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ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰاع؟
◄ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﭼﺮا ﻛﻮدﺗﺎي  22ﺧﺮداد روي داد؟ ص3
◄ داﻧﺸﮕﺎه و دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ :ﭼﺮا دو ﻃﺮح وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ؟ ص4
◄ ﮔﺰارﺷﻲ در ﺑﺎره ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان –  : 1ص6

◄ آﻳﺎ »اﻳﺮان« ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺗﻤﻲ آﻣﺎده اﺳﺖ؟ رﺑﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻳﺮان
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺗﻤﻲ؟ ص8
◄ ﻧﻴﺎز ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و اﺛﺮات ﻣﺨﺮب آن :ص9
◄ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ :ص11
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ  :ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻟﻮدﻳﻦ ﻣﻌﺮوف ،ﺧﺒﺮي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ را اﻧﺘﺸﺎر داد ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ دروغ ،ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺣﺎﺻﻞ آن را در ﻓﺼﻞ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ .اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر را از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺷﻔﺎف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .روﺷﻨﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﭼﺮا ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ روي داد و ﭼﺮا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﺣﺬف ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻛﺎر ﺣﺬف ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و ﭼﺮا ﺑﺨﺶ
دﻳﮕﺮي از اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎن ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﻫﻮاداران او ﺗﻮﻓﻴﻖ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﺬف ﺷﺪن ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﺪ ؟
راﺳﺘﻲ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﻀﺎد و ﻧﺰاع ﺳﺎز اﺳﺖ .و ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻧﺰاع ﺳﺨﺘﻲ را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﺴﺘﻲ رژﻳﻢ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
در ﻓﺼﻞ دوم ،ﮔﺰارش دﻳﮕﺮي را در ﺑﺎره داﻧﺸﮕﺎه و دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻣﻲ آورﻳﻢ .اﻳﻦ ﮔﺰارش روﺷﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭼﺮا در ﭘﻮﺷﺶ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ«
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ؟ ﭼﻪ راﺑﻄﻪ اي ﺑﻮد ﻣﻴﺎن دو ﻃﺮح ،ﻳﻜﻲ ﻃﺮح وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و دﻳﮕﺮي ﻃﺮح ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﭼﺮا ﻫﺪف اﺟﺮاي اﻳﻦ دو ﻃﺮح
ﻛﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻓﻖ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ در اﻳﺮان ﺑﻮد ،ﻫﺪف ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻤﺎر ﺑﻮد .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺑﺮ ﺿﺪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي
روي داد ،در اﻳﻦ ﺟﺎ و آﻧﺠﺎي ﻛﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﻠﺢ ،ﺑﻪ ادﻋﺎي ﺧﻮد ،دﺳﺖ ﺑﻪ »ﻗﻴﺎم ﻫﺎي ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ« زدﻧﺪ .اﻳﺮان ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪ .ﻋﺮاق ﺑﻪ
اﻳﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮد .اﻣﺎ ﺑﻤﺤﺾ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  60اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺟﻨﮓ ﺑﻤﺪت  8ﺳﺎل اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺸﺖ .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن »ﺧﻂ
اﻣﺎم« ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﮔﺮوﻫﻲ از آﻧﺎن در اﻧﺘﻈﺎر درﻳﺎﻓﺖ اﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺮا آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ »ﺧﻂ ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎء« ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دوﻟﺖ را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ؟ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،ارزﻳﺎﺑﻲ اي از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان ،از ﭘﻴﺶ از ﻛﻮدﺗﺎي  22ﺧﺮداد ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،ﻣﻲ آورﻳﻢ .در ﻗﺴﻤﺖ
اول اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ و ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ آن و وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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دﻛﺘﺮ م .ﺷﻴﺮازي از ﻣﺠﺎﻣﻊ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ  1357در اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب-در-
اﺳﻼم راه را ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻري و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﺑﺎز ﻛﻨﺪ ،ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻜﺸﻴﺪ
ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آورد .آن زﻣﺎن ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻦ
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دو اﺑﺮ ﻗﺪرت وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻧﻘﻼب
اﻳﺮان و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﻮﻳﺎي ورود آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺷﻮروي ،ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ دو اﺑﺮﻗﺪرت ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﺒﺎض و ﺳﭙﺲ اﻧﺤﻼل ﺑﻮد.
زﻣﺎن ،ﺣﻖ را ﺑﻪ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ،از دﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﺟﺎي
ﺷﮕﻔﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ اﺑﺮﻗﺪرت ﺷﻮروي ،ﻧﺨﺴﺖ در
اﻳﺮان و اﻳﻨﻚ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ،اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﻔﺖ »ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺮ
ﻗﺪرت« را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و ﻣﻲ دﻫﺪ .از اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﻢ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﮕﻴﺮم ﻛﻪ ﻏﺮب ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ راﻳﺰﻧﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﭙﺮدازد .ﺣﻞ ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ ﺑﺤﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﻔﻜﺮي
ﻣﻴﺎن ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﺮب اﺳﺖ.
ﻫﻨﻮز ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي و ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ از ﺳﻮي
ﻋﺮاق ،اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺑﻴﺮاﻫﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻜﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻔﻴﺮ اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ دﻳﺪار آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ رﻓﺖ .در آن روزﻫﺎ
آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺑﻪ ﻳﻤﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ،ﻧﻘﺶ ﻳﻚ رﻫﺒﺮ
دﻳﻨﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﺒﻮب در ﻣﻴﺎن ﻣﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورده ﺑﻮد .آن روزﻫﺎ ﻣﻮج اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ
آﻧﻘﺪر ﻗﻮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺷﻌﺎر ﻣﻲ دادﻧﺪ اﷲ اﻛﺒﺮ
ﺧﻤﻴﻨﻲ رﻫﺒﺮ .اﻣﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﻠﻜﻪ
ﻫﻤﻪ اﻳﺮان را ﮔﺮوﮔﺎن راﺑﻄﻪ ﺳﺘﻴﺰ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺑﻠﻮك ﻏﺮب ﻛﺮد.
ﺳﭙﺲ ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  60ﺑﺮ ﺿﺪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ در اﻳﺮان رخ داد و
رژﻳﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﺮان ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ ،ﺧﻮد را در دام
راﺑﻄﻪ ﻗﻮاي دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻮروي ،ﺳﻴﺎﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺳﻮي رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺪن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﺮﺧﺎﻧﻴﺪ .روﺳﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰي
ﺑﺮاي ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻠﻘﻲ و ﻗﻮاي ﺧﻮد را وارد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻛﺮدﻧﺪ) .(1رژﻳﻢ اﻳﺮان اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ را ،در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ،ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ داده اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار اﻧﻘﻼﺑﻲ
ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر ﺧﻮد ،ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﻠﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﺴﺎﻋﻲ
ﺑﺮاي ﺑﺎز ﻳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ
اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺳﭙﺮد ﻛﻪ ﺷﻌﺎرش ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻳﻦ و آن اﺳﺖ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ،از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻣﻠﺘﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﺳﺘﻘﻼل و آزادي اﺳﺖ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺳﻲ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻤﭽﻨﺎن در آﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﻣﻲ
ﺳﻮزد و ﻗﻮاي  100ﻫﺰار ﻧﻔﺮي ﻧﺎﺗﻮ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ درﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﻢ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺴﺎﻟﻪ دار اﺧﻴﺮ
ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺎﻗﺺ ﻓﻌﻠﻲ را ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻏﻴﺮ از ﺟﻨﮓ ،دﺳﺖ ﻛﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻫﻔﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،آﺗﺸﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﺴﺘﻲ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ:
 .1اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﻣﺤﺎﺻﺮه رواﺑﻂ ﻗﻮاي ﻣﺘﻀﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺟﻬﺎﻧﻲ
اﺳﺖ .در اﻃﺮاف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺪرﺗﻬﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﭘﺲ
ﻫﻴﭽﻴﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ آﻳﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺪﻓﻬﺎﺋﻲ را
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ:
ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻫﺮ دو ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﻫﻨﺪ و ﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﻮد ﺟﻮﻳﻨﺪ .اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و دﻳﻦ و
زﺑﺎن ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻫﺎ اﺷﺘﺮاك دارد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ
ﻏﺮب ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻣﺎرات ،ﺣﻀﻮر ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪي ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ .در ﺷﻤﺎل ،ﺑﻪ رﻏﻢ »ﻣﺴﺘﻘﻞ« ﺷﺪن ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي
ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﻫﻨﻮز روﺳﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮاﻧﻪ ﺣﻀﻮر دارد.

در ﺻﻔﺤﻪ 2

ﻋﻠﻲ آرا

ﺿﺮورت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺒﻬﻪ و ﺧﻮاص آن

ﮔﺮم ﺷﺪن ﻛﺮه زﻣﻴﻦ و آﻳﻨﺪه آن

ﺟﻨﺒﺶ آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﭘﻴﺮوز ﻣﻴﺸﻮد
اﮔﺮ( 5)..

ﺗﻐﻴﻴﺮ آب و ﻫﻮا ﺗﺎ ﺛﻴﺮات ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
دارد.ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺗﻘﻴﻴﺮات ﻛﻤﺒﻮد آب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآ
ورد IPCCﻣﺸﺎور ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
1,3ﻣﻴﻠﻴﺎرد اﻧﺴﺎن از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺤﺮوم
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ2.ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻞ آب ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در اﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ
ﺳﺎل  2020ﻣﻴﺎن 75ﺗﺎ 250ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻧﺴﺎن از اﺛﺮات ﻛﻤﺒﻮد آب
آﺷﺎﻣﻴﺪ ﻧﻲ رﻧﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﻳﺰش ﺑﺎران
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ50,در ﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ,ﻛﻪ اﺛﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﻓﻘﺮوﮔﺮﺳﻨﮕﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ
آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻴﻴﺮآب وﻫﻮا و اﺛﺮات آن ﻛﻤﺴﻴﻮن وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻛﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﻴﺪ ,ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ آب و ﻫﻮا ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﻣﻨﻴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎك
ﺑﺸﻮد.

ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺟﻨﺒﺶ آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد و ﺳﺮدادن
ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﺿﺪ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻳﺪ ﻛﻪ در
ﭼﺎرﭼﻮب اﻳﻦ ﻧﻈﺎم راه ﺣﻠﻲ ﻧﺪارﻳﺪ و اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺷﻤﺎ
ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻴﻞ اﻳﻦ ﻳﺎ آن ﻓﺮد ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﺘﺎن ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ از اﻳﻦ
رژﻳﻢ ﻧﻬﻴﺪ و ﺑﻴﺮون از آن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺣﻘﻮق ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﺷﻌﺎرﻣﺎن در اﺑﻬﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل
ﻣﻴﺮﺳﻴﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪ آزادي و ﻧﻪ ﺑﻪ دﻣﻜﺮاﺳﻲ .رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﻜﺮاﺳﻲ
ﻛﻼم روﺷﻦ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ .رﻧﮓ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺑﺪون اﺑﻬﺎم ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻣﺮدم اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ .اﮔﺮ روز وﺷﺐ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ را ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮ آن ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ
ﺑﺎز ﻳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻري ﻧﻤﻲ رﺳﻴﻢ.

ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﻳﺮان ﺳﻴﺮي ﺳﺮﻳﻊ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺨﺼﻮص از ﺧﺮداد  1388ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،ﭘﺮده ﻫﺎ درﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﭼﻬﺮهء واﻗﻌﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻂ "ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻚ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر" ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻓﻜﺎر ﺑﺪﻧﻪ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و از آن ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﻪ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻧﻴﺎ
واﺿﺢ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز
ﻳﺎﻓﺖ ،در ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎ و اﺳﺘﻌﻔﺎﻫﺎ ...و
اﻋﺘﺮاﺿﻬﺎ و دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎ ...ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻧﻴﺎ ﺣﺴﺎب
اﻳﺮان و اﻳﺮاﻧﻲ را از اﺣﻤﺪي ﻧﮋادﻫﺎ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻫﺎ ...از ﺳﻮﺋﻲ و
از رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎ و  ...از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺰا ﻧﻤﻮد .از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﻮده ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﻮدﺟﻮش و
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ،ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﻳﺮاﻧﻲ در ﭘﻬﻨﻪ ﮔﻴﺘﻲ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ
آزادي و آزادي ﺧﻮاﻫﻲ و آزادﮔﻲ ﮔﺮدﻳﺪ" .اﻳﺮاﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن" از
ﻧﻴﻮﻳﻮرك در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺎ ﭘﺎدووا در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺳﺮﻣﺸﻖ و روﻳﻪ و ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺷﺪ.
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ﺷﻤﺎره 735
در ﺷﺮق ،ﭼﻴﻦ اﺳﺒﺎب ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را
در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺮ ﻗﺪرت
آﻣﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻨﺎﮔﺰﻳﺮ ،ﻫﺪﻓﻲ ﻣﺘﻀﺎد
ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻗﺪرﺗﻬﺎي دﻳﮕﺮ را در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻣﺮﻳﻜﺎ و
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ
ﻧﻴﺮوي ﻧﻈﺎﻣﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ و
ﻻﺟﺮم ﻫﺪﻓﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﺎﺗﻮ
ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ارﺗﺶ و
ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ
ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻛﻨﺪ.
 .2ﻗﻮاي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن را
ﺳﺎﻗﻂ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ورود ﻗﻮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻻران راﺑﻄﻪ
ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻜﺮدن راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ  -ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن آﻧﻬﺎ اﻛﺜﺮاً
ﻣﺮدم ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻋﻤﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻗﻮاي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي
آﻧﻜﻪ از اﻳﻦ اﺻﻞ ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر
ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن در
ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﺪ ،از اﻗﺪام
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮدم ﺷﻮد
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﺴﺮه
ﻛﺮدن ﻛﺎر از اﺻﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﻳﻲ و
زﻣﻴﻨﻲ وﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ ﻣﺮدم ﺷﻮد ﭘﻴﺮوي
ﻛﺮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻧﺪك اﻧﺪك اﻳﻦ ﺗﺼﻮر
ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮاي ﻧﺎﺗﻮ ﺣﺎﻣﻲ
ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻻران و ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎء ﺑﻪ ﺣﻴﺎت
آﻧﻬﺎﻳﻨﺪ و از ﻫﻤﻴﻦ رو ،اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺪرﻳﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ.
 .3ﺗﺎ ﻛﻮدﺗﺎي »ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ« در ﺳﺎل
 ،1357ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺸﺘﻮﻧﻬﺎ – ﻛﻪ ﺣﺪود
 45درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ -
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎز ﭘﺸﺘﻮﻧﻬﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺘﺸﺎن ﺗﺪوام ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ .آﻳﺎ اﮔﺮ
اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ در ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﺎي
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺮزﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﺑﺒﻨﺪد و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﻚ و ﺑﻠﻜﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻗﻮاي ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎز اﻳﺴﺘﺪ،
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﻠﻂ
ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﻪ
ﻗﻮل ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮﺗﻮ ،ﻃﺎﻟﺒﺎن را
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻳﺎري
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ
ﺑﺮاي اﻗﻮام اﻓﻐﺎﻧﻲ .ﺑﻪ ﻫﺮ رو ،ﺗﺤﻮﻻت
ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻪ دﻫﻪ ﺟﻨﮓ ،ﺳﻠﻄﻪ ﻳﻚ
ﻗﻮم را ﺑﺮ اﻗﻮام دﻳﮕﺮ ﺳﺎﻛﻦ اﻳﻦ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻛﻬﻦ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ
واﻗﻌﻴﺖ را ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻗﻮام دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ زﺧﻢ
ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺗﻦ دارﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﻗﺒﻮل اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك ،در ﺻﻠﺢ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ از
ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻗﻮﻣﻲ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را آزاد
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﻨﺪ و از رﻫﮕﺬر
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮﺟﺎﻳﻨﺪ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زور وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺪل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و
اﻳﻦ زور در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود .در
ﺗﺨﺮﻳﺐ در درون ﻫﺮ ﻗﻮم و در
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﻮﻣﻬﺎ دﻳﮕﺮ را.
 .4اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ.
ﺣﻀﻮر ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﻚ دﻳﻨﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﻴﺎري
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن دﻳﮕﺮ ،در اﻳﻨﺠﺎ
ﻧﻴﺰ زورﻣﺪاري و ﻧﻴﺰ اﻃﺎﻋﺖ از زور ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻋﺘﻴﺎدآﻣﻴﺰي در ﻫﻤﻪ زواﻳﺎي
روح و روان اﻓﺮاد ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده اﺳﺖ
رﻳﺸﻪ در ﺑﻴﺎن دﻳﻨﻲ دارد .ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﺠﺒﻴﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﺤﺎري ﻧﻴﺰ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از اﻳﻦ ﻓﻀﺎي دﻳﻨﻲ ﺳﻴﺮاب ﻣﻲ
ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﻢ
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ﺑﺎوﺟﻮد راه ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ اﺳﺖ!؟
اﺧﺘﻼﻓﻬﺎي دﻳﻨﻲ و ﻣﺮاﻣﻲ وﺟﻮد دارد،
وﻟﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن
دﻳﻦ ﺑﺎوران و ﻣﻠﺤﺪان ،ﻳﺎ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻲ،
و ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮا و ﻣﻴﺎﻧﻪ رو ،ﻓﺮوﻛﺎﺳﺖ .ﭼﺮا
ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ دﺳﺖ ﻛﻢ در ﺧﺎك
اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ﻫﻤﮕﻲ از راﺑﻄﻪ ﻛﻠﻲ
ﺗﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دﻳﻦ و راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي دﻳﻦ
ﺗﺼﻮر ﻣﻲ رود و ﻧﻪ دﻳﻦ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن .و
دﻳﻦ آﺷﻜﺎرا زﺑﺎن و ﺑﻴﺎن ﻗﺪرت/ﺳﻠﻄﻪ
ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻪ زﺑﺎن و ﺑﻴﺎن آزادي.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻧﺰاع در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺰاع ﻣﻴﺎن
ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻞ ﻗﺪرت
ﻣﺸﺮوع و ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ .ﺑﻴﺎن
دﻳﻨﻲ ﻧﻴﺰ اﺑﺰار ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺪرﺗﻤﺪاري
اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎن اﻳﻦ ﺗﺼﻮر
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت ،دﻳﻦ را ﻫﻢ
ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﻲ ﺳﺎزد ،ﻧﺰاع ﻓﻮراً ﺑﻲ ﻣﺤﻞ
ﻣﻲ ﺷﺪ .دﻳﻦ اﺳﻼم در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﻴﺎن آزادي و در
ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن ،ﻓﻬﻢ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻧﺸﻮد در
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﻳﺎن و ﻫﺮاس اﻓﻜﻨﺎن
اﺳﺖ .ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺮﻳﺪه از ﻗﺮآن و از
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﺷﻤﺮده
اﺳﺖ ،ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺤﻮر ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ
»ﺷﺮﻳﻌﺖ« اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﺑﻴﺎن ﻫﺎي
ﻗﺪرت ﮔﺸﺘﻪ و در ﻧﻈﺮ ﭘﺎره ي از
رﻫﺒﺮان دﻳﻨﻲ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮاﺋﻲ را
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ .و
اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﺮدم را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
اﻃﺎﻋﺖ از ﻗﺪرت ﻣﻌﺘﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ .از
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺳﻼم ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻳﻦ از ﺧﻮد
ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ
ﺑﻴﺎن آزادي ،ﺷﺮط اﺻﻠﻲ رﻫﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻓﻐﺎن از ﻣﺼﻴﺒﺘﻬﺎي ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺖ.
آﻳﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ؟ ﺧﻴﺮ! .زﻳﺮا در
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﭘﺲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﺎﺗﻮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﭘﺎراداﻳﻢ ﻗﺪرت ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮده،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮﺻﺘﻲ
ﺑﺮاي ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺑﺎره دﻳﻦ و راﺑﻄﻪ اش
ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ؟ ﺷﺎﻳﺪ از
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺘﻲ
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ
اﻻﺻﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﺳﻼم آزادي
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد از ﺳﻮي
ﻏﺮب ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در
اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
 .5ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺿﻌﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﻴﺎﺳﻲ و زﻧﺪﮔﻲ در ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﺑﻪ ﺑﻲ
ﻗﺪري ﺣﻴﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻏﻔﻠﺖ از
ﺣﻘﻮق و ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﺎزل زن ،ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻛﻤﻜﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
دﻧﻴﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻛﻤﻜﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﻓﻀﺎي
ﻓﻌﻠﻲ ،ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﻓﺴﺎدﻫﺎي ﺑﺰرگ در
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﻮﻟﻲ ﺷﺪن
روزاﻓﺰون رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷﺪن ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﻴﺰ و ﺟﻨﺎﻳﺖ
ﺳﺎز ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﻬﺎ
ﻧﺮخ ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﻣﺜﻞ ﻗﺘﻞ و
ﺗﺠﺎوز در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر روﺑﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ.
 .6ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ و اداري ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻢ ﺷﺪن
ﻓﺰاﻳﻨﺪه اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ اداره ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم
و دوﻟﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ اﮔﺮ ﻧﮕﻮﻳﻴﻢ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ در
اﻳﻦ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮده

ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و ﭼﻮن ﺟﻨﮓ و ﻧﺎاﻣﻨﻲ ،ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ
ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻻران و ﻧﻪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎﺳﺪ در دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ ﺳﻮدي
در ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ آن ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ .اﻳﻨﺴﺖ
ﻛﻪ ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮران ﻧﻈﺎﻣﻲ و
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و اداري ،ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻧﻪ در
ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻠﻜﻪ در
ﺧﺪﻣﺖ اداﻣﻪ آن ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﺎ اﻳﻦ
ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ ،ﺣﺘﻲ ﭘﺮوژه ﮔﺴﺘﺮش
روزاﻓﺰون ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﭘﻠﻴﺲ و
ارﺗﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ
ﻋﻜﺲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﻜﻪ ﺣﺎﻓﻆ
ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺟﻨﮓ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ.
 .7ﺟﻨﮓ و ﻧﺎاﻣﻨﻲ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮔﺮه ﺧﻮرده
اﺳﺖ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ،دﺳﺖ
ﻛﻢ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﺻﺪور ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ
رﺳﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ و
ﻣﺄﻣﻮران و ﺑﺴﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻲ در دوﻟﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ در
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و اﻳﺮان و آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻲ
رﺳﺪ ،ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺮ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻛﺸﺎورزي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﺎزار ﻃﺒﻴﻌﻲ،
ﻛﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ
ﻣﺮدم در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻫﻤﻴﻦ اﻻن ﺑﺮاي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﺎﺗﻮ
در ﺟﻨﻮب دﺷﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰارع
ﻛﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ
دﻻﻳﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻟﺠﺴﺘﻴﻜﻲ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
دﻟﻴﻞ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدﻣﻲ
را ﻛﻪ ﻫﻴﭻ راه ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮي
در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ
ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺧﻮد دﺷﻤﻦ ﺗﺮ.
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺟﻨﻮب آن،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻐﺮﻧﺠﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ راه ﺣﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ و
ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ از ﺑﺎﻻ و از ﻃﺮﻳﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﺴﺘﻬﺎي ﺑﺮﻳﺪه از ﻣﺮدم اﻓﻐﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ از ﺣﺎﻻ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺻﻠﺢ
اﻳﺠﺎد ﻛﺮد؟ آﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻲ ﺗﻮان از راه
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﻴﺎن آزادي،
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ را آﻣﺎده ﺷﺮﻛﺖ در
ﺗﺤﻮل از ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺑﻨﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﻛﺮد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﭘﺮﺳﺶ آري اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻧﻪ دوﻟﺘﻬﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و ﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
اي و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻪ داراي ﻗﻮاي
ﻧﻈﺎﻣﻲ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
اﻳﻦ اﺳﻼم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺎن،
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آن از ﺳﻮي ﻫﻴﭽﻴﻚ از آﻧﻬﺎ،
ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﻓﻐﺎن ﻗﺎﺑﻞ درك
ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ اوﺿﺎع ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ
ﻳﺎدآور ﺷﻮم اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻣﺮي ذﻫﻨﻲ
ﻧﻴﺴﺖ و اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎي آن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ
در ﺣﻮزه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻗﻀﺎﻳﻲ و
اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺘﻮار ﺑﺮ
اﺻﻮل اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻗﻀﺎﺋﻲ و ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﻴﻨﻪ
دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺰﻟﺖ زن و ﻧﻴﺰ در
زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ ،رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي اﻳﻦ
اﺳﻼم را ﺑﻜﺎر ﺑﺮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ

اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻓﻄﺮت ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ﺧﻮد را ﺑﺎز
ﻳﺎﺑﺪ و آﻣﺎده ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻮﻳﺶ ﺷﻮد .ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮم اﻳﻦ
اﺳﻼم ﻳﻜﺒﺎر در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﻼب
ﺑﺰرگ  57ﺷﺪ .اﮔﺮ در اﻳﺮان اﺳﺘﺒﺪاد
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺪاد از ﺟﻨﮓ و ﻛﻮدﺗﺎ
ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻻن وﺿﻊ
دﻳﮕﺮي داﺷﺘﻴﻢ .اﻳﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻟﮕﻮي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻌﻨﻮي ،ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻴﺸﻞ ﻓﻮﻛﻮ ،ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل،
ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ در ﺑﻬﺎر اﻧﻘﻼب
اﻳﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺨﺖ ارزﺷﻤﻨﺪي اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﮔﺮ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎن
در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﺎن ﺧﻮﻳﺶ در
ﺧﻂ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي اﻳﺮان ﻃﻼﻳﻪ دار
اﻳﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﻃﻠﻴﻌﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر و
ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺴﺎ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ.
اﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ ،ﻣﻼزﻣﻪ
دارد ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دادن در اداره اﻣﻮر ﺧﻮﻳﺶ .اﻳﻦ ﺳﺨﻦ
ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻري را ﻧﺪارﻧﺪ زﻳﺮا ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻري را ﻧﺠﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
دوﻟﺖ ﻣﻘﺘﺪري ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم آن را
در دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد ،ﻫﻢ ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﺋﻲ ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﻮﻣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر.
ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﻮاره داراي دوﻟﺖ
اﺳﺘﺒﺪادي ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺣﻀﻮر
ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻧﻬﺎ در
اﻣﻮر داﺧﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻮدﺗﺎي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ و ﻳﻚ دوﻟﺖ
اﺳﺘﺒﺪادي دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ
وﺟﻮد از آن ﻛﻮدﺗﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﺟﻨﮓ
اﺳﺖ .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﻮﻣﻲ و دﻳﻨﻲ و ...ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﻲ ﺳﻮاد را ﺳﻮاد
ﻣﻲ آﻣﻮزﻧﺪ و ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻲ
ﺳﻮاد اﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﻞ او را ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻛﺮد .ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
روزاﻓﺰون اﻓﻐﺎن ﻫﺎ در اداره اﻣﻮر
ﺧﻮﻳﺶ در ﺑﻌﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دارد .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻴﻤﻲ از
ﭘﻴﻜﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻤﻌﻲ
ﻏﺎﻳﺐ اﻧﺪ ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺎر را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ از
آزادي و اﺳﺘﻘﻼل زن ﺷﺮوع ﻛﺮد .در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎن ﺑﺎﻳﺪ روﻧﺪ اﻧﺤﻄﺎط آﻣﻴﺰ
ﺗﺒﺪﻳﻞ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﺊ ﺟﻨﺴﻲ
ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪه در ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻛﺮد .ﺑﺮﺧﻮردار ﻛﺮدن زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
اﻓﻐﺎن از ﻛﺮاﻣﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺣﻘﻮق
ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ ،راﻫﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻳﻚ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻮل ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﺪي
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق و آزادي زن ،ﺑﺮاي
ﻣﺮدان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر و ﺟﻨﮓ زده
اي ﻣﺜﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﻳﻚ ﺟﻬﺎد ﺗﻤﺎم
ﻋﻴﺎر اﺳﺖ .ﺑﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﺮار ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ
راه ﺣﻞ را ﺑﺪون ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﻼم آزادي
ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﺻﻼ ﻃﺮح ﻛﺮد.
راه ﺣﻠﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻛﺮد ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .1ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ
ﻣﻴﺎن دوﻟﺘﻬﺎي دﺧﻴﻞ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮد .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﻠﻤﺮو
اﺳﺘﻘﻼل دوﻟﺖ و ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻫﺪف
اول اﺳﺖ .اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻧﺎﺗﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ دوﻟﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه
ﻫﺎي دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺧﺎص ﺧﻮﻳﺶ را در
اﻳﻦ ﻛﺸﻮر دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ
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ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻼت ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ در
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻤﻜﺎري
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﺻﻠﺢ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر
ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮﺷﻴﺪ اﻳﻦ دﻳﺴﻜﻮرس
ﻏﺎﻟﺐ را ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ اﻳﻦ ﻳﺎ آن ﻛﺸﻮر
آﺳﻴﺎﺋﻲ ﻳﺎ اروﭘﺎﻳﻲ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ داد و ﺑﻪ ﺟﺎي آن از
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﭼﻮن
ﺣﻘﻮق اﻧﺪ در ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ
دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ از اﻳﻦ ﺣﺲ ﻛﻪ
ﻛﺸﻮرﺷﺎن اﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺎرج
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺑﻲ ﻃﺮف در ﻗﻠﺐ آﺳﻴﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ از ﺳﻮي
ﻫﻤﮕﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.
 .2ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري دوﻟﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ:
اﻟﻒ – ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ
ﺑﺮداﺷﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد.
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻒ اﻧﮕﻴﺰ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ
ﺧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎن راه ﺣﻞ ﺑﺮاي
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻛﺸﻮر ﻓﺮﺻﺖ آن را دارد ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
را ﺑﺴﺎزد ﻛﻪ دوﻟﺖ را ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻠﺖ ﻛﻨﺪ و
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ.
ب-ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺷﻬﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﺪاري
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن .دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺿﻌﻴﻒ
اﺳﺖ و ﻗﻮت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ راﺑﻄﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ .در اذﻫﺎن
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ دوﻟﺖ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻲ رﺳﺪ راﺑﻄﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗﻮﻣﻲ ﺧﻮد را
ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﭘﻨﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
راه ﺣﻞ دوﻟﺖ ﻓﺪرال را ﻣﻲ ﺗﻮان
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺮار ﺑﺮ اﻳﻦ
ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺪرال ،ﺑﺎز ﺟﻨﮓ
ﺳﺎﻻران ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺣﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻨﮓ و ﻓﻘﺮ و ﻓﺴﺎد و
آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺋﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻜﻪ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ،اﻣﺮ
ﺟﺪﻳﺪي واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺪاﺋﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﻧﻴﺴﺖ .در
ﻋﻮض ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ دﻳﮕﺮي روﺑﺮو اﺳﺖ:
ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ،
ﺗﺎﺟﻴﻚ ﻫﺎ در ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ازﺑﻚ ﻫﺎ در ازﺑﻜﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻨﻬﻤﻪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻳﻚ ﻛﺸﻮر
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻨﮓ
ﺳﺎﻻران ﭘﺎﻳﺎن داده ﺷﻮد و ﻫﺮﻳﻚ از
اﻗﻮام در اداره اﻣﻮر ﺧﻮﻳﺶ ﺷﺮﻛﺖ
ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﻗﺪم اول ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺪم دوم ،ﺗﻘﻮﻳﺖ وﺟﺪان ﻣﻠﻲ از راه
اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻗﻮام ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ :ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ در اداره اﻣﻮر ﻛﺸﻮر ،ﺣﻖ اﺧﺘﻼف
)ﻫﺮ ﻗﻮم ﺣﻖ دارد ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن و
دﻳﻦ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( و ﺣﻖ ﺻﻠﺢ
ﻳﺎ ﻋﺪم ﺳﻠﻄﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺮ ﻗﻮم دﻳﮕﺮ.
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻌﻠﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
اﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ اﻧﺪك ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎﻳﻲ در
ﺟﻬﺖ ﻓﺪراﻟﻴﺘﻪ ﺷﺪن ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﻟﺰوم
ﺟﺪاﻳﻲ از رژﻳﻢ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ رﻳﺎﺳﺘﻲ
ﻛﻨﻮﻧﻲ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻴﺜﺎق ﻣﻠﻲ
ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار و ﻣﻮزون ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎي
ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﺧﻮد
در اﻳﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ام ،ﻣﻲ داﻧﻢ ﻛﻪ
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﺰه ﻛﺮدن دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي و
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اداري ﻣﺤﻠﻲ ،راه ﺣﻞ
ﻣﻮﻓﻘﻲ اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ اداري و ﻧﻈﺎﻣﻲ ،دﺳﺖ ﻛﻢ ﻫﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
 .3ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ  30ﺳﺎل در ﺟﻨﮓ ﺑﻮده
اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻗﻮاي ﻣﺴﻠﺢ اﻣﺮﻳﻜﺎ و
رﺳﺎﻧﺪن ﻗﻮاي ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ  400ﻫﺰار ﺗﻦ و ﺑﺎ اﻳﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻨﮓ را اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﺮد،
از ﺟﻨﮓ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻲ آﻳﻨﺪ .روﻧﺪ ﺟﻨﮓ
را ﺑﺎ روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮد.

در ﺻﻔﺤﻪ 16

ﺷﻤﺎره 735
در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ،ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎ در
ﺑﺎره »ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ« را ﻣﻲ آورﻳﻢ .ﺑﺪﻳﻬﻲ
اﺳﺖ ﺧﺒﺮﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻲ
آورﻳﻢ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ را ﺗﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
روﺷﻦ ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ  ،ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را در اﻳﺮان ،ﻣﻲ آورﻳﻢ:

وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
ﭼﺮا ﻛﻮدﺗﺎي  22ﺧﺮداد
روي داد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﮔﺰارﺷﻬﺎي اﻳﻦ
ﻧﺸﺮﻳﻪ را در ﺑﺎره »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ،اﻧﺘﺨﺎب رﻫﺒﺮ آﻳﻨﺪه اﺳﺖ«،
»ﻛﻮدﺗﺎ« و ...و »ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن«
و ...ﺣﺎوي اﻳﻦ اﻃﻼع اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ
ﭼﻮن ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ »رﻫﺒﺮ« آﻳﻨﺪه و ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ،
ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺷﺪن ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻫﺎﺋﻲ و
ﺑﻲ ﻗﺪرت ﺷﺪن ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻫﺎي دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ .اﻳﻨﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ،ﻧﻪ ﻫﻢ
ﻣﺼﺪق ﺻﺤﺖ آن ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
وﺿﻌﻴﺖ را ﺷﻔﺎف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:

* ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻟﻮدﻳﻦ ﺟﻌﻞ ﺧﺒﺮ ﻛﺮد و
ﺧﺒﺮ ﻣﺠﻌﻮل در اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ و
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و اﻳﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ:
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي در ﺣﺎل اﻏﻤﺎء اﺳﺖ و
ﺑﺴﺎ ﻣﺮده اﺳﺖ:
◄ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻟﻮدﻳﻦ ،ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ،
داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ اي دراز ،در اروﭘﺎ و ﻧﻴﺰ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﺮان )اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ و اﻳﺮان
ﮔﻴﺖ :او ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻴﻦ ﺑﻮد
وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﺑﻪ اﻳﺮان رﻓﺖ و اﻧﺘﺸﺎر
ﺧﺒﺮ اﻓﺘﻀﺎح اﻳﺮان ﮔﻴﺖ را از ﭘﺮده
ﺑﻴﺮون اﻧﺪاﺧﺖ .او ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻛﻮدﺗﺎي ﻗﻄﺐ زاده را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻤﻴﻨﻲ اﻃﻼع داده اﺳﺖ و (...اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ او ﺑﻮد ﻛﻪ »ﺧﺒﺮ« رﻓﺘﻦ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي را ﺑﻪ ﺣﺎل اﻏﻤﺎ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮگ او را
اﻧﺘﺸﺎر داد .ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﺎر را
ﻛﺮده ﺑﻮد.
◄ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ،ﻳﻚ ﺧﺒﺮﮔﺰاري روﺳﻲ
و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اروﭘﺎﺋﻲ ﺧﺒﺮ
را اﻧﺘﺸﺎر دادﻧﺪ .ﻳﻚ ﭼﻨﺪ از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﻧﻴﺰ آن را ﻧﻘﺪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻟﻮدﻳﻦ ﭼﺮا ﺧﺒﺮ دروغ اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﻲ دﻫﺪ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﺴﻴﺎر
ﻧﺰدﻳﻚ او ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺧﺒﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺳﺎزد
ﻳﻜﺴﺮه ﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺳﺨﻨﻲ ﻳﻜﺴﺮه
دروغ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ.
دروغ ﭘﻮﺷﺶ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ .دروغ
ﻟﻮدﻳﻦ ﻛﺪام واﻗﻌﻴﺖ را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ؟
اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ را ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻴﻤﺎر
اﺳﺖ .ﻟﻮدﻳﻦ ،در ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺧﻮد،
ﺑﻴﻤﺎر را ﻣﻴﺮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ،

* ﺧﺎﻣﻨﻪ اي از دو ﺑﻴﻤﺎري رﻧﺞ
ﻣﻲ ﺑﺮد و ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎت او
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
◄ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻪ از »ﺑﻴﺖ« ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي ﺧﺒﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻴﻤﺎري
ﻗﺪﻳﻤﻲ زﺧﻢ ﻣﻌﺪه را دارد .ﺳﺮﻃﺎن
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ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰاع؟
ﭘﺮﺳﺘﺎت را ﻫﻢ ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده
اﺳﺖ:
● ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﺒﺮ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ،ﺣﺎل او ﺧﻮب
ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺮﺗﺐ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻌﺎﻟﺞ او را
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺤﻮل ﺑﻴﻤﺎري او را
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
● ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺒﻊ دوم ،ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎت
او ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻴﺎت ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺣﺪس ﻧﻤﻲ
زﻧﻨﺪ.
● ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮم ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﺑﻴﻤﺎري ﺣﻴﺎت
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي را در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
وﻟﻮ او ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎت ﻣﺒﺘﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و اﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل
زﻧﺪﮔﻲ او ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ
او ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﺋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ
ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺷﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ در ﺣﺬف اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،رﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ
ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي دارد .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ
واﻗﻌﻴﺖ را ﺷﻔﺎف ﺗﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ،ﺑﻜﻮﺷﻴﻢ
ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﺠﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ در
ﺻﻮرت ﻣﺮگ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،ﻣﺴﺌﻠﻪ »رﻫﺒﺮ«
ﺑﻌﺪ از او ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد؟:

* اﺻﻮل  107و  111ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ،در ﺻﻮرت ﻣﺮگ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي ،وﺿﻌﻴﺖ را ﺑﻪ زﻳﺎن ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎن ﻣﻴﺎﻧﻪ
رو و روﺣﺎﻧﻴﺎن دوﻟﺘﻲ و اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
◄ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش ﺑﺎزاري دارد .در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،آن زﻣﺎن ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،او ﺧﺎﻣﻨﻪ اي را
رﻫﺒﺮ ﺿﻌﻴﻒ و ﺧﻮد را رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
ﻣﻲ دﻳﺪ .ﭘﺲ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
ﭼﻨﺎن دﺳﺖ ﻛﺎري ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻜﺎر او،
در ﺻﻮرت ﻣﺮگ »رﻫﺒﺮ« ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ .از ﻳﺎد
ﻧﺒﺮده اﻳﻢ ﻛﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﻮري ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮاي
ﺑﺎر ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم و ...ﻧﻴﺰ ﺷﺪ .و از
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮد ،ﻣﻴﺎن آن دو
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺘﺎد .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻧﻪ دوران
ﺧﻤﻴﻨﻲ را از ﻳﺎد ﺑﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ
رﻫﺒﺮ و ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﻛﺎره و
ﺧﻮد او ﻫﻴﭻ ﻛﺎره ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ در ﻣﻘﺎم
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮﺧﻮرداري
او از وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺷﻮد.
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ از وﺿﻌﻴﺖ
ﻣﺰاﺟﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﺟﺎه ﻃﻠﺒﻲ ﻫﺎي
ﻓﺮزﻧﺪ او ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ،آﮔﺎه اﺳﺖ .ﻣﻲ داﻧﺪ
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﭼﺴﺎن دﺳﺘﻜﺎري
ﻛﺮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻤﻴﺮد،
ﻧﻘﺶ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .ﭘﺲ او ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره دﻫﻢ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ:
● در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،اﺻﻞ  111ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
» ﻫﺮﮔﺎه رﻫﺒﺮ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﺷﻮد ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻜﻲ از
ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺬﻛﻮر در اﺻﻮل ﭘﻨﺠﻢ و ﻳﻜﺼﺪ
ﻧﻬﻢ ﮔﺮدد ،ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد از آﻏﺎز ﻓﺎﻗﺪ
ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ ،از ﻣﻘﺎم
ﺧﻮد ﺑﺮﻛﻨﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ
اﻣﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺬﻛﻮر در اﺻﻞ

ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﻓﻮت
ﻳﺎ ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي ﻳﺎ ﻋﺰل رﻫﺒﺮ ،ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
و ﻣﻌﺮﻓﻲ رﻫﺒﺮ ﺟﺪﻳﺪ ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺗﺎ
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ رﻫﺒﺮ ،ﺷﻮراﺋﻲ ﻣﺮﻛﺐ از
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﻳﻜﻲ
از ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ،ﻫﻤﻪ
وﻇﺎﻳﻒ رﻫﺒﺮي را ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪه
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت ،ﻳﻜﻲ
از آﻧﺎن ﺑﻬﺮ دﻟﻴﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻓﺮد دﻳﮕﺮي ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻤﻊ ،ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﻘﻬﺎ در ﺷﻮرا ،ﺑﻪ ﺟﺎي
وي ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد .اﻳﻦ ﺷﻮرا در
ﺧﺼﻮص وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻨﺪﻫﺎي  1و  2و  5و
 10و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي )د( و )ه( و )و( ﺑﻨﺪ 6
اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ دﻫﻢ ،ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻪ
ﭼﻬﺎرم اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم اﻗﺪام ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه رﻫﺒﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﮕﺮي ﻣﻮﻗﺘﺎ از اﻧﺠﺎم
وﻇﺎﺋﻒ رﻫﺒﺮي ﻧﺎﺗﻮان ﺷﻮد ،در اﻳﻦ
ﻣﺪت ،ﺷﻮراي ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ اﺻﻞ،
وﻇﺎﻳﻒ او را ﻋﻬﺪه دار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
 -1ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺻﻞ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎري
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺷﺪت ﻳﺎﺑﺪ و او ﻧﺘﻮاﻧﺪ
»وﻇﺎﻳﻒ رﻫﺒﺮي« را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،
ﺷﻮراﺋﻲ ﻣﺮﻛﺐ از اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و
ﺻﺎدق ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ و ﻳﻜﻲ از  6ﻓﻘﻴﻪ ﻋﻀﻮ
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ او ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻀﻮ ﺳﻮم را ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
رﺋﻴﺲ آﻧﺴﺖ .ﺑﺮﻓﺮض ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ
ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ او ﻫﻢ رأي ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ
ﻳﻜﻲ از  6ﻓﻘﻴﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن را
ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺶ ﺗﻦ از اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ،
ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺻﺎدق ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ،ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺷﺎﻫﺮودي ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ او
ﺷﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ او ﻣﻮاﻓﻖ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻊ او را ﺑﻪ
ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺷﻮراي رﻫﺒﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ،
ﻫﻨﻮز اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺷﻮرا ﺟﺎﻧﺐ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
و ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻌﺎدل ﻗﻮا ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرد و
ﺑﺮادران ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻪ دﻫﻨﺪ و
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد اﻗﻠﻴﺖ ﺑﮕﺮدد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ
ﻳﻚ از ﻓﺮﺿﻬﺎ ،ﺗﻌﺎدل ﻗﻮا ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 – 2در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻤﻴﺮد و
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﺎ ﻗﻄﻌﻲ
ﻛﺮدن ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ او ﻧﮕﺬارﻧﺪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد ،ﺷﻮراي
رﻫﺒﺮي در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 – 3و اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد ،ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻛﻪ
ﻣﻮﺳﻮي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻲ ﺷﺪ و
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﻮه
ﻣﺠﺮﻳﻪ و دﺳﺘﮕﺎه اداري ﺟﺰ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ
ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺖ ،رﻫﺒﺮي ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻟﺖ ﻓﻌﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
ﺳﭙﺎه و ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان و ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪﻳﺪ اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن ،ﻛﻪ در درون رژﻳﻢ ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮه
اي را ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان از
ﺗﻌﺎدل ﻗﻮا ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﭘﺲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺑﺎ
در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ دوﻟﺖ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ و »رﻫﺒﺮ« دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻳﻦ ،ﻛﺎر ﺑﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي آﺳﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﻳﺮا
● ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  107ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ،
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از

دارﻧﺪﮔﺎن ﺷﺮاﺋﻂ رﻫﺒﺮي )ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻋﻠﻤﻲ ﻻزم ﺑﺮاي اﻓﺘﺎء در اﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﻘﻪ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﻴﻨﺶ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﺎﺳﻲ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
ﻗﺪرت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي رﻫﺒﺮي  -ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
 ( 109ﺑﺮ ﮔﺰﻳﻨﺪ .اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ
ﻋﺎﻣﻪ داﺷﺖ و اﻋﻠﻢ ﺑﻮد ،ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن او را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ رﻫﺒﺮ ﻛﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻧﻪ ،ﻛﺴﻲ را ﻛﻪ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻨﺪرج در اﺻﻞ
 109را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻋﻠﻢ ﻫﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ،اﻣﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻧﻪ اﻋﻠﻢ ﺑﻮد و ﻧﻪ
ﻣﺠﺘﻬﺪ و رﻫﺒﺮ ﺷﺪ ،اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد .ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ،
ﺗﻌﺎدل ﻗﻮا ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه را در
رﻓﺘﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ ﻛﻪ
اﻳﻦ اﻳﺎم ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ ،در واﻗﻊ،
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رژﻳﻢ را ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم
اﻳﺮان ،ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎر ﻓﻌﻞ ﭘﺬﻳﺮاﻧﻪ را در
ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺧﻤﻴﻨﻲ در
ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ اﻳﺮان ﮔﻴﺘﻲ ﻫﺎ
ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و آن را ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر
ﺧﻮد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و دوران وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را
ﺑﺴﺮ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ:

* از ﻳﻚ دﻳﺪ ،اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎن دو
دﺳﺘﻪ اﻧﺪ :آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺣﺬف را ﺑﻪ ﺟﺬب ﺑﺪل ﻛﻨﻨﺪ و
ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،ﺗﻮاﻓﻘﻲ
ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺣﺬف
ﻛﻨﻨﺪ:
◄ ﻳﻚ ﻃﺮف ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺟﺬب
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻲ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻛﺎر
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺘﺎزﮔﻲ ،ﺑﺎﻫﻨﺮ در ﺑﺎره ﻃﺮح
آﺷﺘﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ:
● در  25ﻣﻬﺮ  ،88اﻳﻠﻨﺎ ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﺑﺎﻫﻨﺮ را اﻳﻦ ﺳﺎن اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ:ﺑﺎ
ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻨﻜﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻳﺖاﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
ﺑﺮاي ﺑﺮون رﻓﺖ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻲ درﺑﺎره
ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳﻦ ﻃﺮح ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاي اﻋﻼم
ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳﻦ ﻃﺮح ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺑﺎﺷﻴﺪ .انﺷﺎﷲ ﻃﺮح ﺧﻮﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲرﺳﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﻃﺮﺣﻲ در ﺣﺎل ﺗﻬﻴﻪ
اﺳﺖ و ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻃﺮح ﺧﻮﺑﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
◄ اﻣﺎ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ و
»روﺣﺎﻧﻴﺎن« ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،ﺳﺨﺖ ﺑﺎ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:
● اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﻲ و ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي و اﺣﻤﺪ
ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪي و ...ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
وﺣﺪت دو ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ
ﺑﻠﻜﻪ آن را زﻳﺎﻧﻤﻨﺪ و ﺑﺴﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎك
ﺷﻤﺮده اﻧﺪ.
● اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﻓﻴﺮوز آﺑﺎدي و
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪاﻧﺸﺎن در ﺳﭙﺎه ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﺒﻬﻪ
رﻗﻴﺐ را ﺑﺎج دادن و ﻛﺎري ﺧﻄﺮﻧﺎك
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ.
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◄ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﻧﻴﺰ» ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن«
دو ﺗﻤﺎﻳﻞ ،ﻟﻪ و ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺮح آﺷﺘﻲ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻃﺮح آﺷﺘﻲ ﺑﺪاﻧﺤﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺴﮕﺮ اوﻻدي ،ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي
ﻛﻤﻴﺘﻪ اي ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح آﺷﺘﻲ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ وﺣﺪت
ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﺗﺮﻗﻲ ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮ
ﻫﻴﺄت ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :دوران رﻳﺶ
ﺳﻔﻴﺪي ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او اﻳﻦ ﺳﺨﻦ
را در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي ﻣﻬﺪوي
ﻛﻨﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻬﺪوي ﻛﻨﻲ از
ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﺮده ﺑﻮد.

* اﮔﺮ »ﻃﺮح وﺣﺪت« ﻫﻨﻮز
ﺑﺠﺎﺋﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،در ﻋﻮض
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺬف ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻜﺎر اﺳﺖ:
ﺑﺎزوي ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن ﻣﺮﺗﺐ
اﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
◄ در  25ﻣﻬﺮ  ،88ﺧﺒﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﺖ
ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎرﻳﺎن ﺑﻪ  5ﺳﺎل زﻧﺪان ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ ،از ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ،اﺣﻜﺎم
دﻳﮕﺮي ﺑﻴﺮون آﻣﺪﻧﺪ .از ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ در ﺑﺴﺘﻪ را ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن رژﻳﻢ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ،در آن» ،اﻋﺘﺮاف
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن« ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺮده اﻋﺘﺮاف
ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ ﻛﻪ
»دادﮔﺎه« ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮاي
ﻣﺜﺎل ،ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎرﻳﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ارﺗﻜﺎب
ﻛﺪام ﺟﺮم ﺑﻪ  5ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﻜﻮم
ﺷﺪ؟
◄ ﺳﻪ ﺗﻦ را ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺗﻄﻤﻴﻊ،
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ
»اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ« ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ
ﻋﻀﻮ »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ« ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺗﻦ را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام
ﻛﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺪرت
ﺧﺎرﺟﻲ »ﺟﻨﮓ ﻧﺮم« )ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ادﻋﺎي
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي( و »ﺑﺮاﻧﺪازي ﻧﺮم« و »اﻧﻘﻼب
ﻣﺨﻤﻠﻲ« را ﺳﺎزﻣﺎن داده اﻧﺪ.
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺷﻜﺎرا ﻣﺠﺮم ﺗﺮاﺷﻴﺪن و
ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ
واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ از ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎران ﻛﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮاﺑﺮ اﻇﻬﺎرات ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻜﻮم
ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻋﺪام ،ﺗﻤﺮﻳﻦ دادن ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن
ﺑﻪ اﻇﻬﺎر اﻋﺘﺮاﻓﺎت دﻟﺨﻮاه ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
روزي ﭘﻴﺶ از ﺗﺸﻜﻴﻞ »دادﮔﺎه« ،آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ »دادﮔﺎه« آورده اﻧﺪ و ﻳﻜﺒﺎر
دﻳﮕﺮ ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮي ،ﺗﻤﺮﻳﻦ
داده اﻧﺪ.
◄ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺮوﺑﻲ و
ﻣﻮﺳﻮي رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻛﺮوﺑﻲ و ﻣﻮﺳﻮي )ﻛﺮوﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ( ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ،اﻳﻨﻚ از ﺳﻮي ﻣﻘﺎﻣﺎت
»ﻗﻀﺎﺋﻲ« ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ،
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﺣﺬف اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺮان آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
◄ ﺑﺮاﺑﺮ اﻃﻼع ،ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ –
ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن ﺳﺮان و
ﻛﺎدرﻫﺎي اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي آﻧﻬﺎ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺰب
ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ و ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﻲ را ﻧﻴﺰ
ﻣﻨﺤﻞ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل و
روز ﺣﺰب ﻫﺎﺋﻲ ﭼﻮن ﻧﻬﻀﺖ آزادي
درآورﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻲ اﻣﻜﺎن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را از آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﻛﻨﻨﺪ .آﻳﺎ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎي
ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را
اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮدم در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﻲ دﻫﺪ:
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* ﭼﺮا ﺑﺮﻏﻢ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﻲ
وﺳﻴﻊ ﻣﺮدم ،ﻣﺎﻓﻴﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ –
ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺬف ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ در درون رژﻳﻢ ﺷﺘﺎب ﻧﻴﺰ
ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ؟:
◄ ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ ،ﻣﺤﺪوده ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
آﻧﻬﻢ ﺑﺮ اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي اﻧﺴﺎن
ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ،ﻣﺤﺪوده
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ
ﻣﺤﺪوده ،اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ
زﻳﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻴﻊ وﻟﻲ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن
اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارد ،آزادي ﻧﻴﺰ ﻧﺪارد زﻳﺮا
اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻪ وﻟﻲ اﻣﺮ آن را ﻣﺠﺎز ﻧﺪاﻧﺪ،
ﺟﺮم اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲ و
ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺒﺪار ﻧﻈﺎم
ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﻃﺮﻓﺪار ﻗﺎﻧﻮان اﺳﺎﺳﻲ ،وﻗﺘﻲ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ از اﺑﻬﺎم ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
دو ﺳﺌﻮال ﻣﻲ ﺷﻮد :ﺑﺎ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻴﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ اﮔﺮ آري ،ﭼﺮا ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺳﻮي او و
ﻧﻬﻲ او از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ،رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻴﺪ و
دوﻟﺖ را ﻛﻮدﺗﺎﺋﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ و ...؟ ﭼﺮا
از ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻴﺪ و ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻧﻬﻲ رﻫﺒﺮي ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻲ
ﻛﺮدﻳﺪ )ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﺎﻣﻨﻪ اي در ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ(؟
و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ،
ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎري ﺑﺮاي »رﻫﺒﺮ« در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﻴﺪ:
ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ را ﻛﺮوﺑﻲ اﺟﺮا ﻛﺮد
وﻗﺘﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد و ﺧﺎﺗﻤﻲ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻮد و ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﻮد
و ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ
ﺑﻮد و ﻫﻴﭽﻴﻚ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ
»رﻫﺒﺮ« اﺟﺎزه ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ را
ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻋﺴﮕﺮ اوﻻدي )در
 26ﻣﻬﺮ(:
» وﻗﺘﻲ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻜﻢ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري را
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ در واﻗﻊ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺗﺨﻠﻒ و
ﺗﻘﻠﺐ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود .ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮي در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﺣﺮف آﺧﺮ
را ﻣﻲزﻧﻨﺪ«.
ﻃﺮﺣﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﺄت  6ﻧﻔﺮي ﺗﻬﻴﻪ
ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎي دﻳﮕﺮي ﺟﺰ ﺣﺬف
ﻧﺪارد:

* ﻋﺴﮕﺮاوﻻدي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻃﺮح را ﻋﻠﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻋﻠﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
◄ در  26ﻣﻬﺮ  ،88ﻋﺴﮕﺮ اوﻻدي ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﻃﺮح رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻈﺎم ﺗﻬﻴﻪ و
ﺗﺴﻠﻴﻢ »رﻫﺒﺮ« ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ
رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻳﻦ ،ﺳﺨﻨﺎن او ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻃﺮح اﺳﺖ:
 – 1رﻫﺒﺮ ﺑﻲ ﺑﺪﻳﻞ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺤﻮر او
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد.
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
 – 2رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و
ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ و ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ را ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 - 3ﻗﺼﺪ ﺣﺬف ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻣﻮﺳﻮي و
ﻛﺮوﺑﻲ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
اﻳﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ.
 – 4ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﺪارك ،ﻣﻔﺮي ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ ﺳﺮ ﺑﺮ آﺳﺘﺎن »رﻫﺒﺮ«
ﺑﺴﺎﻳﻨﺪ ،رﻫﺒﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ارﻓﺎق ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ از اﻋﺮاب
ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ و ﺗﺠﺎوز
ﺑﻪ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ و ﺳﺮﻛﻮب وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺷﺎن،

از  26اﻛﺘﺒﺮ تا  ٨نوامبر 2009

ا ز  4ﺗﺎ  17آﺑﺎن 1388

ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰاع؟
ﺣﻘﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ! اﻣﺎ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ،اﻣﻀﺎي ﻣﺮگ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺧﻮد و ﻳﻜﺴﺮه ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪن از ﻣﻨﺎﻋﺖ و
ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﻮي در
ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ،ﭘﻴﺶ از
اﻧﺘﺸﺎر رﺳﻤﻲ ،ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
◄ اﻣﺎ آﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻛﺮوﺑﻲ و
ﻣﻮﺳﻮي در ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ ،ﻣﺮدم ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻴﺮون رژﻳﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
در درون رژﻳﻢ )ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد(
ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را 8
ﺳﺎل رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺧﺎﺗﻤﻲ و
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻌﺪ
از آن ،داده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،در
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻛﺮوﺑﻲ و ﻣﻴﺮ
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ را
ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﺋﻲ
را ﻛﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ
 – 1اﺳﺘﻘﺮار آزادﻳﻬﺎ
 - 2ﻋﺰل ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،دﺳﺖ ﻛﻢ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺼﺪي ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ و رﻫﺒﺮي ﺟﻨﺎﻳﺖ
ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺸﺮﻳﺖ )ﺳﺮﻛﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم
ﺑﺮوش ﺟﻨﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﺎن ﺳﺒﻊ( .ﺑﻴﺎد
ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮي وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ
را از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺷﺮك ﺧﻮاﻧﺪ و وﻻﻳﺖ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي را وﻻﻳﺖ ﺟﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ و از
ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻜﻮت ﺧﻮد را در
ﻗﺒﺎل ﺟﻨﺎﻳﺎت رژﻳﻢ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي –
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ.
 – 3ﺧﺎرج ﻛﺮدن دوﻟﺖ از ﻳﺪ ﻣﺎﻓﻴﻬﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺳﭙﺎه از
دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﻴﺎﺳﺖ.
 – 4اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ از ﺳﭙﺎه و
واواك و ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ و اﺑﻄﺎل اﺣﻜﺎم
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻲ دادﮔﺎه ﻫﺎ و آزادي ﺗﻤﺎﻣﻲ
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻧﺤﻼل دادﮔﺎه ﻫﺎي
اﻧﻘﻼب و وﻳﮋه روﺣﺎﻧﻴﺖ و...
 – 5اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻼﺑﻲ
 – 6ﺗﺼﺪي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻲ ﻃﺮف،را ﺷﻔﺎف اﻋﻼن
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪه را در ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ زﻳﺎن
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ و ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن
»روﺣﺎﻧﻲ« آﻧﻬﺎ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ
ﺻﻮرت ،ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺬف ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﺪ
و ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد ،ﻓﻀﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر را
ﺑﺎز ﻛﻨﻨﺪ.
◄ »ﻣﺠﺮاي ﻗﺎﻧﻮن« ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .زﻳﺮا
ﻫﻢ
ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ
اﻋﻀﺎي
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن »رﻫﺒﺮ« ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮﻋﻮب
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺟﻠﺴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﺎي
رﻫﺒﺮي ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﻧﺪام ﺧﺎﻣﻨﻪ اي آراﺳﺘﻪ
اﺳﺖ!
و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ،
ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ ،در درون
رژﻳﻢ ،ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ زﻳﺎن ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد اﺳﺖ.
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ،ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ دﭼﺎر
ﻳﺄس ﺷﺪه اﺳﺖ:
● در  25ﻣﻬﺮ ،ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺮﻧﺎ ،ﺣﺴﻴﻦ
ﻛﺎﺷﻔﻲ ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
از ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺒﺰﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﻚ
ﻧﻮع ﻧﺎاﻣﻴﺪي و ﻳﺎس ﺑﺮ او ﭼﻴﺮه ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻪ »اﻳﺮﻧﺎ« ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ
ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺑﺮادر ﻫﻤﺴﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺮده و
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺘﻲ
را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﺎزي ﻛﻨﺪ .او ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد

ﻛﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ .و در  26ﻣﻬﺮ ،ﻋﺴﮕﺮ اوﻻدي
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﻴﺄت  6ﻧﻔﺮه ﻧﺰد ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﻫﺒﺮ ﺑﻲ ﺑﺪﻳﻞ
اﺳﺖ و رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري و ﺣﻜﻮﻣﺖ او
ﻣﺸﺮوع ﻫﺴﺘﻨﺪ!
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن
را ﻣﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ،
ﺳﺮ و ﻛﺎرﺗﺎن ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
اﺻﻞ ﻧﻈﺎم را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ .او ﻏﺎﻓﻞ از
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ،ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ از ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ
زﻧﺪاﻧﻲ ﺷﺪن او و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ در
ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ را از
ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﻣﻲ اﻧﺪازد .ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻮﺳﻮي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻛﺮده ﺑﻮد .از رﻓﺘﺎر او و ﺧﺎﺗﻤﻲ اﻳﻨﻄﻮر
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺑﻪ ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن
اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ »ﻃﺮح
آﺷﺘﻲ« ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻫﺮﮔﺎه ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﻓﺮو ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
و ﺑﻴﺖ او و ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ
ﻃﺮﺣﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻲ و
ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در
رژﻳﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺪﻫﺪ .رﻓﺘﺎر درﺧﻮر
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺪازه »آزادي« ﺗﺤﺮك
و ﺳﺨﻦ ﻛﻪ دارﻧﺪ ،از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم
اﺳﺖ .در  26ﻣﻬﺮ ،ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي،
در دﻳﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻴﻦ زاده ،ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ:
» ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺤﺮان و ﻣﺸﻜﻞ
در ﻛﺸﻮر ﻗﺒﻮل ﻧﺸﻮد ،ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ
ﻣﺮدم ﻛﺜﻴﺮ و اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮ
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺑﺸﻮﻧﺪ  ،ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم
ﻗﺒﻮل ﻧﺸﻮد ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻮدﺷﺎن ،راه ﺣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮاي رﻓﻊ
ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. «.
و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ،در ﺑﺮاﺑﺮ
»راه ﺣﻞ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ« ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺿﻊ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ را ﺑﻄﻮر
ﺷﻔﺎف ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده اﺳﺖ و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ وﻗﺘﻲ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ،
زﻳﺮا وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﻣﺮدم ﺗﻨﺎﻗﻀﻲ ﺣﻞ ﻧﺎﻛﺮدﻧﻲ دارد ﻣﮕﺮ
ﺑﻪ ﺣﺬف ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دو ،اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎدي از
ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﻌﻤﻞ آورده اﺳﺖ.
● و ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدم ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ راه
ﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﻴﺮون رژﻳﻢ و درون ﻣﺮدم
ﺑﮕﺮدد و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ در آﻳﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻜﺎر ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻛﺮدن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻲ
آﻳﻨﺪ .ﺷﻌﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ » :وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻪ
و وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم آري« ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻌﺎر ،ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻘﺶ
اول را ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺗﺤﻮل ﺑﺪون
ﺧﺸﻮﻧﺖ را از اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري
ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ.

* ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺤﺎري در اﺟﺘﻤﺎع
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺳﺮان ﻃﻮاﻳﻒ
ﺑﻠﻮچ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
◄ در  26ﻣﻬﺮ  ،88در ﺷﻬﺮ ﺳﺮﺑﺎز،
ﺑﻬﻨﮕﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺳﺮان
ﻃﻮاﻳﻒ ﺑﻠﻮچ ،ﻳﻚ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺤﺎري روي
داد و ﺑﺮ اﺛﺮ آن 41 ،ﺗﻦ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در
 28ﻣﻬﺮ ،دو ﺗﻦ از ﻣﺄﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻛﺸﺘﻪ

ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻨﺪ اﷲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻤﻠﻪ
اﻧﺘﺤﺎري را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
رژﻳﻢ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن را
آﻣﺮ اﻳﻦ روﻳﺪاد اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
اﺳﻠﺤﻪ و ﭘﻮل را از ﺟﺎﺋﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورد،
اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ اﻧﺘﺤﺎري ﻣﻲ
ﻛﺸﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان واﻗﻌﻴﺘﻬﺎ را ﺑﺎ
ﻣﻘﺼﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ:
● ﺣﻤﻠﻪ اﻧﺘﺤﺎري ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻓﻘﺮ و
ﺧﺸﻮﻧﺘﻲ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ
ﻛﺮده و ﺗﺤﻘﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ روا
دﻳﺪه ،ﻛﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ،
ﺟﻮان ﺑﻠﻮچ زﻣﻴﻨﻪ ذﻫﻨﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻐﺰي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.
روش ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎراﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺤﺎري ،ﺑﺎ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﻛﺮدن ﺧﻮد،
ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد و ﺳﺒﺐ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن
دﻳﮕﺮان ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻓﺮآورده ﻓﻘﺮ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ.
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻓﻘﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺤﻘﻴﺮ ،ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﻣﻬﻢ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺮاق و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ اﻳﻦ روز اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺮﮔﺎه ﺛﺮوت اﻧﺪوزي ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺑﻪ
ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺮدم را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ رﺳﻴﻢ ﻛﻪ
اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ –
ﻣﺎﻟﻲ ،اﻳﺮان را اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ.
● اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺤﺎري از
روز و ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎع آﮔﺎه
اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را وارد اﺟﺘﻤﺎع
ﻛﻨﺪ و ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺳﺎزد ،ﺿﻌﻒ ﻣﻔﺮط
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﭙﺎه و واواك
را ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ رژﻳﻢ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ
و ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﺮدن ﻣﺒﺎرزان ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ،
ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ و ﻛﺎرﺷﺎن ﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻛﻪ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ

ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ داﻧﺸﮕﺎه روﺑﺮوﻳﻨﺪ .اﻳﻦ
روزﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ »ﭼﺸﻢ
ﻓﺘﻨﻪ« را درآورﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ را ﺑﻪ
ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺮاي
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺪل ﻛﻨﻨﺪ .ﻓﺮاوان از
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دوم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﺑﺠﺎﺳﺖ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﺑﺪاﻧﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
ﭼﺮا ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﻛﻴﺎﻧﻨﺪ:

داﻧﺸﮕﺎه و دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ:
ﭼﺮا دو ﻃﺮح وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ و ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺑﺎ ﻫﻢ اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ؟:
ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﺗﺄﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﭼﺮاﺋﻲ آن و رﺑﻂ
آن ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ،ﺳﺨﺖ ﺑﻜﺎر
اﻣﺮوز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻛﻮدﺗﺎ ﻣﻲ آﻳﺪ:
در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول اﻧﻘﻼب ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻧﺒﺪاران ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري ﺑﺮ اﺻﻮل
راﻫﻨﻤﺎي اﻧﻘﻼب اﻳﺮان و ﺗﻤﺎﻳﻠﻬﺎي زور
ﭘﺮﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﻳﺎن و ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ،
زورﭘﺮﺳﺘﺎن از ﻫﺮ ﻗﻤﺎش ﻛﻪ ﺗﻮان
روﻳﺎروﺋﻲ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺒﺪاران ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري را
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﻪ ﻣﺎﺟﺮاي ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ:
● ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ »ﻗﻴﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ« در
ﻛﺮدﺳﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران .در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ،
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دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و زﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺧﻮد را
ﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ.
● ﺧﻤﻴﻨﻲ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي را اﻧﻘﻼب دوم
ﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎ ﻛﻪ در اﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻃﺮاح اﺻﻠﻲ
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي ﻛﻴﺴﻴﻨﺠﺮ و راﻛﻔﻠﺮ و
اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮي ﺑﻮده اﻧﺪ.
● ﺑﺴﺘﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ »اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ«.
ﮔﺮﭼﻪ اﺳﻨﺎد ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃﺮح اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر
اﻧﻘﻼب اﻳﺮان و ﺑﺎز ﺟﺴﺘﻦ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮﻳﺶ
ﺑﺮ اﻳﺮان ،ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از »اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﻮﻣﻲ« ،از
اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ،
اﻣﺎ رژﻳﻢ ﺻﺪام ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﻮل و اﺳﻠﺤﻪ
در اﺧﺘﻴﺎر »ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزان« در
ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ داد.
در ﻋﻮض ،ﻃﺮح ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي را
ﻋﻮاﻣﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ) ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دو ﺗﺤﻘﻴﻖ از
ﺳﻮي دو روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ( و
ﻃﺮح اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﻋﻮاﻣﻞ
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻘﺎﺋﻲ و ﻧﻘﺶ
واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ او در ﺗﺤﻤﻴﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ( را ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﺲ از
ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ ،ﺧﻤﻴﻨﻲ را وارد ﻋﻤﻞ
ﻛﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺧﻤﻴﻨﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎر ﺷﺪ،
ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻري را »از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ « )ﻗﻮل ﺣﺴﻴﻦ
ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اش :ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻢ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮا از ﺑﻴﻦ
ﺑﺒﺮد( ﺧﻮد ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد.
ﭼﻮن ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮد،
ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎوز ﻋﺮاق ﺑﻪ
اﻳﺮان و »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ« ﻧﻴﺰ ﺑﺮ آن
اﻓﺰوده ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،در ﻣﺎه
ﺧﺮداد  ، 60ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺣﺰب
ﺗﻮده و ﻓﺪاﺋﻴﺎن اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﺰب
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در ﺿﺪﻳﺖ ﺑﺎ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم اﻳﺮان ،ﺟﺒﻬﻪ
زورﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪ .ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻣﻲ
ﻛﻮﺷﻴﺪ ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮد ﺗﺎ ﻛﻪ
دﺳﺖ زورﭘﺮﺳﺘﺎن را از دوﻟﺖ ﻛﻮﺗﺎه
ﻛﻨﺪ .او ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،رﻓﺮاﻧﺪوم
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد .در ﭘﺎﺳﺦ او ،ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﮔﻔﺖ 35 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻢ ﻧﻪ .ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  ، 60ﺑﻪ
رﻫﺒﺮي ﺧﻤﻴﻨﻲ و دﺳﺘﻴﺎري ﺑﻬﺸﺘﻲ و
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از »ﺳﭙﺎه« ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .در
زﻣﺎن ﻛﻮدﺗﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و
ﻛﻮدﺗﺎ ﺧﺮداد  60ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ داﻧﺸﮕﺎه رﺑﻂ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ:

* ﺣﺴﻦ آﻳﺖ از ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﻔﻜﺮ
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ«
اﻓﺘﺎد؟:
در ﺗﻬﺮان ،ﻣﺠﻠﻪ اي اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ
ﺑﻨﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪ .اﻳﻦ
ﻣﺠﻠﻪ در ﺷﻤﺎره  27 ) 59ﻣﺮداد (1387
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﻤﺎي آﻳﺖ « ﻳﻚ رﺷﺘﻪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻮراﺳﺮاﻓﻴﻠﻴﺎن ،ﻫﻤﺪﺳﺖ او در
ﭘﻴﺶ ﻛﺸﻴﺪن وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ
دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺸﺎﻧﺪن
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ.
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﺴﻦ آﻳﺖ،
ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﻴﻨﻪ ﭼﺎك وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ،در
دوران ﺷﺎه ،در دوران داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ ،ﺿﺪ
ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ و ﺣﺎﻣﻲ »ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ« ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از
ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺪ و زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﻛﺘﺎب
»اﻧﻘﻼب ﺳﻔﻴﺪ« ﺷﺎه را در ﻣﺪارس
ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ ﻛﺮد» .اﺷﺘﻬﺎر
ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼق « )از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺼﺪ
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ﺷﻤﺎره 735
ﺳﻮء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان داﻧﺶ آﻣﻮز(
ﻧﻴﺰداﺷﺖ .ﺣﺴﻦ آﻳﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪﻋﻲ
ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺳﺎواك ﺑﺮاي او
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮕﻔﺖ اﮔﺮ ﺳﺎواك اﻳﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮاي او ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻛﺪام
ﻗﺪرت او را ،در ﻣﻘﺎم دﺑﻴﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
ﻧﮕﺎه داﺷﺖ؟
ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻳﺰدي ﻛﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ اي در ﺑﺎره ﺣﺴﻦ آﻳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،از
ﺟﻤﻠﻪ دروﻏﻬﺎ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻲ اﻳﻦ
ﻛﻪ »در دوره ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻫﻤﻜﻼس
ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﻳﺖ ﻧﻔﺮ اول
دوره ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﻔﻮذ ﻟﻴﺒﺮال ﻫﺎ در
داﻧﺸﮕﺎه ،ﻋﺎﻣﻞ اﻋﺰام ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺑﻪ ﺧﺎرج
از ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺪ«
دروغ ﺷﺎﺧﺪار اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ -1
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر در دوره ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ آﻳﺖ
ﻫﻤﺪوره ﺷﻮد – 2 .از ﻣﻮاد درﺳﻲ ﻳﻜﻲ
»ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ« ﺑﻮد .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
اﻳﻦ دوره ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ،
ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮي ،ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آوردﻧﺪ .ﺑﻨﻲ ﺻﺪر در اﻳﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد – 3 .ﺑﻮرس
را ﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﻪ دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،رﺋﻴﺲ
داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﻗﺮار داد.
● ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ از ﭼﻪ وﻗﺖ
ﻋﺎﺷﻖ ﺳﻴﻨﻪ ﭼﺎك وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺷﺪ؟
اﺳﺮاﻓﻴﻠﻴﺎن ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ:
»آﻳﺖ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن« ﻧﻮﺷﺘﻪ ام و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ
اﻳﻦ را در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن« ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮم .او در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن اﺻﻮﻟﻲ
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺑﻮد« .
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ از او ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ :ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ
ﺑﻮد دﻗﻴﻘﺎ ؟ و اﺳﺮاﻓﻴﻠﻴﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ
دﻫﺪ» :ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ،در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل
 57ﺑﻮد .اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺟﺪﻳﺪ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ«.
ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ »وﻻﻳﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ« و
»ﻣﻴﺰان رأي ﻣﺮدم اﺳﺖ« و »روﺣﺎﻧﻴﺎن
ﻧﻘﺸﻲ در دوﻟﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ« و،...
ﺣﺴﻦ آﻳﺖ ﻛﺎﺳﻪ داغ ﺗﺮ از آش ﺑﻮده
و ،آﻧﻬﻢ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺮوج »ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ« ﺑﻮده اﺳﺖ!
● »از اﺗﻔﺎق« !  ،ﺣﺴﻦ آﻳﺖ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ،ﻃﺮﻓﺪار
دو آﺗﺸﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻳﺰدي در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ،زﻣﺎن
ﻃﺮﻓﺪار ﺳﺮﺳﺨﺖ »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ«
ﺷﺪن او را ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ:
»ﺷﻬﻴﺪ آﻳﺖ از ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،در ﺑﺪو
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮد .وي اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺖ ﻛﻪ »داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﻓﻌﻠﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ«.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻫﻢ از آﻏﺎز ،ﺣﺴﻦ
آﻳﺖ ﻃﺮﻓﺪار ﺳﺮﺳﺨﺖ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و
ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻲ
اﺳﺖ اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ رﺑﻂ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ:
ﺗﺤﻤﻴﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ – ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم و ﺗﻬﻴﻪ
ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮ اﺻﻞ
وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم  ،-ﺑﺎ وﺟﻮد
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا،
ﺗﺤﻤﻴﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮده و ،در ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ،
ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  60و اﺳﺘﻘﺮار
اﺳﺘﺒﺪادي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ« ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎوز ﻋﺮاق و ﺗﻌﻄﻴﻞ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
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ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰاع؟
* ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃﺮح
ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻫﺪف آﻧﻬﺎ:
● ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻫﺪف از ﺗﻌﻄﻴﻞ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،از زﺑﺎن ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺠﺮﻳﺎن
ﻃﺮح ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،از ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ داده
اﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﻦ آﻳﺖ در دو
ﻧﻮار ﺧﻮد داده اﺳﺖ:
ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻣﺎﻧﻊ از
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ« و
ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺷﺪ ،ﺣﺴﻦ آﻳﺖ در
ﺟﻤﻊ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ،اﻣﺮوز ،ﻫﻮﻳﺖ ﻳﻚ
ﭼﻨﺪ از آﻧﻬﺎ از ﭘﺮده ﺑﻴﺮون اﻓﺘﺎده اﺳﺖ،
ﺳﺨﻦ از ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺑﻤﻴﺎن ﻣﻲ آورد و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ " :ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪ آﻣﺎده اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻏﻴﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ،
ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻗﺮص
وﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ زودي ﻣﻮج ﻋﻮض
ﻣﻲﺷﻮد .داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻌﺪ از  14ﺧﺮداد
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ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻫﻢ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ.".
او در ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻳﺎ
ﻣﺮدم را از ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر را از ﻣﺮدم .از دﻳﺪ او،
ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر ﺑﺎ ﻣﺮدم را از دﺳﺖ او ﺑﺪر ﻣﻲ
ﺑﺮد .ﺑﺎ ﺗﺼﺮف رادﻳﻮ  -ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،دﺳﺖ
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر از اﻳﻦ دو وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻮﺗﺎه
ﻣﻲ ﺷﻮد .و ﭼﻮن اﻳﻦ دو ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮد،
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ
روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و دﻳﮕﺮ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ را ﺑﺮ آن اﻓﺰودﻧﺪ .اﻣﺎ »رادﻳﻮ ﺑﺎزار«
)ﻛﺎري ﻛﻪ در ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻴﺮ دارد اﻧﺠﺎم
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ در
اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت .ﺑﻬﺸﺘﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر رادﻳﻮ ﺑﺎزار را دارد ( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻄﻴﻞ
و ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﺒﻮد ،اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن ﭼﺎره را در
ﻛﻮدﺗﺎ و ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻋﺪام
دﻳﺪﻧﺪ.
داﻧﺴﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره »اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ« ،ﺳﻮراﺳﺮاﻓﻴﻠﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ» :
ﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻌﺪا اﺳﻢ آن را اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ«.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﻮل ،از آﻏﺎز اﻧﻘﻼب،
ﻗﺼﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺤﻤﻴﻞ وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ
داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﺮآن » ،اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ « ﻧﺎم
ﻧﻬﺎده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﺣﺴﻦ آﻳﺖ
و اﺳﺮاﻓﻴﻠﻴﺎن وزن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻛﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ؟
واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ:
● اﻣﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ در »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ«
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ؟ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ«،
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ »ﺧﻂ ﺳﻴﺪ
ﺿﻴﺎﺋﻲ« ﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮرﻧﺪ .ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎء از ﺳﺮان
ﻛﻮدﺗﺎي  1299ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻘﺮار
دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﭘﻬﻠﻮي ﻫﺎ ﺷﺪ .ﺧﻂ او ﺧﻂ
اﺳﺘﺒﺪاد و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ
)اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( اﺳﺖ .ﺑﻴﻬﻮده ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ
ﻣﺮوﺟﺎن وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﻫﻢ ﻃﺮاﺣﺎن و
ﻣﺠﺮﻳﺎن »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ« از ﺣﺰب
زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﺑﻘﺎﺋﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ.
و ﻫﻴﭻ ﺟﺎي ﺷﮕﻔﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ
در دﺳﺖ دو ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ
ﻃﺮح ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي را اﺟﺮا ﻛﺮد و
دﻳﮕﺮي ﻃﺮح »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ« را.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺮاﻓﻴﻠﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻏﻴﺮ از
ﺣﺴﻦ آﻳﺖ و ﺧﻮد او ،از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺛﻤﺮه و
ﻫﺎدي ﺻﺎﺑﺮي ﺑﻮده اﻧﺪ .در ﺣﺎل

ﺣﺎﺿﺮ ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
ﻗﻼﺑﻲ و ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺛﻤﺮه ﻳﺎر ﻏﺎر او اﺳﺖ.

* دﻳﮕﺮ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران اﺟﺮاي
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ:
● ﻃﺮح ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ
ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،در ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺴﻦ آﻳﺖ
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺰب ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺳﺮاﻓﻴﻠﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ او ﻋﻀﻮ ﺣﺰب
ﻧﺸﺪه اﻣﺎ دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ اﺳﻢ ﻧﻮﻳﺴﻲ در
ﺣﺰب ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻃﺮح
را ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﺑﺮده و
ﻛﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻴﺒﺖ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ،از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺎ ﻃﺮح ،ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﺑﺎﻫﻨﺮ و دﻛﺘﺮ
ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻮاﻓﻘﺖ
دﻛﺘﺮ ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﮕﻔﺘﻲ آور ﺑﻮد.
ﭼﺮا ﻛﻪ او زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺼﺪﻗﻲ دو آﺗﺸﻪ و
ﺿﺪ دو آﺗﺸﻪ ﺑﻘﺎﺋﻲ ﺑﻮد.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺨﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن
ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد :او
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺮان ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻃﺮح ﺷﻤﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪن
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ .اﻗﻼ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ
او ﺑﻴﺎﻳﺪ و در ﺣﻀﻮر او ،اﻳﻦ ﻛﺎر را
ﺑﻜﻨﻴﺪ.
● دﻛﺘﺮ ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻪ
در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮان اﻳﻦ
اﺳﺘﺎن ﺑﻮد ،ﺗﻠﻔﻨﻲ اﻃﻼع داد ﻛﻪ ﻃﺮح
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺷﻮرا ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪ .ﭘﻴﺶ از
ﺷﺮﻛﺖ در ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب،
● دﻛﺘﺮ ﺗﻘﻲ زاده ﻛﻪ رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻠﻲ ﺑﻮد،
از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻜﭽﻨﺪ از
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن »ﭘﻴﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم« اﻃﻼع
ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻃﺮح
ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ و
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﺟﺮا ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ،ﮔﺰارش
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري دادﻧﺪ.
● در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ،رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺸﺪت ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮد .اﻋﻀﺎي ﺷﻮرا ﻧﺰد ﺧﻤﻴﻨﻲ
رﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎء
ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺧﻤﻴﻨﻲ ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻌﻔﺎء ﭼﺮا؟
ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ .ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ
ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ .در
ﺗﻌﻄﻴﻼت ،ﮔﺮوﻫﻲ از ﺳﻮي ﺷﻮراي
اﻧﻘﻼب ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺑﮕﺮدﻧﺪﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﻣﻲ رﺳﻴﺪ.
● ﭼﻮن ادﻋﺎ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﭼﭗ داﻧﺸﮕﺎه را ﺳﺘﺎد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﻗﺮار ﺷﺪ در
ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه ،آزادي ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺳﻪ روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ
داده ﺷﻮد داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﻴﺶ از ﺳﺮ رﻓﺘﻦ ﻣﻬﻠﺖ ،ﻓﺮخ
ﻧﮕﻬﺪار ،رﻫﺒﺮ وﻗﺖ ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﺧﻠﻖ،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﻜﻲ دو ﺗﻦ ،ﻧﺰد رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ اﻃﻼع
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ
اي ﺑﺮ ﺿﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ.
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻬﺎﻧﻪ زد و ﺧﻮرد
ﻧﺪﻫﻨﺪ و داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﻛﻪ از ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ ﺑﻌﻤﻞ
آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺨﻠﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺪون ﺧﻮن
رﻳﺰي ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮد .ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم
ﺑﮕﻴﺮد ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري و ﺗﻨﻲ ﭼﻨﺪ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺤﺎﺑﻲ و دﻛﺘﺮ ﻣﻠﻜﻲ
ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از
ﻫﺠﻮم ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪﻧﺪ.

● در روز ﺳﻮم ،ﺑﻪ دﻋﻮت رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري ،ﻣﺮدم در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮد
آﻣﺪﻧﺪ .در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮدم و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮف را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد:
اﻣﺮوز ،ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ.
» اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ« از دﻳﺪ
ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﻧﻔﻲ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪ .از
دﻳﺪ »ﺧﻂ اﻣﺎﻣﻲ« ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮدﻛﺎﻣﮕﻲ
ﺷﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪ .از دﻳﺪ »ﭼﭗ« ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ
ﻫﻢ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ،ﺧﺎرج
ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ .اﻣﺎ
واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ،
 – 1ﭘﺎﻳﺎن دوران وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮔﺮوه
ﻫﺎﺋﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي و »اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ« و درﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را
ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
 – 2ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺣﺰب
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺪ.
از آن ﭘﺲ ،ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﺷﺪ ﺑﺪون ﻧﻘﺎب ،وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و ﺷﺪ :
دﺳﺘﻮر ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را داد.
ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داد و
دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر اﻳﻦ ﺷﻮرا
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮد .ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ﺳﺎزش
ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﻛﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮر ﻛﻮدﺗﺎي
ﺧﺮداد  60را داد و ﺧﻮد آن را رﻫﺒﺮي
ﻛﺮد .ﭘﺲ از ﻛﻮدﺗﺎ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻋﺪام ﺳﻪ
ﺷﻴﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﻨﮓ ﺑﻤﺪت  8ﺳﺎل اداﻣﻪ
ﻳﺎﻓﺖ و ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺟﺎم زﻫﺮ را ﺳﺮﻛﺸﻴﺪ و
دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن را داد و دم از
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ زد و دﺳﺘﻮر
»ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ« را داد و
ﺟﺎن ﺑﺪاد.
در ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﻴﺮي و در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و در ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  60از
ﺳﭙﺎه و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ –
ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.

* ﺣﺴﻦ آﻳﺖ ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻣﺪارك
و ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺳﺮاﻓﻴﻠﻴﺎن از زﺑﺎن ﺧﻮد
او:
● ﻳﺎدآوري ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﻦ آﻳﺖ ،در
دوران ﺷﺎه ،ﻛﺘﺎب اﻧﻘﻼب ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺎه را
ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺴﺎد
اﺧﻼق اﺷﺘﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻳﻚ ﻣﻮرد
آن ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮﺳﻴﺪن دﺧﺘﺮ داﻧﺶ
آﻣﻮزي در ﻛﻼس درس و در ﺷﻬﺮي
ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭼﻮن ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .او
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺎواك ﺑﺮاي او ﭘﺮوﻧﺪه
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ
از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ و ﺑﺮ آﺷﻔﺘﻦ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ و
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن و اداره
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺳﺎواك ﺑﻪ داد او ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎل او از ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ري ،ﺳﺮ و
ﺻﺪا را ﻣﻲ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ،او ﺑﻪ دﻳﻦ داري
اﺷﺘﻬﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﺪاري از وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ،آﻧﻬﻢ از ﻧﻮع
ﻣﻄﻠﻘﻪ آن .ﺑﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮي دﻛﺘﺮ ﺑﻘﺎﺋﻲ،
ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﻪ او ﻧﻴﺰ در
اﺧﺘﻴﺎر »دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﻲ« رژﻳﻢ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺪارك ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻘﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺎرت
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺮوج »وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ« ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﻫﺪف ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ
دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ در اﻳﺮان اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻴﺎﺑﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﻨﺎد اﻇﻬﺎر ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا اﻣﺜﺎل ﺣﺴﻦ آﻳﺖ و
ﺳﻮراﺳﺮاﻓﻴﻠﻴﺎن »ﻃﺮﻓﺪار ﺳﺮﺳﺨﺖ«
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ از ﻧﻮع ﻣﻄﻠﻘﻪ آن ﺷﺪه اﻧﺪ،
اﻣﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﻲ اﺳﻨﺎد را اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺪاده
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اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﭼﺮا .در
ﻋﻮض ،اﺳﻨﺎد ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﻨﺎدي ﮔﻮﻳﺎي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
اﻳﺠﺎد ﻳﻚ رژﻳﻢ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت از راه اﺗﺤﺎد
روﺣﺎﻧﻴﺖ و ارﺗﺶ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻻ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ ﺳﭙﺎه را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ارﺗﺶ
ﻛﺮد ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮد
ﻋﺎﻣﻞ آن ﻣﻲ ﺷﻮد.
● اﻣﺎ ﺳﻮراﺳﺮاﻓﻴﻠﻴﺎن ﺧﻮد ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را
ﻣﺮدي دروﻏﮕﻮ و ﺿﺪ ﻧﻤﺎد اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ:
» - 1روز راه ﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ
ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻮد ،وﻗﺘﻲ از ﺧﺎﻧﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ
ﺷﺮوع ﺑﻪ راه ﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻋﻜﺲ
ﻣﺼﺪق ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻋﺪه اي داد و ﺑﻴﺪاد
ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ آن ﺑﺰرگ ﻣﺮد
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻫﻢ آﻣﺪﻳﻢ و ﺷﺎﻳﻊ
ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻋﻜﺲ
آﻳﺖ اﷲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ و ﺑﻘﺎﺋﻲ را ﺳﺮ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و دارﻧﺪ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و درﮔﻴﺮي
رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻜﺲ ﻣﺼﺪق را ﭘﺎﺋﻴﻦ
ﺑﻴﺎورﻧﺪ «.
و
اﺳﺮاﻓﻴﻠﻴﺎن
ﺳﺎن،
ﺑﺪﻳﻦ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻫﺎﻳﺶ ،دروغ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺷﺎﻳﻊ
ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻜﺲ ﻣﺼﺪق
را ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺮﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ دﺳﺖ ﭘﺮورده
ﻫﺎي ﺑﻘﺎﺋﻲ ،ﺑﺎ ﻣﺼﺪق دﺷﻤﻨﻲ داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ ،ﺑﺮﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎري
ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻛﻮدﺗﺎي 28
ﻣﺮداد ،ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﻫﺎ ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮاي
ﻫﻤﻜﺎري و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻳﺖ اﷲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ،
ﺑﻘﺎﺋﻲ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
ﻋﻜﺲ ﻣﺼﺪق ،ﻫﺪف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻫﺪف ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺘﺒﺪادﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي
دﻳﮕﺮ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﻳﺮان ﺑﻌﺪ از
ﻗﻴﺎم  30ﺗﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻨﺪ و ﻛﻮدﺗﺎي
 28ﻣﺮداد را ﺑﺒﺎر آوردﻧﺪ.
 – 2ﻧﻤﻮﻧﻪ اول» :ﻳﻚ روز دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ روز
ﺑﻌﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه را اﺷﻐﺎل ﻛﻨﻨﺪ ...روز ﺑﻌﺪ،
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﺮدر داﻧﺸﮕﺎه را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺳﺮﻳﻊ ﻳﻚ واﻧﺖ ﺑﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و رﻓﺘﻴﻢ ﻣﻴﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ .ﺑﺎ
ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮ ﻓﺮﻳﺎد زدﻳﻢ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﭼﻢ
ﺳﺮخ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﻧﺪ و ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم را
ﭘﺎﺋﻴﻦ آورده اﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻨﺪ
ﺳﻤﺖ داﻧﺸﮕﺎه و آﻧﻬﺎ ﻓﺮار ﻛﺮدﻧﺪ«.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،اﻳﻦ ﺳﻴﻨﻪ ﭼﺎك اﺳﻼم
و وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ،در ﻣﻴﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ،
ﺑﻪ دروغ )ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺮخ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و
ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم را ﭘﺎﺋﻴﻦ آورده اﻧﺪ(
»ﻣﺮدم« )ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻤﺎﻗﺪاران( را
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﺠﻮم ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺮده
اﺳﺖ.
» - 3ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻗﺎي ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه
ﺑﻮدﻳﻢ .ﻳﺎدم ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺷﺨﺼﻲ
ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﻬﺬب« ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ
را ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .او ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻣﺴﺌﻮل ذي ﺣﺴﺎﺑﻲ ارﺗﺶ
ﺷﺪه ﺑﻮد و آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ اﺳﻨﺎد و
ﻣﺪارﻛﻲ دارم ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﻤﻚ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﺑﻪ ﺣﺰب ﻛﻮﻣﻠﻪ و دﻣﻮﻛﺮات و
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ و دﻳﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭼﭗ از
ﺑﻮدﺟﻪ ارﺗﺶ .او ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﻲ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ .ﻣﺎ ﻫﻢ رﻓﺘﻴﻢ و ﻣﺪارك را
ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ .ﺣﺪود  63ﺳﻨﺪ در ﺑﺎره ﻛﻤﻚ
ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭼﭗ ﺑﻮد.
ﻣﻦ از اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﭼﻨﺪ ﺳﺮي ﻛﭙﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻳﺎدم ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي را ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻮم آﻳﺖ دادم و ﻳﻚ ﺳﺮي دﻳﮕﺮ را
ﻫﻢ ﺑﻪ آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ دادم.
ﻳﺎدم ﻧﻤﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻗﺎي ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﻫﻢ دادم ﻳﺎ ﻧﻪ .وﻟﻲ در ﺑﺤﺚ ﻋﺪم
ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ،ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
اﺳﻨﺎد اﺷﺎره و از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد،
آﻗﺎي ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻮد«.
اﻣﺎ از اﻳﻦ  63ﺳﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن،
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ﺷﻤﺎره 735
ﻳﻚ ﺳﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
دروغ زن ،ﺑﺠﺎي اراﺋﻪ ﺳﻨﺪﻫﺎ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
»اﺷﺎره« ﻛﺮده اﺳﺖ .داﻧﺴﺘﻨﻲ اﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻢ اﻳﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﺎﺋﻲ ﺑﻮد،
رﻫﺒﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺘﻞ اﻓﺸﺎرﻃﻮس ﺷﺪ و
ﭼﻮن آﻣﺮ و ﻣﺄﻣﻮران آن ﺟﻨﺎﻳﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،روزي در ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ:
اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻤﻲ در اﺧﺘﻴﺎر دارد و آﻧﻬﺎ را
در ﮔﺎو ﺻﻨﺪوق ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻲ
ﺳﭙﺎرد .در رژﻳﻢ ﺷﺎه ،آن »اﺳﻨﺎد« اﻧﺘﺸﺎر
ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن رژﻳﻢ ﻧﻴﺰ» ،اﺳﻨﺎد«
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ .رژﻳﻢ ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ ﺑﻘﺎﺋﻲ را در
زﻧﺪان ﻣﻴﺮاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ،ﮔﺎو ﺻﻨﺪوق
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎز »اﺳﻨﺎد« ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﺸﺪﻧﺪ! اﺳﺮاﻓﻴﻠﻴﺎن ،ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ آﺳﺎن دروغ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ ،ﭼﺮا از ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد ﭘﻴﺮوي ﻧﻜﻨﺪ؟
ﺛﺎﻧﻴﺎ  ،ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ذﻳﺤﺴﺎب
را ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .ذي ﺣﺴﺎب را
وزارت داراﺋﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و وزارت
داراﺋﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻧﺒﻮد .ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮاﺳﺘﻲ از ﺑﻮدﺟﻪ ارﺗﺶ ﺑﻪ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭼﭗ ﻛﻤﻚ ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﻧﻬﻢ
ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ،در اﻳﻦ ،ﺳﻪ دﻫﻪ،
ﻳﻚ ﻣﻮرد از آن »ﻛﻤﻚ« ﻫﺎ از ﭘﺮده
ﺑﻴﺮون اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .راﺑﻌﺎ ،ﮔﺮوه ﻫﺎﺋﻲ
ﭼﻮن ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﺧﻠﻖ و ﺣﺰب ﺗﻮده،
ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﻲ ﭼﻮن ﻛﻮﻣﻠﻪ
ﻫﻢ از رژﻳﻢ ﺻﺪام ﭘﻮل و اﺳﻠﺤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺟﻨﮓ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ اﻳﻦ
ﺟﻨﮓ ﻫﻢ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري و
دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺑﻮد .ارﺗﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ
ﻣﺮﮔﻪ ﻫﺎي ﺻﺪام ﻣﻲ ﺟﻨﮕﻴﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ اش ﺑﻪ
ﻛﻮﻣﻠﻪ و ﺣﺰب دﻣﻮﻛﺮات ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ
ﺷﻮد؟ ﺧﺎﻣﺴﺎ ،ﻫﺮﮔﺎه ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ
دﺳﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻌﻨﻮان روش ﺑﺮ ﻣﻲ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ از
ﺳﻮي دوﻟﺖ ﺑﺮاي اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﻪ
ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد .ﭼﺮا ﻛﻪ از
ﺷﺮوط اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ،ﻳﻜﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آزاد ﺣﺰب ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ.

* در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،دﺷﻤﻨﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ،در ﻣﺼﺪر اﻣﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻧﺨﺴﺖ ﻗﻮل »ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ« ﺣﺴﻦ ﻓﻴﺮوز
آﺑﺎدي را در ﺑﺎره اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ:
◄ در  12ﻣﻬﺮ  ،1388ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺴﻨﺎ،
»ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ« ﺣﺴﻦ ﻓﻴﺮوز آﺑﺎدي ،رﺋﻴﺲ
ﺳﺘﺎد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ،در ﺑﺎره »اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻳﻜﻲ دو روز از
ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺗﻼش ﺑﻨﻲﺻﺪر ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن آن
ﺷﺮوع ﺷﺪ .در اواﺋﻞ ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ ،ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮي اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد و آن ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻮد ،اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده
اﺳﺖ.
در آن روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎت
ﻣﻜﺮر ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( راﺟﻊ ﺑﻪ
ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
از ﻳﻚ ﻃﺮف و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻻﻧﻪﮔﺰﻳﻨﻲ ﮔﺮوﻫﻚﻫﺎي ﺿﺪ اﻧﻘﻼب
ﺣﺘﻲ ﮔﺮوﻫﻚﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺿﺪاﻧﻘﻼب
در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮن دل زﻳﺎدي ﻣﻲﺧﻮردﻧﺪ.
ﻳﻜﻲ دو روز از ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻼش
ﺑﻨﻲﺻﺪر ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن آن ﺷﺮوع
ﺷﺪ .دو ﻧﻔﺮ ،ﻳﻜﻲ «دﻛﺘﺮي ﻛﻪ از
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد و در دوﻟﺖ دوم
ﺧﺮداد ﺑﻮد« و دﻳﮕﺮي «اﻣﻴﺪ ﻧﺠﻒ
آﺑﺎدي« روﺣﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎي ﻣﻌﺪوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﻲﺻﺪر ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﻦ
در ﺟﻠﺴﻪاي ﻛﻪ آنﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ
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ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰاع؟
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮدم .وﻟﻲ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺪازه
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻛﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻃﻠﺒﻜﺎري و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را
ﺳﺮزﻧﺶ ﻫﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ از اﻳﻦ
آﻣﺪن و از اﻳﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ،ﻃﺮﻓﻲ
ﻧﺒﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺤﻤﺪاﷲ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻣﺸﻬﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و در اﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه
ﺧﻮدش ﺑﺮﺳﺪ .ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ.
ﺑﻨﻲﺻﺪر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﺎ را
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و در ﺟﻬﺎد
ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ،ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺷﺪﻧﺪ .و ﺑﺎ اﺑﺘﻜﺎر ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
)ﻗﺪس اﷲ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺰﻛﻴﻪ( ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎرات ﻻزم
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ و ﻣﺴﻮوﻻن اﻧﻘﻼﺑﻲ و
داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ آن
درآﻣﺪﻧﺪ«.
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،اﻳﻦ »ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ« ،ﺧﻮد
آﮔﺎه ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ،ﻫﺪف ﺗﻌﻄﻴﻞ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ را ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ و آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ
ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آﻧﻬﺎ )ﺿﺪﻳﺖ ﺑﺎ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري و ﺳﭙﺲ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن در
ﺳﭙﺎه و دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ( ﺑﻮده اﺳﺖ.
◄ ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺠﺮﻳﺎن
ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﻣﻘﺎﻣﻬﺎي اول را در
رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺴﺘﻪ
اﻧﺪ :اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد »رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري«
اﺳﺖ ،ﻓﻴﺮوزآﺑﺎدي ﻫﻤﺪﺳﺖ او در
ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ ،رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ .ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺛﻤﺮه ﻣﺸﺎور
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد اﺳﺖ ،ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ
»وزﻳﺮ« آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
دو ﺑﺮادر دﻳﮕﺮش در ﺷﻤﺎر ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن
ﻛﻮدﺗﺎي  22ﺧﺮداد  68ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
»ﺑﻴﺖ« ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،از ﻣﺠﺮﻳﺎن آن روز
ﻃﺮح و دﺷﻤﻨﺎن اﻣﺮوز داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ
و ﻣﻘﺎﻣﻬﺎي ﻣﻬﻢ دارﻧﺪ .از آن ﺟﻤﺎﻋﺖ،
ﻓﻴﺮوز آﺑﺎدي ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺲ ﻧﻴﺴﺖ ،در ﻣﻴﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﻧﻴﺰ از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد
دارﻧﺪ .ﺟﻌﻔﺮي ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺞ اﺟﺎزه ﺳﺮﻛﻮب
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺧﻮد ﻧﺪاده اﺳﺖ؟
از دﻳﺪ دﺷﻤﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﻌﺪ از
ﮔﺬﺷﺖ  30ﺳﺎل ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺧﻄﺮ اول اﺳﺖ و اﻳﻦ روزﻫﺎ ،ﺳﺨﻦ از
»اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دوم« و ﺗﻌﻄﻴﻞ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﺑﺎردﻳﮕﺮ ،ﺑﮕﻮش ﻣﻲ رﺳﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ درس
داده ﺑﺎﺷﺪ :داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
آن را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ رام و دﺳﺘﻴﺎر
اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺪل ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎرﺷﺎن،
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ
– ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺪ .اﻳﻨﻚ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺎرزه
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎ اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ.
● ﺧﻂ ﻛﺸﻲ ﻫﺎ زﻳﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

* اﻣﺎ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن
ﺣﺴﻦ آﻳﺖ و اﺳﺮاﻓﻴﻠﻴﺎن و...
ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﺴﺘﺒﺪﻫﺎﺋﻲ ﭼﻮن ﺧﻤﻴﻨﻲ و
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ؟:
در ﺗﺒﺎر ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻴﺮوان
ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﻳﺮان از
ﺑﻘﺎﺋﻲ ،در ﺳﺎﻟﻬﺎي  1329ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﻦ
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آﻳﺖ در  1360و ﺗﺎ اﺳﺮاﻓﻴﻠﻴﺎن و ﺣﺴﻴﻦ
ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري وﺣﺴﻦ ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ ﻛﻴﻬﺎن و
ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن و
ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎي ﺿﺮﻏﺎﻣﻲ و دادﺳﺘﺎن
دادﮔﺎه ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ رﺳﻮاي اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺶ از
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ و ﺣﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺖ اﺷﺘﺮاك آﻧﻬﺎ در
ﻳﻚ رﻓﺘﺎر و ﻛﺮدار ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .
رﻓﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ اﺳﺎس آن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﻗﺪرت و ﻣﺤﻮر ﻛﺮدن
ﺧﻮد و ﺑﺴﺎ ﻧﻤﺎد ﻗﺪرت ﻓﺮض ﻛﺮدن
ﺧﻮد ،در ﺣﺎل و ﻳﺎ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪن
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﻫﻢ و ﻧﻘﺪ و ﻛﻨﻜﺎش ﻧﻈﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﻓﺘﺮا و ﺗﻬﻤﺖ ﺑﻲ ﻣﺤﺎﺑﺎ ﻣﻲ
ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ،ﻗﺪرﺗﻤﺪار ،آﻧﻘﺪر
ﺟﺬب و ﺷﻴﻔﺘﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ در راه اﺛﺒﺎت آن
از ﻫﻴﭻ ﺟﻌﻞ و دروﻏﻲ ﻧﻴﺰ اﺑﺎ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
در ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺪرت زده
اي ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﻌﺎﻃﻲ ﻓﻜﺮ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻴﺰ
ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ و دﺷﻤﻨﻲ
ﭼﻨﺎن ﻛﻮر و ﻛﺮي ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻜﺎر
ﺑﺮدن ﻫﺮ ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺧﻴﺎﻧﺘﻲ در ﺣﻖ
رﻗﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎز و ﻣﺒﺎح ﺑﻠﻜﻪ
واﺟﺐ و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺻﻮاب ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﻴﮕﺮدد .از اﻳﻦ رواﺳﺖ ﻛﻪ ،در
ﻧﻬﺎﻳﺖ ،اﻋﻤﺎل زور و ﺳﻼح ﻛﺸﻲ و
ﻛﻮدﺗﺎ وﺟﻨﮓ و ﻛﺸﺘﺎر و اﻋﺘﺮاف
ﮔﻴﺮي ﺟﺎي ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و
رﻗﺎﺑﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﻣﻴﮕﻴﺮد و
ﻗﺎﻓﻠﻪ آزادي و آزادﻳﺨﻮاﻫﻲ را ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺸﺮ ﻟﻨﮓ ﻣﻲ ﺳﺎزد
ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﺋﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺮاط در ﺧﻮد
ﻣﺤﻮري و ﺧﻮد ﻧﻤﺎد ﻗﺪرت ﭘﻨﺪاري ،از
دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ دﺷﻤﻨﻲ ﮔﺮاﻳﺌﺪ .او
ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻳﺎران و ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ
ﻣﺤﺎرم دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮاي ﻣﻠﻲ ﻛﺮدن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ﺑﻮد،
ﺑﺘﺪرﻳﺞ ،روﻳﻪ ﻣﺮﺿﻴﻴﻪ ﻣﺮوت و ﻣﺪا
را رﻫﺎ ﻛﺮد و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ ﻛﻪ
ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﺎ دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ
ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ وي ،ﺑﺪل
ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه اﺻﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ اش ﺷﺪ
ﺑﻘﺎﺋﻲ از داﺳﺘﺎن اﺳﻨﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺪان
)ﺳﺪان رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان
و اﻧﮕﻠﻴﺲ ﭘﻴﺶ از ﻣﻠﻲ ﻛﺮدن ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ،ﻫﺮآﻧﭽﻪ از
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ او ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ،
»اﺳﻨﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺪان« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ( ﺗﺎ زﻣﺎن
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﺑﻮد اﺳﻨﺎد
و ﻣﺪارﻛﻲ در اﺧﺘﻴﺎر دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻠﻴﻪ رﻗﺒﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ
وي ،دﺷﻤﻦ دﻳﻦ و ﻣﻠﺖ اﻧﺪ و
ﺟﺎﺳﻮس و ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺰ
ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺪ ﺟﺪي در ﻣﻮرد ﻫﻴﭽﻴﻚ از
ادﻋﺎ ﻫﺎﻳﺶ اراﺋﻪ ﻧﺪاد ﻳﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اراﺋﻪ داد ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺳﻨﺪ
ﺟﻌﻠﻲ و ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از
اﺗﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ او ﺑﻪ دﻳﮕﺮان وارد ﻛﺮده
اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ اﺗﻬﺎم ﺟﻌﻞ و
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ آﻳﺖ اﷲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ در روزﻫﺎي
ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﺑﺮاي دﻛﺘﺮ
ﻣﺼﺪق ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ
دﻗﺘﻲ در ﺧﻂ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺘﻦ آن و ادﻋﺎي
آن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ
ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺮداد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮔﻨﺎه ﻛﻮدﺗﺎي ﻧﻨﮕﻴﻨﻲ ﻛﻪ در

آن ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮدن دﻛﺘﺮ
ﻣﺼﺪق ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎره دو اﻳﻦ ﻛﻮدﺗﺎ
ﭘﺲ از ﻣﻠﺖ ﺳﺘﻤﺪﻳﺪه اﻳﺮان ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
اول آن ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ
ﺣﺴﻦ آﻳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز
ﺷﺎﮔﺮدي ﻣﻜﺘﺐ ﺣﺰب زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن
دﻛﺘﺮ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﺋﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎي
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن را ﻛﺮده ﺑﻮد از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه
ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮد او ﻫﻢ دﺷﻤﻨﻲ ﺑﺎ دﻛﺘﺮ
ﻣﺼﺪق و ﻧﻬﻀﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﻲ و
آزادﻳﺨﻮاﻫﻲ او را ﺑﺪل ﺑﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻳﻪ
اﺻﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮد ﻛﺮده ﺑﻮد .و
اﻳﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﭼﻨﺎن در ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي
او ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﭼﻨﺪﻳﻦ
دﻫﻪ و ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ در ﻛﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﺼﺪﻗﻲ ﻣﻴﮕﺸﺖ ﻛﻪ
دﻣﺎر از روزﮔﺎر او در آورد
اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه
ﻛﻪ در دوران ﺷﺎه در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺼﺪق و
ﻣﺼﺪﻗﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ رﻛﻦ دو ﺳﺘﺎد
ارﺗﺶ ﺷﺎه و ﺳﺎواك اﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺖ در
دوران ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﻧﮕﻴﺰه
ﺗﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﺌﻮري وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ و ﺑﺪل ﺑﻪ اﺳﺘﺎد اﻃﺎق
ﻓﻜﺮ آزادي ﺳﺘﻴﺰي و آزاد اﻧﺪﻳﺸﻲ
ﮔﺮﻳﺰي در آن دوران ﺷﺪ .
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در اداﻣﻪ

ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي ،اﻳﺠﺎب ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم
اﻳﺮان ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻮﺿﻮع ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﻪ
اﻓﻖ ﺑﺎزي ﭘﻴﺸﺎروي ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:

ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد :
 - 1از دﻳﻤﺎه  1387ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 -1388ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش در
ﻣﺮدم
 -2از اول ﺧﺮداد  1388ﺗﺎ  20ﺧﺮداد
 1388دوران ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
 -3از 21ﺗﺎ  23ﺧﺮداد ﻣﺎه .1388
روزﻫﺎي ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ و ﺳﻠﺐ ﻋﺪاﻟﺖ و
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و رژﻳﻢ ﺣﺘﻲ از
دﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻗﻠﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﻪ ﺑﻪ رژﻳﻢ.
 -4از 24ﺧﺮداد ﺗﺎ  24ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه
 .1388دوراﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺷﻜﺎل زﻟﺰﻟﻪ
ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﻧﻴﻢ ﺷﺪﻳﺪ و آرام را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.
 -5از 25ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ از
راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ روز ﻗﺪس .روزﻫﺎي اﻋﻼن
اداﻣﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ.
 -6آﻳﻨﺪه ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻳﺎ آﻏﺎز
ﭘﺎﻳﺎن رژﻳﻢ.
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﺶ در ﻫﺮ ﻳﻚ از
ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ،ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ را
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ:
 - 1ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻨﺒﺶ :ﺗﻬﺮان و
دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺮان.
 -2ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ »رﻫﺒﺮ« و دوﻟﺖ ﻛﻮدﺗﺎ  :از
دﺳﺖ دادن ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ.
 -3ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم :ﮔﺬار از ﻣﺤﺪوده
اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه آزادي.
 -4ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺣﺰاب و ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ :ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط
 -5ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر :
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ داﺧﻞ و ﺧﺎرج
 -6ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  :از
ﻳﻚ ﺻﺪاﺋﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﺋﻲ و از
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد
 -7دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم و
ازدﺳﺖ داده ﻫﺎي ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن.

* ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻨﺒﺶ

ﮔﺰارﺷﻲ در ﺑﺎره ﻣﺮاﺣﻞ
ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ

ﺟﻨﺒﺶ

ﻣﺮدم

اﻳﺮان – 1
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،
زﻣﺎن آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﻣﺘﻨﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي و دﺳﺘﻴﺎران او و ﻣﺮدم و ﮔﺮوه ﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
اﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺨﻦ دﺳﺖ آوردﻫﺎي
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم و از دﺳﺖ داده ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي و ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ  -ﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺷﺪه اﻧﺪ:

* ﺷﺶ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم
اﻳﺮان:
ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺳﺎل 1388
ﮔﺬﺷﺖ ،ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ،در ﻫﻤﻪ
روزﻫﺎﻳﺶ ،ﺑﺮاي ﺳﺮان وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ،ﻫﻤﻪ ﺧﺴﺮان و
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺒﺎر آﻣﺪﻧﺪ .وﺿﻌﻴﺖ
آن ﺳﺎن ﺗﺤﻮل ﻧﻜﺮد ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ
 .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬاري ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد را ﭘﻴﺶ ﺑﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر آن
ﻧﺸﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر
ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺸﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﺤﺎل ﻣﻲ
اﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺪ.
ﺑﺮاي اﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ رژﻳﻢ و
اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﻛﺎرش ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻛﺸﻴﺪ5 ،
ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ،از ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎ
ﺑﻪ روزﻫﺎي اول ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ،را ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ ،از اﻳﻦ ﺑﺒﻌﺪ و
آﻳﻨﺪه ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .در اﻳﻦ  6ﻣﺮﺣﻠﻪ،

ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻨﺒﺶ اﻳﺮان در
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ
ﻫﻤﺮاه و در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ،ﻣﻴﺰان
ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم درﺻﺤﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ
اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻳﺎ داﻣﻨﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
● در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ ،ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻲ
ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻫﻢ ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺿﺮورت داﺷﺖ ،اﻳﻦ ﺿﺮورت
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد و رأي ﻣﺨﺎﻟﻒ دادن ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﻤﻲ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ و
ﻧﻤﻲ اﻧﺪﻳﺸﺪ .ﻟﺬا  ،ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺑﺮاز ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﻣﺮي ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از
ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮدم در
ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ و
ﺑﺮﻛﻨﺎري آﻧﻬﺎ از ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﻮد .
ﺑﺮﻛﻨﺎري اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد از ﻣﺴﻨﺪ رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ،در ذﻫﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺗﻘﺪم ﭘﻴﺪا
ﻣﻲ ﻛﺮد زﻳﺮا رأي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪن
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺎ
ﻣﺤﺘﻮي و ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،در ﺗﻬﺮان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ ،ﺷﻜﻞ
ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺨﻮد ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺑﺮﺧﻲ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
آراﻣﺘﺮي ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.
● در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و
 ،در ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺸﻮر ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺴﺘﺮده وارد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰد »رﻫﺒﺮ«

در ﺻﻔﺤﻪ 7

ﺷﻤﺎره 735
ﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي
ﺑﺰرگ ﻧﻴﺰ ،ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ
– ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻮ ﻓﺸﺎر و
ﺧﻔﻘﺎن ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺷﻬﺮﻫﺎ ،اﻳﻦ
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮد را ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد .در
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻔﻬﺎن و
ﺷﻴﺮاز و ﺗﺎ ﺣﺪي اﻫﻮاز و ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ ﻛﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﺎن دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و
ﺟﻮش درآﻣﺪن ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺟﻮ
ارﻋﺎب را ﺳﺒﻜﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﺮد.
ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻦ ﻣﻮﺟﻬﺎي اﻋﺘﺮاض و
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﺷﻬﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﺪ
ﻛﻪ ﻣﺮدم آن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮاي ﻧﻈﺎﻣﻲ
و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ و
ﺧﺮم آﺑﺎد و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺳﻨﻨﺪج و
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ...ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ
ﺑﻮد.
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺮﻛﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ
درﺑﺴﻴﺎري ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻣﺮدم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم
ﺗﻬﺮان ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﺎﻣﺰد ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
و ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ  -ﻣﺎﻟﻲ ،رأي داده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
دادﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﺎن ﺟﻮ ﺳﻨﮕﻴﻦ
اﻣﻨﻴﺘﻲ ،ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ دادﻧﺪ.
● در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي و ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
دادن ﺗﻘﻠﺐ ،وﻗﻌﻲ ﺑﻪ رأي ﻣﺮدم
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮدم در ﺗﻬﺮان و
ﺷﻬﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،دﭼﺎر ﺑﻬﺘﻲ ﺷﺪﻳﺪ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در
داﺧﻞ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در ﺧﺎرج
از ﻛﺸﻮر ،ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻜﺮار ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺰرگ ،ﺗﻘﻠﺐ را ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻫﺸﺪار ﻣﻲ داد ﻛﻪ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺰرگ ،ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ را ﻣﻤﻜﻦ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﺎم اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد را ،ﺑﻌﻨﻮان
ﭘﻴﺮوز ،از ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﺮون ﻣﻲ آورﻧﺪ.
ﭼﻮن ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ روﺷﻦ ﻛﺮد ﺣﻖ ﺑﺎ
او اﺳﺖ ،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ او زﻳﺮ ﻋﻨﻮان »ﺗﻘﻠﺐ
ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻧﺪ« ،اﺛﺮي دﻳﮕﺮ ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
در ﺳﺎﻋﺎت اول ﺑﻌﺪ از اﻋﻼن ﻧﺘﺎﻳﺞ،
ﭼﻬﺮه ﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش و ﭘﺮ از اﺣﺴﺎس
ﺳﺮﺧﻮردﮔﻲ و ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ از ﺷﺮﻛﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻛﺎر
ﺧﻮد را ﻛﺮد :ﻣﺮدم را از ﺑﻬﺖ و
ﻛﺮﺧﺘﻲ ﺑﺪر آورد و در آﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﺼﻴﺎن را ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺖ.
ﺑﺎ آﻏﺎز روز ﺷﻨﺒﻪ ،ﺣﺮﻛﺎت اﻋﺘﺮاض
آﻣﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان آﻏﺎز
ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﻮج دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،در
ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻬﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎي
اﻋﺘﺮاﺿﻲ روي دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ
ﮔﺴﺘﺮده را ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺳﺎزﻣﺎن
دادﻧﺪ .در اﻃﺮاف وزارت ﻛﺸﻮر
اﺟﺘﻤﺎع ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن آراي
دزدﻳﺪه ﺷﺪه ﺧﻮد ،ﺷﺪﻧﺪ .
● در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ،ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن ﺑﺎ
ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺳﺒﺤﺎن ﺗﻼش ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از
آﻏﺎز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﻲ در ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻗﻮاي
ﺳﺮﻛﻮب را در ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .زﻳﺮا اﻳﻨﻄﻮر ﺣﺴﺎب ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از وﻗﻮع ﺟﻨﺒﺶ در
ﺗﻬﺮان ،در ﺷﻬﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺒﺸﻲ
روي ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .
اﻣﺎ اﻣﻮاج ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ،در ﺗﻬﺮان،
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻬﺮان ،ﺑﺮﺧﻲ از
ﺷﻬﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﻴﺮاز و
ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺸﻬﺪ و رﺷﺖ و اﻫﻮاز ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ درآﻣﺪﻧﺪ .ﺷﺪت ﺧﻔﻘﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎي
دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ از
ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺷﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ ﺗﻬﺮان و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ
ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ درآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺮد ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در
ﻃﺮز ﻓﻜﺮ و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ،راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را
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ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰاع؟
ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﻧﺪ و آﻳﻨﺪه اداﻣﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
● در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ
روز ﻗﺪس ،ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در
راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ اﻳﻦ روز در ﺗﻬﺮان و
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ،ﺑﺴﺎن ﻳﻚ ﻣﻮج،
ﻫﻤﻜﺎن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺮدم ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روز ﻗﺪس را
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ آن
ﺷﺪﻧﺪ ،اﻳﻦ روز را روز اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻗﺎﻃﻊ و ﺷﻔﺎف ﺧﻮد ﺑﺎ رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
ﻛﻨﻨﺪ .در راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ روز ﻗﺪس ،ﻣﺮدم
ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ آﻣﺪﻧﺪ .در
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺗﻬﺮان ،ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ،
در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ »رﻫﺒﺮ« و »رﻳﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮرِِي« ﺗﻘﻠﺒﻲ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻳﺰد و اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﻴﺮاز و ﺑﻮﺷﻬﺮ و
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و رﺷﺖ و اﻫﻮاز و ﻣﺸﻬﺪ و
ﺗﺒﺮﻳﺰ و ...ﻣﺮدم در ﺟﻨﺒﺶ وﺳﻴﻌﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻳﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﺼﺎر ﺧﻔﻘﺎن
ﺣﺎﻛﻤﺎن را در ﻫﻢ ﺷﻜﻨﻨﺪ و ﻓﻀﺎﻫﺎي
ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻓﻀﺎﻫﺎي آزاد و از آن ﺧﻮد
ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر
ﺷﺪﻳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﻲ ﭼﻮن ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻳﺰد،
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ در ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺷﺮﻛﺖ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺴﻴﺎري ﺷﻬﺮﻫﺎي
دﻳﮕﺮ در ﺟﻨﺒﺶ ،اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه
ﻳﺎﻓﺖ .زﻳﺮا ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﻫﻢ
ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد در ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ
ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺟﻮ ارﻋﺎب وﺟﻮد دارد.
● ﺟﻨﺒﺶ روز ﻗﺪس ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﻳﻢ و اﺣﺴﺎس ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ
ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ،ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ،در
آﻳﻨﺪه ،ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ را
ﺑﺮاي در آﻣﺪن ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ و ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ
ﻣﻐﺘﻨﻢ ﻣﻲ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و
ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﺸﻮر
ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ
ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ دادن ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ.

*ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ »رﻫﺒﺮ« و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﻛﻮدﺗﺎﻳﻲ
ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻘﺎﻃﻌﻲ ﺑﺎ 6
ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ وﺿﻌﻴﺖ »رﻫﺒﺮ« اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آن
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .
● ﻣﺮﺣﻠﻪ اول – زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺪ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ رﻳﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ او از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ
در ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ اﻫﻢ آﻧﻬﺎ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :
 -1ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ و
ﻗﺮار دادن ﺧﺸﻦ ﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد در رأس
اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ .
 -2ﺳﻔﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻛﺮدﺳﺘﺎن
ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺴﻮد رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺘﺼﺐ
ﺧﻮد .
 -3رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮي وﻗﺘﻲ ﺳﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻫﻮاداري
وي در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،او را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻛﺮد
ﺗﺮﻓﻨﺪي ﺑﻜﺎر ﺑﺮد  :ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻮﺳﻮي رﻓﺖ و وي را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺮد .ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ
او وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻮد و ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺻﺤﻨﻪ را
ﺗﺮك ﮔﻮﻳﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻤﺎن ﻛﻪ رأي
دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻮﺳﻮي ﺑﻴﺰار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻛﺎر از ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﺮون آوردن ﻧﺎم
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،ﺑﻌﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
آﺳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .اوﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺻﻼﺣﻴﺖ دﻛﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ ،آراي اﺻﻼح

ﻃﻠﺒﺎن را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد )در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
دوره ﭘﻴﺶ(.
 -4ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻧﺼﺮاف
ﺧﺎﺗﻤﻲ ،ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺧﺎﺗﻤﻲ از ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي روﺑﺮو
ﺷﺪ .او ﻓﻜﺮ اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ را ﻧﻜﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺴﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺳﻜﻮت ﻣﻲ
ﮔﺰﻳﻨﺪ .ﻟﺬا ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻘﻠﺐ را
ﻓﻌﺎل ﻛﺮد .
 - 5ﺧﺎﻣﻨﻪ اي در ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎ و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺎ و ﭘﻴﺎم ﻫﺎ و
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد را ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ داد ﺗﺎ
ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري دﻟﺨﻮاه
او ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد اﺳﺖ .
 -6ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
او در ﺳﭙﺎه ،ﺑﻪ ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد اﺑﻼغ ﻛﺮد.
اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه در دﺳﺘﻨﻮﻳﺴﻲ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي در ﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد را ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن اﻳﻦ ﻧﻴﺮو اﺑﻼغ ﻛﺮد .اﻟﺒﺘﻪ او
ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ »رﻫﺒﺮ« اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮد.
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎدي از اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ او ﻧﺸﺪ .
 -7آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺴﻴﺞ از راه ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ
ﺑﺮاي »ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﻲ و
ﺑﺮاﻧﺪازي ﻧﺮم« .اﻳﻦ ﻛﺎر او آﺷﻜﺎر ﻛﺮد
ﻛﻪ روﺷﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺮاي اﻧﺘﺼﺎب
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد .ﺳﺨﻨﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻗﺼﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻘﻠﺐ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻫﻨﻮز در ﺗﻮﻫﻢ
ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺰد
ﻣﺮدم ﺑﻮد و ﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺷﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭼﻪ
ﻛﺴﻲ را ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﻫﻤﺎن
ﻛﺲ را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد .ﻛﻢ و
ﻛﺴﺮي آراء ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ رﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد.
او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد  40ﻣﻴﻠﻴﻮن رأي ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺘﺎد
ﻛﻮدﺗﺎ ،او ﺑﻘﺼﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ،اﺟﺎزه داد ﻓﻀﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎ
ﺣﺪودي ﺑﺎز ﺷﻮد .ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﺮدم اﻣﻴﺪوار
ﺷﻮﻧﺪ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ .او،
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺮدم ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ وارد ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪﻧﺪ .و اﻳﻦ
اوﻟﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ او ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪ.
ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺷﺮح ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻪ
اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﻢ  .ﻓﻀﺎي ﺑﺎز
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺮدم از اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد ﺑﻴﺰارﻧﺪ .ﺧﺒﺮ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ،او را آﮔﺎه ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻄﻠﻮب او،
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
دﻫﻨﺪ .ﺑﺎﻳﺪ آﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ
ﺷﺪ.
در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺳﺘﺎد
ﻛﻮدﺗﺎ را ﻣﺄﻣﻮر ﻛﺮد ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ را
ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺮ
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم ،ﺗﻘﻠﺐ
اﮔﺮ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺘﺎد ﻛﻮدﺗﺎ ﻃﺮح ﺗﻘﻠﺐ
ﺑﺰرگ را آﻣﺎده اﺟﺮا ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺳﻴﺎﺳﻲ،
ﻣﺄﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه و »ﺑﻴﺖ
رﻫﺒﺮي« ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد ﺣﺎﻣﻲ ﻣﻮﺳﻮي و
ﻛﺮوﺑﻲ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و زﻣﻴﻨﻪ
دﺳﺘﮕﻴﺮي آﻧﻬﺎ را آﻣﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت و
ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎن ﺳﺮان اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن را ﺷﻨﻮد ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دادﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ در
ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ.
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي در ﺟﻠﺴﺎت اﻋﻀﺎي ﺳﺘﺎد
ﻛﻮدﺗﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد و در اﻳﻦ
ﺟﻠﺴﺎت ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻣﺮدﻣﻲ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
ﻣﻲ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺑﺎ
آن وﺳﻌﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ،ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺗﺨﺎذ ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ .رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و روزﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي در ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻮدﺗﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد

ﻛﻮدﺗﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺳﻨﺎرﻳﻮي دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ –
اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﻲ  -و ﺧﺮوج ﺳﺮان اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ از »ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس« را در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻧﻴﺮوﻫﺎي دﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮازي و واواك
ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻲ از ﻣﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن
از اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺠﻮﻳﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺮﻳﺎن
اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ .از ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت زﻧﺪاﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
)اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ( و ﻳﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺖ را ﺑﻮ ﻧﻴﺰ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ )ﻛﻪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ را
ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ( ،واﻗﻌﻴﺘﻲ را آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و آن اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﺘﻲ
ﻳﻚ ﺗﻦ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
ﻃﺮﻳﻖ او ،ﺟﻨﺒﺶ را ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
در روزﻫﺎي ﭘﻴﺶ از  22ﺧﺮداد ،ﺑﺮ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻳﺎران و ﺣﺎﻣﻴﺎن وي ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ راﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻘﻠﺐ
ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﻌﺪ از ان اﻧﺠﺎم ﻛﻮدﺗﺎي
ﺳﻔﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .آﻳﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ از وﻗﻮع اﻳﻦ ﺗﻘﻠﺐ آﮔﺎه ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﻧﻮﺷﺖ؟
اﻳﻦ اﻧﺪازه ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد را ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮش ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﺐ
ﻣﻲ ﺷﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺣﻮاس را ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺧﻮد ﺑﺒﻴﻨﺪ و دﺳﺖ از ﭘﺎ ﺧﻄﺎ ﻧﻜﻨﺪ .در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ،76ﻧﻴﺰ ،ﻫﺎﺷﻤﻲ اﻗﺪام
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﺑﻌﻤﻞ آورده و ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺎر ،ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ او را ﻧﻴﺰ
ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻛﺮد.
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي آﻧﻘﺪر در ﺑﻨﺪ ﺧﻮدﻛﺎﻣﮕﻲ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺪار ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ اﻋﺘﻨﺎء ﻧﻜﺮد .از آن ﺑﻴﻢ داﺷﺖ
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه و اﻓﺮاد ﺳﺘﺎد ﻛﻮدﺗﺎ
او را ﺑﻲ ﻋﺮﺿﻪ و ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺧﻮد را از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻘﻠﺐ
ﺑﺰرگ و ﻛﻮدﺗﺎ ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد.
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش
دﻣﻜﺮاﺳﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﻟﺬا ﻧﻮع
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ
ﻣﺮدم را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮب ﺷﺪن ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﻣﻲ اﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ.
● در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم زﻣﺎﻧﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ دوره
ﺣﺴﺎس ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺣﻤﺎﻳﺖ از
آن ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻘﻠﺐ را ﺻﺎدر
ﻛﺮد و ﻣﺄﻣﻮران اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺑﺎ اﺟﺮاي
ﻃﺮح ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد را
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻣﺮدﻣﻲ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ
ﻛﺮد وﺳﻴﻊ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺿﺮب و
ﺟﺮح ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﻌﺘﺮض ،ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻮ در
ﺳﻜﻮت ﻓﺮو ﻣﻲ رود.
در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و روز ﺑﻌﺪ از آن،
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و اﻋﻀﺎي ﺳﺘﺎد ﻛﻮدﺗﺎ اﺧﺒﺎري
ﻛﻪ از ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ را
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دادﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﻴﺰان
آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاض ،آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ .اﺧﺒﺎر ﺣﺎﻛﻲ از
ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺘﺎد
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اي ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ ،ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ دم ﻓﺮو ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ
ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﻣﻲ ﺧﻮرد .و
ﻫﺮﮔﺎه ﮔﺮوه اﻧﺪك ﺷﻤﺎري ﻫﻢ دﺳﺖ
ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻛﻮب
ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه
اﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻓﺮﻳﺐ ﺑﺰرﮔﻲ را ﺧﻮرده اﻧﺪ
و اﻳﻦ ﻓﺮﻳﺐ را از ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺧﻮرده
اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﻲ
ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻋﺘﻤﺎد
دادن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺸﺪار ﻣﻲ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﻠﺐ
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ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﻲ
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ آﻣﺎده ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺴﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ
ﻫﺸﺪار داده ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و
دﺳﺘﻴﺎران او در ﺳﭙﺎه ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ
ﺑﺰرگ ﻧﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
● در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم زﻣﺎﻧﻲ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
وﻗﺘﻲ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم روﺑﺮو ﺷﺪ،
دﺳﺘﻮر داد ،در ﮔﺎم اول ،دو ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﺎن ﻓﺘﻨﻪ  -ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش  -آﻏﺎز
ﺷﻮد :اوﻟﻴﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ﻣﻠﺒﺲ
ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و
دوﻣﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد .ﻗﺼﺪ از اﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ اﻳﺠﺎد
ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ در »ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن« ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﻮد ﺗﺎ ﻛﺴﻲ ﺟﺮأت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ
ﺑﺰرگ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .در روز
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺠﻠﺲ ،اﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد .ﺗﺮس ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﻫﺎي
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮج ﻣﻲ زد  .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻛﻮي داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻢ
»رﻫﺒﺮ« ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻘﻠﺐ و ﻛﻮدﺗﺎ
اﺳﺖ و ﻫﻢ او اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ
»ﺳﺮﻛﻮب ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ« زده اﺳﺖ .ﻟﺬا
زﻣﺰﻣﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﺑﻮدن رﻫﺒﺮي او آﻏﺎز
ﮔﺸﺖ .در ﻫﻤﻴﻦ روزﻫﺎ ،ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ
اﻧﺰﺟﺎر از ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد ﻣﻀﻤﻮن ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﻣﺮدم ﺷﺪ.
در اﻳﻦ دوره ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي اﺷﺘﺒﺎه
ﺳﻮم ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪ :ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺸﺪ
ﻛﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺻﺎدر ﻛﺮد .ﮔﺮﭼﻪ
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﻮد دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎر
اﻳﻦ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ در رأس
ﺗﻘﻠﺐ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻗﺮار دارد .او
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺻﺎدر ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺷﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭼﺎره اي ﺟﺰ ﺗﺼﺪﻳﻖ »رأي
رﻫﺒﺮ« ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
ﺣﺴﺎب دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ
»رﻫﺒﺮ« و
»ﻧﻈﺎم« )ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻢ!( ﻃﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ
ﻛﻪ اﺛﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ او ،اﺛﺮ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺮﺟﺎ
ﻣﻲ ﮔﺬارد و داﻣﻨﻪ ﺟﻨﺒﺶ را ﮔﺴﺘﺮده
ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي اﺻﻼح ﻃﻠﺐ را
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮدم ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،او
دﺳﺘﻮر ﺳﺮﻛﻮب را ﺻﺎدر ﻛﺮد .ﺑﺮ اﻳﻦ
ﮔﻤﺎن ﻛﻪ ﺗﻴﺮ اﻧﺪازي ﺑﺴﻮي ﻣﺮدم،
ﺗﺮس را ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺣﺎﻛﻢ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﭼﻬﺎرم ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي ،ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﻲ در ﺗﻬﺮان و ﺑﺮﺧﻲ
ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺷﺪ .
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اوﺿﺎع،
اﺷﺘﺒﺎه ﭘﻨﺠﻢ را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪ :در ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ  29ﺧﺮداد ﺑﻪ ﻣﻴﺪان آﻣﺪ و ﻣﺮدم
راﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب ﻛﺮد .ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺰرگ روز  30ﺧﺮداد ،ﻣﺮدم ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﺑﺎ او و رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ
اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .واﻛﻨﺶ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻗﻮاي ﺳﺮﻛﻮب ﺑﻮد .ﺑﻤﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ
ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻀﺎد
»رﻫﺒﺮ« ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻋﻠﻨﻲ ﺗﺮ
ﻣﻲ ﮔﺸﺖ .ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،ﻣﺮگ ﺑﺮ
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮدم ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي و ﻗﻮاي ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮش .
روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،در ﻣﻼﻗﺎت
ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل وﻗﻮع
ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺪاد و ﮔﻔﺖ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻗﺪم ﻫﻢ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎزﻫﻢ دﺳﺘﻮر
ﺷﺪت ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب را داد .ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ »اﻓﺮاد ﺟﻨﮕﻲ« ﺳﭙﺎه و
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺑﺴﻴﺞ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻣﺮدﻣﻲ را در ﻣﻴﺪان ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﻴﺪان
وﻧﻚ و وﻟﻲ ﻋﺼﺮو آزادي و اﻧﻘﻼب ﺑﻪ
ﺧﺎك و ﺧﻮن ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﺷﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺎﺣﺪي از وﺳﻌﺖ
آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن روز 18
ﺗﻴﺮﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺿﺪ ﺑﺸﺮي رﻫﺒﺮي
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ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او ﺑﻪ ﻣﺮدم و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ
اﻳﻠﻐﺎر  18ﺗﻴﺮ ﺳﺎل  ،78ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ .در
ﭘﻲ اﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ و اﻧﺘﻘﺎل دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎن
ﺑﻪ زﻧﺪان ﻛﻬﺮﻳﺰك ،ﺳﺒﻌﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن آﺷﻜﺎر ﺷﺪ .در
زﻧﺪان ﻛﻬﺮﻳﺰك ،ﻋﺪه اي زﻳﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ و
در ﭘﻲ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪﻧﺪ.
ﻋﺪه اي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎي
وﻻﻳﺖ ﭘﺮﺳﺖ رﻫﺒﺮي ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺸﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺎت از
ﺳﻮي اﻗﺎي ﻛﺮوﺑﻲ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ
و ﺧﺎرﺟﻲ آزاد اﻧﺪﻳﺶ رﻫﺒﺮي ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اداﻣﻪ
ﺣﺮﻛﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻛﻮدﺗﺎ ﻛﺎر
را ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮآﺷﻔﺘﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي اﻧﺘﻘﺎد ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻛﻪ از ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ و
وﻻﻳﺘﺶ وﻻﻳﺖ ﺟﺎﺋﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ از
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دﺧﺘﺮان
و ﭘﺴﺮان از »ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮي« ﺻﺎدر ﺷﺪه
اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻛﻪ اﻃﻼع از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎن ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را از ﺑﻴﻢ
آﺑﺮوي ﺧﻮد ،ﺑﺮ آن ﻣﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ
ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻀﻮر ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎ ﺣﺪي ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ.
آن روزﻫﺎ ﻣﺮدم ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮدﻧﺪ زﻳﺮا ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺳﻮي ﺣﺎﻣﻴﺎن
ﻛﻮدﺗﺎ ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻲ ﺷﺪ  .در اﻳﻦ دوره،
ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﺗﺤﺖ اﻣﺮ »رﻫﺒﺮ« ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
اﻓﺸﺎ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮي ﻫﺎي
ﻛﺮوﺑﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن،
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي را ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻳﻜﺴﺮه ﺳﺎﻗﻂ
ﻛﺮد.
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﻣﺮدم و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي آﻧﺎن
ﮔﻮﻳﺎي ﺑﻴﺰارﻳﺸﺎن از ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ ﺷﺪ .ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺷﻌﺎرﻫﺎي
ﺧﻮد ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر دﺳﺖ
ﻧﺸﺎﻧﺪه او را دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ و در ﻫﺮ
ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻫﺎي ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﻲ اﺑﺮاز
ﻛﺮدﻧﺪ.
در روزﻫﺎي آﺧﺮ اﻳﻦ دوره ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
وارد ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺪ .ﭼﻮن ﺟﻤﻌﻪ
ﺑﻌﺪ ،روز ﻗﺪس ﺑﻮد ،ﻣﺮدم را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮد .از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻮاﻇﺐ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ »ﺧﻼﻓﻜﺎران« ﻧﺪﻫﻨﺪ .
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻮاي
ﺗﺤﺖ اﻣﺮ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي
ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﺗﺮدﻳﺪي ﺑﺎﻗﻲ
ﻧﻤﻲ ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎ زﻳﺮ ﺳﺮ
»رﻫﺒﺮ« اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،ﻧﺰد اﻗﻠﻴﺖ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ ،ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﻮل ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ زﻣﺎن
را ﻣﻲ ﺗﻮان آﻏﺎز ﺳﻘﻮط او داﻧﺴﺖ.
زﻳﺮا ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ او ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ از
ﺳﻮي ﻣﺮدم از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از ﺳﻮي
ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﻗﻢ ﻧﻴﺰ ﺳﻠﺐ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺗﻼش اﻓﺮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي
و ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
»رﻫﺒﺮ« ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﺶ را از ﻣﺮدم ﻧﻤﻲ
ﮔﻴﺮد ،ﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻮد .ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ دﻳﮕﺮ
راﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ از او ،در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ
ﻗﺘﻞ ﺟﻮاﻧﺎن در زﻳﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺮﻛﻮب وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮدم
در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ،ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﻠﺐ
ﺑﺰرگ ،او ﻣﻴﺎن اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ و ﻳﺎ
ﺳﺮﻛﻮب ،دوﻣﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ و »ﺗﺎ آﺧﺮ
رﻓﺖ« !
● ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮد .زﻳﺮا »رﻫﺒﺮ« در
ﻃﻮل دو ﻣﺎه ،از ﺳﺮﻛﻮب ﻫﻴﭻ ﻓﺮوﮔﺬار
ﻧﻜﺮده ﺑﻮد .ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺷﺪت ﺳﺮﻛﻮب و دﺳﺘﮕﻴﺮي و ﻗﺘﻞ و
ﺷﻜﻨﺠﻪ و ﺗﺠﺎوز ،ﺑﻪ او و اﻋﻀﺎي ﺳﺘﺎد
ﻛﻮدﺗﺎ ،اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن را داده ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺗﺴﻤﻪ از ﮔﺮده ﻣﺮدم ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و
دﻳﮕﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و اﻋﺘﺮاض ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
داد .اﻣﺎ ﺑﺎ آﻏﺎز راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ از اوﻟﻴﻦ
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ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰاع؟
ﺳﺎﻋﺎت روز ﻗﺪس ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺧﻄﺎي ﺑﺰرگ ﺧﻮد و دﺳﺘﻴﺎران ﺧﻮد
ﺷﺪ .در اﻛﺜﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺤﻞ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻮد
در آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺷﻌﺎر دادﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ
ﺷﻌﺎرﻫﺎي زﻳﺮ:
 رﻫﺒﺮي رﻫﺒﺮي اﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎماﺳﺖ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﻳﺮان آﻣﺎده ﻗﻴﺎم اﺳﺖ
 ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ،ﻣﺮگ ﺑﺮ رﻫﺒﺮي رﻫﺒﺮ ﺧﺎﺋﻦ اواره ﮔﺮديﺧﺎك وﻃﻦ را وﻳﺮاﻧﻪ ﻛﺮدي
 ﻛﺸﺘﻲ ﺟﻮاﻧﺎن وﻃﻦ آه واوﻳﻼﻛﺮدي ﻫﺰاران در ﻛﻔﻦ آه واوﻳﻼ
 ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺗﻮ – ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺗﻮﻣﺮگ ﺑﺮ ﺗﻮ – ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺗﻮ
 ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖوﻻﻳﺘﺶ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ
و...
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮدم در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎي
ﺗﻬﺮان و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺣﺪود
 10ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ» ،رﻫﺒﺮ« ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي
ﻫﺎﻳﺶ ﺗﺎ آن روز ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل وﺿﻌﻴﺖ دﺳﺖ
ﺑﻪ داﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ رو ﺷﻮد
● ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ آﻳﻨﺪه ﺧﺎﻣﻨﻪ اي اﺳﺖ:
آﺷﺘﻲ ﻧﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﺳﭙﺮده
اﺳﺖ و آﺷﺘﻲ ﺑﻤﻌﻨﺎي ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺳﻠﻄﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ .زﻳﺮ ﺑﺎر
ﻧﻤﻲ روﻧﺪ .ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻫﻢ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻏﻢ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ ،ﺗﻦ
ﺑﻪ ﺳﺎزش ﺑﺪﻫﺪ .زﻳﺮا از دﻳﺪ ﻫﺮ دو
ﻃﺮف ،ﻣﺮدي ﺿﻌﻴﻒ ﺟﻠﻮه ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﺮدم ﺷﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ،ﻓﺸﺎرﻫﺎي
ﺑﻌﺪي را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ آورد و او ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮد از اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ
و...
از اﻳﻦ رو ،ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي ﺑﺮﺧﻲ از
ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺳﺮﺷﻨﺎس از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺗﻀﻲ
ﻧﺒﻮي و ﻋﺴﮕﺮاوﻻدي و ﺑﺎﻫﻨﺮ و
ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ و ﺣﺪاد ﻋﺎدل و ﻣﻬﺪوي ﻛﻨﻲ
و ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ واﺣﻤﺪ ﺗﻮﻛﻠﻲ و ...ﺑﻪ
ﺟﺎﺋﻲ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ .اﻳﻨﺎن ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ و ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي اوﺿﺎع را آرام
ﺳﺎزﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و »ﺑﻴﺖ
رﻫﺒﺮي« ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ ،راه را
ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ وي ،ﺣﺘﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ
ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .در
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ،ﻫﺮ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ از روز
ﭘﻴﺶ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻪ ﭼﻤﺎﻗﻲ در دﺳﺘﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه و ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ –
ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺪﻫﺪ
ﭼﺎره اي ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن
ﺑﻴﺮاﻫﻪ ﺑﺮود ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺒﺪﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻘﻮط رﻓﺘﻪ
اﻧﺪ:
در آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻲ – ﻣﻠﻲ – ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
واﻛﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎز دو ﺷﻜﻞ دارد اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ
و ﺳﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ ﻛﺎر ﺑﻪ
ﺣﺮﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎز ﺑﻮدن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و
ﻣﺪارس ،ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮارﺗﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮد و اﮔﺮ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻛﻮﺗﺎه
ﺑﻴﺎﻳﺪ روز ﺑﻪ روز ﻧﺎﺗﻮان ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ
اﻓﺰود .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﺎر وي ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ) .دﻧﺒﺎﻟﻪ دارد(

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻧﻴﺰ،
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي – اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺿﺪ
ﻛﺎﻣﻞ اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ:

آﻳﺎ »اﻳﺮان« ﺑﺮاي
اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺗﻤﻲ
آﻣﺎده اﺳﺖ؟ رﺑﻂ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻳﺮان
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺗﻤﻲ؟:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ )15
اﻛﺘﺒﺮ  (2009ﺑﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ از دﻳﺪ ﺑﺮﺧﻲ،
اﻳﺮان آﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺗﻤﻲ اﺳﺖ:

* ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻮ
رﻓﺖ اﻣﺎ ﻗﺮار ﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان ﻧﺸﺪ:
◄ در  9اﻛﺘﺒﺮ  ،2009آﺳﻮﺷﻴﺘﺪ ﭘﺮس
ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن،
وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻫﻔﺘﻪ آﻳﻨﺪه
ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻮ ﻣﻲ رود .از ﺟﻤﻠﻪ ،ﻫﺪﻓﻬﺎﻳﺶ
از اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ،ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﻪ روﺳﻴﻪ،
ﺑﻘﺼﺪ راﺿﻲ ﻛﺮدﻧﺶ ﺑﻪ وﺿﻊ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ
اﻳﺮان اﺳﺖ .او  14اﻛﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻮ ﻣﻲ
رود و ﺑﺎ دﻳﻤﻴﺘﺮي ﻣﺪودو ،رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري دﻳﺪار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﮔﻲ
ﻻورو ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻼح
اﺗﻤﻲ و اﻳﺮان ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﺪ.
ﻣﺪودو ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد روﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺮان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه
اﻳﺮان ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي  1+ 5راه ﻧﻴﺎﻳﺪ .اﻣﺎ
● در ﺗﺎرﻳﺦ  14اﻛﺘﺒﺮ ،ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن
ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻮ رﻓﺖ .ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎي روﺳﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺖ و ﻫﺮ دو در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و
ﻫﺮدو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻘﺪم ﺑﺎ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ اﺳﺖ و
ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺸﻮد ،ﻗﺮار ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ.

آﻳﺎ »اﻳﺮان« ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻣﺎده
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﭘﺮوﻧﺪه اﺗﻤﻲ
اﺳﺖ؟:
◄ در  15اﻛﺘﺒﺮ  ،2009ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ:
● اﻳﺮان ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻴﺶ ﺻﻠﺢ
آﻣﻴﺰ اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ را
ﻧﺪارد .اﻣﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻣﺘﺤﺪان ﻏﺮﺑﻴﺶ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ اﺗﻤﻲ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ اﺳﺖ .ﻫﺮ از
ﭼﻨﺪي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻏﺮب
ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
اﻳﺮان در ﻛﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻟﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا اداﻣﻪ دارد.
● اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ و
ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮاي دور دوم
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ در اواﺧﺮ ﻣﺎه اﻛﺘﺒﺮ آﻣﺎده ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر اﻳﺮان و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﮔﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻳﺮان
آﻣﺎده ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ ﺧﻮد
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻋﻮاﻣﻞ
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ :ﺑﺤﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ داﺧﻠﻲ
اﻳﺮان و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻳﻦ اﻣﺮ
ﻛﻪ اﻳﺮان وﻗﺘﻲ در ﺳﺎل  ،1999ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﺗﻤﻲ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻛﺮد ،ﺑﻪ ﻫﺪف
ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد رﺳﻴﺪه ﺑﻮد .ﻟﺬا ،در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻫﺮ دو
ﻃﺮف ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻳﺎد
ﺑﺮآورﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوز ﺷﺪه اﻧﺪ.
● ﺑﻪ ﻗﻮل ﺗﺮﻳﺘﺎ ﭘﺎرﺳﻲ»:اﮔﺮ دﻟﺨﻮاه
اﻳﺮان اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي
اوراﻧﻴﻮم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ دو را ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻫﺮدو ﻃﺮف را
ﭘﻴﺮوز ﻛﺮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ
را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎزش و ﻳﺎ دادن اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ
اﻳﺮان اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻄﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زﻳﺮا اﻧﻄﺒﺎق دادن ﺧﻮد ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ،اﻣﺘﻴﺎز دادن ﻧﻴﺴﺖ«.
● ﺑﺮاي اﻳﺮان ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻲ دﻗﻴﻘﺎ
ﺳﺎزش ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ .ﺑﺴﺎ ﻫﻤﻜﺎري
ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺑﺮاي ﻏﺮب ،ﻧﻴﺰ ،اﻣﺘﻴﺎز
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻠﻜﻪ اﻃﻴﻤﻨﺎن
ﻗﻄﻌﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺪن ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﻳﺮان اﺳﺖ.
● ﻓﻠﻴﻨﺖ ﻟﻮرت ، FlyntLeyerett
ﻣﺪﻳﺮ »ﭘﺮوژه اﻳﺮان« در ﻧﻴﻮاﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻓﻮﻧﺪﻳﺸﻦ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ
ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﺷﺪن
ﺟﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ .از
دﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻤﺪت  2ﺳﺎل ،از  2003ﺗﺎ
 ، 2005ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﻴﻖ
درآوردﻧﺪ و در ازاي آن ،ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎوردﻧﺪ .ﭘﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ آن
ﻛﺎر را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻨﺪ.
او ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺗﻤﻲ ﺧﻮد،
ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺑﺴﻮي ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺑﺎزي ،ﺑﺮﮔﻬﺎ در
دﺳﺖ دارﻧﺪ .از آﻏﺎز ﻧﻴﺰ ﻫﺪف اﻳﺮان
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
● ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻫﺪف اﻳﺮان اﺳﺖ
ﻛﻪ روﻧﺪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم را ﺑﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻼﻫﻚ
اﺗﻤﻲ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﻓﻌﻼ
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﺑﺴﺎزد.
اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﻛﻪ
آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ در
ﮔﺰارش ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺧﻴﺮ ﺧﻮد ،اﻇﻬﺎر
ﻛﺮده اﺳﺖ  :اﻳﺮان »اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ« را ﺑﺪﺳﺖ
آورده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺪرﻛﻲ در دﺳﺖ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن
دارد .در  ،2005رﻫﺒﺮ اﻳﺮان ،آﻳﺖ اﷲ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،ﻓﺘﻮاﺋﻲ ﺻﺎدر ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﺟﺎﻳﺰ
ﻧﻴﺴﺖ.
اﻳﺮان ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ،وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ،
اﮔﺮ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﺑﺴﺎزد ،ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻫﺎي
اﻳﺮان ﻧﻴﺮ ﺑﺮ آن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺘﺮ اﺗﻤﻲ
ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺗﻤﻲ
ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ،از ﻗﺪرﺗﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ .ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان از راه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي
ﺑﻤﻌﻨﺎي ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ رﻫﺒﺮي
اﻳﺮان ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي اﻳﺮان
در ژﻧﻮ ﺑﻘﺼﺪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎ
اﺳﺖ.
● اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻳﺮان ﻣﺬاﻛﺮه
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﻲ ﺣﻖ او ﺑﺮ اداﻣﻪ
دادن ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻲ ﺷﻮد .ﭘﺬﻳﺮﺷﻲ ﻛﻪ از دﻳﺪ اﻳﺮان،
ﭘﺬﻳﺮش ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻴﺶ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
● ﺟﻮآن ﻛﻞ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر اﻳﺮان و
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﺮان ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺑﻲ آﻧﻜﻪ
آن را ﺑﺴﺎزد .زﻳﺮا اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ اﻳﺮان را
از اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي داﺷﺘﻦ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي
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ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻲ آﻧﻜﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻋﻮاﻗﺐ زﻳﺎﻧﺒﺎرش ﻛﻨﺪ.
اﻳﺮان از آﻏﺎز ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺼﺪ را داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ:
● ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ،ﻳﻚ روﺣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﺳﺎﻟﻬﺎ دﺑﻴﺮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ و
ﻃﺮف ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻏﺮب ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺮوﻧﺪه
اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﺑﻮد ،در ﺳﺎل ،2005
ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺧﺼﻮﺻﻲ اي را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻛﺮد.ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻲ ﭘﻴﺶ آن ،اﻧﺠﺎم داده
ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻣﻴﺎن ﺳﺨﺖ
ﺳﺮان و ﻣﻴﺎﻧﻪ روﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﺎ
اﺧﺘﻼف وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﻲ اﺧﺘﻼﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ » :دﻧﻴﺎ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﺑﺴﺎزد و ﺑﺮزﻳﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻤﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻤﺐ ﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮزﻳﻞ ﭼﺮﺧﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻤﻲ ﻳﺎﻓﺖ .ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎ
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﻦ دو را
ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﻢ .ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﻢ زﻳﺮا ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﺑﺴﺎزﻳﻢ.
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻤﻲ را ﻧﻴﺰ ﻫﻨﻮز
ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﻳﻢ.
● وﻗﺘﻲ ﻫﻴﺄت اﻳﺮاﻧﻲ در ژﻧﻮ ﺑﺎ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي
 6ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺖ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي داد
ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺳﺎزش ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﺪ :اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻔﺘﺸﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ ﻗﻢ را ﺑﺎزرﺳﻲ
ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﺮان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اوراﻧﻴﻮم
 3/5درﺻﺪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ روﺳﻴﻪ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ در آن ﻛﺸﻮر ،ﺗﺎ ﺣﺪ 20
درﺻﺪ ،ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻏﻨﻲ ﺷﻮد
و ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد .اﻳﺮان
آﻣﺎده اﺳﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ در ﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه
اﺗﻤﻲ را ﭘﻲ ﺑﮕﻴﺮد .و اﻳﻦ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺎﻗﺾ ﻗﻮل اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﻤﻲ اﻳﺮان
ﻣﺬاﻛﺮه ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
وﻗﺘﻲ ﻫﻴﺄت ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ،
ﺳﺨﺖ ﺳﺮان دم از ﭘﻴﺮوزي زدﻧﺪ.
● ﭘﻴﺶ از ﻣﺬاﻛﺮات ،اﻳﺮان ﻣﻲ ﮔﻔﺖ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺮﺿﺪ اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻠﻐﻲ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻛﻠﻤﻪ
اي در ﺑﺎره ﻟﺰوم اﻟﻐﺎي ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ،ﺑﺮ
زﺑﺎن ﻧﻴﺎورد.
● ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :اﮔﺮ ﻏﺮب
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﻮد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي را ﺑﺎ اﻳﺮان ﺑﻌﻤﻞ
آورد ﻛﻪ دو ﻃﺮف آن را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و اﮔﺮ
ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﺗﺤﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ
ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺟﺪي
دﻳﮕﺮي وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﮔﺮان ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻏﺮب از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ
ﻧﮕﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ  ،ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در اﻳﺮان ،در ﻣﺎه
ژوﺋﻦ  ،2009آﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﻨﺒﺶ
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﻲ در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪه
ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ آﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺗﻤﻲ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،در ﻓﺮﺻﺘﻲ دﻳﮕﺮ ،از
ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد؟ اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎ
ﻏﺮب را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﻗﺮاري
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺪاوم ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ،اﺻﺮار ﺑﻮرزد.

* اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ ﺑﺮاي
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻴﺶ در ﺑﺎره
اﻧﺼﺮاف اﻳﺮان از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﻲ:
◄ در  16اﻛﺘﺒﺮ  ،2009ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ ﺑﺮاي
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ در
ﮔﺰارش ﺳﺎل  2007ﺧﻮد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﻛﻨﻨﺪ .در آن ﮔﺰارش ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳﺮان از ﺳﺎل  2003ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ،
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ را رﻫﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺰارش دﺳﺖ ﺑﻮش ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
اﻣﺮﻳﻜﺎ را ﺑﺴﺖ .زﻳﺮا او دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
ﭼﻮن ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﻣﻲ ﺳﺎزد .ﻣﺎﻧﻊ اوﺑﺎﻣﺎ
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و ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﻧﻴﺰ در ﮔﺰﻳﺪن ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻫﻢ اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از
ﮔﺰارش ﺳﺎل  2007دﻓﺎع ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
از ﺑﻴﺮون ،ﺧﺼﻮص از ﺳﻮي اﺳﺮاﺋﻴﻞ،
ﻓﺸﺎر ﺷﺪﻳﺪي وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در آن ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ ،آن را
ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻣﺪارك ﺟﺪﻳﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ
اﻳﻦ ﻣﺪارك آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ آن ﻧﻤﻲ دارد
ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻫﻴﭻ
ﻣﺪرﻛﻲ دال ﺑﺮ ﻗﺼﺪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻓﺸﺎر وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ) از ﺳﻮي
اروﭘﺎ ﻧﻴﺰ( ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اﻳﺮان از اﻧﺼﺮاف
ﺧﻮد ،ﻋﺪول ﻛﺮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر
ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﮔﺰارش
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ دﺳﺖ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮب را ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺿﺪ
اﻳﺮان ،ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼع ،ﻣﻴﺰان
ﻓﺸﺎري ﻛﻪ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
اﺳﺖ.

* اﻳﺮان ﭼﺮا ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﺮاي
ﻏﻨﻲ ﺷﺪن ﺗﺎ  20درﺟﻪ ،ﺗﺤﻮﻳﻞ
روﺳﻴﻪ ﺑﺪﻫﺪ؟:
◄ در  16اﻛﺘﺒﺮ  ،2009از وﻳﻦ ﮔﺰارش
ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان از آن رو اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ
ﺷﺪه ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر روﺳﻴﻪ ﻣﻲ
ﮔﺬارد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮد آن را
ﺗﺎ  20درﺟﻪ ﻏﻨﻲ ﻛﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﺶ را
از ﻛﺎر ﻣﻲ اﻧﺪازد .ﻋﻠﺖ وﺟﻮد
ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎ در اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺣﺪ  3/5درﺟﻪ اﺳﺖ .اﻳﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻴﺮ دو ﻧﺸﺎن ﺑﺰﻧﺪ :ﻫﻢ ﻏﻨﻲ
ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم در اﻳﺮان را ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ و
ﻫﻢ اوراﻧﻴﻮم  20درﺟﻪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﺪ .ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻜﺎر ﻣﺼﺎرف ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ
آﻳﺪ و ﻫﻢ ﺑﻜﺎر ﻏﻨﻲ ﻛﺮدن ﺗﺎ  90درﺟﻪ
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ!

ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
اﺗﻢ اﻳﺮان؟:
◄ در  17اﻛﺘﺒﺮ ،ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﮔﺰارﺷﻲ را
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺳﺮ
اﺗﻢ اﻳﺮان« اﻧﺘﺸﺎر داد .داراي اﻳﻦ
اﻃﻼﻋﺎت:
● ﻗﺮار ﺑﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه
اﻳﺮان ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ روﺳﻴﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﺮاي ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﺗﻬﺮان ﺷﻮد .اﻳﻦ
ﻧﻴﺮوﮔﺎه رادﻳﻮ –اﻳﺰوﺗﻮپ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺳﺮﻃﺎن.
ﻣﺬاﻛﺮات در  19اﻛﺘﺒﺮ ،ﻣﻴﺎن
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان و اﻣﺮﻳﻜﺎ و روﺳﻴﻪ و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،در ﻣﻘﺮ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ،ﺑﻤﺪت  2روز ،اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
● ﻫﺪف اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻲ ﺟﺴﺘﻪ آﻳﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اوراﻧﻴﻮم
ﻏﻨﻲ ﺷﺪه اﻳﺮان ،ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﻳﺮان
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺠﻮﻳﺪ.
● ﻓﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎل اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه اﻳﺮان
ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﻳﺮان ،ﺑﻘﺼﺪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪن ﺗﺎ
 20درﺻﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎي
ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎي اوﺑﺎﻣﺎ و روﺳﻴﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از
اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه اﻳﺮان ،ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ
ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﻳﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و
ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ
اﻳﺮان ﺑﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻫﺪف اﻳﻨﺴﺖ

از  26اﻛﺘﺒﺮ تا  ٨نوامبر 2009

ا ز  4ﺗﺎ  17آﺑﺎن 1388

ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰاع؟
ﻛﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﺮان
اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﻜﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﺑﺮد .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ از راه
رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻴﺰان ﻏﻨﺎي آن ﺑﻪ  90درﺻﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد

اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ و ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﺮدن
ﺗﻮاﻓﻖ اﻣﺮﻳﻜﺎ و روﺳﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

● در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ژﻧﻮ ،در اول اﻛﺘﺒﺮ
 ،2009در اﻳﻦ ﺑﺎره ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ اﺻﻮﻟﻲ
اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .اﻣﺎ »ﺗﻮاﻓﻖ اﺻﻮﻟﻲ« ﺧﻮد
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل اوراﻧﻴﻮم از
اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﻳﺮان ،ﻗﻄﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
زﻳﺮا اﻳﺮان ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ رﺳﻤﻲ در
ﺑﺎره اﻧﺪازه اوراﻧﻴﻮﻣﻲ ﻛﻪ آﻣﺎده اﺳﺖ
ﺑﻪ روﺳﻴﻪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﺑﺮﻋﻬﺪه
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي
اﺗﻤﻲ ،در ﻧﺎﻣﻪ اي ،ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ  1200ﻛﻴﻠﻮ اوراﻧﻴﻮم
ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ) .اﻳﺮان،
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻇﻬﺎر رﺳﻤﻲ 1500 ،ﻛﻴﻠﻮ اوراﻧﻴﻮم
ﻏﻨﻲ ﺷﺪه دارد( .اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ،
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
● اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ –
ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزش ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ – ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰي را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﺪ1 :
– ﺗﻮاﻓﻖ زود اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد .ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻴﺶ از
ﻣﻬﻠﺖ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان داده
اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻨﻲ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ﻏﺮب ﺑﺪﻫﺪ – 2 .ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﺻﺮار دارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ  1200ﻛﻴﻠﻮ ﻳﻜﺠﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﻳﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ .ﺗﻬﺮان
ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج
اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ .اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ از اﻳﺮان
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ – 3 .ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺗﺒﺪﻳﻞ اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺳﻮﺧﺖ رآﻛﺘﻮر اﺗﻤﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﻬﻴﭻ رو
ﺑﻤﻌﻨﺎي ﻗﺒﻮل ﻏﻨﻲ ﺷﺪن اوراﻧﻴﻮم
ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎي ﭘﻲ در ﭘﻲ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ
ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه اﻳﺮان اﺳﺖ
اﻋﺘﻤﺎد از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را از ﻧﻮ ﺑﺪﺳﺖ
آورد.
● ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ  ،ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﻧﺘﻘﺎل
اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺎرج از
اﻳﺮان ،ﭘﺎي ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻟﻴﺰي ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﻤﻌﻨﺎي
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم
ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮان اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺳﻮﺧﺖ رآﻛﺘﻮر اﺗﻤﻲ را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ،
ﻗﻔﻠﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻛﻪ
ﻫﺮ زﻣﺎن ﻻزم دﻳﺪ ،ﺑﺮ درب ﺑﺰﻧﺪ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،اوراﻧﻴﻮم اﻳﺮان ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﻪ روﺳﻴﻪ ﻣﻲ رود ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ
 20درﺻﺪ ﻏﻨﻲ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻤﻲ ﺑﺪل ﺷﻮد .ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻛﺸﻮري در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
اوراﻧﻴﻮم را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺪل ﺳﺎزد.

اﺳﺮاﺋﻴﻞ آﻣﺎده ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
اﻳﺮان در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه
ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد؟:
* اﺳﺮاﺋﻴﻞ آﻣﺎده ﺣﻤﻠﻪ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ
اﻳﺮان ﻣﻲ ﺷﻮد؟  -اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ
ﺣﻤﻠﻪ اﺗﻤﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻜﻨﺪ!:
◄ ﻛﺎﻧﺎرآﻧﺸﻨﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اي ﻓﺮاﻧﺴﻮي
اﺳﺖ ﻛﻪ زﺑﺎن ﻃﻨﺰ دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ
ﻛﻪ دارد ،ﻣﺪارك و ﺧﺒﺮﻫﺎ را ﻛﺴﺐ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺧﺒﺮﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﻣﻮﺛﻖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ) 15اﻛﺘﺒﺮ (2009
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ
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آورده اﺳﺖ ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺣﺎل آﻣﺎده
ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺣﻤﻠﻪ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ،در
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﻛﺎرﻧﺎرآﻧﺸﻨﻪ ﺣﺎﻛﻲ از
دﻳﺪاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد
ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ژﻧﺮال اﺷﻜﻨﺎزي و
ژﻧﺮال ژان ﻟﻮﺋﻲ ژورژﻟﻴﻦ ،رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد
ارﺗﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻪ روي داده اﺳﺖ .در اﻳﻦ
دﻳﺪار ،اﺷﻜﻨﺎزي ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻮي
ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻜﺮ ﺣﻤﻠﻪ
ﻫﻮاﺋﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان را رﻫﺎ ﻛﺮده و اﻳﻨﻚ
در ﻃﺮاﺣﻲ ﺣﻤﻠﻪ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان اﺳﺖ.
و دارد واﺣﺪﻫﺎ ﻧﺨﺒﻪ ﺧﻮد را آﻣﺎده
ﺣﻤﻠﻪ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ واﺣﺪ ﻫﺎ وارد اﻳﺮان ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺑﺎ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ
اﻳﺮان ،آﻧﻬﺎ را وﻳﺮان ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻳﺮان را ﻣﻲ
ﻛﺸﻨﺪ .ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻓﺮاد ذﺧﻴﺮه
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﺨﺒﻪ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻜﺎر آﻣﺎده
ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ.
◄ در  14اﻛﺘﺒﺮ  ،2009ﺟﻮن ﻟﻮﻟﺘﻦ،
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ،ﺟﻮن ﺑﻮﻟﺘﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ اﻳﺮان
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻤﻠﻪ اﺗﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد:
● ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻳﻨﺘﺮﭘﺮاﻳﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﻛﺎران ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ »ﻻﺑﻲ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ« ،ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺜﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ
ﺳﺌﻮال »آﻳﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺣﻤﻠﻪ
ﻛﻨﺪ« ﺗﺮﺗﻴﺐ داده اﺳﺖ .در ﺟﻠﺴﺎت
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﻣﺎﻳﻜﻞ روﺑﻴﻦ »ﻣﺪاﻓﻊ
ﺷﻜﻨﺠﻪ« و ﺟﻮ ﻳﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺳﺨﻨﺮان اﺻﻠﻲ ﺟﻮن ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
او ﺷﺨﺼﻲ اﻓﺮاﻃﻲ اﺳﺖ و ﻓﺎﻗﺪ
ﺻﻼﺣﻴﺖ اﺳﺖ .وﻗﺘﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺘﻌﻔﺎء داد ﻛﻪ
ﺑﻮش ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻨﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻨﺪ
ﺻﻼﺣﻴﺖ او را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﺪ.
● ﺑﻮﻟﺘﻦ ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
ﺻﺎف و روﺷﻦ ﮔﻔﺖ :اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه اﻧﺪ و
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺒﺨﺸﻴﺪه اﻧﺪ و ﻣﺎ در
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺪي ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﮔﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎ
ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ اﻳﺮان
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻜﻨﺪ ،اﻳﺮان در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ
ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺰﻳﻨﺶ اﺧﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .اﺷﺨﺎﺻﻲ در ﺣﻜﻮﻣﺖ
اوﺑﺎﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﻗﻌﺎ واﺟﺪ اﻫﻤﻴﺘﻲ
ﻧﻴﺴﺖ .زﻳﺮا اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺮان را
ﻣﻬﺎر ﻛﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ
ﺳﺮد ،ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ را ﻣﻬﺎر ﻛﺮدﻳﻢ.
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ،اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺧﻄﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ .ﻳﻚ روش ﺑﺲ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ
اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺑﺮو ﺷﺪن.
زﻳﺮا ﺷﻮروي ﻫﺎ دﻧﻴﺎي ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ دﻧﻴﺎ
را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در
اﻳﻦ دﻧﻴﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺣﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ
رژﻳﻢ دﻳﻨﻲ اﻳﺮان ﺑﺮاي آن دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
زﻧﺪﮔﻲ دراﻳﻦ دﻧﻴﺎ ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻜﺎر
رﻓﺖ ،ﺑﺎ رژﻳﻢ اﻳﺮان ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﻨﮓ
اﻓﺮوزي ﺧﻮد ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻮري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از
اﻳﻦ ﻛﻪ اوﻻ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺮ اﻳﺮان ،در دﻧﻴﺎ
دوﺳﺘﻲ از ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﭘﻴﺸﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺗﺪارك آن دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﻜﺴﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺣﺘﻲ
ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ﻧﺪارد.
زﻳﺮا ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ دﻳﮕﺮان را ﻧﻴﺰ آﻟﻮده ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ.

* ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻃﺮح
ﻣﺠﺎزات اﻳﺮان را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد:
◄ در  14اﻛﺘﺒﺮ  ،2009ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻃﺮح ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
اﻳﺮان را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد .ﻃﺮﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ
اﻛﺜﺮﻳﺖ  414رأي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ﺑﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎي اﻳﺎﻟﺘﻲ
و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ اﺟﺎزه ﻣﻲ
دﻫﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 20
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
اﻳﺮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،
ﻣﺠﺎزات و ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﻮﻳﺮ ﻟﻴﺪر اﻛﺜﺮﻳﺖ دﻣﻮﻛﺮات در
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﺗﺼﻮﻳﺐ
اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در ﭘﻴﺸﺒﺮد
دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ اش در ﻗﺒﺎل اﻳﺮان ،ﻛﻤﻚ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺣﺎﻟﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ
ﺑﺎب ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎز ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ و اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺗﻤﺎﻣﻲ وﺳﺎﺋﻠﻲ را ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارد
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن اﻳﺮان
ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﺑﻜﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎي اﻳﺎﻟﺘﻲ و
ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺠﺎزات اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

* ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي وﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ
ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ:
◄ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن رژﻳﻢ در
روزﻫﺎي  19ﺗﺎ  21اﻛﺘﺒﺮ  ،2009در ﻣﻘﺮ
آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻧﺎﻣﻪ اي اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن – 1 ،ﻃﺮف
اﻳﺮان روﺳﻴﻪ اﺳﺖ .روﺳﻴﻪ ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ
اوراﻧﻴﻮﻣﻲ را ﻛﻪ از اﻳﺮان ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد ،ﺗﺎ ﺣﺪود  20درﺻﺪ ﻏﻨﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ آن را
ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻴﺮوﮔﺎه
اﺗﻤﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺪل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ - 2 .اﻳﺮان
 75درﺻﺪ اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺧﻮد،
ﺣﺪود  1200ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم را ﺗﺤﻮﻳﻞ
روﺳﻴﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ – 3 .اوراﻧﻴﻮم ﺗﺎ ﻣﺎه
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ روﺳﻴﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
 – 4ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﺮﻓﻬﺎي ﻣﺬاﻛﺮه
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ،ﺑﻪ
آژاﻧﺲ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ.
● ﻃﺮﻓﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﺄت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ رژﻳﻢ
ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻛﺮد .اﻣﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﺑﺎ
ﻫﻴﺄت اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ،راه ﺣﻞ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ و
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اداﻣﻪ ﺑﺠﻮﻳﻨﺪ!
● در  22اﻛﺘﺒﺮ ،ﻳﻚ روز ﭘﻴﺶ از ﻣﻬﻠﺖ
ﻣﻘﺮر ،ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳﺮان ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.

* ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎن
اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻳﺮان و اﺳﺮاﺋﻴﻞ و
اﻳﺮان:
◄ در  20اﻛﺘﺒﺮ  ،88ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﻳﻢ ﺧﺒﺮ داد
ﻛﻪ اوﺑﺎﻣﺎ ،ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻي رژﻳﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮده اﺳﺖ.
◄ در  22اﻛﺘﺒﺮ  ،2009روزﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻫﺎآراﺗﺺ ﮔﺰارش ﻛﺮده
اﺳﺖ:
ﻣﺪﻳﺮ
ادﻳﺰ
ﻇﻔﺮي
ﻣﻴﺮاو
ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻼح ﻫﻴﺌﺖ
اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﺮان در آژاﻧﺲ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ و ﺳﻴﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ دﻳﺪار و
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ رد و ﺑﺪل
ﻛﺮدن ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻴﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ« .ﻫﺎآرﺗﺲ اداﻣﻪ داد» :اﻳﻦ

دﻳﺪار در ﻫﺘﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻗﺎﻫﺮه
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺌﺖ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح آژاﻧﺲ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ
دﻳﺪار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻋﺮب از
ﻛﺸﻮرﻫﺎي اردن ،ﻣﺼﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﺮاﻛﺶ،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي و اﻣﺎرات ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
ﺑﻮدهاﻧﺪ« .ﻫﺎآرﺗﺲ اﻓﺰود« :اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻳﻦ راد ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮت اﻳﻮاﻧﺰ
وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺒﻖ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر و ﻳﻮرﻳﻜﻮ
ﻛﺎواﮔﻮﭼﻲ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺒﻖ ژاﭘﻦ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ« .ﻫﺎآرﺗﺲ در
اداﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ» :اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ در ﭘﺸﺖ
درﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻧﻤﺎم
ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزه
ﺑﺮاي ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﻲ ﺻﺮﻳﺢ و ﺷﻔﺎف داده
ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ The Age
در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر درز ﭘﻴﺪا ﻛﺮد« .ﻫﺎارﺗﺲ
ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﺌﺖ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪاي ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪه ،وﻟﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮي ﻧﻜﺮد .ﻫﺎآرﺗﺲ در اداﻣﻪ
اﻓﺰود» :ﺣﺮفﻫﺎي رد و ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﻴﻦ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان و اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺳﻪ
ﻓﺼﻞ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ
ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮان اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از .1 :اﻋﻼم
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻟﻲ از
ﺳﻼح اﺗﻤﻲ .2 .ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻼح
اﺗﻤﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ. 3 .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ
ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﺻﻠﺢآﻣﻴﺰ« .ﻫﺎآرﺗﺲ
اﻓﺰود» :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان و اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺧﺎرج از ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دﻳﺪار ﻧﻜﺮدﻧﺪ
و ﻳﺎ دﺳﺖ ﻧﺪادﻧﺪ« .ﻫﺎآرﺗﺲ از ﻗﻮل
ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪﻋﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮد:
»در ﻳﻜﻲ از ﺑﺤﺚﻫﺎ...
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :وﻗﺘﻲ رژﻳﻢ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ

دﻻر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺪر ﻣﻲ دﻫﺪ و  7ﺳﺎل
ﺑﺤﺮان ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﻛﺸﻮر را در ﻣﻌﺮض
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم،
اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه در ﻣﺪت  4ﺳﺎل را
ﺗﺤﻮﻳﻞ روﺳﻴﻪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي
رآﻛﺘﻮر اﺳﻘﺎﻃﻲ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل  1967ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ در درون ،ﻣﺮدم را
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻓﻘﺮ ﻛﺮده و ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ راﻧﺖ ﺧﻮاري اﻋﺘﻴﺎد
ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ:

ژاﻟﻪ وﻓﺎ
از ﻣﺠﺎﻣﻊ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن

ﻧﻴﺎز ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ
ﻃﺮح ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و
اﺛﺮات ﻣﺨﺮب آن
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در
ﺗﺎرﻳﺦ 20ﻣﻬﺮ  88ﺑﺎ  188راي ﻣﻮاﻓﻖ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ  45راي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﻠﻴﺎت ﻻﻳﺤﻪ
ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮ.ودر
روزﻫﺎي ﺑﻌﺪي وارد ﺑﺤﺚ ﺟﺰﺋﻴﺎت
ﻻﻳﺤﻪ ﺷﺪ و در  28ﻣﻬﺮﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﺬف
ﻳﺎراﻧﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮد.
ﻓﻮرﻳﺖ اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ در دﻫﻢ دي ﻣﺎه
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﻢ آن را در ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
اﻣﺴﺎل ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ" ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن"
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﮕﺮاﻧﻲ از ﻋﻮاﻗﺐ
ﺗﻮرﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮدن آﺛﺎر
اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ،در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل
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ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
آن را ﺣﺬف ﻛﺮدﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ،
ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ،ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ،ﮔﺎز و ﺑﺮق و
ﻛﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻲ را
ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﻨﻨﺪ.در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺑﺨﺸﻲ از درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ
ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪي در اﺧﺘﻴﺎر
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي دﻫﻜﻬﺎي در ﭘﺎﻣﺪي ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اذﻋﺎن داﺷﺖ
ﻛﻪ ﻻﻳﺤﻪ اي ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ارﺳﺎل داﺷﺖ ،ﺑﺎ
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮرد
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮي و ﺻﻮري ﺑﺴﻴﺎر
دارد وﻛﻤﻴﺴﻴﻮن وﻳﮋه ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺮح و
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه اي را در ﻻﻳﺤﻪ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ آرام ﺷﺪن ﺷﻴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻗﻴﻤﺘﻲ ،اﺻﻼح ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﻪ
ﺳﺎل در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل )ﻳﻌﻨﻲ ﻃﺮح ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ
اﺟﺮا ﺷﻮد(  ،ﺳﻘﻒ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  20ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و
ﺣﺬف ﺻﻨﺪوق ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ
از اﺻﻼح ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮازي اﺷﺎره ﻛﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻻﻳﺤﻪ اي ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ارﺳﺎل
ﻛﺮده ﺑﻮد ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺳﺎل اول ﺑﻪ
ﻳﻜﺒﺎره  80ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ وارد ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﻳﺤﻪ د
رﻣﺠﻠﺲ ،در ﺳﺎل اول ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻃﺮح  15ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ،دراﺧﺘﻴﺎرﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و
دﻫﻚ ﻫﺎي ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد.ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎر
ﻛﺮد ﺗﺎ ﻻﻳﺤﻪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش
اﺳﺖ ﻣﺼﻮب ﺷﻮد  ،اﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻋﻀﺎء آن
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
وﻟﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻴﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ
زودي ﻫﺎ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ را ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻨﺪ.ﻧﮕﺎرﻧﺪه در دي ﻣﺎه
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﭘﺮداﺧﺖ
ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ از ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻮﺳﻮي  -ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي ﺑﺎ رواج اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻮﭘﻨﻲ و ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ و
ﺗﺸﺪﻳﺪ آن در ﻃﻮل ﺣﻜﻮﻣﺖ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ  ،ﺧﺎﺗﻤﻲ و اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻢ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺮﺳﻮم
و رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در
ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺎزﺷﺎن ﺑﻪ رواج راﻧﺖ ﺧﻮاري
ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري ﻣﺎﻓﻴﺎ ﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ و
ﻧﻴﺰ اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺮدم در
واﻗﻊ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻳﺎراﻧﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ از ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ
ﻛﻪ در واﻗﻊ اﻛﻨﻮن ﻳﻚ ﺳﻮم ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﻮدﺟﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد ،در ﻃﻮل
ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﺸﻮرﺿﺮﺑﻪ وارد ﻛﺮده و آﻧﺮا در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﺮده
اﺳﺖ  .و ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮد ﻛﻪ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺳﻠﻄﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎي اﺳﺘﺒﺪادي
ﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ  ،در واﻗﻊ ﻣﺘﻀﺮر اﺻﻠﻲ ﭼﻪ
ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎراﻧﻪ و ﭼﻪ ﺑﺎﺣﺬف ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ
آن ﻣﺮدم و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و اﻣﺎ اﻛﻨﻮن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺮاي
اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺪﻳﺪا
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزي در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ﻛﻪ
ﺧﺼﻮﺻﺎ از ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت ﺧﺮداد 88
ﺷﺪﻳﺪا ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه آن را ﻧﻴﺰ از دﺳﺖ
داده وﻛﺴﻲ ﺣﺘﻲ وﻓﺎداران ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ،
اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﺟﺪي ﻧﻤﻴﮕﻴﺮد .
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﺼﻮب
ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﭘﻨﺞ

از  26اﻛﺘﺒﺮ تا  ٨نوامبر 2009

ا ز  4ﺗﺎ  17آﺑﺎن 1388

ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰاع؟
ﻧﻔﺮه دﻫﻜﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ  100ﺗﺎ
 110ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن) ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺣﺪود 20
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( ﻳﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪي ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد
،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻛﻪ در ﺳﺎل  89ﺣﺪاﻛﺜﺮ
درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﻳﻌﻨﻲ  20ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ ،دوﻟﺖ  50درﺻﺪ
اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﻴﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻘﺪي ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد
در  5دﻫﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ)  36ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ(
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً رﻗﻤﻲ ﺣﺪود  23ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮدو در واﻗﻊ اﻳﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﭘﺲ ازآن ﻣﺮدم ﺑﺎ آزادﺳﺎزي ﻛﺎﻣﻞ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺷﺪﻳﺪا ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ي
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺮ ﺗﻘﻠﺐ و دروغ
ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻲ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ  .در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح دو ﺑﻲ اﻋﺘﻤﺎدي
ﻋﻈﻴﻢ  ،ﻳﻜﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﻪ
ﺑﺮوﻛﺮاﺳﻲ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
وﺟﻮه ﻧﻘﺪي ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و ﻳﻜﻲ ﻧﮕﺮاﻧﻲ
ﻋﻤﻴﻖ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺑﺘﺪا
وﻋﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪي را ﺧﻮاﻫﺪ
داد و وﻗﺘﻲ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﭘﺲ
از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ،ﻳﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪي
را ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻛﻮدﺗﺎﻳﻲ و ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻗﺼﺪ
ﻗﻄﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪي ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎرا ﺑﻪ
دﻫﻜﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻴﺰﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
)!(ﺑﺎ ﻧﻈﺮاﻓﻜﻨﺪن ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و
ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ  ،ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دراز
ﻣﺪت ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از
اﻳﻨﺮو ﻧﮕﺎرﻧﺪه دﻻﻳﻞ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮدﺗﺎ را ﻣﺼﺮ در اﺟﺮاي
ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻃﺮح
ﺑﺮﻣﻴﺸﻤﺎرم.

◄دﻻﻳﻞ ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎ
ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ:
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ وزﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮدﺗﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ) اﺑﺘﻜﺎر 20
ﻣﻬﺮ »:( 88در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻳﻚ ﺳﻮم

درآﻣﺪ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن
در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮ دو ﺳﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺧﺬ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
اﻧﺮژي ﻳﺎراﻧﻪ داده ﻣﻲ ﺷﻮد".

اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻛﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻃﺮح ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدي اش در ﻣﺠﻠﺲ،
در ﺳﻴﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ  ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:

"ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ،
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺳﺮاف و اﺻﻼح
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ،اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل
اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ" .او واﻗﻌﻲ ﺷﺪن ﻗﻴﻤﺖ

ﻫﺎ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري داﻧﺴﺖ اﻣﺎ
ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻮق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬاري ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن وﺟﻮد اﻣﻨﻴﺖ
اﻗﺘﺼﺎدي وﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ
رژﻳﻢ ﻓﺎﻗﺪ آن اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن
رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻳﺮان ﻛﻪ ﻃﺒﻖ
ﮔﺰارش ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
اﻳﺮان در ﺳﺎل  2009در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و در ﺳﻄﺢ 6
از 7درﺟﻪ اﺳﺖ.،
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﺷﺎره اي ﻧﻜﺮد.اﻣﺎ واﻗﻌﻴﺎت
اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻋﻠﺖ
اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮدﺗﺎ را در ﺗﺴﺮﻳﻊ
ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ...ﺑﻠﻜﻪ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ آن و ﻛﺴﺮي
ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻮدﺟﻪ اش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻈﺮ اﻓﻜﻨﻴﻢ:
-1ﻛﺎﻫﺶ  54درﺻﺪي درآﻣﺪ ﺻﺎدرات

ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﻳﺮان و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ

ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 88اﻋﻼم
ﻛﺮد درآﻣﺪﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان از
ﻣﺤﻞ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﺎ ﺛﺒﺖ
رﻗﻢ  47ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
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ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﻣﻲ رﺳﺪ.در
ﺳﺎل  103.2 ، 2008ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر از
ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻋﺎﻳﺪ اﻳﺮان
ﺷﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود اﻳﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل
ﺟﺎري ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ  47ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺼﺒﺎﺣﻲﻣﻘﺪم
رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن وﻳﮋه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮاي
ﺑﺮرﺳﻰ ﻃﺮح ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰﻛﻪ از
ﺟﺪي ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺎن اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ اﺳﺖ
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ":اﮔﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در

ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺸﻮد ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺳﺎل
 1404ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻧﺮژى ﻛﺸﻮر اﻋﻢ
از ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را ﺑﺎﻳﺪ در داﺧﻞ ﻣﺼﺮف
ﻛﺮده و ﺣﺘﻰ اﻗﺪام ﺑﻪ واردات ﻛﻨﻴﻢ!"

از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻮذري وزﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺖ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ در  28ﻓﺮوردﻳﻦ 87در ﻣﺮاﺳﻢ
اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ را ﺗﺎ اﻓﻖ  1403ﺑﻴﺶ از 500
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﻛﺮد ه
ﺑﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺰارش ﻫﺎي وزارت
ﻧﻔﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ :در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ
ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺧﺸﻜﻲ
و درﻳﺎ ﺑﺮاي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺒﺮان اﻓﺖ  7درﺻﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﭼﺎ ﻫﻬﺎ درﺳﺎل ،ﺗﺎ ﺳﺎل  1394ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از
 50ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻧﻴﺎز
اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ ﮔﺎز ﺗﺎ ﺳﺎل  1394ﺑﻪ
ﺣﺪود 50ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻓﺮآورش
ﮔﺎز ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 20ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺘﻲ )ﺧﻄﻮط
و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ( ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ
ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﻓﺮآ ورده
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ  ،آﻳﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺪور ﻧﻔﺖ
ﺑﺮاي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ ودر ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ اﻳﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺻﻴﺎﻧﺘﻲ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داﺧﻠﻲ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﻴﺶ ﺷﺮط ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص
در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻗﺮاردادﻫﺎي اﻳﻦ
ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮد
ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم
ﺑﺮد .ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺤﺮان ﺳﺎزي
ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ ﻓﻘﺪان
ﺟﻮاﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ –اﻗﺘﺼﺎدي درون
ﻛﺸﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺶ و ﺷﻴﻮه ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در ﺑﺎج دﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺗﻠﻬﺎي
ﺧﺎرﺟﻲ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ در
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻮد اﻳﻦ
ﻛﺎرﺗﻠﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺗﺼﻮر ﻧﺒﻮده و
رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻳﺮان را
ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺪﻫﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﻨﺪاﻧﻲ از
ﻃﺮف آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﻧﻤﻴﺸﻮد.

-2ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ 14ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري در
 6ﻣﺎه اول ﺳﺎل

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﺮان اﻣﺮوز در
 28ﻣﻬﺮ  ":،88ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ  ،دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
14ﻫﺰارو 200ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)ﻣﻌﺎدل
14ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر( ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ زودي
ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻮدﺟﻪ را راﻫﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺮد  ".ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ واردات ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﺣﺪود 6ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮدﺗﺎﻳﻲ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در ﺑﺨﺸﻬﺎي آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﻣﻨﺪان،
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺴﺮي ﺟﺪي
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
واردات ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮا ي وي ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ ازﺣﺬف
ﻳﺎراﻧﻪ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎي اﻧﺮژي و ﻛﺎﻻﻫﺎي
اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ (در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت

ﺑﻮدﺟﻪاي ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎي
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﺣﺴﺎب
ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺰ اﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﺳﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﺛﺮوﺗﻲ
راﻫﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ ":دوﻟﺖ ﻣﻌﺎدل
 12ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﻫﻜﺎر اﺳﺖ و
ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﻨﺞ
ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از اﻳﻦ ﺑﺪﻫﻜﺎري
ﻛﻼن دوﻟﺘﻲ را ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي دوﻟﺘﻲ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ".

-3ﻣﻴﺰان واردات ﺑﻨﺰﻳﻦ و رﻓﻊ ﺑﺨﺶ
اﻋﻈﻢ ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ

اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻠﻲ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﻳﻦ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان روزاﻧﻪ
 65ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ
روزاﻧﻪ  21.3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ وارداﺗﻲ
ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺷﺶ
ﻣﺎﻫﻪ دوم اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و
 960ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ وارداﺗﻲ ﻧﻴﺎز
اﺳﺖ.ﺑﺎ ﻓﺮض ﻗﻴﻤﺖ  400ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻨﺰﻳﻦ
وارداﺗﻲ ،ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در
ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول اﻣﺴﺎل ﻳﻚ ﻫﺰار و 584
ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  720ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻨﺰﻳﻦ
وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮشﺑﻴﻨﺎﻧﻪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ واردات روزاﻧﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ
 20ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻫﻔﺖ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  300ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ
وارداﺗﻲ ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻧﻴﺎز
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺎ اراﻳﻪ ﻣﺘﻤﻢ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻري ﺑﺮاي واردات ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ و
ﺗﺼﻮﻳﺐ آن ،ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻓﺎت ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ
اول اﻣﺴﺎل را ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .اﮔﺮ
واردات ﮔﺎزوﻳﻴﻞ ﻛﻪ از ﺷﻬﺮﻳﻮر آﻏﺎز
ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻧﻴﻤﻪ دوم
اﻣﺴﺎل در ﻫﻤﺎن رﻗﻢ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻟﻴﺘﺮ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  70ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻧﻴﺰ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاي واردات ﮔﺎزوﻳﻴﻞ در ﺷﺶ
ﻣﺎﻫﻪ دوم ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاي ﺑﻨﺰﻳﻦ در
ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﺎ ﻓﺮض ﮔﺎزوﻳﻴﻞ
وارداﺗﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ  400ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﻻﻳﺤﻪ 4ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري
ﺑﺮاي واردات اﻳﻦ دو ﻓﺮآورده را
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺠﻢ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮاز
ﺑﻨﺰﻳﻦ وارداﺗﻲ )از ﻟﻴﺘﺮي 80ﺗﻮﻣﺎن  ،ﺑﻪ
ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻴﺘﺮي
 600ﺗﺎ  800ﺗﻮﻣﺎن ( و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ و در واﻗﻊ آزاد ﺳﺎزي
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﻛﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ و ﺳﻮﺧﺖ اﻋﻢ
از وارداﺗﻲ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﺑﻨﺰﻳﻦ و
ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ
ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ روي ﻛﺸﺘﻲ )ﻓﻮب( در
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و رﻫﺎﻳﻲ از ﭘﺮداﺧﺖ
ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ  ،ﺑﺮاي ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﻮل و
ﺟﺒﺮان ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮ
ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﻮل
ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن از ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ
ﺑﻨﺰﻳﻦ درآﻣﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

-4اﻓﺖ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ

در ﺷﺮاﻳﻂ رﻛﻮد ﺗﺎزهﺗﺮﻳﻦ آﻣﺎر رﺳﻤﻲ
ﮔﻤﺮك ) دﻧﻴﺎي اﻗﺘﺼﺎد  14ﻣﻬﺮ ( 88
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ
ﻛﺸﻮر در ﻧﻴﻤﻪ اول اﻣﺴﺎل ﺑﺎ 15/2درﺻﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﺑﻪ 11/4ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ و
ارزش ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ در 6ﻣﺎﻫﻪ اول
ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت
ﮔﺎزي  8/978ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
اﻳﻦ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت 11/4ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 15/10درﺻﺪ و 15/15درﺻﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻫﺶ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

◄اﺛﺮات ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي
آزادي ﺳﺎزي ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ
رﺳﻴﺪه اﺛﺮات ﺑﻼﻓﺼﻠﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم
و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻗﺸﺎر ﻛﻢ در آﻣﺪ و ﻧﻴﺰ ﺣﺠﻢ
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي
اﻳﺮان دارد  .ﺣﺘﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺳﺘﻘﺮاض
ﺣﻜﻮﻣﺖ را از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي و
ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد.

-1اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮدم

ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﻻﻳﺤﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،اﻳﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ
ﻫﺎي اﻧﺮژي ﺷﺪه اﺳﺖ از اﻳﻨﺮو ،ﻗﻴﻤﺖ
ﻓﺮوش داﺧﻠﻲ ﻧﻔﺖ ،ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  90درﺻﺪ
ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ روي ﻛﺸﺘﻲ )ﻓﻮب( در
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ،ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي داﺧﻠﻲ  95درﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ
ﺗﺤﻮﻳﻞ روي ﻛﺸﺘﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ
ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ
ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻳﻦ واﻗﻌﻲ
ﺳﺎزي ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺖ
ﮔﺎز و دﻳﮕﺮ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻧﻴﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ واﺿﺢ و ﻣﺒﺮﻫﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ اﻳﻦ آزادي
ﺳﺎزي ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واﺑﺴﺘﮕﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ و
ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﻲ را ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ
ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن اﻗﺘﺼﺎد
اﻳﺮان در ﺷﺮاﻳﻂ رﻛﻮد ﺗﻮرﻣﻲ ﻗﺮار
دارد .در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ
ﺣﺎﻣﻞﻫﺎي اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم
و ﺗﺸﺪﻳﺪ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺿﺮر اﻗﺸﺎر ﻛﻢ درآﻣﺪ
اﺳﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺎر ﺗﻮرﻣﻲ آزادﺳﺎزي
ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺑﻴﺶ ازﻣﻴﺰان ﻳﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪﻳﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻗﺸﺎرﻗﺮار اﺳﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﻓﺸﺎري را ﺑﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻧﻤﻲ آورد ﭼﺮا
ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ،
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران آن ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ را ﺑﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و
ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﻗﺸﺎر ﻛﻢ در آﻣﺪ و ﺿﻌﻴﻒ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺼﺮف
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎر ﻫﻤﻪ ﮔﺮاﻧﻲ را ﺑﺮ دوش ﻣﻲ
ﻛﺸﻨﺪ.ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﺎرﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ داراي
ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ در آﻧﻬﺎ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻛﺎر ،ﺑﻴﻤﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﺧﺒﺮي
ﻧﻴﺴﺖ .از اﻳﻨﺮو ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻛﻮد ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮاﻗﺘﺼﺎد از ﻳﻚ
ﺳﻮ و ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻏﺎﻟﺐ
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻘﺪي ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﺮد اﻧﺠﺎم و ﻻﺟﺮم ﺟﺬب ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف
و ﻏﻴﺮﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﺗﻮرم ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺪ اﻛﺜﺮﭼﻬﺎرﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﭘﺲ از
آﻏﺎز ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻘﺪي ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﺘﻈﺎري و واﻗﻌﻲ آﻏﺎز ﺷﻮد.
ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم
ﺣﺘﻲ اﺣﻤﺪ ﺗﻮﻛﻠﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ و"ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
اﺻﻮﻟﮕﺮاي" ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ
ﺗﺎ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻪ" ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن "ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻬﻢ ﺑﺎ اﻋﻼم آژﻳﺮ ﻗﺮﻣﺰ درﺧﺼﻮص
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻي  60درﺻﺪ ،
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ ":ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ
ﻛﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ،ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺪ .وي اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻮرم
ﻣﻮﺟﻮد  18/5درﺻﺪي ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺗﻮرم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي درآﻣﺪ 20
ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻛﻪ  20/5درﺻﺪ
اﺳﺖ  ،ﺑﺎ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮان ﺷﺪن
ﻛﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ  19/3درﺻﺪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮان ﺷﺪن
آب ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺗﻮرﻣﻲ ﺑﺎﻻي 60
درﺻﺪ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ« .
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از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن ﻣﻴﺰان
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ
را ﺑﻴﺸﺘﺮ از  60درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﻛﻠﻲ
اﻋﻼم ﻛﺮده اﻧﺪ
ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﺑﻼﻓﺼﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ
ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺎي ﺷﻬﺮي از  900ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
در ﺳﺎل  87ﺑﻪ  1/8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن در
ﺳﺎل اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﻮراﷲ
ﺣﻴﺪرى ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه راﻫﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻬﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ":ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮاى
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى ﻧﺎﮔﻮارى
اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ
ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎى اﻧﺮژى و
اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﭘﻰ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮرم
ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ و ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻫﺎ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ،
اﺻﻞ ﺳﻮد داراﻳﻰ ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ارزى
ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ
ﻛﺠﺎى دﻧﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد".ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻧﺼﺮاﷲ ﺗﺮاﺑﻲ راﻫﻴﺎﻓﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﻣﺪل
اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪارد ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ »:اﮔﺮ
اﻟﮕﻮي دﻗﻴﻘﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮد ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻲ
ﺷﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﻲ رﻗﻢ ﺗﻮرم را
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد وﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻮرم ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﻗﻢ
اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﺷﻜﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻻﻳﺤﻪ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و ﻟﻮاﻳﺤﻲ ﻛﻪ
از ﻃﺮف دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،دارد اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺎ رﻳﺎﻟﻲ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ اﻫﺮم ﻫﺎ و ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ورودي وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺤﺖ
ﭘﺮوﺳﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ
ﺧﺮوﺟﻲ آن ﭼﻴﺴﺖ؟«
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در
ﻛﻨﺎر رﻛﻮد ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ﻏﻴﺮﻣﻮﻟﺪ
رﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد واﺳﻄﻪ ﻫﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﮔﺮدش ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ اﻓﺰوده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻣﻴﺪ ﺳﻮد داﺷﺘﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ واﺳﻄﻪ اي،
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ را
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﺮح ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا
ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﻟﻲ رﺷﺪ ﻛﻨﺪ و
رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪي ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻮدي
ﺧﻮد ،ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﭘﻮل ﺟﺪﻳﺪي را
ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .ﭼﺮاﻛﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ،
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﻧﻘﺪي ،ﻓﺮوش
ﺣﺎﻣﻞﻫﺎي اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ
ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻃﺮح ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺷﻮد.
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮح
ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ از دو ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ رخ دﻫﺪ:
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ
ﺑﻨﺰﻳﻦ وارداﺗﻲ ،ﻗﺴﻤﺘﻲ از درآﻣﺪﻫﺎي
ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﺮف اﻳﻦ ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﻲﺷﺪ
آزاد ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي
دﻻرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ
ﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺪه و ﺑﻪ رﻳﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد،
ﭘﻮل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻴﮕﺮدد
وﺑﺪ ﻳﻨﺼﻮرت ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﻟﻲ رﺷﺪ
ﺧﻮاﻫﺪﻛﺮد .و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻓﺰاﻳﺶ
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻃﺮق دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺲ از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶﻫﺎي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻧﺸﺪه ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺰرگﺗﺮي
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﻛﺴﺮي
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه
ارزي و ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺠﻢ رﻳﺎل
را در اﻗﺘﺼﺎد اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .
درواﻗﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎري
دوﻟﺖ از ﺣﺪود  70ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

از  26اﻛﺘﺒﺮ تا  ٨نوامبر 2009

ا ز  4ﺗﺎ  17آﺑﺎن 1388

ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰاع؟
ﺑﻪ ﺣﺪود  113ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن  ،در
واﻗﻊ ﺣﺪود  43ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﭘﻮل ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺬﻳﻨﮕﻲ
ﻛﺸﻮر اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد .ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰي اﻳﻦ رﻗﻢ رﻳﺎل را ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ
ﻣﻌﺎدل آن دﻻر در ﺑﺎزار ﺑﻔﺮوﺷﺪ در
اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎزار
رﻳﺎل ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻛﻮد ،ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺟﺬب اﻳﻦ ﻣﻴﺰان دﻻر را ﻧﺪارد ﺑﻨﺎ
ﺑﺮاﻳﻦ در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﻲ اﺳﺘﻘﺮاض دوﻟﺖ
از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮدﻛﻪ اﻳﻦ
اﻣﺮ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺗﻮرم ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

 -2اﺛﺮﺣﺬف ﻳﺎرﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
وورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻛﺸﺎورزي
اﻳﺮان

ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮف ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻮﻟﻴﺪات دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺷﺒﻪ
دوﻟﺘﻲ را درﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ
ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮف ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﺸﻮر را ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺳﺎزد ،ﺳﻮداﮔﺮي را
ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺮ ﻓﺮار
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ از ﻛﺸﻮر داﻣﻦ ﻣﻲزﻧﺪ .ﺿﻤﻦ
اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺬاﺑﺖ ﺳﻮدآوري ﻛﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪي و دﻻﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮرم
ﺣﺪاﻗﻞ  60درﺻﺪي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﻛﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي اﺳﺖ.اﻣﺎاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
واﺑﺴﺘﮕﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﻏﻠﺐ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﻴﺸﺘﺮ ازاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ
،ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ اﻧﺮژي ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖ
ﻛﺎﻻي ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ
دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﺟﺰء ﻛﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
،ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
و رﻛﻮد وﺳﻜﻮن و ﺑﺪون ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﺪن
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﺑﻪ ﻣﺮورﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار
ورﺷﻜﺴﺖ ﺷﻮد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
رﻛﻮد ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻜﺎران
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﻫﺮﭼﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻜﺎران در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺟﺮم ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺰوده
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﺎورزي در اﻳﺮان از
ﺳﻮﻳﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺸﺎورزي
ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ اﺳﺖ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺗﻮرﻣﻲ دو رﻗﻤﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮح ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ
ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺤﺼﻮات و ﺻﺎدرات ﻛﺸﺎورزي در
اﻳﻨﺼﻮرت درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺑﺎﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪهاي روﺑﺮو
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.ﭼﺮا ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ
ﺣﺎﻣﻞﻫﺎي اﻧﺮژي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻻﻳﺤﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ و اﺣﻴﺎي
آب ﺑﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻃﺮح ﺑﻬﺮهوري
ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮك ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وارد ﻛﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از
ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت و واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮاوري
ﻛﻮﭼﻚ را ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ؛ از اﻳﻨﺮو
ﺑﺎ روﻧﺪ واﻗﻌﻲﺳﺎزي ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲدار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﺎورزي
ﻛﺸﻮر ،واﺑﺴﺘﮕﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ واردات،
ﺑﻴﻜﺎري ﮔﺴﺘﺮده در ﺷﺎﻏﻼن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و
ﺗﺸﺪﻳﺪ روﻧﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻮد.

-3اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي و
ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ

ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻴﻠﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ  ":ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ
ﻫﻤﻮاره  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان
رﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ )ﺗﻮرم(
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ را در
ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻫﻴﻢ،
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري  70ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ
دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ  60ﺗﺎ
90درﺻﺪ در ﺳﺎل  89اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ ،ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﻳﻨﻪ

اي دوﻟﺖ در ﺳﺎل  ، 89ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 112
ﺗﺎ  133ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﻴﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻛﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺎﻫﺶ
درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ دوﻟﺖ ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ از ﻣﺮز  100درﺻﺪ
ﻫﻢ ﺑﮕﺬرد .اﻣﺎ دوﻟﺖ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺪﻳﺪ و
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺿﻌﻴﻒ
ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
روش ﻓﻌﻠﻲ اﺻﺮار دارد"|.
ﻻزم اﺳﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎزد
ﻛﻪ از اﺛﺮات دﻳﮕﺮ آزاد ﺳﺎزي ﻳﻜﺒﺎره
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه و ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ
ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ
دوم اﻳﻦ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ و
اﻋﺘﺒﺎري ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.ﭼﺮا ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و دوﻟﺖ راﺑﺮﺳﺮ ﻳﻚ
دوراﻫﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺗﻮرم ﻳﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را
اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ﻳﺎ آن ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻘﻮط
ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ-ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و
ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻣﺮز 60درﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه
از ﻃﺮف ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺠﻠﺲ و ﻳﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻻﺟﺮم ﻣﺮدم ﺳﭙﺮدهﻫﺎي
ﺧﻮد را از ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﻴﺮون ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ .در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺳﻘﻮط
ﻣﻲﻛﻨﺪ.و در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم
ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ارزش ﭘﻮل ﺧﻮد
ﺳﭙﺮدهﻫﺎ را از ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺎرج و داراﻳﻲ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ارز ﻳﺎ داراﻳﻲ
دﻳﮕﺮي ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
ب -ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﻮرﻣﻲ
ﻧﺎﭼﺎر از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺷﻮد ،
ازادﻋﺎي ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻛﻮﺷﺶ
ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ و ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻋﺪول ﻛﺮده
اﺳﺖ.و اﺻﺮارﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺰرگ را
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻬﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﻟﺬا از ﻳﻚ ﻃﺮف اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪﻫﻲ
ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎرﻫﺎي
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي در
ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 87ﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ 23/9ﻫﺰار
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ
ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  7ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ  ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮوج ﭘﺲاﻧﺪاز
ﻣﺮدم ازﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻪ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ
ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺴﺎزم ﻛﻪ
ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
ﻛﻮدﺗﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺮ دروغ و ﺗﻘﻠﺐ
ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻓﺎﻗﺪ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﻮي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ،ﺑﺪون وارد
آوردن ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺮب و ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺬف
ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﺮﻳﺶ ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ ﺷﻮﻛﻲ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﻴﻤﺎر اﻳﺮان وارد ﻣﻲ آورد ﻛﻪ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮان آن را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد .ﺑﺮ ﺧﻼف
ادﻋﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮدﺗﺎ  ،اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺣﺎﺻﻞ
از آزاد ﺳﺎزي ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻴﻤﻪاي و درﻣﺎﻧﻲ
ﻃﺒﻘﺎت ﻛﻢ در آﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮق دﻫﺪ .
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ
زﻳﺎده ﻃﻠﺐ و راﻧﺖ ﺧﻮار ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ
ﻧﻈﺎم در اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
ﺟﺰ اﻳﺠﺎد ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻴﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،ﻓﺴﺎد  ،اﺗﻼف واﻧﺤﺮاف ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ،ﻋﻤﻞ ﻣﺜﺒﺘﻲ را اﺟﺎزه ﻧﺪاده و ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داد .ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ "آزاد
ﺳﺎزي ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ" رخ ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ ﺑﻠﻜﻪ در
ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻮازﻧﻪ
ﻣﻨﻔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮﺷﺶ ﺟﺪي در ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ
روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮﺿﻪ در
ﺑﺎزار ﮔﺮدد و ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻮﺟﻮد
آﻳﺪ.ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻗﻀﺎﻳﻲ و
اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻮد
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺤﺮان ﺳﺎز و ﺑﺤﺮان ﻃﻠﺐ ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اﺣﺘﻜﺎر
ﻛﺎﻻ ﻫﺎ واﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم را در اﻗﺘﺼﺎد
داﻣﻦ ﻣﻴﺰﻧﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد
اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﺳﺘﻲ ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ .زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي وﻃﻦ ﻣﺎ را ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪي دﭼﺎر رﻛﻮد و
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺮﺻﻪ
اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان اﻣﻜﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل
ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﻲ آورد  ،ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ .
ﺑﻪ زﻋﻢ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻر ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار وداراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺷﺪ
ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺶ ﺑﻄﻮر ﺟﺪي ﺑﺮ
ﻛﺎﺳﺘﻦ واﻗﻌﻲ از واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮدﺟﻪ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ
»آزادﺳﺎزي ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ« ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﻌﻜﺎس ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي واﻗﻌﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻮد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ زﻣﻴﻨﻪ
ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺮب اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﻴﺮ
اﺣﺘﻜﺎر و ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.
وﺟﻮد اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي وﺳﻴﺎﺳﻲ و
ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻤﺪاري دوﻟﺖ و
ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﺷﺪ
وﻧﻴﺰوﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪي و
ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪي ﺑﺎ راﻧﺖ ﺧﻮاري و ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ روﺣﻴﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺮي  ،ﺗﻮاﻧﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﺑﺎزار ﺳﻴﺎه واﺳﻄﻪ ﮔﺮي و اﺣﺘﻜﺎر را
ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﺮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﺎزار
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﻣﺨﺮب ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻮق
دﻫﺪ .ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻣﻮﻟﺪ
و ﻣﺴﺘﻘﻞ و رﺷﺪ ﻳﺎب ﺷﻮد.و ﭼﻨﻴﻦ
ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎم و ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﺮد
ﻣﺴﺎﻻر و ﺑﺮ آﻣﺪه از راي آزاد و واﻗﻌﻲ
ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :رژﻳﻢ ﻛﻮدﺗﺎ و راﻧﺖ

ﺧﻮاري و وﻳﺮان ﻛﺮدن ﺻﻨﻌﺖ و
ﻛﺸﺎورزي ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺨﺸﻴﺪن
ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي ،ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ:

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺻﺪور اﺣﻜﺎم
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
◄ در  ١۴مھر  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،زنان
زندانی سياسی از قرنطينه به بند زنان
زندان اوين منتقل شدند و به آنھا گفته
شده است که پتوھای زير انداز و روانداز
را بايد خانواده ھای آنھا با شرايط تعيين
شده توسط زندان تامين کنند .
◄ در  ١۴مھر  ،٨٨به گزارش کميته
دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی،
ماموران امنيتی به جلسه معلمان در منزل
علی اکبر باغانی ،دبير کل کانون صنفی
معلمان ايران ،يورش برده و کليه
حاضران در جلسه که از اعضای کانون
صنفی معلمان بودند را بازداشت کرده
اند .
◄ در  ١۴مھر  ،٨٨به گزارش
خبرگزاری ھرانا  :رضا ملک که از
تاريخ  ١٠تيرماه  ١٣٨٠بازداشت و به
اتھام افشای »قتل ھای زنجيره ای پاييز
 ،« ١٣٧٧توسط دادگاه نظامی تھران به
 ٨سال زندان محکوم شد ،مجددا چند ماه
پس از پايان محکوميتش ،روز شنبه ١١
مھرماه ،براثر شکايت واواک ،از زندان
اوين به شعبه  ١٠۶٠دادگاه ويژه کارکنان
دولت منتقل و محاکمه شد.
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◄ در  ١۴مھر  ،٨٨روزنامه "تحليل
روز« که در بھمن ماه  ٨۵در شيراز کار
خود را آغاز کرده است و ششمين
روزنامه محلی اين شھر نيز محسوب می
شود ،بنا بر حکم شماره  ٧۵۶ھيئت
نظارت بر مطبوعات توقيف شده است.
◄ در  ١۵مھر  ،٨٨به گزارش
خبرگزاری ھرانا  :مھين شادپور مادر
يکی از جانباختگان که فرزندش در زير
شکنجه به قتل رسيده به آگاھی شاپور
احضار شده و با تھديد و فشار او را وادار
کرده اند برگه ای را امضا نمايد که
فرزندش بصورت طبيعی فوت نموده است
 .به گزارش فعالين حقوق بشر و
دموکراسی  ،خانم مھين شادپور  ۶٨ساله
مادر حسين توکلی برازجانی است که در
زير شکنجه در آگاھی شاپور به قتل
رسيده است و فرزند ديگر او عباس
توکلی برازجانی در حال حاضر در بند ۶
زندان گوھردشت بالتکليف زندانی است..
روز يکشنبه گزارشھا از درگيری ھای
خونين در زندان گوھردشت خبر دادند که
بر نگرانی اين مادر افزوده است.
◄ در  ١۵مھر  ،٨٨به گزارش
خبرگزاری ھرانا  :رحيم محمدی صبح
 ١۴مھر ،بدون اطالع وکيل وخانواده او،
به پای چوبه دار رفت و اعدام شد .اين
جوان رنج کشيده در زندگی به ھمراه
ھمسرش ،با روبرو شدن با برخی از
کارمندان از خدا بی خبر و شھوت طلب
دولتی ،به کام مرگ کشيده شد و پنج
قاضی شعبه دوم دادگاه تجديدنظر و
کيفری استان تبريز به نامھای آقايان:
اميری)رييس( ،کاظمی ،امن الھی،
جعفرزاده و بھنام به مجازات اعدام و
سنگسار محکوم شدند و با تاييد دو قاضی
شعبه  ٢٧ديوانعالی کشور به نامھای
محمد رضا بروجردی و سيد حسين
جعفری حکم رحيم محمدی اجرا شد و
قرار است به زودی کبری بابايی نيز
سنگسار شود.
◄ در  ١۵مھر  ،٨٨معاون دانشجويي و
فرھنگي دانشگاه صنعتي شريف ،گفته
است :برخي از دانشجوياني که سه شنبه
ھفته گذشته ) ٧مھرماه( در تجمع مقابل
کتابخانه مرکزي اين دانشگاه تجمع داده و
شعار سر دادهاند ،به کميته انضباطي
فراخوانده خواھند شد.
◄ در  ١۵مھر  ،٨٨به گزارش ايلنا از
اراك ،کارگران واگن پارس دست به
اعتصاب غذای دستجمعی زدند .علت
اعتصاب عدم پرداخت  ٧۵روزی حقوق و
معوقهھای ماهھای قبل و بیتوجھی به
پرداخت سنوات بازنشستگان و عدم
پرداخت مبلغ بازنشستگی به تامين
اجتماعی است.
◄ در  ١۵مھر  ،٨٨به گزارش جوان
آنالين ،رئيس يکی از دفاتر آيت ﷲ
يوسف صانعی با حکم دادگاه ويژه
روحانيت دستگير شده است .
◄ در  ١۶مھر  ،٨٨به گزارش ايرنا:
تعدادي از دانشجويان دانشگاه شريف که
ھنگام حضور دانشجو» ،وزير« علوم و
آموزش عالی ،در مقابل کتابخانه مرکزي
شعار دادند به کميته انضباطي احضار
شدند.
◄ در  ١۶مھر  ،٨٨به فعالين حقوق
بشر و دمکراسی در ايران :زندانی
سياسی فاطمه نبوی  ٢٨ساله  ٢ھفته
پيش در اعتراض به حکم سنگين و غير
انسانی که دادگاه انقالب سمنان عليه وی
صادر کرده بود دستگير و به بند زنان
سمنان منتقل گرديد .دادگاه انقالب سمنان
بدليل ديدار با اعضای خانواده اش در
قرارگاه اشرف در عراق به  ١٠ميليون
تومان جريمه نقدی و يا  ٢سال زندان
محکوم کرده بود.او در اعتراض به اين
حکم به دادگاه انقالب مراجعه کرده بود که
دستگير و به زندان سمنان منتقل شد.
◄ در  ١۶مھر  ،٨٨به گزارش کانون
زنان ايرانی  :ژيال بنیيعقوب ،روزنامه
نگار با احضاريه کتبی دادگاه عمومی
تھران به شعبه ١١۵١اين دادگاه احضار
شده است .در اين احضاريه ھيچ توضيحی
در باره اتھام ژيال بنی يعقوب نشده است.
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◄ در  ١۶مھر  ،٨٨اطالع رسيد که با
بازگشايی دانشگاه ھا و ھم زمان با موج
جديد سرکوب دانشجويان ،تعدادی از
دانشجويان داشگاه گيالن نيز با احضار به
حراست با تنبيھات بی سابقه ای ھمچون
دو ترم محروميت از تحصيل و جريمه
نقدی تا سه ميليون تومان مواجه شده اند.
شنيده ھا حاکی از وجود ليستی  ۵٠نفره
است که به تدريج به حراست احضار شده
و احکام محروميت از تحصيل و جريمه
نقدی به آنھا ابالغ خواھد شد.
◄ در  ١۶مھر  ،٨٨به گزارش خبرنامه
اميرکبير ،نشريه دانشجويی "گالوژ"
دانشگاه خواجه نصير روز يکشنبه ١٢
مھر ماه توقيف شده است .اتھامات اين
نشريه نشر اکاذيب ،ترويج قوميت گرايی
و تاييد تلويحی ھلوکاست عنوان شده
است.
◄ در  ١۶مھر  ،٨٨به گزارش
گزارشگران حقوق بشر :محمدرضا علی
زمانی ،عضو انجمن پادشاھی ايران که در
جلسه دوم محاکمه عوامل دخيل در
اعتراضات مردمی پس از انتخابات
رياست جمھوری ،اعترافات مفصلی از
وی اخذ شد ،در  ١٣مھرماه از بند ٢٠٩
زندان اوين به شعبه  ١۵دادگاه انقالب به
رياست قاضی صلواتی منتقل و حکم اعدام
به وی ابالغ شد.
◄ در  ١۶مھر  ،٨٨سايت ھمصدا به
مناسبت روز جھانی کودک ،گزارش داده
است که در ايران  ٩٠٠ھزار کودک ١٠
تا  ١٨ساله دارای ھمسر ھستند که از اين
تعداد  ٢۵ھزار کودک طالق گرفتهاند.
در جھان ،ساالنه  ١/٢ميليوننفر از
کودکان قاچاق میشوند٢ .ميليون نفر از
آنھا قربانی انواع خشونتھا میشوند.
يکششم کودکان جھان» ،کودکان کار«
ھستند .به گزارش وطن امروز١۶ ،
مھرماه روزی است که به ما يادآوری
میکند ٣٠ ،تا  ٣۵درصد از کودکان کارگر
جنسی در جھان در رده سنی  ١٢تا ١٧
سال قرار دارند ١/٧ .ميليون کودک کار
در ايران داريم٧۵ .ميليون کودک در دنيا
اصال به مدرسه نرفتهاند و بيش از ٣
ميليون کودک ايرانی خارج از چرخه
تحصيل ھستند .تجاوزات جنسی در صدر
عوامل مرگ و مير کودکان زير  ١۵سال
دنياست.
◄ در  ١٧مھر  ،٨٨تعدادی از
دانشجويان ستاره دار مقطع کارشناسی
ارشد دانشگاه ھای آزاد و سراسری سال
 ٨٨که ثبت نام آنھا مشروط به اخذ تعھد
و تاييد نھاد ھای امنيتی شده است  ،در
ساختمان سازمان سنجش و مرکز آزمون
و يکی ديگر از ساختمان ھای دانشگاه
آزاد بازجويی شدند .يکی از اين
دانشجويان که نخواست نامش فاش شود
 ،با اشاره به بازجويی توسط ماموران
امنيتی در اين مکان ھای علمی گفت :
بازجويی من بيش از  ۴ساعت طول کشيد
و در مورد ھمه فعاليت ھای دوران
دانشجويی ام از من سئوال شد .برخی
ديگر از دانشجويان بازجويی شده در
ساختمان سازمان سنجش و مرکز آزمون
دانشگاه ازاد فاش ساختند که ماموران
امنيتی ادامه تحصيل آنان را مشروط به
ھمکاری با اين نھاد ھا کرده اند.
◄ در  ١٧مھر  ،٨٨کميته آزادی علمی
انجمن مطالعات خاورميانه امريکای
شمالی در اعتراض به نقض حقوق
دانشجويان و اساتيد دانشگاھی در ايران
نامه به خامنه ای نوشته است.
◄ در  ١٧مھر  ،٨٨به گزارش
ادوارنيوز :نعمت ﷲ اکبری مسوول شاخه
فرھنگيان ستاد انتخابات ائتالف اصالح
طلبان گيالن بازداشت شد.
◄ در  ١٧مھر  ،٨٨ھيئت حل اختالف
اداره کار شوش ،علی نجاتی رئيس ھيئت
مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه
را از کار اخراج کرد.
◄ در  ١٨مھر  ،٨٨به گزارش خبرنامه
اميرکبير ،دانشگاه گيالن که پس از اعالم
نتايج انتخابات رياست جمھوری از جمله
صحنه ھای اعتراضی دانشجوئی بود،
اينک با آغاز سال تحصيلی جديد شاھد
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گسترده

با

برخوردھای انضباطی
دانشجويان است.
 ۶٨دانشجوی اين دانشگاه به کميته
انضباطی احضار و برای عده ی قابل
توجھی از اين دانشجويان احکام سنگين
تعليق از يک يا دو ترم صادر شده است.
نکته ی ديگر قابل توجه در صدور احکام
انضباطی ،تعيين جريمه ھای دو يا سه
ميليون تومانی برای دانشجويان اين
دانشگاه است.
◄ در  ٢٠مھر  ،٨٨به گزارش روز
آنالين  :پس از بازداشت  ١٧تن از
اعضای شورای مرکزی و عمومی دفتر
تحکيم وحدت در تھران و نگھداری ٢۴
ساعته  ١۵تن از آنان و انتقال دو تن
ديگر به زندان اوين ،احضار اين
دانشجويان به دفتر پيگيری واواک
ھمچنان ادامه دارد " .دفتر پیگيری"
يکی از ساختمانھای معروف واواک
است که در چھار راه ولیعصر تھران
واقع شده و بازجويان و نيروھای امنيتی
وقتی قصد تھديد فعاالن سياسی و
اجتماعی بدون بازداشت آنان را دارند ،از
اين ساختمان که شامل يک سالن و چند
اتاق بازجويی است استفاده میکنند.
تمامی احضارھا غير قانونی و بدون ارائه
احضاريه و يا حکمی قانونی ھستند..
◄ در  ٢٠مھر  ،٨٨به گزارش
گزارشگران حقوق بشر ،شعبه ٢۶
دادگاه انقالب به رياست قاضی پورعباسی
برای "داوود فربچه مير اردبيلی " از
دستگيرشدگان متھم به ارتباط با انجمن
پادشاھی ايران تحت عنوان محاربه  ،حکم
اعدام صادر وبه وی ابالغ کرد .در پی
او ،دو تن ديگر به اعدام محکوم شدند.
محکومان پيش از انتخابات دستگير شده
اند و بنا است ،قربانی شوند تا رژيم
بتواند تقلب بزرگ خود را »کودتای
مخملی« جلوه دھد که گويا اوائل قدرتھای
خارجی سازمان داده اند!
◄ در  ٢١مھر  ،٨٨به گزارش خبرنامه
آزادی برابری :برھان بقايی و مھران
کوشا عضو "دانشجويان آزادی خواه و
برابری طلب" به اتھام اقدام عليه نظام
و ...ھر کدام به تحمل  ۵سال حبس
تعزيری که به مدت  ۵سال به حالت تعليق
درآمده ،در شعبه  ٣دادگاه انقالب مشھد،
که به رياست قاضی طاووسی و بدون
حضور وکيل و نماينده دادستان محکوم
شدند .
◄ در  ٢١مھر  ،٨٨شعارھايی که
دانشجويان فنی دانشگاه آزاد تھران مرکز
از ساعت  ١٢ظھر امروز سر داده بودند
با ورود بسيجی ھای دانشگاه و بيرون از
دانشگاه به کرکری تبديل شد و تمام
دانشکده را پر کرد .تعداد بسيجی ھا
نسبت به دانشجويان معترضی که
شعارھای ضددولتی می دادند بسيار کمتر
بود و ھمين مسئله حدود ساعت دو
بعدازظھر باعث شد تا نيروھای پليس
وارد دانشگاه شوند و با کمک حراست و
بسيج ،دانشکده را به تسخير دربياورند و
دانشجويان را از دانشگاه بيرون کنند.
کالس ھای ظھر به بعد اين دانشکده به
خاطر فضای متشنجی که بوجود آمد
تعطيل شده و به جای دانشجوھا ،پليس و
بسيج و حراست در دانشگاه ھستند.
◄ در  ٢٢مھر  ،٨٨با جمع کردن ١۵٠
نفر از زندانيان عادی و خطرناک در
حسينيه بند  ٣۵٠زندان اوين ،که در لوای
مراسم مذھبی مداحی را برگزار کردند .در
اين مراسم آخوندی بنام روغنی که به
جرم فساد اخالق و کالھبرداری دستگير
شده بود و درزندان بسر می برد .بعنوان
روضه خان و مداح بر منبر رفت و برای
زندانيان عادی و خطرناک شروع به
سخنرانی کرد او زندانيان سياسی را

منافق خواند و خون آنھا را مباح دانست
و گفت:کسی که آنھا را به قتل برساند به
بھشت می رود و در اين جھان مستحق
پاداش است .پس از اين سخنرانی ،آخوند
روغنی و فردی بنام مسلم نجف آبادی که
گفته می شود از عناصر رژيم است که
بدليل کالھبردای در زندان بسر می برد
ھمراه با  ١۵٠زندانی عادی وخطرناک
بسوی سلول زندانيان سياسی حرکت
کردند.در حين حرکت به سوی سلول
زندانيان سياسی شعار مرگ بر منافق و
مرگ بر ضد واليت فقيه سر می دادند و
عربده کشی می کردند.افراد مھاجم تالش
می کردند که وارد سلول زندانيان سياسی
شوند و با آنھا درگيری فيزيکی ايجاد
کنند.اين يورش و حشيانه تا ساعت
 ٢١:٣٠ادامه داشت.
سازمان دھندگان حمله يکی از
بازجويان واواک و صداقت رئيس زندان
و بزرگ نيا رئيس بند  ٣۵٠بوده اند.
◄ در  ٢٣مھر  ،٨٨به گزارش خبرنامه
اميرکبير پس از صدور احکام بسيار
سنگين دادگاه انقالب برای فعالين
دانشجويی شھر بابل که شامل  ٣٣ماه
حبس تعزيری  ۶٠ ،ماه حبس تعليقی و
 ٢۵سال محروميت از تحصيل در دانشگاه
صنعتی نوشيروانی و ھمچنين احکام
کميته انضباطی دانشگاه نوشيروانی که
شامل چندين ترم تعليق ،محروميت از
امکانات رفاھی و توبيخ بود ؛ ھمچنان
فشارھای زيادی بر فعالين دانشجويی اين
دانشگاه اعمال می شود و جو دانشگاه از
ابتدای سال تحصيلی به شدت امنيتی است.
◄ در  ٢٣مھر  ،٨٨به گزارش نوروز ،
در پی برگزاری مراسم گرامیداشت
شھدای جنبش سبز در دانشگاه صنعتی
خواجهنصير ،پنج نفر از دانشجويان اين
دانشگاه که در مراسم حضور داشتند،
بهصورت تلفنی به دفتر پيگيری وزارت
اطالعات در چھار راه ولیعصر تھران،
احضار شدند .محبوب خواه ،خدارحمی،
حسين پوری و خالديان برای اولين بار و
حاجھمتی برای دومين بار درحالی به
کميته پيگيری وزارت اطالعات احضار
شدند که صبح روز برگزاری مراسم نيز
يک دانشجوی ديگر اين دانشگاه به ھمان
دفتر احضار شده بود.
◄ در  ٢٣مھر ماه  ،٨٨دويچه وله
اطالع داده است :حکومت ايران میکوشد
از طريق عوامل خود ،مخالفاناش را در
خارج شناسايی کند و آنان را زير فشار
قرار دھد ،از جمله از طريق ارعاب
برنامهی
داخل.
در
بستگانشان
"پانوراما" در تلويزيون شبکه يک آلمان
در اين مورد گزارش داده است.
مانفرد موک)، (Manfred Muck
معاون سرپرست سازمان »حفاظت از
اساسی »
قانون
)(Verfassungsschutzايالت
ھامبورگ ،ھشدار داده است که نيروھای
امنيتی حکومت ايران ،به قصد ارعاب،
در جستجوی معترضان ايرانی ھستند که
در خارج از ايران تظاھرات میکنند.
◄ در  ٢٣مھر  ،٨٨يک دانشجوی
دانشگاه عالمه طباطبايی که به دليل
شيوع بيماری آنفلونزا ماسک به دھان
خود زده بود پس از ورود به دانشگاه از
وی خواستند که ماسک اش را بردارد و
تنھا دليل آن را نيز سبز بودن آن عنوان
کردند.
◄ در  ٢٣مھر  ،٨٨جعفر پناھی
کارگردان برجسته و نامدار در حاليکه
عازم پاريس بود از خروج اش جلوگيری
شد  .ماموران امنيتی در سالن ترانزيت
فرودگاه تھران پاسپورت وی را ضبط
کردند .

◄ در  ٢٣مھر  ،٨٨به گزارش مجموعه
فعاالن حقوق بشر در ايران ،از بازداشت
محمد رضا رضايی گرکانی عضو ھيئت
مديره کانون صنفی معلمان تھران توسط
نيروھای امنيتی بيش از يک ھفته می
گذرد اما ھمچنان ازسرنوشت وی اطالعی
در دست نيست .اين فعال صنفی عالو بر
عضويت در اين کانون يکی از مسئوالن
سايت خبررسانی کانون صنفی معلمان
ايران نيز ھست.
◄ در  ٢۴مھر  ،٨٨بان کی مون،
دبيرکل سازمان ملل متحد با ارائه يک
گزارش ويژه به مجمع عمومی اين
از وضعيت نقض حقوق
سازمان
شھروندان ايران توسط مقامات جمھوری
اسالمی به شدت ابراز نگرانی کرد.
در اين گزارش نوزده صفحه ای ،دبير
کل سازمان به کليه موارد نقض حقوق
بشر درايران در طول سال گذشته پرداخته
است.
کشورھای عضو سازمان ملل متحد سال
گذشته بدنبال روبه وخامت گذاشتن
وضيعـت نقض حقوق بشر درايران ،با
تصويب قعطنامه ای بارديگر از دبيرکل
اين سازمان خواسته بودند که موارد
نقض حقوق بشر در اين کشور را در طی
سال از نزديک دنبال کرده و گزارش
جديدی به شصت و چھارمين اجالس
مجمع عمومی که در حال حاضر در
نيويورک برقراراست ارائه کند.
◄ در  ٢۵مھر  ،٨٨حجاريان به  ۵سال
زندان تعليقی و در  ٢۶مھر ،شھاب
طباطبائی ،رييس ستاد ) ٨٨حاميان جوان
موسوی و خاتمی( از سوی شعبه ١۵
دادگاه انقالب به  ۵سال حبس تعزيری
محكوم شد .در ھمن روز ،ھدايت آقائی از
حزب کارگزارن به  ۵سال زندان محکوم
شد .در روزھای بعد ،از جمله ،کيان تاج
بخش که تابعيت ايرانی – امريکائی دارد،
به  ١٢سال زندان محکوم شد .صدور
احکام محکوميت ادامه دارد.
◄ در  ٢۵مھر  ،٨٨به گزارش سالم،
در پارك الله تھران ميان خانواده ھاي
كشته شدگان و نيروھاي انتظامي درگيري
رخ داد .نيروھاي نظامي گاز اشك آور
بکار بردند  .مادران عزادار با در دست
داشتن شمع در پارک الله به اعتراضات
خود ادامه دادند
◄ در  ٢۵مھر  ،٨٨به گزارش ايلنا،
دادگاه انقالب علینجاتی ،فريدوننيکوفر،
قربان علیپور و جليلاحمدی ،کارگران
نيشکر ھفت تپه را به تحمل  ۶ماه حبس
تعزيری و  ۶ماه حبس تعليقی و محمد
حيدریپور به چھار ماه حبس تعزيری و
ھشت ماه حبس تعليقی محکوم کرده
است .
◄ از  ٢۵تا  ٢٨مھر  ،٨٨احکام
محکوميت ديگری صادر شده اند .از
جمله ،مسعود باستانی ،روزنامه نگار به
 ۶سال زندان و
◄ در  ٢۵مھر  ،٨٨به گزارش
حکم اعدام محبت
شھرزادنيوز،
محمودی ،پس از تحمل  ٩سال حبس،
توسط ديوان عالی کشور تاييد شد .او در
سال  ١٣٧٩در پی قتل مردی که قصد
تجاوز به وی را داشت ،پس از معرفی
خود به ادارهی آگاھی بازداشت شد .محبت
محمودی اھل روستای صورمان آباد
)حوالی اروميه( است و در سن ١٢
سالگی به عقد پسر دايیاش درآمد .او
مادر پنج فرزند است.
◄ در  ٢۶مھر ،موج سبز آزادی گزارش
کرده است :با گذشت  ١٩روز از بازداشت
عالالدين نورمحمدزاده ،منتخب سه دوره
مردم تبريز در شورای شھر ،عضو فعلی
و رييس سابق شورای شھر تبريز ،به
جرم حمايت از مير حسين موسوی در
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جريان انتخابات دھم و به اتھام مجعول
"زمين خواری" ،بر خالف وعدهھای داده
شده از طرف مسولين قضايی تبريز،
ھمچنان در بازداشت و اعتصاب غذا به
سر میبرد.
◄ در  ٢۶مھر  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران :در بند
 ١زندان گوھردشت ،در اثر فشارھا و
اذيت و آزارھای طاقت فرسا و غير
انسانی بر زندانيان بی دفاع ،يکی از
زندانيان ،بنام رضا رضائی  ٢۴ساله،
اقدام به خودکشی کرده است.

* ايران جھنم روزنامه نگاری و
روزنامه نگاران:
◄ در  ٢٨مھر  ٢٠) ٨٨اکتبر (٢٠٠٩
خبرنگاران بدون مرز ،بررسی ساالنه
خود را پيرامون اندازه آزادی مطبوعات
در جھان انتشار دادند .بنا بر اين بررسی،
ظرف يک سال ،فقدان آزادی مطبوعات
در ايران بيشتر شده است و در ميان
کشورھای جھان ،در دانمارک بيشترين
آزادی مطبوعات وجود دارد و ايران و
سه کشوری که بعد از آن قرار می گيرند،
»جھنم روزنامه نگاری و روزنامه
نگاران« ھستند .در جدول ،در ميان ١٧۵
کشور جھان ،ايران رديف  ١٧٢و بعد از
ايران ،کشورھای ترکمنستان و کره
شمالی و اريتره ،بعد از ايران قرار دارند.
ياد آور می شود که  ١٢ارديبھشت ماه
 ٨٨نيز ،مؤسسه مطالعات رسانهای
»فريدم ھاوس« )خانه آزادی( اعالم کرده
بود که ايران در زمينه آزادی مطبوعات
در ميان  ١٩۵کشور جھان ،در رتبه
 ١٨١قرار دارد.
◄ در  ٢٩مھر  ،٨٨اطالع رسيد که
حبيب لطيفي  ,دانشجوي كرد  ,محکوم به
اعدام  ,بر اثر شکنجه مبتال به چندين نوع
بيماري خطرناک شده است اما از سوي
مسئولين زندان سنندج از درمان وي
ممانعت ميشود .نامبرده که پيش تر بر اثر
شکنجه ي نيروھاي اطالعاتي دچار
خونريزي کليه و بيماري برونشيت مزمن
)بيماري عفونت ريه ھا( شده بود ,
نزديک به  ٣ماه است که دندان ھايش
عفونت کرده و اختالل جدي در دستگاه
گوارش و معده ي نامبرده ايجاد شده
است .اين در حاليست که خانواده و وکيل
نامبرده چندين بار به مسئولين زندان و
دادگاه مراجعه کرده اما جوابي نگرفته و
تا کنون نيز اقدامي در راستاي درمان
حبيب صورت نگرفته است.
◄ در  ٢٩مھر  ،٨٨سازمان ملل متحد
گزارش خود را در باره مصرف مواد
مخدر در جھان انتشار داده است :در سال
 ، ٢٠٠٨چھارده تن ھرويين و چھار صد
و پنجاه تن ترياک توليد شده در افغانستان
در ايران به مصرف رسيده است که اين
کشور را به ھمراه روسيه در صدر
فھرست بزرگترين مصرف کنندگان مواد
مخدر در جھان قرار داده است.
نيمی از مواد مخدر جھان در ايران،
روسيه و اروپا مصرف می شود١٩ :
درصد از مواد مخدر جھان در اروپا
مصرف می شود .در ايران و روسيه ھر
کدام  ١۵درصد )جمع  ۴٩درصد (  ،چين
 ١٢درصد ،ھند  ٧درصد ،و پاکستان،
آفريقا و آمريکا ھرکدام شش درصد از
مواد مخدر جھان به مصرف می رسد.
بازار مواد مخدر توليد شده در افغانستان،
 ۶۵ميليارد دالر است.
برپايه اين گزارش ۴٠ ،درصد ھرويين
توليد شده از طريق پاکستان ٣٠ ،درصد
از طريق ايران و  ٢۵درصد از طريق
کشورھای آسيانه ميانه از افغانستان
خارج می شود.
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ﺟﻨﺒﺶ آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ
ﻣﺮدم ﭘﻴﺮوز ﻣﻴﺸﻮد
اﮔﺮ(5)....
اگر می خواھيم مرغ سحرمان ناله
ﺳﺮﻧﻜﻨﺪ و دﻳﺪﮔﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﻣﺎن ﺗﺮ ﻧﺸﻮد.
اﮔﺮ ز آه و ﻧﺎﻟﻪ ﺧﺴﺘﻪ اﻳﻢ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﻏﻤﻴﻦ و دل ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ .اﮔﺮ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ و
ﺳﺮودﻫﺎي ﺟﺎوداﻧﻪ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺳﺮدﻫﻴﻢ و
اﻳﺮان ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺮ ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺎرﮔﺮان ،زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن،
ﻣﻌﻠﻤﺎن ،زﻧﺎن ،ﻣﺮدان و اﻗﺸﺎر و اﻗﻮام
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و آﻟﻮده زﻳﺴﺘﻤﺎن
ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺮدد و اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻳﺮاﻧﻴﺎن
از ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛﺖ روزاﻧﻪ رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺟﻨﺒﺶ آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻲ
ﺷﻔﺎف و ﻛﻼﻣﻲ اﺳﺘﻮار و ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺎ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﻜﺮاﺳﻲ اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ.
ﺑﺪون آﮔﺎه ﺑﻮدن از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ و آﻧﭽﻪ ﻫﺪف ﻣﺎن اﺳﺖ ﻗﺎدر
ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد آﻳﻨﺪه ﺧﻮد را ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﻛﻨﻴﻢ و ﺟﻨﺒﺶ آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺴﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ .ﺑﺮاﺳﺘﻲ ﭼﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ و راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ در آن
زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد
ﻛﻪ ﺳﻲ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻛﺲ دﻳﮕﺮي ﺑﺠﺎي
ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻧﻨﻮﻳﺴﺪ و
ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻌﺪ از  130ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮپ و
ﺗﺎﻧﻚ و ﻧﻤﻲ داﻧﻢ ﭼﻪ ﻛﺲ و ﻧﺎﻛﺴﻲ
ﺷﻌﺎر اﺳﺘﻘﻼل و آزادي را ﺳﺮ ﻧﺪﻫﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺟﺮم دﮔﺮاﻧﺪﻳﺸﻲ زﻧﺪان و اﻋﺪام
ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻜﻨﻴﻢ و ﻧﮕﻮﺋﻴﻢ ﭼﻪ
اﺟﺘﻤﺎع و ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻓﺮدا
دﻳﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب  1357ﺗﺠﺮﺑﻪ
دوري ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ
آﻣﻮﺧﺖ و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﻧﺸﺎءﷲ درﺳﺖ
ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻛﻨﺎرﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺎر زدن
ﻓﻼﻧﻲ و ﺑﻬﻤﺎﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰي ﺣﻞ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺧﻮد را ﻧﻔﺮﻳﺒﻴﻢ .ﻋﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ را ﻗﺒﻞ
و ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع اﻧﻘﻼب  1357دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻫﻢ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺮ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺣﺪت ﻛﻠﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﺗﺎ ﻛﺴﻲ ﻧﺮﻧﺠﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﺧﺘﻴﺎر و
رﻫﺒﺮﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ و آﺧﻮﻧﺪﻫﺎي
ﻫﻤﺮزم اش ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ وﻗﺘﻲ ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺑﻘﺪرت رﺳﻴﺪ او و ﻧﺰدﻳﻜﺎﻧﺶ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺮ
ﻣﺮاد ﻗﺪرت ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ
ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار و ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮزي را
ﺑﺮاﻳﻤﺎن رﻗﻢ ﻛﻪ ﻧﺰدﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﻼﺋﻲ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻣﺎن ﻛﻪ ﻧﻴĤورﻧﺪ .ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮﻣﺎن آﻣﺪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار
ﺷﺪﻳﻢ و ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻪ
ﺷﺪ؟ ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ رﺳﻴﺪﻳﻢ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ
ﻛﺴﻲ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻲ ﺑﻮد؟ ﻛﻲ
ﺑﻮد؟ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم .ﻋﺪه اي ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﺎر ﻛﺎر
اﻧﮕﻠﻴﺲ اﺳﺖ! ﻋﺪه اي ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﺎرﺗﺮ اﺳﺖ! ﻛﺴﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ
اﻋﺮاب ﺑﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﻻ
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ! دﻳﮕﺮاﻧﻲ
ﮔﻔﺘﻨﺪ دﻋﻮا ﺑﻴﻦ اﻧﮕﻠﻴﺲ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﭘﻴﺮوز ﺷﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﻮد را ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺮد زﻳﺮا آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ
ﻋﻤﺎل اﻧﮕﻠﻴﺲ اﻧﺪ! و ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻢ ﺷﻮروي
آﻧﺰﻣﺎن را ﻣﻘﺼﺮ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ رﻳﺮا ﺗﻮده اﻳﻬﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮروي ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﮔﻔﺘﺎر ﻛﻲ ﺑﻮد ﻛﻲ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم اﻳﻦ
ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ و درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ
دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﺟﺎﻧﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎ را رﻗﻢ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ.
در ﻗﺪﻳﻢ وﻗﺘﻲ ﺻﺎﻋﻘﻪ و ﻳﺎ ﺑﻼﻳﻲ ﻣﺜﻞ
ﺑﻲ ﺑﺎراﻧﻲ ﻳﺎ ﺣﺸﻚ ﺳﺎﻟﻲ و زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻲ
آﻣﺪ ﻣﺮدم ﺧﺮاﻓﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ
ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر ﺷﺪه اﻳﻢ و ﺧﺪا اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ورﺷﻜﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ
ﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻘﺪﻳﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻛﺴﻲ
ﺻﺮع و ﺑﻴﻤﺎردﺷﻮاري داﺷﺖ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺟﻦ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ دارد ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﭼﻴﺰي ﻓﺮﻣﻮﻟﻲ داﺷﺘﻦ و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﻘﺪﻳﺮ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺎوراﺋﻲ
ﮔﺮه زده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎزﻫﻢ دﺳﺖ

از  26اﻛﺘﺒﺮ تا  ٨نوامبر 2009

ا ز  4ﺗﺎ  17آﺑﺎن 1388

ﻏﻴﺒﻲ در ﻛﺎر ﺑﻮد و از زﻣﻴﻦ وزﻣﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد اﻧﺴﺎن
ﺧﻮد در ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺘﺶ ﻧﻘﺸﻲ
ﻧﺪارد .ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﻮد را راﺣﺖ ﻛﻨﻴﻢ و از زﻳﺮ
ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮارﻛﻨﻴﻢ وﻟﻲ اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻋﻮض ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻲ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﻣﺎ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﮔﺬرد زور و
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻴﻪ روزي اﺳﺖ ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺖ
زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﻣﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻳﺮاﻧﻲ را
ﻃﻲ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻗﺼﺪ
ﻧﺪارم ﻣﻨﻜﺮ دﺳﺎﻳﺲ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎي
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎﺷﻢ وﻟﻲ
ﻣﺎ ﺧﻮد ﻫﻢ در اﻳﺠﺎد ﺷﻮرﺑﺨﺘﻲ و
ﻓﻼﻛﺖ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را ﺑﺎزي ﻣﻲ
ﻛﻨﻴﻢ و اﮔﺮ ﺷﻴﻮه رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﻧﺒﻮد دﻳﮕﺮان
ﻫﻢ ﺑﺨﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﻲ دادﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻂ
ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﮔﻔﺘﺎرو ﻛﺮدار و ﭘﻨﺪارﻫﺮﻳﻚ
از ﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻇﻠﻢ و ﺳﻠﻄﻪ
دﻳﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ دارد .ﭘﺲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ
رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻣﻲ ﺑﺎوراﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن
رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ ﺑﻪ
اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎي ﻓﻮق ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮد دﺳﺖ
اﺟﺎﻧﺐ و اﺳﺘﺒﺪاد و دﺧﺎﻟﺖ آﻧﺎن در
اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎ و ﻛﺸﻮرﻣﺎن .ﺗﺎزه
اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ آﻧﺎن ﻧﻤﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺳﻌﺎدت و ﺑﻬﺮوزي ﺑﺮﺳﻴﻢ ،در اﻳﻨﺼﻮرت
ﻣﻌﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮﻫﻢ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﺎﺋﻲ ﻛﻪ
ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻫﻤﻮاره دﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر و
اﺳﺘﺒﺪاد درﻛﺎرﻫﺎ اﺳﺖ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ داﺋﻲ
ﺟﺎن ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮ
را ﺑﮕﺮدن او ﺑﻨﺪازﻳﻢ ،اﻳﻦ ﻣﺎ ﭼﻪ
ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﭼﻪ ﺻﻔﺎﺗﻲ دارﻳﻢ
ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺨﻮد اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻫﺮ
ﺑﻼﺋﻲ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﻴĤورﻧﺪ .ﺳﺌﻮاﻟﻲ ﻛﻪ
ﻣﻄﺮح ﻣﻴﺸﻮد اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎ در
زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﭼﻴﺴﺖ
و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎن ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ .ﭘﺲ اﮔﺮ
ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﻗﻒ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان
ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﻣﺎ
ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺟﺎزه را ﺑﺪﻳﮕﺮان ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺗﺎ در
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ
اﺧﺘﻴﺎر و رﻫﺒﺮﻳﻤﺎن را ﺑﺪﺳﺖ اﻓﺮاد
ﻧﺎﺑﺎب ﺑﺴﭙﺎرﻳﻢ ﺗﺎ آﻧﺎن ﻣﺎ و ﻛﺸﻮرﻣﺎن را
ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎن راﻧﻨﺪ ﺗﺎ از
ﻣﺎﻏﻼم و ﺑﻨﺪه ﺑﺴﺎزﻧﺪ؟ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ
ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﻢ از دﺑﻲ و ﺑﺤﺮﻳﻦ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و ﻣﺎﻟﺰي و اﻧﺪوﻧﺰي و
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﺎ اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي
آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮ
ﺳﺎل در ﻳﻜﻲ از آﻧﺎن ﻛﻮدﺗﺎﺋﻲ رخ ﻣﻲ
داد ﺑﻪ ﻛﺠﺎ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ و ﻣﺎ ﻛﺠﺎ ﻗﺮار
دارﻳﻢ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮاي دل داري ﺧﻮد ﺑﺪ
ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺪا را ﺷﻜﺮﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎ
ﻛﺸﻮرﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺑﺪﺑﺨﺖ در آﻓﺮﻳﻘﺎ وﺟﻮد
داردﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ
ﺗﺎ روﺣﻤﺎن آزرده ﺧﺎﻃﺮﻧﮕﺮدد .ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده اﻳﻢ و ﭼﻪ ﻛﺮده اﻳﻢ و
ﻫﻲ ﺑﺨﻮدﻣﺎن ﻧﻤﺮه ﺑﻴﺴﺖ ﺑﺪﻫﻴﻢ و
ﻛﺎرت آﻓﺮﻳﻦ ﺻﺎدر ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ
ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺣﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .ﺣﺎل ﻫﺮ روز ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻢ ﻛﻪ  7000ﺳﺎل ﺗﺎرﻳﺦ
دارﻳﻢ و ﻧﺴﻞ ﻣﺎن آرﻳﺎﺋﻲ اﺳﺖ و ﻣﺒﺪاء
ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از آن ﻛﻮرش
ﻛﺒﻴﺮاﺳﺖ و ﻣﺎ اوﻟﻴﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺟﻬﺎن
ﺑﻮده اﻳﻢ.اﻻن ﻛﺠﺎﺋﻴﻢ و ﺣﻜﻮﻣﺘﮕﺮاﻧﻤﺎن
ﻛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺮوز ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺮﺟﺎي
ﻛﻮرش ﺗﻜﻴﻪ زده اﺳﺖ وﺟﺎﻳﮕﺎه
ﻛﺸﻮرﻣﺎن در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻛﺠﺎﺳﺖ وﭼﻪ ﺳﻬﻤﻲ در رواﺑﻂ
اﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺠﺎري ﺟﻬﺎﻧﻲ دارﻳﻢ و
اﻳﺮان در دﺳﺖ ﻛﻴﺴﺖ .ﭘﺲ ﻫﻢ ﻣﺮض
را ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻫﻢ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ
آﻳﻨﺪه را ﺑﺴﺎزﻳﻢ.
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻳﻨﺪه ﺧﻮد
را ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﻧﺪ .اﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ در
ﺿﻤﻴﺮ ﻧﺎ ﺧﻮدآﮔﺎه اش ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎوراﺳﺖ
ﻛﻪ ﺳﺰاوار درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد
ﻧﻴﺴﺖ و درﺷﺮاﻳﻄﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ اﺟﺒﺎر اﺣﺴﺎس ﻧﻮﻣﻴﺪي وﺑﻲ اﻋﺘﻤﺎدي
ﺑﻪ او دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ودراﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
اﺣﺴﺎﺳﺎت وﻧﻴﺎزﻫﺎ وﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد
را ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .زﻳﺮا اوﻫﻤﻮاره
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻫﺎﻳﻢ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا رواﺑﻂ
ﺧﻮ د را ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻬﻢ ﺑﺰﻧﻢ ﺗﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮا ﺳﺮﻛﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ

ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ از ﺗﺮس ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻴﺸﻮد
ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺣﺴﺎس ﺑﻲ
ارزﺷﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎورﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺧﻮد
ﻧﺪارد زﻳﺮا او اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﻲ اﺧﺘﻴﺎر
ﻫﻤﻮاره ﺗﺮﺳﻮ اﺳﺖ ﭼﻮن در اوج
ﻧﺎاﻣﻴﺪي ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد.
ﺧﻮدﻛﺎﻣﮕﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﻴﺎم ﻧﺎاﻣﻴﺪي و ﺑﻲ
اﻋﺘﻤﺎدي را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﺳﺮ
ﭘﻮش ﺑﮕﺬارد و آﻧﺮا ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻜﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎ راﺿﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در واﻗﻊ
اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ،ﻳﺎُس و ﻧﻮﻣﻴﺪي و
ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ و
اﺟﺤﺎف ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﺗﻦ در
دﻫﻨﺪ و در ﭘﻲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﻦ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ﻳﻜﻲ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎور ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻳﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت و
آرزوﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻧﻜﻨﻴﻢ.
درﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﺳﺘﺒﺪاد
زده ﻫﻨﺮﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ را ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﻣﻲ
ﺗﺮﺳﺪ ﻣﻮرد ﺳﺮﻛﻮب واﻗﻊ ﺷﻮد ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﻲ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺮف اش را
ﺑﺰﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻳﺎ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﭘﺮدازد ﭼﻮن ﺧﻮد را ﺗﻮاﻧﺎ
ﻧﻤﻲ اﻧﮕﺎرد و اﺣﺴﺎس ﻃﺮد ﺷﺪن ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و درﻫﺮاس اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻜﻨﺪﺑﺎﮔﻔﺘﺎرش ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .اﻧﺴﺎن ﻫﺮاﺳﺎن ﻫﻴﭽﮕﺎه
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را
ﺑﺮوﺷﻨﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ زﻳﺮا دﺷﻤﻦ را ﻗﻮي
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺧﻮد را ﺿﻌﻴﻒ وﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ
اﺳﺖ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدن ﺑﺎ زور و
زورﮔﻮﺋﻲ ﻓﺮاري اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدن
ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و زور و دﻓﺎع ازﺣﻖ ﺧﻮد ﻳﻚ
ﻣﺒﺎرزه داﺋﻤﻲ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ وﻣﺴﺘﻠﺰم روﺣﻴﻪ
اي ﻗﻮي و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﻋﺪم
ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﺠﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ
دﻳﮕﺮان ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﺋﻲ ﻛﻨﻨﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر و اﻋﻀﺎء اش زﻳﺮ
ﺳﻠﻄﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد
را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ؟ اﺳﺘﻌﺪاد رﻫﺒﺮي
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ
و اﺧﺘﻴﺎر و ﻗﺪرت ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
آن ﻓﺮد اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻗﺪرت و
اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮي اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ
ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﭼﻴﺰي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺠﺰ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻓﺮد اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد و
رﻫﺒﺮي ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ دﻳﮕﺮي ﺳﭙﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﺸﺎن رﻫﺒﺮي ﺧﻮد را ﺑﺮ آن
ﻓﺮد اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن
اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺴﺎن زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد را از
ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻛﺮده
اﺳﺖ و ﺗﺴﻠﻴﻢ رﻫﺒﺮي و زور ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻂ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻛﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺎﻧﺪي
از او ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺎﻧﺪي ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ » ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت
ﺷﻤﺎ را از ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻴﺮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدﺗﺎن
آﻧﺮا ﺑﻮي ﺑﺪﻫﻴﺪ« ﺣﺎل وﻗﺘﻲ ﻣﺎ ﻗﺪرت
ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
ﻣﺒﺪل ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻲ ﻗﺪرﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ
از آن ﻓﺮد ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ زﻧﺪﮔﻲ و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻤﺎن را ﺑﺮاﻳﻤﺎن رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ و
اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﻪ
ﺑﺨﻮرﻳﻢ ،ﭼﻪ ﺑﭙﻮﺷﻴﻢ و ﭼﻄﻮر ﺑﺎﻳﺪ
زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﻢ  .زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎل ﻣﺎ اﺳﺖ و
ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺧﺘﻴﺎر زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در دﺳﺖ
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﻳﺶ را
ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻴﻢ ﺗﺎ از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد
ﺧﺸﻨﻮد ﺷﻮﻳﻢ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ
ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻬﺮ ﻧﺎم و
ﻋﻨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻄﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﻣﻴﺸﻮﻳﻢ اﻧﺴﺎن زﻳﺮ
ﺳﻠﻄﻪ و ﺑﻲ اﺧﺘﻴﺎر و او ﻣﻴﺸﻮد ﺻﺎﺣﺐ
اﺧﺘﻴﺎرﻣﺎ ﺋﻲ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ اي ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ
از او ﻧﺪارﻳﻢ.
ﺣﺎل اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ و
ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﭼﻪ دﻳﺪي از ﻣﺮدم
واﺳﺘﻘﻼل آﻧﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺎس
ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻤﻴﻨﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
اﺳﺘﻤﺮارﺣﺮﻛﺖ اﻧﺒﻴﺎء اﺳﺖ و ﭼﻮن وﻟﻲ

ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛﺮم اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ
اﺧﺘﻴﺎرات ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا را دارا اﺳﺖ.
ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻛﺘﺎب وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ
» ﻫﻤﻴﻦ وﻻﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺳﻮل اﻛﺮم
)ص( و اﻣﺎم در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ و اﺟﺮا
و ﺗﺼﺪي اداره ﻫﺴﺖ ﺑﺮاي ﻓﻘﻴﻪ ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ« .و ﻳﺎ »ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ و از
ﺳﻨﺖ ﻫﺎي ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ اﻣﺮوز و ﻫﻤﻴﺸﻪ وﻟﻲ اﻣﺮ
ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺎﻛﻤﻲ ﻛﻪ ﻗﻴﻢ و ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮورت
دارد« .ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﻣﻲ داﻧﺪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﻲ
ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداري از
دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ .زﻳﺮا او ﺧﻮد را
داﻧﺎ و ﻣﺮدم را ﺻﻐﺎر) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺻﻐﻴﺮ،
ﻛﻮﭼﻚ و ﻧﺎدان ،از ف ر( ﻣﻲ داﻧﺪ.
آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮي ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻛﺘﺎب
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻛﺘﺎب اش ﺑﻨﺎم
ﭘﺎرﻳﺲ و ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼب اﻳﺮان از آزادي
ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد در ﺻﻔﺤﻪ  68ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ »
وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﻗﻴﻢ ﺑﺮاي ﺻﻐﺎر ،ﻗﻴﻢ ﻣﻠﺖ،
رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﻗﻮه
ﻣﻘﻨﻨﻪ« ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺻﺤﺖ ﮔﻔﺘﺎر
ﻓﻮق ﺑﻪ ﻛﺘﺎب وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺻﻔﺤﻪ  65رﺟﻮع ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ » وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ از اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎري ﻋﻘﻼﺋﻲ اﺳﺖ .و
واﻗﻌﻴﺘﻲ ﺟﺰ ﺟﻌﻞ ) ﺟﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻗﺮار
دادن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدن اﺳﺖ ،از ف ر(
ﻧﺪارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻌﻞ ﻗﻴﻢ ﺑﺮاي ﺻﻐﺎر ،ﻗﻴﻢ
ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﺻﻐﺎر از ﻟﺤﺎط وﻇﻴﻔﻪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﺪارد« .و ﺑﺎز آﻗﺎي ﺟﻌﻔﺮي
در ﺻﻔﺤﻪ  75ﻛﺘﺎب ﭘﺎرﻳﺲ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ :
آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﭘﺲ از ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد
ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در زﻣﻴﻨﻪ دﻳﺪ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ،آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ " :ﻣﺮدم ﭼﻴﺰي ﺣﺎﻟﻴﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺮود ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ﺗﻜﺒﻴﺮ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ .اﺻﻞ ﺑﺮ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را اﻳﻦ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪ و ﻣﻲ
ﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎ اوﺳﺖ و
ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺻﻐﻴﺮاﻧﺪ ،ﭼﻴﺰي ﺣﺎﻟﻴﺸﺎن
ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ اﺻﻞ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .در
ﭘﺎرﻳﺲ ﻫﻢ اول ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮف را ﻣﻲ زد،
ﺑﺎو ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺮﻓﺶ را ﻋﻮض ﻛﺮد".
ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻨﺎم ﻧﺎﻣﻪ اي از
اﻣﺎم ﻣﻮﺳﻮي ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء در ﺻﻔﺤﻪ
 63ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ » وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد
ﻻﻳﻘﻲ ﻛﻪ داراي آﻧﺪو ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺖ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ داد ﻫﻤﺎن
وﻻﻳﺘﻲ را ﻛﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم
)ص( در اﻣﺮ اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺖ دارد،
و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از او
اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ«.
در ﻓﻮق از ﻛﺘﺎب وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻘﻞ
ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ رﺋﻴﺲ ﻗﻮاي ﺳﻪ
ﮔﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﻗﻮه
ﻣﻘﻨﻨﻪ اﺳﺖ و او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺠﺎي ﻫﻤﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮي
در ﻛﺘﺎب ﭘﺎرﻳﺲ و  ....از ﺻﻔﺤﻪ 27
ﻛﺘﺎب وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ » ﭘﺲ
از ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ
ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ .ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺣﻜﺎم ﻋﺎدﻻﻧﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎ را
ﻋﺎﻳﺪ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
اﺳﻼم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﻛﺮده
ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻫﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ " وﻟﻲ
اﻣﺮ" ﻣﺘﺼﺪي ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ«.
ﻧﻬﻀﺖ آزادي اﻳﺮان در ﺻﻔﺤﻪ 32
ﻛﺘﺎب ﺗﻔﺼﻴﻞ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻲ
ﻧﻮﻳﺴﺪ » وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم زﻣﺎم اﻣﻮر را
ﺑﺪﺳﺖ " ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﻳﻄﻲ
" ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،در اﻳﻨﺼﻮرت از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ
وﻇﻴﻔﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﻳﺪ در اﺗﺨﺎذ
ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺠﺮﻳﺎﻧﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﺪ در ﺻﺪ
ﺗﺎﺑﻊ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻂ رﻫﺒﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت و ﻓﺘﺎوي ﺳﻴﺎﺳﻲ او ) ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺘﺎوي ﻓﻘﻬﻲ( ﺣﺎﻟﺖ " ﺗﻘﻠﻴﺪ و ﺗﻌﺒﺪ"
ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ« .در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻘﻞ وﻗﻮﻟﻲ از اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻮاز ﻣﻲ آﻳﺪ
» آﻧﭽﻪ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ
ﻣﻘﻠﺪﻳﻦ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻠﺪﻳﻦ واﺟﺐ
اﻻﻃﺎﻋﻪ اﺳﺖ« .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ وﻟﻲ
ﻓﻘﻴﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس
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ﺟﺎﻧﺪاران را در دﺳﺖ دارد و واﺟﺐ
اﻻﻃﺎﻋﻪ اﺳﺖ ﺑﻲ ﺟﺎﻧﺎن ﻫﻢ از دﺳﺖ او
در اﻣﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ  23ﻫﻤﺎن
ﻛﺘﺎب ﻧﻬﻀﺖ آزادي در ﻣﻮرد
اﺧﺘﻴﺎرات وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ و ﺣﻜﻮﻣﺖ اش ﻣﻲ
ﺧﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ » ﺑﺤﻜﻮﻣﺖ
ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻴﺎر داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت
ﻻزم و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﻼم و ﻛﺸﻮر
ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺧﺮاب ﻳﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻨﺪ،
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم را ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ
ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ازﻫﺮاﻣﺮﻋﺒﺎدي ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﺒﺎدي
و از ﻓﺮﻳﻀﻪ ﺣﺞ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ،
ﻣﺰارﻋﻪ و ﻣﻀﺎرﺑﻪ و اﻣﺜﺎل آﻧﺮا ﺑﺎﻗﻲ
ﺑﮕﺬارد ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد .«.....وﻟﻲ اﻣﺮ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﻣﻮال و ﻧﻔﻮس ﻣﺮدم ﺣﻖ ﺗﺼﺮف
ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم را دارد ،ﺑﻠﻜﻪ اﺣﻜﺎم و
دﺳﺘﻮرات او ﺑﺮ ﻓﺮاﻣﻴﻦ اﻟﻬﻲ ﻫﻤﭽﻮن
ﻧﻤﺎز ،روزه ،ﺣﺞ ،و زﻛﺎت ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.
آﻗﺎي ﺟﻌﻔﺮي در ﻛﺘﺎب ﭘﺎرﻳﺲ و ﺗﺤﻮل
اﻧﻘﻼب اﻳﺮان از آزادي ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد در
ﺻﻔﺤﻪ  80ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻮم آذري ﻗﻤﻲ در
ﺑﺎره وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را از ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ رﺳﺎﻟﺖ
 19ﺗﻴﺮ  1368ﻣﻲ آورد » وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﻨﻬﺎ
آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻼﻣﻌﺎرض
در ﺗﺼﺮف اﻣﻮال و ﻧﻔﻮس ﻣﺮدم و ﺧﻮد
ﻣﺨﺘﺎر در ﺗﺼﺮف در اﺣﻜﺎم و ﺷﺮاﻳﻊ
اﻟﻬﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اراده او ﺣﺘﻲ در
ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺷﺮك ذات ﺑﺎري ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ و
ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﭘﺮوردﮔﺎر را در ذات ﻳﺎ در
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻋﻼم دارد«.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر آﻗﺎي آذري ﻗﻤﻲ وﺟﻮد
ﺧﺪا را ﻛﺎﻣﻼً ﻧﻔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از ﻫﺮ ﺑﻲ
ﺧﺪاﺋﻲ ﺑﻲ ﺧﺪاﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮد و وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ را
ﺑﺠﺎي ﺧﺪا ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
آﻗﺎي آذري ﻗﻤﻲ ﻳﻚ ﻗﺪم از ﺣﺠﺎزي
روزه ﺧﻮان ﺟﻠﻮ ﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻳﻜﺮوز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﺪار
ﺧﻤﻴﻨﻲ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮ آورد » ﻛﻪ
اي اﻣﺎم ﺗﻮ ﺧﻮد ﭘﺮده را ﭘﺎره ﻛﻦ ،و
آﺷﻜﺎر ﻧﻤﺎي ﻛﻪ ﻛﻲ ﻫﺴﺘﻲ .ﺑﮕﻮي ﻛﻪ
ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﻣﻬﺪي اﻣﺎم ﻏﺎﺋﺐ ﻫﺴﺘﻲ ﻛﻪ
ﻇﻬﻮر ﻧﻤﻮده اي .ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
وﺟﻮد ﺗﻮ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻧﺪ« .ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ
اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت در ﺣﻀﻮر ﺧﻤﻴﻨﻲ و در
زﻣﺎن ﺣﻴﺎﺗﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و او
ﻫﺮﮔﺰ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﻜﺮد و
ﺧﺪا را ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻛﺘﺎب
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﮔﻔﺘﺎر ﺳﺮ ﺳﭙﺮدﮔﺎن
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﻘﻞ و ﻗﻮﻟﻲ ﻛﻪ آﻗﺎي
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر از ﺧﻤﻴﻨﻲ آورده اﺳﺖ ﭘﻲ
ﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ .ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮدم از ﻧﻈﺮ ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و اﺳﺎﺳﺎً او ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ دﻳﺪ
ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻣﺮدم
ﺑﺮاي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺻﻐﻴﺮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
اﺳﺘﻌﺪاد رﻫﺒﺮي ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻛﺴﻲ
ﻫﻢ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮدي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻤﻴﻨﻲ ﭼﻮن
وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ را ﺑﺎ ﺧﺪا و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻘﻮل آذري ﻗﻤﻲ ﺧﻮد ﺧﺪا
اﺳﺖ او را ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻳﺸﺎء و ﻣﺮدم را ﻧﻔﻬﻢ
و ﻣﺠﺎﻧﻴﻨﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻟﺬا ﭼﻮن ﺣﺪود
اﺧﺘﻴﺎرات وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺪود
اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﺪا و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ ﭘﺲ
وﻇﻴﻔﻪ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮدم
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
وﻻﻳﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺎن
ﻧﻔﻲ ﻣﻴﺸﻮد و وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ آن
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺮده ﺧﻮد ﺳﺎزد.
ﭘﺲ ﻣﻲ آﻣﻮزﻳﻢ وﻗﺘﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ رﻫﺒﺮي
ﺧﻮد را ﺑﺪﻳﮕﺮي ﻣﻲ ﺳﭙﺎرﻧﺪ اﺳﺘﻘﻼل
ﺧﻮد را ﻧﻔﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻫﺮ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
زور ﻣﻴﺸﻮد .از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ زور
در صفحه ١۴
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ﺿﺮورت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺒﻬﻪ
و ﺧﻮاص آن
ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﺷﻌﻮرﻣﻨﺪ در روز ﻗﺪس،
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮدﺗﺎ و وﻟﻲ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ و
دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﻴﺶ را ﻣﻄﺮود ،و ﺑﺪﻳﻞ
ﻣﻄﻠﻮب ِﻣﺮدم را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻧﻤﻮد .ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
وﺟﺪان ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻪ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺮان و
ﺟﻬﺎن ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺪﻳﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ را اﻋﻼم
ﻧﻤﻮد:
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮدﺟﻮش ،رﻓﺮاﻧﺪﻣﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد
ﺑﻪ آراي اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر "ﻓﺸﺎر
از ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﻲ از ﺑﺎﻻ" و ﻫﻤﻪ
ﭘﺮﺳﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻠﻲ ﺧﺎرج از
ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ .وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ﺷﺮط اول ورود ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزه
ﮔﺮدﻳﺪ .وﺟﺪان ﺟﻨﺒﺶ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ
ﻃﺎﻟﺐ اﺻﻼﺣﺎت واﺳﺘﺤﺎﻟﻪ رژﻳﻢ از
درون ،داﻧﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت
را از ﻓﺮدي و ﮔﺮوﻫﻲ در درون رژﻳﻢ
ﺑﻪ ﺧﻮد و ﮔﺮوه ﺧﻮد در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ،ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،و
ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻳﺸﺎع ﺑﻮدن ﻗﺪرت و
ﺗﻘﺪﻳﺲ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ- .
ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رژﻳﻢ .در
ﺗﻨﮕﻨﺎي اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ از
ﻗﺒﻴﻞ :اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ از درون ...،اﺻﻼﺣﺎت...،
ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ...،ﻋﺪم ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻜﻨﻲ ...،و
اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ،ﻓﻘﻂ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻛﺮﻳﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد را ﺗﻴﺰﺗﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺑﻪ وﻻﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﻳﺮ از ﺧﺎرج و ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ
در داﺧﻞ ،در داﺧﻞ و در ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮدﺟﻮش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﺮدم در
روز ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠﻪ رأي ﮔﻴﺮي،
رأي اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ
ﺧﻮﻳﺶ دادﻧﺪ ،و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ از
دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺑﺎز ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﻪ " ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺮ ﻗﺪرت
دﻧﻴﺎ" ﻳﻌﻨﻲ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ
دوﻟﺘﻬﺎي اﻧﻴﺮاﻧﻲ ﻓﺸﺎر آورده و آﻧﻬﺎ را
از دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ
ﺣﺬر ﻣﻴﺪارد .ﺟﻨﺒﺶ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ واردات
"دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ" از ﺧﺎرج و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
اﺟﻨﺒﻲ را در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻴﺶ ،آوﻳﺰه ﮔﻮش
و ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮ دارد .رژﻳﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻛﻮﺷﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻨﮓ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺧﺎرﺟﻲ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ.
اﻳﻦ رأي اﻋﺘﻤﺎد ،ﻧﻬﻴﺒﻲ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران اﻓﺴﺮده و ﻣﻀﻄﺮب ِ "ﻣﻠﻲ
ﻣﺬﻫﺒﻲ" ﻛﻪ ﻏﺮور ﻣﻠﻲ ﻣﻴﻬﻨﻲ ِ اﻳﺮاﻧﻲ
را ﺟﺮﻳﺤﻪ دار ﻛﺮده و ﻻﻳﻨﻘﻄﻊ اﻳﺮاﻧﻲ
را از ﺟﻨﺒﺶ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ،ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪن
اﻳﺮان ﻣﻴﺘﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و او را ،از روي
"ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻲ و ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻧﺪﻳﺸﻲ" ،ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﺮي ﺧﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺪام از ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ،و ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاري و ﺧﻔﺖ و
ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺪاوم ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ.
"اﻳﺮاﻧﻲ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻴﺰار اﺳﺖ" و
"اﻧﻘﻼب ﻣﺴﺎوي ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ"
ﺻﻐﺮاﺋﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺒﺮاي ِ "دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻧﺰﻧﻴﺪ" و "اﻳﻨﻬﺎ
ﺑﺮوﻧﺪ وﺿﻊ ﺑﺪﺗﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻴﺸﻮد" رﺳﻴﺪ و داﻣﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎ روز
اﻓﺰون ﺷﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺨﺮﻳﺐ و
ﺧﻮدﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺟﺘﻤﺎع و در
ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮد ،ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.
رد اﻧﺪﻳﺸﻪ دﻳﻦ ﻣﺪاري از ﻳﻚ ﺳﻮ ،و
ﺿﺪدﻳﻦ ﻣﺪاري و دﻳﻦ ﺳﺘﻴﺰي از
ﺳﻮﺋﻲ دﻳﮕﺮ ،ﻫﺮ دو ،در ﺷﻌﺎرﻫﺎي
ﺗﺒﻠﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻨﺒﺶ
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ﺧﻮدﺟﻮش ،ﭼﻤﺎق دﻳﻦ را ﺑﺮﻧﺘﺎﻓﺖ و
ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ،
دﻳﻨﻲ،
ﻧﻬﺎد
دﺧﺎﻟﺖ
اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ...در ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﻲ را ،ﻗﺒﻴﺢ
و ﻣﻀﻤﻮم اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .ﺟﻨﺒﺶ از اﻧﮓ
"دﻳﻨﻲ" و ﻧﻴﺰ "ﺑﻴﺪﻳﻨﻲ" ﺧﻮردن
ﻧﻬﺮاﺳﻴﺪ و در ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﺧﻮد آزادﮔﻲ و
آزادي را روش ﮔﺰﻳﺪ.
رأي ﻣﺮدود ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮاي
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﻲ ،...اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﻮاﻫﻲ،...
ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ
دوﮔﺎﻧﻪ،...
ﻫﮋﻣﻮﻧﻲ ،...در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮدم در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ،
و ﺳﻌﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎي ﻣﺘﻌﺎدل و
ﻣﺘﻜﺎﺛﺮ،ﻋﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ.
در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﮔﺮوﻫﻬﺎي
زورﭘﺮﺳﺖ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و ﻓﺮﻗﻪ
ﻫﺎي ﺣﺰب اﻟﻠﻬﻲ و رﺟﻮي اﻟﻠﻬﻲ و ﺷﺎه
اﻟﻠﻬﻲ ...رأي ﻧﻴﺎوردﻧﺪ و ﺑﻪ دﻳﺪه اﻓﻜﺎر
ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺮان و دﻧﻴﺎ ﻣﻄﺮود و ﻣﺮدود
ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ دﻳﺪه ﻃﺮد و دﺳﺖ رد،
ﻣﺮﻫﻮن ﻃﻠﺒﻜﺎري ِ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﻳﺮان
از ﻛﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر زﻻل و اﺣﺘﺮاز از
ﻛﺪر و ﻣﺒﻬﻢ ﮔﻮﻳﻲ ،...ﺗﻜﻔﻴﺮ وﺳﻂ
ﺑﺎزي ،...ﻧﻔﻲ ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﺑﻲ ﺷﻌﻮر و
دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﻃﻠﺐ ،...و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﻔﺎف
ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ اﻫﺪاف و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ آﻧﻬﺎ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و
ﻣﺘﻔﺮﻗﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻫﻴﭻ ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻري ﺟﺎي ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .در روﻧﺪ
اﻳﻦ رأي ﮔﻴﺮي ،اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص و
ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﺷﻜﺎر و ﻧﻬﺎن در ﺻﺪد
اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮد و ﮔﺮوه و ﺣﺰب ﺧﻮد ﺑﻮده و
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ زور را ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻧﺪ ،ﻣﺘﺼﻞ رأي
ﻣﻨﻔﻲ داده و ﻣﻴﺪﻫﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻲ ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﻫﻢ
ﺑﺪﻳﻠﻬﺎ ﺳﺮدر آورده اﻧﺪ و ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺑﻪ
ﻗﺪرت دارد و ﮔﺮوﻫﻲ ﻧﻮﻛﺮي ﻗﺪرت
ﺧﺎرﺟﻲ را ﺗﻜﺪي و ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮدﮔﻲ
ﻗﺪرت داﺧﻠﻲ را ﮔﺪاﻳﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ و اﻳﻦ
وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺮﻳﻪ را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻲ
وﺟﻴﻪ ،روا ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻼاﺳﺘﺜﻨﺎء و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﺑﺎ ﺑﻲ اﻗﺒﺎﻟﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .در ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻴﺮ ،اﻳﺮاﻧﻴﺎن
ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد،
دﻻﻳﻞ ﺑﻲ اﻗﺒﺎﻟﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را واﺿﺢ اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﭘﻴﺎم ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻦ
درﺧﺸﻴﺪ :اﺳﺘﻘﻼل ،آزادي ،ﺟﻤﻬﻮري.
اﻧﺪﻳﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺟﻨﺒﺶ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ،ﺑﺨﺼﻮص در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ،
در ﻃﺮح و ﻛﻨﻜﺎش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻮق و
ﭼﺎﻟﺶ ِ ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ آن ﻳﻜﻲ،
در دﻧﻴﺎ ﭘﻴﺸﺘﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﺪم ﺳﻠﻄﻪ
ﮔﺮي ﺟﺰء ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮِ ﻋﺪم ﺳﻠﻄﻪ
ﭘﺬﻳﺮي در ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺘﻘﻼل ﮔﻮﻳﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا
ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﻮﻓﻖ ،در اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻤﺎم از ﻗﺪرت
داﺧﻠﻲ و ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﻧﻴﺰ در
اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻤﺎم از ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ و
ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﻚ...
و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ...از ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ،ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﺟﺎﻳﻲ
ﻧﻤﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪ .اﻳﺮاﻧﻴﺎن آزاده ،آزادي
را در ﻓﻄﺮت آدﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ .ﺑﻪ دﻳﻦ ِ
ﺑﻴﺎن آزادي آري! ،و ﺑﻪ دﻳﻨﻲ ﻛﻪ
ﺧﺪاﻳﺶ در "ﺑﻴﭽﺎرﮔﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ"
ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻴﺸﻮد ،ﻧﻪ! ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ .آزادي در
ﻋﺪم اﺻﺎﻟﺖ ﻗﺪرت ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮازﻧﺪه را
ﻣﻴﺠﻮﻳﺪ .اﻳﻦ آزادي در ﺟﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪود
ﻧﻤﻴﺸﻮد ،ﺣﺪ آزادي ﻳﻜﻲ ،آزادي ِ ﻳﻜﻲ

دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ .آزادي ِ ﻳﻜﻲ ،از آزاديِ
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻴﻜﺎﻫﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪان ﻣﻴﺎﻓﺰاﻳﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﻧﻪ ﻋﺪﻣﻲ ﺑﺎور ﺑﻪ آزادي
ﻓﻄﺮي ،ﻣﺠﻤﻮع ﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ را از
دو ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ .آزادي و
آزادﮔﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪف ،ﺑﻠﻜﻪ وﺳﻴﻠﻪ و
روش و ﻣﻨﺶ اﺳﺖ.
در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ
آزادي و اﺳﺘﻘﻼل ﺷﻔﺎﻓﺘﺮ ﻋﻨﻮان ﮔﺸﺘﻪ
و ﻫﻤﺴﻨﮕﻲ و ﻋﺪم ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ آﻧﻬﺎ
زﻻﻟﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺴﺐ ﻛﺮده و ﺑﺪﻳﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ،
واَﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﻲ را از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن و
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ و اﺷﺘﺮاك ﻣﺮدم اﻋﻤﺎل ﻛﺮده
اﻧﺪ ،در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻮﻓﻘﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻪ وﻓﺎي ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ آرﻣﺎﻧﻬﺎ
ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ ،و ﻫﺮ اﻧﺪازه اﺷﺘﺮاك ﻣﺮدم
ﭘﻮﻳﺎﺗﺮ ،ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻮﻓﻘﺘﺮ.
ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ ِ ﺧﻮد ﺟﻮش و
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ وآزاده ،رﻫﺒﺮي و
اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ را ﺧﻮد در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و
"رﻫﺒﺮان" و ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،دﻧﺒﺎﻟﻪ
رو ِ ﻣﺮدم )ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ آﻗﺎي ﻛﺮوﺑﻲ
در ﻧﺎﻣﻪ اﺧﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻗﺎي ﻧﻮري
ﻫﻤﺪاﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺠﺪدا اذﻋﺎن
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ،و ﻧﻈﺎم ،ﺟﻤﻠﮕﻲ ،واﻛﻨﺶ
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺪﻳﻞ
را در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ از ﺧﻮد ﺑﺮوز
داده اﺳﺖ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮده .ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻌﻨﺎي ﭘﻮﻳﺎﺋﻲ را در ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ دارد و
ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار و )ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
اﻧﺪازه اﻫﻤﻴﺖ ،اﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ( اﺳﺘﻤﺮار
وﻻﻳﺖ ﻣﺮدم ،ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺟﺒﻬﻪ اي از
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺪﻳﻞ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق
را ﻃﻠﺐ ﻣﻴﻜﻨﺪ .اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﻮﺷﺰد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ در ﻣﻘﺎم ﻳﻚ ﻧﻈﺮدﻫﻨﺪه
ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺣﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻛﺎﻣﻞ را ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﺣﻜﻤﻲ را
ﻧﻤﻴﺮاﻧﺪ ،ﻧﻈﺮي را ﻣﻴﭙﺮورد .ﺑﺎ ﻣﺮدم
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻤﻌﻲ ،ﺳﺨﻨﮕﻮي ﻣﺮدم اﺳﺖ
ﻧﻪ ﺳﺨﻨﺮان آﻧﻬﺎ.
ﺑﺮاي اﺳﺘﻤﺮار اﻫﺪاف ﺟﻨﺒﺶ در ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر و ﺣﻘﻮﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺒﺴﻮط
و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﺎن آزادي،
ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ روش
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﺑﺤﺚ آزاد ،از ﻫﻢ اﻛﻨﻮن
ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ  1357از
اﻳﻦ ﺑﺎب ﻧﻴﺰ آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺷﻠﻮﻏﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ،ﻣﺠﺎل ﺑﺤﺚ
آزاد ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻴﺸﻮد .اﻧﺘﻘﺎﻣﻬﺎي
زﻧﺠﻴﺮه اي ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﻲ و ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻋﻔﻮ و
ﻋﺸﻖ و ﻣﻮدت ﻣﻴﻜﻨﺪ.
ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت آزاد در ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎب ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ اي ِ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز اﺳﺘﻘﺮار و اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ،در زﻣﺎن ﺣﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺠﺎل ﺷﻔﺎﻓﺴﺎزي ﻻزم را داراﺳﺖ و
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎن را ﻣﻴﻄﻠﺒﺪ .ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﺣﻖ اﺧﺘﻼف و ﺗﻼش در اﺣﻘﺎق اﻳﻦ
ﺣﻖ ،ﺗﻜﺜﺮﻃﻠﺒﻲ ﺟﺒﻬﻪ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ
از ﻋﺪه ﻋﺪﻳﺪﺗﺮي از اﻳﺮاﻧﻴﺎن در
ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ اﺳﺖ .وﺳﻮاس در
رد ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺧﻮاﻫﻲ و اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﻲ و
ﭘﺎﻓﺸﺎري ﺑﺮ ﻋﺪم ﻫﮋﻣﻮﻧﻲ ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
ﺟﻨﺒﺶ را از ﺟﺒﻬﻪ داﺋﻤﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﻳﺮي و ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮي ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اي را ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ و
ﺟﺒﻬﻪ را در راﺳﺘﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر ﺳﻮق ﻣﻴﺪﻫﺪ.

ﺑﺮاي اﺳﻘﺮار و اﺳﺘﻤﺮار آزادي ،رﺷﺪ و
اﺳﺘﻘﻼل در وﻃﻨﻤﺎن ،ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻔﻜﺮ و ﺑﺎوري و ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﻲ
ﺑﺎ ﻫﺮ رﺳﻢ و اﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ و
روﺷﻬﺎي ﻓﻮق وﻓﺎدار و ﺑﺎورﻣﻨﺪ اﺳﺖ
در اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ ،ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺠﻮﻳﺪ .ﻣﻘﻮﻻت ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺴﺎت
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﺑﺤﺚ آزاد ،...ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ ،...ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺼﺎﺣﺒﺎت ،...و
ﺣﺘﻲ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي دو ﺑﻪ دوﻳﻲ و
ﺧﺼﻮﺻﻲ دوﺳﺘﺎن ،ﺷﻔﺎف و ﺷﻔﺎﻓﺘﺮ
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻳﻤﻦ اﻳﻦ اﺑﺘﻼ و ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي
اﺳﺖ ﻛﻪ زورﺳﺎﻻر از ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر ﺗﻤﻴﺰ
ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻛﻨﺶ و ﻣﻨﺶ
ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﺻﺎﻟﺖ ﻗﺪرت ،ﭼﻪ ﻗﺪرت
داﺧﻠﻲ و ﭼﻪ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ ،ﺗﻨﮕﺘﺮ
ﻣﻴﺸﻮد ،ﺗﻨﻮع اﻟﻮان زورﺳﺎﻻران ِ ﻓﺮﺻﺖ
ﻃﻠﺐ ،ﻓﺮاﺧﺘﺮ ﻣﻴﮕﺮدد و اﻳﻦ ﺟﺰ ﺑﻪ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻃﻠﺒﻲ ﻣﺮدم رﻧﮓ ﻧﻤﻴﺒﺎزد .ﺑﺎ
ﻃﻠﺒﻜﺎري ،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ را ﻃﻠﺒﻴﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻮﻳﺖ اﻋﻀﺎي ﺣﺰب ﺑﺎد ﺑﺮﻣﻼ ﻣﻴﮕﺮدد.
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺪﻳﻞ در داﺧﻞ و در ﺧﺎرج از
اﻳﺮان ،اﺑﺘﺪا در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ
)ﺣﺘﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه( ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﻛﺎرﻛﺮده ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺑﺎ اﻓﺮاد و
ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ وﺳﻴﻌﺘﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﺷﺪن در ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ،
ﻣﻮدت و ﻫﻤﻜﺎري ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻞ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ،ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ واﺟﺐ و داﺋﻤﻲ ،
ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار و اﺳﺘﻤﺮار ِ آزادي،
ﻣﻴﻄﻠﺒﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺧﻮدﺟﻮش ﻣﺮدم اﻳﺮان ،ﻣﺮدم اﻳﺮان را
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮا ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ:
ﺑﺪﻳﻠﻬﺎي اﻳﻦ رژﻳﻢ را ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺒﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ
و ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ
ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﭼﻮن:
آزادي...؛ رﺷﺪ...؛ اﺳﺘﻘﻼل...؛ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي ِ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ...؛
ﺟﺪاﺋﻲ ﺑﻨﻴﺎد دﻳﻨﻲ و ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ از ﺑﻨﻴﺎد
دوﻟﺘﻲ...؛ ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر ِ ﺣﻘﻮق ﻣﺪار ِ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وﺧﻮاص آن...؛ ﻣﻮاد ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ...؛ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ِ ﺧﺎرج از
رواﺑﻂ ﻗﻮا...؛ ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﻲ و ﻋﻔﻮ
ﻋﻤﻮﻣﻲ...؛ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ ،ﻗﻀﺎ...
ﺗﻘﻨﻴﻦ ...واﺟﺮا...؛ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ ...و
ﺷﺎﺧﻪ ﭼﻬﺎرم دوﻟﺖ...؛ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ...ﻧﻮع
آﻧﻬﺎ ...زﻣﺎن ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ...؛ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮدن
ﺷﺮاﻳﻂ وﻟﻮازم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﺰل رژﻳﻢ
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ وﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎي
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از آن ...و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ(
دوﻟﺖ وﻻﻳﺖ ﻣﺮدم...؛
در ﺟﺮﻳﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺳﻴﻘﻞ دادن اﻳﻦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﺗﻔﻜﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ِ ﺿﺎﻣﻦ
اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم ﻣﺘﺒﻠﻮر ﻣﻴﮕﺮدد.
ﮔﺮﭼﻪ در ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ رﻓﺖ ،ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﺑﺎوري ِ اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ اﺳﺘﻘﻼل )از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺪم ﺣﺮﻛﺖ و ﻋﻤﻞ از ﻃﺮﻳﻖ
رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﻧﻴﺰ ﻗﺪرﺗﻬﺎي
ﺧﺎرﺟﻲ(و آزادي )از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و وﻻﻳﺖ ﻣﺮدم( ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
اﺗﺤﺎد درﻳﻚ ﺟﺒﻬﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻜﻞ
ﮔﻴﺮي ﻫﺴﺘﻪ اي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮاي
ﺳﺨﻨﮕﻮﺋﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﻲ
و ﻧﻪ ﺑﺮاي وﻻﻳﺖ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم،
و ﺗﺼﺪي اﻣﻮر دوران اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
از وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻣﺮدم.
ﺑﻴﺎد ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ روز
در ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ و ﺳﻴﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎﻫﭽﺎﻟﻬﺎ ،ﻣﻮرد
ﺣﺒﺲ و ﺷﻜﻨﺠﻪ و ﺗﺠﺎوز ﺳﻴﻪ دﻻن
رژﻳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻴﺎد ﺧﻮد ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﻛﻪ
ﻫﺮﻛﺪام از ﻣﺎ ،ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ در
ﻫﻤﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺑﻪ اﻣﻴﺪ آزادي ،رﺷﺪ و اﺳﺘﻘﻼل در
ﻣﻴﻬﻦ
ﺑﻬﺰاد ﺷﻴﻮا
bs4ir@yahoo.com
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ﺟﻨﺒﺶ آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ
ﻣﺮدم ﭘﻴﺮوز ﻣﻴﺸﻮد
اﮔﺮ(5)....
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﺮدﻣﻲ ﻧﺪارد و ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم
ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و
ﻣﻤﻠﻜﺖ را ﺑﻪ اﺟﺎﻧﺐ ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ از ﻣﺮدم
دورﻣﻴﺸﻮد ﺑﻬﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن
ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮد .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻴĤورﻳﻢ
ﺧﻤﻴﻨﻲ و دﺳﺘﻴﺎراﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و دﻳﮕﺮ ﭘﺎﻳﻮران ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﺎن اﻣﺮوز ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺷﺪه اﻧﺪﻫﺮ ﭼﻪ آزادﻳﻬﺎي
ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﻘﻼب  57را ﭘﺎﻳﻤﺎل و ﭘﺎﻳﻤﺎل
ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ وﻣﺮدم را ﺳﺮﻛﻮب و
ﻛﺸﺘﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ از ﻣﺮدم ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﻣﻲ
ﺷﺪﻧﺪ .اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ رﻳﮕﺎن ﺑﻨﺎم اﻳﺮان ﮔﻴﺖ و
اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ ،اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ
ﻛﻪ ﺑﻘﻮل آﻟﻦ ﻛﻼرك وزﻳﺮ ﻣﺎدام ﺗﺎﭼﺮ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اروﭘﺎ وآﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ .و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﻣﻀﺎء ﻗﺮاردادي
ﻧﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ از اﻣﻀﺎء ﻗﺮارداد  1919ﻛﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ اﻳﻦ ﻗﺮار آﻗﺎي ﺑﻬﺰاد ﻧﺒﻮي
ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺪﺳﺘﻮر اﻣﺎم ﻗﺮارداد وﺛﻮق
اﻟﺪوﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪي را اﻣﻀﺎء ﻛﺮدم .اﻳﺠﺎد
ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ و دادن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ و اﻳﺠﺎد
ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎي ﭘﻲ در ﭘﻲ ﺑﺮاي
ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻏﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﺗﺤﻮﻳﻞ درﻳﺎي
ﺧﺰر ﺑﻪ روﺳﻴﻪ و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﺳﺮان
رژﻳﻢ از ﮔﺎزي ﻛﻪ ﺑﻄﺮف ﻗﻄﺮ ﻣﻲ رود.
و ﻧﺸﺴﺘﻦ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد زﻳﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻠﻴﺞ
ﻋﺮﺑﻲ ،ﺳﭙﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﻪ
ﭼﻴﻦ و روﺳﻴﻪ .و ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﺎرت و
ﭘﻮرت ﻛﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم ﺣﻖ
ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎ ﺳﺖ اﻣﺮوز ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و
ﻫﻤﺴﻔﺮاﻧﺶ از ﺗﺮس ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم
ﻣﺎﻫﻬﺎﺳﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ وارد ﻣﺬﻛﺮه
ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺟﺎم زﻫﺮ دﻳﮕﺮي
ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم
را ﺑﻪ روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎرﻧﺪ و ﺑﺰودي ﻣﺠﻠﺲ
ﻫﻢ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ اﺟﺎزه دارد
داروﻧﺪار اﻳﺮان را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ازاﻳﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﻫﺎ رﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻳﻢ
ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﺎرزات آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد
را ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﻜﺮاﺳﻲ اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ و
ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﻢ .اﮔﺮ
ﻣﺮدم اﻳﺮان اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﻧﻴĤﺑﻨﺪ
آزادي ﺧﻮد را ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ
دﻣﻜﺮاﺳﻲ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ .و ﺧﻮد و
ﻛﺸﻮرﺷﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺮﻧﻬﺎ و دﻫﻪ ﻫﺎي
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﻴﺮ دﺳﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻓﺴﻮس ﻛﻪ در
ﻃﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺠﺰ ﻣﻌﺪودي از زﻣﺎﻣﺪاران
و رﺟﺎل اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت
ﺧﻮد وﻃﻦ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﻧﺪ و
در ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ اﻧﻴﺮان از ﻫﻴﭻ اﻗﺪاﻣﻲ
روي ﮔﺮداﻧﻲ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ
آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﻛﻤﻚ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮزاﻧﻪ ﻃﻮس
و دﻳﮕﺮ ﻛﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺨﻲ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺮان و
ﺳﻮاران و ﺧﺴﺮوان اﻳﺮاﻧﻲ را ﺑﻪ اﺟﺎﻧﺐ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
ﻳﻜﺎﻳﻚ ﺑﻴĤﻣﺪ از اﻳﺮان ﺳﭙﺎه
ﺳﻮي ﺗﺎزﻳﺎن ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ راه
ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ﻛﺎﻧﺠﺎ ﻳﻜﻲ ﻣﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﭘﺮ ازﻫﻮل ﺷﺎه اژدﻫﺎ ﭘﻴﻜﺮﺳﺖ
ﺳﻮاران اﻳﺮان ﻫﻤﻪ ﺷﺎه ﺟﻮي
ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﻳﻜﺴﺮ ﺑﻪ ﺿﺤﺎك روي
ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺮ او آﻓﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
ورا ﺷﺎه اﻳﺮان زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
ﺳﺮاﻓﺮاز و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
Fa_rastgou@yahoo.com
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ﮔﺮم ﺷﺪن ﻛﺮه زﻣﻴﻦ
و آﻳﻨﺪه آن
CNA
براساس برآورد
Corporationکه يک سازمان غير
انتفاعی ميباشد و در رابطه با سياست و
امنيت تحقيق ميکند ,ميبايستی ارتش
آمريکا اجازه آنرا داشته باشند ,که اگر
امنيت آمريکا از رھگذر تغيير آب وھوا
مورد تھديد واقع شد ,بتواند از امنيت
آمريکا دفاع بکند.
عواملی که ميتوانند امنيت آمريکا را
مورد تھديد قرار بدھند به دو دسته تقسيم
ميشوند ١.نزاع و جنگ به خاطر کم شدن
آب و زمينھای کشاورزی  .٢نزاع ھايی
که علت آن مھاجرت ميباشد.
حدس زده ميشود که تا اواسط قرن حاضر
 ٢٠٠ميليون انسان به خاطر باال آمدن
سطح آب درياھا و خشکسالی مجبور به
مھاجرت از وطن خويش ميشوند.البته در
درون کشورھا وقتی انسانھای يک منطقه
مجبور بشوند آب و زمين را ميان جمعيت
بيشتری تقسيم بکنند.اين زمينه جنگ و
نزاع رافراھم خواھد کرد .در اين رابطه
ميتوان کشور سودان را نام برد ,که در آن
در  ٨٠سال گذشته ريزش باران ٣٠
درصد کاھش يافته واين باعث بزرگ شدن
کويرھا شده است .اين عمل کشاورزان را
مجبور کرده حيوانات خود را برای چرا به
مناطق ديگر ببرند .و اين ميان آنھا ايجاد
جنگ و نزاع کرده است.
در صد سال گذشته درجه حرارت کره
زمين بطور متوسط  ٠,٧درجه باال رفته
است .مسبب اين تغيير انسان ميباشد.
اثرات اين تغيير ھمه جا ملموس ميباشد.
از ھمه ملموس تر يخ شدن آبھای قطب
ميباشد .تمرکز  CO2در جو دائما در
حال باال رفتن ميباشد .اگر تصاعد CO2
به جو با سرعت کنونی ادامه بيابد،
ميبايستی انتظار آن را داشت,که درجه
حرارت کره زمين تا اواخر قرن
حاضرميان  ۶-۴درجه باال خواھد رفت.
اين در حالی که اگر درجه حرارت حتی
نصف اين مقدار باال برود .خطرات
بسياری برای انسان و طبيعت به دنبال
خواھد داشت .تمرکز گازھايی,که اثر
گلخانه ای دارند ,در جو تا سال ١٨٠٠
دوران قبل از انقالب صنعتی parts per
 ,million) 280 (ppmملکول CO2
در يک ميليون ملکول ھوا بود.
از سال  ١٨۵٠تا سال  ٢٠٠٧درجه
حرارت کره زمين بطور متوسط ٠,٧
درجه باال رفته است .بيشترين رقم شامل
سالھای  ١٩٩٩-١٩٨٠ميشودIPPC.
حدس ميزند,که تا سال  ٢١٠٠سطح اب
اقيانوسھا ميان  ٠,۵تا  ١,۴باالتراز سطح
آن در سال  ١٩٩٠ميشود.
ودرجه حرارت کره زمين در بعضی نقاط
گرم و خشک ميتواند تا سال  ٢١٠٠تا
 ۴٨درجه باال برود و ريزش باران کم
بشود .کمترين باران در مديترانه,
خاورميانه ,غرب آمريکا و آفريقا ميبارد.
در نقاطی ھمانند خاورميانه و مديترانه,
که کشاورزی در آنجا وابسته به باريدن
باران و ريزش برف ميباشند با مشکالت
زيادی مواجه خواھند شد.که اين رکود
مواد غذايی در اين مناطق را به دنبال
دارد.
Tipping Point
اگر باال رفتن درجه حرارت باعث تغييرات
اساسی در سيستم آب وھوا بشود .آنرا
 Tipping Pointمينامند .اگر چنين
مرحله سقوطی را پشت سر گذاشتيم
,ديگر پايين آوردن حجم  CO2ھم کمک
به تثبيت آب و ھوا نخواھد کرد .يکی از
اين  .T.Pھای بسيار حساس يخھای قطب
شمال ميباشد,که ميتواند در تابستان به
طور کلی آب بشود و سطح آب اقيانوسھا
را برای صده تا ھزاران سال ميان ٧-۶
متر باال بياورد.در اثر يخ شدن آبھای
غرب قطب جنوب سطح آب اقيانوسھا بين
 ۵-۴متر باال خواھد آمد.اگر درجه حرارت
کره زمين تا  ٣درجه باال برود اين ميتواند
باعث فعال شدن چند  .T.Pبشود .يکی از
آنھا آب شدن يخھای غرب قطب جنوب
ميباشدT.P .ھای ديگر ميتوانند با درجه
حرارتھای پايين تر ) (٢-١,۵فعال
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بشوند .اگر درجه حرارت حتی ميان
٢,۶-٠,٨درجه باال برود و يخھای قطب
آب بشوند اين عمل اثر مضاعفی دارد,که
آن گرم شدن بيشتر نقاط اطراف قطب
خواھد بود و آنرا اثر مضاعف مينامند.
محققين آب و ھوا در اين رابطه که باال
رفتن درجه حرارت کره زمين تا چه حد
اگر باال برود ميتواند برای انسان وطبيعت
خطرناک بشود ,ھمقول نيستند .ولی قريب
به اتفاق ھمه براين نظرھستندکه اگر
درجه حرارت کره زمين تا  ٢درجه نسبت
به سال پايه باال برود ,اين خطرات
زيانباری برای انسان و طبيعت به دنبال
خواھد داشت .اگر درجه کره زمين ٢
درجه باال برود ,تنھا به خاطر انبساط آب
اقيانوسھا به علت گرم شدن ,سطح آب
آنھا ميتواند تا يک متر وبيشتر باال
بيايد.حتی اگر درجه حرارت يک درجه باال
برود ,خطراين وجود دارد,که يخھای قطب
به مقدار زيادی آب بشود .ھمين طور که
مالحظه ميشود ,نميتوان يک سقف برای
باال رفتن ذرجه حرارت کره زمين پيدا
کرد .ولی قدر مسلم آن است,که ميبايستی
از تصاعد گازھايی که اثرگلخانه ای دارند
به حدی کاست ,که باال رقتن درجه حرارت
کره زمين زير  ٢درجه قرار بگيرد .از آن
پس ميبايستی دست به ھمه کار زد و از
تصاعد گازھايی ,که اثرگلخانه ای دارند به
حدی کاست تا باالرفتن درجه حرارت کره
زمين زير يک درجه قرار بگيرد و تثبيت
بشود.
جووخواص آن
حدود چھار ميليارد سال است که جو
درجه حرارت کره زمين را تنظيم
ميکند.ميان  ۴تا  ٢,٢ميليارد سال قبل
جو برای موجوداتی ھمانند انسان کشنده
بود .تنھا موجودت تک سلولی ميتوانستند
در آن جو زندگی بکنند .حدود۶٠٠
ميليون سال قبل تمرکز اکسيژن در جو به
حدی باال رفت تا زمينه زندگی موجودات
پرسلولی فراھم گرديد .اينزمان دوران
تقييرات خطير بود .چھار دوره يخبندان
کره زمين را در بر گرفتند .حدود ۶٠٠
ميليون سال پيش کره زمين تا خط استوا
يخ زد .اکثر موجودات از بين رفتند .علت
يخ بندان کره زمين مکانيزم فوق لعاده
موثری بود,که آنرا  Albedoمينامند.
 Albedoاز لغت  Albusبه معنای سفيد
مشتق شده است .بدين معنی,که برف ٣/١
نور خورشيد که بدان ميتابد را دوباره به
جو منعکس ميکند .برفی که تازه باريده
بدين علت که سفيدتر ميباشد %٨٠,تا
 %٩٠نور خورشيد را منعکس ميکند.
آب تنھا ۵%تا ١٠ %نور خورشيد را
منعکس ميکند.حال وقتی سطح مشخصی
از کره زمين را برف پوشاند و برف نور
خورشيد را به ھوا منعکس کرد اين عمل
در ابتدا مقداری کره زمين را سرد مکند.
سرد شدن کره زمين باريدن برف بيشتری
را به دنبال دارد .برف بيشتر نور بيشتری
را به جو منعکس ميکند .اين کنش و
واکنش آن مکانينزم موثری است,که
يخبندان کره زمين نتيجه آن است .اين
ھمان اثر مضاعف ميباشد که در باال نام
بردم .اين دوران يخبدان که حدود ۶٠٠
ميليون سال قبل آغاز شد  ۴ميليون سال
به طول انجاميد .حدود ۵۴٠ميليون سال
پيس موجودات اسکلت دار پای به عرصه
وجود گذاشتند .ساخت اسکلت نياز به
کربنات داشت .بدين خاطر اين موجودات
کربنی را که در آب حل شده بود مصرف
کردند و اين باعث باال رفتن  CO2در جو
شد .در اثر باال رفتن  CO2در جو درجه
حرارت کره زمين باال رفت و از آن به
بعد دوران يخبندان کمترشدند .فقط دو بار
يکی بين  ٢٨٠-٣۵۵ميليون سال پيش و
حدود  ٣٣ميليون سال پيش کره زمين
يخبندان شد .البته ميبايستی يادآور شد،که
اثر مضاعفی ،که باعث يخبندان کره زمين
شد ،ميتواند در جھت عکس عمل بکند و
باعث گرمتر شدن کره زمين بشود .وقتی
گرمای کره زمين به علت تصاعد گازھايی
که اثر گلخانه ای دارند باال برود و يخھای
قطب شروع به آب شدن بکنند .يخ کمتر
نور کمتری را به جو منعکس ميکند.
وقتی نور کمتری به جو منعکس شد .کره
زمين گرمتر ميشود .گرمتر شدن کره
زمين يخ بيشتری را آب ميکند.
ھمانطورکه مشاھده ميشود اين کنش و

واکنشی که باعث يخبندان کره زمين شد،
اگر در جھت عکس عمل بکند ،گرمتر
شدن کره زمين را به دنبال دارد.
جو از چھار بخش تشکيل شده
آن
قسمت
است.پايينترين
 Troposphäreنام دارد که وسعت آن
 ١٢کيلومتر ميباشد ٨٠.درصد گازھای
جودر آن متمرکز ميباشند.
 Troposphäreدر سطح زمين بيشترين
درجه حرارت را دارا ميباشد .به ازاء ھر
کيلومتر به سمت باال  ۶,۵درجه از
حرارت آن کاسته ميشود .تنھا قسمت جو
ميباشد,که ھوای قطب شمال وجنوب آن با
ھم مخلوط نمی شوند .دومين قسمت جو
 Stratosphäreناميده ميشود .در آن
بادھای سھمگين در حال وزيدن ميباشند.
حدود ۵٠کيلومتر باالی سطح زمين
قسمت سوم که  Mesosphäreناميده
ميشود ,شروع ميشود .درجه حرارت
درآن ٩٠-درجه ميباشد .آخرين قسمت جو
 Thermosphäreنام دارد.
ھوايی که ما تنفس ميکنيم از  ٧٨درصد
نيترات ٢٠,٩ ،درصد اکسيژن و٠,٩
درصد آن آرگون تشکيل شده است.اين ٣
گاز برروی ھم  %٩٩.٩۵گازی راتشکيل
ميدھند که موجودات زنده تنفس
ميکنند ٠,٠٠١.درصد جو را گاز ازون
تشکيل ميدھد .بدون ازون زندگی بر روی
کره زمين غير ممکن ميبود .جو بزرگ
به نظر ميرسد.ولی اگر ما کره زمين را به
يک پياز با اليه ھای مختلف شبيه بکنيم
زخامت جو به اندازه آخرين پوست نازک
روی پيازاست .اگر جو را به مايه تبديل
بکنيم  ۵٠٠/١آب اقيانوسھا ميشود .علت
حساس بودن جو ھمين ميباشد .اضافه
برآن جواز پويايی بسيار باالی برخوردار
استCO2 .ی که از دھن شخص به ھوا
متصاد ميشود يک ھفته بعد احتماال به
وسيله يک درخت جذب شده است .جو را
ٍ Telekinetischجنبش ًی مينامند .به اين
معنا که تغييرات دريک نقطه ازجو به نقاط
ديگر انتقال يافته.جو ميتواند از يک
موقعييت آب وھوايی به موقعييتی عکس
آن تغيير بکند .طوفانھای سھمگين،
خشکسالی،سيل ميتوانند در چند منطقه
ھمزمان به وقوع بپيوندند.برای آنکه به
خطر گازھايی که اثر گلخانه ای دارند پی
برد ميبايستی جوکره زمين را با جو کره
ھای ديگر مقايسه کرد.درجه حرارت
سطح کره زھره  ۴٧٧درجه سانتی گراد
ميباشد.جو آن کره از  ٩٨درصد CO2
تشکيل شده است.اگر تمرگز گاز  CO2در
جو کره زمين يک درصد باال برود.درجه
حرارت سطح کره زمين در حد جوش
آمدن آب باال ميرود.
گازھايی که اثر گلخانھای دارند
ماندن  CO2در جو بسيار طوالنی
ميباشد ۵۶.درصد از  CO2يی که حدود
صد سال پيش بوسيله انسان به
جومتصاعد شده،ھنوز در جو ماندگار
است.مقصر ٨٠درصد باال رفتن درجه
حرارت جواين  CO2ميباشد.با
درنظرگرفتن اينکه ماندن  CO2در جو
طوالنی ميباشد ،ميتوان حساب کرد،که
ھنوز چه مقدار  CO2ميتوانيم به جو
متصاعد کنيم تا خطرناک بشود.حد حساب
آنرا  PPm۴۵٠تا PPm۵۵٠قرار داده
اند.قبل از سال  ١٨٠٠تمرکز CO2در
جو  PPm ٢٨٠بود.که  Giga ۵٨۶تن
کربن خالص ميشود.منظور از کربن
خالص فقط کربن بدون  O2آن
ميباشد.تمرکز  CO2در حال حاضربه
 Giga790تن کربن
 PPm ٣٨٠که
خالص ميشود،ميل کرده است.اگر بخواھيم
از اثرات خطرناک  CO2در جو
بکاھيم،ميبايستی تمرکز کربن در جو را
روی  Giga ۶٠٠تن ثابت نگاه بداريم.
البته نصف اين مقدار برای مدت طوالنی
در جو خواھد ماندو تمرکزCO2را به
 Giga ١١٠٠تن کربن يعنی ۵۵٠
PPm CO2تاسال  ٢١٠٠باال خواھد
برد.يعنی در صد سال آينده ميبايستی
ساالنه بيشتر از  Giga ۶تن کربن به ھوا
متصاعد نشود .اين در حالی که فقط در
ده ٩٠ما انسانھا ساالنه Giga ١٣,٣تن
کربن به ھوا متصاعد کرده ا يم.با در نظر
گرفتن اينکه جمعيت کره زمين تا سال
 ٢٠۵٠به  ٩ميليارد ميل ميکند.ميتوان
تصور کرد،که چه آينده خطرناکی انتظار

انسان را ميکشد،اگر تصاعد گاز کربنيک
به ھوا به روال کنونی آن ادامه پيدا
کند.تمرکز  CO2يک ميليون سال قبل
کره زمين را ميتوان در حبابھايی که در
يخھای قطب محصور شده است اندازه
گرفت و از آن به درجه حرارت آن زمان
پی برد.در اثر اين کار محققين به اين
نتيجه رسيدند که در دورانی که کره زمين
سرد بود ،تمرکز  CO2در جو يک
ميليون سال قبل از  PPm ١۶٠تجاوز
نکرده است.باالترين حد آن PPm ٢٨٠
تا دوران قبل از انقالب صنعتی بوده
است.از اتقالب صنعتی به اين طرف که
انسان شروع به مصرف انرژی فسيلی
کرد ،تمرکز  CO2در جو باال رفت ودر
سال  ١٩٨۵به  PPm ٣١۵رسيد.با اين
حساب رابطه مستقيم ميان باال رفتن درجه
حرارت و تمرکز  CO2وجود دارد
ومسبب آن انسان ميباشد.
حدود  ٣٠گازديگر در جو موجود ميباشند
که اثر گلخانھای دارند.متان يکی ازآنھا
ميباشد.تمرکز متان در جو PPm ١,۵
ميباشد،که تمرکز آن در صد سال گذشته
 ٢برابر شده است.اثر گلخانھای متان۶٠
مرتبه بيشتر از گاز کربنيک ميباشد.ولی
ماندن متان در جو کوتاه ميباشد .گاز
دگری که اثر گلخانھای دارد  N2Oنام
دارد.اثر گلخانھای آن  ٢٧٠بار قويتر از
 CO2ميباشد.گاز ديگری که اثر
گلخانھای دارد ومخطرع آن انسان ميباشد
 FKWاست.اثر گلخانھای آن  ١٠ھزار
بار قويتر از  CO2ميباشد.
واما سخنی چند با ھموطنانم.
ما ايرانيان در طول تاريخ طوالنيمان
يکبار مجبور به ترک وطن شديم" .ايران
و يج " آن بھشت طاليی بود که ايرانيان
قبل از آنکه مجبور به ترک آن و مھاجرت
به فالت ايران بشوند ،آنرا به جھنم تبديل
کردند .اوستا ميگويد " دراينجا در کنار
رود مقدس دائيتی در دوران " ايران ويج
" خوردنيھا زوال ناپذير شد ،گياه و آب
از خشکی و کاستی بر کنار ماند ،نه سرما
بود نه گرما ،نه پيری نه مرگ .در "ايران
ويج" جمشيد نه فقط بر انسانھا بلکه بر
ديوان و جادوان نظم و انظباطی آميخته به
حکمت وعدالت تحميل مينمايد .چون
جمعيت آنھا روی به فزونی نھاد ،جمشيد
» دارنده رمه خوب« سه بار زمين را
فراختر کرد .در مقابل طوفان سردوبوران
برف که قلمرو وی را تھديد ميکرد پناه
برای
»ور«
بنام
امنی
گاه
مردمان،ستوران وجانوران ساخت.چرا
اين بھشت طاليی روی به زوال نھاد وبه
جھنم تبديل شد .اوستا گناه جمشيد را آن
ميداند که او ايرانيان را به دو کار زشت
عادت داد .يکی دروغ گفتن و ديگری
خوردن گوشت .به خاطر گرايش به اين
دو کار ايران ويج بر باد رفت ،فرۀ ايزدی
»تاييد الھی« که نگھبان قدرتش بود
ترکش کرد و جمشيد از دست دشمنانش
سرگشتۀ آفاق گشت ".اوستا دو نمود زور
را دليل تالشی جامعه آنزمان ايران ميداند
.دروغ گفتن زور اجتماعی است و خوردن
گوشت به نظر من چيزی غيرآن نميباشد،
که اوستا در قالب تمثيل ميگويد ،ايرانيان
در اثر مصرف زياد از محيط زيست شان
آنرا تبديل به کويرو غير قابل سکونت
کردند .با وجود اينکه جمشيد سه بار
زمين را فراختر کرد،اين کفاف جامعۀ
آنزمان را نداد .طوری که مجبور به کشتن
وخوردن اسبھا،که برای ايرانيان مقدس
بود ،شدند .و دست آخر مجبور به ترک
وطن و مھاجرت شدند .اين دوران
دورانيست که مقارن به تولد زرتشت
ميشود .او ھمانند ستاره ای شب ظلمات
جامعۀ ايران را روشنی بخشيد وافق تازه
ای پيشاروی ايرانيان باز نھاد.حساب
اھورامزدا و اھريمن را از ھم جدا کرد.
برای اھورامزدا قائل به وجود شد
واھريمن را نتيجۀ عمل انسان دانست و
بدين کار ايرانيان را از شر ثنويتی که
توان از جامعۀ ايران ستانده بود رھا کرد.
بدين خاطر طرح نويی برای جامعۀ آنزمان
ايران ريخت .پندار نيک ،گفتار نيک
وکردار نيک بازماندھايی از آن سيستم
اخالقی ميباشد،که زرتشت ھمانند پزشکی
که درد را تشخيص داده ،برای بھبودی
جامعۀ اميد باخته ومريض آنزمان
ايران،که در ورطۀ سقوط ونابودی قرار
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گرفته تجويز ميکند.وقتی ايرانيان پای به
فالت ايران نھادند،آنجا خالی از تمدن
نبود .از جمله ميتوان تمدن ايالميھارا نام
برد .تمدنی که با تمدن سومردر رابطه
بود،که از دل آن ابراھيم پدر پيغمبرھا و
کاشف توحيد ،سر برون آورد .تمدن
سومر ھم به دليل مصرف زياد از حد از
محيط زيست از بين رفته بود .سومريھا
کشاورزی را کشف کردندو بدين علت که
آنھا برای کشاورزی زمين را پيوسته به
آب مبستند ،زمين تبديل به شوره زار
شدوزمينۀ نابودی آن تمدن رافراھم کرد
.يکی از علتھا يی که ايرانيان توانستند در
فالت ايران دست به ساخت تمدنی
بزنند،که شھرۀ آفاق شد ،آن بود،که آنھا
ياد گرفتند به محيط زيست ايران کنار
بيايند .روشھايی که آنھا در کشاورزی
وآبياری و آبرسانی بکار بردند منطبق به
محيط زيست و شرايط آب وھوايی
واقليمی ايران بود.از جمله ميتوان قنات
را نام برد،که آب را از دل کوه به پھنای
کوير ھدايت ميکندو آنرا بارور وآباد
ميکند.قنات به ھر کجای دنيا صادر شد
باعث آبادی آنجا شد.از جمله ميتوان
شمال آفريقا ،چين و جنوب عربستان را
نام برد .حال چندين ھزار سال بعد ،جامعۀ
کنونی ايران قابل مقايسه به آن دورانی
است ،که مجبور به ترک وطن شد .غير
از اينکه جامعۀ آن زمان ايران توانست
بامھاجرت مانع از نابودی ھميشگيش
بشود.آن دو عامل که اوستا برای از ھم
پاشيدگی جامعۀ آن زمان ايران نام ميبرد
را ميتوان ھم اکنون در جامعۀ کنونی
ايران مشاھده کرد .وجدان اخالقی جامعۀ
ايران بسيار ضعيف شده است .جمعيت
ايران در دو دھۀ اخير بيشتر از دو برابر
شده است .مصرف آب در ايران تا سال
 ٢٠٢۵حداقل  %١٢٠نسبت به مقدار
آبی که در اختيار جامعۀ ايران قرار دارد،
افزايش مييابد.به زبان ديگر ايران در حال
تبديل شدن به کوير ميباشد .فشاری که در
حال حاضربه طبيعت ايران وارد
ميشود،شايد طبيعت ايران تا کنون نظير
آن را به خود نديده است.
درواقع دو عامل در اين کار دخيل
ميباشند.يک عامل ھمان گرم شدن کرۀ
زمين ميباشد که در باال نام بردم که آن
عامل جھانی است و راه حل جھانی
ميطلبد.دومين عامل جامعۀ استبداد زده
وعادت به مصرف ايران است،که به
خاطر مصرف بيش از حد از محيط
زيستش دارد آنرا به کوير تبديل
ميکند.ميبايستی دست به ھمه کار زد تا
جلو کوير شدن ايران را گرفت.برای اين
منظور ميبايستی دست به اين کارھا
زد.ميبايستی در قيمت نفت تمام ھزينه ھا
منظور گردد .از جمله بدين خاطر که نفت
مادۀ اوليه ميباشد ودر ايران توليد
ميشود،ميبايستی دست کم دو ھزينه
درقيمت نفت منظور گردد .که آنرا کوله
پشتی اکولوژيکی و رد پای اکولوژيکی
ھر مادۀ اوليه مينامند .در کنفرانسھای
بين لمللی که دررابطه با محيط زيست
برگزار ميشود ،ما کشورھای نفت خيز يا
نظاره گر ھستيم يا منفعل.ميبايستی در
اين کنفرانسھا نه تنھا فعال شد ،که
رھبری آنرا به عھده گرفت .نظرھا و ايده
ھا ميبايستی از جانب ما برخاسته شود و
به اين کنفرانسھا عرضه گردد واگر ال زم
بود تحميل شود .زيرا اوالٌ در اثر گرم
شدن کرۀ زمين طبيعت ايران وکشورھای
نظير ايران،که آب وھوای آنھا قاره يی
وگرم و خشک دارند ،بيشترين ضرر را
ميبينند .دوما ً ايران کشور توليد کنندۀ نفت
ميباشد .من در اين رابطه سياست توليد
نفت نه برای سوخت را پيشنھاد ميکنم.
در ايران ميبايستی دست به اين کارھا زد.
قبالً يادآور بشوم از مجموع آب روی کرۀ
زمين تنھا  ٣درصد آن آب شيرين ميباشد.
از اين  ٣درصد چيزی
حدود  ٧٠درصد آن شامل يخھای قطب
ميشود که از دسترس انسان خارج
ميباشد .تنھا  ٣٠درصد آن که شامل آب
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26 Oct. – 8 Nov. 2009
ﮔﺮم ﺷﺪن ﻛﺮه زﻣﻴﻦ و
آﻳﻨﺪه آن
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻣﻴﺸﻮد در دﺳﺖ
رس اﻧﺴﺎن ﻗﺮار دارد.آﺑﻲ را ،ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻜﻨﺪ 70،درﺻﺪ آن در
ﻛﺸﺎورزي 20 ،درﺻﺪ آن در ﺻﻨﻌﺖ و
 10درﺻﺪ از آن در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮاي
ﻛﺎرﻫﺎي روزﻣﺮه ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺸﻮد.
از رﻳﺰش ﺑﺮف و ﺑﺎران در اﻳﺮان در
ﭼﻨﺪ دﻫﺔ اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ،ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻫﻤﺎن ﮔﺮم ﺷﺪن
ﻛﺮة زﻣﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ
ﻛﺎﻫﺶ را ﺣﺴﺎب ﻛﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ را ﺑﺮاي
دﻫﻪ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺣﺴﺎب ﻛﺮد .درﺟﻪ
ﺣﺮارت ﺳﻄﺢ اﻳﺮان ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﮕﻲ را در
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه ﺣﺴﺎب ﻛﺮد .زﻳﺮا
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ
ﻣﻴﺮود آب ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ و از
ﻣﻴﺰان آﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻗﺮار
دارد ،ﻣﻴﻜﺎﻫﺪ.
ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ
ﻛﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آب در اﻳﺮان
ﺑﺴﻴﺎر ارزان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮدم
اﻳﺮان درﻣﺼﺮف آب اﺻﺮاف ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
ﻗﻴﻤﺖ آب ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﺰﻳﻨﺔ واﻗﻌﻲ آﻧﺮا
در ﺑﺮ ﺑﮕﻴﺮد .ﺗﺎ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻗﺪر آﻧﺮا
ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آب ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮﻧﺪ،
زﻳﺮا ﻣﻘﺪار آﺑﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ از ﺑﻴﻦ
ﻣﻴﺮود ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي
اﻳﺮان در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ آﻣﺎري در دﺳﺖ
ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ .در ﻣﺼﺮ  60درﺻﺪ و در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ  30درﺻﺪ از آب ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺷﺪه در
اﺛﺮ ﺧﺮاب ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮود.
اﻳﺮان از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻛﺜﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در
اﻳﺮان از وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮﻗﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻟﺒﺎﺳﺸﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد .اﻳﻦ وﺳﺎﺋﻞ
ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻪ ﻛﻬﻨﻪ و ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
از ﻣﺼﺮف ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﺳﺎ ﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪ
و ﻣﺪرن ،ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
،ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎزدﻫﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ده ﺑﺎﻻ
ﺑﺮد و ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ده ﭘﺎﻳﻴﻦ
آورد .ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را
در ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .در اﻳﺮان دوﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﻠﻮ زدن ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ،
ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮه و ﺑﻲ روﻳﻪ
زده ﻣﻴﺸﻮد را ﮔﺮﻓﺖ .زﻳﺮا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ اﻳﻦ
ﭼﺎﻫﻬﺎ آب را از اﻋﻤﺎق زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻻ
ﻣﻴﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﺸﻚ ﺷﺪن
درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎﻃﻼﻗﻬﺎ ،ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ
آب و ﻫﻮا ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ را ،ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد .اﮔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻫﻢ ﺑﺮاي
ﻛﺸﺎورزي ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ زدن ﭼﺎه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد روﺷﻬﺎي
ﻣﺪرن ﻣﺼﺮف آب را ﺗﺎ  90درﺻﺪ
ﻛﺎﻫﺶ داد .در ﻛﺸﺎورزي ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از
ﺷﺨﻢ زدن زﻣﻴﻦ ﺧﻮدداري ﻛﺮد ،زﻳﺮا
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك و ﺗﺒﺨﻴﺮ آب را
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺮد .ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد روﺷﻬﺎي

ﺟﺪﻳﺪ در ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ آﻧﺮا " ﺑﺬر
اﻓﺸﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ" ﻣﻴﻨﺎﻣﻨﺪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺷﺨﻢ
زدن زﻣﻴﻦ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻴﺘﻮان
ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺪرن آب ﻓﺎﺿﻶﺑﻬﺎرا ﺗﺎ ﺣﺪ
آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﺮد و آﻧﺮا دو
ﺑﺎره درﭼﺮﺧﻪ ﻣﺼﺮف وارد ﻛﺮد .ﻣﻴﺘﻮان
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪ آب درﻳﺎ را
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺮد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﻛﻤﺒﻮد آب را ﺟﺒﺮان
ﻛﺮد .ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺴﺎب ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ
ﺳﻴﺴﺘﻢ اُﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ،
ﺑﺎﻃﻼﻗﻬﺎ  ،درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﺮاي اداﻣﺔ
ﺣﻴﺎت وﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار آب
ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.آﺑﻲ ﻛﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي
ﻛﺸﺎورزي و  ....ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﺸﻮد
ﻧﻤﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﺸﻚ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ي
اُﻛﻮﻟﻮژي ﺷﻮد .زﻳﺮا اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي
اُﻛﻮ ﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ آب و
ﻫﻮا ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﻪ از
ارزش ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺑﺮ ﺧﻮردار
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ آب و ﺧﺸﻚ
ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ذرت وﺑﺮﻧﺞ ﻛﻪ ﺑﻪ آب زﻳﺎي ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
ﺧﻮدداري ﻛﺮد .ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻛﺎرﻫﺎو ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ
ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان را از
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﺠﺎت داد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ
ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ،ﻛﻪ اﻳﻦ راه ﺣﻠﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ
ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد،ﻛﻪ ﻛﺎر از ﻛﺎر ﻣﺤﻴﻂ
زﻳﺴﺖ اﻳﺮان ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺪ
ﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺸﺎن اﻧﺪاﺧﺖ .ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﻬﺎﻳﻲ ،ﻛﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺸﻮد.
روزي اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﻓﻴﺮوز ﻗﺎﺗﻞ ﻋﻤﺮ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﻣﻴﺒﺮد،ﻛﻪ از او ﺧﺮاج زﻳﺎد
ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ .ﻋﻤﺮ از او ﺳﻮأل ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﻛﻪ
ﺷﻐﻞ او ﭼﻴﺴﺖ؟ .او در ﺟﻮاب ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ:
آﻫﻨﮕﺮ ﻫﺴﺘﻢ،ﻛﺸﺎورز ﻫﺴﺘﻢ ،ﻧﺠﺎر ﻫﺴﺘﻢ.
ﻋﻤﺮ در ﺟﻮاب ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻬﻤﻪ ﺷﻐﻠﻲ
ﻛﻪ ﺗﻮ داري اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻛﻪ از
ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ زﻳﺎد ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او
ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ :ﺷﻨﻴﺪه ام آﺳﻴﺎﺑﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻲ
ﺑﺴﺎزي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎد ﻛﺎر ﻣﻴﻜﻨﺪ .او ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ
آﺳﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮ ﺑﺴﺎزم ،ﻛﻪ در ﺷﺮق و
ﻏﺮب ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب
و ﺑﻪ ﻗﻮل  Brwon Lesterرﺋﻴﺲ ﻗﺒﻠﻲ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن
worldwatch institute
ﺟﺰء اوﻟﻴﻦ ﻣﻠﺖ در ﺟﻬﺎن ﺑﺸﻤﺎر
ﻣﻴﺮوﻧﺪ،ﻛﻪ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ
ﻓﺴﻴﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.آﺳﻴﺎب ﺑﺎدي از
اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ واز آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ راه
ﻳﺎﻓﺖ.ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻠﻨﺪﻳﻬﺎ آﻧﺮا از ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ
ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮدﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ اﻧﺘﺸﺎر
ﻳﺎﻓﺖ.
ﻣﺄﺧﺬﻫﺎ:
اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺣﺴﻦ ﭘﻴﺮﻧﺒﺎ .ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺗﺎﻟﻴﻒ
دﻛﺘﺮ ع.زرﻳﻦ ﻛﻮب .اﻳﺮان وﻳﭻ از
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
Zur Lage der welt 2009
worldwatch Institut
Wir Klimakiller, wir
klimamacher :Tim Flannery
Kollaps: Jared Diamond
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ﺑﺎوﺟﻮد راه ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ اﺳﺖ!؟
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺮاﻣﻬﺎي ﻣﺒﻠﻎ
اﻧﺘﺤﺎر  -ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻮاﻧﻬﺎي
زﻳﺎدي در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻫﻢ
اﻛﻨﻮن در ﻟﻴﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺤﺎري ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ  -ﺑﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﺑﺎز راه ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺮد.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺑﺎﻻ را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ در ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻬﺎن ﻫﻤﺮاه ﻛﺮد.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ .1:ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
اﺳﻼم و دﻧﻴﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﺎن
ﺑﺨﺸﻴﺪ .ﻇﻬﻮر دوﻟﺖ آﻗﺎي اوﺑﺎﻣﺎ در
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ اﻳﺪه ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﻴﻪ
ﮔﺮاﻳﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻏﺮب ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻫﺎ و
اﺣﺰاب و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺷﻤﻦ دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﮔﺎه ﻧﺒﺾ
رﺳﺎﻧﻪ اي ﻏﺮب را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ .از اﻳﻦ رو ،اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﻘﺶ
اول را در ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ آﺋﻴﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖ دارﻧﺪ .وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از
ﻳﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي
ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺑﺴﻴﺎري از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ و
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻏﺮب ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روي ﮔﺮوه ﻫﺎي
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺐ و »اﺳﻼم آﺋﻴﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﺳﺖ« ﺑﺎز اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻠﺢ
ﻃﻠﺐ و آزادﻳﺨﻮاه .ﻓﻀﺎي اﺳﻼم
ﻫﺮاﺳﻲ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﺘﻲ ﭘﺎپ ﻫﻢ در اﻳﻦ ﻛﺎرزار وارد ﻣﻲ
ﺷﻮد )ﻣﺎﺟﺮاي ﺟﻌﻞ از ﻗﻮل اﻟﺨﻮري
در ﺑﺎره اﺳﻼم ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮاﺋﻲ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﺮب و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺨﺎزن ﻓﻜﺮي
آن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎب ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﻧﻴﺎي اﺳﻼم
و ﺧﺼﻮص اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﻴﺎن آزادي را
ﺑﺎز ﻛﻨﺪ .اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﻴﺎن آزادي
ﺣﻀﻮر دارد و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﺶ زﻧﺪه اﻧﺪ.
ﻧﺒﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻛﺮد .اﮔﺮ راﻫﻲ
ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه اﻧﺘﺤﺎري ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
از رﻫﮕﺬر ﻫﻤﻴﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ
اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻣﺮگ آﻓﺮﻳﻦ آن را ﻣﻮرد
ﻫﺠﻮم ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ .زﻳﺮا
اﺳﻼم آزادي ،ﻓﻠﺴﻔﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ و
ﺟﺎن اﻧﺴﺎن در آن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ارزش اﺳﺖ
و ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮي دﻳﻦ ﺑﺮ ﺟﺎن
ﻧﻴﺴﺖ.
 .2ﺗﺮورﻳﺴﻢ وﻗﺘﻲ از ﻣﻴﺎن ﻣﻲ رود ﻛﻪ
ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي
ﻏﺮب از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﮓ
ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ،ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي
ﻏﺮب و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع و ﻳﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻳﻦ ﻣﺮام ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ
ﺑﻪ زور ﻣﻲ ﺷﻮد راه ﺣﻞ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺎي درﺑﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ،ﺑﺎﻳﺪ رﻫﺎ
ﺷﻮد.
 .3از دﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ آﻗﺎي ﺑﻮش ﻛﻪ "ﻣﺎ در ﺟﻨﮓ
ﺻﻠﻴﺒﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ" ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ .ﭼﺮا؟ زﻳﺮا از دﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﺤﻨﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻧﺰاﻋﻬﺎ در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي
زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻏﺮب،
ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﺮورﻳﺴﻢ را از اﻳﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺟﺪا ﻛﺮد؟
راه ﺣﻠﻬﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻳﻜﭽﻨﺪ از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ
ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺸﻮدن
ﮔﺮه ﻛﻮر ﺟﻨﮓ و ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ در

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻨﻮز
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﻳﭽﻪ اي ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺻﻠﺢ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎن را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻮﻳﺶ داﻧﺴﺘﻪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ
اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﺴﻞ ﺟﻮان آن ﻛﻪ
ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎور ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﻴﺎن آزادي در اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﻮزه
ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺑﻄﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺪﻳﻢ
دﻳﻨﻲ و ﻣﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ
اﺳﻼم ﺳﺮاغ دارﻧﺪ .از ﻣﻜﺘﺐ ﻋﺎﺷﻘﻲ
ﻣﻮﻟﻮي ﺑﻠﺨﻲ ﺗﺎ ﻋﻘﻠﮕﺮاﻳﻲ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ و
اﺑﻮرﻳﺤﺎن ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻓﺮدوﺳﻲ
ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺘﻲ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و زﻻل
ﭘﻴﺮ ﻫﺮات ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﺼﺎري.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان
ﺧﻮﻳﺶ دارد .ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻲ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ ،ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﻓﻐﺎن
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ دوران رﻛﻮد و رﺧﻮت و ﺑﻲ
ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ
آزادي و ﺣﻘﻮق ﻣﺪاري را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮﮔﺬارد و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را در
ﺑﻨﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد و ﻓﺎرغ از
رواﺑﻂ زورﻣﺪاراﻧﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮد .ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ وﺟﺪان ﻋﻤﻮﻣﻲ
اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزش ﺻﻠﺢ و رﻋﺎﻳﺖ
ﺣﻘﻮق و ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﻲ
در ﺳﻄﺢ ﺟﻮاﻧﺎن دارد زﻳﺮا ﮔﺬار از
وﺟﺪاﻧﻬﺎي ﺧﺸﻮﻧﺖ زده اي ﻛﻪ در
ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ
زورﻣﺪاري ﻋﺎدت ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﻛﺎري
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻬﺪه ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ.
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ
ﻓﺮداي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ و ﺑﺮاي
ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺮدا ،او ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻓﻘﻲ
ﻧﻮ ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﻦ در وﻃﻦ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ اوﺿﺎع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر
ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻴﺰ
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺑﺎ رﺷﺪ ﺧﻮد در
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﻨﺪ .ﺑﺮاي
ﺷﺮوع ﻻزم اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﻮاﻧﺎن،
ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪﻳﺸﻪ از راه ﺑﺤﺜﻬﺎي آزاد در
ﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪاري ،ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﻳﻲ ،دﻳﻦ و
دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ،دﻳﻦ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ،دﻳﻦ
و آزادي ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .ﻓﻀﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد
رﺳﺎﻧﻪ اي در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﺮان،
ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در
رﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮد ،دﻳﮕﺮ
رﻫﺒﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر را ﻫﻢ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪاري روي
آورﻧﺪ .در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ
آرﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﺎﺑﻨﺪ و اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺷﺮﻳﻜﺎن ،دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ
آﺋﻴﻦ ﻫﺎي ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ دو
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ رﻳﺸﻪ دواﻧﻴﺪه
اﻧﺪ ،ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻨﺪ.
)*( – ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪه اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
در ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎﻳﻨﺲ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮر و
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ و ﻫﺮاﻟﺪ ﺗﺮﻳﺒﻮن اﻧﺘﺸﺎر
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 – ١ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﻬﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﻧﻮﺷﺘﻪ دﻛﺘﺮ ش.ن .ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ،ﺟﻠﺪ
اول از ﺻﻔﺤﻪ  132ﺑﺒﻌﺪ .ﻛﺘﺎب در ﺳﺎل
 1365در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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بحث آزاد
پيرامون چگونگی گذار از
بحران به دمکراسی در
ايران
سخنران :

آقای ابوالحسن بنی صدر
ھموطن عزيز !
در پی مبارزات بی امان و خستگی
ناپذير ملت ايران بر ضد استبداد و
وابستگی دير پای مستولی و حاکم بر
وطن که نزديک به سه دھه زير
پوشش دين ،صدمات و ضايعات
جبران ناپذيری بر کشور وارد آمده
است ،نظر ما بر اينست که با برگزاری
بحث ھای آزاد در زمينه انديشه و عمل
و نگاه نقادانه به تاريخ مبارزات
مردم ايران در دوران معاصر ،به
طرحی نو و راه کارھای در خور برای
بازيافت استقالل وآزادی و بنا بر اين،
مردمساالری می توانيم دست يابيم.
زمان ،بيشتر از ھميشه ،زمان شرکت
در جنبشی ھمگانی برای رھائی وطن
از چنبره نظام واليت فقيه است.
بنابراين دعوت عام ما ازھمه
ايرانيانی است که نسبت به سرنوشت
وطن خويش احساس مسئوليت کنند و
بر آنند که با شرکت خود در تبادل
انديشه ھا ،می خواھند ،با پيشنھاد
انديشه آزادی و روش زيست مستقل
و آزاد ،در جنبش مردم خود شرکت
کنند.
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