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ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر

دوﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﺘﺰﻟﺰل؟
* ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ از ﻳﻚ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه:
ﺑﺎ ﺳﻼم و آرزوي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺟﻨﺎب ﺑﻨﻲ ﺻﺪر! اﻧﺪﻳﺸﻪ و دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎ در ﺣﺮﻛﺖ و ﺟﻬﺖ
درﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺼﺒﻲ) ﭼﻮن ﺑﻨﺪه ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ازﻃﺮف
داران ﺧﻂ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده و
اﻣﻴﺪم ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻼش اﻧﺪك ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ( ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد .ﭼﺮا ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻛﻪ در راس ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼ ﺣﺎت
ﻗﺮار دارﻧﺪ و  ...اﺳﺘﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻃﻼع ﻣﻮﺛﻖ و دﻗﻴﻖ ،ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻻت
ﺷﻤﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ وﺑﻘﻮل ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ اﮔﺮ ﻓﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﻲ ﮔﺸﻮده ﺷﻮد ،اﻛﺜﺮ
اﻳﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮد را از ﺧﻂ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي اﻋﻼم ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ...
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ازدﻳﺎد ﺗﻔﻜﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ زور ﺗﺒﻴﻴﻦ
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،ﻧﻘﺸﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﮋِﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در درون
ﻛﺸﻮر ،ﻓﻀﺎي ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه واﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻠﻮزﻳﻮن
اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺑﻲ.ﺑﻲ .ﺳﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻔﻜﺮات زور ﻣﺪار و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻗﺮار
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺪرت ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺎ
و ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻜﺮاﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آزادي و اﺳﺘﻘﻼل
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ﭼﻨﺘﻪ ﺧﺎﻟﻲ

دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﺑﻨﻲ ﺻﺪر در  97ﺳﺎﻟﮕﻲ درﮔﺬﺷﺖ
کھن سال ترين عضو خاندان بنی صدر ،در  ٩٧سالگی ،در کانادا ،در
تاريخ  ٢٢دی ماه  ،١٣٨٨در گذشت .چند ماه پيش از مرگ ،کتابی را که
ترجمه و به چاپ رسانده بود ،برايم فرستاد .عنوان کتاب »دانستنی زن
ھوشمند در باب سوسياليسم و کاپيتاليسم« نوشته ژرژ برنارد شاو بود.
ترجمه کردن و انتشار دادن کتابی در اين سن ،بنفسه حاکی از اينست که
او پيری را بھانه رھا کردن کار نکرده است .سخت کوش و مقاوم بود .در
سياست ،از راه ايران دوستی ،جانبدار نھضت ملی به رھبری مصدق بود.
ھم در استبداد شاه و ھم در استبداد واليت فقيه ،جانب جانبداران استقالل و
آزای را می داشت .بعد از کودتای خرداد  ،۶٠با خانواده ،مھاجرت کرد.
در غربت ،کار را سرمايه کرد و بدين سرمايه ،عمری دراز يافت.

◄ واﭘﺴﻴﻦ ﺗﻴﺮ ﺗﺮﻛﺶ رژﻳﻢ :اﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ رژﻳﻢ ﺑﻲ اﺛﺮ ﺷﻮد؟ ص4
◄ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان :ص6
◄ ژاﻟﻪ وﻓﺎ :ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ"ﺗﻮﺳﻌﻪ" ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در آﺋﻴﻨﻪ آﻣﺎر :ص7

◄ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ،ﻧﻈﺮ ﻏﺮب را در ﺑﺎره ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي

در ﺻﻔﺤﻪ 16

اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﺳﺖ :ص8
◄ رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ،ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ را از اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ص10

◄ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ رژﻳﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ

دﻛﺘﺮﺧﺴﺮو ﻓﺮﺷﻴﺪ ورد در ﮔﺬﺷﺖ

ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﺧﻮرد :ص12
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻛﺎرزاري ﻛﻪ رژﻳﻢ ،ﺑﻌﺪ از ﻗﻴﺎم ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ و دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﮔﺮﮔﺎﻧﺶ را ﺗﻴﺰ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺮدم ﺑﻴﺎﻧﺪازد ،واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺨﺴﺘﻲ را
ﻛﻪ آﺷﻜﺎر ﻛﺮد ،ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﭼﻨﺘﻪ رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮد .از اﻳﻦ رو ،در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﻳﻢ را ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﺨﻦ از ﺳﺎزش و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ زﻧﺪ .در ﺳﻄﺢ رژﻳﻢ ،ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل روز اﻧﻘﻼب ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﻓﺼﻞ اول ،زﻳﺮ ﻋﻨﻮان »واﭘﺴﻴﻦ ﺗﻴﺮ ﺗﺮﻛﺶ رژﻳﻢ ،ﺧﺒﺮﻫﺎي ﮔﻮﻳﺎﺋﻲ را ﮔﺮد آورده اﻳﻢ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺮان رژﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻜﺎر
ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺎز ﻧﻴﺴﺖ و رژﻳﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .در ﮔﺮاﻳﺶ اﺻﻮل ﮔﺮا ،در ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺧﻮد،
ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ »رژﻳﻢ ﺳﻘﻮط ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﮔﺮ.«....
در ﻓﺼﻞ دوم ،ﮔﺰارش ﻣﻬﻤﻲ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ در ﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﺮﻛﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي :اﻳﺠﺎد دو ﺳﺘﺎد ،ﻳﻜﻲ در »ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮي« و دﻳﮕﺮي
در ﻗﺮارﮔﺎه ﺛﺎراﷲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران .در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮي از »ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن« را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ» ،ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻲ«
را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  60و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  88و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﻜﺎر ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﻓﺴﺎدﮔﺴﺘﺮي ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﻳﺎ ﺣﺎﻣﻲ
ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ . .در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ،ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎي ﮔﺰارش ﻛﻨﻨﺪه راﺑﻄﻪ رژﻳﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ را ﺟﻤﻊ آورده اﻳﻢ .اﺛﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ را ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺧﺒﺮﻫﺎ و داده ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار داده اﻳﻢ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر را آن ﺳﺎن ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،ﮔﺰارش
ﻛﻨﻨﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن در اﻳﺮان را ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ:
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ﻋﻠﻲ ﺷﻔﻴﻌﻲ

ج -ﭘﺎﻛﻨﮋاد

آﻗﺎي ﺧﺎﺗﻤﻲ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ "ﻏﻠﻄﻲ" ﻛﺮدﻧﺪ و
"ﺧﻼﻓﻲ" ﮔﻔﺘﻨﺪ؟
آﻗﺎي ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﻲ و رﺋﻴﺲ ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺗﻤﺪن ﻫﺎ را
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻳﺪار ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺠﻤﻊ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ادوار ﻣﺠﻠﺲ اﻳﺮاد ﻛﺮد ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از روش
ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ اﻳﺸﺎن ﻳﻌﻨﻲ وﺳﻂ ﺑﺎزي اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﺻﺎدر ﻛﺮدن ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺒﺪادي و ﻣﺘﺼﻠﺐ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ را ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻛﺸﻮر ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ
ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ و ﺗﻤﺪﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ .وي ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ دوﺑﺎره ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ ) ،در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ( ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ
اﺷﺎره ﻛﺮد.
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ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺮﻛﻲ ،ﺷﺎﻋﺮ و اﺳﺘﺎد ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در
وﺑﻼگ ﺧﻮد ،ﻓﺼﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ » :در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺳﻒ ،ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻳﻢ
ﻛﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ و ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ
روزﮔﺎر ،ﻳﻌﻨﻲ دﻛﺘﺮ ﺧﺴﺮو ﻓﺮﺷﻴﺪورد ،ده روز ﻗﺒﻞ)ﺟﻤﻌﻪ  8دي ﻣﺎه(
در ﮔﻮﺷﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻤﺎري در "ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﻴﻜﺎن" ﺑﻪ دﻳﺎر ﺑﺎﻗﻲ
ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﭘﺴﺖ ،ﻫﻴﭻ ﺧﺒﺮي در ﻣﻮرد
درﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﺎد ﺑﻲ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ!« -ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻤﻪ
ﺧﺒﺮﮔﺰارﻳﻬﺎ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ را از وﺑﻼگ آﻗﺎي ﺗﺮﻛﻲ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﻧﺪ ! !.
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ﻓﺮﻳﺪ راﺳﺘﮕﻮ

ﺟﻨﻮن اﺳﺘﺒﺪاد و اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم )(5
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﻣﻴﺪ و ﻧﻘﺶ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻧﻘﻼب
)ﻗﺴﻤﺖ دوم(
در ﻗﺴﻤﺖ اول رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﻣﻴﺪ در اﻧﻘﻼب ،ﻧﻈﺮﻳﺔ رﻳﻚ ﺳﻨﻴﺪر را
ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻣﻴﺪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮدم .دﻳﮕﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪة اﻣﻴﺪ را
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﺤﺺ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻨﻴﺪر را
ﻧﻈﺮﻳﻪ اي ﻋﻤﻠﻲ ،واﺿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ .وﻟﻲ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ
دﻳﺪ ﺳﻨﻴﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ را ،دﻳﺪي ﻛﻮﺗﺎه و ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮ ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .اﺳﺘﺪﻻل اﻳﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اﻳﻨﺴﺖ :اﻣﻴﺪ ﭘﺪﻳﺪة روﺣﻲ و
رواﻧﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ آن ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و وﺳﻴﻌﺘﺮ از ،آﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﺳﻨﻴﺪر ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪﻓﺪار و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن اﺳﺖ .اﻳﻦ
دﺳﺘﻪ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻴﺪ وﺟﻮه ﻣﻬﻤﺘﺮ و ﻣﺘﻌﺪدﺗﺮ
دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دارد.
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»اﻃﺎق ﻓﻜﺮ« ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و ﻧﻈﺎم
رو ﺑﻪ ﻣﻮت
اﻣﺮوز ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻳﻀﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻟﺨﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎري
ﺣﺎد ﻫﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﻳﺶ
ﻛﺎﻣﻼً ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ واز ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي داﺧﻠﻲ ،ﺷﺪﻳﺪاً رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮد
و ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻋﻔﻮﻧﺘﻲ دﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ
و ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﭼﺎره ﺳﺎز آن ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻌﺎﻟﺞ از درﻣﺎن آن
ﻗﻄﻊ اﻣﻴﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺮﻳﺾ ﻋﻼج ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و
ﻣﻌﺠﺰه اي ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﻳﺾ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ؛ ﭼﻮن ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺮﻳﻀﻲ داﺧﻠﻲ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ.
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ﺷﻤﺎره 741
ﻛﺸﻮرﻧﺪ ،ﻧﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺎن
دﻣﻜﺮاﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮازن ﻗﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺲ ﺑﺰرگ و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﻲ ﺳﺎل ﻳﻚ آن از ﻛﺎر
ﺑﺎز ﻧﺎﻳﺴﺘﺎده اﻳﺪ ،اﻛﻨﻮن ﺗﻼش ﺻﺪ ﭼﻨﺪان
ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ.
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎور ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ وﺑﺰرگ
ﻛﺮدن اﻣﺜﺎل  ...ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﺴﺖ ﺑﺮ ﻋﺮاﻳﺾ
ﺑﻨﺪه .اﮔﺮ ﻫﻢ ﮔﺎه ﮔﺎﻫﻲ اﻣﺜﺎل ﺟﻌﻔﺮي را
دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎور ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در
ﻳﻚ روز ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ اﻳﻤﻴﻞ ﻣﻲ
زﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا از اﻳﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد؟ .وﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻳﻢ ﻛﻪ دﻳﺮوز
ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻨﺎم  ...در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻏﺮق
در ﺧﻮﻧﻨﺪ ،ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺬاﻛﺮه را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ رﻫﺒﺮان ﺳﺒﺰ اﻻن ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺎب ﻣﺬاﻛﺮه را ﺑﺎز ﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻴﺰي
ﻛﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺼﻒ آن را درﻳﺎﻓﺖ
ﻛﻨﻨﺪ ودر ﻫﻤﺎن ﺣﺎل اﻃﻼع ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺬاﻛﺮاﺗﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻔﻲ در
ﺣﺎل اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دو ﺑﻪ ﻫﺸﺖ را
داده اﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺒﺰ ﻫﺸﺖ ﻣﻮرد ﺑﺪﻫﺪ و
دو ﻣﻮرد ﺑﮕﻴﺮد .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي
اﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و اﻓﺸﺎ ﮔﺮاﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس
ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺒﻲ
راﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﺗﻘﺎ ﺿﺎي ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
را از ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﻜﻦ دارد:
 - 1آﻳﺎ رژِﻳﻢ ﺗﺎ اﺧﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس زور،
اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﺜﻞ رژِم ﺷﺎه
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد؟ اﮔﺮ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺎ
زور و ﻛﺸﺘﺎر ﻣﺮدم اﻳﺴﺘﺎد ،راه ﺣﻞ
ﭼﻴﺴﺖ؟.
 - 2آﻳﺎ وﻗﺖ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻛﻪ در ﺧﻂ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي در ﺗﻼﺷﻨﺪ،
از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺧﻂ اﺳﺘﻘﻼل و آزدي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮد؟.
 – 3آﻳﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ
ﺟﻨﺎﻳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻼ رﺳﺎﻧﺪه ،ﻣﺬاﻛﺮه
ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ رژﻳﻤﻲ در ﻓﻀﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﻨﺒﺶ
اﺳﺖ؟.
ﺟﻨﺎب ﺑﻨﻲ ﺻﺪر! ﻣﺎ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
درﺳﺘﻲ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﭘﻲ ﻧﺒﺮده اﻳﻢ ،آن را
ﻣﻄﺮح ﻧﻜﻨﻴﻢ .ﺗﻤﺎم ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ ﺗﺤﻘﻴﻖ و از
ﺻﺤﺖ آن اﻃﻴﻤﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ و آرزوي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ.
ﻋﻠﻲ از اﻳﺮان

رژﻳﻤﻲ ﺑﺮ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ در ﺣﺎل
ﻓﺮورﻳﺨﺘﻦ و ﺗﺮس از آﻳﻨﺪه:
ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﻛﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن
آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺤﺎﺑﻲ را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ
اﺳﺖ و در ﻧﺎﻣﻪ اﺧﻴﺮ او ﻧﻴﺰ اﻇﻬﺎر ﺷﺪه
اﺳﺖ ،وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺮان در ﺻﻮرت ﺳﻘﻮط
رژﻳﻢ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺧﻄﺮي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﻲ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن او ﺷﺪه اﺳﺖ ،واﻗﻌﻲ اﺳﺖ
ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻋﻘﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮاﺳﺖ؟:
ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ،ﻳﺎدآور ﺷﺪه ام ﻛﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دوﻟﺖ در اﻳﺮان ،ﺑﺮ ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ
داﺧﻠﻲ و ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده
اﺳﺖ :ﺳﻠﻄﻨﺖ و روﺣﺎﻧﻴﺖ و ﺑﺰرگ
ﻣﺎﻟﻜﻲ و ﺑﺎزار ،ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ داﺧﻠﻲ و راﺑﻄﻪ
ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ  -زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎي
ﺧﺎرﺟﻲ ،ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﻪ دوﻟﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
داده اﻧﺪ .رژﻳﻢ ﭘﻬﻠﻮي ،ﭘﺎﻳﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
)ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﻜﻲ و ﺑﺎزار( را از ﻣﻴﺎن
ﺑﺮداﺷﺖ .اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر ﻛﻪ از
درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﺮد و ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ آن ﻛﺮد .ﺑﺎ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻧﻴﺰ
دراﻓﺘﺎد .اﻧﻘﻼب اﻳﺮان ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ را
ﻧﻴﺰ وﻳﺮان ﻛﺮد .روﺣﺎﻧﻴﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ دو
راﻫﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ :ﻫﺮﮔﺎه در اﺳﺘﻘﺮار
وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧﻮد را
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻠﺘﻲ ﺻﺎﺣﺐ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ داﺧﻠﻲ ﻣﻲ
ﺷﺪ و دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ،ﺑﺮ
ﭘﺎﻳﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻣﺪ و
راﺑﻄﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﻧﻪ ﻋﺪﻣﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﻲ ﺑﺎ دﻧﻴﺎي ﺧﺎرج ،از رواﺑﻂ ﻣﺴﻠﻂ –
زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ
روﺣﺎﻧﻴﺎن ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ
»ﺳﻠﺴﻠﻪ روﺣﺎﻧﻴﺖ« و دوﻟﺖ »ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ«

از  18ﺗﺎ  31ژاﻧﻮﻳﻪ 2010

ا ز  28دي ﺗﺎ  11ﺑﻬﻤﻦ 1388

دوﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﺘﺰﻟﺰل؟
)اوﻟﻲ ﻗﻮل آﻗﺎي ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ و دوﻣﻲ ﻗﻮل
آﻗﺎي ﻏﻔﺎري( را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ .در اﻳﻦ
ﻛﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم از وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻓﻘﻴﻪ دم زدﻧﺪ .اﺳﺘﺒﺪادي ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن
ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ داﺧﻠﻲ،
روﺣﺎﻧﻴﺖ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪارد .از اﻳﻦ رو
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
وارد رواﺑﻂ ﻣﺴﻠﻂ – زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺷﻮد و
ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﻜﻪ رژﻳﻢ ﺷﺎه ﺑﻮد ،ﺑﺎج ﮔﺬار
دوﻟﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ وﻛﻮﭼﻚ ﺟﻬﺎن ﺑﮕﺮدد.
اﻳﻦ رژﻳﻢ ﭼﻮن ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻀﺎد رژﻳﻢ
ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﻘﻪ و اﺳﺘﻘﻼل روﺣﺎﻧﻴﺖ،
ﺷﻜﺴﺘﻪ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از
روﺣﺎﻧﻴﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و روﺣﺎﻧﻴﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺰ
رژﻳﻢ را رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﺧﻮد،
ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در داﺧﻞ و
در ﺧﺎرج ،ﺑﺎج دادن ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎي
ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ،
ﺛﺒﺎت ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .زﻳﺮا رژﻳﻤﻲ ﺑﺮ
ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ و در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺟﺰ زور ﺑﻜﺎر ﻧﻤﻲ ﺑﺮد ،ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺒﺎت ﺑﺠﻮﻳﺪ .اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻘﺎ
ﻧﻴﺴﺖ و دﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪن ﻣﺮدم از ﺟﻨﺒﺶ،
آن را ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ،ﻫﺮﮔﺎه آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺤﺎﺑﻲ و
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن او ﺑﺮآن ﺷﻮﻧﺪ روﺷﻲ را
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ روش دﺳﺖ
ﻛﺸﻴﺪن از ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر
ﻛﺮدن ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .ﻧﮕﺮاﻧﻲ اﻳﻨﺎن از
ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﺋﻲ ،ﻧﺎ ﺑﺠﺎ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﺋﻲ ﻻزﻣﻪ ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻري اﺳﺖ ،اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎن
را در ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻛﺎر
ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ،ﻳﺎﻓﺘﻦ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدن ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت
اﺳﺖ .ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎي
ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
در آﻳﻨﺪ ،وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم را
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻳﻨﻚ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري
ﺟﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ
داﺧﻠﻲ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻓﺌﻮداﻟﻴﺘﻪ و ﻛﻠﻴﺴﺎ و
ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ،راﺑﻄﻪ ﻣﺴﻠﻂ – زﻳﺮ
ﺳﻠﻄﻪ ،ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﻮد .اﻳﻨﻚ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﻣﺮدم ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ آن ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و
دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻫﺎ از ﺳﺘﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻮأم ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ،ﮔﺬر ﻛﺮده اﻧﺪ.
دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺻﻪ رواﺑﻂ ﻗﻮا اﺳﺖ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﺧﻮد را از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ
ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺟﻬﺎن رﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ.
وﻟﻮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ را ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي داراي دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ،
ﺑﻮرژوازي ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دارد ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮ و
ﺧﻮرده ﺑﻮرژوازي اﺻﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم
را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺰاع ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻬﻢ از اﻳﻦ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﺳﺖ .ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ اﻧﻜﺎر ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻري ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ در ﻛﺎر آوردن
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺎز و ﺗﺤﻮل ﭘﺬﻳﺮ
ﻛﺮدن ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ در رﺷﺪ ﺑﻜﺎر اﻓﺘﻨﺪ
و ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ،از ﺣﻘﻮق ذاﺗﻲ ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد و اﺳﺒﺎب رﺷﺪ را در
اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﺳﻮد
ﻗﻮاي ﻣﺴﻠﺢ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ در
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و دوﻟﺖ ﺛﺒﺎت ﺑﺠﻮﻳﺪ و
اﻳﺮان رﺷﺪ ﻛﻨﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺎه در ﺧﻮر در
ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﺑﺠﻮﻳﺪ.
آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺤﺎﺑﻲ در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد،
آورده اﻧﺪ:

»ﺧﻴﻠﻲ از ﺣﺮفﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﻖ و
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻴﻘﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺪرت ،ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻗﻮاي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد«

در اﻳﻦ ﻗﻮل ،آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ،در ﺑﻨﺪ
ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮري ،از واﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري
ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ :واﻗﻌﻴﺖ اول اﻳﻦ ﻛﻪ
»ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ« ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ

ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ را از
ﺣﻖ ﻣﻲ ﺳﺘﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪار
ﺻﺎدق ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻋﻤﻞ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻖ اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ ،ﻻزم از دﻳﺪ ﭼﻪ
ﻛﺲ ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻻزم
»ﺑﺮاي ﻣﺮدم« ،زﻳﺮا ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ ﻋﻤﻞ او ﻣﺮدم را از ﭼﻪ
ﺣﻘﻲ ﻳﺎ ﺳﻮدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟.
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﺮدم را ﻧﻪ از ﺣﻘﻲ ﻛﻪ از
ﺳﻮدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻻﺟﺮم زﻳﺎن
ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ
ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ داراي
ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﮔﺮي ﭼﻮن ﻫﮕﻞ و ...اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي
را ﻛﻪ از ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮد،
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ او را
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮان و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻳﻚ
اﻧﺴﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻮق رﻓﺘﺎر ﻛﺮد .ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ رﻓﺘﺎر ﻛﺮد.
واﻗﻌﻴﺖ دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻠﻲ – ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﻛﻪ او اﺳﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻳﺎد ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و
اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و ﺣﻘﻮق
ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ و ﻣﺴﺘﺒﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ
ﻗﺪرت اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺷﺪ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻗﻮا ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺴﻮد زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺤﺮوم از
ﺣﻘﻮق ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .زﻳﺮا ﭼﻨﻴﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ،در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ اي از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي و ﺣﻘﻮق ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .واﻗﻌﻴﺖ
ﺳﻮم اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻗﺪرت )=
زور( روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺑﻴﺎن
آزادي ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ آﻣﻮزد و ﻫﺸﺪار
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﻳﻜﺴﺮه ﻏﺎﻓﻞ از
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ،در
ﻣﻌﺮض ﻣﺮﮔﻲ ﺧﻔﺖ ﺑﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارﺷﮕﺮ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻓﻞ از ﺣﻘﻮق
ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
واﻗﻌﻴﺖ ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺳﻴﺎﺳﻲ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﺒﺪاد زده ،ﻛﺎري ﻏﻴﺮ از
ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اي داراي ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر
اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ ،ﻳﻚ رﺷﺘﻪ
ﺣﻘﻮق ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻓﺮض اﻳﻨﺴﺖ
ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪار اﺳﺖ و ...اﻣﺎ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ،ﻫﻴﭻ
ﺣﻘﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ .رژﻳﻤﻲ ﺣﺎﻛﻢ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺎﺳﻲ و ﻋﺎدي ﺧﻮد
را ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻗﺪرت
)= زور ( ﻧﺒﺎﺷﺪ.
واﻗﻌﻴﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﻛﻪ ﺑﺲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺧﺎﺻﻪ
از ﻟﺤﺎظ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس
ﺳﺤﺎﺑﻲ ،اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ اﺻﻞ ﺑﺮ رواﺑﻂ
ﻗﻮا ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺪف ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻗﺪرت ﻣﻲ ﮔﺮدد ،ﺗﻘﺎﺑﻞ ،دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻴﺎن ﻣﻠﺖ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادي واﺑﺴﺘﻪ
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻬﻢ از ﻗﺪرت ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻗﺪرﺗﻤﺪار ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﻴﺰ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﻫﺎﺋﻲ از ﻗﺪرت
اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي و ﺣﻘﻮق ﺧﻮﻳﺶ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻳﻦ ،ﻋﻤﻞ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ اﻳﺸﺎن ،ﺑﻐﺎﻳﺖ
ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ و اﺳﺎس ﺣﻴﺎت ﻣﻠﻲ را
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازد .از او و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎي
او اﻧﺘﻈﺎر اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺸﺪار
ﺑﺪﻫﻨﺪ :ﻣﺒﺎدا ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻛﺴﺎن ﻳﺎ ﮔﺮوه
ﻫﺎﺋﻲ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻤﺎ را دﺳﺖ آوﻳﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن ﺑﺮاي ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ از
ﻗﺪرت ﻛﻨﻨﺪ.
ﻧﮕﺮاﻧﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن در اﻳﺮان اﺣﺰاب ﻗﻮي
وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺳﻘﻮط رژﻳﻢ ﻛﺸﻮر را ﺑﺎ
ﺧﻄﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق
روﺑﺮو ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻋﻘﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮ ،اﻳﻦ
ﺗﻮﺟﻴﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻖ

ﺻﻮري و ﺑﺎ ﻏﻔﻠﺖ از واﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ:
واﻗﻌﻴﺖ اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ،
اﺳﺘﺒﺪاد وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
اﺑﺪي ﺷﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻛﻪ دادم،
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .زﻳﺮا ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻘﺎ اﺳﺖ.
واﻗﻌﻴﺖ دوم اﻳﻨﻜﻪ در ﻃﻮل  30ﺳﺎل،
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺮآن ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻛﻪ
آﻧﭽﻪ را ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪ .در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺮده
اﻧﺪ و از ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺎز اﻳﺴﺘﻨﺪ.
واﻗﻌﻴﺖ ﺳﻮم اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﻋﺮاق ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﻠﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ .ﻋﺎﻣﻞ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ دو
ﻛﺸﻮر در آﻧﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻧﺒﻮدن ﺣﺰب ﻫﺎ ﻛﻪ
ﺑﻮدن ﺣﺰﺑﻬﺎ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺣﺰﺑﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮد را
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﺮدم ﻛﺮده اﻧﺪ .در ﻟﺒﻨﺎن و
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﺳﻮرﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﺰب ﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﺮدم و ﻏﺎﺻﺐ ﺣﻖ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺎﺑﺎوري
اﻳﻦ ﺣﺰب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم و
ﻫﺪف ﻛﺮدن ﻗﺪرت و ﻧﻘﺶ ﻗﻴﻢ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺧﻮددادن اﺳﻦ و ﻧﻪ ﻧﺒﻮد اﺣﺰاب.
واﻗﻌﻴﺖ ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ
ﭼﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ،ﻧﻪ اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎرﻳﺨﺶ و ﻧﻪ وﺟﺪان
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان را دارﻧﺪ و ﻧﻪ در
ﻳﻚ ﻗﺮن ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﻘﻼب ﻛﺮده اﻧﺪ و
ﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ اﻧﻘﻼب آﻧﻬﺎ – ﻏﻴﺮ از اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﻌﺪ از ﻛﻮدﺗﺎي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
ﺷﺎه – ﺑﻪ روش ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ در ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﺮاوان
ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر دارﻧﺪ و
ﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪادﻫﺎي ﭘﻬﻠﻮي و
ﺳﻠﺴﻠﻪ روﺣﺎﻧﻴﺖ را ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي در دﻧﻴﺎي
اﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﻲ اﺳﺘﻘﺮار
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
واﻗﻌﻴﺖ ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﻠﺢ و ﺛﺒﺎت
در ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرﺗﻤﺪار
ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ آورﻧﺪ .راﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻲ،
دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪار ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻦ
ﻛﻪ آﮔﺎﻫﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺣﻘﻮق ﺷﻨﺎﺳﺎن و
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ،ﻣﺮوج اﺳﺘﻘﻼل و آزادي
اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق او ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺮوج وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺮوج ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ
ﻣﺮدم ﺑﮕﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮوج اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺤﻮر و واﺑﺴﺘﮕﻲ دوﻟﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﺖ ﺑﮕﺮدﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي را ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻫﻴﭽﮕﺎه
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﺮدم در ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
ﺣﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ را از آن ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و
ﺧﻮد را ﻣﺠﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
و اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ:

 – 1ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اول آﻗﺎي
ﻋﻠﻲ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه:
از ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺪرت از آﻧﻬﺎ
ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻳﻜﻲ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ
وﻗﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺒﻴﻨﺪ ،از
راه ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻛﺮدن ﻧﻴﺮو در زور و ﺑﻜﺎر
ﺑﺮدﻧﺶ در وﻳﺮاﻧﮕﺮي ،ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻳﻦ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻧﺨﺎﺳﺘﻦ و
ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻜﺮدن ،ﻣﺎﻧﻊ از ﻛﺸﺘﻦ و وﻳﺮان
ﻛﺮدن ﻗﺪرت ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻓﻘﺪان اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﺸﺘﻦ و
وﻳﺮان ﻛﺮدﻧﺶ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ .ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
اﺳﺘﺎدان ﮔﺮاﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻮاع
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ )آﺳﻴﺐ
ﻫﺎ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ
ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﻤﻪ
ﺑﺴﺘﻪ و دوﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ( و
اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ رژﻳﻢ در اﺷﻜﺎل
ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎﺋﻲ
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ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺑﺠﻮﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ از ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎ
ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺑﻠﺤﺎظ اﺷﺘﻐﺎل
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻮان ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻲ ﻋﺎﻟﻲ،
از ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺒﻬﺎ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎ و
ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎ در رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﺑﺴﻴﺎر
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎي رژﻳﻢ ﻧﻴﺰ
ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﻧﺪارد .ﺷﻜﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ آن
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ  ،ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدم ،از اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺮان
ﺳﺎزﻳﻬﺎ در درون و ﺑﻴﺮون از ﻣﺮزﻫﺎ
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ،
ﺧﺸﻮﻧﺘﻲ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد ،ذاﺗﻲ
آﻧﺴﺖ ﻫﻢ ﺑﻠﺤﺎظ اﺳﺘﺒﺪادي ﺑﻮدﻧﺶ و
ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻳﻪ اي – ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ
اﺳﺖ – ﺑﻮدﻧﺶ .ﺑﻤﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺰﻟﺰﻟﺶ
اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺧﺸﻮﻧﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
ﺑﺮد ،اﻓﺰون ﺗﺮ اﺳﺖ .از اﻳﻦ دﻳﺪ ﻛﻪ
ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ،ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ و رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ آﻗﺎي اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد را ،اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺑﻴﻢ
ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺎﻳﻪ و ﺳﻘﻮط رژﻳﻢ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ .در
ﺧﻮر ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
روﺣﺎﻧﻴﺎن ﺑﺎ رژﻳﻢ ،ﭘﺎﻳﻪ آن را ﻧﺸﻜﺴﺘﻪ
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ روﺣﺎﻧﻴﺎن در ﺧﻮرد و ﺑﺮد و
دوﻟﺖ ﻣﺪاري ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﮔﺰﻳﺮ ،ﺿﺮﺑﻪ
ﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻳﻪ اي وارد ﻛﺮده
اﻧﺪ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮآن ،ﺑﺮﭘﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ را اﻧﺪازه
وﺳﻌﺖ ﺟﻨﺒﺶ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮕﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ :ﻫﺮﮔﺎه اﻃﻼﻋﻲ
ﻛﻪ ﺷﻤﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻳﺪ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي در ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ،
آﻧﻬﻢ  8اﻣﺘﻴﺎز دادن و  2اﻣﺘﻴﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ،
ﺳﺴﺖ ﻛﺮدن ﭘﺎي اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﺳﺴﺖ ﻛﺮدن ﭘﺎي اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ،
رژﻳﻢ را ﻫﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﻳﻦ
روزﻫﺎ ﻫﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻤﺎن ﻛﻪ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻲ ﺗﻮان ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎي
رژﻳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎري رژﻳﻢ ،ﻣﺮدم ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ را
ﻣﺤﺎرب ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻋﺪام
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺷﺘﺎب دارﻧﺪ در ﺳﭙﺮدن
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ ﻫﺎي اﻋﺪام .رﻓﺘﺎر
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن -ﻛﻪ از دﺳﺘﮕﺎه
ﻳﺰﻳﺪ ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ – در روز
ﻋﺎﺷﻮرا و روزﻫﺎي ﭘﺲ از آن ،اﻋﺘﺮاف
ﺑﻲ ﺧﺪﺷﻪ اﻳﺴﺖ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻴﺶ .ﺳﺮﻛﻮب،
واﭘﺴﻴﻦ ﺗﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﺶ دارد.
ﻫﺮﮔﺎه داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن و روﺣﺎﻧﻴﺎن و ﻓﻌﺎﻻن
ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻫﻞ اﻧﺪﻳﺸﻪ و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ درﻛﺎر
دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ و از ﻫﺮ ﺳﻮ ،ﻓﺮﻳﺎد
اﻋﺘﺮاض ﺳﺮدﻫﻨﺪ و ﻣﺮدم اﻳﺮان از راه
وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ
اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺎرﺑﺎن
واﻗﻌﻲ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﻳﻦ ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
رژﻳﻢ ﺗﻮان ﺳﺮﻛﻮب ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدم
و ﺟﻨﺒﺶ آﻧﻬﺎ و رﻫﺎ ﻛﺮدن ﺗﻴﺮ واﭘﺴﻴﻦ
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

 – 2ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دوم آﻗﺎي
ﻋﻠﻲ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه:
وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در راﺳﺖ
راه اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ
وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﻤﺎ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﺮار
»دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ واﺑﺴﺘﻪ« ﻳﺎ ﺷﺒﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ
در اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺮﻓﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻜﺮار
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻲ ﻃﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ،ﺻﺒﺢ ﺗﺎ
ﺷﺎم ،ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻃﺮف ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
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ﺷﻤﺎره 741
راﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻳﺪ :اﮔﺮ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﭼﺎر و ﺑﺨﺎﻃﺮ زﻳﺮ ﻓﺸﺎر و ﭘﺮ
از
ﻃﺮﻓﺪارﻳﺸﺎن
ﺷﺪن
رﻧﮓ
»دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ واﺑﺴﺘﻪ« اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل اﺳﺘﻘﻼل و آزادي
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻼﻗﻪ اي ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه
ﻫﺎي رﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻧﺪارﻧﺪ .اﺻﺮار
ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺮدم در اﺧﺬ و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﺎن
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي دارﻧﺪ .ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻜﻨﻴﺪ
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ در ﺗﻮان دارﻧﺪ ،ﻣﻲ
ﻛﻮﺷﻨﺪ .وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ را ﻛﻪ در
اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺧﻮد ،در
اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .راه
ﺣﻞ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ،در اﻳﺮان ،رادﻳﻮ ﺑﺎزار
ﺑﻜﺎر اﻓﺘﺪ .ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ،دﻫﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ،دو
ﺟﺮﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار
ﺷﻮد ،ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد ﻛﻔﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ
اراده ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري
ﺑﺮ اﺻﻮل اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و رﺷﺪ ﺑﺮ
ﻣﻴﺰان ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻇﻬﺎر ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .در آن زﻣﺎن» ،وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط
ﺟﻤﻌﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه« ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ از ﺳﺎﻧﺴﻮر دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ.

 – 3ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮم آﻗﺎي
ﻋﻠﻲ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه:
ﻣﺮدم اﻳﺮان در ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻣﺎه ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻃﻮل اﻳﻦ  7ﻣﺎه،
رژﻳﻢ زﺑﺎﻧﻲ ﺟﺰ زﺑﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻜﺎر
ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .اﻳﻨﻚ در ﻛﺎر آﻧﺴﺖ ﻛﻪ
ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و اﻳﻦ
واﭘﺴﻴﻦ ﺗﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﺶ دارد.
ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﻫﺎ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ رﻫﺎ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ
ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﺸﻮد ،وارد ﺳﺮاﺷﻴﺐ ﺳﻘﻮط ﻣﻲ
ﺷﻮد.
در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ،ﺟﺎﻧﺒﺪاران
ﺳﺎزش ،ﺳﺎزش ﮔﺮي را ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﻳﻦ ﻋﻴﺐ را ﻣﻲ
ﺗﺮاﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزش را زﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻤﺎرﻧﺪ
و ﻓﻦ ﺳﺎزش را ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮري ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻮري ﻣﻴﺎن
ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ...ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد ،ﺑﻌﻤﻞ
ﻣﻲ آورﻧﺪ و ﺑﺮ واﺟﺐ ﺑﻮدن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
رژﻳﻢ ددﻣﻨﺶ ﺣﻜﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را واﻗﻌﻲ ﻛﻨﻴﻢ،
ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ در اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادي ،از ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻛﻪ
اﻟﻐﺎي ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادي ﺑﻮد ،ﻛﻮﺗﺎه
ﻧﻴﺎﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺮ ﺣﻖ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺘﻮار
اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻮار اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ ﻛﻪ
ﻏﺮب ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪ رژﻳﻢ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادي را
ﻣﺠﺎزات اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻨﺪ .زﻣﺎﻧﻲ رﺳﻴﺪ
ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺟﺎﻧﺒﺪار ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادي ،اﻳﻦ
ﺗﺒﻌﻴﺾ را اﻟﻐﺎء ﻛﺮد .اﻳﻦ زﻣﺎن ،زﻣﺎن
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮد ﺑﺮاي ﺗﺤﻮل از ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادي ﺑﻪ
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﺳﻴﺎﺳﻲ رﻫﺎ از ﺗﺒﻌﻴﺾ
ﻧﮋادي .ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
و ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
ﺳﻴﺎه ﭘﻮﺳﺖ اﻓﺮﻳﻘﺎﺋﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺸﺖ.
در اﻳﺮان ،ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﻠﻲ ﻛﺮدن ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق روش ﻣﺬاﻛﺮه را
در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺼﺪق اﻳﻦ ﻣﺬاﻛﺮه را
ﺑﺮ اﺻﻮل اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮر،
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ داد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﺳﺮي اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻛﻪ از داﻳﺮه ﺳﺮ ي ،ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ5 ،
روز ﭘﻴﺶ از ﻛﻮدﺗﺎ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻔﺖ را
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق ﺣﻞ ﻛﺮد.
اﻳﻦ ﺷﺎه و اﻗﻠﻴﺖ ﻗﺪرﺗﻤﺪار و ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻲ
از روﺣﺎﻧﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر و ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺗﻤﻜﻴﻦ
ﻧﻜﻨﻨﺪ و در ﻋﻮض ،وارد ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي
ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺮﮔﺎه در درون ﻛﺸﻮر ،ﻛﺎﺳﻪ ﻫﺎي
داﻏﺘﺮ از آش ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ
وﻓﻖ ﺣﻖ ﻣﻠﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ و
اﻳﺮان ،در ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري ،راه رﺷﺪ را در
ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻬﻨﮕﺎم اﻧﻘﻼب ﻧﻴﺰ ،اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺣﻜﻮﻣﺖ
دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺬاﻛﺮه

از  18ﺗﺎ  31ژاﻧﻮﻳﻪ 2010

ا ز  28دي ﺗﺎ  11ﺑﻬﻤﻦ 1388

دوﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﺘﺰﻟﺰل؟
ﻧﺪادﻧﺪ .ﺳﻠﻴﻮان ،واﭘﺴﻴﻦ ﺳﻔﻴﺮ اﻣﺮﻳﻜﺎ در
اﻳﺮان ،ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺑﺎ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس
ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
اﻣﺎ آﻗﺎي ﻛﺎرﺗﺮ ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري وﻗﺖ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﻪ آﻗﺎي ﺑﺨﺘﻴﺎر اﺟﺎزه ﻧﺪاد از
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮي ﺷﺎه اﺳﺘﻌﻔﺎء ﻛﻨﺪ و
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮي اﻧﻘﻼب را ﺑﭙﺬﻳﺮد .وﮔﺮﻧﻪ
ﺗﺤﻮل ﺑﺪون ﭘﺎﺷﻴﺪن ﺷﻴﺮازه ارﺗﺶ و
دﺳﺘﮕﺎه اداري ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﺳﻮد ﺟﻨﺒﺶ در اﻳﻨﺴﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﻛﻪ وﻻﻳﺖ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ و ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه
اي ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ،رژﻳﻢ را از
ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﺗﻮان ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،اﮔﺮ راه ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﭘﻴﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،رژﻳﻢ را در ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي ﻫﺎرﺗﺮ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﺣﻖ و ﮔﺴﺘﺮش
ﺟﻨﺒﺶ ،آن را از ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻧﺎﺗﻮان ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ،ﻳﻚ
ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و در
ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ،ﺻﺪق ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻗﺎﻋﺪه
دوﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻳﺎد ﺑﺮد
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ،
ﻫﻤﻮاره آﻣﺎده اي ﻛﻪ ﺑﻤﺤﺾ ﺗﻤﻜﻴﻦ
ﻗﺪرت ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻮ ،وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺷﻮي .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ،وارد ﺷﺪن ﻳﺎ وارد
ﻧﺸﺪن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ،اﮔﺮ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺧﻮد ﺑﮕﺬاري ،ﻛﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ آﻏﺎز
ﻣﻲ ﻛﻨﻲ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ رژﻳﻢ ﺑﻪ
ﺣﻖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ او اﺳﺖ ﻛﻪ آﻏﺎز ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .ﺣﺎل ﻛﻪ داﻧﺴﺘﻲ ﻫﺮ زﻣﺎن رژﻳﻢ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺣﻖ را ﺑﭙﺬﻳﺮد ،آﻣﺎده ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ دادن اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﻫﺴﺘﻲ ،ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺣﻖ ﺧﻮد ،اﺳﺘﻮار و ﻧﺴﺘﻮه ،ﺑﺎﻳﺴﺖ و
ﺑﺪان! ﻫﺮﮔﺎه ﻛﺲ ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺳﺨﻨﮕﻮي
ﻣﺮدم در ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﺷﺪ ﻳﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ زﺑﺎن ﺷﻔﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﺪف اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻧﻪ ﻛﺲ ﻳﺎ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﺪرت .ﻫﺮﮔﺎه از اﻳﻦ اﻣﺮ
ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺴﺎ اﻧﻘﻼب اﻳﺮان
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻲ را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﺮد.
و اﻣﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي آﻗﺎي اﻣﻴﺪ ،ﻳﻚ
ﭘﺮﺳﺶ را در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ
ام و اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي دﻳﮕﺮ او ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻲ دﻫﻢ:

* ﭘﺮﺳﺶ دوم آﻗﺎي اﻣﻴﺪ :ﻧﻘﺶ
روﺣﺎﻧﻴﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ در دوﻟﺖ ﭼﻪ
ﻣﻲ ﺷﻮد؟
در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب ،آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ روﺣﺎﻧﻴﺎن در
دوﻟﺖ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .روﺣﺎﻧﻴﺎن
ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﻣﺪاﺧﻠﻪ روﺣﺎﻧﻴﺎن در دوﻟﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد دوﻟﺖ و روﺣﺎﻧﻴﺖ،
ﻫﺮ دو ﺷﺪ .اﮔﺮ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،از 1905
ﺑﺒﻌﺪ ،ﻗﻠﻤﺮو روﺣﺎﻧﻴﺖ از دوﻟﺖ ﺟﺪا
ﮔﺸﺖ ،در اﻳﺮان ،اﺳﺘﻘﻼل روﺣﺎﻧﻴﺖ از
دوﻟﺖ ﻳﻚ اﻣﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ
دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ داﺧﻠﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ و
روﺣﺎﻧﻴﺖ و ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﻜﻲ و ﺑﺎزار ﻗﺮار
داﺷﺖ ،اﻣﺎ روﺣﺎﻧﻴﺖ از دوﻟﺖ اﺳﺘﻘﻼل
ﻧﺴﺒﻲ داﺷﺖ و در دوﻟﺖ ﻧﻘﺸﻲ اﺳﺎﺳﻲ
ﻧﻤﻲ داﺷﺖ .ﭘﺲ اﺳﺘﻘﻼل دوﻟﺖ از
روﺣﺎﻧﻴﺖ و روﺣﺎﻧﻴﺖ از دوﻟﺖ اﻣﺮي
ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .اﻻ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻴﺎن آزادي ﺑﮕﺮدد و روﺣﺎﻧﻴﺖ از
ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪرت رﻫﺎ و ﻣﺮوج دﻳﻦ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ﺑﻴﺎن آزادي ﺑﺸﻮد.

* ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮم آﻗﺎي اﻣﻴﺪ:
ﺣﺠﺎب زﻧﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺧﻮد آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﻳﺎ دوﻟﺖ؟:

ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن از آن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و
دوﻟﺖ وﻇﻴﻔﻪ دارد اﻳﻦ ﺣﻘﻮق را
رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ .در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب و
درﭘﺎرﻳﺲ ،آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ:
زﻧﺎن در ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد آزادﻧﺪ .ﺑﺮﻏﻢ اﻳﻦ
ﺗﻌﻬﺪ ،رژﻳﻢ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎب را
ﺟﺮم ﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ رژﻳﻢ ﻧﻴﺰ
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ زن ﺟﺎذﺑﻪ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ و
ﭼﻮن ﺑﻲ ﺣﺠﺎب ﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻣﺮد و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ و  ...ﻣﻲ
ﺷﻮد .ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﺣﺠﺎب
ادﻋﺎﺋﻲ را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .زن وﻗﺘﻲ
ﺷﺌﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺮاﻣﺖ و
ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺣﻘﻮق او ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺴﺎن،
رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .زن ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺪ ﺑﻪ
ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻛﻪ او را ﺷﺌﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﮕﺮداﻧﺪ،
در ﻧﻤﻲ آﻳﺪ .زن و ﻣﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و ﺣﻘﻮق ﺧﻮﻳﺶ را
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل ،در
رﺷﺪ ﺷﻮﻧﺪ و در اداره ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

* ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎرم آﻗﺎي اﻣﻴﺪ :آﻳﺎ
دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻜﻞ و
ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺪراﻟﻴﺴﻤﻲ از
ﻧﻮع اﻣﺮﻳﻜﺎ را ﺑﭙﺬﻳﺮد؟ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﻓﺪراﻟﻴﺴﻢ ﺷﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺛﺮوﺗﻲ
ﭼﻮن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ
ﭼﻴﺰي ﭼﻮن ﻛﺮدﺳﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ اي ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ را ﺣﻔﻆ
ﻛﺮد؟:
اﻳﺮان از دﻳﺮﮔﺎه ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺑﺮو
ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،از ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﺎدﻫﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ و ﻋﺪم
ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻃﺮﻓﺪاران دوﻟﺖ
ﻣﺮﻛﺰي ﻗﻮي – اﺳﺘﺒﺪادي – ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﺮان را در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺗﻬﺪﻳﺪ از ﻫﺮ ﺳﻮ و ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻳﻦ ،در ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ اﺳﺖ ،را دﻟﻴﻞ ﺑﺮ
ﺿﺮورت دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﻗﻮي ﻣﻲ
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ داﻧﻨﺪ .ﻃﺮﻓﺪاران ﻋﺪم
ﺗﻤﺮﻛﺰ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎري داﺧﻠﻲ
ﻫﺮ ﻗﻮم ﺑﻮده اﻧﺪ و آن را ﻣﻐﺎﻳﺮ دوﻟﺖ
ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي
ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺧﻮد ،اﻳﺮان ﻫﻢ اﺳﺘﺒﺪاد
ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد دﻳﺪه
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺷﻴﻮه اداره ﻓﺪراﻟﻲ و ﻫﻢ
ﻣﻠﻮك اﻟﻄﻮاﻳﻔﻲ را.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧﻮد ﻣﺪد ﺑﮕﻴﺮد ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
دوﻟﺖ و ﺷﻴﻮه اداره اي را ﺑﺠﻮﻳﺪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺮدم ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از
ﻛﺸﻮر ،اﻣﻮر ﺧﻮﻳﺶ را ﺧﻮد اداره ﻛﻨﻨﺪ
و ﻫﻢ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺘﺒﺪادي ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،در دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻫﺮﻛﺲ
ﻳﻚ رأي دارد ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺖ .ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻫﺎ
ﻣﻠﻐﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺎ ﺷﻮد ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ﭘﺎﻳﻪ دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪار ﺷﻮﻧﺪ،
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر از ﻫﺮ ﻗﻮم ،در
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ ،ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﻗﻮﻣﻲ و دﻳﻨﻲ و ﺟﻨﺴﻲ
و ...ﺳﻬﻴﻢ و ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺪن
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز و ﺗﺤﻮل
ﭘﺬﻳﺮ دارد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اداره ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از
اﻣﻮر ﺧﻮﻳﺶ را ﺧﻮد ﺗﺼﺪي ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ
ﺗﺼﺪي ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ در
آوردن ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎري اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري
ﺑﺮاﺑﺮ از ﺛﺮوت ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ راه
ﺣﻞ ﺑﺠﻮﻳﺪ .اﮔﺮ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري و ﺑﺴﺎ ﺟﺪاﺋﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﺘﺎﻟﻴﺎي اﻣﺮوز ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺴﺖ.
راه ﺣﻞ درﺧﻮر اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺛﺮوت
ﻛﺸﻮر از آن ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم اﻳﺮان داﻧﺴﺘﻪ
ﺷﻮد و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ
از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻮرداري
ﺑﺮاﺑﺮﻛﺎﻓﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ .ﺿﺮور اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺪل ﺷﻮد
و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎن در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي
ﻛﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮي ﺟﻮﻳﺪ و ﻫﻤﻴﺎري
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ را ﻗﻮت ﺑﺨﺸﺪ.

* ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺠﻢ آﻗﺎي اﻣﻴﺪ :ﺑﺎ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮب ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﺗﻮاﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﺮان آﺳﻴﺐ ﻣﻲ
رﺳﺎﻧﻨﺪ؟:
اﻣﺮواﻗﻊ اوﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه اﻳﺮان از
اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻴﺎﺳﺎﻳﺪ و راه رﺷﺪ در
ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد ،ﻧﻘﺸﻲ در اداره اﻣﻮر ﺟﻬﺎن
ﭘﻴﺪاﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮد وﻗﺘﻲ اﻳﺮان ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ﻗﻠﺐ و ﺑﺴﺎ ﺳﺮ ﺣﻮزه ﺑﺰرگ ﺗﻤﺪن
اﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﺣﻮزه ،ﺑﺰرگ
ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻮزه ﺗﻤﺪﻧﻲ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﺷﻮﻧﺪ،
از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ آﻳﻨﺪ،
از ﻣﺮگ و وﻳﺮاﻧﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺪان
ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻏﺮب ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ در آن
ﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را
ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﻣﻲ آﺳﺎﻳﻨﺪ و ﻧﻘﺸﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪه در اداره ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﭘﺲ ﭘﻴﺮوزي ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان و
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري،
ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه زﻳﺮ را ﺑﻪ اﻳﺮان
ﻣﻲ دﻫﺪ:
 – 1ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺧﻮاه
ﻋﺮب و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﺮب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري.
 - 2ﺑﺮﻗﺮاري ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ در ﺣﻮزه
ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس و آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ.
 – 3دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اي وﻗﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎوز ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺮان ،رﻫﺎ ﺷﺪن و رﻫﺎ ﻛﺮدن
از رواﺑﻂ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ – زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ،ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 - 4ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮب رژﻳﻢ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ
دارﻧﺪ .ﻫﻢ ﻧﮕﺮان ﺑﻘﺎي ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان دﺳﺘﻴﺎر ﻗﺪرﺗﻬﺎﻳﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺎ ،ﺛﺮوﺗﻬﺎي ﻣﻠﻲ ﻣﺎ را
»ﻣﻨﺎﻓﻊ« ﺧﻮد در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺎ ﻣﻲ
داﻧﻨﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﻲ ﺧﻮد
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را آزاد ﻛﻨﺪ ،راﺑﻄﻪ
اﻳﺮان ﺑﺎ اﻳﻦ رژﻳﻤﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ از اﺻﻞ
ﻣﻮازﻧﻪ ﻋﺪﻣﻲ ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﺪ :ﻧﻪ ﺳﻠﻄﻪ
ﺟﻮﺋﻲ و ﻧﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﻳﺮي و ﺣﻤﺎﻳﺖ از
ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻋﺮب و ﻛﺮاﻣﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ،
وﻗﺘﻲ از ﺳﻮي اﺳﺘﺒﺪاد ﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ و
ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﻣﺴﻠﻂ ،رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 – 5ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻳﺮان ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ
ﻧﻘﺶ ﻫﺎ را ﺑﻴﺎﺑﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر و ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﺷﺪ
ﻧﻜﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻧﮕﺮدد .ﻟﺬا ،ﻧﻘﺶ اول را
در درون ﻣﺮزﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮد :رﺷﺪ در اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي ،ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ اﻓﺰودن.
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* ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺸﻢ آﻗﺎي اﻣﻴﺪ :آﻳﺎ در
ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻈﺮ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ
ﻫﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﺿﻮاﺑﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻘﺮر ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎﺋﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮدم را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟:
از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري ،ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ،
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺲ ﺻﻼﺣﻴﺖ رأي دادن
دارد ،ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﻧﻴﺰ دارد.
ﻳﻌﻨﻲ ﺿﻮاﺑﻄﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي رأي
دﻫﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .اﻻ
اﻳﻦ ﻛﻪ
 - 1ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه آﻧﻬﺎ ﻗﺮار
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ،ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﺮاﺋﻄﻲ را ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ
ﺷﻮد .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﺰد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮﻧﺪ
ﻛﻪ  500ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﻧﺎﻣﺰدي او را ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻛﻨﻨﺪ .در اﻳﺮان ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﺿﻮاﺑﻄﻲ را
ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮد .ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮم ﻛﻪ در
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ،ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﻗﻮﻟﻲ ﻛﻪ از آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،او
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
را ،ﺟﺰ در ﻣﻮرد آﻗﺎي ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮي،
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪاد و اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻛﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺬاﺷﺖ 124 .ﺗﻦ ﻧﺎﻣﺰد
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻧﻈﺮم ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ و
اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،از ﺳﻮي
ﻫﻤﮕﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 – 2ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻲ ﻃﺮف ﺑﺮاي
اﻧﻄﺒﺎق ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ،ﺿﺮور اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ،اﻳﻦ اﻧﻄﺒﺎق را ﺑﻨﻴﺎدي
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﻮراﺋﻲ اﻳﻦ
ﻛﺎر را ﺗﺼﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از
رؤﺳﺎي ﺟﻤﻬﻮري و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ،ﺳﻪ ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﺷﻮرا را
ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﻋﻬﺪه اﻳﻦ ﺷﻮرا ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ،اﻳﻦ
ﺷﻮرا را از ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ ﺧﺎرج و ﻛﺎرﮔﺰار
ﻗﺪرت ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮد
ﻣﺘﻘﻠﺒﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ رد ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
دﻫﻨﺪه ﺗﻘﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف از
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﺮون آوردن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ را دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻛﻨﻨﺪ.
 - 3ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻜﻤﺎل رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد ،آزادي دو ﺟﺮﻳﺎن،
ﻳﻜﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮي اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺖ .ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي
راﻫﻨﻤﺎي ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮﻧﺪ
و ﻫﻢ ﻧﺎﻣﺰدي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ .اﻳﺮاﻧﻴﺎن
ﻣﻜﺮر از ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ زﻳﺎن دﻳﺪه اﻧﺪ.
رژﻳﻢ ﻛﻨﻮﻧﻲ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮ دوﻟﺖ و اﻳﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ زﻳﺎن
ﺑﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻮاﺑﻄﻲ
را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
اﻣﻜﺎن را ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮد و ﺑﻪ رأي
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ را ﺑﺪﻫﻨﺪ.
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واﭘﺴﻴﻦ ﺗﻴﺮ ﺗﺮﻛﺶ
رژﻳﻢ :اﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
رژﻳﻢ ﺑﻲ اﺛﺮ ﺷﻮد؟:

* آﻳﺎ ﺳﺮان رژﻳﻢ از ﻣﺤﺪودﻳﺘﺸﺎن
در ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ آﮔﺎﻫﻨﺪ؟:
◄ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ  7ﻣﺎه ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻌﻠﻮم
ﻛﺮده اﺳﺖ ،رژﻳﻢ آن ﺗﻮان را ﻧﺪارد
ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻛﻮب ﮔﺮي را ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ
دراز اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺳﺮان رژﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ
ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺘﻲ
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﻬﺎر اﻣﻮر را از دﺳﺖ
ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﻤﻲ داﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻜﺎر
ﺑﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺘﻲ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ روز ﺑﻪ
روز ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ.
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﻳﻜﻲ ،ﻳﻜﻲ اﻣﺘﺤﺎن
ﺧﻮد را ﭘﺲ داده اﻧﺪ .اﻣﺮوز ،ﺳﺮان
رژﻳﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل
ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ در ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ را
ﺳﺮﻛﻮب ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﻧﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ،
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﺑﺴﻴﺠﻲ و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺎ و
ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺧﺎرج از
ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ  7ﻣﺎه ﺳﺮﻛﻮب
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ و
ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ ،اﻳﻦ واﭘﺴﻴﻦ ﺗﻴﺮ ﺗﺮﻛﺶ
رژﻳﻢ ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و
ﺑﺴﻴﺞ و ﺳﭙﺎه ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻀﻮر
ﭘﺮرﻧﮓ ﻣﺮدم ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ﺑﻴﺖ ﻗﺮار ﺑﺮ ﺳﺮﻛﻮب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن
وﻻﻳﺘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ آن را
دارﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورﻧﺪ:
● دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺠﺪد :دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎي
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه – ﺑﺨﺼﻮص دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻫﺎي
ﺑﻌﺪ از ﻋﺎﺷﻮرا از ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎ و اﺣﺰاب
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺰدي و ﺷﻤﺲ اﻟﻮاﻋﻈﻴﻦ و
ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺤﺎﺑﻲ و ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﺑﺮﺧﻲ
واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﺮان ﻧﻤﺎدي ﺟﻨﺒﺶ -
ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ دارﻧﺪ:
 ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ.
 ﺑﺮﻗﺮاري و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺟﻮ رﻋﺐ ووﺣﺸﺖ در ﻣﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﺮدم.
 ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﺑﻪ اﺣﺰاب وﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻨﺒﺶ.
 اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن اﺣﺰاب و ﮔﺮوﻫﻬﺎو ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻨﺒﺶ و
ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﻮ ﻣﺴﻤﻮم ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ و ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﻴﻨﻲ.
 ﻛﺴﺐ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻻﻳﻪ ﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪﮔﺎن.
 ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎيﻣﻮﺟﻮد از ﺳﻮي ﺳﺮان ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﺗﺤﺖ ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ و ﻓﺸﺎر و ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن اﺧﺒﺎر در ﺑﺎره ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎي
ﻣﺮدم.
● اﻳﺠﺎد ﺗﺮس در ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎي دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪه و ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن
ﻣﺮدم از ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﻛﺸﻮر :اﻟﻘﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎن ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻨﻜﻪ اداﻣﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺸﻮر را وارد
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﻲ و ﻛﺸﺖ و ﻛﺸﺘﺎر ﻛﻨﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﺎ اﻟﻘﺎي ﺗﺮس ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪﮔﺎن ،آﻧﻬﺎ ،ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد ،اﻳﻦ ﺗﺮس را
ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﻟﻘﺎء ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺄﻣﻮران رژﻳﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮﺧﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﻤﻮاره از ﭘﻴﺶ آﻣﺪن ﺟﻨﮓ داﺧﻠﻲ و
ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ .از اﻳﻦ رو،
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎر را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
اﺛﺮ اﻳﻦ روش ،در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ
از آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ﭼﻨﺘﻪ ﺧﺎﻟﻲ
● ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻋﺪام و اﺣﺘﻤﺎل آﻏﺎز
اﻋﺪام ﻫﺎ :ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺤﺮان ﺳﺎزان و
ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺎ
ﻛﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﺑﻴﮕﻨﺎه و دﺳﺘﮕﻴﺮي و
زﻧﺪاﻧﻲ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي
ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي دﻻري ﺧﻮد را
اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮار
ﺧﻮد ﺳﺮاغ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻼب و
دادﮔﺎﻫﻬﺎي آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ
ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪ راه
اﻧﺪازي ﻣﺠﺪد اﻋﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﻤﻴﻦ
ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﭘﻴﺮوزي
ﺟﻨﺒﺶ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮي و
ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺷﺪن روﺑﺮو ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ .ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﭼﻮن ﺧﺎﻣﻨﻪ اي – ﻣﻴﺮ ﺣﺠﺎزي –
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ – ﻣﺤﺴﻨﻲ اژه اي –
رﻫﺒﺮﭘﻮر – ﻣﺒﺸﺮي – ﻛﻌﺒﻲ رازﻳﻨﻲ –
ﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪي – رﻳﻴﺴﻲ – ﺟﻨﺘﻲ –
ﺧﺰﻋﻠﻲ – ﻣﻘﺘﺪاﻳﻲ – ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي -
اﻳﻤﺎﻧﻲ – ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي – رﻳﺸﻬﺮي –
ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن و ...ﻫﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ
ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ دﻫﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﻣﺒﺎرزان
را ﺻﺎدر ﻛﺮده و ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﺎن زﻳﺎدي
دارﻧﺪ .در  17دي ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن اﺳﺘﻌﻔﺎء
داد .او واﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﭼﻨﺪي را در
اﺳﺘﻌﻔﺎﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .از
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ  12ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﻲ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ
اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺪف ازاﺳﺘﻌﻔﺎي او و
اﺳﺘﻌﻔﺎء ﻧﺎﻣﻪ او ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺳﺘﺎد
ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻳﺠﺎد ﺟﻮ ﻻزم
اﻣﺎ
ﺑﺮاي ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﺮﻛﻮب اﺳﺖ،
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ رژﻳﻢ را ﻧﻴﺰ ﻋﻴﺎن ﻣﻲ
ﺳﺎزد.
از ﻧﻈﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ راه اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻧﻈﺎم
ﻛﺸﺘﺎر و ﻗﺘﻞ و اﻋﺪام ﻣﺒﺎرزان اﺳﺖ.
ﻫﺮﮔﺎه رژﻳﻢ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻋﺪام و ﻛﺸﺘﺎر
ﺷﻮد ،ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺳﺮان رژﻳﻢ از
ﺳﻮي دادﮔﺎه ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ،ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﻔﺖ
ﻣﺎﻫﻪ اش در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم دﺑﻴﺮ ﻛﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
دادﮔﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻗﺮار دارد.
ﺗﻌﻘﻴﺐ از ﺳﻮي دادﮔﺎه ،ﺑﺎج دﻫﻲ رژﻳﻢ
را ﺑﻪ دوﻟﺘﻬﺎﺋﻲ ﭼﻮن روﺳﻴﻪ و ﭼﻴﻦ ﺑﻲ
اﺛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ را
ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم
ﺑﺮ ﻣﻲ اﻧﮕﻴﺰد .از دﻳﺪ ﺟﻨﺒﺶ ،ورود
رژﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﮔﺴﺘﺮده روﺑﺮو ﺷﻮد ،رژﻳﻢ را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ از ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﻛﺎر
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮد
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎري ﺳﺮان رژﻳﻢ اﺳﺖ.

* آﻳﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮش
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ آن را ﻓﺮو
ﻣﻲ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ؟:
◄ ﭘﺮﺳﺸﻲ ﻛﻪ از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ ٢۵
ﺧﺮداد ،ﭘﻴﺸﺎروي رژﻳﻢ ﻗﺮار دارد اﺛﺮ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﻪ ﺳﺮان رژﻳﻢ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ داده اﻧﺪ ،اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻲ
ﺷﻮد .روش ﺳﺮﻛﻮب و ﺷﺪت ﺑﺨﺸﻴﺪن
ﺑﻪ آن و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ،ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﺮان ﻛﻮدﺗﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد
زﻳﺎﻧﻤﻨﺪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻋﺪه اي از واﺑﺴﺘﮕﺎن
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ،ﺗﻼش ﻣﻲ

ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺎر از ﻛﺎر ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ،راه ﺣﻠﻲ
ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان ﺑﻪ دو ﻃﺮف
رژﻳﻢ ،ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮد
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺟﻨﺎﻳﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻈﺎم
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺧﻮرد و ﺑﺮد ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه
ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻧﺰد دو ﻃﺮف ﻧﻴﺰ وزﻧﻲ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﻛﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﻋﺴﮕﺮ اوﻻدي و
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻧﺒﻮي و ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻫﻨﺮ و....
ﻗﺪرت ﻓﺸﺎر ﺑﺮ »رﻫﺒﺮ« و ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﺑﺤﺮان ﺳﺎز را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﻣﻴﺪﺷﺎن ﺑﻪ
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ را وارد
ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي اﺧﺘﻴﺎر ﻻزم را
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﻛﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﺎزان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪن ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺷﻮد .زﻳﺮا ﺷﺮط ﺑﺮﻗﺮاري آراﻣﺶ،
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن و ﺑﺤﺮان ﺳﺎزان
دوﻟﺖ را رﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺎر ﺧﻮد
ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ و روﺷﻲ ﻛﻪ
»رﻫﺒﺮ« و ﺑﻴﺖ او و دﻳﮕﺮ ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن و
ﺑﺤﺮان ﺳﺎزان و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﻮاي
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮدر ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻲ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ورود ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ
ﺻﺤﻨﻪ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ او ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺟﻤﻴﻌﺖ ﻛﺸﻲ ورﺷﻜﺴﺘﻪ رژﻳﻢ ﻛﻮدﺗﺎ را
دﻟﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮدم از وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و...
ﺷﻤﺮد ،اﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ او ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﻳﺎﻓﺖ.
ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه از درون
رژﻳﻢ ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮاي
ﺧﺮوج ﻫﺎﺷﻤﻲ از ﺳﻜﻮت ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،اﮔﺮ ﺳﺮان ﻛﻮدﺗﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ وي را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ و
او را وادار ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺪون اﻣﺎ
و اﮔﺮ از »رﻫﺒﺮ« ﻛﻨﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ اﺟﺎزه
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد ﻛﻪ وي ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ
روي اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد .در
ﻋﻮض ،ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﻛﻪ او را ﺑﻪ داﻣﻦ اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن ﻫﻞ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد ،ﻫﻤﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
ﻫﻨﻮز اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن در ﻛﺎر اﻳﺠﺎد وﺿﻌﻴﺘﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ،در آن ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ را
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل،
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان او را دﺳﺘﮕﻴﺮ و
وي را وادار ﺑﻪ واﻛﻨﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در اﻳﻦ
ﺻﻮرت ،ﺟﻨﮓ ﻣﻐﻠﻮﺑﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﺑﺮﻧﺪه و ﺑﺎزﻧﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﮔﺮدد.

* ﺳﺮان رژﻳﻢ ﻛﻮدﺗﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺮ
ﺳﻘﻮط را ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ:
◄ در دو ﺳﺘﺎد ﻛﻮدﺗﺎ و ﺳﺮﻛﻮب،
ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎء ،در ﭘﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﺤﺮان
ﺷﺪﻳﺪ و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﻲ و ﺗﺸﺪﻳﺪ
درﮔﻴﺮي ﻫﺎ و ﻛﺸﺘﺎر و اﻋﺪام ﮔﺴﺘﺮده
ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺻﺤﺒﺖ از ﺑﺤﺮان ﻫﺎي
ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻨﺎن از ﺣﺎﻣﻴﺎن
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم در ﭘﻲ رﻓﻊ ورﺟﻮع ﺑﺤﺮان ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ،از راه وادار
ﻛﺮدن ﻣﻮﺳﻮي و ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻫﺎﺷﻤﻲ و
ﻛﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻮﺗﺎه آﻣﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .از دﻳﺪ
آﻧﻬﺎ ،ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﺸﺎن ﺑﺮ ﺟﻨﮓ
اﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آراﻣﺶ
ﺑﺮﺳﺪ .در ﺷﻤﺎر اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه و
ﺣﺘﻲ روﺳﺎي دو ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ و
ﺑﺮﺧﻲ »آﻳﺎت ﻋﻈﺎم ﻗﻢ« و ﻣﺸﻬﺪ.
 ﺧﻄﺮ و ﻫﺰﻳﻨﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺳﺮان ﺟﻨﺒﺶﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ زﻳﺮا اﮔﺮ

دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ و ﺧﺎﺗﻤﻲ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎﻳﺪ
اﻓﺮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺎت زﻧﺠﺎﻧﻲ – ﻣﺤﺘﺸﻤﻲ
ﭘﻮر – ﻣﻮﺳﻮي ﺑﺠﻨﻮردي – ﺣﺴﻦ
ﺧﻤﻴﻨﻲ – ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻤﻴﻨﻲ – ﻣﻮﺳﻮي
ﻻري – ﻣﺠﻴﺪ و ﺣﻤﻴﺪ اﻧﺼﺎري –
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ –
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻨﺘﻈﺮي  -زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد –
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺮوﺑﻲ – ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﺪوﺳﻲ –
ﺑﻬﺸﺘﻲ – ﻫﻤﺖ – آﻳﺖ اﷲ ﺻﺎﻧﻌﻲ و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ – آﻳﺖ اﷲ ﻣﻔﻴﺪي و
ﻃﺎﻫﺮي اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ – دﺳﺘﻐﻴﺐ ﺷﻴﺮازي –
ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن
– وزراي ﻗﺒﻠﻲ – ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﻗﺒﻠﻲ و ﺟﺪﻳﺪ – اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه –
ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه – اﻓﺮادي از
ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﻌﺎوﻧﺎن
واواك – ﻗﻀﺎت ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ و  ....ﻧﻴﺰ
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺗﺎزه اﺑﺘﺪاي ﻳﻚ
درﮔﻴﺮي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد.
 ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪات و ارﻋﺎب و ﻓﺮﻳﺐ
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮه ﻧﻈﺎم از ﺳﻮي ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ
و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ
ﻛﺸﺘﺎر و دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪي آﻏﺎز
ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف
ﻗﺪري ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ.
 در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻮﺳﻮيو ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮي ﻫﺎي ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮي ﺣﺎﻣﻴﺎن
رژﻳﻢ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر )در ﺗﻬﺮان 20 ،ﺗﺎ
 30ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ( ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ،
ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺪﺗﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ واﻛﻨﺶ
ﻧﻴﺮوﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد .اﮔﺮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺎ را اﻋﺪام ﻛﻨﺪ ﭼﻨﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ:
 ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت وﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻛﺸﻤﺎﻛﺶ و
در ﮔﻴﺮي در درون اﻳﻦ ﻗﻮه و ﻣﻴﺎن
اﻳﻦ ﻗﻮه ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي،
ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
اﻓﺸﺎﮔﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺑﺎره ﺟﻨﺎﻳﺎت
اﻳﻦ ﻗﻮه ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و رﻳﺰش
ﻗﻀﺎت و وﻛﻼي ﭘﺎﻛﺪاﻣﻦ ﻓﺰوﻧﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 اﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎ،ﻣﺠﻠﺲ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ و از آن
ﺑﺪﺗﺮ ،ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻨﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل درﮔﻴﺮي
و دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن در
اﺳﺘﻌﻔﺎء ﻧﺎﻣﻪ اش ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ،و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ
ﻗﻮاي ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ،رژﻳﻢ در
ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺿﺮورت اداﻣﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﺗﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﻲﻛﻪ ﺣﻖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺮ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﻲ
ﻣﻲ ﺷﻮد و رژﻳﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت را
ﻳﻜﺴﺮه از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ .از آن ﭘﺲ،
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻛﻢ ﻛﺎري – ﻛﻪ ﻫﻢ
اﻳﻨﻚ روﻳﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
 و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻣﺮدم در اﺑﺘﺪا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺪريآرام ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻣﺎده
ﺷﺪن ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮاﻧﺪازي ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶ
ﻣﻲ رود داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺪارس
و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ادارات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ
ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و اﻋﺘﺼﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
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و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
 رﻫﺒﺮي ﻛﻪ از ﭼﻨﺪي ﭘﻴﺶ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻼ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺷﺮوع درﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﺑﺎ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ
در ﻣﻴﺎن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي دروﻧﻲ ﺑﻴﺖ روﺑﺮو
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻓﺸﺎﮔﺮي ﻫﺎي زﻳﺎدي
درﺑﺎره ﺣﻴﻒ و ﻣﻴﻞ اﻣﻮال ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﺧﺎﻧﻮاده و واﺑﺴﺘﮕﺎن
او و ﺳﺮان ﻧﻈﺎم آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﺘﻲ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎر ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ
ﻳﺎران ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ
اﮔﺮ درﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺳﺨﺖ آﻏﺎز ﺷﻮﻧﺪ
و دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻫﺎ و اﻋﺪام ﻫﺎ ﺷﺮوع
ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﻀﺎد و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﻄﻌﻲ رژﻳﻢ ﺑﺎ
ﻣﻠﺖ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﺮﺟﺎم
روﻳﺎروﺋﻲ ،رﻓﺘﻦ رژﻳﻢ اﺳﺖ .اﻳﻦ
واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮ دو دﺳﺘﻪ از اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎن
آﺷﻜﺎر اﺳﺖ:
 – 1دﺳﺘﻪ ﺟﺎﻧﺒﺪار ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﺮﻛﻮب:
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎء ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن
روﺷﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ
اﻳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ در ﻣﻌﺮض
ﺳﻘﻮط اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
ﻣﻤﺎﺷﺎت ﻛﻨﺪ ،ﺳﻘﻮﻃﺶ ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ.
ﭘﺲ راه ﺣﻞ ،ﺳﺮﻛﻮب ﺑﻲ رﺣﻤﺎﻧﻪ و
ﺑﺪون ﺗﺒﻌﻴﺾ اﺳﺖ.
 – 2دﺳﺘﻪ ﺟﺎﻧﺒﺪار ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ :اﻳﻦ دﺳﺘﻪ
ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ
ﺳﻘﻮط ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﻧﺸﻮد .از دﻳﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ،ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﻣﺮدم
ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم از اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن ﻋﺒﻮر ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻣﻘﺼﺮ واﻗﻌﻲ،
اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ،ﺣﺘﻲ اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎن
ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﺑﻪ زور ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
● ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺨﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺎدر ﺑﻪ
اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور
رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮد .اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎري
ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد .
ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﺣﺘﻲ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﺑﻪ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻣﻌﺘﺮض ﻫﺴﺘﻨﺪ.

* از ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،ﻫﻢ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم و ﻫﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ رژﻳﻢ
وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد ﺷﺪه
اﻧﺪ:
◄ ﺳﻨﺎرﻳﻮي رژﻳﻢ ،در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺎز اول،
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺎره ﺷﺪن و آﺗﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺟﻮ را ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﺪ و در اداﻣﻪ
ﻫﻮاداران را ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺶ
را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﻛﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻣﺎ در
ﮔﺬﺷﺖ آﻳﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻧﻘﺸﻪ رژﻳﻢ را
ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﻛﺮد .ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر
در ﺗﺸﻴﻴﻊ او و ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺿﺮﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪي
ﺑﻪ رژﻳﻢ وارد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺷﺪت ﺿﺮﺑﻪ
ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻀﺎد را ﻣﻴﺎن آﻧﺎن
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ و وﺣﺸﺖ را ﺑﺮ ﻛﻞ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ
ﻛﺮد  .از اﻳﻦ روز ﺑﻮد ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ورود
ﺑﻪ ﻓﺎز ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه
دوﺑﺎره ﺻﺎدر ﺷﺪ .زﻳﺮا ﻓﺎز اول ﺧﺸﻮﻧﺖ
را در ﻫﻤﺎن ﺧﺮداد ﺑﻪ اﺟﺮا در آوردﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ،از ﺷﺪت ﺳﺮﻛﻮب در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ
ﻛﺎﺳﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻫﺎ و ﻣﺤﻜﻮم
ﻛﺮدﻧﻬﺎ اﻓﺰودﻧﺪ .ﺗﺎ ﻫﻢ ﻣﺮدم را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
و ﻫﻢ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ را از ﻛﺎر
ﺑﻴﺎﻧﺪازﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي
ﺟﻨﺒﺶ در روز ﻗﺪس و  13اﺑﺎن و 16
اذر و روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ از آن و ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ
ﻣﻨﺘﻈﺮي و ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺮرژﻳﻢ
ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﭘﺬﻳﺮي و ﻧﻈﺎره ﮔﺮ وﻳﺮان ﺷﺪن
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ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻴﺎت ﻣﻠﻲ ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .و ﭼﻮن،
ﺑﺮاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎر ،ﺑﺎ اﻣﻮاج ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم
روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ اﻓﺰودﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻦ
ﻗﺮار:
● ﻣﻮج اول ﻫﻤﺎن راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺣﺪود
ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻈﺎم را وارد
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻛﺸﺘﺎر ﻛﺮد.
● ﻣﻮج دوم روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺣﺪود دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
ﻧﻈﺎم را وارد دوران ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻛﺸﺘﺎر
ﻛﺮد.ز ﻣﻮج اول ﺗﺎ ﻣﻮج دوم ﺣﺪود
ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ و در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ،
رژﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ:
 ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺮدم در روز ﻋﺎﺷﻮرا دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺣﺎﻣﻴﺎن وﻫﻮاداران ﺧﻮد ﺑﺮﺿﺪ ﻣﺮدم
 ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻳﺰش ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺧﻮدﺑﺎ دادن ﭘﻮل و ﺑﺎج
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎي ﻓﺮﻳﺒﻜﺎراﻧﻪﻛﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي در »ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮ« و
ﻗﺮارﮔﺎه ﺛﺎر اﷲ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ.
 ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﺪو...
ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺮوزي ﻛﻪ
رژﻳﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﺮد ﺑﺪﺳﺖ آورده
اﺳﺖ ،ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺮدم در 13
آﺑﺎن ﺑﻮد .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم در  16آذر ﺑﺮ
ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ
ﺑﺮﻏﻢ ﺳﺮﻛﻮب ،ﺟﻨﺒﺶ اداﻣﻪ دارد.
 ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ،ﺳﺘﺎدﻣﺮﻛﺰي و ﺳﺘﺎد ﺛﺎر اﷲ آﻣﺎده ﺣﻤﻠﻪ اي
ﻣﺮگ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .آﺗﺶ زدن
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻤﻴﻨﻲ را دﺳﺖ آوﻳﺰ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را
ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻲ را ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ از
دﺳﺘﺸﺎن در ﻣﻲ آورد ،ﻣﺎل ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ
و ﻫﻢ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﺳﺮﻛﻮب
ﻛﻨﻨﺪ.
 ﻋﻜﺲ ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﺧﻮد ﭘﺎره ﻛﺮده وآﺗﺶ زدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دو ﻫﺪف ﺑﺎﻻ
ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﺮدن
ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي ﻣﻮزاﻳﻴﻜﻲ ﺑﺴﻴﺞ – ﻟﺒﺎس
ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺎي ﺳﭙﺎه و ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ در
ﺷﻬﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ
 ﻓﻮت آﻳﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﺷﻮد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
آﺗﺶ زدن ﻋﻜﺲ ﺧﻤﻴﻨﻲ دﺳﺘﺎوردي
ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻴﻞ ﺣﻀﻮر
ﻣﺮدم در ﻗﻢ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ را ﺑﺮ ﺗﻦ
آﻧﻬﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و اﻳﻦ ﺑﺎر ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را
ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻜﺴﺘﻦ اﺳﻄﻮره ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻛﺮد.
 ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﻢ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ،در روزﻋﺎﺷﻮرا ،ﺗﻬﺮان را ﻛﺮﺑﻼ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺸﻴﻮه
ﻳﺰدﻳﺎن ،ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺷﻜﻨﻲ و ﺣﺮﻣﺖ ﺷﻜﻨﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺳﻨﺖ
ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻗﻴﺎم ﺑﺮاي آزادي را ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺣﺮﻣﺖ ﺷﻜﻦ ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ
ﺧﻮن ﻣﺮدم را رﻳﺨﺘﻨﺪ ،ﺣﺮﻣﺖ ﻧﮕﺎﻫﺪار
ﮔﺸﺘﻨﺪ! راه ﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
زﺑﺎن ﻓﺮﻳﺐ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻨﻬﻤﻪ ،ﻛﺴﻲ ﻓﺮﻳﺐ آﻧﻬﺎ را
ﻧﺨﻮرد .ﺣﺘﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
ﻣﺪﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺞ  16ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ در
اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ و  24ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم
اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰد آﻧﻬﺎ ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،رأي
داده اﺳﺖ.
 ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺲاﻧﺒﻮه ﻣﺮدم آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺧﻮد
ﺟﻮش ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﺪت رژﻳﻢ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ
اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺘﻦ و ﺗﺮور و
دﺳﺘﮕﻴﺮي و ﺗﺮاﺷﻴﺪن ﺟﺮم ﻣﺤﺎرب و
ﺟﻮ ﺳﺎزي ﺑﺮاي اﻋﺪام ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮدم
ﺷﺪ .ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ روز
ﻋﻤﺎل رژﻳﻢ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
رژﻳﻢ را ﺳﺎﻗﻂ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻬﺮان ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ در
اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮدم ﺑﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﻠﻨﺪ
ﭘﺎﻳﮕﺎن رژﻳﻢ ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي را ﺑﻪ ﻟﻮاﺳﺎﻧﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻧﺒﻮد رﻫﺒﺮي در ﺻﺤﻨﻪ ،در اﻳﻦ روز
ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪن ﻣﺮدم و ﻛﺸﺘﺎر ﺟﻮاﻧﺎن
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ﭼﻨﺘﻪ ﺧﺎﻟﻲ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ
و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺳﭙﺎﻫﻲ و ﺑﺴﻴﺠﻲ و ﻟﺒﺎس
ﺷﺨﺼﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺷﺪ.
 از ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﺴﺌﻮﻻناﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻳﻦ روز ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ روزي
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ .دو ﺳﺘﺎد،
ﻳﻜﻲ ﻣﺮﻛﺰي و دﻳﮕﺮي ﻗﺮارﮔﺎه ﺛﺎراﷲ
در ﭘﻲ ﭼﺎره ﺷﺪﻧﺪ.
 از ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺒﻌﺪ ،واواك ﺷﺮوع ﺑﻪدﺳﺘﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻛﺮد.
 ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﭙﺎه و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانرا اﺷﻐﺎل ﻛﺮدﻧﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎ و
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ .از آن ﭘﺲ ،ﺗﻬﺮان ﺗﺤﺖ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻋﻼن ﻧﺸﺪه اي اﺳﺖ.
 اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻠﺲ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪدر ﻛﺎر ﺗﺮاﺷﻴﺪن ﺟﺮم ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺗﺪارك آﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻔﺮ را
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺮس در ﻣﺮدم ،ﺗﻴﺮﺑﺎران و
اﻋﺪام ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه رژﻳﻢ ﻳﺎراي دﺳﺖ
زدن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ را ﺑﻴﺎﺑﺪ ،آﻏﺎز ﻛﺸﺘﺎر
دﻳﮕﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮن
ﺑﺎر رژﻳﻢ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن و ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎيدر ﺧﺪﻣﺖ رژﻳﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﺣﺮﻣﺖ ﺷﻜﻨﻲ را آﻏﺎز ﻛﺮده اﻧﺪ و
اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺮﻛﻮب
از اﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﭼﻨﺪ ﻫﺪف دارد.
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺪف ﻫﺎي اﻳﻦ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
 ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻗﺘﻞ ﻣﺮدم درروز ﺣﺮام ﺷﻮﻧﺪ.
 ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺪاياﻳﻦ روز ﺷﻮﻧﺪ
 ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﺸﺎي ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ در ﺣﻤﻠﻪﺑﻪ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺟﻤﺎران ﺷﻮﻧﺪ -.اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺴﮕﺮ
اوﻻدي در ﺗﺎﺑﻨﺎك ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺮزاده ﻣﻮﺳﻮي را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ
ﺟﻤﺎران ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺤﺮان اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ.
 ﻣﺮگ ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳﻮي ﺧﺎﻣﻨﻪ را ﺑﻪﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزﻧﺪ.
 ﻫﻮاداران را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪدﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﺷﻮراﻳﻲ و ﺳﻴﻨﻪ زﻧﺎن
ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻨﺒﺶ روزﻋﺎﺷﻮرا را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ دﻳﻦ و ﺟﻨﺒﺶ
ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ )ع( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در
ﺑﻮق ﻛﺮدﻧﺪ و در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻧﻤﺎﻳﺶ
دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻈﺎﻫﺮات
روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ
روز ﺳﻮت و ﻛﻒ ﻣﻲ زدﻧﺪ و در ﻣﺮگ
اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻠﻬﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺿﺪ
اﻃﻼع را ،در ﺑﺎره ﻋﺎﺷﻮراي ﺳﺎل ۵9
ﻧﻴﺰ  29ﺳﺎل اﺳﺖ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ در آن روز ،ﻣﺮدم ﻛﻒ و ﺳﻮت
زده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ آن روز،
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻋﻤﻞ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد .وﺟﻮد
 6ﻧﻮع زﻧﺪان را اﻓﺸﺎ ﻣﻲ ﻛﺮد ،ﺑﻪ
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻫﺎ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﻲ ﻛﺮد،
ﺑﻪ ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺰﻧﺪه ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﻲ
ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻫﺸﺪار ﻣﻲ داد
ﻛﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮن رﻳﺰ در ﺣﺎل ﺑﺎز
ﺳﺎزي اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻛﻒ زده
اﻧﺪ ،ﻋﻤﻞ ﺣﺴﻴﻨﻲ را ﺗﺼﺪﻳﻖ و ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻛﺮده اﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺑﺎزي را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﭘﺨﺶ
ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﻢ ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ اﻧﺘﺨﺎب
ﺧﺎﺗﻤﻲ ،ﺗﻜﺮار ﻛﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
آن ﻓﻴﻠﻢ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﻢ
اﻛﻨﻮن در ﺳﭙﺎه و ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ در رأس
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ – ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ
اﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
 اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﺎت و اﺧﺒﺎر دروﻏﻴﻦ وﻓﺮﻳﺒﻜﺎراﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم در روز
ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﭼﻤﺎﻗﺪار
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي و رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻮي – ﺧﻮاﻫﺮ زاده ﺣﺴﻴﻦ

ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري و ﺧﻮاﻫﺮ زاده ﺻﻔﺎر
ﻫﺮﻧﺪي – و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮل
زﻧﺪاﻧﻬﺎ و دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺼﺎر و
ﭼﻤﺎﻗﺪاران ﺑﻮد.
 ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن در ﺑﺮﮔﺬار ﻛﺮدن راهﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﺿﺪ ﺟﻨﺒﺶ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده
ﺷﺪ ،ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ .در ﺗﻬﺮان ،ﻣﻴﺰان
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﻴﺞ ﻛﻨﻨﺪ 20 ،ﺗﺎ
 30ﻫﺰارﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ .ﺗﻔﺎوت راه
ﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮد ﺟﻮش ﻣﺮدم ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از - :در
راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﺮدم  ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ داغ
ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و در راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ دوﻟﺘﻴﺎن ﺷﻴﺮ
و ﻛﺎﻛﺎﺋﻮي داغ.
 در راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺣﺎﻣﻴﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪراﻫﭙﻴﻤﺎﻳﺎن ﻣﺮﺧﺼﻲ و اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎر و
ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و در راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ
ﻣﺮدم ،ﺑﻪ راه ﭘﻴﻤﺎﻳﺎن ،ﭼﻤﺎق – ﮔﻠﻮﻟﻪ –
زﻧﺪان – ﺗﻮﺑﻴﺦ و...
 ﺑﻪ راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﺎن دوﻟﺖ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﺠﻮزﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﻖ
اﺟﺎزه راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ.
 راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﺎن ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮي )در ﺗﻤﺎمﻛﺸﻮر( ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد و
راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮي
 ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺣﺎﻣﻴﺎن رژﻳﻢرا ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺮدﻣﻲ و اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻠﻮه ﻣﻲ
دﻫﺪ و از ﺣﻀﻮر ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﭘﺮﺷﻮر
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ
راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮدم ﺻﻔﺖ
اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ و ﺷﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در آن را ﻓﺮﻳﺐ
ﺧﻮرده ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را آﺗﺶ ﻣﻲ
زﻧﻨﺪ.
 در راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﺮدم ﻛﺴﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد و اﮔﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﻜﻮك اﺳﺖ و
ﻛﺎر ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و در راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ
ﭼﻤﺎﻗﺪاران ﺣﺎﻣﻲ رژﻳﻢ ﺑﺮﺧﻲ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﺠﺮوح ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﻲ راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ و ﻗﻤﻪ
ﻣﺠﺮوح ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
و...

* ﺑﺪﻧﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي
ﻣﺮدم و در ﻣﻬﺎر »ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﺎرت«
اﺳﺖ:
در ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﭙﺎﻫﻲ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪه
اي ﻣﻌﺪود ﺑﻪ درﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﺮدم و
ﺳﺮﻛﻮب آﻧﻬﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﺧﻴﺮا
ﺷﻨﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺎ
اﺳﻴﺮ دﺳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﺷﺪه اﻳﻢ و اﺷﺘﺒﺎه
ﻛﺮده اﻳﻢ وارد درﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺷﺪه
اﻳﻢ زﻳﺮا وﺟﻬﻪ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺑﻮدن و ﻣﺮدﻣﻲ
ﺑﻮدن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻳﻢ .اﻓﺮاد
ﺳﭙﺎه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻈﺎرت
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﭙﺎﻫﻲ ﺑﺎ
ﻛﺴﻲ از اﻓﺮاد ﻋﺎدي دﻳﺪار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﻗﺪري ﻣﺴﺌﻠﻪ دار اﺳﺖ ﻓﺮدا او را
ﺑﺮاي ﺳﺌﻮال و ﺟﻮاب در ﺑﺎره
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﺎرت
دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن
دﻳﺪار ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﺋﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
ﮔﺮوه ﻧﻈﺎرت در ﺳﭙﺎه از ﻗﺪرت ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه
ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرﺗﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﻳﻜﻲ از اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﻣﺨﻔﻲ در ﺳﭙﺎه ﺗﺎ ﺣﺪي در ﺣﺎل ﺷﻜﻞ
ﮔﻴﺮي اﺳﺖ .ارﺳﺎل اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻫﺎ و ﭘﻴﺎم ﻫﺎ
ﻛﻪ ﻗﺒﻼ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺴﺖ ﺻﻮرت
ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد ﻛﻪ اﻓﺮاد
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه از ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﻮدي و

ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻟﻮ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮء ﻇﻦ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺮض در ﺳﭙﺎه ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ از ارﺗﺸﻲ ﻫﺎي زﻣﺎن ﺷﺎه در
ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺮدم ﻛﻢ دارﻳﻢ؟ ﺑﻨﻈﺮ اﻳﻦ
اﻓﺮاد ،ﺷﺎه ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺮ از ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻮده
اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﺜﺎل ﻣﻲ آورﻧﺪ :ﺷﺎه ﻫﻴﭽﮕﺎه
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ و روﺣﺎﻧﻴﻮن و ﻣﺒﺎرزان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
در ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻪ ﺑﺮ دوﻟﺖ و ﺛﺮوت ﻛﺸﻮر ﭼﻨﮓ
اﻓﻜﻨﺪه اﻧﺪ ،آﻳﻨﺪه اي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮاي
اﻳﺮان را آرزو ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ
ﻛﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﻨﮓ داﺧﻠﻲ ﺑﺮود ﺗﺎ
ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﻳﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ در
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب ﺧﻮﻧﻴﻦ
ﻣﺮدم ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدم را از ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮس ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻮب ،ﺟﻨﺒﺶ را ﻣﻲ
ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ .اﻻ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﭙﺎه را در ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺗﺮدﻳﺪ در اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﺪﻧﻪ ﺳﭙﺎه و ﻗﻮاي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮاي
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدم ،زﻳﺎد اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو،
ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺴﻴﺞ ﻛﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎزات و
اﻓﺮاد ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

* ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﻗﻢ )ﺑﮕﺎه
ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﻨﺎزه آﻳﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي(
و درﺗﻬﺮان )در روز ﻋﺎﺷﻮرا( ﺳﺮ
ﻣﻲ داده اﻧﺪ:
◄ ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻗﻢ و ﺗﻬﺮان
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده اﻧﺪ از:
● ﭼﻘﺪر ﺑﻬﺖ ﭘﻮل دادﻧﺪ دورﺑﻴﻦ ﺑﻪ
دﺳﺘﺖ دادﻧﺪ؟ اﻳﻦ ﺷﻌﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻠﻢ
ﺑﺮداران ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﭘﺸﺖ
ﺑﺎم ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
دادن اﻳﻦ ﺷﻌﺎر اﺳﻜﻨﺎس ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
● ﻧﻨﮓ ﻣﺎ ﻧﻨﮓ ﻣﺎ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎي ﻣﺎ
دورﺑﻴﻦ
20.30
● ، 30،20
اﻣﺮوﻋﺎﺻﻲ
●  30ﺳﺎل ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ وﻻﻳﺖ.
● ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎﺋﻦ آواره ﮔﺮدي ،ﺧﺎك
وﻃﻦ را وﻳﺮاﻧﻪ ﻛﺮدي،ﻛﺮدي ﻫﺰاران
در ﻛﻔﻦ اﷲ اﻛﺒﺮ،
● ﻣﺎ اﻫﻞ ﻛﻮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﭘﻮل ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﻢ.
● ﻣﺎ اﻫﻞ ﻛﻮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﭘﺸﺖ ﻳﺰﻳﺪ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﻢ.
● دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﻗﺎﺗﻠﻪ،وﻻﻳﺘﺶ ﺑﺎﻃﻠﻪ.
● اﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﺎه ﺧﻮﻧﻪ ؛ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻪ
● ﻧﻨﮓ ﻣﺎ ﻧﻨﮓ ﻣﺎ ،رﻫﺒﺮ اﻟﺪﻧﮓ ﻣﺎ -ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ در اﻳﻦ ﺷﻌﺎر ﻗﺪري ﺑﻲ ادﺑﻲ ﺑﻮد
اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻗﺎﻓﻴﻪ را درﺳﺖ
ﻛﻨﻨﺪ.
● ﺑﺴﻴﺠﻲ واﻗﻌﻲ ﻫﻤﺖ ﺑﻮد و ﺑﺎﻛﺮي
● ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﭘﺎك ﺑﻮد.
● ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﭼﻲ ﺷﺪه ،ﺧﺮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺠﻲ
ﺷﺪه.
● ﻧﻪ ﺑﺴﻴﺞ ،ﻧﻪ ﺳﭙﺎه ،ﻧﻪ ﺟﻨﺘﻲ ،ﻧﻪ ﻣﺼﺒﺎح
● ﺟﻨﺘﻲ ﻟﻌﻨﺘﻲ ،ﺗﻮ دﺷﻤﻦ ﻣﻠﺘﻲ
● اﺷﻚ ﺗﻤﺴﺎح ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻳﻢ ،دوﻟﺖ
ﻣﺼﺒﺎح ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻳﻢ.
● ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻌﺎرﺷﻮن،ﻛﻬﺮﻳﺰك
اﻓﺘﺨﺎرﺷﻮن
● دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮي زﻧﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺎﻳﻨﺪه اﺳﺖ
● ﺗﺠﺎوز ،ﺟﻨﺎﻳﺖ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻳﻦ وﻻﻳﺖ
● آزادي ،ﻋﺪاﻟﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﺷﻌﺎر ﻣﻠﺖ
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●ﻛﺮوﺑﻲ ﺑﺖ ﺷﻜﻦ ،ﺑﺖ ﺑﺰرﮔﻮ رو
ﺑﺸﻜﻦ
● ﻋﺰا ﻋﺰاﺳﺖ اﻣﺮوز ،روزه ﻋﺰاﺳﺖ
اﻣﺮوز،ﻣﻠﺖ ﺳﺒﺰ اﻳﺮان ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺰاﺳﺖ
اﻣﺮوز
● ﭘﻴﺎم ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ،ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ رﻫﺒﺮ
ﻣﺎﺳﺖ -ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻌﺎر دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﻫﻴﻦ
ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﻮد.
● اوﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻛﺮده ،ﻋﻜﺴﻬﺎ رو ﭘﺎره
ﻛﺮده
● اﮔﺮ اﻣﺎم زﻧﺪه ﺑﻮد ﺷﻚ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﻮد
● ﺗﺠﺎوز ،ﺷﻜﻨﺠﻪ دﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﻧﺪارد
● ﺳﻬﺮاﺑﻴﻢ ،ﻧﺪاﻳﻴﻢ ،ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻳﻚ ﺻﺪاﻳﻴﻢ
● اوﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻦ ﻋﺎدﻟﻪ ،دوروغ ﻣﻴﮕﻦ
ﻗﺎﺗﻠﻪ
● ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﻋﺎﺷﻮرا ،وﻋﺪه دﻳﺪار ﻣﺎﺳﺖ
● ﻣﻲ ﺟﻨﮕﻴﻢ ،ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻳﻢ ،اﻳﺮان رو ﭘﺲ
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ
● ﺗﺠﺎوز ﺗﻮي زﻧﺪان ،اﻳﻨﻢ ﺑﻮد ﺗﻮي
ﻗﺮآن
● روﺣﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ ،ﻣﻨﺘﻈﺮي ،ﺻﺎﻧﻌﻲ
● ﻛﺮوﺑﻲ ﻣﻮﺳﻮي ،ﺗﺴﻠﻴﺖ ﺗﺴﻠﻴﺖ
● ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻛﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﻮي ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪه
● ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻣﻨﺘﻈﺮي آزادﻳﺖ ﻣﺒﺎرك
● ﻣﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﺣﺴﻴﻨﻴﻢ ،ﺣﺎﻣﻲ ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻨﻴﻢ
● ﻧﻪ ﻏﺰه ﻧﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪاي اﻳﺮان
● ﻗﺮآن رو ﻧﻴﺰه ،ﻫﻤﻴﻨﻪ ﻫﻤﻴﻨﻪ
● ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻪ در رگ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻫﺪﻳﻪ ﺑﻪ
ﻣﻠﺖ ﻣﺎﺳﺖ
● ﺳﭙﺎﻫﻲ ﺟﺪا ﺷﻮ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﻫﻢ ﺻﺪا ﺷﻮ
● ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺳﺒﺰ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻗﺸﻨﮕﻪ-
اﻳﻦ ﺷﻌﺎر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺮ ﻧﻴﺮوي
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻮد.
● ﺧﺶ و ﺧﺎﺷﺎك ﺗﻮﻳﻲ ،دﺷﻤﻦ اﻳﻦ
ﺧﺎك ﺗﻮﻳﻲ
● دروﻏﮕﻮ دروﻏﮕﻮ  63،درﺻﺪت ﻛﻮ
● ﻫﻴﻬﺎت ﻣﻦ اﻟﺰﻟﻪ
● ﻳﺎ ﺣﺠﺖ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،رﻳﺸﻪ ﻇﻠﻢ و
ﺑﻜﻦ
● ﻧﺼﺮ و ﻣﻦ اﷲ و ﻓﺘﺢ ﻏﺮﻳﺐ ،ﻣﺮگ
ﺑﺮ اﻳﻦ دوﻟﺖ ﻣﺮدم ﻓﺮﻳﺐ

* اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ اﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ رژﻳﻢ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،روﺷﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻜﺎر
ﻣﻲ ﺑﺮد:
◄ در  ١۵دﻳﻤﺎه ،ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ،ﭘﻴﺎم
ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه
ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﭘﻴﺎم از ﻣﺮدم
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺸﺐ ﻧﻮد –
ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ورزﺷﻲ اﺳﺖ – در ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺷﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ در اﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد – ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺌﻮال
 3ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻴﺎم
ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺳﺌﻮال  3ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻋﺮض
ﻛﻤﺘﺮ از  10دﻗﻴﻘﻪ ،ﺷﻤﺎر ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ 78 ،درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال 3
ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺪود ﻧﻴﻢ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ
از  800ﻫﺰار رﺳﻴﺪ .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺮي
اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﻄﻮط درﻳﺎﻓﺖ ﭘﭙﺎم
ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ.
روﺷﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺎر ارﺳﺎل ﭘﭙﺎم ﻫﺎ را
ﺳﭙﺎه و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ در اﺧﺘﻴﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ
در اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺰرگ و ﺑﺪﻳﻊ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﺎم
ﻛﻮﺗﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ارﺳﺎل
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻨﻬﻤﻪ ،ﻣﺠﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  1.3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺌﻮال  3ﭘﺎﺳﺦ داده اﻧﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ارﺳﺎل ﭘﭙﺎم
ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﻲ
ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ اﺑﺘﻜﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺻﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﺧﺘﻴﺎر
آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
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ﺷﻤﺎره 741
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻫﺎ و ﺑﺮآوردﻫﺎ
ﺣﺎﻛﻲ از در ﻣﻌﺮض ﺳﻘﻮط ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﺮا
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺮدم اﻳﺮان زده اﺳﺖ:

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن ﺑﺮاي
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم
اﻳﺮان:
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
ﭼﺎرت رﻫﺒﺮي ﻛﻮدﺗﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدم و ﺳﺮﻛﻮب ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ از ﻗﺒﻞ از
ﻛﻮدﺗﺎ در ﻛﺎر ﺑﻮده ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 -1ﺳﺘﺎد ﻛﻮدﺗﺎ و ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺴﺘﻘﺮ در
ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮي.
 -2ﺳﺘﺎد ﻛﻮدﺗﺎ و ﺳﺮﻛﻮب ﺟﻨﺒﺶ در
ﻗﺮار ﮔﺎه ﺛﺎر اﷲ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران.
اﻳﻦ دو ﻗﺮارﮔﺎه ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و داراي ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و
ﻣﻴﺰﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

 -1ﺳﺘﺎد ﻛﻮدﺗﺎ و ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺴﺘﻘﺮ در
ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮي ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﺮدم اﻳﺮان
را ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد ﻛﻪ ﺧﻮد
ﻣﻲ داﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ و
ﺑﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ دو
راﻫﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺰ راه را
ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و در آن ،ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
رود:
● ﺑﺮاﺑﺮ اﻃﻼع ﻣﻮﺛﻘﻲ از »ﺑﻴﺖ
رﻫﺒﺮي« ،ﺟﻤﻌﻲ از »ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎي دﻟﺴﻮز
ﻧﻈﺎم« ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ
اﻧﺪ ،ﺟﺰ روﺷﻲ ﻛﻪ او در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،روش دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد و،
آن ،ﺑﻪ راه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻣﺮدم
رﻓﺘﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ،
دﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن رژﻳﻢ ﺑﻪ راه
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮود .ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﭘﺎﺳﺦ داده
اﺳﺖ :ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺧﻮي ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را
دارﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﻲ داﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را
ﭼﻮﭘﺎﻧﻲ ﻛﺮد! در ﺑﺎره دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از
ﺳﺮﻛﻮب اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦ
را داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ )ﻗﺘﻞ ﻫﺎي ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎ و
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن( داده ﺑﻮد .آن زﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد :وﻗﺘﻲ ﺑﻪ دو راﻫﻲ ﻣﻲ رﺳﻲ ﻧﻤﻲ
ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻤﺎﻧﻲ .ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ راﻫﻲ را
در ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮي .راﻫﻲ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻈﺎم،
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .اﻳﻨﻚ ﻧﻴﺰ او رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻧﻈﺎم را در ﺳﺮﻛﻮب ﺧﻮﻧﻴﻦ ﻣﺮدم و ﺑﻪ
ﺑﻨﺪ ﻛﺸﻴﺪن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و اﻋﺘﺮاف ﻧﺎﻣﻪ
از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﻫﺎي ﻃﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺪت ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ و ﻣﺤﺎرب
ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻠﺤﺎظ »ﻣﺮگ ﺑﺮ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي« ﮔﻔﺘﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
● ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮي
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻛﻮدﺗﺎ و
ﺳﺮﻛﻮب ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ
ﺳﺘﺎد ،ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺮدم اﻳﺮان را
رﻫﺒﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
در ﺳﺘﺎد ﻣﺴﺘﻘﺮ در »ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮي« ﻛﻪ
ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺮاد زﻳﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻜﺎرﻧﺪ:
 - 1ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎم
اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﺳﺘﺎد اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت،
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ﭼﻨﺘﻪ ﺧﺎﻟﻲ
او ﺑﺪون اﻃﻼع ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ،دﺳﺘﻮرﻫﺎﺋﻲ
را ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 - 2ﻣﻴﺮﺣﺠﺎزي ،رﻳﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺑﻴﺖ
رﻫﺒﺮي و ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد »رﻫﺒﺮي« و
ﻣﺠﺘﺒﻲ اﺳﺖ .او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻗﻀﺎﺋﻲ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي را دارد.
 - 3ﻫﺎﺷﻤﻲ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ رﻳﻴﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺑﻴﺖ و از اﻋﻀﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺘﺎد ﻛﻮدﺗﺎ و
ﺳﺮﻛﻮب ﺟﻨﺒﺶ در »ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮي«.
ﻫﻤﻜﺎران او ،ﻣﺸﺎوران ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ
و اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و رﺳﺎﻧﻪ
اي و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺷﺮح زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 وﺣﻴﺪ ﻣﺴﺌﻮل ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎنﻧﻈﺎﻣﻲ
 وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﺖ وﻣﺄﻣﻮر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎرج از اﻳﺮان و رﻓﻊ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﺮﻛﻮب.
 رﻣﻀﺎﻧﻲ ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶاﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه
 ﺳﺎﻟﻚ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎاﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﺎﻣﻨﻪ اي در
ﺳﭙﺎه ﻗﺪس
 ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪي ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲﺧﺎﻣﻨﻪ اي در ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
 ﺣﻴﺪر ﻣﺼﻠﺤﻲ » وزﻳﺮ« واواكﻣﺠﺮي دﺳﺘﻮرات ﺳﺘﺎد در واواك
 ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻣﺤﺴﻨﻲ اژه اي –دادﺳﺘﺎن ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮاي
دﺳﺘﻮرات ﺳﺘﺎد در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
 ﺳﺮدار ﻓﻴﺮوزاﺑﺎدي رﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺳﺘﺎدﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺠﺮي دﺳﺘﻮرات ﺳﺘﺎد
در اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ
 ﺿﺮﻏﺎﻣﻲ ﻳﺎ ﺧﺠﺴﺘﻪ رﺋﻴﺲ ﺻﺪا وﺳﻴﻤﺎ و ﻣﺠﺮي دﺳﺘﻮرات ﺳﺘﺎد در ﺻﺪا و
ﺳﻴﻤﺎ
 ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻠﻴﻠﻲ دﺑﻴﺮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲاﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ و ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮاي دﺳﺘﻮرات
ﺳﺘﺎد در اﻳﻦ ﺷﻮرا
ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻴﺰﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻗﺮارﮔﺎه ﺛﺎراﷲ در ارﺗﺒﺎط
ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺰﻫﺎي آن
ﻗﺮارﮔﺎه دﺳﺘﻮرات ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي را اﺟﺮا
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
از اﺑﺘﺪاي ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻗﺒﻞ از
ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻪ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﻛﻮدﺗﺎ
ﮔﺬارده ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ دو ﺳﺘﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺮح ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ
ﻫﺎﻳﺸﺎن را در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر
داده اﻳﻢ .اﻳﻦ ﺷﺮح در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻏﺎز
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،اﻳﻦ دو ﺳﺘﺎد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻧﻘﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﺸﺎن از ﻃﺮﻳﻖ
ﺧﻄﻮط ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت
ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﺘﺎد در
ﺟﺮﻳﺎن روزﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدم در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ از آن ،ﻗﺮارﮔﺎه
ﺛﺎراﷲ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ و
ﺳﺘﺎدي دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺸﺖ .ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن
اﻳﻦ دو ﺳﺘﺎد ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﺳﺮي و ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ – ﺷﻨﻮد
ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﺮاه -
ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري – اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻟﻤﺎن – ﺳﻮﺋﺪ
و روﺳﻴﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻛﻠﻴﻪ اﺧﺒﺎر و
اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﻲ
ﺑﻤﺎﻧﺪ .
● ﻗﺮارﮔﺎه ﺛﺎراﷲ ﺳﭙﺎه :
در اﻳﻦ ﻗﺮارﮔﺎه ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮارﮔﺎه
ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮي ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻇﻴﻔﻪ
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻗﺮارﮔﺎه اﺟﺮاي

دﺳﺘﻮرات ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي در ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎ و
اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم و
اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺘﺎد
اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻴﺰﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻣﻴﻦ
ﺻﺎدره را ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي زﻳﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد اﺑﻼغ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﺳﺘﺎد
ﻣﺮﻛﺰي ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎرﻫﺎ
ﺷﻨﻴﺪه اﻳﻢ و ﺧﻮاﻧﺪه اﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﻼن
ﺳﺮدار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮارﮔﺎه ﺛﺎراﷲ اﺳﺖ ﻳﺎ
ﻓﻼن ﺳﺮدار ﻣﻌﺎون ﻗﺮارﮔﺎه ﺛﺎراﷲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻗﺮارﮔﺎه ﺛﺎراﷲ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻛﺎر ﻣﻴﺰﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻗﺮارﮔﺎه اﺳﺖ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﻞ
ﺳﭙﺎه و ﺳﺮدار ﻓﻴﺮوز آﺑﺎدي ﻛﻪ رﺋﻴﺲ
ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﻮا اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ
ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺮ ﻛﺎر اﻳﻦ ﻗﺮارﮔﺎه
ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﻣﻴﺰﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﺮارﮔﺎه
ﺛﺎراﷲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 - 1ﻣﻴﺰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
 - 2ﻣﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت
 - 3ﻣﻴﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
 - 4ﻣﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت
 - 5ﻣﻴﺰ رﺳﺎﻧﻪ اي و ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮي
 - 6ﻣﻴﺰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت :
● ﻣﻴﺰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ
آن:ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن اﻳﻦ ﻣﻴﺰ -
ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﻮدﺗﺎ و ﺳﺮﻛﻮب
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم دارﻧﺪ -از ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺠﺮب ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮔﺮداوري
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺰﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺘﺎد–
ﺑﺮرﺳﻲ – ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت و
ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ و ارﺳﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و
ﻓﺮاﻣﻴﻦ ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﺑﻴﺖ را در اﺳﺮع
وﻗﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻣﻴﺰﻫﺎي
دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻳﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻳﻦ ﻣﻴﺰ داراي ﺳﺘﺎدي
ﻋﺮﻳﺾ و ﻃﻮﻳﻞ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻛﺎرآزﻣﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را
از ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده و در
اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ اﺟﺮا
در ﻣﻲ آورﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻴﺰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻣﻴﺰﻫﺎي ﺳﺘﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﻌﻒ در آن
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ روﺑﺮو
ﺳﺎزد ﻟﺬا ﻧﻴﺮوﻫﺎي آﻣﻮزش دﻳﺪه و
ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ اي از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه – وزارت اﻃﻼﻋﺎت –
ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و ﻣﺨﺎﺑﺮات و وزارت دﻓﺎع
ﻛﻪ در اﻣﺮ ﻓﻦ آوري ارﺗﺒﺎﻃﺎت –
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻓﻴﻠﻢ و اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ و
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺰ
ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﻧﺪ .
●ﻣﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آن:
ﻣﻴﺰﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻧﺎم آن ﭘﻴﺪا
اﺳﺖ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻮدﺗﺎ و ﺳﺮﻛﻮب ﺑﻌﺪ
از آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .در اﻳﻦ ﻣﻴﺰ،
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎم
اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ دﺧﻴﻞ در
ﻛﻮدﺗﺎ و ﺳﺮﻛﻮب ﮔﺮد آﻣﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران – ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻳﺎ ﻣﻌﺎونﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﻧﻴﺮو – ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
ﺟﻌﻔﺮي ﻳﺎ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺣﺠﺎزي ﻳﺎ ...
 وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ – ﺳﺮداروﺣﻴﺪي ﻳﺎ ﺣﺠﺎزي
 ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ – ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﻧﻴﺮو – اﺣﻤﺪي ﻣﻘﺪم
ﻳﺎ رادان ﻳﺎ...

 ﺑﺴﻴﺞ – ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺎماﻻﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﻧﻴﺮو – ﺳﺮدار ﻧﻘﺪي ﻳﺎ
ﺳﺮدار ﻫﻤﺪاﻧﻲ ﻳﺎ...
 ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ – ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﻧﻴﺮو
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺳﺮدار ﻓﻴﺮوز
آﺑﺎدي اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﻮد وي در اﻳﻦ
ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺘﺎد
ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎون وي ﻋﻬﺪه دار
اﻳﻦ ﻣﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
ﺟﻌﻔﺮي و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﻣﺮ اﻳﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه وارد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻴﺮوز
آﺑﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮداراﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺪ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﺳﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺑﻪ وي
ﺑﺴﻴﺎر اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ .ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺶ از
 20ﺳﺎل در ﻣﻘﺎم رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ،وي را اﺑﻘﺎ ﻧﻤﻮده و
ﻫﻤﻮاره از وي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻛﻠﻴﻪ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺬاﻛﺮات
اﻳﻦ ﻣﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺳﺘﺎد
ﻣﺮﻛﺰي ارﺳﺎل و ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﻻزم از ﺳﻮي
ﺑﻴﺖ در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﻣﻴﺰ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻴﺰﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﻔﺖ :ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﻧﺪ در واﻗﻊ اﻓﺮاد ﺳﻪ
ﻟﺒﺎﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز و
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺳﻲ در ﻣﻲ آﻳﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻓﺮاد ﻫﺰار ﭼﻬﺮه .آﻧﻬﺎ در اﺻﻞ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻊ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ در ﻟﺒﺎس ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران و ﮔﺎﻫﻲ در ﻟﺒﺎس ﻫﺎي
ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي درﮔﻴﺮي
ﮔﺴﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ
وارد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻨﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺴﻠﺢ و
داراي اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻳﻚ ﻧﻴﺮوي ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس اﻓﺮاد
ﻋﺎدي .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ در واﻗﻊ
ﺳﺮداران ﺳﭙﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ – ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت – ﻣﺤﻠﻬﺎي
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻬﺎي
داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ،ﮔﺴﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
● ﻣﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت :ﻣﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺘﺎد
ﻗﺮارﮔﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰﻫﺎي اﻳﻦ
ﻗﺮارﮔﺎه ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ .زﻳﺮا
وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﻣﻴﺰ از ﻗﺪرت
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻴﺰ
ﻛﻪ ﻛﺎر ﮔﺮد آوري و آﻣﺎده ﺳﺎزي
اﻃﻼﻋﺎت را ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺰﻫﺎي دﻳﮕﺮ و
ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ،اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻴﺰ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺮوﻫﺎي زﻳﺮ
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ:
 ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران  -ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎتﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وي –
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ رﻣﻀﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﻃﺎﺋﺐ ﻳﺎ
...
 واواك اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻣﻴﺰ وزﻳﺮ واواكﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﻴﺖ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ وي ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم
او ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ – ﺣﻴﺪر ﻣﺼﻠﺤﻲ –
ﻫﺎﺷﻢ ﻋﻠﻮي ﻳﺎ ....
 ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ – ﻣﻌﺎون اﻃﻼﻋﺎتﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر
وي
 ﺑﺴﻴﺞ – ﻣﻌﺎون اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺞ ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر وي
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 ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ – رﻳﻴﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻮهﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎون ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر وي
 دادﺳﺘﺎﻧﻲ – دادﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺎماﻻﺧﺘﻴﺎر وي.
در ﻣﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻳﺎد
ﺷﺪه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ از ﻣﻴﺰﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي
ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻛﺎر ﺣﻀﻮر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﻛﺎر اﻳﻦ ﻣﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ اﺧﺒﺎر و
اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه از ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ
دورﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﻔﻲ ﻳﺎ ﻋﻠﻨﻲ ﺻﺪا و
ﺳﻴﻤﺎ و دورﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ و
ﺷﻨﻮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺧﺒﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺗﻬﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
داده و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺳﺘﺎد
ﻣﺮﻛﺰي ارﺳﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت واﺻﻞ،
ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت و دﻳﮕﺮ
ﻣﻴﺰﻫﺎ اﺑﻼغ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
● ﻣﻴﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ :ﻛﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻳﻦ ﻣﻴﺰ
آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ دﺧﻴﻞ در ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي
ﻣﺮدﻣﻲ اﺳﺖ  .ﻧﻴﺮوﻫﺎي دﺧﻴﻞ در اﻳﻦ
ﻣﻴﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ وزارت دﻓﺎع ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر
 ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻳﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ
ﺣﺰب اﷲ ﻳﺎ اﻧﺼﺎر ﺣﺰب اﷲ و ﻳﺎ
ﭼﻤﺎﻗﺪاران ﻛﻪ ﻫﻤﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه
ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻳﻦ ﻣﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﻛﻪ ،در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻴﺎز ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻻزم را
ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ  -ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻣﻲ ﺷﻮد -ﮔﺴﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي
اﻳﺠﺎد ﺷﻮد .
● ﻣﻴﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ:
از ﻧﺎم اﻳﻦ ﻣﻴﺰ ﭘﻴﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرش
ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت دروغ ﺑﺮ روي
ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ »ﺑﻴﺖ ﻓﺮﻳﺐ«
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ ﻣﻴﺰ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎرﻛﺸﺘﻪ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ
و ﺑﺮﺧﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺘﺎد
ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ
اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﺳﭙﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻛﺎرﺷﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺨﺶ ﺿﺪ اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺖ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎرﺷﺎن اﻳﻨﺴﺖ :ﻛﻠﻴﻪ
اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت روز را ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺪف
ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻌﻴﻦ
ﺷﺪه اﻧﺪ ،در ﺷﻜﻞ اﺧﺒﺎر آﻣﺎده ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر در اﺧﺘﻴﺎر وﺳﺎﺋﻞ
ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻴﺰ ،رﻳﻴﺲ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﻳﺎ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﻴﺎﺳﻲ وي ﺣﻀﻮر و در ارﺗﺒﺎط
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ اداره ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﻳﻦ اداره اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ و آﻣﺎده و ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي
دﻳﮕﺮ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ
ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻴﺰﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،در اﻳﻦ ﻣﻴﺰ
ارﺗﺒﺎط ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ از ﺳﻮي آن ﻣﻴﺰﻫﺎ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻣﻴﺰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اي
ﺧﺎص در دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰﻫﺎ ﻧﺪارد وﺗﻨﻬﺎ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﻮد در
اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از روزﻫﺎ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
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ازﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وي – وزﻳﺮ
ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وي – رﻳﻴﺲ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وي – رﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وي و ...در اﻳﻦ ﻣﻴﺰﻫﺎ ﺣﻀﻮر
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت و رﻫﻨﻤﻮد ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ
ﻻزم دارﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻈﺮ
و ﻳﺎ اﻃﻼﻋﻲ داﺷﺘﻨﺪ ،در اﺧﺘﻴﺎر
ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ژاﻟﻪ وﻓﺎ

ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ"ﺗﻮﺳﻌﻪ"
ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در
آﺋﻴﻨﻪ آﻣﺎر
ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ"ﺗﻮﺳﻌﻪ" ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در آﻳﻨﻪ آﻣﺎر در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻣﺎه اﻋﺘﻼي
ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻛﻠﻴﺖ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ در اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﻪ زﻳﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮال رﻓﺘﻪ وﻣﺮدم اﺻﻞ
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ راﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﻣﺸﻜﻼت
و ﻣﻌﻀﻼت ﻛﺸﻮر را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻫﺮ
روز ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎي وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اداﻣﻪ
ﺣﻴﺎت ﻣﻲ دﻫﺪ  ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ رﻓﺘﻦ
ﺑﻨﻴﻪ و ﺗﻮان و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ اﻳﺮان
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﮔﻮاه ﺻﺎدق اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﻫﺮز اﻧﺮژي
و ﺑﻨﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ آﻣﺎر و ارﻗﺎم
ﻋﻤﻠﻜﺮد
اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻨﻪ
دوﻟﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻧﻈﺎم در 30ﺳﺎل اﺧﻴﺮ و
ﺧﺼﻮﺻﺎ دوﻟﺖ ﻛﻮدﺗﺎﻳﻲ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
اﺳﺖ .اﻳﻦ آﻣﺎر زﺑﺎن ﺷﻔﺎف و ﮔﻮﻳﺎي
ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎم در
ﻗﻠﺐ وﺳﺎﻧﺴﻮر آﻧﻬﺎ اﺛﺮات و ﺗﺒﻌﺎت
دﻫﺸﺘﻨﺎك آن ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان
ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ اﺳﺖ .
ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ در اﻓﺸﺎي
ﻓﻀﺎي ﺑﺤﺮان زده و اﻟﻮده ﺳﻴﺎﺳﻲ اي
ﻛﻪ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ
آﻓﺮﻳﻨﺪ  ،ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﮕﺎﻫﻬﺎ را از ﺿﺮﺑﺎت
ﻣﻬﻠﻚ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺑﻨﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر
ﻏﺎﻓﻞ ﻛﻨﺪ.
از اﻳﻨﺮو ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺳﻌﻲ دارد در دو
ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
"ﺗﻮﺳﻌﻪ " ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در
زرورﻗﻲ از اﻏﺮاق و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﭘﺮ
ﻃﻤﻄﺮاق ﭘﻴﭽﻴﺪه و اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ودر آﻳﻨﻪ اﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﺪاف ﻓﺮﺿﻲ و ﺧﻴﺎﻟﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه و
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﺎﺳﺪ و
ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ روز ﺑﺮوز ﻧﻴﺰ
اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺣﺎﺻﻞ
از ﻧﺎداﻧﻲ و ﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ و ﻓﺴﺎد
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﺶ ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻠﻬﺎ در ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺣﺎﺻﻞ و
ﺣﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و
ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮدم ﻳﻚ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ
اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق " ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻜﻮﺳﺖ
از ﺑﻬﺎرش ﭘﻴﺪاﺳﺖ" و " ﺣﺮﻣﺖ
اﻣﺎﻣﺰاده را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﻟﻴﺶ ﻧﮕﺎه دارد "
ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ
"ﺗﻮﺳﻌﻪ " ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ  ،ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد
دوﻟﺖ ﻛﻮدﺗﺎﻳﻲ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻛﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺪان ﻣﻠﺘﺰم دﻧﺴﺘﻪ وﺑﺮاي ﺣﻔﻆ
آن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻛﺮده ! ﻣﻴﭙﺮدازم ﺗﺎ
ﻣﺤﺮز ﺷﻮد وﻗﺘﻲ ﺣﺮﻣﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات
را ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺎم رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ
ﻛﻨﺪ واي ﺑﻪ ﺣﺎل وﻋﺪه ﻫﺎي ﺧﻴﺎﻟﻲ و
ﻓﺮﺿﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ
اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻈﺎﻣﻮﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
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ﭼﻨﺘﻪ ﺧﺎﻟﻲ
را ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﻀﺮ ﻣﻲ
داﻧﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ "ﺗﻮﺳﻌﻪ" و ﺑﻮدﺟﻪ
1389ﭼﺎﻟﺶ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد رﺋﻴﺲ دوﻟﺖ ﻛﻮدﺗﺎ 4 ،
روز ﭘﻴﺶ ﻳﻌﻨﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ دوﺷﻨﺒﻪ 21
دي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻠﺲ ،ﻻﻳﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﺑﻪ "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ " ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺠﻠﺲ ﻛﺮد و از ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ
وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺮف ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻪ
دوﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺪ!و ﻫﺮ وﻗﺖ
ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﺮد ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ 1389
را ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﻣﻴﺪﻫﻢ !
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺎم  ،دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ ﺧﻮد ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  15آذر
ﻫﺮ ﺳﺎل ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ را
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ از
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﺎل  1389ﺳﺎل آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮد  ،ﺑﺪون ﺗﺼﻮﻳﺐ
اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ  ،ﻋﻤﻼ ﻛﺎر
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1389ﻛﻪ دوﻣﺎه
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻏﺎزش ﻧﻤﺎﻧﺪه ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ اﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
درﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 21دي
1387در  45ﺑﻨﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺑﻼغ ﺷﺪ و
دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻠﻎ  3ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ آن در ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان
اﺧﺘﺼﺎص داد و اﺣﻤﺪي ﻧﮋادﻧﻴﺰدر
ﻫﻤﺎن زﻣﺎن از اﺳﺘﺎدان ﺑﺴﻴﺠﻲ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ
و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از 3ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻛﻨﻨﺪ!
ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻌﺪ از
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻓﺎﺣﺶ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در
اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ "ﺗﻮﺳﻌﻪ" ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
3،روز ﭘﻴﺶ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ در اواﻳﻞ
اﻣﺴﺎل ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ و از
دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺧﺮدادﻣﺎه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ را ) ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺎت آن ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻳﻜﺴﺎل در اﺧﺘﻴﺎرش ﺑﻮده اﺳﺖ( را ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮﺻﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر آن را ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪ و ﻧﺸﺪ .
اﻛﻨﻮن ﺑﺮﺧﻲ" ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن "ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﻳﺤﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ و ﻻﻳﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر ﻣﺎه وﻗﺖ ﻧﻴﺎز دارد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود دوﻣﺎه زﻣﺎن ﺑﺎﻗﻲ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ !و ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻤﻼ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺮ دو ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ 89
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ در ﺳﺎل  88را ﻣﻨﺘﻔﻲ
اﻋﻼم ﻛﺮد!
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ را
ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﻻﻳﺠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ
"ﺗﻮﺳﻌﻪ "و ﻧﻴﺰ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
اراﺋﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ "ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن " اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ
و اﻣﻜﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد
دوﻟﺖ را در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده
ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﻴﺮوي و ﻳﺎ
ﺗﺨﻄﻲ ﻫﺎي دوﻟﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎو
اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ ﭼﻬﺎرم "ﺗﻮﺳﻌﻪ"
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ
ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ .از
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﮕﺬرﻳﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻳﻦ
ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت و ﻛﻔﺎﻳﺖ و ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻓﻜﺮي
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ را ﻣﻲ

داﺷﺖ ،ﻧﻪ دوﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻛﻮدﺗﺎ
ﺟﺮات ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻛﻢ ﻣﺤﻠﻲ ﺻﺮف ﺑﻪ
ﻣﻘﺮرات ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﺪان
ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺴﺎرت ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن وﺧﻴﻢ و
آﺷﻔﺘﻪ ﻣﻴﺒﻮد .ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﻳﻨﻜﻪ
دوﻟﺖ ﻛﻮدﺗﺎ ﺣﺘﻲ ﻫﻨﻮز ﮔﺰارش
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
اراﺋﻪ ﻧﻜﺮده واﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
اراﺋﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﮔﻔﺖ در
آﻳﻨﺪه)!( ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻬﺎرم را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد !
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﻓﻘﻂ  8ﻧﺴﺨﻪ ازﻻﻳﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ
"ﺗﻮﺳﻌﻪ" را در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻴﺎت رﺋﻴﺴﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮارداد و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻲﺧﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.ﺳﺎﻧﺴﻮر اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ
از ﻣﺤﺘﻮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﺎ  4روز ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ در ﻫﻴﭻ
رﺳﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اي از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺨﻮرده اﺳﺖ!
اﻣﺎ از ﻓﺤﻮاي ﻛﻠﻴﺎت آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد از وﻳﮋه ﮔﻴﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ از ﻗﺒﻴﻞ
"در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ روﻳﻜﺮدﻫﺎ
را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادهاﻳﻢ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ آن
ﺣﻔﻆ ﺧﻂ اﻣﺎم )ره( و اﺳﺘﻤﺮار ﺧﻂ
ﻧﻮراﻧﻲ وﻻﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻠﺖ
اﻳﺮان اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ راه و ﻳﺎد و ﻣﻜﺘﺐ
اﻣﺎم )ره( ﺑﺎ وﻻﻳﺖ و ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ در
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮداﻳﻲ روﺷﻦ اﺳﺖ"
ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
دﻟﺘﺶ ﺑﺪﻣﺪ !
ﺑﻠﻨﺪ
اﻫﺪاف ﻓﺮﺿﻲ وﻏﻠﻮآﻣﻴﺰ و
ﭘﺮوازاﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺟﺮاي
اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻴﺸﻮد از ﻗﺒﻴﻞ :
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﺮﺻﻪ
ﻋﻠﻤﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل* 1404
ﻗﺪرت اول ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮﻳﻢ!) وﺻﻒ ﻣﺤﺴﻦ
رﺿﺎﻳﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ "ﺗﻮﺳﻌﻪ" (و
*"ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻴﺰ
ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ
و ﻣﺸﻜﻞ و در ﻳﻚ ﺳﺎزوﻛﺎر روان اﺟﺮا
ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲدﻫﻢ ﻇﺮف ﺳﻪ
ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﻳﻚ ﺑﻴﻜﺎر و ﻳﻚ ﻓﻘﻴﺮ در
ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺪا ﻧﺸﻮد!")ﺳﺨﻨﺎن اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد در  23دي 88در اﻫﻮاز (
وﻗﺘﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻀﺤﻚ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮﻫﻤﮕﺎن
آﺷﻜﺎر ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﻲ
ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ دوﻟﺖ ﻛﻮدﺗﺎ را در
اداره اﻣﻮرﺑﺪﻳﻬﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر
ﻧﻈﺎره ﻛﻨﻨﺪ :
-1در دﻳﻤﺎه اﻣﺴﺎل ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﻣﺲﻓﺮوش رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ و
ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻋﻼم ﻛﺮد ":ﺑﻪ

ﺗﺎزﮔﻲ ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  8ﻫﺰار ﻛﺎرﮔﺎه
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻟﻐﻮ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻟﻐﻮ ﺟﻮاز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﮔﺮوه
ﻃﺮحﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آنﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  4درﺻﺪ
ﺑﻮده!!" ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺗﻮان از
رﻓﻊ ﻋﻠﺖ ﻓﺴﺎدي ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ در
ﺳﻄﺢ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ  8ﻫﺰار
ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺟﻮازﻫﺎ ،ﺣﻜﻢ اﺑﻄﺎل
ﺟﻮازﻫﺎي ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،
-2و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻬﺎوﻧﺪﻳﺎن ،رﺋﻴﺲ
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﻳﺮان،
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ اﻋﻼم ﻛﺮد  ":ﺻﻨﺎﻳﻊ

اﻳﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻲ از
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪو اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻴﻤﻲ از اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎر ﺧﻮد را
ازدﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ)".ﻗﺪس  7ﺷﻬﺮﻳﻮر ( 88

 -3و ﻳﺎ وﻗﺘﻲ ﺑﻬﺮوز ﺻﺎدﻗﻲ ،رﺋﻴﺲ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺻﻨﻌﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و
ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﻳﺮان اﻋﻼم ﻣﻴﻜﻨﺪ " :

وﺿﻌﻴﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در  27اﺳﺘﺎن
ﻛﺸﻮر را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ "در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ
 30درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ
واﻗﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ")ﻣﻬﺮ  12ﻣﻬﺮ ( 88
ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺑﺎ ﭼﻪ درﺟﻪ از وﻗﺎﺣﺖ ،
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﺮدم وﻋﺪه
ﻗﺪرت اول ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪن در 16ﺳﺎل
دﻳﮕﺮ آﻧﻬﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻤﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي
ﺷﺪن را ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ!
-4و ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ راﺳﺘﮕﻮ دﺑﻴﺮ
اﺟﺮاﺋﻲ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ»ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ

ﻛﻪ ﺷﻤﺎر ﺷﺎﻏﻼن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،در
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺴﻴﺎري از
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از  2ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  200ﻧﻔﺮ
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ!« )اﻳﻠﻨﺎ 21دي ( 88
-5و ﻳﺎ وﻗﺘﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎي ﻫﻤﻴﻦ
دوﻟﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮي ﻣﻌﺎون
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري اﻋﻼم ﻣﻴﻜﻨﺪ  15 ":ﻣﻴﻠﻴﻮن

اﻳﺮاﻧﻲ ) 20درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ(
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ") ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 17
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ( 87و ﺷﻤﺎر آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎ در
ﻃﻮل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،
ﭘﻮﭼﻲ و ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﺑﻮدن وﻋﺪه
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد درﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﺘﻲ  1ﻧﻔﺮ
ﺑﻴﻜﺎر و ﻳﺎ ﻓﻘﻴﺮ درﻇﺮف ﺳﻪ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه
ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد!
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮﻣﺮدم اﻳﺮان ﻏﻠﻮﻫﺎي
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ از ﻗﺒﻴﻞ
درﻣﻬﺪ آزادي ﺑﻮدن اﻳﺮان و اﻣﻦ ﺗﺮﻳﻦ
ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻮدن وﻧﻴﺰ آﻣﺎر رﺷﺪ ﻫﺎي
 8در ﺻﺪي اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ و
ﻣﺤﺮز اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻫﻨﻴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در اراﺋﻪ آﻣﺎر اﻳﻦ رﻓﺎه
ورﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف
ﻣﻼﻧﺼﺮاﻟﺪﻳﻨﻲ اﺳﺖ  .ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻼﻧﺼﺮاﻟﺪﻳﻦ ﮔﻔﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ
ﻓﻼن ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻪ ،ﺑﺎور ﻧﻤﻲ
ﻛﻨﻴﻢ  .ﮔﻔﺖ ﺑﺎور ﻧﺪارﻳﺪ ﺑﺮوﻳﺪ اﻧﺪازه
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ!!
ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﻮﻟﻪ اي ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﻧﺘﻮان آن را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ و
ﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮد!

ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي "ﺗﻮﺳﻌﻪ "
ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ :
اﻣﺎ در ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ ارﻛﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ – اﻗﺘﺼﺎدي
و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎﺧﺖ و
ﺗﺎز ﻣﺎﻓﻴﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ -ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ  ،در
زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي در ادﺑﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ
اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﻤﻮاره  ،ﺟﺎي ﺧﺎﻟﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از اﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﮕﻴﺮي از
ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﺗﻜﺎي ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ در آﻣﺪ
ﻧﻔﺘﻲ ،ﺗﺴﻬﻴﻞ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺛﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن  ،ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﻴﺖ
اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﻳﻊ در آﻣﺪي
ﻋﺎدﻻﻧﻪ و  ...ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺮاز ﺗﺤﻘﻖ آن
اﻫﺪاف ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ! ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺣﺘﻲ ﻓﺎﺗﺤﻪ "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ" ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ
ﻧﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻪ اﻣﺴﺎل ﮔﺰارش
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ اراﻳﻪ ﻧﻜﺮد.
 .اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﻛﻪ در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد از اﺑﺘﺪا ﻣﺴﻠﻢ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺿﺪ رﺷﺪ دارد .ﭼﺮا
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ﻛﻪ واﺿﻌﺎن آن درك ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آزادي
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه،ﻫﻢ
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ دارد وﻫﻢ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه
دارد .و اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي
اﻳﺮان ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ .از
اﻳﻨﺮو واﺿﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي "ﺗﻮﺳﻌﻪ" ﺑﺮ
ﻣﺪار ﻗﺪرت  ،ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي را
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺷﻴﺊ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .و از
ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده وﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ درﻫﺮ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺎز اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ  ،اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻞ
ﻣﺴﻠﻪ اﻣﺮي ﻋﺒﺚ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ
اﺳﺖ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﺶ ﺑﺮ ﺑﺤﺮان
ﺳﺎزي و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺎزي اﺳﺖ واز ﻗﺒﻞ
وﺟﻮد ﺑﺤﺮان و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﺬران ﻋﻤﺮ
ﻣﻴﻜﻨﺪ  ،ﻗﺼﺪ و ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﻞ آن
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﻧﺪارد وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ
اﻳﺠﺎد آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﻳﺎزﻳﺪ! و
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﻜﻢ اﻧﺴﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ را
ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺑﺎ دادن وﻋﺪه و اراﺋﻪ آﻣﺎر
دروغ ﺳﻴﺮ ﻛﺮد و رﻧﮓ رﺧﺴﺎره ﺧﺒﺮ
ﻣﻴﺪﻫﺪ ازﺳﺮ ﺿﻤﻴﺮ  ،ﺑﺮاي ﻣﺮدم اﻳﺮان
ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر روزﻣﺮه وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮان زده و
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻟﻤﺲ اﺳﺖ و ﭘﻮچ ﺑﻮدن
و ﻓﺮﺿﻲ و ﺧﻴﺎﻻﺗﻲ ﺑﻮدن اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳﺰي ﻫﺎي ﻛﻼن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻫﻤﺎن وﺿﻌﻴﺖ روزﻣﺮه
ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﻧﺎ اﻣﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي
اﻣﺮي ﺑﺪﻳﻬﻲ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮن  4ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
"ﺗﻮﺳﻌﻪ" در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم واﺿﺢ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﻢ در
ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻌﻴﺖ و وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺸﻮر  ،ﻫﻢ در ارزﻳﺎﺑﻲ و
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻈﺎم اﻫﺪاف  ،ﻫﻢ در ﺗﺨﺼﻴﺺ
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﺟﺮا و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ اﺟﺮاﻳﻰ و،...اﺷﻜﺎﻻت
اﺳﺎﺳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎري وﺟﻮد دارد.و اﺻﻮﻻ
ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ و راه
ﺣﻠﻬﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﻔﺮد از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
و ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﺰع ازﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﮕﺎه
ﻣﻴﺸﻮد .ﺑﻲ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺣﺘﻲ درﺣﻜﻮﻣﺖ  8ﺳﺎﻟﻪ دوران
ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﺠﺮي واﻗﻌﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ" ﺗﻮﺳﻌﻪ" ﻣﻴﺪاﻧﺴﺖ  ،ﻣﺸﻜﻼت
ﺳﺎﺧﺘﺎري اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد راه ﺣﻞ
ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮد رﺋﻴﺲ دوﻟﺖ و زﻧﮕﻨﻪ
وزﻳﺮ ﻧﻔﺘﺶ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ
درآﻣﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاب
اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ
رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ  7ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز
را ﻣﻲ دﻳﺪﻧﺪ .وﺛﻤﺮه آن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮوي
ﻛﺎر آﻣﺪن ﻣﺠﺮي ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮي ﺑﻨﺎم
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ آن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺑﻪ ارث رﺳﻴﺪه ،ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻬﻲ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺑﺤﺮان اﻓﺰوده اﺳﺖ و
ﻫﻴﭻ ﺿﺎﺑﻄﻪ اي را ﻫﻢ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ
ﻛﻨﺪ!
ﺑﻪ زﻋﻢ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ ذﻫﻨﻴﺖ
واﺿﻌﺎﻧﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﺎن اﻳﻦ ﻧﻈﺎم
ذﻫﻨﺸﺎن ﺣﻮل ﻣﺪار ﻗﺪرت و اﻟﺰاﻣﺎت
ﻗﺪرت و ﻧﻪ اﻧﺴﺎن و ﻧﻴﺰﻫﺎي واﻗﻌﻲ و
ﺣﻘﻮق وي دور ﻣﻴﺰﻧﺪ وﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم
ﻓﺎﺳﺪ و ﺿﺪ رﺷﺪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﭘﺎ
ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺣﺘﻲ وﻗﺘﻲ ﻋﺪه اي ﻗﺼﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از راه ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ!
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ از راه
داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف و ﺣﺮاج ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و...از اﻳﻨﺮو
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻲ در ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻮرش
راﻧﺘﺨﻮاري اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎي دﻳﮕﺮي ﺟﺰ
ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ راﻧﺖ ﻧﺪارد!
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ﺷﻤﺎره 741
و اﻣﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ )1368ﺗﺎ 1372
(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي»ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي«
دﺳﺘﻮري ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل ﺑﻮد
ﻛﻪ در ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي
اﻓﺮاﻃﻲ دوﻟﺘﻲﮔﺮاﺋﻲ دوران آﻗﺎي
ﻣﻮﺳﻮي در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ .در
واﻗﻊ در ﮔﺰارش ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اول ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي اﻛﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري وﻗﺖ رﺳﻴﺪه
و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ وﻗﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد
اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  57ﺗﺎ  67را
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و درآن
ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ وﻗﺖ
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ
ﺻﻨﻌﺖ ،اﻓﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻت و
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻨﻌﺘﻲ ،واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎرج ،ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺗﻨﺰل
ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﺻﺎدرات را ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺻﻨﺎﻳﻊ در دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮي
اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ.
در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮي
،دوﻟﺖ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﻛﺎر آﻣﺪ،
دوﻟﺖ وي ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﺣﻘﻨﻪ ﺷﺪه ﺻﻨﺪوق
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل ﺑﻪ دوﻟﺖ وي  ،ﭘﺎي
ﻓﺸﺮد اﻣﺎ دوﻟﺖ وي ﻧﻴﺰ در اﺟﺮاي
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻴﺰﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرد ،
ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺴﺨﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اول "ﺗﻮﺳﻌﻪ"ﺣﺠﻢ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ
ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻴﺸﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺪ  ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ
ﻳﺎﻓﺖ وﻧﻴﺰ دوﻟﺖ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از
ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬارﻳﻬﺎي در
ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ
ﺑﻪ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮص ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻠﻜﻪ
راﻧﺖ ﺧﻮاري و ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺪاد و
داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ در
زﻣﺎن دوﻟﺖ آﻗﺎي وﺳﻮي ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي
ﺧﻮد را آﻏﺎزﻛﺮده و ﻧﻀﺞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
 ،داﻣﻦ زد وﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ و از ﻫﻢ
ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ اﻗﺘﺼﺎد  ،ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻣﺮ اﻋﺘﻴﺎد و رواج
ﻓﺤﺸﺎ و ...ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
دوﻟﺖ وي ﺳﻴﺎﺳﺖ درﻫﺎي ﺑﺎز اﻗﺘﺼﺎدي
را ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد .ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺣﺠﻢ واردات ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻳﺎﻓﺖ و از  5/16ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل
 1368ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  30ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در
ﺳﺎل  1370رﺳﻴﺪ .ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ﻧﺮخ ارز
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ،ﺗﻮرم ،ﻛﺎﻫﺶ
ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دور
اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ آن را آﻏﺎز ﻛﺮده ﺑﻮد ﺧﻴﻠﻲ
زود ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﻴﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺟﺮاي
اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﺠﻢ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  23ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
اﻓﺰاﻳﺶ داد و ﺗﻮرم  3/49درﺻﺪي را
در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺛﺒﺖ ﻛﺮد.ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﻲ
ﺷﺪن اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدي ،دوﻟﺖ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وامﻫﺎ
ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺧﻮد ،واردات را
ﻣﺤﺪود ﻛﺮد و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ را در
ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم
ﺗﻮﺳﻌﻪ) 1373ﺗﺎ  ( 1379ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺎﺻﻞ
از ﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ  ،دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي»ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد« روي آورد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ،راه
اﻧﺪازي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري در
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ
ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ
ﺑﻮد ﻛﻪ در دوره ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ
اﺟﺮا درآﻣﺪ .ﺗﻼش دوﻟﺖ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮاي آزاد ﺳﺎزي ﻧﻈﺎم ارزي
ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻧﺮخ
ﺗﻮرم ﺣﺪود  50درﺻﺪ و ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻲ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺮان ﺑﻮد.
و اﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﻤﻲ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم " ﺗﻮﺳﻌﻪ")  1979ﺗﺎ
( 1383ﻳﻌﻨﻲ در دوران دوم ﺣﻜﻮﻣﺖ
آﻗﺎي ﺧﺎﺗﻤﻲ  ،روﻧﺪ ﻛﻨﺪ
ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎزي ،اداﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ

از  18ﺗﺎ  31ژاﻧﻮﻳﻪ 2010

ا ز  28دي ﺗﺎ  11ﺑﻬﻤﻦ 1388

ﭼﻨﺘﻪ ﺧﺎﻟﻲ
ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي
وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدن در زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﻘﺮراتزداﻳﻲ و ﻟﻐﻮ اﻧﺤﺼﺎرات ،رواج
ﺑﺎزار ﻗﺎﭼﺎق و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزار ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ
،ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺷﺪن دوﻟﺖ ،ﻛﺎﻫﺶ ارزش
رﻳﺎل  ،ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﻖ در رﻋﺎﻳﺖ اﻛﻴﺪ
اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﻋﻼم
ﺷﺪه دوﻟﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮم
"ﺗﻮﺳﻌﻪ "و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪ  -ﻛﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮرم و ﻛﺎﻫﺶ ارزش رﻳﺎل ﺷﺪ
و ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺷﺪن دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از
ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم "ﺗﻮﺳﻌﻪ" ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  1380ﻳﻌﻨﻲ در  ۵ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از
ﺑﺮوي ﻛﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت آﻗﺎي
ﺧﺎﺗﻤﻲ ،ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺎدروان دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ
ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺑﺮ آورد ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي "ﺗﻮﺳﻌﻪ" ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
در واﻗﻊ ﺿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ
دﻳﮕﺮ رﺷﺪ ازرﺷﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ووﺳﻴﻠﻪ اي
ﺑﺮاي ﺑﻬﺪر دادن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
وﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ.
در ﺷﻤﺎره آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ )ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻧﺴﺨﻪ اي از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ در اﺧﺘﻴﺎر اﻓﻜﺎر
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ( در آﻳﻨﻪ ارﻗﺎم و
واﻗﻌﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﭘﺮدازم.
ﺑﻴﺶ از  500ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ﻋﺎﻳﺪ ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺣﺠﻢ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاﺳﺘﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺮﻫﻮﺗﻲ
را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻛﻨﺪ!

ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮ
ﻏﺮب را در ﺑﺎره ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻐﻴﻴﺮ داده
اﺳﺖ:
رژﻳﻢ در ﻣﻌﺮض ﺳﻘﻮط؟
 اﺛﺮ ﺟﻨﺒﺶ و ﭼﻨﮓاﻓﻜﻨﺪن ﺳﭙﺎه ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد،
ﺑﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ –
ﻧﺰاع دو ﮔﺮوه ﺑﺮ ﺳﺮاﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ

از ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻫﺎروارد اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ،
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل
 ،2010رژﻳﻢ اﻳﺮان ﺳﻘﻮط ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﺴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ
ﺳﻘﻮط ﺷﻮروي و ﻫﻢ ﺳﻘﻮط دﻳﻮار
ﺑﺮﻟﻴﻦ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮاي
اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ او ﻧﻴﺰ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه
اﻧﺪ.

* از دﻳﺪ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ ،درز
ﻛﺮدن ﺧﺒﺮﻫﺎ از درون رژﻳﻢ ﺑﻪ
ﺑﻴﺮون رژﻳﻢ دﻟﻴﻞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
آﻧﺴﺖ:
◄ در  7ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2010ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﻳﺮان در ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ﺿﺮب و ﺟﺮح و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎ و
دادﮔﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ و ﺣﺘﻲ ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم را از اداﻣﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻜﺮده ،ﺑﻠﻜﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ
ﺗﺎﻛﺘﻴﻬﺎ در درون رژﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﺮان،
اﻳﻦ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺴﺎ دارﻧﺪ ﺑﺮ رژﻳﻢ
اﻳﺮان ﺧﺴﺮان ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ اﻳﻦ رژﻳﻢ را ﺣﺘﻲ ﻧﺰد
ﺧﻮدي ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮدي ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد.
دﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ آورد ،درز
ﻛﺮدن ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﺳﻨﺪ ﻫﺎ اﺳﺖ :درز
ﻛﺮدن ﺧﺒﺮﻫﺎي دروﻧﻲ رژﻳﻢ از ﻣﺎه
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪ :ﺧﺒﺮﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره
ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻳﻚ
ﻳﺎدداﺷﺖ ﺧﺠﺎﻟﺖ آور از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
دوﻟﺘﻲ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﻮﺷﺶ دادن
اﺧﺒﺎر اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻳﺎدداﺷﺘﻲ درﺑﺎره
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ از
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﺮاي ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺻﻒ ﻫﺎ در
ﺗﻈﺎﻫﺮات دوﻟﺘﻲ.
ﻫﻴﭻ راﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﻴﺪ دﻗﻴﻖ ﺑﻮدن
اﻳﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎي درز ﻛﺮده وﺟﻮد ﻧﺪارد
اﻣﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان -
ﺣﺘﻲ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران  -ﻳﻚ ﺗﺸﻜﻴﻼت
ﻳﻜﺪﺳﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺻﺪاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در
آن وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ،ﺑﻌﺪ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و روﻳﺪادﻫﺎ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎ
اﻣﺮوز ،ﺧﻮد را آﺷﻜﺎرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺘﻲ در
ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪﺗﺮﻳﻦ اﻋﻀﺎي ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ روﻳﻜﺮد ﻣﺸﺖ
آﻫﻨﻴﻦ دوﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ در واﻗﻊ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻜﺲ
دارد.

* ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻧﺘﻠﻴﺠﻨﺖ ﺳﺮوﻳﺲ
در ﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﻬﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ :

* ﺟﺎن ﻟﻴﻤﺒﺮت :وﻗﺎﻳﻊ ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﻳﺮان ﺑﺎ روﻳﺪادﻫﺎي
ﺳﺎل  57ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي دارﻧﺪ:

◄ روزﻧﺎﻣﻪ "ورﻟﺪز دﻳﻠﻲ" از ﺑﻮﻟﺘﻦ
"ﺟﻲ ﺗﻮ" ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻧﺘﻠﻴﺠﻨﺖ ﺳﺮوﻳﺲ در ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﻪ
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ داده اﺳﺖ .در اﻳﻦ
ﮔﺰارش ،اﻧﺘﻠﻴﺠﻨﺖ ﺳﺮوﻳﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎل  2010ﺳﺎل
ﺗﻐﻴﻴﺮرژﻳﻢ در اﻳﺮان اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺳﺎل،
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺰرﮔﻲ در اﻳﺮان اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد.
◄ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎرﺗﻴﻦ ﺷﺮام ،ﻣﻔﺴﺮ ﻣﻌﺮوف و
ﺑﺰرگ ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﻛﻪ درﻳﻜﻲ

◄در  7ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2010ﺟﺎن ﻟﻴﻤﺒﺮت
)ﻳﻜﻲ از ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ »داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﭘﻴﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم« در ﺳﺎل  58آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ،ﻣﻌﺎون ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮ
ﻛﻞ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻣﻮر
اﻳﺮان ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺎﻳﻊ ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺎل  1357ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
در اﻳﺮان ﺷﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي دارد.
آﻗﺎي ﻟﻴﻤﺒﺮت در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رادﻳﻮ
اروﭘﺎي آزاد /رادﻳﻮ آزادي ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻛﺮده و در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،اﻳﻦ ﻃﻮر اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ:

او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎراك اوﺑﺎﻣﺎ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻳﺮاﻧﻲ را ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮد و
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ،وزﻳﺮ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ » از
آن دﺳﺘﻪ از اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﻴﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض زده اﻧﺪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ« ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟آ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :دﻗﻴﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن ﺑﺮآن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ:
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺧﻴﻠﻲ واﺿﺢ
اﺳﺖ و آن ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ از
ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺮدم اﻳﺮان دﻓﺎع ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
و ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺑﺪرﻓﺘﺎري دوﻟﺘﺸﺎن ﺳﺎﻛﺖ ﻧﻤﻲ ﻧﺸﻴﻨﻴﻢ.
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان
ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ﺣﻖ اﻳﻦ را دارﻧﺪ
ﻛﻪ دوﻟﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺴﺎﻧﻲ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ .ﻣﺮدم
اﻳﺮان ﺑﺎز ﻫﻢ اﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ را دارﻧﺪ
ﻛﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را اﺑﺮاز ﻛﻨﻨﺪ،
آزادي ﻛﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
دوﻟﺘﺸﺎن و رﻫﺒﺮاﻧﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﻛﻨﻨﺪ و
ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را آزاداﻧﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺪون
آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮ از او ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ :ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ
اﻧﻘﻼب  30ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اﻳﺮان ﻫﻢ ﺑﻮدﻳﺪ.
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اﺧﻴﺮ
و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﻲ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت آن ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﻲ
داﻧﻴﺪ؟ و او ﺟﻮاب ﻣﻲ دﻫﺪ :راﺳﺘﺶ را
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي
وﺟﻮد دارد .اﻻن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﺑﺮاﻳﺶ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺮوع و واﺿﺢ
و ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺿﺮر ﺧﻮدش ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.

* واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ :اﺛﺮ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدم و ﻧﻘﺶ ﺳﭙﺎه در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ
ﻣﺤﺪود ﺷﺪن اﻣﺮﻳﻜﺎ در وﺿﻊ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺿﺪ
اﻳﺮان:
◄ در  10ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2010واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ
ﻣﻘﺎﻟﻪ اي در ﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺳﭙﺎه در اﻗﺘﺼﺎد
اﻳﺮان و اﺛﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺮ وﺿﻊ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ
اﻳﺮان اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ داراي اﻳﻦ
ﻧﻜﺎت:
● اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﭙﺎه را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ
دارد ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻊ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺳﭙﺎه را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ روﺑﺮو اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺮ
اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ را وﺿﻊ ﻛﺮد ﻛﻪ
زﻳﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﺮﺳﺪ.
● ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ،در دو
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ،ﺳﭙﺎه ﻛﻨﺘﺮاﺗﻬﺎﺋﻲ را ﺑﻤﺒﻠﻎ 6
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﻀﺎء ﻛﺮده
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ
ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﻀﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺸﻤﺎر
ﻧﻴﺴﺖ .زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر
ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ .از ﻃﺮﺣﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه
ﻣﺘﺼﺪي اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺰرگ راه ﻣﺸﻬﺪ و زﻳﺮ
ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز .در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺒﻴﻦ  51درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻳﺮان را
ﺧﺮﻳﺪ .در ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮ ،رﻗﻴﺐ اﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ،ﺣﺬف ﺷﺪ .ﺑﻬﺎﻧﻪ
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ﺣﺬف ﺷﺮﻛﺖ رﻗﻴﺐ ،ﻟﺰوم رﻋﺎﻳﺖ
اﻳﺠﺎﺑﺎت اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﺑﻮد.
● ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ وﺿﻊ
ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ
وﺿﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ
دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎر اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ
اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اداره اي از وزارت
ﺧﺰاﻧﻪ داري اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از دﻫﻬﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻈﻨﻮﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﭙﺎه و ﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ اﻣﻴﺪوارﻧﺪ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎﺷﺎن در
اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ
ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ وﺿﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
و ﻳﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ آﻧﻬﺎ را وﺿﻊ و
ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ.
● از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎه ژوﺋﻦ ) 22ﺧﺮداد
(88
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،ﻧﻘﺶ ﺳﭙﺎه در دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد
ﻛﺸﻮر ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺎه
ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﻳﻢ و
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻗﺼﺪ ﺳﺎﻗﻂ ﻛﺮدن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
اﻳﺮان را دارﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﭙﺎه
ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ اول را در ﻛﺸﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ و
در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدم روﻳﺎرو اﺳﺖ.
ﺷﻤﺲ اﻟﻮاﻋﻈﻴﻦ – ﻛﻪ ﺑﺘﺎزﮔﻲ
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﺮا – ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﺳﭙﺎه در ﺣﻔﻆ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺳﺮﻛﻮب
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان ،ﻧﻘﺶ اول را ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﻋﻮض ،ﺛﺮوت و اﺣﺘﺮام،
ﺑﻤﻴﺰاﻧﻲ روز اﻓﺰون ،از آن ﺳﭙﺎه ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ.
● رواﺑﻂ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﺳﭙﺎه ﺧﻮب
اﺳﺖ :وزراي اﺻﻠﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ او از
اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ ،ﭘﺮوﻳﺰ ﻓﺎﺗﺢ،
وزﻳﺮ اﻧﺮژي ،ﻣﻌﺎون ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻗﺮارﮔﺎه ،ﻃﺮف ﺣﻜﻮﻣﺖ در اﻣﻀﺎء و
اﺟﺮاي ﻗﺮاردادﻫﺎ اﺳﺖ .در  29رﺷﺘﻪ،
از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ و ﺗﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ،ﺳﭙﺎه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي دارد.
اﻣﺎ درآﻣﺪﻫﺎي ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻲ
روﻧﺪ؟ ﺳﭙﺎه ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ
دوﻟﺖ وارﻳﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ ﺻﻮرت
ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﻳﻦ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب دوﻟﺖ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،وﺟﻮد
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎري از ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﭙﺎه ﺑﺴﺘﻪ و اﺟﺮا ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ،ﺳﭙﺎه رﻗﻴﺐ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ.
● ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮان ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ
ﺑﺮ ﺳﭙﺎه اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارﻧﺪ .زﻳﺮا ﺳﭙﺎه ﺧﻮد
ﻛﻔﺎ اﺳﺖ .ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﭙﺎه اﺳﺖ،
در اﻳﺮان وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻛﺎﻇﻢ ﺟﻠﻴﻠﻲ،
ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و اﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻠﻲ ﻣﺠﻠﺲ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
» اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺪاﻓﻊ
ارزﺷﻬﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎه
را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
● اﺷﺘﻐﺎل ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي،
از ﺳﺎﻟﻬﺎي  ،1990ﺑﻬﻨﮕﺎم رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
ﺷﺮوع ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺎزه ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي داده ﺷﺪ ...ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﻛﻨﺘﺮل اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان
را ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺷﻤﺲ اﻟﻮاﻋﻈﻴﻦ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ :ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ 10
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻري ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﻃﺮف
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .او ﻫﺸﺪار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ
ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﭙﺎه را ﺑﺮاي
ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺑﺮﺧﻲ
از رﻫﺒﺮان ﻣﺎ ،اﻳﻨﻚ ﻧﮕﺮان آﻧﻨﺪ ﻛﻪ
ﺳﭙﺎه ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
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ﺷﻤﺎره 741
* اﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر از ﻗﻮل ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺮاﻧﻲ
ﺧﻮد :ﻧﺰاع اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﻪ ﻣﺮاﻣﻲ
و ﻣﻴﺎن دو دﺳﺘﻪ از رژﻳﻢ اﺳﺖ:
◄ در  27دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2009اﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر
ﮔﺰارش – ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در ﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ
اﻳﺮان ،ﺑﻌﺪ از ﻗﻴﺎم ﻋﺎﺷﻮرا ،اﻧﺘﺸﺎر داده
اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻜﺎت:
● وﺿﻌﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در
ﻏﺮب ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻧﺰاع ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻦ
و آن اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﺰاع اﻗﺘﺼﺎدي
و ﻣﻴﺎن ﻧﺨﺒﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻛﻪ
ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻧﺪ و در رأس آﻧﻬﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ اﺳﺖ ،و دوﻣﻲ ،ﺗﺎزه ﺑﻪ
دوﻟﺖ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ و اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
رﺋﻴﺴﺸﺎن اﺳﺖ .رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺘﺤﺪان
اﺻﻼح ﮔﺮاﻳﺶ )ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻮﺳﻮي و ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ( در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮔﺮوه اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،زﻣﻴﻨﻪ را از دﺳﺖ
داده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ﻟﻄﻤﻪ وارد ﺷﺪه
اﺳﺖ.
● رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻲ و ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻮد را
در ﺧﺎرج از اﻳﺮان ﺑﺮ ﺿﺪ ﮔﺮوه
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﻜﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .زﻳﺮا
از  30ﺳﺎل ﻣﺠﺎزات ﻛﻪ اﻳﺮان ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،رژﻳﻢ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ
را ﺑﺮآورد ،ﺷﺒﻜﻪ اي در ﺧﺎرج از اﻳﺮان
ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ
را رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﻫﻢ اﻳﻨﻚ
ﻧﻴﺰ او ﻣﻬﺎرش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻮد
را ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺎرج از اﻳﺮان اﻳﺠﺎد
ﻛﻨﺪ .رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻮد در
ﺧﺎرج از اﻳﺮان ،اﻳﻦ اﻃﻼع را ﭘﺨﺶ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوه اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺎ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﺪف ﮔﺮوه از اﻳﻦ ﻛﺎر
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺧﺎرج از اﻳﺮان را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﺮﻓﺘﻦ وام ﮔﺮوه رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ از
ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
● راه ﺣﻠﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه دارﻧﺪ،
ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ :ﮔﺮوه ﻗﺪﻳﻤﻲ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ اﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺎﺻﻲ را ﻛﻪ
ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ .ﻫﺮ دو
ﮔﺮوه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر
اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ) ﮔﻮﺷﺖ ،ﺷﻜﺮ ،ﺑﺮﻧﺞ،
ﻣﺲ ،آﻫﻦ و (...را در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ،دو ﻃﺮف ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺷﺮاﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ و ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﻴﻦ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺸﻜﻠﺸﺎن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰاع و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ آن را
ﻋﻠﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺮا اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ از
دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
● اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ ﺑﻤﻘﻴﺎس وﺳﻴﻊ از ﻗﺸﺮ
ﻏﺮب ﮔﺮا اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻳﻚ اﻗﻠﻴﺖ
ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز
ﺳﺨﺖ ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،آﻳﺖ اﷲ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي از ﻗﻮاي اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
)ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و واواك و (...ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻛﺮد .اﻳﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺸﺎر
ﺷﺪﻳﺪي از ﺳﻮي اﻳﻦ ﻗﻮا ﺑﺮاي
ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻪ او وارد
ﻣﻲ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
اﺣﺘﻴﺎط ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا اﻣﺮ ﻓﺮو
ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﺟﻨﺒﺶ او را ﺑﺎ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻛﻪ
در درون دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﻴﺎن دارد ،ﺷﺎخ ﺗﻮ
ﺷﺎخ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
● ﻛﺎري ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻛﺮده اﺳﺖ،
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ را از
ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺑﺎره ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻛﺸﻮر ،ﺑﻴﺮون ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .ﻣﺎﻫﻬﺎ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻪ دﻳﺪارﻫﺎي ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻮد
ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﺧﺎﺗﻤﻲ ،ﭘﺎﻳﺎن
داده اﺳﺖ .ﻫﺮﺟﺎ اﻳﻦ دو ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ ،از آن ﺟﺎ ﺑﻴﺮوﻧﺸﺎن راﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ،ﮔﺮوه رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﻄﻮر
ﻛﺎﻣﻞ در ﺑﺎره آﻧﭽﻪ روي داده اﺳﺖ،
در ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺎي
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ﭼﻨﺘﻪ ﺧﺎﻟﻲ
ﺧﻮد در ﻏﺮب و ﻳﺎ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺑﻲ ﺑﻨﻴﺎد اﺳﺖ .رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ،ﺑﻄﻮر
اﺳﻤﻲ ،ﻣﻘﺎﻣﻬﺎي ﺧﻮد را ،ﺑﻌﻨﻮان رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم دارد اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ
ﻗﺪرت واﻗﻌﻲ اﺳﺖ.
● اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ
اﺗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﺪ .او ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ اوراﻧﻴﻮم  3/5درﺟﻪ ﺑﺎ
اوراﻧﻴﻮم  20درﺟﻪ در ﺗﺮﻛﻴﻪ اﻧﺠﺎم
ﺑﮕﻴﺮد .اﻣﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻤﺪه او اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ را ﻟﻐﻮ ﻛﻨﺪ .اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد آﻣﺎده ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺳﺖ اﻣﺎ از ﭼﭗ و
راﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ راﻫﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮاي او ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد و اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ
را اﻟﻐﺎء ﻛﻨﺪ .ﺗﺎ ﻛﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺧﻮد را ﭘﻴﺮوز ﺟﻠﻮه دﻫﺪ .اﻳﻦ ﭘﻴﺮوز
ﺟﻠﻮه ﻛﺮدن ﺑﻪ او در ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﻲ
ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و روﺣﺎﻧﻴﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ دﻳﮕﺮان
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻳﺮان ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺳﻼح اﺗﻤﻲ را ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﻫﺮﮔﺎه اﻳﻦ
ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﻧﺸﻤﺎرد ،آن را از دﺳﺖ
داده اﺳﺖ .از دﺳﺖ دادن اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﻤﻌﻨﺎي ﺳﻮق دادن اﻳﺮان ﺑﺴﻮي ﺗﻬﻴﻪ
ﺳﻼح اﺗﻤﻲ اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ را ﻛﺴﺎﻧﻲ

اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻣﺮدم را ﺑﻲ ﻣﺤﻞ و ﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .دو
ﻃﺮف ﻧﺰاع را دو ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺮدن و ﺧﻮردن ﺛﺮوت ﻣﻠﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن
در ﻧﺰاع ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد راﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺗﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
و اﮔﺮ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻧﺸﻤﺎرد،
اﻳﺮان را ﺳﻮق داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﻲ!

در ﭘﻲ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ – در
ﺗﺪارك ﺟﻨﮓ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ
ﻛﻪ اﻳﺮان ﺗﻬﺪﻳﺪ اﺗﻤﻲ
ﻧﻴﺴﺖ؟  -ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ در
ﺗﻮﻧﻞ؟:
* اﻳﺮان ﺗﻬﺪﻳﺪ اﺗﻤﻲ ﺑﺸﻤﺎر
ﻧﻴﺴﺖ:
◄ در  10ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2010ﺳﺎﻧﺪي ﺗﺎﻳﻤﺰ
ﻗﻮل ﺳﺮﺗﻴﭗ ﻳﻮزي اﻳﻼم ،را ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ
رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ:
اﻳﺮان راه ﺑﺴﻴﺎر ،ﺑﺴﻴﺎردرازي در
ﭘﻴﺶ دارد ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ .اﺣﺘﻤﺎﻻ  ﻫﻨﻮز  7ﺳﺎل وﻗﺖ
ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ
را ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﻗﻮل او ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،رﺋﻴﺲ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﺗﻜﺬﻳﺐ ادﻋﺎي وزارت دﻓﺎع اﺳﺮاﺋﻴﻞ و
ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪران اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﺮان در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﻲ اﺳﺖ.
ﺳﺮﺗﻴﭗ آﻣﻮس ﻳﺎدﻟﻴﻦ ،رﺋﻴﺲ اداره
اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺶ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ
دﻓﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﮔﻔﺖ :اﻳﺮان
اﺣﺘﻤﺎﻻ  ﻇﺮف ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ
ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ،ﮔﻔﺖ :اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺠﻬﺰ
ﺷﺪن اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ را ﺗﺤﻤﻞ
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .ﻗﻮاي اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮاي ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ
اي ﺑﺒﺎر ﻧﻴﺎورﻧﺪ ،در ﺳﺎل ﺟﺎري اﻳﻦ
ﺣﻤﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد.
اﻳﻼم ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﻤﻜﺎران
ﺳﺎﺑﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎت او را در ﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي
اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺑﻪ روز ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ :ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺑﺎره اﻳﺮان،
ﻟﺤﻨﻲ را اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد
ﺗﺮس ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت دﻓﺎع
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎي ﺧﻄﺮ دروﻏﻴﻦ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ
وزارت دﻓﺎع داده ﺷﻮد .اﻣﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪارﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﻨﺼﺮف ﻛﺮدن
اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﻲ ،ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺎي ﺟﻠﺐ ﺧﻄﺮ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

* اﻣﺮﻳﻜﺎ درﺗﺪارك ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
اﻳﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻻزم ﺷﺪ،
آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ:
◄ ژروزاﻟﻢ ﭘﺴﺖ ) 8ژاﻧﻮﻳﻪ  (2010ﺧﺒﺮ
داده اﺳﺖ :ﻳﺎ اﻓﺴﺮ ارﺗﺶ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ :اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺣﻤﻠﻪ
ﻛﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ارﺗﺶ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﻮد را
آﻣﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ
اﻳﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﺪ.
رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻣﺎﻳﻚ
ﻣﻮﻟﻦ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﺎر ﻛﺮده اﻳﻢ
و ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﻴﺪا
ﻧﺸﻮد و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﻗﻮاي ﺧﻮد را
آﻣﺎده ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .از ﻣﻮﻟﻦ
ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد :ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﻨﮓ
دﻳﮕﺮي آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﻛﺸﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻋﺮاق
و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد ،ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺪارك
ﺟﻨﮓ از ﭼﻪ رو اﺳﺖ؟ او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ
دﻫﺪ :ﺑﺨﺎﻃﺮ دو ﺟﻨﮓ ،ﻣﺎ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻣﺎ در اﻳﻦ
دو ﺟﻨﮓ ﻗﻮاي داﺧﻠﻲ وارد در
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻗﻮاي
زﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي دﻳﮕﺮي ﮔﺴﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻪ ﺟﺎي دﻳﮕﺮي از ﺟﻬﺎن و ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ.
ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻈﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان،
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوي ﻫﻮاﺋﻲ و درﻳﺎﺋﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻮﻟﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺮاﺳﺘﻲ اﻳﺮان در ﭘﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﻣﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورم ﻛﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﻼح اﺗﻤﻲ
اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﻗﻮل ﻣﻮﻟﻦ ﮔﺰارش ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ
را ﺑﺎز ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ .ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ :ﻣﺸﺎوران ارﺷﺪ ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ اوﺑﺎﻣﺎ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :آﻧﻬﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﺮان در ﻛﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ از اواﺧﺮ ﺳﺎل
 ،2003ﻛﺎر را رﻫﺎ ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز
اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
درﻳﺎﺳﺎﻻر ﻣﻮﻟﻦ ﺑﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻲ
ﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ زﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ را
ﻧﻴﺰ دﺳﺖ ﺑﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ اﺗﻤﻲ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮن ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ .او ﻧﻴﺰ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ
ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺳﺨﺖ ﺑﻲ ﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

* ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ :اﻳﺮان
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ ﺧﻮد را در
ﺗﻮﻧﻠﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ

ﻛﻨﺪ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن از ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﻲ:
◄ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ ) 6ژاﻧﻮﻳﻪ (2010
ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠﻲ را در ﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي
اﺗﻤﻲ رژﻳﻢ اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ .ﻧﻜﺎت
ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
● در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ وﺟﻮد
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻗﻢ ،آﺷﻜﺎر
ﺷﺪ ،واﻗﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻼء ﺷﺪ و
آن اﻳﻦ ﻛﻪ رژﻳﻢ اﻳﺮان ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ
ﺧﻮد را در ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺘﻨﺮﻫﺎ ،ﭘﺨﺶ
در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ،ﻧﺼﺐ ﻛﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﻪ از ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ آﺳﻴﺐ
ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ.
● ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻛﺎر ،دوﻟﺖ اﻳﺮان دو ﻫﺪف را
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ :ﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ ﺧﻮد را از ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و دﻳﮕﺮي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻢ و
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺗﻤﻲ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
ﻛﺸﻒ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ ﻗﻢ ،اﻳﻦ ﺑﻴﻢ را
ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻇﻬﺎر
ﻧﺸﺪه دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
● اﻳﻨﻚ ﻛﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي
اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ
وﺟﻮد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﻨﻬﺎن،
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ و ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﻏﺮب را
ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ زﻧﺪ.
ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :اﻣﻴﺪوار
اﺳﺖ از آﺷﻮب ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﻳﺮان و
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﺧﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺗﻤﻲ
اﻳﺮان ﺳﻮد ﺟﻮﻳﺪ و ﺑﺮاي وﺿﻊ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻓﺸﺎر آورد .اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ،
ﻳﻚ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگ وﺟﻮد دارد و آن
اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ
اﺳﺖ .ﺗﻬﺮان اﻳﻦ روش را »دﻓﺎع
ﭘﺎﺳﻴﻮ« ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،روﺑﺮت ﮔﻴﺘﺲ ،وزﻳﺮ
دﻓﺎع اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻣﻜﺮر ،ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ
اﻳﺮان را ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ داده
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ را
ﻛﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮي در
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺳﻼح ،از ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻲ
ﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻛﻪ روش ﺳﺨﺖ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﺮي
در ﺑﺎره اﻳﺮان اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده اﺳﺖ،
ﺑﺎوﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﻛﻤﺘﺮ ،از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ اﻳﺮان
ﻧﺎﺗﻮان ﺗﺮ اﺳﺖ.
رﻳﭽﺎرد روﺳﻞ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺳﻴﺎ
ﻛﻪ اﻳﻨﻚ در داﻧﺸﮕﺎه دﻓﺎع ﻣﻠﻲ ﺗﺪرﻳﺲ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت واﻗﻊ در روي زﻣﻴﻦ را از ﻣﻴﺎن
ﺑﺒﺮﻳﻢ اﻣﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ را ﮔﺮﭼﻪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻤﺒﺎران ﻛﻨﻴﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ
ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻫﻮد ﺑﺎراك ،وزﻳﺮ
دﻓﺎع اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ:
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ ﻗﻢ در ﭘﻨﺎه اﺳﺘﺤﻜﺎﻣﺎت
ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﻤﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮد.
● اﻳﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ و
ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺎزي ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻫﻢ
ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ) ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﻨﺎت
را ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ  .ا.ا( ﺳﺎﺑﻘﻪ دﻳﺮﻳﻦ دارد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ و
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،در اﻳﺮان ،ﺻﺪﻫﺎ و ﺑﻠﻜﻪ
ﻫﺰارﻫﺎ ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺰرگ وﺟﻮد دارﻧﺪ .و
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ،
ﻛﺎري ﺷﺪﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ﻫﻢ ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎﺋﻲ را ﺣﻔﺮ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ﻧﻈﺎﻣﻲ دارﻧﺪ و ﻫﻢ
ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎﺋﻲ را ﺣﻔﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد

ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ دارﻧﺪ .در ﻏﺮب ﻫﻴﭽﻜﺲ
ﻧﻤﻲ داﻧﺪ در ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﻳﻦ ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎ،
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ.
● روﺑﺮت ﮔﻴﺘﺲ وزﻳﺮ دﻓﺎع ،در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﻲ ان ان ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ
اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ ﻗﺼﺪي ﺟﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ
از اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ،دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮاي
ﺑﺮدن ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻖ زﻣﻴﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
● اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ
ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﺮوع ﻛﺮده و ﺗﻮﺟﻪ
ﺧﺎص ﺑﻪ ﺗﻮﻧﻞ و ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺎزي داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .در  1998او ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﻧﺠﻤﻦ
ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺎزي ﻣﺪد ﻛﺮده اﺳﺖ .در آن
ﺳﺎل ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺷﮕﻔﺘﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و اﻳﺮان ،در ﺧﻔﺎ ،ﺑﻪ
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ ﺧﻮد ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﻴﺪ.
در اواﺋﻞ  ،2004اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در
ﻣﻘﺎم ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان ،ﺑﺮ ﺷﺸﻤﻴﻦ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﻧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﺮان رﻳﺎﺳﺖ
ﻛﺮد .او از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻗﻨﺎت
ﺳﺎزي را اﺑﺪاع ﻛﺮدﻧﺪ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻛﺮد و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ
ﻣﻴﺎن وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺷﺪ...
● آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ،در
اﺻﻔﻬﺎن ،ﻳﻜﭽﻨﺪ از ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎ را ﻣﻮرد
ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻗﺮار داد .اﻣﺎ در ﻗﻢ اﻳﻦ ﻛﺎر
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد  .زﻳﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻮد و
ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﺤﺪود.
اﻟﺒﺮادﻋﻲ ﮔﻔﺖ :ﻣﺄﻣﻮران اﻳﺮاﻧﻲ
ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ
ﻣﻲ رﻓﺘﻴﻢ .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ.
● ﻃﺮاﺣﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﻨﮕﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎي اﻳﺮان را  -ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد
آﻧﻬﺎ و ﻛﺎرﺑﺮدﺷﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ –
آزﻣﻮن ﺟﺪي ﻣﻬﺎرت و ﻛﺎرآزﻣﻮدﮔﻲ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ :آﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ ﭘﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ ﺧﻮب ﻣﺨﻔﻲ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮاﻛﻨﺪه و در ﻋﻤﻖ
زﻣﻴﻦ ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ...

اﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺒﺎدﻟﻪ داده
اﺳﺖ؟  -اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﺮ رﺳﻴﺪي
را ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ -
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﻮل اﺳﺮاﺋﻴﻞ را در
ﺑﺎره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ از
ﺳﻮي اﻳﺮان ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد:
* ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن :اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﻬﻠﺘﻲ ﺑﺮاي اﻳﺮان ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده
اﺳﺖ:
◄ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺮاﻧﺴﻪ ) 5ژاﻧﻮﻳﻪ (2010
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﻼري
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﻠﺖ داده
ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ و
ﺳﺨﻨﮕﻮي وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺮان از
اﻇﻬﺎرات او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﺮده اﺳﺖ .راﻣﻴﻦ
ﻣﻬﻤﺎن ﭘﺮﺳﺖ ،ﺳﺨﻨﮕﻮي وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺮان ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﺑﺎورﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮدن ﻛﺎري
ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ

اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ ﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ
ﺑﻪ اﻳﺮان اﺧﻄﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دﺳﺎﻣﺒﺮ
ﻣﻬﻠﺖ دارد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻟﺒﺮادﻋﻲ را ﺑﭙﺬﻳﺮد.
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* ﻛﺎﭘﻴﺘﻮل ﻧﻴﻮز ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺧﺒﺮ
»اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ« اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ،اﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﺒﺎدﻟﻪ اوراﻧﻴﻮم  3/5درﺟﻪ ﺑﺎ
اوراﻧﻴﻮم  20درﺟﻪ:
◄ در  10ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2010ﻛﺎﭘﭙﺘﻮل ﻧﻴﻮز
ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ:
● ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ
اﻳﺮان ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻤﻲ ،ﺑﺮﻏﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ
رﺳﻴﺪن ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﺮان،
اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ
در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي وﺿﻊ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ،
ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺧﺒﺮي از اﻳﺮان و ﻗﻮل
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﻨﺪ ﻛﻪ،
ﺑﺘﺎزﮔﻲ ،اﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ را ﺑﺮاي
ﻣﺒﺎدﻟﻪ اوراﻧﻴﻮم  3/5درﺟﻪ ﺑﺎ اوراﻧﻴﻮم
 20درﺟﻪ اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
● ﻳﻚ ﻣﻘﺎم داﻳﺮه ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻠﺤﻪ
اﺗﻤﻲ ،در  10ژاﻧﻮﻳﻪ ﮔﻔﺖ :اﻳﺮان
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي رﺳﻤﻲ در آﺧﺮ ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ و
ﻳﺎ اواﺋﻞ ژاﻧﻮﻳﻪ داده اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن
ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ اﻳﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ
اﻳﺮان ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻟﺒﺮادﻋﻲ
داده اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدﻳﻢ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﻼﻣﺘﻲ
ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﺴﺖ.
ﻳﻚ ﻣﻘﺎم ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮔﻔﺖ :ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ،اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ ﺳﺨﻨﺎن
ﺟﻮراﺟﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻟﺒﺮادﻋﻲ را
ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ .ﻫﻴﺄت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
اﻳﺮان در  1اﻛﺘﺒﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﭘﺬﻳﺮش
ﺧﻮد ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﭼﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ را رﻓﻊ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺎ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ
ﻛﺎر را ﻧﻜﺮده اﻧﺪ.
● ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻟﺒﺮادﻋﻲ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﺮان
 1200ﻛﻴﻠﻮ از اوراﻧﻴﻮم  3/5درﺟﻪ ﺧﻮد
را ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ روﺳﻴﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و در ازاي آن ،اوراﻧﻴﻮم 20
درﺟﻪ ﺑﺮاي رآﻛﺘﻮر اﺗﻤﻲ ﺗﻬﺮان
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﮕﻴﺮد .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﺮان
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ  1200ﻛﻴﻠﻮ اوراﻧﻴﻮم 3/5
درﺟﻪ را اﺣﺘﻤﺎﻻ  ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ اﻣﺎ
ﺑﺎر اول 400 ،ﻛﻴﻠﻮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .اﻳﻦ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﺒﻮل اﻧﺘﻘﺎل اوراﻧﻴﻮم 3/5
درﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﻳﺮان اﺳﺖ و از اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﺻﻠﻲ ﻏﺮب ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ.
● ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﺗﻮاﻓﻘﻲ
ﻣﻴﺎن اﻳﺮان و ﻛﺸﻮرﻫﺎي  1 + 5در
آﻳﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ اﻋﻼن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
● در  4ژاﻧﻮﻳﻪ ،ﻣﻴﻤﻬﺎن ﭘﺮﺳﺖ،
ﺳﺨﻨﮕﻮي وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺮان ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺴﻦ
ﻧﻴﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻤﺪت  2ﻣﺎه ،ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي
اوراﻧﻴﻮم را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻳﻜﻲ از
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻣﭙﺮﻳﺎل اﻳﻦ ﺑﻮد
ﻛﻪ اﻳﺮان ﺑﻤﺪت  2ﻣﺎه ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ .اﻳﺮان اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﺮ
ﻣﻲ آورد .ﻳﻚ ﻣﺎه از ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدن
ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻳﻚ ﻣﺎه
دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ اﻳﺮان در ﻣﺪت ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻛﺎر را ﺷﺮوع
ﻛﻨﻴﻢ .اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻻزم را ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش ﻏﻨﻲ
ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :آﻫﻨﮓ ﻏﻨﻲ
ﻛﺮدن اوراﻧﻴﻮم در ﻧﻄﻨﺰ ﻛﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻨﻲ اﺳﺖ
و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ.

* ژﻧﺮال ﭘﺘﺮاﺋﻮس :اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان از راه
ﮔﻔﺘﮕﻮ دارد:

از  18ﺗﺎ  31ژاﻧﻮﻳﻪ 2010

ا ز  28دي ﺗﺎ  11ﺑﻬﻤﻦ 1388

ﭼﻨﺘﻪ ﺧﺎﻟﻲ
◄ در  10ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2010ﻫﺎ آرﺗﺺ
ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ
ﻛﺮده اﺳﺖ:
ژﻧﺮال ﭘﺘﺮاﺋﻮس ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﻮاي
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ادﻋﺎي اﺳﺮاﺋﻴﻞ
در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻛﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺳﺎﺣﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮد .او
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ اﻣﺎن ﭘﻮر ،ﮔﻔﺖ:
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﺗﻤﻲ
اﻳﺮان ،دارد .او ﻧﮕﻔﺖ ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن اﻳﻦ
ﻃﺮح ﭼﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻗﻮاي اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ،
در ﺑﺎره راه و روﺷﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻧﻴﺎﻧﺪﻳﺸﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺮاي روﻳﺎروﺋﻲ ﺑﺎ
اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻜﻨﺪ.
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺸﻬﺎي
دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ
ﻛﻮﺷﺸﻬﺎ زﻣﺎن درﺧﻮر ﺧﻮد را دارﻧﺪ و
اﮔﺮ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ،راه
و روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺿﺮور ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺘﺮاﺋﻮس ﻧﺨﻮاﺳﺖ در ﺑﺎره ﺗﻬﺪﻳﺪ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ )ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ
اﻳﺮان( اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ
ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت را ﺑﻤﺒﺎران ﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﺛﺮ
ﺑﻤﺒﺎران ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺎران ﻛﻨﻨﺪه
و اﺛﺮ ﺑﻤﺐ ﻫﺎ .ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ اﻳﺮان از
ﺑﻤﺒﺎران آﺳﻴﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ.
وزﻳﺮ دﻓﺎع اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻫﻮد ﺑﺎراك
ﻣﺎه ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺑﻤﺒﺎران ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.

* اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺣﺎل ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮاي
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان
و ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان اﺳﺖ:
◄ در  11ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2010ﻫﻴﻼري
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﻛﺸﻮرﻫﺎي  1+5در اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎﺋﻲ را ﺑﺮﺿﺪ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
وﺿﻊ ﻛﺮد.
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي »ﺳﺨﺖ ﺗﺮ«ي ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻢ .و
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺪاد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻴﺎﻧﻨﺪ و
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ آﻧﻬﺎ از ﭼﻪ
ﻧﻮع ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
از اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،ﻳﻜﻲ ﭼﻴﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺿﺪ
اﻳﺮان اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﭼﻴﻦ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن رﺋﻴﺲ دوره
اي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻊ از وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻮي
ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﮕﺮدد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺮدد ﺷﺪه اﻧﺪ .ﭘﻴﺶ
از اﻳﻦ ﺑﻨﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺮر ﻛﺮدن
»ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﻓﻠﺞ ﻛﻨﻨﺪه« ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ .اﻣﺎ
اﻳﻨﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .زﻳﺮا ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻛﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ از آن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،زﻳﺎن
ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

* ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان
و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﻮل ﺳﻴﺎﺳﻲ،
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﻤﻲ اﻳﺮان
دﻳﮕﺮ از ﺗﻘﺪم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ:
◄ در  12ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2010ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي
ﻛﻮرﻳﻪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ

ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم
اﻳﺮان ،اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ
در اﻳﺮان ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ اﻧﺪ .از دﻳﺪ آﻧﻬﺎ،
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﻤﻲ اﻳﺮان از
آﻧﭽﻨﺎن ﺗﻘﺪﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ.
در آﻏﺎز ،وﻗﺘﻲ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﻏﺮﺑﻴﺎن از
ﺧﻮد ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﻲ رژﻳﻢ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ را ﻓﺮو ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺪ .در
ﭼﻨﺪ روز ﻳﺎ در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ از ﻋﻬﺪه ﻓﺮو
ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺑﺮﻣﻲ آﻳﻨﺪ؟ اﻣﺎ
ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﺟﻨﺒﺶ ،ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﻴﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ :آﻳﺎ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻳﺸﻪ اي
رژﻳﻢ اﻳﺮان ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ؟ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
رژﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎراﺿﻴﺎن را ﺳﺮﻛﻮب
ﻛﻨﺪ؟ اﺳﺘﻤﺮار و وﺳﻌﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎﻇﺮان
را ﺷﮕﻔﺖ زده ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﺧﻮﻧﻴﻦ روز ﻋﺎﺷﻮرا ،در
 27دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2009ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﺪﮔﺎه
ﻏﺮب ﺷﺪﻧﺪ .ﻏﺮﺑﻴﺎن در اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳﺮان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﻘﻮط دﻳﻮار ﺑﺮﻟﻴﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﺪ.
اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎﺋﻴﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳﺮان ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺴﻮي ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻫﺎي اﺗﻤﻲ ﻣﻲ رود و ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر آن ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺴﻮي ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻري ﺑﺮود .از دﻳﺪ آﻧﻬﺎ ،ﺳﺎﻋﺖ اﺗﻢ
ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از ﺳﺎﻋﺖ روﻳﺪادﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ،
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد .اﻣﺎ اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻏﺮﺑﻴﺎن را ﺑﺮآن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
زﻳﺮا آﻫﻨﮓ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎﻋﺖ اﺗﻢ ﻛﻨﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺰارﺷﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻏﺮب و ﺣﺘﻲ
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت
دواﻳﺮ ﻣﺨﻔﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﻛﻨﺪ ﺷﺪن
روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺗﻤﻲ اﻳﺮان اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﻧﺪ .ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي
را اﻧﺘﺸﺎر داد و  ،در آن ،ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻇﻬﺎرات اﺳﺘﺮاﺗﮋﻫﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ ،آورد ﻛﻪ
ﻛﺸﻒ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ ﻗﻢ ﺷﺎﻧﺲ اﻳﺮان را
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ درﺟﻪ
ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ در ﻧﻬﺎن،
ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ داد .و اﻳﺮان دو ﺗﺎ ﺳﻪ
ﺳﺎل دﻳﮕﺮ زﻣﺎن ﻻزم دارد ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ
اﺗﻤﻲ را ﺑﺪﺳﺖ آورد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ،
ﻓﺮوش ﻣﻮاد آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﺮان ﺳﺒﺐ
ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻤﺎر ﺑﺰرﮔﻲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژﻫﺎي
ﻧﻄﻨﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﻴﺎت دزدﻳﺪن
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اﻧﻔﺮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻨﻚ ﺑﺎ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف
ﻛﻮﺷﺸﻬﺎي اﻳﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻮل ،ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺘﻤﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺪف از
وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺳﭙﺎه ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﭼﻴﺮه ﮔﺸﺘﻪ و
ارﻛﺎن اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد را در ﻣﻬﺎر ﺧﻮد
دارد و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان
را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ راه ﺣﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ و
دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﻛﺎرﺳﺎز ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻏﺮﺑﻴﺎن ﭼﺸﻢ
ﺑﻪ ﺗﺤﻮل ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﻳﺮان دوﺧﺘﻪ اﻧﺪ.

* ﻗﺘﻞ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻠﻲ
ﻣﺤﻤﺪي ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺎده ﻣﻨﻔﺠﺮه؟:
◄ در  22آﺑﺎن ،ﺻﺒﺢ ﻫﻨﮕﺎم ،دﻛﺘﺮ
ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد در ﻗﻴﻄﺮﻳﻪ ،ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺎده
ﻣﻨﻔﺠﺮه اي ﻛﻪ در ﻣﻮﺗﻮﺳﻴﻜﻠﺘﻲ
ﺟﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ .ﻗﺘﻞ

آﻧﻬﻢ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻧﻔﺠﺎر ﻻﺟﺮم ﺳﺎزﻣﺎن
داده ﺷﺪه و ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
دﻫﻨﺪه ﻛﻴﺴﺖ؟
رژﻳﻢ درﺟﺎ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ،
ﭘﻲ در ﭘﻲ ،ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ) ﮔﺮوه
رﺟﻮي و اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ( و اﺳﺮاﻧﻴﻞ
و اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد .اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ را
از ﻗﻮل ﺳﺎﻳﺘﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ واواك
اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ
اﻣﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از
ﻣﻴﺎن ﺑﺮدن اﺗﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮان را روﺷﻲ
از روﺷﻬﺎ ،ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺠﻬﺰ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ،ﻣﻲ داﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺗﻨﻲ
ﻧﻴﺰ رﺑﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻛﻮرﻳﻪ اﻧﺘﺮ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل
از ﻗﻮل ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻲ آورد ﻛﻪ
روﺷﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
رژﻳﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي
داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺗﻤﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ و ﺟﺎﻧﺒﺪار رژﻳﻢ
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﻴﺮزاد ﻛﻪ ﻫﻤﻜﻼس و
دوﺳﺖ او ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :او
ﻓﻴﺰﻳﻚ دان ﺑﻮد اﻣﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺗﻤﻲ ﻧﺒﻮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ در آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﺮده
اﺳﺖ .ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب اﷲ ﻛﻪ در روز
ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻴﺮاﻧﺪازي ﻣﻲ ﻛﺮده،
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﻜﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس
اﻧﺘﺸﺎر داده ،در ﻣﺤﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﻻﻳﻞ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺧﻮد
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮور او زده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ
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ﺧﺮداد ،ﺑﻪ ﺑﻤﺐ ﮔﺬاري ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮد.
او ﺟﺎﻧﺒﺪار ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و از
اﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮﻛﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻮده
اﺳﺖ و رژﻳﻢ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﻨﺒﺶ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ واﭘﺴﻴﻦ
دوران ﺷﺎه ،دﺳﺖ ﺑﻪ ارﻋﺎب از راه
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮور زده اﺳﺖ.
ﺗﺮور را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﺠﺎد وﺣﺸﺖ ﻛﻨﺪ.
در ﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎ اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﻧﻈﺮ
ﻗﻄﻌﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان داد .ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺮور
ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم و
اﻣﻨﻴﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده رژﻳﻢ از اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮور رژﻳﻢ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﺑﻪ ﻳﻤﻦ

ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان ،ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ
رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان را از
ﻣﻴﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺳﺨﺖ
آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ
و اروﭘﺎ در ﭘﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺮدن آﻧﻨﺪ:

رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ را از
اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ:
* ﻣﺎزاد ﺣﺴﺎب ﺟﺎري اﻳﺮان
اﻣﺴﺎل  21/7ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ:
◄ در  16دﻳﻤﺎه  ،88اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺰارش
اﻃﻼﻋﺎت
واﺣﺪ
اﺳﺖ:
ﻛﺮده
اﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ در ﺗﺎزه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰارش
ﺧﻮد اﻋﻼم ﻛﺮد ﻣﺎزاد ﺣﺴﺎب ﺟﺎري
اﻳﺮان در ﺳﺎل ﺟﺎري  21/7ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺰارش)
ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،(2009ﻣﺎزاد ﺣﺴﺎب ﺟﺎري
اﻳﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  24ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
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) 7/1درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ(
ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ 21
ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  700ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻛﺎﻫﺶ در
ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﻪ  2ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  300ﻣﻴﻠﻴﻮن
دﻻر ) 0/7درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﻲ( ﺑﺮﺳﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارد
ﻛﻪ در ﺳﺎل  89ﺗﺮاز ﺣﺴﺎب ﺟﺎري
اﻳﺮان اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ  14ﻣﻴﻠﻴﺎرد و
 300ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ) 3/4درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ( ﺑﺮﺳﺪ .در ﺳﺎل 1390
ﺗﺮاز ﺣﺴﺎب ﺟﺎري اﻳﺮان ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  100ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻري ﺑﻪ 13
ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  200ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ) 2/7درﺻﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ(
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻃﻲ ﺳﺎل  1391اﻳﻦ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  21ﻣﻴﻠﻴﺎرد و 700
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ) 3/7درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﻲ( ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .ﺳﺎل 1392
ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﺮان ﻣﺎزاد ﺣﺴﺎب
ﺟﺎري  26ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  600ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻري
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ  3/8درﺻﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﺳﺎل  1393ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻪ  11ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  700ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر و 1/4
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

* ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺮز
 50ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر رﺳﻴﺪ:
◄در  13دي  ،88ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎزه ﺗﺮﻳﻦ
ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﻌﻮق ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻫﺸﺖ
ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن) 8ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر(
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از  40ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن) 40ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر( در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه
ﺑﻪ  48ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ) 48ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر( رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺗﻬﺮاﻧﻔﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي
در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ ،آﻣﺎر
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ را اراﺋﻪ
داده و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎي ﺗﻬﺮاﻧﻔﺮ ،در ﺑﺴﻴﺎري از
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ رﻛﻮد ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻫﻤﺎن وام ﻫﺎﻳﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻲ و
ﺣﻘﻮﻗﻲ داده اﻧﺪ اﻣﺎ اﻛﻨﻮن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻃﻠﺐ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ رو ﺑﺮو
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ
ﻣﻤﻜﻦ دﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﻠﺐ ﻫﺎي
ﺧﻮد را وﺻﻮل ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ آﻣﺎر ﺟﺪﻳﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ.

* اﺣﻤﺪ ﺗﻮﻛﻠﻲ ﺑﻪ »وزﻳﺮ« ﻧﻔﺖ:
ﺷﻤﺎ  6ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر را ﺳﻮزاﻧﺪﻳﺪ:
◄ در  20دي ﻣﺎه ،ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮ آن
ﻻﻳﻦ ،در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ،اﺣﻤﺪ ﺗﻮﻛﻠﻲ،
از »وزﻳﺮ« ﻧﻔﺖ ﭘﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ :ﭼﺮا
دوﻟﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻨﺪ 61
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪي ﺳﺎل  88ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ واردات ﺑﻨﺰﻳﻦ اﻗﺪام ﻛﺮده اﺳﺖ؟
»وزﻳﺮ« ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ او ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ:
ﻣﻴﺮﻛﺎﻇﻤﻲ» ،وزﻳﺮ« ﻧﻔﺖ ،اﺳﺘﺪﻻل
ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ » ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻛﺴﺮي
داﺷﺖ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ داﺧﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﻮد ،اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺛﺮ ﺗﻮرﻣﻲ داﺷﺖ و
ﺑﺮ اﻗﺸﺎر ﻛﻢدرآﻣﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮد .و
ﻻﻳﺤﻪي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ
اﺟﺮاﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
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ﺷﻤﺎره 741
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻴﺮ ﻛﺎﻇﻤﻲ اﺣﻤﺪ ﺗﻮﻛﻠﻲ را
ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .او در ﭘﺎﺳﺦ »وزﻳﺮ«
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :وزﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪﻳﺪﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮن را اﺟﺮا
ﻛﻨﻴﻢ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮا ﻣﻲﺷﺪ،
ﺗﻮرم در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻣﺪ.
وزﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺖ وﻗﺘﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
را ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﺑﺪون ﻃﻲ ﻣﺴﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﺘﻮﻗﻒ و
ﺧﻼف آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ .وزارت ﻧﻔﺖ ﻃﻲ
ﺳﺎلﻫﺎي  1386و  1388ﺣﺪود 6
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر را ﺳﻮزاﻧﺪه اﺳﺖ .آﻳﺎ اﮔﺮ
اﻳﻦ ﭘﻮل در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﺮو ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ
ﻧﺒﻮد؟ اﮔﺮ اﻳﻦ ﭘﻮل ﺳﻮزاﻧﺪه ﻧﻤﻲﺷﺪ
اﻳﻦ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ارزي ﺑﻮد
و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﺮوي ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮ
اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻨﻴﻢ.
وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺳﺎل  1391ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ را ﺗﺪرﻳﺠﺎ
آزاد اراﻳﻪ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﻳﺸﻲ ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮد .و اﮔﺮ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ راي ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪن از
ﺳﺨﻨﺎن وزﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪي ﺧﻮد را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻗﺎﻧﻮنﺷﻜﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

*ﺑﺮ اﺛﺮ واردات ﺑﻲ روﻳﻪ۵٠ ،
درﺻﺪﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪي روي دﺳﺖ
ﻛﺸﺎورزان ﻣﺎﻧﺪهاﺳﺖ
◄ در  16دي  ،88ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎد
ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ ﮔﻔﺖ :در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 50درﺻﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﻛﺸﺎورزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ ﺑﺮ روي
دﺳﺖ ﻛﺸﺎورزان ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ در
ﺣﺎﻟﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز  25درﺻﺪ ﺑﺮﻧﺞ
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲاﻛﺒﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﻳﺴﻨﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﺳﺖ:
اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  25درﺻﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻛﺸﻮر را
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻋﻠﺖ ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺮﻧﺞﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ،واردات ﺑﻲروﻳﻪ
ﺑﺮﻧﺞ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ،اﺳﺖ .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺮﻧﺞ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 1147
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎلﺟﺎري ﺑﻪ 1450
ﺗﻮﻣﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ 26
درﺻﺪي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺞ ،ﻧﺎﺷﻲ از
اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﻛﺎرﮔﺮان و دﻳﮕﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻮاد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﺸﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ دو
ﻣﻴﻠﻴﻮن و  200ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﻣﻲﺷﻮد
در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ در
ﻛﺸﻮر ﺣﺪود  37ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در اﺳﺘﺎن
ﮔﻴﻼن  58ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ.
ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﻣﺠﻬﺰ در
ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺞ و
ﻧﻮﺳﺎزي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺞﻛﻮﺑﻲ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻣﻲﺗﻮان
ﺑﺎزار ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺞ داﺧﻠﻲ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻛﺮد و ﺑﺎ ﺧﺸﻜﻪﻛﺎري و ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت،
ﻣﻲﺗﻮان ﻛﺸﻮر را از واردات ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﻲﻧﻴﺎز ﻛﺮد ﺗﺎ ﺳﻮدﺟﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ در ﺟﻬﺖ
اﺻﻼح ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ،ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ واردات ﺑﻲروﻳﻪ ﺑﺮﻧﺞ اﻗﺪام ﻧﻜﻨﻨﺪ.

* اﻓﺰاﻳﺶ واردات ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ
ﻛﺎر ﻣﺎﻓﻴﺎ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟:
◄ در  19دي  ،88ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺴﻨﺎ،
آﻣﺎر واردات در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﻴﺮ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﭼﻮن ﮔﻨﺪم،
ﺑﺮﻧﺞ ،ﻣﻴﻮه و ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد آنﻫﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻴﺰ در آن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﺳﻬﻢ
ﻋﻤﺪهاي از اﻳﻦ واردات ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ
ﺑﺨﺶ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل

از  18ﺗﺎ  31ژاﻧﻮﻳﻪ 2010

ا ز  28دي ﺗﺎ  11ﺑﻬﻤﻦ 1388

ﭼﻨﺘﻪ ﺧﺎﻟﻲ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮي داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ واردات رﺳﻤﻲ ،آﺧﺮﻳﻦ
آﻣﺎر ﮔﻤﺮك در ﻣﻮرد ﻗﺎﭼﺎق ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ واردات
ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﺑﺤﺚ »ﻣﺎﻓﻴﺎي
وارداﺗﻲ« ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ،
ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و
ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻣﻮرد آن
ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ.
ﻣﺴﻌﻮد داﻧﺸﻤﻨﺪ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت رﻳﻴﺴﻪ
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ اﻳﺮان ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ آﻳﺎ ،واردات اﻳﻦ ﻣﻮاد در
دﺳﺖ ﻣﺎﻓﻴﻬﺎ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺻﻼ آن
را رد ﻣﻲ ﻛﻨﻢ .ﻣﺎﻓﻴﺎي وارداﺗﻲ
ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻳﻦ ادﺑﻴﺎت را ﻧﮕﻮﻳﻴﻢ .ﻣﻦ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از ﻣﺎﻓﻴﺎ ﻧﺪارم .ﻣﻦ اﺻﻼ ﻣﺎﻓﻴﺎ را
ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﻢ .ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪاش
آزاد اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺗﺎﺟﺮي ﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﺳﻮد
اﺳﺖ .وﻗﺘﻲ ﺗﺎﺟﺮي ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻛﺎﻻﻳﻲ
را ارزانﺗﺮ وارد ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﻛﻨﺪ،
ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻲرود.
اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻮه وارد ﻧﻜﻨﺪ و از ﺗﻮﻟﻴﺪ
داﺧﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،دوﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي واردات ﻛﺎﻻ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺑﮕﺬارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﺻﻼ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ادﺑﻴﺎت ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﻢ .ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺟﺮ
ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺳﻮدآور اﺳﺖ
آن را وارد ﻳﺎ ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪ در ﺑﺎره راهﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ واردات ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :اﮔﺮ
دوﻟﺖ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻲ در
ﻣﻮرد واردات اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ و
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﻳﻚ و وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
را در دﺳﺖ دارد و از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦﻫﺎ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ .دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮاي
اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎز اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻳﻚ اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﺑﺮاي
ﺧﻮدش دارد.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :وﻗﺘﻲ دوﻟﺖ در دﺳﺖ

ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد را
ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر و در ﻣﺼﺮف ،ﻧﻘﺶ اول را
ﺑﻪ واردات ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اي را
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت
ﺧﺮﻳﺪي ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و اﻋﺘﺒﺎرات
ﺑﺎﻧﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮرم ﻣﻲ
ﺷﻮد .ﺗﻮرم ﺳﺒﺐ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ
داﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ وارد ﻛﺮدن از
ﺧﺎرج ،ﺳﻮد ﻛﻼن ﻋﺎﻳﺪ وارد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .و ﭼﻮن وارد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﺋﻲ و
واردات ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﺴﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .واردات ﻗﺎﭼﺎق ﻧﻴﺰ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺟﺰ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي
ﻣﺎﻓﻴﺎﺋﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺒﺮ زﻳﺮ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ واردات در دﺳﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

*ﺑﻪ رﻏﻢ اﻋﻼم ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
واردات از ﺳﻮي وزﻳﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ،
 4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم در ﺳﺎل
ﺟﺎري وارد ﺷﺪه اﺳﺖ:
◄ در  14دي  ،1388ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﻠﻨﺎ،
از ﻗﻮل ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻲ ،ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ،از ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم
وارداﺗﻲ 1/ 2 ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده و  1/ 7ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﺎري اﺳﺖ و در اﻳﻦ
ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ
واردات ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم
ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﮔﻤﺮك ،در
ﺳﺎل ﺟﺎري ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم
وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺎت
دوﻟﺖ ،وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
واردات ﺑﻴﺶ از  12ﻣﻴﻠﻴﻮن و  210ﻫﺰار
ﺗﻦ ﮔﻨﺪم در ﺳﺎلﻫﺎي  87و  88ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ،ﻫﻔﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  87و ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن

ﺗﻦ آن در ﺳﺎل  88ﺑﺎﻳﺪ وارد ﻛﺸﻮر
ﻣﻲﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ دوﻟﺘﻲ اﻳﺮان،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺳﺎل
ﺟﺎري ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم
وارد ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻲ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﺷﺪن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﮔﻨﺪم و رﻋﺎﻳﺖ
ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ در
اﻣﻮر اﻧﺒﺎرداري ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از
ﺧﺮﻳﺪ ﮔﻨﺪم در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل 88
ﻣﻮﻛﻮل ﺷﻮد.
واردات ﮔﻨﺪم در ﺣﺎﻟﻲ در ﺳﺎل
ﺟﺎري اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ وزﻳﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
ﺣﺪود دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﺑﻪ
واردات ﮔﻨﺪم در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺧﺒﺮ
داده ﺑﻮد .ﻣﻬﺪي ﻏﻀﻨﻔﺮي ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮔﻨﺪم را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز داﺧﻠﻲ داﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺶ از واردات ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺗﻨﻲ ﮔﻨﺪم ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود
ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ وارد
ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.

* اﻏﻠﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻮﺷﺎك
در آﺳﺘﺎﻧﻪ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ:
◄ در  18دي ،ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﻠﻨﺎ،
ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ رﻛﻮد ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺑﺎزار ،ﺑﺎ ﻧﺼﺐ
اﺗﻴﻜﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺎك ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﻴﺮازي ،رﻳﻴﺲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﭘﻮﺷﺎك
ﺗﻬﺮان ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :اﻳﺎم ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ ﺑﺮ
رﻛﻮد ﻳﻜﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزار ﭘﻮﺷﺎك
داﻣﻦ زد و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ 10
درﺻﺪي ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪون ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ
از
ﺷﻴﺮازي
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ :ﻃﻲ ﺳﺎل ﺟﺎري اﻏﻠﺐ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻮﺷﺎك ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻛﻮد
و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را
ازدﺳﺖ داده و اﻏﻠﺐ دﭼﺎر ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ
و ﻳﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
وي ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺤﺪودي
ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي
ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎﻛﻮﭘﻴﺎن ،آرﻳﻦ ﺟﻴﻦ ﻛﻪ از
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺳﻮد ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻪ 90درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﺗﻮان واردات
ﭘﻮﺷﺎك را ﻧﻴﺰ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺷﻴﺮازي در ﺧﺼﻮص واردات ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ 60:درﺻﺪ واردات ﭘﻮﺷﺎك ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق وارد ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻦ
اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷﺎك
در ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ روﺑﺮو
ﺷﻮد .اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ،دﺳﺘﻤﺰد
ﻛﺎرﮔﺮان و رﻛﻮد ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﻛﻼن را از دﻻﻳﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ذﻛﺮ ﻛﺮد.

* ﮔﺰارﺷﻲ از ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻤﻮار ورود
ﻛﺎﻻﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ،اژدﻫﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ وارد ﻣﻲﺷﻮد؟
◄ در  20دي  ،88ﺳﺎﻳﺖ آﻳﻨﺪه
ﮔﺰارﺷﻲ در ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي
ﺑﻨﺠﻞ ﭼﻴﻨﻲ اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ :اﻳﻦ
روزﻫﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ واردات اﻧﺒﻮه
ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﭼﻴﻨﻲ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ

ﻛﻪ واردات اﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ ،ﭘﺲ از
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﭼﻴﻨﻲﻫﺎ از ﻧﻴﺎز
ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ
ﻛﺎﻻﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ از ﺳﻮي واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
داﺧﻠﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزارﻫﺎي
داﺧﻠﻲ و ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﻳﻊ
ﭘﺮﺳﻮد ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﺮان از ﻣﺮﺟﻮع ﺷﺪن 21
ﻗﻠﻢ از ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد وارداﺗﻲ
)ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭼﻴﻨﻲ( در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺧﺒﺮ ﻣﻲدﻫﺪ
ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻠﻜﻪ از ﺳﻮي
واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻴﺎز
ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﭼﻴﻨﻲ ارزان اﻃﻼع دارﻧﺪ ،وارد ﻛﺸﻮر
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺼﻮر اوﻟﻴﻪ از ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات
ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺑﺪون ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭼﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﻴﺮي »از ﺷﻴﺮ ﻣﺮغ ﺗﺎ ﺟﺎن آدﻣﻴﺰاد«
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻛﺎﻻﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزار از
ﺳﻮي راﻳﺰﻧﺎن ﺗﺠﺎري و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن
ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎري از
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ روشﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺠﺎرت ﺳﻮدده و زود
ﺑﺎزده ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺴﺮي ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري
اﻳﺮان ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺷﺪه اﺳﺖ ،روي
آوردهاﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ
روشﻫﺎ اراﺋﻪ ﺳﻔﺎرش ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺪون اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن در ﭼﻴﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﻛﺎﻻ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ اﻳﺮاﻧﻲ؟
اﻳﻦ روش ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﻔﺮ
ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﮔﻮاﻧﮕﺠﻮ ،ﺷﻨﺰن،
ﺷﺎﻧﮕﻬﺎي و  ...ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد .روش
دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ
دوﻟﺖ ﭼﻴﻦ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ،
اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ارزان ،ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و  ...ﻛﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻛﺮده و از ﻣﺒﺪا ﭼﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺻﺎدر
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از روشﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻴﻨﻲﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل در
ﻛﺸﺘﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻮد را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪاﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﺷﺪ
واردات ﻛﺎﻻﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺗﻮﻟﻴﺪات
ﺳﻨﺘﻲ و ﺣﺘﻲ ﻣﺪرن در ﻛﺸﻮر ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﻳﻚ روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮك
اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺎﻻي ﺧﻮد را ﺑﻪ  6ﻛﻼس و
ﻛﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ  13ﻛﻼس ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي
ﻛﺮده و ﻫﺮ ﻛﺎﻻ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎزار
ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
در ﻣﻴﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ،ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻼس  1ﺗﺎ  3اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي در
ﺧﺎك ﭼﻴﻦ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﺣﻤﻞ
آن ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ روش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺸﺎ
ﻧﺸﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻ ﺑﺮاي ﺑﻴﺮون ﻛﺮدن
رﻗﺒﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺗﻨﻬﺎ در ﻛﺸﻮر
ﻫﺪف اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﻗﻴﻤﺘﻲ را ﺑﺮاي
ﻛﺎﻻ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده و آن را ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ.
ﻛﺎﻻﻫﺎي درﺟﻪ دو و ﺳﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد و ﻗﻴﻤﺖ
آن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎﻻي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و اﻣﻜﺎن ﻣﺮﺟﻮع ﺷﺪن را از
ﻣﺸﺘﺮي ﺳﻠﺐ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ در  13ﻛﻼس
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﺨﺼﻲ دارﻧﺪ
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و ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ در ﻛﻼس  1ﺗﺎ ،4
ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﻤﺎﻟﻲ و
ژاﭘﻦ در رده  5ﺗﺎ  ،7آﻓﺮﻳﻘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎي
ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻛﻼس  8ﺗﺎ  10و آﺳﻴﺎ در
ﻛﻼس  11ﺗﺎ  13ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﺮ
ﻛﺎﻻﻳﻲ را ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﭘﺬﻳﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻏﻠﺐ ﻛﺎﻻيﻫﺎي ﺑﻨﺠﻞ و ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ از
ﻛﻼسﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻛﻼس
 8ﺗﺎ  13رواﻧﻪ ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ
اﻣﻜﺎن ﻣﺮﺟﻮع ﻛﺮدن ﻛﺎﻻ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎي
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد ،ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه
ﭼﻴﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺣﻘﻮق
ﮔﻤﺮﮔﻲ و ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺎﻻ اﺳﺖ و اﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ
ﻛﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻴﺴﺖ؛ زﻳﺮا در ﻣﺒﺪا،
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎﻻ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف
و ﺧﺮﻳﺪاران ،ﺑﺮاي ﻛﺎﻻ در ﺑﺎزار رﻗﻤﻲ
ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دﻗﻴﻘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي
ﻗﻴﻤﺖ را ﺑﺮاي ﻛﺎﻻ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش

ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻓﻴﺎﺋﻲ ﺷﺪن اداره
اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺰ ﺑﺎج دادن ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎي
ﺧﺎرﺟﻲ ،ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ واردات ﻣﺤﻮر
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﮕﺮدد و ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺳﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺑﻘﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﭼﺮﺧﺪ ،ﺗﺮ ﺟﻴﺢ دﻫﻨﺪ.

* ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ  20درﺻﺪي
ﺻﺎدرات
◄ در  14دي  ،88ﻳﻚ ﻋﻀﻮ اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮآورد
اﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ  30ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻري ﺻﺎدرات اﻳﺮان در اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻛﻤﻲ ﺑﺪﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﻣﻲ
داﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :اﻳﻦ ﺑﺮآورد ﺧﻴﻠﻲ
ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ،
 20درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺴﻨﺎ،
واﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي اﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ
در ﮔﺰارش ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ  2009ﺧﻮد
ﺻﺎدرات اﻳﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را 100
ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  600ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﺮآورد و
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﺎل
ﺟﺎري ﺑﺎ  30ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  700ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر
ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ  69ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  900ﻣﻴﻠﻴﻮن
دﻻر ﺑﺮﺳﺪ .اﻳﻦ ﺑﺮآورد اﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ در
ﻣﻮرد ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات اﻳﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﻜﻲ از
ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺮدﻫﻨﺪه در ﻣﻮرد آن ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻋﻀﻮ اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﺎي
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد
اﻋﺘﻘﺎد دارد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺻﺎدرات اﻳﺮان در
اﻣﺴﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان
 20درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺴﻴﻨﻲ در ﻣﻮرد ﺑﺮآورد اﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ
از ﺻﺎدرات اﻳﺮان ﻋﻨﻮان ﻛﺮد؛ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن
ﺳﺎل رﺑﻂ دارد .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻴﻤﺖ
ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺶ از  85دﻻر
ﺑﻮد و اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﺶ از  65دﻻر
ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ  20دﻻري
ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ آن ،ﻛﻪ اﮔﺮ
ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻲ اﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه
ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ 30درﺻﺪي
)ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ( ارزش در ﻛﺎﻻﻫﺎي
ﺻﺎدراﺗﻲ ﻛﺸﻮر اﻓﺰود؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺻﺎدرات ﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻛﺎﻫﺶ  30درﺻﺪي
ارزش ،ﺣﺪود  25درﺻﺪ در ﺻﺎدرات
ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺴﺮي دارﻳﻢ و در ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻦ  20ﺗﺎ 30
درﺻﺪ ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ.
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ﺷﻤﺎره 741
* از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدي
در اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ  300ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻓﻌﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ:
◄ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ
ﭘﺮوژه ﻛﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎري
ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻛﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮآﻧﻼﻳﻦ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻛﻪ از
ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮرﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ
 300ﻫﺰار ﻣﻮرد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ و  700ﻫﺰار ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :رژﻳﻤﻲ وﻳﺮاﻧﮕﺮ و

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن را ﺣﺮﻓﻪ روزﻣﺮه
ﺧﻮد ﻛﻨﺪ:

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ رژﻳﻢ
ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻓﺮاﮔﻴﺮ
ﻛﺮده اﺳﺖ از ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ
ﺧﻮرد:
◄ در  ١٠دی  ،٨٨به گزارش جرس،
گروھھای کوچک مردم معترض که در
تالش برای پيوستن به يکديگر بودند با
برخورد پليس مواجه شدند  .پليس برای
متفرق کردن مردم از باتوم و گاز اشک
آور استفاده کرد و مانع شکل گيری
تجمعی اعتراض آميز شد.
◄ در  ١٠دی  ،٨٨به گزارش جرس،
نيروھای گارد ويژه در ميدان ولی عصر
مستقر شده اند و به شدت با معترضين که
در گروھھای کوچک ھستند برخورد می
کنند .شاھدان عينی از بازداشت ھای
گسترده خبر داده اند تا جايی که برخی
تعداد بازداشتی ھا را دھھا تن عنوان کرده
اند.
◄ در  ١١دی  ،٨٨به گزارش خبرگزاری
ھرانا ،کيانوش احسانی ،مستندساز و
بازيگر تئاتر که قصد ساخت مستندی در
مورد »آيين بھايی« را داشت ،پس از
بازداشت و برگزاری دادگاه از سوی شعبه
 ٣دادگاه انقالب اروميه به  ۴سال حبس
تعزيری و پرداخت  ۵ميليون تومان
جريمه نقدی محکوم شد.
◄ در  ١١دی  ،٨٨به گزارش جرس،
در پي برگزاري تجمع سكوت بيش از سه
ھزار دانشجو دانشگاه آزاد مشھد در روز
پنجشنبه دھم دي در اعتراض به حمله
خونين چھارشنبه به اين دانشگاه ،بيش
از  ١٨٠دانشجو معترض اين دانشگاه
بازداشت شدند .تعداد كل دانشجويان
بازداشتي اين دانشگاه با احتساب
بازداشت شدگان روز چھارشنبه به ٢١٠
تن رسيده است.
◄ در  ١١دی  ،٨٨به گزارش جرس،
درگيری ھايی پراکنده در بھشت زھرا
آغاز شده اند .اين درگيری ھا در قطعه ٩
بھشت زھرا ،جايی که شھيد سيد علی
موسوی خواھر زاده ميرحسين موسوی
در آنجا دفن شده است آغاز شده است.
◄ در  ١٢دی  ،٨٨به گزارش
مھديه محمدی ھمسر
ادوارنيوز،
زيدآبادی گفته است» :رای دادگاه
تجديدنظر ھمسرم به وکيل ايشان ابالغ
شده است و اين دادگاه اعالم کرده است
که مفاد حکم دادگاه بدوی را به طور کامل
تاييد کرده و دفاعيات آقای زيدآبادی و
وکاليشان را نپذيرفته است«.
احمد زيدآبادی دبيرکل سازمان ادوار
تحکيم وحدت ،پيش از اين از سوی شعبه
 ٢۶دادگاه انقالب به شش سال زندان،
پنج سال تبعيد به گناباد و محروميت

از  18ﺗﺎ  31ژاﻧﻮﻳﻪ 2010
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ﭼﻨﺘﻪ ﺧﺎﻟﻲ
مادامالعمر از ھر گونه فعاليت سياسی و
شرکت در احزاب و ھواداری و مصاحبه و
سخنرانی و تحليل حوادث ،به صورت
کتبی يا شفاھی محکوم شده بود.
◄ در  ١٢دی  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران،
نيروھای سرکوبگر پارک الله و پيرامون
آن را بطور کامل در اشغال خود داشتند و
با تھديد و توھين اجازه قرار گرفتن
مادران در کنار ھمديگر را نمی دادند.
◄ در  ١٢دی  ،٨٨به گزارش جرس،
احمدرضا بھارلو از اعضای ستاد موسوی
در تھران ،پس از مراجعه به دادگاه
انقالب ،از طرف انتظامات نھاد رياست
جمھوری بازداشت شد.
◄ در  ١٢دی  ،٨٨به گزارش
ادوارنيوز ،درپی وعده قبلی دانشجويان
دانشگاه پلی تکنيک تھران ،دانشجويان
اين دانشگاه امتحانات پايان ترم اين
دانشگاه را تعطيل کردند.
◄ در  ١٢دی  ،٨٨به گزارش خبرگزاری
مھر ،کارکنان شرکت نساجی مازندران
برای چندمين بار متوالی به عدم دريافت
حقوق پنج ماھه اخير خود اعتراض
کردند.
◄ در  ١٢دی  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،بيش
از  ١٠٠نفر از خانواده بازداشت شده
ھاي  ١۶آذر و روزھاي تاسوعا و
عاشورا كه اكثرا خانواده بازداشت شده
ھاي روز عاشورا بودند براي روشن
شدن وضعيت عزيزانشان به دادگاه انقالب
مراجعه كردند،خانواده ھا خواھان آزادي
عزيزانشان بودند .
◄ در  ١٢دی  ،٨٨به گزارش پرچم،
پس از جلسه جامعه مدرسين حوزه علميه
قم در روز جمعه که در آن جلسه عدم
صالحيت آقای صانعی برای مرجعيت
مورد بررسی قرار گرفت ،شيخ محمد
يزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه
قم در پاسخ به سئوال جمعي از استادان و
فضالي حوزه علميه قم در زمينه مرجعيت
آقاي صانعي اعالم كرد :آقاي صانعي فاقد
مالكھاي الزم براي تصدّي مرجعيت است.
◄ در  ١٢دی  ،٨٨به گزارش نوروز،
پس ازمراسم شب عاشورا که بسياری از
ھواداران جنبش سبز با در دست داشتن
نمادھای سبز ،شعارھای انتقادی سردادند،
موجی از بازداشت فعاالن سياسی در اين
شھر آغاز شده است.
تاکنون بازداشت حسين رفعتی؛ فرماندار
سابق گرگان ،احسان عاليی فر؛ عضو
شاخه جوانان جبھه مشارکت گلستان،
علی قلی تبار؛ رييس سازمان مجاھدين
انقالب در استان گلستان ،مرتضی ايزدی؛
عضوستاد  ٨٨استان ،علی شاھينی؛
دانشجو ،حميد بارچيان و دادور؛ از
رزمندگان دفاع مقدس و محب
حسينی؛مداح اھل بيت قطعی است.
◄ در  ١٢دی  ،٨٨به گزارش آژانس
ايران خبر ،مريم ضياء ھمسر
منصورحيات غيبی از اعضای ھيئت
مديره سنديکای کارگران شركت واحد در
منزل مسکونی خود دستگير شد
◄ در  ١٢دی ،به گزارش کلمه ،جمعی
از دانشجويان دانشگاه اميرکبير با انتشار
بيانيه ای نسبت به سرکوب خونين مردم
در روز عاشورا و حمالت روزھای گذشته
به دانشگاهھای مختلف واکنش نشان
دادند و از آغاز اعتصاب و تعطيلی کالس
ھای دانشگاه تا آزدی کامل ھم کالسی
ھای خود خبر دادند.
◄ در  ١٣دی  ،٨٨در پی تجمع روز
پنجشنبه دانشجويان دانشگاه غيرانتفاعی
سجاد مشھد در اعتراض به حمله خونين
اوباش حامی دولت کودتا به دانشگاه آزاد
مشھد که منجر به زخمی شدن دھھا
دانشجو ،بازداشت  ٢١٠تن از دانشجويان
اين دانشگاه و احتمال شھادت دو دانشجو
اين دانشگاه ،نيروھای امنيتی و انتظامی
با حضور در صحن دانشگاه سجاد ،ابتدا
دفتر انجمن اسالمی را تعطيل و سپس ١٠
تن از دانشجويان را بازداشت کردند.

به گزارش خبرنامه اميرکبير ھم اکنون
 ٣٠دانشجو دانشگاه آزاد ١٠ ،دانشجو
دانشگاه سجاد و  ۴دانشجو دانشگاه
فردوسی مشھد در بازداشتگاه اطالعات
اين شھر زندانی می باشند.
◄ در  ١٣دی  ،٨٨به گزارش مجموعه
فعاالن حقوق بشر در ايران ،سه تن از
علمای مذھبی استان سيستان و بلوچستان
به نامھای مولوی سعيد کردی  ،مولوی
عبدالجليل ميربلوچ زھی و مولوی جابر
يار محمد زھی از يک ھفته گذشته در
شھر خاش بازداشت شده اند.
◄ در  ١٣دی  ،٨٨امير ارشد تاجمير،
فرزند شھين مھين فر گوينده و مجری
پيش کسوت راديو و تلويزيون و شھيد
عاشورايی ميدان وليعصر که توسط
خودروھای نيروی انتظامی زير گرفته
شده بود به خاک سپرده شد .عصر روز
شنبه  ١٢دی و پس از يکھفته پيگيری
خانواده شھيد تاجمير برای دريافت پيکر
فرزندشان ،اين جوان برومند در ساعتی
غير معمول که در بھشت زھرا خاکسپاری
صورت نميگيرد ،بصورتی سريع و با
عجله به خاک سپرده شد.
◄ در  ١٣دی  ،٨٨به گزارش جرس،
محمد يوسف رشيدی ازدانشجويان
دستگير شده دانشگاه اميرکبير دست به
اعتصاب غذا زده است.
◄ در  ١۴دی  ،٨٨به گزارش خبرگزاری
ھرانا ،رضا رخشان مسوول روابط
عمومی سنديکا ی کارگران شرکت کشت
و صنعت نيشکر ھفت تپه به حراست
کارخانه احضار شد و از آنجا توسط
مامورين امنيتی بازداشت و به مکان
نامعلومی منتقل شد.
◄ در  ١۴دی  ،٨٨به گزارش كانون
زنان ايراني ،دادگاه بھمن احمدی امويی
روز شنبه  ٢١آذر ماه در شعبه  ٢۶دادگاه
انقالب به رياست قاضي پير عباس ،
بھمن احمدي امويي  ،روزنامه نگار و
تحليل گر اقتصادي به ھفت سال و چھار
ماه حبس تعزيري و  ٣۴ضربه شالق
محكوم شده است.
◄ در  ١۴دی  ،٨٨به گزارش جرس،
مراسم ترحيم و بزرگداشت استاد علی
گلزاده غفوری که قرار بود در مسجد
کربال برگزار شود با ممانعت نھاد ھای
امنيتی لغو شد.
◄ در  ١۴دی  ،٨٨بيش از سيصد نفر از
کارگران کارخانه نساجی مازندران در
اقدامی اعتراضی دست از کار کشيدند .اين
کارگران بيش از سه ماه است که حقوق
خود را دريافت نکردهاند.
◄ در  ١۴تير  ،٨٨مھدی گيالنی نايب
رييس ستادجوانان ٨٨خراسان رضوی و
فرشاد عزيزی عضو شورای مرکزی
ستاد ٨٨اين استان در مشھد بازداشت
شدند .مھدی گيالنی که عضو شاخه
جوانان مشارکت استان نيز می باشد ,پس
از حضور در اعتراض دانشجويان
دانشگاه سجاد مشھد به طرز مشکوکی
بازداشت شد و ھنوز از وضعيت او
اطالعی در دست نيست.
◄ در  ١۴دی  ،٨٨به گزارش
ادوارنيوز ،سيامک کريمی ،برادر روزبه
کريمی که به اتفاق ھمسرش فروغ
ميرزايی به تازگی بازداشت شده اند می
گويد " :دادسرای انقالب اعالم کرده است
که ھنوز پرونده برادرم و ھمسرش در
اختيار آنھا قرار نگرفته است".
◄ در  ١۴دی  ،٨٨به گزارش آفتاب از
قول شاھدان عينی ،در پی اغتشاش عده
ای کفن پوش معترض به مواضع آيت ﷲ
صانعی در دفتر ايشان در گرگان ،اين
دفتر ،روز يکشنبه از سوی مقامات پلمپ
شد .به گفته برخی از افراد حاضر در دفتر
اين مرجع تقليد ،اين افراد از شھرھای
ديگر استان وارد گرگان شده بودند.
◄ در  ١۵دی  ،٨٨با ادامه روند اخراج
کارگران کارخانه توليد فرآوردهھای لبنی
کنلوس ،کارگران اين کارخانه دست به
تجمع زدند .به گزارش پايگاه خبری
سفير ،بيش از ١٢٠نفر از کارگران اين
کارخانه در اعتراض به وضعيت نامناسب

اقتصادی از يک سو و از سوی ديگر
اخراجھای پی در پی کارگران اين کارخانه
در تنکابن ،دست به تجمع و اعتراض
زدند
◄ در  ١۶دی  ،٨٨به گزارش خبرگزاری
ديده بان حقوق بشر کردستان ،فرزاد
سلطانی ،وکيل دادگستری در شھر
کرمانشاه بازداشت شد .مأموران امنيتی
پس از بازداشت اين فعال مدنی منزل وی
را نيز مورد تفتيش و بازرسی قرار
دادهاند.
◄ در  ١۶دی  ،٨٨به گزارش جرس،
مازيار شکوری ،عضو ستاد شھروند آزاد
مھدی کروبی و عضو سازمان دانش
آموختگان ايران )ادوار تحکيم وحدت( در
گيالن دستگير شد.
مازيار شکوری،از فعاالن سياسی مدنی
در استان گيالن بوده است که از نظر
جسمی بشدت بيمار بوده و طبق اطالعات
رسيده شرايط جسمی او مساعد نيست .او
از بيماری کليوی ،ناراحتی روده و آسم
رنج می برد و در روزھای دستگيری از
دادن دارو به وی خودداری به عمل آمده
است.
◄ در  ١۶دی  ،٨٨بيش از  ۵٠تن از
دانشجويان دانشگاه آزاد کرج در پی تجمع
در روزھای  ٢٨مھرماه و  ١۶آذر به
حراست و سپس به کميته انضباطی
فراخوانده شده و بيش از  ١۵نفر به
"محروميت از تحصيل به مدت يک ترم"
محکوم شده اند.
◄ در  ١۶دی  ،٨٨به گزارش راديو
فردا ،فصيح ياسمنی ،زندانی عضو حزب
دمکرات کردستان ايران بامداد امروز،
چھارشنبه ،در زندان مرکزی شھر خوی
به دار آويخته شده است.
◄ در  ١۶دی  ،٨٨به گزارش " فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران" ،خانم
راد يکی از شرکت کنندگان در اعتراضات
ھفتگی مادران عزادار در پارک الله
دستگير و به زندان اوين منتقل شد.
خانم پروانه راد بيش  ۴۵سال سن و
دارای  ٢فرزند می باشد .او يکی از
شرکت کنندگان در اعتراضات ھفتگی
مادران عزادار در پارک الله بود.
◄ در  ١۶دی  ،٨٨به گزارش سالم،
طبق دستورالعملی به روابط عمومی
وزارت صنايع و معادن ،توزيع
روزنامهھای اصالح طلب در اين
وزارتخانه ممنوع اعالم شد و فقط
روزنامهھای دولتی نظير كيھان و ايران
برای كاركنان وزارت صنايع ارسال
میشود.
◄ در  ١۶دی  ،٨٨به گزارش جرس،
علي بي كس ،عضو حزب اراده ملت
ايران به ھفت سال زندان و تحمل چھار
ضربه شالق محكوم شد .شعبه  ٢۶دادگاه
انقالب بي كس را به جرم اجتماع و تباني،
فعاليت تبليغاتي عليه نظام و تشويش
اذھان عمومي مستوجب اين حكم دانسته
است.
◄ در  ١۶دی  ،٨٨تعدادی از دستگير
شدگان ،بعد از قيام عاشورا ،از سوی
جرس ،انتشار يافته است:
● دانشجويان:
 -١بھاره ھدايت )عضو شورای مرکزی
دفتر تحکيم وحدت  ٩ -دی(
 - - ٢مھدی عربشاھی ) عضو شورای
مرکزی دفتر تحکيم وحدت  ۶ -دی(
 - ٣مرتضی سيمياری )دبيراجتماعی
دفتر تحکيم وحدت  ١٣ -دی(
 - ۴علیرضا فيروزی )از فعاالن
دانشجويی دانشگاه زنجان(
 -۵سورنا ھاشمی )از فعاالن دانشجويی
دانشگاه زنجان(
 ٣٠ - ۶دانشجوی دانشگاه آزاد مشھد
 ٣۵ -٧دانشجوی دانشگاه خيام مشھد
 ١٠ - ٨دانشجوی دانشگاه سجاد مشھد
 ٢ - ٩دانشجوی دانشگاه فردوسی مشھد
 ٧ - ١٠دانشجوی دانشگاه خواجه نصير
 - ١١حدود  ١٠دانشجوی دانشگاه رازی
کرمانشاه
● نھضت آزادی و ملی  -مذھبیھا:
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 – ١دکتر ابراھيم يزدی )دبيرکل نھضت
آزادی(
 - ٢مھدی معتمدیمھر )عضو نھضت
آزادی(
 - ٣امير خرم )عضو دفتر سياسی
نھضت آزادی(
 - ۴محسن محققی )عضو نھضت آزادی(
 - ۵مھدی قلیزاده )عضو نھضت آزادی(
 - ۶مازيار شکوھی )عضو نھضت
آزادی(
 -٧سارا توسلی )دختر محمد توسلی،
رئيس دفتر سياسی نھضت آزادی(
 - ٨محمدجواد مظفر )مدير انتشارات
کوير(
 - ٩ليال توسلی )دختر محمد توسلی،
رئيس دفتر سياسی نھضت آزادی(
 - ١٠مسعود آقايی )از فعاالن ملی -
مذھبی  -ھمسر بدرالسادات مفيدی(
 - ١١اميرخسرو دلير ثانی )عضو جنبش
مسلمانان مبارز  ١٣ -دی(
● مشاوران موسوی:
 - ١اردشير اميرارجمند )مشاور موسوی(
 - ٢عليرضا حسينی بھشتی )از مشاوران
موسوی و پسر آيت ﷲ بھشتی(
 - ٣عليرضا بھشتی شيرازی )از
مشاوران موسوی(
 - ۴حسن عابدی جعفری )از مشاوران
موسوی(
 - ۵قربان بھزادياننژاد )رئيس ستاد
انتخاباتی موسوی(
 - ۶محمد باقريان )از مشاوران ارشد
موسوی(  - ٧فروزنده )رئيس دفتر
موسوی(
 - ٨محمدرضا تاجيک )مشاور موسوی و
مشاور سابق خاتمی(
 - ٩فرشاد مؤمنی )مشاور اقتصادی
موسوی(
 -١٠علی عربمازار )مشاور اقتصادی
موسوی(
● مشاوران خاتمی و کروبی:
 - ١مرتضی حاجی )مديرعامل بنياد باران
وزير سابق تعاون و آموزش پرورش(
 - ٢حسن رسولی )قائممقام مديرعامل
بنياد باران(
 - ٣محمدصادق جوادیحصار )عضو
شورای مرکزی حزب اعتمادملی  -ساکن
مشھد  ١٠ -دی(
● روزنامهنگاران:
 - ١بدرالسادات مفيدی )دبير انجمن
صنفی روزنامهنگاران(
 - ٢عمادالدين باقی )روزنامه نگار-فعال
حقوق بشر(
 - ٣نسرين وزيری )روزنامهنگار -
خبرنگار ايلنا و خبرآنالين(
 - ۴کيوان مھرگان )خبرنگار اعتماد(
 - ۵رضا تاجيک )روزنامه نگار و فعال
ملی-مذھبی(
 - ۶ماشاءﷲ شمسالواعظين
 - ٧مرتضی کاظميان )روزنامهنگار و
فعال ملی-مذھبی(
 - ٨مصطفی ايزدی )روزنامهنگار و از
طرفداران آيتﷲ منتظری(
 - ٩محمدجواد صابری )روزنامهنگار(
 - ١٠بھرنگ تنکابنی )سردبير ماهنامه
فرھنگ و آھنگ  ١۵ -دی در دفتر مجله(
 - ١١کيوان فرزين )منتقد موسيقی مجله
فرھنگ و آھنگ  ١۵ -دی در دفتر مجله(
 -١٢آروين صداقتکيش )منتقد موسيقی
مجله فرھنگ و آھنگ  ۶ -دی در حاشيه
تظاھرات عاشورا(
 -١٣روزبه کريمی )روزنامهنگار(
 - ١۴محمدرضا زھدی )عضو انجمن
دفاع از آزادی مطبوعات  -مديرمسئول
روزنامه آريا(
 - ١۵علی حکمت )عضو انجمن دفاع از
آزادی مطبوعات  -سردبير روزنامه
خرداد(
 - ١۶نگين درخشان )روزنامهنگار ٩ -
دی(
 - ١٧سام محمودی )روزنامهنگار ٧ -
دی(
● کميته گزارشگران حقوق بشر:
 - ١شيوا نظرآھاری )عضو کميته
گزارشگران حقوق بشر(

در ﺻﻔﺤﻪ 13

ﺷﻤﺎره 741

ﭼﻨﺘﻪ ﺧﺎﻟﻲ
 پريسا کاکايی )عضو کميته٢
گزارشگران حقوق بشر  ١١ -دی(
 - ٣سعيد جاللیفر )عضو کميته
گزارشگران حقوق بشر(
 - ۴سعيد کالنکی )عضو کميته
گزارشگران حقوق بشر(
 - ۵مھرداد رحيمی )عضو کميته
گزارشگران حقوق بشر  ١١ -دی(
 - ۶کوھيار گودرزی )عضو کميته
گزارشگران حقوق بشر(
 - ٧سعيد حائری )عضو کميته
گزارشگران حقوق بشر(
● جبھه مشارکت و سازمان مجاھدين
انقالب:
 - ١ابوالفضل قديانی )عضو شورای
مرکزی سازمان مجاھدين انقالب(
 - ٢احمد احمدپور )عضو مجمع مدرسين
حوزه قم و شورای مرکزی جبھه مشارکت
منطقه قم  ١۵ -دی(
 - ٣احسان عاليیفر )عضو شاخه جوانان
جبھه مشارکت در گرگان(
 - ۴محمد رفعتی )عضو شاخه جوانان
جبھه مشارکت در گرگان(
 - ۵محمد کيقبادی )عضو سازمان
مجاھدين انقالب در گرگان(
 - ۶مھدی گيالنی )عضو شاخه جوانان
جبھه مشاركت و نايب رئيس ستاد ٨٨
خراسان رضوی  ١٣ -دی(
 - ٧فرشاد عزيزی )عضو ستاد ٨٨
خراسان رضوی  ١٣ -دی(
● جبھه ملی:
 - ١حسين موسويان )رئيس ھيات
اجرايی جبھه ملی(
 - ٢حميدرضا خادم )عضو جبھه ملی(
 - ٣عيسی خانحاتمی )عضو شورای
مرکزی جبھه ملی ايران  ٧ -دی(
 - ۴ساسان بھمنآبادی )فعال سياسی
نزديک به جبھه ملی  ١٣ -دی(
● تعدادی از بھايیھا:
 - ١ژينوس سبحانی )منشی دفتر کانون
مدافعان حقوق بشر(
 - ٢لوا خانجانی و  - ٣بابک مبشر و ۴
 پيام فناييان و  - ۵نيکاو ھويدايی و - ۶منا ھويدايی و  - ٧آرتين غضنفری و - ٨
فريد روحانی و  - ٩احمد روحانی و - ١٠
نگار ثابت و  - ١١ابراھيم شادمھر و ١٢
 زاوش شادمھر● فعاالن زنان و حقوق بشر:
 - ١نوشين عبادی )خواھر شيرين
عبادی(
 - ٢منصوره شجاعی )فعال حقوق زنان(
 - ٣مھين فھيمی )از مادران  ٧ -دی(
 - ۴اميد منتظری )پسر مھين فھيمی ٧ -
دی(
 - ۵اردوان تراکمه )منتقد ادبی -بازداشت
شده در خانه مھين فھيمی  ٧ -دی(
 - ۶زھره تنکابنی )از مادران صلح(
 - ٧آتيه يوسفی )عضو کمپين يک
ميليون امضا در رشت  ۶ -دی(
 - ٨فروغ ميرزايی )وکيل دادگستری -
ھمسر روزبه کريمی(
 - ٩مريم ضياء )فعال حقوق کودک ١٠ -
دی(
● ديگر بازداشتیھا:
 - ١محمد معين )پسر مصطفی معين که
روز عاشورا و در خيابان بازداشت شده(
 - ٢ابوالفضل موسويان )دبير اجرايی
مجمع مدرسين حوزه علميه(
 - ٣حشمتﷲ طبرزدی
 - ۵محمد طاھری )پسر آيتﷲ طاھری(
 - ۶شاپور کاظمی )برادر زھرا رھنورد
که تازه بعد از چند ماه از زندان آزاد شده
بود(
 - ٧رضا نجفی )مترجم  ١١ -دی(
 - ٨خليل درمنکی )منتقد ادبی  ۶ -دی(
◄ در  ١٧دی  ،٨٨به گزارش خبرگزاری
ھرانا ،پس از مراجعه ناصح فريدي به
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ھمراه وكيلش ،محمد اوليايي فرد به شعبه
 ٢۶دادگاه انقالب تھران حكم وي مبني بر
 ۶سال حبس و  ٧۴ضربه شالق به
صورت تعزيري به وي ابالغ شد.
ناصح فريدي دبير سابق انجمن اسالمي
دانشگاه تربيت معلم تھران و عضو
شوراي سياستگذاري ستاد شھروند آزاد
بود كه در شامگاه  ٢۴خرداد ماه در دفتر
اين ستاد بازداشت شد و پس از حدود سه
ماه بازداشت موقت با قرار وثيقه ۵٠
ميليون توماني آزاد شده بود.
◄ در  ١٧دی  ،٨٨دکتر يدﷲ اسالمی
دبيرکل مجمع نمايندگان ادوار مجلس
شورای اسالمی و از چھره ھای اصالح
طلب معتدل که جراح چشم بيمارستان
فارابی تھران ھستند ،دوشنبه ھفته گذشته
توسط ماموران منتسب به سپاه در
بيمارستان نور تھران دستگير و از ايشان
اطالعی در دست نيست.
◄ در  ١٧دی  ،٨٨به گزارش روابط
عمومی دادسرای عمومی و انقالب
تھران ،دادستانی تھران عليه مدير مسئول
سايت »عصر ايران« به اتھام توھين به
مسووالن نظام اعالم جرم كرد.
◄ در  ١٧دی  ،٨٨به گزارش ايلنا،
پرونده پنج نفر از متھمان »آشوبھای
روز عاشورا« با صدور کيفرخواست به
دادگاه انقالب اسالمی تھران ارسال شد.
اتھام آنھا محاربه است!
◄ در  ١٨دی  ،٨٨حدود ھفتاد نويسنده،
شاعر ،مترجم و روزنامهنگار فرھنگی
برای آزادی اردوان تراکمه به رئيس
قوهی قضاييه نامه نوشتهاند.
در بخشی از اين نامه چنين آمده است :به
استحضار میرساند »اردوان تراکمه«
فرزند »يونس تراکمه« )داستاننويس و
منتقد ادبی پيشکسوت( شب يکشنبه ۶
دیماه  ١٣٨٨در منزل يکی از دوستانش
بازداشت شده و پيگيری خانواده برای
آگاھی از دليل دستگيری او که در
راھپيمايی عاشورا نيز شرکت نداشته ،تا
کنون به نتيجه نرسيده است .اردوان
تراکمه دانشجوی سال دوم رشتهی
کارگردانی سينماست و مقالهھای او در
حوزهی نقد سينما در مطبوعات رسمی
کشور منتشر شده است.
◄ در  ١٨دی  ،٨٨به گزارش جرس،
محمد نوری زاد سه روز است که در
زندان دست به اعتصاب غذا زده است.
اين روزنامه نگار پس از نوشتن دو نامه
انتقادی سرگشاده خطاب به آيت ﷲ خامنه
ای و انتقاد از صادق الريجانی دستگير و
به زندان اوين منتقل شد.
◄ در  ١٨دی  ،٨٨به گزارش سحام
مھدی کروبی دبير کل حزب
نيوز،
اعتماد ملی که به دعوت حجت االسالم
قوامی نماينده سابق قزوين و رييس
کمسيون قضايی دوره ششم مجلس
شورای اسالمی ،جھت شرکت در مراسم
عزاداری ،وارد شھر قزوين شده بود ،با
نيروھای اجير شده از جانب بسيج و سپاه
مواجه شد .ايشان برای استراحتی کوتاه
و اقامه نماز به منزل يکی از اقوام آقای
قوامی ميروند در اين ھنگام جمعيتی بالغ
بر پانصد نفر که از پايگاھای بسيج شھر
قزوين و روستاھای اطراف با مينی بوس
جمع اوری شده بودند محل اقامت اقای
کروبی را محاصره و اقدام به پرتاب سنگ
و اجر می کنند که موجب شکسته شدن
شيشه ھای محل اقامت و رعب وحشت
مردم ميگردد .
وی در حين خروج از منزل اتومبيل
حامل ايشان و ھمراھان مورد حمله و
تيراندازی قرار گرفت و شيشه ھای
اتومبيل ايشان با توجه به ضد گلوله بودند
آن شکست.
◄ در  ١٨دی  ،٨٨به گزارش مجموعه
فعاالن حقوق بشر در ايران ،ماموران
نيروی انتظامی در خيابان درزاده شھر
ايرانشھر واقع در استان سيستان و
بلوچستان به داليل نامعلومی به سوی يک

خودروی عبوری آتش گشودند که طی اين
اقدام ،راننده خودرو به نام مرادبخش
کدخدائی فرزند عيسی در دم جان باخت و
با برخورد اتومبيل وی با يک خودروی
پرايد و آتش گرفتن خودروی پرايد چھار
تن از سرنشينان خودروی پرايد نيز بر
اثر شدت صدمات وارده جان باختند.
نيروھای انتظامی پس از تيراندازی به
سوی خودروی سواری بدون ھيچ کمک و
اقدامی از صحنه آتش سوزی خارج شدند،
◄ در  ١٨دی  ،٨٨به گزارش جرس،
طی روزھای اخير پليس تعدادی از
شاھدان عينی جنايت خودروھای نيروی
انتظامی در زير گرفتن مردم در جريان
حوادث عاشورای خونين تھران را
دستگير کرده است.
◄ در  ١٨دی  ،٨٨به گزارش کميته
گزارشگران حقوق بشر ،حکم  ۴سال
حبس محمدتابع محمدی ،از دانشجويان
بازداشت شده در شيراز توسط شعبه ١۶
دادگاه تجديد نظر استان فارس ،به
قضاوت آقايان افضل و ذاکر نيا تأييد شد.
پرونده سيد حامد کاووسی ،دانشجوی
بازداشت شده در  ١٣آبان نيز که به ٣
سال حبس تعزيری محکوم شده بود به
شعبه  ١۶دادگاه تجديد نظر ارسال شده و
با توجه به تأييد حکم محمد تابع محمدی
توسط اين شعبه ،بيم آن می رود که حکم
اين دانشجوی  ١٩ساله نيز تأييد شود.
◄ در ١٩ديماه  ،١٣٨٨کمپين بين
المللی حقوق بشر در ايران در خبری
فوری اعالم کرد که امروز غروب  ٣٠نفر
از مادران عزادار و حاميان آنھا در پارک
الله و خيابان ھای اطراف آن در حمله ای
با حضور بيش از  ١٠٠نفر از نيروھای
انتظامی و لباس شخصی بازداشت و به
بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.
◄ در  ١٩دی  ،٨٨به گزارش جرس،
حفاظت اطالعات سپاه پاسداران از طريق
شنود تلفن توانسته است برخی از شاھدان
عينی فجايع عاشورای تھران و از جمله
زير گرفتن مردم بی دفاع توسط خودروی
نيروی انتظامی را دستگير کنند .از جمله
دختری را دستگير کرده است که از
شاھدان عينی جنايات مأموران بوده است.
◄ در  ١٩دی  ،٨٨به گزارش جرس،
پنج دانشجوي دانشگاه بينالملل امام
خميني قزوين به جرم آنچه كه “شركت در
اغتشاشات” خوانده شده از دانشگاه
اخراج شده و تا پنج سال حق شركت در
ھيچ كنكوري را ندارند.
به گزارش جرس ،ھمچنين  ٢۵دانشجوي
ديگر اين دانشگاه نيز احكام بين سه تا
چھار ترم محروميت از با احتساب در
سنوات دريافت كردهاند.
◄ در  ١٩دی  ،٨٨محمدرضا حبيبي
دادستان اصفھان گفته است :حكم اعدام
 ۶نفر از قاچاقچيان مواد مخدر صبح
امروز اجرا شد ۵ .نفر از اين محكومان
اعضاي يك باند قاچاق سازمان يافته بودند
كه در سطح گسترده و با حجم باال مواد
مخدر را به صورت مسلحانه قاچاق
ميكردند.
◄ در  ١٩دی  ،٨٨به گزارش "فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران"  ،بيش
از  ٢٠٠نفر از خانواده بازداشت شده
ھاي روز تاسوعا و عاشورا روز شنبه
 ١٩دي ماه در مقابل دادگاه انقالب تجمع
كردند .
تمامي خانواده ھا به خصوص خانواده
دانشجويان بازداشت شده با شنيدن خبر
محاکمه  ۵نفر از دستگير شدگان روز
عاشورا بر مبنای محاربه و قصد اعدام
رژيم سراسيمه و مضطرب به دادگاه
انقالب مراجعه مي كردند و از كاركنان
دادگاه انقالب مي پرسيدند كه حكم اعدام
براي چه كساني صادر شده است ؟
◄ در  ١٩دی  ،٨٨به گزارش جرس،
پليس اطالعات و امنيت نيروی انتظامی
شھرستان ُمھر و ال ِمرد در ۴۵٠کيلومتری
جنوب شيراز ،به درخواست وتحت فشار
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سپاه پاسداران ،برای  ٣٠نفر ديگر
ازجوانان وساکنان روستاھا و بخش ھای
آن شھرستان مانند گله دار ،وراوی،
ارودان ،قلعه محمد علی ،ميرملکی و
خوزی برگه ھای احضاريه فرستاده است.
اين اداره دليل احضار و اتھام
احضارشدگان را مشخص نکرده است.
اما شاھدان عينی گفته اند که درشب ھای
تاسوعا وعاشورا ،افراد بسيجی با پخش
مکرر سخنان ضبط شده ی آيت ا ...خامنه
ای در حمايت از محمود احمدی نژاد،
اقدام به تحريک عزاداران می کنند و به
اعتراض مردم اھميت نمی دھند.
◄ در  ١٩دی  ،٨٨به گزارش خبرنامه
اميرکبير ،پرونده مجيد توکلی در اقدامی
شتاب زده و روندی غيرقانونی به دادگاه
فرستاده شده و دادگاه وی نيز در روز
يکشنبه  ١٣دی ماه بدون حضور وکيل
تشکيل شده است.
اتھامات مجيد توکلی در اين دادگاه چھار
مورد ذکر شده است که عبارتند از:
"فعاليت تبليغی عليه نظام به نفع گروھای
مخالف دولت"" ،توھين به رھبری"،
"توھين به رئيس جمھور"" ،اجتماع به
قصد اقدام عليه امنيت ملی".
◄ در  ٢٠دی  ،٨٨بنابه گزارش "
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
"  ،مادران عزادار به ھمراه خانواده
مادران بازداشت شده ھا که از صبح
امروز پيگير وضعيت آزادی مادران در
بند بودند تا ساعت  ٢١با وجود سردی
ھوا ھمچنان در مقابل دادگاه انقالب به
تجمع خود ادامه دادند .
◄ در  ٢٠دی  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دموکراسی در ايران ،بيش
از  ٧٠نقر از مادران عزادار و خانواده
آنھا برای پيگيری وضعيت مادران
عزاداری که ھر شنبه در اعتراض به عدم
محاکمه و مجازات آمرين و عاملين
کشتارھا و دستگيريھای اخير در پارک
الله تجمع می کردند و روز گذشته
بازداشت شدند ،در مقابل زندان وزرا
تجمع اعتراضی بر پا کردند.
◄ در  ٢٠دی  ،٨٨ھمزمان با آغاز
امتحانات سراسری در اکثر دانشگاه ھا،
دانشجويان دانشگاه رازی ھم صدا با
دانشجويان دانشگاه اميرکبير و ساير
دانشگاه ھا تحصن خود را در اعتراض به
آنچه که آن را بازداشت ھای خودسرانه
می دانستند آغاز کردند.
به گزارش خبرنامه اميرکبير دانشجويان
با تحصن در صحن سالن امتحانات
دانشکده فنی مھندسی اعالم کردند که تا
آزادی تمامی ھمکالسی ھايشان ھر روز
دست به تحصن خواھند زد و در صورت
عدم آزادی ھرچه سريعتر آنان کليه
امتحانات را از روز دوشنبه به نشانه
اولين تاريخ امتحان دانشجويان بازداشتی
تحريم خواھند کرد.
◄ در  ٢٠دی  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،تعداد
زيادی از دختران و زنان دستگير شده
اعتراضات روز تاسوعا و عاشورا در بند
متادون )قرنطينه( زندانی ھستند  .شرايط
اين بند غير انسانی است .دختران و زنان
زندانی از سرمای شديد و نبود پوشش
کافی برای استراحت و نداشتن لباس رنج
می برند.ھمچنين چندين برابر اين بند
زندانی در آن جای داده شده است و
زندانی از حداقل امکانات بھداشتی محروم
ھستند .وضعيت غذای اين بند به لحاظ
کمی و کيفی قابل مصرف نيست.
◄ در  ٢١دی  ،٨٨به گزارش کلمه ،يک
مقام مسوول در دانشگاه تھران اعالم کرد
به استناد آيين نامه مصوب شورای عالی
انقالب فرھنگی ،فعاليت انجمن اسالمی
دانشگاه تھران غيرقانونی است ،چراکه
اين انجمن »نه تنھا اقدامی برای اصالح
اساسنامه اش انجام نداده ،بلکه يک مقدار
سماجت نيز کرده است«.
◄ در  ٢١دی  ،٨٨به گزارش خبرنامه
اميرکبير ،بر طبق حکمی که به ياشار
قاجار ابالغ شده است ،وی به ١۴٨
ضربه شالق ،پرداخت  ١٠٠ھزار تومان
جريمه نقدی و  ٢سال حبس تعزيری که
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به مدت  ۵سال تعليق شده ،محکوم
گرديده است .اين حکم پس از گذشت سه
سال و نيم از بازداشت ياشار قاجار در
خرداد سال  ٨۵به وی ابالغ شده است.
◄ در  ٢١دی  ،٨٨به گزارش خبرنامه
اميرکبير ،در  ٢٠ديماه ۵۶ ،تن از اساتيد
دانشگاه علم و صنعت با نوشتن نامه ای
سرگشاده خطاب به رياست اين دانشگاه،
دکتر جبل عاملی ،نسبت به صدور احکام
انضباطی سنگين و ھمچنين احضارھای
گسترده دانشجويان به کميته انضباطی و
نيز ورود غيرقانونی "افراد غير
دانشگاھی" به دانشگاه و ضرب و شتم
دانشجويان ،اعتراض کردند.
◄ در  ٢٢دی  ،٨٨به گزارش جرس:
علی سعيدی ،نماينده خامنهای در سپاه ،با
اشاره به آمار کشتهشدگان سه جنگ امام
اول شيعيان ،گفت که میارزد برای حفظ
حکومت ٧۵ ،ھزار نفر کشته شوند.
انقالب اسالمی :آن سه جنگ را دشمنان

تحميل کردند و کوشش ھای علی )ع(
برای اين که از جنگ دست بردارند،
به نتيجه ای نرسيد .با وجود اين،
خطاب به قوای خود فرمود :تا دشمن
دست به جنگ نگشوده است ،روی به
جنگ ننھيد زيرا دوست نمی دارم که
ناموس صلح بدست سربازان اسالم
شکسته گردد.
اما رژيم ضد اسالمی کنونی يک
نسل ايرانی را در جنگ  ٨ساله ،در
سود امريکا و انگلستان و اسرائيل و
استبداد تبھکارش ،نفله کرد ،شمار
اعداميان و شمار ترور شده ھا و شمار
کسانی که رژيم ظرف  ٣٠سال در اين
جا و آنجای کشور کشته است ،بسيار
بيشتر از  ٧٠ھزار است.

◄ در  ٢٢دی  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،زندانی
عظيم عسکری  ۴۴ساله که نزديک به ٨
سال است در زندانھای قصر و گوھردشت
کرج بسر می برد.آقای عسکری دربند ١
معروف به آخر خطيھا زندانی بود.او
مدتھا در تالش بود که به زندان ھمدان
انتقال يابد ،تا بتواند با فرزندش مالقات
کند .صبح روز سه شنبه  ٢٢دی ماه به
فردی به نام آخريان رئيس بند  ١معروف
به بند آخر خطيھا برای پيگيری مسئلۀ
انتقالش مراجعه می کند اما آخريان با اين
زندانی برخوردی وحشيانه و غير انسانی
می کند و به آقای عسکری توھينھای
خانوادگی می کند .زندانی عظيم عسکری
پس از بازگشت به سلول خود حوالی
ساعت  ٠٩:٠٠اقدام به خودکشی می کند
و تا ساعت  ١٢:٠٠از ھرگونه اقدامی
برای نجات اين زندانی خوداری می کنند .
ساعت  ١٢:٣٠به بھداری منتقل می شود
که ساعتی بعد فوت می کند.
◄ در  ٢٢دی  ،٨٨به گزارش خبرنگار
"شرق نو" از دانشگاه سيستان و
بلوچستان ،سکينه فرسنگی دانشجوی ترم
آخر رشته شيمی و عضو شورای مرکزی
انجمن اسالمی دانشجويان دانشکده علوم
پايه و مھندسی اين دانشگاه در حکم
بدوی صادره از سوی کميته انضباطی به
دو ترم محروميت از تحصيل با احتساب
سنوات محکوم شد که در جلسه کميته
تجديد نظر ،حکم قطعی وی به يک ترم
محروميت از تحصيل به صورت اجرايی و
يک ترم محروميت از تحصيل به صورت
تعليقی تبديل شد.
ھمچنين مسعود صالحی دانشجوی ترم
اول رشته شيمی در حکم بدوی خود به دو
ترم حذف ترم با احتساب سنوات و
پيشنھاد اخراج از دانشگاه محکوم شد که
در جلسه کميته تجديد نظر به دو ترم
محروميت از تحصيل و پيشنھاد انتقال به
دانشگاھی ديگر تغيير پيدا کرد.
◄ در  ٢٢ديماه  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،مادران
عزادار و خانواده ھای مادران عزادار
دستگير شده در مقابل زندان اوين دست
به تجمع اعتراض زدند و خواستار آزادی
فوری و بی قيد وشرط آنھا شدند .بيش از
 ٢٨نفر از مادران عزادار زندانی
ھمچنان در زندان اوين در اسارت بسر
می برند.

ﺷﻤﺎره 741

ﺟﻨﻮن اﺳﺘﺒﺪاد و
اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم )(5
برای مثال اليزابت
آلکساند،Elizabeth Alexander ،
روانشناس آمريکائی ،تأکيدی بتمام دارد
که :اميد اساسی ترين رابطۀ درونی و يا
موضع پايه ای انسان نسبت به زندگی
است .داشتن چنين ديد و نظری درونی
نسبت به زندگی ،بيانگر پندار و کردار و
گفتاری است که آينده را بطور اساسی
مثبت می بيند .بنابر نظر خانم آلکساندر،
انسانی اميدوار ،ھر نوع تغير و تحول در
زندگی خود و يا جامعۀ خويش را ،ھر
گونه شکست مرحله ای در رسيدن به
مقصود را ،و يا اصالً ھر نبرد و پيکار با
مشکالت و سختيھای زندگی را جزئی جدا
نشدنی و متعلق به حيات فردی و
اجتماعی ميداند.
خانم آلکساندر در پژوھشی کيفی که در
سال  ٢٠٠٧با  ٣٩جوان در سنين  ١٨تا
 ٢٢ساله ،انجام داد ،توانست اين وجه
بسيار مھم از اميد را بطور کامالً شفاف،
با دالئل و مدارک و داده ھای کافی ثابت
کند .اين جوانان در وضعيتھای بسيار
دشوار و سختی از زندگی خويش بسر
ميبرند .تعدادی از آنھا در اين سنين کم
صاحب فرزند و مسئوليتی بزرگ شده
بودند .بعضی ديگر درس و تحصيل خود
را نيمه تمام رھا کرده بودند .چندی آز
انان نيز دچار فقر و تنگدستی بدی بودند.
و باالخره تعدادی ديگر گرفتار و آلوده به
تماس با دسته ھای بزھکار شده بودند.
نتيجۀ پژوھش کيفی فوق نشان داد :آن
تعداد از اين  ٣٩جوان که موضعی
اميدوار داشتند ،ھرگز نمی گذاشتند سختی
وضعيت زندگيشان نظر مثبت آنھا را
نسبت به آينده از آنان بگيرد .آنھا دست و
پنجه نرم کردن با مشکالت و سختيھا را
بمثابه پيکاری قھرمانی در ميدان زندگی
می ديدند .اين جوانان اميدوار معتقد
بودند :از طريق و سرانجام دست و پنجه
نرم کردن با مشکالت و مصائب زندگی
ميتوانند حتی رشد و پيشرفت کنند.
ويکتور فرانکل ،روانپرشگ اتريشی که
در مورد روانشناسی معنويت ،بمثابه
معنی دادن بزندگی و نقش معنويت در
سالمت تن و روان کارھای علمی متعددی
انجام داده است ،ميگويد:
" اين مھم نيست که در زندگی چه اتفاق
و يا حادثه ای برای انسان ُرخ ميدھد،
مھم اينستکه ما انسانھا آن اتفاق را
چگونه برای خويش معنی ميکنيم .در
واقع چه معنائی به آن حادثه و اتفاق
خواھيم داد".
خانم آلکساندر مينويسد :اين جوانان
بکمک اميدی که داشتند ،گوئی جملۀ فوق
از فرانکل را عميقا ً درونی خويش کرده
بودند .با وجوديکه ھيچ اطالع قبلی از اين
جمله نداشتند .آن تعداد از اين جوانان که
موضعی اميدوار داشتند ،بمدد اميد و
آرزوی خويش توانستند خيلی سريع
خويشتن را با وضعيتھای نو و جديدی که
در زندگی برايشان بوجود آمده بود،
انطباق دھند .آنان در آن وضعيت جديد
سخت تالش و کوشش ميکردند تا آنرا
باب ميل و آرزو ی خويش تغير دھند.
نتيجه تحقيق کيفی خانم آلکساندر برای
نسل جوان ايران در انقالب کنونی اش
بسيار قابل تأمل و مھم است .بخصوص
برای آن تعداد از جوانانی که در نبرد
سرنوشت ساز خود با جنون استبداد
گرفتار خشونت و غيظ آمران و عامالن
رژيم واليت مطلقه فقيه قرار گرفته اند.
اين جوانان مبارز بايستی به آزارھا و
آسيبھای جسمی و روحی فراوانی که از
طريق شکنجه گران استبداد به آنان وارد
شده ،معنائی درخور بزرگی و اھميت
مبارزۀ خويش را بدھند .خويشتن را با
وضعيتھای نو و جديدی که برايشان
بوجود آمده انطباق دھند و به تالشھا و
کوششھای خويش جھت رسيدن به تغير
آرمانی خود بافزايند .اميد به پيروزی و
ظفرمند شدن در مبارزه با استبداد را
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ھرگز ،حتی برای يک لحظه از دست
ندھند .چراکه توانائی در داشتن اميد جھت
تغير اوضاع فردی و اجتماعی ،يعنی دست
يازيدن به انقالب ،امری عميقا ً انسانی
است .اين توانائی جزء يکی از مھمترين
استعدادھای انسان بشمار ميرود .چرا که
تفاوت مابين انسان با حيوانات در
اينستکه ،حيوانات نميتوانند اميدوار
باشند .زيرا که آنھا در چھارچوب غريزۀ
مشخص و غير قابل تغير خويش زندگی و
عمل ميکنند .حيوانات نه قادرند و نه
ميخواھند وضعيت زندگی خويش را بطور
کلّی تغير دھند .بنابراين ھيچگونه
تصوری نيز از آينده ندارند .تنھا اين
انسان است که ھم ميخواھد ،ھم قادر است
و ھم بايستی زندگی فردی و اجتماعی
خويش را تغير دھد و آنرا مناسب با رشد
و ارتقاء طبيعی و اجتماعی خويش
گرداند .در اين صورت ھر انسانی بايد
جھت تغير و تحول دلخواه خويش در
زندگی از قبل طرح و برنامه داشته باشد.
در ھر طراحی و برنامه ريزی نيز تخيالت
و تصوراتی از آينده نھفته اند .در واقع
مابين زمان حال ،يعنی آنچه ھم اکنون
ھست و آينده ،يعنی آنچه ھنوز وجود
ندارد و بايستی بوجود آيد ،يک فاصله
زمانی وجود دارد .اين فاصله زمانی را ما
انسانھا بکمک زدن پلی بھم پيوند ميزنيم.
اين پل ھمان اميد است و بنای مستحکم
آن تنھا از طريق فعاليت و خالقيت ما
استوار ميگردد .بدينصورت که آيندۀ
آرزوئی و آرمانی ما تبديل به حال شود و
واقعيت زندگی ما گردد.
از جنبه روانشناسی نيز ھر اميد و
آرزوئی پيوندی عميق با تالش و کوشش
انسانھا جھت خوشبخت شدن دارد .اين
نيز امری بديھی است که ھر انسانی بطور
طبيعی آرزومند خوشبختی است .در
حقيقت مسير و جھت تمامی اميدھا و
آرزوھای انسان بسوی خوب زندگی کردن
و خوشبخت شدن است .زيرا ھر آنچه را
ما آرزو ميکنيم و تمنای تحقق آنرا داريم
و يا شيفتۀ در آغوش گرفتن آنيم،
بدينخاطر است که اميد داريم با رسيدن به
آن ،خوشبخت شويم .ھمۀ اميدھا و ّجد و
جھدھای انسان برای خوشبخت شدن نيز،
قانون زندگی و رسم طبيعت انسان است.
شاعر نامدار آلمانی ،فيريدريش شيلر
مينويسد:
" اميد جنونی تملق آميز نيست .در دلھای
اميدوار صدائی بلند اعالم ميکند :ما برای
زندگی بھتری ،تولّد يافته ايم! و ھر آنچه
را صدای دل گفت ،روح اميدوار را نمی
فريبد".
نه تنھا شاعران ،بلکه روانشناسان نيز
احساسی
تأکيدی فراوان نسبت به خصلت
ِ
اميد دارند .چرا که اميد داشتن به اينکه
در آتيه وضعيت دلخواه ما استقرار خواھد
يافت ،انعکاسش در درون ما ھمواره
ھمراه با احساسی از نيرو ،شھامت،
اعتماد و اطمينان نسبت بخود و زندگی
خويش است .ھر انسان اميدواری نه تنھا
احساس توانائی و قوی بودن ميکند ،بلکه
باصطالح احساس بال در آوردن و پرواز
کردن به اوج قله ھای سر کشيده به
آسمان را دارد.
روانکاو مشھور سوئيسی ،ورنا کاست،
 Verena Kastدر کتاب جديد خود ،با
نام " شادی ،الھام ،اميد" ،ابتدا شادی را
بمثابه اساسی ترين احساس و ياوری قابل
استفاده برای يافتن جنبه ھای مثبت
زندگی ،قلمداد نموده ،سپس پيوند محکم
و استوار مابين سه احساس مثبت
انسانی ،يعنی شادی ،الھام يا خالقيت و
اميد را جھت "بازسازی زندگينامۀ شاد"
تشريح ميکند .بنظر خانم کاست ،ھر
تجربۀ مثبتی که انسان ميکند ،غالباً نيز
سبب بروز شادی بعدی ديگری در او
خواھد گرديد" .بازسازی زندگينامۀ شاد"
بدين معنی است که ،حتی دوره ھای شاد
گذشته در زندگی ما ميتوانند بما ياری
رسانند تا ما شادی و خالقيت و اميد را
دوباره در درون خويش بازسازی کرده،
واقعيت زندگی خود گردانيم .او مينويسد:
" در تخيالت پُر اميد ما عشق و عالقه
نسبت به آتيه و شکوفائی شادی در آينده،
قابل تجربه ميشوند .اميد احساسی است
که در دوره ھای بحرانی زندگی نيز قابل
درک و تجربه است .در اين دوران تار

وسياه ،اميد به ياری ما می شتابد تا ما به
کمک آن ،مصائب پُر درد و رنج کنونی
خويش را بطور سازنده ای از سر
بگذرانيم".
حافظ شاعر نامی ما ايرانيان نيز در بيش
از ھقتصد سال پيش به اين خصلت بسيار
مھم اميد پی برده بود .او در غزلی بسيار
زيبا چنين ميسرايد:
صبح اميد که بُد معتکف پردۀ غيب
کو برون آی که کار شب تار آخر شد.
آن پريشانی شبھای دراز و غم دل
ھمه در سايۀ گيسوی نگار آخر شد.
باورم نيست ز بد عھدی ايام ھنوز
قصۀ غصه که در دولت يار آخر شد.
نقش پيوندھای اجتماعی در ايجاد اميد در
انقالب:
يکی از سئواالت اساسی در مورد اميد که
در علم روانشناسی طرح ميشود ،اين
سئوال است :چرا بعضی از انسانھا قادرند
در درون خويش اميد بوجود آورند و
ھمواره اميدوار باشند .اما عده ای ديگر
توانا باينکار نيستند؟ در واقع منشأ و
محل نمو و پرورش اميد در درون انسان
از کجا سرچشمه ميگيرد؟ پاسخی که باين
پرسش داده ميشود ،اينست:
ھر انسانی که دارای "روانی ايمن و
مطمئن" ،باشد ،توان پروريدن اميد در
درون خويش را نيز دارد .حال برای اين
پرسش که چگونه انسانھا دارای روانی
ايمن و مطمئن و يا روحی آسوده خاطر
خواھند شد و يا بلعکس چه عواملی سبب
عدم اطمينان روانی ميگردند؟ پاسخی که
داده ميشود ،معموالً روايتی است بس
دراز و پيچيده که خالصه و کوتاه آن
اينست:
تعداد کثيری از روانشناسان پژوھشگر
معتقدند که سه سال اول زندگی ھر کودکی
جھت يافتن اطمينان روانی و يا عدم
روانی مطمئن ،بسيار مھم و اساسی
ھستند .اگر کودک در اين سنين اوليه و
ابتدائی در پيوند با نزديکترين اشخاص
نسبت بخويش )،مثل مادر ،پدر ،خواھر،
برادر و يا ھر کس ديگری که رابطه ای
تنگ و صميمی با او دارد( تجارب مثبتی
را کسب کند ،در آينده و در واقع ھمۀ
زندگی خويش صاحب روانی ايمن و
مطمئن و روحی آسوده خاطر خواھد شد.
در اينصورت کودک پس از اين دوره و
سپس تا پايان عمرخود ،بجھت دارا بودن
روانی مطمئن ،توانا به داشتن اميد ،و
ھمواره اميدوار بودن است .اگر خالف اين
امر صورت گيرد ،يعنی در آن سه سال
اول پس از تولّد ،کودک در رابطه با
انسانھای ديگر تجارب بدی را حاصل
نمود ،صاحب روانی نا مطمئن شده ،در
نتيجه تا پايان عمر خود بطور مزمنی نا
اميد و يا کم اميد خواھد گرديد.
البته تعداد ديگری ازروانشناسان محقق،
"سلطۀ عميق" ابتدای زندگی ،يعنی آن
سه سال ا ّول کودکی را قبول ندارند و آنرا
"ميراث افکار فرويد" دانسته ،نوعی
"اسطوره کردن" دوران کودکی ميدانند.
اين عده از روانشناسان معتقدند که :يکی
از عالئم بسيارمھم در داشتن روانی ايمن
و مطمئن ،داشتن اعتماد است .ابتدا
اعتماد بخود ،باصطالح اعتماد بنفس ،و
سپس اعتماد به ديگرانسانھا و بطور کلّی
زندگی است .اعتماد نيز يکی از بيشمار
توانائيھای روان انسان است که در اثر
پيوندھای مناسب و خوب انسانی و
اجتماعی در فرد بوجود ميآيد .اين پيوندھا
که عمرشان به تمامی طول حيات فرد
ميرسد ،در ايجاد و استحکام روانی ايمن
و مطمئن و يافتن اعتماد نسبت بخود و
ديگران ،در نتيجه پيدايش اميد و
اميدواری ،نقشی عظيم دارند.
ميشائل بالينتMichael Balint ،
روانکاو اھل مجارستان اولين کسی بود
که در دھۀ پنجاه سال مسيحی در نتيجه
تجارب درمان روانی و تحقيقی خويش،
واژۀ بسيار مھم "اعتماد و اطمينان
اوليه" بزبان آلمانی  Urvertrauenرا
ساخت .اين واژه بيانگر اين امر مھم است
که ھر انسانی با اعتماد و اطمينانی اوليه
و يا باصطالح مادرزادی متولد ميشود.
اگر به اين اعتماد و اطمينان ذاتی نوزاد و
کودک از طريق تجاربش با اشخاص

از  18ﺗﺎ  31ژاﻧﻮﻳﻪ 2010
نزديک بخود ،آسيبی "عميق" نرسد .اين
کودک بعدھا نيز در زندگی فردی و
اجتماعی خود ھميشه صاحب اعتماد و
اطمينان خواھد ماند .اين اعتماد و
اطمينان را ھر انسانی ،ھمانطور که آمد،
ابتدا نسبت بخود و توانائيھای خويش
دارد و سپس نسبت بديگر انسانھا و
جامعه ای که در زندگی ميکند.
در اينصورت رابطه ای مستقيم ميان
روانی ايمن و مطمئن با پيوندھای انسانی
 اجتماعی ،اعتماد نسبت بخود و ديگرانو اميداری وجود دارد .در حقيقت داشتن
روح و روانی ايمن و مطمئن ،يعنی بخود
و ديگر انسانھا اعتماد داشتن ،در نتيجه
دارای روحی اميدوار بودن است .از ھمه
مھمتر آنکه اينھا ھمه مادرزادی ،يعنی در
ذات انسان نھفته اند ،بايد از آنھا مراقبت
و پاسداری نمود .اين مراقبت و پاسداری
نيز از طريق پيوندھای مناسب و خوب
انسانی و اجتماعی برای انسانھا مقدور
خواھند شد.
پس بطور خالصه و کوتاه ميتوان گفت که
پيوندھای انسانی و اجتماعی ھر فردی با
ديگران ،از ھمان اوان نوزادی و کودکی
او تعيين کننده ھستند .کيفيت اين پيوندھا
بما ميگويند که ما چگونه احساسی داريم،
چطور می انديشيم و عمل ميکنيم .از ھمه
مھمتر ،درجۀ اعتماد و اطمينان و اميد ما
در زندگی تا چه اندازه است .در حقيقت
نوع و چگونگی کيفيت پيوندھای انسانی
و اجتماعی در ايجاد اميد نقشی بسيار با
اھميت دارند .اينکه آيا اين پيوندھا بما
روانی ايمن و مطمئن و روحی آسوده
خاطر را ميدھند ،در نتيجه ما را توانا به
داشتن اميد ميکنند .يا آنکه در ما عدم
اعتماد و اطمينان ،و در نتيجه نااميدی
ايجاد ميکنند .بخصوص بھنگام عزم و
آھنگ دست زدن بکاری بزرگ و
سرنوشت ساز ،چون انقالب و تحول در
تمامی شئون اجتماعی ،بسيار حائز اھميت
ھستند.
ما ايرانيھا خوب ميدانيم و تجارب عظيم
سه انقالب در راه کسب آزادی و
مردمساالری در طول يک قرن گذشته بما
آموخته اند و می آموزند که استبداد در
ھر شکل و شمايلی که بخود بدھد ،دشمن
پيوندھای مثبت انسانی و اجتماعی است.
برای مثال اگر ما می بينيم که استبداد
واليت مطلقه فقيه در طی سی سال گذشته
درون و بيرون مرزھای ميھن ما ايران را
مملو از انواع دشمنی ھا و خصومتھای
کور کرده است .اولين و ابتدائی ترين دليل
اينکار ضربه زدن به کيفيت مثبت
پيوندھای انسانی و اجتماعی ما ايرانيان
است .کيفيت بد اين پيوندھا ما ايرانيان را
ملتی صاحب روح و روانی نامطمئن ،بی
اعتماد بخود و ھموطنان خويش وباالخره
ملتی مأيوس و نااميد نسبت به سرنوشت
خود و ميھن خويش ميگرداند.
تاريخ سياه و کارنامۀ اعمال رژيم واليت
مطلقه فقيه طی سی سال بما نشان داده اند
که :سالھای دوری مردم ايران از
يکديگر ،يعنی سالھای پيوندھای بد
انسانی و اجتماعی ،سالھای زندان و
مرگ و اعدام ،سالھای جنگ ھشت سالۀ
بنفع سلطه خارجی ،سالھای فرار مغزھا
از ايران ،سالھای سانسور وخفقان،
سالھای خشونت و خواھر و برادر ُکشی،
و باالخره سالھای تحقير و تھديد مدام
زنان و مردان ايران بودند .در حقيقت
جنون استبداد از دوستی و صفا و
صميميت ،از يگانگی و يکدلی و يکرنگی
مردم ايران با ھمديگر وحشتی بتمام دارد.
پس رابطه ای مستقيم ميان دوری مردم
از يکديگر ،عدم اعتماد و اطمينان نسبت
بخود و ديگران و نا اميدی فردی و ملی
وجود دارند.
جای ھيچ تعجبی نيست که تا پيش از
شروع جنبش سراسری ملت ايران عليه
جنون استبداد واليت مطلقه فقيه ،اکثر
جامعه شناسان ايرانی )و نه تنھا فقط
جامعه شناسان( با نگرانی زيادی صحبت
از فردگرائی بيمارگونه در ميان مردم،
خاصه جوانان ايرانی ميکردند .آنھا
ميگفتند و به درست ھم ميگفتند ،اگر اين
فردگرائی يا بھتر بگوييم تک روی ھای
جدا و بريده از ھم ادامه يابند ،پيوندھای
انسانی و اجتماعی در جامعۀ ايران دچار
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بند از بند گسيختگی شده ،در اثر زمان
جامعه ايران متالشی خواھد گرديد .چرا
که اگر پيوندھای انسانی و اجتماعی
بتدريج ضعيف و شکننده شوند ،پيوندھای
درونی گروھھای اجتماعی و سياسی نيز
دچار تالشی خواھند شد .در نتيجه رابطۀ
افراد جامعه با بنيادھای شش گانه
اجتماعی نيز بمرور زمان رو به زوال
خواھند گذارد .جنبش کنونی مردم ايران
اين وضعيت را بطور کلّی عوض کرد.
پيوندھای خوب اجتماعی که ھم اکنون به
يمن انقالب ملت بوجود آمده اند ،بايستی
روز به روز بيشتر و بھتر شوند .چرا که
بزرگی و اھميت وجه تجارب خوب
اجتماعی را در ايجاد اميد برای ھر جوان
ايرانی )و غير ايرانی( نميتوان باندازه
کافی قدر و ارج گذارد .بقول خانم ورنا
کاست در کتاب "شادی ،الھام و اميد":
"اميد و اعتماد از دل پيوندھای قابل
اطمينان انسانی و اجتماعی بوجود ميآيند
و رشد ميکنند .در حقيقت اميد و اعتماد
ما ،روز بروز بيشتر افزايش ميابند ،اگر
ما خود را در خدمت پيوندھای خوب و
مطمئن انسانی و اجتماعی قرار دھيم".
وجود و ھمگرائی سه احساس مثبت
فردی و اجتماعی ،يعنی اميد ،اعتماد و
اطمينان و روابط خوب اجتماعی ،برای
انقالب کنونی مردم ايران ،فوق العاده با
اھميت ھستند .ھر چه اين سه احساس در
درون ما ايرانيان بيشتر افزايش يابند و
رشد کنند ،ايران زودتر صاحب آزادی و
استقالل و جامعه ای مردمساالر خواھد
گرديد .ھر انسان ايرانی که خود پُر از
اميد و اعتماد و صميميت باشد ،در محيط
زيست اجتماعی خويش ،روابط و
پيوندھای مطمئن و ديرپائی را بوجود
ميآورد .اين فرد بجھت دارا بودن اين سه
احساس مثبت ،ھم خود پُر از شادی و
شعف است و ھم ديگران را در اين شادی
و شعف شريک خويش ميگرداند .بقول
روانکاوان ،اين فرد در درون ديگران
"اعتماد و اطمينان اوليه" را دوباره
بوجود خواھد آورد.
جامعه شناس فرانسوی ،برديو
 Bourdieuکه مبتکر واژۀ "سرمايه
اجتماعی" است ،اين واژه را در رديف و
ھموزن دو ثروت ملی ديگر ،يعنی
"سرمايه اقتصادی" و "سرمايه تحصيلی
يا علمی" قرار ميدھد .او معتقد است:
اينکه ملتی تا چه اندازه توانائی در ح ّل
مشکالت جامعه خويش دارد ،و ميتواند
بسرعت بر اين مشکالت غلبه کرده ،راه
رشد و پيشرفت خويش را ھموار کند،
بستگی تام به شبکه ھای روابط اجتماعی
خوب آن ملت دارد .شبکه ھای روابط
اجتماعی خوب و توانا ،حاصل عمر و
زندگی آفراد عضو آن شبکه ھستند .زيرا
که بناکردن يک شبکۀ اجتماعی مثبت و
باکفايت ،نياز به زمانی طوالنی ،احساسی
لطيف ،ھوشی خالق ،حافظه ای قوی،
توجه و احترام متقابل اعضاء شبکه
نسبت به يکديگر ،درک ديگری و باالخره
توانا بودن در لذت بردن از حيات و زندگی
دارد .در حقيقت تمامی آن خصائلی که
انسانھا را توانا به زيستی آزاد و مستقل
ميکند .و صد البته تمامی آن خصوصياتی
که مستبدين سر سوزنی از آنھا را ندارد.
برای علم روانشناسی اين سئوال بسيار
مھم و اساسی است :کدامين صفات و
خصلتھای انسانی ما ،شبکه اجتماعی که
ما عضو آن ھستيم و به آن تعلق داريم را،
توانا و قوی در ح ّل مشکالت جامعه و
ملت ميکند؟ آيا تحصيالت و درجۀ علمی
ما ،ثروتھا و توانائيھای اقتصادی ما و يا
مقام شغلی و حرفۀ ما ،اين توانائی را
بوجود خواھند آورد؟
آقای  Frieder R. Langاستاد دانشگاه
ارالنگن در شھر نورمبرگ آلمان که در
رشته روانشناسی و زال شناسی
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ﺟﻨﻮن اﺳﺘﺒﺪاد و
اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم )(5
شناسائی
) Gerontologieعلم
انسانھای سالخورده و پير( مطالعه و
تحقيق ميکند ،جواب سئوالھای باال را
اينگونه ميدھد:
"شخصيت ھر فردی در ايجاد شبکه
اجتماعی نقشی بسيار مھم دارد .اين
شخصيت بايستی دارای اين خصلتھا
باشد :انگيزه ھای استوار و ديرپا ،ھدفمند
و دارای اھداف طوالنی ،احساسی عميق
و توانائی در يادگيری و آموزش ديگران.
وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻨﻮﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻛﺎﻓﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎن رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺿﻴﺢ
داده ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ،
اﻳﻨﺴﺘﻜﻪ :اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮ آن ﻧﻮع ﺷﺒﻜﺔ
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﻓﺮدي آﻧﺎن ﺟﻮر آﻳﺪ .ﻓﺮﺿﻴﺔ اﺻﻠﻲ ﻣﻦ
اﻳﻨﺴﺖ :ﻫﺮ ﺷﺒﻜﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﺋﻴﻨﻪ
وار ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﻬﺎي اﻋﻀﺎي ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
ﻣﻴﺪﻫﺪ".
ﺧﺎﻧﻢ آﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ
ﺧﻮد ﺑﺎ آن  39ﺟﻮان در ﺳﻨﻴﻦ  18ﺗﺎ 22
ﺳﺎﻟﻪ ،ﻛﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺴﺮ
ﻣﻴﺒﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺘﻜﻪ:
اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼً
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻴﺮو ،اﻋﺘﻤﺎد ،اﻋﺘﻘﺎد و اﻣﻴﺪ
ﺑﺮاي ﺧﻮد را از رواﺑﻂ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴĤوردﻧﺪ .ﺑﻤﺪد اﻳﻨﻜﺎر
آﻧﺎن ﺑﺮاي ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻫﻲ اﺣﺴﺎﺳﻲ
و ﺟﺮﺋﺖ و ﺷﻬﺎﻣﺘﻲ ﻓﻮق ﺗﺼﻮر را ﻛﺴﺐ
ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
و ﺗﺄﻣﻞ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺘﻜﻪ:
"ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﻴﺪوار در ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺧﻮﻳﺶ در ﭘﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺷﺨﺎص
و اﻓﺮادي ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي
آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ اﻟﮕﻮ و ﭘﻴﺶ آﻫﻨﮓ را اﻳﻔﺎ
ﻛﻨﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﻴﺪوار از اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ و
ﭘﻴﺶ آﻫﻨﮕﻬﺎي ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻫﺪﻓﺪاري و
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي و ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﭘﻴﺮوزي و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﻓﺮا ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻨﺪ".
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬﻫﺎ:
Elizabeth Alexander: How to
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Saarbrucken 2008
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Hoffnung: 3 Bände, Suhrkamp
Verlag Taschenbuch, August
2009
Verena Kast: Freude,
Inspiration, Hoffnung. Patmos
Verlag. Düsseldorf 2008
C. Richard Snyder: Psychology
of hope. You can get dere from
there. Free Press, New York
2003
“Netzwerke sind eine
Lebensleistung” Interview mit
Professor Dr. Frieder R. Lang,
Psychologie Heute Juni 2008

ا ز  28دي ﺗﺎ  11ﺑﻬﻤﻦ 1388

»اﻃﺎق ﻓﻜﺮ« ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ و ﻧﻈﺎم رو ﺑﻪ
ﻣﻮت
اکنون نظام واليت فقيه رو به موت است
و نيروھا و ھوادارانش در حال ريزش اند.
بقول حسينينان نماينده قاتل مجلس " :ھر
روز ما مطرودتر و بیخاصيتتر .من خود
را موجودی شكسته خورده و سرخورده
میبينم "(١) .
درست در چنين شرايطی است که برخی
از جمھوری اسالمی خواھان مذھبی و
سکوالر ھراسان از مرگ اين مريض و
بروز تحول عمومی در جھت آزادی و
دمکراسی ،لباس پزشکی به تن کرده اند،
تا شايد مريض رو به موت را نجات دھند.
اين عده از آنجائی که شجاعت شفاف
گوئی ندارند ،خواسته ھای خود را با
رنگ و لعاب دمکراسی خواھی و پند و
اندرز حکيمانه بصورت بيانيه يا مصاحبه
و يا ارسال نامه به ايرانيان خارج کشور
بيان می سازند.
در چنين وضعيتی ،برخی از اين پزشکان
ناوارد و آزموده شده شروع به ترساندن
و تھديد مردم می کنند .يکی می گويد ،بله
اگر بيمار در گذشت ،ايران ميشود عراق
يا افغانستان .چرا معلوم نيست .البته
شاھنشاه آريامھرھم می گفت با رفتن من
ايران چند پاره ميشود ومی شود
ايرانستان.
پزشک ديگری می گويد ،اين مريض در
حال فنا که اتفاقاً مبتال به بيماری حاد
ھاری است برای نجات خود حاضر است
يک ميليون نفر را بکشد .البته اين
مھندس که امروز لباس پزشکی بتن کرده
و سنی ھم ازايشان گذشته است يا عدد و
رقم را فراموش کرده است يا فکر می کند
مردم مور و ملخ ھستند و ھمه ايرانيان و
جھانيان بی غيرت و بی عار شده اند و
دست روی دست می گذارند تا شاھد
آدمخواری بيماری که در حال موت است
شوند.
در اين حيص و بيص ،آقای موسوی
بيانيه ناروشن خود را صادر کرد که در
بند اول اش با قبول دولت احمدی نژاد،
فقط از اين دولت می خواھد که به مجلس
و قوه قضائيه پاسخگو باشد .در اين
بيانيه نه حرفی از استعفا و بر کناری
احمدی نژاد است و نه تقلب و عدم
مشروعيت حکومت احمدی نژاد که ايشان
بعد از کودتای انتخاباتی بارھا از آن سخن
رانده است و نه به محاکمه کشيدن
جنايتکارانی که مردم را مورد سرکوب و
تجاوز جنسی قرار داده اند و آنانرا در
عرض  ٨ماه گذشته به قتل رسانده اند.
عالوه بر اين بدعت جديدی ھم گذاشته و
قوه قضائيه را که کاری جز قضاوت ندارد
وارد سياست کرده است تا مصيبتی بر
مصيبتھای مردم ايران بيافزايد .برای
اينکه شک و شبھه برطرف شود اين بند
از بيانيه را باھم چندين بار مرورمی
کنيم:
"اعالم مسئوليت پذيری مستقيم دولت در
مقابل ملت و مجلس و قوه قضائيه به
نوعی که از دولت حمايت ھای غيرمعمول
در مقابل کاستی ھا و ضعف ھايش نشود
و دولت مستقيما پاسخگوی مشکالتی
باشد که برای کشور ايجاد کرده است .به
يقين اگر دولت کارآمد و محق باشد خواھد
توانست جواب مردم و مجلس را بدھد و
اگر بی کفايت و ناکارآمد بود مجلس و قوه
قضائيه در چھارچوب قانون اساسی با او
برخورد خواھند کرد (٢) ".
دولت ذکر شده و موجود در ايران بجز
دولت احمدی نژاد که وی قبالً او را
نامشروع و غير قانونی و متخلف معرفی
کرده است ،کس ديگری است؟
آقای کروبی ھم بيانيه ای در تاريخ ٢١
دی  ١٣٨٨صادر کرده است و تالش
نموده است به روشنی جنايات انجام شده
نظام نسبت به مردم را افشاء و بيان
سازند و از حقوق مردم دفاع نمايند .ولی
ايشان ھم در بيانيه خود برخوردی به
دولت احمدی نژاد نکرده و از استعفا يا
برکناری احمدی نژاد حرفی به ميان

نياورده است اما پاييندی خود را به اصل
واليت فقيه و رژيم جمھوری اسالمی که
عامل بدبختی و سيه روزی ايران و
ايرانيان است اعالم می دارد ) .(٣اما تا
حدودی می شود فھميد که چرا آقای
کروبی اعالن وفاداری به واليت فقيه و
اصل جھموری اسالمی کرده است .چيزی
که قابل فھم نيست ،بيانيه برج عاج
نشينان خارج از کشور است.
دو روز بعد از صدور بيانيه آقای مير
حسين موسوی ۵ ،تن از پژوھشگران
مذھبی بيانيه ای صادر کردند و در١٠
بند آن ،خواسته ھای حداقلی برای جنبش
سبز معين می کنند که در اين بيانيه چند
ابھام وجود دارد )(۴
اين آقايان بيانيه خود را با اين تيتر شروع
می کنند " خواستھای حداقلی جنبش
سبز" ولی در بيانيه می نويسند »ما
ضمن حمايت کامل از مواضع رھبران
جنبش در داخل کشور )موسوی ،کروبی و
خاتمی( روايت خود را از خواسته ھای
بھينه جنبش سبز مردم ايران در اين
مرحله به شرح ذيل اعالم می کنيم .«:تيتر
بيانيه با اين جمله در تضاد است .اگر آنان
روايت خود را اعالم می کنند پس تيتر
بيانيه اشان چيز ديگری بايد باشد .اگر اين
تيتر را انتخاب می کنند بايد روشن سازند
چه کس و يا کسانی آنان را نماينده جنبش
مردم کرده است که از طرف مردم به خود
حق می دھند برای آنان تعيين تکليف کنند
و کف خواسته ھايشان را بيان دارند؟.
آقايان موسوی و کروبی بارھا گفته اند ما
رھبری جنبش را در دست نداريم.
بطوريکه آقای موسوی در بيانيه ھفده
خود بصراحت اعالم می دارد حتی ما )
خودش و کروبی( برای تاسوعا و عاشورا
اعالميه و بيانيه ای برای تجمع مردم
نداده ايم .و ايشان بارھا گفته اند جنبش
سبز نماينده ندارد .آيا درست است شما
ھمان خط ناشايسته رھبران خيالی ،چون
آقايان مخملباف و محسن سازگارا را در
پيش گيريد و خود را نمايندگان يا اطاق
فکر خود خوانده جنبش سبز در خارج از
کشور معرفی کنيد؟ ممکن است جنبش
روزی سخنگو داشته باشد ولی اين
مردمند که سخنگويان خود را انتخاب
خواھند کرد و نه اينکه کسانی خودشان را
سخنگو قلمداد کنند.
آقای مھاجرانی سخنگوی جمع  ۵نفره،
در مصاحبه با جرس در روز  ٢٠دی،
ھدف صدور اين بيانيه را تشکيل اطاق
فکر جنبش سبز معرفی می کند .اين گروه
عالوه براينکه بدون اجازه مردم و
جنبش ،اطاق فکری برای آنان ساخته اند؛
بدون اجازه حتی بقول خودشان رھبران
جنبش ) موسوی ،کروبی و خاتمی( اطاق
فکری برای جنبش آزاديخواھانه مردم
ايران تشکيل داده اند تا از اين طريق آنرا
رھبری و مھار سازند .بعد وقتی جرس از
او می پرسد چرا با ديگر نيروھا ھمکاری
نکرده ايد؟ ايشان بطرزی که در خور
ايشان است ،نيروھای دمکرات را با
مجاھدين و سلطنت طلبان مقايسه می کند
و در جای ديگر که فھميده ،بند را به آب
داده است .می گويد :ما سخنگوی
نيروھای غير مذھبی نيستيم .تو گوئی که
ھمۀ مذھبيون سمت نمايندگی و بلند گوی
خود را به اينان سپرده اند.
آقای مھاجرانی شما پنج نفر می توانيد
تنھا سخنگوی خود باشيد .مدعی بودن
اطاق »فکر جنبش سبز« از طرف شما ۵
تن چيزی بجز ھژمونی طلبی نمی تواند
باشد .اگر شما به دمکراسی وآزادی
اعتقاد) يک تن يک رأی( داشتيد ،جنبش
را از ھژمونی طلبی مصون نگه می
داشتيد .بياد بيآوريد بعد از انقالب ۵٧
ھژمونی طلبی کرديد و ارمغان اعمال اين
چنينی شما ،استقرار  ٣٠سال استبداد در
ايران است که بياری و ھمت ايرانيان
امروز نظام استبدادی واليت فقيه
جمھوری اسالمی شما در حال مرگ است.
به کجا می رويد؟ شما فکر می کنيد باز ھم
می شود دگر بار ستون پايه ھای قدرت را
تشکيل داد و استبداد را به شکل ديگری
بر مردم حاکم کرد؟ .مطمئن باشيد مردم
ايران ھم از نظر تجربه و ھم از نظر
دانش  ٣٠سال است آموخته اند که آزادی
انديشه با اين روش نميشه و ديگر اجازه
نخواھند داد با حرفھای رنگ ولعاب
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دارشده شما استبداد ديگری در لباس
اصالحات بر آنان حاکم گردد.
عليرغم اينکه بارھا و بارھا آقايان
موسوی و کروبی بدرستی مدعی شده اند
که رھبری جنبش سبز را بعھده ندارند.
شما پنچ تن ابراز می داريد که رھبری
جنبش سبز در دست آقايان موسوی،
کروبی و خاتمی می باشد .سئوال اينجا
است چگونه بند اول بيانيه شما با بند اول
بيانيه رھبرتان در تضاد است؟ .آقای
موسوی در بند اول بيانيه خود دولت
احمدی نژاد را برسميت می شناسد و شما
در بند اول بيانيه خود خواھان استعفا و
برکناری احمدی نژاد ھستيد .چگونه
ممکن است شما اطاق فکر جنبش سبز
برھبری موسوی باشيد ولی نظر او را
قبول نداشته باشيد؟ .شما در واقع نظر
رھبر خود را نقض کرده ايد .نکند شما
عقل منفصل آقايان ھستيد و آنان پيرو
شما ھستند؟
شما خود را بدون اجازه مردم اطاق فکر
جنبش سبز ناميده ايد .اوالً بايد برای مردم
روشن سازيد از طرف چه کس و کسانی
و ارگانی در داخل يا خارج ازکشور اين
ماموريت به شما واگذار شده است؟ .و
ثانيا ً وقتی می گوئيد » :به رسميت
شناختن حق فعاليت قانونی احزاب
سياسی ،جنبش دانشجوئی و زنانNGO ،
ھا و نھادھای مدنی ،اتحاديه ھای مستقل
کارگران و کارمندان ،و حق تجمعات
اعتراضی مسالمت آميز مطابق اصل ٢٧
قانون اساسی « .آيا واقعا ً متوجه ھستيد
چه می فرمائيد؟ اصل  ٢٧قانون اساسی
به تمام اين اعمال اجازه می دھد بشرطی
که مخل به مبانی اسالم نباشد و دقيقا ً اگر
حکومتگران امروز به موسوی و کروبی
اجازه تظاھرات نمی دھد ،بدين خاطر است
که به آنان می گويد تظاھرات شما مخل
مبانی اسالم می باشد.
شما در واقع با قبول اصل تبعيض برانگيز
 ٢٧قانون اساسی دوباره می خواھيد
فرمول خودی و غير خودی را زنده نگه
داريد و آحاد ملت را به مسلمان و غير
مسلمان تقسيم کنيد و باز ھم تبعيض
فردی ،دينی  ،قومی و جنسيتی بر قرار
سازيد .شما حتی حاضر نيستيد درزمانی
که زنان ايران دليرانه با استبداد مذھبی
مبارزه می کنند و در اکثر تظاھرات نقش
رھبری را بعھده دارند؛ در بيانيه تان
بطور مشخص از حقوق پايمال شده اين
شيران و اقوام ايرانی بگوئيد .برای
اينکه عمق تفکر تقسيم احاد ملت به
خودی و غيرخودی شما  ۵نفر را باز کنم
به پاسخ آقای مھاجرانی نماينده باصطالح
اطاق فکر جنبش سبز با جرس رجوع می
کنم(۵) .
» او در پاسخ به اين سوال که چرا از
نيروھای سکوالر در ميان امضاکنندگان
اين بيانيه نيستند می گويد :ما نمی توانيم
نگاه به داخل و ملت ايران را فراموش
کنيم .اکثريت قوی و قاطع ملت ايران دين
باور ھستند و روی سخن اصلی ما با آنان
است .کسانی که گرايش غير دينی دارند،
سخنگويان خود را دارند .ما سخنگويان
چنان جمعيتی نيستيم ) «.تاکيد از ف – ر(
شما در آخر می فرمائيد » نپذيرفتن اين
خواستھای بھينه جنبش سبز ،و افزودن
سرکوب و ارعاب نه تنھا ما را از بحران
عبور نخواھد داد ،بلکه ايران را در
بحران عميق تری فرو خواھد برد ،و
تبعات سھمگينی از پی خواھد آورد ،که
مسئوليتش با "صاحب واليت مطلقه"
است«.
چه وحشتی از تحول و جنبش عموم مردم
داريد؟ شما کدام بحران را می خواھيد با
خامنه ای حل کنيد؟ خامنه ای اگر بحران
حل کن بود که ديگر سيد علی خامنه ای
نبود و تقلب نمی کرد و اجازه نمی داد
دزدان و جنايت کاران بر مردم حکومت
کنند.
آقای کديور شما اينھمه مطالب و
سخنرانی در مورد جباريت و عدم
مشروعيت آقای خامنه ای نوشته و گفته
ايد .اکنون بعد از عاشورا چه رخ داده
است که از ھمين آدم جائر می خواھيد به
مردم آزادی دھد و حقوق مردم را رعايت
کند .آيا شما فرياد مردم را که می گفتند "
سيد علی يزيد شده /روی يزيد سفيد
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شده" را يا " خامنه ای قاتله واليتش
باطله" رانشنيديد؟
آقای گنجی شما در خارج کشور بساطی
به پا کرديد که بله قصد داريد آقای خامنه
ای سلطان حاکم را بعنوان جنايت کار
رسمی به دادگاھھای بين المللی بکشانيد.
حال چه شده است که آنھم بعد از حماسه
عاشورای مردم ايران و شعار"اين ماه
ماه خونه /سيد علی سرنگونه" و وارد
شدن جنبش آزاديخواھانه به فاز جدی
تری يکمرتبه يادتان آمده از ايشان
بخواھيد ھم انتخابات آزاد برگزار کند وھم
بحران را حل کند .به ھمين سادگی گفته
خود مبنی بر اينکه در نظام سلطانی
برگزاری انتخابات آزاد ميسر نيست را
فراموش کرده ايد؟ .پس اجرای حقوق
بشر و جنايت عليه بشريت تکليف اش چه
ميشود؟ خدا عالم است پشت پرده چه می
گذرد.
ھموطنان محترم گروه  ۵تن ،اعمال و
بيانيه ھای شما تنھا روايتتان از
خواستھای حداقلی نيست بلکه تحميل
روايت شما بر ديگران است .تشکيل
خودسرانه اطاق فکر جنبش سبز و تيتر
بيانيه شما ثابت می کند که شما باز ھم
بدنبال ھژمونی طلبی و خود محوری
ھستيد.
ھژمونی طلب ھستيد زيرا تالش داريد
جنبش سبز را فقط مذھبی و اصالح طلب
وانمود کنيد .شما ھژمونی طلب ھستيد
زيرا با ناديده گرفتن حضور غير اصالح
طلبان در جنبش آنانرا نفی می کنيد.
ھژمونی طلب ھستيد زيرا اصرار می
ورزيد که جنبش آزاديخواھانه مردم ايران
يک رنگ دارد و طرفدار اصالح طلبان
است و ديگران نقشی در آن ندارند.
ھژمونی طلب ھستيد زيرا ھمين عمل را
بعد از انقالب  ۵٧انجام داديد و استبداد
فراگير را بر ايران حاکم کرديد و خود
شکست خورديد .لشکر شکست خورده
قدری ھم بايد فروتنی را بيآموزد.
ھژمونی طلب ھستيد زيرا ...تا کی می
خواھيد به ھژمونی طلبی ادامه دھيد؟
ادامه دھيد اما بدانيد :اين ره که تو می
روی به ترکستان است.
شما با تشکيل اطاق فکرتان می خواھيد
نظام در حال موت را نجات بدھيد و قصد
داريد بنام مردم و جنبش آنان با سيد علی
خامنه ای وارد گفتگو شويد؛ چون با
تحول عمومی در ايران و بر قراری
دمکراسی مخالف ھستيد .و بخوبی آگاه
می باشيد ،وقتی کشور بسوی استقالل
وآزادی تحول پيدا کند ،امتيازھای گذشته
از بين خواھد رفت و شما ھم مثل آحاد
ديگر مردم خواھيد شد.
به شما فرزانگان پيشنھاد می کنم ھمچون
رھبرانتان آقايان موسوی ،کروبی و
خاتمی ھدف و نظر خود را صادقانه،
شفاف و روشن با مردم در ميان بگذاريد
و بگوئيد جمھوری اسالمی را می خواھيد
و قصد داريد ايران و ايرانيان را به دوران
"طالئی" خمينی بر گردانيد .تا الاقل فردا
بعنوان سازشکاری و خيانت به جنبش
مردم مورد پرس و جو قرار نگيريد.
سر افراز و پيروز باشيد
Fa_rastgou@yahoo.com
http://www.akhbar(1
rooz.com/article.jsp?essayId=2
6337
http://www.akhbar-(2
rooz.com/article.jsp?essayId=2
6184
http://asre-(3
nou.net/php/view.php?objnr=7
731
http://www.akhbar(4
rooz.com/article.jsp?essayId=2
6240
http://enghelabe-(5
eslami.com/akhbare-roz/Kh-3100110.htm
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آﻗﺎي ﺧﺎﺗﻤﻲ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ
"ﻏﻠﻄﻲ" ﻛﺮدﻧﺪ و
"ﺧﻼﻓﻲ" ﮔﻔﺘﻨﺪ؟
اما به اين امر که اين دو با ھم در
تناقضند ،ھيچ اشاره ای نکرد .او در
سخنان خود ،الاقل بخشی که توسط
خبرگزاری ھا نشر يافته است ،حق
اختالف نظر که يکی از حقوق مردم است
را ،با صغرا و کبرا چيدن ناشی از طبيعت
وسط بازی ،ناديده گرفته واين حق را با
محکوم دانستن" اقليت و چند نفری" که
شعار او را نميدھند نقض ميکند.
ميگويد »:ما انقالب بزرگی داشتيم که از
دل آن نظامی به نام جمھوری اسالمی
درآمد که مورد قبول ما بوده و به آن
افتخار کرده و میکنيم و شعار اصلی ما
ھم اين بوده ،ھست و خواھد بود که
"استقالل ،آزادی و جمھوری اسالمی".
ھيچ چيز ديگرھم شعار ما و اکثريت قاطع
مردم نيست .........افراط گرايی و
ساختارشکنی برای ھمه بد است .ھمه بايد
آن را محکوم کنند حتی اگر چند نفر شعار
ساختارشکنانه بدھند اين بايد محکوم
شود«.
آقای خاتمی! اگر به قول شما ،عده ای
ولو قليل حتی چند نفر ،نظری به غير از
نظر اکثريتی داشته باشند که شما خود را
"سخنگوی" آنھا کرده ايد ،بايد
محکومشان کرد؟ اوال شما از کجا به اين
رسيده ايد که اينان اقليتند واين "اقليت"
با استناد به چه قانونی محکومند و اندازه
اين محکوميت چيست؟ شما کسی نيستيد
که ندانيد ھرگاه مردم ايران آزادی را باز
يابند ،اين نظر شما است که اقليت ناچيزی
طرفدار آن می شوند .با تمامی تھديدات و
تحديدات که از سوی عوامل سرکوب
اعمال ميشود ،جمعيتی شجاع حقوق خود
را طلب ميکنند که تعداد آنھا نيز کم
نيست .حال شما فکر ميکنيد اگر دستگاه
سرکوب نبود ،تعداد معترضين به سياست
ھای سرکوبگرانه که خواھان بر قراری
آزادی و نافی ديکتاتور بودند و به خيابان
ميرختند چه اندازه بود و چه در صدی از
آنھا به واليت فقيه آن ھم از نوع مطلقه
آن باور داشتند؟ .آگاھی مردم به يمن
استمرار جنبش و مقاومتشان در طی
نزديک به ھفت ماه به خواسته ھای
جنبش شفافيت بخشيده و امروز ديگر از
رای من کجاست عبور کرده است و ھر
روز شفاف تر نيز خواھد شد .امروز ديگر
چه کسی رئيس جمھور باشد مسئله
نيست .ديکتاتوری ،يعنی قدرت مطلقه
نشانه است و سران نظام خود نيز به اين
نتيجه رسيده اند و ميترسند وگرنه اين
ھمه کشت و کشتار و دستگيری و شکنجه
افراد از چه روست؟
بخشی از جامعه نيز که دايره امکان را در
محدوده نظام ميديد بيشتراز پيش در می
يابد که در چارچوب اين نظام اصالح
ممکن نيست و ساختار استبداد که کبر و
غرور مستبد بيانگر آنست ،مانع و رادع
اصلی است .و اما اين "اکثريتی" که شما
بدان اشاره داريد که به جمھوری اسالمی
رای دادند آيا به آنچه امروز در ايران،
جمھوری اسالمی ناميده ميشود رای
دادند؟ به گفته مرحوم آيتا منتظری اين

نظام که ،نه جمھوری است و نه اسالمی.
زمانی که مردم در سال  ۵٨به پای
صندوق ھای رای رفته و به جمھوری
اسالمی رای دادند ھنوز نه صحبتی از
واليت فقيه بود و نه اکثريت مردم چنين
مقوله ای را می شناختند .در آن زمان
پيش نويس قانون اساسی ،بنا بر حق
حاکميت مردم داشت .لذا حتی از سوی
اھل فن نيز به جز مواردی ،مورد تائيد
بود .ايراد و اشتباه و کار غلط از زمانی
شروع شد که به جای حاکميت مردم،
واليت فردی فقيه ،مبنا قرار گرفت و آقای
خمينی بر خالف اخالق به زير تمامی
تعھدات خود که با مردم بسته بود زد وبا
عبوراز" ميزان رای مردم است" به
"اگرھمه بگويند آری من ميگويم نه"
استبداد و خود رايی را پيشه کرد .شما اين
چيز ھا را خوب ميدانيد اما وسط بازی و
حقيقت را به پای مصلحت ذبح کردن به
شما اجازه بيان حق را نميدھد و گرنه پس
از ھشت سال که نقش تدارکاتچی ولی
مطلقه را عھده دار بوديد و پس از
تجربه ،ميدانستيد و ميگفتيد که آنانی غلط
کردند و خالف گفتند که واليت فقيه و بد
تر از آن واليت مطلقه فقيه را به مردم
ايران تحميل کردند و سپس به حکم
حکومتی آن تن در دادند نه مردمی که از
روی آگاھی و دانش به اين نتيجه رسيده
اند که تا ملتی سرنوشت خويش را بدست
نگيرد روی آسايش نبيند .و نمی گفتيد»:
حاال بر فرض کسی و جريانی و گروه
کوچکی ،غلطی کرده و خالفی گفته و
ساختارشکنی کرده ،آيا منصفانه است
بھترين دوستداران اسالم ،انقالب و مردم
و امام متھم شوند که اينھا ضد اسالم و
ضد نظامند؟« .شما چرا ھمواره انقالب و
اسالم را با نظام يکی می کنيد و اگر کسی
گفت بابا ما اين نظام مستبد را نميخواھيم،
ضد اسالم و ضد انقالب است .روی چه
حسابی خودتان و آنانی که نظام را قبول
دارند بھترين دوستدار اسالم و انقالبيد؟
بھتر نيست راست بگوئيد يعنی فقط
بگوئيد بھترين دوستدار امام و نظام
ھستيد؟ کاری که سران اين نظام طی سی
سال با انقالب و اسالم کردند از سر
دوستداری انقالب واسالم بوده است؟ .اين
تقديس خشونت از جانب بانيان نظام که
ھيچ ربطی به انقالبی که گل را بر گلوله
پيروز کرد و اسالمی که بيان گر خشونت
زدايی بود ،ساختار شکنی نيست اما اگر
مردمی به خيابان بريزند و حق حاکميت
خود را که از سوی مشتی زورگو به
سرقت رفته طلب کنند ساختار شکن و
محکومند؟ ميگوئيد» :وقتی میگوييم
جمھوری اسالمی يعنی مردم محور و
مدارند ،اصال نفس جمھوريت و مردم
ساالری يعنی پذيرش "غير" .در استبداد
مدار و محور "من" است و "غير از
من" يا بايد تسليم شود و يا حذف .اين
محتوای معنوی استبداد در طول تاريخ
است «.آن به قول شما ،اقليتی که خواھان
تغييرند و يا به عبارت شما و دوستانتان

دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﺑﻨﻲ ﺻﺪر در
 97ﺳﺎﻟﮕﻲ درﮔﺬﺷﺖ
ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﻴﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﺗﺒﺮﻳﻚ
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮروز ﭘﻴﺎم اﻣﻴﺪ ﺑﻮد .او اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻴﺰﻧﺪ و آزادي را ﺑﺎز
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ .اﻳﻨﻚ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان در
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ ﺗﺴﻠﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ
دﻫﻢ ﻛﻪ او ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ را در
ﻫﻴﺠﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ اﻳﺮان را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و در اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي ،زﻳﺴﺘﻪ .ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺎر ،در
ﻋﻤﺮ ﺧﻮﻳﺶ ،دﻗﻴﻘﻪ ﻫﺎﺋﻲ را ﮔﺬراﻧﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﻗﺮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﻴﺪم اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﺪان
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ،ﺧﺎﺻﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن،
ﺳﺨﺖ ﻛﻮﺷﻲ و ﭘﻲ ﮔﻴﺮي و وﻃﻦ
دوﺳﺘﻲ او را ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و
ﻫﻤﻮاره در ﺧﺪﻣﺖ اﻳﺮان و ﻣﺮدم اﻳﺮان
ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
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ساختار شکنند ،در مردمساالری مورد
نظر شما "غير" ھم محسوب نميشوند و
بايد محکومشان کرد؟ دراين گفتار شما
تناقض نيست؟ وقتی ميگوئيد» :اصال
مگر تمام فرياد و ادعای ما اين نبود که
قانون اساسی که چارچوب نظام و خون
بھای مردم است بايد در جامعه پياده شود؛
قانون اساسی با ھمه لوازم و ضوابطش؛
نه بخشی از آن .ھم اصل واليت فقيه که
در قانون اساسی است مورد قبول و
احترام ماست و ھم فصل سوم قانون
اساسی که در باب حقوق ملت است «.چرا
روشن بيان نميکنيد که منظور شما از
اصل واليت فقيه ،واليت مطلقه است و يا
به نظر مرحوم آيت ﷲ منتظری که به
نظارت قائل بود و واليت مطلقه را از
مصاديق شرک ميدانست رسيده ايد؟ اگر
به واليت مطلقه قائليد که در دوران ھشت
ساله رياست جمھوری چنين بود ،خوب
اين با حقوق مردم ھمخوانی ندارد و حتی
طبق قانون اساسی قبل از باز نگری که
واليت فقيه مطلقه نشده بود ،حقوق مردم
مشروط به »موازين اسالمی« است که
تفسير آن با ولی فقيه و زير مجموعه
تحت فرمان او است و سخن او فصل
الخطاب .حاال اگر واقعا شما راست
ميگوئيد و خواستار مردمساالری و به
قول خودتان مردمساالری دينی که درآن
حقوق مردم رعايت شود و حق تعيين
سرنوشت مردم با خود آنھا باشد ھستيد،
مگر راھی به غير از حذف ھرگونه واليت
از مطلقه وغير مطلقه از قانون اساسی و
کم کردن سايه خفقان آور آن از سر مردم
ايران سراغ داريد؟ اگر نه ،خوب شما ھم
ساختار شکنيد و اگر آری ،لطف کرده
شما ھم بيانيه ای بدھيد و راھکارھای
خود را برای برون رفت از اين بحران
ايران بر باد ده بدھيد .اما با روشنی و
شفافيت تا ماھم بدانيم که از راه معجزه
چگونه ميشود واليت مطلقه فقيه را با
حق حاکميت مردم آشتی داد؟!.
jmpaknejad@yahoo.fr

دﻛﺘﺮ ﺧﺴﺮو ﻓﺮﺷﻴﺪ ورد در
ﮔﺬﺷﺖ
»شادروان خسرو فرشيد ورد در سال
 ١٣٠٨در مالير متولد شد .تحصيالت
ابتدايي و متوسطه را در شھر زادگاھش
به پايان رسانيد و وارد دانشگاه تھران
شد و در رشته زبان و ادبيات فارسي
تحصيل كرد و در سال  ١٣۴٢با ارائه
پاياننامه دكتراي خود با عنوان »قيد در
زبان فارسي و مقايسه آن با قيود عربي و
فرانسه و انگليسي« مدرك دكتراي خود را
در رشته زبان و ادبيات فارسي دريافت
كرد .از سال  ١٣۴٣در دانشگاه اصفھان
تدريس كرده و در سال  ١٣۴٧به
دانشگاه تھران آمد و از آن پس تا ھنگام
بازنشستگی استاد دانشگاه تھران بود«.
زنده ياد خورشيد ورد می گويد» اگر چه
دوستداران ادبيات کھن ايران ،ارزش
چندانی برای نظم و نثر امروز قائل
نيستند ،اما ادبيات معاصر فارسی –
صرف نظر از برخی زياده روی ھا و
انحراف ھايش  -يکی از بارورترين
ادوار ادبی ماست و لبريز است از نو
آوری ھا و ابداعات دالويز ،خواه درشعر
و خواه در نثر ،از آنجا که ادبيات سايه
اجتماع و مردم است ،پس ادب اين روز
گار ھم انعکاسی است از مسايل اجتماعی
امروز و در نتيجه از ادبيات گذشته با
روح معاصران سازگارتر است ،زيرا
بسياری از بخشھای ادبيات قديم مربوط به
قديم است و چنگی به دل امروزيان نمی
زند .مثال برخی از آثار و اساطير کھن،
امروز در شمار خرافات و امور غير قابل
باور در آمده است .در حالی که ادبيات
معاصر زنده ترين قسمت ادب مملکت
است و آئينه ای است که ھر کس به
آسانی می تواند تصوير دردھا و رنجھا
و آرزوھای خود را در آن ببيند .آری در
ادبيات امروزاست که مسايل امروز را می
توان يافت ،مسايلی مانند قانون ،آزادی،
برابری ،ترقی ،تمدن ،دانش ،صنعت،
مبارزه با استعمار ،نبرد با جھل و
خرافات ،مقاومت در مقابل زور ،عشق
به ميھن ،شھادت ،توجه به ستمکشان و
محرومان و مستعضفان ،بی گمان در ادب
اين روز گار ،مسايل اين روزگار منعکس
می شود و در ادبيات گذشته مسايل
گذشته«.
»تخصص اصلی خسرو فرشيدورد دستور
زبان و نگارش فارسی بود و در نقد ادبی
و سبک شناسی نيز صاحب نظر بود.
عالوه بر مقاالت متعدد ،از او بيش از
شانزده عنوان کتاب در ھمين زمينه ھا و
ھمچنين دو مجموعه شعر با عنوانھای
"حماسه انقالب" و "صالی عشق"
برجای مانده است .کتاب "صالی عشق"
عالوه بر مجموعه اشعار ،حاوی مقدمه
ای در معرفی شعر فارسی امروز نيز
ھست.
»خسرو فرشيدورد بيشتر زندگی خود را
در تنھايی سپری کرد و با اينکه شخصيتی
گوشه گير داشت ،به نغزگويی و شوخ
طبعی مشھور بود .از او فرزندی جز
آثارش به يادگار نمانده است«.
شادروان خسرو فرشيد ورد بغيير از
تسلط به زبانھاي عربي و فرانسه ،آشنائی
زيادی با زبانھاي انگليسي ،پھلوي،
اوستا و فارس باستان داشت از دكتر
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فرشيد ورد آثار ،كتابھا و مقاالت
متعددي را تأليف نموده است .از جمله :
کتابھا -١ :دستور برای لغت سازی
فرھنگ پيشوندھا و پسوندھای فارسی
ھمراه گفتارھايی درباره دستور زبان
فارسی  -٢،گفتارھايی درباره دستور زبان
فارسی -٣ ،عربی در فارسی-۴ ،
پژوھشی در دستور تاريخی زبان فارسی،
فعل و گروه فعلی و تحول آن در زبان
فارسی -۵ ،دستور مختصر تاريخی زبان
فارسی -۶،مساله درست و غلط ،نگارش
و پژوھش در زبان فارسی -٧ ،جمله و
تحول آن در زبان فارسی -٨ ،تاريخ
مختصر زبان فارسی از آغاز تا کنون -٩
پيرامون ترجمه )مجموعه مقاالت( -١٠
دستور مفصل امروز بر پايه زبانشناسی
جديد :شامل پژوھشھای تازه ای درباره
آواشناسی و صرف و نحو فارسی معاصر
و مقايسه آن با قواعد دستوری انگليسی
و.....

غزلی از خسرو فرشيدورد
اين خانه قشنگ است ولی خانه من نيست
اين خاک چه زيباست ولی خاک وطن
نيست
آن کشور نو ،آن وطن دانش و صنعت
ھرگز به دل انگيزی ايران کھن نيست
در مشھد و يزد و قم و سمنان و لرستان
لطفی ست که در کلگری و نيس و پکن
نيست
در دامن بحر خزر و ساحل گيالن
موجی ست که درساحل دريای عدن نيست
در پيکر گلھای دالويز شميران
عطری ست که در نافه آھوی ختن نيست
آواره ام و خسته و سرگشته و حيران
ھرجا که روم ھيچ کجا خانه من نيست
آوارگی و خانه به دوشی چه باليی ست
دردی ست که ھمتاش در اين دير کھن
نيست
من بھر که خوانم غزل سعدی و حافظ
در شھر غريبی که در او فھم سخن نيست
ھرکس که زند طعنه به ايرانی و ايران
بی شبھه که مغزش به سر و روح به تن
نيست
پاريس قشنگ است ولی نيست چو تھران
لندن به دالويزی شيراز کھن نيست
ھر چند که سرسبز بود دامنه آلپ
چون دامن البرز پر از چين و شکن نيست
اين کوه بلند است ولی نيست دماوند
اين رود چه زيباست ولی رود تجن نيست
اين شھر عظيم است ولی شھر غريب
است
اين خانه قشنگ است ولی خانه من نيست
روانش شاد

