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ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺷﻜﺴﺖ؟
New

اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ  :اﻳﻦ ﻓﺼﻞ را در
ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﺪ  :در
ﻗﺴﻤﺖ اول ﮔﺰارﺷﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺧﻮد  ،از » اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
« رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ در ﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻴﺰ
و
اﻳﻢ
ﮐﺮدﻩ
ﮔﺰارﺷﻬﺎﯼ ﺧﺒﺮﮔﺰارﻳﻬﺎ و

ﺷﻤﺎره 736

ا ز  18آﺑﺎن ﺗﺎ  1آذر 1388

ﺗﺮس از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ؟
◄ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب؟  -ﺷﻌﺎر ﻧﻮﻳﺴﻲ و ﺗﺮﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ  -ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮان؟
-

ﻧﺸﺎﻧﺪن ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ در ﻛﻼﺳﻬﺎ :ص3

◄ ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن  :6-ص4
◄ ﻣﺮاﺣﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان – : 2ص6

◄ زوج ﺧﺎﻣﻨﻪ اي – اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در ﻣﻨﺘﻬﺎي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻲ
رﺳﻤﻴﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد :ص8
◄  66ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﮔﻢ ﺷﺪ؟  -اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻗﻬﺮﻣﺎن واردات – رﻛﻮد ﺻﻨﻌﺖ و : ...ص10
◄در 13آﺑﺎن  ،88ﻣﺮدم اﻳﺮان وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ،ﻓﺮآورده  13آﺑﺎن  58را ﻧﻔﻲ ﻛﺮدﻧﺪ :ص11
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻣﺤﺮك ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮان ،از آﻣﺮان و ﻣﺄﻣﻮران ،ﺗﺮس از ﺳﻘﻮط رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﻴﺰد ،ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺘﺎري ﺑﺪﺗﺮ از آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮان رژﻳﻢ ﺷﺎه و ﺑﺴﻴﺎري از زﻳﺮ دﺳﺘﺎن آﻧﻬﺎ رﻓﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮس اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺳﺮان ﺳﭙﺎه
و ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺮان دو ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻮﺟﻮد در رژﻳﻢ را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ رژﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ در درون رژﻳﻢ و ﻧﻘﺶ روز اﻓﺰون ﺳﭙﺎه
در دوﻟﺖ و ،...ﻫﻤﻪ ،ﺑﺎزﺗﺎب اﻳﻦ ﺗﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻟﺨﺘﻲ ﻋﻘﻞ ﺧﻮﻳﺶ را آزاد ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،در ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﺤﻮﻟﻲ ،ﻣﺮگ در ﻧﻜﺒﺖ
ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﺎ و ﻓﺴﺎدﻫﺎ ﻧﻤﻲ آورد .ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺤﻮل از اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺒﺮان
داده ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﺎر ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺴﻲ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺘﺮﺳﺪ.
در ﻓﺼﻞ اول ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﮔﺮدآورده اﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﺮس آﻣﺮان و ﻣﺄﻣﻮران رژﻳﻢ را از ﺗﺤﻮل ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در ﻓﺼﻞ دوم ،ﻗﺴﻤﺘﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮدﺗﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻴﻢ .در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،ﻗﺴﻤﺖ دوم ﮔﺰارش در ﺑﺎره ﻣﺮاﺣﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ،اﻳﻦ ﺑﺎر ،ﻧﻘﺶ و
ﺗﺤﻮل ﻣﺮدم و اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ را در اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در دﺳﺘﺮس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ.
در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ،ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺮ ﻫﺎ در ﺑﺎره ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ را ﮔﺮد ﻣﻲ آورﻳﻢ .اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻛﻪ وارد ﻛﺮدن زﻳﺎن ﺑﺰرگ
ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان و ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻛﺸﻮر ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺑﺤﺮان ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان آن را ﻧﺪارد!؟
در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺧﺒﺮﻫﺎ و داده ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ ﻣﺮدم را ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺟﻤﻊ آورده اﻳﻢ .وﺿﻌﻴﺖ وﺧﺎﻣﺖ ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدي
ﻧﻴﺰ ﻣﺮدم را از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و ﻛﺸﻮرﺷﺎن آﮔﺎه ﻣﻲ ﺳﺎزد.
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ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﮔﻠﺰار

ج-ﭘﺎﻛﻨﮋاد

ﻓﺮﻳﺪ راﺳﺘﮕﻮ

ﻧﻘﺶ اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي
دراﺳﺘﻘﺮاراﺳﺘﺒﺪاد ﻓﻘﻴﻪ در اﻳﺮان

در ﭼﻪ ﻧﻮع ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻋﺪام و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ

در  13آﺑﺎن  1358ﺗﻌﺪادي از ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ در ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻇﺎﻫﺮا"ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ وﻟﻲ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از
دﻳﻮارآن ،آﻧﺠﺎ را اﺷﻐﺎل ﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻋﺪه ﺑﻌﺪا" در اﻃﻼﻋﻴﻪ
اي ﺧﻮد را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻴﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .در آن روز
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻪ ﺧﻼف ﻋﺮف دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻞ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻋﺪه اي از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ
دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻣﻮر داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪ .ﺑﺨﺼﻮص
ﻛﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﻘﻼب اﻳﺮان ،ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺎه اﺟﺎزه ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻌﻨﻮان
ﭘﻲ ﮔﻴﺮي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮود و ﺑﺮدن او ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﻀﺎي آن ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺳﻲ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ،اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﺮ ﻫﺎي
واﻗﻊ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ ،آﻧﻬﺎراﺣﺎﻛﻲ از ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻠﺦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ :

ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪاﻓﻌﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮر
آﻟﻤﺎن
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ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﺳﻼم
اﺣﺘﺮاﻣﺎً از ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺗﻴﺪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ.
ﻗﺼﺪ اراﺋﺔ ﻣﻄﻠﺒﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻜﺘﻪ اي از " ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ؟  -اﮔﺮ
در رأس ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ؟" دارم .ﻗﺒﻞ از آن ،ﻳﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻠﻲ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﻨﻜﻪ ،اﮔﺮ ﺣﺮﻛﺖ اﻋﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ،
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي اﺳﺎﺳﻲ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﺳﭙﺎه ﻧﺸﻮد ،ﭘﺲ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻪ ﻓﺠﺎﻳﻊ
دﻳﮕﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﻛﺖ وﺳﻴﻌﺘﺮي ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮد؟ و ﭼﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ
ﺑﻪ روﺷﻦ ﻛﺮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،وﻗﺘﻲ رژﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺪت و
وﺳﻌﺖ و آﺷﻜﺎرا ،ﺧﻮد ﮔﻮﺷﻪ اي از ﭼﻬﺮة ﻛﺜﻴﻔﺶ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﮔﺬاﺷﺖ؟ دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﺟﺎي روﺷﻦ ﻛﺮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ؟ ) (1ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﮔﺮ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ رژﻳﻢ ﺿﺮﺑﺔ اﺳﺎﺳﻲ وارد ﻧﺸﻮد ،ﺑﺮاي
زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ آن ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ .دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ .و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻋﺘﺼﺎب اﺳﺘﺎدان آزادﻳﺨﻮاه ،ﻃﺮﻓﺪاران رژﻳﻢ ﺧﻮد
را ﻃﺮﻓﺪار داﻧﺶ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ و آزادﻳﺨﻮاﻫﺎن را ﺿﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ .اﮔﺮ
اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻼك ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ،ﭘﺲ در اﻳﻦ ﺻﻮرت
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت دﻳﮕﺮ ﻫﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دارد(2) .
ﻣﺜﻼً اﮔﺮ روﺷﻨﻔﻜﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎر در ﺻﻨﺎﻳﻊ ،اﻋﺘﺼﺎب ﻛﻨﻨﺪ،
رژﻳﻢ و ﻓﺎﺳﺪان ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ و آزادﻳﺨﻮاﻫﺎن
و ﻣﺼﻠﺤﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﺪ آﺑﺎدﮔﺮي .و در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ در
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ اش ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﻖ در
ﻫﺮ دو زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) .در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ در اﻳﺮان اﻣﺮوز ،ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت
ﺑﺰرگ آﻣﻮزﺷﻲ و رﻓﺎﻫﻲ و ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ و  ...ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،ﺻﺮف
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮ زﺣﻤﺖ اﺳﺖ ( ) (3و
دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ واﻗﻌﻴﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﻗﺘﻲ ﻛﻼﺳﻬﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻃﺒﻖ
روال ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد ،داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ) ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد
ﻗﺸﺮ درس ﻧﺨﻮان ( ﺑﻪ وﻳﮋه در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺑﺮﺧﻲ
دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺎﻳﻪ و دﻳﮕﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ.
ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎ ﻛﻼً ﻋﻘﻼﻧﻲ و ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻢ،
اﻳﺮان اﻣﺮوز را از ﺑﻌﻀﻲ ﺟﻬﺎت ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻳﻌﻨﻲ اﻓﻌﺎل و ﺗﺤﻤﻴﻼت رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﻈﻮر
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ (4) .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﮕﺎه در ﺟﺎي درﺳﺖ
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ در ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﺳﭙﺎه
ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ .اﺻﻮﻻً در ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﺳﭙﺎه ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
در ﺟﺎي درﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .و از ﻧﺘﺎﻳﺞ رﻓﺘﺎرﻫﺎي
ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي اﻣﺮوز ،از ﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺧﻴﻠﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و اﺳﺘﺎدان
ﺟﺪﻳﺪي درﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻴﺴﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
آن ﺑﻮد ﻛﻪ وﺿﻊِ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﻲ
ﮔﺴﺘﺮده ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻳﻚ اﺷﺘﻌﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ )*( .اﻣﺎ
ﺷﻤﺎ آن را رﻳﺴﻚ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ .ﻣﺎ از اﻳﻦ رژﻳﻢ و
اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه اﻳﻢ ،ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم در
زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﭘﻴﻜﺎر ﻛﻨﻴﻢ (5) .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﻜﺎري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ وﻟﻲ
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺮ را ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺣﻖّ اﻳﻦ رژﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي آدم ﺑﻮدن را رﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻌﺬ ب ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ
)**(.
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ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻨﻮزاز اﺳﺘﺒﺪادي ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ آزاد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﻘﻴﻪ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ رﻓﺖ .
ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺒﺪاد دﻳﻨﻲ از ﻫﺮ اﺳﺘﺒﺪادي ﺑﺪﺗﺮ
اﺳﺖ  .از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻴﺪه و اﺧﻼق و آرﻣﺎن آدﻣﻲ در
راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﻖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺒﺪادﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ
ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻳﺎ ﻧﮋاد ﺑﺮﺗﺮ و ﻳﺎ اﻳﺪﺋﻮﻟﮋي ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﻲ آﻳﻨﺪ  ،ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺒﺪاد دﻳﻨﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻤﻲ زﻧﻨﺪ .
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد دﻳﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﺨﺘﺮ از اﺳﺘﺒﺪادﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
زﻳﺮا  ،اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺘﻲ دارد ﻛﻪ در ﭘﺮﺗﻮ آن  ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اذﻫﺎن
ﺧﻮد را آزاد از ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺲ ﻛﻨﻨﺪ و دروﻏﻬﺎي اﺳﺘﺒﺪاد
دﻳﻨﻲ ﻋﻴﺎن ﺷﺪه و ﻣﺮدم ذﻫﻨﻴﺖ ﺧﻮد را از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺒﻲ و
ﻣﻄﻴﻊ ﺑﻮدن  ،ﺑﻪ آزادي ﺧﻮاﻫﻲ و ﺧﻮد را ﺻﺎﺣﺐ وﻻﻳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ
داﻧﺴﺘﻦ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ .
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ﺟﻨﺒﺶ آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﭘﻴﺮوز ﻣﻴﺸﻮد
اﮔﺮ( 6) ..
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،ﻛﺎرﮔﺮان و اﻋﺘﺮاض
ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﻳﺮان و ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﻮﻳﮋه ﺟﻮاﻧﺎن در
ﺗﻈﺎﻫﺮات روز ﻗﺪس و  13آﺑﺎن ﺟﻨﺒﺶ آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان
در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣﻌﻨﻲ داري اﺳﺖ و ﻣﻲ رود ﺗﺎ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ را ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ آراﻣﮕﺎه اﺑﺪي ﺧﻮد ﺑﺴﭙﺎرد .در اﻳﻦ اﻳﺎم ﺑﺎ
ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ )ﻫﺮ ﺷﻐﻞ و ﻣﻘﺎﻣﻲ( ﭼﻪ در ﻛﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار و ﭼﻪ در ﻣﻨﺰل و
ﻣﺴﺠﺪ و ﭼﻪ در ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻳﺎ ﺻﻒ ﻧﺎﻧﻮاﺋﻲ و ﭼﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
و ﭼﻪ در ادارات دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﺮف ﻣﻲ زﻧﻲ اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ
ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ »
اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮوﻧﺪ«.
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺮگ
دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﻜﺮاﺳﻲ
و زﻳﺴﺘﻦ در اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي
اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻧﺸﻮد ﻫﻴﭻ ﺿﻤﺎﻧﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﻛﻨﺎري ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺘﻮان ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ
دﻳﮕﺮي را ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن دﻳﮕﺮي ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﻤﻮد.
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ﺷﻤﺎره 736
ﺑﻪ راﺳﺘﻲ دﻳﮕﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ،
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ رژﻳﻢ از اداﻣﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﺪه اي
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﮔﺎه و ﺧﻮب ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد اداﻣﻪ
دﻫﻨﺪ؟! و ﻣﻬﻢ اﻳﻨﻜﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي
ﺑﺎ اوﺿﺎع آﻣﻮزﺷﻲ ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،
رﻓﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ ،ﭼﻪ ﺟﺎي
ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺳﺖ؟!
اﻛﻨﻮن در اﻳﺮان ،در ﺑﺴﻴﺎري از اوﻗﺎت
در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ،ﻣﺸﻜﻞ ﺣﺎد وﺟﻮد
داد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي رژﻳﻢ اﺻﻼً
اﻣﻜﺎن روﺷﻨﮕﺮي دﻳﮕﺮان ،ﺳﻠﺐ
ﻣﻴﺸﻮد.

َأْنِ ﻟﻠﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮا أَنْ ﺗَﺨْﺸَﻊ ﻗُﻠُﻮﺑﻬﻢ ﻟﺬﻛْﺮِ
اﻟﻠﱠﻪ و ﻣﺎ ﻧَﺰَلَ ﻣﻦَ اﻟْﺤﻖﱢ و ﻻ ﻳﻜُﻮﻧُﻮا ﻛَﺎﻟﱠﺬﻳ َ
ﻦ
أُوﺗُﻮا اﻟْﻜﺘﺎب ﻣﻦْ ﻗَﺒﻞُ ﻓَﻄﺎلَ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ اﻟْﺄَﻣﺪ
ﻓَﻘَﺴﺖ ﻗُﻠُﻮﺑﻬﻢ و ﻛَﺜﻴﺮٌ ﻣﻨْﻬﻢ ﻓﺎﺳﻘُﻮنَ
)(16

آﻳﺎ ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده اﻧﺪ
ﻫﻨﮕﺎم آن ﻧﺮﺳﻴﺪه ﻛﻪ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻳﺎد
ﺧﺪا و آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻧﺮم
]و ﻓﺮوﺗﻦ[ ﮔﺮدد؟ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﭘﻴﺶ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻛﺘﺎب داده
ﺷﺪ و ]ﻋﻤﺮ و[ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ درازا
ﻛﺸﻴﺪ ،و دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺳﺨﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و
ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻮدﻧﺪ؟)آﻳﺔ 16
ﺳﻮرة ﺣﺪﻳﺪ (
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺎد و
داﻧﺸﮕﺎه در درﺟﺔ اول و ﺑﻘﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﻪ
در درﺟﺔ ﺑﻌﺪ - ،در ﺻﻮرت وﺟﻮد
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ – ﺟﻠﻮﺗﺮ
رﻓﺘﻪ و در ﻋﻤﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ) اﻳﻨﻜﺎر ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
( ،و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ از اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻤﻠﻜﺮد
اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي اﻧﺘﻈﺎر رود .ﺗﺸﻮﻳﻖ
و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺮاي اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ) و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺻﻮرت ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺪن
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﻗﺎﺑﻞ وﻗﻮع اﺳﺖ ( .اﻟﺒﺘﻪ
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ و
ﺑﻴﺸﺘﺮ ،از ﻣﻀﺮات رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻴﺪ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﺷﻤﺎ ،ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻴﻜﻨﻢ
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺮات ﺻﺤﻴﺤﻲ اراﺋﻪ
ﻧﻤﻮدﻳﺪ.
*  -اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻋﻘﻞ ﭘﺴﻨﺪ و ﻗﺪم
ﺑﻪ ﻗﺪم و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ و
ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت.
**  -واﻟﺒﺘﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن ،ﺣﺬف وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ و ﺣﺬف ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي و
ﺣﺬف ﺳﭙﺎه .ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻏﻨﻲ
و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻣﻜﺮاﺳﻲ واﻗﻌﻲ )
ﻃﻲ ﻣﺪﺗﻲ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻧﻪ ﺷﺘﺎﺑﺰده(.
● ﻳﺎدآوري :ﺷﻤﺎره ﮔﺬارﻳﻬﺎ از اﻳﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن
ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ،
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻢ

ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻫﻤﻮﻃﻦ
ﮔﺮاﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺤﻖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آﻧﺴﺖ
ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﻳﺮان از
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ و ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ
ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﻴﺎﺳﺎﻳﺪ:
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ
ﭘﺮدازم ﻛﻪ »اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن« اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده
اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺪام
اﺳﺖ:
● ﺟﻨﺒﺶ ﭘﻴﺮوز ﺟﻨﺒﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ دارد .ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻨﺶ اﺳﺖ و
واﻛﻨﺶ ﻧﻴﺴﺖ .ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻛﻪ در واﻛﻨﺶ
ﻓﺮو ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ از آن
ﻗﺪرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ
آﻧﺴﺖ .وﻗﺘﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺤﺪوده
رژﻳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺟﻨﺒﺶ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي
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اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺷﻜﺴﺖ؟
ﻣﻤﻜﻦ ،ﺟﻨﺒﺶ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﭘﺲ ﻗﺪرت ﻣﺘﺠﺎوز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ
ﻣﺤﺪوده ﺟﻨﺒﺶ و ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي آن
را ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺟﻨﺒﺸﮕﺮان ،از آﻏﺎز ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ
ﭘﺎ را از داﻳﺮه اي ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ
اﻧﺪ ،ﺑﻴﺮون ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻬﺎد .اﻳﻦ روﻳﻪ ﺟﺎم
زﻫﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻲ
ﺷﻮد و درﺟﺎ آن را ﻣﻲ ﻛﺸﺪ:
اﻟﻒ – رژﻳﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ
از »ﻣﺤﺪوده ﻣﻤﻜﻦ« ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﻲ
ﮔﺬارد .ﭘﺲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺬارد
ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻤﺎﻧﺪ و
ﺑﺘﺪرﻳﺞ ،ﻓﺮو ﺑﺨﻮاﺑﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﺷﺪت ﺳﺮﻛﻮب ﻫﻴﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ
ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ ﻧﺪارد .ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ
رژﻳﻢ را ﻫﺪف ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ب – ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻨﺒﺶ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻋﺮﺻﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ اﺳﺖ ،آﻣﺎدﮔﻲ
ﻻزم را ﺑﺮاي روﻳﺎروﺋﻲ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺨﺶ
ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻟﺬا ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﻮد .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ در
ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ ﺣﺎﻛﻢ ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﻘﻮق ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ را ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻜﺎر آن ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺎدل ﻗﻮا
در درون رژﻳﻢ را ﺑﺴﻮد ﺟﻨﺎﺣﻲ و ﺑﺮ
زﻳﺎن ﺟﻨﺎح دﻳﮕﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ .اﻳﻦ
واﻗﻌﻴﺖ ،از زﺑﺎن ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن
»اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن« اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ:
" ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰاﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺑﻄﺎل ﺷﻮد
و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .اﻳﻦ را
ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺪاﻳﻲ دﻳﻦ
از ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻗﺮاري
ﭼﻮن
ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ
ﻫﻢ
دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ
دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ در ﻛﺸﻮري ﻣﺜﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ
ﻓﻌﻼ ـ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ روزﮔﺎران ـ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻴﺴﺖ«.
ﺑﻴﺎن ﻗﺪرت ﺑﺪون ﺗﻨﺎﻗﺾ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ
ﺑﻴﺎن ،اﻧﺪازه دوري آن را از اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
در اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﮔﻮﻳﻨﺪه اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد را ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ و
دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ را ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ! .اﮔﺮ در
اﻳﺮان دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺑﻪ روزﮔﺎران ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ در آن از
ﭼﻪ رو اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﮔﻮﻳﻨﺪه دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ
ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ،اﻋﺘﺮاض او ﺑﻪ رﻓﺘﺎر
ﺟﺎﺋﺮاﻧﻪ آﻗﺎي ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻲ دارد؟
اﮔﺮ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ در اﻳﺮان اﻣﺮوز ﻛﺎرﺑﺮد
ﻧﺪارد ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺎ
ﻣﻮﺳﻮي ،ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟
آﻳﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻳﻚ رژﻳﻢ
اﺳﺘﺒﺪادي ،وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ
ﺷﻮﻧﺪ؟ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﺋﻲ ﻫﺎ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ
اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺎ
ﻣﻮﺳﻮي ،ﺗﻐﻴﻴﺮي در راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ ﺟﺎﺋﺮ
ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ آورد .زﻳﺮا ﺑﻨﺎ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮ زﺑﺎن آوردن
ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻨﻲ در ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺒﺪاد زده ﻧﻴﺰ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﻪ رﺳﺪ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از
ﻛﺸﻮر ﺑﺮ زﺑﺎن آﻳﺪ .ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺮورده ﻫﺎي
اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻲ ﺳﭙﺮﻧﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ از
آﻧﭽﻪ دارﻧﺪ ،ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻬﻮش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﺮز ﻓﻜﺮ ﺟﺰ ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﻜﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﭘﻴﺶ از ﻫﺮﻛﺎر ،ﻫﺪف و
ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ از اﺑﻬﺎم
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .وﮔﺮﻧﻪ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﻦ ﻳﺎ آن
روش ﺑﻪ اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،ﺧﻮد را
در ﺑﻨﺪ ﻧﻘﺶ اﻳﻮان ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻠﺤﺎظ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎرج
ﻛﺮدن ﻫﺪف و ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ از اﺑﻬﺎم،
ﻳﺎدآوري دو ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺴﻲ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ:
● ﭘﻴﺶ از ﻣﻠﻲ ﻛﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ،
ﻧﻈﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻫﺎ را ﻧﻴﺰ »ﻣﻤﻜﻦ« ﻫﺎ و
»ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ« ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ .ﺑﺮاي
ﻣﺜﺎل ،رزم آرا ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻣﻠﻲ ﻛﺮدن ﻧﻔﺖ ﺑﻮد .او در ﻣﺠﻠﺲ
ﮔﻔﺖ:
ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻬﻨﮓ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺴﺎزد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را
اداره ﻛﻨﺪ؟ ﻣﺼﺪق و ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ او
رﻫﺒﺮي ﻣﻲ ﻛﺮد ،ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮ
اﻳﺮان ،ﺑﻴﺶ از وﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻠﻲ
ﻛﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻫﻤﻴﺖ دارد .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﺳﺘﻘﻼل ،اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را اداره ﻛﻨﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ
در »ﻣﺤﺪوده ﻣﻤﻜﻦ« ﻳﻌﻨﻲ اﺑﺪي ﮔﻤﺎن
ﺑﺮدن ﺳﻠﻄﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮاﻳﺮان و در
ﻣﺤﺪوده اﻳﻦ ﺳﻠﻄﻪ ،دﻳﮕﺮ »ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ« درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ
زﻳﺮا ﺳﻬﻢ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻄﻲ ﺑﺎز
ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
در روزﻫﺎي ﭘﻴﺶ از ﻛﻮدﺗﺎي 28
ﻣﺮداد  ،1332ﺑﻨﺎ ﺑﺮ  2ﺳﻨﺪ ،اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ راﻫﻲ ﺟﺰ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﺼﺪق وﺟﻮد
ﻧﺪارد .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺳﻠﻄﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و
اﻣﺮﻳﻜﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ
اﻳﺮان ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮدﺗﺎ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻗﺮارداد ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ،در آﻣﺪ اﻳﺮان
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻮري
ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺖ،
ﺟﺎي ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر داد و
ﻫﻤﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻌﻼوه ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
● ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب اﻳﺮان ،اﻫﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ و
ﻧﻴﺰ اﻫﻞ دﻳﺎﻧﺖ ،ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻞ را
»ﻣﺤﺪوده ﻣﻤﻜﻦ« ﮔﺰﻳﺪﻧﺪ :ﻃﻠﺐ
اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻮرد و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﺖ و ﺧﻠﻊ ﻳﺪ از ﺷﺎه،
ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺘﺒﺪادي ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻮرد .آن
زﻣﺎن ،آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﻫﻤﭽﻮن اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن اﻣﺮوز ،ﺷﺎه را از اﻧﻘﻼب ﻣﻲ
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و دﻋﺎ ﻣﻲ ﻛﺮد اﻳﺮان ﮔﺮﻓﺘﺎر
اﻧﻘﻼب ﻧﺸﻮد! .اﺳﺘﺮاﺗﮋي ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﻛﻪ در »ﻣﺤﺪوده
ﻣﻤﻜﻦ« ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺷﻜﺴﺖ
ﺧﻮردﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎزان دروغ
ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺎي از »داﻳﺮه ﻣﻤﻜﻦ«
ﺑﻴﺮون ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،در درون و ﺑﻴﺮون از
ﻣﺮزﻫﺎ ،از »ﻣﺤﺪوده ﻣﻤﻜﻦ« ﺑﻴﺮون
آﻣﺪﻧﺪ و در ﻓﺮاﺧﻨﺎي ﺑﺎز ،ﺷﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮود
را دﺳﺘﻮر روز و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﺖ ،ﺑﺮ
اﺻﻮل اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و رﺷﺪ ﺑﺮ
ﻣﻴﺰان ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺧﻮاﺳﺖ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .در روزﻫﺎي ﭘﻴﺶ
از ﺷﺮوع ﺟﻨﺒﺶ ،اﻫﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ آﻗﺎي
ﺧﻤﻴﻨﻲ ،در ﻧﺠﻒ ،ﭘﻴﺎم دادﻧﺪ ﻛﻪ
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺸﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻴﻬﺎ
آﻣﺎده اﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﺷﺎه را ﺑﺒﺮﻧﺪ .در اوج
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ،ﺑﺎ
ﺳﻮﻟﻴﻮان ،واﭘﺴﻴﻦ ﺳﻔﻴﺮ اﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻳﺮان،
ﺗﻮاﻓﻖ »اﺗﺤﺎد روﺣﺎﻧﻴﺖ و ارﺗﺶ« را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ،اﻣﻀﺎء
ﻛﺮدﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي
اﺳﺘﺒﺪاد )ﺳﭙﺎه و دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب و ﺟﻬﺎد
ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ و(...
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻤﻜﻦ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ،
اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻮد و ﻛﺎر ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺒﻬﻜﺎرﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺒﺪادﻫﺎ ﻛﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ
اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻼﺑﻲ اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ
دﻳﮕﺮي اﺳﺖ .اﻣﺮوز آﻗﺎي ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﺻﻔﺖ ﺗﻘﻠﺒﻲ دادن ﺑﻪ اﻳﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺳﻮا ،ﺟﺮم ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ،ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ و
ﺑﻪ ﺟﺎي ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ،ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ
ﺷﺪن ،ﻛﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺘﻘﻠﺐ و ﻣﺠﺮم اﺻﻠﻲ ،ﺑﺮاي ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن
ﺗﻘﻠﺐ و ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ ،ﺷﺎخ و ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ﻛﺸﺪ!
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺎر داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن
و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺧﻮد و
ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺟﻨﺒﺶ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
واﻛﻨﺶ و اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ را از آن ﺧﻮد و
ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺮدن اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ،
اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ را از آن ﺧﻮد ﻛﺮدن
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪن از »ﻣﺤﺪوده
ﻣﻤﻜﻦ« و ﻫﺪف ﻛﺮدن اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن وﻻﻳﺘﻲ ﻛﻪ آﻗﺎي
ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ و در ﺑﺮاﺑﺮ دﻧﻴﺎ،
ﺑﺪان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در
ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت ،ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ ﻛﺮد .ﻛﻮﺗﺎه
ﻛﺮدن ﻋﻤﺮ رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ –
ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﺎر و ﺑﻜﺎر ﺑﺴﺘﻦ
ﺗﺪاﺑﻴﺮﺿﺮور ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻛﺮدن
ﺟﻨﺒﺶ ،ﻧﺎ ﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﭘﻴﺮوزي ،ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره
ﻧﻈﺮﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮاﻣﻲ را از
روﺷﻨﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
 - 1اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان روﺷﻦ
ﺷﺪه اﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﺟﺎي روﺷﻦ ﻛﺮدن
اﺳﺖ؟ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ .ﭼﺮا ﻛﻪ
اﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم از ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﻻزﻣﻪ ﻳﻚ
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ از
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺧﻮد ﺑﺮ ﭘﻴﺮوزي ﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن،
آﮔﺎه ﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ
ﭘﻴﺮوزي رﺳﻴﺪه ﺑﻮد .ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺮار ﺑﺮ
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎ وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ )ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ( ،ﭘﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان از
اﻳﻦ ﺗﺮس ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا اﻳﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دﻳﮕﺮي ﺑﮕﺮدد ،رﻫﺎ ﺷﻮد .ﺣﺎل آﻧﻜﻪ،
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ،ﺑﺴﺎ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻳﺎن ﺧﻮد
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم را ﻣﻲ
ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﺪف را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
ﻛﺮدن اﻳﻦ رژﻳﻢ ﺑﺎ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ،
اﻳﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺎز ﺑﻪ زﻳﺎن
ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻗﺘﻲ از اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺟﻨﺒﺶ از »رﻫﺒﺮاﻧﺶ« ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ،
ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻮﻳﺶ را اﺑﺮاز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﺮﺳﻬﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺟﻨﺒﺸﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﭼﻮن آﻧﻬﺎ را ﻛﺴﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
»رﻫﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،
اﺛﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ،اﺛﺮ ﺳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و
ﺟﻨﺒﺶ را از ﭘﺎ در ﻣﻲ آورد.
ﺑﺴﺎ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎﺷﺎن ،از
ﻫﺪف ﺷﺪن وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ،ﻣﻲ
ﺗﺮﺳﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﻜﻪ راه ﺑﺮاي ﺣﺮ ﺷﺪن
ﺑﺎز اﺳﺖ و اﻳﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ،ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﮕﺮدد ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن را ارج ﻣﻲ ﻧﻬﺪ و ﺑﻪ
ﻫﺮﻛﺲ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺳﺘﻌﺪادش ،ﻣﺠﺎل
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺑﺪﻳﻦ
ﻗﺮار ،ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم
را ﻫﺪف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺮزي ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ
ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﮔﺮوﻫﻬﺎﺋﻲ از
ﻣﺜﻠﺚ زور ﭘﺮﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي
را ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ،اﻣﻜﺎن ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري
داده ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ و زدودن ﺗﺮﺳﻬﺎي دﻳﮕﺮ ،ﻛﺎر
ﻻزم دوﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺟﻨﺒﺶ را
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و ﻋﻤﺮ رژﻳﻢ ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺧﻴﺎﻧﺖ و
ﻓﺴﺎد را ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 - 2اﺳﺘﺪﻻل اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ
ﻫﺮﮔﺎه اﺳﺘﺎدان اﻋﺘﺼﺎب ﻛﻨﻨﺪ ،رژﻳﻢ
ﺟﻨﺒﺶ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺿﺪ داﻧﺶ و ﺧﻮد
را ﺟﺎﻧﺒﺪار داﻧﺶ ﻗﻠﻤﺪاد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
اﺳﺘﺪﻻل اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
دو ﻛﺎر ﻣﻐﺰ و ﻗﻠﺐ را ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ:
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ﺑﻴﺎن آزادي را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ،ﭼﻮن ﺧﻮن ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ
ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻔﺎي اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرگ اﻳﺠﺎب
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻛﺎر و ﺧﻼق
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﺋﻲ را رژﻳﻢ
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و درﭘﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ آن ﻣﻲ
ﺷﻮد .ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻨﺴﺖ :آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ رژﻳﻢ
اﻣﻜﺎن داد داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ را ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻨﺪ و
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻄﻴﻞ را ﻫﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن ﻗﻠﻤﺪاد
ﻛﻨﺪ؟
اﻣﺎ اﻋﺘﺼﺎب در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ – ﻛﻪ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺴﺎ ﺿﺮورت ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﺪ -ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻛﺮدﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻔﺎ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻋﺘﺼﺎب در
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻨﺠﻲ و
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﻛﻪ رژﻳﻢ را از
ﺳﺮﻛﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﻳﻜﺴﺮه ﻧﺎﺗﻮان ﻛﻨﺪ.
ﻗﺎﻋﺪه اي ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ از آن
ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﺪ ،از ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻗﻮاي
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ رژﻳﻢ اﺳﺖ .ﺑﺴﺎ ﺗﻮأم ﻛﺮدن
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﻛﺎر در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اداري ،زودﺗﺮ دﺳﺘﮕﺎه
ﺳﺮﻛﻮب رژﻳﻢ را از ﻛﺎر ﻣﻲ اﻧﺪازد.
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﻛﺮاﻣﺖ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ و
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﮕﺎن اﻳﻦ ﺣﻘﻮق
را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺿﺪ ﺣﻘﻮق و
ﻣﻘﺮراﺗﻲ را اﺟﺮا ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮاﺋﻲ ﺟﺰ
زور ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻟﻔﺘﻲ ﻣﻴﺎن ﻗﺸﺮﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آورد .ﻫﻢ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاري – ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ
ﻣﺤﺘﻮاﻳﺶ ﺣﻘﻮق و ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن و
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ و ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ – را
ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻢ
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺻﺎﺣﺐ اﺧﻼق و ﻓﺮﻫﻨﮓ آزادي ﻣﻲ
ﺷﻮد.
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،ادارﻳﺎن و
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ روﺷﻲ را
آزﻣﻮده اﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎر ﺳﺎز و آن ،ﺑﻜﺎر
ﺑﺮدن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺮرات وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺮاي
ﺑﻼاﺟﺮا ﻛﺮدن اواﻣﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮﻧﺪه دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﺟﻤﻬﻮر
ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ اﻳﻦ روش را ﺑﻜﺎر ﺑﺮﻧﺪ،
دوﻟﺖ ﺟﺎﺋﺮ و ﺟﺎﺑﺮ زود ﺗﺮ از ﭘﺎ در ﻣﻲ
آﻳﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﺟﻨﺒﺶ از ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ
زود ﺑﻪ زود روﺷﻬﺎ و ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﺪ.
 - 3ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻛﻪ
ﺗﻮأم ﻛﺮدن درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ
در ﺟﻨﺒﺶ ،ﻛﺎر ﺳﺨﺘﻲ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻫﺎي
دﻳﮕﺮ او ،در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
ﻣﺤﻞ درس و ﺑﺤﺚ ﺟﺪي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺪارد .در
ﺳﺎﻟﻬﺎي  ،42 - 39ﻛﻤﻴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﺟﻤﻬﻮر
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ و
ﻫﻢ ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ،از ﺑﺎﺑﺖ
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ،
ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ
رژﻳﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺒﺎرز را ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺗﻮان درس
ﺧﻮاﻧﺪن را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ را
دﺳﺖ آوﻳﺰ ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺒﺎرز ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﻨﺎن ﺷﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﺪل ﻫﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎل را ﻧﻴﺰ
ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ در زﻧﺪان.
از ﻣﻴﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ،اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺳﻴﺎﺳﻲ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﮕﺮدد ،از ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺷﺪ.
اﺳﺘﺒﺪاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در
ﻳﻚ رﺷﺘﻪ دوﮔﺎﻧﮕﻲ ﻫﺎ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻛﺮده
اﺳﺖ .از آﻧﻬﺎ ،ﻳﻜﻲ دوﮔﺎﻧﮕﻲ زﻧﺪﮔﻲ
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ﺷﻤﺎره 736
در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﻲ
ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن را،
ﺑﺮاي اﻃﻼع و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻘﻮق ،در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب؟  -ﺷﻌﺎر
ﻧﻮﻳﺴﻲ و ﺗﺮﺳﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ -
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮان؟  -ﻧﺸﺎﻧﺪن
ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ در ﻛﻼﺳﻬﺎ:
ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب دروﻧﻲ در
ﺣﻮزه اﻣﻨﻴﺘﻲ؟ آﻳﺎ ﺳﻌﻴﺪ
اﻣﺎﻣﻲ ﻣﺮده اﺳﺖ؟
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﮔﺰارش زﻳﺮ واﺟﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﻲ در ﺑﺎره ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ از
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻮدﺗﺎي  22ﺧﺮداد اﺳﺖ:
روزي ﻛﻪ ﺳﻌﻴﺪ اﻣﺎﻣﻲ ﺑﺎ داروي
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ
ﻛﺴﻲ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻛﻤﺘﺮ از
ﻳﻚ دﻫﻪ ﻳﺎران و ﻫﻤﻔﻜﺮان وي ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻫﻤﻪ ارﻛﺎن ﻧﻈﺎم را ﺗﺴﺨﻴﺮ و ﻗﺪرت را
ﻋﻤﻼً ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ
رﻫﺒﺮي ﻧﻈﺎم ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎزي ﺷﻄﺮﻧﺞ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻴﺶ و ﻣﺎت و آﻟﺖ ﻓﻌﻞ ﺷﻮد!
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎي رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد
از ﺑﺎﻧﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﻂ ﺑﻮد و از اﻳﻦ ﺑﺎزي
ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮﻛﺲ دﻳﮕﺮي ﺳﺮدر ﻣﻲ آورد
ﺳﻮدي ﻧﺒﺨﺸﻴﺪ و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ
ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻬﻨﻪ ﻛﺎر ﻧﻈﺎم را در ﭼﺮﺧﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻳﺎران ﺳﻌﻴﺪ اﻣﺎﻣﻲ،
آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺳﻌﻴﺪ اﻣﺎﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎري از
روﺷﻨﻔﻜﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺮان وﻣﺘﻔﻜﺮان رده اول اﺻﻼح ﻃﻠﺒﻲ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎرﻳﺎن و دﻳﮕﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﺧﻮد در ﺗﺎﺳﻴﺲ وزارت اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻼﺷﻬﺎي زﻳﺎدي
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ
ﻃﻮﻣﺎر ﺳﻌﻴﺪ اﻣﺎﻣﻲ ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﺪ و ﻣﺴﻴﺮ
ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺣﺬف ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ
رﺳﻴﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﻜﻪ اﺻﻞ داﺳﺘﺎن ﺑﺎ
ﻣﺮگ ﺳﻌﻴﺪ اﻣﺎﻣﻲ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻣﺎﻣﻲ ﻳﺎ ﻛﺸﺘﻦ وي در
ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻫﺸﺪاري ﺑﺮاي اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎﻧﻲ
ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري ﻫﺎي رﻫﺒﺮي
ﻧﻴﺰ در ﻫﺮاس ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ،
ﻳﺎران و ﻫﻤﻔﻜﺮان ﺳﻌﻴﺪ اﻣﺎﻣﻲ ﭘﺲ از
ﻣﺮگ او ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ در ﺳﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ
ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺴﺐ اﻧﺤﺼﺎري
اﻗﺘﺪار را از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻬﺎد ﻓﺮاﻫﻢ
ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻲ
وﻗﻔﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﻜﺎر
درﺟﺮﻳﺎن دﻫﻤﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎ ﻛﻤﻚ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ رﻫﺒﺮي ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ آﺷﻜﺎر در
ﺑﺮاﺑﺮﻳﻜﻲ از دو ﺑﺎل ﻗﺪرت ﻳﻌﻨﻲ
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﺬف رﻗﻴﺐ ﺷﺪه و
ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺳﻌﻴﺪ اﻣﺎﻣﻲ ﻳﺎران و
ﻫﻤﻜﺎران وي ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﭼﻬﺮه ﻫﺎي
اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ
)دادﺳﺘﺎﻧﻲ اﻧﻘﻼب( ،ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
)ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻃﻼﻋﺎت( و ﻧﻴﺰ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
)ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ،ﻛﻴﻬﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ اﻳﺮان و
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ( رﺧﻨﻪ
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ﺗﺮس از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ؟
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻣﻬﻢ ﻗﺪرت
را در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮد درآوردﻧﺪ.
آﻧﺎن ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي رﻫﺒﺮي و
ﻣﺪﻳﺮان ﻻزم اﺳﺖ را اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻬﺎد ﺗﻬﻴﻪ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه درﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﺑﺎ دو ﺣﻮزه ﻳﺎد ﺷﺪه دﻳﮕﺮ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ در رﻫﺒﺮي ،در اﻧﺘﺼﺎب
اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه
در ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﺳﭙﺎه و ﻧﻴﺮوﻫﺎي
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ،ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارك و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﻳﻲ
را ﻛﻪ در وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در اﺧﺘﻴﺎر اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﺳﭙﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺳﺮار
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،ﺷﺨﺼﻲ و ﺗﻤﺎم ﮔﺰارش
ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد
ﺗﻚ ﺗﻚ اﺷﺨﺎص درون ﻧﻈﺎم ﺗﻬﻴﻪ و
ﺿﺒﻂ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ را ،ﺗﻤﺎﻣﺎ دراﺧﺘﻴﺎر
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .از دﻳﮕﺮ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺖ
رﻫﺒﺮي و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺖ ﻛﻪ
ﺗﻤﺎﻣﺎ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺖ از ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺒﺮي،
ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اﺑﺰار ﻛﻨﺘﺮل و اﻣﻨﻴﺘﻲ
از ﻗﺒﻴﻞ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ،
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻨﻮد ،ﻛﻨﺘﺮل از راه دور ،ﻛﻨﺘﺮل
ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را
ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﺳﺮار و اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺧﻮد را ﺗﺎ رده ﻫﺎي
ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎدي در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ و
ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮي در ﻣﻮرد
اﺷﺨﺎص ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ
اﻓﺸﺎﮔﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن را ﺑﻪ ﺳﻜﻮت وادار ﻛﻨﺪ .ارﺳﺎل
ﺳﻲ دي ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﺻﻮت و
ﻓﻴﻠﻤﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻓﺮاد اﻋﻢ از
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻳﺎ راﺑﻄﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل
ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺑﺮاي آﻧﺎن ،اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن را ﻛﻪ ﻏﺎﻓﻞ از
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﻳﺎران ﺳﻌﻴﺪ
اﻣﺎﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ
ﺳﻜﻮت وادار ﻣﻲ ﻛﺮد .ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت در ﺧﺼﻮص ﭼﻬﺮه ﻫﺎي
ﻣﺸﻬﻮري از زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از
اﻋﺘﺮاف ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ
از اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺧﺼﻮص اﺷﺨﺎﺻﻲ
ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪي و دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ
ﻛﺎرﺳﺎز ﺑﻮده و آﻧﺎن را وادار ﺑﻪ ﺳﻜﻮت
و ﻳﺎ دﺳﺖ ﻛﻢ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﻲ
دردﺳﺮ ﻧﻤﻮد .اﻃﻼع از اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮﺧﻲ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎي زﻧﺪاﻧﻲ ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻄﺮﻳﺎﻧﻔﺮ و دﻳﮕﺮان در
دوران ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﺸﺎن در ﭘﺴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و
اﻃﻼﻋﺎت وزارت ﻛﺸﻮر در ﺧﺼﻮص
ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ ،و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻗﺘﻞ و
ﺟﺮح و ﻳﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻳﻦ اﻣﻮر داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ ،ﻋﻤﻼ اﻳﻦ اﻓﺮاد را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻳﺎران ﺳﻌﻴﺪ اﻣﺎﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺘﺮاﻓﺎت اﺧﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺷﻜﻨﺠﻪ اﻓﺮاد در
زﻧﺪاﻧﻬﺎ در ﺑﺎره ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﺑﺎره ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﺎن ،داﺷﺘﻦ
آن اﻃﻼﻋﺎت در ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺑﺴﻴﺎر
ﻛﺎرﺳﺎزﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ
اﻓﺮاد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ﺗﻨﺪرو ﺑﻪ
زاﻧﻮ درآورد ،ﻗﺪرت اﻃﻼﻋﺎت و
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻳﺎران ﺳﻌﻴﺪ اﻣﺎﻣﻲ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و
اﺳﺮاري از اﻳﻦ اﻓﺮاد اﻋﻢ از ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺣﻮزه زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺸﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻮري را از
آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺖ و راﻫﻲ ﺟﺰ ﻫﻤﻜﺎري در

ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺘﺮاف ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺣﻮزه ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه وارد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﮓ
رواﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ،دادﺳﺘﺎﻧﻲ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻗﻀﺎﺗﻲ از ﺟﻨﺲ ﺳﻌﻴﺪ
اﻣﺎﻣﻲ در ﻳﻚ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه ﻗﻀﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﻴﺶ از آن ﻧﻴﺰ
ﺑﺎ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﻲ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻬﺮه
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﺴﻨﻲ اژه اي ،رازﻳﻨﻲ،
روح اﷲ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن و ﻓﻼﺣﻴﺎن از ﻓﻌﺎﻻن
اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺟﻮان ﺗﺮ و
ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي آﻧﺎن در
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ اﻳﻔﺎ ﻛﺮدﻧﺪ.
اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻨﺎد ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﺣﻮزه
ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺣﻮزه
ﻗﻀﺎﻳﻲ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس را
ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ روزﮔﺎري از ﻓﻌﺎﻻن اﻣﺮ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزي و ﺣﺬف رﻗﺒﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،در
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻗﺮار داد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
راﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻳﺎران ﺳﻌﻴﺪ
اﻣﺎﻣﻲ و ﻳﺎ اﻓﺸﺎ ﺷﺪن و ﺑﻲ آﺑﺮوﻳﻲ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ
ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ راه ﭘﻴﺶ رو ﻳﻌﻨﻲ
ﺣﺬف ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﻪ )ﻧﻈﻴﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاي
ﺳﻌﻴﺪ اﻣﺎﻣﻲ ﺣﺎدث ﺷﺪ( ،ﺣﺬف ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺮاﻧﺪازي ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ )اﻋﺪام( و ﻳﺎ اﻓﺸﺎ و ﺑﻲ آﺑﺮوﻳﻲ
ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دو راه ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ
ﺧﻮدﻛﺸﻲ وﻳﺎ اﻋﺪام ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ،
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻤﻜﺎري در ﻗﺎﻟﺐ
اﻋﺘﺮاف و ﺗﻨﺒﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺧﺮﻳﺪن زﻣﺎن
اي
آﻳﻨﺪه
ﺑﺮاي
ﺷﺎﻳﺪ
دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن
ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي
ﺑﻴﺮوﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد
ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﻓﻌﺎﻻن اﺻﻼح ﻃﻠﺐ از
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮي ﻫﺎﻳﻲ از
ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﻲ و ﻧﻴﺰ
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ
ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ،ﻛﻴﻬﺎن و ﺑﺮﺧﻲ
دﻳﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﺮﻓﺪار ﺳﻌﻴﺪ اﻣﺎﻣﻲ
ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻨﺠﺎل دﺳﺖ
دادن ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺑﺎ زﻧﺎن در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ را ﻣﻲ
ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت داﻧﺴﺖ.
ﺗﺴﻠﻂ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺣﻮزه اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻛﻨﺘﺮل
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﻞ آن ،ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻬﺎ و
ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و وﺑﻼﮔﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﮔﻤﻨﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭼﻬﺮه اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
اﻳﻦ ﺳﻄﻮر اﻓﺸﺎي آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آزار و
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺳﺮان اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در
زﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺑﺎره
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪان ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻲ
رﺳﺪ .آزار و ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص
اﻓﺮادي ﺻﺎدق اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺮه
اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺣﺰﺑﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﻲ ﻓﻌﺎل
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
آزادي و ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﻲ و دﻳﺪن روزﻧﻪ
اي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻫﻴﺠﺎن ﺳﻨﻲ و
ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮد ،در اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺗﻨﺒﻴﻪ

و ﻣﺠﺎزات ﺟﺴﻤﻲ و ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻛﻪ ﭼﻨﺪان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻧﻈﺎم و ﻳﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻲ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ اوﻻ زﻫﺮ ﭼﺸﻢ از آﻧﻬﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﺣﻤﺘﻲ
اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺗﺮس و ﺧﻮد
ﺳﺎﻧﺴﻮري را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻛﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آﻧﭽﻪ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺒﺪادﮔﺮان ﺑﻮده ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻜﺲ
داده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﻳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﻲ اﻋﺘﺮاﻓﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اي ﺑﻮده و
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪان ﺷﻜﻨﺠﻪ و آزار
ﺟﺴﻤﻲ ﺑﺮ اﻋﺘﺮاف ﻛﻨﻨﺪه وارد ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد .در واﻗﻊ ،اﻋﺘﺮاف ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﻴﺰ
ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻻن و اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﻈﺎم ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،از ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻌﻴﺪ اﻣﺎﻣﻲ ﻛﻪ
ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر
از زﻣﺎن رﻫﺒﺮي آﻳﺖ اﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي را
ﺷﻜﻞ ﻣﻲ داد ،دور ﺷﺪه و در ﺻﺪد
ﻛﺴﺐ ﻣﺠﺪد ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ
ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﺼﻞ و وارد ﺣﻠﻘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻳﺎ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮔﺮدﻳﻨﺪ .ﻣﻲ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫﻤﻪ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ در
ﻣﺜﺎل،
ﺑﺮاي
ﺑﻮدﻧﺪ.
ارﺗﺒﺎط
دﻛﺘﺮﺧﺪاﻳﺎري ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎون
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻮد درﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد در
زﻧﺪان ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺖ اﻣﺮوز ﻧﺼﺐ اﺳﺖ،
ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﺑﺎ آﻧﻜﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ ﭼﺸﻢ
او را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎزﺟﻮي ﺧﻮد را
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .زﻳﺮا ،زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ
ﻳﻜﻲ از ادارات ﻛﻞ وزارت اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻮد اﻳﻦ ﺷﺨﺺ )ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎزﺟﻮ( ﻛﺎرﻣﻨﺪ
دون ﭘﺎﻳﻪ وي ﺑﻮده اﺳﺖ .وي اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ
را ﺑﺎ ﺑﺎزﺟﻮ درﻣﻴﺎن ﻣﻴﮕﺬارد ﺑﺎزﺟﻮ
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺧﺪاﻳﺎري ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ را
ﺑﺎز ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻫﺮدو ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را در آﻏﻮش
ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺎري در ﻣﻮرد
ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻋﻤﻼً ﻳﻚ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب
ﮔﺮوﻫﻲ و ﺣﺰﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از زﻣﺎن
ﻣﺮگ ﺳﻌﻴﺪ اﻣﺎﻣﻲ آﻏﺎز و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﻴﻦ دوره رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .در
واﻗﻊ ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ
اﺻﻼح از درون و ﺗﺴﻮﻳﻪ دروﻧﻲ ﺣﻮزه
اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻳﻚ
ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ! اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي
ﺧﻮد ﺟﻮش ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺣﻖ
ﺧﻮاﻫﻲ و آزادي ﻃﻠﺒﻲ ﺧﻮد آورده و
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﻮد و ﻓﻀﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز
ﺳﻴﺎﺳﻲ درﻛﺸﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻧﻈﺎم درﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻨﻴﺘﻲ –
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود و ﭼﻬﺮه ﻫﺎﻳﻲ را
ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻣﻨﻴﺘﻲ داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از
داﺳﺘﺎن دوم ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺣﺪي از ﻣﺴﻴﺮ
دور ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻲ
ﮔﺮداﻧﺪ .ﭼﻬﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻌﻴﺪ
ﺣﺠﺎرﻳﺎن در داﺧﻞ و ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻬﺮه
ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺧﻮد را
اﺻﻼح ﻃﻠﺐ و ﻳﺎ ﺧﻂ دﻫﻨﺪة آن ﻣﻲ
داﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،از ﻣﻬﺮه ﻫﺎي
اﺻﻠﻲ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﻳﺎ ﻫﻤﻜﺎران و
ﺣﺎﻣﻴﺎن آن ،ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﻦ
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ﺑﺴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﺑﺮاي
ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎرﻳﺎن
را ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺣﻜﻢ
اﻃﻼﻋﺎﺗﭽﻲ و ﻓﺮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ وزارت
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد ﻳﻜﻲ داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ ،اﻳﻦ
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻪ اﺻﻮﻻً ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺤﻮﻻت
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ
اﺗﻜﺎ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ اﺳﺖ .ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻋﺘﺮاف ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ
آزاد ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻤﮕﻲ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي
اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ از زﻣﺎن
روي ﻛﺎر آﻣﺪن ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺧﻂ ﻓﻜﺮي
ﺷﺎن از اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎري ﻋﺒﺚ و ﺑﻲ
ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ.
ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻬﻀﺖ اﺧﻴﺮ و ﻳﺎ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﻛﻠﻴﺖ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
اﻗﺸﺎر ﻣﻠﺖ در آن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده
اﻧﺪ ،ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺑﺮﻗﺮاري آزادي ﻋﺪاﻟﺖ و
ﺣﻘﻮﻗﻤﺪاري و داﺷﺘﻦ ﺣﻖ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ .وﻟﻲ از ﺳﻮي
ﺳﺮان اﺻﻼح ﻃﻠﺒﻲ و اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ﻳﻚ
ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب درون ﻧﻈﺎم و اﺻﻼح
ﭼﻬﺮه ﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺤﻔﻮظ
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ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
»ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ را ﺑﺎ ﻣﻬﺮ
ﺟﻬﺎد اﺷﻐﺎل ﻛﺮدﻳﻢ« .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻳﻦ ،ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺮح
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي آﻧﻄﻮر ﻛﻪ
واﻧﻤﻮد ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﻃﺮح ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ ﻛﻪ »داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻴﺮو
ﺧﻂ اﻣﺎم« ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :در  2آﺑﺎن  ،1388ﻧﺎﻃﻖ
ﻧﻮري دروغ و راﺳﺖ را در ﺑﺎره ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در آﻣﻴﺨﺘﻪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺎ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺎد در ﺗﺼﺮف ﺳﻔﺎرت
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

●آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻨﻲاﺳﺪي ،داﻣﺎد آﻗﺎي
ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻬﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن
آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ را در ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻬﺎد
ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﻦ از ﺳﻔﺮي ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺸﺘﻢ،
ﻣﻨﺰل ﻣﺎ در ﻗﻠﻬﻚ روﺑﻪروي ﺑﺎغ
اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻮد .از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺎده ﺷﺪم،
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﮔﻔﺖ و ﮔﻔﺖ
ﻛﻪ ﻣﺎ از رادﻳﻮ ﺣﻜﻢ ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ،
ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﻜﻢ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻳﻦﻛﻪ
اﻣﺎم ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﻮد در
ﺟﻬﺎد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺣﻜﻢ اﻣﺎم
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﺸﺎن ﻫﺴﺘﻴﺪ و رادﻳﻮ اﻋﻼم
ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮدﻳﻢ و
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻋﺪهاي از ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻮانﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﻮرا را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد آﻗﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﻣﺎم
ﭘﻴﻐﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ از
ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮﻳﻢ و ﺟﻬﺎد در ﻣﺴﻴﺮ
درﺳﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻗﺎ در ﺟﻬﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﺎرﻫﺎ را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ او
اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ و ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ در
ﺟﻬﺖ اﻣﺎم ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺮﺣﻮم
ﺑﻬﺸﺘﻲ ﭼﻮن از ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ داﺷﺖ و ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻟﻄﻒ داﺷﺖ و ﻣﺮا ﻗﺒﻮل داﺷﺖ،
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻓﻼﻧﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻮانﻫﺎ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻛﻨﺎر ﺑﻴﺎﻳﺪ ...در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ آن ﻣﻬﻨﺪس
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ﻫﻢ ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻮدم ،ﺷﻮرا ﻫﻢ ﺑﻮد،
ﺷﻮرا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﺪ ،اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻲﻛﺮد و آن آﻗﺎﻳﺎن ﻫﻢ ﻣﻲآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ
اﻳﻦﻛﻪ در ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺎ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻨﺼﻮﺑﻴﻦ
دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺮﻓﻤﺎن ﺷﺪ.
آنﻫﺎ ﻟﻴﺒﺮال ﻣﺰاج ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺪهاي
از آنﻫﺎ ﻛﺮواﺗﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺻﻼً ﺑﻪ ﺟﻬﺎد
ﻧﻤﻲﺧﻮرد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم در ﺗﺪارﻛﺎت
ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪاي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم و آنﻫﺎ رد
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ زﻳﺎد ﺟﻮر
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه دﻋﻮاﻳﻤﺎن ﺷﺪ و ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﻣﺎ در آنﺟﺎ ﺳﺮوﺻﺪا ﻛﺮده ﺑﻮد و آﻗﺎي
ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ زﻧﮓ زد .ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ دارم ﻛﻪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﻲ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و
ﺳﻼم و ﻋﻠﻴﻚ ﻛﺮدﻳﻢ .اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت
ﻣﻌﺮوف را ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ز ﻳﺎران
ﭼﺸﻢ ﻳﺎري داﺷﺘﻴﻢ« و ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا
ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﻣﺎ را زدهاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل اﺧﺘﻼف دارﻳﻢ ،ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﻋﺪهاي ﺑﺎ ﻫﻠﻲﻛﻮﭘﺘﺮ از ﭘﺎدﮔﺎن ﺣﺮ ﺑﻪ
ﻗﻢ ﻣﻲروم ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ اﻣﺎم
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ را روﺷﻦ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ از ﺧﺪا
ﺧﻮاﺳﺘﻪ رﻓﺘﻢ اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎن
رﺳﻴﺪم ،دﻳﺪم ﻛﻪ ﻫﻠﻲﻛﻮﭘﺘﺮ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻫﻢ آﻗﺎي ﺳﺮدار اﻓﺸﺎر را
ﺳﻮار ﻛﺮدم و ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﻢ رﻓﺘﻴﻢ.
ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺻﺒﺢ ﻗﺒﻞ از آنﻛﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﻦ رﻓﺘﻢ و آنﻫﺎ
ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﺰارش ﻧﺪاده
ﺑﻮدﻧﺪ و آﻗﺎ رﺿﺎ را ﻫﻢ ﺑﺮدم .ﺑﻪ اﻣﺎم
ﻋﺮض ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺟﻬﺎد ﺟﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺟﻬﺎد ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﻫﻢ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و دوﻟﺖ
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻛﻨﺎر ﻧﻤﻲآﻣﺪ .ﺑﻪ رﺿﺎ
اﺷﺎره ﻛﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﻴﻦ آﻗﺎ ﻳﻚ
داﻧﺸﺠﻮي ﺳﺎدهزﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ
ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،ﺑﺎ آﻗﺎي
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮاي ﺟﻬﺎد ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ
ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮوم و اﻳﻦﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺘﻮن
ﻗﺎﻳﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﺘﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻢ و ﺳﭙﺲ
اﻳﻦﻫﺎ را ﺻﺪا ﺑﺰﻧﻢ ،اﻣﺎم ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ
رﻳﺨﺖ و ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ آﻗﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ
اﻳﻦ ﻗﺼﻪ را ﺣﻞ ﻛﻨﺪ و اﻻ ﻣﻦ ﺧﻮدم
اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ در واﻗﻊ
ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻣﺎم ﺑﻮد ﻛﻪ و اﻻ را ﻣﻄﺮح
ﻣﻲﻛﺮد .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ آﻗﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ ﮔﻔﺘﻴﻢ و
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻣﺎ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ را از ﺟﻬﺎد
ﺑﻴﺮون ﻛﺮدﻳﻢ .ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﺪم و
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و وارد ﺷﺪﻳﻢ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻬﺎد را از

دﺳﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻴﺮون آوردﻧﺪ و
ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺻﺤﻴﺢ
ﺑﻮد .ﺟﻬﺎد را ﺑﻨﻲ اﺳﺪي ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ
ﺗﺼﺮف ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري ،از
ﺟﻤﻠﻪ در ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺖ:

●  ...ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ،ﺑﭽﻪﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻫﻤﻴﻦﺟﺎ ﻫﻢ ﻻﻧﻪ
ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ
ﺟﻬﺎد در ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.
آﻗﺎي اﺻﻐﺮزاده و دﻳﮕﺮان ﻫﻤﮕﻲ در
ﺟﻬﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﻨﺪ .ﺷﻮرا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ
..
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري ،راﺳﺖ و

دروغ را ﺑﺎ ﻫﻢ در آﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ :او ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻣﻲ دﻫﺪ ﭼﺴﺎن ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ را از
دﺳﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺪر آورده اﺳﺖ.
وﻗﺘﻲ ﺑﻨﻲ اﺳﺪي ﺑﻪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﮔﻔﺖ:
ﻃﺮﺣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده ام ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ
آن اﻳﺮادي وارد ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻨﻲ ﺻﺪر از او
ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻛﺪام ﻃﺮح؟ و او ﭘﺎﺳﺦ داد ﻃﺮح
ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ .ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
اﻳﻦ ﻳﻜﻲ را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺪر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
و آن را وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻬﺎر روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزي
اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
اﻳﻨﻚ ،ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
»ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ را ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺟﻬﺎد اﺷﻐﺎل
ﻛﺮدﻳﻢ« .ﭘﺲ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﻨﺎن روي ﻧﺪاده
اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ .ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري و
ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﺟﺮاي
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ
دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي ﻳﻚ ﻃﺮح ﻛﻪ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺎ اﻃﻼع ﻣﻮﺳﻮي ﺧﻮﺋﻴﻨﻲ ﻫﺎ
اﺟﺮا ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﻲ داﻧﻴﻢ
ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ روﺑﺮت ﭘﺎري اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ ،ﻃﺮح ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي در اﻣﺮﻳﻜﺎ،
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﺴﻴﻨﺠﺮ و راﻛﻔﻠﺮ و اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮي
ﺗﻬﻴﻪ و در اﻳﺮان ،ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ
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ﺗﺮس از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ؟
اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﻛﻪ ﻧﺎﻃﻖ
ﻧﻮري اﻋﺘﺮاف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ او ﻧﻴﺰ در
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،داﻧﺴﺘﻦ
اﻳﻦ اﻣﺮ واﻗﻊ ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺒﺪاد وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻓﻘﻴﻪ را ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﺎ و ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ و ﻓﺴﺎدﻫﺎي
ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،از ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ
»اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ« ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻳﻜﻲ
ﺣﻤﻴﺪ ﻧﻘﺎﺷﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻃﻖ
ﻧﻮري ،ﺟﺰء ﻫﻴﺄت ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺎز
درﺧﻮر ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻧﺎﻃﻖ
ﻧﻮري ﻧﺎﻣﺰد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺷﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻮاد ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ را رواﻧﻪ ﻟﻨﺪن ﻛﺮد ﺗﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻧﮕﻠﻴﺴﻬﺎ را ﺑﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺑﺎ
ﺳﭙﺎه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪﻫﺎ از ﭘﻴﺶ
ﺷﺮﻃﻬﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رژﻳﻢ،
اﻧﺤﻼل ﺳﭙﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ! اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر ﺑﺎ ﺳﭙﺎه – ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ
ﻧﻘﺶ اول را در ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ
ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ و
اﻣﺜﺎل ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﻲ آﻣﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﻠﺢ را
درﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺷﻬﻮت ﻗﺪرت ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻊ از دﻳﺪن
ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﺷﺪ  -و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي
دﻳﮕﺮ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮ
ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻣﻲ
داﻧﺴﺖ وﻗﺘﻲ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪ،
اﻣﺮﻳﻜﺎ را ﻣﺤﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ
ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او
ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪاد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد
ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ.
ﻣﮕﺮ ﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻳﺪون ﺳﺤﺎﺑﻲ ،آﻗﺎﻳﺎن
ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ ،ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺗﻮاﻓﻖ
»وﺣﺪت ارﺗﺶ و روﺣﺎﻧﻴﺖ« را ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد
ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ،ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ؟ اﻣﺎ آن
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﭙﺎه ﺑﻼ اﺟﺮا ﺷﺪ
و ﺳﭙﺎه ﻳﻜﭽﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﺒﺪاد
را ﺑﺎزي ﻛﺮد و اﻳﻨﻚ ﺻﺎﺣﺐ دوﻟﺖ و
اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻨﺪي از اﺳﻨﺎد
ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﭙﺎه و دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
اﻣﺎ ﺳﭙﺎه ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ دوﻟﺖ را
ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﺿﺪ
اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ را ﺑﺎزي ﻛﻨﺪ و ﻛﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻜﺸﺪ
ﻛﻪ ﻛﻨﮕﺮه اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﭙﺎه را ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
روﺑﺮت ﭘﺎري ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪارك و
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ در ﺑﺎره اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ
دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر دﻫﺪ،
ﺗﺮﺟﻤﻪ آن را از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﮔﺬراﻧﺪ.

* ﺷﻌﺎر ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻫﺎ رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﺴﺘﻮه آورده
اﻧﺪ:
◄ ﺷﻌﺎر ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻫﺎ ،آﻧﻬﻢ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي
ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ »رﻫﺒﺮ« ،رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آورده اﻧﺪ:
● ﺣﺮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻪ
ﺷﺪت از ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻌﺎر
ﻧﻮﻳﺴﻲ در آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺼﺒﻲ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ در ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﺷﻌﺎرﻧﻮﻳﺴﻲ ﻫﺎ در
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺪي ﮔﺴﺘﺮش
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺣﺮاﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻛﻮﺷﺸﻬﺎﻳﺶ
ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻌﺎر ﻧﻮﻳﺲ ﻫﺎ ﺑﺠﺎﺋﻲ

ﻧﺮﺳﻴﺪه و ﺣﺘﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ از
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻌﺎر ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﻮد.
● ﺷﻌﺎر ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻫﺎ در اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر
ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ :ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر و
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد ،ﺣﺘﻲ در آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي واواك –
ﻣﺠﻠﺲ – وزارت ارﺷﺎد و ...ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ .در ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺳﺘﺸﻮﻳﻲ ﻫﺎي
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ادارات ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ و ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﺑﻪ
ﺷﺪت ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻳﺎدآور
روزﻫﺎي آﺧﺮ رژﻳﻢ ﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
● ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﺗﻬﺮان آﻛﻨﺪه از ﺷﻌﺎرﻫﺎﻳﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻛﻴﻮﺳﻚ ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ
– ﻛﻴﻮﺳﻚ ﻫﺎي ﺑﺮق – دﻳﻮارﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
● در ﭘﺸﺖ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻫﺎي اﻛﺜﺮ اﺗﻮﺑﻮس
ﻫﺎ ﺷﻬﺮي – ﺑﺮ روي ﺑﺪﻧﻪ آﻧﻬﺎ – ﺑﺮ روي
ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﻜﻨﺎس ﻫﺎ و ...ﺷﻌﺎرﻫﺎي
ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر و ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
و ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﻳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺰاران ﻗﻄﻌﻪ اﺳﻜﻨﺎس
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي از رده ﺧﺎرج ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ.
● ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺐ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ،
ﺷﺒﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ رواج دارﻧﺪ .ﺷﻬﺮك
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻲ ﻛﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ اﺻﻠﻲ
ﺳﻜﻨﺎي اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺒﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺷﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻳﺎري
ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ.
ﺷﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺷﻬﺮك ﺣﺎﻛﻲ از
آﻧﻨﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻫﺎ از اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .

* ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه
اﻧﺰﺟﺎر ﻣﺮدم از رژﻳﻢ ﺑﺪل
ﮔﺸﺖ:
وﻗﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ
اﺑﺰار ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﺎر ﺑﻪ
ﺟﺎﻳﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ
رژﻳﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﻮاي ﺳﺮﻛﻮب
ﺧﻮد ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ اﻇﻬﺎر
ﺑﻴﺰاري از رژﻳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد :در روزﻫﺎي
ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ
روزه ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و
ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ :ﻳﻚ روز
ﻫﻨﮕﺎم آﻣﺪن ﻛﺮوﺑﻲ و ﻳﻚ روز ﻫﻨﮕﺎم
اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﻮي و ﻳﻚ روز
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﻳﻚ
روز در ﻣﻘﺎم اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ.
رژﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻲ ﻛﺮد در
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ دﻫﺪ،
ﻧﻴﺰ ،ﻧﺘﻮاﻧﺪ آراﻣﺶ را ﺣﻔﻆ و ﺑﻪ ﻫﺪف
ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .رژﻳﻢ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﻳﺮان ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ .ﺣﻀﻮر اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺧﻔﻘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ
اﻳﺮان ﺑﺮاﺳﺘﻲ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺖ.
ﻃﺮﻓﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
دوﻟﺘﻲ ﭼﻨﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ،ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺳﺎﻧﺴﻮر آزادي و
ﻣﺪاﺣﻲ از زورﻣﺪاري و زور ﺑﺎوري
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﮔﻮﺷﺰد ﻛﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ زﻳﺎن رژﻳﻢ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﺘﻲ ﻳﻚ روز اﻓﺘﺘﺎح آن
را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ را
ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل آﻣﺎده ﺗﺮ ﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺪل ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻼق ﮔﺸﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ
ﺑﻲ ﺻﺒﺮاﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪن
آن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮس ﺷﺪﻳﺪ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ،ﻣﺮاﺳﻢ روز ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻳﺎ اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ
اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ،ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ،ﺑﺪون
ﺣﻀﻮر رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺸﺖ.

* ﺷﻜﺴﺖ ﻃﺮح ﻧﺸﺎﻧﺪن اﻓﺮاد
ﺳﭙﺎه در ﻛﻼس ﻫﺎي درس
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل:
◄ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼع واﺻﻞ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﺑﺎ
ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﭼﻨﺪ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ،در ﭘﻲ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه و وزﻳﺮ آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﻲ ،ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ .ﺑﺮاي
آﻧﻬﺎ ﻛﺎرت ﺟﻌﻠﻲ ﺻﺎدر و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﻼس ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده
اﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻛﺎر
ﻛﻨﺘﺮل داﻧﺸﺠﻮ  -اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ
اﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﺮده
اﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ درﮔﻴﺮﻳﻲ ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه
آزاد ﺗﻬﺮان ﭘﻴﺶ آﻣﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻮ
رﻓﺘﻦ اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ﺷﺪ .در آن داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺟﻌﻠﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺎد ﻫﻤﮕﺎن را از
ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ آﮔﺎه ﻛﺮدﻧﺪ .ﻟﻮ رﻓﺘﻦ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﻼﺑﻲ ،ﻛﺎر ﻃﺮح را ﺑﻪ
ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﭙﺎه ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺞ و ﺣﺮاﺳﺖ را در
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
● ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺧﻮد وﻋﺪه ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ اﮔﺮ دو ﺑﺤﺮان را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪ،
وﺿﻌﻴﺖ آرام ﻣﻲ ﺷﻮد :ﻳﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺮدم در روز  13آﺑﺎن و دﻳﮕﺮي
اﺟﺘﻤﺎع داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳﺎل روز 16
آذر.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺳﺮان ﺳﭙﺎه از ﺗﺮس ﭘﻲ

آﻣﺪﻫﺎي ﺷﻜﺴﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در
»اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« در ﻛﻮدﺗﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .در
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮدﺗﺎ،
آن دﺳﺘﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﻮدﺗﺎ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ:

ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن 6-
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎزوي
ﻧﻈﺎﻣﻲ دو ﻛﻮدﺗﺎ
● در ﺳﺎل  ، 58ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻛﻪ آن
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد و ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ از
دﺳﺘﺶ ﺧﺎرج ﻛﺮد ،ﺳﭙﺎه ﻧﻴﺰ از دﺳﺖ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﺎرج و ﺗﺤﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺰب
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﺴﻦ آﻳﺖ ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺣﺰب
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻋﻀﻮ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﺰب زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻘﺎﻳﻲ ﺑﻮد .او ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮور
ﺷﺪﻧﺶ ،ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺮوﻳﺞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و
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ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﻓﻘﻴﻪ ﻗﺮار دادن ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮد .ﭼﺮا؟ زﻳﺮا ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ او و
ﺟﺎﻧﺒﺪاران
ﺣﺬف
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻫﺎﻳﺶ
دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻘﻼل و آزادي
ﺑﻮد ﺗﺎ ﻛﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ در اﻳﺮان ﭘﺎ ﻧﮕﻴﺮد
و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﻧﻴﺎﻧﺪازد .اﻓﺮاد ﺑﺎﻧﺪ زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن ،ﺑﺎوﺟﻮد
دﺷﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده ،ﺑﺎ اﻓﺮاد آن
ﺣﺰب در ﺣﺬف ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻠﻲ دﺳﺘﻴﺎر
ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺣﺴﻦ آﻳﺖ و
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻫﺎﻳﺶ ،در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ ﻧﻘﺶ
ﺳﻴﺎﺳﻲ دادن ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﻮد .ﺑﺎ
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي ،ﺳﭙﺎه در ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﻲ
و ﺧﺎرﺟﻲ ،ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و در ﻣﺴﻴﺮ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ
ﭘﻴﺶ رﻓﺖ .ﺗﺮﺗﻴﺐ دادن »اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ« و ﺗﻌﻄﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و
ﺗﺪارك ﻛﻮدﺗﺎ و ﻧﻘﺶ اوﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه در
ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  60ﺑﺎزي ﻛﺮد و
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﺟﻨﮓ ﺑﻤﺪت  8ﺳﺎل،
ﺳﭙﺎه را ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات رژﻳﻢ و
اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﻠﺢ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ
ﻛﺸﻮر ﺑﺪل ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن اﻳﻦ اﻋﻤﺎل و ﺗﺎﻳﻴﺪ
اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ را ،در
ﺑﺎره ﺣﺴﻦ آﻳﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺮور او ﻣﻲ
آورﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان دﺧﺎﻟﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ
واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ او و ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻧﺶ در
ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻧﻘﻼب ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮور او و ﻋﻨﻮان ﺷﻬﻴﺪ دادن
ﺑﻪ او ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ او ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻠﻴﺴﻬﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮآن ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺎم او را از
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻬﺪا ﺣﺬف ﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻫﻮاداران ارﺑﺎب ﻗﻮي ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺎم او
ﺣﺬف ﻧﺸﺪ.
● ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي
ﻣﺮﻛﺰي ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري ،در  14ﻣﺮداد
 ، 60در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪاش ﺗﺮور ﺷﺪ،
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺠﻴﺪ از او،
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاي ،ﮔﻔﺖ» :وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮا ،ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻂ
ﺧﺎﻟﺺ اﺳﻼﻣﻲ و ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪن ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ،رﺳﻮا ﻛﺮدن ﻣﻠﻲ ﮔﺮاﺋﻰ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم و ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺑﺖ ﺑﻨﻲﺻﺪر ،از
ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻬﻴﺪ آﻳﺖ اﺳﺖ ) ﺷﻨﻮد
اﺷﺒﺎح ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪي ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ،رﺿﺎ ﮔﻠﭙﻮر
ﭼﻤﺮﻛﻮﻫﻲ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻛﻠﻴﺪر ،ﭼﺎپ
اول ،ﭘﺎﺋﻴﺰ  ،1381ص (135
● ﺧﺎﻣﻨﻪاي ﻫﻢ دﺳﺖ ﺣﺴﻦ
آﻳﺖ،ﺣﺰب زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن و ﺑﻬﺸﺘﻲ را در
وارد ﻛﺮدن اﺻﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ »دﺳﺖ
ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ« ﻧﺎﻣﻴﺪ و ﮔﻔﺖ» :آن دﺳﺖ
ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ و اﻟﻬﻲ ﻛﻪ اﺻﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﮔﺬاﺷﺖ ،او ﻓﻬﻤﻴﺪ
ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮدن ﺑﻨﺎي
ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ اﺻﻞ
ﻧﻮراﻧﻲ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
وﺟﻮد دارد ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ) ﺳﺨﻨﺎن
ﺧﺎﻣﻨﻪاي در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان 23 ،
اردﻳﺒﻬﺸﺖ .(1379
ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از
دﻻﻳﻞ اﻳﺠﺎدش ،ﺣﺬف ارﺗﺶ ﺑﻮد،
آزاداﻧﺪﻳﺸﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ آن اﻋﺘﺮاض
ﻛﺮدﻧﺪ .زﻳﺮا ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺳﺒﺐ ﺑﺎز ﺳﺎزي اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻲ ﺷﻮد:
● ﺑﻨﻲ ﺻﺪر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﭙﺎه ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن و دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ
ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻲﺳﺎزﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻛﻤﻴﺘﻪ
اﻧﻘﻼب ،ﺗﻤﺎم ،ﺳﺘﻮنﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪاد ﺟﺪﻳﺪ
را دارﻳﺪ ﻣﻲﺳﺎزﻳﺪ .ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺎ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺴﺎزﻳﻢ ﻛﻪ از اﻧﻘﻼب
ﭘﺎﺳﺪاري ﻛﻨﺪ .اﻧﻘﻼب ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ زور را ﺑﺮدارد و اﻳﻦ را
ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺾ ﻛﻨﻴﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد
ﻳﻚ ﻧﻴﺮوي ﻣﺴﻠﺢ
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ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ اﻧﻘﻼب را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ!؟«
ﺟﻨﮓ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺧﻤﻴﻨﻲ و رﺟﺎﻳﻲ
و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﻤﻴﻨﻲ و دﺳﺘﻴﺎران او ﻓﺮﺻﺖ داد در
ﺧﺮداد  60ﻛﻮدﺗﺎ ﻛﻨﻨﺪ .از آن ﭘﺲ،
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ﺳﭙﺎه ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎرﻛﺸﺘﻪ ارﺗﺶ،
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﻠﺢ ،در ﭘﻲ ﻗﺒﻀﻪ
دوﻟﺖ ﺷﻮد.
● ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ،ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن ﺳﺎل
 ،60ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ارﺗﺶ در
ﺟﻨﮓ و ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺮدن ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﭙﺎﻫﻲ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎرﻛﺸﺘﻪ
ارﺗﺸﻲ ﭼﻮن ﺗﻴﻤﺴﺎر ﻓﻼﺣﻲ ﺷﺎﮔﺮد اول
دوره داﻧﺸﻜﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺎ  7ﺳﺎل
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﺎدي ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻧﻈﺎﻣﻲ در
داﻧﺸﻜﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺳﺘﺎد زﻣﻴﻨﻲ
ارﺗﺶ ،ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﻇﻬﻴﺮ ﻧﮋاد ﺑﺎ  25ﺳﺎل
ﺳﺎﺑﻘﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ دﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﻟﺸﮕﺮ،
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻓﻜﻮري ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ دوره
ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻮاﻳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل ، 7و
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻛﺒﻴﺮي و ﻧﺎﺧﺪا ﺣﻜﻴﻤﻲ و
درﻳﺎدار ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻠﻚزادﮔﺎن )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻧﻴﺮوي درﻳﺎﻳﻲ( و درﻳﺎدار ﺣﺴﻴﻦ
ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ و درﻳﺎدار ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي،
ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﺑﺎﻗﺮي ،درﻳﺎدار دارﻳﻮش
اﻣﻴﺮﻳﮕﺎﻧﻪ ،درﻳﺎدار ﺑﻬﻤﻦ ﺷﻔﻴﻘﻲ؛
زﻧﺪاﻧﻲ،ﻛﺸﺘﻪ ،اﻋﺪام ،ﺗﺼﻔﻴﻪ وﻳﺎ از ﻛﺎر
ﺑﺮﻛﻨﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ،رﺣﻴﻢ
ﺻﻔﻮي ،ﻣﺤﺴﻦ رﻓﻴﻖ دوﺳﺖ ،رﺿﺎ
ﺳﻴﻒاﻟﻠﻬﻲ ،ﻋﻠﻲاﺻﻐﺮ ﺷﻴﺨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻨﺠﻘﻲ ،اﺻﻐﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﻪ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻣﺤﻤﺪ زاده ،ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺰاﻳﺮي ،ﺣﻤﻴﺪ
ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ -28
29ﺳﺎل و درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از
اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺣﺪ
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺟﻨﮓ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻋﻬﺪه دار ﺟﻨﮓ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﺑﺮاي
ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدن ،ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺎره ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﻲ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ،در ﺧﺎﻃﺮات
ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ » :ﻣﺤﺴﻦ
رﺿﺎﻳﻲ ﻣﺸﻮرت داﺷﺖ ﻛﻪ از
ﻣﺤﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﻴﻢ .ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻴﻢ.
اﻣﺎم را ﻫﻢ زﻳﺎرت ﻛﺮد .اﺳﺘﺨﺎره
)ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان،
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ«
ﺧﺎﻃﺮات  29اﺳﻔﻨﺪ ،60ص(512
● ﭘﻴﺶ از ﺟﻨﮓ ،ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻃﺮح اﻧﺤﻼل
ارﺗﺶ را ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب آورد .ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮاي آن
ﻃﺮح ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺷﺪ .اﮔﺮ ارﺗﺶ ﻣﻨﺤﻞ
ﻣﻲ ﺷﺪ ،اﻳﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻮاي
ﺻﺪام ﺑﻲ دﻓﺎع ﺑﻮد و ﺳﻘﻮط ﻣﻲ ﻛﺮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺮاق ﻛﻪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﻣﺮﺗﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﺮد ،ﺧﺎﺋﻨﺎن
دﺳﺖ از ﺧﻴﺎﻧﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﺷﻴﺪن ﺷﻴﺮازه
ارﺗﺶ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺎزه
از ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺑﻪ ﺟﺎن ارﺗﺶ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :
»ﺧﻤﻴﻨﻲ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران را
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ارﺗﺸﻲ ﻫﺎ ﺷﺎه در رگ
وﭘﻮﺳﺘﺸﺎن اﺳﺖ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﺟﺎوﻳﺪﺷﺎه
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ارﺗﺸﻲﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺎه
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺪرت را در ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ اﺻﻞ و
ارزش ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﺟﺎوﻳﺪ ﺷﺎه را ﺑﻪ اﻳﻦ
دﻟﻴﻞ ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎه را ﺗﺠﺴﻢ آن
ﻗﺪرت ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮوز ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ
اﺣﺴﺎس اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ داﺷﺘﻦ ،را
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﻪ و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﻬﺎ
اﺣﺴﺎس ﻧﻔﺮت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎري
ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺪرت ﭘﺮﺳﺘﻲ
دﭼﺎر ﻧﺸﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﺪ ﺷﺨﺺ ﭘﺮﺳﺖ
ﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺴﻢ ﻗﺪرت
ﺷﺪه اﻳﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﻗﺪرت ﭘﺮﺳﺘﻲ
اﺳﺖ « ) ﺧﺎﻃﺮات  7ﺷﻬﺮﻳﻮر 60؛
ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ،ص(122
● از اﻳﺠﺎد ﺳﭙﺎه ﺑﺒﻌﺪ ،ﺳﭙﺎه ﺑﻜﺎر ﺣﺬف
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ روز،
در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺴﺖ .ﺣﺘﻲ

از  9ﺗﺎ  22نوامبر 2009

ا ز  18آﺑﺎن ﺗﺎ  1آذر 1388

ﺗﺮس از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ؟
روﺣﺎﻧﻴﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﻪ ﺗﺎزي ﺧﻮد را
ﺗﺮور ﻣﻲ ﻛﺮد )ﺗﺮور رﺑﺎﻧﻲ ﺷﻴﺮازي( .در
ﺧﺮداد  ،60ﺑﺮوي ﻣﺮدم ﺳﻼح ﻛﺸﻴﺪ و
ﻛﺸﺘﺎر ﻛﺮد .در آن ﺣﺎل ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ارﺗﺸﻲ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي
دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن از ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪﻧﺪ
ﺗﺎ در ﻛﻮدﺗﺎ و ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺮﻣﻲ
ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ .در ﺧﺎﻃﺮات
روز  28ﺧﺮداد  ، 1360ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ،آﻣﺪه اﺳﺖ » :اول ﺷﺐ،
ﻫﻤﺮاه آﻗﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﺑﻪ دﻳﺪن ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﭘﺎرك ﺧﺮم رﻓﺘﻴﻢ «.
ﻛﻮدﺗﺎي اول ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ – ﻫﺎﺷﻤﻲ –
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي – ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ و ...
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوي
ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎر
ﻣﺮدم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﻮدﺗﺎ زدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﻣﺴﺎل ﺳﭙﺎه و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺎ
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻗﺪام
ﻛﺮدﻧﺪ.
● ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو
و ﺣﻀﻮرش در ﺟﻨﮓ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ» :اﮔﺮ
ﺟﻨﮓ را اداﻣﻪ ﻧﻤﻲدادﻳﻢ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ و
اﻧﻘﻼب ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻲﺷﺪ .آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺷﺶ ﺳﺎل از  8ﺳﺎل ﺟﻨﮓ
ﺑﻴﻬﻮده ﺑﻮد و ﺳﺎلﻫﺎي ﺟﻨﮓ را  6و2
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲدادﻳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ
و اﻧﻘﻼب از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد « ) ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
در ﻛﻨﮕﺮه ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺳﺮداران و 16
ﻫﺰار ﺷﻬﻴﺪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن 10،اﺳﻔﻨﺪ (1379
● ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺑﻪ
ﻛﺎر ﺑﺮد ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﺴﺘﺮش آن ﺷﻮد
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻛﺘﺮ ﭼﻤﺮان و آﻳﺖ اﷲ
ﻻﻫﻮﺗﻲ ﺧﻄﺮ ﮔﺴﺘﺮش آن را ﻣﺘﺬﻛﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻣﻲ ﮔﻔﺖ »:آﻧﭽﻪ
ﻣﻦ ﻛﺮدهام و ﻣﻲﻛﻨﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و ﺑﺨﺼﻮص ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ،ﺧﻠﻖ و ﺧﻮي ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮي و
اﺳﺘﺒﺪاد راي و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺟﻮﻳﻲ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ .اﮔﺮاﻳﻦ ﺧﻠﻖ وﺧﻮ ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪ دﻳﮕﺮ ﻓﺎﺗﺤﻪ اﻧﻘﻼب ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ«
) اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ 7 ،آذر ( 59
● ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را در ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻻزم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻨﻪ ﺳﺮان ﺳﭙﺎه و ﺑﺮﺧﻲ از
روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺣﺎﻣﻲ ﻛﻮدﺗﺎ از ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
اﺑﺮاز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ،ﻫﻢ از آﻏﺎز ،ﻣﺮدم را از ﺧﻄﺮ
آﮔﺎه ﻛﺮد و در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ،ﻣﺎﻫﻴﺖ
ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن و دﻻﻳﻞ اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ را ﺑﺮ
ﻣﺮدم آﺷﻜﺎر ﻛﺮد .ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﺳﺮدار
ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ در ﻣﻮرد ﺑﻨﻲ ﺻﺪر و
ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻳﻪ او ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻜﺎر ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﺧﻲ
ﺳﺮداران ﺳﭙﺎه ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
در ﺟﻨﮓ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،ﻧﺎﺷﻲ از
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﺪن آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم از ﻧﻘﺶ
ﺳﭙﺎه و درﺳﺘﻲ ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
اﺳﺖ.
● در ﺳﺎﻟﻬﺎي اول اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ،
از ﺳﭙﺎه در ﻫﺮﺧﻄﺎﻛﺎري اﺳﺘﻔﺎده روز
اﻓﺰون ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺴﺘﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ« .در ﺑﺎره
ﻧﻘﺶ ﺳﭙﺎه ،در آن ﺧﻴﺎﻧﺖ ،ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ:
»وﻗﺘﻲ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و
ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻏﻴﺮ
ﺧﻂ اﻣﺎم وﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
دﻫﻬﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه
واﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ

ﻛﻪ ﺿﺪاﻧﻘﻼب در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﺮات
ﻋﺮض اﻧﺪام ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ « ) ﻣﻘﺎﻟﻪ
59/11/25؛ ذﺧﻴﺮه ﻫﺎي اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ،
ﺑﻨﻲﺻﺪر وﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،دﻓﺘﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ،ﭼﺎپ دوم،ﻣﺮداد 60ص( 66
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﻲ
ﺗﺮﻳﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺳﭙﺎه ،از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﻴﺲ،
ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﻴﻢ ،اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ:
 - 1ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از روﺣﺎﻧﻴﻮن
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪادي و
 – 2ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺣﺰاب و ﻧﺸﺮﻳﺎت و
 - 3ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺗﻬﺮان و
ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي و
 – 4ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  60ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻري و
 – 5ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و
 – 6ﺷﺮﻛﺖ در ﺣﺬف ارﺗﺶ و ﺟﺮﻳﺎن
ﺳﺎزي ﻫﺎي ﻛﻮدﺗﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو
ﻗﺒﻞ و ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ و
 – 7ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎ و
 – 8ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ – ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ –
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و
 – 9ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ ﻫﺎ و
 – 10ﻛﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﻲ ﻫﺎ – ﻧﺸﺮﻳﺎت و  ...و
 -11ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ در
ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﻮراي ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن
رﻫﺒﺮي و
 – 12ﺗﻘﻠﺐ ﮔﺴﺘﺮده در اﻛﺜﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
و  – 13ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺸﺘﺎر ﻣﺮدم و – 14
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺣﺰاب و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت آزاد زﻧﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان و
ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان و...
 - 15ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﻔﺠﺎرات داﺧﻞ و
ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و 16
– ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺮورﻫﺎي داﺧﻠﻲ و
ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
و ﻣﺒﺎرزان و
 – 17ﺗﺼﺮف اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر و
 – 18ﺗﺼﺮف دوﻟﺖ از راه ﺗﻘﻠﺐ
ﺑﺰرگ.
● ﺳﭙﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ارﺗﺶ و ﺗﻀﻌﻴﻒ آن ،ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻳﻚ
ﻧﻴﺮوي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر در
آورد و ﺑﺮاي ﺧﻮد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اي
ﺗﺸﻜﻴﻞ داد و ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﻮان
داﺷﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد اﻓﺰود .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ،ﺑﺮﻏﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮدن
ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،در ﮔﺮداب ﺑﺼﺮه
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺟﺎم
زﻫﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻦ
دادن ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ و واﮔﺬاري درﺟﻪ ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ﻛﻪ از ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﮓ ﺑﻪ
اﻣﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎداش ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ﺑﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺳﺮداري ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎ و
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺸﻮر رﺳﻴﺪﻧﺪ و
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻲ
ﺧﺎص دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي
ﺑﺰرگ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص
واردات ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص زدﻧﺪ.
● ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ،ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮدار رﺿﺎﻳﻲ و ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻛﺎر آﻣﺪن ﺳﺮدار رﺣﻴﻢ ﺻﻔﻮي،
ﺳﭙﺎه وارد ﺣﻮزه ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪ و
ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮﺑﻪ ﮔﺸﺖ .از
ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم دور ﺷﺪ
ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ رﻫﺒﺮي
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺧﻮرد و ﺑﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻣﻬﺎر
ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮاي ﺟﻨﺒﺶ
آﻣﺎده ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﺎﻓﻆ رژﻳﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻳﻲ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺛﺮوت اﻧﺪوزي ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻟﺬا
ﻻزم ﺷﺪ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮي را

ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﺮدار ﺻﻔﻮي ﺑﺮ راس ﺳﭙﺎه
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﺳﺮدار ﺟﻌﻔﺮي ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺮداران و اﻓﺴﺮان
ﺳﭙﺎه ﻛﺎرآﺋﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
»رﻫﺒﺮ« و ﺧﻮرد و ﺑﺮدﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺟﺪﻳﺪي
ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﭙﺎه داده ﺷﺪﻧﺪ .اﺑﺘﺪا
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﺴﻴﺞ را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ
ﺳﭙﺎه ﺑﺪل ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﺴﻴﺞ را ﺑﻪ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻴﺮوي
زﻣﻴﻨﻲ ﺳﭙﺎه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻟﺸﻜﺮﻫﺎﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﻲ
در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
 22ﺧﺮداد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺴﻴﺞ
و ﻧﻴﺮوي زﻣﻴﻨﻲ ﺳﭙﺎه ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ادﻏﺎم اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮع
ﻋﻤﻠﻜﺮدش ،ﻗﺪرت ﺟﺬب ﻧﻴﺮو را از
دﺳﺖ داد .ﻛﺎرش ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮﻣﻲ ﺑﻪ
در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺟﻮان ﭘﻴﺪا
ﻛﺮد .زﻳﺮا ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ و ﻫﻤﺮاه
ﺧﻮد را ﻛﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﺪرﻳﺞ از دﺳﺖ داده و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﻏﺮق
ﺧﻮرد و ﺑﺮد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﺬا ،ﺳﭙﺎه،
ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ادﻏﺎم ﻛﺮدن
ﺑﺴﻴﺞ در ﺧﻮد ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﺑﺴﻴﺞ ،ﺣﺰب
ﻣﺴﻠﺢ داراي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺟﻮان ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺳﺮدار ﺟﻌﻔﺮي ،ﻗﺒﻞ از ادﻏﺎم ﺑﺴﻴﺞ
در ﺳﭙﺎه ،اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ او ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه اﺳﺖ .او اﺑﺘﺪا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﻧﻴﺮوي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ و ﺑﺴﻴﺞ ﺳﭙﺎه را
درﻫﻢ ادﻏﺎم ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ وﺿﻌﻴﺖ
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﺑﻮد ،را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ داد و ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ،اﺧﺘﻴﺎرات
ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻞ را داد.
اﻛﻨﻮن ﺳﭙﺎه داراي  31ﺳﭙﺎه اﺳﺘﺎﻧﻲ
اﺳﺖ .ﺟﻌﻔﺮي ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ،اﻋﺘﻘﺎدي
راﺳﺦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﭙﺎه در ﺻﺤﻨﻪ دارد و
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن در
ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان را ﻧﻴﺰ ﺿﺪ
اﻧﻘﻼب ﻣﻲ داﻧﺪ .اوﻳﻚ روز ﭘﻴﺶ از
ﺧﺒﺮ ادﻏﺎم ﻧﻴﺮوﻫﺎ در ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺞ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق در واﻗﻊ اﻋﺘﺮاف رﺳﻤﻲ
ﺳﺮدار ﺟﻌﻔﺮي ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﻮد ﺳﺮ اﺳﺖ  .ﻧﻴﺮوي ﺧﻮد
ﺳﺮ ﻧﻴﺮوﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد
ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺪون دﺳﺘﻮر و ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎ
ﻓﻮق وارد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدم از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻋﻼم ﺳﺮدار
ﺟﻌﻔﺮي اﻋﺘﻘﺎد او ﺑﻪ ﺣﻀﻮر و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد
ﺳﺮاﻧﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ آﺷﻜﺎر و ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ اﺗﺨﺎذ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎراﻧﻪ از ﺳﻮي
اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ» ،ﺑﻔﺮﻣﻮده رﻫﺒﺮ« اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻛﻪ در
ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﭘﺴﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
اﺟﺮاﻳﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ را در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
را در اﺧﺘﻴﺎر دارد  .ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﻲ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت را در ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻣﺠﻠﺲ
و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و
ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و
ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ –
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آﻣﻮزﺷﻲ و ...را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻳﺮ در اﺧﺘﻴﺎر دارد:
ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺶ آﻣﻮزي  -ﺑﺴﻴﺞ
داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ  -ﺑﺴﻴﺞ اﺳﺎﺗﻴﺪ  -ﺑﺴﻴﺞ
ادارات  -ﺑﺴﻴﺞ ﻋﻠﻤﻲ – ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
 ﺑﺴﻴﺞ ﭘﺰﺷﻜﺎن  -ﺑﺴﻴﺞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان -ﺑﺴﻴﺞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن  -ﺑﺴﻴﺞ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن -
ﺑﺴﻴﺞ اﺻﻨﺎف  -ﺑﺴﻴﺞ زﻧﺎن – ﺑﺴﻴﺞ
دﺧﺘﺮان  -ﺑﺴﻴﺞ ﻋﺸﺎﻳﺮ -ﺑﺴﻴﺞ ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﺴﻴﺞ ﻛﺎرﮔﺮان  -ﺑﺴﻴﺞ ﻃﻼب  -ﺑﺴﻴﺞاﻫﻞ ﻗﻠﻢ  -ﺑﺴﻴﺞ ﻛﺎرﻣﻨﺪان – ﺑﺴﻴﺞ
ﺑﺎزارﻳﺎن و ﺑﺴﻴﺞ ...

* ﺳﺮان و اﻓﺴﺮان ﺳﭙﺎه در
ﻛﻮدﺗﺎ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ:
● در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي دﺧﻴﻞ در ﻛﻮدﺗﺎ
ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺳﺮﻛﺮده ﻫﺎي ﺳﭙﺎه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ اﺳﺎﻣﻲ ﺗﻌﺪادي از
ﺳﺮداران و اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺳﭙﺎه ﻛﻪ در
ﻛﻮدﺗﺎ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﺳﺮداران در ﻧﻴﺮوﻫﺎي
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ – ﺑﺴﻴﺞ – اﻃﻼﻋﺎت – ﺣﻔﺎﻇﺖ
اﻃﻼﻋﺎت – ﺣﺮاﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
ﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و در ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاران –
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران – ﺑﺨﺸﺪاران – ﻣﺪﻳﺮان
ﮔﻤﺮك – ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ – ﻣﺨﺎﺑﺮات –
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲ – ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ – و ...ﺑﺮ ﻛﺴﻲ
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ .
● ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺳﺮداران
ﺳﭙﺎه اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﻮدﺗﺎي
اﺧﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻫﻢ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ ﺳﺮدار
ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ – ﺳﺮدار ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺨﺎﻧﻲ –
ﺳﺮدار ﻣﺮﺗﻀﻲ رﺿﺎﻳﻲ -ﺳﺮدار ﺣﺴﻴﻦ
ﻋﻼﻳﻲ – ﺳﺮدار ﺑﺨﺘﻴﺎري زاده – ﺳﺮدار
ﻣﻘﺪم – ﺳﺮدار ﻛﺎﻇﻤﻲ – ﻟﻄﻔﻴﺎن –
ﺳﻴﻒ اﻟﻠﻬﻲ – ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف و...
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل
دارد ﻳﻜﭽﻨﺪ از اﺳﺎﻣﻲ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻛﺎر رﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .ﻧﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد:
 -1ﺳﺮدار ﺳﺮﻟﺸﻜﺮ دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ
ﻓﻴﺮوزآﺑﺎدي رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻣﺴﻠﺢ از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺳﺮدار ﺣﺪود  20ﺳﺎل اﺳﺖ در
ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
داﺷﺘﻪ و ﻫﻴﭻ اﺑﺎﻳﻲ از ورود ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺪارد .او در ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻮدﺗﺎي
اﺧﻴﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻮد .ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ،در ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻠﻲ و ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم
و ...ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮري ﻓﻌﺎل دارد.
 -2ﺳﺮدار اﺣﻤﺪ وﺣﻴﺪي ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه
 در دوران ﺷﻤﺨﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮحوﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ وزﻳﺮ دﻓﺎع ﺳﺮدار
ﻧﺠﺎر -رﻳﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﻴﺎﺳﻲ ،دﻓﺎﻋﻲ
و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ -
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ-
از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه در ﻧﻴﺮوﻫﺎي وﻳﮋه
ﻗﺪس – وزﻳﺮ ﻓﻌﻠﻲ دﻓﺎع و ﻋﻀﻮ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮي اﺳﺖ .
 -3ﺳﺮدار ﺳﺮﻟﺸﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮي
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ وي از دو ﺳﺎل ﭘﻴﺶ آﻏﺎز
ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺟﻌﻔﺮي ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان
اﺳﺖ  .در ﻛﻮدﺗﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ،او ﻧﻘﺶ
ﻣﻮﺛﺮي در ﻛﺸﺘﺎر ﻣﺮدم داﺷﺖ .
 -4ﺳﺮدار ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪي
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه رﻫﺒﺮي در ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
اﺳﺖ .ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪي از ﺟﻤﻠﻪ روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻇﻬﻮر اﻣﺎم
زﻣﺎن ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺮﻛﺖ
اﻣﺎم زﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮي در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﻻزم ﻣﻲ
داﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳﺮان –
ﻋﺮاق – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﺳﻮرﻳﻪ – ﻟﺒﻨﺎن و...
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ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰي آﻣﺎده
ﻇﻬﻮر اﻳﺸﺎن ﮔﺮدﻧﺪ  .او ﻗﺒﻞ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ اي دﺳﺘﻨﻮﻳﺲ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد را از ﺳﻮي ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي،
واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﺪ.
 -5ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ذواﻟﻘﺪر ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و رﻳﻴﺲ
ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﭙﺎه –
ﺳﺮدار ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺐ ﺳﭙﺎه
اﺳﺖ .او ﺗﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻨﻴﺖ وزارت ﻛﺸﻮر
ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ در ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺳﭙﺎه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ .در ﻛﻮدﺗﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ،او از
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد .
 -6ﺳﺮدار ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺰاﻳﺮي ازﺳﺮداران
ارﺷﺪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﻲ ،ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه و رﻳﻴﺲ
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ .او در ﻛﻮدﺗﺎي اﺧﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
 -7ﺳﺮدار رﻣﻀﺎن ﺷﺮﻳﻒ ،ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﭙﺎه و ﻣﻌﺎون ﺳﺮدار ﺟﺰاﻳﺮي
 -8ﺳﺮدار ﻳﺪاﷲ ﺟﻮاﻧﻲ ،رﻳﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺮداراﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎه در
اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﻣﻬﻢ ﻣﻲ داﻧﺪ .او ﺳﺮدار
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺐ و ﺣﺎﻣﻲ ﻛﻮدﺗﺎي اﺧﻴﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺳﺮدار ﭘﺮﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻠﻨﻲ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ.
 -9ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻼﻣﻲ ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه و
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
ﻣﻌﺎون ﻫﻮا و ﻓﻀﺎي ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران .
 -10ﺳﺮدار ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ رﻣﻀﺎﻧﻲ رﻳﻴﺲ
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻣﻌﺎون
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﭙﺎه ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي
ﻣﺮﺗﻀﻲ رﺿﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺼﻮب
ﺷﺪ .وي ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﻛﻨﺎر ﺻﺪر اﻻﺳﻼم و
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﻘﺪي در ﻛﺎر ﺷﻜﻨﺠﻪ و
ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻋﺘﺮاف ﮔﻴﺮي از
ﻣﻴﻬﻦ دوﺳﺘﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و در
ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻮدﺗﺎي اﺧﻴﺮ در دﺳﺘﮕﻴﺮي و
اﻋﺘﺮاف ﮔﻴﺮي از ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮد .
وي ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ و اﻋﺘﺮاف ﮔﻴﺮي
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و وب ﻻگ ﻧﻮﻳﺴﺎن و
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن را در ﺳﭙﺎه و ﻧﻴﺮوي
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ رﻫﺒﺮي ﻣﻲ ﻛﺮد
دﻧﺒﺎﻟﻪ دارد

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :و ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﻳﻤﻲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ از راه
ﺑﺤﺮان ﺳﺎزي و ﻛﻮدﺗﺎﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ،ﺑﺴﺎط
ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﻓﺴﺎد را ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺮاﺣﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻧﻘﺶ
ﻣﺮدم و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻧﻘﺶ اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻣﺮاﺣﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان
–:2
* ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺮدم در ﺟﻨﺒﺶ:
ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﺶ در اﻳﻦ  6ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ
اراﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .
● در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﻣﺮدم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي
ﻗﺒﻞ ﻫﻴﭻ اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ در
داﺧﻞ ﻧﻈﺎم ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي
ﻣﻴﺎن ﺧﻮد از ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
و ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﺟﺎزه ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻏﻴﺮ
ﺧﻮدي وارد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ
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ﺗﺮس از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ؟
ﺑﺸﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در آن روزﻫﺎ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
رﻫﺒﺮي اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر ﺧﺎﺗﻤﻲ را
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺷﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻀﻮر وي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ زﻣﺰﻣﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﺗﻤﻲ ،ﺑﺮﺧﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﺳﻪ ﭼﻬﺮه اﺻﻠﻲ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﺮدم ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺑﻮد:
 -1ﺧﺎﺗﻤﻲ – ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در دوران  8ﺳﺎﻟﻪ
ﺧﻮد ﺿﻌﻒ ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﺑﺮوز داد و ﺑﺎ
ﺳﻜﻮت و ﺑﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺒﺎت
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﺸﺎر و ﺳﺮﻛﻮب را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد
اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ اﻣﻮر ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﻮﺟﺐ
رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺮدم ﺷﺪه ﺑﻮد .در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و
ﺧﺎﺗﻤﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺳﻮي
ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.
 -2ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي – ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ
ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺧﻮد او و ﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮادي
ﻛﻪ در ﮔﺮوه اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
آﻧﭽﻨﺎن اﻣﻴﺪي ﺑﻪ وي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ او ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﺗﻤﻲ رﻗﺎﺑﺖ را
ﺗﺮك ﻛﻨﺪ  .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎري ﻛﻪ از ﺳﻮي
رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﺧﺎﺗﻤﻲ وارد آﻣﺪ و ﺳﻴﺪ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺮاي از ﻣﻴﺪان ﺑﻪ در
ﺑﺮدن ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺑﻪ دﻳﺪار ﻣﻮﺳﻮي رﻓﺖ
ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﻴﺎﻳﺪ و
ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﻳﻦ ﻣﻮﺳﻮي
اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺮﻳﺒﻜﺎراﻧﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ
داد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﺗﺮور او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺎر ﺑﺮود و
ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي اﻧﺼﺮاف داد
وﺑﻌﺪ از اﻧﺼﺮاف ،ﺧﻮد را ﺣﺎﻣﻲ
ﻣﻮﺳﻮي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد.
 -3ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ
در دور ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺎﻧﺪ رﻫﺒﺮي
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري راه ﻳﺎﺑﺪ .او ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻗﺸﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎن را در
اﻃﺮاف ﺧﻮد ﮔﺮد آورده ﺑﻮد.
در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ
ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺧﺎﺗﻤﻲ را ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮي
ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ
از ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ او ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻧﺼﺮاف ﺧﺎﺗﻤﻲ
ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﺎر دوﮔﺎﻧﮕﻲ ﺷﺪﻧﺪ از ﺳﻮﻳﻲ
ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﻮي را ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺼﺮاف
ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻣﻴﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺮ
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي را ﺟﺰء ﺑﺎﻧﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻣﻴﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺳﻴﺎه
دﻫﻪ  60ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ اﻣﻴﺪوار ﺑﻪ
ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ ﺑﻮدﻧﺪ زﻳﺮا در او
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻴﺎن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻨﻮز دﺳﺖ
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺰده ﺑﻮدﻧﺪ  .اﻣﺎ اﻣﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺠﺪﻳﺪ رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﻮد .
● ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم – ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي
اﺻﻠﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ ،در
ﻣﻴﺎن  4ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي دو ﺟﺒﻬﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ ﺑﻮد و
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮي اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد وﻣﺤﺴﻦ
رﺿﺎﻳﻲ.
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ،
ﮔﺮوه ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮاوان ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺠﻤﻊ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻣﺒﺎرز و
ﻛﺎرﮔﺰاران ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده
اي را در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﻛﺮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ
داد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻮﺳﻮي ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ
ﻧﻜﺎت ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻣﻴﺎﻳﺪ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدﻧﺪ :
 -1اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﻴﺎري اﻓﺸﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
 -2ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد.
 -3ﭘﺎﻓﺸﺎري ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻣﺮدم
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در دادن رأي،
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ .
 -4ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و
ﺣﻜﻮﻣﺖ وي در  4ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ .
 -5ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﻲ و ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺟﻮ
ﺧﻔﻘﺎن.
 -6دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ –
اﻣﻨﻴﺘﻲ در ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻛﺸﻮر .
 -7ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ روز ﺑﻪ روز
ﺑﺮ دﺷﻤﻨﻲ ﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﺪ .
 -8اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد در ﺑﺎره دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي از او .
و....از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و راي
ﻧﺪادن ﺑﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﺗﺠﺪﻳﺪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
و ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻲ او ﺑﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪ ﻣﻮﺟﻲ ﻋﻈﻴﻢ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي اﺻﻼح ﻃﻠﺐ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ...ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻣﻮج ﺳﺒﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻳﻦ
ﻣﻮج ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮج ﺳﺒﺰ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ
در ﺗﻮان داﺷﺖ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد از ﺟﻤﻠﻪ :
ﭼﺎپ ﺗﺮاﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ
 ﭼﺎپ ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦرﻧﮓ
 ﭼﺎپ دﺳﺘﺒﻨﺪ – روﺳﺮي – ﻣﭻ ﺑﻨﺪ –آرم ﻫﺎي ﭘﺎرﭼﻪ اي ﺳﺒﺰ رﻧﮓ
 اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻮﺳﺘﺮ – ﻧﺸﺮﻳﻪ – اﻃﻼﻋﻴﻪ –ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ و...
 ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ––
ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﮕﺎن
–
ﻛﺎرﮔﺮداﻧﺎن
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن – اﻫﺎﻟﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت –
روﺣﺎﻧﻴﻮن – ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران – ﺷﺎﻋﺮان –
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن – ﭘﺰﺷﻜﺎن اﺣﺰاب و ﮔﺮوﻫﻬﺎ
و  ...ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ازﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي .
آﻏﺎز ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ و
ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻴﺎﻧﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺎ
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وي دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻋﻠﻨﻲ زده و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي
ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪﻛﻪ رﻫﺒﺮي در ﻧﻈﺮ دارد:
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ – ﺧﺎﺗﻤﻲ –
ﻣﻮﺳﻮي و ...ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي از
ﻧﻈﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .
در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻫﺎ ﻣﺮدم ﺷﺐ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ و در ﺣﻤﺎﻳﺖ از
ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ و ﺣﺘﻲ ﻣﺤﺴﻦ
رﺿﺎﻳﻲ ﺷﻌﺎر ﻣﻲ دادﻧﺪ و ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وي
ﺑﺴﻴﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺞ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎت
آﺧﺮ روز ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ زﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اداﻣﻪ
داﺷﺖ.
● ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم – از روز  20ﺧﺮداد
زﻣﺰﻣﻪ ﺗﻘﻠﺐ و اﻳﻨﻜﻪ رﻫﺒﺮي ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
وﺟﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﺟﺰ

اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ آﻏﺎز ﺷﺪ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد ﻃﺮﺣﻲ در دﺳﺖ اﺟﺮا
اﺳﺖ .
ﺗﺬﻛﺮ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺻﻴﺎﻧﺖ از آراء و
ﻧﻴﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه و
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ
ﺳﺘﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﺎﻳﻊ ﺷﺪه
ﺑﻮد در ﺣﺎل ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ
اﺳﺖ .در روز ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻄﻊ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺮ
ﺷﺪت ﺗﺮدﻳﺪ اﻓﺰود و از اﻳﻦ روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﮕﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﺴﻴﺠﻲ ﻫﺎ و
اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺮد.
دﻳﮕﺮ از آن ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺒﺮي
ﻧﺒﻮد و ﻣﺮدم ،ﺑﺨﻄﺮ ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺘﻲ ،ﻣﻮرد
ﺗﺬﻛﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .
روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮا رﺳﻴﺪ و ﻣﺮدم از
ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ وارد ﺣﻮزه ﻫﺎي
راي ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺻﻒ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد
ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ رأي دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻓﻜﺮ
ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻘﻠﺐ ﻓﺎﺣﺸﻲ ﺑﺰﻧﺪ  .در ﻧﺰدﻳﻜﻴﻬﺎي ﻇﻬﺮ
روز رأي ﮔﻴﺮي ،ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻫﺎي راي ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻲ رﺳﻴﺪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﻘﻠﺐ در
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻤﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد.
ﻣﻴﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﻴﺶ از  10ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،دو ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺗﻌﺮﻓﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻬﺎم،
ﺳﺨﻨﮕﻮي اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،دو روز ﻗﺒﻞ از
ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺎن راي ﮔﻴﺮي
ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻘﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺎن
ﺗﺮ ﻣﻴﮕﺸﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ اﻣﺮوز در
ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻧﻮر اﻗﺘﺪار ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ
را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬاري ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻣﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺷﺐ  22ﺧﺮداد ﻓﺮا رﺳﻴﺪ .اﺧﺒﺎر و
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﻜﺎري
و ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﺴﻴﺞ
و ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺧﺎﻟﺖ در
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﻛﺮده اﻧﺪ .
ﻫﻨﻮز ﻣﺮدم در ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و
ﺣﻮزه ﻫﺎ در ﺣﺎل رأي دادن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮﺧﻲ از وب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﺻﺤﺒﺖ از ﭘﻴﺮوزي ﻗﻄﻌﻲ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻛﺮدﻧﺪ  .ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺮﻧﺎ
ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺣﺪود  70درﺻﺪ از
دﻳﮕﺮان ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﻌﺪ
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺛﻤﺮه از ﭘﻴﺮوزي ﻗﻄﻌﻲ اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺣﺪود  70درﺻﺪ آراء ،ﺧﺒﺮ داد
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در وزارت ﻛﺸﻮر ﻗﻄﺮه
ﭼﻜﺎﻧﻲ اﻋﻼم آرا اﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد.
وزارت ﻛﺸﻮر ﻛﻪ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﻛﻮدﺗﺎ و ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮي و
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻋﻼم
آرا را اﻏﺎز ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ را
ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻲ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ
ﻗﺪرت در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ در آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .
● ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم  -اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﻣﺮدم
را در ﺑﻬﺘﻲ ﻋﺠﻴﺐ ﻓﺮو ﺑﺮد .ﻣﺮدم
ﻫﺮﮔﺰ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزﻳﭽﻪ
»رﻫﺒﺮ« و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ.
در ﻓﺮداي روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻬﺮه ﻫﺎي
ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد ﻛﻪ دﭼﺎر دو
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اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ و ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺷﺪه و در ﺧﻮد
ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﭼﻬﺮه ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﺼﺒﻲ و
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .دﻳﮕﺮاز ﻣﻮج
ﺷﺎدي ﭼﻨﺪ روز ﭘﻴﺶ ﺧﺒﺮي ﻧﺒﻮد و
ﻫﻤﻪ در اﻧﺘﻈﺎر روﻳﺪادي در ﺧﻮر ﺗﻘﻠﺐ
ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ :اﻧﻔﺠﺎر
زﻳﺮا ،دﻳﮕﺮ ﺳﻮﭘﺎﭘﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﻟﻲ
ﻛﺮدن ﺧﺸﻢ و ﺧﻮد آﺳﻮدن از ﺗﺤﻘﻴﺮ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻈﻴﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
درآﻣﺪ .ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ
آراي ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ  .ﭘﻴﺎم ﻫﺎي ﻛﺮوﺑﻲ و
ﻣﻮﺳﻮي و ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺣﺎﻣﻲ
آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻛﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺘﺎد ﻛﻮدﺗﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد و
دﺳﺘﻮر داد ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد .ﺧﻮد وي در ﭘﻴﺎﻣﻲ دو
ﻣﺤﻞ را ﭼﺸﻢ ﻓﺘﻨﻪ اﻋﻼم ﻛﺮد و دﺳﺘﻮر
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آن دو ﻣﺤﻞ را ﺻﺎدر ﻛﺮد:
ﻳﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ او ﻣﻲ
داﻧﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮج
ﺟﻨﺒﺶ در ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
وي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﭙﺎﻫﻲ و ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺑﺎ
ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و در
ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﻨﺎه ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ از ﻗﺒﻞ
آﻣﺎده ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪن  5ﺗﻦ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ .ﻗﻮاي
ﺳﺮﻛﻮب در ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده و
ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻮرد ﺿﺮب و
ﺟﺮح ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اي ﺟﺮات
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺳﻮا را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺖ آﻫﻨﻴﻦ
ﮔﺮﻓﺖ .در اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻛﻪ ﺑﺎ
دزدﻳﺪه ﺷﺪن اراي ﻣﺮدم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
دو راه در ﭘﻴﺶ رو داﺷﺘﻨﺪ:
 اول اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ دوﭘﻬﻠﻮ ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺦ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﻌﻞ و
ﻣﻮﺟﺐ دوري ﻣﺮدم از ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ .
 دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻛﻨﺎرﻣﺮدم و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﺮﻛﺎت آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮ
اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎري ﺑﻮد
ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﻜﺮش را ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ :ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻫﺒﺮي رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ .
راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻋﻈﻴﻢ ﺷﺪ  .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ او و ﻧﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺮد
ﻛﻪ رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﺻﻼح ﭘﺬﻳﺮ
ﻧﻴﺴﺖ.
در روز  25ﺧﺮداد ،ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻧﻔﺮ ازﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﺗﻬﺮان
آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي اﺧﻄﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
دﻳﺮ ﻧﺸﺪه ﺳﺮ ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم را ﭘﺎﻳﺎن
ﻧﻜﺒﺖ ﺑﺎر وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﺣﻜﻤﺮواﺋﻲ ﺧﻮد
داﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ روي
آورد .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﻮدﺗﺎﮔﺮان ﻛﻪ
را
ﺗﺼﻤﻴﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم
ﺳﺮﻛﻮب ﻛﻨﻨﺪ ،در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ
راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺗﻴﺮاﻧﺪازي ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺮدم در ﻣﻴﺪان
آزادي زدﻧﺪ و دﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎك و
ﺧﻮن ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ را دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺘﺎد ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي از ﻫﻤﺎن
روز ﻓﺮداي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺳﺘﮕﻴﺮي ﭼﻬﺮه
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ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ اﺣﺰاب و
ﮔﺮوﻫﻬﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ  .ﻫﺪف اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺣﺮﻛﺖ آﺗﻲ ﻣﺮدم را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻃﺮح از ﭘﻴﺶ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ  ،اﻋﺘﺮاﻓﺎت
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .
ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﺘﺎر ﻣﺮدم در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎي
ﺗﻬﺮان ،ﺟﻨﺒﺶ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ .ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﭼﻬﺮه اي ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ روي ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
آوردﻧﺪ .ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ دﻳﺪ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﻳﺪ :در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ روز 29
ﺧﺮداد ،او ﻣﺮدم را اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪ و
آﻧﻬﺎ راﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب ﻧﻤﻮد .ﻋﻼوه
ﺑﺮ آن ،از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺖ از
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم و ﺧﻮد ﺑﺮدارﻧﺪ و
ﺗﺴﻠﻴﻢ اراده او ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻛﻪ
ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮج ﻋﻈﻴﻢ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮدم را ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻳﻨﻚ ﻣﻲ
دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮ
ﺻﺤﻴﺢ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر زده اﺳﺖ اﻣﺎ
ﭼﺎره ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﻣﻲ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
راه ﺧﻄﺎ اداﻣﻪ دﻫﺪ.
در روز  30ﺧﺮداد ،درﺳﺖ ﻳﻚ روز
ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ او در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮدم ﺑﺮاي اﻇﻬﺎر ﻣﺠﺪد
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ او و ﻛﻮدﺗﺎﻳﺶ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده وارد ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
او ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﻴﺶ از آن ،ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ از
آن ،ﻧﻴﺰ ،ﻣﺮدم ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن
رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻨﺘﺼﺐ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،ﻛﻪ
آﻧﺎن را ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎك ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد،
ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ درآﻣﺪﻧﺪ.
در ﺣﺮﻛﺖ  30ﺧﺮداد ﻣﺎه ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ،
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي دﺳﺘﻮر ﺳﺮﻛﻮب وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ
ﻣﺮدم را ﺻﺎدر ﻛﺮد .در اﻳﻦ روز ،دﻫﻬﺎ
ﺗﻦ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎك و ﺧﻮن ﻛﺸﻴﺪه
ﺷﺪﻧﺪ و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻗﻴﭽﻲ
دو ﻟﺸﻜﺮ ﺳﭙﺎه در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﻣﻴﺎن اﻧﻘﻼب
و آزادي ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ  .در ﻫﻤﻴﻦ روز ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻟﺸﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﺳﺮدار ﻓﻀﻠﻲ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻟﺸﮕﺮ ﺳﻴﺪ
اﻟﺸﻬﺪا ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﺮدار ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﺎ
دﺳﺘﻮر ﻗﺮار ﮔﺎه ﺛﺎر اﷲ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﺳﺮداران ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺎزي و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
ﺟﻌﻔﺮي ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻚ
ﺗﻴﺮاﻧﺪازان ،ﺟﻮاﻧﺎن وﻃﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮن
ﺧﻮد آﻏﺸﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎري را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺖ و ﺷﻌﺎرﻫﺎي
آﻧﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد :ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر
ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ.
اﷲ اﻛﺒﺮ ﮔﻮﻳﻲ ﻣﺮدم در ﺷﺐ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ .
ﻓﺮﻳﺎدﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ اﷲ اﻛﺒﺮ ﮔﻮﻳﺎن و
ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر،
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،ﺧﻮاب ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و
ﻛﻮدﺗﺎ ﮔﺮان را آﺷﻔﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮﻣﺎن
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ازآن ﺻﺪاي
اﷲ اﻛﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺗﻴﺮ اﻧﺪازي ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺠﺮوح ﺑﺮ
ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﷲ اﻛﺒﺮ ﮔﻮﻳﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت روزاﻧﻪ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﺤﻠﻴﻒ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﻘﻠﺒﻲ ،از
ﺗﺮس ﮔﻴﺮ اﻓﺘﺎدن در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮدم
ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
رﻓﺖ .ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از
ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﭼﻬﺮه
ﺧﺸﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬارده ﺷﺪ .
اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻫﺮ روز اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﺳﺎل روز  18ﺗﻴﺮ ،روز ﻫﺠﻮم ﻗﻮاي
ﺳﺮﻛﻮب ﺑﻪ ﻛﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ .دراﻳﻦ روز ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺗﻦ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ
آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و رژﻳﻢ
ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر وي ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ روز
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ﺗﺮس از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ؟
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از
ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ
زﻧﺪان ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ
در زﻧﺪان ﻛﻬﺮﻳﺰك ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز و
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ
ﺑﻴﺶ از  10ﻧﻔﺮ در اﻳﻦ زﻧﺪان ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺟﻨﺎﻳﺎت آﻧﭽﻨﺎن ﻓﺠﻴﻊ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎد و دﺳﺘﻮر
ﺗﻌﻄﻴﻞ زﻧﺪاﻧﻲ را داد ﻛﻪ در ﺷﻤﺎر
زﻧﺪان اﺑﻮﻏﺮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻮد راه ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺒﺮد و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺮوي
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد زﻧﺪان
ﻛﻬﺮﻳﺰك زﻳﺎده ﮔﻮﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺣﺪاد ﻋﺎدل ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﻛﻬﺮﻳﺰك
ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺎ ﺷﺪت ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ و
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﺗﺎ
ﺣﺪي ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺮدم آراﻣﺘﺮ ﮔﺸﺖ .اﻣﺎ
ﻫﺮ ﺑﺎر ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت روز ،ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و دوﻟﺖ او اﻇﻬﺎر ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ .در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺖ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
ﻣﺮدم ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮد  .اﻳﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﺑﺴﻴﺞ ﺗﺎ ﺣﺪي
ﻓﺮوﻛﺶ ﻛﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ آﺗﺶ زﻳﺮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﺮدم
ﻣﻨﺘﻈﺮ دوران ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﻤﻊ
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ وﻟﻲ ﻗﺒﻞ از آن ،روز
ﻗﺪس ﻓﺮا رﺳﻴﺪ و ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ اراده ﺧﻮﻳﺶ
ﺑﺮ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .
● ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ  -ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاري
راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ روزﻗﺪس ﺣﺎﻛﻤﺎن و ﺳﺮان
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ دﻟﺸﺎن را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻮش
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ
ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻟﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ
)دﺳﺘﮕﻴﺮي و ﺷﻜﻨﺠﻪ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن و
ﻣﺮدان – دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان و ﺑﺴﺘﻦ
ﻣﺮدم ﺑﮕﻠﻮﻟﻪ در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻫﺎ و (...ﺳﺎﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل
ﺧﻮدﺷﺎن آراﻣﺶ را ﺑﻪ ﻛﺸﻮر
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ  .ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ روز
ﻗﺪس زﻣﺰﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮدم در اﻳﻦ روز
ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﺮس را ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﻛﻮدﺗﺎ و
ﺑﻴﺖ رﺳﺎﻧﺪ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺷﻮد،
در ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻌﻪ آﺧﺮ ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ،ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎن
دادن ﭼﺎﻗﻮ ﻛﻨﺪ ﺷﺪه ﺧﻮد  ،ﻣﺮدم را
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮد .اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ زﻣﺎن ﺑﻪ روز
ﻗﺪس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﺧﻮد
را آﻣﺎده ﺗﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﺎن
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ اداﻣﻪ دارد .ﻳﻚ روز
ﻗﺒﻞ از روز ﻗﺪس ،ﻗﺮارﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻛﻮدﺗﺎ ﺧﻮد وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اي ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻠﺤﻦ ،ﻣﺮدم را ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب ﻛﺮد .در ﻫﻤﺎن روز ،ﻧﻴﺮوي
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺻﺪور اﻃﻼﻋﻴﻪ اي
آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺮدم
اﻋﻼم ﻛﺮد .
اﻣﺎ در روز ﻗﺪس ،ﻣﻮج ﻋﻈﻴﻢ ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺧﻮاب و ﺑﻴﺪاري
اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن را آﺷﻔﺘﻪ ﺳﺎﺣﺖ .از
اﺑﺘﺪاي روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺮدم از دو ﺳﻮ
آﻣﺎده ﺗﺠﻤﻊ و اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم

ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﻮاج ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻮد در آوردﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎي وﻟﻲ
ﻋﺼﺮ و ﺑﻠﻮار و ﻛﺎرﮔﺮ ،ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻛﻮدﺗﺎ از
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﺗﻼش ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از
ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري
ﻧﻤﺎز ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ دو ﻣﻮج دﻳﮕﺮ از ﻣﻴﺪان
آزادي و ﻣﻴﺪان ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ،ﻣﺄﻣﻮران
ﻧﻈﺎم را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮواز در آوردن
ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻛﺮد .ﻣﻮج ﺑﺰرگ
ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﺳﻮي ﻣﻴﺪان آزادي ﺗﺎ
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﻤﺎﻟﺰاده آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ درﮔﻴﺮ ﺷﺪ .ﻣﻮج دﻳﮕﺮ از ﻣﻴﺪان
ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﻣﻴﺪان وﻟﻲ
ﻋﺼﺮ رﺳﻴﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻲ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻠﻮار ﻛﺸﺎورز و وﻟﻲ
ﻋﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ دادن ﺷﻌﺎرﻫﺎ
ﺑﺮﺿﺪ ﻧﻈﺎم و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺪك
ﺣﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ و ﻋﺰم ﻣﻠﻲ را دادﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوه
ﺣﺎﻣﻲ رژﻳﻢ وادار ﺑﻪ ﺳﻜﻮت ﺷﺪ .
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرگ ﻣﺮدم در روز ﻗﺪس
ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻣﺮدم ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺻﺘﻲ را ﺑﺮاي
اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
از دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻘﺪري زﻳﺎد ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺮدار
ﺳﭙﺎه آن را  2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺮآورد ﻛﺮد و
ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎي »ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮي« ﺧﻮد را
ﻣﺠﺒﻮر دﻳﺪ ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﭽﻲ ﻫﺎي رژﻳﻢ در ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮدم ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺟﻨﺒﺶ،
در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ،را ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ! ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻘﺪر
ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺰارﺷﻲ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺨﺶ
ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺮدم ،اﮔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎ
ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺪا وﺳﻴﻤﺎ ﺧﻮد را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻲ داﻧﺪ .اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺷﻮد و ﮔﺰارش در ﺑﺎره
آن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺪا
و ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اراﻳﻪ ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺤﺪود
ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺟﻨﺒﺶ روز ﻗﺪس از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺳﺮان رژﻳﻢ ﺗﺼﻮر ﻛﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺼﻮرﺷﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺰارش ﺳﭙﺎه
ﺑﻪ »رﻫﺒﺮ« ﺑﻮد ،ﻣﺮدم ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺪه
اﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮو ﻧﺨﻮاﺑﻴﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﺑﻪ
دﻳﮕﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن را از دﻧﻴﺎي
ﺧﻴﺎل ﺑﺪر آورد و ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺘﻲ روﺑﺮو ﻛﺮد
ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و دﺳﺘﻴﺎران او را ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺗﺮس ﻛﺮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺟﻌﻔﺮي ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺳﭙﺎه ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﺳﻮا را ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮي ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻛﺮد ﻛﻪ رژﻳﻢ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ آن
روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮔﺰارﺷﺎت روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻳﻜﻲ از
ﺳﺮداران ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮدار ﻗﺎﺳﻤﻲ در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود دو ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻧﻔﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺳﺎواﻛﻲ ﻫﺎ و
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در اﻳﻦ روز ﺑﻪ راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ
دﺳﺖ زدﻧﺪ .ﺳﺨﻦ او ﺷﺒﻴﻪ ﺟﻮك ﺑﻮد
اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را درﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ از ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدان و
زﻧﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و دوﻟﺖ او وارد
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .
● ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ آﻳﻨﺪه ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم – ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﻴﻮه ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻣﺮدم
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از اﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻي اﻧﻬﺎ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت در

اﻳﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ
از ﻣﺮدم
»رﻫﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ«
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺮدم
ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ،
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دوﻟﺖ
ﻛﻮدﺗﺎ رﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮو
ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﺑﺪ زﻳﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺿﻌﻒ
ﺣﺎﻛﻤﺎن ﭘﻲ ﺑﺮده اﻧﺪ و ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ
ﻫﺮ زﻣﺎن دوﻟﺖ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ از ﻧﻴﺮوي
ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
ﺿﻌﻒ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .زﻳﺮا اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ ،اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه و
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺳﺮﻛﻮب ﺗﻨﻬﺎ آﻳﻨﺪه آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ
اﻧﺪازد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب را
ﻛﻢ و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم را زﻳﺎد
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
از دﻳﺪ ﻣﺮدم» ،رﻫﺒﺮ« رژﻳﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺧﻮن آﻟﻮد ﺑﻮدن ﺗﺎج و ﺗﺨﺘﺶ ﺳﻔﺎك
و ﺟﺎﺋﺮ و رژﻳﻢ او ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ و رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري او ﻣﺘﻘﻠﺐ
اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻜﺎر داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،روﺷﻨﺎﺋﻲ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎرﻳﻚ
ﻧﺸﻴﻨﺎن در اﻳﻦ وﺣﺸﺘﻨﺪ ﻛﻪ روﺷﻨﺎﺋﻲ
ﺗﺎرﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺒﺪاد را ﻧﻮرﺳﺘﺎن
آزادي ﻛﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺪاوم آن ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي
ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﻳﻦ ﭘﺲ ،روزﻫﺎﺋﻲ ﭼﻮن
روز داﻧﺶ آﻣﻮز و روز داﻧﺸﺠﻮ و
روزﻫﺎي ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا و روز 22
ﺑﻬﻤﻦ و ،...روزﻫﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ،
در آﻧﻬﺎ ،ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ و ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از دودوزه ﺑﺎزان در
ﺣﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﺮح ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﺮاي اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻨﺎزع
اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﻖ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎز ﻳﺎﺑﻨﺪ .در
ﺣﻘﻴﻘﺖ،
»ﺗﺎ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
ﻫﺮ روز ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺴﺎﻃﻪ«

* ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺣﺰاب و ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي رو در رو ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس 6
دوره زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺷﺪه ﻓﻮق ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﭘﺮداﺧﺖ:
● در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول – ﻫﻨﻮز ﮔﺮوﻫﻬﺎ در
ﺣﺎل ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺮدن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم واﻛﻨﺶ
ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دادﻧﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﻮاص ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد در ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي
اﺻﻮﻟﮕﺮا ﻳﺎ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ،دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﺋﻲ ﻣﻲ زدﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺟﺒﻬﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ وﺟﻮد
داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ
ﺑﻮد :در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت،
ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن ﺧﺎﺗﻤﻲ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻮﺳﻮي و ﻳﻜﻲ دو ﮔﺮوه از ﻛﺮوﺑﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .در اﻳﻦ دوره،
ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﺎن
آﻣﺪﻧﺪ .
ﻋﻤﺪه ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ و ﻛﺎرﮔﺰاران ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و
ﻣﺠﻤﻊ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻣﺒﺎرز و ﻣﺠﻤﻊ
ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ و ﺑﺮﺧﻲ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﻀﺖ
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آزادي و ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ و  ...ﻧﻴﺰ در اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي
اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .
در ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﻳﻦ
ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد را
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻀﻮر
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف و
رﺿﺎﻳﻲ و ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ و وﻻﻳﺘﻲ و  ...ﺑﻮدﻧﺪ
.
در اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﺎت
ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﻲ وﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺜﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ و راﻳﺤﻪ ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺖ وﺟﺎﻣﻌﻪ
روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎرز و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ از ﺗﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ
اﻣﺮ ﺧﻮد را ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻮد و او و
ﺑﻴﺘﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺰد را ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﺳﭙﺎه را ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻛﺮد .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺮ دو ﺟﺒﻬﻪ ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ،ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺎﻣﺰدي را
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻴﺮوزﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
.
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،واﻛﻨﺶ ﭼﻨﺪاﻧﻲ از
ﺳﻮي ﻣﺮدم در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي
ﻫﺮ دو ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﻲ ﺷﺪ و اﮔﺮ
ﻫﻢ واﻛﻨﺸﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﺪ از ﺳﻮي
ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺟﻨﺎح ﻫﺎ ﺑﻮد .
● ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي ﻫﺮ دو ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد و ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ و در ﮔﺮوه اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن ﻛﺮوﺑﻲ و ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي
ﭼﻬﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن وارد ﻣﺒﺎرزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ
ﺷﺪﻧﺪ .
در اﻳﻦ زﻣﺎن ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﮔﺮوﻫﻬﺎ و اﺣﺰاب
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮدم و ﺷﺮﻛﺖ
آﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز
ﻛﺮدﻧﺪ .
در ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﮔﺮوﻫﻬﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﺗﻤﻲ اﻧﺼﺮاف داد
ﺑﺎ ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺎ از وي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ  .اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ
راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﻮد در ﺗﻬﺮان
و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺘﺎدﻫﺎي
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﻗﺮار دادﻧﺪ
 .ﻛﺮوﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻠﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و
دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻜﻴﻢ وﺣﺪت ﻛﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز
ﻛﺮد .
در ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر دو ﺗﻦ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
وﺿﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد اﺣﺰاب و ﮔﺮوﻫﻬﺎ و
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺷﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﺎره
اي ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻤﻲ دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ و اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ و اﻣﺘﻴﺎز
ﮔﻴﺮي ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ
ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺎن اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺎ
اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد را ﺑﻪ ﺷﺮط ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮﺧﻲ
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﺷﺎن ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ .
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻫﺮ دو ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ .در
اﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﻪ
اﻣﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺘﻲ و ﭼﺎپ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي
رﻧﮕﻲ ﺑﺰرگ و دادن رﺷﻮه ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ و
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ از ﺳﻮي رﻫﺒﺮي دﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﻮد ﺷﺪ و در ﺳﻮي دﻳﮕﺮ
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ﺷﻤﺎره 736
ﮔﺮوﻫﻬﺎ و اﺣﺰاب ﺣﺎﻣﻲ ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻮﺳﻮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺮدﻣﻲ و
ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر
اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺟﻨﺎح
ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ .
اﺣﺰاب درﮔﻴﺮ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮا ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﮕﺮان
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮدﻧﺪ .در اﻳﻦ دوره،
ﺟﻨﺎح اﺻﻮﻟﮕﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي از اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،ﺑﺎ ﺧﻴﺎل
راﺣﺘﺘﺮي ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي
اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ »رﻫﺒﺮ«
از اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻧﮕﺮان آﻳﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﻮدﻧﺪ .
● در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ،ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ ﺷﺪ:
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻘﻠﺐ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﺎن روز ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻮﺳﻮي ﻧﺎﻣﻪ اي را ﺑﻪ ﺑﻴﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ :در وزارت ﻛﺸﻮر
و ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺨﻲ از ﺳﻮي او ﺷﻨﻴﺪه ﻧﺸﺪ .
ﻛﺎر ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﺣﺰاب و
ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻧﺪ
ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﺗﻘﻠﺐ اﺳﺖ.
ﻫﻴﭻ ﭼﺎره اي ﺟﺰ روي آوردن ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
● در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ،اﺣﺰاب اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض در ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﺐ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت زدﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
داﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﺪ و در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
ﭼﻪ ﻛﺎري اﺳﺖ از روز ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
دﺳﺘﮕﻴﺮي اﻋﻀﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻳﻦ
ﮔﺮوﻫﻬﺎ را آﻏﺎز ﻛﺮد .
ﺳﺘﺎد ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﻮد ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت
ﺗﻠﻔﻨﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺎم ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه،
اﻓﺮادي را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ
ﻛﺮد ﺑﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮي آﻧﻬﺎ ،ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي زﻳﺎن
دﻳﺪه از ﺗﻘﻠﺐ را وادار ﺑﻪ ﻛﻮﺗﺎه آﻣﺪن
و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﻲ
ﻣﺮدم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
روي آوردﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺎﻣﻨﻪ اي،
ﺳﭙﺎه و ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎي و ﺑﺴﻴﺞ دﺳﺖ ﺑﻜﺎر
اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﻮر و وﺣﺸﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺘﺎد ﻛﻮدﺗﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮد ﺑﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮي و
وادار ﻛﺮدن ﻛﺎدرﻫﺎي اﺣﺰاب اﻃﻼح
ﻃﻠﺐ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮخ
ﺟﻨﺒﺶ را از ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻴﺎﻧﺪازد  .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ از روز ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ
ﺣﻤﻠﻪ اي ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎدرﻫﺎي
ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ و ﻛﺎرﮔﺰاران ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻠﻲ
ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﺎ و ﻧﻬﻀﺖ آزادي و ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ
و ...را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮد .
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻴﺎدي ﺗﺼﻮر ﻧﻜﺮدﻧﻲ
»رﻫﺒﺮ« و ﺳﺮان ﻛﻮدﺗﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﺻﺪور اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را
ﻛﻮدﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ »رﻫﺒﺮي«
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي را ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺻﺪور اﻳﻦ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ
دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪ .و
ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺮان اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﻮرد
ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻋﻀﻮ ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻮﻟﮕﺮا ﻛﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺮدم را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻣﻴﺪان آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﮕﺮﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ
ذوﺟﻨﺒﻪ ﺧﻮد ،آراﻣﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ :ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ
ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮ ﻗﺮاري آراﻣﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از
اﻓﺮاد ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺒﻬﻪ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .ﻛﺎر ﺑﻪ
ﺟﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و اﻧﺘﻘﺎد ﻋﻠﻨﻲ از
ﺗﻨﺪروي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم و ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮد
ﻣﺤﻮري اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻴﺎن
ﺳﺮان ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺻﻮﻟﮕﺮا آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ روﻳﺎروﺋﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮ »رﻫﺒﺮ« ﻣﺒﻨﻲ
ﺑﺮ ﻋﺰل رﺣﻴﻢ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻌﺎون اول اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻛﺮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮد ارﺷﺪ ﻫﻴﺎت ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ
اﺳﻼﻣﻲ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ اي ،ﺑﻪ ﺷﺪت از وي
اﻧﺘﻘﺎد ﻛﺮد و ﺑﻪ او ﻫﺸﺪار داد ﻛﻪ ﻛﺎري
ﻧﻜﻨﺪﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ وي ﺷﻮﻧﺪ .
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ﺗﺮس از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ؟
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ
ﺑﺎﻫﻨﺮ از ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻼم اﺳﺎﻣﻲ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻫﺸﺪار
داد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺣﺪود  5ﻧﻔﺮ از
آﻧﻬﺎ راي ﻧﻴﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻨﺪ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد روﺑﺮو ﺷﺪ .اﻳﻦ درﮔﻴﺮي
ﺗﺎ ﻣﺠﻠﺲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ  .ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار
ﺑﻮد راي اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻧﺎﻣﻪ اي
دﻳﮕﺮ  -ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ  -از ﺳﻮي
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،او از »ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن«
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ »وزﻳﺮان« رأي اﻋﺘﻤﺎد
دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ راي
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از رأي ﮔﻴﺮي ،ﻟﻮ
رﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﺑﻴﺖ ﺑﺮاي
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد .
ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ،
دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ،ﺳﺮان ﮔﺮوﻫﻬﺎ و
اﺣﺰاب اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﻌﺪ از ﺷﻜﻨﺠﻪ
ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺪارك
در اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﻲ ﺑﻪ دادﮔﺎه آورده
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺮاف ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ
وارد ﺗﺨﺎﺻﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ و از
رﻫﺒﺮي ﭘﻮزش ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ از
ﺳﺮان ﻧﻴﺰ از ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎه
ﺧﻮدداري ﻛﺮدﻧﺪ  .ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﻲ از
ﺳﺮان اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و اﺣﺰاب دادﮔﺎه
درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺤﻼل اﻳﻦ اﺣﺰاب را ﻧﻤﻮد
و ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻌﻔﺎي ﺧﻮد را
اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ.
اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﮔﺮوه اﺻﻮﻟﮕﺮا در
اﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ وارد
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ .
● در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ ،ﻫﺮ دو ﺟﺒﻬﻪ از
ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ در روز ﻗﺪس
اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ درآﻣﺪﻧﺪ
اﻣﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺻﻼح ﻃﻠﺐ از ﻣﺮدم
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن
اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و
ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺻﻮﻟﮕﺮا از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ .
● در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺤﻼل اﻳﻦ
اﺣﺰاب و ﮔﺮوﻫﻬﺎ ،ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از
اﺣﺰاب ﺣﺎﻣﻲ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در ﻣﻴﺪان
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻮر دﻳﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ را
ﺑﻜﺸﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻤﻊ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻣﺒﺎرز
و ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ و
ﮔﺮوه ﻛﺎرﮔﺰاران ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و ﺣﺰب
اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎر ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺮوﻧﺪه اﻧﺤﻼل
آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  .اﻳﻦ اﺣﺰاب و
ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد در ﭘﻮﺷﺶ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد و
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي دﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد.
در ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ دو وﺣﺬف ﻳﻜﻲ از دو ،اﺣﺰاب
و ﮔﺮوﻫﻬﺎ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ درﮔﻴﺮي
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﺮ ﻛﻪ
زور ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮي را از
ﻣﻴﺪان ﺑﺪرﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺮان ﮔﺮوﻫﻬﺎي
اﺻﻮﻟﮕﺮا ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﭙﺎه و اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ
ﻛﻪ ﺑﺪون ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن دﺳﺖ و ﭘﺎي
ﺳﭙﺎه ،ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻃﺮف
دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ ،اﻧﺠﺎم اﻳﻦ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .
در ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎن ،اﺧﺘﻼف
ﻣﻴﺎن راﻳﺤﻪ ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺖ
اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داد و ﺳﺘﺪ
دارﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﺎت ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ
اﺳﻼﻣﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ -
اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ –
اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺧﺘﻼف اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .زﻳﺮا ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ
ﺣﺎﻣﻲ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد راﻳﺤﻪ ﺧﻮش
ﺧﺪﻣﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻫﻴﭻ

وﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دادن اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .
اداﻣﻪ درﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي
اﺻﻮﻟﮕﺮا ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺧﻄﺎي
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي را .او ﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﺗﻘﻠﺐ ،دوﻟﺖ ﻳﻜﺪﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
ﺗﻔﺮﻗﻪ را در ﺳﭙﺎه و در ﻣﻴﺎن اﺻﻮل
ﮔﺮاﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻫﻢ اﻛﻨﻮن،
ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﻴﺎن اﺣﺰاب و ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﻳﻦ
ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮي ﺳﺮان ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ
ﺑﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و رﻫﺒﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺮان ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر ﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ
ﻣﺸﻜﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻠﻬﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي
اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ .
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اي ﻣﻴﺎن
دو ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت و اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻳﺪ .زﻳﺮا ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ از دﻳﺪ
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن آزاد ﺷﺪن زﻧﺪاﻧﻴﺎن آﻧﻬﺎ
اﻣﺎ
و ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ.
ﺗﻨﺪروﻫﺎي ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن و ﺳﭙﺎه و
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺗﻦ ﺑﻪ راه ﺣﻞ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ .زﻳﺮا ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ راه ﺣﻞ
را از دﺳﺖ دادن ﻗﺪرت و ﭘﺎﻳﺎن دوران
ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﻨﺪ .
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ:
رژﻳﻤﻲ ﻛﻪ

ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ
ﺗﺮﺳﻨﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺗﻮان ﺑﺤﺮان ﺳﺎزي دارد و
ﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ را ﺣﻞ ﻛﻨﺪ.
ﭼﺎره ﻧﺪارد ﺟﺰ اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ آن و ﭘﺎﻳﺎن
دادﻧﺶ در ﺷﻜﺴﺖ و ﺳﺮﻛﺸﻴﺪن ﺟﺎم
زﻫﺮ:

زوج ﺧﺎﻣﻨﻪ اي –
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در
ﻣﻨﺘﻬﺎي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ،
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻲ
رﺳﻤﻴﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آﻧﻬﺎ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
* اﻳﺮان اوراﻧﻴﻮم ﻧﺪارد .ﻧﻴﺮوﮔﺎه
اﺗﻤﻲ ﺗﻬﺮان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
اوراﻧﻴﻮم  3/5درﺟﻪ ﺑﺎ اوراﻧﻴﻮم
 20درﺟﻪ ﻧﺪارد و:...
◄ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﻠﻨﺎ ،رﺿﺎ اﻣﺮ اﻟﻠﻬﻲ،
رﺋﻴﺲ اﺳﺒﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ اﻳﺮان
ﮔﻔﺘﻪاست :آﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮاي راﻛﺘﻮر
اتمی تھران ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺠﺎل
ﺳﻴﺎﺳﻲ دارد؟ اﻳﺮان اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه
ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ دارد ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ آن را
ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ 30
ﻛﻴﻠﻮ اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻨﺎي
20درﺻﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ
ﺷﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻴﻢ ،ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ
ﺳﻮﺧﺖ راﻛﺘﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ را درﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﻮوﻻن ﻛﺸﻮري ﻣﻲ
داﻧﻨﺪ و آژاﻧﺲ ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﻛﺮده

اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب
ﺣﺪود  680ﺗﻦ ﻛﻴﻚ زرد را در دوره
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮي ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي وارد
ﻛﺮد و اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ
ﻳﻚ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻛﻴﻠﻮ اوراﻧﻴﻮم اﺳﺖ
از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻮده و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از آن
ﻛﺸﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﮔﺮم
ﻛﻴﻚ زرد از ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر وارد ﻛﻨﺪ.
اﻣﺮاﻟﻠﻬﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺮان
ذﺧﻴﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از اوراﻧﻴﻮم
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎرﻫﺎ
ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻓﺰود :اﻳﺮان در
دوره اول رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺨﺸﻲ از
ﻗﻠﺐ راﻛﺘﻮر ﺗﻬﺮان ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ
ﻏﻨﺎي 20درﺻﺪ را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در
ﻧﻮع ﺧﻮد و در آن زﻣﺎن و ﺣﺘﻲ اﻣﺮوز
ﻧﻴﺰ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اي ﺷﺪ
و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آرژاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻮﺧﺖ
 30ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ اﻳﻦ راﻛﺘﻮر را ﺑﻲ ﺳﺮوﺻﺪا
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻃﻮري ﻛﻪ راﻛﺘﻮر ﺗﻬﺮان در
 20ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎل ﻛﺎر ﺑﻮده و
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ ﺳﻮﺧﺖ
دارد.
اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ
اوﻻ ﭼﺮا اﻣﺮوز ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺧﺖ اﻳﻦ
راﻛﺘﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪا
راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻳﻢ ،درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ
ﻗﻠﺐ راﻛﺘﻮر و ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ ﻛﻪ
ﻛﺎري ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺷﻮارﺗﺮ ﺑﻮد را ﺑﺎ
ﻛﻤﻚ آرژاﻧﺘﻴﻦ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻳﻢ و
دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﻧﻴﺎز
ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖ را  20ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﺑﺪون ﺟﻨﺠﺎل ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ و
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ و
ﺑﻪ وﻳﮋه رﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ آن ﻛﻪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻳﻦ اﻣﺮ
اﺳﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ راﻛﺘﻮر ﺗﻬﺮان را ﺗﻬﻴﻪ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت
و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻛﺸﻮر و
دوﻟﺖ ﻧﻴﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ آن زﻣﺎن زﻳﺮ
ﻓﺸﺎر ﺑﻲ ﭘﻮﻟﻲ ،ﺟﻨﮓ و ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎي
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻣﺮوز
ﻫﻴﭽﻜﺪام از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در
ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ راﻛﺘﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻬﺮان ﺣﺪود
 30ﻛﻴﻠﻮ اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه  20درﺻﺪ
ﻧﻴﺎز دارد.
اوﻻ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ
ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﻴﻢ و ﺑﺮاي ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ 2
ﺳﺎل ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه 20
درﺻﺪ آﻧﻬﻢ در ﺣﺪ  30ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم را
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ  30ﻛﻴﻠﻮ
اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه  20درﺻﺪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺣﺪود  300ﻛﻴﻠﻮ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه
ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ را داد ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آن را ،ﺑﻘﻴﻪ
آن ﻛﺠﺎ ﻣﻲ رود؟ ﭼﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮاي
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮﺧﺖ  20درﺻﺪ
دارﻳﻢ؟ اﻣﺮاﻟﻠﻬﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ،اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﻢ در ﺳﺎل ﻫﺎي  1365ﺗﺎ
 1370اﻳﻦ راﻛﺘﻮر را ﺗﻌﻤﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ
ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻢ
ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﺮ اﻳﻦ راﻛﺘﻮر اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺪي ﻛﺎر ﻛﻨﺪ ﺑﻴﺶ از  15ﺳﺎل
دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻋﻤﺮ ﻓﻌﻠﻲ آن
 35ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ( و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ارزد
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ رﻳﺴﻚ را ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺳﻮﺧﺖ ﭼﻨﻴﻦ راﻛﺘﻮري ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ.
اﻳﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺮﺧﻲ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺬاﻛﺮه ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ
زﻣﻴﻨﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﻮل اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ
ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺣﺪود  50ﺗﻦ را از اﻳﺮان،
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﺧﻮد
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ﻳﻚ ﺻﺪم اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﻛﻪ ﺑﺮاي
ﺳﻮﺧﺖ راﻛﺘﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻬﺮان ﻛﺎﻓﻲ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ راﻛﺘﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده و ﭘﺲ ﺑﺪﻫﺪ .وي اﻓﺰود:
آﻟﻤﺎن ﻛﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد،
ﮔﺎز اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ
را ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ
راي دادﮔﺎه ،ﺑﻪ اﻳﺮان ﭘﺲ ﻧﺪاده اﺳﺖ
و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺘﻲ ﺑﻬﺎي
اﻧﺒﺎرداري آن را ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ ،آﻳﺎ
اﻣﺮوز وﻗﺖ ﭘﺲ دادن ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻲ از
آن ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺧﺖ راﻛﺘﻮر
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ درد ﺗﻮﻟﻴﺪ
رادﻳﻮ داروﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮرد ،ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ ﻳﺎ ﻛﻼﻫﻚ اﺗﻤﻲ و
ﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ اوراﻧﻴﻮم ﻫﺎي ﺑﺎ ﻏﻨﺎي
ﻣﻮﺟﻮد )ﻏﻨﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ( ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺮف
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
دورﺑﻴﻦ ﻫﺎي آژاﻧﺲ در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻏﻨﻲ
ﺳﺎزي اﻳﺮان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد ،اﻳﻦ ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آژاﻧﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ
واﻗﻒ ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺪﻳﺮان آژاﻧﺲ
ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻧﺰد ﻏﺮب،
ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮﺳﺎزي ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺪﻧﻪ آژاﻧﺲ ،ﺣﺮف ﻫﺎﻳﻲ
ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ را ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ زﻧﺪ،
ﭼﻮن ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮف ﻫﺎﻳﻲ از
اﺳﺎس ،ﺑﻲ ارزش اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ،

 - 1اﻳﺮان اوراﻧﻴﻮم ﻧﺪارد .ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آن
ﻣﻘﺪار اوراﻧﻴﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اوراﻧﻴﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن اﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي
از ﺧﺎرج ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ
اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻪ ﭼﻮن ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاي
ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺧﻮد اوراﻧﻴﻮم را ﻏﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ،
دروغ اﺳﺖ .ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ اﻳﺮان را از
ﻟﺤﺎظ ﺳﻮﺧﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎرج واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 - 2ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﻛﻬﻨﻪ ﺗﻬﺮان ،ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ
ﺳﻮﺧﺖ دارد و ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺧﺖ آن ،ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ  1500ﻛﻴﻠﻮ اوراﻧﻴﻮم  3/5درﺟﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻧﻴﺴﺖ.
 - 3ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ را ﮔﺮﭼﻪ ﻏﺮب
دﺳﺖ آوﻳﺰ ﻛﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻴﺎز رژﻳﻢ ﺑﻪ
ﺑﺤﺮان ﺳﺎزي ،اﻳﻦ دﺳﺖ آوﻳﺰ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و
در اﺧﺘﻴﺎر ﻏﺮب ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
 - 4ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺛﺮوت ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺻﺮف »اﺗﻢ
ﺑﺎزي« ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻛﺸﻮر در ﺑﺤﺮان و ﺗﺤﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
و ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ،اﻳﺮان از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺿﺮور ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﺳﺖ.
 - 5و اﻳﻨﻚ ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ ﻫﻴﭻ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺟﺰ
ﺳﺮ ﻛﺸﻴﺪن ﺟﺎم زﻫﺮ ﻧﺪارد .ﺑﺮ ﻓﺮض ﻛﻪ
ﻗﻮل روﻳﺘﺮ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﺮان ﻇﺮف 18
ﻣﺎه ﺑﺘﻮاﻧﺪ اوراﻧﻴﻮم  3/5درﺟﻪ را ﺑﻪ
اوراﻧﻴﻮم  90درﺟﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ و ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﻲ ﺑﺴﺎزد ،ﭼﻴﺰي ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﻲ آورد،
ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ
ﺗﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻃﺮح اﻟﺒﺮادﻋﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻪ روي ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﻴﺎن اﻳﺮان و روﺳﻴﻪ و اﻣﺮﻳﻜﺎ و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻳﻨﺴﺖ:
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﺮح!؟:
◄ در  29اﻛﺘﺒﺮ  ،2009اﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر ،ﺑﻪ
ﭘﺎﺳﺦ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻃﺮح اﻟﺒﺮاﻋﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺮﮔﻲ ﻻورو ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
روﺳﻴﻪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ:
● ﻗﺮار ﺑﻮد اﻳﺮان در  23اﻛﺘﺒﺮ ﭘﺎﺳﺦ
اﻟﺒﺮادﻋﻲ را ﺑﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ دﺳﺖ
و آن دﺳﺖ ﻛﺮدن ،ﮔﻔﺖ در  29اﻛﺘﺒﺮ
ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﭘﺎﺳﺦ اﻳﺮان ،ﻳﻚ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮد و ﻫﺪف از آن،
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺮدن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ اﺳﺖ.
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ﺷﻤﺎره 736
● اﻳﺮان روﺷﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ از اﻧﺘﻘﺎل
اوراﻧﻴﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر
ﻧﺎراﺿﻲ اﺳﺖ .در  26اﻛﺘﺒﺮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
اﻳﺮان ﮔﻔﺖ :اﻳﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺠﺎم
ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻃﺮح اﻟﺒﺮادﻋﻲ اﺳﺖ.
● ﺑﺴﺎ اﻳﺮان ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻳﺪار ﻣﻬﻢ
ﺟﻴﻤﺲ ﺟﻮﻧﺲ ،ﻣﺸﺎور اﻣﻨﻴﺘﻲ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ
رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ روﺳﻴﻪ ،ﻧﻴﻜﻮﻻ
ﭘﺎﺗﺮوﺷﻒ و وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ روﺳﻴﻪ ،ﺳﺮﮔﻲ
ﻻورو ،در  28اﻛﺘﺒﺮ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .در  27اﻛﺘﺒﺮ ،ﭘﻴﺶ از
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻮ ،ﺟﻮﻧﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :روﻳﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ دارد ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﻳﺮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺮﻳﻜﺎ،
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ روي ﻣﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺟﻮﻧﺲ ﻣﻮﺿﻊ اﻣﺮﻳﻜﺎ را از اﺑﻬﺎم ﺧﺎرج
ﻛﺮد و روﺷﻦ ﮔﻔﺖ :زﻣﺎن دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻧﺎ
ﻣﺤﺪود ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮﮔﺎه اﻣﺮﻳﻜﺎ
دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ را ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه ﺑﻴﺎﺑﺪ ،ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ را ﺑﻜﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
● اﺳﺮاﺋﻴﻞ آرام اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺳﺮرﺳﻴﺪن زﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮ ﺿﺪ
اﻳﺮان اﺳﺖ .اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر
ﻳﻚ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ .ﻧﻪ از راه
اﺗﻔﺎق اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﭙﻲ ﻟﻴﻮﻧﻲ ،وزﻳﺮ
ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و رﻫﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ،در ﻫﻤﺎن روز وارد
ﻣﺴﻜﻮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻮﻧﺲ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﻴﺘﻲ
اوﺑﺎﻣﺎ وارد ﻣﺴﻜﻮ ﺷﺪ .ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از
ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ .ﻟﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺐ
ﺑﺎ ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ و اﻫﻮد
ﺑﺎراك وزﻳﺮ دﻓﺎع و ﺷﻴﻤﻮن ﭘﺮز رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
ﻟﻮﻳﻨﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ روﺳﻴﻪ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻨﺪ
از ﻓﺮوش ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺷﻜﻲ ﺿﺪ ﻫﻮاﺋﻲ ﺑﻪ
اﻳﺮان ﻣﻨﺼﺮف ﻛﻨﺪ .درﻫﻤﺎن ﺣﺎل،
اﻫﻮد ﺑﺎراك ﻫﻢ ﺑﻪ دﻳﺪار رﻫﺒﺮان
ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﭼﻚ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
● اﻳﺮان در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﺑﻪ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻪ
ﭼﻬﺎرم اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺧﺎرج اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﺪ و
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اوراﻧﻴﻮم  3/5درﺟﻪ
اوراﻧﻴﻮم  20درﺟﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي اﻳﺮان ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
رﺳﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي
ﻛﺸﻮرﻫﺎي  1 +5ﺑﺎ اﻳﺮان ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﺶ
ﺑﺒﺎر آورد .ﺑﻪ  3اﻣﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد:
 – 1ﻫﺪف اﻳﺮان ﻗﻄﻊ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻠﻜﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺮدن آﻧﺴﺖ .در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ،ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺄﻣﻮران آژاﻧﺲ از
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ ﻗﻢ ﮔﻮﻳﺎي ﺗﺤﻮل ﻣﺜﺒﺖ
اﻣﺎ آﻫﺴﺘﻪ در رﻓﺘﺎر دوﻟﺖ اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اداﻣﻪ
ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان،
ﻣﺄﻳﻮﺳﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺮﺳﺪ.
– 2اﻳﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ
اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،روﺳﻴﻪ،
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﺗﻤﺎم آن را ﺑﺎزﭘﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ
ﺗﺪرﻳﺞ ،اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﺎرج ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن زﻣﺎن
اﻧﺘﻘﺎل اوراﻧﻴﻮم  3/5درﺟﻪ ،ﺑﻪ اﻳﺮان
اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي
ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ.
 - 3واﻛﻨﺶ ﻏﺮب را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﻤﺎن
داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺎوﻳﺮ ﺳﻮﻻﻧﺎ ،داده اﺳﺖ :او
از ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻳﺮان اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻛﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ
آﻳﻨﺪه ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
واﻛﻨﺶ ،واﻛﻨﺶ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﻳﺮان ﮔﻔﺘﮕﻮ اداﻣﻪ
ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﻜﻨﺪ .وزﻳﺮ دﻓﺎع
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻫﻮد ﺑﺎراك ﺑﺘﺎزﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺮدن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﻳﺮان
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﺮان ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي
اوراﻧﻴﻮم را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ.
ﻫﺪف ﻏﺎﺋﻲ ﻏﺮب اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﺗﺤﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ
ﻛﺎﻣﻞ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ
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ﺗﺮس از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ؟
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻫﺮﮔﺎه اﻳﺮان اﻳﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ
را ﺑﭙﺬﻳﺮد ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺗﻤﻲ
ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ آژاﻧﺲ
ﻗﺮار دﻫﺪ.

* ﻣﻬﻠﺖ  48ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻓﻨﻲ از ﺳﻮي
»اﻳﺮان«:
◄ در  2ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،
در ﻣﺴﻜﻮ ،ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺮادﻋﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان 48
ﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﻠﺖ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﻃﺮﻓﻬﺎي روس و
اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ اﻳﺮان ،در ﺣﻀﻮر
اﻟﺒﺮادﻋﻲ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ.
◄ در ﻫﻤﻴﻦ روز ،وزﻳﺮان ﺧﺎرﺟﻪ
روﺳﻴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از اﻳﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻟﺒﺮادﻋﻲ ﺑﺪﻫﺪ.
◄ در  2ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2009ﻧﻮول اوﺑﺴﺮواﺗﻮر
ﮔﺰارﺷﻲ را اﻧﺘﺸﺎر داد ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن،
اﻳﺮان از آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي
اﺗﻤﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﻓﻨﻲ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻫﻤﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ در
ﺑﺎره ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺶ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اي ﺗﺸﻜﻴﻞ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺮادﻋﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ اﻗﺪام اﻳﺮان ﻳﻚ اﻗﺪام ﺗﺸﻮﻳﻖ
آﻣﻴﺰ در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ.
وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺮان ،در  2ﻧﻮاﻣﺒﺮ،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻓﻨﻲ
ﺷﺪ .او ﮔﻔﺖ :دو روز اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان
اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ را از آژاﻧﺲ ﺑﻌﻤﻞ آورده
اﺳﺖ.
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﺮان  75درﺻﺪ
اوراﻧﻴﻮم  3/5درﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ روﺳﻴﻪ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،اﻣﻜﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ آن را ﺑﻪ ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﻲ ،ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ.
◄ در  2ﻧﻮاﻣﺒﺮ  11 ) 2009آﺑﺎن  ،(88ﺑﻪ
ﮔﺰارش اﻳﺴﻨﺎ ،ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :اﻳﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎي
ﺑﻴﺸﺘﺮي درﺑﺎرهي ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ
ﺳﻮﺧﺖ راﻛﺘﻮر ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺬاﻛﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻴﺎز اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮاي دور ﺑﻌﺪي ﻣﺬاﻛﺮات
ﻓﻨﻲ در وﻳﻦ در ﻣﻘﺮ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ آﻣﺎده اﻳﻢ و اﻛﻨﻮن آژاﻧﺲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ .ﻣﺎ
آﻣﺎدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﻮﺧﺖ را از ﻫﺮ ﺗﻬﻴﻪ
ﻛﻨﻨﺪهاي ﺗﺤﺖ ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺎدﻣﺎنﻫﺎي
آژاﻧﺲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﻛﻪ
آﻳﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان
ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات
اوراﻧﻴﻮم اﻳﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ﺧﻮدداري
ﻛﺮد ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﺮان ﻳﻚ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺣﺴﺎس ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺮاي
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺬاﻛﺮه ﻛﻨﻨﺪه درﺑﺎره
ﺗﻮاﻓﻖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

* اﻟﺒﺮادﻋﻲ :اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﺪف اﺗﻤﻲ ﺧﻮد را ﺷﻔﺎف ﻛﻨﺪ:
◄ در  2ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻴﺪل
اﻳﺴﺖ ﻧﻴﻮز ،اﻟﺒﺮادﻋﻲ واﭘﺴﻴﻦ ﮔﺰارش
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻮراي ﺣﻜﺎم آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ داد .دوران رﻳﺎﺳﺖ
او ﺑﺮ آژاﻧﺲ ،ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﻲ رﺳﻴﺪ .او ﮔﻔﺖ :اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﺮﭘﻪ زود ﺗﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻴﺶ

ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ و روﺳﻴﻪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ
را ﺑﺪﻫﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺨﺸﻲ از
ﺗﺪاﺑﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
درآﻳﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻻزم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي آﻳﻨﺪه اﻳﺮان ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﻮد .دوﻟﺖ اﻳﺮان
ﻛﻪ  6ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي
اﺗﻤﻲ دارد ﭘﻨﻬﺎن از ﭼﺸﻢ آژاﻧﺲ ،ﻫﻨﻮز
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺮس از ﻫﺪف اﻳﻦ
دوﻟﺖ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻴﺶ را از
ﻣﻴﺎن ﺑﺒﺮد ،ﻧﺪاده اﺳﺖ .دو ﻃﺮف ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎئ ﻻزم را
ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزي روﻧﺪ رو ﺑﻪ
ازدﻳﺎدي دارد .در اﻳﻦ روﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺻﻠﺢ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻮل ﺧﻄﺮ ﻛﺮد و
ﻫﺪف ﺑﺰرگ را ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺟﺰﺋﻲ
ﻧﮕﺮداﻧﺪ .آژاﻧﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺘﺮي در
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺗﻤﻲ ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ اﻳﺮان دارد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و دﻋﺎوي
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي روﺷﻦ ﺑﺪﻫﺪ.

* ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان :اﻳﺮان ﺷﺘﺎﺑﻲ
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺗﻤﻲ ﻧﺪارد:
◄ در  2ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2009آﺳﻮﺷﻴﺘﺪﭘﺮس
ﻗﻮﻟﻬﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان را ﮔﺰارش ﻛﺮده
اﺳﺖ:
● در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻛﻪ رﻫﺒﺮان ﻏﺮب
ﻋﺠﻠﻪ دارﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ
ﺗﻮاﻓﻖ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺮادﻋﻲ
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﺑﻲ ﺷﺘﺎب اﺳﺖ .او دﺷﻤﻨﺎن اﻳﺮان را
ﻣﮕﺲ ﺧﻮاﻧﺪ و در  1ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﮔﻔﺖ :اﻳﺮان
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد
وﻓﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
● روزﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و اﻳﺮان ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻨﻲ
ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻧﺪاد.
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در آن ﺷﺪ .در واﻗﻊ،
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ داد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ
دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﭘﺎﺳﺦ اﻳﺮان ﺑﻪ
ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻮاﻓﻖ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ اوراﻧﻴﻮم  3/5درﺟﻪ ﺧﻮد را
ﻧﮕﺎه دارد .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻤﻌﻨﺎي ﻧﻘﺾ ﺗﻮاﻓﻖ
اﺑﺘﺪاﺋﻲ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﺪف ﻏﺮب اﻳﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ اوراﻧﻴﻮم در اﻳﺮان ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ
در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﺑﻜﺎر ﻧﺮود.
● اﻣﺎ ﻫﻴﭽﻴﻚ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
اﻳﺮان ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
واﺷﻨﮕﺘﻦ اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ اﻳﺮان ﻣﻮﺿﻊ
ﺧﻮد را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺎن  2ﻧﻮاﻣﺒﺮ
ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ
ﻣﺘﻜﻲ در ﻣﺎﻟﺰي،
اﻣﻴﺪواري ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ﺑﻌﺪ ،در وﻳﻦ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﺮان
در آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ،
ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ،ﮔﻔﺖ :اﻳﺮان ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮﺧﺖ اوراﻧﻴﻮم آﻣﺎده ﺑﺮاي
ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آژاﻧﺲ ﺑﺨﺮد.
او ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺨﻦ او
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻮاﻓﻖ را
ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد ،ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد.
● در ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﻬﺎي ﻏﺮب ،اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات،
اﻳﻦ ﻃﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان
ﻣﺸﻐﻮل آزﻣﻮده دﻣﺎي آب اﺳﺖ.
ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻴﺰ آن را ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
ﻛﻪ اﻳﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد .در ﻃﻮل
 3ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻏﺮب ﺑﺴﺮ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،اﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي را اراﺋﻪ
ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻃﺮف ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺟﺎ آورده اﺳﺖ .ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﻼﻧﻲ
ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻠﻴﺞ در دوﺑﻲ
ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ اﻣﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :اﻳﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور
اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺑﺴﻮدش ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
رود .در ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آژاﻧﺲ ﻧﻜﺎت ﻛﻤﻲ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﻳﺮان

ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ رژﻳﻢ ﺗﺤﺖ
آن ﭼﻨﺎن ﻓﺸﺎري ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮش
ﻛﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﺎﮔﺰﻳﺮش از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺶ
ﻧﻮﻳﺲ ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ اﺳﺘﻮار اﻳﺴﺘﺎدن ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ،ﺑﺮاي ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺨﺪوش
ﻣﺎه ژوﺋﻦ ،در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻮد او
اﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪاﻓﻊ ﻏﺮور ﻣﻠﻲ و
ﺑﺮﺧﻮردار ﻛﻨﻨﺪه اﻳﺮان از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
اﺗﻤﻲ ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ .دﺷﻤﻨﺎن اﻳﺮان را
ﻣﮕﺲ ﺧﻮاﻧﺪن و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي اﺗﻤﻲ را
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻣﻴﺎن ﻏﻮل اﻳﺮان و ﻣﮕﺲ
ﺟﻠﻮه دادن ،ﻧﻴﺎز و ﻫﺪف او را آﺷﻜﺎر
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

* ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ :ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت در
ﺑﺎره ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻮاﻓﻖ ،در
ﺗﻬﺮان ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻖ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ﭘﺪﻳﺪ آورده اﺳﺖ:
◄ در  3ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2009ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ،
ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻳﮕﺮي را اﻧﺘﺸﺎر داده
اﺳﺖ:
● رﻫﺒﺮي اﻳﺮان ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﭘﺎﺳﺨﻲ دو
ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻪ اﻟﺒﺮادﻋﻲ
اﻣﺎ ،ﺑﻨﻈﺮ
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد ،داد.
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،اﻳﻦ ﺑﺎر ،ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮآورده
ﺑﺤﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان در
آﻧﺴﺖ .ﺑﻨﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر اﻳﺮان،
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻮاﻓﻖ،
ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت در رژﻳﻢ
ﻋﻤﻴﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﻲ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ آﻣﻴﺰ ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﺮزاد ﺑﺮوﺟﺮدي ﻛﻪ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم
ﺳﻴﺎﺳﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺮاﻛﻮز اﺳﺖ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ :از اﻧﻘﻼب  1979ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ،
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻠﻨﻲ رودرروﺷﺪن ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﻳﺮان ،ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر ﺑﻮده اﺳﺖ.
● در  2ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ،وزﻳﺮ
ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را
ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﭙﺬﻳﺮد .در ﻫﻤﺎن روز،
داوﻳﺪ ﻣﻴﻠﻴﺒﺎﻧﺪ ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
در ﻣﺴﻜﻮ ﺑﻮد و ﺑﻬﻨﮕﺎم دﻳﺪار ﺑﺎ وزﻳﺮ
ﺧﺎرﺟﻪ روﺳﻴﻪ ،ﺳﺮﮔﻲ ﻻورو ،ﺑﺎﺗﻔﺎق
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ زود ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
اﻟﺒﺮادﻋﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ.
● اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺗﺮﻳﺘﺎ ﭘﺎرﺳﻲ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻳﮕﺮ
ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮان دوﻟﺖ اﻳﺮان در اﺧﺘﻼﻓﻲ
ﭼﻨﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ،آﻧﻬﻢ
در ﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﺑﺎ اﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را
ﻧﺪارﻧﺪ.
● در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﺮان ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
اﺳﺖ .او ﺑﺘﺎزﮔﻲ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ او در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﻴﺶ ،ﻏﺮب
را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺣﻖ اﻳﺮان را ﺑﺮ
ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺪ.
از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺪﻳﻦ
ﺳﻮ ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻫﻢ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و
ﻫﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎران را ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻛﻮﺷﺶ او
ﺑﺮاﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺪرت ﺧﻮﻳﺶ را
ﺗﺤﻜﻴﻢ و رﻗﺒﺎي ﺧﻮد را ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻦ
ﻛﻨﺪ .ﻫﻴﭽﻴﻚ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ آن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ او و ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻠﻴﻠﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي او
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﻲ
و ،از رﻫﮕﺬر آن ،ﻋﺎدي ﻛﺮدن راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﻧﺎدر ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻳﺮان ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ :ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ،ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد
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ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در رژﻳﻢ ،ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
رو در رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم دادﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
● ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻛﻪ او ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ
رودروﺋﻲ را در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻨﻚ او
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺎر ،ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﻛﺎران ﻋﻤﻞ ﮔﺮا ﺗﻮاﻓﻖ اﺗﻤﻲ او را
ﺑﺸﺪت ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده و آن را
ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن اﻳﺮان ﻛﻪ اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي
اوراﻧﻴﻮم ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ
اﺗﻤﻲ ﻛﻪ او ﺑﻌﻤﻞ آورده اﺳﺖ،
ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ .اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮي
ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ،ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ژوﺋﻦ ،ﻧﺎﻣﺰد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻮد،
ﺗﻮاﻓﻖ اﺗﻤﻲ را وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮﺑﻴﺪن اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد ﻛﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺎﻳﻜﻞ آﻛﺲ ورﺳﻲ ،اﺳﺘﺎد در
داﻧﺸﮕﺎه اﻛﺴﺘﺮ ،واﻗﻊ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،و
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر اﻳﺮان ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻴﺮ
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورده
اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد را
ﻛﺴﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻘﺪر ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻠﻲ
ﮔﺮا ﻧﻴﺴﺖ.
● ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺣﻤﻠﻪ از
ﺳﻮي ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎران و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن،
ﻳﻚ ﺑﺨﺶ از ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ داراي
ﭼﻨﺎن اﻫﻤﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ،آﻳﺖ اﷲ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﺑﺪان ﺗﻦ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻮل ﺗﻮاﻓﻘﻲ
ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎران ﻧﻴﺰ آن را
ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ.
● ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺒﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس وﺳﻴﻊ ﻋﺪم
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻏﺮب و روﺳﻴﻪ در اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﻏﺮب و روﺳﻴﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ
اوراﻧﻴﻮم  3/5درﺟﻪ را از اﻳﺮان ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و
ﺑﻌﺪ اوراﻧﻴﻮم  20درﺟﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ اﻳﺮان را ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ.
◄ در  12آﺑﺎن  ،88ﺳﻼم ﮔﺰارش ﻛﺮده
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش
ﻧﺎﻣﻪاي ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
روﻧﺪ ﻣﺬاﻛﺮات اﺧﻴﺮ ﻫﺴﺘﻪاي اﺑﺮاز
ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ.
او ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻫﺴﺘﻪاي اﻳﺮان ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻮﻳﻞ
اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ
اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻛﺮدهاﺳﺖ .او ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻠﺖ
اﻳﺮان را ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژي
ﻫﺴﺘﻪاي ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ.
● ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎرز و ﺷﻴﺦ ﺻﺎدق
ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ» ،رﺋﻴﺲ« ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ،و ﻋﻠﻲ
ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺤﻮﻳﻞ دادن ﻫﻤﻪ دﺳﺘﺎورد ﻫﺴﺘﻪ اي
اﻳﺮان ﺑﻪ ﻏﺮب ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ رﻫﺒﺮي
ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻳﻦ اﻗﺪام اﺳﺖ اﻣﺎ دوﻟﺖ
ﺑﺮ آن اﺻﺮار دارد.
◄ در  12آﺑﺎن ،ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»دوﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ را ﻣﺴﺘﻜﺒﺮ واﻗﻌﻲ در دﻧﻴﺎ
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
دوﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ از روﺣﻴﻪ اﺳﺘﻜﺒﺎري ﺧﻮد
و ﺗﻬﺪﻳﺪ ،دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪارد ،ﻣﻠﺖ اﻳﺮان،
ﻓﺮﻳﺐ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﺷﺘﻲ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ
دوﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻴﺰ از اﺳﺘﻘﻼل ،آزادي ،ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﻲ و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻛﺮد« .
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،زوج ﺧﺎﻣﻨﻪ

اي – اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ اﻋﻼم رﺳﻤﻲ
ﻗﺒﻮل ﺗﻮاﻓﻘﻲ را ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ،
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آﻧﻬﺎ ،ﭘﺲ از ﺳﻪ روز ﻣﺬاﻛﺮه و ﺑﺎ
ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از اﻳﻦ دو ،ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻛﺮده ﺑﻮد.
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ﺷﻤﺎره 736
* ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﺤﺎري ﺟﻨﺪاﷲ
در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ اﻧﺮژي:
◄ آﻧﺘﻲ وار ) 20اﻛﺘﺒﺮ  (2009ﻣﻘﺎﻟﻪ
اي ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻬﻴﻤﻲ اﻧﺘﺸﺎر داده
اﺳﺖ واﺟﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ:
● در  18اﻛﺘﺒﺮ ،ﮔﺮوه ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﺟﻨﺪ
اﷲ ﻛﻪ در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﮕﺎه
زده اﺳﺖ ،دو ﻋﻤﻞ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ در
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻳﺮان اﻧﺠﺎم داد .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﻳﻚ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺤﺎري ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺸﺘﻪ
ﺷﺪن  42ﺗﻦ و زﺧﻤﻲ ﺷﺪن دﻫﻬﺎ ﺗﻦ
ﺷﺪ...
● ﻣﺪارك ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺑﻮش ﺑﻪ ﺟﻨﺪ اﷲ ﭘﻮل ﻣﻲ داد .ﮔﺮﭼﻪ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ
ﭼﻴﺴﺖ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻤﻲ رود ﺳﻴﺎ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﻨﺪ اﷲ
را رﻫﺎ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
● در ﻓﻮرﻳﻪ  ،2007دﻳﮓ ﭼﻨﻲ ،ﻣﻌﺎون
وﻗﺖ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﻪ
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن رﻓﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﺪ
اﷲ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي
ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻴﺎن ﭼﻨﻲ و ﭘﺮوﻳﺰ ﻣﺸﺮف،
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﭘﻴﺸﻴﻦ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ .دﻳﮓ ﭼﻨﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ
را ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﻳﻜﻲ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪان
و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﺶ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
● اﻣﺎ ﺑﺮﻏﻢ ادﻋﺎي دﻳﮓ ﭼﻨﻲ ،ﺟﻨﺪ اﷲ
ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ اﻓﺮاﻃﻲ ﻣﺘﻨﻔﺮ از ﺷﻴﻌﻪ و
ﻫﺪﻓﺶ اﻳﺠﺎد ﺟﻨﮓ ﻣﻴﺎن ﺳﻨﻲ و ﺷﻴﻌﻪ
اﺳﺖ .اﻓﺮادش ﺳﻨﻲ ﺳﻠﻔﻲ و ﮔﺮوه رﺑﻂ
دارد ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﻳﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪه .ﺑﺴﻴﺎري از
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻜﺎر
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .از
ﺳﺎل  1979ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ 3000 ،اﻓﺮاد
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﺎ

ﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،از ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد:
 40در ﺻﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و 30
درﺻﺪ از راه اﻳﺮان و  30درﺻﺪ از راه
آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ .ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮ ﺑﻪ  65ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻣﻲ
زﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺮﺳﺮ ﺛﺮوت ﺑﺰرگ ﻧﺰاع
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن داس اﺟﻞ ﺟﻮاﻧﺎن را در
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن درو ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

● در  25ﻓﻮرﻳﻪ  ،2007روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
دﻳﻠﻲ ﺗﻠﮕﺮاف ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ »اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻃﻠﺐ
ﭘﻮل ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻫﺪﻓﺶ از اﻳﻦ ﻛﺎر
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ رژﻳﻢ اﻳﺮان ﻓﺸﺎر آورد و
ﻣﺠﺒﻮرش ﻛﻨﺪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ ﺧﻮد
را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ ...ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ از آن ﻧﻮع
ﻛﻪ ﺟﻨﺪ اﷲ در ﺷﺮق اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
دﻫﺪ ،در ﻏﺮب اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮدﻫﺎي
ﻋﻀﻮ ﭘﮋاك و در ﻋﺮﺑﻬﺎ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن و
آذري ﻫﺎ در آذرﺑﺎﺋﻴﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻳﻚ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﻲ رﺗﺒﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺳﻴﺎ
در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ ﺳﻴﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﭘﻮل ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﺮي
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ از آن اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.« .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﻳﻠﻲ ﺗﻠﮕﺮاف ،ﻓﺮد
ﺑﻮرﺗﻦ ،ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺮورﻳﺴﻢ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :اﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻳﻦ ﻛﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﻮﻣﻲ و ﺑﺮ
اﻧﮕﻴﺨﺘﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ،رژﻳﻢ اﻳﺮان را
ﺑﻲ ﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ.
● در آورﻳﻞ  ،2007ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ABC
 newsﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن،
ﮔﺮوه ﺟﻨﺪ اﷲ از ﺳﺎل  ،2005ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺄﻣﻮران اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﮔﺰارش ،راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺪ اﷲ ﭼﻨﺎن
ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎ ﺑﻄﻮر
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ﺗﺮس از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ؟
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺪ اﷲ ﭘﻮل ﻧﺪﻫﺪ .زﻳﺮا
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﻮر ﻛﺘﺒﻲ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ .در ﻋﻮض ،از ﻃﺮﻳﻖ
اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺎ
دوﻟﺘﻬﺎي اروﭘﺎﺋﻲ و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ارﺗﺒﺎط
دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﷲ رﻳﮕﻲ ﭘﻮل ﻣﻲ
رﺳﺎﻧﻨﺪ.
● ﺳﻴﻤﻮن ﻫﺮش ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻣﻌﺮوف
اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ رادﻳﻮ ﺳﺮاﺳﺮي
اﻣﺮﻳﻜﺎ ،در  30ژوﺋﻦ  ،2008ﺗﻮﺿﻴﺢ داد
ﭼﺴﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻮش از اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ »دﺷﻤﻦ دﺷﻤﻦ ﻣﻦ
دوﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ«  .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،از ﺟﻨﺪ
اﷲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﻛﻪ در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ
ﻫﺴﺖ ﻛﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ
داده اﺳﺖ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎ آﻧﻜﻪ
ﻧﻴﻚ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي
ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ دارﻧﺪ.
● در ژوﺋﻴﻪ  ،2008ﺳﻴﻤﻮن ﻫﺮش در
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﻮﻳﻮرﻛﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي را اﻧﺘﺸﺎر
داد و در آن ،از ﻗﻮل روﺑﺮت ﺑﺎﺋﺮ ،اﻓﺴﺮ
ﻣﺨﻔﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻤﺪت دو دﻫﻪ در
آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻮﺷﺖ :اﻓﺮاد ﺟﻨﺪ اﷲ
ﺳﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از رژﻳﻢ
اﻳﺮان ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮد اﻳﻦ ﮔﺮوه را ﻧﻴﺰ
ﻣﻲ ﺗﻮان اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺧﻮاﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻓﺮادي را دارد ﻛﻪ راﺣﺖ ﺳﺮ ﻧﺎﻣﺆﻣﻨﺎن
را ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .و از دﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺷﻴﻌﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﻳﺸﺨﻨﺪ زﻣﺎن را ﺑﺎش!
ﻣﺎ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ دارﻳﻢ ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﻫﺎي ﺳﻨﻲ
ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي  1980ﻛﺎر ﻛﺮدﻳﻢ.
● در ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم رواﺑﻂ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ اﻳﺮان ،
ﻛﻪ در اﻛﺘﺒﺮ  ،2008در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﻮب
ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ در ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎﻓﺖ،
ﺑﺎﺋﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺎز ﮔﻔﺖ.
● رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن،
ژﻧﺮال ﻣﻴﺮزا اﺻﻼن ﺑﻴﮓ ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﻛﺮد ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ از ﺟﻨﺪ اﷲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .و ﻫﺪﻓﺶ از اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ،ﺑﻲ
ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن رژﻳﻢ اﻳﺮان اﺳﺖ .ژﻧﺮال
اﺻﻼن ﺑﻴﮓ ،ﺑﻬﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اداره
اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺶ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﺗﻌﻠﻴﻢ
و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ داد ،ﺧﻮد ﻧﻴﺰ دﺳﺖ اﻧﺪر
ﻛﺎر ﺑﻮد .اﻳﻦ ژﻧﺮال از ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ
اﻟﻴﮕﺎرﺷﻲ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن اﺳﺖ و
ﻧﻴﻚ از آﻧﭽﻪ در آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و
ﻣﺮﻛﺰي و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﮔﺬرد،
آﮔﺎه اﺳﺖ.
● در ژوﺋﻴﻪ  ،2008ﻫﺮش در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺧﻮد ،ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ از اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﭘﻮل و اﺳﻠﺤﻪ درﻳﺎﻓﺖ
ﻛﺮده اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ ﺣﺰب زﻧﺪﮔﻲ آزاد
در ﻛﺮدﺳﺘﺎن )ﭘﮋاك( از ﺣﻤﺎﻳﺖ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺣﺰب در
ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﭘﺎﻳﮕﺎه دارد.
● در اواﺧﺮ  ،2005ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺑﻤﺐ
ﮔﺬارﻳﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻌﻤﻞ
آﻣﺪﻧﺪ .ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺠﺎور ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺼﺮه
در ﻋﺮاق اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺷﻐﺎل ﻗﻮاي
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮد .ﺑﻤﺒﻬﺎ اﻓﺮاد ﺑﻲ ﮔﻨﺎه را
ﻛﺸﺘﻨﺪ .ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﺮان اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و
اﻣﺮﻳﻜﺎ را ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻲ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻬﺎ
در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ در اﻳﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮش ،در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ،ﺣﻤﺎﻳﺖ
اﻣﺮﻳﻜﺎ را از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ داﻧﺪ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻋﺮﺑﻲ ﻛﺮدن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
و ﺟﺪا ﻛﺮدن آن از اﻳﺮان ،ﻫﺪﻓﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺳﺎﻟﻬﺎي
دراز از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻋﺮﺑﻬﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻃﻠﺐ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ.
● ﻫﺪف ﻋﺮاق از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان در
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  1980ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻋﺮاق ﻛﺮدن

ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮد .ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ و ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﻏﺮب  ،در روزﻫﺎي
ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺮاق ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
اﻳﺮان ﺑﻪ زودي از ﭘﺎي در ﻣﻲ آﻳﺪ و
ﻋﺮﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻫﻤﮕﻲ از ﺣﻤﻠﻪ
ﻋﺮاق ﺑﻪ اﻳﺮان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺮد ﻫﺮ دو ﺗﺒﻠﻴﻎ
دروغ ﺷﺪﻧﺪ .زﻳﺮا اﻳﺮان از ﭘﺎ در ﻧﻴﺎﻣﺪ
و اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻋﺮب ﺗﺒﺎر ،ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺮاق را
ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ  :ﻫﺪف ﺻﺪام از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ

اﻳﺮان – ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ و رژﻳﻢ
ﻫﺎي ﻋﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺮأت آن را ﻳﺎﻓﺖ –
ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ  5ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد .ﭘﻴﺶ از
ﺣﻤﻠﻪ ،ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزي در ﻛﺮدﺳﺘﺎن و
ﻛﻮدﺗﺎي ﻧﻮژه و اﻓﺘﺎدن ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن
ارﺗﺶ ،ﻫﻤﻪ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻛﺮدن
ﺣﻤﻠﻪ ارﺗﺶ ﺻﺪام اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺠﺰه
اي ﻛﻪ ارﺗﺶ اﻳﺮان ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﻣﻨﺘﺨﺐ اول ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﻛﺮد ،واروﻧﻪ
ﻛﺮدن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ﻫﺮﮔﺎه ،ﺧﺎﺋﻨﺎن
ﺑﻪ اﻳﺮان ﻛﻮدﺗﺎ ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺟﻨﮓ در
ﺧﺮداد ﻣﺎه  1360ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﻴﺪ.

● ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻮش و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺳﺨﺖ
ﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ،از
ﻃﺮﻳﻖ اﻗﻠﻴﺘﻬﺎي ﻗﻮﻣﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ،رژﻳﻢ
اﻳﺮان را ﺑﻲ ﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪ .ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در ﺑﺎره اداﻣﻪ دادن و ﻳﺎ
ﻧﺪادن ﺑﻪ آن ﻃﺮح ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ او
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻫﻤﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ روي ﻣﻴﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻃﺮح ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮش
ﻧﻴﺰ روي ﻣﻴﺰ ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ اﺳﺖ.
● اﻣﺮ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز از
آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ،از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﺎ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ و
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي
ﺟﻬﺎن ﺣﻤﻞ ﻛﻨﺪ .ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺳﺮﻛﺎر آﻣﺪن
ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺷﺪ .ﺑﺎ
آﻧﻜﻪ ﻛﻢ ﺧﺮج ﺗﺮﻳﻦ روش ،ﻛﺸﻴﺪن
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺮان ﺑﻮد ،اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻤﻲ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
زﻟﻤﻲ ﺧﻠﻴﻞ زاد ،اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﺗﺒﺎر ﻛﻪ در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻮش ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻔﻴﺮ
اﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﺳﻔﻴﺮ
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻋﺮاق و آﺧﺮ ﺳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪ ،در
ﺳﺎﻟﻬﺎي  ،1990ﻣﺸﺎور ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺘﻲ
ﻳﻮﻧﻮﻛﺎل اوﻳﻞ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺑﻮد .اﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ،ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺧﻠﻴﻞ زاد ) ﺣﺎﻻ
دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺘﻲ ﺷﻮرون
ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺑﻮد( ﻗﻮﻳﺎ در ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﻛﺮد و اﺟﺎزه
ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ را ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻂ
ﻟﻮﻟﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮد اﻣﺎ ﺑﺮﺳﺮﻛﺎر آﻣﺪن
ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح را
ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﺧﺖ.
● در ﻋﻮض ،ﻗﺮار ﺑﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن ﺧﻂ
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز از اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ را ﺧﻂ ﺻﻠﺢ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﺪ زﻳﺮ ﻓﺸﺎر اﻣﺮﻳﻜﺎ از
ﺷﺮﻛﺖ در اﺟﺮاي اﻃﺮاح ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﻧﺎآراﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻧﺎآراﻣﻲ
ﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران را از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
ﻣﻨﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺴﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪن ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .از اﻳﻦ رو
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﺪ اﷲ از اﻳﻦ
دﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ.
● ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد از دﻳﺪ
اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن و اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ
ﺗﺒﺎر ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﺪارد .اﻣﺎ اﻣﺮ واﻗﻊ
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ

اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﻮﻣﻲ و دﻳﻨﻲ ﺛﺒﺎت از
اﻳﺮان ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺮدﻳﺪي در
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺮورﻳﺴﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ
ﺟﻨﺪ اﷲ و ﭘﮋاك ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺮورﻳﺴﺖ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ .وﻗﺘﻲ ﺗﻌﺼﺐ دﻳﻨﻲ ﺑﺎ
ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي در ﻣﻲ
آﻣﻴﺰد ،ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﺒﺎر ﻣﻲ آورد ﻫﻤﻪ
ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻧﻔﺮت و ﻛﻴﻦ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎي

ﺧﺎرﺟﻲ از ﻣﻴﺎن اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﻮﻣﻲ و دﻳﻨﻲ
اﻧﺪك ﺷﻤﺎر ﻣﺰدور ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را
وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻫﺪﻓﻬﺎي ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺮي واﻗﻊ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﻘﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن
را ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺰدور ﺑﺠﻮﻳﻨﺪ ،ﻧﻴﺰ ،ﻳﻚ اﻣﺮ واﻗﻊ اﺳﺖ.
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻄﺮ ﺳﺎز اﺳﺖ و
ﺧﻄﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ،ﺧﻄﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺳﺎزد ،ﺣﻴﺎت
اﻳﺮان را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺳﻮزاﻧﻨﺪ.
اﻳﺮان اﻳﻨﻚ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺤﺮوم ﻛﺮدﻧﺶ از ﻫﺴﺘﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ:

 66ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﮔﻢ
ﺷﺪ؟  -اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﻗﻬﺮﻣﺎن واردات –
رﻛﻮد ﺻﻨﻌﺖ و...

* ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل:
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ در
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ را ﻟﻐﻮ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ:
◄ در  28ﻣﻬﺮ  ،88اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺰارش
ﻛﺮده اﻧﺪ :ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدي؛ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل ) (IMFدر ﮔﺰارﺷﻲ از
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه
ﻧﻔﺖ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻪ
رﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻔﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ ارزي ﺧﻮد در ﺳﺎل
ﻫﺎي روﻧﻖ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي ﺟﺎري ﻛﻨﻨﺪ.در اﻳﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه
اﺳﺖ :ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻔﺖ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ
در ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎﻟﻲ از زﻣﺎن
رﻛﻮد ﺑﺰرگ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻧﻔﺖ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي  2004ﺗﺎ
 2008ﻣﻴﻼدي در ﻣﺠﻤﻮع ﻳﻚ ﻫﺰار و
 300ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻲ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم
ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﺑﺤﺮان،
ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﻣﺜﻞ اﻳﺮان ،ﻋﺮاق و
ﺳﻮدان ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل دو
راﻫﻜﺎر را ﭘﻴﺶ روي اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار
دارﻧﺪ :اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
دوﻟﺘﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ﻳﺎ در ﺟﻬﺖ
ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ .ﻛﺸﻮرﻫﺎي
اﻟﺠﺰاﻳﺮ و ﻟﻴﺒﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ

10

ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺧﻮد را
اداره ﺑﻜﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو راﻫﻜﺎر ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﺮان
راﻫﻜﺎر دوم ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎراﻧﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻲ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺣﺬف آن را
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺖ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﻲ
روزﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﻴﻤﺖ آب ،ﺑﺮق
و ﮔﺎز در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﺎ در
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎي
اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ
دوﻟﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻗﺪﻣﻲ در راﺳﺘﺎي
ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺴﺎب
ذﺧﻴﺮه ارزي ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻮﭘﺎپ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺑﺮاي دوﻟﺘﻤﺮدان اﻳﺮان اﺳﺖ.اﻣﺎ در
اداﻣﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل
آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻗﻴﻤﺖ
ﻧﻔﺖ از  147دﻻر در اواﺳﻂ ﺳﺎل 2008
ﺑﻪ  30دﻻر در ﺷﺮوع ﺳﺎل 2009
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﻮراي ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﺑﻪ را ﺧﻮرده اﻧﺪ.
ﻋﺮاق و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ در
رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ.

* اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ  8ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﺖ ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ:
◄ در  5آﺑﺎن  ،88ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي
ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺪارداده اﺳﺖ :ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬاري و اﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ﺗﺎ
ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺮژي،
ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ :ﻃﻲ ﺳﺎل
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﺳﻮﺋﻲ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ
ﻧﻔﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ و از
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ روﻧﺪ رو ﺑﻪ
اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺨﺎزن اﻳﺮان ،اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن
دﭼﺎر اﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻳﻦ دو
اﻣﺮﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﻳﺮان
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻫﺶ
ﺻﺎدرات ،ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ و
ﺟﺪي دارد .ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬاري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺣﻔﻆ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﻲ را
رﻗﻤﻲ ﺣﺪود  4/5ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل
اﻋﻼم ﻛﺮد و اﻓﺰود؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ
ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ در
ﻛﺸﻮر ،ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﻪ
ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺧﻮش ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ،ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺪﺑﻴﻨﺎﻧﻪ،
وﺿﻌﻴﺖ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل
ﻫﺎي آﻳﻨﺪه را در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ
ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺖ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎه
ﺑﺪﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ،ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻳﺮان ﺗﺎ
ﻫﺸﺖ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
و اﻳﺮان از ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر واردﻛﻨﻨﺪه آن ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﭘﺎﻳﻪ ،اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ  16ﺳﺎل
اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .در ﺳﻨﺎرﻳﻮي
ﺧﻮش ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ  4/5ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات در
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﻮدن ﺻﺎدرات ﻛﺸﻮر ،ﺳﻬﻢ 12/5
درﺻﺪي اﻳﺮان در ﺳﺎل  1386از ﺳﺒﺪ
ﻧﻔﺘﻲ اوﭘﻚ ﺗﺎ ﺳﺎل  2030ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ
 5/7درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ
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ﺷﻤﺎره 736
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري
ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻳﺮان در
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺖ ﺿﺮور ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻲ رﺳﺪ.

* در دوران ﺟﻨﮓ  8ﺳﺎﻟﻪ 105
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﮔﻢ ﺷﺪ و در  4ﺳﺎل
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد 66
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر!؟:
◄ در  30ﻣﻬﺮ  ،88ﺣﻴﺎت ﻧﻮ ﮔﺰارش
ﻛﺮده اﺳﺖ :ﭼﻨﺪى ﭘﻴﺶ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻬﺎم ،درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﻰ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺮآورد ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ اﻋﻼم ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺑﻰاﺳﺎس اﻋﻼم ﻛﺮد .ﺷﻤﺲاﻟﺪﻳﻦ
ﺣﺴﻴﻨﻲ ،وزﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻴﺰ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاي،
ﺑﺎ ﺑﻰاﺳﺎس داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺒﻠﻎ  270ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر در آﻣﺪ ﻧﻔﺖ ،ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﻰ
را در ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﻛﻤﺘﺮ از
 223ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻧﺪ .روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺒﺮى آﻳﻨﺪه در ﮔﺰارﺷﻰ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه از
ﻛﺸﻤﻜﺶﻫﺎى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﮔﺰارش رﺳﻤﻰﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى درﺑﺎره
ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻰ درآﻣﺪﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ دوﻟﺖ
ﻧﻬﻢ از اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ
ﻗﻀﺎوت ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ درﺑﺎره درآﻣﺪ
ﻧﻔﺘﻰ دوﻟﺖ دروغ ﻣﻰﮔﻔﺖ! ﺑﻪ ﮔﺰارش
»آﻳﻨﺪه« ،در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل
ﺟﺎري ،ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ اﻟﻬﺎم ﺳﺨﻨﮕﻮى وﻗﺖ
دوﻟﺖ در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻛﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﻰ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ را 270
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ
اﻳﻦ ادﻋﺎﻫﺎ دروغ و ﺷﺎﻳﻌﻪﭘﺮدازى ﺑﻮده
و درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﻰ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻓﻘﻂ
 193ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .در
واﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻬﺎم ،ﺳﺎﻳﺖ آﻳﻨﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎى
ﻋﻠﻤﻲ ،درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﻰ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ را 270
 280ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﻛﺮد ،اﻣﺎﺷﻤﺲاﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،وزﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاي ،ﺑﺎ ﺑﻰاﺳﺎس داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺬﻛﻮر ،ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﻰ را در
ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﻛﻤﺘﺮ از 223
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺧﻮاﻧﺪ .دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪىﻧﮋاد ﻧﻴﺰ
در ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﺧﻮد در
ﮔﻔﺖوﮔﻮى وﻳﮋه ﺧﺒﺮى ﻗﺒﻞ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﻰ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ
ﻧﻬﻢ را  211ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﻛﺮد .ﺑﺎ
اﻳﻦ وﺟﻮد ،ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺒﺮى آﻳﻨﺪه ﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﻤﻰﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى
ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﻰ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ را ﻃﻰ
ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ  1384-1387ﺑﻴﺶ از 279
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ در
ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻘﺪى ﺣﺴﺎب
ذﺧﻴﺮه ارزي ،ﻃﻰ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﻛﺎﻫﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺗﻔﺎوت  193ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر

از  279ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر 66 ،ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻣﻲ
ﺷﻮد .ﺗﻔﺎوت ﻗﻮل اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺎ رﻗﻢ
رﺳﻤﻲ  58 =279 – 211ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺗﻔﺎوت ﻗﻮل »وزﻳﺮ« اﻗﺘﺼﺎد و
داراﺋﻲ ﺑﺎ ﮔﺮازش ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي -223
 46 = 279ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻣﻲ ﺷﻮد.

◄ ﺳﺎﻳﺖ ﻓﺮدا )ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﻲ ﺑﺎف( و
ﻧﻴﺰ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ از ﺑﺎﻧﻴﺎن ﺳﺎﻳﺖ روز
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ اﻳﻦ ﭘﻮل ﮔﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻴﺮ ،اﻳﻦ ﭘﻮل را ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻣﺼﺎرﻓﻲ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷﻔﺎف ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﺮي و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي
 1384ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن  ،1387اﻳﺮان  220ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت وارد ﻛﺸﻮر ﻛﺮده

از  9ﺗﺎ  22نوامبر 2009

ا ز  18آﺑﺎن ﺗﺎ  1آذر 1388

ﺗﺮس از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ؟
اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻣﺎر ﮔﻤﺮك ﺑﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
 185ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت از
ﺧﺎرج ﺧﺮﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ دو
رﻗﻢ 35 ،ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﻌﻨﺎي
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ  35ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪون ﻛﻨﺘﺮل
ﮔﻤﺮك و ﺛﺒﺖ در دﻓﺎﺗﺮ آن ،وارد
ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ؟
و ﺑﺎز ،وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ در
اﻳﻦ  4ﺳﺎل 255 ،ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر از ﺑﺎﺑﺖ
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،ﻋﺎﻳﺪ ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ 280 :ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻬﺎي ﻧﻔﺖ ﻋﺎﻳﺪ اﻳﺮان ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ دو رﻗﻢ ﻧﻴﺰ 35
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ
ﻣﻴﺎن واردات ﺑﻨﺎﺑﺮ دو رواﻳﺖ ،ﻳﻜﻲ
ﮔﻤﺮك و دﻳﮕﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي وﺟﻮد
دارد.

* ﺳﻘﻮط ﺻﺎدارات ﺧﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ :
◄ ﺑﻪ ﮔﺰارش آﻳﻨﺪه ﻧﻴﻮز ) 28ﻣﻬﺮ ،(88
اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻤﺮك ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت
ﮔﺎزي و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ رﻗﻢ
ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ را  11ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺪون اﻳﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﻲ رﻗﻢ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ
ﺗﻨﻬﺎ  5/5ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﺪود ﻳﻚﺳﻮم اﻳﻦ رﻗﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر
ﻋﺮاق ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر در 6
ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎري ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﻤﺮك ،ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ
ﺳﻘﻮط ﺑﻪ ﻣﺮز  5ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ،ﺑﻪ ﺷﻜﺎف
 18ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري ﺑﺎ واردات رﺳﻴﺪ.

* ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺰرگ
ﺗﺮﻳﻦ وارد ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﺎرﻳﺦ
اﻳﺮان اﺳﺖ:
◄ روز آن ﻻﻳﻦ ) 4آﺑﺎن  :(88در ﺣﺎﻟﻲ
ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ
روﺑﻪ روﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﻫﺎي ﭘﻲ
در ﭘﻲ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد
ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در ﻳﻜﻲ از ﺗﺎزه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ در
ﺧﺼﻮص ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻳﺖ
"آﻳﻨﺪه" ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﻲ آﻣﺎري ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺠﻢ واردات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
اﻳﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎي
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﮔﺰارش ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﻃﻲ
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﺎرده
ﺳﺎل رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي و اﻛﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻛﺎﻻ وارد
ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ رﻗﻢ از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ  220ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اداره ﮔﻤﺮك
ﻛﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻴﺰان رﻗﻢ
ﻣﺎﻟﻲ وارداﺗﻲ را ﻋﻬﺪه دار اﺳﺖ ﭘﻴﺸﺘﺮ
ادﻋﺎ ﻛﺮده ﺑﻮد  185ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻛﺎﻻ ﺑﻪ
اﻳﺮان وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ  35ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن رﻗﻢ واﻗﻌﻲ  220ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻري و رﻗﻢ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﻤﺮك ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻼش دوﻟﺖ
ﺑﺮاي ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮدن از اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﻳﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي وارداﺗﻲ
آن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد.
● واردات ﻛﻤﺮ ﺷﻜﻦ  :ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﺰارش دﻳﺮوز ﺳﺎﻳﺖ "آﻳﻨﺪه" ،دوﻟﺖ
در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري

اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺎ ﻧﺮﺧﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ  43ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر 50 ،ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر 58 ،ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر  69ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
ﻛﺎﻻ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر وارد ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺎﻇﺮان اﻗﺘﺼﺎدي اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ اﺗﺨﺎذ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﻓﺮاﻃﻲ وارداﺗﻲ از ﺳﻮي
دوﻟﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ رﻛﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ
اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ واردات از
ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ،ﺗﺤﺮك اﻗﺘﺼﺎدي در
داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻧﺰول ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﻛﻪ
ﺗﺒﻌﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري و ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زود ورﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺷﺘﻴﺎق ﻧﻬﺎدﻫﺎ و وزارت
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﺑﺮاي
وارد ﻛﺮدن ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺪازه اي
ﺑﻮده ﻛﻪ اﻗﻼﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم ﻛﻪ ﻛﺸﻮر
ﭘﻴﺶ از دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن
ﺧﻮدﻛﻔﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ
ﻛﺸﻮر وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻨﻬﺎ در دو
ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاي اﻣﺴﺎل ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و 195
ﻫﺰار ﺗﻦ از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل وارد ﻛﺸﻮر
ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺸﻲ  100درﺻﺪ روﺑﻪ رو ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻛﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺸﻜﺮ و ﻗﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻟﻴﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﻧﺞ
ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ از دﻳﮕﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺑﺰرگ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي وارداﺗﻲ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ارزي ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﻲ
ﻛﻪ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد – ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎ
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ 339 -ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر درآﻣﺪ
ارزي در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده،
اﻣﺎ ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ارزي ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدي
"ﺗﻌﻬﺪي"  18ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻴﺰان ﺑﺪﻫﻲ ﺗﻌﻬﺪي آن  18ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر ﺑﻴﺶ از ﻣﻮﺟﻮدي آن ﺑﻮده و ﻣﺎزاد
درآﻣﺪ ارزي ﻛﺸﻮر ﭘﺲاﻧﺪاز ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎﺗﻤﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺸﺖ ﺳﺎل رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ
ﺳﻮم درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﺠﻮﻣﻲ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
ﻧﺨﺴﺖ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،ده ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮده ﺑﻮد.
"آﻳﻨﺪه" در ﮔﺰارش دﻳﺮوز ﺧﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎدآوري ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع
در آﻣﺪ ﻫﺎي ارزي در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
ﺟﻨﮓ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  115و 150
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن
ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﻫﺎي اﻳﺮان در اﻳﻦ
ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل  74ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻛﻤﺘﺮ از
درآﻣﺪ ارزي دوﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖ اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺠﻮﻣﻲ درآﻣﺪ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در
ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺷﻮراي ﭘﻮل
و اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻦ
اﻧﺤﻼل ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻴﻄﺮه ﻛﺎﻣﻞ دوﻟﺖ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻫﺎي ﻋﻈﻴﻢ
ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ
ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :داﻧﺴﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در دوره ﻫﺎي
ﺟﻨﮓ و ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ درآﻣﺪ
اﻳﺮان در دوران ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﺻﻮري اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ ارزش دﻻر ﻛﺎﻫﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ واﻗﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ارزش ﺛﺎﺑﺖ دﻻر ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ.

* ﺧﺎﻟﺺ واردات ﺧﺪﻣﺎت ،از
 1380ﺗﺎ  18 ،1387ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ:
◄ در  3آﺑﺎن  ،88ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ – ﻛﻪ
اﻣﺘﻴﺎزش ﻟﻐﻮ ﺷﺪ – اﻃﻼع داده اﺳﺖ:

واردات از  18ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل
 1380ﺑﻪ  68/5ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل 87
رﺳﻴﺪه و  3/8ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻟﺺ واردات ﺧﺪﻣﺎت
)واردات ﻣﻨﻬﺎي ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت( از
رﻗﻢ  495ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل  1380ﺑﻪ
 8837ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل 1387
رﺳﻴﺪه و ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت  18ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻃﻲ اﻳﻦ دوره ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ از
رﻗﻢ  19/3ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  80ﺑﻪ
 81/8ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  87رﺳﻴﺪه و
 4/2ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات
ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ اﻳﻦ دوره ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ
از رﻗﻢ  4565ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ 18/7
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر رﺳﻴﺪه و  4/1ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.ﺟﻨﻮﺑﻲ :ﻣﻴﺰان واردات ﻛﺎﻻ ﺗﺮاز
ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﻧﻴﺰ از ﻣﺜﺒﺖ  5985ﻣﻴﻠﻴﻮن
دﻻر در ﺳﺎل  80ﺑﻪ  23987ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر
در ﺳﺎل  87رﺳﻴﺪه و ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻈﺎر
اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ارزي ﻛﺸﻮر و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدي ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه
ارزي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ در
ﻣﺠﻤﻮع  105ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺗﺮاز ﻣﺜﺒﺖ
ﺣﺴﺎب ﺟﺎري داﺷﺘﻪ اﻳﻢ .اﻓﺰاﻳﺶ
واردات ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪﻣﺎت
)واردات ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﻬﺎي ﺻﺎدرات
ﺧﺪﻣﺎت( ﺑﻪ ﻛﻞ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ ﻃﻲ
دوره ﺳﺎل ﻫﺎي  1380-87از 2/07
درﺻﺪ در ﺳﺎل  1380ﺑﻪ  8/83درﺻﺪ
در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  1387ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه و داراي
اﻓﺰاﻳﺶ  6/76درﺻﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ.

در  13آﺑﺎن  ،88ﻣﺮدم
اﻳﺮان وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ،
ﻓﺮآورده  13آﺑﺎن 58
را ﻧﻔﻲ ﻛﺮدﻧﺪ:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ،روزﻣﺮه ،در ﺳﺎﻳﺖ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از
آﻧﻬﺎ را در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻲ آورﻳﻢ .ﺑﺪﻳﻬﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﺘﻲ از ﺧﺮوار
اﺳﺖ .ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻮﻳﺎﺋﻲ دارد :ﻣﺮدم
اﻳﺮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﻮر رژﻳﻢ را ﺷﻜﺴﺖ دادﻧﺪ
وﻗﺘﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮد ،ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻓﺮآورده
 13آﺑﺎن  58را ﻧﻔﻲ و وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم را اﺛﺒﺎت ﻛﺮدﻧﺪ:

◄ در  ٢٨مھر  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،صفر
انگوتی که در سن  ١٧سالگی مرتکب
جرم شده بود برای اجرای حکم اعدام به
سلول انفرادی زندان اوين انتقال داده شد
و قرار است که صبح روز چھارشنبه حکم
اعدام او به اجرا در آيد.
◄ در  ٢٨مھر  ،٨٨به گزارش ميزان،
بنابر گزارش روابط عمومی نھضت آزادی
ايران ،مھندس امير خرم عالوه بر ممنوع
الخروج شدن در فرودگاه بين المللی امام
خمينی بازداشت شده است
◄ در  ٢٩مھر  ،٨٨به گزارش مجموعه
فعاالن حقوقبشر در ايران ،روزبه و
رامين تھرانی دو برادر دانشجو که به
دليل فعاليتھای دانشجويی خويش در
سال تحصيلی  ٨٨ – ٨٧در تاريخ ١٩
خرداد امسال بازداشت شده و پس از
چندين ماه نگھداری در بند  ٢٠٩واواک
که از سه ھفته پيش به بند  ٨زندان اوين
منتقل شدند ،امروز به دادگاه برده شدند.
اتھام آنھا محاربه و تبليغ عليه نظام است.
محاکمه آنھا به تأخير افتاد.
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◄ در  ٢٩مھر  ،٨٨صالح نيک بخت
وکيل مدافع ھيوا بوتيمار اعالم کرد که
دادگاه تجديد نظر ھيوا بوتيمار را به ٨
سال حبس تعزيری محکوم کرد.پيشتر
دادگاه بدوی ھيوا بوتيمار را به اتھام
فعاليت تبليغی عليه نظام به يکسال حبس
و خريد و فروش مھمات جنگی به ١٠
سال حبس جمعا  ١١سال حبس تعزيری
محکوم کرده بود.
◄ در  ٢٩مھر  ،٨٨به گزارش کميته
گزارشگران حقوق بشر ،سھيال قديری که
به اتھام قتل فرزند  ۵روزھاش به اعدام
محکوم شده بود ،بامداد امروز ،در زندان
اوين اعدام شد .ھمچنين  ۴مرد ديگر به
ھمراه اين متھم ،به دار آويخته شدند.
الزم به ذکر است به صفر انگوتی نوجوان
محکوم به اعدام با تالش قاضی جابری
يک ماه مھلت داده شد و وی اعدام
نگرديد.
◄ در  ٣٠مھر  ،٨٨به گزارش کرمانشاه
پست ،بيش از  ٩٠نفر از اساتيد دانشگاه
رازی کرمانشاه با ارسال نامه ای به محمد
مھدی خدايی  ،رئيس دانشگاه  ،خواستار
لغو احکام انضباطی صادره برای فعاالن
دانشجويی آن دانشگاه شدند.
◄در  ٣٠مھر  ،٨٨يکی از بستگان
محمد کيانوش راد اطالع داد كه توسط
نيروھای امنيتی بازداشت شده است.
کيانوش راد عضويت ھيات علمی
دانشگاه ،نماينده سابق مجلس در دوره
ششم و عضو جبھه مشارکت و سازمان
مجاھدين انقالب اسالمی بوده است.
◄ در  ٣٠مھر  ،٨٨بيش از  ٢۵٠٠تن
از دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف با
امضای نامه ای سرگشاده خواستار لغو
احکام محروميت از تحصيل دانشجويان
اين دانشگاه شدند.
◄ در  ٣٠مھر  ،٨٨به گزارش آژانس
اين خبر ،كارگران كارخانه مھيا مان
اصفھان كه واقع در شھرك صنعتي
مورچه خورت ميباشد در اقدامي
اعتراضي به پرداخت نشدن حقوق و
مزاياي  ١٠ماھه سال جاري در مقابل
استانداري اصفھان دست به تحصن و
اجتماع زدند و خواستار احقاق حقوق
خود شدند.
◄ در  ٣٠مھر  ،٨٨بازداشتگاه مرصاد
در ميدان  ٧تير تھران :شايد اکثر
شھروندان تھرانی با عبور از ميدان ھفت
تير ساختمان بزرگ و نسبتا زيبايی در
ضلع شمالی اين ميدان مشاھده کرده
باشند  ،اين ساختمان که سالھا ساختن و
اتمام آن بطول انجاميده در ابتدا توسط
يکی از برجسازان معروف تھران بنام
حدادی سنگ بنايش گذاشته شد تا که در
سال  ١٣٧٩در پرونده ای که برای وی
مفتوح شد از سوی قوه قضائيه توقيف
گرديده و در سال  ١٣٨٠نيز به وزارت
دفاع و پشتيبانی نيروھای مسلح برای
احداث فروشگاه اتکا واگذار شد .در سال
 ١٣٨۶نيز درحاليکه ساخت آن به اتمام
رسيده بودوزارت دفاع مالکيت آنرا به
سپاه پاسداران انقالب اسالمی واگذار می
نمايد.
اما اين بنای نسبتا وسيع که ظاھر
زيبايش باطن پليدش را پنھان نموده مدت
يکسال است که بازداشتگاھی است بنام
مرصاد و بر اساس اطالعات رسيده
ظرفيت پذيرش  ٣٠٠زندانی انفرادی و
يکھزار نفر متھم در بندھای عموميش را
دارد.
در باالی اين بازداشتگاه سه ديش
مخابراتی وجود دارد که از آنھا برای
ارتباطات استفاده می شود ،البته اينکه آيا
از اين ساختمان ھم برای پرتاب پارازيت
استفاده می شود يا خير ھنوز اطالعی
نيست  ،در گرداگرد اين ساختمان دوربين
ھای کنترل مدار بسته ايکس سی و شش
وجود دارد که باالترين زاويه ديد و کيفيت
را دارد.
اين بازداشتگاه سه طبقه می باشد و
چھار طبقه نيز در زير زمين دارد .
مجاری ورود و خروج متھمان و پرسنل
آن در دو کوچه باال و پائين ساختمان و
سه پالک آنورتر بنا می باشد که در
عکسھای ماھواره ای بوضوح قابل ديد
است  .اين بازداشتگاه ھم اکنون در اختيار
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سپاه محمد رسول ﷲ تھران است که زير
نظر سردار عراقی می باشد  ،پيش از اين
خبرھايی از حضور و دخالت نقدی در
بازداشت و بازجويی از متھمان می آمد تا
که خبر انتصاب نقدی به فرماندھی
سازمان بسيج آن اخبار تائيد نشده را تائيد
نمود.
نقدی با سوابق بی شماری ازاحداث
بازداشتگاھھای بی نام نشان و بازجويی
و شکنجه از متھمان مواجه ھست و
اکنون ھم بازداشتگاھی با اين وسعت و
حتما مجھز در اختيارش ھست.
◄ در  ٣٠مھر  ،٨٨به گزارش نوروز،
دکتر داوود روشنی عضو شاخه جوانان
جبھه مشارکت و نايب رئيس استان تھران
اين شاخه پس از احضار به دفتر پيگيری
واواک و مراجعه به آنجا بازداشت شده
است .روشنی رئيس ستاد منطقه ١٢
تھران و رئيس ستاد شاھد ) ٨٨فرزندان
شھيد  (٨٨در انتخابات رياست جمھوری
اخير بود .او ھمچنين فرزند شھيد نيز
ھست.
دکتر روشنی ھجدھمين عضو جبھه
مشارکت ايران اسالمی است که روانه
زندان می شود و خبرھا حاکی از بازداشت
عضو نوزدھم جبھه مشارکت دارد که به
محض تاييد اين خبر جزئيات آن نيز
منتشر خواھد گرديد.
◄ در  ٣٠مھر  ،٨٨به گزارش نوروز،
جواد ماھزاده که رمان او با نام " خنده را
از من بگير" که رمانی است درباره دھه
 ۶٠از نگاه يک نوجوان و اين روزھا
توسط داوران جايزه ھای ادبی در حال
داوری است و در نظر سنجی ھا يکی از
چند رمان مورد توجه خوانندگان است ،
صبح امروز ھنگامی که قصد رفتن به
محل کار خود را داشت  ،بازداشت شد.
◄ در  ١آبان  ،٨٨به گزارش سايت
نوروز ،در مراسم دعای کميل که در خانه
پدر ھمسر شھاب طباطبايی برگزار شد
نزديک به  ۶٠نفر بازداشت شده اند.
◄در  ١آبان  ،٨٨به گزارش دوارنيوز:
شيخ مھدی کروبی که مقارن ظھر جھت
بازديد از نمايشگاه مطبوعات در محل اين
نمايشگاه حضور يافته بود پس از بازديد
از چند غرفه حدود ساعت  ١۵با ھجوم
تعدادی از لباس شخصیھا مواجه شد که
با در دست داشتن چماق و توھين به او به
وی حمله کردند و در اقدامی ھتاکانه
عمامه وی را از سرش انداختند.
◄ در  ٢آبان  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر ودمکراسی در ايران ،تعداد
زيادی از مادران اعتراضات ھفتگی خود
را عليه سرکوب خونين و ادامه بازداشت
تعدادی از دستگير شدگان اخير و صدور
احکام سنگين عليه آنھا ادامه دادند .آنھا
در پارک الله تجمع کردند و خواستار
آزادی مادران زندانيان سياسی و محاکمۀ
آمرين و عاملين سرکوب خونين مردم
ايران شدند.
◄ در  ٢آبان  ،٨٨به گزارش نوروز،
 ٢٨زن و  ۴٣مرد در مراسم دعای کميل
بازداشت شده اند ۴ .نفر از زنان به نام
ھای سعيده کردی نژاد ،محبوبه حقيقی،
مريم طباطبايی و مينويی نيز به زندان
اوين منتقل شدند.
از جمله اين افراد می توان به دکتر
محمد کيانوش راد ،سعيد نورمحمدی،
ھادی حيدری ،محمدحسين خوربک،
اسماعيل صحابه ،ميثم وره چھر ،محبوبه
حقيقی ،محمدامين شيرزاد ،ايمان ميراب
زاده و برادر عبدﷲ رمضانزاده اشاره
کرد.
◄ در  ٢آبان  ،٨٨موج سبز آزادی  :در
روز سيام خرداد ماه  ،١٣٨٨خانم فاطمه
سمسارپور به ھمراه فرزندش كاوه
ميراسدالھي با گلولهھاي تكتيراندازھاي
وابسته به سپاه پاسداران و بسيج به
شدت زخمي شد .فاطمه كه با پسر
خردسالش و در نزديكي خانهي خود
ايستاده بود به گفتهي ھمسايهھا براي
كسب اطالع از وضعيت خيابانھاي
اطراف و كمك به مردمي كه در آن حوالي
بودند به كوچه آمده و به ھنگام تيراندازي
خود را سپر فرزند كوچكش كرده بود.
منزل او در كوچهي سينا واقع در خيابان
خوش شمالي قرار داشت كه چند متر با
خيابان آزادي فاصله دارد .در ورودي اين
كوچه نيز ساختماني متعلق به نيروي
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انتظامي قرار دارد .گفته ميشود كه در
روز خونين سيام خرداد از اين ساختمان
نيروي انتظامي براي
وابسته به
سازماندھي تكتيراندازھا و سركوبگران
بسيج استفاده شده و مركزي براي تجمع
و ھدايت آنھا بوده است .آيا شھيد
سمسارپور از ھمين ساختمان مورد ھدف
قرار گرفته است؟
◄ در  ٢آبان  ،٨٨به گزارش آژانس
ايران خبر ،چندين ھزار از مردم و جوانان
معترض عصر روز جمعه ,مصالی تھران
راتبديل به صحنه ی اعتراض عمومی
خود کردندوشعارھای تند عليه سران نظام
سر دادند وسياست خارجی حكومت رابا
شعار مرگ برروسيه تقبيح نمودند.اين در
حالی است که گروھی از بسيجی ھای
وابسته به حکومت با پرتاب کفش سعی
داشتند حرکت ھايی مانند منتظرالزيدی را
تقليد کنند.اما شواھد نشان می دھد که
بسياری ازکفش ھای پرتاب شده توسط
بسيجی ھاومسئولين خبرگزاری ھا,سايت
ھا وروزنامه ھای دولتی کفش ھايی بود
که قبال در غرفه ھای مزبور جاسازی
شده بود.درواقع سران کودتا وسرکوب
تالش داشتند با راه انداختن چنين مناظری
تبليغ کنند که معترضين وابستگان آمريکا
ھستند که مردم با پرتاب کفش به سراغ
آنھا رفته اند.اماجمعيت معترض با به ھم
پيوستگی ودر صفوف فشرده برای حدود
 ٢ساعت مصالی تھران را به محل
عمومی اعتراضی خود تبديل کردند.به
طوری که حراست ومسئولين خبرگزاری
ھای وابسته مجبور شدند از نيروھای
امنيتی ونظامی درخواست کمک کنند.
مردم معترض تنھا با نزديک شدن زمان
ورود گارد ويژه ونيروھای سپاھی
سرکوب گرمتفرق شدند اما فضای
اعتراض خود را به خيابان ھا وايستگاه
ھای مترو بھشتی ومصال نيز سرايت
دادند.اين تدبير مردم معترض در جھت
عدم دستگيری ورھايی از خطر بازداشت
صورت گرفت.از طرفی اعتراض در
نمايشگاه مطبوعات به حدی گسترده بود
که تمام سايت ھا وخبرگزرای ھا مجبور
شدند آن را پوشش خبری دھند.
◄ در  ٣آبان  ،٨٨به گزارش کميته
گزارشگران حقوق بشر ،حسام ترمسي و
اكبر اجدادي دو تن از بازداشتشدگان
وقايع پس از انتخابات كه در كليه جلسات
دادگاهھاي علني نيز حضور داشتند ،از
سوي شعبه  ١۵دادگاه انقالب به  ٢٨و
 ٣٢ماه حبس تعزيري محكوم شدند.
ترمسي و اجدادي در تاريخ  ١٠و ۶
تيرماه در منزل و محل كارشان بازداشت
شده و به بند  -٢الف انتقال يافتند .آنھا به
مدت  ۴۵روز در سلول انفرادي نگھداري
شده و پس از آن به بند  ٢۴٠منتقل شدند
.
ھمچنين مطابق اخبار رسيده از بندھاي
عمومي زندان اوين ،بيش از  ۴٠تن از
بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات
موسوم به " كف خيابانيھا" احكام
سنگيني از  ٢تا  ۴سال حبس تعزيري
دريافت كردهاند .اين افراد كه غالبا
نامشان نيز در رسانهھا مطرح نشده،
عمدتا از سوي حفاظت اطالعات سپاه
پاسداران بازداشت شده و در بند -٢الف
زندان اوين ،نگھداري شدهاند.
◄ در  ٣آبان  ،٨٨به گزارش ھرانا،
دادگاه انقالب حکم سه سال حبس تعزيری
را به مجيد حسن زاده از اعضای شاخه
دانشجويی ستاد ميرحسين موسوی ابالغ
کرد .نامبرده که در زمان آغاز اعتراضات
پس از انتخابات بازداشت شده دليل
محکوميت سنگين خود را سر باز زدن از
قبول ايفای نقش در دادگاھھای نمايشی
می داند.
◄ در  ٣آبان  ،٨٨به گزارش ھرانا
دادگاه انقالب حکم به محکوميت  ٢سال و
 ۴ماه حبس تعزيری "حسام ترمسی"
نوجوان  ١٧ساله به اتھام شرکت در
اعتراضات مدنی پس از انتخابات داد .اين
حکم به آقای ترمسی در شعبه  ٢۶دادگاه
انقالب ابالغ شد ،نامبرده که فاقد وکيل
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مدافع است به اين حکم اعتراض نموده
است .
◄ در  ٣آبان  ،٨٨به گزارش ايلنا،
جمعی از کارگران کارخانه چينی البرز در
اعتراض به خلف وعده کارفرما و
پرداخت نشدن مطالبات خود برای ساعاتی
جاده اصلی شھرک صنعتی البرز را
بستند .
◄ در  ٣آبان  ،٨٨نشريه دانشجويی
بيداری به مدير مسئولی نسترن رفيعی
توسط معاون فرھنگی دانشگاه شيراز
توقيف شد  .اين نشريه پس از انتشار
 ١١شماره توقيف شده است.دکتر عباسی
معاون فرھنگی دانشگاه شيراز علت
توقيف اين نشريه را تشويش اذھان
عمومی ،تريب دانشجويان به انجام اعمال
خالف قانون و چاپ مطالب غيرواقع اعالم
کرد.
◄ در  ۴آبان  ،٨٨به گزارش موج سبز
آزادی در يک نامه که مھرھای خيلی
محرمانه و فوری بر آن نمايان است،
معاون مطبوعاتی وزير ارشاد دولت
کودتا با اشاره به نزديک شدن به روز
 ١٣آبان و آماده شدن حاميان جنبش سبز
برای حضور در اين راھپيمايی عمومی از
حاميان جنبش سبز با عنوان "تحرک
گروه ھای مخالف نظام در آستانه روز
 ١٣آبان" ياد کرده و آن را با ھدف
"منحرف نمودن افکار عمومی از مراسم
روز ملی مبارزه با استکبار جھانی"
دانسته و عنوان کرده است" :احتماال
برخی جريان ھای سياسی داخلی نيز در
ادامه مسائل پس از انتخابات رياست
جمھوری قصد بھره برداری سياسی و
برھم زدن آرامش جامعه را از اين روز
داشته باشند".
وی با اشاره به ساير دستورالعمل ھای
دولت کودتا در سانسور کامل اخبار
مربوط به نامزدھای معترض ادامه داده
است" :پيرو مکاتبات قبلی و با تاکيد بر
اينکه موضوع انتخابات دوره دھم رياست
جمھوری با توجه به تاييد مراجع رسمی
و قانونی ،خاتمه يافته است خواھشمند
است از درج ھرگونه خبر ،عکس و
مطلبی که موجب ايجاد تنش در جامعه و
بر ھم زننده نظم عمومی است جدا
خودداری به عمل آيد".اين نامه که به
امضای عليرضا ملکيان معاون مطبوعاتی
وزارت ارشاد رسيده است .
◄ در  ۴آبان  ،٨٨به گزارش شبکه
جنبش راه سبز ،جمع کثيری از کارگران
شرکت کارخانجات مخابراتی راه دور
شيراز در اعتراض به نحوه خصوصی
سازی صنايع خواستار مطالبات صنفی
خود شدند و با تجمع در مقابل استانداری
فارس اعتراض کردند.
اين کارگران که از نحوه خصوصی
سازی شرکت خود ناراضی بودند شعار
می دادند"بخش خصوصی شديم بيکار و
بی پول شديم""،زندگی و معيشت حق
مسلم ماست"به نحوه واگذاری شرکت
مخابرات ايران و ھمچنين وضعيت صنفی
خود اعتراض داشتند.
◄ در  ۴آبان  ،٨٨به گزارش واحد
کارگری مجموعه فعاالن حقوق بشر در
ايران ،کارگران لوله چدنی اھواز در
چھارمين روز اعتراضات خود در
خصوص عدم پرداخت ده ماه حقوق خود
اقدام به تجمع و راھپيمايی در چھارراه
نادری و خيابانھای  ٣٠متری و طالقانی
اھواز کردند ،نيروھای انتظامی که در طی
روزھای قبل تنھا نظاره گر اين اعتراضات
بودند در طی اعتراض روز جاری
خواستار پايان يافتن اعتراضات و پراکنده
شدن کارگران شدند.
با عدم قبول اين خواسته نيروھای
انتظامی از سوی کارگران معترض ،اين
نيروھا به جمعيت کارگران يورش برده و
با اين اقدام تجمع را به خشونت کشاندند،
در اين رابطه عالوه بر تعدادی از کارگران
که زخمی شده اند ،دست کم بازداشت ۵٠
کارگر ديگر نيز گزارش شده است .از
سرنوشت کارگران بازداشت شده اطالعی
در دست نيست.

◄ در  ۴آبان  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،در
زندان گوھردشت کرج  ،زندانيان
سلولھای انفرادی معروف به سگ دونی
بند  ١زندان گوھردشت در اعتراض به
شرايط قرون وسطائی و شکنجه ھای غير
انسانی دست به اعتراضات گسترده زدند
و برای چند ساعت سالن سلولھای
انفرادی )سگ دونی( را به تصرف خود
در آوردند.
◄ در  ٧آبان  ،٨٨به گزارش مردمک،
دفتر کار »جمعيت تالش برای جھانی
شايسته کودکان« که در زمينه مسايل
کودکان کار و خيابان در تھران فعاليت
میکند ،روز چھارشنبه توسط افراد
ناشناس مھر و موم شد .اين سازمان
غيردولتی )ان.جی.او( از سال ١٣٨٣
تاکنون در زمينه مشکالت و مسائل
کودکان فعال بوده است.
◄ در  ٧آبان  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،دادگاه
انقالب سمنان زندانی سياسی طيبه نبوی
را به احکام غير انسانی  ٣ماه حبس
تعزيری و  ١سال زندان تعليقی محکوم
کرد .زندانی سياسی طيبه نبوی بيش از ٢
ماه پيش با يورش مامورين واواک
دستگير و به زندان منتقل شد در طی اين
مدت تحت فشارھای بازجويان واواک و
در شرايطی بسيار سخت و بالتکليف
قرار داشت.
◄ در  ٧آبان  ،٨٨به گزارش
شھرزادنيوز ،در فھرستی که موسسه
مطالعاتی لگاتوم از شاخص رونق در سال
 ٢٠٠٩ارائه داده است ،ايران در ميان
 ١٠۴کشور در مرتبهی  ٩۴قرار گرفته
است .در اين مجموعه زيرفھرستھايی
نيز وجود دارند که در  ٩زمينه وضعيت
کشورھای مختلف را ارزيابی کردهاند.
جايگاه ايران در اين زيرفھرستھا چنين
است :رشد و بنيانھای اقتصاد کالن ،٧٩
کارآفرينی و ابتکار  ،۶٩نھادھای
دموکراتيک  ،٩٣آموزش  ،۵٩بھداشت
 ،٧٠ايمنی  ،٨٨نحوه اداره حکومت
 ،١٠٢آزادی فردی  ،١٠١سرمايه
اجتماعی .٨٢
موسسهی تحقيقاتی لگاتوم وابسته به
شرکت معتبر اقتصادی و مشاورهی مالی
بينالمللی لگاتوم است که تمرکز آن بر
سرمايهگذاری در بازار جھانی میباشد .
◄ در  ٧آبان  ،٨٨براساس آخرين جدول
شاخص تبعيض جنسی ساليانه اعالم
شده ،در ميان  ١٣۴کشور نام ايران با
شاخص  ٠.۵٨۴در رديف  ١٢٨قرار
گرفت .الزم به توضيح است که اين
شاخص بين  ٠تا  ١متغير است و به اين
معنی است که اگر شاخصی نزديک به
صفر باشد تبعيض جنسی بسيار پايين
است و ھر اندازه که به  ١نزديک میشود
تبعيض افزايش میيابد.
بر اساس آماری که توسط مجمع اقتصادی
جھان )برگزار کننده اجالس داووس(
ارائه شد ٪۶٧ ،از کشورھا در بحث
تبعيض جنسی بھبود و پيشرفت داشتهاند
در حالیکه  ٪٣٣از کشورھا نيز وضعيت
بدتری داشتهاند.
◄ در  ٧آبان  ،٨٨به گزارش کرمانشاه
پست ،سيامن غياثی دانشجوی دانشگاه
رازی کرمانشاه توسط اداره اطالعات
شھرستان کرمانشاه بازداشت و تاکنون از
سرنوشت وی خبری در دست نيست .
غياثی اخيراً از سوی کميته انضباطی اين
دانشگاه احضار و به دو ترم تعليق
محکوم شد.
◄ در  ٨آبان  ،٨٨ھويت زن جوانی که
فرزند ۵روزهاش را کشته بود ،بعد از
اعدام افشا شد !؟ ھويت واقعی زن جوانی
که ھفته گذشته به اتھام قتل نوزاد ۵
روزهاش به دار آويخته شد با مراجعه
يکی از بستگانش به دادسرای جنايی
تھران فاش شد .بدين سان ،دستگاه
قضائی کسی را محکوم و اعدام کرده که
ھويت او را احراز نيز نکرده بوده است.
◄ در  ٩آبان  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر ودمکراسی در ايران ،تجمع
اعتراض ھفتگی مادران عليه سرکوب
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خونين و ادامه بازداشتھای اخير عليرغم
اينکه تعداد زيادی از نيروھای
سرکوبگربا حضور خود سعی در ممانعت
از شکل گيری آن داشتند ادامه يافت
مادران عزادار خواستار آزادی زندانيان
سياسی و محاکمۀ آمرين و عاملين
سرکوب خونين مردم ايران ھستند.
◄ در  ٩آبان  ،٨٨بگزارش جوان ،طاھا
طاھری ،جانشين دبيرکل ستاد مبارزه با
مواد مخدر ،گفته است :رواج مواد مخدر
در ميان دانش آموزان مدارس حاشيه
شھر نگران کننده است .براساس بررسی
ھای صورت گرفته دربرخی از مدارس
حاشيه ای نقاط آسيب پذير دانشآموزان
مصرف کننده مواد مخدر حضور دارند با
توجه به بافت فرھنگی و اجتماعی اين
مناطق زنگ ھای خطر ،در خصوص
رواج مواد مخدر در ميان دانش آموزان
اين منطقه به صدا در آمده است .دو دھم
معتادان کشور را دانش آموزان تشکيل
می دھند.
◄ در  ١٠آبان  ،٨٨به گزارش سايت
عصرايران ،يكی از خبرنگاران اروميه ای
با تلفن ھمراھش مشغول عكسبرداری از
ده ھا پارچه نوشته تبريك برای استاندار
جديد آذربايجان غربی بود كه ناگھان
مأموران مستقر در استانداری به سمت
وی رفته و پس از مشاجره لفظی او را به
شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.
ماموران به كتك زدن وی در پياده روی
مقابل استانداری بسنده نكرده و با كشاندن
اين خبرنگار به داخل محوطه استانداری ،
به ضرب و شتم جمعی وی ادامه دادند.
◄ در  ١٠آبان  ،٨٨فرھاد توحيدی
قائممقام مديرعامل خانه سينما در
گفتوگو با خبرنگار ايلنا ،بعد از ترس از
سرنوشت؟
يادآوری ممنوعالخروج شدن تعدادی از
ھنرمندان ،گفته است :بعد از انتخابات و
حوادث پيش آمده تعداد  ١۵نفر از
سينماگران به دليل مشكالت پيش آمده
دستگير شده اند ضمن آنكه يكی از
مستندسازان نيز از سال قبل در بازداشت
است .
◄ در  ١٠آبان  ،٨٨به گزارش نوروز،
علی سميع زاده عضو کميته اطالع رسانی
جبھه مشارکت و رئيس کميته اطالع
رسانی منطقه تھران و عضو تحريريه
روزنامه ھای ياس نو و صدای عدالت ،در
 ٩آبان توسط نيروھای امنيتی بازداشت
شده است.
◄ در  ١١آبان  ،٨٨در آستانه  ١٣آبان
و در ادامه برخورد با دانشجويان دانشگاه
مازندران ،سياوش رضائيان  ،عضو
شوراي عمومي انجمن اسالمي
دانشجويان دانشگاه مازندران و اشكان
ذھابيان دبير سابق فراكسيون مدرن
انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه
فردوسي و علوم پزشكي شھر مشھد در
شھر بابلسر بازداشت شدند
◄ در  ١١آبان  ،٨٨به گزارش
ايلنا:روزنامه سرمايه براساس تصميم
ھيات نظارت بر مطبوعات در جلسه
مورخ يازدھم آبان لغو امتياز شد .
◄ در  ١١آبان  ،٨٨به گزارش ھم
ميھن ،خانواده زندانيان سياسی از ساعت
١١صبح در برابر مجلس تجمع کردند .در
اين تجمع ھمسران ،مادران ،و فرزندان
زندانيان سياسی حضور داشتند.
خانوادهھای زندانيان سياسی در سكوت و
با در دست داشتن عكسھای عزيزان
دربندشان اعتراض خود را نسبت به ادامه
بازداشت فعاالن سياسی اصالحطلب و
روزنامهنگاران در بند اعالم كردند.
◄ در  ١١آبان  ،٨٨به گزارش ايرنا،
۴۵کارگر شرکتي بخش نظافت و فضاي
سبز شھر حاجي آباد ھرمزگان در
اعتراض به از دست دادن شغل خود مقابل
شھرداري و فرمانداري اين شھر تجمع
کردند .
◄ در  ١٠آبان  ،٨٨به گزارش ايلنا،
پرونده احمد زيدآبادي که درپی تقلب
بزرگ و جنبش مردم توقيف شده است ،با
صدور كيفرخواست به دادگاه انقالب
اسالمي تھران ارسال شد .
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ﺟﻨﺒﺶ آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ
ﻣﺮدم ﭘﻴﺮوز ﻣﻴﺸﻮد
اﮔﺮ(۶) ...
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺪون رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ و
ﻣﺒﺎرزه ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪاد
ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ و
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﻮاي آن ﻧﺎﺷﻲ از
اراده ﻣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺳﻴﻢ  .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي
اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻜﺮاﺳﻲ و ﺑﺮﭘﺎﺋﻲ ﻓﺮداﺋﻲ
دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ از اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻛﻼﻣﻲ
روﺷﻦ و ﻗﺎﻃﻊ و ﻫﺪﻓﻲ ﺷﻔﺎف ﺑﺪون
ذره اي اﺑﻬﺎم ﺷﺮاﻳﻂ وﻣﺴﻴﺮي را
ﺑﻮﺟﻮد آورﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻮ ﻧﻈﺎم
دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﺣﺎﻛﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري
دﻳﮕﺮي ﻧﮕﺮدﻳﻢ .دﻣﻜﺮاﺳﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارا
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎص
ﺧﻮد را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻤﻴﻦ
اﻣﺮوز ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء وﺟﺪان ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻣﻜﺮاﺳﻲ
ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ و ﺿﻤﻦ آﻣﻮزش ﺧﻮد ،ﺗﻌﻠﻴﻢ و
ﺗﺮﺑﻴﺖ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آﻏﺎز ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺎ
ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ و
آﻣﻮزش روزاﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ آزادي و
ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻏﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آرام آرام دﻣﻜﺮاﺳﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭘﺎﻳﺪار و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻣﻴﺸﻮد و در اﻳﻦ
ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻣﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﭘﺲ از ﺑﺮﻛﻨﺎري اﺳﺘﺒﺪاد ﻛﻨﻮﻧﻲ
اﺳﺘﺒﺪاد دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﻧﮕﺮدد.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻴﺎﺳﻲ دﻣﻜﺮاﺳﻲ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮدا ﻫﻴﭽﻜﺲ و
ﻫﻴﭻ ﮔﺮوه و ﺣﺰﺑﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﻨﺎم
دﻣﻜﺮاﺳﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري
ﺧﻮد را در ﻛﺸﻮر اﺑﻘﺎء و ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح و
ﺑﻴﺎن ﺷﻌﺎر اﺳﺘﻘﻼل  -آزادي -
ﺟﻤﻬﻮري اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ در ﺣﺪ
ﺗﻮان ﺧﻮد ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ را از
زواﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺮار دﻫﻢ زﻳﺮا اﺳﺘﻘﻼل – آزادي و
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﻳﻚ
ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻔﻲ ﻫﺮ
ﻛﺪاﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻔﻲ دﻳﮕﺮي ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺨﺎً
ﺑﺠﺰ ﺑﺮﺧﻲ از زﻣﺎﻣﺪاران و رﺟﺎل
اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻗﺪرت و ﺣﻔﻆ
ﻗﺪرت ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼل وﻃﻦ را ﻧﺎدﻳﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن
و اﻣﺘﻴﺎز دادن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ اﻳﺮان
و اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﻨﺎ داده اﻧﺪ و
ﺧﺎرﺟﻴﺎن را در اﻣﻮر اﻳﺮان دﺧﺎﻟﺖ
داده اﻧﺪ.
ﺳﻮاران اﻳﺮان ﻫﻤﻪ ﺷﺎه ﺟﻮي
ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﻳﻜﺴﺮ ﺑﻪ ﺿﺤﺎك روي
ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺮ او آﻓﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
ورا ﺷﺎه اﻳﺮان زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
در ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺖ اﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻧﻴﻢ  :ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﻴﺶ روﺷﻨﻔﻜﺮان ﺑﺨﺎرا
در ﭘﺎﻳﺎن آﺧﺮﻳﻦ روز ﻫﺮ ﻣﺎه در ﺧﺎﻧﻪ
ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻴﻨﺎ ﭘﺪر اﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ
ﺷﺪﻧﺪ .آن ﺷﺐ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺟﻬﺎر ﺗﻦ ﺑﻮد
از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮدوﺳﻲ اﻫﻞ ﻃﻮس ﻳﻜﻲ از
ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد و اﻛﻨﻮن ﺑﺮاي ﺣﻞ
و ﻓﺼﻞ ﻳﻚ دﻋﻮاي ﻣﻠﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺎرا
آﻣﺪه ﺑﻮد و اﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و .......
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه از زﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ »
از زﻣﺎن ﻓﺘﺢ اﻋﺮاب و ﺳﻘﻮط ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن،
ﻣﺎ دارﻳﻢ ﭼﻬﺎر ﻧﻌﻞ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﻲ
روﻳﻢ .ﺧﺎك ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎن ،آل ﺑﻮﻳﻪ ،آل زﻳﺎر،
ﻛﺎﻛﻮﺋﻴﺎن .....اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺎ و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ در ﻫﺮج و ﻣﺮج
ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .و در ﺳﺎﻳﻪ ....
ﻋﻘﺎب ﺗﺮك ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از
اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .در
واﻗﻊ اﮔﺮ اﻳﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد اﻓﻮاج ﻛﺎﻣﻠﻲ از
ﻏﻼﻣﺎن ﺗﺮك را اﺟﻴﺮ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲ آﻣﺪ .اﺟﺎزه
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دادﻧﺪ اﻳﻦ ﻏﻼﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ درﺟﺎت
و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮﺳﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮدار،
ﻣﻴﺮآﺧﻮرو ﺣﺎﺟﺐ درﺑﺎر ﻣﻨﺼﻮب
ﻛﺮدﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن
ﺳﺮﻓﺮود آوردن .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،
اژدﻫﺎ ﻳﻲ زاﻳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن آﻣﺎده
ﺑﻠﻌﻴﺪن ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ«).(1
اﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن
ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ و اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻫﻢ از اﺳﺘﺒﺪاد
ﺣﺎﻛﻢ و ﻫﻢ از دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﻴﺎن در
اﻣﻮر ﻛﺸﻮرﺷﺎن رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .ﻋﻠﺖ آﻧﺮا
ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد زﻳﺮا ﻫﻴﭻ
ﭼﻴﺰي ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و
ﺣﻞ ﻧﻴﺴﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎ و ﭼﺮاﺋﻲ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ ﻣﺎ از ﺗﻜﺮار ﺧﻄﺎ
در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ و در ﻛﺎر و راﻫﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺎ
ﺗﺮ ﺷﻮﻳﻢ ) ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮد ﻫﺮ ﻛﻪ داﻧﺎ ﺑﻮد(.
ﭘﺲ اول ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮض و ﻣﺸﻜﻞ را ﺷﻨﺎﺧﺖ
و ﺑﻌﺪ در ﺻﺪد رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ و ﻣﺮض ﺑﺮ
آﺋﻴﻢ.
ﻧﻔﺮت از دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﻴﺎن در اﻣﻮر
ﻣﻴﻬﻨﻤﺎن و ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر از دﻳﺮ
ﺑﺎز ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮي وﻃﻦ
ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﻓﺮدوﺳﻲ ،اﺑﻮرﻳﺤﺎن
ﺑﻴﺮوﻧﻲ و اﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن در اﻣﻮر اﻳﺮان اﻣﺮ ﺗﺎزه
اي ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ دﺧﺎﻟﺘﻬﺎ از ﺑﻌﺪ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ دو ﺷﻴﻮه ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
 = 1از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﺮان در ﭼﻬﺎر راه
ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻗﺮار دارد ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد
ﺗﻬﺎﺟﻢ اﺟﺎﻧﺐ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﻤﻼت
ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻪ اﻳﺮان و اﺷﻐﺎل اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻴﺮان از دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن آﻏﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از :ﺣﻤﻠﻪ اﺳﻜﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﻲ ،ﺣﻤﻠﻪ
اﻋﺮاب ،ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮﻟﻬﺎ و ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺎﺗﺎرﻫﺎي
ﺗﻴﻤﻮري .
 = 2ﻣﺤﻮر ﻛﺮدن ﺧﺎرﺟﻴﺎن و دﺧﺎﻟﺖ
دادن آﻧﺎن در اﻣﻮر اﻳﺮان ﺑﺪﺳﺖ
زﻣﺎﻣﺪاران ﺧﻮدﻛﺎﻣﻪ و رﺟﺎل ﻗﺪرت
ﭘﺮﺳﺖ و ﺑﻬﻤﻴﺎري اﻳﺮاﻧﻴﺎن وﻃﻦ ﻓﺮوش
.
ﻧﻜﺘﻪ دوم در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﺶ
ﻣﻮﺛﺮي در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺎزي
ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن ﻻزﻣﻪ
آﻣﻮﺧﺘﻦ درﺳﻬﺎﺋﻲ از ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺮاي
ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺶ آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ
در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰان
رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻗﺎدر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ
ﺑﻮدن و ﻳﺎ زﻳﺮﺳﻠﻄﻪ ﻧﺒﻮدن ﺧﻮد ﭘﻲ
ﺑﺒﺮﻧﺪ و در اداﻣﻪ آن ﻣﺮز ﺑﻴﻦ وﻃﻦ
ﭘﺮﺳﺘﻲ و وﻃﻦ ﻓﺮوﺷﻲ را ﻣﻌﻴﻦ ﺳﺎزﻧﺪ.
واژه اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻏﻴﺮواﺑﺴﺘﻪ ،آزاد
و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .اﻳﻦ واژه را ﻫﻢ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر و ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي
ﻓﺮد و ﺟﻤﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﺑﺮﺧﻲ
اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﺮد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ :ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺎ اﻓﺮاد
دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮاوده اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﻲ ﻧﻴﺎز و ﺧﻮد
ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در اﻳﻨﺼﻮرت آن
ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﭼﻨﻴﻦ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺮاوده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺮاوده و ﻋﺪم ﻣﺮاوده
ﻧﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮد و ﻧﻪ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎزه ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در ﻣﻮرد
اﺳﺘﻘﻼل از آن ﺟﻨﺒﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
دﻳﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ
ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن ﻓﺮد ﻳﺎ ﻛﺸﻮري را ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻣﻴﺰان ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آزاد
ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن آن ﻓﺮد ﻳﺎ ﻛﺸﻮر آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﻳﻢ .و اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺮاوده ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ
از زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺣﺎل ﻣﺮاوده ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در
زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان زﻧﺪﮔﻲ
ﻛﻨﺪ .ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن در ﻣﻜﺎﻧﻲ
ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻨﻲ ﺑﺸﺮي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ در اﻳﻨﺼﻮرت آن ﻓﺮد ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ اوﻟﻴﻪ و ﻣﺎﻗﺒﻞ از اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﺜﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺎت

زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ
و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ دﻳﮕﺮان
ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط در
ﺣﺎل زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد
در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
در اﻧﺪرون ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺪاﻧﻢ ﭼﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﻤﻮﺷﻢ و او در ﻓﻐﺎن ﻏﻮﻏﺎ
اﺳﺖ
و ﻳﺎ ﺑﺎ دﻧﻴﺎي ﺧﺎرج از ﺧﻮد در ﺣﺎل
ﻣﺮاوده و ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
دﻧﻴﺎي ﺧﺎرج ﻳﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و
ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن .ﭘﺲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در
اﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ
و ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻴﺰان رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان
ﻣﻴﮕﺮدد و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺎ
در ﻛﺠﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ  ،آﻳﺎ زﻳﺮﺳﻠﻄﻪ
اﻳﻢ ﻳﺎ ﻣﺴﻠﻂ و ﻳﺎ ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ از
رواﺑﻂ ﻗﻮا ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﻢ و در ﺟﻬﺖ
رواﺑﻂ دوﺳﺘﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﻲ
دارﻳﻢ و ﺳﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
از ﻓﺮاز ﮔﻔﺘﺎر ﻓﻮق ﺑﻪ دﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ
رﺳﻴﻢ ﭼﻮن زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﭘﺲ ارﺗﺒﺎط و ﻣﺮاوده ﺑﺎ
دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﺪﻳﮕﺮان و
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﻧﻴﺴﺖ و اﻧﺴﺎن زﻧﺪه
وﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط داﺋﻤﻲ ﺑﺎ
دﻳﮕﺮان ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﻫﻢ ﺻﺪق ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﺳﺘﻘﻼل ﻳﻚ
ﻛﺸﻮر زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﺌﻮال ﻣﻲ رود ﻛﻪ
ﻳﺎ آن ﻛﺸﻮرﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ دﻳﮕﺮان ﻗﺮار
ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻣﺜﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق اﻣﺮوز و ﻳﺎ
دﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﻲ اﺗﺒﺎع آن ﻛﺸﻮر ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻣﺜﻞ ﻛﻮدﺗﺎي  28ﻣﺮداد ﺳﺎل  1332ﺑﺮ
ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﺼﺪق و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻣﺜﻞ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي و اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻴﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم
و ﺗﺎﺋﻴﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻛﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ از آن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوزﻣﺮدم
اﻳﺮان و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ اﺷﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ اﻳﻦ
اﻗﺪام زﺷﺖ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ».
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي را اﻧﻘﻼب دوم
ﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎ ﻛﻪ در
آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻃﺮاح اﺻﻠﻲ
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي ﻛﻴﺴﻴﻨﺠﺮ و راﻛﻔﻠﺮ و
اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮي ﺑﻮده اﻧﺪ«(2).
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﻌﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان
ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﺳﺘﻘﻼل وﻃﻦ ﺑﺮاي ﻣﺮدم اﻳﺮان از
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اي ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﻫﻤﻮاره و از
دﻳﺮﺑﺎز اﺳﺘﻘﻼل ﻳﻜﻲ از ﺷﻌﺎر اﺻﻠﻲ
ﻛﻮﺷﻨﺪﮔﺎن و رﻫﺮوان اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي ﻣﻴﻬﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و آﻧﺎن ﺗﺎ ﭘﺎي
ﺟﺎن از اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر دﻓﺎع ﻧﻤﻮده و
ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ و وﻃﻦ ﻓﺮوﺷﺎن ﻛﻮﺷﺎ
ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺮدوﺳﻲ ﺳﺮوده
اﺳﺖ:
ﭼﻮ اﻳﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﺎد
در اﻳﻦ ﺑﻮم و ﺑﺮ زﻧﺪه ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺒﺎد
ﻫﻤﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ دﻫﻴﻢ
از آن ﺑﻪ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ دﺷﻤﻦ دﻫﻴﻢ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﺮدوﺳﻲ در اﻳﻦ دو ﺑﻴﺖ
اﺳﺘﻘﻼل ﻳﻚ ﻛﺸﻮر را ﺗﺌﻮرﻳﺰه ﻛﺮده
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪي اﻫﻤﻴﺖ آﻧﺮا
را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .او در ﺑﻴﺖ اول
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﭼﻮ اﻳﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﺎد
در اﻳﻦ ﺑﻮم وﺑﺮ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺒﺎد
ﺣﻜﻴﻢ ﻓﺮدوﺳﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺸﻮرم اﻳﺮان اﺳﺘﻘﻼل
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺸﻮري ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ
ﺷﻮد ،ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ دﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻴﺎن و
ﺣﺎﻣﻴﺎن آﻧﺎن و ﻛﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل وﻇﻴﻔﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ زﻳﺮا ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮان ﺣﻖ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎ را از ﻣﺎ ﺳﺘﺎﻧﺪه
اﻧﺪ و ﺑﺮﻣﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه اﻧﺪ .و ﻟﺬا ﺑﺮاي
اﻳﻨﻜﻪ زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺮگ
ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ
ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان
ﻳﻚ اﻧﺴﺎن و ﻳﻚ ﻛﺸﻮر آزاد ﺑﺎز ﻳﺎﺑﻴﻢ.

از  9ﺗﺎ  22نوامبر 2009
ﻓﺮدوﺳﻲ در ﺑﻴﺖ دوم راه ﺣﻞ ﻣﻲ
دﻫﺪ:
ﻫﻤﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ دﻫﻴﻢ
از آن ﺑﻪ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ دﺷﻤﻦ دﻫﻴﻢ
ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻛﻼم روﺷﻦ و ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ
ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل وﻇﻴﻔﻪ ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ .و
ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم
اﺣﺎد ﻣﻠﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در
ﺻﻒ واﺣﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎي ﺟﺎن ﺑﻪ دﻓﺎع از
اﺳﺘﻘﻼل اﻳﺮان ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ .ﻓﺸﺮده اﻳﻦ ﺷﻌﺮ
در زﻣﺎن ﻣﺼﺪق آزاده ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد" :ﺑﺎ
ﺧﻮن ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ از ﺟﺎن ﺧﻮد
ﮔﺬﺷﺘﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﺮگ ﻳﺎ آزادي" و ﺧﻼﺻﻪ
ﺷﺪه ﻫﺮ دو ﮔﻔﺘﺎر در ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺎر ﻳﺎ"
ﻣﺮگ ﻳﺎ آزادي" ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد.
اﺑﻴﺎت ﻓﺮدوﺳﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ آﻧﺴﺖ
ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ رﺟﺎل وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ
اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﺷﻐﺎل ﮔﺮان و ﻣﺴﺘﺒﺪﻳﻦ
ﻗﻴﺎم ﻣﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻣﺜﻼً ﻓﺮدوﺳﻲ از
ﺳﻨﮕﺮ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﻴﺮان ﺗﻴﺮاﻧﺪازي
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﺑﻚ ﺧﺮﻣﺪﻳﻦ و ﺧﻴﺎم و
اﺑﻮرﻳﺤﺎن ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﻣﻮﻟﻮي و .....ﺑﺎ
رواج ﺗﻔﻜﺮﺷﺎن ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺮاي
ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ و ﻛﺸﻮرﺷﺎن
ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .وﻟﻲ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
اي از رﺟﺎل و زﻣﺎﻣﺪاران اﻳﺮاﻧﻲ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن و ﻣﺴﺘﺒﺪﻳﻦ راﺑﻄﻪ
ﺣﺴﻨﻪ اي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در دﺧﺎﻟﺖ دادن
آﻧﺎن در اﻣﻮر اﻳﺮان و ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ در
آوردن اﻳﺮان ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﻲ ﺑﺎزي ﻛﺮده
اﻧﺪ .ﮔﺎﻫﻲ آﻧﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﺑﻴﺶ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﻛﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﻴﺎن را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در
اﻣﻮر اﻳﺮان ﺑﻠﻜﻪ در دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺣﺘﻲ از ﺧﻮﻧﻴﻦ
ﺗﺮﻳﻦ و وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﻫﻢ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  .اﺳﺪاﻟﻪ ﻋﻠﻢ ﻳﻜﻲ از
اﻳﻦ رﺟﺎل اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در
ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ » ﻋﺼﺮ ،ﻳﻚ }
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﮔﻨﮕﺮه{ آﻣﺮﻳﻜﺎ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻢ.
ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه اﺟﺎزه داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﻮاﻧﻚ  35ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﻼً آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ و
اﺣﻤﻖ ﺑﻮد ﻛﻪ  ..........ﺑﺎز ﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﻫﺎ ﮔﺎﻫﻲ اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ وﻟﻲ ﺣﺎﺿﺮﻳﻢ ﺧﻮد ﻣﺎن را
اﺻﻼح ﺑﻜﻨﻴﻢ ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در وﻳﺘﻨﺎم
ﻛﺮدﻳﻢ } ﺻﺒﺤﺖ ﻛﺮد{ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎً
ﻣﻦ ﺟﻨﮓ وﻳﺘﻨﺎم را ﻣﺤﻜﻮم ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ.
اﮔﺮ ﺟﻨﮓ وﻳﺘﻨﺎم ﻧﺒﻮد ،اﻧﺪوﻧﺰي و
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﺑﺮﻣﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺷﺪه ،از
دﺳﺖ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻳﺮادي ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ در ﺟﻨﮓ وﻳﺘﻨﺎم دارم اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻗﺪر ﺑﻪ آن ﻃﻮل دادﻳﺪ و
زودﺗﺮ ﻛﻠﻚ ﻛﺎر را ﻧﻜﻨﺪﻳﺪ؟ وﻟﻲ اﺻﻮﻻً
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻛﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﻧﺒﻮد« ).(3
ﻳﻜﻲ از دﻻﺋﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮان ﻗﺪرت
ﻃﻠﺐ و وﻃﻦ ﻓﺮوش ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
) ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ( ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﻣﻴﺸﻮد و
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ راه ﺗﻤﺪن را ﺑﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و
آﻧﺎن را ﺑﺴﻮي دﻣﻜﺮاﺳﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺳﻮق ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
راه رﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺑﺎ ﻛﻤﻚ
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي ﺗﺰ ﺣﺰب ﺗﻮده
ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻌﻠﺖ
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻮروي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آن ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت را
در دﺳﺖ ﮔﻴﺮد و راه ﺗﻤﺪن را ﺑﺮاي
اﻳﺮاﻧﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ راه رﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داري ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد.
ﺷﺎه ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ
از ﻃﺮﻳﻖ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮب
ﺑﻮﻳﮋه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻳﺮان را
ﺑﻪ دروازه ﻫﺎي ﺗﻤﺪن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺎه
ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﺮان را آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺋﻴﺎن
ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن
اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻮش ﺑﻪ ﻋﺮاق و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﺷﻐﺎل اﻳﻦ دو ﻛﺸﻮر در
ﺣﺴﺮت ﻋﺪم ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻮش ﺑﻪ اﻳﺮان و
درﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻨﮕﻴﻦ و ﻣﺘﺠﺎوزاﻧﻪ
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ دو ﻛﺸﻮر ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻲ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻣﺜﻞ ﻋﺮاق و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺎﻧﺲ آورده اﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ
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دروازه ﻫﺎي ﺗﻤﺪن و ﺑﻪ دﻣﻜﺮاﺳﻲ و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﺻﻄﻼح
ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ در اواﺋﻞ اﻧﻘﻼب
ﺑﻌﻨﻮان روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻣﺪاح ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻮده
اﺳﺖ و در ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺸﺘﺎر
ارﺗﺸﻴﺎن دوران ﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺮوز
در ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎس روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ ﺻﺪاي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا
ﻓﻘﻂ از ﺑﻤﺐ ﮔﺬاري و ﻛﺸﺘﺎر در ﻋﺮاق
ﺣﺮف ﻣﻲ زﻧﻴﺪ و ﭼﺮا از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﺮاق
ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲ ﮔﻮﺋﻴﺪ .اﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر در
دوران ﺑﻮش ﺑﺎرﻫﺎ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻲ زد ﻛﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻴﺎن
ﻳﻜﻲ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﺸﺎن ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻣﻌﻴﻦ
ﻧﻜﺮد اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﺎ
دوﻟﺖ ﺑﻮش و آﻣﺮﻳﻜﺎ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺮدم و
ﻛﺸﻮر اﻳﺮان داراي ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ.
وﻟﻲ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺎ ﻫﻴﭻ
ﭼﻴﺰي ﺑﺠﺰ ﺧﻮد ﻛﺎﻣﮕﻲ و ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﻲ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻗﺪﻳﻢ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻲ از
رﺟﺎل اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﻗﺒﻠﻪ ﺧﻮد را اﺟﺎﻧﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ
ﻛﻤﻚ اﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮ از ﺗﻦ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺟﺪا
ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﺮان را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﭙﺮده
اﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺮا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ
اﻋﺮاب ﺑﻪ اﻳﺮان دﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻲ
از ﺳﺮداران ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮش
ﺧﺪﻣﺘﻲ و ﺳﺎزش ﺑﺎ درﺑﺎر ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاي
ﻛﺴﺐ ﻗﺪرت و ﺛﺮوﺗﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن
ﺑﻪ ﺳﺘﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﻳﺎ آﻧﺎن را
ﺗﺴﻠﻴﻢ درﮔﺎه ﺧﻠﻔﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻛﺎﻇﻢ ﻋﻠﻤﺪاري ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ  :ﺳﺮﺷﺖ
دﻳﻨﻲ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن از ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ
ﺷﺪن اﺳﻼم در اﻳﺮان و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن از ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت ﻣﻲ دﻫﺪ.
)(4
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻲ
ﺗﻮان اﻳﻦ اﻧﻘﻼﺑﺎت را ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻨﻔﺮ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن از ﺧﻠﻔﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ داﻧﺴﺖ و ﻧﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻼم ﻳﺎ ﺣﺘﻲ اﻋﺮاب ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ،
زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺎ
ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪ .ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت ﺑﻮد،
ﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻼم .ﻣﺜﻼً ﺟﻨﺒﺶ »ﺑﻪ آﻓﺮﻳﺪ«،
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﺮوردﻳﻨﺎن را اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ
ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺮم دﻳﻨﺎن را ﺳﺮدار
اﻳﺮاﻧﻲ ،اﻓﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻛﺸﺎﻧﻴﺪ)(5
اﻓﺸﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺧﻮش
آﻣﺪ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﻐﺪاد و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺑﻚ ﺧﺮﻣﺪﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲ ﻛﺮد در
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮي و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﺑﻚ ﺑﻪ
ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺮم
دﻳﻨﺎن ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ
دﻳﮕﺮي اﺳﺖ از ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ
از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ اﺟﺎﻧﺐ .از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ ﻣﺜﻞ دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻣﺎزﻳﺎر و ارﺳﺎل
او ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادرش ﻛﻮﻫﻴﺎر.
ﺑﻼذري ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ :ﻛﻮﻫﻴﺎر ﺣﺴﻦ را
آﮔﺎه ﻛﺮد و او ﺑﺎ ﻛﺴﺎن ﺧﻮد ﺳﺮ راه ﺑﺮ
ﻣﺎزﻳﺎر ﺑﮕﺮﻓﺖ ،ﻣﺎزﻳﺎر ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﺮﻳﺰد.
ﻛﻮﻫﻴﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺖ و اﺻﺤﺎب ﺣﺴﻦ در او
اﻓﺘﺎدﻧﺪ .او را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻲ ﻫﻴﭻ
ﻋﻬﺪي و ﺟﻨﮕﻲ اﺳﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮا
ﻧﺰد ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﺮدﻧﺪ(6).
آﻳﺎ ﻫﻴﭽﮕﺎه از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﻴﺪه اﻳﻢ
اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻋﻠﻴﻪ
ﺟﻮر و ﺑﻴﺪاد ﺑﻨﻲ اﻣﻴﻪ ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﻮه
آﻣﺪه اﻳﺮان و ﺣﺘﻲ اﻋﺮاب را دور ﺧﻮد
ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﻮرﻋﻼﻗﻪ
ﺑﺪﻋﻮت او ﻟﺒﻴﻚ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﻧﺜﺎر او ﻛﺮدﻧﺪ ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزي ﺑﺮ
ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﻨﻲ اﻣﻴﻪ ﻗﺪرت را ﺑﻪ اﻋﺮاب
دﻳﮕﺮ و ﺳﺘﻤﮕﺮان دﻳﮕﺮي ﻣﻲ ﺳﭙﺎرد؟
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ :اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ
ﺑﺮاي ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ دوﻟﺖ اﻣﻮي و
ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن اﻛﺘﻔﺎ
ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ اﻋﺮاب ﺳﺎﻛﻦ
ﺧﺮاﺳﺎن از اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻳﻦ و
رواﻳﺎت وﻃﻨﻲ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
اﺳﺘﻤﺪاد ﻛﺮده و آراء ﻣﺤﻠﻲ را ﺑﺎ
اﺻﻮل اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن ﻣﻘﺼﻮد
ﺑﺰرگ ﺣﻮد ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ
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در ﭼﻪ ﻧﻮع ﻧﻈﺎﻣﻲ
اﻋﺪام و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؟
ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺘﺒﺪاد
ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ  ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻢ
ﻛﻪ در ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ و ﻳﺎ
ﻳﻚ ﺣﺰب و  ...ﻣﺤﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ،
ﻧﮕﺎﻫﺪاري ﻗﺪرت اﺻﻞ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 .وﻗﺘﻲ ﻫﺪف ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت ﺑﻮد اﺑﺰار
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﺎد ﻛﺮدن آدﻣﻴﺎن ﺑﻪ
اﻃﺎﻋﺖ از زور ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ .
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﻪ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ
ﮔﺮداﻧﺪ ؟
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اي
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
ﻛﻨﻴﻢ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدد  .اﮔﺮ
ﻫﺪف آزادي ﺑﺎﺷﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آزادي را ﺑﺮﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﺰﻳﺪ .
و آن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻗﺪرت ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ  ،اﺑﺰاري اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در
اﺻﻞ اﺑﺰار ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
واﻧﻤﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺑﺰار را ﺑﺮاي
آزادي اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﻧﺪ  .ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻲ
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﻓﻢ ﻗﺪرت
اﺳﺖ وﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﺸﺮوع
ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ را ﻣﺸﺮوع ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .
ﻣﺴﺘﺒﺪﻳﻦ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﺧﻮد وﻗﺘﻲ
اﺑﺰار ﻧﺎﻣﺸﺮوع  ،ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺮ ﻣﻲ
ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل  ،ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎي
ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق  ،ارزش
ﺑﺮﻳﻦ  ،اﻟﻬﻲ و  ...ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .
ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزادي اﺳﺖ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻗﺒﻮل
ﻛﻨﺪ  .اﺳﺘﺒﺪاد  ،ﺑﺮاي ﺧﺸﻮﻧﺘﻲ ﻛﻪ
اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ و واژه ﻫﺎي ﺧﻴﺮ
ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .
آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﭘﺎرﻳﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ
ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺗﻤﺎم آزادﻳﻬﺎي ﻣﺮدم را
ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮد .
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻋﺪام ﺷﺎه ﺣﺘﻲ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد ﻛﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻛﺮده  ،ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد او را اﻋﺪام ﻧﻤﻮد  .آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮات را ﻣﻲ
داد  .ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از زﺑﺎن ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ
دﻳﻨﻲ آزادﻳﻬﺎ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات
و ﻣﺮاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﻣﻲ
ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻘﻮق را ﺣﻖ
ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻲ داﻧﺴﺖ  .ﭘﻴﺮوزي ﺑﺰرﮔﻲ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد  .اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺎه از ﻣﻴﺎن
ﻣﻲ رﻓﺖ و اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻴﺰ رو
ﺑﺴﻮي آزادﻳﺨﻮاﻫﻲ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد  .وﻟﻲ در
ﻓﺮداي آزادي  ،آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻈﺮش ﻛﻪ "دﻳﺮوز دﻳﺮوز ﺑﻮد و اﻣﺮوز
اﻣﺮوز اﺳﺖ" اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮي را"
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ" ﻧﻤﻮد .
ﻣﻦ ﺑﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﻜﻤﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ آﻗﺎي ﺧﻠﺨﺎﻟﻲ داده اﺳﺖ ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻼ آﺷﻜﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ .
"ﺣﻀﺮت اﻣﺎم  ،دو ﻳﺎ ﺳﻪ روز ﭘﺲ از ﺑﻪ
ﺛﻤﺮ رﺳﻴﺪن اﻧﻘﻼب اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ را
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ اي را ﻧﺸﺎن داد و
ﮔﻔﺖ  :اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدم  ،دﻳﺪم
ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎوت ﺷﺮع و
دادﮔﺎﻫﻬﺎي اﻧﻘﻼب را ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ
ﻧﺎم اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم آﻗﺎي ﺷﻴﺦ ﺻﺎدق
ﺧﻠﺨﺎﻟﻲ داﻣﺖ اﻓﺎﺿﺎﺗﻪ
ﺑﻪ ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺎ در دادﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻛﻤﻪء
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ و زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ،
ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪه و ﭘﺲ از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮﻋﻴﻪ ﺣﻜﻢ
ﺷﺮﻋﻲ ﺻﺎدر ﻛﻨﻴﺪ  .اﻣﻀﺎ – ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻋﺮض ﻛﺮدم  :ﻣﺘﺸﻜﺮم  ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر
ﺧﻮن دارد و ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ .
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ  ،ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻲ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .
ﻋﺮض ﻛﺮدم  :ﻣﻦ زﺣﻤﺖ ﻛﺸﻴﺪه ام و
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺑﻠﺪم  ،ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﻛﻪ ﭼﻬﺮه ام
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در ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻼب  ،ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ
ﺷﻮد و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ
ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺑﻪ وﻳﮋه اﻳﻦ ﻛﻪ  ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺳﺮدﻣﺪاران ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎﻫﻲ در اﻳﺮان را
ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻛﻨﻢ .
اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد  :ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ
ﻛﻨﻢ  ،واﻧﮕﻬﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺪﻫﻢ ﻛﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ او اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ؟ "
) ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻛﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻠﺨﺎﻟﻲ –
ﺻﻔﺤﻪ ( 290
ﺧﻠﺨﺎﻟﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ
اﻋﺪام ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺟﺰاي اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .
در ﺳﺎل  1359رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ
آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم و رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ زﺑﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﮔﺸﻮد ﻛﻪ  :در
اﻳﺮان  6ﻧﻮع زﻧﺪان وﺟﻮد دارد و ﻣﺎ
اﻧﻘﻼب ﻧﻜﺮدﻳﻢ ﻛﻪ زﻧﺪان و ﺷﻜﻨﺠﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .
آﻗﺎي ﺧﻠﺨﺎﻟﻲ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ) ﺻﻔﺤﻪ
 ( 313ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ :
" ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ را ﺑﺮاي
ﻛﻮﺑﻴﺪن دادﮔﺎه ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﺮد و از
ﻛﺎه ﻛﻮه ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺎ آن اواﺧﺮ ﻫﻢ
دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﺒﻮد  .آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺷﺮﻋﻲ را ﺟﺰء ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آورد  .او اﺻﻼ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات
ﺷﺮع ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ".
در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ از ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ )
ﺻﻔﺤﻪ  " ( 319ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺒﻌﻮث از ﻃﺮف
اﻣﺎم  ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ را در زﻧﺪان ﻫﺎ
ﻧﻔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ  ،وﻟﻲ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
وﻗﺎﺣﺖ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻲ زد ﻛﻪ  :ﺷﻜﻨﺠﻪ در
اﻳﺮان از زﻣﺎن ﺷﺎه ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ  .ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر در ﻧﻄﻖ ﻫﺎي ﺧﻮد دوﻟﺖ و
ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ
ﻗﻀﺎﻳﻲ را ﻣﻲ ﻛﻮﺑﻴﺪ  .او ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ و
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را رد ﻣﻲ ﻛﺮد " .
در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ) :
ﺻﻔﺤﻪ  " ( 350ﺑﻨﻲ ﺻﺪر دﺳﺖ ﺑﺮدار
ﻧﺒﻮد و در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﻲ  ،اﻳﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ،
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺣﺮف ﻣﻲ زد  .او از ﻫﻤﺎن
اول ﻣﻲ ﮔﻔﺖ  :ﺧﻠﺨﺎﻟﻲ ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ  ،ﻧﻪ
ﻗﺎﻃﻊ "
در ﺑﻬﺎر آزادي ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﮔﺰارش ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﺶ ،
دﻳﺪارﻫﺎﻳﺶ و ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ و ﻛﺮدارش را
ﻣﻴﺪاد .آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﺮدم  9ﻣﺎه آﺧﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ در روزﻧﺎﻣﻪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﺧﻮد را
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان روزﻫﺎ ﺑﺮ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﭼﻪ ﻣﻴﮕﺬرد " ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﺰارش ﻣﻲ داد
ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﺬرد  .اﻳﻦ
ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﻞ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﺒﻮد و
ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ در ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻨﻲ
ﺻﺪرﻛﻮدﺗﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺰارﺷﺎت وي
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮد .
آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ اﺳﺘﺒﺪاد را ﻣﺸﺮوع ﻣﻲ
داﻧﺴﺖ  .و ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ و اﺟﺮاي آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﻣﻄﻴﻊ داﺷﺖ  .ﻗﺪرت اﻓﺮاد ﻣﻄﻴﻊ را
ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺪرت و
ﺑﺮاي آزادي ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺣﺬف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 .ﺑﻌﺪ از ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻣﺮدم  ،رﺟﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻴﻊ و
ﺑﻘﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ذوب در وﻻﻳﺖ ﺑﻮد
راﺟﺎﻧﺸﻴﻦ وي ﻛﺮدﻧﺪ  .ﺑﻌﺪ از او  8ﺳﺎل
آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﺪﻧﺪ  .ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺧﻤﻴﻨﻲ
از ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﻃﺮﻓﺪاري ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ
دو وﻓﺎداري ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﻘﻴﻪ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .
ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺟﻨﮓ  ،ﺳﺎﻟﻬﺎي زﻧﺪان  ،ﺳﺎﻟﻬﺎي
ﻣﺮگ و اﻋﺪام  ،ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ  ،ﻓﺮار
ﻣﻐﺰﻫﺎ  ،ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺳﻜﻮت  ،ﺳﺎﻟﻬﺎي دوري
ﻣﺮدم از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ،ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮادر ﻛﺸﻲ،
ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺳﺎﻧﺴﻮر  ،ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻴﺶ
از ﺣﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ زﻧﺎن و  ...ﺳﺎﻟﻬﺎي
ﺣﻜﻮﻣﺖ آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﺑﻮده اﺳﺖ  .آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ
ﺧﻠﺨﺎﻟﻲ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺮد  ،ﻣﻮﺳﻮي و
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي را ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺮد .
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ  :ﺑﻪ
راه اﻣﺎم رﻓﺘﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ راه ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﻃﻠﺒﻲ رﻓﺘﻦ  ،ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﻮل زﻧﺪﮔﻲ در
زﻧﺪان ﺑﺪون ﺣﺼﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺴﺘﺒﺪ آﻧﭽﻪ را ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎي
آزادﻳﺨﻮاﻫﺎن ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ  .ﺳﻌﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﺗﺼﻮر آﻧﻬﺎ را در ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﺧﺮاب
ﻛﻨﺪ  .ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ آﻧﺎن را آﻧﻘﺪر
ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻲ ﺟﺮﺋﺖ ﻓﻜﺮ
ﻛﺮدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را و ﺻﺤﺒﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﻫﺪ  .ﻣﺜﻼ ﻣﺼﺪق
ﻣﺮدي ﻛﻪ اﻟﮕﻮي اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ و وﻓﺎداري
ﺑﻪ اﺻﻮل اﺳﺘﻘﻼل و آزادي در ﻧﺰد
اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﺟﻬﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ در
دوران ﭘﻬﻠﻮي آﻧﭽﻨﺎن ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻛﺴﻲ ﺣﺮﻓﻲ از او ﻣﻲ زد .
اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر اﺳﺖ .
آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ او را ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﻮد
ﻣﻲ دﻳﺪ ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﻧﻜﻨﺪ او دﮔﺮ ﺑﺎر
زﻧﺪه ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻮد  ،از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "
ﻳﻚ ﺳﻴﻠﻲ ﺧﻮرده " ﻳﺎد ﻛﺮد  .ﺧﻤﻴﻨﻲ
در ﻣﻘﺎم ﻗﺪرت ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻛﺴﻲ را
ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺒﻴﻨﺪ  .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ
ﺧﻮد را ﻓﺪاي آزادي ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺧﻮد
ﻛﺮد .
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ  ،ﻓﺘﻮاي ﺷﺮﻋﻲ ﺷﺪ
 .از اﻣﺮﺟﺎﺳﻮﺳﻲ  36ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻛﻪ او
ﻣﺸﺮوﻋﺶ ﻛﺮد ﺗﺎ اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ  8ﺳﺎﻟﻪ و
...
ﺣﺬف ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ  ،ﺣﺒﺲ و ﺷﻜﻨﺠﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ  ،ﺗﺎ اﻋﺪام ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮي
دﮔﺮ اﻧﺪﻳﺸﺎن ﺟﺰو ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎي
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺰو ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﻫﻤﻜﺎر او
ﺑﻮده اﻧﺪ .
اﻋﺪام در ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎي اﺳﺘﺒﺪادي اﺷﺪ
ﻣﺠﺎزات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺗﺮس از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺎ
ﺳﺮ ﺣﺪ دادن زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺰو رواﺑﻂ
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد  .ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ اﻋﺪام و
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎن ﻳﻚ ﻧﻔﺮ درﻧﻈﺮﻳﻪ وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﺑﺎ ﺑﺎب
ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻪ " ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ
ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻋﺪام ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻲ رود
" ﮔﻮﻳﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ راﻣﻄﻴﻊ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ و ﻛﺎرﮔﺰاران اوﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
اﺳﺘﺒﺪاد در دوران وﺳﻌﺖ و ﮔﺴﺘﺮش
ﺧﻮد ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﺰدﻳﻜﺎن ﺧﻮد را
ﻫﻢ از ﺻﺎﻓﻲ ﻗﺪرت ﺑﺪر ﻛﻨﺪ و ﺗﺼﻮﻳﻪ
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﻳﻜﺪﺳﺖ
ﺷﺪن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ  .ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ  .در
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺳﺖ  .ﻗﺪرت ﺳﻌﻲ در ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺷﺪن
دارد  .ﺳﻌﻲ در  ،از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﻮد
ﻧﺪارد  .ﺣﺬف ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺣﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻜﺎن
ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻗﺪرت
ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﺪ .
در اﻳﺮان از ﻗﺒﻞ از "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ﻳﻌﻨﻲ
از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﺎ اﺑﺰار زور و ﻗﺪرت ﺑﻪ
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري رﺳﻴﺪ و ﻋﺪه اي
ﺑﺮاﻳﺶ دﺳﺖ زدﻧﺪ  ،ﺣﺬف ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻣﺨﺎﻟﻒ درون ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺷﺮوع
ﺷﺪه ﺑﻮد  .ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻛﺎر آﺧﻮﻧﺪﻫﺎﺳﺖ  .ﺧﻴﺮ در ﻛﺘﺎب ﻛﺎ .
گ  .ب دوﻟﺘﻲ در دوﻟﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻳﻮﮔﻴﻨﺎ آﻟﺒﺎﺗﺲ ) ﺻﻔﺤﻪ  ( 191ﻣﻲ
ﻧﻮﻳﺴﺪ " اﻣﺎ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ﻫﻢ ﻳﺎﮔﻮدا و ﻫﻢ
ﻳﮋوف را اﻋﺪام ﻛﺮد و اﮔﺮ ﭘﻴﺮي و
ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺠﺎﻟﺶ ﻣﻲ داد  ،در ﻣﻮرد ﺑﺮﻳﺎ
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﺮد  .اﻣﺎ ﺧﺮﺷﭽﻒ ﺑﺠﺎي
او اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮد  .درﺳﺖ ﭘﺲ از
ﻣﺮگ ﻛﻤﻴﺴﺮ ﻳﺎﮔﻮدا در ﺳﺎل ، 1936
ﺗﻤﺎم ﻫﺠﺪه ﻛﻤﻴﺴﺮ درﺟﻪ ﻳﻚ و دو
اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮر اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ  .ﭘﺲ از
ﻣﺮگ ﻳﮋوف در  101 ، 1938ﻧﻔﺮ از
ﻋﺎﻟﻲ رﺗﺒﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ان  .ﻛﺎ  .و  .د ،
ﻛﻤﻴﺴﺮﻫﺎي ﺧﻠﻖ اﻣﻮر داﺧﻠﻲ
ﺟﻤﻬﻮري ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺪ ه و ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ،
و روﺳﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،ﻧﺎﺣﻴﻪ و
ﺷﻬﺮ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ  .ﻫﺰاران ﺑﺎزﺟﻮي
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﺮداﺑﻬﺎي ﮔﺸﺘﺎﭘﻮي
ﺷﻮروي ﺗﻴﺮ ﺑﺎران ﺷﺪﻧﺪ  " .در ﺟﺎي
دﻳﮕﺮ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ) ﺻﻔﺤﻪ ( 205
ﭘﻴﺶ از ﺟﻨﮓ  ،اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ دﺳﺘﻮر اﻋﺪام
ﺳﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎرﺷﺎﻟﻬﺎي اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي ،
ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻠﺖ ،
اﻋﺪام ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ،
و ﺣﺒﺲ ﻳﺎ اﻋﺪام ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﻟﺸﮕﺮ،
و ﺗﻴﭗ  ،و ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه در ﺻﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
واﺣﺪﻫﺎ را ﺻﺎدر ﻛﺮد  .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ،
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ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
ﺗﺮور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ " .
اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ را ﻛﺸﺖ و ﺑﻪ
ﺳﻴﺒﺮي ﺟﻬﺖ ﺑﻴﮕﺎري ﻓﺮﺳﺘﺎد وﻟﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ از او از ﺑﻴﻦ
ﻧﺮﻓﺖ  .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ
ﺣﻴﺎت ﻣﻠﻲ وارد ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺑﺘﻜﺎر و
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﮔﺮﺑﺎﺟﻒ ﺟﻤﻬﻮري ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪ  .ﻗﺎﻧﻮن
ﻗﺪرت ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و در ﻫﻤﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻳﻜﺠﻮر
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .
دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن زﻳﺎدي را دﻳﺪه و
در وﺻﻔﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪه اﻳﻢ ﻛﻪ در
زﻧﺪاﻧﻬﺎي وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ و زﻳﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺟﺎن
داده اﻧﺪ  .ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ در وﺻﻒ
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻫﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي زﻧﺪان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد  .ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮادرﻫﺎﻳﻤﺎن و
ﺧﻮاﻫﺮﻫﺎﻳﻤﺎن را در زﻳﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻫﺎ ي
ﺑﺪﻧﻲ و روﺣﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﻛﺮده اﻧﺪ  .و اﻳﻦ
روزﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﺷﻜﻨﺠﻪ
ﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﺮان
ﻫﺴﺘﻴﻢ .
ﻧﺪاي آزادي ﺧﻮاﻫﻲ ﻣﺮدم و وﻓﺎداران
ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
آزادي و ﺟﻤﻬﻮري را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻓﺘﺎدن ﺳﻴﺐ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻮد  .ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎذﺑﻪ را ﻧﺒﺎﻳﺪ
در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺖ  .ﺑﺪون ﻗﺪرت ﺟﺎذﺑﻪ ،
ﺳﻴﺒﻲ ﻧﻤﻲ اﻓﺘﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ اﺳﺘﺒﺪاد .
اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﺑﺮ اﺻﻮل آزادﻳﺨﻮاﻫﻲ و
اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺒﺪ را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ زﻳﺮ آﻣﺪن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  .ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺗﻌﺪاد آزادﻳﺨﻮاﻫﺎن و آن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آزادي و ﻧﻪ ﻗﺪرت
ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮﻗﺮار
ﺷﺪن دﻣﻜﺮاﺳﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .
در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت اﺳﺘﺒﺪاد ﺟﺪﻳﺪ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺒﻮل ﻛﺮد ﻛﻪ
زﻧﺪان و ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺑﻴﺎﺑﺪ ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ
ﺑﺮ  ...ﻓﺮﺳﺘﺎد ؟
ﻳﺎدﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻘﻴﺪه
ﺣﻖ ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ .
ﻳﺎدﻣﺎن ﻧﺮود ﺗﺠﺴﺲ ﺣﺮام اﺳﺖ .
ﻳﺎدﻣﺎن ﻧﺮود ﻛﻪ آزادي ﺑﻴﺎن و اﺑﺮاز
ﻋﻘﻴﺪه ﺣﻖ ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ .
ﻳﺎدﻣﺎن ﻧﺮود ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﻴﺎ
ﻣﻲ آﻳﻴﻢ و ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﺎ دﻳﻦ و ﺑﻲ
دﻳﻨﻲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﺧﻮرداري ﻣﺎ از
ﺣﻘﻮﻗﻘﻤﺎن ﮔﺮدد.
دﺳﺖ زدن ﺑﺮاي ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺒﻬﺎ
اﺳﺘﺒﺪاد را ﻫﺪﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد .
ﺑﺮاي آزادﻳﺨﻮاﻫﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻳﺎد اﺗﺤﺎد
ﻛﺸﻴﺪ  .ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻒ
آزادﻳﺨﻮاﻫﻲ ﻣﻲ آﻳﺪ اﺣﺘﺮاﻣﺶ واﺟﺐ
اﺳﺖ .وﻟﻲ در ﺻﻒ آزادﻳﺨﻮاﻫﻲ
ﺣﺮف ﺷﺮط ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻴﺴﺖ  .اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ
 ،دﻓﺎع و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﮕﺎن ﺷﺮط
ﻫﻤﻜﺎري و اﺗﺤﺎد اﺳﺖ  .درس از
ﺗﺎرﻳﺦ و درس از ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﻴﻨﻬﺎ و
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻫﺎ و  ...ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎد ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮاي ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺒﺎن و ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﺎن
ﻓﺮﻳﺎد ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻜﺸﻴﻢ .
ﻓﺮﻳﺎد ﺟﻨﺒﺶ آزادﻳﺨﻮاﻫﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان
ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮش ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن را ﭘﺮ
ﻛﺮده اﺳﺖ .
ﺷﻌﺎرﻫﺎﻳﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي
ﺣﻖ ﻃﻠﺒﻲ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺷﻌﺎرﻫﺎﻳﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻧﺎب ﺑﮕﺮدد ﺗﺎ اﺳﺘﺒﺪاد را از
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﻴﺮون ﻛﻨﺪ  .دﺳﺖ اﺗﺤﺎد
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آزادﻳﺨﻮاﻫﺎن و اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﺎن
ﻣﻲ ﺗﻮان داد  .ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ و زﻧﺪﮔﻲ
در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز آزاد و آﺑﺎد اﻳﺮان ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺸﺮي ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ آﻣﻮزد ﻛﻪ
ﺟﺪاﻳﻲ دﻳﻦ از دوﻟﺖ و ﻫﺮ ﻣﺮام از
دوﻟﺖ ﻳﻜﻲ از ﺿﻤﺎﻧﺘﻬﺎي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري اﺳﺖ  .ﺑﺮﺗﺮي ﻫﺮ ﻓﺮد و
اﻳﺪﺋﻮﻟﮋي و دﻳﻨﻲ و ﻣﺮاﻣﻲ در آﻳﻨﺪه
اﻳﺮان  ،اﺑﺰار ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻋﺪام را دوﺑﺎره
ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﮕﺎن
اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻮل و ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آزادي راه ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ  .اﻣﺮوز ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮد .
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ﺟﻨﺒﺶ آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮدم
ﭘﻴﺮوز ﻣﻴﺸﻮد اﮔﺮ..
مرھون حمايت عناصر مختلف و گوناگون
می باشد (٧) .و بعد ھم توسط ھمين
قدرت نو ظھور کشته ميشود .ابومسلم
افرادی را به قدرت می رساند که در
جنايت و ستمگری ھمانند بنی اميه بودند
و در خالفت آنان شرايط زندگی برای مردم
بسيار دشوارتر از خالفت بنی اميه بود.
واقعا ً ابومسلم چه می خواست و چه در
سر پرورانده بود که با برانداختن حکومت
جبار بنی اميه نتوانسته بود ايران زير
سلطه را آزاد سازد و پرچم استقالل و
آزادی ايرانيان را برافراشته نگھدارد؟
آنچه مسلم است امروز نمی توانيم
بدرستی درک کنيم که چه چيزی بطور
مشخص در فکر ابومسلم بوده است .ولی
آنچه که به احتمال زياد می توانيم حدس
بزنيم اينست که جاه طلبی و حفظ قدرت از
ھر طريقی برای اين پھلوان خراسان از
اھميت ويژه ای برخورداربوده است .
يکايک بيآمد از ايران سپاه
سوی تازيان بر گرفتند راه
افشين سعی کرد خدمت به دستگاه
خالفت را وسيله ای برای کسب ثروت و
قدرت قرار دھد .از اين رو مثل سرداران
اسالم در رکاب خليفه به غزا پرداخت .
چندی در مصر برای مامون جنگيد )(٨
زرين کوب در مورد جاه طلبان وطن
فروشی مثل افشين می گويد :اينان
جنگجويان مزدوری بودند که جالدت و
شجاعت خود را با عطايا و غنايم معامله
می کردند .تيغ و بازوی خود را مثل
آزادگی و خرد خويش به صاحبان قدرت
می فروختند و برای به دست آوردن طال
از ريختن خون ھيچ کس حتی خون خود
دريغ نداشتند .غنايم و اموالی که در اين
جنگھا از باروبنه دشمن و گاه از مردم
زبون بی دست و پای شھرھا و دھات
غارت می کردند ،برای آنھا عايدی
سرشاری بود .از اين رو جنگ را ھمواره
با گشاده رويی پذيره می شدند .برای
افشين ،که مانند ھمه امرای مزدور
خليفه ،خود را خدمتگزار مرگ و نيستی
و پاسدار قدرت و عظمت می دانست ھيچ
آسان تر و مطبوع تر از قبول چنين
ماموريتی نبود )(٩
حکيم طوس می سرايد:
بدو گفت چون سوی من تافتی
زگيتی ھمه کام دل يافتی
جھان سر به سر پادشاھی تراست
دد و مردم و مرغ و ماھی تراست
در شماره آينده تالش ميشود افشين
ھای ديگری را به شما معرفی کنم تا نشان
دھم يکی از عوامل باز توليد استبداد
ھمين عناصر قدرت طلب و وطن فروشی
ھستند که بقول دکتر عبدالحسين زرين
کوب برای رسيدن به غنائم و طال از
ريختن خون ھيچ کس دريع نمی کنند.
سرافراز و پيروز باشيد
Fa_rastgou@yahoo.com
منابع:
 (١کتاب راه اصفھان سر گذشت ابوعلی
سينا بنوشته ابوعبيد جوزجانی و ترجمه
عبدالرضاھوشنگ مھدوی
انقالب اسالمی در ھجرت شماره
(٢
 ٧٣۵صفحه ۴
 (٣يادداشتھای علم از علينقی عاليخانی
گزارش روز پنجشنبه ۵۴/٨/١
 (۴چرا ايران عقب ماند و غرب پيش
رفت؟ دکتر کاظم علمداری
 (۵جنبش ھای دينی ايرانی در قرنھای
دوم و سوم ھجری .غالمحسين صديقی
 (۶فتوح البلدان بالذری  .برگرفته از دو
قرن سکوت .دکتر عبدالحسين زرين کوب
 (٧جنبش ھای دينی ايرانی در قرنھای
دوم و سوم ھجری .غالمحسين صديقی
 (٨تاريخ يعقوبی جلد ٣
 (٩دو قرن سکوت .دکتر عبدالحسين
زرين کوب
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ﻧﻘﺶ اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت
آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي
دراﺳﺘﻘﺮاراﺳﺘﺒﺪاد ﻓﻘﻴﻪ
در اﻳﺮان
با بررسی آنچه در آن روزھا ،برايران
تاثير
پس از انقالب ميگذشت،
گروگانگيری را بر آن امور آشکار می
يابيم .می بينيم گروگانگيری در شکل
گيری تاريخ سی ساله جمھوری اسالمی
ايران ،که از سياه ترين مقاطع تاريخ
ايران) به استثناء بھار آزادی( الاقل در
دوران معاصر است ،نقش عمده ای را
بازی کرده است.
اشغال سفارت و بگروگان گرفتن
اعضای آن ،در زمانی انجام گرفت که:
 -١مجلس خبرگان در حال بررسی پيش
نويس قانون اساسی بود .اما اين مجلس
بر خالف آئين نامه و دستور کار خود که
بررسی و تصويب پيش نويس قانون
اساسی بود  ،با اينکه پيش نويس به
تصويب شورای انقالب و تائيد آقای
خمينی و ساير مراجع آن زمان رسيده
بود ،آن را به کناری نھاد و به کار تدوين
قانون اساسی ای بر محور واليت فقيه شد
 .ياد آور ميشوم که محور پيش نويس
قانون اساسی که مردم ايران به اعتبار آن
به جمھوری اسالمی رای دادند ،حاکميت
مردم بود و ھيچ اثری از فقيه ،خواه
نظارت و يا واليت او در آن ديده
نميشد.جو ملتھب ايجاد شده در جامعه
ايران،پس از اشغال سفارت اين فرصت را
به مستبدين داد تا با استفاده از آن و ترس
ناشی از دخالت ھای آمريکا در امور
ايران ،با توجه به سابقه ذھنی که ايرانيان
از اين دخالت داشتند ،فضای الزم را
برای تحميل واليت فقيه بدست آورند.
 -٢روش مردم ايران در جنبش عمومی،
عدم خشونت بود که نھايتا در  ٢٢بھمن
رژيم شاه را سرنگون ساخت  .پيروزی
مردم ايران انقالب گل بر گلوله لقب گرفت
و احترام و اعتباری جھانی در نزد افکار
عمومی برای مردم ايران فراھم ساخت و
ھر گونه تجاوز و تعدی به ايران انقالبی
را ناممکن ساخت .حتی صدام حسين ولو
به ظاھر ،نتوانست از تمجيد انقالب ايران
خود داری نمايد  .اشغال سفارت و
گروگانگيری توسط عده ای که برای خود
واليت قائل بودند و به خود اجازه داده
بودند به جای ملت ايران تصميم بگيرند،
اين فرصت را از مردم ايران گرفت و بر
عکس به آمريکا و متحدانش اين فرصت
را داد تا با تبليغات وسيع عليه مردم و
انقالب ايران ،ايران را ناقض حقوق بين
المللی بخوانند و با محاصره اقتصادی و
نظامی به تضعيف ھر چه بيشتر ايران
اقدام نمايند تا صدام با تحريک و تشويق
ھای غرب  ،با اين تصور که نيروھای
مسلح ايران در ضعف کاملند فرصت را
مناسب دانسته به ايران حمله کند و خواب
پيروزی سريع را نيز ببيند.
 -٣فيلتر کردن اسناد به دست آمده از
سفارت فرصت تصفيه را به اقتدار گراھا
داد تا رقبای به اصطالح ليبرال خود را از
صحنه سياسی کنار بگذارند .
اگر با در نظر گرفتن امور واقع به آن
حادثه بنگريم پی خواھيم برد که عليرغم
اينکه تمامی آنھا که در اشغال سفارت و
باال رفتن از ديوار سفارت نقش داشتند
،سعی ميکنند چنين وانمود کنند که اين
عمل آنھا به طور خود جوش و به دنبال
يک جلسه دانشجويی بوده است دروغ
آشکاری ميگويند.اين عمل بدون حمايت
سپاه که فرماندھی آن با آقای خمينی بود
امکان پذير نبود .به عالوه  ،اينک آقای
ناطق نوری که در آن دوران با معرفی
آقای بھشتی و از سوی آقای خمينی
مسئوليت جھاد سازندگی را به عھده
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داشت عده ای از گروگانگير ھا را از
اعضای جھاد ميخواند و ميگويد.... »:اما
مشاھده كردند ھمه آنھا ،بچهھای انقالبی
ھستند كه از ھمينجا ھم النه جاسوسی را
گرفتند .ابتدا ھم با مھر جھاد در النه
جاسوسی كار میكردند .آقای اصغرزاده و
ديگران ھمگی در جھاد بودند كه
رفتند… -.سايت آينده  ٢آبان «-٨٨
پس قطعا از پيش طرحی آماده شده و
ھماھنگی الزم انجام پذيرفته بوده است.
عمل گروگانگيری ،ضربات
اما
مھلکی به استقالل و آزادی که دو محور
اصلی انقالب و جنبش مردمی بود نيز
وارد آورد .بدين ترتيب که از آن زمان به
بعد ،آمريکا محور اصلی سياست خارجی
و داخلی ايران گشت  .بازی بر سر آزادی
گروگانھا  -معامالت پنھانی و قرار مدار
بر پله ھای مرمرين در ھتل را فائل
پاريس و  ...به منظور به تاخير انداختن
آزادی گروگانھا با فرستادگان تيم
انتخاباتی ريگان – بوش که در ھمان
موقع رقيب انتخاباتی کارتر بودندکه در
نتيجه آن قرار ،ھر بار که مسئله به
مرحله حل و توافق ميرسيد و آزادی
گروگانھا نزديک ميشد در ايران و يا
آمريکا عملی انجام ميگرفت و مانع اين
کار ميشد  -و جنگ و عدم تمايل به خاتمه
آن ،دو عاملی شدند تا گروه اقتدار گرا
مرکب از سران حزب جمھوری اسالمی )
بھشتی  ،رفسنجانی ،خامنه ای،آيت ،مير
حسين موسوی ،موسوی اردبيلی و (...و
مؤتلفه) عسگر اوالدی ،بادامچيان از
سران اين جمعيت و  (...وسازمان
مجاھدين انقالب اسالمی) بھزاد نبوی
محمد سالمتی و (...و ...با ھمراه کردن
آقای خمينی با خود طرح کودتا عليه اولين
منتخب مردم را به اجرا بگذارند وبا
استقرار استبداد فقيه تجربه مردمساالری
را در ايران عقيم نمايند.اولين انتخابات
رياست جمھوری اولين آزمونی بود تا
مردم ايران به طور گسترده مخالفت خود
را با واليت بر سرنوشت خويش از سوی
ديگری خواه فقيه و خواه دانشجوی پيرو
خط امام و ھمچنين با عمل گروگانگيری
اعضای سفارت آمريکا ابراز دارند .اغلب
نامزدھای پست رياست جمھوری در دوره
اول از مخالفين اشغال سفارت بودند و
تنھا شخص مورد تائيد گرو گان گيرھا و
حاميانشان يعنی آقای حبيبی کمتر از ۵
درصد آرای ماخوذه را به خود اختصاص
داد .مبارزات انتخاباتی آقای بنی صدر بر
محور استقالل و آزادی و رشد بر ميزان
عدالت بنا گرفت و انتخاب او از سوی
مردم به منزله تائيد اين اصول و برنامه
عمل او بود .آقای بنی صدر از ھمان ابتدا
ضمن اينکه با واليت فقيه مخافت داشت
با اينکه حرکت دانشجويان در حمله به
سفارت را حرکتی اعتراضی نسبت به
سياست ھای اعمال شده از سوی آمريکا
خواند با ادامه اشغال و به گروگان گرفتن
اعضای آن مخالفت ميکرد واين عمل و
استفاده از آن برای مقاصد سياسی را
نافی استقالل ايران ميدانست .او در ھمان
روزھا در سفارت حاضر شد و خطاب به
دانشجويان گفت شما با اين کارتان ايران
را به گروگان آمريکا در آورده ايد ،ھر
بار فرصت يافت اين مسئله را ياد آور شد
از جمله :
"دانشجويان خط امام بايد بروند در
دانشکده شان ،ضمن مبارزه درسشان را
ھم بخوانند .آن ھا حق ندارند در امور
دولت دخالت کنند" ) اطالعات ٢٧
بھمن(۵٨
"دانشجويان خط امام قانون اساسي را
آشکارا زير پا گذاشته اند" ) کيھان ١٨
بھمن (۵٨
"پس از گروگانگيري آمريکايي ھا ،در
حقيقت خود ايران به صورت گروگان
آمريکايي ھا درآمده است" )مصاحبه بني
صدر با تھران تايمز(۵٩/۶/٩ ،
او در نامه اي به آقاي خميني نوشت:
"حيف نيست که ما کار اصلي را که
استقالل واقعي کشور است ،رھا کنيم و با
استفاده از گروگانھا در داخل ،بازي قدرت
بکنيم؟ جاي کمال تاسف است که ما ملتي
را در ازاي پنجاه نفر ،گروگان امريکا
بکنيم" ) کتاب نامه ھا ازآقای بنی صدر
به آقای خمينی و ديگران ص (۴۶

اما آقاي خميني از اين عمل حمايت
کرد و گروگانگيري را انقالب دوم و حتی
از انقالب اسالمي بزرگتر دانست .بني
صدر به اين سخن او نيز اعتراض کرد.
"رفتم پيش خميني ،خميني گفت اين
بزرگتر از انقالب اول بود .گفتم شما چه
جور به خودتان اجازه داديد چنان حرفي
بزنيد؟ يک ملتي در آن انقالب شکوھمند،
گل را برگلوله پيروز کرد ،شما آن را
مساوي کرديد با گرفتن چند امريکايي؟
کاري که اصال شجاعت نيست و در ھر
کشوري شدني است" ) .درس تجربه از
انتشارات انقالب اسالمی ص (٩٠
اين مسئله در شورای انقالب و
اعضای روحانی آن که اغلب از حزب
جمھوری اسالمی بودند نيز مطرح بود و
اغلب باعث در گيری ميشد آقای عزت ﷲ
سحابی از اعضای شورای انقالب در اين
باره ميگويد:
"سر مسأله گروگانگيري دائم ميان بني
صدر و روحانيون شوراي انقالب درگيري
بود .روحانيون مي گفتند موجي راه افتاده
و ما بايد سوار اين موج شويم .بني صدر
طرفدار برخورد قاطع و جدي و عملي و
صريح بود .خودش اين کار را مي کرد.
روحانيون نمي کردند .بني صدر با اينھا
دعوا داشت") .در شوراي انقالب چه
گذشت؟ مجله ايران فردا ،فروردين ،٧٨
شماره  ،۵٢ص (٩
باالخره آقايان روحانيون قدرت طلب
که بخشی از آنھا در شورای انقالب بودند
از موج راه انداخته شده و نه راه افتاده
استفاده خود را کردند و استبداد خود را
به مردم تحميل کردند.اما مقاومت
آزاديخواھان در مقابل استبداد و قربانيانی
که در اين راه به شھادت رسيده اند را نيز
نبايد فراموش کرد ياد و خاطرشان گرامی
باد.به يمن اين مقاومت اينک پس از سی
سال که از اين ماجرا ميگذرد بار ديگر
مردم در ايران عدم موافقت خود با ھر
گونه واليت بر خويش را با لگد مال کردن
پوستر آقای خامنه ای به عنوان سمبل
واليت فقيه و شعار مرگ بر اصل واليت
فقيه ابراز داشتند و خواھان حق حاکميت
بر سرنوشت خويش شدند ،مبارزه مردم
ايران تا احقاق حقوق خويش و تا
سرنگونی واليت فقيه و استقرار
مردمساالری ادامه خواھد يافت .
اما،امرھای واقع ،تنھا حکايت از طرح از
پيش آماده شده گروگانگيری اعضای
سفارت در ايران ندارد در سوی ديگر
ماجرا يعنی در آمريکانيز طرحی آماده
شده بود  ،بر خالف ايران که سانسور
حاکم اجازه کاوش و تحقيق در اين باره را
به احدی نداده است و جز خاطرات خانم
ابتکار يا ھمان خواھر مری)لقبی که در
سفارت به او داده بودند( گروگانگير و
چند مصاحبه پراکنده از گروگانگيرھا
مطلبی انتشار نيافته است ،در آمريکا،
تحقيقات زيادی انجام گرفت و خاطرات
بسياری نگاشته شد که به موجب دو
تحقيق ،اين طرح در آمريکا و توسط
آقايان راکفلر و کيسينجر و بنا بر قولی
راکفلر و کيسينجر و خانم اشرف پھلوی
با وادار کردن کارتر به دادن اجازه ورود
شاه به امريکا ريخته شده است)تحقيقات
روبرت پاری( .
ھدف آنھا ھم باال کشيدن دارايی ھای
ايران در آمريکا و ضربه زدن به انقالب
ايران و مھمتر از ھمه ،روی کار آوردن
است.جمھوريخواھان
بوده
ريگان
تندرو،بر اين عقيده بودند که ادامه رياست
جمھوری کارتر برای آمريکا و اھداف
آنھا خطرناک است و برای اينکه مانع از
انتخاب مجدد وی بشوند بايد يک شوک به
افکار عمومی مردم آمريکا که بعد از
جنگ ويتنام ،کمی از روحيه تھاجمی آن
کاسته شده بود وارد می آمد،بنا بر اين به
گروگان گرفتن اعضای سفارت در ايران
اين فرصت را برای آنھا فراھم می آورد.
بنا بر قولی وقتی جيمی کارتر اعضای
کاخ سفيد را نزد خود خوانده و به آنھا
اعالم کرده است که تصميم دارد به شاه
اجازه ورود به آمريکا را بدھد از آنھا
خواسته در فکر چاره ای برای به گروگان
در آمدن اعضاء و کارمندان سفارت
آمريکا در ايران باشند! حال چه کسی
عامل اجرای طرح آمريکايی در ايران و
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تبديل آن به طرحی دانشجويی بوده است
اين پرسشی است که بايد کرد.
باالخره پس از  ۴۴۴روز گروگان
گيری با واستگی الجزاير وبا ضرر
ھنگفت مالی و معنوی برای مردم ايران
که ھنوز از عواقب آن در رنجند پايان
يافت  .عليرغم مخالفت آقای بنی صدر و
عدم امضای او ،اين قرارداد را تحت
عنوان بيانيه امضا و عواقب آن را به
مردم ايران تحميل کردند .آقای بھزاد
نبوی طرف گفتگو و تھيه قرارداد ننگين،
که از سوی رجايی برای حل اين مسئله
ماموريت يافته بود ،در اين باره چنين
ميگويد) :روزنامه ياس نو ٣١ ،دي
 :( ١٣٨٢کيومرث صابري فومني:
"بھزاد نبوي تا مرا ديد ،از ته سالن گفت:
صابري ببين! تو بعنوان يک نويسنده
شاھد باش! قرار است ما کاري بکنيم که
فردا به من خواھند گفت وثوق الدوله دوم.
ولي تو شاھد باش که ما فقط به اطاعت
امر امام اين کار را مي کنيم .من به بھزاد
نبوي گفتم :حاال نروي و اين عبارت
وثوق الدوله را به خبرنگاران بگويي که
اتفاقا گوش نکرد و عين ھمين تعبير را
ھم به خبرنگاران گفت".
بر طبق اين قرارداد ،به جای آزاد کردن
 ١٣ميليارد دالر دارايی ھای بلوکه شده
ايران در بانکھا ،در نھايت بيشتر از ٣
ميليارد دالر دست ايران را نگرفت .بخش
ديگری از درآمدھای ايران ھمچنان در
توقيف امريکا باقی ماند.
مھندس بازرگان در کتاب انقالب در
دو حرکت در اين باره چنين مينويسد:
» دريافت  ٢ميليارد و ٨٨٠ميليون
دالراز يازده ميليارد دالر و چند ميليون
اموال و مطالبات خود از بانکھاي
آمريکا ،بدون آنکه صحبتي از مطالبات
ديگرمان به ميان آيد ،از جمله تنخواه
گردان عظيم حساب خريد اسلحه و بدھي
ھاي دولت و بخش خصوصي آمريکا از
بابت قراردادھاي تصفيه شده تحويل نشده
يا سفارشات نظامي و قطعات يدکي معوقه
بھا پرداخت شده .ھمچنين بدون احتساب
ميلياردھا خسارات و محروميت ھاي
مستقيم و غيرمستقيم ناشي از محاصره
اقتصادي و سلب اعتبار مالي ايران و
عقب افتادن برنامه ھاي خودکفايي
اقتصادي و سازندگي«).کتاب انقالب در
دو حرکت ص (١٠١
تاثير اقتصادی ناشی از محاصره و
توقيف اموال ايران توسط آمريکا و
متحدانش چنان بود که بعد ھا کارتردر
خاطراتش نوشت» :اينقدر ايران ضرر
کرد که گاھی دلم برای اين ملت
ميسوخت«
حال باعثان و بانيان اين ھمه خسارت
به ايران و ايرانی خود نيز قربانی
استبدادی شدند که از ميوه ھای زھر آگين
گروگانگيری است.
پس از کودتا در خرداد ، ۶٠
کارگردانان و کارگزاران اين عمل ،پست
ھا و مقامات سياسی و امنيتی کليدی نظام
کودتايی را در دست گرفتند .اغلب
دانشجويان در وزارت خانه ھا ويا دستگاه
ھای امنيتی و قضايی بکار گرفته
شدند) (ShowItemو حتی برخی از آنان
در بازجويی ھا از دستگير شدگان پس از
کودتا در خرداد  ۶٠مشارکت کردند .جنگ
قدرت و حذف رقيب در اين بازی امروز
دور را چنان گردانده است که اغلب
شرکت کنندگان در اشغال سفارت در بند
زندان مستبدانی ھستند که خود از بانيان
تحميل آنان بر مردم ايرانند .اما وظيفه
ھر انسان در خور اين عنوان است که به
نقض حقوق بشری آنان و ھر زندانی
ديگر  ،اعتراض نمايد .اما اين افراد
ميتوانند برای کم کردن بار گناھشان ،
مردم را محرم بدانند و حقايقی از ماجرای
اشغال سفارت را که از آن آگاھند به اطالع
مردم برسانند و مثل آقای منتظری که تنھا
از حاميان آنھابوده است شھامت اين را
داشته باشند که بگويند کارشان اشتباه و
برای ايران زيانبار بوده است.

15
ﺗﺮس از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ؟

◄ در  ١١آبان  ،٨٨به گزارش پايگاه
اطالع رساني پليس  :طبق حکم شعبه اول
داداگاه عمومي و انقالب اسالمي
شھرستان زاھدان » عبدالحميد ريگي «
يکي از اعضاء گروه مالک ريگي در
زندان مرکزي زاھدان به دار آويخته شده
است.
◄ در  ١٢آبان  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،در
دانشگاه آزاد جنوب ،دانشجويان عليرغم
باران و تھديدات حراست برای چندمين
ھفتۀ متوالی تجمع اعتراضی خود را
برگزار کردند .آنھا در در محوطۀ دانشگاه
اقدام به راه پيمائی نمودند و شعار مرگ
بر ديکتاتور سر دادند.
◄ در  ١٢آبان  ،٨٨به گزارش موج سبز
آزادی ،از ساعت دوازده ظھر امروز
گروھی از دانشجويان دانشگاه ياسوج
دست يه اعتصاب غذا و تحصن زدند .اين
حرکت در پی بیپاسخ ماندن خواستهھا و
مطالبات دانشجويان اين دانشگاه پس از
چندين تجمع اعتراضی آنان در طی
ھفتهھای اخير و در واکنش به اعمال
تفكيك جنسيتی در سرويس اياب ذھاب و
اجرای حكم تعيلق يك ساله برای دو نفر از
دانشجويان عضو شورای صنفی اين
دانشگاه انجام شده است.
◄در  ١٢آبان  ،٨٨به گزارش خبرنگار
ايسنا ،بازنشستگان ذوب آھن اصفھان
پس از  ١١روز تاخير در دريافت
حقوقھاي خود از صندوق بازنشستگي،
روز گذشته مقابل استانداري و امروز
مقابل كانون بازنشستگان اصفھان تجمع
كردند.
◄ در  ١٢آبان  ،٨٨به گزارش ايسنا ،به
نقل از محمد رضا مرزبه ،دادستان
زاھدان ،برخی از مديران حوزه ھای
علميه استان سيستان و بلوچستان به
اتھام کمک به اقامت غير مجاز اتباع
افغانستان و تاجيکستان در اين استان
بازداشت شده اند.
◄ در  ١٢آبان  ،٨٨به گزارش کميته
گزارشگران حقوق بشر ،سروش ثابت
طی حکمی از سوی شعبه  ٢٨دادگاه
انقالب به رياست قاضی مقيسه به  ٢سال
حبس تعزيری محکوم شد .حکم مزبور،
در  ١١آبانماه به وکيل وی ،مھناز پراکند
ابالغ شد .گفتنی است اتھام اين فعال
دانشجويی ،اجتماع و تبانی به قصد برھم
زدن امنيت ملی اعالم شده است

* ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻗﺎﺗﻠﻪ وﻻﻳﺘﺶ ﺑﺎﻃﻠﻪ:
◄ در  13آﺑﺎن  ،88ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﻬﺮان و
ﺗﺒﺮﻳﺰ و اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﻴﺮاز و ﻣﺸﻬﺪ و
ﻗﺰوﻳﻦ و رﺷﺖ و اﻫﻮاز و ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ...
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ در آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان از
ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ دﻳﮕﺮي ﻋﺒﻮر ﻛﺮدﻧﺪ :اﻓﺰون
ﺑﺮ ﺳﺮدادن ﺷﻌﺎر ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻗﺎﺗﻠﻪ
وﻻﻳﺘﺶ ﺑﺎﻃﻠﻪ ،ﺷﻌﺎر ﻫﺎي ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻳﻦ
وﻻﻳﺖ و ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺻﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را
ﻧﻴﺰ ﺳﺮدادﻧﺪ .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
را از دﻳﻮار ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زﻳﺮ ﭘﺎي
ﻣﺮدم در ﺟﻨﺒﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن،
اﻳﺮاﻧﻴﺎن در راﺳﺖ راه »وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻪ
و وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم آري« ﺷﺪﻧﺪ.
در اﻳﻦ روز ،ﻗﻮاي ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ از
ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻣﺮدم ﻫﻴﭻ ﻓﺮوﮔﺬار
ﻧﻜﺮدﻧﺪ .ﻛﺮوﺑﻲ و دﻛﺘﺮ ﭘﻴﻤﺎن و ﻫﻤﺴﺮ
او در ﺷﻤﺎر ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻴﺰ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ از آﻧﻬﺎ
اﻳﻦ اﺳﺎﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ:
 – 1وﺣﻴﺪه ﻣﻮﻟﻮي از اﻋﻀﺎي ﻛﻤﭙﻴﻦ 1
ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻣﻀﺎء و  - 2ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻳﻔﻲ،
ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ادوار ﺗﺤﻜﻴﻢ وﺣﺪت و 3
– ﻧﻔﻴﺴﻪ زارع ﻛﻬﻦ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و - 4
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي
دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻜﻴﻢ وﺣﺪت .از اﺳﻢ و رﺳﻢ
زﺧﻤﻲ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎن ﻛﻪ ﭘﺮ
ﺷﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻣﺎده ﺷﺪن ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺮاي
ﭼﺎپ ،اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ.

ﺷﻤﺎره 736

ا ز  18آﺑﺎن ﺗﺎ  1آذر 1388

16

از  9ﺗﺎ  22نوامبر 2009

9 -- 22 Nov. 2009

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺷﻜﺴﺖ؟
روزﻣﺮه و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
اﻳﺮان از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ،ﺑﺮدوام ،ﺟﺎﻧﺐ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي را در ﺑﺮاﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﻲ
و اﺳﺘﺒﺪاد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،در ﻛﺸﻮرﻫﺎي
اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﺟﻬﺎن ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﺮﻳﺪي دارﻧﺪ .اﻳﻦ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎز را از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ذﻳﻞ
دارﻧﺪ:
● ﺟﻨﺒﺸﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ،دﺳﺖ ﻛﻢ از
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،اﺳﺘﻘﻼل و آزادي
را ﻫﺪف ﻛﺮده اﻧﺪ .ﻫﺪف ﺷﺪن
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ روش
ﺷﺪن اﺳﺘﻘﻼل اﻧﺴﺎن )رﻫﺒﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺮ
اﻧﺴﺎن ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﺪ( و آزادي )ﺧﺸﻮﻧﺖ
زداﺋﻲ و اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻧﺪﻳﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎ و
راه و روش( او ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
● ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﺑﺤﺚ آزاد در داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ .در دوران  30ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺒﺪاد
ﻧﻴﺰ ،داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در
ﺣﺪ ﺗﻮان ﻛﻮﺷﻴﺪه اﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎن آزاد
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ ،رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﻛﺎر ﺑﺲ اﺳﺎﺳﻲ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ دو ﻛﺎر،
ﺳﻮد ﻓﺮاوان ﻣﻲ ﺑﺮد.
● ﻓﺮاوان ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﭼﻪ ﺳﻮد در
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮ
رﻫﺎ ﻛﺮدن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ
روش ﻧﻴﺰ ،ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺷﻜﺴﺖ اﺳﺖ.
داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻲ را ﺑﺮ ﻣﻲ
ﮔﺰﻳﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻛﻪ ﻋﻤﺮ
رژﻳﻢ از ﻋﻤﺮ او ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و در اﻳﻦ
رژﻳﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻜﺎري ﻧﻤﻲ آﻳﺪ .ﺷﻤﺎر
ﺑﺰرگ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﻚ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ را
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و از اﻳﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺒﺎرزه را اداﻣﻪ ﻛﺎر داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ ﻛﺮدن
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﻳﺄس از ﺗﺤﻮل را ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي
اﻟﻘﺎي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮد .ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن،
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ آﻣﻮزد ﻛﻪ »ﭼﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ«.
 – 4اﺣﺴﺎس ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮاﻣﻲ
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺮان را
ﺑﻬﺘﺮ از آن ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﺎه ﮔﺮ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ را در
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮم .اﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ را در
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻢ و ،ﻃﻲ ﺳﻪ
دﻫﻪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ را ﺑﻄﻮر
ﻣﺪاوم ،ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺪان ﺑﺎور
ﻧﺪاﺷﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ را ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﻛﻨﻢ و ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ اﺛﺮات
وﻳﺮاﻧﮕﺮش را ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺮرواﺑﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و دﻳﻦ و
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺮان در
ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن در ﻣﻴﺎن
ﮔﺬارم؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ،ﺑﻬﻨﮕﺎم
ﺣﻀﻮر آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ »ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ« ﻫﺸﺪار ﺑﺪﻫﻢ
و از آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮ وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺳﺘﺒﺪادي ﻫﺸﺪار ﺑﺪﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺷﺪ؟
ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮآن ﺷﻮد ﻛﻪ

ﺑﺒﻴﻨﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﺎن و ﮔﺮوه ﻫﺎﺋﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،در ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت اﻳﻦ
رژﻳﻢ ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را
ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻛﺮدن ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي
ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﻧﻈﺮي ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه دارد،
ﻣﻼك ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻼك ﻧﻈﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،در ﺑﺎره ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ
اﻇﻬﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺮﺳﺶ
ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮد )ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ
ﺷﻤﺎره  ( 734ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ:
● ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده ام ﻛﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﻳﺮان ،داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،از ﻟﺤﺎظ
ﻣﺮﺟﻊ ﻓﻜﺮي ،ﻣﻘﺎم اول را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻴﺎﺳﺎﻳﺪ و ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ
ﻣﺮﺟﻌﻲ را ﺑﺎزي ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم
ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ از او ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺟﺮﻳﺎن آزاد اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ و ﺟﺮﻳﺎن آزاد
اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺨﺴﺖ در ﺳﻄﺢ ﺧﻮد و
آﻧﮕﺎه در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻴﺎن
آزادي را ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﭙﺬﻳﺮد.
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﺎن آزادي را
ﻧﺠﺴﺘﻪ و ﻧﺪارﻧﺪ .از اﻳﻦ رو ،ﺑﺮﻗﺮار
ﻛﺮدن ﺟﺮﻳﺎن آزاد اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻚ
ﺿﺮورت اﺳﺖ .آن داﻧﺶ ﻣﺎدر ﻛﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺠﻮﻳﻨﺪ ،اﻳﻦ
داﻧﺶ اﺳﺖ.
● ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﮕﻮﻳﺪ
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻲ ﻛﺸﻴﻢ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ اﺳﺖ و
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ را ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻨﺪ ،ﺟﺎﻧﺒﺪار
آزادي در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮد و ﻣﻲ ﮔﻔﺖ:
»داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه
آﻳﻨﺪه ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ،ﺗﻌﻄﻴﻞ اﺳﺖ .ﻧﻤﻲ
ﮔﺬارﻧﺪ ﻛﺎرش را ﺑﻜﻨﺪ .ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ ﺗﻮي
آن .زن و ﻣﺮدش را ﻣﻲ زﻧﻨﺪ ،زﺧﻤﻲ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ در
ﺣﺒﺲ ﻫﺎ .داﻧﺸﺠﻮ را ﻛﺘﻚ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ و
ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ « )در دﻳﺪار ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ اروﭘﺎ ،ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ 20
ﻣﻬﺮ . (1357
و ﺧﻮد و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ او ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
ﻛﺎري ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﺷﻤﻦ داﻧﺸﻲ ﺑﺎ
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻜﺮده ﺑﻮد .ﭘﺲ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ دو اﺳﺘﺒﺪاد ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﻲ را روش ﻛﻨﺪ و از ﺧﻮد
اﻟﮕﻮي ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد را ﺑﺴﺎزد .ﺑﻬﻮش
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮد :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
درآﻳﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮد را در ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ دو
ﻣﺪﻋﻲ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ :ﻳﻜﻲ ﺑﻨﺎم
دﻳﻦ و دﻳﮕﺮي ﺑﻨﺎم ﻋﻠﻢ .داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻪ ﻣﺮام اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭼﻤﺎق.
دوراﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮ»دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري
رﺷﺪ« ﺑﻮد ،ﺑﺴﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻳﻦ در ﻏﺮب ،داﻧﺸﮕﺎه راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ
ﻗﺪرت را ﻫﻨﻮز ﻧﮕﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا
داﻧﺸﮕﺎه اﻳﺮان ،وﻟﻮ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه در
داﻧﺶ ،اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﻧﮕﺴﻠﺪ و در ﭘﺮﺗﻮ
آزادي ،در داﻧﺶ ﭘﻴﺸﻲ ﻧﮕﻴﺮد و ﺗﺮس
ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺗﺤﻮل ،ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺮآﻣﺪه
از اﻣﻴﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﻳﺮان و اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي اﻧﺴﺎن ،ﺑﺪل ﻧﻜﻨﺪ؟
 – 5ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮاﻣﻲ اﻳﻨﻄﻮر
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه
اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه از
ﺷﺮ رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻴﺎﺳﺎﻳﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ،راه و روﺷﻲ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
ﻛﻪ در دراز ﻣﺪت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺑﻪ
ﻳﺎد او و ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ آورم ﻛﻪ

زﻣﺎﻧﻲ ،در ﺟﻤﻊ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﭙﺎه،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻲ آﻣﺪﻫﺎي زورﻣﺪاري
ﻫﺸﺪار دادم و اﺛﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﻲ را
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮدم .ﻛﺴﺎﻧﻲ از آﻧﻬﺎ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻤﺎ در دراز ﻣﺪت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ
دﻫﺪ .در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﺑﺎ زور اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻧﻊ را از ﭘﻴﺶ ﭘﺎ ﺑﺮداﺷﺖ.
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ زور ﻣﻮاﻧﻊ را از ﭘﻴﺶ ﭘﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ،وﺿﻌﻴﺖ اﻣﺮوز ﻛﺸﻮر و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪن ﺳﭙﺎه و ...ﺷﺪ .از
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ درس ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮﮔﺎه
ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻨﺪه و ﻫﻤﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ
از ﺗﺠﺮﺑﻪ درس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر
زﻳﺮﺿﺮور اﺳﺖ:
● ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ زﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻣﺜﻞ زﻣﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﻃﻮل آن در
دﺳﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم
در ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ،در زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه
از اﺳﺘﺒﺪادي ﻣﻲ آﺳﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان
در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻣﻘﺎم اول را در
ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻳﺮان را ﺟﻬﻨﻢ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان
را در ﺷﻤﺎر ﻓﺎﺳﺪ ﺗﺮﻳﻦ دوﻟﺘﻬﺎي ﺟﻬﺎن
در آورده اﺳﺖ ،ﻛﻪ در آﺳﻴﺐ ﻫﺎ و
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،در ﻋﺪاد
ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺟﻬﺎن ﻣﻘﺎم اول را دارﻧﺪ ،ﻛﻪ ...
● و ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ،در ﻃﻮل ﻳﻚ ﻗﺮن ،ﺳﻪ
اﻧﻘﻼب ﻛﺮده اﻳﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﺳﺘﺒﺪاد
ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﭼﺮا؟ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر
دﻟﻴﻞ:
ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺎﻧﻴﻢ و ﺷﺘﺎب
زده اﻳﻢ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ زﻣﺎن را ﻛﻮﺗﺎه
ﻛﻨﻴﻢ اﻣﺎ آن را دراز ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ
اﻃﺎﻋﺖ از ﻗﺪرت ﻣﻌﺘﺎدﻳﻢ و ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ
راﻫﻨﻤﺎ وﻗﻊ ﻧﻤﻲ ﻧﻬﻴﻢ .ﺟﻨﺒﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ
ﭘﻴﺮوز ﻧﻤﻲ ﺷﻮد اﮔﺮ ﻫﺪف از اﺑﻬﺎم
ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺎﻳﺪ و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻴﺮوي ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ
در ﺧﻮر اﻳﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد،
اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ،ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺸﻮد .ﻫﺮﮔﺎه
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺟﻨﺒﺶ را از اﻳﻦ ﻋﻴﺐ ﻣﺒﺮي
ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ:
 - 1ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﻳﺮان را ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ .اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎي آن اﻧﻘﻼب،
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﺳﻼم
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺑﻴﺎن آزادي ﺑﻮد .ﭘﺲ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ،اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺪف ﺑﮕﺮدد.
 – 2ﻫﺪف از ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن ﺟﺮﻳﺎن آزاد
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ،وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
ﺷﺪن ﺑﻴﺎن آزادي ﺑﮕﺮدد .در ﻗﺪم اول،
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻲ در دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺧﺎﺻﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺎن آزادي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ
و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﺪﻳﻦ ﻣﺤﻚ ﻧﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪ و
ﺑﺪﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺲ ﻣﻬﻢ ،ﺑﻴﺎن آزادي را
وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 – 3ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻗﺪرت را ﺑﻲ درﻧﮓ
آﻏﺎز ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
آزاد ﻛﺮدن ﻋﻘﻞ ﻫﺎ ،دﺳﺖ ﻛﻢ در
ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﻛﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻲ
درﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان ﺑﭙﺮدازﻳﻢ.
 – 4ﺑﺎ اﺑﻬﺎم زداﺋﻲ ﻫﺎ ،زﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﺤﻮل را ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻌﻴﻦ
ﻛﻨﻴﻢ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ راﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ
ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻛﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﮕﺎن ﺑﮕﺮدد.
● اﻣﺮي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ دراز ﺷﺪن زﻣﺎن
ﺗﺤﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺴﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﺴﺖ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن اﺗﺨﺎذ ﻛﺮدن
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺷﻜﺴﺖ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﻀﻲ را ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ:

*آﺧﺮﻳﻦ ﺧﺒﺮ
◄ در  5ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2009روزﻧﺎﻣﻪ
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﮔﺎردﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ
آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ
ﮔﺰارﺷﻲ را اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ،داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺗﻤﻲ اﻳﺮان
اﺟﺰاي ﻛﻼﻫﻚ اﺗﻤﻲ را ﻣﻮرد
آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده اﻧﺪ .از اﻳﻦ رو
ﻓﻮرﻳﺖ دارد ﻛﻪ ﻳﻚ راه ﺣﻞ
دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﻓﻮري ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﻲ
اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد.
● در ﻫﻤﻴﻦ روز ،اﻟﺒﺮادﻋﻲ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ اﻳﺮان،
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ آور ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎﻓﺖ
ﻧﺸﺪ.
 – 1ﻣﺤﺪوده ﻣﺒﺎرزه ،ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم و
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده،
ﻣﺤﺪوده وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ .در
اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ،اﻟﻐﺎي وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻜﻨﺎر،
ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ
ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
 - 2ﺗﻨﻬﺎ آﻗﺎي ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدي را از
ﻏﻴﺮ ﺧﻮدي ،ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
آﻧﻬﺎ در رژﻳﻢ ﻧﻴﺰ ،ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﺧﻮدي از ﻏﻴﺮ
ﺧﻮدي و ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﺨﺖ
ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي
ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺮس آﻧﻬﺎ از ﺗﺤﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﺎﺻﻞ آن ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﻫﺸﺪار
ﻣﻲ دﻫﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮس اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﺮآﻧﻬﺎ ﭼﻴﺮه
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 - 3ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﺟﻨﺒﺶ در »ﻣﺤﺪوده ﻣﻤﻜﻦ« ﻛﺎري
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﮔﺎه اﻳﻨﺎن ﺑﻪ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻬﺎر ﻛﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﻨﺒﺸﺸﺎن
ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺟﻨﺒﺶ اداﻣﻪ ﺑﻴﺎﺑﺪ و ﺧﻮاه
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ،ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﮔﺎن ﻗﻄﻌﻲ
اﻳﻨﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 – 4ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻮﻳﺶ ،ﻫﺪﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺸﺮط
آن ﻛﻪ ﺷﻔﺎف و دﻗﻴﻖ ﺷﻮد .ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺒﻬﻢ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﺾ را ﺗﺤﻤﻴﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ وﻗﺘﻲ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ ،ﺑﺎ
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .اﻣﺎ
وﻗﺘﻲ ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ
ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد .زﻳﺮا ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ادﻋﺎ» ،وﻟﻲ
ﻓﻘﻴﻪ« را ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺣﺎل آﻧﻜﻪ
وﻗﺘﻲ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ
ﺧﻮد را دادﻧﺪ ،ﻫﻢ وﻻﻳﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮد را ﻧﻘﺾ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻫﻢ
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺪرت وﻳﺮاﻧﮕﺮ و ﺟﻨﺎﻳﺖ
و ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮ را ﺑﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺮ
ﻗﺮار ﻛﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ،راه ﻛﻮﺗﺎه را
در زﻣﺎﻧﻲ دراز ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ ﻛﺮد و ﺑﺴﺎ
ﺑﻪ ﺑﻴﺮاﻫﻪ اﻓﺘﺎد و ﺑﻤﻘﺼﻮد ﻧﺮﺳﻴﺪ .اﻣﺎ راه
دراز را ،در روﺷﻨﺎﺋﻲ ،در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه
ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﻤﻮد و ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪ.
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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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