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ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر

وﻗﺘﯽ ﻫﺪف ،اﺳﺘﻘﻼل و آزادی
ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺑﺎﻋﺮض ﺳﻼم،
ﭼﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺳﻮال زﻳﺮ را ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ:
 - 1راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻴﻄﺮﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻳﺮان ،ﺑﺮداﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ از روﺣﻴﺎت ﻓﻌﻠﻲ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم دارم
)واﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ و اﺻﻼ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻢ( اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﺣﺪي ﻛﻪ
در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﻣﺮدم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻧﻪ در ﺣﺪي ﻛﻪ ﻓﻠﺞ
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد وﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺰرگ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺟﺪي ﺑﺎﺷﻨﺪ واﻛﻨﺶ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي را
ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺘﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺸﺎري ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﻳﻚ روح ﻣﻠﻲ ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺮدم و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ از دوﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﺑﻨﺎﺣﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﺑﺮ ﺧﻮرداري ﻣﺮدم اﻛﺜﺮا از ﻗﺒﻞ در
آﻣﺪ ﻧﻔﺖ وﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ.
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New
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ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ؟

امير سليمان عظيما درگذشت

 Wﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮی ازﻧﻘﺶ ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ
از ﭘﺮده ﺑﯿﺮون ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ :ص ۴
 Wﺑﺤﺮان اﺗﻤﯽ اداﻣﻪ دارد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻇﻬﺎر آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،اﯾﺮان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ

و ﻣﺠﺎزات اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد  :ص ۵

 Wﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ رژﯾﻢ و ﺿﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮدم – ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی از راه اﻟﻘﺎء

– ﻋﻘﺪه ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ  :ص ٩
 Wﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎ ﮐﻪ از رﻫﮕﺬر اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻼﺗﺎرﯾﺎ ،از اﻧﻘﻼب ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ  :۲ -ص ١٠
 Wدر ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺸﻮده اﻧﺪ ،آزاد

اﻣﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻈﻴﻤﺎ ازروزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران دﻳﺮﻳﻨﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن در آﻣﺮﻳﻜﺎ
در ﮔﺬﺷﺖ .او از ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﻲ در راه آزادي و
اﺳﺘﻘﻼل اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه روي آورد ودر اوج ﻣﺒﺎرزات ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﻠﻲ اﻳﺮان در زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز و ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﺴﺌﻮل روزﻧﺎﻣﺔ آﭘﺎداﻧﺎ و آرﻣﺎن ﻣﻠﺖ ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ "ﺣﺰب ﻣﻠﺖ
اﻳﺮان ﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎد ﭘﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺴﻢ" ﺑﻮد.
زﻧﺪه ﻳﺎد ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻳﺎر وﻓﺎدار و ﻫﻤﺮاه ﺷﻬﻴﺪ دارﻳﻮش ﻓﺮوﻫﺮ ﺑﻮد و
ﺑﻄﻮر ﭘﻴﮕﻴﺮ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادي و ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎري
اش را ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ اداﻣﻪ داد .از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﻳﺶ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آزادي و اﺳﺘﻘﻼل اﻳﺮان
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ .رواﻧﺶ ﺷﺎد ﺑﺎد

درگذشت منصور خاکسار

اﻧﺪﯾﺸﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و زﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان و ...ﻫﺪﻓﻬﺎی اول ﺗﻌﺮض ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ص ۱۱
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﭘﺮﺳﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ در ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻨﺒﺶ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪه ﺟﻨﺒﺶ و ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺰﻋﻲ ﻛﻪ رژﻳﻢ درآﻧﺴﺖ ،ﺑﺮﺟﺎﻳﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻋﺪي ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ از آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ اداﻣﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﺎﻧﺴﻮر و آﮔﺎه ﻛﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ از رواﺑﻂ ﭘﻨﻬﺎن و ﻧﻴﻤﻪ آﺷﻜﺎر رژﻳﻢ ،ﺑﺮاي
اداﻣﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺮور اﺳﺖ .ﭘﺮﻫﻴﺰ از دروغ و دادن رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﺋﻲ از آن ﻧﻮع ﻛﻪ در  22ﺑﻬﻤﻦ داده ﺷﺪ .روﺷﻦ ﺳﺨﻦ ،ﭘﺮﻫﻴﺰ از
زﻧﺪاﻧﻲ ﺷﺪن در ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ ﺟﺒﺎر و ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ اﺧﻼق از ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد .ﻧﺴﻠﻲ ﻛﻪ در  22ﺑﻬﻤﻦ  57ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ را
ﺑﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،آﻧﻬﻢ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دو اﺑﺮ ﻗﺪرت وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭼﻴﻦ و اروﭘﺎ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ از رژﻳﻢ ﺷﺎه ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻧﺴﻠﻲ ﺷﺠﺎع و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد .اﻧﺪﻳﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن آزادي ﺑﻮد .ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ،ﺑﺎ رژﻳﻤﻲ در ﺣﺎل ﻧﺰع روﺑﺮو اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎج ﻣﻲ دﻫﺪ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از او در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .اﻣﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺷﺠﺎﻋﺖ و دراﻳﺖ
ﻻزم را ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي ﺑﻴﺎﺑﺪ .ﺧﻮد را در »ﺿﺪﻳﺖ ﺑﺎ  «...ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻜﻨﺪ .ﺑﻴﺎن آزادي را اﻧﺪﻳﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻛﻨﺪ و ﻗﻮاﻋﺪي را ﺑﻜﺎر
ﺑﺮد ﻛﻪ اداﻣﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
در ﻓﺼﻞ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،واﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪي را ﻣﻲ آورﻳﻢ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ﻣﻴﺎن ﺧﻤﻴﻨﻲ و دﺳﺘﻴﺎران
او و رﻳﮕﺎن و ﺑﻮش ،دو ﻧﺎﻣﺰد ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻮاه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،1980اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺘﻬﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن را از ﻣﺎﻫﻴﺖ رژﻳﻢ ﺣﺎﻛﻢ
آﮔﺎه ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .آﻧﻬﺎ را از ﺷﺪت و وﺳﻌﺖ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ آﮔﺎه ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
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ژاﻟﻪ وﻓﺎ

ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺤﻘﻖ

 77درﺻﺪ اﺗﻼف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق در اﻳﺮان
اﮔﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ از ﺧﻮد ﺳﺌﻮال ﺑﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﭼﻪ اﺗﻼف
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي را ﺑﺒﺎر ﻣﻲ آورد و ﻳﺎ اﺻﻮﻻ از ﺑﺮق ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ روش ﻏﻠﻂ را اداﻣﻪ
دﻫﻴﻢ؟ ،ﭘﺎﺳﺦ زﻳﺮ را از راه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻳﻢ:
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻗﺼﺪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اي ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﺧﺘﻴﺎر
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﻢ .ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺼﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰارﺷﻲ از وﺿﻊ ﻓﻌﻠﻲ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق در اﻳﺮان اراﺋﻪ ﻛﻨﻢ و در آن ،درﭘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺤﺮان
اﻧﺮژي ،ﺑﻪ راه ﺣﻠﻬﺎي ﺑﻴﺮون آﻣﺪن از اﻳﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﭙﺮدازم .اﻣﺎ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪاد زده ،ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن و
ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،ﻫﺮ اﻣﺮ واﻗﻌﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ دارد،
اﻳﻦ ﮔﺰارش ،در ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻨﻲ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﺧﻮد را ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

در ﺻﻔﺤﻪ 14

ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۸۹آﯾﯿﻨﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻈﺎم در
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺮان ۳-
ﺗﻮرم و رﻛﻮد ﺗﻮرﻣﻲ دو وﻳﮋه ﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮدﺟﻪ 89
در ﺷﻤﺎره  1اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻴﻬﺎي ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
 1389از ﺣﻴﺚ در آﻣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﺛﻮق و ﻃﺮح ﻫﺎي
ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻢ و در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻄﻮر
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮدﺟﻪ  89ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ
در ﺑﺎره ﻧﻔﺖ در دوﻟﺘﻬﺎي ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و در اﻳﻦ ﺷﻤﺎره،
ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻻﻳﺠﻪ ﺑﻮدﺟﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻈﺎم ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻴﻬﺎي
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮرم زاﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻛﻮد و ﻧﻴﺰ ﻛﺴﺮي
ﺑﻮدﺟﻪ و دﻋﻮاي دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ از ﻧﻘﺪي ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮق ﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ و ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ارزي ﻣﯿﭙﺮدازم.
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ﻣﻨﺼﻮر ﺧﺎﻛﺴﺎر ﻣﺒﺎرزه دﻳﺮﭘﺎ ،ﺷﺎﻋﺮي ﺗﻮاﻧﺎ و اﻧﺴﺎن ﻓﺮزاﻧﻪ و
ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ در ﺗﺒﻌﻴﺪدر  27اﺳﻔﻨﺪ در ﺳﻦ  71ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺟﻬﺎن را ﺑﺪرود
ﮔﻔﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﻛﻮدﺗﺎي  28ﻣﺮداد  32ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي وروﺷﻨﻔﻜﺮي ﻛﻪ
در آﺑﺎدان ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ورزش و ﺳﻴﻨﻤﺎ و ﻓﻴﻠﻢ
در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن آﺑﺎدان ﺣﺮف اول راﻣﻲ زد و زﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎري
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﺑﺎدان ﻣﻠﻐﻤﻪ اي اﺳﺖ از زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻟﺮي و
اﻧﮕﻠﺴﻲ و ...ﺑﻨﺎم زﺑﺎن آﺑﺎداﻧﻲ درآﺑﺎدان ﺑﻨﻴﺎدﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .آﺑﺎدان
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻛﺘﻲ آن ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎزار ﻣﻜﺎره اي ﺑﻮد
از ورزش ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ اﻳﺮان ﺣﺮف ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺖ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﻳﺰ دﻫﺪاري  ،ﺣﻤﻴﺪﺑﺮﻣﻜﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ
ﺟﺎﺳﻤﻴﺎن،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎ و ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺻﻔﺮﻳﺎن ،ﻛﺮاﻣﺖ ﻧﺪﻳﻤﻲ،
ﺑﺎﺑﺎﺧﺎن ﻣﺤﻘﻖ زاده ،وﻳﻠﻴﺎم آداﻣﺰاده ،آﺑﺮاﻫﺎم ﺧﺎﭼﺎﻃﻮرﻳﺎن،
ﺟﻮاد ﺻﻔﺎﺋﻲ ،ﺷﺎﻫﺮخ زاوش ،ﺑﺮادران ﻧﺴﻴﻢ  ،ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ و
ﺳﺮوش ﻧﮕﻬﻴﺎن ،ﻣﻨﺼﻮرﻫﻔﺖ ﻟﻨﮓ،ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﺴﻦ زاده ،ﺟﺎﺳﻢ زاده
و ....از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﺐ ﺷﻄﻲ ،اﺣﻤﺪآﺑﺎدي و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺘﻲ ...و ﺣﻮﻣﻪ
ﻋﺮب ﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﺸﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ " ارج و ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ " » ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺴﺎﻫﻞ« ﻋﻤﻼ ﺑﻴﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ،زﺑﺎن ﻫﺎ
و ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺮدم آﺑﺎدان ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ زن
ﻫﺎ و ﻣﺮدﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺧﺎﻟﻪ ،ﻋﻤﻮ ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﻛﺎﻛﺎ و وﻟﻚ
ﺑﻮدﻧﺪ!! درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﭼﻨﺪ » ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وﺗﺴﺎﻫﻞ« درﺗﻐﺎﺑﻞ و ﺗﻨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﺼﻮرﺧﺎﻛﺴﺎر ،ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪري وﺟﻨﻮﺑﻲ از
ﺧﺎﻧﻮاده زﺣﻤﺘﻜﺶ ﻛﺎرﻛﺮي ﺑﻮد .او در ﻣﺒﺎرزه ﺑﻲ اﻣﺎﻧﺶ ﺑﺎ رزﻳﻢ
ﻛﻮدﺗﺎ» ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻌﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻠﻜﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﺳﻨﺪﻳﻜﺎﻳﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮاره ﺣﻀﻮري ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺖ .او
از ﻫﺮ روزﻧﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ
ﻛﺮدن دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﺮد .ﺗﻼش او در راﺳﺘﺎي ﻣﺒﺎرزات
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﻮم ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اواﻳﻞ دﻫﻪ ي  40در آﺑﺎدان در اﻣﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و دﺧﺎﻟﺖ ﺳﺎواك در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازآن ،ﺑﺮاي اﻛﺜﺮﻧﺴﻞ
ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻣﺒﺎرزﺟﻨﻮب ﺑﻴﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ اﺳﺖ«.
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از  29ﻣﺎرس ﺗﺎ  11آﭘﺮﻳﻞ 2010

ﺷﻤﺎره  9 746ﺗﺎ  22ﻓﺮوردﻳﻦ 1389
اﻳﻦ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺑﻌﻠﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺿﻌﻒ
رژﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﺎﺗﻮان از ﺳﺮﻛﻮب ﺣﺮﻛﺖ
ﻣﺮدم )در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ وﺳﻴﻊ وﺷﺎﻣﻞ
اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ وﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 - 2ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ اﺻﻄﻼح »اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻮر« رﺳﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺜﻼ ﭼﻴﻦ
را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ
ﻛﺸﻮر ﺟﺰﻳﻲ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ودر ﺿﻤﻦ ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻣﻀﺮ ﻳﺎ ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه ﺑﻮدن دو ﺳﻮم
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﻨﻮﻧﻲ در ﺟﻬﺎن را ﻧﺸﺎن
ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.
 - 3ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ آزادي
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻗﺪرت ،ﻛﺎﻣﻼ ﺻﺤﻴﺢ وﺣﺘﻲ
ﻣﻘﺪس اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﻛﻪ از آن
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ)اﮔﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺪه آل
ﮔﺮاﻳﻲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ از واﻗﻌﻴﺎت و دوري از
ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺒﺎرزﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن
ﻫﻤﻜﺎري در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻼ ﻣﺼﺪق ﻳﺎ اﻣﻴﺮ
ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺎ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ وﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮده اﻳﺪ و ﻛﻼ
ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ آزادي واﺳﺘﻘﻼل و
ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻري ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻛﻢ و
ﺑﻴﺶ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ.
 - 4اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻫﻢ ﻫﺪف ﻗﺮار داد و
آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال
ﭘﻴﺶ ﻣﻴĤﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ اﺷﻜﺎل دارد ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ را اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﻢ و در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ را ﭘﻴﮕﻴﺮي
ﻛﺮده و ﭘﺲ از دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
دﻧﺒﺎل ﺣﻘﻮق ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮ ﺑﺮوﻳﻢ.
ﻣﺜﻼ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ آزادي ﺑﻴﺎن و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺣﻖ
اﻧﺘﻘﺎد و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺑﻘﻴﻪ ﺣﻘﻮق،
ﻣﺜﻞ آزادي ﭘﻮﺷﺶ وﻧﻔﻲ اﻋﺪام
وﺣﻘﻮق اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﻳﺎن
و.....ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻮارد اﻫﻢ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻘﻴﻪ
ﺣﻘﻮق ﻫﻢ راﺣﺖ ﺗﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ
اﺳﺖ.
 - 5ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي
اﻃﺮاف ،ﺗﻔﺎوت ﺷﮕﻔﺖ آوري دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺷﻮد .در اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﻪ
وﭘﺎﻛﺴﺘﺎن واﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻋﺮاق وﺗﺮﻛﻴﻪ
وآذرﺑﺎﻳﺠﺎن وﻫﻨﺪ و ﺣﺘﻲ اردن و ﻣﺼﺮ
اﺣﺰاب ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻌﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺗﺎ ﺣﺪودي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺣﺰاب اﺳﺖ .آﻳﺎ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ وﻋﻠﺖ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ آن ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ-اﺣﻤﺪ
ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ:
 – ۱ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اول :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯽ
ﻃﺮﻓﯽ ﻓﻌﺎل ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ،در ﺣﻀﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻣﺠﻠﺲ آﻟﻤﺎن و
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺤﺚ،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدم و ،در اﯾﻦ روزﻫﺎ ،در
ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎز ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ،
ﺑﺮاﺻﻞ ﻣﻮازﻧﻪ ﻋﺪﻣﯽ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
درآﯾﻨﺪ ،ﻓﺸﺎر ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و راﺑﻄﻪ
دوﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﺎ ﻣﻠﺖ در ﺟﻨﺒﺶ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،رژﯾﻢ
ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﮐﺮدن ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در
اﯾﺮان ،ﻣﺮدم اﯾﺮان را در ﺗﺮﺳﯽ ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻢ

وﻗﺘﯽ ﻫﺪف ،اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻢ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ:
 zﺑﻠﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ،ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺑﻮدﻧﺸﺎن
در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر از
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،اﻓﺰوده
اﺳﺖ.
 zﺑﻠﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ،رژﯾﻢ ﻧﻘﺶ
ﻗﺸﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎ و ﮐﺴﺮ
ﺑﻮدﺟﻪ )ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺶ از درآﻣﺪ( را ﺑﮑﺎر
ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮدارد و ﮐﺸﻮر را از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺮای آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ را ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺒﺐ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﺑﮕﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮای واردات ﮐﻤﺘﺮی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و
داﺋﻢ در ﺑﯿﻢ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
 zﺑﻠﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ
رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺎ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﺎرﺟﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ .ﺳﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ از
ﮐﺸﻮر  -ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮاﻧﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ و رژﯾﻢ
آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ، -ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﻦ ،ﺑﻄﻮر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺧﻮﯾﺶ از رژﯾﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺑﺪل ﮐﺮده
اﺳﺖ .روﺷﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺷﺪت
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ،ﺷﺪت ﻧﺎاﻣﻨﯽ را ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج ﺑﺎ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از
ﺷﺪت ﺗﺮس ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ
آﻧﻬﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺪت ﻧﺎاﻣﻨﯽ
را ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
 zﺑﻠﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﭼﻮن ﻗﺪرت )=
زور( ﻧﻘﺶ روزاﻓﺰوﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و رژﯾﻢ ﺧﻮاﺳﺖ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادی را»ﻻاﺑﺎﻟﯽ ﮔﺮی« و
ﻣﺘﺄﺛﺮ از »ﻫﺠﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده
ﻫﺎی ﺿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای
ﺣﯿﺎت ﻣﻠﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺤﺮان ﺳﺎزی
و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان – ﮐﻪ رژﯾﻢ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﺪان ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ –
ﺟﺰ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رژﯾﻢ در ﺑﺴﺘﻦ ﻓﻀﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻓﺮآورده ﻫﺎی
ﺿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ زور ،ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ،ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﺐ
ﻧﺨﻮرد ،ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ درآﯾﻨﺪ ،ﻣﯿﺰان
ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و رژﯾﻢ از اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ
ﺳﻠﻄﻪ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﻀﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎزﺗﺮ و ﺗﺮﺳﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ و

اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﻧﯽ رژﯾﻢ
در ﻣﺤﻮر ﮐﺮدن ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻤﺘﺮ و
ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ زﺣﻤﺘﮑﺶ اﯾﺮان ﺑﺮای
ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر اﻓﺰون
ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم را
ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه دوﻟﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
در ﺧﻮر ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ و ﺗﺎﯾﻤﺰ و ...ﭘﺮده از
ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ،ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ »اﯾﺮان« و ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﺮﻏﻢ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ »اﯾﺮان« ،در
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﻇﺮف  ۱۰ﺳﺎل ،از
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و
ﮐﻤﮏ ۱۰۷ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺎ »اﯾﺮان« ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﮐﺮده اﻧﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ
اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮی
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ،
ﻣﺠﺎزات اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻪ اﺛﺮی ﺟﺰ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭼﭙﺎول ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ دادن و ﺳﺨﺖ ﺗﺮ
ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه
ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ ﻧﻪ در ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﮐﺮدﻧﯽ ،ﺟﻨﺒﺶ
را ﺑﺎزﻫﻢ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﻏﻔﻠﺖ از واﻗﻌﯿﺘﻬﺎﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ:
 zﻫﺮﮔﺎه ﻫﺪف ﻣﺠﺎزات اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻘﺼﺪ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ راﺑﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ
دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج ،دوﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادی
اﺳﺖ ،ﻣﺠﺎزات اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻣﮑﺎن در
اﺧﺘﯿﺎر ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺠﺎزات ،اﯾﻦ
دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ آن را ﺑﺮ
زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺻﺪام ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﺮاﻗﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮای
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ،ﮐﺮد.
 zﭼﻮن ﻫﺪف ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﭘﺲ در راﺑﻄﻪ
ﻗﻮا ،دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد
و ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
دوﻟﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺷﺪت واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﺖ
ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﺖ
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 zﻣﺮدم ﮐﺸﻮر را از دو ﺣﻖ ﺑﻨﯿﺎدی
ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه او اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﻏﺎﻓﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
زﯾﺮا ﺣﻖ اﺳﺘﻘﻼل در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
و ﺣﻖ آزادی در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ
را ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮدن،
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯽ ﻫﺪف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﻓﺮو ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺪ .ﻣﺪﻋﯿﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﯽ را در
ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﺪان ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و
وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ دو
ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﺷﻔﺎف ﺗﺮ
ﺑﮕﺮدد.
 zﻫﻢ اﮐﻨﻮن ،در اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﯾﮏ ﻣﻘﺎم
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ از ﻟﺰوم ﺗﺠﺰﯾﻪ اﯾﺮان ﺳﺨﻦ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در

ﺟﻠﺴﻪ ،ﺑﺮای او ﮐﻒ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻣﺮ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﯾﺮان،
اﺳﺮاﺋﯿﻞ »ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮزاﺋﯿﮑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ« را
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﻗﺮاری
اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﺮار داده
اﺳﺖ ،اﻣﺮ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان
دوﺳﺘﺎن وﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ راﺳﺖ
راه اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﯿﭽﮕﺎه از
آن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ.
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ وﻃﻦ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ را
ﻏﺼﺐ ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﻣﺮدم اﺟﺎزه
داﺷﺘﻦ وﻃﻦ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ،از رﻫﮕﺬر
ﺑﺤﺮان ﺳﺎزی رژﯾﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد
ﺗﺒﻬﮑﺎرش ،ﺟﺮأت و ﺟﺴﺎرت آن را
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ از
ﺗﺠﺰﯾﻪ اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ .در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺘﺎن
ﯾﺎﻫﻮ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در
ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ
ای – اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺎز
دارد .آن ﻣﻘﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯽ
داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮ زﺑﺎن آوردن ﺳﺨﻨﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﯿﻒ و ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ ،آب ﺑﻪ
آﺳﯿﺎب رژﯾﻢ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯽ رﯾﺰد .رﻓﺘﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻗﺒﺎل
ﺟﻨﺒﺶ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن
ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮدن
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،رﻓﺘﺎر دوﻟﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رژﯾﻤﯽ ﭼﻮن رژﯾﻢ
ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎز ﺣﯿﺎﺗﯽ
دارد .و ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻘﻼ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﺠﺎزﺗﻬﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان وﺿﻊ
و اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ،ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺮ وﺿﻊ و
اﺟﺮای ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ راﺳﺖ راه اﺳﺘﻘﻼل و
آزادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎم ﻣﺪاﻓﻌﺎن
اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان،
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
اﻣﮑﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻋﻤﻞ ﺑﺮای
ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺗﻮان ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ اﻗﺪام ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان راﺑﻲ اﺛﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺮدم
اﯾﺮان ،در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ از
ﺑﯿﺮون ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ – و ﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮ –
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .در درون ﻣﺮزﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﮔﺴﺴﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ،
ﺣﯿﺎت ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد و
ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮان از آن ﺳﻮد ﻧﻤﯽ
ﺑﺮد .ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﻣﻠﯽ،
رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از
ﺧﻄﺮ رﻫﯿﺪ.
 – ۲ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دوم :ﭘﺮﺳﺶ دوم
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ:
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 .۲٬۱دو دﻟﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ،
ﺑﺮ ﻧﺎرﺳﺎ ﺑﻮدن اﺻﻄﻼح اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ،ﯾﮑﯽ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و
دﯾﮕﺮی اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ،ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﻟﯿﻠﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪ
و ﭼﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد را از ﺻﻔﺖ
»ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر« ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎی رژﯾﻢ
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺎﻧﻊ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﺑﮕﺮدد .راﺳﺘﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و
ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﺑﮑﺎر ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻔﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ،
اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
ﻟﯿﺒﺮال ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ
ﻧﯿﺰ وارد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ .از
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ دروازه ﻫﺎی
ﭼﯿﻦ ﺑﺎز اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﺻﺎدرات و
دروازه ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎز اﺳﺖ ﺑﺮ روی
واردات.
 .۲٬۲اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر و در
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﻗﺪرت ﻣﺤﻮر اﺳﺖ .از
رﻫﮕﺬر اﻗﺘﺼﺎد و ﻧﻪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ –
ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﻗﺘﺼﺎد رژﯾﻢ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ
– اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮاز اول ﺟﻬﺎن ﺑﮕﺮدد .در
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ،درآن ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺛﺮ ﻣﻨﺶ و روش ﻣﺼﺪق ﺑﺮ
ﺟﻨﺒﺶ اﻣﺮوز ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ،
آﻗﺎی ﺟﻤﺸﯿﺪ اﺳﺪی ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ﮐﻪ از رﻫﮕﺬر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن،
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن
ﭼﯿﻨﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻓﻘﺮ
ﮔﺴﺘﺮ اﺳﺖ؟ وﻗﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮕﺸﺖ .اﯾﻨﮏ در ﻣﻘﺎم
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﭘﺎﺳﺦ آن
ﭘﺮﺳﺶ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ دﻫﻢ زﯾﺮا ﺑﮑﺎر
ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ:
 ۳/۲ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮدن در واﻗﻊ ﺳﻠﻄﻪ
ﻣﺎوراء ﻣﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ،در
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎوراء
ﻣﻠﯽ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن را زﯾﺮ
ﺳﻠﻄﻪ ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺧﻮر ﮐﺮدن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﭘﯿﺶ،
آﯾﻨﺪه را ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ اﻓﺰا اﺳﺖ زﯾﺮا
 zﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ در
اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺰان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ،زﻣﺎن ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
 zﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﺨﻮر ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﺴﻠﻬﺎی
آﯾﻨﺪه ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 zﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دوﺳﻮم
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را
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ﺷﻤﺎره  9 746ﺗﺎ  22ﻓﺮوردﻳﻦ 1389
آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﻓﻘﺮ ﮐﯿﻔﯽ و ﻧﯿﺰ
ﮐﻤﯽ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﺪاران
و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺟﺎﻧﺪاران و
ﮔﯿﺎﻫﺎن( ،ﻓﻘﺮ را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 zﺑﻠﺤﺎظ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎ در
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن،
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﺮ
زده را ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﺪوده
ﻫﺎی ﺛﺮوت زده را ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
 zﻣﺎورائ ﻣﻠﯽ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺮﮐﻪ را ﺑﮑﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف
ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آﻧﻬﺎ را از
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :اﻣﺮوز،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﻮرس ﻓﺮآورده
ﻫﺎی ﻣﺸﺘﻖ ﺑﮑﺎر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
 zو ﭼﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻟﯿﺒﺮال ،ﻣﺪار
ﺑﺎز ﻣﺎدی ↔ ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﺎدی ↔ ﻣﺎدی ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ،
از رﻫﮕﺬر ﻣﺼﺮف اﻧﺒﻮه ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﻣﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻣﺎدی ﺑﺮ
ﻣﯽ آورده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﭘﻮﯾﺎﺋﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ از ﭘﻮﯾﺎﺋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
اﺣﺴﺎس ﻓﻘﺮ ،ﺣﺘﯽ ﻧﺰد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان
ﻧﯿﺰ ،ﻣﺪام رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﻬﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ،
 zاﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ و ،ﺑﺪﯾﻦ
ﮐﺎر ،آن را از ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺒﺮ ،ﺑﻄﻮر روز اﻓﺰون،
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و
ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ ،ﻏﺎﻓﻞ و ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ
ﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﻣﻬﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ در ﻣﻘﯿﺎس
ﺟﻬﺎن ،ﻣﺎورائ ﻣﻠﻲ ﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگ
ﺑﮑﺎر اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در رﺷﺪ
ﻣﺘﻮازن اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر در
ﺟﻬﺎن ﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو،
ﭼﺎره ﮐﺎر ،ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎ
ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﻣﺎوراء ﻣﻠﯽ ﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺪار ﺑﺎز
ﻣﺎدی ↔ ﻣﻌﻨﻮی ،از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده
ﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺑﮑﺎﻫﺪ ،ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ
ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ،ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎی درﺧﻮر
ﺑﺠﻮﯾﺪ و آن را ،ﺑﻪ روش ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺑﻪ
اﺟﺮا ﮔﺬارد .از ﻓﻘﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺑﮑﺎﻫﺪ و از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺟﺎﻧﺪاران و
ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی
ﺑﺸﺮی ،ﺑﮑﺎر رﺷﺪ ﻫﻤﺂﻫﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ
ﺑﮕﯿﺮد.
 – ۳ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮم :ﺑﺮداﺷﺖ
ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در
ﺑﺎره ﻫﺪف ﺷﺪن اﺳﺘﻘﻼل و آزادی،
ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮم او اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶ
ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺪرت ﻫﺪف ﺑﮕﺮدد ،ﺳﺮ و
ﮐﺎر آدﻣﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه
ﻫﺪف آزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ
آدﻣﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻧﺪارد .اﯾﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎوﺟﻮد
اﯾﻦ ،ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﺮای دادن ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﻐﺘﻨﻢ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرم:
 zاﺳﺘﻘﻼل و آزادی ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪف
ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﻢ دو ﺣﻖ ﻣﻠﯽ و ﻫﻢ دو
ﺣﻖ ﺑﻨﯿﺎدی اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻻﯾﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ،ﻫﺪف ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ۱۲
اﺻﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ دوﺑﺎر اﯾﻦ اﺻﻮل،

وﻗﺘﯽ ﻫﺪف ،اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﻣﯽ ﺷﻮد؟
در دو ﻧﻮﺷﺘﻪ ،آورده ﺷﺪه اﻧﺪ- ،
ﭼﻮن از ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻪ
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺧﺬ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺳﻪ ﺑﺎر
ﻣﯽ ﺷﻮد – ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺎﯾﺪه ﺗﮑﺮار ،ﯾﮑﺒﺎر
دﯾﮕﺮ ،آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ آورم:

 – 1ﻫﺮﻛﺲ ﺧﻮد ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﻫﺪاﻳﺖ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ :ﭘﺲ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻘﻼل در
ﺗﺼﻤﻴﻢ و آزادي در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺗﺼﻤﻴﻢ
را دارد.
 – 2ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ذاﺗﻲ ﺣﻴﺎت او
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 – 3ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ از دو ﺣﻖ ﺑﻨﻴﺎدي
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﺣﻘﻮق
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 .اﻳﻦ اﺻﻞ،
ﺑﺨﺼﻮص ،ﺑﻜﺎر ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻧﺴﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻌﻨﻮي ،ﺑﺎ ﻣﺪار ﺑﺎز ﻣﺎدي
↔ ﻣﻌﻨﻮي ،ﻣﻲ آﻳﺪ.
 -6اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺟﺮﻳﺎن آزاد ﺑﺠﻮﻳﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪن ﻗﻮﻟﻬﺎ و ﭘﻴﺮوي از
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎﺷﺪ.
 – 7اﺻﻞ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﺮ
دﻳﮕﺮي وﻻﻳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺎ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ ،وﻻﻳﺖ
ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﻘﻮق و ﺑﺮادر-
ﺧﻮاﻫﺮي و ﺑﺮاﺑﺮي اﺳﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ارزﻳﺎب
و ﻣﻨﺘﻘﺪ.
 – 8در اداره اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﺻﻞ ﺷﻮرا
اﺳﺖ .وﻧﻴﺰ،
 – 9در ﺗﺼﺪي اﺟﺮا  ،اﺻﻞ ﺑﺮ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ) ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻري ﺷﻮراﺋﻲ ( و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت،
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺮﻳﺎن اﺳﺖ.
 – 10ﻗﻀﺎوت ﺑﺮاي آزاد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺶ
از ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﻛﺮدﻧﺶ ﺑﻪ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ،
ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ دو ﻫﺪف را ﻣﻴﺴﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
 – 11اﺻﻞ ﺑﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺑﺮاي
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي دﻳﻦ .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ اﻳﻦ ،راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎد
دﻳﻨﻲ و راﺑﻄﻪ او ﺑﺎدﻳﮕﺮ ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ وﻓﻖ اﻳﻦ اﺻﻞ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺎي دﻳﺮوز و اﻣﺮوز ،ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ و
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ و ﻗﺪرت ﻫﺪف ﺑﻮده و
ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ را
ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺟﺒﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻛﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،راﺑﻄﻪ ﺑﻨﻴﺎد← اﻧﺴﺎن
← ﻗﺪرت ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ
راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ↔ ﺑﻨﻴﺎد ↔ رﺷﺪ در
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﺑﺪﻫﺪ.
 – 12وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻜﺎرم اﺧﻼق
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و ﻛﺮاﻣﺖ و
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻧﺪاران و
ﻃﺒﻴﻌﺖ

 zدوﻟﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل،
دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ای ﺟﺰ وﻻﯾﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ
ﻫﺪف ﺷﺪن اﺳﺘﻘﻼل و آزادی،
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ وﻻﯾﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ
ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻗﺪرت .ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار،
ﻫﺪف ﺷﺪن اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ،از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی
ﻗﺪرت را ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

دوﻟﺖ رﻫﺎ از ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻗﺪرت
و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم،
دوﻟﺘﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪار ،ﻧﻤﺎد اﺳﺘﻘﻼل و
آزادی و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﻘﻼل و
آزادی و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،وﻗﺘﯽ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی
ﻫﺪف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ دوﻟﺖ
و ﺗﺼﺪی ﺳﻪ ﻗﻮه آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن
ﻣﺮدم ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﺎد ﻧﻤﯽ رود ﮐﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی
ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﯽ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 – ۴ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎرم :ﭘﺮﺳﺶ
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ اﺷﮑﺎﻟﯽ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی
ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ در
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ،
ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ در ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎرم
ﺧﻮد ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﮐﻪ ﻣﺜﺎل آورده اﺳﺖ ،از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻫﺎ ﯾﺎ
ذاﺗﯽ ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ وﺿﻊ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﻫﻤﻮاره ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق وﺿﻌﯽ ﺑﺠﺎی
اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ ،ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎرض
دارﻧﺪ ،آن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﺮان ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ،اﻏﻠﺐ ﺣﻘﻮق وﺿﻌﯽ
ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻧﻪ ﺣﻖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺿﺪ ﺣﻖ ﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ذاﺗﯽ ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا و ﺑﻌﻀﯽ را
اﺟﺮا و ﺑﺮﺧﯽ را اﺟﺮا ﻧﮑﺮد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،دو ﺣﻖ اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺼﻤﯿﻢ و
آزادی در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ را
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮد .ﭼﺮا
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ در
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺘﻘﻼل داری اﻣﺎ
آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را
ﻧﺪاری ،در ﺟﺎ ،او از اﺳﺘﻘﻼل ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﭼﻮن آزادی
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﺪارد ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
در رژﯾﻢ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ،
ﻣﺜﺎل ﺑﺎرز ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن اﯾﺮاﻧﯿﺎن از
اﺳﺘﻘﻼل در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ و آزادی
در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺖ .ﭼﺮا
ﮐﻪ »ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن« ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ،
ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪ،
اﺳﺘﻘﻼل رأی دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﮔﺰﯾﺪه از
ﺳﻮی »ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن« و ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .اﻣﺎ دﻗﺖ را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ »ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن« ﺑﺮای آن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ را ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل رأی دﻫﻨﺪه را از
او ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻓﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ در دﯾﻦ ،ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ،ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺣﮑﻢ ﺻﻐﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻧﮑﺮده و
ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﺳﺘﻘﻼل رأی
و آزادی در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻮع رأی ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﻧﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺮی ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ اﮔﺮ

ﺻﻐﯿﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارد ﮐﻪ ﺑﺰرگ و
رﺷﯿﺪ و ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻘﻼل و
آزادی ،ﺗﻮاﻧﺎ ﺷﻮد ،ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺻﻐﯿﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﭘﯿﺮوان
زور ﭘﺮﺳﺖ و ﺟﺎﻫﻞ ارﺳﻄﻮ – ﺑﺪﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ آراء
او ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ – ﻧﻪ از رﻫﻨﻤﻮد ﻗﺮآن
آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن
دو ﺣﻖ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و دﯾﮕﺮ
ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺎ ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ
اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﮑﺎر و اﺑﺪاع و ﺧﻠﻖ ﺑﺎﯾﺪ
رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ »ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را
رﻫﺒﺮی ﮐﻨﺪ« و ﻧﻪ از ﺗﺤﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ آﮔﺎﻫﻨﺪ و ﻧﻪ
زور ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
دﺳﺖ ﮐﻢ ﺧﻮد را از ﺣﻘﻮق و
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ ،ﻋﺰت آزادﮔﯽ را از
دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ذﻟﺖ
زورﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ از
اﯾﻦ دو ﺣﻖ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪاﺋﯽ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺣﯿﺎﺗﻤﻨﺪی
ﻫﺮﮐﺲ را ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻞ او ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
اﮔﺮﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دو ﺣﻖ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ
ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ
اﻧﺴﺎن از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ،
وﻟﯽ از اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و ﺣﻘﻮق
ﻣﺎدی  -ﻣﻌﻨﻮی ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﯿﺎت
او ﻧﯿﺰ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ
ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﮕﺮدد ،درﺟﺎ ،ﻣﯽ
ﻣﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ،اﺳﺘﺒﺪاد ﺿﺪ
ﺣﯿﺎت اﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﺒﺐ ﻏﻔﻠﺖ اﻧﺴﺎن
از ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد و او را
ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯿﺮاﻧﺪن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 – ۵ﻧﻈﺮ و ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮﺳﺶ
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ ،اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﭘﺎﺳﺦ را
ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ :ﺷﮑﻞ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﯾﮑﯽ
ﮔﺮداﻧﺪ .در ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻪ
ارﺗﺶ ﺑﺮ دوﻟﺖ ،ﺣﺰب ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ
ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮐﻪ
دوﻟﺖ از ﺳﻠﻄﻪ ارﺗﺶ رﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ،
ﺣﺰﺑﻬﺎی ﺻﻮری ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ
رﻓﺘﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﺣﺰاﺑﯽ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻨﻮز ﺻﻮری
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ،
ﺣﺰﺑﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻮرت و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺤﺘﻮا
دارﻧﺪ.
ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﺳﺎﺧﺖ دوﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادی اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
دوﻟﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم
ﻧﯿﺴﺖ و از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ،
ﻧﻘﺶ ﺣﺰب ﻧﯿﺰ واروﻧﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ
اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ،
ﺣﺰب ﻫﺎ از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻫﺎ و »ﻣﻨﺎﻓﻊ«
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در رژﯾﻤﻬﺎی
اﺳﺘﺒﺪادی ،ﺣﺰب ﻫﺎ دو ﮐﺎر را
ﺗﺼﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ﺻﻮرت ﻣﻘﺒﻮل
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻣﻬﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺮدم.
از ﺟﻬﺘﯽ دﯾﮕﺮ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی
ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری و ﺗﺤﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻟﯿﺒﺮال ،ﺣﺰب ﻫﺎ دو
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دﺳﺘﻪ اﻧﺪ :ﺣﺰﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮاﻓﻖ و
ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﺮ دو ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ –
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺰب ﯾﺎ ﺣﺰﺑﻬﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺪف ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ
اﺳﺘﺒﺪادﯾﺎن ،اﻧﺪازه اﺳﺘﺒﺪاد را وﺟﻮد
داﺷﺘﻦ و ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺣﺰب،
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﺨﺖ اﺳﺖ
وﻗﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺟﺮم اﺳﺖ.
اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻗﺘﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﻔﯽ »ﻣﺤﺎرب« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد .از آﻧﻬﻢ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
وﻗﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺮم و
ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﺟﺮم ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺣﺰب ﮐﺎﻣﻼ ً ﺻﻮری و ﻧﻘﺶ آن ،ﻣﻬﺎر
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﻣﻠﺖ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮ و ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﮔﺮدد و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ روز اﻓﺰون ﺳﺒﺐ
ﺳﻘﻮط آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ،
در ﺗﺼﺪی دوﻟﺖ ،اﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ از آﻧﻬﻢ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
وﻗﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ از اﻣﮑﺎن
ﺑﺮاﺑﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽ ﺷﻮد .زﯾﺮا وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﻔﯽ
ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺴﺎد ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
و اﺣﺰاﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮاﻓﻖ و
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﮏ در وﺿﻌﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،رژﯾﻢ اﯾﺮان را
ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﺗﺮﯾﻦ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ،
ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ،رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﺗﺮ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ از راه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ
دو و ﺣﺬف ﯾﮑﯽ از دو اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت
داده اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻣﻨﻔﯽ را ﻣﺤﺎرب ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻣﺜﺒﺖ را ﻧﯿﺰ دارد در ﺷﻤﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از
»ﺷﺨﺼﯿﺖ« ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻮاﻓﻖ
را ﻧﯿﺰ از ﺷﻤﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺧﺎرج و در
ﻋﺪاد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺴﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،در
ﻓﺮاﮔﺮد ﺳﻘﻮط ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺸﺮط اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻦ و وﺳﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﺪف
روﺷﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ
ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار و ﺗﺮﺟﻤﺎن وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺛﺒﺎت  ،را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺮوز ،ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻣﺮوز ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎﺷﺎن ﮐﺪاﻣﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﮑﺎر ﺑﺮﻧﺪ .در ﭘﯿﺎم ﻧﻮروزی ،وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺮوز را ﺑﺮ ﺷﻤﺮده
ام .در ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ
ﭘﺮدازم.
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ﺷﻤﺎره  9 746ﺗﺎ  22ﻓﺮوردﻳﻦ 1389
در ﻓﺼﻞ دوم ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﮔﺮد آورده
اﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﺎزه از ﭘﺮده ﺑﻴﺮون اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و
ﺑﻠﺤﺎظ ﺗﺤﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ اﻳﺮان،
واﺟﺪ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﺘﻤﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ
اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮاﻧﻴﺎن را از ﺷﺪت ﺧﻄﺮي آﮔﺎه
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان در ﻣﻌﺮض آﻧﺴﺖ.
در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،ﺧﺒﺮﻫﺎﺋﻲ را ﮔﺮد آورده
اﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و »ﺗﺪاﺑﻴﺮ رژﻳﻢ« و ﺷﺴﺘﺸﻮي
ﻣﻐﺰي از راه اﻟﻘﺎء و درون ﺑﻬﻢ رﻳﺨﺘﻪ رژﻳﻢ
و ﻋﻘﺪه ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ و اﺛﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺑﺮ
ﭘﻨﺪار و ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و...
در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ،ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻓﻬﺮﺳﺖ
اﺳﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﺮان را آورده اﻳﻢ.
در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺧﺒﺮﻫﺎ و داده ﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي را ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﺗﻮرم در راه و ﺑﺎز
ﺑﻮدن دروازه ﻫﺎ ﺑﺮ روي اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺳﻠﻄﻪ
ﺟﻮ و ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻛﺸﻮر و ﻓﺴﺎد در
رژﻳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺮد آوري ﺷﺪه اﻧﺪ.
و در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ،ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن را از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ
ﮔﺬراﻧﻴﻢ .ﻧﻮروز ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺠﺎوز رژﻳﻢ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن در اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ:

ﻧﻜﺎت دﻳﮕﺮي ازﻧﻘـﺶ
ﻛﻴﺴــﻴﻨﺠﺮ و اﺳــﺮاﺋﻴﻞ
در اﻛﺘﺒﺮﺳـــﻮرﭘﺮاﻳﺰاز
ﭘﺮده ﺑﻴﺮون ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎي ﺣﺎﻣﻞ
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ و وزﻳﺮ دﻓﺎع ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺳﻘﻮط
ﻛﺮد .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  30ﺳﺎل ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﻤﺐ ﮔﺬاري
ﺷﺪه ﺑﻮده و اﻳﻦ دو ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺐ و
ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻣﺮ
دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ از ﭘﺮده ﺑﻴﺮون اﻓﺘﺎد و آن اﻳﻦ
ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﻳﻦ دو،
ﻛﻴﺴﻴﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎل رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻳﻦ دو در
ﺑﺎره ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮده
اﺳﺖ.
و در ﺷﻤﺎره ﭘﻴﺶ ،ﺑﻪ اﻃﻼع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﭽﻲ ،ﺟﺎﺳﻮس اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻛﻪ
در اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ و اﻳﺮان ﮔﻴﺖ ﻧﻘﺶ
داﺷﺖ ،ﻣﺮد .روﺑﺮت ﭘﺎري ﻣﻘﺎﻟﻪ اي در
ﺑﺎره ﻧﻘﺶ او اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ واﺟﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ:

دﯾﺪارﻫﺎی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ﺑـﺎ
ﻧﺨﺴـــﺖ وزﯾـــﺮ و وزﯾـــﺮ
دﻓــﺎع ﭘﺮﺗﻘــﺎل ﺑﻬﻨﮕــﺎم
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ای ﮐـﻪ
اﮐﺘﺒـــﺮ ﺳـــﻮرﭘﺮاﯾﺰ ﻧـــﺎم
ﮔﺮﻓــﺖ و ﻗﺘــﻞ اﯾــﻦ دو
ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ:
 ۳۰ Wﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،در  ۴دﺳﺎﻣﺒﺮ
 ،۱۹۸۰ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺳﺎﮐﺎرﻧﺮﯾﻮ،
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و آدﻟﯿﻨﻮ اﻣﺎرو دوﮐﻮﺳﺘﺎ،
وزﯾﺮ دﻓﺎع ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻘﻮط
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ دو ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻃﻮل  ۳۰ﺳﺎل ۸ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و واﭘﺴﯿﻦ

ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ؟
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،در  ۲۰۰۴ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺒﯽ
ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ
ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﮐﺸﺘﻦ اﯾﻦ دو ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ارﺳﺎل ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻪ
اﺳﻨﺎدی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ،۱۹۸۰ﭘﺮﺗﻘﺎل
ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﻠﺤﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ،در  ۱۵ﻧﻮاﻣﺒﺮ
 ،۱۹۸۰ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن رﯾﮕﺎن
ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻮش ﺑﻪ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ او ،ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ ،ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎل
رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮ دﻓﺎع
ﭘﺮﺗﻘﺎل دﯾﺪار ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﺪار،
دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﻗﺘﻞ اﯾﻦ دو اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ دﯾﺪار ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ای ﻧﯿﺰ
در  ۲اﮐﺘﺒﺮ  ،۱۹۸۰ﺣﺪود  ۳ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﯿﺶ از ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در ﺗﻬﺮان
)اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ( ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺳﻔﺮ
ﮐﺮده و ﺑﺎ وزﯾﺮ دﻓﺎع ﭘﺮﺗﻘﺎل در ﺑﺎره
ارﺳﺎل اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده
اﺳﺖ .در ﺧﻮر ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 zدر  ۲دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۱۹۸۰ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب رﯾﮕﺎن ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ ،وزﯾﺮ دﻓﺎع ﭘﺮﺗﻘﺎل
از رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﭘﺮﺗﻘﺎل در ﺑﺎره
ارﺳﺎل اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺳﺌﻮال ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﭘﺎﺳﺦ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد
ارﺗﺶ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،در  ۴دﺳﺎﻣﺒﺮ،
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ ﺣﺎﮐﯽ
از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ در  ۵دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ
از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮ
دﻓﺎع ،از ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﻠﺤﻪ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در  ۲۲ژاﻧﻮﯾﻪ  ،۱۹۸۰دو روز ﺑﻌﺪ
از ﺷﺮوع رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری رﯾﮕﺎن و
آزاد ﺷﺪن ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ،
اﺳﻠﺤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻪ اﯾﺮان
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻓﺘﺎده
اﻧﺪ ،ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﺷﺎل ارﺗﺶ
ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﮐﻮﺳﺘﺎ ﮔﻮﻣﺰ ،ﮐﻪ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺮﺗﻘﺎل از  ۱۹۷۴ﺗﺎ ۱۹۷۶
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ درﯾﺎﺳﺎﻻر ﭘﯿﻨﻬﺮﯾﻮ دو
آزودو ﮐﻪ در  ،۱۹۷۵ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻮد ﻋﺎﻣﻞ ارﺳﺎل اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ .دو ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺮوه
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ »ﮐﻤﺎﻧﺪوِی دﻓﺎع از ﺗﻤﺪن
ﻏﺮب ) (Codecoﺷﻬﺎدت داده اﻧﺪ در
ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری در
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ.
 zرﯾﮑﺎردو ﺳﺎ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪز ،وزﯾﺮ داراﺋﯽ
اﺳﺒﻖ ﭘﺮﺗﻘﺎل و وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﻋﻠﺖ ﻗﺘﻞ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮ دﻓﺎع
ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ارﺳﺎل اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .او در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد،
 ، The Crime of Camarateﻫﺪف
از ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮدن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﮐﺸﺘﻦ وزﯾﺮ
دﻓﺎع ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا دا
ﮐﻮﺳﺘﺎ ﻣﺪارﮐﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ ارﺗﺶ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻪ
ارﺳﺎل ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .ارﺳﺎل اﺳﻠﺤﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن دو
ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،رﯾﮕﺎن و ﺑﻮش ،ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﻠﺤﻪ ارﺳﺎﻟﯽ از
اﻧﺒﺎر ﻧﺎﺗﻮ ﺧﺎرج و ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
 zاﺳﻨﺎد ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺎﺟﺮای اﯾﺮان ﮔﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻧﻘﺶ
واﺳﻄﻪ را در ارﺳﺎل اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ :از ﻓﺮودﮔﺎه
ﻟﯿﺴﺒﻮن ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان
ارﺳﺎل و ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺘﯽ ،در اﺧﺘﯿﺎر
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ﮐﻨﺘﺮاﻫﺎی ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮا ﻗﺮار داده ﻣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 zﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺑﻨﯽ ﺻﺪر از اﮐﺘﺒﺮ
ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ و ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ .اﻣﺎ آن زﻣﺎن،
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺟﺰ ﮐﻢ ﺷﻤﺎری ،اﻓﺸﺎﮔﺮی
او را ﭘﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در
 ،۱۹۹۱ﮔﺎری ﺳﯿﮏ ،ﻣﺴﺌﻮل اﯾﺮان در
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،در
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﺗﺮ ،ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را در ﺑﺎره
اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ اﻧﺘﺸﺎر داد و روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺖ.
 zﻃﺮﻓﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در  ۳اﮐﺘﺒﺮ  ،۱۹۸۰ﺑﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮ ﮐﻪ در اﻓﺘﻀﺎح اﯾﺮان ﮔﯿﺖ
ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎد ،ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺎم او در
اﯾﻦ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﭘﺮﯾﺮا Pereira
ﺑﻮده اﺳﺖ.
 zﺳﺮﻫﻨﮓ ﻫﻮﮔﻮ روﺷﺎ ،رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ
دا ﮐﻮﺳﺘﺎ ،وزﯾﺮ دﻓﺎع ﻣﻘﺘﻮل ،در
 ،۲۰۰۷ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را اﻧﺘﺸﺎر داده
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،او از دﯾﺪار
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ در  ۲اﮐﺘﺒﺮ ۱۹۸۰
ﺑﺎ داﮐﻮﺳﺘﺎ ،وزﯾﺮ دﻓﺎع ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﭘﺮده
ﺑﺮ ﻣﯽ دارد .ﺧﺒﺮ اﯾﻦ دﯾﺪار ﻫﯿﭽﮕﺎه
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻫﻮﮔﻮ روﺷﺎ
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :وزﯾﺮ دﻓﺎع ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ
ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ دﯾﺪار ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺑﻪ دﯾﺪار او ﻣﯽ آﯾﺪ .و ﻣﻦ ،ﮐﻤﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻢ و
در ﺑﺮاﺑﺮ درب وزارت دﻓﺎع ،اﺗﻮﻣِﺒﯿﻞ
ﺣﺎﻣﻞ ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ رﺳﯿﺪ و ﻣﻦ او را ﻧﺰد
وزﯾﺮ دﻓﺎع ﺑﺮدم .ﺧﻮد روی ﺣﺎﻣﻞ او
ﭘﻼک دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺪاﺷﺖ .ﯾﮏ
اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس راﻧﻨﺪه او ﺑﻮد و
ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎزﻫﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎس ،ﻫﻤﺮاه
او ﺑﻮد .دﯾﺮﺗﺮ ،دﻗﯿﻖ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ،در ۲۶
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،وزﯾﺮ دﻓﺎع در ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع
دﯾﺪار ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻣﻬﻢ  ۲اﮐﺘﺒﺮ
ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع
ارﺳﺎل اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد.
داﮐﻮﺳﺘﺎ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﻨﺠﺸﻬﺎی اﻓﮑﺎر ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه و
ﻧﺎﻣﺰد اﯾﻦ ﺣﺰب ،روﻧﺎﻟﺪ رﯾﮕﺎن،
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
آورد .ﻫﺮﮔﺎه او ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﻣﻦ) ،ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ( را
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ،در آﻏﺎز
زﻣﺎﻣﺪاری رﯾﮕﺎن ،ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺗﻬﺮان ،آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ،او ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻪ اﯾﺮان
اﺳﻠﺤﻪ ﻧﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺪﻫﺪ .و
ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ،ﺑﻪ داﮐﻮﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖ زده
ﺑﻪ او ﮔﻮش ﻣﯽ داد ،ﮔﻔﺖ :اﺳﻠﺤﻪ از
ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ،در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﯾﻮﻧﺎن ،ﺑﻪ
ﺑﻨﺪر ﺳﺘﻮﺑﺎل در ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺣﻤﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ،در  ۲اﮐﺘﺒﺮ  ،۱۹۸۰ﯾﻌﻨﯽ
در روزﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ
ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻃﺮف اﻳﺮان
ﺑﺪاﻧﺪ ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه ﻫﺎ اﺳﺖ ،از وزﯾﺮ دﻓﺎع
ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان
اﺳﻠﺤﻪ ﻧﻔﺮوﺷﺪ .در  ۱۹اﮐﺘﺒﺮ ۱۹۸۰
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در  ۴ﻧﻮاﻣﺒﺮ،
رﯾﮕﺎن و ﺑﻮش ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ،در  ۱۵ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻪ
ﭘﺮﺗﻘﺎل ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ ،ﺳﻔﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ
اﯾﺮان ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .وزﯾﺮ دﻓﺎع از
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
و دو روز ﺑﻌﺪ ،ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ،
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد!

اﻣﺎ ﭼﺮا وزﯾﺮ دﻓﺎع از رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد
ارﺗﺶ در ﺑﺎره ارﺳﺎل اﺳﻠﺤﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﻫﻨﮏ ﻫﻮﮔﻮ روﺷﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺴﺖ:از  ۲۵آورﯾﻞ
 ۱۹۷۴ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ در
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﻮد.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ

در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺪرﻛﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﺣﺎﻛﻲ
از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻴﺴﻴﻨﺠﺮ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ از آزاد
ﺷﺪن ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ،در آﻏﺎز رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري رﻳﮕﺎن ،ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد .ﻣﺤﺾ
ﻓﺎﻳﺪه ﺗﻜﺮار ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از
ﻧﻮﺷﺘﻪ روﺑﺮت ﭘﺎري ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ 13
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2009را ﻛﻪ در ﺷﻤﺎره 737
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ درج اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻣﻲ
آورﻳﻢ:
٭ﮔﻮي ﺑﻠﻮرﻳﻦ ﻛﻴﺴﻴﻨﺠﺮ:
ﮐﻮﭘﻠﻦ ،اﻓﺴﺮ ﺳﯿﺎ ،در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺗﻮداری ﺑﺨﺮج ﻣﯽ داد .ﺣﺎل
آﻧﮑﻪ ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ در ﺷﻤﺎر ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ وﻗﺘﯽ آزاد ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﮕﺎن
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ واﻟﺘﺮ ﮐﺮوﻧﮑﺎﯾﺖ
 Walter Cronkiteﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ دراز
ﮔﻮﯾﻨﺪه اﺻﻠﯽ  CBSﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ،ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮوﻧﮑﺎﯾﺖ ،ﮔﺰارﺷﻬﺎﺋﯽ را ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  CBSﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎ در ﺑﺎره ﺷﺐ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎی
اﻓﮑﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ دو ﻧﺎﻣﺰد،
آرای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .ﻟﺴﻠﯽ
اﺳﺘﺎل ،ﺧﺒﺮ ﻧﮕﺎر  CBSﮔﺰارش ﮐﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﺎدف ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل روز
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ،اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﻧﺎراﺿﯽ از ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﺮ را ﺑﺮآن داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ
رﯾﮕﺎن رأی دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽ آورﻧﺪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮوﻧﮑﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﻫﻨﺮی
ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ .ﮐﺮوﻧﮑﺎﯾﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،در
اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد» :رﯾﮕﺎن ﺑﮑﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ رود و
ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.
او ﺷﺮط ﻣﯽ ﺑﻨﺪد ﮐﻪ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ﮐﻤﯽ
ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری رﯾﮕﺎن،
آزاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺨﻦ او اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺎ آﻏﺎز رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری رﯾﮕﺎن آزاد
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ،ﭘﯿﺶ ﮔﻮﺋﯽ
ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ و در ۲۰
ژاﻧﻮﯾﻪ  ،۱۹۸۱ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ
رﯾﮕﺎن ،ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ آزاد ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﯿﺰ واﻧﻤﻮد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ رﯾﮕﺎن
ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﺮد و ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ آزاد
ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ ،در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی و ﭼﻨﺪ
و ﭼﻮن آزاد ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ﻧﺎﻇﺮی ﮐﻪ از
دور ﻧﻈﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺒﻮد .از آﻏﺎز،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﭼﯿﺲ ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﺎن
ﺑﺎﻧﮏ ،داوﯾﺪ راﮐﻔﻠﺮ ،ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد،
دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﻮد.
راﮐﻔﻠﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪار ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻮد و
ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورد اﺟﺎزه ورود
ﺷﺎه را ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮای درﻣﺎن
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎﻧﺶ ،ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :در ﻛﺘﺎب ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي،

ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻚ
ﻣﺤﻘﻖ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن
ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ در ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﻪ
ﻣﺪاواي ﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺑﻴﻤﺎري او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﻤﺎري
ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ ﻛﺎﻧﺎداﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه
ﺑﺮاﺳﺘﻲ ﻗﺼﺪ ﻣﺪاواي ﺷﺎه ﻣﻲ ﺑﻮد ،ﻣﻲ

ﺑﺎﻳﺪ او را ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﭘﺰﺷﻚ
ﻛﺎﻧﺎداﺋﻲ را ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه او ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺷﺎه
را ﺑﻪ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺮده اﻧﺪ زﻳﺮا ﻃﺮح
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي را ﺑﻪ اﻳﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده و از
ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮﻓﻬﺎي ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد ،ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ
ﻃﺮح اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻂ اﻣﺎم
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻃﺮاﺣﺎن ﻃﺮح ،ﻫﻨﺮي
ﻛﻴﺴﻴﻨﺠﺮ و راﻛﻔﻠﺮ ،ﭘﺲ از دﻳﺪار ﺑﺎ اﺷﺮف
ﭘﻬﻠﻮي ﺑﻮده اﻧﺪ:

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات راﮐﻔﻠﺮ ،ﻧﻘﺶ
ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ اﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ،در ﻋﻠﻦ،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﺗﺮ،
ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺤﻮه اداره ﺑﺤﺮان اﯾﺮان
را اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ،راﮐﻔﻠﺮ ﻧﯿﺰ از
ﻃﺮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ
آورد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺪن ﺷﺎه ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺎ ورود ﺷﺎه ﺑﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ رادﯾﮑﺎل را در ﺗﻬﺮان
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ را
اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ و اﻋﻀﺎی آن را ﺑﻪ
ﮔﺮوﮔﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﮐﻮﭘﻠﻨﺪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اش ﺑﺎ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ،
در ﻃﻮل ﺳﺎل )از ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ﺗﺎ
روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﻣﺮﯾﮑﺎ( ،ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ،ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻘﺶ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﻮد .ﮐﻮﭘﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ،ﻣﻦ و ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ
و آرﺷﯿﺒﺎﻟﺪ روزوﻟﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻨﮕﺎم در
ﺳﯿﺎ ﺑﻮد ،ﻗﻮﯾﺎ ﺑﺎور داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺎن ﺿﻌﻔﯽ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان و
ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ ،ﻗﺪرت
اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ« .
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :داود ﻛﻤﻴﭽﻲ

ﺟﺎﺳﻮس اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻛﻪ در دو ﻣﺎﺟﺮاي
اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ و اﻳﺮان ﮔﻴﺖ ﻧﻘﺶ
داﺷﺖ و ﭘﻴﺎم اﻳﺮان ﮔﻴﺘﻲ ﻫﺎي اﻳﺮان
)ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و( ...
ﺑﺮاي ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮده ﺑﻮد )ﻫﺮﮔﺎه
اﻣﺮﻳﻜﺎ از دوﻟﺖ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ
ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺸﻨﺪ( ،ﻣﺮد.
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ،روﺑﺮت ﭘﺎري ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ در ﺑﺎره اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮده و اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺗﺎ اﻣﺮوز
رﻫﺎ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﺣﺎوي ﻧﻜﺎت
ﺗﺎزه اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ:

روﺑﺮت ﭘﺎری:

ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در

ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ

و اﯾﺮان ﮔﯿـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ
درﮔﺬﺷــﺖ داوﯾــﺪﮐﯿﻤﭽﯽ

ﺟﺎﺳﻮس ارﺷﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ:

 Wدر  ۱۵ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻣﺮگ داود ﮐﯿﻤﭽﯽ ،ﺟﺎﺳﻮس ارﺷﺪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺣﺎوی اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ:
 zاﻣﺮ ﻣﻬﻤﯽ روی داد و ﺑﺮ ﺟﻬﺖ
ﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﻈﯿﺮ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ و واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺪان
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪﻧﺪﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن
را ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪی ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ
ﺣﺘﯽ ﭼﭗ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ،
ﭘﺮداﺧﺖ .در  ۸ﻣﺎرس  ،2010داود
ﻛﻴﻤﭽﻲ ،ﺟﺎﺳﻮس ارﺷﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻣﺮد.
ﺗﺤﻘﻴﻖ از او در اﻳﻦ ﺑﺎره ،ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺑﺎز از دﺳﺖ رﻓﺖ .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺖ او و ﻛﺎرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .از ﻛﺎرﻫﺎي او در
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺒﺪﻫﺎي اﻓﺮﻳﻘﺎ و ﻧﻴﺰ
اﺳﻠﺤﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﺳﺖ
راﺳﺘﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي ،ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ
ﺷﺪ زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ
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ﺷﻤﺎره  9 746ﺗﺎ  22ﻓﺮوردﻳﻦ 1389
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ،از ﭼﻨﺎن ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ .و ﺻﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ،ﻧﻘﺶ او در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ،
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﺑﻪ زﯾﺎن ﮐﺎرﺗﺮ و ﺑﺴﻮد
رﯾﮕﺎن ،دو ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل
 ،۱۹۸۰ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪ.
ﮐﯿﻤﭽﯽ ،ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ،در ﮐﺘﺎب
ﺧﻮﯾﺶ» ،ﮔﺰﯾﻨﺶ واﭘﺴﯿﻦ« ﮐﻪ در
 ،۱۹۹۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮای
ﻣﻬﻢ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ را ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮕﯿﻦ ،از
اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺗﺮ و ﺑﺴﻮد رﯾﮕﺎن،
ﻫﺪﻓﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن از آن
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﮕﯿﻦ ﻧﯿﺰ )از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﮐﺘﺒﺮ
ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ ﺳﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺮد .ا.ا( ﯾﻌﻨﯽ
اراﺿﯽ اﺷﻐﺎﻟﯽ در ﺟﻨﮓ  ۱۹۶۷را از
آن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﮐﺎرﺗﺮ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ
ﮐﺎر او ﺑﻮد.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ

ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ
اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ را ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻬﺎ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺑﻬﺎ را ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ
و ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻧﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎﺳﺮﻋﺮﻓﺎت ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﺑﻪ اﻳﺮان آﻣﺪ و
ﺧﻤﻴﻨﻲ را از »ﻃﺮح آﻛﺎردﺋﻮن« آﮔﺎه
ﻛﺮد .اﻣﺎ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ
اﻳﺮان و ﻋﺮاق اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ،در ﺧﺮداد 60
ﻛﻮدﺗﺎ ﻛﺮد .ﻃﺮح آﻛﺎردﺋﻮن ،ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن و ﺑﺮﭼﻴﺪن ﺑﺴﺎط
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﻲ ﺑﺨﺶ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ از ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ درآﻣﺪ.

 zدر  ،۱۹۷۸در ﮐﻤﭗ داوﯾﺪ ،ﮐﺎرﺗﺮ
ﺑﮕﯿﻦ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮐﺮد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺻﻠﺢ را ﺑﺎ اﻧﻮر ﺳﺎدات ،رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری وﻗﺖ ﻣﺼﺮ ،اﻣﻀﺎء ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮآن ،ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎزﭘﺲ
داده ﺷﺪ .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﮐﺎرﺗﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
از ﺷﺎه اﯾﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و رژﯾﻢ او را
ﻣﺒﺎرزان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدﻧﺪ .و
ﭼﻮن ﮐﺎرﺗﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﺮای
ﺑﯿﺎﯾﺪ،
ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﺑﻪ
درﻣﺎن
رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎی اﯾﺮان ،ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ در
اﯾﺮان را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻋﻀﺎی
ﺳﻔﺎرت را ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺎرﺗﺮ و رﯾﮕﺎن ﻧﺎﻣﺰد ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﯿﻤﭽﯽ ،در ﮐﺘﺎب »ﮔﺰﯾﻨﺶ
واﭘﺴﯿﻦ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﻦ ﻫﻢ از
ﺧﻄﺮ و ﻫﻢ از ﻓﺮﺻﺖ آﮔﺎه ﺑﻮد .او
ﻓﺎش ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﮕﯿﻦ و ﮐﺎرﺗﺮ،
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﮐﺎرﺗﺮ ﺟﺎﻧﺐ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽ داﺷﺖ و ﺑﮕﯿﻦ از
آن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ،در ﺻﻮرت ﺗﺠﺪﯾﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ،او اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮐﻨﺪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ در ﺟﻨﮓ
 ۱۹۶۷را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﯿﭽﯽ ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ » :ﺑﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﺗﺮ را
ﺑﺪﺳﺖ ﻗﺼﺎﺑﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ در واﺷﻨﮕﺘﻦ
ﺑﺴﭙﺎرد .آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دو رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری )ﮐﺎرﺗﺮ و اﻧﻮرﺳﺎدات(
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی
اﺷﻐﺎل ﺷﺪه در  ،۱۹۶۷از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار
دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻘﺸﻪ ،در ﺧﻔﺎ و ﺑﺪون اﻃﻼع
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮد را
از راه ﻓﺮﯾﻔﺘﺎری ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﺑﮕﯿﻦ
ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺎرﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻮد ،ﭼﻮن دور دوم رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری او اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان
ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و

ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ؟
ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه
داﺷﺘﻨﺪ و آن ﮐﺎرﺗﺮ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﻨﻬﺎن
از اﺳﺮاﺋﯿﻞ او ﺑﺎ ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺑﻮد .ﻫﺮﮔﺎه
ﮐﺎرﺗﺮ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،۱۹۸۰ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ،
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ داد
ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮﯾﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﺎر
ﺳﻮم ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮد،
ﺗﺮﺳﯽ ﻫﻢ از ﻻﺑﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺖ«.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﻬﺎر ،۱۹۸۰
ﺑﺎ
ﺧﺼﻮﺻﯽ،
ﺑﻄﻮر
ﺑﮕﯿﻦ،
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺎﻣﺰد
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻧﻬﺎ رﯾﮕﺎن ﺑﻮد.
ﮐﺎرﺗﺮ زود درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮕﯿﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
 zدر  ،۱۹۹۲ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﮐﺎرﺗﺮ
و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺗﻮﻃﺌﻪ
درﺑﺎره
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﻧﺘﺨﺎب او ﭘﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﺎرﺗﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ:
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻫﺎ
را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه دوﺳﺖ
ﻋﺮﺑﻬﺎ ﮔﺸﺘﻪ ام .ﺑﺮژﻧﺴﮑﯽ ،ﻣﺸﺎور
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺗﺮ ﻧﯿﺰ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای،
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻬﻨﮕﺎم
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺎرﺗﺮ آﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮕﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎ ً ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ
دﻫﺪ رﯾﮕﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد.
 zاﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ :اﯾﻨﮏ ﻣﺪارک
ﻓﺮاواﻧﯽ در دﺳﺘﻨﺪ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﭼﻮن ﺑﮕﯿﻦ داﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه
ﻫﺎ ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺷﺪ و ﺑﺎﺗﻔﺎق ،ﺑﺎ
رﻫﺒﺮان اﯾﺮان ،ﭘﻨﻬﺎن از ﮐﺎرﺗﺮ ،وارد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺪف از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ  ۵۲ﮔﺮوﮔﺎن ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ
آزاد ﻧﺸﻮﻧﺪ .داوﯾﺪ ﮐﯿﻤﭽﯽ ﺷﺎﻫﺪ
ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﻦ
ﻣﻨﺎش ،ﺟﺎﺳﻮس دﯾﮕﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﻟﺪ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﮐﯿﻤﭽﯽ را راﺑﻂ
ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮕﯿﻦ و ﺳﺮان ﺳﯿﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،از
ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﻮش ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ژرژ
ﺑﻮش زﻣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﯿﺎ ﺑﻮد .ﭘﺲ از
آﻧﮑﻪ رﯾﮕﺎن ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
و ﺑﻮش ﻣﻌﺎون او ﺷﺪ ،از اﯾﻦ دو
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮان ﺳﯿﺎ ،ﻣﯿﻞ
ﮐﻮﭘﻠﻨﺪ ﺑﻮد .او ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﻮش ﺗﺸﮑﯿﻞ داده
ﺑﻮد .او از ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﯿﺰار ﺑﻮد زﯾﺮا او را،
در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﻤﭙﻠﻨﺪ در ﮐﺘﺎب
ﺧﻮد The Game Player ،ﮐﻪ در
 ۱۹۸۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ
ﮐﻪ او و ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان ﺳﯿﺎ ﻃﺮﺣﯽ را
ﺑﺮای رﻫﺎ ﮐﺮدن ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﺎ ﯾﮏ دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ،
رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺳﯿﺎ،
ﺟﯿﻤﺲ آﻧﺠﻠﺘﻦ ،در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
آﻧﺠﻠﺘﻮن ﺟﺎﺳﻮس اﻓﺴﺎﻧﻪ ای اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ رواﺑﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ
داﺷﺖ .او ﻣﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺳﺎد در
ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار داد و اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮔﻔﺖ:
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﻤﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده
اﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ...ﮐﻮﭘﻠﻨﺪ در
 ۱۹۹۱ﻣﺮد ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻧﺎم آن اﻓﺴﺮ
ﻣﻮﺳﺎد را ﻓﺎش ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻦ ﻣﻨﺎش ﮐﻪ
از ﻣﺎﺟﺮا اﻃﻼع داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،او را
داود ﮐﯿﻤﭽﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ» :داود ﮐﯿﻤﭽﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻤﺖ

رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﺳﺎد ،ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ )ﺑﺎ
ﮐﻮﭘﻠﻨﺪ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ( ﺑﻮد .ﮐﻤﯿﭽﯽ و
ﮔﺮوه ﮐﻮﭘﻠﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ ای ﺑﺎ دو ﺑﻌﺪ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ...
 zدر اواﺧﺮ ﻓﻮرﯾﻪ  ،۱۹۸۰ﺳﯿﺪ
ﻣﻬﺪی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﺳﺘﺎده اﯾﺮان ،وارد
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ .ﺑﻦ ﻣﻨﺎش ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :او
ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻫﻤﮑﻼس ﺑﻦ
ﻣﻨﺎش ﺑﻮد ،او را از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺑﺮﺳﺮ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ آﮔﺎه ﮐﺮد .ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺑﻦ ﻣﻨﺎش ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوه ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻮﭘﻠﻦ
آﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای
ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺳﻄﻪ ارﺳﺎل
اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در واﻗﻊ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن رﯾﮕﺎن
ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و آزاد ﺷﺪن
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮑﻬﺎ ،اﺳﻠﺤﻪ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪاﮐﺮد.
 zﺳﺎﻧﺴﻮر اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮر ﭘﺮاﯾﺰ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﺷﺪ ﺑﺪاﻧﺤﺪ ﮐﻪ دوﮔﻼس ﺑﺮﻧﮑﻠﯽ،
ﺗﺎرﯾﺦ دان ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ
اﻋﺘﺮاف ﻣﻬﻢ در ﺑﺎره اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،آن را ﺑﺎز ﻧﻨﻮﺷﺖ :در
اواﺳﻂ دﻫﻪ  ،۱۹۹۰ﮐﻪ او ﻣﺸﻐﻮل
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره »ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﻌﺪ از
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری« ﺑﻮد ،در دﯾﺪار
ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت ،رﻫﺒﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد.
ﻋﺮﻓﺎت ﺑﺮآن ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎره ﻧﻘﺶ
ﺧﻮد در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ ،اﻋﺘﺮاف
ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺮ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮی ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ از آن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻢ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ،۱۹۸۰
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻦ وارد ﻋﻤﻞ ﺑﺸﻮم
ﺗﺎ ﮐﻪ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در ﺗﻬﺮان،
ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﻣﺮﯾﮑﺎ آزاد ﻧﺸﻮﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﺎﺑﻪ ازاﺋﯽ را
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﻋﺮﻓﺎت
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ.
ﺑﺴﺎ از روی ﺳﺎدﮔﯽ ،ﺑﺮﯾﻨﮑﻠﯽ اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺷﮕﻔﺖ را در ﻣﻘﺎﻟﻪ ،در
اواﺧﺮ  ،۱۹۹۶ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺎرﯾﺨﯽ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ« اﻧﺘﺸﺎر داد .دﯾﺮﺗﺮ ،از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺧﻮد ،ﮐﺎرﺗﺮ وﻗﻮع
اﯾﻦ دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮﯾﻨﮑﻠﯽ ﮐﺘﺎب
»رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺎﺗﻤﺎم« را
ﻧﻮﺷﺖ ،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻬﻢ را در آن
ﻧﯿﺎورد.
 zدر ،۱۹۹۰ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور
اﺑﻮﺷﺮﯾﻒ
ﺑﺴﺎم
رازدارﻋﺮﻓﺎت،
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮدم .او ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎت را ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺷﺮح داد ...ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :وﻗﺘﯽ
در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،۱۹۸۰ﻋﺮﻓﺎت ﺑﻪ اﯾﺮان
رﻓﺖ ،آﮔﺎه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻫﺎ
ﺑﺎ ﻣﻼﻫﺎی رادﯾﮑﺎل ،ﻣﺠﺎری ارﺗﺒﺎﻃﯽ
دﯾﮕﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﻬﺮ رو ،ﺑﺎ ﻣﺮگ ﮐﯿﻤﭽﯽ ،ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻘﺸﻬﺎ در ﻣﺎﺟﺮای
اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻬﻤﯽ از آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺎز
ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ

اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﻟﺨﺘﻲ در ﺑﺎب ﺑﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي
و اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺧﻤﻴﻨﻲ و دﺳﺘﻴﺎران او
ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ،

ﺗﺄﻣﻞ ﻛﻨﻨﺪ .از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ :اﮔﺮ اﺟﺎزه
ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﺎ را ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن ﻧﻤﻲ دادﻧﺪ،
ﮔﺮﻓﺘﺎر  30ﺳﺎل ﺟﻨﮓ و ﻣﺮگ و ﻓﻘﺮ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ و اﻣﺮوز ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ در
ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺟﺴﺎرت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از
ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ.
و ﺑﻬﻨﮕﺎم اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب ﺑﻨﻲ ﺻﺪر در
ﺑﺎره اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ ،ﻋﺮﻓﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ
ﻧﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده رﻳﮕﺎن – ﺑﻮش ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد را
ﺑﺎزﮔﻮﻳﺪ .دﻳﺮﺗﺮ ،او ﻧﺎم او را ﮔﻔﺖ و روﺑﺮت
ﭘﺎري در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ،ذﻛﺮ ﻛﺮد .اﻳﻦ اﻣﺮ،
ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد ،ﻛﺎرﺗﺮ را از ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه ﻫﺎ آﮔﺎه ﻧﻜﺮده و اﻃﻼﻋﻲ را
ﻛﻪ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺪﺳﺖ آورده ،ﺑﻪ او
ﺑﺎزﻧﮕﻔﺘﻪ ،درﺳﻲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ :ﻛﺎرﺗﺮ ﺑﺮآن
ﺑﻮده اﺳﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را وادار ﻛﻨﺪ
ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎي اﺷﻐﺎﻟﻲ را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻨﺪ و
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ رﻗﻴﺐ او ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺗﺎ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎ را ﭘﺲ ﻧﺪﻫﺪ و رﻫﺒﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن رﻫﺎﺋﻲ ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﺑﺎ ﺳﻜﻮت
ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه ﻫﺎ ﻛﻤﻚ
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺳﺒﺐ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪن
رﻳﮕﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺴﻴﺎري از
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﮔﺎه ﺣﻖ را ﻓﺪاي ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد،
ﺑﺴﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﺮان و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ...ﺟﺰ
اﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺪ.

ﺑﺤــﺮان اﺗﻤــﻲ اداﻣــﻪ
دارد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻇﻬﺎر
آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ،
اﻳﺮان ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
وﻣﺠــﺎزات اﻗﺘﺼــﺎدي
ﻣﻲ ﺷﻮد:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و
ﺧﺒﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﺼﻞ را در ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ از
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻴﻢ:

درﻣﺜﻠـــﺚ اﯾـــﺮان و اﺳـــﺮاﺋﯿﻞ و
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧـﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ و
اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺛﺮ آن؟:
 Wرواﺑﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
اﺳﺖ .ﻧﺎﻇﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺳﺎل ۶۷
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،رواﺑﻂ اﯾﻦ دو ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺪت ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺑﻬﻨﮕﺎم
ورود ﺑﺎﯾﺪن ،ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺘﺎن
ﯾﺎﻫﻮ اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺖ
 ۱۶۰۰دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻨﺎ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس
ﺷﺮﻗﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﺳﻨﺠﺸﯽ ﮐﻪ در
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدم اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و
واﮐﻨﺶ ﻗﺎﻃﻊ اوﺑﺎﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﺶ ﻧﺰد ﻣﺮدم اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻃﺮﻓﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اوﺑﺎﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺎرﺗﺮ
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در اﻧﺘﻈﺎر او اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ،ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺣﺰب
ﻟﯿﮑﻮد ﺑﻮد – ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ
ﺣﺰب اﺳﺖ – ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺪﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻫﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ﺷﺪ )اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ( ﮐﻪ
ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﻨﺎ داﺷﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ وادار ﮐﻨﺪ .آن
ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮﺧﺖ و ﺣﺎﻻ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ
و ﻗﺪرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺿﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻬﺮک ﺳﺎزی ﻧﮑﻨﺪ!
اﻣﺎ اﺛﺮ ﺑﺤﺮان ﺷﺪﯾﺪ در رواﺑﻂ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﯾﻦ دو ﺑﺎ
اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
 Wﻣﻮﺿﻮع اوﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮان و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده
اﻧﺪ ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻓﺮض اﯾﺮان ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﯽ ﺑﺴﺎزد ،اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را در
ﻣﻨﻄﻘﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﺶ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .آﯾﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺰاﺣﻢ را ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺮان
ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ؟ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎراﻧﯽ از
ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ :آﯾﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ دارد؟:

٭ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ :ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ ﺑﺎ
ﺑﺤﺮان ﺳـﺎزی ﭘﺎﺳـﺦ اﻣﺮﯾﮑـﺎ را
ﻣﯽ دﻫﺪو ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺴﮑﻮ:
 Wدر  ۱۹ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰واﺷﻨﮕﺘﻦ
ﭘﺴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :در  ۱۹ﻣﺎرس،
ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎم ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﻟﺪی از
اﺳﺮاﺋﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ام .او ﺑﻌﺪ از
دﯾﺪار وزﯾﺮان ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ
و اروﭘﺎ و دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و
ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﺮ ،از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﺒﺮ
داد .اﻣﺎ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺤﺮان ﺳﺎزی ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﮐﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﺑﺎن ﮐﯿﻤﻮن آن را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد،
ﭼﻬﺎر واﺳﻄﻪ ﺻﻠﺢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎزی در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس را ﻣﺤﮑﻮم
ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻟﺤﺎق اراﺿﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎک
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺸﺮوع ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﻧﻤﯽ
ﭘﺬﯾﺮد .ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ورود ﻣﻌﺎون رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری،
اﻋﻼن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺑﻨﺎ در
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺮﻗﯽ را داده اﺳﺖ،
اﺑﺮاز ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی
در ﺧﺎﮐﯽ را ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎک
ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺧﻮد
اﺳﺮاﺋﯿﻞ داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ اﻟﺤﺎق را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آن را
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻟﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ،ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ،در
ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ ای از ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ
ﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی را
ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ و در ﻃﻮل ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺗﻐﯿﯿﺮی در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎورد .در ۱۸
ﻣﺎرس ،ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﺗﻠﻔﻦ
ﮐﺮد و او را آﮔﺎه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ او
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ﺷﻤﺎره  9 746ﺗﺎ  22ﻓﺮوردﻳﻦ 1389
ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺑﺎره
ﺑﻨﺎ ﺳﺎزی را اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﺮار ﺷﺪ
دو ﻃﺮف در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ
ﺷﻨﯿﺪم ،ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮد.
ﻗﺮار اﺳﺖ ژرژ ﻣﯿﺸﻞ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮود و ﺑﺎ ﻧﺘﺎن
ﯾﺎﻫﻮ دﯾﺪار ﮐﻨﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺘﺎن
ﯾﺎﻫﻮ ﻧﯿﺰ در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎ
اوﺑﺎﻣﺎ دﯾﺪار ﮐﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ از
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
 Wدر اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎران و ﻧﺎﻇﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ:
ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺼﺪ ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان
ﺑﻮده اﺳﺖ اوﻻ ً ﻫﺪﻓﺶ از ﺑﺤﺮان
ﺳﺎزی ﭼﻪ ﺑﻮده؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ﺻﻼﺑﺖ و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﮕﯿﺮد؟ ﭼﻪ
اﻣﺘﯿﺎزی؟ اﻣﺘﯿﺎز در ﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان:

٭ﺟﻨــــﮓ ﺟﻬــــﺎﻧﯽ ﺳــــﻮم ﺑــــﺎ
ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾــﺎ ﺗﺸــﮑﯿﻞ دوﻟــﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﮔﺮو ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﻪ اﯾﺮان؟!
 Wدر  ۱۸ﻣﺎرس ،ﻧﯿﻮزوﯾﮏ ،ﻣﺠﻠﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ دﯾﮑﯽ،
اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ دارای اﯾﻦ ﻧﮑﺎت:
 zوﻗﺘﯽ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،در
 ،۱۹۹۶ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ ،ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ
اردﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﻪ از ﻧﺘﺎن
ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ او
ﻧﺨﺎﻟﻪ ای از ﻏﺮب ﮐﻬﻦ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
او دروﻏﮕﻮ و ﺣﻘﻪ ﺑﺎز و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر و
ﺣﺮام زاده اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺻﻔﺎت را در ﺑﺎره ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﻟﻮف ﺑﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎآرﺗﺺ ،ﺑﺘﺎزﮔﯽ
ﻧﻮﺷﺖ ،ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ،وﻗﺘﯽ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن،
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪ
ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎز
ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ
و ﺣﺮاﺳﺖ از آن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان آﻣﺪ،
ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻮض ،ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ اﻧﮕﺸﺖ در
ﭼﺸﻢ او ﮐﺮد.
اﻋﻼن ﺻﺪور اﺟﺎزه ﺑﻨﺎی ۱۶۰۰
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس
ﺷﺮﻗﯽ ،ﺷﻬﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻟﺖ ﺧﻮد
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮدﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی
ﺻﻠﺢ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺳﻔﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮد .زﯾﺮا اﯾﺠﺎد ﺑﻨﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی
آﯾﻨﺪه را ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺳﺎزد .در واﻗﻊ،
ﻗﺼﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎی ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
 zاﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ
دﻫﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯽ ﺑﻐﺮﻧﺞ اﺳﺖ:
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺸﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎره ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ارﺗﺸﯿﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ،اﯾﺮان را ﺑﺮ آن ﻣﯽ دارد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن دﯾﮕﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ ﻣﺘﺤﺪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺛﺒﺎت در
ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻌﺮض ﻋﻘﯿﻢ ﺷﺪن
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .و ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﻧﯿﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن را

ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ؟
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻤﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
اﯾﺮان ،دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
 zﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺶ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ واﻗﻌﯿﺖ
ﮔﺮاﺋﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ – و
اوﺑﺎﻣﺎ و ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﻫﺮدو ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ – اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﺪ ﯾﮏ
ﻣﺘﺤﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺠﺎی او ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﺎﻧﺲ ﻣﺮﮔﻨﺘﻮ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﻠﻮم
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد Politics
 Among Nationsthatﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺑﺰرگ آزادی ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را
از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ
ﺿﻌﯿﻒ ،ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ از
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪی
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺧﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪﻓﻬﺎ و روﺷﻬﺎﺋﯽ را
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﺎﺷﺪو ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ،
ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ از ﻣﺘﺤﺪ
ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﮔﻨﺘﻮ
ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ
ﻗﺎﻋﺪه را از ﯾﺎد ﺑﺒﺮد و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی از
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
 zﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ و ﺗﻘﺪﻣﻬﺎی او
در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻫﺎ و
ﺗﻘﺪم ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .او و
ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﺗﺎ دوﻟﺘﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺣﯿﺎﺗﻤﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪ
آﯾﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﭘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ای
ﺑﺮای اﻓﺮاد ارﺗﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از آن
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
دو روز ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺑﻦ در ﻫﺎآرﺗﺺ
 ،ﻧﻮﺷﺖ ﻫﺮ دو ﻃﺮف از ﻣﻮﺿﻊ ﭘﺎی
ﻣﺮگ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻣﯿﺎن
ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ اوﺑﺎﻣﺎ را ﻣﺘﻬﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان و
ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺎران ﺷﻮﻧﺪ،
ﺣﮑﻢ ﻣﺮگ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده
اﺳﺖ .از آن ﺳﻮ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﺶ ﺟﺎن ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ
اﻓﮑﻨﺪ.
 zاﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻋﻀﻮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎرک ﭘﺮی ،در
ﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﺰارش
ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ،ﺳﺘﺎد
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﻮای اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
و ﻣﺮﮐﺰی ،ﮔﺰارﺷﯽ را ﺑﺮای رﺋﯿﺲ
ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن» ،رﻫﺒﺮان ﻋﺮب
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮان
اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺘﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ
از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻨﺎزﻋﻪ اش ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻄﻤﻪ
ﺷﺪﯾﺪ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺿﻌﻒ و
ﺗﺰﻟﺰل ﺳﻪ ﺻﻔﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎن
ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اوﺑﺎﻣﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ او
را ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻒ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او و
ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﮔﻮل ﺧﻮر ﺟﻠﻮه ﮐﻨﻨﺪ.

 zاز دﯾﺪ ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ ،اﯾﻦ ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺒﯽ
اﺳﺖ اﮔﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮔﻤﺎن ﺑﺮﻧﺪ در
ﺻﻠﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﺒﺎرزه و
ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ دارد .او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ »اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺿﺮورت
ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺟﻨﮓ داﺋﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ
ﺑﻤﻌﻨﺎی آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﻗﻮع
ادواری ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺖ ...ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﻧﺰاع ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻧﺰاع وﻗﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ زﻧﺪه ای ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ «.ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،از دﯾﺪ ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ،
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ
در ﻫﻤﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ و آﺳﻤﺎن را ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﮕﻮﯾﺪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﮐﻪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :زﺑﺎن زور ﻳﻜﻲ اﺳﺖ:

ﻧﻈﺮ ﻧﺘﺎﻳﻦ ﻳﺎﻫﻮ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي در ﻛﺘﺎب »ﺟﻨﮓ و
ﺟﻬﺎد در ﻗﺮآن« اﻇﻬﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن »اﻟﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ« ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و
»ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺴﺮي« ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي اﺳﺖ.

 ۱۰ zﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻣﺮدم اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن،
ﮐﺎرﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ در ﺑﺎره رﻓﺘﺎر
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ
اﻣﺮوز ،ﻣﺮدم اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ دو ﺟﻨﮓ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺮو ﮐﺎر دارﻧﺪ :ﯾﮑﯽ
ﺟﻨﮓ در ﻋﺮاق و دﯾﮕﺮی ﺟﻨﮓ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .اﻓﺰون ﺑﺮ  ۱۰۰۰اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ در ﺑﺎره ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻦ در ﻧﯿﻮزوﯾﮏ
روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن دﯾﮕﺮ
ﮐﺎرﭘﺬﯾﺮ و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ،رأی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه رأی
ژﻧﺮاﻟﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .آﯾﺎ آﻧﻬﺎ
ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻫﻤﺎن دﯾﺪ را ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ در ﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن
دارد و ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ را درﮔﯿﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ،ﻧﻪ اﺳﺖ.

٭ ﺳﯿﻤﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
ﯾﻬﻮد:
 Wدر  ۱۹ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰دﮐﺘﺮ آﻟﻦ
ﺳﺎﺑﺮوﺳﮑﯽ ،از اﻓﺴﺮان ارﺷﺪ ﻧﯿﺮوی
درﯾﺎﺋﯽ و دﮐﺘﺮ در ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺘﺎن
ﯾﺎﻫﻮ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد» :اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ« .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
زﺷﺘﯽ ﺳﺨﻦ ،در آن زﻣﺎن ،ﺳﺨﻦ او
راﺳﺖ ﺑﻮد .و اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﻤﺎن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﻬﻮد
اﺳﺖ.
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ،
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ دارد.
ﻣﺮدﻣﯽ را ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ
وﻗﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺿﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮد وارد ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ
اﻓﺮاﻃﯽ ﮔﺮی ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﺮور و
ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺑﺒﺎر آورد و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
ﮐﯿﻨﯿﺎ ،ﮔﺮوه ﻣﺎﺋﻮ ﻣﺎﺋﻮ را ﭘﺪﯾﺪ آورد.
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﻬﻮدی وﻗﺘﯽ ﮐﺎرش
ﺑﻪ اﻓﺮاط ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻫﺮﻏﯿﺮ
ﺧﻮدی ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ و
ﻫﻤﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را دارﻧﺪ و
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺸﻮری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮد
ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاﻃﯽ ﮔﺮی ﺑﮑﺸﺪ.

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﻣﯿﺎن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﻬﻮدی )
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ( ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 – ۱ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
اﻓﺮاﻃﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺿﺪ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ...
 – ۲ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮ وﻓﺎداری ﭘﯿﺮوان
ﺧﻮد ،در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ
دﯾﮕﺮ ،ﭼﻮن ﻧﺎزﯾﺴﻢ ،اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ را از
ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ
از ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،رﻓﺘﺎر ﻣﺮد دو
زﻧﻪ را دارﻧﺪ و »وﻓﺎداری دوﮔﺎﻧﻪ«،
ﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
دارﻧﺪ .ﺑﺴﺎ وﻓﺎدارﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .ﻫﯿﭽﯿﮏ از
ﻣﻠﯿﺘﻬﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪه
اﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻃﺮﻓﺪاران
ﻧﺎزی ،ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ وارد
ﺟﻨﮓ ﺷﺪ ،ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺘﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ،داوﻃﻠﺐ ﺧﺪﻣﺖ در
ارﺗﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
 – ۳ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺎدی،
دﺷﻤﻦ ﻗﺪرت اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ و ﺑﺴﺎ ﻣﺘﺤﺪان
آﻧﺴﺖ .و ﭼﻮن ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻘﻼل
ﺟﺴﺖ ،ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن راﺑﻄﻪ
ﻋﺎدی ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺑﺮای ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﻫﺮ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی،
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ.
 - ۴ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ،
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﺑﻨﺎی ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﺮای ﻣﻠﺖ و ﯾﺎ ﮔﺮدآوردن ﻣﺮدم
ﭘﺮاﮐﻨﺪه )ﭼﻮن آﻟﻤﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎی
 (۱۹۳۰دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﺎدر اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺮاﻧﺪ
و از ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﻮد را ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﺮد آورﻧﺪ
و از آﻧﻬﺎ ﻣﻠﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﺧﻮد اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺑﻮﻣﯿﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ و
ﺑﺴﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻤﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮام و ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﯽ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻗﻊ اﺳﺘﺴﻼم
دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ
ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد.
ژﻧﺮال ﻣﻮﺷﻪ داﯾﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮان او را ﺳﮓ درﻧﺪه ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ اﻣﺮی ﮐﻪ او از آن ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮد
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﮓ را ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺪرد،
ﺑﮑﺸﻨﺪ .اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﻲ

ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ ،ﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﻲ ﻗﺪرﺗﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﺗﻘﺪم ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻲ
ﺑﺨﺸﺪ و داراي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ و
ﺑﺰرگ ﺷﺪن اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ،رژﻳﻢ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ  -ﻣﺎﻟﻲ ،در ﻧﮕﺮش ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﮓ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدي و
ﻏﻴﺮ ﺧﻮدي و ﺣﺬف ﻏﻴﺮ ﺧﻮدي و
اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ،
ﻫﻤﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ را از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻲ
دﻫﺪ .و ﺑﻴﻬﻮده ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﺎي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را ﻣﻮزاﺋﻴﻜﻲ
از اﻗﻮام ﻣﻲ اﻧﮕﺎرﻧﺪ و اﺳﺎس ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و
اﺳﺘﻘﺮار اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻗﺮار داده اﻧﺪ .ﺑﺘﺎزﮔﻲ ،در واﺷﻨﮕﺘﻦ ،از
ﺿﺮورت ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﺮان دم زده اﻧﺪ.
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اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﺑﻤﺐ ؟ -ﺳـﭙﺎه
ﺧـــﻮد را ﺑـــﺮای ﺟﻨﮕـــﯽ از
ﻧــﻮع ﺟﻨــﮓ ﻟﺒﻨــﺎن آﻣــﺎده
ﻣـــﯽ ﮐﻨـــﺪ؟  -آﯾـــﺎ اﻣﺮﯾﮑـــﺎ
اﺳــﻠﺤﻪ ﺑــﺮای ﺣﻤﻠــﻪ ﺑــﻪ
اﯾــﺮان را ﺑــﻪ اﺳــﺮاﺋﯿﻞ ﻣــﯽ
دﻫﺪ؟:
٭در ﺻــﻮرت ﺣﻤﻠــﻪ ﺑــﻪ اﯾــﺮان،
ﺳـــﭙﺎه ﺧـــﻮد را ﺑـــﺮای ﺟﻨﮕـــﯽ
آﻣـﺎده ﻣــﯽ ﮐﻨـﺪ از ﻧــﻮع ﺟﻨــﮓ
ﻟﺒﻨﺎن؟:
 Wدر  ۱۵ﻣﺎرس ،ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﻫﺎ در
ﺳﭙﺎه را اﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر ﻣﻮﺿﻮع ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺮارداده اﺳﺖ:
 zﺳﺮﺗﯿﭗ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﮐﭙﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ .در  ۱۵ﻣﺎرس ،او را آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺼﻮب
ﮐﺮد .در ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب او ،ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ وﻓﺎدار
ﺳﭙﺎه روﺷﻬﺎی ﻧﻮ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻻزم را ﺑﺮای
ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺧﻮﯾﺶ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد و
ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻦ را ﺑﺎﻻ
ﺑﺒﺮد.
رﺷﺘﻪ
داﻧﺸﺠﻮی
ﭘﺎﮐﭙﻮر
z
ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه واﺣﺪﻫﺎی
ﺳﭙﺎه در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .او
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ اﺳﺖ و زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ،ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮی ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ
اﺳﺖ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺟﻌﻔﺮی ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ،در  ،۲۰۰۷ﻣﺪﯾﺮ
اﻃﺎق ﻓﮑﺮ ﺑﻮد و ﺑﮑﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻬﯿﻪ
ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻧﺎ ﻣﺘﻘﺎرن
ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .و در اﮐﺘﺒﺮ ،۲۰۰۹
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﺳﺮان ﺳﭙﺎه در
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺪ اﻟﻠﻪ ،در ﯾﮏ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺤﺎری ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ،
ﭘﺎﮐﭙﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺴﯿﻞ ﻗﻮا ﺑﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﻨﺪ اﻟﻠﻪ
را داد.
 zﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﻓﺎﻋﯽ اﯾﺮان
را .اﯾﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﺋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
و ﺑﻌﺪ در درﯾﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﺋﯽ و آﻧﮕﺎه
ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯿﺶ آﻣﺎج ﺣﻤﻠﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ،دﻓﺎع
واﻗﻌﯽ اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ،ﺷﺒﯿﻪ
دﻓﺎع ﺣﺰب اﻟﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در  ۲۰۰۶ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻣﺪاﻓﻊ از ﻟﺤﺎظ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
دو ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ،
اﯾﺮان از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﭙﻪ و ﻣﺎﻫﻮر ﺧﻮد
ﺑﺮای ﺑﺰاﻧﻮ درآوردن ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺼﺎب ﭘﺎﮐﭙﻮر ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ﺳﭙﺎه،
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﯿﻤﯽ
را ﻣﺄﻣﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
رﺳﺎﻧﺪن زﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،در ﺻﻮرت
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ﺷﻤﺎره  9 746ﺗﺎ  22ﻓﺮوردﻳﻦ 1389
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻮای ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﮐﺮده اﺳﺖ .او
ژﻧﺮال ﺣﺴﻦ ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی ،رﺋﯿﺲ
ﺳﺘﺎد ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ را رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ
داﺋﻤﯽ دﻓﺎع ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﺑﺮادر ﺧﻮد ،داود
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه
ﺧﻮد در وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر و
ﻋﻠﻮم و دﻓﺎع و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮔﺮداﻧﺪه
اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :از روزي ﻛﻪ در ﭘﻲ

ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرك ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري ﺷﺪ و ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ روي آوردﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﺐ ﻫﺸﺪار داده
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﻛﺎر
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺮان ﺗﺸﺪﻳﺪ و اﻳﺮان در
ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدي
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ ﻛﻪ از
ﻗﻤﺎش ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي – اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
اﺳﺖ ،از ﺳﻮي ﺧﻮد ،ﺑﻜﺎر ﺑﺤﺮان ﺳﺎزي
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ،اﻳﺮان زﻳﺮ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ  9ﻣﺎه
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺣﺎﻟﻲ
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ و
وﺳﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان از ﺧﻄﺮﻫﺎ
ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺮدم اﻳﺮان اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺸﻮر
ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎز ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

٭ وزﯾــــﺮ دﻓــــﺎع اﺳــــﺮاﺋﯿﻞ از
اﻣﺮﯾﮑــﺎ ﺧﻮاﺳــﺘﻪ اﺳــﺖ اﺳــﻠﺤﻪ
ﻻزم را ﺑـــﺮای اﻧﺠـــﺎم ﺣﻤﻠـــﻪ
ﻣﻮﻓـــﻖ ﺑـــﻪ اﯾـــﺮان در اﺧﺘﯿـــﺎر
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ:
 Wدر  ۱۳ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰دﺑﮑﺎ ﻧﯿﻮز
ﮔﺰارش وﯾﮋه ای را اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ،در  ۲۶ﻓﻮرﯾﻪ ،اﻫﻮد
ﺑﺎراک ،وزﯾﺮ دﻓﺎع اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎ وزﯾﺮ دﻓﺎع اﻣﺮﯾﮑﺎ،
روﺑﺮت ﮔﯿﺖ ،ﻣﻼﻗﺎت و از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ اﺳﻠﺤﻪ ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻗﺮار دﻫﺪ .وزﯾﺮ دﻓﺎع اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻨﻮز
ﭘﺎﺳﺦ او را ﻧﺪاده اﺳﺖ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﻧﯿﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺮوی
ﻫﻮاﺋﯽ و اﻧﻮاﻋﯽ از ﻣﻮﺷﮑﻬﺎ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ وزارت دﻓﺎع اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﮔﺮم
ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ ﻧﺪارد ،اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺑﮑﺎ ﻧﯿﻮز در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﺪارد اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ را
در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ.
 Wدر  ۱۴ﻣﺎرس ،دﺑﮑﺎ ﻧﯿﻮز ﺧﺒﺮ داده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻠﮑﻪ
دوﻟﺘﻬﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ رو ﻋﺮب ﻧﯿﺰ از
ﺳﯿﺎﺳﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان ،ﺳﺨﺖ
ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از راه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و ﻣﺠﺎزات
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان را از اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺎز دارد،
اﯾﻨﮏ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺎﻧﻊ از
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪن اوﺑﺎﻣﺎ در
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ
اﯾﺮان ،ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻬﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺎن دوره
ای ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺑﮑﺎ ﻧﯿﻮز در واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻋﻼن ﺻﺪور اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻦ
 ۱۶۰۰دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺮﻗﯽ ،از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ اﺧﻄﺎر
ﺑﺎﯾﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺣﻮاس

ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ؟
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻤﻊ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
اﯾﺮان اﺳﺖ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﻠﺤﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.

٭ اﻣﺮﯾﮑـــﺎ در ﭘﺎﯾﮕـــﺎه ﺧـــﻮد در
ﺧﻠﯿﺞ ﻓـﺎرس ،ﺑـﺮای ﺣﻤﻠـﻪ ﺑـﻪ
اﯾﺮان ،ﺑﻤﺐ اﻧﺒﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟:
 Wدر  ۱۵ﻣﺎرس ،روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺳﺎﻧﺪی ﻫﺮاﻟﺪ اﻃﻼع داده اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﻠﺤﻪ و از
ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﻤﺒﻬﺎی ﺿﺪ ﺑﺘﻮن ،ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺸﺘﯽ از ﻓﻮرﯾﺪا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺧﻮد در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﻮ ﮔﺎرﺳﯿﺎ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻮﭼﮑﯽ در
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ اﺳﺖ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی و
 ،۱۹۶۰/۱۹۷۰اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن آن را ﺧﺎﻟﯽ
از ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺮد و ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ
در اﺧﺘﯿﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار داد .اﯾﻦ
ﺟﺰﯾﺮه ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻤﺐ ﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺘﻮن ﺗﻬﺪﯾﺪ روﺷﻦ
و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﮑﺮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎن روی ﻣﯿﺰ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻧﺪی ﻫﺮاﻟﺪ از ﻗﻮل ﯾﮏ ﭼﻨﺪ از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﭘﺨﺶ ﻧﮑﺮدن
ﺧﺒﺮ ﺣﻤﻠﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه،
اﻗﺪام ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪای دﯾﮕﺮ از
اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان را
ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ .وزارت دﻓﺎع
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﺑﺎره
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻋﺒـــﺪاﻟﻘﺎدر ﺧـــﺎن ﭘـــﺪر
ﺑﻤـــﺐ اﺗﻤـــﯽ ﭘﺎﮐﺴـــﺘﺎن
ﻣــﺎﺟﺮای ﻣﺮاﺟﻌــﻪ اﯾــﺮان
را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ
را ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﺪ:
 Wدر  ۱۵ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰روزﻧﺎﻣﻪ
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﺷﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻣﺎﺟﺮای ﺗﻘﻼی رژﯾﻢ اﯾﺮان را ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ:
 zﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ
ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ ،در اواﺧﺮ دﻫﻪ
 ،۱۹۸۰اﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ
ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺧﺎن ،ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
را ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪارک ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﯽ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﻃﺮﺣﻬﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ و
ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺑﻪ اﯾﺮان داده
اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺗﻤﯽ در دﻧﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر
اﯾﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪل
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژﻫﺎی اﯾﺮان ،وﺳﯿﻌﺎ ً
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
 zﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﺒﺎداﻟﻘﺎدر ﺧﺎن ﺣﺎﮐﯽ از
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
دروغ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ در
ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا
آن را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ و ﻫﻢ دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن راﺳﺖ
ﻧﮕﻔﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
ﺧﺎن ﺑﺪون ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ دوﻟﺖ

اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات در اﺧﺘﯿﺎر
اﯾﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﯿﭽﮕﺎه از ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺧﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن ﻧﯿﺎورده
اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ،۲۰۰۴دﺳﺘﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻫﺎﺋﯽ از
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺧﺎن و ﭼﻬﺎر ﺗﻦ دﯾﮕﺮ
ﺑﻌﻤﻞ آورد و در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﻗﺮار
داد .در آن ﮔﺰارش ،اﺷﺎره ای ﺑﻪ
ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ
ﻧﺸﺪ.
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،دو اﻓﺴﺮ ارﺗﺶ ﮐﻪ
ﺧﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار
داده ﺑﻮد ،ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ از
ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺑﻤﯿﺎن آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻫﯿﺄت اﯾﺮان در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﻔﺎرت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دادن ﺗﻮﺿﯿﺢ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻧﺸﺪﻧﺪ.
 zﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در آن زﻣﺎن ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ
ﺷﻤﻌﺨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺧﺎن از او
ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺳﻼم آﺑﺎد آﻣﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻤﮏ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﺷﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺧﺎن ﺑﺎ اﻃﻼع ﻣﻘﺎﻣﺎت
اول دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻃﺮف ﮔﻔﺘﮕﻮ و
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻮد.
روﺑﺮت اوآﮐﻠﯽ  Oacleyﺳﻔﯿﺮ
وﻗﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ،ﮔﻔﺖ :او ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ارﺗﺶ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از
ﺧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان در
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 zاﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺠﺎم داد؟
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺧﺎن را
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮارداده اﺳﺖ و او ﺷﺎﮐﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ آزادی آﻣﺪ و ﺷﺪ و ﺳﻔﺮ
ﻧﺪارد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺧﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
او ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺗﻢ را از ﺳﺮ ﻧﮕﯿﺮد.
اﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﺪ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﺧﺎن ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎن ،اﮔﺮ ﻧﻪ ﺗﺤﺖ اﻣﺮ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﻓﺴﺮان
ارﺷﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﯾﺮان ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 zﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮا را ﺧﺎن در  ۱۱ﺻﻔﺤﻪ
 ،در ﺳﺎل  ،۲۰۰۴در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ،ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام ﮐﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺗﻤﯽ را
دﺳﺖ آﻣﻮز ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻏﺮب ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﻤﮏ
ﺧﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و راﻫﯽ را
ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در  ،۱۹۸۷ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
 zﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺑﺎره آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻢ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .دﯾﺮﺗﺮ ،اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻣﻔﺘﺸﺎن آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی
اﺗﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در  ،۱۹۸۷از
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺗﻤﯽ
ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ .و ﻣﺪرﮐﯽ ﺣﺎوی
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﺮان داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 zاﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻠﺤﺎظ دﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ اﯾﺮان
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دارد .اﻣﺎ ﺧﺎن از وﻋﺪه
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .او
ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را
ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻏﺮب ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪ .ﺧﺎن ﻣﯽ

ﻧﻮﯾﺴﺪ :اﯾﺮان ﻣﺎ ﺑﻪ ازای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را
ﮐﻤﮏ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻗﺮار داد.
 zواﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮد و ﻧﻮﺷﺘﻪ
او را از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ،
ﺳﯿﻤﻮن ﻫﻨﺪرﺳﻮن ،ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﺎورﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ
اﺳﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﻮد
اﺻﺎﻟﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮده و از اﺻﺎﻟﺖ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
 zﺳﺮوﯾﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮔﻔﺖ :ژﻧﺮال
ﻣﯿﺮزا اﺳﻠﻢ ﺑﯿﮓ ،رﺋﯿﺲ اﺳﺒﻖ ﺳﺘﺎد
ارﺗﺶ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﮐﻪ در ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻧﻔﻮذ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮد ،در زﻣﯿﻨﻪ
اﺗﻤﯽ ،ﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ
داﺷﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ ،اﯾﺮان وﻋﺪه ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را داده
ﺑﻮد.
 zﺧﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن
ﺷﻤﻌﺨﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم آﺑﺎد ،ﺑﻪ رﺋﯿﺲ
ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :او آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﺐ ﻫﺎی اﺗﻤﯽ وﻋﺪه داده
ﺷﺪه را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺒﺮد«.
وﻗﺘﯽ درﯾﺎﺳﺎﻻر اﻓﺘﺨﺎر اﺣﻤﺪ
ﺳﯿﺮوﻫﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﻌﺨﺎﻧﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ ﺿﯿﺎء اﻟﺤﻖ )رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
ﻣﻘﺘﻮل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن( و ﺳﭙﺲ ژﻧﺮال ﺑﮓ
وﻋﺪه ﻣﺴﺎﻋﺪت و دادن ﺑﻤﺐ ﻫﺎی
اﺗﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان را دادﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای
ﺑﺮدن ﺑﻤﺐ ﻫﺎ آﻣﺪه ام.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﯽ را ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل دواﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،در  ۱۹۸۵ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮد
اﻣﺎ آزﻣﺎﯾﺶ اﺗﻤﯽ را در  ۱۹۹۸اﻧﺠﺎم
داد.
 zﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺷﻤﻌﺨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮان ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
اﺳﺖ ،ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ
اﯾﺮان ،ﻓﻌﺎل ﺑﻮد .ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ
دﻓﺎع و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،۲۰۰۱ﻧﺎﻣﺰد
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮد .در ﺑﺎره ﺳﻔﺮ
ﺷﻤﻌﺨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای آوردن
ﺑﻤﺐ ﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان،ﻫﯿﺄت اﯾﺮان
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دادن
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﺸﺪ.
 zﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺧﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﻌﺨﺎﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓﺖ ۳
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ را ﮐﺮد ،ژﻧﺮال ﺳﯿﺮوﻫﯽ
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و وزﯾﺮان ﻧﯿﺰ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ژﻧﺮال ﺑﮓ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﻮﺗﻮ و ﻣﺸﺎور ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺷﺪ او ﻓﺸﺎر
آورد ﺑﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﺮان
وﻓﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ژﻧﺮال ﺑﯿﮓ ،ﻣﺸﺎور ﺑﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ از ﺧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎت
دو ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﻗﺪﯾﻤﯽ  P-1را ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺪﻫﺪ .ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻦ دو ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ در
دو ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺳﻄﻪ ای ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ.
ﭼﻮن از ﺳﯿﺮوﻫﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،او
ﮔﻔﺖ اﯾﻦ دﯾﺪار را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽ آورد و
ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽ آورد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻓﺮوش ﺑﻤﺐ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
و در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ژﻧﺮال ﺑﯿﮓ اﻧﮑﺎر
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻤﺐ
در ازای ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
او ﮔﻔﺖ :در  ،۱۹۸۸وﻗﺘﯽ ﻫﯿﺄت
اﯾﺮاﻧﯽ از او در ﺑﺎره ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺗﻤﯽ
ﭘﺮﺳﯿﺪ ،او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ
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ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ ،ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ در  ،۲۰۰۶آﺳﻮﺷﯿﺘﺪ ﭘﺮس
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ژﻧﺮال ﺑﯿﮓ اﻧﺠﺎم داد
و ﺧﺒﺮﮔﺰاری از او در ﺑﺎره ﻫﺪف ﺳﻔﺮ
ﻫﯿﺄت اﯾﺮاﻧﯽ در  ،۱۹۹۰ﭘﺮﺳﯿﺪ،
ژﻧﺮال ﭘﺎﺳﺦ داد :آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :آﯾﺎ
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻤﺒﯽ اﺗﻤﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮد آن را ﺑﺴﺎزﯾﺪ «.اﻣﺎ در ﻣﺎه
ژوﺋﻦ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن،
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای دادن ﺳﻼح
اﺗﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﻓﺸﺎر آورده ام.
 zﻣﻘﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﺷﻤﻌﺨﺎﻧﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن آﻣﺪ،
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ارﺷﺪ آﮔﺎه
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ژﻧﺮال ﺑﯿﮓ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺷﻤﺎ ﭘﻮل دارﯾﺪ و ﻣﺎ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دارﯾﻢ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﻣﯽ دﻫﯿﺪ
و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺗﻤﯽ .ژﻧﺮال
اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺑﻮدﺟﻪ وزارت دﻓﺎع ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ«.
 zﻣﻘﺎﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺻﺪور ﻗﻄﻌﺎت دو ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﻗﺒﻮل اﯾﺮان ﻧﺸﺪ...
ﺧﺎن در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد ،ﺗﻤﺎس ﺑﻌﺪی
اﯾﺮان ﺑﺎ او در ﺳﺎل  ۱۹۹۴ﯾﺎ ۱۹۹۵
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮوﻫﯽ از
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از
ﻓﻘﺪان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﺎن در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺪرﺳﻮن
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﻗﻄﻌﺎت
ﯾﺪﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ P-2
داده اﺳﺖ .در  ،۲۰۰۴ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺎﻟﺰی
– ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ از ﺷﺮﮐﺎی ﺧﺎن
 ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎتﯾﺪﮐﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و از
ﻃﺮﯾﻖ دوﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺎ ،در ازای آن ۳ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺮان  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺧﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﺪرﺳﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺗﻤﺎم ﭘﻮل را ﺷﺮﮐﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
او دﯾﻨﺎری ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 Wﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ رژﯾﻢ
ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺧﺎن را ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮ
ﺿﺪ اﯾﺮان ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﺮان آﻣﺎده ﻣﺒﺎدﻟﻪ اوراﻧﯿﻮم ؟
 ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ  -ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ:٭ اﯾﺮان آﻣﺎده اﺳﺖ اوراﻧﯿﻮم
 ۳/۵درﺟﻪ را ﺑﺎ اوراﻧﯿﻮم ۲۰
درﺟﻪ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﮐﻨﺪ:
 Wدر  ۱۷ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ
ﺟﻮان ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ،ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :اﯾﺮان آﻣﺎده اﺳﺖ در ﯾﮏ
ﻧﻮﺑﺖ ۱۲۰۰ ،ﮐﯿﻠﻮ اوراﻧﯿﻮم ۳/۵
درﺟﻪ را ﺑﺎ  ۱۲۰ﮐﯿﻠﻮ اوراﻧﯿﻮم ۲۰
درﺟﻪ ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺸﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ در ﺧﺎک اﯾﺮان و ﻫﻢ زﻣﺎن
اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ
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ﺷﻤﺎره  9 746ﺗﺎ  22ﻓﺮوردﻳﻦ 1389
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ اوراﻧﯿﻮم ۳/۵
درﺟﻪ را ﺑﺎ اوراﻧﯿﻮم  ۲۰درﺟﻪ ،در
ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ،اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ
ذﺧﯿﺮه اوراﻧﯿﻮم ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی  ۱ + ۵ﺑﻮد و ﻗﺼﺪ از
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان
اوراﻧﯿﻮم  ۳/۵درﺟﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر
اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻏﺮب از ﻟﺤﺎظ
اﻣﮑﺎن ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم  ۳/۵درﺟﻪ
ﺗﺎ  ۹۰درﺟﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ،از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮود.
اﯾﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ اﻟﺒﺮادﻋﯽ
را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و اﺳﺘﺪﻻﻟﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﻧﺒﻮد .ﯾﻌﻨﯽ
داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد ﭼﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻏﺮب اوراﻧﯿﻮم  ۲۰درﺻﺪ را ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ داد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﻣﺘﮑﯽ،
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد
ﻧﻮﺑﺖ اول ۴۰۰ ،ﮐﯿﻠﻮ اوراﻧﯿﻮم از
اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎ
ﺑﻪ ازاء ،در دو ﻧﻮﺑﺖ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ
اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ ﻏﺮب ﮔﻔﺖ اﯾﻦ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد.
ﺑﻌﺪ ،اﯾﺮان ﮔﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﻨﯽ
ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم ﺗﺎ  ۲۰درﺟﻪ ﻣﯽ
ﭘﺮدازد .و در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ،ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر
ﮐﺮد .و ﺣﺎﻻ ،ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اوراﻧﯿﻮم را در اﯾﺮان
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد و آن را ﺗﺤﺖ ﻣﻬﺮ
ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز از آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ
و ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺎ اوراﻧﯿﻮم  ۲۰درﺟﻪ را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،آن را از اﯾﺮان ﺧﺎرج
ﮐﻨﺪ.

٭ ژﻧـــﺮال ﭘﺘــــﺮاﯾﺲ :در ﺳــــﺎل
ﺟــﺎری )ﻣﺴــﯿﺤﯽ( اﯾــﺮان ﺑﻤــﺐ
اﺗﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:
 Wدر  ۱۶ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰ژﻧﺮال
ﭘﺘﺮاﯾﺲ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﻮای اﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺧﺎور و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ،
ﮔﻔﺖ :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺳﺨﺘﯽ را
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺨﻨﺎن او ،در ﺑﺎره اﯾﺮان ﺑﻮد:
ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻟﯿﻨﺪﺳﯽ ﮔﺮاﻫﺎم از ژﻧﺮال
ﭘﺘﺮاﯾﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ اﻧﺪازه زﻣﺎن ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزد؟ ژﻧﺮال ﭘﺴﺎخ داد :ﻣﻦ
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﺮان
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺑﺴﺎزد .دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺰ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ
اﯾﺮان ﺗﺄﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .او
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺷﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ
در ﺑﺎره ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ
اﯾﺮان ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
در ﺳﻨﺎ ،ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه وﻗﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اوراﻧﯿﻮم را ﺗﺎ  ۲۰درﺟﻪ
ﻏﻨﯽ ﮐﻨﺪ .از آن ﭘﺲ ،ﺗﺎ ﻏﻨﯽ ﮐﺮدن
آن ﺗﺎ  ۹۰درﺟﻪ ،ﮐﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﺮان از اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ .در
واﻗﻊ ،ﮐﻨﮕﺮه اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ وﺿﻊ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺑﺎزﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان.
 Wدر  ۱۷ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰ﺧﺒﺮﮔﺰاری
آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺠﻬﺰ
ﺷﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ،از ﻣﻮارد
ﻣﺮﺟﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ او
اﺳﺖ .او در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻓﻮﮐﺲ ﻧﯿﻮز،
دﻟﯿﻞ آن را اﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ،
ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

اﻻن

ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ؟
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ
درﮔﯿﺮد.
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر از او ﭘﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ:
آﯾﺎ اﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﻣﺠﻬﺰ
ﺷﻮد ،ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ او
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ اوﺑﺎﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﺘﺤﺪان ﺧﻮد ﮐﻮﺷﺶ
ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺰوا در
آﯾﺪ.

٭ ﻫﻨــﻮز ﺑــﺮ ﺳــﺮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣــﻪ ای
ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎزاﺗﻬــﺎی ﺷــﺪﯾﺪ ﺗــﺮ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ:
 Wﻻورو ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ روﺳﯿﻪ ﮔﻔﺖ:
اﯾﺮان ﻓﺮﺻﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ را از دﺳﺖ داد و ﭘﻮﺗﯿﻦ،
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ روﺳﯿﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان رأی ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎ
در ﺳﻔﺮ ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ،ﺑﻪ
او ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ روﺳﯿﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ .و اﻣﺎ ﭼﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ
ﻃﺮف اﻗﺘﺼﺎدی اول اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺐ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ را
راه ﺣﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ.
 Wﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﻪ در
 ۱۵ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰داوﯾﺪ ﻣﯿﻠﯿﺒﻨﺪ،
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ای ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد.
ﻣﯿﻠﯿﺒﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ:
اﻋﻀﺎی داﺋﻤﯽ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
دو وﺟﻬﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﮑﺎر رود :ﺑﺎز
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺎب ﻣﺬاﮐﺮه و در ﻫﻤﺎن
ﺣﺎل ﻓﺸﺎر وارد ﮐﺮدن ﺑﺮ اﯾﺮان.

ﭼﻴﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻏﺮب ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ﻃﺮف اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤﺪه اﻳﺮان
ﺷﺪ:
 Wدر  ۱۵ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
 zﭼﯿﻦ ﻃﺮف اﻗﺘﺼﺎدی اول اﯾﺮان
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :در
ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در
آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در  ،۲۰۰۹اﯾﺮان ﻃﺮف ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
اول اﯾﺮان ﺷﺪ :ﻣﯿﺰان ﻣﺒﺎدﻻت دو
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ۱۴/۴ ،
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ
 ۲۱/۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ.
ارﻗﺎم ﮔﻮﯾﺎی رﺷﺪ ﻣﺒﺎدﻻت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۵ .
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،اﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد.
 zﺑﻨﺎ ﺑﺮ داده ﻫﺎی رﺳﻤﯽ،
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﻏﺮب راه را ﺑﺮ روی
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎزﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۱۳ ،درﺻﺪ از
واردات اﯾﺮان )  ۷/۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( از
ﭼﯿﻦ ﺑﻮد .ﺑﺮآورد اﯾﺮان اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺎرات
ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪه ،از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﺎﻻ
وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 zﻏﺮب ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻋﻀﻮ
داﺋﻤﯽ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻓﺸﺎر
وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻓﺸﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﭼﯿﻨﯽ زﯾﺎن ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﭼﯿﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
را راه ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ.
 zﭘﯿﺶ از ﭼﯿﻦ ،اﻓﺰون ﺑﺮ  ۲۰ﺳﺎل،
آﻟﻤﺎن ﻃﺮف ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اول اﯾﺮان
ﺑﻮد .و اﯾﻨﮏ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﻏﺮب
ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدﻻت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل
 ،۲۰۱۰ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
 zﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ﻃﺮﺣﻬﺎی
ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻞ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ
درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭼﯿﻦ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و  ۱۱/۴درﺻﺪ از واردات
ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را از اﯾﺮان وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان واردات ﻧﻔﺘﺶ از اﯾﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از وارداﺗﺶ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و
آﻧﮕﻮﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ واردات ﻧﻔﺖ
ﭼﯿﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۵ﺗﺎ ۲۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﻪ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﻗﺮاردادﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ارزش ﺣﺪود ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻄﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻔﺖ
و ﮔﺎز ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ.
ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ
ﺑﺮده ﻧﺸﻮد ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻊ در اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻢ او ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻓﺸﺎرﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺪم
اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﺗﺎل و ﺷﻞ و اﺳﺘﺎت اوﯾﻞ
و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ را از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری در اﯾﺮان ﻣﻨﺼﺮف ﮐﺮد .ﭼﯿﻦ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت و ﻣﺸﮑﻼت روﺑﺮو
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﺖ
را ،در دراز ﻣﺪت ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،از ﺳﺎل
 ،۲۰۰۵ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در
اﯾﺮان ﺷﺪ.
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ،ﻣﺴﻌﻮد
ﻣﯿﺮﮐﺎﻇﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽ ﺷﻮد ،رﻫﺒﺮان ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
اﺟﺎزه ﻣﺪاﺧﻠﻪ را ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .ﻣﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ دارﯾﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ
رﻫﺒﺮان ﭼﯿﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را ﻃﺎﻟﺒﻨﺪ و ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺰرگ
ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ  ۸ﺗﺎ ۹
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در دو ﭘﺮوژه ﻧﻔﺘﯽ و در
ﮔﺎز اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .دو
ﻃﺮح ﻧﻔﺘﯽ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺟﺮا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﻣﺎ ﺣﻮزه ﮔﺎزی در
ﻓﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺗﻮﺗﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﯿﻨﻮﭘﮏ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻔﺖ ﭼﯿﻦ ،از ﺳﺎل  ،۲۰۰۷در
ﺣﻮزه ﻧﻔﺘﯽ ﯾﺎدآوران ﺧﻮزﺳﺘﺎن،
دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺣﺪود  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری از ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ.
 zﻓﺎﯾﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﭘﯽ ،دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﻧﻔﺘﯽ ﻏﺮب ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﻮم

از واردات ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان
را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﻧﺪ.
 zﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺴﻂ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪﯾﺪ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺎﺗﻒ ﺣﺎﺋﺮی ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :زﯾﺮا ﺗﻬﺮان
از ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،از اﻗﺘﺼﺎد
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭼﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﻋﺪم
اﻋﺘﻤﺎد واﻗﻌﯽ ،روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮاﻧﻊ
ﻋﻤﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﮔﺎه ﭼﯿﻦ ﺑﺎ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر از ﺳﻮی ﻏﺮب روﺑﺮو
ﺷﻮد ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺗﺮی را ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺮان را ﺑﮕﯿﺮد.
زو وﯾﻠﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
در ﺑﺎره ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ،ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﻢ وزن
ﺗﺠﺎرت ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻏﺮب ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭼﯿﻦ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺗﺮ
اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ و ژاﭘﻦ دارد
ﮐﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺎ
اﯾﺮان ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آن ،ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،در
ﺳﺎل  ۴۰۹ ،۲۰۰۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده
اﺳﺖ.

ﺳﻔﺮ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ
و ﺳﻔﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺰرگ؟
Wدر ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ
ﺗﺤﻮل اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﮐﻞ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻗﻄﻌﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ و
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ دو در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻧﺰاع اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ و ﻫﻤﻪ
آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ دارﻧﺪ آﻣﺎده
ﺗﺮک اﻓﻘﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن و ﻧﺎﺗﻮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺪون ﯾﮏ
ﻣﻌﺎﻣﻪ ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ
دﻫﻨﺪ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻧﺠﺎم
ای ﮐﻪ ﻫﻢ اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻫﻢ
ﻃﺎﻟﺒﺎن در آن ﺷﺮﮐﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ و
ﻫﻢ ﺣﺘﯽ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ را .ﮐﺮزای
ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ را
ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻟﻮﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﻠﯽ
در ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺟﺮﯾﺎن آن ﻗﺪرت ﻓﻌﻠﯽ
در ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻌﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮزای دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﯾﮏ دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺸﺘﻮن ﺗﺒﺎر دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ ﻫﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻨﺪروﻫﺎ را و ﻫﻢ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻧﺎﺗﻮ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺮای راﺿﯽ ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﻻﯾﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎل ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻟﻮﯾﻪ ﭼﺮﮔﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
وﻻﯾﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺸﺘﻮن دارای
اﺧﺘﯿﺎرات ﻓﺪراﺗﯿﻮی زﯾﺎدی ﺷﻮﻧﺪ و
ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ

رﯾﺎﺳﺖ

ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ درآﯾﺪ،
ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺪار اﺳﺖ .
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر وارد ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دوﻟﺖ و ارﺗﺶ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮐﺮزای ،ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ اﺳﻼم آﺑﺎد ﺷﺪ و
ﺗﻌﻬﺪ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
را ﻧﮕﺎه دارد و آﻧﻬﺎ را در ﭘﺎی راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﻫﻨﺪ ﻧﺮﯾﺰد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﺎﺑﻞ و ﮐﻤﮏ ارﺗﺶ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ارﺗﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎج ﺑﺰرگ ﻋﺎزم
واﺷﻨﮕﺘﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻮل ﻗﻄﻌﯽ و
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه را ﺑﺪﻫﺪ .اوﺑﺎﻣﺎ و ﻧﺎﺗﻮ ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮوزی ای ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و
ﺑﯿﺮون ﺑﺮدن ﻗﻮای ﺧﻮد از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ .و در ﻋﻮض ﮐﻤﮑﻬﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ وﻏﺮب ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﻨﺴﺘﺎن
داده ﺷﻮﻧﺪ.
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﻨﺴﺘﺎن رﻓﺖ .در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﭙﺎه اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮ ﻗﻮل ﻫﻤﮑﺎری داده اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ و
اردن و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ ﮐﻼه آﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﺑﺮﺧﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮی
آﯾﻨﺪ.
در
ﺳﺮان ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﭼﻪ آراﻣﺘﺮ
اﯾﻦ ﻃﺮح و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ای ﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻻﺑﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ دارﻧﺪ،
ﺳﺎرﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن در
وﻫﻠﻪ اول ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از
دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯿﺮدازد.
ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎی ﺗﻨﺪرو از اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺿﺮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺷﻮﻧﺪ .و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮاﺷﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ،اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ دﯾﮕﺮی،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﺋﻖ
و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻀﺎد در درون ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در آن ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪﻫﺪ.
اﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ،
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮش
ﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 Wدر  ۱ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﺗﺒﺮﯾﮏ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ،او را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ
اﯾﺮان ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اوﺑﺎﻣﺎ ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ او و ﺳﺮان ﻣﺎﻓﯿﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ روﯾﻪ ،ﺣﻤﻠﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ
ای را ﺑﻪ اوﺑﺎﻣﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺪارک
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺰرگ داﻧﺴﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ روﯾﻪ ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ ،آن را ﻋﻼﻣﺖ
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺸﺘﺮک زوج ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ و
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
و زﻣﯿﻦ زدن اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد و از
ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﻤﮑﺎری
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺑﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺎرﺗﺮ
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)ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ اول اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ (
اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﺑﺮ ﺿﺪ اوﺑﺎﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؟
 Wدر  ۳ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺖ:
اﯾﺮان اﻓﺮاد ﻃﺎﻟﺒﺎن را آﻣﻮزش ﻣﯽ
دﻫﺪ؟
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :وﻗﺘﻲ دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار

و ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ،
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ را واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ و ﺳﻨﺠﻴﺪن و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺑﺮ
ﭘﺎﻳﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻟﻲ از زور و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﺑﺮﺧﻮرداري ﻫﻤﮕﺎن از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ و ﻫﻤﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
اﻣﺎ وﻗﺘﻲ رژﻳﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر ﺟﺒﻬﻪ
ﺟﻨﮓ ﮔﺸﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ را
ﻧﻴﺎزﻫﺎي آن رژﻳﻢ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﺒﺮﻫﺎي ﮔﻮﻳﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻨﮓ
رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم
اﻳﺮان:

ﺗـــﺪﺑﻴﺮﻫﺎي ﺟﻨﮕـــﻲ
رژﻳﻢ وﺿـﺪﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎي
ﻣـــﺮدم – ﺷﺴﺘﺸـــﻮي
ﻣﻐـــﺰي از راه اﻟﻘـــﺎء
– ﻋﻘﺪه ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه
را در ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده اﻳﻢ:

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری و »ﺗﺪاﺑﯿﺮ«
رژﯾﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻀﻮر
ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﯽ
ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ:
٭ »ﺗﺪاﺑﯿﺮ « ﭘﯿﺶ از ﺷﺐ ﭼﻬﺎر
ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری:
 .۱ﺧﺎﻣﻨﻪ اي »ﻓﺘﻮا« داد ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ
ﺳﻮري ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ
زورﭘﺮﺳﺘﻲ ﻛﻪ او اﺳﺖ و زورﭘﺮﺳﺘﻬﺎي
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ او ،ﻧﻪ از ﻗﺮآن و ﻣﺎﺟﺮاي ﺳﺮد
ﺷﺪن آﺗﺶ ﺑﺮ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع(
آﮔﺎﻫﻨﺪ و ﻧﻪ رﺑﻂ ﻋﺒﻮر از آﺗﺶ ﺳﻴﺎوش
را ﺑﺎ آن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﭼﺮا و
ﭼﮕﻮﻧﻪ »ﻋﺒﻮر از آﺗﺶ« رﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮري اﻣﺴﺎل،
ﺑﺎز ﺳﺎزي ﺳﺮد ﺷﺪن آﺗﺶ ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
)ع( و ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان ﺳﻴﺎوش ﺷﺪ .زﻳﺮا
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪادي ﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ را
اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﺮد و ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ از آﺗﺸﻬﺎ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺑﺮ ﻣﻲ اﻓﺮوﺧﺖ
ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ .ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺗﺶ
ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر را از ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮري ،ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﭘﻴﺎم ﻧﻮروزي او ،ﻣﻲ آورﻳﻢ:
» zﻋﻴﺪﻫﺎ ﻛﻪ دوام ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﮔﻮﻳﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي در
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻮﻳﺎي
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ در رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان
ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮري
ﺗﺮﺟﻤﺎن زﻧﺪﮔﻲ در آزادﮔﻲ و ﭘﺎﻛﻲ
اﺳﺖ :ﺧﻮدﻛﺎﻣﻪ اي اﻧﺴﺎن آزاده اي،
ﺳﻴﺎوش ،را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و آن آزاده
ﻣﺮد ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﻲ اﻳﺴﺘﺪ .ﭼﻮن ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﻲ
اﻳﺴﺘﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺟﻮﻳﺪ و از زور و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد .او ،از آﺗﺸﻲ
ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮدﻛﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﻓﺮوزد ،ﻧﻤﻲ
ﻫﺮاﺳﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﻲ

ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ؟
ﻛﻨﺪ .آﺗﺶ زور ،ﺑﺮ او ،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
و ﻗﺪرت ﺧﻮدﻛﺎﻣﻪ زوال ﻣﻲ ﺟﻮﻳﺪ.
ﺳﺮد ﺷﺪن آﺗﺶ ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( ،ﻫﻢ
ﻗﺎﻋﺪه و ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﻲ در اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و رﺷﺪ
اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن ﺳﻴﺎوش در اﻳﺮان و
ﻣﺎﺟﺮاي در آﺗﺶ اﻓﻜﻨﺪن اﺑﺮاﻫﻴﻢ،
ﺑﻴﻬﻮده در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﻣﺪه و
ﻫﺸﺪاري ﻧﮕﺸﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ،
ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ :ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري ﻫﺎ
در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده اﻧﺪ و
از اﻳﻦ رو ،ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري ﺑﺮ
اﺻﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ،اﻧﮕﻴﺰه ﺟﻨﺒﺸﻬﺎي
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﺴﺖ .ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ
ﺳﻮري زﻧﺪه ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه در
وﺟﺪان ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺮوزي
ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺟﺒﺎر ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ از آﺗﺶ ﻋﺒﻮر
ﻛﺮد .ﺑﺎﻳﺪ از آﺗﺸﻲ ﻋﺒﻮر ﻛﺮد و آﺗﺶ
ﺧﺸﻮﻧﺘﻲ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺮد ﻛﺮد ﻛﻪ
اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن ﺑﺮ ﻣﻲ ﻓﺮوزﻧﺪ«.
 .2ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از روز
دوﺷﻨﺒﻪ )  3روز ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز ﺗﻌﻄﻴﻼت
ﻧﻮروزي( و ﺗﻬﺪﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎه
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺧﻮاﺑﮕﺎه از ﺑﺎﻣﺪاد روز
دوﺷﻨﺒﻪ
 .3ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺳﺮﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه از ﺳﺎﻋﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ
روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﻣﻴﺨﻜﻮب ﻛﺮدن ﻣﺮدم در ﭘﺎي
ﺟﻌﺒﻪ ﺟﺎدوﻳﻲ و ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺮدن آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﻮدن آن ﻫﺎ از ﺷﺮﻛﺖ
در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﻲ .ﻃﺮﻓﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي داﺋﻢ از »ﻫﺠﻤﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ«
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در اﻳﻦ روز ،ﭘﺨﺶ
ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ را وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪن
ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ »ﺗﺪﺑﻴﺮ« ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮ ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﺑﺮاي
ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮﻗﺪرت ،ﻫﺮﮔﺎه ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ
»ﺟﻬﺶ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ« ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻨﻜﺮ
اﺳﻼم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻛﺎﻧﺎل 4
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،زﻳﺒﺎ ﻛﻼم را آوردﻧﺪ و او
ﮔﻔﺖ :در  200ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ،اﻳﺮان ﻣﺪﻳﻮن
دو ﻣﺮد اﺳﺖ :آﻏﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن و رﺿﺎ
ﺧﺎن!
ﺿﺪﻳﺖ رﺿﺎ ﺧﺎن ﺑﺎ روﺣﺎﻧﻴﺎن و دﺷﻤﻨﻲ
ﺧﻤﻴﻨﻲ و دﻳﮕﺮ روﺣﺎﻧﻴﺎن ﺑﺎ رﺿﺎ ﺧﺎن،
در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن »ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ« از
ﻳﺎد ﻣﻲ رود و رﺿﺎ ﺧﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻬﺎ ﺑﺮ
اﻳﺮان ﺷﺎه ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد؟!
ﻫﻤﺰﻣﺎن ،در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر،
اﻳﻦ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد و ﺣﺎﻣﻴﺎن او ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ دﺳﺖ
روﺣﺎﻧﻴﺎن را از دوﻟﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺼﺪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﺣﺎﻣﻴﺎن
او ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺰواي ﺧﺎﻣﻨﻪ اي از
روﺣﺎﻧﻴﺎن ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻧﻴﺴﺖ:
 zﺧﺒﺮ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎي ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ ﺑﻘﺼﺪ رأي
زﻧﻲ در ﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ وﺧﻴﻢ ﻛﺸﻮر و
ﺧﻄﺮي ﻛﻪ روﺣﺎﻧﻴﺖ و اﺳﻼم را ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 zﺧﺒﺮ دﻳﺪار ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
و اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ و ﺧﺒﺮ دﻳﺪار
ﻋﻠﻨﻲ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺎ ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازي و
ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻤﺪاﻧﻲ و ...ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي و اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد را از اﻧﺰواي ﺷﺪﻳﺪ
ﺧﻮد ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ
دﻳﺪارﻫﺎ ،ﻳﻚ ﻃﺮف از اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ در
ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻃﺮف
دﻳﮕﺮ ،از ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪن ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﺋﻲ رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ.
 .4ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﺋﻲ از ﻣﺼﺪوﻣﺎن روز
ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻦ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻛﺮدن
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از ﻣﻨﺼﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺎن
ﺧﻮد از ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺎي
اﻋﺘﺮاﺿﻲ دراﻳﻦ روز.
 .5درﺧﻮاﺳﺖ از ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻨﻒ ﻫﺎ ﺑﺮاي
ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ زود ﻫﻨﮕﺎم در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 .6اﻋﻼن ﻋﻠﻨﻲ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺎﻣﻮران
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ
ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻬﺮ و

ﻣﺮدم ) و در واﻗﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮدﻣﻲ (
 .7اﻋﻼن ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﻗﻄﻌﻲ  88ﺗﻦ و ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ  6ﺗﻦ ﺑﻪ
اﻋﺪام .و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮوﺑﻲ و ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺒﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﻪ او و ﻣﻮﺳﻮي و ﺗﻬﺪﻳﺪ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﻊ
ﻛﺮدن ﻣﺮدم از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و رژﻳﻢ او.
 .8دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه رام و ﻓﻌﻞ ﭘﺬﻳﺮ
ﻛﺮدن ﻣﺮدم از راه ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ
آن را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻧﻴﺪ.
 .9اﺟﺎزه »ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ« ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮاي
آﻧﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻌﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺪﻫﻨﺪ .رژﻳﻤﻲ
ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻳﻚ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در ﻛﻨﺎر
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ راه ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺄﻣﻮراﻧﺶ از
آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﺮد و
اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺟﻠﺐ
ﻣﻲ ﻛﺮد ،در ﺷﺐ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮري ،ﺑﻪ
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮان اﺟﺎزه داد ﺑﺮ
ﮔﺮد آﺗﺶ ﺑﺮﻗﺼﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ
ﺷﻌﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺪﻫﻨﺪ!
.10ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺸﻜﻞ
ﻛﺮدن ارﺗﺒﺎط از راه ﺗﻠﻔﻦ و اﻓﺰودن ﺑﺮ
ﺷﺪت ﭘﺎرازﻳﺖ ﺑﺮ روي ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎﺋﻲ
ﻛﻪ از ﺧﺎرج از اﻳﺮان ،ﺑﺴﻮي اﻳﺮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 .11ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ دادن ﺑﻪ ﻗﻮاي ﺳﺮﻛﻮب
ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدن ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮدم و ﺻﺤﻨﻪ
ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﺮﻛﻮب و
ﺳﺎزي
دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده.
ﺗﺪاﺑﻴﺮ رژﻳﻢ ﺳﻮد ﻧﺒﺨﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺷﺐ
ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮري ،ﺷﺐ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
ﺿﺪ رژﻳﻢ در ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺮان ﺷﺪ:

٭ ﺑـــﺮﻏﻢ »ﺗـــﺪاﺑﯿﺮ دﻫﮕﺎﻧـــﻪ«
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻬـﺎر
ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ:
 .۱ﻣﺮدم اﻳﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﺟﻮاﻧﺎن
) داﻧﺸﺠﻮ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ داﻧﺸﺠﻮ( از ﻣﺪت ﻫﺎ
ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ از ﻋﺼﺮ ﺳﻪ
ﺷﻨﺒﻪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ،
ﺑﮕﺴﺘﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺗﻮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﻮاي
ﺳﺮﻛﻮب ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد
»ﺗﺪاﺑﻴﺮ« رژﻳﻢ ،وﺟﺪان ﻋﻤﻮﻣﻲ ارﺗﺒﺎط
اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮد .ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر
ﻳﻜﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﺷﺪ.
 .2ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در
ﻛﺎر ﻧﻴﺎﻳﺪ .رﻓﺘﺎر ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻓﺮﺻﺖ و دﺳﺖ آوﻳﺰ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي
ﻧﺪادن ﺑﻪ ﻗﻮاي ﺳﺮﻛﻮب ،ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور
آﻧﻬﺎ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ آﻟﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺟﻨﺎﻳﺖ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس
ﻧﺪاﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﻟﺬا،
 .3ﺷﻌﺎرﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻛﻪ ﻋﺰم ﻣﻠﻲ
را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺮس را ﻧﺰد ﺳﺮان و
ﻣﺄﻣﻮران رژﻳﻢ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﺮﻛﻮب ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺧﻮاﺑﺪ و ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
روﺷﻲ در ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
رژﻳﻤﻲ ﻫﺎ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﻧﺪ
از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮﻳﺶ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ.
 . 4ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺻﺘﻲ
ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻛﺮدن
ﺟﻨﺒﺶ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ آن ،ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر در آن ،ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد،
اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﻳﻢ اﺳﺖ.
 .5ﺷﻌﺎرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻗﻮاي
ﺳﺮﻛﻮب آﺷﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ
داده ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻢ آزﻣﻮن ﺷﻴﻮه ﻫﺎي
ﺟﺪﻳﺪ ارﺗﺒﺎط و ﻫﻢ ﮔﻮﻳﺎي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻓﻀﺎي ﺑﺎز زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ.
ﭘﻴﺶ از ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮري ،ﺑﻪ ﻳﻤﻦ
ﺷﻮر و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ از
ﺧﺮداد  88ﺑﺒﻌﺪ ،اﻳﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺳﻨﺠﻴﺪه و
از ﻣﺠﺎري ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﻗﺸﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻋﻤﻞ،

٭ ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﺳــﻮری در ﻫﻤــﺎن
ﺣـــﺎل ﮐـــﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧـــﻪ ﻓﺮﺻـــﺖ
ﺧﺸـــﻮﻧﺖ ﮔﺴـــﺘﺮی را از رژﯾـــﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ وﺳﯿﻊ
ﺑــﺎ ﺷــﺮﮐﺖ ﻗﺸــﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ
ﻣﺮدم ﺷﺪ و ﻧﻮروز ﻧﯿﺰ ،روز اﺑﺮاز
ﻋــﺰم ﺑــﻪ ﻧــﻮﮐﺮدن زﻧــﺪﮔﯽ ﺑــﺎ
ﺑﺎزﯾــــﺎﻓﺘﻦ اﺳــــﺘﻘﻼل و آزادی
ﺷﺪ:
 zدر ﺗﻬﺮان ،از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ،
ﻫﻤﻪ در ﺟﺸﻦ ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮري
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻬﺮ در ﺟﺸﻦ
ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ
دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر« داده ﻧﺸﺪ .ﺷﻌﺎرﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ
ﭼﻮن ﺗﺒﺮﻳﺰ و اﺻﻔﻬﺎن و اﻫﻮاز و رﺷﺖ و
ﻣﺸﻬﺪ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ اﻃﻼع و ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ و
ﺻﺪا درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻴﺰ ﻣﺮدم رﻓﺘﺎري
ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
 zدر ﻣﻮاردي ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﺧﺸﻦ ،ﺗﻮأم ﺑﺎ
ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺎي رﻛﻴﻚ ،ﺑﺮﺿﺪ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي داده ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع،
ﻣﺮدم ﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﺠﺎل
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮي ﺑﻪ رژﻳﻢ دادﻧﺪ.
 zدر رﺷﺖ و ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺎﻃﻲ از ﺗﻬﺮان و
دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺎﺑﺠﺎي
ﻣﺄﻣﻮران رژﻳﻢ ،ﮔﺮوه ﻫﺎﺋﻲ از ﺗﻈﺎﻫﺮ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد رو و ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻴﻜﻠﺖ
آﺗﺶ زدﻧﺪ.
 zﭼﻮن ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد ،ﻗﻮاي ﺳﺮﻛﻮب اﻣﻜﺎن
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم از ﺑﺎﻣﻬﺎي
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺮﻛﻮب را ﺳﺮزﻧﺶ
ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﻲ
اﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﻧﻤﻲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ .رژﻳﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ در ﺗﻬﺮان 50
ﺗﻦ را ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺣﻘﻴﻘﺖ
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺎل دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب
ﮔﺮان داده ﻧﺸﺪ.
 zﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﺟﺸﻦ ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮري ﺑﻮدﻧﺪ.
 zﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﺷﺎدي و رﻗﺺ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
روش ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﻳﻢ .در اﻳﻦ ﺷﺐ،
زﻧﺪه ﺑﺎد ﻣﺮگ ،ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﺪه
ﺑﺎد زﻧﺪﮔﻲ داد .ﺷﺎدي و ﺷﻌﺎرﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮔﻮﻳﺎي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي و ﺟﻤﻬﻮري ،ﺳﻴﻤﺎي اﻳﺮان
ﺟﻮان را ﺷﺎد و ﭘﺮ از اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ
ﻛﺮد .اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ از ﺟﻨﺒﺶ ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ
ﺳﻮري از دﻳﺪ ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺨﻔﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ و
در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﺎرج از اﻳﺮان ﻧﻴﺰ
اﻧﻌﻜﺎس ﻳﺎﻓﺖ.
 zﭘﻴﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮري
»ﺟﻨﺒﺶ اداﻣﻪ دارد« ﺷﺪ.
 zﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ،ﺑﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎ ،ﻣﺮدم ﻓﺮﻳﺎد »اﷲ
اﻛﺒﺮ« ﺳﺮدادﻧﺪ و ﺑﻪ روز اول ﺳﺎل ،دﻳﺪ
و ﺑﺎزدﻳﺪ ،ﺷﻜﻞ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺎ را،
ﺑﺎ ﺑﻮم و ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .در
ﻫﻤﺎن روز ،ﻓﻴﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع در ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ
ﺷﻴﺮاز و اﺟﺘﻤﺎع در آراﻣﮕﺎه ﻛﻮرش،از
ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺮﻧﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎع
ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﺷﻬﺮﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارﺷﻬﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ،اﺟﺘﻤﺎع
ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ و در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻳﺎد آور ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در آﻏﺎز
اﻧﻘﻼب ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻮروز ،اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ از ﺳﻮي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ،ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪﻧﺪ.
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ﺻــــﺪا و ﺳــــﯿﻤﺎی رژﯾــــﻢ
ﻣﺎﻓﯿﺎﻫــﺎی ﻧﻈــﺎﻣﯽ -ﻣــﺎﻟﯽ
ﺷﺴﺘﺸـــﻮی ﻣﻐـــﺰی را ﺿـــﺪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده و ﺑﺪان
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ:
 Wﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎي رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ در
ﻣﻐﺰﻫﺎي ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد،
ﻛﺪ ﮔﺰارى ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﻓﻜﺎر آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد
و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﺳﺮان رژﻳﻢ ﻓﻜﺮ اﻧﺠﺎﻣﺸﺎن را در آﻧﻬﺎ
اﻟﻘﺎء ﻛﺮده اﻧﺪ:
 zﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺪ ﮔﺰارى در ذﻫﻦ و روان
ﻣﺮدم را ﺷﺴﺘﺸﻮى ﻣﻐﺰى از راه دﻳﺪن و
ﺷﻨﻴﺪن ﻣﻰ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻮد ﻛﻪ در
آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻳﻚ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﻛﻪ
روزاﻧﻪ اﻗﻼم ﻓﺮاواﻧﻰ از آن ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ
ﻣﻰ رﻓﺖ دﻛﺘﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻬﻴﺞ زد :ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ
ﺿﺒﻂ ﺻﺪاى ﺧﻮد ﺑﺮ روى ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ در
ﺣﺎل ﭘﺨﺶ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه )ﮔﻮش اﻧﺴﺎن
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪن ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻬﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻃﻮل
ﻣﻮج ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ( ،ﺑﺎ ﻃﻮل
ﻣﻮج ﻛﻮﺗﺎه ،ﺷﺮوع ﺑﻪ دادن ﻧﺼﺎﻳﺢ
ﻛﺎر
دزدى
ﻛﺮد:
اﺧﻼﻗﻰ
ﺑﺪﻳﺴﺖ ،ﺷﺮاﻓﺖ اﺧﻼﻗﻰ را ﻟﻜﻪ دار
ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﭘﺎك زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﺪ ،اﻣﺎﻧﺖ دار
ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻨﻬﺎ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪام از
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺪاى
ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﺮ روى ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ در ﺣﺎل
ﭘﺨﺶ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ آﻣﺎر دزدى را ﺑﻪ
ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮد .اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻌﻠﻮم
ﻛﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان در ذﻫﻦ و ﺿﻤﻴﺮ
اﻓﺮاد ﻛﺪ ﮔﺰارى ﻛﺮد.
 zدر اروﭘﺎ و اﻣﺮﻳﻜﺎ ،در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ از ﻛﺪﮔﺰاري
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ .ﺑﺨﺼﻮص در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري .اﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت از راه ﻛﺪ ﮔﺰارى از ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﺼﻮﻳﺮ در آﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه
اﺳﺖ.ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺮاي ﻣﻚ دوﻧﺎﻟﺪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﻛﺪ ﮔﺰاري ﺑﻮد :درﻳﻚ ﻛﻠﻴﭗ
وﻳﺪﺋﻮ ﻣﻰ دﻳﺪﻳﺪﻛﻪ درﻳﻚ اﻃﺎق،
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻨﻰ در ﺣﺎل زﻧﮓ زدن
اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻤﻰ درب اﻃﺎق را ﺑﺎز ﻣﻰ
ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻰ رود و ﮔﻮﺷﻰ
را ﺑﺮ ﻣﻰ دارد .اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮه ،ﻫﻤﻪ آن
ﭼﻴﺰى ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻰ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ او ﮔﻮﺷﻰ ﺗﻠﻔﻦ
را ﺑﺮدارد ،در ﻳﻚ ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ
ﻓﺮﻳﻢ ﻓﻴﻠﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻚ دوﻧﺎﻟﺪ را ﭘﺨﺶ
ﻣﻰ ﻛﺮد .واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ
ﻗﺎدر ﺑﻪ دﻳﺪن اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﺎر ﻓﺮوش ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ ﻣﻚ دوﻧﺎﻟﺪ در
آﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ ﺑﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،در
آﻏﺎز ﭘﺨﺶ ﺧﺒﺮ ،آرﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ
ﺷﺪ ،در ﻳﻚ آن ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻜﻲ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ
)ﻣﻴﺘﺮان( را ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﺮد .اﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ
ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 zاﻳﻨﻚ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در آﻣﺮﻳﻜﺎ و
اروﭘﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻤﻨﻮع و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮﺛﻖ ﻫﻢ
اﻳﻨﻚ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﺎ ﻛﺪ ﮔﺰارى در ﺻﺪا و
ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺣﺎل ﺑﻤﺒﺎران ﻛﺮدن اذﻫﺎن
ﻣﺮدم اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺪاﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل
ﻣﻮﺟﻬﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺨﺶ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﻧﺪ» :
اﷲ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اى« و »ﺧﺎﻣﻨﻪ اى ﻣﺮد
ﺧﺪا« و »ﺧﺎﻣﻨﻪ اى ﻣﻘﺪس اﺳﺖ« و
»اﻋﺘﺮاض ﻧﻜﻨﻴﺪ« و »ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ
اﺑﺪﻳﺴﺖ«.
 zو ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اى
ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد» :ﺗﺼﻮﻳﺮ
آرم ﺣﻜﻮﻣﺖ« و »ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اى و
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آرم اﷲ « و »ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺮآن وﺧﺎﻣﻨﻪ اى
« و ﻧﻴﺰ ﻛﺪﻫﺎى ﻧﻮﺷﺘﺎرى ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﻠﺖ
ﺧﺎدم رﻫﺒﺮى«
اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺘﻮدﻳﻮﻳﻰ و
ﻳﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﺻﻮﺗﻰ وﺗﺼﻮﻳﺮى در
اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ،ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻐﺰي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ رژﻳﻢ
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻛﺪﮔﺰاري ﺑﻪ رادﻳﻮ رژﻳﻢ ﮔﻮش دﻫﻨﺪ
و ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ،اﺛﺮ
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻐﺰي ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .و
ﻫﺮﮔﺎه ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را از روش رژﻳﻢ در
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻐﺰي آﮔﺎه ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺒﻠﻴﻎ رژﻳﻢ
ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﺮان آن ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .ﭘﺮﻫﻴﺰ
از رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن رژﻳﻢ ﺑﺮاي
ﺳﻼﻣﺖ روﺣﻰ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺿﺮور ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.

ﻋﻘـــﺪه ﺗﻘﻠـــﺐ ﺑـــﺰرگ –
رﻓﺮاﻧﺪوم؟  -ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ
از وﯾﮋﮔﯿﻬــﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﻫــﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ  -ﻣﺎﻟﯽ:
٭ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﻧﻮروزی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻋﻘﺪه
ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ و زﺑﺎﻧﺸﺎن زﺑﺎن
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺷﺪ:
 Wﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻪ روش ﻳﻚ ﻧﻮع از
ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﺪه ﺣﻘﺎرت ،ﺧﻮدﻛﻤﺘﺮ
ﺑﻴﻨﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﺮد
وﻗﺘﻲ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 22
ﺑﻬﻤﻦ را ،ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺮدم در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و رأي ﺑﻪ رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
ﮔﺮداﻧﺪ .از دﻳﺪ او ،ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻛﻪ  9ﻣﺎه
اﺳﺖ اداﻣﻪ دارد» ،ﻓﺘﻨﻪ« اﺳﺖ و او دم
از ﭘﻴﺮوزي ﺑﺮ اﻳﻦ »ﻓﺘﻨﻪ« زد.
در روز اول ﻧﻮروز ،او ﭘﺎي اوﺑﺎﻣﺎ را
ﻧﻴﺰ ﺑﻤﻴﺎن ﻛﺸﻴﺪ و او را ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ در
ﻇﺎﻫﺮ ،ﭘﻴﺎم ﻧﻮروزي ﻣﻲ دﻫﺪ و در
ﺑﺎﻃﻦ ،ﺑﺮاي ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻛﺮدن »ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ« ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .در
ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ،ﺑﻪ »ﺟﻨﮓ ﻧﺮم« ﭘﺮداﺧﺖ و
آن را اﻳﺠﺎد ﺗﺮدﻳﺪ در ذﻫﻦ ﻫﺎي ﻣﺮدم
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد.
اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 9
ﻣﺎه ،ﺣﺘﻲ در ﭘﻴﺎم ﺳﺎل ﻧﻮ ،او ﻫﻨﻮز
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ را ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺑﺰرگ ﻣﺮدم در »اﻧﺘﺨﺎب« اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ ،ﮔﻮﻳﺎي ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ او در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ و ﮔﺮﻳﺰ از
واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎي ذﻫﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در
آن ،ﻋﻘﺪه ﺣﻘﺎرت ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎ ﺑﺰرگ
ﻛﺮدن دروغ ،ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻳﻦ رﻓﺘﺎر،ادﻋﺎي او اﺳﺖ :ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ،
او اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻮﭼﻚ ﺣﺎﻣﻴﺎن رژﻳﻢ را
ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .در
ﭘﻴﺎم ﻧﻮروزي آن دروغ را از ﻳﺎد ﺑﺮد و
ﺟﻤﻌﻴﺖ  50ﻫﺰار ﻧﻔﺮي ﻣﻴﺪان آزادي
در  22ﺑﻬﻤﻦ را ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎع
ﺧﻮاﻧﺪ!
از ﻧﺰدﻳﻜﺎن او اﻳﻦ اﻃﻼع درز ﻛﺮده
اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺟﺰ ﮔﺰارﺷﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﭙﺎه و واواك را ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻧﺪ .اﻳﻦ
ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ
ﭘﻨﺪار و ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار او را ﻣﻮاﻓﻖ
ﻣﺎﻓﻴﻬﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ
ﮔﺰارﺷﻬﺎ ،ﻧﻴﺰ ،ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
و آن ﺷﺨﺺ در ﺑﺎره او ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ و
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﭼﻪ واﻛﻨﺸﻲ ﻧﺸﺎن داده
اﻧﺪ .ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻳﺰ از واﻗﻌﻴﺖ او ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ ﺻﺤﺖ اﻳﻦ اﻃﻼع
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ او در ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﻳﺶ
»دﺷﻤﻦ« و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را از
»ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻈﺎم« ﺑﻴﺮون ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
ﭘﻨﺪاري ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺰ
ﺧﻮد او ﻧﺪارد .ﻣﺤﻮر ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺧﻮد او
و »دﺷﻤﻨﺎن« و »ﺧﻮد راﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن«
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ؟
ﺑﻮم ﭘﻴﺎم ﻧﻮروزي ﻛﺮوﺑﻲ ﻧﻴﺰ ،ﻫﻤﻴﻦ
اﻋﺘﺮاف ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺻﻠﻲ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺧﻄﺎب ﻛﺮوﺑﻲ در
واﻗﻊ ﺑﻪ او اﺳﺖ وﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻛﺸﺘﻲ
ادﻋﺎﺋﻲ زورﻗﻲ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮﮔﺎه
ﻧﻈﺎم ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي و اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﻲ
و ﻃﺎﺋﻒ و  ...ﻣﺎ از آن ﺧﺎرج ﻫﺴﺘﻴﻢ،
ﻣﺮادش ﺗﺒﺮي ﺟﺴﺘﻦ از ﺧﺎﻣﻨﻪ اﻳﺴﺖ
زﻳﺮا ﻣﺤﻮر ﺧﺎﻣﻨﻪ اﻳﺴﺖ .او از ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
اﺳﻢ ﻧﻤﻲ ﺑﺮد و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﺪ زورق
ﻧﻈﺎم در ﺣﺎل ﺳﻮراخ ﺷﺪن اﺳﺖ ،اﻣﺎ
در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ،ﭘﻴﺎم او
اﻳﻨﻄﻮر ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺮوﺑﻲ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي اﺳﺖ و
زورق ﻧﻈﺎم دارد ﺳﻮراخ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﺎﻣﻨﻪ اﻳﺴﺖ زﻳﺮا
ﺧﻮد او و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ،او را ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺻﻠﻲ ﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ.
 Wﭘﻴﺎم ﻧﻮروزي اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻧﻴﺰ اﺑﺮاز
ﻫﻤﺎن ﻋﻘﺪه ﺣﻘﺎرت ﺑﻮد :دﻧﻴﺎ از رأﺋﻲ
ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻳﺪ ﺣﻴﺮان ﺷﺪ! او
ﻧﻴﻚ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ از ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ
ﺣﻴﺮان ﺷﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﻲ در ﭘﻴﺎم ﻧﻮروزي
ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ داري ﻛﻨﺪ،
ﻋﻘﺪه ﺣﻘﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﻠﺒﻲ ﭼﻨﺎن
ﺑﺰرگ و آﺷﻜﺎر ،ﺳﺨﺖ آزار دﻫﻨﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،در دو ﭘﻴﺎم ﻧﻮروزي و
ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪ اي در ﻣﺸﻬﺪ ،در روز
اول ﻓﺮوردﻳﻦ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺳﻮاي 22
ﺧﺮداد ﺳﺎل  ،1388ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ.
از دﻳﺪ اﻳﻦ دو ،اﻳﺮان ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم
اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ،ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﻮاي ﺳﺮﻛﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ
واﻗﻌﻴﺖ دوم و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي اﻳﻦ دو ﻣﺤﺘﻮاﺋﻲ را ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮ زﺑﺎن اﻳﻦ دو ﺟﺎري ﺷﺪ ،اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ از اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ.
اﻃﻤﻴﻨﺎن دارﻧﺪ ﻛﻪ »ﺟﻨﮓ ﻧﺮم« اداﻣﻪ
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺳﺮﻛﻮب را ﺗﻨﻬﺎ راه
ﺣﻞ ﺗﺼﻮر ﻛﺮده اﺳﺖ .زﻳﺮا از ﻣﻮﺿﻊ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﻞ ﻗﻮا در ﺟﻨﮓ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ از آن ﻣﻲ ﺗﺮﺳﺪ ﻛﻪ آﺗﺶ
ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﻮد و در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺷﻌﻠﻪ ور
ﺷﻮد.

٭ اﺣﻤــﺪی ﻧــﮋاد ﻣــﯽ ﺧﻮاﻫــﺪ
ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﺼــﻮب ﻣﺠﻠــﺲ را ﺑــﻪ
رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﮕﺬارد:
 Wﭘﻴﺶ از ﻧﻮروز ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،در
ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺧﻮد ،ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﮔﻔﺖ :ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎراﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد ﻫﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده ﺑﻮد .ﭼﺮا آن را ﺑﻪ
رﻓﺮاﻧﺪوم ﻧﮕﺬارﻳﻢ؟ رﻓﺮاﻧﺪوم در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در زﻣﺴﺘﺎن  58و ﺑﻬﺎر  ،59ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﻓﺮاﻧﺪوم ﻛﺮد .در آن ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ،رﻓﺮاﻧﺪوم را رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﺮد و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ در ﻣﻲ آﻣﺪ .ﺧﻤﻴﻨﻲ در
ﭘﺎﺳﺦ او ﮔﻔﺖ 35 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻠﻪ
ﻣﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻧﻪ .ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺮاﻧﺪوم ﻫﻢ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮا ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺼﺪي دوﻟﺖ ﺑﻮد.
و اﻳﻨﻚ ،در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ »ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻧﻈﺮ ﺷﺪه« ﺗﻨﻬﺎ »رﻫﺒﺮ« اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎزه رﻓﺮاﻧﺪوم را ﺑﺪﻫﺪ .ﻏﻴﺮ از
اﻳﻦ ،وﻗﺘﻲ دوﻟﺖ ﺧﻮد ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻲ ﺑﺮد و ﻣﺠﻠﺲ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ
و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آن را
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺪاﻧﺪ و از اﻳﻦ
ﻧﻈﺮ ﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﺠﺮي ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ ،اﺧﻄﺎر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺼﻮب ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ.
وﻗﺘﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﺧﻮﻳﺶ را
اﺟﺮا ﻛﻨﺪ ،در روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
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» - 1رﻫﺒﺮ« ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد
را ﻛﻪ ﻫﻤĤﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﻗﻮه و ﻫﺮ ﺳﻪ
»اﺻﻮل ﮔﺮا« اﺳﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ.
» - 2رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري« وﻣﺠﻠﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ» .رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري« و
ﻣﻌﺎون او ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻻﻳﺤﻪ را
ﻧﻔﻊ ﻃﻠﺐ و ...ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ .و ﺳﻪ
»ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه « اﺻﻮل ﮔﺮاي ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ،
اﺣﻤﺪ ﺗﻮﻛﻠﻲ و اﻟﻴﺎس ﻧﺎدران و
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺼﺒﺎﺣﻲ ﻣﻘﺪم ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﻫﺮﺳﻪ ﻃﺮﻓﺪار
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﻮده اﻧﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او،
از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎدآور ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ )ﺑﻪ
ﮔﺰارش اﻳﻠﻨﺎ در  1ﻓﺮوردﻳﻦ » ،(89
ﺑﺮآورد ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻲ اﻧﺘﻈﺎر رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
 – 3ﺑﺮ ﻓﺮض ﻛﻪ ﻗﺼﺪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﻓﺮﻳﺐ دادن ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ
در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دﻳﺪه ﺧﺼﻮﻣﺖ
ﻧﻨﮕﺮﻧﺪ و اﺟﺮاي آن را ﺳﺒﺐ ﺷﺪت
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮرم و ﻓﻘﺮ ﻧﭙﻨﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺛﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم در اﻳﻦ روﻳﺎروﺋﻲ »رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري« ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ اﻋﺘﺮاف ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .زﻳﺮا ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺟﺎﻧﺒﺪاري ﺧﻮد را از رﻓﺎه ﻣﺮدم اﺑﺮاز
ﻛﻨﻨﺪ.
 - 4رژﻳﻢ ﺑﻬﻢ رﻳﺨﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻬﻢ
رﻳﺨﺘﮕﻲ دروﻧﻲ را ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮ
آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻏﻴﺮ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي در ﻫﻤﺴﺎز ﻛﺮدن دو ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ و
ﻣﻘﻨﻨﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ،ﻛﻢ ﻛﺎري دﺳﺘﮕﺎه
اداري ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي را ﻣﺠﺒﻮر ﻛﺮده
اﺳﺖ ﺳﺎل را »ﺳﺎل ﻛﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ و
ﻫﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ« ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

٭ ﯾـــﮏ وﯾﮋﮔـــﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬـــﺎی
رژﯾﻢ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈـﺎﻣﯽ – ﻣـﺎﻟﯽ
اﯾﻨﺴـــﺖ ﮐـــﻪ ﻣﻄـــﺮود ﻣﻄـــﺮود
اﺑــﺪی و دﺷــﻤﻦ دﺷــﻤﻦ اﺑــﺪی
اﺳﺖ:
 Wدر ﻓﺼﻞ دوم اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،در
ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي »ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ
ﻳﻬﻮدي « ﺷﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺲ ﻳﺎ
ﺟﻤﻌﻲ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺮ او
ﻣﻬﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،دﺷﻤﻦ اﺑﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد
و ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺑﻜﻮﺷﺪ در اﺛﺒﺎت
دوﺳﺘﻲ ﺧﻮد ،ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ آن
وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ ﺑﺮﻏﻢ
ﺗﺤﻮل ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ –
ﻣﺎﻟﻲ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ .از
اﻧﻘﻼب ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،ﺳﺎز و ﻛﺎر اﺻﻠﻲ
رژﻳﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ دو و ﺣﺬف ﻳﻜﻲ از دو
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﻮاره ﻧﻴﺰ ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻨﺎي ﻧﻈﺎم ﺑﺮ ﺟﺬب اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺬف
ﺷﻮﻧﺪه ﺧﻮد ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را از ﻧﻈﺎم ﺑﻴﺮون
ﺑﺮده اﺳﺖ! ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺴﺎن و
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ وﻓﺎداري ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ
ﻧﻈﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﺮودي ﻛﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ،
ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ:
 zﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻣﻬﻨﺪس
ﺳﺤﺎﺑﻲ و دﻛﺘﺮ ﭘﻴﻤﺎن( از روي ﺳﻼﻣﺖ
ﻧﻔﺲ ،ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﺮان رژﻳﻢ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﻗﺼﺪ ﺑﺮاﻧﺪازي ﻧﺪارﻳﻢ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﻟﻮ
اﻧﺪﻛﻲ ﻓﻀﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺑﺎز ﻛﺮد .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻣﻠﻲ – ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﺎ در
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻄﺮود ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ
ﺻﻔﺖ »ﺧﺎﺋﻦ« ﻧﻴﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
 zﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻮﺳﻮي ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﺑﻮﻗﺘﻲ ﻛﻪ او ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻮد ،ﺳﺒﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ
ﻣﻮﺳﻮي ﺑﻤﺪت  20ﺳﺎل ﺷﺪ .وﻗﺘﻲ ﻫﻢ

دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن دادﻧﺪ و
ﻣﻮﺳﻮي ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺑﺒﺎر ﻧﻴﺎورد.
ﻣﻮﺳﻮي ﻣﻄﺮود ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ
ﻣﺎﻧﻊ از رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺷﺪن او ﺷﺪ و
ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻛﺸﺘﻦ ﻃﺮﻓﺪاران و ﻣﻨﺴﻮﺑﺎن
او ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
 zﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﻧﺎﻣﻪ از
ﻗﻮل ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﺟﻌﻞ ﻗﻮل ﺑﺎز از
ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي را رﻫﺒﺮ ﻛﺮد ،ﻫﻢ
ﺑﻌﻠﺖ ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﺋﻴﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي وﻗﺘﻲ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻮد و ﻫﻢ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎﻣﻪ اي ﻛﻪ در روزﻫﺎي ﭘﻴﺶ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻧﻮﺷﺖ و اﻧﺘﺸﺎر
داد ،ﻣﻄﺮود ﺷﺪه اﺳﺖ .در آن ﻧﺎﻣﻪ ،دو
روز ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،او ﺧﺎﻣﻨﻪ اي را
از ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ ﺑﺮﺣﺬر ﻛﺮد .از آن
ﭘﺲ ،ﻣﻬﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ او ﺧﻮرد.
ﺧﻮد او ﻣﺪام زﻳﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ
اﺳﺖ و
 ﻓﺮزﻧﺪان او ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻬﺪي ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از اﻗﺎﻣﺖ
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻓﺎﺋﺰه،
دﺧﺘﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ،ﭘﺪر از او
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎزﻧﮕﺮدد.
 ﺑﺮادر زن او ،ﻣﺮﻋﺸﻲ را دﺳﺘﮕﻴﺮﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل زﻧﺪان
ﺧﻮد را ﺑﻜﺸﺪ .اﻣﺎ او را آزاد ﻛﺮدﻧﺪ.
در  2ﻓﺮوردﻳﻦ ﺧﺒﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻧﻮه او،
ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺎﺋﺰه اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از 24
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ وﺛﻴﻘﻪ آزاد ﺷﺪ.
 zﻛﺮوﺑﻲ وﻗﺘﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد ،ﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ را ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﮔﺮداﻧﺪ و ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را از
دﺳﺘﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎرج ﻛﺮد .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺳﺎل  ،84ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪ.
او ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻛﻪ ﺑﻴﺪار ﺑﻮدم ،ﻧﻔﺮ
اول ﺑﻮدم .ﺻﺒﺢ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﺑﻴﺪم و
ﭼﻮن ﺑﻴﺪار ﺷﺪم ،دﻳﺪم ﻣﺮا ﻧﻔﺮ ﺳﻮم
ﻛﺮده اﻧﺪ .ﻳﻚ راﺳﺖ ﻧﺰد »رﻫﺒﺮ«
رﻓﺘﻢ .او ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا از ﻣﻦ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪ؟
از آﻗﺎﻳﺎن ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻣﻮﺳﻮي ﻻري
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده و در آن ﺗﻘﻠﺒﻲ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .و ﭼﻮن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 22
ﺧﺮداد  88ﺗﻘﻠﺒﻲ ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ و او اﻋﺘﺮاض ﻛﺮد ،ﻣﻄﺮود ﺷﺪ.
ﮔﻔﺖ وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﺳﻮد ﻧﺒﺨﺸﻴﺪ.
در روزﻫﺎي ﭘﻴﺶ از ﻧﻮروز ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ او
ﻳﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ »ﻛﺮوﺑﻲ ﺧﺮ
اﺳﺖ« ﺑﺮ دﻳﻮار ﺧﺎﻧﻪ او» ،ﺣﺮﻣﺖ
روﺣﺎﻧﻴﺖ را ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ«  .او و ﻛﺲ و ﻛﺎر
او ﻧﻴﺰ از اذﻳﺖ ﻫﺎي روزﻣﺮه در اﻣﺎن
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺮاﻧﺪازه ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻫﺒﺮ ﺳﺘﺎﺋﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ،ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﺑﺮادر
ﺑﺰرگ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻪ
ﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﻛﺮده
ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﭼﺮا اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮدي
ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻧﻤﻲ داﻧﻲ ﺑﺮادر ﻣﻦ ﻛﻴﻨﻪ ﺷﺘﺮي
دارد؟ .اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ،ﺑﻨﺪه ﻗﺪرت
ﺷﺪن اﺳﺖ .ﻗﺪرت از ﺗﻀﺎد ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
آﻳﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺼﻮﻣﺖ و دﻓﻊ
ﺧﺼﻢ دارد.
اﻳﻦ درﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ وﻇﻴﻔﻪ دارﻧﺪ ﻣﺮدم
را از ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ رژﻳﻢ
وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻳﻚ
ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن ﻏﻔﻠﺖ ﻛﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻛﻪ
رژﻳﻢ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﻴﺸﺎن ﻣﻬﺮ دﺷﻤﻦ زده
اﺳﺖ ،دﺷﻤﻦ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ .دﺷﻤﻦ ﻣﺎﻧﺪن
آﻧﻬﺎ اﻗﻮي دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ رژﻳﻢ از
درون اﺻﻼح ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  :ﻛﺮوﺑﻲ ﻳﻚ ﭼﻨﺪ از

ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻣﻞ
زورﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺐ را ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻛﺮده اﺳﺖ .در ﺷﻤﺎره ﭘﻴﺶ ،ﺑﺨﺸﻲ از
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ را اﻧﺘﺸﺎر داد و اﻳﻨﻚ
ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي از آن را اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ
دﻫﺪ:

ﻓﻬﺮﺳــــﺖ اﺳــــﺎﻣﻲ
اﻋﻀﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ....
) : (2
بابائيان محمد – از اعضای برجسته باند
سرکوب ھای خيابانی و از مھمترين
عوامل در حمله به مردم و حمله به
دانشجويان در کوی دانشگاه
باوند علی اکبر -معروف به "مجتبی
بابايی" مشھور به "اميری"؛ عضو
برجسته ترورھای خارجی و داخلی.
بابايی مدير دفتر اجرای احکام -دخيل در
قتل حجت زمانی باند قضايی
بابايی علی معاون سياسی امنيتی.
بادامچيان اسدﷲ از ھيأت مؤتلفه ،عضو
گروه  ٩٩نفری – نماينده مجلس از
اعضای بلند پايه در ترورھای سياسی در
خارج و داخل کشور – عضو باند سياسی
– امنيتی – اقتصادی نظام واليت مافياھا و
شاھد تاييد حکم ترور سيد احمد خمينی.
بادکوبه  -از مداحان باند سرکوب ھای
خيابانی نظام واليت.
باران چشمه – سردار سپاه – رييس
ورزش نيروھای نظامی سپاه.
باريک بين ھادی ،حجت االسالم،
از مرتبطين با قوه قضاييه در قزوين.
بازرگان فاطمه -از نيروھای جاسوسی در
خارج از کشور وابسته به باند امنيتی –
اطالعاتی.
باقرزاده فيصل – سردار سپاه  -رئيس
بنياد و حفظ آثار و نشر ارزش ھای دفاع
مقدس.
باقری – رييس دفتر دادگاه انقالب
اسالمی .وی بعدھا از رياست دفتر به
مقاماتی از جمله دادياری رسيد.
باقری بيد ھندی ناصر – دادستان انقالب
اسالمی ميانه سال .۵٩باند قضايی.
باقری منشی دادگاه انقالب دخيل در قتل
حجت زمانی.
باقری کنی – برادر مھدوی کنی و از
مسئوالن کميته ھای انقالب اسالمی
باھنر محمد رضا – نماينده مجلس دور
سوم و دوره ھای بعدی – از اعضای
برجسته باند سرکوب ھای خيابانی و
سياسی نظام واليت مافياھا .او در دولت
احمدی نژاد تمام خاندان و رفقای خود را
وارد کار دولت نمود و برای خود دولتی و
باندی تشکيل داد – خواھر زاده ھا –
دامادھا – باجناق ھای فاميل و خانواده
ھمسر را به کار گماشت عضو گروه ٩٩
نفره – از اعضای برجسته جامعه اسالمی
مھندسين و ھيات موتلفه اسالمی.
باوريان بھزاد – رھبر منطقه ای انجمن
دانشجويان ايرانی در امريکا – سال ۵٩
بتولی سيد حسين – معاون اجتماعی
نيروی انتظامی – سردار سپاه.
بحرينی– حجت االسالم .از نيروھای
وابسته به باند رسانه ای نظام واليت.
بحرينی – از نيروھای نظامی– اطالعاتی
دھه شصت.
بختياری مرتضی -از روسای زندانھا و
رييس سازمان زندانھا بود و در حال
حاضر استاندار اصفھان می باشد .او قبال
در مشھد در معاونت عباسعلی عليزاده
مشغول به کار در زندانھا بود.
بختياری ابوالفضل  -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
بختياری  -زندانبان زن – از پاسداران و
شکنجه گران زنان در زندان گوھر دشت.
بذرپاش مھرداد – داماد علی احمدی وزير
اموزش و پرورش – رييس بسيج
دانشگاه صنعتی شريف – مشاور رييس
جمھور احمدی نژاد و رييس ستاد
مشاوران جوان او – مدير عامل سايپا.
وی از اعضای باند سرکوبھای خيابانی و
دانشجويی بود.
براتی امير  -از نيروھای جاسوسی در
خارج از کشور وابسته به باند امنيتی –
اطالعاتی.
براتی خسرو  -سيامک ،سرويس معاونت
در صفحه ١١
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ﺷﻤﺎره  9 746ﺗﺎ  22ﻓﺮوردﻳﻦ 1389
امنيت عامل قتلھای سيامک سنجری
،فاطمه قائم مقامی و ...عضو باند ترور و
اطالعات.
برامی حسين حجت االسالم – دادستان
دادگاه ويژه روحانيت قم –باند قضايی.
برانی احمد – از مقامات بلند پايه وزارت
امور خارجه در جريان آزادی کاظم دارابی
کازرونی – باند ترورھای خارجی.
برزگر گنجی مصطفی حجت االسالم از
اعضای وابسته به باند قضايی نظام واليت
مافياھا – دادستان قم.
برنجيان بھمن -عضو باند ترورھای
خارجی – عضو باند مستقر در قرار گاه
علويه در آلمان.
برھانی – مدير عامل بانک صادرات –
مدير بانک صادرات دوبی باند اقتصادی.
بروجردی رضا – حجت االسالم – عضو
باند کبير – از اعضای باند مافيايی
امنيتی – نظامی -عضو سازمان عقيدتی
سياسی نيروی انتظامی .
بروجردی عالءالدين – نماينده مجلس –
عضو باند اطالعاتی – سياسی نظام
مافياھا.
بروجردی محمد – سردار سپاه – از
نيروھای اطالعاتی – نظامی در دھه
شصت  .ودر جبھه شھيد شد.
برومند رضا  -از نيروھای جاسوسی در
خارج از کشور وابسته به باند امنيتی –
اطالعاتی.
برومند علی – از بستگان احمدی نژاد در
آموزش و پرورش – کانديدای مجلس
دوره ھشتم از تھران.
بزرگيان احمد – از دوستان بسيار نزديک
احمدی نزاد و از رايحه خوش خدمت.
بشارتی محمد علی – از وزرای کشور در
دولت ھای وابسته به نظام واليت مافياھا.
او از اعضای باند سياسی و امنيتی –
نظامی اين نظام بوده است.
بشيری – حجت االسالم – ازجمله
نيروھای وابسته به باند سياسی نظام
واليت – عضو گروه جمعيت وفاداران به
انقالب اسالمی.
بصيرت – مسئول کالسھای آموزشی در
زندان اوين.
بقايی حميد – از اعضای باند سرکوبھای
خيابانی – معاون سازمان ميراث فرھنگی
معرفی از بيت رھبری.
بلخاری  -از سخنرانان مراسم انصار
حزب ﷲ.
بالديان سيد موسی – دبير ھيات موتلفه
خوزستان از اعضای باند سياسی –
امنيتی – اقتصادی .
بلنديان قاسم – از اعضای باند اقتصادی
در جناح ھاشمی رفسنجانی در کار زمين
و مسکن.
بنی فاطمه مجيد  -از مداحان باند سرکوب
ھای خيابانی نظام واليت.
بنی ھاشمی عبدالرحمان ،عضو معاونت
عمليات حوزه اروپای شرقی وزارت
اطالعات  -عضو باند ترورھای خارجی
در جريان ميکونوس.
بھاری  -از مداحان باند سرکوب ھای
خيابانی نظام واليت.
بھجتيانی شيخ محمد حسين حجت االسالم
از باند خشونت طلب مصباح يزدی .عضو
باند قضايی.
بھجويان ابوالقاسم  -از اعضای گروه
بررسی قوه قضاييه و ھمکار مجلس
شورای اسالمی.
بھداد مشاور مطبوعاتی و فرھنگی
احمدی نژاد – سردار سپاه.
بھرامی  -از مداحان باند سرکوب ھای
خيابانی نظام واليت.
بھرامی حسين حجت االسالم دادستان
دادگاه ويژه روحانيت قم.
بھرامی محمد کاظم حجت االسالم – حاکم
شرع دادگاھھای انقالب اسالمی.
بھرامی ارض اقدس مھدی  -نماينده بخش
بازرگانی ،از مديران ارشد حيات نو و
مشاور شھردار تھران.
بھرامی نوشھر تقی  -پدر خوانده فوالد
كشور ،مؤسس چندين شركت بزرگ فوالد
– از اعضای باند اقتصادی نظام واليت
مافياھا.
بھرامی ھادی – از مشاوران احمد جنتی
و رايزن فرھنگی ايران در نيويورک.
بھروزی زعفرانی مريم – نماينده مجلس
– عضو گروه  ٩٩نفره رييس جامعه

ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ؟
زينب از باند تشکل ھای ھمسو و از
وابستگان به صندوق اقتصادی کوثر.
بھروش سرھنگ رييس ھيات سازمان
زندانھا و فرمانده يگان حفاظت زندانھا.
بھزادی پور معاون دادگستری استان
خوزستان – باند قضايی .
بھشتی احمد حجت االسالم از حکام شرع
دادگاھھای انقالب – نماينده مجلس و
عضو گروه  ٩٩نفره .
بھشتی سيد محمد – ازاعضای باند
سياسی که معاون سينمايی وزارت ارشاد
بود و بعد رييس سازمان ميراث فرھنگی
و در نھايت مسئول موسسه ايکوموس.
بھفر  -از نيروھای وابسته به باند سياسی
نظام واليت مافياھا می باشد و عضو گروه
جامعه اسالمی مھندسين.
بھمنی  -از مداحان باند سرکوب ھای
خيابانی نظام واليت .
بھمنی محمود – رييس بانک مرکزی و
منتخب محمود احمدی نژاد .
بوذری – از بازجويان وزارت اطالعات
در زندان  .وابسته به باند قضايی.
بکايی – از نيروھای وابسته به انصار
حزب ﷲ.
بی آزار  -از نيروھای وابسته به باند
سياسی نظام واليت مافياھا می باشد و
عضو گروه جامعه اسالمی مھندسين.
بيات اسدﷲ – از اعضای باند سياسی
نظام واليت مافياھا – معاون رييس مجلس
در دور سوم و عضو مجمع مدرسين
حوزه علميه قم که ھم اکنون ردای اصالح
طلبی را بر تن کرده است.
بيات – مسئول بھداری زندان گوھر دشت
گفته می شود يک زندانی را دستور داد با
برانکاد به ميدان اعدام ببرند.
بيادی حسن – از وابستگان به باند
سياسی نظام واليت و از اعضای ابادگران
که بعدھا ابادگران جوان را تاسيس
نمودندو به شورای شھر تھران راه
يافتند.
بيجارچيان عباس – از نيروھای باند
سرکوب ھای خيابانی و عضو نيروی
انتظامی.
بيژنی خسرو – حقوقدان شورای نگھبان
دور اول.
بيگلری اکبر دادستان کل استان ھمدان.
پارسا – حجت االسالم – معاون وزير
اطالعات دری نجف ابادی – داماد مھدوی
کنی – باجناق پسر ناطق نوری عضو
باند امنيتی اقتصادی نظام واليت مافياھا .
پارياب محمد – معاون سخنگوی دولت.
پازلين احمد – از اعضای باند اطالعات
خارجی مستقر در فرانسه.
پازوکی کيومرث– از اعضای باند
اقتصادی در جناح ھاشمی رفسنجانی در
کار زمين و مسکن.
پاشايی فام رامين معاون اقتصادی
طھماسب مظاھری.
پاکت چی محسن  -از نيروھای جاسوسی
در خارج از کشور وابسته به باند امنيتی
– اطالعاتی.
پاکنژاد عباس  -از نيروھای جاسوسی در
خارج از کشور وابسته به باند امنيتی –
اطالعاتی.
پروازيان – حجت االسالم که از
سخنگويان برجسته باند سرکوب ھای
خيابانی بود که تصفيه شد.
پرورده مھدی موسوم به مجيدی
پرورش علی اکبر – نماينده دور اول
اصفھان – نايب رييس مجلس – وزير
آموزش و پرورش – از اعضای باند
انجمن حجتيه.
پستچی مدير کل زندانھای استان خراسان
شمالی.
پناھی محمد  -حجت االسالم از وابستگان
به باند قضايی نظام واليت.
پناھی نريمان  -از مداحان باند سرکوب
ھای خيابانی نظام واليت.
پناھيان محمد حجت االسالم  -از نيروھای
وابسته به باند رسانه ای نظام واليت.
پنبه چی – عضو باند سرکوب ھای
خيابانی نظام واليت.
پھلوانی شيخ علی از باند خشونت طلب
مصباحيه  -.حجت االسالم .عضو باند
قضايی.

پور احمد حاج رضا  -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
پور رزاز جعفر – پاسدار زندان و بعدا
يکی از مسئولين زندانھا شد.
پور سيف سيد مجيد – ابتدا منشی قاضی
حداد بود و بعد داديار شد و حاال در
مجتمع قضايی.
پور صالح حسين – از اعضای باند
سرکوب ھای خيابانی و از مسئولين
درگيری ھا.
پور عباس عبدالرسول – رييس سازمان
سنجش کشور.
پور فالح احمد  -نماينده بخش صنعت و
مديرعامل شركت بزرگ تأسيساتی سكو
ايران.
پور قناد – معاون پور محمدی در بخش
خارجی و شريک در ترورھای خارجی.
پور محمدی خوشدل – از مديران
سازمان صدا و سيما – عضو باند رسانه
ای.
پور محمدی محمدنقی حجت االسالم  -از
حکام شرع دادگاھھای انقالب.
پور محمدی مصطفی حجت االسالم –
معاون وزير اطالعات و وزير کشور و
مسئول ترورھای داخل و خارج.
پور محمدی – از برادران پور محمدی از
اساتيد حوزه و عضو باند ھای قضايی و
امنيتی.
پور مزرعه  -از مداحان باند سرکوب
ھای خيابانی نظام واليت.
پور مير غفاری محمد حسين  -محمد
حسين – موسوی تبريزی – دادستان
انقالب که موجب اعدام صدھا تن از
نيروھای انقالبی در تبريز و تھران گرديد
که اکنون اصالح طلب شده است.
احمد  -عضو شورای
پورنجاتی
سرپرستی و نظارت صدا و سيما.
پيرانی – گروه از وابستگان به گروھھای
تشکيل دھنده سازمان مجاھدين انقالب
اسالمی – گروه فلق .
پيشوا – از روسای زندانھای ايران و
عضو مافيای قضايی.
تاج زاده مصطفی – ازنيروھای بازجويی
وابسته به دادستانی انقالب.
تاج لنگرودی حجت االسالم – از
نيروھای وابسته به باند رسانه ای نظام
واليت.
تاجيک بيژن – از نيروھای اطالعات در
دھه شصت  .وابسته به باند امنيتی –
سياسی .
تاجيک محمد رضا – از معاونين وزارت
اطالعات.
تبريزی مجيد – از نگھبانان و شکنجه
گران زندان گوھر دشت که بعدھا تا حد
مسئول بندھای در زندان اوين ارتقا يافت
او در سال  ۶۶مسئول بند آسايشگاه
گرديد.
تبريزی مرتضی – از مسئولين زندان
گوھر دشت.
تجريشی محسن – نماينده اتوموبيل اپل
در ايران و از اعضای وابسته به باند
اقتصادی و اطالعات.
تخشيد – رييس دانشگاه حقوق و علوم
سياسی دانشگاه تھران داماد ايت ﷲ
يزدی.
ترابی ذبيح ﷲ  -از مداحان باند سرکوب
ھای خيابانی نظام واليت.
ترقی محمد رضا – از اعضای باند
سياسی – اقتصادی نظام واليت – ھيات
موتلفه اسالمی.
ترکان علی اکبر – وزير راه و ترابری و
...
ترکش ابراھيم  -از نيروھای جاسوسی در
خارج از کشور وابسته به باند امنيتی –
اطالعاتی.
ترکنان علی اکبر – رييس بورس خارجی
دانشجويان.
ترکی محمد رضا – از مديران صدا و
سيما ومدير سابق شبکه سحر – عضو
باند رسانه ای مافياھا.
تسخيری محمدعلی آيت ﷲ از حکام شرع
و وابستگان به قوه قضاييه و ديگر
مافياھا.

تسخيری ھادی – از برادران تسخيری
بزرگ و عضو باند امنيتی – اقتصادی
مدتی در لبنان سفير بود.
تسليمی رضا -عضو باند ترورھای
خارجی – متھم به قتل کريم محمد زاده در
سوئد.
تسليمی محمد سعيد نماينده مجلس سوم –
از دانشجويان انگلستان.
تشکری – مسئول ستاد اجراييات امر به
معروف مشھد و از چماقداران به نام .
تقوا علی از اعضای باند سرکوب ھای
خيابانی و از عوامل درگيری در خيابانھا.
تقوی سيدرضا حجت االسالم – از حکام
شرع و مسئولين تبليغاتی وابسته به بيت
رھبری.
تقوی محمد رضا – حجت االسالم –
نماينده مجلس – بيت رھبری – عضو
گروه  ٩٩نفره .
تقی گنجی امير رضا شرکت شيميايی
رازی از اعضای باند اقتصادی نظام
واليت مافياھا .
تقی گنجی امير محمد شرکت شيميايی
رازی از اعضای باند اقتصادی نظام
واليت مافياھا.
انقالب اسالمی :دولت و اقتصاد کشور در
اختيار انحصاری اين مافياھا است:

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺟﻨﺎﻳﺖ
و ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﻓﺴﺎد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺠﺎوز
ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن اﺳﺖ:

در ﺟﺒﻬــﻪ ﺟﻨﮕــﻲ ﻛــﻪ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫــﺎ ﺑــﻪ ﺳــﺮﻛﺮدﮔﻲ
ﺧﺎﻣﻨـــﻪ اي ﺑـــﺮ ﺿـــﺪ
اﻳﺮاﻧﻴــﺎن ﮔﺸــﻮده اﻧــﺪ،
آزاد اﻧﺪﻳﺸـــــــــﺎن و
داﻧﺸـــﺠﻮﻳﺎن و زﻧـــﺎن و
ﻛــﺎرﮔﺮان و ...ﻫــﺪﻓﻬﺎي
اول ﺗﻌﺮض ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
Wدر  ١٨اسفند  ، ٨٨به گزارش کلمه،
علی معظمی پس از مراجعه به دفتر
پيگيری واواک در تھران به داليل
نامعلومی بازداشت شد  .علی معظمی در
روزنامه شرق فعاليت داشته است ،او تا
پيش از بازداشت مشغول تدارک مراسم
دفاع از تز خود در مقطع دکترای فلسفه
در انجمن حکمت و فلسفه ايران بوده
است.
 ١٨ Wاسفند  ، ٨٨به گزارش ايلنا ،به
دنبال پرداخت نشدن مطالبات معوقه
كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه
دور ايران ) (ITIكارگران اين كارخانه از
شيراز به تھران آمدند و در مقابل
ساختمان وزارت صنايع و معادن تجمع
كردند.
 Wدر  ١٨اسفند  ،٨٨به گزارش ھرانا
در پی فشارھای روزافزون بر
،
دانشجويان در دانشگاه آزاد قم از طرف
حراست اين دانشگاه ،دانشجويان اين
دانشگاه در اعتراض به شرايط موجود
دست به تجمع زدند.
 Wدر  ١٩اسفند  ،٨٨به گزارش
پارلماننيوز :دومين جلسه دادگاه رسيدگی
به پرونده متھمان بازداشتگاه كھريزك به
رياست قاضی» محمد مصدق« و با
حضور اولياء دم و ساير شكات و وكالی
آنان و دوازده متھم پرونده برگزار شد.
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سازمان قضايی نيروھای مسلح در
اطالعيهای اعالم كرد :در اين جلسه ،پس
از خواندن قران ،رئيس دادگاه نكاتی را
متذكر شد .سپس چند تن ديگر از شكات و
سه تن از وكالی آنان و پدر مرحوم روح
االمينی به طرح شكايت خود پرداختند.
 Wدر  ١٩اسفند  ، ٨٨وكيل مدافع سعيد
ليالز از محكوميت قطعي موكل خود به ٦
سال حبس تعزيري از سوي شعبه
٥٤دادگاه تجديد نظر خبر داد .سعيد ليالز،
روزنامه نگار اقتصادی و از منتقدان
سرسخت سياست ھای اقتصادی احمدی
نژاد است.
 Wدر  ١٩اسفند  ،٨٨دادگاه دانشجويان
دانشگاه شيراز طی ھفته جاری و ھفته
گذشته برگزار شد .احکام صادره بصورت
ذيل می باشد راضيه جعفری به  ٦ماه
حبس تعزيری و  ٦ماه حبس تعليقی
محکوم شد ندا اسکندری تبرئه شد .وی
ترم گذشته  ٢٨روز در بازداشت بود .سيد
محمد حسينی احضار به دادگاه انقالب
وھنوز حکم صادر نشده است .سعيد لطفی
.احضار به دادگاه انقالب وھنوز حکم
صادر نشده است .سعيد خسرو آبادی
احضار به دادگاه انقالب نامبرده با قيد٥٠
ميليون وثيقه آزاد شده بود .کاظم رضانيا
حضار به دادگاه انقالب نامبرده با قيد١٠٠
ميليون وثيقه بعد از  ٣ماه آزاد شده بودو
ھمچنين از دانشگاه اخراج شده است
مسبب تمام اقدامات فوق حسين
کارپرورفرد معاون دانشگاه و محمدی
رئيس حراست است.آنھا از عوامل
مستقيم اداره اطالعات شيراز می باشند.
 Wدر  ١٩اسفند  ، ٨٨به گزارش روز
آنالين ،اولين جلسه رسيدگی به پرونده
متھمان بازداشتگاه کھريزک در پشت
درھای بسته و به دور از نظارت افکار
عمومی برگزار شد .ھمزمان خانواده
رامين پوراندرجانی ،پزشک وظيفه ای که
دو روز قبل از جان باختن قربانيان
کھريزک آنھا را مورد معاينه قرار داده
بود و به نحو مشکوکی کشته شد ،به
"روز" گفتند که خواھان شناسايی و
محاکمه قاتل فرزندشان ھستند.
 Wدر  ٢٠اسفند  ،٨٨به گزارش
موکريان  :يک زندانی به نام لطيف
محمدی در زندان اروميه دست به
اعتصاب غذا زده است .محمدی که حدود
 ٨سال است در زندان بسر می برد ،در
اعتراض به بالتکليف بودن خود در زندان
،روز چھارشنبه دست به اعتصاب غذا
زده است.
 Wدر  ٢٠اسفند  ،٨٨به گزارش ھرانا
به نقل از شورای موقت کارگران ذوب
آھن اصفھان ،در ادامه فشارھا به
کارگران شرکت احياگستران اسپادان در
ذوب آھن اصفھان بيش از بيست نفر از
کارگران اين شرکت به دادگاه زرين شھر
احضار شدند ،احضار اين کارگران به
شکايت کارخانه ذوب آھن اصفھان
صورت گرفته است .کارخانه ذوب آھن در
شکايت خود مدعی شده است که در
اعتصابات کارگران اين شرکت صدھا
ميليون تومان خسارت ديده است.
Wدر  ٢٠اسفند  ،٨٨طی ھفته گذشته،
حدود پانزده نفر از دانشجويان دانشکده
ی علوم پايه ی دانشگاه مازندران برای
چندمين بار در طول سال اخير به کميته ی
انضباطی احضار شدند .حراست و کميته
ی انضباطی اين دانشگاه تاکنون داليلی
برای اين احضارھا اعالم نکرده اند.
 Wدر  ٢١اسفند  ، ٨٨اتومبيل حامل
زندانيان بعد از انتخابات در ھنگام انتقال
از زندان به دادگاه انقالب با يک کاميون
برخورد کرده که موجب کشته شدن
مھرداد کريمپور و يک زندانی سياسی
ديگر بنام داود ايوزی و يک مامور شد.
ھمچنين يک سرباز در کما رفته و در
يکی از بيمارستانھای قم بستری شده
است.
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 Wدر  ٢١اسفند  ،٨٨وکيل مدافع محمد
اوليايی فرد از صدور مجازات يک سال
حبس تعزيری برای موکلش از سوی
دادگاه انقالب خبر داد و گفت :حکم دادگاه
بدوی ھنوز به وکالی پرونده ابالغ نشده
است.
 Wدر  ٢١اسفند  ،٨٨دانشجويان
دانشگاه مازندران در دو روز پياپی در
اين دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار
نمودند .اين دو تجمع که در اعتراض به
فشار ھای مسئولين اين دانشگاه به
دانشجويان برگزار شده بود ،بدون
خشونت و درگيری خاصی به اتمام رسيد.
 Wدر  ٢١اسفند  ٨٨به گزارش کميته
سوسن
گزارشگران حقوق بشر،
محمدخانی غياثوند ،نويسنده کرد
بازداشت شد .اين نويسنده که در زمينه
فيلمنامه نويسی و داستاننويسی فعال بود
در منزلش در کرج ،طی يورش نيروھای
امنيتی بازداشت شد.
 Wدر  ٢١اسفند  ،٨٨به گزارش كميته
پيگيري ايجاد تشكل ھاي آزاد كارگري :
روز يکشنبه  ١٣٨٨/١٢/١٦ساعت
٧صبح ٦نفر ماموراز مأموران واواک
کرج وارد منزل رضا اقدسی  ،از فعاالن
كارگري ،شده و شروع به تفتيش منزل
کرده وپس ازتفتيش و جمع آوری کتابھا،
سی دی ھا و کيس آقای اقدسی و
ھمسرش را با خود به ساختمان و زندان
تازه ساز ھشتگرد کرج بردند.
ھم اکنون آقای اقدسی در زندان
اطالعات ھشتگرد قرار دارد ولی ھمسر
ايشان آزاد است و از او خواسته اند که
چھار شنبه  ١٣٨٨/١٢/٢٧خود را به
اطالعات ھشتگرد کرج معرفی نمايد.
 Wدر  ٢٢اسفند  ،٨٨واواک شھرستان
بابل اقدام به بازداشت محمد رضا ملکی و
محمد معصوميان از فعالين دانشجوئی
شھرستان بابل کردند.
 Wدر  ٢٢اسفند  ،٨٨به گزارش ھرانا،
محسن عبدی دانشجوی رشته باستان
شناسی بوعلی سينای ھمدان که پس از
وقايع روز عاشورا در تھران بازداشت
شده است در اولين مالقات با مادرش از
شکنجه ھای جسمی برای اعتراف به
شرکت در " اغتشاشات" خبر داده است.
 Wدر  ٢٢اسفند  ،٨٨به گزارش ھرانا،
دکتر فخرالدين که از وکالی جوان
دادگستری استان خوزستان که پيشتر
وکالت پرونده ھای فعالين کارگری و
مطبوعاتی خوزستان را برعھده داشت
روز چھارشنبه نوزدھم اسفند ماه توسط
ماموران واواک شھر اھواز به دليل و
اتھام نا مشخص بازداشت شد.
 Wدر  ٢٢اسفند  ،٨٨محمدرضا فقيھی
در گفتوگو با ايلنا در خصوص آخرين
وضعيت پرونده آذر منصوری گفت :پس
از پايان تحقيقات مقدماتی و صدور
کيفرخواست برای موکلم ،پرونده به شعبه
 ٢٨دادگاه انقالب ارسال و بعد از رسيدگی
به اتھامات معاون سياسی حزب مشارکت،
وی به سه سال حبس تعزيری محکوم
شد.
 Wدر  ٢٢اسفند  ،٨٨به گزارش ھرانا،
سما بھمنی از اعضای سابق مجوعه
فعاالن حقوق بشر در ايران که ابتدای سال
جاری توسط دادگاه انقالب شھر سنندج به
اتھام تبليغ عليه نظام و عضويت در
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به
تحمل سه سال حبس تعليقی و ممنوعيت
تردد در مناطق کردنشين در محدوده
زمانی پنج سال محکوم شده بود .مجدداٌ
به شعبه يک دادگاه انقالب شھر مھاباد به
رياست قاضی خداداد برده شد و تبليغ
عليه نظام و عضويت در مجموعه فعاالن
حقوق بشر در ايران به وی مجدداً تفھيم
اتھام شد.
 Wدر  ٢٢اسفند  ،٨٨علی سپندار ،بھزاد
پروين ،امين استادی و ميالد گاراژيان
اعضای شورای مرکزی و عمومی انجمن
اسالمی دانشگاه بيرجند ھفته پيش و

ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ؟
برای دومين بار در ماھھای پس از
انتخابات بازداشت و به بازداشتگاه
نامعلومی در شھر بيرجند منتقل شدند.
 Wدر  ٢٢اسفند  ، ٨٨تن از دراويش
سلسله نعمت اللھي گنابادي روز ٢٤
اسفندماه در شعبه  ١٠١دادگاه جزايي
شھرستان گناباد به اتھام اخالل در نظم
عمومي و تمرد از دستور پليس مورد
محاكمه قرار مي گيرند.
 Wدر  ٢٢اسفند  ،٨٨تحول سبز ،اسامی
 ١٩٢زندانی سياسی را انتشار داد.
فھرست اسامی در ھمان تاريخ ،در سايت
انقالب اسالمی انتشار يافته است.
 Wدر  ٢٣اسفند ، ٨٨دادگاه پدرام
نصرالھی فعال كارگری  ،عضو ھيئت
اجرائی كميته ھماھنگی و عضو شورای
زنان برگزار شد .در اين جلسه ،اتھام وی
اقدام عليه امنيت ملی از طريق تجمع
غيرقانونی اعالم شد که در ادامه وی به
دفاع از خود پرداخت.
 Wدر  ٢٣اسفند  ،٨٨به گزارش سايت
واخت ،وزير عدليه افغانستان به پارلمان
کشورش فرا خوانده شد .علت احضار اين
بود که بنا برگزارش ھيأت فرستاده شده
به ايران ،در اين کشور ٥٦٣٠ ،نفرافغانی
محبوس ھستند و از آنھا ،بيش از٣
ھزارتن محکوم به اعدام شده اند .
 Wدر  ٢٣اسفند  ،٨٨به گزارش ايلنا:
برج
پيمانكاري
جمعيازكاركنان
ميالد)وابسته به شھرداري تھران(
دراعتراض به پرداخت نشدن  ٤ماه
مطالبات معوقه خود مقابل محوطه اين
برج تجمعكردند.
 Wدر  ٢٣اسفند  ،٨٨شعبه  ٧۶دادگاه
کيفری استان تھران ،مدير مسوول
روزنامه »اقبال« را به پرداخت ٢٠
ميليون ﷼ جزای نقدی بدل از حبس و ۵
سال محروميت از مسووليتھای
مطبوعاتی بدل از حبس محکوم کرد.
 Wدر  ٢۴اسفند  ،٨٨به گزارش فعالين
صدھا
حقوق بشر و دمکراسی،
نفر از خانواده ھای دستگير شدگان و
مردم در مقابل درب اصلی زندان اوين
تجمع کردند و خواستار آزادی فوری و بی
قيد وشرط عزيزان خود شدند.
 Wدر  ٢۴اسفند  ، ٨٨عليرضا کيانی
دانشجوی دانشگاه مازندران از سوی
دادگاه انقالب و دادگاه عمومی شھرستان
بابل در مجموع به  ٢٠ماه زندان تعزيری
و  ٧٠ضربه شالق محکوم شد.
 Wدر  ٢۴اسفند ، ٨٨عليرضا شھيری
رئيس ستاد مير حسين موسوی در
شھرستان بابل بازداشت شد.شنيدھا حاکی
از آن است که وی پس از دريافت
احضاريه از سوی دادستانی و مراجعت به
دادگاه انقالب توسط وزارت اطالعات
بازداشت شد و به مکان نامعلومی منتقل
شد.
 ٢۴ Wاسفند  ، ٨٨به گزارش فارس ،
دادستان تھران تعداد محکوم به اعدام
شدگان در حوادث روز عاشورا را شش
نفر اعالم کرد و گفت :ھماکنون احکام اين
شش نفر در دادگاه تجديد نظر است و
طبيعتا بعد از قطعيت در باره آنھا
تصميمگيری میشود.
 Wدر  ٢۵اسفند  ، ٨٨الله حسنپور،
نويسنده و فعال جنبش زنان طی يورش
نيروھای امنيتی به منزلش بازداشت و به
مکان نامعلومی منتقل شد.
 Wدر  ٢۵اسفند  ،٨٨به گزارش کلمه،
عبدﷲ يوسف زادگان برنده مدال طالی
المپياد ادبی سال  ٨٠و از دانشجويان
ممتاز حقوق دانشگاه شھيد بھشتی در
منزل شخصی خود بازداشت شد.
 Wدر  ٢۵اسفند  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی ،نزديک به ٢٠٠
نفر از خانواده ھای زندانيان سياسی در

مقابل دادگاه انقالب تجمع کردند و
خواستار تعين تکليف و آزادی عزيزان
خود شدند.
 Wدر  ٢۶اسفند  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی ،صدھا نفر از
خانواده ھای دستگير شدگان و مردم
تھران در مقابل زندان اوين تجمع کردند و
خواستار آزادی عزيزانشان در آستانه عيد
نوروز شدند.
 Wدر  ٢٦اسفند  ،٨٨درحالی که حسن
مددی معاون دانشجويی سابق و متھم
پرونده دانشگاه زنجان ھنوز محاکمه
نشده است و به سمتی باالتر در وزارت
خانه علوم ارتقا يافته است  ،شش نفر از
دانشجويان دانشگاه زنجان که معترض و
افشاکننده قصد سوء استفاده جنسی حسن
مددی ،معاون دانشگاه زنجان ،از يک
دانشجوی دختر بودند ،به احکام حبس و
محروميت از تحصيل متھم شدند .بھرام
واحدی ،سورنا ھاشمی ،آرش رايجی ،پيام
شکيبا و محمد حسن جنيدی ،فعالين
دانشجويی دانشگاه زنجان به يک سال
زندان و عليرضا فيروزی عضو شورای
مرکزی انجمن اسالمی اين دانشگاه به
يک سال و چھار ماه زندان محکوم
گشتند .اين دانشجويان ھر کدام به دو ترم
محروميت از تحصيل نيز محکوم شده اند.
 Wدر  ٢۶اسفند  ،٨٨به گزارش کمپين
بين المللی حقوق بشر ،عبدالرضا قنبری
که در يکی از دادگاه ھای بعد از روز
عاشورا به خاطر شرکت در تجمعات روز
عاشورا به محاربه متھم شده بود ،با
حکم قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده
است.
 Wدر  ٢٧اسفند  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی ،تعداد زيادی از
خانواده ھا و بخصوص خانواده ھای
دستگير شدگان چھارشنبه سوری در
مقابل زندان اوين تجمع کردند و خواستار
آزادی عزيزان خود شدند.
 Wدر  ٢٨اسفند  ، ٨٨پس از  ١٨روز
از بازداشت محبوبه کرمی ،از اعضای
کمپين يک ميليون امضاء ،وی ھمچنان
بدون تفھيم اتھام در اوين به سر می برد.
کرمی ،شب گذشته پس از  ١١روز در
تماس تلفنی با برادر خود اعالم کرده است
که ھنوز نمی داند چه اتھامی دارد.
Wدر  ٢٨اسفند  ،٨٨به گزارش آژانس
خبری موکريان ،جعفر افشاری که بيش از
پنج ماه است در زندان بسر می برد در
اعتراض به عدم اعطای رای باز و
مرخصی ،از مورخه  ٢٦اسفند دست به
اعتصاب زده است .
 Wدر  ٢٨اسفند  ،٨٨فعالين حقوق بشر
و دمکراسی ،زندانی سياسی يدﷲ رحمانی
بدون اطالع از تشکيل دادگاه و حق
حضور در آن و برخورداری از حق دفاع
و وکيل به حکم سنکين و غير انسانی ١
سال زندان و جريمه  ٣٠٠ھزار تومان
محکوم و به زندان جوبين قزوين منتقل
شد.
 Wدر  ٢٩اسفند  ،٨٨به گزارش ھرانا،
در سال ،٨٨
 zحوزه دانشجويی،
 - ١تھديد دانشجويان  ٨٣ :مورد
 - ٢بازداشت دانشجويان  ١٦٦٣ :مورد
 - ٣احضار به دادگاه  ٣١١ :مورد
 - ٤محاکمه دانشجويان  ١٩٢ :مورد
 - ٥صدور حکم دادگاه  ١٠٧ :مورد
 - ٦آزادی از زندان  ٧٣ :مورد
 - ٧بازجويی  ٦٩ :مورد
 - ٨ممنوع الورود به دانشگاه ٧٣ :
مورد
 - ٩توقيف نشريه  ١٧ :مورد

 - ١٠ضرب و شتم دانشجويان ٣٤٨ :
مورد
 - ١١حمله به تجمعات دانشجويی ١٨ :
مورد
 - ١٢پلمپ تشکالت  ٩ :مورد
 - ١٣عدم صدور مجوز مراسم دانشجويی
 ١٥ :مورد
 - ١٤اخراج دانشجويان  ٤٣ :مورد
 - ١٥مرگ دانشجويان  ١٦ :مورد
 - ١٦حمله به دانشگاه  ١٦٦ :مورد
 - ١٧خودکشی  ٣ :مورد
 - ١٨احضار به کميته انضباطی ١٤١٥ :
مورد
 - ١٩صدور حکم کميته  ٨٤٩ :مورد
 - ٢٠جمع  ٥٤٧٠ :مورد
 zحوزه مطبوعات:
 - ١تھديد روزنامه نگاران  ١٨ :مورد
 - ٢بازداشت روزنامه نگاران ١١٦ :
مورد
 - ٣احضار به دادگاه  ٣٥ :مورد
 - ٤محاکمه روزنامه نگاران  ٨٣ :مورد
 - ٥صدور حکم برای روزنامه نگاران :
 ٣٩مورد
 - ٦آزادی با وثيقه  ٣٤ :مورد
 - ٧آزادی از زندان  ٢٢ :مورد
 - ٨بازجويی  ٣٣ :مورد
 - ٩ممنوع الخروجی  ٧ :مورد
 - ١٠ضرب و شتم  ٨ :مورد
 - ١١پلمپ چاپ خانه  ٩ :مورد
 - ١٢عدم صدور مجوز چاپ  ٢٥مورد
 - ١٣توقيف روزنامه  ١٩ :مورد
 - ١٤فيلترسايتھای خبری ٣٣ :مورد
 - ١٥تذکر به نشريات  ٣٣ :مورد
 - ١٦جمع  ٥١٤ :مورد
 zحوزه آزادی انديشه و بيان:
 - ١تھديد و ارعاب  ٤٢ :مورد
 - ٢بازداشت ھا  ١٨٩٠١ :مورد
 - ٣احضار به دادگاه  ٣٩٨ :مورد
 - ٤محاکمات  ٣٨٨ :مورد
 - ٥صدور حکم دادگاه  ٣٣٨ :مورد
 - ٦صدور قرار وثيقه  ٢٦٢ :مورد
 - ٧آزادی از زندان  ٣٥٧ :مورد
 - ٨بازجويی  ٦٣ :مورد
 - ٩ممنوع الخروج  ٢٧ :مورد
 - ١٠بازنشستگی اجباری  ٤١ :مورد
 - ١١ضرب و شتم  ٤١٥ :مورد
 - ١٢حمله به تجمعات  ٢٣ :مورد
 - ١٣پلمپ تشکل ھا  ٧ :مورد
 - ١٤عدم صدور مجوز مراسم ھا ١١ :
مورد
 - ١٥تبعيد  ١١ :مورد
 - ١٦جمع  ٢١٢٨٤ :مورد
 zحوزه زنان و فعاالن حقوق زنان:
 - ١تھديد و ارعاب  ٨ :مورد
 - ٢بازداشت ھا  ٤٧ :مورد
 - ٣احضار به دادگاه  ١٧ :مورد
 - ٤محاکمات  ١١ :مورد
 - ٥صدور حکم دادگاه  ٩ :مورد
 - ٦صدور قرار وثيقه  ٤ :مورد
 - ٧آزادی از زندان  ١٥ :مورد
 - ٨بازجويی  ١٧ :مورد
 - ٩ممنوع الخروج  ٥ :مورد
 - ١٠حمله به تجمعات  ١ :مورد
 - ١١خودسوزی  ١٦ :مورد
 - ١٢سنگسار  ١ :مورد
 zحوزه کارگری:
 - ١تھديد و ارعاب فعاالن کارگری ١٨ :
مورد
 - ٢بازداشت ھا  ١٩٥ :مورد
 - ٣احضار به دادگاه  ٤٤ :مورد
 - ٤محاکمات  ٣٢ :مورد
 - ٥صدور حکم دادگاه  ١٨ :مورد
 - ٦صدور قرار وثيقه  ١٦ :مورد
 - ٧آزادی از زندان  ٤٧ :مورد
 - ٨بازجويی  ١٠ :مورد
 - ٩اخراج از کار  ٨٤٠٧ :مورد
 - ١٠مرگ در حين کار  ٢٥ :مورد
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 - ١١تجمعات  ٦٦ :مورد
 - ١٢پلمپ تشکل ھا  ٢ :مورد
 - ١٣عدم صدور مجوز مراسم ھا ٨ :
مورد
 - ١٤خودکشی  ٦ :مورد
 - ١٥لغو بيمه درمانی  ١٣١ :مورد
 - ١٦عدم پرداخت حقوق ١٨٢٧٥ :
مورد
 - ١٧جمع  ٢٧٣٠٠ :مورد
 zزندانيان عقيدتی دارای حکم:
 - ١مرگ مشکوک  ٦ :مورد
 - ٢تبعيد  ١٤٧ :مورد
 - ٣عدم مالقات  ١٣٠ :مورد
 - ٤ممانعت از دسترسی به وکيل ٥٣ :
مورد
 - ٥اجرای حکم اعدام  ١٨ :مورد
 - ٦عدم اعطای مرخصی استعالجی :
 ٣٣مورد
 - ٧شکنجه روحی يا روانی ١٢٢ :
مورد
 - ٨اعتصاب غذا  ٨٧ :مورد
 - ٩محروميت از حق تماس تلفنی ٣٦ :
مورد
 - ١٠نگھداری در محل نا مطلوب ٣٧ :
مورد
 - ١١انتقال به سلول انفرادی ٧٩ :
مورد
 - ١٢جلوگيری از آزادی  ٢٢ :مورد
 - ١٣صدور حکم اعدام  ٢٨ :مورد
 - ١٤قتل زندانی  ٣٨ :مورد .دانستنی
است که شمار اين قتلھا بنا بر يک
صورت ،بيشتر از  ٧٠تن و بنا بر صورت
ديگری بيشتر از  ١٠٠تن بوده اند.
 - ١٥جمع  ٨٣٦ :مورد
 zاعدام:
 - ١صدور حکم  ٣١١ :مورد
 - ٢تائيد حکم  ٧١ :مورد
 - ٣اجرای حکم  ٤١١ :مورد
 - ٤صدور حکم اعدام برای کودکان يا
نوجوانان  ٣ :مورد
 - ٥اجرای حکم اعدام کودکان يا
نوجوانان  ٤ :مورد
 - ٦جمع  ٨٠٢ :مورد
 zحقوق شھروندی:
 - ١تير اندازی  ٢٣٤ :مورد
 - ٢مرگ مشکوک  ٧٣٨ :مورد
 - ٣انفجار مين  ١٢ :مورد
 - ٤تجاوز و قتل  ١٠٠٨ :مورد
 - ٥جمع  ١٩٩٢ :مورد
 zاقليت ھای ملی:
 - ١ضرب و شتم  ١٣٠ :مورد
 - ٢حمله به تجمعات  ٣ :مورد
 - ٣پلمپ آموزشگاه زبان مادری٢ :
مورد
 - ٤عدم صدور مجوز مراسم ھا ٦ :مورد
 - ٥پلمپ چاپخانه  ٣ :مورد
 - ٦جمع  ١٤٤ :مورد
 zاقليت ھای مذھبی:
 - ١تھديد و ارعاب  ١٧ :مورد
 - ٢بازداشت ھا  ٢٠٧ :مورد
 - ٣احضار به دادگاه  ٤٣ :مورد
 - ٤محاکمات  ٣٥ :مورد
 - ٥صدور حکم دادگاه  ٨٩ :مورد
 - ٦آزادی موقت  ٥٧ :مورد
 - ٧بازجويی  ١٧ :مورد
 - ٨ممنوع الخروج  ٣ :مورد
 - ٩اخراج از کار  ٩ :مورد
 - ١٠ضرب و شتم  ٤٣ :مورد
 - ١١حمله به تجمعات  ١١ :مورد
 - ١٢پلمپ محل عبادت  ٢ :مورد
 - ١٣عدم صدور مجوز مراسم ھا١١ :
مورد
 - ١٤قتل و ترور  ٣ :مورد
 - ١٥جمع  ٥٤٧ :مورد
 Wدر  ٢٩اسفند  ،٨٨به گزارش جرس ،
ماموران امنيتی طی تماسی با يکی از
شخصيت ھای ملی  -مذھبی که قرار بوده
جلسه در منزل ايشان تشکيل شود ،اعالم
کرده اند که تشکيل ھر گونه گردھمايی
ممنوع است و در صورت تشکيل جلسه
کليه افراد حاضر بازداشت خواھند شد.
 Wدر  ٢٩اسفند  ،٨٨به گزارش جرس،
ابراھيم ملكي محقق و پژوھشگر ديني و
از شگردان آيت ﷲ منتظري در خانه خود
توسط عده اي ناشناس كه خود را
ماموران دادگاه ويژه روحانيت معرفي
كرده اند بازداشت شده و تا كنون از محل
توقيف و وضعيت سالمتي ايشان اطالعي
در دست نيست.
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ﺷﻤﺎره  9 746ﺗﺎ  22ﻓﺮوردﻳﻦ 1389
مجلس نظام واليت فقيه در جلسه ١۵
اسفند  ٨٨کليات اليحه بودجه سال
 ١٣٨٩کل کشور را با  ١۶٨موافق٢۶ ،
راي مخالفت و  ۵٠راي ممتنع از مجموع
تصويب
" ٢٠٣نماينده" حاضر
کرد.کميسيون تلفيق تغييراتی در اليحه
بودجه ارائه شده توسط دولت به شرح
ذيل وارد کرد - :مجموع رقم بودجه کل
کشور به  ٣۴٧ھزار ميليارد تومان رسيد.
به عبارت ديگر  ۵.٨درصد نسبت به
سقف اليحه بودجه دولت کاھش يافت.
بترتيبی که از اين مبلغ  ١٢۶ھزار ميليارد
تومان سقف منابع بودجه عمومی برابر با
 ٢.٣درصد کاھش يافت و بودجه شرکت
ھای دولتی  ٢۵٠ھزار ميليارد تومان
تعيين شد)  ۵.٢کاھش بودجه پيش بينی
شده نسبت به بودجه دولت (.
در قسمت درآمدھا مبلغ  ١٢ھزار ميلياردتومان استفاده از صندوق توسعه ملی
حذف شد .اما اصل تشکيل صندوق در
کميسيون تلفيق به تصويب رسيد و طبق
اين مصوبه قرار است  ٢٠درصد از درآمد
حاصل از صادرات نفت به اين صندوق
واريز گردد ،اما برداشت از صندوق
توسعه منوط به تصويب اساسنامه
صندوق شد.
اما مجلس بی کفايت نظام واليت فقيه
بودجه ای را از تصويب گذراند که دو
ويژه گی اساسی دارد :اين بودجه ھم
بشدت تورم زا است و ھم رکود تورمی
ايجاد می کند.
پديده ركود تورمي بروز ھمزمان دو
معضل اقتصادي نرخ رشد تورم باال و
نرخ پايين رشد اقتصادي است كه
عوارض و پيامدھای بسيار نامطلوبي از
جنبهھای مختلف بر جامعه تحميل ميكند.
جالب توجه است که رکود تورمی که
بودجه تصويبی بھمراه می آورد تا به
حدی عيان است که حتی مرکز پژوھشھای
مجلس بدان اذعان کرده است و
باھنرعضو ھيأت رئيسه" مجلس" نيز
 ١٨روز بعد از تصويب بودجه ،در تاريخ
 ٣فروردين ) ٨٩ايسنا (اعالم کرد ":
ممکن است سال جديد رشد اقتصادی در
حد صفر باشد و با تورم و رکود اقتصادی
شويم .بعد از اينکه مرکز
مواجه
پژوھشھای "مجلس" ،گزارش رسمی
خود را درباره آثار تورمی اجرای قانون
يارانهھا منتشر و پيشبينی کرد که اجرای
اين قانون  ۶٨درصد به تورم موجود در
کشور میافزايد ،توکلی رئيس اين مرکز
در مخالفت با تصويب حتی سقف ٢٠
ھزار ميليارد تومان د رآمد حاصل از آزاد
سازی قيمتھا توسط مجلس گفت:
"کميسيون تلفيق خواسته دولت مبنی بر
 ۴٠ھزار ميليارد تومان را از محل آزاد
سازی قيمتھا نپذيرفت ولی اشتباھش اين
است که سقف درآمد  ٢٠ھزار ميلياردی
را تصويب کرد .اين تصميم پرخطر است.
وقتی صحبت از  ٢٠ھزار ميليارد تومان
درآمد خالص می کنيم با توجه به ماليات و
عوارض ،مردم بايد  ٣١ھزار ميليارد
تومان بدھند پس بايد قيمت حامل ھای
انرژی را چنان باال ببريم که  ٣١ھزار
ميليارد تومان کسب درآمد شود .مرکز
پژوھش ھای مجلس با روش ھای
متفاوت تورم اين مقدار را  ٢۵تا ۴۴.۶
درصد برآورد کرده است .مردم بايد عمال
 ٣١ھزار ميليارد تومان بپردازند تا ۵٠
درصد درآمد خالص  ٢٠ھزار ميليارد
تومانی يعنی  ١٠ھزار تومان جبرانی
بگيرند .يعنی ماھانه حدود  ١١ھزار
تومان برای ھر نفر .حاال اين دريافتی
چقدر شوک ايجاد شده را جبران می کند
خدا می داند".
درواقع چاره مقابله با ركود تورمی در
اقتصاد ايران ،مبارزه با رانت خواری،
برقراری انضباط مالی در دولت از طريق
تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم
بيشتر كسر بودجه ،كنترل و كاھش
ھزينهھای جاري دستگاه ھا،كنترل و

ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ، ۸۹آﯾﯿﻨﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻈﺎم در ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺮان ۳-
كاھش ھزينهھای جاری دستگاهھا،
اصالح ساختار مالياتی ،اصالح بازارھای
مالی و افزايش سرمايهگذاری ھای
برخوردار از توجيه اقتصادی به نحوی كه
به افزايش توليد منجر شوند ،پرھيز از
سياستھای انبساطی پولی و سياستھايی
كه عواقبی چون فعاليتھای رانتجويانه
و داللی دارد و در نھايت افزايش توليد و
بھرهوری است و حتی استفاده از
دالرھای نفتي بايستی به گونهای باشد كه
موجب افزايش پايه پولي و به تبع آن
افزايش نقدينگي نشود .و اينھمه تدابيری
است که از ماھيت ناتوان دولتھای نظام
واليت فقيه و " مجلس" آن بر نمی آيد.
ھم اکنون نيز بعد از تصويب بودجه مابين
دولت احمدی نژاد و مجلس نظام اختالف
پيش آمده است .از طرفی احمدی نژاد چند
ماه قبل ادعا کرده بود با اجرايی کردن
طرح نقدی کردن يارانه ھا حتی يک نفر
بيکار و فقير در کشور وجود نخواھد
داشت و اکنون که مجلس بر خواسته
دولت ،مبنی بر  ۴٠ھزار ميليارد تومان
)حدود  ۴٠ميليارد دالر( در آمد از طريق
آزاد سازی قيمتھا را به  ٢٠ھزار ميليارد
تومان ) حدود  ٢٠ميليارد دالر ( تقليل
داده است احمدی نژاد مدعی است
"مجلس دست مرا برای ايجاد تحوالت
عظيم بست! "و خواھان برگزاری
رفراندوم در باره آزاد سازی قيمتھا شده
است ! "مجلس "ضعيف اين نظام نيز که
تا کنون نتوانسته است تمھيدی برای
نظارت پذيری دولت احمدی نژاد نسبت به
مصوبات مجلس بيانديشد ،وی را به
مناظره با  ٣تن از "نمايندگان"فرا خوانده
است ،وحتی يکی از"نمايندگان"
"مجلس"بنام ارسالن فتحيپور از تدوين
طرحي دو فوريتي براي اصالح قانون
بودجه  ٨٩از سوي جمعي از نمايندگان
خبر داد تا درآمد مورد نياز دولت براي
ھدفمند كردن يارانهھا را حداكثر تا سقف
 ٣۵ميليارد تومان تامين كند!!
واضح است که ميزان فساد و بی کفايتی و
بريده بودن از مردم در دولت و مجلس در
نظام واليت فقيه تا به حدی است که تنھا
امری که برای آنھا مھم نيست ،ميزان
فشاری است که ازقبل سياسيتھای موازنه
مثبت اتخاذی آنھا بر گرده مردم وارد می
آيد .مساله اصلی ھم برای دولت و ھم
"نمايندگان "در نظام واليت فقيه ،حفظ
موقيعت خود در سلسله مراتب قدرت و
رانت خود است .وگرنه چگونه ممکن
است سرسپردگانی تحت نام "نماينده
"حتی خود اذعان داشته باشند ،احتساب
ميزان  ٢٠ھزار ميليارد تومان درآمد
دولت در بودجه ،مردم را با تورمی باالی
 ۵٠در صد مواجه می سازد ولی حاضر
باشند برای بازی کردن رل محلل ،پيشنھاد
باال بردن درآمد دولت را تا سقف ٣۵
ميليارد تومان بدون در نظر گرفتن عواقب
تورمی آن مطرح کنند؟ و يا وقتی عضو
ھيات رئيسه ھمين مجلس اعالم ميکند
رشد اقتصادی با اين بودجه ،نزديک به
صفر است ،نقش خود را در تصويب
بودجه ای تا بدينسان مخرب بدست
فراموشی بسپرد؟ حق اين است که وقتی
برای عده ای رانت خوار و تشنه قدرت
چه در دولت و چه در مجلس" اين نظام
 ،اصل قدرت و حفظ آن شد ،ديگر
مسئوليت ،آنھم در قبال مردم پوچ ميشود.
يک نمونه واضح که نشان ميدھد دغدغه
"دولت و مجلس" در نظام واليت فقيه
مردم و امور عمرانی که به کيفيت زندگی
آنھا راجع می شود نيست ،سرنوشت
طرحھای عمرانی در اين نظام است:
طرحھای عمرانی ھر ساله در نظام واليت
فقيه از برنامه عقب می افتند .بطور
نمونه درسال  ٨١تعداد  ١٩٠طرح با

اعتبارمورد نياز يک ھزار ميليارد تومان
به  ۶٧۵طرح با اعتبار مورد نياز  ۵ھزار
و  ۵٠٠ميليارد تومان در سال ٨٨
افزايش يافته است! يعنی در واقع امر
ميزان اعتباری که برای طرح ھای عقب
افتاده بايد ھزينه شود نسبت به سال ، ٨١
 ۵.۵برابر شده است .واضح است که
کاری که دولت ھر سال انجام ميدھد ھمانا
تزريق منابع به اين طرحھا ،راه حل
اساسی نيست .دولت اعتبار اين طرح ھا
را از  ١٠ھزار ميليارد تومان در سال ٨۴
به بيش از  ٣٨ھزار ميليارد تومان در
بودجه  ٨٩افزايش داده است .اين امر که
مورد تصويب مجلس نظام نيز قرار گرفته
است ،جز غير اقتصادی بودن طرحھا و
افزايش ھزينه ھای اتمام طرحھا و
طوالنی شدن دوره بازدھی و کاھش ميل
به عدم سرمايه گذاری در طرحھا ی
عمرانی نتيجه ديگری در بر ندارد .به
اين امر اتالف منابع می گويند .کاری که
دولت و "مجلس" نظام واليت فقيه در آن
بسيار متبحرند! و مسلم است که اتالف
منابع ،کاھش رشد اقتصادی و رکود را
دامن ميزند.

کسری بودجه :

درواقع دولت کودتا نگران اين امر نيست
که از پول ھدفمند کردن يارانه ھا مقدار
بسيار ناچيزی به مردم داده ميشود ،بلکه
دولت کودتا نگران پرداخت سھم به
مافيايی است که دولت خود را مديون آنھا
است ،ھمانگونه که با نگاھی به جدول
شماره  ١٨در پيوست ھای اليحه بودجه
سال  ١٣٨٩معلوم می گردد که دولت
حدود  ١۵٨ميليارد تومان در قالب کمک
به  ۵٨شخص حقوقی و شخص حقيقی
منظور کرده است! و تعداد گيرندگان کمک
در بودجه سال جاری  ٣٨شخص حقيقی
و حقوقی بوده است.
جالب توجه است که حتی آقای مکارم
شيرازی رئيس شورای عالی حوزه علميه
قم ھم سھم خواھی کرده و با اين جمالت
خطاب به احمدی نژاد حمايتش را از دولت
کودتا به وی ياد آور شده" :شما در اين
انتخابات برنده شديد ما ھم می دانيم؛ ولی
يک گروه  ١۴ميليونی ھم بودند؛ و يک
عده فتنه گر در اين وسط از اين فرصت
سوء استفاده کردند که ما ھرگز نظر به
آنھا نداريم و اين گروه بايد به قوه قضائيه
سپرده شوند تا سرجای خود بنشينند...
"و سپس گله مند شده و سھم خواھی
کرده است که دولت بايستی به جای
افزايش بودجه ورزش ،بودجه حوزه
علميه قم را افزايش دھد!.
از طرفی دولت کودتا برای خالص شدن از
مساله کسر بودجه برای تصويب رقم ۴٠
ميليارد تومان از بابت آزاد کردن قيمتھا
تالش می کند ،چرا که سھم دولت از محل
درآمدھای ھدفمندسازی يارانه ھا مطابق
محاسبات خود ،معادل  ١٢ميليارد دالر
ميشد در صورتی که با اجرای مصوبه
مجلس ،اين سھم به  ٧ميليارد دالر کاھش
می يابد .توجه خوانندگان محترم را به اين
امر جلب می نمايم که بگزارش ايلنا در
دولت احمدی نژاد در سالھای بين  ٨۴تا
 ٨٧يعنی در طول چھار سال گذشته حجم
بدھيھاي معوقه بانكي از  ۵ھزار ميليارد
تومان به بيش از  ۴٨ھزار ميليارد تومان
افزايش يافته است! و بدھي بانكھا به
بانك مركزي نيز از حدود  ٣ھزار ميليارد
تومان به  ٢٣ھزار ميليارد تومان رشد
نشان ميدھد .سھم بسياری از اين
مطالبات بانکھا به جيب آقا زاده ھا
ومافيايی رفته است که حاضر به
بازپرداخت وامھا نيستند .از اينرو دولت
کودتا ميداند وقتی مرکز پژوھشھای
مجلس شورای اسالمی کسر بودجه سال
 ٨٩را حد اقل معادل  ١٣ميليارد دالر

برآورد می کند ،اين دولت از سيستم
بانکی ورشکسته خود نيز امکان وام
گرفتن ندارد و بعلت باال رفتن سنواتی
ميزان ھزينه ھای جار ی ،اولين قربانی
تورم صعودی سال  ٨٩خود دولت ميباشد
از اينرو در بدر دنبال منابع جديد مالی
است.
خوانندگان محترم می دانند که گزارش
تفريغ بودجه نتيج ٔه نھايی نظارت بعد از
خرج است و در واقع يک نوع حسابرسی
کلی عمليات مالی دولت و نشانگر درج ٔه
تطبيق يا عدم تطابق عمليات انجام شده
توسط دولت بر مبنای محاسبات پيش بينی
شده است .جالب توجه است که بودجه
سال  ٨٩بدون گزارش تفريغ بودجه سال
 ٨٨توسط ديوان محاسبات کشور به
تصويب رسيده است!
حد اقل در  ١٠روز بعد از تصويب بودجه
توسط مجلس نظام واليت فقيه مرکز
پژوھشھای مجلس در  ٢۵اسفند٨٨
گزارشی از نحوه عملکرد بودجه سال ٨٨
ارائه داد که در بند  ١آورده است:
-١در بودجه سال  ١٣٨٨در عمل به جاي
 ٣٧/۵دالر )فرض قيمت ھر بشكه نفت در
بودجه  (٨٨بيش از  ۶٠دالر از ھر بشكه
نفت خام توسط دولت مصرف شده است!!
نگارنده در بخش دوم اين نوشتار به
تفصيل شرح داد که بودجه اين دولت تا به
چه حد به در آمدھای نفتی وابسته است.
کسری بودجه امسال از اين منظر نيز
قابل پيش بينی است :وقتی قيمت ھر
بشکه نفت را در بودجه  ۶٠دالر محسوب
می کنند بدين معناست که دولت و
"مجلس" اين نظام برروی فروش قطعی
ھر بشكه نفت معادل  ٧۵دالر در طول
سال آينده حساب كردهاند .اين در
حاليست كه قيمت فعلی نفت سنگين ايران
مابين  ٧٠تا  ٧۵دالر ،بعلت وجود فصل
سرما بوده است که افزايش طبيعي قيمت
نفت را سبب شده است .اما برای تامين
رقم پيش بينی شده در قانون بودجه سال
٨٩بايستی در تمام طول سال آينده با
قيمت بشکه ای  ٧۵دالر بفروش برساند
در واقع با توجه به بند  ١گزارش مرکز
پژوھشھای"مجلس" که در باال قيد شد،
معلوم می گردد که زمانی که در بودجه
سال  ١٣٨٨در عمل به جاي  ٣٧/۵دالر
)فرض قيمت ھر بشكه نفت در بودجه
 (٨٨بيش از  ۶٠دالر از ھر بشكه نفت
خام توسط دولت مصرف شده است! در
بودجه سال  ٨٩که قيمت ھر بشکه نفت
را با بی احتياطی  ۶٠دالر فرض کرده اند
و  ٨٠درصد درآمد نفتی را به بودجه کل
تزريق کرده اند و مجلس نيز صرفا برای
تراز کردن بودجه در ظاھر ميلياردھا
تومان در آمد ھای غير قابل تحقق را
تصويب کرده است ،با رشد تصاعدی
ھزينه ھا جاری دولت ،مردم کشور ما چه
سال سختی را در پيش رو دارند!

فرق صندوق توسعه و حساب ذخيره
ارزی

ميدانيم که دولت کودتا اليحه برنامه پنجم
را با تاخير بسيار به "مجلس" نظام ارائه
داده و در واقع امر قرار بود بودجه ٨٩
نيز بر اساس آن برنامه به تصويب رسد.
اما تاخير دولت در ارائه برنامه پنجم و
کمبود وقت "مجلس" باعث شده که اين
برنامه ھنوز به تصويب مجلس نرسيده
است ،در برنامه پنجم به جای حساب
ذخيره ارزی ،صندوقی بنام صندوق
توسعه ملی در نظر گرفته شده است که
دولت موظف است  ٢٠درصد از ارز
حاصل از صادرات نفت را در اين صندوق
واريز کند .صندوق معموال داراي سرمايه
ثابتي است و اينگونه نيست كه اين
سرمايه دائما تغيير كند .به عبارت ديگر
براي صندوق سرمايه مشخصي را تعريف
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می كنند و در صورتيكه نيازي به افزايش
سرمايه صندوق باشد ،بايد مراحل قانوني
را طي كند .در واقع ورودی ھای اين
صندوق از محل فروش نفت خام صورت
می گيرد .بيم آن می رود که صندوق،
موسسه ای قوی از نظرمالی ايجاد کند که
به نحوی بر روی سياستھای ارزی و
پولی بانک مرکزی اثر گذارد وحفظ
موازنه ارزی را از دست بانک مرکزی
خارج سازد و در عمل رقيبی برای بانک
مرکزی محسوب شود .برای اينکه اين
مشکل پيش نيايد باسيتی اساسنامه چنين
صندوقی که ھنوز از دولت به "مجلس"
ارائه داده نشده ،بسيار ضابطه مند گردد.
بگذريم از اينکه دولتھای اين نظام در
خالی کردن حساب ذخيره ارزی تبحری
دارند که ھيچ بعيد نيست بر سر صندوق
توسعه ملی نيز ھمان بال را آورند.
در واقع ديد دولت که متولی اين صندوق
ميشود ،به اين صندوق و نحوه استفاده از
آن مھم است .اما دولت کودتا ی احمدی
نژاد ،از ھمان ابتدا خود را لو داد .چرا که
با تصويب نفت بشکه ای  ۶٠دالر کل
منابع واريزی به صندوق توسعه ملی در
سال  ٨٩برابر با  ١٢ميليارد دالر ميشد و
دولت از قبل در اليحه خود پيش بينی
 ١٣.۴ھزار ميليارد تومان برای بودجه
عمرانی از محل اين در آمد را کرده بود
که با اين احتساب اين صندوق ھنوز
بوجود نيامده با کسری برابر با ١۴٠٠
ميليارد تومان مواجه ميشد .اما
"مجلس" ،مقررکرد  ٢٠درصد از درآمد
حاصل از فروش نفت خام که به صندوق
توسعه ملي واريز ميشود ،از بودجه
عمرانی دولت حذف شود و ھزينه كردن
اعتبارات صندوق توسعه ملی منوط به
تصويب اساسنامه در مجلس باشد.
در حال حاضر که اساسنامه صندوق
توسعه ملی به تصويب نرسيده است،
ھنوز حساب ذخيره ارزی به اعتبار خود
با قی است و خوانندگان محترم می دانند
که سياست دولت و بانك مركزي در
سالھاي اخير بر عدم اعالم موجودي
حساب ذخيره ارزي بوده است ،اما اگر
گزارشھاي مركز پژوھشھاي "مجلس"
را رسمی ترين منبع براي كسب اطالع از
موجودي اين حساب بگيريم ،اين مركز در
آخرين گزارشي كه به پيشبيني موجودي
حساب ذخيره ارزي پرداخته است،
موجودي تقريبي اين حساب را در پايان
سال  87حدود  12.8ميليارد دالر برآورد
کرد و در گزارشی که ازعملکرد بودجه
سال  ٨٨در  ٢۵اسفند  ٨٨ارائه داده
است اعالم می کند" :طبق گزارشھاي
رسمي حساب ذخيره ارزي با در نظر
گرفتن تعھدات قطعي فاقد موجودي است
)تخليه شده است(!"
در خاتمه ،نگارنده سال آينده را از نقطه
نظر اقتصادی ،سالی بسيار سخت پيش
بينی می کند که تورم لجام گسيخته ،فشار
طاقت فرسايی بر دوش مردم وارد می
سازد .يارانه نقدی ،آش دھن سوزی برای
ھيچ خانوار زير خط فقری نخواھد بود.
بلکه ھزينه ھای زندگی با رکود تورمی و
نيز افزايش بيکاری و خوابيدن توليد بيش
از حد ،اثر مخربش را بر زندگی بيش از
 ٧٠درصد جامعه ای می گذارد که به
احتساب ھمين نظام ،ھر خانواده ايرانی
در آن به طور ميانگين ماھی بيش از ١
ميليون و  ۵٠٠ھزار تومان در سال آينده
کمبود درآمد خواھد داشت.
اميد که جنبش مردم در سال جديد بدان
سان اعتال يابد که ريشه نظامی را که بر
ريشه زندگی مردم تبر حماقت و فساد و
دزدی و جنايت وارد ميسازد ،را به ھمت
خود برکند.

از  29ﻣﺎرس ﺗﺎ  11آﭘﺮﻳﻞ 2010

ﺷﻤﺎره  9 746ﺗﺎ  22ﻓﺮوردﻳﻦ 1389
در بعد سياسی و اجتماعی و فرھنگی نيز
گويائی روشن دارد زيرا
گويای ويرانگری استبداد حاکم و نادرستی
سازماندھی سياسی و اجتماعی و
اقتصادی و فرھنگی توليد و مصرف
است .نکته بسيار مھم ديگر اين که تمامی
راه حلھا که در اين مطالعه ارائه می
شوند ،راه حلھائی نيستند که غريب و نا
آشنا باشند و تا بحال نه کسی آنھا را
شنيده و نه کسی به آنھا عمل کرده باشد
و نويسنده آن را برای اولين بار پيدا کرده
باشد .بلکه راه حلھای ھستند امتحان شده
و از ھمه مھمتر اينکه ھموطنان من که
در داخل ايران با اينگونه مسائل رو برو

 ۷۷درﺻﺪ اﺗﻼف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در اﯾﺮان
کردن کارائی نيروگاه ھای حرارتی می
پردازم.
برای محاسبه اتالف انرژی می بايد از
توليد و انتقال سوخت تا استفاده از آن
توسط مشتری را دنبال کرد .در محاسبات
زير واحد انرژی برقی را به ميليون بشکه
نفت گرفته ايم .اين بدين خاطر است که
پايه سوخت در ايران را نفت و گاز تشکيل
می دھد .گاز را ھم به نوبه خود در
گزارش سال  " ٨۶وزارت نيرو ـ امور

حرارتی قرار گرفته است .با ضريب کاری
 %٣۴ميزان اتالف انرژی در اين
نيروگاھھا معادل  ٢١١ميليون بشکه نفت
در اين سال بوده است .و معادل ١٠٩
ميليون بشکه نفت برق توليدی توسط
نيروگاه ھای حرارتی در اختيار شبکه
برق رسانی قرار داده شده است .در ضمن
اينکه در سال  ٨۶جمع نيروگاھھای آبی ـ
بادی و تراز واردات و صادرات برق
چيزی معادل  ١١.٨ميليون بشکه نفت،

خالصه وضعيت صنعت برق از
توانيرو

توليد ناويژه نيروگاه ھا
مصارف داخلی نيروگاھھا
توليد ويژه نيروگاه ھا
انرژی دريافتی برون مرزی
انرژی ارسال شده برونن مرزی
فروش انرژی برق
قدرت عملی نيروگاه ھا

واحد
Gwh
Gwh
Gwh
Gwh
Gwh
Gwh
Mw

متوسط
درصد
رشد ٨۶ ٨۶
86
87
٧۶
به ٨٧
8,3
5 203983 214280
5,6
5,7
7906
8357
۵
196077
205923
٨.۴
1842
1684
2520
3875
7,6
5,7 ١۵٢٣٢٩٠ 161058
٨
۴٠٨۵۴ 44118

ھستند ،بطور حتم از اين راه حلھا با خبر
ھستند .اما ساختار سياسی و اجتماعی
اجازه عملی کردن راه حلھا را به اين
عزيزان نمی دھد .نکته ديگر اينکه من
باور ندارم ھر آنچه در کشورھای صنعتی
انجام می گيرد ،صحيح است .اگر مقايسه
ای می کنم بخاطر ارائه حداقل ھائی است
که ما می توانيم از آنھا برخوردار باشيم.
سخن آخر اينکه اين يک گزارش باز
است .يعنی اين که عزيزانی که در بخش و
يا بخشھای از انرژی تخصص دارند ،بر
من منت بگذارند و اين گزارش را تکميل
کنند تا شايد کتابچه ای بشود از مجموعه
ھای راه حل ھای عملی برای بيرون آمدن
از بحران انرژی.
مقاله با تحليلی از وضعيت فعلی شروع
ميکند و سپس به راه حلھا می پردازد.
نظری به برقی که توليد می شود:
بگذاريد چرخه توليد برق را از سوخت ـ
توليد ـ توزيع ـ مصرف باھم دنبال کنيم .تا
شايد برای سئوالھای زير پاسخی درخور
پيدا کنيم.
 -١ميزان اتالف انرژی چه ميزان است؟،
 - ٢آيا می توان به اين الگوی مصرف
ادامه داد؟،
 - ٣آيا می توان کارائی صنعت برق را
باال برد؟،
 - ۴و در آخر برای الگوی مصرف چه
می توان کرد؟.
الزم به تذکر است که مجموع آمار و
ارغام ارائه شده مربوط به سالھای  ٨۶و
 ٨٧از وزارت نيرو و سايت توانيرو اخذ
شده اند .کار جمع آوری ارقام ساده نبوده•
است چرا که مقامھای مسئول ارقام
متفاوتی را ارائه کرده اند .اما از آنجا که•
بيش از  %٩١درصد نيروگاھھای ايران،
نيروگاھھای حرارتی ھستند و سوخت آنھا
يا گاز ،ذغال سنگ و يا مشتقات نفت است
)گازوئيل ،مازوت (...برای ھمين بيشتر
توجه به اين نيروگاه ھا شده است.
ھمانطور که خواننده می داند برقی که
توليد می شود ،خواه در نيروگاھھای
حرارتی و خواه در نيروگاھھای برقی
آبی ،برقی بادی ،توسط شبکه انتقال ،در
دسترس مصرف کننده قرار می گيرد .اما
برای محاسبه کل اتالف انرژی می بايد از
توليد سوخت تا مصرف اين چرخه را
دنبال کرد.
قبل از اينکه به حساب کردن کارائی
صنعت برق بپردازيم بطور خالصه چند
عدد مھم را بايد بياوريم:

کارائی توليد برق توسط نيروگاھھا:
از آنجائی که بيش از  %٩١برق کشور
توسط نيروگاھھای حرارتی تامين می
شود ،بناچار کارائی اين نيروگاھھا ،سھم
به سزائی در محاسبات اتالف انرژی
خواھند داشت .آمار داده شده توسط
وزارت نيرو ،کارائی نيروگاھھای حرارتی
را  %٣۶برآورد می کند .در پاورقی ص
 ١٣٧اين گزارش نکات مھمی در مورد
ارقام داده شده در محاسبه کارائی
نيروگاھھا قيد شده است .دو مورد بسيار
مھم ذکر شده را بدين ترتيب می آورد:
باال بودن راندمان اين نيروگاه
ھا به علت کاليبره نبودن کنتور گاز است.
اطالعات راندمان نيروگاه ھا،
کلی و پردازش نشده است که ميزان
حقيقی آن وابسته به انجام اصالحات الزم
روی ميزان سوخت دريافتی مانند ضريب
کنتورھا و اعمال ضريب اصالح درجه
حرارت روی ميزان سوخت مايع می
باشد.
برای ھمين ،بسيار مشکل می شود
کارائی دقيق نيروگاه ھا را برآورد کرد .در
بعضی از مصاحبه ھا مقامات و مسئولين
ضريب کارائی را  %٣٠اعالم کرده اند.
از محاسبه نقشه انرژی" وزارت نيرو
امور برق و انرژی" رقم  %٣۴حاصل
می شود .از  %٣٠تا  %٣۶رقم ھای
داده شده رقم  %٣۴که حاصل محاسبات
نقشه انرژی است را برای برآورد اتالف
انرژی استفاده می کنم.

با درنظر گرفتن اين داده ھا و داده
ھايی که در پائين می آورم به حساب

در سال  ٨۶سوختی معادل ٣٢١
ميليون بشکه نفت در اختيار نيروگاھھای

برق و انرژی " بر پايه نفت سنجيده ايم.
برای اينکه خواننده در واحدھای مختلف
انرژی سر در گم نشود ما ھم در اين
گزارش در قسمت محاسبه اتالف انرژی
پايه را ميليون بشکه نفت قرار می دھيم.
به اين عنوان که برای مثال گاز که پايه
معامله آن به کوبيک متر است و يا برق
که کيلووات ساعت است ...را به ميليون
بشکه نفت تبديل کرديم .بدين ترتيب اگر
تمامی توليد برق را يک کارخانه فرض
کنيم در محاسبات می خواھيم پيدا کنيم که
در چرخه توليد برق چه ميزان نفت در
اختيار اين کارخانه می بايد قرار بگيرد تا
برقی را توليد کند )به ميليون بشکه نفت(
که مصرف کننده بتواند زندگی با
استاندارد امروز را داشته باشد؟ .ابتدا از
کارائی خود کارخانه توليد برق شروع می
کنيم.

رشد
به

برق در اختيار شبکه برق رسانی گذاشته
است که جمع برق در اختيار شبکه انتقال
معادل  ١٢١ميليون بشکه نفت می بوده
است.
حال که ميزان اتالف انرژی را در نيروگاه
ھای حرارتی برآورد کرديم و معلوم شد
يليون
که چه ميزان برق )معادل آن به م
توزيع قرار•
بشکه نفت( در اختيار شبکه
گرفته است ،بايد بپردازيم به اتالف انرژی
در جريان انتقال برق به مشتری.
انتقال برق:
در اينجا دو اتالف را با ھم جمع کرده

تعرفه خانگي
تعرفه عمومي
تعرفه كشاورزي
تعرفه صنعت و معدن
ساير مصارف )تجاري (

که نيروگاھھا در اختيار شبکه برق
رسانی قرار داده اند ميزان اتالف می شود
رقمی معادل ٢٩
ميليون بشکه نفت.
با اين حساب آنچه که به کنتور مصرف
کننده می رسد جمعا حدود رقمی معادل
 ٩١ميليون بشکه نفت است که کمتر از
معادل  ٨٢ميليون بشکه نفت برق سھم
نيروگاه ھای حرارتی و معادل کمتر از ٩
ميليون بشکه نفت سھم برق آبی و برق
بادی در اختيار مشتری قرار گرفته است.
سئوال اين است که آيا اين کل ھزينه
توليد برق است؟ .بايد بگويم که ما ھنوز
توليد و انتقال سوخت را به حساب
نياورده ايم.
توليد و انتقال سوخت:
اکثر نيروگاه ھای ايران دوگانه سوز
ھستند .در فصل زمستان که مصرف گاز
برای مصارف خانه ھا افزايش می يابد
گاز الزم برای نيروگاه ھا کاھش می يابد
و اين کمبود با سوخت نفت کوره و
گازوئيل بايد تامين شود .که اين ھزينه
توليد برق را باال می برد .در سال ٨۶
معادل  ٢٣٢.٩ميليون بشکه نفت بعالوه
معادل  ٨۵.٨ميليون بشکه نفت بشکل
گاز طبيعی و معادل  ٩ميليون بشکه نفت
بشکل زغال سنگ )برای مثال به عنوان
گاز کوره ھای بلند( به نيروگاه ھا ارسال
شده است .جمع آن می شود معادل حدود
 ٣٢١ميليون بشکه نفت در اختيار
نيروگاه ھای حرارتی قرار گرفته است.
حال بايد سئوال کرد که آيا براستی توليد و
انتقال اين سوخت به نيروگاه ھا بدون
اتالف بوده است؟ به طور طبيعی خير .در
توليد گاز و نفت مورد نياز نيروگاه ھا دو
نوع اتالف را بايد در نظر گرفت:
اول اتالف در روش توليد
است .برای مثال در فصولی که مصرف
گاز باال می رود برای اينکه مصرف
کننده ،گاز مورد نياز خود را دريافت کند
از تزريق گاز به چاه ھای نفت می کاھند.
اين کار خسارات جبران ناپذيری بر قابليت
بھره برداری از منابع نفت وارد می کند.

کيلو وات ساعت
50776736
19648035
17669954
49771784
9952560
4509947

دالر در ھر
کيلو
وات ساعت
0,008
0
0,0016
0,02
0,02
0

روشنايي معابر
ام .يکی اتالف در انتقال برق و ديگری
برقی که توسط نيروگاه ھا برای توليد
برق استفاده می شود .در مورد افت برق•
در شبکه انتقال برق آمار متفاوتی موجود
است از  ١٨.۶درصد تا آمار باور نکردنی
باالی  %٧٢ذکر شده .iمدير عامل شرکت
توانيرو کشور در مصاحبه ای گفته است:
"ميزان افت برق در شبکه انتقال و توزيع
برق کشور در سال گذشته  ١٨٫۶درصد
بوده است که در برخی مناطق با عدد
بسيار بااليی و حتی وحشتناکی روبرو
ii
ھستيم".
اما اگر ميزان اتالف انرژی را از
طريق نقشه انرژی سال  ٨۶صادره از
طرف وزارت نيرو حساب کنيم ،افت را در
شبکه برق رسانی بعالوه برقی که
نيروگاھھا مصرف می کنند چيزی حدود
 %٢۴می يابيم .حال اگر اين ميزان
اتالف برق را در شبکه برق رسانی و
مجموع برقی که نيروگاه ھا به مصرف
می رسانند به حساب بياوريم در اين
صورت از معادل  ١٢١ميليون بشکه نفتی

توليد گاز خود نيز با اتالف بسيار ھمراه
است.
دوم ب رای تولي د و انتق ال اي ن
سوخت از طرق مختلف به نيروگ اه ھ ا ھ م
بايد انرژی مصرف کرد .خواننده می تواند
بپرسد که اين گون ه ات الف از طري ق قيم ت
سوخت ک ه نيروگ اه ھ ا پرداخ ت م ی کنن د،
جبران می شود؟ مش کل ب ر س ر اي ن اس ت
ک ه قيم ت س وخت تحوي ل داده ش ده ب ه
نيروگ اه ھ ا ب ا پرداخ ت ياران ه از ط رف
دولت ھمراه است .و ديگر اينک ه ب ه لح اظ
حساب کردن کارائی ي ک چرخ ه ،در اينج ا
چرخه توليد برق ،مھم نيست که ات الف در
قسمتھای مختلف را چه سازمانی پرداخ ت
می کن د ،بلک ه م ی خ واھيم مجم وع ات الف
انرژی را در توليد برق حساب کنيم.
از آنجا که ھزينه اين سوخت به تمامی
از نيروگاه ھای حرارتی گرفته نمی شود
بلکه بين يک پنجم تا يک دھم آن دريافت
می شود ،الجرم اين ھدر رفتن ھا در
صنعت نفت و گاز را می بايد پای مصرف
کننده اين توليدات نوشت که در اينجا
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نيروگاه ھای حرارتی منظور است .حال
سئوال اين است که چه ميزان برای اين
اتالفھا بايد منظور کرد؟ چه ميزان برای
اتالف نفتی که بر اثر تزريق نکردن گاز
به چاھھای نفت پديد می آيد بايد منظور
کرد؟ چه ميزان برای اتالف گاز بايد
منظور کرد؟ الزم به ذکر است که در مورد
نکته اول که ھدر رفتن بر اثر ندانم کاری
و کوته بينی باشد ،برآوردھای مختلفی چه
در داخل و چه در خارج انجام گرفته است.
برای مثال در سايت مھر ٣٠ :بھمن از
قول يک مسئول شرکت نفت اينطور آمده
است :iiiھدر روی  19ميليارد متر مکعب
گاز در صنعت نفت /معادل کل مصرف
ترکيه گاز میسوزانيم .وضعيت صنعت
نفت از اينھم بدتر است .چه که مقدار
زيادی نفت بر اثر تزريق نکردن کافی گاز
به چاھھای نفت از دست می رود .مقاله
ديگری در نوروز به تاريخ  ١اسفند که
بخشی از اين ھدر رفتن را گوشزد کرده
است .اگر از اين ھدر رفتن در روش توليد
بگذريم و فقط مخارج انتقال و نگه داری
سوخت را از توليد تا نيروگاه ھا %١٠
برآورد کنيم در اين صورت معادل ٣٢
ميليون بشکه نفت اتالف در نگه داری و
انتقال سوخت به نيروگاه ھا می شود.
با اين حساب تا به حال معادل ٣۵٣
) (٣٢+٣٢١ميليون بشکه نفت بايد به
نيروگاه ھا تحويل شود ،تا اين نيروگاه ھا
رقمی معادل  ٨٢ميليون بشکه نفت از
طريق شبکه انتقال برق در اختيار
مصرف کننده قرار بدھند .الزم به تذکر
است که تقريبا معادل  ١١ميليون بشکه
نفت از منابع تجديد پذير توليد می شود که
با در دست مصرف کننده قرار گرفتن
برق ،حدود  ٩ميليون بشکه نفت به دست
مصرف کننده می رسد .مجموعا معادل
 ٩١ميليون بشکه نفت در اختيار مصرف
کننده قرار می گيرد.
جمع اتالف انرژی در چرخه توليد:
بگذاريد تا اينجا يک حاصل جمعی از
آنچه که تا بحال بدست آمده است ،بدست
بدھيم :تا بحال نيروگاه ھای حرارتی
معادل  ٣۵٣ميليون بشکه نفت الزم داشته
اند تا برقی معادل  ٨٢ميليون بشکه نفت
در اختيار مصرف کننده قرار دھند .به
بيان ديگر اين نيروگاه ھای حرارتی
 %٧٧در صد اتالف داشته است .حتی
اگر برق توليد شده توسط نيروگاه ھای
تجديد پذير را ھم دخالت دھيم ،کل اتالف
بيش از  %٧۵می شود.
واقعيت اين است که اين تمام اتالف
نيست زيرا که اتالف در سرمايه را به
حساب نياورديم .ترجيح داده شده که
اتالف سرمايه و يا کارائی سرمايه را در
پائين جداگانه بررسی کنيم .يادآور می
شوم که در اين محاسبات ھدر رفتن
سوخت را در منابع گاز و نفت به حساب
نياورديم .بگذاريد به سراغ کارائی
اقتصادی اين چرخه برويم تا در آخر جمع
کل کارائی تکنيکی و کارائی اقتصادی را
حاصل شود.
کارائی اقتصادی صنعت برق:
کارائی اقتصادی به اين معنا که
برآوردی از دخل و خرج بکنيم تا يک
تصويری از تراز اين چرخه بدست
بياوريم .در اين محاسبات بايد ھمانند باال
از مخارج سوخت شروع کنيم تا برسيم به
مخارج برقی که به دست مشتری می
رسد.
سوخت:
سھم سوخت ھمانطور که در باال ذکر
کرديم معادل  ٣۵٣ميليون بشکه نفت
است .بر اساس نقشه انرژی منتشره از
طرف وزارت انرژی در سال  ٨۶ھر
بشکه نفت  ٧٣دالر برآورد شده است.
بدين ترتيب کل مخارج سوخت می شود
 ٢۶ميليارد دالر در سال.
سھم ھزينه ھای جاری:
بگذاريد اينطور توضيح بدھم :يک
کارخانه برای اينکه بتواند سر پا باشد،
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می بايد سھم استھالک سرمايه را از
سود دريافتی برداشت کند .در صنعت برق
نه تنھا چنين سودی در ميان نيست بلکه
اين صنعت با فروش نفت و پرداخت يارانه
ھای سنگين سر پا مانده است .دولت نفت
را استخراج می کند .قسمتی از آن را به
عنوان سوخت ،در اختيار نيروگاه ھا قرار
می دھد و بخش ديگر از نفت استخراج
شده را در بازار نفت می فروشد و پول
حاصل از آن را بعضا به عنوان حقوق به
مصرف کننده ميدھد و بعضا در سرمايه
گذاری در صنعت توليد و توزيع برق بکار
می برد .پس صنعت برق از خود پولی
ندارد .الزم نيز نمی بيند حساب استھالک
سرمايه ايجاد کند به ترتيبی که بعد از چند
سال سرمايه مستھلک بشود .اينست که
برای تجديد سرمايه ،می بايد نفت
بفروشيم و درآمد حاصل را وارد اين
چرخه بکنيم.
چه ميزان مخارج صنعت نفت ،ھزينه
جاری است؟ آمار درستی بدست نياوردم.
سعی می کنم تا جائی که می شود
برآوردی نزديک به واقعيت به عمل
بياورم .بگذاريد چند نمونه از اين مخارج
را ارائه کنم تا خواننده بھتر متوجه انواع
مخارج بشود:
لوله ھای اجاق که بخار
توربينھای بخاری را تامين می کنند ،ھر
ساله در فصلی که کمترين احتياج به آنھا
است ،بايد مورد بازديد قرار گيرند تا آن
قسمت که يا ترک برداشته و يا زنگ زده
عوض شود.
*توربينھا می بايد ھر ساله کنترل و ھر
چند سال يکبار بايد کنترل اساسی شوند.
*عوض کردن کمپرسورھای ھوا و
سوخت رسانی به اجاقھا ،اليروبی سدھا.
*نگھداری خط انتقال که شامل سيمھا،
ترانسفورماتورھا ،ستونھای خط ھوائی
و ...ميباشد .برای مثال در کشور سوئد
زمانی که قيمت انرژی در بورس بين  ۴تا
پنج سنت است ،مخارجی که مشتری می
پردازد حدود  ١٣سنت است که از آن،
حدود يک سوم مخارج شبکه انتقال است.
کل مصرف سوئد حدود  ١۴۴تراوات برق
از طريق اين شبکه ھا انتقال می يابد.
حتی اگر سھم ھزينه شبکه را  ٣سنت در
ھر کيلووات بگيريم ،مبلغی بالغ بر ۴.٣
ميليارد دالر در سال ھزينه شبکه برق
رسانی است .الزم به تذکر است که
سازمانی دولتی نظارت می کند که
شرکتھای شبکه برق رسانی ،ھزينه نا
معقول نکنند و به حساب نگذارند .بر اثر
اين نظارت ،قسمت اعظم مخارج ،مخارج
جاری بعالوه تأمين سرمايه گذاری آينده
ھستند.
* مخارج نيروی انسانی :در سال ٨۶
تعداد کارکنان صنعت برق  ۴۵۵۴۶نفر
بوده است .اگر حقوق ھر کارگر و کارمند
را  ۵٠٠دالر در ماه فرض کنيم ،خرج
نيروی انسانی می شود  ٢٧٠ميليون
دالر.
* تعويض کنتورھای مشتريان :در سال
 ٨٧بيش از  ٣٣٧٠٠٠کنتور برق عوض
شده است.
* تعويض و کاليبره کردن کنتورھا در
نيروگاه ھا...
حال با اين داده ھا می توان گفت که اگر
مخارج جاری کل صنعت توليد و توزيع
برق را حداقل  ١.۵ميليارد دالر بگيريم،
زياد دور از واقعيت بر آورد نکرده ايم.
الاقل اغراق نکرده ايم.
سرمايه ھای ثابت:
در اينجا بايد به اين بپردازيم که سھم
سرمايه ثابت چه مقدار است؟ .و بعد از آن
برآوردی از ھزينه اين سرمايه خوابيده
بکنيم .برای اينکه اين سرمايه را بر
آورد کنيم ،می بايد اول پيدا کنيم سرمايه
خوابيده در نيروگاه ھا چه ميزان است؟.
سايت خبری وزارت نيرو به تاريخ ١١
بھمن  ،٨٨از قول مديرعامل برق منطقه
ای اصفھان خبر داد که:
سرمايه گذاری  ٢ميليارد يورويی بخش
خصوصی در نيروگاه ھای جديد اصفھان:
پنج نيروگاه جديد با ظرفيت دو ھزار و
 ۵٠٠مگاوات در حال احداث است كه به
تدريج تا سال  ٩٣وارد مدار خواھد شد.
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بنابراين ھر ھزار مگاوات حدود ٨٠٠
ميليون يورو يا با معادل دالر آن ١١٠٠
ميليون دالر سرمايه برای ساخت نيروگاه
طلب می کند .البته اين قيمت يک نيروگاه
نو است .به حساب ديگر اگر می
خواستيم نيروگاه ھای بالغ ۴۴٠٠٠بر
مگاوات بزنيم ،رقمی حدود  ۴٨ميليارد
دالر می بايد ھزينه می کرديم .البته
نيروگاه ھای ايران نو نيستند و نمی توان
اين مقايسه را کامل و دقيق دانست .اما
اگر قيمت نيروگاه ھای فعلی را %٣٠
قيمت اوليه بگيريم در اين صورت حداقل
سرمايه بالغ بر  ١۵ميليارد دالر بصورت
نيروگاه ھا خوابيده است .اينجا بايد متذکر
شوم که سرمايه خوابيده در شبکه برق
رسانی را به حساب نياورديم .حال سئوال

اين است که ھزينه اين ميزان سرمايه
چقدر است؟ راحت ترين مقايسه اين است
که اگر اين ميزان سرمايه در بانک
گذاشته می شد ،چه ميزان سود بعد از
تورم می توانست برداشت کند؟ .اگر کل
اين سود را حتی با تورم حاکم بر ايران
 %٢٠بگيريم ،سھم سود سرمايه رقمی
حدود  ٣ميليارد در سال می شود.
ھزينه سرمايه گذاری برای آينده:
بر اساس آمار توانيرو ،متوسط رشد
مصرف برق در ھرسال بين سالھای ٧۶
تا  ٨۶بالغ بر  %٧.۶بوده است .اگر
ھمين رشد مصرف را در ده سال آينده در
نظر بگريم ،مصرف برق از  ١۵٢تراوات
ساعت در سال  ٨۶به  ٢٩٣تراوات
ساعت می رسد .نمی گويم اين رشد
مصرف اصوال با اين الگوی مصرف
عملی است يا نه ،اما اگر فرض کنيم اين
افزايش مصرف را جامعه ايران بخواھد
ادامه دھد ،در اين صورت در سال ٩۶
مصرف برق به بيش از  ٢٩٣تراوات
ساعت خواھد رسيد .در سال  ٨۶و ٨٧
تعداد ساعتی که نيروگاه ھا فعال بوده اند،
بيش از  %۵٢سال نبوده است .برای
سال  ٨۶حد متوسط اين ساعات می شود
 ۴۵۵۵ساعت .اگر ھمين ميزان کارائی
بخواھد ادامه پيدا کند در اين صورت
بطور ميانگين  ٣۶٠٠مگاوات در سال
بايد بر توان نيروگاه ھا اضافه شود.
)سالی  ٣.۵نيروگاه اتمی( اگر اين ميزان
افزايش توان بخواھد با ساختن نيروگاه
ھای حرارتی جديد جبران بشود ،رقمی
حدود  ۴ميليارد دالر سرمايه در سال
احتياج است .اين سرمايه يا می بايد از
سود فروش برق تامين بشود آنطور که
در جھان سرمايه داری معمول است و يا
بايد از خارج اين چرخه وارد بشود .در
حال حاضر ،از خارج اين چرخه يعنی از
فروش نفت تامين می شود .اگر اين
سرمايه از سود فروش تامين بشود می
تواند سرمايه ثابت را در بلند مدت ،از
سود برداشت کند .اما مشکل ايران اين
است که سرمايه ساخت نيروگاه بايد
نزديک به تمامی آن از خارج اين چرخه
وارد شود .از اين رو ،می بايد تمامی اين
سرمايه را در ھر سال به عنوان مخارج
به حساب آورد و ديگر نميتوان ھزينه
سرمايه را به تعداد سالھای عمر اقتصادی
آنچنان که معمول است تقسيم کرد .لذا•
حدود  ۴ميليارد دالر سرمايه تازه برای
ھر سال احتياج است.
•
درآمدھا:
خواننده می تواند بپرسد که مشتری
بابت استفاده از برق الاقل ھزينه بخشی از
آن را می پردازد پس چرا تمام سرمايه

ثابت می بايد از خارج از چرخه توليد و
مصرف برق را وارد آن کرد؟ در
کشورھای صنعتی از مشتری آن ميزان
بھای برق را می گيرند که عالوه بر اينکه
تمامی اتالف را جبران کند ،سھم سرمايه
و مستھلک شدن را نيز در آن منظور کند.
مشتری ھم به نوبه خود پولی را که بابت
ھزينه مصرف برق در اختيار توليد کننده
می گذارد از رھگذر توليد بدست آورده•
است .اما در ايران اوال پول پرداختی از
طرف مصرف کننده بسيار ناچيز است.
دوم اينکه مصرف کننده پول خود را نه از
توليد که الاقل بخش عمده آن را از بابت
فروش نفت به دست آورده است که دولت
در اختيار او می گذارد .از اين بابت در
حقيقت بھای نفت پرداخت شده توسط

بسيار کم استفاده شده بود و بسيار مدرن
ھم بود با قيمت بسيار نازل حاضر به
فروش آن بود .نماينده ھای ايران
خواستار خريد آن بودند .اما می خواستند
روی کاغذ قيمت آن چند برابر ذکر شود تا
آنھا بتوانند قيمت روی کاغد را به حساب
دولت بگذارند .جالب اين است که اينھا
خود نمايندگان دولت بودند.
مخارج ضررھائی را منظور
نکرديم که بخاطر مرغوب نبودن برق ،به
صنايع و حتی مصرف کنندگان شخصی
وارد می شود .برای مثال صنعت
پتروشيمی که خود برق توليد مازاد خود
را در اختيار شبکه قرار می دھد ،از تغيير
فرکانس برق به فغان آمده است و حتی
مايل به قطع برق پتروشيمی از شبکه
برق سراسری شده است .در ايسنا به
تاريخ  ١۶/١١/٨٨اينطور نقل شده است.
" پتروشيمی مبين در سالھای گذشته در
ماهھای گرم ،بخشی از برق منطقه
عسلويه را تامين میکرد و امسال نيز
طبق روال سالھای قبل اين کار را انجام
میدھد و حتی بخشی از برق توليدی
مازاد را نيز به شبکه سراسری
میفروشد ،ولی نوسانات برق شبکه
سراسری و تاثير مخرب آن روی
تاسيسات پتروشيمی مبين ،که حتی طبق
گفته رييس اين مجتمع ،منجر به خرابی
يکی از تاسيسات شده است ،ذھنيت
خروج شبکه برق منطقه از شبکه
سراسری را در مسووالن منطقه ايجاد
کرده است"

مشتری
را نمی توان منظور کرد .زيرا ھمانطور
که ذکر شد اين دولت است که با فروش
نفت ،پول در اختيار مصرف کننده و
نيروگاه ھا می گذارد تا اين صنعت بتواند
سر پا باشد .برق مصرفی و پول پرداخت
شده توسط مشتری به شرح زير است.
بايد توجه داشت که تعرفه خانگی و تعرفه
صنعت قيمت متناوب دارد .برای مثال
تعرفه خانگی برای مناطق گرمسير بسيار
پائينتر از ديگر مناطق است .سعی بر اين
شده است که حد ميانگين گرفته شود.
اما حتی اگر بخواھيم اين پرداختی را
جزء درآمد حساب کنيم ،الاقل آن بخش که
مربوط به تعرفه روشنائی و تعرفه
عمومی است را نمی توان جزء درآمد به
حساب آورد .اگر اين تعرفه ھا را از درآمد
صنعت برق کم کنيم ،رقمی حدود ١.۶
ميليارد دالر درآمد بدست می آيد.

خالصه بخش اول:
تا بحال معلوم شده است که نيروگاه ھای
حرارتی بيش از  %٧٧انرژی ھدر می
دھند .و کارائی اقتصادی آنھا با رقم باور
نکردنی منھای  ١.٢ميليون بشکه نفت در
روز ھمراه است .برای اينکه اين
نيرگاھھا کار کنند ،می بايد ضرری معادل
يک ميليون دويست ھزار بشکه در روز
را به صنعت نفت وارد کرد .سئوال اين
است که آيا می توان به اين مصرف ادامه
داد يا نه؟ آيا می تواند رشد مصرف را کما
فی سابق ادامه داد؟

جمع سرمايه:
کل ھزينه سرمايه در سال به قرار زير می
شود:
 ٢۶ميليارد دالر ھزينه سوخت،
 ١.۵ميليارد ھزينه ھای جاری،
 ٣ميليارد دالر ھزينه ثابت،
 ۴ميليار دالر ھزينه سرمايه گذاری برای
آينده.
جمع ھزينه سرمايه می شود ٣۴.۵
ميليارد دالر در سال .و جمع درآمد ١.۶
ميليارد دالر در سال .به بيان ديگر صنعت
نفت معادل  ٣٣ميليارد دالر در سال کمبود
دارد .با حساب نفت بشکه ای  ٧٣دالر
رقمی افزون بر  ۴۵٢ميليون بشکه نفت
ساالنه و يا  ١.٢ميليون بشکه نفت در
روز مخصوص صنايع برق بايد استخراج
کرد و در اختيار اين صنعت قرار داد تا
اين نيروگاه ھای حرارتی بتوانند برقی
معادل  ٨١ميليون بشکه نفت در سال و يا
 ٢٢٢ھزار بشکه در روز در اختيار
مشتری قرار دھند.
متذکر می شوم اين حداقل مخارج است
زيرا که:
مخارج سرمايه ثابت شبکه برق رسانی را
به حساب نياورديم،
مخارج آلودگی محيط زيست را به حساب
نياورديم،
مخارج ندانم کاريھای توليد نفت و گاز را
در کارائی سرمايه به حساب نياورديم،
مخارج محيط زيست را الاقل
ھمانقدر که در کشورھای سرمايه داری
به حساب می آورند به حساب نياورديم،
مخارج رانت خواری و ديگر
فسادھای مالی را به حساب نياورديم .يک
نمونه نقل کنم :دوستی تعريف می کرد که
در سوئد اجاقی با سوخت مايع که يک
شرکت به عنوان رزرو داشته است و

رشد مصرف برق:
بنابر آمار داده شده بين سالھای  ٧۶تا
 ٨۶رشد مصرف  ٧.۶درصد بوده است.
خود اين رقم ،به نفسه ،مطلبی را بيان
نمی کند .تنھا اطالعی را که اين رقم می
رساند اين است که رشد مصرف نسبت به
سرانه بين المللی باال است اما نمی گويد
که اين خوب است يا نه؟ .اگر رشد بخاطر
رشد اقتصادی در جھت توليد باشد نه
پيش فروش کردن منابع ،شايد قابل دفاع
باشد .برای مثال سوئد بين سالھای  ٧٠تا
 ٨٧رشد مصرف برق معادل  %۵داشته
است ٢.١ .درصد اين رشد در صنعت و
باقی در تعرفه ھای ديگر بوده است .از
جمله در تعرفه خانگی که دولت تصميم به
تشويق مصرف برق در گرم کردن خانه ھا
ميگيرد .ھنوز که ھنوز است با اين تصميم
غلط دست به گريبان است .در ايران
متاسفانه رشد مصرف برق بخش بزرگی
از آن در بخشھايی به غير از توليد انجام
گرفته است .نفت فروخته ايم و پول آن را
از جمله در توليد و مصرف برق بکار
انداخته ايم.
اين رشد نه قابل دفاع است و نه ممکن.
ممکن نيست بخاطر اينکه بنا بر نمودار
زير ،تا پايان سال  ،١۴٠٠مصرف برق
به  ۴٢٣تراوات ساعت خواھد رسيد .اگر
فرض کنيم اين رشد ادامه خواھد داشت
)که اين رشد مصرف نمی تواند ادامه
يابد(:
به بيان ديگر  ٢٧١تراوات ساعت بايد
برق بيش از امروز توليد کرد حتی اگر
نيروگاه ھائی را از نوع سيکل ترکيبی
بگذاريم و کارائی آن ،بعد از افت برق در
شبکه برق و اتالف در توليد و انتقال
سوخت را تا  %۴٠باال ببريم .با حساب
 ١.٧مگاوات انرژی در ھر بشکه نفت
روزانه  ١.١ميليون بشکه نفت بايد برای
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نيروگاه ھا بيش از آنچه امروز استخراج
می شود ،استخراج کرد .اين رقم حتی
اگر سھم اتالف در توليد سوخت را به
حساب نياوريم ،در سال  ٨۶معادل ٠.٨
ميليون بشکه نفت در روز بوده است
)توجه خواننده را به اين مھم جلب می کنم
که در اينجا فقط کارائی فنی آن را در نظر
می گيريم نه کارائی اقتصادی آن را .به
بيان ديگر سھم سرمايه را در اين معادله
حساب نکرده ايم( .به بيان ديگر فقط
برای نيروگاه ھا در سال  ١۴٠٠می بايد
رقمی معادل  ١.٩ميليون بشکه نفت در
روز توليد کرد .اما اين تنھا نوع مصرف
انرژی نيست .در سال  ٨۶معادل ٩۶١
ميليون بشکه نفت انرژی به شکلھای
مختلف در ايران مصرف شده است
)بصورت گاز ،بنزين ،گازوئيل .(...حتی
اگر برای رشد اينگونه انرژی  %۴قرار
دھيم ،مصرف انرژی در سال ١۴٠٠
معادل  ١۶۶۴ميليون بشکه خواھد شد.
يعنی در روز معادل  ۴.۶ميليون بشکه
نفت بايد برای مصرف داخلی سوای نفت
استخراجی برای برق استخراج کرد .جمع
کل مصرف داخلی انرژی به  ۶.۵ميليون
بشکه در روز خواھد رسيد .اين ميزان
نفت را چگونه می خواھند توليد کنند؟.
البته اعتقاد ندارم که به اينجا خواھد رسيد
و بسيار زودتر از رسيدن مصرف انرژی
به اين حد ،صنعت نفت و برق از پا در
خواھد آمد .چرا؟ زيرا اين مصرف نه در
بخش توليد که در بخش مصرف تمرکز
پيدا کرده است .در سال  ٨۶از کل انرژی
مصرف شده  %٢۶آن متعلق به صنايع و
کشاورزی است و باقی مصرف غير
توليدی است .با اين حساب تنھا راه اين
است که گاز و نفت را اخراج بکنند تا
بتوانند اين چرخه مصرف را ادامه دھند.
زيرا که اين انرژی در توليد بکار نيفتاده
است تا بتواند ارزش افزوده توليد کند که
به نوبه خود بتواند سرمايه گذاری در
توليد انرژی بکند .بلکه محور آن پيش
فروش کردن سرمايه نسلھای آينده است.
اين الگو محکوم به مرگ است دير يا
زود.
خواننده را متذکر می شوم که صنعت
نفت ھم به نوبه خود احتياج به سرمايه
گذاريھای کالن دارد که بايد از طريق
فروش نفت برآورده شود .عالوه بر اين،
رشد صنعت برق و ديگر مصارف انرژی
احتياج به ارز خارجی دارد چه که تمامی
تجھيزات را نمی توانيم خود در داخل
توليد کنيم .به بيان ديگر می بايد عالوه بر
 ۶.۵ميليون بشکه نفت سھمی را ھم
برای صادر کردن نفت برای خريد
تجھيزات در نظر گرفت تا الاقل بتواند
چرخه انرژی به رشد خود ادامه دھد .اين
نه ممکن و نه معقول است .رشدی
بيماری افزا است که به زودی دو صنعت
نفت و برق را از پا در می آورد .ھم
اکنون يعنی در سال  ٨٨مقامات مژده از
کاھش چشمگير مصرف برق داده اند و
اين را پای برنامه ھای دولت می گذارند.
اما ھمه می دانند که اين کاھش نه حاصل
برنامه گذاری صحيح که ناشی از رکود
شديد اقتصادی است .رکودی که بسيار
سخت تر از رکود اقتصادی جھان در سال
 ٢٠٠٩ميالدی است.
سئوال اين است که راه بيرون آمدن از
اين چرخه چيست؟ .برای پيدا کردن
جوابی معقول ،می بايد در چھار حوزه
سوخت ،انتقال ،توليد و مصرف بررسی
به عمل آيد و راه حل ھر کدام را نشان
داد .اين راه حل ھا بعضی بلند مدت و
بعضی کوتاه مدت خواھند بود .سعی بر
اين خواھم داشت که به اين مھم در مقاله
ھای ديگر بپردازم.
توانيرو سايت
http://www.tavanir.org.ir/info/
stat87/tafsili/modiriyati/talafat/
main.htm
?http://asemandailynews.com/
p=23362
http://enghelabeeslami.com/akhbare-roz_1/kh8-100219.htm
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شماره ٩ ٧۴۶تا  ٢٢فروردين ١٣٨٩
درﮔﺬﺷﺖ ﻣﻨﺼﻮر
ﺧﺎﻛﺴﺎر
ﻣﺤﻤﺪ اﻳﻮﺑﻲ در ﻧﻮﺷﺘﻪ اي ﺑﻨﺎم
» ﻣﺪﺧﻠﻲ ﺑﺮ داﺳﺘﺎن و داﺳﺘﺎن ﻧﻮﻳﺴﺎن
ﺟﻨﻮب« :ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ » :وﻗﺘﻲ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎي
ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻌﺪ از ﻛﺎرﺳﺎزي ﻛﻮدﺗﺎي 28
ﻣﺮداد  32ﺑﺪون ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ,ﺑﺎ ﻓﻨﺪ و
ﭼﻬﺮهاي ﻇﺎﻫﺮاﻟﺼﻼح ،در آﺑﺎدان
اﻃﺮاق ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﻫﺮ ﻳﻚ داﻧﻪ اﻣﺎ
ﺷﻮم ﻧﻔﺖ ﻣﺎ را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻧﮕﺎه ﺗﻴﺰﺑﻴﻦ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﻧﻔﺘﻲﺷﺎن ،ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮاج و ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺮﻓﻪ آن ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺼﺮف
ﻋﺪواﻧﻲ ،ﺣﻖ ﺗﻮﺣﺶ ﻫﻢ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﺮدم آﺑﺎدان و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ
ﺳﻮادﺗﺮﻫﺎ ،ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﺳﻼح ﺧﻮد ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ،از ﭘﺲ
زﺑﺎﻧﺸﺎن ﻻاﻗﻞ ﺑﺮآﻳﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺴﺎب اﻳﻦ
ﻣﺮدم را ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﺴﺎب ﻣﺘﻈﺎﻫﺮان
ﻣﺴﺘﻔﺮﻧﮓ و ﺷﻴﻔﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲﻫﺎ ﺟﺪا ﻛﻨﻴﻢ.
ﻫﻤﻴﺸﻪ آدمﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ
اﻓﺘﺨﺎر ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻟﻄﻒ ﻛﺮده و ﭘﺪر ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺻﺪاﺷﺎن زده
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺟﺎ ﻫﻢ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
ﻣﺮدم ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺮدم آﺑﺎدان ﻧﻮﻋﻲ
دﻓﺎع ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ و ﺑﻪ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻲ اﺷﺎرت دارﻳﻢ ﻛﻪ زﺑﺎن و
ادﺑﻴﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﻼﺣﻲ
از ﻛﻒ دﺷﻤﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻛﺎر ادﺑﻴﺎت
ﻓﺎرﺳﻲ ﺻﺮف ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ادﺑﻴﺎت داﺳﺘﺎﻧﻲ
را ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺣﻖ آن ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ از
ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ.
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ در آﺑﺎدان ﮔﺮوهﻫﺎ و
ﻧﺤﻠﻪﻫﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮي و دﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎ ﻣﻰ
ﮔﻴﺮد .اﺻﻞ ﻣﻬﻢ در آﻏﺎز ﻛﺎر ﻋﻤﻖ
ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ دوﺳﺘﻲﻫﺎﺳﺖ و اﻧﺠﺎم
ﻛﺎري ﻣﺜﺒﺖ در ادﺑﻴﺎت داﺳﺘﺎﻧﻲ و
ﺷﻌﺮي ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دوام ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﻔﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻲ در اﻫﻮاز و
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻫﻢ ﭘﺎ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺣﻀﺮات اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ وﻗﺖ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻰ
ﺷﻮﻧﺪ در آﺑﺎدان زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ و از ﺑﻮي
ﻧﻔﺖ و ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه درﻳﻨﻚ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻮل
ﭘﺎرو ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﻰ ﻗﺒﻮﻻﻧﻨﺪ
ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻮض ﻓﺪاﻛﺎري زﻧﺪﮔﻲ در
اﻳﺮان و ﻣﻴﺎن وﺣﺸﻴﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻫﻢ
دارﻧﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻛﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﭽﻪﻫﺎﺷﺎن از ﺧﻠﻖ و ﺧﻮي اﻧﮕﻠﻮ
ﺳﺎﻛﺴﻮﻧﻲ دور اﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ دﻳﺪن ﭘﺎ
ﺑﺮﻫﻨﻪﻫﺎي ﺟﻨﻮب ,ﺑﻰ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺎر ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻴﻨﻤﺎي ﻣﺠﻠﻞ ﺗﺎج ،و ﺑﻌﺪ
ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺣﻀﺮات راه ﻣﻰ
اﻓﺘﺪ و ﻛﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﻲ »اﻟﻔﻲ« ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﭼﺎپ اﻧﮕﻠﻴﺲ را ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ
ﻟﻨﺪن ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺮاي ﺗﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي
ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﻰ آورﻧﺪ و ﻛﻢ ﻛﻤﻚ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي ﻓﺮﻧﮕﻲ و ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ،
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪدار ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﻜﺎرﻫﺎي
ادﺑﻴﺎت ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ در اﺧﺘﻴﺎر
ﺳﺮوران ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اﻣﺎ آﮔﺎﻫﺎن و روﺷﻨﻔﻜﺮان ﺳﺎﻛﻦ
آﺑﺎدان ،از ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﮔﺎه رﻧﺪاﻧﻪ و ﮔﺎه آﺷﻜﺎرا ﺳﻮد ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ
و ﺟﻮانﻫﺎي آن دوره را ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﺑﺎ داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺧﻮب دﻧﻴﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ
و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺛﺎر داﺳﺘﺎﻧﻲ روز ﻣﻰ
زﻧﻨﺪ.
ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻴﻨﻤﺎي ﺗﺎج اﺳﺖ ﻛﻪ آدمﻫﺎﻳﻲ
ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻘﻮاﻳﻲ و اﻣﻴﺮ ﻧﺎدري را ﺑﺎ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﻴﻠﻢ ,آن ﻫﻢ ﻓﻴﻠﻢ ﺧﻮب آﺷﻨﺎ ﻣﻰ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ
از اروﭘﺎﻳﻲ ﺷﺪن آﺑﺎدان و ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ،
ﺑﺎ زور و ﺳﻮدﺧﻮاﻫﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎي ﻧﻔﺖ
ﺷﻨﺎس و اﻗﺘﺼﺎددان و ﺧﺒﺮه ﻣﻌﺎدن ﻧﻔﺘﻲ

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه،
آﺑﺎدان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﻣﺎ ،ﻧﺒﻮد وﺳﺎﻳﻞ
ﻻزم ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ,ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﻰ آﻣﺪ و آدمﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي
دوﻟﺖﻫﺎي آن زﻣﺎن ،ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﺮخ
ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺑﺎد داده ،ﻳﺎ ﻗﻠﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻇﻠﻤﻪ از آن ﻫﺮاس داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﺷﻜﺎل
اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ آﺑﺎدان ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﻰ
ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ آدمﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر
ﻋﺒﺎس و ﻛﻴﺶ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻛﻢ
ﺧﻄﺮﺗﺮﻳﻦﻫﺎ را ﺑﻪ آﺑﺎدان و اﻫﻮاز ،ﮔﺎه
در وﻗﺖ اﺳﺘﺨﺪام اﻳﻦ آدم ﻫﺎ در
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ،از ﻫﻤﺎن
آﻏﺎز ﺑﻪ آﺑﺎدان و اﻫﻮاز ﮔﺴﻴﻞ ﻣﻰ
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺜﻼً ﻣﺎﻓﻘﻂ در
آﺑﺎدان ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ و دﺑﻴﺮ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ.
ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻓﻀﺎي آﺑﺎدان اروﭘﺎﻳﻲ و
دﻟﺒﺨﻮاه آﻗﺎﻳﺎن ﻗﺪر ﻗﺪرﺗﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺪ،
دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰ ﺷﺪ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ
دﻳﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮﺳﻴﻢ .م .آزاد ﺷﺎﻋﺮ ) ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﺸﺮف آزاد ﺗﻬﺮاﻧﻲ ( و ﺣﺴﻦ ﭘﺴﺘﺎ دو
ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﻴﺎت و ﺗﺎرﻳﺦ ،در آﺑﺎدان ادﺑﻴﺎت
ﻧﻮ را در ﻛﻼسﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ و
اﻳﺮج واﻣﻘﻲ ،ﻧﻮﻋﻲ ﺣﻘﻠﻪ اﺗﺼﺎل ادﺑﻴﺎت
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺮوس ﻃﺎﻫﺒﺎز و ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻘﻮاﻳﻲ
و ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻠﺸﻴﺮي ،ﺷﺎﮔﺮدان
ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آزاد و ﭘﺴﺘﺎ در
واﻗﻊ ﻳﻜﻪﺗﺎزان ﻣﺪارس آﺑﺎدان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
»...ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺮﻳﺎن و ﺻﻔﺪر
ﺗﻘﻰ زاده اﺷﺎره ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي
ﺧﻮد ادﺑﻴﺎت داﺳﺘﺎﻧﻲ روز دﻧﻴﺎ را – ﻻﺑﺪ
ﺑﻪ رﻫﻨﻤﻮد ﻧﺠﻒ درﻳﺎﺑﻨﺪري »ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
و ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺸﻬﻮر اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮو
وآواﻧﮕﺎرد روﺷﻨﻔﻜﺮان آﺑﺎدان« ﺑﻮد –
ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﺟﻮانﺗﺮ ﺟﻨﻮب,
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻧﺪ«
در اداﻣﻪ اﻳﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :اول ﺑﺎر ﻣﻦ
و ﭘﺮوﻳﺰ زاﻫﺪي و ﺑﻨﻲ ﻫﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﺎﻟﺤﻲ ،ﺑﻪ ﻓﻜﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻨﮕﻲ در اﻫﻮاز
اﻓﺘﺎدﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺮج ﺟﻴﺐ ،ﺑﺎ ﻛﻠﻲ ﻣﺸﻘﺖ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روزﻧﺎﻣﻪاي ﻛﻪ در اﻫﻮاز
ﭼﺎپ ﻣىﺸﺪ ﺧﺰه را درآوردﻳﻢ ﺑﻪ ﻳﺎد
ﻣﻰ آورم ﻛﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﺧﺎﻛﺴﺎر و ﻧﻈﺎم
رﻛﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر وﺳﭙﺎ از آﺑﺎدان ﺑﻪ اﻫﻮاز
آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻴﻢ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ
در آﺑﺎدان ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ درﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﻣﺎ ﺧﺰه
را ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻴﻢ و ﻫﻤﻪ در ﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺮدو ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻔﺼﻞ را ﺑﮕﺬارﻳﻢ ﺑﺮاي ﺧﺰه و ﻛﺎرﻫﺎي
ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ را در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺎدان در ﺑﻴﺎﻳﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮ وادﺑﻴﺎت ﺟﻨﻮب ﻧﺎم
ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺼﻮر ﺧﺎﻛﺴﺎر ﺑﺎ ﺳﺨﺖ
ﻛﻮﺷﻲ و ﭘﺎﻳﻤﺮدي ﺧﺮج و ﻣﺨﺎرﺟﺶ را
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﺮد و ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻘﻮاﻳﻲ ﻛﺎرﻫﺎي
ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮش را در ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺧﺰه زﻳﺮ ﺗﻴﻎ ﺳﺎﻧﺴﻮر رﻓﺖ و
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎم
روزﻧﺎﻣﻪاي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز
آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺰه
در ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺑﺎ
ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ
ﻛﺎر را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻴﻢ .اﻣﺎ ﻫﻨﺮ و ادﺑﻴﺎت
ﺟﻨﻮب ﺷﺶ ﺷﻤﺎره درآﻣﺪ ﻛﻪ اﻟﺤﻖ
ﻛﺎري ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺮاﻳﺪ اﻳﺮان
اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن ﻧﻮﻳﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آﺑﺎدان و
اﻫﻮاز ﺑﺎ ﺧﺰه و ﻫﻨﺮ وادﺑﻴﺎت ﺷﺮوع
ﻛﺮدﻧﺪ و اوﻟﻴﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮوردﻳﻦ
» 1345ﻫﻨﺮ و ادﺑﻴﺎت ﺟﻨﻮب« زﻳﺮ ﻧﻈﺮ
ﻣﻨﺼﻮر ﺧﺎﻛﺴﺎر و ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻘﻮاﻳﻲ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﺪ .از
»ﻣﻨﺼﻮرﺧﺎﻛﺴﺎر« ﻣﻲﺧﻮاﻧﻴﻢ» :ﻗﻀﻴﻪاي
ازﺧﻮدﻣﺎن« در ژرﻓﺎي ﺳﻜﻮﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ
آﺑﺴﺘﻨﻲ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺗﻮﻓﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس،
ﻧﻴﺎزي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻫﻢ ﺳﺮود ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ
ﻣﺎن را ﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ و ﺑﺎ درﻳﻎ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻣﺎن
را ﺗﻬﻲ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ ﺑﭽﺎره ،ﻓﺎﻧﻮﺳﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻴﻢ
و ﻧﺎرﺳﺎ ﺑﺎﻧﮕﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂ
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ﭘﺮاﻛﻨﺪهﻣﺎن ﺷﻜﻮه ﺗﺠﻤﻊ را ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
ﺑﭽﺸﻴﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ و از ﺷﺎدي ﭘﺮﺷﺪﻳﻢ ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮﻳﺎدﻫﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪي ﻛﻪ
ﺑﺎﻧﮓ ﻧﺎرﺳﺎﻣﺎن را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲﮔﻔﺖ در
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ را ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ دﻻور ﻛﻪ ﻛﻤﺮ
ﻫﻤﺖ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺷﻬﺮﻣﺎن را دﻳﮕﺮﺑﺎر
ﻓﺘﺢ ﻛﺮدﻳﻢ ﺧﺮاﺳﺎن ،رﺷﺖ ،اﺻﻔﻬﺎن،
ﺗﺒﺮﻳﺰ و«....
»ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻘﻮاﻳﻲ و
»ﺗﻨﻮر« از ﻋﺪﻧﺎن ﻏُﺮﻳﻔﻲ دو داﺳﺘﺎن
ﻛﻮﺗﺎه اوﻟﻴﻦ ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺮﻳﻪ اﺳﺖ .ﺗﻘﻮاﻳﻲ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ داﺳﺘﺎنﻧﻮﻳﺴﻲ اداﻣﻪ
ﻧﺪاد ،وﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺸﺖ داﺳﺘﺎن
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎن
ﺳﺎل« ﻛﻪ در ﺳﺎل  1348ﺗﻮﺳﻂ »ﻛﺘﺎب
ﻟﻮح« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻳﻜﻲ از آﺛﺎر ﻣﻄﺮح
اﻳﻦ دوره در زﻣﻴﻨﻪ داﺳﺘﺎن ﻛﻮﺗﺎه
اﺳﺖ.
در ﺷﻤﺎره اول اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎمﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﺮﻛﺪام در
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ادب و ﻫﻨﺮ اﻳﻦ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ درﺧﺸﻴﺪﻧﺪ و ﻧﺎمآور ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ
از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ :م.آزاد ،ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻘﻮاﻳﻲ،
ﺻﻔﺪر ﺗﻘﻲزاده ،ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺪي،
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺻﻔﺮﻳﺎن و ﻋﺪﻧﺎن ﻏﺮﻳﻔﻲ.
در اول دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮي ﭼﺎپ ﺷﺪه از
»م.آزاد« ﺑﺎ ﻧﺎم »زﻳﺒﺎﺗﺮ از ﻫﺮﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮ«.
ﻧﺴﻴﻢ در ﻣﺮگ ﻣﺸﺮف آزاد ﺗﻬﺮاﻧﻲ
ﻧﻮﺷﺖ» :درآﺑﺎدان آن وﻗﺖﻫﺎ ﻳﻚ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮي ﻫﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﻲﻛﺮد .ﻧﺸﺮﻳﻪاي ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ ورﻗﻲ.
درﺳﺖ ﻳﺎدم ﻧﻴﺴﺖ.،ﺷﺎﻳﺪ ﺻﻔﺪرﺗﻘﻲ
زاده و ﺻﻔﺮﻳﺎن از دﺑﻴﺮان ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ اش
ﺑﻮدﻧﺪ .آزاد ﻳﻜﻲ دو ﺷﻌﺮش را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اي درﺑﺎره ﺷﻌﺮدر ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره
آن درآورده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﭼﺎپ ﺷﺪن
آنﻫﺎ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪهاي ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از زﺑﺎن
آزاد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد
در آن و زﺑﺎن آزاد را ﺑﻪ ﻃﻨﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد از آن
ﺳﺮ درﻧﻴﺎورده ﺑﻮد .آزاد ﻧﺜﺮي ﺷﻴﻴﻪ ﺑﻪ
ﺷﻌﺮ داﺷﺖ .ﺟﻤﻼﺗﻲ ﻛﻮﺗﺎه .و ﮔﺎﻫﻲ
ﺑﺪون ﻓﻌﻞ .و ﺗﻮ در ﺗﻮ .ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از
ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻧﻘﺪ ،ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﻪي وﻳﮋﮔﻲ
ﻧﺜﺮ او ﺷﺪﻳﻢ .آن ﻧﻘﺪ را ﻣﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎي
ﻛﻼس آﻧﻘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ آزاد
ﺧﻮدش ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻮن از
ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺪ ﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻧﺜﺮ او
را ﻛﻪ در آن ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد از ﺑﺮ
ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ و وﻗﺖ و ﺑﻲوﻗﺖ ﺑﺮاي
ﻫﻢ ﺗﻜﺮار ﻣﻲﻛﺮدﻳﻢ .آزاد از ﻫﻤﺎن
زﻣﺎن ،ﻧﻴﻤﺎ را ﺧﻮب ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺖ .از
ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ درﺑﺎره
ﻧﻴﻤﺎ در ﻳﻜﻲ از ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ﻫﻨﺮ و
ادﺑﻴﺎت ﺟﻨﻮب ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي
 1344و  45ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮر ﺧﺎﻛﺴﺎر و
ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻘﻮاﺋﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻴﻖ او از ﻧﻴﻤﺎ رﺳﻴﺪ .آن ﻫﻢ
در آن ﺳﺎلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻧﻴﻤﺎ را ﻫﻨﻮز
ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺧﺖ .او ﺑﻪ ﺣﻖ ﻳﻜﻲ از
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪﮔﺎن درﺳﺖ ﻧﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ادﺑﻲ
اﻳﺮان اﺳﺖ .آﺑﺎدان آن ﺳﺎلﻫﺎ ،آﺑﺎدان
ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﻮد .ﺷﻬﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺒﺮ ﻫﺮ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎده اي در آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮق
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﻣﻲﭘﻴﭽﻴﺪ .ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺷﻬﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ آن ﺑﺮاي ﺧﻮدش ﭘﻬﻠﻮانﻫﺎﻳﻲ
داﺷﺖ .ﻣﺼﻄﻔﻲ رﻳﺶ ﺑﺎ رﻳﺶ ﺑﻠﻨﺪ
ﻛﺎﺳﺘﺮوﻳﻲاش در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ
اﺳﻜﻠﻪ و ﮔﻤﺮك ) ﻟﺐ ﺷﻂ( ﺑﺮاي
ﺧﻮدش ﺑﺮوﺑﻴﺎﺋﻲ داﺷﺖ .و ﺷﻬﺎب
اﻳﺮاﻧﺪوﺳﺖ ،ﻛﺸﺘﻲ ﮔﻴﺮ ،در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ.
در آن ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﺴﻦ ﭘﺴﺘﺎ و ﻣﺸﺮف
آزاد ﺑﻪ آﺑﺎدان آﻣﺪﻧﺪ ،دو ﺑﺮادر دﻳﮕﺮ
ﻫﻢ ،ﺑﺮادران ﻫﺪاﻳﺘﻲ ،ﻛﻪ ﻫﺮدو دﺑﻴﺮ
ورزش ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﺑﺎدان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﺮدو ورزﺷﻜﺎر .ﺣﺴﻦ ﭘﺴﺘﺎ و ﻣﺸﺮف
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آزاد و ﻳﻜﻲ از آن ﺑﺮادرﻫﺎ ﻫﻢ زﻣﺎن
ﺳﻬﻢ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ
آﻗﺎي ﻫﺪاﻳﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺷﻮق ﺑﻮد
ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﺎﻇﻢ ﻻﻏﺮ ﻣﺮدﻧﻲ
ﻣﺪرﺳﻪﻣﺎن را ﺑﻲ ﺧﺒﺮ از او وﻗﺘﻲ
ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ
ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ
ﻛﺮد .ﺑﻴﭽﺎره ﻫﻲ ﮔﺎز ﻣﻲ داد ﻛﻪ
ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ .آن وﻗﺖ
ﭘﻴﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ از ﻣﺎﺷﻴﻦ در ﺷﻠﻴﻚ
ﺧﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺎ و آزاد و ﭘﺴﺘﺎ و آﻗﺎي
ﻫﺪاﻳﺘﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺎده
اش ﻫﻤﻪ ﻛﻴﻒ ﻣﻲﻛﺮدﻳﻢ .اﮔﺮﭼﻪ از
اﻳﻦ آﻗﺎي ﻫﺪاﻳﺘﻲ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺧﻮش ﻣﺎن
ﻣﻲآﻣﺪ اﻣﺎ ﭘﻬﻠﻮانﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻣﺎ در
آن وﻗﺖﻫﺎ اول ﻣﺸﺮف آزاد ﺑﻮد ﺑﺎ
ﺑﺎزوﻫﺎي ﻻﻏﺮش و ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪش و
ﻛﺮاواﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪي ﺧﺪا ﺷﻞ ﺑﻮد و
ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻦ ﭘﺴﺘﺎ ﺑﺎ آن ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺎﻛﺴﻴﻢ
ﮔﻮرﮔﻲاش و ﻧﺤﻮهي ﺣﺮف زدناش
و ﺧﻨﺪﻳﺪناش ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﺧﻴﻠﻲ از
ﺑﺮو ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﻮان را ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ از
او ﻛﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد .آﻓﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﺎﺑﻴﺪ و ﻣﺎ
ﻛﻪ در ﺧﻮن و اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدﻳﻢ و
ﺗﺸﻨﻪ داﻧﺴﺘﻦ ،ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ »ﭼﺸﻢﻫﺎﻳﺶ«
»ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮي« ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ و ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷﻌﺮﻫﺎي »ﻛﺎرو« ﻛﻪ در اﻣﻴﺪ اﻳﺮان
آن ﺳﺎل ﻫﺎ درﻣﻲآﻣﺪ .ﻋﺸﻖ
ﻣﻲﻛﺮدﻳﻢ از ﺷﻌﺮﻫﺎي ﻛﺎرو و ﭘﺮﻫﻴﺐ
واره ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎي ﺳﻴﺎه
ﻗﻠﻢ ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ﺟﻮرج ﻛﻨﺎر ﺷﻌﺮﻫﺎي او
ﭼﺎپ ﻣﻲﺷﺪ .دﺳﺘﻲ ﺳﻴﺎه و ﻛﺸﻴﺪه
ﻛﻪ زﻧﺠﻴﺮﻫﺎي ﺳﺘﻢ ﭘﺎره ﻣﻲ ﻛﺮد و
ﻓﺮﻳﺎدﻫﺎي آزادي ﻛﻪ از اﻋﻤﺎق
ﺳﻴﻨﻪي ﻣﺴﻠﻮل ﺷﻌﺮﻫﺎي ﻛﺎرو درﻣﻲ
آﻣﺪ .اﻧﺸﺎﻫﺎي ﻣﺎن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
روال ﻧﺜﺮ او ﻣﻲ ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ .ﭘﺮ ﻃﻤﻄﺮاق و
ﺷﻌﺎري«...
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ در اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻜﻤﺖ آرا
دﺑﻴﺮ و ﻧﺎﻇﻢ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎ آن
ﻟﻬﺠﻪ ﺷﻴﺮازي اش را ﻧﺴﻴﻢ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ
ﻛﺮد ﺑﻪ ذﻫﻨﻴﺖ ﻣﺎ ﻳﺎري ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ!.
ﺣﻜﻤﺖ آرا ﺗﺌﺎﺗﺮ را ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ و در
آن ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﺮد و ﻧﻤﺎﻳﺶ زﻧﺪﮔﻲ
اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ را در آن دوران در
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن رازي ﺑﺮروي ﺻﺤﻨﻪ آورد.
زﻧﺪه ﻳﺎد ﻣﻨﺼﻮر ﺧﺎﻛﺴﺎر در ﺳﺎﻟﻬﺎي
 54ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺎش ﺷﺪن راﺑﻂ اش ﺑﺎ
» ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﻳﻚ ﻫﺎي ﻓﺪاﺋﻲ ﺧﻠﻖ
اﻳﺮان « ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﻛﺸﻮر ﺷﺪ
و او در آﺳﺘﺎﻧﻪ ي اﻧﻘﻼب  57دوﺑﺎره ﺑﻪ
اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ .وي ﻛﻪ در ﻫﺮ دو
رژﻳﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ و اﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﺤﺖ
ﭘﻲﮔﺮد و ﺷﻜﻨﺠﻪ و زﻧﺪان را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﺎردﻳﮕﺮ درﺳﺎل  1363ﺑﻪ
ﺗﺒﻌﻴﺪي اﺟﺒﺎري ﺗﻦ داد.
از ﻣﻨﺼﻮر ﺧﺎﻛﺴﺎر  13ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ
ﻧﺎمﻫﺎي "ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮن"" ،ﺣﻴﺪر و
اﻧﻘﻼب" ،ﺷﺮارهﻫﺎي ﺷﺐ ،ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺷﺎﻋﺮ" ،ﺑﺎ ﻃﺮه داﻧﺶ ﻋﺸﻖ" ،و ﻗﺼﻴﺪه
"ﺳﻔﺮي در ﻣﻪ" ،ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ و
ﻟﺲآﻧﺠﻠﺴﻲﻫﺎ ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ،آن ﺳﻮي
ﺑﺮﻫﻨﮕﻲ ،و ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ ،و ﺑﺎ آن
ﻧﻘﻄﻪ ،ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﻫﺎي آﻣﺎده ﭼﺎپ او
ﻛﺘﺎب دو ﺟﻠﺪي ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﻌﺮ و ادﺑﻴﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮت،
ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﺳﻜﻮت ﻧﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪهام" و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ
"از ﺳﺤﺮﺧﻴﺰان" اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب آﺧﺮ
ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
رواﻧﺶ ﺷﺎد
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ھموطنان گرامی را به
جلسه سخنرانی دعوت
می نمائيم
موضوع :
جنبش سبز و راھھای پيش ِرو
سخنرانان :
*خانم ژاله وفا،
ازمجامع ِاسالمی ِايرانيان و عضو
ھيت تحريريه سايت انقالب اسالمی
*آقای حسن شريعتمداری ،اتحاد
جمھوری خواھان ايران
* آقای منوچھر صالحی ،نويسنده و
تحليلگر سياسی
١٧.٠٤.٢٠١٠

زمان  :شنبه
ساعت  ٥بعدازظھر
مکان  :آلمان -برمن
– Gesamtschulemitte
Hemelinger Str , Achimer
Str . 25 – 28205 Bremen
مسير حضور در جلسه:
مسير اول  -از Hauptbahnhof
برمن با اشتراسنبان  ١٠ايستگاه
St.Jürgen
مسير دوم  -ا ِز  Domsheideبا
اشتراسنبان  ، ٣ايستگاه
Weserstadion
برگزارکننده :
کانون حمايت از مبارزات
آزاديخواھانه مردم ايران-آلمان

توجه!
نويسند گان محترمی که مقاله
م ی نويس ند و ماي ل ھس تند
مقال ه ش ان در نش ريه چ اپ
ش ود ،توج ه داش ته باش ند ک ه
چ اپ مق االت آنھ ا در ص ورتی
خواھد بود که تا قبل از انتش ار
نش ريه ،در رس انه ديگ ری
بص ورت الکتروني ک و غي ر
آن نشر نيافته باشد.

