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ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر

ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ؟
٭ ﺑﺮﮐﻨﺎری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮد ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ؟

New

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻋﺰﻳﺰ ،ﺳﻼم.
اﻣﻴﺪوارم ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ،
ﻳﻚ ﺳﺌﻮال از ﺷﻤﺎ دارم:
در ﺗﺤﻠﻴﻞ واﻗﻌﻪ ﺗﻠﺦ  30ﺧﺮداد  ، 60ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺻﻄﻼح ﻛﻮدﺗﺎ را
ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده اﻳﺪ .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻤﺎ از اﺻﻄﻼح ﻛﻮدﺗﺎ ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﭼﺮاﻛﻪ
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ ام اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﻲ
ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺼﻮب  1358ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪﻳﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ
ﻋﺰل ﺷﺪﻳﺪ .ﭘﺲ ﻋﺰل ﺷﻤﺎ از رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ وﻗﺖ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ دﻛﺘﺮﻛﺮﻳﻢ ﺳﻨﺠﺎﺑﻲ
ﻧﻴﺰ درﻛﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ .
ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل  63و
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺣﻮادث ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ
اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻠﻢ و در ﺻﺪاﻗﺖ و ﻣﻴﻬﻦ دوﺳﺘﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد درﺳﺖ ﺷﻤﺎ
درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﺪارم و اﻳﻦ از اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ارﺳﺎل ﻣﻲ
ﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﻮﻳﺪاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮم ﻣﺮا ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﻴﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﭘﺎﺳﺦ
داده ﺑﺎﺷﻴﺪ و از ﭼﺸﻢ ﻣﻦ دور ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ارﺟﺎع دﻫﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
در ﭘﺎﻳﺎن از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺼﺪع اوﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﺷﺪم ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ .
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام  -ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﭙﻮر
ﺗﻬﺮان 1389/1/20
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٭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اول :

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﻳﺮان ،ﻫﻤﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ و روﺷﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ .ﻃﻲ  30ﺳﺎل» ،ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮدﻫﺎ؟« در ﻣﺤﺪوده راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت ،ﺑﻪ ﺗﻜﺮار آزﻣﻮده ﺷﺪه و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺷﻜﺴﺖ ،ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﻧﺪ؟ زﻳﺮا ﻫﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺖ از ﻗﺪرت ،ﻣﺤﺪوده دﻳﺪ او ﻣﺤﺪوده ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻫﻢ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده،
ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻜﺮار ﻧﻴﺴﺖ .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺘﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻴﺮون از اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻨﺎي اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ذاﺗﻲ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ را ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي ﭘﻲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
در ﻓﺼﻞ اول ،ﮔﺰارش – ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﻣﺸﺘﺮك اﻫﻞ ﺑﺼﻴﺮت داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻘﺪي اﺳﺖ راه
ﮔﺸﺎ ﺑﺴﻮي ﺑﻴﺮون از ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ و اﻓﺘﺎدن در راﺳﺖ راه ﺑﺎز ﻳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي.
در ﻓﺼﻞ دوم ،اﻃﻼع ﻫﺎ و داده ﻫﺎي ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻮأم ﺑﻮدن ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺎي از ﺛﺮوت ﻣﺮدم ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎران ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ و ﮔﺴﺘﺮﺷﻲ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺪاﺧﻼت ﺧﻮد ،اﻳﻦ ﺑﺎر در ﺑﻴﺮون از ﻣﺮزﻫﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،وﺿﻌﻴﺖ را در آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻛﻮﺷﺶ روﺳﻴﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮﻳﺶ و ﺗﻌﺎرﺿﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﭼﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و دﻧﺒﺎﻟﻪ روي رژﻳﻢ اﻳﺮان از ﺳﻴﺎﺳﺖ روﺳﻴﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﻳﺮان ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ و ﻧﻴﺰ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ اول ﺷﺪن اﻳﺮان در اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ،ﻗﺴﻤﺘﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻋﻀﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎﺋﻲ را آورده اﻳﻢ ﻛﻪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﺮان ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ.
به مناسبت از مبارز پی گير ،حسين جواد زاده ،انسان آزاده ای پوزش می طلبيم که نامشان به خطا و ناروا در فھرست آمده بود.
يکبار ديگر يادآور می شويم که بسا نامھای کسان ديگری در فھرست آمده باشند که عضو ھيچيک از مافياھا نباشند و يا تشابه
اسمی باشند .از ھمه آنھا نيز پوزش می خواھيم و يادآور می شويم که کاری از اين نوع ،خطر بسيار در بردارد .می بايد با
راز داری تمام انجام بگيرد .پس نمی تواند خالی از خطا نباشد.
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ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺤﻘﻖ

 – ۱ﮐﻮدﺗﺎ ،اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ
و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ راه ﺟﺴﺘﻪ و ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽ رود .ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار،
ﺗﻐﯿﯿﺮی را ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زور اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﻧﺪﯾﺸﻪ
راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ را ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎی دﯾﮕﺮی و ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ را ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
دﯾﮕﺮی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺑﺎ دو ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ
دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺰاد اﺳﺖ :ﺗﻐﯿﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج )=
ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ( و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺪف و روش دوﻟﺖ.
ﮐﻮدﺗﺎ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در »ﻇﺎﻫﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ،ﺑﺎ ﺻﺪور
ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺰل ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد و ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺼﺐ زاﻫﺪی
ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن دوﻟﺖ ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ،
ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎدش دو ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﻫﺪف از ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺮدن آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ دوﻟﺖ و راﺑﻄﻪ
اش ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﺑﻮد ﺑﻤﺪت  ۲۵ﺳﺎل ﺑﻼ اﺟﺮا ﮔﺸﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ
ﮐﻮدﺗﺎ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و از ﺳﻮی
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘﻮق و داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ از ﮐﻮدﺗﺎ آوردم ،ﻣﻮرد اﺟﻤﺎع اﻫﻞ داﻧﺸﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ ،در ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان از اﻧﻘﻼب ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ،
ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻣﺤﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮدﺗﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل
ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮی را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان ﮔﺸﻮده ﺑﻮد:
 – ۲ﻫﺪف اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﺑﻨﺎﺑﺮ روش ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮد،
اﺳﺘﻘﺮار وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ،ﺳﻪ ﻣﺮﺟﻊ دوران
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ) ،آﺧﻮﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ و ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤّﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺠﻞ ﻣﻴﺮزا ﺧﻠﻴﻞ ﺗﻬﺮاﻧﻲ( در
ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
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ژاﻟﻪ وﻓﺎ

آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻴﺰان اﺗﻼف در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق
ﻛﺎﺳﺖ؟)(2

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ۵٧
ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ؟ )(4

ﺳﻴﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ-
ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﻃﻮل 3دﻫﻪ )(2

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ:
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻣﻴﺰان اﺗﻼف اﻧﺮژي در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ارﻗﺎم رﺳﻤﻲ،
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق در اﻳﺮان اﺗﻼﻓﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  %77ﺑﺒﺎر ﻣﻲ آورد .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻧﻈﺮي ﺑﻪ راه ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻲ اﻧﺪازم و اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻮﻻ آﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ از
اﻳﻦ اﺗﻼف ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻳﺎ ﻧﻪ؟.
ﻣﺪﺧﻞ:
ﺳﺌﻮال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺳﺮﺳﺎم آور
ﻛﺎري ﻛﺮد؟در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻴﺮ .زﻳﺮا اﻳﺮان ﭼﺮﺧﻪ اي از ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژي را ﺑﻄﻮر اﻋﻢ و ﻣﺼﺮف ﺑﺮق را ﺑﻄﻮر اﺧﺺ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﭘﺎﻳﻪ آن ﺑﺮ ﭘﻴﺶ ﺧﻮر ﻛﺮدن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎي آﻳﻨﺪه اﺳﺖ.

دوﺳﺘﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺸﻴﻦ ﺗﻬﺮان زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻲ ﮔﻔﺖ :ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ) اواﺋﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ  (1389رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم
ﻗﺪري ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺑﺨﺮم ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮدم ﺧﺎﻧﻤﻲ در ﺣﺎل
ﺧﺮﻳﺪ دو داﻧﻪ ﭘﻴﺎز ،دو داﻧﻪ ﻫﻮﻳﺞ و ﭼﻬﺎرداﻧﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ
ﺑﻮد .وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻮل ﺑﭙﺮدازد ﭘﻮﻟﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ
ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺰي ﻓﺮوش ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﻧﺪارم و ﻳﻜﻤﺮﺗﺒﻪ زد زﻳﺮ ﮔﺮﻳﻪ
و ﮔﻔﺖ ﺷﻮﻫﺮم ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﺳﺖ و ﺗﻮان ﻛﺎر ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻛﻲ
ﺑﮕﻮﻳﻢ ﭘﻮل ﻧﺪارﻳﻢ و ﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﻬﻴﻪ
ﻛﻨﻴﻢ؟ ،ﻣﺎ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪه اﻳﻢ و در ﺿﻤﻦ ﮔﺮﻳﻪ و زاري ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي ﻓﺤﺶ ﻣﻲ داد.
دوﺳﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ:ﺗﺎزه اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻢ از ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﻧﺒﺎزو ﻣﻌﻠﻮل
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮل ﻧﺪارد ﺷﻜﻢ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﺳﻴﺮﻛﻨﺪ .ﺣﺎﻻ
ﻓﻜﺮ ﺑﻜﻦ ﻛﺎرﮔﺮان وزﺣﻤﺘﻜﺸﺎن ودﻳﮕﺮﺗﻬﻴﺪﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ؟.

در ﺑﺨﺶ اول اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران از ﻳﻚ
ﻧﻴﺮوي اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ -ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ– ﻣﺎﻟﻲ از اﺑﺘﺪاي
اﻧﻘﻼب ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻢ .در ﺑﺨﺶ دوم اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح
ﺳﻴﻄﺮه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﺳﻴﻄﺮه
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻛﺸﻮر ،ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و رﺑﻂ
ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ ﻧﻔﺘﻲ و وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻔﺒﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ ﻣﻲ ﭘﺮدازم.
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺧﻮد در ﺑﺎره ﻧﻔﻮذ ﺳﭙﺎه در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
)ﺗﺎﺑﻨﺎك ":(88/6/24ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺪور ﻧﻴﺮو
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎي ﻛﺸﻮر در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
ﺷﺪه اﺳﺖ!"ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮدر دوﻟﺖ ،در
ﻣﺠﻠﺲ ،در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ،در ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ،در وزارت ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ وزارت دﻓﺎع و ﺧﺎرﺟﻪ و اﻃﻼﻋﺎت و اﻗﺘﺼﺎد و ﻧﻔﺖ.،
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ﺷﻤﺎره  749از 20اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  2ﺧﺮداد 1389
»ﺿﺮوري ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﻋﻬﺪ ﻏﻴﺒﺖ ﺣﻀﺮت
ﺻﺎﺣﺐاﻟﺰﻣﺎن ) ﻋﺞ ( ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ«.

اﻣﺎ اﯾﻦ از زﺑﺎن آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮدم اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ
»وﻻﻳﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ« .ﭘﺲ ﻫﺮ
اﻗﺪاﻣﻲ ﻧﺎﻗﺾ اﺻﻞ »وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم« ،ﻳﻚ » «coupﺿﺮﺑﻪ اﺳﺖ و
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم را ﺑﺎ وﻻﻳﺖ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ و ﻳﺎ ﻳﻚ
ﺑﻨﻴﺎد ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻮدﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .
 -1/2اﻧﺪﻳﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎي اﻧﻘﻼب اﻳﺮان ﻛﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و رﺷﺪ ﺑﺮ
ﻣﻴﺰان ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ داد
ﻛﻪ اﻳﻦ اﺻﻮل را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎر و
راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم
ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺧﻮاه اﻳﻦ اﺻﻮل در اﺳﻼم
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺑﻴﺎن آزادي اﻇﻬﺎر ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺧﻮاه در ﻣﺮام و ﻃﺮز ﻓﻜﺮ دﻳﮕﺮي ،ﻣﺎﺑﻪ
اﻻﺷﺘﺮاك ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ از ﭘﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﻣﺎﺑﻪ
اﻻﺷﺘﺮاك را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ و اﺳﻼم
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺑﻴﺎن آزادي را ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﺑﻴﺎن ﻗﺪرت ،ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻓﺮاﮔﻴﺮ،
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﻴﺎن آزادي را ﺑﺎ ﺑﻴﺎن
ﻗﺪرت ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ.
 -2/2دوﻟﺖ ﺗﺮﺟﻤﺎن وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ،ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺟﺰ اﻳﻦ وﻻﻳﺖ ﻧﺪارد
و ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎرش ،ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ و ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﺗﻜﻴﻪ
ﮔﺎه دوﻟﺖ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎر
دوﻟﺖ را ﺳﻠﻄﻪ ﻗﻬﺮي ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﻠﺖ
و ﺣﻘﻮق او و ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎي آن ﻛﻨﺪ،
ﻛﻮدﺗﺎ روي داده اﺳﺖ .
ﺷﻤﺎ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺴﺘﻴﺪ،
ﻫﺮﮔﺎه ،ﻓﻜﺮ و ﻗﻮل و ﻋﻤﻞ آﻗﺎي
ﺧﻤﻴﻨﻲ و دﺳﺘﻴﺎران او را از آﻏﺎز ورود
ﺑﻪ اﻳﺮان ﺗﺎ دم زدن او از وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻓﻘﻴﻪ ﭘﻲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻮدﺗﺎﺋﻲ ﺑﺎ
ﺻﻔﺖ ﺧﺰﻧﺪه و ﻣﺪاوم ﺑﺮ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب
ﻣﺮدم در ﻫﺪف آن ،ﺑﺮﺿﺪ اﺳﻼم ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ﺑﻴﺎن آزادي و ﺑﺮ ﺿﺪ اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎي
اﻧﻘﻼب اﻳﺮان و ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮم ﻛﻪ ﺻﻔﺖ
»ﺧﺰﻧﺪه« را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ام.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،از ﻟﺤﺎظ ﺷﻜﻞ و ﻣﺤﺘﻮا
ﻧﻴﺰ ،ﻛﻮدﺗﺎ ،ﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ از
ﺧﺮداد  60ﺧﻮد و ﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻧﻪ
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن،
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري را ﺑﺮﻛﻨﺎر ﻛﺮده اﻧﺪ،
ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

zﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ ﻛـﻪ داﻧﺸـﺠﻮي
ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ اﻳﺮاﻧﻴـﺎن
ﻛــﻪ ﻣــﻲ ﺧﻮاﻫﻴــﺪ ﺣــﻖ ﺧــﻮد
راﺑﺎزﻳﺎﺑﻴﺪ:
ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮري ،ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎرش اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺻﻮرت را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﺻﻮرت و ﻣﺤﺘﻮا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎر
اﺻﻠﻴﺶ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرت را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
ﺣﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺐ
ﺧﻮرده اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ ،ﺣﻖ ﺧﻮﻳﺶ را از
ﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺮد و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت،
داوري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻳﻚ داوري را ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮد .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل:
 -1وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺣﻘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺨﺎﻃﺮش اﻧﻘﻼب ﻛﺮدﻧﺪ.
در ﻃﻮل ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ،آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ
ﺗﻜﺮار از وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ،از ﻣﻴﺰان
رأي ﻣﺮدم اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻬﻮري ﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ در ﻏﺮب وﺟﻮد دارﻧﺪ ،اﺳﻼم دﻳﻦ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ...ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و
ﻋﻬﺪ ﺳﭙﺮد .در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت ،ﻣﺮدم
اﻳﺮان اﺻﻄﻼح »وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ« را
ﻧﺸﻨﻴﺪﻧﺪ.
 -1/1از ورود ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ،ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺷﻮد و وﻻﻳﺖ او
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ وﻻﻳﺖ ﻣﺮدم .ﻣﺸﺨﺼﻪ اﻳﻦ
ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ،ﺳﻨﺠﻴﺪن ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ
و ﻫﺮ ﻗﻮل ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﺣﺘﻲ ﻗﻮل

ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ؟
ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ »آﺧﺮﻳﻦ ﻗﻮل اﻣﺎم«
)ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ آﻗﺎي ﺧﺎﻣﻨﻪ اي( ﺷﺪ.
 -2/1ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ﺳﺨﻨﮕﻮي ﻣﺮدم ،ﺑﺎ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ﺳﺨﻨﮕﻮي »ﻗﺪرت ﺟﺪﻳﺪ«و ﺳﺮاﻧﺠﺎم،
ﻗﺪرت ﻣﺠﺴﻢ ﮔﺸﺘﻦ او .در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ
از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ ،ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﺳﻨﺠﺸﻬﺎي ﺷﺨﺺ و ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﺑﺎ
»ﻗﺪرت ﻣﺠﺴﻢ« ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ »رﻫﺒﺮ« ﺟﺮم ﮔﺸﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ ،ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﺟﺎي ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺳﭙﺮد )وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ( و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ وي ﻧﻴﺰ ﺟﺮم ﮔﺸﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻛﺬاﺋﻲ ،ﺟﺮﻣﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮاي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم
اﻳﺮان ﺗﺮاﺷﻴﺪﻧﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﺑﻮد.
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ دوران
ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدم .اﻳﻦ ﺧﻮد او
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ »رﻫﺒﺮ« ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﺮد ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
اﻳﻦ او ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ را ﻧﻘﺾ
ﻣﻲ ﻛﺮد و اﻳﻦ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻮد
ﻛﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،ﺑﻪ او اﻋﺘﺮاض
ﻣﻲ ﻛﺮد .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺑﺨﺸﻲ از ﺻﻮرت،
ﺻﻮرت ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن ﺣﻖ ﺑﺎ
ﻗﺪرت را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺗﺠﺴﻢ ﻗﺪرت،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺳﺨﻨﮕﻮي ﻣﺮدم در
اﻧﻘﻼب و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻴﺎن آزادي ﻣﻴﻨﻤﻮد.
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ دﮔﺮ
دﻳﺴﻲ ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺗﺠﺴﻢ ﻗﺪرت،
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻴﺎن آزادي را
ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮري ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻲ از
ﺻﻮرت اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ داد و
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﻗﻮل
و ﻓﻌﻞ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺗﺠﺴﻢ ﻗﺪرت ،ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ
ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آزادي ﺑﻮد .
اﮔﺮ دﮔﺮدﻳﺴﻲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﺒﻮد ،ﻧﺒﺎز ﺑﻪ
آن ﻧﻴﺰ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﻴﺖ را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺧﻤﻴﻨﻲ دوران اﻧﻘﻼب
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻛﻪ ﺑﻤﺪد ﻣﻨﻄﻖ
ﺻﻮري ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن زﺑﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ داد و ﻣﻲ
دﻫﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن ﺣﻖ را ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻛﻪ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺧﻮد ﺑﻜﺎر ﺑﺮد اﻳﻦ ﺑﻮد :ﻣﻦ اﮔﺮ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺳﺨﻨﻲ ﻧﺎﻗﺾ ﺳﺨﻦ
دﻳﺮوز ﺧﻮد ﺑﮕﻮﻳﻢ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ .اﻣﺎ او
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﺮاﺣﺖ
ﻣﺪﻋﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺨﻦ دﻳﺮوز او
ﺣﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺮوز از راه ﻣﺼﻠﺤﺖ،
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻨﻲ ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻖ ،ﻳﻌﻨﻲ
ﻧﺎﺣﻖ ،ﺑﮕﻮﻳﺪ؟ اﻳﻦ ﻛﺎر ،ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺣﻖ
ﻛﺮدن ﺷﺨﺺ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻨﺠﺶ،
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺧﻮد
ﻣﻴﺰان ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ ،دﻳﮕﺮ دﻟﻴﻞ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ
ﺣﻖ ﻧﻪ درﺧﻮد ﺣﻖ ﻛﻪ در ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺷﺪ و ﻫﺴﺖ!
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ
ﺧﻤﻴﻨﻲ ،رأي ﺑﻪ ﻋﺰل رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
داد ،ﺑﻪ ﺧﻮد زﺣﻤﺖ ﺳﻨﺠﻴﺪن ﺷﺨﺺ
ﺑﻪ ﺣﻖ )در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ( را
ﻧﺪاد .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ،ﻣﺠﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ را ﻋﺰل
ﻛﺮد .ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻪ ﻋﺰل ﻳﻚ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم را ﺑﺎ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن
ﺑﻮد.
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﻣﻴﺰان
ﺳﻨﺠﺶ ،ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮﻛﺲ در
ﭘﻨﺪار و ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ
وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد،
داوري دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻨﻄﻖ
ﺻﻮري روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرت را
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺣﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻴﺰان ﺳﻨﺠﺶ
ﻓﻜﺮ و ﻗﻮل و ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﻛﺲ ،ﻗﺪرت ﻣﻲ
ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﻓﻜﺮ و ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ آن ،ﺧﻄﺎي ﻣﻬﻠﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺧﻄﺎﻛﺎر ﻧﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻖ ﺑﺎ
ﻗﺪرت ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ و ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ

ﻛﻮدﺗﺎ ،ﻣﻲ اﻳﺴﺘﺪ .از اﻳﻦ رو اﺳﺖ ﻛﻪ
در  28ﻣﺮداد  ،32ﻧﻪ ﺷﺎه و زاﻫﺪي و
اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﻴﺲ ،ﻛﻪ ﻣﺼﺪق ﻣﺠﺮم ﻣﻲ
ﺷﻮد و در ﺧﺮداد  60ﻧﻴﺰ ،ﻧﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ و
دﺳﺘﻴﺎران او و ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺑﺎر در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎي ﺟﻬﺎن ،ﻛﻮدﺗﺎ را
ﺗﺼﺪي ﻛﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻣﺠﺮم ﻣﻲ
ﺷﻮد زﻳﺮا ﺑﺮ ﺣﻖ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم و
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ،اﻳﺴﺘﺎد و ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﻧﻪ ﮔﻔﺖ.
 – 2دﻳﻦ و ﻫﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎي دﻳﮕﺮي
را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮري ،از
ﺑﻴﺎن آزادي در ﺑﻴﺎن ﻗﺪرت از ﺧﻮد
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ
ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم )ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻦ ﺣﻖ
ﺻﻠﺢ و ﺳﻠﻢ( در اﺳﺘﺴﻼم )اﻧﻘﻴﺎد ﻣﻄﻠﻖ
از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ( از ﺧﻮد
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪ .در اﻳﺮان اﻣﺮوز ،اﻳﻦ
دﮔﺮدﻳﺴﻲ زﻳﺮ ﭼﺸﻢ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» .ﻫﻨﺮ« ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮري در
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻫﻢ ﻗﺪرت ﺟﺎن ﻣﺮدم
را ﺑﻪ ﻟﺐ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻗﺪرت ﻛﻪ اﺳﻼم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﭼﺮا؟
زﻳﺮا ﻗﺪرت ﭘﺮﺳﺘﻲ و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ
از ﻗﺪرت و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت ،ﺳﺒﺐ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺪرت ﻓﺎﺳﺪ ﻛﻨﻨﺪه از
ﺳﺮزﻧﺶ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻗﺪرت،
ﻫﺪف ﺳﺮزﻧﺶ و ﻧﺎﺳﺰا و  ...ﺑﮕﺮدد.
ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮي ﺗﺎرﻳﺦ و ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻓﺮﻳﺐ ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮري
ﺑﮕﺮدد ،اﻳﻦ ﻫﺸﺪار را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ آوﻳﺰه
ﮔﻮش ﻛﻨﺪ.
در ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻦ ﻫﺸﺪار و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻮدﺗﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ »ﻋﺰل رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري« از ﺳﻮي ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮوﻳﻢ:
 zروﻳــﺪاد ﺧــﺮداد  60ﻛﻮدﺗــﺎ و ﻳــﺎ
ﺑﺮﻛﻨﺎري رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗـﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮد ؟:
 – 1ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺰﻧﺪه در اﻧﺪﻳﺸﻪ
راﻫﻨﻤﺎي اﻧﻘﻼب اﻳﺮان از ﺑﻴﺎن آزادي
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻓﺮاﮔﻴﺮ :درﻛﺎر
آوردن »وﻻﻳﺖ ﺷﺮﻋﻲ« از ﺳﻮي آﻗﺎي
ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻧﺨﺴﺖ
وزﻳﺮي آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن .در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻦ ،آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻣﺘﻌﺬر
ﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺬر ﻛﻪ ﻗﺼﺪش ﺑﺴﺘﻦ دﻫﺎن
ﻗﺸﺮي ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺎن وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم –
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ – ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ﺑﺎ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ .اﺟﺎزه
دﺧﺎﻟﺖ و ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ )
ﻗﻮل آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ  :اﻣﺎم
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ را در
دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاض رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺗﻘﻠﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم رأي ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎ
ﻣﺤﺾ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﮕﻮﻳﺪ اﺳﺘﺒﺪاد
ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده اﻳﻢ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
دﻫﻴﻢ .در واﻗﻊ ،او ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺼﻮب ﺧﻮد
را ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻲ داﻧﺴﺖ و ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺣﻖ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد( .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي
ﻣﻠﻲ را ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺮدن
ﺑﻪ رﻏﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻤﻌﻨﺎي ﺗﺎﺑﻊ
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻛﺮدن آن .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
رﻓﺮاﻧﺪوم از ﺳﻮئ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري و
اﻧﻜﺎر وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم از ﺳﻮي
آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ،در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ) ﻣﻠﺖ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و
 35ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻧﻪ
و اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮم ﻛﻪ 35
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻣﻦ
ﺣﻜﻢ ﻋﺰل ﺑﻨﻲ ﺻﺪر را اﻣﻀﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﻢ.
در  6و  25ﺧﺮداد و  1ﺗﻴﺮ ،روز اﻣﻀﺎي
ﻋﺰل رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري(.
اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ» ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺮدم« ﻗﻮﻟﻬﺎي  25ﺧﺮداد و  1ﺗﻴﺮ آﻗﺎي
ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﻧﺸﻨﻴﺪه اﻧﺪ ،ﻗﻮل  6ﺧﺮداد او
را ﺷﻨﻴﺪه اﻧﺪ .زﻳﺮا در ﺣﻀﻮر
»ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم« ﮔﻔﺖ و ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ :آﻗﺎ اﺻﻞ ﺑﺮ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﻦ

ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻴﻢ و رﻓﺮاﻧﺪوم اﺻﻠﻲ از
اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ
دﻳﮕﺮ ،ﺑﻴﺎن آزادي و وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ،در ﺣﻀﻮر ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺎن
ﻗﺪرت و وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،در ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪﻳﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻮدﺗﺎ ﭼﻨﺎن ﺷﻔﺎف اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻛﻮدﺗﺎﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ.
 – 2از ﻟﺤﺎظ ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
و ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ در ﻛﻮدﺗﺎ :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﻴﺎن
آزادي ﻛﻪ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ،اﻇﻬﺎر ﻛﺮد و ﺑﺪان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ،
اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﻮازﻧﻪ ﻋﺪﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ
ﺟﺴﺖ :ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ
در ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و
ﺑﺮﺧﻮرداري ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم از ﺣﻖ
ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و اداره اﻣﻮر
ﺧﻮﻳﺶ.
از اﻳﻦ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺮي ،ﻛﻮدﺗﺎي
ﺧﺰﻧﺪه ﺑﺎ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي آﻏﺎز ﮔﺮﻓﺖ.
ﭼﺮا ﻛﻪ ﻗﺪرت اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻣﺤﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ
داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺮان ﺷﺪ .از آن
ﭘﺲ ،ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻗﺪرت اﻣﺮﻳﻜﺎ در
ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﻲ ،در ﺟﻬﺖ ﺳﻠﺐ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي از ﻣﻠﺖ اﻳﺮان و
ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ،ﻛﺎري روزﻣﺮه ﺷﺪ و
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ از راه ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ
ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺠﺎوز ﻋﺮاق
ﺑﻪ اﻳﺮان ،ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮي ﻳﺎﻓﺖ.
اﻣﺎ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻗﺪرت در ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺰﻧﺪه
ﻣﺪاوم ﺑﻮد:
 -1/2ﻫﺮ ﮔﺎه ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺖ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي ﻃﺮﺣﻲ
ﺣﺰب
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺎﺧﺖ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻲ
داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي را »اﻧﻘﻼب
دوم« ﺧﻮاﻧﺪه و آن را وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد
در ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮﻳﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ و وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
و وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺿﺪ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم در ﺧﺮداد  60ﻛﻮدﺗﺎ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ:
 ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ »رﻫﺒﺮ«اﺟﺎزه ﺗﺼﺪي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ را ﻧﻤﻲ
داد ،ﺑﺪون اﻃﻼع رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري )ﻛﻪ
ﻫﺮ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي او ﻣﻲ رﺳﻴﺪ( و وزﻳﺮ
ﺧﺎرﺟﻪ و ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ،آﻗﺎي ﺻﺎدق
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ را ﻣﺄﻣﻮر ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻛﺎرﺗﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ﻛﺮد .در ﻫﻤﺎن
ﺣﺎل -،ﻛﺴﻲ ،ﺑﺎ ادﻋﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
داﺷﺘﻦ از ﺳﻮي دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻤﻴﻨﻲ ،در
واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ
رﻳﮕﺎن و ﺑﻮش دﻳﺪار و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻛﺮد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﻳﺮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري آزاد ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﺗﺎ ﻛﻪ ﻛﺎرﺗﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺨﻮرد و رﻳﮕﺎن
ﭘﻴﺮوز ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در اﻛﺘﺒﺮ 1980
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .در  4ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،روز
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﻣﺮﻳﻜﺎ،
آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﻴﺪ
ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻴﺪن رﻳﮕﺎن ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ﺷﺪﻳﻢ .اﻣﺎ ﭘﻴﺶ از او ،در
اﻳﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮد ،ﻧﻮار
ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم ﺧﻮد
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .در اﻳﻦ ﻧﻮار ،او در ﺟﻤﻠﻪ
زﻳﺮ ،وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺧﺒﺮ داد:
" از ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻳﻚ آﺗﻮ ﺑﺮ ﺿﺪ

ﺑﻨﻲ ﺻﺪر و ﻛﺎرﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ"!.

اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر و ﻛﺎرﺗﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻤﻜﻦ
ﺑﻮد :ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه رﻳﮕﺎن و ﺑﻮش ﺑﺮ ﺳﺮ
ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﻛﻮدﺗﺎي
ﺧﺰﻧﺪه ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اول ﺗﺎرﻳﺦ
اﻳﺮان.
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮي ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮض اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻓﺮﺿﻬﺎي ﻣﺘﺼﻮر دﻳﮕﺮ را ﺑﻴﺎزﻣﺎﺋﻴﺪ ﺗﺎ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﺟﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ رﻳﮕﺎن و
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ﺑﻮش و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﺪﻳﺪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻧﺘﻴﺠﻪ
را ﺑﺒﺎر آورد ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ آﻧﻜﻪ در
ﺑﺎره ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺰارش درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﻛﺮدم ،ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﻴﺪن ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎي
ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﺷﮕﻔﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺎ
واﭘﺴﻴﻦ دﻳﺪار ،ﺑﺎور ﻧﻤﻲ ﻛﺮدم آﻗﺎي
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﺳﺖ اﻧﺪر
ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
رﻳﮕﺎن ﺑﻪ رژﻳﻢ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﻲ داﻧﻴﻢ
ﻛﻪ از ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ ،ﺑﻪ
دﻻﻟﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﻛﻪ ﺟﻨﮓ
اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ اﻳﺮان اﺳﻠﺤﻪ دادﻧﺪ.
 اﻳﻨﻚ ﺳﻨﺪﻫﺎ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪاﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﻫﻴﮓ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
رﻳﮕﺎن ﺑﻪ او و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﺻﺪام ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺮ
وﻗﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺑﻐﺪاد( ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺤﺮك ﺻﺪام ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ،اﻣﺮﻳﻜﺎ و
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و رژﻳﻢ ﺳﻌﻮدي و ﺷﻴﺦ ﻫﺎي
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺻﺪام
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻏﺮب و
رژﻳﻤﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم داد ،آﻗﺎي
ﺧﻤﻴﻨﻲ و دﺳﺘﻴﺎران او ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﻘﺮار
اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮﻳﺶ ،ﻋﺎﻣﻞ اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ
ﺑﺴﻮد اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﺳﺮاﺋﻴﻞ و
رژﻳﻤﻬﺎي اﺳﺘﺒﺪادي و ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﻮل آﻟﻦ ﻛﻼرك ،وزﻳﺮ دﻓﺎع
در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺎﭼﺮ ،ﺧﺎﻟﻲ از اﺑﻬﺎم و
ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ :ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق در
ﺳﻮد اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻏﺮب ﺑﻮد ،اﺳﺒﺎب اﻳﺠﺎد
و اداﻣﻪ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ .ﺑﺪﻳﻦ
ﻗﺮار ،ﻳﻜﻲ از ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد
 ،60اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﻘﺮار
اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻮد .ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ،در ﺑﺎره ﻫﺪﻓﻬﺎي
ﻛﻮدﺗﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ،
در ﻫﺸﺪار ﻧﺎﻣﻪ  22ﺧﺮداد  ،60و ﺳﭙﺲ
در »ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ« ،ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان
ﻫﺸﺪار داده ام
 اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ در ﻛﻮدﺗﺎيﺧﺮداد  ،60ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد :ﻣﺮدم
ﻛﺸﻮر از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﺳﻪ ﺗﻦ آﻗﺎﻳﺎن
ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﺑﺎ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ را در ﺑﺎره اﺛﺮ ﭘﺎﻳﺎن
ﺟﻨﮓ ﺑﺮ رژﻳﻢ در ﺧﺮداد  ،60آﮔﺎه
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﺎ اﻧﺪك ﺷﻤﺎري ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﻪ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﮔﺮ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺑﺎ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺟﻨﮓ را ﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ ،ﺳﻮار ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي
ﺧﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻲ آﻳﺪ آن
وﻗﺖ دﻳﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﺮﻳﻒ او ﻧﻤﻲ
ﺷﻮﻳﺪ! .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،در ﺣﺬف او ﺑﺎﻳﺪ
ﺷﺘﺎب ﻛﺮد .در "ﻳﻮﺗﻮب" ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي
ﺑﺎ آﻗﺎي ﺷﻤﺨﺎﻧﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺮوي درﻳﺎﺋﻲ
و وزﻳﺮ دﻓﺎع ﺳﺎﺑﻖ رژﻳﻢ ﻛﻮدﺗﺎ در
ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺗﻠﻮزﻳﻮﻧﻲ رژﻳﻢ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

» ....در ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
در ﺟﻨﮓ ﭘﻴﺮوز ﻣﻴﺸﺪ ،ﺗﺎﻧﻜﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺼﺮه ﻣﻴﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻓﻜﺮي اش
در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﺮﺳﻴﻬﺎي ﻗﺪرت
ﻣﻴﺮﻓﺖ و ﻣﻴﮕﻔﺖ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺮوزي
اﻳﺮاﻧﻢ« ...

اﻳﻦ ﻗﻮل از ﺧﻮد او ﻧﻴﺴﺖ .ﻗﻮل آﻗﺎﻳﺎن
ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
را ﺗﻜﺮار ﻛﺮده اﺳﺖ .آن روز ﻧﻴﺰ ،در
ﺳﻄﺢ دوﻟﺖ ،ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻫﺮﮔﺎه در ﺧﺮداد » ،60ﻋﺰل رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري« ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از آوردن ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻮاﻓﻖ رژﻳﻢ ﺻﺪام ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت ﻣﺄﻣﻮر
از ﺳﻮي ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻌﻬﺪ ،ﺑﺎزﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﻳﻚ ﻧﺴﻞ
اﻳﺮاﻧﻲ در ﺟﻨﮕﻲ  8ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻔﻠﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺰل رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺎ
ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﮔﺸﺖ .آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ در »ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان« )12
ﻓﺮوردﻳﻦ  (60ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

»د ﭘﻴﺎم اﻣﺎم در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ و ﻫﻴﺄت
ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ
آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر را ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .آﻗﺎي
ﺑﻨﻲ ﺻﺪردر ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ دﻳﺮوز ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ و ﺻﻠﺢ
ﻛﻨﺪ .وﻟﻲ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎي راه ﭘﻴﻤﺎﺋﻲ اﻣﺮوز و
اﻇﻬﺎرات اﻣﺎم ،ﻳﻘﻴﻨﺎً راه را ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن
ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ«) .ﺗﺄﻛﻴﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ(
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ﺷﻤﺎره  749از 20اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  2ﺧﺮداد 1389
ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ،در  ۱۲ﻓﺮوردﯾﻦ،
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ دﻓﺎع ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد)ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ اﺻﻞ  110ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ( ،ﺑﻨﺎي آﻗﺎي
ﺧﻤﻴﻨﻲ و دﺳﺘﻴﺎران او ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر و در ﺣﻘﻴﻘﺖ،
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺑﺎ
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻳﺎدآور
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ،آﻗﺎي
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺮان  8ﻛﺸﻮر
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻛﺮدن را از ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ
او ﭼﺴﺎن ﺑﺮ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮد
ﺑﭙﺮﺳﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻇﺮف دو
ﻣﺎه ،ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ
ﻛﺮد و ﺳﺮان ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ از او روش ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺮدن را ﻣﻲ
آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺎﻗﺪ »ﻛﻔﺎﻳﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﺷﺪ؟!
اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﻳﺪ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻫﻤﺎن
ﺗﺎرﻳﺦ ،از ﺳﻮﺋﻲ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر را ﻛﺴﻲ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﺑﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از
ﺟﻨﮓ در ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺮﺿﺪ او اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ؟
اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ رﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎ
ﺑﺪاﻧﻴﺪ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻛﻮﺷﺶ داﺷﺖ ﻣﺮا
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ
اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ و اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻛﻨﻢ .اﻳﻦ ﻛﻮﺷﺶ را در آﺧﺮﻳﻦ دﻳﺪار،
در  15ﺧﺮداد  ،60ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد .ﺑﺘﺪرﻳﺞ
ﻛﻪ از راﺿﻲ ﻛﺮدن ﻣﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺬار
اﺳﺘﺒﺪاد ﮔﺸﺘﻦ ،ﻣﺄﻳﻮس ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻛﻮدﺗﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺸﺖ .در اﻳﻦ ﺑﺎره،
در ﻛﺘﺎب »ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان« آﻗﺎي
ﻫﺎﺷﻤﻲ از ﻗﻮل آﻗﺎي اﺣﻤﺪي ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ) ﻳﺎدداﺷﺖ  18اردﻳﺒﻬﺸﺖ
:(60

» ﻋﺼﺮ ،اﺣﻤﺪ آﻗﺎ ﺧﻤﻴﻨﻲ آﻣﺪ ...ﻗﺒﻞ از
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻦ ،ﺑﺎ آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻣﻼﻗﺎت
داﺷﺘﻪ ،ﻣﻲ ﮔﻔﺖ :آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻛﻢ ﻛﻢ
ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪه و دارد آﻣﺎده ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ
دوﻟﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد«.

در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﭘﻴﺶ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ
وﻓﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از دو ﻃﺮف
اﻳﺮان و ﻋﺮاق» ،ﻋﺰل رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري«
ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺟﺰ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻛﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﻛﻨﺎري رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري را اﮔﺮ ﻧﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد،
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﻛﺮد و اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺒﺪاد
را از آﻧﻬﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﻫﻤﺴﻮﺋﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزاﻧﻲ ﻛﻪ اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ
ﺳﻮد ﺧﻮد ﻣﻲ دﻳﺪﻧﺪ ،ﺷﻔﺎف و ﻗﻄﻌﻲ
اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻛﻮﺷﻴﺪه ام ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻳﮕﺮي
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺘﺎب در »ﻋﺰل رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري« ﻛﻪ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ آن را
»اﻧﻘﻼب ﺳﻮم« و ﺑﺰرگ ﺗﺮ از اﻧﻘﻼب
اول و دوم ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺠﻮﻳﻢ و ﻧﻴﺎﻓﺘﻢ .ﺷﻤﺎ
ﺑﻌﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮي ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻴﺰ ﺑﻜﻮﺷﻴﺪ
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ آﻳﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺧﺎﻟﻲ از ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي آن ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ؟
ﮔﺮﭼﻪ »ﻋﺰل رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري« را
اﻧﻘﻼب ﺳﻮم و ﺑﺰرگ ﺗﺮ از دو اﻧﻘﻼب
ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ،اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮﻳﺎد اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﺰل ﻳﻚ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺮ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻪ اﻧﻘﻼب
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از دو اﻧﻘﻼب
ﭘﻴﺸﻴﻦ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روش ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ،
ﻋﻤﻞ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﻣﺠﻠﺲ دﺳﺖ
ﻧﺸﺎﻧﺪه او ،ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﻮد:
 – 2ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻗﻮاي ﻣﺴﻠﺢ در ﻛﻮدﺗﺎ:
ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻳﺪ ﻛﻮدﺗﺎ را ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ .ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ در ﻛﻮدﺗﺎ،
ﻗﻮاي ﻣﺴﻠﺢ و ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
روﻧﺪ .در ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  ،60ﺑﺨﺸﻲ از
ﺳﭙﺎه و دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از
اﻳﻦ ﻗﻮا ،ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮدم را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺷﻴﻮه اﺳﺘﻔﺎده از
ﻗﻮاي ﻣﺴﻠﺢ و دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﺪﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد:
 -1/2ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران از ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ و آوردن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﻛﻞ ﻗﻮا .ﻫﻤﺰﻣﺎن ،آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ارﺗﺶ را اﺣﻀﺎر و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ؟
وﻋﺪه داده ﺑﻮد در ﺻﻮرت ﺑﻲ ﻃﺮف
ﻣﺎﻧﺪن ارﺗﺶ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻔﻮظ
اﺳﺖ! ) ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻬﺪ ﻧﻴﺰ وﻓﺎ ﻧﻜﺮد.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻻﻳﻖ ارﺗﺶ
ﺷﺪﻧﺪ .از راه ﺑﻤﺐ ﮔﺬاري در ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ،
از ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ( ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻫﻢ از ﺳﻮي
ارﺗﺸﻴﺎن ﺻﺎدر ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
آن ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري در ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ
ﺑﺪون ﺳﻤﺖ اﺳﺖ .آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ در ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان )ﻳﺎدداﺷﺖ
 20ﺧﺮداد( از اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﻤﻴﺎن
آورده اﺳﺖ .در ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان ،ﺷﻤﺎ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه رﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ﻛﻪ از ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آورده ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،از  18ﺧﺮداد،
ﺗﻬﺮان را اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
 -2/2ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان را
ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ،ﮔﺰارش روز ﺑﻪ روز ﻛﻮدﺗﺎ را
ﺧﻮاﻧﺪه اﻳﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ از ﻧﻘﺶ ﺳﭙﺎه
)ﺑﺨﺼﻮص اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﻛﻪ ﺗﺤﺖ
اداره ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﺋﻲ ﺑﻮد و او ﺑﺎﺗﻔﺎق
ﻣﺤﻤﺪ زاده و ﺗﻬﺮاﻧﻲ ،روزﻣﺮه ،در
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ(و
دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ،ﻧﻴﻚ آﮔﺎه ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ.
 -3/2رﺟﻮع ﺑﻪ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎي ﺑﻬﺰاد ﻧﺒﻮي( در 25
ﺧﺮداد ،ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﻲ
ﻣﺮدم :در اﻳﻦ روز ،آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺑﻪ
زﺷﺖ ﺗﺮﻳﻦ وﺟﻪ ،اﺳﻼم را وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮدﺗﺎ
ﻛﺮد وﻗﺘﻲ ﮔﻔﺖ :از اﻣﺮوز ،ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ
ﻣﺮﺗﺪ اﺳﺖ .ﺷﺮح ﺣﻤﻠﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ
ﻟﺒﺎس رﺳﻤﻲ و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ و دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﻛﺮدﻧﻬﺎ ،از ﭘﻴﺶ از ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻋﺰل
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮا
آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص از 25
ﺧﺮداد ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﻚ
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ را ﻣﻲ ﺟﻮﻳﺪ.
 -4/2ﺣﻜﻢ ﻋﺰل رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري در
دﻳﺮﮔﺎه ﺷﺐ  20ﺧﺮداد  ،60ﺧﻮد ﻧﻘﺾ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﻛﻪ دو
اﺻﻞ  110و  113ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﻛﻞ ﻗﻮا را ﺑﻪ رﻫﺒﺮ و ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي را
ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎآﻧﻜﻪ
آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺑﺪون اﻃﻼع رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮا را ﺑﻪ او
ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻛﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺬﻛﺮ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻖ
ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻪ او ﻧﺪاده اﺳﺖ ،اﺧﺘﻴﺎرات او
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد او ﺗﺼﺪي ﺷﺪه ﺑﻮد .رﺋﻴﺲ
ﺳﺘﺎد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻗﻮاي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ و
دو ﻣﺸﺎور او در ﺷﻮراي دﻓﺎع ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻮد او ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ او ﻧﻪ
اﺧﺘﻴﺎري ﻧﺰد رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري داﺷﺖ
ﻛﻪ ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮد و ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ او
اﺟﺎزه ﻣﻲ داد ﻳﻚ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را ﻋﺰل
ﻛﻨﺪ.
 -5/2ﻃﺮﻓﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
در ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ
)ﻳﺎدداﺷﺖ  20ﺧﺮداد  :(60ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر اﻣﺎم آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر در
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮﻧﺪ ﻛﻪ از ﻛﺸﻮر ﻓﺮار
ﻧﻜﻨﻨﺪ!.
آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﭼﻪ ﺳﻤﺘﻲ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻣﻲ داد
دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و ﭼﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ؟
 -6/2ﺑﺴﺘﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ،
ﺷﻴﻮه دﻳﮕﺮي از ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻗﻮاي ﻣﺴﻠﺢ
در ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﻮد .در  30ﺧﺮداد ،ﻗﻮاي
ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ» .ﻗﺎﺿﻴﺎن ﺷﺮع« دﺳﺘﻮر
دادﻧﺪ زﺧﻤﻲ ﻫﺎ را اﺟﻬﺎز )درﺟﺎ
ﻛﺸﺘﻦ( ﻛﻨﻨﺪ.
 -7/2ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻋﺪام در ﻫﻤﺎن روزي
ﺑﻜﺎر اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻪ
ﻋﺰل رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري رأي داد .اﻋﺪام
ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎل  60ﻛﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ،
اﻓﺰون ﺑﺮ  2000ﺗﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻌﺖ ،در ﻛﻮدﺗﺎي ﺷﻴﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﻴﻨﻮﺷﻪ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﺮ ﺿﺪ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻨﺘﺨﺐ وﻗﺖ ،آﻟﻴﻨﺪه،
ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ.

 -8/2ﻫﻨﻮز ﻣﺮاﺣﻞ »ﻋﺰل« اﻧﺠﺎم
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،آﻗﺎي
ﻗﺪوﺳﻲ ،دادﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب ،رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري را اﺣﻀﺎر ﻛﺮد و آﻗﺎي "آﻳﺖ
اﷲ" ﻣﺤﻤﺪي ﮔﻴﻼﻧﻲ "ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع"
ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺑﺎﻏﻲ ﺑﺎ ﻏﻴﻦ و
 7ﺑﺎر ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام اﺳﺖ .زﻳﺮا در
ﺑﺮاﺑﺮ رﻫﺒﺮ اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ! .ﭘﻴﺶ از رأي
ﻣﺠﻠﺲ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه و اﻣﻀﺎي ﺣﻜﻢ
ﻋﺰل از ﺳﻮي آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ،اﻓﺮاد
ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺄﻣﻮر ﺗﻮﻗﻴﻒ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎه او ﻣﺨﻔﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ،
دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ.
ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﻧﻘﺾ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺟﺰ ﻛﻮدﺗﺎ ،ﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮ
آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻧﻬﺎد .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻛﺎرﻫﺎي
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دﻳﮕﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ:
 – 3در ﻛﻮدﺗﺎﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ،از ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﻜﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﻓﻠﻪ اي وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ اﺳﺖ .در
ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  ،60ﺑﺪﺳﺘﻮر آﻗﺎي
ﺑﻬﺸﺘﻲ )در ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان ،ﻳﺎد داﺷﺖ
 17ﺧﺮداد ،ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ
ﺗﻮﻗﻴﻒ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻨﺎم دادﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﻣﺎ او از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ و
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺪﺳﺘﻮر آﻗﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﻮد( در  17ﺧﺮداد ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻲ  3روز ﭘﻴﺶ از ﺻﺪور
»ﺣﻜﻢ ﻋﺰل از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮا«،
ﻛﻮدﺗﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺧﻮد ﺷﺪه
ﺑﻮد.
 -4اﻣﺎ ﻛﻮدﺗﺎ را آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺗﺼﺪي
ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﺒﻮر از
ﺑﺤﺮان ،ﻧﻘﺶ آﻟﺖ را ﺑﺎزي ﻛﺮده اﺳﺖ:
در »ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان « ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ
)ﻳﺎدداﺷﺖ  6ﺧﺮداد(:

»اﻣﺎم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻃﺮاﻓﻴﺎن
ﻧﺎﺑﻜﺎرش ﺧﻮدش را ﺣﺬف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ«.

و در ﻳﺎدداﺷﺖ  25ﺧﺮداد ،او ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ:
»اﺣﻤﺪ آﻗﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﻣﻲ

ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ :زودﺗﺮ ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻮرد آﻗﺎي ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد .اﻣﺮوز ،ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﺟﻮاب ﻣﻐﺮوراﻧﻪ اي ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات اﻣﺎم داده
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ راه ﺑﻴﺎﻳﺪ«.

اﻣﺎ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺳﻤﺘﻲ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﺪ زودﺗﺮ ﻛﺎر ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر را ﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ
دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ،
دﺳﺘﻮر را اﺟﺮا ﻛﺮده اﺳﺖ .زﻳﺮا
 -1/4در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ،در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
ﻛﺸﻮر 6.6 ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺷﺮﻛﺖ ،ﺗﻘﻠﺐ ﮔﺴﺘﺮده ﺣﺰب
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )
ازﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آزاد ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺗﺎ
رﻳﺨﺘﻦ آراي ﻗﻼﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ و ﺟﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺮدن آراء( ﺑﻮد .ﺗﻘﻠﺒﻬﺎ آﻧﻘﺪر
ﮔﺴﺘﺮده و ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻮراي
اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ در آن اﻛﺜﺮﻳﺖ داﺷﺖ،
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ و
اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻮزه ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ
ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻜﻨﺪ.
ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻣﻲ
اﻧﺠﺎﻣﺪ ،آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺑﺮ ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن و
ﺣﻖ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻛﻮدﺗﺎ ﻛﺮد و
دﺳﺘﻮر داد ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻼﺑﻲ ،اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮد .ﺗﻦ دادن
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﻤﻴﻨﻲ را ،در ﻛﺘﺎب »ﺧﻴﺎﻧﺖ
ﺑﻪ اﻣﻴﺪ« ﻳﻜﻲ از اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎي ﺧﻮد
داﻧﺴﺘﻪ ام .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ آن
ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ روﺷﻢ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از
روﻳﺎروﺋﻲ ﺑﺎ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰم و
ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺠﺎوزﻫﺎي او ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم،
روﻳﺎروﺋﻲ را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻛﺮد ،ﺗﺎ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،زﻣﺎن روﻳﺎروﺋﻲ را ﺑﻪ
ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪازم .ﺑﻬﺮ رو ،ﻣﺠﻠﺴﻲ ﭼﻨﻴﻦ،
ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺗﻘﻠﺒﻲ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﮔﺮﻓﺖ،
ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮي  3.3ﻧﻔﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ
ﻫﻔﺘﻢ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ رأي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
داﺷﺖ .آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ را »ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ

« ﺧﻮاﻧﺪ .ﻛﻮدﺗﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ روي داد،
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺑﻮد
وﻗﺘﻲ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﻮﺷﺖ:
ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻮي ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﻣﺠﻠﺲ ﺿﻌﻴﻒ و ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ.
 -2/4اﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري را ،ﺑﺎ دﺳﺖ
آوﻳﺰ ﻛﺮدن »ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ«،
ﺑﺮﻛﻨﺎر ﻛﻨﺪ .زﻳﺮا ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ،
ﻋﺰل رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻨﻮط ﺑﻮد ﺑﻪ:
 ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ :ﭘﻴﺶ ﺗﺮ،آﻗﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ از دﻳﻮان ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﻮد ﻗﺮار ﺗﻌﻘﻴﺐ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري را ﺑﻪ
اﺗﻬﺎم ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺻﺎدر
ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﺎﺿﻴﺎن دﻳﻮان ﻛﺸﻮر ،ﺑﺎﺗﻔﺎق
آراء ،ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮدﻧﺪ :ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﺗﺨﻠﻔﻲ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺘﻮان او را ﺑﻪ اﻳﻦ اﺗﻬﺎم ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻗﺮار داد .ﻛﺴﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﺪ
ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﺰم ﻛﻨﺪ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن،
ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻗﺮارداد؟!
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،راه ﻛﻮدﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ را ﻗﻀﺎت ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ دﻳﻮان ﻛﺸﻮر
ﺑﺴﺘﻨﺪ.
 اﻣﺎ در ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲرﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ،در ﻣﺘﻨﻲ ﻛﻪ در
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺟﻠﺪ 2
ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ،ﺻﻔﺤﻪ :(1108

»ﻫﺮﮔﺎه رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ و
ﺗﺨﻠﻒ از وﻇﺎﺋﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻮد و
ﻳﺎ در ﻣﻈﺎن ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در اﻳﻔﺎي
وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ ارﺟﺎع
ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪو درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ رأي دادﻧﺪ،
ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ
ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ«...
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎره را ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻛﺘﺎب ﻣﺬﻛﻮر ﭘﻲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ(،
ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻃﺮز
ﻓﻜﺮ و ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ او .ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر ﺑﺎ
اﻃﻼع از ﻃﺮز ﻓﻜﺮ و ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻃﺮز
ﻛﺎر او ،ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ  76درﺻﺪ ﺑﻪ او رأي
داده و ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ او را ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻣﺘﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ
اﻣﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ) ،ﻋﺒﻮر از
ﺑﺤﺮان ﺻﻔﺤﻪ  (154آﻣﺪه اﺳﺖ:

»ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﻜﺮر
آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري از ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ و ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ
اﺧﻴﺮ اﻳﺸﺎن و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺤﺮﻳﻚ آﻣﻴﺰ ﻛﻪ
ﺷﺨﺺ اﻳﺸﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و دﻓﺘﺮ و روزﻧﺎﻣﻪ
اﻳﺸﺎن ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﻮﻫﻴﻦ و ﺗﻀﻌﻴﻒ
ارﮔﺎﻧﻬﺎي رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر«...

اﻣﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،اﮔﺮ ﺑﻮد،
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  ،110ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎر دﻳﻮان
ﻛﺸﻮر ﺑﻮد و آن دﻳﻮان رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
را ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺟﺮم روزﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪه )ﺑﺮﻓﺮض ﻛﻪ ﺟﺮﻣﻲ
ﻣﻴﺪاﺷﺘﻪ( را ﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري در آن
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﭘﺎي او ﻧﻤﻲ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ .ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ »اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ
اﺧﻴﺮ «:
 در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ ،ﻫﻴﺄت  8ﻧﻔﺮيﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ در ﺗﻬﺮان ،ﻛﺎر
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮا و ﻧﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ
اﻳﺮان را ﻧﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻛﺮد .ﻋﺮاق ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت ﻣﺄﻣﻮر از
ﺳﻮي ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪه ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺟﻨﮓ،
ﻧﻴﺰ ،ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻛﻔﺎﻳﺖ در ﺣﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮده اﺳﺖ.
 در ﻫﻤﺎن ﺳﻔﺮ ﻫﻴﺄت  8ﻧﻔﺮي ،آﻗﺎيﺧﻤﻴﻨﻲ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رؤﺳﺎي  8ﻛﺸﻮر
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺑﺮ ﻗﻠﺒﻬﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده
ﺑﻮد ﻛﻔﺎﻳﺖ او ﺑﻲ ﭼﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ.
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 اﻣﺎ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدرﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ را داد.
و اﻳﻦ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻠﺖ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ .ﭘﺲ
از ﻟﺤﺎظ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺪان ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ،
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر و ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ،
ﺧﻤﻴﻨﻲ و دﺳﺘﻴﺎران او در ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
 در ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ،ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ً ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺮان
وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،رﺟﻮع
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري را ﺑﻪ ﻣﺮدم »اﻗﺪاﻣﺎت
ﺗﺤﺮﻳﻚ آﻣﻴﺰ« ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل از
ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ دﻧﻴﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ،در ﻛﺠﺎ وﭼﻪ وﻗﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﻣﺮدم» ،ﺗﺤﺮﻳﻚ
آﻣﻴﺰ« و ﺟﺮم ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟
»اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺤﺮﻳﻚ آﻣﻴﺰ« رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎل
را ﺳﺎل اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و از ﻣﺮدم
ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮﻛﻮدﺗﺎي
ﺧﺰﻧﺪه ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻛﻪ
داﻧﺸﺠﻮي ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن و
ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري در آن
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ ﻳﻚ
ﻗﻮل ﻳﺎ اﻗﺪام رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري را ﻛﻪ
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺠﻮﺋﻴﺪ.
در ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻫﺮﮔﺎه آﻧﭽﻪ را در ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد دﻳﺪه اﻳﺪ و ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ
ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﺪاوﻣﺖ در ﺗﺠﺎوز
ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم آﮔﺎه ﺷﻮﻳﺪ ،ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻛﺘﺎب »ﻏﺎﺋﻠﻪ  14اﺳﻔﻨﺪ« را
ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻤﺎﻗﺪاران و ﻟﺒﺎس
ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺎ و  ...ﻛﺎر ﺧﻮد را از دوران
ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺰﻧﺪه آﻏﺎز ﻛﺮده و ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز اداﻣﻪ داده اﻧﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﺮﮔﺰ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن در ﺟﺮﻳﺎن
اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ،ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه
اﺳﺖ اﮔﺮ »ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺮآن ﻧﺸﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻛﻨﺪ« و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺪﺳﺖ
آورد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ
دﻫﻢ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﻧﮕﻮﻳﺪ در آن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻦ ﻧﺒﻮده ام و ﻫﺮ ﭼﻪ روي
داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺪاﻧﺪ
ﻛﻪ ﺗﺎ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﻴﻚ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و
ﺗﻐﻴﻴﺮش ﻧﺪﻫﺪ ،در آن زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺮد و روز ﺑﻪ روز ،ﺳﻴﻪ روز ﺗﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ.
 در ﻣﺘﻦ ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ ﺑﻪ »ﺗﻀﻌﻴﻒ ارﮔﺎﻧﻬﺎي رﺳﻤﻲ
ﻛﺸﻮر« .اﻣﺎ اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادم ﭼﺴﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ و
ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻳﺠﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺿﻌﻴﻒ ،اﻋﺘﺮاض ﻛﺮده ام.
ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ از زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺎ
ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  60و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺳﻠﺐ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ از ﻣﺮدم و
ﺗﺼﺪﻳﻖ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﺗﺎرﻳﺦ
ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﻓﺮض اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل اﻳﻦ
ﻣﺠﻠﺲ را در ﻃﻮل آن  4ﺳﺎل )و ﺣﺘﻲ
دوره ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز( ،ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ از دو اﻣﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ :ﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ،
ﻫﻴﭻ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎن وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ
اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻫﻴﭻ ﻛﺎر در اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ
از اﻳﻦ ﻛﻪ از وﻗﻮع اﻳﻦ دو اﻣﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻳﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻣﺮوز اﻳﺮان را از ﻛﺎر ﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻠﺴﻲ
آﮔﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ﻛﻮدﺗﺎ ﻛﺮد.
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ﺷﻤﺎره  749از 20اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  2ﺧﺮداد 1389
در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن را ﮔﺮد آورده اﻳﻢ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد:

آﺳـــﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـــﻲ
ﺟﻨﺒﺶ22:ﺑﻬﻤﻦ ،88
آزﻣـــﻮن ﻣﺤﺼـــﻮر
ﻛــﺮدن ﺟﻨــﺒﺶ در
ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ از 22
ﺑﻬﻤﻦ ،دو ﺷﻜﺴﺖ ،ﻳﻜﻲ ﺷﻜﺴﺖ رژﻳﻢ
)ﻣﻴﺪان آزادي ﺧﺎﻟﻲ و اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺷﻬﺮﻫﺎ( و دﻳﮕﺮي ﺷﻜﺴﺖ »رﻫﺒﺮان
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ« ﻛﻪ ﻛﺎر را از ﻋﻤﻞ در
ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﺪﻣﻲ ﺑﺎ رژﻳﻢ
)دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در راه ﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﻛﻪ رژﻳﻢ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ داد( رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ
ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرد .اﻳﻨﻚ ﻛﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ دو ﻣﺎه
و ﻧﻴﻢ از ﺗﺠﺮﺑﻪ اي ﻣﻲ ﮔﺬرد ﻛﻪ از ﭘﻴﺶ
ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻮدن ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺸﺪار ﻧﻴﺰ داده
ﺷﺪ ،در ﭘﺮﺗﻮ ﭘﻲ آﻣﺪﻫﺎي ﺷﻜﺴﺖ دو
ﻃﺮف در  22ﺑﻬﻤﻦ ،ﺑﻪ آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎز ﻣﻲ
ﭘﺮدازﻳﻢ .اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ
ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺒﺎرزان داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر
اﺳﺖ:

٭ راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ  22ﺑﻬﻤﻦ  -ﻗﻮت ﻫﺎ
و ﺿﻌﻒ ﻫﺎ :
ﻇﻬﺮ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ 22ﺑﻬﻤﻦ در ﭘﺎﻳﺎن
راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﻛﻪ
ﺗﺤﺖ ﻣﻬﺎر ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﺴﻴﺞ و
واواك و ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﮔﺰارش
ﻣﻲ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در راه
ﭘﻴﻤﺎﺋﻲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎزﻳﭽﻪ و ﻣﻮرد ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﺮﺧﻮرده و
ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻬﺮه ﻫﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ و
ﻧﺎراﺣﺘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ .ﻧﮕﺮاﻧﻲ و
ﻧﺎراﺣﺘﻲ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎدﮔﻲ
ﻓﺮﻳﺐ رژﻳﻢ را ﺧﻮرده و وارد ﺑﺎزﻳﺶ
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻛﺮوﺑﻲ و ﻣﻮﺳﻮي و ﺧﺎﺗﻤﻲ
ﻛﻪ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻫﻤﺎن
ﻣﺴﻴﺮي راه ﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ رژﻳﻢ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده و ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﺮد،
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد در آن ﻣﺴﻴﺮ ،در راه
ﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﻴﺮ
راه ﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﻞ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﺖ
ﻛﻨﺘﺮل رژﻳﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در راه
ﭘﻴﻤﺎﺋﻲ را ﺑﻪ ﭘﺎي ﺿﻌﻒ »رﻫﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ« ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .از اﻳﻦ رو ،روز  22ﺑﻬﻤﻦ
 ،88روز رﺳﻴﺪن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﺗﺮدﻳﺪ و ﭘﺮﺳﺶ از ﻫﺪف ﺟﻨﺒﺶ و
ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺒﺶ و رﻫﺒﺮي ﺟﻨﺒﺶ
ﺷﺪ.
ﻣﺒﺎرزان داﺧﻞ ﻛﺸﻮر از ﺑﺎﺑﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﺒﺶ در  22ﺑﻬﻤﻦ ،ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﺮﺧﻮرده و ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺷﻜﺴﺖ ﺳﺨﺘﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ
ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻋﻤﻞ در
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ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ؟
ﭼﻬﺎرﭼﻮب رژﻳﻢ ﺳﺒﺐ ﺑﺎزﻳﭽﻪ آن ﺷﺪن
اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ از ﺧﻮد ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﺪ :ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺳﻪ دﻫﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﭼﺮا از ﻣﺮدم
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ روز را روز رژﻳﻢ
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻨﺒﺶ آﻧﭽﻪ
آﻣﺪ؟ .ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﺳﺎزﻧﺪه در ﺑﺎره
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺮدﻳﺪ
دو ﻃﺮف دارد .ﻃﺮف ﻣﻨﻔﻲ )ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻓﻘﺪان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ( و
ﻃﺮف ﻣﺜﺒﺖ )ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ (.
در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ،ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻫﻢ
در ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻨﺒﺶ و ﻫﻢ در
ﺑﺤﺜﻬﺎي آزاد ،ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ
آﻧﻬﺎ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ:
 – 1ﺳﻪ اﺳﺘﻘﻼل ،اﺳﺘﻘﻼل از رژﻳﻢ و
اﺳﺘﻘﻼل از ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ و اﺳﺘﻘﻼل
ﺟﻨﺒﺶ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ و
 – 2ﻫﺪف ﺟﻨﺒﺶ» ،ﻧﻪ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و
آري ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم« و
 – 3روش )ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
زداﺋﻲ را روش ﻛﻨﺪ( و
-4ﺑﺪﻳﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻨﺒﺶ و ﺗﺼﺪي
ﻛﻨﻨﺪه دوﻟﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭘﻴﺮوزي ﺟﻨﺒﺶ و
 – 5ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم ﺻﺎﺣﺐ وﻻﻳﺖ و
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺼﻔﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ
ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار را ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻨﻨﺪ و ﺛﺒﺎت آن را
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻔﺎي اﻳﻦ ﻧﻘﺶ اﻳﺠﺎب
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻪ اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و ﻣﻠﻲ ﻛﺮدن ﻧﻔﺖ و اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ از ﺧﺮداد
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ،درس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم در
ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤĤﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ
ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ،ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﺟﻮش ﭘﺪﻳﺪ
آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
)ﻫﻨﺪ و ﺣﺰب ﻛﻨﮕﺮه( و ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻟﻤﺎن و
اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ و ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﺑﻜﺎر ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز
در ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ﻣﻲ آﻳﻨﺪ.
اﻣﺮ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ ،اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ در 22
ﺑﻬﻤﻦ ،ﺷﻜﺴﺖ اﺻﻠﻲ را رژﻳﻢ ﺧﻮرد
زﻳﺮا در اﻳﻦ روز ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﺰواﻳﺶ از
ﻣﺮدم و ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻴﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﻌﺮض
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺮوزي ﺟﻨﺒﺶ
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ و اﻧﺰوا و ﺿﻌﻒ ﻣﻔﺮط رژﻳﻢ
را از ﻧﻈﺮ دور ﻧﺪارﻧﺪ ،دوران ﺗﺮدﻳﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﮕﺮدد و ﺟﺎﻣﻌﻪ از
ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺬر ﻛﻨﺪ و ﺟﻨﺒﺶ را
ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي اداﻣﻪ دﻫﺪ.

 zﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ رژﻳﻢ را ﺑﻜـﺎم ﻣـﺮگ
ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ:
ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﻌﻔﻬﺎ و ﻗﻮﺗﻬﺎ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ
دادن ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮگ رژﻳﻢ در ﺧﻮد آﻧﺴﺖ و
اﻳﻦ رژﻳﻢ رﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ راﻫﻲ
ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻧﺪارد ،ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد .زﻳﺮا اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻋﻤﺮ
رژﻳﻢ و ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺮگ رژﻳﻢ ،ﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن
ﺧﺴﺮاﻧﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻛﻪ
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺣﻴﺎت ﻣﻠﻲ در رﺷﺪ،

ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ .ﭘﻴﺶ
از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  22ﺧﺮداد  ،88ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد را در ﺑﺎره رژﻳﻢ اﻧﺘﺸﺎر داد
و ﻋﻮاﻣﻠﻲ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ رژﻳﻢ را ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮگ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ آن ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻋﻮاﻣﻠﻲ را ﺷﻤﺎره
ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ روزﻣﺮه
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻴﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ :
-1در ﻛﺸﻮري ﻛﻪ ﻧﻈﺎم آن از ﺳﻮي
درﺻﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺎت و ﻓﺮﻳﺐ و ﺗﻘﻠﺐ
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻠﻲ – دﻳﻨﻲ – ﺳﻴﺎﺳﻲ –
اﺧﻼﻗﻲ و ...ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده
اﺳﺖ ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻟﺮزان،
دﻳﺮ ﺑﭙﺎﻳﺪ.
 -2ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ،وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﻀﺎد ﺣﻞ ﻧﻜﺮدﻧﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﺟﻬﺎي ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ و
ﻛﻮﺗﺎه ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در دراز ﻣﺪت ،ﺑﻪ
ﻫﺪف ﻣﻲ رﺳﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ
رژﻳﻢ ﺣﺎﻛﻢ ،رژﻳﻢ ﻛﻮدﺗﺎي داﺋﻤﻲ ﺑﺮ
ﺿﺪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮ ﺿﺪ
رژﻳﻢ از ﺧﺮداد  60آﻏﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺟﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ و ﻛﻮﺗﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻫﺪف آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .ﭼﻮن
ﻫﺪف ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ و آﻳﻨﺪه اﻳﺮان
در ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف )ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﺖ(،
ﭘﻴﺮوزي ﺟﻨﺒﺶ ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ.
 -3در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﻪ ،رژﻳﻢ درﻛﺎر
ﺳﻠﺐ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ از ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺮدم در ﻛﺎر
ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ در ﻫﻤﻪ
ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ :ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺘﻤﺮ زﻧﺎن
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﻮﻳﺶ ،ﻣﺒﺎرزه
ﻣﺴﺘﻤﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم ،ﻣﺒﺎرزه ﻗﺸﺮﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺣﻘﻮق
ﺻﻨﻔﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ و اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن
ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .و ﺳﺮﺑﺎز زدن ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ از
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات زور ﻓﺮﻣﻮده ) ﺣﺠﺎب
اﺟﺒﺎري ،ﻣﺎﻫﻮاره  ،اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺮﮔﺰاري
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻠﻲ و ﺣﺘﻲ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺰاري از رژﻳﻢ را ﻧﻤﺎﻳﺎن
ﻛﻨﺪ و( ...
 – 4اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﻪ،
ﺑﻄﻮر روز اﻓﺰون ،اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ را ﻣﺮدم
از آن ﺧﻮد ﻛﺮده اﻧﺪ و رژﻳﻢ واﻛﻨﺶ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،رژﻳﻢ
ﻣﻤﻨﻮع ﻛﻨﻨﺪه اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﻣﺮدم ﺑﻲ اﺛﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ رژﻳﻢ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﺎ آن ﺷﻜﻞ .از ﺧﺮداد  88ﺗﺎ
اﻣﺮوز ،اﺑﺘﻜﺎر از آن ﻣﺮدم اﺳﺖ و
واﻛﻨﺶ ﺳﻬﻢ رژﻳﻢ .ﻛﻮﺷﺸﻬﺎي رژﻳﻢ
ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﺑﺘﻜﺎر ﻧﺎﻛﺎم ﮔﺸﺘﻪ
و ﺗﺎ روز اول ﻣﺎه ﻣﻪ ،رژﻳﻢ ﺟﺰ ﺑﻜﺎر
ﺑﺮدن ﻗﻮاي ﻗﻬﺮﻳﻪ ،راه ﺣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻘﻼﻫﺎي رژﻳﻢ ﺑﺮاي رﻫﺎ
ﺷﺪن از ﻓﺸﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﺑﺒﺎر ﻧﻴﺎورده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﮔﺬاﺷﺘﻦ
رژﻳﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻛﻮب ،از آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ،
ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻬﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎاﻣﻴﺪ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .
 -5در دﺳﺘﮕﺎه اداري و ﻧﻴﺰ در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ ،ﺟﻨﺒﺶ دو
اﺣﺴﺎس و داوري را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻳﻜﻲ اﺣﺴﺎس ﺑﻴﺰاري از ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ رژﻳﻢ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده اﺳﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺪام ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺪ و ﺑﺎ راﻧﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ،دﺳﺘﮕﺎه
اداري را ﻏﻴﺮ ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .و
دﻳﮕﺮي اﻳﻦ داوري ﻛﻪ دوﻟﺖ در

دﺷﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ،از آﻧﻬﺎ ﻳﻚ آﻟﺖ
ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻲ ﺳﺎزد .ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از
ﻣﻠﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ از
ﻣﺮدم ﻋﺎدي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ
اﻣﻴﺪي ﺑﻪ ﺗﺤﻮل دﺷﻤﻨﻲ ﺑﻪ دوﺳﺘﻲ
دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﻧﻴﺴﺖ .و روز ﺑﻪ روز،
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﻮر ﻛﺸﻮر ﺳﭙﺮده ﺳﺮﻛﻮب ﮔﺮ
ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ و ﻓﺎﺳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ
دو اﺣﺴﺎس و داوري در دﺳﺘﮕﺎه اداري
و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.

 zﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ  22ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮاي
ﻣﻮﺳﻮي و ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻛﺮوﺑﻲ ﺷﺪ:
 -1ﺑﺎور ﺑﻪ ﻋﻤﻞ در ﺣﻴﻄﻪ ﻧﻈﺎم اﻳﻦ ﺳﻪ
و ﺣﺎﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺒﺎر آورده اﺳﺖ :اﻳﻦ ﺳﻪ
ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻜﺮار ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪ آورد و ﻣﺮدم را
دﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ ازﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﻳﺸﺎن
رﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ آن اﺻﺮار دارﻧﺪ ﻳﺎ
ﺑﻪ آن ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻘﺎي ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ
اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ از اﺑﺘﺪاي اﻧﻘﻼب
ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﺑﺎ روﻳﻪ ﻛﺮدن ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﻓﺴﺎد و
ﺧﻴﺎﻧﺖ ،در ﺷﻤﺎر ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎرﺗﺮﻳﻦ
رژﻳﻤﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻃﻮل
 30ﺳﺎل ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪت را ﻧﻴﺰ »اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن« ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺮده )دوره ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺮ روي ﻫﻢ
 13ﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد و  17ﺳﺎل را »اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن اﻣﺮوز« ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ(
ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻣﺮوز اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﻳﺎدآوري ﻓﻬﺮﺳﺖ وار ﻋﻤﻠﻜﺮد رژﻳﻢ در
ﻃﻮل  30ﺳﺎل ،ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدن اﻳﻦ
واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ در
ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ ﻋﻘﻴﻢ ﮔﺮداﻧﺪن آﻧﺴﺖ،
ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﻴﺴﺖ:
 آﻏﺎز ﻛﺮدن ﻛﻮدﺗﺎي داﺋﻤﻲ ﺑﺮ ﺿﺪﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻋﺪاﻣﻬﺎي ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
اﻧﻘﻼﺑﻲ.
 ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺗﻼش ﺑﺮايﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر درآوردن وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط
ﺟﻤﻌﻲ.
 ﺳﻠﺐ آزادي ﻋﻤﻞ از ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪارانآزادي ﺧﻮاه و اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ.
 ﮔﺬار از اﻋﺪام ﺳﺮان رژﻳﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪدﺳﺘﮕﻴﺮي و اﻋﺪام ﻣﺒﺎرزان ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻧﻘﻼب ﻗﺒﻞ از
ﻛﻮدﺗﺎي ﺳﺎل  . 60ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻫﺸﺪار داد ﻛﻪ اﻋﺪام را ﺑﺎ
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
 اﻳﺠﺎد ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺪرت)ﺳﭙﺎه و ﻛﻤﻴﺘﻪ و دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب و ﺑﻨﻴﺎد
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و (...ﻛﻪ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮد
و ﺑﻜﺎر ﺳﻠﺐ اﻳﻦ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوز رﻓﺘﻪ
اﻧﺪ.
 ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮيﻛﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ آن را اﻧﻘﻼب دوم و ﺑﺰرگ
ﺗﺮ از اﻧﻘﻼب اول ﺧﻮاﻧﺪ و وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺮدن
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي در وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ
ﻛﻮدﺗﺎ )ﺳﺎﻗﻂ ﻛﺮدن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ و
ﺗﺤﻤﻴﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ
ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺘﺒﺪاد
ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ (
 ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰبﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ )اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ( و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﻴﺲ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ
و ﻋﻤﻮم ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎي اروﭘﺎﺋﻲ )اﻳﺮان
ﮔﻴﺖ ﻫﺎ( ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺒﺪاد
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ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ از راه اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ و ﺳﺮﻛﻮب
وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼب.
 زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﻳﺠﺎد ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻛﻤﻚﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﺤﺮان ﺳﺎز و ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺐ از
راه وﻳﺮان ﻛﺮدن ﺷﻴﺮازه ارﺗﺶ و اداﻣﻪ
دادن ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدن
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻛﺸﻮر در
ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎن و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن.
 اﻧﺠﺎم ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮريﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ،در ﺧﺮداد  ، 60ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻠﺐ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ از ﻣﺮدم و اﺳﺘﻘﺮار
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ
اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
اﻋﺪام ﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮي در ﺳﺎل  60ﺑﻌﺪاز ﻛﻮدﺗﺎ.
 ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دﺧﺘﺮان در زﻧﺪاﻧﻬﺎيﻛﺸﻮر.
 ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺷﺪﻳﺪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ﻧﺎﻗﺺاﻟﻌﻀﻮ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ.
 اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻤﺪت  8ﺳﺎل ﺑﺮاياﺳﺘﻘﺮار رژﻳﻢ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ و در
ﻧﻔﻊ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﻴﺲ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ.
 ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ،ﺣﺘﻲﻣﺨﺎﻟﻔﺎن درون رژﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻨﮕﻲ.
 ﻏﺎرت اﻣﻮال ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻢ ﺷﺪن
 100ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ،ﻳﻚ ﻣﻮرد از ﻓﺴﺎدي
ﺑﻮد ﻛﻪ داﻣﻦ ﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮد.
 ﻧﺎﺗﻮان ﻛﺮدن ارﺗﺶ و ﭘﺮﺗﻮان ﻛﺮدنﺳﭙﺎه و اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪن
ﺳﺮان ﺳﭙﺎه ﺑﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﻲ
و اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮر.
 ﺗﺮورﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده در داﺧﻞ و ﺧﺎرجاز ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺤﺮوم ﻛﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ
از ﺑﺪﻳﻞ دﻣﻮﻛﺮات.
 اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﺷﻜﺴﺖ و ﭘﺬﻳﺮشﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺧﻔﺖ و ﺧﻮاري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺟﺎم زﻫﺮ ﺑﻮد.
اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري ﺑﻪﻛﺸﻮر در ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق.
 ﻛﺸﺘﻪ و ﻣﺠﺮوح و ﻣﻌﻠﻮل ﺷﺪن ﺻﺪﻫﺎﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺟﻨﮓ ﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻋﺮاق.
 اﻋﺪام ﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮي در زﻧﺪاﻧﻬﺎيﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 67
 رﺳﻤﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪﻓﻘﻴﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ از راه ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ.
 ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺖ واواك در اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻏﻴﺮ آن.
 ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر ﻛﺮدن اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺮﻗﺮارﻛﺮدن ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي راﻧﺖ ﺧﻮاري و
ﺗﺼﺪي اﻧﻮاع ﻗﺎﭼﺎق )ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻛﺎﻻ
( و در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ و آن ﻣﺎﻓﻴﺎ ﻗﺮار دادن
واردات ﻛﺎﻻﻫﺎ.
 ﻓﺮوش ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺰارع ﺑﻪ ﺳﺮان ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﻦ
ﺑﺨﺲ.
 اﺧﺘﻼس ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎمﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺮدن و ﺧﻮردن درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و
اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر.
 ﺗﺒﺪﻳﻞ دوﻟﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺮورﻳﺴﺖ و»ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮدن« ﺗﺮور.
 ﺗﺒﺪﻳﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻪ آﻟﺖﺳﺮﻛﻮب و ﻓﺴﺎدﮔﺴﺘﺮي.
 از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺛﺎرﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم ،از ﺟﻤﻠﻪ از راه ﺟﺮم
ﻛﺮدن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ »رﻫﺒﺮ«
و ﺣﺘﻲ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﺎن او و دﺳﺘﮕﻴﺮي
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﺒﺎرزان ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺮي
روزﻣﺮه در ﻃﻮل  30ﺳﺎل ﺑﺪل ﺷﺪه
اﺳﺖ.
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ﺷﻤﺎره  749از 20اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  2ﺧﺮداد 1389
 ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﮔﺬار ازﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻠﺐ وﻻﻳﺖ از ﻣﺮدم در اداره
اﻣﻮر ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻠﺐ وﻻﻳﺖ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ.
 ﻓﺮاردادن اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎ از ﻛﺸﻮر. ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺗﻚ ﭘﺎﻳﻪ )ﭼﻮن ﭘﺎﻳﻪاي ﺟﺰ ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺖ( از ﻣﻠﺖ ﺟﺪا
ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﺳﺘﺒﺪادي ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﺮد ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺪرت
ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﻣﻲ ﺷﺪ .از اﻳﻦ
رو ،ﻃﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم و روز
اﻓﺰون ،ﺛﺮوت و اﺳﺘﻌﺪاد از اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺧﺎرج روان اﺳﺖ و ﻛﺎر رژﻳﻢ اﻳﺠﺎد
ﺑﺤﺮان ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ.
 ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن »ﺻﻼﺣﻴﺖ اﺳﺘﺼﻮاﺑﻲ«ﺑﻤﻌﻨﺎي ﺳﻠﺐ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ از ﻣﺮدم در ﺣﺪ
ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺶ ﭼﺮخ ﭘﻨﺠﻢ درﺷﻜﻪ را
ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ .و ﺗﻘﻠﺐ ﮔﺴﺘﺮده در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻫﻢ ﺑﻤﻌﻨﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ دوره اي
ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم از ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ،در ﺑﺮﻛﺎر
دوﻟﺖ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻳﺎ آن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻫﻨﻮز
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ.
 ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﻴﻦ دورهرﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻲ
ﻛﺮدن ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻣﺮدم از ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ،
ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﺮ
دوﻟﺖ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ.
 ﻛﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ را
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ.
 ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻫﺎي وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن درزﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و زﻧﺪان ﻛﻬﺮﻳﺰك و
ﻗﺘﻞ ﻓﺠﻴﻊ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻛﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ  70ﺗﻦ
از آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
 ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن زن و ﻣﺮد درزﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر.
 ﻗﺘﻞ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻴﮕﻨﺎه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر درﺗﻈﺎﻫﺮات آرام.
 ﻗﺘﻞ و ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﭙﺎري ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺎنﺑﻌﺪ از ﻛﻮدﺗﺎي 88
 ﺑﺮﮔﺰاري دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮايﻣﺤﺎﻛﻤﻪ »اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن« و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ
در ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ
را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 اﻋﺪام ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ دادن ﻋﻨﻮان»ﻣﺤﺎرب« ﺑﻪ آﻧﺎن و ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدﻧﻬﺎ ﺑﻪ
اﻋﺪام ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارﻧﺪ.
 ﺳﺮﻛﻮب ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲزﻧﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﺑﺎزارﻳﺎن و
روﺣﺎﻧﻴﺎن ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﻪ اﺳﺘﻤﺮار
داﺷﺘﻪ و ﮔﺎه ﺷﻜﻞ ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰرگ را
ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻛﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﺪ
و ﺷﻴﺮاز و اﺳﻼم ﺷﻬﺮ و ﻗﺰوﻳﻦ و(...
 ﺗﺤﻘﻴﺮ و ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻏﺮور و ﺷﺨﺼﻴﺖاﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ )ﻓﻴﻠﻤﻬﺎي
اﻋﺘﺮاﻓﺎت ( ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت رﺳﻤﻲ و در
ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻣﻲ ﺳﻨﺠﺪ و ﺑﻪ اﺟﺮا
ﻣﻲ ﮔﺬارد و ﺑﺴﻂ ﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﻲ
ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮران رژﻳﻢ در ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺟﺎن و
ﻧﺎﻣﻮس و ﻣﺎل ﻣﺮدم ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ.
 ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ،وﻗﺘﻲ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ و ﻓﺴﺎدي و ﻳﺎ ﺧﻴﺎﻧﺘﻲ را
اﻓﺸﺎ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻧﻈﺮي و ﺧﺒﺮي را
اﻧﺘﺸﺎر دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﺎ آن ﻣﻘﺎم
ﻣﺎﻓﻴﺎﺋﻲ ﺑﺮﺑﺨﻮرد.
 اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪﻛﻪ در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺧﺎرج ﺑﺮاي
اﻳﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ارﺳﺎل
ﭘﺎرازﻳﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن اﺛﺮ وﻳﺮاﻧﮕﺮ
دارد و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع وﻳﺮوس ﻫﺎ.
 و....ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ و ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﺎ و
ﻓﺴﺎدﻫﺎي ﺑﺎﻻ در دوره اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
آﻏﺎز ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ آﻏﺎز ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ
وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺪون
اﻧﻘﻄﺎع اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

 zﺗﻜﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺰدﻟﻲ و ﺿﻌﻒ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي:
 -2ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دوﻟﺖ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد
ﻓﺮاﮔﻴﺮ دارد ،ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪ ﻛﺮدن
ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﻓﺴﺎد و ﺧﻴﺎﻧﺖ اﺳﺖ .ﻣﺮﻛﺰي

ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ؟
ﻛﻪ ﻗﺪرت در آن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت را ﺑﻜﺎر ﻧﺒﺮد .از اﻳﻦ
رو اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ در اﻳﻦ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ از
ﺳﻮي ﺧﻤﻴﻨﻲ و دار و دﺳﺘﻪ او ﺑﻮده و
ﻳﺎ از ﺳﻮي ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و دار و دﺳﺘﻪ او و
ﻫﺮ دو ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ دﺳﺘﻮر
اﻧﺠﺎم ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ را داده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎور
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮ در رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻓﻘﻴﻪ ،ﺑﺎوري ﻫﻢ وزن وﻫﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻮي
و ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻛﺮوﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را
زﻣﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﺎي »رﻫﺒﺮ« رژﻳﻢ ،ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ .وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ
اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺧﻤﻴﻨﻲ در دوران ﺷﺎه
اﻣﻜﺎن ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن زور و ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ
را ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻛﺎر را ﺑﺎ ﻗﺘﻞ
ﺷﺮوع ﻛﺮده اﺳﺖ و در ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ
و ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﺎ و ﻓﺴﺎدﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﻣﺮگ ﺧﻤﻴﻨﻲ،
 ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي  ،ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﻧﺎﻣﻪ ازﻗﻮل ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ ،ﺑﻪ
رﻫﺒﺮي رﺳﻴﺪ.
 واﭘﺴﻴﻦ ﻛﺎر ﺧﻤﻴﻨﻲ و اوﻟﻴﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و
ﺑﺮﻗﺮاري »ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ« وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ
ﺑﻮد ؟
 ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﺑﻪﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ را ﺑﺪﻫﺪ ،ﺳﭙﺎه
را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ
و ﻛﺴﺐ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﺧﻮد از
روﺣﺎﻧﻴﺎﻧﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ زور،
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺗﺮورﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﺘﻠﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ )ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎ و
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ( ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
 ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي رﻫﺒﺮ دوﻟﺖ وآﻣﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﮔﺮاﻧﻲ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﻛﻪ
دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺮ ﺳﻌﻴﺪ اﻣﺎﻣﻲ )ﺳﻌﻴﺪ
ﺟﻮن ﺧﺎﻣﻨﻪ اي( را ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و در
ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻜﻨﺠﻪ ،ﺑﺎورﻧﻜﺮدﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ
ﺗﻮﻫﻴﻦ را ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﻧﺴﺎن
روا داﺷﺘﻨﺪ.
 ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺳﺮﻛﻮب ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺳﻮا را ﺧﻮد رﻫﺒﺮي ﻛﺮد.
 ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺻﺎﺣﺐ زﻧﺪانﻛﻬﺮﻳﺰك ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ زﻧﺪان اﺑﻮﻏﺮﻳﺐ
ﻫﻤĤوازه ﺷﺪ .در آن زﻧﺪان و زﻧﺪاﻧﻬﺎي
دﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺗﺠﺎوز ﺷﺪ و
ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ را ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز ﻛﺸﺘﻨﺪ و
ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ و در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ،ﮔﻤﻨﺎم ،ﺑﻪ
ﺧﺎك ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
 ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه راﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﺴﻴﺠﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ!
 و...اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻫﻤﻮاره
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن
ﻣﻮﺳﻮي و ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻛﺮوﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻛﺴﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺪرت را
ﺗﺼﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ،از
ﺿﻌﻒ او ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﻗﺪرت را ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺮدم ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻮق
ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ،ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه
ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺒﺪادﻫﺎ از آن
ﭘﻴﺮوي ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ.

 zﺗﻘﺎﺿــﺎي ﺑــﺪون ﺗﻨــﺎزل ﻗــﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﺣـﻖ ﺑـﻪ
ﻏﺎﺻــﺒﺎن زورﻣــﺪار ﺣــﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴــﺖ
ﻣﺮدم؟:
ﻛﺪﻳﻮر در ﻧﻮﺷﺘﻪ دوم ﺧﻮد ،ﺑﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ  7اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ،89ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻳﺪﮔﺎه
)دﻳﺪﮔﺎه وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ و دﻳﺪﮔﺎه
اﺟﺮاي ﺑﺪون ﺗﻨﺎزل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و

دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺎﻧﺒﺪار دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺣﺬف وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ و دﻳﺪﮔﺎه ﻻﺋﻴﻚ( ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
دﻳﺪﮔﺎه دوم را ﻣﻘﺪور داﻧﺴﺘﻪ و
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در »اﺟﺮاي ﺑﺪون ﺗﻨﺎزل ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ« را زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز »ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺰرگ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ از ﻏﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ
اﺳﺘﺒﺪاد دﻳﻨﻲ« داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ:

»ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف روح و
ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ آن ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﻤﻲ
ﺗﻮان ﺑﺮﺧﻲ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ را ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﺻﻮل
ﺣﺎﻛﻲ از اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺼﺮح در
ﺧﻮد آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺴﻴﺎري از
ﻋﺎﻟﻤﺎن دﻳﻦ و ﻓﻘﻴﻬﺎن و ﻧﻴﺰ اﻛﺜﺮﻳﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻔﺴﺮان رﺳﻤﻲ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ – ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن – ﻧﺎراﺿﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻨﺘﺎج
ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻋﻠﻢ ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻗﻢ اﺳﺖ" :اﻳﻦ رژﻳﻢ
ﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ ﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ".
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ – ﻣﺜﻼ اﺻﻮل ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻠﺖ – ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﺎق
ﻧﺴﻴﺎن ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺎﻓﺸﺎري ﺑﺮ اﺣﻴﺎي اﻳﻦ اﺻﻮل
از ﻃﺮق ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﺠﻠﻲ اراده ﻣﻠﻲ ﻋﻤﻼ ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ اراده
ﻣﻠﻲ در ﻻﺑﻼي دﺳﺘﮕﺎه دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻري
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻟﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﻮراﻫﺎ و رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري و ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﻤﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻠﺖ و
رﺳﻤﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ارﺗﻘﺎي
ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺒﺎرزه
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻧﻈﺎم از اﻧﺤﺮاف
ﺑﻨﻴﺎدي اﻗﺪاﻣﻲ اﺧﻼﻗﻲ و دﻳﻨﻲ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎ از ﭘﺎره اي
اﺻﻮل آن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼن
ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﻣﺮه اي از ﻗﺒﻴﻞ اﻋﻼﻣﻴﻪ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻣﺪﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﺮان
آﻧﻬﺎ را اﻣﻀﺎ ﻛﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ
ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ
آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎرض اﺳﺖ ،در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ زﻣﺎن
ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
و ﭘﺎﻛﺴﺎزي آن از اﺳﺘﺒﺪاد دﻳﻨﻲ اﻗﺪام
ﻛﺮد.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ از
ﺗﻌﺎرض دروﻧﻲ رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮد ،در ﺗﻌﺎرض
ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻓﺮدي ﻳﻜﻪ
ﺳﺎﻻر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺒﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﻣﺮدﻣﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﺧﻼﻗﻲ از
ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ را
ﺑﺮ ﻛﺮﺳﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺨﺼﻮص آﻧﻜﻪ اﺳﻼم
رﺣﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻗﺪرت
ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ آن ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺎزﮔﺎر
اﺳﺖ .اﺳﻼم ﻋﻠﻮي و ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻫﺮﮔﺰ
اﺳﺘﺒﺪاد دﻳﻨﻲ و ﻳﻜﻪ ﺳﺎﻻري ﺑﻨﺎم ﺗﺸﻴﻊ
را ﺑﺮﻧﻤﻲ ﺗﺎﺑﺪ.
ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اي
ﺣﺪاﻗﻠﻲ و ﻛﻒ ﺳﻼﺋﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻨﺘﻘﺪان
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮاﻧﻲ
ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ داﺷﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد اﺻﻼح را از
ﻛﺎﻧﻮن ﻓﺴﺎد ﻧﻈﺎم آﻏﺎز ﻛﺮد ،اﻣﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺟﺮاﺣﻲ
ﺑﺰرگ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ از ﻏﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ
اﺳﺘﺒﺪاد دﻳﻨﻲ اﺳﺖ .اﻓﺘﺎدن در دام
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻛﻪ در ﺗﺎب و ﺗﻮان
ﻓﻌﻠﻲ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﺎ اﺻﻮﻻ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارزﺷﻬﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻛﺜﺮﻳﺖ
ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارد ،زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي
ﺳﺮﻛﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎرزان از ﺳﻮي ﺣﺎﻛﻤﺎن
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎاﻣﻴﺪي و ﻳﺄس ﻧﺴﻞ ﺟﻮان از
ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻜﺎت
زﻳﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ :ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ دوم "ﻧﻔﻲ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮي و ﺳﺘﻢ ﻛﺸﻲ و ﺳﻠﻄﻪ
ﮔﺮي و ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﻳﺮي" اﺳﺖ .ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ
اﺻﻞ ﺳﻮم"ﻣﺤﻮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و

ﺧﻮدﻛﺎﻣﮕﻲ و اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺒﻲ" را از اﻫﺪاف
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد .اﺻﻞ ﺷﺸﻢ
ﺑﻨﻴﺎن "اداره اﻣﻮر ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﺮ آراء
ﻋﻤﻮﻣﻲ" را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﺻﻞ ﻧﻬﻢ
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي آزادي و اﺳﺘﻘﻼل در
اﻳﺮان اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ "ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺣﻖ
ﻧﺪارد ﺑﻨﺎم ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ
ارﺿﻲ ﻛﺸﻮر آزادي ﻫﺎي ﻣﺼﺮح و ﻣﺸﺮوع
را ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﻠﺐ
ﻛﻨﺪ ".راﺳﺘﻲ آﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ اﺻﻞ
ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ دوﻣﻴﻦ رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
ﻧﻤﺮه ﻣﺮدودي ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد؟
اﺻﻮل  22ﺗﺎ  27و  32ﺗﺎ  39ﻛﻒ
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻠﺖ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻜﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﺻﻞ  56ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ اﺳﺖ.
اﺻﻞ  59ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻲ را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﺻﻞ  79ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺖ .ﺷﺮط ﻓﻘﻬﺎي
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن "ﻋﺪاﻟﺖ و آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ روز" اﺳﺖ.
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
در اﺻﻞ  99ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﻲ ﺑﺮﺧﻼف
ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ و داﻧﺶ ﺣﻘﻮق
اﺳﺖ .اﺻﻞ  108دﺳﺖ اﻋﻀﺎي ﺧﺒﺮﮔﺎن را
ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﺎز
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻﻞ  109ﺳﻪ ﺷﺮط را از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﺋﻂ
و ﺻﻔﺎت رﻫﺒﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ" :اول،
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻻزم ﺑﺮاي اﻓﺘﺎء در اﺑﻮاب
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻪ؛ دوم ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻘﻮاي ﻻزم
ﺑﺮاي رﻫﺒﺮي اﻣﺖ اﺳﻼم؛ ﺳﻮم ،ﺑﻴﻨﺶ
ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﺪﺑﻴﺮ،
ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻗﺪرت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي
رﻫﺒﺮي" .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺘﻮاي  19ﺗﻴﺮ 88
ﻣﺮﺣﻮم آﻳﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻮازﻳﻦ ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮي ،رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻼف ﺷﺮع ﻳﻚ
ﺳﺎل اﺧﻴﺮش ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺮط اﺳﺖ .ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺻﺪر اﺻﻞ  111ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﻛﻨﺎري
وي ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﺪه
ﺟﺮأت ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ
ﻛﺸﻒ از ﻋﺰل را ﻧﺪارﻧﺪ.
اﺻﻮل  165ﺗﺎ  168ﺿﻮاﺑﻂ دادرﺳﻲ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﺻﻮﻟﻲ ﻛﻪ
ﻫﺮﮔﺰ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ  172ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻫﺮﻧﻮع
دادﮔﺎه وﻳﮋه  -ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ  -ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ«.
ﻛﺪﻳﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ دوﺳﺘﺪاران
اﻋﺘﻼي اﻳﺮان در ﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و
ﻧﻮﺷﺘﻪ او اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻌﺪ
از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ اول او ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه
اﺳﺖ و از ﻧﻮﺷﺘﻪ دوم او ﭘﻴﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻘﺪﻫﺎ را ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .از ﻧﻮ ،ﺷﻤﺎره
ﻫﺎي اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺰﻋﻢ
او ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ذﻛﺮ
ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻴﻦ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻫﺎ
را ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﺮد ،درﺟﺎ ،ﺑﺮ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﺋﻲ
ﺧﻮد ﭘﻲ ﻣﻲ ﺑﺮد و در ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ
ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ و ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﺪ
ﻛﻪ ﺳﺪي ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ و ﺑﺴﺎ
اداﻣﻪ آن ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﺪن
در ﭼﻬﺎرﭼﻮب رژﻳﻢ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
آﻧﺴﺖ .زﻳﺮا:
 – 1ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ در دو ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﺪﻳﻮر
و ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ
ﺧﻮد را آﺷﻜﺎرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ،اﻳﻨﺴﺖ
ﻛﻪ اﻧﺪر ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺎل را ﻣﻤﻜﻦ
ﺟﻠﻮه ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .دو ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮر
ﻣﻲ آورﻧﺪ :ﻳﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ و اﺳﺘﻘﺮار
دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ در ﺗﻮان
ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻴﺴﺖ و دﻳﮕﺮي ﻓﺸﺎر از ﻣﺮدم
ﺑﻘﺼﺪ ﺑﺎزﻛﺮدن ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﻲ ﻗﻮت ﺑﮕﻴﺮد و ﺣﺰﺑﻬﺎي ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ
ﭘﺪﻳﺪ آﻳﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دوﻟﺖ را ﺗﺼﺪي
ﻛﻨﻨﺪ و »ﻏﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ« را ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻧﻪ رژﻳﻢ ﺷﺎه اﻳﻦ اﻣﻜﺎن
را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺣﺰاب داد و ﻧﻪ رژﻳﻢ
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺗﻘﻠﺐ ﻛﺮد و ﺣﺰب ﻫﺎي ﻣﺠﺎز را ﺑﺴﺖ
و ﻣﻲ ﺑﻨﺪد .ﭼﻮن ﺑﻨﺎي ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ
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وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ
اﻳﻦ وﻻﻳﺖ در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻤﻲ
ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ،
ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻫﺮم ﻓﺸﺎر
ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي
ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آن رﻧﮓ ﺳﺒﺰ داده اﻧﺪ،
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺪل
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎه از ﺳﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
ﭘﻴﺸﻴﻦ درس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم را ﻫﺪف ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و دﺳﺖ
ﺑﻜﺎر ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ﺑﺸﻮﻧﺪ – ﻛﺎري ﻛﻪ در اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻘﻼل و در ﻛﺸﻮرﻫﺎي
اروﭘﺎﺋﻲ و ﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎي
ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن از آن ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮدﻳﻢ –
از زﻧﺪان دو ﻧﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه اﻧﺪ و
وارد ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.
 – 2اﺻﻞ اﻻﺻﻮل اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ اﺻﻮل
دﻳﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه
اﻧﺪ ،وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ .از
»اﺟﺮاي ﺑﺪون ﺗﻨﺎزل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ«،
ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺻﻮل
ﮔﺮاﻳﺎن ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر
ﮔﺸﺘﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺼﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ »اﺟﺮاي ﺑﺪون ﺗﻨﺎزل ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ« ﻧﻪ آزادي ﺑﻴﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
و ﻧﻪ آزادي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﻧﻪ آزادﻳﻬﺎي
دﻳﮕﺮ .زﻳﺮا
 zاﺻﻞ ﻧﻬﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻨﻲ ﺻﺪر و اﻧﺸﺎء و
اﻣﻼء آن ﻧﻴﺰ از او اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ آن
ﻣﻼزﻣﻪ دارد ﺑﺎ اﻟﻐﺎي اﺻﻞ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻓﻘﻴﻪ و ﺣﺬف ﻗﻴﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ »ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﻼم«
و ﻳﺎ ...در اﺻﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﺪﻳﻮر ذﻛﺮ ﻛﺮده
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ
 اﮔﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻛﺮدن ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎﻧﻲاﺳﻼم ﻧﺎﻗﺾ اﻳﻦ ﺣﻖ ،ﻧﺎﺣﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
و اﮔﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺤﺪود
ﻛﺮدن ﺣﻖ ﻧﻔﻲ آﻧﺴﺖ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ
از»ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﻼم« در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻗﻮل آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ اﺣﻜﺎم
دﻳﮕﺮ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،وﻻﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ،ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ،ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺑﺪون ﺗﻨﺎزل
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺷﻮد ،ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ »رﻫﺒﺮ«
و ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺤﺖ اﻣﺮ او اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻗﻼﺑﻲ را ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ و اﺟﺘﻤﺎع
در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آن را ﺟﺎﻳﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ،
اﺟﺘﻤﺎع ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﻮل ﻛﺪﻳﻮر اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪوﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ از ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﻼم
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن و
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮاي اﻟﻐﺎي آن ﺗﻘﺪم ﻣﻲ ﺟﻮﻳﺪ،
اﻳﻦ »اﺟﺮاي ﺑﺪون ﺗﻨﺎزل ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ« اﺳﺖ ﻛﻪ آب در ﻫﺎون
ﻛﻮﺑﻴﺪن و ﻧﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد .زﻳﺮا
اﺟﺮاي ﻫﺮ اﺻﻠﻲ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ
اﺻﻞ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ.
 zﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
اول ﺧﻮﻳﺶ را ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ،
اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و
ﻗﻀﺎوت راﺟﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﺗﺪوﻳﻦ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ،اﻳﺮاﻧﻴﺎن را از
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮد
ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .زﻳﺮا
 ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  ،158وﻇﻴﻔﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ،ازﺟﻤﻠﻪ »ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪل و آزادﻳﻬﺎي
ﻣﺸﺮوع« اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ
داده ﺷﺪ» ،آزادي « ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ
وﻗﺘﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ »ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﻼم« ،ﭘﻴﺶ از
ﻫﻤﻪ ،اﺻﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﻄﻠﻘﻪ آن،
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  ،168ﺟﺮم ﺳﻴﺎﺳﻲ راﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس »ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼم« اﺳﻼم
ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .آﻳﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را وﺿﻊ ﻛﺮد
ﻛﻪ ،در آن ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻓﻘﻴﻪ ،ﺟﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻛﻪ
ﻛﺪﻳﻮر ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮاي آﻧﺴﺖ ،ﺟﺮم
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﺳﺎﺳﺎ ً ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ
»ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼم« اﺳﺖ .ﻃﺮﻓﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
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در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
»ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼم« ﻛﺪاﻣﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎز اﮔﺮ
ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﺳﺮ درآوردن از
»ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼم« ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﻘﻪ ﺑﺮوﻳﻢ ،ﺑﺎز
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،اﺻﻞ
اﻻﺻﻮل اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻓﻘﻪ ﻫﺴﺖ
ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ اﮔﺮ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻮرد
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻓﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﻌﻞ در دﻳﻦ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻛﺎر اول ،اﻟﻐﺎي اﻳﻦ اﺻﻞ و
ﭘﺎك ﻛﺮدن اﺳﻼم از ﻟﻮث وﺟﻮد
آﻧﺴﺖ .ﻫﺮﻛﺎر دﻳﮕﺮي ،ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ و
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮاي اﺟﺮاي »ﺑﺪون ﺗﻨﺎزل
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ« در ﭘﻲ ﺳﺮاب ﺷﺪن ،از
راه ﺧﻮد ﻓﺮﻳﺒﻲ اﺳﺖ.
 zدر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﺪﻳﻮر ،ﺗﻨﺎﻗﻀﻬﺎي آﺷﻜﺎر
ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ .او اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﻬﺎ را ﻧﺪﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﻳﺶ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻳﻚ
ﻣﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻏﻴﺮ از
ﺗﻨﺎﻗﻀﻬﺎي ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ دو ﺗﻨﺎﻗﺾ آﺷﻜﺎر
دﻳﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ:
 »ﻏﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ« :روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪﻣﻘﺼﻮد او از ﻏﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ،وﻻﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎوﺟﻮد ﻏﺪه
ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از »اﺟﺮاي
ﺑﺪون ﺗﻨﺎزل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ« ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ؟ وﻗﺘﻲ ﻏﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارد،
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺎر و ﻓﻮري ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎر،
ﺟﺮاﺣﻲ آﻧﺴﺖ .زﻳﺮا ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻴﺎت
ﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ روﺑﺮو ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻏﺪه ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،ﺑﻠﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮن راﻫﻨﻤﺎ و
در ﺳﺮاﺳﺮ دوﻟﺖ ،ﺑﻠﺤﺎظ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ
ﺗﺎرﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ  -ﻣﺎﻟﻲ،
رﻳﺸﻪ دواﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ
ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺰرگ و ﺑﺲ ﻓﻮري دارد.
 در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺪﻳﻮرﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان را ﻣﻲ ﺳﻨﺠﺪ .ﻣﺮدم
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻳﺮا »زور رژﻳﻢ ﭘﺮ زور اﺳﺖ«!
ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮري ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ و
ﻏﺎﺻﺐ ﺣﻖ را از ﻳﺎد او ﻣﻲ ﺑﺮد و او را
از ﻗﺎﻋﺪه اي ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻧﻴﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ :ﺣﻖ ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﻲ رود .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدم
اﻳﺮان ﺣﻘﻮق ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎز ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،رژﻳﻢ ﭼﻮن
ﺑﺮف آب ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﮔﺮ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد ،ﻣﺮدم
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻲ ﺟﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻛﻨﻨﺪه رواﺑﻂ ﻗﻮا در درون رژﻳﻢ ،ﺑﻪ
زﻳﺎن داﺋﻤﻲ ﺧﻮد ،ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ
در ﻃﻮل  30ﺳﺎل ،ﻧﻘﺸﻲ ﺟﺰ اﻳﻦ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻘﺶ را ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻚ از
دﺳﺖ داده اﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻛﺪﻳﻮر ﻻزم دﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ
اول ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﻮﻳﺴﺪ و آن را ﺗﻔﺼﻴﻞ
ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن
ﻫﺮ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ از روز ﭘﻴﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ
اﻣﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ راه ﺣﻞ اﻟﻐﺎي وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ و ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ،از راه از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﺘﻮن
ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﻗﺪرﺗﻤﺪار و ﺳﺎزﻣﺎن
دادن وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم و اﺳﺘﻮار
ﻛﺮدن دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪار ﺑﺮ اﻳﻦ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﺳﺖ.

 zﺧﻄﺎ در روش ﻣﺒﺎرزه ،ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﺷﺪه ﻫﺎ و ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﺸﺪه ﻫﺎ:
ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺣﻮزه ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ
ﻗﻠﻤﺮو رژﻳﻢ ،ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻫﻤﺮاه
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ،
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺎره اي دﻳﮕﺮ ﻧﻪ:
 ﺧﻄﺎي ﻧﺎﺷﻲ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ از راﺑﻄﻪﻫﺪف ﺑﺎ روش .ﻫﺪف وﺳﻴﻠﻪ را ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺪف در روش ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﺷﻮد .ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ روﺷﻲ اﺳﺖ

در ﺣﻤﺎﻳﺖ از دوﻟﺖ در ﻗﻀﻴﻪ ﻳﺎراﻧﻪ
ﻫﺎ و اﺑﺮاز اﻳﻦ اﻧﺰﺟﺎر در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ،
از ﺟﻤﻠﻪ در ﻓﺮﺻﺖ اول ﻣﺎه ﻣﻪ.
 -ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻛﺎرﮔﺮان.

ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ؟
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺣﻖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺎ
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
زﻳﺮا ﺑﻨﺎ ﺑﺮ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ،راﺑﻄﻪ
ﻣﻴﺎن رﻫﺒﺮ و ﺑﻘﻴﻪ ،راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺎع و ﻣﻄﻴﻊ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﺧﺎﺗﻤﻲ و
ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻘﺮار
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم را ﻫﺪف ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﭼﻮن در ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
ﻧﻴﺰ ﻧﻬﺎدﻫﺎي رژﻳﻢ از آراي ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و اﻳﻦ اﺻﻞ اﻻﺻﻮل از
آﻏﺎز ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺾ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 ﺧﻄﺎ در ﺗﻔﻮق و ﺗﺴﻠﻂ را ﺑﻪ ﻗﺪرت وﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ دادن .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ،
ﺣﻖ ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲ رود .ﺑﻌﻜﺲ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎزﺟﺴﺘﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﺑﻪ »اﺻﻼح
ﻗﺪرت« راﺿﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ .اﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از ﻗﺮار ،ﻫﻨﻮز ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ
ﻛﻪ اﺻﻼح ﻗﺪرت ﻫﻤﻮار ﻛﺮدن راه
ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن و وﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ
وﻳﺮاﻧﻲ اﻓﺰودن آﻧﺴﺖ.
 اﻧﺤﺼﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻮﺳﻮيو اﻧﻜﺎر ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﺋﻲ آن .اﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﺗﺎ
ﺣﺪودي ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺧﻄﺎ ﺑﻠﺤﺎظ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ درﭘﻴﺮوزي ﺟﻨﺒﺶ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﺑﻬﺎم ﺑﺮ اﺑﻬﺎم
اﻓﺰودن در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ رﻫﺒﺮان
اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد و
در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ
ﺧﻄﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﺸﺪ .ﺗﺎ ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﮔﻔﺖ :اﻳﻨﻬﺎ ﺧﻮد را از ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻈﺎم
ﺧﺎرج ﻛﺮده اﻧﺪ .ﻣﻮﺳﻮي واﻛﻨﺶ ﺷﺪ
وﻗﺘﻲ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ از ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﺋﻴﻦ
آﻣﺪه اﻳﻢ از ﻛﺸﺘﻲ اﺳﻼم ﻛﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ
ﻧﻴﺎﻣﺪه اﻳﻢ .اﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻨﻮز ﺟﺒﺮان
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 ﺧﻄﺎ ﺑﻠﺤﺎظ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺟﻨﺒﺶ .ﻫﺮﺟﻨﺒﺸﻲ ،ﻧﺨﺴﺖ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن را ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ از آن ﺧﻮد ﻛﻨﺪ .ﻛﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن
ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ و ﺧﺎﺗﻤﻲ ،اﺑﺘﻜﺎر
ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻜﺎن و
زﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﻓﺘﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺮج
ﻧﺪادﻧﺪ .در  22ﺑﻬﻤﻦ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖ در راه ﭘﻴﻤﺎﺋﻲ رژﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده
دﻋﻮت ﻧﻴﺰ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻳﺠﺎد
ﻓﺮﺻﺖ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ و
زﻣﺎﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻛﻮب رژﻳﻢ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را اﺷﻐﺎل ﻛﻨﻨﺪ ،ﻻزﻣﻪ اداﻣﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي اﺳﺖ.
 ﺧﻄﺎ ﺑﻠﺤﺎظ اﻧﺘﻈﺎر ﻛﻮﺗﺎه آﻣﺪن رژﻳﻢو ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب اداﻣﻪ
ﺟﻨﺒﺶ .اﻧﺘﻈﺎر ﻛﻮﺗﺎه آﻣﺪن اﻳﻨﻄﻮر
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
از رژﻳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ ﺣﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﭼﺎره ﻧﺪارد ﺟﺰ
ﻛﻮﺗﺎه آﻣﺪن .ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻧﻴﺰ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ از
ﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي دﻳﺪار
ﻛﺮد و ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ .ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد زﻳﺮا ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد ،ﻛﻮﺗﺎه آﻣﺪن
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي آﻏﺎز ﭘﺎﻳﺎن وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ
ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺷﺪ.
ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ و ﺧﺎﺗﻤﻲ
و ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻧﻬﺎ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﻣﻴﺪ
ﺑﻪ ﻛﻮﺗﺎه آﻣﺪن ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺷﺪﻧﺪ .اﻏﻠﺐ
از ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﻟﺤﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎ و ﭘﻴﺎم ﻫﺎ
ﮔﺎه ﺳﺴﺖ و ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﻲ

ﺧﺒﺮ ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮي ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺑﻪ
ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ.
زﻣﺎن دﻳﮕﺮي ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﺬﻳﺐ و
ﺳﭙﺲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﺪ .اﻳﻦ روش ﺿﺪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮد و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎي
وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ رژﻳﻢ اﺛﺮ ﻛﺮد .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ
اﻣﺮوز ،ﺑﺨﺸﻲ از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ
اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
 ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم از راهاراﺋﻪ راه و روش درﺧﻮر ،ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم
و اﻓﺘﺎدن اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ
در ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﻛﻪ از دﻳﺪ ﻣﺮدم
ﺧﻮﺷﻨﺎم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و راه ﻛﺎرﻫﺎي آﻧﻬﺎ،
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺻﺪاي اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻲ ﺑﻲ
ﺳﻲ ،راه ﻛﺎر ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ ،ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺟﺒﺮان ﺷﺪه
اﻧﺪ .از ﻧﻮروز ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،ﻣﻮﺳﻮي و
ﻛﺮوﺑﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ را
ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ.

ﺟﻨﺒﺶ در آﻏﺎز ﺳـﺎل
ﺟﺪﻳﺪ – ﺑﺮﻳﺰ و ﺑﭙـﺎش
رژﻳﻢ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ
ﺟﻨــﺒﺶ – ﺗﻘﺎﺑــﻞ ﺑــﺎ
ﻗــﺪرﺗﻬﺎي ﺧــﺎرﺟﻲ و
ﻛﺎرﺑﺮد آن در داﺧﻞ:
وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﺎه اول
ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ:
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎﻟﺠﺎري ،اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن اﻳﻨﻄﻮر
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺧﻮاﺑﻴﺪه اﺳﺖ
و اﻣﺴﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻴﺎل راﺣﺖ ﺑﺮ
ﻣﺮدم ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ زﺑﺎن ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاض ﮔﺸﻮد ،زﺑﺎﻧﺶ را ﺑﺪوزﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻫﺮ روز ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻪ واﻫﻲ ﺑﻮدن
ﺗﺼﻮر ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﺷﻜﺎل ﺟﻨﺒﺶ ،ﺑﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ در آﻣﺪن و ﺷﻌﺎر ﺑﺮ ﺿﺪ رژﻳﻢ
دادن اﺳﺖ .ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮ آن ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺰاري از رژﻳﻢ و اﺑﺮاز اﻳﻦ
ﺑﻴﺰاري در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ.
اﻳﻦ روش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش
ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﺄﻣﻮران
ﺳﺮﻛﻮب رژﻳﻢ را ﺳﺨﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻛﺮده
اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ :آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻧﺎراﺣﺘﻲ
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ اﺳﺖ .اﻋﺘﺮاف ﺑﺲ ﺷﮕﺮﻓﻲ
اﺳﺖ .زﻳﺮا اﺛﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ را ﺑﺮ
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻗﻮاي ﺳﺮﻛﻮب ،آﺷﻜﺎرا ﺑﻴﺎن
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اول ﻣﺎه ﻣﻪ ،ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض
روي داد .وﺳﻌﺖ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ
رژﻳﻢ ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ اداﻣﻪ
دارد .ﺷﻌﺎر »درود ﺑﺮ ﺿﺪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ «
و »آزادي ،ﻋﺪاﻟﺖ اﻳﻨﺴﺖ ﺷﻌﺎر ﻣﻠﺖ«،
ﻫﻢ ﻫﺪف را ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و
ﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ ﺳﺮان رژﻳﻢ و ﻋﻮاﻣﻞ
ﺳﺮﻛﻮﺑﺸﺎن ﺑﻴﺎﺳﺎﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻓﺮﺳﻮدن آﻧﻬﺎ
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
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از اﺑﺘﺪاي اﻣﺴﺎل ﺟﻨﺒﺶ آﻧﻘﺪر
ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻫﻴﭻ راﻫﻲ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور ﻧﺪارد و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ
زور ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ.

 zدر زﻳــﺮ ﻧﺨﺴــﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻫــﺎ را
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و آن ﮔـﺎه اﻧـﻮاع
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي رژﻳﻢ را ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎ
ﻣﻲ آورﻳﻢ:
 ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و اﺣﺰاب واﻓﺮاد.
 دﻳﺪارﻫﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺣﺰﺑﻲ وداﻧﺸﺠﻮﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ و
ﺧﺎﺗﻤﻲ  ...ﺑﻘﺼﺪ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي
ﻣﻮﺿﻌﮕﻴﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ رژﻳﻢ و ﺑﻨﺎﻳﺶ ﺑﺮ
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي.
 دﻳﺪار ﻣﻮﺳﻮي ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻬﺮه ﻫﺎيﻣﻠﻲ – ﻣﺬﻫﺒﻲ.
 دﻳﺪار ﺑﺮﺧﻲ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻮي وﻛﺮوﺑﻲ و ﺧﺎﺗﻤﻲ.
 دﻳﺪار ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ در ﻗﻢ و ﻋﺪم دﻳﺪار
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ ﺑﺎ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد.
 ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﻳﺶ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒاز ﺳﻮي ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻨﺒﺶ در
ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر.
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و وب ﻻگﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲ ﺟﻨﺒﺶ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج
از ﻛﺸﻮر.
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺰاري ﻣﺮدم از ﺣﺎﻛﻤﺎن واﺑﺮاز اﻳﻦ ﺑﻴﺰاري ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن.
 ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲدر داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.
 ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻗﺸﺮﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش
ﺟﻨﺒﺶ.
 دﻳﺪار ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﺎرﮔﺮي – داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ –
زﻧﺎن – ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
آﻏﺎز ﻣﺠﺪد ﺣﺮﻛﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ.
 اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻬﺮهﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻨﺒﺶ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺣﺮﻛﺖ.
 ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ و ﻣﺒﺎرزه زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲاز داﺧﻞ زﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮي داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و
ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ در داﺧﻞ.
 ﻓﺸﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزان
ﺳﻴﺎﺳﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از زﻧﺪان.
 اﻓﺸﺎﮔﺮي ﻫﺎي وب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎيﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر.
 اداﻣﻪ ﺣﺮﻛﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻲﺟﻨﺒﺶ و دادن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي درﺳﺖ از
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر.
 ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﺑﺤﺚ ﻫﺎيآزاد از ﺳﻮي ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
آزادﻳﺨﻮاه و ﻣﻠﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺧﺎرج از
ﻛﺸﻮر.
 ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎنﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ – ﻣﺸﺎرﻛﺖ –
ﺣﺰب ﻛﺎر و...
 ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ در اول ﻣﺎه ﻣﻪ،در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر.
 ﺷﻌﺎر ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮ دﻳﻮارﻫﺎ و ﭘﺎره ﻛﺮدنﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﻛﻪ رژﻳﻢ ﭼﺎپ و در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ...ﻧﺼﺐ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻄﻴﻔﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﻬﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي دروﻏﻴﻦ دوﻟﺖ و آﻣﺎر
ﻗﻼﺑﻲ اﺳﺖ.
 اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺰﺟﺎر ﻣﻠﺖ از ﻣﺠﻠﺲ دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪه ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻃﺎﻋﺖ از ﻧﺎﻣﻪ رﻫﺒﺮي

 zﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
و روﺷﻲ ﻛﻪ رژﻳﻢ در ﭘـﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ:
 اﻏﺎز ﻓﺸﺎراﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻣﺮدم و اﻓﺰاﻳﺶﻧﺮﺧﻬﺎي ﺗﻮرم و ﺑﻴﻜﺎري.
 ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و اﺧﺮاجﻛﺎرﮔﺮان.
 ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮار اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ازﻛﺸﻮر.
 ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ از ﻛﺸﻮر ﺑﻠﺤﺎظ ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ داﺧﻠﻲ و ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻳﺮان ﺑﻪ
ﻣﺠﺎزات اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ.
 ﻻﻳﻨﺤﻞ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺤﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ رژﻳﻢﻛﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ آن را ﺑﻪ ﻳﻚ آﺗﺶ
ﻓﺸﺎن در ﺣﺎل آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﻲ ﺑﺪل ﻛﺮده
اﺳﺖ.
 ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ –ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر.
اﻣﺎ راه ﺣﻠﻲ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد:
 ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ودﺳﺘﮕﻴﺮي ﺑﺮادر ﻫﻤﺴﺮ او ،ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﺮﻋﺸﻲ و اﺣﻀﺎر ﻓﺮزﻧﺪ او ﻣﻬﺪي ﺑﻪ
دادﮔﺎه و دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻧﻮه او ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺎﺋﺰه
ﻫﺎﺷﻤﻲ .ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ :در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﻫﻴﺄت
رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ از رﻳﺎﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﻛﻨﺎر
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺴﻦ ﺧﻤﻴﻨﻲ ،در
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺰد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
ﺷﻮد ،رد ﻣﻲ ﺷﻮد!.
 ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪن او ازﺧﺮوج از ﻛﺸﻮر و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺒﺮه ﭘﺪر
او.
 ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺖ آﻳﺖ اﷲ ﺻﺪوﻗﻲ وﺗﻬﺪﻳﺪ او.
 دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻣﺠﺪد ﺑﺮﺧﻲ آزاد ﺷﺪﮔﺎنﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺿﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ – ﺧﺎﺗﻤﻲ – ﻣﻮﺳﻮي و
ﻛﺮوﺑﻲ در ﻣﺠﻠﺲ.
 ﻓﺸﺎر ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮردﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ »ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ« )ﻣﻮﺳﻮي و
ﻛﺮوﺑﻲ و ﺧﺎﺗﻤﻲ(.
 اﺧﺮاج ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.اﺧﺮاج ﺑﺮﺧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ازداﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.
 ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت) ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻬﺎر (. ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺮﺧﻲ وب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ﺗﻮﻗﻴﻒ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺰب ﻣﺸﺎرﻛﺖ وﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ.
 ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﻲ در ﭘﻲ ﭼﻬﺮه ﺧﺎﻣﻨﻪ ايدر ﺣﺎل ﺗﻬﺪﻳﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي!
 ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﻛﻪ اﻳﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﺮﻳﺐ اﻓﻜﺎر
ﻋﻤﻮﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ
زده اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ – ﺷﺎﻳﻌﻪ زﻟﺰﻟﻪ در
ﺗﻬﺮان و دﻋﺎي ﻣﺮدم ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺴﻞ ﻫﺎي ﺗﻬﺮان ﺷﺪه
اﺳﺖ – واﮔﺬاري ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮزاد – اﺳﺘﺨﺪام  100ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش – اﺳﺘﺨﺪام 25
ﻫﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر – واﮔﺬاري ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻣﺮدم – ﺟﺸﻦ دروﻏﻴﻦ
ﻫﺴﺘﻪ اي  -رﺳﻴﺪن ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺻﻔﺮ
درﺻﺪ و...
 ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ در اﻧﺰوا
ﻧﺒﻮدن رژﻳﻢ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺒﺎر آورد.
 -ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ
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ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ در
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﻬﺮ.
 ﺻﺪور اﺣﻜﺎم اﻋﺪام و زﻧﺪاﻧﻬﺎيدرازﻣﺪت ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﺟﻨﺒﺶ.
 ﺑﺎز ﺳﺎزي زﻧﺪان ﻛﻬﺮﻳﺰك ﺑﺎ ﻧﺎم»ﺳﺮوش ) «3ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺪي
ﺧﺰﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﺦ ﺻﺎدق ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ(
 و...رژﻳﻢ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ،در ﺗﻨﮕﻨﺎ اﺳﺖ.
ﻣﻴﺎن ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺳﺮﻛﻮب ،در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،دوﻣﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺖ .و
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﺮﻛﻮب دارد .اﻣﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮﻳﺶ دارد ﭘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ رﻓﺖ .اﻣﺎ
ﺣﺎﻻ دو دل اﺳﺖ .زﻳﺮا اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ
دﻫﺪ ﺑﺤﺮان ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺿﻌﻴﻔﺶ ﻛﻨﺪ.
در ﺧﺮداد  ،60ﺧﻤﻴﻨﻲ و دﺳﺘﻴﺎران او
ﻛﻮدﺗﺎ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺟﻨﮓ را ﻧﻌﻤﺖ ﺷﻤﺮدﻧﺪ
و اداﻣﻪ دادﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ
داد ﺑﺎ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎ ،اﺳﺘﺒﺪاد
ﺧﻮد را ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوز،
 -1ﺟﻨﮕﻲ در ﺷﻜﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﺋﻲ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ روي دﻫﺪ .ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن ،رژﻳﻢ از
ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﮓ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪن اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮد اﻣﺎ ﻓﻠﺞ رژﻳﻢ و
وﺧﺎﻣﺖ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﮔﺮﭼﻪ
وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﻠﺤﺎظ ﺧﻮدداري
از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻓﺮار ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ رژﻳﻢ را از
آﻧﻬﻢ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﺎﺗﻮان ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺗﻜﺎﭘﻮﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﻣﺘﻜﻲ و
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي از ﻗﺮار ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﮕﺮان ﺷﺪن
اﻳﻨﺎن از ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﮓ و
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.
 -2ﮔﺴﺘﺮش درﮔﻴﺮي ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و
دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻫﺎ و اﻋﺪام ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
و ﺣﺘﻲ ﻛﺸﺘﺎر ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﺳﺮﻛﻮب ﮔﺮ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻠﺞ
دوﻟﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ،ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺮﻛﻮب رژﻳﻢ
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد.

٭ ﺑـــﺬل و ﺑﺨﺸـــﺶ از ﺑﻮدﺟـــﻪ
ﻣﺘﻌﻠـــﻖ ﺑـــﻪ ﻣـــﺮدم اﯾـــﺮان ﺑـــﻪ
ﮐـــﺎرﮔﺰاران رژﯾـــﻢ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫـــﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ :
Wدر ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1389و
ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﻛﻤﻚ ﻫﺎ،
ﺑﺮﺧﻲ ارﻗﺎم ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ
واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺮدم ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ اﻣﻮال آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻛﺎرﮔﺰاران رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ –
ﻣﺎﻟﻲ .اﻳﻦ ﻳﺎدآوري ﻧﻴﺰ ﺑﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎﺋﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﺠﺎﻟﺲ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺘﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و اﻓﺮاد و ...
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در
ﺑﺴﻴﺎري از وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎﺋﻲ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﻣﻮﺳﺴﺎت
در زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﻬﺎد
ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﻲ
ﺷﻮﻧﺪ:
-1ﻧﻬﺎد رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻴﺶ
از  643ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻛﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ،
ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻼم زﻳﺮ اﺳﺖ:
 48zﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﻓﺘﺮ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر
ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺟﻌﻠﻲ اﻣﺎم زﻣﺎن،
اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر رﺣﻴﻢ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﭘﺪر ﻋﺮوس
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد.
رﺣﻴﻢ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻛﻪ اﺧﻮان و ﺑﺮادر
زاده ﻫﺎي اﻳﺸﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ "ﻧﺨﺒﮕﻲ و
ﺗﺨﺼﺺ" در ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻي ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ،
ﻣﺒﻠﻐﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻳﻨﺪه
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
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ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ؟
 67 zﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﺧﺘﻴﺎر
رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮاي ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺿﺮور و
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص .اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ
اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺟﺪاول ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص و ﻣﻮﺳﺴﺎت
آﻣﺪه اﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ رﺣﻴﻢ
ﻣﺸﺎﻋﻲ و ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﺑﺨﺸﻲ
دﻳﮕﺮ از ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ آﻣﺪه و رﺑﻄﻲ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ ﻧﺪارد .
اﻳﻦ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ او ،در ﻫﺮ ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼع،
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در ازاي درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  50ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻧﺎﻣﻪ در
ﺳﻔﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻚ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 29 zﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص:
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚ ﺑﻪ
اﺷﺨﺎص آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺪون
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ در ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﻮدﺟﻪ دﻓﺘﺮ
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚ
ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ اﻓﺮادي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ اﻳﻦ
دوﻟﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 40 zﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ
ﺟﻮاﻧﺎن :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﺎن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﺒﺮه ﺟﻮان از آن ﻧﺎم
ﻣﻲ ﺑﺮد .اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﺗﻬﺎ در اﺧﺘﻴﺎر
ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺟﻮان ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎرﻛﻮﭘﻮﻟﻮ
ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻬﺮداد
ﺑﺰم ﺑﺎش ﻗﺮار داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل دو
ﺳﺎل ﺣﺪود  150ﺳﻔﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم داد
وﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎر ﺧﻮد،
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﭙﺎ داد .ﺑﺰم
ﺑﺎش داﻣﺎد ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﻳﻌﻨﻲ وزﻳﺮ اﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺳﺎﺑﻖ
دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻲ ﺟﻮاﻧﺎن دوﻟﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﻣﺮﻛﺐ از ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺴﻴﺠﻲ ﻫﺎي
ﭼﻤﺎﻗﺪار ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻫﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اي
ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺳﻮس ﺑﺮاي
رژﻳﻢ »اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ« ﻛﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺮح
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻤﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  ،ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ از ﻛﺎر
درآﻣﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﺤﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺣﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮي اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺎﺑﻖ دﻣﺎوﻧﺪ و از ﺣﺎﻣﻴﺎن
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻗﺮار دارد و ﻛﺎر ﻋﻤﺪه
اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻴﺰرﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در
ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ اﺳﺖ .ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﻨﺴﺖ
ﻛﻪ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺟﻮان
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮار اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﻧﺪاﻧﺪ رژﻳﻢ از ﻓﺮار اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺧﺸﻨﻮد
اﺳﺖ و اﺳﺒﺎب آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد.
ﻧﻤﺎﻳﺸﻬﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺑﻪ
ﮔﺮﻳﺰاﻧﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ اﺳﺖ .
 6 zﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ –
ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻮﺳﻮي اداره ﻣﻲ ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
در اﺧﺘﻴﺎر اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﻓﺮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
وي ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮاي ﺑﺮﻛﻨﺎري ﻣﻮﺳﻮي از اﻳﻦ ﻣﻘﺎم،
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﻤﺮاه از
ﺷﻴﺮاز ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
آﻣﺪ و ﺣﻜﻢ ﻋﺰل ﻣﻮﺳﻮي و اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻌﻠﻢ را در ﺟﻠﺴﻪ اي ﺻﺎدر ﻛﺮد و ﺑﻪ
ﺷﻴﺮاز ﺑﺎزﮔﺸﺖ .
 20 zﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر .ﻛﺎر اﻳﻦ ﺷﻮرا
ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺧﻲ از
ﻧﺰدﻳﻜﺎن اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﻳﺎران وي در
ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد .
 2/6 zﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺴﻨﺎ
– ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺴﻨﺎ در ﺑﺪو ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻳﻚ
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﻳﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﺗﻮﺳﻂ

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺼﺎدره ﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮل آن
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﻴﺮي و
ﺿﺮب وﺷﺘﻢ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاري از آن
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺪ .ﻛﺎرش ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﮔﺸﺖ .زﻳﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻫﺎﻳﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و اﻳﺮﻧﺎ و ﻓﺎرس و ﻣﻬﺮ
و  ...ﻫﻴﭻ اﻋﺘﻤﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .وﻗﺘﻲ
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻳﺴﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد.
 9/5 zﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ آﺛﺎر
اﻣﺎم -اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺣﺴﻦ
ﺧﻤﻴﻨﻲ اداره ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻃﺮﺣﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ از ﺳﻮي اﺣﻤﺪ ﺗﻮﻛﻠﻲ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺮ
ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮي اداره ﺷﻮد ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ
ﺑﻮدﺟﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ
اﻧﺘﻘﺎل آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد.
 6 zﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي
ﻋﺎﻟﻲ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ دوﻟﺖ :اﻳﻦ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻮدﺟﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ
دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮد از
ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺟﻮاﻧﻔﻜﺮ و دوﺳﺘﺎن او در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ
ﻛﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 6 zﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي
ﻋﺎﻟﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ – ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ان ﻛﺎراﻳﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺪارد زﻳﺮا
ﺧﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺣﻀﻮر اﻓﺮادي ﻣﺜﻞ ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻠﻴﻠﻲ و ﻳﺎ
ﻋﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ و ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ در اﻳﻦ
ﻣﻘﺎم ﺑﻴﻔﺎﻳﺪه ﺑﻮد زﻳﺮا ﻫﺮ ﻛﺎري ﻛﻪ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺷﺨﺼﺎ ﻻزم ﻣﻲ داﻧﺴﺖ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﻛﺎري ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﻮرا
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﻮرا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد.
ﻣﺒﺎﻟﻎ دﻳﮕﺮ ي در ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ
از ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد:
 3 zﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
رﻫﺒﺮي – اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺑﺮﮔﺰاري دو ﺟﻠﺴﻪ در ﺳﺎل اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻳﻚ ،از ﺑﻴﺶ از  80ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ
اﻳﻦ ﺷﻮرا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻪ از ﺑﻴﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺣﺪود 5
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪم و ﺣﺸﻢ و
ﻣﺤﺎﻓﻆ و راﻧﻨﺪه و ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ درﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﻘﻮق درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺧﻮد
آﻧﻬﺎ و ﭘﺎداش ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ و ...
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود  12ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه
ﻣﻲ رﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻓﺮاد اﻳﻦ
ﺷﻮرا در ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺘﺎدي و
ﺟﻠﺴﺎت ،ﺣﺪود  10ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 21 zﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ – ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﺷﺪ  21ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺳﺎل دارد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ از ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺮاد در
ﺳﺘﺎد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در
ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﻫﺎﺷﻤﻲ در
راس آن و ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از اﻓﺮاد
ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي از ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ دور
ﺷﺪه اﻧﺪ زﻳﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ و
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
 125 zﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي
اﺳﻼﻣﻲ -در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻨﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و رﺑﻄﻲ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻫﻤﺮاه و ﻣﺤﺎﻓﻆ و راﻧﻨﺪه و ﺳﺘﺎدﻫﺎي
آﻧﻬﺎ در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
ﺑﻴﺶ از  10ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه ﺑﺮاي
ﻫﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ﻣﺒﻠﻎ  25ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان و
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺒﻠﻎ  100ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

  ۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎيﻣﺠﻠﺲ.
  5ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ.  1ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ازﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
  14ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص. 27 zﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن-
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎ در
اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ  6ﻋﻀﻮ ﻓﻘﻴﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
وﻻﻳﺖ و  6ﻋﻀﻮ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺣﺎﻣﻲ
وﻻﻳﺖ و دﻫﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﺣﺎﻣﻲ وﻻﻳﺖ در
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و دارا ﺑﻮدن دﻓﺎﺗﺮ
در ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺮان ،ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد .اﻳﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺘﺎد
– ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎ و ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن –
راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
زﻳﺮا در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻳﻦ ﺷﻮرا ﺟﻬﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺒﻠﻎ  40ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  89ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮﺧﻲ
ارﻗﺎم ﻓﻮق ،ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ
دﻟﻴﻞ آن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎري از
دﻳﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﻻﻳﺤﻪ آورده ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﻳﺮ ﻣﻴﺰي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻴﻠﻴﺎردي ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از
ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ و اﺋﻤﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻮري ﻫﻤﺪاﻧﻲ و ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪي اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
ﻣﺸﻬﺪ و...
 1/2 zﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ
آﻳﻨﺪه روﺷﻦ – ﻣﻬﺪوﻳﺖ – ﻣﻮﺳﺴﻪ اي
ﻛﻪ رﺣﻴﻢ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻳﺎر ﺟﻌﻠﻲ اﻣﺎم زﻣﺎن
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺣﻴﻢ ﻣﺸﺎﻋﻲ
ﻣﺸﻜﻮك اﻟﻬﻮﻳﻪ در دﻓﺘﺮ رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ﺧﺮج آن را در اﺧﺘﻴﺎر دارد.
اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ راه ﺣﺮﻛﺖ
اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻛﺸﻴﺪن ﻧﻘﺸﻪ آن و ﺑﺮﺧﻲ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ از ﻣﺒﻠﻎ 1.2
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺮاي رد ﮔﻢ ﻛﺮدن از
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ وي را در ﺟﺪول
 18ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﻲ درج ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎ و ﺟﺎدو و ﺟﻨﺒﻞ ﺑﺎزي
ﻫﺎي اﻳﻦ رﻣﺎل ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮج ﺑﺮ ﻣﻲ دارد.
 zﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺸﺎور اﻳﺮاﻧﻲ -
اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد .ﻋﻤﺪا
ﻧﺎم وي را در ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ آورده اﻧﺪ.
ﺑﻮدﺟﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﻴﺎد ﺣﺪود  340ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻴﭻ ﺟﺎي ﺑﻮدﺟﻪ
ﻗﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﺑﻨﻴﺎد در
ﻣﻴﺪان وﻧﻚ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ وي اﻫﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
 zﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﮔﻴﻮه ﭼﻲ – ﻣﺼﺒﺎح
ﻳﺰدي – ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ –
ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ  10ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن.
 از راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪيﻧﮋاد و ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﮔﻴﻮه ﭼﻲ ،ﺣﺎﻻ
دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎز ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو و ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﭼﻪ
راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد دارد؟ .ﭘﺲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ از اﻣﻮال اﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﻣﺒﻠﻎ 10
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺷﺨﺺ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .اﻳﻦ آﻳﺖ اﷲ
واﺑﺴﺘﻪ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪود 850ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ،از ﺟﻴﺐ ﻣﺮدم ﺧﺮج و ﺑﺮج ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ
ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه آن از
ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺣﻘﻮق ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ اﻳﻦ
ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﺳﻮي آن از
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دﻳﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮﺧﻲ از
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺎﻧﺎدا و دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ
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اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﺳﻮي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﻛﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ
ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮي اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 zﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺤﺖ
اداره روح اﷲ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن  500ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺗﻮﻣﺎن – ﻫﻤﻪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي
اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺒﻠﻐﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﺑﻮدﺟﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻋﺰﻳﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي
ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ  10ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﭘﻮل ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺮاي
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﺳﺎﻋﺘﻲ
 7000ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
و دﻫﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻛﺎرﺷﻨﺎس و
ﻣﺪﻳﺮ و ﻣﺴﺌﻮل آرﺷﻴﻮ و  ...دارد .ﺣﺎل
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻬﺎ 500
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن درﻳﺎﻓﺘﻲ دارد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از
اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺨﻮش ﺑﻪ ﻳﺎر وﻓﺎدار
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري و
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،ﻳﻌﻨﻲ روح اﷲ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ .زﻳﺮا او از
درآﻣﺪي ﭼﻨﺪ ده ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 zﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي و ﺑﺎﻧﺪ او ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﺰﻫﺮا
 10ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن – ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي ﻳﺎر
وﻓﺎدار وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ و رﺋﻴﺲ ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﺳﻴﺪ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻛﻪ دو ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ
ﺷﺪت از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﺪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﺟﺮﻳﺎن
اﻓﺸﺎﮔﺮي ﭘﺎﻟﻴﺰدار .در ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻮدﺗﺎي
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ از ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت دﻓﺎع ﻛﺮد .از
اﻳﻦ رو ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و از ﭘﺎداﺷﻲ  10ﻣﻴﻠﻴﺎردي ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ ﺷﺪ.اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داراﻳﻲ
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري ،ﻧﻴﺎزي
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ
ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎداش ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي و
دﻳﮕﺮ اﻋﻮان و اﻧﺼﺎر وي ﺑﻮده اﺳﺖ.
 15 zﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و دﻳﻨﻲ -اﻳﻦ
ﺑﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﻪ ﻛﺪام
ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و دﻳﻨﻲ؟ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰي اﻫﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﺣﺎﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 5/ 2 zﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮك
ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻗﻢ :ﻣﺒﻠﻎ اﻫﺪا ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮك
ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻗﻢ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ روﻳﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎل در اﻳﻦ ﺷﻬﺮك ﭼﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و
ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻳﻦ را
ﺧﺪا ﻣﻲ داﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آﮔﺎﻫﻲ رﺣﻴﻢ
ﻣﺸﺎﻋﻲ و ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻧﻴﺰ از
اﻳﻦ ﺷﻬﺮك ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 zﺳﺘﺎد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻣﻮر دﻳﻪ 10
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن :اﻳﻦ ﺳﺘﺎد ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر
ﻧﻴﺮوﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ آن را ﺑﺎزﺟﻮي
ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻳﺎر اﺳﺪاﷲ ﻻﺟﻮردي،
ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺟﻮﻻﻳﻲ در اﺧﺘﻴﺎر
دارد .اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﺟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﻮد
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.
 -14ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه روﻳﺎن  2ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن.ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺳﻠﻮﻟﻲ -
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه داراي  80ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت
ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮده و دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي "ﻳﺎﺧﺘﻪ" در زﻣﻴﻨﻪ
ﻋﻠﻮم ﺳﻠﻮﻟﻲ و " International
Journal of Fertility and
 "Sterilityدر زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎزاﺋﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ روﻳﺎن
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ .زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ
از ﭘﺮﻛﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﻲ در اﻳﺮان
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم
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ﺷﻤﺎره  749از 20اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  2ﺧﺮداد 1389
داده اﺳﺖ .در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و
اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر
داﺷﺘﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ژﻧﺘﻴﻚ و ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ،
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ اﻣﺎم
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي و ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﺰﻫﺮاي ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي و
ﺣﺪود ﻳﻚ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ،ﺑﻮدﺟﻪ در اﺧﺘﻴﺎرش ﻗﺮار
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ و رﺳﻢ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ
از ﻣﻮﺳﺴﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﻣﻮال
ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
 -zﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪي ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن.
 -zﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ اﻟﻨﺠﺎه ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن.
 -zﺑﻨﻴﺎد ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ  300ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺗﻮﻣﺎن.
 200 -zﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ رواق
ﺣﻜﻤﺖ.
 -zﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﺛﻘﻠﻴﻦ  200ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺗﻮﻣﺎن.
 -zﻛﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﻢ  200ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺗﻮﻣﺎن.

ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ ﻫـﺎی ﺳـﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران و ﻫـﺎی و ﻫـﻮﺋﯽ
ﮐﻪ ﺑﺒﺎر آورده اﺳﺖ:
 Wدر  13اردﻳﺒﻬﺸﺖ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاري
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ :ﭘﺲ از
اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﻲ در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران اﻳﺮان ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ
در ﻛﻮﻳﺖ ،ﺷﻤﺎري از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺧﺮاج ﺳﻔﻴﺮ
اﻳﺮان از ﻛﻮﻳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ :ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ،
ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﻔﻠﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻮﻳﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ در آﻣﺪن "ﺗﻤﺎم
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ" ﺑﺎ اﻳﺮان ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻔﻴﺮ
ﻛﻮﻳﺖ از اﻳﺮان و اﺧﺮاج ﺳﻔﻴﺮ اﻳﺮان از
ﻛﻮﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻗﺎي ﻫﺎﻳﻒ ﻛﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاﺿﻊ
ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﺮان
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻜﻮت  2روزه دوﻟﺖ
ﻛﻮﻳﺖ در ﻣﻮرد ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ
"اﻟﻘﺒﺲ" ﻛﻪ در آن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ در ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻣﻨﻴﺘﻲ
ﻛﻮﻳﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ،اﻋﺘﺮاض ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻮﻳﺖ ﻫﺸﺪار داده
اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ دوﻟﺖ ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻮﺿﻊ
ﺧﻮد را در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻜﻨﺪ ،ﻋﺪه اي از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻔﺤﺺ و ﺑﺤﺚ در
ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﻮﻳﺘﻲ "اﻟﻘﺒﺲ" در 11
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﻴﺘﻲ
ﻋﺎﻟﻲ رﺗﺒﻪ ﻛﻮﻳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ دﺳﺖ
ﻛﻢ  7ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .در
اﻳﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻓﺮاد
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه از ﻛﺎرﻣﻨﺪان وزارت دﻓﺎع
و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ
آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻛﻮﻳﺖ و ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﺣﺴﺎس ﻧﻈﺎﻣﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران اﻳﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري
ﻛﻨﻨﺪ.
"اﻟﻘﺒﺲ" در اداﻣﻪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ ،در
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي
اﻣﻨﻴﺘﻲ و ارﺗﺶ ﻛﻮﻳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،
ﭘﺲ از ﻳﻮرش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي
اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻌﺪادي ﻋﻜﺲ ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻳﻲ از
ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﺴﺎس ﻧﻈﺎﻣﻲ ،اﺑﺰار ﭘﻴﭽﻴﺪه
ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺑﻴﺶ از  250ﻫﺰار دﻻر ﭘﻮل
ﻧﻘﺪ ﻛﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺼﻴﺮي،
ﺳﺨﻨﮕﻮي دوﻟﺖ ﻛﻮﻳﺖ اﻣﺮوز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ،
دوازدﻫﻢ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ

ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ؟
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ
و ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ
دادﮔﺎه ارﺟﺎع داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
 zدر  3ﻣﻪ  ،2010ﻧﺸﻴﻨﺎل ﻧﻴﻮز ﭘﻲ ﭘﺮ
اﻃﻼع داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎزﻣﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻮﻳﺖ از دﺳﺘﻴﮕﺮ ﺷﺪﮔﺎن،
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ .اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﺗﻮرﻳﺴﻢ ،ﺑﻪ اﻳﺮان رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﻣﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ.
 zراﻣﻴﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﭙﺮﺳﺖ ،ﺳﺨﻨﮕﻮي وزارت
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺮان و رﻣﻀﺎن ﺷﺮﻳﻒ،
ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ
رد اﻳﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران،
اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ "رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي
ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲ و دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
آﻧﻬﺎ" ﻣﻨﺴﻮب ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
از اﺗﻬﺎم ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ در ﺑﺤﺮﻳﻦ ﺗﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ اﺧﺮاج از ﻛﻮﻳﺖ:
 zاﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران اﻳﺮان ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ
ﻫﻢ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ :از ﺟﻤﻠﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل
ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ رﺟﺐ ،از ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺤﺮﻳﻦ ،ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در
ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده اﻧﺪ از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﺮﻛﻨﺎر
ﺷﺪ.
ﭼﻨﺪي ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﻨﺘﻲ ،ﺳﻔﻴﺮ اﻳﺮان
در ﻛﻮﻳﺖ )ﭘﺴﺮ اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﻲ ،دﺑﻴﺮ
ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن( ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺤﺮﻳﻦ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﻣﺘﻬﻢ
ﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺗﻬﺎم،
آﻗﺎي ﺟﻨﺘﻲ ﺧﻮد و ﭘﺪرش را از داﺷﺘﻦ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در ﺑﺤﺮﻳﻦ ﻣﺒﺮا داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ" :ﺳﭙﺎه ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﻧﺪارد
و اﻳﻦ اﺗﻬﺎم اﺳﺎﺳﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ".
 Wدر  27آورﻳﻞ  ،2010ﺑﻪ ﮔﺰارش
آﺳﻮﺷﻴﺘﺪ ﭘﺮس ﺧﺒﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎزي ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران در اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ اﻧﺘﺸﺎر داد.
در ﻫﻤﺎن روز ،وزارت دﻓﺎع اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه در اﻣﺮﻳﻜﺎي
ﻻﻳﺘﻦ ﺧﻄﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮاي اﻣﺮﻳﻜﺎ در
ﺑﺮﻧﺪارد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ :اﻳﺮان ﻣﻲ ﻛﻮﺷﺪ
ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را در اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﺑﺴﻂ
دﻫﺪ .در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ وزارت دﻓﺎع ﻳﻚ
ﮔﺰارش  12ﺻﻔﺤﻪ اي در ﺑﺎره ﺣﻀﻮر
روز اﻓﺰون ﺳﭙﺎه ﻗﺪس در اﻣﺮﻳﻜﺎي
ﻻﺗﻴﻦ اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ .ﺑﺨﺼﻮص در
وﻧﺰوﺋﻼ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﻗﺪس ﭘﺎﻳﮕﺎه
اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﭼﺎوز ادﻋﺎي ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن را ﺗﻜﺬﻳﺐ
ﻛﺮد و آن را دﺳﺖ آوﻳﺰ ﺳﺎزي ﺑﺮاي
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ وﻧﺮوﺋﻼ ﺧﻮاﻧﺪ.
ژﻧﺮال ﻫﻮاﺋﻲ ،دوﮔﻼس ﻓﺮازر ﻛﻪ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻮاي اﻣﺮﻳﻜﺎ در
اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﺷﺨﺼﺎً
اﻓﺰاﻳﺶ در ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻳﺮان در
اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﻳﺘﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
ﺣﻀﻮر ﺳﭙﺎه ،ﻳﻚ ﺣﻀﻮر دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ اﺳﺖ .او ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﻛﻪ
ﺳﺨﻨﺎن او ﻧﺎﻗﺾ ﮔﺰارش وزارت دﻓﺎع
ﻧﻴﺴﺖ .او ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر اﻳﺮان را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ از ﺟﺰﺋﻴﺎت آن ﺧﺒﺮ
ﻧﺪارد.
دﻳﮕﺮ اﻓﺴﺮان ﻋﺎﻟﻲ رﺗﺒﻪ وزارت
دﻓﺎع ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻳﺮان
در اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺤﺪود و ﺑﺴﺎ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﻗﺮار
دارد.
 Wدر  27آورﻳﻞ  ،2010روﺑﺮت ﮔﻴﺘﺲ،
وزﻳﺮ دﻓﺎع اﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻳﺮان را ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮد
ﻛﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﻮرﻳﻪ ،ﺑﻪ ﺣﺰب اﷲ ﻟﺒﻨﺎن،
ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ داده اﻧﺪ .او در
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻫﻮد
ﺑﺎراك ،وزﻳﺮ دﻓﺎع اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻳﻦ اﺗﻬﺎم را
وارد ﻛﺮد .او اﻓﺰود :اﻣﺮوز ،ﺣﺰب اﷲ
ﻟﺒﻨﺎن از ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ راﻛﺖ

و ﻣﻮﺷﻚ در اﺧﺘﻴﺎر دارد .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺣﺰب اﷲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺪﻗﺖ وﺿﻌﻴﺖ را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ
دارﻳﻢ.
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻮرﻳﻪ
ﻣﻮﺷﻚ اﺳﻜﻮد ﺑﻪ ﺣﺰب اﷲ داده اﺳﺖ.
ﺳﻮرﻳﻪ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮد و وزﻳﺮ دﻓﺎع اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺷﻜﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺰب اﷲ
ﻟﺒﻨﺎن ،ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻜﺮد.
 Wدر  28آورﻳﻞ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاري
آﺳﻮﺷﻴﺘﺪﭘﺮس ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﻫﻔﺘﻪ اي ﭘﻴﺶ از آن ،ﻧﻴﺮوي درﻳﺎﺋﻲ
اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ،ﺗﻘﺎﺑﻠﻲ از ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺖ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻳﺮان ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ
در آﺑﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ روي داده اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺗﻼش اﻣﺮﻳﻜﺎ

و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﺪن
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان،
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﺑﻪ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك رﻓﺖ .از ﻫﻴﺎﻫﻮﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻳﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﺟﻪ رژﻳﻢ
ﺑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮان و ﺗﻐﻴﻴﺮ
روﻳﻪ اﺳﺖ؟:

اﻳﺮان در آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ از
روﺳﻴﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ روي ﻣﻴﻜﻨﺪ
– اﻳـــﺮان ﻣﺴـــﺌﻠﻪ اول
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك؟
ﺳﻴﺎﺳﺖ رژﻳﻢ اﻳـﺮان در
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ اﻳﺮان
و ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺒﺶ در راﺑﻄـﻪ
روﺳﻴﻪ ﺑﺎ آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :اﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر 27) ،آورﻳﻞ
 (2010در ﮔﺰارش ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻔﺼﻠﻲ،
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ رژﻳﻢ اﻳﺮان و
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و روﺳﻴﻪ و ﭼﻴﻦ را در
ﻗﺒﺎل ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ:

٭ ﺑﻠــــﻮک ﺷــــﯿﻌﻪ در ﻋــــﺮاق و
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﯾﺮان:
 Wﻣﺸﺎور ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻋﺮاق،
ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻛﻪ در اﺋﺘﻼف ﺷﻴﻌﻪ ﻧﻘﺶ
ﻛﻠﻴﺪي دارد ،در  26آورﻳﻞ ﮔﻔﺖ:
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻣﻴﺎن اﺋﺘﻼف ﻣﻠﻲ ﻋﺮاق ﺑﺎ
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻋﺮاق ،ﻧﻮري
اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﻴﺪ .ﺳﺨﻨﺎن
اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖ از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻳﻠﻬﺎي ﺷﻴﻌﻪ،
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺑﻠﻮك ﺷﻴﻌﻪ در ﻣﺠﻠﺲ
ﻋﺮاق ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.
ﻫﺮﮔﺎه ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻴﻌﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻚ
ﺑﻠﻮك ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ ،ﻛﻮﺷﺸﻬﺎي اﻳﺮان
را ﺑﺮاي ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در ﻋﺮاق و،
ﺑﺪان ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل اﻣﺮﻳﻜﺎ،
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻛﻪ ،ﺑﻌﺪ از دﻳﺪار ﺑﺎ
آﻳﺖ اﷲ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران
ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ،اﻃﻼع داد ﻛﻪ دو

ﮔﺮوه ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻴﻌﻪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ
آﻳﻨﺪه ﻋﺮاق ،ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ
دارﻧﺪ .اﺋﺘﻼف ﻣﻠﻲ ﻋﺮاق اﻳﻨﻚ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﻛﺮدﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ وﺳﻴﻊ ﺗﺮﻳﻦ
ﺑﻠﻮك را در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻋﺮاق ﺑﻮﺟﻮد
آورد .ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻛﺎر ،ﺧﺮوج از
ﺑﺤﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﺎن اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖ از
واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺠﺎد ﺑﻠﻮك ﺷﻴﻌﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﻲ
ﻋﺮاق ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .اﺋﺘﻼف ﻣﻠﻲ
ﻋﺮاق ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﺰدﻳﻚ
اﺳﺖ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  7ﻣﺎرس ،اﻳﻦ اﺋﺘﻼف
 70ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮاق ﺑﺪﺳﺖ
آورده اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮي
اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ  89ﻛﺮﺳﻲ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮاق
ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ .اﺋﺘﻼف ﺑﻪ رﻫﺒﺮي
ﻋﻼوي ﻧﻴﺰ  91ﻛﺮﺳﻲ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮاق
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻣﻴﺎن اﺋﺘﻼف دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﻧﻮري اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ و اﺋﺘﻼف ﻣﻠﻲ
ﻋﺮاق در ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺨﺴﺖ
وزﻳﺮ ﻋﺮاق ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺋﺘﻼف دوﻟﺖ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ دوﺑﺎره
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﻋﺮاق ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ
ﻃﺮﻓﺪار ﺻﺪر ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮي او
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .از  70ﻛﺮﺳﻲ اﺋﺘﻼف ﻣﻠﻲ
ﻋﺮاق 40 ،ﻛﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﺮﻓﺪار ﺻﺪر
ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﭼﻮن اﺋﺘﻼف ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮي
ﻋﻼوي ﻣﻘﺎم اول را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻟﻜﻲ
ﺗﻮاﻓﻖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻴﻌﻪ را ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ
ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻴﻌﻪ در دوﻟﺖ ﻋﺮاق ﻣﻲ
ﺑﻴﻨﺪ.
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻧﻤﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ اداره ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺮاق ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﺮوه ﺻﺪر و ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼي ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ
اﻳﺮان ﺑﻴﻔﺘﺪ .از آن ﺳﻮ ،اﺋﺘﻼف ﻣﻠﻲ
ﻋﺮاق ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﻚ ﺑﻠﻮك ﺷﻴﻌﻪ
در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮاق ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد ،از
اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻟﻜﻲ و ﻛﺮدﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ
ﺟﻮﻳﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،زود اﺳﺖ ﺑﺮاي
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻪ اﺋﺘﻼف ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﺷﻴﻌﻪ ﺳﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺮ
ﻧﮕﻴﺮد ،ﻧﻘﺸﻪ اﻳﺮان را ﺑﺮاي ﻋﺮاق ﺑﻌﺪ از
ﺗﺮك اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﺳﻮي ﻗﻮاي اﻣﺮﻳﻜﺎ،
ﺑﺮﻫﻢ ﻣﻲ زﻧﺪ .اﻳﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر وﺟﻮد
ﻳﻚ ﺑﻠﻮك ﺷﻴﻌﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮاق اﺳﺖ
و وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﻠﻮك را ﺷﺮط ﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮذ
ﺧﻮد در ﻋﺮاق ﻣﻲ داﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎه دو
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻌﻪ اﺋﺘﻼف ﻛﻨﻨﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ 159
ﻛﺮﺳﻲ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ
ﺗﻌﺪاد ،ﺣﺘﻲ ﺑﺪون اﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﻛﺮدﻫﺎ ﻛﻪ
 43ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه در ﻣﺠﻠﺲ دارﻧﺪ ،ﺑﺮاي
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺮاق ﻛﺎﻓﻲ
اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻳﻦ اﺋﺘﻼف ﺷﻜﻞ ﻧﮕﻴﺮد،
دﺳﺖ و ﭘﺎي اﻳﺮان را در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﻨﺪد.
اﻳﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي ﻣﻴﺎن دو
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﻪ اﺋﺘﻼف را ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن
ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻨﺪ .اﺳﺘﺪﻻل اﻳﺮان اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
ﺟﺪاﺋﻲ اﻳﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻗﻮت ﺷﻴﻌﻪ
ﻋﺮاق را ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﺪل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻮﺷﺶ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ
اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.
 Wدر  3ﻣﻪ  ،89ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻌﻔﺮ
ﺻﺪر ،ﻓﺮزﻧﺪ آﻳﺖ اﷲ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
ﺻﺪر – ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رژﻳﻢ ﺻﺪام اﻋﺪام
ﺷﺪ  -ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻴﺎن دو
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﺮدد.
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٭ روﺳــــﯿﻪ ﻣﺸــــﻐﻮل ﺗﺤﮑــــﯿﻢ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در آﺳـﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧـﻪ
و ﮔﺮﺟﺴــﺘﺎن و اروﭘــﺎی ﺷــﺮﻗﯽ
اﺳــــﺖ  :اﺳــــﺘﻔﺎده از ﺳــــﻼح
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ:
 Wﻗﻴﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن روي داد و
ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻛﻨﺎري رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﻳﻦ
ﻛﺸﻮر ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﻴﺪ .اﻳﻨﻚ روﺳﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ اﻣﭙﺮاﻃﻮري
ﺳﺎﺑﻖ» ،اﻧﻘﻼب رﻧﮕﻲ« ﭘﺪﻳﺪ آورد.
ﭘﻴﺶ از آن ،روﺳﻴﻪ دو روش را
ﺑﺮاي ﺑﺎز آوردن ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ
ﺧﻮد ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد – 1 :ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روش
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح اﻧﺮژي ﺑﻮد .ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ
ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺮژي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روﺳﻴﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻗﺘﻲ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ
روﺳﻴﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،روﺳﻴﻪ آﻧﻬﺎ را در
ﻣﻀﻴﻘﻪ ﺳﺨﺖ ﻗﺮار داد و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﺷﺎن
ﻛﺮد ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ – 2 .روش دوم ﺑﻜﺎر
ﺑﺮدن ﻗﻮاي ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺖ .در ﭼﭽﻨﻲ و
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﻗﻮاي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد.
و ﺳﻮﻣﻴﻦ روﺷﻲ ﻛﻪ از زﻣﺎن ﺳﻘﻮط
دوﻟﺖ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻧﺒﺮده ﺑﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده
از ﺟﻨﺒﺶ ﻗﺸﺮﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ از ﻟﺤﺎظ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ دوﻟﺖ ﺑﻮد .در
ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن اﻳﻦ روش را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
آزﻣﻮد.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :اﻣﺮي ﻛﻪ اﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر ﺑﺪان

ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم راﺿﻲ
از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺮﺿﺪ رژﻳﻢ
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ .ﭘﺲ ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ در
ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺮدﻧﺪ ،از وﺿﻌﻴﺖ
ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺮاي ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﻟﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ،
ﻛﺎري اﺳﺖ ﺷﺪﻧﻲ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺪﻳﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم راه
ﺑﺠﺎﺋﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺮد .زﻳﺮا دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﺖ
ﻧﻔﻮذ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻂ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و
درب از ﻧﻮ ،ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ.

 Wازﺑﻜﺴﺘﺎن ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ
ﻧﮕﺮان اﺳﺖ .زﻳﺮا رواﺑﻄﺶ ﺑﺎ روﺳﻴﻪ
ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺖ و ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻛﺮدن دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ازﺑﻜﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ
ﺳﺮاﻳﺖ ﻛﻨﺪ .ازﺑﻜﺴﺘﺎن ﺧﻮد را از
روﺳﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲ داﻧﺪ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻘﺶ ﻗﺪرت ﻣﺘﻮﻓﻖ را در ﺷﺮق آﺳﻴﺎي
ﻣﻴﺎﻧﻪ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ.
روﺳﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﺪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮد
ﻛﻪ ازﺑﻜﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
دوﻟﺖ ازﺑﻜﺴﺘﺎن راﻫﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ روﺳﻴﻪ ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺳﺘﺒﺪادي
ﻛﺮدن دوﻟﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ دوﻟﺘﻲ
اﺳﺘﺒﺪادي ﺑﺲ ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮ ،زﻣﻴﻨﻪ را
ﺑﺮاي ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده
اﺳﺖ .رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ازﺑﻜﺴﺘﺎن ،اﺳﻼم
ﻛﺮﻳﻢ اف  ،از راه ﺳﺮﻛﻮب ﺧﻮﻧﻴﻦ،
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﺟﻨﺒﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﮕﺮدد .در  ،2005ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدم ازﺑﻜﺴﺘﺎن را ﻗﻮاي اﻣﻨﻴﺘﻲ ،ﺑﺎ
ﻛﺸﺘﻦ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ ﻓﺮو ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﻳﻦ ،در ﺳﺎل  ،2009ﺟﻨﺒﺶ
دﻳﮕﺮي در آﻧﺪﻳﺠﺎن روي داد .اﻳﻦ
ﻇﻦ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ روﺳﻴﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ رژﻳﻢ ازﺑﻜﺴﺘﺎن را
ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ.
ازﺑﻜﺴﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﻃﻮاﻳﻒ اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻃﻮاﻳﻒ در ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﻗﺎﭼﺎق
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻏﻴﺮ آن ،ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ
دارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻛﺮﻳﻢ اف
ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ اﻳﻦ ﻃﻮاﻳﻒ
ﺑﺮﺿﺪ دوﻟﺖ ﻛﺮﻳﻢ اف ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ روﺳﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ در
ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن ،ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد
زﻳﺮا رژﻳﻢ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺮوي ﻻزم ﺑﺮاي
ﺳﺮﻛﻮب ﺟﻨﺒﺶ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺖ.
دوﻟﺖ ازﺑﻜﺴﺘﺎن ،از زﻣﺎن ﺟﺪا ﺷﺪن از
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ،اﻳﻦ ﻗﻮا
را ﺗﺪارك ﻛﺮد .ﺑﺎوﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻛﺮﻳﻢ اف ،ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ
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ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ او ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ آﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﻈﺮ
ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ روﺳﻴﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮﺻﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﺮﻳﻢ اف ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺟﻨﺒﺶ را ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻲ داﻧﺪ و در ﺻﻮرت وﻗﻮع
ﺟﻨﺒﺶ ،از آن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
 Wﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻓﻘﻴﺮ دﻳﮕﺮ
ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي
روﺳﻴﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻴﺴﺖ .روﺳﻴﻪ در
اﻳﻦ ﻛﺸﻮر  6ﭘﺎﻳﮕﺎه دارد .اﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﺎﻣﻞ
روﺳﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﻲ رود .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ،
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪف ﺑﻌﺪي روﺳﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﻼف ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن ﻛﻪ در آن ،ﻳﻚ
ﻧﻴﺮوي ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ ،در
ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ﻧﻴﺮوي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ .در ﻋﻮض ﻧﻴﺮوﻫﺎي دﻳﮕﺮي
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دوﻟﺖ
ﮔﻼوﻳﺰ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮر
ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻫﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪي
ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﻳﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ
ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺳﺎﻟﻬﺎي 1992
ﺗﺎ  1997ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﻨﮓ داﺧﻠﻲ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺮاي روﺳﻴﻪ ،ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﻃﻮاﻳﻒ
ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺎر ﻣﺸﻜﻠﻲ
ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن داراي ﻳﻚ ﻧﻴﺮوي
اﺳﻼم ﮔﺮاي ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻧﻴﺮو ﺑﺎ ﻃﻮاﻳﻒ ﻣﺤﻠﻲ دﻣﺴﺎز اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ دوﻟﺖ
ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻬﺎر ﻃﻮاﻳﻒ
و ﻧﻴﺮوي اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎري ﺑﺲ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ
و از زﻣﺎن ﺷﻮروي ،روﺳﻴﻪ ﻧﺎﺗﻮان از
ﻣﻬﺎرﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،روﺳﻴﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن اﺑﺰار اﻗﺘﺼﺎدي و
اﻣﻨﻴﺘﻲ ،ﻧﻔﻮذ ﺧﻮﻳﺶ را در ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.
 Wﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﻪ روﺳﻴﻪ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ.
ﺑﺘﺎزﮔﻲ ﻗﺮارداد ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﻴﺎن دو ﻛﺸﻮر
اﻣﻀﺎء ﺷﺪه و اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن را ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد روﺳﻴﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻴﺮوي ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ رژﻳﻢ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر
را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .زﻳﺮا رﺋﻴﺲ
ﻧﻮرﺳﻠﻄﺎن
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن،
ﺟﻤﻬﻮري
ﻧﻈﺮﺑﺎﻳﻮف اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﻣﻨﺤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺎ رژﻳﻢ
اﻇﻬﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻲ آﻧﻜﻪ ﺛﺒﺎت رژﻳﻢ را
زﻳﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺒﺮد.
ﺑﺎ اﻳﻨﻬﻤﻪ ،دوﻟﺖ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺛﺒﺎت ﺧﻮﻳﺶ در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺮان
ﺑﺎﺷﺪ .زﻳﺮا ﻧﻈﺮﺑﺎﻳﻒ از ﭘﻴﺮ ﺗﺮﻳﻦ رﻫﺒﺮان
آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ .او  70ﺳﺎل دارد.
ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ او
ﻣﻲ ﺷﻮد .از ﻣﻴﺮﻳﺎد ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ او
ﺳﺨﻦ ﺑﻤﻴﺎن اﺳﺖ  .اﻻ اﻳﻨﻜﻪ او ﻣﺜﻞ
ﻧﻈﺮﺑﺎﻳﻒ ﺑﻪ روﺳﻴﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻬﺮرو ،اﻳﻦ ﺑﻴﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ روزي
روﺳﻴﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن رژﻳﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺑﺪﻫﺪ .روﺳﻬﺎ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻣﻴﺎن
ﻣﺮدم ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ
دوﮔﺎﻧﮕﻲ وﺟﻮد دارد .ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ و در ﺟﻨﻮﺑﺶ ،اﻗﻮام ازﺑﻚ
و ﻗﺰاق اﻳﻘﻮر و روس ﺳﺎﻛﻨﻨﺪ .از اﻳﻦ
رو ،ﻛﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن رژﻳﻢ ﺑﺮاي روﺳﻴﻪ
ﭼﻨﺪان ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻴﺴﺖ.
 Wﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﻛﻮﺷﺪ ﻣﻴﺎن ﺳﻪ
ﻗﺪرت روﺳﻴﻪ و ﭼﻴﻦ و اﻳﺮان ،ﺑﺴﻮد
ﺧﻮد ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ .دوﻟﺖ
ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﺿﺪ و ﻧﻪ ﻃﺮﻓﺪار روﺳﻴﻪ
اﺳﺖ .ﻋﻤﻞ ﮔﺮا اﺳﺖ و ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ روﺳﻴﻪ راه ﺑﺮود .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻳﻦ ،روﺳﻴﻪ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﭼﻴﻦ
و اﻳﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺮژي )ﮔﺎز( ﻧﺎراﺿﻲ
اﺳﺖ.
ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻢ دارد و اﻳﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻴﺎن ﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا
ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺮدم آن در
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ازﺑﻜﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .و ﻧﺼﻒ دﻳﮕﺮ در
ﻣﺠﺎورت اﻳﺮان ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .اﻳﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻨﻮز ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ اي دارد و
دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر آن ﻧﻴﺴﺖ.
از اﻳﻦ رو ،دوﻟﺖ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ اﺳﺘﻮار ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﻮاره
از آن ﺑﻴﻢ دارد ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪي ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﻲ ﺷﻮد.

از  10ﺗﺎ  23ﻣﻪ 2010

ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ؟
روﺳﻴﻪ در ﻫﺮﻳﻚ از ﻃﻮاﻳﻒ
ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻧﻔﻮذ دارد .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﻃﺎﻳﻔﻪ
ﻣﺎري در ﺟﻨﻮب ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ،در
ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر  ،از روﺳﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .و روﺳﻴﻪ ﺻﺪور اﻧﺮژي را
اداره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل آن در دﺳﺖ
ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﺎﻟﺨﺎن اﺳﺖ .و ﺑﺎز روﺳﻴﻪ ﺑﻪ
ﻃﺎﻳﻔﻪ آﻫﺎل اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻳﻦ ،ﻧﻘﺶ روﺳﻴﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻫﺎ
در ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ،
ﻛﻠﻴﺪي اﺳﺖ.
 Wﮔﺮﺟﺴﺘﺎن از اﻧﻘﻼب ﮔﻞ رز در
 2003ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،ﻳﻜﻲ از ﻏﺮب ﮔﺮا ﺗﺮﻳﻦ
دوﻟﺘﻬﺎ را در ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ دارد .اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺸﻜﻞ
ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي روﺳﻴﻪ اﺳﺖ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ،
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺮاي روﺳﻴﻪ ﻣﺸﻜﻞ
ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
ﻛﺸﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ روﺳﻴﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را در آن ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ.
ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﺑﻮﻳﮋه
ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﺳﺎﻛﺎﺷﻮﻳﻠﻲ ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ،آﺷﻜﺎرا ﺿﺪ روﺳﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻴﺮوي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﺪار روﺳﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ در ﻗﺒﺎل روﺳﻴﻪ ،ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﺋﻲ
روﻳﻪ ﻛﻨﺪ.
ﻧﻴﺮوي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ دارد
ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺳﺎﻛﺎﺷﻮﻳﻠﻲ
ﺷﻮﻧﺪ :ﺿﺮاب ﻧﻮﮔﺎﻳﺪﻟﻲ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ
ﭘﻴﺸﻴﻦ و اﻳﺮاﻛﻠﻲ آﻟﺴﺎﻧﻴﺎ ،ﺳﻔﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻧﻴﻨﻮ
ﺑﻮرﺟﺎﻧﺎدز ،رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﻠﺲ
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن .در ﻣﺎه ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ،ﻧﻮﮔﺎﻳﺪﻟﻲ
ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ از روﺳﻴﻪ دﻳﺪار ﻛﺮده و ﻳﻚ
ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﺎن ﺣﺰب ﺧﻮد و ﺣﺰب
روﺳﻴﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﭘﻮﺗﻴﻦ،
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﻮرﺟﺎﻧﺎدز
ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﻧﻴﺰ  ،ﺑﺘﺎزﮔﻲ از ﻣﺴﻜﻮ
دﻳﺪار و ﺑﺎ ﭘﻮﺗﻴﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮده اﺳﺖ.
آﻟﺴﺎﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻠﻴﺪي اﺳﺖ
و ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻬﺮداري ﺷﻬﺮ
ﺗﻔﻠﻴﺲ ،در  30ﻣﻪ ،اﺳﺖ .او ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﺑﺎ روﺳﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻤﻞ
ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ،
اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﻨﻮز ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺎﻛﺎﺷﻮﻳﻠﻲ
و ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ .در
ﺟﻤﻊ 12 ،ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ
روﻳﻪ اي ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل روﺳﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ در
ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺴﺖ .در ﺳﺎل
 ،2009در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺪ .او
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري را وادار ﺑﻪ
ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ .ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ روﺳﻴﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﭘﻮل ﻣﻲ داده اﺳﺖ .روﺳﻴﻪ ﻋﻼﻗﻪ
ﺷﺪﻳﺪ دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺳﺎﻛﺎﺷﻮﻳﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺿﺪ او
ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ .اﻣﺎ ﻛﺎرش ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ زﻳﺮا
ﻫﻴﭻ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻃﺮﻓﺪار روﺳﻴﻪ در
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺮدم
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ
روﺳﻴﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺧﻮد را رواﻧﻪ ﻛﺸﻮرﺷﺎن
ﻛﺮد .از اﻳﻦ رو ،ﻃﺮﻓﺪاري از روﺳﻴﻪ،
ﻛﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻲ را ﻫﻢ ﺧﺮاب ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻛﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ روﺳﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﺋﻲ
روﻳﻪ ﻛﺮد.
 Wآذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮي اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﺪ ﻣﻴﺎن روﺳﻴﻪ و ﺗﺮﻛﻴﻪ و
اﻳﺮان و ﻏﺮب ،ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ.
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺶ در ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺗﻌﺎدل،
ﻋﻤﺪه ﻧﺎﺷﻲ از داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ روﺳﻴﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ در
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در  ،2005آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮآن ﺷﺪ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎري
از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :آﻳﺎ ﻏﺮب ﻫﻤﺎن
ﺣﻤﺎﻳﺖ را ﻛﻪ از ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻛﺮد از آﻧﻬﺎ
ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد؟ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
زدﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﻮاي ﻣﺴﻠﺢ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪ،

آن را ﻓﺮو ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ .روﺳﻴﻪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪه
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮد ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺟﻨﺒﺸﻬﺎي ﺟﻮاﻧﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر
در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ ﻧﻬﻨﺪ ،روﺳﻴﻪ در اﻗﻠﻴﺘﻬﺎي
ﻗﻮﻣﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﻔﻮذ دارد.
ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺰد داﻏﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻘﻴﻢ
ﺷﻤﺎل آذرﺑﺎﻳﺠﺎن .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،روﺳﻴﻪ
دوﻟﺖ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده ﺑﻮد
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻗﻮام را ﺑﺮ ﺿﺪ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻮراﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ،رژﻳﻤﻬﺎي

آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ،اﺳﺘﺒﺪادي و ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﺮﻳﺪه
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﻳﻦ رو ،ﭼﺎره ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ ﺗﻜﻴﻪ
ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ .ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻜﻴﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺮ
ﻣﺮدم ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑﺪون ﺣﺎﻣﻲ
اﺳﺖ ،ﻣﺮدم روي ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻲ آورﻧﺪ .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮﮔﺰارش ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن،
ﺟﻨﺒﺶ ﭘﻴﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻧﻜﺮدن روﺳﻴﻪ از رژﻳﻢ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه و
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮدﻧﺶ از ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ .ﺑﻪ
ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ ،ﺣﺘﻲ در آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ
ﺟﺰﺋﻲ از اﻣﭙﺮاﻃﻮري روﺳﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ اﻳﻦ ﻗﺪرت اﺳﺖ ،ﻗﺪرت
ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺳﻮد ﺟﻮﻳﺪ
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺪﻳﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و
ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ اداره دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ ،ﻫﺮﮔﺎه  5ﻋﺎﻣﻞ،
وﺟﻮد ﺑﺪﻳﻞ و وﺟﻮد ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ و
ﺑﺮﺧﻮرداري ﺟﻨﺒﺶ از ﺳﻪ اﺳﺘﻘﻼل و
روش )ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﻲ ( و ﺳﺎزﻣﺎن دادن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﺒﺶ،
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﭘﻴﺮوز ﻣﻲ
ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﺮدم از رژﻳﻢ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ را دﺳﺖ آوﻳﺰ
ﺑﺎج ﺳﺘﺎﻧﻲ از آن رژﻳﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

٭ ﭼﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺘﺶ در آﺳﯿﺎی
ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺗﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ:
 Wﭼﻴﻦ روﻳﻪ روﺳﻴﻪ در ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن را،
اﻋﻼن ﺧﻄﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮك دارد .ﭼﻴﻦ ﺑﻪ
آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻣﻦ ﻣﻲ
ﻧﮕﺮد .راه ﺻﺪور ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ روﺳﻴﻪ ﻧﺰدﻳﻚ
و ﺑﻲ ﻧﻴﺎز از درﻳﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي آﻧﺴﺖ و
ﺧﻄﺮ ﻛﻢ دارد .از اﻳﻦ رو ،ﻣﺸﻐﻮل
ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ازﺑﻜﺴﺘﺎن و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن
ﻗﺮار داد ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻂ آﻫﻦ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ.
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ دوﻟﺖ ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن،
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﭼﻴﻦ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ روﺑﺮو ﻛﺮده
اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوزي ﺟﻨﺒﺶ
در ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن ﭼﻴﻦ را ﻧﮕﺮان ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﺎي اﻳﻘﻮرﻫﺎ و ﺗﺒﺘﻲ ﻫﺎ و ﺟﺪاﺋﻲ ﻃﻠﺒﺎن
در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎي و ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﭼﻴﻦ ﻫﻤﻮاره از ﺳﻘﻮط ﻳﻚ رژﻳﻢ
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ،در ﻫﺮ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ
ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﻲ آﻳﺪ.
روﺳﻴﻪ ﺑﺎ اﻳﻘﻮرﻫﺎي ﻣﻘﻴﻢ ﭼﻴﻦ و
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن ﺗﺎرﻳﺨﻲ دراز
دارد .در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ،1990ﻛﻪ روﺳﻴﻪ
ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ دادن ﭘﻮل و
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻪ اﻳﻘﻮرﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ
دوﻟﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ .ﻗﺼﺪ روﺳﻴﻪ اﻳﻦ
ﺑﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ،ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
داﺧﻠﻲ ﺧﻮد ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ .روﺳﻴﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را دوﺑﺎره ﺑﻜﻨﺪ .ﭼﻴﻦ از
ﻧﻔﻮذ روﺳﻴﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻗﻮام ﻣﻲ ﺗﺮﺳﺪ
ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﻮذ روﺳﻴﻪ
ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﻴﻦ ﺷﻮد.
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ روﺳﻴﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻛﺮدن رژﻳﻢ ﭘﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻴﻦ را ﻣﺸﻐﻮل داﺧﻞ

ﺧﻮد ﻛﻨﺪ و ﻣﺠﺎل ﻧﻴﺎﺑﺪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را
در ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ روﺳﻴﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ آزاده اي ﻣﻲ

ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺮان ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ از
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺰدوري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﺮ
اﻗﻮام اﻳﺮان وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﻴﺮوزي
اﻧﻘﻼب ،ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ،ﺑﺮاي ﻓﺮو
ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن اﻣﻮاج اﻧﻘﻼب اﻳﺮان ،آﻧﻬﻢ در
درون ﻣﺮزﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺰدور ﭘﻮل و
اﺳﻠﺤﻪ دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن
اﻗﻮام و اﻗﺪام ﻗﺎﻃﻊ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ دوﻟﺖ
ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﺑﮕﺮدد ،ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺴﺒﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺻﺪام ﺑﺮاي
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻤﻴﻨﻲ و
دﺳﺘﻴﺎران او وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

٭ رژﯾﻢ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎ ﻧﺎﺗﻮان از
ﺣﻀﻮر در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ
ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ،
دﻧﺒﺎﻟﻪ روﺳﯿﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯽ
آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮد
ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺮان ،ﺑﺎ
ﻏﺮب ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﺰارش
اﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ،رژﻳﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ
اﻳﺮان ﺣﻀﻮري ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﺎﻣﻲ ﺣﻖ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﺘﻬﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﺪارد.
ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻘﺎﺑﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ روﺳﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺪارد.
از ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  60ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ
رژﻳﻢ دﻧﺒﺎﻟﻪ روي ﻛﺎﻣﻞ از ﺳﻴﺎﺳﺖ روﺳﻴﻪ
در آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در دوران ﺟﻨﮓ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دادن ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ
روﺳﻴﻪ ﺑﺮاي وارد ﻛﺮدن ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ،رژﻳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎﺑﻊ
ﺳﻴﺎﺳﺖ روﺳﻴﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﺮد .ﺑﺎ
ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﻃﻮري روﺳﻴﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﻜﺎن
و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺘﺒﺪادي و
واﭘﺲ ﮔﺮاﻳﺶ از ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﺑﺎزش داﺷﺖ.
ﻫﺮﮔﺎه اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﭘﺸﺖ ﮔﺮﻣﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﺑﻴﺮون از ﻗﻠﻤﺮو
ﺳﻠﻄﻪ اﻳﻦ و آن ﻗﺪرت ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺑﺎﺗﻔﺎق ،راه رﺷﺪ را در ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺧﺎﺋﻦ اﺳﺖ زﻳﺮا
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻔﻮذ روﺳﻴﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ اﻳﺮان ،اﻳﺮان از ﻧﻮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻗﺪرت
ﻣﺰاﺣﻢ و ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 Wﺑﺎ وﺟﻮد دﻧﺒﺎﻟﻪ روي اﻳﺮان از روﺳﻴﻪ
در آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻗﻔﻘﺎز و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ،
روﺳﻴﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺮان،
ﺗﺮدﻳﺪي ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﻤﻲ دﻫﺪ:
در  27آورﻳﻞ  ،2010ﺑﻪ ﮔﺰارش
دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ ،ﻣﺪودف ،رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر
روﺳﻴﻪ در اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ و
ﺷﺪﻳﺪاﻟﺤﻦ رﻓﺘﺎر اﻳﺮان را در ﻣﻮرد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪاي "ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ"
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .او در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
داﻧﻤﺎرك ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :روﺳﻴﻪ آﻣﺎده
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ
اﻳﺮان اﺳﺖ.
دﻳﻤﻴﺘﺮي ﻣﺪودف ،ﻛﻪ ﺑﺮاي دﻳﺪار ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ داﻧﻤﺎرك ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر
ﺳﻔﺮ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮده
اﺳﺖ» :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ،
ﻣﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰي ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ را ﻣﻨﺘﻔﻲ داﻧﻴﻢ«.
در ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ از
ﺳﻮي ﻛﺮﻣﻠﻴﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺪودف ﺑﺎر دﻳﮕﺮ از رﻓﺘﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮان
در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪاي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر

9

اﻧﺘﻘﺎد ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ اﻋﻤﺎل
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ
ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﺑﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﻲﻧﺘﻴﺠﻪﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﭼﺮا
ﻛﻪ ﻧﻪ«.

ﺣﻀﻮر اﺣﻤﺪي ﻧـﮋاد
در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺠﺪﻳـﺪ
ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴـﺘﺮش
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي ،اﻳﺮان
را ﺑﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اول اﻳـﻦ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺪل ﻛﺮد:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :در  3ﻣﻪ ،2010
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ  5ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ،
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎر ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻧﻈﺮ در ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ
اي اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ،وزﻳﺮان ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻻزم دﻳﺪ ﺧﻮد در آن ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﻨﺪ و ﺷﺮﻛﺖ او ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ» ،اﻳﺮان ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي« ﺑﮕﺮدد:

٭ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ :اﯾـﺮان ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﺻـﻠﯽ
ﮐﻨﻔــــﺮاﻧﺲ ﺗﺠﺪﯾــــﺪ ﻧﻈــــﺮ در
ﻗــﺮارداد ﻣﻨــﻊ ﮔﺴــﺘﺮش ﺳــﻼح
ﻫﺴﺘﻪ ای ﺷﺪ:
 Wدر  3ﻣﻪ  ،2010ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﮔﺰارش
ﻛﺮده اﺳﺖ:
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد آﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺳﺘﺎره ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﺮارداد
ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي ،در روز
اﻓﺘﺘﺎح آن در ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﺑﮕﺮدد .او ﺗﻨﻬﺎ
رﺋﻴﺲ دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻗﺮارش ﺑﺮ اﻳﺮاد
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ درازي اﺳﺖ در ﺑﺎره ﻧﻈﻢ
اﺗﻤﻲ ﺟﻬﺎن ﻛﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ آﻣﻴﺰ اﺳﺖ و
اﻳﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ آﻧﺴﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :در ﻫﻤﺎن روز اول ،در 3
ﻣﻪ ،او اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ را اﻳﺮاد ﻛﺮد.
ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي
ﺟﺪﻳﺪ از ﺳﻮي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺪي
ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ،رژﻳﻢ اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ روي
ﻣﻲ آورد ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﺣﺎﻣﻲ ﺑﺠﻮﻳﺪ.
ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻪ روﺳﻴﻪ و ﭼﻴﻦ ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ از اﻳﺮان ﺣﻤﺎﻳﺖ
دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻜﻨﻨﺪ .اﻳﺮان
ﺑﺨﺼﻮص در ﭘﻲ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي ﻏﻴﺮ
داﺋﻤﻲ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ و در رأس آﻧﻬﺎ،
ﺑﺮزﻳﻞ و ﺗﺮﻛﻴﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ،رژﻳﻢ اﻳﺮان ﺧﻮد را در
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﺜﻬﺎي ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻓﻮرﻳﻪ،
آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ﮔﺰارش
ﻧﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪي درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺗﻤﻲ
اﻳﺮان داد و در آن ،ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ،ﺑﺮ
اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﺋﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻼﻫﻚ اﺗﻤﻲ ﺑﺮاي
ﻣﻮﺷﻚ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،ﺑﻌﺪ
از ﻇﻬﺮ ،ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
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ﺷﻤﺎره  749از 20اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  2ﺧﺮداد 1389
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻛﻨﺪ ،ﻫﻴﻼري
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﮔﻔﺖ :اﺑﺪا ﺟﺎي ﺑﺤﺚ ﻧﺪارد
ﻛﻪ اﻳﺮان ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح
ﻫﺴﺘﻪ اي را ﻧﻘﺾ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن 189
ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح
ﻫﺴﺘﻪ اي ﻣﻮرخ  1968را اﻣﻀﺎء ﻛﺮده
اﻧﺪ ،ﺑﻤﺪت ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺳﺮﮔﺮم ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي
دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﻮﺿﻮع
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﻳﺸﺎن ،ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺮارداد
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺗﻤﻲ ،ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈﻢ
ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ اﻳﺮان
و ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﻄﻮر ﺟﺪي ﻟﻄﻤﻪ دﻳﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻗﺮارداد ﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ
و در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎل  ،1995ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﻗﺮار
و ﻣﺠﺮي ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎل  ،2005ﺑﻪ
ﺷﻜﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .ﭼﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺗﻔﺎق آراء
اﺳﺖ .ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺒﻮدن اﺗﻔﺎق آراء ﻫﻴﭽﻴﻚ
از اﺳﻨﺎد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ.
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﺟﻨﻮب،
ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي اﺳﻠﺤﻪ اﺗﻤﻲ را اﻧﺘﻘﺎد
ﻛﺮدﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ﺑﺎره
ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮدﻧﺪ.
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﻜﻞ
روﺑﺮو اﺳﺖ.
 zﺑﺮاي ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﻛﻪ اﻳﺪه ﺣﺬف
ﻛﺎﻣﻞ اﺳﻠﺤﻪ اﺗﻤﻲ را در دﻧﻴﺎ ،در ﻗﻠﺐ
دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ،
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻇﺮﻳﻒ
اﺳﺖ .ﭘﻴﺎم ﺟﺪﻳﺪ اﻣﺮﻳﻜﺎ )ﺣﺬف ﺳﻼح
ﻫﺴﺘﻪ اي( ﻛﻪ اﻣﻀﺎي ﻗﺮارداد ﺑﺎ روﺳﻴﻪ،
ﺑﺪان ﻗﻮت و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ ،اﻳﻦ
ﻫﺪف را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﺣﻞ
ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي روز .در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ،ﺑﺤﺮان
اﺗﻤﻲ اﻳﺮان .ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻘﺼﻮد ،اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ روﺳﻴﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﻠﺤﻪ
اﺗﻤﻲ دو ﻛﺸﻮر ،در ﻣﺎه آورﻳﻞ ،2010
ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
 zاﻣﺎ ﻣﺼﺮ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﻳﺎﺳﺖ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ را دارد ،از زﺑﺎن
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ژﺳﺖ )ﻗﺮارداد ﺑﺎ روﺳﻴﻪ(
ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺼﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ اﻳﺪه
»ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﭘﺎك از اﺳﻠﺤﻪ اﺗﻤﻲ« را
ﻣﻄﺮح ﻛﻨﺪ و ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮد .اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ
آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺒﻬﻪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن اﺳﺮاﺋﻴﻞ – ﻛﺸﻮري ﻛﻪ
ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي را
اﻣﻀﺎء ﻧﻴﺰ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ  -ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ
ﭘﺪﻳﺪ آورد.
zﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﺑﺮ
ﺗﻌﻬﺪي ﺑﻨﺎ داﺷﺖ 5 :ﻛﺸﻮر دارﻧﺪه
اﺳﻠﺤﻪ اﺗﻤﻲ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﻄﻮر روز اﻓﺰون ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﻧﺴﺎزﻧﺪ .ﻗﺪرﺗﻬﺎي
اﺗﻤﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺗﻤﻲ ﻏﻴﺮ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
 zﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮارداد ،ﺑﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم را
ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .اﻣﺎ ﻛﺸﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورد ،ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ درﺟﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي را ﺗﺎ اﻧﺪازه
ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد .از
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻤﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﻧﻴﺰ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﺑﺴﺎزد .
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮب ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﻘﺮرات ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺗﻤﻲ را
ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ
ﻫﺎي آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ را
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و »ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ«
ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻤﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﻪ ﻧﮕﺮان اﺳﺘﻘﻼل
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ را ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﺪف دﻳﮕﺮ ﻏﺮﺑﻲ ﻫﺎ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺮوج ﻳﻚ ﻛﺸﻮر را از ﻗﺮارداد
ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي ﺳﺨﺖ ﺗﺮ
و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﺮوج ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ در
ﺳﺎل  2003از ﻗﺮارداد و دو آزﻣﺎﻳﺶ
اﺗﻤﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  2006و  ،2009ﻣﻌﻠﻮم
ﻛﺮد ﻗﺮارداد ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ .از اﻳﻦ رو،

ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ؟
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻴﺮون
رﻓﺘﻦ از ﻗﺮارداد ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراي
اﻣﻨﻴﺖ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آورد .ﻫﺪف اول
اﻳﺮان اﺳﺖ .دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ
ﻛﻪ اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺧﻼص ﺷﺪن از
ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎي آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي
اﺗﻤﻲ ،از ﻗﺮارداد ﺧﺎرج ﺷﻮد.
 zﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﻮﺷﺸﻬﺎي ﺧﻮد را وﻗﻒ
ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﻛﺮده اﺳﺖ .از دﻳﺪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺗﻘﺪم ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺳﻼح اﺗﻤﻲ اﺳﺖ .در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 zﺳﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻋﻀﻮ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ
اي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ از آن
ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

٭اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﮐﻠﯿﻨﺘـــﻮن رژﯾـــﻢ اﯾـــﺮان را در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ:
 Wﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
ﺧﻮد در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻛﻮﺷﻴﺪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ را در ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ :اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻣﻨﻔﻮر اﺳﺖ زﻳﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺸﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﻼح اﺗﻤﻲ را ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ و اﻳﻨﻚ
ﻧﻴﺰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﺳﻼح را ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ،ﺑﻜﺎر
ﺑﺮد .ﻫﺪف دﻳﮕﺮش اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ را ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد
درآورد.
او ﮔﻔﺖ :اﻳﺮان ﺑﻪ ﻫﻴﭻ رو ﻗﺼﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي را ﻛﻪ »ﺷﺮم آور
و اﻧﺰﺟﺎر آور« اﺳﺖ ،ﻧﺪارد .او
اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ را ﺑﻜﺎر ﺑﺮد ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮب
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب اﺳﺖ :ﺳﻴﺎﺳﺖ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﻚ ﺑﺎم و دو ﻫﻮا اﺳﺖ.
رژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ
ذﺧﻴﺮه دارد و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﻨﮓ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻲ ﻗﻴﺪ و
ﺷﺮط اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ،از ﺟﻤﻠﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
او ،ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﺗﺮك ﮔﻔﺘﻨﺪ.
 Wﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ  3ﻣﻪ ،ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻴﻼري
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﺷﺪ :رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﻳﺮان
ﻫﻤﺎن دﻻﻳﻞ ﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ و دروغ و ﺑﺴﺎ
ﻫﺬﻳﺎن آﻟﻮد را ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .ﻫﺪف او ﻣﻨﺼﺮف ﻛﺮدن ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ
از ﺗﻘﻼي اﻳﺮان ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻼح
اﺗﻤﻲ اﺳﺖ .او ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮ
ﻛﺮدن ﻣﻘﺮرات ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي ﺷﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از
ﺧﻄﺮي ﻛﻪ ﻛﺸﻮري ﭼﻮن اﻳﺮان ،ﺑﺎ
ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻮراي
اﻣﻨﻴﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﺑﺒﺎر ﻣﻲ
آورد .در ازاي وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺳﺨﺖ
ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان و ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ،اﻣﺮﻳﻜﺎ
آﻣﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮر روز اﻓﺰون ،ﺑﺴﻮي
دﻧﻴﺎﺋﻲ ﺑﺪون ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ،ﭘﻴﺶ ﺑﺮود.

٭ اﯾﺮان اوراﻧﯿﻮم ﻧﺪارد!؟:
 Wدر  28آورﻳﻞ  ،2010ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﻳﻢ از
ﻗﻮل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺗﻤﻲ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﺮان اوراﻧﻴﻮم ﻧﺪارد .ذﺧﻴﺮه
اوراﻧﻴﻮﻣﺶ دارد ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و
ﻛﻮﺷﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮف
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮوش اوراﻧﻴﻮم ﺑﻪ اﻳﺮان
ﺑﺸﻮد:
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﻛﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺑﺮاي اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻛﺸﻮري ﭼﻮن اﻳﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﺑﺎزار
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ،اوراﻧﻴﻮم ﺑﺨﺮد ،اﻓﺰوده
اﺳﺖ .ذﺧﻴﺮه اوراﻧﻴﻮم اﻳﺮان ﻫﻤﺎن

 531ﺗﻦ ذﻏﺎل زرد ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي
 ،1980از اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺮﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻣﺮﻳﻜﺎ
و ﻣﺆﺳﺴﻪ داﻧﺶ و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ
ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان را ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دارﻧﺪ ،اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ اوراﻧﻴﻮم
در اﺧﺘﻴﺎر دارد .داوﻳﺪ آﻟﺒﺮاﻳﺖ ﻋﻀﻮ
ﭘﻴﺸﻴﻦ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :اﻳﺮان اوراﻧﻴﻮم ﻧﺪارد و
ﭼﻮن اوراﻧﻴﻮم ﻧﺪارد ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﺪارد.
و ﻛﻠﻴﻒ ﻛﻮﭘﺸﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ اﻣﻮر
اﻳﺮان ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :دﻧﻴﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺠﺎزات ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺮﻳﺪ
اوراﻧﻴﻮم ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﺪ ﻧﻤﻲ
ﭘﺮدازد.
ﺗﺎﻳﻢ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ :اﻳﺮان ﻣﻲ ﻛﻮﺷﺪ از
ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻓﺮﻳﻘﺎﺋﻲ ،از ﺟﻤﻠﻪ از
زﻳﻤﺒﺎﺑﻮه اوراﻧﻴﻮم ﺑﺨﺮد اﻣﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي
ﻣﻘﺮر ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮﻳﺪن و ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮدن
آن ﺑﻪ اﻳﺮان اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻧﺨﺴﺖ ،ﺷﻴﺮزاد ﺑﻮد ﻛﻪ

ﺗﻮﺿﻴﺢ داد اﻳﺮان ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه
اوراﻧﻴﻮم ﺑﺎﻻ ﻧﺪارد .او از ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي -اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﻴﺪ :وﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ
اوراﻧﻴﻮم دارﻳﺪ و ﻧﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ،ﺑﺤﺮان را ﭼﺮا ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﺪ؟
و رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ
آﺧﺮ ﺧﻂ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ :آﻳﺎ ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ،
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي و ﺟﻨﮓ ،ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺑﺤﺮان ﻧﻴﺰ در ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ؟

٭ اوﺑﺎﻣﺎ در ﺣﺎل ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ
و ﮐﺸــــﻮرﻫﺎی دﯾﮕــــﺮ ﺑﻘﺼــــﺪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑـﺪون ﺳـﻼح ﻫﺴـﺘﻪ
ای اﺳﺖ:
 Wدر  2ﻣﻪ  ،2010آﻧﺘﻲ وار )ﺿﺪ
ﺟﻨﮓ(ﺧﺒﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻣﻬﻢ در ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ :اﻳﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ،
ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ »ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ
ﺑﺪون ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي« اﺳﺖ.
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ
اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻋﺮب ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﮔﺎه ﻛﻮﺷﺸﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﺼﺮف ﻛﺮدن اﻳﺮان
از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ،
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﮔﺎه ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن
ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺸﻮد ،ﺗﻐﻴﻴﺮي
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ روي داده
اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
رؤﺳﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن
اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ از آن
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻤﻞ آورده اﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻟﻦ
ﺗﻮﺷﺮ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﻣﻬﺎر ﺳﻼﺣﻬﺎي اﺗﻤﻲ در
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺻﻠﺢ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :اﻓﺸﺎﮔﺮﻳﻬﺎي ﻓﺴﺎدﻫﺎي

ﺑﺰرگ و ﻓﺮﻳﺎدﻫﺎ در ﺑﺎره اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ در
راﻧﺖ ﺧﻮاري ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻓﺸﺎر از ﺑﻴﺮون ،اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارد ،ﻣﺎﻧﻊ
از ﺑﺴﻂ ﻳﺪ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﭙﺎه ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد
اﻳﺮان ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .ﺗﺼﺪي اﻗﺘﺼﺎد ﻳﻚ ﻛﺸﻮر
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوي ﻣﺴﻠﺢ ،ﻣﺤﺮوم ﻛﺮدن آن
اﻗﺘﺼﺎد از ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﺳﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻜﺎر اﻧﺪازد.
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻮر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﺑﺎ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﺑﺮﺧﻮردار از اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺼﻤﻴﻢ

و آزادي در ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻮع ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﻤﻌﻨﺎي ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻣﻨﻴﺖ
و ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ رﻫﺎ از ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي داﺧﻠﻲ و
ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل اﻳﻨﻜﻪ از رﻫﮕﺬر ﺑﺤﺮان
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﭼﻨﮓ
ﻣﻲ اﻧﺪازد .و اﻗﺘﺼﺎد و دوﻟﺖ در ﺗﺼﺮف
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ:

ﻓﻬﺮﺳـــﺖ اﺳـــﺎﻣﻲ
اﻋﻀﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﻛـﻪ
از رﻫﮕﺬر اﺳـﺘﺒﺪاد
ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ ،از اﻧﻘـﻼب
ﺑﺪﻳﻦ ﺳـﻮ ،ﺗﺸـﻜﻴﻞ
ﺷﺪه اﻧﺪ ۵ -
انقالب اسالمی  :ﺑﺎ ﭘﻮزش دوﺑﺎره از
ﻣﺒﺎرز آزاده ،ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻮاد زاده و ﻧﻴﺰ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ً اﺳﺎﻣﻴﺸﺎن در اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ
آﻣﺪه اﻧﺪ و ﻳﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﺳﻤﻲ اﺳﺖ:
ذاکر  -از مداحان باند سرکوب ھای
خيابانی نظام واليت .
ذوالقدر – محمد باقر – سردار سپاه –
معاون سپاه – معاون امنيت وزارت کشور
و فرمانده اسبق قرارگاه رمضان با
سوابق زير :در سال  ،۶٨ستاد مشترك
سپاه پاسداران را كه ھماھنگكننده پنج
نيروي زميني ،ھوايي ،دريايي ،قدس و
نيروي مقاومت بسيج سپاه بود ،تشكيل
داد و از سوي رھبر انقالب به عنوان
نخستين رئيس اين ستاد منصوب شد.
ذوالقدر نيا حسن – رئيس سابق حفاظت
اطالعات نيروھای مسلح و وزارت دفاع.
ذوالنور – مجتبی – حجت االسالم –
سردار سپاه  -فرمانده تيپ امام صادق و
مسئول ستاد نمايندگی رھبری در سپاه.
ذوالنور – مصطفی حجت االسالم – از
اعضای قضايی – سرکوب ھای خيابانی
نظام واليت.
ذواالنوار  -سيد رحيم – خواھر زاده آيت
ﷲ حائری شيرازی – رييس موسسه
فالحت.
ذواالنوار  -سيد حسين – فرزند حاج آقا
امام – نماينده مجلس خواھر زاده حائری
شيرازی.
راد احمدی خدام ،-عضو ھيات مديره
صنايع کوچک -،از د وستان بزم پاش.
رازينی – ابراھيم  -حجت االسالم -از
نيروھای وابسته به قوه قضاييه.
رازينی – علی – حجت االسالم -از
نيروھای باند قوه قضاييه و وزارت
اطالعات.
راستی کاشانی  -از وابستگان به باند
قضايی نظام واليت  -.آيت ﷲ.
رامين  -محمد علی – از بخش رسانه ای
وزارت اطالعات  .او متھم به شرکت در
ترورھای خارجی می باشد و رئيس بنياد
ھلوکاست و نيزمشاور رئيس جمھور
است.
راھدار  -اسماعيل – مشاور ستاد مبارزه
با مواد مخدر از اعضای باند سرکوب
ھای خيابانی و دانشجويی
ربيعی  -علی – از معاونان وزارت
اطالعات.
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ربيعی قايم مقام فرماندھی نيروی
مقاومت بسيج تھران -سردار سپاه.
رجبی – محمود  -حجت االسالم -از
وابستگان به باند قضايی نظام واليت .وی
برادر فاطمه رجبی می باشد و برادر زن
الھام.
رجبی  -محمد – ھوادار فرديد ،از اعضای
خشونت طلب.
رحمانی  -داود – از مديران رده باالی
وزارت اطالعات.
رحيم پور ازغندی – حسن – از نيروھای
بازجو و عضو باند رسانه ای مافيای
واليت.
رحيمی – از نيروھای اطالعات در زندان
اوين.
رحيمی زندانبان زن – مسئول بند زنان و
بعد مسئول کل بندھای زنان شد .وی قبل
از آن مسئول مالقات  -زندانيان بود.
رزاقی معاون نمايندگی بنگاه تعاون و
حرفه آموزی و اشتغال زندانيان استان
مازندران.
رسايی – حميد – از نيروھای سرکوب
ھای خيابانی نظام مافيا – نماينده مجلس
مديرکل سابق ارشاد قم و از رايحه خوش
خدمت.
رسولی – حميد -پرسنل امنيت و مديرکل
پشتيبانی عملياتی آن معاونت -عضو باند
ترور و اطالعات.
رسولی محالتی – عضو بيت رھبری و
دفتر آقای خمينی – پدر ھمسر ناطق
نوری ،عضو باند قضايی – سياسی.
رشيد – غالمعلی – سردار سپاه – از
فرماندھان رده باالی سپاه پاسداران.
رشيد – محسن – سردار سپاه -معاونت
تحقيقات پژوھشگاه علوم و معارف دفاع
مقدس.
رشيد پور – مجيد  -حجت االسالم -از
وابستگان به باند قضايی نظام واليت.
رشيديان – نماينده مجلس از آبادان دور
اول – عضو حزب زحمتکشان و از
دوستان حسن آيت.
رضايی – از بازجويان وزارت اطالعات
در زندان اوين.
رضايی – عليرضا – از چماقداران به نام
در مشھد که ايشان نيز به دليل حمله به
يک ھمايش دستگير گرديد.
رضايی اميدوار – برادر محسن از
نمايندگان مجلس – رئيس بيمارستان
لقمان که سعيد امامی در آنجا خودکشی
شد.
رضايی – محسن ":سبز علی  -سردار
سپاه – از بنيانگذاران سپاه پاسداران که
از عوامل اصلی کودتا در سال شصت بود.
وی سالھا در کليه امور مربوط به ترور –
سرکوب – جنايت در نظام واليت دخالت
داشته.
رضايی – مرتضی – سردار سپاه  – -از
نيروھای اطالعاتی نظامی در دھه شصت.
رضايی راد – سرھنگ فرمانده حفاظت
زندان ھای استان مرکزی.
رضوی – حسن – مشاور معاون حقوقی
رئيس جمھور احمدی نژاد.
رضوی  -محمد – از نيروھای اطالعات
در دھه شصت.
رفيق دوست – محسن  -سردار سپاه – از
قديمی ترين فرماندھان سپاه پاسداران و
از جمله اعضای باندھای ترورھای
سياسی – سرکوب ھای خيابانی و نظامی
و اقتصادی نظام واليت که سالھا در مقام
رياست بنياد مستضعفان وابستگان خود
را به اموال بسياری رساند و در حال
حاضر مسئول بنياد نور و وارد کننده
داروھای گران قيمت است .او می گويد -:
»در پيروزی انقالب در لبنان و در خيلی
از جاھای دنيا آمريکا ضرب شست ما را
بر پيکر منحوس خودش احساس میکند و
میداند آن مواد منفجرهای که با آن
ايدئولوژی ترکيب شد و در مقر
تفنگدارھای دريايی چھارصد افسر و
درجه دار و سرباز را يک مرتبه به جھنم
فرستاد .ھم تی ان تی آن مال ايران بود و
ھم ايدئولوژيش از ايران رفته بود .اين
برای آمريکا بسيار محسوس است...آيا
آمريکايی ھا اين سخنان را نشنيده و يا
نخواندهاند؟ -روزنامه رسالت  ٢٩تير ٧٠
رئوفی – علی – فرمانده سپاه کرمان –
استاندار کرمان – سردار سپاه.
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رئوفيان – ابوالقاسم – از نيروھای
وابسته به باند رسانه ای و سياسی از
ابتدای انقالب – او وابسته به گروه ھيات
موتلفه اسالمی می باشد .
راتق – عباس  -از نيروھای جاسوسی در
خارج از کشور وابسته به باند امنيتی –
اطالعاتی.
راجی – مستشار ديوان عالی دادگاه
انقالب  -دخيل در قتل حجت زمانی.
رادان – سردار سپاه.
رازی زاده – حجت االسالم  -حاکم شرع
کردستان در سال ۵٩
راسخ – اتاق بازرگانی.
راشد – محسن -از مديران رده باالی
وزارت اطالعات.
راشد يزدی – حجت االسالم -از نيروھای
وابسته به باند رسانه ای نظام واليت.
رامش  -عزيز – پاسدار نگھبان و از
مسئوالن بند در زندان قزلحصار.
رامندی – حجت االسالم -قاضی شرع
دادگاھھای انقالب اسالمی قزوين سال
.۵٩
راوندی – حجت االسالم  -حاکم شرع
دادگاھھای انقالب اسالمی.
ربانی – محسن – حجت االسالم  – -از
عوامل انفجار در آرژانتين.
ربانی املشی – محمد مھدی – آيت ﷲ –
دادستان انقالب و عضو شورای نگھبان -
از حکام شرع و جنايتکاران به نام – به
دستور وی و حمايت و برنامه ريزی آيت
ﷲ بھشتی ،برای اولين بار نشريات
توقيف شدند.
ربانی -سردار سپاه از فرماندھان سپاه
پاسداران.
ربانی شيرازی – عبدالرحيم – عضو
شورای نگھبان اول.
رجايی – محمد علی – دبيرآموزش و
پرورش – نخست وزير تحميلی و از
ياران کودتای سال شصت و اعدامھای بعد
از آن.
رجايی خراسانی – سعيد – نماينده دور
سوم – نماينده ايران در سازمان ملل.
رجايی فر – فروز – از نيروھای وابسته
به باند سرکوبھای خيابانی و يکی از
دانشجويان پيرو خط امام و از مسئولين
گروه استشھاديون.
رجبی – فاطمه -فرزند حجت االسالم علی
دوانی که خود را از اصولگرايان تند می
نامد و از ھواداران احمدی نژاد است و
وی را نابغه ھزاره سوم معرفی نموده
است .او از اعضای گروه سرکوب ھای
خيابانی و رسانه ای می باشد و اخيرا
توسط دانشجويان از دانشگاه اخراج شده
است.
رجبی  -محمود – حجت االسالم  -از
شاگردان برجسته گروه مصباحيه)مصباح
يزدی( که مورد تاييد ايشان است.
رحمانی  -حجت االسالم -حاکم شرع
دادگاھھای نظامی.
رحمانی – داود – از روسای زندانھای
ايران و عضو مافيای قضايی.
رحمتی – عبدالعلی  -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
رحيم مشايی – اسفنديار – رييس سازمان
فرھنگی – ھنری شھرداری تھران – پدر
عروس احمدی نژاد.
رحيمی  -از مداحان باند سرکوب ھای
خيابانی نظام واليت.
رحيمی – بازجوی زندان اوين.
رحيمی – عباس – استاندار مازندران –
سازمان زندانھا – بخش اداری مالی.
رحيمی – محمد رضا – معاون رييس
جمھور – استاندار بعضی از استانھای
کشور و معاون سابق سازمان بازرسی کل
کشور ،عضو باندھای سياسی – امنيتی –
سرکوب ھای خيابانی.
رحيمی – کيومرث  -از نيروھای
جاسوسی در خارج از کشور وابسته به
باند امنيتی – اطالعاتی.
رزاقی -معاون نمايندگی بنگاه تعاون و
حرفه آموزی و اشتغال زندانيان استان
مازندران.
رستگارپناه – حسن  -سردار سپاه-
فرماندھی قرارگاه حمزه سيد الشھدا را
دارد.
رستگاری – محسن  -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
رسولی – حاج جواد  -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
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رسولی محالتی – عضو دفتر آقای خمينی
و بيت رھبری.
رشيد – غالمعلی – سردار سپاه -
جانشين رئيس ستاد کل نيروھای مسلح.
رشيدپور  -مجيد – حجت االسالم  -از باند
خشونت طلب مصباحيه.
رضا زاده – داماد آيت ﷲ خزعلی –
استاندار سابق فارس و رئيس سازمان آب
و فاضالب فارس ،مستقر در استانداری
تھران -نوه آيت ﷲ منير الدين حسينی
شيرازی و پسر خاله آيت ﷲ حائری
شيرازی .ھم اکنون معاون وزير نيرو.
رضا زاده – خانم – معاون خانم اردبيلی
مشاور بانوان استانداری فارس ،عروس
آيت ﷲ حائری شيرازی.
رضايی  -حجت االسالم – از نيروھای
وابسته به باند رسانه ای نظام واليت.
رضايی – پسر محسن رضايی با نوه امام،
دختر زھرا مصطفوی و اشراقی ازدواج
کرده است .او عضو مشاوران مجمع
تشخيص مصلحت می باشد.
رضايی – پاسدار زندان اوين.
رضائيان – از نيروھای وابسته به انصار.
رضوانپور – اصغر -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت .
رضوانی جيحونی – علی  – -پاسدار و
شکنجه گر زندان اوين بند . ٢٠٩
رضوانی – غالمرضا – نماينده خمينی در
پايگاه نوژه ھمدان  -عضو شورای
نگھبان – عضو باند قضايی.
رضوی – سيد علی – حجت االسالم-از
نيروھای وابسته به باند رسانه ای نظام
واليت.
رضوی – محمد – از اعضای باند امنيتی
– اطالعاتی نظام واليت که از اعضای
گروھھای ھفت گانه بود و سال قبل فوت
کرد – سازمان مجاھدين انقالب اسالمی.
رضی شيرازی  -حجت االسالم – از
نيروھای وابسته به باند رسانه ای نظام
واليت.
رفيعی  -حجت االسالم – از نيروھای
وابسته به باند رسانه ای نظام واليت.
رمضانی – از باند ترورھای خارجی و
اطالعات مستقر در سوئد که به ايران
آمده است .
رمضانی – از نيروھای اطالعاتی –
نظامی.
رمضانی – پاسدار زندان اوين در بخش
آموزشگاه.
رمضانی – سردار سپاه ،رئيس جديد
حفاظت اطالعات سپاه.
رھبر – ابراھيم  -از مداحان باند سرکوب
ھای خيابانی نظام واليت.
رھبر  -فرھاد – با نام دکتر فرھادی از
معاونين وزارت اطالعات.
رھبر  -فاطمه -گروه پيروان خط امام و
رھبری.
رھبر پور – حجت االسالم -از روسای
دادگاھھای انقالب اسالمی.
رھبری – محمد ھاشم – نماينده دور اول
– از حکام شرع و رئيس چندين دوره
دادگاه انقالب اسالمی ،عضو باند قضايی
مافياھا و عضو گروه  ٩٩نفره.
رھنما -حجت االسالم  -از باند خشونت
طلب مصباحيه.
رھی – عباس – معاون فرھنگی سازمان
فرھنگی شھرداری تھران -استاندار
مازندران.
روانبخش – قاسم – حجت االسالم -رئيس
سياسی پرتو سخن.
روح االمينی – مشاور محسن رضايی پدر
داماد خانم اردبيلی.
روح االمينی پسر – داماد خانم اردبيلی و
رئيس انستيتو پاستور می باشد.
روحانی  -از مداحان باند سرکوب ھای
خيابانی نظام واليت.
روحانی – حسن – نماينده دور سوم از
افراد گروه  ٩٩نفره.
روحانی – محمد تقی – برادر زاده حسن
روحانی – عضو باند اطالعات در خارج
از کشور– مستقر در فرانسه.
رودکی  -محمد نبی – از نيروھای نظامی
– اطالعاتی.

روزی طلب  -حاج حسين -رئيس آموزش
و پرورش فارس و مسئول ھيات موتلفه
فارس ،عموی محمد حسين روزی طلب
مشاور جوانان استانداری فارس می
باشد.
روزی طلب  -محمد حسين – مشاور
جوانان استانداری فارس.
روزی طلب – حاج مجيد -نماينده شيراز
در مجلس ھفتم ،شوھر خواھر و پسر
عموي حاج حسين روزي طلب مي باشند.
روشن – حسين  -از اعضای فرماندھی
گروه انصار حزب ﷲ.
رويايی فرج – مرتضی  -پاسدار زندان
گوھر دشت که به افسر نگھبانی ارتقا
يافت.
رياحی  -مھدی ،سرويس معاونت
عمليات ،عامل ترور صياد شيرازی.
رياض – سيد علی – داماد آيت ﷲ
موسوی بجنوردی و باجناق سيد حسن
خمينی و نماينده مجلس.
ريحانی – ابوالفضل – موسوی تبريزی -
حجت االسالم – حاکم شرع دادگاھھای
انقالب.
رياض –نماينده مجلس – داماد آيت ﷲ
موسوی بجنوردی باجناق سيد حسن
خمينی.
رئيسی – ابراھيم -معاون قوه قضاييه،
داماد آيت ﷲ علم الھدا امام جمعه مشھد.
رئيسی – برادر معاون قوه قضايی و از
اعضای باند قضايی و اقتصادی که مدتی
دستگير شده بود.
ابراھيم – حجت االسالم -از حکام شرع و
معاونين قوه قضائيه.
ريسمانيان يزدی – از اعضای وابسته به
باند اقتصادی در کار زمين و مسکن.
رمضانزاده  -فاطمه  -عضو حزب
کارگزاران.
رھنمايی – احمد  -حجت االسالم -از
وابستگان به باند قضايی نظام واليت.
رودکی – محمد نبی – نماينده مجلس –
عضو باند نظامی – سياسی – سردار
سپاه.
روشن  -مھدی  -مسعود ،مديرکل عمليات
استان تھران ،عامل قتل پروانه اسکندری.
زائری – حسين -حجت االسالم  -دبير کل
سازمان ايثارگران انقالب اسالمی.
زابلی – آيت ﷲ-از وابستگان به نظام
واليت.
زارع – از مسئوالن زندانھای فومن و
گيالن و بعد مسئول سازمان زندانھا در
استان گيالن شد .
زارع دھنوی – حسن – قاضی حداد.
زارعان -حجت االسالم  -از وابستگان به
قوه قضاييه و مصباح يزدی.
زارعی – سردار سپاه– فرمانده انتظامی
استان تھران که گند کارش در آمد.
زارعی – علی اصغر – نماينده مجلس –
مشاور رئيس جمھور احمدی نژاد در
آموزش عالی.
زارعی نجف دری – علی  -معاون احمدی
نژاد.
زاکانی عليرضا – نماينده مجلس – رئيس
بسيج دانشگاه تھران و از اعضای باند
سرکوب ھای خيابانی و سياسی و امنيتی.
زرقندی – حجت االسالم -حاکم شرع
دادگاھھای انقالب اسالمی.
زرقندی – حجت االسالم -دادستان انقالب
اسالمی در کرج.
زرگر – موسی  -حجت االسالم – از حکام
شرع دادگاھھای انقالب اسالمی.
زرگر – موسی – نماينده مجلس – گروه
 ٩٩نفره.
زريبافان – محمود – پدر زن محسن نبوی
– عضو باند اقتصادی مافياھا.
زريبافان – مسعود – از نيروھای وابسته
به سرکوب ھای خيابانی – معاون احمدی
نژاد ،باجناق مجتبی ھاشمی ثمره و
مددی.
زرين – عباس از نيروھای جاسوسی در
خارج از کشور ،وابسته به باند امنيتی –
اطالعاتی.
زرين گل – پاسدار زندان اوين و عامل
اجرای اعدام از بند .٢٠٩

زم  -محمد علی – عضو شورای
سرپرستی و نظارت صدا و سيما.
زمانی – حجت ﷲ  -نماينده مجلس –
گروه  ٩٩نفره.
زمانيان – احمد  -نماينده مجلس – گروه
 ٩٩نفره .
زمانيان – معاون آموزش ھيات موتلفه.
زنجانی – حاج اصغر -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
زنجانی – حاج غالمرضا – از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
زنجانی – معاون داود رحمانی ،رئيس
زندان قزلحصار.
زينتی – پاسدار زن زندان اوين.
زندی – حجت االسالم  -حاکم شرع
دادگاھھای انقالب اسالمی استان کرمانشاه
در دھه شصت.
زھره وند  -ابوالفضل – از نيروھای
خارجی وزارت اطالعات ،سفير ايران در
ايتاليا.
زواره ای – سيد رضا  -نماينده مجلس –
گروه  ٩٩نفره  -رييس سازمان ثبت و
احوال – شورای نگھبان
زيبا کالم مفرد -صادق – کاردار سفارت
ايران در مالزی سال .۵٩
زين الدين – جواد  -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
زارعان  -حجت االسالم -از وابستگان به
باند قضايی نظام واليت.
زاکانی – نماينده مجلس ھفتم و ھشتم –
سردار سپاه.
زرشناس  -شھريار – از بخش رسانه ای
وزارت اطالعات.
زرندی – حجت االسالم -از مسئوالن باند
قضايی – امنيتی در کرمانشاه.
زيارتی سنگسری – حميد – حميد روحانی
 حجت االسالم – از نيروھای رسانه ای– امنيتی نظام واليت.
زياری – حسين از باند سرکوب ھای
خيابانی رايحه خوش خدمت.
ژوليده – محمد – از نيروھای باند
سرکوب ھای خيابانی.
ژوليده – محمود – از نيروھای باند
سرکوب ھای خيابانی.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :اﻳﻦ زﻣﺎن ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ

ﻣﺮدم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻛﺎرﻛﻨﺎن رژﻳﻢ ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﺑﻘﺎي رژﻳﻢ ﻧﺎﺑﺎور ﺷﺪه اﻧﺪ .از اﻳﻦ رو،
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺑﻬﻤﺎن اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻨﺪ
و ﻣﺄﻣﻮران ﺗﺤﺖ اﻣﺮﺷﺎن ﻓﺮﺳﻮده ﺗﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺮﻛﻮب را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:

ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن ﺑﻪ اﻋﺪام،
ﺗﺮور» ،ﺧﻮدﻛﺸﻲ« دادن
و!...
 Wدر  ٨ارديبھشت  ،٨٩به گزارش
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،
 ۴نفر از حاميان مادران عزادار به دادگاه
انقالب فراخوانده شدند و بيش از ۵
ساعت در مورد اتھامات واھی ساختگی
بازجويان واواک مورد بازخواست قرار
گرفتند.
 Wدر  ٨ارديبھشت  ،٨٩به گزارش
دويجه وله :ماموران واواک با مراجعه به
خانهھای علی اکبر باغانی دبيرکل کانون
صنفی معلمان و محمد بھشتی لنگرودی
سخنگوی اين کانون،آنھا را دستگير
کردند.برخی از وبالگھای معلمان نيز
فيلتر شدهاند.
 Wدر  ٨ارديبھشت  ،٨٨به گزارش
سايت کلمه ،مھديه اجدادی خواھر اکبر
اجدادی ،در نامه به دادستان ،نوشته
است :برادر من کارگر يک بقالی است و
جرم او اقدام عليه امنيت ملی است!
 Wدر  ٩ارديبھشت  ،٨٩بر اساس
تازهترين گزارش فريدم ھاوس از وضعيت
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آزادی مطبوعات در جھان ،ايران با رتبه
 ١٨٧ھمچون سالھای گذشته در رديف
کشورھای »غير آزاد« قرار گرفته است.
در اين گزارش ،تنھا کشورھايی چون
ازبکستان ،ترکمنستان ،کره شمالی و
برمه وضعيتی بدتر از ايران دارند.
 Wدر  ٩ارديبھشت  ،٨٩به گزارش
آخرين نيوز :كارگران شركت كشتي سازي
و صنايع فرا ساحل بندرعباس ،به نبود
امنيت شغلي و تصميم مسئوالن برای
اخراج آنھا از شرکت اعتراض کردند.
 Wدر  ٩ارديبھشت  ،٨٩به گزارش
ھرانا" ،توفيق مرتضي پور" از اعضاي
كانون صنفي معلمان در پی يورش
نيروھای امنيتی به منزل شخصی اش در
تبريز بازداشت شد.
 Wدر  ٩ارديبھشت  ،٨٩به گزارش
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،
زندانی حسن نصير وند حدودا  ٣٠ساله و
متاھل در اعتراض به رشوه گيری و بی
عدالتی فردی بنام علی فرھادی دادستان
انقالب کرج که از خانواده آنھا در ازای
آزادی عزيزشان تقاضای مبلغ زيادی
رشوه کرده بود و قادر به پرداخت آن
نبودند و ھمچنين به دليل فشارھای طاقت
فرسا و قرون وسطائی در بند  ۴زندان
گوھر دشت ،اقدام به خودکشی نمود و
جان باخت.
 Wدر  ١٠ارديبھشت  ،٨٩به گزارش
وبالگ نويسان عليه اعدام ،دادگاه تجديد
نظر شعبه  ٣۶استان تھران به رياست
حجت االسالم زرگر ،حکم اعدام جعفر
کاظمی را تائيد کرده است و اعالم شده که
اين حکم قطعی و بعد از  ٣روز قابل اجرا
میباشد .به گفته نسيم غنوی وکيل آقای
جعفر کاظمی حتی حکم صادره از دادگاه
بدوی را ھم به او ابالغ نکردند !
جعفر کاظمی در  ٢٧شھريور  ٨٨در
اعتراضات بعد از انتخابات دستگير شده
است و دارای  ٢فرزند میباشد .اتھام او
محارب و تبليغ عليه نظام و ھمکاری با
گروھھای معاند ذکر شده است.
Wدر  ١٠ارديبھشت  ،٨٩به گزارش
پارلماننيوز ،رحمتﷲ باستانی ،استاد
 ۵١ساله دانشگاه که در تاريخ ھشتم
فروردين ماه سال جاری و در جريان
مراسم تشييع ھمسر آيتﷲ العظمی
منتظری در قم دستگير و روانه انفرادی
شده بود ،اخيراً با حکم شفاھی يکی از
مسئولين دانشگاه سيستان و بلوچستان از
تدريس منع شد.
 Wدر  ١٠ارديبھشت  ،٨٩به گزارش
مھر ،مدير کميته ارزشيابی و نظارت بر
نمايشگاه کتاب تھران از ممنوعيت
عرضه کتابھايی که به تبليغ فرقهھای
ضاله و عرفان التقاطی بپردازند و در آنھا
نسبت به آموزهھای دينی و مذھب شيعه
جعفری بی توجھی شده باشد خبر داد.
محمد اللھياری فومنی گفت :تمامی
کتابھايی که با استفاده از واژهھای
مجعول ،تماميت ارضی جمھوری اسالمی
ايران را ھدف قرار دھند نيز مشمول اين
ممنوعيت میشوند.
 Wدر  ١٠ارديبھشت  ،٨٩به گزارش
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،
زندانی سياسی مرتضی صادقی  ٣۴ساله
به سلولی که محل شکنجه زندانيان می
باشد توسط حسن آخريان رئيس بند ١
برده شد و پس از اينکه به او دست بند و
پابند زدند ھمراه با چند پاسدار بند با
باتونھای برقی و معمولی برای مدتی
طوالنی او را مورد شکنجه قرار
دادند.سپس برای تحقير کردن وی ،موی
سر او را زدند .شکنجه ھای وحشيانه و
غير انسانی آخريان تنھا به خاطر اينکه
به او گفته بود در سلولھا جايی برای
استراحت من وجود ندارد.
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ﺳــﻴﺮ ﺗﺒــﺪﻳﻞ ﺳــﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻴـﺎﻳﻲ
ﻣـــﺎﻟﻲ -ﻧﻈـــﺎﻣﻲ در
ﻃﻮل 3دﻫﻪ )(2
در صدا و سيما ،درسفارتخانه ھا ،در
بانکھا ،در خبرگزاريھا و نشريات )
ارگانھای رسمی سپاه پاسداران :جوان،
صبح صادق و پيام انقالب و سايت
"بصيرت" که به اداره سياسی سپاه
وابستگی دارد( و ...نفوذ دارد و در ھر
عرصه ای کادرھای مخصوص آن عرصه
را بوجود آورده است .
جعفری فرمانده سپاه در مورد نقش سپاه
در امور امنيتی و قضايی چنين ميگويد )
جام جم ":( ٨٨/۶/٣١سپاه آچار چند
منظوره انقالب بوده ،در زمان امام و
جنگ ،سپاه ھم کار اطالعاتی میکرد و ھم
برای مھار تروريسم و جنگھای داخلی
به عرصه امنيت داخلی در شرايط بحرانی
وارد میشد"
شرکت کادرھای سپاه پاسداران در
بازجويی ھای دگر انديشان در دھه
مخوف ، ۶٠بر کسی پوشيده نيست و از
آنزمان به بعد نيز دخالت سپاه پاسداران
در امور قضايی و امنيتی در نظام واليت
فقيه تا به حدی گسترش يافته است که
تنھا در تھران تحت نام و اداره سپاه
پاسداران حد اقل چند باز داشتگاه مخوف
داير است و خصوصا با مشخص شدن
نقش سپاه در سرکوب جنبشھای مدنی
مردم ،مبرھن است که در اين
بازداشتگاھھای مخوف ،فعالين سياسی،
دانشجويان و کارگران و زنان و مردم
شرکت کننده در تظاھرات ،بازجويی و
شکنجه می شوند.
-١بازداشتگاه مخوف  ۵٩سپاه که در زير
زمين ھاي پادگان عشرت آباد واقع شده
است ،فاقد ھر گونه امکانات ميباشد و
فقط افراد شاغل و داراي اختيارات و
مدارج عاليرتبه در امور آن دخالت کرده و
اجازه بازديد از آنجا را دارند .اين
بازداشتگاه تحت اختيار حفاظت اطالعات
سپاه پاسداران اداره مي شود و تمام
جرائم خاص از جمله اتھامات امنيتي و
جاسوسي واقع شده در سپاه پاسداران در
آن رسيدگي مي شود .معروف است که
حتي رئيس دادگستري کل استان تھران
"عليزاده" در سال  ٨۴آنرا در ليست
بازداشتگاه ھاي امنيتي فوق سری قرار
داد و حتي به خود وی اجازه بازديد از اين
بازداشتگاه را نداده بودند.
 -٢بازداشتگاه نبوت در خيابان
سھروردی واقع است و اداره آن مشترکا
در اختيار وزارت اطالعات و سپاه
پاسداران قرار دارد و بر خالف اکثر
بازداشتگاھھای امنيتي که در زير زمينھا
واقع شده اند ،اين بازداشتگاه با دارا
بودن راه ارتباطی مستقل و بدون مزاحمت
در باالی يک مجتمع تجاری و به حالت
استتار شده ای قرار دارد که حالت يک
خانه امن و بازداشتگاه فوق سری را
دارد.
-٣باز داشتگاه عشرت آباد که در داخل
قرارگاه مبارزه با مواد مخدر عشرت آباد
قرار دارد و گنجايش حدود  ٢۵٠الي
 ٣۵٠نفررا دار است .متھمين بازداشتی
مرتبط با مواد مخدر سرتاسر تھران را به
اين باز داشتگاه منتقل مي کنند .وجود
خود اين بازداشتگاه ارتباط سپاه را با
قاچاق مواد مخدر آشکار می سازد .شايد
به راحتي بتوان گفت که ھيچ مرجع
انتظامي و نظامي و امنيتي به اندازه اداره
مبارزه با مواد مخدر با قشر دختران و
زنان بازداشتي سروکار نداشته باشد وبنا
به گفته شاھدين مرتبط با اين بازداشتگاه،
ھمه گونه اذيت و آزار و تعرض و نقض
حقوق شھروندي و برخورد ناشايست و
تحقير آميز توام با سوء استفاده از اين
زنان و دختران بازداشتي در اين
بازداشتگاه انجام مي شود.
 -۴بازداشتگاه سئول معروف به ابوغريب
در خيابان سئول و داخل شھرک مسکوني
فاطميه واقع شده که البالی واحدھاي

مسکوني گم و استتار گرديده و چند بلوک
و زير زمين از اين مجتمع مسکوني به
عنوان بازداشتگاه در اختيار آنھاست .اين
بازداشتگاه تحت اختيار حفاظت اطالعات
نيروی انتظامي اداره می شود وجرائم
خاص واقع شده در بين نيروھاي انتظامي
را رسيدگي می کنند.
 -۵بازداشتگاه خاص متعلق به سپاه
پاسداران که به  ۶۶سپاه معروف است در
اتوبان افسريه محدوده بلوار ھجرت،
پشت پادگان عالمه طباطبائی قرار دارد و
داراي سلولھای انفرادی متعدد و حتي بند
عمومی است و در آن متھمين مختص
سپاه پاسداران که مرتکب جرم شده اند و
يا متھم ھستند را نگھداری مي کنند .در
ھمين بازداشتگاه بود مدت زمانی مصطفی
کاظمی و مھرداد عاليخاني نگھداري می
شدند و آيت ﷲ ميالنی رھبر مذھبی گروه
مھدويت نيز در آن فوت نمود.
 -۶بازداشتگاه قمرکه در خيابان دبستان
محدوده بين رسالت و سيد خندان واقع
شده است و نزديک وزارت دفاع و در
کوچه پشتي بيمارستان قمر بني ھاشم
است ،تحت مديريت وزارت اطالعات قرار
دارد و اداره می شود.
اين مکان براي بازجوئيھا وتحقيقات
مقدماتي کارشناسان و بازجوھاي وزارت
اطالعات به دور از تنش و در تير رس
قرار گرفتن است که اکثرا پرونده ھاي
خاص فعاالن و مبارزان سياسي را به
ھمراه متھمانش رسيدگی می کنند.
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران در
گزارش مستندی مشخصات اين
بازداشتگاھھا وشرايط حاکم بر آنھا را
شرح داده است*.
سپاه پاسدران تنھا در درون ايران به
امور امنيتی نميپردازد بلکه سپاه قدس که
از اداره اطالعات سپاه نشات گرفته است
نيز مامور انجام ماموريتھای برون مرزی
وزارت اطالعات و سپاه ميباشد
وکارکردی امنيتی و سياسی در سطح
منطقه خصوصا در کشورھای لبنان،
سوريه و عراق دارد و ھمچنين ماموريت
تشکيل حزب ﷲ و سازماندھی آن را در
اين کشورھا و نيز سودان و يمن و
افغانستان و پاکستان را دارا می باشد.
ناگفته پيداست که سپاه پاسداران برای
حفظ سھم و جايگاه خود در امور امنيتی
و قضايی در درون و برون مرزھا،
نيازمند اھرم مالی و نيز امکاناتی اساسی
جھت کنترل ھمه جانبه شھروندان است.
از اينرو تالش سپاه پاسداران برای چنگ
اندازی بر مخابرات کشور را تنھا از نقطه
نظر سود کالن مالی آن نبايستی مد نظر
داشت بلکه سپاه عالوه بر بھره بردن از
رانت انحصاری اطالعاتی و سود کالن
مالی ،مايل است بزرگترين امکان کنترل
ارتباطی شھروندان را در انحصار داشته
باشد.
در ۵مھر  ٨٨در بزرگترين معامله تاريخ
بورس ايران ،پنجاه درصد شرکت
مخابرات ايران به ارزش حدود ھشت
ميليارد دالر به چند شرکت وابسته به
سپاه پاسداران فروخته شد.کنسرسيوم
"توسعه اعتماد مبين" خريدار سھام
شرکت مخابرات ،از سه شرکت تشکيل
شده است .شرکت ھای سرمايه گذاری
"توسعه اعتماد" و "شھريار مھستان"
که از شرکت ھای زير مجموعه بنياد
تعاون سپاه ھستند و شرکت "گسترش
الکترونيک مبين ايران" که از شرکت
ھای زير مجموعه ستاد اجرايی فرمان
امام است .کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين
در حالی توانست سھام شرکت مخابرات را
از آن خود کند که ساعاتی پيش از انجام
معامله ،رقيبش گروه"پيشگامان کوير
يزد" به دليل نداشتن "صالحيت امنيتی"
از سوی سازمان خصوصی سازی از
رقابت کنار گذاشته شده بود .فروش سھام
شرکت مخابرات بزرگترين معامله در
تاريخ  ۴١ساله بورس تھران است که
بنابر گزارشھا ،معامله آن نيم ساعت
بيشتر طول نکشيد .ارزش سھام عرضه
شده مخابرات حدود ھشت ھزار ميليارد
تومان )ھشت ميليارد دالر( بوده است.
بسط نفوذ سپاه پاسداران در عرصه ھای
اقتصادی بدون دست اندازی آن به بانکھا
ميسر نبود.آغاز آن به فعاليت موسسه
انصار پس از پايان جنگ تحت عنوان

صندوق پسانداز و قرضالحسنه
انصارالمجاھدين برای تامين نيازھای
مالي رزمندگان در قالب »وام« با ھديه
مبلغي از سوی خمينی باز می گردد.
موسسه انصار  ۶٠٠شعبه در سراسر
كشور دارد و از سال  ۶٧مشغول به
فعاليت است و در حال حاضر بيش از
پنجھزار كارمند دارد .اين موسسه صاحب
 ۵/۵ميليون حساب سپرده است .منابع
موسسه ٣ھزار و ٣٠٠ميليارد تومان
است .مانده تسھيالت اين موسسه نيز
٢ھزار و ٩٠٠ميليون تومان اعالم شده
است.
اين موسسه متعلق به بنياد تعاون سپاه
است .در دوران رفسنجانی موسسه مالي
و اعتباري مھر )موسسه قرضالحسنه
بسيجيان سابق( در تاريخ  ٢٣آذر ماه
 ١٣٧٢با سرمايه اھدايي خامنه ای به
ارزش ١٠ميليون ﷼ تاسيس و آغاز به
كار كرد .موسسه مھر متعلق به بنياد
تعاون بسيج است .موسسه مھر در سال
 ٨۶و پس از يك بانك خصوصي داراي
دومين مقام رشد منابع در نظام پولي و
بانكی بوده است .به گفته شفيعزاده
مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مھر،
موسسه مھراز سال  ٨۵تا ٣٠دي ماه
سال گذشته به يكميليون و ٧۴٨ھزار نفر
تسھيالت پرداخت كرده و سپردهھاي
موسسه نيز يكھزار و ٢٢٠/٨درصد
نسبت به سال  ٨٢رشد داشته است.
تعاوني اعتباري ثامناالئمه نيز ھمچون
موسسه انصارالمجاھدين متعلق به بنياد
تعاون سپاه است .تعاوني اعتباری
ثامناالئمه در تير ماه سال  ١٣٧۶با ھدف
ارائه خدمات مالي و اعتباری فعاليت خود
را آغاز كرد.
اين تعاونی اعتباری با مديرعاملی
توكلی ،دارای باالترين شعب در ميان
تعاونيھای اعتبار و تقريبا نزديك به
موسسه انصار يعني حدود  ۵٢٣شعبه
است .اين تعداد شعبه در ميان بانكھای
غيردولتي قابل توجه است.
در تاريخ ٢٠٠٩ /٩/۴روزنامه
دنيای اقتصاد به نقل از منابع آگاه خبر از
احتمال ادغام برخی موسسات مالي و
اعتباری ھمچون مھر ،انصار و
ثامناالئمه دارد .اين طرح كه مورد نظر
بانك مركزی است روز گذشته از سوي
احمد شفيعزاده مديرعامل موسسه مالي و
اعتباری مھر تاييد شده است .و باالخره
سپاه پاسداران در مھرماه  ١٣٨٨پس از
تصويب شورای پول و اعتبار مجوز
تاسيس بانک را اخذ کرد.

نقش سپاه در پولشويی:
روز سوم فروردين ،٨٩رسانه ھاي
منطقه ای ،خبر از بازداشت و عزل وزير
كشور بحرين دادند؛ علت اين اقدام،
ھمكاری منصور بن رجب با سپاه
پاسداران در عمليات پول شويي گزارش
شده بود .در اين پرونده از علي جنتی
سفير ايران در كويت و فرزند آيت ﷲ
جنتی دبير شورای نگھبان ،نيز نامی به
ميان آمد اما حسين اميرعبداللھيان ،سفير
ايران در بحرين گفت که سپاه پاسداران
در پرونده پولشويی وزير کشور بحرين
نقشي نداشته است.
ھرچند وزير کشور بحرين که در بازداشت
بهسر میبرد اتھام ھمکاری با سپاه
پاسداران را رد کرده است .منابع خبری
می گويندکه گويا منصور بن رجب مي
خواسته چكي  ۶ميليون يورويي را كه
منشا آن از سپاه بوده را در بانكي در
بيروت نقد كند .رسانه ھاي عربي منشإ
اين پول را تجارت مواد مخدر دانسته و با
اين انتقال در واقع يك عمليات پول شويي
را گمانه زنی کرده اند.
سيطره سپاه پاسداران بر عرصه ھای
مختلف اقتصاد ايران از جمله ،تراکتور
سازی تبريز ،گروه سايپا ،نفت صدرا
وپتروشيمی کرمانشاه ،معدن سرب و
روی خاور ميانه و بانکھای خصوصی و
صنعت نفت و گاز ايران ،و نيز نقش سپاه
پاسداران در عمليات امنيتی -اطالعاتی -
اقتصادی تا به حدی آشکار شده است که
دولتھای غربی به ويژه آمريکا بسياری
از شرکتھای اقماری سپاه را ھمچون
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شرکتھای مھندسين مشاور ايمنسازان،
فاطر ،مکين و رھاب راکه ازشرکتھای
وابسته به قرارگاه خاتم االنبيا می باشند،
در فھرست تحريم وزارت خزانه داری
اياالت متحده قرارداده اند.

سپاه و صنعت نفت :
نگارنده در شماره قبل از پورتال قرارگاه
خاتم االنبيا نقل کرد که اين قرارگاه در
پروژه ھای نفت ،گاز و پتروشيمی،
مخازن سازه ھای فلزی و تاسيسات
دريايی خطوط انتقال معدن و صنايع
معدنی سد و بند 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 فعاليت دارد .يکی از
بزرگترين قراردادھای نفتی در سال
١٣٨۵يعنی يک سال بعد از بروی کار
آمدن احمدی نژاد ،آنھم به مثابه پاداش
به نقش سپاه در تقلب انتصابات رياست
جمھوری سال ١٣٨۴به سپاه پاسداران
واگذار شد .به گزارش نفت نيوز،خبری در
تاريخ  ١٠تير  ١٣٨۵در زمان وزارت
ھامانه با تشكيل كنسرسيومی متشكل از
قرارگاه خاتم االنبيا)ص( و سه شركت
ايرانی؛ قرارداد  ٢ميليارد دالری فازھای
 ١۵و  ١۶پارس جنوبی منعقد شد .در
واقع بدينسان يکی از پرارزش ترين
پروژه ھای توليد گاز در ايران را ،بدون
مناقصه ،به مجتمع قرب) خاتم
االنبياء(واگذار شد .ھمچنين در اين
قرارداد  ١٠٠ميليون يورو پيش پرداخت
شد .ھمچنين نفت نيوز در تاريخ /٢/٨
 ٢٠٠٨گزارش کرد که به دستور احمدی
نژاد و با رفع مشكالت موجود ،اختصاص
وام يكميليارد دالری به طرح توسعه
فازھای ١۵و ١۶پارس جنوبی قطعی شد.
سردار رستم قاسمی ،فرمانده قرارگاه
سازندگی خاتماالنبيا ،در اين زمينه
گفت":با پرداخت اين مبلغ عمليات اجرايی
اين دو فاز تسريع خواھد شد" .عالوه بر
آن ،ايجاد خط لوله ای بنام خط لوله صلح
بطول  ۶٠٠مايل از ايران به پاکستان و
ھندوستان نيز از طرف شرکت ملی گاز به
قرار گاه خاتم االنبياء ،متعلق به سپاه
پاسداران واگذار شد .ھمچنين در سال ٨۵
قرارگاه خاتم االنبياء مالک شرکت حفاری
نفت اورينتال کيش اويل ،ھمراه با تمامی
تجھيزات اين شرکت و پروژه ھايش به
ارزش  ٩٠ميليون دالر گرديد.
گزارش خبرگزاری مھر در ٣٠فروردين
 ٨٩با گذشت  ١٧ماه از امضاي
تفاھمنامه گازي ايران و تركيه براي
سرمايه گذاري در پارس جنوبي ،وزارت
نفت قصد دارد در صورت عدم توافق
گازي با تركھا توسعه  ٣فاز پارس جنوبي
به ارزش تقريبي  ٧ميليارد دالر را به
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا واگذار كند.
ارزش تقريبي طرح توسعه فازھاي  ٢٢تا
 ٢۴پارس جنوبي حدود ھفت ميليارد دالر
برآورد مي شود .به گزارش ايلنا )۴
فروردين (٨٩سردار سرتيپ پاسدار يدﷲ
جواني اظھار داشت ":امروز در سپاه اين
افتخار را داردكه به راحتي! جايگزين
شركتھاي بزرگ خارجي شود .به عنوان
مثال با بدست گيري پروژهھاي بزرگ در
عسلويه جايگزين توتال و شل شود.
و اما در ھنگامه ای که چشم انداز اعمال
تحريم ھای تازه ای عليه جمھوری
اسالمی ايران در ارتباط با فعاليت ھای
ھسته ای اين کشور به تدريج و اندک
اندک روشن تر و دقيق تر می شود .به
گزارش راديو فرانسه در  ٢٨فروردين
 ٨٩برخی از کارشناسان نفتی در
بازارھای نفت از ذخيره شدن ميليون ھا
بشکه نفت خام در ايران در نفتکشھای
غول پيکر و دشواری مقامات ايران در
يافتن خريدار سخن می گويند .به گزارش
رويترز يک نفتکش غول پيکر از نوع
"نفتکش حمل نفت خام بسيار بزرگ" دو
ميليون بشکه و يک نفت کش "سوز
ماکس" يک ميليون بشکه نفت خام ايران
را در خود جای داده است که خريداری
نمی يابد.
ھمچنين به گزارش دويچه وله در
فروردين  ٨٩ايران در سه سال گذشته
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باتوجه به صادرات نفت فوق سنگين به
جای سنگين از دو حوزه نفتی خود بيش
از دو ميليارد دالر سود بيشتر محروم شده
است .ايران روزانه حدود  ١٣۶ھزار
بشکه نفت فوق سنگين از ميادين سروش
و نوروز توليد می کند که بخش عظيمی
از اين توليد صادر میگردد .تبديل کردن
نفت فوق سنگين به سنگين و سبک
تکنولوژی پيچيده ای دارد که ايران از آن
بیبھره است .تحريمھای بينالمللی نيز
دسترسی ايران به اين نوع تکنولوژی را
محدودتر کرده است .نفت فوق سنگين
ايران با  ١۵دالر قيمت کمتر نسبت به نفت
سنگين به فروش میرسد.
در ھمين حال وضعيت سرمايه گذاری در
صنعت نفت ايران بسيار اسفبار است .در
حاليکه جشن ساز ،مديرعامل شرکت ملی
نفت ايران )شانا  ٢٣فروردين  (٨٩اعالم
کرده است :برای تحقق اھداف برنامه
پنجم توسعه در بخش نفت و گاز به ١۵۴
ميليارد دالر سرمايه گذاری نياز است و
بايد ساالنه  ٣١ميليارد دالر سرمايه
گذاری در حوزه باالدستی و در حوزه گاز
نيز بايد ظرف  ۴تا  ۵سال آينده ۴٠
ميليارد دالر سرمايه گذاری شود و در
حالی که به گزارش خبرگزاری رسمی
کويت )کونا١٩در فروردين ،(٨٩در بولتن
ماھانه خود :پنج کشور عضو اين سازمان
از جمله عربستان سعودی ،کويت،
امارات ،الجزاير و قطر بيش از  ٧٠درصد
از سرمايه گذاری ھای نفتی جھان عرب
را در اختيار دارند و ارزش اين سرمايه
گذاری ھا در مجموع  ۴٧٠ميليارد دالر
برآورد شده است .روزنامه بھار در ٢٩
فروردين  ٨٩گزارش کرد که در چھار
سال دولت نھم حجم سرمايه گذاری
خارجی در صنعت نفت ايران روند نزولی
را طی کرده و با  ۶۴درصد کاھش از
چھار ميليارد و  ٢٢٢ميليون دالر در سال
 ٨۴به يک ميليارد و  ۵١٧ميليون دالر
در سال  ٨٧رسيد که نشان از عدم تمايل
شرکت ھای معتبر خارجی برای سرمايه
گذاری در ايران و عدم تحقق اھداف پيش
بينی شده در خصوص جذب سرمايه
گذاری خارجی است.
بر اين اساس در سال گذشته تنھا ١٧/۵
درصد از اھداف پيش بينی شده در
خصوص جذب سرمايه ھای خارجی در
اين صنعت محقق شده است .بسياری از
پيمانکاران معتقدند بحران تامين مالی
پروژه ھا به صورت جدی اجرای طرح ھا
در صنعت نفت و گاز را با مشکل مواجه
کرده است.
بدينسان مالحظه می کنيم که دولت احمدی
نژادکه حکومت خود را مديون دخالت
سپاه پاسداران در تقلب بزرگ و رای
سازی ميباشد ،بدون ترس از ھر گونه
نظارتی و بدون توجه به وضعيت اسفبار
صنعت نفت و گاز کشور که شرحش رفت،
مشغول پخش رانت بين مافيای نظامی -
مالی می باشد به نحوی که حتی در
گزارش ديوان محاسبات در خصوص
تفريغ بودجه سال  ١۴ ،١٣٨٨ميليارد
دالر انحراف وزارت نفت از قانون بودجه
مشاھده می شود!) خبر آنالين ٢١
فروردين ( ٨٩درواقع سپاه پاسداران
ديگر آنچه در آغاز بود ،نيست .بتدريج
بدل به مافيای چند وظيفه ای شده است.
• در قلمرو سياسی ،در ھمان حال که
جريان نظامی کردن دولت را به پيش می
برد ،جانشين احزاب سياسی نيز شده
است .در » انتخابات « ،در نقش حزب
سياسی وارد عمل می شود و نامزدھای
دلخواه خود را از صندوق بيرون می
آورد.
• در قلمرو اقتصاد ،برخی ازفعاليتھای
گسترده آنرا مالحظه کرديم .سپاه طرف
قراردادھای بزرگ با دولت است ،در
قاچاق کاال و مواد مخدر دست دارد،
بندرھا واسکله ھا فرودگاه ھای کشور را
به مھار خود درآورده است و افزون بر
واردات و صادارات رسمی ،به امر
صادرات و واردات بدور از چشم گمرک
نيز می پردازد ،پروژه ھای ميلياردی نفت
و گاز را از آن خود کرده است و ...
• در قلمرو فرھنگ و آموزش و پرورش،
از سال ١٣٧۵با تصويب قانون "تشكيل
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آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻴﺰان
اﺗﻼف در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق
ﻛﺎﺳﺖ؟)(2
برقی در اختبار مشتری قرار داده می شود
که با  ٧٧درصد اتالف انرژی ھمراه
است .مصرف کننده نيز ،به نوبه خود،
بخشی از برق را ،با ندانم کاری به ھدر

حاصل آن از جمله به ايران می آيد و ما
با برقی که بيش از  %٧٧اتالف دارد،
اين توليد را از جمله چين با پولی که
حاصل فروش نفتی است که به نوبه خود
متعلق به نسلھای آينده است وارد می کنيم
و مصرف می کنيم .
حال سئوال اين است که با اين ميزان
مصرف چه بايد کرد؟ .آيا می توان آن را
ادامه داد؟ .اگر نه آيا می توان آن را پائين
آورد؟ .آيا می توان نوعی ديگر از منبع
انرزی برای آن پيدا کرد؟

از تخفيف بھای برق در فصل تابستان
برخوردار ھستند .زيرا که اگر
نظری به نمودار )شماره  (٢از چند
مجتمع توليدی بياندازيم ،نشان ميدھد که
الزاما با شروع شدن فصل تابستان توان
مورد نياز باال نخواھد رفت .بعضی از
مجتمع ھا برای مثال مجتمع توليد سيمان
در فصل تابستان بدليل پررونق شدن
ساخت مسکن احتياج به مصرف برق
بيشتر دارند .اما در بعضی از صنايع

استفاده نمی کند .به ھمين ترتيب ھم برا
ی مثال برای توليد گرما و سرما تا جائی
که می شود نمی بايد از برق استفاده کرد.
zمنحنی مصرف در ايران:
بنا بر آمار سال  ١٣٨٧حداکثر توان
مورد نياز نزد مشتری  ٣١۶٨٠مگاوات
و حداقل آن  ٢٣۴٣۴مگاوات بوده است.
نمودار زير توان مورد نياز ھر ماه را در
طول سال  ١٣٨٧نشان ميدھد.

توان در سال 1387
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دياگرام  :١منحنی توان در طول سال
٨٧

آمار توان مورد نياز مجتمع ھای تولي دی
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بنابر اين منحنی بيشترين احتياج در
فصل تابستان است .در سال  ٨٧بيشترين
توان توليد شده در نيروگاھھا برابر با
 ٣۴۵٨١مگاووات بوده است .در صورتی
که قدرت عملی نيروگاھھا برابر با
 ۴۴۵٨١مگاووات بوده است .به بيان
ديگر بالغ بر  ١٣٣١٩مگاووات از قدرت
عملی نيروگاھھا بال استفاده بوده است.
البته ھر کشوری سھمی از نيروگاھھا را
به عنوان ذخير استفاده می کند .اما اينکه
وزير نيرو در مصاحبه با مھر بگويد :
مجيد نامجو در گفتگو با مھر در خصوص
تحويل برق نيروگاه بوشھر برای تابستان
 ٨٩گفت:
"وزارت نيرو بر روی شمعھا نيز برای
تامين برق مطمئن در تابستان  ٨٩حساب
باز کرده است .بنابراين ١٠٠٠ ،مگاوات
برق نيروگاه اتمی بوشھر می تواند سھم
مھمی در تامين برق مورد نياز مردم به
خصوص در مناطق جنوب کشور داشته
باشد" .
اين ادعا دروغی محض است .بنا بر
داده ھای وزارت نيرو ،تفاوت قدرت
عملی با آنچه توليد شده است بيش از
 ١٣٠٠٠مگاووات است .حال يا اين
 ١٣٠٠٠مگاوات به دليل مديريت بد از
کار افتاده است که در آن صورت
ارزانترين روش آن است که آنھا را به
چرخه توليد باز گردانند و يا اينکه
نيروگاھھا به دليل کمبود سوخت است که
از کار افتاده اند .در آن صورت باز
ارزانتر تمام می شود اگر پايه سوخت
آنھا را عوض کنند و يا رسيدگی به چرخه
سوخت کنند تاکه نيروگاھھا از کار
نايستند .و يا اينکه اين  ١٣٠٠٠مگاوات
حکم ذخيره را دارد و وزير نيرو دروغ
می گويد تا که توجيه برای نيروگاه اتمی
درست کند .پائينتر ،خواننده متوجه خواھد
شد که اگر جلوی اتالف و ندانم کاری در
مصرف را بگيرند ،معادل توليد چندين و
چند نيروگاه اتمی پس انداز کرده اند .و
ھيج به  ١٠٠٠مگاووات برق اتمی که به
اين گرانی می خواھد برق توليد کند نياز
نيست.
باری ،اينطور به نظر می آيد که دليل
حداکثر توان مورد نياز در تابستان و
حداقل را در زمستان می توان به احتمال
قوی بدون اينکه از نمودار مصرف مطلع
باشم در توليد سرما در فصل تابستان
جستجو کرد و يا به اصطالح غرب "سرما
برای راحتی"  .برای ھمين منظور است
که بخشھای گرمسير ھمانند جنوب ايران

ديگر اين روند بر عکس است و باالخره
در بعضی توان مورد نياز اين مجتمع ھا
ربطی به تغيير فصل ندارد.

فند

در ايران مصرف را به شش تعرفه تقسيم
کرده اند .اين تعرفه ھا به قرار زير است:
امروزه  ،از برق برای توليد گرما ،سرما،
و به کار انداختن ادوات برقی استفاده می
شود .سعی می کنم نوع مصرف را با ھم
دنبال بکنيم تا شايد کاستيھای آن معلوم
شود.
بگذاريد با جدول باال شروع کنيم .سئوال
اين است که اين ارقام چه می گويند؟ برای
اينکه بھتر متوجه بشويم الجرم بايد چند
مقايسه با کشورھای ديگر بکنيم .اين
روزھا از بخت بد بازار ايران از فرش
گرفته تا صنايع دستی تا پسته و بادام ھمه
و ھمه به تصرف چين در آمده است.
نظری به سرانه مصرف کل مصرف برق
چين و مقايسه با آن کمک به برآورد
کردن خوبی و يا بدی اين ارقام می کند .
در سال  ٢٠٠۶مصرف سرانه برق در
چين معادل  ٢١٧٩کيلووات ساعت می
بوده است در حالی که در ايران ،مصرف
سرانه آن بالغ بر  ٢١۶٠کيلووات ساعت
بوده است .ھمانطور که می بينم مصرف
سرانه ايران و چين تقريبا به يک ميزان
است .حال که مصرف سرانه يکی است و
بخش توليد چين بسيار کارا تر از ايران
است الجرم بخش مصرف خانگی می بايد
بسيار باال باشد .بنا به آمار سال  ٨۵تعداد
خانوار در ايران بالغ بر ١٧۵٠٠٠٠٠
بوده است .حال اگر فقط مصرفی که اين
تعداد خانوار کرده اند را به حساب
بياوريم ،مشاھده می کنيم که ھر خانوار
ايرانی بالغ بر  ٢٩٠٠کيلووات ساعت
برق مصرف می کند .اين مصرف سه
برابر ميانگين جھانی است .
الزم به يادرآوری است که بخش
بزرگی از اين خانواده ھاحتی از
حداقل وسايل رفاه نيز برخوردار نيستند.
به بيان ديگر سرانه مصرف در شھرھا
نزد اقليتی می بايد بسيار باال بوده باشد.
فرق بزرگ جامعه ما با جامعه چين در
اين شده است که برق در چين قسمت
عمده آن صرف توليدی می شود که

قبل از اينکه به الگوی مصرف برق
در ايران بپردازم ،می بايد اختالف بين دو
اصطالح را توضيح بدھم بدون اينکه زياد
وارد مباحث فنی آن بشوم .و آن دو
اصطاح اکسرژی و انرژی است :اکسرژی
برابر با انرژی ضرب در يک عدد ثابت
است که بر اساس يک فرم بدست می آيد.
می توان گفت اکسرژی مرغوبيت يک
انرژی را نشان می دھد .برای مثال
اکسرژی برقی که مصرف می کنيم يک
است و اکسر
ژی که از کمپرسور يخچال می آيد ٠.٢
است .ھر چه اين رقم باالتر باشد،
مرغوبيت اين انرژی بيشتر است .بر
اساس اين مالک مرغوبيت است که می
بايد الگوی مصرف ما مشخص شود.
بگذاريد مثالی بزنم .در کشورھای
پيشرفته در اوايل دھه ھفتاد غفلت از اين
امر باعث تصميم گيريھای اشتباه و
بنيادی شد .برای مثال در سوئد در دھه
 ٧٠دولت تشويق می کرد که برای گرم
کردن خانه از برق استفاده کنند .به اين
وسيله در کوتاه مدت می خواستند از
وابستگی نفت بيرون بيايند .اما در بلند
مدت وابستگی به برق را بيشتر و بيشتر
کردند .برقی که اکسرژی آن  ١بود برای
کاری استفاده می شد که ھيچ احيتاجی به
اين مرغوبيت نداشت .اين تصميم باعث
شده است که بخش بزرگی از خانه ھا
ھنوز که ھنوز است از برق برای گرم
کردن خانه استفاده کنند و اين مشکل
بسيار زيادی ھم برای صاحبان اين اماکن
و ھم برای دلتمردان سوئد درست کرده
است .پس تصميم در مورد روشھای
استفاده انرژی می بايد دائم به پايه
اکسرژی که ھمان مالک برای کيفيت
انرژی است ،گرفته شود .و استراتژی
انرژی ارائه شده از طرف دولت می بايد
بر اساس اکسرژی باشد نه انرژی به
تنھائی .و يا بھتر بگويم نوع مصرف با
نوع کيفيت انرژی بايد ھم خوانی داشته
باشد .به اين معنا که اگر می خواھيم از
انرژی برای ايجاد گرما استفاده کنيم ،از
انرژی استفاده کنيم که مرغوبيت آن برای
اين کار مناسب است .ھيچ انسان عاقلی
برای تميز کردن زمين دستمال ابريشم

سف
ا

 zساختار مصرف برق:

 zتعريف اکسرژی و يا مالکی برای
مرغوبيت انرژی:

ماه

ضغف و قوت آن باز خواھم گشت .اينجا
فقط کفايت می کند که با اين روش فقط
حدود  ١٠درصد انرژی به ھدر می رود.
در ضمن اينکه با اين سيستم می توانيم
ھم برق توليد کنيم و ھم گرما که می تواند
به نوبه خود در توليد سرما بکار رود .در
اين سيستم  ،ازگرمائی که امروز به ھدر
با روش
می رود  ،برای مثال
 absorption heat pumpسرما توليد
می کنيم.
 .٢در مواردی که مراکز مصرف گرما و
سرما کوچک ھستند و به دليل مخارج
زياد لوله کشی نمی توان از روش CHP
استفاده کرد ،می توان از نيروی خورشيد
استفاده کرد .استفاده از انرژی خورشيدی
می تواند يا بصورت توليد مستقيم برق و
يا توليد گرما باشد که از اين گرما به نوبه
خود می توان در توليد سرما استفاده کرد.
 .٣در دراز مدت می بايد برنامه ای را
دنبال کرد که در آن عايق بندی ساختمانھا
استانداردی را دنبال کند که در آن از به
ھدر رفتن سرما و گرما بکاھد .الزم به
ذکر است که من در کشوری زندگی می
کنم که در آن بر اثر سرما خانه ھا را
کامال عايق می کنند .سئوال اين است که
چرا در کشور ما که گرمسير است اين
عايق کردن را بکار نمی برند .زيرا که
برای توليد سرما تقريبا دو برابر انرژی
بيشتر احتياج است تا برای توليد گرما .به
بيان ديگر در مناطق گرمسير اگر بخواھيم

مگاوات

می دھد و بخش ديگری را ھم به مصرفی
می رساند که به از پا درآوردن توليد
داخلی کمک می کند .از اين رو ،بھتر آن
ديدم که در اين بخش ،بيشترين توجه را
به بخش مصرف معطوف کنم و روشھای
ممکن و موجود را برای بيرون آمدن از
اين دور باطل ،شرح کنم .
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نمودار  :٢ميزان توان مورد احتياج
چند کارخانه در طول سال.
در اينکه ساختمانھا در فصل تابستان
در ايران احتياج به خنک کردن دارند
حرفی نيست .سئوال اين است که با کدام
روش بايد به اين ھدف رسيد؟ در حال
حاضر بنا بر نمودار باال از برقی که از
شبکه سراسری انتقال می يابد استفاده
می شود .به چند دليل روش کنونی کارائی
ندارد .اوال در بسياری مواقع می توانيم از
انرژی استفاده کنيم که مرغوبيت بدتری )
اکسرژی پائين تری( از برق داشته باشد.
دوم اينکه روشھائی را بايد برگزيد که
جلوی ھدر رفتن انرژی را در توليد سرما
و نگھداری آن بگيرد و در آخر اينکه در
آن موارد که اين روشھا مقرون به صرفه
نيست از برقی استفاده شود که احتياج
کمتری به شبکه سراسری داشته باشد.

 zروشھای گوناگون برای توليد
سرما و گرما بدون استفاده از شبکه
برق:
چند روش را در زير شماره می کنم به
اميد اينکه ھم وطنان ديگر در تکميل آن
مرا ياری کنند:
 .١در نيروگاھھای حرارتی ايران در
بھترين حالت بيش از  ۶۵درصد انرژی
به گرمايی تبديل می شود که با مخارج در
خنک کننده ھا می بايد سرد شود .اما در
نوعی ديگر از روش توليد اين گرما يا
برای گرم کردن و يا برای سرد کردن
خانه ھا استفاده می شود .اين روش را
 CHPمی نامند .بعدا به اين روش و نقاط

ساختمان را در فصل گرما خنک نگھداريم
احتياج بيشتری به عايق بندی ساختمان
داريم.
 .۴معماری ساختمان بايد چنان باشد که
کمک به جلوگيری از ھدر رفتن سرما و
گرما کند .برای مثال محل پنچره ھا .نوع
پنجره ھا و اندازه پنچره ھا بايد چنان
باشد که از ھدر رفتن انرژی بکاھد.
با راه حلھای ذکر شده و ديگر راه حلھا
که متکی به برق شبکه برای توليد گرما
و سرما نيستند می توان از بار شبکه برق
کاست و به اين ترتيب ھم از انرژيھائی که
تا به امروز يا استفاده نمی شوند و يا به
ھدر می روند استفاده کرد و ھم از افت
برق در انتقال کاست .در ضمن اينکه از
مصرف سوختی کاست که متعلق به
نسلھای آينده است .و ھم به بھتر شدن
محيط زيستی کمک کرد که نسل امروز و
نسلھای بعد می بايد در آن زندگی کنند.
بگذاريد اين واقعيت را از زبان ارقام
بشنويم :اگردر چھار ماه گرم تابستان
ميزان افزايش توان مورد نياز را ۵٠٠٠
مگاوات بگيريم )اختالف بين  ٢۵ھزار
مگاوات ميانيگين  ٨ماه سرد سال و ٣٠
ھزار مگاوات ميانگين توان چھار ماه گرم
سال( .انرژی اضافی در اين فصول بالغ بر
 ١۴تراوات ساعت می شود .حال اگر
فرض را بر اين بگذاريم که  %۶٠از اين
افزايش که معادل  ٨.۶تراوات ساعت
است ،مربوط به خنک کردن اماکن باشد.
ھمانطور که در مقاله قبل توضيح دادم،
توليد برق با  %٧٧اتالف انرژی ھمراه
است و اگر اين اتالف را به حساب بياوريم
در اين صورت برای توليد  ٨.۶تراوات
برق می بايد  ٢۶تراوات ساعت انرژی
مصرف کرد ) معادل توليد بيش از ٣
راکتور اتمی( .و يا معادل  ١۶ميليون
بشکه نفت .که با نفت بشکه ای  ٧٣دالر
)ترازنامه  ٨۶بر اين پايه حساب کرده
است( می شود  ١.٢ميليارد دالر در سال.
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آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻴﺰان
اﺗﻼف در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق
ﻛﺎﺳﺖ؟)(2
حال اگر طی يک برنامه  ١٠ساله ھدف را
کاھش  %۵٠توليد سرما و گرما
قرار دھيم که امروزه توسط برق شبکه
تامين می شود ،ساالنه بيش از ۶٠٠
ميليون دالر از اتالف کاسته می شود .و
از آنجا که برای عملی کردن اين پروژه و
اھداف آن می بايد ھزينه کرد .می توان از
پول حاصل از اين اتالف در پروژه
استفاده کرد با واقف بودن به اينکه چند
سال تاخير در برداشت خواھيم داشت .به
بيان ديگر می توان اينطور در نظر گرفت
که کارخانه ای می خواھيم بزنيم که در آن
ساالنه حداقل  ۶٠٠ميليون دالر سود
خواھد داد .در اين صورت ھزينه کردن
راحت تر پذيرفته خواھد شد و پروژه
خودکفائی اقتصادی خواھد داشت.

 zچگونه به عمل درآوردن کاھش
 %۵٠توليد گرما و سرما توسط برق
شبکه:
چگونگی عملی کردن اين پروژه را
می توان به صورت زير شماره کرد:
• مشخص کردن تمامی مراکز بزرگ
مصرف انرژی با اکسرژی پائين.
• مشخص کردن ميزان و نوع گرما و يا
سرمای الزم .منظور ،شدت گرما و
سرمای الزم است .منظور اين است که آيا
اين گرما و يا سرما به منظور مطلوب
کردن دمای ساختمان است و يا برای
پروسه ھای توليد در کارخانه ھا استفاده
می شود.
• مشخص کردن تراکم انرژی در ھر متر
مکعب .در پروژه ھای انرژی تراکم انرژی
معيار خوبی برای سنجش است .بنا بر
نوع اکسرژی ،می توان ميزان مصرف
انرژی را در يک منطقه جمع کرد و تقسيم
بر مساحت آن منطقه کرد .بدين وسيله
معلوم می شود که کدام منطقه بيشترين
مصرف انرژی را دارد و با کدام
اکسرژی.
• مشخص کردن نوع توليد آنچنان که با
سه نکته باال ھم خوانی داشته باشد.
روشھائی که می تواند مورد بررسی قرار
گيرد عبارتند از:
 Oتوليد گرما توسط انرژی خورشيدی.
اين روش ارزانتر از توليد برق توسط
خورشيد است .و تکنيک بسيار آسانتری
را دنبال می کند.
 Oمجھز کردن نيروگاھھا به روش
 CHPدر قسمت توليد بيشتر اين روش
را توضيح می دھم .در اينجا کافی است که
بدانيم که در اين روش ھمانطور که ذکر
شد از انرژيی که در نيروگاھھا به ھدر می
رود استفاده می شود.
 Oاستفاده از خنک کننده ھا که احتياج به
برق شبکه ندارند .برای مثال خنک کننده
ھای تراکم تبخيری
• بررسی و پيدا کردن ساختاری عمومی
که در آن از به ھدر رفتن سرما و گرمای
توليد شده بکاھد .منظور ،آن قوانين
عمومی و تشويق مالی است که در ساخت
اماکن می بايد استفاده شود تا از ھدر
رفتن سرما و گرما بکاھد.
• بررسی و ريختن برنامه تعليمی و
تبليغی با ھدف آگاه کردن شھروندان .در
بسياری از مواقع می توان با راه حلھای
ساده جلوی اتالف انرژی نزد مصرف
کننده را گرفت .برای مثال اگر مصرف
کننده ای دارای پنجره ھای بسيار،
بخصوص در قسمت جنوبی است می توان
با سايه بانھای بيرون پنجره از تابش
خورشيد به درون در فصل تابستان
جلوگيری کرد .ميانگين نور خورشيد که
تابيده می شود به داخل ساختمان از پنجره
با آنچه که از طريق پنجره خارج می شود
ھميشه مثبت است .به اين عنوان که
ھميشه انرژی که از طريق تابش وارد می

شود بيشتر از انرژی است که خارج می
شود.
• بررسی ھزينه ای که مشتری تحمل
پرداخت آن را داشته باشد .اين می تواند
ھم بررسی قيمت گذاری برق باشد و ھم
بررسی آن بخش از ھزينه باشد که
مستقيم با مشتری ارتباط دارد .بايد
بررسی کرد که تا چه حد آن را مشتری
بصورت حق اشتراک با روش جديد می
تواند متحمل شود.

 zبخش کشاورزی:
در بخش کشاورزی ،بخش عمده برق
صرف تلمبه خانه ھای چاه ھای آب می
شود .به قرار آمار سال  ٨۶جمع کل چاه
ھای ايران که با برق شبکه کار می کند
بالغ بر  ١۵۵٢٩٩حلقه است که جمعا
 ٢٠٢٠٠گيگاوات ساعت برق مصرف
می کند .حد ميانگين توان ھر چاه بالغ بر
 ٣٩کيلووات است .بيشترين توان الزم را
بطور طبيعی چاه ھای مناطق خشک الزم
دارند .زيرا که آب را از عمق بيشتری بايد
به سطح زمين بياورد .برای مثال استان
يزد حد ميانگين توان  ٨٠کيلووات است.
بخش عمده اين چاھھا را می توان با
طرق مختلف از برق شبکه بی نياز کرد.
 .١استفاده از نيروی خورشيد برای توليد
برق الزم موتور چاھھا .در حال حاضر
اين روش گرانتر از روشھای ديگر است.
 .٢استفاده از نيروی باد برای به حرکت
درآوردن مستقيم تلمبه ھا.
 .٣کم کردن احتياج به آب شيرين.
 .۴توليد آب شيرين توسط انرژی اضافی
نيروگاه ھا که امروزه به ھدر می رود و
يا استفاده از انرژی خورشيدی برای توليد
گرما و استفاده از گرما برای توليد آب
شيرين .و انتقال آن به مناطق ديگر از
طريق شبکه آب رسانی.
دو روش يک و دو ،يک اشکال عمده
دارند و آن اين است که نه خورشيد و نه
باد ،ھميشه در دسترس ھستند .و يا القل
می تواند مواردی پيش بيايد که زمان
احتياج با زمان در دسترس بودن انرژی
خورشيدی و بادی ھمزمان نمی شود .راه
حل اين می تواند باشد که آب مورد احتياج
در مخازن سر بسته انبار بشود .حتی اگر
بتوان  ۴٠درصد از اين برق را که برای
تلمبه کردن استفاده می شود به طرقی
سوای برق شبکه تھيه کرد ،می توان
برقی معادل توليد يک راکتور اتمی انرژی
در سال پس انداز کرد .و يا با بشکه نفت
به قيمت  ٧٣دالر حدود  ٠.٩ميليارد دالر
در سال پس انداز کرد.

 zباز نگری مصرف در مراکز توليد
و مراکز تجاری:
عالوه بر آنچه در باال ذکر کردم مبنی بر
استفاده درست انرژی با در نظر گرفتن
مرغوبيت انرژی )اکسرژی( می بايد به
نکات زير ھم توجه داشت:
• باز نگری در مصرف ،چنانکه تا می
شود حداکثر توان مورد نياز را در مواقعی
قرار داد که شبکه برق رسانی کمترين بار
را داشته باشد .اين ھم در مقياس فصل و
ھم در مقياس روز است.
• تناوبھائی که بين کمترين و بيشترين
اختالف زيادی است بايد بازنگری شود و
اگر می شود از اين اختالف کاسته شود.
• بازنگری در دستگاھھای برقی که با
انرژی ثابت کار می کنند .برای مثال
موتور پمپھا اگر به سيستم فرکونسی
مجھز بشوند ،الزم نيست که پمپ چه کم
پمپ کند و چه زياد يک مقدار برق
مصرف کند .بلکه مصرف برق با ميزان
پمپ کردن ھم خوانی پيدا خواھد کرد.
• بازنگری در روشھا و پيدا کردن راه
حلھا .اين احتياج به مديريت درست در
سطح دولت و در سطح مراکز توليدی
دارد .در بسياری مواقع می شود راه حلھا
در توليد پيدا کرد که احتياج به مصرف
برق کمتری دارد .مثالی در کار خود
ميآورم .زمستان  ٢٠١٠معلوم شد که به
دليل سرما پمپھايی که برای پمپ کردن
آب گرم استفاده می شوند ،مشکل زا شده

اند .در بررسی که من مسئول آن شدم به
اين نتيجه رسيدم که با تغيير در شبکه آب
رسانی )بستن چند سوپاپ در شبکه و کم
کردن دريچه سوپاپ ھم مشکل حل خواھد
شد و ھم بيش از  ١٠٠ھزار دالر در سال
کمتر انرژی تلمبه کردن خواھيم داشت .و
يا اينکه تعويض المپھای روشنائی به
المپھائی که انرژی کمتری بکار می برند.
باور شديد دارم که اين بازنگری راه
گشای پائين آوردن مصرف شديد برق
خواھد بود.

 zبخش توليد و روش  CHPو يا
روش توليد برق ھمراه با گرما و
سرما:
يکی از روشھا که در باال ذکر کردم
روش  CHPو يا روش توليد برق ھمراه
با گرما و سرما است .در ايران حدود ٩٢
درصد از کل برق در نيروگاھھای حرارتی
توليد می شوند .اين نيروگاھھا ضريب
کارائی حدود  ٣۴درصد دارند ) رقم  ٣٠تا
 ٣۶درصد در آمار مختلف ذکر شده
است( .اين به اين معنی است که فقط در
نيروگاھھا بالغ بر ۶۶درصد از انرژی به
ھدر می رود .کل انرژی ويژه توليد شده
در نيروگاھھای حرارتی در سال  ٨٧برابر
با  ٢٠١تراوات ساعت بوده است .اين
ميزان توليد با اين ضريب کارائی سوختی
معادل  ۵٩١تراوات ساعت الزم دارد .حال
اگر فرض را بر اين بگذاريم که اين
نيروگاھھا را با روش  CHPمجھز بکنيم
در اين صورت سوخت الزم برای توليد
ھمين ميزان برق چيزی حدود ٢٢٠
تراوات ساعت خواھد شد .اختالف انرژی
ھدر رفته در اين دو روش بالغ بر ٣۶٨
تراوات ساعت است .از آنجا که دولت
مردان ايران بسيار دم از انرژی اتمی می
زنند مقايسه ای در اين زمينه می رساند
که يک راکتر اتمی در استاندارد معمولی
حدود  ٨.۵تراوات ساعت برق در سال
توليد می کند .يک محاسبه ساده معلوم
می کند که ساالنه توليدی معادل ۴٢
راکتور اتمی بابت روش غلط توليد در
نيروگاھھای حرارتی به ھدر می رود .و
از آن اسفبارتر اينکه در بسياری از
مواقع می بايد پول برای اين اتالف ھم
داد .به اين عنوان که برای خنک کردن و
به ھدر دادن اين گرما می بايد ھزينه
کرد.و اگر بخواھيم مقايسه را به بشکه
نفت بکنيم می شود حدوداٌ  ٢٣٠ميليون
بشکه نفت در سال به ھدر می رود .با
نفتی معادل  ٧٣دالر حدوداٌ  ١۶.٨ميليارد
دالر در سال فقط در اثر استفاده از روش
غلط از بين می رود .الزم به تذکر است که
اينجا فقط مقايسه اتالف انرژی در دو
روش را مد نظر داريم.
نکته ای که حائز اھميت است اين است
که در اين روش می بايد منطقه جغرافيای
مصرف کننده را در نظر داشت .برای مثال
استفاده از روش  CHPدر مناطق
کوھستانی گرانتر از مناطق غير
کوھستانی با زمين ھموار است .زيرا که
اين روش احتياج به يک شبکه از لوله
ھای آب گرم دارد که در مناطق کوھستانی
با تغيير ارتفاع زياد می تواند مشکل زا
باشد .زيرا که برای رساندن انرژی در
مناطق کوھستانی ھزينه پمپ کردن آن
ميزان از آب گرم به مراتب گرانتر از
مناطق ديگر است .در ضمن اينکه اگر
الزم به حفر اينگونه شبکه باشد در
مناطق کوھستانی و سنگالخ به مراتب
گرانتر از مناطق غير سنگالخ تمام
خواھد شد.

zاستفاده از منابع ديگر:
امروزه با تکنيک موجود نمی توان
گفت که يک نوع توليد و با يک نوع منبع
انرژی تمامی خواستھای ما را برآورد
خواھد کرد .مخصوصا اگر بخواھيم سھم
زيانھائی که به طبيعت وارد می شود را
ھم به حساب آورد .برای ھمين می بايد از
منابع مختلف بنا بر موقعيت جغرافيائی و
ميزان مصرف استفاده کرد .در زير فنونی
را که می توانند بکار ايران بيايند،
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فھرست وار مطرح می کنم .الزم به ذکر
است که استفاده از گازھای طبيعی و نفت
را در اين فھرست نمی آورم.
• استفاده از انرژی خورشيدی:
 Oروش مستقيم تبديل را می توان به دو
قسمت تقسيم کرد:
تبديل مستقيم انرژی خورشيدی به
برق .در حال حاضر اين روش گرانتر از
روشھای ديگر است.
تبديل مستقيم انرژی خورشيدی به گرم
کردن آب .روش بسيار خوبی برای توليد
گرما و سرما است .و نسبت به روشھای
ديگر کم ھزينه تر است .در ضمن اين که
انبار کردن انرژی توليدی حاصل از اين
روش بسيار ارزانتر از روشھای ديگر
است.
 Oروش غير مستقيم .در اين روش
انرژی خورشيدی برای گرم کردن يک
مايع و تبديل آن به گاز و استفاده از اين
گاز در چرخش توربين مورد نظر است.
اين خود به دو روش مختلف تقسيم می
شود
سيستمھائی که در آن ماده گرم شده
توسط خورشيد برای گرم کردن بخار آب
و چرخاندن توربين ھای بخار بکار می
رود .ضغف اين روش اين است که احتياج
به آب دارد و در جاھائی که مشکل آب
وجود دارد ،سيستم می تواند گرفتار
ضعف کم يا بيش بزرگی باشد.
استفاده از موتورھای استينگر که ھوا
و يا گازی ديگر را گرم می کند و تناوب
در گرم کردن و سرد کردن گاز ،موتور
استينگر را به چرخش در می آورد .نقطه
قوت اين روش احتياج به آب نداشتن
است .و ضعف آن گران بودن آن نسبت به
روش توربينی است.
• استفاده از نيروی بادی:
 Oاستفاده از نيروی باد برای توليد برق.
 Oاستفاده از نيروی مکانيکی باد برای
به حرکت درآوردن ادوات .برای مثال
تلمبه ھا.
• استفاده از زباله :در حال حاضر از دو
روش برای استفاده از زباله استفاده می
شود:
 Oاستفاده از زباله به عنوان سوخت در
اجاقھای حرارتی .ضعفی که اين روش
دارد اين است که از جمله نوکس يا دود
زياد درست می کند و اگر اين نوکس
تصفيه نشده به ھوا فرستاده شود
زيانھای بسياری به بار خواھد آورد .اين
اشتباه را به مقياس بزرگتری کشور ژاپن
در دھه ھای گذشته کرده است .برای
ھمين بسيار مھم است که نيروگاھھای با
سوخت زباله می بايد مجھز به تصفيه دود
حاصل از اين سوخت باشند.
 Oاستفاده از زباله برای توليد بيو گاز.
اين گاز می تواند به نوبه خود در
نيروگاھھا و يا در وسايل نقليه مورد
استفاده قرار گيرد.
• استفاده از مازاد انرژی کارخانه ھا .ھم
اکنون بخشی از گاز توليد شده در کارخانه
ذوب آھن به عنوان گاز کوره ھای بلند
استفاده می شود .اما سوای اين بخش
بزرگی از انرژی گرمای کارخانه ھا به
ھدر می رود و دليل آن اين است که
ساختار نيروگاھھای ما توان استفاده از
اين انرژی را ندارد .بايد چنان چرخه
توليدی را پايه ريزی کرد که در آن مازاد
انرژی مراکز توليد که ازرش انرژی آن
زياد نيست برای مثال فقط توان گرم کردن
آب تا  ٩٠درجه را دارد قابل استفاده در
چرخه انرژی باشد .در کشورھای اروپای
شمالی بسيار از اين روش برای گرم و
خنک کردن اماکن استفاده می شود .حتی
می توان از اين ميزان انرژی با فن آوری
خاص در توليد بخار استفاده کرد.
در باال فھرست وار ،آن روشھا و
سوختھايی را آوردم که در مرحله توليد
قرار دارند و در کشور ايران قابل استفاده
ھستند .عالوه بر اين بايد دائم در پيدا
کردن روشھای جديد و بھتر کردن
روشھای موجود کوشا بود .ھمانند
استفاده از انرژی گرمای زمين و يا
استفاده از انرژی موج.
 zانتقال:
يکی از مشکالت عديده شبکه برق
رسانی ايران اين است که ظرفيت اين
شبکه متناسب با احتياج نيست .و ميزان
اتالف انرژی در اين شبکه تناسب
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تصاعدی با فشار برق دارد .برای ھمين
روشھای ذکر شده در باال و روشھای که
مورد نظر می خواھند قرار می گيرند می
بايد از فشار برق در شبکه بکاھند .ديگر
از داليل باال بودن اتالف در شبکه برق
رسانی اين است که بيشترين احتياج در
گرمترين موقع سال رخ می دھد .برای
ھمين بيشترين فشار در فصل گرم بر روی
شبکه برق رسانی است .دمای باال و
نوزيدن باد اتالف برق را در شبکه باال
می برد .بنا بر يک تحقيق در سوئد
اختالف ميزان نسبی اتالف در دماھای ۵-
و  ٢٠+به ده درصد می رسد .سرما و
باد باعث خنک شدن خط انتقال می شود
که به نوبه خود اتالف را پائين می آورد.
برای ھمين خواننده می تواند دريابد
اھميت برداشتن بار سرد کردن امکان در
فصل تابستان از دوش شبکه انتقال برق
و نتيجتا ٌ کم کردن فشار برق در شبکه و
کم کردن تصاعدی اتالف از شبکه برق
را .البته عوامل ھمانند باران ،يخ زدگی
خط انتقال .. ،ھم تاثير در اتالف دارند.
يک نکته ديگرکه کمک به پائين آوردن
اتالف می کند اين است که قسمت نامفيد
توان  reaktiva effectرا از شبکه
پائين آورد.

zجمع بندی:
جامعه ايران چه بخواھد و چه نخواھد
نمی تواند اين الگوی مصرف انرژی را
ادامه دھد .ھمانطور که در مقاله قبل
توضيح دادم ،بزودی اين ساختار مصرف
فرو خواھد ريخت .راه حل در ساختن
بيشتر نيروگاه اتمی و يا ساختن
نيروگاھھا با ساختاری که درايران است
نيست .بلکه راه حل ،اول از ھمه
بازنگری در الگوی مصرف است .پايه
مصرف بايد چنان باشد که به آبادانی و
ساختن طبيعت و جامعه کمک کند نه به
پيشخور کردن منابع .سخت بر اين باورم
که اين شدنی است .و ما بايد از استفاده
بی چون چرای تکنيکھای موجود در
توليد بيرون بيائيم و راه حلھای خود را
جستجو کنيم .در اين دو مقاله از
تکنيکھای موجود سخن به ميان آوردم نه
به اين خاطر که اين کار را واجب می
دانم ،بلکه بدين خاطر که می خواستم از
حداقل ھا صحبت بکنم .ما جامعه جوان و
تحصيل کرده ای داريم .می توانيم ايران را
مرکز نو آوری در تبديل انرژی بکنيم .تا
ھم به مناطقی که شرايط آب و ھوائی
ھمانند ما دارند کمک کنيم و ھم کمک
باشيم برای ھمه جامعه ھا .آن غرور ملی
را بايد باز يافت تا به کار خلق کردن
بپردازيم نه به کار مونتاژ کردن .به کار
خلق کردنی بپردازيم که ھم طبيعت و ھم
جامعه وھم نسلھای آينده از آن سود
ببرند .اين احساس غرور و بالندگی به
عنوان يک انسان کجا و قول وزير نيروئی
که بعد از سی سال می گويد ما برای توليد
برق روی شمع ھم حساب باز کرديم کجا!.
وزيری که با وقاحت مژدۀ توليد راکتور
اتمی را بدھد که فقط با باز نگری در پيدا
کردن راه حل برای چاھھای آبمان ،می
توانيم بی نياز از توليد آن بشويم.
--------------------------------------- a
http://barnamehag.ir/portals/0/amar87/amarht
m/fasl2/f2p2.htm
-b
http://www.sarmayeh.net/Sho
wNews.php?27268
فارس :مديرعامل سازمان بھره وری
انرژی گفت» :متوسط مصرف سرانه برق
خانگی در ايران حدود  ٢٩٠٠کيلووات
ساعت بوده و اين به معنای اين است که
اين ميزان سه برابر متوسط مصرف
جھانی است «.حسين لوايی در گفت وگو
با فارس اظھار داشت» :متوسط مصرف
سرانه برق خانگی در کشور ٢٩٠٠
کيلووات ساعت در سال است ،در حالی که
متوسط مصرف جھانی انرژی زير ١٠٠٠
کيلووات ساعت است
 - cمصاحبه مجيد نامجو با مساعد
صالحی به تاريخ  ٢٨فروردين ٨٩
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ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺘﺒﺪاد،
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب  ۵٧ﭼﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ؟)(4
در حال حاضر گرسنگی ،يکی از معضالت
جامعه ايران شده است بطوريکه کارگران
ھفت تپه شعارمی دادند :ما کارگر ھفت
تپه ايم /گرسنه ايم گرسنه ايم.
در زمانی که اکثر مردم ايران برای خريد
مايحتاج اوليه خود با مشکل مواجه
ھستند و نيم بيشتر آنان در زير خط فقر
مطلق بسر می برند ،روز سوم مھر
 ١٣٨٨تمامی خبرگزاريھا اعالم می
دارند :شرکت ھای وابسته به سپاه
پاسداران در بزرگترين معامله تاريخ
بورس ايران ،پنجاه در صد بعالوه يک،
سھم شرکت مخابرات ايران را به ارزش
حدود ھشت ميليارد دالر خريدند.
بی بی سی در  ١٨آبان  ١٣٨٨می
نويسد :چھل و پنج روز پيش ،چند شرکت
وابسته به سپاه پاسداران ايران به ھمراه
ستاد اجرايی فرمان امام ،موسسه زير
نظر آيت ﷲ خامنه ای رھبر ايران ،سھام
ھشت ميليارد دالری شرکت مخابرات را
در غياب رقيب بخش خصوصی خريداری
کرد .پرداخت نقدی چنين پول ھنگفتی از
کمتر خريداری ساخته است و صدور چک
با اين مبلغ توانايی مالی خريداران سھام
شرکت مخابرات را نشان می دھد ).(١
خريدار نيمی از سھام مخابرات در قالب
يک چک ٢٠ ،درصد از قيمت را در پايان
مھلت قانونی پرداخت کرد.
ارتش که بعد از انقالب بعلت تصفيه و
کشتار فرماندھانش ضعيف شده بود در
دوران جنگ با سر به نيست شدن بسياری
از فرماندھان وطن پرستش مثل ولی ﷲ
فالحی وجواد فکوری و ...و با نيرو
گرفتن تدريجی سپاه به کناری گذاشته شد
و سپاه بعنوان تنھا نيروی قوی نظامی در
کشور حضوريافت .بعد از جنگ
فرماندھان سپاه پاسداران که قدرت نظامی
کشور را بدست گرفته بودند ،با حمايت
رفسنجانی و سيد علی خامنه ای در ميدان
اقتصاد حضور يافتند.
وقتی خامنه ای جانشين خمينی شد و
فرماندھی کل قوا را بعھده گرفته بود
بخوبی می دانست سواد خمينی را ندارد،
بطوريکه استادش مرحوم آيت ﷲ
منتظری ھشت سال بعد از رھبر شدن
خامنه ای در سخنرانی  ١٣رجب ١٣٧۶
علنا ً به او گفت :از آيت ﷲ مومن پرسيدم
ايشان)خامنه ای( چطور فتوا می دھد؟،
گفت يکی از آقايان در دفتر ايشان است و
به سئواالت پاسخ می دھد .ايشان ) خامنه
ای( می گويد فتوای من ،فتوای امام است.
مرحوم منتظری می افزايد :اين يعنی
مبتذل کردن مرجعيت شيعه است .شما
)خامنه ای( در حد مرجعيت نيستيد و حق
نداريد فتوا بدھيد ،بی رو در واسی .بنا
براين مرجعيت شيعه را مبتذل کردند....
اينھا مصيبت ھائی است که ما در اين
کشور می بينيم ) .(٢عالوه براين وقتی
سيد علی خامنه ای رھبر شد خودش گفت
من مرجع خارج از کشور ھستم .يکی از
روحانيون طراز اول ايران که در قم
زندگی می کند و اکنون در قيد حيات است،
مدتی پيش می گفت :کسی که صرف و
نحو عربی را بلد نيست چطور ادعا می
کند که درس خارج می دھد؟ .خامنه ای
باز بخوبی می دانست که رفسنجانی به
دروغ و با نامه ای جعلی و زد وبند با سيد
احمد خمينی اورا رھبر کرده است و
ھرگزخمينی او را جانشين خود نساخته
است و بين مردم و روحانيون طراز اول
نفوذی ندارد.
او بخاطر تحکيم قدرت خود ،مجبور شد
به نيروھای مسلح ونظاميان تکيه کند و
گفت " ارتش و سپاه بايد خود را بيش از
گذشته قوی کنند و امکانات کشور در
درجه اول متعلق به آنھاست" ) .(٣اين
دوران مطابق بود با رياست جمھوری
شيخ علی اکبر رفسنجانی .اين شيخ
بھمراه سيد شروع کرد به سپاه امتياز
دادن و سپاه در دوران رفسنجانی عالوه
بر حفظ اسلحه و توپ و تانک خود وارد
اقتصاد شد و آنان در اين زمينه با گشاده

دستی شيخ اکبر بھرمانی ملقب به
رفسنجانی روبرو شدند .رفسنجانی که بعد
از کودتای انتخاباتی  ٢٢خرداد ١٣٨٨
تالش داشت خود را در صف مردم جا
زند ،در زمان رياست جمھوری اش به
فرماندھان سپاه پاسداران اجازه داد تا
ثروت ملک و ملت را چپاول و غارت
نمايند .او از ھيچگونه کمک مالی و غير
مالی به سپاه دريغ نکرد و چنان اعتبارات
مالی به سپاه واگذار کرد که چگونگی
غول اقتصادی شدن سپاه را بايد در آن
زمان جستجو نمود .رفسنجانی بی سرو
صدا و بطور غير قانونی و مخفيانه
اجرای چندين پروژه را از جمله آبياری و
سد سازی مثل سد کرخه و راه و اتوبان
سازی مثل اتوبان ساوه و غيره را به
سپاه واگذار کرد.
در دوران رفسنجانی ،سپاه جھت نفوذ در
معامالت اقتصادی و صنعتی شروع به
احداث دو قرارگاه می کند " .قرارگاه خاتم
االنبياء" و" قرارگاه بازسازی قرب"
بطوريکه " قرارگاه خاتم االنبياء
قراردادھا ی کالنی در بخش زير بنائی
راه ،سد و نفت و گاز دارد .حجم
قراردادھای اين مجموعه حدود ١٨
ميليارد دالر اعالم شده است") .(۴اين
مبلغ برابر قريب  ١۴درصد بودجه سال
 ١٣٨۴اولين سال برنامه چھارم توسعه
است .بودجه سال  ١٣٨۴برابر با ١۵۵
ميليارد دالر) (۵بوده است .عالوه بر
اينھا آقای رفسنجانی به سپاه اجازه داد تا
در واردات و صادرات دست يابند و نقش
آفرينی کنند و بخاطر اينکه از ھر گونه
حسابرسی و گمرگ دولتی معاف شوند به
فرماندھان سپاه پاسداران کمک کرد تا
اسکله ھا و بندرگاه ھای خاص خودشان
را بنا سازند.
سپاه بعد از شکست شيخ علی اکبرناطق
نوری در انتخابات  ١٣٧۶و پيروزی سيد
محمد خاتمی به رياست جمھوری ،در
دوران رياست جمھوری خاتمی با
پشتيبانی سيد علی خامنه ای بر اکثر
شريانھای اقتصادی مسلط گشت و
فرماندھانشان از اعتبارات مالی و
اقتصادی ھنگفتی بر خوردار شدند.
حکومت اصالح طلبان به زعامت خاتمی،
بجای کوشش برای بازگرداندن سپاه به
مرز اوليه و محصور کردن آنان در
چارچوب قانون ،آنان را به امان خدا رھا
کرده بود و در اين زمان فرماندھان سپاه
تالش نمودند دولت را به تصرف خود در
بيآورند .آنان شروع به نفوذ در قدرت
سياسی می کنند و بقول خاتمی ھر  ٩روز
يک بحران برای او تدارک می ديدند تا
جائيکه علنا ً خاتمی و حکومتش را تھديد
می کنند ،بطوريکه يحيی رحيم صفوی
نامه ای به کروبی رئيس مجلس ششم
ارسال می کند و از او می خواھد که اين
نامه در صحن مجلس خوانده شود .اين
نامه در تاريخ  ٢١آبان  ١٣٧٨در مجلس
خوانده ميشود و در اين نامه او از کروبی
می خواھد تا رفتارھای افراطی برخی از
نمايندگان مجلس را کنترل نمايد و اضافه
می کند که مبارزه با خرابکاران و اقدام
کنندگان عليه انقالب اسالمی وظيفه سپاه
پاسداران است.
سردار يدﷲ جوانی در تاريخ  ۴ارديبھشت
 ١٣٨٩در گفتگو با خبرگزارى ايلنا در
مورد »اقدامات سپاه در مقابله با تھديدات
نرم دشمن« گفته است » :ما مشخصا ً از
سال  ٧۶به بعد که اصالحات در کشور
شکل گرفت ،چنين رويکردى را در سپاه
داريم که بخشى از فرماندھى سردار
صفوى را ھم شامل مى شود و (۶) .....
بايد اضافه کنيم که ورود فرماندھان سپاه
در فعاليت سياسی در دوران رفسنجانی
شروع شده بود .زمانيکه محسن رضائی
فرمانده کل سپاه پاسداران بود به ھمراھی
گروه ذوالقدر" انصار حزب ﷲ تھران"
را ايجاد می کند و نشريه ای بنام "
يالثارات الحسين" منتشر می سازد .در
اين دوران آنان از بسيج که مھمترين
نيروی سازمان يافته سپاه بود ،بمنظور
نفوذ در حيطه ھای سياسی و امنيتی
بخوبی استفاده نمودند آن چنان که تا به
امروز سپاه برای اھداف خود از اين نيرو
بھره جسته است.
در دوران خاتمی ،سپاه از پای ننشست و
ھمچون اختاپوس شريانھای اقتصادی را

از آن خود ساخت " .به اعتباری ،سپاه
پاسداران پس از پايان جنگ ايران و
عراق تا مھر  ،١٣٨٢اجرای بيش از
 ١٣٠٠پروژه سازندگی در کشور را
بعھده گرفت ) .(٧وسعت حضور سپاه در
فعاليت ھای اقتصادی در دوران خاتمی
چنان افزايش يافت که " بنا بر برآوردی،
سپاه پاسداران بيش از  ۵٠٠شرکت را در
اختيار دارد که در سال  ٢٠٠۴سال پايانی
دولت اصالحات ،در حدود  ١٢ميليارد
دالر فروش و  ٩/١ميليارد دالر سود
داشته است" ).(٨
فرماندھان سپاه که در دوران خاتمی و در
ظل توجھات سيد علی خامنه ای از قدرت
اقتصادی شايانی برخوردارشده بودند .در
اين مرحله سپاه ديگربه قدرت نظامی و
اقتصادی اکتفا نمی کند و بعنوان يک
حزب سياسی خواھان مصادره قدرت
سياسی ميشود .در سال  ١٣٨۴به اذن
سيد علی خامنه ای اول با تسخير مجلس
ھفتم قوه مقننه را از آن خود کردند و
سپس با تقلبی بزرگ احمدی نژاد را بر
سر کار آوردند تا بر قدرت سياسی مسلط
شوند و قوه مجريه را تسخير کنند.
وسعت تقلب بقدری بود که رفسنجانی
گفت :چون شورای نگھبان بی طرف
نيست و به تقلب ھم رسيدگی نخواھد کرد،
شکايت خود را بيش خدا می برم .کروبی
ضمن عصبانيت از سکوت خاتمی در
مورد تقلب ،از مجمع تشخيص مصلحت
نظام کناره گرفت و از تقلبی بزرگ حرف
زد که در بيت رھبری توسط سيد مجتبی
خامنه ای پسر خامنه ای ترتيب داده شده
است.
احمدی نژاد که پيروزی خود را مديون
سپاه و بسيج بود ،وزرای خود را از
نيروھای نظامی -امنيتی برگزيد.
با کودتای انتخاباتی  ١٣٨٨سپاه بعنوان
يک حزب سياسی بر ايران حکومت می
کند و دولت را در دستان خود دارد .دولت
نظامی کوشا است با تشکيل يک شبکه
فراگير و ھمه جانبه سيطره خود را بر دو
بخش ديگر جامعه ملی يعنی بخش
فرھنگی و اجتماعی بگستراند و تنھا
پشتيبان آن رھبر معظم کودتا است که
ھيچ گونه پايه مشروعيتی ندارد.
اکنون سپاه پاسداران نقش مھمی در
فعاليت ھای اقتصادی و بازار سرمايه بر
عھده گرفته است و در اکثر معامالت
بزرگ بازار بورس نام يکی از موسسات
وابسته به سپاه پاسداران به چشم می
خورد .برای نمونه بجز بانک تات،
شرکت سرمايه گذاری مھراقتصاد ايرانيان
تاکنون بخشی از سھام مخابرات ،فوالد
مبارکه ،ايرالکو ،تراکتورسازی تبريز،
صدرا ،تکنوتاز ،شرکت سرمايه گذاری
توسعه صنعتی ،داروسازی جابربن حيان
و چند شرکت ديگر را خريداری کرده
است .سپاه با داشتن بيش از  ٨١٢شرکت
ثبت شده در داخل و خارج ايران و ١٧٠٠
قرارداد دولتی ،ثروت ملی ايران و
ايرانيان را از آن خود ساخته است.
" بانک جديد انصار حدود بيست سال
پيش و بعد از پايان جنگ ھشت ساله با
عراق به عنوان صندوق قرض الحسنه
انصارالمجاھدين فعاليت خود را آغاز کرد
و در دولت محمود احمدی نژاد به موسسه
مالی تبديل شد و اکنون در شرف تبديل
شدن به بانک است .عالوه بر اين ،يک
نھاد مالی ديگر وابسته به سپاه پاسداران
نيز آماده تبديل شدن به بانک است.
موسسه مالی و اعتباری مھر وابسته به
بسيج ،مقدمات تبديل به بانک را فراھم
کرده و به زودی اين موسسه نيز تبديل به
بانک می شود" ).(٩
اين سان مافيای نظامی -مالی سپاه ايران
را قبصه کردند و تمامی عرصه ھای
زندگی ايرانيان به مھار نيروھای مسلح
در آمده است .حال سئوال اينجاست که
چگونه چنين غول مخوفی و غده چرکينی
به جان ايران و ايرانيان افتاده است و چه
کسانی تالش کردند اين ستون پايه قدرت
استبدادی را ايجاد نمايند تا مال مردم را
مصادره و غارت کند و جان مردم را
بگيرد؟.
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بجاست تحصيل کرده ھائی را که سبب
شدند چنين غده چرکينی را بسازند
شناسائی کنيم و از تجربه درس بيآموزيم
تا بتوانيم در ادامه تجربه اين غده ھا را
به خشکانيم .اگر چنين کاری انجام نپذيرد،
به ضرورت ستون پايه ھای قدرت بعد از
ھر جنبش آزاديخواھانه ای بازسازی می
شوند و مجدداً استبداد جديدی بنا ميشود.
بدون ايجاد ستون پايه ھای جديد قدرت،
قدرت استبدادی جديد نمی تواند شکل
بگيرد .بانيان وعوامل استبداد مذھبی
خمينی بدون ترديد آنانی بودند که ستون
پايه ھای قدرت را بازسازی کردند و يا
بوجود آوردند و امروز در ھر مقام و
مکانی باشند مسئوليتی بس خطير به
گردن آنان است و آنان کسانی ھستند که
برای رسيدن به قدرت و سھيم بودن در
آن به اميد ملت ايران که استقالل و آزادی
و عدالت اجتماعی بود خيانت ورزيدند.
دوم ارديبھشت ماه  ،١٣۵٨آيت ﷲ
خمينی فرمان تاسيس " سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ايران" را با ھدف "
پاسداری از انقالب" صادر کرد .چرا؟
بدان خاطر که قدرت جديد استبداد نمی
توانست بدون ايجاد ستون پايه ھای جديد
قدرت شکل بگيرد .سرھنگ پاسدار يزدان
جاللی در اين زمينه می گويد:
يکی از اساسی ترين ويژگی انقالب تغيير
در ساختارھای مختلف نظام سياسی قبل
از انقالب است تا بتواند با استقرار
نھادھای جديد روند استقرار ساختارھای
جديد بر پايه اصول و ايدئولوژی انقالب
را بوجود آورد .امام خمينی به عنوان
رھبر انقالب به منظور پاسداری از انقالب
در ابعاد مختلف امنيتی و سياسی
دستورتاسيس سپاه پاسداران را در فاصله
کوتاھی پس از انقالب صادر کرد.....
).(١٠
مرکز اسناد اسالمی می نويسد :از
نخستين روزھاي پيروزي انقالب اسالمي
در سال  ١٣۵٧بنا به فرمان حضرت امام
خميني )ره( عده اي از جوانان انقالبي و
پيروان راستين حضرت امام ،نھاد مقدس
سپاه پاسداران را پايه ريزي نمودند.
حضرت امام خميني )ره( در دوم
ارديبھشت  ١٣۵٨طي فرمان به شوراي
انقالب اسالمي رسما تاسيس اين نھاد
مقدس را اعالم كردند .سپاه در دوران
تشكيل ,صرفا نيروي شھري به حساب مي
آمد كه با توجه به شرايط خاص انقالبي
در جامعه و پراكندگي قواي انتظامي,
ماموريت حفظ نظم عمومي را عھده دار
شده بود و در مقابل ضد انقالب و منافقان
به مبارزه مي پرداخت .با اوج گيري
دسيسه ھاي دشمنان و گروھك ھاي ضد
انقالب در نقاطي چون كردستان ,
خوزستان و گنبد ,سپاه پاسداران ,براي
مقابله با آنھا بسيج شد و خصوصا در
كردستان ھنگامي كه شورش ھاي
مسلحانه در نقاط كوھستاني كردنشين
متمركز شد ،سپاه به طور جدي مقابل
اشرار و ضد انقالب صف آرايي كرد .با
شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران،
سپاه پاسداران بزرگترين افتخار خود را
رقم زد و با وجود ھمه موانع در كنار
ارتش و  ...به مبارزه عليه رژيم بعثي
پرداخت .پس از جنگ تحميلي نيز سپاه
عالوه بر فعاليت ھاي رزمي و دفاعي و
آموزشي در عرصه ھاي مختلف سازندگي
از جمله سد سازي ،راھسازي ،پروژه
ھاي كشاورزي ،توليد قطعات صنعتي و
 ...حضور فعال دارد .سپاه پاسداران اگر
چه ھويتي نظامي دارد اما نظاميگري در
واقع يك بعد از ابعاد ھويت مقدس اين
نھاد مكتبي  -مردمي است و طبق اصل
 ١۵٠قانون اساسي ،سپاه پاسداران
وظيفه نگھباني از انقالب اسالمي و
دستاوردھاي آن را در ھمه شرايط دارد و
در ابعاد مختلف معنوي ،نظامي و علمي و
 ...در خدمت نظام اسالمي مي باشد
).(١١
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پس ھدف روشن است .قدرتمداران جديد
برای حفظ قدرت خود و خلع سالح
وسرکوب مردم در تمامی نقاط ايران و
نابودی آزاديھای بدست آمده بعد از انقالب
و ايجاد سانسور و خفقان و تارومار کردن
مخالفين خود به يک نيروی مسلح نياز
داشتند تا بتوانند به اھداف خود نائل
شوند .آنان سپاه پاسداران انقالب اسالمی
را بنا ساختند.
 -١اين غول مخوف را چه کسانی
ساختند؟  -٢برخورد نيروھای سياسی و
تحصيل کرده ھای آن دوران به اين نيرو
چه بود؟  -٣سپاه به ياری چه کسانی در
کشتار اوائل انقالب تا سال  ۶٧فعال بوده
است؟
برای پاسخ به سئوال اول ،روايت ھای
مختلفی نقل شده است از موسوی اردبيلی
گرفته تا جواد منصوری تا عباس
دوزدوزانی ،محسن رضائی ،محسن رفيق
دوست تا ابراھيم يزدی ،محمدغرضی و
محسن سازگارا و تا . ....از بين اين
روايات چھار روايت را نقل می کنم.
 -١روايت محسن رفيق دوست
محسن رفيقدوست ،اولين و تنھا وزير
سپاه ،در سالگرد صدور فرمان خمينی،
برای تاسيس سپاه ،در گفتگوئی با
عنوان" ناگفته ھای سپاه پاسداران" با
نشريه ھفتگی شھروند امروز می گويد:
تشكيل نيرويي براي انقالب ،از قبل از
پيروزي ،مطرح بود .اولين كسي كه آن را
مطرح كرد ،مرحوم شھيد محمد منتظري
بود .ھنوز امام به ايران نيامده بود .ايشان
يك روز به مدرسه رفاه آمد و به دوستان
گفت كه بايد يك نيرو براي انقالب تشكيل
بدھيم.
وی خاطرنشان كرد :تا اين كه يك روز كه
احتماال نھم اسفند  ١٣۵٧بود ،من در
مدرسه علوي بودم .كارھا را انجام
ميدادم .مرحوم شھيد بھشتي ،جلوي
پلهھاي مدرسه علوي من را صدا كردند.
آقاي
مطھري،
شھيد
مرحوم
ھاشميرفسنجاني ،مقام معظم رھبري و
آقاي موسوي اردبيلي نيز حضور داشتند.
گفتند االن آقاي الھوتي حكم تشكيل سپاه
را زير نظر دولت موقت از امام)ره(
گرفت .شما كارھاي اينجا را رھا كن برو
به سپاه .گفتم كجا ھستند؟ .ايشان گفت كه
در پادگان عباسآباد جمع شدهاند .من
رفتم .آقايان محسن سازگارا ،حسن
جعفري ،علي فرزين ،ضرابي ،صباغيان،
تھرانچي و دانشمنفرد آنجا بودند .من
آنھا را ميشناختم و آنھا ھم من را .گفتم
سالم عليكم .سپاه قرار است اينجا تشكيل
شود؟ گفتند كه بله .روي كاغذي نوشتم
سپاه پاسداران تشكيل شد .يك -محسن
رفيقدوست .او می افزايد :افرادی ھم
آمدند و به سپاه ملحق شدند .افرادی چون
آقای مھندس غرضی و محمدرضا طالقانی
پسر آقای طالقانی ،اصغر صباغيان ،آقای
بشارتی ،ناصر آالدپوش ،محمودزاده و
.(١٢) ...
 - ٢روايت ابراھيم يزدی:
به گزارش پايگاه خبری " مبارزين" ،
ابراھيم يزدی ،وزير امور خارجه دولت
موقت بازرگان و دبيرکل فعلی نھضت
آزادی ،در گفتگو با يک نشريه ھفتگی به
تاريخ سه شنبه  ٢٠شھريور - ١٣٨۶
 ١١سپتامبر  ،٢٠٠٧درباره تشکيل سپاه
با اين عنوان »ما جايزه نمی خواھيم«...
گفت :در ابتدای پيروزی انقالب اسالمی(
تشکيل نيروی گارد ملی( بر عھده من
گذاشته شد و من اين نيرو را به نام سپاه
پاسداران انقالب اسالمی را ه اندازی
کردم .ابراھيم يزدی ،ھمچنين يادآور شد،
»افرادی مثل مرحوم بھشتی و آقای
موسوی اردبيلی قصد داشتند اين نيرو )
سپاه پاسداران( را به بازوی نظامی حزب
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ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺘﺒﺪاد،
ﺑﻌــﺪ از اﻧﻘــﻼب  ۵٧ﭼــﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ؟ )(4
جمھوری اسالمی تبديل کنند و به صراحت
نيز آن را بيان کردند و حتی در جلسه ای
به ما گفتند که بايد محمد منتظری را
بعنوان فرماندھی سپاه تعيين کنيد«.وی
افزود» :اين شورا با حضور سرھنگ
ايرجی از ستاد مشترک ارتش و خودم به
عنوان نماينده دولت موقت و سه نفر
ديگر که اسامی آن ھا در خاطرم نيست،
تشکيل شد و من از آقای مھندس توسلی
دعوت کردم تا آيين نامه و اساسنامه سپاه
را بنويسد .باالخره ھم اين کارھا شد و
آن پنج نفر ستاد ھماھنگی سپاه شدند«.
وی زمان تشکيل آن جلسه پنج نفره را
چند روز پس از انقالب در دفتر نخست
وزيری عنوان کرد).(١٣
 - ٣روايت محمد غرضی :روزنامه
اعتمادملی در شماره روز يک شنبه اول
مھرماه خود به مناسبت ھفته دفاع مقدس
مصاحبه ای با »محمد غرضی« دارد.
ملی :محمد غرضی درباره
اعتماد
استانداری خوزستان كه اولين استانداری
در زمان جنگ است و نقش خود در
شكل گيری سپاه پاسداران انقالب اسالمی
كم تر سخن گفته است .او در اين مصاحبه
به جلسه ای كه خدمت حضرت امام رفته
و مجوزی كه برای تشكيل سپاه گرفته و
اتفاقات پس از آن درباره فرماندھی سپاه
اشاره می كند .طبقه دھم سازمان ملی
زمين و مسكن جايی است كه اين روزھا
غرضی درآن روزگارمی گذراند.
اعتماد ملی :شما در شکل گيری سپاه چه
نقشی داشتيد؟
غرضی  :بنده در اواخر سال  ۵٧خدمت
حضرت امام رفتم و مجوزی برای تشكيل
سپاه گرفتم .به محض اين كه اين مجوز
صادر شد ،دولت موقت و بقيه درگير
شدند .اولين اتفاقی كه افتاد اين بود كه
دولت موقت گفت ما سپاه تشكيل می دھيم.
من فرمانده سپاه بودم اما آقای يزدی و
دوستانشان ما را برنتابيدند و خودشان
فرمانده تعيين كردند و ما به تدريج فاصله
گرفتيم .
اعتماد ملی :فرمانده تعيين شده چه كسی
بود؟
غرضی :به نظرم آقای يزدی يك مدتی
مسئوليت داشت .زمانی كه من فرمانده
بودم آقای دانش منفرد درآن جا ماموريت
داشت و آن ھا بيش تربا او كارمی كردند.
وقتی ھم كه بنی صدر رئيس جمھور شد،
آقای رضايی را فرمانده كردند .يك اتفاق
ديگرھم افتاد و آن اين كه آقای ابوشريف
را به جای من گذاشتند .ابوشريف من را
می شناخت و زمانی كه آمد و ديد من در
اتاق فرماندھی سپاه نشسته ام ،رفت
بيرون و يك دفعه من صدای رگبار شنيدم،
آمدم بيرون و ديدم ابوشريف كف زمين را
به رگبار بسته است .من فھميدم
منظوراين است كه شما برويد .
اعتماد ملی :نقل شده كه ھمراه شما در
جلسه با امام ،افراد ديگری از جمله آقای
رفيق دوست ھم بوده اند؟
غرضی :من رفتم خدمت حضرت امام و
ديگران نبودند .اما آقای رفيق دوست و

افراد ديگر خيلی تمايل داشتند كه فرمانده
باشند .من تا زمانی كه ماجرای فرزندان
آيت ا ...طالقانی رخ داد در سپاه بودم.
اعتماد ملی :اما در مصاحبه ھا و نقل
قول ھا ،نام  ۴فرمانده سپاه قبل از آقای
محسن رضايی عنوان می شود و نام آقای
منصوری ،به عنوان اولين فرمانده سپاه
برده می شود ولی نامی از شما نيست؟
غرضی :من فرمانده بودم و دراتاق
فرماندھی نشسته بوديم كه شھيد محمد
منتظری به ھمراه آقای ھاشمی و آقای
منصوری آمدند و گفتند می خواھيم
فرمانده تعيين كنيم .گفتم فرمانده كه
داريم ،اما به ھر حال ھفت -ھشت نفری
در ھمان جا جمع شدند و آقای ھاشمی
رای گيری كرد و منصوری را به عنوان
فرمانده انتخاب كردند .من ديدم كه ھدف
آنان برداشتن من است .رفتم خدمت
حضرت امام و گفتم كه آقايان نظرشان اين
بوده است كه آقای منصوری فرمانده
شوند .حضرت امام گفتند منصوری
كيست؟ من گفتم از آقايان بپرسيد!.
 - ۴روايت محسن سازگارا
محسن سازگارا ،مدعی است که يکی از
طراحان و بنيان گذارسپاه پاسداران است.
او در سلسله مقاالتی بنام سپاه و سه
انحراف می نويسد:
بخاطرم می آيد که در ماه آبان سال ۵٧
در نوفل لوشاتوی فرانسه ،نخستين بار
اين فکر مطرح شد که چون ممکن است
دوره مبارزه انقالبی به درازا بکشد ،بايد
به فکر يک ارتش مردمی بود .ھيچ کس
تصوری از پيروزی سريع انقالب نداشت.
بيش تر مدل انقالب الجزاير يا کوبا پيش
چشم ما بود و يک دوره جنگ طوالنی .به
ھمين دليل فکر تشکيل يک ارتش مردمی
مطرح شد .آموزش تئوريک و سپس
نظامی کادرھايی از ايران و اروپا و
آمريکا آغاز شد .من يک اتاق در
مھمانخانه دھکده نوفل لوشاتو اجاره
کردم که جز يکی دو نفر ،کسی از آن
اطالعی نداشت .خودم درساختمان باغ
سيب ھمراه ديگران می خوابيدم و آن
اتاق را به کالس درس آموزش تئوريک
تبديل کرده بوديم .با ھمکاری صادق قطب
زاده و سپس نيز آقای مھندس غرضی و
دوستان ايشان از دو کانال متفاوت چندين
گروه برای آموزش نظامی به خاورميانه
اعزام شدند .اما تقريبا تمامی آن ھا پس
از پيروزی انقالب به ايران باز گشتند.
پيروزی برق آسای انقالب ،در فردای روز
پيروزی يعنی  ٢٣بھمن ماه  ١٣۵٧ما را
با چند سئوال جدی مواجه کرد .اول آن که
سالح ھای پخش شده درميان مردم
چگونه بايد جمع آوری شود و تحت قاعده
و قانونی قرار بگيرد که بتوان درکوتاه
ترين زمان ،نظم و امنيت را به
کشوراعاده نمود؟ . .....روز بيست وسوم
بھمن ،آقای الھوتی نزد آقای خمينی رفت
و از ايشان حکمی برای جمع آوری سالح
ھای تھران گرفت .اعالميه ای ھم تنظيم
شد که بارھا از راديو تلويزيون ملی
کشور پخش شد و از مردم خواسته شد تا
سالحھا و اموالی را که از پادگانھا برده
بودند به باغشاه آورده و تحويل بدھند.
من به ھمراه آقای الھوتی از دبيرستان
رفاه عازم باغشاه شدم و در آنجا ظرف
يک ھفته ضمن جمع آوری سالح ھای
شھر ،طرح تشکيل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی راھم نھايی کرديم .اين اسم ھم
پيشنھاد آقای مھندس محمد توسلی بود که
کمی بعد در دولت آقای مھندس بازرگان
مسئوليت شھرداری تھران را پذيرفت.
)(١۴

در نوشتاری ديگر خواھم گفت کدام
روايت چرا و به چه دليلی درست است و
تالش خواھم کرد به ديگر سئواالت ھم
پاسخ دھم تا نشان دھم برخی از تحصيل
کرده ھای قدرت دوست چگونه خود با
دست خود عامل و بانی استبداد شدند و
چه بالھائی بر سر مردم آوردند.
سرافراز و پيروز باشيد
Fa_rastgou@yahoo.com
پوزش :در شماره قبلی ،مقاله قبل از
ويراستاری برای نشريه انقالب اسالمی
ارسال شده بود که در آنجا به اشتباه آقای
ھادوی را جزء باند آخوندھا قلمداد کرده
بودم .اين غلط را تصحيح می کنم .ايشان
اوالً معمم نبوده است و دوما ً جزء ايرانيان
وطن پرست و آزاد انديشی بوده است که
بعلت مخالفت با اعمال خمينی ،خمينی او
را از سمت دادستانی کنار می گذارد تا
بتواند از افرادی مثل قدوسی و محمدی
گيالنی استفاده نمايد.
(١
http://www.bbc.co.uk/persian/
business/2009/11/091109_ka_ir
antelecom_sepah.shtml
(٢
http://www.youtube.com/watch
?v=PnNJ93Qju7A&feature=re
lated
 (٣کيھان ھوائی ٢۵ ،بھمن ١٣۶٨
(۴
http://www.bbc.co.uk/persian/
business/2009/09/090923_ka_b
ankansar_sepah.shtml
 (۵ژاله وفا ،بودجه انفجاری و وابسته به
نفت و نظارت گريز – ١٣٨٧بخش دوم
(۶
http://www.facebook.com/note.
php?note_id=379504202986&c
omments&ref=mf
(٧کنفرانس مطبوعاتی فرمانده وقت سپاه
سرلشگر رحيم صفوی برای تشريح
خدمات سازندگی سپاه پاسداران پس از
پايان جنگ تحميلی برگرفته از سايت
بازتاب  ٩مھر  ،١٣٨٢از جمشيد اسدی،
برآمد سپاه پاسداران ،...گويا نيوز
(٨
http://news.gooya.com/columni
sts/archives/096020.php
(٩
http://www.bbc.co.uk/persian/
business/2009/09/090923_ka_b
ankansar_sepah.shtm
(١٠
http://www.sepahnews.com/sho
wnews.Aspx?ID=e2b2b7600ea2-476a-95b8-dbede8e7c959
(١١
http://www.irdc.ir/fa/calendar/
19/default.aspx
(١٢
http://shahrvandemroz.blogfa.
com/post-490.aspx
(١٣
http://badernews.persianblog.i
r/post/1322
(١۴
http://www.sazegara.net/persia
n/archives/2006/07/060723_154
435.html
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ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎری
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ؟
 ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺠﻠﺲ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﻮد:آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ،دو
ﺗﻦ را ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ دﻳﻮان ﻛﺸﻮر و
دادﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮد .در ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻛﺎر ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن اﻳﻦ دو را ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﻲ دﻳﻮان
ﻛﺸﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻢ! .ﭼﻮن ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﺠﺮي ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮدم ﻛﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﻲ دﻳﻮان ﻛﺸﻮر را
ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن او ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
واﺟﺪ ﺻﻔﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
ﻣﻘﺮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﻨﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺮﻓﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﻘﺎم ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ آﻗﺎﻳﺎن ﺑﻬﺸﺘﻲ و
ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ ،ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺮﻛﻮب،
ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﻲ دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن،
دﺳﺖ ﺑﻜﺎري ﺷﮕﺮف زدﻧﺪ :ﺳﻪ ﻋﻀﻮ
دﻳﮕﺮ ﺷﻮراي ﻗﻀﺎﺋﻲ را ﺑﺎ رأي اﻳﻦ
ﻣﺄﻣﻮران» ،اﻧﺘﺨﺎب« ﻛﺮدﻧﺪ .و اﻳﻦ
ﺷﻮراي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 6 ،ﺗﻦ »ﺣﻘﻮﻗﺪان«
را ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد .ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﺷﻮرا را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻧﻘﺶ آن
ﺷﻮرا ﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن در ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار،
ﻳﻚ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و
ﻣﺠﻠﺴﻲ ،ﺑﺎ ﻓﺮاوان »ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه« ﻗﻼﺑﻲ و
ﻳﻚ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎز ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم اﻳﺮان را،
ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺣﻖ دﻓﺎع ﺑﺪﻫﻨﺪ،
ﺑﺮﻛﻨﺎر و اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ و
ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎرﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ ،اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .در
ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ،ﺑﺮاي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري،
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺳﺨﻦ
ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،وﻗﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ،در
ﻋﻤﻞ ،آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ،در
ﻳﺎدداﺷﺖ  24ﺧﺮداد ،ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ :اﻣﺎم
از ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ آﻗﺎي ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
در ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﻘﺎد ﻛﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﻲ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ او
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺪارﻫﺎﺋﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ،از ﺑﺨﺖ
ﺑﺪ ،واﻗﻌﻴﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ
ﺷﺪ و آﻗﺎي ﻏﻀﻨﻔﺮﭘﻮر ﻛﻪ آن ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ را
ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮده ﺷﺪ و ﺑﻨﺎ
ﺑﺮﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ – ﻛﻪ از اﻳﺮان و
زﻧﺪان ﻫﺎ دﻳﺪن ﻛﺮده ﺑﻮد – ﺳﺨﺖ
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺘﻮاﻧﺪ  5ﺳﺎﻋﺖ از ﺧﻮد دﻓﺎع
ﻛﻨﺪ؟ ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻪ دادﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب او
را اﺣﻀﺎر و »ﻗﺎﺿﻲ ﺷﺮع« او را ﻣﺤﻜﻮم
ﺑﻪ  7ﺑﺎر اﻋﺪام ﻣﻲ داﻧﺴﺖ و ﻳﻚ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ،آﻗﺎي ﺳﻼﻣﺘﻴﺎن ،ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻇﻬﺎراﺗﺶ در ﻣﺠﻠﺲ ،آﻣﺎج ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻳﻚ
ﭘﺎﺳﺪار ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف
ﻧﺨﻮرد؟ .از زﻣﺎن ﺻﺪور »ﺣﻜﻢ ﻋﺰل از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮا« ،روزﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﺳﻜﻮﻧﺖ او و ﺧﺎﻧﻮاده اش ،ﻧﺎرﻧﺠﻚ
ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .در  30ﺧﺮداد ،ﻫﻨﻮز
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻋﺰل ﻧﺸﺪه ،ﻫﻤﺴﺮ او،
ﺳﻮار ﺑﺮ ﺧﻮدروي ﺑﺮادرش و در ﺣﺎل
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادر ،ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ
ﺗﺤﺖ اﻣﺮ آﻗﺎي ﻫﺎدي ﻏﻔﺎري ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ
و دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ .آﻗﺎي ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ
اﻋﺘﺮاف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ او ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻲ ﮔﻨﺎه رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري را
در زﻧﺪان ﻧﮕﺎه دارد ﺗﺎ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري،
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﻮد ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺸﺎوران او را ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﺮدﻧﺪ.

ﺷﻬﻴﺪان ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮي و رﺷﻴﺪ
ﺻﺪراﻟﺤﻔﺎﻇﻲ را اﻋﺪام ﻛﺮدﻧﺪ زﻳﺮا
آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪي ﮔﻴﻼﻧﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺶ از
آن ﻣﻄﻠﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪه ﺷﺎن
ﺑﮕﺬارد .اﻃﻼع آﻧﻬﺎ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ
ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه رﻳﮕﺎن و ﺑﻮش
ﺑﻮد .ﻣﺴﻌﻮدي ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﻲ او را
اﻋﺪام ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺮادر ﺑﺰرگ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر را ،ﻛﻪ ﺗﺎ ﻧﺼﺐ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺶ ،دادﺳﺘﺎن ﻛﻞ دﻳﻮان ﻛﺸﻮر
ﺑﻮد ،ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﺮزﻧﺪ او زﻧﺪاﻧﻲ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ
»اﻋﺪام ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ« ﺷﺪ و...
ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻫﻴﭻ روا ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻖ
ﺻﻮري را روش ﻛﺮدن و ﺑﻪ دﻳﺪن
ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن – آﻧﻬﻢ ﺑﻲ ﺗﺄﻣﻞ – ﺑﺴﻨﺪه
ﻛﺮدن و ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻛﺎراﻧﻪ و ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ
ﻛﻮدﺗﺎ را »ﻋﺰل رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري« ،ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺼﻮر ﻛﺮدن.
ﺷﺮﺣﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ روﺷﻦ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻛﻮدﺗﺎ ،ﺷﺨﺺ ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر ﻧﺒﻮد .زﻳﺮا اﮔﺮ ﻫﺪف ﺷﺨﺺ او
ﺑﻮد ،ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ از ﻣﺮدم ،از
راه ﺗﺤﻤﻴﻞ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري و
»ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه« و درﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ روﻧﺪ
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ،اﻣﺮي داﺋﻤﻲ ﻧﻤﻲ
ﮔﺸﺖ و ،ﻫﻢ اﻣﺮوز ،ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دادن
رأي در ﻣﺤﺪوده وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﻦ
داده اﻧﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺳﺮﻛﻮب ﻧﻤﻲ
ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﻴﺪوارم ﺷﻤﺎ را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻛﺮده
ام ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺣﺎﻛﻢ ،رژﻳﻢ ﻛﻮدﺗﺎي
داﺋﻤﻲ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم
اﻳﺮان اﺳﺖ .و ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﻛﻪ رژﻳﻢ ،رژﻳﻢ ﻛﻮدﺗﺎي داﺋﻤﻲ اﺳﺖ و
ﺑﺎ ﺣﻴﺎت ﻣﻠﻲ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ:
دردﻧﺒﺎﻟﻪ،ﻛﻮدﺗﺎي داﺋﻤﻲ راﺑﻠﺤﺎظ
ﺗﻬﺪﻳﺪداﺋﻤﻲ ﺣﻴﺎت ﻣﻠﻲ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
ﻛﻨﻢ.

ﺳﻴﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ -ﻧﻈﺎﻣﻲ...
و توسعه بسيج دانشآموزي" ،سپاه و
بسيج در پی آن ھستند که نظام آموزش
و پرورش را تحت اداره خود در آورندو
ھمچنين با تشکيل انجمنھای دانشجويی
بسيجی ،سپاه در صدد است از راه
سازمانھای مختلف ھم به سرکوب
دانشگاھھا و ھم به تالش برای مھار آنھا
بپردازد .در قلمرو فرھنگ نيز در پی مھار
و اداره صدا و سيما و بخشی از
مطبوعات رژيم ميباشد.
با توجه به اين امور ،ديگر سپاه يک
نيروی نظامی با ھدف مشخص نيست.
يک سازمان چند وظيفه ايست که گمان
می برد با ايجاد يک شبکه تارعنکبوتی
می تواند جامعه ملی را در ھر چھار بعد
سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی
مھار کند .آلت دست سپاه و وسيله اين
مافيا نيز » ولی فقيه « ناتوان و بی لياقتی
است که نه تکيه گاھی در جامعه و نه در
بنياد دينی و نه در بنيادھای سياسی دارد.
جنبش مردم ايران در اوج ضعف و
وابستگی نظام واليت فقيه صورت گرفته
است .قبل از اينکه مافيای نظامی -مالی
آخرين رمق حيات اقتصادی-سياسی ايران
را از بين برد ،خجسته است که مردم
ايران با ادامه جنبش خود ،نظام مافيايی
و فاقد ھر گونه مشروعيت حاکم را که از
درون از زيادت فساد پوسيده است را با
يک نظام حقوقمند مردم ساالر و درخور
خود جايگزين نمايند.

