Nr. 747 12 – 25 Apr. 2010
ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر

ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
٭ﭘﺮﺳﺶ اول از داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ اﺳﺖ در ﺑﺎره ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان رﻫﺒﺮي و ﻋﺪم اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﭼﺮاﻛﻪ
ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﻈﺎﻣﻲ را واژﮔﻮن
ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي ﻧﻈﺎﻣﻲ و
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ اوﺿﺎع را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ
دﻫﻨﺪ .ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و ﻧﻴﺰ ﻛﻮدﺗﺎي ﺳﺎل  32و
ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  ،60ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺻﺤﻪ ﻣﻲ ﻧﻬﺪ .ﺑﻘﻮل اﺧﻮان ،ﭘﺸﺖ و
روي ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ .و ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ:
دﻳﻮ ﭼﻮ ﺑﻴﺮون رود ﻟﺰوﻣﺎً ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺪر ﻧﻤﻲ آﻳﺪ.
در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﭼﻴﺴﺖ؟
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 zﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ اول:

ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ؟
Wدﻳﺪار اوﺑﺎﻣﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و دﻳﺪار ﻛﺮزاي از ﭼﻴﻦ و اﻳﺮان و  ...ﻛﺪام ﻫﺪف را

ﻫﺮﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮی ﮔﺮاﻣﯽ در ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮد ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮری را ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺻﻮرت،
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﻘﻼب ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎر ،اﺳﺘﺒﺪاد
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ :ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ وﻗﺘﯽ از ﭘﯿﺶ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن دﯾﻮ از در
ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رود ،ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻪ دﯾﻮ ﺑﺪرون ﻣﯽ آﯾﺪ .ﭘﻨﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻘﺪﯾﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ!
اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ،
 – ۱ﺟﺒﺮی در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﯿﻤﻪ رﻫﺎ ﮐﺮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ
اﺳﺘﺒﺪاد ﮔﺸﺘﻦ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ دوران ،از ﻧﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﯽ
آﻧﮑﻪ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ و دﻻﯾﻞ ﻋﻮد اﺳﺘﺒﺪاد ،داﻧﺴﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺎز ،ﺗﺠﺮﺑﻪ را در ﻧﯿﻤﻪ رﻫﺎ ﮐﺮدن .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮم

ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟ ص 4
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Wﻣﺠﺎزات اﻳﺮان ؟ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻳﺮان ؟ ص 6

دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ درﮔﺬﺷﺖ

 Wﻓﺮاردادن ﻣﻐﺰﻫﺎ و ﻓﻘﻴﺮ ﻛﺮدن ﻛﺸﻮر و ﻣﺮدم  ،ﺑﺨﺸﻲ ازﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ص 8
Wﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﻛﻪ از رﻫﮕﺬر اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ،
از اﻧﻘﻼب ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ –  : 3ص 10
Wرژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﺋﻲ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﻲ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮروز را ،ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻴﻜﻨﺪ :ص 12
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎ و ﮔﺮد ﻫﻤĤﺋﻲ ﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﭘﻴﺶ رو ﻣﻲ ﻧﻬﻨﺪ :ﻗﺮار ﺑﺮ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ
و ﻳﺎ ﺻﻠﺢ؟ در دو ﻓﺼﻞ اول و دوم ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،در ﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﻳﺮان ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﺟﻮﺋﻴﻢ .ﻓﺼﻞ اول را ﺑﻪ ﮔﺰارش وﻳﮋه در ﺑﺎره
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪري ﻛﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺠﺎرت  65ﻣﻴﻠﻴﺎرددﻻري آن و ﺳﻬﻢ اﻳﺮان از ﺑﺎزار ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ
اﻳﺮان در ﻗﺎﭼﺎق اﻳﻦ ﻣﻮاد و راﺑﻄﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ،اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻴﻢ .در ﻓﺼﻞ دوم ،ﺑﻪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺗﻨﻮر ﺟﻨﮓ و
ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮد ،ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.
ﺗﺤﻠﻴﻞ – ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺟﻬﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ در ﺑﺎره رﺑﻂ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪن اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﻣﺠﺎزات اﻗﺘﺼﺎدي دارد،
ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﻳﺎ اﺳﺖ .درﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺣﺎﻓﻆ اﻳﺮان از ﺑﺤﺮان ﺳﺎزي رژﻳﻢ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و ﺑﺴﺎ ﺣﻴﺎت ﻣﻠﻲ ،ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺸﺮط داﺷﺘﻦ ﺳﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ :اﺳﺘﻘﻼل از رژﻳﻢ و اﺳﺘﻘﻼل از ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ و اﺳﺘﻘﻼل در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ و اﻟﺒﺘﻪ آزادي در
ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻮع ﺗﺼﻤﻴﻢ.
در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،ﺧﺒﺮﻫﺎ و داده ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را ﮔﺮد آورده اﻳﻢ .ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﭽﻲ ﻫﺎي رژﻳﻢ ،در ﻣﻘﺎم ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻬﺮ ﻃﻠﺒﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﺳﺘﺎﻳﺶ از
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ او ﻧﻴﺰ زﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻋﻘﻞ ﻗﺪرﺗﻤﺪار ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﺎزﻧﺪه اﻳﻦ دروغ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺷﺮوع ﻛﺮده اﺳﺖ:
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ﺗﻬﻴﻪ وﺗﻨﻈﻴﻢ از دﻛﺘﺮ م.ﺷﻴﺮازي

ﻓﺮﻳﺪ راﺳﺘﮕﻮ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ۵٧
) ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ( )(2
ﺟﻨﺒﺶ آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﭘﺲ از ﺳﻲ ﺳﺎل
اﺷﻐﺎل ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺒﺪاد وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎل
 ۵٧ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﻛﺸﻴﺪن اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي
آزادﻳﺨﻮاه و دﻣﻜﺮات ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺎز ﺳﺎزي اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب  1٣۵7را ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و از آن درس ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻴﭻ
آﻳﻨﺪه اي ﺑﺪون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ و روﺷﻦ ﻛﺮد
ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻃﻲ ﺳﻲ ﺳﺎل ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺧﻴﺎﻧﺖ وﺟﻨﺎﻳﺖ
ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ
ﻛﺸﻮرﻣﺎن وارد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؟.
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دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺟﻼﻟﯽ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ادﯾﺐ ،ﭘﮋﻫﺸﮕﺮ و ﺣﻘﻮﻗﺪادن
ﻣﺸﻬﻮر اﯾﺮاﻧﯽ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ،۱۳۸۹
درآﺳﺘﺎﻧﻪ  ۹۶ﺳﺎﻟﮕﯽ درﺗﻬﺮان در ﭘﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺟﻬﺎن را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ.
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ،در ﺳﺎل  ) ۱۲۹۳ش ( در ﺷﻬﺮ
ﻧﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ .ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ ﺑﻨﺎم و
روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺑﺰرگ زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ را
درﻣﻨﺰل ﭘﺪري و ﻣﮑﺘﺒﺨﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﻛﺮد
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ﻋﻠﻲ ﺷﻔﻴﻌﻲ

از ﻣﺠﺎﻣﻊ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در اﻳﺮان
ﻧﻮﺷﺘﻪ اي را ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭘﻴﺸﺎروي ﺧﻮﻳﺶ دارد ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي
از اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ،ﻛﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺘﻬﺎ ي اﻳﺮان
در اﻳﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻫﻤﺸﻬﺮي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻳﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﻣﻜﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و
ﺧﻄﺮﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻛﻪ از رﻫﮕﺬر آن ﻣﺘﻮﺟﺔ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ
اﻳﺮان و اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﭘﻲ ﺑﺒﺮد.
ﻣﺼﺮف آب در ﺗﻬﺮان ﺳﺮاﻧﻪ 360ﻟﻴﺘﺮ در روز 2ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل وزﻳﺮ ﻧﻴﺮو ﻣﺠﻴﺪ ﻧﺎﻣﺠﻮ
آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  7ﻫﺰار روﺳﺘﺎ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد آب ﺑﺎ
ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺗĤﻣﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد .او اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ % 20آب ﻧﺎﺷﻲ از
ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﻛﺮد .ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮاي ﺗﻬﺮان  20ﺗﺎ
۵٠ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي اروﭘﺎ اﺳﺖ .ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮاي ﺗﻬﺮان
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رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻳﺮاﻧﻴﺎن در
ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ )(1
ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﻧﺎﻣﺪار ﺟﻬﺎﻧﻲ ،ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ را ﻗﺮن
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ .ﭼﺮا
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮن ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺗﻮﺗﺎﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ اﺳﺘﺒﺪادﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﭼﻮن ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ در اﻳﺮان ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﺔ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﻲ
ﻗﺪرت ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .در اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻋﻤﻞ آﻣﺮان و ﻋﺎﻣﻼن
اﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺳﻴﻠﻪ
اي ﮔﺸﺖ ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﺎﻧﻴﺪن ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻮﻳﺶ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ
از ﺟﺮات و ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را
ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮﻳﺶ در آورده و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻗﺪرت ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺮداﻧﻨﺪ.
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ﺷﻤﺎره  747از  23ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ  5اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1389
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺑﺮای ﻣﻠﯽ
ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
درآﻣﺪﻧﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎی آن ﺟﻨﺒﺶ را رﻫﺎ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی دﻫﺨﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد.
در اﻧﻘﻼب  ،۵۷از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎر
ﻣﺼﺪق ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل
راﻫﻨﻤﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ وﻓﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺶ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﻣﺼﺪق ،ﺳﮑﻮت روﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ،
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺟﺒﻬﻪ ای ﮔﺮد آﯾﻨﺪ،
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺪﯾﻞ در ﺧﻮر را ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﭘﺲ
از ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﺮداد  ،۶۰ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم
اﯾﺮان و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻋﺰم ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ را در ﻧﯿﻤﻪ رﻫﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،آن را
ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد،
ﻫﻤﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯽ ،رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻓﺎﯾﺪه ﺗﮑﺮار ،ﺑﺎز ﻣﯽ آورﻣﺸﺎن:
اﻟﻒ – ﻫﺪف ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان ،ﺳﻪ ﺣﻖ ﭘﺎﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻘﻼل و
رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ
آزادی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﯾﮕﺮﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﺪف ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ درآﻣﺪن اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و
اﺻﻮل  ۱۲ﮔﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮ
ﺷﻤﺮده ام.
ب – ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺿﺤﺎک ،در
ﻗﻠﻤﺮو اﻗﺘﺪار او اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ
ﺗﺒﺮی از ﺿﺤﺎک و ﺿﺤﺎﮐﯿﺎن ،ﺑﯿﺮون
از ﻗﻠﻤﺮو اﻗﺘﺪارﺷﺎن ،در ﻓﺮاﺧﻨﺎی
اﺳﺘﻘﻼل از اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ،
ﺟﻨﺒﺶ روی داد .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل،
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ روی
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﺿﺤﺎک
و ﺿﺤﺎﮐﯿﺎن را ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادی
ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﻣﻠﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و
آن زﻣﺎن دم از وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯿﺶ از ﻣﺮدم ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎد
ﺳﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﺷﺪ :اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺮدم در
ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم از
رژﯾﻢ ﺿﺤﺎک و اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدم از ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ.
ج – ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪﯾﻞ ﯾﺎ دوﻟﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ،
از ﭘﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ :ﭼﻮن رژﯾﻢ
ﺿﺤﺎک ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ،دوﻟﺖ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﺎن وﻻﯾﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻮاری
ﺑﺠﻮﯾﺪ .ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎد
اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
د – روش ﺟﻨﺒﺶ ،ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن از آﺗﺶ
ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺤﺎﮐﯿﺎن
ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ
آﺗﺶ ،ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ،در ﭘﻨﺪار و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار،
اﯾﺮاﻧﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ در اﺳﺘﻘﻼل و آزادی
و ﺣﻘﻮﻗﻤﻨﺪی ﺑﮕﺮدﻧﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و
ﺻﻼﺑﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی آزاده ای را
ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎروی آﺗﺸﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﺒﺪادﯾﺎن ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺷﺎد و
ﻣﺼﻤﻢ و اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺣﻖ ،از آن ﻋﺒﻮر
ﮐﻨﻨﺪ .روش ﺳﯿﺎوش و اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع( را
در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﺮان را از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﺎزرﻫﻨﺪ.
ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری ،ﯾﺎدآور ﺑﺮ ﺣﻖ
اﯾﺴﺘﺎدن و ﻋﺒﻮر از آﺗﺶ اﺳﺖ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﺒﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺘﺒﺪاد
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻖ
ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ را در ﻋﺒﻮر از
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ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
آﺗﺶ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻟﮕﻮ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو،
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺶ را ﮐﺴﺎﻧﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت را ﻫﺪف
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﯽ
اﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺴﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ را
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از آﺗﺶ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺣﻖ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .زﯾﺮا ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺣﻖ را رﻫﺎ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺳﻮزﻧﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﻢ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی
ﭘﯿﺮوز داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻢ ،ﻗﺮآن آﻧﻬﺎ را
از ﺳﺮد ﺷﺪن آﺗﺶ ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( آﮔﺎه
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﺒﻮر ﺳﻴﺎوش از
آﺗﺶ را آوﯾﺰه ﮔﻮش وﺟﺪان ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻋﺒﻮر از آﺗﺶ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺷﺪ،
ﭘﯿﺮوز ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا آﺗﺸﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﺒﺪادﯾﺎن ﺑﺮ ﻣﯽ اﻓﺮوزﻧﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ.
 - ۲واﻗﻌﯿﺖ دوم ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده ام و ﻣﻮﺟﺰ
آن اﯾﻨﺴﺖ:ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ :از ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ داﺧﻠﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از
ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﺟﺎی ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر داده و ﻗﻮای
ﻣﺴﻠﺢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺒﺪاد
اﺳﺖ و دوﻟﺖ را در آﻣﺪ ﻧﻔﺖ ،از
ﺑﺮداﺷﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﺖ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﮐﺮده
اﺳﺖ و اﯾﻦ درآﻣﺪ ﻣﻠﺖ را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﻪ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺘﻤﺎم
ﮐﺮده اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ،وﻟﻮ ﺻﺎﺣﺐ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎد ،در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی
ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .رژﯾﻢ ﺷﺎه
را – ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺸﺪه و در
ﺣﺎل وﯾﺮان ﮐﺮدن ﭘﺎﯾﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﺑﻮد ،اﻧﻘﻼب اﯾﺮان از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ.
رژﯾﻢ ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:
"ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﺮورﯾﺰد ،اﯾﺮان
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﭼﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق را
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﻪ
آﮔﺎه ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ﻧﻪ داﻧﺎ
ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻋﻀﻮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ
را در ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه
دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺑﺮآﯾﻨﺪ" .
داﻧﺴﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺘﺪﻻل روﺷﻨﯽ را ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﮔﯿﺮم و اﺷﮑﺎل آﻧﻬﺎ را دﻗﯿﻖ و ﺷﻔﺎف
ﮐﻨﻢ و ﻫﺸﺪار ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﺟﺪی
اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻃﺮح و
رﻓﻌﺶ ﮐﺮده ام ،ﺑﺎز ﺑﻪ رﻓﻊ آن ﻣﯽ
ﭘﺮدازم:
 zاﺷﮑﺎل ﺟﺪی اﺳﺖ زﯾﺮا دوﻟﺖ
ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدم ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،دوﻟﺖ
ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﻧﯿﺰ در وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن در اﯾﺮان
ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر،
ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺮدم
ﺑﻌﻨﻮان ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار
ﺑﮕﺮدد ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺮدم ﺑﮑﺎﻫﺪ و ﺗﺎ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ آزاد،
ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺸﻮد.
اﻣﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﻤﺎن ﺣﺰب ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 zاﺷﮑﺎل ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ اﺳﺖ زﯾﺮا :
دوﻟﺘﻬﺎی ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺒﺪادی ﺛﺒﺎت
ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺗﻀﺎدﺷﺎن ﺑﺎ ﺣﯿﺎت
اﻧﺴﺎن ﺣﻘﻮﻗﻤﻨﺪ و رﺷﺪ او ،ﻗﻄﻌﯽ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،وﯾﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
وﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﭘﺎی درآﯾﻨﺪ.
رژﯾﻢ ﺷﺎه اﯾﻦ ﺳﺎن از ﭘﺎ درآﻣﺪ و
رژﯾﻢ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ اﺑﻌﺎد
وﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺲ ﺑﺰرگ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدم ﻓﻌﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،زﻣﺎن
از ﭘﺎ درآﻣﺪﻧﺶ ،ﺑﺴﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
زﻣﺎن ﺳﺮآﻣﺪن ﺣﯿﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﺎ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺮدد .اﻣﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﻓﻌﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮا رژﯾﻢ آﻧﻬﺎ
را ،از راه ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،اﯾﻨﮏ از
دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﻧﮕﺮم ﮐﻪ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از آن ،ﻧﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻪ
ﺑﻮدم:
 zﺳﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﮔﺮاﻣﯽ
دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق
آﻏﺎز ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  ،۵۷در
درون و ﺑﯿﺮون از ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﻣﯽ
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﯾﮏ دوره ،دو اﺻﻞ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادی را ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎﺋﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را رﻫﺎ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎی دو
ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ را راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮد
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﻮازﻧﻪ ﻋﺪﻣﯽ ،ﻣﺸﮑﻞ
ﺗﻘﺪم اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮ آزادی و آزادی ﺑﺮ
اﺳﺘﻘﻼل و اﯾﻦ دو ﺑﺮ رﺷﺪ و رﺷﺪ ﺑﺮ
اﯾﻦ دو و ﺗﻘﺪم ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ
آن اﺻﻮل و آن اﺻﻮل ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ،
اﺳﻼم را ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺑﯿﺎن آزادی و در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﯾﻦ اﺻﻮل و ﮔﺸﺎﯾﻨﺪه اﻓﻖ
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺮ روی اﻧﺴﺎن ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻗﻮل ﮐﻪ اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان اﻧﺪﯾﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻧﻤﯽ داﺷﺘﻪ و
ﻣﺮدم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در آن ،ﺣﻖ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ،
دروﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ از راه ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﭘﻨﺪار و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎ
از راه ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ و ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ از
اﻧﻘﻼب .و ﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز،
ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﻧﺮود ﮐﻪ ﺑﯿﺎن آزادی
را ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎی
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ
ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﺮوز را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و
ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭼﺮا ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر ،اﻧﺪﯾﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻔﺎﻓﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن را
ﻫﺪف ﮐﺮده ﺑﻮد )وﯾﮋﮔﯽ اول( و
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎن در آن،
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺒﻮد و ﮔﻞ را ﺑﺮ
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﭘﯿﺮوز ﮐﺮد )وﯾﮋﮔﯽ دوم( و
ﻓﺮاﺧﻨﺎی ﻋﻤﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺮون از رژﯾﻢ
ﺷﺎه و درون اﯾﺮان ﺑﻮد و اﺳﺘﻘﻼل
ﺟﻨﺒﺶ از رژﯾﻢ و اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻨﺒﺶ از
ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺮدم
در ﺟﻨﺒﺶ )وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻮم( ﺣﺎﺻﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻮاران ﺑﺮ راﺳﺖ راه
اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎی اﻧﻘﻼب ،ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ،
)وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻬﺎرم( ﺳﺨﻨﮕﻮ و رﻫﺒﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺸﺖ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺎز
ﺳﺎزی اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﮕﺮدد؟
آن ﭘﺮﺳﺶ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﺎروی ﺧﻮد ﻗﺮار
دﻫﺪ و در ﻣﻘﺎم ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و از راه ﻧﻘﺪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻫﻤﺎن را ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی اداﻣﻪ

دﻫﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎم
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازم:
اﻟﻒ – آﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﮑﯿﻪ
ﮔﺎه دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ و از
ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و
دوﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻠﺖ در
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ؟ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺻﺎﺣﺒﺎن دو ﻧﻈﺮ روﯾﺎرو ﺷﺪﻧﺪ:
ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻧﺎﺗﻮان
از ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ و ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
دوﻟﺖ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻧﻈﺮ دوم ،از ﺗﻤﺎﯾﻠﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ :ﺗﻤﺎﯾﻠﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت را ﻫﺪف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺗﻤﺎﯾﻠﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﻃﻠﻖ آن
ﺑﮕﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻠﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﻮن
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻗﺪرت )دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب و
ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﭙﺎه و
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب و ﺑﻨﯿﺎد
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و (...را
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد
در دوران اﻧﻘﻼب را ﺗﺮک ﮐﺮد و
اﯾﻨﮏ ﺳﺮور اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻠﻬﺎ ﺷﺪ .وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ دﺳﺖ ﭘﺨﺖ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻠﻬﺎ ﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﻋﺎﻣﻞ و وﯾﮋﮔﯽ اول ﺟﺎی
ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺘﺒﺪاد داد.
ﻧﺰاع ﻗﺪرﺗﻤﺪاران ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ
ﺟﺎﻧﺒﺪار وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ،ﺗﺎ
ﺧﺮداد  ۶۰اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺎ ﮐﻪ در  ۶و
 ۲۵ﺧﺮداد  ۶۰و ﻧﯿﺰ در روز اﻣﻀﺎی
»ﺣﮑﻢ ﻋﺰل« رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎد زور )ﯾﮑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ(
ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻠﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻧﻪ و اﮔﺮ
ﺑﺒﯿﻨﻢ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮگ ﺑﺮ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎز ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ )ﻋﺰل رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری( را اﻣﻀﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ب – ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ در
ﺻﻮرت ،آﻧﻬﻢ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻠﻬﺎی دوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻧﺴﻮر
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺴﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺰاع ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻗﺪرت ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺼﻮر او
را از ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد و
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد دﻟﯿﻞ و اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﮑﺎر اﯾﺠﺎد ﺑﺪﯾﻞ درﺧﻮر
ﺑﮕﺮدد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ،
ﻃﺮﻓﺪاران دو ﻧﻈﺮ روﯾﺎرو ﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﮑﭽﻨﺪ از اﯾﻦ روﯾﺎروﺋﯽ ﻫﺎ را ﻣﯽ
آورم:
 zاﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب را آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻧﻈﺮ اول ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﺒﺶ را
ﻣﺮدم ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب را
ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ،ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای
اﻧﻘﻼب ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﻧﻈﺮ دوم ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺟﺮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻈﺮ
اول وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و »اﻣﺎم« ﺧﻮد
ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺳﺎن ،آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺮدم
ﺷﺪ و ﺑﻌﻨﻮان رﻫﺒﺮ و »ﺻﺎﺣﺐ وﻻﯾﺖ
ﺷﺮﻋﯿﻪ« دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﻗﻮه
ﻣﺠﺮﯾﻪ اش ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد و
ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اش ﺷﻮرای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻈﺮ دوم و
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اش ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ و ﻣﺤﻤﺪی
ﮔﯿﻼﻧﯽ و ﻗﺪوﺳﯽ و ...ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن،
ﺑﯿﺎن آزادی و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺎی ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻗﺪرت و ﺷﺮوع
ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﺣﻘﻮق ﺳﭙﺮد )ﻋﺎﻣﻞ و وﯾﮋﮔﯽ
دوم ،ﺑﺎ درﮐﺎر آﻣﺪن ﺑﯿﺎن ﻫﺎی ﻗﺪرت
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و ﺟﻨﮓ ﺗﻘﺪم ﻫﺎ ،ﺟﺎی ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎز
ﺳﺎزی اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﭙﺮد(
 zﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺮده و ﺳﻠﻄﻨﺖ را
ﺑﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﻪ
اﯾﺮان آورده ﺑﻮد ،اﯾﻨﮏ از ﭘﺎﺳﺪاری
از اﻧﻘﻼب ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﺷﺪ و
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و
دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻧﻈﺮ اول ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
»ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب« ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی
ﻗﺪرت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ،از راه
ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرﺗﻤﺪار
ارﺗﺶ و ﺳﺎزﻣﺎن اداری و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
زداﺋﯽ دوران اﻧﻘﻼب ،ﺟﺎی ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮاﺋﯽ داد و ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺪل
ﺷﺪ.
 zﺑﺎ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ،ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻢ
ﺷﻤﺎر ،ﻣﺮﮐﺐ از ﺷﻤﺎری داﻧﺸﺠﻮ و
اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻠﺖ در ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ ﺷﺪ .ﺑﻬﺎی اﯾﻦ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز
ﻣﺮدم اﯾﺮان دارﻧﺪ آن را ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻧﻈﺮ اول ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﺮﺗﺐ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ
داد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﻼﺋﯽ را ﻗﺪرت ﭘﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﺟﺮا ﻧﮑﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ
اﯾﺮان را از ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ،ﻗﺪرت
ﺑﺎوراﻧﯽ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ ،ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف دوﻟﺖ،
دﺳﺘﯿﺎر ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺴﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻌﯿﺖ
ﺟﺴﺖ زﯾﺮا ﺳﻪ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ )ﻋﺎﻣﻞ و
وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻬﺎرم( ﮐﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺮوزی
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺟﺎی ﺑﻪ ﺳﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ دادﻧﺪ:
ﻗﺪرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﻮر ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﺪ
)واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪن
دوﻟﺖ ( و آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﻮر و ﻋﻤﻞ
در ﺑﯿﺮون از ﻗﻠﻤﺮو اﻗﺘﺪار او ،ﺟﺮم
ﮔﺸﺖ )واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎز
ﺳﺎزی ﺷﺪه( و ﻫﻢ او ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب
ﺷﺪ )از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻧﺴﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ و آزادی او در
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ (.
 zﻧﻈﺮ اول ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
را ﺑﺮ اﺳﺎس وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و ﻧﻈﺮ دوم ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،اﺻﻞ را ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت
ﻓﻘﯿﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،دم از
وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ زد.
 zﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﻋﺮﺻﻪ روﯾﺎروﺋﯽ دو ﻧﻈﺮ
ﺷﺪ :ﻧﻈﺮ اول ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺰد
ﺷﺪن آزاد ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺧﻮد ،ﺑﺎ رأﺋﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را دارد ،ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
ﻧﻈﺮ دوم ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری را ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ
ﮔﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺴﻮد
ﻧﺎﻣﺰد ﺣﺰب ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺎﻣﺰد ﻧﯿﺰ ﮐﺮده
ﺑﻮد .دو ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ
دوم ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد رﺳﺪ :اﻗﺒﺎل
وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر و اﻇﻬﺎر
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﺣﺰب
ﺑﺮﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن و ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺗﺮس ﺷﺪﯾﺪ او از ﺳﻠﻄﻪ
آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﺣﺰب ﺑﺮ دوﻟﺖ .او از
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﭼﺸﻢ
ﭘﻮﺷﯿﺪ و آن را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﺮدم
ﮔﺬاﺷﺖ و آرای  ۷۶درﺻﺪ رأی
دﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﻫﻢ ﻏﻨﺎی وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
را ﮔﺰارش ﮐﺮد و ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه
دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﺷﺪن ﻣﺮدم را.
در ﭘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ،آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﯾﻦ
ﺑﺎر ،ﺑﻪ ﺳﺮان ﺣﺰب ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه
ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
»دردﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻠﺲ« را داد .از
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ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﺮداد ۶۰
زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ دوم آن را ﺻﺮف
ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﺰﻧﺪه ﺑﺮﺿﺪ ﻧﻈﺮ اول و
وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﮐﺮد .ﺳﺎزش
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﯾﮕﺎن و ﺑﻮش ﺑﺮ
ﺳﺮﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ )اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ( و
ﺟﻨﮓ – ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن ﻧﻌﻤﺖ
ﺷﺪ – و وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪن روزﻣﺮه
آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻓﻌﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪن
ﻣﺮدم ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﮐﻮدﺗﺎ را در ﺧﺮداد  ۶۰ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮدﻧﺪ:
 zﻧﻈﺮ دوم ،درﮐﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺗﺼﺮف ﻗﻄﻌﯽ دوﻟﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ،
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ارﺗﺶ ﮐﺮدن ﺳﭙﺎه ،ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺠﺎوز ارﺗﺶ ﺻﺪام ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﻓﺮﺻﺖ
ﻃﻼﺋﯽ را در اﺧﺘﯿﺎرش ﮔﺬاﺷﺖ .از
اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻓﻌﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻣﺮدم و
ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺰاﺣﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار وﻻﯾﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ،وﺳﻌﺖ و ﺷﺘﺎب و ﺷﺪت
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻬﺎی ﻓﻌﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪن را
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﯾﮏ
ﻧﺴﻞ و ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﯾﺮاﻧﯽ
ﻋﻈﯿﻢ ،ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎ را ﻧﻈﺮ دوم
ﻧﺸﻨﯿﺪ ،ﻧﻈﺮ اول ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺗﺼﺪی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪام از
ﭘﯿﺮوزی ﻣﺄﯾﻮس و ﺗﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺄت ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺪﻫﺪ .در
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،در ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ دﻓﺎع از
آزادی و ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﻈﺮ دوم از
ﻫﯿﺄت ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ
ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازد .ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
اداﻣﻪ داد و اﯾﺮان را ﻓﺪای ﺳﺎﺧﺘﻦ
دوﻟﺖ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﺮد.
ج  -ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮﺷﺎن اﻧﻘﻼب روی
داد ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ،
 zوﻗﺘﯽ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد،
اﻇﻬﺎر ﺣﻖ را واﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد .ﺑﺎرﻫﺎ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﭘﯿﺮوز ﺑﮕﺮدد و او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ داد :ﻣﺎ
ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮر
ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﺣﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭼﻮن وارد
ﺗﻬﺮان ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻘﺶ روز
اﻓﺰون ﺑﺨﺸﯿﺪ :در ﺣﮑﻢ ﻧﺼﺐ آﻗﺎی
ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،از »وﻻﯾﺖ
ﺷﺮﻋﯿﻪ« ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن آورد و ﭼﻮن از
او اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮﯾﺶ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﺑﺮ »وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم« ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ داد:
از راه ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ دﻫﺎن
ﻗﺸﺮی ﻫﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻧﻘﺶ ﺣﻘﻮق در ﺗﻨﻈﯿﻢ راﺑﻄﻪ ﻫﺎ روز
ﺑﻪ روز ﮐﻤﺘﺮ و ﻧﻘﺶ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮرای
اﻧﻘﻼب را در ﺑﺎره رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﺗﻘﻠﺒﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﻘﺾ ﮐﺮد و ﺑﻪ
آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ »ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن«
اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﯿﺪ .او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﻧﻤﯽ
ﮔﺬارﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد؟ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم رأی
ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﺤﺾ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﮕﻮﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد
ﺻﻮرﺗﺎ رأی ﻣﺮدم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ً
دارﯾﻢ،
اﯾﻢ! .اﯾﻦ ادﻋﺎی ﻧﺎﻗﺾ ﺗﻌﻬﺪ در
دوران اﻧﻘﻼب را ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎی
دﯾﮕﺮ ،ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .ﮐﺎر از اﯾﻦ ﻫﻢ
ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ :ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ اول – ﮐﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﺶ در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﺗﻘﻠﺐ آﻣﯿﺰ
ﺑﻮدﻧﺪ – ﺑﻪ او ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎز ﺑﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﮓ
ﺑﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺷﺪ .از
اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﭼﻮن ﻫﻤﺎن ﻓﻘﻪ )از دﯾﺪ او ﺣﻖ( را
ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺪﯾﺪ ،ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و
ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﯽ داد ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ،ﺗﻘﺪم و ﺗﺴﻠﻂ
ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﯿﺰ دم از وﻻﯾﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ زد .ﭘﺲ از او ،ﺑﺎ ﺟﻌﻞ
ﻗﻮل و ﻧﺎﻣﻪ از او ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎم

ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎی آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در
ﻋﻠﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم .در ﺣﻀﻮر
و در ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،از او اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﺮدم.
خ:ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮي رﺟﺎﻳﻲ

ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
»ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم« آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای را
رﻫﺒﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دادﻧﺪ و روز ﺑﻪ روز ،ﺣﻘﻮق ﺑﯽ ﻧﻘﺶ
ﺗﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻫﯿﭻ از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ و
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن راﺑﻂ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎر روزاﻧﻪ رژﯾﻢ ﺗﺠﺎوز
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ را
ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ و ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﻘﻮق
ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﻣﻬﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ و
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺑﯿﺮون از ﺣﻖ ،ﻋﯿﻦ ﻣﻔﺴﺪت اﺳﺖ،
ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ،ﻫﺮ ﺑﺎر از ﺟﻬﺘﯽ ،ﻣﺪﻟﻞ
ﮐﺮده ام .در اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ای
ﻣﯽ ﭘﺮدازم ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب در دﺳﺖ
اﻧﺘﺸﺎر )درﺑﺎره اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺮاﮔﯿﺮ(،
ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ام و ﭼﻮن در ﻣﻘﺎم
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻢ ،آن را
ﻣﯽ آورم:
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺮاﮔﯿﺮ،
ﺧﻮد دﺳﺘﯿﺎر اﺳﺘﺒﺪاد در ﺗﻘﺪم ﻣﻄﻠﻖ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻗﺘﯽ
ﻗﺪرت )= زور( ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه راﺑﻄﻪ
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎ
ﺣﻖ ﺗﻀﺎد دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم و ﺑﺮآن ﺗﺴﻠﻂ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻘﺪم را اﯾﻦ ﺳﺎن
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﻖ
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﺑﻬﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ
ﺣﻘﻮق از ﯾﺎدﻫﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ ،در ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﭘﻨﺪار و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ،ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن ،راﺑﻄﻪ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ
ﭘﻨﺪارﻫﺎ و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ و ﮐﺮدارﻫﺎ را
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺗﻤﺎم اﺳﺒﺎب ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺒﺪاد
ﻓﺮاﮔﯿﺮ آﻣﺎده ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق راﺑﻂ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ و
ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪاد
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ
ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ،
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ،در زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮﯾﺶ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺣﻘﻮق را از ﯾﺎد ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﺎ
را ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺴﺖ :ﻫﺮﮔﺎه اﺳﺘﺒﺪاد
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻬﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ،
ﻧﻈﺎم ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﭘﺪﯾﺪ
آوردﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم
ﺑﺴﺘﻪ ای ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ
ﻗﺪرت در ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و »ﻗﺪرت زده«
)ﺑﯿﻤﺎری ای ﻧﻪ ﭼﻮن ﺟﻦ زده ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﯽ درﻣﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻣﺮگ آور(
ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮگ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ،
ﺣﯿﺎت آﻧﻬﺎ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﯽ روز ﻣﺮه اﻧﺴﺎن ،ﺗﻀﺎد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و وﯾﺮاﻧﮕﺮﯾﻬﺎﯾﺸﺎن از ﺣﯿﺎت ﻣﯽ
ﮐﺎﻫﻨﺪ ،ﻏﺮﯾﺰه ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت و ﺣﻘﻮق
ذاﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮ
ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻫﺮ
ﺟﻨﺒﺸﯽ ،ﺑﻨﻔﺴﻪ ،اﻋﻼن ﺷﮑﺴﺖ
اﺳﺘﺒﺪاد ،از ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻏﯿﺮ آﻧﺴﺖ.
وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻌﯽ و
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ،ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻏﻨﯽ ﺗﺮ و
ﺷﻔﺎف ﺗﺮ ،دوران اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ و
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﺎز و
ﺗﺤﻮل ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
از اﯾﻦ رو ،ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮ از
ﯾﺎدآوری ﺣﻘﻮﻗﻤﻨﺪی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ او و

اﯾﻦ دو ﺣﻘﯿﻘﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﯿﺮون از ﺣﻖ ،ﻣﻔﺴﺪت
اﺳﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ را ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ،
ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻬﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺣﻘﻮق را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه راﺑﻄﻪ
ﻫﺎ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻨﺪارﻫﺎ و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ
و ﮐﺮدارﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﺒﺪاد
را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺮاﮔﯿﺮ.
در زﻣﺎن ﻣﺎ ،در اﯾﺮان ،اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺣﻘﻮق را از ﯾﺎدﻫﺎ ﺑﺒﺮد و ﻣﺼﻠﺤﺖ را
ﯾﮑﺴﺮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻨﺪارﻫﺎ و
ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ و ﮐﺮدارﻫﺎ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﭘﯿﺮوزی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺣﺎل اﺳﺘﻘﺮار ،ﻧﻪ
ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﭘﯽ ﮔﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺖ .در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺑﺮ
ﺣﻘﻮق اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺑﯿﺮون از ﺣﻖ را ﻣﻔﺴﺪت ﺧﻮاﻧﺪه و از
آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد،
دﯾﮕﺮ ،ﺑﻬﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ،ﻣﺼﻠﺤﺖ را
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮔﺮ ﭘﻨﺪار و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار
ﺧﻮد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .و
 – ۳واﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮم و ﺑﺲ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻈﺮ اول ،از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻗﺪرت را
وﺟﻬﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻈﺮ دوم و
ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ از آﻧﻬﺎ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮدن ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ و
ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ
آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ،
ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮔﺮاﻧﻘﺪر در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺴﻞ
اﻣﺮوز ،در اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار
و ﺑﺎزﭘﺲ دادن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم در
ﺗﺼﺪی وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم و ﺗﮑﯿﻪ
ﮔﺎه دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪار اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ،اﯾﻨﮏ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺸﮑﻞ را ﻧﻪ از راه ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﺘﺒﺪاد
وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺷﺪن ﮐﻪ از راه ﺗﺪارک
اﺳﺒﺎب ﺗﺼﺪی وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺣﻞ ﮐﺮد ،ﺟﻨﺒﺶ وﯾﮋﮔﯽ
ﭘﻨﺠﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن آﻣﺎده
ﺷﺪن ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ
دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم:
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮاردادن از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻗﺪرت و
ﺗﺪارک اﺳﺒﺎب اﺳﺘﻘﺮار وﻻﯾﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم از راه ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ  ۵وﯾﮋﮔﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن
ﺟﻨﺒﺶ و ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﻪ
اﺻﻮل دوازده ﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار وﻻﯾﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم را ﻗﻄﻌﯽ و ﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ،اﻧﮕﯿﺰه و رﻫﺒﺮی ،ﻫﺮ
دو را ،ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ
و ﺟﺰ آﻧﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﭘﺪﯾﺪ آوردن
اﻧﮕﯿﺰه و رﻫﺒﺮی را ،ﺑﺮ اﺻﻞ" ﻫﺮﮐﺲ
ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را رﻫﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ"،
ﻧﺪارد .از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎوه ﺗﺎ اﻣﺮوز ،در
ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺮوز ،ﺗﺼﺪی اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ .در
ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﭘﯿﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ.
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﺮوز
اﻧﻘﻼب را رﻫﺎ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﺮﺣﻖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل اﯾﺮاﻧﯿﺎن را
ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮ ﺣﻖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از آﺗﺶ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﮋده ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮروز ،روز
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺿﺤﺎﮐﯽ ،ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺖ.

٭ و داﻧﺸﺠﻮی دﯾﮕﺮی ،ﻧﺎﻣﻪ
ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

3

ﺳﻼم آﻗﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر.ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻮان
 ۲۱ﺳﺎﻟﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ.ﺣﺪود ﯾﮏ
ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﯿﮑﻨﻢ و اﻋﺘﻘﺎد دارم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان و
اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ.
اﻣﺎ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻪ
ﺣﺮف ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ.ﻣﻦ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﯿﻬﺎن ﺳﺎل  ۵٩و  ۶۰را
ﺧﻮاﻧﺪم وﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮده
اﯾﺪ.
ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺌﻮال از ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاﺑﻬﺎی راﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ:
اﻟﻒ:آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎب رواﯾﺖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﯾﮏ اﻧﻘﻼب از ﻋﻠﯽ ﻏﺮﯾﺐ را ﺧﻮاﻧﺪه
اﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
zﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺧﻮاﻧﺪه ام.
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zﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در  ۲۸ﻣﺮداد
داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺼﺪق دﺷﻤﻨﯽ داﺷﺖ و
ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
دوﻟﺖ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ و اﺳﺘﺒﺪادی را
ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ ،آﻗﺎی
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ »ﻧﻈﺎم
ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ!.
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را در ﮐﺘﺎب
»ﻏﺎﺋﻠﻪ  ۱۴اﺳﻔﻨﺪ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
 ۱۰۰۰ﺻﻔﺤﻪ از ﺳﻮی »ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
« رژﯾﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻧﻮع
ﺧﻮد ،در دﻧﯿﺎ ،اﮔﺮ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺳﻨﺪی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ
درﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺳﺖ.

ج:ﭼﺮا ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﻮد؟

 zدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﭘﺎﺳﺦ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﯿﺰ داده ﺷﺪ .رﻫﺒﺮی اﯾﻦ
ﺣﺰب در »ﺧﻂ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار رژﯾﻢ
ﭘﻬﻠﻮی« ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺒﺪاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
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ﺑﻌﻀﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﻣﻴﺪادﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺪ
ﺑﻮدﻳﺪ؟

 zﭘﺎﺳﺦ :راﺳﺘﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ او ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻮر و
ﻫﻤﻪ ﮐﺎره دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ
دادن ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ« ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدم
و ﻫﺴﺘﻢ.
پ:ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻘﻮط ﺷﻤﺎ ﻛﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻮد؟
 zﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ و درس ﺗﺠﺮﺑﻪ و
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﺋﯽ و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اول ﻧﯿﺰ
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ.
ت:آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ي وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ

ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻳﺪ؟

 zﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدم .
چ:آﻳﺎ ﺷﻤﺎ و ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن ﻗﺎﻧﻮن

اﺳﺎﺳﻲ را ﻧﻮﺷﺘﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎ
دﻳﮕﺮان؟
 zﭘﺎﺳﺦ :اﮔﺮ ﻣﺮاد ﺷﻤﺎ از ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ
ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ دﮐﺘﺮ ﺳﺤﺎﺑﯽ ،وزﯾﺮ
ﻣﺸﺎور در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮدم .و اﮔﺮ
ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﻋﻀﻮ آن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮدم.
ح:ﭼﺮا آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﺑﺎ ﺷﻤﺎ

ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺪ؟

 zﭘﺎﺳﺦ :آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺸﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ
اول ،ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﯾﺎدآور ﻣﯽ
ﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ اول و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
و ،...ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ،ﺑﺎ

ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻳﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺧﺘﻼف
داﺷﺘﻴﺪ؟

 zﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ ﻧﺒﻮد.
او را آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
ﺿﺪﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮزﻧﺪ او ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم
دﮐﺘﺮ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ او
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد :ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
ﺑﺸﻮﯾﺪ ﺑﺸﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﯿﺪ!
د  -ﭼﺮا آﻗﺎﻳﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي

ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ؟

 zﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﻤﺎ دادم.

ذ  -ﭼﺮا ﻣﻨﺎﻇﺮه اي ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ آﻗﺎﻳﺎن رﺟﺎﻳﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
و ﺑﻬﺸﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ؟

 zآﻧﻬﺎ از ﺑﺤﺚ آزاد وﺣﺸﺖ داﺷﺘﻨﺪ
و آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ .در  ۲۵ﺧﺮداد
 ،۵۹در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﺮوﯾﺪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ
ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﻣﻮر دوﻟﺖ ﻫﻤﻪ ﺧﺮاﺑﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﻧﻪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
آزاد ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ دﻧﯿﺎ داوری ﮐﻨﺪ ﻣﯿﺎن
ﺟﺎﻧﺒﺪار ﺣﻖ و زورﮔﻮﯾﺎن.

ر  -آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﺑﻤﺐ ﮔﺬاري ﺣﺰب
ﺟﻤﻬﻮري دﺳﺖ داﺷﺘﻴﺪ؟

 zﺧﯿﺮ .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر و آن را
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدم.
ز  -ﻣﻦ ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در دوران

رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ آﺗﺶ
ﺑﺲ و ﺗﻤﺎم ﺑﺸﻮد.آﻳﺎ واﻗﻌﻴﺖ دارد و
اﮔﺮ ﺑﻠﻪ ﭘﺲ ﭼﺮا اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد؟
ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﺌﻮال را ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺑﺪﻫﻴﺪ!

 zدرﺳﺖ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان
ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،او از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪﻫﺎ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺟﻨﮓ را ﺗﻤﺎم
ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﺎم ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ،ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.

ژ  -ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
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و  59را دارﻳﺪ در ﺳﺎﻳﺘﺘﺎن ﺑﺮاي داﻧﻠﻮد
ﺑﮕﺬارﻳﺪ.ﺿﻤﻨﺎ ﻛﺘﺎب ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در
داﻧﻠﻮد
ﻫﺴﺖ
ﺳﺎﻳﺘﺘﻮن
ﻧﻤﻴﺸﻮد.ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻧﺤﻮه ي
داﻧﻠﻮد ﻛﺮدن را ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ.
 zﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم
ﮔﯿﺮد.

دﻟﻢ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ واﻗﻌﻴﺖ را ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ.اﻻن
ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﻗﺪرت ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ .ﭘﺲ
راﺳﺘﺶ را ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ،ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺿﺮر
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺣﻘﻮق
دان ﻫﺴﺘﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ

۱۳۸۹ /۱/۲
اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﻋﺰﯾﺰ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮد ،از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،واﻗﻌﯿﺖ
را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ زﯾﺎﻧﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اول و
ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی او داده ام ،اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﮐﻨﻢ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب را
رﻫﺎ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،ﺟﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .زﯾﺮا
ﺗﺮک ﺣﻖ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در دل
آﺗﺸﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ،
درﺟﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ .دروغ زﺑﺎن
رﺳﻤﯽ اﺳﺘﺒﺪادﯾﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا »ﻗﺪرت
زده« ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ زﺑﺎن اﯾﺴﺘﺎدﮔﺎن
ﺑﺮ ﺣﻖ ،راﺳﺖ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮ ﺣﻖ ،آﺗﺶ ﺑﺮآﻧﻬﺎ ﺳﺮد ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ،از ﻏﻔﻠﺖ از
ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﻧﻮﺑﺖ
آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﺗﺶ اﺳﺘﺒﺪاد را
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﻨﺪ.
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در ﻛﺸﻮر ،ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ ﭼﻪ وﺳﻌﺖ و
ﺷﺪﺗﻲ را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﻼﺑﻴﺶ ،ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
زﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﺮﻏﻢ
درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري!؟
ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ را ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ –
ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ و ﻗﺮار دادن ﻣﺮدم
اﻳﺮان ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻓﻘﺮ از ﺳﻮﺋﻲ و ﻓﺸﺎر
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﻣﺠﺎزات اﻗﺘﺼﺎدي از
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدم اﻳﺮان
ﻧﻴﻚ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ،در ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻢ
ﺑﻬﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎر ،ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﻮن ﭘﻴﺮوز ﺷﻮد ،اﺳﺘﻘﻼل
و آزادي و دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
آﻳﺪ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ در رﺷﺪ ﺑﻜﺎر
ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ،ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم از
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ
دراﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻛﻪ از اﺑﺘﺪاي اﻧﻘﻼب ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  – 1اﻳﻦ
اﺳﺎﻣﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎ در ﺑﺎره ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ
آﻣﺪه اﻧﺪ و ﻗﺼﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻋﻀﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ اﺳﺖ .و – 2
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻋﻀﺎﺋﻲ را ﻣﺮگ در رﺑﻮده
اﺳﺖ و  – 3ﺑﻪ ﻧﺪرت ،ﻛﺴﺎﻧﻲ از ﺳﻠﻚ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ.
و در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺧﺒﺮﻫﺎي
ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﮔﺬرﻧﺪ:

دﻳــــﺪار اوﺑﺎﻣــــﺎ از
اﻓﻐﺎﻧﺴـــﺘﺎن و دﻳـــﺪار
ﻛـــﺮزاي از ﭼـــﻴﻦ و
اﻳـــﺮان و  ...ﻛـــﺪام
ﻫﺪف را ﺗﻌﻘﻴـﺐ ﻣـﻲ
ﻛﻨﻨﺪ؟
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺿـﺪ ﺷـﻮرش
و در ﻫﻤـــــﺎن ﺣـــــﺎل،
ﻧــﺮﻣﺶ ﺑــﺎ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣــﻮاد
ﻣﺨﺪر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؟
در  ۲۹ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰اﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر
»ﮔﺰارش وﯾﮋه« ای در ﺑﺎره
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ .دارای
اﯾﻦ ﻧﮑﺎت:
 zﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از
ﺑﻨﺪ ﻋﺮاق رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ
ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻨﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ وﺿﻌﯿﺖ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺿﺪ
ﺷﻮرش ﺟﺪﯾﺪ در ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻠﺤﻮظ اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻣﯿﺰان ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻮای
اﻣﺮﯾﮑﺎ در درﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ،ﻧﺮم ﮐﺮدن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮدﮐﺮدن ﻣﺰارع ﺧﺸﺨﺎش
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .آﻧﻬﻢ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ
 ۹۰درﺻﺪ ﺗﺮﯾﺎک دﻧﯿﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮدن ﮐﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش
ﺑﺎ زراﻋﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در دراز ﻣﺪت ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎ را ﺳﻨﺠﯿﺪ .در ﺣﺎل

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ؟
ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﯾﺎک ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ و
زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺰاران روﺳﺘﺎﺋﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮآﻧﻬﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﺎزﯾﮕﺮان دﯾﮕﺮ ،اﯾﺮاﻧﯽ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و
ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی روﺳﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ ،از
رﻫﮕﺬر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر،
ﺳﻮد ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﺎﺗﻮ ﮐﻪ در ۲۴
ﻣﺎرس در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ،
ﺟﯿﻤﺲ آﭘﺎﺗﻮری ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻧﺎﺗﻮ،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﯾﮑﺘﻮر اﯾﻮاﻧﻮ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ
اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را رد
ﮐﺮد .او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﭙﺎﻫﯽ
ﺧﺎص ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻣﺰارع
ﮐﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮد .ﻃﯽ  ۲۰ﺳﺎل ،روﺳﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﺎزار
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
رواﻧﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ
راه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﻣﻮاد و ﺑﻌﺪ از
اروﭘﺎ ،دوﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﻫﺮوﺋﯿﻦ
اﺳﺖ.
 zﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺮدم ،ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر،
اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺣﻤﻠﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ
ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺻﻠﺢ ﺑﺎ
ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺎ در ﮔﺮو اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺰارع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر زده ﻧﺸﻮد.
ﮐﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش در ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ در
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﺪارد .ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻠﻤﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﺗﻤﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﯾﺎک ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
 zﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺮﯾﺎک،
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و
ﻻﺋﻮس و ﻣﮑﺰﯾﮏ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ از آن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ ،در ﺳﺎﻟﻬﺎی
 ۱۹۷۰و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ،۱۹۸۰
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺮﯾﺎک ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﺮد .آن زﻣﺎن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﯾﺎک در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﺮد .در ﺳﺎﻟﻬﺎی ،۱۹۹۰
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﯾﺎک ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ۵۰ ،
درﺻﺪ آن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﻬﻤﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد
ﻣﯽ اﻓﺰود ،راه ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺖ .وﻗﺘﯽ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ ﺑﺮ
ﺑﺎزار ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮد ،ﭼﯿﻦ و
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ راه رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺮﯾﺎک و ﻫﺮوﺋﯿﻦ
ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه اول اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ،اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ راه ﻫﺎی ﺣﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﻮاد
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ.
 zﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد از ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪری ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎرت
و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻮد ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺮون از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از
ﺗﺠﺎرت اﯾﻦ ﻣﻮاد ۶۵ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ درآﻣﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﮐﺮوآﺳﯽ )و
درﺣﺪود درآﻣﺪ اﯾﺮان از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ
اﺳﺖ( .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮآورد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ،
در ﺳﺎل  ،۲۰۰۹ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت
ﺗﺮﯾﺎک و ﻫﺮوﺋﯿﻦ ،ﺑﺮای اﻓﻐﺎن ﻫﺎ
 ۲/۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ  ۱۹درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ

ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﻳﺎك و

ﻫﺮوﺋﻴﻨﻲ ﻛﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ  3/5درﺻﺪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻬﻢ
ﻧﺎﭼﻴﺰ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ و آن ﺳﻬﻢ ﻛﻼن »ﺗﺎﺟﺮان
ﻣﺮگ« ،ﺑﻨﻔﺴﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﭼﺮاﺋﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻧﻔﺖ
و ﻗﻬﺮ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،رﺑﻂ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻗﻬﺮ دارد .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﮕﻔﺖ آور اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻳﺎك و ﻫﺮوﺋﻴﻦ ،در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ؟!

 zﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮﯾﺎک و ﻫﺮوﺋﯿﻦ از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون و ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮل ﺑﻪ
داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺧﻮد از ﻋﻮاﻣﻞ
اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﻟﻘﺎﻋﺪه از اﯾﻦ ﭘﻮل
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﯾﺎک
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻨﺘﺮل
راﻫﻬﺎی ﺣﻤﻞ آن ﺑﻪ ﺧﺎرج از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ و
)ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن( اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ.
٭ ﺗﻮﻟﻴﺪ:
 zاز ﺷﯿﺮه ﺗﺮﯾﺎک ،ﺗﺮﯾﺎک و ﻫﺮوﺋﯿﻦ
و ﻣﻮرﻓﯿﻦ و ﮐﻮدﺋﯿﻦ و ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮرﻓﯿﻦ در
ﻗﺮن  ۱۹ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ و در ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد
دارد .ﻫﺮوﺋﯿﻦ ،زود ﺟﺬب ﺑﺪن ﻣﯽ
ﺷﻮد و در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،از ﺗﺮﯾﺎک
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺖ را وارد ﺑﺎزار
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۱۲۰۰۰ﺗﻦ،
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺮف دو ﺳﺎل دﻧﯿﺎ ،ذﺧﯿﺮه
دارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ  ۱۰درﺻﺪ از اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه
در دﺳﺖ ﮐﺸﺘﮑﺎران اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻘﯿﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن و
ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر را در دﺳﺖ دارﻧﺪ .اﯾﻦ
ذﺧﯿﺮه ،ﻫﻢ ﺑﮑﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار از
ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ و ﻫﻢ
ﺑﮑﺎر آن ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮده ﺷﺪن ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﺧﺸﺨﺎش،
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.
 zﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮه ،ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ از
اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ
ﺗﺮﯾﺎک و ﻫﺮوﺋﯿﻦ و ...ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﺸﺘﮑﺎران و
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ،در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﯽ ﻧﻘﺼﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده
اﻧﺪ.
ﺣﺪود  ۶۰درﺻﺪ از ﺷﯿﺮه ﺗﺮﯾﺎک
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻘﺪار
ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ،از ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﯾﺎک و
ﻫﺮوﺋﯿﻦ و ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺣﻤﻞ
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ و
)ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن( ﻗﺮار دارﻧﺪ .از ﻫﺮ ۱۰
ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺮﯾﺎک ۱ ،ﮐﯿﻠﻮ ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯽ آﯾﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠﺶ
آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﺑﻮی
ﺗﺮﯾﺎک را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد .و ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ
ﻫﺮوﺋﯿﻦ  ۱۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ۱ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺮﯾﺎک
ﻗﯿﻤﺖ دارد.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻻزم ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮوﺋﯿﻦ و ﻣﻮرﻓﯿﻦ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ازورود اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر،

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ۱۳
ﻫﺰار ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
 zﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﺳﻪ راه ﻋﻤﺪه از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
ﺣﺪود  ۴۰درﺻﺪ آن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺣﺪود  ۲۵درﺻﺪ از راه آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ.
و  ۵درﺻﺪ ﺑﻘﯿﻪ از راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ.
ﺗﺎﺟﺮان اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی
دﻧﯿﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ اروﭘﺎ و روﺳﯿﻪ و اﯾﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
* اﯾﺮان
راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻣﺠﺎز و
ﻣﻤﻨﻮع از اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در
 ۸۰ ،۲۰۰۷درﺻﺪ ﺗﺮﯾﺎک و ۲۸
درﺻﺪ از ﻫﺮوﺋﯿﻨﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﮐﺸﻒ
ﺷﺪﻧﺪ ،در اﯾﺮان ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻧﺪ .از ﺳﺎل
 ،۱۹۷۹در زد و ﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان و
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ۳۶۰۰ ،ﺗﻦ
از ﻗﻮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ اول
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﯾﺎک در ﺟﻬﺎن ﺷﻮد ،اﯾﺮان
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻮد و ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ آن در ﮐﺸﻮر ﺑﻤﯿﺰان ﮐﻢ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی ،۱۹۹۰
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و اﯾﺮان راه ﻋﻤﺪه
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻏﺮب ﺷﺪ .اﯾﺮان ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﺎک و ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر اﺳﺖ ) ۱۵درﺻﺪ ﻣﺼﺮف دﻧﯿﺎ
!!( .ﻣﻮاد ﻣﺨﺪری ﮐﻪ از اﯾﺮان ﻋﺒﻮر
داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﯾﺎ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
راه ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﺑﺮآوردﻫﺎ ۸۰ ،درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
از اﯾﻦ راه ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﺳﻪ راه ﻋﻤﺪه وارد
اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ -۱ :از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و  – ۲از راه زﻣﯿﻨﯽ و
درﯾﺎﺋﯽ از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و  – ۳ﻣﻘﺪار
اﻧﺪﮐﯽ ﻧﯿﺰ از راه ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن .اﯾﻦ
ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان و از آﻧﺠﺎ ،از دو
راه ﻋﻤﺪه  ،ﺑﻪ اروﭘﺎ و روﺳﯿﻪ ﺑﺮده ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ -۱ :ﻣﻮاد ﻣﺨﺪری ﮐﻪ از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد اﯾﺮان
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﺷﻤﺎل دﺷﺖ ﮐﻮﯾﺮ ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﯾﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ - ۲ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮادی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،از راه ﺧﺸﮑﯽ ،وارد اﯾﺮان
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﺟﻨﻮب ﮐﻮﯾﺮ ﻟﻮت ﺑﻪ
اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﻬﺮان ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪری ﮐﻪ از راه درﯾﺎ وارد
اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،از دو ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و
ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﻣﯽ
ﭼﺎه ﺑﻬﺎر
ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎل
اﯾﺮان و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺨﺶ
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﺑﺮده ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻞ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ
ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺧﺎک اﯾﺮان ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدرو و ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در ﻣﺮزﻫﺎی
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اﯾﺮان ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﻬﺮان ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻗﻮﻣﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻠﻮﭼﻬﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮان و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺪون ﻣﺰاﺣﻤﺖ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر
رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق اﯾﻦ
ﻣﻮاد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻤﯽ
از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﻠﻮچ ،اﻓﺮاد
ﻣﺴﻠﺢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ راه
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن اﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﭘﯿﺎده و ﯾﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺘﺮ
و ﺧﺮ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺟﺎ ﺳﺎزی ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر در ﺷﮑﻢ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﻬﺎ ،ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر را ﺑﻪ اﯾﺮان ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﻠﻮچ،
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﮕﺮان آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺟﺪاﺋﯽ ﻃﻠﺒﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن
ﺷﺮﯾﮏ و ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺪاﺋﯽ
ﻃﻠﺒﺎن ﺑﻠﻮچ در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﯾﺮان،
ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ .ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ در
ﺑﺎره زد و ﺧﻮردﻫﺎ و ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺣﺎﮐﯽ از
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﻃﻠﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی درﮐﺎر ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر از راه اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪری ﮐﻪ از راه اﯾﺮان ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق اﯾﻦ
ﺣﺠﻢ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻻزم دارد ،ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮب
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻣﯽ
رود ﮐﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ اﯾﺮان در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ درﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر در اﯾﺮان ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،اﺷﺮاف دارﻧﺪ
و ﺣﻖ اﻟﻌﺒﻮر زﯾﺎدی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ،درآﻣﺪ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ و اﯾﻨﺎن از آن ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪری
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه۲۰ ،
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد) .ﺣﺪود
 ۵درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
اﯾﺮان( ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎور ﮐﺮد ﮐﻪ
دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ
اداره اش ،ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
اﺳﺖ ،ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﺒﺎرزه
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن
ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﻮر ﺑﮕﯿﺮد.
ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎی ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪرﺷﺎن ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﯾﻢ ،در ﺳﺎﻣﺎن
دادن ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﻦ ﻣﻮاد ،ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽ
زﻧﻨﺪ .در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺷﻤﺎری از
اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﺎر ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﻬﺎ
ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ
ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داده اﻧﺪ.
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* ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن:
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺑﺮآورد اداره ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،در ﺳﺎﻟﻬﺎی
 ۲۰۰۵ﺗﺎ  ،۲۰۰۸درآﻣﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎن از
ﻗﺎﭼﺎق اﯾﻦ ﻣﻮاد ۴۵۰ ،ﺗﺎ ۶۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﻣﺮزﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن وارد ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ راه از ﺟﻨﻮب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺘﻪ
 Quettaﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﻫﻢ از ﻣﺮاﮐﺰ
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ .ﻧﺰدﯾﮏ
ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﻮاد ﻣﺨﺪری ﮐﻪ وارد
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
راه ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ،راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر
ﮐﺮاﭼﯽ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر،
ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﮐﺮاﭼﯽ ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﻧﻘﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺘﯽ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی
ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻤﺪه اﯾﻦ
ﻣﻮاد ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ و ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ﺑﺮده
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
* آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ:
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪری ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞ و از
ﭼﻨﺪﯾﻦ راه ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﺒﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،در ﺳﺎل ،۲۰۰۸
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
در ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
اﯾﻦ ﻣﻮاد از راه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﭼﺎق
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در ﮐﺪام
ﮐﺸﻮر ﻗﺎﭼﺎق اﯾﻦ ﻣﻮاد ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎل اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ازﺑﮑﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن
ﻋﺒﻮر داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ
روﺳﯿﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﺎﻻت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﺮز ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﺎﻟﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺰدﯾﮑﯽ راه ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ اﯾﻦ راه اﺳﺖ .و
ﭼﻮن ﻏﺮب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺮق
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﺎر ﺑﺮ
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن آﺳﺎن و ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﻣﺮز اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺴﺖ و ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
دور اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد را از راه
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ راﻫﯽ
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن راه ﻋﺒﻮر
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ و
ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻗﺎﭘﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﮐﻪ از راه ﺟﻨﻮب ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻗﺎﭼﺎق
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻃﻮاﯾﻒ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻫﺎ از  ۵ﻃﺎﯾﻔﻪ ای
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻣﺴﻠﻂ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﺎری،ﺣﺎﻣﯽ
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ از
داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺸﯽ در دوﻟﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﻋﻮض و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
دوﻟﺖ وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﺪ ،دﺳﺘﺶ در

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ؟
ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎزﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﺮزﻫﺎی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭼﻨﺪان در ﻣﻬﺎر دو دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
زﯾﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ
ﻫﺮﺟﺎ
اﺳﺖ و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن از
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،در ﻣﻌﺮض
ﻫﺠﻮم راه زﻧﺎﻧﯽ ﻗﺮاردارﻧﺪ ﮐﻪ در
ﭘﯽ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺨﺪر،
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ راه
دراز و ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ،واﻗﻊ در ﻣﺮزﻫﺎی
اﯾﺮان و ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺮﻏﺎب را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را از
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮر دادﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﺎری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ
ﺗﺎ ﻣﺮز ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
از آﻧﺠﺎ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎل
ﻣﺤﻞ
روﺳﯿﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﮑﻮ،
ﻣﺼﺮف ،ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در روﺳﯿﻪ،
ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮردار از
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮی ازﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ و
اﻃﻼﻋﺎت روﺳﯿﻪ ،ﻗﺮار دارد.
*ﺑﺎزار ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر:
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﺳﻪ ﺑﺎزار ﻋﻤﺪه ﻣﯽ رود :اﯾﺮان و
روﺳﯿﻪ و اروﭘﺎ .اﯾﻦ ﺳﻪ ۶۶ ،درﺻﺪ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺮان  ۴۲درﺻﺪ ﺗﺮﯾﺎک
دﻧﯿﺎ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ در روﺳﯿﻪ و اروﭘﺎ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در روﺳﯿﻪ  ۲۱و در
اروﭘﺎ  ۲۶درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﻫﺮوﺋﯿﻦ در
ﺟﻬﺎن .در ﺳﺎﻟﻬﺎی اول ،۱۹۹۰
روﺳﯿﻪ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮد .اﻣﺎ در
ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۹۸و  ،۱۹۹۹ﺷﻤﺎر
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻮاد  ۴ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ راه ﺑﺎزﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮآورد ۲۵ ،درﺻﺪ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪری ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وارد ﭼﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ ،ﮐﻤﺘﺮ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ،از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺰ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪری ﮐﻪ در
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ و
ﻣﮑﺰﯾﮏ وارد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ از
ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد را ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﯾﺎن را ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮآورد دوﻟﺖ ،در روﺳﯿﻪ،
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ورود و
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ

»ﮔﺰارش وﻳﮋه« ،ﺧﺒﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮي
اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻮل ﺷﻮﺋﻲ در
ﺑﺤﺮﻳﻦ و ﻛﻮﻳﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ )اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻤﺎره  .(746ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﺒﺮ ،ﭘﻮل
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺣﺎﺻﻞ از
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﭘﻴﺶ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ
ﮔﺰارﺷﻲ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﺴﺎن
ﻣﺎﻓﻴﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق،

رﻗﻴﺒﺎن ﺧﻮﻳﺶ را ﺣﺬف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .آن
زﻣﺎن ،اﻋﻀﺎي رﻫﺒﺮي ﻣﺎﻓﻴﺎي دوﻟﺘﻲ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد .اﻳﻨﻚ
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻛﻪ ﻃﻲ آﻧﻬﺎ رژﻳﻢ ﺧﻮد را
ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﺮب ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻣﻲ ﻛﺮد ،ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻓﻴﺎي ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
و آﻟﻮده ﺷﺪن ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر و دﻳﮕﺮ ﻗﺎﭼﺎﻗﻬﺎ ،در ﮔﺰارﺷﻬﺎي
وﻳﮋه و ﻏﻴﺮ وﻳﮋه ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد ،ﺑﺎزار  65ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري
ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻳﺎك ﭘﺪﻳﺪ آورده اﺳﺖ و
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎﺋﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ از آن
ﺳﻮدﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻻﻗﻴﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﻘﺮار
ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻨﺪ؟ در دوران
ﺑﻮش ،ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻻران ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و آﻳﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ در
دوران اوﺑﺎﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در دﺳﺖ ﺟﻨﮓ
ﺳﺎﻻران و ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر رﻫﺎ
ﺷﻮد؟ آن دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آورده اﺳﺖ ،اﻳﻦ
دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ اﺳﺖ؟

آﯾﺎ ﺧﻮش و ﺑﺶ ﮐـﺮزای
ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان ،اوﺑﺎﻣـﺎ
را ﺧﺸـــــﻤﮕﯿﻦ ﮐـــــﺮده
اﺳﺖ؟:
در  ۳۰ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰آﺳﯿﺎ ﺗﺎﯾﻤﺰ
ﮔﺰارش – ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺷﻤﺎره  ۷۴۶اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
ﺧﺒﺮی در ﺑﺎره »ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺰرگ« ﺑﺮ
ﺳﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .و اﯾﻨﮏ
ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺮار ﺑﺮ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮﻫﻢ
ﺧﻮرده اﺳﺖ؟ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﻢ در ﻧﮑﺎت
ﮔﺰارش – ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺳﯿﺎ ﺗﺎﯾﻤﺰ:
 zﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ را
ﺑﺰﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن آن ﺳﺮان ﻗﺪرﺗﻬﺎی
ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺮزای ،رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان
دﯾﺪار ﮐﺮد و اﯾﻦ دو دﯾﺪار ﮐﻪ ﻇﺮف
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ را در
دﻓﺘﺮ ﮐﺎر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﺻﺪا در آورد .ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی دو روزه
ﮐﺮزای در ﭘﮑﻦ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻣﺮﯾﮑﺎ در
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی درﺧﻮر
ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
ﮐﺮزای ،ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ
اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن اﯾﺮان ،ﺑﻪ
ﺳﺮدی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .ﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ
دو ﺑﺎر ﻇﺮف  ۴روز ﮔﺬﺷﺘﻪ .ﭘﯿﺶ از
آن ،ﮐﺮزای از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،در ﮐﺎﺑﻞ،
ﺑﮕﺮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﮐﺮد .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن،
وزﯾﺮ دﻓﺎع اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮد.
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ
ﺧﻮد ،ﻟﺤﻈﻪ ای از دﺳﺖ ﻧﺪاد .روز
ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻣﺎرس ،ﺑﺪون اﻋﻼن
ﻗﺒﻠﯽ ،اوﺑﺎﻣﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﯾﺪن ﮐﺮد.
ﻫﺪﻓﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺮازی را ﺑﻪ روز
ﮐﻨﺪ:
 zﺟﯿﻤﺲ ﺟﻮﻧﺲ ،ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺘﯽ
اوﺑﺎﻣﺎ ،در دﯾﺪار ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران در
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ اوﺑﺎﻣﺎ
اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺮزای ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ

ﮐﻪ او درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در دور دوم رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺶ ،ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او
ﺑﻌﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎﻣﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
اﻣﻮری ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻨﺪ
ﺟﻮﻧﺲ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺰارش ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﺗﺎﯾﻤﺰ از ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش اﯾﻦ
روزﻧﺎﻣﻪ ،اوﺑﺎﻣﺎ ﺷﺨﺼﺎ ً اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻮرد ﺑﻪ
ﻣﻮرد و ﺻﺮﯾﺤﯽ از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﻤﻞ آورده اﺳﺖ.
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
دﯾﺪار اوﺑﺎﻣﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،در ﭘﯽ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻨﺶ در راﺑﻄﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .روزﻧﺎﻣﻪ از
ﻗﻮل ﯾﮏ دﯾﭙﻠﻤﺎت اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﻘﯿﻢ
ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﮐﺮزای دارد از ﻏﺮب
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .او از اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد،
ﺧﺼﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از او،
ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﭼﯿﻦ ﻣﯽ رود ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﺳﺨﺖ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮب ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻮﺟﻮد
آورده اﻧﺪ.
 zاز ﻗﺮار ،ﮐﺮزای دﻟﻤﺸﻐﻮل از ﺗﻬﺮان
) او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻋﻮت اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺮد ﻫﻤﺂﺋﯽ رؤﺳﺎی
ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮروز را ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ(!! .
ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮود
آﻣﺪن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺣﺎﻣﻞ اوﺑﺎﻣﺎ در
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮاﺋﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﮕﺮام ،واﻗﻊ
در ﺷﻤﺎل ﮐﺎﺑﻞ ،او ﻧﯿﺰ وارد ﮐﺎﺑﻞ
ﺷﺪ.
اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﮔﺮم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺮزای ﺑﺎ
اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ دو روز ﺑﻌﺪ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﭘﮑﻦ ،ﮐﺮزای ﺑﺮای ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮروز ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﮐﺮزای اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻨﺪ
ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ و او ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ اﻋﯿﺎد
و ﺳﻨﻦ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ او
ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺧﻮد را از ﻣﻬﺎر
اﻣﺮﯾﮑﺎ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ .او در ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻧﯿﺰ دﯾﺪار ﮐﺮد .اﮔﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺮازی در ﺑﺎره اﯾﺮان ،از
ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎر اﺳﺖ ،در ﻋﻮض،
دﯾﺪار او از ﭼﯿﻦ ،از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻫﺪف ﻣﺎدی و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ دارد.
در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ و وزﯾﺮ
دﻓﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭼﯿﻦ ﮔﺰارش ﮐﺮد
ﮐﻪ دﯾﺪار ﮐﺮزای از ﭘﮑﻦ ،ﺑﺎزﺗﺎب
ﮔﺴﺘﺮده ای داﺷﺖ زﯾﺮا ﻫﻤﺰﻣﺎن،
ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
آﯾﺎ ﭼﯿﻦ در ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
در ﺟﻨﮓ ،ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
 zﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از
اواﺋﻞ  ،۲۰۰۸ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺗﻮ ،ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ،از ﭼﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮز ﺷﺮﻗﯽ در واﺧﺎن را ﺑﺎز
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﮐﻤﮏ
ﺷﻮد .ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻧﮑﺮد .در اواﺋﻞ ﻣﺎه ﺟﺎری )ﻣﺎرس(
ﻧﯿﺰ  ،ﯾﺎﻧﮓ ﺟﯿﭽﯽ ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
ﭼﯿﻦ ﮔﻔﺖ :راه ﻧﻈﺎﻣﯽ راه ﺣﻞ
ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺎﻧﮓ زﯾﺎﺋﻮدوﻧﮓ ﻣﻌﺎون
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺑﺎره ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ،
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ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد در ﮐﺎدر ﻧﺎﺗﻮ ،وارد ﺟﻨﮓ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻮد .ﭼﺎﻧﮓ اﻃﻼع
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻧﺎﺗﻮ،
آﻧﺪرس ﻓﻮگ راﺳﻤﻮﺳﻦ ،ﮐﻮﺷﯿﺪ
رواﺑﻂ ﻧﺎﺗﻮ را ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﺋﯽ،
ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻧﯿﺰ روﺳﯿﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺛﺒﺎت ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺎزﯾﺎﺑﺪ .ﭼﺎﻧﮓ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺟﻨﮓ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،وﻗﺘﯽ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﻀﻮر
آﻧﻬﺎ و ﺣﻀﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب ﻧﯿﺴﺖ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ .او ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺪ :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﺗﮑﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ ﮐﺮزای در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.
 zﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻟﯿﺎﻧﮓ ﮔﺎﻧﮕﻠﯽ ،وزﯾﺮ
دﻓﺎع ﭼﯿﻦ ،در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ
وردک ،وزﯾﺮ دﻓﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻗﻮل
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﺟﺎﻧﺒﻪ را داد.
ارﺗﺶ ﭼﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای دﻓﺎع از
اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ و
ﺛﺒﺎت داﺧﻠﻲ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ .ﻟﯿﺎﻧﮓ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد او از ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﻓﻐﻨﺴﺘﺎن و
ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻓﺮاد ارﺗﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .و
اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻼﺷﺮط اﺳﺖ.
روزی ﭘﯿﺶ از دﯾﺪار ﮐﺮزای ﺑﺎ
ﻫﻮﺟﯿﺎﻧﺘﺎﺋﻮ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﯿﻦ،
روزﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺘﯽ ﭼﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺨﺘﯽ از
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﻤﻞ
آورد.
 zروزﻧﺎﻣﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :روﺷﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻔﻮذ
ﺧﻮد را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺣﺘﺎ ﺑﻌﺪ از
ﺗﺨﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﭼﻮن ﭼﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻔﺎی
ﻧﻘﺶ ﺑﺰرگ ﺗﺮی را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺪﻫﺪ .آﻧﭽﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮان را در آن ﺷﺮﮐﺖ
دﻫﺪ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﺳﺖ.
دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ در ﺑﺎره
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻧﯿﺰ ،اوﻻ ً از اﺳﺎس،
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه و
ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﮐﺸﻮر اﻣﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ﭼﯿﻦ،
آﻧﮑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﮕﺮان اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد از
ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و
ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺤﻪ و دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﻬﺎی
ﻣﺮزی اﺳﺖ .و ﺛﺎﻧﯿﺎ ً »ﺗﺤﮑﯿﻢ«
ﺣﻀﻮر و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در
آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ
ﭼﯿﻦ ،از ﻟﺤﺎظ دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ وارد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮﯾﮑﺎ
و ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ .اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﻘﺪم را ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎﺋﯽ
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﮑﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﻫﺎی
ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎﺷﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد
اﻣﻨﯿﺖ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ .راﺑﻌﺎ ً اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻟﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ )اﻗﻮام
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ( ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع دوﻟﺘﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس
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ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﻦ و ﺷﺮاﺋﻂ داﺧﻠﯽ
ﺧﻮد ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ ً اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎی
ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﻣﺘﻀﺎد دارﻧﺪ .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ را
ﻃﺮح ﮐﺮده و اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎده ﺷﻄﺮﻧﺞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺳﻠﻄﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ
و ﻫﻢ ﻣﻬﺎر رﻗﯿﺒﺎﻧﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﮕﺮدد .در
ﺑﺮاﺑﺮ ،ﭼﯿﻦ ،ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻓﺎع ﻣﻠﯽ
را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﯿﻦ از ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
زﯾﺎن دﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ )ﻗﺎﭼﺎق
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و اﯾﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﯽ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﺳﯿﻨﭽﯿﺎﻧﮓ
و (...و ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در
اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ
داده ﺷﻮﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی .ﭼﺮا ﮐﻪ  ۵ﮐﺸﻮر
از  ۶ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 zﭼﯿﻦ از دادن ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﮐﺮزای درﯾﻎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ :ﭘﯿﺶ از
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮزای ﺑﻪ ﭘﮑﻦ ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺻﻠﺢ ،ﻫﯿﺄﺗﯽ از ﺳﻮی
ﺣﮑﻤﺖ ﯾﺎر وارد ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺪ .و در
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک دو ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﭼﯿﻦ ،ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺮزای ،ﭘﮑﻦ
از آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ و روﻧﺪ ادﻏﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﺮد .ﭘﮑﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را در ﻣﻮرد راه و روش
رﺷﺪ ،ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮد.
 zﺳﻔﺮ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ،ﺳﻔﺮ
ﮐﺮزای ﺑﻪ اﺳﻼم آﺑﺎد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﮑﻦ
و ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آورد .ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در
واﺷﻨﮕﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ را ﺑﺮ
اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .آن ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ
آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﺮزای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ
آن روی ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﺶ زاﯾﻞ و ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺷﻮد.
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﯿﻦ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ آﻣﺎده
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آن را دارد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ،از
واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮑﺎﻫﺪ
و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﺑﻪ رﻫﺒﺮان
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ رﻫﺎ ﺷﺪن از
ﺳﻠﻄﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ
از اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﭘﮑﻦ ،ﮐﺮزای از ﭼﯿﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ در ﻣﻌﺎدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﮔﺎز اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در
ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ،ﮔﺎز
را ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺒﺮد .ﺑﺮ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﺮان و ﭘﮑﻦ دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارﻧﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر در
ﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺑﺎره ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻓﻮرﯾﺖ
ﺗﺜﺒﯿﺖ وﺿﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و
اﺳﺘﺎﻧﺪارد دوﮔﺎﻧﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺑﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﺮب ﺑﺮ
ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ﻧﯿﺎز واﺟﺐ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ و ﺗﻌﺎون ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺮای ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ
ﺟﺴﺘﻦ ،ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﮑﻦ را ﺑﺎ
ﻣﺠﺎزات اﯾﺮان ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯿﺶ،
دﺷﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ؟
 zآﯾﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز دراز ﻣﺪت
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﯿﻦ را ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﻧﻮاز ﺷﺮﯾﻒ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
اﺳﺒﻖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﺘﺎزﮔﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
رواﺑﻂ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
رواﺑﻂ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن زﯾﺎن وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻋﺰم اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ اﯾﺮان،
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭼﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
دﻧﺒﺎﻟﻪ رو اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﺎ
وﻗﺘﯽ در رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ اﺧﺘﻼل
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﭼﯿﻦ
رواﺑﻂ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﯿﺎز دو ﻃﺮف ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ وﺿﻌﯿﺖ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺎز دارد .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺎز دارد ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺗﻌﺎدل ﻗﻮا ﺑﺎ ﻫﻨﺪ.
 zاﻣﺎ ﭼﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی
اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﻮد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ از راه آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در
ﻣﻬﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺷﻮد،
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ درآوردﻧﯽ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﭼﯿﻦ و
اﯾﺮان از ﮐﺮزای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
راﺑﻄﻪ او ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮد و ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
٭  MK Bhadrakumarﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﯾﮏ دﯾﭙﻠﻤﺎت ﻫﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎم ﺳﻔﺎرت ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ و در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ و ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺳﯿﻼن و آﻟﻤﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ازﺑﮑﺴﺘﺎن و
ﮐﻮﯾﺖ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :راه ﺣﻠﻲ ﻛﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارد ،داﺧﻠﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﻤﮕﺮاﺋﻲ ﺑﺠﻮﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﻗﻮا ﻣﻴﺎن
ﻗﺪرﺗﻬﺎي داراي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ را ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ،ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﻛﺸﻴﺪن ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﺮﺿﺪ ﻃﺮف
دﻳﮕﺮ و ﺗﻜﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﺮﺿﺪ ﻃﺮف
دﻳﮕﺮ ،در ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻳﺮ
ﺳﻠﻄﻪ ،ﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و
ﻧﻔﻠﻪ ﺷﺪن ﺛﻤﺮي ﺑﺒﺎر ﻧﻤﻲ آورد.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ را در دوران
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .در
ﻋﻮض ،آﺷﺘﻲ ﻣﻠﻲ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻻزم را ﺑﺮاي
اﻳﺠﺎد ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از ﺗﻌﺎدل ،ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد.
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي درﺧﻮر را ﺑﻨﻲ ﺻﺪر در
ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﺟﻬﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.

دﯾﺪار ﻫﯿـﺄت ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎﻧﯽ از
واﺷﻨﮕﺘﻦ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺮ ﺳـﺮ
ﭘﺎﯾــﺎن دادن ﺑــﻪ ﺟﻨــﮓ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:
در  ۲۴ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰اﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر
ﺳﻔﺮ ﻫﯿﺄﺗﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ وزﯾﺮ
ﺧﺎرﺟﻪ و رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ را ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ:

 zﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺮﯾﺸﯽ ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ و
ژﻧﺮال اﺷﻔﻖ ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﯿﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ
ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﯾﮏ رﺷﺘﻪ دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ
اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﻧﯿﺰ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮای دراز ﻣﺪت اﺳﺖ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺻﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﻠﺐ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﻫﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﺗﺮﯾﻦ رﻗﯿﺐ ﺧﻮﯾﺶ در ﺷﺮق
ﮐﺸﻮراﺳﺖ .در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﺷﺘﯽ ﺑﺰرگ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻧﻔﻮذ
ﻫﻨﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﻫﻨﺪ را
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﮑﻬﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ و  (...و
ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و
ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺑﺎره
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ
ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻫﻨﺪ ﺑﻌﻤﻞ آورده اﺳﺖ.
 zدر ﻣﺎﻫﻬﺎی اﺧﯿﺮ رواﺑﻂ اﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ
دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪه و
ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻫﻤﮑﺎری
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ آﺷﺘﯽ
ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ در دراز ﻣﺪت ﺑﻬﺘﺮ
ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺮدﻧﺪ.
روﻧﺪ ﻫﻤﮑﺎری اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن،
ﺑﺮای ﻫﻨﺪ ،ﺳﺨﺖ ﻧﺎﺧﻮش آﯾﻨﺪ
اﺳﺖ .ﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ او را
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻓﺸﺎر
ﻻزم را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر،
در ﻣﺮزﻫﺎی ﭘﺸﺘﻮن ﻧﺸﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ،ﺑﯽ
ﺛﺒﺎﺗﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ آورد .ﯾﮑﭽﻨﺪ از
ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﺳﻼم ﮔﺮا اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ و ،از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﯿﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دارد در اﯾﺠﺎد
ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ.
از اﯾﻦ رو از ﺑﺮآوردن ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی اﯾﻦ
ﯾﺎ آن ﻗﺪرت ،ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻧﺎﺗﻮان
اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ،ﮔﺰارﺷﻲ

ﻛﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در ﺷﻤﺎره ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻧﺘﺸﺎر داد ،در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﺷﺘﻲ ﺑﺰرگ و
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
ﺷﻮد ،ﺣﻘﻴﻘﺖ داﺷﺖ .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎ در
ﺑﺎره ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﺘﻀﺎد ﻃﺮﻓﻬﺎي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﺤﺖ
دارد .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ در دوﻟﺘﻬﺎي
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ از ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻌﺎدل ﻗﻮاي
دﻳﮕﺮي را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺮ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﻲ ﻧﻴﺎزي از
ﺣﻀﻮر ﻗﻮاي اﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﺑﺴﻨﺪه ﻛﺮدن اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدﻟﻲ
ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺳﻠﻄﻪ اﻳﻦ و آن ﻗﺪرت
رﻗﻴﺐ ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻮد.

ﻣﺠــﺎزات اﻳــﺮان ؟ و
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻳﺮان ؟

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ را در دو ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﻈﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻴﻢ:

ﭼﯿﻦ و ﻣﺠﺎزات اﯾـﺮان؟
 ۸ﮐﺸـــــﻮر و ﻣﺠـــــﺎزات
اﯾﺮان؟ – ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ
ﺟﺪﯾﺪ؟:
٭ ﭼـــﯿﻦ ﺑـــﺎ ﻣﺠـــﺎزات ﮐـــﺮدن
اﯾﺮان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾـﺎ ﻧﻤـﯽ
ﮐﻨﺪ؟:
 Wدر  ۱آورﯾﻞ  ،۲۰۱۰روزﻧﺎﻣﻪ
ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﺧﺒﺮ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ
ﻣﺠﺎزات اﯾﺮان داد .روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﺮﺧﺶ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ را ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات
اﯾﺮان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﭼﯿﻦ ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ۳۱ ،ﻣﺎرس ،ﺑﺎ
ﻓﺸﺎر روﺳﯿﻪ و اﻣﺮﯾﮑﺎ و آﻟﻤﺎن و
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ.
ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻇﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﮐﺎر
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﮕﺎن رژﯾﻢ اﯾﺮان را
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺨﻦ دﻗﯿﻖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮﻣﯽ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ،ﭘﮑﻦ در ﺗﺮدﯾﺪ
ﺑﻮد .ﭼﯿﻦ ﯾﮑﯽ از  ۵ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺣﻖ
وﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎزات اﯾﺮان را وﺗﻮ ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﭼﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر را ﯾﺎدآور ﻣﯽ
ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻣﻮر
داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮد .اﻓﺰون
ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭼﯿﻦ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ ﮐﺎرآﺋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۷۹اﯾﺮان ﺗﺤﺖ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :واﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﭼﻴﻦ و

دﻳﮕﺮﻛﺸﻮرﻫﺎ از آن ﻏﻔﻠﺖ دارﻧﺪ
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﻣﻘﺮر از ﺳﺎل
 1979ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،دﺳﺘﻴﺎر رژﻳﻢ در
ﺗﺤﻜﻴﻢ اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﭼﺮا
ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺑﺎر اﻳﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ را ﺑﺮ دوش
ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮد ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻇﺮان ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ اﯾﺮان دارد و  ۱۳درﺻﺪ از
ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از اﯾﺮان اﺳﺖ.
 zروزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ :اﻣﺎ ﭼﺮا ﭼﯿﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮ داده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ از ﺗﺮس
اﻧﺰوای دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ
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ﺑﺪﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
روﺳﯿﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪن از اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ اﯾﺮان از
دادن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮای
آوردن اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه
ﺑﻮده اﺳﺖ؟ در واﻗﻊ ،ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ
در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ.
 zدر ﻣﺎه آورﯾﻞ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ای ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ داده ﺷﻮد .در
اول آورﯾﻞ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ،دﺑﯿﺮ
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و ﻃﺮف
ﻣﺬاﮐﺮه در ﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﻤﯽ اﯾﺮان،
ﺑﻪ ﭘﮑﻦ رﻓﺖ .در اﯾﻦ روز ،ﭼﯿﻦ ﮔﻔﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ زﯾﺎد ﺳﺨﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﯿﺎم ﭼﯿﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ :ﻫﻤﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ آن
ﺳﺨﺘﯽ را ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ،
ﭘﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ او از ﯾﮏ
ژﺳﺖ ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ از
دﯾﺪ اﯾﺮان – ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ،-ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻤﻌﻨﺎی اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﯾﮏ ﺧﻄﺮ
اﺗﻤﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ
و ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺗﻤﯽ،
در ﻣﻌﺮض ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﻪ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ را در
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،در ﺑﺎره ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش
اﺳﻠﺤﻪ اﺗﻤﯽ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﺮدﯾﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﻋﻤﻞ
ﻧﮑﺮدن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد،
ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﯿﺸﺎروی ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ،اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ واﮐﻨﺶ
ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ.

٭ ﭼـــﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘـــﺖ ﺧـــﻮد ﺑـــﺎ
ﻣﺠﺎزات اﯾـﺮان را ﺗﮑـﺬﯾﺐ ﻣـﯽ
ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣـﯽ
ﺷﻮد!؟:
 Wدر  ۱آورﯾﻞ ،آﻧﺘﯽ وار ﮔﺰارش ﮐﺮد
ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دوﻟﺖ
ﭼﯿﻦ را ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد .او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﻃﺮﻓﻬﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻓﻬﺎ
را ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ از راه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯿﻢ .او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﻮﺿﻊ ﭼﯿﻦ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ.
 Wﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،در  ۲آورﯾﻞ،
ﺗﮑﺬﯾﺐ  ۱آورﯾﻞ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﺪ.

٭ واﮐــﻨﺶ دو اﺳــﺘﺎد داﻧﺸــﮕﺎه
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻣﻮاﻓﻘﯿــﺖ ﭼــﯿﻦ ﺑــﺎ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ:
 Wدر  ۱۴ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۸ﻳﻮﺳﻒ
ﻣﻮﻻﻳﻲ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻳﻠﻨﺎ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﻴﻦ
ﻫﻤﻴﺸﻪ در روزﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺿﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻮراي
اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﺧﻮد را
ﺑﺮاي ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻀﺎي
ﮔﺮوه  ۵+۱ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ۳ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از
ﻃﺮح ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪاي،
ﭼﻴﻨﻲﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮ
دادهاﻧﺪ اﻣﺎ در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ
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ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اﺻﻠﻲ ،ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺣﺮﻛﺘﻲ در
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺛﻤﺮ دﻫﻲ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ اﻧﺠﺎم
ﻧﺪادهاﻧﺪ.
ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎي
ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻧﻘﺶ
ﻛﺪﺧﺪاﻳﺎن دﻫﮑﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ را اﻳﻔﺎ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻛﺪﺧﺪاﻳﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ.
اﻇﻬﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﮑﻦ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ
اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺮﻛﺖ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهاي را از
اﻳﻦ ﻛﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
وي ﺑﺎ رد اﻣﮑﺎن وﺗﻮي ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﭼﻬﺎرم ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از
ﺳﻮي ﭼﻴﻨﻲﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻧﺪه
ﻫﺴﺘﻪاي اﻳﺮان را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد
دارد،ﮔﻔﺖ :از زﻣﺎن ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي در ﺳﺎل  ۱۹۹۱ﺗﺎ
ﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎي داﺋﻢ
ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎي اﻳﻦ
ﻧﻬﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را وﺗﻮ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ،روﻧﺪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاريﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و اﻣﻮر
ﺑﻴﻤﻪاي و ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺎ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده
اﺳﺖ و ﻏﺮب ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي
اﻧﺰواي اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
 Wدر ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻫﺮﻣﯿﺪاس ﺑﺎوﻧﺪ،
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ،ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ ،اﺑﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﭘﮑﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاودات و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦ
دارد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد و اﻇﻬﺎرات
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﻴﻨﻲ در ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎزار
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در
ﻋﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي
ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ،ﭘﮑﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻛﻨﻨﺪهاي در ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﭼﻬﺎرم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 Wدر  ۱۴ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻋﺪهای
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺑﯽارزش اﺳﺖ و ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآورد .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻣﺸﮑﻼت ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز  ۴ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺻﺎدر
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻼش آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ و
دﯾﮕﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﺻﺎدر ﺷﻮد ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺷﻮد«.
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دﺳﺘﮕﺎه
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﯾﺮان و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ وزارت
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :در اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ از ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﻮر
ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮑﻪ در اﻣﻮر ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﭼﺮا ﻣﺎﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ،
ﻣﺎ
ﻣﺮدم
ﺑﺮای
ﻣﺤﺪودﯾﺖ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺗﺠﺎری و ﻋﻠﻤﯽﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ آزاد
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻻن ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ
ﻣﺤﺪوﯾﺖ ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﮏ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ درﺳﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺎ را ﻣﺤﺪود
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ در رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ؟
٭ اﯾﺠﺎد دو ﺳﺎﯾﺖ اﺗﻤﯽ ﺟﺪﯾـﺪ
و اﻃﻤﯿﻨــﺎن اﻣﺮﯾﮑــﺎ از ﺗﺼــﻮﯾﺐ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬـــﺎی ﺟﺪﯾـــﺪ و ﺗﻮاﻓـــﻖ
وزﯾﺮان  ۸ﮐﺸﻮر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن
ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات اﯾﺮان:
 Wدر  ۲۸ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰در اﺟﻼس
وزﻳﺮان ﺧﺎرﺟﻪ  8ﻛﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﻲ در
ﻛﺎﻧﺎدا ،اﻳﻦ اﻣﺮﻛﻪ اﻳﺮان دو ﺳﺎﻳﺖ اﺗﻤﻲ
دارد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان دﻟﻴﻞ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ،
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .در اﻳﻦ روز ،ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ
اﻇﻬﺎر اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي
ﺟﺪﻳﺪ وﺿﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 Wدر  ۲۸ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻣﻔﺘﺸﺎن آژاﻧﺲ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ و ﻧﯿﺰ دواﯾﺮ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻏﺮب ﺑﻪ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ
رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﺮان در ﺣﺎل
ﺳﺎﺧﺘﻦ دو ﺳﺎﯾﺖ اﺗﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ و
ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ .روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼع داده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
اﯾﺴﻨﺎ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد،
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ
دو ﺳﺎﯾﺖ اﺗﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
اﯾﺠﺎد اﯾﻦ دو ﺳﺎﯾﺖ درآﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو
ﺳﺎﯾﺖ در دل ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺣﻤﻠﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﯾﻦ دو ﺳﺎﯾﺖ ،از اول ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﺮان ) ۲۱ﻣﺎرس( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎز
ﺷﻮد.
در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۰۹ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ
اوﺑﺎﻣﺎ ﺧﺒﺮ از وﺟﻮد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ
ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،داد.
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻫﻮاﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻮک را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
 Wاﯾﺮان ﻇﺮف  ۱ﺗﺎ  ۴ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺑﺴﺎزد .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی
اﺗﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ
اﺗﻤﯽ و ﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوراﻧﯿﻮم  ۹۰درﺟﻪ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ،ﺑﮑﺎر ﻣﯽ
ﺑﺮد .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮﻓﺮض ﮐﻪ ﻫﺪف از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ۱ ،
ﺗﺎ  ۴ﺳﺎل وﻗﺖ ﻻزم دارد ﺗﺎ ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﯽ ﺑﺴﺎزد.
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ،ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ۵
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ۳ ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺠﺎزات ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 Wدر  ۲۸ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰روﯾﺘﺮ ،از
اوﺗﺎوا ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﮔﺰارش ﮐﺮده
اﺳﺖ :اﺟﺘﻤﺎع وزﯾﺮان  ۸ﮐﺸﻮر
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن در اوﺗﺎوا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﺮدن اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ ﺧﻮد ،در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮد .ﻻورﻧﺲ
ﮐﺎﻧﻮن ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﮔﻔﺖ:
ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب دﯾﮕﺮی ﺟﺰ وﺿﻊ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان،
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.
واﻟﺮی ژارت ،ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ
ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ  ABCﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺗﻮاﻓﻖ اﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﻫﺶ
از زراﺧﺎﻧﻪ اﺗﻤﯽ ،در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ،
ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮب و ﺣﺎﮐﯽ از اﺗﺤﺎد

ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﺎ دارﯾﻢ
اﺗﺤﺎدی را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺸﺎر واﻗﻌﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ
ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ دارﯾﻢ ﯾﮏ
ﻧﯿﺮوی ﺑﺰرگ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺮان را وادار ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ
ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻧﻮن اﻓﺰود :وزﯾﺮان ﺧﺎرﺟﻪ ۸
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﯽ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﻫﺪف اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺮه
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ را رﻫﺎ
ﮐﻨﺪ.
اﺟﻼس وزﯾﺮان در  ۲۹ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪ.

آﯾﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
ﺗﺪارک ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ؟:
٭ اوﺑﺎﻣﺎ :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰ اﺳﺖ:
 Wدر  ۳آورﯾﻞ  ،۲۰۱۰ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ،
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه،
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از ﮔﻔﺖو ﮔﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎی
ﭼﯿﻨﯽ ﺧﻮد ،در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ:
درﻣﻮرد اﯾﺮان ﻫﻤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ روی ﻣﯿﺰ
اﺳﺖ.
ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ،از ﻫﻮ ﺟﯿﻦ ﺗﺎﺋﻮ
دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ از اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﭼﯿﻦ ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻏﯿﺒﺖ
در
ﮐﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﮔﺮوه  ۱+۵ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و دﯾﮕﺮ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ،روز
ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﯽ
ﺑﯽ اس ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺰﯾﻨﻪای را از
روی ﻣﯿﺰ ﮐﻨﺎر ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﻣﺎ
درﺻﺪد اداﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر )ﺑﺮ اﯾﺮان(
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﺦ دادن آﻧﻬﺎ
را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.

٭ رﺑﻂ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ
از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﺎرزار ﺟﻨﮓ
و ﻣﺠﺎزات اﻗﺘﺼﺎدي؟:
 Wدر  ۳۰ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰آﻟﮑﺲ
ﻻﻧﯿﺘﻪ ،در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻬﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای اﻧﺘﺸﺎر داده
اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ و
ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻏﺮب اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
واﺟﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت اﺳﺖ:
 zدر ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﯾﺎ ً ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ و ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
و ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ
آدﻣﯽ در ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ از درک ﻫﺪف از
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎ :آﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ

ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ آﻣﺎده ﺑﻪ اﺟﺮا
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﺪف از اﻧﺘﺸﺎر
اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ رژﯾﻢ
روﺣﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ؟ راﺳﺘﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﻓﺮض ﻫﻢ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮓ اﻋﺼﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺪت
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮓ اﻋﺼﺎﺑﯽ ﮐﺎر را ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
 zﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﮔﺰارﺷﻬﺎ
و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی رﺳﻤﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﻨﮓ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﺮان ﮐﺮدن
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ اﯾﺮان.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺣﺠﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان
را دارﻧﺪ .ﺟﻨﮓ در ﻫﻔﺘﻪ اول،
اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻃﺮﻓﺪار اﯾﺮان
در ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎت و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد .اﻣﺎ در اﯾﻦ
ﻣﺪت ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از
ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ
ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ،ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﭘﺎﯾﮕﺎه دﯾﮕﻮ ﮔﺎرﺳﯿﺎ ﺑﻤﺒﻬﺎﺋﯽ را
ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮن ﺷﮑﻨﻨﺪ .و
ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای وﯾﺮان ﮐﺮدن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ،ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﺑﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮد.
 zﺑﻀﺮورت ،ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺪارک
ﺟﻨﮓ و ﺷﮑﺴﺖ »ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ«ی ﮐﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،راﺑﻄﻪ
وﺟﻮد دارد .ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
اﯾﻦ ﻫﺪف را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ  ،ﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﺮای واژﮔﻮن ﮐﺮدن دوﻟﺖ
اﯾﺮان ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺤﺪود ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ
را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎورد و در ﻣﺎه ﻫﺎی آﺧﺮ
ﺳﺎل  ،۲۰۰۹ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ .در ﻫﻤﺎن
زﻣﺎن ،واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮد ﺑﺮ
اﯾﺮان اﻓﺰود .و در ﭘﯽ آن ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوی ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ را آﻣﺎده و
از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۰۹ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ای را اﻧﺘﺸﺎر داد و در آن،
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﻣﯽ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را .ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ
ﺑﻮد :ﺳﺮ ﺑﺮآوردن ﺳﺨﺖ ﺳﺮان دﯾﺪ
اﯾﺮان را در ﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ ﺧﻮد
ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
ﻣﻌﻨﯽ دار اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎی
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺑﺎره ﺗﺪارک ﺟﻨﮓ،
زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرده اﺳﺖ .رﯾﭽﺎرد ﻫﺎس ،رﺋﯿﺲ
ﺷﻮرای رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ۱۴
ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﻪ  CNNﮔﻔﺖ :اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺪرﮐﯽ
در دﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ادﻋﺎی
ﺧﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﭘﯿﺮوز
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
 ۲۵درﺻﺪ و ﯾﺎ  ۵۰درﺻﺪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ.
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑـﻪ ﺣﺎﺷـﯿﻪ
راﻧــﺪه ﺷــﺪه اﺳــﺖ .در واﮐــﻨﺶ ﺑــﻪ
ﻧــﺎﺗﻮان ﺷــﺪن ﺟﻨــﺒﺶ ﺳــﺒﺰ ،اﻣﺮﯾﮑــﺎ
اﻃﻼﻋــﺎت ﺣــﺎﮐﯽ از آﻣــﺎدﮔﯽ ﺑــﺮای
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ﺟﻨــــﮓ را در اﺧﺘﯿــــﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋــــﺎت
ﮔﺬاﺷﺖ و وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﻪ
اﻧﺘﺸـــﺎر ﮔﺰارﺷـــﻬﺎ در اﯾـــﻦ ﺑـــﺎره ،ﺑـــﺮ
اﻧﮕﯿﺨﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﭼﻨﺪ واﻗﻌﻴﺖ را

ﻳﻜﺒﺎردﻳﮕﺮ ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮد – 1 :ﺗﻨﻬﺎ
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان را از ﺧﻄﺮ
ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻓﺮو ﺧﻮاﺑﻴﺪن
ﺟﻨﺒﺶ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﺑﺤﺮان و ﻣﺠﺎزات اﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﻨﮓ2 .
– وﻗﺘﻲ ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﺤﺪود رژﻳﻢ
زﻧﺪاﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻓﺮو ﺧﻮاﺑﻴﺪن
روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ
ﻛﻪ ﻗﺸﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ آن را
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ و
وﺟﺪان ﻣﻠﻲ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﻲ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ،ﺑﺨﺼﻮص
اﺳﺘﻘﻼل اﻳﺮان و آزادي ﻣﺮدم اﻳﺮان و
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي اﻧﺴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻤﻲ
ﻳﺎﺑﺪ – 3 .از اﻳﻦ رو ،ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
ﺳﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ :اﺳﺘﻘﻼل از رژﻳﻢ و
اﺳﺘﻘﻼل از ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و
اﺳﺘﻘﻼل ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢ – 4 .
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ و
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺪاي اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺑﻲ
ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﺪاي
ﻣﻮﺳﻮي و اﻧﺪﻛﻲ ﻫﻢ ﻛﺮوﺑﻲ و ﺳﺎﻧﺴﻮر
ﺑﺪﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻴﺮون
از رژﻳﻢ )ﻣﺴﺘﻘﻞ از رژﻳﻢ( و درون
اﻳﺮان )ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ( ﻣﻲ
داﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺿﺪ ﺟﻨﺒﺶ و ﺟﻨﺒﺶ
ﺷﻜﻦ را ﺑﺎزي ﻛﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺣﺪ ﻛﻪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﻴﺰ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ اﻧﮕﺎرﻧﺪ – 5 .دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎي ﻛﺴﺎﻧﻲ را »رو آوردﻧﺪ« ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر و ﺧﻂ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ،ﺑﺮ ﻣﺮدم در ﺟﻨﺒﺶ
اﻳﻨﻄﻮر واﻧﻤﻮد ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺪﻳﻞ
دﻳﮕﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻳﻦ ﺑﺨﻴﻼن
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺨﻞ ورزﻳﺪﻧﺪ و
ﻣﻲ ورزﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﺪون ﺑﺪﻳﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
رژﻳﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ،
ﺟﻨﺒﺶ اداﻣﻪ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ و وﺳﻌﺖ ﻧﻤﻲ
ﮔﻴﺮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اول
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮﻳﻬﺎي رژﻳﻢ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ.
 zﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪﯾﮑﯽ از ﻫﺪﻓﻬﺎی

اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ
اﯾﺮان در ﻣﻮﺿﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و
دﺳﺖ ﺑﻪ واﮐﻨﺸﻬﺎﺋﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ و وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط
ﺟﻤﻌﯽ ،آﻧﻬﺎ را ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺧﺼﻮﻣﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .اﯾﻦ
واﮐﻨﺸﻬﺎ را ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺼﻮﻣﺘﯽ
ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﻬﺎ ،ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان
را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ )و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ( ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﯾﺮان،
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف ﺟﺪﯾﺪ در
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺷﻮد .از اﯾﻦ
راه و ﯾﺎ از راه دﯾﮕﺮ ،واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﺼﻤﻢ
اﺳﺖ ﻣﻬﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان
را ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﻫﻤﺎن ﻣﻬﺎری را ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
اﻧﻘﻼب  ۱۹۷۹ﺑﺮ اﯾﺮان ،داﺷﺖ .ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ آن روزﻫﺎ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎه ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎ را در اﯾﺮان ﺑﺎزی
ﻣﯽ ﮐﺮد.
 zﺑﺤﺮان اﯾﺮان ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ و در ﺗﻌﺎرض
اﺳﺖ ﺑﺎ ادﻋﺎی اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎدا ً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺑﻮش در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد .در
واﻗﻊ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻮش و ﺣﮑﻮﻣﺖ
او دروغ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﻧﺪ )ﻋﺮاق
اﺳﻠﺤﻪ اﺗﻤﯽ دارد( و آن را دﺳﺖ
آوﯾﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ،ﺑﺎ
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وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ »دﻻﯾﻞ
ﻣﺤﮑﻢ« ﺑﺮ وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﻨﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ
اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت اول ﺟﻨﮓ،
ﻫﺰاران ﺗﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ،ﭘﯽ آﻣﺪﻫﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﺒﺎر ﻣﯽ آورد و دﻧﯿﺎ
را ﺑﻪ روزی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روز
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺗﻤﯽ اﺳﺖ.

٭ ﮔـــــــــﺰارش اﻧﺤﺼـــــــــﺎری
: ABCnewsﺿﺮﺑﻪ ﺳﯿﺎ )ﺑﺮدن
داﻧﺸــــﻤﻨﺪ اﺗﻤــــﯽ اﯾــــﺮان ﺑــــﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ(:
 Wدر  ۳۰ﻣﺎرس ABCnews ،۲۰۱۰
ﮔﺰارﺷﯽ اﻧﺤﺼﺎری در ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻬﺮام اﻣﯿﺮی ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ،
اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ:
 zﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮر اﺳﺮار آﻣﯿﺰی ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺐ
اﻃﻼع ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺳﯿﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و
ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ آورده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﺮاراﻧﺪن اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ
اﺗﻤﯽ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﺷﻤﺎر ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎﺋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان
وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 zﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﯿﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ در ﺑﺎره ﻓﺮاراﻧﺪن ﺟﻤﺸﯿﺪ
اﻣﯿﺮی ،داﻧﺸﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺸﺪ .در ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎ
ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺪه
اﺳﺖ ،آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﯾﺮان در ﮐﺎر
ﮐﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ اﺳﺖ
اﻻ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﻪ وﻗﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻤﺐ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ«.
 zاﻣﯿﺮی ﻓﯿﺰﯾﮏ دان اﺗﻤﯽ ﺣﺪود
 ۳۰ﺳﺎل ﺳﻦ دارد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ،در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﻓﺖ و  ۳روز ﺑﻌﺪ از
ورودش ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،رﺑﻮده ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﮔﺰارش آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ،او اﺳﺘﺎد
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران دارد.
 zﻣﺘﺼﺪی ﺳﺎﺑﻖ ﺿﺪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ در
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺸﺎور ﮐﻨﻮﻧﯽ
 ، ABCnewsرﯾﭽﺎرد ﮐﻼرک ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ» :اﻫﻤﯿﺖ ﺿﺮب ﺷﺼﺖ ﺳﯿﺎ،
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻃﻼع اﻣﯿﺮی
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان .زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎرج
ﮐﺮدن ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن آن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد«.
 zﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺘﮑﯽ ،وزﯾﺮ
ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان،
اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ »رﺑﻮدن« اﻣﯿﺮی
ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮاردادﻧﺪ .اﻣﺎ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻣﺮ ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﺳﺮی و ﺳﺮﺑﺎز
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ و
ﭼﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮐﺮدن اﻣﯿﺮی
آﮔﺎﻫﻨﺪ ،ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮐﺮدن او ﻣﻮﺿﻮع
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎ ﻣﺪﺗﯽ دراز ﺻﺮف
ﺗﻬﯿﻪ آن ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﯿﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
واﺳﻄﻪ ،ﺑﺎ اﻣﯿﺮی ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺖ و او
ﺑﻪ اﻣﯿﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد در اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮده ﺷﻮد و در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﯿﺎ ،از
اواﺧﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ،۱۹۹۰ﺳﯿﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮد .از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﺘﮕﺎن
آﻧﻬﺎ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺎ

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ؟
ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺳﯿﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
 zاز زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﻣﯿﺮی ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﺼﺪﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت او را ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺳﯿﺎ در ﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﺷﺪه
اﻧﺪ.
در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ اوﺑﺎﻣﺎ
اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﻢ،
ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی
اوراﻧﯿﻮم ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﯿﺮی ،ﭘﯿﺶ از
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ،در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻗﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
در  ۲۴ﻣﺎرس ،ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ
اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﻣﻔﺘﺸﺎن آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻇﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ
ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
 Wدر  ۲آورﯾﻞ ،اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ ﺧﺒﺮ ﮔﺎردﯾﻦ
را اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن،
ﺟﻤﺸﯿﺪ اﻣﯿﺮی دوﺳﺖ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻠﯽ
ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ،ﺑﺮ اﺛﺮ
اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺐ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.

٭ اوﺑﺎﻣﺎ :ﻫﻤﻪ ﻣﺪارک ﺣﺎﮐﯽ از
آﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ اﺳﺖ:
 Wدر  ۲آورﯾﻞ  ،۲۰۱۰اوﺑﺎﻣﺎ در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  ،CBSﮔﻔﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان
،ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ
اﺳﺖ.

ﻣﻮﺿــﻌﮕﯿﺮﯾﻬﺎ و ﺧﺒﺮﻫــﺎ:
اﻣﺮﯾﮑــﺎ ﺣــﻖ دارد ﺳــﻼح
اﺗﻤــﯽ ﺑﮑــﺎر ﺑــﺮد؟ ﺑﻬﺘــﺮ
اﺳــــﺖ اﻣﺮﯾﮑــــﺎ ﺧــــﻮد
ﺑﺠﻨﮕﺪ ﺗﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و:...
٭ اوﺑﺎﻣﺎ از دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺑﮑﺎر ﻧﺒﺮدن
ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﺳﻼح ﻋﺪول ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
 Wدر  ۵آورﯾﻞ  ،۲۰۱۰ﺟﯿﺴﻮن دﯾﺘﺰ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﮐﺘﺮﯾﻦ اوﺑﺎﻣﺎ را در ﺑﺎره ﺑﮑﺎر
ﺑﺮدن ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار
داده اﺳﺖ :دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ را ﺑﺮﺿﺪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻼح را
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﮑﺎر ﺑﺮد .اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻼح را ﺑﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻨﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ او در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ ﺳﻼح را ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﺑﮑﺎر
ﺑﺒﺮد ﮐﻪ درﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮد
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ،
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ اﺗﻤﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﮐﺘﺮﯾﻦ اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان
ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد.

٭ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ:
 Wدر  5آورﻳﻞ  ،2010رو اﺳﺘﻮري
 Row Storyﭘﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ :آﻳﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در ﻓﻜﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ
اﻳﺮان اﺳﺖ؟ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﻣﻴﺰﮔﺮد
ﻓﻮﻛﺲ ﻧﻴﻮز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎران
ﺟﺪﻳﺪ ،در ﺑﺎره ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان اﺳﺖ:
 zﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ،ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ دﻓﺎع
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﻪ از ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻨﻮز ﺳﺎل ﺑﺴﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪه ،ﺑﻪ
اﻳﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ  4آورﻳﻞ ﻓﻮﻛﺲ ﻧﻴﻮز،
ﻛﺮﻳﺴﺘﻮل ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ .او ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻣﻲ دﻫﺪ» :ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺗﻬﺪﻳﺪي
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ و
ﻧﻴﺰ ﻗﻮاي ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان را
در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﻢ .ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ
اﻳﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﻴﻢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ
ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﻢ
ﺗﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ .اﻟﺒﺘﻪ دﻟﻴﻠﻲ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ
ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ
ﺟﺪ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« .
 zﻧﻴﻨﺎ اﻳﺴﺘﻮن ،در ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :آﻳﺎ ﻓﻜﺮ روز ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ
را ﻫﻢ ﻛﺮده اﻳﺪ؟ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
ﺑﺮاي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﻛﻨﺪ .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ
ﻣﺠﺎزات اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان ﺑﺴﻨﺪه ﻛﻨﺪ.

٭ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﺧﻠﺒﺎن
اﯾﺮان ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وزارت
دﻓﺎع اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ:
 Wدر  26ﻣﺎرس  ،2010ﺧﺒﺮﮔﺰاري
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ در 25
ﻣﺎرس ،روﺑﺮت ﮔﻴﺘﺲ ،وزﻳﺮ دﻓﺎع
اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎي ﺑﺪون
ﺧﻠﺒﺎن اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎ در
ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ.
اﻳﺮان ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎي ﺑﺪون ﺧﻠﺒﺎن دارد و
اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ آور اﺳﺖ .زﻳﺮا اﮔﺮ اﻳﺮان
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
و ﻋﺮاق ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻢ دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﻳﻚ
ﻧﻴﺮوي ﻫﻮاﺋﻲ ﻋﺎﻟﻲ دارﻳﻢ .ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ
ﻛﻨﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﻮد،
ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻘﺎط ﺟﻨﮕﻲ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻛﻨﻴﻢ.
اﻳﻦ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻜﺎر روﻧﺪ .ﻣﻦ از آن ﺑﻴﻢ دارم ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻫﻮاﻳﭙﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﻴﺮ
دوﻟﺘﻲ ﺑﻴﺎﻓﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ از آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.
 Wدر ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ،اﺣﻤﺪ وﺣﻴﺪي،
»وزﻳﺮ« دﻓﺎع رژﻳﻢ دو ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎي ﺑﺪون ﺧﻠﺒﺎن را اﻓﺘﺘﺎح
ﻛﺮد .ﺑﻬﻨﮕﺎم اﻓﺘﺘﺎح اﻳﻦ دو ﺧﻂ ﮔﻔﺖ:
اﻳﻦ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎ ﻫﻢ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ و رد
ﻳﺎﺑﻲ دﺷﻤﻦ و ﻫﻢ در ﺣﻤﻠﻪ ،ﻛﺎرﺑﺮد
دارﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :و رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ،

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻘﺮﮔﺴﺘﺮ
را اﺟﺮا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭘﻨﺪاري دﺳﺘﻴﺎر
ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ در ﻧﺎﺗﻮان ﻛﺮدن ﻛﺸﻮر
اﺳﺖ .راﺳﺘﻲ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﺎي اﺳﺘﺒﺪاد
را در ﮔﺮو اﻳﻦ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر از
ﺑﻴﺮون ﺗﺤﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي
و در درون ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻓﻘﺮ روز اﻓﺰون
ﺑﺎﺷﺪ:

ﻓــﺮاردادن ﻣﻐﺰﻫــﺎ و
ﻓﻘﻴﺮ ﻛـﺮدن ﻛﺸـﻮر و
ﻣــــﺮدم  ،ﺑﺨﺸــــﻲ
ازﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺗﺨﺮﻳـــﺐ
ﻧﻴﺮوﻫـــﺎي ﻣﺤﺮﻛـــﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ:
٭ ﭼــﺮا ﺳــﺎﻻﻧﻪ  ۱۸۰۰۰ﺗــﻦ از
ﻣﻐﺰﻫــــﺎ از اﯾــــﺮان )ﮔــــﺰارش
ﺻــــــﻨﺪوق ﺑــــــﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠــــــﯽ
ﭘﻮل(ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟:
 Wدر  30ﻣﺎرس  ،2010ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻴﻮزوﻳﻚ
ﮔﺰارﺷﻲ در ﺑﺎره ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ از اﻳﺮان
اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش
را »ﺧﻮاﻧﺪﻧﻴﻬﺎ« اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ .در
ﺑﺨﺸﻲ از آن ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ
از اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت
داﻧﺸﻮران اﻳﺮاﻧﻲ و ﺑﻮﻳﮋه داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﮕﻼت و
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﭼﻮن ﺗﻮرم ﻣﺰﻣﻦ،
در ﺟﺎ زدن دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻲ ﺑﻨﻴﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر آﺋﻴﻦ ﻣﻨﺪي در ﻛﺸﻮر اﺳﺖ،
روﺑﺮو اﺳﺖ.
اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻛﻔﺎف زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺪﻫﺪ
دﺳﺘﺮﺳﻲ دارﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﻐﻞ دوﻣﻲ ﭼﻮن راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺗﺎﻛﺴﻲ و
ﺧﺮده ﻛﺎﺳﺒﻲ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎي
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪه و
ﺗﺎﺧﻴﺮ در واردات ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻋﻠﻤﻲ ،
وﺿﻊ را ﻣﺸﮕﻞ ﺗﺮ ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺰواي
ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ،
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺸﺮﻳﻪ
»ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ« ﻛﻪ ﻣﺠﻠﻪ
ﺣﺮﻓﻪ اي اﻳﻦ رﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و
اﻏﻠﺐ روادﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در
ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ رد ﻣﻲ ﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮري ،از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
ﺳﺎل  1997داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﻳﻒ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن
در ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
ارﺟﺤﻴﺖ و ﺗﺸﻮﻳﻖ واﻟﺪﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي
ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي رﺷﺘﻪ ﻫﺎي
دﻳﮕﺮي ﭼﻮن ﺣﻘﻮق را ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﺳﺮ
آﻣﺪي داﻧﺸﻮران اﻳﺮاﻧﻲ و داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻲ داﻧﺪ .در ﺟﻮار آن ،داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺮﻳﻒ از روﻧﺪ ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮاري
ﺑﺮاي ورود ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺑﻪ اﻳﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﺎل
ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و  500ﻫﺰار ﺗﻦ از
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در آزﻣﻮن
ورودي ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ده در ﺻﺪ از
ﺳﺮآﻣﺪان آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ورود ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ در
ﺻﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺖ راﻫﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ،ﭼﻮن ﺷﺮﻳﻒ را ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮري ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ،روال
ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ در اﻳﺮان ،ﺑﺎ ﻫﻮش ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮ
اﻧﮕﻴﺰه ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻮﺷﺎﺗﺮﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻛﺸﻮر را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ
ﺳﺮ آﻣﺪي ،ﭼﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﻳﻒ ﻗﺮار
ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﻋﺪه اي دﻳﮕﺮ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻧﮕﻴﺰه
ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻳﻚ ﺗﻦ
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از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮده ﺷﻮد
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ »ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در اﻳﺮان
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﻨﺸﻬﺎي روزﻣﺮه
زﻧﺪﮔﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻫﺴﺘﻴﺪ،
روﻳﺎي ﺗﺮك ﻛﺸﻮر در ﺷﻤﺎ ﺑﺎرور ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻴﻄﻲ
ﺑﻪ ﺳﻮي ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻳﻚ وﺳﻮاس
ذﻫﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ
ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺳﺎﻋﺖ 4
ﺻﺒﺢ از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪارﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ
ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻛﻼس ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻲ
وﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ «
ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎي اﻳﺮان در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ آن ،ﺗﺮاژدي
ﻫﻢ ﻧﺎ ﻣﻴﺪ .ﭼﻮن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﭼﻴﺰي
ﺟﺰ ﺗﺮك ﻛﺸﻮر ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﺷﺪن ﻧﻤﻲ اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ .اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺮاي
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻬﺮه آور
و ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺪي ﺗﻬﻲ ﺷﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ
و ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .راﻣﻴﻦ
ﻓﺮج راد ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
ﺳﺎل  1997داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﻳﻒ ﻛﻪ اﻳﻨﻚ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ”آﻛﻮاﻧﺘﻴﺎ“ در
”ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن وﻟﻲ“ اﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ “
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن در اﻳﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ.
از آن ﮔﺬﺷﺘﻬﺨﺒﻪ ﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان
ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺎري ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﻪ راه
اﻧﺪازﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺨﺸﻲ
از ﺳﻮد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ آن ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﺑﻲ
ﺳﻔﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻳﻜﻲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻘﻴﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ “ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎ ارج ﻣﻲ
ﻧﻬﻨﺪ .در اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻛﺎر ﺷﻜﻨﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎ آزادي ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

٭ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﻮرم در
اﯾـــــﺮان را در ﺳـــــﺎل ۳۲ ،۸۹
درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
 Wدر  16ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89ﺑﻪ ﮔﺰارش
آﻓﺘﺎب ﻧﻴﻮز ،ﺻﻨﺪوقﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﻲ اﻋﻼم ﻛﺮد ،ﻧﺮخ ﺗﻮرم
در ﺳﺎل  1389در اﻳﺮان ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﺮض
ﺣﺬف ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻗﻴﻤﺖ اﻧﺮژي  3ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﺣﺪود  9درﺻﺪ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ  32درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﻴﺪ.
آﻓﺘﺎب ﻧﻴﻮز ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ :ﻣﻘﺎﻣﺎت
دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮاﻛﺰ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ  -ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ را
ﻏﻴﺮﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ و  ...ﻣﻲﺧﻮاﻧﻨﺪ،
اﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪهاي ﺑﻐﺮﻧﺞ روﺑﻪرو
ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻣﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ در آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰارش
ﺧﻮد درﺑﺎره ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ در
اﻳﺮان ،ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﻲ از
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻛﺮدن ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﺮض اﻓﺰاﻳﺶ
ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎي اﻧﺮژي را
 32درﺻﺪ در ﺳﺎل اول ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده
اﺳﺖ.
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻴﺰان ﺟﻬﺶ ﺗﻮرﻣﻲ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ
ﻳﻚﺑﺎره ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي اﻧﺮژي ﭼﻘﺪر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
ﭘﻮل ،ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در آن
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﺳﺎل
 1389ﺑﻪ  32درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل اﻳﻦ ﮔﺰارش
را ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي
دوﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ وزﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد ،رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰي ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ و
ﺷﻨﻴﺪن ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎي آﻧﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻛﺮدهاﻧﺪ.
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٭ در ﺗــــﻮرم ،در ﻣﯿــــﺎن ۲۲۲
ﮐﺸـــﻮر ،اﯾـــﺮان رﺗﺒـــﻪ  ۲۱۶را
دارد:
 Wدر  17ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89ﺳﺎﻳﺖ اﻟﻒ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن را اﻧﺘﺸﺎر داده
اﺳﺖ :در ﺗﻮرم ،رﺗﺒﻪ اﻳﺮان در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﻼدي در ﻣﻴﺎن  222ﻛﺸﻮر
ﺟﻬﺎن 216 ،ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ  6ﻛﺸﻮر
از  222ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺗﻮرﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
اﻳﺮان داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﻴﻼدي  18ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺗﻮرم ﻣﻨﻔﻲ۵ ،
ﻛﺸﻮر ﺗﻮرم ﺻﻔﺮ و  192ﻛﺸﻮر ﺗﻮرم
ﺗﻚرﻗﻤﻲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ
در ﻣﻴﺎن  24ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻨﺪ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  20ﺳﺎﻟﻪ اﻳﺮان ،ﻗﻄﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﺗﻮرم ﻣﻨﻔﻲ  3.9درﺻﺪ واﺟﺪ و ﺑﻪ آن
دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﻛﻪ ﻃﻲ ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻﺗﺮ از  20درﺻﺪ و ﺣﺘﻲ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۵0درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺳﺎل
 2005ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺧﻮد را ﻣﻬﺎر
ﻛﺮده و در آﺧﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻮرم  ۶.۵درﺻﺪي ،در رﺗﺒﻪ
 162ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮرم و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﻳﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ  ٣٠.۵درﺻﺪي و 16.8
درﺻﺪي ،واﺟﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد .در ﺳﺎل  2008ﻛﺸﻮر
ﻋﺮاق واﺟﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ
ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺧﻮد را ﺑﻪ  6.8درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
دﻫﺪ.
ﻃﻲ ﻳﻚ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺛﺒﺎت آﺛﺎر
ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ،اﺷﺘﻐﺎل و
رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺗﻚرﻗﻤﻲ را
ﻫﺪف ﮔﺬاري ﻛﺮده اﻧﺪ

٭ »وزﻳـﺮ« ﮐـﺎر ﻧﻤــﯽ داﻧـﺪ ﺧــﻂ
ﻓﻘﺮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ:
 Wدر  13ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﻳﻠﻨﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺷﻴﺦاﻻﺳﻼﻣﻲ ،وزﻳﺮ ﻛﺎر
دوﻟﺖ دﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد
ﻛﺎرﮔﺮان ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ،ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
ﻧﻤﻲداﻧﻢ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ،اﮔﺮ
ﻣﻴﺰان ﺧﻂ ﻓﻘﺮ را از ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد
ﻛﻢ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ.

٭ ﺣــــــﺪاﻗﻞ دﺳــــــﺘﻤﺰد ۳۰۳
ﻫﺰارﺗﻮﻣــﺎن ﻣﻌــﯿﻦ ﺷــﺪه اﺳــﺖ
ﺣــﺎل آﻧﮑــﻪ ﺑــﻪ ﮐﻤﺘــﺮ از ۵۰۰
ﻫﺰارﺗﻮﻣــــﺎن زﻧــــﺪﮔﯽ ﻣﻤﮑــــﻦ
ﻧﯿﺴﺖ:
 Wدر  ١۵ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89اﻳﻠﻨﺎ ﻗﻮل
ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻘﻮي» ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه« وراﻣﻴﻦ
درﻣﺠﻠﺲ را اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ:ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﺰد  303ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎل  89ﺑﺎ
واﻗﻌﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻴﺴﺖ.
زﻳﺮا ﺑﺎ درآﻣﺪﻛﻤﺘﺮ از  ۵00ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺴﺮﻧﻴﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪدرآﻣﺪ  ۵00ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ
ﻛﻔﺎف ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ را ﻣﻲدﻫﺪﻛﻪ ﻓﺮد
داراي ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎﺷﺪ و
اﺟﺎره ﻧﺸﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

٭ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺣــﺪاﻗﻞ دﺳــﺘﻤﺰد و
ﻓﻘــﺮ ﮐــﺎرﮔﺮان اﯾــﺮان ﺗﻮﺳــﻂ
ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ:

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ؟
 Wدر ﺣﺪود  60درﺻﺪ از ﻛﺎرﮔﺮان
ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي
ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺑﺰرگ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ و
اﺑﺮﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﻛﻪ
50درﺻﺪ از آﻧﺎن در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و
 10درﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎي
ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻜﻮﻧﺖ دارﻧﺪ .ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ
ﻛﺎرﮔﺮان ،در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ،درﻣﺤﻠﻪ
ﻫﺎي ﻛﻢ درآﻣﺪ و ﻓﻘﻴﺮﻧﺸﻴﻦ و ﺑﺨﺶ
اﻧﺪﻛﻲ درﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻧﺪﮔﻲ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ ي
ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺳﻄﺢ
ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد و ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﻓﻘﺮ
ﻧﺴﺒﻲ و ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ
ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺼﺮف  2300ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي و
ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ روش
ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎي دﻗﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي
آﻣﺎري ﭘﻴﭽﻴﺪه دارﻧﺪ .ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر اﻳﻦ
روش ﻫﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن دراﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ ).ﻛﺘﺎب ﻓﻘﺮ در اﻳﺮان ﻓﺮﻳﺒﺮز
رﻳﻴﺲ داﻧﺎ ،ﺳﻌﻴﺪﻣﺪﻧﻲ و ژاﻟﻪ ﺷﺎدي
ﻃﻠﺐ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪي در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ1378،و1388
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺮﻳﺒﺮز رﻳﻴﺲ داﻧﺎ(
در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﻂ ﻓﻘﺮي
ﻣﻲ روﻳﻢ ﻛﻪ درواﻗﻊ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻧﺰدﻳﻚ
ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ و ﺿﺮوري ﺑﺮاي اداﻣﻪ ي
ﺣﻴﺎت ﻋﺎدي در ﺳﻄﺢ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﻢ
در ﺣﺪود 77درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي
ﺷﻬﺮي ﻫﺰﻳﻨﻪ ي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺰﻳﻨﻪ
ي ﻣﺘﻮﺳﻂ دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آن
اﺳﺖ ﻛﻪ 77درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي
ﺷﻬﺮي زﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻧﺴﺒﻲ اﻧﺪ .ﺑﺮآورد
ﺑﺮاي ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ از 17درﺻﺪ
)آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳﺰي( و 32درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي
)ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎد
ﺷﺪه ي ﺑﺎﻻ و ﺣﺘﺎ ۴۵درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﺮآوردﻫﺎي
ﺑﺮﺧﻲ
ﺷﻬﺮي)در
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﻌﺎرف در ﻛﺸﻮر( ﺗﻔﺎوت
دارد.
ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺟﺎ از روش ﺣﺪاﻗﻞ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻛﻨﻴﻢ .درﺟﻪ ي ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ
ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ  10ﺗﺎ 20
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ در درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ،در
ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮار ﻛﺎرﮔﺮي ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ دارد
را ﺑﻪ زﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ
ﻛﺸﺪ .در زﻳﺮ  11ﻗﻠﻢ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺖ روز و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺑﺎ
ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺼﺮف
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮار  4ﻧﻔﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﭘﺪر  ،4۵ﺳﻦ ﻣﺎدر 40
و ﺳﻦ ﻓﺮزﻧﺪان  19و  10اﺳﺖ آورده
اﻳﻢ.
ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮار  4ﻧﻔﺮي ﺑﻪ
ﺗﻮﻣﺎن:
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ :از ﻗﺮار ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ 14000
ﺗﻮﻣﺎن ،ﻫﻔﺘﻪ اي  4ﺗﺎ  ۵ﺑﺎر ﻫﺮ ﺑﺎر ٧۵0
ﮔﺮم ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٧۵600ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه
ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ :از ﻗﺮار ﻫﺮ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي
 4000ﺗﻮﻣﺎن ،ﻫﻔﺘﻪ اي ﻳﻚ ﻣﺮغ ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ ﺑﺎ 16000ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه
ﻧﺎن :ﻫﺮ روز ﻣﻌﺎدل  4ﻳﺎ  ۵ﻋﺪد ﺑﺮﺑﺮي
ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ داﻧﻪ 200
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ 27000در ﻣﺎه
ﺑﺮﻧﺞ :ﺑﻪ ﻗﺮار ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ  2300ﺗﻮﻣﺎن در
ﻫﻔﺘﻪ  4ﺑﺎر ﻫﺮ ﺑﺎر  100ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﻧﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ 14720ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه
روﻏﻦ :ﺑﻪ ﻗﺮار ﻟﻴﺘﺮي  ٢۵00ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﻣﺼﺮف ٣.۵
ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  ٨٧۵0ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﻴﻮه :ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻫﻔﺘﻪ ﻓﻘﻂ  1ﻛﻴﻠﻮ از
ﻗﺮار ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ  ٢۵00ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎ  4000ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه
ﭘﻨﻴﺮ ) اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺷﻴﺮ ﻳﺎ ﻛﺮه و ﻣﺮﺑﺎ( :ﻛﻪ ﻛﻼ
ﻣﻌﺎدل  60ﮔﺮم ﭘﻨﻴﺮ از ﻗﺮار ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ

 ۵٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
ﺷﻮد ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  36000ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه
ﭼﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ :درﻣﺎه  ٧۵0ﮔﺮم ﺑﻪ ﻗﺮار
ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ  8000ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎ  6000ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه
ﻣﺎﺳﺖ ،ﺳﺒﺰي ،ﺳﺎﻻد :ﺳﺮﺟﻤﻊ ﻫﺮ ﻣﺎه
 8000ﺗﻮﻣﺎن
ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ و ﺷﻜﻼت و آب ﻧﺒﺎت :ﻫﺮ ﻣﺎه
ﺟﻤﻌﺎ  2ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  6000ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺿﺮوري ) ﻳﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮي از
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ( :ﻣﻌﺎدل  ۵ﻣﻴﻬﻤﺎن و
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﻣﻌﺎدل
 ۵000ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٢۵000
ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه.
ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ي ﺧﻮراك ﺣﺪاﻗﻠﻲ
ﻛﻪ ﻓﻘﻂ  70اﻟﻲ  80درﺻﺪ از ﺧﻮراك
را ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻣﻌﺎدل 263ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد از ﻗﺮار  66ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي
ﺧﻮراك در ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي دﻫﻚ
ﻫﺎي ﻳﻚ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﻲ درﺻﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ي ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺧﺎﻧﻮار  877ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ
ﺧﺎﻧﻮار ﭘﺲ اﻧﺪازي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﻳﺪاﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮار ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار درآﻣﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ
از 80درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ روﺑﺮوﻳﻨﺪ .ﮔﺮان
ﺷﺪن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ در
ﻛﻨﺎر ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ در
ﻧﺮخ ﺗﻮرم را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ
آﻣﺎري ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮار ﻛﺎرﮔﺮي در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ:
 -1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ دﻫﻚ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ و
ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺿﻊ ﻣﺎدي ﻳﻚ
ﻛﺎرﮔﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﻳﺮان
ﺑﺎﺷﺪ)ﺑﺠﺰ ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺸﺎورزي ،ﻓﺼﻠﻲ
وﺑﻴﻜﺎران( .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  781ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺮاي
ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﻌﺎدل  193ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 -2اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر
)ﻳﻌﻨﻲ  981ﻫﺰار و  ٢۵2ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺣﺪود  20و  24درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ
اﺳﺖ.
 -3درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮان در ﻛﻞ
ﻛﺸﻮر درواﻗﻊ درﺣﺪود 60درﺻﺪ اﻳﻦ
رﻗﻢ و ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺣﺘﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
ﻋﻴﺪي و ﻛﻤﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﺎب و ذﻫﺎب و
ﻏﺬا در ﺣﺪود 42درﺻﺪ اﻳﻦ رﻗﻢ اﺳﺖ.
 -4ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي ﺑﺎﻳﺪ در
ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
ﻧﻴﺰﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ
ﺑﻜﺸﻨﺪ ﻳﺎ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت از ﺷﻤﺎراﻋﻀﺎي
ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ رﺳﺎﻧﺪن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي
 263ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ  193ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﻣﺮﻳﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎردﺷﻮار ،ﭘﺮﻓﺸﺎر ،ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ
زا ،ﺧﻔﻘﺎن آور و ﻧﺎﺷﺪﻧﻲ ،ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﻲ
ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﻛﻮب ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ي ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ.
 -۵اﮔﺮ وﺿﻊ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻴﻜﺎر و دﻫﻚ
ﻫﺎي  1ﺗﺎ  3را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ي
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮار  ۵،4،3ﻧﻔﺮه ،ﻣﻌﺎدل
 3۶۵700ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد106 ،
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﻬﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آن ﺑﻪ
 31ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .واﺿﺢ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ درآﻣﺪي ﻣﻌﺎدل اﻳﻦ رﻗﻢ و
ﺣﺘﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي
ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.
 -6ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻬﺮي ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي
ﻋﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺧﺮﻳﺪ اﻛﺜﺮﻳﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ ).ﭼﻪ رﻗﻢ رﻫﻦ و
اﺟﺎره و ﭼﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﻜﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد (.ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮار ٣۵درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻦ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ
اﻣﺎ در ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي ﻳﻚ
ﺳﻮم آﻧﺎن ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ،از
ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺴﻜﻦ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻳﻚ
ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﻌﺎدل

ﻧﻴﻤﻲ از اﺟﺎره روﺑﻪ رو ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺸﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ ي ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود
18درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ از
ﻫﺰﻳﻨﻪ ي ﻣﺘﻮﺳﻂ  781ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ،
ﻣﻌﺎدل 18درﺻﺪ ﻛﻢ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ رﻗﻢ 640
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ) ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﻓﺮد  158ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(
 -7ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ي ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺴﻜﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮراك در
ﺣﺪود  44درﺻﺪ از درﻳﺎﻓﺘﻲ واﻗﻌﻲ
ﻛﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻋﻀﻮ
واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺎ
۵۶درﺻﺪ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻳﻌﻨﻲ در
ﺣﺪود ٣۵0ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺮان
ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ  ،ﺗﺤﺼﻴﻞ،
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻏﻴﺮﺑﻴﻤﻪ اي ،
ﭘﻮﺷﺎك ،ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل و ...را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ؟ ﻫﻤﻪ ﺗﺮدﻳﺪ دارﻳﻢ.
در واﻗﻌﻴﺖ اﻣﺎ:
 -1درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺎه ﺑﺎ
اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻴﻜﺎر ﻓﺼﻠﻲ و ﻛﺸﺎورزي
ﻣﻌﺎدل  781ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ )ﻛﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮار
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ( ﺑﻠﻜﻪ در ﺣﺪود
470ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
 -2ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ي ﻏﺬا و اﻳﺎب و ذﻫﺎب ﻓﻘﻂ ٣۶۵
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
 -3ﺷﻤﺎر ﺑﻴﻜﺎران ﻛﺸﻮر از 2.7ﻣﻴﻠﻴﻮن
)ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي(
و 4.17ﻣﻴﻠﻴﻮن )ﺑﺮآورد رﻳﻴﺲ داﻧﺎ،
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺎل (1387
و  6ﻣﻴﻠﻴﻮن در دﻳﮕﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﺮآورد
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮورت
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ و ﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﺎك
ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﺗﻔﺮﻳﺢ وﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻴﭻ ﻛﺎرﮔﺮي ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺧﺎﻧﻮار  4ﻧﻔﺮه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  781ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺿﺮب در ) ١.٢۵ﺑﺮاي
٢۵درﺻﺪ ﺗﻮرﻣﻲ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه( درﻳﺎﻓﺘﻲ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  986ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮار  4ﻧﻔﺮه ﻣﻲ
رﺳﺪ .ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺮان ﺟﻮان وﻛﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ
و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮار ﻛﻮﭼﻚ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ
ﻛﻢ 740ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎر
دﻳﮕﺮي از ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻳﺪ رﻗﻢ ﺑﻪ 1.2
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ:
 -1ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران رﻏﺒﺖ ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺪام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦ آن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﮕﺮ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻻ،
ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ و آﻧﻬﻢ
ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺟﻠﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار
ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻴﻜﺎري ﻣﺪام اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ؟ ﺣﺎل ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻟﺰام ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ آن را
ﺑﺮدارﻳﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود .ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺟﻬﺮﻣﻲ وزﻳﺮ ﻛﺎر ﻣﺨﻠﻮع،
ﺑﻴﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﻻ رﻓﺖ.
واﻗﻌﺎ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺳﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
اﺻﻞ رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﺎﺑﻬﺮه وري دروﻧﻲ ﺧﻮد
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎي
ﻓﻮق ﻋﺎدي و ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه دﺳﺖ ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ.
 -2ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺮﺧﻮرداري
اﻧﺴﺎن از ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
ﺳﻜﻮﻧﺘﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻳﻚ ﻣﻘﻮﻟﻪ ي اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮرژواﻳﻲ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ
ﺷﻮد  .آﻧﻬﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻧﺪ و
ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻚ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﺤﻮظ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ.
 -3درﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي واﻗﻌﻲ ﻛﺎرﮔﺮان از ﻃﺮﻳﻖ
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اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،و ﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻮراﻫﺎي
اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎر و ﺧﺎﻧﻪ ي ﻛﺎرﮔﺮ واﻧﺠﻤﻦ
اﺳﻼﻣﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎﻛﻢ ،ﺷﺮﻛﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -4ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺳﻦ  ،ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮار ،ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺎر
ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻳﺎ  4ﮔﺮوه
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻴﻦ  ۶۵0ﺗﺎ  8۵0ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﻪ ﻳﺎ
 4ﮔﺮوه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺪود
 750ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد.
 -۵ﻣﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ،و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺮف ﺧﻮد
ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل و ﻣﻨﻄﻖ رﻳﺎﺿﻲ اﻗﺘﺼﺎد
اﻳﺴﺘﺎده ام ،ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﻮرم ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﮕﺮ
ﻳﻚ ﻳﺎ دو درﺻﺪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺬرا.
 -6اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﺎﺛﻴﺮي
دراﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﻜﺎران ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
 -7دوﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻤﻲ از ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﻳﻲ درﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺻﻼح
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺻﺮف ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﻛﻪ
ﺳﻮدﻫﺎي ﻛﻼن را از آن ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق در دو ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 12ﺗﺎ  ١۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر از اﻳﺮان ﻓﺮار
داده اﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪاﻗﻞ
دﺳﺘﻤﺰد و اﺻﻼح ﺟﺪول دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -8ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ
ﺗﺸﻜﻞ آزاد ،اﻋﺘﺼﺎب و ﺣﻀﻮر
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎرﮔﺮان،
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮق و ﺷﺌﻮﻧﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوي
ﻛﺎر ﭘﺮ ﺗﻼش و ﻣﺤﺮوم ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎﺳﺖ.
 -9اﻣﺎ راه ﺣﻞ اﺳﺎﺳﻲ در ﮔﺬار از اﻳﻦ
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﺴﻢ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد اراده ي ﻛﺎر ﺑﺮاي
ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ.
ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺖ ﻧﻴﺮوي
ﻋﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎر ﻧﻴﺎز دارد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ  ،دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ
ﻛﺎرﮔﺮي و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر
در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻛﺮد.

٭  ۱۱ﺑﺮاﺑـــــﺮ ﺷـــــﺪن واردات
ﮔﻮﺷــﺖ ﺑــﺮ اﺛــﺮ ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻏﻠــﻂ
رژﯾﻢ:
 Wدر  11ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89ﻣﻴﺰان ﻧﻴﻮز
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر
رﺳﻤﻲ ﮔﻤﺮك اﻳﺮان در ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول
ﺳﺎل  1387واردات ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ
ﻛﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  6329ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي اﺷﺘﺒﺎه دوﻟﺖ در
ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از آن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﺳﺎم
آور ﺑﻬﺎي ﺧﻮراك دام در ﺳﺎل ﻣﺎﻗﺒﻞ
آن ،در ﺳﺎل  ،87ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از
داﻣﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻴﺰ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دام
ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در
ﺳﺎل  88ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ
از ﺳﻮي داﻣﺪاران داﺧﻠﻲ واردات
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻳﺎزده ﺑﺮاﺑﺮ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ  70118ﻫﺰار ﺗﻦ
رﺳﻴﺪ.
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺨﺶ ﻋﻤﺪه واردات
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﻳﺮان از ﺑﺮزﻳﻞ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ آن ﻧﻴﺰ
ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دﻳﺪارﻫﺎي
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و دا ﺳﻴﻠﻮا رﺋﻴﺲ دوﻟﺖ
ﺑﺮزﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت و ﻣﺬاﻛﺮات
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺎ دا ﺳﻴﻠﻮا ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎي
وارداﺗﻲ از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﭘﺬﻳﺮش اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮاي ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ.
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان واردات ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،دوﻟﺖ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻬﺎد و
ﻛﺸﺎورزي در اﺧﺒﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ،ﻣﺪﻋﻲ
ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ
ﺷﺪه اﻧﺪ.
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ﺷﻤﺎره  747از  23ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ  5اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1389
٭ ﭘﺎﻻﯾﺸــﮕﺎه ﺑﻨــﺪر ﻋﺒــﺎس را از
ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﯿﻨــﺎ ﻣــﯽ ﮔﯿﺮﻧــﺪ و ﺑــﻪ
ﻗﺮارﮔـــﺎه ﺧـــﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿـــﺎء ﻣـــﯽ
دﻫﻨﺪ:
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺑﻴﻨﺎ ،در
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس واﺣﺪ  26روي
ﻓﺮآورش ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﺮد .اﻣﺎ ﻃﻲ
ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ
دﻓﺘﺮ رﻫﺒﺮي ،ﻗﺮار ﺷﺪ ﭘﺮوژه ﺑﺴﺘﻪ اﻋﻼم
ﺷﻮد.
ﻛﻞ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎ
داده ﺷﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻜﺎر ﺷﺪن
 150ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻨﺎ ﻛﻪ روي
ﭘﺮوژه ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ ﺧﺒﺮ،
ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﻣﺜﻞ ﭘﻤﭙﻬﺎ و ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ،در ﮔﻤﺮك
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ،ﻫﻨﻮز ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻪ ﺗﺎ
ﺣﺎﻻ ﺣﺪود  1ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻫﺰﻳﻨﻪ داﺷﺘﻪ،
دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از ﻣﺪﻳﺮان
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻨﺎ  -ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و وزﻳﺮ
ﻧﻔﺖ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮﻛﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﻤﺶ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺸﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻻن ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺎر ﺑﺮ
روي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس واﺣﺪ 26
ﻣﻌﻠﻖ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺮاي
اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻨﺎ ﺿﺮر ﻧﻜﻨﺪ ،ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺎره
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،را دارد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ.

٭واﮔﺬاری ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدۀ
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ارزش ۱۲۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران:
 Wدر  16ﻓﺮوردﻳﻦ ،ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺮس:
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﺒﺮي و
اﻋﻼمِ ﺳﺮدار ﭘﺎﺳﺪار اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺷﻔﻘﺖ،
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻮﺷﻬﺮ ،دﻫﻬﺎ ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﻲِ آن
اﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  1260ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن و "ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ" ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء -
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران -واﮔﺬار ﺷﺪ.
واﮔﺬاري ﻳﻜﺠﺎي اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﭘﺮوژه
ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ و
ﻣﺸﻜﻮك اﺳﺖ و اﻳﻦ واﮔﺬاري ﻓﻠّﻪ اي
اﻣﻴﺘﺎزﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ" ،ﻋﻴﺪي ﻧﻔﺘﻲ
دوﻟﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺣﺎﻣﻴﺎنِ
ﺧﻮد ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
واﮔﺬاري اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه،
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻣﺠﺮبِ آن اﺳﺘﺎن و ﻫﺰاران
ﺗﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻧﻬﺎ را" ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ رﻛﻮد و
ﺑﻴﻜﺎري و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻴﺮو ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺪه ،ﺟﻤﻠﮕﻲ
از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻓﻠﻪاي ﺳﻔﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻲ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ".
اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮوژه ﻫﺎي راه آﻫﻦ ﺷﻴﺮاز،
ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ،ﺑﺰرﮔﺮاه اﻫﺮم،
ﺑﺮازﺟﺎن ،ﮔﻨﺎوه و دﻳﻠﻢ ،ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻴﻒ
ﮔﻨﺎوه ،ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﻮﺷﻬﺮ ،دﻳﺮ ،زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ
دﻫﻜﺪه داﻧﺎﻳﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻃﺮح آﺑﺨﻴﺰداري ﺟﻢ،
رﻳﺰ ،ﺑﺎﻏﺎن و  ...را ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻌﻬﺪات وزارت ﻧﻔﺖ ذﻛﺮ
ﻛﺮد ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺳﭙﺎه
واﮔﺬار ﻣﻲ ﺷﻮد.

٭ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﯾﺮان در اﺧﺘﯿﺎر
ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن:
 Wدر  17ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89روز آﻧﻼﻳﻦ،
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ» :ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺼﺎر در
ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان« ،اﻳﻦ روزﻫﺎ اﻳﻦ
ﺗﻴﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر از ﺳﻴﻤﺎي
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺼﺎر ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺪل ﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ
"ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻬﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن" و "ﺻﻨﺪوق
ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻗﻮاﻣﻴﻦ" ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻧﻚ
ﺷﺪن را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ .اﻳﻦ

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ؟
ﻣﻮﺳﺴﺎت ،ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺼﺎر
و ﻣﻬﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه
و ﻗﻮاﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺗﻌﻠﻖ دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﻳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺼﻮﺻﻲ 200ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ 35درﺻﺪ از اﻳﻦ
ﻣﻘﺪار در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد .ﺑﺴﻴﺎري از آﮔﺎﻫﺎن اﻗﺘﺼﺎدي
ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪي در ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن را ﺑﻲ ارﺗﺒﺎط
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ ﭼﻮن ﭘﻮل ﺷﻮﻳﻲ وﻓﺮار از
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻲ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ .ﺑﻪ
وﻳﮋه اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ،ﺧﺒﺮي در رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر
ﺑﺤﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺷﻮﻳﻲ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران درﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد
ﻋﺰل ﺷﺪ و ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺗﻜﺬﻳﺐ
ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص
ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد.
zﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ﻃﺒﻖ اﺻﻞ  44دوﻟﺘﻲ
ﺷﺪﻧﺪ وﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي
ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﻣﺠﺎﻟﻲ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻧﻤﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
در ﺳﺎل  77ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻋﻼم
ﻛﺮد و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ
ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﭘﺎرﺳﻴﺎن و اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  80ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ
ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻛﺸﻮر وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺎﻧﻜﺪاري در اﻳﺮان را ﺗﺤﺮك و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ
ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
 zﺑﺎ روي ﻛﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ،ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ وﺿﻮح ﭼﻬﺮه اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ
ﻳﺎﻓﺖ و ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﻤﺒﻞ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،راﻫﺴﺎزي و ﺳﺪ
ﺳﺎزي( وارد ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد وﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر از ﻃﺮﻳﻖ دوﻟﺖ ﭘﻲ
ﮔﻴﺮي ﻛﺮد.
دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻗﺮارﮔﺎه
ﺧﺎﺗﻢ و ﺳﭙﺎه را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻧﻤﻲ ﮔﺬاﺷﺖ و
از ﻣﻮارد اﻳﻦ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ ،ﭘﺮوژه ﻓﺎز
1۵و 16ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ وﻳﺎ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز
از ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم
ﺑﺮد.
اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺳﺮداران ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻫﺎي ﺗﺎزه "ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮوژه ﻫﺎ" ﻛﺎﻓﻲ
ﻧﺒﻮد .ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻮروﻛﺮاﺳﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه
دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻲ را ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ
ﺧﺎﺻﻲ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،دﺷﻮاري ﻫﺎﻳﻲ
ﺑﺮاي ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺮدار ﻗﺎﺳﻤﻲ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ ،ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ "ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ" آﺷﻜﺎرا از ﺳﺨﺘﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه دوﻟﺘﻲ ﺳﺨﻦ راﻧﺪ و
ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي روﺷﻬﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺷﺪ .اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮد ﺗﺎ ﭼﻨﺪي
ﺑﻌﺪ رﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺧﺒﺮ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮراي ﭘﻮل واﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺼﺎر را اﻋﻼم ﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﺪﻳﺪ
اﻧﺼﺎر ﺣﺪود ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ و ﺑﻌﺪ از
ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺻﻨﺪوق ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ
اﻧﺼﺎراﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز
ﻛﺮد و در دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و اﻛﻨﻮن در
ﺷﺮف ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻧﻴﺰ آﻣﺎده
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻬﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺞ،
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده
و ﺑﻪ زودي اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد.
zدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻳﻦ دو ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي
آﻧﻬﺎ در دوﻟﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﮔﺴﺘﺮش
ﻳﺎﻓﺘﻪ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ

ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء و ﺑﻨﻴﺎد ﺗﻌﺎون
ﺳﭙﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ.ﺳﺎﻳﺖ دوﻳﭽﻪ
وﻟﻪ در ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻮي
)اﻗﺘﺼﺎد دان( ﻧﻮﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ روي ﻛﺎر
آﻣﺪن دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﺳﭙﺎه ﺑﺮ ارﻛﺎن اﻗﺘﺼﺎدي وﺟﻮد دارد.
اﺻﻞ  44ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ داﻳﺮ ﺑﺮ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان اﺳﺖ اﻣﺎ
اﺟﺮاي آن ،ﺳﻴﻄﺮه ﺣﻜﻮﻣﺖ و دوﻟﺖ
ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺻﻮري اﺟﺮا ﺷﻮد
اﻣﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ.
 zﭘﻮل ﺷﻮﻳﻲ ﺳﭙﺎه در ﺑﺤﺮﻳﻦ:ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت روز ﺳﻮم ﻓﺮوردﻳﻦ،
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺒﺮ از ﺑﺎزداﺷﺖ
و ﻋﺰل وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺤﺮﻳﻦ دادﻧﺪ؛ ﻋﻠﺖ
اﻳﻦ اﻗﺪام ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ رﺟﺐ ﺑﺎ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻮل ﺷﻮﻳﻲ
ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه از
ﻋﻠﻲ ﺟﻨﺘﻲ ﺳﻔﻴﺮ اﻳﺮان در ﻛﻮﻳﺖ و
ﻓﺮزﻧﺪ آﻳﺖ اﷲ ﺟﻨﺘﻲ دﺑﻴﺮ ﺷﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪ اﻣﺎ ﺣﺴﻴﻦ
اﻣﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻴﺎن ،ﺳﻔﻴﺮ اﻳﺮان در ﺑﺤﺮﻳﻦ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در ﭘﺮوﻧﺪه
ﭘﻮلﺷﻮﻳﻲ وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺤﺮﻳﻦ ﻧﻘﺸﻲ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

٭ ﺑﺴـــــــﯿﺞ ،ﺻـــــــﺎﺣﺐ ۳۰۰
ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮه ای ﻣﯽ ﺷﻮد:
 Wدر  ۱۵ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﭘﯿﮏ اﯾﺮان ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر اﺻﻨﺎف
و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮐﻨﻮن ۹
ﺷﺒﮑﻪ زﻧﺠﯿﺮهای ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ در
ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺰ ۳۰۰
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ داﯾﺮه
ﺷﺒﮑﻪ زﻧﺠﯿﺮهای ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ در
ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

٭ ﭼـــﯿﻦ  ۴۰ﺗـــﺎ  ۵۰درﺻـــﺪ از
واردات ﻧﻔﺖ ﺧـﻮد از اﯾـﺮان را
ﮐـــﺎﻫﺶ داده اﺳـــﺖ و ﺑـــﺰرگ
ﺗـــﺮﯾﻦ ﺷـــﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘـــﯽ ﻫﻨـــﺪ،
واردات ﻧﻔــــــﺖ از اﯾــــــﺮان را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و ژاﭘـﻦ ﻧﯿـﺰ
از اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺧﺮد:
 Wدر  12ﻓﺮوردﻳﻦ  ،88ﺑﻪ ﮔﺰارش
رادﻳﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻨﺪي
"روﻟﻴﺎﻧﺲ" ﻗﺮار داد ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
از اﻳﺮان را ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ 2010
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه
اﻓﺰوده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ از ﻣﺎه ﻓﻮرﻳﻪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن از اﻳﺮان ﻧﻔﺖ وارد ﻧﻜﺮده
اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﻣﻴﻼدي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻔﺘﻲ روﻟﻴﺎﻧﺲ  90ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
از ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪاري
ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻨﺪي و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻣﻮرد
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺧﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ روﻟﻴﺎﻧﺲ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ
اراﺋﻪ ﻧﺪاده اﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻴﺎن دو ﻃﺮف ﻗﺮارداد را
اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻬﺎي ﻧﻔﺖ اﻋﻼم ﻛﺮده
اﻧﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ اﻋﻼم ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ و
ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺎزات
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﻟﻴﻞ
دﻳﮕﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻨﺪي روﻟﻴﺎﻧﺲ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
 Wدر  17ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89اﻳﺴﻨﺎ ﮔﺰارش
ﻛﺮده اﺳﺖ :ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،رﺋﻴﺲ
اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮآوردهﻫﺎي
ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ اﻳﺮان از اﻗﺪام

ژاﭘﻦ در ﻛﺎﻫﺶ واردات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از
اﻳﺮان ﺧﺒﺮ داد.
 zﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﭼﻴﻦ و ﻫﻨﺪ ﻧﻴﺰ اﻋﻼم
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ واردات ﻧﻔﺖ ﺧﻮد از
اﻳﺮان را ﻛﺎﻫﺶ داده اﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎي رﺳﻤﻲ ،ﭼﻴﻦ در
دو ﻣﺎه اول  2010ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ
 2009ﻣﻴﻼدي 40 ،درﺻﺪ واردات ﻧﻔﺖ
ﺧﻮد از اﻳﺮان را ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ.
 zرﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ
اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ ،ﻫﻨﺪ و ژاﭘﻦ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻣﻴﺰان
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده
و ﻧﮕﺮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺧﺒﺮ ﻣﻲدﻫﺪ
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ
ﭼﻴﻨﻲﻫﺎ روزاﻧﻪ  50درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺷﺮﻛﺖ رﻳﻼﻳﻨﺲ
ﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه
ﻧﻔﺖ دﻧﻴﺎﺳﺖ دﻳﮕﺮ از اﻳﺮان ﻧﻔﺖ ﻧﻤﻲ
ﺧﺮد.
 zﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ،آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲﻫﺎ ،از زﻣﺎن ﺑﻮش،
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﻨﻲﻫﺎ را
راﺿﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﺮان از
ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﺨﺮﻧﺪ .و در ﻛﺎر
راﺿﻲ ﻛﺮدن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﭼﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻫﺮ
ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻴﻦ ﻣﺬاﻛﺮه ﻛﻨﺪ،
ﺑﺮاي ﭼﻴﻦ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﻳﻮان ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﻛﻨﻮن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .ﻛﺸﻮري ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي اﺳﺖ ،ﺳﻌﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮي ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژياش ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﻮع ﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﭼﺎر
ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺸﻮد .در ﻛﻨﺎر اﻳﻦﻫﺎ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ
ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻔﺖ از اﻳﺮان را
ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ.

٭ رﮐــﻮد اﻗﺘﺼــﺎدی و اﻧﺘﻘــﺎل از
ﺑﻮدﺟـــﻪ ﻋﻤﺮاﻧـــﯽ ﺑـــﻪ ﺑﻮدﺟـــﻪ
ﺟــــﺎری و در اﺧﺘﯿــــﺎر ﺳــــﭙﺎه
ﮔﺬاﺷــــﺘﻦ ﺑﻮدﺟــــﻪ ﻋﻤﺮاﻧــــﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر را ﺑـﺎز ﻫـﻢ
ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ و ﻧﺎﺗﻮان ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
 Wدر  16ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﻳﻠﻨﺎ :اداﻣﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﻛﻮد در اﻗﺘﺼﺎد،
ﺟﺬب ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﻲ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ  .ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎل  89ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ،دوﻟﺖ ﺣﺪود 31
ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﻲ در
اﺧﺘﻴﺎر دارد ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﻳﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ،اﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﺟﺎري
اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﭼﻨﻴﻦ
اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ  88ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ
اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ” ب “ ﻣﺎده واﺣﺪه
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ،دوﻟﺖ اﺟﺎزه دارد ﺗﺎ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮحﻫﺎ ﺗﺎ 20
درﺻﺪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺟﺎري ﺣﺎﻛﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻲ در ﺳﺎل ﺟﺎري
ﻧﻴﺰ دور از ذﻫﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﻟﺖ 22
ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﻲ در
اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد و
ﮔﺰارشﻫﺎي رﺳﻤﻲ آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺎه  88از ﺟﺬب ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ ،ﻋﻤﻠﻜﺮدي در ﺣﺪود  15ﻫﺰار
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ 7
ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﻲ
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ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺟﺎري دوﻟﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ 60
درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﻲ  89در راﺳﺘﺎي
روﻧﻖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ
ﻣﺼﻮﺑﺎت اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺣﺎل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎري ﻧﻴﺰ رﻛﻮد اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و آﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه،
ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺟﺎري دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻴﺮوﻫﺎي

ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﻧﺎﺗﻮان ﻛﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺮ
ﻛﺮدن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻴﺒﻬﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد:

ﻓﻬﺮﺳــــﺖ اﺳــــﺎﻣﻲ
اﻋﻀﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﻛـﻪ از
رﻫﮕـــﺬر اﺳـــﺘﺒﺪاد
ﻣﻼﺗﺎرﻳــﺎ ،از اﻧﻘــﻼب
ﺑــﺪﻳﻦ ﺳــﻮ ،ﺗﺸــﻜﻴﻞ
ﺷﺪه اﻧﺪ – 3
تقی گنجی – رسول – از اعضای باند
اقتصادی نظام واليت مافياھا ،ھمکار آيت
ﷲ يزدی – آيت ﷲ شرعی و- ...مدير
عامل شركت توليدی الستيك دنا  -رئيس
ھيات مديره گروه توليدی مھرام  -رئيس
ھيات مديره شركت سرمايه گذاری ملت -
عضو ھيات مديره شركت صنعتی مينو -
عضو ھيات مديره كربی سيمرغ  -موسس
 ٣۴شركت سرمايه گذاری در صنايع
توليدی و صنعتی  -عضو ھيات مديره
شركت سرمايه گذاری صنايع ايران -
عضو ھيات نمايندگان در اتاق بازرگانی
تھران و ايران  -موسس و عضو ھيات
مديره بانك خصوصی كارآفرين )با
سرمايهای معادل  ٣۴ميليارد تومان(-
عضو ھيات رئيسه اتاق بازرگانی ايران و
بلژيك  -عضو ھيات رئيسه اتاق اكو -
عضو ھيات رئيسه اتاق ايران و انگليس -
عضو اتاقھای مشترك ايران و ايتاليا -
ايران و آلمان ...و مديران عامل ۵۴
شركت توليدی  ٧ -شركت بازرگانی،
خدماتی ،بانك و بيمه با  ١٢۵٠٠نفر
پرسنل در داخل كشور و  ١٢شركت
توليد ،بازرگانی و خدماتی در امارات
متحده عربی ،آلمان ،انگليس ،آمريكا و
ژاپن كه در زمينهھای گوناگون مالی و
صنعتی فعاليت میكند.
تقی گنجی – سارا ،شرکت شيميايی رازی-
شركت مجتمع صنعتی كردستان -شرکت
ارتاويل تاير و شرکت نوين مشعل از
اعضای باند اقتصادی نظام واليت مافياھا.
تقی گنجی  -محمد رضا ،شرکت شيميايی
رازی -شركت مجتمع صنعتی كردستان از
اعضای باند اقتصادی نظام واليت مافياھا.
تقی گنجی – مھدی سعيد ،شرکت شيميايی
رازی -شركت مجتمع صنعتی كردستان از
اعضای باند اقتصادی نظام واليت مافياھا.
تقی گنجی – کريم مسعود ،شرکت
شيميايی رازی  -شركت مجتمع صنعتی
كردستان از اعضای باند اقتصادی نظام
واليت مافياھا.
تمدن – حاج محمد باقر ،از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
تمدن – معاون رئيس جمھور احمدی نژاد
– نماينده مجلس.
تميزی – عليرضا ،سردار سپاه از
فرماندھان سپاه پاسداران.
تھرانی  -رضا ،از اعضای باند سرکوب
در ﺻﻔﺤﻪ 11
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ھای خيابانی و گروه فدائيان ناب
محمدی – نواب – از دوستان سعيد
امامی و داوود واقفی.
تھرانی  -صادق ،از نيروھای ويژه در
وزارت اطالعات.
تھرانی – رضا ،از نيروھای وزارت
اطالعات.
تھرانی – علی اکبر ،از نيروھای وابسته
به باند امنيتی نظام واليت در دھه شصت.
تھرانی  -علی اکبر ،از نيروھای اطالعات
در دھه شصت.
تھرانی – مصطفی ،پرسنل اداره کل
اطالعات استان خراسان ،مسئوليت امنيت
آن اداره کل.
توانا  -مسعود ،مدير کل عملياتی حوزه
اروپای غربی ،عضو محفل قتلھای
زنجيره ای.
تورانی  -اعال  ،دکتر ،وابسته به باند
سرکوب ھای خيابانی که در بسياری از
درگيری ھا دخيل بود.
توسلی زاده – محمد رضا ،نماينده مجلس
واز گروه  ٩٩نفر.
توقی – سيد رضا،حجت السالم ،جامعه
روحانيت مبارز .
توکل – حاج حيدر ،از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
توکلی – معاون پارلمانی وزير فرھنگ و
ارشاد اسالمی.
توکلی – احمد ،رئيس مرکز پزوھشھای
مجلس از دادياران سابق دادگاه انقالب و
از جنايتکاران به نام.
توکلی – از مسئولين زندان قزلحصار.
وی مسئول تدارکات و شکنجه بود.
توکلی – رحيم آيت ﷲ – سخنران حزب
ﷲ بابل.
توکلی – کاووس ،فرمانده سپاه در مالير،
سردار سپاه.
توکليان – احمد ،از نيروھای سرکوب
ھای خيابانی.
تويسرکانی -حجت االسالم ،از نيروھای
وابسته به باند رسانه ای نظام واليت.
تويسرکانی -حجت االسالم ،رئيس کل
دادگستری استان کرمان.
تيزمغز – حسن ،داديار دادسرای انقالب
اسالمی آبادان سال .۵٩
تيموری – عباس ،پاسدار زندان در
بخش کارگاه که بعد به مسئوليت در اين
بخش رسيد.
ثانی – از نيروھای امنيتی و تروريستی
وزارت اطالعات ،نماينده فعلی سبزوار.
ثبتی – عباس ،از مداحان باند سرکوب
ھای خيابانی نظام واليت.
ثقفی – حجت االسالم ،از نيروھای وابسته
به باند سياسی نظام واليت مافياھا و
عضو گروه آبادگران جوان.
ثقفی – حجت االسالم ،از اساتيد موسسه
آموزشی امام خمينی.
ثقفی داديار ،ناظر زندان گرمسار.
ثمری – علی ،حجت االسالم ،از نيروھای
وابسته به باند رسانه ای نظام واليت.
جاريانی – مھدی ،نماينده بخش صنعت،
عضو ھيأتمديره توليد مواد اوليه
داروپخش و تولی پرس و از بزرگان
صنعت شويندهھا.
جاسبی – عبدﷲ ،دبير حزب جمھوری
اسالمی ،رييس دانشگاه آزاد ،از اعضای
باند سياسی – امنيتی ،شوھر خواھر
عباسپور نماينده مجلس.
جامه دار پور -از فعالين انجمن حجتيه در
خوزستان.
جان آقايی – از نيروھای وابسته به باند
سياسی نظام واليت مافياھا می باشد و
عضو گروه جامعه اسالمی مھندسين.
جانثاری -زندانبان زن ،زندانبان زندان
اصفھان.
جانلو – از سرداران سياسی – نظامی باند
نظامی ،سردار سپاه.
جاھد – سردار سپاه ،از فرماندھان سپاه
پاسداران.
اسماعيل ،عضو حزب
جبارزاده -
کارگزاران از اعضای باند سياسی و
اقتصادی.
جباری  -سيدصابر،حجت االسالم ،از
مرتبطين به قوه قضاييه.
جباری – جالل ،از نيروھای وابسته به
باند اطالعات خارجی در فرانسه.
جباری – فاطمه ،زندانبان زندان اوين و
عضو باند نظامی سپاه پاسداران.

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ؟
جزايری ،حجت االسالم ،از نيروھای
وابسته به باند رسانه ای نظام واليت.
جزايری – سيد مسعود ،سخنگوی سپاه
پاسداران.
جعفر زاده – سليمان ،نماينده مجلس،
عضو باند نظامی ،سردار سپاه.
جعفر قلی – ناصر ،مدير کل زندانھای
استان فارس.
جعفر زاده ،پرسنل معاونت امنيت ،شاغل
در اداره عمليات آن معاونت ،مشارکت در
قتل فروھر و ھمسرش.
جعفری  -آقامير ،محمدعلی از فرماندھان
سپاه پاسداران ،سردار سپاه.
جعفری  -فتحﷲ ،از فرماندھان سپاه
پاسداران ،سردار سپاه.
جعفری – محمد ،از نيروھای اطالعات در
ترورھای خارج از کشور ،متھم به شرکت
در ترور قاسملو.
جعفری – محمد علی عزيز ،فرمانده سپاه
پاسداران ،سردار سپاه.
جعفری از فرماندھان سپاه پاسداران-
سردار سپاه.
جعفری – رضا ،معاون قضايی دادستان
کل تھران.
جعفری جلوه – از مديران شبکه ھای
صدا و سيما ،عضو باند رسانه ای.
جعفری مير – محمد علی ،سردار سپاه.
جعفريان – رسول حجت االسالم ،رئيس
کتابخانه مجلس شورای اسالمی ،از
اعضای باند رسانه ای نظام واليت
مافياھا.
جاللی – احمد – رييس سابق کتابخانه
مجلس شورای اسالمی
جاللی  -حميد ،پرسنل معاونت امنيت،
اداره کل طرح و بررسی )مسئول سابق
کارگزينی امنيت( ،عضو باند ترورھای
خارجی.
و
داخلی
جاللی – سردار سپاه ،مسئول سازمان
پدافند غيرعامل کشور.
جاللی – مسعود ،از نيروھای وابسته به
باند اطالعات خارجی مستقر در فرانسه.
جاللی جعفری  -رشيد ،از معاونين
وزارت اطالعات .عضو کميسيون امنيت
مجلس.که سالھا در وزارت اطالعات
مشغول به کار بود .
جاللی خمينی – حجت االسالم ،نماينده
مجلس دور اول ،از حکام شرع و از
اعضای باند سياسی – قضايی نظام واليت
مافياھا.
جاليی پور – حميد ،از نيروھای وابسته
به باند سياسی – نظامی نظام واليت که از
سال  ٧۵وارد گروه به اصطالح اصالح
طلبان شد ولی حاضر به توبه و افشای
گذشته خود نيست.
جليل زاده – رسول ،نماينده ولي فقيه در
سپاه استان آذربايجان شرقی.
جليلی – سعيد ،از وابستگان به باند
اطالعاتی و امنيتی و باند سياسی .وی
سالھا در بيت رھبری و درکنار اکبر
واليتی در بخش مشورتی رھبری قرار
داشت و بعدھا به عنوان سخنگو و دبير
شورای امنيت کشور منصوب شد.
جليلی  -سيد رضا ،از نيروھای اطالعاتی
– نظامی.
جليلی – سيد رضا ،سرھنگ سپاه
پاسداران ،عضو باند کبير ،عضو مافيای
فساد مالی و اخالقی.
جمالی – مدير عامل بانک رفاه ،حراست
بانک کشاورزی باند اقتصادی.
جمشيدی – علی اکبر ناطق نوری ،از
حکام شرع دادگاھھای انقالب و از باند
سياسی – امنيتی.
جمشيدی – احمد ناطق نوری – نماينده
چندين دوره از شھر نور و رييس
فدراسيون بوکس.
جمشيدی – حجت االسالم -.از نيروھای
وابسته به باند قضايی نظام واليت مافياھا.
جمشيدی – مديرکل وزارتی علوم و فن
اوری
جمشيدی  -محمد حجت االسالم  -از باند
قضايی.
جمعهاي -قائم مقام خبرگزاری جمھوری
اسالمی و رييس دفتر کردان ،در صداو
سيما از اعضای انصار حزب ﷲ.

علی فرزند آيت ﷲ جنتی ،از
جنتی
اعضای موثر و حامی باند سرکوب ھای
خيابانی.
جنتی – احمد ،از سران نظام واليت و
حاکم شرع دادگاھھای انقالب ،عضو
برجسته نظام واليت در باندھای سياسی –
اقتصادی – امنيتی – قضايی ،نماينده
شورای نگھبان دور اول ،رئيس ستاد امر
به معروف و نھی از منکر ،رئيس ستاد
تبليغات اسالمی ،سخنگوی شورای
نگھبان رھبری ،نماينده رھبری در
دانشگاھھا ،از اعضای جنايتکار باند ھای
سياسی -قضايی – امنيتی ،پدر معنوی
انصار حزب ﷲ ،بانی و مسئول حمالت به
دانشگاھھا و مردم در خيابانھا ،عامل
حذف بسياری از کانديداھای آزاديخواه در
انتخابات مجلس ،حاکم شرع دادگاھھای
انقالب و از عوامل موثر در کودتای سال
 ۶٠و اعدامھای سال .۶٧
جنگروی – از فرماندھان نيروی انتظامی،
سردار سپاه.
جھانگير – اصغر رئيس حفاظت اطالعات
قوه قضاييه ،عضو باند اطالعاتی.
اسحاق ،عضو حزب
جھانگيری -
کارگزاران از اعضای باند سياسی –
اقتصادی .
جھانديده – احسان ،مشاور رييس دفتر
رياست جمھوری.
جھانی محمد ،از مديران صدا و سيما و
مدير سراسری فرھنگ سابق ،عضو باند
رسانه ای مافياھا.
جھانی – شھرام ،مسئول امر به معروف
و نھی از منکر حوزه ادارات.
جھرمی  -سيد محمد علينقی ،وزير کار و
عضو وزارت اطالعات.
جھرمی – برادر علينقی رئيس سابق
خانه کتاب ايران در دوره احمدی نژاد.
جواد زاده – حسين ،از نيروھای
جاسوسی در خارج از کشور وابسته به
باند امنيتی – اطالعاتی.
جوادی حسن -از اعضای باند ترورھای
خارج از کشور و از ياران نيروھای
مستقر در قرار گاه علويه در المان.
جوادی – سيد محمد از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
جوادی املی عبدﷲ آيت ﷲ ،از مسئوالن
شورای عالی قضايی در دھه شصت.
جوادی ،خانم معاون رئيس جمھور و
رئيس سازمان محيط زيست ،فرزند
اسماعيل واعظ جوادی املی برادر آيت ﷲ
جوادی املی است .
جوادی املی – اسماعيل ،واعظ جوادی
املی ،برادر آيت ﷲ جوادی املی و پدر
خانم جوادی ،معاون رييس جمھور.
جوانفکر – علی اکبر ،مشاور الھام،
مشاور رئيس جمھور ،باند رسانه ای.
جوانی يدﷲ – سردار سپاه ،رئيس اداره
سياسی ستاد مشترک سپاه پاسداران،
عضو باند نظامی واليت مافياھا.
جواھری حجت االسالم ،از وابستگان به
قوه قضاييه رييس تحقيقات قضايی.
جواھری پور  – -عضو شورای
سرپرستی و نظارت صدا و سيما.
جواھريان  -معاون اداری و مالی ھيات
موتلفه.
جواليی  -عبدالحميد ،از اعضای باند
سرکوب ھای خيابانی و گروه فداييان ناب
محمدی – نواب از دوستان سعيد امامی و
داوود واقفی عضو اطالعات.
جواليی – سيد اسدﷲ ،از ياران الجوردی
و معاون وی در دادستانی انقالب و اعدام
مبارزان.
جواليی  -سيد مھدی – رييس جوانان
ھيات موتلفه ،از اعضای باند سرکوب
ھای خيابانی و دانشجويی.
جوھری فرد – حاجی مھدوی ،از دوستان
الجوردی ،از روسای زندانھای ايران و
عضو مافيای قضايی.
جيم ـ دال جوانشير ،عضو ارشد معاونت
عمليات،عامل ترور مصطفی چمران.
چاووشی – حميد ،رئيس سازمان قضايی
نيروھای مسلح کرمانشاه.
چگينی گلزاده مسعود ،فرمانده بسيج
وزارتخانه ھا و ادارات.

چھار دولی – از نيروھای اطالعات در
ھمدان.
چمران – مھدی ،رئيس شورای شھر
تھران ،از اعضای باند امنيتی – سياسی
– نظامی ،سردار سپاه.
چوپان رمضان ،زندانبان و شکنجه گر
زندان اوين.
حائری زاده – حجت االسالم ،از نيروھای
وابسته به باند رسانه ای نظام واليت.
حائری زاده – حجت االسالم ،از
وابستگان به باند قضايی نظام واليت.
حائری زاده – حجت االسالم ،از
وابستگان به قوه قضاييه و مصباح يزدی.
حائری شيرازی  -محمدصادق از امامان
جمعه و حکام شرع شيراز.
حائری شيرازی  -محمد طاھر – شجاع
الدين  ،فرزند آيت ﷲ حائری شيرازی،
ھمسر خانم رضا زاده.
حائری شيرازی  -محمد حسين شھاب
الدين ،داماد احمد توکلی ،فرزند ايت ﷲ
حائری شيرازی.
حائری شيرازی  -حسام الدين ،داماد
يراق طاليی رئيس صدا و سيمای استان
فارس فرزند آيت ﷲ حائری شيرازی.
حائری شيرازی  -نظام الدين ،فرزند آيت
ﷲ حائری شيرازی ،ساکن اتريش ،داماد
لنسرکمونيست مسلمان شده
حائری شيرازی – علی ،دانشجوی
دانشگاه آزاد ،فرزند آيت ﷲ حائری
شيرازی ،داماد احمد نجابت.
حاج اکبر  -از مداحان باند سرکوب ھای
خيابانی نظام واليت.
حاج حيدر  -از مداحان باند سرکوب ھای
خيابانی نظام واليت.
حاج قربان  -از مداحان باند سرکوب ھای
خيابانی.
حاجی بابايی – حميد رضا – نماينده
مجلس از ھمدان ،عضو باند سياسی نظام
مافياھا.
حاجی بخشی ،از فرماندھان باند سرکوب
ھای خيابانی.
حاجی کاظم ،رئيس زندان گوھردشت،
دخيل در قتل حجت زمانی.
حبيبی – حاج يونس ،از باند سرکوب ھای
خيابانی نظام واليت.
حبيبی – حسن ابراھيم ،نماينده مجلس،
معاون اول رئيس جمھور ،کانديدای حزب
جمھوری اسالمی در اولين انتخابات
رياست جمھوری ،وزير دادگستری نظام
واليت در دھه اول ،از اعضای باند
سياسی نظام واليت مافياھا.
حبيبی – محمد نبی – از سران سياسی و
اقتصادی مافيای نظام ،از رھبران موتلفه
اسالمی.
حجاريان  -سعيد ،از بانيان وزارت
اطالعات ،از اعضاء رھبری حزب
مشارکت و اصالح طلب.
حجازی حسين زاده محمد ،سردار سپاه،
فرمانده قبلی نيروی بسيج.
حجازی  -سيد جواد ،از نيروھای اطالعات
در ھمدان.
حجازی – فخرالدين ،از نيروھای
اطالعات در دھه شصت ،نماينده مجلس و
پاچه خور نظام واليت.
حجتی کرمانی – محمد جواد ،نماينده
مجلس دور اول او بعدھا اصالح طلب
شد.
حداد زاده – از اعضای وابسته به باند
اقتصادی و از برجسازان معروف و
وابسته به باند فاسد ھاشمی رفسنجانی.
حداد عادل – غالمعلی ،عضو شورای
سرپرستی و نظارت صدا و سيما ،دوره
ای رئيس مجلس ،نماينده مجلس و عضو
از اعضای باند
فرھنگستان زبان،
سياسی – امنيتی سرکوب ھای خيابانی –
اقتصادی نظام واليت.
حداد عادل – فريد الدين ،سردبير نشريه
ھمشھری جوان.
حداديان – حاج محمد حسين ،از مداحان
باند سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
حداديان – سعيد ،از مداحان باند سرکوب
ھای خيابانی نظام واليت.
حسنی – از نيروھای دادستانی و رييس
دادگستری در سال شصت.
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حسن زاده املی – حسن – امام جمعه بابل
در ابتدای انقالب .
حسنی – -جالل پاسدار کميته زندانھای
اروميه.
حسنی – از دادياران رندان اوين که در
جنايات بسياری شرکت داشت.
حسنی  -از مداحان باند سرکوب ھای
خيابانی نظام واليت.
حسنی – غالمرضا ،حجت االسالم ،نماينده
دور اول اروميه و امام جمعه اين شھر.
حسينی  – -از نيروھای رسانه ای وزارت
اطالعات.
حسينی – نماينده مجلس از زابل ،باجناق
حسن کامران عضو باند امنيتی و سياسی.
حسينی  -از نيروھای نظامی -اطالعاتی
مرتبط با بخش خارجی.
حسينی – سيد جالل ،نايب رييس
کميسيون اقتصادی مجلس.
حسين پناه  -علی ،از بخش رسانه ای
وزارت اطالعات.
حسين پور مير غفاری ،حسين موسوی
تبريزی ،حاکم شرع دادگاھھای انقالب
تبريز سال .۵٩دادستان انقالب تھران و
عامل صدھا اعدام مبارزان.
حسين راحيل – عباس ،از نيروھای
نھضتی سپاه پاسداران و عضو باند
ترورھای خارجی در جريان ميکونوس از
لبنان.
حسين زاده – احمد،از اعضای فرماندھی
گروه انصار حزب ﷲ.
حسين زاده – از روسای زندانھای ايران
و عضو مافيای قضايی.
حسين زاده – محمد حجت االسالم ،از
وابستگان به باند قضايی نظام واليت.
حسين زاده – مھدی حجت االسالم،
مسئول انصار حزب ﷲ گرگان.
حسينی – حجت االسالم  ،از وابستگان
به باند قضايی – سياسی نظام واليت
مافياھا ،عضو گروه جمعيت وفاداران به
انقالب اسالمی.
حسينی – جھانگير ،از نيروھای
جاسوسی در خارج از کشور وابسته به
باند امنيتی – اطالعاتی.
حسينی – حجت االسالم – فرزند نورالدين
شيرازی ،از اعضای باند سرکوب ھای
خيابانی و قضايی نظام واليت مافياھا.
حسينی – سليمان ،از نيروھای جاسوسی
در خارج از کشور وابسته به باند امنيتی
– اطالعاتی.
حسينی – سيد شمس الدين ،وزير اقتصاد
و دارايی دولت.
حسينی – سيد علی اکبر حجت االسالم،
نماينده مجلس.
حسينی – سيد مجتبی ،از سخنرانان
مراسم انصار حزب ﷲ.
حسينی – سيد محسن ،از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
حسينی – معاون پارلمانی وزير علوم و
فن آوری.
حسينی بوشھری -سيدھاشم حجت
االسالم ،از مرتبطين قوه قضاييه.
حسينی خامنه ای –سيد ميثم – فرزند
رھبر معظم انقالب از عوامل باند سرکوب
ھای خيابانيو اقتصادی .
حسينی خامنه ای – سيد محمد ،برادر
رھبرانقالب که از ابتدای انقالب در
مقامات سياسی حضور داشت و سالھای
اخير وارد باندھای رسانه ای اين نظام
شده است ،نماينده مجلس ،عضو گروه
 ٩٩نفر .
حسينی خامنه ای – سيد علی" آيت ﷲ"
رھبر انقالب ،ولی مطلقه و عامل کليه
جنايات در ايران.
حسينی خامنه ای – سيد مجتبی فرزند
رھبر معظم ،از سران دخيل در ترورھای
سياسی و سرکوب ھای خيابانی و باند
اقتصادی .داماد حداد عادل.
حسينی خامنه ای – سيد مسعود ،فرزند
مقام معظم رھبری و از اعضای باند
امنيتی ،داماد آيت ﷲ خرازی و شوھر
خواھر صادق خرازی.
حسينی خامنه ای– سيد مصطفی ،فرزند
مقام معظم رھبری و از اعضای باند
اقتصادی ،شريک در بی ،ام ،و ،و
آپارتمان سازی در کشورھای افريقايی با
سيد محمد شريف مھدوی.
حسينی خامنه ای – سيد ھادی جحت
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االسالم ،برادر رھبری ،از نيروھای
امنيتی – اطالعاتی و بازجو در دھه
شصت.
حسينی سيرجانی – سيد احمد ،نماينده
مجلس ،ازگروه  ٩٩نفر.
حسينی  -مظفر– از نيروھای اطالعات و
مجری قتل ھای گرگان.
حسينی نژاد – سيد مھدی ،نماينده
مجلس ،از گروه  ٩٩نفر .
حسينيان  -روح ﷲ خسرو خشخو حجت
االسالم ،از قضات وزارت اطالعات و قوه
قضاييه ،نماينده فعلی مجلس.
حشمت پور – حجت االسالم ،از نيروھای
وابسته به باند رسانه ای نظام واليت.
حشمتيان – فرشته – از اعضای باند
سياسی و سرکوب ھای خيابانی که در
کنار مريم بھروزی در جامعه اسالمی
زينب قرار دارد .
حصيريان – حسين ،از نيروھای
جاسوسی در خارج از کشور وابسته به
باند امنيتی – اطالعاتی.
حقانی – حجت االسالم ،از وابستگان به
باند قضايی نظام واليت.
حقانی ،پرسنل معاونت اطالعات مردمی و
مديرکل پشتيبانی عملياتی آن معاونت.
عضو باند ترور و اطالعات.
حقيقی – داوود ،از مداحان باند سرکوب
ھای خيابانی نظام واليت .
حقيقی – مرتضی ،از مداحان باند سرکوب
ھای خيابانی نظام واليت .
حلوايی  -مجتبی ،بازجوی وزارت
اطالعات در زندان اوين.حميدی  -سيد
ھاشم آيت ﷲ ،نماينده خبرگان رھبری
ھمدان.
حميدی – حجت االسالم ،از اعضای باند
سياسی – قضايی جامعه روحانيت.
حمزه الوندی ،پاسدار زندان اوين.
حکمی – شھريار ،از نيروھای باند
اطالعات خارجی مستقر در فرانسه.
حکيم – نعمت ﷲ سوری ،از نيرو ھای
رده باالی انصار حزب ﷲ که قرار بود
عبدﷲ نوری را به قتل برساند ،فرمانده
آموزش ستاد مشترک سپاه در تھران،
مسوول عمليات لشکر  ١٠نيروی
مخصوص سيدالشھدا ،فرمانده گردان
سلمان فارسی از لشگر  ٢٧حضرت
رسول ،فرماندھی رزم در لشگر
مخصوص سيد الشھداء ،دوست ده نمکی
و مشاور وی در فيلم اخراجی ھا.
حياتی حجت االسالم ،از نيروھای وابسته
به باند رسانه ای نظام واليت.
حيدر – فضل ﷲ – ابوجعفر ،از نيروھای
نھضتی سپاه پاسداران و عضو باند
ترورھای خارجی در جريان ميکونوس از
لبنان.
حيدر زاده – مريم ،سخنگوی جمعيت
زنان مسلمان ،از اعضای باند سياسی
نظام واليت مافياھا.
حيدری – محسن ،حجت االسالم ،از حکام
شرع دادگاھھای انقالب اسالمی.
حيدری – محمد ،از اعضای باند سرکوب
ھای خيابانی.
حيدری – محمد علی ،حجت االسالم ،حاکم
شرع دادگاھھای انقالب اسالمی.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :رژﻳﻤﻲ ﻣﺎﻓﻴﺎﺋﻲ ﻫﺮ

ﻓﺮﺻﺘﻲ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮروز ،را ﻓﺮﺻﺖ
ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:

رژﻳــﻢ ﻣﺎﻓﻴــﺎﺋﻲ ﻫــﺮ
ﻓﺮﺻـــﺘﻲ،از ﺟﻤﻠـــﻪ
ﻧـــﻮروز را ﻓﺮﺻـــﺖ
ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻴﻜﻨﺪ:
 Wدر  ٣فروردين  ،٨٩به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی ،زندانی سياسی
زھرا اسدپور گرجی  ۵١ساله ،از ناراحتی
حاد قلبی رنج می برد و ناراحتی قلبی او
در روزھای اخير به مرحلۀ خطرناکی
رسيده است که پزشک بھداری زندان
گوھردشت خواستار مرخصی استعالجی

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ؟
اورژانسی برای او شده است ولی
بازجويان واواک و قاضی ناظر زندان از
موافقت با آن خوداری کرده اند.
 Wدر  ٣فروردين  ،٨٩به گزارش ادوار
نيوز ،دکتر اکبر کرمی ،پزشک و
پژوھشگر مسائل دينی ،حدود چھار ماه
است که در قم بازداشته شده ولی ھمچنان
بالتکليف است و بازپرس او میگويد
ھنوز فرصت نکرده پرونده او را بخواند.
 Wدر  ۵فروردين  ،٨٩حکم تجديد نظر
مشفق سمندری فعال دانشجويی شمال
کشور صادر شد .وی به  ۶ماه حبس
تعزيری محکوم شد.گفتنی است اتھام او
تبليغ ديانت بھائی ذکر شده و او به دليل
ھمين اتھام به مدت  ٨٠روز در بند
انفرادی زندان اداره اطالعات ساری
بازداشت بود.
 Wدر  ۵فروردين  ،٨٩به گزارش ھرانا،
دادسرای نظامی استان تھران ،يک نظامی
به نام علی محمدی مقدم را به اعدام
محکوم کرد .نامبرده را در مورد اتھام
اقدام عليه امنيت ملی از طريق جاسوسی
مجرم شناخت و او را به اعدام محکوم
کرد.
 Wدر ۵فروردين  ،٨٩به گزارش ادوار
نيوز ،با وجود تامين وثيقه برای
عمادالدين باقی از ھفته پايانی سال ،٨٨
وی ھنوز در سلول بسته بند  ٢۴٠زندان
اوين در بازداشت موقت به سر می برد.
 Wدر  ۶فروردين  ،٨٩به گزارش ھرانا،
شيرين قرچه داغی ،دانشجوی رشته
پزشکی دانشگاه تھران توسط پنج نيروی
لباس شخصی در نزديک دانشکده
دستگير و به محلی نامعلوم برده شد.
 Wدر  ۶فروردين  ،٨٩به گزارش کمپين
بين المللی حقوق بشر ،مريم ضيا ،فعال
حقوق زنان و کودکان و مدير جمعيت
تالش برای جھانی شايسته کودک ،که از
 ١٠دی ماه و به دنبال بازداشت ھای
گستردھی فعاالن مدنی و سياسی در روز
عاشورا در زندان اوين به سر می برد ،در
اعتراض به بازداشت غيرقانونی خود
دست به اعتصاب غذا زده است.
 Wدر  ۶فروردين  ،٨٩راديو فردا اطالع
داد که رسول بداغی ،عضو ھيئت مديره
کانون صنفی معلمان ايران از  ٢۶اسفند
ماه دست به اعتصاب غذا زده است.
دليل اعتصاب غذای اين فعال حقوق
معلمان ،اعتراض به وضعيت نامعلومش
پس از حدود ھفت ماه بازداشت است.
 Wدر  ۶فروردين  ،٨٩به گزارش کمين
بين المللی حقوق بشر ،علی کانطوری از
فعاالن اجتماعی و فعاالن طيف چپ
دانشجويی دیماه سال  ،٨۶نزديک محل
سکونتش در قزوين بازداشت و به بند
 ٢٠٩اوين و سپس زندان قزلحصار
منتقل شد و پس از تحمل پنج ماه حبس،
در خردادماه سال  ٨٧با قرار وثيقه ١۵٠
ميليون تومانی از زندان آزاد شد .پيشتر
نيز دادگاه انقالب سنندج به اتھام تبليغ و
تبانی عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی
وی را به  ٣٢ماه حبس محکوم کرده بود.
او در گفت وگو با کمين بين المللی حقوق
بشر در ايران گفت که حکم اين دادگاه را
در شرايطی دريافت کرد که در دادگاه
رسيدگی ديگری به  ١۵سال حبس
تعزيری محکوم شد و اين حکم روز ۴
اسفندماه به وکيلش ابالغ شد.
 Wدر  ۷ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﺑﻪ ﮔﺰارش
دﻫﻬﺎ ﺗﻦ از ﻣﺎﻣﻮران
ﺟﺮس،
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﺒﺎس
ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﺎ آراﯾﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ -ﭘﻠﯿﺴﯽ و
اﯾﺠﺎد ارﻋﺎب در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ
ﺗﺸﯿﯿﻊ و ﺗﺪﻓﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﻊ و ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ را
از ﺧﺎﻧﻮادۀ او ﺳﻠﺐ ﮐﺮده و ﻋﻤﻼ
ﻣﺮاﺳﻢ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزۀ ﺑﺪون
ﺟﻨﺎزه در ﻗﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .
 Wدر  ۷ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺟﺮس ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ

اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﺳﻮی
وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ
ﺗﺸﯿﯿﻊ را ﻧﺪارﯾﻢ.
 Wدر  ۷ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،
داﻧﺸﺠﻮی
ﺗﻮﮐﻠﯽ،
اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻗﺰوﯾﻦ
در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل و
ﻧﯿﻢ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
دادﮔﺎه ﺑﺪوی اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﻪ ﺳﻪ
ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده
ﺑﻮد.
 Wدر  ۷ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی  -ﻋﺎﻟﯿﻪ اﻗﺪام
دوﺳﺖ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس در ﺑﻨﺪ ﻧﺴﻮان اوﯾﻦ،
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه داﺧﻞ زﻧﺪان
ﺑﺮای وی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 Wدر  ۸ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻫﺮاﻧﺎ ،ﯾﮏ ﻣﻘﺎم آﮔﺎه در دادﮔﺴﺘﺮی
زرﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﺗﺸﮑﯿﻞ  ۸۲ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری ﺧﺒﺮداد ،اﯾﻦ ﻓﺮد
ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ ۸۲:ﻧﻔﺮ
از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری در ﺷﻬﺮ ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ آزاد و  ۱۲ﻧﻔﺮ ﮐﻤﺎﮐﺎن در
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
 ۸ Wﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺮاﻧﺎ ،
ﻣﻬﺘﺎ ﺑﺮدﺑﺎر ﻫﻤﺴﺮ ﺣﺴﺎم ﻓﯿﺮوزی ﺑﺎ
اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ
ﻫﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :در آﺧﺮﯾﻦ و ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی داﺷﺘﯿﻢ وی ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻻﻏﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و وﺿﻌﯿﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽاش ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺧﻮب
ﻧﺒﻮد.
 ۹ Wﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺮاﻧﺎ،
دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در ﺣﮑﻤﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
ﻗﻨﺒﺮی ،ﻣﻌﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﯾﮑﯽ از
ﻣﺪارس ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ،ﻗﺎﺿﯽ ﺻﻠﻮاﺗﯽ،
ﻗﻨﺒﺮی را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎرﺑﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ ﮐﻪ
از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻦ
اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﯽ
از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.
 ۹ Wﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺮاﻧﺎ،
ﺷﻬﻨﺎز ﻏﻼﻣﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،از
ﺳﻮی ﺷﻌﺒﻪ دوم دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺑﻪ  ۸ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
 Wدر  ۱۰ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺟﺮس :اﺳﺘﺎد  ۵۱ﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﮕﺎه،
رﺣﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﭘﺲ از ﻣﺮاﺳﻢ
ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﻫﻤﺴﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه در ﻗﻢ دﺳﺘﮕﺮ ﺷﺪ.
 Wدر  ۱۰ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻫﺮاﻧﺎ ،ﭘﯿﺎم ﻓﻨﺎﺋﯿﺎن ،از ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻣﺮدﻣﯽ در روز  ۶دی ﻣﺎه)ﻋﺎﺷﻮرا( از
ﺳﻮی دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ۶
ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه
اﺳﺖ.
 Wدر  ۱۰ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﮐﻠﻤﻪ ،ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻣﻬﺎﺟﺮاﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺣﻮادث ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه
اﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﮐﻨﺎر
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
آﻣﯿﺰ ﻣﺮدم ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮی
در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
 Wدر  ۱۰ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ :اﻳﺮان ﺑﺎ اﻋﺪام دﺳﺖ
ﮐﻢ  ۳۸۸ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﺑﻌﺪ از

ﭼﻴﻦ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
)ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ رﺗﺒﻪ اول در دﻧﯿﺎ(
 Wدر  ۱۳ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﻣﺮدم
ﺷﻬﺮﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻪ در ﭘﯽ
دﻋﻮت ﻫﻮاداران ﺗﯿﻢ ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از درﯾﺎﭼﻪ
اروﻣﯿﻪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ
و ﭘﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﺬر درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ)ﭘﻞ
ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی( در روز ۱۳
ﻓﺮوردﯾﻦ)ﺳﯿﺰده ﺑﺪر( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
از اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﺻﺒﺢ از ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻋﺎزم ﺳﻮاﺣﻞ
درﯾﺎﭼﻪ ی اروﻣﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ از
ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺪﯾﺪی در
راه ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ی اروﻣﯿﻪ،
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺤﻮر ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺴﻤﺖ درﯾﺎﭼﻪ
ی اروﻣﯿﻪ و ﺟﺎده ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﻫﻤﭽﻮن
ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺷﺐ
دوازدﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻮاداران
ﺗﺮاﺧﺘﻮر)ﺗﺮاﺧﺘﻮر اف ﺳﯽ( را در
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﻟﻮﮔﻮ و ﭘﻮﺳﺘﺮ اﯾﻦ
ﺗﺠﻤﻊ را از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻮاداران ﺣﺬف و
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی آﯾﻨﺎ ﻧﯿﻮز)
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه( ﺑﻪ ﺟﺎی آن در ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﺻﺒﺢ  ۱۳ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﭘﺴﺖ ﻫﺎی
اﯾﺴﺖ -ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و
ﺑﺴﯿﺞ در راه ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ
ﻣﺴﺘﻘﺮ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ،
ارﻋﺎب ﻣﺴﺎﻓﺮان ،ﺗﻮﻗﻒ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ و
در ﻣﻮاردی ﺑﺎزداﺷﺖ اﻓﺮاد ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﯾﮕﺎن ﻫﺎی ﺿﺪ
ﺷﻮرش ﺑﺮ روی ﭘﻞ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻋﺒﻮر
ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ،آﻧﺎن
را ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ.
 Wدر  ۱۳ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹رﻫﺎﻧﺎ
ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ :در ﺷﺎﻣﮕﺎه ۹
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﻬﯿﻞ و ﺑﻬﻨﺎم روﺣﺎﻧﯽ
ﻓﺮد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.ﺳﻬﯿﻞ و
ﺑﻬﻨﺎم روﺣﺎﻧﯽ ﻓﺮد ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در
ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ۸۸ﺑﻪ زﻧﺪان ﯾﺰد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ  ۴اﺳﻔﻨﺪ  ۸۸در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﯿﺪ وﺛﯿﻘﻪ آزاد
ﺷﺪﻧﺪ.
 ١۴ Wفروردين  ،٨٩در پی برگزاری
جلسه بحث و راھپيمائی اعتراضی
دانشجويان دانشگاه صنعتی نوشيروانی
بابل ،کميته انضباطی دانشگاه در حرکتی
غير قانونی احکام سنگين و دور از
انتظار را برای پنج دانشجوی اين دانشگاه
صادر کرد:
 - ١جالل الدين صادقی :يک ترم
محروميت از تحصيل با احتساب سنوات.
 -٢محمد عسگری :يک ترم محروميت از
تحصيل با احتساب سنوات.
 - ٣معين اسالمی جم )دبير تتشکيالت
سابق انجمن اسالمی دانشگاه( :يک ترم
محروميت از تحصيل با احتساب سنوات
- ۴فرشيد ستاری فر :يک ترم محروميت
از تحصيل با احتساب سنوات.
 - ۵محمد علمی )عضو سابق شورای
مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه( :يک ترم
محروميت از تحصيل بدون احتساب
سنوات
 Wدر  ١۴فروردين  ،٨٩به گزارش
فعالين حقوق بشر و دمکراسی،زندانی
سياسی رضا جوشن در پی مصاحبه
خانواده اش با رسانه ھای بين المللی
فارسی زبان و تشريح وضعيت وخيم
جسمی مادر اين خانواده و شرايط غير
انسانی حاکم بر زندانيان سياسی ،پس از
تھديد اين خانواده توسط محبی سر
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بازجوی واواک به سلولھای انفرادی بند
سپاه منتقل شد .
 Wدر  ١۵فروردين  ،٨٩محمد نوری
زاد ،بعد از انتخابات رياست جمھوری،
سه نامه برای خامنه ای نوشت و در
آنھا جنايتھا که به نام اسالم انجام می
شوند را انتقاد کرد .نوری زاد بعد از
 ١٠٧روز بازداشت تاکنون ھيچ مالقاتی
با خانواده خود نداشته و تنھا اوايل
فروردين تماس تلفنی کوتاھی با خانواده
اش داشته است.
 Wدر  ١۵فروردين  ،٨٩به گزارش
ھرانا ،شعبه يکم دادگاه انقالب اھواز
ابوالفضل عابدينی خبرنگار مستقل و از
مسئولين سابق مجموعه فعاالن حقوق
بشر را به اتھامات ارتباط با دول متخاصم
) ۵سال( ،عضويت در مجموعه فعاالن
حقوق بشر درايران ) ۵سال( و تبليغ عليه
نظام از طريق مصاحبه با رسانه ھای
بيگانه ) ١سال( و در مجموع به  ١١سال
حبس تعزيری محکوم کرد.
 Wدر  ١۶فروردين  ،٨٩به گزارش
ھرانا ،محمد غزنويان ،فعال حقوق
کودکان و زنان که پيشتر در  ١٩بھمن
ماه بازداشت و با قرار وثيقه  ٢٠ميليون
تومانی از زندان آزاد شده بود در حالی که
به ھمراه وکيل خود خانم پراکند برای
پيگيری وضعيت پرونده مراجعه کرده
بود ،با افزايش قرار وثيقه مواجه شد.
بر ھمين اساس بازپرس پرونده مقدار
وثيقه را به  ١٠٠ميليون تومان افزايش
داد وچون سپردن وثيقه ممکن نشد ،وی
را روانه زندان چوبين در قزوين کردند.
 Wدر  ١۶فروردين  ،٨٩به گزارش
ادوار نيوز ،دادگاه  ۴نفر از اعضای
شورای مرکزی حزب جامعه مدنی ١۵
فروردين ماه در شعبه  ١٠۶دادگاه
عمومی ھمدان برگزار شد .اتھام حسين
مجاھد ،جواد وفايی ،پيمان زيرکی و خانم
معصومه چراغی تشويش اذھان عمومی،
برھم زدن امنيت ملی و  ...می باشد.
 Wدر  ١۶فروردين  ،٨٩به گزارش
روزنامه جمھورس اسالمی :حدود ١۵٠
نفر از كاركنان كارخانه سبالن پارچه
اردبيل در اعتراض به عدم پرداخت
حقوق ھفت ماھشان در مقابل ساختمان
استانداري اردبيل تجمع كردند.
 Wدر  ١٧فروردين  ،٨٩به گزارش
جھان نيوز ،يك پژوھش ميداني بر روي
 ۵٨۵كودك كار خياباني در گروه سني ۶
تا  ١٨سال كه به منظور اطالع از
وضعيت زندگي اين كودكان صورت گرفته
است نشان مي دھد  ۵٠درصد اين كودكان
توسط صاحبان كار خود مورد آزار قرار
گرفته اند.
پيش از اين يك گزارش رسمي نشان مي
داد كه  ۴١درصد از كودكان كار مورد
بررسي بھزيستي ،مورد كودك آزاری
قرار گرفته بودند كه  ١٠درصد آزار اين
كودكان به صورت جنسی بوده است.
 Wدر  ١٧فروردين  ،٨٩به گزارش
جرس ،دادگاه انقالب شھرستان محالت،
چھار تن از فعالين سياسی و حاميان
جنبش سب ِز شھرستان محالت را به حبس
محکوم کرد.
مھدی يارمحمدی را به تحمل يک سال
وشش ماه حبس تعزيری ،رضا عليخانی
را به ده ماه حبس تعليقی به مدت پنج
سال ،حسام الدين عالمی را به نه ماه
حبس تعليقی به مدت چھار سال و علی
شھبازی را به شش ماه حبس تعليقی به
فعالين
مدت سه سال محکوم کرد .اتھام
ِ
فوق الذکر" ،اتھام عليه امنيت ملی"
اعالم شده بود.
 Wدر  ١٧فروردين  ،٨٩به گزارش
کلمه ،اکبر اجدادی ،يکی از زندانيان
ناشناس حوادث پس از انتخابات بيش از
نه ماه است که در اوين زندانی است و از
آن تاريخ تاکنون نتوانسته از آزادی با
وثيقه و يا امکان مرخصی استفاده کند.
دادستانی تھران ،ھفته گذشته به خانواده
اجدادی اعالم کرده است که فرزندشان با
تامين وثيقه دويست ميليون تومانی ،می
تواند برای يک ھفته به مرخصی بيايد.
اين درحالی است که خانواده اجدادی از
قشرمحروم جامعه ھستند ،در جنوب شھر
تھران و درخانه اجاره ای زندگی می کنند.
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پ س ش ھروندان و کوش ندگان راه
دمکراس ی ،باي د بدانن د من افع شخص ی و
گروھی زمانی با منافع ملی در تضاد قرار
م ی گيرن د ک ه حق وق جمع ی ملت ی نادي ده
انگاش ته ش ود و حق ايق از م ردم پنھ ان
بمانند.
در بخ ش اول گفت ه ش د ک ه م ردم و
تحصيکرده ھا در بازسازی استبداد بع د از
انق الب  ۵٧نق ش ومس ئوليت داش ته ان د و
گف تم مردم ی ک ه ب رای خ ود حق ی قائ ل
نيس تند در بازياف ت اس تبداد مس ئوليت
دارند .چون حقوق ذات ی و انس انی خ ود را
نادي ده م ی انگارن د .الج رم مردم ی ک ه از
حق وق انس انی خ ود چش م پوش ی م ی کنن د
اف راد ب ی حق وقی ھس تند ک ه ق درت و
رھب ری خ ود را آگاھان ه ي ا ناآگاھان ه ب ه
ديگ ری س پرده ان د و چن ين مردم ی ي ک
روز تح ت والي ت ش اه و روز ديگ ر تح ت
واليت فقيه مطلق ه و چ ه بس ا روزی ديگ ر
تحت واليت فرد ديگری قرار می گيرند .ت ا
زمانيکه مردم به حق وق ذات ی خ ود احاط ه
نداش ته باش ند و ندانن د ک ه اي ن حق وق ن ه
دادنی و نه گرفتنی ھستند ،ھمواره ديگری
او را کنت رل و ب رايش تص ميم م ی گي رد.
م ردم ب ی حق وق م ردم ب ی اس تقالل و ب ی
اعتب اری ميش وند ک ه ج ان و م ال و
ناموسشان در يد کسی مثل ولی فقي ه ق رار
م ی گي رد ھمچن ان ک ه ام روز ق رار گرفت ه
اس ت .پ س م ردم در بازس ازی اس تبداد
مسئول اند و نمی توانند بگويند ما مسئول
استبدادی نيستيم که بر م ا ح اکم اس ت .ت ا
زم انی ک ه م ردم فرھن گ آزادی را
ج ايگزين فرھن گ اطاع ت نکنن د ،ت ا
زمانيک ه م ردم ب ه حق وق خ ود ب ه عن وان
انس ان و ب ه حق وق جمع ی خ ود بعن وان
جامع ه و ب ه حق وق خ ود ب ه عن وان ي ک
ملت آگاه نباشند يکی از زمين ه س ازان ب از
سازی استبداد محسوب می شوند.
در بخ ش اول ھمچن ين ب ه نق ش
تحص يلکرده ھ ا در بازس ازی اس تبداد
اشاره کردم.
آشکار است ک ه انس انھا خط ا پذيرن د .ام ا
اکثر تحصيل کرده ھای ما مسئوليت اعمال
و گفت ه ھ ای گذش ته خ ود را نم ی پذيرن د.
چ را؟ چونک ه ب رای م ردم اعتب اری قائ ل
نيس تند .از سياسيونش ان ت ا طن ز گ وی
ش ان ،از روزنام ه نگارش ان ت ا
فيلسوفش ان ،از سينماگرش ان ت ا
آخوندش ان ،از محققش ان ت ا ت اريخ
نويسش ان و  ....جعلي ات م ی س ازند و م ی
بافند که ت و گ وئی ب رای خ ود ھ م اعتب اری
قائ ل نيس تند .و اگ ر ف ردی ھ م از روی
دلسوزی و تحقي ق بخواھ د ب ه اعم ال آن ان
اشاره کند و در اين زمينه مطلب ی بنويس د،
ديگران ب ه او حمل ه م ی کنن د ک ه ح اال چ ه
وقت ط رح اي ن س ئواالت و مس ائل اس ت؟.
ملت ی ک ه ب رای خ ود اعتب اری قائ ل نيس ت
چ را ج اعلين و ق درت پرس تان باي د ب رای
آنان اعتباری قائل باشند.
شھروند دمکرات کسی است ک ه مس ئوليت
پ ذير باش د .زي را جامع ه دمک رات را
شھروندان دمکراتی می سازند که مس ئول
و مس ئوليت پ ذير باش ند .ش ھروندی ک ه
مس ئوليت اعم ال و گفت ار گذش ته و ح ال
خ ود را بعھ ده نگي رد و ت الش ننماي د ت ا
جب ران ماف ات کن د و خ ود و تفک راتش را
تص حيح کن د ،مس لم اس ت ک ه خطاھ ای
گذش ته خ ود را زم ان ديگ ری ب ه ن وع
ديگری تکرار خواھد کرد.
قب ول مس ئوليت ج زء قواع د ابت دائی
دمکراسی است .آي ا ک س ي ا کس انی ک ه در
گذش ته حق وق م ردم را پايم ال ک رده ان د و
در سرکوب وکشت و کش تار آن ان ھمدس ت
مستبدين بوده اند بدون برخورد مس ئوالنه
ب ه گذش ته خ ود م ی توانن د ب ه قواع د
دمکراس ی پ ای بن د باش ند؟ آي ا اف راد و
گروھھائی که زمانی عص ای دس ت خمين ی
بودن د و در اس تقرار اس تبداد م ذھبی نق ش
بس زائی ايف ا کردن د و مس ئوليتی در قب ال
اعم ال و گفت ار گذش ته خ ود بعھ ده نم ی
گيرند ،م ی توانن د عم الً معتق د ب ه آزادی و
دمکراسی باشند؟
بع د از گذش ت  ٣١س ال از اس تقرار
جمھ وری فاشيس تی اس المی اي ن اف راد و
ھمرزمانشان ) جمھوری اس المی خواھ ان
م ذھبی و س کوالر( چ ه در داخ ل و چ ه در
خ ارج اي ران ،علي رغم اينک ه رھب ران
فکريشان از قدرت حاکمه تصفيه شده ان د،
از گذشته تجرب ه نگرفت ه ان د و ک م و ب يش
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دارای ھم ان ذھني ت و نگ اه سياس ی و
اخالقی گذشته م ی باش ند .آنچ ه در ذھني ت
آنان تا به امروز تغيي ر نک رده اس ت ھمان ا
ط رز فک ر و دي دگاه سياس ی ح اکم ب ر آن ان
اس ت .فک ر و ذھنيت ی ک ه ن ه ب دنبال آزادی
بلکه بدنبال قدرت است ،نم ی توان د ب دنبال
استقرار و بنا سازی دولت ی ق انون م دار و
جامعه ای حقوق مدار باشد ھر چند ک ه در
ح رف و ش عار م دعی حق وق بش ر و
دمکراس ی ش ود .در نگ اه سياس ی اي ن
جماع ت ،چ ون ق درت ھم واره پي روز
ميشود و نه مردم؛ اصل برای آن ان ق درت
اس ت .بن ابراين م ردم در دي دگاه نظ ری و
عمل ی آن ان ج ائی ن دارد و ب دين خ اطر
پيوسته آنان در پی کس ب ق درت سياس ی و
حاکمي ت ب ر م ردم ھس تند ن ه اس تقرار
حاکميت جمھ ور)عم وم( م ردم ک ه يک ی از
اصول اساسی دمکراسی است).(١
اين افراد و عوامل بعد از  ٣١س ال نکب ت
فراگيرجمھ وری اس المی در تم امی زمين ه
ھ ای سياس ی ،اجتم اعی ،اقتص ادی،
فرھنگ ی ،ب ين الملل ی ،قض ائی ،مح يط
زيستی ،توريستی و .....ھم ين نظ ام را ب ا
ش راکت و ق دری تع ديل م ی خواھن د و
ھمچ ون تم امی نخبگ ان سياس ی ق درت
پرس ت ،ن ه ک اری ب ه م ردم دارن د و ن ه از
حق وق ش ھروندی و مل ی آن ان س خنی در
ميان می آورند.
ب ه گفت ار اخي ر دو رھب ر فک ری اص الح
طلبان يعنی آقايان ھاشمی و خاتمی رج وع
م ی کن يم ت ا نش ان دھ يم دغدغ ه آن ان فق ط
حفظ نظام استبدادی حاکم اس ت و ناراحتن د
که چ را مث ل س ابق س رگردگان نظ ام متح د
نيستند.
خ اتمی ب ا تاکي د ب ر اينک ه نگران ی
اصالحطلبان در شرايط کنونی ،اص ل نظ ام
و انق الب اس المی و اي ران اس ت .رئ يس
دول ت اص الحات ي ادآور ش د » اص الحات
چي زی ج ز اي ن نيس ت ک ه اص ل نظ ام و
چ ارچوب را قب ول داري م و معتق ديم اگ ر
مسائلی و انحراف ھائی ھم وجود دارد ،ب ا
ھم ين معيارھ ای موج ود اص الح ش ود«
) .(٢ويا در ديدارھا كه ب ه مناس بت تبري ك
س ال جدي د ص ورت پ ذيرفت ،آي تﷲ اكب ر
ھاش مي رفس نجاني ،ت رميم اختالف ات را
مھمت رين توص يه خ ود ب ه فع االن سياس ي
كشور دانست و گفت» :با توجه به ش رايط
داخل ي و خ ارجي ،حف ظ نظ ام جمھ وري
اس المي ،اھمي ت بس زايي دارد و در س ال
جدي د ني از ب ه اعتمادس ازي در فض اي
سياس ي كش ور داري م« .رئ يس مجم ع
تش خيص مص لحت نظ ام گف ت» :از فاص له
گرفتن دلھاي دلسوزان نظام نگرانم و اگر
با يكديگر متحد گ رديم ب ا توج ه ب ه ش رايط
كش ورھاي اط راف ميت وانيم مح ور ثب ات
در منطقه باشيم«(٣) .
پاي ه گ ذاران و حامي ان رنگارن گ نظ ام
والئی که ھدفی بج ز اص الح ھم ين نظ ام و
بق ول آق ای خ اتمی ،ب ا ھم ين معيارھ ای
ح اکم ندارن د ،در اي ن ش رايط حس اس
کشورمان نه تنھا حاضر نيس تند مس ئوليت
خ ود را در اس تقرار و گس ترش اس تبداد
م ذھبی و فالک ت روزاف زون اي ران و
ايرانيان تقبل کنند ،بلکه به اقتض ای من افع
شخص ی و گروھ ی خ ود ،ت الش دارن د
واقعيت ھای گذشته را رنگ آمي زی نماين د
و ب ا تحري ف و جع ل ت اريخ از روش ن
ساختن نقش خود در بازسازی ستون پاي ه
ھای قدرت جلو گيری به عمل آورند.
ت ا چ ه زم انی باي د بخ ش وس يعی از
تحص يلکردھای م ا ب ه مس ائل و مش کالت
عدي ده کش ورمان و نق ش خ ود در ايج اد
اس تبداد غي ر مس ئوالنه برخ ورد کنن د و
ھيچگاه حاضر نباشند ک وچکترين انتق ادی
را ب ه گذش ته و ح ال خ ود انج ام دھن د و
انتق ادی را بپذيرن د؟ .بعن وان نمون ه آق ای
س روش در انتق اد ب ه نقش ش در ش ورای
انق الب فرھنگ ی ،ب ه منتق دين خ ود ناس زا
می گويد (۴).البته اي ن خص لت متعل ق ب ه
غالب تحصيکرده ھا و روشنفکران ايرانی
است.
در ي ک ق رن گذش ته ،م ردم اي ران در س ه
جنبش ھمگانی برای رھائی از ظل م وج ور
و اس تبداد ش رکت ک رده ان د و ھ ر س ه ب ار
اي ن جن بش ھ ا توس ط بخ ش وس يعی از

تحصيل کرده ھای ايران ی از چ پ و راس ت
ت ا م ذھبی و غي ر م ذھبی ب ه اس تبداد خ تم
شده است .و ھر سه ب ار م ردم تران ه م رغ
س حر را خوان ده ان د ت ا نال ه س ر کن د .آي ا
وقت آن نشده است مرغ سحر مردم اي ران
بج ای نال ه ،آواز دلنش ين س ر دھ د؟ .آي ا
وق ت آن نش ده اس ت ک ه مملک ت م ا بج ای
عقب رفت بيش رفت کن د؟ .ق دری ب ه جھ ان
بنگ ريم و خ ود را ب ا چن د کش ور مس لمان
مث ل ترکي ه ،م الزی ،ان دونزی و م راکش
مقايس ه کن يم ت ا متوج ه ش ويم چق در عق ب
رفته ايم .آنچ ه مس لم اس ت م ا نم ی ت وانيم
خ ود را ب ا پيش رفتھای دوب ی و قط ر و
عربستان س عودی مقايس ه کن يم .ول ی باي د
بگويم م ا از م راکش و ترکي ه ب ی نف ت ھ م
عقب افتاده تر ھستيم .آيا اين عقب رفت و
ايستائی علتی جز باز تولي د مرت ب اس تبداد
م ی توان د داش ته باش د؟ اس تبدادی ت اريخی
که ھمواره بخ ش عم ده ای از تحص يکرده
ھای م ا ح امی و تولي د کنن ده آن ب وده ان د.
در سلسله نوشتارم در اين زمينه سعی می
کنم به بررسی نق ش برخ ی از آن ان بع د از
انقالب  ۵٧بپردازم تا نشان دھم متاسفانه
ذھنيت سياسی اين افراد بعد از سی و ي ک
سال تغيير چندانی نکرده است.
آق ای حس ن يوس فی اش کوری ک ه منزلت ی
در ميان تحصيلکرده ھای ايرانی دارد ،بعد
از  ٣١س ال ک ه جناي ات خمين ی و ي ارانش
بر عليه مردم ،برای ھمه آشکار گشته ان د
و خود شخصا ً به زندان افکن ده ش ده ان د و
ظل م ھ ا ب ر ايش ان وارد ش ده اس ت ،از
کودت ای خمين ی و ي ارانش مث ل بھش تی،
رفسنجانی و خامنه ای ب ر علي ه آق ای بن ی
ص در دف اع م ی کن د و م ی گوي د استيض اح
بن ی ص در درس ت ب وده اس ت (۵).ايش ان
غاف ل ھس تند وقت ی در کش وری ي ک عم ل
غير قانونی مبدل به عملی قانونی شد ،ب ی
ق انونی در آن کش ور گس ترش م ی ياب د و
سرنوشت آن ملک و ملت ھمين ميشود که
ام روز ش ده اس ت .و اشخاص ی ھمچ ون
ايش ان ب رای حف ظ ج ان خ ود باي د ب ه
کشورھای بيگانه پناھنده شوند.
آقای عموئی ،ھنوز بعد از  ٣١س ال ک ه از
ويرانی ھمه جانب ه اي ران توس ط جمھ وری
اس المی م ی گ ذرد ،ش رکت در رفران دم
ناروش ن و ابھ ام دار  ١٢ف روردين س ال
 ۵٨را عملی اص ولی قلم داد م ی کنن د).(۶
شايد در زمانی او و حزبشان ب اور داش تند
که اين عمل اصولی ب وده اس ت ،ول ی چ را
زمانيک ه خمين ی و ح زب جمھ وری
اسالمی ،شروع به سرکوب م ردم کردن د و
نوجوان ان و جوان ان اي ران را قت ل ع ام
نمودند از خمينی و جمھ وری اس المی اش
دفاع کرديد و با آنان ھمکاری نموديد و لو
دادن سياس يون مخ الف خمين ی را در
دستور کار خود قرار داديد)(٧؟ .
چرا بايد در مملکتی سه جنبش برای تغيير
بوج ود آي د و ھ ر س ه جن بش ب ا کودت ا ب ه
اس تبداد خ تم ش وند؟ .گف تن اينک ه عام ل
ب دبختی اي ران و ايراني ان اس تبداد اس ت و
دمکراس ی باي د ج ايگزين اس تبداد ش ود
ک افی نيس ت .باي د جس تجو ک رد و بعن وان
ي ک کاوش گر دي د چگون ه اس تبداد ب از
سازی ميشود .و چرا ھ ر ب ار تحص يلکرده
ھ ای ايران ی ب ويژه غال ب سياس يون )
رھب ران گروھھ ا و اح زاب( تقوي ت کنن ده
ستون پايه ھای قدرت ميشوند؟
در ک ار ش ماره  ۶ ،١١١خ رداد ١٣۶٠
اکثري ت م ی خ وانيم " م ا ھ واداران
سازمان ....تالش داريم ھمچن ان گذش ته از
جمھ وری اس المی حماي ت کن يم و ب ا تم ام
نيرو برای در ھم شکستن توطئه ھای ضد
انق الب در منطق ه و ديگ ر جاھ ا ،ب ه کم ک
نيروھ ای ض د امپرياليس تی بش تابيم)."(٨
و در ب دترين ج و خفق ان و قت ل و کش تار
س ال  ۶٠شمس ی ،در ک ار ش ماره ،١١۶
 ١٠تي ر  ١٣۶٠م ی خ وانيم "ھ واداران
س ازمان ،ھم دوش و ھم راه ب ا ديگ ر
نيروھای م دافع انق الب و م دافع جمھ وری
اسالمی ايران ،بايد تمام ھوشياری خود را
ب ه ک ار گيرن د ،حرک ات ش بکه م زدوران
امپرياليس م آمريک ا را دقيق ا ً زي ر نظ ر
بگيرند و ھر اطالع ی از ط رح ھ ا و نقش ه
ھ ای جنايتکاران ه آن ان ب ه دس ت آوردن د،
ف وراً س پاه پاس داران و س ازمان را مطل ع

س ازند) ." (٩رھب ران اي ن س ازمان ت ا ب ه
ام روز ،ي ک تحلي ل انتق ادی و ريش ه ي ابی
جامعی از عملکرد خود در آن س الھا ن داده
ان د .و ت ازه يک ی از رھب ران ق ديمی آن
س ازمان م ی گوي د" سياس ت م ا در دوران
ش کوفائی جمھ وری اس المی ،بھت ر از
مجاھدين بوده است ) ".نقل به معنی(
تحصيلکرده ھ ا ت ا زم انی ک ه ح امی ق درت
ھس تند ،ن ه فک ر م ردم و حق وق و آزادی
آن ان م ی باش ند ن ه در س رکوب مخ الفين
خود ،ک وچکترين رح م و عطوف ت را بک ار
می برند .آقای حسن يوس فی اش کوری در
ت اريخ  ٢١م رداد  ١٣۶٠در نط ق قب ل از
دستور مجلس می گويد" قاطعي ت اس المی
در برابر تم امی کس انيکه مس لحانه و غي ر
مس لحانه ) تاکي د از ف -ر( در ص دد
براندازی جمھوری اسالمی ھستند و دست
به ترور و کشتار می زنند."(١٠)٠
ھ ادی غف اری در  ٣٠تي ر ١٣۵٩در جم ع
ح زب ﷲ م ی گوي د " م ا ت اکنون فاشيس ت
ب ازی در ني اورديم ول ی از اي ن ب ه بع د
فاشسيت ب ازی در م ی آوري م ...تص ميم م ا
بر اين است تمام دفاتر و س ازمانھای غي ر
خط امام را بگيريم)." (١١
تحصيلکرده ھا به مح ض اخ راج از ق درت
از ناع دالتی ح رف م ی زنن د و يکش به
ميش وند ص الح و دمک رات و آزاديخ واه!.
عمادال دين ب اقی در م ورد س عيد حجاري ان
بني ان گ ذار س ازمان اطالع ات و امني ت
جمھ وری اس المی م ی نويس د " س عيد ک ه
ب ه ح ق م ی ت وان او را بين ان گ ذار ص الح
وزارت اطالعات ناميد ،در مجلس ش ورای
اس المی از تش کيل ي ک نھ اد دمکراتي ک
اطالعاتی و امنيت ی س خن گف ت ک ه باي د در
برابر مل ت پاس خگو باش د) ." (١٢باي د از
اي ن بزرگ وار تح ت ظل م و س تم رژي م
جمھوری اس المی ک ه ھم ين لحظ ه ک ه م ن
در ح ال نوش تن اي ن مطل ب ھس تم او در
سياھچالھای استبداد والئ ی بس ر م ی ب رد،
پرس يد چگون ه ميش ود در ي ک رژي م
اس تبدادی ک ه فق ط در ع رض دوم اه و ن يم
از اول تي ر  ١٣۶٠ت ا  ١۵ش ھريور ھم ان
س ال  ١٠٠٠نف ر از فرزن دان اي ران زم ين
را به جوخه ھای اع دام م ی س پارد و ج ان
آنان را می گيرد و جوانی آنان را پرپر می
کند ،يک نھاد دمکراتيک آنھم اطالع اتی و
امنيت ی درس ت ک رد؟ .اص والً در کج ای
جھ ان ي ک س ازمان اطالع ات و امني ت
دمکراتيک بوج ود آم ده اس ت ک ه در نظ ام
واليت مطلقه فقيه بوجود بيآيد؟.
اي ن تحص يل ک رده ھ ا چ ون خ ود را تافت ه
ج دا بافت ه ای از م ردم م ی دانن د ،وقت ی
توس ط ي اران قديمش ان ب ه زن دان افکن ده
ميشوند ،حت ا زن دان ھ م چھ ره اش ع وض
ميشود و ابھت می گيرد .گنجی م ی نويس د
" زن دانی ش دن ش مس ال واعظين ،ماي ه
مباھ ات مطبوع ات اس ت .زن دان اوي ن قب ل
از انق الب ب ه دلي ل قرنطين ه سياس يون
ش دن ،معتبرت رين زن دان کش ور ب ود .ام ا
پس از انقالب اين جايگ اه را از دس ت داد.
زن دان اوي ن ب ا ح بس انديش مندان و
روش نفکران و روزنام ه نگ ارانی چ ون
محس ن ک ديور ،غالمحس ين کرباس چی،
ماش اﷲ ش مس ال واعظين و ...اعتب ار
گذش ته خ ود را ب از م ی ياب د) ."(١٣اي ن
است تفکر ارتجاعی خ ودی و غي ر خ ودی
که حتا در مورد زندان و زندانی ھم مطرح
ميشود .ازنظر آقای گنجی ،زن دان اوي ن از
زمانی اھميت پيدا می کند که اصالح طلبان
در آن بسر م ی برن د .او باي د بدان د در ب ين
س ال  ١٣۵٨ت ا  ،١٣٧٨يعن ی قري ب ٢٠
سال ،ھزاران ايرانی گمنام و نامدار ک ه ب ه
ح ق در مقاب ل اس تبداد م ذھبی ايس تادند و
بس ياری از آن ان ھ م اع دام ش دند ،ج زء
افتخ ارات اي ران ب وده ان د .مگ ر م ا امث ال
س عيد س لطانپور و ش کرﷲ پ اک ن ژاد،
زندانی و اعدامی در اوي ن ک م داش ته اي م؟.
مگ ر دکت ر ناص ر مين اچی ،امي ر انتظ ام،
دکتر ناصر تکميل ھم ايون ،محم د جعف ری
م دير مس ئول وق ت روزنام ه انق الب
اس المی ،آق ای عل ی اردالن وزي ر دول ت
بازرگان ،برخ ی از وک الی دادگس تری مث ل
آق ای رح يم ص فاری ،مرح وم عالم ه احم د
مفت ی زاده ،ط اھر احم دزاده و ھ زاران
ايران ی زن دانی آش نا و ناآش نا ج زء
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انديش مندان و روش نفکران و روزنام ه
نگ اران اي ران زم ين نبودن د؟ .آق ای گنج ی
شما در پی ن ابودی اوي ن باش يد ن ه اعتب ار
دادن به آن!.
بس ياری از مخ الفين رياس ت جمھ وری
احم دی ن ژاد ،چن ان تبلي غ م ی کنن د ک ه
احم دی ن ژاد اي ران را ب ه ويران ه ای مب دل
ک رده اس ت و کلي ه نابس امانيھای م ردم و
کش ور اي ران از او ناش ی ميش ود).(١۴
گوئی ايران بمدت  ٢۶سال از بدو تاس يس
ت ا زم ان روی ک ار آم دن او ،يک ی از آزاد
ترين و دمکرات ترين کشورھای دنيا بوده
است!.
اينک ه احم دی ن ژاد و ح امی او س يد عل ی
خامنه ای ،بطور فاشيستی فقط به نفع يک
جن اح از بان دھای مافي ای نظ امی – م الی
کار می کنند و حتی پايوران با سابقه نظ ام
جمھوری اسالمی چون موس وی ،کروب ی،
ھاشمی و خاتمی و ديگران ی چ ون آن ان را
ب ه گوش ه ای ران ده ان د و بحس اب نم ی
آورن د ي ک ط رف قض يه اس ت ول ی ط رف
ديگ ر قض يه اي ن اس ت ک ه ادام ه تفک ر
خمين ی و ي ارانش چي زی بج ز تولي د چن ين
حک ومتی نم ی توانس ت باش د .اگ ر چن ين
نيس ت پ س باي د ب ه س ئواالت زي ر پاس خی
بايسته داد تا رفع اتھام و ابھام شود.
-١آي ا جمھ وری اس المی اس توار ب ر ت ز
واليت مطلقه فقيه است يا خير؟
-٢آيا استبداد واليت فقي ه در دوره احم دی
ن ژاد ش روع ش ده اس ت و ي ا دوره احم دی
نژاد ادامه حکومت  ٢۴سال گذشته بع د از
کودتا عليه اولين منتخب مردم ،يعنی آق ای
بنی صدر است؟
-٣آي ا فق ط در دوره رھب ری خامن ه ای،
استبداد و ظلم و ستم و تجاوز به حق وق و
آزادی مردم و کشت و کش تار ش روع ش ده
اس ت ي ا دوره خامن ه ای ادام ه دوران
خمينی است؟
-۴ريش ه اس تبداد چگون ه و بدس ت چ ه
کس انی در جمھ وری اس المی ريخت ه ش ده
است؟
-۵استقرار استبداد در ايران ،به کمک چ ه
گروھھ ائی و اف رادی ص ورت گرف ت و چ ه
کس انی عص ای دس ت خمين ی ش دند ت ا او
استبداد واليت فقيه خود را مستقر سازد؟
-۶چرا و به چ ه منظ وری کوش ش ميش ود
ک ه ت اريخ گذش ته ،ب ويژه دوران وزارت
ورياس ت جمھ وری آق ای بن ی ص در ،ب ه
فراموشی سپرده شود؟
ب رای دقي ق ت ر ش دن و درک چگ ونگی
استقرار جمھوری واليت فقي ه و ارگانھ ای
سرکوب به زمانی رجوع می کنيم که آق ای
خمين ی ھن وز در پ اريس ب ود و م ی گف ت
ميزان رای م ردم اس ت .زم انی ک ه خمين ی
در پ اريس ب ود ،ب ه ط ور مخفيان ه و ب ه
فرم ان او ش ورای انق الب توس ط آق ای
مرتض ی مطھ ری تش کيل ميش ود .ھس ته
اولي ه اي ن ش ورا عب ارت بودن د از آقاي ان
مطھری ،بھشتی ،موسوی اردبيل ی ،ب اھنر
و ھاشمی رفسنجانی .س يد عل ی خامن ه ای
را آق ای منتظ ری در پ اريس ب ه خمين ی
معرفی می کند و سپس مھدوی کنی را اين
جم ع ب ه خمين ی معرف ی م ی کنن د .بع د از
پيوستن آقايان مھدی بازرگان ،دکت ر ي دﷲ
س حابی ،دکت ر ش يبانی ،مھن دس ع زت ﷲ
س حابی و س رتيپ مس عودی در نيم ه دوم
آذر م اه  ١٣۵٧بص ورت رس می نش کيل
ميشود.
مرح وم مھن دس بازرگ ان م ی گوي د " ب ه
دس تور ام ام ،اعض اء ش ورای انق الب از
ط رف آي ت ﷲ مطھ ری در تھ ران دع وت
ش دند و ب ا آنھ ا مص احبه ش د .و ش ورا در
نيم ه دوم آذر م اه  ١٣۵٧تش کيل رس می
يافت"() .(١۵آقای بنی صدر ھ م ح دود ٢
م اه بع د از اينک ه ب ه اي ران بازگش ت ب ه
عضويت شورای انقالب در آمد).(١۶
در ت اريخ  ١٧بھم ن  ١٣۵٧خمين ی ط ی
حکمی آقای بازرگان را مسئول تشکيل
دول ت موق ت م ی کن د .خمين ی در معرف ی
بازرگان بعنوان نخست وزي ر دول ت موق ت
گفت:
 ...ايشان واجب االتباع است ،مل ت باي د از
او تبعيت کند .ي ک حکوم ت ع ادی نيس ت،
ي ک حکوم ت ش رعی اس ت ...مخالف ت ب ا
اين حکومت ،مخالف ت ب ا ش رع اس ت ...در
فق ه اس الم ،قي ام ب ر ض د حکوم ت اللھ ی،
قيام بر ضد خداست).. (١٧
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است ،نظام توتاليتر واليت مطلقه فقيه
تحت پوشش دين ،خشونت و تجاوزی
مدام به حقوق ايرانيان را روش اصلی
حاکميت خويش گردانده است .اين رژيم
جنايتکار تالش فراوان کرده و ميکند
که مردم ايران با خشونت و تجاوزات
روزمرۀ او کنار آيند و خود را با آنھا
چنان عادت و انطباق دھند که گوئی قھر و
خشونت دولتی مستبد ،امری غير قابل
پيشگيری و رفع ،شبيه فاجعه ھای طبيعی
و يا تصادفات عبور و مرور وسائل نقليه
ھستند.
اگر فرض کنيم ،چنين عادت و انطباقی نزد
ما ايرانيان بوجود آيد ،آيندۀ ميھن ما
ايران ،باالخص آيندۀ نسل جوان کشور
ما ،چه شکلی بخود خواھند گرفت؟ ايران
حال و آينده ای که مدام در آن قھر بکار
رود و ايرانيانی که رابطه شان با دولت
تنھا از طريق خشونت تنظيم شود .يعنی
ايران و ايرانيانی که تا چندين سال
ديگرنيز تحت حاکميت آمران و عامالن
خشونت پرور نظام واليت مطلقه فقيه بسر
برند ،چگونه کشور و ملتی خواھند شد؟
چه مقدار نيروی حياتی و کدام ھزينه ھا
را ما ايرانيان بايد برای ادامه عمر اين
نظام فاسد و جنايتکار بپردازيم؟ و باالخره
کيفيت حيات اجتماعی ما با يک چنين نظام
ويرانگری چگونه ھست و خواھد شد؟
قھر و خشونت و تجاوز به حقوق ايرانيان
توسط نظام واليت مطلقه فقيه زمانی
فوق تصور و ويرانگر خواھد شد که اين
رژيم بتواند خشونت را در پندار و کردار
و گفتار ما ايرانيان بعنوان تنھا وسيلۀ ح ّل
مشکالت و از ميان بردن اختالفات
سياسی و عقيدتی ،صاحب اعتبار کند.
بھمين دليل برای مبارزه با اين طرز فکر
راھی بجز شناختن و شناساندن ويژگيھای
دولت واليت مطلقه فقيه نيست .اين
شناخت نيز موکول به شناسائی ساخت
قدرت در دولت توتاليتر فقيه ،روابط
درونی و بيرونی دولت ،برخوردھای
درونی و پيچيدگيھای روابط دائما در حال
تغير آنان ،در قلمرو کامل فعاليتھايشان
است .برای شناخت اين پيچيدگيھا مطالعه
رژيمھای توتاليتر ديگری که در گذشته در
جھان وجود داشته اند ،نيز بما کمک
خواھند کرد .بديھی است با توجه و در
نظر گرفتن تفاوتھای فرھنگی که ميان
ملتھای گوناگون وجود دارد .با اين
وجود ميان اينگونه دولتھای توتاليتر
شباھتھای بيشماری خاصه در شيوه ھای
بکار بردن خشونت و تجاوز به حقوق
انسانھا وجود دارند که چشم خرد را خيره
ميکنند .برای مثال شناخت اعمال و
رفتارھای غير انسانی و به دور از شأن و
مقام انسان نزد آمران و عامالن اينگونه
نظامھا ،شناخت عملکردھای آنھا بر
اساس ناحقی ھا و بيعدالتی ھا ،که در
ھمه جای جھان پيش آنان يکسان بوده و
ھست.
چرا در نظام واليت مطلقه فقيه قھر و
خشونت و تجاوز به حقوق مردم ايران
بکار ميرود؟
مشکل بتوان راجع به خشونت در نظام
واليت مطلقه فقيه بحث کرد ،بدون دادن
توضيحی پيرامون طبيعت دولتی توتاليتر،
منشاء اصلی انديشۀ سياسی او ،و
چگونگی به توجيه در آوردن خشونت و
تجاوز به حقوق شھروندان نزد آمران و
عامالن اين دولت .از نظر پتر والدمن
کتاب
در
Peter
Waldman
"استراتژيھای خشونت سياسی" (١)،دو
نظريه کامالً عمومی در مورد طبيعت
دولت وجود دارند .نظريه ا ّول را
"نظريه اجماع"  Konsenstheorieو
نظريۀ د ّوم را "نظريۀ اجبار"
 Zwangstheorieمی نامند .ھر دوی
اين نظريه ھا ،سنت بسيار طوالنی
بصورت مدون دارند که تا يونان قديم
ميروند .کوتاه ترين توصيف از اين دو
نظريه اينھا ھستند:
الف :نظريه اجماع:
نظريه اجماع بر اساس آزادی و استقالل
آحاد ملت و بر اين باور قرار گرفته است
که وحدت و انسجام اجتماعی و نظم
سياسی بر پايۀ موافقت داوطلبانه و آزاد و
مردم شريک در قدرت سياسی
مستقل
ِ
بوجود می آيد .بنابر اين نظر ،در ھر
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کشوری ،نيروی متحد و منسجمی الزم
است تا در نظام اجتماعی ،از حداقل
وحدت ضرور و مص ّممی حفاظت کند.
برای رسيدن به اين وحدت و انسجام
ضرور ،موافقت صريح و يا تلويحی آحاد
ملت ،در شکل قوانين اساسی و اجتماعی،
الزم است .بقول ابولحسن بنی صدر ،
"آشتی )ملی( بر اساس آزادی و
استقالل" صورت ميگيرد .در نظريۀ
اجماع دولت نسبت به ھمۀ عقايد ،مرامھا
و ايده ئولوژيھای موجود و رايج در
جامعه بيطرف است .اختالف در عقيده و
مرام حق مسلم و ذاتی ھر انسانی است.
نه دولت مجاز است ،عقيده و مرامی را به
کسی با زور و خشونت تحميل کند و نه
اين اجازه را دارد که مانع داشتن و تبليغ
عقيده ،دين ،مرام و يا ھر ايده ئولوژی
نزد ھر گروه سياسی و اجتماعی و يا
اصالً ھر انسانی شود .در اين نظريه
دولت حقوقمدار است .بدين معنی که
وظيفۀ اصلی دولت حفاظت و پاسداری از
حقوق فردی و ملی آحاد ملت از ھر جنس
و نژاد و قوم و قشر و طبقه و  ...ميباشد.
بنا بر نظريه اجماع بکار بردن خشونت
)اجبار( از جانب دولت ،تنھا زمانی
مشروعيت دارد که عليه حداقلی از افراد
ملت باشد .اين حداقل از افراد جامعه بايد
موافقت ضرور با اعتبارات عمومی،
پيوندھای ملی )مثالً استقالل( و يا
معيارھای دولتی )آزاديھا( را ناديده
بگيرند و آگاھانه زير پا گذارده ،به آنھا
تجاوز کنند.
ب :نظريۀ اجيار:
در تضاد و مخالفت با نظريۀ اجماع،
جانبداران نظريۀ اجبار ،ھمانگونه که از
نامشان پيداست ،معتقدند :دولت پيش از
ھمه ،دستگاھی است برای اعمال زور و
خشونت نظام يافته و سازماندھی شده .در
پشت اين نظر ،اين باور نھفته است :ھر
جامعه ای از اقليتی افراد نخبۀ حاکم
عامی
)حکومت کننده( و اکثريتی مردم
ِ
صغي ِر محکوم )حکومت شونده( تشکيل
يافته است .گروه اقليت نخبگان حاکم ،بر
ديگر اقشار و طبقات و بطور کلّی آحاد
ملت برتری دارد .مھمترين دليل اين
برتری اينستکه آنھا موفق شده اند
دستگاه دولت را تحت تصرف خويش در
آورند .بنابراين استدالل ،بقيه گروھھای
اجتماعی يا بطور کامل از قدرت سياسی و
مشارکت در امور اجتماعی خودشان کنار
گذاشته می شوند و يا تنھا به شکل غير
مستقيم و محدود )البته بنا بر فرمان رھبر
نظام( در آن سھم ناچيزی دارند .از ديد
نظريۀ اجبار ،مردم کشور از ھيچگونه
حق و حقوقی برخوردار نيستند .در واقع
آحاد ملت حقوق ندارد ،بلکه تنھا وظيفه،
يا بقول ماليان حاکم در ايران" ،تکاليف"
دارد .يکی از اساسی ترين تکليفھای
ملت ،اطاعت بی چون و چرا از حاکمان
است.
از آنجا که انحصار مجموعۀ قدرت دولتی
راه را برای به تصرف در آوردن منابع
نيروھای محرکۀ اجتماعی و اقتصادی
)ثروتھای ملی و مردمی( آسان ميکند،
توزيع اين ثروتھا از جانب حاکميت جبّار
در تضاد با حقوق اکثريت افراد جامعه
قرار ميگيرد .در اينصورت اقشار و
گروھھای اجتماعی محروم از اين
نيروھای محرکه ،بندرت برای مدتی
طوالنی بدون مخالفت و مقاومت در برابر
حاکمان جبّار سکوت خواھند گزيد .غالبا ً
اين انتظار وجود دارد که اقشار و
مردم کنار گذاشته شده
گروھھای مختلف
ِ
از قدرت سياسی و ممنوع گرديده از
مشارکت در امور جامعه خود ،بين خويش
ھمبستگی ملی ايجاد کنند وخود را برای
مبارزه با حاکمان جبّار سازمان دھند.
بتدريج نخبگان حاکم صاحب انواع
امتيازھا و قدرت خود کامه را به تنگا
برده ،ساقط کنند.
در اينصورت صاحبان قدرت ،يعنی
حاکمان جبّار نيز با تمامی ابزار سرکوبی-
که از مدتھا پيش برای خويش تھيه کرده

و در اختيار دارند ،-از مقامھا و ثروتھای
چپاول کردۀ خويش از منابع ملی ،با
خشونتی تمام دفاع خواھند کرد .از آنجا
که در نظريۀ اجبار از ابتدا اين اصل برای
حاکمان جبّار وجود دارد که ارادۀ مشترک
آحاد ملت ھرگز نبايد در جامعۀ سياسی
دخالت کند) .بقول خمينی" ،سی و پنج
ميلون بگويند آری ،من ميگويم نه "( .در
نتيجه در تأسيس و ساخت حاکميت دولت،
فشار و خفقان و سرکوب ،در يک کالم،
بکار بردن خشونت برای طلب اطاعت بی
چون و چرا از مردم ،ضرور می شود .اين
ضرورت سبب ميگردد که قھر و خشونت
و آدمکشی بمثابه ابزار حفظ و تداوم نظام
سياسی حاکم اھميت حياتی و محوری را
پيدا کند .از ديد نظريۀ اجبار ،بکار بردن
خشونت توسط حاکمان )دولت( جھت
دادن "نظم و انضباط" به حکومت
شوندگان )ملت( ،نه امری غير عادی و نه
اصالً عملی ضد انسانی و ضد اخالق
محسوب ميشود .بر عکس اعمال قھر و
خشونت ،نشانۀ به اجرا در آوردن ارادۀ
دولت ،جھت حضور دائمی آمريت او در
زندگی روزمرۀ مردم است .عالوه بر آن
از ديد حاکمان جبّار ،اِعمال خشونت جزء
فنون و تدابير سياست و کشورداری تلقی
ميشود .بھمين خاطر نيز تجاوز روزمره
به حقوق مردم ،جھت طلب اطاعت محض
ازآنھا ،ضرورت حياتی دولتی جبّارميشود.
بر اساس دو نظريۀ فوق ،يعنی نظريۀ
اجماع و اجبار ،ميتوان انواع گوناگون
دولتھا را شناسائی کرد .ھمۀ نظامھای
سياسی مردمساالر از نظريه اجماع و
تمامی نظامھای استبدادی ،با ھر شکل و
نامی که بخود بدھند ،از نظريه اجبار
پيروی ميکنند.
اعمال حاکميت در
البته روشھای
نظامھای توتاليتری مثل نظام واليت مطلقۀ
فقي ِه خمينی و خامنه ای ،بدترين ،خشونت
آميز ترين و غير انسانی ترين نوع
روشھا ھستند .چرا که در اين نظام
سياسی ،خشونت ،تمامی محدوه ھای
قلمرو دولت را پُر ميکند .ابوالحسن بنی
صدر ،امر فوق را بصورتی بسيار فصيح
و شفاف بيان ميکند .او در يکی از
سرمقاله ھای "انقالب اسالمی در
ھجرت" اينطور مينويسد:
" بنا براين ،اين پرسش پاسخ می طلبد:
چرا در تمامی سامانه ھای سياسی که بر
اساس واليت مطلقه يک شخص و يا يک
سازمان ،بنا شده اند ،ھريک از مأموران
دولت» ،واليت مطلقه رھبر« را بکار برده
اند و اينک در ايران بکار می برند؟ چرا
در آلمان نازی ،در ايتاليای فاشيست ،در
روسيه در قيد رژيم استالين ،چنين بود و
در ايران امروز نيز چنين است؟ پاسخ
اينست که دولتی که بر اصل حاکميت يک
شخص سازمان می يابد ،قدرتی که ھر
مأمور بکار می برد ،ھمان اختيار مطلقی
است که »رھبر« دارد .زيرا مأمور دولت
قائم مقام ولی مطلقه فقيه ،يعنی رھبر می
شود و ھمان قدرتی که او دارد را بکار
می برد .و از آنجا که اصل بر »بسط يد
رھبر بر جان و مال و ناموس مردم«
است ،پس رابطه رھبر با جامعه ،رابطه
صاحب اختيار مطلق با مطيع مطلق است
)به قول آقای مصباح يزدی( .پس ھر
عدم اطاعتی ،مخالفت با موجوديت رژيم
تلقی می شود و مأمور دولت می بايد قائم
مقام رھبر در بکار بردن قدرت مطلق بر
ضد نافرمان بگردد".
باستناد تجارب روزمرۀ مردم ايران در
طی سه دھه ،بخصوص پس از تقلب
بزرگ "رھبر نظام" و شروع جنبش
سراسری ملت ايران در اعتراض عمومی
خويش به اين رژيم که بساط خشونت و
جنايت "ولی فقيه" نه تنھا در زندانھای
مخوف ايشان ،بلکه در خيابانھای تمامی
شھرھای ايران نيز گسترده شده است.
نظر بنی صدر در باال ،واقعيت عينی
زندگی مردم ايران است.
بد نيست در اينجا چگونگی سازماندھی
خشونت و قتل و جنايت در رژيم واليت

مطلقه را از زبان حکم قاضيان دادگاه
برلن در سال  ١٣٧۶در جريان معروف
به ترور مخالفين در رستوران
"ميکونوس" بيان کنيم .در حکم قاضيان
دادگاه برلن آمده است(٢) :
"جمع آوری مدارک امکان داد چگونگی
تصميم گيری رھبری دولتی ايران که
سرانجام آن نابود کردن مخالفان رژيم در
خارج از ايران است ،مبرھن شود :تصميم
گيری عمليات در دست "کميته عمليات
ويژه" است که در خارج از قانون اساسی
ايران ،بشکل مخفی به دستور رھبر
مذھبی ،تشکيل شده است .در اين کميته،
رئيس جمھوری )آنزمان علی اکبر ھاشمی
رفسنجانی :م( ،وزير واواک ،وزير امور
خارجه ،نمايندگان سازمانھای اطالعاتی و
سازمانھای ديگر و نيز رھبر مذھبی
عضويت دارند ....رھبر مذھبی که در اين
کميته عضويت دارد و "رھبر انقالب"
)علی خامنه ای  :م( نيز ناميده ميشود،
يک مقام سياسی است ....تصميم شورای
عمليات ويژه شرط اجرای عمليات در
خارج از کشور است .اگر ھدف اين
عمليات قتل يک شخص باشد ،رھبر
مذھبی يا رھبر انقالب ،بعنوان مقام
سياسی ،حکم قتل را صادر ميکند .تا که
مايۀ يک مشروعيت ظاھری برای قتلی که
بعداً انجام ميشود ،بگردد".
خوانندگان گرامی لطفا ً به اين امر توجه
کنند که مطالب آمده در باال ،نه از روی
حدس و گمان است و نه خيالبافی قاضيان
دادگاه برلن ،بلکه ھمانطور که آقای
کوبش ،رئيس دادگاه برلن ،خود بيان
کرده است ،حکم دادگاه بر اساس:
"کنار يکديگر قرار دادن تمامی اطالعاتی
که به نظر قضات صحيح بودند و يک
تصوير کامل از عمليات را ممکن
ميگرداندند و باالخره پس از  ٢۴۶جلسه
و شھادت  ١٧۶شاھد ،پس از سه سال و
نيم بررسی گزارشھای بسيار" صادر
گرديده است ) .نگاه کنيد به نشريه
"انقالب اسالمی در ھجرت" ،شماره
 ۴٠٩از  ١تا  ١۴ارديبھشت .(١٣٧۶
در اين صورت خشونت در نظام واليت
مطلقه فقيه ،تبديل به نھاد دولتی شده
است .در واقع نھادينه شدن خشونت
برای اين نظام ضرورت حياتی دارد .بدين
معنا که بدون نھادينه کردن خشونت در
سازمانھای دولتی و ايجاد ج ّو وحشت و
ارعاب در جامعۀ ايران ،نظام واليت
مطلقۀ خمينی و علی خامنه ای توان بقا
نداشتند و ندارند.
حتی احزاب و سازمانھای سياسی که در
آنھا گرايش به خشونت وجود دارد و
جانبدار نظريۀ اجبار ھستند .با وجوديکه
دولت را نيز ھنوز تصرف نکرده اند،
بخشی از سازمان خود را بکار پرورش
آدمکشان و سازمان دادن خشونت )عليه
خوديھا و غير خوديھای مخالف( ،می
موجد و
گمارند .زيرا که خشونت ،بخش
ّ
جدا نشدنی وجود قدرتھای استبدادی
است.
عالوه بر آن در ھر نظام استبداد
فراگيری ،دولت بمثابه زمينه و شکل
قدرت در محدودۀ خود ،تنھا به ارادۀ خود
کامۀ صاحبان قدرت ،بخصوص رھبر
نظام ،جامۀ عمل نمی پوشاند .بلکه برای
توجيه خشونت از اصلی "واالتر" پيروی
ميکند .نازيھای آلمان اصل "واالتر"
خويش را "حق طبيعی نژاد برتر" می
ناميدند .استالينيسم ھای روسی و غير
روسی به آن نام "قانونمندی تاريخ" را
داده بودند .در زمان و کشور ما ايران،
جانبداران واليت مطلقه فقيه اصل
"واالتر" خود را "ارادۀ خداوند" می
نامند .آمران و عامالن اينگونه نظامھا بر
اساس پيروی از اصل "واالتر" خويش،
حقوق انسانھا را بطور کامل پايمال کرده
و روزمره به آن تجاوز ميکنند .بجای
قانون ،قانونی که از ديد نظريه اجماع ،بر
اساس ارادۀ اکثريت آحاد ملت بوجود
ميآيد ،نظمی برقرار ميکنند و به آن نام
"انقالب" يا "عمل انقالبی" را ميدھند.
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اين نظم مخالفان نظام را "موجودات
ضر" )نازيھای آلمان و خمينی نيز برای
م ّ
سرکوب مخالفين خود اين اصطالح را با
عالقۀ خاصی بکار ميبرد" ،(.دشمنان
طبقه کارگر" )طرفداران استالينيسم( و
"دشمنان نظام مقدس جمھوری اسالمی"
و اينروزھا "اغتشاشگران و فتنه گران"
می نامند .و بکار بردن خشونت عليه
آنھا را "مشروع" می گردانند.
آدلف ھيتلر ،رھبر نازيھای آلمان با
شفافيت تمام دليل اصلی بکار بردن
خشونت در نظامھای توتاليتر را در گفتگو
با "ھرمن راشنينگ" Hermann
 Rauschningدر سال  ١٩۴٠مسيحی،
اينگونه بيان ميکند(٣) :
"من با بکار بردن غيرمترقبۀ ھمۀ ابزار
و امکاناتم ،ترس و وحشت را گسترش
ميدھم .امر مھم ،زدن ضربۀ ناگھانی به
قصد ايجاد ترسی مرگ آور و وحشتناک
است .چرا بايد من عليه مخالفين سياسی
خودم رفتار ديگری داشته باشم؟ اين
عمليات باصطالح زشت و زنندۀ غير
اخالقی )بزبان آلمانی Gräueltaten
برای من کار صدھا عمل تک تک
)مجازات( عليه مخالفين و شورشيان و
ناراضيان را می کند .بعد از آن )ضربه(
ھر کس اين ترس مرگ آور را تجربه کند،
پيش خود فکر خواھد کرد که اگر عليه ما
دست به عملی زند ،چه عواقب وحشتناکی
در انتظار او نشسته است".
خواننده گان گرامی لطفا ً جمله ھای ھيتلر
در باال را چندين بار بخوانيد .تا
روانشناسی خشونت در نظام توتاليتر
دستگيرتان شود .ابتدا باحتمال قوی بياد
نظريۀ "النصرو به ال ُرعب" )پيروزی از
راه ايجاد ترس( علی خامنه ای خواھيد
افتاد .و شباھتی چندش آور را ميان بيان
ھيتلر و نظريۀ علی خامنه ای تصديق
خواھيد کرد .سپس به تمامی انگيزه ھا،
معانی ،تاکتيکھا و استراتژيھا ،و باالخره
اھداف خشونت دولتی ،چه نزد نازيھای
آلمان در  ٧٠سال پيش و خواه ،ولی
مطلقه فقيه در ايران از سی سال گذشته
تا به امروز ،واقف ميشويد.
روانشناسی خشونت در نظام واليت مطلقه
فقيه علی خامنه ای بطورخيلی کوتاه اين
ميشود:
ھرگونه خشونتی که از جانب ،بقول بنی
صدر" ،قائم مقامان واليت مطلقه فقيه"
جھت »بسط يد رھبر بر جان و مال و
ناموس مردم« ايران بکار رود ،برای
آحاد ملت يک پيام روانشناسی در بر دارد.
محتوای اين پيام به صدا درآوردن زنگ
خطر و پخش اعالميه ای در سطح وسيع
در درون و بيرون مرزھای ايران خطاب
به ملت ايران است .متن پيام را که "رھبر
عاليقدر" خود تقرير می نمايند ،اينست:
"ھر فرد از شماھا مردم ايران و تمامی
افراد جامعۀ را ھر روزه در ھمه جا
وبرای ھميشه محکوم به مرگ کرده ام.
تنھا زمان اجرای اين محکوميت ھنوز
معلوم نيست .اين محکوميت بدون ذره ای
مالحظه نسبت به مقام انسانی شماھا،
مقام سياسی ،اجتماعی ،فرھنگی و يا حتا
مقام دينی شماھا ،قابليت اجراء دارد.
حکم محکوميت شما مردم ايران بدون در
نظر گرفتن گناھکاری و يا بيگناھی زن و
مرد شماھا ،جوان ،نوجوان ،کودک و يا
پير و سالخورده بودن شما ھا ،از جانب
من صادر شده است .اين اعالم تھديد به
مرگ و انتخاب قربانيان نظام مقدس ،از
جانب من ،دقيقا ً حساب شده است .بی
ھدفی ظاھری آن ،کامالً ھدفدار است .بی
معنی بودن علنی آن ،برای بقا و حفظ
"نظام مقدس" من ،فوق العاده معنی دار
است".
اين معنی نشانگر معنای حقيقی خشونت
معنی حقيقی و روانشناسی
است.
خشونت اينھا ھستند:
 گستردن ترس و وحشت در جامعه- ،ايجاد عدم امنيت جانی و مالی و ناموسی
نزد تمامی آحاد ملت - ،تھديد مدام اعتماد
و اطمينان مردم ايران نسبت بيکديگر- ،
قطع اميد کردن از سرنوشت حال و آيندۀ
خود و ميھن خويش.
از طرف ديگر پذيرفتن خشونت ولی
مظلقه و قائم مقامان او ،معنايش ميشود:
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وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ در اﯾﺮان
از وجود آاليندۀ بسيار خطرناک و سرطان
زای آزبست در ھوای شھر تھران خبر
داد .منبع توليد آزبست صفحۀ کالچ خود
روھا و لنت ترمزھا ميباشند .ميزان
آزبست در ريه ھای پليسھای تھران ۴
برابر آزبست ھوای پايتخت است.از
آزبست در کفپوشھا به عنوان عايق
استفاده ميشود.مدير ادارۀ سرطان وزارت
بھداشت با ھشدار نسبت به وضعيت
آلودگی ھوا و ارتباط آن با سرطان خون
گفت ،در صورت ادامۀ وضع فعلی آلودکی
ھوا طی چند سال آينده تمام پول نفت
صرف درمان سرطان خون خواھد شد.
راحتی ر ئيس ستاد محيط زيست
شھرداری تھران گفت ،آلودگی ھوای
تھران در سال جاری ٣٨برابر
استانداردھای جھا نی است .او گفت
ساالنه بر اساس آمار ۵ھزار تھرانی بر
اثر آلودگی ھوا کشته ميشوند .ابتالی
کودکان به سرطان در تھران باال تر از
بقيه شھرھای ايران است ٧٠ .درصد
آلودگی ھوای ايران منشا خودرويی دارند.
جنگل ابر .از جنگلھای خوش آب وھوای
استان سمنان است ،که در  ۵٠کيلومتری
شمال شرق شاھرود در مسير جادۀ
شاھرود به آزاد شھراستان گلستان در
روستای ابرقرار دارد .شاھرود که جنگل
ابر درآن قرار دارد به قارۀ کوچک
معروف است .اين شھر تمام اقليمھای
متنوع را در خود دارا است .از
کويری،کوھستانی ،بيابانی و جنگلی .اين
جنگل ٣۵ھزار ھکتار وسعت دارد و در
ادامۀ جنگل ھای سرسبز شمال کشور
است .جنگل ابر به  ٣دليل برای دنيا،
حائز اھميت ميباشد.
-١گياھان دارويی آن کم نظير ميباشند-٢
مرز ميان دو اکوسيستم نيمه بيابانی و
جنگلی ميباشد -٣.دو منطقۀ کم ارتفاع و
بلند را در کنارھم قرار داده است .اين
جنگل را به اين دليل جنگل ابر نام نھاده
اند ،زيرا اقيانوسی از ابر،که پديده ھای
کم نظيری در دنيا ميباشد آنرا در بر گرفته
است .جنگل ابر جزو بقايای دوران سوم
زمين شناسی است .وجود ٨٠گونه گياھان
چوبی به ھمراه گياھان بسيار نادری مانند
راش ،بلوط ،نوسکا ،نارون" ،گيالس
وحشی ،بارانک ،سرخدار ،نمدار،
و........به اين جنگل ھويتی بی نظير و
منحصر به فرد را داده اند .شاھرود
درحال حاضر چھار مسير ارتباطی به
شمال کشور داردکه آزاد راه يکی
ازآنھاست .اين در حالی است که تھران
تنھا دو راه ارتباطی به شمال دارد وحاال
قرار است راه پنجم باز ھم از شاھرود
بگذرد .جنگل ابر يک ھزارم وسعت اين
استان را تشکيل ميدھدکه در ھمين وسعت
کم خطوط انتقال گاز و نفت  ....عبور کرده
وتخريب بسياری بر جای گذاشته است.
عبور جاده از اين مکان قطع يک ميليون
درخت و تخريب حداقل ٣٠٠ھکتار جنگل
را در پی دارد .از قدمت جنگل ابر بيشتراز
 ٣ميلون سال ميگذرد .اين وظيفۀ فرد فرد
ھر ايرانی است ،که در حفاظت آن بکوشد
و آنرا بدون آسيب به نسلھای بعد برساند.
سوالی که بسيارمھم واساسی ميباشد
وميبايستی مورد تحقيق دانشمندان محيط
زيست در ايران قرار بگيرد ،اين است که
ابر جنگل ابر در خارج از آن ايجاد ميشود
و بدان انتقال مييابد و يا در خود جنگل
ايجاد شده و يا مجموعه ای از ھر دو آنھا
ميباشد .مھم بودن اين سوال بدين خاطر
ميباشدکه اگر ابر جنگل ابر بوسيلۀ آبی که
توسط گياھان جنگل به شکل بخار آب به
ھوا متصاعد ميشود،ايجاد بشود ،در
صورت قطع حتا مقداری از درختان
جنگل ،آب کمتری به شکل بخار به ھوا
متصاعدميشودکه نتيجۀ آن ايجاد ابر
کمتر است .ابر کمتر بارندگی کمتر و
بارندگی کمتر ابر کمتر و درخت کمتری را
به دنبال دارد .اين کنش و واکنش منفی
ميتواند در عرض چند سال باعث از بين
رفتن غير قابل برگشت جنگل ابر بشود.

طوری که اگر زمانی ھم افراد عاقل و
مسئوليت شناسی بخواھند جنگل را
دوباره ترميم بکنند ،غير ممکن ميباشد.
عبور جاده از جنگل ابر بر اساس گفتۀ
ناظران بدين خاطر ميباشد،که زمين
خواران ،زمينھای آنجا را به خانه و ويال
تبديل بکنند و بفروشند.
تاالبھای ايران
ارزش اکولوژی تاالبھا ده برابر جنگلھا و
٢٠٠برابر زمينھا ی زراعتی است .تاالبھا
در تنظيم آب و ھوا و ايجاد محيط زيست
برای پرندگان مھاجر و بومی و آبزيان از
گياھی تا جانوری بسيار مھم ميباشد.
تاالبھا ساالنه حدود  ۵ميليارد دالر ارزش
خدماتی به کشور ما ميکنند .ارزش ھر
ھکتار تاالب را به يکصد ميلون دالر
تخمين ميزنند .در جھان ١٨٠٠تاالب
وجود دارد .ايران با داران بودن  ٨۶تاالب
در رده نوزدھم از ميان ١۵٠کشور عضو
کنوانسيون رامسر قرار گرفته است .از
٢٢تاالب ثبت شده ايران تاالب شوره
گلِ ،ادگارلو ،أرکه سنگی ،تاالب انزلی،
االگل ،آلماگل ،آجی گل  ،شادگان ،ھامون،
ھيرمند در فھرست مونترو کنوانسيون
رامسر در تاالبھای درحال انقراض قرار
دارند.
تاالب گاوخونی اصفھان .احمد کرمی
کارشناس محيط زيست گفت عمق اين
تاالب به دليل تغييرات اقليمی و ورود حجم
زيادی از فاضالب ھای شھری و زه آبھای
کشاورزی ،مصارف بی رويه ،احداث
سدھای باال دست ،تامين نشدن حقابه و
عبور جاده از کنار تاالب به  ١٠سانتی
متر رسيده و به شدت آسيب ديده است.
ارزش اقتصادی اين تاالب در کمترين
برآورد ٢۵٠ميليارد تومان در سال اعالم
شده است.
تاالب ھامون سيستان .زمانشاه محمدی
حيدری رئيس پژوھشکدۀ تاالب بين المللی
ھامون معتقد است،که آواره شدن
شيالت
نابودی
٧٠٠ھزارسيستانی
،کشاورزی و صنايع دستی و به تبع آن
فرھنگ بومی و بی کاری  ١۵ھزار صياد
محلی از جمله مشکالتی است که بعد از
خشک شدن اين تاالب برای مردم منطقه
بوجود آمده است .وی افزود متروکه شدن
اين صدھا روستا ،افزايش شمار بيماران
مبتال به آسم و ريه و بيماريھای چشمی
در اثر وزش طوفانھای شن نيز تنھا بخش
کوچکی از پيامدھای خشک شدن ھامون
است .حيدری تاکيد کرد فعاليت قاچاقچيان
سوخت ھمراه با عوامل ديگر محيط
زيست تاالب بين المللی ھامون را تحت
تاثير قرار داده و از بين برده است.
تاالب بختگان .کامبيز بھرام سلطانی
کارشناس محيط زيست گفت ،به علت
احداث سازھای آبی در باال دست و
برداشت بی رويۀ کشاورزان در طول
رودخانه ھای تغذيه کننده ،تاالب بختگان
خشک شده است و تعداد زيادی از جوجه
فالميگوھھا تلف شده اند .اين درياچه که
دومين درياچۀ بزرگ ايران بشمار می آ
مد ،انتقال انواع فاضل آبھای صنعتی و
انسانی و کشاورزی آنرا نابود کردند .او
افزود متأسفانه نگاه برخی از کارشناسان
که به عنوان مشاور در دستگاھھای
مختلف فعاليت ميکنند در بارۀ اھميت و
ارزش اقتصادی منابع طبيعی چنان غير
علمی وسطحی است ،که به درياچه به
عنوان گودال و تبخير و فاضالب و بازده
ھای کشاورزی می نگرند.
تالب پريشان فارس .بررسيھای
کارشناسان علت اصلی خشکی درياچۀ
پريشان را تعداد چاھھای غير مجاز
درحاشيه تاالب ميدانند .در حال حاضر
 ٩۴٩حلقه چاه در اطراف درياچه پريشان
وجود داردکه ٢٧٠حلقه از آنھا غير مجاز
ميباشد .از  ۴٢کيلومتر مربع مساحت
تاالب ،تنھا کمتر از يک کيلومتر با قی
مانده است .بينا سحر خيز متخصص
محيط زيست ميگو يد راه سازان به
صورت مخفيانه و شبانه ،ماشين آالت
خود را در منطقه مستقر و اقدام به آتش
زدن نی ھای بخشی از تاالب کردند و بعد
بستر سازی ھزار متر از جاده را که حدود
٧٠٠متر آن در داخل حساس ترين بخش
تاالب قرار داشت انجام دادند .او ادامه
داد ،آنھا با آتش زدن نيزارھای اطراف
درياچۀ پريشان ھزار قطعه الک پشت و

پرندھای مھاجر را زنده زنده در آتش
سوزاندند.
تاالب بين المللی انزلی .کريم ثابت رفتار
مدرس دانشکاه گيالن گفت ،تاالب انزلی
جزو  ١۵تاالب ارزشمند کرۀ زمين است.
وی گفت ورود  ۵٠٠ميليون رسوب در
سال ،تخليۀ ساالنه  ٣٠ميلون تن فاضالب
شھری١۵ ،ھزار تن کود شيميايی ۴،ھزار
ليتر سموم کشاورزی ،جاری شدن فاضل
آب حدود  ۵٠کارخانه ،ورود گونۀ غير
بومی آزوال تبديل تاالب به زمينھای
کشاورزی ،آلودگی صوتی و سوختی
ناشی از قايقھای گردشگر و احداث کمبر
بندی بندر انزلی از داخل محدودۀ حفاظتی
به شدت اين تاالب را تھديد ميکند.
درياچۀ اروميه .به علت کاھش آب،
شوری آب اين تاالب به ٣۴٠گرم در ليتر
رسيده است .اين را حسن عباس نژاد
مدير کل حفاظت از محيت زيست
نزوالت
ميگويد.کاھش
آذربايجان
جوی،کاھش روان آبھای سطحی و
استفادۀ بی رويه از آبھای زير زمينی
مھمترين علتھای شوری آب درياچه
ميباشد .ميانگين نمک در آب درياچه در
شرايط عادی بين ١٨٠تا  ٢٢٠گرم در
ليتر است .کارشناسان ساخت پل شھيد
کالنتری بر روی اين درياچه و ھمچنين
ساخت و سازھای صنعتی در اطراف اين
درياچه را از عوامل آسيب ديدن درياچۀ
اروميه ميدانند .پل شھيد کالنتری که از
سمت غرب حدود ١٢کيلومتر و از سمت
شرق حدود  ٢،٣کيلومتر خاکريزی شده
مانع چرخش طبيعی آب است .اين پل در
واقع ھمانند يک طناب بر گردن درياچه
چرخش آب را خفه گرده است .مسؤالن
وزارت راه طرحھايی برای گسترش
ميانگذار درياچۀ اروميه تبديل اين
ميانگذار به يک اتوبان دو بانده و گذشتن
يک خط آھن از درياچه از جمله اين
طرحھا است.کاھش مداوم آب درياچه و
افزايش ميزان نمک ،موجب شوره زار
شدن ٢٠٠تا  ٢۵٠ھزار ھکتار از
زمينھای اطراف درياچۀ اروميه شده
است .اگر درياچه اروميه خشک شود،
مشکالت تنھا گريبانگير اروميه نخواھد
بود .به دليل وجود  ٨ميليارد تن نمک در
درياچه ،پس از خشک شدن ،با وزيدن
بادھای فصلی تمام زمينھای استان
آذربايجان غربی و  ۵استان ھم جوار آن
به شوره زار تبديل ميشوند .حتا دامن
کشورھای اطراف را خواھد گرفت .با
تامين  ٣٠١ميليارد ليتر آب مورد نياز
درياچه اين زيست بوم با ارزش از مرگ
حتمی نجات ميابد.
٢۶٠ھزار بلوط کھنسال ،قربانی
آبگيری کارون  .۴در حالی که کارشناسان
بارھا به پيامدھای ناگوار محيط زيستی
سد سازی ھشدار داده اند ،اکنون قرار
است سد کارون  ۴آبگيری شود .سدی که
با آبکيری آن ٢٢٠٠ھکتار از عرصه
ھای جنکلی زاگروس با  ٢۶٠ھزار
درخت بلوط چند ھزار ساله زير آب
مدفون خواھد شد .مھندس فاطمه ظفر
نژاد ميگويد .سدھا معيشت جامعۀ بوی
وابسته به رودخاھا را مختل و نا ممکن
ساخته است .از بين رفتن امکان
ماھيگيری گونه ھای آبی و کنار آبی،
خشکی اراضی و حذف حقابه ھای
کشاورزی ،از دست دادن خانه و اراضی
موروثی و پناه بردن ساکنان بومی به
حاشيه شھرھا از پيامدھای نامطلوب
سدھا است ،که در ھمۀ سدھای ساخته
شده درکشور قابل مشاھده است .او
اضافه کرد بيشترين زيان به کشاورزان و
عشايرھا ميرسد .غبار مسمومی که
سالمت شھروندان را در اغلب شھرھا
تھديد ميکند ،ناشی از ھمين شيوۀ
سدسازی و دخالت غير مسؤالنه در
طبيعت است.
مراتع کشور .مدير کل سازمان جنگلھا و
مراتع کشور گفت .از مجموع ٨٧ميليون
ھکتار از مراتع کشور تنھا ٧ميليون
دارای پوشش گياھی بيش از  ۵٠درصد
است٢۴،۵ .ھکتار دارای  ۵٠در صد
پوشش گياھی و قريب به  ۵۶ميليون
ھکتاراز مراتع کشور نيز بين  ٢۵تا  ۵در
صد پوشش گياھی دارند .نگھدار
اسکندری با بيان اين مطلب افزود اين ۵۶
ھکتار در معرض خطر جدی قرار دارند و
اگر شخم زده شوند و توست کشاورزان
به ديم تبديل شوند به طور کلی از بين
خواھند رفت .او افزود چرای بی رويه دام
يکی از عوامل بيابان زايی در ايران است.
در حاضر ميزان چرای دام ۵،٢برابر
ظرفيت مراتع است .دام موجود ٢،۵
برابر ظرفيت مراتع است.

از  12ﺗﺎ  25آﭘﺮﻳﻞ 2010
دشت برم در استان فارس .در امتداد جادۀ
شيراز کازرون قرار دارد و از نظر تنوع
محيط زيستی دارای اھميت جھانی است.
اين منطقه که شامل جنگلھای بلوط و
منطقۀ حفاظت شده ميباشد از يک طرف
به دشت ارژن و ازطرف ديگر به درياچۀ
پريشان در شھرستان کازرون محدود
ميشود .اطراف آن پوشيده از درختان
بلوط ،بادام وحشی ،زالزالک ،وحشی
و.....ميباشد .در گذشته ھای نه چندان
دور حدود ٣٠سال پيش ميتوانست گونه
ھای بسيار زيبا از جانوران ھمچون ،آھو،
قوچ ،پلنگ ،خرص،کپک.....،را مشاھده
کردکه به لحاظ وجود پوشش خواص
گياھی و طبيعی دشت برم و نظارت دقيق
زندگی آرامی را داشتند .در اين روزھا با
عبور جادۀ جديد کازرون شيراز از اين
منطقه وافزايش قيمت اراضی در سالھای
اخير مخصوصا در دو سال گذشته شاھد
تغييرات آشکاری در اين منطقه ھستيم.
حيات وحش متفرق شده است و ديگر از
گله ھای آھو خبری نيست و گونۀ خرس
و پلنگ در حال انقراض ھستند .عالوه بر
اينکه اراضی دشت بم متعلق به منابع
طبيعی بوده و جزو نواحی جنگلی و ملی
است و ھيچ فرد و سازمانی اجازه تصرف
و تخريب آنرا ندارد .اما در حال حاضر
٧٠درصد اين منطقه شخم خورده و به
زير کشت محصوال ت کشاورزی برده شده
است .افرادی که اين اراضی را تصرف
کرده ،پس از مدتی درختان موجود در اين
منطقه را با ريختن مواد شيميايی در پای
آنھا از بين ميبرند.
اين بخش بسيار کوچکی از بيالن محيط
زيستی و اکولوژيکی  ٣٠سال واليت
مطلقۀ فقيه ميباشد .واليتی که افراد آن به
قول کارشناس محيط زيست در ايران ،به
دريا و رودحانه ھمانند زباله دانی
مينگرند .آيا ھنوز ايرانيی ھست که شک
کند ايران در حال تبديل شدن به کويری به
وسعت ايران ميباشد؟ .اگر ايران به کوير
تبديل بشود ،که با ادامۀ وضع کنونی از
آن چندان دور نيست ،اکثر جمعيت کشور
ايران در درون ايران به آواره ھای محيط
زيستی بدل خواھند شد .در حال حاضر اين
وضع در بعضی از نقاط ايران ھمانند
سيستان و بلوچستان قابل مشاھده
ميباشد.

رواﻧﺸﻨﺎﺳــــﯽ ﺧﺸــــﻮﻧﺖ و
ﺗﺠﺎوزﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﺮاﻧﯿﺎن...
 پذيرفتن تباھی و مرگ تدريجی خود وجامعۀ خويش .قبول يک زندگی پُر از
يأس و نااميدی و رشد از رشد ماندگی
فردی و اجتماعی.
البته اين نکات را نيز نبايد نسل انقالبی
امروز ايران ،فراموش کند که اعمال
خشونت و حاکم کردن ج ّو ارعاب بر
جامعۀ ايران بھيچوجه نشانگر قدرت زياد
و يا توانائی رژيم توتاليتر واليت فقيه و يا
ناتوانی نيروھای مخالف او نيست .بلکه
بيش از ھر چيز نمايانگر ضعف و زبونی
و ضربه پذيری اينگونه نظامھای سياسی
است .غالب جامعه شناسان و
روانشناسانی که در بارۀ پديده خشونت
مطالعه و تحقيق کرده اند ،به اين نتيجۀ
کلّی رسيده اند:
خشونت معموالً از جانب گروھای سياسی
و اجتماعی بکار برده ميشود که فاقد
قدرت و توانائی ،درمانده ،تحقير شده و
گرفتار آمده به وضعيت سياسی و
اجتماعی بدی ھستند .اين گروھھا اگر
حاکم بر سازمانھای دولتی باشند ،مثل
رژيم والئی در ايران ،گمان ميبرند که
مردم آن جامعه با ھيچ راه و روش ،و يا
زبان ديگری بجز زبان خشونت ،آنھا را
جدّی نميگيرند.
چند مثال و نقل قول کوتاه از اينگونه
محققين ما را کفايت ميکند :جامعه شناس
آلمانی ب .کاوتسکی  B. Kautskyدر
مقاله خود "گفتاری پيرامون ترور و
خشونت" ،مينويسد:
"ترور و خشونت نه تنھا ايجاد ترس
ميکند ،بلکه خود محصول ترس است".
فريدريش ھاکر Friedrich Hacker
روانکاو اتريشی ،نظر کاوتسکی را کامل
ميکند .او مينويسد:
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رفتار
"خشونتگران و تروريستھا
وحشتناکی ميکنند .زيرا که سر و پای آنھا
را وحشت فراگرفته است ".و باالخره
تورنتون  Thorntonبه اين نتيجه
رسيده است که:
"گروھھا و يا دولتھائی که دست به
خشونت و ترور ميزنند ،بزبان بی زبانی
ضعف سياسی و ترس از سقوط خويش
را اقرار ميکنند".
اين نوشته ادامه دارد.
فھرست منابع و مأخذھا:
Peter Waldman, (۱
Strategien politischer
Gewalt, 1. Aufl.- Stutgart
1977, s.78ff
) (۲اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﺠﺮت،
ﺷﻤﺎره  ۴۰۹از  ۱ﺗﺎ  ۱۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۳۷۶
)Hermann Rauschning, (۳
Gespräche mit Hitler, WienZürich-New york, O. j.,
unveränderte Neudruck von
1940, s.82

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳـﺘﺒﺪاد،
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب .... ۵۷
بع د از تعي ين ش ادروان بازرگ ان ب ه مق ام
نخست وزيری ،نوب ت تش کيل دادگ اه ھ ای
انقالب و ديگر ارگانھای سرکوب ميشود.
در نوش تار آين ده در ض من پاس خ ب ه
س ئواالت ف وق ،چگ ونگی تش کيل اي ن
ارگانھ ا را توس ط تحص يلکرده ھ ای
کشورمان توضيح خواھم داد.
سرافراز و پيروز باشيد
Fa_rastgou@yahoo.com
(١
درس ھای دمکراس ی ب رای ھم ه ،حس ين
بشريه .نشر نگاه معاصر
(٢
ttp://news.gooya.com/politics/a
rchives/2010/04/102825.php
(٣
http://news.gooya.com/politics/
archives/2010/04/102796.php
(۴
http://www.alefbe.com/etemad
emelliSoroush.htm
(۵
http://news.gooya.com/politics/
archives/2010/03/102620.php
(۶
http://zamaaneh.com/analysis/
2010/04/post_1429.html
(٧رجوع کنيد به گفت وگوی شھيد پيروز
دوانی با توده ای ھای جدا شده از حزب
توده
(٨
http://www.karonline.com/wp/?p=11784
(٩
http://asrenou.net/php/view.php?objnr=8
755
(١٠
http://enghelabeeslami.com/maghalat/MAGH20100405.htm
 ٣١(١١تير  ١٣۵٩روزنامه جمھوری
اسالمی.
(١٣برای تاريخ ،گفت و گو با سعيد
حجاريان ،عمادالدين باقی .نشر نی
(١۴باز گشت اعتبار زندان اوين .گفت و
گوی اکبر گنجی با عصر آزادگان
 ١٣٧٨/٨/١۶و کتاب عاليجناب
سرخپوش
(١۵تمام سايتھا و نوشته ھای اصالح
طلبان داخل و خارج چنين ادعائی دارند.
کافی است بعنوان نمونه به سايت نوروز،
امروز ،جرس و روزآنالين رجوع کنيد.
(١۶گروگانگيری و جانشينان انقالب،
محمد جعفری
(١٧اتباع جمع تبع به معنی پيروی و
اطاعت کردن است .کسی که دنبال کسی
بيفتد و از او پيروی کند.
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ﺷﻤﺎره  747از  23ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ  ۵اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1389
دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺟﻼﻟﻲ
ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ درﮔﺬﺷﺖ
وﻋﺮﺑﻲ و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ را آﻣﻮﺧﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺻﻔﻬﺎن
رﻓﺖ و ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻗﺴﻤﺘﻲ ازدوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در ﻣﺪارس
ﺻﺎرﻣﻴﻪ و ﺳﻌﺪي ﻃﻲ ﻛﺮد و ﺑﻘﻴﻪ را ﭘﺲ
ازﻋﺰﻳﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ،درﻣﺪرﺳﻪ ﺛﺮوت
ﺗﻬﺮان ) اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ( و داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن
رﺳﺎﻧﺪ.
ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﭘﺲ ازاﺧﺬ دﻳﭙﻠﻢ ،وارد
داﻧﺸﻜﺪهي ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺷﺪ.
ﺧﻮدش در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ »:ﺳﺎل
 1317ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ازاﻣﺘﺤﺎن ورودي
وارد داﻧﺸﻜﺪهي ﺣﻘﻮق ﺷﺪم .اﺳﺘﺎدان
ﻣﺎ ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ دﻫﺨﺪا ،دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ
ﺷﺎﻳﮕﺎن و ﺑﻌﺪ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪو ﺑﻮد.
دﻛﺘﺮ ﻛﺮﻳﻢ ﺳﻨﺠﺎﺑﻲ ﻫﻢ »ﺣﻘﻮق
اداري« ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻴﻜﺮد .ﻣﺴﻴﻮ ﻓﻮﻧﺘﺎﻧﻮ ﻛﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻮد »ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ« ﺗﺪرﻳﺲ
ﻣﻴﻜﺮد .دﻛﺘﺮ زﻧﮕﻨﻪ »ﺗﺠﺎرت ﺣﻘﻮق«
درس ﻣﻴﺪاد .ﺷﻴﺦ ﺳﻨﮕﻠﺠﻲ »اﺻﻮل«
درس ﻣﻴﺪاد .درس درداﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮق
ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ ا م
درﺑﺎرهي »ارث« ﺑﻮد.
»ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﻛﻪ
ازﺧﻮﻳﺸﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺮﺣﻮم دﻛﺘﺮﻓﺎﻃﻤﻲ
) ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﻪ( اﺳﺖ و در ﻃﻮل دوران
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻛﺘﺮﻓﺎﻃﻤﻲ درروزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ
در ﺳﺎل  1324و ﺑﻌﺪ در ﺑﺎﺧﺘﺮ اﻣﺮوز از
 1328ﺗﺎ ﻣﺮداد  1332ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻫﻤﻜﺎري
ﻧﺰدﻳﻚ داﺷﺖ وﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﻮرﺑﻮد و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﺑﺎﺧﺘﺮاﻣﺮوز ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﻮرﺑﻪ ﺟﺎي
ﺑﺎﺧﺘﺮ اﻣﺮوز ﭼﺎپ ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﺳﺮ دﺑﻴﺮ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﺑﻮد «
در ﻣﺘﻴﻨﮓ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ دﻫﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ1329
 ،ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ » اﻧﺠﻤﻦ
ﻧﻈﺎرت و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ دوره
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﻘﻨﻴﻨﻴﻪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از
رﻫﺒﺮان ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻧﻤﻮد.
در 18ﻣﻬﺮﻣﺎه  1328ﻋﺪه اي ازﻣﺪﻳﺮان
ﺟﺮاﻳﺪ درﺧﺎﻧﻪ دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺟﻤﻊ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و درﺑﺎره ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺒﻮدن ﻓﻀﺎي
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ،ﻣﺪاﺧﻼت
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﺣﺎﻛﻤﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
دوره  16ﺗﻘﻨﻴﻨﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي وﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن
ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدﻧﺪ وﺣﻀﺎرﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺘﻲ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮي ،ﻣﺮﻛّﺐ از
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ )ﻣﺪﻳﺮ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﻮر ( ،ﻋﺒﺎس ﺧﻠﻴﻠﻲ )ﻣﺪﻳﺮ
روزﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ( ،اﺣﻤﺪ زﻳﺮك زاده
)ﻣﺪﻳﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺒﻬﻪ ( ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
ﻋﻤﻴﺪي ﻧﻮري )ﻣﺪﻳﺮ روزﻧﺎﻣﻪ داد(،
ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺎﻃﻤﻲ )ﻣﺪﻳﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ
اﻣﺮوز ( ،ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻜّﻲ )روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر( و
اﺣﻤﺪ ﻣﻠﻜﻲ )ﻣﺪﻳﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎره ( ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ
و اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻦ ﻫﻴﺌﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﻋﻤﻞ اﻋﺘﺮاض آﻣﻴﺰ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي ﻻزم
اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﻮد ﻛﻪ
دﻛﺘﺮﻣﺼﺪق از ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان دﻋﻮت ﻛﺮد
در روز ﺟﻤﻌﻪ  22ﻣﻬﺮ  ،1328ﺑﺮاي
اﻋﺘﺮاض و ﺗﺤﺼﻦ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎخ ﺷﺎه
ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ .در روز ﻣﻮﻋﻮد ،وي ﺑﻪ

ﻫﻤﺮاه ﻋﺪه اي از ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻛﺎخ
ﻣﺮﻣﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد و ﺣﺪود ده ﻫﺰار ﺗﻦ
از ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺷﺎه ،ﺑﺮاي
آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺼﻨﺎن روﺑﺮو ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
اي ﺗﻬﺮان را ﺗﺮك ﻛﺮد و دﻛﺘﺮﻣﺼﺪق
ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻫﮋﻳﺮ ،وزﻳﺮ درﺑﺎر ،ﺑﺎ
ﺗﻨﺪي ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺑﻪ
روﻧﺪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﺘﺮاض ﻛﺮد
ﭼﻮن ﺗﺤﺼﻦ آن ﺟﻤﻌﻴﺖ در درﺑﺎر
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻴﺴﺖ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﺘﺤﺼﻦ در درﺑﺎر ﺷﺪﻧﺪ و
ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ از زﻣﺮه آﻧﻬﺎ ﺑﻮد و
ﻣﺘﺤﺼﻨﺎن ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﻼﻗﺎت
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﺎﻣﻪ اي اﻋﺘﺮاض آﻣﻴﺰ ﺑﻪ او
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﻛﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن
از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام درﺑﺎر ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ،
روز  27ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اي ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ،ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻦ ﭘﺎﻳﺎن دادﻧﺪ و
ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ دﻳﮕﺮي
آﻣﺎده ﻛﺮدﻧﺪ.
»ﻳﻜﻲ ازﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ در زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻣﻠﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺳﺘﻘﻼل
ﻛﺎﻧﻮن وﻛﻼي دادﮔﺴﺘﺮي اﻳﺮان ﺑﻮد
ﻛﻪ درﺳﺎل  1332ﺷﻤﺴﻲ دﻛﺘﺮ ﺷﺎﻳﮕﺎن
و ارﺳﻼن ﺧﻠﻌﺘﺒﺮي و ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼﻟﻲ
ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻮرد وﺛﻮق دﻛﺘﺮ
ﻣﺼﺪق ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ اﻳﺸﺎن رﺳﻴﺪﻧﺪ و
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﻲ درﺳﺎل
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﺳﻮﻳﺲ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺣﻘﻮق اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻴﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﻮده
اﻳﺪ ،در ﻫﺮ ﺷﻬﺮي ﻛﻪ دادﮔﺎه اﺳﺘﻴﻨﺎف
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ،درﻛﻨﺎرش ﻛﺎﻧﻮن وﻛﻼي
دادﮔﺴﺘﺮي ﻧﻴﺰﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
درواﻗﻊ اﻳﻦ دوﻧﻬﺎد ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻻزم وﻣﻠﺰوم
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ .دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﭘﺲ از
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت دﻛﺘﺮﺷﺎﻳﮕﺎن وارﺳﻼن
ﺧﻠﻌﺘﺒﺮي و ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻴﻲ ،ﻗﻮل داد ﻛﻪ
از وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻛﻪ در ﺑﺎره اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺎﻧﻮن وﻛﻼي
دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮن وﻛﻼي ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺬاﻛﺮه ﻛﻨﺪ و ﻻﻳﺤﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺎﻧﻮن را
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در راﺳﺘﺎي اﻳﻦ ﻣﺬاﻛﺮات،
ﻳﻚ روز وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻴﺎت
ﻣﺪﻳﺮه ﻛﺎﻧﻮن وﻛﻼ آﻣﺪ .اﻳﺮاد ﺷﻴﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ ﻟﻄﻔﻲ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻛﺎﻧﻮن را اداره ﻛﻨﻴﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ اﻇﻬﺎر وزﻳﺮ دادﮔﺴﻨﺮي ،ﺳﻴﺪ
ﺻﺎدق ﺳﺮﻣﺪ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت
ﻣﺪﻳﺮه ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه اﺳﺘﻘﻼل
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﻴﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ
ﺑﻬﺘﺮازﺷﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮن را اداره ﻛﻨﻴﻢ ،آﻧﮕﺎه
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻮﻗﺖ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل
داﻳﻢ ﻛﻨﻴﺪ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﻲ
ﮔﺮدﻳﻢ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻛﻪ ﻛﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼل
ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺻﺎدق ﺳﺮﻣﺪ ،وزﻳﺮ
دادﮔﺴﺘﺮي ،دﻳﮕﺮ اﻳﺮاد وﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪاﺷﺖ
و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻈﺮﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺪه و ﻻﻳﺤﻪ
اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺎﻧﻮن وﻛﻼ را در ﻇﺮف ﭼﻨﺪ
روز ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮد و ﺑﻪ اﻣﻀﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق
رﺳﺎﻧﻴﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺎﻧﻮن
ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻮدﺗﺎي  28ﻣﺮداد
 1332رخ داد و دوﻟﺖ ،ﺑﺮﺧﻲ ﻟﻮاﻳﺤﻲ
را ﻛﻪ دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺮﻃﺒﻖ اﺧﺘﻴﺎرات در
اﺻﻼح دادﮔﺴﺘﺮي و اﻣﻮر اداري و
اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ و
آن را ﺑﺎ اﻓﺰون ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮه ﻋﻴﻨﺎً ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻛﺮد و ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ ﺑﻨﻴﺎد
ﻫﺎي ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺣﻜﻮﻣﺖ در

زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻠﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ
ﺑﺎ دﻋﻮت ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﻲ ﻋﺼﺮ
روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  ٢۵ﻣﺮداد ﺑﻌﺪ از ﻓﺮار ﺷﺎه
و ﻛﻮدﺗﺎي ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺷﺐ  ٢۵ﻣﺮداد،
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺰرﮔﻲ در ﻣﻴﺪان ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ  .ﻧﺨﺴﺖ دﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ
ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮات را اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﻮده و
ﺑﻌﺪ از آن ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻮر ﺷﻴﺮازي ﻣﺪﻳﺮ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن دﻳﮕﺮ ﻛﻪ از وﻛﻼي ﺳﺎﺑﻖ و
ﻋﻀﻮ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ ،ﺟﻼﻟﻲ ﻣﻮﺳﻮي ،دﻛﺘﺮ
ﺷﺎﻳﮕﺎن ،ﻣﻬﻨﺪس زﻳﺮك زاده ،ﻣﻬﻨﺪس
رﺿﻮي و دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ دراﻳﻮان
دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﻮرﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻼﻟﻲ
ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﻣﻴﺪان ﻗﺮار
داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻠﺤﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ» .در ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻲ
ﺣﻤﻼت ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻤﺪ
رﺿﺎ ﺷﺎه و رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻄﻖ
ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺎه و دادﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﻋﻠﻴﻪ دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺷﺪ«.
در روز ﻛﻮدﺗﺎي  28ﻣﺮداد ،ﺷﺎدروان
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻔﺮي وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد و
ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ را در دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ
اﻣﺮوز اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﺪ » :درآن
روز ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ
اﻣﺮوز ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ روزﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻮدم ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻴﺎﻫﻮ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و
دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ در ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎي آﺗﺶ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪ .ﮔﺮوﻫﻲ از اراذل و
اوﺑﺎش ﭼﻤﺎق ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ و
ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در اﻧﺪك
ﻣﺪﺗﻲ دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل
ﭼﺎﻗﻮﻛﺸﺎن در آﻣﺪ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن روزﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﻃﺮاف
ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ درﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ.
ﭼﻮن ﻗﻴﺎﻓﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺮاي رﺟﺎﻟﻪ ﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻛﺜﻴﻒ و آدﻣﻜﺶ دﺳﺘﺠﺎت درﺑﺎري را
ﻛﻪ رﻛﻴﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺤﺸﻬﺎ را ﻧﺜﺎر دﻛﺘﺮ
ﻓﺎﻃﻤﻲ و اﻋﻀﺎي روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ در
اﻃﺮاف روزﻧﺎﻣﻪ دﻳﺪﻳﻢ ،ﻛﺎري ﺟﺰ
ﻧﺠﺎت دادن ﺟﺎن ﺧﻮدﻣﺎن ازﮔﺰﻧﺪ اﻳﻦ
ﮔﺮوه ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ .راﻫﺮوﻫﺎ وﭘﻠﻪ ﻫﺎ در
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﭼﺎﻗﻮ ﻛﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر از
ﻧﺮده ﺑﺎﻟﻜﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ
وازآﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺠﺎور ﻓﺮار ﻛﺮدﻳﻢ.
ﻛﻮﭼﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب،
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﻓﺮارﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻳﻢ
زﻳﺮا ﻣﻴﺪان ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن و اﻃﺮاف آن در
اﺷﻐﺎل ﭼﺎﻗﻮ ﻛﺸﺎن و درﺑﺎرﻳﺎن و
ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮد .در
اﻧﺘﻬﺎي ﻛﻮﭼﻪ ﭼﻮن ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻳﻢ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺑﻮدن ﺧﻄﺮﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ
ﺳﺎزد ،از ﻳﻚ دﻳﮕﺮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻲ ﻛﺮدﻳﻢ.
ﻣﻦ از ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎرﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﺠﺪ
ﺳﺮاج اﻟﻤﻠﻚ وﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺮق ارﺗﺒﺎط
دارد ،وارد ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺮق ﺷﺪم و ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻴﺪان ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ رﻓﺘﻢ.
ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ از ﻛﻮدﺗﺎي  28ﻣﺮداد،
ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در زﻧﺪان ﻟﺸﻜﺮ 2
زرﻫﻲ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد و ﭘﺲ از آزادي از
زﻧﺪان ﺑﻪ وﻛﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﭘﺲ از
ﭼﻨﺪى ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻛﺎﻧﻮن و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻛﺎﻧﻮن وﻛﻼي
دادﮔﺴﺘﺮى ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪ .دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﻫﻤﻮاره ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺸﻮراز
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دوران رﻳﺎﺳﺖ وي ﺑﺮ ﻛﺎﻧﻮن وﻛﻼء ﺑﻪ
ﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺷﺎدروان ﺳﻴﺪ ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اي
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ،
ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﻓﺎﻃﻤﻲ و دﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ
ﻓﺎﻃﻤﻲ درﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻪ دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ
ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺰرگ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان
را ﻛﻪ آﻧﺰﻣﺎن از ﻋﻮارض ﺿﺮﺑﺎت دﺷﻨﻪ،
ﻗﻤﻪ و ﭼﺎﻗﻮ از ﭼﺎﻗﻮﻛﺸﺎن ،ارازل
واوﺑﺎش رژﻳﻢ ﻛﻮدﺗﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻌﺒﺎن
ﺟﻌﻔﺮي ﺧﻮرده و ﺳﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮد،
ﺑﺮاي آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎر دﻳﺪار ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ
ﮔﻔﺖ ﻓﺎﻃﻤﻲ » ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ در
زﻧﺠﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،روﺣﻴﻪ ﻗﻮي داﺷﺖ«...
او از ﻛﻮدﺗﺎي  28ﻣﺮداد  32اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ -
آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ و اﺳﺘﻘﺮار رژﻳﻢ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه
ﺷﺎه ﺗﺎ اواﺋﻞ ﺳﺎل  ١٣۵۴ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﺑﻌﺪ از
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﻴﺮ ﺑﺎ » ﺟﻤﻌﻲ از
ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﻗﺪﻳﻤﻲ ،وﻛﻴﻼن و روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎران « ﺳﻴﺎﺳﺖ " اﺻﻼح در درون
رژﻳﻢ و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺳﻴﺎﺳﻲ" ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻛﺮد
و آﻧﻬﻢ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻮد و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد
ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺎﺗﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وارد »
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ« ﺷﺪ .در ﺑﺤﺒﻮﻫﻪ اﻧﻘﻼب
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﺎﺗﻮري ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻴﻬﺎ در
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻓﺴﺎد و دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﻲ رژﻳﻢ
ﻛﻮدﺗﺎ و ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺳﺎواك را اﻓﺸﺎ ﻧﻤﻮد و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻛﺘﺮ ﺷﺎﻫﭙﻮر ﺑﺨﺘﻴﺎر ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﻨﺎﺗﻮري ﺑﻮد ﻛﻪ راي ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ وي داد.
زﻧﺪه ﻳﺎد ،ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ در زﻣﻴﻨﻪ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻗﺮآﻧﻲ و ﻫﻨﺪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ
ﺳﺎلﻫﺎي ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮدهاي
اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻛﺘﺎب
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ دﻋﻮت ﺷﺪ و
در ﻣﺠﺎﻣﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آن
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﺮد و ﺑﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻫﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮاﻫﺮ
ﻟﻌﻞﻧﻬﺮو ،اﺑﻮ اﻟﻜﻼم آزاد و اﻳﻨﺪﻳﺮا
ﮔﺎﻧﺪي ﻣﻼﻗﺎت و ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ و
اﺟﺮاﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻨﺎرس اﻧﺘﺨﺎب و از
ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ
دﻛﺘﺮاي اﻓﺘﺨﺎري ﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ اوﻟﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻨﺎرس دﻛﺘﺮا درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد.
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ
در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺗﺎرﻳﺨﻲ و دﻳﻨﻲ
ﻫﻨﺪ  14ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب از ﺟﻤﻠﻪ
"ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻨﺠﺎه اوﭘﺎﻧﻴﺸﺎد" ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﺳﺮّ اﻛﺒﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ داراﺷﻜﻮه ﺑﻪ
اﻫﺘﻤﺎم دﻛﺘﺮ ﺗﺎراﭼﻨﺪ و ﻋﻠﻲ دﻫﺒﺎﺷﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎپ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
از دﻳﮕﺮ آﺛﺎر او ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻳﺎد
ﻛﺮد:
" -1ﭘﻨﭽﺎﻛﻴﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﻨﺘﺮه )ﻛﻠﻴﻠﻪ و
دﻣﻨﻪ(" ،ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻛﺘﺮ
ﺗﺎراﭼﻨﺪ ،دﻛﺘﺮ ﻋﺎﺑﺪي و ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ.
" -2ﮔﺰﻳﺪه ﺳﺮودهﻫﺎي رﻳﮕﻮدا"
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﮕﺎرش ﺟﻼﻟﻲ
ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ.

" -3ﻣﻬﺎﺑﻬﺎرت" ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ
ﻧﻘﻴﺒﺨﺎن در 4ﺟﻠﺪ ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم دﻛﺘﺮ
ﺷﻮﻛﻼ و ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ.
" -4ﭘﺎرﺳﻲ ﭘﺮﻛﺎش" )ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﺎﻧﺴﻜﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ( ﺗﺄﻟﻴﻒ
ﻛﺮﻳﺸﻨﺎ داس ،ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺼﺤﻴﺢ و
ﻛﻮﺷﺶ ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ.
" -۵ﺟﻮگ ﺑﺎﺳﺸﺖ" در ﻓﻠﺴﻔﻪ و
ﻋﺮﻓﺎن ﻫﻨﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﻧﻴﭙﺘﻲ ،ﺑﻪ
ﻛﻮﺷﺶ ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ.
" -6ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﻧﺴﻜﺮﻳﺖ در ادﺑﻴﺎت
ﻓﺎرﺳﻲ" اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻛﻨﮕﺮه زﺑﺎن
ﺳﺎﻧﺴﻜﺮﻳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و در ﻣﺠﻠﻪ
داﻧﺸﻜﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮاﻫﺮ ﻟﻌﻞ ﻧﻬﺮو
ﺷﻤﺎره ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺻﻔﺤﺎت  1073ـ 1078
درج و اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
" -7ﻟﻐﺎت ﺳﺎﻧﺴﻜﺮﻳﺖ در ﻛﺘﺎب
ﻣﺎﻟﻠﻬﻨﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ" ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ دﻛﺘﺮ
ﺗﺎراﭼﻨﺪ ،ﭼﺎپ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺳﺎل  1978ﻣﻴﻼدي.
" -8ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﺤﺮﻳﻦ")درﻳﺎي دو
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﻨﺪي و اﻳﺮاﻧﻲ( ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ
داراﺷﻜﻮه ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎهﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ
ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ.
" -9ﻫﻨﺪ در ﻳﻚ ﻧﮕﺎه" ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﺗﺎرﻳﺦ و ادﺑﻴﺎت و ﻣﻜﺘﺐﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ
ﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ.
" -10ﻃﺮﻳﻘﻪ ﮔﺮوﻧﺎﻧﻚ و ﭘﻴﺪاﻳﻲ آﻳﻴﻦ
ﺳﻴﻚ" ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ.
" .11ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت آﺛﺎر داراﺷﻜﻮه" و
"ﺷﺮح ﺣﺎل ﺟﻮاﻫﺮ ﻟﻌﻞ ﻧﻬﺮو" ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺨﻪاي از آن در
داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮاﻫﺮ ﻟﻌﻞ ﻧﻬﺮو ،ﺟﺰو ﺷﺮح
اﺣﻮال و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺟﻮاﻫﺮ ﻟﻌﻞ ﻧﻬﺮو
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
" -12ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﻧﺴﻜﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ"
ﺟﻠﺪ اول و "ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ"
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻼﻟﻲ ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺣﻤﺪ ﻣﻬﺪوي داﻣﻐﺎﻧﻲ.

توجه!
نويس ند گ ان محترم ی ک ه
مقال ه 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
خواھ د ب ود ک ه ت ا قب ل از
انتش ار نش ريه ،در رس انه
ورت
ری بص
ديگ
الکتروني ک و غي ر آن
نشر نيافته باشد.

