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ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
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ﺗﻮپ ﺧﺎﻟﻲ !
◄»رﻫﺒﺮي« ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﻲ ،در ﺑﺮاﺑﺮ درون ﭘﺎﺷﻴﺪه رژﻳﻢ وﺟﻨﺒﺸﻲ ﻛﻪ اداﻣﻪ دارد:
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◄ از دﻳﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ،ﻗﺎﺗﻼن ﻣﻄﻬﺮي و ﺑﻬﺸﺘﻲ و  ...ﺑﺮﻛﺎرﻧﺪ،
ﺗﻮپ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ و...
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◄ ﺑﺠﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻫﺮﻛﺲ در ﭘﻲ ﻛﺴﺐ ﭘﻴﺮوزي اﺳﺖ؟  -ﻧﻘﺶ ﺗﺮﻛﻴﻪ؟
 -اﺳﺮاﺋﻴﻞ و روﺳﻴﻪ؟  -ﻧﻴﺮﻧﮓ رژﻳﻢ؟
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◄ ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن – ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﺴﻴﺞ – :9
◄ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ – 6
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◄ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮرد و ﺑﺮد و ﺑﻲ ﺣﺴﺎب و ﻛﺘﺎب و ﻓﺴﺎد ﻓﻘﺮ ﮔﺴﺘﺮ:
◄ ﺷﺪت ﺳﺮﻛﻮب ،ﻗﺪم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را اﺳﺘﻮار ﺗﺮ ﻛﺮد:
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اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺗﻮپ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ .ﻗﻮاي ﺳﺮﻛﻮب ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻨﺒﺶ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮپ »رﻫﺒﺮ« ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻤﻌﻨﺎي ﺟﻨﮓ ﻣﻐﻠﻮﺑﻪ ﺷﺪن در رأس رژﻳﻢ اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ اول ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﺎره وﺿﻌﻴﺘﻲ
ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي در آن اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﺎره ﻛﺮدن ﻋﻜﺲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آﺷﻜﺎري ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺗﻮپ ﺧﺎﻣﻨﻪ اﻳﺴﺖ و ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزي ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  29ﺳﺎل ،در ﻣﺎه آذر ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم و روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺳﺘﻴﺰي و ...در دﺳﺘﺮس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺄﻣﻞ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﻓﺼﻞ دوم ،ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎ ﮔﻮﻳﺎي ﺟﻨﮓ ﻣﻐﻠﻮﺑﻪ در رأس رژﻳﻢ و ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺘﻬﻢ
ﺷﺪن ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺳﺘﻴﺰان ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﺪرﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮورﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﻣﻄﻬﺮي و ...را ﺟﻤﻊ آورده اﻳﻢ .در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻈﺮﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺑﺤﺮان
اﺗﻤﻲ و ﻗﺮار و ﻣﺪارﻫﺎ ﻣﻴﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ و دوﻟﺘﻬﺎي ﻋﺮب در ﺑﺎره اﻳﺮان و ﺗﻮﻗﻊ رژﻳﻢ از اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد و ﭼﺮا ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪ و اﺛﺮ آن را ﺗﻮﻗﻒ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزي ﻛﻨﺪ ،ﮔﺮد آوري و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در راﺑﻄﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ واﻗﻌﻴﺖ را ﺑﺎزﮔﻮﻳﻨﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ،ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮي از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺎره ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮدﺗﺎ و در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮي از ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎره ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ را آورده اﻳﻢ.

آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻣﻲ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف
ﺑﺎ ﺳﻼﻣﻲ ﮔﺮم و ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﻼي وﻓﺎداري ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻴﺪ.
ﻣﻦ آرزو ﺧﺎﻛﭙﻮر ) ﻧﺎﻣﻲ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺧﺎﻧﻮاده ام از ﮔﺰﻧﺪ،
اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ام ( داﻧﺸﺠﻮي رﺷﺘﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ در اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻢ .اﺑﺘﺪا
اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ام ﺑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮﻳﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر
ارﺳﺎل داﺷﺘﻢ وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ درج ﻧﻜﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻃﺮﻳﻖ واﺳﻄﻪ اي ﺑﺮاي
ﺧﺎﻧﻢ وﻓﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺎﻧﻢ وﻓﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺮﻧﺖ
آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ام و ﻗﻠﻢ و اﺳﺘﺪﻻل اﻳﺸﺎن را ﻣﻲ ﭘﺴﻨﺪم واﻳﺸﺎن را درد آﺷﻨﺎ
ﻳﺎﻓﺘﻢ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺎ و ﺗﺎ
ﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  3ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ زن و زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ وﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ
و ﻧﻴﺰ ﻛﺘﺎب ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ام .ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ
ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﮕﺎرش ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺘﺎب ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺣﻜﻢ زﻧﺪه ﻛﺮدن و ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﻴﺮي ﺧﺎﻃﺮه رﺑﻮده ﺷﺪه ﻧﺴﻞ
ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﺳﺖ ،ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻢ .ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
اول اﻧﻘﻼب را ﺑﺮ ﻣﻦ روﺷﻦ ﻛﺮد .و اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻛﺴﻲ را ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن درد دل ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﺟﻔﺎ و
ﺧﻴﺎﻧﺖ دﻳﺪه و ﻧﻴﺰ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ذﻫﻨﻴﻢ ﻧﻴﺎﻓﺘﻢ .ﻟﺬا از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ
واﺳﻄﻪ ﻧﺎﻣﻪ ام را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ وﻓﺎ رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﺰاﺣﻢ اوﻗﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ
ﺷﻮم.
ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ وارد ﺑﺤﺚ اﺻﻠﻲ ﻣﻴﺸﻮم.
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻦ ﻛﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺷﺮﻛﺖ دارﻳﻢ ،از دل و
ﺟﺎن ﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴﮕﺬارﻳﻢ و ﻫﺮ ﺧﻄﺮي را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﻲ ﺧﺮﻳﻢ وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه
ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻌﻠﻲ را ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ.
ﺣﺘﻤﺎ در اﺧﺒﺎر ﺧﻮاﻧﺪه اﻳﺪ ﻛﻪ آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﻣﺮﺗﺐ در ﺻﺤﺒﺘﻬﺎي ﺧﻮد
ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ را ﻣﻨﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻴﻢ .زﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎي
ﻛﻨﺎر ﮔﺬاردن ﻫﺮ ﻓﻜﺮ و اﻳﺪه و ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ از
زﺑﺎن آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻮﺳﻮي و ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻳﻦ
اﺟﺤﺎف و ﻇﻠﻤﻲ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﻇﻠﻢ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ را ﭼﺸﻴﺪه اﻧﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮد در ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﺣﺘﻲ در ﺟﻠﻮ داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺎﻫﺪم ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ ،زن و ﻣﺮد ،
ﭘﻴﺮ و ﺟﻮان ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
اﺳﺖ.
ﻣﻦ  4داﺋﻲ داﺷﺘﻢ 2 .ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﭼﭗ ﺑﻮدﻧﺪ و زﻧﺪاﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ در
زﻧﺪاﻧﻬﺎ در دﻫﻪ  60و ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻼف ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ در
دوره ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮي ﻫﻤﻴﻦ آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎدر ﻣﻦ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ ﺑﻴﺎد ﻧﺪارم ﻛﻪ آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي از ﺣﻖ ﺣﻴﺎت و از ﺣﻖ ﻋﺪم ﺷﻜﻨﺠﻪ
آﻧﻬﺎ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت ﺑﻮد ،ﻛﻠﻤﻪ اي ﺑﺮزﺑﺎن و ﻳﺎ ﺟﻤﻠﻪ اي
ﺑﺮ ﻗﻠﻢ آورده و دﻓﺎع ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺴﺮ ﻳﻜﻲ از داﺋﻲ ﻫﺎي ﺷﻬﻴﺪ
ﺷﺪه ام ﺑﺎ داﺋﻲ ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻢ ﻋﻘﻴﺪه ﻧﺒﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را
ﺑﺴﻴﺎر دوﺳﺖ ﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ .وي ﻃﺮﻓﺪار ﺧﻂ ﻓﻜﺮي ﺷﻤﺎ ﺑﻮد .در ﺑﻬﺎر
اﻧﻘﻼب ﺗﻨﻮع ﻓﻜﺮي ﮔﻮﻳﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده ﺣﺘﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده .وي
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ دوران ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺮي ﻛﻪ وي را
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮد در دﻫﻪ  60در زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدرش در زﻳﺮ ﺧﺎك در
ﭼﻤﺪاﻧﻲ دﻓﻦ ﻛﺮده ﺑﻮد و ﻣﻮاﺿﻊ ﺷﻤﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ را در اول
اﻧﻘﻼب در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي و ﺷﻜﻨﺠﻪ
ﻫﺎ را در ﻻﺑﻼي آن اوراق زردي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻬﻨﻪ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﭘﺮ
ﻃﺮاوت آزادي ،ﺑﻪ ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﻣﻦ ﺧﻮد درﻫﻤﺎن روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ از زﻳﺮ ﺧﺎك در آورده
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدم ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﺧﻂ ﻓﻜﺮي ﺷﻤﺎ ﺑﺪور از ﻫﺮ ﺗﻌﺼﺒﻲ ،ﻳﻚ
ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﻣﻞ روزﻧﺎﻣﻪ را در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ درج ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﻫﻤﻪ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ از ﻫﺮ ﻃﻴﻒ و ﻧﻈﺮي ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻳﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﺧﺘﺼﺎص
داده ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ اي ﺗﺮﻳﺒﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ آزادي ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﻲ ﺷﻮد..
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ﺑﻴﮋن ﺣﻜﻤﺖ

ﻓﺮﻳﺪ راﺳﺘﮕﻮ

ﺑﺎزﻫﻢ در ﺑﺎره ﺷﻌﺎر ﻫﺎ در ﺗﻈﺎﻫﺮات

اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺮدم ﺻﺪاي آﻧﺎن اﺳﺖ آن را ﺧﻔﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ!
)ﺳﺨﻨﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺎن(
اﻛﻨﻮن ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺧﻮد را ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن دارد و ﺑﺪون
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻟﻲ اﺳﺖ از اﺳﺎرت ﺑﻪ آزادي؛ از ﺑﺮدﮔﻲ ﺑﻪ
رﻫﺎﺋﻲ و از ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﺋﻲ .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﻛﺮد اﻳﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﺴﻮي آزادي و دﻣﻜﺮاﺳﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد .اﮔﺮ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺻﺪاﻗﺖ ﮔﻔﺘﺎرﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺒﺎوراﻧﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آزادي و ﺣﻘﻮق ذاﺗﻲ ﻣﺮدم اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻳﻢ .از
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ آﻧﺎن دﻓﺎع ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻴﻢ .اﺳﺘﻌﺪاد رﻫﺒﺮي ﻣﺮدم ﺑﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻛﺮد و روﺣﻴﻪ اﺑﺘﻜﺎر و اﻧﺮژي را در آﻧﺎن ﺷﻌﻠﻪ ور ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪ ﭼﻨﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛﺸﺎﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻪ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﺎ اﺳﺘﻘﺮار آزادي و
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
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در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ زﻳﺮ ﻋﻨﻮان " ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﺗﻨﺪ در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ" 1ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﭼﺮا ﺗﻨﺪ
ﻛﺮدن ﺷﻌﺎر ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻮد ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده اي ﻧﻴﺴﺖ .آﻗﺎي ﻓﺮﻳﺪ راﺳﺘﮕﻮ در
ﻧﻮﺷﺘﺎري در ﺳﺎﻳﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ 1و در ﺳﺨﻨﻲ ﺑﺎ آﻗﺎﻳﺎن ﺳﺤﺎﺑﻲ ،ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﻲ ،ﻛﺪﻳﻮر...در ﻣﻴﺎن
ﺳﺨﻦ ﺑﺪون اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ وﺑﺮدن ﻧﺎم ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .ﻣﻴﻜﻮﺷﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻢ.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ..." :در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺗﻮده اي ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ روي ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ
ﺟﻨﺒﺶ را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻴﺶ ﻧﺸﻮد .ﺑﺮاي ﻣﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﻜﺮاﺳﻲ از ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻓﻀﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻴﮕﺬرد .راﻫﻬﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ اﮔﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ  -ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ -
در اﻳﻦ ﺗﻮازن ﻧﻴﺮو و ﺑﺎ اﻳﻦ داده ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﻲ ﻧﻤﻴﺮﺳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ را ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
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ﺷﻤﺎره 739
ﺑﻲ ﺧﻮد ﻧﺒﻮد در ﺣﻴﻦ ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺷﻤﺎ ،ﺑﺪﺳﺘﻮر آﻗﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ آن ﻧﺸﺮﻳﻪ را
ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﻫﺎي
ﻣﻦ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﻤﺎ و ﻋﻀﻮ دﻓﺘﺮ
ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﻣﺮدم در
ﻳﻜﻲ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮد .وي در دوران
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻌﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﻤﻦ
اﺳﻼﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮح ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده
ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻮﻃﺌﻪ اي ﺑﻮده
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻣﺮدم ﺑﺮاي
ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ وي ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻧﻮارﻫﺎي
ﺣﺴﻦ آﻳﺖ را ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻧﻈﺮش ﺑﻴﻦ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺨﺶ ﻛﺮده ﺑﻮد ،داراي
ﭘﺮوﻧﺪه ﻛﺮدﻧﺪ )ﻋﻴﻦ ﺳﺘﺎره دارﺷﺪن
اﻣﺮوز ( و ﺗﺎ 4ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﺷﺪن
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ وي اﺟﺎزه اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻧﺪادﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ وي در اﻳﺮان ﺗﻼش ﻛﺮد
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه وارد ﺷﻮد ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﻧﻴﺎﻓﺖ و
ﺑﺎ ﺑﻐﺾ و ﮔﺮﻳﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ
ﻛﺎﻧﺎدا ﺷﺪ و اﻛﻨﻮن ﻳﻜﻲ از ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺣﺎذق
اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ از ﻛﺎﻧﺎدا اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻳﻜﻲ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دور اﻓﺘﺎده ﻛﺸﻮر ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دوم
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼﺑﻢ در ﺟﺮﻳﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ آن زﻣﺎن ﺑﺎ
ﻫﺮ دﮔﺮاﻧﺪﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻼف
آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﻧﺰدﻳﻜﺎﻧﺶ داﺷﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﺮ دو ﺟﻨﺎح راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺜﻞ
ﺟﺰاﻣﻴﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﻴﺸﺪ .از ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن
ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از داﺋﻲ ﻫﺎي ﻣﻦ
ﻣﺼﺪﻗﻲ ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺖ .وي اﺳﺘﺎد
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد و ﺑﻌﻠﺖ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ دو
ﺑﺮادر ﭼﭙﺶ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻐﻞ ﺷﺮﻳﻒ
اﺳﺘﺎدﻳﺶ را از دﺳﺖ ﻫﻴﺎﺗﻬﺎي ﮔﺰﻳﻨﺶ
آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و از داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪ وي ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺴﺮ14
ﺳﺎﻟﻪ اش ﺗﻮﺳﻂ وزﻳﺮآﻣﻮزش ﭘﺮورش
ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﻳﻌﻨﻲ آﻗﺎي ﭘﺮورش
ﺑﺪون اﺟﺎزه و اﻃﻼع ﭘﺪرو ﻣﺎدرش ﺑﺮاي
ﻋﺒﻮر از روي ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻮي
ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﮓ رواﻧﻪ ﺷﺪ و ﺟﺴﺪ ﺗﻜﻪ
ﺗﻜﻪ ﺷﺪه اش ﻧﻴﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ .ﻫﻤﺎن
آﻗﺎي ﭘﺮورش وزﻳﺮ آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﻛﻪ
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻴﻜﺮد ﺣﺪاﻗﻞ  150ﻫﺰار داﻧﺶ
آﻣﻮز را در دوران وزارت ﺧﻮد رواﻧﻪ ﺟﺒﻬﻪ
ﻫﺎي ﺟﻨﮓ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ آﻗﺎي
ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﻳﺮ ارﺷﺎد ،در ﺳﺎل آﺧﺮ
ﺟﻨﮓ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺟﻨﮓ را
ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺖ ،در ﻣﻮرد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻲ
ﮔﻨﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ازﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع
ﭘﺪر و ﻣﺎدر و دﻳﺪن آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﺑﻪ ﺟﺰ
دو ﺳﻪ روزي آﻣﻮزش ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺪﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ،رواﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ
ﺧﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﺮدن ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺑﻲ
ﺧﺒﺮ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮد .زن داﺋﻲ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪش دﻳﮕﺮ
ﻛﻤﺮ راﺳﺖ ﻧﻜﺮد ،ﻣﺮﺗﺐ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺗﻜﺮار
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ" :ﺑﺎي ذﻧﺒﺎ ﻗﺘﻠﺖ؟ "ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢ آﻗﺎي
ﺧﺎﺗﻤﻲ در ﺧﻠﻮت ﺧﻮد زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان
ﭘﺴﺮش را از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻲ ﺧﺒﺮ وي و
ﻫﻤﺴﺮش رواﻧﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ در
دﻫﻞ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺟﻨﮓ ،دوﺳﺖ داﺷﺖ ﭼﻪ
اﺧﺒﺎري دﻣﻴﺪه ﺷﻮد؟ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﺘﻲ
ﺣﻖ "ﺧﺒﺮ دار" ﺷﺪن از ﻃﺮف ﺳﺘﺎد
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺟﻨﮓ از رواﻧﻪ ﻛﺮدن ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﺮدﺳﺎﻟﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﻧﺪارﻧﺪ؟
آﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺘﺎزﮔﻲ از آن
دم ﻣﻲ زﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق اﻳﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
داغ دﻳﺪه ﻧﻤﻴﺸﻮد و ﻳﺎ آن دو از دﻳﺪ
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺟﺰء ﻣﺮدم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ازدﻳﺪ آﻧﻬﺎ اﺻﻮﻻ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻲ آﻳﻨﺪ؟!
داﺋﻲ ﻣﻦ در ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻟﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪ.
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ از ﺷﺪت ﻓﻘﺮو
اﻓﺴﺮدﮔﻲ روﺣﻲ ﻧﺎﺗﻮان از ﻛﺎر و ﻫﻤﺮاه
ﻫﻤﺴﺮش در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ) ﻣﺎدر ﻣﻦ
( در ﻳﻚ اﺗﺎق زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭘﺎي
ﺻﺤﺒﺖ وي ﻛﻪ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻦ
ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﻦ ﺟﺎن داده ام
را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻢ ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﺮت آﻗﺎي
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آﺷﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻘﻼل و آزادي
ﺧﻤﻴﻨﻲ را از ﻣﺼﺪق ﺑﺰرگ رﻫﺒﺮ ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﻠﻲ ﻛﺮدن ﻧﻔﺖ اﻳﺮان را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻢ.
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﻓﺮﻣﻮش ﻛﻨﻢ ﻛﻪ او درﺣﻖ
ﻣﺼﺪق ﮔﻔﺖ وي از اﺳﻼم ﺳﻴﻠﻲ ﺧﻮرده
اﺳﺖ! ﻣﺼﺪﻗﻲ ﻛﻪ درﻛﺶ از اﺳﻼم و
وﻓﺎدارﻳﺶ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ اﺳﻼم ،ﺻﺪ
ﭘﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺘﺮﻗﻲ ﺗﺮ و آزادي ﺧﻮاه ﺗﺮ
از ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .وي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺳﺨﺖ ﺷﮕﻔﺖ آور
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ دﻳﺮوز و اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن اﻣﺮوز از ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺨﺸﻲ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد را ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ و
ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻘﺎوت و ﺟﻨﺎﻳﺘﺶ
دوﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺪارﻧﺪ!! ﻋﻤﻮي ﺑﺰرگ ﻣﻦ از
ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ارﺷﺪ ارﺗﺶ اﻳﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل
ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
وآﻗﺎﻳﺎن ﺑﻬﺸﺘﻲ ورﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي،
ﺳﺮان ﺣﺰب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺷﺪ .ﭘﺪرم از
ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺧﻔﺖ ﺑﺎر ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ارﺗﺶ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﻞ
ﻗﻮا ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺪر ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺎ
را داﻧﺴﺖ و درك درﺳﺘﻲ از ﺧﻄﺮي ﻛﻪ
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺎ از ارﺗﺶ ،ﻣﻴﻬﻦ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮد
داﺷﺖ و از ﻣﺎ اﻋﺎده ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻛﺮد و ﻣﺤﺘﺮم
داﺷﺖ و ﻣﺎ را ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻣﻴﻬﻦ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ
و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ
اﻓﺘﺨﺎر ﻫﺰاران ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮواز ﺧﻄﺮﻧﺎك
ﺑﺮﻓﺮاز آﺳﻤﺎن ﻋﺮاق ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ و ﺑﻤﺒﺎران
ﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﻋﺮاق را ﺻﺎدر ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎ
اﺟﺎزه ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوي
ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺰ دﻓﺎع از ﺷﻬﺮﻫﺎي وﻃﻦ
را داﺷﺘﻴﻢ .اﻳﻦ اﺣﺘﺮام ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن  9ﻣﺎه
اول ﺟﻨﮓ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﻞ ﻗﻮا ﺑﻮدﻳﺪ
وﻫﻨﻮز ﺟﻨﮓ ﺷﻜﻞ دﻓﺎﻋﻲ داﺷﺖ دوام
ﻳﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ و ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﭘﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮا از ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﻧﻴﺰ ﺳﻘﻮط دادن ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎي
ﺳﺮﻟﺸﮕﺮان ﻓﻼﺣﻴﺎن وﻓﻜﻮري ﻛﻪ ﻳﺎران
ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ...و ﺑﺎ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﭙﺎه و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﻲ ﺳﻮاد ،ﻋﻤﻮي اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﻴﺰ
دوﺑﺎره ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺼﻔﻴﻪ در ارﺗﺶ ﺷﺪ .وي
درﻫﻤﺎن ﻫﻔﺘﻪ اوﻟﻲ ﻛﻪ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺎ
ﺧﻔﺖ ﺟﻨﮓ را ﭘﺎﻳﺎن داد و ﺟﺎم زﻫﺮ را
ﺳﺮﻛﺸﻴﺪ ) ﻛﻪ ﻣﻦ  3ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم و وي را
ﺑﻴﺎد ﻧﺪارم ( ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر
زﻳﺎد ﺳﻜﺘﻪ ﻛﺮد و در آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اي ﻛﻪ
ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﺎﻗﺖ زﻧﺪه
ﻣﺎﻧﺪن و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻔﺖ را ﺑﺮاي
اﻳﺮان ﻧﺪارد .اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل وي ،در
آن ،ﺷﻴﺮان در ﺑﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻳﺎ در ﻏﺮﺑﺖ و
....ول و آزاد ...
ﻣﻦ و دو ﺑﺮادرم ) ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ در ﻛﻮي
داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﻴﺮ  78ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺪت زﺧﻤﻲ ﺷﺪ
و وي و ﻳﺎراﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي ﺗﺎج زاده
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﺎﺗﻤﻲ رﺋﻴﺲ دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ
ﺟﺎي دﻓﺎع از ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ،ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﻜﻮت
دﻋﻮت ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ( ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ
را داﺷﺘﻪ اﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻌﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
در ﺳﺎﻧﺴﻮر دوران ﺷﻤﺎ ودﻓﺎع ﺷﻤﺎ از
آزدﻳﻬﺎي ﻣﺮدم و ﺳﻌﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮاي
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻐﺰي دادن ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻒ
ﻛﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺟﻠﻮه دادن
ﺑﺴﻴﺎري از وﻗﺎﻳﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻼب ،آن را از
زواﻳﺎ و دﻳﺪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﻛﻪ
ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ زﻧﺪه آن وﻗﺎﻳﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ.
ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرﮔﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻳﻦ رژﻳﻢ ﺑﻮده اﻳﻢ و
در  22ﺧﺮداد اﻣﺴﺎل ﻧﻴﺰ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮدﻳﻢ .درد ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺎ زﻳﺎدﺗﺮ
ازآن ﺑﻮد ﻛﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻮﺳﻮي ﺑﺎ آن ﺳﺎﺑﻘﻪ و
ﻳﺎ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﻲ
از روز ﺷﺮوع ﺟﻨﺒﺶ روزي ﻧﺒﻮد ﻛﻪ در
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻧﭙﺮدازﻳﻢ .ﺷﻌﺎر ﻣﻦ"
راي ﻣﺮا ﭘﺲ دﻫﻴﺪ " ﻧﺒﻮد .ﺷﻌﺎر ﻣﻦ در
واﻗﻊ "ﺟﺎن ﻋﺰﻳﺰان ﻣﻦ را ﭘﺲ دﻫﻴﺪ "
ﺑﻮد .ﻣﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺘﺐ و ﻧﻮﺷﺘﻪ

و ﻋﻠﻢ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارم و در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎي
وﻃﻨﻢ ﻓﺮﻳﺎد آزادي ﺑﻴﺎن ﺳﺮ ﻣﻴﺪﻫﻢ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻮاﻓﻖ آﻗﺎﻳﺎن ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻮي
ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮاي ﻗﺘﻞ ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪي
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻣﻮاﻓﻖ اﻧﺪ و ﺑﻪ دروغ و ﺑﺎ
دروﻏﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ،
ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺪاﻓﻊ
آزادي ﺑﻴﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻛﻪ
ﻗﻠﻢ ﻫﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اي را ﺷﻜﺴﺖ وﺣﺘﻲ
ﺷﺨﺼﺎ دﺳﺘﻮر اﺧﺮاج ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
را داد ﻛﻪ ﺟﺮﻣﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮي
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد و وي ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮداﻟﮕﻮي
ﻣﻦ اوﺷﻴﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻳﻚ ﺳﺮﻳﺎل ژاﭘﻨﻲ
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ .ﻣﺤﺪوده ﺗﻨﮓ
آزادي ﺑﻴﺎن از اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﻃﺮف
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﭘﻴﺪاﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺘﻲ آﻳﺎ اﻣﺜﺎل آﻗﺎﻳﺎن
ﻣﻮﺳﻮي و ﻳﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
داﻧﺸﺠﻮي اﻳﺮاﻧﻲ آﻧﻬﻢ داﻧﺸﺠﻮي ﻋﺼﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺎﺟﺰ از رﺟﻮع ﺑﻪ ﻛﺘﺐ و روزﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي آن دوران و ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮاي
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﮔﻢ ﺷﺪه ﺗﺎرﻳﺦ  30ﺳﺎل
اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻴﻎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻴﻬﻨﺶ
اﺳﺖ؟ ﺟﺰاي ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪي ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺑﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ آﻧﻬﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آزاد
ﺧﻮد ﻛﺘﺎب وي ﻛﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﺎﺳﺰا ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
اﺳﺖ را ﻧﺨﻮاﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻗﺘﻞ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺗﻈﺎﻫﺮات اواﺧﺮ
ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ  13آﺑﺎن از دﺳﺖ
ﻣﺎﻣﻮران ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻛﺘﻚ ﺧﻮردم و زﺧﻤﻲ
ﺷﺪم .وﻟﻲ ﻟﺤﻈﻪ اي در اداﻣﻪ آن ﺷﻚ
ﻧﻜﺮدم .ﻣﻦ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻬﺮه اي
ﻫﻤﭽﻮن اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﭘﺮ
ﺧﻄﺮ ﻗﺪم ﻧﻤﻲ ﮔﺬارم .ﻣﻦ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت
ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و ﺑﺮاي دﻓﺎع از ﺣﻴﺜﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻲ
و دﻳﻨﻲ ام وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﻛﻪ در ﻫﺮ
ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻢ .اﻳﺮان و دﻳﻨﻲ ﻛﻪ
 30ﺳﺎل اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻟﺠﻦ
ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺷﮕﻔﺘﻢ ﻛﻪ
ﺷﺮﻛﺎي ﺟﺮم دﻳﺮوز ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻛﻪ ﺣﺎل
ﻧﻮﺑﺖ ﺣﺬف ﺧﻮدﺷﺎن رﺳﻴﺪه ﻧﻌﻞ واروﻧﻪ
ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻓﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ رد
ﮔﻢ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎور ﻧﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﻤﺎن داﺋﻲ
ﻣﻦ ﻣﺸﻮق ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻦ در ﺗﻈﺎﻫﺮات اﺳﺖ
و ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎي ﻣﻦ و ﺑﺮادراﻧﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺑﻴﻤﺎري ﺟﺴﻤﻲ اش در آﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .ﭼﻨﺪي ﻗﺒﻞ آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﺑﻪ ﻋﻴﺎدت
ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺎزه از ﺑﻨﺪ آزاد ﺷﺪه ﺑﻮد رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ در ﻣﻨﺰل وي ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻈﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ! ﻧﻤﻲ داﻧﻢ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻗﻴﺎﻓﻪ ﻣﻦ و ﺑﺮادران و داﺋﻲ و
ﻣﺎدر ﻣﻦ را ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮادرم اﻳﻦ
ﺟﻤﻼت آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي را از روي اﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ؟! داﺋﻲ
ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻳﺎرب ﻣﺒﺎد آﻧﻜﻪ
ﮔﺪا ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻮد و ﻏﻤﮕﻴﻦ از اﺗﺎق ﺑﻴﺮون
رﻓﺖ.
ﻣﺎدرم ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﻣﺎدران و ﺧﻮاﻫﺮان
داﻏﺪﻳﺪه درﭘﺎرﻛﻬﺎ و در ﺗﻈﺎﻫﺮت ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻲ
زﻧﻴﻢ ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ آزاد ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﺮدﻧﺪ و از ﺣﻖ ﻫﻤﻴﻦ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻧﻴﺰ
دﻓﺎع ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎن
ﻋﺰﻳﺰان ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﻣﺎن ﻧﻪ
اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و ﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ
دادﺧﻮاﺳﺘﻲ داﺷﺘﻴﻢ .ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
 30ﺳﺎل اﺳﺖ ﺟﻮر اﻳﻦ ﻧﻈﺎم را ﺗﺤﻤﻞ
ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه
ﻛﺮده اﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را
ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ وﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ را در
ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ و رﺳﻤﺎ وﺟﻮدﺷﺎن
را ﺣﺬف ﻛﺮد؟ آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر درد ﻧﺴﻞ
ﻣﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا
ﻛﻪ ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺤﺎﻓﺎت و ﻇﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻧﺴﻞ ﻣﺎ رﻓﺘﻪ و آﻳﻨﺪه ﻣﺎن را ﺳﻮزاﻧﺪه،
ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎﻣﺎن ﺣﺎﻣﻞ دردﻫﺎي در ﺳﻴﻨﻪ

ﻧﻬﻔﺘﻪ و ﺑﻐﻀﻬﺎي ﻧﺘﺮﻛﻴﺪه ﭘﺪران و ﻣﺎدران
ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
از ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﺎري ﻧﺴﻞ ﻣﺎ
ﺑﺸﺘﺎﺑﻴﺪ ﻣﺎ را راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اي ﭼﻨﻴﻦ درد آﻟﻮد ﻛﻨﺎر ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ
ﻛﻪ آﻳﻨﺪه ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ ﺧﺮاب ﻧﻜﻨﺪ؟ ﺑﺴﻴﺎري
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ دوره ﻣﻦ ﻛﻪ ﺟﺪا
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻋﻤﺎل اﻣﺜﺎل ﻣﻮﺳﻮي و
ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻫﻤﻜﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﺟﻨﺎﻳﺎت رژﻳﻢ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ اذﻋﺎن ﺧﻮد
ﻫﻴﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﻧﺪ،
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﺮار دردﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺿﺮر ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻜﻮت اﺗﺨﺎذ
ﻛﺮد و ﻓﻮﻗﺶ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﻧﻈﺎم ﮔﺬاﺷﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﺮدﺑﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺮد .اﻣﺎ آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده
اي ﺑﺰرگ ﺷﺪه ام ﻛﻪ ﻳﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺘﻲ دﺷﻤﻨﻢ ﺑﻌﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ رﻓﺘﺎر
ﻛﻨﻢ .از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺪﻻل اﻳﻦ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎ ﻗﺒﻮل
ﻛﻨﻢ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ اﻳﻦ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ
ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن را ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻳﻢ و ﻳﺎ در ﺻﺪد ﺣﺬف آﻧﻬﺎﻳﻴﻢ .ﺑﻠﻜﻪ
آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
وﻫﻨﻮز ﻛﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﻣﺎﺳﺖ !
ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎم ﻫﻴﭽﮕﺎه در دل اﻋﻀﺎي
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ ﭘﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ
ﺑﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ داﻏﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ دل ﻣﺎدر ﺑﺮادر
از دﺳﺖ داده ام و ﻳﺎ داﺋﻲ و زن داﻳﻲ
ﻓﺮزﻧﺪ از دﺳﺖ داده ام وﺟﻮد دارد از زﺑﺎن
آﻧﻬﺎ ﻛﻠﻤﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻮي اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺪﻫﺪ
ﻧﺸﻨﻴﺪه ام ﭼﺮا ﻛﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺒﺎه ﻛﻨﻨﺪه
ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﻲ و ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﻲ آﻳﺎ
ﻣﻴﺸﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ و ﺟﻨﺎﻳﺖ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﺷﺮﻛﺎي
ﺟﺮم دوران اﻳﻦ دو را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ
آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راي ﺑﺴﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ
اش ﻓﻌﻼ در ﺣﺮف ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،
ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد؟ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ آﻗﺎي
ﻣﻮﺳﻮي و ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪوران ﭘﺮ ﺷﻜﻮه ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺑﺎزﮔﺮدﻳﻢ و ﭼﻪ در دوران اﺻﻼﺣﺎت و ﭼﻪ
در دوران ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﻮاع ﺗﺮﻳﺒﻮﻧﻬﺎي
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﻴﻎ
ﻧﻈﺮات و ﺣﺮﻓﻬﺎي ﺧﻮد در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺻﺪاي اﻣﺜﺎل داﺋﻲ ﻣﻦ ﻛﻪ
ﺷﻐﻞ و ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﺮادر از دﺳﺖ داده و
ﻫﻤﺴﺮي دارد داغ دﻳﺪه و اﻓﺴﺮده ،در ﮔﻠﻮ
ﺧﻔﻪ ﺷﻮد و ﺗﺮﻳﺒﻮﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ ارزاﻧﻲ ﺧﻮدﺗﺎن وي ﺟﺎﻧﻲ و
ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر ﺑﻮد و ﻧﺴﻠﻲ را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻗﺪرت
ﭘﺮﺳﺘﻲ ﺧﻮد داد؟ و ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺼﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ دوران ﭘﺮ ﻓﺴﺎد وي را ﻧﺪارد.
ﺑﺮاﺳﺘﻲ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺎﻧﻮاده از ﻫﻢ
ﭘﺎﺷﻴﺪه داﺋﻲ و ﻣﺎدر و ﻋﻤﻮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ؟
آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﺑﻐﺾ ﻣﻦ را و ﻧﺴﻞ ﻣﻦ را ﺷﻤﺎ
ﺑﺘﺮﻛﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺎﻣﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻳﺪ
ﻛﻪ ﺻﺪاﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻗﺪرت ﻧﻤﻲ رﺳﻴﺪ.
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ درد آﺷﻨﺎﻳﻴﺪ وﺧﻴﺎﻧﺖ
و ﺟﻔﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ و دردﻧﺎك ﺗﺮ از
ﺳﻮي ﻗﺪرﺗﻤﺪاراﻧﻲ ﭼﻮن ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻮد
ﺷﻤﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺮم ﺷﻤﺎ ﻣﮕﺮﺟﺰ اﻳﻦ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪﻳﺪ و
ﺑﻌﻠﺖ وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزادﻳﻬﺎي
ﻣﺮدم ،ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﻳﺎراﻧﺶ اﻓﺸﺎﮔﺮﻳﻬﺎي ﺷﻤﺎ
را ﺗﺎب ﻧﻴﺎوردﻧﺪ و از زﻧﺪﮔﻲ در وﻃﻦ
ﻣﺤﺮوﻣﺘﺎن ﻛﺮدﻧﺪ؟
اي ﭘﺪر درد آﺷﻨﺎي ﻧﺴﻞ ﻣﻦ !
ﻣﻦ دﺧﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺮزو ﺑﻮم و ﻣﺎدر آﻳﻨﺪه را و
ﻧﺴﻞ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺒﺮي ﻓﺮا ﺧﻮان ﻛﻪ از ﺟﻨﺲ
ﺳﻜﻮت و ذﻟﺖ و ﻓﺮوﺧﻮردن ﺑﻐﺾ از ﺗﺮس
ﻧﺎﺑﻮدي و ﺣﺬف و زﻧﺪان و ﺷﻜﻨﺠﻪ و
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ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎد رﺳﺎﻳﻲ
ﺑﺨﻮان ﻛﻪ ﭘﮋواك درد ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻜﻮت
واداﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ .ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻫﺎي
ﭘﺮﻣﻌﺪﻟﺖ و ﻧﻐﺰ ﺧﻮد ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﺗﺎ
ﻓﺮﻫﺎدي ﺷﻮم ﻛﻪ آب ﺣﻴﺎت را از ﭼﺸﻤﻪ
زﻻل ﻛﻮه ﻏﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺮ دل ﺧﻮد رواﻧﻪ
ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎي ﻣﻴﻬﻨﻢ ﺳﺎزم.

*دﺧﺘﺮ ﻋﺰﻳﺰي ﻛﻪ ﻣﺮا ﭘﺪر ﺧﻮد
ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻲ ،از او ﺑﺸﻨﻮ!:
 – 1ﻣﻲ داﻧﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻲ ﺷﻮﻗﻲ را
درﻳﺎﺑﻲ ﻛﻪ دل ﻣﺮا ﻣﺎﻻﻣﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
وﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻢ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اي ﭼﻮن
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮ ،دﻟﻬﺎﺷﺎن از ﻛﻴﻨﻪ ﺧﺎﻟﻲ و
ﺳﺮﻫﺎﺷﺎن از ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺘﺎﻧﺪن ﺗﻬﻲ
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺎز دﻟﻬﺎ را از
ﻛﻴﻨﻪ و ﺳﺮﻫﺎ را از ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺎﻟﻲ
ﻛﻦ! .در ﺟﻨﮓ و ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ و
ﭘﺲ از آن ،دو ﻧﺴﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺷﺪه اﻧﺪ .زﻣﺎن آﻧﺴﺖ ﻛﻪ زﺧﻤﻬﺎي
روان را ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﺶ
و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و
ﺣﻘﻮﻗﻤﻨﺪ ﮔﺸﺘﻦ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻴﻢ .زﻣﺎن
آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺮاﻣﺖ ،ﺑﺰرﮔﻮاري را ﻛﻪ
ﻳﻜﻲ از داﺷﺘﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن و وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻴﺖ اﺳﺖ ،از رﻫﮕﺬر
ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﻲ ،ﻓﺰوﻧﻲ ﺑﺨﺸﻴﻢ و ﺑﺪﻳﻦ
ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﻲ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻜﺎرﺑﺮﻧﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﺎ
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺴﺎزﻳﻢ .دﺧﺘﺮ ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺑﺒﺨﺶ!،
ﺑﻐﺾ در ﮔﻠﻮ ﮔﻴﺮ ﻛﺮده را ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪن،
از وﺟﻮد ﺧﻮد ،ﺑﻴﺮون ﻛﻦ!.
 – 2ﻣﻲ داﻧﻢ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه و ﺧﻮاﻧﺪه اي
اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را» :ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻢ اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ« .زﻣﺎن آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺰاره
ﺷﻔﺎف ﺑﮕﺮدد :ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺼﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺧﻄﺎ و ﺑﺴﺎ ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺧﻴﺎﻧﺖ را ﺑﺮ
ﺧﻄﺎﻛﺎر و ﺟﺎﻧﻲ و ﺧﺎﺋﻦ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻢ،
ﺑﺸﺮط آﻧﻜﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
ﺣﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮش ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ
او ﺧﻄﺎﻛﺎر ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻮد،
ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻧﻴﺴﺖ و در راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،دﺷﻤﻨﻲ را ﺑﺎ دوﺳﺘﻲ و ﺗﻀﺎد
را ﺑﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻣﺮاد از "ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻢ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻲ
ﻛﻨﻢ" اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ :
● ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
اﺳﺘﻘﻼل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ
ﻛﻨﻢ و ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺪﻫﻢ .زﻳﺮا ﺧﻮدم را
ﻫﻢ از آزادي ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و
ﻗﺪرﺗﻤﺪاري را ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و
اﻳﺮان ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ.
● ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺳﺒﺎب ﻗﺪرﺗﻤﺪاري را در
اﺧﺘﻴﺎر آزاد ﺷﺪﮔﺎن و آزادﮔﺎن ﻧﻴﺰ،
ﺑﮕﺬارم .ﭼﺮا ﻛﻪ ﻗﺪرت اﻋﺘﻴﺎد آور
اﺳﺖ و آدﻣﻴﺎن را در ﺟﺎ ﻣﻌﺘﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
● ﻛﻪ اﻣﺮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه
اﻧﺪ و ﻓﺮآورده ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻤﺮار
ﻣﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪ .ﭘﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه
اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از
ﻗﺪرت را ﺗﺮك ﻛﻨﻢ و ﺑﺎ اﻳﻦ اﻋﺘﻴﺎد در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﻢ .ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻫﻤﺎره ﻫﺮ اﻣﺮي را ﻛﻪ روي ﻣﻲ دﻫﺪ،
ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺪﻳﺪ
آورﻧﺪه اش و دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻤﺮارش را،
ﺑﻴﺎﺑﻢ و ﺑﺎ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن ﻋﻮاﻣﻞ و
اﻳﻦ دﻻﻳﻞ ،ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﻳﺶ را از
آن رﻫﺎ ﻛﻨﻢ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي
زن ﺑﺎ ﻣﺮد و دون اﻧﺴﺎن ﺷﻤﺮدن زن،
ﻳﻚ اﻣﺮ واﻗﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ
ﭼﻮن ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده اﻧﺪ آﻏﺎز وﻗﻮع
اﻳﻦ اﻣﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن راﺑﻄﻪ
ﻫﺎي ﻗﺪرت و اﺳﻴﺮ ﮔﺸﺘﻦ زن در اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ ﻫﺎ را ،ﺑﺘﺪرﻳﺞ ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﻓﺮآورده
ﻗﺪرت را ،ﻳﻚ اﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺼﻮر ﻛﺮده
و ﺑﺮاي آن» ،اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻲ« ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﻧﺪ .از اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺎن ﺑﺪ و
ﺑﺪﺗﺮ و ﺗﻘﺪم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ...ﻧﻴﺰ
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● ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺎﻛﺎر و
ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻛﺎر و ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﻠﺤﺎظ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از
ﻗﺪرت ،ﺑﻠﺤﺎظ ﻧﺎﻳﺴﺘﺎدن ﺑﺮ ﺣﻘﻮق
ﺧﻮﻳﺶ ،ﺑﻠﺤﺎظ ﻧﻜﻮﺷﻴﺪن در ﺑﺎز و
ﺗﺤﻮل ﭘﺬﻳﺮﻛﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﻳﺶ ،در
ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﺷﺮﻳﻚ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
● ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻢ زﻳﺮا ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد و
ﺣﻘﻮﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ .ﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ اﻳﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮي واﮔﺬارم و ﻧﻪ
ﺣﻖ دارم ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻢ .اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻦ رأي داده ام و از اﻳﻦ ﭘﺲ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﺖ ،ﺧﻮد را
ﻓﺮﻳﺐ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد را
ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ .زﻳﺮا ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻛﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ ،اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ
را ﻧﻴﺰ از ﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺮد .و ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن
اﺳﺘﻘﻼل ،آزادي ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ از ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻲ زداﻳﺪ.
● ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻫﺎ را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدارم.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﺎد ﻧﺒﺮم ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﺣﻘﻲ ﺑﺮ ﺣﻖ دﻳﮕﺮي ﺗﻘﺪم ﻧﺪارد و
اﻧﻜﺎر ﻳﻚ ﺣﻖ اﻧﻜﺎر ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ.
ﻛﻪ زﺑﺎن ﻗﺪرت زﺑﺎن ﻓﺮﻳﺐ اﺳﺖ
ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘﻲ ﺑﺎور راﻫﻨﻤﺎ را ﺑﺮ اﻳﺮان
و ﻳﺎ اﻳﺮان را ﺑﺮ ﺑﺎور راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻘﺪم ﻣﻲ
ﺷﻤﺎرد .ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻘﺪم ﺑﺎور راﻫﻨﻤﺎ ،ﺑﺮاي
ﻣﺜﺎل ،اﺳﻼم ﺑﺮ اﻳﺮان ،ﺗﻬﻲ ﻛﺮدن اﺳﻼم
اﺳﺖ از ﺣﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ وﻃﻦ ،اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي اﻧﺴﺎن در وﻃﻦ ،اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻲ در وﻃﻦ ،راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﻮازﻧﻪ ﻋﺪﻣﻲ
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ رﻫﺎ از رواﺑﻂ
ﻣﺴﻠﻂ – زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ .و ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺪم اﻳﺮان ﺑﺮ
ﺑﺎور راﻫﻨﻤﺎ ،ﻫﻢ ﻧﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﻳﺮا
وﻃﻦ دوﺳﺘﻲ در ﺑﺎور راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺎه در
ﺑﺎوري ،اﻳﺮان دوﺳﺘﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺠﻮﻳﺪ،
آن ﺑﺎور ﺗﻬﻲ از اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ ،ﻣﺮاﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﺗﻘﺪم ﻛﺴﺐ ﻧﺎن ﺑﺮ
آزادي ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﺗﻘﺪم ﺣﻴﺎت ﺑﺮ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي اﻧﺴﺎن ،دروغ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺪون اﺳﺘﻘﻼل و آزادي
اﻧﺴﺎن ،ﺑﺪون ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ
ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺰ ،ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
او اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻮ ،دﺧﺘﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻦ ،ﺑﺮ
آن ﺷﻮي و ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﺑﺮ آن ﺷﻮد ﻛﻪ
اﻧﺪازه ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن را در رژﻳﻢ
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ،اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮي و ﺑﮕﻴﺮد و
ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ
)اﻧﺴﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،داﻧﺶ و ﻓﻦ  ،ﻛﺎرﻣﺎﻳﻪ
و (...ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻲ و ﻛﻨﺪ ،در ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻲ و
در ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺎور ﺑﻪ ﺗﻘﺪم ﺣﻴﺎت ﺑﺮ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ،ﭼﻪ ﻣﺮگ وﺣﺸﺖ
آوري اﺳﺖ.
● ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮي را ﺳﺎﻧﺴﻮر
ﻛﻨﻲ و ﺑﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ را
ﮔﻔﺘﻦ ،ﺑﺴﺎ وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮي
را ﺳﺎﻧﺴﻮرﻛﺮدن اﺳﺖ.
● ﻛﻪ ...
 – 3ﻛﻨﺶ ﺑﺎش و واﻛﻨﺶ ﻣﺸﻮ! .واﻛﻨﺶ
ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎﺑﺠﺎي آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﻣﺸﻮ!.
ﻫﺪف از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق او ،ﻣﻠﺖ و
ﺣﻘﻮق او اﺳﺖ .اﮔﺮ او ﻣﺮز ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ
ﺷﻮد ،ﺗﻮ ﻣﺮز را ﺑﺮدار! .ﺑﺮاي آﻗﺎﻳﺎن
ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ و ...ﻧﻴﺰ ،ﻫﻢ
ﺣﻖ ﺣﺮ ﺷﺪن را ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮ و ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺪه ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ و
آزاد ،از آزاد ﺷﺪﮔﺎن اﻣﺮوز ،ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﻲ ﭘﺮﺳﻨﺪ.
ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺖ :در ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻮن وﺳﻴﻠﻪ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ .ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﮕﺬارد وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻮد و ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ
ﺑﺎﻳﺪ دﻳﮕﺮي و دﻳﮕﺮان را وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻧﺴﻞ در ﻫﻤﺎن ﻓﺮاﮔﺮد ﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل
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آﺷﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻘﻼل و آزادي
و آزادي ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﺑﺎز ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ آزاد ﺷﺪن را
ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﻧﺴﻠﻲ
ﻛﻪ اﻧﻘﻼب ﻛﺮد و ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي
ﺧﻮﻳﺶ را ﺟﺴﺖ ،ﺟﻬﺎن را وارد ﻋﺼﺮ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي اﻧﺴﺎن ﻛﻨﺪ .ﺻﺪ
اﻓﺴﻮس ﻛﻪ »رﻫﺒﺮ«ش ﺧﺸﻮﻧﺖ را
ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻛﺮد ،از ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻴﻨﻪ
ﻫﺎﺷﺎن را از ﻛﻴﻨﻪ ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪ و از ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺎن را در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻫﺎي
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮو ﺑﺮد .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻧﺴﻞ
ﺟﻮان آن روز اﻳﻦ ﻓﺮﻳﺎد را ﻧﺸﻨﻴﺪ ﻛﻪ
اي اﻧﺴﺎن ،ﺧﻮد رﻫﺒﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎش!،
ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﭼﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزادي ،ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺪرت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮ در ﻧﻴﺎ!
ﻋﻘﻞ ﻫﺎ را آزاد ﻧﻜﺮد و ﺑﺎزوﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻘﻞ آزاد ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﺎزوﻫﺎ را
در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺸﻮﻧﺘﻲ ﻧﻬﺎد ﻛﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد
را از آن ﻣﻲ اﻧﺒﺎﺷﺖ .ﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﭼﻮن
ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺪف را اﺳﺘﻘﻼل و آزادي
ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ
ﺣﺮﻛﺖ آﺋﻴﺪ .اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻫﺎي
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﭘﻴﺮوزي ﺟﻨﺒﺶ را در ﮔﺮو
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي اﻧﺴﺎن ﺑﺪاﻧﻴﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد
ﺑﮕﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ و
آزاد زﻳﺴﺘﻦ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ!.
 - 4ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺖ» :ﻣﺤﺪوده ﻧﻈﺎم« و
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻮر آن وﻻﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ ،در اﺻﻮﻟﻲ ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم را ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ،درﺟﺎ ،آﻧﻬﺎ را اﻟﻐﺎء ﻛﺮده
اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ،ﻣﺤﺪوده ﻧﻈﺎم،
ﻣﺤﺪوده اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺟﻨﺒﺶ در
آن زﻧﺪاﻧﻲ ﺷﻮد ،ﻓﺮو ﻣﻲ ﺧﻮاﺑﺪ .ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺣﻖ و ﺗﻤﺎم ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
اﻳﺴﺘﺎد .وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺣﻖ اﺳﺖ
و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺎ ﺑﻜﺎر
ﺑﺮدن ﻗﻴﺎس ﺻﻮري ،ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ روش درﺧﻮر ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮﻳﻘﺎي
ﺟﻨﻮﺑﻲ را ﻣﺜﺎل ﻣﻲ آورﻧﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ
ﻛﻪ،
 – 1/4ﺳﻴﺎﻫﺎن ﺑﻬﻴﭻ رو ﺑﻪ اﻟﻐﺎي ﺑﺨﺸﻲ
از ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادي ﺗﻦ ﻧﺪادﻧﺪ .ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺣﻖ ﺧﻮد ﻛﻪ اﻟﻐﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺒﻌﻴﺾ
ﻧﮋادي ﺑﻮد ،ﺷﺪﻧﺪ .زﻳﺮا ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺣﻖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻲ
از آن ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪن ،ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪن از
ﺗﻤﺎم ﺣﻖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺟﺰﺋﻲ از
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادي ﻗﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ،رژﻳﻢ
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادي از ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدي و...
ﻣﻲ آﺳﻮد و ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ
داد.
 - 2/4دﻧﻴﺎ رژﻳﻢ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادي اﻓﺮﻳﻘﺎي
ﺟﻨﻮﺑﻲ را ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮار
داد.
 – 3/4ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻴﺎﻫﺎن در ﭘﻲ اﻧﺘﻘﺎم
ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﭙﻴﺪان،
ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪ .روﺷﻲ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻧﻘﻼب اﻳﺮان
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ :آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در دوران ﺗﺒﻌﻴﺾ
ﻧﮋادي ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از
ﻣﺠﺎزات ﻣﻌﺎف ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺮﮔﺎه در
دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻛﺮده ﺧﻮد
را ﺑﻲ ﻛﻢ و ﻛﺎﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ و از
آن اﺑﺮاز ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .آﻗﺎي
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ را روش ﻛﺮد و در
ﺑﺎره ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮوه اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن
ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﻻزم ﻧﺪارﻧﺪ .اﺣﺮاز
ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ!
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ واﻗﻌﻲ را
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻮري ﻛﻨﻴﻢ و از
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درس ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﻢ،
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻖ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر

ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﺳﺘﻮار ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﻢ .ﺧﺸﻮﻧﺖ
زداﺋﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﭼﻮن زﻣﺎن ﭘﻴﺮوزي
ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮا رﺳﻴﺪ ،ﺗﺤﻮل را ﺑﺪون
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻴﻢ و ﺑﻪ ﻓﺎﺳﺪان و
ﺧﺎﺋﻨﺎن و ﺟﺎﻧﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺒﺮان
ﺑﺪﻫﻴﻢ .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ
وﺿﻌﻴﺖ اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ،
ﻣﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ اﻳﺮان را
ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻨﺪ .ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
آﻧﻴﻢ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ روﻳﻪ ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ ﻓﻌﺎل در
ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد .ﻳﻌﻨﻲ از ﻫﺮﻛﺎري ﻛﻪ ﺳﺒﺐ
اﺳﺘﻮاري رژﻳﻢ و ﮔﺴﺘﺎﺧﻲ اش در
ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻣﻲ ﺷﻮد،
دﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪارد و ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم اﻳﺮان
ﺗﺠﺎوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﻴﺰد.
 – 5ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺖ :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وﻗﺘﻲ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ
»دوران روﺷﻨﺎﺋﻲ« ﺑﺎوراﻧﺪه ﺷﻮد ،دروغ
ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ .ﺗﻨﺎﻗﻀﻲ ﺑﺰرگ در ادﻋﺎ،
دروغ آن را آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ :ادﻋﺎ ﺑﺮ
اﻳﻦ اذﻋﺎن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ روزﮔﺎر
ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺗﺎرﻳﻚ اﺳﺖ.
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ »ﮔﺬﺷﺘﻪ روﺷﻦ« ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه
ﺷﻮد ،اﻳﻦ روزﮔﺎر روﺷﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد .اﻣﺎ
آن روﺷﻨﻲ ﭼﺮا اﻳﻦ ﺳﻴﺎﻫﻲ ﺷﺪ؟ اﮔﺮ
روزﮔﺎر اﻳﺮاﻧﻴﺎن در دوران ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اداﻣﻪ آن
روﻧﺪ ،روزﮔﺎر اﻳﻦ ﻣﺮدم را ﺗﺎرﻳﻚ ﺗﺮ
ﻛﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ادﻋﺎ دروغ اﺳﺖ .اﻣﺎ
اﮔﺮ روزﮔﺎر اﻳﺮاﻧﻴﺎن در آن دوران
روﺷﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎرﻳﻚ ﺷﺪن
اﻳﻦ روزﮔﺎر ﻛﺪاﻣﻬﺎﻳﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﻲ
آورم ،در ﺧﺮداد  60و ﭘﺲ از آن ،ﻣﻜﺮر
ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن ﮔﻔﺘﻪ ام :دوران ﻣﺮﺟﻊ
اﻧﻘﻼب اﻳﺮان ،دوران ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ.
اﻳﻦ دوران ﺑﺴﺎن ﻧﻮر ،ﺗﺎرﻳﻜﻲ را ﻣﻲ
ﺷﻜﺎﻓﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  60و
ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺘﺒﺪاد ،اﻳﺮان را در آن ﻓﺮو
ﻣﻲ ﺑﺮد .ﻳﺎدآور ﺷﺪم ﻛﻪ ﻫﺮ اﻣﺮ واﻗﻌﻲ
را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﺮآﻏﺎز وﻗﻮع آن ﭘﻲ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،اﮔﺮ اﻣﺮﻫﺎي واﻗﻌﻲ
را ﭘﻲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻣﺮوز را
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،وﺿﻌﻴﺖ اﻣﺮوز را آن
ﺳﺎن ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ:
● وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ را آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺑﺎ
ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،ﺑﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺘﻲ
ﮔﺮوﻫﻲ را ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ،او ﺗﺸﻜﻴﻞ
داد.
● ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪن در
ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ را آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺑﺎﻧﻲ ﺷﺪ .آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ او
ﺑﻮد و از او ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺳﺘﺎﻧﺪ.
● ﺳﭙﺎه و دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب و ﻛﻤﻴﺘﻪ و
واواك و ...در دوره آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ
اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻢ او ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را اﺑﺰار ﺳﺮﻛﻮب ﻛﺮد و ﺑﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﺮان ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺮد.
● ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي ﻛﻪ ﺧﻤﻴﻨﻴﺴﻢ را ﺑﺮ
اﻳﺮان و رﻳﮕﺎﻧﻴﺴﻢ را ﺑﺮ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ
ﻛﺮد ،در زﻣﺎن آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ روي داد
و اﻳﻦ او ﺑﻮد ﻛﻪ آن را اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺑﺰرگ
ﺗﺮ از اﻧﻘﻼب اول ﺧﻮاﻧﺪ.
● ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  60را او رﻫﺒﺮي
ﻛﺮد .او ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺖ 35 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻧﻪ .او ﺑﻮد ﻛﻪ
آن ﻛﻮدﺗﺎ را اﻧﻘﻼب ﺳﻮم و ﺑﺰرگ ﺗﺮ از
دو اﻧﻘﻼب اول و دوم ﺧﻮاﻧﺪ .راﺳﺘﻲ
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ او ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺣﻖ رأي ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﺒﻮد .ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،در دوران او
ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪ .آﻗﺎي ﻛﺮوﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﻗﻮل ﺧﻮد را ﺑﻴﺎد آورد .او ﺑﻮد ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ :آراء را ﺿﺮب در  3ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ!
● ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻋﺪام دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﻲ آﻟﺖ
را ﺑﻜﺎر
اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ

اﻧﺪاﺧﺖ و ﻛﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ او
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
● ﺟﻨﮓ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺧﺮداد  ، 60ﺑﺎ
ﭘﻴﺮوزي اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺪ .او ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺟﻨﮓ را ﺗﺎ ﺳﺮ ﻛﺸﻴﺪن ﺟﺎم زﻫﺮ اداﻣﻪ
داد و ﻳﻚ ﻧﺴﻞ اﻳﺮاﻧﻲ را ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﺮد.
● اﺳﻠﺤﻪ ﻛﺸﻴﺪن ﺑﺮ روي ﻣﺮدم را او
ﺑﺎب ﻛﺮد .در دوره او ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻲ را
ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻖ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻛﻮدﺗﺎ ،ﺑﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ درآﻣﺪﻧﺪ.
● ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ در زﻣﺎن او
ﻧﻄﻔﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮرد و ﺑﺮد ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ
و ﻣﺎل ﻣﻠﺖ و ﻓﺴﺎد و راﻧﺖ ﺧﻮاري در
دوران او ﺑﻨﻴﺎد ﮔﺮﻓﺖ 100 .ﺗﺎ 105
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﭘﻮل درﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
– ﻣﻮﺳﻮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻢ ﺷﺪ ) ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل
آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺤﺎﺑﻲ .در ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﻢ ﺷﺪ105 ،
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮد(
● ﻛﻴﻨﻪ ورزي و ﺧﺸﻮﻧﺖ را او ﺗﻘﺪﻳﺲ
ﻛﺮد و اﺳﻼم ﻻاﻛﺮاه را او دﻳﻦ اﻛﺮاه
ﻛﺮد.
● »ﺳﻠﺴﻠﻪ روﺣﺎﻧﻴﺖ« را ﻛﻪ ﺧﻮن رﻳﺰ
ﺗﺮ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﻬﻠﻮي ﺷﺪ ،او ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد .ﺑﺎ
ﺟﻌﻞ ﻧﺎﻣﻪ از ﻗﻮل او و ﺟﻌﻞ ﻗﻮل از او
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ روﺿﻪ ﺧﺎن ،ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﺮان ﺷﺪ و ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺳﭙﺮد.
● ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ
رﻗﻢ در ﻧﻤﻲ آﻳﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻐﺰﻫﺎ و
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي اﻳﺮان در دوره او ﺑﻮد ﻛﻪ
از اﻳﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ او ﺑﻮد
ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻲ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ!
● و...
ﺑﺎ اﻳﻨﻬﻤﻪ ،در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻛﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﺑﺮدن اﻳﺮان
از ﺑﻬﺎر آزادي ﺑﻪ ﺧﺰان اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺗﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﺳﻬﻢ او در
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻇﻠﻤﺘﻜﺪه اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ
از ﺳﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﻠﺢ و ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﻠﺢ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎﺋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ و روﺣﺎﻧﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ آزادي ﺧﻮاﻫﻲ را ﺟﺮم
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻛﺎر آوردﻧﺪ.
ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻬﻢ ﻛﺴﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت» ،ﻧﻬﺎدﻫﺎي
اﻧﻘﻼب« را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻر ﻛﺮدن ارﺗﺶ و دﻳﻮان ﺳﺎﻻري،
ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده
ﻗﺪرت ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺪرت را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻏﺎﻓﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ آن
ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ را از دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ،اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮد را ﻣﻲ
ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺜﻠﺚ ﺧﻤﻴﻨﻲ رﻫﺒﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ و
ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ رﻫﺒﺮ ﻓﻜﺮي و ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ
ﺑﺎزوي ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﻧﻈﺮﻳﻪ آﻗﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ و
ﻧﻬﻀﺖ آزادي ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺶ از
اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .اﻻ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزي
اﻧﻘﻼب و در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت،
اﺿﻼع ﻣﺜﻠﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺷﺪﻧﺪ :وﻻﻳﺖ
ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
ﺣﺰب واﺣﺪي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ اداره ﻛﺸﻮر
را در دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﺎزوﺋﻲ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه و
دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ و ﺟﻬﺎد
ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻛﻮدﺗﺎي ﻧﻮژه ،ﻃﺮح اﻧﺤﻼل ارﺗﺶ و
ﺗﺼﺪي دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ را،
آﻗﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻴﺴﺖ .زﻳﺮا وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ دﻧﺒﺎﻟﻪ آن
وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺖ .ﺣﺘﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوران
ﻣﺮﺟﻊ اﻧﻘﻼب اﻳﺮان ،ﺑﻪ دوراﻧﻲ ﻛﻪ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﻬﺎن »ﺑﻬﺎر آزادي«
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪش ،ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ
ﺑﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ
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ﺧﺰان اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺪل ﻛﺮدﻧﺪ ،از ﻧﻮ،
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻘﺶ ﺷﻮﻧﺪ .ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻛﺮد ،از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي
اﺳﺘﺒﺪاد و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﻛﺮدن دوﻟﺖ و
اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎﻣﻞ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم
اﺳﺖ ).(1
 – 6ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ در آﻣﺪﻧﺪ و
اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »رأي ﻣﻦ ﻛﻮ؟«
آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﺎده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﻄﻮر
ﭘﻴﮕﻴﺮ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻳﻚ
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻦ ﺣﻖ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﻓﻌﻞ ﭘﺬﻳﺮاﻧﻪ را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ،ﺑﻪ ﺗﻮ دﺧﺘﺮ ﻋﺰﻳﺰ و ﺑﻪ ﻧﺴﻞ
اﻣﺮوز ﻫﺸﺪار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ :ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﺣﻘﻮق
ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺳﻴﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد
ﻧﺎﻳﺴﺘﻴﺪ ،ﺟﻨﺒﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎ ،رﺷﺘﻪ اي از
ﺟﻨﺒﺸﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .رأي
دادن وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻳﻦ ﺣﻖ را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻨﺒﺶ را ﺗﺎ اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﺣﻖ و
دﻳﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ،اداﻣﻪ
دﻫﻴﺪ.
زﻣﺎن آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان از ﺧﻮد
ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ :ﭼﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﻤﻲ
ﺧﻴﺰﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮاي وﺳﻴﻠﻪ و ﻳﺎ ﺷﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﻲ آﻳﻨﺪ؟ اﮔﺮ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را
از ﺧﻮد ﺑﻜﻨﻨﺪ ،در ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ
دﻟﻴﻞ آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﺎم ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻖ را
ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ و ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮ »ﺟﺰﺋﻲ از
ﺣﻖ« و ﻳﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎﻛﻢ
روا ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ اﻧﮕﺎرﻧﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ 22
ﺧﺮداد ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ روﻧﺪ
در ﻣﺤﺪوده »ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ«،
دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ
اوﻻ  ﻗﺪرت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﺑﺮ ﻓﺮض ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪن و ﺗﺤﻘﻖ
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ ،ﻣﺮدم از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎز ﻣﻲ اﻳﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻲ آﻧﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و اﻧﺴﺎن
اﻳﺮاﻧﻲ ،اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و ﺣﻘﻮق
ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎز ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺗﻮ و ﻧﺴﻞ ﺗﻮ و ﻧﺴﻞ ﭘﺪران و
ﻣﺎدران ﺗﻮ ،اﻳﻦ ﺑﺎر ،ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
ﺣﻘﻮق ﺧﻮﻳﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد را ﭘﻲ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
 – 7ﺑﻪ روان ﻋﻤﻮي ﺧﻠﺒﺎن ﺗﻮ درود ﻛﻪ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ،ﺣﻴﺎت ﻣﻠﻲ ﺧﻮد را از او و
ﻫﻤﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎﻧﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﻴﺪن ﺑﺎ
ﻧﻴﺮوي زﻣﻴﻨﻲ ﻋﺮاق و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از
ﻋﺒﻮر ﻗﻮاي ﻋﺮاق از ﻛﺮﺧﻪ و ﺳﻘﻮط
دزﻓﻮل ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ،اﻳﺮان را
ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ .ﺗﺎ اﻳﺮان ﻫﺴﺖ ،آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ و ﺟﺎﻧﺒﺎزي ،ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﺴﺎ ﺣﻴﺎت اﻳﺮاﻧﻨﺪ .ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
اﻳﺮان ،اﻓﺮاد ﻧﻴﺮوي زﻣﻴﻨﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ
را ﻛﻨﺪﻧﺪ و از ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻫﺎي ﻋﺒﻮر
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ارﺗﺶ ﻣﺘﺠﺎوز را زﻣﻴﻦ
ﮔﻴﺮﻛﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﻓﻈﺎن اﺳﺘﻘﻼل اﻳﺮان،
اﻓﺮاد ﻧﻴﺮوي درﻳﺎﺋﻲ اﻳﺮاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ در
روزﻫﺎي اول ﺟﻨﮓ ،ﻧﻴﺮوي درﻳﺎﺋﻲ
دﺷﻤﻦ را در ﻫﻢ ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز
ﺗﻔﻮق ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ارﺗﺶ اﻳﺮان از
ﻣﺎه دوم ﺟﻨﮓ ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﺑﻪ داﺋﻲ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﻮ
ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﻛﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ
اﻣﺮوز ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺎي ﺷﻤﺎ اﺳﺖ؟ .ﺷﻤﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ داغ
ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﻛﺴﻲ
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از وﻃﻦ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻋﻤﻮي ﺷﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،داغ ﻫﻤﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﺮان را ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﻃﻦ،
ﺧﻮﻧﻴﻦ ،در ﺧﺎك وﻃﻦ ﺧﻔﺘﻪ اﻧﺪ و
داغ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮ ﺳﻴﻨﻪ دارد ﻛﻪ
در زﻧﺪاﻧﻬﺎ و در ﻛﻮﭼﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و در
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺪﺳﺖ دژﺧﻴﻤﺎن اﻳﻦ رژﻳﻢ
ﺳﻔﺎك ،اﻋﺪام ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،زﻳﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ از
ﭘﺎي در ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺷﻤﺎره 739
در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت
اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﻮﻳﺎي ﻛﺴﺮﻳﻬﺎ و ﺧﻮرد و ﺑﺮدﻫﺎ
و ﻓﻘﺮ ﻓﺰاﻳﻨﺪه را از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ
ﮔﺬراﻧﻴﻢ و ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎوزﻫﺎ
ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن در اﻳﺮان را در ﺑﺮ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد:

»رﻫﺒﺮي« ،ﺑﺎ دﺳﺖ
ﺧﺎﻟﻲ ،در ﺑﺮاﺑﺮ درون
ﭘﺎﺷﻴﺪه رژﻳﻢ و
ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻛﻪ اداﻣﻪ
دارد:
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻛﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ
ﺧﻮﻳﺶ را ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎد
ﺷﻮد و ﻧﻪ »اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺪي«
در رژﻳﻢ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺪ:
اﺧﺒﺎر وﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از
ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دروﻧﻲ رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ،ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﻨﺪﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ
ﻏﺎﻳﺖ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮاي ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ روزﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﺨﺘﻲ را دارﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در درون ﺑﻴﺖ
رﻫﺒﺮي ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ و ﮔﻔﺖ و
ﺷﻨﻮدﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در
ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻛﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي وارده ﺑﺮ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ،
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد:
 -1ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼﻓﺎت درون
ﮔﺮوﻫﻲ:
رژﻳﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﺮان ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺪرت و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در آن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را
دارد ،روﺑﺮو اﺳﺖ .ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺣﺎﻣﻲ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻛﻪ در ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت در ﻳﺪ
وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ،ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه را دارﻧﺪ،
ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري  22ﺧﺮداد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ،
در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﻲ را ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﺷﻌﺎر ﭘﻴﺮوان ﺧﻂ اﻣﺎم و رﻫﺒﺮي
ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ اﻛﺜﺮا
در ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻮدﺗﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ در ﻛﻨﺎر
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و از آن ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻛﺮدﻧﺪ.
در ﭘﻲ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
ﭘﻴﺶ آﻣﺪن درﮔﻴﺮي ﻫﺎ ،ﺟﻨﺒﺶ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان آﻏﺎز ﮔﺮﻓﺖ و
اﺧﺘﻼف ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎ ،ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ در ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ
ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ رﺳﻴﺪه و اﮔﺮ
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﻲ ﻧﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد،
دﻳﮕﺮ راه ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻟﺬا ﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺋﺘﻼﻓﻲ ﺑﺰﻧﻨﺪ و اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي
ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ و وﺣﺪﺗﻲ را ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻴﺎب ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ،در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻛﻪ ﺳﺮﻛﻮزي
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ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ از ﺑﻴﺮون ،ﺑﺴﻮد
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻇﻬﺎرات

ﺗﻮپ ﺧﺎﻟﻲ!
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻮﺷﻨﺮ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﭼﻮن ،ﺣﻜﻮﻣﺖ او
اﺋﺘﻼﻓﻲ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﺑﻲ
اﻃﻼﻋﻲ ﻛﺎﻣﻞ او اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ
ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﮔﺮوﻫﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺋﺘﻼﻓﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
در ﻣﻴﺎن دﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﺣﺰاب و ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ ،ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﻗﺪم
در اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﺪﻧﺪ .و ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﻬﺎﺋﻲ
ﻛﻪ وﺳﻂ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ:
● اﺣﺰاب و ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد
وﺣﺪت ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر آراﻣﺶ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻴﺎت ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪﺧﻮد در ﺳﻪ ﻛﻮدﺗﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ
ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺖ و در ﺟﺮﻳﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻌﺪ از  22ﺧﺮداد ﻣﺘﻮﺟﻪ
وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﺎر آﻣﺪن اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ داﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ از
دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻟﺬا ﭘﻴﺶ ﻗﺪم ﺷﺪ
ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اي را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن رﺳﺎﻧﺪ.
 ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﻤﺴﻮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ
ﮔﺮوه ﻳﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮوه
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﺷﺪﻧﺪ و
در ﻛﻨﺎر ﻫﻴﺎت ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎرز ﺗﻼش ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻞ
اﺧﺘﻼﻓﺎت در درون رژﻳﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ
ﺳﻮي آراﻣﺶ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ .از اﻳﻦ ﮔﺮوه
ﻫﺎ ،اﻓﺮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻧﺒﻮي و
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺑﺎ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﻋﺴﮕﺮ
اوﻻدي از ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪﻧﺪ.
 ﮔﺮوه اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺮﻗﻴﺨﻮاه:اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻛﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ
در اﺧﺘﻴﺎر دارد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻳﺎد
ﺷﺪه ﻓﻮق ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ
ﺳﺮ اﺻﻮﻟﻲ در ﻛﻨﺎر دﻳﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺷﺪت
ﻋﻤﻞ دوﻟﺖ و ﺑﺮﺧﻲ اﺣﺰاب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﻧﻬﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﺣﻤﺪ ﺗﻮﻛﻠﻲ ﻛﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ
دوﻟﺖ و رﻳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي
ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .
 ﮔﺮوه ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ – ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف –ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ
ﻃﺮﺣﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺣﺪت ﻣﻴﺎن
ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮده و ﺳﻌﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻛﺮدن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻨﺪ رو ،دو
ﻃﺮف را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آﺷﺘﻲ دﻫﻨﺪ.
 ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎرز ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه از روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺣﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ و
ﺑﺮﺧﻲ ازروﺣﺎﻧﻴﻮن ﻣﻴﺎﻧﻪ رو و ﺗﺎ ﺣﺪي
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻮق ،ﻛﻮﺷﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل اوﺿﺎع
را در دﺳﺖ ﮔﻴﺮد .ﻣﻬﺪوي ﻛﻨﻲ و
ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري و  ...از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ
ﺑﺎ ﻫﻤﻔﻜﺮي ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻋﻀﻮ اﻳﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻴﺎن دو ﻃﺮف آﺷﺘﻲ ﺑﺮﻗﺮار
ﻛﻨﻨﺪ.
● در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﻲ
ﻗﺮار دارد .دﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﺣﺰاﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻛﻮﺷﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻴﭻ
ﺑﺤﺮاﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺳﺮ
ﺟﺎي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ،
ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ :
 راﻳﺤﻪ ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺖ – ﮔﺮوه واﺑﺴﺘﻪﺑﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﻲ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﺣﺘﻲ ﺧﻮد ﺧﺎﻣﻨﻪ اي را ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻮل
ﻧﺪارد .اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻌﻴﺸﺎن ﺑﺮ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﻋﻤﺮ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﺧﻮد ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ.

اﻓﺮاد اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺪارج ﺗﺮﻗﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ را
ﻃﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از
ﭼﻬﺮه ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي
ﻗﺒﻞ در ﻫﻴﭻ ﺟﺎي ﻛﺸﻮر ،ﻣﻘﺎﻣﻲ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ و
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ.
 ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺜﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ –ﮔﺮوﻫﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر
ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت
در اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﺮوه
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﺎر آﻣﺪن اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﻳﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻛﺎر آﻧﺴﺖ
ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه از ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،ﺗﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ داﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ .دﻟﺨﻮاﻫﺶ اﻳﻨﺴﺖ
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻧﻴﺰ ﻛﺴﻲ ﭼﻮن
او را ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ رﺳﺎﻧﺪ .ﻟﺬا ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اي ،ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
 ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ﺣﺰب اﷲ  -وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮔﺮوه در
ﻛﻨﺎر ﻳﺎران اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ
در ﺣﺎل ﭼﺎﭘﻴﺪن اﻣﻮال و اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ
ﺑﺎ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺷﺪن اﺗﺤﺎد ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎ و
اﺣﺰاب و ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن رژﻳﻢ را ﻧﺪارد.
زﻳﺮا اﻳﻦ ﮔﺮوه و دﻳﮕﺮﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻮق
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻘﺎﻣﺎت را از دﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .
 -2ﻓﺸﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮاي
ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم:
ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺮان ﺳﭙﺎه ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮاي
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺮاي
ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺮدم اﻓﺰوده اﻧﺪ .اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از
ﺳﺮان ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﻮد ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ را
ﺣﺘﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻧﺎن ﺑﺨﻄﺮ
ﻣﻲ اﻧﺪازد .ﻻﺟﺮم ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ،
ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺧﻮرد و ﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و
ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎي ﺧﻮﻧﻴﻦ و
دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎ و ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ ﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
از اﻳﻦ رو ،ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺮداران ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻓﺸﺎر ﻣﻲ آورﻧﺪ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد
ﻣﺸﺖ آﻫﻨﻴﻦ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ و ...ﺑﻜﺎر اﻓﺘﺪ.
ﺧﻮد ﺑﺤﺮان و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ و آن را
دﺳﺖ آوﻳﺰ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺮاي
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي اول ﺟﻨﺒﺶ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻧﻴﺰ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺷﺮوع
ﭘﺎﺋﻴﺰ ،ﺳﺮان ﺳﭙﺎه و واواﻛﻲ ﻫﺎ او را
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ او
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم در  16آذر ،ﺗﻤﺎم ﺗﺪاﺑﻴﺮ را
ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻧﺪ :ﻣﻮج دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻫﺎ ﭘﻴﺶ از
 16آذر ،ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻛﺎﻣﻞ،
دﻳﻮار ﻛﺸﻲ ﺑﺮ ﮔﺮد داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاي
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ و ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮدن ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
از ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش و ﺑﻜﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﻮاي ﺳﺮﻛﻮب و دادن اﺟﺎزه
وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻫﺎ ،ﺑﻲ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪﻧﺪ و  16آذر روز ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﺪ .ﻣﺤﺴﻨﻲ اژه اي ﺧﻂ و
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﺸﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و ...اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺳﺮﻛﻮب
رژﻳﻢ ﺑﻜﺎر اﻓﺘﺎد و ﻛﺎري از ﭘﻴﺶ ﻧﺒﺮد ،از
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺤﺴﻨﻲ اژه اي ﭼﻪ ﻛﺎري
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد؟ ﻛﺎري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ از
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ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻧﻪ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ و
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺒﺎن رو
ﺑﺸﺪت اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﺪ :ﭼﺮا
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺗﻘﻠﺐ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم
ﺑﺪان ﺷﺪت ﺳﺮﻛﻮب ﺷﻮد و ﺳﭙﺎه و
ﺑﺴﻴﺞ ﻟﻘﺐ ﺧﻮن رﻳﺰ و ﻣﺰدور و...
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻮرد و ﺑﺮد ﺧﻮد
اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ
ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ؟
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،ﺑﻪ اﻳﻦ و آن ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺷﺪت
ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻧﻪ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﺳﺖ.
 - 3ﻓﺸﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ در
ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺰوي ﻛﺮدن »رﻫﺒﺮ«:
در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻗﺪرت ﻛﺎﻣﻞ »رﻫﺒﺮ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاري ﺗﺠﻤﻌﺎت ،ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي را ﺑﺮ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺳﭙﺎﻫﻲ
وي وارد ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﺑﺤﺪي
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺎﻳﻪ
ﻓﻠﺞ ﺷﺪن دوﻟﺖ )رﻫﺒﺮ و ﺳﻪ ﻗﻮه( ﺷﺪه
اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ در واﻗﻊ
ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮدم واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﻲ درﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ اي از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮدم
در ﺑﺮاﺑﺮﻧﻈﺎم اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از
ﺳﻮي ﻣﺮدم ﺑﺮﻛﻨﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و
ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻧﺎن را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺳﺎﺑﻘﻪ اش ،ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ،
اﻧﺪك ﺣﺴﻦ ﻇﻨﻲ در ﻣﺮدم ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ
او ﭼﻮن رﻓﺘﺎر دوﭘﻬﻠﻮ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ،
ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻄﺮود ﺷﺪ.
 -4ﻓﺸﺎر ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي
ﻛﺴﺐ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ دوﻟﺖ و »رﻫﺒﺮ«:
در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺧﻴﺮ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﺮان ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎ دوﻟﺖ و رﻫﺒﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﭘﻲ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم و
ﺳﻠﺐ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ از رژﻳﻢ،
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﭘﺎﻳﺪار
ﻧﻴﺴﺖ و آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻳﻦ رژﻳﻢ
اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ .ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻧﻴﺰ ﭼﺎره اي ﺑﻪ ﺟﺰ
اﻣﺘﻴﺎز دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻳﻦ ،اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺳﺒﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺘﻬﺎي ﺑﺎج ﮔﻴﺮ ،ﻓﻜﺮ ﺑﻌﺪ از
رژﻳﻢ را ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻨﺪ .ﻳﻜﭽﻨﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻛﺎر آﻣﺪن ﻳﻚ دوﻟﺖ
ﻣﺮدﻣﻲ ،اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي داده ﺷﺪه ،ﺑﺎزﭘﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﺪ ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺷﺮق
ﺑﮕﻮﻳﺪ اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﻜﺒﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ ژﻧﺮال ﭘﺘﺮاﺋﻮس ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﻮاي
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﺮدن
ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  30ﺳﺎل اﺳﺖ
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ .او ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ :اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و دﻳﮕﺮ رﻫﺒﺮان
رژﻳﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺰاران اﻣﺮﻳﻜﺎ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻳﺮا ﻫﻤﺎن ﻛﺎري را ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﻧﺠﺎﻣﺶ را اﻳﺠﺎب ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ
اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺎن از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم
اﻳﺮان ،ﺳﺎزش در زﻳﺮ و ﺳﺘﻴﺰ در رو،
ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﺮان ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ
ﻣﺠﺎزات اﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﻨﮓ ﻣﻲ ﺷﻮد،
اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان در  16آذر
ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن را از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ آﮔﺎه ﻛﺮد

اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﭘﺘﺮاﺋﻮس را ،در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ
ﮔﺰارش از اﻳﺮان ﺑﻴﺎورﻳﻢ:

* اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد :اﺳﻨﺎد دارﻳﻢ ﻛﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻇﻬﻮر
اﻣﺎم زﻣﺎن ﺷﻮد:
◄ در  13آذر  ،88در اﺻﻔﻬﺎن،
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوﻫﺎي
آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ در ﺧﺎك ﻋﺮاق اﺷﺎره ﻛﺮد و
ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻜﺒﺮان،
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻔﺖ و ﺛﺮوت اﻳﻦ ﻛﺸﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در زﻳﺮ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻳﻚ
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮاي ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس
آن ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آن را در
ﺧﺒﺮﻫﺎ اﻓﺸﺎ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺎ اﺳﻨﺎد آن را ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردﻳﻢ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻳﻜﻲ از
ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻇﻬﻮر
ﻛﺮده و رﻳﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻋﺎﻟﻢ را
ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺸﻜﺎﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ
را ﻛﺸﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻠﻮي ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت
را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان
زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮده و ﻳﺎران اﻳﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣﺎ در آﺗﺶ در
ﺟﻨﻮبﻣﺎن ﻧﺎوﻫﺎي دﺷﻤﻦ و در ﺷﻤﺎل
اﻳﺮان ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﺷﻤﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ و
اﻳﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎن در وﺳﻂ آﺗﺶ
اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ
اﻳﺮان را ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮان ﺑﺮﻧﺪه
واﻗﻌﻲ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را اﻳﺮان ﻣﻲداﻧﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي

ﺳﺨﺎﻓﺖ ﻓﻜﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻗﺘﻲ
در ﭘﺮﺗﻮ اﻇﻬﺎرات ژﻧﺮال ﭘﺘﺮاﺋﻮس ،ﻣﻮرد
ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،واﻗﻌﻴﺘﻲ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ :در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻘﺼﺪ
ﻣﻨﺼﺮف ﻛﺮدن ﻣﺮدم از واﻗﻌﻴﺖ ،ﺑﺪﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ ،ﺗﻮﺳﻞ
ﻣﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪ .ﭘﺘﺮاﺋﻮس ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

*ژﻧﺮال ﭘﺘﺮاﺋﻮس :اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
و دﻳﮕﺮ رﻫﺒﺮان اﻳﺮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﻳﻜﺎ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
◄ در  7دﺳﺎﻣﺒﺮ  16) 2009آذر ،(88
ژﻧﺮال ﭘﺘﺮاﺋﻮس ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﻮاي اﻣﺮﻳﻜﺎ
در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي ،ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ .او ﺑﺎ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺗﻤﻲ ﺧﻮد ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻼح
اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و رﻫﺒﺮان
اﻳﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﮕﺮاﻧﻲ
ﻫﺎي ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ .در
ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻼش ﻫﺎي
ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻳﺮان در آﻣﻮزش و ﺗﺴﻠﻴﺢ و ﻧﻴﺰ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ از ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻓﺮاﻃﻲ در
ﻋﺮاق ،ﻏﺰه ،ﻟﺒﻨﺎن و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺣﺘﻲ در
ﻫﻤﻴﻦ
ﻏﺮب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺒﻮدﻳﻢ.
ﺗﻼش ﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ
ﻛﺮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
او اداﻣﻪ داد :ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ
اﻳﺠﺎد  10ﻣﺮﻛﺰ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم
ﻧﻴﺴﺖ.
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دو ﻋﻼﻣﺖ از ﻋﻼﻣﺘﻬﺎي
ﻣﺮگ رژﻳﻢ :ﻳﻜﻲ دو ﺑﺎر
اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺻﺤﻨﻪ ،در
آذر ﻣﺎه ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 29
ﺳﺎل :ﭘﺎره ﻛﺮدن ﻋﻜﺲ
ﺧﻤﻴﻨﻲ و دﻳﮕﺮي ﺗﺤﻘﻴﺮ
ﺗﻮﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﭼﺎدر ﻛﺮدن
ﺑﺮ ﺳﺮ او:
ﻳﻜﭽﻨﺪ از ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻣﺎﺟﺮاي
ﻣﺸﻬﺪ و ﭘﺎره ﻛﺮدن ﻋﻜﺲ ﻫﺎ در  7آذر
و  23آذر  59ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻃﺮاح و ﻣﺠﺮي »ﭘﺎره ﻛﺮدن ﻋﻜﺲ
ﺧﻤﻴﻨﻲ در  21آذر  88ﻫﺴﺘﻨﺪ:

* ﻫﺪف ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ،ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮا از رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ
روزﻫﺎي ﺟﻨﮓ ﺑﻮد:
● در  10ﻣﻬﺮ  ،59ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ در
ﭘﺎرﻳﺲ ،ﻣﻴﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﻤﻴﻨﻲ و
رﻳﮕﺎن ،ﺑﺮ ﺳﺮ آزاد ﻧﻜﺮدن ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎي
اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
اﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
● در روزﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺟﻨﮓ و ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻧﻴﺎز ﺷﺪﻳﺪ ارﺗﺶ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ و ﻗﻄﻌﺎت
ﻳﺪﻛﻲ در  12ﻣﻬﺮ ،رﺟﺎﺋﻲ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ
اﺳﻠﺤﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ .در 14
ﻣﻬﺮ ،ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺨﻦ را ﺗﻜﺮار
ﻛﺮد.
● ﻳﻚ روز ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري اﻣﺮﻳﻜﺎ ،در  12آﺑﺎن ،ﻣﺘﻨﻲ در
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﻲ رﺳﻴﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮا از رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري.
● در  13آﺑﺎن  4) 59ﻧﻮاﻣﺒﺮ (1980
رﻳﮕﺎن ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اداي ﺳﻮﮔﻨﺪ
رﻳﮕﺎن آزاد ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ
ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪ
و ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ،
ﺧﻤﻴﻨﻲ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺣﺴﻦ آﻳﺖ ،ﻣﺮدم را از ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزﻳﻬﺎ زدﻧﺪ:
● در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ  8آذر  ،59ﺑﻨﻲ ﺻﺪر از
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﺿﺪ ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري،
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ .روز ﺑﻌﺪ ،او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ
ﻓﺮﻳﺒﺶ داده اﻧﺪ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دوﻣﻲ ﺑﺎ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺮد .او ﮔﻔﺖ :اﺣﻤﺪ
ﺧﻤﻴﻨﻲ او را ﻛﻪ در آﺑﺎدان ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان اﺣﻀﺎر ﻛﺮد .او را ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮد .او ﭘﺪر ﺑﺰرگ را ﻣﻨﻘﻠﺐ
ﻳﺎﻓﺖ .ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮا از
ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد! و ﺑﺎز او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در
ﺟﻠﺴﺎت اﻳﻨﻬﺎ )ﺳﺮان ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ( ﺑﻮدم و ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻧﺼﻒ اﻳﺮان ﺑﺮود ،ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر ﭘﻴﺮوز ﺑﺸﻮد.
● ﺑﻬﺸﺘﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :اﻣﺎم
ﻧﺎﺧﻮش ﺑﻮد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮا را ﺑﻪ
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر واﮔﺬاﺷﺖ .او اﺻﻠﻲ از ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺰل رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،
»ﺗﻮﺿﻴﺢ« داده ﺑﻮد.
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ﺗﻮپ ﺧﺎﻟﻲ!
* دو ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزي ﻳﻜﻲ در ﻣﺸﻬﺪ
و دﻳﮕﺮي در اﺻﻔﻬﺎن:
● در  7آذر  ،59ﺑﻪ دﻋﻮت دﻓﺎﺗﺮ
ﻫﻤĤﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮدم ﺑﺎ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺷﻬﻴﺪ ﻻﻫﻮﺗﻲ و آﻗﺎي اﺣﻤﺪ
ﺳﻼﻣﺘﻴﺎن ،در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﺪ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻨﺪ.
 اﺣﻤﺪ ﺳﻼﻣﺘﻴﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :درﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺮوزي ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن
ﺧﺎرﺟﻲ و اﺳﺘﺒﺪاد داﺧﻠﻲ و ﻣﺤﻮ
ﺧﻮدﻛﺎﻣﮕﻲ و اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ
زﻣﺎن اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
دارﻳﻢ .آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،درﺻﺪد ﺗﺸﻨﺞ ﺑﺮﻣﻲ
آﻳﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
اﻻن در اﻳﻨﺠﺎ ﺷﻠﻮغ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از
ﺧﺘﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎ در ﺻﺪد ﺑﺮﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻛﻪ
در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و
ﺷﻌﺎر ﺑﺪﻫﻨﺪ) .ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﭘﺎرس ﻛﻪ روز
ﺷﻤﺎر ﺟﻨﮓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ رژﻳﻢ آن را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ(
 ﺷﻬﻴﺪ ﻻﻫﻮﺗﻲ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲﻋﻜﺲ ﺑﺪﺳﺖ و ﻧﺎﺳﺰا ﺑﺮ زﺑﺎن ،ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :اﻳﻨﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﺰدوران اﺟﻨﺒﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﻴﺪ .اﻳﻨﻬﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ دﺷﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ روز ﺷﻤﺎر ﺟﻨﮓ
ﻛﻪ رژﻳﻢ اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ ،ﻧﻪ در
ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻼﻣﺘﻴﺎن و ﻧﻪ در ﺳﺨﻨﺎن
ﻻﻫﻮﺗﻲ ،ﻛﻠﻤﻪ اي ﺗﻮﻫﻴﻦ آﻣﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
روﺣﺎﻧﻴﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻳﻦ ،دﻳﺮ ﻧﭙﺎﺋﻴﺪ ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺖ از ﭘﺮده
ﺑﺮون اﻓﺘﺎد .و او در زﻧﺪان ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ رﻳﮕﺎن و ﺑﻮش ،ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪ و
ﺳﻼﻣﺘﻴﺎن ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺸﺖ.
● اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻚ ،آن زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد و در ﭼﻨﺪ ﺗﺮور از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺮور ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺎن دﺳﺖ داﺷﺖ .رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري ،ﺳﻼﻣﺘﻴﺎن را ﻣﺄﻣﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺘﻞ ﻫﺎ ﻛﺮد .ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻚ در ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ دﺳﺖ دارد.
ﺑﻪ ﻓﺸﺎر رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ
دادﮔﺎه رﻓﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﻴﺪﮔﻲ
ﻧﺸﺪ.
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﻈﺎﻫﺮات اﺻﻔﻬﺎن
ﻓﺮﺻﺘﻲ در اﺧﺘﻴﺎر او و ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺸﻬﺪ ،ﻻﻫﻮﺗﻲ و
ﺳﻼﻣﺘﻴﺎن در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ
روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن ،ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻈﺮي و ﺑﻬﺸﺘﻲ را
ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﭘﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ و
ﺑﺮ ﺿﺪ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺷﻌﺎر داده اﻧﺪ .و در
اﺻﻔﻬﺎن ،ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻋﻜﺲ
ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﭘﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺸﻬﺪ ،ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎل
راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوز
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزي ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
آن روز ،ﺑﺴﺎ ﺑﻲ اﻃﻼع از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻧﻈﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ اﻣﺮوز ،ﻫﻤﺎن ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺮ ﺿﺪ آﻧﻬﺎ
ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ :در ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ،ﻋﺒﺪاﷲ
ﻧﻮري و ﻋﻄﺮﻳﺎن ﻓﺮ ،در روزﻧﺎﻣﻪ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي.
● در  23آذر  ،59در اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺮدم
ﺷﻬﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﻲ ﺑﺴﻮد رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري زدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎر ،اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻚ،
ﺑﺪﺳﺘﻮر زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻴﻨﺎن ﻛﻮدﺗﺎﺋﻲ ﻛﻪ در
ﺧﺮداد  60ﺑﻌﻤﻞ در آﻣﺪ ،ﻣﺎﺟﺮاﺋﻲ را
ﺟﻌﻞ و اﻧﺘﺸﺎر داد :ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻃﺮﻓﺪار ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺑﻪ زﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻜﺲ
ﺧﻤﻴﻨﻲ را در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺣﻤﻠﻪ
ﻛﺮدﻧﺪ و ﻋﻜﺲ ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﭘﺎره ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري

اﺳﻼﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ و دﺳﺖ آوﻳﺰ
ﻛﺎرزار ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺷﺪ.

*دﺳﺘﻴﺎران ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻗﻢ را ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر
را و  27آذر روزي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه
ﮔﺸﺖ:
● ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ آوردن »ﺧﺸﻢ
ﻣﺮدم« ،زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ  4اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪ ،ﻣﺪﻧﻲ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﻃﺎﻫﺮي
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﺻﻔﻬﺎن و دﺳﺖ ﻏﻴﺐ اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻴﺮاز و ﺻﺪوﻗﻲ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻳﺰد
روز  27آذر را روز ،ﺗﻌﻄﻴﻞ و اﻋﺘﺮاض
ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻋﻼن ﻛﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﻲ اﻳﻦ اﻋﻼن
از رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ،ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﺪف از ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزﻳﻬﺎ،
از ﻛﺎر ﺧﺎرج ﻛﺮدن رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﺖ ،ﻧﮕﺮان ﺷﺪﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ را ﺑﺎ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻴﭻ ﺑﻬﺘﺮ از
اﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .ﻣﻦ ﺧﻮد در اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و ﻣﺮدم را
از ﻫﻮﻳﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزان و ﻫﺪف آﻧﻬﺎ
آﮔﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ،ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻗﻢ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﻛﻨﺪ و
ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺧﻮدﺟﻮش دﺳﺖ
ﻧﺰده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺗﻌﻄﻴﻞ و راه
ﭘﻴﻤﺎﺋﻲ را ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .از اﻳﻦ
رو ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﮔﻔﺖ :آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺗﻌﻄﻴﻞ و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮدم را ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺮد.
● ﻫﺸﺪار  24آذر  88ﺟﻌﻔﺮي دو
اﻃﻼع ﻣﻬﻢ در ﺑﺮ دارد:
 – 1ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ،اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اي
را آﻣﺎده ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ در اﺟﺘﻤﺎع 27
آذر ﺑﻪ »ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮدم« ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺮاﺟﻊ
ﻗﻢ از ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزي و اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﺪه و
 - 2آﻳﺖ اﷲ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ
ﭘﺮ ﻧﻔﻮذ ،ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻣﻲ
ﻧﻮﻳﺴﺪ .ﻣﺘﻦ آن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺴﺘﺪل ﻛﻪ
ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﺑﻮد:
»ﺣﻀﺮت آﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ داﻣﻪ
ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺗﻪ ،وﻗﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺧﺎرﺟﻲ
روﺑﺮوﺳﺖ و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري آﻗﺎي
ﺑﻨﻲﺻﺪر ارﺗﺶ را ﺑﺎزﺳﺎزي ﻛﺮده و
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ را ﻣﺘﻮﻗﻒ و
ﺑﺨﺸﻲ از اراﺿﻲ اﺷﻐﺎﻟﻲ را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎي ﺟﻨﮓ را ﻫﺪاﻳﺖ
ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻳﺸﺎن ،ﺗﻀﻌﻴﻒ
اﺳﻼم و ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻴﺪ اوﻟﻴﻦ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر
ﺑﺪﺳﺖ ﻋﺪه ﻗﻠﻴﻠﻲ ﻛﻪ درﺻﺪد ﺗﻀﻌﻴﻒ
و ﺑﺮﻛﻨﺎري اﻳﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻛﺎر ﺧﻮد
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﺼﺮاً از
ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﻮ اﻳﻦ
اﻋﻤﺎل را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت
ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺧﻮدم ﻧﻈﺮ ﺷﺮع
را اﻋﻼم ﻛﻨﻢ«.
● در  26آذر ،ﻳﻌﻨﻲ  19روز ﭘﺲ از
ﻣﺎﺟﺮاي ﻣﺸﻬﺪ و  3روز ﭘﺲ از ﺟﻌﻞ
ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺎره ﻛﺮدن ﻋﻜﺲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در
اﺻﻔﻬﺎن و ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺗﺤﺮﻳﻜﻬﺎ اﺛﺮ
ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻨﺪ و
ﻗﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﻳﺖ اﷲ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ
اﻋﺘﺮاض ﻛﺮد ،ﺧﻤﻴﻨﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ از
راه ﻣﺮدم ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري را
رواﻧﻪ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ دﻓﺘﺮ او اﻃﻼﻋﻴﻪ
اي اﻧﺘﺸﺎر داد و ،در آن ،از ﻗﻮل او ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺳﻔﺎرش ﺷﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻣﻦ ﻫﻢ

اﻫﺎﻧﺖ ﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن
ﻧﺪﻫﻨﺪ .از اﻳﻦ رو 27 ،آذر روز
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺷﺪ :ﻣﺮدم
اﻳﺮان وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺪرﺗﻤﺪارﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار
اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
● روزي ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور اﻃﻼﻋﻴﻪ دﻓﺘﺮ
ﺧﻤﻨﻲ ،آﻳﺖ اﷲ ﺧﺎدﻣﻲ ،روﺣﺎﻧﻲ
ﻃﺮاز اول اﺻﻔﻬﺎن ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ » :اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻫﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت را ﻛﺮده ،ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .و
اﻻ ﻛﺴﻲ ﻋﻜﺲ اﻣﺎم را ﭘﺎره ﻧﻜﺮد .ﺑﻴﺶ
از  100ﻋﻜﺲ اﻣﺎم آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و ﻫﻴﭽﻜﺲ
اﻋﺘﺮاض ﻧﻜﺮد .ﻓﻘﻂ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ
اﻣﺎم ﭘﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ آن را در
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺴﺎد راه
ﺑﻴﺎﻧﺪازﻧﺪ .اﻟﺤﻤﺪ اﷲ ﺟﻠﻮ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ«.
● در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ  8آذر  ،59ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮدﻧﺪ
و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ
در ﻣﺤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ -
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﮔﺰارش روز ﺟﻤﻌﻪ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ  -ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ ،ﮔﻔﺖ:
آن ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺑﻮد و
رﺑﻄﻲ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ«.
● در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ  14آذر  ،59ﺑﻨﻲ ﺻﺪر در
ﺑﺎره ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺸﻬﺪ
دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
» در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ،اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻠﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﺪاري ﺷﻤﺎ آﻣﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،در واﻗﻊ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺿﺮﺑﻪ
زده اﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮد
ﺷﻤﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ  ﻣﻌﺎون ﺷﻤﺎ ) (1ﻧﻘﺶ
اﺳﺎﺳﻲ در وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه،
داﺷﺘﻪ اﻳﺪ .از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪﻳﻢ،
ﻛﺴﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﻢ او را ﻧﺒﻴﻨﺪ و
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺰارش را ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﻛﻪ
ﺧﻮاﻧﺪم .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ )ﮔﺰارﺷﻬﺎ( ﺣﻜﺎﻳﺖ از
اﻳﻦ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻳﻚ
ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﻬﺪ،
ﺑﺎزﻳﮕﺮان اﺻﻠﻲ آن ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ .و
او ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻣﺎ را
اﺣﻀﺎر ﻛﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻀﺮ اﻳﺸﺎن
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ را آن ﻃﻮر ﻛﻪ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺮﺿﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ«
 – 1اﺳﺘﺎﻧﺪار ،ﺣﺴﻦ ﻏﻔﻮري ﻓﺮد ﺑﻮد.
آن زﻣﺎن ،ﻫﻴﺄت ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ در ﺣﺰب
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﺣﺰب
ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ ،ﻏﻔﻮري ﻓﺮد از ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﺷﺪ .ﻣﻌﺎون او ﻧﻴﺰ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ اﺳﻢ
ﻣﻴﺮ اﺑﻮﻃﺎﻟﺒﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،
ﺳﻔﻴﺮ اﻳﺮان در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ.

* ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﺎﻣﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﺑﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  11آذر در
ﺑﺎره ﻣﺎﺟﺮاي ﻣﺸﻬﺪ )ﭘﺎره ﻛﺮدن
ﻋﻜﺲ( ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
 - 2ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻮﺷﻴﺪ ﺟﺒﻬﻪ
داﺧﻠﻲ ﻣﺎ را ﺑﻬﻢ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﻲ
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺮﻓﻬﺎﺋﻲ را زده
ام ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻲ زدم  .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ
ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻗﻢ ﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﻤﺎ ﮔﺸﺖ و آﻧﭽﻪ در ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ
ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺷﻌﺎر دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﻜﺲ و ﻓﻴﻠﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺣﺮﻓﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوز در
ﻣﺠﻠﺲ زده ﺷﺪ و در رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
زده ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد
ﻛﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺷﻮﻣﻲ در ﺣﺎل ﺗﺪارك
اﺳﺖ .اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ روي ﺻﺤﺒﺖ دﻳﺸﺐ
اﺣﻤﺪ آﻗﺎ ،ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد زﻳﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
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 – 1ﻳﻚ ﻫﻴﺄﺗﻲ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺸﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﺪ
ﺑﺒﻴﻨﺪ در ﻗﻢ و ﻣﺸﻬﺪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ و
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮان و ﺷﻌﺎر ﺑﺪه ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﺑﻮده اﻧﺪ.
 – 2ﻳﻚ ﻫﻴﺄﺗﻲ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻊ
زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺸﻮد و وﺿﻊ دادرﺳﻲ ﻫﺎ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ  :ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺎ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪن ﻫﻴﺄت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻜﺮد و
ﭼﻮن دﻳﺪ از ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد ﺟﻮش ﻣﺮدم
ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ ،دﻓﺘﺮش اﻃﻼﻋﻴﻪ داد و در
آن ،از ﻗﻮل او ،آﻣﺪ» :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻣﻦ
ﻫﻢ اﻫﺎﻧﺖ ﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن
ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﻧﻪ آن زﻣﺎن و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از آن،
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻣﺮدم را از ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺟﺪا
ﻛﻨﻨﺪ .ﺣﺴﻦ آﻳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﮔﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﻣﺮدم را از ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺟﺪا
ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻨﻲ ﺻﺪر را از ﻣﺮدم ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ.
اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  60را
ﺗﺪارك ﻛﺮدﻧﺪ.

* اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻚ اﻳﻨﻚ ﭼﻪ ﻛﺎره
اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ او در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزي
ﭘﺎره ﻛﺮدن ﻋﻜﺲ ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﭼﻴﺴﺖ؟
● از ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزان ﭘﺎره ﻛﺮدن ﻋﻜﺴﻬﺎي
ﻣﻨﺘﻈﺮي و ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
اﻳﻨﻚ »رﻫﺒﺮ« ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻚ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﺻﻔﻬﺎن آن
روز ،اﻣﺮوز ﻳﻜﻲ از ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺠﺮﻳﺎن
ﻛﻮدﺗﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ  22ﺧﺮداد ، 1388
اﺳﺖ .او در »ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮ« ﺳﺎﻳﻪ ﻣﺠﺘﺒﻲ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻫﻤĤﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﺿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
رژﻳﻢ و ﺳﺨﻨﮕﻮي روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎرز ﺗﻬﺮان
اﺳﺖ .در ﺧﻮر ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ وي
ﺑﻤﺪت  9ﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻗﺪس ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻃﺮﻓﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﻳﻜﻲ از
اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت  3ﻧﻔﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض
ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ و ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﺋﻲ ﺑﻪ
ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد.
● ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  29ﺳﺎل ،در  21آذر ،88
ﺻﺤﻨﻪ ﭘﺎره ﻛﺮدن ﻋﻜﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .از ﻫﻤﻜﺎران اﻣﺮوز اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻚ
دو ﺑﺮدار ،ﻳﻜﻲ ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻦ و دﻳﮕﺮي
ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻚ و
اﻳﻦ دو زﻣﺎﻧﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮي
ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از »ﺑﺮﻛﻨﺎري ﻣﻨﺘﻈﺮي«،
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻟﻮ دادن اﻓﺘﻀﺎح اﻳﺮان ﮔﻴﺖ و
ﻛﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ،از او ﺑﺮﻳﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﺮان
ﮔﻴﺘﻲ ﻫﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و اﻳﻨﻚ در دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،ﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﻓﺴﺎد
ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
● ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮل ،در ﺗﺎرﻳﺦ  22آذر ،ﺳﭙﺎه
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ آﻣﻴﺰ ﺻﺎدر ﻛﺮد و ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺠﺎزات ﭘﺎره ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻋﻜﺲ ﺷﺪ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ،ﻛﺮوﺑﻲ
و ﻣﻮﺳﻮي و ...را ﺗﻬﺪﻳﺪ.
● ﺣﺴﻦ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺻﺎدر ﻛﺮده و
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻤﻞ ﭘﺎره ﻛﺮدن ﻋﻜﺲ ﻛﺎر
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزان ﺑﻜﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻜﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ .و
اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺖ ،ﻳﻜﻲ از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮگ رژﻳﻢ
اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ را ﺑﺎز ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﻛﻢ
و روﺷﻬﺎﻳﺶ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ
رژﻳﻢ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻜﺶ آﻧﻬﻢ ﺑﺮاي
ارﺿﺎي زورﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮوج ﻛﻴﺶ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ .رﻓﺘﺎر ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در
ﻗﺒﺎل ﭼﺎدر ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮﻛﻠﻲ ﻛﺮدن ،ﻋﻼﻣﺖ
دﻳﮕﺮي از ﻋﻼﻣﺘﻬﺎي ﻣﺮگ رژﻳﻢ اﺳﺖ:
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* ﻋﻼﻣﺘﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻼﻣﺘﻬﺎي
ﻣﺮگ رژﻳﻢ :ﻣﺮدان ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ
ﭼﺎدر و روﺳﺮي ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻜﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻧﺘﺸﺎر دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎد
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻛﻨﺪ:
◄ در  16آذر ،ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻮﻛﻠﻲ در ﺟﻤﻊ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .در ﻧﻘﺪ وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ و رﻫﺒﺮي ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﻣﺄﻣﻮران رژﻳﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮش ﻛﺮدﻧﺪ  .ﺑﺮ او،
ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺧﺒﺮﮔﺰاري
ﻓﺎرس ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ،ﺑﺮ ﻋﻜﺴﻲ از ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر روﺳﺮي ﻧﻘﺎﺷﻲ و دو ﺗﺼﻮﻳﺮ را در
ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻧﺘﺸﺎر داد.
ﺑﺎر اوﻟﻲ ﻛﻪ رژﻳﻢ اﻳﻦ دروغ را
ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ،در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺸﻲ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮاﺋﻲ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﻪ
ﻧﻤﻲ ﺷﺪ وارد ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﻈﺎﻣﻲ
وارد ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺷﺪم .اﻣﺎ ﻛﺬاﺑﺎن ارﺳﻄﻮ
زده اﻧﺪ و ﻃﺮز ﻓﻜﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ .از دﻳﺪ زورﭘﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﻛﻢ ،
ﻟﺒﺎس ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺪرت و ﻓﺨﺮ اﺳﺖ
اﻣﺎ زن دون اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻟﺒﺎس او
ﻋﻼﻣﺖ ﺿﻌﻒ و دوﻧﻲ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻓﻜﺮ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻃﺮز ﻓﻜﺮ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر
اﺳﺖ ،اﻳﻦ دروغ را ﻣﻲ ﺳﺎزد و اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﻲ دﻫﺪ .از دﻳﺪ ﻣﻦ ،ﻟﺒﺎس زن ،ﻟﺒﺎس
ﻛﺮاﻣﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ واﻻي زن اﺳﺖ.
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮاي آﻣﺪن ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ اﺻﻠﻲ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓﺸﺎي رواﺑﻂ ارﮔﺎﻧﻴﻚ
رﻳﮕﺎﻧﻴﺴﻢ و ﺧﻤﻴﻨﻴﺴﻢ ﻻزم ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﻟﺒﺎس
زﻧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪم.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻮل ﻣﻲ ﻛﺮد و
اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن در ﻃﺮز ﻓﻜﺮ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه
ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ
ﻋﻘﻮل ﺑﺴﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﺸﻮد .اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ
ﭼﺎپ دو ﻋﻜﺲ ،ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺟﻮان،
ﻓﺮﺻﺘﻲ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﻨﺰﻟﺖ و
ﻛﺮاﻣﺖ و ﺣﻘﻮق زن را ﻗﺪر ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﻓﺮاوان ﺟﻮان ،ﭼﺎدر و روﺳﺮي ﺑﺮ ﺳﺮ،
ﻋﻜﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻧﺘﺸﺎر دادﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ
ﻛﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﭘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻧﻴﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎز و ﻃﺮز ﻓﻜﺮﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،از زن و ﻣﺮد،
در ﻛﺮاﻣﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن،
ﺑﺮاﺑﺮي ﺟﻮﻳﻨﺪ.
اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ،ﻋﻼﻣﺘﻲ از ﻋﻼﻣﺘﻬﺎي
ﻣﺮگ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ارﺳﻄﻮ زده
ﻫﺎ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺴﻠﻲ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻘﺎ ﻧﻴﺴﺖ.

اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ را
ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮدم
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و آن را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ
ﻧﻤﺎز و روزه و ﺣﺞ و ،...ﻣﻲ
ﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺮدم
اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ:
◄ در  17آذر  ،88ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﻠﻨﺎ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :وﺿﻌﻴﺖ
ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﻨﮓ ﻣﻴﺎن اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن و
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻧﻴﺴﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺴﻴﺎري از اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ﻫﻢ از اﻳﻦ وﺿﻊ
ﻧﺎراﺣﺘﻨﺪ ،اﻣﺮوز ﺣﺘﻲ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ﻋﺎﻗﻞ
را ﻧﻴﺰ ﺣﺬف ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه
ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ اﺳﺖ«.
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي از اﻣﺎم راﺣﻞ ﺳﺌﻮال
ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻲﮔﻮﺋﻴﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ
روﺷﻦ اﺳﺖ»:ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
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ﺗﻮپ ﺧﺎﻟﻲ!
ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺒﻮل
دارﻧﺪ«.
اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه اﻣﺎم راﺣﻞ از آن ﺟﻬﺖ
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺑﺮاي
ﺗﺤﻤﻴﻞ رژﻳﻤﻲ ﻛﻪ از ﺑﺎﻻ ﻓﻘﻂ از ﻣﺮدم
اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
دﺳﺘﺎوردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ در ﻃﻮل
ﺗﺎرﻳﺦ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و آن ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ
ﻛﻪ اﺳﻼم دارد؛ اﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺗﺠﻠﻲ آن در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ و اﻣﺎم ﻫﻢ
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ در
دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺖ«.
»ﻣﺎ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﻛﻪ داﺷﺘﻴﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ و ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺸﺮ در
ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي آن
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲﻫﺎﻳﻲ داده اﺳﺖ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ« ،وي اﻇﻬﺎر داﺷﺖ »:ﻣﺎ
آزاديﻫﺎ ،ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن،
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻛﺸﻮر ،رﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن و
اﺳﺘﺒﺪاد را ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ؛
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي ﻛﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻏﻴﺒﺖ آن
در دﻧﻴﺎي ﻣﺪرن و دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ«.
ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻧﺼﻒ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻧﻮﻓﻞ
ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ ،ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻏﺮب ﻫﺴﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ،او ﮔﻔﺖ:
وﻻﻳﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن
ﻗﺪرت را از آن ﺧﻮد دﻳﺪ ،ﮔﻔﺖ35 :
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻧﻪ و
دم از وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ زد .و ﺑﺎز،
اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ در اﻧﻘﻼب اﻳﺮان ،راﻫﻨﻤﺎي
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﺪ ،ﺑﻴﺎن آزادي ﺑﻮد،
وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻳﻚ ﮔﺮوه
ﻣﺎﻓﻴﺎﺋﻲ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﻧﺒﻮد .در آن اﺳﻼم،
اﺻﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ »دﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺎ را و
دﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺮا« .ﻳﻌﻨﻲ دﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ از
ﻗﺪرت ،ﺧﺎﺻﻪ دوﻟﺖ ،رﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .دﻳﻦ
روﺷﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ وﺳﻴﻠﻪ اي
ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ دوﻟﺖ ،ﺣﺘﻲ دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق
ﻣﺪار .ﭘﺲ ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ وﺳﻂ ﺑﺎزي
را رﻫﺎ ﻛﻨﺪ و ﺳﺨﻦ ﺷﻔﺎف ﺑﮕﻮﻳﺪ» :ﻣﺎ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ« آﻳﺎ
ﺑﻤﻌﻨﺎي ﻗﺒﻮل وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ از ﻣﻄﻠﻘﻪ و
ﻏﻴﺮ آﻧﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ ،آﻳﺎ ﺑﻤﻌﻨﺎي
»ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ« ﻣﻨﻬﺎي وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ او آري اﺳﺖ ،ﭘﺲ او
از درك ﺧﻮاﺳﺘﻲ ﻛﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم
اﻳﺮان اﺑﺮاز ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻲ اﻃﻼع اﺳﺖ.
ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب اﻳﺮان،
اﺳﻼم ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺑﻴﺎن آزادي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده
اﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻧﻤﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻼم دوﻟﺘﻲ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ .ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ از دوﻟﺖ ،در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم و
دﻳﮕﺮ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺮدم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﺷﻮد .آزادي ﺑﺎور ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ
ﺣﻖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺮده
اﺳﺖ دﻳﻦ دوﻟﺘﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺴﺎد دﻳﻦ و
دوﻟﺖ ﻫﺮ دو اﺳﺖ و دوﻟﺖ دﻳﻨﻲ ﻧﻴﺰ
ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻗﺪرﺗﻲ ﻛﻪ دوﻟﺖ
اﺳﺖ در ﻗﻴﺪ دﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻮق و
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ
و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ دﻳﻦ
را وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﮔﺮ
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ دم از وﻻﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ زد ،ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ
دوﻟﺖ دﻳﻨﻲ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد و دﻳﻦ دوﻟﺘﻲ

ﻫﻢ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ رأس ﻗﺪرت را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﻣﻲ ﻛﺮد:
◄ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻀﺮت "آﻳﺖ اﷲ"
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮي!:
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ،ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ
»رﻫﺒﺮ« ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ
از اﺻﻮل ﻳﺎ ﻓﺮوع دﻳﻦ دﻫﺪ .اﻣﺎ اﻳﻨﻚ
ﺳﺮدار ﺟﻌﻔﺮي ﻧﻴﺰ دم از ﺗﻘﺪم وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﺎز و روزه ﻣﻲ زﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ »ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﻞ« ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﺮأت ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻪ ﺷﻌﺒﻪاي از وﻻﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ رﺳﻮلاﷲ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻲ از اﺣﻜﺎم
اوﻟﻴﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺣﻜﺎم
ﻧﻤﺎز و روزه و ﺣﺞ اﺳﺖ ) ﺻﺤﻴﻔﻪ
ﻧﻮر،ج،20ص452
در ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ
 - 1ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻌﺒﻪاي از وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
رﺳﻮلاﷲ اﺳﺖ.
 - 2ﻳﻜﻲ از اﺣﻜﺎم اوﻟﻴﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ .
 - 3ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺣﻜﺎم ﻧﻤﺎز و روزه و
ﺣﺞ اﺳﺖ .
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺮﺳﺸﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻮل ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺑﺮ ﻣﻲ اﻧﮕﻴﺰد ،اﻳﻨﺴﺖ :ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﻣﻴﺎن
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ و ﺑﺮاﺣﻜﺎم ﻧﻤﺎز و
روزه و ﺣﺞ دارد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ وﻻﻳﺖ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ اﺣﻜﺎم ﻧﻤﺎز و روزه
و ﺣﺞ ﺑﮕﺮدد؟ ﭼﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﻣﻴﺎن آن وﻻﻳﺖ و اﻳﻦ اﺣﻜﺎم
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺪﻣﻲ
ﺿﺮور ﮔﺮدد؟ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﭘﺮﺳﺶ
ﻛﻨﻨﺪه را از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ آﮔﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎن وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ و
اﺣﻜﺎم ﻧﻤﺎز و روزه و ﺣﺞ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺪرت
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم ﻧﻤﺎز و روزه و ﺣﺞ،
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﺧﻤﻴﻨﻲ ،در
ﺻﻮرت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺪرت اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻤﺎز و روزه و ﺣﺞ را ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻻزم
ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ،ﻣﻠﻐﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻗﻮل ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ،ﺗﻀﺎد دوﻟﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ﻗﺪرت ﺑﺎ دﻳﻦ ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ و دوﻟﺖ
دﻳﻨﻲ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ .در ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ،
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس
ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪم و ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ .ﻫﺮ زﻣﺎن
ﻧﻴﺎز رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﻳﺠﺎب ﻛﻨﺪ،
ﺧﻮن و ﻧﺎﻣﻮس و ﻣﺎل ﻣﺮدم ﻫﺪرﻧﺪ.
ﭼﻮن ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم از ﺗﻘﺪم ﻣﻄﻠﻖ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،رﻫﺒﺮ و ﻣﺄﻣﻮران او ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ دروغ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ و ﻫﺮﻋﻤﻞ دﻳﮕﺮي
را ﻛﻪ دﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﺷﻮﻧﺪ .زﺑﺎن رﺳﻤﻲ ﻗﺪرت دروغ اﺳﺖ
و در وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ،ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻳﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮدن و
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎوز ﻛﺮدن و
ﻛﺸﺘﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻳﻨﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
و ﻫﺮ ﺑﻴﺎن ﻗﺪرﺗﻲ ﺑﺮ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺗﻘﺪم
ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﺪم وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮ
اﺣﻜﺎم دﻳﻦ و ﺗﻘﺪم اﺳﻼم ﺑﺮ اﻳﺮان
) ﻣﻠﻲ ﮔﺮاﺋﻲ ﻛﻔﺮ اﺳﺖ( و ﺗﻘﺪم و
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮد ﺑﺮ زن و ﺗﻘﺪم ﻣﻜﺘﺒﻲ ﺑﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺒﻲ و ﺗﻘﺪم ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﻲ و ﺗﻘﺪم
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ...ﺑﻨﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
اﮔﺮ در ﻗﺮآن ،ﺣﺘﻲ در ﻣﻘﺎم ﻗﻴﺎس
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،اﺻﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ،در وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ اﺻﻞ
ﺑﺮ اﻧﺪازه »ذوب ﺷﺪن در وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ«
اﺳﺖ .ﺑﻴﺎن ﻫﺎي ﻗﺪرت دﻳﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ
در ﺑﻴﺎن ﻗﺪرت رأﺳﻲ از ﻣﺜﻠﺚ زور
ﭘﺮﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻳﺮان
ﺑﺮ اﺳﻼم ﻣﻘﺪم اﺳﺖ .ﺑﺴﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ دو
ﺑﻬﻢ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻀﺎد اﺳﺖ .از زﻣﺎن

ﻛﻮدﺗﺎي رﺿﺎ ﺧﺎﻧﻲ ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﻳﻌﻨﻲ در
ﻃﻮل  90ﺳﺎل ،ﻧﺴﻠﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ را دو
اﺳﺘﺒﺪادي ﻧﻔﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺗﻘﺪم
اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﻼم و دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ﺗﻘﺪم اﺳﻼم
ﺑﺮ اﻳﺮان ،ﺑﻨﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .زﻣﺎن آﻧﺴﺖ ﻛﻪ
دﻳﻦ از ﻗﻴﺪ دوﻟﺖ ﺑﺮﻫﺪ و اﺻﻞ ﺑﺮ
»دﻳﻦ ﺗﻮ ﺗﻮرا و دﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ« و
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﻘﻼل و آزادي اﻳﺮان و
اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ،ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻔﺎﻫﻢ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
◄ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺗﻘﺪم وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺣﻜﺎم ﻧﻤﺎز و روزه و ﺣﺞ
ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ادﻋﺎي آذري
ﻗﻤﻲ را ﺑﺎز ﻣﻲ آورﻳﻢ:
»وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ
اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻼﻣﻌﺎرض در ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و
ﻧﻔﻮس ﻣﺮدم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اراده او
ﺣﺘﻲ در ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺷﺮك ذات
ﺑﺎريﺗﻌﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﺻﺎدر
ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﭘﺮوردﮔﺎر را در ذات و
ﻳﺎ در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻋﻼم
دارد« ) روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻟﺖ 19،ﺗﻴﺮ .( 68
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار،
 - ١وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ...ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر
ﺑﻼﻣﻌﺎرض در ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و ﻧﻔﻮس
ﻣﺮدم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 -2اراده او در ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺷﺮك ذات
ﺑﺎريﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻜﻢ
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ .ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ
ﭘﺮوردﮔﺎر را در ذات و ﻳﺎ در ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻋﻼم دارد.
اﻣﺎ دﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﻘﺪم ﻣﻄﻠﻖ
ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺼﻠﺤﺘﺶ اﻗﺘﻀﺎء ﻛﺮد
ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﻫﻢ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻨﺪ ،آﺋﻴﻦ ﺷﺮك
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ آﻗﺎي ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻧﻴﺴﺖ ،آﺷﻜﺎرا
اﻧﻜﺎر دﻳﻦ اﺳﺖ .آن اﻣﺮ واﻗﻌﻲ ﻛﻪ در
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﻣﺮ
اﺳﺖ :ﭼﻮن ﻗﺪرت ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﺗﻘﺪم ﻫﺎ ﻣﻲ
ﮔﺬارد ،اﻧﻜﺎر دﻳﻦ و ﻣﺮام و آﺋﻴﻨﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ از آن ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و دﻳﮕﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺖ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ اﻧﻜﺎر
روز ﻣﺮه اﺳﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺳﺮﻛﻮب ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاض
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺮدن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻛﺸﻮر ،رواج دادن
ﻓﺴﺎدﻫﺎ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎ و آﺳﻴﺒﻬﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،آﻟﺖ ﻓﻌﻞ ﻗﺪرﺗﻬﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ و
اﺳﺮاﺋﻴﻞ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﺪن در ﻣﻨﻄﻘﻪ و...
ﻃﻲ  30ﺳﺎل ،دﻳﻦ را زﻳﺮ و رو
ﻛﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم
اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﻛﺪاﻣﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .رژﻳﻢ ﺧﻮد
را در ﺧﻄﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ .اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎر
اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺎ ﻳﻚ روز ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺟﺎ
ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ .ﺻﺒﺢ ﺣﻜﻢ دﻳﻦ وﺿﻊ و ﻋﺼﺮ
ﻟﻐﻮ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﭼﻮن وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﻣﻘﺪم ﺷﺪ ،ﻗﺪرت
ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﻗﻠﻤﺮوﺋﻲ از
ﻓﺴﺎد ﻣﺼﻮن ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ:

* »وزﻳﺮان« و دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت
رژﻳﻢ دزدان ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﺸﺖ رﺳﺌﻮاﺋﻴﺸﺎن از ﺑﺎم دﻧﻴﺎ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ:
◄ در  19آذر  10) 88دﺳﺎﻣﺒﺮ (2009
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﭽﺮ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ(
دزدﻳﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﻳﻢ را
ﻋﻠﻨﻲ ﻛﺮد:
● وزﻳﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻗﺒﻠﻲ اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ،وزﻳﺮ راه و ﻣﻌﺎون او،
ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و
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دﺑﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﺘﻬﻢاﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﻻت
دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﭼﺎپ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
● ﻧﻴﭽﺮاﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻓﺸﺎي ﺗﻘﻠﺐ ﺣﻤﻴﺪ
ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ،وزﻳﺮ راه و ﺗﺮاﺑﺮي ،و ﻛﺎﻣﺮان
داﻧﺸﺠﻮ ،وزﻳﺮ ﻋﻠﻮم ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ،ﻣﻲ ﭘﺮدازد .ﻧﻴﭽﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﻛﺎﻣﺮان داﻧﺸﺠﻮ
رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
در ﺳﺎل ﺟﺎري و ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎي دورهي دﻛﺘﺮاي ﻣﺤﻤﻮد
اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﺑﻮد ،ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ ،ﻣﺠﻠﺲ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ را ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳﻲ  4ﻣﻘﺎﻟﻪي
داﻧﺸﺠﻮ ﻛﺮد ،اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﺘﻴﺠﻪي رﺳﻤﻲ
در اﻧﺘﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ .داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺒﺮا ﺷﺪ و
ﻣﺠﻴﺪ ﺷﻬﺮاوي ،از دﻳﮕﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،و ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎي
اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ادﻋﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺎوي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪي ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻟﻪي ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و وي ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ
اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ از دﻳﮕﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻮده اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻘﻠﺒﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺒﻮده و
اﻳﻦ اﺗﻬﺎم »ﻧﺎﻣﺸﺮوع« اﺳﺖ.
● ﻧﻴﭽﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ «ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎدهﻫﺎي
Asphalt-road
ﻳﺎ
آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ«
 resistanceﻣﻲ ﭘﺮدازد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
ﺣﺴﻦ زﻳﺎري ،ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ راه و ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺒﻴﺮي ،ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ
 PHDدر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ،در
ﺳﺎل  2007ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻴﭽﺮ
ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ از روي ﻣﻘﺎﻟﻪاي از داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﭙﻲﺑﺮداري ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺳﺎل
 2005ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺴﻦ زﻳﺎري اﺧﻴﺮاً از ﺳﻮي ﻛﺎﻣﺮان
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ.
● ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﻬﺎ "ﺗﻘﻮﻳﺖ
اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺟﺎدهﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ" ﻳﺎ
strenghthening asphalt roads
اﺳﺖ .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهي اﻳﻦ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻗﺎﻳﺎن
ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ،زﻳﺎري و ﺷﻤﺲ ﻧﻮﺑﺨﺖ،
داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻘﻄﻊ "ﭘﻲ اچ دي" ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت را در ﺳﺎل  2008ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﻴﺪهاﻧﺪ .ﻧﻴﭽﺮ ﺿﻤﻦ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻟﻴﻨﻚﻫﺎي
ﺿﻤﻴﻤﻪﻛﺮدن
ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ،ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ در
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و زﻳﺎدي از روي ﺳﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ از ﺳﻮي
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪهاﻧﺪ
ﻛﭙﻲﺑﺮداري ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻧﻴﭽﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ و
زﻳﺎري ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻴﭽﺮ ﺑﺮاي اراﺋﻪي
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادهاﻧﺪ.
● ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪاي
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزيﻫﺎي
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا در اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  2008ﭼﺎپ
ﺷﺪ و ﻳﻜﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن آن
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻛﻲﻧﮋاد ،ﻳﻜﻲ از  37ﻋﻀﻮ
ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻬﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺗﺒﺮﻳﺰ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪي ﻧﻴﭽﺮ ،اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻧﻴﺰ »ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از روي
ﻣﻘﺎﻟﻪاي در ﻣﻮرد ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫﻮا از ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن«
ﻛﭙﻲﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ.
● ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪاي اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺆﻟﻔﺎن آن ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﻋﻠﻲاﺣﻤﺪي ،وزﻳﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
در دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪيﻧﮋاد،
اﺳﺖ .ﻧﻴﭽﺮ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ،ﺟﻤﻼت و
ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎي زﻳﺎدي از ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﻛﻪ
ﻋﻠﻲاﺣﻤﺪي از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن آن
در ﺳﺎل  2006ﺑﻮد و ﻣﻮﺿﻮع آن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ﻳﺎ supply
 networksﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﻛﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎي  2003 ،2004و  2006از
ﺳﻮي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪهاﻧﺪ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.
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ﻣﻴﻜﺎ اوﺟﺎﻻ ،ﻣﺆﻟﻒ ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ
از روي آن ﻛﭙﻲﺑﺮداري ﺷﺪه از
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻤﭙﺮ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
● در اواﻳﻞ ﺳﺎل ﺟﺎري آﻛﺎدﻣﻲ ﻣﻠﻲ
ﻋﻠﻮم آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﻲ
در ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﻠﻤﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ـ
اﻳﺮاﻧﻲ ،ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﺳﺎل  2003را ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﺗﻘﻠﺐ و ﻛﭙﻲﺑﺮداري ﺣﺬف ﻛﺮده
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﺣﺴﻦ ﻇﻬﻮر ،دﺑﻴﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
اﻳﺮان ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان آن "ﺗﺄﺛﻴﺮ
ارزشﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ در ارﺗﻘﺎي ﻋﻠﻢ" ﻳﺎ
The impact of moral values on
 the promotion of scienceﺑﻮده
اﺳﺖ.

ازدﻳﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ،ﻗﺎﺗﻼن
ﻣﻄﻬﺮي و ﺑﻬﺸﺘﻲ و...
ﺑﺮﻛﺎرﻧﺪ ،ﺗﻮپ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ
و...

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻬﻢ دﻓﺘﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ :ﻗﺎﺗﻼن ﻣﻄﻬﺮي و
ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﻣﻔﺘﺢ و ...و ﻧﻘﺶ
آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ؟
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :دﻓﺘﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻤﻴﺪ زﻳﺎرﺗﻲ ) ﺑﺎ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر
روﺣﺎﻧﻲ( ﭘﺎﺳﺨﻲ را اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ
واﺟﺪ اﻃﻼﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ:

◄ در  23آذر ،دﻓﺘﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻤﻴﺪ زﻳﺎرﺗﻲ )ﺑﺎ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر
روﺣﺎﻧﻲ( ،ﻧﺎﻣﻪ اي ﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﻗﺴﻤﺘﻲ از
آن ﺑﻪ » روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺳﺘﻴﺰي« و ﻗﺘﻠﻬﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﻃﻼع دارﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوژه
“ﻫﺎﺷﻤﻲﺳﺘﻴﺰي“ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺮدﺑﺎنﺳﺎزي
ﺑﺮاي ﺳﺘﻴﺰ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر روﺣﺎﻧﻴﺖ
در اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ﭼﻨﺎن رﻧﺪاﻧﻪ
ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي
روﺣﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ
ﺧﻮﻳﺶ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ
ﻗﺮار دادن ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻓﻲاﻟﻀﻤﻴﺮ،
ﺑﻨﺎي ﻗﺪرت ﺧﻮﻳﺶ را رﻓﻴﻊ و ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ
ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﺮور
ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻳﻲ
ﭼﻮن دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،دﻛﺘﺮ ﺑﺎﻫﻨﺮ ،اﺳﺘﺎد
ﻣﻄﻬﺮي ،دﻛﺘﺮ ﻣﻔﺘﺢ و ﺣﺘﻲ ﺗﺮور
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﺎﺗﻤﺎم آﻳﺖاﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪاي و
آﻳﺖاﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ را آزﻣﻮدﻧﺪ،
ﺧﻮب ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻴﺮ ﺗﻬﻤﺖ را ﺑﺮ
ﻛﻤﺎن اﻓﺮادي از ﺳﻨﺦ آﻧﺎن زه ﻛﻨﻨﺪ،
راه ﻃﻮﻻﻧﻲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن را
ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﻲ از ﺳﺮ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻴﺘﺮ ﺷﺪن
ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺘﻘﺎدي و ﻏﻴﺮاﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻌﻀﻲ از
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي روﺣﺎﻧﻲ ﻣﺠﻠﺲ و دﻳﮕﺮ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ آﻳﺖاﷲ
ﻫﺎﺷﻤﻲرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ در ﺑﻌﻀﻲ از
ﺧﺒﺮﮔﺰاريﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺣﻜﺎﻳﺖ از
ﻋﻘﺒﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
ﭘﺮوژه “روﺣﺎﻧﻴﺖﺳﺘﻴﺰي“ دارد ﻛﻪ در
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ا ز  30آذر ﺗﺎ  13دي 1388

ﺗﻮپ ﺧﺎﻟﻲ!
ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪﭼﻨﺪان دور رﮔﻪﻫﺎﻳﻲ
از اﻳﻦ ﭘﺮوژه را در اﻇﻬﺎرات ﭘﺎﻟﻴﺰدار
دﻳﺪﻳﺪ« .
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﺳﺘﻴﺰﮔﺮان ﺑﺎ روﺣﺎﻧﻴﺖ
ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﻣﻄﻬﺮي و
ﺑﺎﻫﻨﺮ و ﻣﻔﺘﺢ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ را ﺗﺮور ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﻫﻢ
اﻛﻨﻮن ،ﺑﺮ ﻛﺎرﻧﺪ و اﻣﺜﺎل ﺣﻤﻴﺪ
روﺣﺎﻧﻲ را آﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺳﺘﻴﺰان ﺑﺮﻛﺎرﻧﺪ،
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻗﺘﻞ آن ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺑﺮ دوش
ﮔﺮوه ﻫﺎ و اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ
ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻼف ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف
و ﺑﻘﺼﺪ دﺳﺖ آوﻳﺰ ﻛﺮدن ﻗﺘﻠﻬﺎ ﺑﺮاي
ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎ و اﻋﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻨﻚ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﻳﻢ و
ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﮔﺮوه ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ
ﻧﺎﺣﻖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺮورﻫﺎ ﺷﺪه
اﻧﺪ:
● ﺗﺮورﻫﺎي ﻣﻔﺘﺢ و ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﻓﺮﻗﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ.
● ﺑﻌﺪ از ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  ،60ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ و
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎي و دﻳﮕﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ و
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر اﻧﻔﺠﺎر را ﺗﺮﺗﻴﺐ داده اﻧﺪ.
● ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺰاد ﻧﺒﻮي و ﻛﺴﺎﻧﻲ از
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺘﻬﻢ
ﺷﺪﻧﺪ – اﻳﻦ اﺗﻬﺎم در ﻫﻤﻴﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮ
زﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻗﻠﻤﻬﺎ ﺟﺎري اﺳﺖ – ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮور در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺨﺴﺖ
وزﻳﺮي ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺘﻞ رﺟﺎﺋﻲ و
ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
● ﺳﺮان و ﻛﺎدرﻫﺎي ﺣﺰب ﺗﻮده
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺑﺎر اﻧﻔﺠﺎر ﺣﺰب
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪ.
● ﻣﺎﺟﺮاي اﻳﺮان ﮔﻴﺖ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ و ﺳﻴﺪ
ﻣﻬﺪي ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﻫﻢ دﺳﺘﻪ اﻳﻬﺎي او
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
ﮔﻔﺖ :اﻧﻔﺠﺎر ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
ﻛﺎر ﮔﺮوه ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
● ﻻﺟﻮردي ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻗﺼﺎب اوﻳﻦ ،ﺗﺎ
زﻧﺪه ﺑﻮد اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺣﺰب
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮي را
ﻛﺎر »ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ« ﻣﻲ داﻧﺴﺖ و در
وﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻧﻬﺎ را
ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ ،از دﻳﺪ او ،ﻳﻜﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎﺋﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.
● و اﻳﻨﻚ دﻓﺘﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﺮورﻫﺎ را روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺳﺘﻴﺰاﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد
ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ »ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺳﺘﻴﺰي«
ﻣﺸﻐﻮل!

ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮپ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ ،و در
ﺟﺎ ،ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ وزﻳﺮ
واواك و دادﺳﺘﺎن ﻛﻞ و...
ﻣﻲ ﺷﻮد:
* ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ :وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ:
◄ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي و ﻣﺼﺒﺎح
ﻳﺰدي و» ...رﻫﺒﺮ« را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺧﻮد را از ﻏﺪﻳﺮ
دارد ،ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ،ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ رﻓﺖ
ﺗﺎ در روز ﻋﻴﺪ ﻏﺪﻳﺮ در ﺗﻬﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ و،
در آﻧﺠﺎ ،در  15آذر  ،88ﺑﻪ اﻳﻦ اﻛﺘﻔﺎ
ﻧﻜﺮد ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎر وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻫﺸﺪار داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ
و راه ﺣﻞ ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
اراﺋﻪ ﻛﺮده ام.
ﺗﺄﻛﻴﺪ او ﺑﺮ ﺟﺪي ﺑﻮدن اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ،
اﻋﻼن ﺷﻜﺴﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي در ﺣﻞ ﺑﺤﺮان
از راه ﺳﺮﻛﻮب ﺧﻮﻧﻴﻦ اﺳﺖ .اﻟﻨﺼﺮ
ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ .او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺮدم
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ .اﻋﻼن ﺷﻜﺴﺖ از
ﺳﻮي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻤﻞ
آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ) 26ﻧﻮاﻣﺒﺮ(
ﮔﺰارﺷﻲ را اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
آن ،ﺟﻨﺒﺶ از ﻣﻮﺳﻮي و »رأي ﻣﺎ ﭼﻪ
ﺷﺪ«؟ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده اﺳﺖ .در  17آذر،
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ،ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻮﻛﻠﻲ ،داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه،
ﺣﺠﺎب ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آن را در ﻛﻨﺎر
ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاري دروغ
ﭘﺮداز از ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮ ﺳﺮ او
روﺳﺮي ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .او ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
در ﺑﺎره ﻟﺰوم ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ وﻻﻳﺖ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﺎر
رﺳﻮا ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻃﺮز ﻓﻜﺮ ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ و
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ در ﺑﺎره زن
اﺳﺖ ،در  10دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2009ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﺼﻠﻲ در ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺧﺎﻣﻨﻪ اي،
ﭼﺎدر ﺑﻪ ﺳﺮ اﻧﺘﺸﺎر داده و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﻘﻮط و ﻓﺮار در اﻧﺘﻈﺎر او
اﺳﺖ .رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻏﺮب
ﻧﻴﺰ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﺳﭙﺎه ﺑﺴﻮد
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر و ﻃﺮز ﻓﻜﺮي ﻛﻪ زن را
ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺮاﻣﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺣﻘﻮﻗﻤﻨﺪ
ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ زﻳﺎن رژﻳﻤﻲ ﻛﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن زن را دون اﻧﺴﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ،ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ
ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي و ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻪ
ﺳﺘﻮه آورده اﺳﺖ.
از ﺳﻮئ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻠﻮ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﻋﻨﻮان دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﺳﺎل را ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ
آورد .ﻣﺄﻣﻮران وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﮕﻴﺮي ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻻﻗﻴﺪ
ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ:

»وزﻳﺮ«
ﻣﺼﻠﺤﻲ،
*ﺣﻴﺪر
واواك :ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎم
رﻫﺒﺮي را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
◄ در  19آذر  ،88ﺣﻴﺪر ﻣﺼﻠﺤﻲ،
» وزﻳﺮ« واواك ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﻗﺎي
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ در ﺳﻔﺮ اﺧﻴﺮﺷﺎن ﺑﻪ
ﻣﺸﻬﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﻪ
ﻛﺎر ﺑﺮد از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »وﻟﻲ
ﻓﻘﻴﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ«.
وي ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش دﺷﻤﻦ در
ﺟﻬﺖ ﺑﺮاﻧﺪازي از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺮﺧﻲ از
ﺧﻮاص اﻧﻘﻼب ﻛﻪ ﺳﺮﺑﺎز وﻻﻳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻜﻮﺗﺸﺎن در ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺳﻘﻮط ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻳﻦ ﻛﻪ رﻫﺒﺮي آﻏﻮش ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﻛﺮده ﺑﻮد ﻫﻨﻮز

ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺳﻜﻮت ﺧﻮد را ﺷﻜﺴﺘﻪ
و ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
او ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪان آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
ﮔﻔﺖ :وزارت اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ
ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ
ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﺳﻄﻮره ﺳﺎزي ﺑﺸﻮد،
ﺧﻴﻠﻲﻫﺎ در ﻗﻀﺎﻳﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﺳﻄﻮره ﺳﺎزي ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ
رﻫﺒﺮي اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺷﺪ.

* ﺣﻴﺪر ﻣﺼﻠﺤﻲ» ،وزﻳﺮ«
واواك ،ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ اﺳﻨﺎدي از
»ﻧﺸﺴﺘﻬﺎ و اﻃﺎﻗﻬﺎي ﻓﻜﺮ ﺳﺮان
ﻓﺘﻨﻪ« در اﺧﺘﻴﺎر دارد:
◄ در  20آذر ،ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺴﻨﺎ ،ﺣﻴﺪر
ﻣﺼﻠﺤﻲ» ،وزﻳﺮ« واواك ،در ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺒﻠﻴﻎ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﻛﺸﻮر در ﺑﺤﺮان ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ اﺳﺖ.اﻓﺮادي
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ در
ﻃﻮل  30ﺳﺎل اﻧﻘﻼب رخ داده ـ ﻛﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻋﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖ ـ را ﺑﺎ دﺷﻤﻨﻲ
و ﻋﻨﺎد ﺧﻮد ﻳﻚ ﺑﺤﺮان ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨﻨﺪ...
ﺷﻌﺎر ﻧﻮﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد
داﺷﺖ و اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد اﻳﺠﺎد
اﻟﺘﻬﺎب در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ...
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در
ﺑﺮﻛﻨﺎري ﻣﻨﺘﻈﺮي داﺷﺖ اﻣﺮوز ﺷﻌﺎر او
را ﺳﺮ ﻣﻲدﻫﺪ و ﭼﺮا ﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ را
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ آن را در
اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﻴﻢ  ...ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺌﻮال ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط اﻣﺮوز اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﺑﺎ
ﻛﺸﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ
دارد؟  ...ﻣﺎ اﺳﻨﺎدي از ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ و اﺗﺎق
ﻓﻜﺮي ﺳﺮان اﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﻢ
ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻮﻧﺪ و
اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد
ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮاﻧﺪازي را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ...
رﻫﺒﺮي،
داراي
اﺧﻴﺮ
ﺟﺮﻳﺎن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎم ﺷﺒﻜﻪاي
ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻼشﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد
ﻓﺘﻨﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد...
ﻓﻀﺎﺳﺎزي ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ،ﻧﻈﺮﺳﺎزي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ،
ﻃﺮح اﻟﻘﺎي ﺗﻘﻠﺐ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻧﻲ ازﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺤﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ آن را
دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻓﻀﺎﺳﺎزي ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻌﻀﻼت
اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه داده و از اﻳﻦ
ﻃﺮﻳﻖ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻛﻮدﺗﺎي

 60ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،در ﻛﻮدﺗﺎﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺮﻛﻨﺎري ﻣﻨﺘﻈﺮي ،و ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ
ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺼﻠﺤﻲ از او ﻧﺎم ﻧﻤﻲ ﺑﺮد .ﻧﻘﺶ اول را
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻫﻤﭙﺎﻳﻪ
ﻫﺎﻳﺸﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .در ﻣﺎﺟﺮاي ﺑﺮﻛﻨﺎري
ﻣﻨﺘﻈﺮي ،ﻛﺮوﺑﻲ و ﻣﻮﺳﻮي – اﺣﺘﻤﺎﻻ  دو
ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد اﺷﺎره »وزﻳﺮ« واواك – و
ﺧﺎﺗﻤﻲ و ...ﻧﻘﺶ دﺳﺘﻴﺎر را ﺑﺎزي ﻣﻲ
ﻛﺮده اﻧﺪ.
اﻣﺎ »اﺳﻨﺎد« دارﻳﻢ و ...ﺗﻜﺮار ﺗﻬﻮع
آور ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزﻳﻬﺎي اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن ﻇﺮف
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 30ﺳﺎل اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
ﺧﻮدﺟﻮش اﺳﺖ و ﻛﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺪاﻧﺪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ دﺳﺘﻮري ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ
ﮔﻴﺮد .ﻳﻚ دﻟﻴﻞ آن ،ﺗﻈﺎﻫﺮات راه
اﻧﺪاﺧﺘﻦ رژﻳﻢ ﻛﻮدﺗﺎ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آﺗﺶ
زدن ﻋﻜﺲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ،اﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات
دﺳﺘﻮر و ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ و ﺳﺮد و ﺑﻲ روح ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢ ﺷﻤﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ،در آن
و ﻗﻴﺎﻓﻪ ﻫﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ :رژﻳﻢ
در ﺣﺎل ﻧﺰع اﺳﺖ.

* ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري ﻫﻢ
اﻋﺘﺮاف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر رژﻳﻢ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ دو و ﺣﺬف ﻳﻜﻲ از دو
اﺳﺖ:
◄ در  19آذر ،ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري
درﻛﻴﻬﺎن ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ،
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ :ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮي
ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪ
اﻧﻘﻼﺑﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
رخ ﻣﻲ دﻫﺪ .اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ
ﺑﺮ آﻣﻮزه ﻫﺎي اﻟﻬﻲ و اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم)ره( ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ،
در ﻃﻮل ﺣﻴﺎت ﻃﻴﺒﻪ ﺧﻮد ،ﻋﻠﻲ اﻟﺪوام
ﺳﺮه از ﻧﺎﺳﺮه و دوﺳﺖ را از دﺷﻤﻦ
ﻏﺮﺑﺎل ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻫﺸﻴﺎرﻧﺪ و
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ را ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻨﺪ .آﻧﺎن ﻣﻲ
داﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوز دﺷﻤﻦ ،ﻫﺴﺘﻪ ﻗﺪرت و
ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻈﺎم و رﻫﺒﺮي اﻧﻘﻼب
را ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻛﻨﻮن از ﻗﻠﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده اﻳﻢ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ آراﻣﺶ
ﻧﺮﺳﻴﺪه اﻳﻢ ،اﻣﺎ زواﻳﺎي ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﻤﻮم آﺷﻜﺎر ﺷﺪه و ﺟﺎي
ﺳﻮال ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻌﻪ
ﺻﺪر و ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ داري ﻧﻈﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﻴﺰان ﺣﺘﻤﺎً از ﺳﺮ اﻗﺘﺪار و
دراﻳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ در اﻓﻜﺎر
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺮدم دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ﺗﻌﻠﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ
آﻧﺎن را ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﺎم از ﺣﻖ ﺧﻮد و آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن دﻓﺎع ﻛﺮده و ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان
را ﭘﺎي ﻣﻴﺰ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ
ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻫﺮﮔﺎه ﻛﻠﻤﻪ اﻧﻘﻼب را

ﻗﺪرت ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ ،دروغ او راﺳﺖ ﻣﻲ
ﺷﻮد .ﻃﺮﻓﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﺪﻋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ در ﺣﺎل ﻓﺮو
ﺧﻮاﺑﻴﺪن اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ در ﺣﺎل
ﻓﺮو ﺧﻮاﺑﻴﺪن اﺳﺖ ،دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﻛﺸﺎﻧﺪن ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان ﺑﻪ ﭘﺎي ﻣﻴﺰ
ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ؟

* ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻬﺪاد ،رﺋﻴﺲ
ﻫﺎﺷﻤﻲ
اﻳﺮﻧﺎ
ﺧﺒﺮﮔﺰاري
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
◄ﺳﺨﻨﺎن اﺧﻴﺮ آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ در ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ
ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻮاص در ﻗﺒﺎل
ﺑﺮدﺑﺎري و ﻋﻄﻮﻓﺖ ﻣﻠﺖ و ﻧﻈﺎم
داﻧﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ در
ﭘﻲ ﺑﺮوز اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﺪه
اي از ﺧﻮاص و ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺮداﻧﺎن آﺷﻮب
ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ
داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻈﺎم از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮد ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻛﺞ
ﻓﻬﻢ و اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺎر ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و
ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎ ﻛﺎري داده ﻣﻲ
ﺷﻮد ،ﻟﻴﻜﻦ ﺗﺪاوم ﻣﻮﺿﻊ ﻃﻠﺒﻜﺎراﻧﻪ،
ﻣﺴﺘﻜﺒﺮاﻧﻪ و ﻗﺪر ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﭘﻮﺷﻲ ﻣﺮدم و رﻫﺒﺮي،
ﺑﻐﺾ ﻣﻠﺘﻲ را ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻫﻤﻮاره ﺧﺸﻢ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮﻳﺶ را در
ﭘﺎي ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺮاد و ﻣﻘﺘﺪاي ﺧﻮﻳﺶ
ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻋﺪه اي از
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ آﻧﻬﺎ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
آري ،اﻳﻦ ﻋﺪه از ﺧﻮاص ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ
ﺻﺮﻓﺎ" ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ رﻫﺒﺮي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
در اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻫﻴﭽﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را درك ﻧﻜﺮده اﻧﺪ.

* ﻣﺤﺴﻨﻲ اژه اي :دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺪي ﻫﺎﺷﻤﻲ را اﺣﻀﺎر ﻛﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﺑﻪ
ﻣﻬﺪي ﮔﻔﺘﻪ ام ﺑﻤﺎﻧﺪ دﻛﺘﺮاي ﺧﻮد
را ﺑﮕﻴﺮد!
◄ در  17آذر  ،88ﻣﺤﺴﻨﻲ اژهاي در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻳﺮﻧﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻬﺪي ﻫﺎﺷﻤﻲ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺮد و ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ و ﭘﺪر اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را اﺣﻀﺎر
ﻛﻨﺪ .آﻳﺎ دادﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﻨﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﻴﮕﻴﺮي
ﻛﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎ ،ﻋﻨﻮانﻫﺎ،
ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ ،ﭘﺪر ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ
ﻫﻴﭽﻮﺟﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺷﻮد و
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻜﻨﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﻲ
ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و اﮔﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻬﺪي
ﻫﺎﺷﻤﻲ اﺳﺖ دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎﻳﺪ
رﺳﻴﺪﮔﻲ و اﺣﻀﺎر ﻛﻨﺪ و از دادﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ و دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ
اﮔﺮ ﭘﺮوﻧﺪهاي دﺳﺘﺸﺎن اﺳﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﺗﻬﺎﻣﻲ ﻣﺘﻮﺟﻬﺶ اﺳﺖ
اﺣﻀﺎر ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﻢ اﺗﻬﺎﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﺣﺮف ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺪي
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ دﻳﮕﺮي در اﻓﻮاه
ﻣﺮدم ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺳﺎل ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻳﺪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﻪي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در اﻓﻮاه ﻣﺮدم ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﻬﺪي ﻫﺎﺷﻤﻲ وارد
اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ
ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.
◄ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﻲ رژﻳﻢ و دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي – اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻣﻬﺪي ﮔﻔﺘﻪ ام ﺑﻤﺎﻧﺪ دﻛﺘﺮاي
ﺧﻮد را ﺑﮕﻴﺮد!

* ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن وردﺳﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ را ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ
از آن ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ :...
◄ در  23آذر  ،88ﻳﻚ روز ﺑﻌﺪ از
ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ::در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ دﻋﻮاﻳﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻮﺳﻮي ﻧﻴﺴﺖ .او ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از آن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ او ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﺪ.
ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻫﻢ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ و ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ از آن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺰباﷲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ
و ﭘﺴﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﺮب اﺳﺖ.
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ او
ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﻴﻢ؛ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻃﻠﻲ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در آﻣﺮﻳﻜﺎ و
اروﭘﺎ و ﺑﻲدﻳﻨﻲ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺻﻼﺣﺎت
دارد ،ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻃﻞ و ﺿﺪ دﻳﻦ
و ﺿﺪﺧﺪا روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
ﺑﺼﻴﺮت در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﻢ؛ ﺟﺮﻳﺎن
ﺑﺎﻃﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء آن اﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﺳﺘﻜﺒﺎر
ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺗﻔﺎﻟﻪﻫﺎ و واﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﺣﻘﻴﺮ
داﺧﻠﻲ آن اﺳﺖ.
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ﺗﻮپ ﺧﺎﻟﻲ!
آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺗﻮ ﺑﺎرﻫﺎ آﻣﺪي ،ﺑﻌﺪ از
ﻓﺘﻨﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮدي و در
ﺟﻠﺴﺎت داﺧﻠﻲ ﺧﻮد را ﻣﺮﻳﺪ رﻫﺒﺮ
ﺧﻮاﻧﺪي ،اﻣﺎ در ﻣﺸﻬﺪ ﻛﻴﻨﻪ ﺧﻮد را
ﻧﺸﺎن دادي! ﮔﻔﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮوﻳﻢ.

*ﻋﻠﻲ ﻣﻄﻬﺮي :ﺗﺰ اﻓﺮاﻃﻴﻮن ﺑﺮاي
ﺣﺬف ﻫﺎﺷﻤﻲ
◄ در  21آذر  ،88ﻋﻠﻲ ﻣﻄﻬﺮي از ﺗﺰ
اﻓﺮاﻃﻴﻮن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺬف ﻫﺎﺷﻤﻲ از
اﻧﻘﻼب ﺧﺒﺮ داده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻲرﺳﺪ اﻓﺮاﻃﻴﻮن ﺑﻪ ﺟﺎي اﺟﺮاي
ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﺮﻣﻴﻢ دﻟﺨﻮريﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﻗﺼﺪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ
ﭘﺮوژهاي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺬف ﻫﺎﺷﻤﻲ از
اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﺳﺘﺎن ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﻓﺰود :در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺶ و واﻛﺶﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻲﺷﻮد ...دوﻟﺖ
ﻫﺎﺷﻤﻲ را در راس ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد و
ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﻣﻲداﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ را ﺣﺬف ﻛﻨﺪ
راه ﺑﺮاي ﺟﻮﻻن دادﻧﺶ ﺑﺎز ﻣﻲﺷﻮد،
ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺴﺎن
دﻳﮕﺮي ﻛﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺷﺎخ ﺑﻪ ﺷﺎخ ﺷﺪن دو

ﻃﺮف ﮔﻮﻳﺎي وﺿﻌﻴﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ رژﻳﻢ
اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰاع در رأس ﻫﺮم ﻗﺪرت
اﻳﻦ ﺳﺎن از ﭘﺮده ﺑﻴﺮون اﻓﺘﺎده و اداﻣﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ در درون رژﻳﻢ ،ﺗﻘﺎﺑﻞ
ارﺗﺶ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ واواك ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻛﻪ
ﺑﺮ واواك ﭼﻨﮓ اﻓﻜﻨﺪه اﺳﺖ و روﻳﺎروﺋﻲ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
و ...ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ روﻳﺎروﺋﻲ ﻫﺎ در درون
ﺳﭙﺎه و در ﻣﺠﻠﺲ و در ﺣﻜﻮﻣﺖ .ﺑﻲ
ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي در رﻫﺒﺮي و اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد در اداره ﺣﻜﻮﻣﺖ – ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر
ﻛﺸﻮر  -آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزاري را در دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎي اداري و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد.
در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ،رژﻳﻢ ﻛﻮدﺗﺎ ﻣﻲ
ﻛﻮﺷﺪ ﺑﺤﺮان ﺧﺎرﺟﻲ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﮕﺮ از ﺗﻨﮕﻨﺎي ﺳﻘﻮط رﻫﺎ ﺷﻮد:

ﺑﺠﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ،
ﻫﺮﻛﺲ در ﭘﻲ ﻛﺴﺐ
ﭘﻴﺮوزي اﺳﺖ؟  -ﻧﻘﺶ
ﺗﺮﻛﻴﻪ؟  -اﺳﺮاﺋﻴﻞ و
روﺳﻴﻪ؟  -ﻧﻴﺮﻧﮓ
رژﻳﻢ؟:
ﭼﺮاﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻳﺮان
ﺑﺮﺳﺮﭘﺮوﻧﺪه اﺗﻤﻲ
ﺳﺮﻧﮕﺮﻓﺖ؟:
ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ )دﺳﺎﻣﺒﺮ (2009
ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﮔﺎرت ﭘﻮرﺗﺮ ،در ﺑﺎره
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻳﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺮوﻧﺪه
اﺗﻤﻲ اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ .ﻧﻜﺎت ﻋﻤﺪه آن
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

● ﺑﺎراك اوﺑﺎﻣﺎ اﻣﻴﺪي ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ،از راه دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ،
ﭘﺪﻳﺪ آورد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ رواﺑﻂ دو
ﻛﺸﻮر ،ﭘﺲ از  30ﺳﺎل دﺷﻤﻨﻲ ،ﻋﺎدي
ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻨﻚ ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻣﻴﺎن ﻏﺮب ﺑﺎ
اﻳﺮان ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺸﻜﻞ اﺗﻤﻲ ،ﻣﻌﻠﻖ ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻳﻚ ﻋﻠﺖ آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ
از دوﻃﺮف ﻣﺘﻮﻗﻊ ﭘﻴﺮوزي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ
و در ﻛﺎر ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻴﺴﺖ.
● ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدن ﻏﻨﻲ
ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺗﺎ
اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻴﺪي ﭘﻴﺪا ﺷﺪ 40 :ﺳﺎل ﭘﻴﺶ،
اﻣﺮﻳﻜﺎ رآﻛﺘﻮري را ﺑﻪ اﻳﺮان داده ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺰﺷﮕﻲ داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب  1979و ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ اﻳﺮان و
اﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ اوراﻧﻴﻮم 20
درﺟﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ،ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
اﻣﺮﻳﻜﺎ رو آورد .از آرژاﻧﺘﻴﻦ 23 ،ﻛﻴﻠﻮ
ﮔﺮم ﺧﺮﻳﺪ و اﻳﻦ اﻧﺪازه ﻧﻴﺎز رآﻛﺘﻮر را
ﺗﺎ ﺳﺎل  ،2010ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﭼﻮن ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﺧﺖ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ ،در ژوﺋﻦ  ،2009ﻣﺘﻜﻲ ﻧﺎﻣﻪ
اي ﺑﻪ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻛﻤﻚ آژاﻧﺲ در
ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮاي ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ
ﺗﻬﺮان ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﻣﻘﺮر ﻋﻠﻴﻪ
اﻳﺮان ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺖ.
● ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ وﻗﺘﻲ از ﺗﻘﺎﺿﺎي
اﻳﺮان آﮔﺎه ﺷﺪ ،ﺑﺮآن ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻳﺮان ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮش ﻛﻨﺪ 1500
ﻛﻴﻠﻮ اوراﻧﻴﻮم اﻧﺪك ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﻳﺮان اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ .ﺑﻬﻨﮕﺎم
دﻳﺪار ﮔﺎري ﺳﺎﻣﻮر ،ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ اوﺑﺎﻣﺎ
در اﻣﻮر اﻳﺮان ،از ﻣﺴﻜﻮ در ژوﺋﻴﻪ ،2009
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي را در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ،اﻳﺮان ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
اوراﻧﻴﻮم اﻧﺪك ﻏﻨﻲ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﺎرج
از ﻛﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ داد و در ازاي آن،
اوراﻧﻴﻮم  20درﺟﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺮﮔﺎه اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ در ﻣﻲ آﻣﺪ،
ﺑﻤﺪت  12ﻣﺎه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ
ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻲ اﻓﺘﺎد.
● درﺳﺖ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ
اﻳﺮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي 1 + 5
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﺪ ،ﺗﻬﺮان ﺑﻪ آژاﻧﺲ اﻃﻼع
داد ﻛﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي دوﻣﻲ را
ﻧﻴﺰ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارد .اﻣﺮﻳﻜﺎ و
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻋﺘﺮاض ﻛﺮدﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻳﺮان وﻗﺘﻲ آژاﻧﺲ را از ﺑﻨﺎي
اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت آﮔﺎه ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ
دواﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻏﺮب ﺑﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﭘﻲ ﺑﺮده اﻧﺪ.
● در  6ژوﺋﻴﻪ  ،2009در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
 ،ABCژوزف ﺑﺎﻳﺪن ،ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﮔﻔﺖ :اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد .ﻣﻠﺘﻲ
ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ اﺳﺖ و در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﺮان ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﭼﻪ در
ﺳﻮد او اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺳﺨﻨﺎن او را ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﺮاي ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
● ﭼﻮن اﻳﺮان آژاﻧﺲ را از وﺟﻮد
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ در ﻗﻢ آﮔﺎه
ﻛﺮد و اﺟﺎزه داد ﻣﻔﺘﺸﺎن آژاﻧﺲ از آن
ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﺪ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي اول اﻛﺘﺒﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﻛﺸﻮرﻫﺎي  1+ 5ﺑﺎ اﻳﺮان ،روﻳﻪ اي
ﻣﻼﻳﻢ اﺗﺨﺎذ ﻛﺮد .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ،اﻳﺮان  80درﺻﺪ
اوراﻧﻴﻮم اﻧﺪك ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ
روﺳﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ و اﻳﻦ اوراﻧﻴﻮم ﺑﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد و اوراﻧﻴﻮم 20
درﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي اﻋﺘﻤﺎد
ﺳﺎزي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪ و ﻫﺪف از آن اﻳﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﺮان را از ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
اوراﻧﻴﻮﻣﺶ ﻣﺤﺮوم ﻛﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ،

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان را ﺑﻤﺪت 12
ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪازد .اﮔﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ در ﻣﻲ آﻣﺪ،
اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﭘﻴﺮوزي از راه
دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
● واﺷﻨﮕﺘﻦ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي را درﺧﻮر
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد زﻳﺮا اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ را از اﻳﺮان ﻣﻲ ﺳﺘﺎﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ روش ﻛﺮده
اﺳﺖ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺣﻖ اﻳﺮان را ﺑﺮ
ﻏﻨﻲ ﻛﺮدن اوراﻧﻴﻮم ) ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ را ﻫﻢ ﻣﻲ دﻫﺪ( ﻧﻤﻲ
ﭘﺬﻳﺮد .اﻳﺮان ﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﻖ
او ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮد.
● اﮔﺮ ﻫﻴﺄت اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻨﺪه
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻏﺮب را رد ﻧﻜﺮد ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﻮد ﻛﻪ دﺳﺘﻮر داﺷﺖ ﺑﻪ راه ﺗﻔﺎﻫﻢ و
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺮود .روﻳﻪ اي را در ﭘﻴﺶ
ﻧﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﺪ و
ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﮕﺮدد .اﻣﺎ ،در  16اﻛﺘﺒﺮ ،وﻳﻠﻴﺎم ﺑﺮﻧﺲ،
ﻣﻌﺎون وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺄت اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ژﻧﻮ ﺑﻮد،
روﻳﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﺟﻠﻴﻠﻲ ،دﺑﻴﺮ ﺷﻮراي
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ،ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن 1200
ﻛﻴﻠﻮ اوراﻧﻴﻮم اﻧﺪك ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺧﺎرج از اﻳﺮان ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد.
ﻳﻜﻲ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ
ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮده ﺷﻮد ،در  16اﻛﺘﺒﺮ
ﺑﻪ روﻳﺘﺮﮔﻔﺖ :وﻋﺪه ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮده
اﺳﺖ .زﻳﺮا اﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻏﺮب را
ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺬاﻛﺮاه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ
ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮده اﻧﺪ آن را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ .در دور
دوم ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ در روزﻫﺎي  19ﺗﺎ 21
اﻛﺘﺒﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
● در دور دوم ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ،از  19ﺗﺎ 21
اﻛﺘﺒﺮ ،اﻟﺒﺮادﻋﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﻘﺎل  80درﺻﺪ
اوراﻧﻴﻮم اﻧﺪك ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ روﺳﻴﻪ.
ﻳﻚ دﻳﭙﻠﻤﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ
ﭘﺴﺖ ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
اﻳﺪه آل ﻏﺮب دور ﻧﻴﺴﺖ .در 21
اﻛﺘﺒﺮ ،روز آﺧﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ،وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط
ﺟﻤﻌﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻴﺄت اﻳﺮان ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ
را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﺮان ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺪ.
اﻟﺒﺮادﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻬﺮان ﺷﺪ.
● ﻋﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺸﻴﻦ،
ﻛﻪ اﻳﻨﻚ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻳﺮان اﺳﺖ و
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮوﺟﺮدي ،رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﺠﻠﺲ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮاي اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر ارزاﻧﺘﺮ ﺗﻤﺎم
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺮﮔﺎه اوراﻧﻴﻮم  20درﺟﻪ را
ﺑﺨﺮد .آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي 116
ﻛﻴﻠﻮ اوراﻧﻴﻮم  20درﺟﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ  750ﻛﻴﻠﻮ
اوراﻧﻴﻮم  4درﺟﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﻪ 1500
ﻛﻴﻠﻮ .ﻛﺎر اﻋﺘﺮاض ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ:
ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﺑﭙﺬﻳﺮد ،زﺣﻤﺖ ﭼﻨﺪ
ﻫﺰار داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻓﻦ دان را ﺑﺮ ﺑﺎد داده
اﺳﺖ...
● ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ اﻳﺮان
در دوره ﻫﺎي رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻋﻠﻲ
اﻛﺒﺮ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲ و
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در اﻳﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف از ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم
و اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن آن ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻛﺮدن اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﺟﺪي و ﺗﻔﺎﻫﻢ آﻣﻴﺰ ،ﺑﺎ
اﻳﺮان ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﻏﻨﻲ
ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم ،اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻼﻗﻪ اي ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ داد .اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن
اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه اﻳﺮان را در ﻣﻮﺿﻊ
ﻗﻮي ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﺮان
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﺑﺮگ را از دﺳﺖ
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ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻋﻮض ،ﭼﻴﺰي
ﺑﮕﻴﺮد؟
● اﮔﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ روش ﻛﺮده اﺳﺖ :او
ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻟﺒﺮادﻋﻲ را
ﻳﻚ ﭘﻴﺮوزي دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺑﺮ اﻳﺮان ﺟﻠﻮه
دﻫﺪ .ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻤﺎﻳﺖ روﺳﻴﻪ و ﭼﻴﻦ ﻧﻴﺰ
ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ .اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ را
ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ و
اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان ،دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﺮد .در
ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ
ﻣﻮﺿﻌﻲ را اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم
ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﺗﻬﺮان و ﭘﻴﺶ
رﻓﺘﻦ ﺑﺴﻮي ﻳﻚ ﻓﺼﻞ و ﻓﺼﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ،ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺮده
اﺳﺖ.

اﻳﺮان ﻏﺮب را ﻓﺮﻳﺐ داده
اﺳﺖ؟ -دﻳﺪار رؤﺳﺎي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ
اﻳﺮان– ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي اﻳﺮان
ﺑﺴﻮي ﻧﺸﺎﻧﻪ؟:
* آﻳﺎ دواﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان
اﻳﺮان ﻣﻔﺘﺸﺎن آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ را ﻓﺮﻳﺐ داده اﻧﺪ؟:
◄ در  4دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2009دﺑﻜﺎ ﻧﻴﻮز ﺧﺒﺮ
داده اﺳﺖ ﻛﻪ دواﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آﻟﻤﺎن
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻳﺮان
ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻫﺎي ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي
را ،اﺣﺘﻤﺎﻻ  از ﻧﻮع ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻫﺎي ﻛﺮه
ﺷﻤﺎﻟﻲ را از دﻳﺪ ﻣﻔﺘﺸﺎن آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
وﺟﻮد اﻳﻦ ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻫﺎ اﻋﻼن ﺧﻄﺮ
اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻫﺎ
ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻨﻲ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ
ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ
را از ﺳﺮ راه ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ و ﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ
آﻟﻤﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻫﺎ ،اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻇﺮف ﻳﻚ ﺳﺎل ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ
اوراﻧﻴﻮم  90درﺟﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ
ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزد.
در  2ﺳﺎﻣﺒﺮ ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﮔﻔﺖ:
اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اوراﻧﻴﻮم  20درﺟﻪ
ﺑﺮاي رآﻛﺘﻮر اﺗﻤﻲ ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ.
◄ در  14دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2009روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻤﺰ،
ﻫﻤﻴﻦ اﻃﻼع را ﺗﻜﺮارﻛﺮد :ﻣﺪارك
ﺳﺮي ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺗﺎﻳﻤﺰ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ
از آﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان در ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻜﻲ
از واﭘﺴﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﻲ )ﭼﺎﺷﻨﻲ( اﺳﺖ.

* دﻳﺪار ﻫﻴﺎﺋﻲ از ﺳﻴﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن
اﻃﻼﻋﺎت وزارت دﻓﺎع اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻫﺎي اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ
اﻳﺮان:
◄ در  16ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2009ﺑﻪ ﮔﺰارش
دﺑﻜﺎ ﻧﻴﻮز ،ﻳﻚ ﺗﻴﻢ از ﻣﻘﺎﻣﺎت دو
ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺳﻴﺎ و اداره
اﻃﻼﻋﺎت وزارت دﻓﺎع اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﺎ
ﻫﻤﺘﺎﻫﺎي اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺧﻮد ﻣﻼﻗﺎت ﻛﺮده
و در ﺑﺎره اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ و وارد ﻛﺮدن
ﺿﺮﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮده اﻧﺪ.
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ﭘﻴﺶ از آن ،ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎ ،در ﻋﻤﺎن ،ﺑﺎ
ﻫﻤﺘﺎﻫﺎي ﻣﺼﺮي و اردﻧﻲ ﺧﻮد دﻳﺪار
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
دﻳﺪارﻫﺎي ﭘﻴﺎﭘﻲ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﻋﺎﻟﻲ رﺗﺒﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ از ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﻣﺮ
ﻧﺎدري اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ دﻳﺪار
اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺎن دو روﻳﺪاد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ:
ﻣﺎﻧﻮر ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮك اﻣﺮﻳﻜﺎ – اﺳﺮاﺋﻴﻞ
دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺷﻜﻲ ﻛﻪ در 15
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش
آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ در ﺑﺎره
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان در  16ﻧﻮاﻣﺒﺮ .دو
ﻫﻴﺄت اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ .از ﻫﺪﻓﻬﺎي اﻳﻦ
دﻳﺪار اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺰدﻳﻚ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ،
ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻗﺪام ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان ﺑﺰﻧﺪ.
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ :ﻣﻴﺎن ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﺨﺴﺖ
وزﻳﺮي اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻣﻴﺎن وزارت دﻓﺎع
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ وزارت دﻓﺎع اﺳﺮاﺋﻴﻞ و
ﺳﺘﺎدﻫﺎي دو ارﺗﺶ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دو ﻛﺸﻮر.

* دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ
ﮔﺰارش اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دﺑﻜﺎ ﻧﻴﻮز،
اﻫﻤﻴﺖ داده اﺳﺖ:
◄ در  12ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2009دﺑﻜﺎ ﻧﻴﻮز
ﺧﺒﺮي را اﻧﺘﺸﺎر داد ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ،ﭼﻬﺎر
رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ و
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ و ﻣﺼﺮي و اردﻧﻲ در ﻋﻤﺎن
دﻳﺪار و در ﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮده اﻧﺪ .در  14ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،وﺳﺎﺋﻞ
ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ اﻳﺮان ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺒﺮ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دﺑﻜﺎ ﻧﻴﻮز ،اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه
اﻧﺪ .ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ اﻳﺮان و اﻣﻜﺎن وﻗﻮع
ﻳﻚ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ،ﺳﺒﺐ اﻳﻦ
اﺟﺘﻤﺎع در ﻫﻔﺘﻪ اول ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در آن دﻳﺪار ،رؤﺳﺎي ﭼﻬﺎر ﺳﺎزﻣﺎن
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭼﻬﺎر ﻛﺸﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن آن ،ژﻧﺮال ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن،
رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ رﻳﺎض
رﻓﺖ ﺗﺎ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ آﮔﺎه ﻛﻨﺪ.

* ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي اﻳﺮان رو ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎ،
آﻣﺎده ﭘﺮﺗﺎب در ﺻﻮرت ﺣﻤﻠﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺷﺪه
اﻧﺪ:
◄ در  14ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2009دﺑﻜﺎ ﻧﻴﻮز
اﻃﻼع داده اﺳﺖ :ﺳﺪي از ﺻﺪﻫﺎ
ﻓﺮوﻧﺪ ﻣﻮﺷﻚ در ﻣﺮﻛﺰ و ﻏﺮب اﻳﺮان،
ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﻣﻮﺷﻚ اﻧﺪازﻫﺎي
ﺟﺪﻳﺪ آﻣﺎده ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت
ﺣﻤﻠﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺑﺴﻮي ﻫﺪﻓﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪه ،ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﻏﺮب ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮﺷﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮﺷﻜﻬﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺪف از اﻳﺠﺎد آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻳﺐ
دادن ﻧﻴﺮوي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺳﺖ.
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺷﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ
ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات دﻓﺎﻋﻲ ﺿﺪ ﻫﻮاﺋﻲ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺪ ﻣﻮﺷﻚ ،ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺑﻜﺎ ﻧﻴﻮز ،اﻳﺮان
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي دور ﺑﺮد
ﺷﻬﺎب –  3و ﺷﻬﺎب –  4و ﺳﺠﻴﻞ – 2
)در  25آذر ﺳﺠﻴﻞ  2ﺑﺎ ﺑﺮد 2000
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻣﺪ ،آزﻣﺎﻳﺶ
ﺷﺪ .ا.ا( و ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺷﻚ ﺳﺮي ICBM
اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺷﻚ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻛﻼﻫﻚ اﺗﻤﻲ اﺳﺖ.

از  21دﺳﺎﻣﺒﺮ  2009ﺗﺎ  3ژاﻧﻮﻳﻪ 2010

ا ز  30آذر ﺗﺎ  13دي 1388

◄ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺮان ﻛﻪ از زﺑﺎن
ﻣﺘﻜﻲ اﻇﻬﺎر ﺷﺪ ،در ﻏﺮب ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻟﺒﺮادﻋﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺪ و در 14
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻧﻴﺰ آژاﻧﺲ ﮔﻔﺖ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺦ
اﻳﺮان را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.

ﺗﻮپ ﺧﺎﻟﻲ!
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺪل اﻳﻦ ﻣﻮﺷﻚ
ﻣﻮﺷﻚ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻗﻮري –  3اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻣﻮﺷﻚ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ و  3000ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺮد دارد و ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه اﻳﻦ ﻣﻮﺷﻚ را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻧﺒﻮه ﻛﻨﻨﺪ ،ارﺗﺶ اﻳﺮان ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﻣﻮﺷﻚ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

* اﻳﺮان ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :اﻣﺮﻳﻜﺎ و
اﺳﺮاﺋﻴﻞ  11دﻳﭙﻠﻤﺎت و ﻛﺎرﺷﻨﺎس
اﺗﻤﻲ اﻳﺮان را رﺑﻮده اﻧﺪ:
◄ در  10دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2009ﺧﺒﺮﮔﺰاري
ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺗﻬﺮان ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻳﺮان
اﺳﺎﻣﻲ  11دﻳﭙﻠﻤﺎت و ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﺗﻤﻲ
اﻳﺮان را ﻛﻪ رﺑﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر داد.
ﺷﻬﺮام اﻣﻴﺮي ) داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺗﻤﻲ( و
ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﻋﺴﮕﺮي ،ﻣﻌﺎون ﭘﻴﺸﻴﻦ وزارت
دﻓﺎع اﻳﺮان در ﺷﻤﺎر اﻳﻦ  11ﻧﻔﺮﻧﺪ.
اوﻟﻲ را در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و دوﻣﻲ را در
ﺗﺮﻛﻴﻪ رﺑﻮده و ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮده اﻧﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﻤﺎن روز اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ادﻋﺎي اﻳﺮان را ﻣﺒﻨﻲ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدي در رﺑﻮدن
ﺷﻬﺮام اﻣﻴﺮي دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﻮﻳﺎ 
رد ﻛﺮد.
اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ اردﺑﻴﻠﻲ دو ﺳﺎل ﭘﻴﺶ
در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن رﺑﻮده ﺷﺪه و ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ
ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﻮد ﻳﺎدﮔﺎري
در ﻛﺎﻧﺎدا رﺑﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ .دو ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ
اﺳﺎﻣﻲ ﻣﻬﺮان اﻓﺮﺳﻴﺎﺑﻲ و ﻣﺠﻴﺪ
ﻛﺎﻛﺎوﻧﺪ و ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮ در آﻟﻤﺎن و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻧﺼﺮاﷲ
ﺗﺎﺟﻴﻚ ،ﺳﻔﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ در اردن ،در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﭼﻬﺎر اﻳﺮاﻧﻲ دﻳﮕﺮ ،ﺑﺨﺎش ﻓﺘﺎﺣﻲ
و اﻣﻴﺮ ﺷﻬﺮزاد و اﻣﻴﺮ ﻗﻠﻴﺨﺎﻧﻲ و ﻋﻠﻲ
اﻣﻴﺮ ﻧﻈﻤﻲ و ﻧﻴﺰ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺸﺎري،
در زﻧﺪان ﻫﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻲ آﻧﻜﻪ
دﻻﻳﻞ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﭘﺴﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺑﻲ آﻧﻜﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
◄ در  13دﺳﺎﻣﺒﺮ ،اﻳﻦ اﻃﻼع اﻧﺘﺸﺎر
ﻳﺎﻓﺖ :ﺷﻬﺮام اﻣﻴﺮي ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت آژاﻧﺲ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻪ
و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ
اﻳﺮان داده اﺳﺖ .وﻗﺘﻲ ﻣﻔﺘﺸﺎن آژاﻧﺲ
ﺑﻪ اﻳﺮان رﻓﺘﻪ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ را
ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﺮده اﻧﺪﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻗﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻣﻮاﻓﻖ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮام اﻣﻴﺮي در
اﺧﺘﻴﺎر آژاﻧﺲ ﻗﺮار داده ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ اﻳﺮان
را ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺗﺮ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﻮزوﻳﻚ
ﻫﺸﺪار ﻣﻲ دﻫﺪ :ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ آب ﺑﻪ آﺳﻴﺎب
رژﻳﻢ اﻳﺮان ﻧﺮﻳﺰﻳﺪ:
* اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻚ ﻗﺪم ﺑﻪ وﺿﻊ و
اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان
ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد:
◄ در  10دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2009ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻗﺪام دﻳﮕﺮي ﺑﻌﻤﻞ
آورد ﺑﻘﺼﺪ وﺿﻊ و اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺮ
ﺿﺪ اﻳﺮان .اﻳﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ را ،در ﺻﻮرت
ﺗﺼﻮﻳﺐ ،دوﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺟﺮا

ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل
ﺟﺎري ﻣﺴﻴﺤﻲ ،ﻣﻬﻠﺘﻲ ﻛﻪ اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﻘﺮر
ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﺪ و دوﻟﺖ اﻳﺮان
ﺗﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻟﺒﺮادﻋﻲ )اﻧﺘﻘﺎل
 1200ﮔﺮم اوراﻧﻴﻮم  3/5ﺗﺎ  4درﺟﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎرج از اﻳﺮان( ،ﻗﺮار ﺑﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻨﮕﺮه اﻣﻜﺎن آن را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد.
● در  15دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2009ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻃﺮح ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺻﺪور
ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﺮان ،را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد و
ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻨﺎ ﻧﻴﺰ آن را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﺪ،
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري رﺳﺪ ﻛﻪ آن
را اﻣﻀﺎء ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻃﺮح ،ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات و واردات
اﻣﺮﻳﻜﺎ از وام دادن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺘﻲ
ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در اﻳﺠﺎد
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻔﺖ در اﻳﺮان و ﻳﺎ ﺻﺪور
ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﺮان ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﻤﻜﺎري
ﻛﻨﺪ .ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻛﻪ دو ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﭙﺎه و
ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.

* ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ در
ﺑﺎره ﺗﺪاﺑﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮﺿﺪ اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﻨﺪ
اﻣﺎ از ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ از وﺿﻊ و اﺟﺮاي
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ
اﻳﺮان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
◄ در  10دﺳﺎﻣﺒﺮ ،آﺳﻮﺷﻴﺘﺪﭘﺮس از
ﺑﺮوﻛﺴﻞ ،از ﻗﻮل ﻳﻚ ﻣﻘﺎم اﺗﺤﺎدﻳﻪ
اروﭘﺎ ،ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﺮ
اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺟﻬﺎن در
ﻫﻔﺘﻪ اي ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ
در ﺗﺪاﺑﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ
اﺗﺨﺎذ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ،ﻣﺪﻳﺮان ادارات
ﺳﻴﺎﺳﻲ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي  1+ 5در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ دﻳﺪار
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در واﺷﻨﮕﺘﻦ ،دو ﺗﻦ از
ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﻣﻴﺪوارﻳﻢ در آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ آﻳﻨﺪه ،ﺟﻠﺴﻪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ در  15دﺳﺎﻣﺒﺮ اﻋﻼن
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
◄ در  11دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2009ﺧﺒﺮﮔﺰاري
ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺳﺮان اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ،در اﺟﺘﻤﺎع
ﺧﻮد ،ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه
اﻳﺮان از ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﻤﻲ
ﺧﻮد ،ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺰﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻨﻲ ﺑﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ
ﻧﺪﻫﺪ ،اﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﺎ وﺿﻮع و اﺟﺮاي
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 27ﻛﺸﻮر اروﭘﺎﺋﻲ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ آﻣﺎده ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ
اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در وﺿﻊ و
اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :اﺻﺮار اﻳﺮان ﺑﺮ
رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ﺗﻌﻬﺪﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺧﻮد و ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادن اﻳﺮان ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
درﺧﻮر دارد.
ﻫﺮﮔﺎه اﻳﺮان از ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ آژاﻧﺲ
ﺗﻦ زﻧﺪ ،اﺗﺤﺎدﻳﻪ در ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ از
وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان،
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
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* آﻳﺎ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ اردوﻏﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺮده
اﻧﺪ اﻳﺮان و اﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از راه ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ اﻧﺠﺎم
ﮔﻴﺮﻧﺪ؟:
◄ در  7دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2009آﺳﻮﺷﻴﺘﺪﭘﺮس
از واﺷﻨﮕﺘﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ اوﺑﺎﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ را ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻫﺪﻓﻬﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻳﺮان و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻛﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ،
اردوﻏﺎن ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از
دﻳﺪارش در ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اوﺑﺎﻣﺎ،
اردوﻏﺎن در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﮔﻔﺖ:
دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ راه و روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي
ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺮﻛﻴﻪ دﻟﻴﻠﻲ
ﺑﺮاي وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ
اﻳﺮان ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﺪ.
در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮك،
اوﺑﺎﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ زودي درﭘﻲ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻪ اﻳﺮان
ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ
آﻗﺎي ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮدم
اﻫﻤﻴﺘﻲ را ﻛﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ دارد ﻛﻪ اﻳﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﺪ
و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻼح
اﺗﻤﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد .ﻣﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورم ﻛﻪ
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻮق
دادن اﻳﺮان در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ.
◄ در  7دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2009ژروزاﻟﻢ ﭘﺴﺖ
اﻃﻼع داده اﺳﺖ:
● در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي اوﺑﺎﻣﺎ و اردوﻏﺎن ،ﻗﺮار
ﺑﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ
اﻳﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎن
ﻳﺎﻫﻮ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ
ﺳﺎرﻛﻮزي ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ ،او ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻳﻦ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﻨﺪ.
● اوﺑﺎﻣﺎ از اردوﻏﺎن ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ
وﺿﻌﻴﺖ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ
اﺳﺘﻤﺪاد ﻛﺮده اﺳﺖ.
● و ﻧﻴﺰ ،اوﺑﺎﻣﺎ – ﻛﻪ اردوﻏﺎن را دوﺳﺖ
ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ – از
او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،در رواﺑﻂ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و
ﺳﻮرﻳﻪ و ﻧﻴﺰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺑﺎزﮔﺮدد.

* ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺘﻜﻲ :اﻳﺮان آﻣﺎده
ﻣﺒﺎدﻟﻪ اوراﻧﻴﻮم  3/5درﺟﻪ ﺑﺎ
اوراﻧﻴﻮم  20درﺟﻪ در ﺟﺰﻳﺮه
ﻛﻴﺶ اﺳﺖ:
◄ در  12ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2009ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺘﻜﻲ
در ﺑﺤﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎ اﺻﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
)اﻟﺒﺮادﻋﻲ( را ﻗﺒﻮل ﻛﺮده اﻳﻢ .اﺧﺘﻼف
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺎزوﻛﺎر اﺟﺮاي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﺖ.
اﻳﺮان ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول،
 400ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اوراﻧﻴﻮم ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﺳﻪوﻧﻴﻢ درﺻﺪ را در ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ
ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ و در ازاي آن آژاﻧﺲ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ اوراﻧﻴﻮم ﺑﺎ
ﻏﻠﻈﺖ  20درﺻﺪ را در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ
ﻛﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ.
او اﻓﺰوده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ  10ﺗﺎ
 15ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﻧﻴﺎز دارد و از
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎن ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﺪ.

* ژﻧﺮال ﺟﻴﻤﺲ ﺟﻮﻧﺲ ﻣﺸﺎور
اﻣﻨﻴﺘﻲ اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﻬﻠﺖ اﻳﺮان را ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲ داﻧﺪ و
ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن
رژﻳﻢ ﻧﻴﺴﺖ:
◄ در  14دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2009روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﮕﺎرو
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ژﻧﺮال ﺟﻴﻤﺲ
ﺟﻮﻧﺲ ،ﻣﺸﺎور اﻣﻨﻴﺘﻲ اوﺑﺎﻣﺎ ،اﻧﺘﺸﺎر داده
اﺳﺖ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و
اﻳﺮان .در ﻣﻮرد اﻳﺮان ،ژﻧﺮال ﺟﻮﻧﺲ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺮان ،اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﻴﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎ و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﺮان ﻓﺮﺻﺘﻲ را
ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﻣﻐﺘﻨﻢ
ﻧﺸﻤﺮده اﺳﺖ و ﻣﻬﻠﺘﻲ ﻛﻪ دارد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ  2009اﺳﺖ.
و ﭼﻮن ﻓﻴﮕﺎرو از او ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ :آﻳﺎ
ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺠﺎزات ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﻲ
ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﻳﻢ اﻳﺮان
ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﺪ:
ﮔﻔﺘﻨﺶ آﺳﺎن اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺶ
ﻣﺸﻜﻞ .راﺳﺘﻲ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻧﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ در ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ
رژﻳﻢ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ روي
دﻫﺪ ،ﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ آن ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد...
دوﻟﺖ اﻳﺮان در ﮔﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ دروﻧﻲ
اﺳﺖ .ﺑﺴﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ
اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ در ﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﻲ اﺳﺖ .اﻣﺎ در
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﮔﺮﻓﺘﺎري رژﻳﻢ اﻳﺮان ،ﺗﻐﻴﻴﺮي در رﻓﺘﺎر
ﻣﺎ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و
روﺷﻦ و ﺧﻮب اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم،
اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ ﺑﺎ آن را رﻓﺘﺎري ﺟﺪي ﻧﻜﺮده
اﻧﺪ.
ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن ،روﺳﻴﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ
روش و ﺷﻜﻴﺒﺎﺋﻲ ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
روﺳﻴﻪ درك ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺳﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﺎ
دارد ﻟﺒﺮﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﮔﺮ اﻳﺮان ﻛﺎر
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﻧﻜﻨﺪ ،ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎه ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮي روي دﻫﺪ.

* ﻧﻴﻮزوﻳﻚ ﻫﺸﺪار ﻣﻲ دﻫﺪ :ﺑﺎ
وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﻴﺪ:
◄ در  10دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2009ﻣﺠﻠﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ
ﻧﻴﻮزوﻳﻚ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﻮول اﺑﺴﺮواﺗﻮر
 11دﺳﺎﻣﺒﺮ( ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﺸﺪار
داده اﺳﺖ :ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ
ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﻜﻪ رژﻳﻢ را
ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻨﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان را
ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭼﺮا ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺣﺎﻛﻢ
آن را ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻜﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد
ﻛﻪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ژوﺋﻦ )ﺧﺮداد( ﺑﺪﻳﻦ
ﺳﻮ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﻳﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﺷﻨﻜﺘﻦ ،ﻓﺸﺎر ﮔﺮوﻫﻬﺎﺋﻲ
ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺗﺨﺎذ روﺷﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي
ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ،
ﻛﺎﻣﻼ  ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن

آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻗﺒﻀﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ ﻧﻪ
ﻏﻢ وﻃﻦ را ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﺮدم را و
ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﺟﻤﻊ ﺑﺮدن و
ﺧﻮردن اﺳﺖ:
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﻴﺒﻪ ﺧﺒﻴﺜﻪ ﺷﺪ:
ﺑﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدآور ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت
دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را ﺑﻪ ﺿﺪ
آن ﺑﺪل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
دﻳﻦ را ﺑﻪ ﺿﺪ دﻳﻦ ﺑﺪل ﻛﺮد .اﻣﺎ ﺳﭙﺎه
و ﺑﺴﻴﺞ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﻮد ﺑﺪل ﻛﺮد ﺗﺎ
از آﻧﻬﺎ اﺑﺰار ﺳﺮﻛﻮب ﮔﺮي ﺑﺴﺎزد:
در اواﺋﻞ اﻧﻘﻼب ،ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﭘﻲ آن
ﺷﺪ ﻛﻪ »ارﺗﺶ  20ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ« اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق ،ﻗﺮار ﺷﺪ
ﺑﺴﻴﺞ در ﻛﻨﺎر ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه از وﻃﻦ
دﻓﺎع ﻛﻨﺪ .آن زﻣﺎن ،ﺑﺴﻴﺞ را »ﺷﺠﺮه
ﻃﻴﺒﻪ« ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻬﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز
رژﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺮاي ﺳﺮﻛﻮب
ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻴﺰ »ﺷﺠﺮه
ﺧﺒﻴﺜﻪ« ﻣﻲ ﺷﺪ.
در آن روزﮔﺎر ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ
ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺞ از ﻣﺮدم ﺑﻮد و ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻴﺪ در
ﺧﻂ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺮادش در
ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﻓﺪاﻛﺎري ﻣﻲ ﻛﺮﻧﺪ.
در آن روزﮔﺎر ،ﻣﺮدم ﺣﺎﻣﻲ ﺑﺴﻴﺞ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ
آن در ﻣﻲ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ از اﺳﺘﻘﻼل
ﻛﺸﻮر دﻓﺎع ﻛﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ زﻣﺎن آن رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ
ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪرت ﺣﺎﻛﻢ در
آﻳﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﻨﻨﺪ .ﺟﻨﮕﻲ ﻛﻪ  8ﺳﺎل ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺴﻠﺢ اول و
ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺪل
ﻛﻨﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮد .ﭼﻮن ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺟﺎم
زﻫﺮ را ﺳﺮﻛﺸﻴﺪ ،ﺳﺎه و ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻴﺰ
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ وارد ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﺷﻮﻧﺪ .در آﻏﺎز ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺪاﻫﺎﺋﻲ را
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮان ﺳﭙﺎه در
اﻗﺘﺼﺎدي و دوﻟﺖ ﺷﻐﻞ داده ﺷﺪ و
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
روز ﺑﻪ روز ،ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺳﭙﺎه در دوﻟﺖ و
اﻗﺘﺼﺎد اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﺪ .در دوران
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﺎﺗﻤﻲ ،ﺳﺮان ﺳﭙﺎه و
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺞ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري  ،1384ﻓﺮﺻﺘﻲ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ
ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد را ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
رﺳﺎﻧﻨﺪ .از آن ﭘﺲ ،دوﻟﺖ را از آن
ﺧﻮد ﻛﺮدﻧﺪ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  22ﺧﺮداد
 ،1388ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ ،اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد را ،ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺷﺮوع رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد ،ﺷﺠﺮه ﻃﻴﺒﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﺷﺪ،
ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺷﺠﺮه ﺧﺒﻴﺜﻪ اي ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرش
ﺳﺮﻛﻮب روز ﻣﺮه ﻣﺮدم ﺷﺪ .ﺳﭙﺎه در
ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  60ﻧﻘﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در
ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ،ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﻲ اول ﺷﺪ و
ﺑﺮ دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺖ.
روﺷﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﺬارد،
ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻘﻞ از او ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺴﻴﺞ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد
و وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺮدم ﺷﺪ :ﺑﺴﻴﺞ ﺣﺎﻣﻲ
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ
اﺳﻼم و دﻳﻦ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،در دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻫﺮ ﻛﺎري ،ﻣﺠﺎز ﺷﺪ.
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﺻﺪاي
روزاﻓﺰون،
آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﺎﺳﺖ،
اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﭼﻪ ﺑﺎ ﻛﻔﻦ و ﭼﻪ ﺑﻲ ﻛﻔﻦ و
ﭼﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ و ﭼﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس
ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن آن ﻣﻲ
ﺷﺪ .و ﻛﺎرش ﺳﺮﻛﻮب و آﺗﺶ زدن و
ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻛﺮدن و ﺿﺮب وﺟﺮح ﺷﺪ .
ﺑﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻜﺎر ﺷﺪن ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،ﺑﺴﻴﺞ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
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ﺗﻮپ ﺧﺎﻟﻲ!
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺸﺖ .ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد آن وارد
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ رﺳﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ و
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻟﺸﮕﺮ ﻫﺎي ﻋﺎﺷﻮرا – اﻟﺰﻫﺮا –
ﻛﺮﺑﻼ و  ...ﺷﺪﻧﺪ .از اﻳﻦ زﻣﺎن ،ﺑﺴﻴﺞ
دو ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد :ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﭙﺎه در آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻧﻴﺮوي
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ از
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﺴﻴﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ اﻣﺎ در
ﺟﻴﺐ اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﻠﺤﻪ اﺳﭙﺮي ﻓﻠﻔﻞ و
ﺑﺎﺗﻮم ﺑﺮﻗﻲ و ﺷﻮك اور و ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ
ﭼﺎﻗﻮ و زﻧﺠﻴﺮ و  ...ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﭙﺎه
و ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺞ ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻘﺶ
ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺑﻪ
ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺳﺮﻛﻮب
ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دزدﻳﺪه ﺷﺪن آراﻳﺸﺎن
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ زدﻧﺪ.
از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻌﻔﺮي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه
ﺷﺪ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺳﭙﺎه را درون ﻛﺸﻮر
ﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺎه را اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﺮد ،ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي و ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮم
ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن روي ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ دارﻧﺪ .ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮگ رژﻳﻢ
آﺷﻜﺎر ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺘﺒﺪان را
ﺗﺮﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .از دﻳﺪ ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪه اي از اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎن ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ،ﺳﻮﭘﺎپ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ
ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ درﺳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺷﺪ ،رژﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ
ﺑﺎزﮔﺮدد .ﻓﻀﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎز ﺷﺪ و رﻗﺎﺑﺘﻬﺎي
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎي ﺻﻨﺪوق و اﻧﺪاﺧﺘﻦ رأي
ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق را دادﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺆﺛﺮي روي ﻧﺪﻫﺪ و ﺷﻜﺴﺖ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﭘﻴﺮوزي ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻮﺳﻮي ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺮح دﻳﮕﺮي
در ﺳﺮ داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ از »وﻟﻲ اﻣﺮ« ،ﺑﻪ رژﻳﻢ
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻲ را ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ ﻛﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﺳﺮﻛﻮب ﻛﻨﺪ و آب از آب
ﺗﻜﺎن ﻧﺨﻮرد .ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ 23 ،ﺧﺮداد
 ،88روﺷﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي
ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن و رﻫﺒﺮﺷﺎن ،ﻏﻠﻂ از آب
درآﻣﺪه اﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﺳﭙﺎه ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺰء ﻧﻴﺮوي زﻣﻴﻨﻲ ﺳﭙﺎه ﺷﺪ.
در ﻛﻮدﺗﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ  22ﺧﺮداد و
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﺴﻴﺞ ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻟﺸﻜﺮ ﻫﺎي ﺳﻴﺪ اﻟﺸﻬﺪا و ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل
اﷲ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺸﺘﺎر ﻣﺮدم در
ﺑﻌﺪا ،ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ،در

ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺷﺪ.
آدم ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ،ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮد .ﻧﻴﺮوﻫﺎي
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺳﭙﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪﻧﺪﻛﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﻫﺎي ﺗﻔﻨﻜﻬﺎي دورﺑﻴﻦ دار و دور زن،
ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ را آﻧﻬﺎ ﻧﻜﺸﺘﻪ اﻧﺪ .ﻳﻚ
زﻣﺎن ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﺮدم ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﭼﻮن دروﻏﻲ
رﺳﻮا ﺑﻮد ،دروغ دﻳﮕﺮي را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ:
ﻗﺘﻠﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و اﺳﺮاﻳﻴﻠﻲ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ» .ﺣﺰب اﻟﻠﻬﻲ« ﻫﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﺘﻞ ﻧﺪا
آﻗﺎ ﺳﻠﻄﺎن را اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ او ،ﻣﺄﻣﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ!
اﻣﺎ اﻳﻦ دروﻏﻬﺎ ﺿﻌﻒ ﻣﻔﺮط واواك و
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺮوي
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮي را ﺑﺮ
ﻣﻼء ﻛﺮدﻧﺪ .ﺿﻌﻒ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،از زﺑﺎن ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ،در ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ
او زﺑﺎن ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻜﺎر ﻧﺒﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اي
ﻛﻪ ﺧﺎص او اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻫﺸﺪار
داد دارد ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و ﻧﻈﺎم ﺑﺎزي
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﻴﺞ در ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ
ﻛﺎﻣﻞ »ﺷﺠﺮه ﻃﻴﺒﻪ« ﺑﻪ »ﺷﺠﺮه ﺧﺒﻴﺜﻪ«
ﺷﺪﻧﺪ:
● اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﺑﻮد ﺑﻴﺶ از 16
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻛﺮده

اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن آﺷﻜﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ 10
درﺻﺪ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻧﻴﺰ در ﻋﻀﻮﻳﺖ
ﺧﻮد ﻧﺪارد و از اﻋﻀﺎ ،ﺷﻤﺎر اﻧﺪﻛﻲ
ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ در ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ آراي ﻣﺮدم و
ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺮدم ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
● رژﻳﻢ ﻣﺪﻋﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو در دو
ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻌﺎل و
ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮر را در ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد
دارﻧﺪ و رﻫﺒﺮ ﻧﺎ آﮔﺎه ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻮر داد
ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ »اﻧﻘﻼب ﻧﺮم«
ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺤﻚ ﺧﻮردن دروﻏﻲ ﻛﻪ
»رﻫﺒﺮ« ﺑﺎور ﻛﺮده ﺑﻮد ،زﻳﺎد ﺑﻄﻮل
ﻧﻴﺎﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﺗﻮان
اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم را ﻧﺪارد .ﻟﺬا
دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﻪ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺳﭙﺎه – ﻧﻴﺮوي زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﭙﺎه
ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺮو روﺑﺮو ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻴﺎز داﺷﺖ .ﻧﻘﺪي،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﻨﺶ ﻣﺮدم در  13آﺑﺎن،
 3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺴﻴﺠﻲ را ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﻌﺎل ﻛﻨﺪ .دروﻏﻲ ﺑﺲ ﺑﺰرگ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ او ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻴﺪاﻧﺪ اﮔﺮ
آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻴﺮو در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮاﺳﺮ
ﻛﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ
اﻳﺮان اﺳﺖ و ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ» ،آراﻣﺶ« اﻳﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺧﺒﺮي
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  200ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ را ﺑﺴﻴﺞ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﻢ از
ﺳﭙﺎه و ﻫﻢ از ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﻫﻢ
ﺑﺴﻴﺠﻲ و ﻫﻢ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ و دﻳﮕﺮ
ﻣﺰدوران در ﺧﺪﻣﺖ رژﻳﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ.
● ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎﻓﻆ
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﺎﻳﺐ ﺑﺮﺣﻖ اﻣﺎم
زﻣﺎن ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮﻳﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و آﺷﻜﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮاﺳﺘﻲ ﺷﺠﺮه ﺧﺒﻴﺜﻪ اي ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ
اﻓﺮادﺷﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ در آﻣﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ زده
اﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ،ﺧﻮاﻫﺮ زاده اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد ،در ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از اﻓﺮاد
ﺑﺴﻴﺞ وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 500
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺸﻜﺮ از ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن
آراﻣﺶ در ﺗﻬﺮان ،داده اﺳﺖ .اﻳﻦ
دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﺗﺎ ﻛﺠﺎ از ﺧﺪا ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﺷﺪه
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺑﻪ
ﺟﺎن ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ و از
ﻫﻴﭻ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﻓﺮو ﮔﺬاري ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﻴﺶ از راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ  13آﺑﺎن ﻧﻴﺰ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺧﺒﺮ ،ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻓﺮاد،
ﭼﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  400ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺮدم داده اﺳﺖ.
او ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :در اﻳﻦ
راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ،ﻫﺮ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﻛﻪ ﻓﺮدي را
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ،ﻣﺒﻠﻎ 250
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺎداش ﺑﻪ وي داده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .
در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ 100 ،ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در روز
ﻣﻲ دادﻧﺪ .اﻣﺎ اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم و
ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪن ﻗﻮاي ﺳﺮﻛﻮب ،رژﻳﻢ را
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻛﺮد ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎداش روزاﻧﻪ
ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﺪاﺟﻮي
ﺑﺴﻴﺠﻲ آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ،اﻳﻦ روزﻫﺎ ،ﺑﻪ
ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻲ ﻣﺰدور ﺑﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻧﻘﺶ
آﻧﻬﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﺠﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﺴﺎﻧﻲ
دارد ﻛﻪ در ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي وﺳﺘﺮن ،ﻧﻘﺶ
ﻣﺰدور و ﭘﺎداش ﺑﮕﻴﺮ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻧﻴﺮوي ﺑﺴﻴﺞ ﺟﺎﻳﺰه ﺑﮕﻴﺮ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﺴﻴﺠﻲ ﻛﻪ در ﺧﻂ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺮدم ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻜﻲ
داﻧﺴﺖ .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد
ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ از
ﻣﻬﺮه ﻫﺎي رده ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺟﺰ
ﻣﺰدوران و ﺟﺎﻳﺰه ﺑﮕﻴﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎر ﻓﺎﺳﺪ ﻛﺮدن اﻓﺮاد
ﺑﺴﻴﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺞ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ
ﭘﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﻴﺮي اﻓﺮاد
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ،در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﺪود  150ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و اﻣﺴﺎل
ﺣﺪود  250ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ از

ﺻﻨﺪوق ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،ﺑﻌﻨﻮان وام درﻳﺎﻓﺖ
ﻛﺮده اﻧﺪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ – دردو ﺷﻤﺎره ﭘﻴﺶ،

اﺳﺎﻣﻲ اﻓﺴﺮان ﺳﭙﺎه ﺣﺎﻣﻲ ﻛﻮدﺗﺎ درج
ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﺎﻣﻲ اﻓﺴﺮان دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در
ﻛﻮدﺗﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ
ارﺳﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ:

 -274اﺣﻤﺪي ،ﻋﻠﻲ ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﭙﺎه
ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎدﻣﺎن ﺷﻬﺪاي ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺒﻴﻦ
 -275اﺧﺒﺎري ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﺸﻜﻮك اﻳﺮان در ﻟﻨﺪن
 -276آذرﻣﻜﺎن ،ﻣﻬﺪي ،ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﻛﺸﻮر
 -277اﺳﺪ اﻟﻠﻬﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﭙﺎه
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺗﻴﭗ ﻳﻚ اﻧﺼﺎر اﻟﻨﺒﻲ
 -278اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه در
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ
 -279اﺻﻼﺣﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﭙﺎه
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ اﺣﺮار ﻓﺎرس
 -280اﻓﺸﺮدي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ،ﺳﺮدار
ﺳﭙﺎه و از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در
دوران ﺟﻨﮓ و از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران.
 -281اﻣﺮاﻟﻠﻬﻲ ،رﺿﺎ ،ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه از
ﺳﺮداران ﺳﭙﺎه و ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻮراي
اﻣﻨﻴﺖ
 -282اﻣﻴﺮي ،ﺳﻠﻤﺎن ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﭙﺎه،
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان در
دادﮔﺴﺘﺮي ﻓﺎرس
 -283اﻣﻴﺪي ،ﻣﻬﺮداد ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﭙﺎه
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﻠﻴﺲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
 -284اﻛﺒﺮ ﺷﺎﻫﻲ ،ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه در
ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
 -285ﺑﺎﻗﺮي ،ﻋﻠﻲ ،ﻣﻌﺎون ﺷﻮراي
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران .
 -286ﺑﺨﺘﻴﺎري ،ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺴﻴﺞ اﺳﺎﺗﻴﺪ
 -287ﺑﺸﺎرﺗﻲ ﺟﻬﺮﻣﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ،
ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن اﻃﻼﻋﺎت و
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران –
 -288ﺑﺸﻴﺮي ،ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺳﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﺎرس ،ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
 -289ﺑﻲ ﻏﺶ ،ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﻣﺠﻠﺲ از اراك
 -290ﺗﺴﻠﻄﻲ ،ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،از دوﺳﺘﺎن
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي وزارت ﻧﻔﺖ.
وي از دوﺳﺘﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺦ ﻋﻄﺎر و
زرﻳﺒﺎﻓﺎن و ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ .
 -291ﺗﻘﻲ زاده ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آﻣﻮزش از
راه دور وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش .وي
ﻗﺒﻼ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺣﺮاﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم
ﻧﻮر ﺑﻮد .او ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -292ﺗﻬﺮاﻧﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ،ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻨﻴﺖ
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن .او از ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت
و اﻣﻨﻴﺖ و ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ .
 -293ﺛﺎﺑﺘﻲ ،رﺋﻴﺲ ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
و ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران .
 -294ﺟﻌﻔﺮي ،اﺻﻐﺮ ،ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آﮔﺎﻫﻲ ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
آﻏﺎز ﻣﺠﺪد اﺟﺮاي ﺣﺪود ﺷﺮﻋﻲ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
 -295ﺟﻠﻴﻠﻲ ،ﺳﻌﻴﺪ ،ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه ،دﺑﻴﺮ
ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ
 -296ﺟﻠﻴﻠﻲ ،وﺣﻴﺪ ،ﺑﺮادر ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻠﻴﻠﻲ
و ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻫﻤﻜﺎر زاﻛﺎﻧﻲ .
 -297ﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﻋﻠﻲ ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﭙﺎه
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
 -298ﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ،ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران و ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل روزﻧﺎﻣﻪ
ﺟﻮان.
 -299ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎن ،اﻣﻴﺮ ﻃﺎﻫﺮ ،ﻋﻀﻮ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران وﻣﺴﺌﻮل وب ﺳﺎﻳﺖ
ﻗﺎﻧﻮن .
 -300ﺣﺴﻴﻨﻲ ،اﻓﺴﺮ ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ در
ﻛﻬﺮﻳﺰك
 -301ﺣﻘﺎﻧﻲ ،ﺣﺴﻦ ،از اﻋﻀﺎي ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران .
 -302ﺣﻜﻴﻢ ﺳﻮري ،از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران و ﻣﺸﺎور ﻣﺴﻌﻮد ده ﻧﻤﻜﻲ در
ﻓﻴﻠﻢ اﺧﺮاﺟﻲ ﻫﺎ .
 -303ﺣﻴﺪري ،ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ،ﻋﻀﻮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﺸﻜﻮك اﻳﺮان در
ﻟﻨﺪن
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 -304ﺧﻤﺲ آﺑﺎدي ،از اﻋﻀﺎي ﻧﻴﺮوي
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ در زﻧﺪان ﻛﻬﺮﻳﺰك
 -305ﺧﻴﺮﻳﺎن ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ،ﻣﺸﺎور اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭼﻤﺎﻗﺪار و ﻋﻀﻮ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران .
 -306دﻫﻘﺎن ،ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
درود و ازﻧﺎ در ﻣﺠﻠﺲ
 -307داﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮ ،ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه
 -308دﻟﻴﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
در ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﻧﺘﺤﺎري .
 -309ده ﻧﻤﻜﻲ ،ﻣﺴﻌﻮد ،از ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران از اﻋﻀﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ
ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺎ در ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه
داﻧﺸﮕﺎه – اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﻪ
اﺧﻴﺮا ﻓﻴﻠﻢ ﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .
 -310دوﺳﺖ ﻋﻠﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ،ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه
ﻗﺪس – ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن –
ﻗﺎﺿﻲ ﺷﺮع – دﺑﻴﺮ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد – ﻗﺎﺿﻲ دادﮔﺎه ﻗﺘﻞ ﻫﺎي
ﻣﺤﻔﻠﻲ ﻛﺮﻣﺎن – از ﻫﻮاداران ﻣﺼﺒﺎح
ﻳﺰدي
 -311ذواﻟﻔﻘﺎري ،ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ  ،ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ،رﻳﻴﺲ ﮔﺮوه ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺒﺰ
ﻋﻠﻮﻳﺎن
 -312زارﻋﻲ ،رﺿﺎ ،ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي وﻳﮋه ﻧﻮﭘﻮ
 -313زﻧﺪوي  ،ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ،ﺳﺮﻫﻨﮓ
ﺳﭙﺎه ،ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻨﻴﺎد ﺗﻌﺎون
ﺑﺴﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﻮﻧﻲ
ﺻﻨﺪوق ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﻬﺮ
 -314رﺟﺒﻲ ،اﻛﺒﺮ ،از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺴﻴﺞ
اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ .
 -315ﺳﺒﺰﻗﺒﺎﻳﻲ ،ﻣﺠﻴﺪ ،ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﺴﻴﺞ در اﺻﻔﻬﺎن .
ﺷﻮراي
ﻋﻀﻮ
ﺳﺒﻘﺘﻲ،
-316
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﺪا و
ﺳﻴﻤﺎ و ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران .
 -317ﺳﺠﺎدي ،ﺳﻴﺪ ﻫﺎدي ،ﻣﻌﺎون
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻨﺎوري
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮات و
ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران .
 -318ﺻﺒﺎﻏﻴﺎن ،اﺻﻐﺮ ،از اﻋﻀﺎي
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران و از ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺘﮕﻴﺮي و
ﺿﺮب وﺷﺘﻢ ﻣﺒﺎرزان
 -319ﺻﺪاﻗﺖ ،از اﻋﻀﺎي ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران و رﻳﻴﺲ زﻧﺪان اوﻳﻦ .
 -320ﻃﻼﻳﻲ ،رﺿﺎ  ،ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه ،ﻋﻀﻮ
ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﻣﻌﺎون ﻧﻴﺮوي
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺳﺎﺑﻖ
 -321ﻋﺎﺑﺪي  ،ﺣﺴﻦ ،رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،از اﻋﻀﺎي ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران
 -322ﻋﺎﻣﺮﻳﺎن،از اﻋﻀﺎي ﻧﻴﺮوي
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ در زﻧﺪان ﻛﻬﺮﻳﺰك
 -323ﻋﺒﺎدي ،از ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت و
اﻣﻨﻴﺖ و ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران .
 -324ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻲ ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ،ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺮوي وﻳﮋه – ﻧﻮﭘﻮ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل
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 -325ﻋﺮب ﭘﻮر ،ﻋﻠﻲ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﭗ اﻣﺎم ﺻﺎدق .
 -326ﻋﺴﮕﺮ ،ﺳﻌﻴﺪ ،ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
و دﺧﻴﻞ در ﺗﺮور ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎرﻳﺎن .
 -327ﻋﺴﮕﺮي ،ﻋﻠﻲ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ
دور ﻫﻔﺘﻢ و ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران .
 -328ﻋﺴﮕﺮي ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ،ازاﻋﻀﺎي
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺞ و ﺳﭙﺎه در اﺻﻔﻬﺎن .
 -329ﻓﺎﻃﻤﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﺳﺮﻫﻨﮓ
ﺳﭙﺎه ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺎرس
ﻣﺒﻴﻦ و ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮﻛﺖ
اﻃﻬﺮآب
 -330ﻓﺘﺎح  ،ﺑﺮادر ﺳﺮدار ﭘﺮوﻳﺰ ﻓﺘﺎح
وزﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺮو
 -331ﻓﺮج زاده اﺻﻞ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ،ﻋﻀﻮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﺸﻜﻮك اﻳﺮان در
ﻟﻨﺪن
 -332ﻓﺮخ ﻧﮋاد ،ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه ،ﻣﻌﺎون
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان از ﺳﺮداران ﻣﺎﻟﻲ
 -333ﻓﺮﻫﻲ ،ﻣﻬﺪي ،ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه،
رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮا  -ﻓﻀﺎ
 -334ﻓﻼح،از اﻋﻀﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
در زﻧﺪان ﻛﻬﺮﻳﺰك
 -335ﻓﻴﺮوزاﺑﺎدي ،از ﻣﻌﺎوﻧﺎن واواك و
ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
 -336ﻛﻌﺒﻲ ،ﻋﺒﺎس ،ﺳﺮﮔﺮد ﺳﭙﺎه ،از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
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 -337ﻛﻼﻧﺘﺮي ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،رﺋﻴﺲ ﻧﻬﺎد
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ رﻫﺒﺮي در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه
 -338ﮔﻠﺮﻳﺰ ﺧﺎﺗﻤﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ،
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻨﻴﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻓﺎرس و
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﻌﺎون ﻓﺎرس
 -339ﻣﻨﺼﻮري زاده ،ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ
واواك ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻛﺮﻳﻤﻲ
 -340ﻣﺎﻛﺎن ،از اﻋﻀﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
در زﻧﺪان ﻛﻬﺮﻳﺰك
 -341ﻣﺤﻤﺪي ،ﺳﺮدار ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ،
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ در ﺑﺴﻴﺞ
 -342ﻣﻄﻬﺮ ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﺳﺪار  ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻳﮕﺎن وﻳﮋه ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻮﭘﻮ
 -343ﻣﻈﻔﺮ ﺷﻤﺲ ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه ،ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻧﻴﺮوي
اﻳﺮان
 -344ﻣﻌﺘﻤﺪ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺴﺌﻮل
دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ در ﺳﭙﺎه ﮔﻴﻼن
و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
 -345ﻣﻌﺘﻤﺪ ،ﻋﺰت اﷲ ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻴﭗ اﻣﺎم ﺻﺎدق
 -346ﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،ﺳﺮدار
ﺳﭙﺎه در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺷﻜﻲ
 -347ﻣﻮﺳﻮي،از اﻋﻀﺎي ﻧﻴﺮوي
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ در زﻧﺪان ﻛﻬﺮﻳﺰك
 -348ﻧﺎدري ،ﺳﻌﻴﺪ ،از اﻋﻀﺎي ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران .
 -349ﻧﺎﻇﻤﻲ ،ﺧﺴﺮو ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﭙﺎه،
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
 -350ﻧﺎﻇﻤﻲ ،ﻣﻨﺼﻮر ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﭙﺎه،
ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ ﺳﭙﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺎرس
و...
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه
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آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻧﺪازه ﺳﻠﻄﻪ ﺳﭙﺎه را ﺑﺮ
دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﭙﺎه ﺑﺮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺮور و ﺳﺮﻛﻮب.

ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
6● ﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭼﻤﺎﻗﺪار و
ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ:
 ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪﻧﺪرت ﭘﻴﺮاﻫﻨﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻜﻲ ﻣﻲ
ﭘﻮﺷﻨﺪ .
 آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ رويﺷﻠﻮار ﺧﻮد ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ .
 ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻫﺎي اﻧﻬﺎ داراياﺳﺘﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ وﻳﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻳﻲ اﺳﺖ
.
 ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﺷﻠﻮارﻫﺎي ﭘﺎرﭼﻪ اي ﻳﺎﻛﻤﺎﻧﺪوﻳﻲ و ﺑﺴﻴﺠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
 ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻬﺎدر ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎص ازﭘﻴﺮاﻫﻦ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﻘﻪ اﺧﻮﻧﺪي و ﺑﺮ روي
ﺷﻠﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
 ﻣﻌﻤﻮﻻ دﻛﻤﻪ ﺑﺎﻻي ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻫﺎي اﻧﻬﺎﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .
 اﻧﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ داراي ﺻﻮرﺗﻲ رﻳﺸﻮﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
 -1رﻳﺶ ﻫﺎي اﻧﺒﻮه ﺗﺎ زﻳﺮ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ و
 -2رﻳﺶ ﻫﺎي ﻧﺨﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ از ﭼﺎﻧﻪ
اوﻳﺰان اﺳﺖ و
 -3رﻳﺶ ﻫﺎي ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
و ﭼﺎﻧﻪ
 اﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻬﺮه اي ﺧﺸﻦ و ﻋﺒﻮسدارﻧﺪ زﻳﺮا ﺧﻨﺪه را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﮔﻨﺎه ﻣﻲ
داﻧﻨﺪ .
 از ﻛﻔﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ ورزﺷﻲ وﺟﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
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ﺗﻮپ ﺧﺎﻟﻲ!
 اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺑﺮ روي
زﻣﻴﻦ ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ .
اﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺗﺴﺒﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﻟﺐاﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺟﻨﺒﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎ و
ورد ﻫﺴﺘﻨﺪ .
 اﻓﺮاد رده ﺑﺎﻻي اﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ دروﻏﮕﻮ وﺷﻴﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺳﻼم و وﻻﻳﺖ ﻓﺮﻳﺐ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ .
 اﻓﺮاد رده ﺑﺎﻻي اﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ازوﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي
ﺑﺴﻴﺎري رﺳﻴﺪه اﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺎوداري
ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺨﺸﻲ – زﻣﻴﻨﺪاري ﺛﻔﺮي ﺗﺒﺎر –
اژاﻧﺲ داري ﺣﺴﻴﻦ اﷲ ﻛﺮم – ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و وارداﺗﻲ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﻘﺪي
– ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻏﻔﻮر درﺟﺰي –
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي وﺳﺎﻳﻞ اﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ ﺑﺬرﭘﺎش
– ﺻﺎدرات و واردات ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻧﺒﻮي و
ﻓﺮزﻧﺪش – ﺷﺮﻛﺖ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ و
ﺗﻨﻘﻼت و زﻳﺮه ﻋﺴﮕﺮ اوﻻدي و ﺑﺮادرش
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن زﻳﺮه ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
– ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﻴﻠﻢ ﺳﺎزي ﺳﻠﺤﺸﻮر و ﻧﻮري
زاد و ده ﻧﻤﻜﻲ – ﺷﺮﻛﺖ واردات
وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﺎﻫﻨﺮ – ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺘﻲ
ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر  -و...
 اﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺳﻼح ﺳﺮد وﺑﺎﺗﻮم ﺑﺮﻗﻲ و اﺳﭙﺮي ﻓﻠﻔﻞ و اﺷﻚ اور
ﻫﺴﺘﻨﺪ .
 ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﻘﺮار و ﻣﻼﻗﺎت اﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻدﺧﻤﻪ ﻫﺎ – ﻫﻴﺎت ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺧﺎص و
ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﻬﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در
ﺟﻠﺴﺎت ان ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎص ﻧﻮﺣﻪ
ﺧﻮاﻧﻲ – ﻋﺰاداري را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻲ اورﻧﺪ و
ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎ و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺰرﮔﺎن
ﺧﻮد ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  .در زﻳﺮ ﻧﺎم
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎص اﻧﻬﺎ اورده ﻣﻲ
ﺷﻮد .
 ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﻴﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ دﻫﺎناﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮع ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ذاﺗﻲ در ﺣﻴﻦ اداي ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻒ اﻟﻮد
ﻣﻲ ﮔﺮدد .
 ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﭼﺸﻤﺎن اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎم
درﮔﻴﺮي ﻛﻪ اﺻﻼ ﮔﻮﻳﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ و دﻳﺪ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ
وﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
زن و ﻳﺎ ﻣﺮد و ﻳﺎ ﻛﻮدك و ﻳﺎ ﺟﻮان،
ﺑﺮاي اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ
ﻧﺪارد .
 در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﺠﺎﻣﻊاﻧﻬﺎ از ﺳﻮي رﻫﺒﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺑﻴﺴﻴﻢ
ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺣﺮﻛﺖ
ﮔﺮوﻫﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
 ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺪﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ
از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ارﺳﺎل ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ .
 اﻧﻬﺎ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻜﺮ و ﻋﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪو ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﭘﻴﺶ اﻣﺪه ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ
ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﻮدي ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ
زﻳﺮا ﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺎن ﺧﻮدي و ﻏﻴﺮ
ﺧﻮدي را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ از روي
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻮدﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .

* باندھای مختلف :
ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم
اﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻣﺮدﻣﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان – زﻧﺎن – ﻣﻌﻠﻤﺎن و
ﻛﺎرﮔﺮان – داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻛﺎرﻣﻨﺪان
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .
در ﻣﻴﺎن زﻳﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ
ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻳﺮ را ﻳﺎد

ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎص ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﭘﺮدازد و
در واﻗﻊ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ را
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .
از ﺟﻤﻠﻪ :
● ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻀﻼ – ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن و ﻣﻔﺘﻴﺎن
● ﺣﺎﻣﻴﺎن ﭘﺎﺳﺪار
● ﺣﺎﻣﻴﺎن رﺳﺎﻧﻪ اي
● ﻣﺪاﺣﺎن
● ﭼﻤﺎﻗﺪاران

●گروه علما و فضال – سخنرانان و
مفتيان:
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﻮﻻ از آﻳﺎت ﻋﻈﺎم و
ﺣﺠﺞ اﺳﻼم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در
اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ از
ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺮﻛﻮب ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ را
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .در زﻳﺮ اﺳﺎﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ
از اﻧﻬﺎ ﻛﻪ از اﺑﺘﺪاي اﻧﻘﻼب ﻫﻤﻮاره ﻳﺎر
و ﻳﺎور ﭼﻤﺎﻗﺪاران ﺑﻮده اﻧﺪ ،را ﻣﻲ
آورﻳﻢ:
-1آﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻛﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﻬﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮد و ﮔﺮﻧﻪ در ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر از
اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر اﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد.
-2آﻳﺖ اﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي – او ﻫﻢ در
زﻣﺎن اﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﻫﻢ در اﻳﻦ زﻣﺎن
از ﺣﺎﻣﻴﺎن اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮد و
ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﻮاره اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي
ﻣﺮﻛﺰي و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎن اﻳﻦ ﮔﺮوه
ﭼﻤﺎﻗﺪار در اﻃﺮاف او ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻴﺖ
او در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎري از
ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ – اﻓﺮاد – ﻧﺸﺮﻳﺎت و
 ...ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .
-3آﻳﺖ اﷲ ﺑﻬﺸﺘﻲ – از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﺎﻧﺪ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ – ﺳﺮﻛﻮب ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .او
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ زﻧﺪه ﺑﻮد ﻫﺪاﻳﺖ
ﭼﻤﺎﻗﺪاران را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
 -4آﻳﺖ اﷲ ﻋﻠﻲ ﻗﺪوﺳﻲ – از ﺑﺎﻧﺪ
ﻣﺎﻓﻴﺎي ﻗﻀﺎﻳﻲ – ﺳﺮﻛﻮب ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ او
در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دادﺳﺘﺎن ﺑﻮد دﺳﺘﻮر ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻤﺎﻗﺪاران داد و
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آور.
 -5آﻳﺖ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي – از ﺑﺎﻧﺪ
ﻣﺎﻓﻴﺎي ﻗﻀﺎﻳﻲ – ﺳﺮﻛﻮب ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ او
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب از ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﺎﻣﻲ
ﭼﻤﺎﻗﺪاري ﺑﻮد و در ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
رﻳﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﻮد ،دﺳﺘﻮر ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭼﻤﺎﻗﺪار در ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻴﺮوي
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ را ﺑﺎ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﺻﺎدر ﻛﺮد  .ﻫﻢ او
ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺖ آﻳﺖ
اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي از ﺗﻬﺮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻤﻠﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .
 -6آﻳﺖ اﷲ ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ – از ﺑﺎﻧﺪ
ﻣﺎﻓﻴﺎي ﻗﻀﺎﻳﻲ – ﺳﺮﻛﻮب ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ  .در
زﻣﺎن وي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن  14اﺳﻔﻨﺪ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .او دادﺳﺘﺎن ﻛﻞ دﻳﻮان
ﻛﺸﻮر ﺑﻮد .ﻫﻢ او ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺧﻮدش ،دﺳﺘﻮر ﻧﻮﺷﺘﻦ و اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب
»ﻏﺎﺋﻠﻪ  14اﺳﻔﻨﺪ« در  1000ﺻﻔﺤﻪ را
داد و ﺧﻮد ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ
ﻛﺮد .در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺳﻨﺪي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
از ﺳﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮي رژﻳﻢ اﺳﺖ ،ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺣﺰب اﻟﻠﻬﻲ ﻫﺎي
ﭼﻤﺎﻗﺪار ،ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺑﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻤﻲ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺎز او ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺣﻜﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺴﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در
ﻛﻮدﺗﺎي ﻧﻮژه و ﻧﻴﺰ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﺟﻠﺴﺎت
ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺪام ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﻲ از
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﻨﻲ ﺻﺪر،
آزاد ﺷﺪﻧﺪ و در دﻓﺎع از وﻃﻦ ﺧﻮد
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .در ﻛﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن در
ﺳﺎل  67ﻧﻴﺰ ،او ،رﺋﻴﺲ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ
در ﺗﺼﺪي او ﻧﺨﺴﺖ
ﻛﺸﻮر ﺑﻮد.
ﺑﻌﻨﻮان دادﺳﺘﺎن ﻛﻞ و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﻨﻮان
رﺋﻴﺲ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ،ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻋﺪام
ﺑﻜﺎر اﻓﺘﺎد و ﻫﺰاران ﺗﻦ را ﺑﻜﺎم ﻣﺮگ
ﺑﺮد.
 -7آﻳﺖ اﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ – از
ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺎﻓﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ – ﺳﺮﻛﻮب ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ،

از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﻛﻠﻴﻪ
ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﭼﻤﺎﻗﺪاران را در ﻛﻨﺎر ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
 -8آﻳﺖ اﷲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي – از
ﺳﺮدﻣﺪاران ﺧﺸﻮﻧﺖ و از روﺳﺎي
ﭼﻤﺎﻗﺪاري در ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ
اﺳﺖ .وي ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺴﺮي اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺣﻜﺎم
ﺗﺮورﻫﺎ و ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري را
ﺻﺎدرﻛﺮده اﺳﺖ .
 -9آﻳﺖ اﷲ ﺧﺰﻋﻠﻲ – از ﺑﺰرﮔﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺒﺎن و ﭼﻤﺎﻗﺪاران ﻛﺸﻮر
اﺳﺖ .وي از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر دﺳﺘﻮر ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن
را در اﺑﺘﺪاي اﻧﻘﻼب ﺻﺎدر ﻛﺮد و
ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ .
-10آﻳﺖ اﷲ ﺟﻨﺘﻲ – ﭘﺪر ﻣﻌﻨﻮي
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭼﻤﺎﻗﺪار اﺳﺖ .وي از
اﺑﺘﺪاي اﻧﻘﻼب ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎري را ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺢ
ﻣﻲ داﻧﺴﺖ و ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﺘﻚ زدن
ﻣﺮدم و اﮔﺮ اﺛﺮ ﻧﻜﺮد ،ﻛﺸﺘﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ .او از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻮت
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎي
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
رﻫﺒﺮي ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ
را ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .
-11آﻳﺖ اﷲ ﻧﻮري ﻫﻤﺪاﻧﻲ – از
ﻧﺰدﻳﻜﺎن آﻳﺖ اﷲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي و
ﻣﺪﻋﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ اﺳﺖ .او ﻫﻤﻮاره
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎي
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ را ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻣﻲ داﻧﺪ.
 -12آﻳﺖ اﷲ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ – از ﺑﺰرﮔﺎن و
ﺣﺎﻣﻴﺎن اﺻﻠﻲ ﭼﻤﺎﻗﺪاري در ﻛﺸﻮر و
از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﺪان
ﺑﺴﻴﺎري را در اﻳﻦ ﮔﺮوه دارد وي در
ﻛﻨﺎر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭼﻤﺎﻗﺪاري ﻛﺎر ﺻﺪور
ﻓﺘﻮاي ﻗﺘﻞ ﻣﺒﺎرزان را ﻧﻴﺰ در ﻳﺪ ﺧﻮد
دارد .
-13اﻳﺖ اﷲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ – از
اﻋﻀﺎي اوﻟﻴﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻛﻪ در
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﺮوه ﭼﻤﺎﻗﺪاران و ﺣﺬف
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ و
اﻳﻨﻚ اﻳﺖ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺣﺎﻣﻲ ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮي
ﺷﺪه اﺳﺖ .
-14آﻳﺖ اﷲ واﻋﻆ ﻃﺒﺴﻲ – او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي داراي ﮔﺮوه ﭼﻤﺎﻗﺪار
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ و در ﺑﺴﻴﺎري از
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ در ﻣﺸﻬﺪ و دﻳﮕﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن وي
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
-15آﻳﺖ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ – از اﻋﻀﺎي
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﺮوه روﺣﺎﻧﻴﺎن ﺣﺎﻣﻲ
ﭼﻤﺎﻗﺪاري اﺳﺖ .او در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
در ﻛﻨﺎر ﺟﻨﺘﻲ ﻛﺎر ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادن
ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
را ﺑﺮﻋﻬﺪه داد.
 -16آﻳﺖ اﷲ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ﻏﻔﺎري – ﺳﻴﺪ
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﺗﺒﺮﻳﺰي – روﺣﺎﻧﻲ
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي اول اﻧﻘﻼب را
از ﻳﺎد ﺑﺮده اﺳﺖ او زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣﻲ و ﻳﺎور
ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭼﻤﺎﻗﺪاران ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﻲ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن
وﻟﻲ ﻋﺼﺮ را دادﮔﺎه ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻲ داﻧﺴﺖ و ﻣﺴﺌﻮل اﻋﺪام ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ
ازﺟﻮاﻧﺎن اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .
-17آﻳﺖ اﷲ رﻳﺸﻬﺮي – از ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر
ﺗﺮﻳﻦ »روﺣﺎﻧﻴﺎن« ﺣﺎﻣﻲ ﭼﻤﺎﻗﺪاري و
ﺑﺎﻧﻲ واواك اﺳﺖ .او در ﺑﺴﻴﺎري از
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺘﻞ و
ﺗﺮور دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ  .در
ﺗﺮور ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎرﻳﺎن ﻣﺮﻳﺪان وي ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ »رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب« و دﺳﺘﻮر
رﻳﺸﻬﺮي ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮور او زدﻧﺪ و
آزادﻧﺪ و ﺑﻪ رﻳﺶ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ
ﺧﻨﺪﻧﺪ.
-18آﻳﺖ اﷲ دري ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي – از
ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎن و ﻗﺎﺿﻴﺎن ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
اﺳﺖ .از اﺑﺘﺪاي اﻧﻘﻼب ﭼﻪ در ﻣﺠﻠﺲ
و ﭼﻪ در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﺧﻮاه در ﻣﻘﺎم
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وزﻳﺮ واواك ،ﺣﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
 -19آﻳﺖ اﷲ رازﻳﻨﻲ – ﺣﺎج ﻋﻠﻲ
رازﻳﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ »روﺣﺎﻧﻴﺎن« و
»ﻗﺎﺿﻴﺎن« ﻳﺎور ﮔﺮوه ﺿﺮب و ﺟﺮح
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻛﺎر
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎي
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ .
 -20آﻳﺖ اﷲ اﻣﻴﻨﻲ – از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻮﻗﺖ
ﺟﻤﻌﻪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
را ﺑﻜﺎر ﺻﺪور ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .او ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻚ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻧﺪارد.
 -21آﻳﺖ اﷲ اﺳﺘﺎدي – از اﻋﻀﺎي
ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و از ﺣﺎﻣﻴﺎن اﺻﻠﻲ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
اﺳﺖ .
 -22آﻳﺖ اﷲ ادﻳﺐ ﻳﺰدي – از
ﺳﺨﻨﻮران و ﻳﺎران ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ.
 -23آﻳﺖ اﷲ اﻣﺠﺪ – از ﻋﻠﻤﺎي ﺧﻂ
دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭼﻤﺎﻗﺪار اﻧﺼﺎر ﺣﺰب
اﷲ .
 -24آﻳﺖ اﷲ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺟﻬﺮﻣﻲ – از
ﺳﺨﻨﻮران ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ﺣﺰب اﷲ و از
ﺷﺎﮔﺮدان آﻳﺖ اﷲ ﻳﺰدي
 -25آﻳﺖ اﷲ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ –از ﺳﺨﻨﻮران و
ﻣﺤﺮﻛﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎي
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ.
 -26آﻳﺖ اﷲ زاﺑﻠﻲ – از ﺟﻤﻠﻪ
روﺣﺎﻧﻴﺎن ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺣﺎﻣﻲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ.
 -27آﻳﺖ اﷲ ﻧﻤﺎزي ﺷﺎﻫﺮودي – از
ﻣﻔﺘﻴﺎن و ﻣﺤﺮﻛﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -28آﻳﺖ اﷲ ﺗﺒﺮﻳﺰي – از ﺳﺨﻨﻮران و
ﻣﺤﺮﻛﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -29آﻳﺖ اﷲ ﻣﻈﺎﻫﺮي – از ﺣﻜﺎم
ﺷﺮع و ﻋﺎﻣﻼن اﺻﻠﻲ ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن .
 -30آﻳﺖ اﷲ اﻣﺎﻣﻲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ – از
اﻋﻀﺎي ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و از
اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﻛﺰ و اﻓﺮاد را
ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .
 -31آﻳﺖ اﷲ ﻣﻮﺣﺪي ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ – از
ﺳﺮان ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﺎﻣﻨﻪ اي در ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران .او اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪه
ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ﺑﻮده
اﺳﺖ .
 -32آﻳﺖ اﷲ ﺳﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﻴﺪان – از
واﻋﻈﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -33آﻳﺖ اﷲ ﺳﻴﺪ ﺻﺎدق ﺷﻴﺮازي – از
اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه »روﺣﺎﻧﻴﺎن« ﺣﺎﻣﻲ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
 -34آﻳﺖ اﷲ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ – آﻳﺖ
اﷲ ﺗﺎزه ﺑﻪ دوران رﺳﻴﺪه اي ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺣﺎﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭼﻤﺎﻗﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را در ﺷﻤﺎر
ﻋﻠﻤﺎ و آﻳﺎت ﻋﻈﺎم ﻣﻲ اﻧﮕﺎرد.
 -35آﻳﺖ اﷲ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮي – از اﻋﻀﺎي
ﮔﺮوه »روﺣﺎﻧﻴﺎن« ﺣﺎﻣﻲ و از ﻣﺒﻠﻐﺎن
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -36اﻳﺖ اﷲ ﺣﺎﺋﺮي ﺷﻴﺮازي – او در
ﺳﺎﺑﻖ ،ﺣﺎﻣﻲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي
ﺧﻮد ﭼﻤﺎﻗﺪاران را ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ و
اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﻲ اﻧﮕﻴﺨﺖ
 -37ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋاد
– از ﺳﺮدﻣﺪاران و ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 - 38ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻨﺎﻫﻴﺎن –
از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي و از
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
 - 39ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺴﻴﻦ اﻧﺼﺎرﻳﺎن –
از ﺳﺨﻨﻮران و ﻣﺤﺮﻛﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺖ.
 - 40ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم داﻧﺸﻤﻨﺪ – ﻋﻀﻮ
ﮔﺮوه »روﺣﺎﻧﻴﺎن« ﺣﺎﻣﻲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -41ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻛﺎﻇﻢ ﺻﺪﻳﻘﻲ – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن و ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
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 -42ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ -از
ﺣﺎﻣﻴﺎن و ﺳﺨﻨﻮران ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -43ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺎﺋﺮي زاده – از
ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺼﺒﺎح و ﺳﺨﻨﮕﻮي اﻧﺼﺎر
ﺣﺰب اﷲ .
 -44ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺼﻠﺤﻲ – از ﺑﺎﻧﺪ
ﺣﻘﺎﻧﻲ و از ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -45ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺗﻮﻳﺴﺮﻛﺎﻧﻲ – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن و ﻣﺤﺮﻛﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -46ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺎﻫﺮخ ﺳﺎر – از
ﺣﺎﻣﻴﺎن و ﺳﺨﻨﻮران ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -47ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺿﻴﺎ آﺑﺎدي – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن و ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -48ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم اﺳﺪي ﮔﺮﻣﺎرودي
– از ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -49ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺮاﺋﺘﻲ – از
ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺑﺰرگ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -50ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻧﻈﺮي – از
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -51ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﻴﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
ﺷﺠﺎﻋﻲ – از ﻳﺎران و ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -52ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم اﺣﻤﺪي اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ –
از ﺳﺨﻨﻮران ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -53ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺴﻦ ﻳﻮﺳﻔﻲ – از
ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -54ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻓﺎﺿﻞ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ – از
ﺳﺨﻨﻮران ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -55ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻮي
ﺗﻬﺮاﻧﻲ – از ﺳﺨﻨﻮران و ﻣﺠﻠﺲ
ﮔﺮداﻧﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -56ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻧﻘﻮي – از ﻳﺎران و
ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -57ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺗﺎج ﻟﻨﮕﺮودي – از
ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -58ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﺘﻮده – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -59ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻠﻜﻴﺎن – از
ﺳﺨﻨﻮران و ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮداﻧﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -60ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم وﺟﺪاﻧﻲ – از
ﺣﺎﻣﻴﺎن و ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -61ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺷﺐ زﻧﺪه دار – از
ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزه
ﻗﻢ.
 -62ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻏﺮوﻳﺎن – از
ﺳﺮدﻣﺪاران و ﻳﺎوران اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -63ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪي –
از ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -64ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﺼﺎري – از
ﺣﺎﻣﻴﺎن و ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -65ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺑﻬﺸﺘﻲ – از
ﺳﺨﻨﻮران ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -66ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻴﺪوﺳﺖ – از
ﺳﺨﻨﻮران ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -67ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﻋﺮب
ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ – از ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮداﻧﺎن و
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
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ﺗﻮپ ﺧﺎﻟﻲ!
 -68ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ – از
ﺳﺨﻨﻮران ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -69ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم اﻣﻴﻦ ﺷﻴﺮازي  -از
ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ -.
 -70ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ رﺿﻮي –
از ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -71ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺧﺮازي – از
ﺑﺰرﮔﺎن و ﺣﺎﻣﻴﺎن و ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮداﻧﺎن
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
 -72ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪي ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ
– از ﺳﺨﻨﻮران ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -73ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮي –
از ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﻦ
ﮔﺮوه ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﻮد .
 -74ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪي – اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺸﻬﺪ و از ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﺎﻣﻲ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ او ،در اﻋﻀﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ
ﻫﺎ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻮادار دارد .
 -75ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم اﺳﺤﺎق ﻧﻴﺎ – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -76ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دﻳﺒﺎﺟﻲ – از
ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -77ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻓﺸﺎرﻛﻲ – از
ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -78ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻧﺎﻳﻴﻨﻲ – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -79ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻓﺎﺿﻞ ﺗﺒﺮﻳﺰي – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 - 80ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻧﺎﺻﺮ زاده – از
ﺳﺨﻨﻮران ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -81ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي
ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ – از ﺳﺨﻨﻮران ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -82ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻮﻳﺪي -از
ﺳﺨﻨﻮران ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -83ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻧﺒﻲ ﺻﺎدﻗﻲ – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن و ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -84ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﺪﺛﻲ – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -85ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺸﻤﺖ ﭘﻮر – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -86ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻓﻴﺎﺿﻲ – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -87ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ – از
ﺳﺨﻨﻮران و ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -88ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻟﻄﻴﻔﻲ – از
ﺳﺨﻨﻮران و ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -89ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺷﻬﺎب – از ﺣﺎﻣﻴﺎن
و ﺳﺨﻨﻮران ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -90ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻓﺘﻮﺣﻲ – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -91ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم اﻧﺼﺎري ﺷﻴﺮازي –
از ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .

 -92ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺟﺰاﻳﺮي – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
ﺳﻴﺪ رﺳﻮل
 -93ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم
ﻣﻮﺳﻮي ﺗﻬﺮاﻧﻲ – از ﺳﺨﻨﻮران و
ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮداﻧﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -94ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻋﺘﻤﺎدي
– از ﺳﺨﻨﻮران ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -95ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﻴﺎﺗﻲ – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -96ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﻴﺪ رﺿﻲ ﺷﻴﺮازي
– از ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -97ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم رﺿﺎﻳﻲ – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -98ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺷﻤﺎﻟﻲ – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -99ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺧﺪاﻳﻲ – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -100ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دﻛﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻲ آﻗﺎ
ﺗﻬﺮاﻧﻲ – رﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎت ﻓﺎﻃﻤﻴﻪ ﻗﻢ –
اﺳﺘﺎد اﺧﻼق – ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
دراوﻳﺶ ﻗﻢ – از ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -101ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم راﺷﺪ ﻳﺰدي – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -102ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -103ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي
ﻣﺪرﺳﻲ – از ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -104ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ
ﺧﺎﺗﻤﻲ – اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻬﺮان و از
ﺳﺮدﻣﺪاران ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -105ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم اﻧﺠﻮي ﻧﮋاد – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -106ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻛﺎﻓﻲ – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -107ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻄﻬﺮي – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -108ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺎج آﻗﺎ ﺛﻤﺮي –
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ .
 -109ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دﻛﺘﺮ رﻓﻴﻌﻲ – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
-110ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم اﺷﺘﻬﺎردي – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -111ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺴﺐ – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -112ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻧﺎﺻﺮي – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -113ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻴﻼﻧﻲ – از
ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب
ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -114ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺒﻴﺐ اﷲ
ﻓﺮﺣﺰادي – از ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ .
 -115ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺛﻘﻔﻲ – ﺳﺨﻨﺮان
اﻧﺼﺎر ﺣﺰب اﷲ و اﺳﺘﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪ
آﻣﻮزﺷﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﺟﻮراﺟﻮر ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﻔﻜﺮ ﺟﻴﺐ ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
ﮔﻮﻳﺎي اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺖ ﺧﻮاري و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻓﺴﺎد ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر
را ﻧﻴﺰ ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﻲ آورد .اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان
ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻴﺎﻧﺖ و
ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﻓﺴﺎد ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮرد و ﺑﺮد و
ﺑﻲ ﺣﺴﺎب و ﻛﺘﺎب و
ﻓﺴﺎد و ﻓﻘﺮ ﮔﺴﺘﺮ:
* ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺟﻤﺪي
ﻧﮋاد از ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه 268
درﺻﺪ رﺷﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ!:
در  18آذر  ،88ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﻠﻨﺎ:
ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي از ﻣﻮﺟﻮدي
ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ارزي اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم را
ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻜﺮد .ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻀﺎوي ﻣﻌﺎون
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي در ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم،
ﻣﻮﺟﻮدي ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ارزي را 12
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﻛﺮد .ﺣﺎل آﻧﻜﻪ
ﮔﺰارش ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن
ﺳﺎل  87از ﻣﻮﺟﻮدي اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ،آن
را ﺣﺪود  23ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
دﻫﺪ .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  88ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺑﻬﺎي ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮز
 40دﻻر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ .اﻳﻦ روﻧﺪ
ﻛﺎﻫﺸﻲ دوﻟﺖ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﻛﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﻬﺎي ﻧﻔﺖ
 37/5دﻻر ﺑﺒﻨﺪد .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺑﻬﺎي
ﻧﻔﺖ در ﻃﻮل ﻧﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻴﺰان ﻧﺮﺳﻴﺪ اﻣﺎ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻏﻴﺮ
رﺳﻤﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل
ﺟﺎري ﻫﻴﭻ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه
ارزي وارﻳﺰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻀﺎوي
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي دﻳﺮوز
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ارزي ﻛﺸﻮر  12ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺠﻮزﻫﺎي
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از اﻳﻦ
ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺟﻮدي ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ارزي
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در اﻳﻦ ﺣﺴﺎب
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ .اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻬﻢ 50
درﺻﺪي ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺮداﺷﺖ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ از ذﺧﻴﺮه ارزي
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺸﺘﻢ  268درﺻﺪ رﺷﺪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

* ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﺰ ﻃﻼ اﻣﺴﺎل
ﺑﻴﺶ از  15ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ:
◄ در  18آذر  ،88ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺴﻨﺎ،
اﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ در ﺗﺎزهﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد
)ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،(2009اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ:
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﺰ ﻃﻼ در ﺳﺎل ﺟﺎري
ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ از  15ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺟﺰ ﻃﻼ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  96ﻣﻴﻠﻴﺎرد و
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 309ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﺮآورد و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ  15ﻣﻴﻠﻴﺎرد و 250
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻛﺎﻫﺶ در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﻪ
 81ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  59ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻛﺎﻫﺶ
ﭘﺬﻳﺮد .در ﺳﺎل  ،89ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﺰ ﻃﻼ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ رﻗﻢ
 74ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  809ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ،ﻛﺎﻫﺶ
ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  250ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻري
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﺎري ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .و
در ﺳﺎل  ،1390ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و
 500ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ،ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻃﻼ ﺑﻪ  76ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  309ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
در ﺳﺎل  ، 1391ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻃﻼي
ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺎدل  78ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  809ﻣﻴﻠﻴﻮن
دﻻر ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد و 500
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در
ﺳﺎل  1392ﺑﻪ  81ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  309ﻣﻴﻠﻴﻮن
دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .ﺳﺎل  ،1393ﺳﺎﻟﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﺰ ﻃﻼ ﻣﻌﺎدل
 82ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  809ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

*  53ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﻫﻲ
ﻣﻌﻮﻗﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ و
ﺑﺪﻫﻲ  40ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري
ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ:
◄ در  17آذر  ،88ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮارو،
آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪﻫﻲ
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ از
 53ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،اﻳﻦ در
ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻮﻗﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻴﺶ از  40ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ و رﺋﻴﺲ ﻛﻞ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي از ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻦ اﻣﻼك
ﻣﺎزاد ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ در  5ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰاري
ﻣﺰاﻳﺪه ﺧﺒﺮ داده و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﺟﺬب و ﺧﺮﻳﺪ
داراﻳﻲ ﻫﺎ و اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎ ﺗﻨﺰل
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻣﺮدم در اﻧﺘﻈﺎر ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع اﻣﻮال ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰي )ﻓﺮوش اﻣﻼك ﻣﺎزاد ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ(
ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ روﺑﻪ رو
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎل  ،88ﺳﺎل دﺳﺖ و
ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻛﺮدن ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ.
رﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ اﺣﻀﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺎره اﻳﻦ
ﺑﺪﻫﻲ و ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ﻛﻪ  5ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر ﻓﺮوﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.

* ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ در  8ﻣﺎه
ﺳﺎل ﺟﺎري 8/5 ،درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
◄ در  18آذر  ،88دﻧﻴﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺒﺮ
داده اﺳﺖ :ﺗﺎزهﺗﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﮔﻤﺮك
اﻳﺮان ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ  8/29درﺻﺪي
ارزش ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻃﻲ  8ﻣﺎه
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎلﺟﺎري ﺑﻪرﻏﻢ اﻓﺰاﻳﺶ
 28/32درﺻﺪي وزن ﻛﺎﻻﻫﺎي
ﺻﺎدراﺗﻲ اﺳﺖ.
ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ارزش ﺻﺎدرات
ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت
ﮔﺎزي ﺑﻪ 15ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  631ﻣﻴﻠﻴﻮن و
 870ﻫﺰار دﻻر رﺳﻴﺪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت  30ﻣﻴﻠﻴﻮن و  613ﻫﺰار ﺗﻦ
ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ارزش  32ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  407ﻣﻴﻠﻴﻮن
و 860ﻫﺰار دﻻر وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻧﻈﺮ
ارزﺷﻲ  15/60درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ،اﻣﺎ از
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ﺷﻤﺎره 739
وزﻧﻲ  11/19درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰارش ،در ﻣﺪت ﻳﺎد
ﺷﺪه ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي12 ،
ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  635ﻣﻴﻠﻴﻮن و  800ﻫﺰار دﻻر
ﻛﺎﻻ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  3/43درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﺻﺎدرات
ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب
ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي  28ﻣﻴﻠﻴﻮن و  338ﻫﺰار
ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ 29/59درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺖ.

* ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان در ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ
وﺿﻌﻴﺖ :
◄ در  18آذر  ،88اﻳﻠﻨﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮده
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻃﻮس در
ﻣﺸﻬﺪ و ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻟﺒﺮز در ﺗﻬﺮان
و ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دارﻧﺪ .ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  40درﺻﺪ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻛﺎر ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ
ﻛﺎرﮔﺮان را ﺑﻴﻜﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﻼورﺟﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
اﻗﺘﺼﺎدي داده ﺷﺪ.
● ﮔﺰارش اﻃﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﻌﺖ
اﻳﺮان در ﺑﺎره ﺣﺪود  180واﺣﺪ ﺑﺰرگ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ
واﺣﺪﻫﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻗﺮار
دارﻧﺪ .اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ
اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﻛﻪ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي
دوﻟﺖ ورﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
داﻣﻨﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎي
ﻛﺸﻮر ﻛﻪ داراي ﺑﺎزار اﻧﺤﺼﺎري و
ﺗﺤﺖ اﻟﻄﺎف ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﻳﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺪ
ﻛﻪ ﻣﺤﺮاﺑﻴﺎن از ﺣﺮف و ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد
ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺎﻳﺪ“ .ﺣﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ”.

* ﻛﺴﺮي  3ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري ﺑﺮاي
واردات ﺑﻨﺰﻳﻦ:
◄ در  16آذر  ،88ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺣﻴﺎت
ﻧﻮ ،رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﺣﻤﻞو ﻧﻘﻞ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺴﺮي  3ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري
دوﻟﺖ ﺑﺮاي واردات ﺑﻨﺰﻳﻦ ،ﻣﺠﻠﺲ را
ﻣﺴﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺧﻮدروﻫﺎي
ﺷﺨﺼﻲ در زﻣﺴﺘﺎن اﻋﻼم ﻛﺮد.

* ﺗﻮﺗﺎل از اﺟﺮاي ﻗﺮارداد ﺧﻮد
ﺑﺎ وزارت ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺑﺎز اﻳﺴﺘﺎد:
◄ در  14آذر  ،88ﺣﺠﺖ اﷲ ﻏﻨﻴﻤﻲ
ﻓﺮد ،ﻣﻌﺎون ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ
ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺗﺎل
ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻓﺎز  11ﻣﻴﺪان ﮔﺎزي ﭘﺎرس
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺗﺎل
و ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮوﻧﺎس ﻣﺎﻟﺰي ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
ﭘﻴﺶ ﻗﺮاردادي دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري ﺑﺮاي
اﺳﺘﺨﺮاج و ﺻﺪور ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ
ﻃﺒﻴﻌﻲ) (LNGﺑﺎ اﻳﺮان اﻣﻀﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك
ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج و ﺻﺪور ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮوﻧﺎس
از اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻨﺎر رﻓﺖ و ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺗﺎل
ﻧﻴﺰ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﺮارداد را اﺟﺮا ﻛﻨﺪ.
راﺳﺘﻲ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺗﺎل ﻫﻴﭽﮕﺎه دﺳﺖ
ﺑﻜﺎر ﻧﺸﺪ .در ﭘﻲ ﻣﺠﺎزات اﻗﺘﺼﺎدي
اﻳﺮان ،ﻣﺠﺒﻮر از اﻧﺼﺮاف ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺣﺎﻻ
رژﻳﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺗﻮﺗﺎل را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
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ﺗﻮپ ﺧﺎﻟﻲ!
اﺳﺖ ،ﻋﻠﺘﻲ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي
ﻋﺎدي ﺷﺪن راﺑﻄﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻏﺮب ،راﺑﻄﻪ
ﺗﻴﺮه ﺗﺮ و اﺣﺘﻤﺎل وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

*آﻣﺮﻳﻜﺎ دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﭘﻮل
اﻳﺮان را ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ:
◄ در  12دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2009روزﻧﺎﻣﻪ وال
اﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل ،ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﭘﻮل
اﻳﺮان را در ﺣﺴﺎبﻫﺎي »ﺳﻴﺘﻲ ﺑﺎﻧﻚ«
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ.
دادﮔﺎه ﻓﺪرال ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ
ﺑﺨﺸﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ وزارت
ﺧﺰاﻧﻪداري آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در
ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺳﺎل  2008ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻲ ﺑﺎﻧﻚ
دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻳﻦ دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر را
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮاي اﻳﺮان ﻧﮕﻬﺪاري
ﻣﻲﺷﺪه ،ﺻﺎدر ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﻲ
»ﻛﻠﻴﺮ اﺳﺘﺮﻳﻢ ﺑﺎﻧﻜﻴﻨﮓ« ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻲ در
ﺳﻴﺘﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﺎﺟﺮاي ﺗﻮﻗﻴﻒ
اﻳﻦ ﭘﻮل ﺑﻪ دﻋﻮاي ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻛﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺣﻤﻠﻪ
اﻧﺘﺤﺎري  1983ﺑﻴﺮوت ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط دارد.
در ﺳﺎل  2007ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ رأي ﻳﻚ دادﮔﺎه
آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ،اﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪه آن
ﺣﻤﻠﻪ اﻧﺘﺤﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر
ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪ.

* اﺷﭙﻴﮕﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﺸﻜﻮك
زﻳﻤﻨﺲ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ:
◄ در  12دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2009ﺧﺒﺮﮔﺰاري
آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺷﭙﻴﮕﻞ
ﮔﺰارش داد ﻛﻪ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن در ﺣﺎل
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ
ﺑﺮاي دو ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺻﺎدراﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ
زﻳﻤﻨﺲ ﺑﻪ اﻳﺮان اﺳﺖ  .ﺳﺨﻨﮕﻮي
وزارت اﻗﺘﺼﺎد آﻟﻤﺎن از ﺗﺎﺋﻴﺪ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ
ﺧﻮدداري ﻛﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش
ﻣﺎﻣﻮران ﮔﻤﺮك آﻟﻤﺎن در ﺑﻨﺪر
ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ،ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 16ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﻳﺮان را
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﮔﺰارش
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي درﻳﺎﺋﻲ
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ دﻳﮕﺮي از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ زﻳﻤﻨﺲ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد از
ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﺮان ارﺳﺎل ﺷﻮد را در
آبﻫﺎي دوﺑﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺷﺮﻛﺖ زﻳﻤﻨﺲ ﺿﻤﻦ رد
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ اﺷﭙﻴﮕﻞ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ
اﻳﺮان داراي ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻮده و
ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ .
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻣﻌﺎﻣﻼت زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺎ رژﻳﻢ

اﻳﺮان ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ اي ﭘﺮ از ﻓﺴﺎد دارد .ﺗﺎزه
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮرد آن ،ﻓﺮوش ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي
ﺳﺎﻧﺴﻮر و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﭘﺎرازﻳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
از دﻳﺪه و ﺷﻨﻴﺪه ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ و رادﻳﻮﺋﻲ ﺑﻜﺎر
ﻣﻲ ﺑﺮد.

* ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺮوﻧﺪه
ﻣﺮگ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺮﻳﺪ
 8ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎردي ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎز
اﺳﺖ:
◄ در  21آذر  ،88ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﻬﺎن،
ﺳﺎﻳﺖ رﺳﻤﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات
)(Tci.irدر ﺧـﺒــﺮي اﻋـﻼم ﻛــﺮد
ﻛـﻪ ﺳﻠـﻴـﻤـﺎﻧـﻲ ﭘـﻮر ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﻴﻦ ،ﺧﺮﻳﺪار و ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻠﻮك
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺳـﻬــﺎم ﺷـﺮﻛـﺖ ﻣﺨـﺎﺑـﺮات
اﻳـﺮان ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻫﻤﺴﺮش درﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ رﺳﻤﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﺖ ﻓﻮت ﻣﺠﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﭘﻮر و
ﻫﻤﺴﺮش ﺷﻬﻴﻦ ﺑﺮون ،ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺸﺖ ﮔﺎز
ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺳﻠـﻴـﻤـﺎﻧـﻲ ﭘـﻮر51
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﻴﻦ ،ﺧﺮﻳﺪار و
ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻠﻮك ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺳـﻬــﺎم
ﺷـﺮﻛـﺖ ﻣﺨـﺎﺑـﺮات اﻳـﺮان ﭘﺮوﻧﺪه
ﻣﺮگ وي در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺮﻳﺪ 8
ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻛﻪ ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎدات ﻓﺮاواﻧﻲ روﺑﺮو اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺮﻳﺪار
ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه و ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﭘﻮر
ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻮده اﺳﺖ.

* ﺳﻮد  1250ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ
ﺑﺮﻧﺞ وارداﺗﻲ:
◄ در  19آذر  ،88ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻋﺘﻤﺎد،
ﻫﺮﻳﻚ از واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺞ را از
ﻣﺴﻴﺮ ﮔﻤﺮك وارد ﻛﺸﻮر ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ  750ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮده و ﺑﻴﺶ
از  1400ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺳﻮد و
در ﻛﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  800ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻋﻠﻴﺰاده ﺷﺎﻳﻖ ،دﺑﻴﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﻧﺞ اﻳﺮان
ﻫﺰﻳﻨﻪ واردات ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎ ﺑﻨﺎدر اﻳﺮان ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺗﻦ  500دﻻر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي ﮔﻤﺮﻛﻲ ،ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺮﻧﺞ وارداﺗﻲ،
ﺣﺪود  700ﺗﺎ  800ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻲ
ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺞ در ﺑﺎزار
داﺧﻠﻲ ،ﺑﻴﺶ از  2200ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت  1400ﺗﺎ  1500ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ
ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮل
ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﺧﺮﻳﺪار در اﻧﺒﺎر
ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﺪ .او ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﺑﺎ اداﻣﻪ
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻧﺠﻜﺎران زﻣﻴﻦ ﻫﺎي
ﺧﻮد را ﺑﻪ وﻳﻼﺳﺎزي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي
داده ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻴﻮي و ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﻲ
ﻛﺎرﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻞ ﻧﻴﺎز
داﺧﻠﻲ را از ﺧﺎرج ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ.

* ﻋﻀﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
روزي  2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن »وام«
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد و ﺑﺮﺧﻲ از
ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﺟﻴﺐ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ:
◄ در  13آذر ،آﻳﻨﺪه ﮔﺰارش ﻛﺮده
اﺳﺖ :در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي
درﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن وام ازدواج
ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻜﻨﻲﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻮاﺟﻪ
از
ﻳﻜﻲ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ در ﻃﻮل

دوران ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن وام ﺑﺎﻧﻜﻲ
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮد ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻣﺎه
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻳﻜﻲ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دوﻟﺖ
ﻧﻬﻢ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً
اﻗﺪام ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ  150ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن
وام ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪتﻫﺎ
از ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط آن ،از اﻳﻦ
ﻛﺎر ﺳﺮﺑﺎز زده اﺳﺖ.
◄ در  19آذر  ،88ﺷﻴﺦ ﺻﺎدق
ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ» ،رﻳﻴﺲ« ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﻛﺎرﻣﻨﺪاﻧﻰ از دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﺮروﻳﻰ و
ﺟﺴﺎرت ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد دوﻟﺘﻰ و ﻣﺎﻟﻰ را
ﺟﻌﻞ ﻛﺮده و ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺟﻴﺐ
زده اﻧﺪ

* اﻋﺘﺮاض ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ
ﺑﺎ اﺧﺮاج او:
◄ در 18آذر  ،88ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ
وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻔﺒﺎر ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان را
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ :اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن
ﺑﺎزار ﻛﺎر و اﺻﺮار درﺻﺪي از
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ
اﻣﻀﺎ ،اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات
ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺣﺘﻲ
ﻳﻜﻤﺎﻫﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ
ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ روﻳﻪ
ﻧﺎدرﺳﺖ داﻣﻦ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﻌﻞ
ﺳﻨﺪ و ﻓﺮﻳﺐ ﻛﺎرﮔﺮ درﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ
ﺣﻘﻮق وي ﻧﻴﺰ در ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﺎب ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﭼﺎﻟﺶ ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺪ و اﻏﻔﺎل ﻛﺎرﮔﺮ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وي ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪه اي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﻤﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ زﺣﻤﺎت و
ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن واﻗﻌﻲ ﻛﻪ در
ﭘﺎﻳﺪاري و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻼش ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ را ﻧﻴﺰ زﻳﺮ ﺳﺌﻮال ﻣﻲ ﺑﺮد.
وﻟﻲ اﷲ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ
ﻛﺎر در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺮاردادﻫﺎي
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،
اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﮔﺮان را وﻇﻴﻔﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎده در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ.
● ﻓﺮﻳﺐ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي ﺗﺴﻮﻳﻪ را اﻣﻀﺎء ﻧﻜﻨﺪ اﻣﻜﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق وي ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از ﺳﻮي ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن
ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .در اﻳﻦ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻛﺎرﮔﺮ و
اﻣﻀﺎي ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻗﺒﻞ از
درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﻲ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و
دﺳﺘﻤﺰد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وي را ﻧﭙﺮدازد.
● ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق  2ﻣﺎﻫﻪ از  3روز ﺗﺎ 2
ﺳﺎل :ﻇﺎﻫﺮا از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮ
ﺟﻮان اﻋﻼم ﺷﺪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ 3
روز آﻳﻨﺪه ﺑﺎ وي ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﻴﮕﻴﺮي زﻣﺎن ﺟﺪﻳﺪي
ﺑﻪ وي اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺧﻴﺮا ﺗﺎ 2
ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وي ﮔﻮﺷﺰد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻳﺎ
ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻘﻮق  2ﻣﺎه ﻳﻚ ﻧﻴﺮوي
ﻛﺎر را ﺑﭙﺮدازد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺗﺼﺪي ﮔﺮي دوﻟﺘﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد؟
ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ
ﻛﺎرﮔﺮ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺣﺪود  10ﻧﻮﺑﺖ ﺷﺐ
ﻛﺎري از ﺳﺎﻋﺖ  22ﺗﺎ  6ﺻﺒﺢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ
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ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻤﺰدي ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﺪﻳﺪ "
اﮔﺮ ﻛﺴﻲ اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﺪ اﺧﺮاج ﻣﻲ
ﺷﻮد" ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ!
● اوﻟﻴﺎء ﻋﻠﻲ ﺑﻴﮕﻲ ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮن
ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎر ﺳﺮاﺳﺮ
ﻛﺸﻮر در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻠﻮي ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﻮن
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن
ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺑﺎ وي ﻗﺮارداد
ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻀﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻣﻜﺎن اﻋﺘﺮاض و اﺣﻘﺎق ﺣﻖ
ﻛﺎرﮔﺮ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي
ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮔﺮاﻳﺶ
اﻧﻌﻘﺎد
ﺑﻪ
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن
ﺑﺮﺧﻲ
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻀﺎ ﺑﻘﺼﺪ
ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎر
اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد

ﺳﺮﻛﻮب ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي اﺳﺖ .اﻻ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺑﺎر ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮدم اﻳﺮان را ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم
ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:

ﺷﺪت ﺳﺮﻛﻮب،
ﻗﺪم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را
اﺳﺘﻮار ﺗﺮ ﻛﺮد:
◄ در  ١۴آذر  ،٨٨در پی يورش
وحشيانه به تجمع اعتراضی مادران
عزادار در پارک الله ٢٩ ،نفر از آنھا
دستگير شدند ۶ .نفر از مادران بخاطر
کھولت سن پس از چند ساعت آزاد شدند.
ولی  ٢٣نفر از آنھا ھمچنان در بازداشت
بسر می برند .و از شرايط و وضعيت آنھا
خبری در دست نيست.
اسامی  ٢٣نفر از مادران دستگير شده به
قرار زير می باشد:
 - ١فاطمه رستگار زاده  .٢بھناز
حضرتی  .٣صديقه شکری .۴طيبه خنج
منش .۵معصومه حيدری مقدم  .۶ليال
حسينی .٧فرزانه حسينی .٨معصومه
صداقت .٩نجمه افروزه  .١٠مينا قلي
زاده  .١١آذر کوه گيالنی  .١٢منصوره
بھکيش  .١٣يلدا حسينی  .١۴فاطمه
موذن زاده  .١۵طيبه عاطف راد .١۶
ژيال کرم زاده
ياسمن بھمن .١٧
مکوندی  .١٨شکوفه ضيايی مقدس
 .١٩زيبا کريمی  .٢٠اعظم سقايی
 .٢١ليال سيف الھی  -٢٢مستانه ضيايي
 -٢٣افسانه نوروزي
◄ در  ١۶آذر  ،٨٨در پی برگزاری
تجمعات گسترده دانشجويان در روز ١۶
آذر در دانشگاهھای ھنر و پلیتکنيک
تھران ،نيروھای بسيجی و لباس شخصی
که از حمايت نيروھای يگان ويژه
برخوردار بودند به اين دانشگاهھا حمله
کردند.
◄ در  ١۶آذر  ،٨٨به گزارش "خبرنگار
فرارو" از ھمدان ،دانشگاه بوعلی
سينای ھمدان با حضور پر رنگ نيروھای
ضد شورش در اطراف دانشگاه شاھد
روز پر تنشی بود .دانشجويان در حال
اعتراض بودند .افراد لباس شخصی دو
تن از دانشجويان معترض را که يکی از
آنھا دختر بود از طبقه دوم به بيرون
پرتاب کردند .بنابر گفته شاھدان عينی،
اين دو به شدت مصدوم شده اند.
◄ در  ١٧آذر  ،٨٨به گزارش خبرنامه
در سالن شھيد عضدی
اميرکبير،
مراسمی توسط انجمن اسالمی دانشگاه
پيام نور تھران برگزار شد  .پس از اتمام
اين مراسم  ٧نفر از دانشجويان اين
دانشگاه به ھنگام خروج توسط افراد
ناشناسی بازداشت شدند.
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◄ در  ١٧آذر  ،٨٨به گزارش
خبرگزاری ديدهبان حقوق بشر کردستان:
کامران آسا برادر دانشجوی جانباخته
کيانوش آسا به ھمراه يکی از بستگان
خانوادگى و دوست کيانوش به نام بيژن
رضايی ظھر روز گذشته در تھران
بازداشت شدند.
◄ در  ١٧آذر  ،٨٨به گزارش ھرانا به
نقل از مجموعه فعاالن حقوقبشر در
ايران ،مجيد توکلی روز گذشته در
دانشگاه اميرکبير ھنگامی که ھمراه
ديگر دانشجويان قصد خروج از دانشگاه
را از در حافظ داشت ،توسط مامورانی
که در يک خودروی ون سفيد بدون پالک
و يک پژوه  ۴٠۵پالک دولتی منتظرش
بودند بازداشت شد.
◄ در  ١٧آذر  ،٨٨به گزارش نوروز،
دانشگاه ملی )شھيد بھشتی يکروز پس از
١۶آذر نيز صحنه درگيری دانشجويان با
بسيجيانی بود که از خارج دانشگاه با
ھمکاری حراست به داخل آمده و فضای
دانشگاه را ملتھب کردند .استادان
دانشگاه نيز به جمع دانشجويان معترض
پيوستند.
◄ در  ١٧آذر  ،٨٨به گزارش خبرنامه
امير کبير ،نويد سلطان پور دانشجوی
کارشناسی ارشد رشته تربيت بدنی،
مجتبی ھاشمی دانشجوی دانشکده حقوق
وعلوم سياسی ،نيلوفر اثباتی دانشجوی
دانشکده فنی ،برديا نجار دانشجوی
دانشکده مکانيک ،طاھر دھخوارقارنيان
دانشجوی رشته پزشکی وھمچنين مھدی
بلخاری تاکنون بازداشت شده اند.
◄ در  ١٧آذر  ،٨٨محبی سربازجوی
واواک کرج به خانم اسدپور تلفن می کند
و او می گويد :امروز رضا از زندان با تو
تماس تلفنی برقرار خواھد کرد و جايی
نرويد .خانم اسدپور گرجی در حالی که
در انتظار تماس فرزندش بسر می برد
مورد يورش مامورين وزارت اطالعات
قرار گرفت و دستگير شد .زندانی سياسی
زھرا اسدپور گرجی از ناراحتی حاد قلب و
فشار خون رنج می برد .او ھمچنين مدتی
پيش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.
◄ در  ١٧آذر  ،٨٨به گزارش خبرنامه
اميرکبير ،جاويد حاج ھمتی و عباس
قادری دو تن از دانشجويان دانشگاه
خواجه نصير پس از احضار تلفنی از
سوی دفتر پيگيری وزارت اطالعات از
صبح روز  ١۶آذر به آنجا مراجعه کردند
ولی تا اين لحظه خبری از آنھا در دست
نيست.
◄ در  ١٧آذر  ،٨٨به گزارش روابط
عمومی دادسرای عمومی و انقالب
تھران ،مدير اين سايت متھم به انتشار
مطلب توھينآميز نسبت به رئيس جمھور
است.
◄ در  ١٧آذر  ،٨٨به گزارش خبرنامه
اميرکبير سيدمحمدمحسن موسوی،
سبحانه حيدری و نجمه رنجبران ٣
دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه باھنر
شيراز ھستند که روز گذشته بازداشت
شدند .در گذشته نيز  ٣دانشجوی دانشگاه
شيراز به نام ھای سعيد لطفی ،مسعود
مھدوی فر و سيدمحمد حسينی بازداشت
شدند.
◄ در  ١٧آذر  ،٨٨به گزارش تابناک،
احکام قطعي  ٢٢نفر از محکومان حوادث
اخير که پرونده آنان در شعب دادگاھھاي
انقالب اسالمي تھران مورد رسيدگي
قرارگرفته بود پس از تاييد در دادگاھھاي
تجديد نظر جھت اجرا به واحد اجراي
احکام دادسراي انقالب تھران ارسال شد.
به گزارش روابط عمومي دادسراي
عمومي و انقالب تھران ،بنا به احکام
صادره  ١٨نفر از محکومان مذکور به
حبس از  ۴ماه تا چھار و نيم سال محکوم
شده اند.
◄ در  ١٨آذر  ،٨٨به گزارش
خبرگزاری ھرانا ،محمد پورعبدﷲ ،فعال
دانشجويی که از  ٢۴بھمن ماه سال
گذشته بازداشت شده بود ،صبح امروز در
شعبهی  ١۵دادگاه انقالب به  ۶سال حبس
تعزيری محکوم شد .محمد پورعبدﷲ در
مدت سيصد روز بازداشت خود ابتدا در
بند  ٢٠٩زندان اوين محبوس بود که پس
از مدتی وی را به زندان قزل حصار که
محل نگهداری مجرمان خطرناک و
بزھکار است منتقل کردند.
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ﺗﻮپ ﺧﺎﻟﻲ!
◄ در  ١٨آذر  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران،
خانواده بازداشت شده ھاي  ١۶آذر از
ساعت  ٨:٣٠رفته رفته به دادگاه انقالب
مي آمدند بدليل سردي ھوا و بارش باران
داخل دادگاه انقالب مملو از جمعيت
خانواده ھا بود كه سرگردان و حيران
بودند.
◄ در  ١٨آذر  ،٨٨به گزارش خبرنامه
امير کبير ،غالم محمدی دبير سابق انجمن
اسالمی دانشگاه تھران و عضو فعلی
شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه
تھران و محمدجعفر طھماسبی عضو
انجمن اسالمی دانشکده فنی بازداشت
شدند.
◄ در  ١٨آذر  ،٨٨به گزارش خبرنامه
اميرکبير ،در پی تحصن ھای اخير
دانشجويان دانشگاه بين المللی قزوين که
برای آزادی سه تن از دانشجويان اين
دانشگاه صورت گرفته بود ،مسئولين
حراست و کميته انضباطی اين دانشگاه به
رياست حسين سرداغی و محسن حسينی،
با تماس ھای خويش به تھديد خانواده
ھای دانشجويان متحصن پرداختند.
◄ در  ١٨آذر  ،٨٨به گزارش خبرنامه
امير کبير ،پيش از  ١۶آذر ،دانشجويان
دانشگاه شھيد چمران اھواز که قصد
داشتند در روز  ١۶آذر تجمعی اعتراض
آميز را تشکيل دھند به شدت توسط
عوامل حراست و بسيج دانشگاه مورد
ضرب و شتم قرار گرفتند.
◄ در  ١٩آذر  ،٨٨به گزارش مجموعه
فعاالن حقوق بشر در ايران ،امين رجب
پور نيکنا ،دانشجوی رشته مھندسی
مکانيک دانشگاه گيالن در روز  ١۵آذر
در پی احضار به اداره پيگيری وزارت
اطالعات بازداشت شده است.
◄ در  ١٩آذر  ،٨٨اطالع داده شده
است که فرھاد فرنود ،دانشجوی مھندسی
عمران صنعتی شريف ورودی سال ٨٣و
عضو انجمن اسالمی اين دانشگاه عصر
روز  ١۶آذر و پس از برگزاری تجمع
روز دانشجو با گزارش مستقيم نھاد
حراست به ھمراه سه تن ديگر از
دانشجويان به نام ھای مھدی کالری،
حامد ترکزاده و محسن زارع به
بازداشت نيروھای امنيتی درآمد.
◄ در  ٢٠آذر  ،روزنامه تايمز لندن ،در
گزارشی مص ّور با عنوان »گزارش عفو
بين الملل :شرم آوری دخالت مقامات
دادستانی« ،اطالع داده است» :براساس
گزارش عفو بين الملل ،مسئوالن امنيتی
ايران بازداشتی ھا را مورد تجاوز جنسی
قرار داده ،شکنجه کرده اند ،و تھديد به
اعدام کردند .افزون بر قتل چندين نفر در
زندان ،بنا به اظھار بازداشتی ھا ،مقامات
امنيتی بيش از  ٧٠تن از بازداشتی ھا را
به مدت  ٥٨روز در يک کانتنير حمل کاال
محبوس کرده بودند« .
◄ در  ٢٠آذر  ،٨٨خبرنامه اميرکبير
گزارش رده است که در روز  ١۶آذر از
ساعت  ١٢تا  ١۵تريبون آزادی در آمفی
تياتر کانون ھای فرھنگی ھنری دانشگاه
با موضوع "انتخابات و تاثير آن بر رفتار
مردم" برگزار شد .در انتھای تجمع،
تعدادی لباس شخصی غير دانشجو به
نيروھای بسيجی اضافه شدند و شروع به
درگيری و ضرب و شتم دانشجويان
نمودند .ھمچنين  ٧٠نفر از دانشجويان در
حين خروج از دانشگاه توسط نيروھای
امنيتی و لباس شخصيھا بازداشت شدند
تا اين لحظه  ۵٧نفرشان آزاد شده اند و
 ١٣نفرشان کماکان در بازداشت بسر
ميبرند.
◄ در  ٢١آذر  ،٨٨تجمع و تحصن
اعتراض آميز ديگری در دانشکده فنی
دانشگاه تھران شکل گرفت .دانشجويان
شرکت کننده در اين تجمع که بالغ بر
 ۴٠٠نفر ھستند خواستار استعفای فوری
و بی قيد و شرط رئيس دانشگاه فرھاد
رھبر و ھمچنين آزادی دانشجويان در بند
ھستند.
◄ در  ٢١آذر  ،٨٨به گزارش خبرنامه
امير کبير ،دادگاه انقالب شھر شيراز
صدور احکام قضايی برای  ٨دانشجو و

يک استاد در دانشگاھھای شھر شيراز
را اعالم کرد:
 -١کاظم رضايی؛ دانشجويی دانشگاه
شيراز  ۵سال و  ٨ماه حبس تعزيری
 -٢دکتر مسيح ا ...حقيقت جو استاد علوم
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شيراز ۵
سال حبس تعليقی
 -٣نظری دانشجوی دانشگاه علوم
پزشکی  ۴سال حبس تعزيری
 -۴يحيی طاووسی دانشجوی دانشگاه
شيراز  ٣سال حبس تعزيری
 -۵احسان کاووسی دانشجويی دانگاه
علوم پزشکی  ٣سال حبس تعزيری
 -۶علی جاللی دانشجويی دانشگاه پيام
نور  ۶ماه حبس تعليقی و پرداخت ١
ميليون تومان جريمه نقدی
 -٧مجتبی حسينی دانشويی دانشگاه
شيراز  ۶ماه حبس تعليقی
 -٨سعيد رضايی دانشجويی دانگاه علوم
پزشکی  ۶ماه حبس تعليقی
 -٩خيبر حسن پور دانجوی دانشگاه
شيراز  ۶ماه حبس تعليقی
ھمچنين بنايی ،علی جاللی ،سعيد
رضايی ،زاھدی ،ظھوريان ،احمد عارف،
ايوب پورفتحی ،طاھری ،صفرپور،
پورسلطان ،علی صالح پور ،کاظم
رضايی ،يحيی طاووسی ،ندا اسکندری،
خديجه قھرمانی ،نظری ،شيروانی ،باقری
دانشجويانی بودند که پس از  ١٣آبان
بازداشت و تا کنون در بازداشت به سر
می برند.
ھمزمان با  ١۶آذر ،سعيد آگنجی از
فعالين دانشجويی دانشگاه آزاد شيراز،
راضيه جعفری و سعيد لطفی از فعالين
دانشگاه شيراز به واواک شيراز احضار و
بازداشت شدند که تاکنون نيز در بازداشت
به سر می برند.
◄ در  ٢١آذر  ،٨٨بيش از ٢٠٠نفر از
خانواده بازداشت شده ھاي مراسم ١۶
آذر ،به منظور اطالع يافتن از وضعيت
و شرايط عزيزان خود و آزادی آنھا در
مقابل دادگاه انقالب دست به تجمع
اعتراضی زدند .
فھرست اسامی تعداد ديگری از
بازداشت شدگان روز  ١۶آذر ماه .تا به
حال اسامی  ۶٠نفر از بازداشت شدگان
 ١۶آذر منتشر شده است:
 -١مريم حسين پور  ٢٩ساله در ولي
عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
 -٢پريسا اماني  ٢۶ساله در ولي عصر
بازداشت به وزرا منتقل و سپس به اوين
منتقل شده
 -٣مھناز ناصري  ٣٠ساله در ولي عصر
بازداشت و به اوين منتقل شده
 -۴الميرا خليلي  ٢۴ساله در ولي عصر
بازداشت ابتدا به وزرا و سپس به اوين
منتقل شده
 -۵امير رضا كاظم نيا  ٢٧ساله در انقالب
بازداشت و محل نگھداري وي نامشخص
 -۶امير صادقي  ٢٧ساله در ولي عصر
بازداشت و به اوين بند  ٢۴٠منتقل شده
 -٧عليرضا ھنرور  ٣١ساله محل
بازداشت و نگھداري نامشخص
 -٨سجاد حسن زاده  ٢٣ساله دانشجو در
خيابان حافظ بازداشت و به اوين منتقل
شده
 -٩كيوان حسيني  ٣٠ساله ليسانس
عمران در انقالب بازداشت و به اوين
منتقل شده
 -١٠حسن باقري  ٢۴ساله در مقابل
صنعتي شريف بازداشت و محل نگھداري
وي نامشخص
 -١١سعيد كدخدايي  ٢٩ساله در فخر
رازي بازداشت و به اوين منتقل شده
 -١٢مھدي غالمي نوغاني  ١٩ساله در
فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده
 -١٣فرھاد گنجي منش  ٢٨ساله محل
بازداشت نامشخص و به اوين منتقل شده
 -١۴آرش سنايي دماوندي  ٢۴ساله و
دانشجو درولي عصر مقابل دانشگاه ھنر
بازداشت و محل نگھداري وي نامشخص
 -١۵رضا خرازي  ٢٠ساله در انقالب
بازداشت و به اوين منتقل شده
 -١۶محمد رضا بيگي  ٣٢ساله در ولي
عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

 -١٧مجتبي مرسلي  ٢٨ساله در ولي
عصر مقابل دانشگاه صنعتي شريف
بازداشت و به اوين منتقل شده
 -١٨مصطفي حسني  ٢٠ساله در انقالب
بازداشت و به اوين منتقل شده
 -١٩قاسم جوانشير  ٣۶ساله در انقالب
بازداشت و مكان نگھداري نامشخص
 -٢٠نويد امير آبادي  ٢٢ساله دانشجو
در ولي عصر بازداشت و مكان نگھداري
نامشخص
 -٢١مجيد عرب  ٢٧ساله در وصال
بازداشت و محل نگھداري نامشخص
 -٢٢بابك حدادي  ٢۵ساله در خيابان ١۶
آذر بازداشت و به اوين منتقل شده
 -٢٣كوروش غالمرضايي  ٣٠ساله و
متاھل در ولي عصر بازداشت و به اوين
منتقل شده
 -٢۴فرامرز رستگار پور  ٢٨ساله در
ابوريحان بازداشت و محل نگھداري
نامشخص
 -٢۵حميد محمدي  ١٩ساله در ولي
عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
 -٢۶علي وطن خواه  ٢٢ساله در حافظ
بازداشت و به اوين منتقل شده
 -٢٧كاوه سعيدي  ٢٨ساله در انقالب
بازداشت و محل نگھداري وي نامشخص
 -٢٨فواد فيضي محمود ابادي  ٣۶ساله
به اوين منتقل شده
 -٢٩پيمان انصاري مقدم  ٣٣ساله
دروصال بازداشت و به اوين منتقل شده
 -٣٠امير ناصري  ٢۵ساله دانشجو در
انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده
 -٣١سعيد شاره  ٢٢ساله در وصال
بازداشت و مكان نگھداري نامشخص
 -٣٢دانيال محسني پور  ٢٧ساله در ولي
عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
 -٣٣الميرا خليلي  ٢۴ساله در ولي عصر
بازداشت ابتدا به وزرا و سپس به اوين
منتقل شده
 -٣۴روزبه صادقي  ٢٠ساله دانشجو در
خيابان دانشگاه بازداشت و محل نگھداري
وي نامشخص
◄ در  ٢١آذر  ،٨٨محمد يوسف رشيدی
دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه پلی
تکنيک تھران که پيش از  ١٣آبان ماه در
منزل پدری اش در نوشھر بازداشت شده
بود در ھفته ھای گذشته به بند ٢٠٩
زندان اوين منتقل شده است  ،نامبرده در
اعتراض به بازداشت غير قانونی و
نگھداری در سلول انفرادی بدون تفھيم
اتھام ،مجددا دست به اعتصاب غذای
خشک زده است.
◄ در  ٢١آذر  ،٨٨خبر آنالين اطالع
داده است :وال استريت جورنال به نقل از
گزارش سازمان ملل متحد نوشته است:
پس از انتخابات رياست جمھوری ايران
درخردادماه گذشته ،دست کم  ۴٢٠٠نفر
ازشھروندان ايرانی به کشورھای جھان
پناھنده شده اند.
◄ در  ٢٢آذر  ،٨٨به گزارش خبرنامه
اميرکبير ،دانشجويان دانشگاه صنعتی
نوشيروانی بابل كه از ابتدای سال
تحصيلی برای اينكه حسن نيت خود را به
مسئولين دانشگاه و دادگاه انقالب نشان
دھند ،ھيچگونه تجمع اعتراضی برگزار
نكرده بودند ،پس از بدقولی ھای مكرر
مديران دانشگاه و دادگاه انقالب مبنی بر
لغو احكام كميته انضباطی و دادگاه انقالب
بابل اعتصاب غذا و تجمع كردند.
◄ در  ٢٢آذر  ،٨٨به گزارش رويداد،
دانشجويان دانشگاه علم و صنعت تھران
در بيانيه ای اعالم نمودند در اعتراض به
سرکوب و برخورد با فعالين دانشجويی
اعالم نمودند از روز يکشنبه  ٢٢آذر
کالس ھای درس را تحريم خواھند نمود.
◄ در  ٢٢آذر  ،٨٨با وجود اين که
ايران رتبه  ١٧٢را در ميان  ١٧۵کشور،
از لحاظ آزادی مطبوعات دارد ،شيخ
صادق الريجانی» ،رئيس « قوه قضائيه،
رسانه ھای مختلف را تھديد به برخورد
قاطع کرد!
◄ در  ٢٢آذر  ،٨٨به گزارش خبرنامه
اميرکبير ،دانشجويان دانشگاه صنعتی
شريف در اعتراض به بازداشت مھدی
اللھياری ،فرزان رئوفی ،فرھاد فرنود،
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دياکو قصالنی ،مھدی کالری ،دانشجويان
اين دانشگاه و نيز برخوردھای صورت
گرفته با دانشجويان تجمع اعتراضی
برگزار کردند.
◄ در  ٢٣آذر  ،٨٨دانشجويان دانشگاه
سيستان و بلوچستان اعتصاب غذای خود
را که از پنج شنبه شب آغاز شده بود،
ادامه دادند.
اين اعتصاب غذا ابتدا در دانشکده ادبيات
آغاز شده و دانشجويان ظرف ھای غذای
خود را تا بيرون درب ورودی دانشکده
چيدند.
◄ در  ٢٣آذر  ،٨٨به گزارش جرس،
تجمع دانشجويان از ساعت  ١٢ظھر در
دانشکده علوم اين دانشگاه و در اعتراض
به دروغ پردازی ھای اخير صدا وسيما
آغاز شد )پاره کردن عکس خمينی ا.ا( .
در زمانی که يکی از اعضای انجمن
اسالمی سخنرانی می کرد گروھی از
نيروھای امنيتی و لباس شخصی و
بسيجی که از خارج از دانشگاه آمده بودند
به محوطه دانشکده وارد شدند و با سر
دادن شعارھای "مرگ بر منافق"،
"خونی که در رگ ماست ھديه به رھبر
ماست" و "وای اگر خامنه ای حکم
جھادم دھد" به درگيری با دانشجويان
پرداختند و آنھا را به شدت مورد ضرب و
شتم قرار دادند که در اين حين يکی از
دختران سبز پوش به علت شدت ضرب و
شتم بر روی زمين افتاد.
◄ در  ٢٣آذر ،به گزارش فعالين حقوق
بشر ودمکراسی در ايران :ھزاران نفر از
دانشجويان دانشگاه تھران در اعتراض به
حضور نيروھای سرکوبگردر دانشگاه
وتعرض و ھتک حرمت دانشجويان و
دانشگاه دست به اعتراضات گسترده ای
زدند.
◄ در  ٢٣آذر  ،٨٨تعدادي از دانشجويان
دانشگاه صنعتي اصفھان مقابل ساختمان
آمفي تئاتر تجمع کردند که با دخالت و
يورش نيورھاي بسيج به درگيري و
خشونت کشيده شد.
◄ در  ٢٣آذر  ،٨٨بيش از  ١۵٠نفر از
خانواده بازداشت شده ھا كه اكثرا خانواده
دانشجويان بازداشت شده مراسم  ١۶آذر
بودند به منظور روشن شدن وضعيت
عزيزانشان در مقابل دادگاه انقالب تجمع
اعتراضی بر پا كردند.
◄ در  ٢٣آذر  ،٨٨به گزارش تغيير
برای برابری ،تعدادی از ماموران با در
دست داشتن حکم تفنيش و احضاريه ی
کتبی به منزل سميه رشيدی مراجعه و
بخشی از لوازم شخصی ،کتاب ھا و
کامپيوتر او را با خود بردند .الزم به ذکر
است که رشيدی با دو نفر از دوستان خود
زندگی می کند که ماموران علی رغم تذکر
وی وسايل ديگر دوستان او را نيز ضبط
کردند.
◄ در  ٢۴آذر  ،٨٨گارد زندان به بند ۴
زندان گوھردشت کرج که محل بازداشت
اکثر زندانيان سياسی است يورش بردند و
زندانيان را با عربده کشی اھانت و
بدرفتاری به سالن ھواخوری که رو باز
است و در معرض سرمای شديد می باشد
برای مدت
طوالنی منتقل کردند .سپس ھمراه با
سگھای خود به سلولھای زندانيان
سياسی يورش بردند و حداقل وسائل
شخصی آنھا را که توسط خانواده ھايشان
تامين شده بود پخش و تخريب کردند.
دست نوشتھا و کارتھای تلفن که برای
تماس با خانواده ھای خود مورد استفاده
قرار می دادند را با خود بردند .گارد
زندان حتی مواد غذايی که زندانيان
سياسی از فروشگاه زندان خريداری کرده
بودند را با خود بردند.
◄ در  ٢۴آذر  ،٨٨عذرا سادات قاضی
ميرسعيد که در تاريخ  ٣٠خردادماه در
حوالي ميدان انقالب بازداشت شد و پس
از انتقال به بند  -٢الف زندان اوين جھت
اعترافات دروغين به شدت تحت فشارھای
جسمی و روحی قرار گرفت ،علیرغم
وعده داده شده از سوی قاضی صلواتی
رئيس شعبه  ١۵دادگاه انقالب مبنی بر
صدور حکم برائت وی ،به  ٣سال حبس
تعزيری محکوم شد.
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اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺮدم ﺻﺪاي
آﻧﺎن اﺳﺖ آن را
ﺧﻔﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ!
خامنه ای با علم کردن پاره شدن عکس
خمينی که جسم و روح ميليونھا ايرانی را
پاره پاره کرده بود ،با تھديدھای جدی
عليه مخالفين خود الخصوص رھبران
جنبش دانشجوئی و مير حسين موسوی و
کروبی بدنبال دستگيری و به بند کشيدن
ھر چه بيشتر مخالفين خود می باشد.
جنگ بين سردمداران ديروزی و امروزی
رژيم وسعت چشمگيری يافته است؛ و
مرز بندی جناح ھای درون قدرت،
مشخص تر و شکاف ھای درون آن عميق
تر گشته اند .ناتوانی ھيئت حاکمه در
سرکوب جنبش و حضور قدرتمند مردم در
اعتراضات خيابانی ،و پيوند آنان با
دانشجويان ،و غير ممکن بودن
پاسخگوئی مطالبات ابتدائی مردم توسط
چنين نظامی موجب شده است ،تا شرايط
ايران و ايرانيان ھر روز محسوس تر
گشته و اين شرايط بتدريج ولی بطور
اجتناب ناپذيری به سمت و سوئی حرکت
می کند که مردم و نظام حاکم را به رو در
روئی نھائی می رساند.
مردم ايران به نيروی خود پی برده اند و
نا اميدی آنان مبدل به اميد شده است.
اکنون روحيه سرخوردگی عمومی جای
خود را به روحيه انقالبی داده است و
ايرانيان می خواھند تفکر استبدادی
خمينی و رھروانش را پاره کنند .در
شرايطی که جامعه در جستجوی راه خود
است و مردم بدنبال آزادی خويش ھستند
تا از اسارت رھائی يابند ،و نيز ھمه
مشاھده می کنند که حکومت نمی تواند
پای برجا ماند" .جمھوری اسالمی
خواھان" سعی دارند بعناوين مختلف از
سقوط نظام والئی جلوگيری بعمل آورند.
با اظھاراتی از قبيل اينکه نبايد شعار تند
داد ،زيرا که سرکوب شديدتر ميشود؛ يا
اينکه بايد حکومتگران را مجبور ساخت
به قانون اساسی احترام بگذارند؛ و يا
اينکه از چارچوب نظام نبايد فراتر رفت و
ھدف اصالح طلبی اين نيست که از
چارچوب نظام خارج شود ،سعی دارند به
شيوه ھائی متوسل شوند تا مسير جنبش
آزاديخواھانه مردم را به انحراف بکشانند
و در نھايت آنرا فنا سازند.
نھضت آزادی در متنی قبل از  ١۶آذر
می گويد " :نخستين ھدف جنبش اصالح
طلبی ،در شرايط کنونی ،وادار ساختن
حاکميت به تمکين از قانون است .در
صورت تداوم اعتراضات مسالمت آميز
قانونی ،با توجه به بحرانی که در درون
حاکميت پديد آمده است ،احتمال پذيرش
اين خواست از سوي حاکميت و تسليم
شدن آن به راه حل سياسی وجود خواھد
داشت .اما ،اگر مطالبات مردم از اين
سطح فراتر رود يا واکنشھای خشونت
آميز بر جنبش تحميل شود ،موجب
انسجام دروني حاکميت به نفع نيروھای
سرکوبگر خواھد شد و تشديد سرکوب
استمرار جنبش را در سطح کنونی
متوقف خواھد ساخت .براين پايه ،به
دانشجويان عزيز توصيه میشود كه،
برای خنثی کردن طرح خشونتطلبان ،در
روز  ١۶آذر به بزرگداشت اين روز
تاريخی در قالب برنامهای مسالمت آميز و
آرام تنھا در محوطه دانشگاهھا بپردازند
تا بھانهای به دست بدخواھان برای
تحميل خشونت در داخل دانشگاهھا داده
نشود".
توگوئی دانشجويان که امروز نقش نيروی
محرکه جنبش آزاديخواھانه مردم را بعھده
دارند ،بجز صدايشان اسلحه ديگری ھم
دارند ،که نھضت آزادی به آنان می گويد
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در قالب مسالمت آميز مبارزه کنيد .روشن
کنيد از آذر  ١٣٣٢تا آذر  ١٣٨٨در
عرض  ۵۶سال چه زمانی دانشجويان که
ھمواره بر عليه تضعيف شدن حقوق مردم
و خود مبارزه کرده اند ،دست به خشونت
زده اند که شما به آنان متذکر ميشويد آرام
باشيد .شما به مردم وعده می دھيد که
ھدفتان اين است تا حاکميت را مجبور به
تمکين قانون نمائيد .واقعا ً از نھضت
آزادی بايد پرسيد چند سال مي خواھيد دل
خود را به اين حرف ھا خوش كنيد و
ايرانيان چند سال بايد منتظر بمانند تا
حاکميت به قانون تمکين کند؟ آيا سی سال
تعامل و گفتگوی بيھوده با اين حاکميت
کافی نيست؟! .اگر بنا بود حاکميت به
قانون و راه حل سياسي تمکين کند که در
روز روشن رأی مردم را نمی دزديد؛ تقلب
و قانون شکنی نمی کرد .تا كي مي
خواھيد بخود و مردم دروغ بگوئيد؟.
نيروھای ملی – مذھبی در بيانيه بعد از
 ١٣آبان می نويسند » :ما عليرغم
موفقيتھای قابل توجه جنبش سبز طی
ماھھای اخير نمی توانيم نگرانی خود را
نسبت به مخاطراتی که پيش روی جنبش
قرار دارد پنھان کنيم  .يکی از مھمترين
تھديد ھای جنبش نه از جانب اقتدار
گرايان که بيشتر از سوی برخی از
دوستان جنبش است که بر نگرانی ھا و
دغدغه ھا می افزايد .با توجه به اعمال
خشونت از سوی اقتدارگرايان  ،جنبش
سبز ايران بالقوه استعداد آن را دارد تا در
دام چپ روی افتد و دامنه مطالبات و
انتظارات را بيرون از ظرفيت ھای واقعی،
افزايش دھد يا بخواھد ره صد ساله را
يک شبه طی کند .در چنين وضعی ،نه
تنھا امکان دريافت پاسخ مناسب را
نداشته  ،بلکه امکان بسيج ،وحدت و
نيرو گرفتن اقتدارگرايان را فراھم می کند.
از اين رو مايليم نگرانی خود را نسبت به
اظھارات برخی فعاالن سياسی و اجتماعی
در داخل و خصوصا ً خارج کشور که از
مطالبات مشترک اين جنبش که در بيانيه
شماره ھشت آقای موسوی آمده است ،
فراتر می روند ،اعالم داشته و آنھا را به
اتخاذ مواضع مسئوالنه تر دعوت کنيم «.
اين فرمايشات فقط مربوط به اين گروه ھا
و يا اشخاصی که در "مقاله چارچوب
نظام نه تاکتيک است نه استراتژی" از
آنان نامبرده ام نيست .بلکه يکی از آنان
اخيراً گفته بود که ھدف جنبش سبز تنھا
اين است که قدری و آنھم قدری در رفتار
رھبری تغييری بوجود بيآورد» .فشار
اجتماعی منبع اصلی و نقطه اتکای جنبش
سبز برای پيگيری مطالبات خويش است.
ھدف اين فشار وادارسازی رھبری کشور
به تغيير رفتار خود و پذيرش رھبران
سبز ،به عنوان نمايندگان مردم و «. ....
مردم بعد از شش ماه مبارزه پيگير کليت
نظام را به چالش کشيده اند و با شعارھای
خود پا را از نظام حاکم فراتر گذاشته
اند،بايد ببينيم ،از کدام زاويه ،جمھوری
اسالمی خواھان فرياد بر می آورند از
چارچوب نظام پا را فراتر ننھيد و به کجا
می خواھند برسند .تمامی جمھوری
اسالمی خواھان کوشش می کنند تا صدای
حق طلبانه مردم را با گفتاری حق بجانب
خفه کنند .اگر خوب توجه کنيم تمام بيانات
اين افراد خالصه ميشود در " نبايد پا را
از چارچوب نظام فراتر نھيم زيرا سرکوب
گران سرکوب را تشديد می کنند".
اين يک دروغ آشکار است ،زيرا مأموران
سرکوب نياز ندارند اطمينان حاصل کنند
جنبش کنندگان مخالف نظام ھستند .از ديد
آنھا ،مقامی که دستور می دھد مھم است
و آنان پيرو آن مقام ھستند نه شعار
دھندگان .برای رھبر نظام امر بدين
صورت است که ھرکس در برابرش
قرارگيرد ضد نظام است و بايد به شديد
ترين وحھی سرکوب شود و در نھايت از
بين برود .خامنه ای يکشنبه  ٢٢آذر گفت
» دشمنان ملت ايران و نظام اسالمي
ھمچون کف روي آب ھستند که از بين
خواھند رفت و آن چيزي که باقي مي ماند
اصل نظام اسالمي است «.بياد بيآوريد
سخنان خامنه ای را در نماز جمعه ٢٩
خرداد که فرمان سرکوب و کشتار را علناً
صادر کرد .نيروھای سرکوبگر برای آنکه
سخت نگيرند نيز می بايد دستور دريافت
کنند که برای مثال با اين جماعت مدارا

کنيد .مثالً فرمان خامنه ای برای بستن
زندان کھريزک )ابوغريب خامنه ای(
نمونه خوبی است برای صحت اين گفتار.
شدت سرکوب برای اينست که نظام دوام
بيآورد ،ولی نيروھای سرکوبگر می بايد
مطمئن شوند که نظام دوام می آورد .اگر
اين اطمينان را از دست بدھند ،توانائی
سرکوب را ھم از دست داده اند .نيروھای
سرکوبگر به فرمانده خود متعھد ھستند و
بر اساس فرمان او مردم را سرکوب می
کنند .ھمگانی شدن جنبش و گسترش آن
باعث ميشود تا نيروھای سرکوبگر از
قبيل بسيج و سپاه بی ميلی خود را به
سرکوب مردم نشان دھند و چنين است که
رژيم ساقط ميشود .در انقالب ايران چنين
شد .در انقالب فرانسه و نيز در انقالب
الجزاير و حتی در روسيه نيز چنين شد.
زمانی نيروھای سرکوبگر متقاعد
خواھند شد ،نظام دوام نمی آورد که مردم
مبارزه خود را از محدوده آن خارج
سازند ،که ساخته اند .آنان با اين عمل
خود به رژيم و نيروھای سرکوبگرش
ثابت کرده اند که زندان و شکنجه و اعدام
ديگر اثر ندارد .سرکوبگران که پول می
گيرند تا انجام وظيفه کنند ،با توانمند شدن
جنبش آزاديخواھانه مردم مشاھده خواھند
کرد که سرکوب ديگر اثر بخش نيست و
جنبش کنندگان تا رسيدن به حقوق حقه
خود دست از مبارزه نمی شويند و آزادگی
خود را از قيد بردگی می طلبند .در اين
زمان بسياری از نيروھای سرکوبگر به
مردم می پيوندند.
پس استدالل جمھوری اسالمی خواھان،
که اگر مردم پا را فراتر از محدوده نظام
بگذارند ،و شعار تند بدھند ،سرکوب
شديدتر می شوند ،از بنياد بی پايه و
اساس است و دروغی بيش نيست .برای
سردمداران نظام واليت مطلقه فقيه ھمه
ايرانيان غير خودی و دشمن ھستند .و
ھمه کسانی که واليت زور و جور را قبول
ندارند مفسد فی االرض ،فتنه گر ،مجرم،
و قابل تنبيه و سرکوب می باشند .اين
تفکر خمينی و رھروانش سی سال است
در ايران اجرا ميشود وھيچ ارتباطی به
شعار تند و کند ندارد .از جمھوری
اسالمی خواھان درون و برون کشور
استدعا داريم ،بقول خودتان "برای آنکه
دوستان جنبش برای شما خطرناک تر از
اقتدارگرايان نشوند" ،لطف فرموده
شعارھای حداقلی را تعريف و معنی و
معين نمائيد ،تا بعد از آن ايرانيان
شعارھای حداقلی شما را سر دھند.
"جمھوری اسالمی خواھان" مدعی اند
که طرفدار حقوق بشر می باشند .حال بر
اين مبنا از ايشان سئوال ميشود:
آيا اين مردم حق دارند سرنوشت خودشان
را خودشان تعيين کنند يا نه ؟
آيا اين مردم حق دارند حقوق انسانی
خود را مطالبه کنند يا نه؟
آيا ايرانيان حق دارند از حيثيت و کرامت
انسانی خود دفاع نمايند يا نه؟.
اولين جمله اعالميه جھانی حقوق بشر
چنين است » از آن جا که شناسايی حثيت
و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده
بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان
اساس آزادی ،عدالت و صلح در جھان
است«.
آيا مردم ايران بر اين اساس حق دارند،
آزادی خود را که با آن زاده شده اند و
جزء ابتدائی ترين حقوق ھر موجود زنده
ای است مطالبه نمايند يا نه؟
در ماده سوم اعالميه جھانی حقوق بشر
آمده است " ھر فردی حق زندگی ،آزادی
و امنيت شخصی دارد ".آيا مردم ايران
حق دارند در آزادی و امنيت زندگی کنند يا
نه؟
در ماده  ۴اعالميه جھانی حقوق بشر
آمده است » ھيچ کس را نبايد در بردگی و
بندگی نگاه داشت«...،
آيا مردم ايران که امروز اسير دست
واليت مطلقه فقيه ھستند ،می توانند
بندھای بردگی و بندگی خود را پاره کنند
يانه؟
ماده  ۵اعالميه جھانی حقوق بشر » ھيج
کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا
رفتار ظالمانه ،ضد انسانی يا تحقيرآميز
قرار گيرد «.آيا مردم ايران حق دارند به
رفتارھای ظالمانه و شکنجه و کشتار
رژيم اعتراض کنند يا نه؟
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در ماده  ١٧می خوانيم » ھيچ کس را
نبايد خود سرانه از حق مالکيت محروم
کرد «.آيا ايرانيان حق دارند به غارت و
چپاول بيت المال که جزء مالکيت آنان
است اعتراض کنند يا نه؟
ماده » ١٨ھر شخصی حق دارد از آزادی
انديشه ،وجدان و دين بھره مند شود«.
آيا ايرانيان حق دارند از آزادی انديشه و
بيان آن برخوردار باشند يا نه؟
در بند سه ماده  ٢١اعالميه جھانی حقوق
بشر می خوانيم » اراده ی مردم اساس
قدرت است «.آيا شما قبول داريد اراده
مردم اساس قدرت حاکم نيست؟ آيا قبول
داريد که انسان موجودی است حقوق مند
با استعداد و مسئوليت پذير که قادر است
سرنوشت خويش و پيرامونش را رقم زند.
و بايد منشاء و مبداء حاکميت از آن مردم
باشد زيرا قوای حکومتی بايد منتج از
اراده ملی باشد .يعنی ھمان چيزی که در
ماده  ٢١ذکر شده است.
حقآگاه شدن ،حق بيان ،حق اعتصاب،
حق امنيت ،حق حفظ سرمايه ھا و عدم
تاراج آ نان ،حق داشتن شغل و زندگى
شرافتمندانه ،حق انتخاب شدن و انتخاب
كردن ،حق كسب علم و دانش ،حق شكو
فائى استعدادھا و ......جزء حقوق ذاتى و
طبيعى انسان بشمار مىآيند .شما اگر به
حقوق شھروندی معتقد ھستيد بايد
توضيح دھيد که آيا حقوق فوق جزء
حقوق شھروندی ھستند يانه ؟ و آيا
مطالبات مردم فراتر از اين حقوق می
باشند ؟!!
بر چه مبنائی و از چه زمانی دفاع کردن
از حق می شود افراطی گری و دفاع
نکردن از حق ميشود اعتدال؟ طبق اين
منطق ،اگر ايستادن بر حق افراط گرائی
است ،بنا براين امام حسين که بر حق
استقامت کرده است و در مقابل يزيد
ايستادگی نموده است جزء افراط گرايان و
ساختار شکنان به شمار می آيد .شما ھم
که با رژيم ظالمانه محمد رضا پھلوی به
مبارزه بر خاستيد ،افراطی گرا و ساختار
شکن بوده ايد ،و امروز بخاطر ھمين جرم
بايد از مردم ايران پوزش بخواھيد و آدم
مجرم نمی تواند رھبر خوبی برای
مردم باشد.
مردم ايران از آنجھت با اين نظام در
افتاده اند ،زيرا برأی العين می بينند ،اين
نظام حق زندگی کردن را از آنان ربوده
است و آنان را از آزادی و حقوق انسانی
شان محروم کرده است .ايرانيان استقالل
و آزادی و عدالت اجتماعی می خواھند و
قصد دارند حقوق پايمال شده خود را
بدست بيآورند .پس چرا شما تالش داريد
آنان را در چارچوب نظام محبوس کنيد و
مردم را از دستيابی به حقوق خود منع
می کنيد؟ چرا آنان را مجبور به اطاعت
از قوانين نظامی می کنيد که خود
حکومتگران پای بند به آن نيستند؟
جنبش کنندگان چون با نظام واليت مطلقه
فقيه مخالف ھستند به مقابله با آن
برخاسته اند .برخاسته اند تا به حقوق
انسانی خود نائل آيند ،و در اين راه
سرکوب ميشوند ،به زندان می افتند،
شکنجه می ببينند ،کشته ميشوند و بود و
نبودشان نابود مي شود .و بھمين خاطر
شگفتی و تحسين جھانی را برانگيخته اند
تا جائی که اوباما جايزه صلح نوبل خود
را با ندا تقسيم می کند و مردم ايران
ميشوند مرد سال  . ٢٠٠٩آنوقت شما به
آنان می گوئيد از چارچوب نظام خارج
نشويد ،ساختارشکنی نکنيد و مواظب
باشيد در دام چپ روی نيفتيد و افراطی
گری نکنيد .اگر ايرانيان برای احقاق
حقوق خود صدای اعتراض خود را بلند
نکنند ،پس چه راھی را بايد انتخاب کنند
تا به آزادی و دمکراسی دست يابند و
سرنوشت خود را خويش تعيين کنند؟
آيا شما به شعارھا و مطالبات مردم توجه
می کنيد و می شنويد که مردم در کوچه و
بازار ،در خانه ھا و محافل خصوصی و
عمومی و از ھمه مھمتر در دانشگاه ھا و
تظاھرات خيابانی چه می گويند؟؟ در
حقيقت آنچه در حرکت مردم برجسته
است ،تسليم نشدن به نيروھای ارعاب و
سرکوبگر و بی محلی به پند و اندرز شما
جمھوری اسالمی خواھان می باشد .شما
بجای اينکه بطور پدرساالرانه به مردم
امر و نھی کنيد ،بھتر است گوشھا و
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چشمھای خود را باز کنيد و اجازه دھيد
مردم خود راه خود بيابند .امروز مردم
بدنبال رھبران نيستند ،اين رھبرانند که
بدنبال مردم و محتاج به آنان می باشند و
در طی اين شش ماه ثابت کرده اند که
رھبران ناخوانده نمی خواھند .زيرا مردم
به رھبرانی که خواسته ھای آنان را بيان
نمی کنند و خود را با اين خواستھا تطبيق
نمی دھند احتياجی ندارند .قدری از حالت
فضائی خارج شويد و به حالت زمينی
برگرديد.
از آنجائی که مردم با شعارھا و مبارزات
روزانه خود کليت نظام را به چالش کشيده
اند و نشان داده اند تا رھائی از يوغ
استبداد به جنبش آزاديخواھانه خود ادامه
خواھند داد و خواست آنان با خواست شما
در تطابق نيست .شما ھراسان شده ايد که
دور از دستتان خارج شده است زيرا در
اين توازن قوا شما اگر قوائی داشتيد ديگر
نگرانی خود را نسبت به اظھارات برخی
فعاالن سياسی و اجتماعی در داخل و
خصوصا ً خارج کشور اعالم نمی داشتيد.
دقيقا ً از اين زاويه است که می خواھيد
جنبش را در محدوه نظام زندانی کنيد.
موضوع بحث اينست که مردم تحولی می
خواھند در محدوده حقوق خودشان و شما
تحولی می خواھيد در محدوده نظام آنھم
با چانه زنی در باال بدون حضور مردم و
برای کسب سھم خود در قدرت .مردم می
خواھند سرنوشت خود را خود تعيين کنند
شما می خواھيد سرنوشت مردم را
حاكمين تعيين کنند .ولی فقيه حاكم اين
نطام است که مردم روزانه می گويند "
واليت اش باطله و خودش قاتله".
مردم بر خالف رژيم نه پول نفت دارند،
نه توپ و تانک و نه اسلحه ای ،نه سپاه
و بسيج و ديگر اراذل و اوباش
سرکوبگری ،نه قوه قضائيه ،نه قوه
مجريه و نه قوه مقننه ای ،نه شورای
نگھبان و نه خبرگان رھبری ،نه قوای
نظامی و نه قوای انتظامی .تنھا اسلحه ای
که در چالش خود با نظام دارند صدا آنان
است که شما جمھوری اسالمی خواھان
سکوالر و مذھبی اين را ھم می خواھيد
از آنان بگيريد و آنرا خفه کنيد.
فرض کنيم سيد علی خامنه ای و
ھمسفرانش بھترين آدمھای دنيا می
باشند ،و بقول احمدی نژاد ايران آزاد
ترين کشور دنيا است ،و رژيم جمھوری
اسالمي دمکرات ترين رژيم دنيا است .آيا
مردم حق دارند مخالف اين رژيم و
سردمداران آن باشند و خود رژيم دلخواه
خود را تعيين کنند و بر سرنوشت خويش
حاکم شوند يا نه؟
رژيم رفتنی است و سقوط آن حتمی است.
جبھه مردم روز بروز راديکال تر ميشود
و مرگ بر خامنه ای و مرگ بر اصل
واليت فقيه در سرا سر ايران طنين انداز
شده است .جنگ در جبھه قدرتمداران
روز بروز حادتر ميشود و رژيم در سطح
بين المللی بي اعتبار تر مي گردد .بنا
براين صدای مردم خفه شدنی نيست .اگر
در فکر ايران و ايرانيان ھستيد بايد
ھمدوش مردم بتدريج پا را از چارچوب
نظام فراتر نھيد و تالش نمائيد ،با
نيروھای دمکرات و آزاديخواه داخل و
خارج از کشور ،جبھه ی استقالل و آزادی
را بر موازين حقوق بشر و با ھدف
استقرار واليت جمھورمردم تشکيل دھيد.
اختالفات گرايشھای سياسی موجود خود
جزئی از دمکراسی محسوب ميشود؛ بايد
بر اساس اشتراکات به توافق رسيد تا راه
پيروزی مردم را ھموار ساخت .و گرنه
کشورھای قدرتمند آلترناتيو خود را بما
تحميل خواھند کرد و مطمئن باشيد ھم
اکنون آنان برای ما در حال برنامه ريزی
ھستند.
سرافراز و پيروز باشيد
Fa_rastgou@yahoo.com
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آﺷﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻘﻼل
و آزادي

ﺑﺎزﻫﻢ در ﺑﺎره ﺷﻌﺎر ﻫﺎ
در ﺗﻈﺎﻫﺮات

او اﻳﻦ داغ را ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺑﺪل
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ روز ﻣﻲ ﻛﻮﺷﺪ ﺗﺎ اﻳﺮان
اﺳﺘﻘﻼل و اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺳﺘﻘﻼل و آزادي
ﺧﻮد را ﺑﺎزﺟﻮﻳﻨﺪ .ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﻪ داغ
دﻳﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ!.
ﺷﺎدي و اﻣﻴﺪ ،ﭘﻴﺮوزي ﺑﺒﺎر ﻣﻲ
آورد .ﻫﻤﻮاره دل ﺗﻮ از ﺷﺎدي و اﻣﻴﺪ
ﺳﺮﺷﺎر ﺑﺎد!.
 - 1ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ،ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﺎﺟﺮاي ﭘﺎره ﻛﺮدن ﻋﻜﺲ آﻗﺎي
ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزﻳﻬﺎي رژﻳﻢ روي
دﻫﻨﺪ ،اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اي.
ﭘﺎﺳﺦ را در  10آذر ﻧﻮﺷﺘﻪ ام 10 .روز
ﺑﻌﺪ ،آﻓﺘﺎب آﻣﺪ دﻟﻴﻞ آﻓﺘﺎب :اﻳﻦ
ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزي دﻟﻴﻞ ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دوره
آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﻲ ﺷﻮد .ﭘﻴﺶ از ﺧﺮداد  1360ﻧﻴﺰ،
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻬﺮه
ﻧﺠﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮا در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ
ﻗﺮاردﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ زورﻣﺪارﺷﺎن ﮔﻤﺎن
ﻣﻲ ﺑﺮد در آن ﻗﺮارم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .در
واﻗﻊ ،وﻗﺘﻲ از راه ﻣﺼﻠﺤﺖ ،ﺳﻴﺎه را
ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺮدي ،ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ از
ﻫﻴﭻ ﺳﻮ ،راه رﻫﺎﺋﻲ ﻧﻴﺎﺑﻲ :در ﺣﻘﻴﻘﺖ،
ﻫﺮﻛﺲ ﺳﻴﺎه را ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻠﻮه داد ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن ﺗﺒﻬﻜﺎر،
ﻣﺪاﻓﻊ »اﺳﻄﻮره« ﺑﮕﺮدد .ﺧﻄﺎﻛﺎر
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮد را ﺟﺮم آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ .در وﺿﻌﻴﺖ اﻣﺮوز ،ﺑﻬﺎ را ﻧﺴﻠﻲ
ﻣﻲ ﭘﺮدازد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
اﺳﺖ .و ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ
اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن ﻧﺪﻫﺪ ،ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﻛﺮده و ﭼﻮن ﻣﺤﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪه  ،ﺑﺎﻃﻦ »ﺿﺪ اﻧﻘﻼب« او
آﺷﻜﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .آن زﻣﺎن ،اﻳﻦ ﻣﻜﺮ
ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﺸﺪ ،زﻳﺮا ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺳﻴﺎه را
ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻠﻮه ﻧﺪاده ﺑﻮد و در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ
اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در آﻧﺶ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ ،ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .آن روز ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﺒﻮد ﻛﻪ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد ،اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري را در
ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻗﺮاردﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و
ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدم را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪ،
رﺳﻮا ﺷﺪﻧﺪ و دم ﻓﺮو ﺑﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ،
ﻛﻮدﺗﺎﭼﻲ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻲ
ﺳﺎزﻧﺪ .آن روز ،ﺟﺎﻣﻌﻪ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن
ﻧﺪاد زﻳﺮا ﺷﻜﺴﺘﻦ اﺳﻄﻮره آﻏﺎز ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزي اﻣﺮوز ،ﺧﻮد ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﻄﻮره ﺷﻜﺴﺘﻪ اﺳﺖ .آﻗﺎي
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي اﺳﻄﻮره ﻧﺸﺪه ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻲ
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ .ﺑﺪرد ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ
ﺧﻮرد .ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﻧﺰد اﻗﻠﻴﺖ زورﭘﺮﺳﺖ اﺳﻄﻮره
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﺸﻜﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزي و اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﺑﻔﺮﻳﺎد
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺰد آن اﻗﻠﻴﺖ ﻧﻴﺰ
اﺳﻄﻮره ﺷﻜﺴﺘﻪ و دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻜﺎر دﺳﺖ
آوﻳﺰ زورﮔﻮﺋﻲ ﻛﺮدن ﻣﻲ آﻳﺪ.

اصرار در بميان کشيدن شعارھای تند،
جنبش خيابانی را که تمام نيرويش در
گستردگی آنست به تظاھراتی پراکنده و
ناھمسو بدل خواھد کرد و بسياری را از
شرکت در آن بازخواھد داشت .شعارھای
تند مردم بيشتری را به ميدان نمی اورد.
جنبش سبز با ھمين شعارھای حد اقل ھم
ھنوز نتوانسته است در سراسر کشور
گسترش يابد و شايد طرح شعارھای
حداقلی ديگری برای جذب اليه ھای مزذ
بگير جامعه ضروری باشد ولی شعارھای
تند فقط سرکوب را شديدتر و دامنه
مشارکت را محدود تر ميکند ".
فريد راستگو پس از نقل آخرين جمله
از گفتاورد باال ،نمونه ھای گوناگونی از
کشتارھا و سرکوب ھا در سی سال گذشته
مياورد و منجمله مينويسد:
"مگر بين سالھای  ١٣٦٠تا ١٣٦٤
جنبشی مردمی و جود داشته است که
رژيم جمھوری اسالمی برھبری خمينی
ھزاران تن از مخالفان خود را اعدام کرد
که فقط  ٢٠٠٠نفر از آنان بين سال
 ١٣٦٠تا  ١٣٦٢اعدام شدند که امروز
ريز اساميشان در برخی از سايتھا از
جمله انقالب اسالمی موجود است .مگر
در تابستان سال  ٦٧که بفرمان شخص
خمينی قريب  ٥٠٠٠نفر را در زندانھای
ايران قتل عام کردند مردم در خيابانھا
عليه خمينی شعار می دادند و عکس او را
لگد مال کرده بودند و معترضين در پشت
بامھا ﷲ اکبر می گفتند".
و نتيجه ميگيرد:
" بايد اذعان داشت آدم خوری و آدم
کشی با نطفه نظام واليت فقيه بسته شده
است و اگر امروز حکومتگران جنبش
مردم را سرکوب می کنند و با
دستگيرشدگان در زندان بدترين و غير
انسانی ترين رفتار را انجام می دھند
بخاطر طرح شعار تند يا کند از طرف
تظاھرکنندگان نيست بلکه سرکوب،
شکنجه و اعدام تنھا وسيله حفظ نظام
جمھوری اسالمی در مقابل آرام ترين و
مسالمت آميز ترين اعتراضات حق طلبانه
مردم است".
منقد محترم بجای بررسی رابطه
سرکوب و شعارھای تند در تظاھرات
خيابانی ،اصوال صورت مسئله را پاک
ميکند و تفاوتی بين شدت وتشديد سرکوب
نمی بيند ،حال آنکه اشاره خود او به
گذشته ،بايد دستکم آگاھش ميساخت که
سرکوب دارای مدارجی است و ميتواند از
آنچه امروز ھست فراتر رود .منقد نمی
بيند که محل نزاع رابطه سرکوب و دامنه
تظاھرات در جنبش سبز ،امروز و
اينجاست .چه سرکوب در شرايط متفاوت
ميتواند نتايج متفاوت ببار آورد .شديدتر
شدن سرکوب در شرايط ديگری ممکن
است واکنش ھايی را برانگيزد که افزايش
تظاھر کنندگان و /يا گسترش دامنه
عملشان را در پی داشته باشد .برداشتی
که من از تظاھرات و کم وکيف انگيزه
ھای مشارکت در اين برش دارم مرا به
اين نتيجه رسانده است که تشديد سرکوب
دامنه اين مشارکت را محدود ميکند .حق
بود که فريد راستگو نيز ديدگاه خود را
پيش ميکشيد و مثالً در اين گزاره بيان
ميکرد که تشديد سرکوب تاثيری بر دامنه
تظاھرات نميگذارد و يا حتی آنرا گسترش
ميدھد .ممکن است ارزيابی من نادرست

باشد ولی آنچه در عبارت آورده ام تنھا با
آوردن نقيض آن قابل نقد و بطالن است و
نه حوالت دادن من به سی سال سرکوب.
فريبا داوودی مھاجر بھتر استدالل
کرده است که " برخورد شديد حکومت
ھم در حال حاضر به دليل اين شعارھای
راديکال نيست .چرا که بدترين برخورد با
مردم در روزھايی انجام گرفت که کليه
شعارھای مردم و در فردای کودتای
انتخاباتی حول محور رای من کجاست می
گشت و اولين افرادی که بازداشت شدند و
تحت شديد ترين شکنجه ھا قرار گرفتند از
جمله افرادی بودند که ھمواره با
استراتژی آرامش فعال و حضور در قدرت
و کار در چارچوب ھمين نظام جمھوری
اسالمی فعاليت ميکردند ".اينجا ھم گرچه
سخن از برخورد شديد است ونه تشديد
آن ،ميتوان به مسامحه گفت که از ديدگاه
او ،شدت سرکوب با شعارھا رابطه ای
ندارد و چون اصالح طلب و ساختار شکن
به يک سان سرکوب ميشوند ،بگذار
ھرکسی حرف دلش را بزند .اين درست
است که کاھش سطح شعار ھا باعث
کاھش سرکوب نميشود ،ولی سخن نه بر
سرکاھش سرکوب بعلت شعارھای نرم که
بر سرتشديد آن با شعارھای تندست .نقش
شعارھای تند در وضعيت فعلی توجيه
سرکوب است و زمينه ساز تداوم و
گسترش آن .بايد پرسيد که اساس استدالل
و معناسازی رژيم در ميان طرفدارانش و
بويژه نيروھای سرکوبگر ،مگر چيزی
جز اتھام براه انداختن انقالب مخملين و
تعويض نظام است؟ حکومت تنھا وقتی
ميتواند ابعاد سرکوب را گسترش دھد که
انسجام نيروھای سرکوبگر را حفظ کند
واين ممکن نيست مگر به آنھا  -و نه فقط
به آنھا  -بباوراند که اصالح طلبان در پی
برانداختن نظامند .بنظر شما چه رفتارھا
و شعارھايی در تظاھرات به اين
معناسازی در ذھن بسيجيان و سپاھيان
کمک خواھد کرد؟
خلل در دستگاه سرکوب و شکاف در
ميان نيروھای سرکوبگر اينک مسئله
کليدی برای برای تداوم و گسترش
تظاھرات است .ھر شعار و رفتاری را در
تظاھرات بايد با اين پيمانه سنجيد.
ويدئويی از تظاھرات ديروز در دانشگاه
تھران ،دختری را نشان ميدھد که به
عوامل سرکوب شاخه ھای گل ھديه
ميکند .ھمزمان دانشجويانی که بر زمين
روبروی ھمين عوامل نشسته اند ،دم
گرفته اند که مرگ بر تو ...مرگ بر
تو...کداميک از اين دو رفتار ميتواند در
اراده سرکوبگران تزلزلی پديد آورد؟
تلويزيون جمھوری اسالمی عکس پاره
خمينی را در اخبار شب نشان ميدھد و
فردايش مصلحی وزير اطالعات در
مدرسه فيضيه از طالب ميخواھد که در
برابر پاره کردن عکس امام " عکس
العمل مناسب و بزرگی نشان دھند"...
آيا اين تند روی  -واقعی يا ساختگی  -جز
اتحاد ،بسيج و انسجام سرکوبگران نتيجه
ديگری دارد؟
سنتی
حسين بشيريه که از ديدگاه
ِ
ت انقالبی ،به جنبش سبز و
موقعي ِ
تظاھرات مينگرد می گويد " :در زمانی
که مشروعيت نظام سياسی محل ترديد
واقع شده است ،بنظر ميرسد که که نقطه
قوت رژيم در توانايی سرکوب و در اتحاد
بين نيروھای سرکوبگر نھفته باشد".
حال ما چه مانند بشيريه کاھش ظرفيت
سرکوب را شرط پيدايش شرايط انقالبی
بدانيم و چه آنرا ضرورتی برای گسترش
جنبش و تحول مسالمت آميز بسوی
دمکراسی تلقی کنيم ،پرسش اساسی
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بجای خود ميماند که در تظاھرات با چه
شعارھايی ميتوان به اين مھم دست يافت.
درعين حال فراموش نکنيم که کنش
سياسی به تظاھرات خالصه نميشود و
جنبش سبز با تظاھرات سبزيکی نيست .
پرسيده بوديد مگر در سالھای شصت
"جنبشی مردمی وجود داشت" و"مردم
در خيابانھا عليه خمينی شعار می دادند و
عکس او را لگد مال کرده بودند" که
"جمھوری اسالمی ھزاران تن از مخالفان
خود را اعدام کرد؟"
نه خير جنبشی مردمی و جود نداشت
ولی مجاھدين و بنی صدر به اميد
برانگيختن چنين جنبشی به ترور و
اقدامات خشونت بار روی آوردند .با
انفجار و قتل بسياری از دولتمردان و
روحانيون بنام را از ميان برداشتند و
چون نتيجه ای نديدند به قطع
"سرانگشتان سرکوب" پرداختند .آيا شما
فکر ميکنيد اين اقدامات ھيچ تاثيری در "
حدت و شدت" سرکوب نداشت؟ فضای
دوقطبی و بسته تری که اين جنگ
روياروی بوجود آورد زمينه مناسبی يرای
جنبشی مردمی پديد نياورد .
در تابستان شصت و ھفت ھم خبری از
جنبش نبود ولی در عملياتی بنام فروغ
جاويدان ،نيروھای مسلح مجاھدين از
خاک عراق وبا پشتيبانی ھوايی ارتش
صدام ،به خاک ايران لشکر کشيدند .آيا
شما ھيچ رابطه ای بين قتل عام زندانيان
سياسی و اين لشکرکشی نمی بينيد؟ اگر
امروز بسياری از جوانان خواھان تغيير
مسالمت آميز شيوه کشورداری اند و نه
زير کشيدن حاکمان ،درست بعلت تجربه
اندوزی از رفتارھای خشونت بار در
گذشته ودرسی است که از تجربه ھای
انقالبی آموخته اند.
دو نکته در پايان مقال :نخست آنکه
اختالف نظر در باره شعارھای تظاھرات
نبايد باعث شود که ماھويت سياسی
ديگری را زير پرسش کشيم .در اين برھه
ما سخت به گفتگو با ھم نيازمنديم ونبايد
واژگانی در نقد بکار گيريم که مشوق
گفتگو نباشد .و دوم پرسشی از گردنندگان
" انقالب اسالمی" :زمانی شما مروج "
جادلھم ھی بالتی احسن" بوديد ،آيا ھنوز
به اين سخن وفاداريد؟
پاريس
17آذر١٣٨٨
-----------------------http://news.gooya.com/politic
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ntent/o2_logos_interview/1895
378.html

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻣﺪﻋﺎي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه دروغ
آﺷﻜﺎري اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻻﻳﻞ – 1 :ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ آﻣﺎده ﺑﻮد اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺸﺮط اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ
داده ﺷﻮد .ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن
ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺖ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را
ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮم!
 – 2ﺗﺎ  30ﺧﺮداد  ،60در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ،در
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر - ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر
اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺶ – دﺳﺖ ﻛﻢ 1200
ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻣﺪ و در اﻳﻦ
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻮي اﻓﺮاد
»ﮔﺮوﻫﻚ ﻫﺎ« )ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد( ﺗﻴﺮ اﻧﺪازي
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ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ﻋﻤﻞ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اي
از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ روي
ﻧﺪاده ﺑﻮد - 3 .در ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي
)ﻛﺘﺎب ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ( ﺑﻨﻲ ﺻﺪر از ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ دادن ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ
ﻛﺮدن ﺻﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﺪ و او
ﻧﻜﺮده اﺳﺖ – 4 .ﻓﺮداي روز اﻧﻔﺠﺎر در
ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،دو ﺗﻦ از ﺳﻮي
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻧﺰد ﺑﻨﻲ ﺻﺪر آﻣﺪﻧﺪ .او
ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن روز ،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اي در ﻣﺤﻜﻮم
ﻛﺮدن اﻧﻔﺠﺎر ﺻﺎدر ﻛﺮده ﺑﻮد ،از آﻧﻬﺎ
ﭘﺮﺳﻴﺪ :اﻧﻔﺠﺎر ﻛﺎر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ؟ و آن دو
ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﻧﻪ .ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ،اﻳﻦ
روزﻫﺎ دﻓﺘﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺣﻤﻴﺪ زﻳﺎرﺗﻲ ،ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﺪﻳﺪي را
ﺑﺮاي ﻗﺘﻞ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ! – 5
ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ،
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع ﺑﻮد .از اﻳﻦ
رو ،رﺟﻮي ،ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻜﺮار ﻛﺮد :ﺑﻤﺤﺾ
اﻳﻨﻜﻪ رژﻳﻢ ﺧﻤﻴﻨﻲ ،آزادﻳﻬﺎ را ﺑﺎز ﭘﺲ
دﻫﺪ و دﺳﺖ از ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻛﺸﺘﻦ ﺑﺮدارد،
ﻣﺎ اﺳﻠﺤﻪ را زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺬارﻳﻢ – 6 .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻋﺼﻴﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ
رژﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن را ﻳﻜﺴﺮه اﻧﻜﺎر
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺣﻖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
و ﻫﻴﭻ ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺳﻮد آﻗﺎي ﺣﻜﻤﺖ در
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﻨﺎه رژﻳﻢ ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﮔﺴﺘﺮي ﺑﭙﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراي
ﻣﻠﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي و ﻋﺪم ﻫﮋﻣﻮﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ و ﮔﺮوه
رﺟﻮي ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻫﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ ،آن را از ﺑﻴﻦ
ﺑﺮد ،ﭼﻴﺴﺖ؟
و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ روش
ﺟﺎدﻟﻬﻢ ﺑﺎاﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﺣﺴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﻴﺎن
ﺑﺤﺚ آزاد ،ﻫﻴﭽﮕﺎه از ﺑﺤﺚ آزاد ﺗﻦ ﻧﺰده
اﻧﺪ.
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