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اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
در ﺑﺎره ﺑﺤﺚ آزاد در ﻛﻠﻦ:

ﺿﺮروت ﺑﺪﻳﻞ
New

در  23ﺑﻬﻤﻦ  13) 1388ﻓﻮرﻳﻪ  ،(2010در آﻟﻤﺎن ،در ﺷﻬﺮ ﻛﻠﻦ ،در
اﺟﺘﻤﺎع اﻳﺮاﻧﻴﺎن ،ﺑﺤﺚ آزادي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ،ﻏﻴﺮ از
اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﻨﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺧﺎﻧﻲ و آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺠﻴﺪ زرﺑﺨﺶ و ﭘﺮوﻳﺰ
ﻧﻮﻳﺪي در آن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت از راه اﻧﺘﺮﻧﺖ اﻧﺘﺸﺎر
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺟﺎ ،ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدم را در ﺑﺎره ﺟﺒﻬﻪ ،ﻣﻲ آورم.
ﭘﻴﺶ از آن ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺟﻠﺴﻪ ،ﺟﻠﺴﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آن
را ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤﺚ آزاد ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻧﺒﻮد .زﻳﺮا ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺪ و
ﻧﻘﺪ ﻧﻘﺪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ راه و روش ،راه و روش ﺑﺤﺚ
آزاد ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺶ اﻣﺮ اﺳﺎﺳﻲ اﺟﻤﺎع ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ :
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*دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﺑﺤﺚ آزاد ﻛﻠﻦ:

ا ز  10ﺗﺎ  23اﺳﻔﻨﺪ 1388

 – 1ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺮون از رژﻳﻢ و درون اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﻘﻼل از رژﻳﻢ و ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ،ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺒﺎرزان
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﻋﻤﻞ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺮﺟﻤﺎن دو
اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي اﺳﺖ.
 – 2ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.
 – 3ﺧﺸﻮﻧﺖ را رژﻳﻢ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد وﮔﺮﻧﻪ؛ ﻣﺮدم وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻴﺰﻧﺪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .روش ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﻲ اﺳﺖ.
 – 4ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن دو ﺣﻖ ،ﻳﻜﻲ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك و اﺗﺤﺎد و دﻳﮕﺮي ﺣﻖ
اﺧﺘﻼف ،ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎي اﺗﺤﺎد،
ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك و ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺟﺰ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎ در
اﻳﻦ و آن ﻣﻮﺿﻮع و ،(...ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﺋﻲ در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻖ
اﺧﺘﻼف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 –5ﺟﺪاﺋﻲ دﻳﻦ و ﻣﺮاﻣﻬﺎ از دوﻟﺖ ،ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻮدن دوﻟﺖ و آزاد ﺷﺪن
دﻳﻦ ﻫﺎ و ﻣﺮاﻣﻬﺎ از دوﻟﺖ و ﺗﻌﻠﻘﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار از اﺳﺘﻘﻼل
در ﺗﺼﻤﻴﻢ و آزادي در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﺣﻘﻮق ،در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﺑﻨﺎي دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺿﺮورت ﺗﻤﺎم دارد.
 – 6ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎ و ﻣﺒﺎرزان ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻴﺮون از رژﻳﻢ و
درون اﻳﺮان ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺗﺤﺎد ﻛﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻫﻢ
ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺸﺎن ﻳﺎ ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ و ﻳﺎ ﻣﺤﺪوده ﻗﺪرﺗﻬﺎي
ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را آزاد و ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را
ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮاﺧﻨﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺴﻮ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﺪﻓﻬﺎ و روﺷﻬﺎي ﺑﺎﻻ ،از ﺟﻤﻠﻪ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ،ﺑﺴﻂ
ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ .زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎز داﺷﺖ.

ﺗﻜﺮارﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ؟
◄

ﻧﺎﺗﻮ در ﻛﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻳﺮان؟  -رژﻳﻢ اﻳﺮان دارد ﻳﻚ رژﻳﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد

و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ؟ ص 1
◄ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎل و ﺣﺎل آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ »ﺗﻜﺮار« و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ  :ص۵
◄ ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮدﺗﺎ –  : 10ص 8
◄ﺛﺮوﺗﻬﺎي ﻣﻠﻲ را ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻲ ﺳﻮزاﻧﻨﺪ و ﻫﺪر ﻣﻲ دﻫﻨﺪ :ص 9

◄وﻗﺘﻲ وﺣﺸﺖ ،ﻟﺒﺎس ﻛﺎرﮔﺰاران رژﻳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮ ﻣﻲ آورﻧﺪ:
ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﺸﺘﺎر ﺳﺎل  67را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ! ص 11

راه ﻛﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ و ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺟﺒﻬﻪ اي ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم:

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻳﺮان دارد ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .در درون ،در  22ﺑﻬﻤﻦ ،رژﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  50ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را در
ﻣﻴﺪان آزادي ﮔﺮد آورد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را ﺑﺎ  80ﺗﺎ  100ﻫﺰار ﻧﻴﺮوي ﻣﺴﻠﺢ ،اﺷﻐﺎل ﻛﻨﺪ .در اﻳﻦ روز ،ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن
را از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ آﮔﺎه ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺰ ﻧﻴﺮوي ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪارد و در اﻳﺮان اﻣﺮوز ،ﺳﭙﺎه و ﻟﺒﺎس
ﺷﺨﺼﻲ و ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺑﺴﻴﺞ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان اﻋﻼن ﺟﻨﮓ داده اﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺑﺎز ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ.
از اﻳﻦ رو ،در ﻓﺼﻞ اول ،از زﺑﺎن اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻈﺮﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺮان را از ﻟﺤﺎظ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﻴﻢ.
در ﻓﺼﻞ دوم  ،از زﺑﺎن روﻳﺪادﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﺟﻮﺋﻴﻢ :ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل آﻳﻨﺪه ﻫﻤﻪ ﻣﺮگ و
وﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﺮدم اﻳﺮان از رﻫﮕﺬر ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد ﻃﺮﺣﻲ ﻧﻮ در ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ؟ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺗﺒﺎر ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮدﺗﺎ را از ﻧﻈﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻴﻢ .در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ،اﻳﻦ ﺑﺎر ،اﺳﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ را ﻣﻲ آورﻳﻢ .ﻧﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎري از آﻧﻬﺎ را.
از اﻳﻦ ﭘﺲ ،در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ،ﺷﻤﺎري از اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺧﺒﺮﻫﺎ و داده ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ
وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ آن را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﮔﺮد ﻣﻲ آورﻳﻢ .در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ،ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ﺑﻪ اﻃﻼع
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﻢ:
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ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب ،وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺮان را در ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ و راه ﺣﻞ ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي و رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدم .اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻞ را در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﺑﻤﺤﺾ ورود
ﺑﻪ اﻳﺮان ،در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ،در ﺟﻤﻊ  30ﺗﺎ  40ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ
و اﺳﺘﺎد و  ...ﻫﻢ واﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در  4ﺑﻌﺪ و ﻫﻢ راه ﺣﻞ ﻫﺎ را
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮدم .ﻛﺘﺎب ﺷﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .ﻛﺘﺎب را در اﺧﺘﻴﺎر اﻋﻀﺎي
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﻗﺮار دادم .اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد و
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻛﺮدن ﺑﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻻن زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻧﺪن آن را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻧﺪادﻧﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪم و ﭘﻴﺶ از آن،
در ﻣﻘﺎم وزﻳﺮ داراﺋﻲ ،ﺑﻜﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻮر و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ
ﻫﺎي ﻗﺪرت ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪم .ﺣﺎﺻﻞ اﺟﺮاي ﺗﺪاﺑﻴﺮ ،در اﻳﺮان ،آﻗﺎي
ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ را ﻧﮕﺮان ﻛﺮد )ﮔﻔﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎل ﺧﺮ اﺳﺖ( و در
اﻣﺮﻳﻜﺎﻛﻴﺴﻴﻨﺠﺮرا )ﮔﻔﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺤﻤﻞ دو ژاﭘﻦ را در آﺳﻴﺎ
ﻧﻤﻲ آورد(.
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ژاﻟﻪ وﻓﺎ

دﻛﺘﺮ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺒﻮي

ﺑﻮدﺟﻪ  89آﺋﻴﻨﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻈﺎم درﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
اﻳﺮان2-

ﻓﺮﻳﺪ راﺳﺘﮕﻮ

ﻗﺘﻞ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺮﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺣﻜﺎم
آﻗﺎﻳﺎن رﺣﻤﺎﻧﻲ ﭘﻮر و ﻋﻠﻲ زﻣﺎﻧﻲ )ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ(

واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ
در ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺼﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 89
و ﻧﻴﺰدر اﻣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل و روﻳﺎﻳﻲ آن و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻛﺴﺮ
ﺑﻮدﺟﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻢ .و اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺤﺚ ﻣﻴﺰان
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ در دوﻟﺘﻬﺎي ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ) ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ  ( 89و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮاﻧﻨﺪه اي ﻣﺤﺘﺮم ) آﻗﺎي ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ خ( ...ﻛﻪ
ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ اي از ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭘﺮﺳﻴﺪه اﻧﺪ:
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ﺣﻜﻢ اﻋﺪام آﻗﺎﻳﺎن رﺣﻤﺎﻧﻲ ﭘﻮر و ﻋﻠﻲ زﻣﺎﻧﻲ داراي ﺷﺒﻬﺎت و
اﺷﻜﺎﻻت ﺟﺪي ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻋﻤﻞ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﻲ درﺑﺎره اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﺸﻤﺎر آورد.
از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﻗﻀﺎت ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه راي و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺮاي راي را
ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺮار داد .ﺣﻜﻢ آرش رﺣﻤﺎﻧﻲ ﭘﻮر و
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻋﻠﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ اول آوردﻳﻢ و ﻧﻴﺰ
ﺑﺪﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ.
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آﻗﺎي ﺳﺮوش ،ﺳﻜﻮﻻر ﻓﻠﺴﻔﻲ و دﻣﻜﺮاﺳﻲ
دﻳﻨﻲ دﻳﮕﺮﭼﻪ ﻣﻘﻮﻻﺗﻲ اﻧﺪ؟!
اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎي واژه ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ ﺑﻪ دﻗﺖ روﺷﻦ
ﻧﺴﺎزﻳﻢ ،ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﻬﻮده ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
ﺑﻌﻤﻞ آورﻳﻢ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮي در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻳﻢ .اﻣﺮوز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺪﻳﺶ
ورزان ﻧﻘﺪ اﺳﺖ .ﻧﻘﺪ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﻘﺪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻧﻘﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ
اﻣﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ آﻧﺎن و ﺣﺘﻲ زﻧﺪﮔﻲ
روزاﻧﻪ آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد .ﻧﻘﺪ ﻗﻠﻤﺮو
اﺧﺘﻼف اﺳﺖ

در ﺻﻔﺤﻪ 12

ﺷﻤﺎره 744
ﺣﻜﻮﻣﺖ رﺟﺎﺋﻲ و ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد ،60
از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﺮاي آن ﺑﻮد ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺎز ﺳﺎزي ﺷﻮد.
و ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ،در ﺑﺎب ﻻﺋﻴﺴﻴﺘﻪ) از
ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ  LAICOSﺑﻤﻌﻨﺎي »از
ﻣﺮدم« در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ CLERICOS
ﺑﻤﻌﻨﺎي »از روﺣﺎﻧﻴﺖ« ﻳﺎ آري ﺑﻪ
ﺟﻤﻬﻮري و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ روﺣﺎﻧﻴﺖ( و
ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺸﺎن ،دوﻟﺖ ﺑﻲ
ﻃﺮف ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري
ﺑﻨﺎم ﻻﺋﻴﺴﻴﺘﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ آﻳﺪ ،را ﺗﻮﺿﻴﺢ
داده ام .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ آﻗﺎي ﻓﺮﻳﺪ
ﻧﻴﺰ  12اﺻﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
اﺟﺮا ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ،وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺪﻳﺪ
آﻣﺪ ،اﺟﺮاي اﻳﻦ  12اﺻﻞ را اﻳﺠﺎب
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ،از راه ﻓﺎﻳﺪه ﺗﻜﺮار ،ﻳﻜﺒﺎر
دﻳﮕﺮ ﻣﻲ آورم:

 – 1ﻫﺮﻛﺲ ﺧﻮد ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﻫﺪاﻳﺖ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ :ﭘﺲ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻘﻼل در
ﺗﺼﻤﻴﻢ و آزادي در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺗﺼﻤﻴﻢ
دارد.
 – 2ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ذاﺗﻲ ﺣﻴﺎت او
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 – 3ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ دارد و ﺑﻌﻨﻮان
ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﺣﻘﻮق ﺟﻬﺎﻧﻲ دارد.
 – 4ﺟﺎﻧﺪاران و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻮق
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 – 5اﺻﻞ ﻻاﻛﺮاه ،ﻣﻘﺮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ :ﻫﻢ
آزادي ﮔﺰﻳﻨﺶ دﻳﻦ )دﻳﻦ ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را و
دﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺮا( را و ﻫﻢ ﺿﺮورت اﺳﺘﻘﻼل
دﻳﻦ از ﻗﺪرت )ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻳﻜﻲ از اﺷﻜﺎل
آﻧﺴﺖ (را و ﻫﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﻲ را .و ﻫﻢ،
ﺑﺨﺼﻮص ،ﺑﻜﺎر ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻧﺴﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻌﻨﻮي = ﻣﺪار ﺑﺎز ﻣﺎدي ↔
ﻣﻌﻨﻮي ،ﻣﻲ آﻳﺪ.
 –6ﺟﺮﻳﺎن آزاد اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪن ﻗﻮﻟﻬﺎ و
ﭘﻴﺮوي از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ.
 – 7اﺻﻞ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﺮ دﻳﮕﺮي وﻻﻳﺖ
ﻧﺪارد و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻞ
ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ ،وﻻﻳﺖ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان
ﺣﻘﻮق و ﺑﺮادري و ﺑﺮاﺑﺮي :ﺟﺎﻣﻌﻪ ارزﻳﺎب
و ﻣﻨﺘﻘﺪ.
 – 8اﺻﻞ ﺷﻮرا.
 – 9اﺻﻞ ﺗﺼﺪي اﺟﺮا ) ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري
ﺷﻮراﺋﻲ ( و ﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺮي.
 – 10اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎي ﻗﻀﺎوت ﺑﺮاي آزاد
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺶ از ﻗﺪرت و ﺑﺮاي اﺣﻘﺎق
ﺣﻖ.
 – 11اﺻﻞ دﻳﻦ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي دﻳﻦ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ راﺑﻄﻪ
ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن و ﺑﻨﻴﺎد دﻳﻨﻲ و دﻳﮕﺮ
ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي دﻳﺮوز و اﻣﺮوز ،ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي
ﺣﺎﻛﻢ و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ و ﻗﺪرت ﻫﺪف ﺑﻮد.
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ اﻧﺴﺎن
ﺟﺒﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ اﻳﻦ،
ﺑﻨﻴﺎد← اﻧﺴﺎن ← ﻗﺪرت ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎي
ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ↔ ﺑﻨﻴﺎد ↔
رﺷﺪ در اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﺑﺪﻫﺪ.
 – 12ﻣﻜﺎرم اﺧﻼق ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي و ﻛﺮاﻣﺖ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق
ﺟﺎﻧﺪاران و ﻃﺒﻴﻌﺖ.
و اﻣﺎ ﻃﺮﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺗﺤﺎد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻛﺮدم و اﻣﻴﺪوارم در اﺟﺘﻤﺎع دﻳﮕﺮي
در ﭘﺎرﻳﺲ ،آن را ﺑﺴﻂ دﻫﻢ :

* اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺗﺎ
ﭘﻴﺮوزي ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻞ و ﺑﺪﻳﻞ،
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻧﻴﺮوﻫﺎﺋﻲ دارد ﻛﻪ
در ﮔﺴﺘﺮه ﺑﻴﺮون رژﻳﻢ و درون
اﻳﺮان ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:
ﻃﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪ
آﻣﺪه اﻧﺪ ،از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻳﻜﭽﻨﺪ از
ﻛﻮﺷﺸﻬﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺟﺒﻬﻪ ،ﺑﻲ ﺛﻤﺮ ﺷﺪه
اﻧﺪ .از دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه ،ﻳﻜﻲ روﺷﻦ ﻧﺸﺪن
ﻫﺪف و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﺤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻞ
ﺑﻮده اﺳﺖ:

از  1ﺗﺎ  14ﻣﺎرس 2010

ا ز  10ﺗﺎ  23اﺳﻔﻨﺪ 1388

ﺿﺮروت ﺑﺪﻳﻞ
 -1ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻗﺪرت را ﻫﺪف ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،دو ﻣﺤﻞ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ :ﻳﻜﻲ
درون رژﻳﻢ و دﻳﮕﺮي ﺑﻴﺮون از اﻳﺮان و
در واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ.
 ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺳﺨﻦ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺒﻬﻪ ايﺑﻤﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻞ را
»درون »ﻧﻈﺎم« ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻫﺪف
ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺒﻬﻪ اي ﻏﻴﺮ از ﻗﺪرت ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﻓﺮض ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺒﻬﻪ اي
ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ و ﭘﻴﺮوز ﻧﻴﺰ ﺑﮕﺮدد ،ﻗﺪرت
از ﺟﺒﻬﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده )ﺧﺎﻣﻨﻪ اي –
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ( ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﭘﻴﺮوز
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
رژﻳﻢ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺒﻬﻪ اي
ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎري ﻛﻪ از
ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺒﻬﻪ اي ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ،آﻧﻬﻢ ﺑﺮاي
ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻮﺗﺎه ،اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاي
ﺟﺒﻬﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي را
ﻫﺪف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺒﻬﻪ اي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرتﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﺎﻛﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي را ﻫﺪف داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ،
ﺑﺴﺎن ﺳﺪي ﺳﺪﻳﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺒﻬﻪ اي را
ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎورد.
 – 2وﻗﺘﻲ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﻫﺪف ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﺤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻞ ،در ﺑﻴﺮون
ﻗﺪرت ﺣﺎﻛﻢ و ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻞ،
درون اﻳﺮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻘﻼل و آزادي
وﻗﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺮدم در ﺟﺮﻳﺎن
ﺟﻨﺒﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﺟﻮش ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺪف دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ .در
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و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان در اﻧﻘﻼب ،۵٧
ﭘﻴﺮوز ﺷﺪﻧﺪ.
درس اﻳﻦ دو ﺟﻨﺒﺶ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
ﺟﻨﺒﺶ وﻗﺘﻲ ﭘﻴﺮوزي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
آورد ﻛﻪ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪاد
ﺗﺎرﻳﺨﻲ را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدارد و اﺳﺘﻘﺮار
دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار را ﻣﻴﺴﺮ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ
دﻳﮕﺮ ،اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي،
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺪﻳﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻫﺪف را ﻛﻪ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي اﺳﺖ رﻫﺎ ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ
ﻣﺤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻞ را ﻛﻪ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻠﻲ و ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن از راه ﻣﺮدم و ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺗﺮك ﮔﻮﻳﺪ .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ،
ﺑﻪ ﺿﺮورت ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را از ﻗﻴﺪ دو
ﻣﺤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻞ ،ﻳﻜﻲ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺪرت
ﺧﺎرﺟﻲ و دﻳﮕﺮي ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ
ﺣﺎﻛﻢ آزاد و ﻫﺪف ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻳﻨﻚ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان در ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺮز ﻓﻜﺮﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﻃﻮل زﻣﺎن ،ﺑﻪ اﺻﻮل
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و
ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮه
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻓﺮض اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﺟﺒﻬﻪ اي ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺮار
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ
دوﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادي ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر
را ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از راه ﺑﺴﻂ
ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در
آن ،ﻗﻮام و دوام و ﭘﻬﻨﺎ ﺑﮕﻴﺮد:
● ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوه ﺗﺪارك از ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ و
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ آﻣﺎدﮔﻲ
ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﮔﺮوه را دارﻧﺪ .اﻳﻦ
ﮔﺮوه ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﺑﺤﺚ آزاد و
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮﺗﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺷﺮوع
ﻛﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺪﻳﻞ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ و

اﺧﻼق ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺧﻮر اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي ﻣﻠﺖ و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ و اﺻﻮل
راﻫﻨﻤﺎي ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم و
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪار و
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮر
ﺑﺮ وﻓﻖ اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎي ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم و ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎز و
ﺗﺤﻮل ﭘﺬﻳﺮ و ﻛﺎر ﺑﺮد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﺑﺮﺧﻮردار از ﻓﺮﻫﻨﮓ
آزادي و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎن
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﻲ آورﻧﺪ.
● ﺑﺮ وﻓﻖ اﻟﮕﻮﺋﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ،در ﺳﻄﺢ ﻫﺮ
ﺟﻤﺎﻋﺖ )داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن و
ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺸﺎورزان و
ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ،از زن و ﻣﺮد و(...
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر
ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،در ﻫﺮ ﻳﻚ
از داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ ،ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻣﺄﻣﻮران واواك و ﭼﻨﺪ واواك
ﻣﻮازي ،ﮔﺮوه ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،از اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮ
ﺧﻮردار و رازداري ،در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ
اﻋﻀﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ،و روش ﻛﺎر را،
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
● در ﺑﻴﺮون از اﻳﺮان ،در ﺷﻬﺮﻫﺎي
ﻫﺮﻳﻚ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ،
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﺎر
ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ.
● ﮔﺮوه ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﺮون از ﻛﺸﻮر و
درون ﻛﺸﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،در
اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎ و روﺷﻬﺎ ﻫﻤﺴﻮﺋﻲ ﻣﻲ
ﺟﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎزداﺷﺘﻦ
رژﻳﻢ در ﺳﺮﻛﻮب ﺟﻨﺒﺶ ،ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﻫﻤﺴﻮ در ﺑﻴﺮون از ﻛﺸﻮر ،ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪه اي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
ﻫﺮﮔﺎه ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺘﺸﻜﻞ در درون
ﻛﺸﻮر ،اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮور را در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ
ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
 - 3اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻛﺎر
دارﻧﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﻛﺎرﺷﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ
دﺳﺘﻮر! .در ﺣﻘﻴﻘﺖ،
 از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﻪﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ ،از
ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮﻏﻢ ﻛﻮﺷﺸﻬﺎي
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ،
درس ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮﻓﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ درس
را ﻛﻪ درك درﺳﺘﻲ از ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻫﻤﻮاره ﮔﺮوه ﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ »دوﻟﺖ در ﺳﺎﻳﻪ«
ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﺮك اﻳﻦ ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﺿﻊ
ﺿﺮور اﺳﺖ .ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﺑﺮاي ﻣﺮدم و اﺣﺪي از آﺣﺎد ﻣﺮدم
ﻧﻴﺴﺖ.
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ،از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺪف و ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ
ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺑﻄﻮر روﺷﻦ و
ﻗﺎﻃﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻴﺮوي
ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻨﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻤĤﻫﻨﮕﻲ در ﻋﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ
ﻛﺜﺮت آراء و اﻇﻬﺎر ﺷﺪن اﻳﻦ آراء،
ﺿﺮورت ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ،
ﺗﺼﺪي ﺟﺮﻳﺎن آزاد اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ و ﺟﺮﻳﺎن
آزاد اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻮق ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻞ و ﻧﻴﺰاﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ،ﻛﺎر
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢ ﺑﻠﺤﺎظ اﻳﻦ
ﻛﻪ اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ از دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻴﺮون
ﻧﺮود و ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ زورﻣﺪارﻫﺎﺋﻲ

ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ و ﻳﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺪرت
ﺧﺎرﺟﻲ را ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ
آﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺮون رژﻳﻢ
و درون اﻳﺮان اﺳﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ را
ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻜﻨﻨﺪ.
 – 4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺮدﻳﺪ ﻫﺎ و
ﺳﻮءﻇﻦ ﻫﺎ و ﻛﻢ اﻣﻴﺪي ﻫﺎ و ...ﻧﻤﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻧﺨﺴﺖ در ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺳﭙﺲ در ﺟﺒﻬﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﭘﺲ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ آﻣﺎدﮔﻲ
ﻛﺎﻣﻞ دارﻧﺪ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ،در ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺒﻬﻪ
ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺴﺎن ﻳﻚ ﺟﺒﻬﻪ ﻋﻤﻞ
ﻛﻨﻨﺪ .ﻳﻌﻨﻲ:
 اﺻﻮﻟﻲ را ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﻳﺎبﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻘﻮق
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم و اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 روﺷﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن در ﭘﻴﺶﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
 در ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖدادن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﮕﺬارﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻘﻮق
ﺟﻤﻌﻲ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ.
 –۵از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي ،ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻞ در ﺑﻴﺮون از
ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﻛﻢ و ﻗﺪرﺗﻬﺎي
ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ از
آن ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
روي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از آن ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را رﻫﺎ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاﺧﻨﺎ در ﻣﻲ
آﻳﻨﺪ ،آﻏﻮش ﮔﺸﻮده ﺑﺎﺷﺪ .درس
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
 ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه،ﻫﻤﺴﻮﺋﻲ ﺑﺪون ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ.
 ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﺗﻮانﻫﻤﻜﺎري اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎ
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك از ﺳﻮي ﻫﻤﮕﺎن
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻢ ﻗﺪرت ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ﻫﺪف و روش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ رﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﺤﺎد در ﺟﺒﻬﻪاﺳﺖ.
 -6اﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در دو
ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ و ﻳﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
 از ﺳﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ ،ﻳﻜﻲ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺪرتﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮه ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮك ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد .زﻳﺮا اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده در ﭘﻲ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت در اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺎره دو ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ دﻳﮕﺮ:
 زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ در درونرژﻳﻢ ﻫﻤﺎن ﻫﺪف را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻋﻤﻞ در ﺑﻴﺮون رژﻳﻢ دارد :ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ
اﺳﺘﺒﺪادي ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر.
 و ﻋﻤﻞ در ﺑﻴﺮون از رژﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻮارهﺑﻘﺼﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ رژﻳﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد.
اﻳﻦ دو ﻋﻤﻞ ،ﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﻚ
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ وﻗﺘﻲ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ را از اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺘﺎﻧﺪ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﮕﺮاﺋﻲ ،ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ
ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در ﻫﺪف و روش و ﺷﺮﻛﺖ در
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ روﺷﻦ،
ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺮون از رژﻳﻢ اﺳﺖ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻳﺎب ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﻌﻜﺲ.
زﻳﺮا وﻗﺘﻲ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ
ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺰاع
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در رژﻳﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد .در
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ درون
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رژﻳﻢ اﺳﺘﺒﺪادي ﺷﺪه ،ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
ﻫﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ،ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻠﻲ
ﻛﻪ آن را آزادي ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻫﺪف و روش
ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ از
ﺳﻮي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺗﺼﺪي ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي را ﻫﺪف ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺮﻛﺖ
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﺋﻲ را ﺑﺠﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ را ﻧﻴﺰ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪارك دﻳﺪ .وﻗﺘﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺳﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در ﻳﻚ ﻗﺮن ،ﻫﻨﻮز
دوﻟﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﺑﻨﺎ ﻧﺠﺴﺘﻪ اﺳﺖ،
اﺳﺒﺎب ﺑﻨﺎي آن را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪارك
دﻳﺪ .ﺷﺮح ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﭼﻨﺪ و
ﭼﻮن اﺳﺒﺎب ﺑﻨﺎي دوﻟﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر،
ﻓﺮﺻﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ.

* ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﻼ ﺑﻬﺎر
دوﺳﺖ.
 - 1ﻧﻈﺮﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد  22ﺑﻬﻤﻦ  1388و
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ روز ﮔﺬﺷﺖ،
 - 2ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ،
 - 3اداﻣﻪ و ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در روزﻫﺎ
و ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه،
 - 4راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺷﻤﺎ،
 - 5ﻫﻤﻜﺎري اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي در
روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺟﻨﺒﺶ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺮدم
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟.
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ
دراﺟﺘﻤﺎع ﻛﻠﻦ ﻧﻴﺰﺑﻮدﻧﺪ.ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻨﺪه
ﮔﺮاﻣﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ﺧﻮد را در
ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮدﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺰ
ﻗﺴﻤﺖ اول اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻢ:
 - 1ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه اي ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ اي ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ- ،
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ  ﺑﻴﺸﺘﺮ -ﺗﻜﺮار
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را در
ﺣﺼﺎري ﻣﺤﺼﻮر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن
ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ .اﮔﺮ زﻧﺪاﻧﻲ ﻛﺮد ،ﻣﻲ ﻣﻴﺮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ،ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺮدم
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻠﻲ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ رژﻳﻢ آن را ﺑﻪ ﺣﺼﺎر ﺑﺪل
ﻛﺮده ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻫﻮﺷﻴﺎري ﻣﺮدم ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻓﺮﻳﺐ رژﻳﻢ ﻛﺎرﮔﺮ ﻧﺸﻮد و
ﻣﻴﺪان آزادي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺟﻬﺎن از
ﺑﻲ ﻛﺲ و ﻛﺎري رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ
– ﻣﺎﻟﻲ آﮔﺎه ﺑﮕﺮدد.
اﻣﺎ ﭼﺮا اﻳﻦ روش اﺗﺨﺎذ و ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﻛﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دوم ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،اﻳﻨﺴﺖ:
اﺻﻞ راﻫﻨﻤﺎ و ﻫﺪف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ روش را
ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﻲ آورﻧﺪ .ﺗﺎ ﻛﺴﻲ ﻫﺪﻓﻲ را
ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻜﻨﺪ ،روش ﺑﻪ ﻋﻘﻞ او
ﻧﻤﻲ آﻳﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﻲ اﺻﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﻮد و
ﻫﺪف ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺪي دوﻟﺖ و ﺣﺘﻲ اﺟﺮاي
اﺻﻮﻟﻲ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﮕﺮددﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم
ﻫﺴﺘﻨﺪ– ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،-روﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ذﻫﻦ آﻳﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر از ﺳﻮي
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ
ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ را درون رژﻳﻢ و ﻫﺪف را
اﺻﻼح آن ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .ﺗﻐﻴﻴﺮ روش
ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺻﻞ راﻫﻨﻤﺎ و ﻫﺪف،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ،ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه اﺻﻞ
راﻫﻨﻤﺎ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺑﮕﺮدد،
ﻓﺮاﺧﻨﺎي ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺮون از رژﻳﻢ و درون
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ﻧﺎﺗﻮ در ﻛﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻳﺮان؟  -رژﻳﻢ
اﻳﺮان دارد ﻳﻚ رژﻳﻢ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ؟:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :در ﻗﺴﻤﺖ اول اﻳﻦ
ﻓﺼﻞ ،ﻧﻜﺎت اﺻﻠﻲ ﮔﺰارش – ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ را
ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ در ﺑﺎره ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻳﺮان
و ﻧﻘﺶ ﻧﺎﺗﻮ در آن و در ﻗﺴﻤﺖ دوم،
اﻇﻬﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻲ روﺳﻴﻪ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ
و اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺑﺎره ﻧﺒﻮد ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻳﺮان
و ﻋﺪم ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺷﻚ روﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان و...
را ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ:

ﻧﻘﺶ ﻧﺎﺗﻮ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻈﺎﻣﻲ
اﻳﺮان:
◄ ﮔﻠﻮﺑﺎل رﻳﺴﺮچ ) 11ﻓﻮرﻳﻪ (2010
اﻳﻦ ﮔﺰارش – ﺗﺤﻠﻴﻞ را ﺑﻪ ﻗﻠﻢ رﻳﻚ
روزوف اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ .ﻧﻜﺎت ﻋﻤﺪه
آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
● ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﻞ ﻗﻮاي ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺮ ﻗﺪرت
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺟﻬﺎن ،در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻮد
از وﺿﻌﻴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ،در ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﻛﻨﮕﺮه ،ﺑﺘﺎرﻳﺦ  27ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2010در ﺑﺎره
اﻳﺮان ﮔﻔﺖ» :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ
ﺗﺮ و اﻳﺮان ﻣﻨﺰوي ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ« و ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻛﺮد » :ﻫﺮﮔﺎه رﻫﺒﺮان اﻳﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﺪون
ﺗﺮدﻳﺪ ،ﺑﺎ ﭘﻲ آﻣﺪﻫﺎي وﺧﻴﻢ روﺑﺮو
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻳﻚ ﻗﻮل اﺳﺖ«.
 2روز ﺑﻌﺪ از او ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ او،
ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن در آﻛﺎدﻣﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭼﻴﻦ از
راه دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ ﺑﺮاي
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﭙﺬﻳﺮد ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي ،ﺛﺒﺎت را از ﻛﺸﻮرﻫﺎي
واﻗﻊ در ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،ﻣﻲ ﺳﺘﺎﻧﺪ.
ﻓﺸﺎر اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﻮي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺎن
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ،اﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﻠﺤﻪ اي ﺑﻪ ارزش
 6.4ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻮان ﻓﺮوﺧﺖ.
و در  9ﻓﻮرﻳﻪ ،ﺳﺨﻨﮕﻮي وزارت
دﻓﺎع اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺟﻮف ﻣﻮرل ،ﮔﻔﺖ:
روﺑﺮت ﮔﻴﺖ ،وزﻳﺮ دﻓﺎع اﻣﺮﻳﻜﺎ،
ﺧﻮاﻫﺎن آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان وﺿﻊ
ﻛﻨﺪ .و اﻳﻨﻜﺎر را ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ و ﻧﻪ
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻜﻨﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻛﺎر وزﻳﺮ
دﻓﺎع و وزﻳﺮ دﻓﺎع ﻛﺎر وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ را
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
● رﻫﺒﺮان ﻏﺮب ﺧﻮاﻫﺎن آﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺗﻮ
ﻣﺮﻛﺰ رأي زﻧﻲ در ﺑﺎره اﻣﻨﻴﺖ ﺟﻬﺎن
ﺑﮕﺮدد .ﻧﺎﺗﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﻲ ﺑﭙﺮدازد
ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺟﻬﺎن از آﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ .اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و
آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻛﺒﻴﺮ.
ﻧﺎﺗﻮ اﻋﻀﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ،ﺷﺮﻛﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺗﻮ و ﻫﻢ
ﻣﺮز اﻳﺮان اﺳﺖ .آذرﺑﺎﺋﻴﺠﺎن ﻫﻢ ﻣﺮز
اﻳﺮان و ﺷﺮﻳﻚ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﺎﺗﻮ اﺳﺖ .اﺷﺎره
راﻣﻮﺳﻦ ،دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﻧﺎﺗﻮ ،ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،
از رﻫﮕﺬر ﺗﻤﺎﺳﻬﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ و دﻳﺪارﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺎﺗﻮ و  6ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ
ﺷﻮراي ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ .و
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ﺗﻜﺮار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ؟
اﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺤﻜﺎﻣﺎت
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺳﺎزد .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﺑﺮ
وﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﻛﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،در
ﺳﺎل  ، 2004ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ،
در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس ،دﺳﺖ ﺑﻜﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ
 10ﻛﺸﻮر اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺟﺬب ﻧﺎﺗﻮ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ  7ﻛﺸﻮري ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ
در ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ
)اﻟﺠﺰاﻳﺮ و ﻣﺼﺮ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ و اردن و
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺶ و ﺗﻮﻧﺲ( ﻗﺮار
دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﺋﻲ اﻳﻦ
ﺣﻮزه ،ﻗﺮار ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻫﻤﻜﺎري دارﻧﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺎ  6ﻛﺸﻮر ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس ،ﺑﺤﺮﻳﻦ و ﻛﻮﻳﺖ و ﻋﻤﺎن و ﻗﻄﺮ
و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮب و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن،
ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﻂ ﻫﻤﻜﺎري
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ  6ﻛﺸﻮر ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس ،ﻛﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ
و ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ
در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮان ﻧﺎﺗﻮ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ.
● ﻫﺪف از ﺣﻀﻮر ﻧﺎﺗﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،
ﺗﻜﻤﻴﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻬﺎر و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
روﻳﺎروﺋﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﻳﻜﻲ از ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ
ﺷﻮراي ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس دﻋﻮت از
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري در
ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎ ﻫﺎ اﺳﺖ9 .
ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي درﻳﺎﺋﻲ ﻧﺎﺗﻮ
ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ را ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد دارد .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﺑﺤﺮ اﺣﻤﺮ و
ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
● و اﻳﻨﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي
ﻣﻮﺷﻜﻲ و ﭼﺘﺮ اﺗﻤﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،از ﺳﻮي اﻣﺮﻳﻜﺎ ،رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎده  ۵ﭘﻴﻤﺎن ﻧﺎﺗﻮ ،ﻫﺮﮔﺎه
اﻋﻀﺎي ﻧﺎﺗﻮ و ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ از ﺳﻮي
ﻛﺸﻮري ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ
ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ )اﻳﺮان( ،ﻧﺎﺗﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺰﻧﺪ.
● از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺎ 6
ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،ﻣﻬﺎر
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ را ﺑﺒﻨﺪد .ﭼﺮا ﻛﻪ 40
ﺗﺎ  50درﺻﺪ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ
ﺗﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد.
در  ،2006ﻧﺎﺗﻮ ﺗﻮاﻓﻘﻲ را ﺑﺎ ﻛﻮﻳﺖ
در ﻗﻠﻤﺮو اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ و در ﻛﻠﮋ
دﻓﺎﻋﻲ ﻧﺎﺗﻮ در رم ،ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش و
آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،اﻣﻜﺎﻧﺎت و
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﭘﺪﻳﺪ آورد .در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ،در
ﻛﻮﻳﺖ ،ﻧﺎﺗﻮ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ در ﺑﺎب ﻫﻤﻜﺎري
ﻧﻈﺎﻣﻲ را ﺗﺮﺗﻴﺐ داد و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن 6
ﻛﺸﻮر در آن ،ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه 4 ،ﻛﺸﻮر از  6ﻛﺸﻮر،
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺤﺮﻳﻦ و ﻛﻮﻳﺖ و ﻗﻄﺮ و اﻣﺎرات
ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﻄﻮر رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺼﻮب ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ.
● ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﺗﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،ﺷﺘﺎﺑﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ :در ﺳﺎل ،2009
درﻳﺎﺳﺎﻻر ﻟﻮﺳﻴﺎﻧﻮ زاﭘﺎﺗﺎ ،اﻓﺴﺮ ارﺷﺪ
ﻧﻴﺮوي درﻳﺎﺋﻲ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﻋﺎﻟﻲ ﻗﻮاي ﻧﺎﺗﻮ ،در ﺣﺎل ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﺗﻮ ،ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را »ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ« از
اﻟﮕﻮي ﺟﺪﻳﺪ اﺷﺘﺮاك و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺮاي
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﺟﻬﺎن داﻧﺴﺖ.
آﻧﭽﻪ زاﭘﺎﺗﺎ در ﺳﺮ داﺷﺖ ،در ﺑﺤﺚ
از »ﺑﻌﺪ درﻳﺎﺋﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺟﺪﻳﺪ« ،ﺑﺴﻂ
ﻳﺎﻓﺖ .دﺳﺖ آوﻳﺰ ﺑﺴﻂ ﻗﻠﻤﺮو اﺗﺤﺎد و
ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﺧﻄﺮ اﻳﺮان اﺳﺖ.
او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ درﻳﺎﺋﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺟﺪﻳﺪ« ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻔﺖ ) ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎ و ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ( و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ در ﻗﻠﻤﺮوﺋﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ،در آن ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻓﻌﺎل

ﻫﺴﺘﻨﺪ .از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از
ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﻨﻴﺖ
درﻳﺎﻫﺎ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﺘﻤﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
درﻳﺎﺳﺎﻻر اﻓﺰود :اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻔﺖ و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ دارد .ﭘﺎﻳﮕﺎه درﻳﺎﺋﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺑﻨﺪر زﻳﺪ ،ﺑﻤﻌﻨﺎي اﻓﺰاﻳﺶ
ﻛﻮﺷﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،در  26ﻣﻪ ،2009
ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳﺎرﻛﻮزي ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮاي اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺎﻳﮕﺎه درﻳﺎﺋﻲ در
اﻣﺎرات ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در
اﻣﺎرات ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﺟﻨﮕﻲ و ﻧﻴﺮوي ﻫﻮاﺋﻲ
و ﻛﻤﭗ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺖ .ﭘﺎﻳﮕﺎه
درﻳﺎﺋﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻛﻨﺎر ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻗﺮار
دارد.
● ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻛﻮﻳﺖ و ﻗﻄﺮ و
ﺑﺤﺮﻳﻦ ،ﻗﻮاي ﻧﻈﺎﻣﻲ زﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻮاﺋﻲ و
درﻳﺎﺋﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﭘﺎﻳﮕﺎه
درﻳﺎﺋﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﻲ
ارﺗﺶ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر دوﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺰﻟﺖ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ را در ﻧﺎﺗﻮ ،ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه،
ﺳﺎرﻛﻮزي  60ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎي
ﺷﻜﺎري ﺑﻤﺐ اﻓﻜﻦ راﻓﺎل ﺑﻪ اﻣﺎرات
ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﺤﺪه ،ﻫﺮ ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ  8ﺗﺎ
 11ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻓﺮوﺧﺖ.
● در اواﺧﺮ اﻛﺘﺒﺮ  ،2009ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ دو
روزه اي ،زﻳﺮ ﻋﻨﻮان رواﺑﻂ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺎ
اﻣﺎرات ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﺤﺪه و ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﺟﺮاﺋﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺷﺘﺮاك و ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻣﺼﻮب ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ 300 ،ﺗﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﺮدﻧﺪ .دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﻧﺎﺗﻮ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
اﻋﻀﺎي ﻧﺎﺗﻮ و رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﺎﺗﻮ
و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن آن در ﺷﻤﺎر اﻳﻦ 300
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﺳﺘﺎدان و
رﻫﺒﺮان ﻓﻜﺮي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﻧﺎﺗﻮ ،آﻧﺪرس ﻓﻮگ روﺳﻤﻦ
ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ اداﻣﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﻣﻨﻴﺘﻲ اورو –
آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﻧﮕﺮد .و در ﺑﺎره اﻳﺮان ﻛﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ دﻋﻮت ﻧﺸﺪه ﺑﻮد،
ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺮان ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان
و اﺛﺮ آن ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي در
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺧﻄﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻣﻨﻴﺖ و ﺛﺒﺎت
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط دارد،
ﻫﺴﺘﻴﻢ.
● در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ،اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻋﻼن
ﻛﺮد ﺑﻪ ﺑﺤﺮﻳﻦ و ﻛﻮﻳﺖ و ﻗﻄﺮ و
اﻣﺎرات ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﺤﺪه ،ﻣﻮﺷﻜﻬﺎ ﺿﺪ
ﻣﻮﺷﻚ ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ
ﻣﺪل ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺿﺪ ﻣﻮﺷﻚ ﭘﺎﺗﺮﻳﻮت
– Patriot Advanced Capability
 3و ﻫﻢ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺷﻜﻲ Terminal
 High Altitude Aera Defenceﺑﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .و در ﭘﺎﻳﮕﺎه درﻳﺎﺋﻲ ﺧﻮد
ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي رد ﻳﺎب ﻣﻮﺷﻚ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﺮده
اﺳﺖ.
● دوﻟﺘﻬﺎي ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻫﻤﻜﺎري
ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺎﺗﻮ
ﺷﺮﻳﻚ ﺷﺪه اﻧﺪ ،در ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻣﺴﻠﺢ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺮﻛﺖ  1٢۵ﻣﺄﻣﻮر
اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺤﺮﻳﻦ را در ﻋﻤﻠﻴﺎت ارﺗﺶ
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻫﻠﻤﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺮﻛﺖ
دارﻧﺪرا داد .در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ،ﻫﺰار
ﺗﻔﻨﮕﺪار درﻳﺎﺋﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺴﺘﻪ اﻧﺪ و
ﻗﻮاي دﻳﮕﺮي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ.
ﻗﻮاي اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻗﻮاي ﻧﺎﺗﻮ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﮕﻲ در ﻃﻮل 8
ﺳﺎل ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ،
زده اﻧﺪ.
ﻗﻮاي اﻣﺎرات ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﺤﺪه ﺳﺎﻟﻬﺎ
اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﺎﺗﻮ ،در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در 28
ژاﻧﻮﻳﻪ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻛﻮﻳﺖ اﻃﻼع داد

ﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﺎﺗﻮ ،درﻳﺎﺳﺎﻻر
ﺟﻴﺎﻣﭙﺎﺋﻮﻟﻮ دي ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :
ﻧﺎﺗﻮ در ﺣﺎل ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دوﻟﺘﻬﺎي
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،در ﺑﺎره
ﺑﻜﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎي آواﻛﺲ
ﺑﺮاي ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﻴﺰ در ﺳﻮﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ«.
او اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ
دوﻟﺖ ﻫﺎ در اﺳﺎس ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻴﺪه
اﻳﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،در ﻋﻤﺎن ،ﻛﻪ
روﺑﺮوي اﻳﺮان و ﻛﻨﺎره ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
ﺳﺎﺣﻞ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ،
آواﻛﺲ اﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
دﻫﺪ و در ﻛﺎر آﻧﻴﻢ ﻛﻪ آواﻛﺲ ﻫﺎ اﻳﻦ
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ را ﺑﻄﻮر داﺋﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
● ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن  6ﻛﺸﻮر،
ﻗﺪرت واﻗﻌﻲ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ ،ﺗﺎ دﻧﺪان
ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺴﻠﺢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻃﺎﻳﻔﻪ
ﺣﻮﻃﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻤﺐ اﻓﻜﻦ ﻫﺎي ﺧﻮد،
ﺑﻤﺒﺎران و ﺑﺎ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺎران
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺣﻮﻃﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ ﻧﻴﺮوي ﻫﻮاﺋﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ در
ﺑﻤﺒﺎران ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ 200 .ﻫﺰار ﺗﻦ
آواره و ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
● اﻣﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﺎ
اﻳﺮان :در ژوﺋﻴﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،ﻣﻌﺎون دﺑﻴﺮ
ﻛﻞ ﻧﺎﺗﻮ ،ژﻧﺮال ﻛﻠﻮدﻳﻮ ﺑﻴﺰوﮔﻨﻴﺮو ﺑﺎ
وزﻳﺮ دﻓﺎع ﻋﺮاق ،ﻗﺮاردادي ﺑﺮاي
آﻣﻮزش دادن ﺑﻪ ﻗﻮاي ﻧﻈﺎﻣﻲ
واﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻋﺮاق ،اﻣﻀﺎء ﻛﺮد .ﻗﺮارداد
ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد ﺑﺮاي
آﻧﻜﻪ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻮد ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ
از ﺟﻤﻬﻮري ﻋﺮاق از راه ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻗﻮاي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر
اﺳﺖ ،اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺎﺗﻮ
ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺮدﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﻴﺮوي
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻋﺮاق ﺷﺪ.
در ﺗﺮﻛﻴﻪ ،ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان ،در
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،روﺑﺮت ﮔﻴﺖ ،وزﻳﺮ دﻓﺎع
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ژﻧﺮال اﻳﻠﻜﺮ ﺑﺎﺳﺒﻮك ،رﺋﻴﺲ
ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﺗﺮﻛﻴﻪ دﻳﺪار ﻛﺮد .ﭘﺲ از
دﻳﺪار ،ﮔﻴﺖ ﮔﻔﺖ :او ﺑﺎ ژﻧﺮال
ﺑﺎﺳﺒﻮگ در ﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺗﺮﻛﻴﻪ در دﻓﺎع
ﻣﻮﺷﻜﻲ و رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ارﺗﺸﻬﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ و
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮدﻳﻢ.
اﻣﺮﻳﻜﺎ ،در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮاﺋﻲ اﻳﻨﺴﻴﺮﻟﻴﻚ
ﺗﺮﻛﻴﻪ ،در ﻣﺤﺪوده ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺗﻮ
ﺑﻌﻤﻞ آورده اﺳﺖ 40 ،ﺗﺎ  90ﻛﻼﻫﻚ
اﺗﻤﻲ دارد.
آذرﺑﺎﺋﻴﺠﺎن ،ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻏﺮﺑﻲ
اﻳﺮان ،ﺑﻄﻮر روز اﻓﺰون ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﺎﺗﻮ در
ﺟﻨﻮب ﻗﻔﻘﺎز و ﻣﺠﺎورت درﻳﺎي
ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺷﻮد .اواﺋﻞ اﻳﻦ ﻣﺎه ،ﻳﻚ
ﮔﺮوه ﻛﺎر از اﻋﻀﺎي وزارت دﻓﺎع
آذرﺑﺎﺋﻴﺠﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻗﻮاي اﻣﺮﻳﻜﺎ
در اروﭘﺎ ،در اﺷﺘﻮﺗﻜﺎرت آﻟﻤﺎن ،دﻳﺪار
ﻛﺮدﻧﺪ .دﻳﺪار در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح
ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ و آذرﺑﺎﺋﻴﺠﺎن
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  ۵ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ اﺟﺮا
ﻣﻲ ﺷﻮد.
آذرﺑﺎﺋﻴﺠﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ
ﭼﻮن ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و اوﻛﺮاﺋﻴﻦ و اﺧﻴﺮا 
ﻣﻠﺪاوي ،ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎﺑﻊ روﺳﻴﻪ ﺷﻮروي
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
ﻫﻤﻜﺎري اﻣﻀﺎء ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺎﺗﻮ اﻓﺮاد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ
آذرﺑﺎﺋﻴﺠﺎن را ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻧﻴﺮوي زﻣﻴﻨﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ در اروﭘﺎ ،ﻛﺎرﺗﺮ
ﻫﺎم ،در ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮد.
آذرﺑﺎﺋﻴﺠﺎن ﻗﻮاي ﺧﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺳﺖ اﻓﺮاد
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را در ﻣﺪارس
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﻮد ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻫﺪ .وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
آذرﺑﺎﺋﻴﺠﺎن ﺑﺘﺎزﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
آذرﺑﺎﺋﻴﺠﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي
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ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﻧﺎﺗﻮ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
اوﻛﺮاﺋﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو اﻳﻨﻄﻮر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ :ﻧﻴﺮوﺋﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ
آﻣﺎدﮔﻲ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ
اﺳﻠﺤﻪ .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ از ﻧﻴﺮوي
زﻣﻴﻨﻲ و درﻳﺎﺋﻲ و ﻫﻮاﺋﻲ و ﻧﺎﺗﻮ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮﺟﺎي ﺟﻬﺎن ﻻزم اﻓﺘﺎد ،آن
را وارد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو در ﻫﻤﻪ
ﺟﻬﺎن و ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﺋﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد .در اواﺧﺮ ﻣﺎه ژاﻧﻮﻳﻪ
ﺳﺎل ﺟﺎري ،ﻣﺸﺎور رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
آذرﺑﺎﺋﻴﺠﺎن ،وﻓﺎ ﻗﻠﻲ زاد ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮ ،آرﻣﺎن
آذرﺑﺎﺋﻴﺠﺎن و ﻣﺮدم آﻧﺴﺖ .ﻛﺸﻮرﻫﺎ از
ﻟﺤﺎظ ژﺋﻮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻣﻤﺘﺎز
دارد و ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎﺋﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﺎﺗﻮ ﺑﮕﺮدﻧﺪ.
● در ﺷﺮق اﻳﺮان ،اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺰودي
ﺑﻴﺸﺘﺮ از  1۵٠000ﻧﻴﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﻳﺪي 400 ،ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺷﺮق اﻳﺮان ،در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻗﻮاي اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻧﺎﺗﻮ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻫﻤĤﻫﻨﮓ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻳﺮان زﻣﺎن ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﻧﺎﺗﻮ در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻘﺶ
ﻛﻠﻴﺪي اﻳﻔﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ اﻣﭙﺮاﻃﻮري

روﺳﻴﻪ ،اﻳﺮان ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎزي ﺟﺴﺖ
زﻳﺮا ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ،ﭘﺲ از دو ﻗﺮن ،در
ﻣﺮزﻫﺎﻳﺶ ﻗﻮاي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه اي ﺣﻀﻮر
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ ،ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار
اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮد ،آﻟﺖ ﻓﻌﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎ و
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻨﮓ را
ﺑﻤﺪت  8ﺳﺎل ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻗﻮاي
درﻳﺎﺋﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﻀﻮر
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺤﺮان ﺗﺮاﺷﻲ ﻫﺎي رژﻳﻢ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺣﻤﻠﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،را ﻳﻚ دوﻟﺖ
ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ،ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد و ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎزي ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﺪ .رژﻳﻢ ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺪل ﺷﺪ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ
ﺑﺴﻮﺧﺘﻨﺪ .ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻏﺮب ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺑﺤﺮان ﺳﺎزﻳﻬﺎي رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ را دﺳﺖ
آوﻳﺰ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻮاي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﻮد در
ﮔﺮداﮔﺮد اﻳﺮان ﻛﺮد .و ﻫﻨﻮز،

ﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﮓ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ اﻣﺮﻳﻜﺎ و
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
اﻳﺮان را ﻧﺪارﻧﺪ؟!
* وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻫﻤﺎن روش ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ را ﭘﻴﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﺣﻤﻠﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق ،ﺑﺮاي آﻣﺎده
ﻛﺮدن ﻣﺮدم اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ،ﺑﻜﺎر
ﺑﺮدﻧﺪ:
◄ در  18ﻓﻮرﻳﻪ  ،2010روﺑﺮت ﭘﺎري
در ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﺼﻠﻲ در ﺑﺎب
ﻧﻘﺶ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺧﺼﻮص
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ و واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ در
آﺗﺶ ﺑﻴﺎري ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان اﻧﺘﺸﺎر
داده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﻨﻮﻧﻲ
وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ
اﻳﺮان را ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺻﺪام و
رژﻳﻢ او ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎ اﻳﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮاي ﺧﻄﺮﻧﺎك
ﺟﻠﻮه دادن اﻳﺮان ،ﻣﻲ ﭘﺮدازد .ﻳﻚ
ﭼﻨﺪ از اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎ ﻛﻪ روﺑﺮت ﭘﺎري ﺑﻲ
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ﺷﻤﺎره 744
اﻋﺘﺒﺎر و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪه
ﺧﻄﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ...ﻣﻲ داﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
● دﻟﻴﻞ اول اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان ﻗﺮارداد
ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي را اﻣﻀﺎء
ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ آن را رﻋﺎﻳﺖ
ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻼح
اﺗﻤﻲ را دارد و در ﺳﺎل  ،1986ﻳﻚ
ﻣﻬﻨﺪس اﺗﻤﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ اﺳﻢ واﻧﻮﻧﻮ
ﻓﺎش ﻛﺮد ﻛﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ
دارد .او را از اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ رﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﻜﻮم
ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آزادي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ او اﺟﺎزه
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻲ را ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ.
ﻧﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ ﭼﺮا ﺑﺎ واﻧﻮﻧﻮ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﻛﺴﻲ از اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻲ
ﭘﺮﺳﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي را اﻣﻀﺎء ﻧﻜﺮده و ﭼﺮا
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻫﻨﺪ و
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
● دﻟﻴﻞ دوﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان ﻛﺸﻮري ﺑﻐﺎﻳﺖ
ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ .از ﺣﺰب اﷲ و ﺣﻤﺎس
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺰﻋﻢ ﺑﺮﺧﻲ از
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮب ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﻫﺒﺮان اﻳﺮان اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ
دوﻟﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻦ
دوﻟﺖ ﻣﺬﻫﺒﻲ /ﻗﻮﻣﻲ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮود.
اﻣﺎ ﻏﻴﺮ از اﻳﺮان ،ﺑﺴﻴﺎري از
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺟﻬﺎن ﺣﺰب اﷲ
و ﺣﻤﺎس را ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﮔﺮوه
ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاي
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻲ
ﺟﻨﮕﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻧﻴﺰ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ
ﺑﻬﻴﭻ رو ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻫﺎ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻫﺎ
ﻧﻴﺴﺖ...
ﺑﺨﻼف اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻳﺮان ﻛﺸﻮر ﺻﻠﺢ
ﺟﻮﺋﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ آن ﺑﻄﻮر
ﻧﺴﺒﻲ در ﺻﻠﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺟﻨﮓ
 8ﺳﺎﻟﻪ را ﻧﻴﺰ رژﻳﻢ ﺻﺪام ﺷﺮوع ﻛﺮد.
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﺻﺪام ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ
داد و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺣﺎﻣﻲ ﻋﺮاق ﺷﺪﻧﺪ زﻳﺮا از
اﺷﺎﻋﻪ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﺋﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ.
ﻧﺎﻇﺮان ﺟﺪي و ﺑﻲ ﻃﺮف ،از راه
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه
اﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻌﺎل ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن،
از ﻟﺤﺎظ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر ﻛﺸﻮرﻫﺎي
دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻃﻲ  6دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻳﻦ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ را ﺑﻌﻤﻞ آورده اﺳﺖ.
● دﻟﻴﻞ ﺳﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ آورﻧﺪ اﻳﻨﺴﺖ
ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﭘﺮور اﺳﺖ.
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ،1980در ﺟﻨﮓ
ﺑﺎ ﻗﻮاي روﺳﻴﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎي اﻓﺮاﻃﻲ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ
ﻻدن و دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺐ ﻛﻪ
ﺑﻌﺪ ﻫﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪه را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ،
ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ ﻛﺮد .در ﺳﺎﻟﻬﺎي ،1990
اداره اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺶ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﮔﺮوه
ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﭘﺸﺘﻲ آﻧﻬﺎ در
ﺗﺼﺮف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪ .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﺘﺤﺪان
اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮورﻫﺎي  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 2001را اﻧﺠﺎم داد.
اداره اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺶ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺣﺎﻣﻲ ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﻛﺸﻤﻴﺮي در ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻗﻮاي ﻫﻨﺪ ﺑﻮد و
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻋﻤﻞ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ،در
ﺳﺎل  ،2008در ﺑﻤﺒﺌﻲ ﺑﻮد.
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ
دارد :ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻬﺎي ﻛﻮﺑﺎﺋﻲ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﺋﻲ ﭘﻮزادا ﻛﺎرﻳﻠﺲ ﻛﻪ در ﺳﺎل
 1976در ﻛﻮﺑﺎﻧﺎ اﻳﺮ ﻻﻳﻦ ﺑﻤﺐ ﮔﺬاري
ﻛﺮد و آدم رﺑﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺎ و...
از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ دو ﺷﻬﺮ ژاﭘﻦ را
ﺑﺎ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮد ،ﻫﺮ از ﭼﻨﺪي
ﻛﺸﻮري را ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ اﺗﻤﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮد.
ﺣﺘﻲ اﻣﺮوز ،در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ ﻫﺮﮔﺎه اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﻣﺠﻬﺰ
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آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي

ﺗﻜﺮار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ؟

اﺗﻤﻲ :اﻳﺮان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ

ﺷﻮد ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،ﻫﻢ ﺑﻮش و ﻫﻢ
ﻇﺎﻫﺮا  اوﺑﺎﻣﺎ ،ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻠﻪ اﺗﻤﻲ ﺑﻪ
اﻳﺮان را ﻛﻨﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ...

* روﺳﻴﻪ اﻋﻼن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي ﺿﺪ ﻫﻮاﺋﻲ را ﺑﻪ
اﻳﺮان ،ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺖ:

* دﺳﺘﻴﮕﺮي رﻳﮕﻲ ﺑﻔﺮﻳﺎد ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ:

* اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان را ﻧﺪارﻧﺪ:

◄ در  17ﻓﻮرﻳﻪ  ،2010ﺧﺒﺮﮔﺰارﻳﻬﺎي
روﻳﺘﺮ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ
روﺳﻴﻪ اﻋﻼن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي
 S-300را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازد .روﺳﻴﻪ
روزي ﺑﻌﺪ از دﻳﺪار ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ ﻧﺨﺴﺖ
وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻳﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺷﻜﻲ را اﻋﻼن ﻛﺮد.
ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﻨﺘﺮﻓﺎﻛﺲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻋﻠﺖ
ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎدن ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺷﻜﻬﺎ،
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ اداره
ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻓﻨﻲ ،آﻟﻜﺴﺎﻧﺪر
ﻓﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﻨﺘﺮ ﻓﺎﻛﺲ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻤﺤﺾ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻲ ﺣﻞ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺷﻜﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮب و اﺳﺮاﺋﻴﻞ از روﺳﻴﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺷﻜﻬﺎ را ﺑﻪ
اﻳﺮان ﻧﻔﺮوﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺷﻜﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان
اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ
ﺧﻮد را ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺷﻮار اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ روﺳﻴﻪ،
وﻻدﻳﻤﻴﺮ ﻧﺎزارو ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :دﻟﻴﻞ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ روﺳﻴﻪ ﻗﺮاردادي را
ﻛﻪ اﻣﻀﺎء ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺸﻤﺎرد و
اﺟﺮا ﻧﻜﻨﺪ .ﻳﻚ ﻗﺮاردادي اﻣﻀﺎء ﺷﺪه و
ﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ آن را اﺟﺮا ﻛﻨﻴﻢ .اﻣﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ
اﻳﻦ ﻣﻮﺷﻜﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ .و اﻳﻦ ﺳﻼح ﻗﻄﻌﺎ 
ﺗﺪاﻓﻌﻲ اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺛﺒﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.
اﻳﺮان اﻋﻼن ﻛﺮده اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه
ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻮﺷﻚ ﺿﺪ ﻫﻮاﺋﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  S – 300و ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ از
آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
◄ ﻫﺎآرﺗﺺ ) 16ﻓﻮرﻳﻪ  (2010ﮔﺰارش
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﻤﺘﺮي ﻣﺪودو ،رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ ،ﻧﺨﺴﺖ
وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻃﻤﻴﻨﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺷﻜﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ را ﺑﻪ اﻳﺮان
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻜﺮرا  از روﺳﻴﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﻮد ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي S – 300
را ﺑﻪ اﻳﺮان ﻟﻐﻮ ﻛﻨﺪ .ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ ﮔﻔﺖ
رﻫﺒﺮان روﺳﻴﻪ ﺑﻪ او اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻫﺎي ﻻزم
را داده اﻧﺪ ﻛﻪ روﺳﻴﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ
ﺛﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد.
ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي  S – 300ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎي و ﻳﺎ ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي دﺷﻦ را در
 150ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻫﺪف ،ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ
ﻗﺮار دﻫﺪ و از ﻣﻴﺎن ﺑﺒﺮد .ﻫﺮﮔﺎه اﻳﺮان
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
اﺗﻤﻲ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﺪ.
ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ در دﻳﺪار دوﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮد،
اﺻﺮار ورزﻳﺪ ﻛﻪ روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﻜﻮﺷﺸﻬﺎي
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي
ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان ،ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد .او ﺑﻪ
رﻫﺒﺮان روﺳﻴﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ
اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد ،ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻴﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ،
وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺳﺨﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺤﺮﻳﻢ واردات و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ﺑﺮاي
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻛﺮدن رﻫﺒﺮان اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻛﺮدن اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ اﺳﺖ.

◄ در 4اﺳﻔﻨﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ رﻳﮕﻲ ،رﻫﺒﺮ
ﮔﺮوه ﺟﻨﺪ اﷲ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ .ﻛﺎرﮔﺰاران
رژﻳﻢ ﺑﺮاﺑﺮ روش ﺧﻮد ،ﺧﺒﺮ دﺳﺘﻴﮕﺮي
را ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﻫﻤﺮاه ﻛﺮدﻧﺪ .زﻳﺎده روي در اﻳﻦ ﻛﺎر
ﮔﻮﻳﺎي اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد .و اﻳﻨﻚ ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
● ﺣﻴﺪر ﻣﺼﻠﺤﻲ» ،وزﻳﺮ« واواك ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺄﻣﻮران واواك  5ﻣﺎه و ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ رد ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ رﻳﮕﻲ را ﻣﺮﺗﺐ
ﻣﻲ ﺟﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﭼﻮن داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ او
ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ از اﺑﻮﻇﺒﻲ ﻋﺎزم ﻗﺮﻗﻴﺰﻳﺴﺘﺎن
اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاﭘﻴﻤﺎ را ﻓﺮود آورده و او را
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ.
● ﻧﺠﺎر» ،وزﻳﺮ« ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :رﻳﮕﻲ
را در ﻛﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﻪ
اﻳﺮان آوردﻳﻢ.
● دو ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از
دﺳﺘﮕﻴﺮي رﻳﮕﻲ اﺑﺮاز ﺧﺸﻨﻮدي ﻛﺮدﻧﺪ.
ژﻧﺮال ﭘﺘﺮاﺋﻮس ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﺎﻟﻲ ﻗﻮاي
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺧﺎور و آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ از
دﺳﺘﮕﻴﺮي رﻳﮕﻲ اﺑﺮاز ﺧﺸﻨﻮدي ﻛﺮد.
● ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ ) 24ﻓﻮرﻳﻪ (2010
ﻧﻮﺷﺖ :رﻳﮕﻲ را ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻳﺮان داده
اﺳﺖ.
● اﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر ) 24ﻓﻮرﻳﻪ( ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ :ﻫﻤﻜﺎري اﻳﺮان در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻤﻜﺎرﻳﺶ ﺑﺎ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن در
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻔﻮذ ﻫﻨﺪ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ زﻳﺎن ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن.
● در  5اﺳﻔﻨﺪ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس،
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺮ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
در ﺗﻬﺮان را اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ .در اﻳﻦ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﺳﻔﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ،ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ،
ﻧﻴﺰ ،ﺑﺮادر رﻳﮕﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ رﻳﮕﻲ را
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻳﺮان داد.
در دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ رﻳﮕﻲ ﻧﻴﺰ
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻳﺮان ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺮده اﺳﺖ.
او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن اﻳﻦ
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺰودي روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

◄ در  16ﻓﻮرﻳﻪ  ،2010ﺳﺨﻨﮕﻮي
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ،روﺑﺮت ﺟﻴﺒﺲ،
ﮔﻔﺖ :ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺮﻏﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻳﺮان ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم ﺗﺎ 20
درﺻﺪ ،ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان را ﻧﺪارد.
ﺟﻴﺒﺲ اﻳﺮان را ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺑﺎره ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ را
رد ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ رد ﻛﺮدن دﻟﻴﻞ
آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ از اﺟﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ
اﻳﺮان ،اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ از اﺗﻢ ﻧﻴﺴﺖ.
◄ در  17ﻓﻮرﻳﻪ  ،2010ﺑﻪ ﮔﺰارش
آﻧﺘﻲ وار ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن
در دوﻫﻪ ﮔﻮﻳﺎي ورود اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺟﺪﻳﺪي از ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻳﺮان اﺳﺖ  .ﺑﻌﺪ از
آﻧﻜﻪ ﺑﻤﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ،ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ
راه دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ و ﮔﻔﺘﮕﻮ رﻓﺖ ،اﻳﻨﻚ،
وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :اﻳﺮان
ﺧﻄﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻠﺤﺎظ رﻓﺘﻦ ﺑﺴﻮي
رژﻳﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺿﺮور ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ رﻫﺒﺮ و رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
را از دﺳﺖ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن رﻫﺎ ﻛﻨﺪ .روزي
ﭘﻴﺶ از او ،ﻣﺸﺎور اﻣﻨﻴﺘﻲ اوﺑﺎﻣﺎ ،در
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻓﻮﻛﺲ ﮔﻔﺖ :ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺮاي رﻫﺎ ﻛﺮدن
رﻫﺒﺮ و رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري از ﻣﻬﺎر ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن
اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻫﻢ دور دوم رﻳﺎﺳﺖ

ﺟﻤﻬﻮري ﺧﺎﺗﻤﻲ روﺷﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻫﻢ آن
زﻣﺎن ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل
رژﻳﻢ ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ –
ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺸﺪار داد .و اﻣﺮوز ،از رﻫﮕﺬر
اﺷﻐﺎل ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﻮاي ﻣﺴﻠﺢ ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ اﻳﺮان دارد
ﻳﻚ رژﻳﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺳﺨﺖ» ،رﻫﺒﺮ« و
»رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري« را از ﻣﻬﺎر ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪار
رﻫﺎ ﻛﻨﺪ .ﺳﺨﻦ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ و ﻣﺸﺎور
اﻣﻨﻴﺘﻲ اوﺑﺎﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ .در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در
اﻳﺮان ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رژﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
◄ ﺑﻪ ﮔﺰارش آﺳﻮﺷﻴﺘﺪ ﭘﺮس ) 16
ﻓﻮرﻳﻪ  ،(2010ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻘﺸﻪ اي
ﺑﺮاي ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﺪارد .او ﺳﺨﻨﺎن
اﻳﺮان را در ﺑﺎره ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ،واﻛﻨﺸﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪن اﻳﺮان ﺑﻪ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد.
اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان را ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻞ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ
ﺧﻮد ﺑﺎز اﻳﺴﺘﺪ .در ﻣﺴﻜﻮ ،ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ ﺑﻪ
روﺳﻴﻪ ﻓﺸﺎر آورد ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان را اﻣﻀﺎء ﻛﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :اﮔﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﻪ

ﺑﻪ اﻳﺮان را ﻧﺪارد ﭼﺮا ﺑﻪ روﺳﻴﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﻲ
آورد ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي ﺿﺪ ﻫﻮاﺋﻲ را ﺑﻪ اﻳﺮان
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺪﻫﺪ؟:
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* اﻳﺮان و  7ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﭘﻮل ﺷﻮﺋﻲ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﻲ
»ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺮورﻳﺴﺖ« را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ:
◄ در  19ﻓﻮرﻳﻪ  ،2010ﺑﻪ ﮔﺰارش
Financial
ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﺧﺒﺮﮔﺰاري
 Action Task Forceدر ﭘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  8ﻛﺸﻮر
ﭘﻮل ﺷﻮﺋﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﺮورﻳﺴﻢ را
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ 8
ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
آﻧﮕﻮﻻ و اﻛﻮادور و اﺗﻴﻮﭘﻲ و ﻛﺮه
ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﺳﺎﺋﻮ ﺗﻮم و ﭘﺮﻧﺴﻴﭗ
و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن .اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻮل
ﺷﻮﺋﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ روﺑﺮو
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 35ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اروﭘﺎﺋﻲ و ﺷﻮراي ﻫﻤﻜﺎري
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺠﺎزات اﻳﺮان
ﺷﺪه اﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﺮان ﻫﻢ ﭘﻮل ﺷﻮﺋﻲ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﺮورﻳﺴﻢ را ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ.
ﻣﺮﻛﺰ  FATFدر ﭘﺎرﻳﺲ اﺳﺖ.

دﺳﺖ ﺑﻜﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻼح
اﺗﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻘﻼﻫﺎ ﺑﺮاي
وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ:
* ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﺟﺪﻳﺪ آژاﻧﺲ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ» ،ﺗﺠﺎوز
ﻓﻨﻲ« اﻳﺮان دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ
ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ:
◄ در  18ﻓﻮرﻳﻪ  ،2010ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮﮔﺰارﻳﻬﺎ ،آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي
اﺗﻤﻲ ﻛﻪ اﻳﻨﻚ آﻣﺎﻧﻮ ﻣﺪﻳﺮ آﻧﺴﺖ،
ﮔﺰارش ﺟﺪﻳﺪي را اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ
داراي اﻳﻦ ﻧﻜﺎت:
● »ﺗﺠﺎوز ﻓﻨﻲ« ) (Technical
Violationاﻳﺮان اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ را ﭘﺪﻳﺪ
آورده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﻳﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﻔﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻼﻫﻚ اﺗﻤﻲ ﺑﺮاي
ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي ﺧﻮد« .
اواﺋﻞ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ،اﻳﺮان ﺷﺮوع ﻛﺮد
ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم ﺗﺎ  20درﺻﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮاي رآﻛﺘﻮر اﺗﻤﻲ
ﺗﻬﺮان .در آن ﺗﺎرﻳﺦ ،آژاﻧﺲ ﻧﺎراﺣﺘﻲ
ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﺮان ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺘﺎﺑﺎن
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﻛﺮد.
و اﺻﺮار ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪازد ﺗﺎ ﻛﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮ وﻓﻖ ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ
و ﺑﺎزرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﭼﻮن اﻳﺮان
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﺮار آژاﻧﺲ ﻛﺎر ﺧﻮد
را آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ ،آژاﻧﺲ ﻛﺎر اﻳﺮان
را »ﺗﺠﺎوز ﻓﻨﻲ« ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ.
آژاﻧﺲ ﻛﻪ اﻳﻨﻚ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻳﻮﻛﻴﺎ آﻣﺎﻧﻮ اﺳﺖ ،اﻳﻦ »ﺗﺠﺎوز ﻓﻨﻲ« را
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺼﺪ
اﻳﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺣﺎل ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﻼﻫﻚ اﺗﻤﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ.
آژاﻧﺲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :اﻳﺮان ﺑﻪ ﻏﻨﻲ
ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم اداﻣﻪ داده و ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه
اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺧﻮد اﻓﺰوده اﺳﺖ.

* اﻳﺮان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دو ﺳﺎﻳﺖ
ﺟﺪﻳﺪ اﺗﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ:
◄ در  22ﻓﻮرﻳﻪ ،ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺻﺎﻟﺤﻲ ،رﺋﻴﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻳﺮان
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دو ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻨﻲ
ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ
دو ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ و
ﻗﻮي ﺗﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮﻳﻚ از
دو ﺳﺎﻳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻇﺮﻓﻴﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻄﻨﺰ .اﻳﻦ دو ﺳﺎﻳﺖ
زﻳﺮ ﻛﻮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از آﺳﻴﺐ
ﻫﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﻮاﺋﻲ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﻌﻼ  5 ﻣﺤﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ و 5
ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد
و از اﻳﻦ  10ﻣﺤﻞ 2 ،ﻣﺤﻞ را اﻧﺘﺨﺎب
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد .اﻳﺮان ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ  250ﺗﺎ  300ﺗﻦ اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ
ﺷﺪه را ﺑﺪﺳﺖ آورد .در ﻧﻄﻨﺰ 8160
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ
 3772ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺎ
ﻛﻨﻮن  2٠۵6ﻛﻴﻠﻮ اوراﻧﻴﻮم  3/۵درﺟﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ.
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ﺷﻤﺎره 744
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮاز اﻣﺮﻳﻜﺎ و
ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻏﺮب ،ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ دو
ﻛﺸﻮر ،ﮔﺰارش آژاﻧﺲ را دﺳﺖ آوﻳﺰ ﻓﺸﺎر
ﺑﻪ روﺳﻴﻪ و ﭼﻴﻦ ﺑﻘﺼﺪ ﻛﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ،ﻛﺮده
اﻧﺪ:

* ﻣﺠﺎزات ﺳﭙﺎه ﺑﺮاي رﻫﺎ ﻛﺮدن
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﻳﺎ
ﺑﻘﺼﺪﻛﻤﻚ ﺑﻪ آزاد ﺷﺪن ﻣﺮدم؟:
◄ در  ١۵ﻓﻮرﻳﻪ  ،2010ﻫﻴﻼري
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،
ﮔﻔﺖ :اﻳﺮان ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻲ رود .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ رﻫﺒﺮ و
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري از ﻗﻴﺪ ﺳﭙﺎه رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ،
وﺿﻊ و اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺳﺨﺖ
ﺿﺮورت دارد.
◄ در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ،آﻧﺘﻲ وار اﻃﻼع
داد ﻛﻪ از ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﻔﺮ وزﻳﺮ
ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻔﺖ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭼﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه اﻳﻦ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻔﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭼﻴﻦ را ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر را ﺑﺎ
وﺿﻊ و اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ
ﺿﺪ اﻳﺮان ،راﺿﻲ ﻛﻨﺪ.
◄ در  14ﻓﻮرﻳﻪ  ،2010ﺧﺒﺮﮔﺰاري
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺟﻴﻤﺲ ﺟﻮﻧﺲ،
ﻣﺸﺎوراﻣﻨﻴﺘﻲ اوﺑﺎﻣﺎ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
اﻣﺮﻳﻜﺎ ،را اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ .او ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ  :اﻳﺮان دارد ﺑﺴﻮي دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻲ رود .و اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺷﻮراي
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻘﺎﺿﺎي
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ
اﻳﺮان .اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮآن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان را
ﺑﻲ ﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ .رژﻳﻢ اﻳﺮان از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻮد روﺑﺮو اﺳﺖ.
وﺿﻊ و اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ رژﻳﻢ
را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ
رژﻳﻢ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪي روﺑﺮو
اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻠﺶ
ﺑﻴﻔﺰاﺋﻴﻢ .ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮاي وﺿﻊ و اﺟﺮاي
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺳﺒﻚ ﻛﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﻲ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎرﺟﻲ رژﻳﻢ را
در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
او ﮔﻔﺖ روﺳﻴﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭼﻴﻦ،
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎر ﻛﻨﻴﻢ .ﻛﺸﻮرﻫﺎي
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ﻛﻪ در دوره
ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻃﺮف ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ
وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان
ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ.

* رژﻳﻢ ﺳﻌﻮدي ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ
ﻣﻴﺎﻧﻪ را ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺎه ﻧﻘﺶ
واﺳﻄﻪ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﺮد ﻧﻴﺰ
ﺧﻮاﻫﺎن »راه ﺣﻞ ﻓﻮري« ﺷﺪه
اﺳﺖ:
◄ در  16ﻓﻮرﻳﻪ  ،2010دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ :ﺳﻌﻮد اﻟﻔﻴﺼﻞ،
وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي در
دﻳﺪار ﺑﺎ ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان را ﺗﻬﺪﻳﺪي
ﺑﺮاي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ﺧﻮاﻧﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر راه ﺣﻞﻫﺎي ﻓﻮري ﺑﺮاي آن
ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاريﻫﺎ ،ﺳﻌﻮد
اﻟﻔﻴﺼﻞ ،وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن روز
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ در ﻳﻚ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮي
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ،وزﻳﺮ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي اﺗﻤﻲ اﻳﺮان را
ﻳﻚ »ﺗﻬﺪﻳﺪ« ﺧﻮاﻧﺪ .او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
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ﺗﻜﺮار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ؟
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن،
ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ راهﺣﻞ ﻓﻮري
اﺳﺖ .وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻛﺮد :رﻳﺎض ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻲ روي آورﻧﺪ.
او اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺗﻤﻲ
اﻳﺮان از راه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﻴﺰ واﺟﺮاي
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﻼحﻫﺎي ﻛﺸﺘﺎرﺟﻤﻌﻲ
ﻫﺴﺘﻴﻢ.
وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد:
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ راه ﺣﻠﻲ درازﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از
ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازيﻫﺎي اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﺎي
راه ﺣﻠﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻪ راه ﺣﻠﻲ ﻓﻮري
ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ.

* اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ از
روز ﭘﻴﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ
ﺑﻮدن ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ،اﻳﻨﻚ ﻓﺸﺎر ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺨﺼﻮص روﺳﻴﻪ ﺑﺎ
وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺮﺿﺪ اﻳﺮان
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﺪ:
◄ در  14ﻓﻮرﻳﻪ  ،2010ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﻦ ﻛﺸﻮر
در ﺑﺎره وﺿﻊ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان،
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺧﺒﺮﮔﺰارﻳﻬﺎ ﺑﺮاي
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ :ﭼﺮا اﺳﺮاﺋﻴﻞ درﭘﻲ آﻧﺴﺖ
اﻳﺮان ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از
اﻳﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ را ﺑﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ،اﻳﻦ
ﭘﺎﺳﺦ را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ :ﺗﺮدﻳﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ،روز ﺑﻪ
روز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .از اﻳﻦ رو ،ﺟﺎﻧﺒﺪار
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎزات اﻳﺮان ﺷﺪه و ﺑﺮاي
وﺿﻊ و اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ.
از اﻳﻦ رو ،ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﺴﻜﻮ ،ﺑﻪ ﺳﺮان روﺳﻴﻪ اﺻﺮار ورزﻳﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺷﺪﻳﺪ
ﺑﺮﺿﺪ اﻳﺮان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﺪ.
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
داراي ﻳﻚ ﺳﻼح اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي  S-300sرا ﻫﻢ در
روﺳﻴﻪ و ﻫﻢ در اﻳﺮان از ﻛﺎر ﺑﻴﺎﻧﺪازد.
ﻫﺮﮔﺎه روﺳﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺷﻜﻬﺎ را ﺑﻪ اﻳﺮان
ﺑﺪﻫﺪ ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻳﻦ ﺳﻼح را ﺑﻜﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.

* ژﻧﺮال ﭘﺘﺮاﺋﻮس :دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻲ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺑﻘﻴﺖ
دﻧﻴﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ را ﺑﻪ اﻳﺮان
ﻧﺪادﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ از راه
دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺣﻞ ﺷﻮد:
◄ در  21ﻓﻮرﻳﻪ  ،2010ﻫﺎ آرﺗﺺ
ﺳﺨﻨﺎن ژﻧﺮال ﭘﺘﺮاﺋﻮس ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﻮاي
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را ﻣﻮﺿﻮع ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻛﺮده اﺳﺖ .ژﻧﺮال ﭘﺘﺮاﺋﻮس ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ » :اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد را
ﻣﺼﺮوف وارد ﻛﺮدن ﻓﺸﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻪ
اﻳﺮان ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدن اﺟﺮاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ «.او ﻛﻪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »دﻳﺪار ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت« ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
 NBCﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ،اﻓﺰود» :از اﻳﻦ
ﭘﺲ ،ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻣﺮﻳﻜﺎ و
ﺑﻘﻴﺖ دﻧﻴﺎ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ را ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﺪادﻧﺪ ﺗﺎ
ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ از راه دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺣﻞ ﺷﻮد.
اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺤﻜﻤﻲ ﺑﺮاي وارد
ﻛﺮدن ﻓﺸﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻪ اﻳﺮان اﺳﺖ .ﻣﺎ
اﻳﻨﻚ وارد اﻳﻦ روﻧﺪ ﺷﺪه اﻳﻢ« .

ﻫﺎ آرﺗﺺ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻛﺎر آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ،را ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .دو ﻋﻀﻮ داﺋﻤﻲ دﻳﮕﺮ
ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ از
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .روﺳﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ
ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان روي
ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ داد ،اﻳﻨﻚ ﮔﺰارش
آژاﻧﺲ )اﻳﺮان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻛﺎر
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ( را »اﻋﻼن ﺧﻄﺮ
ﺟﺪي« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
از ﭘﺘﺮاﺋﻮس ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ :اﻳﺮان ﭼﻪ
اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟ او ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻫﻨﻮز راه ﻃﻮﻻﻧﻲ
در ﭘﻴﺶ دارد .اﺣﺘﻤﺎﻻ  از زﺑﺎن آژاﻧﺲ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ،در ﺣﺪود ﻳﻚ
ﻫﻔﺘﻪ دﻳﮕﺮ ،در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﺷﻨﻴﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ

آورﻳﻢ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﻮﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن
اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻫﺸﺪار
داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻓﻜﺎر
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻠﻂ ﺟﻬﺎن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺎر ﻻزم ﺑﻮده ،اﻧﺠﺎم داده ﺗﺎ ﻛﻪ
ﻣﺸﻜﻞ اﺗﻤﻲ از راه ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺣﻞ ﺷﻮد و
رژﻳﻢ اﻳﺮان راه ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ
اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻠﻂ ﺟﻬﺎن ،ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﻪ اﻳﺮان وارد ﻛﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ،رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ در
داﺧﻞ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﮔﺸﻮده
اﺳﺖ و در ﺧﺎرج ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ را ﺷﺪت
ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ .از ﻗﺮار ﻣﻲ ﭘﻨﺪارد ﭘﻴﺮوزي
در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﮔﺮو ﻗﺮار دادن ﻛﺸﻮر
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ و ﺗﻨﮓ
ﺷﺪن ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮ ﮔﻠﻮي اﻳﺮان اﺳﺖ:

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎل و ﺣﺎل
آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ
»ﺗﻜﺮار« و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻧﻘﺶ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ و
اﻳﺮان ﮔﻴﺘﻲ ﻫﺎ در ﻋﺰل
ﻣﻨﺘﻈﺮي از ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ
رﻫﺒﺮ:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻠﻲ  -ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﺎ،
در ﺑﻬﻤﻦ  ،88ﻧﻮﺷﺘﻪ اي از ﺣﺴﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻲ اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ در ﺑﺎره ﻋﺰل
آﻳﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي از ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ رﻫﺒﺮ و
ﻧﻘﺶ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ و واواك و ﺑﺮﺧﻲ از
اﻳﺮان ﮔﻴﺘﻲ ﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﺋﻲ ﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ،ﻣﻨﻬﺎي ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ در  7ﻓﺮوردﻳﻦ  68و
ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ او ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  8ﻓﺮوردﻳﻦ ،
ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ:
*ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻋﺰل آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي از
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﻲ رﻫﺒﺮي:
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
"ﻓﺒﺸﺮ ﻋﺒﺎد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن اﻟﻘﻮل
ﻓﻴﺘﺒﻌﻮن اﺣﺴﻨﻪ"

● در ﺳﺎل  68ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺟﻮﺳﺎزيﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ از آن در ﺟﺮاﻳﺪ و
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻠﻴﻪ آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي اﻧﺠﺎم
ﻣﻲﺷﺪ ،اﻓﺮادي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺨﺮﻳﺐ
آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي و ﺟﺪاﻛﺮدن
اﻣﺎمﺧﻤﻴﻨﻲ و اﻳﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
آﻗﺎي اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ در رﻧﺠﻨﺎﻣﻪ "آﻗﺎي
ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻣﺜﻞ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪاي ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و
اﻣﺎم ﻣﺜﻞ ﻇﺮف ﻓﻠﺰياﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ اﻳﺸﺎن ﺧﺮد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ" ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻬﺪﻳﺪآﻣﻴﺰ
اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﭘﺎﻳﮕﺎه
آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري اﻣﺎم ،ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﺗﻔﺮﻗﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺮﺑﻪ
ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺰﻧﻨﺪ .آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﺎ ﻋﻠﻢ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ
 68/1/4ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻦ آن ﭼﻨﻴﻦ
اﺳﺖ:
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺒﺎرك آﻳﺖاﷲ اﻟﻌﻈﻤﻲ اﻣﺎم
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﭘﺲ از ﺳﻼم و
ﺗﺤﻴﺖ و ﺗﺒﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻳﺎم ﻧﻮروز
و وﻻدت ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﺣﻀﺮت وﻟﻲﻋﺼﺮ
ﻋﺠﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎم اﺧﻴﺮ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ ﻻزمدﻳﺪم
ﺑﻪﻋﺮض ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ:
 -1اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺧﻮد و ﺑﻴﺖ ﺧﻮد
را ﺷﻌﺒﻪاي از ﺑﻴﺖ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ
ﻣﻲداﻧﺴﺘﻪام و ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻣﺮدم در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﻴﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و درددﻟﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ارﮔﺎنﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ذوياﻟﺤﺎﺟﺎت ﻛﻪ
دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲرﺳﺪ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲدادهام،
و در ﺣﺪ ﺗﻮان و ﻗﺪرت ﺳﻌﻲ ﻣﻦ و
ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ راﺿﻲﻧﻤﻮدن اﻓﺮاد و ﺗﻮﺟﻴﻪ
آﻧﺎن و ﻛﻢﻛﺮدن ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﺸﺎن از
ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻮدهاﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﻴﻮت و ﺑﺮ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﻮزوي ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﺖ
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم و
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي دﻓﺎع ﻣﻲﻛﻨﺪ و
ﻣﻠﺠﺎي ﺑﺮاي ﻗﺸﺮ وﺳﻴﻊ ﻃﻼب ﺟﻮان
اﻧﻘﻼﺑﻲ و زﺟﺮﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 - 2در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻋﺮض ﻣﻲرﺳﺎﻧﻢ :ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ارﮔﺎنﻫﺎي
اﻧﻘﻼﺑﻲ و دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﺋﻤﺎ
ﻣﺸﻜﻼت ارﮔﺎنﻫﺎي ﺧﻮد و راه ﺣﻞﻫﺎ
را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و
ﺑﺮاي ﺣﻞ آنﻫﺎ از ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺪاد
ﻣﻲﺟﻮﻳﻨﺪ ،و دﻳﮕﺮي ﺑﻮﻟﺘﻦﻫﺎي
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻮﻟﺘﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ،ﺳﭙﺎه ،وزارت اﻃﻼﻋﺎت ،وزارت
ارﺷﺎد ،وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺗﻠﻜﺲﻫﺎ و
ﻏﻴﺮذﻟﻚ ﻛﻪ ﺣﺎوي اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشﻫﺎ
و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،و
ﺑﻌﻼوه ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﺮدم و اﺋﻤﻪ
ﺟﻤﻌﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي روﺣﺎﻧﻲ
ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺮدماﻧﺪ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ اﻳﺎم
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮ روز ﺣﺪود دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﻣﻼﻗﺎت و ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺑﺪون ﺣﺎﺟﺐ و
ﻣﺎﻧﻊ دارم ،و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ
ﻳﻚﺳﺮي ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲﻫﺎ و ﻳﺎ
اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺧﻼفﻛﺎريﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﻛﺮﺷﺪه
را ﻫﺮ روز اﻧﺴﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲﺷﻮد
ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻗﻬﺮا اﺣﺴﺎس
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ
از اﻓﺮاد ﻧﺎراﺿﻲ ﺑﺎزداﺷﺘﻲ ﻳﺎ آزاد ﺑﻪ
دﻻﻳﻞ و اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ
ﻗﻄﻌﺎ از ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ
اﻇﻬﺎراﺗﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ
اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ آﻧﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد و
ﻗﻬﺮا ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 - 3اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺗﺎﺣﺎل ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدهام ﻛﻪ
ﺗﺬﻛﺮات و اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺟﺐ
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ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻈﺎم ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ
ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم را اﻣﻴﺪوار ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ را ﻧﻴﺰ درﺻﺪد رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻲﺳﺎزد ،ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم ﻫﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻊذﻟﻚ اﮔﺮ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﻲدﻫﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺷﺮﻋﺎ ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ
را ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﻣﻲداﻧﻢ و
ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻏﻴﺮ از ﺧﻴﺮ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب را
در ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪام.
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ و رﺣﻤﻪ اﷲ و ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ-
 - 68/1/4ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮي
ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻓﺮوردﻳﻦ آﻳﺖاﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮي از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﺣﻮادث و
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺰ ل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و
ﻫﻨﻮز ﺟﻮ ﻛﺸﻮر ﻋﺎدي و آرام و اﻳﺸﺎن
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي ﺑﻮد ،ﺣﺎﻛﻲ از
وﻓﺎداري ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ رﻫﺒﺮي
اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺸﻢ
ﻓﺮوردﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪاي ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﻣﺎمﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪ
ﻛﻪ در آن ،آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ
ﺟﻔﺎ و ﺧﺮوج از ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺪهﺑﻮد.
دﻻﻳﻞ اﺗﻬﺎﻣﺎت واردﺷﺪه ﺑﻪ آﻳﺖاﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮي در آن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﭼﻴﺰ
ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد:
 - 1ﺷﻤﺎ اﺳﺮار ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ اﺳﺘﻜﺒﺎر
دادهاﻳﺪ.
 - 2ﺷﻤﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺒﺎرك اﻣﺎم را ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻮم
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ رﻳﺨﺘﻴﺪ.
اﮔﺮ ﻧﮕﺎرش ﭼﻨﺎن ﻧﺎﻣﻪاي ﺻﺤﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ
ﺑﻮده )ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺪﻋﺎ ،ﻧﺎﻣﻪ  8ﻓﺮوردﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ 6ﻓﺮوردﻳﻦ
ﻣﻐﺎﻳﺮتدارد( و ﻟﺬا ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي در
ﺗﺎرﻳﺦ "ﭼﻬﺎرم ﻓﺮوردﻳﻦ" ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﺎﻳﺪ واﻗﻌﻪاي رخ دادهﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺛﺮي ﻣﻌﻜﻮس
ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬارده و اﻣﺎم را ﺑﺪان ﭘﺎﻳﻪ
ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ) .(1آن واﻗﻌﻪاي
ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ
ﻣﺎه رخ داد ،ﭼﻪ ﺑﻮد؟ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﻪ
 68/1/4آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ
از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺮده و
ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد و در
روزﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ و وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎل اﻣﺎم
درﺻﺪد ﺧﻮﺷﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻮد ،وﻗﺘﻲ ﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻬﺎرم ﻓﺮوردﻳﻦ آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﻪ
اﻣﺎم را دﻳﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺧﻮﻳﺶ را
ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻃﺎن
و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻄﺮﻧﺎك
ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺧﻮد درﭘﻲ
ﻣﻲآورد و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ
ﻗﺮاﺋﻦ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻣﺪت زﻳﺎدي ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﻲ
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از اﻣﺎم ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن
ﺑﺮﻛﻨﺎري آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ واﻗﻌﻪاي رخ ﻣﻲداد ).(2
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻬﺎرم و ﺷﺸﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ
ﻳﻌﻨﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ "ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺮوردﻳﻦﻣﺎه"
ﻧﺎﻣﻪ آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﻪ اﻣﺎم درﺑﺎره
اﻋﺪامﻫﺎي زﻧﺪاﻧﻴﺎن و ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ
ﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﭘﻴﺶ از آن ﺑﺮاي
اﻣﺎمﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد از
اﺧﺒﺎر ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﻲ رادﻳﻮ ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ روز ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ
واﻗﻌﻪ ،ﺧﺒﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر در روزﻧﺎﻣﻪ
"اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در ﺗﺒﻌﻴﺪ" و در ﻳﻚ
ﻧﺸﺮﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪهﺑﻮد(3) .
در اواﻳﻞ ﺑﻬﻤﻦ ،1367آﻗﺎي ﻧﻮذري
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﻲ رادﻳﻮ ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ
در ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ دﻓﺘﺮ آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي
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ﺷﻤﺎره 744
آﻣﺪه و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﺗﻦ از
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﻋﺎﻟﻲرﺗﺒﻪ ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﻳﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐدﻫﺪ و ﻧﻴﺰ
ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻧﻴﺰ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاي اﻧﺠﺎمدﻫﺪ ،در اﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
وي ﺑﻪ آﻗﺎي ﺳﻴﺪ ﻫﺎدي ﻫﺎﺷﻤﻲ و
ﭘﺎﻓﺸﺎريﻫﺎي وي ﺑﺮاي ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ،اﻳﺸﺎن ﺑﻪ آﻗﺎي
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ" :ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ ﭼﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ"  .آﻳﺖاﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮءﻇﻦ ﺷﺪﻳﺪي ﻛﻪ
ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ رادﻳﻮي ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ
داﺷﺖ و آن را ﻛﺮارا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رودرروﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آن
ﺧﻮدداري ورزﻳﺪ .آﻗﺎي ﻫﺎدي ﻫﺎﺷﻤﻲ
در اﻳﻦ دﻳﺪار ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ" :اﻳﻦ ﭼﻪ ﺧﻄﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ دو-ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ
ﺑﺮاي اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻣﺎم و آﻳﺖاﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟" ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲدﻫﺪ" :ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ
اﺧﺘﻼﻓﻲ را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و ﭼﻮن
آزاد اﺳﺖ ﻫﺮ ﺧﺒﺮي ﻛﻪ واﺻﻞﺷﻮد،
آن را ﭘﺨﺶ ﻣﻲﻛﻨﺪ ".وﻟﻲ آﻗﺎي
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪداﺷﺘﻪ ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮ از
اﻳﻦ اﺳﺖ و ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ ﺧﻂ ﻓﺘﻨﻪ را
دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ از آن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ" :ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﺴﺨﻪاي
از ﻧﺎﻣﻪ آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﻪ اﻣﺎم را در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻋﺪامﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﻴﺪ".
آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ در ﻣﻮرد اﺻﻞ ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ" :ﻛﺪام ﻧﺎﻣﻪ،
ﻣﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻮده اﺳﺖ؟"
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺰﺑﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ" :ﻣﻦ
ﻧﺴﺨﻪاي از آن را دﻳﺪهام" آﻗﺎي
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﭘﺎﺳﺦ دادهاﺳﺖ اﮔﺮ دﻳﺪهاﻳﺪ
ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻳﻢ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺷﮕﻔﺖزده
ﻣﻲﭘﺮﺳﺪ" :ﺷﻤﺎ آن را در ﻛﺠﺎ
دﻳﺪهاﻳﺪ؟" آن ﺷﺨﺺ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻛﻪ
ﻧﺎﻣﻪ را از ﻳﻜﻲ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ در ﺷﻮراي
ﻋﺎﻟﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﻧﺪهام و
دوﺑﺎره ﻧﺴﺨﻪاي از ﻧﺎﻣﻪ را از آﻗﺎي
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ  .آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ" :ﻛﺴﻲ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ دﻫﻴﻢ(4) ".
و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج از اﺗﺎق
ﺧﻮد و ﺟﺪاﺷﺪن از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ
ﺑﺮﻣﻲﺧﻴﺰد ﻛﻪ وي ﺗﺎ ﺑﻴﺮون دﻓﺘﺮ
آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻫﻤﺮاه اﻳﺸﺎن آﻣﺪه و
ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﺮار ﻣﻲﻛﻨﺪ وﻟﻲ
ﺳﻮدي ﻧﻤﻲﺑﺮد  .ﭘﺲ از آن آﻗﺎي
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﺎ اداره ﻛﻞ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﺎرﺟﻲ
وزارت ارﺷﺎد ﺗﻤﺎسﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻲﭘﺮﺳﺪ:
"آﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﺒﺮﮔﺰاريﻫﺎ ﺣﻖ ﺳﻔﺮ
و دﻳﺪار ﺑﺎ اﺷﺨﺎص را در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر
دارﻧﺪ؟" ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ اداره ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ" :ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ
ﺑﺮاي ﻫﺮ دﻳﺪار و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪاي ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼ
اﻳﻦ اداره را آﮔﺎه ﻛﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ".آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺳﺌﻮال ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ" :آﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ ﺑﺎ اﻃﻼع
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي در ﻗﻢ
آﻣﺪهاﺳﺖ؟" در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ
او ﺑﺪون اﻃﻼع وزارت ارﺷﺎد آﻣﺪه و
ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮدهاﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ
آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ ﭼﻨﺪي ﺑﻮد در ﺧﻂ اﺧﺘﻼف
ﺑﻴﻦ دو ﺷﺨﺼﻴﺖ واﻻﻣﻘﺎم اﻧﻘﻼب
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﺮد ،ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آن ﺑﻪ
ﻗﻢ و اﺻﺮار ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻳﺎ اﺧﺬ ﻧﺎﻣﻪ،
ﻣﺸﻜﻮك ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ ﻣﻜﺮر ﺗﻤﺎس ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮﻳﺶ را
ﺑﺪﺳﺖ آورد ﻛﻪ آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎي ﻣﻜﺮر وي ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦﺧﺎﻧﻪ
دﻓﺘﺮ اﻃﻼع ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻓﺮد
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ﺗﻜﺮار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ؟
ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻮاب ﻧﺪﻫﻴﺪ.
ﻳﻚ ﺳﻨﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪآﻣﺪ ،دﻻﻟﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻗﺎي
ﻧﻮذري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ ﻛﻪ ﻓﺮدي
اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻢ
و ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ
از ﺳﻮي دﺳﺖﻫﺎي ﻣﺮﻣﻮز داﺷﺘﻪاﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦﻣﺎه
اﺗﻔﺎقاﻓﺘﺎد و ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ آﻳﺖاﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮي و ﺑﻴﺖ اﻳﺸﺎن وﺳﻴﻌﺎ
اﻧﺘﺸﺎرﻳﺎﻓﺖ ،ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ
اﻧﺪﻛﻲ روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻋﺰل آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي از ﻗﺒﻞ
ﺳﺎزﻣﺎنداده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ
ﻫﺪف اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي )ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را
ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ( و ﻧﻴﺰ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻴﺪ
ﻫﺎدي ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﭘﺨﺶ آن از
ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ ،ﻣﺆﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺷﺎﻧﺘﺎژﻫﺎ و
دروغﻫﺎي ﺧﻮﻳﺶ ﻛﻪ ﻣﻜﺮر ﺑﺮاي اﻣﺎم
ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ در ذﻫﻦ اﻳﺸﺎن ﺑﻮﺟﻮد
آورﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻣﻪ
آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺪ ﻫﺎدي
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻳﺎ دﻓﺘﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
درزﻛﺮدهاﺳﺖ،
ﻛﺸﻮر
ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
● ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﺘﻬﻢﻛﺮدن ﻫﻴﭻ ﻓﺮد
ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﻧﺪارﻳﻢ ،ﭼﻪ ﻛﻢ و ﻛﻴﻒ
ﻣﺎﺟﺮا ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ؛
وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﺳﻨﺎد و روﻳﺪادﻫﺎي ﻓﻮق،
ﺑﻐﺮﻧﺠﻲ ﺣﻮادث را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و
ﺑﺪون ﺷﻚ اﺳﺮار ﻛﺎﻣﻞ آن در آﻳﻨﺪه
ﺑﺮﻣﻼ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آﻗﺎي
ﻫﺎدي ﻫﺎﺷﻤﻲ از ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺸﺖ
ﭘﺮده ﻣﺎﺟﺮاي ﻋﺰل آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي
ﺑﺨﻮﺑﻲ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،در ﻣﻼﻗﺎﺗﻲ ﻛﻪ
در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﻋﺰل
آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي اﺣﻤﺪ
ﺧﻤﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪاﺳﺖ )اﻳﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻪ
دﻋﻮت ﺟﻨﺎب اﺣﻤﺪ آﻗﺎ ﺟﻬﺖ اﻓﻄﺎر
در ﺟﻤﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( ﻣﺎﺟﺮاي
آﻣﺪن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي
اﻧﺠﺎمﺷﺪه را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﻤﺪ آﻗﺎ
ﻧﻴﺰ از ﺷﻨﻴﺪن آن اﻇﻬﺎرﺷﮕﻔﺘﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ
و آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﻴﮕﻴﺮي آن
ﻣﻲﺷﻮد(5) .
ﭘﺲ از ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ
اﻣﺎمﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﻋﺪهاي از دوﺳﺘﺎن
ﻃﺮاﺣﺎن واﻗﻌﻪ ﻋﺰل ،ﻧﺰد آﻳﺖاﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮي آﻣﺪه و اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮارﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﺸﺎن را
وادار ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻧﺎﻣﻪاي ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ
ﺧﻮد از زﺑﺎن آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻮاد آن ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﻮد:
 - 1ﻣﻦ اﻗﺮار ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻢ و از آﻧﻬﺎ ﺧﻂ ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻢ.
 - 2ﻣﻦ اﻗﺮار ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻟﻴﺒﺮالﻫﺎ
ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻢ و از آﻧﻬﺎ اﻟﻬﺎم ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻢ.
 - 3ﺷﻤﺎ از اﺑﺘﺪا ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻲ را در ﻣﻦ
ﺳﺮاغ داﺷﺘﻴﺪ وﻟﻲ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﺮا
ﻗﺒﻮلﻛﺮدﻳﺪ و ﻣﻦ از ﻣﺠﺎﻟﻲ ﻛﻪ
دادهﺑﻮدﻳﺪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدم .اﻛﻨﻮن
ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻋﻔﻮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ.
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎ دﻓﺘﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻛﻪ
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دروغﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻮارد
واﻗﻒﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﻲ در اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر
ﺗﺸﺮﻳﻚﻣﺴﺎﻋﻲ ﻣﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ
ﭼﻪ ﻋﻴﺒﻲ دارد ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﺪاي رﻫﺒﺮي
ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را
ﻧﻜﻨﻴﺪ اﻣﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻳﺎ
ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﻛﻪ ﻗﺮاراﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪهﺷﻮد
ﺟﺎﻧﻤﻲاﻓﺘﺪ و اﻣﺎم ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻲﺧﻮرد
و  (6) ....ﮔﻤﺎن ﻣﻲرود اﻣﺎم از اﻳﻦ
وﻗﺎﻳﻊ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻲﺧﺒﺮ ﺑﻮدهاﺳﺖ .آﻳﺖاﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ

ﻣﻘﺎوﻣﺖﻛﺮده و ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ" :ﻣﻦ ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد را ﻛﺮدهام و ﻋﻼﻗﻪاي ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ
ﻧﺪارم ،ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﻪ را ﺑﺮاي ﻛﺲ
دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﻗﺒﻼ ﻛﻨﺪهاﻳﺪ ،وﻟﻲ ﻣﻦ در
اﻳﻦ ﭼﺎه ﻧﻤﻲاﻓﺘﻢ؛ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﺑﻴﺖ
ﻣﺮا ﺑﻤﺒﺎران ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻦ اﻣﻀﺎ
ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ ".ﺳﭙﺲ آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻛﻪ
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﺎ اﻣﺎم ﻫﻤﭽﻮن دو ﻳﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اراده ﺷﺨﺺ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺎﻣﻪاي
در ﺗﺎرﻳﺦ "ﻫﻔﺘﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ  "1368ﺑﻪ
اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎم در
"ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺮوردﻳﻦﻣﺎه" از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﻧﺘﺸﺎرﻳﺎﻓﺖ.
ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ
اﻣﺎم)ره( اﻳﺸﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﻳﻲ ﭘﻲﺑﺮده و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ
ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ را ﺣﺮام و
آن را ﺑﻲاﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
دﺳﺘﺨﻂ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﻫﻴﭻﻛﺲ روﻳﺖ
ﻧﻨﻤﻮد ،وﻟﻲ ﻣﻐﺮﺿﻴﻦ و ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان آن
را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي دﻳﮕﺮي دﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه و اﻧﺘﺸﺎر دادهاﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي

ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮي و ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﺑﻪ
ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎي  7و  8ﻓﺮوردﻳﻦ  68ﻣﻲ آورد و
آﻧﮕﺎه ﻧﺎﻣﻪ اي را ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ
اﺳﺖ:
● ﺳﻨﺪ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ در اﻳﺮان ﺑﺎ وزارت اﻃﻼﻋﺎت
ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻣﺘﻦ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي اﻣﻴﻦ زاده
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻄﺒﻮ ﻋﺎﺗﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ
ﺑﺎ ﺳﻼم
اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻣﻌﺮوض ﻣﻴﮕﺮدد در اﻳﺎم دﻫﻪ
ﻓﺠﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻗﺎي ﺳﻴﺪ ﻫﺎدي
ﻫﺎﺷﻤﻲ از دﻓﺘﺮ آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﺎ
آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻈﻔﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ
وﻗﺖ اﻳﻦ اداره ﻛﻞ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﻮده و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎر
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم
آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻮذري )ﻛﭙﻲ ﻛﺎرت
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎري وي ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﺖ( ﺑﺎ آن
دﻓﺘﺮ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ .از آنﺟﺎ
ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون اداره ﻛﻞ
و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮادران وزارت اﻃﻼﻋﺎت را
داﺷﺘﻪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺧﺎرﺟﻲ اﻋﻢ از اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ وزارت
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ ،ﻋﺪم
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﺘﺬﻛﺮ و از
ﻃﺮﻳﻖ دﻓﺘﺮ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﻪ وي اﻋﻼم
ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات از ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﺮ دﻓﺘﺮ و
ارﮔﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع
اﻳﻦ اداره ﻛﻞ رﺳﺎﻧﺪه و درﺻﻮرت
ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ وي
ﺳﺎلﻫﺎ در ﺳﻤﺖ دﺳﺘﻴﺎر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻗﺒﻠﻲ
ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ در ﺗﻬﺮان آﻗﺎي ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ
ﺑﻬﺮوز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و از ﻣﻘﺮرات
ﺑﻲاﻃﻼع ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻟﺬا از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﻗﻢ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﻓﺘﺮ آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي
ﻣﻨﻊﮔﺮدﻳﺪ .ﻳﻚ روز ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ اﻣﺮ
ﻓﻮق ﺑﺮادر ﻓﺮﺟﻲ از وزارت اﻃﻼﻋﺎت
ﻃﻲ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ" :آﻗﺎي ﻧﻮذري ﺑﺎ آﻳﺖاﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻛﺎر ﺷﺨﺼﻲ دارد و ﻣﺎ در
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺟﺎزه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
آﻗﺎي ﻣﻨﺘﻈﺮي را ﺑﺪﻫﻴﺪ .ﻻزم ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲداﻧﻢ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻂ
اداره ﻛﻞ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮ و اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺑﺮادران وزارت اﻃﻼﻋﺎت در
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻴﻦ دو ارﮔﺎن اﻧﺘﻈﺎري ﺑﻴﺶ از
اﻳﻦ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲدﻫﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮادران وزارت اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ وي
ﺑﻪ ﻗﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ آن ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶآﻣﺪه و اﺧﺒﺎر ادﻋﺎﻳﻲ
ﺷﺒﻜﻪ رادﻳﻮ ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ درﺑﺎره ﻧﺎﻣﻪ
آﻳﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻋﺪام
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﺎرت
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ و اواﻣﺮ را
اﺑﻼغ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ .ﺿﻤﻨﺎَﺗﻮﺿﻴﺤﺎَ ﻋﺮض
ﻣﻲﺷﻮد آﻗﺎي ﻛﺎﻣﺮان ﻓﺎﺿﻞ ﺧﺒﺮ ﻧﮕﺎر
اول ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ در ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ
ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ )ﻏﻴﺮ ﻓﺎرﺳﻲ( آن
ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻤﻜﺎري دارد از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
دﺳﺘﻴﺎر ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﺑﻲاﻃﻼﻋﻲ و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ وي اﻇﻬﺎر ﻋﺪم
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ(7) .
ﺳﻌﻴﺪﭘﻮرﻋﺰﻳﺰي
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﻛﻞ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ

ﻳﻤﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺎ ،روﺷﻨﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ :
 - 1اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ دﺳﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮي را از رﻫﺒﺮي
ﻛﻮﺗﺎه ﻛﻨﻨﺪ .دﺳﺖ آوﻳﺰي ﻻزم ﺑﻮده و آن
دﺳﺖ آوﻳﺰ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻋﺘﺮاض آﻣﻴﺰ
ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﺑﺎره ﻛﺸﺘﺎر
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .از اواﺋﻞ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه،
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﻛﻨﺎري او ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
و در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
ﺑﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﺮي روي داده
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﺳﺨﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ آن اﻣﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﺻﻔﺎت ﻣﺘﺼﺪي
اﻣﺮ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻗﺮآن ،ﻳﻜﻲ اﻳﻨﺴﺖ
ﻛﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮﻳﺶ را ﻓﺮوﺧﻮرد .و ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻫﻤﻮاره ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ
ﺳﭙﺮد .اﻣﺎ آﻳﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ او از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﺳﻨﺎد ،اﻳﻨﺴﺖ:
 .1.1دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻌﺪ
از اﻓﺸﺎ ﺷﺪن ﺳﻔﺮ ﻫﻴﺄت ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻴﻦ ﺑﻪ
اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .اﻓﺸﺎي ﻣﺎﺟﺮا اﻓﺘﻀﺎح
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﻳﺮان و ﻋﺮاق اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻲ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ» ،اﻳﺮان
ﮔﻴﺖ« ﭘﺪﻳﺪ آورد .در آن ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ و اﻳﺮان ﮔﻴﺘﻲ ﻫﺎ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي و ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و دﺳﺘﻴﺎراﻧﺸﺎن
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﺰل ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 1/2ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺎﻣﻪ اي ﻛﻪ از ﻗﻮل ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ
ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آن ﺧﺎﻣﻨﻪ اي را ﻛﻪ
ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﻮد رﻫﺒﺮ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺣﻜﻢ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺄت ﺑﺮاي
ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻮل
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ )اﻣﺎم در ﺑﺎره رﻫﺒﺮ ﺑﻌﺪ
از ﺧﻮد ﻓﻜﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ و آن را در ﻣﻮﻗﻊ
ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و
اردﻳﺒﻬﺸﺖ  68ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ،
ﺑﺮﻛﻨﺎري ﻣﻨﺘﻈﺮي از ﭘﻴﺶ ﺗﺪارك دﻳﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮد – ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻲ ﻧﻴﺰ
ﺑﺮﻛﻨﺎري او از ﭘﻴﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮده
اﺳﺖ  -و
.3/1و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻏﻠﻂ ﻛﺮدم ﻧﺎﻣﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و
در ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﺷﺎره اي ﺑﻪ
اﻓﺘﻀﺎح اﻳﺮان ﮔﻴﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض
ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ
دﻳﮕﺮ ،دو اﻣﺮ ﮔﻮﻳﺎي ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﺟﻨﺎﻳﺖ را
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺴﺘﻤﺴﻚ ﻋﺰل او ﻛﻨﻨﺪ.
 2و  – 3واﻗﻌﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ روي ﻣﻲ
داد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
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اﻋﺘﺮاض آﻣﻴﺰ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﻣﺎ
 ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﻧﻮذري ﻛﻪﻋﺎﻣﻞ واواك ﺑﻮده اﺳﺖ ،در اواﺋﻞ ﺑﻬﻤﻦ،
ﻧﺎﻣﻪ را از ﻳﻚ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ﻣﻘﺎم ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ،وﺟﻮد آﻧﻬﺎ
در دﺳﺖ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮذري داده
اﺳﺖ ،ﺑﻤﻌﻨﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ
رژﻳﻢ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﺳﺖ .اﻃﻼع دﻳﮕﺮي
ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ
اﺳﺖ.
 اﻣﺎ ﻧﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻴﺎنﺧﻤﻴﻨﻲ و ﻣﻨﺘﻈﺮي و ﻧﻪ در ﻏﻠﻂ ﻛﺮدم
ﻧﺎﻣﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ از ﻣﻨﺘﻈﺮي
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،اﺷﺎره اي ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن و اﻳﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 دو ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪ در دو ﺷﻤﺎره اﻧﻘﻼباﺳﻼﻣﻲ ،ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  22اﺳﻔﻨﺪ  67ﺗﺎ
 6ﻓﺮوردﻳﻦ  68و دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  7ﺗﺎ
 22ﻓﺮوردﻳﻦ  88ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻲ
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ از ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮاي آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﭘﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در روزﻫﺎي ﭘﻴﺶ از 22
اﺳﻔﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ  50ﺗﺎ  60روز ﺑﻌﺪ از اﻃﻼع
ﻧﻮذري ،ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺎه او رﺳﻴﺪه اﻧﺪ .اﻳﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي
ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ
ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺸﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﺟﺴﺖ
اﻳﻨﺴﺖ :ﭼﺮا در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻪ ﻧﻮذري از
وﺟﻮد ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه و ﻣﺘﻦ آﻧﻬﺎ را
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل
اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﻣﻨﺘﻈﺮي
ﺑﻮده ،ﺧﺒﺮ ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮاي
آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ؟ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ )ﺣﻜﻢ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺄت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﻤﻴﻨﻲ
و ﻣﻨﺘﻈﺮي و ﺑﺮﻛﻨﺎري ﻣﻨﺘﻈﺮي و ﻧﺎﻣﻪ
ﺟﻌﻠﻲ از ﻗﻮل ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ و
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ( ﺣﺎﻛﻲ از
آﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺰل ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن اﺳﺒﺎب ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﺮاي
ﺧﻤﻴﻨﻲ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل رﻳﮕﺎن )در رژﻳﻢ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﺮگ ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻛﺴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده اﻧﺪ ( و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻴﻦ ) ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺸﺎن از
ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻴﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ از دوﻟﺖ آﻧﻬﺎ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﻫﻢ
ﺑﻜﺸﻨﺪ ( و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ
ﻛﻪ از ﻣﺎه ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻜﺎر اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف
ﻣﻴﺎن ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﻛﻮدﺗﺎي ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮي ،ﺑﺎ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .و ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ اﻳﻨﺴﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻫﻢ در روز ارﺳﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و اﻋﺘﺮاض او ﺑﻪ ﺳﺎزش ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ
)اﻳﺮان ﮔﻴﺖ( ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ،
ﻛﻮدﺗﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺎﺑﺪ
ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻳﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻲ از
ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن را ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟ رﻓﺘﺎر رژﻳﻢ در
ﻣﻮاردي از اﻳﻦ ﻧﻮع ،دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻋﺘﺮاض و اﻃﻼع ،وﺿﻌﻴﺖ را
دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﻛﺮد .اﻳﻨﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺳﻨﺪ
ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﻛﻨﺎري ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﻮده
اﺳﺖ ،اﻧﺘﺸﺎر دﻳﺮ ﻫﻨﮕﺎم اﻃﻼع از ورود
ﻫﻴﺄت ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي اﻋﺘﺮاض ،ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ او ﺑﻪ
»ﺟﺮاﺋﻤﻲ« ﺑﺮﻛﻨﺎر ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ او ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﻜﺐ
آﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﺪ.
 - 4ﺳﺨﻦ ﺳﻴﺪ ﻫﺎدي ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﻮذري
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﮕﺎرش اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻮذري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﻮد ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ آن رﺳﺎﻧﻪ را از
ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﮕﺎرش آن ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮي آﮔﺎه ﻣﻲ ﻛﺮد اﻣﺎ
اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﮕﺎرش
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻜﺎر دﻳﮕﺮي ﺟﺰ دادن ﻣﺘﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﺣﺘﻲ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮذري ،ﻧﺒﻮد.
واواك ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ و در
ﻫﻤﺎن اواﺋﻞ ﺑﻬﻤﻦ  67ﻛﺎر ﻣﻨﺘﻈﺮي را
ﺑﺴﺎزد .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻧﻮذري ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮر
واواك ﺑﺮوز ﻧﻤﻲ داد واواك ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را در
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اﺧﺘﻴﺎر او ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻜﺎر ﻋﺰل ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻧﻤﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ و
ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت دﻳﮕﺮ آﻣﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ.
 - 5اﻇﻬﺎر ﺷﮕﻔﺘﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺴﻲ
ﻣﻌﻨﻲ دارد .زﻳﺮا در آن ﻫﻨﮕﺎم ،وزﻳﺮ واواك
ري ﺷﻬﺮي ،داﻣﺎد ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ و دﺷﻤﻦ
ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﻮد .ﻓﻼﺣﻴﺎن ﻣﻌﺎون او ﺑﻮد و
واواك در ﻳﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﻛﺴﻲ
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ در
ﺗﺪارك »ﺑﻌﺪ از اﻣﺎم« ﺑﻮد .ﭘﺲ او ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻧﻮذري ﺑﻪ ﻧﺰد
ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﻲ اﻃﻼع ﺑﺎﺷﺪ .او ﻧﻴﺰ ﺑﺪون
اﻃﻼع ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد .ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ
او ﻗﺒﺎي رﻫﺒﺮي را ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ
دوﺧﺖ و از ﻗﻮل ﭘﺪر ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ
ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻌﻞ ﻛﺮد )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺧﻂ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻂ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻂ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ اﺳﺖ( ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ
راه را ﺑﺮاي رﻫﺒﺮي ﺧﻮد ﻫﻤﻮار ﻛﻨﺪ .ﻫﻨﻮز
ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻌﻠﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ،ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ
ﻛﻪ ﺣﺘﻲ رﻫﺒﺮ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺟﺎﻣﻊ
اﻟﺸﺮاﺋﻂ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ ﺣﺎﻛﻲ از
آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
و دﺳﺘﻴﺎراﻧﺸﺎن ،ﻧﻘﺸﻪ دﻳﮕﺮي در ﺳﺮ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻧﻘﺸﻪ اي ﻛﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل اﺟﺮاﻳﺶ ،ﻛﺸﺘﻦ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ را
اﻳﺠﺎب ﻛﺮد و او را ﻛﺸﺘﻨﺪ.
 – 6اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﻴﺐ دارد
ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺣﻔﻆ اﻋﺘﺒﺎر »اﻣﺎم« ﺷﻮد،
ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ﻣﻲ
ﻛﺮد وﻗﺘﻲ ﺳﺮان ﺣﺰب را ﮔﺮﻓﺘﺎر زﻧﺪان و
ﺷﻜﻨﺠﻪ و اﻋﺘﺮاف ﻛﺮد :اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﻓﻬﺎ ﻧﺎﺣﻖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺰب
اﻋﺘﺮاف ﻛﻨﻴﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮدﻧﺪ و
ﻣﺤﻜﻮم و اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﺳﻼم ،ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮدن ﺑﻲ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﻲ
و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻛﺮدن او ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف اﺳﺖ ﻛﻪ
»رﻫﺒﺮ« را ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ او
ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .وﻗﺘﻲ در ﻣﻮرد
ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﻪ ﺿﺪ اﺳﻼم ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرﺗﻲ ﺑﺎ ﺻﻔﺖ
ﻓﺮاﮔﻴﺮ ،ﺗﺎ ﻛﺠﺎ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺗﻀﺎد ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و ﻫﺰاران ﺗﻦ را ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و
ﻣﻠﺘﻲ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺳﻼح ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎ در ﻣﻲ
آورد.
 - 7ﺳﻨﺪ ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وزارت ارﺷﺎد
ﺗﺎﺑﻊ واواك ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎﺟﺮاي ﻓﺮﺳﺘﺎدن
ﻧﻮذري ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻨﺘﻈﺮي ،ﺑﺪون ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﻃﻮل  20ﺳﺎل ،ﻧﺎﻣﻪ اي
اداري در اﻳﻦ ﺑﺎره اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﻧﻈﻴﺮ
ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺶ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ اي ﺣﺎل ﺷﺪ ) دوﻟﺖ
اﻳﺮان ﮔﻴﺘﻲ ﻫﺎ( و اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﻫﺮﮔﺎه
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪﻫﺪ ،آﻳﻨﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ :اﻳﻦ ﺷﺐ ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﺎﺋﻴﺪ اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﺐ را ﻛﻮﺗﺎه
ﻧﻜﻨﺪ و ﺳﭙﻴﺪه آزادي را ﻧﺪﻣﺎﻧﺪ.
● ﺧﻂ ﻛﺸﻲ ﻫﺎ در ﻣﺘﻦ از ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و...
درﻛﺎر آﻧﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﻮي را
ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﻛﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان
ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻨﺪ:
* ﻛﻴﻬﺎن از وﺟﻮد ﻃﺮﺣﻲ ﺧﺒﺮ
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ؟!:
◄ در  ١اﺳﻔﻨﺪ  ،١٣٨٨ﻛﻴﻬﺎن خبر
داده است که ﻫﺎﺷﻤﻲ ،روﺣﺎﻧﻲ ورﺿﺎﻳﻲ
ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺣﺬف
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻃﺮﺣﯽ ﺗﻬﻴﻪ
ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
روزﻧﺎﻣﻪ ،ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
ﻣﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ:
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ﺗﻜﺮار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ؟
»ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻃﺮح ﻣﻮرد
اﺷﺎره در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﺘﻨﻪ اﺧﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮح ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪ اﺧﻴﺮ
ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮده اﻧﺪ -ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻮده اﻧﺪ-
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﺿﻊ روﺷﻦ و
ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺷﺪه اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل
آن ﻛﻪ ﻃﺮح ﻳﺎد ﺷﺪه ،ﺗﻼش و ﺗﻘﻼﻳﻲ-
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻲ ﺛﻤﺮ -ﺑﺮاي دﻣﻴﺪن در ﺗﻨﻮر
ﻓﺘﻨﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده اﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،دور از
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ!
اﻳﻦ ﺗﻼش ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ از
راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ  9دي ﻣﺎه و ﺣﻤﺎﺳﻪ
ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ 22ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ،ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از آﻗﺎﻳﺎن
ﻫﻨﻮز ﭘﻴﺎم روﺷﻦ و ﭘﺮﺻﻼﺑﺖ ﺗﻮده ﻫﺎي
ﭼﻨﺪ ده ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮدم را درﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻜﺮده اﻧﺪ وﻳﺎ ﺧﺪاي ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ!...
آﻗﺎﻳﺎن ﻟﻄﻒ ﻛﺮده! و در ﺑﻨﺪ  ۵ﻃﺮح
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
»ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« اﺧﺘﺼﺎص
دارد ،از ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻴﺰ ﻳﺎد ﻛﺮده و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن،
آورده اﻧﺪ» :ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب آن ﺷﻮرا ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺎﻇﺮ و ﺑﺪون ﺣﻖ رأي«!
ﻃﺮح ﻳﺎد ﺷﺪه ،ﻧﻜﺎت درﺧﻮر ﻧﻘﺪ و
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دارد
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اﻳﻦ ﻃﺮح اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ اي زﻳﺮﻛﺎﻧﻪ درﺑﺎره ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ
داوﻃﻠﺒﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و
اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم اﺳﻼم
)اﻟﺘﺰام اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﺧﻮد(«
در اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎﺻﻲ ،اﻟﺘﺰام
ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ اﺻﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن
ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ و ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ
دﺷﻤﻨﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮده،
ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد ،اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و »اﺣﻜﺎم
اﺳﻼم« ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺑﺎﺷﺪ!
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ؛ روال ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ،اﺟﺘﻨﺎب از »ﻛﻠﻲ ﮔﻮﻳﻲ«
و »اﺑﻬﺎم« اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻓﻼن
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﺣﻜﻢ و ﻧﻈﺮ وﻟﻲ
ﻓﻘﻴﻪ را ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮد و در ﭘﺎﺳﺦ ادﻋﺎ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ،ﻣﺜﻼً ﻣﻘﻠﺪ آﻗﺎي ﺻﺎﻧﻌﻲ!!و
ﻳﺎ  ...ﻫﺴﺘﻢ! و اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ،ﻓﻼن ﻧﻈﺮ
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم)ره( را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و ﻳﺎ
ﻫﻤﺮاﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ را »ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺳﺎزﻧﺪه«! ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و«...
◄ و از ﻗﻮل ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻃﺮح 20 ،ﺟﻠﺴﻪ ﻛﺎر
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

*ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﺋﻲ :ﻣﺠﻤﻊ
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر »رﻫﺒﺮ« ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر
ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ:
◄ در  1اﺳﻔﻨﺪ ،ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﺋﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ
داده اﺳﺖ :ﻣﺼﻮب و اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﻳﺮان را
ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي و دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي اﺳﺖ .ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ
ﺑﺤﺚ ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم در ﺣﻜﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮي اﺳﺖ و اﮔﺮ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮات
ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻮاي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ را
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آن ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي
ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ  ،اﻳﻦ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺳﻨﺪﻳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻼن ﻛﺸﻮر در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ و
ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻧﻤﻲﺗﻮان در ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي
ﻛﻼن ،ﻧﻈﺎرت ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﺣﺬف
ﻛﺮد .ﭼﺮا ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻼن ﺑﻌﺪ از
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﻗﺒﻞ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﺳﺖ و از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺨﻄﻲ ﻧﺪارد.
و ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻋﻤﻞ
ﻛﺮده اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو اﮔﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ
اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮي را ﻣﻄﺮح
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن را ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻛﻨﻨﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم را ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
آﻗﺎي ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر وﻗﺖ
ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و در آن ﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪاوم
ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﻛﻪ
ﺛﺒﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ و
دوﻟﺖﻫﺎ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﻨﺪ .وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ
ﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎي ﺧﻮد را در اﻳﻦ ر اﺑﻄﻪ ﻃﻲ
ﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم اﺑﺮاز ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮب
اﺳﺖ ﺛﺒﺎﺗﻲ در ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺑﻴﺎﻳﺪ.
ﭘﺲ از آن ،دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮي ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﺎدر ﺷﺪ و
اﻳﺸﺎن در ﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﻗﺎي ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي اﻳﺪهاي
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ در ﺻﺤﻦ
اﺻﻠﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻈﺮ
ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد «.ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﺎ ﻛﻨﻮن دو
ﺑﺎر دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﻪ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ
ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﻳﻚ
ﺑﺎر ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﺪﻣﺖ رﻫﺒﺮ
اﻧﻘﻼب اراﺋﻪ ﺷﺪ و دوﺑﺎره اﻳﺸﺎن ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻛﺎر دوﺑﺎره اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻳﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

* اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪه ﻃﺮح
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ:
 – 1ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻴﻬﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري را ﻛﻪ
واروﻧﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد .در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﺷﻜﺴﺖ اﻓﺘﻀﺎح آﻣﻴﺰ
رژﻳﻢ در  9دي و  22ﺑﻬﻤﻦ )ﻣﻴﺪان
آزادي ﺑﺎ  50ﻫﺰار ﻃﺮﻓﺪار رژﻳﻢ(،
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ و ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ – ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻓﺘﻀﺎﺣﻲ ﻛﻪ
در  22ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺮدم ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و رژﻳﻢ را
ﺑﺪان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
دﻳﺪار ﻛﺮده اﻧﺪ  -ﻛﺴﺎن دﻳﮕﺮي از
»اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎن« ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ،
»رﺋﻴﺲ« ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ راﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ از
ﺑﺤﺮان داﺧﻠﻲ ﺟﺴﺖ.
 - 2اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪون
ﻛﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ او ،دﺳﺖ ﺑﻜﺎر ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح
ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻧﻴﺰ ،ﭘﺲ از

ﻣﻮاﻓﻘﺖ او ،وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﻃﺮح را
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ .ﻗﻮل ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﺋﻲ در
اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
 – 3ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« اﺳﺖ و
اﺳﺎﺳﺎ  ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت از ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ »اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ«
از ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺳﭙﺮدﻧﺶ ﺑﻪ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ دﻳﮕﺮ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ
دﻳﮕﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن آزادي ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن ،ﺑﻨﺎ
ﺑﺮاﻳﻦ ،آزادي اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدن ،ﺑﺮﻗﺮار
ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 – 4در ﻃﺮح ،ﺗﺪاﺑﻴﺮ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻠﻪ »ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﺎﺳﺪاران در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ،ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮕﻤﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮح،
ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺗﺪاﺑﻴﺮ را ﺑﻪ اﺟﺮا
ﮔﺬارد ،ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻓﺮو ﻣﻲ
ﺧﻮاﺑﺪ.
 – ۵ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮح از
اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و اﺣﻜﺎم اﺳﻼم ﻧﻪ
آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻬﺎن ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺼﻮد راﺿﻲ ﻛﺮدن ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ
اﺳﺖ :اﺻﻮل دﻳﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و ﻣﺮدم ( ﻧﻴﺰ
رﻋﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري ﻣﻲ
داﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮد ﭼﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻻزم ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ
ﺟﺒﻬﻪ ﺑﮕﻴﺮد.
 - 6ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ
ﻃﺮح ،ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺠﻠﺲ اﻳﻦ
ﻃﺮح را رد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .در واﻗﻊ،
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،از ﺗﺮس ،دو دل اﺳﺖ .از
ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻳﻚ
ﻧﻴﺮوي ﻣﺴﻠﺢ  100ﻫﺰار ﻧﻔﺮي
درآوردن ،او را در دﻧﻴﺎ ،ﻛﺎﻣﻼ  ﺑﻲ
اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﻜﻮﺷﺪ
اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را از ﺳﭙﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،در
درون ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد
و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،در ﺧﻮد ﻳﺎراي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ را ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﺪ.
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع زور آزﻣﺎﺋﻲ
ﺷﺪه و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻴﻬﺎن ،در واﻗﻊ ،ﭘﺮده را
ﻛﻨﺎر ﻣﻲ زﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم زورآزﻣﺎﺋﻲ را
ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ،ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.
 – 7دﻳﮕﺮ ﺟﺎي ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻨﺜﻲ
ﻛﺮدن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ،
ﺳﺒﺐ ﻋﺒﻮر از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﺎروﺋﻲ آﺷﻜﺎر رژﻳﻢ ﺑﺎ
روﺣﺎﻧﻴﺖ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي،
رژﻳﻢ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺑﻘﺎ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .راه ﺣﻞ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺑﺨﺸﻲ از ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي رﻫﺒﺮان اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
● ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ  3اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻛﺮوﺑﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه
ﻫﻔﺖ اﻃﻼع ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ،
ﻛﺮوﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ در  22ﺑﻬﻤﻦ،
ﺗﻬﺮان اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺷﺪه و ﻣﻴﺪان
آزادي ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .او از رژﻳﻢ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ رﻓﺮاﻧﺪوم در ﺑﺎره ﻛﻮﺗﺎه
ﻛﺮدن دﺳﺖ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﺪ .اﺟﺎزه اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد
و ﻣﻮاﻓﻘﺎن رژﻳﻢ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻨﺪ .او در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﻮرﻳﻪ دوﻻ ﺳﺮا ) 22ﻓﻮرﻳﻪ
 (2010ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در دوره ﺷﺎه ارﺗﺶ
ﭼﻮن ﺳﭙﺎه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻲ
ﻛﺮد و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ وﺣﻲ ﻣﻨﺰل ﻧﻴﺴﺖ
و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن
را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ  7ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ ،ﺑﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم
اﻳﺮان ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎزﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي – اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
از ﺗﻦ دادن ﺑﻪ آن ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ – اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد
و ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺑﻲ ﻛﻼه ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ،اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﻃﺮح ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻨﺪﻣﻴﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ.
ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺎ »ﻧﻪ« ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،ﺑﻲ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﺣﺎﻛﻲ از
آﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
و ﺑﺮ ﻓﺮض ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﭼﺮا ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺳﺮﺟﺎي
ﺧﻮد ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و از ﻗﺪرت ،ﺳﻬﻢ ﺷﻴﺮ را
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اول
و دوم آﻧﻬﺎ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻤﺤﺾ رﻫﺎ ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ از
ﺳﻮي ﻣﺮدم ،ﺧﻮرده ﻧﺎﻧﻬﺎي ﺗﻪ ﺳﻔﺮه
ﻗﺪرت را ﻧﻴﺰ از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎران ﺳﻨﺘﻲ و
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎزﭘﺲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻛﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ،ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد ﺗﺎ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اداﻣﻪ
دﻫﻨﺪ.

* ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ:
اﺑﻮﻣﻮﺳﻲ اﺷﻌﺮي ﻳﺎ ﻋﻤﺮوﻋﺎص؟:
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري ،ﻣﺤﺴﻨﻲ اژه
اي و اﻟﻬﺎم ﻧﻴﺰ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ را
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﻗﺮاردادﻧﺪ:
◄ دادﺳﺘﺎن ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﻛﺮد :در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮاﻗﻊ اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت
ﻧﻴﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎل ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ،
زن و ﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺴﺎﻧﻰ )از ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﻮد
اﻧﺤﺮاف ﻓﻜﺮى ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﺮد زرﻧﮓ و
ﺑﺎﻫﻮﺷﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﺗﻌﻠﻖ
ﺧﺎﻃﺮى ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد دارﻧﺪ
ﻛﻪ آﻧﻬﺎ او را ﺑﺪﺑﺨﺖ و ﺑﻴﭽﺎره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاى اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﻰ در ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
و ﺣﺘﻰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ
ﮔﺮﻓﺘﺎر زن و ﺑﭽﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ از
ﺣﻖ ﻣﻲﮔﺬرﻧﺪ اﻣﺎ از ﺑﭽﻪ ﺧﻮد
ﻧﻤﻲﮔﺬرﻧﺪ.
ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ
ﺟﺎﻳﻰ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ دهﻫﺎ ﺑﺎر ﭘﻴﺶ آن
ﻓﺮد رﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮ
ﺧﺮاب ﺷﺪه و دﭼﺎر ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻳﺎ
ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻦ ﻳﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪه دﻳﮕﺮان
ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺴﺎن
را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﻛﺮ و ﻛﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺣﺘﻰ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﻲدﻫﺪ ﻛﻪ
ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﺤﺖ دارد.
اﮔﺮ ﻓﺮد ﻧﺎﻣﻮﺛﻖ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﻪ او
ﺧﺒﺮى دﻫﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع را
ﻗﺒﻮل و آن را ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻲآﻳﺪ
و ﻣﻲﮔﻮﻳﺪآن ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ در دﻓﺎع از
ﻧﻈﺎم و اﺳﻼم و وﻻﻳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻋﺘﺮاض دارﻧﺪ ﻳﺎ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب
ﻫﺴﺘﻨﺪ ۵٠-۵٠،ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺧﻮشاﻧﺼﺎف
 ۵٠-۵٠را ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻲﮔﻮﻳﻰ ﺑﻌﺪ
ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻓﻼنﻛﺲ آﻣﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ
آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎى ﺧﺎص ﺧﻮدش
اﺳﺖ وﻟﻮ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﻖ ﺑﺎﺷﺪ آن را
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻗﻀﺎوت ﻣﻲﻛﻨﺪ
و ﺗﻮﻗﻊ دارد دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺎور ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ
اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﺪا
ﻛﺮده و اﮔﺮ  10ﻧﻔﺮ ﻣﻮﺛﻖ رﻓﺘﻪ و ﺑﺮاى
او ﻓﻴﻠﻢ و ﮔﺰارش و ﻣﺪرك ﺑﺒﺮﻧﺪ،او
ﺣﺮف ﻫﻴﭻﻛﺲ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ

ﻛﻪ اﻳﻦ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از روز
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ﻗﺪس ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﺮﻓﺪار
رژﻳﻢ و ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ 50-50ﺑﻮد .در ﺑﺎره
ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  50-50را ﺑﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻔﺘﻪ اژه اي »
ﻓﺮد ﻧﺎﻣﻮﺛﻖ و ﻧﺎﺷﻨﺎس « ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻜﻪ زاﻛﺎﻧﻲ
از اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن اﻓﺸﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮد
ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و وﻗﺘﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي در
دﻳﺪار ﺳﺮان ﺳﻪ ﻗﻮه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺎره
ﻛﺮد ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻃﻔﺮه رﻓﺖ.
اژه اي در اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮي و
ﻛﺮوﺑﻲ ﻫﻢ ﺑﺪون ﻧﺎم ﺑﺮدن از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ
ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ ﭼﻮن رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺸﺪه اﻧﺪ
»ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﭘﺸﺖ ﻛﺮده« و »ﺟﻬﻨﻤﻲ«
ﺷﺪه اﻧﺪ(
◄ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ اﻟﻬﺎم ﻧﻴﺰ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ را اﺑﻮﻣﻮﺳﻲ اﺷﻌﺮي
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :اﻣﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
ﺑﺎ ﻋﻤﺮوﻋﺎص ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ .زﻳﺮا
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻲ
ﺳﻮاد را ،ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﻧﺎﻣﻪ و ﻗﻮل از ﺧﻤﻴﻨﻲ،
»رﻫﺒﺮ« ﻛﺮد .اﺑﻮﻣﻮﺳﻲ ﻓﺮﻳﺐ ﻋﻤﺮو ﻋﺎص
را ﺧﻮرد و ﻋﻠﻲ )ع( را از ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻠﻊ
ﻛﺮد .اﻣﺎ اﻳﻨﻚ ﻋﻤﺮو ﻋﺎص زﻣﺎن ﻣﺎ،
ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﻪ اي ﻛﻪ ﺗﺮاﺷﻴﺪه اﺳﺖ را
آﻣﺎده ﻓﺮود آﻣﺪن ﺑﺮﮔﺮدن ﺧﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي در ﻓﺴﺎد و ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﺟﻨﺎﻳﺖ از
ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ در ﺗﺪﺑﻴﺮ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﻳﺰﻳﺪ ﻫﻢ ﻛﻢ آورد.

ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﺳﻨﺪﻫﺎ ﻛﻪ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ:ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎل
ﺷﺪوآﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﮔﺮ:
* ﻣﺮگ ژﻧﺮال اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﻫﻴﮓ،
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ رﻳﮕﺎن ،ﭘﺲ
از اﻳﻨﻜﻪ او در ﭘﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ »اﻛﺘﺒﺮ
ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ« ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
رﺳﻴﺪ:
◄ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ) 22ﻓﻮرﻳﻪ( ﺧﺒﺮ
داده اﺳﺖ ﻛﻪ آﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﻫﻴﮓ ،روز
ﺷﻨﺒﻪ  20ﻓﻮرﻳﻪ  2010از ﺟﻬﺎن رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .او در روزﻫﺎي اﻧﻘﻼب ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻗﻮاي اﻣﺮﻳﻜﺎ در اروﭘﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﺎﻟﻲ
ﻗﻮاي ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻮد و ﻣﻌﺎون او ،ژﻧﺮال ﻫﺎﻳﺰر،
ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت رژﻳﻢ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺑﺨﺘﻴﺎر ﺑﻪ اﻳﺮان آﻣﺪ .در دوران ﺟﻨﮓ
اﻳﺮان و ﻋﺮاق وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮد و
ﭘﺲ از آن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﻛﺮد:
● در ﺑﺎره دﻟﻴﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ژﻧﺮال ﻫﺎﻳﺰر
ﺑﻪ اﻳﺮان ،ﺣﻔﻆ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺨﺘﻴﺎر و ﻧﺠﺎت
رژﻳﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﻛﺎرﺗﺮ،
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﻣﺮﻳﻜﺎ در دوران
اﻧﻘﻼب و ﺑﺮژﻧﺴﻜﻲ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﻴﺘﻲ او و
دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و ﻧﻴﺰ اﺳﻨﺎد اﻣﺮﻳﻜﺎ،
ﺑﺘﺎزﮔﻲ اﺳﻨﺎد ﺳﺮي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﻬﺮ
ﺳﺮي از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻳﻦ
واﻗﻌﻴﺖ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:
»روز ﺷﺸﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ ) 16دي  (۵٧ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ
ﺳﻔﻴﺮ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در آﺧﺮﻳﻦ روزﻫﺎي
ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﺶ در ﺗﻬﺮان از ﺳﻮﻟﻴﻮان
ﻫﻤﺘﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺧﻮد درﺑﺎره ﺳﻔﺮ
ﻣﺮﻣﻮز ژﻧﺮال راﺑﺮت ﻫﺎﻳﺰر ﻣﻌﺎون
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻴﺮوي ﻫﻮاﻳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ و
ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﻔﺮ او
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ »دﺳﺘﻮر ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﺮدن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ارﺗﺶ اﻳﺮان و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
آﻧﺎن از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮدي ﻳﺎ
ﮔﺮوﻫﻲ« ﺳﺌﻮال ﻛﺮد .ﺳﻮﻟﻴﻮان ﺿﻤﻦ
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺎﻳﺰر ﺑﻪ
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ﺗﻜﺮار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ؟
اﻳﺮان ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﻔﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ،
ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﻔﺮ ژﻧﺮال آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻪ
اﻳﺮان ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﺎه ﺑﻮده ،وﻟﻲ ﻫﺎﻳﺰر
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﻳﺪار ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
ﻛﻠﻴﺪي ارﺗﺶ اﻳﺮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در
ﻳﻚ ﮔﺰارش دﻳﮕﺮ از ﻗﻮل ﮔﺮي ﺳﻴﻚ
ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ژﻧﺮال ﻫﺎﻳﺰر در ﺗﻬﺮان "ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ" ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺑﺨﺸﻲ از
ﻫﺪف آن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
"ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ رﻫﺒﺮي ارﺗﺶ در
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺨﺘﻴﺎر ،ﺑﺎوﺟﻮد رﻓﺘﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ و وﻓﺎداري
آﻧﺎن".
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻮﻟﻴﻮان دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ
ﻫﺎﻳﺰر در اﻳﺮان ﺗﻼش ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ
ﺳﺮﻳﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎي ﻣﻌﻮﻗﻪ
دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻮد.
در اﻳﻦ راه ارﺗﺸﺒﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻓﺎﻧﻴﺎن
رﻳﻴﺲ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎي ارﺗﺶ ،ﺷﻴﺮازي ﻣﻌﺎون
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ،ﻧﺎدري رﻳﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﻞ
و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان
در ﺣﺎل ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﺎﻳﺰر ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد«.

● ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﻳﺖ دﻳﺮوز و اﻣﺮوز ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻔﺮﺷﻲ – ﺧﻂ ﻛﺸﻲ زﻳﺮ ﺟﻤﻠﻪ
ﻫﺎ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ.

● وﻗﺘﻲ اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﻫﻴﮓ ﺑﻪ وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ رﺳﻴﺪ ،ﺳﻔﺮي ﺑﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻛﺮد .در ﺑﺎزﮔﺸﺖ،
ﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ رﻳﮕﺎن ﻧﻮﺷﺖ.
در اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ – اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻓﺎرﺳﻲ آن را اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺎزه
ﻫﺎ در ﺑﺎره اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻛﻨﻴﺪ – در اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،او ﺑﻪ رﻳﮕﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ :رؤﺳﺎي دوﻟﺘﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺟﻨﮓ را ﻋﺮاق ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان آﻏﺎز ﻛﺮد آﻳﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖ را دارد
و ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ اﻓﺘﻀﺎح اﻳﺮان ﮔﻴﺖ ﻣﻌﻠﻮم
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ رﻳﮕﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن
دارد ﻛﻪ ﺟﻨﮓ در ﺳﻮد اﻣﺮﻳﻜﺎ و
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﺳﺮاﺋﻴﻞ )ﻗﻮل آﻟﻦ ﻛﻼرك،
وزﻳﺮ دﻓﺎع در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺎﭼﺮ( اداﻣﻪ
ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
● ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻔﺎء از وزارت ﺧﺎرﺟﻪ،
ﻣﺸﺎور رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ
و ﺑﮕﻔﺘﻪ ﺧﻮد او ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺎدي ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي ﺑﺎ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و از راه رﻓﻴﻖ
دوﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ،ارﺗﺒﺎط
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮد.
و ﺑﺮ اﻳﺮان ،ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ »اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ« ﻛﻪ در ﭘﻲ
اﻓﺸﺎي اﻓﺘﻀﺎح اﻳﺮان ﮔﻴﺖ» ،اﻳﺮان
ﮔﻴﺘﻲ ﻫﺎ« ﻋﻨﻮان ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن،
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺧﺎﺋﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﺟﻨﮓ را ﺑﻤﺪت  8ﺳﺎل ،ﺑﺮاي
اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺒﺪاد ﺗﺒﻬﻜﺎر ﺧﻮﻳﺶ و در
ﺳﻮد »اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻏﺮب« اداﻣﻪ دادﻧﺪ و
اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ژﻧﺮال ﭘﺘﺮاﺋﻮس،
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﺘﮕﺰاران ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﻳﻜﺎ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

* ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻫﻢ ﻣﺤﺒﻮب اﻣﺮﻳﻜﺎ و
ﻫﻢ ﻣﺤﺒﻮب اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻣﻄﻠﻮب
آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي رﻳﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﻮده
اﺳﺖ:
در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﺎه اﻛﺘﺒﺮ ﺗﺎ روزﻫﺎي
ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،ﻫﻨﺮي ﭘﺮﺷﺖ در راس
ﻳﻚ ﻫﻴﺎت آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺖ .ﺳﻔﺮي ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ روز
ﻗﺒﻞ از ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي و اﺷﻐﺎل
ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ .ﭘﺮﺷﺖ
در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ در دﻳﺪاري
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در ﻟﻨﺪن ﺧﻼﺻﻪ اي از
اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﺮﻣﺎﺟﺮا را اراﻳﻪ ﻛﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﻳﻴﺲ ﻣﻴﺰ اﻳﺮان در وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ،دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺗﺎ ﺣﺪ
زﻳﺎدي ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد

ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﮕﺮان ﺧﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺷﺖ ،در ﺑﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ او
دﻳﺪار ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻳﺖ اﷲ ﺳﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ "ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ
ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
اﻗﺎﻣﺘﺶ در ﻫﺎﻣﺒﻮرگ درك ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ از
ﻏﺮب داﺷﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ او در ﺑﻴﻦ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺎﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮد و او را
ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ".ﭘﺮﺷﺖ در
اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد" :ﻓﻜﺮ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺣﺘﻤﺎل
آﺷﻜﺎر در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻨﺪ ".در اﻳﻦ دﻳﺪار ﺑﻬﺸﺘﻲ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﭘﺮﺷﺖ درﺑﺎره اﻣﻜﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ "اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺗﺒﻌﻴﺪي" ﺑﻪ ﻛﺸﻮر"
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ،وﻟﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن
آﻣﻮزه ﻫﺎي اﻧﻘﻼب را زﻳﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﻲ آورد :ﺑﻬﻨﮕﺎم

ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﺳﻠﻴﻮن آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻔﻴﺮ
اﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻳﺮان ،در رﺛﺎء او ﻣﻘﺎﻟﻪ اي
ﻧﻮﺷﺖ .در آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ
»ﺗﻌﺎﻣﻞ« ﺳﺨﻦ ﺑﻤﻴﺎن آورده ﺑﻮد ﻫﺮﮔﺎه
ﺑﻬﺸﺘﻲ در رأي دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ .در
ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﻨﺎد در ﺑﺎره ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ داده ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻪ اﻧﺪازه
اﻳﻦ اﺳﻨﺎد در ﺗﺮس ﺧﻤﻴﻨﻲ از ﺗﺼﺮف
دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﺣﺬف ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺛﺮ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭘﺮﺳﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن
ﭘﺮوﻧﺪه اﻧﻔﺠﺎر ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ و
ﻧﺴﺒﺖ دادن اﻳﻦ اﻧﻔﺠﺎر ،از ﻫﺮ از ﭼﻨﺪي
ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ،اﻣﺎره اﻳﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺬف
ﺷﺪن ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﺣﺬف ﺷﺪن ﻳﻚ ﻣﺰاﺣﻢ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  60ﺷﺮﻛﺖ
داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﺿﻲ و زﻧﺪاﻧﺒﺎن و
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﮔﺮ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﺗﻔﺎق دﺳﺖ
ﭘﺮورده ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد ،88
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ:

ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮدﺗﺎ
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* ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ زﻳﺮ ﭼﺘﺮ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ در ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد
 60و در ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد 88
ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )دﻧﺒﺎﻟﻪ(:
در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻓﺮاد در ﺧﺪﻣﺖ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ و
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﮔﺮان و دادﻳﺎران و دادﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و
ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪاﻧﻬﺎ ،اﺳﺎﻣﻲ زﻳﺮ را ﺟﻬﺖ
اﻃﻼع ﻣﺮدم اﻳﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ دﻫﻴﻢ:
-۵١آﻗﺎ ﭘﻮر ،ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ زﻧﺪان ﺑﺎﺑﻞ در
دﻫﻪ ﺷﺼﺖ .
-۵٢آﻗﺎ زاده ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ،رﻳﻴﺲ
ﻛﻞ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
ﺷﺮﻗﻲ.
 -۵٣آﻗﺎ ﺻﺎدﻗﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎي
اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي.
 -۵۴آﻗﺎ ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﻨﻮﻧﻲ
ﻣﺠﻠﺲ .او ﺳﺎﻟﻬﺎ در دادﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺷﺮﻋﻲ ،ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻣﺒﺎرزان ﺑﻮد و
اﻳﻨﻚ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۵۵آﻗﺎ ﻣﻴﺮي ،ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ،رﻳﻴﺲ
ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﺎﺻﺤﻴﻦ
اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺎدﻳﺎن اﺗﺤﺎد ﻣﻠﻲ و
اﻧﺴﺠﺎم اﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ.
 -۵۶آﻗﺎﻳﻲ ،ﻧﺎﺻﺮ ،از ﺑﺎزارﻳﺎن ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻧﺪ
ﻻﺟﻮردي در زﻧﺪان اوﻳﻦ ،ﺑﻌﺪ از
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 -۵٧اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﺎﻧﻲ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان .
 -۵٨اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ،از
ﻗﻀﺎت ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎري ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در زﻧﺪان
اوﻳﻦ در ﺣﻜﻢ ﻗﺎﺿﻲ و ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع
اﺣﻜﺎم ﺑﺴﻴﺎري را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد .

 -۵٩اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ،رﻳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﻣﺠﻠﺲ ،ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎرز ،از
اﻋﻀﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ.
-60اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد ،ازﺷﺎﮔﺮدان
ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﻋﻀﻮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ.
 -61اﺑﻄﺤﻲ ،ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎس ،ﭘﺎﺳﺪار و
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﮔﺮ زﻧﺪان و راﻧﻨﺪه ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ
ﻧﻴﺮي ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع زﻧﺪان اوﻳﻦ.
 -62اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ ،دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ و
اﻧﻘﻼب ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ.
 -63اﺑﻮﺗﺮاﺑﻲ ،ﻋﻠﻲ ازﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺼﺒﺎح
ﻳﺰدي ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ.
 -64اﺑﻮﺗﺮاﺑﻲ ،اﺣﻤﺪ ،ازﺷﺎﮔﺮدان
ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ.
 -6۵اﺗﺎﺑﻜﻲ ،دادﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب ارﺗﺶ ﻛﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻣﺒﺎرز ﺷﺪ.
 -66اﺣﻤﺪ،اﺣﻤﺪ ،ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻧﺪان اوﻳﻦ ،ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﻣﻠﻞ
اﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﻲ،
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻨﻴﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎزان.
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 -67اﺣﻤﺪ زاده ،ﻣﺎﺷﺎءاﷲ ،دادﻳﺎر ﺷﻌﺒﻪ
ﺷﺸﻢ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ
دادﻳﺎران در ﺻﺪور و اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم
ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺖ.
 -68اﺣﻤﺪي ،از دادﻳﺎران ﻛﻪ ﺑﻪ
رﻳﺎﺳﺖ زﻧﺪان رﺳﻴﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ اﺧﺮاج ﺷﺪ .
 -69اﺣﻤﺪي ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ،ﺣﺎﻛﻢ
ﺷﺮع ﻛﺮدﺳﺘﺎن در اﺑﺘﺪاي اﻧﻘﻼب.
 -70اﺣﻤﺪي ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ،ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ
زﻧﺪاﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن.
 -71اﺣﻤﺪي ،ﻧﺎﺻﺮ ،از ﻣﺴﺌﻮﻻن و
دادﻳﺎران زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اﻋﺪام ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻲ ﺷﺪ .
 -72اﺣﻤﺪي ،از ﻣﻌﺎوﻧﺎن دري ﻧﺠﻒ
آﺑﺎدي در دادﺳﺘﺎﻧﻲ در ﻛﻮدﺗﺎي 88
 -73اﺣﻤﺪي ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ،رﻳﻴﺲ ﺷﻮراي
ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ.
 -74اﺧﻮان ﺑﻴﻄﺮف ،ﻧﻴﺮه ،ﻫﻤﺴﺮ ﺣﺴﻦ
ﻛﺎﻣﺮان ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ،ﻋﻀﻮ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻗﻀﺎﻳﻲ ،از ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻛﻮدﺗﺎي
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-7۵آذر ﺷﻬﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ،رﻳﻴﺲ
زﻧﺪان ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ و ﻣﺨﻔﻲ واﻗﻊ در
ﻣﻴﺪان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻛﻪ در ﻛﻮدﺗﺎي ﺳﺎل 88
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ و ﺷﻜﻨﺠﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
 -76آذرﻣﻬﺮي ،ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎي
اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن.
 -77آذري ﻗﻤﻲ ،آﻳﺖ اﷲ ،از ﺣﻜﺎم
ﺷﺮع در اواﻳﻞ اﻧﻘﻼب ﻛﻪ دادﺳﺘﺎن
دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان ﺷﺪ .دﻫﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ
ﺷﺮع دادﮔﺎه ﻫﺎي اﻧﻘﻼب ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮاو،
ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﻫﻢ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ
زﻣﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رﻫﺒﺮي
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻟﺖ را
ﻛﻪ او اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﺑﻮد از دﺳﺘﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻗﻢ ،در اﻧﺰوا ،ﻣﺮد.
-78اراﻛﻲ ،ﻣﺤﺴﻦ ،آﻳﺖ اﷲ ،رﻳﻴﺲ
دادﮔﺎﻫﻬﺎي اﻧﻘﻼب ﺧﻮزﺳﺘﺎن و
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در اﺑﺘﺪاي اﻧﻘﻼب .در ﺳﺎﻟﻬﺎي
ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ،او در اﻣﻮر ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﻛﺎر
ﺑﻮد .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه رﻫﺒﺮي ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻼﻣﻲ
ﻟﻨﺪن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي
اﺳﺖ.
 - 79ارﺑﺎﺑﻲ ،ﻣﻬﺪي ،رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺳﻌﺪآﺑﺎد ﺷﻤﻴﺮان ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻲ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﻬﺮان ﺷﺪ ،از ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻴﻢ
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻛﻮﺛﺮ ﺑﻮد .او ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎزﺟﻮ و
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﮔﺮ زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻛﻮدﺗﺎي ﺳﺎل
 60ﺑﻮد.
 -80ارﺟﻤﻨﺪي ،ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان،
ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮي ،و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺟﺮاي
اﺣﻜﺎم ﺗﻬﺮان ،دﺧﻴﻞ در ﻗﺘﻞ ﺣﺠﺖ
زﻣﺎﻧﻲ و زﻫﺮا ﻛﺎﻇﻤﻲ.
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-81ارﻏﻮان ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ،ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ
زﻧﺪاﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻋﻀﻮ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و رﻳﻴﺲ ﺑﺎزرﺳﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن.
 -82آزادﻳﺎن ،دادﺳﺘﺎن دادﺳﺮاي
ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب ،ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ.
 -83اﺳﺪاﻟﻠﻬﻲ ،از روﺳﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ
زﻧﺪاﻧﻬﺎ اﺳﺖ .وي زﻣﺎﻧﻲ رﻳﻴﺲ زﻧﺪان
آﻣﻞ ﺑﻮد.
 - 84اﺳﺪزاده ،ﻛﺮﻳﻢ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﻣﻴﻦ،
از اﻋﻀﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ.
 -8۵اﺳﺪي ﺧﻮﻧﺴﺎري ،ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ،
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ،از ﺣﻜﺎم ﺷﺮع.
 -86اﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﻠﻲ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ،از
ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ.
 -87اﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،رﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ وﻳﮋه
 1010ﺗﻬﺮان ،ﻫﻤﻜﺎر ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻋﻠﻴﺰاده
دادﺳﺘﺎن ﺳﺎﺑﻖ.
 -88اﺳﻼﻣﻲ ،از ﺳﺮﺑﺎزﺟﻮﻫﺎي ﺷﻌﺒﻪ
ﻫﻔﺖ اوﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺷﻜﻨﺠﻪ
و ﻛﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪ داﺷﺖ ،ﭘﺲ از
ﺑﺮﻛﻨﺎري ﻻﺟﻮردي ،ﻣﺪﺗﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ دادﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺳﭙﺲ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻣﻮال دادﺳﺘﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺎﻗﺒﺖ در ﺳﺎل  70ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ
ﮔﻤﺮك ﻣﻬﺮآﺑﺎد رﺳﻴﺪ.
 -89اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ،دادﺳﺘﺎن
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي.
 -90اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ و
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﻴﻨﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻛﺸﻮر.
 -91اﺷﺠﻌﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ ،از اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ
در ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد و
درﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ ﻣﺒﺎرزان ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺖ.
 -92اﺷﺮاﻗﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ،دادﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻬﺮان و ﭘﻴﺶ از آن ﻧﻴﺰ در
ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺴﺖ ،در اﺻﻔﻬﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮده
ﺑﻮد ،از اﻋﻀﺎي ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﻗﺘﻞ ﻫﺎي ﺳﺎل
 67اﺳﺖ .دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ،ﻧﻴﺮي ،ﻣﻌﺎون
ﻓﻌﻠﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﺎزﮔﻲ،
ﺧﺒﺮاز اﻋﺪام  9ﺗﻦ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ
داده اﺳﺖ .ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ،ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي
اﺳﺖ .اﺷﺮاﻗﻲ از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ آﻳﺖ اﷲ
ﻟﻄﻒ اﷲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -93اﺷﻜﻮري ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ،ازﺷﺎﮔﺮدان
ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﻀﺎﻳﻲ.
 -94اﺻﻐﺮ ﭘﻮر ،از روﺳﺎي زﻧﺪاﻧﻬﺎي
اﻳﺮان ،زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر.
 -9۵اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﺟﻤﺎل ،از ﺳﺮﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن
اﺑﺘﺪاي اﻧﻘﻼب ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ
از ﮔﺮوه ﻓﺮﻗﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
ﻋﻄﺮﻳﺎﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وي ﻫﻤﻜﺎر ﺑﻮد.
 -96اﻋﺘﻤﺎدﻳﺎن ،از اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﺎت
ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در اﻣﺮاﻋﺪاﻣﻬﺎ ،ﺑﺎ رژﻳﻢ
وﻻﻳﺖ و دادﺳﺘﺎﻧﻲ اﻧﻘﻼب ﻫﻤﻜﺎري
داﺷﺖ .
 -97اﻓﺘﺨﺎري ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،از ﻣﺴﺌﻮﻻن و
ﺳﺮﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن ﻛﺜﻴﻒ در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺮد ﻫﺰار ﭼﻬﺮه ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري
از ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﺗﺮ از او
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻟﻮ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
 -98آل اﺣﻤﺪ ،ﺟﻮاد ،از ﻣﺴﺌﻮﻻن
دادﺳﺘﺎﻧﻲ اﻧﻘﻼب و دﺧﻴﻞ در ﻛﺸﺘﺎر
دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺪارﻛﺎت زﻧﺪان
اوﻳﻦ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﻲ.
 - 99اﻟﺴﺎران،اﻛﺒﺮ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم،
رﻳﻴﺲ ﻛﻞ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن.
 -100اﻟﻔﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،رﻳﻴﺲ
دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن.
 -101اﻟﻮﻧﺪي ،ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاري رﺳﻴﺪ.
 -102اﻟﻮﻧﺪي ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎي
اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن.
 -103اﻟﻮﻳﺮي ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ،از ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن و
اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن
اﺻﻼح ﻃﻠﺐ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﻮدﺗﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
 -104اﻛﺒﺮﭘﻮر ،ﻣﺠﻴﺪ ،ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاري
زﻧﺠﺎن ،ﻋﻀﻮ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ.
 -1٠۵اﻛﺒﺮي ،ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن در
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﮔﺰاري دادﮔﺎه دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪ از ﻛﻮدﺗﺎي  22ﺧﺮدادﺳﺎل
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-106اﻛﺒﺮﻳﺎن ،ﻣﺤﺮاب ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم،
دادﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و
ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺑﺘﺪاي اﻧﻘﻼب .

در ﺻﻔﺤﻪ 9

ﺷﻤﺎره 744
 -107اﻣﺎﻧﻲ ،ﺻﺎدق ،ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ
اﺳﺪاﷲ ﻻﺟﻮردي و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﻲ
و ﻫﻴﺎت ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﻲ .وي داﻳﻲ
ﻫﻤﺴﺮاﺳﺪاﷲ ﺑﺎدﻣﭽﻴﺎن ﺑﻮد و ﮔﺮوه
ﺷﻴﻌﻴﺎن را داﺷﺖ.
 -108اﻣﺎﻧﻲ ،ﺳﻌﻴﺪ ،از اﻋﻀﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻫﻴﺎت ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ و ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎدي –
ﻗﻀﺎﻳﻲ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ،او ازﮔﺮوه 99
ﻧﻔﺮه ﺑﻮد .اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮﻏﻢ دﺳﺘﻮر
ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺑﻪ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ،ﺑﻌﻨﻮان
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ،رأي اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪادﻧﺪ .و در
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :رﻫﻨﻤﻮد اﻣﺎم
ارﺷﺎدي ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣﻮﻟﻮي !
 -109اﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،ﭘﺴﺮ ﺳﻌﻴﺪ
اﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮﺧﻮاﻫﺮاﺳﺪاﷲ
ﻻﺟﻮردي و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻫﺎي
ﻗﺪﻳﺮﻳﺎن و ﺣﺎﺟﻲ ﺣﻴﺪري ﻛﻪ از ﺳﻮي
اﺳﺪاﷲ ﻻﺟﻮردي ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺪان
اوﻳﻦ رﺳﻴﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ
دادﺳﺘﺎﻧﻲ را ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ
ﻣﻌﺎون ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻻﺟﻮردي ﺷﺪ.
 -110اﻣﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ،دادﺳﺘﺎن
ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب وراﻣﻴﻦ.
 -111اﻣﻴﺮي ،رﻳﻴﺲ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ.
 -112اﻣﻴﺮي ،رﻣﻀﺎن ،ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ
زﻧﺪاﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن.
 -113اﻣﻴﺮ آﺑﺎدي ،ﻓﺮﻳﺪون ،ﻣﻌﺎون
دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان.
 -114اﻣﻴﺮارﺟﻤﻨﺪ ،اردﺷﻴﺮ ،ﻋﻀﻮ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ.
 -1١۵اﻣﻴﺮ ﺧﺎﻧﻲ ،دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ و
اﻧﻘﻼب اﻫﻮاز.
 -116اﻣﻴﻨﻴﺎن ،ﻣﺨﺘﺎر ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ،از
ﺣﻜﺎم ﺷﺮع دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﮔﻴﻼن.
 -117اﻧﺼﺎري ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ،ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ،رﻳﻴﺲ ﻛﻞ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن.
 -118اﻧﺼﺎري ،ﺟﻤﺎل ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم،
رﻳﻴﺲ ﻛﻞ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و
ﺳﭙﺲ زﻧﺠﺎن.
 -119آواﻳﻲ ،ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ،رﻳﻴﺲ ﻛﻞ
دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان.
 - 120آواﻳﻲ ،ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﻣﺠﻠﺲ ،از اﻓﺮاد واواك .
 -121اﻳﻤﺎﻧﻲ ،اﺳﺪ اﷲ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم،
از ﺣﻜﺎم ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎي اﻧﻘﻼب
اﺳﺖ .او دﻫﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺑﺮاي
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﻳﻢ ﺻﺎدر ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻴﺮاز و ﻋﻀﻮ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي
اﺳﺖ.
 -122اﻳﺮاﻧﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ،از
اﻋﻀﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و ﻣﺮﻛﺰ
آﻣﻮزﺷﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ.
 -123اﻳﺰد ﭘﻨﺎه ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ،از
ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در اﻳﻦ
ﭘﺴﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮد .او در ﺻﺪور
ﺑﺴﻴﺎري از اﺣﻜﺎم اﻋﺪام ﻫﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .وي از ﺷﺎﮔﺮدان
ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻘﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -124اﻳﻮﺑﻲ ،ﺣﺠﺖ اﷲ ،ﻣﻌﺎون ﻧﻈﺎرت
و ﺑﺎزرﺳﻲ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر .وي زﻣﺎﻧﻲ
در ﻛﻨﺎر ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن و ﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪي در
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮد.
 -125اﻳﻮﺑﻲ ،ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ ،ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ،از ﺑﺎﻧﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺐ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ.
 -126ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎي اﻳﻼم.
 -127ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم
دادﮔﺎه ﻫﺎي اﻧﻘﻼب.
-128ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ،رﻳﻴﺲ زﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎن.
 -129ﺑﺎداﻣﭽﻴﺎن ،اﺳﺪاﷲ ،از اﻋﻀﺎي
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﻴﺎت ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ و دادﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎ در
اﺑﺘﺪاي اﻧﻘﻼب و ﻋﻀﻮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺷﺮﻳﻚ
در ﺗﺮورﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ.
 -130ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻴﻦ ،ﻫﺎدي ،ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ،از ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ در
ﻗﺰوﻳﻦ.
 -131ﺑﺎﻗﺮي ،رﻳﻴﺲ دﻓﺘﺮدادﮔﺎه اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ .وي ﺑﻌﺪﻫﺎ از رﻳﺎﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﺑﻪ
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ﺗﻜﺮار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ؟
ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دادﻳﺎري و ﻋﻀﻮﻳﺖ
در دادﺳﺘﺎﻧﻲ رﺳﻴﺪ.
 -132ﺑﺎوﻧﺪ ،ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
"ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ" ،ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ "اﻣﻴﺮي ،از
ﮔﺮوه ﺷﻜﻨﺠﻪ ﮔﺮان ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻫﺎي
زﻧﺠﻴﺮه اي و از اﻓﺮاد ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر در
ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  88در زﻧﺪاﻧﻬﺎ،
در ﻣﻘﺎم ﺑﺎزﺟﻮي دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎن.
 -133ﺑﺨﺘﻴﺎري ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ،رﻳﻴﺲ زﻧﺪان
ﻣﺸﻬﺪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﻧﻬﺎ،
وزﻳﺮ
اﺻﻔﻬﺎن،
ﺳﺎﺑﻖ
اﺳﺘﺎﻧﺪار
دادﮔﺴﺘﺮي اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﺣﺎﻣﻲ
ﻛﻮدﺗﺎ  22ﺧﺮداد . 88
 -134ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم ،رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﻳﻲ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮﺷﻬﺮ.
 -13۵ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ،ﻋﻀﻮ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و
از ﺳﺮﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن زﻧﺪان اوﻳﻦ.
 -136ﺑﺮﺟﻴﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ،ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ،از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و از
ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي.
 -137ﺑﺮﺧﻮرداري ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم،
روﺣﺎﻧﻲ ﺑﺎزﺟﻮي زﻧﺪان آﻣﻞ در دﻫﻪ
ﺷﺼﺖ .
 -138ﺑﺮزﮔﺮ ،اﺣﻤﺪ ،ﻗﺎﺿﻲ دادﮔﺎه
ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﻬﺮان در ﺟﺮﻳﺎن
ﻛﻮدﺗﺎي 88
 -139ﺑﺮﻫﺎن ﭘﻨﺎه ،رﻳﻴﺲ دادﮔﺴﺘﺮي
ﺳﺮوآﺑﺎد.
 -140ﺑﺼﻴﺮت ،ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻼﺳﻬﺎي
آﻣﻮزﺷﻲ در زﻧﺪان اوﻳﻦ.
 -141ﺑﻨﺎﺋﻲ ،رﺋﻴﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻃﻼﻋﺎت
زﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎن.
 -142ﺑﻨﺪه ،ﺟﻠﻴﻞ ،از ﻧﺰدﻳﻜﺎن ﺑﻪ
ﻻﺟﻮردي ،ﺷﻜﻨﺠﻪ ﮔﺮ زﻧﺪان اوﻳﻦ ﻛﻪ
در ﺟﻨﮓ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
 -143ﺑﻨﺪه داﻳﻲ ،ﺟﻠﻴﻞ ،ﺷﻜﻨﺠﻪﮔﺮ،
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻻﺟﻮردي و ﺗﻴﺮﺧﻼص زن
اوﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر  61در ﺟﺒﻬﻪ
ﺟﻨﮓ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
 -144ﺑﻮزري ،از ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن ﻣﺨﻮف
زﻧﺪان ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮد ﺳﻌﺪ ﺣﺪاد ﻣﻌﺮوف
ﺑﻮد .
 -1۴۵ﺑﻬﺠﺘﻲ اردﻛﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ،
)اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اردﻛﺎن( ،ازﺷﺎﮔﺮدان
ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي و از ﺣﻜﺎم ﺷﺮع
دادﮔﺎﻫﻬﺎي اﻧﻘﻼب.
 -146ﺑﻬﺮاﻣﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم،
دادﺳﺘﺎن دادﮔﺎه وﻳﮋه روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻗﻢ.
 -147ﺑﻬﺮاﻣﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ ،ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ،ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ
و از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻀﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از
ﺟﻨﺎﻳﺎت دﺳﺖ داﺷﺖ .وي ﺳﺎﻟﻬﺎ رﻳﻴﺲ
دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن و رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﻳﻲ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮد.
 -148ﺑﻬﺮوش ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
زﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر.
 -149ﺑﻬﺸﺘﻲ ،اﺣﻤﺪ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ،از
ﺣﻜﺎم ﺷﺮع دادﮔﺎﻫﻬﺎي اﻧﻘﻼب.
 -150ﺑﻴﮕﻠﺮي ،اﻛﺒﺮ ،دادﺳﺘﺎن ﻛﻞ
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان.
 -1۵1ﺑﻴﮕﻲ ،دادﻳﺎر دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در
ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎي ﺑﻌﺪ از ﻛﻮدﺗﺎي 22
ﺧﺮداد  88در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻬﺮان.
 -1۵2ﺑﻬﺰادي ﭘﻮر ،ﻣﻌﺎون دادﮔﺴﺘﺮي
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن.
 -1۵٣ﭘﺮورده ،ﻣﻬﺪي ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﻣﺠﻴﺪي از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ.
 -1۵4ﭘﺴﺘﭽﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎي
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ.
 -1۵۵ﭘﻨﺎﻫﻴﺎن ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم،
ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺼﺒﺎح ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ .وي زﻣﺎﻧﻲ در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮد.
-1۵۶ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ،از
ﺑﺎﻧﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﺼﺒﺎح و ﻋﻀﻮ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ.

 -١۵٧ﭘﻮر رزاز ،ﺟﻌﻔﺮ ،ﭘﺎﺳﺪار زﻧﺪان
ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺷﺪ.
 -1۵٨ﭘﻮر ﻣﻴﺮ ﻏﻔﺎري ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﺗﺒﺮﻳﺰي ،دادﺳﺘﺎن
اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪ از ﻗﺪوﺳﻲ در ﺳﺎل  60ﻛﻪ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎري داﺷﺖ و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
 -1۵9ﭘﻮرﺳﻴﻒ ،ﺳﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ ،ﻣﻨﺸﻲ
ﻗﺎﺿﻲ ﺣﺪاد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ دادﻳﺎر و ﺳﭙﺲ در
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻴﺮداﻣﺎد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﻛﺎرﺷﺪ.
 -160ﭘﻴﺸﻮا ،از ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ زﻧﺪان
اوﻳﻦ .وي ﻗﺒﻼ ﺑﺎزﺟﻮ و ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﺑﺎزﺟﻮ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻛﺎر اﻋﺘﺮاف
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي رﺳﻴﺪ.
 -161ﺗﺎﺟﻴﻚ ،ﺑﻴﮋن ،از ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴﻞ
در دﺳﺘﮕﻴﺮي ،ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ و ﺷﻜﻨﺠﻪ در
دﻫﻪ ﺷﺼﺖ و ﻋﻀﻮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺨﺴﺖ
وزﻳﺮي.
 -162ﺗﺎﺟﻴﻚ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ،از اﻋﻀﺎي
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮي و ﮔﺮوه ﺿﺪ
ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ ﻣﺒﺎرزان در
دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺖ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن
اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺷﺪه و در زﻧﺪان ﺑﻮد ﻛﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از  22ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﻠﻮزﻳﻮن
آوردﻧﺪش و ﻓﻌﻼ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ وﺛﻴﻘﻪ آزادش
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 -163ﺗﺒﺮﻳﺰي ،ﻣﺠﻴﺪ ،از ﻣﺪﻳﺮان
داﺧﻠﻲ زﻧﺪان اوﻳﻦ و از ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن و
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﮔﺮان از ﺳﺎل  60ﺑﻪ ﺑﻌﺪ .در
ﺳﺎل  67درﺟﺮﻳﺎن اﻋﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل و
در ﺳﺎل  66ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه
زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺑﻮد.
 -164ﺗﺒﺮﻳﺰي ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ،از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
زﻧﺪان ﮔﻮﻫﺮ دﺷﺖ در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ.
 -16۵ﺗﺠﺮي ،ﻓﺮﻫﺎد ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺮﭘﻞ
ذﻫﺎب و ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ ،از اﻋﻀﺎي واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻗﻀﺎﻳﻲ.
 -166ﺗﺴﺨﻴﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،آﻳﺖ اﷲ،
از ﺣﻜﺎم ﺷﺮع و از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ،ﻣﺪﺗﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺑﻮد وﺣﺎﻻ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﺬاﻫﺐ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر اﺳﺖ.
 -167ﺗﻘﻮي ،ﺳﻴﺪ رﺿﺎ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم،
از ﺣﻜﺎم ﺷﺮع و از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮي.
 -168ﺗﻬﺮاﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ،از ﻳﺎران ﮔﺮوه
ﺑﻬﺰاد ﻧﺒﻮي ﻛﻪ در اﻣﻮر اﻣﻨﻴﺘﻲ و
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر ﺑﻮد .او در
ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻮدﺗﺎي ﺳﺎل  60در ﻛﻨﺎر ﮔﺮوه
ﻛﻮدﺗﺎ ﮔﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪﻫﺎ در
اﻣﻮر ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ
داﺷﺖ.
-169ﺗﻮاﻧﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ  ،از ﻧﻴﺮوﻫﺎي وزارت
اﻃﻼﻋﺎت در زﻧﺪان اوﻳﻦ .وي ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .
-170ﺗﻮﻓﻴﻖ - ،از ﻣﻌﺎوﻧﺎن دادﺳﺘﺎﻧﻴﺪري
ﻧﺠﻒ اﺑﺎدي در ﻛﻮدﺗﺎي ﺳﺎل 88
 -171ﺗﻮﻛﻠﻲ ،اﺣﻤﺪ ،رﻳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ
ﭘﺰوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺠﻠﺲ از دادﻳﺎران ﺳﺎﺑﻖ
دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ،او زﻧﻲ را در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
آﺑﺴﺘﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮد و
ﺳﺎﻟﻬﺎ در اﻣﺮ ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ و ﺷﻜﻨﺠﻪ از اﻓﺮاد
ﺷﻬﺮه ﺑﻮد و ﻫﻢ اﻳﻨﻚ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮگ
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﮔﺲ ﺟﺒﺎري ﺑﺎ زدن ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﻌﺪ
وي ،از دﺳﺘﻮرات اﻳﻦ ﻗﺎﺿﻲ دﻫﻪ
ﺷﺼﺖ اﺳﺖ .داﻣﺎد اﺣﻤﺪ ﺗﻮﻛﻠﻲ ﻓﺮزﻧﺪ
آﻳﺖ اﷲ ﺣﺎﺋﺮي ﺷﻴﺮازي اﺳﺖ.
 -172ﺗﻮﻛﻠﻲ ،از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ زﻧﺪان ﻗﺰل
ﺣﺼﺎر ،وي ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺪارﻛﺎت و ﺷﻜﻨﺠﻪ
ﺑﻮد.
 -173ﺗﻮﻳﺴﺮﻛﺎﻧﻲ  ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم
رﻳﻴﺲ ﻛﻞ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن.
 -174ﺗﻮﻳﺴﺮﻛﺎﻧﻲ،اﺣﻤﺪ ،رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و اﺳﻨﺎد ﻛﺸﻮر.
 -175ﺗﻴﻤﻮري ،ﻣﺮاد ،از ﺑﺎزارﻳﺎن و
ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻧﺪ ﻻﺟﻮردي در زﻧﺪان.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :اﻗﺘﺼﺎدي در دﺳﺖ اﻳﻦ

ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﺠﺎد ﺑﺤﺮان در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ،اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻘﺮ اﻓﺰا و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﮔﺴﺘﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻠﺘﻲ را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﺑﺮاي ﻗﻮت ﻻﻳﻤﻮت ﺧﻮد ﺛﺮوت ﻣﻠﻲ

ﺧﻮد را ارزان ،در اﺧﺘﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ
ﻗﺮار دﻫﺪ:

ﺛﺮوﺗﻬﺎي ﻣﻠﻲ را
ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
و ﻣﻲ ﺳﻮزاﻧﻨﺪ و ﻫﺪر
ﻣﻲ دﻫﻨﺪ:
*اﻳﺮان ﺑﻠﺤﺎظ ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ ﻣﻘﺎم
اول را در ﺟﻬﺎن ﺟﺴﺖ:
◄ در  4اﺳﻔﻨﺪ  ،88دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ ﮔﺰارش
ادﻋﺎي
ﺑﺮﺧﻼف
اﺳﺖ:
ﻛﺮده
اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ،ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل
در ﮔﺰارش ﺳﺎل  2009ﺧﻮد اﻋﻼم ﻛﺮد
ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺨﺒﮕﺎن ،در ﻣﻴﺎن  91ﻛﺸﻮر در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ،ﻣﻘﺎم
ﻧﺨﺴﺖ را دارد.
● ﻛﻤﻴﺘﻪ وﻳﮋه ﻣﺠﻠﺲ:
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺨﺒﮕﺎن ،در ﺳﺎﻳﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي دوﻟﺖ اﺣﻤﺪيﻧﮋاد،
اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ
ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي
ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺘﻪ وﻳﮋه
ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻠﻴﻤﻲ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺠﻠﺲ روز
دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاري
ﻓﺎرس ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ»:در ﺟﻠﺴﻪ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،ﺑﺤﺚ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ
از وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ،ﻋﻠﻮم ،آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  .اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻨﻴﺖ
ﺷﻐﻠﻲ ،اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺣﻔﻆ
ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت
ﺑﺮاي داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج از
ﻛﺸﻮر و اﺻﻼح ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ،از ﺟﻤﻠﻪ
راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻧﺸﺴﺖ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اراﺋﻪ
ﺷﺪ«.
● ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻇﻬﺎرات ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ،
ﺣﻤﻴﺪ ﮔﻮراﺋﻲ رﺋﻴﺲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه روﻳﺎن
ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺸﺪار داد ﻛﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان رﺷﺘﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ
اﻳﺮان ﻫﺮ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺬب
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ و دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در ﻛﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻠﻮلﻫﺎي
ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ،ﻛﻪ ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري در
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻳﺮان ﭘﺲ از
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻴﺸﺮوﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ در
رﺷﺘﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻤﻴﺪ ﮔﻮراﺋﻲ ،اﻛﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻳﺮاﻧﻲ
اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﻲﻛﻮﺷﻨﺪ
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ«.
● ﻓﺮار ﺳﺎﻟﻲ  180ﻫﺰار ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده:
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮔﺰارش ﺳﺎل  2009ﺻﻨﺪوق
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل » ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  180ﻫﺰار
ﻧﻴﺮوي آﻣﻮزشدﻳﺪه از اﻳﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ «.ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل در
ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻓﺮار  180ﻫﺰار ﻧﻴﺮوي آﻣﻮزش دﻳﺪه،
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺮوج ﺳﺎﻻﻧﻪ  50ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
ارز از ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل
ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ» :ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از  250ﻫﺰار
ﻣﻬﻨﺪس و ﭘﺰﺷﻚ و ﺑﻴﺶ از  170ﻫﺰار
اﻳﺮاﻧﻲ داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻴﻪ در
آﻣﺮﻳﻜﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ«.

9

ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
●
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﻳﺮان ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺷﺖ:
»از  12۵داﻧﺶآﻣﻮز اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻇﺮف 3
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻟﻤﭙﻴﺎدﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ 90 ،ﻧﻔﺮ آنﻫﺎ ﻫﻢ
اﻛﻨﻮن در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :از ﻛﺸﻮري ﻛﻪ ﻗﻮاي

»اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ« ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﺪل ﻣﻲ
ﺳﺎزد و از ﻛﺸﺘﻪ و زﺧﻤﻲ ،ﭘﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺳﺎزد
و ﻛﺎر اﺻﻠﻲ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼﺑﺶ ﻣﺤﻜﻮم
ﻛﺮدن داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و
زﻧﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻛﺎرﮔﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و  9ﻣﺎه
اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺘﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدم وارد ﺟﻨﮓ ﺷﺪه
و ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﮓ
ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ ﺑﻲ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺪل ﻛﺮده اﺳﺖ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ
ﻣﻘﺎم اول را ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﺪ؟
*ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑﻪ ارزش 6ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر ﻣﻔﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻣﻲ رود:

◄ در  4اﺳﻔﻨﺪ  ،88ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﻠﻨﺎ:
ﺳﺎﻻﻧﻪ  6ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﮔﺎز در ﻣﺨﺰن
ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﺳﻮي اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻗﻄﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲﻛﻨﺪ :ﺳﻴﺪ ﻋﻤﺎد
ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻧﺮژي ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه
ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﮔﺎز از ﺳﻤﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺳﻮي ﻗﻄﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲﻛﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ
ﻣﺨﺰن ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻴﺐ دار اﺳﺖ و
اﻳﻦ ﺷﻴﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺮ ﻗﺮار دارد.
در ﺟﻠﺴﻪاي ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
اﻧﺮژي ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ روﺳﺎي ﻓﺎزﻫﺎي ﭘﺎرس
ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
ﭘﺎرس داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ درﺑﺎره
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪي در اﻳﻦ
ﺣﻮزه ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﺎ
روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻛﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺳﺎلﻫﺎي
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﻴﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و
ﺣﺮاﺳﺖ از ﺛﺮوت ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار
دﻫﻴﻢ  .در ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ  28ﻓﺎز دارﻳﻢ
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻳﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎي ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي راهاﻧﺪازي اﻳﻦ ﻓﺎزﻫﺎ را ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻛﻨﻴﻢ.

* ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻛﻴﻪ،
ﮔﺎز ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﺪر
ﻣﻲ رود:
◄ در  30ﺑﻬﻤﻦ  ،88ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ :ﻗﺪرت اﷲ
ﻧﺼﻴﺮي ،ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ
ﻧﻔﺖ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  19ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز در ﻣﺸﻌﻞ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻲ ﺳﻮزد ،ارزش ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﺎز را  ٣.۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
ﻋﻨﻮان ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺣﺠﻢ ﮔﺎزﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ در ﻣﺸﻌﻞ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻲ
ﺳﻮزد ﻣﻌﺎدل ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻛﻴﻪ اﺳﺖ.

* دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق
 ۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺪﻫﻜﺎر اﺳﺖ و
ادﻋﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺮق اﺗﻤﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ!؟:
◄ در  26ﺑﻬﻤﻦ  ،88ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﻠﻨﺎ:
ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻋﻀﺎي ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺮق از دوﻟﺖ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه 5
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﻤﺎره 744
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺮق ،ﺳﻨﺪﻳﻜﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺮق ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق در
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻳﻠﻨﺎ اﻓﺰود:
ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻲﺷﻤﺎر واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﻴﺎري از
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ
ﺑﺨﺶ اﻧﺪﻛﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺎن ﻛﺎر
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎرﺳﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ رﻗﻢ
ﺑﺪﻫﻲﻫﺎي دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻧﻘﺪر ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭼﺎره ﺟﻮﻳﻲ
واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻴﺶ از ﻧﻬﺼﺪ
ﻫﺰار ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻌﺮض ﺑﻴﻜﺎري ﻗﺮار دارﻧﺪ.
او در ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :ﭼﻮن
دوﻟﺖ ﻃﻠﺐﻫﺎي ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺪاده ﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻳﻢ وامﻫﺎﻳﻤﺎن را ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﻨﻴﻢ و
ﺑﺪﻫﻲﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﻣﺎ از ﺳﻮي
ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺑﻴﻦ
ﺧﻮد اﻋﻀﺎ ﻧﻴﺰ دﻋﻮاي ﺣﻘﻮﻗﻲ در
ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ.
او ﺳﺮآﻏﺎز ﻣﺸﻜﻞ را از زﻣﺎن ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ وﻗﺖ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺖ و
ﮔﻔﺖ :از آن ﻣﻮﻗﻊ وزارت ﻧﻴﺮو
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازد و
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ درﮔﻴﺮ ﺑﺤﺮان
ﺷﺪه و ﺳﻴﺮ ﻗﻬﻘﺮاﻳﻲ آن آﻏﺎز ﺷﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻛﺸﻮر را راه ﺑﺒﺮد و ﺣﺘﻲ
ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﭙﺮدازد
و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﻛﺸﻮر ﻓﺮﺳﻮده
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻛﺎر ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺮق ﺛﺮوت ﻛﺸﻮر را
ﺻﺮف ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم و ﺑﺤﺮان ﺳﺎزي
و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻛﺮدن ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻈﺎﻣﻲ
و ﻣﺠﺎزات اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺣﺘﻲ اﮔﺮ
ﺑﺮاﺳﺘﻲ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق اﺗﻤﻲ ﺑﻮد ،روﺷﻲ
را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه
اﺗﻤﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻧﺘﻈﺎر »اﻓﺘﺘﺎح«
ﻧﻤﺎﻧﺪ.

*  20ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻗﺎﭼﺎق ارز و
ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﻛﺎﻻ از ﻛﺸﻮر!:
◄ در  ٢۵ﺑﻬﻤﻦ ،ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﻠﻨﺎ :در
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻛﻪ واردات رﺳﻤﻲ ﻛﺎﻻ در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  68ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﻣﻲ
ﺷﻮد ،آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰارشﻫﺎي رﺳﻤﻲ
ﺣﺎﻛﻲ ازﺛﺒﺖ ﺑﻴﺶ از 20ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
ﻛﺎﻻي ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻒ و ﺿﺒﻂ
ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ
و ارز ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻳﺎراﻧﻪاي ﻫﻤﭽﻮن
ﺳﺒﺪ ﺳﻮﺧﺘﻲ اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﺑﺨﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺎك
وﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺳﺖ.
آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر رﺳﻤﻲ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز ﺑﻪ ﺳﺎل 86
ﺑﺎزﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﻴﺰان
ﻛﺎﻻي ﻗﺎﭼﺎق ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل
13ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻳﻦ
ﮔﺰارش وﻳﮋه ﻛﻪ ﺑﻪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اراﻳﻪ
ﺷﺪ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﺑﺮآن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺳﻬﻤﻴﻪﺑﻨﺪي ﺑﻨﺰﻳﻦ اﻗﺪام
ﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻗﺎﭼﺎق
را ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲداد .ﺑﺎ
وﺟﻮدي ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق
ﻛﺎﻻ و ارز را در ﮔﺮو ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻛﺮدن
ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﻲ اﻧﮕﺎرد ،اﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻃﻲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﻛﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﻫﻴﭻ ﻛﻮﺷﺶ وﻳﮋهاي

از  1ﺗﺎ  14ﻣﺎرس 2010

ا ز  10ﺗﺎ  23اﺳﻔﻨﺪ 1388

ﺗﻜﺮار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ؟
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﻛﻪ از
ﺳﻮي ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز
در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﻠﺲ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل  83ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و
ارز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  6ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ
اﻳﻦ رﻗﻢ در آﻣﺎرﻫﺎي ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﻪ
20ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 3/5
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻴﺰان واردات
رﺳﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه از
ﺳﻮي ﮔﻤﺮك ﻣﻴﺰان واردات ﻛﺎﻻ در
ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ23ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  600ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ،درﻫﺎي
ﻛﺸﻮر ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﻲ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ
رﺳﻤﻲ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎز
اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ 20 :ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻗﺎﭼﺎق

ﻛﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ،ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ
اﺳﺖ ،ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﻲ را ﭘﻴﺶ روي
ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ – 1 :وﻗﺘﻲ
ﺻﺎدرات ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻨﺰﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ از واردات
آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ وارد ﻛﺮدن
ﺧﺴﺮاﻧﻲ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ،ﻛﺴﺎﻧﻲ از وارد
ﻛﺮدن ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﺻﺎدر ﻛﺮدن ﻗﺎﭼﺎق آن،
ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .اﻳﻦ راﻧﺖ را ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻧﻴﺴﺖ؟  – 2وﻗﺘﻲ ﻇﺮف  4ﺗﺎ  5ﺳﺎل،
ﻗﺎﭼﺎق  3/5ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ در
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺴﺎد
ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻧﻴﺰ در
دﺳﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ– 3 .
ﻫﺮﮔﺎه دوﻟﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺑﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺟﻠﻮ ﻗﺎﭼﺎق را ﺑﮕﻴﺮد و ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺑﻨﺰﻳﻦ را
ﻧﻮ ﻛﻨﺪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺎزاد ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا
ﻣﻲ ﻛﺮد .ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮر ﺣﻴﻒ و ﻣﻴﻞ ﺷﻮد و ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻤﻲ از درآﻣﺪ آن ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق
اﺗﻤﻲ ﺻﺮف ﺷﻮد؟
و ﻫﺮﮔﺎه اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ را ﻣﺮدم اﻳﺮان از
ﺧﻮد ﺑﻜﻨﻨﺪ ،در ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد وﺳﻌﺖ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و در اوﻟﻴﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺸﻮر را از دﺳﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ
– ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﺎرت ﮔﺮان دﻳﮕﺮ رﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ:

*ﮔﺰارش ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي
◄ در  29ﺑﻬﻤﻦ  ،88روز آﻧﻼﻳﻦ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺰارش ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ را اﻧﺘﺸﺎر داده
اﺳﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي
ﻣﺆﺳﺴﻪ رﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران اﻳﺮان از زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ
اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد 76۵٠
ﻗﺮارداد از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺧﺎﺗﻢ
اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺮا و ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﭙﺎﺳﺎد و ﻧﻴﺰ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ اﺣﻴﺎي ﺳﭙﺎﻫﺎن ﮔﺎم
ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪي در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب در ﺣﻮزه ﻫﺎي
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،راه ﺳﺎزي ،ﺳﺪ ﺳﺎزي و
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﻧﻞ ،ﻛﺸﺎورزي ،ﻣﺨﺎﺑﺮات) ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻋﻤﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات
اﻳﺮان( ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي و ﺣﺘﻲ
ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎي ﺳﺮﭘﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻟﻴﺰر ﺣﻀﻮر
ﻓﻌﺎل دارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ
 %۴۵ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﻤﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺧﻮدروي ﻣﺰدا ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان،
در آﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﭙﺎه در
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ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل ﻣﻲ رﺳﺪ .اوﺿﺎع
ﻃﻮري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻳﻜﻲ از
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﻣﺠﻠﺲ در
ﻣﻮرد وﺟﻮد ﺷﺼﺖ ﺑﻨﺪر ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻓﺸﺎﮔﺮي زد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺎﭼﺎق
ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﻨﺪي ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻧﻴﺰ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻴﮕﺎر و
ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺗﻌﺪادي
از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و
ﮔﺮﭼﻪ ﺳﭙﺎه در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﺎﻳﻌﺎت ﭘﺎره اي از اﻋﻀﺎي
ﻋﺎﻟﻴﺮﺗﺒﻪ ﺳﭙﺎه در اﻣﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر،
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن دﺳﺖ دارﻧﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻳﮋه ﺳﭙﺎه اﻳﻦ ﻧﻬﺎد را از
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي
ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﻛﺮده
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﻧﺠﺶ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ
 29ﺗﻦ از رؤﺳﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي
ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻧﺎﻣﻪ اي از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺮاز
ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺪاران ﮔﺎه ﺑﺮاي اﺑﺮاز ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪي
ﺧﻮد از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﺪرت ﻣﻲ زﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  2004دوﻟﺖ]
ﺧﺎﺗﻤﻲ[ ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﺗﻬﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ
ﻗﺮاردادي را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺮك
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻟﻐﻮ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا ﭘﺎﺳﺪاران،
ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﻃﺮف ﻗﺮارداد
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه را در روز اﻓﺘﺘﺎح
اﺷﻐﺎل ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮاز اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻋﻄﺎي وام ﺑﺎ ﺑﻬﺮه اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ از
ﺳﻮي ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠّﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎﻣﻲ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﻫﻪ 2000
ﻧﻴﺮوي وﻳﮋه ﻗﺪس واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه در
ﻋﺮض ﭼﻬﺎر ﺳﺎل  100ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر از
اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ وام ﮔﺮﻓﺖ.
در رأس ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و
ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻏﻠﺐ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﭙﺎه ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻨﻴﺎد
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺑﺎ  200000ﻛﺎرﻣﻨﺪ و 350
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺎﺳﺖ آن را
ﻳﻜﻲ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﭙﺎه ﺑﺮﻋﻬﺪه
دارد .ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻴﺰ از زﻣﺮه اﻳﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ رﺋﻴﺲ آن
از اﻋﻀﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﭙﺎه و ﻣﺸﺎور
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن دو
ﻧﻬﺎد دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
اﻳﺜﺎرﮔﺮان در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺴﻴﺞ ﻗﺮار دارد.

* ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻬﺪي ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
را ﺧﺮﻳﺪ
◄ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮ آﻧﻼﻳﻦ ) 1اﺳﻔﻨﺪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎﺟﻲﻏﺮب ﻛﻪ از
(88
زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري
ﻣﻬﺮﮔﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﺗﻌﺎون ﻧﻴﺮوي
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﺳﺖ در ﻣﺰاﻳﺪهاي  49درﺻﺪ
از ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان را ﺧﺮﻳﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮل ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺰﺑﻮر،
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻬﺪي ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم ﺑﻪ
ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ زﻳﺮ ﻋﻨﻮان ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺳﺎزي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر
ﭼﻨﮓ اﻓﻜﻨﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺪﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﺑﻨﻴﺎد ﺗﻌﺎون ﺳﭙﺎه
ﻛﻪ ﭼﻨﺪياﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﭘﺎي
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺰاﻳﺪه واﮔﺬاريﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﻴﺎد
ﺗﻌﺎون ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ وارد اﻳﻦ
ﺣﻴﻄﻪ ﺷﺪ و ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻓﻌﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﺎ
ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺑﻴﺶ از 140ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﺮد .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
136ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ در اﻳﻦ
ﻣﺰاﻳﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻜﺮد.

* ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از
ﺗﻮرم  40درﺻﺪي و ﻛﺴﺮي
ﺑﻮدﺟﻪ  80ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎردي
◄ در  27ﺑﻬﻤﻦ  ،88ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﻜﻪ
ﺟﻨﺒﺶ راه ﺳﺒﺰ :ﺣﺴﻦ ﻏﻔﻮري ﻓﺮد و
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺤﺠﻮب دو ﭼﻬﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي
ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﺮاي
ﺳﺎل آﻳﻨﺪه اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ:
● ﺣﺴﻦ ﻏﻔﻮري ﻓﺮد :ﺗﻮرم ﺳﺎل آﻳﻨﺪه
ﺗﺎ  40درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺴﻦ ﻏﻔﻮري
ﻓﺮد ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ در
ﺧﺼﻮص ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﺳﺎل آﺗﻲ
ﮔﻔﺖ :اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد زﻣﺎن اراﺋﻪ ﻻﻳﺤﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ  89ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه،
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ
زﻋﻢ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺗﻮرم ﺑﻪ 10
درﺻﺪ و در ﻧﻴﻤﻪ راه اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ  ۵درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه اﻳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﻛﻪ آزاد ﻛﺮدن ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻮرم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮرم در ﺳﺎل آﺗﻲ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ و آزاد ﻛﺮدن ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ،
ﺗﻮرم در ﺳﺎل آﺗﻲ  40-50درﺻﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ
رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﻮرمزاﻳﻲ
ﻧﺪارد ،در ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.
● از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺤﺠﻮب ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻛﺴﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
دوﻟﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :اﺻﻮﻻً راهﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ در
ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1389ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روشﻫﺎي ﻛﺴﺮي
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺴﺮي اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ دوﻟﺖ
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺴﺮي ﺑﻪ راه ﺟﺪﻳﺪي
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اوراق
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ارزي اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺑﻮدﺟﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﻟﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻬﻴﻼت
ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ،ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ در
ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ از ﻳﻮزاﻧﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ و
اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺴﺮيﻫﺎ ﻣﻲﻛﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل
اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از  10ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ،اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﻮدﺟﻪ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ
دوﻟﺖ ،ﻣﻜﺘﻮم و ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ رﻗﻢ واﻗﻌﻲ ﻛﺴﺮي را
در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﻢ .ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  2ﻣﺎده
واﺣﺪه ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻪ
دوﻟﺖ اﺟﺎزهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد داده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آﻳﻨﺪه و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ را
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ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎزد و ﺑﻨﺪ  3و اﺟﺰاي آن و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ردﻳﻒﻫﺎ و ﺑﻨﺪﻫﺎي
ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﺑﺨﺶﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺎزه ﺻﺪور اوراق داده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً رﻗﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي را
ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  80ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﻞ
 40ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزي
ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ
ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  20ﻫﺰار
ﻣﻴﻠﻴﺎرد آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ ،ﮔﻮﺷﻪاي
از اﻳﻦ ارﻗﺎم را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

*افزايش ١٢درصدي تورم؛ كاھش
 ١.۵درصدي رشد اقتصادي در
صورت اجرای قانون ھدفمند کردن
يارانه ھا:
◄ در  29ﺑﻬﻤﻦ  ،88ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ :ﻣﺨﺒﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
ﺗﻠﻔﻴﻖ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وزﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد
در ﺟﻠﺴﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﮔﻔﺖ:
وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ
داد درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﻣﺼﻮب و اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻮد،
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪون اﺟﺮاي
ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺗﺎ 10
درﺻﺪ ﺗﻮرم و  6درﺻﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در
ﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮ و ﭼﻪ ﻣﻴﺰان
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد،
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ  9ﺗﺎ  12درﺻﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮرم و  ١/۵ﺗﺎ  2درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ .ﻣﻔﺘﺢ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وزﻳﺮ ﻧﻔﺖ
در اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ،ﻋﻨﻮان ﻛﺮد :وزﻳﺮ
ﻧﻔﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻠﻔﻴﻖ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮاي
ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
ﻛﻪ روزاﻧﻪ  ٨۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ
در دﻧﻴﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ذﺧﺎﻳﺮ
ﻧﻔﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس وزﻳﺮ
ﻧﻔﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در
ﺳﺎل  2010را در دﻧﻴﺎ  ٧۵دﻻر اﻋﻼم
ﻛﺮد.

رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي
ﻣﺠﻠﺲ :اﺣﺘﻤﺎل رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﺻﻔﺮ در ﺳﺎل 89
◄ در  2اﺳﻔﻨﺪ  ،88اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﻲ ﮔﺰارش
ﻛﺮده اﺳﺖ :رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي
ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد؛ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.اﺣﻤﺪ
ﺗﻮﻛﻠﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اراﺋﻪ آﻣﺎر رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدي از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ  2/3درﺻﺪ
ﮔﻔﺖ :ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻧﺮخ
اﻣﺴﺎل ﺑﻪ  1/۵ﺗﺎ دو درﺻﺪ رﺳﻴﺪه و
در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﺻﻔﺮ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ .اﺣﻤﺪ ﺗﻮﻛﻠﻲ در ﮔﻔﺖ
وﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ اﻋﻼم اﻳﻦ ﺧﺒﺮ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ؛ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي در ﺟﻠﺴﻪ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻠﻔﻴﻖ آﻣﺎر رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺳﺎل  87را  2/3درﺻﺪ اﻋﻼم ﻛﺮد و
ﻫﻤﻴﻦ آﻣﺎر در  18ﻓﻮرﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 29
ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ﺟﺎري از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺑﺮاي ﺳﺎل  2/3 ، 2008 -2009اﻋﻼم
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ﺷﻤﺎره 744
ﺷﺪ.دوﻟﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮن از اراﺋﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮدداري
ﻛﺮده ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ آﺑﺎن ﻣﺎه
اﻣﺴﺎل در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﺒﺮي در اﻳﻦ ﺑﺎره
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل  87ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
ﻧﻔﺖ ﺑﻪ  2/7درﺻﺪ رﺳﻴﺪ ،اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب
ﻧﻔﺖ  3/4درﺻﺪ ﺑﻮد .اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﻃﺒﻖ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
 1/۵ﺗﺎ دو درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻤﺎره

ﭘﻴﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺪون ﻣﺤﺴﻮب داﺷﺘﻦ
ﻓﺮوش ﺛﺮوت ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮر )ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ( و ﻗﺮﺿﻪ )ﭘﻴﺸﺨﻮر ﻛﺮدن
ﻫﺎ( ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ
ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داﻳﺮه ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎن را ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺪﻫﺪ:

وﻗﺘﻲ وﺣﺸﺖ ،ﻟﺒﺎس
ﻛﺎرﮔﺰاران رژﻳﻢ
ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮ ﻣﻲ
آورﻧﺪ:ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ﻛﺎﻓﻲ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﺸﺘﺎر ﺳﺎل 67
را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ!
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :زﻳﺎرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻤﻴﺪ
روﺣﺎﻧﻲ ﻧﺎم داده اﺳﺖ ،ﭼﺎره ﻛﺎر را ﺗﻜﺮار
ﻛﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن در ﺳﺎل  67داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي در ﭼﻨﺎن ﺗﮕﻨﺎﺋﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﭙﺮس! ﻫﺮﻛﺲ ﺑﻪ روﺷﻲ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ او را از اﻳﻦ ﺗﮕﻨﺎ ﺧﺎرج ﻛﻨﺪ:
ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ او را از
دﺳﺖ ﺳﭙﺎه رﻫﺎ ﻛﻨﺪ و ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻣﺎﺟﻲ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ ﺗﻴﺮﻫﺎ ﺑﺴﻮي رﻫﺒﺮ رﻫﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ،
ﻃﺮح
ﺷﻮراي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
و ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﭼﺎره را در ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﮔﺴﺘﺮي ﻣﻲ داﻧﺪ و زﻳﺎرﺗﻲ آن را
ﻫﻨﻮزﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ داﻧﺪ و ﻛﺸﺘﺎر را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭼﻪ وﺣﺸﺘﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و
دﺳﺘﻴﺎران او را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ! ﭘﻴﺮوزي در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

◄ در  ٢٢بھمن  ،٨٨به گزارش ،
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،
تجمع خانواده ھای دستگير شدگان ،در
مقابل بازداشتگاه وزرا و نيروی انتظامی
در ميدان انقالب برای آزادی عزيزانشان،
مورد يورش و ضرب وشتم وحشيانه گارد
ويژه قرار گرفت.تعداد دستگير شدگان
روز  ٢٢بھمن بنابه گفته يک سرھنگ
نيروی انتظامی اين بازداشتگاه به
خانواده ھا به  ١٠٠٠نفر می رسد و به
اين دليل قادر به جواب دادن در باره
وضعيت آنھا نيستند .روزنامه لوموند
شمار دستگير شدگان در اين روز را ،در
شھرھای ايران ١٠ ،ھزار تن نوشته
است.
◄در  ٢٣بھمن  ، ٨٨به گزارش راديو
فردا  ،سه تشکل مستقل کارگری ايران
در نامه ای به شورای حقوق بشر
سازمان ملل متحد خواستار آن شدند که
مطالبات کارگران ايران برای داشتن يک
زندگی انسانی و شرافتمندانه و به دور از
ھر گونه سرکوب و رعب و وحشت در
اجالس ادواری آن نھاد مورد بررسی قرار
گيرد.
◄ در  ٢٣بھمن  ،٨٨به گزارش ميزان
 ،تارا سپھری فر ،دبير انجمن اسالمی
دانشگاه شريف ،بازداشت شد.ھنوز ھيچ
اطالعی از محل نگھداری و علت
بازداشت اين دانشجو در دست نيست.

از  1ﺗﺎ  14ﻣﺎرس 2010
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ﺗﻜﺮار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ؟
◄ در  ٢٣بھمن ،اطالع حاصل شد که
بھار تراکمه ،دختر يونس تراکمه روز ٢١
بھمن مجددا بازداشت شده است و به
زندان اوين منتقل شده است.
◄ در  ٢۴بھمن  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران،
مامورين واواک به خانواده نبوی در قم
و سمنان يورش بردند و خانم مھری نبوی
در قم و آقای سيد ظھور نبوی را در
سمنان دستگير و به سلولھا انفرادی
بازداشتگاه واواک منتقل کردند.
◄ در  ٢۴بھمن  ، ٨٨به گزارش کميته
گزارشگران حقوق بشر  ،پس از چند
روز بيخبری از حمدﷲ نامجو ،دانشجوی
دانشگاه شيراز ،طی تماس تلفنی وی با
خانواده اش مشخص شد که او قبل از ٢٢
بھمن توسط نيروھای امنيتی بازداشت
شده است.او در حالی برای بار سوم
بازداشت شد که بيش از  ١سال است که
اجازه ورود به دانشگاه را ندارد.
◄در  ٢۴بھمن  ، ٨٨به گزارش ھم
ميھن ،صدھا تن از خانواده ھای بازداشت
شدگان  ٢٢بھمن از پنج شنبه تا نيمه شب
جمعه در مقابل زندان اوين حضور
داشتند .بر اساس آمار غير رسمی حدود
 ٢۵٠دختر در ميان دستگير شدگان وجود
دارند .
◄ در  ٢۴بھمن  ، ٨٨به گزارش ندای
سبز آزادی ،نيروھای امنيتی تمامی
کارکنان سايت آينده نيوز را بازداشت
کرده اند.تمامی روزنامه نگاران فعال در
اين سايت بازداشت و به مکان نامعلومی
منتقل شده اند.
◄ در  ٢۵بھمن  ، ٨٨به گزارش رھانا
 ،فاخر عبدﷲ زاده فرد ،معلم مدرسه سيد
عبدﷲ حسينی در منطقه مرگور و
روستای کسيان ،به دليل فعاليت ھای
مدنی و سياسی از طرف ھسته گزينش
آموزش و پرورش آذرباييجان غربی از
کار اخراج شد.
◄ در  ٢۵بھمن  ، ٨٨به گزارش
جنبش راه سبز ،سعيد عسگر،ضارب
"سعيد حجاريان" )مشاور سيد محمد
خاتمی در دولت اصالحات( ،اخيرا رييس
امور ايثارگران بسيج واقع در خيابان
سميه در مرکز تھران شده است.
سعيد عسگر خرداد  ١٣٨٢رھبری
 ٢۵٠نفر لباس شخصی را بر عھده داشت
که به خوابگاه شھيد ھمت )طرشت(
دانشگاه عالمه طباطبايی حمله ور شدند.
◄ در  ٢۵بھمن  ، ٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،زندانی
سياسی ارژنگ داودی در اعتراض به
انتقال بی دليل خود به سلولھای انفرادی
بند  ١معروف به سگ دونی و در اختيار
قرار ندادن داروھايش اقدام به اعتصاب
غذا کرد.
◄ در  ٢۵بھمن  ، ٨٨به گزارش "
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران"
 ،خانواده ھای دستگير شدگان  ،روز ٢٢
بھمن و عاشورا برای آزادی بی قيد و
شرط و فوری عزيزانشان در مقابل
دادگاه انقالب و زندان اوين تجمع کردند.
◄ در  ٢۵بھمن  ، ٨٨به گزارش بی
بی سی  :سازمان تربيتی ،علمی و
فرھنگی ملل متحد )يونسکو( با انتشار
گزارشی ،از حمالت صورت گرفته عليه
دانشجويان ،معلمان و استادان دانشگاه
در  ٣٢کشور از جمله ايران انتقاد کرد.
در اين گزارش که به فشارھای اعمال
شده عليه فضاھای آموزشی ،دانشگاھيان
و فرھنگيان در سال ھای  ٢٠٠٧تا
 ٢٠٠٩ميالدی اختصاص دارد ،مواردی
از کشتار ،شکنجه ،بازداشت ،مجازات
ھای خودسرانه و ممانعت از تحصيل در
کشورھايی مانند ايران ،افغانستان،
پاکستان ،ھند و تايلند برشمرده شده است.
◄ در  ٢۵بھمن  ، ٨٨به گزارش ندای
سبز آزادی ،خانم لواساني مدير دبيرستان
خواجه عبدﷲ انصاری در خيابان خواجه
عبدﷲ انصاری از منطقه  ۴آموزش و
پرورش و آقای مظلوم مدير دبيرستان
احدزاده در ھمين منطقه واقع در ميدان
 ١٠٠نارمک ھردو به اين دليل از کار
برکنار شده اند که اسامی دانشآموزان

معترض به دولت کودتا را به حراست
آموزش و پرورش معرفی نکرده و با
ھرگونه برخورد امنيتی و پليسی با دانش
آموزان مخالفت و آن را مغاير با
معيارھای اسالمی و اصول تعليم و تربيت
دانسته و از ھمکاری با نمايندگان دولت
کودتا خودداری ورزيده اند.
◄ در  ٢۶بھمن  ، ٨٨به گزارش انجمن
دفاع ازندانيان سياسی وحقو ق بشر ايران
 ،علی قادر مرزی فعال مدنی وعضو
کانون دفاع از حقوق کودکان بازداشت
شد .
◄ در  ٢۶بھمن  ، ٨٨حدود ١٠٠
ترخيصكار خرمشھری در اعتراض به
عدم پرداخت مطالبات خود در گمرك اين
شھرستان تجمع كردند.
◄ در  ٢۶بھمن  ، ٨٨به گزارش جنبش
راه سبز  ،کارخانه » بافت آزادی « در
غرب ميدان آزادی روز  ٢٢بھمن تبديل
به بازداشتگاه شده بود .در آن  ۵٠مرد و
 ٢٠زن محبوس بوده اند که در پايان روز
از آنجا به اوين منتقل شدند.
◄ در ٢۶بھمن ماه  ،١٣٨٨ھادی
قائمی؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق
بشر در ايران گفته است :پس از نشست
بررسی عمومی دوره ای شورای حقوق
بشر در مورد ايران گفت که انکارگرايی
بعنوان اولين واکنش ايران به توصيه
ھای اعضای جامعه بين الملل در طرح
نقض جدی حقوق بشر به روشنی نشان
می دھد که الزم است که يک نشست ويژه
شورای حقوق بشر و ھمچنين يک
گزارشگر ويژه برای بررسی نقض
گسترده حقوق بشر درايران اختصاص
يابد.
دولت ايران ،انقالب سال  ١٣۵٧را به
يک انقالبی عليه حقوق بشر شھروندان
خود و ھمچنين تالش برای به عقب
برگرداندن دستآوردھای حقوق بشر در
صحنه جھانی تبديل کرده است.
در اين نشست بررسی دوره ای حقوق
بشر ايران ،به جمھوری اسالمی ايران
توصيه شد که به نقض گسترده حقوق
بشر در موارد ذيل پايان داده شود :اعدام
نوجوانان و سنگسار ،کشتار مردمی که
بطور مسالمت آميز تظاھرات می کنند،
شکنجه و تجاوز جنسی در زندان ،دادگاه
ھای ناعادالنه ،بازداشت ھای گسترده
معترضين سياسی مسالمت جو و روزنامه
نگاران ،تبعيض عليه زنان و اقليت ھا،
مجرم شناختن ھمجنس گرايی ،و آزار و
اذيت سازمان ھای غير دولتی منتقد.
بسياری از ھئيت ھای نمايندگی دولت ھا
از ايران خواستند که با مراجع حقوق بشر
سازمان ملل ھمکاری کند.
ھادی قائمی در مورد رفتار ھئيت
نمايندگی ايران دراين نشست گفت":
ايران در حاليکه مردم خودش را بشدت
قربانی می کند ،در اين نشست نقش
قربانی ای را ايفا کرد که نبايد مورد
سرزنش قرار بگيرد ".ھادی قائمی تاکيد
کرد که " اگر عملکرد غير مسئوالنه
امروز ايران شاخص پاسخ به پيشنھادات
سازنده جامعه جھانی قرار بگيرد ،ديگر
نمی توان از فرصت ارائه شده در بررسی
دوره ای عمومی حقوق بشر برای بھبود
حقوق بشر استفاده کرد".
◄ در  ٢۶بھمن  ، ٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،روز
دوشنبه  ١٩بھمن ماه زندانيان سياسی
زھرا اسدپور گرجی  ۵١ساله وفرزندش
رضا جوشن  ٢۵ساله به شعبه  ١دادگاه
انقالب برده شدند و توسط فردی بنام
عاصف حسينی رئيس اين شعبه به حکم
سنگين و غير انسانی  ١سال تبعيد به
زندان زنجان و  ۴سال تبعيد به روستای
قيالر زنجان محکوم شدند.
◄ در  ٢۶بھمن  ، ٨٨به گزارش
آژانس خبری موکريان  ،چند شھروند
بوکانی به نام ھای ياسين مرادی  ،صادق
آھنگری و جعفر رحمانی توسط نيروھای
امنيتی در اين شھر بازداشت شدند.
◄ در  ٢٧بھمن  ، ٨٨به گزارش تا
آزادی زندانيان سبز  ،سيامک بيرانوند
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سياسی

علوم تحقيقات و از فعاالن ستاد ميرحسين
موسوی در لرستان بازداشت شد.
◄ در  ٢٧بھمن  ، ٨٨به گزارش
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،
بيش از  ٣٠٠نفر از خانواده ھای دستگير
شدگان  ٢٢بھمن و عاشورا  ،زندانيان
سياسی که اخيرا آزاد شدند  ،مادران
عزادار و مردم تھران در مقابل درب
اصلی زندان اوين تجمع کردند .تجمع
خانواده ھا از درب اصلی زندان اوين تا
پايين پله ھا ادامه داشت آنھا بر آزادی
عزيزانشان از زندان مخوف اوين
پافشاری می کردند .
◄در  ٢٧بھمن  ، ٨٨به گزارش
مدرسه فمينيستی  :نسرين ستوده ،وکيل
و فعال حقوق زنان در کالنتری نارمک
مورد بازجويی قرار گرفت.
◄ در  ٢٧بھمن ، ٨٨به گزارش وبالگ
محمد مصطفايی وکيل دادگستری  :امير
رضا عارفی ،جوان  ٢١ساله ،به اتھام
عضويت و ھمکاری و تالش و فعاليت
موثر در راستای پيشبرد اھداف انجمن
پادشاھی ايران که در روز ٢۶/١/١٣٨٨
دستگير شده بود با حکم شعبه  ١۵دادگاه
انقالب محارب شناخته شده و به استناد
مواد  ١٩٠،١٩١ ،١٨٩ ،١٨٧ ،١٨۶و
 ۴۶قانون مجازات اسالمی به اعدام
محکوم گشت .وی گفت  :از امروز بيست
روز مھلت دارم تا نسبت به حکم صادره
اعتراض کنم.
◄ در  ٢٨بھمن  ، ٨٨به گزارش كميته
دفاع از روزنامه نگاران  ،ايران با
دستگيرى بيش از  ٩٠روزنامه نگار يكى
از مھمترين سركوبگران روزنامه نگاران
در جھان به شمار مى رود.اين كميته در
گزارش ساالنه خود در باره آزادى
مطبوعات گفته است كه ھنوز ٢٣
نويسنده و دبير خبرى در بازداشت به سر
مى برند كه ايران را پس از چين در رده
دوم بازداشت روزنامه نگاران قرار مى
دھد.
◄ در  ٢٨بھمن  ،٨٨به گزارش
خبرگزاری »ريا نووستی«  :به "جعفر
پناھی" کارگردان ايرانی ،اجازه خروج از
کشور برای شرکت در ميزگردی با
موضوع سينمای ايران در حال و آينده را
ندادند .
◄ در  ٢٩بھمن  ، ٨٨سايت سحام نيوز
توسط گروھی که خود را ارتش آفتاب
ناميده بود ھک شد.
◄ در  ٢٩بھمن  ، ٨٨به گزارش نو
انديش  :سايت خبری-تحيلی نوانديش از
صبح پنج شنبه فيلتر شد .
◄ در  ٢٩بھمن  ، ٨٨به گزارش کلمه،
حمزه کرمی مدير سايت خبری جمھوريت
به  ١۶سال حبس و پرداخت  ۶ميليارد
تومان جزای نقدی محکوم شده است.
◄در  ٢٩بھمن  ، ٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،صدھا
نفر از خانواده ھا و مردم برای آزادی بی
قيد وشرط و فوری زندانيان سياسی در
مقابل زندان مخوف اوين تجمع کرده اند.
◄ در  ٣٠بھمن  ، ٨٨به گزارش ندای
سبز آزادی  -دست کم  ٣٠تن از بازداشت
شدگان شھر مشھد در روز  ٢٢بھمن
ھمچنان در بازداشتگاه ھای کوی پليس و
اطالعات اين شھر زندانی ميباشند.
◄ در  ٣٠بھمن  ،٨٨به گزارش تا
آزادی زندانيان سبز ،مرتضی سمياری از
اعضای شورای مرکزی تحکيم وحدت که
در تاريخ  ١۴دی ماه بازداشت شده بود
به تحمل  ۶سال حبس تعزيری محکوم
شد .در اين حکم سمياری به اتھام تبليغ
عليه نظام به يک سال حبس و نيز به
اتھام تجمع برای اقدام عليه امنيت ملی به
 ۵سال محکوم شد.
◄در  ٣٠بھمن  ، ٨٨به گزارش نوروز
 ھفت نفر از دانشجويان دانشکدهپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تھران
بازداشت شدند .يکی از اين دانشجويان
بنام فرشاد شيبانی در کالس درس در
بخش عفونی بيمارستان امام خمينی و
بقيه پس از احضار توسط ضابطان قضايی
بازداشت شدند.
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◄ در  ٣٠بھمن  ، ٨٨به گزارش شبکه
جنبش راه سبز  ،بازداشتھا در نجف آباد
ادامه دارد و ماموران اطالعاتی با ھجوم
شبانه به خانه ھای فعاالن سياسی و
انقالبی آنان را تھديد می کنند .ھنوز دھھا
تن از مردمی که برای شرکت در مراسم
سوگواری و چھلم آيت ﷲ منتظری
بازداشت شده بودند ،در حبس بسر می
برند
◄ در  ٣٠بھمن  ، ٨٨به گزارش
خبرگزاری ھرانا  ،علی اکبر اعجمی
دانشجوی دانشگاه تھران و از فعالين چپ
گرا که پيشتر مکررا از سوی ماموران
واواک تحت فشار و تھديد قرار داشت
نھايتا روز  ٢١بھمن در شھرستان
سبزوار دستگير و به مکان نامعلومی
منتقل شده است.
◄ در  ٣٠بھمن  ، ٨٨به گزارش
خبرگزاری ھرانا ،مرتضي گلي زاده از
فعالين سياسي اصالح طلب شھر اراك و
ھمچنين از اعضاي فعال ستاد مھندس
موسوي كه پس از وقايع روزعاشورا در
شھر اراك بازداشت شده بود و چندي
پيش با قراركفالت آزاد گرديده بود پس از
 ٢٢بھمن ماه مجددا توسط افراد ناشناس
بازداشت گرديده و به مكان نامعلومي
منتقل گرديده است.
◄ در  ٣٠بھمن  ، ٨٨به گزارشدر
ھمشھري  ،با آنكه وزير آموزش و
پرورش آمار  ۴ميليون دانش آموز
مردودي و بازمانده از تحصيل را دروغ
خواند اما اخيرا مركز پژوھش ھاي
مجلس طي گزارشي اعالم كرد كه اين
آمار حدود  ۵ميليون نفر است.
◄ در  ١اسفند  ، ٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران،
يورشھای وحشيانه گارد زندان عليه
زندانيان سياسی و عادی در زندان
گوھردشت کرج ادامه دارد .حمالت گارد
زندان به زندانيان سياسی و عادی و
بخصوص به سالن نوجوانان شدت
بيشتری به خود گرفته.اين حمالت که نيمه
ھای شب توسط گارد زندان و در دسته
ھای  ٣٠الی  ۵٠نفره صورت می گيرد.
◄ در  ١اسفند  ،٨٨آخرين جلسه
رسيدگی به اتھامھای پنج تن از
بازداشتشدگان تظاھرات روز عاشورا که
به »محاربه« و ارتباط با سازمان
مجاھدين خلق ايران و گروھھاي سلطنت
طلب متھم شدهاند روز شنبه در دادگاه
انقالب برگزار شد.
◄ در  ٢اسفند  ، ٨٨به گزارش جھان،
پيام فضلی نژاد در خيابان فلسطين تھران
مورد حمله سه مھاجم موتور سوار قرار
گرفته و ضربات متعدد چاقو به بدن وی
وارد شد.وی پس از اين حمله به دليل
شدت جراحات وارده به بيمارستان
فيروزگر تھران منتقل شد و در حال
حاضر وضعيت فضلی نژاد به دليل اصابت
ضربات به سر وی وخيم گزارش شده
است.
◄ در  ٣اسفند  ، ٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،زندانی
ياور خدا دوست در اثر شکنجه ھای
وحشيانه کرمانی و فرجی رئيس و معاون
اطالعات زندان گوھردشت به قتل رسيد.
پيکر اين زندانی به بھداری زندان منتقل
و در حال حاضر در سردخانه اين زندان
نگھداری می شود  .ياور و لطيف خدا
دوست دو برادر زندانی که در سالن  ٣بند
 ١زندان گوھردشت کرج زندانی بودند.
◄ در  ٣اسفند  ، ٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،منصور
اسالو رئيس ھيئت مديره سنديکای شرکت
اتوبوس رانی تھران و حومه در
ھواخوری بند  ۴زندان گوھردشت کرج
ھنگامی که با  ٢زندانی ديگر در حال
صحبت کردن بود با تيزی و از پشت
مورد تھاجم قرار گرفت .که با ھوشياری
زندانيان و واکنش به موقع او از خطر
جدی نجات يافت.اين حمله در حضور
پاسدار بندی بنام حسن پور و فردديگر
بنام مرادی سر وکيل بند صورت گرفت.
◄ در  ٣اسفند  ، ٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،بيش از
 ۶٠٠نفر از خانواده ھای دستگير شدگان
در مقابل دادگاه انقالب برای آزادی فوری
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و در اﻳﻦ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ
راھنما که ھمان آزادی است تقويت می
شود و ذھنيت انسانھا روشن و انسانھا
به بلوغ فکری می رسند .برای رشد
فرھنگيمان نياز به برخورد آراء و عقايد حفظ آن تالش نمايد مثل مرحوم کيانوری ديگر اصالت خود را از دست می دھد و
داريم .پس بجای فلسفه بافی به نقد و جمھوری اسالمی خواھان سکوالر.
تبديل به کالم توخالی ميشود .وقتی روسھا
باورھايمان بپردازيم و آنھا را به زير بکار گيری سکوالريزم فلسفی در امر به مارکسيسم يک لنينيسم اضافه کردند و
سئوال ببريم تا رشد کنيم و آن بر سرمان سياست و حتی فلسفه با تعريفی که چينی ھا يک مائو ھم به مارکسيسم –
نيآيد که بعد از انقالب  ١٣۵٧بسرمان سروش از آن می کند با ھدفی ديگر لنينيسم اضافه کردند بر سر انديشه
آمد .ھنوز بسياری از ايرانيان و علی استفاده شده است .آقای سروش در اين مارکسيسم آن آمد که آمد .چرا راه دور
الخصوص تحصيلکرده ھای ما افسوس گفتگو در راستای نظر مک کلی می گويد برويم ،امروز بحمدﷲ خود شما اذعان می
می خورند که چرا کتابھای خمينی و » سکوالريزم فلسفی که معادل با بی دينی داريد که » تئوری واليت فقيه عين استبداد
واليت فقيه او را نخواندند و فريب او را و بی اعتقادی به ديانت است و نوعی دينی شد« چرا چون خمينی به دين مردم يک
خوردند .پس بھوش باشيم از تجربه درس ماترياليزم )ماده گرائی( است .اين نوع واليت فقيه اضافه کرد .در ثانی مگر ھر که
سکوالريزم با انديشه دينی غير قابل جمع برای پيشبرد مقاصد خود فلسفه بافی و
بيآموزيم  ،زيرا فردا را امروز می سازيم.
در اواخر بھمن  ١٣٨٨در سايت گويا است«.
تئوری بافی کرد درست است .مگر نظريه
گفتگوی خانم فرزانه بذرپور با آقای ھدف سروش از تقسيم سکوالريزم اينست پرداز آمريکائی مرحوم ساموئل ھانتيگتون
عبدالکريم سروش را خواندم) .(١در اين که به مردم و بويژه تحصيلکرده ھای نبود که نظريه جنگ تمدنھا را آورد .مگر
گفتگو آقای سروش تالش نموده است دينی از جمله روحانيون حالی کند که اگر فوکوياما نبود که گفت سرمايه داری جھان
نوع نظام آينده بعد از مرگ نظام واليت ما می گوئيم سکوالر ھستيم ،اين را گرفته است پس تاريخ به پايان رسيده
فقيه جمھوری اسالمی را ئتوريزه نمايد .سکوالريسم سياسی است ولی ضد دين است .مگر پيدايش نظرات نژادپرستانه در
در اين گفتگو ايشان می گويند نظام نيستيم و نگران بی دينان نباشيد زيرا اين اروپا که در پی خود نازيسم ،فاشيسم،
سياسی آينده دينی است و مسئولين اين ھا با ما روشنفکران دينی قابل جمع فرانکيسم را بوجود آورد بعلت سوء استفاده
نظام ھم دينداران می باشند و قوانين آن نيستند و از ما خداباوران جدايند .و ادامه ھمين اروپائی ھا و پسوند دادن به دارونيسم
ھم نبايد منافاتی با اسالم داشته باشد .در می دھد » برای اينکه دين جان سالم به نبود .مگر در ھمين آمريکا و غرب نيست
اين نظام ھمچون جمھوری اسالمی در برد و ايمان مومنان آزادانه و نه به که ليبراليسم را به ليبراليسم وحشی مبدل
انسانھا بر دو دسته اند خودی و غير تحميل صورت گيرد ،به نظر من کردند و از آن ريگانيسم ،تاچريسم و نئوکان
خودی برای اثبات اين تقسيم بندی ھم از سکوالريزم سياسی يک امر پسنديده است ھای آمريکائی را ساختند و جھانی را به فنا
نظريه سکوالريزم سياسی و سكوالريزم اما سکوالريزم فلسفی نه ،چون با ديانت کشانيدند.
تازه خود مک کلی و خانم ديانا ايک ) (٧علنا ً
فلسفی تاريخ شناس آمريکائی بنام آقای قابل جمع نيست«.
ويلفريد مک کلی) (٢ھم مدد گرفته است؛اوالً ايشان مثل رھبران جمھوری اسالمی ،اظھار می دارند اين تجربه ما از سکوالريزم
تا تقسيم بندی شھروندان ايرانی به خودی ايرانيان و بويژه تحصيلکرده ھا را بدو در آمريکا است و شما نتيجه تحقيقات دو
و نخودی را موجه جلوه دھد .برای ثبوت دسته تقسيم می کند خودی آنانی که معتقد به انسان را در مورد کشور خود تبديل به يک
اين ادعا به گفتگوی ايشان با خانم فرزانه سکوالريزم سياسی ھستند و غير خودی تئوری جھان شمول کرده ايد .حتی تيتر
آنانی که ضد دين يا سکوالر فلسفی ھستند .سخنرانی آنان در فروم دسامبر  ٢٠٠٧چنين
بذرپور رجوع می کنيم.
خانم فرزانه بذرپور در سئوال اول خود ايشان برای عامه پسند جلوه دادن بيانات است " دين و سکوالريزم  :تجربه آمريکا
ازآقای سروش می پرسند که » افتراق و خود مجبورند انديشه سکوالريزم را در ")(٨
اختالف نظر ميان سکوالرھا و جريان پيروی از مک کلی قلب کند و سکوالريزم رااما در مورد دمکراسی دينی ،آقای سروش ما
روشنفکری دينی بر محور چه بدو دسته شر و خير تقسيم نمايد .دوما ً آقای نمی توانيم از دمکراسی دينی سخن بگوئيم
سروش جديداً باورمند است که سکوالريزم زيرا دمکراسی يک انديشه است و انديشه
موضوعاتی است؟«
آقای سروش با استفاده از نظرات آقای سياسی امر پسنديده ای است و خود را قيد پذير نيست .مثل اينست کمونيستھا
ويلفريد مک کلی) (٣پاسخ می دھد » سکوالر تصور می کند که اين خود گامی بگويند چون ما نظام استبدادی کمونيستی
بطور کلی دوگونه سکوالر داريم مثبت از طرف ايشان است ،ولی تکليف داشته ايم حاال می توانيم نظام دمکراسی
سکوالريزم سياسی و سکوالريزم گفتار و نوشتاری را که در رد و عليه کمونيستی برقرار کنيم .وقتی يک انديشه
فلسفی «.و بعد استاد شروع مى كند به سکوالريزم نوشته است چه ميشود) .(۶مقيد به قيدی ميشود ،آن انديشه محدود می
سوما ً او اگر سکوالر است پس چرا بدنبال گردد و اين محدوديت بدرد محدود کننده ھا
تعريف سكوالريزم سياسى و فلسفى.
قبل از بررسي گفتار سروش بھتر است حکومت دينی می باشد؟ به ادامه گفتگويش می خورد؛ چونکه محدود کننده ھا ھدف
بدانيم سكوالريزم بطور خالصه جدائی دين رجوع می کنيم .در پاسخ به سئوال سوم شان از محدود کردن انديشه بکارگيری آن
از دولت است که البته با الئيسيته قدری خانم فرزانه می گويد » اگر ما ميتوانيم از در قدرت است تا از آن بتوانند بعنوان زور
فرق دارد ) (۴زيرا الئيسيته غالبا ً در استبداد دينی سخن بگوئيم پس می توانيم از برعليه مخالفين استفاده کنند .ھر انداره يک
کشورھای کاتوليک اروپا که زير سيطره دمکراسی دينی ھم سخن بگوئيم«.
انديشه محدود شود از مفھوم اصلی خود
کليسای کاتوليک بوده اند بوجود آمدهدر پاسخ به سئوال اول می گويد » سکوالريزم خارج ميشود تا محدود کننده ھا بتوانند
است و سکوالريزم غالبا ً در کشورھای سياسی يعنی انسان ،نھاد دين را از دولت تفسير عامه پسندانه خود را از آن بيان
پروتستانيسم شکل گرفته است .جدا کند و حکومت نسبت به تمام فرقه ھا و سازند و بعد چماقی بر سر مردم و غير
سکوالربرای اولين بار در قرن  ١٧در مذاھب نگاه يکسان داشته باشد و تکثر آنھا خوديھا سازند.
فرانسه استفاده شد به اين ھدف که اموال را به رسميت شناخته و نسبت به ھمه آنھا ھمانطوريکه در باال آمد نمونه اش
کليسا به بخش خصوصی و مقامات غير بی طرف باشد« .خوب اگر اينطور است پس
دارونيسم است که برخی از انديش ورزان
روحانی )سکوالر( واگذار شود .و دمکراسی دينی شما ديگر چه مقوله ای
طرفدار خودی و غير خودی قيدی به آن
الئيسيته واژه ای است که در دھه ی است که قصد داريد در مقابل استبداد دينی
اضافه کردند و دارونيسم اجتماعی را
ساختند که منشاء نژاد پرستی و سپس
ھفتاد سده ی نوزدھم در فرانسه ابداع و واليت فقيه بنايش سازيد و بطور مشخص
فاشيسم در غرب گشت.
از آن پس وارد دانشنامه ھا و گفتمان روشن می کنيد که مسئولين آن دمکراسی
دينی بايد صاحبان دين باشند .مثل اين است در سال  ۵٧آقای خمينی به جمھوری يک
سياسی شد).(۵
قيد اسالمی اضافه کرد و شد جمھوری
جدائی يک آدم بی دين ،خدا را نيايش کند .آقای
بر
مبنايش
سکوالريزم
فاشيستی اسالمی ،آن چيزی که در طی
امورعمومی و خصوصی جامعه از سلطه سروش اين تناقضات را چگونه می خواھيد
دين ساالران می باشد و بر برابری حقوق حل کنيد .زيرا طبق تز آقای مک کلی و
 ٣١سال اخير مردم ايران با آن دست به
تمامی انسانھا و اديان استوار است .بنا پيروی شما از اين تز سردمداران جمھوری
گريبان ھستند و سرنوشتی را پيدا کرده
براين سکوالريزم يا فرم فرانسوی آن اسالمی و طالبان می توانند ادعا نمايند که
اند که در طول تاريخ تا بحال پيدا نکرده
بودند.
الئيسيته انديشه ايست که از حاکميت مردم ھمگی سکوالر و دمکرات ھستند و بنا بر
در مقابل حاکميت روحانيت حمايت می کند اين ھر سکوالری قادر است حکومت دينی يا آقای سروش تالش نکنيد قيدی به
دمکراسی اضافه کنيد تا عوام برای شما
و ريشه در انديشه روشنگری در نقد دين بقول شما دمکراسی دينی تاسيس نمايد .و
و در اعتراضات و مبارزات عليه سيطره سردمداران ھر دولت دينی می تواند ادعای
ھورا بکشند و حکومت اسالمی آينده خود
را توجيه کنيد .زيرا زشت ترين کار اين
روحانيت و دين بر مردم دارد .بايد گفت دمکراسی و سکوالريزم کنند .استاد محترم
است که ما از يک مرام و انديشه دفاع
ھم سکوالريزم و ھم الئيسيته ھمچون در دمکراسی ،دولت مرامی و دينی نمی
کنيم اما برای اھداف خود آن انديشه را از
بسياری از مقوالت مفاھيم شان در طی تواند باشد اگر باشد آن دولت ديگر دمکرات
معانی اش خالی سازيم  .بويژه از آزادی
تاريخ تکامل يافته است) عوض نشده نيست .اصالً دمکراسی را برای حاکميت
و دمکراسی که ايرانيان بيش از صد
است( و در ھر کشور تحول خاص خود را مردم بر مردم و برای مردم ساخته اند .آقای
سال است تشنه برقراری آن ھستند حرف
منطبق با شرايط و فرھنگ آن کشور مک کلی بخوبی می داند چنين خزعبالتی را
بزنيم و آنان را از ماھيت اصلی يشان
انجام داده است .ھرچند که فالسفه ،نمی تواند به اروپائی ھا و آمريکائی
ھنرمندان ،نويسندگان ،اديبان و ....در بخوراند ولی اينرا بخوبی می داند در شرق
خالی سازيم چون مد روز شده است.
دمکراسی در خدمت ھمه مردم است و
امور خويش از آن استفاده کردند .ولی خوردنی ھستند چون استبداد در اعماق
خودی و غير خودی نمی شناسد بدين
ھيچگاه فيلسوفان و سياسيون آنرا تقسيم وجود غالب تحصيلکردھايشان نفوذ کرده
معنی است که قوای دولت فقط ناشی از
بدو نکرده اند و آنان معتقد به سکوالريزم است .
اراده و خواست احاد ملت و دارای ھيچ
سروش ممکن است بگويد درک فريد راستگو از
سياسی و فلسفی نبوده اند .از نظر فلسفی
منبع و منشاء ديگری نيست و ملت به
انسانھا يا به خدا باور دارند يا ندارند .سکوالريزم غلط است ولی درک مک کلی
معنای عموم مردم است که از حقوق
مثالً يک انسان معتقد به خدا می تواند به درست است و من ھم نظر مک کلی را قبول
جدائی دين از دولت باور داشته باشد مثل دارم .آقای سروش حق مسلم شما است ھر
مساوی در برابر قانون بھره مند
ھستند) .(٩دمکراسی امر دولت و برای
شادروان مصدق و يا آقای بنی صدر .و يا نظری را قبول کنيد .ولی اختالف از اينجا
جمھور مردم است بنا براين بايد بی مرام
يک معتقد به کمونيست و سکوالر می ناشی ميشود که سکوالريزم يک انديشه
بماند) .(١٠بخشی از دمکراسی امر
تواند طرفدار دولت دينی باشد و برای است و يک انديشه اگر از مفھومش دور شد
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آﻗﺎي ﺳﺮوش ،ﺳﻜﻮﻻر ﻓﻠﺴﻔﻲ و دﻣﻜﺮاﺳﻲ دﻳﻨﻲ دﻳﮕﺮﭼﻪ ﻣﻘﻮﻻﺗﻲ اﻧﺪ؟!
دولت است و بقيه اش حقوق بشر و
جامعه مدنی شامل ميشود .دمکراسی
مربوط ميشود به حقوق بشر ،خشونت
زدائی ،حقوق ملی ،حقوق مدنی ،حقوق
اساسی ) حقوق ذاتی انسانھا و حقوق
مدنی( که اصول آنھا در قانون اساسی ای
مندرج خواھد شد که حاکميت را از آن
مردم می داند نه کس ديگری .اين را ھم
اضافه کنم دمکراسی در يک جامعه آرام
آرام نھادينه ميشود و بخاطر اينکه خود
دمکراسی در بن بست قرار نگيرد بطور
مدام بايد شکوفا شود تا بشريت بتواند
روابط قوای حاکم بر جھان را که امروز
مبدل به زور شده است به روابط دوستی
در رشد و تکامل بشريت تبديل نمايد تا
آيندگان از زندگی بھتر و سعادتمند تری
برخوردار شوند .پس دمکراسی ھم بايد
مداوما ً دمکراتيزه شود تا بتواند در تمامی
روابط اجتماعی ،اقتصادی و فرھنگی جا
بيفتد .بنا براين دمکراسی از مقوله
استبداد نيست که قيد پذير باشد و پسوند
الزم ندارد زيرا ھر پسوند وصفتی که به
آن اضافه شود آنرا محدود می کند و در
خدمت زور پرستان قرار می گيرد.
دمکراسی دينی معنی ندارد .شيخ فضل اله
نوری می گفت :ما مشروطه مشروعه می
خواھيم .سيد عبداله بھبھانی به او پاسخ
داد :مشروعه که مشروطه نمی شود.
حاال ما ھم به جناب سروش می گوئيم
دمکراسی دينی و مرامی نمی شود؛
دمکراسی دمکراسی است .ھمانطوريکه
مشروطه مشروطه بود.
فرضا ً شما بعد از سرنگون شدن نظام
فاشيستی واليت مطلقه فقيه ،نظام
دمکراسی دينی خود را مستقر کرديد .در
اين صورت تقدم بر دمکراسی است يا
دين .اگر تقدم بر دمکراسی است پس
ھدف شما از اضافه کردن قيد دينی بسيار
بحث برانگيز و مشکوک ميشود .اگر تقدم
بر دين است کدام دين؟ خوشبختانه ايران
کشوری است با انواع دينھا ،شما کدام
دين را بر فراز قانون اساسی می خواھيد
نصب کنيد .ما در ايران الاقل سه دين
رسمی خدائی داريم يھوديت ،مسيحيت و
اسالم .حال از بين اديان فوق شما کدام را
انتخاب می کنيد؟ فکر می کنم پاسخ شما
روشن است اسالم دوازه امامی .سئوال
اينجا است تقصير ديگران چيست که بايد
حرف شما را عملی سازند و به خواست
شما تن در دھند؟ اگر بنا باشد دمکراسی
دينی و مرامی شود چرا نبايد پيروان اين
يا آن دين يا مرام حکومت را در دست
بگيرند .زيرا ھمه مدعی اند که حقيقت
مطلق در دست آنان است و آنان قادرند
انسان را به بھشت موعود برسانند .اگر
شما می گوئيد من مسلمانم ،و چون اسالم
دين حق است ،پس حق با من است ،چنين
برھانی را ھم ديگران برای مذھب خود
دارند و بايد به پيروان ھمه اديان و
مرامھا اين حق را داد که ادعای کسب
قدرت سياسی کنند .زيرا نتيجه استدالل
شما اين است که چون حق با من است،
بنا براين کسب قدرت سياسی حق من
است .اگر معيار حقانيت و حکومت کردن
اين باشد ،در اينصورت ھم در جامعه ما
و ھم در تمامی دنيا جنگ ھمه با ھم در
خواھد گرفت و ھر گروھی که زورش
بيشتر ديگران است قدرت حکومتی را
کسب خواھد کرد و ديگران را از حقوق
شان محروم خواھد کرد .يعنی ھمان
اتفاقی خواھد افتاد که بعد از انقالب ۵٧
اتفاق افتاد .حال ممکن است آقای سروش
بنوعی می خواھد از تجربه آمريکائی
آقای مک کلی و خانم ايک شبيه سازی
کند و بگويد :وحدت دين و دولت سبب
سالمت دين و دولت و سعادت اخروی و
دينوی مردم ميشود .اين سخن شديداً
عامه فريب است زيرا وحدت دين و دولت
در ايران واليت فقيه و در افغانستان
طالبان را به جان مردم انداخت و در
سودان عمر البشير را و در اسپانيا
فرانکيسم را پديد آورد .و تركيب مرام و
دين با دولت نازيسم و فاشيسم را بوجود
آورد و تركيب مرام با دولت مولودش
استالنيسم شد .پس اين فرض غلط است
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زيرا تجربه آن پيش روی ما است .پس از
تجربه درس بيآموزيم.اگر دولت ابزار
قدرت است در دست طبقه حاکم در
صورت وحدت دولت و دين ،دين وسيله
ای در دست دولتمردان برای سرکوب
مردم و به قدرت حاکم مشروعيت می
بخشد .در اين حالت دين با جامعه بيگانه
ميشود و مبدل به ضد خود و مردم
ميشود .اگر دولت دولت مردم ساالر است
و به رشد و شکوفائی افراد جامعه کمک
می کند و حقوق ھمه شھروندان را
محترم و پاس می دارد در اين حالت
دولت به يدک کشيدن ھيچ دين و مرامی
احتياج ندارد .زيرا به محض اينکه دولت
مردمی يدک کش ھر دينی و مرامی شود،
خود را نقض می کند و ديگر دولت عموم
مردم نيست (١١) .بر فرض که دولت
دولت عموم مردم باشد و دين ھم دين
عموم مردم باشد ،دولت تابع جريان تحول
جامعه است و با آن تغيير می کند .اگر
فرض کنيم دولت می تواند در خدمت دين
قرار گيرد ،پس
دين می بايد مجموعه ای از حقوق باشد و
بدين سان دين حقوقمدار دينی است که
عمل اش عمل به حق و رشد انسان باشد.
بنا براين جای چنين دينی نه در دولت که
در دل انسانھای آزاد است .در غير
اينصورت ھر دولت دينی سرانجام دين
دولتی ميشود که ھم دولت را فاسد می
کند و ھم دين را ،پس دولت دينی محال
است .چون دين باور است و انسان يا آنرا
قبول می کند يا رد ،ولی دولت يک
سازمان اجتماعی است که جھت
سازماندھی انسان اجتماعی و امور
جامعه بکار می رود ،پس سازمان
اجتماعی که متعلق به عموم مردم است
نمی تواند دين يا مرامی را بپذيرد؛ در
صورت وقوع چنين امری دولت از
محتوای خود خارج شده و مبدل به ابزار
قدرت اقليتی ميشود که اين قدرت قطعا ً
استبدادی است و اين استبداد حتما ً فراگير
ميشود .و بقول آلن تورن جامعه شناس
فرانسوی دولت سکوالرھم اگر مرام و
دينی را با خود حمل کند حتما ً آن دولت
مبدل به دولت استبدادی ميشود .صدام ھم
مدعی بود دولت اش سکوالر است ولی
مرام بعثی داشت و دولت او دولتی
استبدادی بود .ھمين امروز بشار اسد و
فيدل کاسترو و دھھا دولت استبدادی
موجود مدعی ھستند سکوالرند ولی
دولت شان استبدادی اند .اقای سروش
حتما ً تصور کرده ايد اگر بگوئيد سکوالر
ھستيد و قيد دمکراسی به حکومت دينی
خود اضافه کنيد مسئله حل شده است.
ھموطن محترم اين ھمه مثال آورم تا
بگويم تئوری دولت شما تئوری دولت
استبدادی است و بدرستی خانم فرزانه
بذرپور ھوشيارانه در سئوال سومش
) (١٢از شما می پرسد " دمکراسی
تکرار تجربه استبداد دينی
دينی"
نيست؟ .چون ايشان بخوبی ديده اند که
ديکتاتورکره شمالی ھم به نظام خود می
گويد جمھوری دمکراتيک خلق کره ،و
آلمان شرقی ھم نام خود را جمھوری
دمکراتيک آلمان گذاشته بود .در جھان
ھيچ مستبدی نيست که بگويد من ضد
دمکراسی ھستم.
در مقاله ام بنام " اطاق فکر جنبش سبز
و نظام رو به موت") (١٣گفته بودم شما
جمھوری اسالمی می خواھيد بدون خامنه
ای .صحت آن گفتار در اين گفتگويتان
روشن شد .آری شما حکومت دينی می
خواھيد و عمق تفکرتان در پاسخ به
سئوال چھار مشخص و معين ميشود؛
باضافه برای ھمه ھم تعيين تکليف می
کنيد و می خواھيد دينداران به قدرت
برسند .چرا معلوم نيست؟!! به گفتگويتان
با خانم فرزانه بذرپور رجوع می کنيم .در
پاسخ سئوال چھارم می گوئيد »
دمکراسی دينی ھيچ تفاوتی با دمکراسی
ندارد و تنھا چون مسئوليتش بر عھده
دينداران است می تواند نامش دمکراسی
دينی باشد .در يک دمکراسی دينی حداکثر
سعی ميشود قانونی که منافات با قوانين
قطعی دينی دارد به تصويب نرسد ،اين
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آﻗﺎي ﺳﺮوش ،ﺳﻜﻮﻻر..
قوانين قطعی و ضروری در اسالم ھم
بسيار محدود ھستند «.آقای سروش اين
تکرار جمھوری اسالمی است نه يک
کلمه کمتر نه يک کلمه بيشتر ھمين حرف
شما را خمينی ،خامنه ای  ،جنتی و ھمه
سردمداران نظام خونخوار فقاھتی ٣١
سال است می زنند .و  ٣١سال است اين
جماعت می گويند قانونی درست است که
با قوانين قطعی اسالم منافات نداشته
باشد .پس بی جھت نيست که در بيانيه ۵
تن در مورد مطالبات حداقلی جنبش سبز،
شما  ۵نفر ) آقايان سروش ،مھاجرانی،
کديور ،عبدالعلی بازرگان و گنجی( با
آزاديھائی موافقيد که در بند  ٢٧قانون
اساسی جمھوری اسالمی آمده است.
شما ھمگی بھتر از من می دانيد قانون
اساسی جمھوری اسالمی مملو از کلمات
حقوق ،مردم ،آزادی احزاب و آزادی
اجتماعات و آزادی فالن و بھمان اما اينھا
نبايد منافات با قوانين اسالم باشد.
پس از جست وجوھا و رنج دراز
رسيديم آنجا که بوديم باز آقای سروش
ھموطن محترم مسئوالن دينی چه کسانی
ھستند که بايد فردا در دمکراسی دينی
شما قدرت را بدست گيرند؟ .روحانيت
عمدتا ً و بخش وسيعی از روشنفکران
دينی که امتحان خود را پس داده اند و در
استقرار واليت ضد انسانی فقيه در ايران
بعد از انقالب  ۵٧تا اواخر دھه  ١٣٧٠و
برخی حتی تا قبل از روی کار آمدن
احمدی نژاد از ھيچ خدمتی برای حفظ
چنين نظام ننگينی دريغ نکرده اند و
عمدتا ھمدست ھمين اصولگرايان حاکم
در سرکوب و چپاول مردم نقش ايفا کرده
اند) در مقاله ای جداگانه که در دست
تھيه دارم با ذکر نام ،اقدامات تمامی آنان
را با حفظ سمت معرفی خواھم کرد(.
شايد منظورتان خودتان باشد چرا که نه؛
در اينصورت شما قصد داريد دمکراسی
دينی بوجود آوريد و بجای آقای خامنه ای
شما و ھمفکرانتان به قدرت برسيد.
ھموطن محترم اگر خدای نکرده چنين
فکری داريد از اين فکر بيرون بيآيد چون
ھمانطور که در باال گفتم با ھر نيتی که
حتی خالصانه و عاشقانه باشد ،دمکراسی
دينی شما راھی جز رسيدن به استبداد
نخواھد داشت و در اين راه شما قدرتی را
حاکم می کنيد که فردايش شما ميشويد
بنده قدرت ونه آقای سروش انديش ورز
و دمکراتی که امروز يک ھموطنش بدون
تعارف و با لحنی برنده ولی صميمانه با
او در حال گفتگو است.
آقای سروش در سئوال  ۶راجع به
رفراندم شما پاسخ می دھيد » جايگاه
واليت فقيه و اختيارات آن بايد مورد
سئوال قرار گيرد« .شما در ابتدای پاسخ
سئوال  ٧می گوئيد که» تئوری واليت
فقيه ،عين استبداد دينی است «.شما در
نامه تان به آقای خامنه ای نويد داديد که
به زودی ما شاھد جشن فروپاشی استبداد
دينی خواھيم بود .حال چگونه است بعد
از  ۵ماه از نوشتن آن نامه اعالم برائت
کرده و از گفتار چند ماھه اخيرتان عقب
نشينی می کنيد و خواستار اين ھستيد که
جايگاه رھبر استبداد دينی معين شود
واقعا ً خسته نباشيد .مردم ايران کشته
دادند ،زندانی شدند ،مورد تجاوز جنسی
قرار گرفتند ،دانشجويان شان در خوابگاه
در نيمه شب مورد حمله وحشيانه قرار
گرفتند و
می گيرند و ھر روز شکنجه و سرکوب
ميشوند و جنبشی به آن عظمت به راه
انداختند و جھان را در حيرت و تحسين
برانگيختند که اختيار رھبر مافياھای
نظامی – مالی معين شود .باور بفرمائيد
اگر ھمه اپوزيسيون واليت فقيه مثل
شما فکر کنند مطمئن باشيد  ١٩سال ديگر
آقای خامنه ای يا مصباح يزدی بعنوان
رھبر جمھوری اسالمی پنجاھمين سالگرد
انقالب  ۵٧را جشن خواھند گرفت .اما
من به مردمی اميد دارم که با شعار مرگ
بر خامنه ای و مرگ بر اصل واليت فقيه
جايگاه و اختيارات او را مورد سئوال
قرار دادند و ديگر به رفراندم مورد نظر
شما احتياجی نيست .آقای سروش اکنون
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من بجای خانم فرزانه بذرپور از شما
سئوال دارم .چرا شما از کلی گوئی فرا
نمی رويد و بطور مشخص و معين از
حاکميت مردم بر سرنوشت خويش و
حقوق ذاتی آنان حرف نمی زنيد؟ چرا
وقتی از مطالبات مردم حرف می زنيد
ھيچگاه نمی گوئيد بدون استقرار حاکميت
مردم رسيدن به اين خواستھا غير ممکن
است؟ سئوال آخر ومھم اينست چرا
عمدتا ً و اساسا ً شما به مردم نمی گوئيد
حاکميت ،حق آنھا است و بکار بردن اين
حق ،وظيفه آنھا است؟ آخر تا کی بايد
فلسفيدن؟
اقای سروش بجای اينکه فکر کنيد دين
چگونه جان سالم بدر برد لطف کرده و
فکر کنيد و زحمت بکشيد بگوئيد مردم
چگونه بايد جان سالم از چنگال خون
آشامی چون نظام واليت فقيه بدر برند.
آقای سروش دين مورد نظر شما يا با
حقوق بشر و آزادی سازگار است که بايد
آنرا اظھار کند در اين صورت دليلی ندارد
پسوند دمکراسی شود زيرا دمکراسی
خود حافظ آزادی است .يا دين شما با
حقوق بشر و آزادی سازگار نيست پس
بايد خود را با حقوق بشر و آزادی تطبيق
دھد و از اين طريق با مردم آشتی کند .در
صورتيکه دين شما با آزادی سازگار
نيست باز ھم دليلی ندارد پسوند
دمکراسی شود .زيرا در آنصورت دين
دمکراسی را در خدمت قدرت قرار می
دھد و اسباب سرکوب مردم ميشود ھمان
دين خشونت طلبی ميشود که آقای خمينی
و خامنه ای از آن برای مکيدن خون
مردم استفاده کرده اند و می کنند.آقای
سروش بجای اينکه تالش نمائيد
دمکراسی را دينی کنيد و سکوالريسم را
تقسيم به دو نمائيد تا جنگ حيدری و
نعمتی براه بياندازيد کوشش بفرمائيد دين
خود را از چنگال دکانداران دين فروش
نجات دھيد و ثابت کنيد دين شما دين مھر
و محبت و رافت است و با حقوق انسانھا
و آزادی در تطابق است .در اين صورت
دينی که در خدمت آزادی و نه قدرت قرار
گيرد دليلی ندارد يدک اين انديشه و آن
انديشه شود .سر افراز و پيروز باشيد
Fa_rastgou@yahoo.com
)news.gooya.com (1
)(2
http://creationproject.wordpre
ss.com/2008/01/11/philosophica
l-secularism-vs-political/secularism
)Wilfred Mc Clay (3
) (4الئيسيته چيست؟ از شيدان وثيق
) (۵الئيسيته چيست؟ از شيدان وثيق
) (۶دين و دنيای جديد در " سنت و
سکوالريسم" از سروش و معنا و مبنای
سکوالريسم از سروش کيان شماره ٢۶
)Diana Eck (٧
)(٨
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ﻗﺘﻞ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺮﻣﻲ
ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ
ماده  ١٨۶قانون مجازات اسالمی در
مورد مقتولين قابل استناد و اجرا نميباشد
ماده فوق الذکر مقرر ميدارد که
»ھرگروه يا جمعيت متشکل که در برابر
حکومت اسالمی قيام مسلحانه کند ،مادام
که مرکزيت آنھا باقی است ،تمام اعضا و
ھواداران آن که موضع آن گروه و جمعيت
يا سازمان را ميدانند و به نحوی در
پيشبرد اھداف آن فعاليت و تالش موثر
دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی
شرکت نداشته باشند«.
مقدمتا الزم به تذکر است که بر اساس فقه
اسالمی ،مقوله »محاربه« برای دزدان و
راھزنان مسلح که بر عليه مردم )و نه
حکومت( دست به رعب و وحشت ميزنند
پيش بينی شده است و ربطی به مخالفان
سياسی حکومت ،ولو مخالفينی که دست
به اسلحه ميبرند ،ندارد .از اين منظر،
ماده مذکور مطابق موازين اسالمی نيست.
صرفنظر از اين ايراد اساسی ،برای اينکه
بتوان فردی را به استناد اين ماده به اتھام
محاربه مورد تعقيب و محاکمه و احيانا
مجازات قرار داد ،شرايطی وجود دارد .در
صورتی که يکی ازاين شرايط ،فراھم
نباشد ،اتھام محاربه واھی تلقی خواھد
شد.
اين شرايط عبارتند ازاول :وجود گروه يا
جمعيتی متشکل؛ دوم  :اين گروه يا
جمعيت متشکل بايد در برابر حکومت
اسالمی قيام مسلحانه نمايد؛ سوم:
مرکزيت گروه يا جمعيت بايد باقی باشد؛
چھارم :بايد موضع آن گروه يا سازمان
بر عضوی که تحت تعقيب است محرز
باشد؛ پنجم :عضو مورد تعقيب قضائی
بايد در پيشبرد اھداف آن گروه متشکل
فعاليت و تالش موثری داشته باشد.
ھر جمعيتی يا گروھی را نميتوان متشکل
ناميد .يک گروه متشکل دارای اساسنامه،
اھداف و برنامه معين و از پيش تعيين
شده است .يک گروه متشکل ھمچنين
دارای انواع و اقسام امکانات اعم از
مالی ،رسانه ای ،تسليحاتی ،لوژيسنيک و
انسانی است .يک چنين گروھی دارای
شبکه ھای مختلف در داخل و يا خارج از
کشور نيز ميباشد .حال سوال اين است که
آيا ميتوان گروه »تندر« و يا »انجمن
پادشاھی« را يک گروه و جمعيت متشکل
ناميد؟ البته که نه! وجود خارجی اين
گروه نه تنھا بر مردم که بلکه حتی بر
بسياری از گروھھای شناخته شده سياسی
در ھاله ای از ابھام قرار دارد.
با اين حال ،اگر فرضا جواب ما به سوال
باال مثبت باشد ،سوال بعدی اين است که
اين دو گروه بطور مشخص و معين در
کجا و چگونه دست به قيام مسلحانه زده
اند؟ فيام مسلحانه به ھر حرکت مسلحانه
ای اطالق نميشود ،اگر چنين ميبود،
قانونگذار بجای استفاده از کلمه »قيام«
از عبارتھای کلی تر مانند »اقدام« و يا
»عمل« مسلحانه استفاده ميکرد» .قيام
مسلحانه« به جنبشی اطالق ميشود که
توانائی واژگون کردن يک نظام حکومتی
را بالقوه در درون خود بھمراه دارد.
وگرنه يک عمل انفجاری در اين يا آن
نقطه کشور البته جرم است اما ربطی به
محاربه ندارد .بفرض اينکه انفجاری ھم
در امامزاده زيد و يا امامزاده عمرو رخ
ميداد ،کجای چنين عمليات پراکنده و
ايزوله ای ميتوانست موجوديت و کليت
نظام را مورد تھديد و مخاطره قرار دھد؟
اين چه قيام مسلحانه ای است که بجز
معدودی از مقامات و عناصر امنيتی،
احدی از وجود آن بی خبر است؟ حتی
گفته ميشود که اين گروه اصوال وجود
خارجی نداشته و يک دام امنيتی بيش
نيست!
بر فرض که قيام مسلحانه را ھم بپذيريم،
اين قيام در برابر »حکومت« اسالمی
نيست ،در برابر »جمھوری« اسالمی
است .در اينجا و برخالف ظاھر منظور ما
بازی با کلمات نيست .يکی از اصول
اساسی حقوق کيفری عبارت است از اصل
تفسير مضيق.

بر اساس اين اصل ،در قوانين کيفری،
قاضی يا دادگاه اجازه ندارد معانی
عباراتی را که در قانون جزا از آن
استفاده شده است خارج از معنی و
مفھوم دقيق آن بکار گيرد .و حتی موظف
است آن قانون را طوری بکار ببرد که
شامل حداقل افراد ممکن بشود و دايره آن
را تا ميتواند تنگ و کوچک بگيرد .بدين
ترتيب ارائه تفسيری عمومی و ورای
آنچه که مفھوم دقيق و روشن کلمات و
عبارات باشد وجھه حقوقی و قانونی و به
طريق اولی شرعی ندارد .حقوق جزا
قاعدتا تفسير بردار نيست .بر اساس اين
اصل و از آنجائی که معنای »حکومت«
اسالمی با معنای »جمھوری« اسالمی
متفاوت است ،ھيچ قاضی و ھيچ دادگاھی
حق ندارد »قيام مسلحانه« در
برابر»حکومت اسالمی« را مترادف با
»قيام مسلحانه« در برابر »جمھوری
اسالمی« بداند.
تالش برای تبديل »جمھوری« اسالمی به
»حکومت« اسالمی ساليان درازيست که
از طرف برخی از تئوريسين ھای مذھبی
که نقشی نيز در به ثمر رسيدن انقالب
نداشته اند به شدت دنبال ميشود .اين
تالش تا به امروز به نتيجه مورد نظر
معدود آقايان مدافع آن نرسيده است .در
نتيجه تا زمانی که »جمھوری اسالمی«
تبديل به »حکومت اسالمی« نشود ،و يا
تا زمانی که قانونگذار عبارت فوق را
اصالح ننمايد ،امکان تعقيب افراد به
استناد اصل  ١٨۶قانون مجازات اسالمی
نه توجيه قانونی دارد و نه توجيه شرعی.
بعالوه يکی ديگر از شرايط اجرای اصل
فوق الذکر اينست که مرکزيت گروه
متشکل از بين نرفته باشد .بر اساس داده
ھائی که در دسترس عموم قرار دارد،
مرکزيت اين گروه برعھده فردی به نام
مستعار فرود فوالدوند بوده است .اين فرد
مدت زيادی است که از صحنه روزگار
ناپديد شده است .به عبارت ديگر
»مرکزيت« اين گروه باقی نيست .از
آنجائی که اين »مرکزيت« و رھبری
معدوم شده است ،يکی از شرايط اجرای
اصل  ١٨۶قانون مجازات اسالمی نيز
فراھم نيست و در نتيجه قانونا نميتوان
اين اصل را در مورد آقای رحمانی پور و
علی زمانی بمورد اجرا گذاشت .از اين
زاويه نيز ،ھم دادگاه بدوی و ھم دادگاه
تجديد نظر احکامی صادر کرده اند که
توجيه قانونی ندارد و در نتيجه ميتوان
ادعا نمود که اين دو جوان از طرف
مقامات قضائی کشور به قتل رسيده اند.
باالخره آنکه افرادی را ميتوان به جرم
محاربه مورد تعقيب و احيانا مجازات قرار
داد که در راه پيشبرد اھداف سازمانی
شان »فعاليت و تالش موثری« داشته
باشند .ما در باال نشان داديم که اصوال دو
جوان مقتول مرتکب جرم محاربه نشده
اند و بعالوه ھيچکدام از
استنادات مورد اشاره احکام آن دو را
نميتوان به عنوان فعاليت و تالش موثر
برای پيشبرد اھداف سازمانی بشمار
آورد .در نتيجه جای ھيچ گونه ترديدی
نيست که اصل  ١٨۶قانون مجازات
اسالمی درباره نامبردگان قابليت اجرا
ندارد.
ماده  ١٨٧قانون مجازات اسالمی نيز در
مورد مقتولين قابل اجرا نيست
اين ماده مقرر ميدارد که »ھر فرد يا گروه
که طرح براندازی حکومت اسالمی را
بريزد و برای اين منظور اسلحه و مواد
منفجره تھيه کند و نيز کسانيکه با آگاھی
و اختيار امکانات مالی موثر و يا وسايل و
اسباب کارو سالح در اختيار آنھا بگذارند
محارب و مفسد فی االرض ميباشند«.
به اختصار چند نکته را در مورد اين ماده
گوشزد مينمائيم .اول آنکه انشای اين ماده
دارای ايراد است زيراکه بين »فرد« و
»گروه« فرقی قائل نمی شود و ھر دو را
محارب و مفسد فی االرض بشمار ميآورد
در حالی که گروه محارب و مفسد فی
االرض از لحاظ مجازاتی که قانون برای
اين جرم درنظر ميگيرد معنی نميدھد.
يادآور ميشويم که مجازاتی که قانون
مجازات اسالمی برای محارب و مفسد فی
االرض در نظر گرفته عبارت است از
اعدام ،قطع دست و پا و يا تبعيد! حال
سوال ما اينست که اگر ثابت شد که
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گروھی محارب و مفسد فی االرض است،
مجازات آن گروه چيست؟ گروه را ،به
عنوان يک فرد حقوقی ،نه ميتوان اعدام
کرد ،نه دست و پائی دارد که بتوان آنھا
را قطع نمود و نه تبعيد کردنش معنی
دارد .در نتيجه ھيچيک از مجازاتھای
پيش بينی شده در قانون برای گروه
محارب )به عنوان فرد حقوقی( قابليت
اجرائی ندارند .لذا در اين مورد معين ،اين
ماده بر خالف ماده پيشين دارای متن
غلطی دارد.
دوم آنکه فرض کنيم که آقايان رحمانی
پور و علی زمانی حقيقتا در فکر
براندازی بوده اند و ھمچنانکه مقامات
دادگاه ابراز ميدارند ،وارد فاز مقدماتی
اجرای جرم نيزشده و در اين راستا مواد
منفجره و اسلحه ھم تھيه کرده باشند.
آنگاه فرض کنيم وارد فاز عملياتی نيز
شده اند .حال سوالی که مطرح است
اينست که آيا ماده  ١٨٧درباره آنھا صدق
ميکند يا خير؟ به عبارت ديگر آيا کافيست
که کسی طرح براندازی را در ذھن
بپروراند و قدری مواد منفجره و اسلحه
تھيه نمايد و سپس عمليات خود را آغاز
کند تا دادگاھھا او را به جرم محاربه و
فساد فی االرض اعدام نمايند؟
پاسخ دقيق به اين سوال به اين امر
بستگی دارد که آيا طرح مورد نظر آنھا
بالقوه ميتواند يک »حکومت اسالمی« را
براندازد يا خير؟ اگر آن طرح قابليت
براندازی را داشته باشد ،اصل  ١٨٧نيز
قابليت اجرا پيدا ميکند ،اما اگر اين طرح
بالقوه قابليت براندازی را نداشته باشد،
اصل  ١٨٧نيز خود بخود قابل استناد
نخواھد بود.
برای روشن شدن اين استدالل مثالی ساده
بزنيم :اگر کسی قصد قتل ديگری را از
طريق مسموميت داشته باشد و برای
اينکار يک ليوان گل گاوزبان بسيار
بسيارغليط به او بخوراند به اين تصور
که با اين کار آن فرد مسموم شده و
خواھد مرد .يا فردی قصد کشتن کسی را
دارد و ميخواھد قصد خود را با اسلحه ای
که فشنگ پالستيکی دارد اجرا نمايد .آيا
ميتوان اين يا آن فرد را به جرم تالش
برای قتل )از طريق مسموميت يا بوسيله
فشنگ پالستيکی( مورد تعقيب قرار داد؟
پاسخ به اين سوال منفی است ،زيراکه گل
گاوزبان ولو خيلی غليظ  ،ھمچون فشنگ
پالستيکی ،قابليت کشتن آدم را ندارد ،در
نتيجه تصور فرد مبنی بر اينکه ميتواند
قربانی خود را به قتل برساند ،تصور
غلطی بوده است زيراکه »سالح« مورد
استفاده اش قابليت کشتن آدم را ندارد.
حال اگر فردی در خيال خودش طرحی
بريزد و تصور کند که اجرای آن طرح
منجر به براندازی ميشود و مواد منفجره
و اسلحه ھم تدارک ببيند ،اما طرح او
عبارت باشد از انفجار در حسينيه فالن
شھرستان يا بھمان شھر و يا حتی پايتخت
)ايراد دادگاه به آقای رحمانی پور و علی
زمانی اين بوده که ميخواسته اند در
امامزاده زيد و امامزاده علی اکبر و
حسينيه ارشاد و مسجد النبی بمب
بگذارند( .حال فرض کنيم که آنھا قصد
خود را جزم کرده و سپس مقدمات طرح
را ھم فراھم آورده و حتی وارد فاز
عملياتی جرم خود شده اند )ما در بخش
اول ثابت کرديم که از لحاظ حقوقی آنھا
وارد فاز عملياتی جرم خود نشده بودند(،
در اين صورت آيا ميتوان ماده ١٨٧
قانون مجازات اسالمی را بر آنھا جاری
نمود؟
پاسخ ما بدون ترديد منفی است .به اين
دليل ساده که اين اقدامات قادر به
براندازی ھيچ حکومتی نمی باشند .نتيجه
آنکه در فرضيه باال ،البته ميتوان مجرم
را مورد تعقيب قانونی قرار داد ولی نه به
استناد ماده .١٨٧
بعالوه ايرادات ديگری نيز که در بررسی
ماده  ١٨۶آورديم )حکومت اسالمی و نه
جمھوری اسالمی( در مورد اين ماده نيز
وارد ميباشند که از تکرار آن اجتناب
مينمائيم.داليل ديگری نيز برای اثبات غير
قانونی بودن احکام اين دو مقتول و
چگونگی اجرای آن وجود دارد که ما
برای طوالنی نشدن مطلب به موارد مھم
فوق بسنده ميکنيم.
در نھايت ميتوان ادعا نمود که مقامات
قضائی ،که علی القاعده به تمامی موارد
اشاره شده در باال آگاھی و تسلط کامل
دارند ،در مورد اين دو جوان چه بسا
مرتکب قتل عمد شده اند و از اين جھت
قابل پيگرد قانونی ميباشند.

ﺷﻤﺎره 744
" ادﻋﺎي دوﻟﺖ در ﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﻴﺰان
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ
ﺻﺤﺖ دارد؟و ﻣﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد در ﭘﺎﻳﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺰان واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ
ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ واﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﺑﻪ
ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ از ﻃﺮﻳﻖ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
و ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺷﻮد؟و اﺻﻮﻻ اﻳﺎ اﻣﻜﺎن اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺷﻮد
درﻛﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮد دارد؟"
اﻳﻦ ﺷﻤﺎره را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻧﻔﺖ
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴﺪﻫﻢ و در ﺷﻤﺎره ﺳﻮم ﺑﻪ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮدﺟﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮق ﺣﺴﺎب
ذﺧﻴﺮه ارزي و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ و
وﻇﺎﻳﻒ آﻧﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي
دوﻟﺘﻲ وﻣﻴﺰان واردات و ﺻﺎردات
وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻨﻌﺖ و ﻛﺸﺎورزي
اﻳﺮان در ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻮدﺟﻪ  89ﻣﻴﭙﺮدازم

*ﺳﻬﻢ ﺑﻮدﺟﻪ از ﻧﻔﺖ
ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان واﺑﺴﺘﮕﻲ
ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  89ﺑﻪ ﻧﻔﺖ  ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻴﺴﺎزم ﻛﻪ ﻛﻞ
ﺑﻮدﺟﻪ دردوﻟﺘﻬﺎي ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
درواﻗﻊ راﻧﺖ اﺳﺖ .اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﻛﻢ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرﺗﻲ ﻛﻪ دارد ،ﺛﺮوت
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر )ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و (...را ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻴﻔﺮوﺷﺪ .ارز آن را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن ﻗﺪرت ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ
ﻓﺮآورده راﻧﺖ ﺧﻮاري اﺳﺖ،
ﻣﻴﻔﺮوﺷﺪو از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮداﺷﺖ
از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ
ﻧﻴﺴﺖ  ،ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪن از راﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي
ﻧﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ .در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﺟﻬﺎن درآﻣﺪﻫﺎي دوﻟﺘﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ
درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻣﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺑﻪ
درآﻣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﻴﻌﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎي
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ،ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درآﻣﺪﻫﺎي
ﺻﺎدرات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد.و اﻳﻦ اﻣﺮ در دوﻟﺘﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ و
اﺳﺘﺒﺪادي ﺑﻪ ﺷﺪت رواج دارد.
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺟﺰ در دو ﻣﻘﻄﻊ ﻳﻜﻲ در دوران
ﺷﺎدروان دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق دراداره
ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﻛﺸﻮر ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺘﻲ
رﻳﺎﻟﻲ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ وﻳﻜﻲ در دوران آﻗﺎي
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر درآﻣﺪﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.در ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻼب در دوران آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺑﺎ
وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ دوﻟﺘﺶ درﮔﻴﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺗﺠﺎوز ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ ﺑﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي
اداري واﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬاري و ﻧﻴﺰ ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻮﻓﻖ در ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﻴﺰان واردات و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ان
ﺑﺴﻮد واردات ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ در اﻣﺪ
ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎن و روﺳﺘﺎ ﻧﺸﻴﻨﺎن و
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و ﻛﺎﻫﺶ
ﺣﻘﻮق ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎي
ﺣﻘﻮق ﺑﮕﻴﺮان ﺟﺰء و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ
ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول و در
ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ
ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺑﻴﺶ
از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻗﺮﺿﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن
ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺣﺬف ﺑﻬﺮه واﻣﻬﺎي
ﻛﺸﺎورزي و واﻣﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ و
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ
دراﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
اﻓﺰاﻳﺶ در آﻣﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻮدﻳﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻄﺎي وام ﻣﺴﻜﻦ در ان زﻣﺎن
ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ  400ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ وام 4
درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ  ،ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
دار ﺷﺪن ﺧﻴﻞ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻃﺮح ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪري ﻣﻌﺮوف
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ﺑﻮدﺟﻪ  89آﺋﻴﻨﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻈﺎم درﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﺮان2-
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ...ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي در واﻗﻊ اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد
ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن و
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻋﻤﻞ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻋﺎﻟﻢ وﻋﺪه ووﻋﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ.اﻣﺎ در
زﻣﻴﻨﻪ رﻓﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
دﺳﺘﺎورد دوران آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ،
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ) از
آﺧﺮﻳﻦ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ دوران ﺷﺎه ﺑﻪ
ﻣﻴﺰان 5ﻣﻴﻠﻴﻮن و  600ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در
روز ﺑﻪ  1ﻣﻴﻠﻴﻮن و  200ﻫﺰار ...ﺑﺸﻜﻪ در
روز ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  4ﻣﻴﻠﻴﻮن و
 400ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز و اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ از  13دﻻر در ﻫﺮ
ﺑﺸﻜﻪ زﻣﺎن ﺷﺎه آﻧﻬﻢ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻤﻮﻗﻊ
از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﻘﻼب اﻳﺮان ﺑﻪ 34
دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﻲ و در
ﺑﺎزار ازاد ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ  44دﻻر ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﺑﺸﻜﻪ و اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ وزﻳﺮ ﻧﻔﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و دﻟﺴﻮزي ﭼﻮن اﻗﺎي ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺮ
و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﻣﻴﺴﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺪل ﺷﺪ  .ﻳﺎد اﻣﭽﻮر
ﻫﻤﻮﻇﻄﻦ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﮔﺮاﻣﻲ اﻗﺎي
ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ خ ﻣﻴﺸﻮم ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ارﻗﺎم و
اﻣﺎر واﻗﻌﻲ اﻗﺘﺼﺎدي دوران اﻗﺎي ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر ﻛﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ اﺗﺨﺎذ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ از واﺑﺴﺘﮕﻲ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻴﻤﺎر اﻳﺮان را ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻜﺎﻫﺪ
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪور و ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ .وﻟﻲ
آﻧﺮا از ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﺮاﭘﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق
ذات ﻧﺎﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺨﺶ
ﻛﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺨﺶ
ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ.
درواﻗﻊ اﮔﺮ دوران ﻛﻮﺗﺎه ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺷﺎدروان ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق وﻧﻴﺰ آﻗﺎي ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺴﻠﺴﻞ واﺑﺴﺘﮕﻲ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ  ،اﻣﻜﺎن ﻧﺪاﺷﺖ اﺟﺮاي ﻛﻮدﺗﺎ
ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺮ دو دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻫﻤﺪﺳﺘﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻂ اﺳﺘﺒﺪاد و واﺑﺴﺘﮕﻲ
داﺧﻠﻲ و دوﻟﺘﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻻزم آﻳﺪ!!
وﻗﺘﻲ ﻛﻴﺴﻴﻨﺠﺮ در وﺻﻒ ﺗﺮس اﻣﺮﻳﻜﺎ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ " اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺤﻤﻞ ژاﭘﻦ دوﻣﻲ
را در آﺳﻴﺎ ﻧﺪارد" ﺷﺪت اﺳﺘﻘﻼل آن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺎ را از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻴﺘﻮان
درﻳﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ادوﻟﺘﻬﺎي اﻳﻦ دو
ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﻲ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻠﻲ دوﻟﺘﻬﺎي
ﺑﻮدﻧﺪ )و ﻫﻨﻮز ﻛﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺖ اﻳﻦ
دوران دﭼﺎر ﺗﻴﻎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﻈﺎم
وﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺮس ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ
اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد (وﻟﻲ ﺻﺮف
وﺟﻮد اﻳﻦ دو دوره ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر در
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺜﺒﺘﻲ
ﻛﻪ در ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ دوره ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد
اﻳﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ
اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ
و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻛﻨﻮن ﻛﻪ  31ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب
اﻳﺮان ﻣﻲ ﮔﺬرد ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎﻳﺪ
اﺗﻜﺎء ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  88ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ؛ اﻣﺎ
اﺗﻜﺎء ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ
ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در دوﻟﺖ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.در واﻗﻊ اﻣﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺪ ﻗﺼﺪ ﻗﻄﻊ
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ
ﻫﻤﭽﻮن ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻛﺸﺎورزي و ﺗﻮرﻳﺴﻢ و
ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و
روي ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺘﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ.اﻣﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ

ﻛﻮدﺗﺎ ﮔﻮﻳﺎي ﻗﺼﺪ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗﺘﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان و ﺷﻜﺴﺘﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و ﺗﺤﺮﻳﻬﻤﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﺟﺎي ﺧﻮد ) ﺷﻤﺎره آﻳﻨﺪه (ﺑﺪان
ﻣﻴﭙﺮدازم.
اﻣﺎ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ اﺷﻜﺎل واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﻔﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻢ  ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﻴﺴﺎزم ﻛﻪ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺮاي رد ﮔﻢ ﻛﺮدن
،اﻏﻠﺐ در آﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻔﺖ راﺗﻨﻬﺎ رﻗﻢ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ دارﻧﺪ.اﻣﺎ در واﻗﻊ
اﻣﺮدر ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻴﺘﻮان رد ﭘﺎي واﺑﺴﺘﮕﻲ
ﺑﻪ ﻧﻔﺖ را درﭼﻨﺪ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﺒﺎل
ﻛﺮد:
 -1رﻗﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در آﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ
ازﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ
-2ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ
ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﭼﻮن
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﻔﺖ ﻏﻴﺮ از ﻧﻔﺖ و ﻣﺸﺘﻘﺎت
ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮل دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﻓﺮوش
ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از آن ﻣﺎﻟﻴﺎت
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
-3ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻫﻢ ﻳﻜﻲ
دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ
ارز ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻧﻔﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 -4ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه درآﻣﺪﻫﺎي ارزي
ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ) ﻛﻪ در ﻻﻳﺤﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  89ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم داده اﺳﺖ(
-۵ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ واردات ﺑﻨﺰﻳﻦ.
 -6در آﻣﺪ ﺻﺎدراﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ
ﻧﻔﺖ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
)ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ .ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﺧﻮد داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮاد
اوﻟﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ را ﺧﺮﻳﺪاري و
وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﻳﺮان ﻛﻪ ﺧﻮد
داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ اﺳﺖ ﺻﺎدرات
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ اش ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ
ﻣﺨﺎزن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ(
-7ﺑﺨﺸﻲ از در آﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ،ﻛﻪ
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎز ﺑﻪ
ﻧﻔﺖ ﻣﺘﻜﻲ و واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻗﺒﻴﻞ
ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ از واردات ﻛﺎﻻﻫﺎ و
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
-8ﺑﺨﺸﻲ ازدر آﻣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰﻣﺘﺎﺛﺮ از
درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ودوﻟﺘﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ رﺷﺪ
درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ
و ﺳﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎﻟﺘﻴﻊ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
 -9ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﻛﻨﺎن
دوﻟﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ آن ﺣﻘﻮق را ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ را
دارد .
-10ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺨﺸﻲ ازﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
-11اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ
ﻧﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﻧﻴﺰ واﻣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ
دوﻟﺖ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ داﺧﻠﻲ و ﻧﻴﺰ از
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد در واﻗﻊ
اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻔﺖ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ
 -12در ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  89ﻧﻴﺰ
دوﻟﺖ ﺣﺪود  40ﻫﺰارﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻗﺒﻞ آزاد ﺳﺎزي ﻗﻴﻤﺖ
ﺣﺎﻣﻠﻬﺎي اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 -13ﻣﻮاردي ﭼﻮن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻴﺎدﻳﻦ )ﮔﺎزي و
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻴﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ( و واردات
ﺑﻨﺰﻳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ

ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ارز ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻧﻔﺖ در ارﺗﺒﺎط
اﺳﺖ
...-14
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد
اﻳﺮان ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ درﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﻔﺖ آﻟﻮده اﺳﺖ!
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد از  ٨۵ﺗﺎ  87ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮن ﺑﺎ اﻋﺪاد و
ارﻗﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد .در واﻗﻊ در ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاري داراﻳﻲ ﻫﺎي
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ،ﺳﻬﻢ »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ
و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ« در ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي
ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  1386 ،١٣٨۵و
 1387ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل  98درﺻﺪ98/4 ،
درﺻﺪ و  98/۵درﺻﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاري داراﻳﻲ ﻫﺎي
ﻣﺎﻟﻲ ،ﺳﻬﻢ »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻮﺟﻮدي ﺻﻨﺪوق ذﺧﻴﺮه ارزي« در
ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي
 1386 ،١٣٨۵و  1387ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل
 82درﺻﺪ ۵٢/۵ ،درﺻﺪ و 72
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اراﺋﻪ ارﻗﺎم ﻣﺼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎل ﺟﺎري و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،اﻣﻜﺎن
ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻮدﺟﻪ  1388ﺑﺎ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  87وﺟﻮد ﻧﺪارد) اﻣﺮي ﻛﻪ
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺪون در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻦ ارﻗﺎم ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ ﺑﭙﺮدازد!(
.ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻮﻃﻦ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﮔﺮاﻣﻲ
آﻗﺎي ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ..خ را ﺟﻠﺐ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﻠﻪ
ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ اﻣﺴﺎل ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ آن
اﺳﺖ،دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﻬﻢ
اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ
درآﻣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي
اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ)
اﻣﺴﺎل( ،اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﺑﻪ
ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ از ﻃﺮﻳﻖ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
و ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد
و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ از ﻃﺮﻳﻖ
اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي و ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ« ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ،ﻧﻘﺶ اﻧﺪك
ﺗﺎﻣﻴﻦ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ) ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻧﻔﺖ
واﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ درج ﻣﺎﻟﻴﺎت
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻔﺖ ،ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ از
واردات ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ( ...در
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﻲ دوﻟﺖ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ
واﺑﺴﺘﮕﻲ و اﺗﻜﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ
ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ را
آﺷﻜﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارﻗﺎم
درآﻣﺪي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي  85ﺗﺎ 87
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ :ﺳﻬﻢ درآﻣﺪﻫﺎي
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر از ﻛﻞ درآﻣﺪﻫﺎ از
32/4درﺻﺪ در ﺳﺎل  1385ﺑﻪ 30درﺻﺪ
در ﺳﺎل  1387ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ در
ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از
40درﺻﺪ رﺷﺪ از 2613ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
در ﺳﺎل  13٨۵ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 3670ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل  1387ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﻳﺪه
اﺳﺖ.و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻔﺖ در ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 89
ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻔﺖ  6ﻫﺰار و ۵۵٩
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻌﺎدل  77.۵درﺻﺪ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ!
در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ آﺷﻜﺎر ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺖ را در
ﺑﻮدﺟﻪ  89ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﺣﺴﺎب ﻛﺮد:
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ،ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان روزاﻧﻪ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن و 300
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ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ اﺳﺖ  .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن
ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮد:
اﺳﺘﻔﺎده از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات =  2.٣۵٠.000ﺑﺸﻜﻪ
در روز
ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش =  ۶۵دﻻر ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﺑﺸﻜﻪ
ﺟﻤﻊ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش = 55.753
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر =  ۶۵دﻻر ×  ٣۶۵روز ×
2.٣۵٠.000
وارﻳﺰ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ
)ﻣﻌﺎدل (%20ﺑﺮاﺑﺮ با١١.١۵٣
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر
)ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮاي اﻣﻮر دوﻟﺘﻲ و ﺳﻬﻢ
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ( ) = 44.600وارﻳﺰ دوﻟﺖ
ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ( – ١١.١۵٣
)ﺟﻤﻊ ارز و در آﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش
ﻧﻔﺖ(  ۵۵.٧۵٣ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻔﺖ ﻣﻌﺎدل  %30ارزش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ
اﺳﺖ.
ﻛﻞ ارزش ﺗﻮﻟﻴﺪ  ۶۵ = 94.900دﻻر
×  4.000.000 × 3۶۵ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ
اﺳﺘﺨﺮاج در ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر=28.470
ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر( = 16.130
(44.600 - 28.470
ﺟﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت و ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ در
ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  89ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺪﻳﻤﻲ
ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﺻﺎدراﺗﻲ
از ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 10ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻬﻢ واﻗﻌﻲ در آﻣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ)
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ (در ﻻﻳﺤﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ 89
روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ روز در ﺗﺎرﻳﺦ 11
ﺑﻬﻤﻦ  88ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي را
در ﺑﺎره واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و
اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻬﻢ در آﻣﺪواﻗﻌﻲ دوﻟﺖ در
ﺳﺎل آﻳﻨﺪه از ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را
ﭼﻨﻴﻦ درج ﻛﺮده اﺳﺖ ":ﺑﺮاﺳﺎس
ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎل  ،1389ﻣﻴﺰان درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  88ﺑﺎ ﺣﺪود 9
ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ،ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
 30درﺻﺪ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﻣﻌﺎدل
 39ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎ از
ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎري  89ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ
دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ  44درﺻﺪ و ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎي
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎري ﺣﺪود 29
درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ،درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰان  33درﺻﺪ ﻛﻞ درآﻣﺪﻫﺎي
ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل 119
ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ درآﻣﺪﻫﺎي
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ را ﻧﻴﺰ
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ  39ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎدل  30درﺻﺪ
ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  129ﻫﺰار
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺪفﺻﻔﺮ
ﻛﺮدن واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎري ﻧﻔﺖ در
ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺰرگ
ﺷﺪن ﺣﺠﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ،اﻳﻦ ﻫﺪف در ﺳﺎل
اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻧﻴﺴﺖ.
از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺿﺮورت ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺎﻳﻪ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻲ درآﻣﺪ
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ و درآﻣﺪ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﺠﻤﻮع رﻗﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دوﻟﺖ
در ﺳﺎل  89ﻣﻌﺎدل  ٢۵ﻫﺰار و 890
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
 19ﻫﺰار و  ۵١٣ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎت
ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ۵١۶۵ ،ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎت
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ﺷﻤﺎره 744
ﺑﺮدرآﻣﺪ و  1211ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎت
ﺑﺮ ﺛﺮوت اﺳﺖ .ﺟﻤﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎدل 7۵١٧ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ واردات و ۵۵۴٢
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎ و
ﺧﺪﻣﺎت و ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  13ﻫﺰار و 60
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﺎدل
 66درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ و ﻣﻌﺎدل 22
درﺻﺪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ،
ﻣﻌﺎدل 20درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎي
ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دوﻟﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ
 30ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
ﻛﻨﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻞ
درآﻣﺪﻫﺎي دوﻟﺖ در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه
ﻣﻌﺎدل  16/3درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻳﻦ
وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎد
دوﻟﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﻓﺮوش داﺧﻠﻲ
و ﺧﺎرﺟﻲ آن اﺳﺖ..
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
رﻗﻢ ﺣﺪود  6ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ از
درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ودوﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
رﺷﺪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ و
ﺳﻮد و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎي
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي  159ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ دوﻟﺖ در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﺪود
 12ﺗﺎ  13درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ!"
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ درآﻣﺪ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪﻫﺎ و
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻮرم زا ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ
ﻓﺮوش ﺛﺮوت ﻣﻠﻲ ،اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰي ،ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ...آﺛﺎر ﺗﻮرﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮﻟﻲ،
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ و ﺗﻮرم را داﻣﻦ ﻣﻲ زﻧﺪ و ﺗﺎ
ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ،اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻠﻲ ،رﺷﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎ ،اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻨﻴﺖ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و رﺷﺪ ﺻﺎدرات
ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ و ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﻧﻔﺖ و
ﻣﺸﺘﻘﺎت و ف اورده ﻫﺎﻳﺶ در اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻠﻲ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮد  ،واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ را ﺑﻪ زاﺋﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺎي ﻣﺴﻠﻂ
ﺑﺪل ﻣﻴﺴﺎزد.
ﺑﺮاي روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺮب ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
دوﻟﺖ ﻛﻮدﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻣﻜﻼﻧﺎت
ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ در
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ را ذﻛﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﺮز ﺷﺪ
ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ دوﻟﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر و
ﺣﻘﻮﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻔﺖ و ﻣﻨﺎﻳﻊ
ﻃﺒﻴﻌﻲ را در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ادﻏﺎم ﺳﺎزد و
ﺣﺎﺻﻠﺶ را ﻧﺼﻴﺐ ﻧﺴﻞ ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﻧﺴﻠﻬﺎي
آﻳﻨﺪه ﺳﺎزد:
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻛﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺖ را در
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻏﺎرت
آن را در ﻛﺸﻮرﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ دﻧﺒﺎل
ﻣﻴﻜﻨﺪ در ﺳﺎل  1384ﺑﻪ ﺧﺒﺮي
درروزﻧﺎﻣﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﻳﻨﺪﻳﭙﻨﺪﻧﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪم ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﺮد :ﺑﺎ اﺟﺮاي
ﻃﺮح آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي واﮔﺬاري ﻃﺮح ﻫﺎي
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ
ﻣﻠﻴﺘﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻲ در ﺳﺎل
آﻳﻨﺪه ،اﮔﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ را 40
دﻻر در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﻣﺪت ﻗﺮاردادﻫﺎ
ﻧﻴﺰ  ٢۵ﺗﺎ  40ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺮاق ﺣﺪود
 200ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
داد وﺑﺮﻓﺮض اﺣﺘﺴﺎب درآﻣﺪي ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  1۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر از ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق ﻛﻪ
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﺧﻮد ﻣﻴﻜﻨﺪ  ،اﻳﻦ ﻣﻘﺪار
ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺪود ٢۵0
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﻳﺠﺎد درآﻣﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻲ
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ﺑﻮدﺟﻪ  89آﺋﻴﻨﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻈﺎم درﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﺮان2-
ﻧﻤﺎﻳﺪ ".ﭘﺎرﺳﺎل ﻧﻴﺰ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ
ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻳﺮان در اروﭘﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻛﻞ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﻛﻞ ﺻﺎدرات آﻟﻤﺎن ﺑﻪ اﻳﺮان در
ﺳﺎل در ﺳﺎل  2006ﺣﺪود  8/3ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﻳﻮرو و در ﺳﺎل 2007ﺑﻪ  3/2ﻣﻴﻠﻴﺎررد
ﻳﻮرو ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ .و اﻟﻤﺎن در ﻗﺒﺎل از
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻬﺎ 1ﻣﻴﻠﻴﺎرد اﻳﺮو ﺻﺎدرات ﺑﻪ
اﻳﺮان  100ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻲ را از
دﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﺪ" ﺣﺎل اﮔﺮ اﻳﻦ دو
ﻣﻌﻴﺎرﻓﻮق را د رﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ
از ﻗﺒﻞ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﻲ ﺳﺎل اﻳﻨﺪه ﺗﻮان و
ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ اي ﻣﻌﺎدل  900ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪو ﻗﺪرت
اﺷﺘﻐﺎﻟﻲ ﺑﺮاي  9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ! ﻛﻪ ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ را ﺑﻌﻠﺖ
واﺑﺴﺘﮕﻲ ذﻫﻨﻲ و ﺳﺎﻳﺴﺘﻬﺎي ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز
ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﺜﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاﺣﺘﻲ در
اﺧﺘﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ!
ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻳﻨﺎﻣﻴﺰم ﺣﺎﺻﻞ از
اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ ﻧﻔﺖ و ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﺶ در
اﻳﺮان ﻛﻪ در واﻗﻊ اﻳﺮان و ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﻲ و
ﻧﺴﻠﻬﺎي آﻳﻨﺪه از ﻣﻮاﻫﺒﺶ ﻣﺤﺮوم ودر
اﺧﺘﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ ﻏﺮب ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻧﻘﺸﻲ را ﻛﻪ ﻧﻔﺖ ا در
اﻗﺘﺼﺎد ﻏﺮب ﺑﻌﻬﺪه ﻣﻴﮕﺮد را ﻣﺜﺎل ﻣﻲ
آورم:
ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺸﻜﻪ اي 70
دﻻر)ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻳﺮان از
اﻳﻨﻬﻢ در واﻗﻊ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻔﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ (
ﻛﻪ در واﻗﻌﺪر ﻣﻤﻘﺎﻳﺸﺴﻪ ﺑﻪ ارزش
واﻗﻌﻲ ﻳﻚ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺷﻮﺧﻲ اي ﺑﻴﺶ
ﻧﻴﺴﺖ ؛وﻗﺘﻲ راﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﺮب ﻣﻴﺸﻮد
ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻬﺎ را
ﺑﻌﻬﺪه ﻣﻴﮕﻴﺮد.
ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺎي ﻣﺴﻠﻂ
-1در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻴﻜﻨﺪ
-2ﻳﻚ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﻧﻔﺖ ﺑﻪ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ارﺳﺎل و در آﻧﺠﺎ
ﺷﻤﺎري را ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻴﮕﻴﺮد.
-3در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ ﻧﻔﺖ در ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ
در ﻏﺮب اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻴﻜﻨﺪو ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺸﻲ
ﻛﻪ ﻧﻔﺖ در زﻣﻴﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از
اﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻌﺪه
ﻣﻴﮕﻴﺮد.در واﻗﻊ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
اﻳﺮان ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ  100ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﻔﺖ دارد ،ﻓﺮوش ﺧﺎم آن و ﺑﻬﺮه
ﻧﺒﺮدن ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻧﻔﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻻﻏﺮ
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ اﻳﺮان ﻧﻨﮓ اﺳﺖ  .ﺑﻪ
ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ اﻳﺮان در
ذﻳﻞ ﻣﻴﭙﺮدازم
 -4ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺮژي ،
ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﺮب را
ﺑﺮاه ﻣﻴﺎﻧﺪازد و در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -۵ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﺎري
و ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ در ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺎﻧﻜﻲ  ،ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﻛﻪ در واﻗﻊ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ
ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد دوﻟﺘﻬﺎي ﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺑﻪ
ارزاﻧﻲ وارد ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﻠﻂ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺷﺪه و در اﻳﻦ ﻛﺸﻮﻫﺎ ﺑﺪل ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎز
زﻣﻴﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي را
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن و
ﺣﺮاج ارزان ﻧﻔﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎري از دﺳﺖ
ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﺮب اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﻲ آورد و ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ در اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺮوي
ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻛﺎر ﻛﻪ ﺑﺨﻮدي ﺧﻮد ﻧﻴﺮوﻳﻲ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺼﻴﺐ
اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺎي ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻴﺸﻮد.
ﺧﻂ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﻛﻮر ﭼﺸﻤﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺗﻜﺎﺛﺮي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻧﻴﺰ

دﻳﺪ ﻣﻨﺤﻂ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﻣﻨﺒﻊ در آﻣﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ،در ﺗﻤﺎﻣﻲ
دوﻟﺘﻬﺎي ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﻴﺨﻮرد و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻴﻜﻔﺎﻳﺖ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻧﻤﻴﺸﻮد.ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﻢ
ﻓﺮدي ﻫﻤﭽﻮن زﻧﮕﻨﻪ وزﻳﺮ 4ﺳﺎل اﺧﺮ
دوره رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و  8ﺳﺎل دوران
اﺻﻼﺣﺎت !ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  12ﺳﺎل
ﺧﻴﺎل رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ 7
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در ﺳﺎل را ﺑﺮاي اﻳﺮان در
ﺳﺮ ﻣﻴﭙﺮوراﻧﺪ! در واﻗﻊ ﻛﻮﺷﺸﻲ در
ادﻏﺎم ﻧﻔﺖ در ﺻﻨﻌﺖ داﺧﻠﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻧﺸﺪ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻦ
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻴﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺮاي ﺻﺮﻓﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎم و رﻓﻊ ﻧﻴﺎز
در آﻣﺪي دوﻟﺘﻬﺎ ﻫﺪف اول وزارت
ﻧﻔﺖ واﺻﻞ ﺑﺮﻳﻦ اﻳﻦ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﺣﺘﻲ اﻗﺪام ﻣﺜﻴﺖ ﺑﺮاه اﻧﺪازي
ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ارزي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم
"ﺗﻮﺳﻌﻪ " ﻧﻴﺰ ﻛﻪ از ﻣﺎزاد درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ
ﺑﻬﺮه ﻣﻴﺒﺮد ،ﻣﻮﺟﻮدﻳﺶ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي ﺟﺎري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﺧﻮد آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻬﺎرم ﻧﻴﺰ ﻛﻪ دﭼﺎر ﺗﻴﺮ ﺧﻼص دوﻟﺖ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﻜﺎر در 22
ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﻲ
88
ادﻳﺒﻬﺸﺖ
ﺳﻌﻴﺪي"ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻔﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ
:در دوران اﺻﻼﺣﺎت روش ﻫﺎي
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار
ﻧﻔﺘﻲ ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ
10ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ از ﻣﻴﺪان ﻫﺎي
ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺘﻲ 30
دﻻر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 300
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ
وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺨﻨﺎن اﻳﻦ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ ،ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻔﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در دوره
ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﺻﻼﺣﺎت ،ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ
ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺟﻠﻮه
دادن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ،ﻣﻮﺟﺐ
اﺳﺘﻘﺮاض  70ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري ﻛﺸﻮر
ﺷﺪﻧﺪ.ﻋﺪم اﺣﺪاث ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه و ﺑﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ در ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  1376ﺗﺎ  1384و
اﺧﺘﺼﺎص ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  6ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
ﺑﺮاي واردات آن ،ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼن ﻧﻔﺖ در اﻳﻦ
دوره ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ .ﺗﻮﻗﻒ و ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻔﺘﻲ ،رﺷﺪ ﻣﻔﺎﺳﺪ
ﻣﺎﻟﻲ و رﺷﻮه دﻫﻲ در ﺑﻌﻀﻲ
ﻗﺮاردادﻫﺎ ،ﺳﻴﻄﺮه ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻛﺸﻮر از
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﻨﻔﻲ
ﺗﺒﻌﺎت
دﻳﮕﺮ
ﻛﺎرﮔﺰاران)ﻛﻪ زﻧﮕﻨﻪ ﻋﻀﻮ اﺷﺪ اﻳﻦ
ﺣﺰب ﺑﻮد ( در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮده
اﺳﺖ"
ﺣﺎل اﮔﺮ در اﻳﺮان ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻرو ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺿﺎﻣﻦ
ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﺑﻮد  ،ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ از ﻧﻔﺖ
و ﮔﺎز در ﺟﻬﺖ ادﻏﺎم در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ
ﺑﻬﺮه ﻣﻴﺠﺴﺖ .اﻣﺎ از ﭘﺎﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ دوﻟﺘﻬﺎي ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ
درآﻣﺪ ﻧﮕﺎه ﻛﺮده و ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و
ﻛﻮﺷﺸﻲ در ادﻏﺎم اﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ
در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﻧﻜﺮده و ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ،از
ﻣﻮاﻫﺐ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺮدم
ﻛﺸﻮر و ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﻣﺤﺮوم ﻛﺮده و ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﺿﺮﺑﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻲ
ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ و ﺣﺮص ﻣﺎﻓﻴﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ-ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ "ﻧﻘﺪ " ﻛﺮدن
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﻜﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﺎ
ﻫﺪردادن آن ﻣﻨﺎﺑﻊ وارد ﻣﻴﺎورﻧﺪ ﺑﻪ

ﻳﻜﻲ دو ﻣﻮردﺧﺘﻢ ﻧﻤﻴﺸﻮد .ﻣﻦ ﺑﺎب
ﻧﻤﻮﻧﻪ دو ﻣﻮرد را ﻳﺎد آور ﻣﻴﺸﻮم
ﺧﺒﺮآﻧﻼﻳﻦ  1اﺳﻔﻨﺪ  88ﮔﺰارش
ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻧﻔﺖ اﻳﺮان 24درﺻﺪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
اﻳﻦ رﻗﻢ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺪود
 48درﺻﺪ و در ﻧﺮوژ  65درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﻴﺲ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ و ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪل ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان  ،اﻳﻦ ﻋﺪد در
ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود 48درﺻﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﻮاردي ،ﺣﺘﻲ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ داراي ذﺧﺎﻳﺮي
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ اﻳﻦ
ﻋﺪد را ﺗﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ ﺣﺪود
 24درﺻﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان
ذﺧﺎﻳﺮ درﺟﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻛﺸﻮر ﺣﺪود
 ۵۶٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﺸﻜﻪ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﺪود  134ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  400ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ
ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﺪ در
ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﮔﺮ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي روز
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 48درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ اﻳﺮان ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪود  268ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  800ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﺪ
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻓﺮوش ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺮخ ۶۵
دﻻر در واﻗﻊ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮداﺷﺖ
 24درﺻﺪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﻣﺤﻞ
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﻮد ﺣﺪود  9ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
دﻻر درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺴﻮوﻻن ﻧﻔﺘﻲ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ
ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي
روز ﺑﻪ 48درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  18ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
دﻻر دراﻣﺪ ﻋﺎﻳﺪ ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺮه وري ﻏﻠﻂ و
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي
روز ﭼﻮن ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻴﻜﺮوب ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ
از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻜﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮداﺷﺖ از
ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻣﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  9ﺗﺮﻟﻴﻮن
دﻻر در آﻣﺪ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻫﺪر
ﻣﻴﺮود.زﺣﻤﺘﻜﺶ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺳﻤﻴﻨﺎر
آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ در 4
ﺑﻬﻤﻦ  88ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ را اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻴﻜﻨﺪ) ﺷﺎﻧﺎ  4ﺑﻬﻤﻦ :(88
اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺗﺎ
ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه
دارد؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﻮاد ﭘﺎﻳﻪ ،ﺑﺮاي  ۵٠٠ﻧﻔﺮ و
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﻴﺎﻧﻲ ،ﺑﺮاي  2ﻫﺰار و  200ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﺑﺮاي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ،
ﺑﻴﺶ از  200ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ :اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از
ﺻﻨﺎﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ
درﻳﺎﺑﻴﻢ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ
ﺗﻨﻬﺎ  10ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺧﺎم ،در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻳﻪ
ﺗﻨﻬﺎ  20ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل )اﻟﻔﻴﻦﻫﺎ،
آروﻣﺎﺗﻴﻚﻫﺎ و  (...و در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﻲ
ﺗﻨﻬﺎ  300ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل )اﻧﻮاع
ﭘﻠﻲاﺗﻴﻠﻦﻫﺎ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد؛ در ﺣﺎﻟﻲ
ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺘﻲ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻴﺶ از  30ﻫﺰار ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ
)اﻧﻮاع ﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻫﺎ ،ﻛﻮدﻫﺎ ،روﻏﻦﻫﺎ،
ﻟﻮازم آراﻳﺸﻲ و  (...را دارﻧﺪﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﻪ
 700ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﺎﻧﻲ  1/۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺷﻮد ،وﻟﻲ رﻗﻢ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ  ۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
اﮔﺮﭼﻪ
اﺳﺖ
ﺷﺪه
ﺑﺮآورد
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
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ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﭘﻴﺶ از آن
ﺑﺎﻻﺳﺖ ،وﻟﻲ ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ،ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ
زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ
ارزش
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ
ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖﻫﺎ،
اﻓﺰودهاي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ارزش
ﻓﺮوش ﮔﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺿﻤﻦ اﻳﻦ
ﻛﻪ آﻣﺎر اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ
ﻣﻲرود؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻜﻲ از
اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻦ
ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻣﻲزﻧﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺮاي
ﻗﺮارداد آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺷﻴﺮاز ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ
اﺳﺖ ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ ﻗﺮارداد ﻫﻨﻮز اﺟﺮاﻳﻲ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻴﺰ ﺣﺪود  40ﺗﺎ 50
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺟﺎﻟﺐ
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺮوژه 18
ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﺎن ﺑﺮاي اﺟﺮا ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪي
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻧﻔﺖ و اﻧﺮژي )  8ﻣﺮداد
 ( 87اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ  »:ﺳﻬﻢ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ در ﺻﺎدرات
 40درﺻﺪ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ
ارزش ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ
ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻرﻣﻴﺒﺎﺷﺪ «و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻧﮋاد ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ ﻧﻔﺖ در اﻣﻮر
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ )16
آذر  ،87اﻋﺘﻤﺎد (در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻲ
ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺪﻫﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻠﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ  »:ﻣﻴﺰان ﺑﺪﻫﻲ
ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ را  10ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ !! «
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺻﺎدرات
ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان  3ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ
ﺧﻮد ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﺑﺒﺎر آورده
اﺳﺖ !!"
واﻣﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﻋﺼﺮ اﻳﺮان ﮔﺰارش ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
 89ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،وي
ﺑﻪ ﺟﺎي ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 89
ﺳﻬﻮا !؟ ﻳﻚ ﻋﺪد ﺳﻲ دي ﺧﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻋﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ رﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ داد!
اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺳﻤﺒﻴﻠﻚ در واﻗﻊ ﺑﻪ زﻋﻢ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺼﺪاق ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺧﺎﻟﻲ
از ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻛﻮدﺗﺎ و ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﻲ و ﻧﺴﻠﻬﺎي
آﻳﻨﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻨﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻛﺸﻮرﺷﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دارد
ﺗﻪ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ.
زﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻴﺮ ﻣﻠﺖ
اﻳﺮان وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و ﻗﺪم وﺑﺮ
آوردن ﻓﺮﻳﺎد "ﺑﺎ رﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم
اﻳﺮان از ﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد" ﺳﻌﻲ
در ﺗﻮﻗﻒ و ﻳﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن و
ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
دارﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺳﻮراخ دﻋﺎ را ﮔﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭼﺮا
ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي
ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس واﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﻧﻴﺰ
ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ و ﺑﻬﻢ زدن
ﺗﻌﺎدل ﺻﺎردات ﺑﻪ ﻧﻔﻊ واردات و داﻣﻦ
زدن ﺑﻪ ﺳﻴﻞ ﺑﻲ ﻛﺎري در ﻛﺸﻮر،
واﺿﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ را ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ
ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻛﺸﻮر
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﻞ و ﻧﺴﻠﻬﺎي
آﻳﻨﺪه ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت اﻳﻦ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻲ آﻳﻨﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ درﻧﻴﺎﻳﺪ و اراده ﺣﻴﺎت ﺧﻮد را
اﺑﺮاز ﻧﻜﻨﺪ و ﻣﺎﻳﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﻲ
آﻳﻨﺪﮔﻲ را ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺪرت ﻣﻨﺤﻂ ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را از ﺳﺮ راه ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
آﻳﻨﺪه اش ﺑﺮ ﻧﺪارد ،ﻧﻪ از ﺗﺎك ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﻪ از ﺗﺎك ﻧﺸﺎن و اﻳﺮاﻧﻲ
اﺳﻴﺮ ﻓﻘﺮ و اﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و در ﺧﻮر
زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

ﺷﻤﺎره 744

ﺷﻤﺎره 744
ﺿﺮروت ﺑﺪﻳﻞ
اﻳﺮان ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﺪف ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺖ را
اﻳﻦ اﺻﻞ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮاﺧﻨﺎ ،ﻣﻌﻴﻦ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و روش را ﻧﻴﺰ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ.
وﻗﺘﻲ ﻫﺪف ،وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را ﺗﺎﺑﻊ
»ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ « ﻛﺮدن اﺳﺖ و ﻣﻴﺪان
ﻋﻤﻞ ،ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ اﺳﺖ ،روش
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻣﺮدم در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآﺋﻴﺪ
ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن
ﻣﺤﻞ ﮔﺮد آﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎز رژﻳﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ،ﻳﻚ
ﭘﻴﺮوزي و دو ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد:
● رژﻳﻢ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرد زﻳﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ از 50
ﻫﺰار ﺗﻦ را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻴﺪان آزادي
ﮔﺮد آورد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ ،ﺑﺴﺎ
رژﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  100ﺗﺎ  150ﻫﺰار ﺗﻦ
را در ﻣﻴﺪان آزادي ﮔﺮد آورد اﻣﺎ
ﭼﻮن ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﻴﺪان ﺷﻌﺎري
ﺑﺮ ﺿﺪ رژﻳﻢ داده ﺷﻮد ،ﻣﻴﺪان را
ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺮد و ﺟﺰ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﻃﺮﻓﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺟﺎزه
ورود ﻧﺪاد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،در ﻣﻴﺪان
آزادي ،ﻛﻢ ﺷﻤﺎري ﺑﺮ ﺿﺪ رژﻳﻢ و
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺷﻌﺎر ﻧﻴﺰ دادﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ
ﻛﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎ
رژﻳﻢ اﺑﺮاز ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻴﺪان را ﺗﺮك
ﻛﺮدﻧﺪ .ورﺷﻜﺴﺖ رژﻳﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ وﻗﺘﻲ
روز  22ﺑﻬﻤﻦ را روز ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﻛﺮد و ﻣﻴﺪان آزادي ﺷﻬﺎدت داد ﻛﻪ
رژﻳﻢ در اﻳﺮان ﺑﻲ ﻛﺲ اﺳﺖ.
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ،اﻳﻦ روز را
روز ﺟﻨﮓ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ﺗﺎزه وزﻳﺮ
ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
رژﻳﻢ اﻳﺮان درﺣﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ
دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺖ - ،واﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ
از اواﺧﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ
اﻇﻬﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺖ
 ﻧﻈﺮ او ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺰواي رژﻳﻢدر ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻲ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﭙﺎه و
دﻳﮕﺮ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮﻛﻮب رژﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم
اﻳﺮان ،در ﺷﻜﻞ اﺷﻐﺎل ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي 80
ﺗﺎ  100ﻫﺰار ﻧﻔﺮي ،در روز  22ﺑﻬﻤﻦ
ﺑﻮد.
● »رﻫﺒﺮان« ﺗﻤﺎﻳﻠﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻫﺪف را
ﭘﺎي ﺑﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺮدن »وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ« و
ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻞ را ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ ﻣﻲ
داﻧﻨﺪ ،ﻧﻴﺰ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺑﺮآورد ﺑﺎزﻫﻢ دﻗﻴﻖ ،ﺷﻤﺎر ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﺮد
آورد .اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻌﺎرﻫﺎي »ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺷﻜﻦ« ﻧﻴﺰ داده اﻧﺪ .ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﺮون
آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ
اﻧﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺮون
ﻧﻴﺎﻣﺪه اﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،در اﻳﻦ روز،
ﺧﻄﺮي ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
آﺷﻜﺎر ﺷﺪ :ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
وﺟﻪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻲ وﺳﻴﻠﻪ »ﻓﺸﺎر
از ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎﻻ« ﺑﮕﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ
ﻣﺮدم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي ﻓﺮاوان ﺑﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ
ﻣﺮدم در ﻣﺴﻴﺮي ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده
ﺑﻮد را اراﺋﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ دﻟﻴﻞ
اﻧﺘﻘﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ را اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﻛﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن »ﻋﺒﻮر از
ﻣﻮﺳﻮي« اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺠﺎي
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺳﻮي و
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ﺷﺨﺺ ﻛﺮوﺑﻲ و  ، ...ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ و اداﻣﻪ
آن ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن زﻣﺎن ﭘﻴﺸﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻋﺒﻮر ﻛﺮدن از اﻳﻦ
و آن ﻧﻴﺴﺖ ،زﻣﺎن زﻣﺎن آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ
دار ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺷﻮد :ﻣﺮدم
وﻻﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎز ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎن
آزاده ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ از دﻳﮕﺮي ﻋﺒﻮر
ﻛﻨﺪ .ﻫﺮ اﻧﺴﺎن آزاده اي ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ
در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮدن ،ﺑﺮﺧﻮرداري از
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﺑﺮﺧﻮرداري را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻘﻮط در رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت از دﺳﺖ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.
● ﭘﻴﺮوزي ﺑﺰرگ از آن ﻣﻠﺖ ﺷﺪ زﻳﺮا
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ
– ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﻮاي ﺳﺮﻛﻮﺑﺶ را در
روز  22ﺑﻬﻤﻦ ،در ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﺪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن
ﻗﺮار دﻫﺪ .در اﻳﻦ روز ،از روﺣﺎﻧﻴﺎن
ﻧﻴﺰ ﺧﺒﺮي ﻧﺒﻮد .ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮاي
ﺳﺮﻛﻮب و ﻣﺮدم ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﺮدﻳﺪي
ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ
دﻳﻦ و روﺣﺎﻧﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﺣﺘﻲ ﻧﻘﺶ
ﭘﻮﺷﺶ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎزي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﺮدم
اﻳﺮان رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ را
ﻋﺮﻳﺎن ﻛﺮدﻧﺪ و در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن
ﻗﺮار دادﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
اراده ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻇﻬﺎر
ﻛﻨﻨﺪ .رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ او
دارد آﻧﭽﻪ را ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﺮد
)اﺻﻼح رژﻳﻢ ( ﻧﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﻳﺎﻳﺪ .از
اﻳﻦ ﭘﺲ ،ﻧﻪ »ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و آري ﺑﻪ
وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم« ،در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر
ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
 – 2در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اول ،ﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻒ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .رژﻳﻢ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ از راه ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﺸﺎر و اﻳﺠﺎد ﺗﺮس
و وﺣﺸﺖ ،ﭘﻴﺮوزي ﺑﺪﺳﺖ آورد .زﻳﺮا
ﺧﻮد ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺿﺪ ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﻲ
ﺳﺎزد .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻞ را
ﻓﺮاﺧﻨﺎي ﺑﻴﺮون از رژﻳﻢ و درون اﻳﺮان
ﻧﻜﻨﺪ و زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺑﺪﻳﻠﻲ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺑﻮﺟﻮد
ﻧﻴﺎورد ،آن وﻗﺖ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﻔﻌﺎل ﻣﺮدم،
ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ،ﻓﺮو ﻣﻲ ﺧﻮاﺑﺪ .ﻛﺜﺮت
ﮔﺮاﺋﻲ از ﻗﻮت ﻫﺎي ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﺸﺮط آﻧﻜﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺪف روﺷﻨﻲ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﮕﺮدﻧﺪ .ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﺪﻓﻬﺎ از
ﺿﻌﻒ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .ﺑﻜﺎر
ﺑﺮدن دﺳﺘĤورد ﺑﺤﺚ آزاد ﻛﻠﻦ ،ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻌﻒ را ﺑﻪ ﻗﻮت ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .زﻳﺮا
ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﺋﻲ را ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻮﻟﻲ
ﻛﻪ ﻫﺪف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و
ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر را در ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد.
از ﺿﻌﻔﻬﺎي ﺟﻨﺒﺶ ﻳﻜﻲ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
ﻫﻨﻮز ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻲ در ﺗﻤﺎﻣﺖ ﺧﻮد ،در
آن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺠﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻬﺎ
و ﺗﺮدﻳﺪ ﻫﺎ و اﺑﻬﺎﻣﻬﺎ ﺿﺮور اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﻪ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻲ و ﺣﻘﻮق
ﻫﻤﮕﺎﻧﻴﺶ و اﺳﺘﻘﻼل و آزادي اﻧﺴﺎن و
ﺣﻘﻮق او ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﮕﺎن ﺑﮕﺮدﻧﺪ
و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺸﻮد و ﭘﻴﺮوزﻳﺶ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﮕﺮدد.
و ﺑﺎز ،از ﺿﻌﻔﻬﺎي ﺟﻨﺒﺶ ﻳﻜﻲ اﻳﻨﺴﺖ
ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه اي ،ﻋﻜﺲ
اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ
ﺿﺪ رژﻳﻢ و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﻫﺪف ﻳﺎ
ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ،ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ
ﺧﻮدﺟﻮش اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
رﻫﺒﺮي ﻗﻴﻢ ﻣĤﺑﻲ آن را رﻫﺒﺮي ﻛﻨﺪ.
ﻗﻮت آن ﺑﻪ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدﺟﻮش
ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪﻫﺪ
و از اﻫﻞ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭘﺲ از
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﻳﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎ و ﻓﺮاﺧﻨﺎي ﻋﻤﻞ
و روش ،در ﺑﺴﻂ دادن ﻫﺪف ﻳﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎ
و در ﺗﺼﺤﻴﺢ روش و در اﻳﺠﺎد ﺑﺪﻳﻞ،
اﻫﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﺟﺮﻳﺎن آزاد اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ،
ﻫﺪف و راه و روش و ﺑﺪﻳﻞ ﺑﺮ ﻣﺮدم،
ﺑﺪون اﺑﻬﺎم ،ﻣﻌﻠﻮم ﺑﮕﺮدﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺪﻳﻞ
واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺠﻮﻳﺪ ،ﻛﺎر ﺳﺨﻨﮕﻮﺋﻲ ﺟﻨﺒﺶ و
اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎن در ﺧﻮر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 - 3ﻫﺮﮔﺎه درس  22ﺑﻬﻤﻦ را ﻫﻤﮕﺎن
آوﻳﺰه ﮔﻮش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﺰم ﺑﺮ
اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي ،ﺟﺰم ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ
اﻳﻦ درس را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي
آﻳﻨﺪه ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺿﻌﻔﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدم،
اﻧﮕﻴﺰه اداﻣﻪ را ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ را
ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺷﺖ و دﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ،
از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎ درﺟﺎ ،اﻧﮕﻴﺰه
دﻳﮕﺮي را ﻛﻪ ﻧﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺮد،
ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻧﻴﺰ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻪ
رژﻳﻢ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺿﺪ ﺧﻮد را از راه
ﺑﻴﻜﺎر ﻛﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آورد و ﺑﺰرگ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﻣﺎﻳﻪ اي اﻓﺰون ﺗﺮ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ،اﻳﺮان را ﻓﺮا
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ رژﻳﻢ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻳﺮان
ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺖ ،رژﻳﻢ ﺑﻴﺶ
از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
اﻳﻦ رو ،ﺧﺴﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدم اﻳﺮان راه ﺣﻞ را در
ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻛﺮدن ﺟﻨﺒﺶ و زود
ﻫﻨﮕﺎم و ﻛﻢ ﺧﻄﺮ ﻛﺮدن ﻣﺮگ رژﻳﻢ،
ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺟﻨﺒﺶ را ﻫﻤﻪ روزه و ﺗﺎ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻛﻨﻨﺪ.
 - 4از ﭘﻴﺶ از ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﻫﻤﻮاره
در ﺑﺎره ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و ﻫﺪف و روش
آن اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ،
ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ام .ﺑﺤﺚ آزاد ،ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺤﺚ آزاد ﺑﻪ اﻳﻦ
ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ .ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﻴﻠﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ
ﺑﺤﺚ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮﺷﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ و روﺷﻬﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﻧﻴﺰ راه ﻛﺎري را
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ در ﺧﻮر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻢ.
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎن
دادن ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﻲ ﻫﺎي ﻋﻘﻴﻢ و ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻫﺎي ﻛﺪورت و ﻛﺴﺎﻟﺖ آور ،ﺷﺮﻛﺖ
در ﺑﺤﺜﻬﺎي آزاد ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش اﺳﺖ.
ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﻫﺎ و ﺷﻔﺎف ﻛﺮدن
ﺷﻔﺎف ﻛﺮدﻧﻲ ﻫﺎ و از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻫﻤﺴﻮﺋﻲ و ﺑﺴﺎ ﻫﻤﻜﺎري
ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻋﺒﻮر از ﻣﻨﻄﻖ
ﺗﻀﺎد و دﺷﻤﻨﻲ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺣﻴﺪ و
دوﺳﺘﻲ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ آزاد ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ روي
آورد .و
 - ۵ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري و
اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺗﺤﺎد
ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ .از
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺗﺤﺎد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
دارد ،ﻫﻢ اﺻﻞ راﻫﻨﻤﺎ و ﻫﺪف ﻳﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎ
و ﻫﻢ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ و ﻫﻢ روش و ﻫﻢ ﺑﺴﻂ
دادن اﺻﻞ راﻫﻨﻤﺎ و ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺿﺮور
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺪﺳﺖ
آﻳﺪ ﻛﻪ اﺟﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻞ راﻫﻨﻤﺎ و
ﻫﺪﻓﻬﺎ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
در ﺑﺎره اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ،در ﻧﻮﺑﺘﻲ دﻳﮕﺮ
ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ و ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ.
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ﺗﻜﺮار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ؟
و بی قيد و شرط عزيزانشان تجمع کردند.
◄ در  ٣اسفند  ، ٨٨به گزارش ھرانا،
مجيد اسدی فعال دانشجوی دانشگاه
عالمه که توسط نيروھای امنيتی سال
گذشته بازداشت و از سوی شعبه ١۵
دادگاه انقالببه رياست قاضی صلواتی به
اتھام اقدام عليه امنيت ملی از طريق
برپايی تجمعات محاکمه شده بود به تحمل
 ۴سال زندان محکوم شد.
◄ در  ۴اسفند  ،٨٨به گزارش تا آزادی
زندانيان سبز ،قاضی پرونده عبدﷲ
مومنی برای آزادی وی  ٨٠٠تومان
وثيقه صادر کرده است  .ھمسر وی در
واکنش به ميزان سنگين وثيقه مومنی
اعالم کرده است که توان پرداخت چنين
وثيقه ای را ندارند عبدﷲ مومنی که شغل
معلمی داشته و در اين مدت شغل خود را
از دست داده ھيچ گونه منبع درآمدی
نداشته و مستاجر است.
◄در ۴اسفند  ،٨٨به گزارش خبرگزاری
ھرانا ،سينا گلچين از بازداشت شدگان
روز عاشورا از سوی دادگاه انقالب به
تحمل  ٨سال حبس تعزيری محکوم شد.
◄ در  ۴اسفند  ، ٨٨به گزارش پايگاه
خبری سفير ،حدود  ١۵٠نفر از پرسنل
شھرداری اروند کنار در استان خوزستان
در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و
مزايای خود دست به اعتصاب زدند.
◄ در  ۴اسفند  ، ٨٨به گزارش
سازمان ضد اعدام کردستان ،در پی
پذيرفته شدن درخواست اعاده دادرسی
عدنان حسن پور از سوی ديوان عالی
کشور ،حکم اعدام اين روزنامه نگار به
 ٣١سال حبس تقليل يافت.

*برغم مشاھده حاصل ترور
اخالقی و برغم حکم محکوميت
دادگاه ،ترور ادامه دارد:
◄ ايو بونه ،يک فرانسوی که در کشور
خود نيز اعتباری تحصيل نکرده است،
کتابی را با عنوان »واواک در خدمت آيت
ﷲ ھا« انتشار داده است .نويسنده اين
کتاب او نيست ،گروه رجوی است .از
کسانی که ھدف از نوشتن کتاب ،از جمله
بدنام کردن آنھا بوده است ،آقايان دکتر
احسان نراقی و جھانيگر شادانلو به
دادگاه شکايت کرده اند .دادگاه تشکيل
شده و پس از شنيدن شکايات شاکيان و
شاھدان ايو بنه ،يعنی اعضای گروه
رجوی ،حکم محکوميت ايو بنه را در ١١
فوريه  ،٢٠١٠صادر کرده است.
ھرگاه قرار بر اين بود که اين گروه
از يک عمر ترور اخالقی درس بگيرد،
محکوم شدن در دادگاه فرصتی بود برای
رھا کردن اين روش و آزاد کردن خود از
خشونتی تا اين اندازه کور و ضد اخالقی.
اما زورپرست کجا و درس عبرت گرفتن
کجا؟ فکر و روش زورپرستان يکی
ھستند :زورپرست شکست مسلم را ھم
پيروزی می خواند و اين کار را با دروغ و
جعل قول و وارنه کردن واقعيت انجام می
دھد:
● در حکم دادگاه در مورد دکتر نراقی
آمده است:
»دادگاه آقای ايو بونه را بخاطر بدنام
کردن آقای احسان نراقی ،با انتشار کتابی
در باره دواير سری ايران ،محکوم می
کند .افزون بر اين ،دستور می دھد
اطالعيه زير )به ھزينه ناشر و ايو بنه تا

مبلغ  ٣٠٠٠يورو و در سه نشريه به
انتخاب دکتر نراقی( انتشار يابد:
» بنا بر حکم  ١١فوريه ،٢٠١٠
دادگاه عمومی پاريس )شعبه  ١٧جنحه –
شعبه مطبوعات( ،کريستف بارژ مسئول
شرکت انتشاراتی تيمه و ايو بونه ،مؤلف
کتاب ،بخاطر بدنام کردن احسان نراقی از
راه افترا ،در منظر ھمگان ،در برخی از
قسمتھای کتاب »واواک در خدمت آيت ﷲ
ھا« ،منتشره در آوريل  ،٢٠٠٩محکوم
شده اند«.
● در حکم دادگاه در باره جھانگير
شادانلو آمده است:
»حتی اگر اين رفتارھا که مربوط به
جھانگير شادانلو می شوند ،نادرست
باشند ،بخصوص در مورد نام انجمن
مربوطه ،و يا حتی اگر کتاب برخی
رفتارھای قابل محکوميت واواک را افشا
کند ،حرف ھايی که در مورد اين شاکی
)آقای شادانلو( زده شده به خودی خود ،
افترا نيستند.
جھانگير شادانلو می تواند بعنوان
شاکی در دادگاه حاضر شود اما وی به
دليل حکم رفع تعقيب قضايی صادره
توسط دادگاه از ھر گونه تقاضای
مجازات از محضر دادگاه معاف است.
به استناد ھمين موارد،دادگاه
کريستف بارژ،ايو بونه و شرکت
انتشاراتی تيمه را در برابر جھانگير
شادانلو به عنوان شاکی ،مسئول می
داند«.
● ايوبونه بدين خاطر که محکوم شده
است و شادانالو بدين جھت که دادگاه
واواک را يک دستگاه اطالعاتی معمولی
تصور کرده است و نه يک سازمان در
خدمت جنايت) ترور و قتل و دستگيری و
شکنجه ( و فساد و خيانت به کشور ،و
منتسب کردن او را به واواک ھتک حيثيت
ندانسته است ،تقاضای تجديد دادرسی
کرده اند.
● با وجود حکمی چنين شفاف ،در سايت
گروه رجوی آمده است:
» راي دادگاه شعبه ١٧پاريس در رابطه
با شكايت احسان نراقی
پرونده سازي و شكايت وزارت بدنام
اطالعات آخوندھا در فرانسه عليه ايوبونه
و مقاومت ايران ,بخاطر افشاي مزدوران
و شبكه اطالعات آخوندي در دادگاه
پاريس شكست خورد.
شعبة  ١٧دادگاه جنحة پاريس ,شكايت
مزدوران :جھانگير شادانلو ,منوچھر
شاللي و احسان نراقي را در اينباره كه در
كتاب ايو بونه بنام » واواك در خدمت آيت
ﷲ ھا« به غلط به مزدوري براي
اطالعات آخوندھا متھم شده اند ,رد كرد و
مزدوري آنان براي اطالعات بدنام
آخوندھا مسجل گرديد .شكايت مزدوران از
سوي شماري از ھمدستان رژيم و
اطالعات بدنام آن در فرانسه و يك
سرويس فرانسوي كه در پشت پروندة
ننگين ١٧ژوئن قرار داشت مورد حمايت
قرار گرفته بود«.
انقالب اسالمی :مبارزه با زور پرستی

يک مبارزه است .چرا که زورپرستان
يک ماھيت بيشتر ندارند .آن روز
ايرانيان استقالل و آزادی خويش را
باز می يابند که ديگر زورپرستان
صحنه گردان صحنه سياسی ايران
نباشند .از اين رو ،دفاع از حقوق
انسان ،تنھا در اعتراض به تجاوزھای
رژيم به حقوق انسانھا خالصه نمی
شود .اين دفاع می بايد عام باشد و از
ھرکسی که در حقوقش مورد تجاوز
قرار می گيرد و قربانی ترور اخالقی
می شود ،می بايد دفاع شود.

