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ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر

ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪن دوﻟﺖ؟
ﭘﺮﺳﺶ اول در ﺑﺎره ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪن دوﻟﺖ:
ﺑﺎ ﺳﻼم
آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ :ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ،ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻘﻼﻟﺶ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ رﺷﺘﻪ اﻳﺸﺎن اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﺑﺤﺚ
ﺗﺠﺎرت و ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺿﺎﻓﻪ رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎد ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
ﺷﻮد در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد؟ .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﻪ
ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ واردات ﻫﻤﻮاره
وﺟﻮد دارد؟ .آﻳﺎ اﻳﻦ واردات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺸﻮر را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻨﺪ.؟ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻧﻘﺾ اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ؟
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٭ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ اول:

ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﺎ ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻀﺎﻋﻒ ؟
 Wﮔﺰارش از اﯾﺮان :ﺧﺎﻣﻨﻪ ای درﻣﺎﻧﺪه از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻀﺎﻋﻒ؟ ص ٣

 Wﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎ وﻗﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ درون رژﯾﻢ

و ﺟﻨﺒﺶ را اﯾﻦ ﺳﺎن ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ص ۵
W

ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺗﻤﯽ اوﺑﺎﻣﺎ – دو ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ – ﻣﺠﺎزات اﯾﺮان :ص ۷

 Wواردات ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه رﯾﺸﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر را ﻧﯿﺰ دارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ص ٩

Wﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎ ﮐﻪ از رﻫﮕﺬر اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻼﺗﺎرﯾﺎ،
از اﻧﻘﻼب ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ – : ۴ص ۱۰
Wاﻋﺪام ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﯾﻮرش ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﮐﺸﺘﻦ آﻧﻬﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن روش ﮐﺎر رژﯾﻢ اﺳﺖ  :ص١١

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪﻳﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻧﺎﺗﻮان ﺗﺮ و ﻓﺮو ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ
– ﻣﺎﻟﻲ آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ .در دﺳﺘﮕﺎه اداري ﺑﺎور ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت رژﻳﻢ ﺟﺎي ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎوري ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .دو ﻓﺼﻞ اول دوم ،وﺿﻌﻴﺖ دروﻧﻲ
رژﻳﻢ و ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي را ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ در آﻧﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪودي روﺷﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻓﺼﻞ اول ﮔﺰارﺷﻲ اﺳﺖ از اﻳﺮان و ﻓﺼﻞ دوم ﻣﻮاﺿﻊ و
اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن آورده اﻳﻢ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ را آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎز ﮔﻮﻳﻨﺪ .اﻳﻦ دو ﻓﺼﻞ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﮔﻮﻳﺎ ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،ﺑﻪ ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ و وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎ و داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺟﻤﻊ
آوري ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻨﺪ :آﻳﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺳﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ زﻳﺎن رژﻳﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي را رژﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎز داﺷﺘﻦ ﻣﺮدم از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ ﻛﻪ اﻳﻨﻚ دارد وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان در ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺿﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ؟ ﺑﺎوﺟﻮد
ﺑﻴﻜﺎري روز اﻓﺰون ،رژﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ )ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺷﻮد و درآﻣﺪ دوﻟﺖ از آزاد ﻛﺮدن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ را ﺑﻪ
 35ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ( ﺑﺎ آزاد ﻛﺮدن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  35ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورد ،ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر رﻣﻘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
ﮔﺬارد ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
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ﻓﺮﻳﺪ راﺳﺘﮕﻮ

ژاﻟﻪ وﻓﺎ
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ﻋﻠﻲ ﺷﻔﻴﻌﻲ

ﺳﻴﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ-
ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﻃﻮل 3دﻫﻪ )(1

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ۵٧
ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ )(3

اﻧﻘﻼب  1357ﺑﻪ ﻫﺪف رﻫﺎﻳﻲ اﻳﺮان از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻗﺪرت
اﺳﺘﺒﺪادي در وﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ  -اﻗﺘﺼﺎدي – ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ – اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻗﺮار ﺧﻮد "ﻛﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ،اﻣﺮوز
ﺧﻼف دﻳﺮوز ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﺮد" ،ﺑﺎ ﺷﻜﻞ دادن اﺳﺘﺒﺪادي ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﻨﺎم ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪادي
ﭘﺮداﺧﺖ .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺒﺪادي ﺑﺪون ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي
ﻗﺪرت در ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻈﺎﻣﻲ  -اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ
ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻬﻀﺖ آزادي
اﻳﺮان در اﺑﺘﺪاي اﻧﻘﻼب در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻮازي ﻧﻈﺎﻣﻲ و
اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻫﻤﭽﻮن ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ و ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ

اﺧﻴﺮاً آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺻﺪر ﺣﺎج ﺳﻴﺪ ﺟﻮادي -ﻣﻬﻨﺪس
ﻋﺰت اﷲ ﺳﺤﺎﺑﻲ -ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻨﻲ و اﻋﻈﻢ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﻲ
ﺑﻨﺎم " ﻓﻜﺮي ﺑﻪ ﺣﺎل اﻳﺮان ﻛﻨﻴﺪ ) "(1را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪرﺳﺘﻲ
از ﻓﻼﻛﺖ ﻛﺸﻮرﻣﺎن و ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﺳﺨﻦ ﺑﻤﻴﺎن آورده
ﺑﻮدﻧﺪ .از آن ﻣﺘﻦ و دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻮن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ و ﻣﺴﺌﻮل ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﻧﺎﺑﻮدي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ
اﻳﺮان ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﺣﻜﻮﻣﺖ او اﺳﺖ ،ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﺷﺨﺺ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻟﻌﻠﻞ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎ
و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره اي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ دﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺳﺌﻮاﻻﺗﻲ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺳﺌﻮاﻻت ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و ﺗﺎراج
ﺛﺮوت ﻣﻠﻲ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﺳﺘﺒﺪاد و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ،ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺎروﺷﻦ و ﻣﺒﻬﻢ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و ﻳﺎران
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در ﺑﺎره ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪن دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺮاوان ﻧﻮﺷﺘﻪ
ام .ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻤﻮﻃﻦ ﮔﺮاﻣﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪ راﺑﻄﻪ
ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺣﻖ ،در ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪن دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﻢ:
 – ۱ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺣﻖ
ﯾﮑﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ از زورﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﻗﺪرت ﺟﺰ زور ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ رو،
ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﻤﺪار اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺎرﺟﯽ
اﺳﺖ .دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ
اﺳﺖ .زﯾﺮا ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،در ﺗﻀﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ
وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺎع و ﻣﻄﯿﻊ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪن را ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﮐﺎﻣﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
 -۱٬۱ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان،
ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯽ از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﻣﻠﺖ در
ارﺗﺒﺎط و اﺗﺼﺎل ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .راﺑﻂ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ
زور اﺳﺖ .دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ،
ﮐﻮﺷﯿﺪ »ﺣﻖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺗﻤﯽ« را وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ از اﯾﻦ »ﺣﻖ« ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺠﺎد و
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان در رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،آﻧﭽﻪ را ﺣﻖ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﻫﻢ از ﻣﻠﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ
ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از اﺛﺮﻫﺎی ﻫﻤﻪ روزه اش،
ﮔﺮﯾﺰ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و (...از ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ.
 – ۱٬۲رژﯾﻢ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺷﺘﺮاک ﻣﻨﺎﻓﻊ دارد .زﯾﺮا ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ رژﯾﻢ
ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ »ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻈﺎم« اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ رژﯾﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و دﻧﯿﺎ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ »ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻈﺎم«
ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻦ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 – ۱٬۳اﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪن دوﻟﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻠﯽ ،ﺷﻔﺎف ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ :ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻓﺮوش ﺛﺮوت ﮐﺸﻮر
)ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و (...و ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎ و ﮐﺴﺮی ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ،
ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﻧﻪ از اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ﮐﻪ از اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺮﯾﺪار
ﻧﻔﺖ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪن دوﻟﺖ ،از آن رو ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر را وﯾﺮان و آن را ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از دوران ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺟﺮﯾﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
ﻣﺮدم در ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻄﺮ آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﻓﻘﺮ،
اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺗﻀﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی
اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﺖ ،ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.
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رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻳﺮاﻧﻴﺎن در
ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ )(2
در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ،
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ آن و ﭘﻴﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﺎﻳﺖ اﻳﻦ
ﻧﻈﺎم ﺑﺮاي ﻣﺮدم اﻳﺮان در ﺑﺮ دارد را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮدم .در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺳﻌﻲ ﻣﻦ ﺑﺮ اﻳﻨﺴﺘﻜﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺗﺎﻟﻴﺘﺮ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ در اﻳﺮان را از
دﻳﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺧﺎﺻﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﻨﻢ .در اﻳﻦ
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادي و ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادي ﻓﺮاﮔﻴﺮ را در
آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻴﺸﻮد ،از ﺟﻨﺒﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻨﻢ.
در ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ واژة ﺗﻮﺗﺎﻟﻴﺘﺎرﻳﺴﻢ را ﺑﻄﻮر ﻛﻠّﻲ اﻳﻨﻄﻮر ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ :ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺗﺎﻟﻴﺘﺎرﻳﺴﻢ ،آن ﺷﻜﻞ از اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دوﻟﺖ اﺳﺖ
ﻛﻪ در آن ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻓﺮدي  Autokratieﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎرات ﻧﺎ ﻣﺤﺪود،
اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ،ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﻛﻪ در
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ﺷﻤﺎره  748از 6ﺗﺎ  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1389
زﯾﺮا دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد را از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ دارد ،ﻋﺎﻣﻞ ﺻﺪور ﺛﺮوﺗﻬﺎ و
ﻓﻘﺮ روز اﻓﺰون ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم اﺳﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺮﮐﻪ را ﯾﺎ ﺻﺎدر و ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و در وﯾﺮان ﺳﺎزی اﯾﺮان ،دﺳﺘﯿﺎر
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻠﺖ
اﺳﺖ .ﮐﻤﯽ دورﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدم.
 - ۱٬۴ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ
ﻗﺪرﺗﻤﺪار و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻘﯿﻢ
ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در اﯾﺮان
ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺎ ،آﻧﻬﺎ ﺿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﻘﯿﻢ ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ
»ﺗﻤﺪن ﺑﺰرگ« را ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺮدن
اﯾﺮان ﻣﯽ اﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ .رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ داﺋﻢ از »ﻫﺠﻤﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﻣﯽ
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و آن را دﺳﺖ آوﯾﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﮔﺴﺘﺮی و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﺘﯿﺰی و اﺑﺘﮑﺎر و
اﺑﺪاع و ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در واﻗﻊ،
در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺮدن
ﺿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﻘﯿﻢ ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ:
 zﻫﻨﺮ را ﮐﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ و ﺑﺮدن از
ﻣﺪار ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻨﺎی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و
ﮔﺸﻮدن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﺑﺮ روی
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،در وﺳﯿﻠﻪ
ای ﺑﺮای ﻓﻌﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺳﯿﻨﻤﺎ
و ﻧﻘﺎﺷﯽ و ادﺑﯿﺎت رﺳﻤﯽ ﻧﻪ ﻫﻨﺮ ﮐﻪ
ﺿﺪ ﻫﻨﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ .و ﭼﻮن ﻫﻨﺮ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ و ﺑﺮدن از ﻣﺪار ﻣﻤﮑﻦ،
ﺑﻪ ﯾﻤﻦ اﺑﺘﮑﺎر و اﺑﺪاع و ﺧﻠﻖ اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﻋﻘﻞ وﻗﺘﯽ آزاد اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻠﻖ و ﻫﻨﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮑﺎر
اﻧﺪازد ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﯽ ﮐﺮان ﻫﺴﺘﯽ،
ﻋﺮﺻﻪ او اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر و
اﺑﺪاع و ﺧﻠﻖ ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ .در
ﻣﺤﺪوده وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ،
ﺗﺮاوﺷﺎت ﻋﻘﻞ ﻗﺪرﺗﻤﺪار ﻫﻤﺎن
ﺗﺮاوﺷﺎت ﻋﻘﻠﻬﺎی آﻗﺎﯾﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻫﺎﺷﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
 zاﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺑﻤﻌﻨﺎی اﺑﺘﮑﺎر و اﺑﺪاع و ﺧﻠﻖ،
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
دارای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر،
ﺑﻀﺮورت ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮآورده
ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻏﻠﺐ ﺿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ روزی
ﺑﺮآن ﺷﻮد ،ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ) ﺿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ زور( را
ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﺪ،
در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﭼﺴﺎن ﻓﺮآورده ﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ
ﺷﺪه اﻧﺪ.
 zاﻣﺎ در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪﻧﺶ ،ﺑﻠﺤﺎظ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ :وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
ﻓﺮآورده ﻓﻠﺴﻔﻪ ارﺳﻄﻮ و آزﻣﻮده ﺷﺪه
در اروﭘﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﯽ اﺳﺖ .ﻧﻮع
ﺟﺪﯾﺪ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﯿﺰ
در ﻏﺮب )اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ و ﻧﺎزﯾﺴﻢ و
ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و ﻓﺮاﻧﮑﯿﺴﻢ و (...ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﻮان ﺳﺎﻻری و ﻗﺸﻮن
ﺳﺎﻻری ،از ﺟﻨﺒﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺿﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﺳﻼح
ﻫﻤﺮاﻫﻨﺪ و ﻣﺠﺎل و اﻣﮑﺎن اﺑﺘﮑﺎر و
اﺑﺪاع و ﺧﻠﻖ را از ﺑﮑﺎر ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺰ ،ﺧﺎرﺟﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﺼﻮر
روﺷﻨﯽ در ﺑﺎره از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد ،ﯾﺎدآور ﻣﯽ
ﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ
اﯾﺮان ،ارﺗﺶ ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو
ﺷﺪ :ﻣﺸﮑﻞ اول اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی

ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪن دوﻟﺖ؟
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﻄﺒﺎق
ارﺗﺸﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ از
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻞ
دوم ،اﻧﻄﺒﺎق اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﺴﺘﯽ و
ﺑﻠﻨﺪی زﻣﯿﻦ و آب و ﻫﻮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
ﮐﻪ در آن ،اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ دو ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ارﺗﺶ
ﺑﻮد ،ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ارﺗﺶ را ﮐﻪ زﯾﺮ
ﺿﺮﺑﺎت ﻣﻼﺗﺎرﯾﺎ ﺷﯿﺮازه از دﺳﺖ
داده ﺑﻮد ،ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
ﺗﻮزﯾﻊ اﺧﺘﯿﺎرات ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا
در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ارﺗﺶ و اﯾﺠﺎد
ﻓﻀﺎی اﺑﺪاع و اﺑﺘﮑﺎر ،ﺑﻪ ارﺗﺶ
اﻣﮑﺎن داد زﯾﺮ ﺿﺮﺑﺎت دﺷﻤﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﮑﺎر اﻧﻄﺒﺎق اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ
زﻣﯿﻦ و آب و ﻫﻮا و اﻧﺴﺎن ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﮐﺮدن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ارﺗﺶ
و ﺗﻮﻓﯿﻖ ارﺗﺶ در اﯾﻦ دو ﮐﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﮓ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﻫﺮﮔﺎه
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻼﺗﺎرﯾﺎ ﻧﺒﻮد و در ﺧﺮداد
 ،۶۰ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺟﻨﮓ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺟﺴﺘﻨﺪ.
 – ۲ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻨﺎی ﭘﺮﺳﺶ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﮑﺎردو ،ﺷﺮح ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ،ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده
ﻫﺎ ،ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﺑﺴﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﻋﺰﯾﺰی در رﺷﺘﻪ
اﻗﺘﺼﺎد  ،ﻧﻘﺪ ﮐﺮده ام .در اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ،
از ﻧﻈﺮی دﯾﮕﺮ در ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯿﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازم:
 – ۱/۲اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ
اﻟﻒ – ﻫﺮدو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر و دﯾﮕﺮی
ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯿﺎن
ﮐﺎﻻﻫﺎی آﻣﺎده ﻣﺼﺮف و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
آﻣﺎده ﺳﻮار ﮐﺮدن )ﻣﻮﻧﺘﺎژ( و ﻧﯿﺮوی
ﻣﺤﺮﮐﻪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯿﺎن
ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ – زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﻗﺘﺼﺎد زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ را زﻣﺎن ﺑﻪ زﻣﺎن
ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.
ب – ﻫﺮﮔﺎه دو اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺴﻮد دو ﻃﺮف
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﺛﺮات ﮐﺎﻻﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﯾﮑﺴﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮوش
ﮐﺎﻻﺋﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد دﯾﮕﺮی ،در آن
اﻗﺘﺼﺎد ،ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺎﻻﺋﯽ ﮐﻪ
در ازای آن وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮑﺎر
ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﻠﻂ  -زﯾﺮ
ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻫﺮﮔﺎه
ﮐﺸﻮری ﻗﻨﺪ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
وارد ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ در اﻗﺘﺼﺎد وارد ﮐﻨﻨﺪه،
ﻗﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻨﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه
ﻗﻨﺪ ،ﺑﻬﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ،در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده و در
اﻗﺘﺼﺎد وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻨﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ
ﻣﯿﺎن ﻧﺦ و ﭘﺎرﭼﻪ و ...وﺟﻮد دارد.
 -۲/۲راﺑﻄﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ – زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ،
در اﺳﺎس ،راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺮﮐﻪ و ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ

ﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن دارد ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﺧﻮری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺮﮐﻪ را ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﺮﮔﺎه در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻮد و از ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻤﺘﺮ،
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎزاد
ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ را درﯾﺎﻓﺖ و ﮐﻤﺒﻮد
ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اول را ﺟﺒﺮان
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﻮد دو اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ و ﻣﯿﺎن
آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﻠﻂ – زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺪﯾﺪ
ﻧﻤﯽ آورد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ای ﮐﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺻﺎﺣﺐ داﻧﺶ و ﻓﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﮐﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺨﺪام داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻓﻦ داﻧﺎن و
ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻃﺮف ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻮد ﻫﺮ دو
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺸﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ دو
اﻗﺘﺼﺎد در ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه دو اﻗﺘﺼﺎد در راﺑﻄﻪ ای
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺮوی
ﻣﺤﺮﮐﻪ و دﯾﮕﺮی وارد ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ
ﻧﯿﺮو ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد دوم ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد
اول ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ .و
 –۳/۲اﻗﺘﺼﺎد ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺮوی
ﻣﺤﺮﮐﻪ )ﭼﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ
ﮐﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﺻﺪور ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ ،ﺧﻮد را از
زﻣﯿﻨﻪ و اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﻣﺤﺮوم و اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺴﻠﻂ را از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﺒﺮ ﻓﻘﺮ روز اﻓﺰون و
ﺗﺨﺮﯾﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ
ﺷﻮد:
 zﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﺒﺮ ﻓﻘﺮ روز اﻓﺰون ﻣﯽ
ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﮐﺎﻻ و
ﺧﺪﻣﺎت ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ را ﺑﻪ درون
ﺧﻮد در ﻣﯽ آورد و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﻪ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ – زﯾﺮ
ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺴﻮد ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ و ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد ،ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﯿﺰان
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﻓﻘﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و
روز اﻓﺰون ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺎ
اﻗﺘﺼﺎد زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎرﺟﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ:
 zﭼﻮن ﺑﺨﺶ روز اﻓﺰوﻧﯽ از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎزار ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
– ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،رژﯾﻢ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی
دارای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻄﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ،
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ را
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ازای آن ،اﺳﻠﺤﻪ و
ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺧﺪﻣﺎت وارد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻣﮑﺎن و
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر را از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻧﯿﺮوی
ﻣﺤﺮﮐﻪ ای ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﻧﯿﺮو را در دﯾﻮان ﺳﺎﻻری و ﻗﻮای
ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﭘﺮ زﯾﺎن) ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﺪ دﺳﺖ ﻣﯿﺎن وارد ﮐﻨﻨﺪه
و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﺋﯽ( ،ﺑﺨﺶ
دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ را
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت

ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و آن ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺟﺬب ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد ،ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﮐﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ و ﺑﮑﺎر ﺑﺮﻧﺪه
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻦ ﺑﻪ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .و
اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﺎز و ﺗﺤﻮل ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﮐﺎر دﺳﺖ ﻧﮑﺸﺪ ،ﻧﻈﺎم
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎز و آن را ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﮑﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ و رﺷﺪ
ﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ.
 zو اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ
ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻧﺪ،
ﺑﻄﻮر روز اﻓﺰون ،ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻋﻠﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ درون
اﻗﺘﺼﺎد زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ در ﻣﯽ آﯾﺪ و اﺧﺘﯿﺎر
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
و آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﻮد ﺧﻮد ،ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ ،ﻫﻢ آﯾﻨﺪه را از ﭘﯿﺶ
ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﺧﻮر ﮐﺮدن ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ،ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
از ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮدن آﯾﻨﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺘﺎﻧﺪن اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ از
اﻧﺴﺎن ،در ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری در آوردن اﻧﺴﺎن در
ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه .و ﭘﯿﺶ ﺧﻮر ﮐﺮدن
آﯾﻨﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺮدن روز اﻓﺰون
اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ و آﻟﻮدن ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ و ﮐﺎﻻﻫﺎ و
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﺋﯽ دارﻧﺪ از
ﻣﺼﺮف آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮ ،اﻗﺘﺼﺎد آن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر دو
ﺟﺒﺮ ،ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮر ﮐﺮدن و دﯾﮕﺮی
از ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮدن آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﺮان اﻣﺮوز ،روﻧﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪن
دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻓﻘﺮ
اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،از ﭘﯿﺶ
ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮدن آﯾﻨﺪه ،ﭼﻨﺎن ﺷﺘﺎﺑﯽ را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه اﻧﺴﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ وﯾﺮان ﺷﺪن ﻋﺼﯿﺎن ﻧﮑﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮان ﻻزم را
ﻧﺒﺨﺸﺪ ،ﺣﯿﺎت ﻣﻠﯽ ﺑﺠﺪ در ﺧﻄﺮ
اﺳﺖ .ﻧﻪ در آﯾﻨﺪه دور ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
– ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺤﮑﻢ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮ ﯾﮕﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد وﯾﺮان ﺷﺪن
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﺳﻠﻄﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ
ﺑﮕﺮدد.

٭ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ در ﺑﺎره دوﻟﺖ و راﺑﻄﻪ
اش ﺑﺎ ﻣﻠﺖ:
ﺑﺎ ﺳﻼم،
ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪاري از وﻗﺖ
ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ.
اوﻟﻴﻦ ﺳﻮال ﻣﻦ ﻫﺴﺖ:
 .1آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ رواﺑﻂ آﻣﺮﻳﻜﺎ
و اروﭘﺎ )دﻗﻴﻘﺘﺮ اﻧﮕﻠﻴﺲ( در آﻳﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻛﻨﺪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ "ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮورﻳﺴﺖ" ﺗﻤﺎم
ﺑﺸﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ رواﺑﻂ ﺷﻮروي و ﻏﺮب
)دﻗﻴﻘﺘﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎ( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد ﺑﻌﺪ از
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم؟
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 .2اﻟﻒ( ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ
ﻳﻚ ﻛﺸﻮر و ﻣﻠﺖ آن ﻛﺸﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،دوﻟﺖ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ و
ﻣﺮدم ارﺑﺎب ،دوﻟﺖ ارﺑﺎب اﺳﺖ و ﻣﺮدم
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ،دوﻟﺖ ﭘﺪر اﺳﺖ و ﻣﺮدم
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ.
ب( اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ،آﻳﺎ ﻓﻜﺮ
ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ دوﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻀﻲ
از واﻗﻌﻴﺘﻬﺎ را از ﻣﺮدم ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه دارد،
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﻳﻨﻜﺎر را
ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﻳﺶ را از ﺑﺪﻳﻬﺎي
اﻳﻦ دﻧﻴﺎ دور ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ
ك.ق
ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ:
 – ۱ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻓﺮآورده رواﺑﻂ ﻣﺴﻠﻂ
– زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را
اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻬﺎن،
ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه اﺳﻼم
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ .راﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯽ،
ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی
ﺑﺴﺘﻪ
ﻧﯿﻤﻪ
ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎن،
ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮ ،ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪه و اﺳﺒﺎب
ﺳﻠﻄﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻗﺪرت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
دﺷﻤﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ دﺷﻤﻦ را ﻣﯽ
ﺳﺎزد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ
ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﺴﻠﻂ – زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮﺟﺎ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺪرت،
دﺷﻤﻦ ﻧﺴﺎزد .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ،
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،از رﻫﮕﺬر
"ﺟﻨﮓ" ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮش ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ راﺑﻄﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ دو ﻗﺪرت ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ
در ﺣﺎل اﻧﺤﻄﺎط و اﻧﺤﻼل ،ﻧﺨﺴﺖ در
ﮔﺮو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﺳﻴﺎﺳﻲ در
اﻳﺮان اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه دوﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادي
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺎي ﺧﻮد را
ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﺑﺪﻫﺪ و ﻧﻈﺎﻣﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎز و ﺗﺤﻮل ﭘﺬﻳﺮ
ﺑﮕﺮدد ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻣﺤﺮﻛﻪ را در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد ﻓﻌﺎل ﻛﻨﺪ،
راﺑﻄﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﻴﺲ از راﺑﻄﻪ
زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻂ ،ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ﺑﺎ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ و
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺮﮔﺎه راﻫﻨﻤﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺮان ،اﺻﻞ ﻣﻮازﻧﻪ ﻋﺪﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻫﺎي ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در راﺑﻄﻪ و ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 – 2ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﻨﻢ ﻛﻪ
اﺻﻞ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
وﻻﻳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ اﻟﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در اداره
اﻣﻮر ﺧﻮﻳﺶ ،ﺑﺮ وﻓﻖ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و
ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻌﻲ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ در آﻳﻨﺪه
اي ﺑﺴﻴﺎر دور ،ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ،ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻴﻢ آن را اﻟﮕﻮ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي روز اﻓﺰون اﻧﺴﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ.
ﺑﺮ وﻓﻖ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ،راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ
ﻣﻠﺖ ،ﻧﻪ راﺑﻄﻪ ارﺑﺎب و رﻋﻴﺖ و ﻧﻪ
راﺑﻄﻪ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد .دوﻟﺖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاي اداره
ﺧﻮﻳﺶ .ﭘﺲ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺣﻘﻮﻗﻤﺪارﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي اﻧﺴﺎن و
ﺑﺮﺧﻮردارﻳﺶ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮد .در ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻫﺮ اﻧﺪازه دوﻟﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺪرﺗﻤﺪار ﻣﻲ ﺷﻮد ،از ﺟﺎﻣﻌﻪ

در ﺻﻔﺤﻪ 16

از  26آورﻳﻞ ﺗﺎ  9ﻣﻪ 2010

ﺷﻤﺎره  748از 6ﺗﺎ  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1389
آﻳﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ
دروازه را ﺑﻪ روي واردات ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ و آﻧﭽﻪ
از اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻮر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ را ﻫﻢ
ﺑﺘﺎراج اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻴﻦ و ...ﺑﺴﭙﺮد؟ ﮔﺰارﺷﻬﺎ
و داده ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ،ﻗﺴﻤﺘﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺣﺎوي اﺳﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ را ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ
ﻛﻪ از اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ،
ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ.
و در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن را از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﮔﺮاﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻴﻢ:

ﮔـــﺰارش از اﻳـــﺮان:
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي درﻣﺎﻧﺪه از
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﺎ
ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻀﺎﻋﻒ؟
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ را ﺳﺎل ﻛﺎر
ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﻫﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺧﻮاﻧﺪ .ﭼﺮا؟
زﻳﺮا دﺳﺘﮕﺎه اداري ﻛﺸﻮر در اﻋﺘﺼﺎب
اﻋﻼن ﻧﺎﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻴﻬﻮده ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﻣﻴﺰان ﻛﺎر ﻣﻔﻴﺪ را ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮآورد
ﻛﺮده اﻧﺪ .و او ﺑﻨﺎ ﺑﺮ روﻳﻪ ،در آﻏﺎز ﺳﺎل
ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ رﻓﺖ .اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ،ﺑﺎز ﺑﻨﺎﺑﺮ روﻳﻪ،
ﺳﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه
او ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺎل ﭘﻴﺶ رو ،ﺑﺎﻳﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻨﺪ .در روزﻫﺎي اول ﺳﺎل،
ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻫﺎ و ﺷﺒﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺮدﻳﺪ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ :او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻧﻈﺎم را ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﻲ دﻫﺪ .او
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ و ﻻﻳﺤﻪ راﻳﺎﻧﻪ را
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻜﻨﺪ .اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ
اﺳﺘﻌﻔﺎء ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ را اﺟﺮا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ
ﻣﺠﻠﺲ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪﻫﺪ ،اﺳﺘﻌﻔﺎء ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺧﺒﺮ دﻳﮕﺮي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺸﺎر وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺗﻐﻴﻴﺮ
دﻫﺪ .ﻳﻚ ﺷﺒﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻗﺮار ﺑﺮ
دﻳﺪار ﻣﻮﺳﻮي ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي اﺳﺖ و...
اﻳﻦ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻫﺎ و ﺷﺒﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﮔﻮﻳﺎي
ﺗﺮدﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺪان
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ »ﻫﻤﻪ ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﻛﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ« را
ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .دﻟﻴﻞ
را ﻫﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻣﻲ داﻧﻨﺪ.
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻴﺎن ،ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ در رژﻳﻢ و
ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ .در
ﺣﻘﻴﻘﺖ،

 zﭼﻬﺮه ﺳﺎزی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺗﯽ
از ﺧﺎﻣﻨـــﻪ ای و اﺣﻤـــﺪی ﻧـــﮋاد و
ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ روی ﻣﯽ دﻫﻨﺪ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ در
ﻣﻮرد ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻼﻛﺎردﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ
از ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﻳﺎد ﭼﻴﻦ و
ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ اﻧﺪازد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺜﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ
از ﺧﺎﻣﻨﻪ اي را ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺰ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻀﺎﻋﻒ ؟
ﺳﺎل  – 75ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﺎر
ﺑﻮد و ﺳﺎل  85ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﺎر ﺑﻮد  -ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن رﺷﺪ
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﺸﻮر در دوران اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺬﻫﺒﻲ
و  ...اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از
ﺣﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﮔﻮﻳﺎي
ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ دو
اﺳﺖ.
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻫﺠﻮ ﻛﺮدن
او و ﻧﻴﺰ ﺑﻲ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺷﺪن اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد او و ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ و
ﺳﺨﺎﻓﺖ ﻓﻜﺮ و ﺳﺨﻨﺶ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻛﻪ
»ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه« ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺎ
و ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد ،در ﺷﺄن
ﻳﻚ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺪﺗﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان ،ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻳﺎ ي
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ،روي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ
ﺧﺒﺮﻫﺎﺷﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﺗﻼش ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم را از
واﻗﻌﻴﺘﻬﺎ ﻣﻨﺼﺮف ﻛﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در
اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻢ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه از ﺳﻮي
ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد واواك ﻟﻮ رﻓﺖ و آن ﻓﻴﻠﻢ
را ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﭘﺨﺶ ﻛﺮد ،رژﻳﻢ ،ﺑﺮاي
ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ و
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺪم
اﻧﺴﺠﺎم »ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ« رژﻳﻢ،
ﻣﺎﺟﺮاي ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻟﻚ رﻳﮕﻲ را ﻛﻪ ﻗﺒﻼ
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ
ﺑﮕﻮﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻴﺶ ﻣﻨﺴﺠﻢ
و در ﺧﺪﻣﺖ رژﻳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺷﺮاف دارﻧﺪ و
ﻫﻤﻪ اﻣﻮر در ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﺣﺎل
آن ﻛﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮي رﻳﮕﻲ رﺑﻂ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ
واواك ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .زﻳﺮا در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ» ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن« ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ و وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺑﺨﺸﻴﺪن  300ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻼﻋﻮض ﺑﻪ
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ،اﻋﺘﺮاض ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﺐ
ﻫﻤﻜﺎري ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﭘﻲ
اﻳﻦ ﺑﺪه و ﺑﺴﺘﺎن ،اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﻴﺲ و اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﭙﺎه و وزارت ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در
دﺳﺘﮕﻴﺮي رﻳﮕﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺮده اﻧﺪ و
واواك ﻛﺎره اي ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .و اﺻﻼ
رﺑﻄﻲ ﺑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﺮدم و ﻛﺎر ﻧﻜﺮدن
ﻛﺎرﻣﻨﺪان اداري و اﻧﺰواي ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و
وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺨﺖ ﭘﻴﺸﺎروي ﺧﺎﻣﻨﻪ اي –
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ رژﻳﻢ و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﺎي
وﻗﻮع اﻣﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺧﻮد را
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﻣﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:

 zﻋﻼﺋﻢ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
رژﯾـــﻢ ،ﺳـــﺎل ﭘـــﯿﺶ رو از ﺳـــﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺮ ،رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ،در ﺳﺎل ﺟﺎري ،ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺘﻲ
ﺑﺪﺗﺮ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
– اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺗﻮان ﻋﺒﻮر از اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻣﺮدﻣﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ : -
ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪﻳﺪ وﺟﻬﻪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪاي و رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺰد
ﻣﺮدم .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺮاي

ﺣﺎﻛﻤﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻮد  .رژﻳﻢ در ﻋﺮض
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮف آب ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ آزادﻳﺨﻮاﻫﻲ ﻣﺮدم
اﻳﺮان و اﻓﺸﺎي ﺟﻨﺎﻳﺎت رژﻳﻢ آب ﺷﺪ.
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎرش ﺑﺎﺑﺖ
ﺛﺒﺎﺗﺶ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻳﺶ
)ﺳﭙﺎه و دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب و واواك و(...
ﻛﻪ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي و اﻳﺠﺎد ﺗﺮس در ﻣﺮدم
ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ .در ﺗﺼﻮر ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي و ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻤﻲ
ﮔﻨﺠﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻳﺮان ﭼﻨﻴﻦ
ﺟﻨﺒﺸﻲ روي دﻫﺪ .ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،در ﻃﻮل
ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ،ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺎﻟﻲ ﭼﻨﻴﻦ
وﺣﺸﺘﻨﺎك ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮد .ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ
روزش ﺑﺮاي وي ﻳﻜﺴﺎل ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﮔﺮ در ﭼﻬﺮه او ﺑﺎ ﻛﻤﻲ
دﻗﺖ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ،ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد آراﻳﺶ
ﭼﻬﺮه او،ﻛﻪ آراﻳﺸﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮص ،ﺣﺪود
دو ﺳﺎﻋﺖ ،ﺻﺮف آن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎ و ﺗﺮﺳﻬﺎي او ﺧﻮد را
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .او از روزﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در
ﭘﻴﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺗﺮﺳﺪ .در ﭼﻬﺮه ﺳﻴﺪ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻲ از
ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎي ﻣﻮذﻳﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻜﻴﺪﮔﻲ
ﭼﻬﺮه او ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ او رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ
از درون ﻓﺮو ﻣﻲ ﺷﻜﻨﺪ و ﺳﻴﻤﺎي او
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻓﺮو ﺷﻜﺴﺘﻦ را ﻧﺸﺎن
ﻧﺪﻫﺪ .او ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻲ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ
ﻛﻪ ﻛﺎرش ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم
ﺟﺮأت ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮش از دﻳﻮارﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﻜﺸﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎ آن را
ﭘﺎره ﭘﺎره ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ زﻳﺮ ﭘﺎ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت »ﺑﻴﺖ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ«
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ »آﺑﺮوي« ﺑﺮ زﻣﻴﻦ
رﻳﺨﺘﻪ را ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺪﺳﺖ اﻓﺮاد
ﺳﭙﺎه ،ﺳﻨﺎرﻳﻮﺋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺟﺮا
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ :ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﺑﻪ
آﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪه و ﭘﺎره ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ،ﻗﺸﻘﺮق ﺑﻪ راه اﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺎ
راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﺧﻮد ،ﺑﺮاي
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺎره ﭘﺎره ﺷﺪه وي
را ﺑﻬﻢ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﺸﺪ و ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ زﻳﺮ
ﻛﺸﻴﺪن ﺗﺼﻮﻳﺮ وي و ﭘﺎره ﻛﺮدن آن و
ﺑﻪ زﻳﺮ ﭘﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺶ را در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﻴﻮر در
ﺟﻨﺒﺶ اﻳﺮان ﺗﺒﺮﻳﻚ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
 در ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻫﺮﭼﻪ در ﺗﻮان داﺷﺖ ،در ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي
ﺑﻜﺎر ﺑﺮد .ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺧﻮن رﻳﺨﺖ .ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﺟﻨﺒﺶ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﺳﺎل
 89را او ﺑﺎ آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻣﺠﻠﺲ و
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي – ﻛﻪ در روزﻫﺎي ﻧﻮروز
ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﺸﺪ – ﺷﺮوع ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺻﺤﺒﺖ از رﻓﺮاﻧﺪوم و
اﺳﺘﻌﻔﺎء ﻣﻲ زﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻧﮕﺮان ﮔﺮاﻧﻲ
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻜﺮدﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻴﻦ و روﺳﻴﻪ ﺑﺎ
ﻣﺠﺎزات اﻳﺮان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .از اﻳﻦ رو ،ﺗﺮس وﺟﻮد وي را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﺮس و ﺣﻴﺮت اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ روزﻫﺎي اﻣﺴﺎل ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﺪ
آﻧﻬﻢ در وﺿﻌﻴﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ و ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ
دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ و
آن ﻗﺪرت و اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺪك را ﻫﻢ ﻧﺪارد.
در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،او ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻓﺮاواﻧﻲ را در اﻃﺮاف ﺧﻮد داﺷﺖ و
اﻓﺮادي ﭼﻮن ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﻣﻮﺳﻮي و
ﻛﺮوﺑﻲ و ﺧﺎﺗﻤﻲ و  ...ﻧﻴﺰ ،ﺗﺎ ﺣﺪي،
ﺑﺮاي وي اﻋﺘﺒﺎري ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
ﮔﺮه ﻛﺎر ﺑﺪﺳﺖ رﻫﺒﺮ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺷﺪن ﮔﺮه ،ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻋﺒﺎرات ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد دارﻧﺪ
»ﻧﻈﺎم« را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .ﻛﺮوﺑﻲ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻨﺘﻲ و ﻣﺼﺒﺎح و

ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن و ﻃﺎﺋﺐ و ...ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم
ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ .ﻣﻮﺳﻮي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻣﻮرﻳﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي
ﻧﻈﺎم را ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺷﻜﻨﺠﻪ
ﻛﺮدن و ﻛﺸﺘﻦ و ...ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ
ﻋﻠﻴﻪ آن ﺟﻨﺒﺶ ﻛﻨﻨﺪ .ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم
اﻳﺮان ﻫﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر
را دﻫﻬﺎ ﺑﺎر در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮﻳﺎد زدﻧﺪ و
ﻣﺮگ ﺑﺮ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ،آﻣﺎج ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺑﺰدﻻن ،ﻳﻌﻨﻲ
اﻓﺮاد ﮔﺮوه وﻳﮋه »ﺑﻴﺖ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ«
ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ وﺣﺸﺖ زده از ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻣﻬﺎ،
ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻔﻨﮓ ﻫﺎي دور
زن ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻲ دادﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﺗﺮس
را ﻣﺮدم در ﺟﻨﺒﺶ ،ﻏﺎﻟﺐ ﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺗﻴﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﻮرد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ
ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي را ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺑﻨﺪه
ﻗﺪرت آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
روزﻫﺎ از ﭘﻲ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .در ﻫﺮ روز
ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪان اﻳﻦ ﻳﺎ آن وﻳﮋﮔﻲ را
داده اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﻳﻢ
ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﻣﺮگ ﺑﺮ
دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر و ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺻﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را
ﺳﺮ دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺮدﻣﻲ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺰم ﻛﺮده اﻧﺪ
دوﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن و وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ
را ﺑﺎ دوﻟﺖ آزادﮔﺎن و وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ.
وﺣﺸﺖ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﺑﻴﺖ
او ﻣﺴﺘﻮﻟﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻋﺎﺷﻮراي
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وي و اﻋﻀﺎي ﺑﻴﺘﺶ ،از
ﺗﺮس ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺮدم ،ﺗﻬﺮان را ﺗﺮك ﻛﺮده
و ﺑﻪ وﻳﻼﻫﺎي دور از ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻴﺰاري
ﻣﺮدم از ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺎ ﺧﻠﻒ و
ﺳﺮان ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ  -ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﺪي
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﺪه و ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺑﻨﺪ
ﺳﻘﻮط در ﻣﻐﻀﻮﺑﻴﺖ ﺑﮕﺮﻳﺰد .ﺑﺎ ﺷﺮوع
ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ،او اﻣﺴﺎل را ﺳﺎل ﻫﻤﺖ
ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﻛﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﺎﻣﻴﺪ .ﻣﺮدم
ﺑﺪون واﻫﻤﻪ از دﺳﺘﮕﻴﺮي و ﺳﺎﻧﺴﻮر،
وي را دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم
ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻫﺠﻮ او و
ﻧﺎﻣﮕﺬاري او ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از
ﻫﺠﻮ ﻛﺮدﻧﻬﺎ:
ﻋﻴﺪ آﻣﺪ و از ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮ ﻛﻒ ﻛﺮدﻳﻢ
از ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ ﻫﻠﻬﻠﻪ در دف ﻛﺮدﻳﻢ
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﺮ و ﺧﻮردن ﻳﺎﺑﻮ ﻛﻢ ﺑﻮد
اﻣﺴﺎل ﻫﻮس ﻛﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﺮدﻳﻢ
 ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎري ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ واﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﻧﻔﺮت ﻣﺮدم از ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ از ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي و ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺮﻛﻮب ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ،ﺳﭙﺎه
و ﺑﺴﻴﺞ و دﻳﮕﺮ ﻗﻮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در
ﺗﻘﻠﺐ و ﺳﺮﻛﻮب ،اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را در
ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﻛﺎر ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺎرد ﺟﺎوﻳﺪان
ﺷﺎه و ﺳﺎواك وي را ،در ذﻫﻦ ﻣﺮدم
ﺗﺪاﻋﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را
ﺣﺎﻣﻲ ﻣﺮدم و اﻧﻘﻼب ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم و ﻛﺸﺘﺎري
ﻛﻪ در روزﻫﺎي  23ﺧﺮداد –  30ﺧﺮداد
–  18ﺗﻴﺮ و ﻋﺎﺷﻮرا و  ...اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﺑﺮ
ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﻳﺖ از
ﻣﺮدم ﺳﭙﺎه و ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺑﺴﻴﺞ
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ
اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ،از دﺳﺖ
دادﻧﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ از ﻧﻤﺎز ﻫﻢ واﺟﺐ ﺗﺮ
اﺳﺖ! ﭘﺲ ،ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
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ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،آﻟﺖ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ،
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ زدﻧﺪ و ﻣﻲ زﻧﻨﺪ.
ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎر ﺗﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
ﻣﺮدان و زﻧﺎن در زﻧﺪان ﻛﻬﺮﻳﺰك و
دﻳﮕﺮ زﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺘﻞ ﺟﻮاﻧﺎن زﻳﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ و ﻗﺘﻞ
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻠﻴﻚ ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺗﻔﻨﮓ ﻫﺎي
دور زن ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺘﻞ ﻧﺪا آﻗﺎ ﺳﻠﻄﺎن
روﺷﻨﺘﺮﻳﻦ ،ﺟﻨﺎﻳﺖ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻮد و...
از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ
ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻬﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ و
ﺷﻨﻴﻊ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﻔﺎف ﺗﺮ ﮔﺰارش
ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺷﺮف و
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ را.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن اﻳﻦ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎ
ﺑﻮد .ﺷﻤﺎري از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﺮف اﻳﻦ
ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ،
ﻳﺎ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﻨﻔﻚ ﺷﺪه ﻳﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه و ﻳﺎ
اﺧﺮاج ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺸﺎي ﻣﺤﻞ دﻓﻦ
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن درﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ،
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺷﻦ ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎك ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺑﺪﻧﺎﻣﻲ
ﻓﺎﺣﺶ ،ﺑﺪﻧﺎم ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺘﻲ ،در
ﻣﻘﺎم اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ  ،دروﻏﻲ ﺑﺰرگ ﮔﻔﺖ
و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ آن ،ﭘﺮده از ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮد در
ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ .او ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻮري
ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ،اﻓﺮاد ﮔﻤﻨﺎم دﻓﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﻗﺒﻮر ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم وزارت اﻃﻼﻋﺎت و
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺑﺴﻴﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻤﻨﺎم
دﻓﻨﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ دروغ ،ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺸﺎي
ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ دﻓﻦ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ
ﻣﺒﺎرزان ﮔﺸﺖ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ
ﻓﻴﻠﻢ ﺣﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه،
ﻣﻮﺟﺐ رﺳﻮاﺋﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دروغ
ﺣﺎﻛﻤﺎن ) ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﻤﻠﻪ
ﻛﺮده اﻧﺪ( ﺷﺪ .ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ،در ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻳﺪ
اﻓﺮاد ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻛﻮي داﻧﺸﮕﺎه
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد از ﻛﺠﺎ ﺧﻂ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺳﺮان ﺳﭙﺎه ﻛﻪ در
ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎ و ﻛﺸﺘﺎر دﺧﺎﻟﺖ
داﺷﺘﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻠﻨﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ در
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺮدﻣﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از
دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از
اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و دروغ ﻫﺎي
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ رژﻳﻢ ،دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در
اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ،اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﺧﻮد را از آن ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ
ﻛﻪ رژﻳﻢ ،ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻬﺮان ،ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ آوردن ﻗﻮا از ﺷﻬﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻳﻦ ﻧﻴﺮو
ﻫﺎ ،از زﻣﺎن آﻏﺎز درﮔﻴﺮي ﻫﺎ ،ﺑﻌﺪ از
ﺧﺮداد ،ﺑﺴﻴﺞ و ﺳﭙﺎه ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ.
ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻲ را
ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﻛﺮده
اﻳﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن روز
ﻋﺎﺷﻮرا ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  200ﻧﻔﺮ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي
اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﭙﺎﻫﻲ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻣﺘﻨﺎع از اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮر و ﻳﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮر دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺎﻫﻬﺎ اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن
ﻛﻮدﺗﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻮد،
ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺘﺎد
ﺳﺮﻛﻮب و ﻛﻨﺘﺮل اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﻲ
ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺖ و در ﺳﺮﻛﻮب
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ﻣﺮدم از ﻫﺮ ﺷﻴﻮه ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ اي
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ،ﻛﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ رﺳﺎﻧﺪ
ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ
اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻪ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
آن و ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮت
ﺧﻮد را ﻧﺜﺎر آﻧﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو در
ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮري ،ﺑﺎ وﺟﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻤﻚ از اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي
ﺳﭙﺎﻫﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺑﺴﻴﺠﻲ دﻳﮕﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﺗﻬﺮان را در اﺧﺘﻴﺎر
ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد .ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ دﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﺪرت ﻣﻲ زد.
 ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رژﻳﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻣﻮﺳﻮي
و ﻛﺮوﺑﻲ و ﺧﺎﺗﻤﻲ و ، ...ازﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻼﺋﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺿﻌﻒ دﺳﺘﮕﺎه
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رژﻳﻢ ،در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
اﻓﺮادي ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ و
ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﻣﺤﺘﺸﻤﻲ ﭘﻮر و ...
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﻬﻮد ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد  10ﻣﺎه
ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺗﻬﺪﻳﺪ »ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ« ،ﻫﻨﻮز رژﻳﻢ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ دﺳﺘﮕﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ را ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده
اﺳﺖ.
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﺪ ﻛﻪ رژﻳﻢ ،ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ
ﭼﻬﺮه ﻫﺎ ،از ﺗﻮان ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻛﻪ
از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ
ﻋﺒﻮر ﻣﺮدم از رژﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ
دو دﻟﻴﻞ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮس از ﺗﺸﺪﻳﺪ
روﻧﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ از درون ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻳﺎراي
دﺳﺘﮕﻴﺮي آﻧﻬﺎ را ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده اﻧﺪ.
ذواﻟﻨﻮر ﻛﻪ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮان ﺑﻨﺎم ﺳﭙﺎه اﺳﺖ،
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎري از
ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﻫﻢ
از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ،از
ﻣﺮدم ﻛﺘﻚ ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ .ﻧﻈﺎم ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﻴﺮي آﻧﻬﺎ و ﺧﺮج ﺗﺮاﺷﻴﺪن ﺑﺮاي
ﺧﻮد ﻧﺪارد .ﮔﻮﻳﺎ ﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد
ﻳﻚ ﺳﺮﻛﻮب ﮔﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
رژﻳﻢ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد.
ﺑﺎرﻫﺎ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد ،آﺷﻜﺎرا از ﻫﺎﺷﻤﻲ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را از ﺣﺴﺎب
ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ و ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺟﺪا ﻛﻨﺪ.
ﻫﻴﺄﺗﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻴﺎﻧﻪ را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دﻳﮕﺮان و دﻳﮕﺮان ،ﭘﻴﺎم ﺑﺮ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺷﺪﻧﺪ و از ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﮕﻴﺮد.
ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ او اﺗﻤﺎم
ﺣﺠﺖ ﻛﺮد .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ
ﺷﻴﺮ ﺑﻲ ﻳﺎل و دم و اﺷﻜﻢ ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ،دﻳﮕﺮ ﺣﺘﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ
ﭼﻮن ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﻤﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ دارد ،ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ.
در ﺳﺎل ﺟﺎري ﻧﻴﺰ ،رژﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را »ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ« ﻣﻲ
ﺧﻮاﻧﺪ ،روﺑﺮو اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ دﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺶ را ﻧﺪارد.
زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﺗﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ
و رژﻳﻢ ﺗﻮان از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮاي
رژﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻃﻼع ،ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده
اﺳﺖ :اﮔﺮ ﻛﺎر ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻓﺸﺎ ﮔﺮي ﺷﻮم دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ
ﻛﺸﻮر ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ و
ﺣﺎﻣﻴﺎن وي ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺮان ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﺗﻨﺪ روي
ﺣﺎﻣﻲ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،ﺑﻪ
ﺷﺪت در ﭘﻲ ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﻧﻘﺸﻪ
دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و اﮔﺮ
ﻧﺸﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن وي ﺑﺮاي
ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺣﺎﻣﻲ
»ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ« ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺘﻤﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻳﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻨﺒﺶ،
ﻛﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺮد .ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻧﺎﺑﻮدي ﺟﻨﺒﺶ  -ﻛﻪ
ﺑﺮﺧﻲ آن را ﻣﺮده ﻣﻲ اﻧﮕﺎرﻧﺪ ، -ﺗﻨﻬﺎ
راه ،ﺣﺬف ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ اﺳﺖ.
زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن وي
ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ و ﺧﺎﺗﻤﻲ را دﺳﺘﮕﻴﺮ

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻀﺎﻋﻒ ؟
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ و راه ﺣﻞ
ﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ذﻫﻦ »ﺗﻨﺪ روﻫﺎ« و
ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻫﺎﺷﻤﻲ
و »ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ« ﺑﺮاي ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي.
ﺳﺮان ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ،ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ،از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ،دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ،ﺑﻌﻨﻮان آزﻣﺎﻳﺶ ،زده
اﻧﺪ :ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﺮﺿﺪ او را
اداﻣﻪ داده اﻧﺪ و روزي ﻗﺒﻞ از ﻋﻴﺪ
ﻧﻮروز ،ﻣﺮﻋﺸﻲ ﺑﺮادر زن وي را
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ او را ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن
وﺛﻴﻘﻪ آزاد ﻛﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎه
ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ وي را ﺑﻪ زﻧﺪان
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺎﺋﺰه
ﻫﺎﺷﻤﻲ را ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي،
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻨﻮد ﺗﻠﻔﻦ وي  -ﻛﻪ ﺟﺮم
اﺳﺖ  -دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﭘﻲ
ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ
رﻳﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ،او را آزاد ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ ،ﻳﻚ اﻣﺮ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ
راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ،
راﺑﻄﻪ دو ﺧﺼﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ ،ﻧﻮه ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ،در ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي ﻧﺎﺳﺰا ﻧﻤﻲ ﮔﻔﺖ.
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ روزي ﻛﻪ ﺳﺮ
ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دو ﭘﺎﻳﻪ رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻓﻘﻴﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺨﻮرد .ﻳﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻣﻐﻠﻮب
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺷﻮد ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي و اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻣﻐﻠﻮب ﮔﺮدﻧﺪ .در
ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ،رژﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﻴﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ .زﻳﺮا ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
ﻃﻲ ﺳﻲ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺪرت
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺬف او ﺣﺬف
ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﺬف ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي
از ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي »ﺳﻨﺘﻲ« و ﻧﻴﺰ ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮدن
دﺳﺖ ﻣﻼﻳﺎن ) ﭘﺎﻳﺎن ﻗﻄﻌﻲ رژﻳﻢ
ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ( از
دوﻟﺖ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺟﺮاﺣﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻳﺎران اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
اﻣﺴﺎل اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﺑﺴﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﺮگ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺗﻮان
ﺟﻨﺒﺶ و رﻫﺒﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ در ﻛﺸﻮر ،دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﺎ
ﺑﺎﻳﺪ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي
روﺑﺮو ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
رژﻳﻢ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
ﭼﺮﺧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﻲ آﻏﺎز ﺷﻮد ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺴﺎ
ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي »ﻣﻮرﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮرده «رژﻳﻢ ﻓﺮو
ﺷﻜﻨﻨﺪ و رژﻳﻢ از ﭘﺎ در آﻳﺪ.
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺬف
ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻓﺸﺎر
اﻗﺘﺼﺎدي وارد ﺑﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ و
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﻴﺮد ،ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺑﺎ
رژﻳﻢ ،وارد ﻓﺎزي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ رژﻳﻢ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻛﻤﺘﺮ.
ﻫﻨﻮز ﻋﻼﺋﻢ دﻳﮕﺮ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ رژﻳﻢ را
آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﻨﺪ:

ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ،و در ﭘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻗﺪرت »ارﺗﺶ ﺳﺎﻳﺒﺮي« ،ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ آﻧﻬﻤﻪ رﺟﺰ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ و رادﻳﻮﺋﻲ راﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن
ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﻮپ ﻣﻴﺎن ﺗﻬﻲ ﺑﻮده
اﺳﺖ و رژﻳﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل وب
ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺧﺒﺮي و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ
ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .ﻣﺮدم داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ،ﺑﺎ در
اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻜﻦ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﺎده ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻳﻦ ارﺗﺶ
دروﻏﻴﻦ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺧﺒﺎر و
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،رژﻳﻢ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﭘﺎرازﻳﺖ
ﺗﻼش ﻛﺮد ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ و رادﻳﻮﺋﻲ از
راه ﻣﺎﻫﻮاره ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺑﺎ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺰاف – ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪ  -ﺗﻼش ﻛﺮد ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﻣﺮدم ﺑﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ
راﺣﺘﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺴﺐ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردي ﻛﻪ
رژﻳﻢ در آن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ،ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻧﺸﺮﻳﺎت
داﺧﻠﻲ ﺑﻮد .ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ،ﻳﺎر
وﻓﺎدار اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎد
ﻫﻠﻮﻛﺎﺳﺖ و ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ ارﺷﺎد ﺑﻮد .او
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎق
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺒﺮد .اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ،در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
رﺳﻴﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺧﺒﺎر و رﺳﺎﻧﺪن اﺧﺒﺎر
داﺧﻠﻲ و ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﻳﺎت و وب
ﺳﺎﻳﺖ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺧﺎرج از
ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن درز اﺧﺒﺎر و ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي
ﺧﺒﺮي از درون ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﺐ وارد ﺷﺪن
ﺿﺮﺑﺎت ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﮔﺸﺖ .ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻧﺘﺸﺎر و ﭘﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻛﻪ از ﺳﻮي
ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮدار ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ اي
ﺳﺨﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺷﺪ .ﺧﺎرج ﺷﺪن
ﻣﺘﻦ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﺪا و
ﺳﻴﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات روز ﻋﺎﺷﻮرا
ﻧﻴﺰ ﺿﺮﺑﻪ اي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﻜﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم
اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .اﻓﺸﺎي ﭼﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺷﻌﺎر ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ دﻳﻮارﻫﺎي
ﺷﻬﺮ از ﺳﻮي ﻣﻌﺎون زﻳﺒﺎ ﺳﺎزي ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﻧﻴﺰ ﺿﺮﺑﻪ اي دﻳﮕﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﻛﻮﺗﺎه
ﻧﻴﺎﻣﺪه اﻧﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داد .
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﻜﺴﺖ ارﺗﺶ ﺳﺎﻳﺒﺮي و
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻋﺪم
ﺗﻮان در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
ﻣﺮدم ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و
آﮔﺎﻫﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در وب
ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻫﻮاره
اي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ رژﻳﻢ در ﻛﻨﺘﺮل
و ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮدم ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮ
ﻫﺰﻳﻨﻪ از آﻟﻤﺎن و ﭼﻴﻦ وارد ﻛﺮد و ﻫﺮ
ﻛﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻛﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ روﺑﺮو
ﺷﺪ.
ارﺳﺎل ﻣﺠﺪد ﭘﻴﺎم ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻃﻨﺰ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﺮان رژﻳﻢ از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل
ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺮدم دﺳﺖ از
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﻲ ﻣﻀﺎﻋﻒ!
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎري ﻣﻀﺎﻋﻒ! ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم زده اﻧﺪ.

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺗﻮان ﺧﻮد و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﻮد را
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺻﻄﻼح اﻧﻘﻼب ﻧﺮم
ﻛﺮد و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺻﺮف آن
ﻛﺮد ﻛﻪ از رﺳﻴﺪن اﺧﺒﺎر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ .ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺬاري ﺑﺮ روي
ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺧﺒﺮي و ﭘﺎرازﻳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎ ﻛﺮد .اﻣﺎ،
در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ،ﻫﻤﺎﻳﺸﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ داد و
در آن ،ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﺎري ﺟﺮﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎت و
اﺧﺒﺎر ،اﻋﺘﺮاف ﻛﺮد.

zوﺿﻌﻴﺖ ﺑـﺪ ﻣـﺎﻟﻲ ﻣـﺮدم و آﻏـﺎز
ﮔﺮاﻧﻲ و ﺗﻮرم در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳـﻚ و
ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮده :

zﺷــﮑﺎف و درزﻫــﺎی اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ و
ﻋـــﺪم ﺗـــﻮان ﮐﻨﺘـــﺮل و ﺳﺎﻧﺴـــﻮر
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮدم :

ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬاري ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻣﻨﺘﺨﺐ »رﻫﺒﺮ« در ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
زودي اﻳﺮان ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﻲ
ﺑﺰرگ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ »ﻣﻨﺘﺨﺐ رﻫﺒﺮ« ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ

ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻼﺷﻲ ﮔﺴﺘﺮده را
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي
»رﻫﺒﺮ« از دوﻟﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد ،دارد اﻳﻦ ﺗﻼش را ﻧﻴﺰ ﺑﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن از ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﺠﻠﺲ و »رﻫﺒﺮ« در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
اﻣﺎ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي راه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ را ﺑﺮ روي ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼع ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر رﻫﺒﺮي ﻣﻴﺰان
درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺬف ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ را از 20
ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﺎﻳﻴﺪي ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ  40ﻫﺰار
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻮد،
ﻣﻴﺰان ﮔﺮاﻧﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي
ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .زﻳﺮا ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻫﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  20ﻫﺰار
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ ﮔﺮاﻧﻲ ﺗﺎ ﺷﺶ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮق از ﻛﻴﻠﻮواﺗﻲ 18
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  85ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮي
ﺣﺪود  300ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .در
آن ﺻﻮرت ﮔﺮاﻧﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺪاد
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻛﻪ
ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺎ آن را ﺣﺎﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ
داﻧﻨﺪ از ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮاﻧﻲ و ﮔﺴﺘﺮش
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮرم و
ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﻪ ﺿﻌﻴﻒ در ﻛﻨﺎر ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻛﺎر ﺑﺮ رژﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺘﻲ دوﻟﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻓﺸﺎر
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻛﺎر ﺳﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻫﺪ
ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون ﺗﻈﺎﻫﺮات و
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﻣﺮدم ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
اﻓﺸﺎي ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺎون اول رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ رﺣﻴﻤﻲ و ﺣﻀﻮر
او در ﺑﺎﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ و
دﺳﺘﮕﻴﺮي دﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ
ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﻲ ﭼﺎق ﻛﺮدن
ﻧﻴﺮوﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺮدم.
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ رﺣﻴﻤﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺧﻮرد و ﺑﺮد اﻣﻮال ﻣﺮدم ﺷﺮﻛﺖ
داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن از اﻣﻮال ﻣﺮدم
را ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ .وﻟﻲ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺣﺎﻣﻲ ﺧﻮد ﭘﺎ ﭘﺲ ﻧﻜﺸﻴﺪ و وي را ﺑﻪ
ﻣﻌﺎون اوﻟﻲ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد .اﻣﺎ ﻓﺎﺳﺪ
ﺑﻮدن اﻳﻦ دﻛﺘﺮ دروﻏﮕﻮ و ﻳﺎر و ﻫﻤﺮاه
ﻛﺮدان ﻛﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ او ﺑﺎ
ﺧﻴﺎﻟﻲ آﺳﻮده ،از ﻣﻘﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه،
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﺎدي
وﺳﻴﻌﺘﺮ زد و ﭘﺎﻳﺶ ﮔﻴﺮ ﻛﺮد و ﻓﻌﻼ ﺑﺎ
دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻳﺎران ﺧﻮد در ﺷﺮف ﺑﺮﻛﻨﺎر
ﺷﺪن اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎدﮔﻲ وي را ﺑﺮﻛﻨﺎر
ﻧﻤﺎﻳﺪ.

zآﻏﺎز ﺑﻴﻜﺎري و ﺗﻌﻄﻴﻠـﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮاﻧﻲ ﻫﺎ و
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ ﺷﺪن ﻛﺎر ﺑﺎﻧﻮان و
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات
ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺮدم در
ﺧﺮﻳﺪ و ،...ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ
ﺳﻮي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات و در ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺮوﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻴﺮ
ﺻﻌﻮدي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان
ﺑﻴﻜﺎران اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﻀﻮر
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ﺑﻴﻜﺎران در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ
ﻣﺮدم ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻣﺮدﻣﻲ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ زودي ﻣﻴﺘﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻴﻞ
ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻴﻜﺎران در ﻛﻨﺎر دﻳﮕﺮ اﻗﺸﺎر
ﻣﻌﺘﺮض در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻫﻢ اﻛﻨﻮن
ﺻﺤﺒﺖ از ﺑﻴﻜﺎر ﻛﺮدن ﻧﻴﻤﻲ از
ﻛﺎرﮔﺮان در ﻳﻚ ﭼﻨﺪ از ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺖ.

 zآﻏﺎز دور ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎي
ﺟﻬﺎﻧﻲ :
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻓﺮوش ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﺮان از
ﺳﻮي ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و
ﻋﺪم ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻔﺖ از ﺳﻮي ﺑﺮﺧﻲ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ اﻳﺮان و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻓﺮوش ﺑﺴﻴﺎري از
ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﺮان اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﺎر
رژﻳﻢ را در رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ دﻳﮕﺮ
ﺷﻌﺎرﻫﺎ اﺛﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﺎي آن را ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ رژﻳﻢ در ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺮ ،در ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺸﻜﻼت
ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰوده
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ:
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻧﻴﺮوﻫﺎيﻓﻌﺎل در ﺟﻨﺒﺶ
ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﻲو ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ
ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺳﺮﻛﻮب ﺟﻨﺒﺶ وﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ
 ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آﺑﻜﺸﻲ ﺟﻨﺎﻳﺎتاﻧﺠﺎم داده در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
 ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺟﺬب ﻧﻴﺮوﻫﺎيﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻮد
 ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻛﻨﺘﺮل داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ وﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﺸﺎري ﻛﻪ ﺑﺮ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان وارد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮرم وﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻜﺎري و...
اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﮔﻮﻳﺎي ﺷﻜﺴﺖ رژﻳﻢ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺮدم در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﺶ در ﻣﻬﺎر
آن در ﺳﺎل ﺟﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ .رژﻳﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻲ ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺧﻮد
و از دﺳﺖ دادن ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻮﺟﻪ و
ﻛﺎرداﻧﻬﺎ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎري از
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم را ﻧﻴﺰ از
ﺧﻮد راﻧﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ
ﻛﺴﻲ در ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ رده ﺑﺎﻻي دوﻟﺘﻲ را
دارد.
ﻓﺮدي از ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﻧﺎن و آب دار
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ داﻧﻢ از
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد داري ﻛﺮده ام.
ﻓﺮدي دﻳﮕﺮ در ادارات دوﻟﺘﻲ در
ﺣﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ
رﻳﺎﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮا ارﺳﺎل ﻛﺮده
اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ از ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻣﻘﺎم ﺧﻮد داري
ﻛﺮده ام و آن را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺮاﺳﺖ
اداره واﮔﺬار ﻛﺮده اﻧﺪ.
در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ ،اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﭘﻴﻮﻧﺪ دارﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و اداري
ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ آﻳﻨﺪه را ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻲ
داﻧﻨﺪ و ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻳﻨﺪه
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :در ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺰارش –

ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ اول از ﻧﻈﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ در ارزﻳﺎﺑﻲ
رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم و ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﺮاي درك
وﺿﻌﻴﺖ در آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ:
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ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎ وﻗﺘـﻲ
در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ
ﻗــﺮار ﻣــﻲ ﮔﻴﺮﻧــﺪ،
وﺿﻌﻴﺖ درون رژﻳـﻢ
و ﺟﻨﺒﺶ را اﻳﻦ ﺳـﺎن
ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:

ﻣــﺮدم اﻳــﺮان در ﺣــﺎل
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮﻳﺶ و
ﺗﺄﻣﻞ در ﺑﺎره ﻛﺎري ﻛـﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد:
رژﻳﻢ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮد ﺑﺎ ﻟﺸﻜﺮ ﻛﺸﻲ ﻛﻪ
روز  22ﺑﻬﻤﻦ در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻛﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺒﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ رﻳﺨﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻛﺎر را
ﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ .از اﻳﻦ رو ،ﺗﻤﺎم ﻫﻢ و ﻏﻢ و
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﺶ را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮد ﺗﺎ
ﺣﺪي ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺎورش ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر
ﺟﻨﺒﺶ را ﺗﻤﺎم ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺮاي ﻛﻮﺑﻴﺪن ﻣﻴﺦ آﺧﺮ،
دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻓﺘﻮاي ﺣﺮام ﺑﻮدن
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮري را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
اﻳﺠﺎد ﺗﺮس و ﻳﺎس ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮدش
ﻛﺎر را ﺗﻤﺎم ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺰ ﻛﺮدﮔﻲ و
ﻳﺎس ﻛﺎﻣﻞ را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻛﻪ در ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﺳﻮري ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاﺑﻴﺪن
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻴﺎل ﺧﺎﻣﻲ ﺑﻮده و ﺟﻨﺒﺶ ﭘﻮﻳﺎ
و ﺳﺮزﻧﺪه و ﺷﺎداب اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ،
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻓﻀﺎ
آرام اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎم درك رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم،
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ :
 zﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺟﻨﺒﺶ  -ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﻣﻮﺳﻮي ﻫﻢ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ -ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻟﺐ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
اي اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺮدم
ﺑﻄﻮر ﺧﻮد ﺟﻮش آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﺮور
زﻣﺎن ،وﺿﻌﻴﺖ روﺷﻨﺘﺮ ﺷﺪ و ﻛﻢ ﻛﻢ،
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺪف ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎﻓﺖ .اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن
ﺗﺎ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪن ﻫﺪف ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﭼﻨﺪان ﺑﻄﻮل ﻧﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﻲ
ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ.
zواﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ،ﻳﻌﻨﻲ
ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ
را از رژﻳﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ وارد
وادﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ روز ﺑﻪ روز ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮدم دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و از
ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺻﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻧﻬﺎ آﻧﻬﺎ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﺣﺮﻛﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼع دﻗﻴﻖ
ﻧﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻲ دﻳﺪﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﻳﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ را در اﻳﻦ
ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ.
 zاز ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ ﺗﺎ ﻛﺠﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻛﺠﺎ
ﻣﻲ اﻳﺴﺘﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در اﻳﺴﺘﺎدن
اﻳﻦ دو در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻫﻢ ﺗﺮدﻳﺪ
داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم آﻧﻬﺎ را
اﺳﺘﻮار ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ .اﻣﺎ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ و
ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم و
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮدم از اﻳﻦ ﻳﻜﻲ ﻫﻢ ﻋﺒﻮر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﻳﺎ ﻧﻪ !
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻨﻄﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺮدم آﻣﺎدﮔﻲ دارﻧﺪ و ﺳﺮد
ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ را ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي اداﻣﻪ
دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﻮﺳﻮي درﺑﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻨﻄﻮر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ ﻛﻪ

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻀﺎﻋﻒ ؟
ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ .ﭘﺲ
ﭼﺮا ﻓﻀﺎ آرام ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﻮن در
راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم و ﻣﻮﺳﻮي ﺣﻠﻘﻪ
اﺗﺼﺎل وﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ
ﻛﺪام ﻧﮕﺮان اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ او
ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﻮد.
ﺻﺤﺒﺘﻬﺎي آﺧﺮ ﻣﻮﺳﻮي ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻴﺪ
داﺷﺖ :ﻳﻜﻲ اﻳﻨﻜﻪ او ﮔﻔﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪود ﻧﻴﺴﺖ .ﻳﻜﻲ
دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻫﺎ و ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮم او ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮد و ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﻲ آن را ﻃﺮح ﻧﻤﻮد .او ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮدم
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ؟
ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮدش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ را
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭼﻮن ﻧﮕﺮاﻧﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﺮدم
ﻫﻤﺮاﻫﻴﺶ ﻧﻜﻨﻨﺪ )اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺪارد ( و
آن وﻗﺖ رژﻳﻢ از ﭼﻨﺎن وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺳﻮد
ﺑﺒﺮد .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ
او ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮد را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﺪ .ﭼﻮن
وﻗﺘﻲ از اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺪون
ﺗﻨﺎزل ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ ،و از ﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ زﻳﺮا ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ آن زﻣﺎن و ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻧﻈﺮ
ﺟﻤﻊ ،ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب او ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را زﻧﺪاﻧﻲ رژﻳﻢ
ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻤﻴﺮد .در واﻗﻊ ،ﻫﻨﻮز ﺗﻜﻠﻴﻒ
رﻫﺒﺮي ﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻧﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد را زﻧﺪاﻧﻲ
ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ ﻛﺮده اﻧﺪ .اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﻠﻘﻪ وﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ
آﻳﻨﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﺟﺎﻳﺶ ﺧﺎﻟﻴﺴﺖ.
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم و
ﻣﺠﻬﻮل آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
 zاﻣﺎ ﻣﻮﺳﻮي ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﺟﻨﺎح
راﺳﺖ ﻫﻢ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﻓﺴﺎد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و
ﮔﺮوه او ،ﻛﺎر دﺳﺖ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎي ﺟﻨﺎح
راﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ
ﻛﻪ او از اﻳﻦ اﺻﻞ ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
 zاﻣﺮ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ
را ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر درآورده اﺳﺖ،
وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺪاﻧﻲ ﻫﺎﺳﺖ .اﻳﻦ دو
ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ آﻧﻬﺎ را رﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ .ﻛﺮوﺑﻲ ﻫﻢ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد زﻧﺪاﻧﻴﺎن آزاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻢ ﺿﺮﺑﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ او
و ﻫﻤﻔﻜﺮاﻧﺶ را از ﻛﺎر ﻣﻲ اﻧﺪازد.
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎز
ﺷﺪن روزﻧﻪ اي ﻛﻪ رو ﺑﻪ ﻓﺮدا ﺑﺎﺷﺪ.
 zدر ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻋﺎدي ﻓﻌﻼ آﻧﭽﻪ ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ ﮔﻴﺮ آوردن ﻧﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي
ﺧﻮردن ،ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ روﻧﺪ
ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ آن
ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻢ در آﻣﺪ ﻫﻢ
ﻫﻨﻮز آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﭙﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ.
زﻳﺮا در ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ ﻣﺎﻧﺪن ،آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﺣﻘﻲ از ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﻧﻤﻲ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﺮﺳﺎم آور ﭘﻴﺶ رو ،آﻧﻬﺎ
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻴﺰﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
زﻣﻴﻦ ،ﭘﻲ و ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻪ
ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ
»روﺣﺎﻧﻴﺖ« ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻛﺜﺮﻳﺖ روﺣﺎﻧﻴﺎن از آن ،ﺳﺴﺖ ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ راﺑﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ
ﺷﺪن ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﺮدم ،رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺛﺒﺎت
ﺑﺠﻮﻳﺪ .زﻳﺮا ﻣﻠﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﻴﺸﺖ و ﺳﻪ
ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮ واﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ
ﺑﻌﺪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
داﺋﻢ در ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺎ رژﻳﻢ اﺳﺖ .ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ
ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﺪاوم در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
رژﻳﻢ در ﭘﻲ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ .در
ﭘﻲ دو ﻧﻮع ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه اﺳﺖ :ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﻜﻴﻪ
ﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎج ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ
ﺷﺮﻳﻜﺶ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﻳﺮان و ﻧﻮع
دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻜﺎرش ﻣﻲ ﺑﺮد.
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ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺳﺘﻮار ﺷﺪن ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎرﺟﻲ،
در ﺑﺮاﺑﺮﻣﻠﺖ ﺗﻨﻬﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
ﺷﺪﻧﺶ را ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر زود رس و
ﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ داﺧﻠﻲ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ
اﺳﺘﺒﺪادي از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﮕﺮ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻛﺎر ﭘﺬﻳﺮ زﻣﻴﻦ را ﺑﺎزي
ﻛﻨﺪ .ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل ﺑﺠﻮﻳﺪ ﻳﻌﻨﻲ
وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .اﺳﺘﻘﺮار
وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم در دوران اﻧﻘﻼب ،اﻣﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﺤﻮل را ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﺐ از ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در
ﺻﺤﻨﻪ و وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﻣﻲ
ﮔﻔﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻗﺪرت را ﻫﺪف ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و دﻳﺪﺷﺎن ﻣﺎوراي آن را ﻧﻤﻲ
دﻳﺪ ،ﻫﺸﺪار ﻫﺎ را ﻧﻤﻲ ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ .ﺑﺎﻧﻲ
دوﻟﺖ ﺗﻚ ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﺑﺲ وﻳﺮان ﮔﺮ
را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و وﻗﺘﻲ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﺻﻼح
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ ﻓﺸﺎردﻫﻨﺪه از ﭘﺎﺋﻴﻦ
ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎﻻ دادﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎري از
اﻳﻨﺎن ،ﻫﻨﻮز ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ واﻗﻌﻴﺖ را آن
ﺳﺎن ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ روﻳﻪ،
ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺧﻮد را ﺑﮕﺮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ ﻛﻪ
واﻗﻌﻴﺖ را داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﻫﻤﮕﺎن واﻗﻌﻴﺖ را درك ﻛﻨﻨﺪ و در ﭘﻲ
اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﺒﺮﻫـــــﺎ و ﻗﻮﻟﻬـــــﺎی
ﮔﺰارﺷـــﮕﺮ رﻓﺘﺎرﻫـــﺎی
ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی درون رژﯾﻢ:
٭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ ژاﭘﻦ:
 Wدر  ۱۵آورﯾﻞ  ،۲۰۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ۲۵
ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﻬﺎ ﮔﺰارش
ﮐﺮدﻧﺪ :از ﺳﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ژاﭘﻦ ،ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻌﻤﻞ
آﻣﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺧﺒﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج
ﺷﺪن او از اﯾﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ
دﻓﺘﺮ او ﺧﺒﺮ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ
روز ﭘﯿﺶ از ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ژاﭘﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺒﺮه ﭘﺪر او در ﯾﺰد،
اوﺑﺎش رژﯾﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻃﺮﻓﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺲ زﺷﺖ،
ﻣﺒﻠﻐﺎن وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺾ
ﻣﻈﻠﻮم ﻧﻤﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﻧﺪ!
 Wدر  ۲۷ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﻣﺤﻤﻮد
ﻋﻠﯿﺰاده ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ
ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﻛﻪ اﻃﻼع دارم ،ﻟﻐﻮ ﺳﻔﺮ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﯿﭻ
ﺣﮑﻢ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ ﺑﺮای وی
ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﻛﺮدن ﯾﻚ ﻓﺮد،
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﺣﻀﺎر ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ» :ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎ« ﻳﻌﻨﻲ

ﺳﭙﺎه و واواك ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ
– ﻣﺎﻟﻲ.

٭ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﻳﺖ  ۱۵۰ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﻣﺠﻠﺲ ،ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ ﻣﻤﻨﻮع
اﻟﺨﺮوج ﺷﺪهاﻧﺪ
 Wدر 28ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89ﺧﺒﺮﮔﺰاري
ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ :رﺳﺎﺋﻲ
»ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه « ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺘﻦ
ﺷﻜﻮاﺋﻴﻪ » 150ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه« از ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻮﺳﻮي را اﻣﻀﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب
ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﺎج
ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺟﺪي
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ
ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ ﭘﺲ
از ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻴﺶ از  150ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ
از ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ،ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻛﺮوﺑﻲ،
آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوج ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﻖ
ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻛﺸﻮر را ﻧﺪارﻧﺪ.

٭ﺧﺎﺗﻤﯽ :اﮔﺮ ﭼﺎرهای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه
ﻧﺸﻮد ،ﺳﺎل  ،۸۹ﺳﺎل ﺑﺤﺮانﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 Wدر  20ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﻌﺪ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪ اﺳﺖ و ﻣﻠﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺎﻻﻳﻲ در اﻳﻦ اﻳﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﭼﺎرهاي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه
ﻧﺸﻮد ،ﺳﺎل  ،89ﺳﺎل ﺑﺤﺮانﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﻗﺘﻲ ﻓﻀﺎ ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪ و دﻟﺴﻮزان ﻳﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ
ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺻﺪاﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲرﺳﺪ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﺷﺎﻳﻌﻪ و
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮﻋﻲ آﺷﻔﺘﮕﻲ و ﻫﺮج
و ﻣﺮج ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد ...اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد
ﻧﻈﺎم ﻫﻤﻴﻦ روش ﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و
ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻓﻜﺮ روﺷﻦ
دارد ﺑﺎ اﻧﻮاع اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻛﻨﺎر زده ﺷﻮد،
ﻧﺘﻴﺠﻪاش اﻳﻦ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و
دﻳﮕﺮان ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ اﮔﺮ ﻧﻈﺎم اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻣﺎ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ!«

٭ﻣﻬﻨــــﺪس ﻣﻮﺳــــﻮی :ﺗﻤــــﺎم
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﭘﺎﯾـﻪ
ﻫﺎی اﻋﺘﺒـﺎر و ﻣﺸـﺮوﻋﯿﺖ ﯾـﮏ
ﻧﻈــﺎم را ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣــﯽ دﻫــﺪ در
ﺣـــﺎل از ﺑـــﯿﻦ رﻓـــﺘﻦ اﺳـــﺖ.
ﻣﻮرﯾﺎﻧـــﻪ ﭘﺎﯾـــﻪ ﻫـــﺎی ﻧﻈـــﺎم را
ﺧﻮرده اﺳﺖ:
 Wدر  19ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻴﺮ
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ،در دﻳﺪار ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
 zﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ
ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم را
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺣﺎل از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ
اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﺨﺖ
اﻓﺰاري ) ﻧﻴﺮوي ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ
و اﻣﻨﻴﺘﻲ ( را در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻜﺎر ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
اﻣﺎ اﻳﻦ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و اﻳﻦ
ﺟﺎي ﺗﺎﻣﻞ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر دارد .ﻣﺴﺌﻠﻪ
دروغ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺎ ﺷﺪه و ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان اﻋﺘﺮاض دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
ﺟﺮﻳﺎن دارد و ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ و
اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻠﻪ دار و در

ﺑﺎورﻫﺎﺷﺎن ﺗﺮدﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺜﺒﻴﺖ و
ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺑﻮده و آن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ ،ﻋﺪم ﻛﺎرآﻣﺪي ،ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﻲ ،ﻓﺴﺎد ﻓﺮاﮔﻴﺮ … ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ
ﻳﻚ ﻧﻮع ﺑﻲ اﻋﺘﻤﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و ﻧﻈﺎم اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.
آﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻮب و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي
ﻗﻮه ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ؟ ...ﺑﺮداﺷﺖ و
اﻣﻴﺪ ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻪ
اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻪ اﺻﻮل آن
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﻓﻀﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ را
ﻛﻨﺎر ﮔﺬارﻧﺪ و ﻓﻀﺎ را ﺑﺎز ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ
اﻳﻨﺮاه رﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﻣﺠﺒﻮرﻳﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﻢ ﭼﻮن
ﻣﺎ ﻧﻈﺎم و ﻛﺸﻮر و اﻧﻘﻼب را دوﺳﺖ
دارﻳﻢ ...ﻳﺎ ﭘﺎدﮔﺎﻧﻲ ﻛﺮدن ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا
در روز  12ﻓﺮوردﻳﻦ ﻳﺎ … و آﻳﺎ ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﭘﺎدﮔﺎﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺣﻞ ﻛﺮد؟ ﻧﻈﺎم را ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻳﻚ ﻓﺮﻗﻪ اداره ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد.
 zﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﻚ
اﻳﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻳﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺑﺎز ﺑﻴﻨﻲ
ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻫﺸﺪار داد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺪه اي در ﺑﺮﺧﻲ
ﻧﻬﺎد ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﺶ و ﻣﻠﺖ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﺴﺘﺎدن ،ﺗﺎﻣﻞ و
ﭘﺎﻳﺪاري در اﻳﻨﺮاه را ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮد و اﻳﻨﻜﻪ
ﺣﻔﻆ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﻮي
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ و داﻧﻪ درﺷﺘﻬﺎ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺪه ﻫﺎي روﺷﻨﻲ را
ﻣﻄﺮح و ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش دادن آﻧﻬﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﺳﺘﻮاري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
 zﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﺸﺮﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮرد و ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻧﻬﺎ را
ﻣﻄﺮح ﻛﻨﺪ .ﻛﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن و …
ﻫﺪف ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﻳﺠﺎد زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ و ﺑﻪ وﻳﮋه اﻗﺸﺎر ﻓﺮودﺳﺖ و
آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﺑﻄﻮر
ﺗﻮاﻣﺎن دﻓﺎع ﻛﻨﻴﻢ و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﻨﺪو
ﻗﺸﺮ ﺑﻬﻢ ﮔﺮه ﺧﻮرده و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺎ ﻳﮕﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار دارد و اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺳﺎزﻧﺪه اﻳﻦ دو ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺘﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺎ ﻛﻪ
ﻗﺸﺮ وﺳﻴﻌﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻧﻘﺸﻲ
ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز در ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺎ دارﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺮح و ﭘﻴﮕﻴﺮي
ﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر دﻳﮕﺮ اﻗﺸﺎر و ﮔﺮوﻫﻬﺎ.
 zﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ،
اﺟﺮاي ﺑﺪون ﺗﻨﺎزل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ ﻣﻲ داﻧﻢ و ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻛﺎﻟﺒﺪ
ﺷﻜﺎﻓﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ادﺑﻴﺎت ﺟﻨﺒﺶ اﻧﺠﺎم
ﮔﻴﺮد .اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪدي از اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ
ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﻓﺼﻞ
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﻳﺎ اﺻﻞ  168در ﻣﻮرد
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ
در دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻴﺎت
ﻣﻨﺼﻔﻪ ( و اﮔﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﺧﻮب ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ،
اﺟﻤﺎﻋﻲ ﻛﻠﻲ را در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
آورد.

٭ ﮐﺮوﺑــﯽ :ﻧﻘــﺶ ﻣــﺮدم را ﺑــﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ:

 Wﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺤﺎم ﻧﯿﻮز ۲۳
ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﮐﺮوﺑﯽ در ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد در ﺟﻤﻊ اﻋﻀﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﻠﺐ
ﮐﺮد ﮐﻪ» :ﺣﺰب و ﺟﺮﯾﺎن و ﮔﺮوه
ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﺳﺘﻮار ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻼﻣﻨﺎزع آﻧﺮا
ﻣﺮدم اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم را
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ«.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :اﮔﺮ ﻛﺮوﺑﻲ در ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ
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ﺷﻤﺎره  748از 6ﺗﺎ  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1389
ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﺻﺎﺣﺐ وﻻﻳﺖ و ﻣﺴﺌﻮل
اﺳﺖ ،در ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻞ
ﺑﺪون ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و
اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺣﻞ ﺷﻮد.
وﻗﺘﻲ او ﻏﺎﺻﺒﺎن ﺣﻖ ﻣﺮدم را »ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ«
ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد ﻛﻪ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺎل ﻣﺮدم را ﺑﻜﻨﺪ.

٭ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﻖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ
و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ!:
 Wدر  25ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89روح اﷲ
)ﺧﺴﺮو( ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن ،ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻲ ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺧﻮد ﻳﻚ ﭘﺎ ﻗﺎﺗﻠﻴﻢ ،در ﺑﺎره
اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻲ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و اﺣﺰاﺑﻲ
ﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب و ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﻮراﻫﺎ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ" :اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
ﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﭘﺸﻴﻤﺎن
ﻧﺎﻓ ِ
ﺑﻮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ،
ﺧﻴﻠﻲ دﻳﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻗﻪ اي
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارﻧﺪ  ...ﻣﺘﻌﺠﺒﻢ از ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد
و اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺲ از ﺳﻲ
ﺳﺎل ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ...زﻣﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ
ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﻠﺖ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻧﺪارﻳﺪ«.
 Wدر  24ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده
ده اﺣﺰاب ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن
اﻓﺮاﻃﻲ اﺳﺖ ،در ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺤﻼلِ دو
ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲِ ﻳﻜﻲ ﺣﺰب ﻣﺸﺎرﻛﺖ و
دﻳﮕﺮي ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ را ﺑﻪ
دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﻛﺮد .اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎ
ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﻦ دو ﺗﺸﻜﻞِ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و
ﻣﻨﺘﻘﺪ دوﻟﺖ ،ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻪ
دادﺳﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮاي
اﻧﺤﻼل آن ﺷﺪ.
 Wدر  27ﻓﺮوردﻳﻦ ،ﺣﺰب ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اي ﺻﺎدر ﻛﺮد و در آن ،اﻃﻼع
داد ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻ،
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل اﻳﻦ ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 Wدر  30ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89دﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
ﻣﺎده  10اﺣﺰاب اﻋﻼن ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﺮواﻧﻪ
ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ دو ﺣﺰب ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪه
اﻧﺪ.

٭ روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮان ،ﻳﻜﻲ از ارﮔﺎﻧﻬـﺎي
ﺳﭙﺎه ،از ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ،ﺑﺮاي »ﺷـﻮراي
ﻧﮕﻬﺒــﺎن« ﺗﻜﻠﻴــﻒ ﻣﻌــﻴﻦ ﻣــﻲ ﻛﻨــﺪ:
ﻧﻤﺎﻳﻨـــﺪﮔﺎن دﻳـــﺪار ﻛﻨﻨـــﺪه ﺑـــﺎ
ﻣﻴﺮﺣﺴــﻴﻦ ﻣﻮﺳــﻮي ،در اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت
آﻳﻨﺪه ،رد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:
 Wدر  21ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﺒﺮي ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﺧﻂ
اﻣﺎم)ره(ﻣﺠﻠﺲ»ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻧﻴﻮز« ،ﺳﺎﻳﺖ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮان  ،در ﺧﺒﺮي از ﻫﻢاﻛﻨﻮن
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ردﺻﻼﺣﻴﺖ اﻋﻀﺎي ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن
ﺧﻂ اﻣﺎم ،ﻣﺠﻠﺲ داد.
اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ از
ﺗﺼﻤﻴﻢ آﻳﻨﺪه اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن از
ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻳﻚ ﺳﻮ
اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را ﺻﺎدر ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ در
ادﻋﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﻛﻪ
ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ
ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﺷﻮﻣﻲ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دﻳﺪار
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺎﻣﻲ دﻳﺪار
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻜﺲﻫﺎي
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪ :دﻳﺪار ﺗﻌﺪادي
از اﻋﻀﺎي ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن اﻗﻠﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮان
ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف آراء و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم
اﺳﺖ و اﻳﻦ دﻳﺪارﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﻮد .ﭘﺲ از دﻳﺪار
ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻮي ،ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﻀﻮر در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻳﻨﺪه از اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﻠﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻀﺎﻋﻒ ؟
دﻳﮕﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻠﺖ را
ﻧﺪارﻧﺪ .ﻟﺬا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺪك
ﻛﺸﻴﺪن ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻠﺖ ،در
ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﺮدم ،اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم،
ﻣﺸﻲ اﻣﺎم )ره( ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮي ،ﺑﺎ ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻛﺮده اﻧﺪ،
اﻫﺪاف و وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻮاﻗﺐ ﺷﻮﻣﻲ را ﺑﺮاي ﺧﻮد
رﻗﻢ زده اﻧﺪ.

٭ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨـﻪ ای
دوﺳــﺖ دﯾـــﺮﯾﻦ اﺳــﺖ و ﻣﺤﻤـــﺪ
ﯾـــﺰدی ﺑـــﺎ ﻫﺎﺷـــﻤﯽ رﻓﺴـــﻨﺠﺎﻧﯽ
دوﺳﺖ اﺳﺖ!:
 Wدر  22ﻓﺮوردﻳﻦ ،ﺑﮕﺰارش اﻳﻠﻨﺎ،
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :راﺑﻄﻪ
ﻣﻦ و ﻣﻘﺎمﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ
و رﻳﺸﻪﻫﺎي ﻋﻤﻴﻘﻲ دارد ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺑﻊ رﻫﺒﺮي
ﺑﺎﺷﻴﻢ.
 Wدر  25ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻴﺄت
رﺋﻴﺴﻪ »ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ و در آن ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺣﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي دم از دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ زده اﺳﺖ » :اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ در
ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﺑﺘﺪا
آﻳﺖاﷲ ﻳﺰدي از اﻳﻦﻛﻪ آﻳﺖاﷲ
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻴﺎدت اﻳﺸﺎن
رﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻣﺎ ﻃﻠﺒﮕﻲ اﺳﺖ و ﻣﺎ
در ﻋﺎﻟﻢ ﻃﻠﺒﮕﻲ ﺑﺤﺚ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ دارﻳﻢ
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﻴﺰ رﻓﻴﻖ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺑﺤﺚ
ﻃﻠﺒﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﻴﻨﻪ و ﻛﺪورت ﻧﻴﺴﺖ.
دوﻃﻠﺒﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ،
وﻟﻲ درﻋﻴﻦ ﺣﺎل رﻓﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

٭ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻇﻬﺎر دوﺳﺘﯽ ،ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤـــﺪ ﯾـــﺰدی ﺑـــﻪ ﻫﺎﺷـــﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﺎزد:
 Wدر  27ﻓﺮوردﻳﻦ ،ﻣﻬﺮ ﻧﻴﻮز ﮔﺰارش
ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي ،در
دﻳﺪار ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰي و
ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد »اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ«،
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻧﻮروزي
ﻓﺮﺻﺘﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﻟﻲ اﻣﺮ را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ را
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدم و دﻳﺪم
ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻨﻬﺎ را در زﻣﺎن ﻣﺎ،
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ:
ﻓﺘﻮاي ﺷﻮراﻳﻲ ،اﺟﺘﻬﺎد ﺷﻮراﻳﻲ،
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ...و ﭼﻴﺰﻫﺎي دﻫﻦ ﭘﺮ ﻛﻦ
ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﺎ را زود
ﻣﻲﮔﻴﺮد؛ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻫﺒﺮي
ﻛﺸﻮر را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖﻫﺎ ﻣﺤﺪود
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن ﺑﺮاي رﻫﺒﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻨﺪ.
ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي» ،رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ« زﻣﺎن ﻛﻨﻮﻧﻲ
را ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده و
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮ زﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ و
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ دارﻳﻢ ،اﻋﺘﺒﺎر
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد ،دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ
ﻫﻢ رﻓﻴﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ
و دوﻟﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﺣﺮفﻫﺎ
را ﻣﻲﻓﻬﻤﻴﻢ وﻟﻲ دوﺳﺖ ﻧﺪارم اﻳﻦ
ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ را ﻛﻪ ﻣﺜﻼ رﻫﺒﺮ ﺷﻤﺎ ،رﻫﺒﺮ اﺳﻼم
ﺗﻨﻬﺎ و ﻏﺮﻳﺐ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻢ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ

ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ و ﺑﻲ ﻛﺴﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي اﻋﺘﺮاف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

٭ﺣﮑﻢ ﺟﻠﺐ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ
 Wدر  27ﻓﺮوردﻳﻦ ،ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ  -ﻣﺎﻟﻲ ،ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺟﻠﺐ
ﻣﻬﺪي ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﻴﺮي
وي ﺧﺒﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮك
رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺴﻮن
ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺟﻠﺐ ﻣﻬﺪي ﻫﺎﺷﻤﻲ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺸﺘﺮك آﻳﺖاﷲ ﺻﺎدق ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ
رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﺟﻤﻌﻲ از
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت
ورود ﻣﻬﺪي ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ،وي ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻳﻦ ﺣﻜﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ درﺑﺎره اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻬﺪي ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر و
راﻫﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دﺳﺘﮕﻴﺮي وي ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ
ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

٭ ﻣﺤﻤــﺪ ﻧﺒــﯽ ﺣﺒﯿﺒــﯽ :ﺳــﺮان
ﻓﺘﻨﻪ در ﭘﯽ راه اﻧـﺪاﺧﺘﻦ ﻣـﻮج
ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺪ:
 Wدر  24ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89ﺑﮕﺰارش اﻳﻠﻨﺎ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ ،در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺸﺴﺖ
دﺑﻴﺮان اﻳﻦ ﺣﺰبِ ﺣﺎﻣﻲِ دوﻟﺖ ،ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﺧﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲ
ﻛﻪ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﻲِ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺸﻮر را
"زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﺑﺰرگ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
"ﺳﻴﺎﺳﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﺸﺎر ﺑﺮ
اﻳﺮان ،در ﺳﻪ ﺿﻠﻊ ﻣﺜﻠﺚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ،ﺗﺤﺮﻳﻢ
و ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،اﮔﺮ اﺷﺨﺎﺻﻲ
ﻣﺜﻞ ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻣﺮاﻗﺐ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ،دم از ﺑﺤﺮانﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﻞ دﺷﻤﻦ
ﻋﻤﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ از دوﺳﺘﺎن
وي ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮيﻫﺎي ﻧﻨﮕﻴﻨﻲ را در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎه ﺧﻮد
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮدم در  9دي
و  22ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
روزﻫﺎي ﺳﺎل ﺗﻼشﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻮج دوم ﻓﺘﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎ ﻓﻜﺮ
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻮج ﺑﺎ ﺳﺪ ﺑﺼﻴﺮت ﻣﺮدم
ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﻓﻘﻂ روﺳﻴﺎﻫﻲ
آن ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ".

٭ اﯾــﻦ »اﺻــﻮل ﮔــﺮا« ﻣــﺪﻋﯽ
اﺳﺖ :دﯾﺪار ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻗﻠﯿـﺖ
ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻣﻮﺳـﻮی ،ﺧـﺎﺗﻤﯽ و
ﮐﺮوﺑــﯽ ،ﺑﺎﻋــﺚ ﮔﺴــﺘﺎخ ﺷــﺪن
اوﺑﺎﻣﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻣﻮﺳـﻮی و
ﺧـــــﺎﺗﻤﯽ و ﮐﺮوﺑـــــﯽ ﻣﻌﺎﻧـــــﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ!:
 Wدر  ۲۷ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۷ﺧﺒﺮ آن ﻻﯾﻦ
ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی
ﺑﯽ ﻏﺶ ،ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﻠﺲ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :دﯾﺪار
ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ،
ﻣﻮﺳﻮی ،ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﮔﺴﺘﺎخ ﺷﺪن اوﺑﺎﻣﺎ ﺷﺪ .او ﻗﻮل
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ:
zدر دﯾﺪار اﺧﯿﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،او از
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ دل ﻫﺎي دﻟﺴﻮزان ﻧﻈﺎم

اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻛﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﻘﺶ
آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻴﻢ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺧﺒﺮ آن ﻻﻳﻦ از اﺣﻤﺪي ﺑﻲ ﻏﺶ
ﭘﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﻘﺎد
دارﻳﺪ؟ و او ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ :ﻫﻴﭻ
ﻛﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻧﻴﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮد و ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﺪ
ﻧﻪ .ﺧﺒﺮ آن ﻻﻳﻦ ﭘﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ :ﺣﺘﻤﺎ
ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﻣﻌﺎﻧﺪ دارﻳﺪ.
ﻣﻼك ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻤﺎ
ﭼﻴﺴﺖ ؟
و اﺣﻤﺪي ﺑﻲ ﻏﺶ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ:
ﺑﻠﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﺎﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻘﺪ روﺷﻦ اﺳﺖ.
آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻮي ،ﻛﺮوﺑﻲ و
ﺧﺎﺗﻤﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻴﻢ .آﻧﻬﺎ
ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ .ﻣﻨﺘﻘﺪان اﻓﺮادي
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ رﻫﺒﺮي ﻧﻈﺎم در 29
ﺧﺮداد آن ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
راه ﺧﻮد را از اﺻﺤﺎب ﻓﺘﻨﻪ ﺟﺪا
ﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ و
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ ﮔﻮش داد .ﻣﻦ
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺎم و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﻫﺸﺪار ﻣﻲ دﻫﻢ ﻛﻪ ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ در ﺣﺎل
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺠﺪد ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﭽﻪ
ﻫﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻛﻪ ﻓﺮار ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻜﺮد ﺑﺎر
دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺧﺒﺮ آن ﻻﻳﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎ
اﻋﻼم ﺷﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺧﻮد آﻗﺎي
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻫﻢ از اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﺮده
اﻧﺪ.
و او ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ :ﺑﺪاﻧﻴﺪ اﮔﺮ
دادﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از
ﺧﺎرج وارد ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎي
اﻳﻨﻜﻪ در ﻓﺮودﮔﺎه دﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﺑﺨﻮرد و
ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻪ وﻳﻼي ﺷﻤﺎل
ﺗﻬﺮان ﺧﻮد ﻣﻲ رود ،دﻳﮕﺮ ﭼﻪ
دادﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي او ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
آﻣﺪن ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻗﻮاي ﻣﻌﺎﻧﺪان اﺳﺖ .ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ام ﻛﻪ
آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد و ﺑﭽﻪ
ﻫﺎﻳﺶ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ از
اﻳﻦ دﺳﺖ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻣﻨﻔﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻫﻢ
اﮔﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﺪ و از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﻧﻈﺎم اﻋﻼم ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﻜﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد .او ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮد ﻛﻪ
ﻣﻬﺪي ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺘﺎد اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺑﻮده
اﺳﺖ .
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻈﺎم
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻲ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .دﻟﻴﻞ ﺳﺨﻨﺎن اﺧﻴﺮ
اوﺑﺎﻣﺎ در ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻪ اي ﺧﻮاﻧﺪن
اﻳﺮان ،ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪه اي
از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن رﻓﺘﻪ اﻧﺪ دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
اﻧﺪ ﮔﺮدن ﻣﻮﺳﻮي ،ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻛﺮوﺑﻲ.
اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﻋﺪه آدم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎر
 ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اوﺑﺎﻣﺎ ﮔﺴﺘﺎخ ﺷﻮد واﻳﺮان را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻪ اي ﻛﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﻜﺘﻪ
اي را ﺑﮕﻮﻳﻢ .اوﻻ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺮد و آﻧﭽﻪ
آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺳﺮي آدم ﺑﻲ
ﺗﻘﻮا در دوران ﺧﺎﺗﻤﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و
ﻓﻘﻂ در ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر ﺻﺪ ﺳﺎل
ﻋﻘﺐ رﻓﺖ دﻳﮕﺮ ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاب دﻫﺪ ﻛﻪ
ﭼﺮا ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﭙﺨﺘﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ داﻧﻪ
درﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﻪ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از ﺳﺮان
اﻏﺘﺸﺎش رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟

٭ اﻟﯿــــﺎس ﻧــــﺎدارن ﺧﻮاﺳــــﺘﺎر
دﺳﺘﮕﯿﺮی رﺣﯿﻤﯽ ،ﻣﻌﺎون اول
اﺣﻤـــﺪی ﻧـــﮋاد ﺷـــﺪ و دﻓﺘـــﺮ
اﺣﻤـــﺪی ﻧـــﮋاد از او ﺷـــﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮد:
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 Wدر  22ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89ﺳﺎﻳﺖ اﺑﺘﻜﺎر
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ :ﻣﺎﺟﺮاي اﻟﻴﺎس
ﻧﺎدران و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺣﻴﻤﻲ وارد
ﻣﺮﺟﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﺻﻮﻟﮕﺮاي ﺗﻬﺮان-
ﻛﻪ از ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
دوﻟﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه درﺑﺎره ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮدن
ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ -ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﺎ ﻃﺮح ادﻋﺎﻫﺎﻳﻲ ،ﻣﻌﺎون اول رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮده
و ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﺳﺘﮕﻴﺮي وي ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﻳﻚ روز ﺑﻌﺪ از
ﺳﻮي ﻣﻌﺎون اول رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻜﺬﻳﺐ
ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وي ”در راﺳﺘﺎي ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
دوﻟﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ“ در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ
از ﺳﻮي ﻫﻤﻜﺎران رﺣﻴﻤﻲ در دوﻟﺖ
ﺑﺎ واﻛﻨﺶﻫﺎﻳﻲ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ .اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر
رﺣﻴﻢ ﻣﺸﺎﻳﻲ و ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺛﻤﺮه و
ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﺟﻮاﻧﻔﻜﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮي
ﻛﺮدﻧﺪ .
در آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺤﻮل در اﻳﻦ ﺑﺎره اﻛﻨﻮن
ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﻲ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﺧﺒﺮ داد
ﻛﻪ ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ از ﺳﻮي اﻳﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻴﺎس ﻧﺎدران ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺑﺪاﻏﻲ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﻳﺴﻨﺎ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻳﻦ ﺷﻜﻮاﻳﻴﻪ ﺑﻪ دادﺳﺮاي
ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 Wدر  27ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89ﺟﺮس ﮔﺰارش
ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،رﺣﻴﻤﻲ از ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﻣﻌﺎف ﺷﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻫﺮ ﻓﺴﺎد

و ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺧﻴﺎﻧﺘﻲ از »رﻫﺒﺮ« و وﻻﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ آﻏﺎز و ﺑﻪ او ﻓﺮﺟﺎم ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

٭ﻋﻠــﯽ ﻣﻄﻬــﺮی :اﯾــﻦ ﺻــﺪای
ﭘﺎی اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔـﻮش
ﻣﯽ رﺳﺪ:
 Wدر  ۲۴ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۸۹ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﻨﺎک ،ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮی ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد دوﻟﺖ دﻫﻢ ﺑﺎ
ﻣﺠﻠﺲ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﭘﺪﯾﺪه ای
ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد .ﻣﺠﻠﺲ،
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن
ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ
دوﻟﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا
ﻧﯿﺴﺖ و اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ و آﻧﻘﺪر
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﺪ.
ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ
اﺳﺘﺒﺪاد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺠﻠﺲ و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﺪﻋﺖ
ﺧﻄﺮﻧﺎک .اﮔﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﺗﺎه
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺻﺪای
ﭘﺎی اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ
رﺳﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎب ﺷﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﻪ ﮔﺮدد ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

٭ﺳــﺮدار ذواﻟﻘــﺪر در ﻣﻌﺎوﻧــﺖ
ﺟﺪﻳﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ:
 Wدر  23ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻟﺖ
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ :ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺰودي ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ رﺳﺎﻟﺖ"،در ﭘﻲ اﻋﻼم ﺗﺸﻜﻴﻞ
و راه اﻧﺪازي ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از وﻗﻮع ﺟﺮم در
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻛﻪ ﺧﺒﺮ آن روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺘﻮن ﺷﻨﻴﺪه ﻫﺎ و ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎي
رﺳﺎﻟﺖ درج ﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻳﻢ رﺋﻴﺲ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
را ﻣﻨﺼﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد".
اﺧﺒﺎر رﺳﻴﺪه ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺎﻗﺮ ذواﻟﻘﺪر ﻣﺸﺎور ﻓﻌﻠﻲ رﺋﻴﺲ ﻗﻮه
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ﺷﻤﺎره  748از 6ﺗﺎ  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1389
ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي
ﺗﺼﺪي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
داراي اداره ﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از وﻗﻮع ﺟﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻇﺎﻳﻔﻲ
ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و رﺋﻴﺲ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ
ﻛﺎراﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎورد.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﻪ

رﺋﻴﺲ آن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ وﻇﻴﻔﻪ اش ﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﮔﺴﺘﺮي ﻛﻪ دﻓﺎع از رژﻳﻢ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻲ از
دو آﻟﺖ اﺻﻠﻲ ﺳﺮﻛﻮب اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ
ﻛﺴﻲ ﭼﻮن ذواﻟﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ رﺑﻄﻲ ﻛﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎ ،در اﻳﻦ
ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،روﺷﻦ در ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﻲ ﻣﻴﺎن دو
ﺟﺒﻬﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي آﻟﺖ آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻛﻮب دارد .ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻴﺮوي از راه ﺑﺮد
»اﻟﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ« اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪي ﺑﻲ ﻏﺶ ﭘﺮ از ﻏﺶ اﺳﺖ و
واﻗﻌﻴﺖ را واروﻧﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
دﻳﺪار»ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﺎي اﺻﻼح ﻃﻠﺐ« ﺑﺎ
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻮﺳﻮي و ﺧﺎﺗﻤﻲ و
ﻛﺮوﺑﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺎخ ﺷﺪن اوﺑﺎﻣﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﻏﺮب
ﺟﻤﻠﮕﻲ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ،ﻓﺮوﻛﺶ ﻛﺮدن ﺟﻨﺒﺶ
اﺳﺖ ﻛﻪ اوﺑﺎﻣﺎ را ﺑﺮآن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻣﺠﺎزات اﻗﺘﺼﺎدي
اﻳﺮان ﺑﺮود .دﻟﻴﻞ واﺿﺤﻲ ﻧﻴﺰ دارد :وﻗﺘﻲ
ﻣﻠﺘﻲ ﺧﻮد در ﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد ،رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ و
ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ او ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﺮاي او ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ
ﻳﺎ ﺑﺎج ﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ در ﭘﻲ آﻧﻨﺪ ﻛﻪ
اﺧﺘﻴﺎر اﻳﺮان را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از آن ﺧﻮد
ﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اداﻣﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ درﮔﺮو
ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻓﺮاﺧﻨﺎي ﺑﻴﺮون از رژﻳﻢ و درون
اﻳﺮان و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ:
اﺳﺘﻘﻼل از رژﻳﻢ و اﺳﺘﻘﻼل از ﻗﺪرﺗﻬﺎي
ﺧﺎرﺟﻲ و اﺳﺘﻘﻼل اﻧﺴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد.
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﺳﻮي در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ
راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻳﻚ
واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮﻛﻪ ﭘﻴﺮوزي ﺟﻨﺒﺶ
در ﮔﺮو ﮔﺴﺘﺮش از راه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم در آﻧﺴﺖ ،ﺑﺎز ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻳﻦ دو واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل دارد و ﻓﻘﺪان ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺳﻪ،
ﺑﻪ ﺿﺮورت ،ﻓﻘﺪان ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﻛﻪ ﻓﻘﺪان اﺳﺘﻘﻼل از رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ،ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از
اﺳﺘﻘﻼل در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﻧﺪاﺷﺘﻦ از اﺳﺘﻘﻼل از ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ
اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻏﺮب ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و رژﻳﻢ
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ آﻟﺖ ﻓﻌﻞ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﺪن،
ﺑﻬﺎ داد .و از ﻫﺮ دو اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﺖ.
ﻣﻮﺳﻮي در ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد از»اﺟﺮاي ﺑﺪون
ﺗﻨﺎزل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ« ﻧﻴﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮده
اﺳﺖ .ﺣﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ اﺟﺮاي ﺑﺪون ﺗﻨﺎزل
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
اﺻﻠﻲ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،ﺑﺪون ﺷﺮط و ﻗﻴﺪ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺧﻮد ﻓﺮﻳﺒﻲ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
واﻗﻌﻴﺖ ﭼﻬﺎرﻣﻲ دارد و آن ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ
و ﺷﻔﺎف و رﻋﺎﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺮوز ﺷﺪن
اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻌﮕﻴﺮﻳﻬﺎي ﻗﺪرﺗﻬﺎي
ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮدم اﻳﺮان  -ﻛﻪ ﻻﺑﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از
ﻣﺮدم ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ -ﭼﻴﺴﺖ:

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻀﺎﻋﻒ ؟
ﻧﻘــﺪ ﺳﻴﺎﺳــﺖ اﺗﻤــﻲ
اوﺑﺎﻣﺎ – دو ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ
– ﻣﺠﺎزات اﻳﺮان:

روﺑــﺮت ﭘــﺎری در ﻧﻘــﺪ
ﺳﯿﺎﺳــﺖ اﺗﻤــﯽ اوﺑﺎﻣــﺎ:
اوﺑﺎﻣــــﺎ ﺳــــﻼح اﺗﻤــــﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽ دارد:
روﺑﺮت ﭘﺎری ،در  ۷آورﯾﻞ ،۲۰۱۰
ﻣﻘﺎﻟﻪ اي در ﻧﻘﺪ »دﻛﺘﺮﻳﻦ اﺗﻤﻲ« اوﺑﺎﻣﺎ
اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ .ﻧﻘﺪ او واﺟﺪ اﻳﻦ
ﻧﻜﺎت اﺳﺖ:
 zﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ دﻛﺘﺮﻳﻦ اﺗﻤﻲ اوﺑﺎﻣﺎ
را ﺳﺘﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻧﻘﺪ اﻳﻦ وﺟﻪ از
آن ،ﻛﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻼح
ﻫﺴﺘﻪ اي ،ﺑﻪ ﺳﻼم ﻫﺴﺘﻪ اي اﺳﺖ ،اﻧﺘﻘﺎد
ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻗﺎي اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺗﻤﻲ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ اﺗﻤﻲ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﻲ
ﻛﺮد .ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد
 6آورﻳﻞ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻫﻴﭻ ﻋﻘﻞ
ﺳﺎﻟﻤﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻛﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ
ﺳﻼح  ،ﺑﻜﺎر ﺑﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻫﻴﭻ ﻛﺸﻮر
ﻏﻴﺮ اﺗﻤﻲ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي ﻧﺪارد«.
دﻗﻴﻘﺎ ًاﻣﺎ ﭼﺮا اوﺑﺎﻣﺎ اﻳﺮان را اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي را
ﺑﺮ ﺿﺪ »ﻛﺸﻮري ﻛﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ
ﻛﻨﺪ« ،ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ؟ آﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ
ﻛﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ اﺗﻤﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﮕﺮدد و ﻧﺎﺑﻮد
ﺑﮕﺮدد؟
 zاﻳﺮان ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح
ﻫﺴﺘﻪ اي را اﻣﻀﺎء ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ
دوﻟﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺼﺪش
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ از اﺗﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺗﻤﻲ اوﺑﺎﻣﺎ ،ﭼﻮن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﺮان در ﻧﻬﺎن ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﻲ را دارد ،اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺣﻤﻠﻪ اﺗﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
اﺳﺘﺪﻻل اﺻﻠﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
اﺗﻤﻲ ﻗﻢ آن را ﺑﻪ اﻃﻼع آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت در
ﺣﺎل اﻳﺠﺎد ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز آﻣﺎده ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻳﺠﺎدﺷﺎن را
اﻃﻼع داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ
ﻛﺸﻮري ﻛﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻳﺠﺎد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
اﺗﻤﻲ ﺧﻮد را اﻃﻼع ﻧﺪاد ،ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ
اﺗﻤﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺮارﮔﻴﺮد ،ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﻧﻴﺎ و
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟
 zﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ  :در
ﻛﻨﮕﺮه ،دﻛﺘﺮﻳﻦ اﺗﻤﻲ اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد
ﺳﺨﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮاﻧﻪ ﺗﺮ
ﻣﻲ ﺑﻮد .اﻳﻦ اﻃﻼع ﺻﺤﺖ دارد .در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
و وزﻳﺮ دﻓﺎع ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻳﻦ ،ﭼﺮا ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻼح
اﺗﻤﻲ را ﻣﺴﻜﻮت ﮔﺬاﺷﺖ؟
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﺗﺎﻳﻤﺰ از اﻇﻬﺎر اﻃﻼع در ﺑﺎره ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت
اﺗﻤﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻴﭻ

ﻛﺸﻮري ﭼﻮن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي را ﻧﻘﺾ ﻧﻜﺮده
اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي
ﻗﺮار داد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زراد ﺧﺎﻧﻪ
اﺗﻤﻲ )در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﺸﻮر( را
ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
 zﻫﻨﻮز ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺮاﺋﻴﻞ از داﺷﺘﻦ
اﺳﻠﺤﻪ اﺗﻤﻲ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﻠﺤﻪ اﺗﻤﻲ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ،دارد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺮاﺋﻴﻞ
از اﻇﻬﺎر اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﻠﺤﻪ
اﺗﻤﻲ دارد ﺧﻮدداري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و
ﻫﺮﻛﺲ را ﭘﺮده از وﺟﻮد اﻳﻦ اﺳﻠﺤﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﺠﺎزات ﻛﺮده
اﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ رؤﺳﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ
وﺟﻮد زرادﺧﺎﻧﻪ اﺗﻤﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
و ﺣﺎﻻ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﺗﺎﻳﻤﺰ ﻧﻴﺰ وارد ﺑﺎزي ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن اﺳﻠﺤﻪ
اﺗﻤﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﻲ وﺟﻮد
اﻳﻦ اﺳﻠﺤﻪ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺑﺎره اﻣﻨﻴﺖ
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﻛﺮدن اﻳﻦ
ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ آﻧﻬﺎ دارد.
 zاﻳﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺳﻜﻮت ،ﺟﻨﺒﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ
دارد و آن اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﻳﻜﺎ ،از
ﺟﻤﻠﻪ اوﺑﺎﻣﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻳﻦ ﻛﺸﻮر را
در ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن رﻳﺎﻛﺎر ﺟﻠﻮه ﻣﻲ دﻫﺪ.
اوﺑﺎﻣﺎ ،ﺑﺎ اﻳﺮان را زﻳﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﻤﻠﻪ
اﺗﻤﻲ ﻗﺮاردادن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ
دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ ﻗﻢ را اﻃﻼع
داده اﺳﺖ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﺑﺮ وﺟﻮد
ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت اﺗﻤﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪن،
اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
ﺑﺮد.
 zو ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ وﻗﺘﻲ
ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي ﻧﺸﺪﻧﺪ ،روﻳﻪ اﻏﻤﺎض در
ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺗﻤﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
اﺳﺮار اﺗﻤﻲ را ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ
ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺳﻪ ﻛﺸﻮر،
اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ ،در دﻛﺘﺮﻳﻦ
اﺗﻤﻲ اوﺑﺎﻣﺎ ،ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ.
ﻫﺮﮔﺎه اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺘﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﻚ ﺑﺎم و دوﻫﻮا ﻛﻪ دﻫﻬﺎ ﺳﺎل
اﺳﺖ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﭘﺎﻳﺎن دﻫﺪ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻪ
ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن روﻳﻪ را درﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺮان و ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ .ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﻨﺪ ،اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورد و از آن
در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﻳﺮان و ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺣﺘﻲ
روﺳﻴﻪ و ﭼﻴﻦ ،ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،اوﺑﺎﻣﺎ از دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ
ﺑﻲ اﻃﻼع اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪان ﺧﻮدﻛﺎﻣﻪ
ﭼﺴﺒﻴﺪه اﺳﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺗﻤﻲ را
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺣﺮﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد.
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اوﺑﺎﻣﺎ ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮدﻛﺎﻣﻪ ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ و
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ ،ﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و ﻧﻪ
در ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻳﮕﺮي ﻧﻤﻲ ﭘﺮدازد.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :آﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ

آﻗﺎي اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ :درﻛﺸﻮري زﻳﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﺣﻤﻠﻪ اﺗﻤﻲ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺻﺤﺒﺖ از ﺑﻴﻜﺎر ﺷﺪن 50
درﺻﺪ از ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان اﺳﺖ .آﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ
او ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻮش
ﺷﻮد و دﺳﺘﻴﺎر رژﻳﻢ در ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺳﻜﻮت ﺑﻪ
ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﮕﺮدد؟

٭ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻗﺪرت اﺗﻤﯽ
ﺟﻬﺎن:
 Wدر  9آورﻳﻞ  ،2010ﺧﺒﺮﮔﺰاري
ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻟﻨﺪن ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،در
ﺗﺎرﻳﺦ  9آورﻳﻞ ،در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ واﺷﻨﮕﺘﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮد .اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻗﺪرت
اﺗﻤﻲ ﺟﻬﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﺳﺮاﺋﻴﻞ
داﺷﺘﻦ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ را ﻧﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ و ﻧﻪ
ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺟﻮﻧﺲ ﻛﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎرش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺟﻬﺎن و ﺗﺤﻮل آﻧﺴﺖ ،ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﻛﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻴﻦ  100ﺗﺎ  300ﻛﻼﻫﻚ اﺗﻤﻲ
دارد .او ﺑﺎ ﺑﻪ روز ﻛﺮدن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
اﺗﻤﻲ ،ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت اﺗﻤﻲ ﺧﻮد را از
ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻫﻤﭙﺎﻳﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
اﺳﺖ.
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺟﻮﻧﺲ ﺑﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ 200
ﻛﻼﻫﻚ اﺗﻤﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي ﺑﺮد
ﻛﻮﺗﺎه ﺟﺮﻳﻜﻮ  1و ﺑﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﻜﻮ 2
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
Nuclear
Threat
ﻣﺆﺳﺴﻪ
Initiativeﻛﻪ ﺑﺎﻧﻲ آن ﺗﺪ ﺗﺮﻧﺮ ،ﺑﺎﻧﻲ
 CNNاﺳﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﻛﻼﻫﻜﻬﺎي اﺗﻤﻲ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ را  100ﺗﺎ  200ﺑﺮآورد ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ.
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺸﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻼح
ﻫﺴﺘﻪ اي در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ،در ﺳﺎل  ،19۵0در
ﺣﻜﻮﻣﺖ داوﻳﺪ ﺑﻦ ﮔﻮرﻳﻦ ،ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ
اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
اﺗﻤﻲ در اﻃﺮاف رآﻛﺘﻮر اﺗﻤﻲ دﻳﺎﻣﻮﻧﺎ،
در ﺟﻨﻮب ﺑﻴﺎن ﻧﮕﻮ اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :در واﻗﻊ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻻزم

ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ را رژﻳﻢ ﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺮده
اﺳﺖ .ﻗﺮار و ﻣﺪار ﺳﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﺪن رژﻳﻢ ﺷﺎه از ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺟـــﻮﻧﺲ ﺑﺮاﻳﻨﺴـــﺖ ﻛـــﻪ ﻧﻴـــﺮوي
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﻣﻮﺷـﻚ
ﺟﺮﻳﻜﻮ  2اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ  4500ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮد
دارد و ﻳﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺷﻚ ﺟﺮﻳﻜـﻮ  3ﺑـﺎ
ﺑﺮد  7800ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﻳﻬﺎي اف  16ﻛـﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ در اﺧﺘﻴـﺎرش ﻗـﺮارداده اﺳـﺖ،
ﻫﺪﻓﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﻤﺒﺎران اﺗﻤﻲ ﻛﻨـﺪ .و
ﺑــﺎز ،ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧــﺪ از درﻳــﺎ ،ﺗﻮﺳــﻂ زﻳــﺮ
درﻳﺎﺋﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠـﻪ ﻣﻮﺷـﻚ اﺗﻤـﻲ
ﺑﺰﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮﺷﻜﻲ اش در
زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 1999و
 ،2000ﺳﻪ زﻳﺮ درﻳﺎﺋﻲ از ﻧﻮع دوﻟﻔﻴﻦ و
دﻳﺰﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ زﻳﺮ درﻳﺎﺋﻲ ﻫﺎ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي ﻛﺮوﺋﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺣﻤﻞ ﻛﻼﻫﻚ اﺗﻤﻲ را ﺑﺴﻮي ﻫﺪف
ﭘﺮﺗﺎب ﻛﻨﻨﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و اﮔﺮ ﻧﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺴﺘﻪ اي ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻧﮕﺎﻫﺪاري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
واﭘﺴﻴﻦ ﮔﺰارش ﺟﻮﻧﺲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻛﺮدن اﻳﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﻇﺮف
ﻳﻚ روز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ،
ﺑﻨﺎﮔﻬﺎن از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮاي
ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺗﻤﻲ ﺧﻮدداري
ﻛﺮد .زﻳﺮا ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت اﺗﻤﻲ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و او ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از
ﺗﻮﺿﻴﺢ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺷﻮد .ﻣﻌﺎون او در
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮد .ﻋﺪم ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ ،ﮔﻮﻳﺎي اﻧﺰواي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.
 Wداﻧﺴﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اردوﻏﺎن ،ﻧﺨﺴﺖ
وزﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﻧﻴﺰ دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺿﺮادﺧﺎﻧﻪ اﺗﻤﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را در
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
 Wاوﺑﺎﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ :اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻠﺤﻪ
اﺗﻤﻲ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد.
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 ۳ﺗـــﺎ  ۵ﺳـــﺎل وﻗـــﺖ ﻻزم
اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﯾــﺮان ﺑــﻪ ﺳــﻼح
اﺗﻤﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷـﻮد -ﻣﺒﺎدﻟـﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻀﻤﯿﻦ:
٭ روﺑﺮت ﮔﯿﺘﺲ :ﻣﺠﻬـﺰ ﺷـﺪن
اﯾــﺮان ﺑــﻪ ﺑﻤــﺐ اﺗﻤــﯽ اﺟﺘﻨــﺎب
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ:
 Wدر  11آورﻳﻞ  ،2010ﺑﻪ ﮔﺰارش
روﻳﺘﺮ ،در اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ،روﺑﺮت ﮔﻴﺘﺲ،
وزﻳﺮ دﻓﺎع اﻣﺮﻳﻜﺎ ،در دﻳﺪار ﺑﺎ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در NBCNewsﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻳﺮان ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ
ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻣﺎﻧﻊ از
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮان ﺷﺪ.
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﺮ ﻛﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،در
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ،ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ،
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ
روﻧﺪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
رو ﺑﻪ ﭘﻴﺶ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﻴﺎﺳﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻧﮕﺮان آﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ اوﺑﺎﻣﺎ از
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر اﻳﺮان ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻼح
اﺗﻤﻲ ﺗﺤﻮل ﻛﻨﺪ.
ﮔﻴﺘﺲ ﮔﻔﺖ :اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﭼﻬﺎرﻣﻲ ﺣﺎوي ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮد .اﻣﺮﻳﻜﺎ و
ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻛﻮﺷﻴﺪ اﻳﺮان را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ راه
ﺧﻄﺎ ﻣﻲ رود .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﺑﺎ وﺿﻊ و
اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزﺗﻬﺎ و دﻓﺎع ﻣﻮﺷﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و
دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،ﺑﻪ اﻳﺮان ﻓﺸﺎر وارد
ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .در ﭘﺎﻳﺎن روز ،آﻧﭽﻪ واﻗﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺪون
داﺷﺘﻦ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آن.

٭ اﯾﺮان اﺣﺘﻤﺎﻻ ً  ۳ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل
زﻣﺎن ﻻزم دارد ﺗﺎ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزد:
 Wدر  14آورﻳﻞ  ،2010روﻳﺘﺮ از
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ :ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ رﺳﻴﺪه
اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان ﻇﺮف ﻳﻚ ﺳﺎل ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزد .اﻣﺎ از
ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻲ ،ﻇﺮف  3ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ،ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﮔﺰارش زﻣﺎﻧﻲ در ﺣﺎل آﻣﺎده
ﺷﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﭼﻴﻦ را
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻗﺮارداده اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات اﻳﺮان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﺪ.
ﺟﺎن ﻫﺎرﻣﻦ ،رﺋﻴﺲ زن ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
اﻣﻨﻴﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﻪ روﻳﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺑﺎره
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ،اﺳﺎﺳﺎ ً ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
اﻣﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ آﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﮔﺰارش ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ،ﺑﺮﺧﻲ از
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي آن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟.
ژﻧﺮال ﭘﺘﺮاﻳﺲ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﻮاي اﻣﺮﻳﻜﺎ
در ﺧﺎور و آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﮕﺮان ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻣﺮﻳﻜﺎ ،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪان ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در
ﺗﺪارك ﺗﺠﻬﻴﺰات دﻓﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان
ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺷﻤﺎره  748از 6ﺗﺎ  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1389
در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻮش ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از
اواﺧﺮ  ،2003اﻳﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﻲ را رﻫﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻨﻚ ،ﺑﺮ ﺳﺮ
اﻳﻦ ﻛﻪ از ﭼﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ،اﻳﺮان ﺑﻪ اﺟﺮاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .در ،2007
اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﺘﺪل
رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان» ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً« ،در ﺳﺎل
 2015ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اوراﻧﻴﻮم ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﺎﻻ
ﻏﻨﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﺮان ﺑﺎ آن روﺑﺮو اﺳﺖ .در ﻧﻄﻨﺰ ﭼﻨﺪ
ﻫﺰار ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻧﺼﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻫﻨﻮز ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎر اﻳﻦ
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻫﺎ را ﻫﻤﺴﺎز ﻛﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﻮل وزﻳﺮ دﻓﺎع ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻗﻮل دﺳﺘﻴﺎران درﻳﺎﺳﺎﻻر ﻣﻮﻟﻦ ،رﺋﻴﺲ
ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﻲ ﺑﺴﺎزد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﻳﻨﺪه ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ
اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻮش،
ﮔﺰارش را ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎر درآورد
و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺪﻫﺪ.
ﻫﺎرﻣﻦ ﺑﻪ روﻳﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺮاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ
اﻓﺘﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺟﺮاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻟﻴﻞ آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ وﺿﻊ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ،از ﺳﻮي
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻳﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ،دو
دﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﻳﻜﻲ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮان و دﻳﮕﺮي ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ
ﻓﻨﻲ .ﻫﺮ دو دﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻣﻲ
ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
رﻫﺎ ﻛﺮدن اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﻲ ﺑﺴﻮد آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.

٭ اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﻣﺎده ﻣﺒﺎدﻟﻪ
اوراﻧﯿﻮم  ۳/۵درﺟﻪ ﺑﺎ اوراﻧﯿﻮم
 ۲۰درﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﺸﺮط ﺗﻀﯿﻤﻦ
آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ:
 Wدر  13آورﻳﻞ  ،2010ﺧﺒﺮﮔﺰاري
آﻟﻤﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﺮان ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :آﻣﺎده ﻣﺒﺎدﻟﻪ اوراﻧﻴﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺷﺮط اﻳﻦ ﻛﻪ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي
اﺗﻤﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اوراﻧﻴﻮم  20درﺟﻪ را ﺑﻪ
اﻳﺮان ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ .ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲ،
رﺋﻴﺲ آژاﻧﺲ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎ
آﻣﺎده اﻳﻢ ﻳﻚ ﺗﻦ اوراﻧﻴﻮم  3/5درﺟﻪ
را ﺗﺤﻮﻳﻞ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي
اﺗﻤﻲ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺑﺸﺮط اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ
اوراﻧﻴﻮم زده ﻧﺸﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻣﺎ  100ﻛﻴﻠﻮ
اوراﻧﻴﻮم  20درﺟﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻳﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﻣﺎه اﻛﺘﺒﺮ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ 6 ،ﻛﺸﻮر
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮدﻧﺪ اﻳﺮان  1200ﻛﻴﻠﻮ
اوراﻧﻴﻮم ﺑﻪ روﺳﻴﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻫﺪ .ﭘﺲ از
آﻧﻜﻪ روﺳﻴﻪ آن را ﺗﺎ  20درﺟﻪ ﻏﻨﻲ
ﻛﺮد ،ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺪﻫﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ آن
را در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص وارد و
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻳﺮان دﻫﺪ .آن زﻣﺎن ،آژاﻧﺲ و
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ در
اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد.
اﻳﻨﻚ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﺮب از دﺳﺖ داده اﻳﻢ.
اﮔﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺪون
ﻣﺸﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ.
اﻳﺮان ،در ﻣﺎه ﻓﻮرﻳﻪ ،ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي
اوراﻧﻴﻮم را ﺗﺎ  20درﺟﻪ آﻏﺎز ﻛﺮد .اﻣﺎ
اﻳﻨﻚ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
دﻫﺪ اوراﻧﻴﻮم  3/5درﺟﻪ را ﺑﺎ اوراﻧﻴﻮم
 20درﺟﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻛﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺮاي

رآﻛﺘﻮرﻫﺎﺋﻲ از ﻧﻮع رآﻛﺘﻮر اﺗﻤﻲ ﺗﻬﺮان،
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اوراﻧﻴﻮم
 20درﺟﻪ را وارد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻜﺎر رود.

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻀﺎﻋﻒ ؟
ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
رآﻛﺘﻮرﻫﺎ را دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺮ ﻓﺮض ﻛﻪ اﻳﺮان
اوراﻧﻴﻮم را ﺗﺎ  20درﺟﻪ ﻏﻨﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاي
آﻧﻜﻪ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﻫﺪ.
٭ ﺻﺎﻟﺤﯽ :اﯾﺮان ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژﻫﺎی
ﻧﺴﻞ ﺳﻮم را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ:
 Wدر  20ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89ﺻﺎﻟﺤﻲ ،رﺋﻴﺲ
آژاﻧﺲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻳﺮان ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژﻫﺎي
ﻧﺴﻞ ﺳﻮم را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻲ  6ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ،اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ درﺟﺎ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻳﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژﻫﺎ را ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮي وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻓﻴﻠﻴﭗ
ﻛﺮوﻟﻲ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﻲ اﻳﺮان در
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژﻫﺎي ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺣﺎﻛﻲ
از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﻮء )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ( اﻳﻦ
دوﻟﺖ اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ :اﻳﺮان
از ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم ﺗﺎ  20درﺟﻪ
ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

دو ﻛﻨﻔــﺮاﻧﺲ در ﺑــﺎره
اﺗﻢ ،ﻳﻜـﻲ در واﺷـﻨﮕﺘﻦ و
دﻳﮕﺮي در ﺗﻬﺮان؟!:
٭ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ واﺷﻨﮕﺘﻦ ۴۷
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺗﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
 Wﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺮاﻧﺴﻪ )13
آورﻳﻞ  (2010از واﺷﻨﮕﺘﻦ ﮔﺰارش
ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود  50ﻧﻔﺮ از رؤﺳﺎي
دوﻟﺘﻬﺎ و ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ در ﻳﻚ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
درﺑﺎره اﻣﻦ ﻛﺮدن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد و
ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺗﻤﻲ ،ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺷﺪﻧﺪ ﻇﺮف  4ﺳﺎل ،از راه ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺗﻤﻲ را از
دﺳﺘﺮس »ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ« دور
ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .در اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺮان ،ﺑﺎراك
اوﺑﺎﻣﺎ ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﭘﺲ از
ﺗﻌﻬﺪي ﻛﻪ ﺳﺮان  ۵٠ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن
ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،ﺟﻬﺎن را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻛﺮد .در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ دو روزه ،در
 13آورﻳﻞ ،در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ،او
ﮔﻔﺖ » :ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﻛﻪ اﺗﺨﺎذ
ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻣﻠﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ اﻣﻦ ﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ زﻳﺴﺖ« .
در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺳﺮان
دوﻟﺘﻬﺎ و ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻳﻤﻦ
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﻇﺮف  4ﺳﺎل
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد اﺗﻤﻲ را ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻴﺴﺖ را ﺗﺤﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﺎﻣﻞ
در آورﻧﺪ و اﻣﻨﻴﺖ اﺗﻤﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
 zﺑﻌﺪ از ﺷﻴﻠﻲ ،اوﻛﺮاﻳﻦ و ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻧﺎدا و
ﻣﻜﺰﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ
ﺷﺪه ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﺎﻻي ﺧﻮد را ،در اﻣﺮﻳﻜﺎ
و روﺳﻴﻪ ،در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي اﺗﻤﻲ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺑﺎ
اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ رآﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺪل ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﺳﻮﺧﺘﺸﺎن اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ درﺟﻪ
ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ .اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺎﻧﺎدا ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﺟﻬﺎن را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  10ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺮاي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم

رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺮان ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﻣﻨﻴﺖ اﺗﻤﻲ ﺟﻬﺎن ،ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
 zﺑﺎراك اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﻄﺮ
ﺣﻤﻠﻪ اﺗﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ :در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ اﺗﻤﻲ ﻣﻴﺎن
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺧﻄﺮ ﻳﻚ
ﺣﻤﻠﻪ اﺗﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او
ﮔﻔﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﻟﻘﺎﻋﺪه در ﻛﺎر ﺑﺪﺳﺖ
آوردن ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺗﻤﻲ ﺑﺮاي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ اﺳﺖ .ﻳﻚ ﺳﻼح
اﺗﻤﻲ ﺑﻪ وزن و اﻧﺪازه ﻳﻚ ﺳﻴﺐ ﻛﺎﻓﻲ
اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ را ﺑﻜﺸﺪ.
 zدر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،اوﺑﺎﻣﺎ ،در ﻣﻘﺎم رﻓﻊ
ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺳﺮان ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﮕﺮان
اﻓﺘﺎدن ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻃﻤﻴﻨﺎن داد ﻛﻪ
اﻣﻨﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻼح ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 zﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺷﺪن روﺳﻴﻪ و اﻣﺮﻳﻜﺎ:
ﭘﻴﺮوزي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي واﺷﻨﮕﺘﻦ ،اﻳﻨﻜﻪ
دﻣﻴﺘﺮي ﻣﺪودو ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري روﺳﻴﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮ ﻣﻴﺎن دو ﻛﺸﻮر اﻣﺮﻳﻜﺎ و روﺳﻴﻪ
را ﺳﺘﻮد .وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ روﺳﻴﻪ ،ﺗﻮاﻓﻖ
اوﺑﺎﻣﺎ و ﻣﺪودو را در ﺑﺎره ﻛﺎﺳﺘﻦ از
ﺿﺮادﺧﺎﻧﻪ اﺗﻤﻲ دو ﻛﺸﻮر» ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ
واﻗﻌﻲ« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :روﺳﻴﻪ
دﻻر ﺻﺮف ﺣﺬف
 2/5ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﭘﻠﻮﺗﻮﻧﻴﻮم از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻓﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺮد.
 zﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮان ،ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ
دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ وﺳﻴﻊ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان
ﻧﻴﺰ ﺷﺪ :ﻛﻮﺷﺶ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺳﺮان ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﻛﺸﻮرﻫﺎﺷﺎن ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ،
از ﻣﻮﺿﻊ او در ﺑﺎره اﻳﺮان ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻛﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺑﺎره ،ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳﺎرﻛﻮزي از
ﻣﻮﺿﻊ اوﺑﺎﻣﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮد .در
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ،او ﭘﻲ درﭘﻲ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﻄﺮي ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﻼح
اﺗﻤﻲ ،ﺑﺮاي دﻧﻴﺎ دارد ،ﻫﺸﺪار ﻣﻲ داد.
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان در ﻣﺎه آورﻳﻞ و
ﻳﺎ ﻣﻪ ،ﺑﺘﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﺳﻴﺪ.
ﺑﻌﺪ از دﻳﺪار اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻮ ﺟﻴﻦ ﺗﺎﺋﻮ،
در روز  12آورﻳﻞ ،ﺑﺎ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
ﭼﻴﻦ ،در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭼﻴﻦ
ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ
را ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
ﻋﺼﺮ  13آورﻳﻞ ،ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر،
ﭼﻴﻦ ،از زﺑﺎن ﻣﻌﺎون وزارت ﺧﺎرﺟﻪ،
ﮔﻔﺖ :آﻣﺎده اﺳﺖ در ﺑﺎره »اﻳﺪه ﻫﺎي
ﺟﺪﻳﺪ« ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ،
ﺑﺎ  5ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﺪ .در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ،او ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﻛﻪ ﭼﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﻳﺮان را ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻣﻲ داﻧﺪ.
 zدوﻣﻴﻦ اﺟﻼس ﺳﺮان ،در  ،2012در
ﺳﺌﻮل ،ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺌﻮل
ﺳﺨﺖ ﮔﻮﻳﺎ اﺳﺖ.

٭ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻬﺮان و ﻫﺪف از
ﺗﺸﮑﯿﻞ در روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ از
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ واﺷﻨﮕﺘﻦ:
 Wدر  17آورﻳﻞ  ،2010ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ و
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ:
 zدر ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻬﺮان ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮب
ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در آن 8 ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
)ﻋﺮاق و ﺳﻮرﻳﻪ و ﻟﺒﻨﺎن و ﻋﻤﺎن و
ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و اﻓﺮﻳﻘﺎي
ﻣﺮﻛﺰي و ) Swazilandﻛﺸﻮر
ﻛﻮﭼﻚ اﻓﺮﻳﻘﺎﺋﻲ واﻗﻊ ﻣﻴﺎن اﻓﺮﻳﻘﺎي
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ( و ﻣﻌﺎون وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ روﺳﻴﻪ و ﻗﻄﺮ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮﺑﻲ و دﺳﺘﻴﺎر وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﭼﻴﻦ،
رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ و
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ
در اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
 zاﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،در  17آورﻳﻞ ،در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ،
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد :ﻳﻚ ارﮔﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ
را ﺗﺼﺪي و ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻠﺤﻪ اﺗﻤﻲ
ﺷﻮد .او ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻟﻐﻮ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ در
آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد او ،اﻳﻦ ارﮔﺎن ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺧﺘﻴﺎرات ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎرات را ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺪﻫﺪ .ﻛﺎر اﻳﻦ
ارﮔﺎن ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻻزم
ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي در
ﺟﻬﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﺳﻼح
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺳﻼح
ﻫﺴﺘﻪ اي دارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻼح را
ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
از ﻋﻀﻮﻳﺖ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي
اﺗﻤﻲ ﻣﻌﺎف ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻠﺤﻪ اﺗﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل
دارﻧﺪ و ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ
ﺗﻬﻴﻪ ﻗﺮارداد ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اي ﻣﻴﺴﺮ
ﺷﻮد.
 zﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻨﺪ ،ﭘﻴﺎم رﻫﺒﺮ رژﻳﻢ اﻳﺮان،
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﭘﻴﺎم
او ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ
اي ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ زﻳﺮا اﺳﻼم آن را
ﺣﺮام ﻣﻲ داﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺖ اﺗﻤﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر اﺗﻤﻲ ﺟﻬﺎن دروغ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ وﻗﺘﻲ ﺧﻮد را ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺘﺸﺎر
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي واﻧﻤﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .زﻳﺮا
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﺪي در اﻳﻦ ﺑﺎره
اﺗﺨﺎذ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ

دراﺳﻼم ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻫﺎي او،
ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮده ﺣﺮام اﺳﺖ،
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎم اﺿﻄﺮار ،واﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ دارد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ
ﺣﻼل ﻛﺮدن ﺣﺮاﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.

٭ﻧﺎﻣﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ اوﺑﺎﻣﺎ،
در ﻣﺎه ﻣﺎرس و ﻧﺎﻣﻪ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﻪ
اوﺑﺎﻣﺎ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ:
 Wدر  17آورﻳﻞ  ،2010ﺳﺨﻨﮕﻮي
ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮد
ﻛﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در ﻣﺎه ﻣﺎرس ،ﻧﺎﻣﻪ اي
ﺑﻪ اوﺑﺎﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﻳﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻪ
اوﺑﺎﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﻪ اﻳﺮﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﺰودي ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .و
ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺑﻮد :در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ او ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﻛﺮدم ﻛﻪ از ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲ
ﻛﻨﻴﻢ وﻟﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺪي ﻧﻤﻲ
ﺑﻴﻨﻴﻢ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﻓﻌﻼً ﻳﻚ ﻋﺬر
اﺳﺖ .اﻣﺮﻳﻜﺎ دو اﻧﺘﺨﺎب دارد :ﻳﺎ اﻳﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻏﻠﻂ را اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ
اﻳﺮان ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﻜﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻜﺎري
ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
در  20آورﻳﻞ  ،2010ﺧﺒﺮﮔﺰاري
آﻟﻤﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ :رﺣﻤﻦ
ﻣﻬﻤﺎن دوﺳﺖ ،ﺳﺨﻨﮕﻮي وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺮان ،ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﺎﻣﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ
ﺑﻮده و او از رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ رواﺑﻂ دو ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺒﻮد
ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ او اﻃﻤﻴﻨﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﺮان در ﺻﺪد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
در واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اوﺑﺎﻣﺎ
و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از آن و ﻣﺤﺘﻮاي آن،
ﻛﻮﺷﺸﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﺮان ﺑﻜﺎر
ﻣﻲ ﺑﺮد ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺮدد را از
رأي دادن ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان ،ﺑﺎز
دارد .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ واﺷﻨﮕﺘﻦ
ﮔﻮﻳﺎي اﻋﺘﺒﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ اوﺑﺎﻣﺎ در
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ و
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ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻬﺮان اﻧﺰواي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
اﻳﺮان را ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد روزي ﺑﻌﺪ
از دﻳﺪار  90دﻗﻴﻘﻪ اي اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻮ ﺟﻴﻦ
ﺗﺎﺋﻮ ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﭼﻴﻦ ،اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ .در ﭘﻲ دﻳﺪار دو رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري ،ﭼﻴﻦ ﺑﻪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻬﺎي ﺧﻮد در
ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ دﺳﺘﻮر داد در ﺑﺎره ﺗﻬﻴﻪ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮراي
اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺎ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻬﺎي  5ﻛﺸﻮر
دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻨﻨﺪ.
در ﺑﺎره دﻳﺪارش ﺑﺎ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
ﭼﻴﻦ ،اوﺑﺎﻣﺎ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او و دﻳﮕﺮ
رﻫﺒﺮان ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺪ .ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﺒﺎر آورﻧﺪ .ﻣﻦ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ،ﻣﺎ
ﺑﺎﻫﻢ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮوﻳﻢ و ﭘﻴﺎﻣﻲ
ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﺑﻴﺎورد.
 Wدر  19آورﻳﻞ  ،2010ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﺗﺎﻳﻤﺰ ﺧﺒﺮ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ اي از ﺳﻮي
روﺑﺮت ﮔﻴﺘﺲ ،وزﻳﺮ دﻓﺎع اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﻳﻦ ﻛﺸﻮر را اﻧﺘﺸﺎر
داد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﺒﺮ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ ،وزارت
دﻓﺎع از ﻓﻘﺪان اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺆﺛﺮ و دراز
ﻣﺪت اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ
اﻳﺮان ،اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت
وزارت دﻓﺎع ﻛﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺎﻣﺸﺎن
ﺑﺮده ﺷﻮد ،ﻧﺎﻣﻪ وزﻳﺮ دﻓﺎع ﺑﻪ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري را »ﻫﺸﺪار« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده
اﻧﺪ.
ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ
وزارت دﻓﺎع و وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و ﻛﺎخ
ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ در
ﭘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ،
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﺮي ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان اﺳﺖ
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺠﺎﺋﻲ
ﻧﺮﺳﻨﺪ.
 zدر ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ،وزارت دﻓﺎع ﺧﺒﺮ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮد و
ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﻛﻪ ﮔﺰارش وزارت دﻓﺎع
ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،درﺟﻪ و زﻣﺎن ﺑﻨﺪي
ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ از ﻓﻘﺪان
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺨﻦ ﺑﻤﻴﺎن ﻧﺒﻮده و از
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺨﻦ ﺑﻤﻴﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ.
 zدر ﻫﻤﻴﻦ روز ،درﻳﺎﻻﺳﺎر ﻣﻮﻟﻦ،
رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ:
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ اﻳﺮان،
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮ در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ
اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻘﺸﻪ اﻳﻦ
ﺣﻤﻠﻪ را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
 zو ﻣﻚ ﻛﻴﻦ ،رﻗﻴﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ اوﺑﺎﻣﺎ
از ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه ،ﻧﻴﺰ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﻢ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ در ﺑﺎره
اﻳﺮان ﻧﺪارد .ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ،در ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺑﻮش ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺪاﻧﺪ .اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
وارد ﻋﻤﻞ ﺑﺸﻮد و ﺟﻠﻮي ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن
اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ را ﺑﮕﻴﺮد.

ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ  ۵رﺷـﺘﻪ
ﻣﺠــﺎزات اﯾــﺮان در ﭼــﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ؟:
٭ ﮐﺸــــــــﻮرﻫﺎی  ۱+ ۵ﺑــــــــﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫـــﺎی »ﺑﺴﯿﺎرﺳـــﺎزﻧﺪه«
ﺧــﻮد در ﺑــﺎره ﻣﺠــﺎزات اﯾــﺮان،
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ:
 Wدر  14آورﻳﻞ  ،2010ﺧﺒﺮﮔﺰاري
ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﮔﺰارش ﻛﺮده
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺶ ﻛﺸﻮر ﺑﺰرگ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﺋﻲ
را در ﺑﺎره ﻣﺠﺎزات اﻳﺮان اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
ﻛﻪ آن را ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮدﻧﺪ.
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ﺷﻤﺎره  748از 6ﺗﺎ  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1389
اﻣﺎ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﺗﺮدﻳﺪ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻦ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻮراي
اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮد ،ﺑﻪ زودي آﻣﺎده
ﮔﺮدد.
 zﺳﻔﻴﺮ ﭼﻴﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻟﻲ
ﺑﺎﺋﻮدوﻧﮓ ،ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻳﻚ ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﺠﺎم
دادﻳﻢ .از ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﭘﺸﺖ درﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ
ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون درز ﻛﺮد.
ﺳﻔﻴﺮ اداﻣﻪ داد :ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ از
ﻣﻮاﺿﻊ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آﮔﺎﻫﻲ ﺟﺴﺘﻪ اﻳﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد.
ﺳﻔﻴﺮان اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و روﺳﻴﻪ و ﻧﻴﺰ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ را »ﺳﺎزﻧﺪه« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﭘﻴﺶ از اﺟﻼس ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن 6
ﻛﺸﻮر ،دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  4ﻛﺸﻮر
ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻴﺪه اﻧﺪ دو ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ
و ﭼﻴﻦ را ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻛﻨﻨﺪ.
 5 zﻗﻠﻤﺮو ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ :دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ از
ﮔﻔﮕﻮﻫﺎ آﮔﺎﻫﻲ دارد ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﺑﺮ
روي ﻣﻴﺰ ﻣﺬاﻛﺮه ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ 5
رﺷﺘﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ اﺳﺖ – 1 :ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ
ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان و  – 2ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﻳﺮان و
 – 3ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎر
ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و  – 4ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ و
ﻣﺎﻟﻲ و  – 5ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران.
اﻣﺎ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺴﺎ ﺗﻬﻴﻪ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ.
 zدر واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﺳﺨﻨﮕﻮي وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ اﺑﺮاز ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي  6ﻛﺸﻮر اﻳﺮان را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ ﺧﻮد را
ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﻛﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺠﻬﺰ
ﺷﺪن اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻓﻴﻠﻴﭗ ﻛﺮوﻟﻲ ،ﺳﺨﻨﮕﻮي وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ،اﻳﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﻲ اﺛﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻠﺘﻬﺎ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺮان را ﻣﺠﺎزات ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﻣﻠﺘﻲ ﺣﻖ دارد اﻳﺮان را
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺗﻤﻲ ﺧﻮد را
ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ .او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺮﻛﻴﻪ،
ﻣﺘﺤﺪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ
ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد.
ﺑﺮزﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺮدﻳﺪ دارد ﻛﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ
اﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺑﺮزﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺎن اداﻣﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 zژرارد آرود ،ﺳﻔﻴﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻣﺮﻳﻜﺎ،
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻛﺮدﻳﻢ .ﻫﺮ
ﺷﺶ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺑﺎره ﭼﻨﺪ و
ﭼﻮن ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺷﺪه اﻳﻢ و دارﻳﻢ ﺑﻪ
ﭘﻴﺶ ﻣﻲ روﻳﻢ.
وﻳﺘﺎﻟﻲ ﭼﻮرﻛﻴﻦ ،ﺳﻔﻴﺮ روﺳﻴﻪ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن  6ﻛﺸﻮر
در آﻳﻨﺪه اي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ.
در واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ ،وﻳﻠﻴﺎم ﺑﺮﻧﺲ ،ﺑﺮ
ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻮدن وﺿﻊ و اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد .او در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﻨﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﻲ
ﻛﻮﺷﻴﻢ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﺑﺮاي ﺳﺨﺖ ﺗﺮ
ﻛﺮدن و ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻜﺎر رود و ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺪرت در
اﻳﺮان را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ،ﺑﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﻳﺮان ﻧﻘﺶ
دارﻧﺪ ،ﻫﺪف ﺑﮕﻴﺮد.
 zدﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :روﺳﻴﻪ و ﭼﻴﻦ ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
اﻳﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد
ﺑﺎ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن از
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺗﻤﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﻤﻲ
ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

٭ اﯾﺮان در ﺟﺴـﺘﺠﻮی دوﺳـﺖ
ﺑــﺮای ﻓــﺮار از ﻣﺠﺎزاﺗﻬــﺎ درﭘــﯽ

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻀﺎﻋﻒ ؟
ﮔﻔﺘﮕـــﻮ ﺑـــﺎ اﻋﻀـــﺎی ﺷـــﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ:
 Wدر  19آورﻳﻞ ،ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺗﻠﺮ ،ﺳﺮ دﺑﻴﺮ
ﺧﺎرﺟﻲ روزﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺪﭘﻨﺪﻧﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ ،از
ﺗﻬﺮان ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ:
 zدﻳﺸﺐ ،در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ دو روزه
ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﺗﻬﺮان ،ﻓﻴﻠﻤﻲ از
ﺑﻤﺒﺎران ﻫﻴﺮوﺷﻴﻤﺎ در  1945ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ .ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ
اﺛﺮ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻲ ﻣﺮدﻧﺪ ،ﻗﻮت ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪ
ﺑﻪ ﭘﻴﺎم آﻳﺖ اﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،رﻫﺒﺮ رژﻳﻢ
و ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ ﺑﻪ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ :اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر اﺗﻤﻲ
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ« و اﻳﺮان ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ را ﻏﻴﺮ
اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ.
 zاﺟﻼس دو روزه ﺗﻬﺮان را اﻣﺮﻳﻜﺎ و
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎء ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و آن را
ﻛﻮﺷﺸﻲ از ﺳﻮي اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻣﻨﺼﺮف
ﻛﺮدن ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ ﺧﻮد و
ﺗﻘﻼي ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ ﺑﺮاي رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع
ﺳﺮان  47ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
اوﺑﺎﻣﺎ در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ داد .اﻳﺮان و
ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎع دﻋﻮت
ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
از  27ﻛﺸﻮر اروﭘﺎﺋﻲ ﻛﺴﻲ در
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻬﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮد.
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ از
ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و ﮔﻴﻨﻪ – ﻛﻨﻜﺮي و
ﺳﻮازﻳﻠﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺮان را از ﺑﻨﺪ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎﺋﻲ رﻫﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 zﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،اﻳﺮان ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧﻲ
از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ از ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻳﻚ ﺑﺎم و دو ﻫﻮا ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ از ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﮕﺮﻳﺰد .از ﭼﻴﻦ و
روﺳﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻬﺮان
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﭼﻴﻦ،
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ را داﺷﺖ .از
ﺳﻪ ﻛﺸﻮر اوﮔﺎﻧﺪا و ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﻟﺒﻨﺎن،
اﻋﻀﺎي ﻏﻴﺮ داﺋﻤﻲ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻧﻴﺰ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﺰام ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ در  18آورﻳﻞ ،ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم
ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح
ﻫﺴﺘﻪ اي و ﺗﺤﺖ ﺗﻔﺘﻴﺶ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ.
 zﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻌﻨﻲ
در ﻣﺎه آﻳﻨﺪه،
دار اﺳﺖ .زﻳﺮا
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن  200ﻛﺸﻮر در ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﮔﺮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺮار داد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي را ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮاردﻫﻨﺪ .اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻳﺮان اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺣﻖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ از اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ را
ﭘﻴﺪاﻛﻨﻨﺪ.
 zاﮔﺮ اﻳﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺰواي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از
ﺗﻬﺪﻳﺪ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻮن
ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 Wدر  19آورﻳﻞ  ،2010دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ،
ﻧﻈﺮ وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ آﻟﻤﺎن را در
ﺑﺎره ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺸﺎر داد .ﺟﻤﻠﮕﻲ
ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻼش ﺑﻴﻬﻮده اي ﺑﻮده
اﺳﺖ .دو ﻧﻤﻮﻧﻪ:
zروزﻧﺎﻣﻪ آﻟﻤﺎﻧﻲ »زود دوﻳﭽﻪ
ﺳﺎﻳﺘﻮﻧﮓ« از ﻫﻤﻴﻦ زاوﻳﻪ ﺑﻪ اﺟﻼس
ﺗﻬﺮان ﻧﮕﺎه ﻛﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :اﮔﺮ
اﻳﺮان اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ
اﺟﻼس ﺗﻮﺟﻪﻫﺎ را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي اﺗﻤﻲ
ﻣﺸﻜﻮك ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف و ﺑﻪ ﺳﻮي
ﺳﻼحﻫﺎي اﺗﻤﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺗﻼشﻫﺎي
ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ درﺑﺎره ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ
ﺟﻠﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻼش
ﺑﻴﻬﻮدهاي ﺑﻮده اﺳﺖ«.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ زود دوﻳﭽﻪ ﺳﺎﻳﺘﻮﻧﮓ ،ﺣﺘﻲ
روﺳﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ
ﺧﺎرﺟﻪ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻬﺮان ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،اﺳﻴﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻧﺸﺪ.
ﺳﺮﮔﺌﻲ رﻳﺎﺑﻜﻮف ،ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
روﺳﻴﻪ در ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ
اﻋﻼم ﻛﺮد ،ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻛﺮﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه

واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻳﺮان
ﻋﺠﻠﻪاي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﺗﺤﻤﻞاش ﺑﻪ ﺳﺮ
آﻣﺪه اﺳﺖ.
» zاﺷﭙﻴﮕﻞ آﻧﻼﻳﻦ« ،ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ »اﺷﭙﻴﮕﻞ« اﺟﻼس ﺗﻬﺮان را
ﻳﻚ »ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻛﻪ »آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮآﻣﺪ ﻳﻚ رژﻳﻢ ﺑﺪون
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ«.
Wدر  20آورﻳﻞ  ،2010ﺧﺒﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﺘﻜﻲ،
وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ رژﻳﻢ ﻛﻮدﺗﺎ ،ﺑﻪ ﭼﻴﻦ و
روﺳﻴﻪ و اوﮔﺎﻧﺪا اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﺧﺒﺮ ،اﻳﺮان در ﻛﺎر ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﻋﻀﺎي
ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﻨﺼﺮف ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ
از رأي دادن ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ

اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان .اﻳﻨﻚ ﻛﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ
ﻣﺠﺎزات اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﻄﻌﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد:

واردات ،ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧــﺪه
رﻳﺸﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴـﺪ
ﻣﺤــﻮر را ﻧﻴــﺰ دارد
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:

ﻧﻈﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
 17/45درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ارﻗﺎم ،اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ را

ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:
 – 1ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﻣﻮازﻧﻪ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر  34ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻛﺴﺮ
دارد.
 - 2ﺻﺎدرات ﻛﺸﻮر ﺑﺪون ﻓﺮآورده ﻫﺎي
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺮآورده
اي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺧﺒﺮ اﻳﻠﻨﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ،
 18/1ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻣﻲ ﺷﻮد .در اﻳﻦ
ﺻﻮرت ،ﻛﺴﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺮان،
ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز 37 ،ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر ﻣﻲ ﺷﻮد.
 – 3ﻫﻨﻮز ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﺎﻻﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺻﺎدر
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﻬﻢ ﻛﺎﻻﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮﻧﺘﺎژ و
ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ،ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮر دﻗﻴﻖ ﺗﺮ
ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ.
 – 4در اﻳﻦ آﻣﺎر ،واردات ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ
آن را  10درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ
ﺗﺎزﮔﻲ ،ارزش ﻗﺎﭼﺎق را  20ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
ﺑﺮآورد ﻛﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻫﻤﺎن  10درﺻﺪ
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﻛﺴﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ 48
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ ﻛﺴﺮ در اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻮن
اﻳﺮان ،اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎد روز ﺑﻪ روز
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر ﮔﺸﺘﻪ .ﺑﺎ ﻓﻘﻴﺮ ﺗﺮ
ﻛﺮدن ﻛﺸﻮر از راه ﻓﺮوش ﺛﺮوت ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻓﻘﺮ و رژﻳﻢ راﻧﺖ ﺧﻮار ،ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪه اﻧﺪ.

٭ واردات  ۴٬۶ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري
ﺑﻨﺰﻳﻦ در ﺳﺎل ۸۸
٭  ۵۵ﻣﻴﻠﻴـــــــــﺎرد واردات در
ﻣﻘﺎﺑـــــــﻞ  ۲۱ﻣﻴﻠﻴـــــــﺎرد دﻻر
ﺻﺎدرات
 Wدر  18ﻓﺮوردﻳﻦ  ،88اﻳﻠﻨﺎ ﺧﺒﺮداده
اﺳﺖ :ﮔﻤﺮك اﻳﺮان اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺑﺪون
اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي ﺑﻪ  21ﻣﻴﻠﻴﺎرد و
 321ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ) (87ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
 15/98درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺎزﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﮔﺎزي ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ
ﻛﺎﻻي ﺻﺎدراﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮد .ﺳﻬﻢ
اﻳﻦ ﻛﺎﻻ از ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن
در ﻣﺪت ﻳﺎد ﺷﺪه ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و 17
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻮد و  4/77درﺻﺪ از ﻛﻞ
ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻻ اﺧﺘﺼﺎص
داﺷﺖ.
ﭘﺮوﭘﺎن ﻣﺎﻳﻊ ﺷﺪه در ﺟﺎﻳﮕﺎه دوم
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ  961ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ
ﻣﻴﺰان 4/51درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﺎدرات
ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.
ﭘﻠﻲاﺗﻴﻠﻦ ﮔﺮﻳﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎ  934ﻣﻴﻠﻴﻮن و
 300ﻫﺰار دﻻر ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻي ﻋﻤﺪه
ﺻﺎدراﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﺎدرات
اﻳﻦ ﻛﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  769درﺻﺪي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻌﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎص
دارد ﻛﻪ ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ﻛﺎﻻ از ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ
ﻧﻔﺘﻲ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  928ﻣﻴﻠﻴﻮن
دﻻر رﺳﻴﺪ .ﻣﺘﺎﻧﻮل در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻨﺠﻢ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات اﻳﻦ ﻛﺎﻻ
ﺑﻪ  653ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر رﺳﻴﺪ.
 zواردات :ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ آﻣﺎر
و ﻓﻦآوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﮔﻤﺮك اﻳﺮان واردات ﻛﺸﻮرﻣﺎن در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ  55ﻣﻴﻠﻴﺎرد و
 189ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  1/52درﺻﺪ
ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ.
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ،وزن اﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ﻛﺎﻻي وارداﺗﻲ در ﻣﺪت ﻳﺎد ﺷﺪه 51
ﻣﻴﻠﻴﻮن و  851ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ

 Wﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺴﻨﺎ ) 24ﻓﺮوردﻳﻦ (89
در ﺳﺎل  ،88ﺑﻪ ارزش ﺑﻴﺶ از 4.5
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ،ﺑﻨﺰﻳﻦ وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  67 ، 87درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ
ارزش و  154درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ وزن
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺻﺪر ﻟﻴﺴﺖ اﻗﻼم ﻋﻤﺪه واردات
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻨﺰﻳﻦ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ در ﺳﺎل  ،88ﻫﻔﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮن و  799ﻫﺰار و  900ﺗﻦ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ
ارزش ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  578ﻣﻴﻠﻴﻮن و
 700ﻫﺰار دﻻر وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻣﻴﺰان  15.04درﺻﺪ از وزن و 8.30
درﺻﺪ از ارزش ﻛﻞ واردات ﺑﻪ
ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﺪت ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزش ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 60 ،ﺳﻨﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
 90ﺳﻨﺖ ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان واردات ﺑﻨﺰﻳﻦ در ﺳﺎل
 ،87ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و  62ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش
دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  237ﻣﻴﻠﻴﻮن و  200ﻫﺰار
دﻻر ﺑﻮد ﻛﻪ  6.94درﺻﺪ از وزن و
 4.88درﺻﺪ از ارزش ﻛﻞ واردات ﺑﻪ
ﻛﺸﻮر را ﻃﻲ آن ﻣﺪت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﺪ.

٭ ﻣـــﺮگ ﺗـــﺪرﯾﺠﯽ ﺗﻮﻟﯿـــﺪات
داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻻی ﭼﯿﻨﯽ
 Wدر  24ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89ﭘﻴﻚ اﻳﺮان از
ﻗﻮل دي ﭘﺮس  daypress.irﺳﺤﺮ
ﺑﻴﺎﺗﻲ ،ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ :از ﺳﺎل
 1384ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻨﺘﺮل ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ درﻫﺎي
اﻳﺮان ﺑﻪ روي واردات ﮔﺸﻮده ﺗﺮ ﺷﺪ و
ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮي واردات روﻧﻖ
ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ از اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮه را ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎزارﻫﺎي
اﻳﺮان را ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي اراﺋﻪ
ﻛﺎﻻﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﻮﻣﻲ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻨﺪ .از
ﭘﻮﺷﺎك ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﺑﻠﻴﻤﻮ و ﺳﻴﺮ ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎي اﻳﺮان ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪ.
دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ و در ﭘﻲ آن دوﻟﺖ دﻫﻢ
ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﻴﻤﺖ را از دﺳﺖ داد
اﻗﺪام ﺑﻪ واردات ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
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ﺗﺮ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﻛﺮد.
واردات ،ﻣﻴﻮه ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﺑﺮﻧﺞ و ﭘﻮﺷﺎك
را ﻫﻢ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .واردات ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺳﺒﻚ و ﺳﻴﺎق در ﺷﺮوع ﻛﺎر ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه
ﻛﻨﺘﺮل ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ،
اﻣﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺗﺴﻬﻴﻞ روﻧﺪ واردات ،ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﺣﺠﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻي
وارداﺗﻲ و ﻧﻴﺰ ﺳﻮد دﻫﻲ ﺑﺎﻻ در ﺑﻴﻦ
ﺗﺠﺎر ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪ.
اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ از ﺳﻮي دوﻟﺖ،
اﻣﺮوز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪي در
ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ
ﺑﻴﺶ از  75درﺻﺪ واردات را ﻛﺎﻻﻫﺎي
ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

zواﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺎﻳﺪ اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي ﻛﻪ
ورود ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻛﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ و
روﻧﻖ واﺳﻄﻪ ﮔﺮي اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻛﻪ
آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﻪ زﻳﺮ ﺑﺎر ﻓﺸﺎر ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
ﻛﻤﺮ ﺧﻢ ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﭼﺎره اﻳﻲ ﺟﺰ
ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ دﻻﻻن
ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﺣﻤﺪ روﺳﺘﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدي در
اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ  … :ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻨﻬﺎ
ارزان ﺑﻮدن ﻛﺎﻻﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ در ﺟﻬﺎن ،اﻳﻦ
ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ و ﺣﺮاﺟﻲ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ
زﻳﺎدي در ﺳﻄﺢ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻼن ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
واردات ،روﺣﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود و
ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎزه اي
ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان زﻳﺎن ﻫﺎي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد .ﻣﺴﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﮔﺮي ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻪ
ﺑﺪﻧﻪ اﻗﺼﺎدي ﻛﺸﻮر وارد ﻣﻲ آورد.
ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎز
ﻧﺸﺪن ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر در ﺑﺎﻧﻚ
ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ،اﻣﺮوز اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮﺑﻲ ورودي اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ و
ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺧﻮد واﺳﻄﻪ ﮔﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮي را درﮔﻴﺮ
اﻳﻦ واردات ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ،در ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ
ﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﻋﺴﮕﺮاوﻻدي
رﺋﻴﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ اﻳﺮان و ﭼﻴﻦ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ ﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ
ﻛﺎﻻﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .وي ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ :ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ از ورودي ﻫﺎي
ﻗﺎﭼﺎق وارد ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن در
ﻧﻮﺷﺘﺎري ﻣﻔﺼﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
رﺷﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺮي و از آن
ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ
روز ﺑﻪ روز اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ؛ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل  1387روزاﻧﻪ 102
ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺎﭼﺎق در ﻛﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و در
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻨﻲ  1388ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺸﻲ
ﻧﺪاﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ و از
دﻳﺪ ﻣﺎﻣﻮران ﮔﻤﺮك ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه
اﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﺸﺪارﻫﺎي
ﻣﻜﺮري در زﻣﻴﻨﻪ ذﺧﻴﺮه و ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺻﺤﻴﺢ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي
ﻗﺒﻞ را داده ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ واردات و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ
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ﺷﻤﺎره  748از 6ﺗﺎ  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1389
و از آن ﻣﻬﻤﺘﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﺸﺪن دﻻرﻫﺎي
ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺪي را اﻣﺮوز در
ﻛﺸﻮر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ،آﺳﻴﺐ ﻫﺎي
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲ
ﻣﺎﻧﺪه وارد ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﻧﻜﺎر ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح
ﻫﺴﺘﻴﻢ اﻣﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﺮاي
اﻳﻦ ﻃﺮح ،ﮔﺮﻳﺰ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ
ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻪ در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﮔﺮان و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ و اﻧﺮژي را ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ؟

٭  ۴٬۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪ.
 Wﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮارو 28) ،ﻓﺮوردﻳﻦ
 ،(89در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺶ از  4ﻣﻴﻠﻴﻮن
و  664ﻫﺰار و  400ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ارزش
ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  180ﻣﻴﻠﻴﻮن و  800ﻫﺰار
دﻻر ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  9و  2.14درﺻﺪي از وزن
و ارزش ﻛﻞ واردات ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻃﻲ
اﻳﻦ ﻣﺪت ،وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪ.
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﻨﺪم
وارداﺗﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺪت  0.3دﻻر
)ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  300ﺗﻮﻣﺎن( ﺑﻮده ﻛﻪ
اﻳﻦ رﻗﻢ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
) 0.4ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  400ﺗﻮﻣﺎن( ﺑﻮد.
ﻣﻴﺰان واردات ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن
در ﺳﺎل  87ﻧﻴﺰ  5ﻣﻴﻠﻴﻮن و  737ﻫﺰار و
 900ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد و 29
ﻣﻴﻠﻴﻮن و  800ﻫﺰار دﻻر ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  13و
 3.62درﺻﺪي وزﻧﻲ و ارزﺷﻲ از ﻛﻞ
واردات ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻃﻲ آن ﻣﺪت
ﺑﻮد.

٭اﻓــﺰاﯾﺶ  ۵۵ﻫــﺰار درﺻــﺪی
واردات ﻃﻼ در ﺳﺎل ۸۸
 Wدر  ۲۸ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ،
اواﺳﻂ آﺑﺎنﻣﺎه  ۸۸واردات اﻧﻮاع
ﺷﻤﺶ ﻃﻼ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق
ورودی ﻣﻌﺎف اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ  ۵۵ﻫﺰار و  ۸۲۰درﺻﺪی
واردات ﻃﻼ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎل  ۸۷ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻓﺘﺎب :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ۷۹۶
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻃﻼی ﺧﺎم وارد ﮐﺸﻮر
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۸۷ﺑﯿﺶ از ۵۵
ﻫﺰار درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

٭ اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
و وﺳﺎﺋﻞ آراﯾﺶ ،ﻣﻘﺎم ﻫﻔﺘﻢ را
در ﺟﻬﺎن دارد:
 Wﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺮاﻧﺴﻪ )11
آورﻳﻞ  ،(2010از ﻗﻮل اﻳﺮان دﻳﻠﻲ،
ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد و وﺳﺎﺋﻞ آراﻳﺶ در
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و  74ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻛﻨﺎن
اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  2/1ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
ﺧﺮج آراﻳﺶ ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را
ﻣﺆﺳﺴﻪ اي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ
اﺧﺘﺼﺎري  TMBAاﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ،
ﺳﺎﻻﻧﻪ  7/2ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺻﺮف ﻣﻮاد و
وﺳﺎﺋﻞ آراﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺳﻬﻢ اﻳﺮان از
اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ  29 ،درﺻﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﻨﻴﻦ  15ﺗﺎ  45ﺳﺎﻟﮕﻲ
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ،

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻀﺎﻋﻒ ؟
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  7دﻻر ﺧﺮج ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد و وﺳﺎﺋﻞ
آراﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺰد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  600ﺗﺎ 700
دﻻر درﻣﺎه اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد 300
دﻻر اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ
آراﻳﺶ در اﻳﺮان اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ  65در ﺻﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺮان زﻳﺮ  30ﺳﺎل
ﺳﻦ دارﻧﺪ.
 zاﻳﺮان ﺧﻮد ﻣﻮاد و وﺳﺎﺋﻞ آراﻳﺶ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن را
وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﭼﻮن رﻗﻤﻬﺎي رﺳﻤﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﻧﺪ ،ارﻗﺎم از راه ﺑﺮآورد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
اﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :وﻗﺘﻲ ارزش ﻣﻮاد و

وﺳﺎﺋﻞ آراﻳﺶ  14ﻣﻴﻠﻴﻮن زن اﻳﺮاﻧﻲ -،ﻛﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺪارﻧﺪ -ﺑﻪ
اﻳﺮان ﻣﻘﺎم ﻫﻔﺘﻢ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ
ﻣﻮاد و وﺳﺎﺋﻞ داده اﺳﺖ ،ﺑﻠﺤﺎظ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ،ﻻﺟﺮم ﻣﻘﺎم اول را در دﻧﻴﺎ
ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .و
 – 1ﮔﺮﭼﻪ ﺟﻮان ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد
و وﺳﺎﺋﻞ آراﻳﺶ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ .ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه
دﻳﮕﺮي وﺟﻮد دارد و آن ،ﻧﻘﺶ ﺳﻜﺲ
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻗﺪرت در ﻳﻚ رژﻳﻢ اﺳﺘﺒﺪادي
اﺳﺖ .رژﻳﻤﻬﺎي اﺳﺘﺒﺪادي از ﺳﻜﺲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ
 ﻣﺎﻟﻲ ،دو ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﺪ :اﺳﺘﻔﺎدهاز ﺳﻜﺲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﺮﻛﻮب و اﺳﺘﻔﺎده
از ﺳﻜﺲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ رواﺑﻂ
ﺷﺨﺼﻲ ﻗﺪرت )ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺪﻳﻦ
ﺳﺎن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ(.
 – 2در اﻳﺮان اﻣﺮوز ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻜﺲ
ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﺮﻛﻮب ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ از راه
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد آراﻳﺶ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد.
 – 3اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر ﺷﺪن
ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .در
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر ،از راه ﻣﺼﺮف
ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻠﻲ ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪ.

٭ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ و ﻣﺠﻠﺲ را
ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﺗﺎﺑﻊ ﺣﮑﻢ زور
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺷﻮد:
 Wﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ،
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف دوﻟﺖ
و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ اﻋﺘﺒﺎر
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت
ﺟﺪﯾﺪی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ
زودی ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ،
اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ
 ۸۹از  ۲۰ﺑﻪ  ۳۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﯾﮋه دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ در
ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻻﯾﺤﻪ
اﺻﻼﺣﯿﻪ و ﻃﺮح ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻮد.

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻧﺪ
ﻛﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ را
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﺪاﻧﺴﺖ و رﻓﺮاﻧﺪوم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻛﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮﻻﻳﺤﻪ اي ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده ﺑﻮد 40 ،ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن در اﺧﺘﻴﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ  35ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن،
ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺣﻜﻢ زور ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ

اﺟﺎزه ﺗﻌﺪﻳﻞ داده ﺑﻮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻤﺒﻪ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ را ﭘﺮ زور ﺗﺮ دﻳﺪ
و ﻣﺠﻠﺲ را زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اراده
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮد.

٭ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺮان در اﻧﺘﻈﺎر
ﺧﺮﯾﺪار؟:
Wدر  27ﻓﺮوردﻳﻦ  ،89رادﻳﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ :ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺔ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ،
ﻧﻮزده ﻧﻔﺘﻜﺶ ﻏﻮل ﭘﻴﻜﺮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
"ﻧﻔﺖ ﻛﺶ ﺣﻤﻞ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺰرگ"* و ﻳﻚ ﻧﻔﺘﻜﺶ "ﺳﻮز ﻣﺎﻛﺲ"
ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل آن ﻛﻪ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺗﻨﻬﺎ دوازده "ﻧﻔﺖ
ﻛﺶ ﺣﻤﻞ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ"
اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻳﻚ ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ
ﺧﺒﺮﮔﺰاري از اﻓﺸﺎي ﻣﻴﺰان ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﺧﻮدداري ﻛﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺖ ﻛﺶ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﺎر اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاري روﻳﺘﺮز در ﮔﺰارﺷﻲ از
ﻟﻨﺪن و دوﺑﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﺔ دوم ﺳﺎل ﺟﺎري
ﻣﻴﻼدي در ﻧﻴﻤﻜﺮة ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﺳﺖ .در
ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي از اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻲ
ﺧﻮاﻧﻴﻢ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺒﻚ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
روﻳﺘﺮز در دﻧﺒﺎﻟﺔ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻳﺎدآوري
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻳﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺳﻨﮕﻴﻦ و داراي ﮔﻮﮔﺮد زﻳﺎد اﺳﺖ و
اﻳﻦ دو وﻳﮋﮔﻲ ﭘﺎﻻﻳﺶ آن را دﺷﻮارﺗﺮ
و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

٭ﮐــﺎﻫﺶ ﻓــﺮوش ﻧﻔــﺖ ﻋﺎﻣــﻞ
ورﺷﮑﺴـــــــﺘﮕﯽ واﺣـــــــﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿــــﺪی ﺑﯿﺸــــﺘﺮ و ﺑﯿﮑــــﺎری
روزاﻓﺰودن اﺳﺖ:
 Wدر  6آورﻳﻞ  ،2010دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ
ﮔﺰارش ﻛﺮده ﺑﻮد :ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ
ﻧﻔﺖ ،ﺑﺎزﺳﺎزي ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻧﻔﺖ
اﻳﺮان ﻧﻴﺰ دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد .رﺋﻴﺲ
اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاوردهﻫﺎي
ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ اﻳﺮان ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮد
ﻛﻪ ﭼﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻔﺖ از اﻳﺮان را 50
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داده ،ﺷﺮﻛﺖ رﻳﻼﻳﻨﺲ
ﻫﻨﺪ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻔﺘﻲ ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻼ ﻗﻄﻊ
ﻛﺮده و ژاﭘﻦ ﻧﻴﺰ ،ﻧﻔﺖ ﻛﻤﺘﺮي از اﻳﺮان
ﻣﻲﺧﺮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺮﺑﻲ در آﻏﺎز ﻣﺎه ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل
ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان واردات
ﻧﻔﺖ ﭼﻴﻦ از اﻳﺮان ﺣﺪود  40درﺻﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ
ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
اﺗﺤﺎدﻳﻪ
رﺋﻴﺲ
ﻓﺮاوردهﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ،ﮔﺎزي و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ )17
ﻓﺮوردﻳﻦ( از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ و در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻳﺴﻨﺎ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪ
ﻧﻔﺖ ﭼﻴﻦ از اﻳﺮان ،ﻧﺼﻒ ﺷﺪه و از
 400ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺑﻪ  200ﻫﺰار
ﺑﺸﻜﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
ﺷﺮﻛﺖ رﻳﻼﻳﻨﺲ ﻫﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻔﺘﻲ
ﺧﻮد ﺑﺎ اﻳﺮان را ﻛﺎﻣﻼ ﻗﻄﻊ ﻛﺮده و
ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﻧﻴﺰ ،از ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد
ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺮﻛﺖ رﻳﻼﻳﻨﺲ ،ﺻﺎﺣﺐ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻨﺪ اﺳﺖ و
روزاﻧﻪ  90ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖﺧﺎم از اﻳﺮان
ﻣﻲﺧﺮﻳﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﻛﺸﻮري ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ
– ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ:

ﻓﻬﺮﺳــــﺖ اﺳــــﺎﻣﻲ
اﻋﻀﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﻛـﻪ از
رﻫﮕـــﺬر اﺳـــﺘﺒﺪاد
ﻣﻼﺗﺎرﻳــﺎ ،از اﻧﻘــﻼب
ﺑــﺪﻳﻦ ﺳــﻮ ،ﺗﺸــﻜﻴﻞ
ﺷﺪه اﻧﺪ – 4
خاتمی – احمد – از امامان جمعه تھران و
عضو باند قضايی مافياھا -حجت االسالم.
خاتمی – سيد احمد  -از نيروھای وابسته
به باند رسانه ای نظام واليت – حجت
االسالم.
خاتمی – علی – از اعضای باند اقتصادی
و برادر سيد محمد خاتمی و از اعضای
ھيات موسس موسسه کوثر در زمين و
مسکن.
خادم  -از مداحان باند سرکوب ھای
خيابانی نظام واليت.
خادم – رسول – از کشتی گيران که قرار
بود جای تختی را بگيرد – عضو شورای
شھر و از باند سياسی مافياھا.
خادم – عليرضا – نماينده سابق مجلس –
عضو باند سياسی نظام مافياھا.
خادم اذريان – مھدی  -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
خادم المله – احمد – از نيروھای باند
رسانه ای و رئيس خبرگزاری و روابط
عمومی سايپا و مدير روابط عمومی
شورای امنيت.
خادمی – مسئول دفتر ويژه کرباسچی -
موسسه آفتابگردان – از موسسات مالی
باند مافياھا
خاطری – حقوقدان شورای نگھبان دور
اول .
خالدی – از نيروھای اطالعات در دھه
شصت.
خاموشی علينقی – عضو اتاق بازرگانی،
از اعضای ھيات موتلفه و مدير عامل
كارخانجات پوشاك جامعه ،عضو باند
اقتصادی نظام واليت .
خاموشی – محمد – از روسای زندانھای
ايران و عضو مافيای قضايی .
خامی زاده مدير کل زندانھای استان
آذربايجان شرقی .
خان سفيد – شعير  -پسر باجناق
کرباسچی از اعضای باند فاسد اقتصادی
وابسته به جناح ھاشمی رفسنجانی.
خانزاده – صمد -از نيروھای جاسوسی در
خارج از کشور وابسته به باند امنيتی –
اطالعاتی.
خانی – پاسدار نگھبان زندان گوھر دشت .
خاکی – مسئول مالقات زندانيان در گوھر
دشت.
مختاری رييس کل دادگستری يزد .
خدادادی  -از سخنرانان مراسم انصار
حزب ﷲ.
خدايی  -از نيروھای وابسته به باند
رسانه ای نظام واليت – حجت االسالم.
خداييان دادستان خرم آباد .
خرازانی – مشاور جوان آموزش و
پرورش – از اعضای باند سرکوب ھای
خيابانی .
خرازی  -سيدمحسن – از حکام شرع و
مسئولين صدور احکام شرعی مجازات
اسالمی – حجت االسالم  .وی پدر عروس
خامنه ای و پدر صادق خرازی می باشد.
خرازی  -از نيروھای وابسته به باند
رسانه ای نظام واليت – حجت االسالم.
خرازی – صادق – پسر عموی کمال،
سفير سابق ايران در فرانسه پدر داماد
محمد رضا خاتمی.
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خرازی – کمال – رئيس خبرگزاری ستاد
تبليغات جنگ – وزير امور خارجه در
دوران خاتمی .
خراسانی – رييس دفتر مشاوران جوان –
مدير بھزيستی.
خرسند  -عضو ھيات رئيس ھيات موتلفه .
خرسنديان – ھمسر خواھر زاده غالمعلی
حداد عادل و کانديدای شيراز .وی باجناق
نجابت نماينده سابق شيراز و از اعضای
باند سياسی و اقتصادی می باشد.
خزاعی – پرويز  -از نيروھای جاسوسی
در خارج از کشور وابسته به باند امنيتی
– اطالعاتی.
خزاعی – محسن – از اعضای وابسته به
باند مافيايی اطالعات که در امور
اقتصادی نيز دست دارد .و مسئول دفتر
دری نجف آبادی .مسئول انتشارات
اطالعات -حجت االسالم.
خزعلی – ابوالقاسم – عضو شورای
نگھبان دور اول – از دادستانھای ابتدای
انقالب و – از حکام شرع دادگاھھای
انقالب – خوابگزار اعظم نظام واليت
مافياھا – از اعضای برجسته باندھای
سياسی – قضايی – اقتصادی نظام واليت
– صاحب بنياد بزرگ الغدير – از ضد
مردمی ترين حکام شرع و آيات عظام
نظام واليت .
خزعلی – مھدی پسر آيت ﷲ خزعلی از
دوستان سعيد امامی – مدير انتشارات
حيان که کتاب ھويت را به چاپ رساند.
خسروشاھی – ابراھيم  -از وابستگان به
باند قضايی نظام واليت  -.حجت االسالم.
خضرايی  -عباس – پاسدار نگھبان
آموزشگاه زندان اوين.
خطيب – از مسئولين وزارت اطالعات در
قم.
خلج – حاج حسن  -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
خلخالی – صادق – آيت ﷲ – نماينده
مجلس ،برگزيده خمينی به عنوان قاضی
شرع بعد از انقالب و صدور احکام
اعدامھای بسيار در سرتاسر ايران .
خلف رضايی -غالمرضا  -مدير کل
زندانھای استان مرکزی.
خليلیعراقی – محسن  -مدير عامل
شركت بزرگ بوتان گاز – .از اعضای
برجسته باند اقتصادی نظام واليت مافياھا.
خليلی – پاسدار زندان گوھر دشت کرج .
خليليان -از بانيان سپاه پاسداران قم –
حجت االسالم.
خمينی – روح ﷲ – رھبر مطلقه استبداد
نظام واليت – آيت ﷲ.
خمينی سيد احمد– فرزند روح ﷲ خمينی
و شريک در بسياری از جنايات نظام که
خود نيز به وسيله باند اطالعات و به
دستور خامنه ای "رھبر معظم" کشته
شد.حجت االسالم.
خمينی  -سيد حسن – فرزند سيد احمد
خمينی داماد آيت ﷲ موسوی بجنوردی از
اعضای شورای عالی قضايی و مجمع
روحانيون مبارز .وی توليت آستان خمينی
را بر عھده دارد.
خمينی  -سيد ياسر – فرزند سيد احمد
خمينی با دختر محمد صدر ازدواج کرده
است در واقع فرزند سيداحمد خميني با
دختر پسرخاله مادرش خانم فاطمه
طباطبايي ازدواج كرده كه پسر خاله
ھمسر سيد محمد خاتمي نيز محسوب
ميشود .
خورشيد وند -رحيم – سردار سپاه -
فرمانده نيروی انتظامی استان قم که قبال
فرمانده نيروی انتظامی سنندج بود و در
قتل پويا ابراھيم آبادی دخيل بوده است.
خورشيدی  -پدر داماد احمدی نژاد و دبير
کل جامعه خدمتگزاران .
خوش چھره – محمد – نماينده مجلس –
عضو کميسيون قضايی  -از اعضای باند
سياسی نظام واليت مافياھا .
خوش عقيده – کريم  - -از نيروھای
جاسوسی در خارج از کشور وابسته به
باند امنيتی – اطالعاتی.
خوشه چين – پاسدار زندان انزلی .
خوئينی ھا – سيدمحمد – نماينده دور اول
مجلس – دادستان انقالب در سالھای دھه
شصت که موجب اعدام ھزاران نفر در
زندانھا گرديد – مدير مسئول نشريه سالم
و يکی از برنامه ريزان حمله به سفارت
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امريکا – او اينک اصالح طلب شده
است اما ھنوز پرونده جنايات خود را
نگشوده است.
خير – خانم خير – از وابستگان به باند
سياسی نظام واليت مافياھا و از اعضای
گروه آبادگران جوان.
خيری – اصغر  -از مداحان باند سرکوب
ھای خيابانی نظام واليت.
خشايار فر – از اعضای باند سرکوب ھای
خيابانی و مدير عامل رضوان فيلم.
خورشيدوند فرمانده نيروی انتظامی
استان قم – سردار سپاه.
خوش کوش  -اکبر -اکبر اکبری ،عضو
ارشد معاونت عمليات برون مرزی ترور
بختيار ،عضو باند ترورھای داخلی و
خارجی.
خوشوقت – عزيز ﷲ  -از وابستگان به
باند قضايی نظام واليت  -آيت ﷲ .از
مفيتان ترورھای داخلی و خارجی .وی
پدر يکی از عروس ھای خامنه ای است.
خوشوقت – معاون سابق مطبوعات
خارجی و برادر يکی از عروس ھای
خامنه ای.
خويی – وحيد – داماد احمدی مقدم و
ضارب دکتر صادقی رئيس دانشگاه علم و
صنعت – بسيجی .عضو باند سرکوب ھای
خيابانی.
داداشی  -حبيب – از نيروھای اطالعات
در دھه شصت.
داراب کاليی  -از وابستگان به باند قضايی
نظام واليت  -حجت االسالم.
داودی پرويز -معاون اول رييس جمھور
– مسئول معاونت اقتصادی موسسه
آموزشی و پژوھشی امام خمينی – شاگرد
مصباح يزدی – استاد دانشگاه بھشتی.
داوری اردکانی  -رضا  -فيلسوف طرفدار
خشونت .وی از وابستگان به مھدی
نصيری است.
دارابی – کاظم – عضو باند ترورھای
خارجی – شرکت در قتل رھبران حزب
دمکرات کردستان ايران در رستوران
ميکونوس در برلين که در دادگاه به حبس
ابد محکوم شد و چندی پيش مورد عفو
رئيس جمھور آلمان و به ايران برگردانده
شد .او مستقر در قرار گاه علويه در آلمان
بود .
دارستانی  -از مداحان باند سرکوب ھای
خيابانی نظام واليت.
داميار – رييس زندان رشت و بعد به
رياست سازمان زندانھای گيالن رسيد.
دانش جعفري :وزير اقتصاد ،پسر عمه و
پدر داماد زريبافان – پسر عمه مرتضی
نبوی .
دانشجو– کامران.ازاعضاء باند احمدی
نژاد .
دانشجو –خسرو  -عضو شورای شھر
تھران .عضو ھيات مديره باشگاه
استقالل .
دانشجو -رييس دانشگاه تربيت مدرس .
دانشمند – از نيروھای وابسته به باند
رسانه ای نظام واليت – حجت االسالم.
دانشمند – مسعود – شرکت حمل و نقل
دريايی .
داوود آبادی – محمد  -محمد مھر آيين –
از مسئوالن زندان اوين.
داوودی – پاسدار نگھبان زندان انزلی .
دباغ -مرضيه – قائم مقام جامعه اسالمی
زنان .
در چه ای – دادستان انقالب اسالمی در
شھر تبريز در دھه  ۶٠که موجب سرکوب
مردم در اين شھر گرديد .
درازگيسو – ابراھيم – از اعضاء اتحاديه
دانشجويان مسلمان ايرانی در اروپا و
امريکا که چند سالی سفير بعد از انقالب
در آلمان شرقی شد ،و سپس مدتی
فرماندار گرگان.
درجزی – غفور – سردار سپاه – از
نيروھای شاخه ترور خارج از کشور.
درخشان – علی – از نيروھای وابسته به
باندھای سرکوب خيابانی و اقتصادی و
عضو گروه مسلمانان آزاده).تشابه اسمی
با شخصی به ھمين نام که در بمب گذاری
در حزب جمھوری اسالمی سال  ۶٠کشته
شد(.
درخشان نيا -قائم مقام آوايی عضو باند
قضايی نظام واليت مافياھا.
درخشنده – رييس بانک سپه – عضو
ھيات مديره بانک ملت .
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درويش توانگر – عباس – از باند
سرکوب ھای خيابانی.
دزفولی – داديار زندان قزلحصار از
جمله داد يارانی بود که در اعدام مبارزان
بسيار کوشا بود.
دستجردی – مرضيه – از نيروھای
وابسته به باند سياسی نظام واليت مافياھا
و از وابستگان به جامعه اسالمی زينب.
وی فرزند سرھنگ وحيد دستجردی و
خواھر دستجردی در سازمان ھوا فضا
می باشد و مدتی نماينده مجلس بود.
دستجردی – وحيد – برادر نفيسه
دستجردی و رئيس سازمان ھوا – فضای
نظام واليت مافياھا – وی عالوه بر آن
سالھا در امور امنيتی – اطالعاتی و
نظامی يار رھبر بوده است.
دستغيب – از بزرگان مافيای نظام – امام
جمعه شيراز – آيت ﷲ.
دستغيب  -احمد رضا )مشاور جوانان
سابق استاندار فارس و نماينده مجلس
ھشتم شوراي اسالمي( فرزند آيت ﷲ سيد
علي اصغر دستغيب )نماينده ا ّول فارس
درمجلس خبرگان رھبري( خواھر زاده
آيت ﷲ حائری شيرازی .
دستغيب  -سيدعلی اصغر از مرتبطين با
قوه قضاييه و وابسته به دستغيب بزرگ
 .حجت االسالم.دستغيب – گوھر الشريعه – نماينده دور
اول مجلس .
دستنبو – حميد – نيروی سپاه – عضو
باند کبير – از اعضای مافيای سرکوب
ھای خيابانی و اقتصادی .
دعوتی – حجت االسالم – از وابستگان به
باند مافيايی سياسی – قضايی می باشد
وعضو جمعيت وفاداران به انقالب
اسالمی.
دنی آمالی  -احمد ،اکنون معاون وزير راه
و مسئول کل اداره بنادر و کشتيرانی
است.
دھقان – محمد – نماينده مجلس – عضو
کميسيون قضايی – -از اعضای باند
سياسی نظام واليت مافياھا.
دھقان طرزجانی – محمد رضا -رئيس
دادگاھھای انقالب اسالمی يزد – حجت
االسالم.
دھقانی – محمود – مدير مسئول پرتو
سخن .
دوزدوزانی – عباس – از فرماندھان
اوليه سپاه پاسداران که بعدھا به وزارت
ارشاد رسيد و در حال حاضر منتقد نظام
واليت است.
دوستی – اصغر  -از مداحان باند سرکوب
ھای خيابانی نظام واليت.
دوستی  -جليل – پاسدار نگھبان زندان
قزلحصار .
ديالمه عبدالحميد -نماينده دور اول مشھد
– از چماقداران به نام و دوست حسن
آيت .
ديانت – رضا مسئول اداره  -١۵اداره
جمع آوری اطالعات در کشورھای
اروپايی و سوئد.
دين پرور – حسين – از اعضای بنياد
نھج البالغه که در برخی از خورد و برد
ھای بنياد دخيل بود  -.حجت االسالم.
ديواندره ای – مدير عامل بانک ملت –
عضو ھيات مديره بانک .
دری نجف آبادی – علی –فرزند آيت ﷲ
قربانعلی که در باند اقتصادی دست به
اختالس ھای کالن در شرکت المکاسب
زد.
دری نجف آبادی  -قربانعلی – وزير
اطالعات  -.آيت ﷲ.
دعاگو محسن – از نيروھای وابسته به
باند قضايی – امنيتی – سياسی و امام
جمعه شميرانات.
دعايی – محمود – از نيروھای بازجو در
دھه شصت .مسئول روزنامه اطالعات -.
حجت االسالم.
ده نمکی  -مسعود – از نيروھای اطالعات
و سرکوب در دھه ھفتاد.
ده مرده -استاندار سيستان و بلوچستان .
انقالب اسالمی :تجاوزھا به حقوق بشر،
در آغاز سال جديد ،شدت نيز گرفته است:

اﻋــــﺪام ،ﺷــــﻜﻨﺠﻪ،
ﻳﻮرش ﺑﻪ زﻧـﺪاﻧﻴﺎن و
ﻛﺸﺘﻦ آﻧﻬﺎ ،ﻫﻤﭽﻨـﺎن
روش ﻛﺎر رژﻳﻢ اﺳﺖ:
 Wدر  ١٨فروردين  ، ٨٩به گزارش
ھرانا  ،كتاب خورشيد سبز نوشته مھرداد
نصرتي مھر از سوي اداره كل ارشاد
اسالمي استان كرمان به دليل وجود اشعار
سياسي در آن غير قابل چاپ اعالم شد.
 Wدر  ١٨فروردين  ، ٨٩به گزارش
کميته گزارشگران حقوق بشر ،اولين
جلسه دادگاه محمد يوسف رشيدی ،روز
دوشنبه  ٢۴اسفند در شعبه  ٢۶دادگاه
انقالب تھران به قضاوت پير عباسی
برگزار شده است .دادگاه وی بدون حضور
وکيل برگزار شده و قرار است جلسه دوم
دادگاه روز  ١٢ارديبھشت برگزار شود.
رشيدی در دادگاه ،تمامی اتھامات را رد و
تقاضای »استھمال« کرده است.
 Wدر  ١٨فروردين  ،٨٩زندانی سياسی
بھروز جاويد تھرانی تنھا زندانی سياسی
قيام
بازمانده از  ١٨تير ١٣٧٨
دانشجويان می باشد .او در اعتراض به
انتقال به سلولھای انفرادی ،شکنجه ھای
جسمی و شرايط طاقت فرسا و غير
انسانی از  ١١فروردين ماه در اعتصاب
غذا بسر می برد.
 Wدر  ١٨فروردين  ،٨٩برای بيش از
 ١۶٠تن از دانشجويان دانشگاه تربيت
معلم سبزوار به اتھام مشارکت در مراسم
روز دانشجو ) ١۶آذر( ,اعتراض به ھتک
)٢٢آذر(
حرمت عکس خمينی
،بزرگداشت مرحوم آيت ...منتظری
)٣٠آذر( احکام سنگين به طور غيابی
صادر و تاييد شد.
 Wدر  ١٩فروردين  ،٨٩به گزارش
ھرانا ،محمود بھشتي لنگرودي،
سخنگوي كانون صنفي معلمان ،از صبح
روز چھارشنبه  ١٨فروردين ماه به
اعتصاب غذاي نامحدود دست زده است.
 Wدر  ١٩فروردين  ،٨٩به گزارش ايلنا،
حسن صادقي معاون امور استانھاي
خانهكارگر معتقد است كه اخراجھا در
تعطيالت عيد نوروز سالجاري نسبت به
سال  ٨٧در استان تھران از رشد  ۴٩در
صدي برخوردار است .اگر اين اخراجھا
را به كل كشور تعميم دھيم رشد اخراجھا
بيش از  ۵٠درصد خواھد بود.
 Wدر  ٢٠فروردين  ،٨٩به گزارش
کميته گزارشگران حقوق بشر ،کاوه
کرمانشاھی ،فعال حقوق بشر ،که از
تاريخ  ١۴بھمن ماه سال گذشته در
بازداشتگاه اطالعات کرمانشاه به سر
میبرد ،تحت »فشار و شکنجه روحی و
روانی« برای اعتراف به اتھام
»جاسوسی« قرار دارد.
◌ً  Wدر  ٢١فروردين  ،٨٩به گزارش
مھر ،دادسرای عمومی و انقالب مشھد
اعالم کرد :حکم اعدام پنج نفر از
قاچاقچيان حرفهای مواد مخدر در مشھد
اجرا شد.
 Wدر  ٢١فروردين  ،٨٩در گزارش
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در
ايران،خانواده ھای دستگير شدگان اخير
مقابل دادسرای ويژه دادگاه انقالب در
زندان اوين تجمع کردند و خواستار آزادی
بی قيد و شرط عزيزان خود شدند.
 Wدر  ٢١فروردين  ،٨٩به گزارش
کلمه ،آقای تاری رئيس ستاد انتخاباتی
مير حسين موسوی در بابلسر ،توسط

ت استان مازندران احضار و
اداره اطالعا ِ
بالفاصله به باز داشتگا ِه واواک در ساری
منتقل گرديده است.
 Wدر  ٢٢فروردين  ،٨٩به گزارش
جرس ،کارگران و اتوبوسرانان ترمينال
زاگرس واقع در بلوار پاسداران اھواز به
خاطر دريافت نکردن حقوق چند ماھشان
دست به اعتصاب زدند و جمعيت انبوھی
از مسافران و مردم ھم با دادن شعار
رانندگان و کارکنان را ھمراھی می کردند.
 Wدر  ٢٢فروردين  ،٨٩به گزارش
کميته گزارشگران حقوق بشر ،مھديه
گلرو عضو شورای حق تحصيل و فعال
دانشجويی به تحمل دو سال و چھار ماه
حبس تعزيری محکوم شد .دادگاه گلرو به
قضاوت پير عباسی برگزار شد .امير
رئيسيان وکيل اين دانشجوی ستارهدار تا
روز دادگاه موفق به اخذ وکالتنامه از
وی نشده بود بنابر اين اين فعال
دانشجويی »شخصا« در دادگاه از خود
دفاع کرد.
 Wدر  ٢٢فروردين  ،٨٩به گزارش ايلنا
 ،بعد از تجمع حدود  ۵٠نفر از كارگران
ناراضي كارخانه چيني حميد قم در مقابل
درب اداره كل كار و امور اجتماعي
استان ،آنھا به سمت دفتر مدير كل اين
اداره حركت و در نھايت تنھا يكي از
كارگران موفق به ديدار با وي شد.
Wدر  ٢٢فروردين  ،٨٩به گزارش
روزنامه جمھوری اسالمی ،كارگران و
نمايندگان  ٢٣شركت تخليه و بارگيري
فعال در بارانداز شلمچه در مقابل
ساختمان مركزي منطقه آزاد اروند در
آبادان و در محل نماز جمعه خرمشھر
تجمع اعتراض آميز برپا كردند.
 Wدر  ٢٣فروردين  ،٨٩به گزارش
پايگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و
انقالب تھران" ،حسن صفايی فراھانی"
که در دادگاه بدوی به استناد مواد  ۶١٠و
 ۵٠٠قانون مجازات اسالمی به  ۶سال
حبس تعزيری محکوم شده بود ،در شعبه
 ۵۴دادگاه تجديد نظر استان تھران ،به ۵
سال حبس تعزيری محکوم شد.
 Wدادگاه تجديد نظر محکوميت علی
تاجرنيا را به يک سال حبس تعزيری
کاھش داد .پيش از اين شعبه  ٢۶دادگاه
انقالب اسالمی تھران وی را به  ۶سال
حبس تعزيری و تحمل  ٧۴ضربه شالق
محکوم کرده بود.
 Wدر  ٢٣فروردين ،٨٩به گزارش
ھرانا ،ھفده تن از زندانيان سياسی
محبوس در زندان مرکزی اروميه در
اعتراض به توزيع مواد مخدر در اين
زندان دست به اعتصاب غذا زدند.
 Wدر ٢٣فروردين  ،٨٩به گزارش تا
آزادی زندانيان سبز ،مطھره بھرامی
يکی از بازداشت شدگان روز عاشورا به
اعدام محکوم شده است .وی که در بند
 ٢٠٩زندان اوين مدتی با زندانيان بھايی
و سپس روزنامه نگاران زندانی ھم سلول
بوده اکنون در بند نسوان زندان اوين به
سر می برد.
 Wدر  ٢۴فروردين  ،٨٩به گزارش
ھرانا ،سه تن از زندانيان سپاه پاسداران،
به نام ھای سعيد ملک پور ،شھروز
وزيري ،وحيد اصغری شکنجه ھائی را
که در بند  ٢الف سپاه ديده اند ،مورد به
مورد شرح کرده اند .شکوائيه آنھا سندی
قابل ارائه به دادگاه جنائی بين المللی
است.
 Wدر  ٢۴فروردين  ،٨٩به گزارش
روزنامه جمھوری اسالمی ،با اخراج
كاركنان شركت توليد نوشابه خرم نوش
خرمشھر و تعطيلى اين واحد توليدى يكى
از بزرگترين خطوط توليد نوشابه در
خاورميانه و ايران از ادامه كار ايستاد تا
نشان دھد مديريت ھاى پروازى چگونه
در سايه كنترل از تھران تيشه به ريشه
خرمشھر رنج كشيده مى زنند.
 Wدر  ٢۵فروردين  ،٨٩به گزارش
ھرانا ،عبدﷲ مومنی ،سخنگوی سازمان
دانش آموختگان ايران در دادگاه تجديد
نظر به دو سال حبس قطعی محکوم شد.
 Wدر  ٢۶فروردين  ،٨٩به گزارش
کلمه ،ده ھا نفر از زندانيان سياسی و
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عادی به خاطر استمرار آلودگی آب در
زندان گوھر دشت کرج و وخامت حال آنھا
به بھداری زندان منتقل شدند.
 Wدر  ٢۶فروردين  ،٨٩به گزارش
روزنامه ايران ،دادستان ماھشھر در
جنوب ايران می گويد که يک سارق مسلح
در اين شھر در مالء عام اعدام شده و
حکم قطع دست و پای ھمدست او نيز در
زندان اجرا شده است.
 Wدر  ٢۶فروردين  ،٨٩به گزارش
کلمه ،برخی از سايت ھای خبری اعالم
کرده اند چند روز پيش رئيس خانه کارگر،
برای برگزاری تجمع و راھپيمايی روز
کارگر امسال از دولت درخواست مجوز
کرده است .و وزارت کار با تقاضا موافقت
نکرده است.
 Wدر  ٢٧فروردين  ،٨٩به گزارش
جرس ،زندانيان سياسی اوين با صدور
بيانيه ای ضمن اعالم انجام روزه سياسی
از اول ارديبھشت ماه تاکيد کردند تا تحقق
پنج خواسته قانونی خود تا سالگرد
انتخابات مھندسی شده رياست جمھوری
به اعتراضھای خود در زندان ادامه می
دھند ۵ .درخواست زندانيان عبارتند از:
 - ١لغو و تقليل احكام صادره عليه
زندانيان سياسي ،امنيتي و مطبوعاتي در
دادگاھھاي فرمايشي پس از خرداد ٨٨
 - ٢آزادي فوري كليه بازداشت شدگان تا
زمان برگزاري دادگاه ھا ،با قيد وثيقه و
كفالت.
 - ٣رعايت اصل  ١۶٨قانون اساسي در
كليه محاكم.
 - ۴رسيدگي به روند غير قانوني و غير
عادالنه بازجويي ھا ،دادرسي ھا و
مجازات متخلفان در تمامي سطوح.
 - ۵بھبود وضعيت غذايي ،بھداشتي،
رفاھي و تفريحي كليه زندانيان و
بازداشت شدگان.
 Wدر٢٩فروردين ،به گزارش ٨٩
جرس ،آرش صادقي دانشجوي دانشگاه
عالمه طباطبايي به  ٣سال حكم تعزيري
محكوم شد.
 Wدر  ٣٠فروردين  ،٨٩به گزارش
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،
خانمی که از شدت فقر و تبعيض و قوانين
زن ستيز به تنگ آمده بود در اعتراض به
اين شرايط طاقت فرسا اقدام به خودکشی
نمود و خود را به زير قطار در شھر کرج
پرت نمود.
 Wدر  ٣٠فروردين  ،٨٩به گزارش
کميته گزارشگران حقوق بشر ،شعبه
اجرای احکام شھرستان ھشتگرد در
استان تھران ،کاوه رضائی را به منظور
اجرای حکم يک سال و نيم حبس تعزيری
احضار کرد.
 Wدر  ٣٠فروردين  ،٨٩به گزارش
ايلنا ،در جلسه مورخ  ٨٩/١/٣٠ھيأت
نظارت بر مطبوعات موضوع تخلفات
روزنامه »بھار« مطرح شد و »بدليل درج
مطالب خالف واقع ،ايجاد شبھه در
موضوعات اساسي چون انتخابات،
زيرسئوال بردن اركان نظام جمھوري
اسالمي و ھمچنين افترا به نھادھا و
ارگانھاي رسمي كشور ،مشمول بندھاي
 ٨ ، ١و  ١١ماده  ۶قانون مطبوعات
تشخيص داده شد و به سبب اصرار بر
تداوم تخلفات مورد اشاره در شمارهھاي
دو ماھه اخير ،مقرر گرديد با عنايت به
تبصره  ٢ماده  ۶و به استناد تبصره ماده
 ١٢قانون مطبوعات ،توقيف و موضوع
جھت پيگرد قانوني به مراجع قضايي
ارسال شود«.
 Wدر٣٠فروردين  ،٨٩به گزارش
دانشجو نيوز ،دانشجويان دانشگاه تربيت
معلم در اعتصاب غذای خود نسبت به
کيفيت پايين غذای دانشگاه و ھمچنين
ديگر مشکالت صنفی خود اعتراض کرده
و خواستار تغيير در وضعيت مديريت
دانشگاه شدند.
 Wدر  ٣٠فروردين  ،٨٩به گزارش خبر
آنالين ،دبير کميسيون ماده  ١٠احزاب،
در نامهھايی جداگانه به احزاب مشارکت و
سازمان مجاھدين انقالب ،از توقيف
پروانه فعاليت اين دو حزب خبر داده
است.

در ﺻﻔﺤﻪ15

از  26آورﻳﻞ ﺗﺎ  9ﻣﻪ 2010

ﺷﻤﺎره  748از 6ﺗﺎ  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1389

رواﻧﺸﻨﺎﺳــﻲ ﺧﺸــﻮﻧﺖ و
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻳﺮاﻧﻴﺎن
در ﻧﻈﺎم وﻻﻳـﺖ ﻣﻄﻠﻘـﻪ
ﻓﻘﻴﻪ )(2
آنھا حاکميت فردی وجود دارند ،به دو
گروه عمده تقسيم ميکنند :الف -نظامھای
آمريتی  autoritäre Systemeکه در
زبان فارسی به نظامھای استبدادی شھرت
دارند .و ب -نظامھای توتاليتر،
totalitäre Systemeکه در زبان
فارسی آنرا استبداد فراگير ،يا استبداد
تماميت خواه و يا تماميت طلب می نامند.
طبق تعاريف باال در کشور ما ايران ،شکل
دولتی که در آن سلسلۀ پھلوی ،ابتدا تحت
سيطرۀ رضا خان و سپس محمد رضا
پھلوی ،حاکميت فردی داشتند را ،نظام
آمريتی يا استبدادی می نامند .پس از
انقالب سال  ،۵٧خاصه از خرداد سال
 ١٣۶٠يعنی پس از کودتا عليه اولين
رئيس جمھور منتخب مردم ايران تا
بامروز ،شکل دولت واليت مطلقه فقيه چه
تحت حاکميت فردی خمينی و خواه علی
خامنه ای ،نظام توتاليتر و يا استبداد
فراگير ناميده ميشود .
حال جای طرح اين سئوال اساسی است:
با چه مقياس و يا ابزار سنجشی تفاوت
ميان اين دو نظام سياسی و يا دو شکل از
اشکال گوناگون دولت را ميتوان سنجيد؟
در حقيقت چگونه ميتوان باين نتيجه
رسيد ،دولتی که تحت حاکميت رضا خان
و محمد رضا پھلوی بود ،دولتی استبدادی
بود .و دولتی که پس از انقالب درتصرف
خمينی و خامنه ای درآمد ،دولت استبداد
فراگير يا استبداد تماميت خواه است؟
وسيله سنجش و يا ابزار شناسائی که
عالمان علوم سياسی جھت تعيين فرق و
تفاوت ميان دو نظام سياسی مستبد بما
پيشنھاد ميکنند ،اينست :نوع رابطه ای
که اينگونه نظامھا با مردم تحت حاکميت
خويش برقرار ميکنند ،ابزار سنجش نوع
دولت آنھا است .در واقع ابزار سنجش
اين نوع از رابطه ،اندازه و مقدار اطاعتی
است که ھر کدام از اين نظامھا از راه
بکار بردن زور و خشونت و پايمال کردن
حقوق مردم تحت حاکميت خويش ،از
آنھا توقع داشته و صريحا ً مطالبه ميکنند.
در روانشناسی سياسی سنجش فوق را از
راه ديگری بدست می آورند .عالمان اين
علوم معتقدند که در نظام استبدادی،
مستبدان حاکم خواستار يافتن آمريت کامل
بر تن و فکر آحاد مردم اند .درصورتيکه
در يک نظام توتاليتر و يا استبداد فراگير،
آمران و عامالن اين نظامھا نه تنھا
ميخواھند بر تن و فکر مردم آمريت کامل
خويش را برقرار کنند ،بلکه با بکار بردن
خشونتی غير قابل تصور و بيرحمانه در
صدند ،آمريت خود را بر روح و روان و
احساسات مردم ،در يک کالم ،بر درون
آحاد ملت مستولی کنند.
اول ،يعنی در نظام استبدادی،
در حالت ّ
حاکمان مستبد عالقه ای به اين امر ندارند
که مردم نسبت به آنھا چگونه احساسی
دارند و در درون خويش نظرشان در بارۀ
حاکمان چيست .البته تا زمانيکه مردم از
احکام استبدادی آنھا پيروی کرده ،و
اوامر آنھا را مو به مو اجرا کنند .در
حالت د ّوم ،يعنی نزد استبدادھای توتاليتر،
تمامی تالش آمران و عامالن اين نظام بر
اين محور دور ميزند که محرمانه ترين و
شخصی ترين افکار و انديشه ھا و
بخصوص احساسات درونی مردم را
سس کنند تا از اين طريق بتوانند آحاد
تج ّ
ملت را بطور کامل )يا بقول خودشان
مطلق( تحت کنترل خويش در آورده ،آنھا
را از درون رام و تسليم خود گردانند.
برای مثال ،ھم خمينی وھم خامنه ای ھر
دو دستور "دينی" صادر کردند ،پدرھا و
مادرھا جاسوسی فرزندان خود و
فرزندان ،جاسوسی پدران و مادران
خويش را برای حاکمان مستبد بعھده
گيرند .يعنی حتی در درون حريم خانواده
نيز افراد غير مطيع نظام ،بايستی جستجو
و تفتيش مرام و عقيده شده ،به مأموران

دولت لو داده شوند؟ ھيتلر نيز عين ھمين
دستور را در زمان حاکميت خويش صادر
کرده بود .در کنار اينکار به ھر فرد و يا
گروه اجتماعی که با اعمال و سياستھای
رھبری نظام موافقت قلبی و درونی کامل
نداشته باشد ،بمثابه دشمن نظام تلقی
شده ،طبق "قوانين" توتاليتری" ،دشمن
طبقه کارگر" )استالينيستھا(" ،دشمن و
خائن به ملت آلمان" )نازيھای آلمان( و
يا "محارب با خدا" )نظام واليت فقيه(
شده و محکوم بمرگ ميشود.
ھر دوی اينگونه دولتھا ،چه استبدادی و
خواه توتاليتر ،برای مردم خفقان آور
ھستند .چرا که افراد جامعه از ھيچگونه
حقوقی برخوردار نيستند .ولی در
نظامھای توتاليتر عالوه بر فشار و خفقان
غير قابل تحمل ،رفتارمستبدين با مردم
شديداً تحقير آميز ،بيرون از شأن و مقام
انسان و بيش از ھمه ويرانگر اخالق و
عرف فردی و ملی است .
برای نمونه در يک دولت استبدادی،
حاکمان مردم را به زور وادار ميکنند از
اوامر و دستورات آنھا بی چون و چرا
پيروی کنند و مثالً سر وقت به دولت
مستبد ماليات بپردازند .اگر چه فساد مالی
و ديگر فسادھا در درون نظام آنھا غوغا
ميکنند .و يا مستبدين حاکم مردم را
مجبور ميکنند از سر اموال و ثروتھای
شخصی و ملی خويش بگذرند ،اگر
چشمان طماع حاکمان و اربابان خارخی
آنان بدنبال اين ثروتھا باشند .آحاد مردم
کشور بايد از ھمۀ "قوانين" ظالمانه و
ساختۀ دست استبداد فرمانبری کنند .اين
"قوانين" را که در حقيقت ھوی و
ھوسھای حاکمان مستبد خود کامه اند،
بمثابه وظايف و تکاليف قانونی )در نظام
ولی فقيه( و "شرعی" خويش به اجرا
گذارند .البته بدون داشتن ھيچگونه حق
اظھار نظری در بارۀ درستی و يا
نادرستی اين قوانين و تکاليف و يا از
ھمه بدتر ،انتقاد و خرده گيری به آنھا و
به دست اندرکاران "قانونگذار" نظام
استبدادی.
اما در يک نظام توتاليتر ،مثل نظام واليت
مطلقه فقيه خمينی و خامنه ای در ايران،
عالوه بر وجود تمامی اموری که در باال
آمد ،آمران و عامالن اين نظام با خشونتی
عريان و اصراری باور نکردنی از مردم
ايران ميخواھند نه تنھا در برون ،در
گفتار و کردار خويش بی چون و چرا از
اوامر آنھا اطاعت کنند ،بلکه با خشونتی
ددمنشانه ملت را مجبورميکنند از درون،
در احساس و انديشه رام و تسليم آنھا
شوند.
ابولحسن بنی صدر بتازگی در يکی از
نوشته ھای خود بخوبی به اين امر اشاره
کرده ،مينويسد:
"اگر رژيمھای توتاليتر و نيز ديکتاتوری
ھا ،توسط مأمورانشان ،مبارزان و بسا
مردم عادی را دستگير می کنند و به
شکنجه گران می سپارند تا زير شکنجه
آنھا را بشکنند و ناگزيرشان کنند به خط
و امضای خود تحقير و تسليم خويش را
تصديق کنند ،تنھا نمی خواھند مدرک
برای دادگاھاشان تھيه کنند .و يا اگر
»انتخابات« برگذار می کنند ،تنھا به خاطر
ظاھر آرائی و خود را مشروع جلوه دادن
نيست ،بلکه اساسا بدين خاطر است که
معترضان ،يکی يکی شکسته ،تحقير شده
و به دل تسليم و رام گردند .چه بسا تبديل
به ضد جنبش شوند .پيش فرض
سرکوبگران اين است :ملتی که زير
سرکوب ھمه جانبه ،تحقير و تسليم را
پذيرفت و بر ناتوانی خويش اعتراف کرد،
رام می شود و رام می ماند .مردمی که
تحقير شدند و اين تحقير شدگی را برای
خود موجه ساختند خودبخود اليق ھمين
نوع رژيم می شوند .اين قاعده ای است
که ھر قدرتی از آن پيروی می کند .قرآن،
ضمن به ياد آوردن اين قاعده و دادن
ھشدار )ماجرای فرعون و قوم موسی(،
می آموزد که ای انسانھا در دل نشکنيد
)مورد عمار ياسر( ،در دل تحقيرو تسليم
را نپذيريد تا توانائی جنبش و خيزش بر
ضد ستمگر را از دست ندھيد .بدين قرار،
اگر رژيم می گويد جنبش را تحريم
کنندگان به راه انداخته اند ،پر بی جا نمی
گويد .آنھايی که با دست خالی در برابر
اين ھمه بی رحمی برخاسته اند ،نه به دل

و نه به زبان ،تحقير و تسليم را نپذيرفته
اند .نسل جوانی ھم که به اميد ايجاد
تغيير ،و نه از راه تسليم و تحقير ،به پای
صندوقھای رأی رفت ،نه به دل و نه به
زبان ،تسليم را نپذيرفت .تسليم نشدگان از
دو نسل پيشين و اين نسل نو ،افزون بر
 ٩٠تا  ٩۵درصد جامعه را تشکيل داده
اند و اينک در جنبش ھستند .شما اھل
سياست بدانيد بدترين نوع تحقير و تسليم
آن نيست که شکنجه گران و سرکوب
گران انسانھا را بدان وادار می کنند ،بلکه
بدترين نوع تحقير و تسليم ،توجيه
سياسی و اخالقی و دينی و »علمی«
ساختن برای رژيمی از نوع رژيم
مافياھای نظامی – مالی است) "....خط
کشی ھا ھمه ازمن است)١) (.
بنی صدر درست ميگويد .يکی از ھداف
چندين گانه اعمال خشونت در نظامھای
توتاليتر ،باالخص در نظام واليت مطلقه
فقيه رام و تسليم کردن مردم از درون،
يعنی در احساسات آنھا است .مضاف بر
اينھا ،در تمامی نظامھای توتاليتر،
حاکمان اصرار دارند نه تنھا آحاد ملت از
درون رام و تسليم آنھا شوند ،بلکه عالوه
بر آن بايد دستی را ببوسند که آنھا را
مدام کتک ميزند ،شالقی را ستايش کنند
که دائما ً بر تن و روح و احساس آنھا
جراحات عميق وارد ميکند .دستورات و
اوامر "رھبری" را با جان و دل بپذيرند
و اجرا کنند که بطور روزمره به تمامی
حقوق انسانی و ملی آنھا تجاوز ميکند.
برای مثال بيش از سه دھه است که در
ايران تالش و کوشش بی وقفۀ آمران و
عامالن نظام توتاليتر واليت مطلقه فقيه
در اين سمت و سو حرکت ميکند که
آخرين مجرای گريز بقصد حفظ اخالق و
شئون انسانی و ملی را بر روی مردم
ايران مسدود کند.
ھمانگونه که در باال آمد ،نظام توتاليتر
ھمۀ قوای سرکوب خويش را با بی رحمی
غير قابل تصوری بکار ميگيرد تا نه تنھا
اطاعت و پيروی از قوانين و تکاليف خود
را بمردم تحميل کند ،ھمانطور که در نظام
استبدادی اعمال ميشود ،بلکه عالوه بر
ھمۀ اينھا در رأس وظايفی که برای ملت
تعيين ميکند ،ثناء و ستايش از نظام و
رھبری آن است .در حقيقت مردم بايستی
رام و تسليم گشتن درونی خويش را با
"دست زدنھای ممتد" برای انديشه ھا و
رھنمودھای "رھبر مقدس و فرزانه"،
ثابت کنند.
در واقع در نظام واليت مطلقۀ خمينی و
خامنه ای ،مردم ايران اين حق و اجازه را
ندارند که تنھا کارپذيرانه ،مطيع دستورات
آمران و عامالن رژيم باشند .بلکه بايد
بصورتی فعال در ستايش از "رھبر عظيم
الشأن" و ديگر "قائم مقامان رھبر"
شرکت کرده ،گوی سبقت را در ثناء و
ستايش گوئی آنان ،از يکديگر بربايند .
بنيامين کنستانت ،درست ميگفت" :در
نظام توتاليتر حق سکوت کردن وجود
ندارد".
پس ھيچ جای شگفتی و تعجبی نيست،
وقتی می بينيم در رژيم واليت مطلقۀ
خمينی و خامنه ای ،يکبار آذری قمی،
يکی از ستايشگران "روحانی" رژيم
ميگويد" :ولی مطلقه )درآن زمان
خمينی( ميتواند توحيد را نيز تعطيل کند".
و بار ديگر و بتازگی مصباح يزدی ،اين
"فيلسوف" ثناء گوی نظام توتاليتر،
ميگويد" :ولی مطلقه فقيه )يعنی خامنه
ای( ميتواند احکام مسلم دين را نيز از کار
بياندازد" .در حقيقت اين دو "روحانی" و
جزء "بزرگان نظام" توتاليتر بايستی در
مدح و ثنا گوئی از رھبر نظام ،برای ديگر
مردم ايران سرمشق باشند .معنای حرف
اين دو تملق گوی رژيم توتاليتر اين
ميشود که در نظام توتاليتر آقايان ،مقام
ولی فقيه از مقام و جايگاه دين و ضرورتا ً
خدا باالتر و برتر است .در اينصورت
مسلمانان ،و نه تنھا مسلمانان ،بلکه
تمامی ايرانيان بايستی ابتدا ولی فقيه را
ستايش کنند ،پس از آن نوبت ستايش از
پروردگار خواھد رسيد.
R. Waelderروانکاو
ر .والدر،
آمريکائی ،در توصيف نظام توتاليتر ،نقل
قولی را از يکی از روزنامه ھای دولتی
لھستانی ،در زمان حاکميت توتاليتاريسم
بر آن کشور ميآورد که بسيار گويای

وصف نظام تماميت خواه واليت مطلقه در
ايران کنونی نيز ھست .اين روزنامه در
رابطه با عده ای از نويسندگان مخالف
حزب حاکم که بدليل "ليبرال شدن سياست
فرھنگی" رژيم ،البته به دستور و تحت
مراقبت مأموران آن نظام ،بيش از اندازه
ای که حزب حاکم اجازه ميداد ،مطلب
نوشته بودند ،خطاب به آن عده از
نويسندگان ،مينويسد:
"ما شما را نه تنھا به دليل آنچه ميگوئيد
و می نويسيد ،بلکه بخاطر آنچيزھائی که
نمی گوئيد و نمی نويسيد )منظور ثناء
گوئی و ستايش از رھبری نظام نتوتاليتر
است:مترجم( محکوم و مجازات ميکنيم.
نه اقرار شما به وفاداری و نه سکوت
شما در برابر طبقۀ کارگر ) بخوانيد آمران
و عامالن رژيم( از بدبينی ما نسبت
بشماھا نخواھد کاست) (٢) ".خط کشی
زير جمله از من است).
عين موضوع باال در لھستان آنزمان ،در
ايران و در نظام واليت فقيه نيز چندين و
چند بار تکرار شده است .خوانندگان
گرامی بخاطر آورند زمانی را که مأموران
جنايتکار خامنه ای ،در دوران رياست
جمھوری ھاشمی رفسنجانی ،زير نظر و
بکارگردانی علی فالحيان ،وزير وقت
واواک و معاون او سعيد امامی ،قصد
داشتند بيش از  ١۵نفر از نويسندگان
سرشناس ايرانی را در راه رفتن به يکی
از کشورھای آسيای شرقی و به دعوت
آنکشور با اتوبوس به قعر دره اندازند و
ھمۀ آنھا را يکجا به ھالکت رسانند .يکی
از سرنشينان آن اتوبوس ،نويسنده
معروف ،منصور کوشان بود .او در يکی
از سخنرانيھای خود در پاريس ،بيان
نمود" :گناه اصلی ما نويسندگان اين بود
که در خدمت رژيم و عظمت کارھای او
مطلب نمی نوشتيم".
ديگر از تفاوتھا مابين نظام استبدادی و
توتاليتر در نوع برخورد آنھا با مخالفين
شان و انسانھائی است که در برابر
ستمگريھای آنھا مقاومت و مبارزه
ميکنند:
در حقيقت بدترين و زشت ترين خشونتھا
بی احترامی به شئونات و حقوق انسانی
ھر فرد است .يکی از جزئی ترين اين
شئونات و حقوق ،واگذاردن انديشه و
روح و روان و احساس انسان ،در اختيار
خود او است .ولی بی احترامی و تجاوز
عريان به شأن و مقام و حقوق انسانھا،
کاری است دائمی نزد دست اندرکاران ھر
نظام توتاليتری ،از جمله نظام توتاليتر
واليت مطلقه فقيه در ايران .برای مثال
يکی از ابتدائی ترين حقوق انسانھا ،حق
دفاع از خويش در برابر ھرگونه اتھامی
در مقابل يک دادگاه علنی است) .البته من
با ابولحسن بنی صدر در اينمورد ھم نظرم
که حقوق انسان ابتدا و انتھائی ندارد.
بقول بنی صدر "حقوق انسان مجموعه
ای است پيوسته بيکديگر ،که اگر يکی از
آنھا پايمال شوند ،تمامی ديگر حقوق او
نيز پايمال ميشوند(٣) ".
در اينصورت بزرگترين وبيشترين
خشونتھا و تجاوز به حقوق انسانھا،
محاکمه کردن آنھا بجرم داشتن دين،
عقيده و يا ھر مرام خاص ديگری است.
با اين وجود ،در نظامھای توتاليتر ،آمران
و عامران اين نظامھا ،مخالفين سياسی و
عقيدتی خويش را يا ترور ميکنند ،يا در
محاکمه ھای سريع السير به اعدام محکوم
ميکنند و بھالکت ميرسانند و يا جھت
ترساندن ديگر مخالفين خويش ،آنھا را
در دادگاھھای نمايشی رسمی دولتی،
بخاطر داشتن عقيده و مرامی ديگر ويا
مخالفت با سياستھای آنھا ،در برابر ديد
جامعه ،محاکمه ،محکوم و مجازات
ميکنند.
يک امر بديھی وجود دارد و آن اينست:
ھر انسانی که در برابر نظام ستمگری
ايستاد و مخالفت و مقاومت کرد ،ابتدائی
ترين خواسته اش اينستکه دليل و حجت
مخالفت و مقاومت خويش با آن نظام ستم
پيشه را بطور علنی ابراز وبيان کند .در
حقيقت با اعالن و آشکار نمودن مخالفت
و مقاومت خويش ،با صدائی بلند و رسا
اعالم ميکنند :من حاضرم نتايج و
پيامدھای بيان مخالفت و مقاومت خود را
در برابر دادگاھی عادل و علنی بعھده
گيرم .با اين قصد ،او اداء شھادت وجودی
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باورھای خويش را جھت آگاھی جامعه
اعالم ميکند .بمعنای درست کلمه ،او
ميخواھد برظلم و جور حاکمان مستبد
گواھی دھد و شھيد باورھای خويش
گردد.
در يک نظام استبدادی ،کم و بيش ميتوان
تصور تشکيل يک چنين دادگاھی را کرد.
برای مثال تشکيل دادگاه خسرو گلسرخی
و کرامت ﷲ دانشيان در نظام ستمگر
استبداد پھلوی .اين دادگاه در زمان
محمد رضا پھلوی از تلويزون
استبداد ّ
ايران نيز پخش گرديد .نگارنده اين سطور
خود آنرا مشاھده کردم .ولی برعکس در
يک نظام توتاليتر يا استبداد فراگير ،غير
قابل تصود و غير ممکن است که به
مخالفين نظام اجازۀ اداء شھادت علنی و
گواھی بر باورھای خويش را بدھند .
يک مثال بارز در نظام توتاليتر واليت
مطلقه فقيه ،زندانی کردن طويل المدت
آقای اميرانتظام است .ايشان نزديک به
سه دھۀ متوالی است که بجرمھای واھی
در زندان ولی فقيه بسر ميبرد .پس از
شکنجه ھای جسمی و روحی فراوان
بقصد اقرار گرفتن از ايشان به
"جرمھای" مرتکب نشده خويش و يا
دست کم سکوت در برابر نظام ظالمانه
واليت فقيه ،ھر از چندی ايشان را آزاد
ميکنند .امير انتظام بار ديگر مخالفت و
مقاوت خويش را با صدای رسا بيان
ميکند و بگوش جامعه ميرساند .او را
دوباره به زندان ميبرند .در تمامی مدتی
که ايشان در درون و يا بيرون از زندان
بوده ،تنھا تقاضای ايشان تشکيل يک
دادگاه علنی ،بيطرف )بخوانيد غير
توتاليتر( جھت رسيدگی به "جرمھای"
خويش بوده است .ولی رژيم توتاليتر
واليی ھرگز به خواستۀ او عمل نکرده و
نخواھد کرد .
در اينجا مقايسۀ بيدادگاھھای نمايشی
دولتی سه نظام توتاليتر جنايتکارو
خونريز چون نظام سوسياليستی استالينی
در روسيه شوروی ،فاشيستھای نژاد
پرست نازيھا در آلمان و نظام جھل و
جنايت و دروغ واليت مطلقه فقيه در
ايران ،شاھدی ھستند بر مدعائی که در
باال آمد:
در نظام توتاليتر استالينی ،بخصوص
بھنگام "پاکسازيھای" دھه سی مسيحی،
مخالفين نظام استالينی را "دشمنان طبقه
کارگر" ميناميدند .قائم مقامان استالين،
يعنی بازپرسان و شکنجه گران او ،ابتدا
تا ميتوانستند مخالفان نظام را شکنجه
ميکردند .سپس آنھا را با روح و روان و
تنی شکسته و خورد شده در برابر
دادگاھھای نمايشی محاکمه ميکردند.
مخالفين می بايستی تمامی آنچيزھائی را
که آمران و عامالن رژيم استالينی نياز
داشتند و از قبل بزور شکنجه به قربانيان
خود ديکته کرده بودند ،بازگو کنند.
مخالفين در برابر دادگاه خود را خائن به
کشور سوسياليستی جماھير شوروی و
صد البته خائن به "طبقه کارگر"
ميخواندند .سپس خود را جاسوس
امپرياليسم معرفی کرده و ساعتھا به
ديگر "جنايات و خيانتھای" خويش در
گذشته ،اقرار ميکردند .در پايان محاکمه،
مخالفين رژيم استالينی خود را گناھکار
دانسته و خويشتن را بصورت علنی
محکوم ميکردند .بخصوص ديگر مخالفين
رژيم استالينی را که ھنوز به چنگ
سازمان امنيت مخوف )در گذشته تزاری(
و سپس استالينی نيفتاده بودند ،شريک
جرمھای خويش اعالم ميکردند .
توصيفی بسيار عبرت آموز و خواندنی در
مورد مجازات مخالفين و دادگاھھای
نمايشی در نظام توتاليتر "چپ
کمونيستی" استالين را ميتوان در نوشته
آلکساندر وايسبرگ Alexander
Weisbergکه در سال  ١٩۵١مسيحی
انتشار يافته ،مطالعه نمود .آنھا را با
روشھای شکنجه و تشکيل دادگاھھای
فرمايشی در نظام "مقدس" خمينی و
خامنه ای مقايسه نمود و از اين شباھت و
يگانگی در انديشه و عمل دو نظام
توتاليتر ،يکی ضد دين و خدا و ديگر
بقول خود "ديندار و خدا پرست" شگفت
زده شد (۴).در نظام توتاليتر ھيتلری،
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ﻋﻮاﻣـــﻞ ﺑﺎزﺳـــﺎزي
اﺳــــﺘﺒﺪاد ،ﺑﻌــــﺪ از
اﻧﻘـــﻼب  ۵٧ﭼـــﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ )(3
رنگارنگشان ،از زمان احمدی نژاد و يا
خامنه ای آغاز نگرديده است بلکه بنيان
گذار تمامی اين مصائب ،شخص خمينی
می باشد ،و خامنه ای ادامه دھنده
"دوران طالئی امام" است .و سی و
يکسال است که مردم ايران تحت ظلم و
جور استبداد مذھبی ھستند.
دقيقا ً ھدف سلسله مقاالت اخير اينست که
بکوشم تا چگونگی بازسازی استبداد در
مقطع انقالب و پس از آن را آشکار سازم
و ھم بر خالف نظر افراد فوق الذکر،
نشان دھم از ابتدا نطفه نظام واليت فقيه
با کشت و کشتار و استبداد بسته شده
است و بسياری از اصالح طلبان امروزی
که از ميان خود نظام واليت فقيه بر
خاسته اند ،خود در زمره خشن ترين
مردان و زنان ديروز بوده اند که عمدتا ً با
تحريف تاريخ حاضر به قبول مسئوليتی
که بر دوش آنان است نيستند .و ھم در
اين راه برای جلو گيری از تکرار
اشتباھات ،اشکاالت و نقصان ھا را رد
يابی کنم تا فرديت ذھنی بخش وسيعی از
تحصيل کرده ھای ايرانی را در قبال وقايع
اتفاق افتاده تاريخی توضيح دھم .ذھنيتی
که عمدتا ً تا به امروز بھر قيمتی بدنبال
قدرت است و چگونگی کسب قدرت
سياسی دغدغه او است .ذھنيت و
ذھنيتھائی که ھر کدام در مراحله ای از
رشد استبداد خمينی در مقابل جنايات او و
يارانش سکوت کردند و بجای خشونت
زدائی و تبليغ عدم خشونت ،خود عامل
وسعت بخشی به خشونت بوده اند.
باز می گرديم به دنباله مقاله پيشين ،بنی
صدر در شھريور  ۵٧که ھنوز خمينی در
عراق بود به وی پيشنھاد کرد که بجاست
دستور تشکيل شورائی عمومی دھد که
مرکب از نمايندگان مورد اعتماد و منتخب
مردم از استانھای مختلف باشد تا مسائل
جاری مملکت را در اين شورا حل و فصل
کنند) .(٢اما خمينی مخفيانه به آقای
مطھری فرمان داد تا شورای انقالب را با
چند نفر )از روحانيون آن ،مطھری و
طالقانی ،بھشتی -ھاشمی -باھنر -موسوی
اردبيلی  ....و سپس خامنه ای و مھدوی
کنی و از غير روحانيون ،کسانی چون
بازرگان و سحابی و ..تا زمانيکه دولت
موقت تشکيل نشده بود و نيز سرھنگ
مسعودی و شيبانی و ( ....تشکيل دھد.
بدين منوال اولين حرکت ضد مردمی
خمينی در پاريس شروع شده بود .خمينی
وقتی به ايران رسيد در بھشت زھرا می
گويد " من خودم دولت تعيين می کنم ،من
تو دھن اين دولت ميزنم و "...و اين
اولين کودتای علنی خمينی برعليه مردمی
است که در حال انقالب بودند ،چون او
بجای مردم تصميم می گيرد و ايده ھای
خود را بر آنان تحميل می کند .بعالوه اين
سخنان نافی گفتارش در پاريس بود که
می گفت " ميزان رای مردم است و
حاکميت از آن مردم است" .زيرا اگر مردم
تصميم گيرنده ھستند پس ايشان با اجازه
چه کسی می خواھد دولت تعيين کند و
مردم در اين پروسه کجا قرار می گيرند؟.
خمينی در  ١۶بھمن  ١٣۵٧آقای بازرگان
را بعنوان نخست وزير دولت موقت
انتخاب می نمايد و می گويد بنا بر حق
شرعی قانونی ............شما را منصوب
می کنم و ضمن معرفی بازرگان می گويد
" ايشان واجب االتباع است ،ملت بايد از
او تبعيت کند .يک حکومت عادی نيست،
يک حکومت شرعی است ....مخالفت با

اين حکومت ،مخالفت با شرع است ....در
فقه اسالم ،قيام بر ضد حکومت الھی ،قيام
بر ضد خداست .قيام بر ضد خدا ،کفر
است).(٣
خمينی با سخنان خود ،دو مسئله را
روشن می سازد .اول اينکه وقتی می
گويد حق شرعی دارد ،يعنی واليت از آن
او است و چون خود را ولی فقيه می داند
و در تز واليت فقيه ،مردم مھجور و جزء
صغار ھستند و چون صغار حق تصميم
گيری ندارند ،ولی فقيه که ھم صاحب حق
شرعی است و ھم حق قانونی ،بجای آنان
تصميم خواھد گرفت و بر اين مبنا مردم
را در حرف و عمل از حق خود محروم
می کند و برای آنان قانون وضع می
نمايد .بر اين منوال ولی فقيه قدرت
تماميت خواھی ميشود که خود قانون گذار
و تعيين کننده حق می شود .و از اين
زاويه است که او آگاھانه می گويد بنا بر
حق شرعی و قانونی .....شما )بازرگان(
را بعنوان نخست وزير منصوب می کنم.
فردای آن روز ،بنی صدر به او انتقاد می
کند و خمينی پاسخ می دھد اين را بخاطر
دل قشريون گفتم ).(۴
بعد از تشکيل دولت موقت ،سرکوب و
کشت و کشتار شروع ميشوند و ارگان
ھای رسمی سرکوب و قتل و کشتار
تاسيس ميشود.
خلخالی ميگويد :حضرت امام با شناختی
که از روحيه انقالبيم داشتند عصر روز
 ۵٧/١١/٢۴اينجانب را به دفترشان
احضار و فرمودند" :اين حکم را به نام
شما نوشته ام" ) .(۵خمينی او را بعنوان
حاکم شرع تعيين می کند و به او دستور
می دھد تا اعدام را از سران رژيم پيشين
آغاز نمايد .خلخالی چند ساعت بعد يعنی
در سحرگاه روز بيست و پنجم بھمن
 ١٣۵٧چھارنفر از اميران ارتش
شاھنشاھی را در پشت بام مدرسه رفاه،
تيرباران می کند و به اين ترتيب موج
اعدامھای جمھوری اسالمی شروع
ميشود .متھمان رديف اول نصيری،
رييس سابق ساواک ،خسروداد ،فرمانده
ھوانيروز ،ناجی ،فرماندار نظامی اصفھان
و رحيمی ،فرماندار نظامی تھران و
آخرين رئيس شھربانی رژيم سابق را
میآورند .آنان قبل از اعدام در دادگاھی
در بسته در طی چند ساعت ،محکوم
ميشوند .حکم دادگاه برای خمينی ارسال
ميشود او موافقت می کند و حاکم شرع
چنين می خواند " بسم ﷲ المنتقم ...به
فرمان خدا ،به حکم دادگاه انقالب اسالمی
و با صحه نائب االمام خمينی ،ارتشبد
نعمتﷲ نصيری ...محکوم به اعدام به
صورت تيرباران است " .به دنبال
نصيری ،حکم بقيه خوانده میشود .آنھا
»مفسد فی االرض« شناخته شدهاند.
ھيچکدام باور نمی کردند که يک ساعت و
نيم ديگر در جھان نخواھند بود.شب قبل
از اين واقعه ،آقای خمينی ،آقايان بنی
صدر و بازرگان را که مخالف اعمال
خشونت و اعدام بودند را مامور می کند
تا نزد اميران ارتش بروند و از آنان
دلجوئی کنند و آنان را مطمئن سازند که
اعدام نمی شوند.اما ساعتی بعد خمينی
حکم اعدام آنان را تائيد می کند!.
بعد از اعدام چھار امير ارتش شاھنشاھی
از جمله ،سازمان مجاھدين خلق ،اعالميه
ای صادر کرد و اقدام خمينی را تبريک
گفت:
"به نام خدا و بنام خلق قھرمان ايران
مجاھد اعظم حضرت آيتﷲ خمينی!
مجاھدين خلق ايران و عموم فرزندان
انقالبی شما در اين ميھن ،با قلبی سرشار
از احترام ،فرمان قاطع شما را مبنی بر
محاکمه و مجازات فوری چھار تن از
عناصر جنايت کار و خيانت پيشه رژيم
پيشين دريافت داشتند .اين اقدام متھورانه
و انقالبی را که روشنايیبخش چشمان و
تسالی قلوب تمام مردم محروم اين
سرزمين به ويژه خانوادهھای داغدار

شھدا و شکنجهديدگان است ،به شما و
تمام مردم قھرمان کشورمان تبريک و
تھنيت میگوييم .باشد که ديگر در اين
کشور کسی به کشتار و شکنجه و آزار
مردم بیپناه و فرزندان پيشتاز آنان دست
نيابد.
حضرت آيتﷲ ،شما با اين فرمان انقالبی
پرتو ديگری از چھره راستين مکتب
توحيد و ايدئولوژی ما اسالم را به
جھانيان عرضه گرديد .لذا باز ھم
مشتاقانه اميدواريم که بدون کمترين توجه
به برخی پادرميانیھای شرکآميز
سازشکارانه و به گونهای ھرچه سريعتر،
داد اين خلق مظلوم و شکنجهديده ما تا
آخرين نفراز بقيه عناصر ضد انقالبی نيز
بازستانده شود.
وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون
زود است ستمکاران بدانند به کدامين
جايگاه روانند").(۶
دادگاه انقالب با پيشنھاد ابراھيم يزدی
وزيرخارجه دولت موقت تاسيس می شود.
آقای ابراھيم يزدی می گويد " دادگاه
انقالب را دولت تشکيل داد .من بعنوان
معاون نخست وزير در امور انقالب
طرحش را دادم .رفتم پيش آقای خمينی و
گفتم آقا انقالب شده ،مثل ھمه انقالب ھای
دنيا سينه ھای مردم پر از کينه و نفرت
است و ھر که را می گيرند ،می خواھند
بکشند .اگر در اين مقطع اجازه داده شود
که ھر کسی ،ھر کسی را بکشد...
ھيچکس نمی تواند جلويش را بگيرد...
آقای خمينی اين حرف را پذيرفت....
ايشان ،فقط يک شرط کرد ،گفت حکم را
حاکم شرع بدھد") .(٧
در جای ديگر ،آقای ابراھيم يزدی می
گويد " با پيشنھاد من ،رھبر انقالب با
تشکيل انقالب موافقت کردند و آقايان
صدر حاج سيد جوادی ،شھشھانی،
ھادوی و فتح ﷲ بنی صدر ،آئين نامه را
نوشتند) (٨و آقای ھادوی به عنوان
دادستان دادگاه انقالب ،آقای خلخالی و
ربانی شيرازی ھم به عنوان حاکم شرع
انتخاب شدند").(٩
آقای يزدی پيشنھاد می کند و خمينی که
در فکر سازماندھی سلسله روحانيت بود،
ايده را می پسندد و يکی از ستون پايه
ھای قدرت ،توسط دولت موقت بنا ميشود.
ستون پايه ای در خدمت استبداد و
بازسازی آن .دادگاه ھا و دادسراھائی که
از بدو تاسيس حاکم شرع اشان و
دادستان ھا يشان آخوندھا بودند .بدنبال
اعتراض ھای مکررآقايان بازرگان و بنی
صدر و برخی ديگر از شخصيت ھا ايرانی
و جھانی و ھمچنين سازمان ھای حقوق
بشری ،خمينی گفت" :چرا به ما اشکال
می کنند که شما چرا دژخيمان را می
کشيد؟ ما در عين حال که اينھا را مجرم
می دانيم و بايد فقط ھويت آنھا ثابت بشود
و بايد آنھا را ھمين که ھويتشان ثابت شد
کشت .نصيری ھمين که ھويتش ثابت شد
که نصيری است بايد کشت معذالک او را
چند روزی نگه داشتند محاکمه کردند و
اقرارات او را ثابت کردند و او را کشتند.
آيا جامعه حقوق بشر تصور نمی کند که
مجرم را بايد کشت برای حقوق بشر؟"
).(١٠
در دفاع از چنين سخنانی که بوی خشونت
و خون ريزی را به مشام انسان می
رساند سازمان مجاھدين خلق در پيروی
از خمينی می گويند" :پس از قيام خلق
ما ،دادگاه ھائی به نام دادگاه انقالب
اسالمی تشکيل شد .اين دادگاه ھا به
جرائم کسانی رسيدگی می کرد که به قول
امام نه متھم ،بلکه مجرم بودند .جرائم و
جناياتشان برای ھمه مردم روشن بود و
آن ھا از مدت ھا پيش در پيشگاه خلق به
جرم و جنايت ھای بسيار ،به مرگ
محکوم شده بودند .بنا براين صرف
محرزشدن ھويت آنان برای به جوخه
آتش سپردنشان کفايت می کرد .الزم بود
به کيفر رساندن اين جانيان با سرعت و
قاطعيت تمام انجام گيرد ،تا ضد انقالب را،

که ھنوز اميد خود را کامالً از دست نداده
بود ،از خيره سری منصرف سازد و
فرصت سر بلند کردن به وی ندھد")(١١
.رژيم جمھوری اسالمی با اعدام ھای در
بسته و غير انسانی پی در پی سران رژيم
سابق متولد ميشود و با تشکيل دادگاه
استالينی و تعيين خلخالی بعنوان حاکم
شرع و دادستان ھای مانند ھادوی ،محمد
محمدی گيالنی ،احمد آذری قمی و ...
نيروھای عقب مانده و واپس گرا آرام
ولی پيوسته رشد می کنند و قدم به قدم به
اشغال کشورمان می پردازد و اغلب
تحصيل کرده ھای سياسی ،به دفاع از
دادگاه ھای غير علنی انقالب و اعمال ضد
حقوق بشری و خشونت بار آنان مبادرت
می ورزند.
حزب توده که در سال ھای -١٣٣٠
 ١٣٣٢و بعد از انقالب  ١٣۵٧يکی از
جريانات فعال مايشاء بازسازی استبداد
بوده است ،در دفاع از دادگاه ھای انقالب
و بر عليه مخالفين اين دادگاه ھا چنين می
نويسد " آنان از اين که دادگاه ھای
انقالبی آئين نامه تصويب شده ندارند،
جريان دادگاه ھا علنی نيست ،متھمين
وکيل مدافع ندارند و غيره شکايت می
کردند .....بگذار بانگ رسای جنبش
انقالب ايران صدای اربابان جنايتکار رژيم
سابق را که از گلوی مدافعين دروغين
حقوق بشر بيرون می آيد خفه کند")
.(١٢
ھمين حزب در مقاله ديگری در دفاع از
جنايات خلخالی می نويسد" :رئيس دادگاه
ھای انقالب  ،اين بازوی توانا و کارای
انقالب به مردم نويد مھمی داد و به ضد
انقالب ھشداری جدی ،علی رغم توطئه
ھای خارجی و داخلی ،علی رغم اشک
ھای تمساح ،که به نام " حقوق بشر" و
" موازين قضا " توسط پايمال کنندگان
بی شرم اين حقوق و موازين به زمين
ريخته می شود ...،حضرت آيت ﷲ
خلخالی گفت که کار دادگاه ھای انقالب
ھمچنان ادامه خواھد يافت.(١٣) "...
حزب توده که حامی مدل دادگاه ھای
استالينی بوده است آنروز سيمای رفيق
استالين را در رفيق خمينی و خلخالی می
ديد و در حمايت از روند کارھای دادگاه ھا
انقالب خمينی ) دادگاه ھای استالينی( و
حاکمين شرع و خون ريزی آنان می
نويسد " دشمنان داخلی و خارجی
امپرياليسم و صھيونيسم و ايادی آن ھا،
موذيانه زير عنوان " اجرای عدالت و
دمکراسی" جريان کار دادگاه ھا راتخطئه
می کنند .آن ھا پروسه قانونی دادگاه ھای
دوران انقالب را با دادگاه ھای عادی به
عمد اشتباه می کنند و خواستار آنند که
پروسه عادی پيگرد و بازجوئی و محاکمه
در مورد اين خائنين و جنايتکاران انجام
شود .در حالی که ھمانطور که يک بار
امام خمينی گفت  :در مورد جنايتکار
شناخته شده ای چون نصيری ،رئيس
ساواک  ،فقط اثبات ھويت او کافی
است").(١۴
اين حزب که امروز مدعی دفاع از حقوق
بشر شده است در آن دوران برای دامن
زدن به جو خفقان و خشونت و در حمايت
از مستبدين و جنايتکاران نوظھور ،مردم
را دعوت می کند تا برخون ريزی مشتی
تبھکار که تبھکاران ديگری را پشت
درھای بسته و در عرض چند دقيقه
دادگاھی می کنند و می کشند صحه
بگذارند.
» اينک بايد از پيشگاه خلق قھرمان ايران
پرسيد :آيا به "حقوق بشر" و " صليب
سرخ" و ديگر نازکدالن جھانی اجازه می
دھيد اين جانيان و شھيد کشان را از
محکمه عدل اسالمی و از معرض حکم
امام خمينی ،که تبلور رحمت و قھر ملت
است ،نجات دھند؟«(١۵) .
چگونه ميشود چنين تشکيالت ضد بشری
را مدافع بشر و خشونت زدا دانست وقتی
از وامانده ترين عناصر جامعه حمايت می
کند؟ .آيا چنيين تفکر مستبدانه ای
بازسازی استبداد نميشود؟ آيا اين ھا
عمالً چه فرقی با ناجی ھا يا نصيری ھا
می توانند داشته باشند؟ چگونه ميشود
خود را انسان ناميد و يک انسان ديگر را
حتی جنايت کارترين آنرا از حقوق انسانی
اش که برخوردار بودن ازيک وکيل و
محاکمه در دادگاه علنی است منع نمائيم و
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بعد خود را انسان بناميم؟ .اين ھم آن
ذھنيت و نگاھی است که در بازسازی
استبداد نقش داشته است و موضوع اين
مقاالت می باشد و در آينده نشان خواھم
داد اين ذھنيت ھنوز در اکثر ھمين تحصيل
کرده ھا و مدافعين باصطالح دمکراسی به
نوع ديگری يافت می شود.
ھدف نگارنده دفاع از عدم خشونت و
حقوق شھروندی و فرديت جسمی انسان
ھا است و نه دفاع از اعمال و ذھن آنان.
اکنون ھدف اينست تا نشان دھم آبشخور
قتلھا تا کنون بويژه قتل عام ھای سال
ھای  ۶٠تا  ۶۴که در آنھا چھار ھزار
نفر از ھموطنان ما به جوخه ھای اعدام
سپرده شدند و به خاک و خون غلطيدند و
ھمچنين آبشخور کشتار تابستان  ١٣۶٧تا
به امروز که مافيای نظامی -مالی سپاه
پاسداران و تنی چند از اراذل و اوباش
واقعی بر ايرانيان حکومت می کنند ،در
ھمان خشونت ھای اول انقالب نھفته است
که بسياری از تحصيل کرده ھا و
سياسيون ايران مدافع آن بوده اند .زيرا
آنان بجای راه انداختن سازمانھای
دمکراتيک و مدنی جھت برپائی جامعه ای
مدنی و تبليغ و اشاعه فرھنگ آزادی و
استقالل جھت رسيدن به دمکراسی و دفاع
از حقوق ذاتی انسانھا و حقوق مدنی
آنان ،با روحانيت مرتجع و سنگدل ھم
صدا شدند و با طرح شعارھای خشونت
آميز ،خشونت را بجای آزادی در جامعه
نھادينه کردند و رواج دادند.
از اين طريق است که ھم می توانيم
کاستی ھای گذشته را برای ادامه تجربه و
تجربه اندوزی بررسی کنيم و ھم سھم و
مسئوليت خود و نيرو ھای سياسی و
تحصيل کرده ،چه مذھبی و چه غير
مذھبی ،چه چپ و چه راست در به ثبات
رساندن رژيمی بس عقب افتاده و ھولناک
را روشن سازيم بدون اينکه بخواھيم
چشم ھايمان را بر روی چشم ھای خون
آشامی چون خمينی و ياران ديروزيش که
امروز به اصالح طلبان و اصول گريان
تبديل شده اند ببنديم .و يا چنان نتيجه
گيری کنيم که اصالح طلبان امروز را با
اصول گرايان ھم وزن بدانيم و آنان را با
امثال مصباح يزدی ،جنتی ،محمد يزدی،
خزعلی و ديگر اوباشان حاکم مقايسه
کنيم.
آيا تحصيلکرده ھا و سياسيون ما که
ھمراه با بخشی از مردم ،بعد از انقالب
فرياد اعدام بايد گردد وانتقام انتقام را سر
می دادند ھر کدام بنوعی و به نوبه خود
رل جاده صاف کن استبداد نداشته اند؟ آيا
آنان با دفاع از خمينی ،خلخالی ،آذری
قمی ،جنتی ،ھادوی ،محمدی گيالنی و...
سکوت رضايت مندشان از اعمال خشونت
آميز و ضد بشری شان در چند ماھه اوليه
بعد از انقالب در ايجاد ستون پايه ھای
استبداد نقش نداشته اند؟ .بدون آنکه
بخواھم مبارزات و مخالفت ھا و تالش
ھای ضد ديکتاتوری قبلی و بعدی اين
نيروھا را بر عليه نظام شاھنشاھی و
واليت فقيه خمينی نا ديده بگيرم و آنان را
نفی کنم .گفتن نقصان ھا و نقاط صعف
ھرگز بدين منظور نيست که نقاط مثبت و
دردھا و رنج ھای بعدی را فراموش کنيم.
ولی بايد اذعان داشت که اين افراد بخشی
در ابتدای رژيم جمھوری اسالمی و بخش
ديگری بنام اصالح طلبان و حاميانشان
چه در داخل و چه در خارج کشور تا
ساليان دراز در استقرار نظام خمينی و
بازسازی استبداد فراگير آن نقش بسزائی
داشته اند که با ھيچ استدالل و بھانه ای
نمی توانند آنرا رنگ آميزی کنند.
" اين پاسدارانی که شما در اين لباس می
بينيد ،خدا می داند که يا دکترند ،يا
مھندس يا ديپلمه ھستند ،شما با اين ھا
صحبت کنيد ببينيد ،اخالقشان چطور
است ،اين ھا حقوق نمی گيرند و فقط به
خاطر اسالم است که به اين لباس در آمده
اند") .(١۶به گذشته اصول گرايان و
اصالح طلبان ) مجاھدين انقالب اسالمی و
حزب مشارکت اسالمی و نيز برخی ديگر
از حاميان ديروزی نظام واليت مطلقه
فقيه( نگاه کنيد تا صحت گفتار خلخالی
روشن شود.
در زمانيکه شادروان بازرگان و برخی از
اعضاء دولتش بطور آشکار و پنھان
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)(3
مخالفت خود را با اعمال خلخالی
واعدامھای بی رويه او اعالم می کردند و
بنی صدر علنا ً اعمال جنايتکارانه خلخالی
را محکوم می کرد و بقول خلخالی " بنی
صدر دست بردار نبود و در ھر فرصتی،
اينجا و آنجا ،پشت سر ما حرف ميزد ،او
از ھمان اول می گفت که :خلخالی قاتل
است ،نه قاطع! ")  .(١٧نيروھای چپ
کمونيستی و مذھبی و ديگر تحصيکرده
ھای ايران از دادگاه ھای انقالب و حاکمين
شرع آن پشتيبانی می کردند).(١٨
سازمان انقالبی می نويسد" :از دو ھفته
پيش سرکوب ضد انقالب به طور وسيع و
پيگيری آغاز گشته است ....سازمان ما از
اين مواضع راستين و سرکوب ضد انقالب
به وسيله دادگاه ھای انقالب اسالمی
پشتيبانی کامل نموده و محاکمه و نابودی
کليه خائنين به ميھن و خلق و کليه کسانی
که دستشان به خون ملت آغشته است را
قدمی در ادامه و تحکيم انقالب می
داند").(١٩
سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر
که رسيدن به دمکراسی را از طريق
ديکتاتوری پرولتاريا ميسر می دانست،
عليرغم علم کردن پرچم سرخ و عليرغم
اينکه بدرستی در ھمين شماره  ٣نشريه
شان از تعرض به آزادی ھا سخن می
گويد و تعطيلی قريب الوقوع نشريات
بويژه روزنامه آيندگان را ھشدار می دھد.
از آنجائيکه تفکرش آغشته به خشونت
است ،طبعا ً بدون آينده نگری از دادگاه
ھای انقالب و اعدام ھائی که توسط
خمينی و يارانش صورت می گيرد حمايت
می نمايد " .يک بار ديگر شعله ھای
خضم مقدس خلق در دادگاه ھای انقالب
تجلی يافت و جاسوسان و جنايتکاران
ديگری را در کام خود فرو کشيد.
روبھکان و فرو مايگانی که تا ديروز به
چپاول و غارت و خيانت به توده ھای
رنجديده خلق ما مشغول بودند و با
تبختری فرعونی فرمان می راندند ،چه
نفرت انگيز و تھوع آور در پيشگاه خلق
به عجز و البه در افتادند و برای ادامه
زندگی ننگين خود به التماس و استغاثه
دست يازيدند .و چه کوردل و احمقند اينان
که می پندارند خلق ،خون شھيدانش را و
رنج و مشقت ساليان دراز دوران اختناق
را به ھمين سادگی فراموش می کند و
تسليم تضرع و زاری اين خائنين و
جنايکاران که دستشان تا مرفق به خون
عزيزانش آغشته است ،می شود .و چه
کوردل تر و احمق ترند اربابان اين
سفلگان که در غرب و اسرائيل جنجال راه
می اندازند و برای " حقوق بشر" اشک
از ديدگان کثيف خود فرو می ريزند و
برای "بشر" ھای زالو صفتی چون
القانيان ،اظھار تاثر و تاسف می کنند تا
شايد که در اراده خلق داير بر معدوم
ساختن خائنين به خود ،خللی ايجاد شود و
مدافعين و عاملين برای آنان بازپس ماند،
تا از منافع استثمارگرانه آن ھا پاسداری
کنند".(٢٠) .
يکی از دادگاه ھای پر سرو صدای آن
دوران دادگاه ھويدا بود .عليرغم مخالفت
ابراھيم يزدی  ،صدر حاج سيد جوادی،
بازرگان ،مبشری  ،بنی صدرو تنی چند از
"باصطالح ليبرال ھای آن دوران" ،
بخشی از نيروھايی تحصيل کرده و
سياسی ،از اعدام ھويدا در دادگاھی در
بسته توسط خمينی و حاکم شرع اش
خلخالی به وجد آمدند و بطور مستقيم و
غير مستقيم به ستايش آن پرداختند.

مبشری و بنی صدر ،چون می دانستند
فرمانده اصلی خلخالی ،خمينی است ھر
دو با ھلی کوپتر به قم پرواز کردند و به
خمينی اصرار می ورزيدند الاقل دادگاه
ھويدا را علنی کنيد" .آيت ﷲ خمينی
زير بار نرفت .می گفت اين جنايتکاران
مستحق دادگاه نيستند .ولی پس از چندی،
دست کم به ظاھر ،متقاعد شد .به بنی
صدر و مبشری دستور داد که به تھران
بازگردند و کار تدارک دادگاه علنی ھويدا
را بيآغازند .ديدار اين سه نفر در قم تا
نزديک غروب به طول می انجامد.
مبشری تصميم گرفت روز بعد به ديدار
ھويدا برود و او را در جريان اين
تصميمات تازه بگذارد .اما به رغم اين
قول و قرارھا ،به رغم وعده و وعيدھای
آيت ﷲ خمينی ،روز بعد از مالقاتش با
بنی صدر و مبشری ،دستور قتل ھويدا را
صادر می کند و حدود ساعت سه بعد از
ظھر ،ھويدا را وارد دادگاه )دربسته(
خلخالی کردند )".(٢١
بعد از يک دادگاه فرمايشی ،وقتی ھويدا
در حياط دادگاه بود ،دو تير از پشت سر
او ،توسط ھادی غفاری به گردن ھويدا
شليک ميشود " .رو حانيون تندرو ،به
رھبری خمينی ،به اين نتيجه رسيدند که
برپائی يک دادگاه علنی به ضررشان تمام
خواھد شد"(٢٢ ) .
البته اين دستور بفرمان خمينی صورت
گرفت چون خلخالی بارھا اعالم می کرد
که من فرمان امام را انجام می دھم ،ھر
چه کردم ،به فرمان مقدس امام بود ،فقط
آن چه را که او می خواست می کردم.
"امام ،حکومت و قضاوت شرعيه را به
اينجانب محول فرمود تا طبق ضوابط
شرعی ،مجرمين طاغوتی را محاکمه و به
جزای اعمالشان برسانم )".(٢٣
بنی صدر می گويد" :ھيچ کس جز خمينی
قدرت نداشت در مورد دادگاه ھويدا
تصميمی بگيرد) ".(٢۴
در ٢٣فروردين  ،١٣۵٨پنچ روز بعد از
اصابت دو تير ھادی غفاری به گردن
ھويدا ،سازمان چريکھای فدائی خلق در
نفی حقو ق بشر وعفو عمومی و تبليغ
خشونت و انتقام گيری مرگ بار به
تشويق چنين فجايعی ھمت می گمارد و
ھمچون بخش اعظم سياسيون و تحصيل
کرده ھای وطنی ،به ستايش انتقام گيری
می پردازد و می نويسند" :آغاز
محاکمات ضد انقالبيون ،به دستور امام
خمينی و ادامه آن علی رغم زمزمه ھای
سازشکارانه " عفو عمومی" بار ديگر
قاطعيت امام را در پشتيبانی اصولی از
خواست به حق مردم و گروه ھای مبارزی
که خواستار مجازات مزدوران بودند،
نشان داد .اعدام انقالبی جنايتکاران و سر
سپردگان به امپرياليسم از تجديد سازمان
اين عناصر ضد مردمی جلوگيری کرده و
عامل مھمی در راه تحکيم حفظ
دستآوردھای انقالب است)."(٢۵
چپ ھای مارکسيستی و مذھبی عالوه
براينکه به شيوه وحشيانه اعدام ھا
اعتراضی نکردند بلکه اين خشونت
انقالبی را ھمچون قشريون مذھبی
ستايش می کردن و فرياد می زدند
قاطعانه عمل کنيد.
سازمان مجاھدين خلق نوشتند" :مثالً بعد
از آن که خيانت يھوديان اطراف مدينه
ھنگام محاصره شھر به وسيله مشرکان
مکه در جنگ احزاب مسجل شد ،و بعد از
آن که مسلمانان توانستند در برابر
مھاجمين پايداری کنند و آنھا را بتارانند،
پيغمبر متوجه اين ھم پيمانان خائن و
ميثاق شکن شد و در يک يورش ،آنان را
دستگير و به طوری که مشھور است
ھفتصد نفر از ايشان را در يک روز اعدام
کرد .شايد اين عمل خشن و قساوت بار به
نظر برسد ،چه بسا بسياری از اين افراد
که اعدام شدند دراين خيانت و پيمان
شکنی سھم و نقش مستقيم نداشتند ،اما
آن جا که آينده يک مکتب ،سرنوشت يک
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انقالب و منافع يک خلق مطرح است ،بايد
قاطعانه عمل کرد .و چشم بر اين ترديدھا
بست .چون ھر گونه مماشات با جريانی
که در صورت توفيق ،انقالب را نابود
خواھد کرد ،مار در آستين پروردن است.
)"(٢۶
خمينی دو ھفته بعد در  ٢٧مرداد ۵٨
برای سرکوب مردم کردستان اتفاقا ً دست
روی ھمين مورد گذاشت و گفت" :اعالم
می کنم به اين قشرھای فاسد در سراسر
ايران که اگر سر جای خود ننشينند ،ما به
طور انقالبی با آن ھا عمل می کنيم.
موالی ما اميرالمومنين ...در برابر
مستکبرين و کسانی که توطئه می کردند
شمشير را می کشيد و ھفتصد نفر را در
يک روز چنان که نقل می کنند از يھوديان
بنی قريظه که نظير اسرائيلی ھا بودند و
شايد اين ھا از نسل آن ھا باشند ،از دم
شمشير می گذراند .ما نمی خواھيم در
ايران ،در دنيای اسالم و در خارج کشور،
وجاھت پيدا کنيم .ما می خواھيم به امر
خدا عمل کنيم و خواھيم کرد " .اشداء
علی الکفار و رحماء بينھم )."(٢٧
برای ريشه يابی بازسازی استبداد بعد از
انقالب  ۵٧مجبوريم به بازگو کردن
مواضع سياسی نيرو ھائی به پردازيم که
بعد از انقالب بعنوان بخشی از نيروھای
محرکه ،بازيگران آن دوران به حساب می
آمده اند تا قادرباشيم فرديت ذھنی و
مسئوليت اخالقی آنان را باز خوانی کنيم.
متاسفانه بايد گفت که مبلغين و مجريان
خشونت ،خود روزی مبتال به خشونت می
شوند ،زيرا خشونت خشونت می آورد.
خشونت بکار گرفته شده بر عليه سران
رژيم شاه ،خود مديون خشونتی است که
آنان به مدت  ۵٧سال بر عليه مردم ايران
بکار بردند .اگر آنان جامعه ايران را با
اصول جوامع پيشرفته رشد می دادند و
يک جامعه مدنی را در ايران بنا می
ساختند ھرگز گرفتار ددمنشان خونخواری
چون خمينی و يارانش نمی شدند .خشونت
بکار گرفته شده بر عليه نيروھای مترقی
و سياسيون ايران در سالھای  ۶۴ -۶٠و
سال  ۶٧نطفه اش در ھمان دوران اول
انقالب بسته شد و ريشه اش را در آن
زمان بايد جستجو کرد که بسياری از
تحصيل کرده ھای ايرانی بويژه رھبران
گروه ھا و سازمان ھا سياسی که درک
ونگرش درستی از آزادی و فرھنگ
آزادی نداشتند ،خود مبتال به خشونتی
شدند که در مقابلش سکوت اختيار کردند
و حامی و مبلغ آن بودند و ھيچگاه فکر
نمی کردند روزی خلخالی در مورد آنان
بگويد " :به پاسداران و ارتش گفته ايم:
ھر کس بخواھد تظاھرات کند ،با او طبق
مقررات رفتارکنند ،ما ديگر نمی توانيم
ببينيم کسانی در ميان ما عليه ملت ما و
عليه دين ما فعاليت داشته باشد .ملتی که
شاه را با آن عظمتش شکست داد ،در آن
واحد ،می تواند جوجه دمکرات ھای
وابسته و اين جوجه کمونيست ھا را سر
جايشان بنشاند! .اين ھا آب به آسياب
صھيونيسم می ريختند)."(٢٨
سنت بد کز شه اول بزاد اين شه ديگر
قدم در وی نھاد و چنين تشکيل شد دادگاه
ھای انقالب و دادسراھای انقالب اسالمی،
اولين ستون پايه استبداد مذھبی بعد از
انقالب در ايران.
در نوشته آينده ،چگونگی تشکيل سپاه
پاسداران دومين ستون پايه استبداد و
برخورد نيروھای سياسی و تحصيل کرده
به آن را بازگو خواھم کرد تا بازھم بتوانم
به فرديت ذھنی و مسئوليت اخالقی عوامل
و بازسازان اصلی استبداد که امروز لباس
اصالح طلب و اصول گرا به تن کرده اند
به پردازم و نشان دھم چگونه دوران
طالئی امام خمينی شان شکل گرفت.
سرافراز و پيروز باشيد
Fa_rastgou@yahoo.com
(١

http://asrenou.net/php/view.php?objnr=8
998
(٢درس تجربه ،ابوالحسن بنی صدر،
صحيفه نور جلد  ، ۴تاريخ سياسی
معاصرج  ٢از سيد جالل الدين مدنی ،از
کتاب گروگانگيری و جانشينان انقالب از
محمد جعفری
 (٣کيھان  ١٧بھمن ١٣۵٧
(۴
http://www.youtube.com/watch
?v=XxGwUWMmx2U
 (۵ايام انزوا خاطرات خلخالی ،بقلم
خلخالی صفحه ١٩٣
(۶اطالعات  ٢۵بھمن ١٣۵٧
 (٧سقوط دولت بازرگان ،به کوشش دکتر
غالمعلی صفاريان -مھندس فرامرز معتمد
دزفولی ،از کتاب گروگانگيری و
جانشينان انقالب ،محمد جعفری
 (٨اين آئين نامه ٢ ،ماه بعد از شروع
اعدامھا جھت حقوق زندانيان نوشته شد
که ھيچگاه عملی نشد.
(٩
mizannews.com/archives/00108
 ، 5.htm#moreتجربه اندوزی از
تاريخ ،ايرج مصداقی
 (١٠سخنرانی  ١٣۵٨/١ /١٢صحيفه
نور جلد پنجم ،از کتاب گروگانگيری.......
 ،محمد جعفری
 (١١مقاله دادگاه خلق ،قدمی در راه
حاکميت مردم بر سر نوشت خود ،مجاھد
شماره  ٣پانزده مرداد  ،۵٨ازتجربه
اندوزی از تاريخ ،ايرج مصداقی
 (١٢سر مقاله درود بر دادگاه ھای
انقالبی :نشريه مردم ،دوره ھفتم ،سال
اول شماره  ۵چھارشنبه  ٢٢فروردين
 ،۵٨از تجربه اندوزی .....ايرج مصداقی
 (١٣سر مقاله برنده باد تصميمات دادگاه
ھای انقالب ،تبلور خشم و آگاھی توده ھا
نشريه مردم ،دوره ھفتم ،سال اول شماره
 ١۴چھارشنبه  ٢۶ارديبھشت  ،۵٨از
تجربه اندوزی  ...ايرج مصداقی
 (١۴پيام دادگاه انقالب ،يک پرسش
قاطع ،يک پاسخ قاطع ،نشريه مردم
دوره ٧شماره  ١٧پنجشنبه  ٣خرداد ۵٨
 (١۵دادگاه ھای انقالب را بايد پشتيبانی
کرد نه تخطئه! نشريه مردم ،دوره ،٧
سال اول  ٢٩ارديبھشت  ،۵٨از تجربه
اندوزی  ...ايرج مصداقی
 (١۶خاطرات خلخالی از خلخالی
 (١٧ھمانجا صفحه ٣۵٠
 (١٨سازمان انقالبی شاخه ای از سازمان
انقالبی حزب توده بود که به ھمراه چندين
گرده ديگر حزب رنجبران را تشکيل دادند
 (١٩مقاله احکام دادگاه ھای انقالبی بر
حق است ،نشريه رنجبر ارگان مرکزی
سازمان انقالبی ،ارديبھشت  ،۵٨از
تجربه اندوزی ...ايرج مصداقی
 (٢٠پيکار نشريه سازمان پيکار در راه
آزادی طبقه کارگر شماره  ،٣دوشنبه ٢۴
ارديبھشت ١٣۵٨
 (٢١معمای ھويدا ،عباس ميالنی ص
۴۴٧ – ۴۴۶
 (٢٢ھمانجا ص ۴۴٧
 (٢٣خاطرات خاخالی از خلخالی ص
٣۵١
 (٢۴معمای ھويدا ،عباس ميالنی ،ص
۴۴٧
 (٢۵محاکمه و اعدام مزدوران نشانه ای
از قدرت انقالبی توده ھاست ،نشريه کار
شماره  ،۶از تجربه اندوزی...ايرج
مصداقی
(٢۶دادگاه خلق در راه حاکميت مردم بر
سرنوشت خود ،مجاھد شماره  ٣ص ٧
پانزده مرداد  ،۵٨از تجربه  ....ايرج
مصداقی
 (٢٧روزنامه کيھان  ٢٧مرداد  ١٣۵٨از
تجربه اندوزی  ....ايرج مصداقی
 (٢٨ايام انزوا خاطرات خلخالی از
خلخالی ص ١٢٧

رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز
ﺑﻪ......
نازيھا مخالفين خود را ابتدا در پشت
درھای بستۀ بازداشتگاھھای خويش،
مخفف
K
Z.
به
مشھور
Konzentration Lagerسر به نيست
ميکردند .سپس در روزنامه ھا ،مجالت و
راديوھای خويش به آنھا تھمتھائی از
قبيل ھمجنس باز بودن ،رشوه گير و
رشوه خوار بودن ،دزد و متجاوز و غيره
نسبت ميدادند .در واقع نازيھا کوچکترين
اشاره ای به اين امر که آنھا مخالفين
سياسی و عقيدتی آنھا بودند ،نميکردند.
بعضی مواقع نيز برای مخالفين خود
دادگاھھای نمايشی علنی ترتيب ميدادند.
در اين "دادگاھھا" نيز تماشاچيان که
ھمگی عضو حزب نازيھا بودند ،با
"مزاحھای" ساديستی و ابلھانه خود،
مخالفين نظام فاشيستی را در مالء عام
دست انداخته و استھزاء ميکردند .برای
مثال در دادگاھی که برای اعضاء "توطئۀ
جوالی ) ،"١٩۴۴عملياتی قھرمانی که
در آن نظاميان وطندوست آلمانی با بمب
گذاری قصد کشتن و نابود کردن شخص
ھيتلر را داشتند .زيرا که می ديدند جنگی
را که ھيتلر ادامه ميدھد ،حاصلش نابودی
تمامی ميھنشان خواھد شد .ھيتلر ولی از
اين سوء قصد جان سالم بدر برد ،جنگ
ابلھانۀ خود را ادامه داد و مليونھا انسان
بيگناه ديگر را قربانی حماقتھای رژيم
خويش گردانيد (.تشکيل دادند .در اين
دادگاه به متھم شماره يک ،مارشال
Erwin von witzlebenاجازۀ بستن
کمربند به شلوارش را نداده بودند .او که
بھنگام حبس و شکنجه مقدار زيادی از
وزن بدن خود را از دست داده بود ،ھر
زمان که احساسات بر او غلبه ميکردند و
از روی صندلی خود بلند ميشد تا از خود
و ديگران دفاع کند و جنايات نازيھا را
افشاء نمايد ،شلوارش از پايش در ميآمد.
حاضران در دادگاه که ھمگی نازی و
فاشيست بودند ،يکصدا و بلند ،قاه قاه به
او می خنديدند .نازيھا از اين صحنه ھای
رقت انگيز غير انسانی فيلم برداری نيز
ميکردند و اينجا و آنجا آنرا نشان ديگران
ميدادند .اين فيلم ھا ھنوز در آرشيو
تلويزيون دولتی آلمان موجود است و
شاھدی است تاريخی بر جنايات نظام
توتاليتر ھيتلری.
و اما در نظام واليت مطلقه فقيه ،رفتار با
مخالفين اين نظام ملغمه ای از روشھای
استالينی و ھيتلری ،ولی بسيار زشتر و
وقيحانه تر از آنھا است .چرا که اين رفتار
غير انسانی را آمران و عامالن اين نظام،
بنام دين اسالم و خدای "رحمان و رحيم"
او انجام ميدھند .يعنی در کنار آن ظلم
عظيمی که به قربانيان رژيم اعمال
ميشود ،احساسات انسانی و دينی مليونھا
مسلمان و يا ھر انسان آزادۀ ديگری را
شديداً جريحه دار ميکنند .جناياتی باور
نکردنی و غيره قابل تصور بدست و
دستور "روحانيان" و غيره روحانيان،
ولی در خدمت "دين" صورت ميگيرند.
خوانندگان گرامی اين سطور بطور يقين
در مورد ددمنشيھا ،شکنجه ھا ،تجاوزات
جنسی در زندانھا ،اعدمھای دسته جمعی
 ،ترورھا در داخل و خارج از ايران ،و
ديگر جنايات رژيم واليت مطلقه فقيه
خمينی و خامنه ای باندازۀ کافی خوانده،
شنيده و يا خود بچشم خويش ديده و يا با
تن و روح خود آنھا را تجربه کرده اند .در
اينجا نيازی به تکرار آنھا نمی بينم .ولی
در نوشتۀ بعدی از ديد روانشناسی به اين
امر مھم خواھم پرداخت :که آيا اين
ددمنشيھا از روی "عقيده و ايمان" عده
ای "مسلمان معتقد ،ولی تندرو و
متعصب" صورت ميگيرند؟
فھرست منابع و مأخذھا:
)1انقالب اسالمی در ھجرت ،شماره
 ، ٧۴٣از  ٢۶بھمن تا  ٩اسفند ،سرمقالۀ
"از  ٢٢بھمن تا  ٢٢بھمن" بقلم:
ابوالحسن بنی صدر
2) R. Waelder:
Authoritarianismand
Totalitarianism, Psychological
Comments on Problem of
Power, Psychoanalysis and
Culture: New York 1951, S.
185-195
)3ابوالحسن بنی صدر :حقوق بشر در
اسالم ١٩ ،خرداد  ،١٣۶٨انتشارات
انقالب اسالمی
 4) Alexander Weisberg(Ybulski, Sabbath. Frankfurt
)a.M. 1951
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ﺳــﻴﺮ ﺗﺒــﺪﻳﻞ ﺳــﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻴـﺎﻳﻲ
ﻣـــﺎﻟﻲ -ﻧﻈـــﺎﻣﻲ در
ﻃﻮل 3دﻫﻪ )(1
و...به کمک آقای خمينی در پايه ريزی
استبداد جديد آمد .به ھمين منظور ،سپاه
پاسدارانی تشکيل شد که در واقع برای
مقابله و محدود کردن اختيارات ارتش که
مسئوليت اصلی حفظ مرزھای کشور را
در قبال حمالت قدرتھای خارجی به عھده
داشت ،شکل گرفت .ارتشی که توسط
اعضای حزب جمھوری که در مقامات
حساس جای گرفته بودند و اقدامات ايذايی
آن از جمله اخراج وسيع پرسنل مجرب
نظامی ارتش ،و نيز فلج ساختن توان
نظامی آن ،شيرازه آن را در آستانه حمله
عراق به ايران از ھم پاشانده بود.
سپاه پاسداران اگر چه در ابتدا بنا بود در
امور سياسی  -اقتصادی دخالت داده
نشود ،اما از آنجا که ساز و کار قدرت بر
اين اصل صورت می گيرد که کانونھای
قدرت بطور روز افزون بر دامنه اقتدار
خود بی افزايند ،سپاه پاسداران نيزکه
فلسفه تشکيلش حفظ قدرت استبداد جديد
بود ،از اين امر مستثنی نبود و بدينسان
مالحظه می کنيم که سپاه پاسداران به
غير از دوره کوتاه  ۶ماه اول جنگ عراق
با ايران ،که فرماندھی کل قوا بر عھده
آقای بنی صدر بود و وی آگاھانه از زياده
طلبی ھای سپاه که تخصص اداره دفاع از
کشو را نداشت جلوگيری بعمل می آورد،
از فرصت جنگ خصوصا از زمانی که
ھاشمی رفسنجانی به فرماندھی کل قوا از
طرف خمينی منصوب شد ،استفاده کرد تا
با پس زدن ارتش ،خود را ھمه کاره
ميدانھای جنگ جلوه دھد .در ھمين رابطه
با استناد به کتاب خاطرات رفسنجانی )
عبور از بحران صفحات  ١۵٠تا ( ١۶۴
بعد از آنکه سپاه در کودتای سال ١٣۶٠
بر عليه اولين منتخب آزاد ملت شرکت
کرد ،در سال  ١٣۶١شورای دفاع ملی به
انحصار ارتش در مورد تعمير و توليد
سالح در کشور پايان داد و از آن تاريخ به
بعد ،سپاه پاسداران توانست صنايع نظامی
خود را به راه اندازد )*.جھت مالحظه
نبوغ وزير سپاه در دو کابينه آقای مير
حسين موسوی )حاج محسن رفيق
دوست( در امر موشک سازی به پاورقی
مراجعه کنيد ( در حاليکه سپاه با استفاده
از فضای جنگ به نيرو ھای پنج گانه
زمينی ،ھوايی ،دريايی نيز مجھز شد و
عمال در مقابل ارتش قد علم کرد ،با
شکستھای مفتضح در برخی از
عملياتھای نظامی ،نظام واليت فقيه
مجبور شد جنگ را با خفتی تمام و با
نوشاندن جام زھر به خمينی پايان دھد.
پس از فوت آقای خمينی ،سپاه در دوره
"رھبری "آقای خامنه ای در پی کسب
قدرت و اقتدار سياسی شد و بالفاصله بعد
از جنگ و به کمک دولت آقای
رفسنجانی در پی دستيازی به نھادھای
اقتصادی بر آمد.
شايان توجه است که با مالحظه گسترش
فعاليتھای اقتصادی سپاه و دستيازی
مافيای نظامی و مالی بر اقتصاد ايران
خصوصا در دھه اخير نبايستی اين خطا را
مرتکب شدکه گمان بريم اين تجاوز و
سيطره بر اقتصاد ايران تنھا در دوره
احمدی نژاد رخ داده است .بلکه استيالی
مافيای نظامی  -مالی خصوصا سپاه
پاسداران بر اقتصاد ايران در دو دوره
رياست جمھوری آقايان ھاشمی
رفسنجانی و خاتمی زمينه سازی و بال و
پر داده شد.
ھاشمی رفسنجانی که باند مافيای خودش
را با استفاده از برنامه خصوصی سازی
که درواقع »از آن خود سازی« بود فربه
ميکرد ،رانت خواری را وسعت بخشيد و

ضمن تخصيص اعتبارات مالی ھنگفت
برای تقويت بنيه نظامی سپاه و واگذاری
شرکت ھای دولتی به مديران دولتی و
سپاه و با در اختيار قرار دادن وام ھای
دراز مدت وکم بھره بدانھا و نيز با
استفاده از انحصار اطالعاتی و تخصيص
مجوزاجرای پروژه ھای بزرگی مثل سد
کرخه و اتوبان ساوه آنھم بدون تشريفات
مناقصه وبدون کنترل و حسابرسی به
فرماندھان سپاه و ھمچنين اعطای مجوز
احداث اسکله ھا و بندرگاه ھای مخفی و
مخصوص سپاه ،برای صدور و ورود
کاالھای تجاری بدون کنترل گمرکی دولت،
سھم عمده ای در مسلط کردن نظاميان
سپاه بر اقتصاد کشور داشت .واگذاری ھا
به بنيادھايی صورت گرفت و می گيرد که
تحت نظر سپاه اداره می شوند .من باب
نمونه بنياد تعاون سپاه )تاسيس شده در
سال  ،(١٣۶٧موسسه صندوق پس انداز
و قرض الحسنه انصار المجاھدين
)موسسه مالی اعتباری انصار( وابسته به
اين بنياد و شرکت توسعه سرمايه گذاری
از اين جمله اند.
ھمچنين در دوران رياست جمھوری
آقای خاتمی يعنی در دوران به اصطالح
"اصالحات" که مدعی بود در صدد ايجاد
اصالحاتی در جھت افزايش حقوق مردم
است مالحظه می کنيم که اين اصالحات
آنھم در يک نظام استبدادی تنھا در جھت
گسترش اختيارات "رھبری" نظام و
مافيای تحت االمر او می توانست صورت
گيرد ھمانگونه که واقعيات بيانگر اين
امرند .در واقع سپاه پاسداران دامنۀ نفوذ
خود را به صنايع پر سود نفت و گاز در
اين دوران گسترش داد .به اقرار فرمانده
وقت سپاه در کنفرانس مطبوعاتی )
بازتاب  ٩مھر  ( ١٣٨٢سپاه پاسداران از
سال پايان جنگ تا سال ١٣٨٢اجرای
بيش از  ١٣٠٠پروژه اقتصادی را بعھده
داشته است .از سال  ،١٣۶٨با پايان
سپاه پاسداران ”قرارگاه
جنگ،که
بازسازی خاتم النبيا“ را با فرماندھی
محسن رضايی) از سال  ۶٠تا سال ٧۶
فرمانده سپاه بود( و به دستور خامنهای
تاسيس کرد ،استيالی سپاه بر پروژه ھای
اقتصادی آغاز گرديد .به پورتال اين قرار
گاه ) که در خارج به قرب معروف است(
http://khatam.comکه مراجعه می
کنيم مالحظه می کنيم که در معرفی اين
قرار گاه آمده است :
قرار گاه قرب با بھره گيري از ده ھا گروه
اجرايي و شركت ھاي تابعه و ھمكار تا
كنون تعداد  ١٨٣۶پروژه در رشته ھاي
تخصصي نظير سد وبندر ،شبكه آبياري و
زھكشي ،ابنيه مسكوني و اداري ،راه و
ابنيه ،تونل و سازه ھاي زير زميني ،بندر
و سازه ھاي دريايي ،خدمات مھندسي،
تاسيسات نفت-گاز و پتروشيمي ،مخازن و
تصفيه خانه ،سازه ھاي فلزي ،خدمات
صنعتي ،حمل و نقل ،خطوط انتقال )نفت،
گاز ،آب و فاضالب ( ،سازھا و شناورھا،
معدن و كشاورزي را به اتمام رسانيده و
تعداد  ٢٨٨پروژه ديگر را ھم در دست
اجرا دارد.
فھرست برخی از پروژه ھای در دست
اجرا و يا خاتمه يافته تنھا يک قرارگاه
سپاه پاسدارن) قرب -خاتم االنبياء( که از
ساخت اسلحه سازی تا ساخت بندرپترو
شيمی پارس و سد کرخه تا زنبور داری
گسترش دارد ،خبر از ميزان وسعت و
ابعاد انحصار اقتصاد ايران در يک نھاد
نظامی مافيايی می دھد*** .
در يازدھم ماه ژوئن  ٢٠٠٣برابر با ٢١
خرداد  ١٣٨٢در دور دوم رياست
جمھوری آقای خاتمی ،وزارت دفاع و
پشتيبانی نيروھای مسلح جمھوری
اسالمی) در دوران وزارت علی شمخانی (
دستوری صادر کرد که ،به موجب آن
"تمامی واحد ھای سپاه پاسداران ،ارتش
جمھوری اسالمی ،ادارات پشتيبانی و
مؤسسات وابسته به وزارت دفاع و
نيروھای مسلح" ،می بايست مانند
مقاطعه کاران در پروژه ھای عمرانی
پشتيبانی
مشارکت کنند ).وزارت دفاع و
ِ
نيروھای مسلح" ،دستورنامۀ عملياتی
لجستيکی"  ١١ژوئن  .٢٠٠٣نقل قول از
روزنامۀ رسمی جمھوری اسالمی
ايران(.در واقع به مصداق:

بوريا باف اگر چه بافنده است ---
نبرندش به کارگاه حرير،کيفيت پروژه
ھای زير بنايی و توليدی ھمه نوعه کشور
نيز صرفا بعلت انحصار طلبی و رانت
خواری بدست نظاميانی افتاد که جز در
بنای خاکريزھا در دوران جنگ ،کمترين
پيشينه تخصصی و علمی نداشتند!.
بموجب اين دستور ،تمامی سود ھای
حاصله از اجرای پروژه ھا ميبايستی به
خزانه داری برگشت داده شود تا صرف
ھمان پروژه يا خريد تجھيزات برای سپاه
پاسداران و فعاليت ھای گوناگون آن گردد.
سپاه پاسداران اين حق را برای خود قائل
است که با استناد به "پشتيبانی از برنامه
ھای دولت جمھوری اسالمی" در تمامی
امور اقتصادی دخالت کرده ،و نيز
نيروھای شبه نظامی بسيج را ،که متشکل
از جوانان داوطلب وابسته به سپاه
پاسداران است ،در برنامه ھای اقتصادی
مشارکت دھد.و ھمچنين در زمان رياست
جمھوری خاتمی ،مؤسسه کوثران ،يکی
از شرکتھای سپاه ،توانست اجرای طرح
توسعه شبکه آبياری  ٨٨٠٠ھکتاری
اميديه خوزستان را به دست آورد.
بنا بر برآوردی ،سپاه پاسداران بيش از
 ۵٠٠شرکت را در اختيار دارد که در سال
 ( ٢٠٠۴ ) ١٣٨٣سال پايانی دولت
اصالحات ،در حدود  ١٢ميليارد دالر
فروش و  ١\٩ميليارد دالر سود داشته
است ) .به نقل از مقاله آقای جمشيد
اسدی  ١٨آبان  ٨٨و پاورقی شماره ١۶
آن مقاله (.
سپاه پاسداران که بموجب قانون
اساسی نظام واليت فقيه مستقيم تحت امر
شخص خامنه ای قرار دارد ،گويی بنياد
مستضعفان که به قول آقای محسن رفيق
دوست*** ) وزير سپاه ورئيس بنياد
مستضعفان تا سال  (١٣۶٨بزرگترين
موسسه اقتصادی -تجاری خاورميانه
است و "باغ فدک "رھبری تلقی ميشود،
کم بود ،قصد دارد تمامی بنيادھای
اقتصادی ايران را به ملک طلق خامنه ای
بدل کند .ولی کيست که نداند رھبری اين
نظام است که وابستگی رھبری نظام
واليت فقيه و بازوی سرکوبش ھمانا
مافيای نظامی – مالی و فساد حاصل از
تمرکز قدرت در دست ھر دو ،دو جانبه
می باشد.
با در اختيار سپاه قرار دادن تمامی رشته
ھای قدرت در طی ٢دھه ای که ذکرش
رفت ،و زمينه تبديل سپاه را از يک
نيروی ايدئولوژيک  -نظامی بدل به
مافيای نظامی – مالی فراھم آورد ،باعث
گرديد سپاه که ديگر خود را قدرتی
بالمنازع در ھمه عرصه ھا به حساب می
آورد ،انتقال قدرت را در درون دايره
متصلب و تنگ دو جناح درون نظام را نيز
ديگر تاب نياورد و با شرکت مستقيم در
تقلبات انتصابات سال  ١٣٨۴موجبات به
روی قدرت آمدن احمدی نژاد گرديد.
با روی کار آمدن احمدی نژاد ،اقتدار
نظامی-سياسی – امنيتی -اقتصادی سپاه
گسترش يافت و ضمن راه يافتن برخی از
فرماندھان سپاه به "مجلس ھفتم " و ھم
به دولت احمدی نژاد نيز راه يافتندو به
مثابه اعالم خوش خدمتی سپاه در سال
دوم رياست جمھوری احمدی نژاد در ١٧
خرداد ١٣٨۵قرارداد يک ميليارد و ٣٠٠
ميليون دالری احداث خط لوله گاز
عسلويه ميان وزارت نفت و قرارگاه
سازندگی خاتم االنبيا سپاه پاسداران
امضاء شد .و بعد از آن با شرکت سپاه
پاسداران درترتيب دادن تقلب انتخاباتی
بزرگ خرداد  ١٣٨٨ونقش مستقيم
فرماندھان آن در به قدرت رساندن دوباره
احمدی نژاد ،قرارگاه خاتم االنبيا در سال
 ٨٨مناقصه دو و نيم ميليارد دالری
پروژه ساخت خط ريلی پسکرانه در
منطقه آزاد چابھار را از آن خود کرد و
طرح توسعه فازھای  ١۵و  ١۶پارس
جنوبی به ارزش دو ميليارد و  ٩٧ميليون
دالر ،ساخت خط لوله  ٩٠٠کيلومتری
انتقال گاز عسلويه به ايرانشھر به ارزش
يک ميليارد و  ٣٠٠ميليون دالربعھده
سپاه پاسدارن گذاشته شد.

دست اندازی سپاه پاسداران و شرکتھای
بيشمار تابعه آن بر پروژه ھای اقتصادی
بدون مناقصه که درطول  ٢٠سال گذشته،
آن قرارگاه را نه تنھا به بزرگترين
پيمانکار پروژهھای دولتی بلکه به يکه
تاز ميدان اقتصاد ايران بدل کرده است،
تنھا در سايه زور و انحصار اطالعاتی و
فضای امنيتی حاکم بر اقتصاد و سياست
ايران امکان پذير بوده است.
پاسخ "وزير" نفت به پرسش در باره
داليل واگذاری قراردادھای نفتی به شرکت
ھای در پوشش سپاه ،وقتی می گويد:
"به واسطه نبودن امنيت و آرامش و
دشواری ،ھيچ شرکتی در مناقصه شرکت
نمی کند ".فضای امنيتی که مافيای حاکم
بر اقتصاد ايران بوجود آورده در ھمه
ابعادش مشخص می گردد.
شرح سيطره سپاه پاسدران بر نھادھای
امنيتی و قضايی وگسترش حيطه اختيارات
وی در اين دو حوزه و نيز سيطره
شرکتھای تابعه سپاه بر مخابرات کشور،
بانکھا وساير صنايع و ربط قراردادھايی
نفتی و وضعيت اسفبار سرمايه گذاری در
صنعت نفت را به شماره آينده واگذار می
نمايم.
* مصاحبه شھروند امروز ) شماره ٣۵
 ٧بھمن  ( ١٣٨۶با محسن رفيق دوست
وزير سپاه در دو دوره کابينه مير حسين
موسوی).سخنان محسن رفيق دوست (:
اشتباه شما اينست که فکر می کنيد من
طرفدار جناح راست ھستم .نه ،من خود
جناح راست ھستم•
به او )معمر قذافی( گفتم موشک می
خواھيم .گفت بيا بردار ببر! .ھمانجا به
رئيس دفترش گفت  ١٠تا موشک اسکات
آماده کنند ...قذافی گفت به سرگرد سليمان
ماموريت بدھيد تا با تيم خودش به ايران
برود .بعد اضافه کرد از امروز فرمانده آن
ھا حاج محسن رفيقدوست است .ھرچی
حاج محسن گفت بايد اطاعت کنند .يکی از
آن ده تايی را که آوردم ،به باغ شيان
بردم .آنجا به دوستان گفتم که اين را
اوراق کنيد و از روی آن موشک بسازيد!
بعد عکسی از ھمان موشک گرفتند .باالی
آن نوشتند تقديم به پدر موشکی ايران!!.
** جھت مالحظه فھرست پروژه ھای
تمام شده و در حال اجرای قرارگاه خاتم
االنبياء ) قرب ( در زمينه ھای :نفت ،گاز
و پتروشيمی ،مخازن سازه ھای فلزی و
تاسيسات دريايی خطوط انتقال معدن و
صنايع معدنی سد و بندر انحراف اسکله و
سازه ھای دريايی تونل و سازه ھای زير
زمينی راه و باند کانال و شبکه ھای
آبياری و زھکشی ابنيه و سازه ھای
سنگين خدمات مھندسی و مشاوره به
سايت اين قرار گاه با آدرس الکترونيکی
http://khatam.comمراجعه شود.
*** جالب توجه است که رياست بنياد
مستضعفان) بزرگترين بنياد تجاری -
اقتصادی خاورميانه (در حالی به دست
محسن رفيق دوست سپرده شد که وی در
يک مصاحبه ،حاصل فعاليت اقتصادی
خود را در قبل از انقالب به ورشکستگی
به تقصير کشاندن شرکت خود خالصه می
بيند! وی بعد از برکناری از رياست بنياد
مستضعفان ،بنياد نور را تاسيس کرد که
انحصار واردات دارو و پخش آنرا دارد.
خود در مصاحبه با شھروند شماره ٧ ٣۵
بھمن  ١٣٨۶اعالم ميکند :بنيادی به نام
نور که خيريه است تاسيس کردم .مشغول
توليد مواد اوليه دارو ھستيم .ساختمان
سازی می کنيم .در پنج يا شش رشته
دارويی نيز فعاليت می کنيم .مخصوصا
داروھايی که از خارج می آيند .وزارت
بھداشت نيز ھمکاری کرد و اجازه داد ما
داروخانه ايجاد کنيم .اول نسخه ھای
مردم را می گرفتيم از خارج دارو می
آورديم بعد واردات دارو ،االن ھم مشغول
توليد دارو ھستيم!
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ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب
ﻣﻀﺎﻋﻒ ؟
 Wدر  ٣٠فروردين  ،٨٩به گزارش
ھرانا ،دو زندانی به وسيله ی ضرب و
شتم گارد ويژه در بند  ٩و  ١١زندان
اروميه ،به قتل رسيدند .يک زندانی غير
عادی به نام ايرج غم انگيز به داليل
نامعلومی توسط گارد زندان به قتل
رسيد.بر ھمين اساس ،ديگر زندانيان به
محض مطلع شدن از اين موضوع دست
به اعتراض زدند که در اين زمان گارد
ويژه ،به فرماندھی "اکبر پيشه ور" به
منظور مقابله با اعتراضات به ميان آمد و
به ضرب و شتم زندانيان پرداخت .در پی
درگيری به وجود آمده" ،سيف الدين
يحبی زاده" نيز بر اثر ضربه باتوم گارد
ويژه به سرش به قتل رسيد و در دم جان
باخت.
 Wدر  ٣٠فروردين  ،٨٩به گزارش
رسيده فعالين حقوق بشر و دمکراسی در
ايران ،نيروھای گارد زندان به سالن ٣
بند ١زندان گوھردشت يورش بردند و
زندانيان را مورد اذيت و آزار قرار داد که
منجر به زد و خورد زندانيان با رئيس بند
 ١حسن آخريان و متواری شدن وی شد.
 Wدر  ٣٠فروردين  ، ٨٩به گزارش
رسيده فعالين حقوق بشر و دمکراسی در
ايران ،نيروھای گارد زندان به سالن ٣
بند ١زندان گوھر دشت يورش بردند و
زندانيان را مورد اذيت و آزار قرار دادند
که منجر به زد و خورد زندانيان با رئيس
بند  ١حسن آخريان و متواری شدن وی
شد.
Wدر  ٣١فروردين  ،٨٩به گزارش
زندانيان سبز،کيارش کامرانی از بازداشت
شدگان روز عاشورا است .وی از سوی
شعبه  ١۵دادگاه انقالب به اتھام شرکت
در تجمعات به  ۴سال حبس تعزيری
محکوم شده است اما با اعتراض اين
دانشجو حکم صادره در مرحله تجديد
نظر است.
 Wدر  ٣١فروردين  ،٨٩به گزارش
ايلنا ،بيش از  ١٠٠دانشجوي واحد
دانشگاه علم صنعت اراك در اعتراض به
مشكالت صنفي و كمبود امكانات در
دانشگاه علم و صنعت اراك مقابل درب
اصلي وزارت علوم تجمع كردند.
 Wدر  ٣١فروردين  ،٨٩به گزارش
ايلنا ،علی غياثی يک فعال کارگری در
استان ايالم از ميزان باالی تورم و گرانی
در سطح کشور خبر داد و گفت :طی
سالھای  ٨٧و  ٨٨تعداد  ٢٠واحد استان
تعطيل شده و بيش از ھزار کارگر بيکار
شدهاند که ھمه اين موارد حکايت از نبود
امنيت شغلی کارگران دارد.
 Wدر  ٣١فروردين  ،٨٩به گزارش
پايگاه خبری سفير ،از سال  ٨٢تاکنون
 ۴۵کارخانه چرمسازی در مشھد به
دالئلی از جمله ثابت نبودن نرخ ارز برای
توليدکنندگان ،قاچاق روزافزون کفشھای
چينی و تايلندی با قيمت بسيار پائين
تعطيل شده است.
 Wدر  ٣١فروردين  ،٨٩به گزارش
جرس ،مھدی محموديان ،روزنامه نگا ِر
افشاگ ِر جنايات بازداشتگا ِه کھريزک،
روز دوشنبه  ٣٠فرودين ماه ،از زندان
اوين به بيمارستان امام خمينی برای
معاينه ريۀ عفونت کرده اش منتقل شد و
شاھدان عينی ،وی را با دستبند و پابند
ِ
مشاھده کردند.
 Wدر  ٣٠فروردين  ،٨٩به گزارش
ھرانا ،دو زندانی به وسيله ضرب و شتم
گارد ويژه در بند  ٩و  ١١زندان اروميه،
به قتل رسيدند .يک زندانی غير عادی به
نام ايرج غم انگيز به داليل نامعلومی
توسط گارد زندان به قتل رسيد.
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ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪن
دوﻟﺖ؟
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮ و راﺑﻄﻪ اش ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،راﺑﻄﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،اﻧﺪازه ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﻧﺪازه
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ و ﺷﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ
در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﻧﺪازه اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻋﻀﺎي آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ ،دوﻟﺖ
ﺗﺮﺟﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و رﺷﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻴﺰ اﻋﻀﺎي آﻧﺴﺖ .ﻫﺮاﻧﺪازه
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ،
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ و رﺷﺪ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻛﻪ ﻋﻀﻮ آﻧﻨﺪ
ﻛﻤﺘﺮ و دوﻟﺖ از ﻣﻠﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮ و راﺑﻂ
دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺣﻘﻮق و ﺑﻴﺸﺘﺮ زور
ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻣﺎ راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ وﻗﺘﻲ ﺗﺎر و
ﭘﻮدش از زور ﻣﻲ ﺷﻮد ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ،
راﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﺗﺎر ﻋﻨﻜﺒﻮت را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
آورﻧﺪ .رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﺮه ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺗﻮري را
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﻋﻀﻮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در آن ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﺧﻮﻳﺶ را از دﺳﺖ
ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺠﺎي ﻓﻌﺎل
ﺷﺪن در رﺷﺪ ،در وﻳﺮاﻧﮕﺮي ﻓﻌﺎل ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻮن راﺑﻄﻪ ﻗﻮا ،ﺗﻀﺎد را ﻣﺤﺮك
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﮔﺮوه
ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در راﺑﻄﻪ ﻣﺴﻠﻂ –
زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ را در ﺣﻔﻆ اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ ،ﺑﻜﺎر ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻲ وﻳﺮان
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي را ﺑﺎزﻳﺎﺑﺪ ،از راه
ﺑﺎزﻛﺮدن ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻲ رﺳﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎز و ﺗﺤﻮل
ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ،ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد،
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و
ﺣﻘﻮﻗﻤﻨﺪي اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در راﺳﺖ راه رﺷﺪ ﺑﺮ
ﻣﻴﺰان ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .اﻳﻦ آن
اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺧﻮردار از اﺳﺘﻘﻼل و آزادي،
ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺑﺮﺧﻮردار از اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺎز ﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﺤﻮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺟﻬﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺤﻮل از دوﻟﺖ ﻗﺪرﺗﻤﺪار ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪار و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ ،ﻳﻜﺴﺮه ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﻲ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ،اﺳﺘﻘﻼل و آزادي
ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺳﺘﻘﻼل و آزادي اﻋﻀﺎي آن
ﻣﻲ ﺷﻮد.
 – 3اﻳﻨﻚ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ دوﻟﺖ
ﻓﺮآورده رواﺑﻂ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ و راﺑﻄﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺮون از ﺟﺎﻣﻌﻪ و راﺑﻄﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻮﺋﻴﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ
ﻛﻪ دوﻟﺖ از ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
ﻛﻨﺪ ،ﻣﻠﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻤﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ
دوﻟﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﻌﻨﻲ،
 –1/3اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺨﺼﻮص از دو ﺣﻖ،
ﻳﻜﻲ اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻦ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوﻟﺖ و
دﻳﮕﺮي ،ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎد و ﻫﺸﺪار و اﻧﺬار.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ دو ﺣﻖ ،دوﻟﺖ ﺣﻖ ﻧﺪارد

ﺳﺎﻧﺴﻮري را ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻗﺾ اﻳﻦ
دو ﺣﻖ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2/3ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮري ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻠﻐﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
در ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ و زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم،
اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺑﻌﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻫﺮ روز ﺑﻪ
ﻣﺮدم اﻳﺮان اوﺿﺎع ﻛﺸﻮر را ﮔﺰارش
ﻣﻲ ﻛﺮدم .داﻧﺴﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از
ﺷﺮط ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در روزﻫﺎي ﭘﻴﺶ از
ﻛﻮدﺗﺎ ،آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻤﻴﺎن آورد و ﻣﻲ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻠﺘﺰم ﻛﻨﻢ،
ﮔﺰارش ﻧﻜﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي روزاﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺑﻮد .اﺳﺘﺒﺪاد ﻫﻤﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ و
ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﻓﺴﺎد ﻛﻪ ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد 60
ﺑﺮ اﻳﺮان ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺮد ،ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز و
ﻧﺴﻠﻬﺎي آﻳﻨﺪه را از دﻟﻴﻞ اﺻﺮار او و
دﺳﺘﻴﺎراﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮔﺰارش ﻫﺎي
روزاﻧﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ،آﮔﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 -3/3ﺑﺎوﺟﻮد اﻳﻦ ،دوﻟﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ ،ﺑﺎ دوﻟﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ،ﺑﺸﺮح
ﺑﺎﻻ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﻮازﻧﻪ ﻋﺪﻣﻲ
راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ .ﻳﻌﻨﻲ اﻃﻼﻋﻲ را ﻛﻪ
ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن راﺑﻄﻪ ﻗﻮا ﺑﻪ زﻳﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺪﻫﺪ .ﺑﺮاي اﻳﻦ
ﻛﻪ راز داري ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،در ﻗﻠﻤﺮو
ﻧﻈﺎﻣﻲ ،دﺳﺖ آوﻳﺰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮري
ﻧﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺴﻂ ﻳﺪ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ
ﺑﮕﺮدد ،ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻴﺎن اﻳﺮان و دوﻟﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ
راﺑﻄﻪ ﻗﻮا ﺑﻪ زﻳﺎن اﻳﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ،
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ.
 - 4/3زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻖ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻳﻦ ﻧﻘﺾ،
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻳﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﺑﺴﻮد ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ و
ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ آن ﻗﺮاردادن و
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻛﺸﻮر،
ﻣﺼﺪاق ﺑﻲ ﭼﻮن و ﭼﺮاي ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ
ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه
را از اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺤﺮوم
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﺘﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ،
ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺳﺮ ﻗﺪرت ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺳﭙﺎرد و
از ﭘﻴﺶ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮ
رژﻳﻢ ،ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
 - 5 /3وﻗﺘﻲ دوﻟﺖ ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻖ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ،آﮔﺎه ﻛﺮدن
ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ از ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺎوزﻫﺎي دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ و
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و رواﺑﻂ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ دوﻟﺖ
ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ زﻳﺎن
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﺖ ،ﺿﺮورت ﺗﻤﺎم ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺲ ﻣﻬﻢ ،اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺟﻬﺎن را ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
دوﻟﺖ ﺗﻚ ﭘﺎﻳﻪ ،ﭘﺎﻳﻪ دوﻣﻲ در ﺧﺎرج از
ﻣﺮزﻫﺎ ،از راه ﺑﺎج دادن ،ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از
ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي رژﻳﻢ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺮوزي ﺟﻨﺒﺶ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم را در
اﻣﻨﻴﺖ و اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ،ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ
ﮔﺮداﻧﺪ.
 - 6/ 3ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻮش ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ
»آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ« ﺑﺴﺎزد و آن را دﺳﺖ آوﻳﺰ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻛﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎري ﺗﺎ آﻧﺠﺎ از
وﻗﻮع ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ ﻳﻜﻲ  4ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻗﺸﻮن در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮش ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺖ و
دﻳﮕﺮي ،ﺧﻮد را رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﻳﺮان
ﻣﻲ دﻳﺪ و ﺳﻮﻣﻲ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﺷﺎه
اﻳﺮان ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺮد .ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ،از

ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﻳﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ و
وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺷﺪﻧﺶ،
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪ .اﻳﻦ زﻣﺎن ﻛﻪ از ﻧﻮ،
واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ در ﻛﺎر »آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ « ﺳﺎزي
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﻮﺷﻴﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از
ﺗﺸﻜﻴﻞ آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ .زﻳﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻫﺎي ﻓﺮاوان در دوراﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از
ﺟﻤﻠﻪ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ) ،ﻋﺮاق و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﻛﺸﻮرﻫﺎي
آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ و (...ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ آﻣﻮزﻧﺪ ﻛﻪ
وﻗﺘﻲ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
آن ﻣﻠﺖ از ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم
ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﺎ وﻳﺮان ﺷﺪن ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻣﺤﺮﻛﻪ اﺑﻌﺎدي ﺑﺰرگ ﺗﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .زﻳﺮا دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﻛﻤﻪ ﺟﺪﻳﺪ ،وﻗﺘﻲ
ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺧﺎرﺟﻲ درآﻣﺪ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش
ﻓﺴﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد .ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي و ﺳﭙﺲ
ﺟﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،اﻳﻦ
»آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ« ﻗﺪرﺗﻤﺪار ﻳﺎ اﺳﺘﺒﺪاد واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎز ﺳﺎزي ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ
ﻣﻴﺰان وﻳﺮان ﺷﺪن ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ را
از راه ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﻓﺴﺎد و
ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮري ﻛﻪ
ﻧﻴﻤﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ اش را
راﻧﺘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﺗﻨﻬﺎ رژﻳﻢ را ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺸﺎ ﻛﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ
از راه ﻣﺴﻠﻂ ﻛﺮدن ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ
ﺑﺮﻛﺸﻮر ،ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دوﻟﺖ را ﺗﺼﺮف
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻴﺰ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺸﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﻣﻠﺘﻲ،
ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ در
ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻮر
ﻧﺸﻮد و ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ دوم رژﻳﻢ ﻏﺎﺻﺐ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﺖ ﻧﮕﺮدد ،ﺑﻪ ﺑﺎز ﭘﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻦ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ.
ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺲ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ آﻣﻮزد:
ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺣﻀﻮر و
ﻋﻤﻞ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺼﻮن ﺗﺮ ،ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ
او ﺑﺮاي ﺑﺎز ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي
ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن اﻳﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺗﺤﻮل در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار
وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ،ﺷﺘﺎب ﮔﻴﺮ ﺗﺮ و
ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ.
اﮔﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﭘﻴﺮوي
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي
اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 zﻳﻚ ﻳﺎدآوري و درﺧﻮاﺳﺖ :ﻣﺪت
 30ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ و اﺷﺨﺎص
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ رأس ﻣﺜﻠﺚ زور ﭘﺮﺳﺖ،
از ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ و اﺧﺘﺮاع اﻧﻮاع
دروﻏﻬﺎ در ﺑﺎره ﻣﻦ ،ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻜﺮده
اﻧﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ روﻳﻪ ﻛﻪ روزﻣﺮه ﺷﺪه
و اﺑﻌﺎدي وﺳﻴﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،روش را
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻛﺮدن ﺧﻂ در ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ
ﻗﺪرت ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻛﻪ اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﺑﺮ ﺣﻖ
داﻧﺴﺘﻪ ام .در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺪت ،در ﻣﻘﺎم
ﭘﺎﺳﺦ ،ﺑﺮ اﺳﺘﻮاري در اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﺑﺮ
ﺣﻖ ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي ،اﻓﺰوده ام .اﻧﺘﻈﺎرم اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي را ﻫﺪف
ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﻧﺎﺳﺰا را ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺰا ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ .دروغ را راﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و از
ﻣﺒﺎرزه ﻗﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻮر آن ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﮕﺮان اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﺮدم
اﻳﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﺰ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻨﺪ و
ﻧﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﺮدن ﻧﻘﺸﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ و ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺎزي ﻛﺮده اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﻖ اﺳﺖ.
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ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب
ﻣﻀﺎﻋﻒ ؟
بر ھمين اساس ،ديگر زندانيان به
محض مطلع شدن از اين موضوع دست
به اعتراض زدند که در اين زمان گارد
ويژه ،به فرماندھی "اکبر پيشه ور" به
منظور مقابله با اعتراضات به ميان آمد و
به ضرب و شتم زندانيان پرداخت.
در پی درگيری به وجود آمده" ،سيف
الدين يحبی زاده" نيز بر اثر ضربه ی
باتوم گارد ويژه به سرش به قتل رسيد و
در دم جان باخت.
 Wدر ٣١فروردين  ،٨٩به گزارش ايلنا ،
بيش از  ١٠٠دانشجوي واحد دانشگاه
علم صنعت اراك در اعتراض به مشكالت
صنفي و كمبود امكانات در دانشگاه علم و
صنعت اراك مقابل درب اصلي وزارت
علوم تجمع كردند.
 Wدر  ٣١فروردين  ،٨٩به گزارش
ايلنا ،علی غياثی يک فعال کارگری در
استان ايالم از ميزان باالی تورم و گرانی
در سطح کشور خبر داد و گفت :طی
سالھای  ٨٧و  ٨٨تعداد  ٢٠واحد استان
تعطيل شده و بيش از ھزار کارگر بيکار
شدهاند که ھمه اين موارد حکايت از نبود
امنيت شغلی کارگران دارد.
 Wدر  ٣١فروردين ،٨٩به گزارش
پايگاه خبری سفير ،از سال  ٨٢تاکنون
 ۴۵کارخانه چرمسازی در مشھد به
دالئلی از جمله ثابت نبودن نرخ ارز برای
توليدکنندگان ،قاچاق روزافزون کفشھای
چينی و تايلندی با قيمت بسيار پائين
تعطيل شده است.
 Wدر  ٣١فروردين  ،٨٩به گزارش
جرس ،مھدی محموديان ،روزنامه نگا ِر
افشاگ ِر جنايات بازداشتگا ِه کھريزک ،روز
دوشنبه  ٣٠فرودين ماه ،از زندان اوين
به بيمارستان امام خمينی برای معاينه ريۀ
شاھدان
عفونت کرده اش منتقل شد و
ِ
عينی ،وی را با دستبند و پابند مشاھده
کردند.
 Wدر  ٣١فروردين  ،٨٩به گزارش
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران،
پس از اخراج دکتر مرتضی مرديھا از
دانشگاه عالمه طباطبايی در تاريخ ١۶
فروردين ماه  ،١٣٨٨دو استاد ديگر نيز
از دانشگاه علم و صنعت اخراج شدند .اين
اخراج ھا بخشی از روند جاری اخراج
پرسنل علمی دانشگاھی است که دارای
انديشه ھای متفاوت از دولت ھستند و يا
از دانشجويان در جريان اعتراضات
دانشجويی حمايت کرده اند.
سيد علی اصغر بھشتی و محمد شھری
دو تن از اساتيد دانشگاه علم و صنعت
ھستند که بدنبال سخنان وزير علوم،
تحقيقات و فن آوری که خواستار
سازگاری ايدئولوژيک اساتيد شده بود،
نامه اخراج دريافت کردند.
 Wدر  ٣١فروردين  ،٨٩خبر محکوميت
مصطفی تاج زاده و محسن مير دامادی
و داود سليمانی به  ۶سال زندان و ١٠
سال محروميت از فعاليت سياسی ،انتشار
يافت.
 Wدر  ٣١فروردين  ،٨٩جرس نامه
جمعی از زندانيان بند  ٣۵٠اوين را به
مراجع تقليد انتشار داد .زندانيان شکنجه
ھائی را که قربانيانشان ھستند را شرح
کرده اند.
 Wدر  ١ارديبھشت  ،٨٩به گزارش
ھرانا ،محسن صنعتی پور دبير فراکسيون
مدرن انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه
فردوسی و علوم پزشکی مشھد از سوی
دادگاه انقالب مشھد در تاريخ ١٢

ارديبھشت احضار شد .به گزارش اين
خبر به نقل از منابع آگاه اتھام وی اقدام
عليه امنيت ملی به واسطه ايجاد اغتشاش
و اخالل در نظم دانشگاه فردوسی و
تشويش اذھان عمومی ذکر شد .صنعتی
پور عضو ارشد ستاد دانشجوئی مھدی
کروبی در در استان خراسان در انتخابات
رياست جمھوری دھم بود.
 Wدر ١ارديبھشت  ،٨٩با ممنوع
الخروج شدن ھادی اسماعيل زاده از
وکالی کانون مدافعان حقوق بشر تعداد
وکال و ھمکاران اين نھاد حقوق بشری که
ممنوع الخروج شده اند به ھفت نفر
رسيد .از جمله اعضای اين کانون که ھم
اکنون ممنوع الخروج ھستند ،عبدالفتاح
سلطانی ،محمدعلی دادخواه ،نسرين
ستوده ،محمد سيف زاده ،نرگس محمدی
ھستند .مقامات امنيتی و قضايی به برخی
از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر
گفته اند که درصورتی که شيرين عبادی
برنده جايزه صلح نوبل سال  ٢٠٠٣و
رئيس کانون از سفر خارج از کشور
بازگردد وی نيز ممنوع الخروج خواھد
شد.
 Wدر  ١ارديبھشت ،نامه شيرين عبادی
به دبير کل سازمان ملل متحد انتشار
يافت .در اين نامه ،آمده است که ايران
صالحيت عضويت در شورای حقوق بشر
سازمان ملل متحد را ندارد.
 Wدر  ١ارديبھشت  ،٨٩به گزارش
ھرانا ،در فروردين ماه سال جاری دست
کم  ٣٨٨٧٩بار نقض موردي حقوق بشر
که توسط حاکميت صورت پذيرفته ،از
سوی مجموعه فعاالن حقوق بشر در
ايران ،گردآوری شده است.
در طول ماه گذشته ،بيش از ٣٧۵١٩
مورد نقض حقوق کارگران ۵٣٧ ،مورد
نقض حقوق دانشجويان ٢۵۵ ،مورد
نقض حقوق فعالين سياسی و مدنی در
حوزه ی آزادی انديشه و بيان ٣۴ ،مورد
صدور و اجرای حکم اعدام ٢۵٩ ،مورد
شکنجه و نقض حقوق زندانيان سياسی
در زندانھا ،دست کم  ٧مورد کشته شدن
شھروندان مرزنشين ١٢۴ ،مورد
بازداشت و نقض حقوق اقلييت ھای ملی
و  ۶٨مورد بازداشت و نقض حقوق
اقلييت ھای مذھبی را شاھد بوده ايم.
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