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ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر

رژﯾﻢ ،رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎی داﺋﻤﯽ اﺳﺖ
زﯾﺮا:
٭ ﺗﻀﺎد رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎی داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﯿﺎت اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ

New

ﻣﻠﺖ:
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ام ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎوه در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮوزی آن
ﺟﻨﺒﺶ ،ﻫﺪف و روش و ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ و ﺑﺪﯾﻞ را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده ام .ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮده ام ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻤﯽ ﻧﯿﺰ
ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و آن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺣﻖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺠﻮﯾﺪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪار ﺑﺮ آن ﻣﺘﮑﯽ و ﺛﺒﺎت ﺑﺠﻮﯾﺪ .در ﺑﺎره
ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ام .اﯾﻨﮏ ﺑﺮآﻧﻢ ﮐﻪ آن ﺗﻮﺿﯿﺢ را
ﺑﺴﻂ ﺑﺪﻫﻢ:
 - ۱اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ آن روز و از آن روز ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎﺋﯽ را از
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن او ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﺎز ﻣﯽ
دارد ،اﯾﻨﺴﺖ :وﻗﺘﯽ ﺷﺎه رﻓﺖ ،آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ رژﯾﻢ ﺑﺮود دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮر را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﯾﺮان ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد! .ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮری ﻣﺎﻧﻊ از
آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﺪﻻﻟﺸﺎن واﺟﺪ
دو ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﯾﮏ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ و ﯾﺄس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ:
 - ۱٬۱ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
 -۱،۲ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اوﻻ ً رژﯾﻢ ﺑﯽ ﺛﺒﺎت اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎً رژﯾﻢ،
ﺣﯿﺎت اﯾﺮان و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ،ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯿﺎت اﯾﺮان.
 -۱،۳ﭼﻮن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ روی ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ و
ﯾﺄس از ﺗﺤﻮل.
ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ،ﻗﺪرت ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن
را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺒﯿﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎر
ﻗﺪرت ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ دو و ﺣﺬف ﯾﮑﯽ از دو اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در درون ،ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﺎه از ﺑﯿﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
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زﻧﺪاﻧﻲ در زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
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علي حيدريان ،شيرين علم ھولي ،مھدي اسالميان ،فرھاد وكيلي و فرزاد کمانگر
سحرگاه يکشنبه  ١٩ارديبھشت اعدام شدند

ﻓﺮﻳﺪ راﺳﺘﮕﻮ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ۵٧
ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ؟ )(۵

Wﺧﺎﻣﻨﻪ ای و دﺳﺘﯿﺎران او در زﻧﺪان ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،ﻣﻨﺰوی ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ :ص ۴

 Wﭘﯿﺶ ﻣﻮﺟﻬﺎی ﻣﻮج ﺑﺰرگ ﺟﻨﺒﺶ  :ص ۵

 Wﺳﺮﮐﺸﯿﺪن ﺟﺎم زﻫﺮ ،روزی ﭘﯿﺶ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ :ص ۶

 Wﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮐﻪ وﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺛﺮوت ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺑﺎد ﻣﯽ رود و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﻪ
در ﺑﻨﺪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ اﺳﺖ :ص ۸

Wﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎ ﮐﻪ از رﻫﮕﺬر اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻼﺗﺎرﯾﺎ ،از اﻧﻘﻼب ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ – : ۶ص ۱۰

Wﻫﺎﻣﯿﻠﺘﻮن ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺎره »اﮐﺘﺒﺮﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ« ﺗﺎزه ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد

اوج ﮔﻴﺮي ﻣﺒﺎرزات آزادﻳﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻌﺪ از ﻛﻮدﺗﺎي
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺧﺮداد  1388ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎزﺳﺎزي
اﺳﺘﺒﺪاد در اﻳﺮان ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و
دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﻧﮕﺎرﻧﺪه را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻘﺮار و اﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﺒﺪاد و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ،ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
دﻣﻜﺮاﺳﻲ را در اﻳﺮان ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰي ﻛﺮد .ﻟﺬا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻠﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺒﺪاد را ﻧﺎﻛﺎم ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ .اﺣﻴﺎء
ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻗﺪرت اﺳﺘﺒﺪادي ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه و اﺻﻠﻲ ﺷﻜﺴﺖ اﻳﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورم ﻛﻪ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎزي
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻳﻚ :ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﺎن ﻛﻪ ﺳﻌﻲ
ﺷﺪ در ﺣﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺨﺶ اول و دوم اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازم و
دو :ﻧﻘﺶ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده ﻫﺎ در اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺘﺒﺪاد در
اﻳﺮان در ﻃﻲ ﻳﻚ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﮐﻪ ﮔﺰارش در ﺑﺎره ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺳﻨﺪﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ!؟ ص ۱۱

Wﻧﻪ اﻧﺴﺎن و ﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ رژﯾﻢ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ در اﻣﺎن اﺳﺖ  :ص ۱۳
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮي

وﻻﻳﺖ ﻛﻠﻴﺴﺎ و وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ = ﺑﻴﺎن ﻗﺪرت و
دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري وﻻﻳﺖ ﻣﺮدم= ﺑﻴﺎن آزادي و اﺧﺘﻴﺎر

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :دو ﻓﺼﻞ اول و دوم را ﺑﻪ دو ﮔﺰارش اﺧﺘﺼﺎص داده اﻳﻢ از اﻳﺮان :ﻓﺼﻞ اول ﺧﺒﺮﻫﺎ در ﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻠﺒﺸﻮ درون رژﻳﻢ و ﺑﻴﺮون
رﻓﺘﻦ ﻣﻬﺎر اﻣﻮر از دﺳﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻓﺼﻞ دوم ﮔﺰارش روﻳﺎروﺋﻲ رژﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ رژﻳﻢ و ﺗﻌﺎدل ﻗﻮا در درون رژﻳﻢ
و ﻣﻴﺎن رژﻳﻢ و ﻣﺮدم اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺮان ﻣﻴﺎن اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺑﺮزﻳﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رژﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ را ﺳﻮزاﻧﺪ و اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪﻧﺪ را از
دﺳﺖ داد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ اﻳﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻳﺰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ از ﻛﺸﻮر ﺷﺪ،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ در اﻛﺘﺒﺮ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،در وﻳﻦ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و در ﺗﻬﺮان رد ﻛﺮد .ﻃﺮﻓﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ و ﻧﻴﺰ روﺳﻴﻪ،
ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ،ﺳﻔﺮ ﻟﻮﻻ ﺑﻪ اﻳﺮان را ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .اﻣﻀﺎي ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﺗﺎ ﻛﺠﺎ از زﻧﺪاﻧﻲ ﺷﺪن رژﻳﻢ در زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﻲ
اﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺷﺎن ﻛﻮر اﺳﺖ زﻳﺮا واﻗﻌﻴﺖ را ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﺪ و ﻣﺒﻨﺎي آن را ذﻫﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻫﺎﺷﺎن ﭘﻴﺶ از ﺳﻔﺮ ﻟﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و واﻛﻨﺶ ﻫﺎﺷﺎن در ﺑﺎره ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺮان ،ﭼﻨﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺳﺮ ﻛﺸﻴﺪن ﺟﺎم زﻫﺮ را ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﭘﻴﺮوزي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﻲ واﻛﻨﺶ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎي رﺳﻤﻲ را در ﻗﺒﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻟﻮﻻ و اردوﻏﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ و ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻳﻢ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي را ﻛﻮر ﺑﻮدن دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻏﺮب و ﺷﺮق ،ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ.

" ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛﺴﺐ آزادي و اﺳﺘﻘﻼل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ
ﻫﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺪرت و اﻋﻤﺎل زور ،ﻫﺮ ﮔﺰ ﺑﻪ آن
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد .ﺑﺎز ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻗﺘﻲ
ﻗﺪرت را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ و آزادي را ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد،
ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎﻫﻨﺪ ،زﻳﺮا در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد ﻣﺜﺎل آورد ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻗﺪرت ﺑﻮده ،وﻗﺘﻲ ﻗﺪرت
را ﻗﺒﻀﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در آورده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش آزادي و
ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ".
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ﺷﻤﺎره  750از 3ﺗﺎ  16ﺧﺮداد 1389
ﻣﺮدم و ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
دوﻟﺖ ،ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﮔﺮدن
ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد در اﻧﺤﻄﺎط،
ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ راه ﺣﻞ ﮔﺮﺑﺎﭼﻒ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ از درون ،وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ
اوﻻ ً اﯾﻦ راه ﺣﻞ در اﯾﺮان ﺑﮑﺎر رﻓﺖ
و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪاد) .دوران ﺧﺎﺗﻤﯽ( و
ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدم وﻻﯾﺖ را ﺣﻖ ﺧﻮد
ﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺼﺪی آن ،ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
درﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،راه ﺣﻞ ﮔﺮﺑﺎﭼﻒ ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﻧﺒﻮد و
ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮔﺮﺑﺎﭼﻒ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ
ﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
روﺳﯿﻪ در ﺑﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﭼﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪرت
دوﻟﺖ ،در اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ داﺧﻠﯽ و
ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ،اﺳﺘﻮار ﻣﯽ ﺷﺪ:
ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﮑﯽ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار و روﺣﺎﻧﯿﺖ .ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ رواﺑﻂ
ﻗﻮا ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد .از
ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،در اﯾﻦ رواﺑﻂ،
ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﻠﻂ
را ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ام ،دوﻟﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪن را ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز اداﻣﻪ داده اﺳﺖ.
از ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ داﺧﻠﯽ ،ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ،
ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی رﺿﺎ ﺧﺎن ،ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
ﺧﻮد را ﮐﻪ اﯾﻠﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ارﺗﺶ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮد .از ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﺪﯾﻦ
ﺳﻮ ،اﯾﻠﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر
روز اﻓﺰون از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ و اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺴﻠﻂ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ،ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﺑﺎزارﯾﺎن ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ
ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دادﻧﺪ.
رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﮑﯽ را ﺑﺮ
اﻧﺪاﺧﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر
ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر
ﻣﯽ ﺷﺪ .ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ دﯾﮕﺮ
دوﻟﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺰ در
اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﭼﻮن روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ،
ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺶ را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ﻣﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ
و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ
از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﺨﺶ
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم روی آورد .اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان ،ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺖ و ارﺗﺶ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
آن رژﯾﻢ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ،
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ارﺗﺶ ﻣﻠﯽ ،ﺗﺤﺖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ ،ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺳﺎن ،از ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ
ﻧﻤﺎﻧﺪ :ﭘﺎﯾﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ.
 – ۲اﻣﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دارای
ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﻠﻂ در اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ
دو اﺑﺮ ﻗﺪرت اﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ ،دوران
اﻧﺒﺴﺎط ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه و
وارد دوران اﻧﻘﺒﺎض و اﻧﺤﻼل ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﻮد ،اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد.
 – ۳ﺑﻬﻨﮕﺎم ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن
ورود دو اﺑﺮ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻘﺒﺎض
و اﻧﺤﻄﺎط ،ﻫﻨﻮز داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
رژﯾﻤﻬﺎی ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺟﺎ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺪان ﻗﺼﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ
ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ – ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و
رژﯾﻢ ﺷﺎه – ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوز ،از
رژﯾﻤﻬﺎی ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ ،ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ زﯾﺮ
ﺳﻠﻄﻪ ﯾﮑﯽ از دو اﺑﺮ ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺧﻮاه اﺑﺮ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮﺟﺎ
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻮع رژﯾﻤﻬﺎ ،در
ﺟﻬﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﻦ و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و
ﮐﻮﺑﺎ و وﯾﺘﻨﺎم و اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﺮ ﺟﺎ
ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .رژﯾﻢ ﭼﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺑﻘﺎی
ﺧﻮد ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻗﺘﺼﺎد
ﻟﯿﺒﺮال ،را روش ﮐﺮده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ واﻗﻌﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

رژﯾﻢ ،رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎی داﺋﻤﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا:
را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اﺳﺘﻘﺮار وﻻﯾﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم در ﭼﯿﻦ اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
 – ۴ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا ،ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻫﺸﺪار داده ﺷﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ
ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻏﯿﺮ از ﺗﺤﻮل اﯾﺮان و
ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ را در اداره
اﻣﻮر ﺧﻮﯾﺶ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
رژﯾﻢ ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﻏﺎﺻﺐ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﺮدم ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ،ﺑﻪ
ﺗﺠﺪﯾﺪ رواﺑﻂ ﻣﺴﻠﻂ – زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺎ
ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪن ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺛﺒﺎت ﻧﻤﯽ ﺟﻮﯾﺪ.
زﯾﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺎﺑﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺧﻄﺮ داﺋﻤﯽ و روز اﻓﺰون
ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﻣﻠﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﺮان
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ:
 -۴،۱ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﻣﺮدم،
ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺨﺪﻣﺖ رژﯾﻢ درآﯾﻨﺪ و ﻧﻘﺶ
ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ را
ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ
ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺪارد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض،
راﻧﺖ ﺧﻮاری ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ روش اﺻﻠﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺛﺮوت اﺳﺖ .راﻧﺖ ﺧﻮاری
ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،از راه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮف
ﻣﺤﻮر ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺮاﺑﺮ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺮوم از اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﻮر ،ﻣﺤﺮوم از ﮐﺎر و رﺷﺪ و در
ﺗﻀﺎد ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ،دوﻟﺖ را ﯾﮑﺴﺮه
از ﺛﺒﺎت ﻣﺤﺮوم و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻄﻮر روز اﻓﺰون ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ
)ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻮان و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و داﻧﺶ وﻓﻦ
و ﮐﺎرﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ...و ﺑﯿﺎن
آزادی ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎ( را
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﺪ.
 -۴،۲دوﻟﺖ ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﻏﺎﺻﺐ ﺣﻖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ،از راه ﺑﺎج دادن ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺎﯾﻪ دوﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را از
ﺳﻘﻮط ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﺻﺪور
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ از ﮐﺸﻮر ،از
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮔﺮدد ،دو اﻣﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد :ﯾﮑﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاوم ﺻﺪور ﺛﺮوﺗﻬﺎ و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻘﺮ روز
اﻓﺰون ﮐﺸﻮر و دﯾﮕﺮی ،ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﺷﺪن ﺑﺎج دادن ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
و ﺣﺘﯽ ﺷﯿﺨﮏ ﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس.
 -۴٬۳از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ،
اﻧﺪﯾﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺖ .اﻧﺪﯾﺸﻪ
راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر و رﺷﺪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺑﯿﺎن آزادی اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻏﺎﺻﺐ
وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ،ﺑﻄﻮر روز
اﻓﺰون ،اﻧﺪﯾﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎ را از ﺧﻮد
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ
ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ ،ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ را
دﺳﺘﻮری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای روش
ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ،ﺿﺪ
رﺷﺪ و ﺿﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺮﮐﻪ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۴٬۴ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺧﻮد را ﺗﺼﺪی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎ
و ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺮآن ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﻼء را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﺮان
و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ
اﻧﺪازﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
 – ۴٬۵ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﺪرت – ﮐﻪ از
ﺗﻀﺎد ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ – ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻗﺪرت
ﺣﺎﮐﻢ ،ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ دو و
ﺣﺬف ﯾﮑﯽ از دو اﺳﺖ .ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﻪ،
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ دو و ﺣﺬف ﯾﮑﯽ از
دو ،اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ دو و ﺣﺬف

ﯾﮑﯽ از دو ،در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ،اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه
اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را
از اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﮐﻪ ذاﺗﯽ آﻧﺴﺖ رﻫﺎ
ﮐﻨﺪ .رژﯾﻢ ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ را اﯾﻦ ﺳﺎزو ﮐﺎر
زودﺗﺮ از ﭘﺎ در ﻣﯽ آورد .زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ
رژﯾﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺟﺬب اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﺪارد .ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻬﺎی روﺳﯿﻪ،
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺮ ﻗﺪرت و رژﯾﻢ
اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ،
ﻋﺒﺮت آﻣﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 – ۴٬۶ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن
زور و اﻓﺰودن ﺑﺮ زوری ﮐﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ
ﺑﺮد ،ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎد ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎزو
ﮐﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ دو و ﺣﺬف ﯾﮑﯽ از دو
اﺳﺖ.
 – ۴٬۷ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎ،
ﺑﻄﻮر اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻃﯽ  ۳۰ﺳﺎل ،ﻣﺠﺮﻣﺎن
ﺣﺎﮐﻤﻨﺪ و اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
اﻋﺪام و زﻧﺪان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺮﯾﺎن
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮی و
ﺗﺒﻌﺾ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر روز اﻓﺰون
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﮐﺮدﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﯽ را ﻣﯽ ﮔﺴﻠﻨﺪ و
ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮر را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ.
 -۴٬۸واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رژﯾﻢ ،روز
ﺑﺮوز ،ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮاﮔﺮد،
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺲ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ
آورد :ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ روز اﻓﺰون ﻗﺸﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﺮﮔﺎه از رﻫﮕﺬر،
آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﻖ وﻻﯾﺖ و دﯾﮕﺮ
ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺟﻨﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪف اﺳﺘﻘﺮار وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم،
ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﺴﺎ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ را ﺑﺎ
ﺳﻘﻮط ﮐﺸﻮر ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از
اﯾﻦ رو ،ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ای در ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ دورﺗﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدم.
 -۴٬۹آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺗﮑﺎن ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،رژﯾﻢ ﻣﯽ رود و
دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ ﮐﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ – ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻻ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ
ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ – ذاﺗﯽ رژﯾﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﮑﺮار و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ :رژﯾﻢ
ﺧﻮد اﺳﺒﺎب ﻣﺮگ ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﻞ ﭘﺬﯾﺮ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،رژﯾﻢ ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺳﻘﻮط ﺧﻮد ،ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎم ﺳﻘﻮط
ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺿﺮور اﺳﺖ:
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ذاﺗﺶ ،رژﯾﻢ
اﺳﺘﺒﺪادی ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ و ﻏﺎﺻﺐ ﺣﻖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ ،ﮐﺎرش ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ای ﻧﯿﺰ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺘﺶ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﮔﺮوه
)روﺣﺎﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻗﺪرﺗﻤﺪار
ﺑﻮد و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آن از رژﯾﻢ
ﺟﺪا اﺳﺖ ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮑﺎر اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ در راﺳﺖ راه رﺷﺪ
ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل
ﮐﺮدﻧﺶ ،ﺗﺼﺪی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺮﮐﻪ را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻏﺎﺻﺐ ﺣﻖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم و وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺳﭙﺮدن ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﮑﺎر
اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﻪ
ﻫﺎی ﺣﯿﺎت ﻣﻠﺖ اﺳﺖ.
 – ۴٬۱۰ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﺮداد ،۶۰
اﺳﺘﺒﺪادﯾﺎن ﭼﻮن اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ رﺷﺪ
را ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﺮدم،
ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺲ
ﺧﻮﻧﯿﻦ را ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺗﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در رﺷﺪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺪﻫﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﺎ
ﺟﻨﮓ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ

ﺑﻤﺪت  ۸ﺳﺎل اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .رژﯾﻢ
ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺮﮐﻪ را ﻫﻤﺮاه ﮐﺮد )ﮔﺮﯾﺰاﻧﺪن
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر و .(...ﭘﺲ از
ﺳﺮﮐﺸﯿﺪن ﺟﺎم زﻫﺮ و ﻣﺮگ آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،در ﭘﯽ »ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮدن«
وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ
ازای آن را »ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ« ﻗﺮاردادﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻮن ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل و
آزادی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد و ﺑﺎ »وﻻﯾﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ« ﺗﻀﺎد داﺷﺖ ،ﻓﺴﺎد
ﺑﺰرگ ﺷﺪ و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺑﻄﻮر
ﻗﻄﻊ ،ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر و دوﻟﺖ و
اﻗﺘﺼﺎد را در ﻓﺮاﮔﺮد ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪن،
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ در ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ،
رژﯾﻢ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ را ﺳﺎزﻣﺎن داده اﺳﺖ،
از ﻫﺮﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
اﺑﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﭼﻮن رژﯾﻤﻬﺎی اﺳﺘﺒﺪادی )ﻣﺜﺎل
رژﯾﻢ ﭼﯿﻦ( ﺳﺮﮐﻮب را ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﻮر و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر
اﺳﺖ .رژﯾﻢ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﻮد را در زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،زﻧﺪاﻧﯽ
ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از آن را
ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد .از اﯾﻦ رو ،ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ
وﯾﺮاﻧﮕﺮی و ﻣﺮگ آوری و ﮔﺰﯾﺪن
زﻧﺪﮔﯽ در اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ،اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ و اﯾﻦ رژﯾﻢ
ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺮدم اﯾﺮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺰﯾﺪن زﻧﺪﮔﯽ در رﺷﺪ،
آن را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .و
٭ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 -۴٬۱۱رژﯾﻢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در زﻧﺪان
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا،
ﺗﺒﻌﯿﻀﻬﺎی ﺿﺪ ﺣﯿﺎت را ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪﯾﺪه
و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ،از ﺻﻔﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺤﺮوم
ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺣﻘﻮق ،ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ رژﯾﻢ ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮدﺷﺎن اﺳﺖ.
دﯾﻦ ،ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺎن
اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺻﻔﺖ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را از آن ﺳﺘﺎﻧﺪه و ﺑﺎ روش
ﮐﺮدن ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ و
ﻓﺴﺎدﮔﺴﺘﺮی ،ﺗﻤﺎﯾﺰﺟﻮﺋﯽ از راه
ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﻦ را ،رواج
داده اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه
ﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻄﺢ رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ ،اﻧﻮاع
دﯾﻦ ﻫﺎ را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ،ﺑﺮﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﺟﺴﺘﻪ اﻧﺪ .اﻗﺘﺼﺎد را ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
راﻧﺖ ﺧﻮاران ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم،
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر،
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻧﺪازه ﺑﻬﺮه ﯾﺎﺑﯽ از راﻧﺖ ﻫﺎ،
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ در ﺣﺎل
ﭘﯿﺸﺮوی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻗﺘﺼﺎد از ﺟﺎن اﻓﺘﺎده و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪ
زﯾﺎن ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه از راه ﭘﯿﺶ ﺧﻮر
ﮐﺮدن و از ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮدن آﯾﻨﺪه
ای ﮐﻪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﺑﺮ ﺳﯿﺎه ﻓﻘﺮ
ﺑﺮآن داﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮد .و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ...
در دو ﻗﻠﻤﺮو اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﻓﺰوده و دﯾﮕﺮ
داﺷﺘﻪ ای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ :اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﻫﺮ
ﻗﻮم ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ،اﻣﺎ آﯾﺎ از آن
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دوران ﻣﺮﺟﻊ اﻧﻘﻼب،
ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ؟ ازدواج ،داﺷﺘﻪ
ای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﮕﺎن اﻣﮑﺎن
ازدواج را داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ در اﯾﺮان
اﻣﺮوز ،ﻫﻤﮕﺎن از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؟ در ﻗﻠﻤﺮو ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻧﻘﻼب ﺑﺮای آن روی داد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن
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از ﺣﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی
رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ و...
ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ،رژﯾﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و
ﻣﺮدم را از آن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺑﺮﺧﯿﺰد و اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﺑﺎ دوﻟﺖ
ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،اﯾﺮان
ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﺪار
ﻋﻘﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﻗﺪرت ﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ و
واﻗﻌﯿﺖ را واروﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه
ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺴﺎن رژﯾﻢ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ -ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮآﻧﭽﻪ را ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﺑﻮده از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﻧﯿﮏ در ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺮدﻣﯽ در ﭘﯽ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎزﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ
ﺣﻘﻮق و زدودن ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﺳﺖ.
 – ۴.12از ﺧﺎﺻﻪ ﻫﺎي رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از راه ﻛﻮدﺗﺎي
داﺋﻤﻲ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ،اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪود
ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر
ﺑﻌﺪ واﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﻣﻲ ﺑﻨﺪد .ﺣﺎل آﻧﻜﻪ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ در رﺷﺪ
ﺑﻜﺎر اﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪ و از
راه ﺑﻜﺎر اﻓﺘﺎدﻧﺸﺎن در رﺷﺪ ،ﻓﻀﺎﻫﺎ را
ﺑﺎزﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .از اﻳﻦ رو ،رژﻳﻤﻲ
ﻛﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ را ﻣﻲ ﺑﻨﺪد ،ﺿﺪ ﺣﻴﺎت اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭼﻮن ﻓﻀﺎ را ﻣﻲ ﺑﻨﺪد ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺟﺰ وﻳﺮاﻧﮕﺮي ﻧﻤﻲ
ﺟﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﺳﺎس ﺣﻴﺎت
ﺧﻮﻳﺶ واﻣﻲ دارد .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎ و آﺳﻴﺒﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻮاع ﻓﺴﺎدﻫﺎ ،ﻓﺮآورده ﺑﺴﺘﻦ
ﻓﻀﺎﻫﺎ و دﮔﺮدﻳﺴﻲ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ در
زور وﻳﺮان ﮔﺮ اﺳﺖ .رژﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت
ﺧﻮد را از اﻳﻦ وﻳﺮاﻧﮕﺮي دارد ،ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدن آن ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ
رﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﻜﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ
در رﺷﺪ.
ﺟﺰ ﻣﺮدم ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ وﻻﻳﺖ،
ﻧﻴﺮوﺋﻲ ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﺮان را ﺑﻪ
راه زﻧﺪﮔﻲ در رﺷﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ آن ﻧﺸﻮد ﺑﻪ
ﻳﻤﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎ را ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ،
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻲ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ
زور رﻗﻢ ﻣﻲ زﻧﺪ :ﻣﺮگ  .و
 – 4.13ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ دارد :ﻛﺎﻫﺶ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻋﻘﻼﻧﻲ )= ﻋﻘﻞ آزاد( و
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻨﺪارﻫﺎ و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ و ﻛﺮدارﻫﺎي
ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ و ﻧﻘﺶ روز اﻓﺰون ﭘﻨﺪارﻫﺎ
و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ در ﺟﻬﺖ
دادن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪت ﺗﻀﺎد
رژﻳﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮔﺰارش ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي
ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻋﻀﺎي آن را ﻧﻴﺰ
ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﻜﺎري
ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﻳﺮان اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ در
روز ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
دﻫﺪ ،ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورد .ﻫﺮﮔﺎه او
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺄﻣﻞ ﻛﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻴﺮوﺋﻲ
را ﻛﻪ در ﻛﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻜﺎر ﻧﺒﺮده ،در
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ او
را از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ آﮔﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪرت ﻣﺤﻮر ،ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﻲ از ﺗﺨﺮﻳﺐ را ،اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﻛﻢ ،ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم ،ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻃﺮزﻓﻜﺮ و ﻃﺮز رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ ،اﻧﺠﺎم
ﻣﻲ دﻫﺪ .از اﻳﻦ رو ،ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
زداﺋﻲ و ﺑﺎزاﻳﺴﺘﺎدن از ﺧﻮد ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ و
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را رﻫﺎ ﻛﺮدن از اﻧﺪﻳﺸﻪ
راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮ
ﻋﻘﻼﻧﻲ و وﻳﺮاﻧﮕﺮ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .و
 .4.14ﺑﻬﺖ آور اﺳﺘﺴﻘﻮط اﻳﺮان را
دﻳﺪن و ﻣﺴﺌﻮل آن را ﺷﺨﺺ اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﺑﻘﺎي اﻳﺮان را در ﮔﺮو
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رﻓﺘﻦ او ﺷﻤﺮدن! .اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻳﻚ ﺗﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ .او ﻫﻢ ﻓﺮآورده ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻬﺮه اي
از ﻣﻬﺮه ﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻈﺎم .اﻳﺮان را اﻳﻦ
ﻧﻈﺎم در ﺳﺮاﺷﻴﺐ ﺳﻘﻮط ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه اﻳﺮان ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ،
ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺠﻮﻳﻨﺪ .ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻏﻠﻂ
»اﮔﺮ رژﻳﻢ ﺑﺮود اﻳﺮان ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎن ﻣﻲ
رود« را ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ آﻗﺎي ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﻫﻤﺮاه ﻛﺮدن و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﺮان ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد را رواﻧﻪ ﻛﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ اﻳﺮان
وﻳﺮاﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮاي او ﺟﺰ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺑﺮ وﻳﺮاﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ) ،(1ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﻃﺮز ﻓﻜﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻜﺴﺮه از واﻗﻌﻴﺖ
ﺗﻀﺎد رژﻳﻢ ﺑﺎ ﺣﻴﺎت ﻣﻠﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﻠﺖ
در ﻧﺠﺎت و اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻠﻲ ﻏﺎﻓﻞ
اﺳﺖ .از دﻳﺪ واﻗﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮي در اﻳﻦ
ﺣﻜﻢ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ :ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ رژﻳﻢ
ﺑﺮآﻧﻬﺎ ﺑﺮﭘﺎ اﺳﺖ ،از راه ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮﭘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 zﺧﺸﻮﻧﺘﻲ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد و ﺟﻮ
ﺧﺸﻮﻧﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 zﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و واواك و ﺑﺴﻴﺞ و...
در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﻣﺤﺪود
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻨﻚ اﻳﺮاﻧﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺣﺘﻲ
اﺟﺎزه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﺼﻮب
رژﻳﻢ را ﻧﻴﺰ ﻧﺪارﻧﺪ.
 zدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
و اﻧﻮاع ﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺟﺮﻳﺎن آزاد
اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 zروﺣﺎﻧﻴﺎن ﻗﺪرﺗﻤﺪار و دﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻣﺪار و ﻫﻨﺮ در ﺧﺪﻣﺖ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻓﻘﻴﻪ ،زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن را دﺳﺘﻮري ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮداﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ را روز ﺑﺮوز
ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ
ﻣﻴﺰان ﺧﻮد اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ اﻧﺪازه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺣﻴﺎﺗﻲ در رﺷﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ،
دﺳﺘﻮري ﻛﺮدن روز اﻓﺰون زﻧﺪﮔﻲ،
ﺣﻴﺎت ﻳﻚ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻜﺎم ﻣﺮگ
ﻣﻲ ﺑﺮد.
 zﭼﻮن در اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ،دﻟﻴﻞ
ﻫﺮﻛﺎري ﻧﻪ در ﺧﻮد آن ﻛﺎر ﺑﻠﻜﻪ در
ﻗﺪرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻛﺎر را ﻣﺠﺎز ﻳﺎ
ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻴﺰان اﺑﺘﻜﺎر و اﺑﺪاع و
ﺧﻠﻖ ،روز ﺑﻪ روز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 zدﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻗﺪرت
ﺣﺎﻛﻢ اﻳﺮاﻧﻴﺎن را از اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ و
ﻛﺮاﻣﺖ و ﺣﻘﻮق ،ﻫﺮ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ از روز
ﭘﻴﺶ ،ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 zواﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
دوﻟﺖ و ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺛﺮوت
ﻣﻠﻲ و داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ ،ﻗﻠﻤﺮو
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﺤﺪود
ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 zاﻧﺤﺼﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاري ﺑﻪ »ﻓﺼﻞ
اﻟﺨﻄﺎب« ،ﻣﺤﺘﻮاي ﻗﺎﻧﻮن را زور و
اﻧﺪازه اﻣﻨﻴﺖ و ﺣﻘﻮﻗﻤﻨﺪي اﻳﺮاﻧﻴﺎن را
ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
 zاﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ،زﻣﺎن ﺑﻪ زﻣﺎن،
ﻗﻠﻤﺮو رﻫﺒﺮي اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﺮ اﻣﻮر
ﺧﻮﻳﺶ ،ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ زﻳﺮ ﻣﻬﺎر رژﻳﻢ درآﻣﺪه اﻧﺪ،
ﺑﻜﻨﺎر ،در ﻗﻠﻤﺮو ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻴﺰ ،ﻋﺮﺻﻪ
رﻫﺒﺮي اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﻣﻮر ﺧﻮﻳﺶ ،روز
ﺑﺮوز ،ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .زﻳﺮا ﻫﻢ ﻗﻠﻤﺮو
ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮه ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻤﻮﻣﻲ
اﺳﺖ و ﻫﻢ اﺳﺒﺎب و اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﺑﺮﺧﻮرداري از رﻫﺒﺮي در اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .زﻳﺮا ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻴﺰ زور ﺣﺎﻛﻢ
اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي رژﻳﻢ
از ﺣﻴﺎت ﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﻨﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﻳﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﺪ.
ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﺮﺿﺪ رژﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺮگ را در ﺧﻮد دارد و ﺧﻮد ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ
را در ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ زﻧﺪاﻧﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ،
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم،
رژﻳﻢ ﺗﻚ ﭘﺎﻳﻪ را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮﻧﺪارد .ﭘﺲ

رژﯾﻢ ،رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎی داﺋﻤﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا:
اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻧﮕﺮان ﺣﻴﺎت ﻣﻠﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺮدازد .زﻳﺮا اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺮوزي
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ،ﺣﻴﺎت ﻣﻠﻲ را در
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و رﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻴﺰان
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 -4.15ﭼﻮن ﺣﻘﻮق ذاﺗﻲ ﺣﻴﺎت
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﻀﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
را از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮﻳﺶ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را
از ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺎﺗﻮان
ﻛﻨﺪ ،ﻣﺮگ آور ﻣﻲ ﺷﻮد .از ﻟﺤﺎظ ﻓﻀﺎ
و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﻘﺎﺑﻞ رژﻳﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻠﻲ ،ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮگ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ .ﻏﻴﺮ
از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق
را ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮده اﻧﺪ و
داﺋﻢ در ﻛﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم و
ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻴﭻ ﺳﺎزﺷﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺣﻴﺎت ﻣﻠﻲ و ﻫﻢ
ﺣﻴﺎت رژﻳﻢ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ،
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻳﺴﺖ ﺑﻪ
رژﻳﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ» :ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ،
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﭘﻚ ﻓﺮد و اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻲ از آزادي و ﺟﺰﺋﻲ از اﺳﺘﻘﻼل
و ﺟﺰﺋﻲ از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ
ﺑﺴﻨﺪه ﻛﻨﻨﺪ و رژﻳﻢ اﻳﻦ ﺟﺰء ﻫﺎ را از
آﻧﻬﺎ درﻳﻎ ﻧﻜﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻀﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ«.
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺟﺰﺋﻲ از
ﺣﻘﻮق ﺑﻮد .اﻣﺎ اوﻻً ،ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻪ
ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻣﺖ رژﻳﻢ ،داﺋﻢ
ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﻘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ اﺟﺰاء
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﮕﻴﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺗﻀﺎد رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﺣﻞ ﻧﺎﺷﺪﻧﻲ
اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺣﻘﻲ ﻛﻪ ذاﺗﻲ ﺣﻴﺎت اﺳﺖ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﻖ وﻻﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺘﻘﺎل از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻫﺮﮔﺎه ﻛﺴﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ،ﺧﺼﻮﻣﺘﻲ آﺷﺘﻲ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن
ﻳﻚ ﻃﺮف اﻳﻦ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﺮدم اﻳﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻖ اﻳﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻛﻪ از راه
ﺟﻌﻞ در دﻳﻦ» ،رﻫﺒﺮ« آن را از آن
ﺧﻮد ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻴﭻ ﮔﺮوه و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﺮدم در ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﺪن
ﺣﻘﻲ ﺑﮕﺮدد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ
ﻣﺮدم ﺑﮕﺮدد ،در واﻗﻊ ،ﻃﺎﻟﺐ وﻻﻳﺖ ﺑﺮ
ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻫﺴﺖ.
ﭼﻮن ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺣﻖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎزﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎز و ﺗﺤﻮل ﭘﺬﻳﺮ ﺑﮕﺮدد،
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮل ﻧﻴﺰ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮن
ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
ﻣﺮدم ﺷﻮد .ﭘﺲ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺠﻮﻳﺪ:
 -4.16اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺮار
دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ،ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ
ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ و ﺑﺰرگ
ﺷﺪن ﺣﺰﺑﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم را ﻫﺪف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ واﻗﻌﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺮار
دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﺑﺮﺧﻮردار از ﺛﺒﺎت،
ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻧﺒﺪاران اﻳﻦ ﺗﻘﺪم ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻳﮕﺮي
ﺟﺰ ﺗﻘﺪم دادن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ
ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻲ آورﻧﺪ و اﻳﻦ
ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ زﻳﺮا ،ﭼﻮن
وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺠﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ،ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار
ﮔﺮدد و ﺛﺒﺎت ﺑﺠﻮﻳﺪ.
ﻧﻴﻚ ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺮي ،ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺮ دو
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎن اﺻﻞ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺛﻨﻮﻳﺖ اﺳﺖ  .اﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺻﻞ،
ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮازن ﻗﻮا اﺳﺖ،

ﻫﺪف ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻗﺪرت ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻋﻘﻠﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﻣﻲ ﺳﺎزد و
اﻳﻦ ﻳﺎ آن را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻗﺪرت
ﻣﺪار و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮ و از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ
ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از دو ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺷﺪﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .زﻳﺮا:
 ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﻮت ﮔﻴﺮد و ﺣﺰب ﻫﺎي
ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﻨﺪ ،ﻻزم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
زﻳﺮا اﻳﻦ اﺳﺘﺒﺪاد ،ﻧﻪ در دوران ﺷﺎه و
ﻧﻪ در دوران ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ و ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ
– ﻣﺎﻟﻲ اﺟﺎزه رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ و
ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺰﺑﻬﺎي
ﺗﺮﺟﻤﺎن وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم و ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﻲ و ﺣﻘﻮق ﻗﺸﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﻧﺪاده اﻧﺪ .رﻓﺘﺎر رژﻳﻢ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
)ﻟﻐﻮ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دو ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﻴﺎﺳﻲ و (...و اﻣﻴﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ »اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎن ﻋﻘﻞ ﮔﺮا« ،دﻟﻴﻞ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ.
 و اﮔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ دوم ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﭘﺪﻳﺪ
آﻳﺪ ،ﭘﻴﺪاﻳﺶ و اﺳﺘﻘﺮارش ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ.
اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن
ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .ﺑﺎز وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ از ﺳﻮي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ و
ﺑﺮﻗﺮاري وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻣﻲ
ﮔﺮدد.
آﻳﺎ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و راﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون
از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ ﻧﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ
و راﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از آن وﺟﻮد دارد:
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ :ﺣﺰب ﻛﻨﮕﺮه
ﻫﻨﺪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻣﺮدم
ﻫﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ و
رﺷﺪ ﻛﺮد .داﻧﺴﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن،
ﺣﺰب ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻴﮓ ﻧﻴﺰ در ﻫﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻮي وﺟﻮد
داﺷﺖ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ،دو رژﻳﻢ در ﻫﻨﺪ و
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﭘﺪﻳﺪ آورد :ﺣﺰب ﻛﻨﮕﺮه ،ﺑﻪ
رﻫﺒﺮي ﮔﺎﻧﺪي و ﺳﭙﺲ ﻧﻬﺮو ،ﺗﺮﺟﻤﺎن
وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺷﺪ .ﭼﺮاﻛﻪ
ﮔﺎﻧﺪي ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﺳﺎﺗﻴﺎﮔﺮاﻫﺎ ،اﻧﺪﻳﺸﻪ
دﻳﻨﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﺪي را ﻧﻮ ﻛﺮد .راﺳﺖ
ﺑﺨﻮاﻫﻲ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪاري و
ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
ﭘﺪﻳﺪ آورد و ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
ﻛﻪ ﺳﺎﺗﻴﺎﮔﺮاﻫﺎ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم و دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺳﺎزﮔﺎر
ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺰب ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻴﻚ ﺑﺮﻫﺒﺮي
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﻨﺎح ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﻻﻳﺖ ﺑﺮ
ﻣﺮدم ﺷﺪ .ﺟﻨﺎح ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﻨﺪ ﺷﺪ و
»ﻗﺎﺋﺪ اﻋﻈﻢ« ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ .روﺷﻲ ﻛﻪ او
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ،ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ از
اﺳﻼم ،ﭼﻴﺰي ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺎن ﻗﺪرت در
ﺳﺮ ﻧﺪارد .ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ در
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﻣﺎﻟﻜﺎن ﺑﺰرگ و ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺷﺪﻧﺪ .در
اﻳﺮان ﻧﻴﺰ  ،ﺣﺰﺑﻬﺎ ،ﺑﺮاي ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮ
ﻣﺮدم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻢ
اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﺰب ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ
در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ اﻳﻦ و
آن ﻗﻮم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﺑﺮ ﻣﺮدم را دارﻧﺪ .از اﻳﻦ رو اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻮان ﻧﻤﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪ و در ﺑﻨﺪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ،
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در آﻟﻤﺎن و ژاﭘﻦ و ﺣﺘﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻌﺪ
از ﺟﻨﮓ ،دو ﺟﺮﻳﺎن ،ﻳﻜﻲ ﺟﺮﻳﺎن
اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار و دﻳﮕﺮي،
ﺟﺮﻳﺎن ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺰﺑﻬﺎي ﺗﺮﺟﻤﺎن
وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ،ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا
در اﻳﺮان ،ﻧﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و ﻧﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﻲ
اﻳﺮان و ﻧﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب  ،57ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ،وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻳﻦ
وﻻﻳﺖ و دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار را ﭘﺪﻳﺪ
ﻧﻴﺎورد؟ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻻﻳﻞ:
 ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﻪ ﻣﺮﺟﻊ راﻫﺒﺮﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﺮ »ﺣﻜﻮﻣﺖ

ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم« ،در اﻧﺪﻳﺸﻪ دﻳﻨﻲ ﻣﺮدم
اﻳﺮان ،وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ،در ﻣﻌﻨﺎي
دو ﺣﻖ اﺳﺘﻘﻼل در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ و
آزادي در ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻮع آن و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ
دﻳﮕﺮ ﺣﻘﻮق ،ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺠﺴﺖ .ﺑﻬﻨﮕﺎم
ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ،ﮔﺮﭼﻪ رﻫﺒﺮي
ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺮدن اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي ﺑﺮ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم اﺻﺮار
ﻣﻲ ورزﻳﺪ ،اﻣﺎ »اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي« ﻫﺎي
وارداﺗﻲ ،ﺑﺨﺼﻮص ﭼﭗ ﮔﺮا ،وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در اﻧﻘﻼب  ،57ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم در
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و ﺗﺼﺮﻳﺢ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺑﺮ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ،ﻓﺮﺻﺘﻲ را
ﭘﺪﻳﺪ آورد ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ
وﻻﻳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﻮﺧﺖ زﻳﺮا
 ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ دوﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادي،ﻳﻌﻨﻲ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻗﺪرﺗﻤﺪار ،ﻧﻪ وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي دوﻟﺖ
اﺳﺘﺒﺪادي ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم را
ﻫﺪف ﻛﺮد .ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ
از اﺻﻞ وﻻﻳﺖ ﺑﺮﻣﺮدم ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ .ﻧﺰاع آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ ،ﺑﺮ ﺳﺮ
وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻳﺎ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺒﻮد
ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺰاع ﺑﺮ ﺳﺮ وﻻﻳﺖ ﺟﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺑﻮد.
 دارﻧﺪﮔﺎن اﻧﺪﻳﺸﻪ آزادي ﻛﻢ ﺷﻤﺎر وداراي آن ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
ﻣﺮدم در ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار
ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﺷﻜﺎر
ﺷﺪن ﻏﺒﻦ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ،اﻛﺜﺮﻳﺖ
»ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده ﻫﺎ« و »ﻧﺨﺒﻪ ﻫﺎ«ي
درون ﻛﺸﻮر و ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ
در ﺑﻴﺮون از ﻛﺸﻮر ،از ﻫﺪف ﻛﺮدن »ﻧﻪ
ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و آري ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم« ،ﺧﻮدداري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻘﻞ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮﺷﺎن ،ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
را ﻣﻤﻜﻦ و ﻫﺪف ﻛﺮدن وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم را ﻧﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ اﻧﮕﺎرد .ﺑﺎ اﻳﻦ
وﺟﻮد ،
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖﺗﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﺛﺒﺎت ﻧﻤﻲ ﺟﻮﻳﺪ و ﺑﻘﺎ ﻧﺪارد،
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﺮدن اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﺑﻲ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ،ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
و ﺑﻴﺎن آزادي ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎي
ﺟﻨﺒﺶ دارد .اﻳﻦ ﺑﻴﺎن آزادي ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮاي ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ و
ﻏﻴﺮ دﻳﻨﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﺑﻪ
اﻻﺷﺘﺮاك آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ .ﺗﻮﺿﻴﺢ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﻼم و ﻳﺎ ﻣﺮام دﻳﮕﺮي
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺑﻴﺎن آزادي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎﺋﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ ﻫﺎي
ﻣﺴﻴﺤﻲ و زردﺷﺘﻲ و ﻳﻬﻮدي و ﻣﺮاﻣﻬﺎي
ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺘﻲ رﻫﺎ ﺷﺪه از ﻗﺪرت ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ﻫﺪف و روش و ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ و  ...ﻧﻴﺰ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ.
ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ رﺳﻴﻢ
ﻛﻪ راه ﭘﻴﺶ رو اﺳﺖ :ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺎ
ﺑﻴﺎن آزادي ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎ و
ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ اﻳﻦ
اﻧﺪﻳﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺟﻮﻳﺪ و
وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم را در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻫﺮﮔﺎه از ﺧﻮد
ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ :آﻳﺎ ﺟﺒﻨﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ،
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﺎن
آزادي را ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻧﺠﻮﻳﺪ،
ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ و ﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻳﺮان
اﻣﺮوز ،ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻀﺎد اﺳﺖ:
ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﺳﻼم )اﺳﻼم ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
رژﻳﻢ و روﺣﺎﻧﻴﺎن ﺧﺮاﻓﻪ ﺳﺎز ﺑﺪان ﻋﻤﻞ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( و ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻫﺎ ﻛﻪ
ﺑﺪل ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺰ از اﻧﺪﻳﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ »واﻛﻨﺶ«
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﺷﺮط اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و اﻳﻦ
اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﻲ آﻳﺪ ﻫﺮﮔﺎه
اﻧﺪﻳﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻫﺪف و روش
و ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻧﺠﻮﻳﺪ ،اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
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ﺑﺮﻧﺪ ،دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪاد
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ:
 zوﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ) ﻃﺮز
ﻓﻜﺮﻫﺎي ﻣﺜﻠﺚ زور ﭘﺮﺳﺖ (.
 zوﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ »اﺟﺮاي
ﺑﺪون ﺗﻨﺎزل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ«.
 zاﺳﻼم ﺳﻨﺘﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺪار.
 zﺗﻀﺎد ﻣﺴﻠﻜﻲ )ﺿﺪ اﺳﻼم ،ﺿﺪ
ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺖ ،ﺿﺪ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ ،ﺿﺪ(...
 zﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮاﺋﻲ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ
)ﭘﻮزﻳﺘﻮﻳﺴﻢ ﻫﺎي ﭼﭗ و راﺳﺖ( ﻛﻪ
ﺑﻨﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﻧﺎداﻧﻲ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﺮدم ﺑﺮ
ﺷﺮﻛﺖ در اداره اﻣﻮر ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ.
 zدوﻟﺖ ﻻﺋﻴﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻻﺋﻴﻜﻬﺎ
ﺑﺮ ﻣﺮدم .ﺑﺨﺸﻲ از ﻻﺋﻴﻜﻬﺎ )ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻃﻠﺐ( ﻣﺮاﻣﺸﺎن ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ
و ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي )ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎي ﭼﭗ( ﻫﻨﻮز
راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ ﻻﺋﻴﻚ را ﺑﺎ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺟﺎي ﭼﻮن و ﭼﺮا
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،روﺷﻦ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ.
 zﺗﻘﺪم ﻗﻮم ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﻫﻤﺮاه
اﺳﺖ.
 zﺗﻨﻈﻴﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﻗﺪرت دوﻟﺖ
)ﻣﻠﻲ – ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﺎ( ﻳﻌﻨﻲ دو ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻ.
 zاﻧﻮاع ﻃﺮز ﻓﻜﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮ اﻳﻦ
ﻳﺎ آن ﺗﻘﺪم ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺗﻘﺪم دﻳﻦ ﺑﺮ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و ...و ﺗﻘﺪم اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﺮ آزادي و ﺗﻘﺪم آزادي ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و
ﺗﻘﺪم ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و
آزادي (
 zﻟﻴﺒﺮال ﻣﺴﻠﻚ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ از راﻫﻨﻤﺎ
ﻛﺮدن ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ
ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ.
اﻣﺎ اﻳﻦ »اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ«
اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﻳﻦ رو اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺒﻬﻪ
اي ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ آﻳﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت .ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
دادن وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم و ﻣﺘﻜﻲ
ﻛﺮدن دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﻣﺮدم .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،در ﺑﺤﺜﻬﺎي آزاد –
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺤﺜﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺤﺚ
آزاد دور ﺑﻮده اﻧﺪ  ،-اﺷﺘﺮاﻛﻬﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺑﺤﺚ آزاد ﻛﻠﻦ ،ﺑﺮ ﺳﺮ 6
اﺻﻞ اﺟﻤﺎع ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎري را ﻣﺘﺤﺪ
ﻛﻨﻨﺪ و در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ،ﻓﻌﺎل ﮔﺮداﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮاي
اﻳﻦ ﻛﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻮﻟﻲ ﻛﺎرﺳﺎز
ﺷﻮد ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ از
ﺑﻴﺎﻧﻬﺎي ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻫﺎي آزادي
ﺗﺤﻮل ﻛﻨﻨﺪ و اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ﻫﺪف
ﺑﮕﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ در
اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺑﻜﻮﺷﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺻﻞ
وﻻﻳﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ را در ﻃﺮز
ﻓﻜﺮﻫﺎي ﺧﻮﻳﺶ راﻫﻨﻤﺎ ﻛﻨﻴﻢ ،و ﻃﺮز
ﻓﻜﺮﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ آن ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﻨﻴﻢ،
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ .ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و
ﺗﻤﺎﻳﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم و دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﺗﻮاﻧﺎ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
دﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤĤﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر
ﺧﻮدﺟﻮش ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﺴﺖ
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺪ ﺑﮕﺮدد و ﺑﻜﺎر
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺑﻴﺎﻳﺪ.
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ دﻓﺎﺗﺮ از وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮد زﻳﺮا اﻳﻦ دﻓﺎﺗﺮ در ﻧﻘﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ،ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﺟﻮش ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺪف ﺧﻮﻳﺶ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ
ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺮاردادﻧﺪ .اﻳﻦ دﻓﺎﺗﺮ
دﻳﺮﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎه در
دوران اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﺑﻴﺎن آزادي،
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ از
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻗﺪرت و ﺑﺎز
ﺳﺎزي دوﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادي ﺑﮕﺮدﻧﺪ.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻓﺎﺗﺮ از ﻣﻮﺿﻊ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و دﻳﺮﭘﺎﺋﻴﺪ .از اﻳﻦ
ﻧﻈﺮ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ،ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻧﺴﻞ
ﻫﺎ ،اﻳﻦ درس را ﻣﻲ آﻣﻮزد ﻛﻪ اﺳﺎس
ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ .زﻳﺮا اﻳﻦ وﻻﻳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن آزادي ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ
راﻫﻨﻤﺎ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
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ﺷﻤﺎره  750از 3ﺗﺎ  16ﺧﺮداد 1389
در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ،از زﺑﺎن داده ﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ،از درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻟﻲ رژﻳﻢ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ و زﻳﺎن ﻋﻈﻴﻤﻲ
ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ
اﻳﺮان وارد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ وﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ
زﻳﺴﺖ در ﺟﻬﺎن و ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺷﺪن اﻳﺮان،
آﮔﺎه ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ.
در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺨﺸﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻬﺮﺳﺖ
اﺳﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ را ﻣﻲ آورﻳﻢ ﻛﻪ در
دوﻟﺖ ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻣﺮوز
دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد را در ﺗﺼﺮف ﺧﻮد دارﻧﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ،ﺑﺨﺸﻲ دﻳﮕﺮ از
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﺮان
را از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻴﻢ .و در
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ،ﺗﺎزه ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎره
اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻲ
رﺳﺎﻧﻴﻢ .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺒﺪادي
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرش ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﺟﻨﺎﻳﺖ و
ﻓﺴﺎد اﺳﺖ.
در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن را ﮔﺮد ﻣﻲ آورﻳﻢ:

ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و دﺳﺘﻴﺎران
او در زﻧــﺪان ﺧــﻮد
ﺳــــﺎﺧﺘﻪ ﻧــــﺎﺗﻮاﻧﻲ،
ﻣﻨﺰوي ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ:
٭ ﺳــــﭙﺎه و ﺑﯿــــﺖ ﺧﺎﻣﻨــــﻪ ای،
واواک را ﻃﺮﻓـــﺪاران اﺻـــﻼح
ﻃﻠﺒــﺎن و ﺣﺘــﯽ از ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺳـﺘﻘﻼل واواک ﺑـﻮده
اﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﯽ و آن را ﺑﯽ اﺛﺮ ﮐﺮده
اﻧﺪ:
◀ ﺑﺮاﺑﺮ اﻃﻼع ،واواک ﺑﺮای
ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در واواک ﮐﺎر
ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ در واواک
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﯾﺎ
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﻓﺮاد دون ﭘﺎﯾﻪ را ﺑﺮ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻌﺎون و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داده اﻧﺪ.
اﻓﺮادی ﻧﯿﺰ از ﺳﭙﺎه ﺑﻪ واواک ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ واواک
ﺷﻌﺒﻪ ای از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه و اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﺎﺗﻮان ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
اوﻻ ً در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۲۲ﺧﺮداد ،۸۸
ﮐﺜﯿﺮی از واواﮐﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮی رأی
داده ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺛﺎﻧﯿﺎً  ،ﮔﺰارش ﻫﺎی
واواک ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ
ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺮای ﻧﻈﺎم
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .و ﺛﺎﻟﺜﺎً ﭘﺲ از
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ:
ﺻﺤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را از ﺗﺠﺪﯾﺪ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد،
دﻟﯿﻞ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺧﻮد
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ را از وﺿﻌﯿﺖ
اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ .ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎﺋﯽ ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ آرام ﮐﺮدن ﻣﺮدم،
دﻟﻬﺎﺷﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﻣﻮرد اﻋﺘﻨﺎء ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و
واواﮐﯽ ﻫﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

زﻧﺪاﻧﻲ در زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن
ﺗﺠﺪﯾﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد ﺑﺮای ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﯽ ﺳﻮادﻫﺎ و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻫﺎ
و دزدﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺴﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ در ﺑﺎره ﻓﺴﺎد و
ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن و ﻣﻨﺴﻮﺑﺎن
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ
آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ را درﯾﺎﺑﻨﺪ .در
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
اﺳﺖ .او در ﺧﻮرد و ﺑﺮدﻫﺎ ﺷﺮﯾﮏ
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ
ﺧﻮرد و ﺑﺮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﺣﯿﻤﯽ و رﺣﯿﻢ ﻣﺸﺎﻋﯽ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺪ .ﻓﺴﺎد رﺣﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺗﻌﻘﯿﺐ او ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر »رﻫﺒﺮ«،
ﭘﺮوﻧﺪه او ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪ.

٭ ﺳﭙﺎه ﯾﮑﯽ از  ۴ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ
اﻗﺘﺼﺎدی و راﻧﺖ ﺧﻮاری:
 Wﻗﺮار اﺳﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﻞ و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ
و آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺳﭙﺎه واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮ ﻧﻔﺖ
و ﮔﺎز ﻧﯿﺰ ﭼﻨﮓ ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،ﯾﮑﯽ از
ﭼﻬﺎر ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺴﺎ
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻪ
ﻣﺆﺳﺴﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﻨﯿﺎد
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و اﻣﻮال رﻫﺒﺮی و
ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺳﭙﺎه از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﺮوع
ﺷﺪه ﺑﻮد .از آن ﺑﺒﻌﺪ ،وﺳﻌﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﺮاد ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻌﻤﻞ و ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺼﺮف دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد از
ﺳﻮی ﺳﭙﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺮف آﻧﻬﺎ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺳﭙﺎه ﺑﻪ روﻧﺪی
اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ارزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﻣﻠﺖ ﺧﺼﻢ ﺳﭙﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ﺧﻮد ﺳﭙﺎه ،ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ از
اﻧﺴﺠﺎم آن ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﭙﺎﻫﯽ
در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻨﮕﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺮوز آن ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺳﭙﺎه اﻣﺮوز ،از ﺟﺒﻬﻪ رﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺗﮏ و ﺗﻮﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﻧﺪ و آﻧﻬﺎ
ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﺎره ای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻮ
دوﻟﺘﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﯽ
آﻧﮑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
رأس ﻫﻤﻪ ادارات ﺳﭙﺎه ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﺷﺎن ﺳﻠﻄﻪ
ﺳﭙﺎه ﺑﺮ دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﺣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﺻﺎدرات و
واردات و ...و اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﺳﭙﺎه
از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﭙﺎه در ﻧﻔﺖ و
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺣﻮزه ﻫﺎ
)ﺗﺮﺑﯿﺖ روﺣﺎﻧﯿﺎن دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه
ﺳﭙﺎه( و راﻫﺴﺎزی و ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ورزﺷﯽ
و واردات و ﺻﺎدرات و ﻣﻬﻤﺎت ﺳﺎزی
و ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی و
ﻣﻮﺗﻮرﺳﺎزی و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺮغ و ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺮج ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و
ﺗﺠﺎری و ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی و ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯿﻤﻪ و ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺲ
ﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و روﻏﻦ
ﻣﺎﯾﻊ و واردات ﺑﺮﻧﺞ و ﭼﺎی و ﻟﻮازم
ﯾﺪﮐﯽ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﺼﺎدره
زﻣﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ
اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﺪری و ﺟﺎده ﻫﺎ و
ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و واردات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

و رﺳﯿﻮرﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و
 ...ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻔﮏ ﻧﻤﮑﯽ و ﭼﯿﭙﺲ و
ﺷﯿﺮ و ...ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻣﺠﻠﺲ و ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ،ﻧﻘﺶ اول را ﯾﺎ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
اﺳﺖ.
وﺳﻌﺖ ﺑﯿﺰاری ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﭙﺎه و
ﻧﻘﺶ ﺳﭙﺎه را از ﺳﺨﻨﺎن ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ،
ﭘﺎﺳﺪار ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ :او
ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء رﻓﺘﻪ و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ اﻣﺎم
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﭙﺎه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺳﭙﺎه ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﻨﺪ ﺧﻮب
اﺳﺖ .ﮐﻮدﺗﺎی اوﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﮐﺮد،
ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﺧﻮد ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺧﺮداد
 ۶۰ﺑﻮد .از آن ﭘﺲ ﻧﯿﺰ ،اﯾﺮان در
رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎی داﺋﻤﯽ ﻣﯽ زﯾﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ از ﺳﭙﺎه ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﻮز
ﻧﺒﺎﺷﺪ و رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .از زﯾﺎدت
ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ،ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﭙﺎه ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،رﻗﺎﺑﺖ
ﺳﻮز اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﻮدﺗﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺳﭙﺎه ﺑﮑﻨﺪ ﺧﻮب
اﺳﺖ ،رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎی داﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ،
در آن ،ﺳﭙﺎه ﻧﻘﺶ اول را دارد.

٭ ﺧﺎﻣﻨـــﻪ ای ﻣﻬـــﺎر اﻣـــﻮر را از
دﺳﺖ داده اﺳﺖ و در از دﺳـﺖ
دادن ﻣﻬﺎر اﻣﻮر ،ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ
او ﻧﻘﺶ ﮐﻤﺘﺮی دارد:
 Wﺑﺎز ﺧﺒﺮ از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻣﯽ
رﺳﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﺒﺮ ،او داﺋﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
دارو ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺮ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ او از
اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ او
ﻋﯿﺎن اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ۱۱ﻣﺎه از ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ ،او
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ »ﻓﺘﻨﻪ« را ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺪ و
ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﻫﻨﻮز
ﮔﻮﯾﺪ
ﻣﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی او در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ راه
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﺎﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ،در
دﯾﺪار ﺑﺎ »ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ« ) ۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،(۸۹ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن
اﻓﺮاد »دﻟﺴﻮز و ﻣﻨﺘﻘﺪ« ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺑﯿﺪاری ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد و »ﺳﮑﻮت«
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .اﻓﺰوده
ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻋﺪه ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻫﺪف »ﺛﺎﺑﺖ
ﻗﺪمﺗﺮ« ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦ زﻧﺪان رﻓﺘﻦﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع
ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ ...ﺟﺎی دﻟﺴﺮدی
ﻧﯿﺴﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ
ﻣﻌﺎدﻻت آنﻗﺪر ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭼﻨﺪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ،«.ﯾﻌﻨﯽ او ﻣﯽ داﻧﺪ ﻣﻬﺎر اﻣﻮر
از دﺳﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺪر رﻓﺘﻪ و رژﯾﻢ
او ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼع ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای دوﻟﺖ و ﺳﭙﺎه و ...را
ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﺳﺒﺎب ﮐﺎر را از دﺳﺖ
داده اﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم وﺿﻌﯿﺖ
ﺟﺪﯾﺪی را در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
اداری ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎر
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺮج و ﻣﺮﺟﯽ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺘﻌﺪد

ﺧﺎﻣﻨﻪ ای را ﻧﯿﺰ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﻤﺎﮐﺸﻬﺎی
ﺧﻮد ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﻮرد ﮐﺸﻤﺎﮐﺶ
ﻣﺠﻠﺲ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
ﻋﯿﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ روز اﻓﺰون
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ،
ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ و ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺮآﻧﻨﺪ
ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﺴﻮد آﻧﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارد.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺧﻮد رژﯾﻢ،
ﻗﻮی ﺗﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻃﻼﻋﺎت و اﺻﻮل
ﮔﺮاﯾﺎن ﺧﺮدﮔﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه
و ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ راه آﺷﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ
را ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و دوﻟﺖ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ
روزی از ﭘﺎی در ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
ﻧﺸﻨﯿﺪ و ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮدﻧﺪ .در
 ۱۹اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۵ ،ﺗﻦ را اﻋﺪام
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﯾﺮان و
ﺧﺎرج از اﯾﺮان ،وﺳﯿﻊ ﺷﺪ .ﻣﻮﺳﻮی و
ﮐﺮوﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاﻣﻬﺎ اﻋﺘﺮاض
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن
ﺧﻮد از ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻈﺎم ،وﻗﻌﯽ ﻧﻨﻬﺎد و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺣﻖ ﻣﺮدم
ﺷﻤﺮد.

٭ در رژﯾــﻢ ،ﻣﺨﺎﻟﻔــﺎن ﮐــﺎرﺑﺮد
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﯾﻨﻄﻮر اﺳـﺘﺪﻻل ﻣـﯽ
ﮐﻨﻨﺪ:
 Wﺗﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ ،ﺷﻌﺎر ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد :ﻣﯽ زﻧﯿﻢ و ﻣﯽ
ﮐﺸﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.از
آن ﺑﺒﻌﺪ ﻧﯿﺰ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮده و
ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ درﮐﺎر آوردﻧﺪ و در روزﻫﺎی
اول ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﮐﺎری
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ رژﯾﻢ را ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻏﺎﻓﻞ از
اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ۱۵
ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده
اﻧﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ رﻓﺘﻨﯽ
اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ رژﯾﻢ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎر ﮐﻤﯽ
ﻫﻨﻮز ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ
رﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
 zﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر رژﯾﻢ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز
اﯾﺮان اﺳﺖ :ﺑﯿﮑﺎری دارد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺣﺪود  ۵۰ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺴﺎد در
ﺗﻬﺮان دارﯾﻢ و  ۱۱ﻫﺰار ﺷﻮﻫﺮان
ﺑﺮای زﻧﺎﻧﺸﺎن ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﺪود  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻌﺘﺎد دارﯾﻢ و ﺗﺎ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺣﺪود  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﺧﺘﺮ ﻣﺴﻦ ازدواج ﻧﮑﺮده ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺣﺪود ۱۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺣﺪود  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ زﯾﺮ ﺧﻂ
ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺪود ﺳﯽ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻧﺴﺒﯽ ﻓﻘﺮ.
روزاﻧﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ دﮐﺘﺮی و ﺑﯿﺶ
از  ۵ﻧﻔﺮ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از
ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۸۰ﻫﺰار اﺳﺘﻌﺪاد از اﯾﺮان
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و زﯾﺎن آن ﺑﺮای
اﯾﺮان ﻣﻌﺎدل  ۵۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ.
 zاﮔﺮ در دوران ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻪ
اﺳﻼم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ و
اﯾﻦ ﺑﺎورﻣﻨﺪﻫﺎ ﺣﺎﻣﯽ رژﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺣﺎﻻ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺮوز ،ﺻﺤﺒﺖ از
اﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ را از
ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از
اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح اﺟﺮای ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ
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ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻓﻘﯿﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ و
ﺳﺎل ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ،ﺑﺮ ﺿﺪ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و دﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮔﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ،
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ و ﺑﺮ ﺿﺪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺧﺎﻣﻨﻪ
ای ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ
ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺎر آﻣﺪه
اﻧﺪ .ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺮان و ﮐﺎدرﻫﺎی رژﯾﻢ
ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺷﺪه اﻧﺪ.
 zﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻓﻘﺮ و در ﮐﻨﺎرش،
آﻧﻬﻤﻪ ﻓﺴﺎد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪوزی
ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ،ﺟﻮان
اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺒﻨﺪد؟ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻃﻐﯿﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪ
آوردﻧﺪه ﻃﻐﯿﺎن ﺑﺮﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻮج ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ﻓﺮو ﻣﯽ
ﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ و
ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺳﺖ ﺿﺮﺑﻪ وارد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﺣﻞ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺶ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ،از ﻣﯿﺎن
ﻣﯽ رود.
ﻧﻈﺎم ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﺳﺮاﺳﺮی در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ و اﮔﺮ آن روز ﺑﺮﺳﺪ ﻫﻤﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺴﯿﺠﯽ و ﺳﭙﺎﻫﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺧﻮد را از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﮐﻪ در
ﺗﻬﺮان ﮔﺮد ﻫﻢ ﺑﯿﺎورد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدم در ﻣﺤﻞ
ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ وﺣﺸﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻻن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن آن را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﻧﺪ و وای ﺑﻪ
روزی ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ
و ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﺪام
ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ
دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺒﺮد.
ﺗﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽ زدﻧﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و  ...اﻣﺎ
ﻓﺮدا اﮔﺮ ﮐﺎﺳﺐ ﻣﺤﻠﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ –
زن ﺧﺎﻧﻪ دار را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻓﻘﯿﺮ
ﻓﻼن اداره را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟

اﻓﺘﻀﺎﺣﯽ ﮐﻪ ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﯾﯿﻪ
ﺑﺒﺎر آورده اﺳﺖ:
»دادﮔﺎه« ،ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و
روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن را از اﺗﻬﺎﻣﺎت وارد ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ،ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﺮد! ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺑﯽ
ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ! ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺘﻬﻢ ﺣﻖ دﻓﺎع از ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ
از اﺗﻬﺎﻣﺎت وارده ﺑﻪ ﺧﻮد ،دﻓﺎع ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن آﻣﺪ،
ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﯾﺎر و ﻫﻤﮑﺎر
ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و
روح اﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ﺑﻮد.
ﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎ ،ﺳﺮدار ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
و از اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﺮوه اداره
ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮدﺗﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺑﺪو اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻮاب
ﺳﺎزی و ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﭘﺮوژه ﻗﺘﻞ
درﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﺎر و ﻫﻤﮑﺎر ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران
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ﺑﻮده و ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﺳﯿﺪ
ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﯿﻬﺎن ،ارﮔﺎن
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮور را اداره ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
او ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﮐﯿﺎن
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی و ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻗﺒﻞ از او
ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد را
ﻧﺪاﺷﺖ ،از دادﮔﺎه وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺳﺎزد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎ ﺑﻪ
دادﮔﺎه آﻣﺪ .ﭼﻪ آﻣﺪﻧﯽ! دﻓﺎﻋﯿﺎت او
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی
ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻪ از
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷﺎﮐﯿﺎن و اﺗﻬﺎﻣﻬﺎی وارده
ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﺘﻌﻤﺪاری ،ﮐﻠﻤﻪ ای
ﭘﺨﺶ ﻧﮑﺮد و ﻣﺮدم از ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺷﺎﮐﯿﺎن و اﺗﻬﺎﻣﺎت وارده ﺑﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﻫﯿﭻ ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ،از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﺗﻨﻬﺎ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎ
را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺮ ﺷﺎﮐﯿﺎن وارد ﻣﯽ
ﮐﺮد.
ﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎ ،در دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺧﻮد ،ﺗﻘﻼ
ﻣﯽ ﮐﺮد واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی را ﺑﻪ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم در ﻣﺤﻀﺮ
دادﮔﺎه ﺑﻮد .در ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺷﺎﮐﯿﺎن ﺣﻖ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از
ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
zﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ دادﮔﺎه ﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎ:
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﮐﻠﯿﻪ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺣﺴﯿﻦﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری را ﺑﺎ ﺻﺪای واﺿﺢ و
ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.
 ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻋﺘﺮاض ﺷﺎﮐﯿﺎن ووﮐﻼی آﻧﻬﺎ ،ﺻﺪای ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ
ﻗﺪری ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺷﺪ.
 ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻌﺮوف در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ازﻣﺘﻬﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎﮐﯿﺎن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد
!
 دﻻﯾﻞ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎاﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﺸﺮﯾﺎت
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺗﻬﺎم
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻮدن و ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮدن را ﺑﻪ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی وارد ﻣﯽ ﮐﺮد.
 ﻧﻤﺎﯾﺶ دادﮔﺎه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻈﺎمﺑﺮای ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎری ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی وارد ﮐﺮده ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻓﺮﯾﺐ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻫﻮاداران ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 از دﻻﯾﻞ ﺟﺎﺳﻮس ﺑﻮدن واﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻮدن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی،
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎ آﻧﻬﺎ
را اﺳﺮاﯾﯿﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ!.
 دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮدن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻬﻤﺎن
ﺑﻬﺎﯾﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه
داﺷﺖ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
و ﺗﻮاب ﺳﺎزی ،در ﮐﺎر ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﯾﺎ ﺧﻮد زﻧﯽ ﻫﺎی ﭼﻬﺮه
ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزان
داﺧﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ – ﭘﯿﭽﮏ اﻧﺤﺮاف
و ...اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺳﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻌﯿﺪ
اﻣﺎﻣﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻮد ﮐﻪ
در دوران ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ در ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪ.
 zﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻋﺪام  ۵ﺗﻨﯽ ﮐﻪ در ۱۹
اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺴﯽ
ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺟﺮم و در ﮐﺪام

زﻧﺪاﻧﻲ در زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
دادﮔﺎه ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن در ﻃﻮل
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،ﺑﺎ دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی دﻓﺎع از ﺧﻮد ،ﺷﺎﮐﯿﺎن
را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺟﺮم
ارﺗﮑﺎﺑﯽ او را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ را ﺑﺮ
ﻫﻤﮕﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ و
ﻓﺴﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ دوﻟﺖ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﻴﺶ ﻣﻮﺟﻬـﺎي ﻣـﻮج
ﺑﺰرگ ﺟﻨﺒﺶ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﮔﺰارش زﻳﺮ ،ﺣﺎوي
اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ،وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
ﺟﻨﺒﺶ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﺳﺖ:

ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺎه ﺧﺮداد ﭘﯿﺶ
ﻣﻮﺟﻬﺎی ﻣﻮج ﺑﺰرگ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از آﻏﺎز اردﯾﺒﻬﺸﺖ،
ﻓﺸﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه،
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ
رژﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ
ﻣﺮدم ،ﺑﻌﻤﻞ آورده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﺛﺮ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﻋﺪام ۵
ﺗﻦ در  ۱۹اردﯾﺒﻬﺸﺖ و اﻋﻼم اﺣﻜﺎم
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ و ﻓﺸﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﺮان
اﺻﻼح ﻃﻠﺐ )ﻣﺤﺎرب ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻮﺳﻮي
و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
و ﻛﺮوﺑﻲ و ﺧﺎﺗﻤﻲ( ،ﺑﺮاي آﻧﻨﺪ ﻛﻪ از
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻣﻮج ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.
ﻣﺎه ﻓﺮوردﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ
ﻧﻈﺎم از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ روزه ﻋﯿﺪ
ﻧﻮروز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی را
ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ وارد ﺳﺎﺧﺖ و
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در
آﯾﻨﺪه ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ،
ﺳﺮان ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت و
ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮﯾﻬﺎی ﺧﻮد اﻓﺰودﻧﺪ:
 zﮐﺮوﺑﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮕﺮد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﻮاﻫﺪ
زد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر در ﭘﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺠﻮز اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
دﯾﺪارﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮﯾﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ:
 دﯾﺪار ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.
 دﯾﺪار ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎیﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ.
 دﯾﺪار ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮانﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق.
 دﯾﺪار ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادوارﻣﺠﻠﺲ.
 دﯾﺪار ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺷﭙﯿﮕﻞ. ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﮐﺮوﺑﯽ در ﻣﻮردﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ.
 ﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊﺗﻘﻠﯿﺪ.
 ﻧﺎﻣﻪ زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد در ﻣﻮردﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ.
 دﯾﺪار ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺳﺮان آﻧﻬﺎ وﺻﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪ در ﻣﻮرد آزادی
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ.
دﯾﺪار رﻫﺒﺮان ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ.

 ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﺳﻮی درﻣﻮرد روز ﮐﺎر و ﻣﻌﻠﻢ.
 ﭘﯿﺎم ﮐﺮوﺑﯽ در ﻣﻮرد روز ﮐﺎرﮔﺮ وﻣﻌﻠﻢ.
 ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان درﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﺸﻬﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
وزﯾﺮ ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
 ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺗﻈﺎﻫﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در آن داﻧﺸﮕﺎه.
 اﻋﺘﺮاض داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺧﯽداﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ.
 اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان در ﺧﯿﺎﺑﺎنآزادی ﻣﻘﺎﺑﻞ وزارت ﮐﺎر.
 اﻋﺘﺮاض ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻪاﻋﺪام  ۴ﮐﺮد و ﯾﮏ ﻏﯿﺮ ﮐﺮد.
 ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪﺷﯿﺦ ﺻﺎدق ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
اﻋﺪام  ۵ﻧﻔﺮ.
 ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻣﻮﺳﻮی در ﺑﺎرهﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﺼﺮﯾﺢ او ﺑﺮ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺮدم
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺳﻄﺢﺟﺎﻣﻌﻪ )اول ﻣﺎه ﻣﻪ ( و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و
ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻬﺎﺋﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
و....ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن از ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺟﻬﺎﺋﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮج ﺑﺰرگ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﻣﺎه ﺧﺮداد دارد ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻣﺎه،
زﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎره ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ ،ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺪارک
ﺗﻈﺎﻫﺮات در روزﻫﺎی ﺧﺮداد ﻣﺎه.
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﻮان ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺰ از
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻼﻗﺎت
ﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺳﺮان ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ﺗﻨﻮر ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﺮم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ آن در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺧﻮدی اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮور ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﺑﭙﺮدازد.
 zﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺮان
اﺻﻼح ﻃﻠﺐ در ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻬﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ
ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺎن اﺧﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺤﻮل ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و رﻓﺘﺎر
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل دور ﺷﺪن از ﻣﻮاﺿﻊ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
 ﮐﺮوﺑﯽ در دﯾﺪار ﺑﻌﺪ از ﻋﯿﺪ ﺧﻮدﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺎﺋﺐ و
 ...دارد ﻣﺎ از اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه
اﯾﻢ .ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن.
 ﻣﻮﺳﻮی در دﯾﺪار ﺑﺎ اﯾﺜﺎرﮔﺮانﮔﻔﺖ :اﮔﺮ از ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺎده ﺷﺪه
اﯾﻢ از ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﻧﺸﺪه
اﯾﻢ.
دو ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق از ﺳﻮی اﯾﻦ دو
ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﻮد را در ﻧﻈﺎم ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮ
اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ
ای ﻧﺪارﻧﺪ .زﯾﺮا ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﮔﻔﺖ آﻧﻬﺎ
ﺧﻮد را از ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﺮون
ﻗﺮارداده اﻧﺪ.

در واﻗﻊ ،دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای
اداﻣﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻌﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮگ ﺑﺮ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر و ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و درود
ﺑﺮ ﺿﺪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﺳﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺮان اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻄﺮف ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
ﺳﺒﺐ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم دور ﺷﺪن ﻣﺮدم از
آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﻗﺮار ،ﺳﺮان اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﯿﺪ
ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،در رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ،در آن،
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ در اﺧﺘﯿﺎر وی
اﺳﺖ ،اﺻﻼح ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ:
 دﯾﺪار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادوار ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﮐﺮوﺑﯽ و ﻧﯿﺰ ﻫﯿﺎت اﯾﺜﺎرﮔﺮان و
رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻮی ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺿﻌﯿﻒ
ﺷﺪن ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی اﯾﻦ دو ﻗﺸﺮ ،ﺣﺎﮐﯽ
از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ آﻧﻘﺪر ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺑﺮﺧﻮرد را در ﺧﻮد
ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو دﯾﺪار  -ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از آن ،دو دﯾﺪار دﯾﮕﺮ از
ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و
ﺟﻮاﻧﺎن آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻮی و
ﮐﺮوﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد  ،-در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .دﯾﺪار رﻫﺒﺮان و اﻋﻀﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﺮوﺑﯽ و
ﻣﻮﺳﻮی ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻗﺼﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در
ﻣﺎﻧﺪن در ﮐﻨﺎر ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ
اﺳﺖ.
دﯾﺪار ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ -
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﺨﻨﺎن وی در اﯾﻦ دﯾﺪار،
ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺸﺎر و ﮔﺮوﻫﻬﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ داده اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ وی در ﮔﺬﺷﺘﻪ رواﺑﻄﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوﻫﺎ داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ رﻓﺘﺎر او در اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﮔﻮﯾﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮی دارد.
و اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ روﺑﺮو اﺳﺖ و ﺿﻌﻒ ﻫﺎی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ:

٭ اﻧﺰوای ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣـﯽ
ﺷﻮد و ﻣﻬﺎر ﺑﺮ ﻗﻮای ﺗﺤﺖ اﻣـﺮ
ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ:
 zﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی و ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه و ﻣﻨﺰﻟﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ :
ﻓﺮدی از درون ﺑﯿﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ داد ﮐﻪ
ﺗﺮس ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺖ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ
در وﺣﺸﺖ از آﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﯿﻤﻮن ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ و
ﮔﺎرد ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اداری را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺎه ﺧﺮداد،
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﻫﺎی ﭘﺮ
ﺗﻨﺶ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺮوج
اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده از ﺑﯿﺖ را داده اﺳﺖ.
 zﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ و رژﯾﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ
ﺟﺰ دو ﻧﯿﻢ ﻣﺮﺟﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑﺎرم
ﺷﯿﺮازی و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ دوران
رﺳﯿﺪه ،ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،و ﻣﺮﺟﻊ ﺑﯽ ﻣﻘﻠﺪ
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ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮری ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺮاﺟﻊ،
ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎت اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ و وﺣﯿﺪ
ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﺻﺎﻓﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و
ﺷﺒﯿﺮی زﻧﺠﺎﻧﯽ و ﺻﺎﻧﻌﯽ و ﻣﻮﺳﻮی
اردﺑﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺻﺎﻓﯽ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ دﯾﺪار ﺑﺎ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را
وﺣﯿﺪی
ﺣﺮام اﻋﻼم ﮐﺮده و
ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﺷﺒﯿﺮی زﻧﺠﺎﻧﯽ از دﯾﺪار
ﺑﺎ او اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﮑﺎرم
ﺷﯿﺮازی ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ از ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ
آ ﮔﺎه ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﻃﻮل ﻣﺪت
ﺣﻀﻮر اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ را
ﻣﺘﻮﺟﻪ وی ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
 zﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ و
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ
اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری را ﺑﺎ
آراﻣﺶ ﺳﭙﺮی ﺳﺎزﻧﺪ .رﯾﺰش
ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و
رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮان
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ روزﮔﺎر ﺧﻮﺷﯽ را ﺑﺮای
ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .دﯾﺪار
ﺑﺮﺧﯽ از رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻣﯿﺮ
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺣﺸﺖ در ﻣﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ﺳﺮداران ﺳﭙﺎﻫﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪ
ﺧﻮن ﻣﺮدم آﻟﻮده ﺷﺪه ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺳﺮدار ﺟﺰاﯾﺮی رﯾﺰش اﯾﻦ
ﻧﯿﺮو را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت واﺻﻞ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ
اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .از ﺳﻮی ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﭙﺎه از ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ
اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﺑﻘﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎرت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻠﯿﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ و
دﯾﺪارﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺳﺖ.
در ﺑﺴﯿﺞ وﺿﻊ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ
اﺳﺖ .ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺪ
ﻋﻠﯽ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ.
در ﯾﮏ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻨﺪی ﺑﺰرگ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
اﯾﻦ ﻧﯿﺮو اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺮو را در ﺗﻬﺮان
دوﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮای
ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 zﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺰرگ از
ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﺧﻮد ﺳﺮ اﻣﺎ ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
و اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دﯾﮕﺮ
روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺻﺎﻧﻌﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ از ﺳﻮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ
ﻋﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد .ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
دﺳﺘﻐﯿﺐ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از وی
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از روز
ﭘﯿﺶ ،اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ را اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ
ای ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ از اﻋﺘﺒﺎر رژﯾﻢ و ﺳﯿﺪ
ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼع ،روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﺻﺪد
اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﯿﻪ ای در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 zﺣﻤﻼت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ و
ﺧﺎﻧﻮاده وی و ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ از ﻣﻘﺒﺮه ﭘﺪر وی و ﺑﻪ
ﮐﺮوﺑﯽ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ وی و
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎ و ﺣﺎﻣﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ و
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ﺧﺎﺗﻤﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﯾﺎران ﺧﻤﯿﻨﯽ و ...ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺣﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و
اﺑﺮاز ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻧﺪک ﺣﺎﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯽ رژﯾﻢ
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از آن دور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﺎ
ﺧﻮد را ﺑﯽ ﺧﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ روی آورده اﻧﺪ.
 zاﻓﺸﺎی ﻓﺴﺎد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻨﺘﺼﺐ ﺑﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﺎل
ﺟﺪﯾﺪ ،ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺴﺎد در ﺳﻠﻮل ﺳﻠﻮل اﻓﺮاد ﺣﺎﻣﯽ
رژﯾﻢ رﺳﻮخ ﮐﺮده و ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اداﻣﻪ اﻓﺸﺎی ﻓﺴﺎد ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪه
و ﺑﺎ ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ از
اﻓﺸﺎﮔﺮﯾﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﺪ ﮐﻪ ،در آن ﺑﺎﻧﺪ ،رﺣﯿﻢ ﻣﺸﺎﻋﯽ و
ﺧﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻓﺸﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺴﺎد ،دﺳﺘﻮر ﻣﻨﻊ ﭘﯿﮕﯿﺮی را
داد.
 zدر ﻣﺎﺟﺮای ﻻﯾﺤﻪ ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
روﺑﺮو ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺻﺪور ﺣﮑﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را وادار ﺑﻪ
ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،در ﺳﺎل ۸۸
ﮐﻪ ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر
رژﯾﻢ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻔﺮﻃﺶ ،ﺑﻼ
اﺟﺮا ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 zدر ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ،ﺿﻌﻒ »رﻫﺒﺮ« و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ :در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رﻫﺒﺮی و ﺳﺮان
ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ را ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ
ﺧﻮاﻧﺪه و آﻧﻬﺎ را ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎم
داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ
دﯾﺪار ﻣﻮﺳﻮی رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ وی ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪار ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد :
 اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪﺿﻌﻒ رژﯾﻢ ﺷﺪه و ﺑﺪون ﺗﺮس از
ﻋﻮاﻗﺐ ﮐﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،از
ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼل رأی ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ.
 دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎنﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﮐﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﯿﻄﺮه ﻧﺪارد
ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ داﺷﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧﻮرد
ﺗﻨﺪی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺣﺎﻣﯽ رﻫﺒﺮی ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺧﺮاج آﻧﻬﺎ را
از ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
 ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪار ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻮل
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﮐﻪ »ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ« ﺧﻮد را از
ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﺧﺎرج ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺗﺮه ﺧﻮرد ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ »رﻫﺒﺮ«
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻣﯽ
روﻧﺪ.
در ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ روز اﻓﺰون
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﺨﺸﯽ از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﻪ
اﺻﻮل ﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ از ﺟﺮﯾﺎن
ﺳﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮدم از دو
ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻮل ﮔﺮا و اﺻﻼح ﻃﻠﺐ و
ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ
ﺧﻮد را اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻘﺎﺑﻞ،ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ
ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯽ
ﻧﻘﺶ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ
ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ

زﻧﺪاﻧﻲ در زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﻣﻠﺖ ،اﯾﺮان را ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﺪل ﮐﺮده
اﺳﺖ آﻣﺎده وﻗﻮع اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎی ﺑﺲ
ﻣﺨﺮب.
 zﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ وام ﻫﺎی ﮐﻼن از
ﺳﻮی ﺑﺪﻫﮑﺎران واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ
)ﻣﻌﺎدل  ۴۵ﺗﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻋﻼﺋﻢ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد
در اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،ﯾﮑﯽ از
ﻋﻼﺋﻢ آن ،ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ وام ﻫﺎی
درﯾﺎﻓﺘﯽ وام ﺑﮕﯿﺮان اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
در اﯾﺮان ﻗﺪری وﺿﻊ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﻃﻠﺐ ﺣﺪود  ۵۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ از وام ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و
ﻋﺪم ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ آن ،ﮔﻮﯾﺎی
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ رژﯾﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮان و ﺣﺎﻣﯿﺎن آن ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺑﺪﻫﮑﺎران
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﺮان ﻫﻤﺎن
اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر اﻋﻼﻣﯽ دﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ از
راﻧﺖ ﺧﻮاران واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
ﻫﺰاران ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ و از ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺑﺪی اوﺿﺎع در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ واﻣﻬﺎ را ﭘﺲ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
اﯾﻦ رژﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﭘﺲ
ﺑﮕﯿﺮد .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮد ،ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وام ﺧﻮد را از ﻣﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﻣﺎ ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!
 zﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺳﻮی
ﺑﺎزارﯾﺎن و ﺗﺠﺎر ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻼﺋﻢ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻌﺪادی
از ﺑﺪﻫﮑﺎران ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﻣﺎﻟﯿﺎت را
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد اﻗﺪام
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺪم
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎر و
ﺑﺎزارﯾﺎن اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از زﯾﺮ
ﺑﺎر آن ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 zﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮﻫﺎت ﺷﺮﻋﯿﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻃﻼﻋﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻋﻼم ﺷﺪ ﻣﺮدم اﯾﺮان
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۵۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﻤﺘﺮ وﺟﻮﻫﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﺰرگ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ :
اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎور ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ
وﺟﻮﻫﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺸﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﺎر را ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﻮﻟﺪارﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮﻫﺎت ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ را ،در ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
 zوﺿﻌﯿﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ :ﺑﺎ وﺟﻮد
آﻧﮑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺷﻌﺎرﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ
داد اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻫﻤﺴﺮ او
)وﺣﯿﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ (ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،او
آﺧﺮت ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ داد.
ﺻﺎدق ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺮ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن را رﻫﺎ ﮐﺮد و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﻨﺪ
ﻧﺸﺴﺖ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﮐﺎری از
دﺳﺖ او ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﯽ از

وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر و آﻟﺖ
ﻓﻌﻞ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
او در ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در اﺻﻼح دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ،
ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮد
و ﺑﻪ داﻣﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن از آن
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
 zﻓﺮار ﺑﺰرگ از اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ در ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ
رژﯾﻢ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮج
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺸﺮ
را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :
 -۱ﻣﻮج ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺨﺒﮕﺎن
از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮج ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر از
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮج ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺨﺒﮕﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ
ﺑﺰودی ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﻮر از
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
 -۲ﻣﻮج ﻣﻬﺎﺟﺮت روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و
ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان از ﮐﺸﻮر.
اﯾﻦ ﻣﻮج ﻧﯿﺰ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮا
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﯿﭻ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا ،ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻣﺒﺎرز ﻣﻮﺟﺐ
ﻫﺠﺮت ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ از اﯾﺮان ﺑﻪ
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۳ﻣﻮج ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯽ
ﺛﺒﺎت و ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ،
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮوش داراﯾﯽ ﻫﺎ و
ﺟﻤﻊ آوری اﻣﻮال ،از ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻗﺎﻣﺖ در آن
ﮐﺸﻮر ﻫﺎ را ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ،ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻬﺮه
ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺎرج
ﮐﺮدن اﻣﻮال ﺧﻮد از ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد.
 zﺧﺮوج ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ
ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺧﺒﺎر ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﭼﻬﺮه
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد،
اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻨﺎن در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ
ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮدﺷﺎن آرام ﺷﻮد  .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت،
از ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﺮزﻧﺪان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
راﻧﺖ ﺧﻮار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ
ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
وﺣﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از ﺣﻀﻮر
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در درﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 zﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﭘﺎﺳﺪار و ...از ﮐﺸﻮر ،ﻧﯿﺰ
از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ
از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد از
ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ ﺧﺮوج از
ﮐﺸﻮر ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺗﻤﯽ و  ...را اﻓﺰود ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ وﺣﺸﺖ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﯽ روﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﺷﻤﺎره  749ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ،رژﻳﻢ از ﺳﻮزاﻧﺪن
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻗﺮارداد ﻣﺒﺎدﻟﻪ اوراﻧﻴﻮم
 3/5درﺟﻪ را ﺑﺎ اوراﻧﻴﻮم  20درﺟﻪ ،ﺑﺎ
ﺑﺮزﻳﻞ و ﺗﺮﻛﻴﻪ اﻣﻀﺎء ﻛﺮد .ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن،
ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ را ﺗﺎ از دﺳﺖ دادن ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و
اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ و ﭘﺲ از وارد ﻛﺮدن ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎي
ﻣﺮگ ﺑﺎر ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﮔﺮﻳﺰاﻧﺪن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ
و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ،...ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ از
اﻳﻦ ﭘﺲ ،اﻣﺘﻴﺎز و ﺑﺎج دﻫﻨﺪه اﻳﺮان ﻣﻲ
ﺷﻮد:

ﺳﺮﻛﺸﻴﺪن ﺟﺎم زﻫـﺮ
روزي ﭘﻴﺶ از ﺗﺴـﻠﻴﻢ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬـﺎ ﺑـﻪ
ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ
ﺗﻮاﻓﻖ  ۱۰ﻣـﺎدهاي اﻳـﺮان،
ﺗﺮﻛﻴـــﻪ و ﺑﺮزﻳـــﻞ درﺑـــﺎره
ﺗﺒــﺎدل ﺳــﻮﺧﺖ در  ۱۷ﻣــﻪ
۲۰۱۰
 Wﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ) ۲۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ
 ۸۹ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۷ﻣﻪ  (۲۰۱۰ﻣﻮاد ۱۰
ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﯾﺮان و ﺑﺮزﯾﻞ و ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 -۱ﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻋﺪم
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼحﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ،ﺣﻘﻮق ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،در
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ و ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ در
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺮﺧﻪ
ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺴﺘﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻏﻨﯽﺳﺎزی( را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -۲ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ
آﻣﺪه ﺗﺎ روﻧﺪی رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ در ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺜﺒﺖ ،ﺳﺎزﻧﺪه و ﻏﯿﺮ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ را آﻏﺎز
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ دورهای از ﺗﻌﺎﻣﻞ و
ﻫﻤﮑﺎری رﻫﻨﻤﻮن ﺷﻮﯾﻢ.
 - ۳ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺒﺎدل ﺳﻮﺧﺖ
ﻫﺴﺘﻪای در ﺷﺮوع ﮐﺮدن ﻫﻤﮑﺎری
در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ
دارد ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی
ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻪأی ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای و راﮐﺘﻮرﻫﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ.
 -۴ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﺗﺒﺎدل
ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺴﺘﻪای ،ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﺮای
آﻏﺎز ﻫﻤﮑﺎری و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ،
ﺳﺎزﻧﺪه و رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ
اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻪای
ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮدداری از
اﻗﺪاﻣﺎت و اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق و
ﺗﻌﻬﺪات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻫﺪه
ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای را
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ اﻧﺪازد ،از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
درﮔﯿﺮی ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد.
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 - ۵ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮارد ﻓﻮق ،در راﺳﺘﺎی
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺴﺘﻪای ذﮐﺮ ﺷﺪه
در ﺑﺎﻻ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ  ۱۲۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
)ﻣﻌﺎدل  ۲۶۰۰ﭘﻮﻧﺪ( اوراﻧﯿﻮم ﮐﻢ
ﻏﻨﯽ ﺷﺪه را در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ
اوراﻧﯿﻮم ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻢ در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ
ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﺮان و آژاﻧﺲ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﺎﻇﺮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﻔﻮظ
ﺑﻮدن اﯾﻦ اوراﻧﯿﻮم در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﮐﻨﻨﺪ.
 - ۶اﯾﺮان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮارد
ﻓﻮق ﻇﺮف ﻫﻔﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی
اﺗﻤﯽ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ از
درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮوه وﯾﻦ
)اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،روﺳﯿﻪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
آژاﻧﺲ( ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﺎدل ﺳﻮﺧﺖ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﮔﺮوه وﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ۱۲۰
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﻮﺧﺖ ﻻزم ﺑﺮای راﮐﺘﻮر
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ،
ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
 –۷ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه وﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﺮ دو
ﻃﺮف ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻖ ذﮐﺮ
ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ  ۶ﻣﻠﺰم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اوراﻧﯿﻮم
ﺑﺎ ﻏﻨﺎی ﮐﻢ ) ۱۲۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( ،را در
ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس
اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ،ﮔﺮوه وﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻇﺮف ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل۱۲۰ ،
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز راﮐﺘﻮر
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻬﺮان را ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ.
 - ۸در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺣﺴﺐ
درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺪون
ﻫﯿﭻ ﺷﺮﻃﯽ اوراﻧﯿﻮم ﺑﺎ ﻏﻨﺎی ﮐﻢ
اﯾﺮان را ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮداﻧﺪ.
 - ۹ﻣﺎ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﻤﻬﻮی اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی  ، ۱+۵ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ،
در ﺗﺮﮐﯿﻪ ،در ﺧﺼﻮص ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪات دﺳﺘﻪ
ﺟﻤﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮑﺎت ﻣﺸﺘﺮک
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی آﻧﺎن ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 - ۱۰ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺑﺮزﯾﻞ از ﺗﻌﻬﺪ اﯾﺮان
ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼحﻫﺎی
ﻫﺴﺘﻪ ای و ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه آن ﮐﺸﻮر در
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ﻫﺴﺘﻪ ای دوﻟﺘﻬﺎی ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه
اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺳﺎزﻧﺪه
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺑﺮزﯾﻞ در
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
ﺣﻘﻮق ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان اﺑﺮاز
ﺧﺸﻨﻮدی ﮐﺮد.
 Wﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ،راﻣﯿﻦ
ﻣﻬﻤﺎن ﭘﺮﺳﺖ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ :اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺗﻤﯽ ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻨﯽ
ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم ﺗﺎ  ۲۰درﺟﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ.
و اﻟﺒﺘﻪ او ﻧﮕﻔﺖ ﻫﺮ ﮔﺎه اﯾﺮان
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم ﺗﺎ ۲۰
درﺟﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
اوراﻧﯿﻮم  ۳/۵درﺟﻪ ﺑﺎ اوراﻧﯿﻮم ۲۰
درﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽ
ﺳﺎزد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮد .ﭼﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻧﻤﯽ ﻓﺮوﺷﺪ ،ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم ﺗﺎ
 ۲۰درﺟﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﮐﺎری
ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﭼﻮن
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رژﯾﻢ ،ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺑﺤﺮان دﯾﮕﺮی،
ﺑﺤﺮان اﺗﻤﯽ را ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺖ اداﻣﻪ داده
اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎرات ﺳﺨﻨﮕﻮ ﺟﺰ ﺑﮑﺎر
ﺻﻮرت را ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدن و
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻓﺮﺻﺖ و اﻣﺘﯿﺎز ﺳﻮزی ﻫﺎ
از ﻣﺮدم ﻧﺪارد.

واﮐﻨﺸـــﻬﺎ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑـــﻪ
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﺮان:
 Wﺑﻪ ﮔﺰارش ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ) ۱۷ﻣﻪ( ،ﯾﮏ
ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮده ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﺮان
را ﻣﺎﻧﻮر اﯾﺮان ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و
اﻓﺰوده اﺳﺖ» :اﯾﺮان ﺑﺮزﯾﻞ و ﺗﺮﮐﯿﻪ
را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﺑﺮزﯾﻞ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را رد
ﮐﺮده و ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮد اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ
اوراﻧﯿﻮم  ۲۰درﺻﺪ  ،ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
 Wﺳﺨﻨﮕﻮی ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ آﺷﺘﻮن،
رﺋﯿﺲ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اروﭘﺎ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ« .او
در ﺻﺪاﻗﺖ رژﯾﻢ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
اﻇﻬﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮد .و رژﯾﻢ اﯾﺮان را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ دادن
ﺑﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ،ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ
ﺿﺪ او وﺿﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 Wآﻟﯿﺴﺘﺮ ﺑﺮت، Alistair Burt ،
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺻﺎدر ﮐﺮد و در
آن ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﺮان را
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﮐﺮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﺮان ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺗﻤﯿﺶ
ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را از ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ
ﺑﻮدن ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﻨﺪ.
 Wﺑﺮﻧﺎر ﮐﻮﺷﻨﺮ ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮﻋﻬﺪه آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎره
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﺮان ،ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﺪ .و او
اﻓﺰود :در ﮐﺎر ﺗﻬﯿﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان ،ﭘﯿﺶ
رﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 Wﺣﮑﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ آژاﻧﺲ ﺑﮕﺮدد.
 Wدر  ۲۷ﻣﻪ  ،۲۰۱۰ﺑﻪ ﮔﺰارش
آﺳﻮﺷﯿﺘﺪ ﭘﺮس ،روﺑﺮت ﮔﯿﺒﺰ،
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺮان ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﮑﻬﺎی
ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎره ﻣﻘﺎﺻﺪ اﯾﺮان ﺑﺮﺟﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪه ﺧﻂ ﻣﺸﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ .اﮔﺮ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن
ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮآن
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی  ۱+ ۵وارد
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮد .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﯾﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽ
دﻫﺪ ﺑﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم اداﻣﻪ
دﻫﺪ و ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻣﮑﺮر اﻳﺮان از
ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﺎﻳﻪای در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺗﻤﯽ اﻳﺮان ،آﻣﺮﻳﮑﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻫﻨﻮز ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
 Wﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ ﻟﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان،
ﻣﺪودو ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری روﺳﯿﻪ ،ﺑﺮای

زﻧﺪاﻧﻲ در زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
او  ۳۰درﺻﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ روﺳﯿﻪ از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﺪودو ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﻮز
ﺟﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ
اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ؟
 Wﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺮان را دﻟﯿﻞ ﺑﺮ
ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻮدن دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺷﻤﺮد و از
آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد.
 Wدر  ۲۷ﻣﻪ  ،۲۰۱۰ﺑﻪ ﮔﺰارش
روﻳﺘﺮز ،ﻣﺎرﺗﻴﻦ ﻧﺴﻴﺮﮐﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی
دﺑﻴﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :
ﺗﻮاﻓﻖ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺗﻬﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﮏ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ و ﺑﺮزﻳﻞ در
ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﻤﯽ اﻳﺮان ﮐﺮدﻧﺪ
دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻳﯽ در ﺟﺮﻳﺎن
ﺑﺎﺷﺪ«.
 Wﻣﺠﻠﻪ ﻧﻮول اﺑﺴﺮواﺗﻮر ) ۲۷ﻣﻪ
 (۲۰۱۰ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺑﺎ
ﻓﺮاﻧﺴﻮا ژره ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ در
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ  ۳و رﺋﯿﺲ و ﺑﺎﻧﯽ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ،
ﺑﻌﻤﻞ آورده اﺳﺖ:
٭ ﻧﻮول اﺑﺴﺮواﺗﻮر از او ﭘﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ :ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اوراﻧﯿﻮم
 ۳/۵درﺟﻪ ﺑﺎ اوراﻧﯿﻮم  ۲۰درﺟﻪ ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ از وﺿﻊ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان ﻣﯽ
ﺷﻮد؟
 zژره ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ
دو ﭘﯽ آﻣﺪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت دارد:
وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد
ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮب آن را رﻫﺎ
ﮐﻨﻨﺪ .و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی
اوراﻧﯿﻮم ﺗﺎ  ۲۰درﺟﻪ را ﻧﯿﺰ دور ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .در ﺟﻤﻊ ،ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﻞ آن را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽ
اﻧﺪازد.
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد  ۱۲۰۰ﮐﯿﻠﻮ
اوراﻧﯿﻮم را ﺑﺎ اوراﻧﯿﻮم  ۲۰درﺟﻪ
ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،اﯾﺮان ﺑﻪ ﻏﻨﯽ
ﮐﺮدن اوراﻧﯿﻮم اداﻣﻪ داده اﺳﺖ و
اﻣﺮوز ،ﻣﻘﺪار زﯾﺎدﺗﺮی اوراﻧﯿﻮم ۳/۵
درﺟﻪ دارد .ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن اﯾﺮان ﻣﻘﺪار اوراﻧﯿﻮم
ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ  ۱۲۰۰ﮐﯿﻠﻮ
رﺳﺎﻧﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .و ﻧﯿﺰ،
اﯾﺮان ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی
اوراﻧﯿﻮم را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ۶ .ﻣﺎه دﯾﮕﺮ،
ﻏﺮب ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ اﻣﺮوز روﺑﺮو اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان
ﺣﺪود  ۱ﺗﻦ اوراﻧﯿﻮم  ۳/۵درﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
٭ ﻧﻮول اﺑﺴﺮواﺗﻮر :ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ؟
 zژره  :ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎب ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﺎز
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﻣﺎده
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی  ۱ + ۵اﺳﺖ .اﻣﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺑﺮزﯾﻞ اﯾﻨﮏ ﺑﺎ
روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ وﺿﻊ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻫﻤﺼﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ۴ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺿﻊ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ  ۴ﮐﺸﻮر ۴ ،ﮐﺸﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻮاﻓﻖ
وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻊ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﯾﺮان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻨﮏ در اﻧﺘﻈﺎر
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺪی و ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺪون
اﻣﺎ و اﮔﺮ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.

٭ ﻧﻮول اﺑﺴﺮواﺗﻮر :از ﭼﻪ رو ﺗﻮاﻓﻖ
ﻣﯿﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺎ اﯾﺮان را
اﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ،آﺧﺮﯾﻦ
ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؟
 zژره :اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭘﯿﺶ از وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ از
ﺳﻮی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان
ﺑﻮد .اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮاﻓﻖ را
ﺑﺎ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮزﯾﻞ و ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﻀﺎء
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪان ،ﮐﻪ روﻧﺪ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ
را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
٭ ﻧﻮول اﺑﺴﺮواﺗﻮر :آﯾﺎ ﭼﯿﻦ ﻧﻘﺶ
وﯾﮋه ای در اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺮزﯾﻞ و
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ؟
 zژره :ﭼﯿﻦ آﺷﮑﺎرا اﯾﺮان را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ راﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭼﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪار ﺟﺪی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻊ
ﭼﯿﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن و ﻣﺤﻞ ﺗﻮاﻓﻖ
وﺟﻮد دارد .ﭼﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻀﻮ اﮐﯿﭗ
را ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ.
٭ ﻧﻮول اﺑﺴﺮواﺗﻮر :اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻬﺮان را
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻔﺘﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن اوراﻧﯿﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ اﺗﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ دارد؟
 zژره :اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﻤﺎ ﺑﺎور ﻧﺪارم.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ
ﺑﺮﺿﺪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازﯾﺪ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﺮان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم ﺗﺎ  ۲۰درﺟﻪ را
اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز آن را ﺷﺮوع
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺗﺮس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ اﯾﺮان اوراﻧﯿﻮم را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۲۰
درﺟﻪ ﻏﻨﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه اﯾﺮاﻧﯿﺎن از
ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ،
ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :و اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﺳﺮاغ

ﮔﺮازﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮوﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﺴﺎن
ﺑﺮزﻳﻞ و ﺗﺮﻛﻴﻪ رژﻳﻢ را ﺑﻪ اﻣﻀﺎي
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ راﺿﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ:

آﯾــﺎ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣــﻪ ﺗﻬــﺮان،
ﮔﻮﯾــــﺎی ﮐــــﻮر ﺑــــﻮدن
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻏﺮب ﺑﻮد؟!
ﺗﺮﮐﯿـــﻪ و ﺑﺮزﯾـــﻞ درﮐـــﺎر
ﻧﺠﺎت دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﯾﺮان:
 Wدر  ۱۴ﻣﻪ  ،۲۰۱۰ﻣﺠﻠﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
ﻧﯿﺸﻦ ،ﮔﺰارﺷﯽ در ﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ،اﻧﺘﺸﺎر داد .ﻧﮑﺎت ﻋﻤﺪه
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 zﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮزﯾﻞ و
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ را ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺑﺎرور را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ،ﻟﻮﻻ،
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺑﺮای دﯾﺪار و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و دﯾﮕﺮ
رﻫﺒﺮان اﯾﺮان ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ رود .ﻫﻢ
زﻣﺎن ،اردوﻏﺎن ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ رود .در ﮔﺬﺷﺘﻪ،

ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎه
اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۰۹ﮐﺸﻮرﻫﺎی  ۱+ ۵ﺑﺎ
اﯾﺮان را در ﺑﺎره ﻣﺒﺎدﻟﻪ اوراﻧﯿﻮم ۳/۵
درﺟﻪ ﺑﺎ اوراﻧﯿﻮم  ۲۰درﺟﻪ را ،ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﮐﺮد اﯾﺮان اوراﻧﯿﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺑﮕﺮدد .ﺗﻮاﻓﻖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
 ۱+۵ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان،
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ژوﺋﻦ  ۲۰۰۹ﺷﺪ:
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را
ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ.
 zﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش روﯾﺘﺮ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ
دارد ﮐﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ
آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ دﯾﺪار ﻟﻮﻻ از
اﯾﺮان ،واﭘﺴﯿﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺑﺘﮑﺎر او ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .در ﻫﻤﺎن
زﻣﺎن ﻫﻴﻼريﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺑﻪ اﺣﻤﺪ داود اوﻗﻠﻮ،
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان ﻫﯿﭻ
ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ،ﻏﻨﯽ
ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ.
و آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ﮔﺰارش ﮔﻮﯾﺎﺗﺮی
را اﻧﺘﺸﺎر داد :واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺑﺘﮑﺎر ﺗﺮﮐﯿﻪ و
ﺑﺮزﯾﻞ ﺷﻮد :ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ از
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ در
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮزﯾﻞ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﺮان ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺗﻤﯽ
ﻣﺸﮑﻮﮐﺶ ﻣﺠﺎزات ﻧﺸﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﮑﻨﺪ .ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﺑﻪ وزﯾﺮ
ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﺮان در
ﻗﺒﻮل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﺮان ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
اﺗﻤﯿﺶ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺮان ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ
دﺳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺗﻤﯽ ﻣﺸﮑﻮک
ﺑﺮدارد.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﭘﯿﺎم ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ
ً
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮزﯾﻞ داده اﺳﺖ .او
ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ،
ﻫﻤﺮاه ﻟﻮﻻ ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮود .ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﺮان از ﺳﻔﺮ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮزﯾﻞ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ،در
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن
ﮐﻮﺷﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﺎﻧﺪن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 zﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی دﯾﺮوز اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ
ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﻣﺪودو و دﯾﮕﺮ ﺳﺮان
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ داﺋﻤﯽ ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ و آﻟﻤﺎن ،در ﺑﺎره ﺿﺮورت و
ﻓﻮرﯾﺖ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان،
اﯾﻦ ﻫﺪف را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ
ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن روﻧﺪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ
ﺑﮕﺮدد.
 zﺷﮕﻔﺖ آور اﯾﻦ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻧﯿﻮ
اﻣﺮﯾﮑﻦ ﻓﻮﻧﺪﯾﺸﻦ ،از ﭘﺎ در ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﻟﻮﻻ ،ﺑﺮ آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺎره دﯾﺪار
ﻟﻮﻻ از اﯾﺮان ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺳﻔﺮ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﻟﻮﻻ ﺑﻪ اﯾﺮان و
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺮج ﻣﯽ دﻫﺪ ﺧﻮد را
واﺳﻄﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی  ۱ + ۵و اﯾﺮان ﮐﻨﺪ،
ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ او و
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪن در ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺰرگ
دارد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﻟﻮﻻ وﻟﻮ از روی
ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ،در ﺑﺎره ﯾﮑﯽ از ﺗﻨﺸﻤﻨﺪ
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان،
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اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﺣﺎﻣﯽ دارد
و درﺑﯽ ﺑﺮ روی او .ﺑﺮای رﻫﺎ ﺷﺪن از
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺮوﯾﺶ ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ
در اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺮان در واﺷﻨﮕﺘﻦ ،اروﭘﺎ
و روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ و ژاﭘﻦ را ﺑﺎ آن
ﻣﻮاﻓﻖ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﮔﺸﻮدن درﺑﯽ ﺑﻪ روی اﯾﺮان،
اﺧﺘﻼل ﺟﺪی در ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران
اﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن،
ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎﻓﯽ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ
اﯾﺮان ،روﺑﺮو اﺳﺖ.
 zروﺑﺮت درﯾﻔﻮس ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ
در ﻧﯿﺸﻦ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اوﺑﺎﻣﺎ ﻟﻮﻻ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
 Wدر  ۱۴ﻣﻪ  ،۲۰۱۰ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻔﺮ ﻟﻮﻻ ﺑﻪ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
آن را »ﺳﻔﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺴﺖ«
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ:
 zﺑﺮ زﯾﻞ ،ﻏﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺷﺪن
اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻀﻮ داﺋﻤﯽ
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﮕﺮدد و در ﺻﺤﻨﻪ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻘﺶ ﺷﻮد .از اﯾﻦ
رو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪم در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ،
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﺑﺮای ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ
دارد.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ  15ﻛﺸﻮر ﻛﻪ

در ﺗﻬﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ،در واﻗﻊ اﺑﺘﻜﺎر
ﺑﺮزﻳﻞ و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻮد ﺑﻘﺼﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭼﻴﻦ و
ﺗﺼﺮف ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺎزاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ روي
ﭼﻴﻦ ﺑﺎز اﺳﺖ .وﻗﺘﻲ ﻟﻮﻻ ﻋﺎزم ﺗﻬﺮان ﺷﺪ،
اردوﻏﺎن از رﻓﺘﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻛﺮد .ﻋﻠﺖ ﻧﺮﻓﺘﻦ
اﻣﺘﻨﺎع ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﺮان از ﻗﺒﻮل راه ﺣﻞ
ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﻲ ﺑﻮد .او ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺎه
اﻳﺮان ﺑﺠﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و رﻓﺖ.

 zاﻣﺎ ﺳﻔﺮ ﻟﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻋﻤﺪه ﺑﻌﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد .او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﯽ
ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ رود .او ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری
از اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﺗﻤﺎم در ﻧﻈﺮ
ﻣﻬﻤﺎﻧﺪاران ﺧﻮد ،وارد ﺗﻬﺮان
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﺮب و روﺳﯿﻪ در ﺣﺎل ﺗﻬﯿﻪ آﻧﻨﺪ،
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .او ﺟﺎﻧﺒﺪار ﺣﻖ اﯾﺮان
ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦ آوری اﺗﻤﯽ اﺳﺖ .او
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ در
اﮐﺘﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﻣﺒﺎدﻟﻪ اوراﻧﯿﻮم ۳/۵
درﺟﻪ ﺑﺎ اوراﻧﯿﻮم  ۲۰درﺟﻪ( از ﺳﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻏﺮب ،اﯾﺮان
ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را دﻓﻦ ﮐﺮد وﻗﺘﯽ
در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ،اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮔﻔﺖ:
اﯾﺮان ﺧﻮد اوراﻧﯿﻮم را ﺗﺎ  ۲۰درﺟﻪ
ﻏﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺮاﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ
اﺳﺖ.
 zﻟﻮﻻ ادﻋﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون
رﻓﺖ از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ،راﻫﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه
اﺳﺖ او ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ »از
ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﮔﻔﺘﮕﻮ« ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
او از ﺗﻬﺮان اﻧﺘﻈﺎر »ﯾﮏ ژﺳﺖ« را
دارد ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ
اﺳﺖ .ﺳﻠﺴﻮ آﻣﻮرﯾﻮم ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ آن
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎب ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻏﺎﺋﯽ
اﯾﺮان ،داوری ﮐﻨﯿﻢ.
و ﻣﺸﮑﻞ درﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ
اﺳﺖ :رﯾﺸﻪ اﺧﺘﻼف ﻏﺮب ﺑﺎ ﺑﺮزﯾﻞ
در اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﺮب ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎم
ﺗﻮﺟﻪ را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻄﻮف »ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﻏﺎﺋﯽ « رژﯾﻢ اﯾﺮان ﮐﺮد .اروﭘﺎ و
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﺑﺮزﯾﻞ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در
ﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﻤﯽ ﺧﻮد ،ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ،
ﻓﺮاوان دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .دﻏﺪﻏﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺻﻠﯿﺶ ﺑﺪﺳﺖ آوردن زﻣﺎن

در ﺻﻔﺤﻪ 8

از 24ﻣﻪ ﺗﺎ  6ژوﺋﻦ 2010

ﺷﻤﺎره  750از 3ﺗﺎ  16ﺧﺮداد 1389
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ ﺳﺮي ﺧﻮد را
اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮزﻳﻞ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا
در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻨﻬﺪ و ﭼﻬﺮه آﺷﻨﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ،
وارد ﺑﺎزي اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻟﻮﻻ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺧﻼﻗﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ
او اﺳﺖ را در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺬارد،
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ را ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺪان اﻣﻴﺪ ﻧﺪاﺷﺖ.
 zﻫﺪف ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺑﺮزﻳﻞ
ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه
اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ،وارد ﺷﺪن در ﻗﻤﺎري ﺑﺎ
ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺧﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺑﺎﺧﺖ
ﺑﺮزﻳﻞ زﻳﺎد و ﺑﺮدش اﻧﺪك ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﺎ اﻳﺮان
ﻏﺮب را ﻧﮕﺮان و ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻋﻠﻦ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﻴﺎورد،
از آن ﺑﻴﻢ دارد ﻛﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﻟﻮﻻ،
ﭘﻴﺸﺎروي دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ دروغ و ﺗﺰوﻳﺮ،
رﻧﺪﮔﻲ از ﺳﺎده ﻟﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد.
ﺑﺘﺎزﮔﻲ ،ﻛﻮﺷﻨﺮ ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻟﻮﻻ ﺑﻪ راه ﺧﻄﺎ ﻣﻲ رود.
ﻟﻮﻻ از اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ آﺷﻔﺘﻪ و
ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ درس ﻧﺪﻫﻨﺪ.
ﺳﺎرﻛﻮزي ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﻧﺎﭼﺎر از ﺗﺪارك ﺷﺪ و ﻟﻮﻻ را از
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮد در ﻛﻮﺷﺶ او
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻛﺮد.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎ ﮐـﻪ رژﯾـﻢ ﺑـﻪ
ﭘـــﺎی ﻣـــﺮدم ﻧﻮﺷـــﺖ و
ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﻨﺪ و اﻣﺘﯿﺎزﻫـﺎ
ﮐﻪ ﻧﮕﺮﻓـﺖ و از دﺳـﺖ
رﻓﺘﻨﺪ:
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ و روﺳﻴﻪ،
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻔﺮ ﻟﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان،
ﻣﺸﻜﻞ اﺗﻤﻲ را ﺣﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و زﻳﺎن
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮاي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﺒﺎر
ﻣﻲ آورد .اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ،ﺣﺎﻛﻲ از
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻏﺮب ،ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺒﻨﺎي آن ارزﻳﺎﺑﻲ
دﻗﻴﻖ از وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ در آﻧﺴﺖ .ﭘﻴﺶ
از ﺳﻔﺮ ﻟﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ،ﺑﻨﻲ ﺻﺪر در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ رادﻳﻮ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ
داد ﭼﺮا رژﻳﻢ آﻣﺎده ﺳﺮ ﻛﺸﻴﺪن ﺟﺎم
زﻫﺮ در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﻲ اﺳﺖ.
در رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ  -ﻣﺎﻟﻲ،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ )ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ و (...اﻳﻨﻚ
ﺣﺎﻣﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .زﻳﺮا رژﻳﻢ
اداﻣﻪ ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ را ﺑﺴﻮد ﺧﻮد ﻧﻤﻲ
ﺑﻴﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻗﺼﺪش
ﺑﺪﺳﺖ آوردن زﻣﺎن اﺳﺖ ،اﻳﻦ زﻣﺎن را
ﺑﺮاي ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ از زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را در آن
زﻧﺪاﻧﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎ اﻳﻦ ﺟﺎ ،اﻳﻦ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎي ﻣﺮدم اﻳﺮان
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ را از دﺳﺖ داده
اﺳﺖ:
 zﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮدن اﻳﻨﻚ ﺑﻪ
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ در ازاي
آن 120 ،ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اوراﻧﻴﻮم  20درﺟﻪ
درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد .ﺑﺪون اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و
ﺑﺤﺮان ،اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖ
را از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺨﺮد.
 zﻃﻲ  8ﺳﺎل ﺑﺤﺮان و ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ و وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ و
ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ از
اﻳﺮان ﻓﺮار ﻛﺮدﻧﺪ و رژﻳﻢ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪ
دروازه ﻫﺎ را ﺑﺮ روي واردات ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ و
اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف
ﻣﺤﻮر ﻛﻨﺪ.
 zﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﻬﻨﮕﻲ
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻨﺰﻳﻦ از ﺧﺎرج و 77
درﺻﺪ اﻧﺮژي ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و
آﻧﭽﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﻲ
رود ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻳﺎﻓﺘﻦ
و ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪه )آﻓﺘﺎب و ﺑﺎد و

زﻧﺪاﻧﻲ در زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
آب و ﺣﺮارت زﻣﻴﻦ و ﻣﻮج درﻳﺎ( ﺑﻜﺎر
اﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻨﺪ.
 zﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ را
ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،راﻧﺖ ﺧﻮاري و
ﻓﺴﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺰرگ را »ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ«
ﻛﺮدﻧﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﻧﻴﻤﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﻣﻠﻲ ،راﻧﺖ ﺷﺪ و از ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎرج
ﺷﺪ .زﻳﺎن ﺑﺲ ﻋﻈﻴﻢ راﻧﺖ ﺧﻮاري ﺑﻪ
رﻗﻢ در ﻧﻤﻲ آﻳﺪ.
 zﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ را
ﺗﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﺴﻮي ﺗﻀﺎد
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﻮق دادﻧﺪ و در
زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ زﻧﺪاﻧﻴﺶ ﻛﺮدﻧﺪ.
 zﺑﺤﺮان و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ،
رژﻳﻢ را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻛﺮد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ
را اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﻛﺎﻫﺶ
دﻫﺪ.
 zﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﻣﺬاﻛﺮه ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺮان
ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
 zاﻳﺮان ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺸﻲ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ،
اﻳﻨﻚ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن ﺑﺮزﻳﻞ و ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ را وﺿﻊ
ﻧﻜﻨﺪ.
 zرژﻳﻢ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ روﺳﻴﻪ و
ﭼﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺑﺮزﻳﻞ و ...ﺑﺎج داده
اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎج ﺑﺪﻫﺪ.
 zﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﺮﻛﻮب در
داﺧﻞ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺮدن ﺟﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺗﻼف ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺮوي
ﻣﺤﺮﻛﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻮان اﺳﺖ.
ﺗﻠﻒ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺗﻠﻒ
ﻛﺮدن ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﭼﺮا
ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ دﻳﮕﺮ را اﻧﺴﺎن
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در رﺷﺪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد.
 zﺗﺨﺮﻳﺐ اﺳﻼم ،ﺣﺘﻲ »اﺳﻼم ﻓﻴﻀﻴﻪ«
و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻛﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي
ﻓﻜﺮي و اﺧﻼﻗﻲ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎ و
آﺳﻴﺒﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﺪاﻧﺤﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ
ﺑﺰرگ رﺷﺪ ﻛﺸﻮر ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.
 zوﻫﻨﻮز ﻣﺸﻜﻞ اﺗﻤﻲ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ﻫﻴﭻ
ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎي ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ و
راﻧﺖ ﺧﻮار ﺑﮕﺬارﻧﺪ راه ﺣﻞ ﺑﺠﻮﻳﺪ.
ﭼﻮن ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ،ﺧﺴﺮاﻧﻬﺎ و اﺗﻼﻓﻬﺎ
و ﺗﺨﺮﻳﺒﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 zﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ و ﻧﻴﺰ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان را رﻧﺠﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .و
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺸﺪ:

در  ۱۸ﻣﻪ  ،۲۰۱۰ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺠـــﺎزات اﯾـــﺮان ﺗﺴـــﻠﯿﻢ
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺪ:
 Wدر  18ﻣﻪ  ،2010ﻳﻚ روز ﺑﻌﺪ از
اﻣﻀﺎي ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﺮان ،ﻫﻴﻼري
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎزات اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻮراي
اﻣﻨﻴﺖ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ  5ﻋﻀﻮ داﺋﻤﻲ
)اﻣﺮﻳﻜﺎ و روﺳﻴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﭼﻴﻦ و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،را »ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ
ﻛﻮﺷﺸﻬﺎي ﺗﻬﺮان در روزﻫﺎي اﺧﻴﺮ
ﺑﺪﻫﻴﻢ« ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد .او ﺗﻮﻓﻘﻨﺎﻣﻪ
ﺗﻬﺮان و ﺑﺮزﻳﻞ و ﺗﺮﻛﻴﻪ را ﺗﻘﻼﺋﻲ ﺑﻘﺼﺪ
ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻛﺮد.
 zﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اي ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه
آن ﺑﻮده و  4ﻋﻀﻮ داﺋﻤﻲ ﺷﻮراي
اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 – 1اﻳﺮان ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺎرج از اﻳﺮان
در ﻳﻜﭽﻨﺪ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري از ﻣﻌﺎدن اوراﻧﻴﻮم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬاري ﻛﻨﺪ.

8

 -2ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
آﺑﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 – 3ﻓﺮوش  8ﻧﻮع اﺳﻠﺤﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻣﻮﺷﻚ و ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ
ﺷﻮد.
 – 4اﺟﺎزه ﺑﺎزرﺳﻲ از ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﺎي
ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻳﺮان و ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ از
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﻌﺐ در ﺧﺎرج از اﻳﺮان.
 – 5ﺳﭙﺎه در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد
ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
 zﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ را ﻣﻮﺟﻪ ﻣﻲ داﻧﺪ زﻳﺮا،
در ﭘﻲ اﻣﻀﺎي ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ،اﻳﺮان اﻋﻼم
ﻛﺮده اﺳﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم ﺗﺎ 20
درﺟﻪ را اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ .او ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ:
وﻗﺘﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺳﺖ ،ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي
اوراﻧﻴﻮم ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﭼﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻧﻴﺰ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﻴﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراي
اﻣﻨﻴﺖ را ﻣﻮﺟﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎوﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺗﻮﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﺮان را ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان از
ﺳﻮي رژﻳﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد:

ﻃﺒﻴﻌﺘﻲ ﻛﻪ وﻳﺮان ﻣﻲ
ﺷــﻮد و ﺛــﺮوت ﻧﻔﺘــﻲ
ﻛﻪ ﺑﺮﺑـﺎد ﻣـﻲ رود و
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻼﺷﻲ ﻛـﻪ
در ﺑﻨﺪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ اﺳﺖ:
٭اﯾﺮاﻧﯿﺎن ذﺧﯿﺮه ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ
آﺑﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ را  ۳۰ﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ.
 Wدر  24اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ،89ﻣﻬﺮ ﻧﻴﻮز ﺧﺒﺮ
داده اﺳﺖ :ﻣﺤﻤﺪ دروﻳﺶ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ
ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ
ﻛﺸﻮر ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﺑﻲ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در
ﻃﻮل  30ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ذﺧﻴﺮه آب ﺳﻔﺮه ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در
ﻫﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺖ  15ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺢ آب ﺳﻔﺮه
ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﻳﺮان را ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺮدن
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در ﻛﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري
ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.
وي ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ در
ﻣﻮرد ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ آب
از ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﮔﻔﺖ :ﺧﻄﺮ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﺎ ﺷﺪت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و دﺳﺖ
ﻣﺘﺠﺎوزان را ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ
و ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ ،ﺟﻨﮕﻠﻲ
و ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺬارد .ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ﻛﻮﺑﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از
ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎي ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل
آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ

ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﻣﺠﻠﺲ از درون ﺣﻮزه ﻫﺎي
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻲ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ زﻳﺎﻧﺒﺎر آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ.
ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ آب ﺳﻔﺮه ﻫﺎي
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻫﺸﺪار داده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ
در 15ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ
ﺣﺪاﻛﺜﺮي ،ﻋﻤﻖ ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﺳﻔﺮه
ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ از  50ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  300ﻣﺘﺮ
رﺳﻴﺪه و ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :اﻳﺮان از ﻗﺮار ،در

ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،از ﺑﻘﻴﺖ
ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

٭ »ﺷﺸﻤﯿﻦ اﻧﻘﺮاض ﺑﺰرگ در
راه اﺳﺖ«:
 Wﺑﻪ ﮔﺰارش دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ ) 14ﻣﻪ (2010
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﮔﺰارﺷﻲ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از اﻫﺪاف ﻣﻘﺮر ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ
ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
اﻗﺪاﻣﻲ ﻗﺎﻃﻊ و ﻋﺎﺟﻞ دﺳﺖ زد ،و اﮔﺮ
ﻧﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﺸﻤﻴﻦ اﻧﻘﺮاض ﺑﺰرگ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان "دورﻧﻤﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ"
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ
ﺟﻬﺎن از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ روﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﻨﻮع
زﻳﺴﺘﻲ در ﺳﺎل  2010ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﺰارش در ﺗﺸﺮﻳﺢ وﺿﻌﻴﺖ
ﮔﻮﻳﺎ
ﺟﻬﺎن
زﻳﺴﺖﺑﻮمﻫﺎي
ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻛﻪ
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺎن را ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ
ﻛﺮده ﮔﺰارﺷﻲ  100ﺻﻔﺤﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود  500ﻣﻘﺎﻟﻪ و  120ﮔﺰارش
دوﻟﺘﻲ ،آﻣﺎرﻫﺎي ﺑﻪروز ﺷﺪه و
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﮔﺰارش "دورﻧﻤﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ
ﺟﻬﺎﻧﻲ" ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از  21ﻫﺪﻓﻲ ﻛﻪ  8ﺳﺎل
ﭘﻴﺶ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ از
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺎن ﻣﻘﺮر ﻛﺮد
دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻪ  8ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﻧﺪ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ،
ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺎﻻبﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮداﺑﻲ و
ﺻﺨﺮهﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ.

» zﺷﺸﻤﻴﻦ اﻧﻘﺮاض ﺑﺰرگ در ﭘﻴﺶ
اﺳﺖ«:
ﺗﻮﻣﺎس ﻻوﺟﻮي ،ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﺗﻨﻮع
زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
»آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﻴﻢ،
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ از ﺷﺸﻤﻴﻦ اﻧﻘﺮاض
ﺑﺰرگ در ﺗﺎرﻳﺦ زﻣﻴﻦ«.
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ اﻧﻘﺮاض ﺑﺰرگ در ﺗﺎرﻳﺦ
زﻣﻴﻦ  65ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ
رﻓﺘﻦ داﻳﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ و ﺑﺴﻴﺎري ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي
دﻳﮕﺮ رخ داد.
ﻻوﺟﻮي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي
ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻌﻠﻲ ﺟﻬﺎن »ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر« ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

»ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ« ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ.
ﭘﺎول ﻟﻴﺪﻟﻲ ،از داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﻳﺲ ﺟﻨﻮﺑﻲ،
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ »اﻧﻘﺮاضﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺠﻲ
ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ زﻳﺎنﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد
ﺧﺎﻧﻤﺎنﺑﺮاﻧﺪاز« ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻘﻴﺪهي او ،اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺧﺎﻣﺖ
اوﺿﺎع را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺑﺮآوردﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﺴﺖﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﺎي ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻳﻲ
)ﺑﺎراﻧﻲ( آﻣﺎزون ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻨﮕﻞزداﻳﻲ ،آﺗﺶ زدن
ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪي ﻟﻴﺪﻟﻲ ،ﻫﺮ
ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ
اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻛﺎﻣﻞ
ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ.

»zﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎبﭘﺬﻳﺮﻧﺪ«:
ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ »ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﭘﻴﺶ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ« و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺑﻮدي
ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﺟﺘﻨﺎبﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻮﻣﺎس ﻻوﺟﻮي ،از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ
ﮔﺰارش ،ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻲﺗﻮان
از اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﻲ
ﻧﺎم ﺑﺮد .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪهي اﻧﺮژي ﺷﻮﻧﺪ،
ﻧﺎﺑﻮدي ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﻴﻦﻫﺎي آن زﻳﺮ ﻛﺸﺖ
ﻣﻮادي ﺑﺮوﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺷﻮد از آﻧﻬﺎ
ﺳﻮﺧﺖ زﻳﺴﺘﻲ )ﺑﻴﻮ دﻳﺰل( ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮد.
ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺟﻠﻮي اﻳﻦ
روﻧﺪ را ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎه ﺑﺮاي
ﺗﻬﻴﻪي ﺑﻴﻮ دﻳﺰل ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﻮد.
ﻻوﺟﻮي ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺟﺪي در
ﺳﻴﺎﺳﺖ زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و
ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ،ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎﻳﺪ در
ﺻﺪر اﻫﺪاف ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎي زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .ﻻوﺟﻮي ﻳﺎدآور ﻣﻲﺷﻮد
ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮز ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺣﺮارت ﻛﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﻛﭙﻨﻬﺎگ ﺑﺮ آن
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و در ﺻﻮرﺗﻲ
ﻛﻪ دﻣﺎي ﻛﺮهي زﻣﻴﻦ  2درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻳﺎﺑﺪ ﺻﺨﺮهﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ از ﺑﻴﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
ﻗﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰارش "دورﻧﻤﺎي
ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ" در ﻣﺎه اﻛﺘﺒﺮ در
ﻧﺸﺴﺖ "ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ" ﻧﺎﮔﻮﻳﺎ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
آﺧﻴﻢ اﺷﺘﺎﻳﻨﺮ ،رﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﻣﺤﻴﻂ
زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ
در ﻛﻨﺎر ﺷﻮراي آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ،
ﺷﻮراي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﻧﻴﺰ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮد .او ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ،اﻳﻦ اﻗﺪام
در
ﻛﻪ
ﻣﻲﺷﻮد
ﻣﻮﺟﺐ
ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻔﻆ
ﺗﻨﻮعزﻳﺴﺘﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺑﺎور
او ،اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران دﻳﮕﺮ
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﻣﻌﺬرت ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ،
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺳﺮ و ﻛﺎر ﻧﺪارﻳﻢ ،ﻋﻠﻢ ﺑﺮاي ﻣﺎ
ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ!

٭ ﺷﺮﮐﺖﻧﻔﺘﯽ و ﻏﯿـﺮ ﻧﻔﺘـﯽ ﮐـﻪ
رواﺑﻂ ﺧـﻮد ﺑـﺎ اﯾـﺮان را ﻗﻄـﻊ
ﮐﺮدﻧﺪ:
 Wدر  24اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ،89ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﻴﻮز،
ﮔﺰارش روﻳﺘﺮ را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ:
ﺧﺒﺮﮔﺰاري روﻳﺘﺮ در ﺧﺒﺮي ﻣﺪﻋﻲ
ﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ زﻳﺎدي ﺗﺎﻛﻨﻮن
زﻳﺮ ﺑﺎر ﻓﺸﺎر آﻣﺮﻳﻜﺎ رﻓﺘﻪ و اﻗﺪام ﺑﻪ
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ﺷﻤﺎره  750از 3ﺗﺎ  16ﺧﺮداد 1389
ﻗﻄﻊ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﺑﺎ اﻳﺮان
ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش روﻳﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد در اﻳﺮان را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -1ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﻧﻲ در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
از ﻫﻤﻜﺎري در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ
دارﺧﻮﻳﻦ ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي ﻛﺮد .ﺷﺮﻛﺖ
اﻧﻲ ﺑﺮاي آن ﻛﻪ از ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮد ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ در ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ
آورﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ اﻋﻼم ﻛﺮد
از اداﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻮد ﺑﺎ اﻳﺮان دﺳﺖ
ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ اﻧﻲ از
ﺳﺎل ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ در
اﻳﺮان ﺣﻀﻮر دارد.
 -2ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺗﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ اﻋﻼم
ﻛﺮده اﺳﺖ اﮔﺮ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ
اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺒﻴﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻨﺰﻳﻦ اﻳﺮان ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻛﻨﺪ ﻓﺮوش ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را رﺋﻴﺲ
اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺗﺎل در ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ
آورﻳﻞ اﻋﻼم ﻛﺮده ﺑﻮد.
 -3ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻮك اوﻳﻞ روﺳﻴﻪ ﻧﻴﺰ
ﻓﺮوش ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ روﺳﻴﻪ در روز ﻫﻔﺘﻢ آورﻳﻞ
اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ.
 -4ﺷﺮﻛﺖ روﻳﺎل داچ ﺷﻞ ﻧﻴﺰ در ﻣﺎه
ﻣﺎرس ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده ﺑﻮد.
ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻮك اوﻳﻞ روﺳﻴﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻴﻦ
دوﻳﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ
ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﺮد.
 -5ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮوﻧﺎس ﻣﺎﻟﺰي ﻧﻴﺰ ﻓﺮوش
ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻳﻚ ﺳﺨﻨﮕﻮي اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در روز
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ آورﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﻋﻼم
ﻛﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮوﻧﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎر در
ﭼﻬﺎرم ﻳﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎرس ﻳﻚ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ارﺳﺎل ﻛﺮده ﺑﻮد.
 -6ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزي داﻳﻤﻠﺮ
آﻟﻤﺎن ﻧﻴﺰ در ﭼﻬﺎردﻫﻢ آورﻳﻞ اﻋﻼم
ﻛﺮد در ﻧﻈﺮ دارد ﺳﻲ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم
ﺧﻮد را در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدرو ﺳﺎزي
در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺻﺪور
ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻮاري و ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺑﻪ اﻳﺮان
را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ.
 -7دو ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻴﺦ ري و آﻟﻴﺎﻧﺲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎري
ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﺮان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ.
 -8ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﻨﺪ
رﻳﻼﻳﻨﺲ
ﺷﺮﻛﺖ
ﻳﻌﻨﻲ
اﻳﻨﺪاﺳﺘﺮﻳﺰﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از
اﻳﺮان را ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ دو ﻫﺰار و ده
ﻣﻴﻼدي ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
 -9ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻴﮕﻮرا و ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻔﺘﻲ وﻳﺘﻮل ﻧﻴﺰ ﻓﺮوش ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﺮان
را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 -10ﺷﺮﻛﺖ اﻳﻨﮕﺮﺳﻮل راﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻫﻮا و
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮد ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺨﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺖ اﻋﻼم
ﻛﺮد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد
اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
 -11ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻔﺘﻲ اﺳﻤﻴﺖ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل ﻧﻴﺰ در اول ﻣﺎه ﻣﺎرس اﻋﻼم
ﻛﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل و ﺟﺪي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد در اﻳﺮان
اﺳﺖ .
 -12ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺖ در روز اول
ﻣﺎرس اﻋﻼم ﻛﺮد در ﺻﺪد اﺳﺖ ﻛﻪ
رواﺑﻂ ﻛﺎري ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﺮان ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ
اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻋﻼم ﻛﺮد ﺑﻪ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎي ﺧﻮد در ﺧﺎرج از اﻣﺮﻳﻜﺎ دﺳﺘﻮر
داده اﺳﺖ از ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ
دﻻﻻن ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ
ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ
ﺧﻮدداري ﻛﻨﻨﺪ.

زﻧﺪاﻧﻲ در زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
 -13ﺷﺮﻛﺖ آﻟﻤﺎﻧﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﻧﻴﺰ در ﻣﺎه
ژاﻧﻮﻳﻪ اﻋﻼم ﻛﺮد ﺳﻔﺎرش دﻳﮕﺮي را از
ﺳﻮي اﻳﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
 -14ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻠﻨﻜﻮر ﻧﻴﺰ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل
دو ﻫﺰار و ﻧﻪ ﻣﻴﻼدي ﻓﺮوش ﺑﻨﺰﻳﻦ را
ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮد.
 -15ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻧﺘﺴﻤﻦ ﻛﺮاپ ﻛﻪ ﻳﻚ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
اﺳﺖ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﻳﻪ اﻋﻼم ﻛﺮد ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد را از
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻃﺮف ﻫﺎي ﺛﺎﻟﺚ
در اﻳﺮان ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -16ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻲ ﭘﻲ ام ﺟﻲ و
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮاﻳﺲ واﺗﺮ ﻫﺎوس ﻛﻮﭘﺮز اﻧﺪ
ارﻧﺴﺖ ﻧﻴﺰ اﻋﻼم ﻛﺮده اﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ
راﺑﻄﻪ ﺗﺠﺎري ﺑﺎ اﻳﺮان ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

٭ اﯾﺮان در ﻓـﺮوش ﻧﻔـﺖ ﺧـﻮد
ﺑﺎﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو اﺳﺖ:
 Wدر  13ﻣﻪ  ،2010دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ ﮔﺰارش
ﻛﺮده اﺳﺖ :ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ،
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻧﻔﺖ اﻳﺮان
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در
ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺧﺮﻳﺪار ﺑﺮاي ﻧﻔﺖ ﺧﻮد
ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﺪاﻛﻨﺪ .از ﺷﻤﺎر ﺧﺮﻳﺪاران
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و اﻳﺮان ﻧﻔﺖ ﻣﺎزاد را در
ﻛﺸﺘﻲﻫﺎي ﻧﻔﺖﻛﺶ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدهاﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
اﻧﺮژي ) ،(IEAاز اواﺧﺮ ﻣﺎه ﻣﺎرس
)اواﻳﻞ ﻓﺮوردﻳﻦ( ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻣﺎه ﻣﻪ
)اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ( ﺷﻤﺎر ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎي
ﺷﻨﺎور اﻳﺮان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ
ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎ  30ﺗﺎ  38ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ را
در ﺧﻮد ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ،در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ،
ذﺧﻴﺮه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از  65ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﻪ 81
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

zﮐﯿﻔﯿــﺖ ﭘــﺎﺋﯿﻦ و ﻗﯿﻤــﺖ ﺑــﺎﻻی
ﻧﻔﺖ اﯾﺮان:
در ﻳﻚ ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آژاﻧﺲ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي ﻛﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ )12
ﻣﻪ  22 /اردﻳﺒﻬﺸﺖ( اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ،آﻣﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻳﺮان
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ در ﺑﺎزار ﺑﻪ
ﻛﺮﺳﻲ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ،ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ اﻳﺮان در
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ.
روزﻧﺎﻣﻪ "ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺸﻴﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ آﻟﻤﺎن"
ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﻔﺖ
اﻳﺮان ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﻮد را ﻓﺴﺦ
ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺟﺰو ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﺧﺮﻳﺪاران ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﺪ،
از ﻣﻴﺰان واردات ﻧﻔﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻮد
ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﺮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮد .ﺑﺴﻴﺎري از
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﻪ
ارﺳﺎل ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺧﺎﺗﻤﻪ دادهاﻧﺪ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺷﻞ ،وﻳﺘﻮل،
ﺗﺮاﻓﻴﮕﻮرا ،رﻳﻼﻳﻨﺲ ،ﻻكاوﻳﻞ و
ﮔﻠﻦﻛﻮر .در ﻋﻮض ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﭼﻴﻦ )(CNPC
و ﺳﻴﻨﻮﭘﻚ ﻣﻲﻛﻮﺷﻨﺪ ﺧﻼء ارﺳﺎل
ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﺮان را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
اﻧﺮژي» ،ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﻳﺮان ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﻴﺎري
ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ؛ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﺘﻮرم
ﺷﺪن اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ رو ﺑﻪ رو اﺳﺖ«.

 zﻋﺪم ﺗﻮازن در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ:
از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان ِ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی
ﻧﻔﺖ ،ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از
ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲرود ،ﺣﺎﻛﻲ از اﺷﺒﺎع
ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن
اوﭘﻚ در آورﻳﻞ ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﻴﺶ از
 20/ 03ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ در روز
اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻴﺰان 40
ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ ﺑﻴﺶ از ﻣﺎه ﭘﻴﺶ از آن
اﺳﺖ .اﻳﺮان  70ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺧﻮد اﻓﺰوده و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  3/ 75ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺑﺸﻜﻪ در روز رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ در
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ .در
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ در روزﻫﺎي
ﻛﺎري ﻫﻔﺘﻪ ،روزاﻧﻪ  15/ 1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ
ﺑﻨﺰﻳﻦ ،ﻛﺮوزﻳﻦ و دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﮔﺰارش "ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ ﻛﺎﭘﻴﺘﺎل" در ﻣﺎه
آورﻳﻞ ﺳﺎل ﺟﺎري اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد از ﺳﺎل 2003
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎرﻫﺎي وزارت
اﻧﺮژي آﻣﺮﻳﻜﺎ ،در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺣﺪود 9
 1/درﺻﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺑﻨﺰﻳﻦ اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺑﻪ  362/ 5ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺑﺸﻜﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در
روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮد در اﻳﻦ
ﻓﺼﻞ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

٭ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ
ﺗـــﺮ از  ۶۵دﻻر ﻗﯿﻤـــﺖ ﺗﻌﯿـــﯿﻦ
ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۸۹رﺳﯿﺪ:
 Wﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮ آﻧﻼﻳﻦ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ زﻳﺮ
 72دﻻر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻓﻌﻠﻲ ،ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ اوﭘﻚ  ۵ﺗﺎ
 7دﻻر ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ  WTIاﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ اوﭘﻚ ﺑﻴﻦ ۶۵
ﺗﺎ  67دﻻر ﺑﻔﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ .
و اﻣﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ  2ﺗﺎ 3
دﻻر ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ اوﭘﻚ اﺳﺖ.
ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺑﻴﻦ  62ﺗﺎ 64
دﻻر ﺑﻔﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ.
و اﻣﺴﺎل ،ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻛﺶ و ﻗﻮس ﻫﺎي
ﻓﺮاوان ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ
رﺳﻴﺪ ،ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ
 65دﻻر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.
وزﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﻧﻴﺰ در دﻓﺎع از ﻗﻴﻤﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺣﻜﻮﻣﺖ ،در ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ
از  75دﻻر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎ
ﭘﺎﻓﺸﺎري ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن را
ﻣﺠﺎب ﻛﺮد.

٭اﯾـــﺮان در ﺑﻬـــﺮه ﺑـــﺮداری از
ﺣــــﻮزه ﻫــــﺎی ﻧﻔــــﺖ و ﮔــــﺎز
ﻣﺸــﺘﺮک ،از ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪ ﻫــﺎ ﻋﻘــﺐ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ:
 Wدر  21اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ،89اﻳﻠﻨﺎ ﮔﺰارش
ﻛﺮده اﺳﺖ :زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن
اﻳﺮان در ﺑﺮداﺷﺖ از ﺣﻮزهﻫﺎي
ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺧﻮد ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺳﻴﺪ
ﻋﻤﺎد ﺣﺴﻴﻨﻲ ﮔﻔﺖ ،ﺳﺨﻨﮕﻮي
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻧﺮژي ﻣﺠﻠﺲ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم
ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاري

اﻳﻠﻨﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺟﻠﺴﻪاي ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻨﻲ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻧﻴﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و وزﻳﺮ ﻧﻔﺖ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺑﺤﺮانﻫﺎي
ﻓﻌﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻧﺮژي ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺰارﺷﻲ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ اﻳﻦ
ﺻﻨﻌﺖ اراﺋﻪ ﻛﺮد .ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺎ در ﺣﻮزه
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري اﺳﺖ
و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺧﻮد دﺳﺖ
ﻳﺎﺑﻴﻢ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ﻛﺸﻮر اﻣﺮي ﻧﺸﺪﻧﻲ اﺳﺖ،ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﻣﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ داﺧﻠﻲ دل
ﺧﻮش ﻛﺮدهاﻳﻢ و ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮاي
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺎرﺟﻲﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ ﭼﺮا
ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﺸﺎن
اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﻮﻟﻲ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در
ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺎز از ﺣﻮزه ﻣﺸﺘﺮك ﭘﺎرس
ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﻗﻄﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهاﻳﻢ و زﻧﮓ
ﺧﻄﺮ در ﻣﻮرد ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن از ﻋﺮاق
ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ از ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك
ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪه
اﺳﺖ.
در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮاق 7
ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﻔﺘﻲ دﻧﻴﺎ در ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ اﻳﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
دارﻧﺪ و در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ روزاﻧﻪ اﻳﻦ
ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ  12ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺘﺮك
ﮔﺎزي و ﻧﻔﺘﻲ را ﺑﺎ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻧﺠﺎم
ﻣﻲدﻫﻨﺪ اداﻣﻪ داده اﺳﺖ :اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
در اﻋﻤﺎق ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﺘﺮي زﻣﻴﻦ
اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺨﺎزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام
ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﺮ ﻛﺸﻮري
ﻛﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از
ﻣﺨﺎزن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻓﺮﺻﺖ
ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺨﺎزن
ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺪارﻳﻢ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از اﻳﻦ
ﻣﺨﺎزن ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ده ﺳﺎل از اﻳﻦ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﻴﻢ.

٭ رﺗﺒﻪﻛﺴــﺐ وﻛــﺎر اﻳــﺮان ۱۴۳
از ﻣﻴﺎن  ۱۸۰ﻛﺸﻮر اﺳﺖ
Wدر  22اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ،89ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﻳﻠﻨﺎ ،اﻳﺮان از ﻟﺤﺎظ رﺗﺒﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
رﺗﺒﻪ  143از  180اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺑﺎره،
ﻣﺴﻌﻮدﻛﺎراﻧﺪﻳﺶ ،ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﻛﺸﺎورزي درﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﻳﻠﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ از
ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﻛﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻮوﻻن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .او ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎد از ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﻴﺮ درﻛﺸﻮر
ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن،
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ :ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﺑﺨﺶ
ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻴﻜﺎري 80
ﻫﺰار ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي
درﻛﺸﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :دوﻟﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎر در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻮوﻻن
ﻣﻴﺎﻧﻲ دوﻟﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ
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ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺧﻴﻠﻲ از
ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻤﺘﺮ ازﻛﺸﻮر ﻣﺎ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در زﻣﻴﻨﻪ
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﻻزﻣﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ درﻛﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ.

٭ ﻧﺮخ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﮑـﺎری در ﺳـﺎل
ﮔﺬﺷــﺘﻪ ۱/۵ ،درﺻــﺪ اﻓــﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘــــﻪ و  ۱۱/۹درﺻــــﺪ ﺷــــﺪه
اﺳﺖ:
 Wﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺴﻨﺎ ،ﻣﻌﺎون ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل وزﻳﺮ ﻛﺎر و اﻣﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﻳﺴﻨﺎ ،ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻼم ﺷﺪه از
ﺳﻮي ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ،ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ) (1388ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻛﺸﻮر
 11.9درﺻﺪ ﺑﻮد.
ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري ﺑﻬﺎر ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ  11.1درﺻﺪ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﮔﺬﺷﺘﻪ  11.3درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮ
اﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ  13.9درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ از آن  2.6درﺻﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

zﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧـﺮخ ارز و
ﺗﻮرم اﻳﺠﺎد آﺷﻔﺘﮕﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻧﺮخ ارز :
اﻳﺮان اﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده
اﺳﺖ :ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز ،ﺻﺎدرات اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﺑﺪ
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ
ﻳﺎﺑﺪ ،اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ و
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ آورده اﺳﺖ:
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻧﺮخ ارز ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از اﻳﻦ ﻛﺎر را
در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ،
آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم
ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ ارز ﻳﺎ
ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ارزﻫﺎي
ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي
ﻓﻌﺎﻻن و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻲ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮي
از ﻃﺮف ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻳﺎ اﻓﺮاد ذﻳﻨﻔﻊ ،اﻳﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع روز رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺣﻮزه
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد و اﻏﻠﺐ در اﻧﺘﻬﺎ
ﺑﺪون ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ رﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد .در
واﻗﻊ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش
ﭘﻮل ﻣﻠﻲ در ﻛﻨﺎر ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻴﻖ و
ﺳﺎﺧﺘﺎري اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ
ﻣﺆﻟﻔﻪ ،ﺻﺎﺣﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺘﻮان از ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راهﺣﻠﻲ ﺣﺘﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ
ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎد ﻛﺮد.
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻠﻴﻠﻲ ،ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و
ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﻲ را در
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ داده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻧﺮخ
ارز ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
از اﻳﻦ ﻛﺎر را در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ،آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در اﻳﻦ
ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺷﻤﺎره  750از 3ﺗﺎ  16ﺧﺮداد 1389
٭ در ﻗﺎﻟـــــﺐ ﺗـــــﺬﻛﺮي اﻓﺸـــــﺎ
ﺷــﺪ:ﻋــﺪم اﺑــﻼغ ﺑﻮدﺟــﻪ ۸۹
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ از ﺳـﻮي
دوﻟﺖ:
 Wدر  26اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ،89ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﻳﻠﻨﺎ ،ﺑﺎ آﻧﻜﻪ دو ﻣﺎه از ﺳﺎل ﻣﻲﮔﺬرد،
ﻫﻨﻮز ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻨﺨﻮاه در اﺧﺘﻴﺎر
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اداﻣﻪ
اﻳﻦ روﻧﺪ ،اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎي
ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
از ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺘﺎد
ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻛﺮد و
ﺧﻮاﻫﺎن رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ از ﺳﻮي
دوﻟﺖ ﺷﺪ.
ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎدري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﻴﺮاز در ﺟﻠﺴﻪ
ﻋﻠﻨﻲ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  5ﻣﺎده 33
آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﻲ ﻣﺠﻠﺲ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ دو ﻣﺎه از ﺳﺎل ﻣﻲﮔﺬرد؛ اﻣﺎ
ﻇﺎﻫﺮا ﻫﻨﻮز ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺑﻼغ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮاي دوﻟﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
 89ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎي آن
از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﻣﻀﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .روال
ﻣﻌﻤﻮل در ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪاي ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮد ﺑﺮاي
ﻃﺮحﻫﺎي و ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺒﻠﻐﻲ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﺨﻮاه اﺧﺘﺼﺎص داده
ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﻲ اﻣﺴﺎل ﭼﻨﻴﻦ
اﻗﺪاﻣﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻳﻦ روﻧﺪ
اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،در اﻧﺠﺎم ﻃﺮحﻫﺎ و
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ وﻗﻔﻪاي ﺧﻮاﻫﻴﻢ
داﺷﺖ .ﻟﺬا ازدوﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :وﻗﺘﻲ دوﻣﺎه از ﺳﺎل ﻣﻲ

ﮔﺬرد و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻮدﺟﻪ را اﺑﻼغ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
ﻳﻌﻨﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺶ از آﻧﻜﻪ
ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ،ﺧﺮاب اﺳﺖ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ،
دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﺎراﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ،ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ
ﻣﺎﻟﻴﺎت از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ اﺳﺖ را ﻧﺪارد.
ﺑﻮدﺟﻪ اش از ﻧﻔﺖ و ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و
ﺧﺎرﺟﻲ و ﻛﺴﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ
و از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎ ﮔﺬران
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي در
ﺟﻬﺎن و ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ از
اﻳﺮان و ﺗﻦ ﻧﺪادن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن
از راﻧﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ،دوﻟﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ در
ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ.

٭ﻃﺒــﻖ آﻣــﺎر ﻣﻨﺘﺸــﺮه از ﺑﺎﻧــﮏ
ﻣﺮﮐـﺰي :از ﻫـﺮ  ۱۰ﭼـﮏ ﻳﮑـﻲ
ﺑﺮﮔﺸــــﺖ ﻣــــﻲ ﺧــــﻮرد ﻣﺒﻠــــﻎ
ﭼﮑﻬــﺎی ﺑﺮﮔﺸــﺘﯽ  ۲۳ﻣﯿﻠﯿــﺎرد
دﻻر اﺳﺖ:
 Wدر  18اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ،89ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ :رﻛﻮرد ﭼﻚ ﻫﺎي
ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ در ﺳﺎل  88ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
در ﺳﺎل  ، 88ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  5/9ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺑﺮگ ﭼﻚ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮرده ﻛﻪ ارزش
اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺎدل  23ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد
 7/10درﺻﺪ از ﻛﻞ ﭼﻚ ﻫﺎي ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ ارزش ﻣﻌﺎدل  5درﺻﺪ
ﻛﻞ ارزش اﺳﻨﺎد ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺧﻮرده اﺳﺖ .اﻳﻦ ارﻗﺎم ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ارزش و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻃﻲ ﻳﻚ دﻫﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ

زﻧﺪاﻧﻲ در زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
در ﺳﺎل  88ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزش ﻫﺮ ﭼﻚ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮرده ﻣﻌﺎدل  4ﻣﻴﻠﻴﻮن و
600ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  87ﻣﻌﺪل  8.6درﺻﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

٭ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾـﺮان را ﻣـﺘﻬﻢ
ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﮐﺮد:
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ اﺟﻼس ﺑﻬﺎره
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل در ۱۸
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۸۸در ﻫﻔﺘﻪ اول ﻣﺎه ﻣﻪ
ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،اﯾﺮان ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﻪ ﭘﻮل ﺷﻮﺋﯽ ﺷﺪ.

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ در درون و
ﺑﻴﺮون از ﻣﺮزﻫﺎ ،ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺤﺮان و ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﻓﻘﺮ اﺳﺖ ،در ﻳﺪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ
اﺳﺖ:

ﻓﻬﺮﺳــــﺖ اﺳــــﺎﻣﻲ
اﻋﻀﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﻛـﻪ از
رﻫﮕـــﺬر اﺳـــﺘﺒﺪاد
ﻣﻼﺗﺎرﻳــﺎ ،از اﻧﻘــﻼب
ﺑــﺪﻳﻦ ﺳــﻮ ،ﺗﺸــﻜﻴﻞ
ﺷﺪه اﻧﺪ – : 6
سائلی – عليرضا – مشاور جوان و رئيس
سازمان رفاه گستر.
ساجد نيا – -سردار سپاه  -جانشين
فرماندھی تھران بزرگ.
سازور – حسين – سردار سپاه – از حمله
کنندگان به مردم در خيابانھای تھران و از
جمله مداحان اين باند سرکوب ھای
خيابانی می باشد  .ايشان زمانی در
حفاظت صدا و سيمای نظام واليت در کنار
غفور درجزی قرار داشت.
ساداتی – اکبر – از نيروھای جاسوسی
در خارج از کشور وابسته به باند امنيتی
– اطالعاتی.
ساداتی – زندانبان زن زندان اوين.
ساداتيان – رييس دفتر ھاشمی رفسنجانی
– در حال حاضر مشغول به تھيه فيلم می
باشد.
ساروز – حاج محمود  -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت  .سردار
سپاه و عضو باند امنيتی و از مسئوالن
حراست و حفاظت صدا و سيما است.
سازگارا – محسن – از فرماندھان سپاه و
از نيروھای امنيتی در سالھای ابتدای
انقالب  -معاون بھزاد نبوی بود پس از
مخالفت با خامنه ای و زندانی شدن و
سپس آزاد گشتن از زندان رژيم واليت،
در سال  ٢٠٠٣به خارج از کشور آمد و
ابتدا به انگليس برای معالجه و پس از آن
به امريکا رھسپار که به عنوان "مدير
مرکز مطالعات ايران معاصر" در
واشنگتن زندگی می کند و خود را از
حاميان موسوی و جنبش سبز در مبارزه
با رژيم ميداند.
ساسانی – فرشته – معاون بانوان وزارت
کشور در زمان پور محمدی – قائم مقام
او ھمسر ذوالقدر می باشد .
ساعدی  -معاون مدير کل دفتر امور بين
المللی قوه قضاييه.

ساالرکيا – محمود – معاون سعيد
مرتضوی در دادستانی تھران .وی شاگرد
خياطی بود.
سبحانی – جعفر – از علمای وابسته به
نظام واليت – آيت ﷲ.
ستار پور – بھنام  -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
ستاری – سعيد – معاون کميته امداد امام
خمينی – از اعضای باند اقتصادی نظام
واليت مافياھا.
ستوده – از نيروھای وابسته به باند
رسانه ای نظام واليت – حجت االسالم.
سجادی – کمال – سخنگوی جبھه پيروان
خط امام و رھبری  -از اعضای وابسته به
باند سرکوب ھای خيابانی و سياسی نظام
واليت مافياھا.
سخی – علی – از نيروھای وابسته به
نظام واليت.
سراج – ناصر -رييس کيفری استان
تھران.
سرافراز -محمود – از بخش رسانه ای
وزارت اطالعات.
سربخش – عليرضا – از باند سرکوب
ھای خيابانی.
سرحدی زاده – ابوالقاسم  -نماينده سوم
– وزيرکار و از مسئوالن سازمان زندانھا
و از نيروھای اطالعاتی قضايی در دھه
شصت.
سرلک – مجيد– پاسدار زندان اوين و
تير خالص زن.
سرلک – محمود از اھالی اليگودرز و از
زندانبانان شکنجه گرکه تا سال  ۶١در
اوين بود و بعد به – گوھر دشت انتقال
يافت.
سرلک  – -مصيب  -پاسدار زندان گوھر
دشت.
سرمدی  -حميد – معاون امنيت وزارت
اطالعات قبال در بخش خارجی بود.
سرمدی – مرتضی – روابط عمومی
وزارت امور خارجه در جريان ترور
ميکونوس.
سرور – نديم  -از مداحان باند سرکوب
ھای خيابانی نظام واليت.
سروری – پرويز – نماينده مجلس .از
اعضای باند سياسی – امنيتی.
ساعدی معاون مديرکل دفتر امور بين
المللی قوه قضاييه.
سعادت پرور-از باند خشونت طلب
مصباحيه  -حجت االسالم.
سعادتی – حجت االسالم – رئيس زندان
گوھر دشت بعد از صبحی.
سعيد لو – علی – معاون رئيس جمھور –
معاون احمدی نژاد در شھرداری تھران.
سعيدی – سيد محمد  -حجت االسالم
فرزند سعيدی – امام جمعه قم – مسئول
دفتر استفتائات خامنه ای.
سعيدی – علی – نماينده ولی فقيه در
سپاه.
سعيديان فرد – محمد – سعيدی – از
نمايندگان مجلس و از بانيان سپاه
پاسداران قم و دوستان محمد منتظری –
حجت االسالم.
سعيدی کيا – محمد – وزير چندين دولت
در نظام واليت مافياھا و از دوستان رھبر
نظام واليت.
سالمتی – محمد – عضو سازمان
مجاھدين انقالب اسالمی از نيروھای
اطالعاتی و امنيتی سالھای ابتدای انقالب
که بازجو بود و زمانی نماينده مجلس و
وزير کشاورزی بود و کشور را به سمت
امنيتی شدن برد تا بتواند در سرکوب ھای
سال  ۶٠و بعد از آن واليت را مستقر
سازد.
سالمی – حسين – سردار سپاه -از
فرماندھان سپاه پاسداران.
سلحشور – حاج مھدی  -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
سلطانپور – مسعود  -از اعضای
فرماندھی گروه انصار حزب ﷲ .رئيس
شرکت تاسيسات دريايی.
سلطانخواه  -نسرين -رايحه خوش
خدمت ،معاون وزيرکشور و از اعضای
باند سرکوب ھای خيابانی.

سلطانی – امير  -از نيروھای جاسوسی
در خارج از کشور وابسته به باند امنيتی
– اطالعاتی.
سلطانی – پدرام -از بزرگترين صاحبان
شرکت ھای پتروشيمی -از اعضای
برجسته باند اقتصادی نظام واليت مافياھا.
سلطانی  -مجتبی – مسئول سياسی جامعه
اسالمی دانشجويان و از اعضای باند
سرکوب ھای خيابانی.
سلطانی – مشاور جوان وزير تعاون.
سلطانی – کانديدای مجلس ھشتم –
سردار سپاه.
سلطانی ثانی – عبدﷲ – عضو ھيات
مديره سايپا -دوست بزم پاش ،عضو
بسيج صنعتی شريف – ھمکار بسيج
اميرکبير.
سلطانيه – علی اصغر – نماينده ايران در
آژانس بين المللی ھسته ای – از اعضای
باند ترورھای سياسی در خارج از کشور.
سليحی – پروين – نماينده مجلس.
سليمان نصب -مدير کل زندانھای استان
جنوبی.
سليمانی – سردار سپاه – معاون بازرسی
ستاد مشترک سپاه.
سليمانی – سردار سپاه  -رئيس سازمان
بسيج کارمندان ،کارگران و اصناف :خيال
نکنيد بسيج حاشيه نشين شده است.
سليمانی – سردار سپاه  -معاون ھماھنگ
کننده نيروی مقاومت بسيج.
سليمانی – عباسعلی -از حکام شرع
دادگاھھای انقالب – حجت االسالم.
سليمانی  -قاسم – از نيروھای اطالعاتی
– نظامی – فرمانده سپاه قدس.
سليمانی – محمد  -معاون دانشجويی
وزارت فرھنگ و آموزش عالی')علوم
،تحقيقات و فناوری کنونی.
سليمانی – مسئول زندانھای مرکز در
حال حاضر.
سليمانی  -مسعود – مسئول پروژه
اردکان.
سليمانی -سردار سپاه و فرمانده لشکر
امام حسين.
سليمانی – عباسعلی -از حکام شرع
دادگاھھای انقالب – حجت االسالم.
سليمی – دادستان دادگاه ويژه روحانيت
که ماده ای جديد بر قوانين آن افزود –
کسانی که در اين دادگاه محاکمه می شوند
عبارتند از :اعضای مجمع تشخيص
مصلحت نظام – اعضای شورای نگھبان
– نمايندگان مجلس شورای اسالمی –
وزرا – و معاونين آنھا – معاونان و
مشاوران  -روسای سه قوه – سفرا –
دادستان و رئيس ديوان محاسبات –
دارندگان پايه قضايی – استانداران و
فرمانداران – جرائم عمومی افسران
نظامی – انتظامی از درجه سرتيپ و
باالتر و مديران کل اطالعات استانھا که
لحاظ روحانی مطرح می شود .و
نمايندگان مجلس خبرگان رھبری – ائمه
جمعه –  ١٢ -آذر ماه سال ١٣٨۶
سليمی – پروين – از اعضای باند سياسی
و سرکوب ھای خيابانی در کنار مريم
بھروزی و ديگر اعضای جامعه اسالمی
زينب ،سالھا مدافع نظام واليت مافياھا
بوده است.
سليمی  -محمد رضا -معروف به محمد
صداقت از اعضای باند امنيتی و
اطالعاتی.
سليمی نمين مھدی  -مھدی ذوالفقاری،
معاون طرح و عمليات داخلی وزارت
اطالعات.
سميعيان – جانشين سپاه استان اصفھان
– سردار سپاه.
سنگری – محمد رضا  -از سخنرانان
مراسم انصار حزب ﷲ.
سماواتی – حاج مھدی  -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
سماواتيان – از نيروھای وابسته به
انصار.
سود مند – فرمانده يگان انتظامی زندان
گوھر دشت.
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سوداگر – سردار سپاه پاسداران در بخش
معاونت سياسی از اعضای باند نظامی –
سياسی.
سولی  -مھدی – از اعضای باند
سرکوب ھای خيابانی و قائم مقام کميته
آموزش ھيات مؤتلفه اسالمی.
سياح – اصغر -پرسنل معاونت امنيت
شاغل در اداره کل چپ  -اداره چپ نو و
سياسی –قضايی نظام واليت مافياھا.
سيامی – دالور -از باند سرکوب ھای
خيابانی رايحه خوش خدمت.
احمد -رئيس کل
سياوش پور -
دادگستری استان فارس – حجت االسالم.
سيب سرخی – حسين  -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
سيبويه – از نيروھای وابسته به باند
قضايی واليت – آيت ﷲ.
سيد معبود – از مداحان باند سرکوب ھای
خيابانی نظام واليت.
سيد يوسف  -از مداحان باند سرکوب ھای
خيابانی نظام واليت.
سيدان – سيد جعفر – از علمای رسانه ای
نظام واليت – آيت ﷲ.
سيدحاتمی – سيد ابراھيم – از حکام شرع
و مرتبط با قوه قضاييه – حجت االسالم.
سيدآغا خان – سيد رستم  -از باند
سرکوب ھای خيابانی رايحه خوش خدمت.
سيد سجادی  -از باند سرکوب ھای
خيابانی رايحه خوش خدمت.
سيف ﷲ زاده – دادستان اراک در سال
.۵٨
سيف امير – سرھنگ نيروی انتظامی و
از حاميان باند سرکوب ھای خيابانی در
حمله به اجتماعات تھران.
سيفی – بھروز  -از مداحان باند سرکوب
ھای خيابانی نظام واليت.
سيفی – از نيروھای وابسته به باند
خزعلی در امور اقتصادی و رسانه ای.
سيف اللھی – رضا – از دانشجويان خط
امام – معاون اطالعات محسن رضايی در
سپاه پاسداران و از اعضای بلند پايه باند
ھای امنيتی – سرکوب ھای خيابانی –
نظامی.
سيفيان – محمد کاظم – نماينده مجلس.
شالچی – محمد تقی – فرماندار قم – سال
.۵٩
شاملی  -عباسعلی  -از باند خشونت طلب
مصباحيه -حجت االسالم.
شاه آبادی – مھدی – نماينده دور اول
رئيس جامعه روحانيت تھران.
شاه علی زاده – حسين – سرپرست کل
زندانھا در سال .۵٩
شاه محمدی – از سپاه پاسداران در زندان
اوين.
شاھچراغی  -سيدمحمد  -از مرتبطين با
قوه قضاييه و برادر شاھچراغی،
دادستانی دوران الجوردی – حجت
االسالم.
شاه صفی – حسين – سردار – فرمانده
نيروی ھوايی جمھوری اسالمی در سال
.٨٧
شاه مرادی  -مرتضی – از بازجويان
وزارت اطالعات در زندان.
شاھچراغی  -سيدمحمد  -از مرتبطين با
قوه قضاييه و برادر شاھچراغی دادستانی
دوران الجوردی – حجت االسالم.
شاھچراغی  -سيد علی – رئيس سازمان
تعزيرات حکومتی.
شاھرخی  -سيدمحمد نقی از امامان جمعه
و وابستگان به قوه قضاييه – آيت ﷲ.
شاھرودی  -احمد  -از وابستگان به قوه
قضاييه مسئول توسعه قضايی.
شاھرودی  -شيخ محمد -شوھر خاله احمد
توکلی.
شاھی – علی  -از نيروھای جاسوسی در
خارج از کشور وابسته به باند امنيتی –
اطالعاتی.
شاھی – محمد مسعود –
شاکری – ماشاءﷲ – دوست مکتی –
کارمند روابط عمومی کشتيرانی – سفير
ايران در پاکستان.
شاکری –صديقه – از نيروھای وابسته به
باند سرکوب ھای خيابانی.
انقالب اسالمی :گروگانگيری و معامله

بر سر گروگانھا از عوامل تعيين کننده
در ايجاد اين مافياھای حاکم بر کشور
بوده اند:
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ﺷﻤﺎره  750از 3ﺗﺎ  16ﺧﺮداد 1389

ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن،ﺗﺸﻜﻴﻞ
دﻫﻨﺪه ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
درﺑﺎره»اﻛﺘﺒﺮﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ«

 ،ﺗﺎزه ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ ﮔﺰارش در ﺑﺎره
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر
ﺳﻨﺪﻫﺎﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ!؟
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :اﮔﺮ در اﻳﺮان ،ﻣﺎﺟﺮاي
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ و
دﺳﺘﻴﺎران او ﺑﺎ رﻳﮕﺎن و ﺑﻮش ،دو ﻧﺎﻣﺰد
رﻳﺎﺳﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
اﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،1980در ﺳﺎﻧﺴﻮر
ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،در اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از ﺗﺎزه ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در
اﻳﻦ ﺑﺎره ،ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  6ﻣﻪ  ،2010ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
روﺑﺮت ﭘﺎري اﺳﺖ .روﺑﺮت ﭘﺎري ،از
ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ،رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن رواﺑﻂ
ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻬﻨﮕﺎم
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎره »اﻛﺘﺮ
ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ« در ﺑﺎره ﮔﺰارش روﺳﻴﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﭘﺎرﻳﺲ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ
ﭘﺮﺳﻴﺪه و ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻨﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از آن
ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد .او ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ را
ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮد ،از ﮔﺰارش ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺑﻪ
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ اﻃﻼع ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺳﻨﺪﻫﺎ،
ﮔﺰارش ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﮔﺰارﺷﻲ را ﺗﻬﻴﻪ
ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻟﻮدﻳﻦ،
ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ:

٭ﺳﻨﺪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻘـﺶ ﮐﻠﯿـﺪی را
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪﻧﺪ:
zﺳﻨﺪ اول ،ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
روﺳﻴﻪ در ﺑﺎره ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ )اﻛﺘﺒﺮ
ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ( ﻛﻪ در اﻛﺘﺒﺮ  ،1980ﻣﻴﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن رﻳﮕﺎن و ﺑﻮش و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن
اﻳﺮان ،در ﭘﺎرﻳﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ
اﻃﻼع ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ،ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه و
رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﻧﺮﺳﻴﺪ:
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﻴﺮ ،ﻟﻲ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن،
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن از اﻳﻨﺪﻳﺎﻧﺎ،
ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎره اﻛﺘﺒﺮ
ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻳﺎد
ﻧﻤﻲ آورم ﮔﺰارش ﺣﻜﻮﻣﺖ روﺳﻴﻪ را
دﻳﺪه ﺑﺎﺷﻢ« .ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺧﻮد او ﺑﻮده
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﻜﻮﻣﺖ روﺳﻴﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﻮد در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻨﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد
اﻳﻦ ،ﮔﺰارش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ
را در ﺑﺎره ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﺳﺮ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ
در اﻛﺘﺒﺮ  ،1980در ﭘﺎرﻳﺲ ،را ﻧﺪﻳﺪه
اﺳﺖ!
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ژاﻧﻮﻳﻪ  1993ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ در
روﺳﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺎﻗﺾ ﮔﺰارش ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ .ﮔﺰارش  2روز ﺑﻌﺪ از
درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻗﻴﺪ »ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮي
دال ﺑﺮ وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ« ،ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺘﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪم وﻗﺘﻲ از زﺑﺎن
ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ او از وﺟﻮد
ﮔﺰارش ﺣﻜﻮﻣﺖ روﺳﻴﻪ ﺑﻲ اﻃﻼع
اﺳﺖ .ﺷﮕﻔﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ وﻗﺘﻲ در

زﻧﺪاﻧﻲ در زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
اﻳﻦ ﺑﺎره ،از ﻟﻮرﻧﺲ ﺑﺎرﺳﻼ ،ﺳﺮﮔﺮوه
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮﺳﻴﺪم و او ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻤﻲ
آورد ﻛﻪ آﻳﺎ ﮔﺰارش ﺣﻜﻮﻣﺖ روﺳﻴﻪ را
ﺑﻪ اﻃﻼع رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ،رﺳﺎﻧﺪه ﻳﺎ
ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﮔﺰارش ﺣﻜﻮﻣﺖ روﺳﻴﻪ
– ﺑﺴﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎري اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
روﺳﻴﻪ ﺑﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ
ﺳﺮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺮدم اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺨﻔﻲ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از دﻳﺪ رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ،ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
آﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﺑﻲ اﻃﻼع ﻣﺎﻧﺪن
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ از اﻳﻦ ﺳﻨﺪ و ﺳﻨﺪﻫﺎي
دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰارش در
ﺑﺎره ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﺳﺮﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ،در
اﻛﺘﺒﺮ  ،1980ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.
 zﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ آزاد ﺷﺪن ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ و
ﺳﻮﮔﻨﺪ رﻳﮕﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
اﻣﺮﻳﻜﺎ ،در  20ژاﻧﻮﻳﻪ  ،1980ﺷﮕﻔﺘﻲ آور
ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ،در ذﻫﻦ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻴﺎن
اﻳﻨﻄﻮر اﻟﻘﺎء ﻛﺮد ﻛﻪ رﻳﮕﺎن ﭼﻨﺎن
ﺗﺮﺳﻲ در دل ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮان اﻧﺪاﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ
اداي ﺳﻮﮔﻨﺪ او ،ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ را رﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه اﻳﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ رﻫﺎ ﻛﺮدن ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ و
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري رﻳﮕﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺐ و ﺧﻴﺎﻧﺖ آﻏﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺰارش روﺳﻴﻪ )ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻣﺄﻣﻮران ك.گ.ب از ﭘﺎرﻳﺲ و ﺗﻬﺮان
و ﻣﺎدرﻳﺪ و ﻟﻨﺪن و واﺷﻨﮕﺘﻦ و(...
ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ
ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﺮف
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ:
وﻳﻠﻴﺎم ﻛﻴﺴﻲ ﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
رﻳﮕﺎن ﺑﻮد و ژرژ ﺑﻮش ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺰد
ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻮد و روﺑﺮت
ﮔﻴﺘﺲ )وزﻳﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ دﻓﺎع( ﻛﻪ اﻓﺴﺮ ﺳﻴﺎ
و ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ،ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ
ﻣﻌﺎون اﺳﺘﻨﻔﻴﻠﺪ ﺗﺮﻧﺮ ،رﺋﻴﺲ ﺳﻴﺎ ،ﺑﻮد ،در
اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻛﻴﺴﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺳﻴﺎ در
ﺣﻜﻮﻣﺖ رﻳﮕﺎن ﺷﺪ و در  ،1987ﭘﻴﺶ
از آﻧﻜﻪ اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺷﻮد ،ﻣﺮد .ﺑﻮش ﺑﻤﺪت  8ﺳﺎل ﻣﻌﺎون
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري رﺳﻴﺪ .ﮔﻴﺘﺲ در  1992ﺑﻪ
رﻳﺎﺳﺖ ﺳﻴﺎ رﺳﻴﺪ و اﻳﻨﻚ وزﻳﺮ دﻓﺎع در
ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ اﺳﺖ.

٭رﻗﺎﺑـــﺖ در دادن اﻣﺘﻴﺎزﻫـــﺎي
ﺑﻴﺸﺘﺮ:
 zﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﺰارش ﺣﻜﻮﻣﺖ
روﺳﻴﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻴﺎن
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎرﺗﺮ و ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ رﻳﮕﺎن
ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﻮي ﻛﺎرﺗﺮ
اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺮان
واﮔﺬار ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﻣﺮﻳﻜﺎ ،آزاد
ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮوه ﻫﻮادار رﻳﮕﺎن ﻧﻴﺰ دادن
اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎﺋﻲ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﺮﮔﺎه
ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري اﻣﺮﻳﻜﺎ آزاد ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺰارش روﺳﻴﻪ ﻛﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﺴﻜﻮ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ» ،ﺑﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮده
اﺳﺖ در ﺑﺎره ﻋﺎدي ﻛﺮدن رواﺑﻂ در
ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن ﻛﺎرﺗﺮ از
ﺣﻤﺎﻳﺖ ،از راه آزاد ﻛﺮدن ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ

ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
اﻣﺮﻳﻜﺎ«.
ﻫﻤﺰﻣﺎن،
ﮔﺰارش،
ﺑﺮ
ﺑﻨﺎ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن ﻧﻴﺰ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد،
ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ» :وﻳﻠﻴﺎم
ﻛﻴﺴﻲ ،در  ،1980ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ،ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن رﻫﺒﺮي اﻳﺮان دﻳﺪار ﻛﺮد.
دﻳﺪارﻫﺎ در ﻣﺎدرﻳﺪ و ﭘﺎرﻳﺲ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪﻧﺪ .در دﻳﺪار ﭘﺎرﻳﺲ ،در اﻛﺘﺒﺮ
 ،1980روﺑﺮت ﮔﻴﺘﺲ ،ﻋﻀﻮ وﻗﺖ
ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ )در ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻛﺎرﺗﺮ( و رﺋﻴﺲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺳﻴﺎ ،ژرژ ﺑﻮش ﻧﻴﺰ
ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ « .و »در ﻣﺎدرﻳﺪ و
ﭘﺎرﻳﺲ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن روﻧﺎﻟﺪ رﻳﮕﺎن و
رﻫﺒﺮ اﻳﺮان در ﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺒﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻮﻛﻮل ﻛﺮدن
ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮده اﻧﺪ«.
»ﻫﻢ
ﮔﺰارش،
ﺑﺮ
ﺑﻨﺎ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاﻫﺎن ﻫﻮادار رﻳﮕﺎن و ﺑﻮش،
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي رﻳﺎﺳﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮري و ﻫﻢ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻬﺎي ﺣﺎﻣﻲ
ﻛﺎرﺗﺮ ،ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﻲ ﮔﻔﺘﮕﻮ را آﻏﺎز
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ اﻋﻼم
ﻛﺮده اﺳﺖ  »:ﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﻧﻪ ﻏﺮﺑﻲ« و
ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ و ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ ﻣﻮﺿﻊ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﻳﺰ از ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻠﺤﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ و ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ اﻳﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ«.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ

اﻳﺮان و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در اداره
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و ﺟﻨﮓ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از
اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ،ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ
و رﺟﺎﺋﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ اﺳﻠﺤﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ و
ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از اﻣﺮﻳﻜﺎ را
ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ .ﭘﺲ وﻗﺘﻲ ﻫﺮ دو ﻃﺮف
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻴﺎز اﻳﺮان ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ و ﻗﻄﻌﺎت
ﻳﺪﻛﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﻫﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻧﻔﺲ اﻋﻼن »ﻣﺎ
اﺳﻠﺤﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ را ﻧﻤﻲ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ« ،در  23اﻛﺘﺒﺮ  ،1980ﺣﺎﻛﻲ از
وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه رﻳﮕﺎن – ﺑﻮش،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎوﺟﻮد آﻣﺎده
ﺑﻮدن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎرﺗﺮ ﺑﻪ دادن اﺳﻠﺤﻪ و
ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ،در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﻃﺮف اﻳﺮاﻧﻲ از اﺳﻠﺤﻪ و
ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻛﻪ در
ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮد ،ﻛﻠﻤﻪ اي ﺑﺮ زﺑﺎن
ﻧﻴﺎورد.
اﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﺎ ﻛﺎرﺗﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ و ﺑﺎ
رﻳﮕﺎن و ﺑﻮش ﻛﺮده اﻧﺪ؟ زﻳﺮا ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ
ﻛﺎرﺗﺮ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﻴﺎن دو دوﻟﺖ ﻣﻲ
ﮔﺸﺖ و اﺳﻠﺤﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ در اﺧﺘﻴﺎر
ارﺗﺶ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ
رﻳﮕﺎن و ﺑﻮش ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮد و درﻳﺎﻓﺖ
اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر
ﻣﻲ ﮔﺸﺖ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎي
اﺳﻠﺤﻪ ﻧﻴﺰ ،در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻛﻮدﺗﺎ رواﻧﻪ
اﻳﺮان ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش روﺳﻴﻪ ،ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه
ﻫﺎ ﻣﺰاﻳﺪه را ﺑﺮدﻧﺪ» .ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزي
رﻳﮕﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري،
در اواﺋﻞ  ،1981ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اي در
ﻟﻨﺪن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ،اﻳﺮان
ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ را آزاد ﻣﻲ ﻛﺮد
و اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان اﺳﻠﺤﻪ و ﻗﻄﻌﺎت
ﻳﺪﻛﻲ ﻣﻲ داد .ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺗﺎﺟﺮان اﺳﻠﺤﻪ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ« .
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دﺳﺎﻣﺒﺮ ،وﻗﺘﻲ ﺑﻬﺰاد ﻧﺒﻮي ،وزﻳﺮ ﻣﺸﺎور در
ﺣﻜﻮﻣﺖ رﺟﺎﺋﻲ ،از ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎرﺗﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ 24 ،ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر وﺛﻴﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻳﺮان را ﺑﺴﭙﺎرد ،ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﺮاﺷﻴﺪ ﺑﺮاي

اﻳﻦ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎرﺗﺮ را ﺑﻪ
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺪازد .زﻣﺎن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﺷﮕﻔﺖ
آور او از اﻳﻦ وﺛﻴﻘﻪ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﻟﻨﺪن را ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،او
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻟﻨﺪن ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن رﻳﮕﺎن ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
از وﺛﻴﻘﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﻲ از ﭘﻮﻟﻬﺎي اﻳﺮان را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ
را ﻧﻴﺰ ﻳﻜﺠﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازد .ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻛﺎرﺗﺮ ،در  19ژاﻧﻮﻳﻪ ،ﻳﻚ روز ﭘﻴﺶ از
ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺟﺪﻳﺪ،
رﻳﮕﺎن ،ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد،
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﻟﺠﺰاﻳﺮ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ زﻳﺮا ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري آن را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
رﺟﺎﺋﻲ و ﺑﻬﺰاد ﻧﺒﻮي ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﻧﻘﺾ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ را اﻓﺰودﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﻮد
ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺎزﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﻛﺎر
ﺧﻴﺎﻧﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻮن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻜﻨﻴﺪ ،ﻛﺮدﻳﻢ!

 zﺣﻜﻮﻣﺖ روﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻟﻲ
ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از »اﻛﺘﺒﺮ
ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ« ،ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﻜﺎ در
ﻣﺴﻜﻮ ﻛﺮد .ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن درﺗﺎرﻳﺦ  21اﻛﺘﺒﺮ
 ،1992از آن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮاﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در ﺑﺎره اﻛﺘﺒﺮ
ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﮕﺬارد .ﮔﺰارش را ﺳﺮﮔﻲ و .اﺳﺘﭙﺎﺷﻴﻦ،
رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﺎﻟﻲ دﻓﺎع و اﻣﻨﻴﺖ روﺳﻴﻪ
اﻣﻀﺎء ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﻗﺪام روﺳﻴﻪ ﻳﻚ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻣﻴﺎن دو دﺷﻤﻦ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮد .اﺳﺘﭙﺎﺷﻴﻦ
ﭼﻜﻴﺪه اي از ﮔﺰارﺷﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎه
ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ روﺳﻴﻪ در ﺑﺎره اﻛﺘﺒﺮ
ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ اﻳﺮان ،در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻗﺮار داد.
در  ،1980ك.گ.ب ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼع ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺧﻮد را در
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺖ و ﺑﺪﻳﻬﻲ
اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
ﺷﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺖ .ك.گ.ب در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻔﻮذ
ﻛﺮده ﺑﻮد و از اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ ﻧﻴﺰ ﺳﻮد ﻣﻲ
ﺟﺴﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ در دواﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ و آﻟﻤﺎن و اﻳﺮان و
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻔﻮذي داﺷﺖ .ﺗﺎرﻳﺦ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ك.گ.ب در ﺳﻴﺎ
و دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻋﺎﻣﻞ
ﻧﻔﻮذي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﻄﻮر
ﻗﻄﻊ ،در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﺪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﺎل  ،1980اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻳﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

٭ ﮔﺰارش ﮔﻢ ﺷﺪه:
 zﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،اﮔﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن و
ﺑﺎرﺳﻼ )ﺳﺮ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻖ( راﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﮔﺰارش ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﺎﻣﻴﻠﻴﺘﻮن داده
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮔﺰارش را ﺑﺎرﺳﻼ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
او ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آن را ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ
ﻛﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ،در اواﺧﺮ ،1994
ﻣﻦ ﮔﺰارش را در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻳﺎﻓﺘﻢ ﻛﻪ
ﻣﺪارك در آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻦ
ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن
ﻓﺮﺳﺘﺎدم .آن زﻣﺎن ،ﻫﺎﻣﻴﻠﻴﺘﻮن ﻳﻚ
ﭼﻬﺮه ﻗﻮي و رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد.
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ،در  ،2004ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل
Secrecy and
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب
 Privilegeﺑﻮدم ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ

11

ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺎرﺳﻼ را دادم ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﻪ از او ﺑﭙﺮﺳﻢ ﭼﺮا ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮔﺰارش روﺳﯿﻪ را ،در ﮔﺰارش ﺧﻮد
ﻟﺤﺎظ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ
ﮔﺰارش روﺳﯿﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺎره اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ
اﺳﺖ.
ﺑﺎرﺳﻼ اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ
ﮔﺰارش روﺳﯿﻪ دﯾﺮ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ﺷﺪن آن ﺑﺎ ﻗﯿﺪ »ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ« ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺖ .در واﻗﻊ ،ﻗﺼﺪ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﮔﻮر و ﮔﻢ ﺷﻮد.
در آن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﺑﺎرﺳﻼ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ:
ﺳﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎره ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ ،در ﻣﺎه
دﺳﺎﻣﺒﺮ ،زﻣﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
داﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ او
را ﺑﺮآن داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻫﺎﻣﯿﻠﺘﻮن
ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﺪارک
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻫﺎﻣﯿﻠﺘﻮن ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،در ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﻪ
در  ۱۳ژاﻧﻮﯾﻪ  ،۱۹۹۳ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ
اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎرﺳﻼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ زﻣﺎن ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ،
اﺷﺎره ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت در
ﺑﺎره ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﯿﻞ ﮐﯿﺴﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ ،ﯾﺎ ﻣﻘﻠﻮب و ﯾﺎ
دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،در  ،۱۹۹۳ﻋﻘﻞ
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ» ،ﺗﺌﻮری ﺗﻮﻃﺌﻪ
اﺳﺖ« .ﺑﺮﻏﻢ اﻣﺮﻫﺎی واﻗﻊ ﺣﺎﮐﯽ از
دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﮑﺎران
رﯾﮕﺎن در ﺑﺎره ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ اﺳﻠﺤﻪ
در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۸۵و ) ،۱۹۸۶اﯾﺮان
ﮔﯿﺖ( ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﻮل
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ
راﺳﺘﮕﻮﺋﯽ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﺤﻞ
ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮد.

٭ ﺑـــــﺎزﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑـــــﻪ اﮐﺘﺒـــــﺮ
ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ:
 zدر ﻓﻮرﯾﻪ  ،۲۰۱۰اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ،
از ﻧﻮ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان
ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻢ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم
از ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﮐﺘﺒﺮ
ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ .او ﻣﺮوﯾﻦ دﯾﻤﺎﻟﯽ
 ،Mervyn Dymallyﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آن روز
ﻣﺠﻠﺲ از ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه ﺑﻮد.
ﭼﻮن ﻫﺮ دوي ﻣﺎ در ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ
ﺑﻮدﻳﻢ ،از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺨﻮرﻳﻢ  .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
دﻳﻤﺎﻟﻲ ﮔﻔﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻛﺎﻏﺬﻫﺎﻳﺶ ﺑﻮده و ﻧﺎﻣﻪ اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ او را ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن
و ﻣﻌﺎون او ،ﻫﺎﻧﺮي ﻫﺎﻳﺪ ،از ﺣﺰب
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه ،ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎس ﻓﻮﻟﻲ ،رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ در آن ادﻋﺎ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در  10دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،1992ﮔﺰارش
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء اﻋﻀﺎي
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
او ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺰارش را
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدم .ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدم .او اﻓﺰود ﻛﻪ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن
در ژاﻧﻮﻳﻪ  ،1993ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻛﺮد و از
ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﭘﺲ
ﺑﮕﻴﺮم .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ در 10
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،1992اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
آراء ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
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ﺷﻤﺎره  750از 3ﺗﺎ  16ﺧﺮداد 1389
ﭼﺮا در ﻣﺎه ژاﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻛﺮد و
از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﭘﺲ
ﺑﮕﻴﺮم؟ ﻣﻦ از ﺟﻠﺴﻪ  10دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻫﻴﭻ
اﻃﻼع ﻧﺪارم«.
ﻧﺎﻣﻪ دﻳﻤﺎﻟﻲ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎرﺳﻼ و ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﻀﻮر ﻛﻴﺴﻲ در
اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻛﺘﺒﺮ
ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل،
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪﻋﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻮن
ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻴﺴﻲ در روزي ﺗﻠﻔﻦ
ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد او در
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ او در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﭼﻮن در روز
دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد او ﺑﻪ ﻣﺎدرﻳﺪ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﺋﻲ از ﺳﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻛﻴﺴﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دﻳﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺎ ﮔﺰارش آﮔﺎه ﺑﻮده اﻧﺪ ،او اﺳﺘﺪﻻل
ﻛﺮده ﺑﻮد  »:ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻪ زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ
ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪه و ﻛﺴﻲ
ﮔﻮﺷﻲ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻛﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﺑﻪ
ﻟﻨﺪن رﻓﺘﻪ ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در آن
روز ،ﻛﻴﺴﻲ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و در
روز دﻳﮕﺮ ،او ﺑﻪ ﻟﻨﺪن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.اﻣﺎ
ﺑﺎرﺳﻼ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دﻳﻤﺎﻟﻲ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد و از ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ او را
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ.
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي ﻛﻪ در  ،1993ﺑﺎ
دﻳﻤﺎﻟﻲ ﻛﺮدم ،او ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :روزي ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد
را اﻇﻬﺎر ﻛﺮدم ،ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﻦ
ﻛﺮد و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را
ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮم .ﺗﻬﺪﻳﺪم ﻛﺮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﻜﻨﻢ» ،ﺑﺮﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ«.
روز ﺑﻌﺪ ،ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﻛﻪ رﺋﻴﺲ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮد ،دﻓﺘﺮ
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﺮﻋﻲ را ﻛﻪ دﻳﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮآن
رﻳﺎﺳﺖ داﺷﺖ ،زﻳﺮ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :دو اﻣﺮ )ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﮔﺰارش و ﻣﻨﺤﻞ ﻛﺮدن دﻓﺘﺮ( در
ﻳﻚ زﻣﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و رﺑﻄﻲ ﺑﻬﻢ
ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻫﺸﺪار او ﺑﻪ دﻳﻤﺎﻟﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﻮد ﻛﻪ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮد.
دﻳﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي دﻓﺘﺮ ﺷﻐﻞ
ﺧﻮد را ﺑﺎزﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﭘﺲ
ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ،دﻳﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺰارش را ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻧﻜﺮدم و ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ در ﺟﻠﺴﻪ  10دﺳﺎﻣﺒﺮ
ﮔﺰارش را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻜﺮدم.

٭ﺳﺮ روﺳﻲ:
 zﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از دﻳﻤﺎﻟﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪم :آﻳﺎ
او از ﮔﺰارش روﺳﻴﻪ و ﺳﻨﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮي
ﻛﻪ ﺑﺎرﺳﻼ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ دﻳﺮ رﺳﻴﺪﻧﺪ و
ﻓﺮﺻﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد ،اﻃﻼع
دارد؟ .ﺑﺎرﺳﻼ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ از ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .دﻳﻤﺎﻟﻲ ﮔﻔﺖ :از
ﻫﻴﭽﻜﺪام از اﺳﻨﺎد اﻃﻼع ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻮن دﻳﻤﺎﻟﻲ ﮔﻔﺖ اﺗﻔﺎق آراﺋﻲ در
ﻛﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺷﺮوع ﻛﺮدم ﺑﻪ
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﻧﻈﺮﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺎ دو ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آن
روز ،ادوارد ﻓﻴﻘﺎن و ﺳﺎم ﺟﺠﺪﻧﺴﻮن
ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻫﻴﭽﻴﻚ از آﻧﻬﺎ ،از رأي
ﮔﻴﺮي روز  10دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﺧﺎﻃﺮه روﺷﻨﻲ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﻲ از آﻧﻬﺎ در ﺑﺎره
اﻃﻼﻋﺸﺎن از ﮔﺰارش روﺳﻴﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺗﻤﺪﻳﺪ زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮﺳﻴﺪم ،ﺧﻮب
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻲ آوردﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ از وﺟﻮد
ﮔﺰارش آﮔﺎه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﻪ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺎرﺳﻼ.

زﻧﺪاﻧﻲ در زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي دﻓﺘﺮي ﻛﻨﮕﺮه ﻛﻪ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ :ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮدن ﭼﻨﺪ و
ﭼﻮن ﻣﺎﺟﺮاي اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ ،ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري،
در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،1992از دﺳﺖ رﻓﺖ .ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺪ .اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ واﺷﻨﮕﺘﻦ
ﺑﺮاي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ
ﺧﻮرده و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري را ﺗﺮك
ﻣﻲ ﻛﺮد ،اﺣﺴﺎس ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .از
اﻳﻦ رو ،ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺤﻘﻴﻖ در
ﺑﺎره ﻳﻚ اﻓﺘﻀﺎح ﻗﺪﻳﻤﻲ را ،زﻳﺎده روي
ﻣﻲ ﺷﻤﺮدﻧﺪ .ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺧﻮاﺳﺖ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه ﻫﺎ
ﺑﻪ راه ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮود ﺗﺎ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي او آﺳﺎن ﺷﻮد.
 zﺑﺘﺎزﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﺻﺤﺒﺖ
ﻛﺮدم ،او ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻦ
روﻳﺪادﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي اول دﻫﻪ  ،1990از
ﺟﻤﻠﻪ رأي اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﻪ
ﮔﺰارش ،ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء را ﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻳﺎد
ﻧﻤﻲ آورد .اﻣﺎ اﮔﺮ اﺗﻔﺎق آراء ﻧﺒﻮد ،او
ﻧﻤﻲ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء ﺑﻪ
ﮔﺰارش رأي داده اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﺑﺎره ادﻋﺎي ﺑﺎرﺳﻼ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻤﺪﻳﺪ زﻣﺎن ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ
ﻣﺪارك ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ،ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن
ﻧﺎﮔﻬﺎن ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ داد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ او
ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي را ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﻳﺎد ﻣﻦ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﺪارك ،ﻣﻮﺿﻮع را رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻪ
آن ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺪﻫﻴﻢ .وﻗﺘﻲ از ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن
ﭘﺮﺳﻴﺪم آﻳﺎ از وﺟﻮد ﮔﺰارش روﺳﻴﻪ
اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻫﻴﭻ
اﻃﻼﻋﻲ از آن ﻧﻴﺎﻓﺘﻢ .ﺑﻌﺪا ً ،ﻣﻦ ﻳﻚ
ﻧﺴﺨﻪ از ﮔﺰارش را ﺑﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ،
ﺑﺮاي او ﻓﺮﺳﺘﺎدم.

٭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎرﺳﻼ:
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺎرﺳﻼ ﻛﻪ اﻳﻨﻚ وﻛﻴﻞ ﻣﺪاﻓﻊ
اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ .او ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﭘﺎﺳﺦ
داد و ﭘﺎﺳﺦ او ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺳﺰا ﺑﻪ ﻣﻦ آﻏﺎز
ﻣﻲ ﺷﺪ:
 » zﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻬﻤﻪ
ﺳﺎل ،ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز از اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا دﺳﺖ
ﺑﺮﻧﻤﻲ دارﻳﺪ .ﺑﺎز ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻚ ﺳﻮ ﻧﮕﺮاﻧﻪ
ﺧﻮد از ﻣﺎﺟﺮا ،اﺻﺮار ﻣﻲ ورزﻳﺪ...
ﮔﺰارش روﺳﻴﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ
واﺻﻞ ﺷﺪ .ﻣﻨﺒﻊ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد و
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ داﺷﺖ .ﮔﺰارش دﻟﻴﻞ
اﺻﺎﻟﺖ را در ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﺎﻗﺪ
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻮد .در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط
رژﻳﻢ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ،روﺳﻴﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻠﺒﺸﻮ
ﺑﻮد و اﻃﻼع و ﺿﺪ اﻃﻼع ،ﻓﺮاوان
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﻳﺎ در دﺳﺖ ﭼﺎپ ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﻳﺎ در ﺣﺎل
ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻮد و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻦ
ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﻟﻲ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدم و
ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﻤﻲ آورم ﻛﻪ آﻳﺎ ﮔﺰارش را ﺑﻪ
او ﻧﺸﺎن دادم ﻳﺎ ﻧﺪادم.
دﻗﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ
آن ،ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اداﻣﻪ آن ،ﺑﺮ
ﻧﻤﻲ اﻧﮕﻴﺨﺖ.
...
ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﻛﻪ واﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺑﻮد ﻣﻲ
داﻧﺴﺖ ﻛﻪ رﻫﺒﺮي ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺮﺟﺤﺎت
ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺒﻮد«.

ﺑﺎوﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ
از ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎرﺳﻼ ،ﻫﻴﭻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﻲ آورد .ﺑﻌﺪ از
درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارش روﺳﻴﻪ ،ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش را ﭘﻴﺶ از
اﻳﻦ ،ﻫﭽﮕﺎه ﻧﺪﻳﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ
ﻣﻦ ،ﻣﺎﻳﻜﻞ وان دازن ﻧﻴﺰ آن را ﻧﺪﻳﺪه
اﺳﺖ.

٭ ﮔﺰارﺷـــﻬﺎي ﺑﻨـــﻲ ﺻـــﺪر و
آﻧﺪﻟﻤﻦ و ...ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴـﺰ
ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪﻧﺪ:
 zﻗﻮل ﺑﺎرﺳﻼ در ﺑﺎره »دﻗﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ و
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ آن« ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻞ
ﺗﺮدﻳﺪ اﺳﺖ :در  8دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،1992ﺑﺎرﺳﻼ
ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮوه
ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ او ،ﺳﺴﺖ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺪ ،از
دﺳﺘﻴﺎران ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰارش را
ﻃﻮري ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﻛﻪ درب ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺗﺎ
اﮔﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪي روا دﻳﺪه ﺷﺪ و آن
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺎره اي و ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻲ
اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺮد ،اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺮاي او و
ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺎﺷﺪ.
در واﻗﻊ ،ﺳﻨﺪﻫﺎﺋﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ
از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت رﻳﮕﺎن ﺑﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻫﺎي رﻫﺒﺮي اﻳﺮان ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي
را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺳﻨﺪﻫﺎ ﻳﺎ در ﮔﺰارش ﻧﻴﺎﻣﺪﻧﺪ و ﻳﺎ
ﻃﻮري ذﻛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﻧﻘﺾ
ﻧﻜﻨﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﮔﺰارش ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻳﺮان،
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ،ﻣﻮرخ  17دﺳﺎﻣﺒﺮ
 ،1992ﻛﻪ ﮔﺰارش دﺳﺖ اوﻟﻲ از
ﻣﺒﺎرزه دروﻧﻲ ﺑﺎ آﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه ﻫﺎ ﺑﻮد،
ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در ﮔﺰارش ،ﺑﺎ
ﻋﺒﺎرت »»ﺷﻨﻴﺪه« اي ﻛﻪ ﺳﻨﺪﻳﺖ
ﻧﺪارد« ،ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ،دو ﻧﻮﺑﺖ ،ﻧﺰد ﺑﻨﻲ ﺻﺪر آﻣﺪﻧﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت او را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ .ﻏﻴﺮ از ﮔﺰارش
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ،ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ او ﺑﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ،
در ﺑﺎره ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﭘﺎرﻳﺲ ،ﺑﺮ ﺳﺮﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ،
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد .دﻗﺖ ﮔﺰارش و اﻃﻼع دﻗﻴﻖ
از وﺟﻮد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آن ،ﮔﺮوه
را ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﻼف
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮔﺰارش ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻛﺮده
اﺳﺖ ،ﮔﺰارش و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت او را ﺳﺎﻧﺴﻮر
ﻛﺮده اﻧﺪ.

 zروز ﺑﻌﺪ ،در  18دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،1992داوﻳﺪ
آﻧﺪﻟﻤﻦ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﻣﻪ رﺋﻴﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ و ﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻜﺴﺎﻧﺪر دوﻣﺎراﻧﮋ ،ﺷﻬﺎدت داد:
دوﻣﺎراﻧﮋ ﺑﺎ ﻣﻦ از ﺗﻤﺎﺳﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ و
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد .آﻧﺪﻟﻤﻦ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﭘﻴﺸﻴﻦ در ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ
و ﺳﻲ ﺑﻲ اس ﻧﻴﻮز ،ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﮔﻔﺖ :در اﻳﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق دوﻣﺎراﻧﮋ،
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺤﺮﻳﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﻣﻪ او
ﺑﻮدم ،آن رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ و
ﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر،
ﻗﺒﻮل ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﺪار ﻣﻴﺎن
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه ﻫﺎ و اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ را  ،در اﻛﺘﺒﺮ
 ،1980در ﭘﺎرﻳﺲ داده اﺳﺖ.
دوﻣﺎراﻧﮋ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه ﻫﺎ و اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ
را از ﻛﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات او ﺣﺬف ﻛﻨﻢ.
زﻳﺮا ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه او ،وﻳﻠﻴﺎم
ﻛﻴﺴﻲ و ژرژ ﺑﻮش ،ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻣﻴﻜﺮد.
ﺷﻬﺎدت آﻧﺪﻟﻤﻦ ،در ﺑﺎره ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻛﺘﺒﺮ
ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ و ﻧﻘﺶ ﺑﻮش و ﻛﻴﺴﻲ ،ارزش
اول را ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﻬﺎي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ داﺷﺖ .زﻳﺮا

دوﻣﺎراﻧﮋ ﺧﻮد دﻳﺪار دو ﻃﺮف و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
را ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺑﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،در ﮔﺰارش ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺎدت ﻧﻴﺰ اﻋﺘﻨﺎء ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﻃﺮﻓﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﮔﺰارش،
ﺷﻬﺎدت آﻧﺪﻟﻤﻦ »ﻣﻌﺘﺒﺮ« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ »ﺑﻘﺪر
ﻛﺎﻓﻲ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪه وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻧﻴﺴﺖ« .ﮔﺰارش اﻳﻨﻄﻮر اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده
اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺪﻟﻤﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻣﺎراﻧﮋ  ،ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﻛﻪ ﻛﺴﺮي ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﺴﺎ
ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ
اﻃﻼﻋﻲ از ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺪارد.
 zﻫﻨﻮز ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻧﺪاده اﻧﺪ :اﻓﺴﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ،
آري ﺑﻦ ﻣﻨﺎش و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻦ از اﻓﺴﺮان
دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ،در اﻛﺘﺒﺮ  ،1980در
ﭘﺎرﻳﺲ ،ﺷﻬﺎدت داده اﻧﺪ .ﺑﺎرﺳﻼ از
ﺷﻬﺎدت ﺟﻮن ﻣﻜﻠﻴﻦ  Macleanدر
ﺑﺎره ﺳﻔﺮ ﺑﻮش از ﺷﻴﻜﺎﻛﻮ ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ﻧﻴﺰ
آﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻜﻠﻴﻦ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮرﻣﻦ ﻣﻜﻠﻴﻦ،
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻛﺘﺎب A River Runs
 ، Through Itاز ﻗﻮل ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ،ﻛﻪ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه و در ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از
رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎي ژرژ ﺑﻮش آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در اواﺳﻂ اﻛﺘﺒﺮ
 ،1980ﺑﻮش ﺳﻔﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ
ﻛﺮده و ﺑﺎ اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ  ،ﺑﺮﺳﺮ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ،
دﻳﺪار ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻋﺼﺮ ﻫﻨﮕﺎم ،ﻣﻜﻠﻴﻦ اﻃﻼع را ﺑﻪ
داوﻳﺪ ﻫﻨﺪرﺳﻮن ،اﻓﺴﺮ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ داده اﺳﺖ .ﻫﻨﺪرﺳﻮن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
ﺗﺎرﻳﺦ آن  18اﻛﺘﺒﺮ 1980ﺑﻮده اﺳﺖ....
ﺷﻬﺎدت ﻣﻜﻠﻴﻦ و ﻫﻨﺪرﺳﻮن ،در
اواﺋﻞ  ،1990زﻣﺎﻧﻲ اﺑﺮاز ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻛﺮده ﺑﻮد.
ﻫﻨﺪرﺳﻮن دﻳﺪار را در ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ  ،1991ﺑﻪ ﺳﻨﺎﺗﻮر اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ،
اﻃﻼع داد .ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ
داد .آن زﻣﺎن ،ﻣﻦ در PBS Fronline
ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﺮدم .در ﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﻨﺪرﺳﻮن
اﻃﻼع ﻣﻲ داد ﻛﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻮش ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ
ﺑﻪ او داده ﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﺎم ﮔﺰارش ﻛﻨﻨﺪه را
ﻧﺒﺮده ﺑﻮد .ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﺎم
ﮔﺰارﺷﮕﺮ را ﻳﺎﻓﺖ .او ﻣﻜﻠﻴﻦ ﺑﻮد و
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮد ﻛﻪ در  18اﻛﺘﺒﺮ  ،1980از
ﻳﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه ﺧﺒﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺑﻮش ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ را در ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﻨﺪﻫﺎ ،ﺣﺎﻛﻲ از
ﺗﻤﺎس ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در
 ،1980ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺧﻮد ،اﻣﺘﻨﺎع ورزﻳﺪ .ﺑﻪ
ﺟﺎي آن ،دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﺷﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻮش
و ﻛﻴﺴﻲ ،در آن ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ﻧﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻧﻴﻚ ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻠﻬﺎ ﺑﺲ
ﺳﺴﺖ ﺑﻨﻴﺎدﻧﺪ.
در ﺑﺎره ﻛﻴﺴﻲ ،اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎور رﻳﮕﺎن در اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻲ،
رﻳﭽﺎرد آﻟﻦ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻴﺴﻲ
را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ دﻟﻴﻠﻲ
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻛﻴﺴﻲ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد،
ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ آﻟﻦ ﺑﻪ
ﻳﺎد ﻧﻤﻲ آورد ﺑﻪ ﻛﻴﺴﻲ ﺗﻠﻔﻦ ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﺑﺎره ﻛﻴﺴﻲ و ﺑﻮش ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ادﻋﺎي ﺑﺎرﺳﻼ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ از
ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪت ﺗﺤﻘﻴﻖ
را ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﻪ ﻣﺪارك ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﮔﻮﻳﺎي
ﺑﺎزي دو ﮔﺎﻧﻪ او اﺳﺖ .او ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ،
ﺳﺴﺖ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺖ و رو ﺷﺪن ﺳﻨﺪﻫﺎ آن
را از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲ اﻧﺪازد .از اﻳﻦ رو ،در
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﻨﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺰارﺷﻲ
ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاه ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻲ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ راه ﮔﺮﻳﺰي ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺎزد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ دو ﻗﻮل
ﺑﺎرﺳﻼ و ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن در ﺑﺎره ﺗﻘﺎﺿﺎي
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪت ،ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و
ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻫﺮ دو ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش
روﺳﻴﻪ را ﺑﺎرﺳﻼ ﺑﻪ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن اراﺋﻪ ﻧﻜﺮده
اﺳﺖ ،ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎرﺳﻼ
ﺑﺴﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﻮد ،ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ
ﻛﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎره »اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ« را ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ »ﺳﻨﺪي ﺣﺎﻛﻲ از
وﻗﻮع آن ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ«.
ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ او از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
»اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ« ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻧﻤﻲ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻘﻴﻘﺖ را آﺷﻜﺎر
ﻛﻨﺪ .ﺑﺎرﺳﻼ ﻫﻤﻮاره ﺑﻲ ﻗﺮار رﻳﺎﺳﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ .در  ،1991او ﺧﻮد داوﻃﻠﺐ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎره اﻛﺘﺒﺮ
ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ ،ﺷﺪ .آن زﻣﺎن او ﺷﻬﺮت ﻳﻚ
دادﺳﺘﺎن درﺳﺘﻜﺎر و دﻗﻴﻖ را داﺷﺖ.
زﻳﺮا در  ،1980ﻋﻀﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺷﺮور
ﺳﻴﺎ ،ادوﻳﻦ وﻳﻠﺴﻮن را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮده
ﺑﻮد .او ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻴﺒﻲ ﻣﻮاد
ﻣﻨﻔﺠﺮه و ادوات ﻧﻈﺎﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺑﻮد.
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ،آن زﻣﺎن و اﻳﻦ زﻣﺎن،
او ﺟﺎﻧﺐ دوﺳﺖ ﺧﻮد ،ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻟﻮدﯾﻦ،
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﻣﺎﺟﺮای اﯾﺮان ﮔﯿﺖ ﻧﻘﺶ
ﮐﻠﯿﺪی داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮔﺰارش
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﺳﺎﻣﯽ
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻟﻮدﯾﻦ و ﯾﮏ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر
ﻣﺸﻬﻮر دﯾﮕﺮ ،رﯾﭽﺎرد ﭘﺮل ،ﺑﻌﻨﻮان
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه اﮐﺘﺒﺮ
ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رﯾﮕﺎن ،ﻗﯿﺪ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ دو ﻋﻀﻮ
ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺎر ﮔﺮوه اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺎرﺗﺮ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ،ﺑﺎ
اﯾﺮان ﺗﻮاﻓﻘﯽ اﻧﺠﺎم داد و ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ
را آزاد ﮐﺮد ،اﺛﺮ آن را ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﺶ رأی
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﮔﺰارش
ﻧﻬﺎﺋﯽ ،ﻧﺎم ﻟﻮدﯾﻦ ﺣﺬف ﺷﺪ .ﺣﺎل
اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی رﯾﭽﺎرد
آﻟﻦ ﻧﯿﺰ  ،ﻟﻮدﯾﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽ ﮐﺮد .از ﻗﺮار ،ﻟﻮدﯾﻦ از دوﺳﺖ
ﺧﻮد ﺑﺎرﺳﻼ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺎم او را
ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا؟ زﯾﺮا ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﺸﻒ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﻮدﯾﻦ در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ ﻧﯿﺰ
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
رﻓﯿﻖ ﻟﻮدﯾﻦ ،ﺷﮑﺎﻟﯽ ،ﻋﻀﻮ ﺳﯿﺎ ﮐﻪ
در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ داﺷﺖ،
در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﻠﺴﻮن ،از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﺸﻤﺎر
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻟﻮدﯾﻦ ،ﺑﺎرﺳﻼ او را
ﺑﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮔﺮداﻧﺪ .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم،
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎرﺳﻼ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ درﺳﺘﮑﺎر
و دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .زﯾﺮا در
 ،۲۰۰۳ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻓﺪرال ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ دروغ ﮔﻔﺘﻪ و در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،وﯾﻠﺴﻮن ،ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺳﯿﺎ ،ﺑﻪ
ﻟﯿﺒﯽ ﻣﻮاد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ،در

دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻴﺎن را اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
اي ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد
 60در اﻳﺮان و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ دو ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و
ﻋﺮاق در ﺟﻨﮕﻲ  8ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮ اﻣﺮﻳﻜﺎ،
رﻳﮕﺎﻧﻴﺴﻢ را ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺮد ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺷﺪ اﻣﺎ زد و ﺑﻨﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮي از دو ﺣﺰب ،ﺑﺎ
ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺳﻨﺪﻫﺎ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻳﻚ ﺣﻘﻮﻗﺪان
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ﺷﻤﺎره  750از 3ﺗﺎ  16ﺧﺮداد 1389
ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ و آن را ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮ وﻗﻮع آن ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ! و
اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع از ﺳﻨﺪﻫﺎ و ﺑﺎ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﻲ رأي ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،روي
ﻛﺎرآﻣﺪن ژرژ ﺑﻮش )ﭘﺴﺮ( و دﻛﺘﺮﻳﻦ
»ﺟﻨﮓ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ« او و دو ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺤﺮان ﺑﺲ وﻳﺮاﻧﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدي،
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي اﺳﺖ از اﺛﺮات ﻓﻘﺪان
اﺧﻼق و در ﻛﺎر ﻧﻴﺎﻣﺪن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺮ ﻓﺴﺎد ﭘﺬﻳﺮي دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻧﻴﺎن
دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه
دﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﻳﺶ را در ﺑﻪ ﻳﺎد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
آوردن ﺣﻘﻮق ﺧﻮﻳﺶ و ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮي آﻧﻬﺎ،
اﻳﻔﺎ ﻧﻜﻨﺪ و وﺟﺪان اﺧﻼﻗﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺪﻧﻲ
ﺑﺠﻮﻳﺪ ،دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ در ﻣﻌﺮض ﻓﺴﺎد ﻗﺮار
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .اﻣﺮوز ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﻲ در دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ وﺿﻊ ﭼﻨﻴﻦ
اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮ ﻛﻪ وﺿﻊ در ﻛﺸﻮر
اﺳﺘﺒﺪاد زده اي ﻣﺜﻞ اﻳﺮان ﭼﻮن اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ رژﻳﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻨﮓ و
ﺳﺎزش ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ و ﻛﻮدﺗﺎ و ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ
ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮﻳﻬﺎ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
زﻧﺪاﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎري ﻛﻪ از او
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﺎج دادن ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻴﺎن و
ﺳﺮﻛﻮب اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد:

ﻧﻪ اﻧﺴﺎن و ﻧﻪ ﻃﺒﻴﻌـﺖ
از ﺧﺸـــﻮﻧﺖ رژﻳـــﻢ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫــﺎي ﻧﻈــﺎﻣﻲ –
ﻣﺎﻟﻲ در اﻣﺎن اﺳﺖ:
 Wدر  11اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ، 89ﺑﻪ ﮔﺰارش
رﻫﺎﻧﺎ ،ﺑﺮاي  5ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻣﺸﻬﺪ ﺣﻜﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻛﺘﺒﻲ و
درج در ﭘﺮوﻧﺪه ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ  ،اﻣﺎ
ﺑﺮاي ﺑﻴﺶ از  10ﺗﻦ دﻳﮕﺮ اﺣﻜﺎم
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ و
دو ﻧﻴﻢ ﺳﺎل ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
Wدر  11اردﻳﺒﻬﺸﺖ ، 89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﻳﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،
آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ آب و ﺧﺎك و ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﺳﺎﺣﻞ در ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ را ﻫﻮﻟﻨﺎك و اداﻣﻪ
اﻳﻦ روﻧﺪ را ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ.
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮاي ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ  100ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد و ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد
آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
رو ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻗﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪاﻧﺪ،
ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ را
اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ.
 Wدر  13اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻴﻮز ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق
و ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﻮء
ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺟﺎن دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪي،
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و از وزراي دوﻟﺖ
اﺻﻼﺣﺎت ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق زده و ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاض
ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﺮاﺳﺖ
و اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت در وﻗﻮع اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
Wدر  13اردﻳﺒﻬﺸﺖ 89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺗﺎﺑﻨﺎك ،ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد از اﺑﻼغ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺠﺎب

زﻧﺪاﻧﻲ در زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺠﺎب داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﺟﻮاﻧﺐ اﻣﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ.
 Wدر  13اردﻳﺒﻬﺸﺖ 89ﺑﻪ ﮔﺰارش
رﻫﺎﻧﺎ ،در اداﻣﻪ ي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ﺑﻬﺎﻳﻲ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان،
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻬﺎﺋﻴﺎن در دﻣﺎوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪه
اي ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ.
 Wدر  13اردﻳﺒﻬﺸﺖ 89ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﻢ
ﻣﻴﻬﻦ» ،ﻣﺎزﻳﺎر ﺧﺴﺮوي« ،ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﺳﺎﻳﺖ
ﻫﻢ ﻣﻴﻬﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺣﻘﻮﻗﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﻲ در ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺧﺮداد
ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺑﻪ ﻧﺸﺮ اﻛﺎذﻳﺐ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ زﻧﺪان
اوﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
Wدر  13اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﺧﺒﺎر روز ،ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﺎره ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﻌﻠﻢ
ﻣﺪرﺳﻪ ي ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺳﭙﺲ از
ﺳﻮي ﺣﺴﻴﻦ ﻃﺎﺋﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه وﻗﺖ ﺑﺴﻴﺞ
ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
روز ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺮﺣﻲ از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﻛﻪ در
زﻣﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻧﺘﺸﺎر
داد.
 Wدر  14اردﻳﺒﻬﺸﺖ 89ﺑﻪ ﮔﺰارش
رﻫﺎﻧﺎ ،در ﭘﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪن  7ﻣﺎه
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﭼﻴﻨﻲ اﻟﺒﺮز و
ﻧﻴﺰ اﻋﻼم اﻧﺤﻼل اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﻤﻌﻲ
از ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ،در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻬﺎمدار ﻋﻤﺪه ﭼﻴﻨﻲ اﻟﺒﺮز
ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺑﺮﭘﺎ ﻛﺮدﻧﺪ.
 Wدر  17اردﻳﺒﻬﺸﺖ 89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻋﺼﺮ اﻳﺮان ،در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روز از
ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﻴﺴﺖوﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺘﺎب
ﺗﻬﺮان ،ﺗﻤﺎم آﺛﺎر آﻳﺖاﷲ ﺻﺎﻧﻌﻲ و
ﻣﻨﺘﻈﺮي از ﺳﻄﺢ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻤﻊ
آوري ﺷﺪ .ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺤﻤﻮد
دوﻟﺖآﺑﺎدي و ﺟﻮاد ﻣﻌﺮوﻓﻲ در
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺘﺎب ﻫﻢ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ .
 Wدر  18اردﻳﺒﻬﺸﺖ 89ﺑﻪ ﮔﺰارش
رﻫﺎﻧﺎ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دراوﻳﺶ و ﭘﻴﺮوان
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎدي ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻤﻊ
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺒﺲ ،ﺷﻼق و
ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺠﺬوﺑﺎن ﻧﻮر،
ﺑﺮاﺳﺎس رأي ﺷﻌﺒﻪ  101دادﮔﺎه ﺟﺰاﻳﻲ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد 24 ،ﻧﻔﺮ از دراوﻳﺶ ﺑﻪ
اﺳﺎﻣﻲ -1ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ  -2ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﻋﺒﺎﺳﻲ  -3ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺮوي  -4ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺮوي ﺷﻬﺮي  -۵ﺷﻜﺮاﷲ ﺣﺴﻴﻨﻲ
ﺑﻴﺪﺧﺘﻲ  -6ﻋﻠﻲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ -7ﻣﺤﻤﺪ
ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ  -8ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ  -9اﻣﻴﺮ
روﺷﻦ ﻣﺠﺎور ﺻﻮﻓﻲ  -10ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ
اﻣﺎﻧﻴﺎن  -11روح اﷲ ﺻﻔﺮي -12
اﺣﺴﺎن اﻣﺎﻧﻴﺎن  -13ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ
ﺑﻴﺪﺧﺘﻲ  -14اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺎس زاده -١۵
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮي -16ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻬﺪوي -17ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎس زاده ﺑﻴﺪﺧﺘﻲ
 -18رﺣﻤﺖ ﺣﺴﻴﻨﻲ  -19راﻣﻴﻦ
ﺳﻠﻄﺎﻧﺨﻮاه  -20رﺿﺎ ﻛﺎﺧﻜﻲ -21
ﺑﻬﺮوز ﻣﺠﺎور ﺻﻮﻓﻲ  -22ﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮ -23
ﻇﻔﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﻴﻤﻲ  -24ﺣﺴﻦ ﺑﻠﻮﭼﻲ
ﺑﻴﺪﺧﺘﻲ  ،ﺑﻪ زﻧﺪان ،ﺷﻼق و ﺗﺒﻌﻴﺪ
ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش 14 ،ﺗﻦ از
دراوﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه و ﻳﻚ روز
ﺣﺒﺲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ ) ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ( و
ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺗﻌﺰﻳﺮي
ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪه و  10ﺗﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ
آﻗﺎﻳﺎن  – 1ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ – 2

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻲ  – 3ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺮوي
ﺷﻬﺮي  – 4ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮوي ﺷﻬﺮي – ۵
ﺷﻜﺮاﷲ ﺣﺴﻴﻨﻲ  – 6ﻋﻠﻲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﻓﺮ 7
– ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ  -8اﺣﺴﺎن اﻣﺎﻧﻴﺎن – 9
راﻣﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﺨﻮاه  – 10ﻇﻔﺮ ﻋﻠﻲ
ﻣﻘﻴﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﻪ درﺗﺠﻤﻊ
دراوﻳﺶ در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻘﺶ
رﻫﺒﺮ را اﻳﻔﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﻨﺞ
ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي و ﭘﻨﺠﺎه ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق
و اﻗﺎﻣﺖ اﺟﺒﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ،ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
Wدر  18اردﻳﺒﻬﺸﺖ 89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻋﺼﺮ اﻳﺮان ،ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر در زﻧﺪان ﻗﺰﻟﺤﺼﺎر ﻛﺮج اﻋﺪام
ﺷﺪﻧﺪ.
 Wدر  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ،89در ﭘﻲ اﻋﺪام
ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﻲ ﺧﻮد
اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎي
ﻛﻠﻦ و ﺑﺮﻟﻴﻦ و ﭘﺎرﻳﺲ و ﻟﻨﺪن و وﻳﻦ
و ...ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن
ﺑﺮﺿﺪ اﺣﻜﺎم اﻋﺪام در اﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
 Wﭘﻨﺞ ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺳﺤﺮﮔﺎه در زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺑﻪ دار
آوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ
دادﺳﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ واﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان،
ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن ﻓﺮزاد ﻛﻤﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﻗﻲ،
ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪرﻳﺎن ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﺪ ،ﻓﺮﻫﺎد
وﻛﻴﻠﻲ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ،ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻢ
ﻫﻮﻟﻲ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪر ،ﻣﻬﺪي اﺳﻼﻣﻴﺎن
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎم داﺷﺘﻨﺪ.رژﻳﻢ ﺟﺮم
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ را ﺷﺮﻛﺖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻤﺐﮔﺬاري در
ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﺘﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ!.
Wدر  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻫﺮاﻧﺎ ،آﻗﺎﻳﺎن ﭘﻴﻤﺎن ﻧﻮ دﻳﻨﻴﺎن ،ﻣﻠﻜﻲ،
زارع و زﻧﺪي ﻧﻴﺎ  ،ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از اﻋﻀﺎي
ﻛﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن از ﺳﻮي
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
 Wدر  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ادوار ﻧﻴﻮز ،ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻗﻄﻌﻲ ﻋﺒﺪاﷲ
ﻣﻮﻣﻨﻲ ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﻳﺮان )ادوار ﺗﺤﻜﻴﻢ
وﺣﺪت( از ﺳﻮي دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ
ﺣﻜﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻮﻣﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ  4ﺳﺎل و
 11ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪه
اﺳﺖ 23 .ﻣﺎه از اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪن ﻣﺠﺎزاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل
 86ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ ﺑﺮاي وي ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
 Wدر  20اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻲ
ﺑﻲ ﺳﻲ ،ﺷﻌﺒﻪ  26دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ،ﻣﺎزﻳﺎر
ﺑﻬﺎري را ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن " ۵ﺳﺎل ﺣﺒﺲ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ
ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮر4 ،
ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري و
ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي
ﺷﺪه 1 ،ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم 2 ،ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب 6 ،ﻣﺎه ﺣﺒﺲ
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و  1ﺳﺎل
ﺣﺒﺲ ﺟﻬﺖ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و
 74ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق" ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮده اﺳﺖ.
Wدر  20اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﻳﺴﻨﺎ ،وﻛﻴﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺷﻬﻴﺪي از ﻣﺘﻬﻤﺎن
ﺣﻮادث ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺻﺪور ﺣﻜﻢ
ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻮﻛﻠﺶ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺧﺒﺮ داد .ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻌﺒﻪ  54دادﮔﺎه
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﻮﻛﻠﻢ را ﺑﻪ ﺷﺶ
ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي ﺗﻘﻠﻴﻞ داد.

Wدر  20اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﻳﻠﻨﺎ ،ﺟﻤﻌﻲ از ﻛﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﻲ
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺎزي ﺳﺎﺳﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮدن ﻣﻘﺮري ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎري در
ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮدﻧﺪ.
Wدر  20اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻫﺮاﻧﺎ ،در ﭘﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻣﺪﻧﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،از ﺳﻮي اﻳﺸﺎن ﺑﺪون
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪان اوﻳﻦ
ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.
 Wدر  20اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺟﺮس ،در اداﻣﻪ اﻋﺘﺮاض ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﺷﺎﻏﻞ در ﻓﻮﻻد
ﻣﺒﺎرﻛﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎنِ ﺧﻮد ،اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻃﻲ دو
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﻛﺰي
ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ.
Wدر  20اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻛﻠﻤﻪ ،داوود ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،رﺳﻮل ﺑﺪاﻏﻲ،
ﺣﺸﻤﺖ اﷲ ﻃﺒﺮزدي ،ﻣﻬﺪي
ﻣﺤﻤﻮدﻳﺎن ،دﻛﺘﺮ رﻓﻴﻌﻲ و ﻋﻴﺴﻲ
ﺳﺤﺮﺧﻴﺰ ﺑﻪ زﻧﺪان اوﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
Wدر  21اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻫﺮاﻧﺎ ،ﺧﻮاﻫﺮ و ﻣﺎدر ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻫﻮﻟﻲ،
از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺮد اﻋﺪام ﺷﺪه در
ﻧﻮزده اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ،در ﻣﻨﺰل ﺷﺎن در
ﻣﺎﻛﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺷﺪﻧﺪ.
Wدر  21اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﻳﻠﻨﺎ ،ﺷﻌﺒﻪ  13دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺣﻜﻢ  11ﺳﺎل ﺣﺒﺲ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ﻧﺼﺮ را ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ از
ﺳﻮي ﺷﻌﺒﻪ ﻳﻜﻢ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﻫﻮاز
ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ.
Wدر  22اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻫﺮاﻧﺎ ،دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎي
ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮزاد ﻛﻤﺎﻧﮕﺮ ﺣﻜﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺻﺎدر ﻛﺮده اﺳﺖ.
Wدر  22اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻴﻮز ،دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﺎن
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻮج ﺟﺪﻳﺪ اﺣﻀﺎر ﻫﺎي
داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ داﻧﺸﮕﺎه و
اداره اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﻳﻦ ،ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺷﺪ.
 Wدر  23اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻫﺮاﻧﺎ ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ در
ﭘﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮزاد ﻛﻤﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺎﻣﻴﺎران ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ارﻋﺎب
اﻳﺸﺎن را در ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻗﺮار داده
اﻧﺪ.
 Wدر  23اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻫﺮاﻧﺎ ،ﭘﺲ از ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﻳﻮان در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻋﺪام ﻫﺎي ﻧﻮزده
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ،ﻃﻲ روزﻫﺎي دوﺷﻨﺒﻪ و ﺳﻪ
ﺷﻨﺒﻪ و دﻋﻮت ﻣﺮدم ﻣﺮﻳﻮان ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ
در اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺣﺪاﻗﻞ  ١۵ﺗﻦ
از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ
و ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
اﻧﺪ.
 Wدر  23اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻫﺮاﻧﺎ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ﻧﺼﺮ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر و
از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻻن
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ،از زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺑﻪ
زﻧﺪان ﻛﺎرون اﻫﻮاز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
Wدر  23اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻫﺮاﻧﺎ ،ﭘﺨﺸﺎن ﻋﺰﻳﺰي ،ﺳﺮوه وﻳﺴﻲ ،ﻟﻴﻼ
ﻣﺤﻤﺪي ،اﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،آﻣﺎﻧﺞ
رﺣﻴﻤﻲ ،ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺎرﻓﻲ و ﻫﮋار ﻳﻮﺳﻔﻲ،
 7ﺗﻦ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺮد داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان ،در دادﺳﺮاي ﻣﺴﺘﻘﺮ در زﻧﺪان
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اوﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ و ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
Wدر  23اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﻜﺮاﺳﻲ ،ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ
واواك ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻃﻲ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻬﻨﺎز ﻣﺪﺑﺮي ﻣﺎدر ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
ﭘﻴﻤﺎن ﻋﺎرف را ﺑﻪ اداره اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺒﺮﻳﺰ
اﺣﻀﺎر ﻛﺮدﻧﺪ.
اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺷﻬﺮﻫﺎي
23Wدر
ﻣﺮﻳﻮان ،ﺳﻨﻨﺪج  ،ﺳﻘﺰ ،ﺑﻮﻛﺎن ،ﻣﻬﺎﺑﺎد،
اﺷﻨﻮ و دﻳﻮاﻧﺪره و ﻃﺒﻖ ﺧﺒﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﻖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻋﺘﺼﺎب ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم
ﻣﺒﺎرزه و آزادﻳﺨﻮاه اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺪﻧﻲ و ﻫﻢ دردي ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎي ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ ،در
اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
 Wدر  23اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﻜﺮاﺳﻲ ،ﺗﻌﺪاد
زﻳﺎدي از ﻣﺮدم ﻳﺎﺳﻮج ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﻀﻮر
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در ﻳﺎﺳﻮج و در ﺣﻴﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ وي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎر
ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر و دروﻏﮕﻮ،درﻏﮕﻮ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
Wدر  24اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﻜﺮاﺳﻲ ،ﻣﻬﺪي
ﺗﺎﺟﻴﻚ داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و از ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺒﺮي
در ﻃﻲ ﺣﻜﻤﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺷﻌﺒﻪ 26
دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ  27ﻣﺎه
ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي و  30ﺳﺎل ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﻜﻮم ﮔﺮدﻳﺪ.
 Wدر  24اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﻜﺮاﺳﻲ ،ﻗﺎﺿﻲ
ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﺮا،
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﺴﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻲ را ﺑﻪ ﻫﺸﺖ
ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮده اﺳﺖ.
 Wدر  ٢۵اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻧﻴﻮز  ،دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ،راي
ﺷﻌﺒﻪ  28دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻬﺮان
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ آذر ﻣﻨﺼﻮري ﺑﻪ
ﺗﺤﻤﻞ  3ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي را ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻛﺮد.
Wدر  ٢۵اردﻳﺒﻬﺸﺖ 89ﺑﻪ ﮔﺰارش
رﻫﺎﻧﺎ ،ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮدي ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ادﺑﻲ ﺷﻬﺮ
ﻣﺮﻳﻮان ،ﻗﺎﺿﻲ ﭘﺮوﻧﺪه ﺿﻤﻦ رد
دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﻲ را
ﺑﻪ  6ﺳﺎل زﻧﺪان ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮد.
Wدر  26اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺟﺮس ،آرﻣﻴﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮ و ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ،ﺻﺒﺢ
اﻣﺮوز ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ.
Wدر  28اردﻳﺒﻬﺸﺖ  89ﺑﻪ ﮔﺰارش
داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻴﻮز ،ﻣﺤﺴﻦ داﻧﺶ ﭘﻮر ﻣﻘﺪم
ﻳﻜﻲ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ اﻋﺪام او و
ﭘﺴﺮش ،اﺣﻤﺪ داﻧﺶ ﭘﻮر ﻣﻘﺪم از ﺳﻮي
دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
Wدر  28اردﻳﺒﻬﺸﺖ 89ﺑﻪ ﮔﺰارش
واﺣﺪ ﻣﺮﻛﺰي ﺧﺒﺮ ،ﻋﻠﻲ وﻛﻴﻠﻲ راد
ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ  19ﺳﺎل زﻧﺪان در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،وارد ﺗﻬﺮان ﺷﺪ.او ﺑﻪ ﺟﺮم
ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻗﺘﻞ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﺣﺒﺲ
اﺑﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪ.
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻛﻠﻮدﻳﺎ راﻳﺲ ﺑﺎ ﻛﺎﻛﺎوﻧﺪ
و وﻛﻴﻠﻲ راد را ﺷﻜﺴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﭘﻴﺮوزي رژﻳﻢ اﻳﺮان و ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺳﺎرﻛﻮزي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد .ﺣﺰب
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ از ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﻔﺎف ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﺮد.
Wدر 28اردﻳﺒﻬﺸﺖ 89ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻛﻠﻤﻪ،
ﺣﺎج اﺣﻤﺪ ﻳﺰداﻧﻔﺮ ﺳﺮ ﺗﻴﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن
ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎي
اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ.
 Wدر  ،28ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻨﺎﻫﻲ ،ﻛﺎرﮔﺮدان
زﻧﺪاﻧﻲ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺪت ﻓﺸﺎر زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن و
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد ،دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا زد .او ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت داوران
ﻓﺴﺘﻴﻮال ﻛﺎن اﺳﺖ.
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وﻻﻳﺖ ﻛﻠﻴﺴـﺎ و وﻻﻳـﺖ
ﻓﻘﻴــﻪ = ﺑﻴــﺎن ﻗــﺪرت و
دﻳﻜﺘـــﺎﺗﻮري وﻻﻳـــﺖ
ﻣــﺮدم= ﺑﻴــﺎن آزادي و
اﺧﺘﻴﺎر
مقدمتا ً بايد گفت که فلسفۀ وجودی بھشت
و جھنّم ،عقاب و ثواب ،بر وجود آزادی و
اختيار انسان نھفته است .زيرا انسان
مجبور و محصور ،به ھر کدام از آن دو
سرنوشت که رو کند ،چون خود آن را
اختيار نکرده و به اجبار بدان تن داده
است ،عقاب و ثوابی در پی ندارد .امام
علی )ع( به صراحت می فرمايند ،اگر
چنين بود " ھر آينه پاداش و کيفر بيھوده
بود و نويد و بيم بيجا می نمود .خدای
پاک بندگان را به اختيار و آزادی عمل
فرمان داد ،و با بيم دادن ،از کارھای ناروا
باز داشت(١ ) " ...،
الجرم ،انسان بايد به سرانجام آن دو
سرنوشت آگاه باشد و حجت نيز بر او
تمام شده باشد ،وسائل و استعداد و
امکانات ھر کدام از آن دو مسير و ھدف
را در اختيار داشته باشد ،آزاد و مختار
نيز باشد ،تا با آزادی و اختيار ھر کدام را
که اختيار کرد ،منطقا ً منتظر آنچه که
دستآورد خودش بوده است بتواند باشد و
االّ برانسان بی اختيار و مجبور چه
مجازات و يا پاداشی تعلق می گيرد؟
انسانی که در اين کره خاکی زندگی می
کند ،بايد از امکانات و استعداد خود و
زمينی که در آن زندگی می کند ،بھره
بگيرد تا بتواند به سمت يکی از دو
سرنوشتی که در انتظار اوست ،بحرکت
خود ادامه بدھد ،ضرورتا ً برای تداوم
حيات و ادارۀ سرنوشت خود بايد اختيار
چگونگی اداره آنرا خود در دست داشته
باشد و خود به آن سامان و سازمان بدھد.
در اينجا اين سئوال مطرح است که نيرو
از کجا منشاء و سرچشمه می گيرد؟
حقيقت آن است كه جوامع در طول تاريخ
با دو منشاء و يا سرچشمه نيرو مواجه
بوده اند:
 -١منشاء و سرچشمه دين
 -٢منشاء و سرچشمه مردم
اين دو منبع يا منشاء و يا سرچشمۀ نيرو
در جامعه پابپای ھم پيش مي روند و
جامعه را به رشد و آزادی و استقالل
ھدايت می كنند .اگر چه اين دو منشاء با
ھم روابطي دارند .اما ھر كدام از آن دو
مستقل و جدای از ھم ھستند و ھر كدام در
جامعه جايگاه و رسالت ويژه خود را
دارند.
قلمروھا و وظايف ھر كدام از اين دو منبع
اگر واضح ترسيم نشده باشد ،اين دو ،در
امور يكديگر تداخل كرده و يا گاه با ھم در
می آميزند و در نتيجه ھر دو به صورت
تمركز قوا و به مثابه قدرت سلطه گر در
می آيند و با ھم متحداً بيان قدرت می
شوند .در صورتي كه ھر كدام به راه و
رسالت واقعی خويش پيش بروند ،مي
توانند در تصحيح يكديگر در صورت
انحراف بكوشند و يا در تندروی ھا
يكديگر را متعادل سازند و جامعه را در
خط متعادل و پرھيز از ھر افراط و
تفريطی به پيش برانند.
نظر به اينکه فرھنگ و تمدن سيّال
است و از جامعه ای به جامعه ھای ديگر
و از مللی به ملل ديگر سرايت می کند ،و
بويژه فرھنگ غالب در ھر زمان،
محتوای خود را کم و زياد بر ديگران
غلبه می دھد ،و باز نظر به اينکه اسالم
خاتم اديان و رسول اکرم)ص( خاتم
رسوالن است و پيامبر قبل از رسول اکرم
حضرت عيسی)ع ( بوده است و مسيحيت
بيش از  ٨قرن بنام دين حضرت مسيح و
خدا ،حکومت خودکامه ای را بر مردم
تحميل کردند ودر حقيقت تشکيل حکومت
مطلقه دينی دادند و به اشاعه و جا
انداختن فرھنگ قدرت پرستی بنام دين در
جھان پرداختند ،آيا اين مطلب می تواند،
بدين معنی باشد که آقای خمينی واليت
مطلقۀ فقيه را از کليسا اخذ و آن را به

ارث برده است ؟ و يا اينکه اين مسأله از
خواص قدرت است و وقتی ھدف دست
يابی به قدرت باشد و امکانات نيز يار
گردد ،کار به ھمان نتيجه خواھد رسيد.
در اين مقاله بطور اختصار به چگونگی
مشروعيت بخشيدن کليسا به قدرت و
نمادھای آن و يا اينکه خود به واليت
مطلقه مسيحائی و يا نماد قدرت تبديل
گرديد ،می پردازم ،تا مشاھده شود ،وقتی
ھدف قدرت و بدست آوردن آن بود،
تفاوت چندانی ندارد که کسانی که در صدد
تصاحب آن ھستند ،به چه دين و يا مرامی
خود را متعلق می دانند.
مشروعيت بخشيدن دين به قدرت و
نمادھای آن و يا خود به قدرت تمام عيار
تبديل گشتن ،توسط متوليان قدرت پرست
دين ،در مغرب زمين سابقه ای كھن دارد.
آقای
تئوری قدرت و واليت مطلقه
خمينی كه خواھان استيال بر دين و
سرنوشت مردم است ،با قدرت مطلقه ای
كه پاپ گرگوار ھفتم در مسيحيت در قرن
يازدھم ميالدی آن را پايه گذاري كرد،
شباھت ھای زيادی با ھم دارند و در
حقيقت در محتوا يکی ھستند و تنھا ابعاد
و نام آن متفاوت است.
در دوران امپراطوری قسطنطين ،وی
با اسقفھا به عنوان ع ّمال و دستياران
سياسی خود ،رفتار ميکرد ،آن ھا را نزد
خود فرا می خواند و بر شورای شان
رياست داشت و بر ھر عقيده که اکثريت
آنان اظھار می کردند ،صحه می گذاشت.
)(٢
سھيم شدن در قدرت و به عنوان ع ّمال و
دستياران سياسی امپراطور عمل کردن،
مزۀ بيشتر قدرت را به اسقفھا چشانيد .به
مرور که متوليان مسحيت قدرت بيشتری
پيدا ميکردند ،در ساختار قدرت نيز سھم
بيشتری به دست آوردند .در قرن چھارم
) (٣۴۴مجمعی از اساقفه تشکيل شد و
مقام پاپی در آن طراحی شد .سپس
امپراطور در سال  ۴۴۵ميالدی اين مقام
را رسميت داد) (٣و باالخره در اواخر
قرن چھارم ،امپراطور تئودُر ،مذاھب بت
پرستی را به كلی ممنوع كرد ) (۴و از
اين زمان به بعد است كه جامعه مسيحيت
که رشد و نمو كافي كرده بود ،کم کم
تشكيالت خود را بر طبق دوائر
امپراطوری مرتب كرد (۵) .و با وجودی
كه اساقفه و پاپ برگزيده امپراطور بودند،
در درون امپراطوری ،تشكيالت قدرتمند
ديگری پا به عرصۀ وجود گذاشت و
سپس اين دو قدرت ،برای حفظ اقتدار
قدرت خويش الزم و ملزوم يكديگر شدند.
اما ھر چه بر قدرت كليسا افزوده می
گشت و در قدرت بيشتر سھيم می شد،
مسيحيت از رسالت اصلی خويش كه
گسترش معنويت و دفاع از مظلومين در
برابر ظالمين بود ،غفلت كرده و خود به
يكی از طرفھای قدرت كوبنده تبديل مي
گرديد.
در جدال و برخورد بين امپراطور و پاپ
تا سال  ۵٠٠ميالدی با وجوديكه
امپراطور ھمه كاره بود ،قوه قانونگذاری
در اختيار مجمع اسقفھا كه غير مستقيم
در اختيار پاپ بود قرار داشت و ھنوز
مجلس سنا در امر كشور داری اثرگذار
بود .امپراطور ژوستينين كه می خواست
من جميع الجھات امپراطور روم باشد،
بكار قانونگذاری ھمت گماشت و با در
اختيار گرفتن قوه قانونگذاری كه با
مساعدت متوليان مذھب و مشروعيت
بخشی آنھا امكان پذير گرديد ،حكومت
مطلقه خود را پی افكند و از سوی کليسا
به وی تلقين شد كه قدرت وی از جانب
خداست .به اين لحاظ از آن پس در برابر
اوامر او ھيچ گونه مقاومتی مجاز نبود و
وی به اراده مطلق خدا حكومت می كرد.
خود او در مجموعه قوانينش چنين آورده
بود” :بزرگتر و مقدستر از ذات ھمايون
امپراطوری چيست؟ در صورتی كه علمای
حقوق به نحو روشن و صريح مقرر
داشته اند که ارادۀ امپراطور در حکم
قانون می باشد .کيست که ح ّد خود را
نشناخته امر مقام سلطنت را اطاعت
نکند؟« )(۶
با وجودی که حکومت مطلقه تثبيت گشته
بود ولی تاج امپراطور و شاھان ،با
گذاشتن پاپ بر سر آن ھا مشروعيت و
رسميت می يافت .بنا براين ،بھانه و يا

وسيله ای الزم بود ،به دست آيد تا اقتدار
از امپراطور به دستگاه پاپ منتقل شود و
يا به نوعی بين آن دو مقام تقسيم گردد.
سرانجام بھانه و وسايل الزم در اختيار
پاپ قرار گرفت:
خاندان شارل به كمك پاپ رسما ً پادشاھي
يافت ) (٧پپن از خاندان شارل در سال
 ٧۵١سفيری به روم فرستاد و از پاپ
زكريا چنين استفتا کرد ”:از ميان دو تن،
آن كه به راحتی و فراغت در خانه خود
نشسته سزاوار مقام سلطنت است يا آن
كه فشار نگاھبانی كشور كالً بر عھده
اوست“ .پاپ جواب داد” :آنكه عنان
اختيارات به دست دارد بيشتر از كسي كه
بيكاره است سزاوار پادشاھی است“) (٨و
براين اساس مجلسي برپا شد و پپن كه
سرداری بود ،خود رسما ً پادشاه گرديد و
بدين ترتيب خاندان شارل وجھۀ مذھبی
يافتند و برگزيده خداوند به شمار آمدند
زيرا به مشيت الھی كه ھمان فرمان پاپ
زكريا باشد سلطنت يافته بودند و با زبان
فقه يعنی پادشاه مأذون .سن بنيفاس به
نمايندگی پاپ يكی از مراسم يھود را احياء
كرد و ھمچنانكه شموئيل به نام خداوند
روغن مقدس را بر پيشانی شاعول ريخته
بود ،پپن را تب ّرك كرد ) .(٩تبرك پپن
توسط نمايندگی پاپ در واقع مبدئی بر
ظھور "سلطنت به عنوان وديعه الھي"
گرديد) (١٠و پاپ که اين "وديعه الھی"
را در اختيار دارد ،به ھر خاندانی كه
صالح بداند ،از طرف خداوند اھداء مي
كند.
پپن برای اداء دينی كه بر ذمه داشت،
دوبارعليه ايالت لمبار لشكركشيد و چون
به
توجه
بدون
شد
پيروز
امپراطورقسطنطنيه ايالت راون را به
موجب ھبه نامه شرعی ای كه متن آن را
در رم ،در مرقد پطروس نھادند ،به پاپ
بخشيد .ھمين ھبه نامه منشاء تكوين
مملكت پاپ شد كه تا سال  ١٨٧٠باقي
ماند (١١).
واليت مطلقة کليسا و فقيه :
پاپ گرگوار ھفتم در اوايل قرن يازدھم ،
از ھمۀ بھانه ھا و وسايلی كه تا آن زمان
فراھم گرديده بود ،برای استقرار واليت
مطلقه دينی سود جست و در تذكره ای
عقايد خود را نوشت و منتشر ساخت.
ھمچون” :حوزه روحانيت روم را خداوند
خود تأسيس كرده ،اين حوزه ھيچگاه از
صراط مستقيم خارج نشده و نخواھد شد.
او نصرانيت را به وجود آورد و اختياردار
آن می باشد؛ بنابراين پيشوای اين حوزه
صاحب اختيار مطلق است .كسی نمی
تواند او را محاكمه كند .مطالب مھمه
نمازخانه ھا بايد به عرض او برسد ،او
می تواند اساقفه را معزول يا مشغول
بدارد(١٢) ".
درست مانند اصل  ۵قانون اساسی که »
در زمان غيبت حضرت ولی عصر )عجل
ﷲ تعالی فرجه( ،در جمھوری اسالمی
ايران واليت امر و امامت امت بر عھده
فقيه عادل و با تقوی ،آگاه به زمان،
شجاع ،مدير و مدبر است «...و اصل
 ١٧٧و اصول ديگر.
وي در فرمان ديگری در سال ،١٠٧۵
انتخاب اساقفه ،كشيشان و ائمه جماعت
را نيز مانند پاپ ،بدون دخالت عرف در
اختيار خود گرفت .اين فرمان چنين مقرر
می داشت” :از اين به بعد ھر كس از
دست يكی از ارباب عرف منصب اسقفی يا
كشيشی بگيرد نبايد در صف اساقفه و
كشيشان راه يابد و اطاعتي كه بالنسبه به
اساقفه و كشيشان فرض است نبايد دربارۀ
او مراعات شود .اين حكم دربارۀ مناصب
پائين تر ھم ُمجراست .ھر گاه امپراطور
يا والی يا مرزبان يا حاكم يا مقام غير
روحانی ديگر كسی را به رتبۀ اسقفی يا
غير آن بگمارد محكوم به تكفير خواھد
بود(١٣) .
با اين فرمان ،پاپ ھمۀ قدرت را در يد
اقتدار خود گرفت زيرا ھر اسقف در قلمرو
خود عالوه بر امور روحانی ،امارت ھم
داشت و از آنجا كه فرمان پاپ ،سالطين
را در قلمرو دخالت در امور انتخاب
روحاني ممنوع كرده بود ،در حقيقت
نواحی اسقف نشين كه قسمت مھمی از
مملكت را در برمی گرفت از دست سالطين
بيرون رفت .گرچه اين امر كشمكش ھا و
کشتار بسياری را سبب گرديد و خود

بمنزله تجزيه مملكت بود و ضايعاتی بس
سنگين ببار آورد اما اين جدال و در گيری
به مرور بر قدرت كليسا افزود و منجر به
توسعه تمام عيار قدرت كليسا گشت.
در قرن  ١٢و  ١٣قدرت روحانيت ،حد و
نھايت نداشت و ھمه شئون مردم را در
برمی گرفت و امپراطوران و يا پادشاھان
در حقيقت به عمله و کارگزاران پاپ تبديل
شدند .ھمانطوريکه طبق قانون اساسی
واليت فقيه جمھموری اسالمی تمامی
قدرت در اختيار ولی فقيه است که
پاسخگو به احدی نيست) اصل ،۵٧ ،۵
 ١۵٧ ،١١٠و (...در نتيجه اين اقتدار و
ايجاد واليت مطلقه دينی ،پاپ با قدرت
خودكامه بر تخت سلطنت تكيه زد و دو
حربه تكفير و تحريم را به دست گرفت تا
ھمه كس را به اطاعت و تعظيم وادارد.
ولی چون مرتدين و زنادقه زير بار
روحانيت نمی رفتند ،پاپ اينوسان سوم
در سال  ١٢٠٨برضد مرتدين آلبی اعالن
جنگ صليبی داد) (١۴و گرگوار نھم در
سال  ١٢٣١بانی ديوان تفتيش عقايد
گرديد (١۵) .نظير دادگاھای انقالب که در
کشور ما جوانان را مانند برگ خزان به
ديار نيستی می فرستد(١۶).
تقابل مقامات عرف و روحانيت که تا
اوايل قرن سيزدھم ادامه داشت ،پاپ
بنيفاس ھشتم را بر آن داشت كه با تشكيل
مجمع اساقفه در روم حكومت مطلقه دينی
ايجاد شده را به صورت قطعی در آورد و
آن را خيلی رسا و محكم اعالم كند ” :قوه
معنوی و نيروی ظاھری ،ھر دو اختيار
روحانيت است منتھی روحايت قوه معنوی
را خود در دست می گيرد لكن نيروی
ظاھری را ديگران بنا به مصلحت
روحانيت بكار مي برند .قوه معنوی در
كف امنای دين است و نيروی ظاھری تا
مدتی كه امنای دين مقتضی بدانند در
مشت سالطين و جنگيان .عليھذا از اين
دو قوه يكی بايد فرمانبردار ديگری باشد
باين معنا كه نيروی ظاھری بايد در برابر
قوۀ روحانی سر تسليم فرود آورد .حكم
عقل بر اين است كه وضع و نيروی
ظاھری و محاكمۀ آن در حال ضرورت
حق قوۀ روحانی است .پس اظھار و اعالم
و عزم و حكم ما بر اين است كه شرط
الينفك نجات ھر فردی اين خواھد بود كه
در برابر پاپ روم خاضع و خاشع باشد"
) (١٧واليت مطلقۀ فقيھی که آقای
خمينی مستقر کرد ،از واليت مطلقه پاپ
بنيفاس ھم بدتر است زيرا در واليت
بنيفاس نيروی ظاھری مادی را در اختيار
ھمان سالطين و عرف قرار ميداد اما آقای
خمينی ھم قوه معنوی و ھم قوه ظاھری
مادی را در اختيار روحانيت قرار
داد (١٨).کوتاه سخن آن که در اين
دوران پروژه تكفير و تحريم کليسا چنان
كارگرافتاده بود كه خود پادشاھان را ھم
به تسليم محض کشانده بود.
ژان سان تر ،پادشاه انگلستان ،چون از
رأی پاپ انيوسان سرپيچي كرد ،پاپ به
نفی ژان سان تر از اروپا و تكفير و خلع
او از سلطنت حكم داد و تاج و تخت
انگلستان را به فيليپ آگوست بخشيد
)  ٠(۶۶ژان كه اوضاع را خطرناك ديد،
دستخط و برنامه ای صادر كرد و در سال
 ١٢١٣به خواری و زبونی سرفرود آورد
و سوگند ياد كرد كه حق ھمه را مسترد
می كنيم و سلطنت انگلستان و ايرلند را از
پاپ می دانيم و خود را دولتخواه او می
شماريم و »از اين به بعد سلطنت را فقط
از جانب پاپ و مقام روحانيت و به سمت
نايب السلطنه در دست خواھيم داشت و
اگر ما يا يكی از اعقاب ما از مدلول اين
دستخط مخالفت كنيم از حق سلطنت بر
اين مملكت محروم خواھيم بود.(١٩) «.
با مقايسه فرمانھاي آقای خمينی در باب
واليت مطلقه فقيه در حفظ قدرت و
فرمانھای پاپ گريگوار ھفتم ،بنيفاس و
اينوسان در باب ايجاد واليت مطلقه كليسا،
آشكار مي گردد كه آنچه آقای خمينی در
پي افكندن واليت مطلقه فقيه ،پايه ريزي
كرد ،به نوعي عكس برگردان واليت
مطلقه پاپ است .البته اين بدان معنا
نيست كه آقاي خمينی آن را از كليسا اخذ
كرده است ،اما بدان معنا ھست كه وقتی
ھدف از دين دست يابی به قدرت باشد و
امكانات نيز فراھم گردد ،كار به ھمان
نتيجه خواھد انجاميد.

14

مالحظه می شود که رسالت پيامبری
نظير حضرت عيسی)ع( که بر آزادی و
عدالت استوار بوده است ،ھنگامی که
بوسيلۀ متولّيان قدرت پرست ،از خود
بيگانه شد ،بقدرت تمام عيار تبديل می
گردد و از آن ببعد ،برای ھر جرم و
جنايت ،ظلم و ستمی توجيھات مختلف
شرعی ،تراشيده می شود .درست به مانند
حکومت واليت فقيه که برای ھر جرم و
جنايت در لباس »حفظ حکومت از اوجب
واجبات است« توجيه شرعی ساخته می
شود .از دين اسالم چنان ديکتاتوری و
استبدادی ساخته که با استبدادھای ديگر
نظير زمان شاه قابل مقايسه نبوده و
نيست.
اگر اندکی دقّت بفرمائيد ،مالحظه خواھيد
کرد که تمام ديکتاتورھا و مستبدين
)فردی و جمعی( عالم ،تحت ھر نام و
اسمی که باشد ،در طول تاريخ و تا به
امروز و در آينده نيز ،خارج از شکل،
فرم ،عرف ،شرع ،از نظر محتوا،
روشھای تقريبا ً يکسانی را يرای رسيدن
به قدرت بکار می گيرند و برای حفظ و
نگھداری تماميت قدرت با روشھای
يکسانی نيز عمل می کنند.
بنابر اين کسانی که بدنبال کسب آزادی و
استقالل ھستند ،بايستی به ھوش باشند
که از طريق قدرت و اِعمال زور ،ھر گز
به آن دسترسی پيدا نخواھند کرد .باز
کسانی که فکر می کنند وقتی قدرت را
بدست گرفتند ،عدالت و آزادی را گسترش
خواھند داد ،سخت در اشتباھند ،زيرا در
طول تاريخ حتی يک نمونه را نمی شود
مثال آورد که کسانی که ھدفشات قدرت
بوده ،وقتی قدرت را قبضه و به تصرف
در آورده اند ،به بسط و گسترش آزادی و
عدالت پرداخته باشند .اشتباه نشود توزيع
قدرت بين آحاد يک مرز و بوم جغرافيائی-
سياسی وطراحی مھندسی امور مردم آن
مرز و بوم بدست خودشان يک حرف
است و قبضه کردن قدرت به اشکال
مختلف ،حرفی ديگر .بعبارت ديگر داشتن
آزادی ،استقالل و اختيار چگونگی
سرنوشت مردم بدست خودشان ،ھميشه
با قبضه کردن قدرت در تضاد بوده است.
ھر گاه صاحبان قدرت بخواھند ،آزادی و
عدالت را گسترش بدھند ،اين عمل بمعنای
انحالل قدرت خودشان است و اين است که
تا بحال مشاھده نشده است که قدرتی
خودش ،خودش را منحل کرده
باشد.ھميشه آزاديخواھان با مبارزۀ
آزاديخواھانۀ خويش ،قدرتی را منحل
کرده اند.
از جمله بدين علت است که دين بيان
آزادی است زيرا اگر دين بيان آزادی
نباشد ،الجرم بايد بيان قدرت باشد،
بعبارت ديگر دين بايد بيان و توجيه کننده
ظلم و ستم و بيعدالتی و استبداد باشد.
ھمچنانکه در کشور ما سی سال است که
چنين روشی ادامه دارد.
پر واضح است که در چنين حالتی خدا
پرستيده نمی شود .آنچه پرستيده می
شود ،به ھر فرم و شکلی که باشد ،نماد
ھای مختلف قدرتی است که نظام حاکم به
شکل ارزش به جامعه تلقين و تحميل
کرده است و دين که ھدف اصليش رھائی
انسان ،از بن ِد بندگی انسان از انسان به
پرستش خدای يگانه است ،از رسالت خود
غافل می گردد و پرستش قدرت و
نمادھای مختلف آن را شرعی و دينی می
گرداند.
به ھمين علت قرآن به صرحت تمام
پيامبر را از اموری که ممکن است با
بھانه قرار دادن آن ھا حقوق خدا دادی
مردم را از آنھا سلب کند برحذر می دارد.
بنا به نص صريح قرآن ،امور زير در
اختيار پيامبر اکرم)ص( نيست و وی از
نزديک شدن به آن ھا منع شده است:
 -١امور مردم بدست پيامبر نيست(٢٠) .
 -٢ايمان آوردن و يا نياوردن مردم دست
او نيست(٢١).
 - ٣ھدايت کسان با او نيست و پيامبر
مسئول ھدايت شدن و يا نشدن مردم
نيست(٢٢).
 - ۴پيامبر وکيل مردم تحت ھر نام و
بھانه ای نيست(٢٣).
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وﻻﻳﺖ ﻛﻠﻴﺴـﺎ و وﻻﻳـﺖ
ﻓﻘﻴــﻪ = ﺑﻴــﺎن ﻗــﺪرت و
دﻳﻜﺘـــﺎﺗﻮري وﻻﻳـــﺖ
ﻣــﺮدم= ﺑﻴــﺎن آزادي و
اﺧﺘﻴﺎر
 -۵پيامبر حفيظ و نگھبان مردم
نيست(٢۴).
 -۶پيامبر جبار نيست و از جباران و
زورگويان اطاعت نمی کند(٢۵).
 -٧پيامبر سلطه بر مردم ندارد(٢۶).
 -٨پيامبر فرمانروا و يا سلطان و يا حاکم
نيست(٢٧).
 -٩پيامبر کافران و منافقان را اطاعت
نمی کند و در برابر آزار آنھا مقابله به
مثل نمی کند(٢٨).
بنابر اين پيامبر حق ندارد:
 به بھانۀ ھدايت مردم به راه راست، به بھانۀ گمراه و به ضاللت دچار نشدنمردم،
 به بھانۀ تکذيب خود پيامبر بوسيلۀمردم،
 به بھانۀ اينکه مردم دوستان و يااوليائی غير از خدا برای خود می گيرند،
 به بھانۀ اينکه پيامبر علم و آگاھیبيشتر نسبت به مردم دارد،
 به بھانۀ رحمت آوردن به مردم و آنھارا به نيکبختی و سعادت رساندن،
 به بھانۀ اينکه بعضی از اينھا منافقھستند ،بايد از سر راه مومنين برداشته
شوند،
 به بھانۀ مأمور بودن و دريافت وحیاز جانب خداوند،
حقوق خدادادی مردم را از آنھا سلب کند
و به بھانه ھای مختلف خود را حاکم ،قيم،
وکيل و نگھبان
و يا ...چگونگی امور زندگی مردم گرداند.
پس اگر پيامبر از نزديک شدن به امور
فوق نھی شده است ،رسالت و وظيفه اش
چيست و برای چه اموری مبعوث شده
است؟
 وظيفۀ رسول خدا فقط تبليغ و رساندنپيام خداوند به مردم است(٢٩).
 بيم دھندۀ برای ھمۀ عالميان ،از جن وانس است و دعوت ،دعوتی است عمومی
و ھمگانی(٣٠).
 نويد آور و بيم رسان است(٣١). پيامبربشير و نذير است ومسئول بھشتو جھنم مردم نيست و آن بعھدۀ خداوند
است(٣٢) .
 شاھد و بشارت دھنده و بيم رسان وچراغی روشن است(٣٣).
 پيغمبر خدا الگوئی ]مقتدائی [ نيکوبرای پيروی کردن است(٣۴).
 اين ستمگرانند که منکر آيه ھایخداوند می شوند(٣۵).
فرمايشات حضرت امير در نھج البالغۀ
آن حضرت در مورد ھدف و وظايف
رسالت دقيقا ً در انطباق با آيات بينات قرآن
است) (٣۶که در اين مقاله به طور فشرده
و مختصر تشريح گرديد.
تمام تواريخ نقل کرده اند که علی)ع( در
روز بيعت ،در ميان موج جمعيت که
مسجد را پر کرده بود ،باالی منبر رفت و
با صدای رسای خود گفت:
 ».ايھا الناس ،ان ھذا امرکم ليس
الحد فيه حق اال من امرتم " ،«.ای مردم!
اين امر]يعنی حکومت و تعيين زعامت آن
[ ،از آن شما است و ھيچ کسی را در آن
حقی نيست مگر کسی که شما اين امر را
به او واگذار کنيد(٣٧) ".
با توجه به آنچه گذشت ،روشن است
که پيامبران معلمان عدل و داد عقالني مي
باشند تا مردم را با آموزش عالي خود به
رشد و تكامل عقالني برسانند و مردم نيز
در پرتو شعاع اين رشد عقالني ،بتوانند
مسئوليتھاي خود را به خوبي درك نموده
و به وظايف خود قيام و اقدام نمايند.
اما اين كه پيامبران و رسول خدا ،عالوه
بر مقام تعليم ،وظيفه اجرائي عدالت و
كشور داري را نيز بر عھده داشته باشند
و اين وظيفه جزئي از مقام نبوت و
رسالت محسوب گردد ،از وظايف نبوت

نيست و رسول خدا ھم ملزم به آن نبوده
اند.
بنا براين مالحظه می شود که نه از متن
نبوت حضرت رسول و امامت حضرت
علي واليت به معنای حکومت و رھبری
سياسی ادارۀ کشور برنمي آيد .بلكه واليت
مطلقه و يا ھر واليت ديگر تحت نام دين،
دقيقا ً ضد رسالت الھي مقام نبوت و امامت
است.
در جامعه و براي اداره زندگي مردم تنھا،
نيروي مردم منشاء حكومت است و با
انتخاب مردم است كه كساني مي توانند
حكومت برانند .نيروي و منشاء دين كه از
بنياد رسالت و امامت سرچشمه مي گيرد،
وظيفه اش ابالغ اوامر و نواھي الھي
است و نه چيز ديگر.
بنابراين در جامعه و براي اداره زندگي
مردم ،نيروي مردم منشاء حكومت است و
با انتخاب مردم است كه كساني مي توانند
حكومت برانند .نيرو و دين كه از بنياد
رسالت و امامت سرچشمه مي گيرد،
وظيفه اش ابالغ اوامر و نواھي الھي
است و نه چيز ديگر.
علماي دين و بنيادھاي ديني كه بر پايه
ھمان نقش نبوت و امامت سرچشمه
گرفته اند ،باز وظيفه اشان ارشاد ،انذاز و
ابالغ باشد و نه بيشتر.
اين دو نيرو در جامعه بايستي پا بپاي ھم
و بدون تداخل مستقيم در امور يكديگر
جامعه را به سوي فالح و رستگاري پيش
برانند .و بر مردم است که خود از تداخل
وظايف اين دو نيرو جلوگيری بعمل آورند
و بدينوسيله مانع بوجود آمدن حکومتھای
استبدادی و قدرت پرست گردند.
رسالت و ھدف و وظيفه اساسي علماي
دين ابالغ پيام دين و نه سلطه بر مردم
بنام دين است .کار آن ھا نشان دادن راه
رشد و سعادت و تميز آن از راه
ستمگري و جباريت و سلطه گري است.
آموزش دين ،نشان دادن اين دو راه با
ضابطه ھاي مشخص آنست .دادن معيار و
سنجش راه بي كران معنويت به سوي
خداوند و راه افول به جباريت و ستمگري
است و براي اجراي اين مسئوليت خطير
بايد قادر باشند از وسايل و امكانات مورد
نياز زمانه بھره برداري كنند و وسايل
شكستن سانسورھاي مختلف و ممانعت از
برقراري سانسور را براي نشان دادن دو
راه در اختيار داشته باشند .در اين جا
است که دين و دولت با ھم نوعي رابطه
برقرار مي كنند و دولت نيز موظف است
امكانات ارشاد و تبليغ و نيز وسايل
شكستن سانسور و ممانعت از برقراري
سانسور را دراختيار بنيادھاي ديني
بگذارد و در اين امر خود نيز از آنھا
حمايت و پشتيباني كند ومردم نيز بايد با
جديت مراقب اجرای درست آن باشند .اما
چگونگی ادرۀ امور مردم به دست خود
مردم است و مردم ھستند كه با اختيار و
در كمال آزادي بايد سرنوشت خود را رقم
بزنند و ھيچ فرد ،بنياد ،شخصيت و
ساختاري را نشايد كه مستقيم و يا غير
مستقيم حق خدا دادي رقم زدن سرنوشت
مردم به دست خود مردم را از آنھا سلب
كند.
حکومت واليت فقيه نيز ،چيزی جز
فلسفه قدرت نيست ،با اين تفاوت که
فلسفه ھای ديگرقدرت از دين ،قرآن و
اسالم مايه نمی گذارند ولی اين يکی با
دين مردم بازی می کند و با قلب و بدعت
وجعل در دين و بنام دين (٣٨)،فرعونيت
و جباريت می سازد که در ريشه و ھدف
با ديکتاتوری پرولتاريا ،ديکتاتوری
شاھنشاھی ،و يا ھر ديکتاتوری ديگر
ھمخوانی و اين ھمانی دارد و بسی
خطرناکتر است.
محمد جعفری  ١۶ارديبشت ١٣٨٩
يادداشت و نمايه:
 -١نھج البالغه ،ترجمه دکتر اسدﷲ
مبشری ،بخش دوم و سوم ،سخنان
حکمت آموز  ،٧٨ص ٣٢٣و .٣٢۵
 -٢تاريخ قرون وسطي  ،آلبرماله و ژول
ايزاك  ،جلد سوم  ،چاپ سوم ،١٣٧٠
ترجمه
 :ميرزا عبدالحسين ھژير ،ص
.٧۶٠

 -٣ھمان سند ،جلد چھارم ،١٣۶٢
ترجمه  :ميرزا عبدالحسين ھژير ،ص ٧٧
.
 -۴ھمان سند ،جلد دوم  ،١٣۶٢ترجمه
ميرزا غالمحسين زيرك زاده ،ص . ٣۵٧
 -۵ھمان سند
 -۶ھمان سند ،جلد چھارم ،١٣۶٢
ترجمه  :ميرزا عبدالحسين ھژير ،ص
. ١۵٣
 -٧ھمان سند  ،ص ١١۵
 -٨ھمان سند  ،ص ١١۵ – ١١۶
 -٩ھمان سند  ،ص ١١۶
 -١٠ھمان سند
 -١١ھمان سند  ،ص ١١٧ – ١١۶
 -١٢ھمان سند  ،ص ٢۴۴
 -١٣ھمان سند  ،ص ٢۴۶
 -١۴ھمان سند  ،ص ٢۶٧
 -١۵ھمان سند.
 -١۶اعدامھای فله ای آقای خلخالی و
فرمان اعدامھای سال  ۶٧آقای خمينی:
بسمه تعالی
در موارد فوق ھر کس در ھر مرحله اگر
بر سر نفاق است حکمش اعدام است،
سريعا ً دشمنان اسالم را نابود کنيد ،در
مورد رسيدگی به وضع پروندهھا در ھر
صورت که حکم سريعتر انجام گردد ھمان
مورد نظر است.
روحﷲ الخمينی«
 - ١٧تاريخ قرون وسطي ،آلبرماله و
ژول ايزاك ،جلد چھارم  ،١٣۶٢ترجمه :
ميرزا عبدالحسين ھژير ،ص .٣۴۵
 -١٨نگاه کنيد به مقاله»سراب قانون
اساسی« ،از ھمين نويسنده که آقای
خمينی عالوه بر قوه معنوی ،قوای مقننه،
مجريه و قضائيه را از آن فقيه کرد.
 -١٩تاريخ قرون وسطي ،آلبرماله و ژول
ايزاك ،جلد چھارم ،چاپ سوم ،١٣٧٠
ترجمه  :ميرزا عبدالحسين ھژير ،ص
.٣۵٨
 -٢٠آل عمران .١٢٨ /
 -٢١کھف .٢٩ /
 -٢٢بقره ٢٧٢ /؛ اسری ١۵ /؛ يونس /
.٩٩
انعام
زمر۴١/؛
-٢٣
۶۶/و١٠٧؛فرقان۴٣/؛شوری۶/؛
اسری٢۴/؛ يونس.١٠٨/
 -٢۴نساء٨٠/؛ انعام١٠۴ /و١٠٧؛
شوری۴٧/و.۴٨
 -٢۵ق ۴۵/؛ ھود.۵٩/
 -٢۶غاشيه٢١ /و.٢٢
 -٢٧اسری.۶۵/
 -٢٨احزاب.۴٨/
 -٢٩نحل٣۵/و٣۶و٨٢؛ آل عمران٢٠/؛
عنکبوت١٨/؛ رعد۴٠ /؛ مائده٩٩/؛
و٩٢؛ جن٢٣/؛ نور۵۴/؛ تغابن١٣/؛و...
 -٣٠حج۴٩/؛ فرقان١/؛ انبياء١٠٧/؛
و...
)اعراف١٨۴/؛ ملک٢۶/؛
-٣١
عنکبوت۴۵/و۵٠؛
احقاف٩/؛
حجر٨٨/و٨٩؛ ھود١٢/؛ شعرا ٢و٣و۴؛
ص . ٧٠-۶۵
 -٣٢بقره١١٩/؛ فاطر٢۶-٢٢/
 -٣٣فتح٨/؛ احزاب.۴٨-۴۵ /
 -٣۴ممتحنه۴/و۶؛ احزاب .٢١
 -٣۵عنکبوت۴٩/و.۵٠
 -٣۶مشروح اين مطلب را در فصل ۴
کتاب دين و دولت در آينده نه چندان دور
مالحظه خواھيد کرد.
 -٣٧کامل ابن اثير ،ج ،٣ص١٩٣؛ -٢٧
امام علی ،ج،٢ص ٣٣٩؛ ترجمه تاريخ
طبری ،ج ،۶ص ٢٣٣۶؛ مباني فقھي
حكومت اسالمي آيت ﷲ منتظري  ،ج، ٢
ص .٢٩٠
 -٣٨نگاه کنيد به مقاله» واليت فقيه چه
صيغه ای است؟ « ،از ھمين نويسنده
درسايت:
کتاب »حکمت و حکومت« ،از فيلسوف و
مجتھد دکتر مھدی حائری يزدی.
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عوامل بازسازی استبداد
بعد از انقالب  ۵٧چه
کسانی بودند؟ )(۵
از آنجائيکه بسياری از تحصيل کرده ھا و
نخبگان ايرانی معتاد قدرت و استبداد
ھستند ذھنيت و نگرش سياسی آنان
چيزی جز برمردم حاکميت کردن و رسيدن
به قدرت نيست .ھمين ذھنيت قدرت پرست
است که خود عامل بازسازی ستون پايه
ھای قدرت استبدادی و خود استبداد و
ديکتاتوری می شود .با اين برداشت از
تاريخ سياسی ايران است که تحوالت بعد
از انقالب  ۵٧را به عنوان تجربه مورد
مطالعه قرار می دھيم .اکنون ھم دشمنان
خمينی و ھم دوستان و ياران قديم خمينی
متفق القولند که استبداد و ديکتاتوری بر
ايران حاکم است ولی ھيچ کدام نمی گويند
چگونه و بدست چه کسانی بعد از انقالب
آھسته ولی پيوسته استبداد و ستون پايه
ھای آن ساخته شدند و چه کسان و گروه
ھائی باعث شدند که خمينی و سپس
خامنه ای به خودبباورانند که قدرتی
ماورای قانون دارند و بخود اجازه داده
اند استبداد فراگير خود را بر ايران حاکم
گردانند.
خمينی وقتی از فرانسه به ايران برگشت
نه اسلحه ای داشت نه دادگاه انقالبی ،نه
سپاه و کميته ای ،نه جھاد سازندگی ،نه
بنياد مستضعفينی ،نه ستاد و شورای
انقالب فرھنگی ،نه سازمان امنيت و نه
ارگانھای سرکوبگر ديگری .پس بايد
روشن شود آنانی که عصای دست خمينی
شدند چه کسانی بودند؟.
امروز اکثريت جامعه کنونی ما را جوانانی
تشکيل می دھند که طی دو دھه گذشته
رشد کرده اند و با فضای قبل و بعد
ساليان اوليه انقالب بجھت سنشان بيگانه
اند .از اين رو بيان صريح و آشکار تاريخ
سياسی معاصر از اھميت زيادی
برخوردار است .بيان خطاھای گذشته می
تواند گام مھمی در راستای آشنا کردن
نسل جوان ايرانی با واقعيت ھای دوران
انقالب و بعد از انقالب باشد .گذشته ثروت
عظيمی است که بکار ھويت سازی
جوانان می آيد و آنھائی که گذشته را
فراموش کنند ،محکوم به تکرار آن
ھستند .بدين جھت برای رسيدن به
حاکميت مردم بر مردم بھتر آنست
نيروھای محرکه و فعالين سياسی جوان
علت ظھور ديکتاتوری و استبداد بدون
انقطاع بعد از ھر جنبش انقالبی را جويا
باشند .آن موريانه ای که دستآوردھای
مبارزات مردم را می خورد و بدل به غول
مخوف استبداد ميشود چيست؟ چه کسانی
و چه گروه ھائی در ميان ملت ھستند که
ھر بار اين ملت را بدامن استبداد سوق
می دھند و خود سازندگان استبداد می
باشند؟ از ديدگاه حقوق ملی مردم ايران،
پرسيدنی است که اين کسان به چه حقی
ھر بار استبداد را بر مردم اين مرزوبوم
تحميل می نمايند و تا زنده اند تالش دارند
ذھنيت خود را بر نسل جديد تحميل نمايند
و ھميشه استادند.
الاقل سير تاريخ سياسی صد ساله اخيرا و
ناکامی ھای مکرر مردم ايران در رسيدن
به دمکراسی با وجود کوشش ھا و
خيزش ھای عظيم مردمی حاکی از اين
است که بسياری از تحصيل کرده ھای
ايرانی ھيچگاه ھدف خود را
استقرارحاکميت مردم قرار نداده اند.
ھنگاميکه ھم از رقيبان شکست خورده
اند تقصير را به گردن انقالب و خيزش
مردمی گذشته اند .بد نيست نگاھی به
مصاحبه اخير آقای سحابی با جرس در
 ٢١ارديبھشت  ١٣٨٩بياندازيم تا کشف
شود مشکل برخی از تحصيل کرده ھای
ايرانی کجاست.
پرسش :چه توصيه ای به اين طرف،
جنبش سبز می کنيد؟
سحابی . ....." :ولی چنانکه در پاسخ به
سواالت قبلی گفتم ھدف بايد عقب نشينی
حاکميت باشد برای اصالح شدن مواضع و
بينش ھا و روش ھا ،نه براندازی .ما يک
بار در يک نسل پيش ،براندازی انقالبی
کرديم ،اما خيرو برکتی نديديم .يک ملت و
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يک کشور ظرفيت دو بار انقالب در يک
نسل را ندارد".
آقای سجابی بعنوان نماينده نسلی که به
دست و مددشان خمينی توانست استبداد
مذھبی خود را در ايران بنا سازد .بعد از
اين ھمه شکنجه و کشتار در دھه ١٣۶٠
و چپاول و غارت ثروت مردم ايران توسط
سردمداران رژيم جمھوری اسالمی ،در
زمانی که بعد از تقلبات انتخاباتی ٢٢
خرداد سال پيش دختران و پسران ايران
زمين مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند
و بيش از ١۵٠تن از جوانان ايرانی در
عرض کمتر از يکسال به قتل رسيده اند
که نمونه آخرش اعدام فرزاد کمانگر و
شيرين علم ھولی و سه جوان ديگر است
به مردم پيام می دھد تند نرويد اميدی به
پيروزی نيست و برای سيد علی خامنه ای
نصيحت الملوک می خواند که چگونه
حکومت خود را از دست مردمی که
خواھان رسيدن به حقوق اوليه شان
ھستند نجات بدھيد .و بر ھمين مبنا در
تمامی مصاحبه او يک کلمه از منافع مردم
و حقوق مردم ذکر نشده است زيرا در
ذھن و ضمير اينان مردم و حقوقشان
جائی ندارد .اين است آن مصيبتی که بيش
از يک قرن است گريبانگير مردم و بخش
وسيعی از تحصيل کرده ھای ايران شده
است.
اصالح طلبان از جمله آقای سحابی بايد
بگويند چه کسی قصد دارد مجدداً انقالب
کند که ھر بار بزرگوارانی چون او مردم
را از جنبش ھمگانی می ترساند.
طرفداران استقالل و آزادی و حاکميت
مردم می گويند حق حاکميت از آن مردم
است و اين حق توسط مستبدين غصب
شده است و مردم به اين حق نخواھند
رسيد اگر در پی آزادی و استقرار حاکميت
خويش نباشند .اگر مبارزه مردم برای
رسيدن به حقوق انسانی خود برای آنان
سودی ندارد ممکن است بفرمائيد مردم
چه سودی از رژيم جمھوری اسالمی برده
اند که حاال بسودشان باشد برای حفظ آن،
آنرا اصالح کنند .شما اصالح طلبان شايد
از زنده ماندن اين رژيم سودی عايدتان
شود ولی مردم در طی عمر نظام واليت
فقيه بجز تحقير ،فساد و چپاول اموال و
حق و حقوقشان و سرکوب و کشته شدن،
چيزی از اين نظام عايدشان نشده است.
آقای سحابی نسل شما اگر می خواست
خيرو برکتی از انقالب ببرد ،بايستی مدافع
حقوق مردم می شد و در پی استقرار
حاکميت مردم می بود نه خمينی و
اطرافيانش.
در اين سالھا ،افراد خط فکری شما
بعناوين مختلف گفته اند ما از انقالب خير
و برکتی نبرده ايم و با اين گفتار سعی
کرده اند بگويند ما اشتباه کرديم با شاه به
مخالفت پرداختيم .پس اگر چنين است،
چرا صادقانه اين اشتباه خود را کالبد
شکافی نمی کنيد و ايراد و اشکال کار
خود را نمی گوئيد تا تجربه ای برای
ديگران باشد؟.
پر واضع است که غالب فعالين رنگارنگ
سياسی دوران شاه ،ھدفشان از مبارزه بر
عليه شاه اين بوده است که او را
سرنگون سازند تا خود بجای او بر مردم
و سرنوشتشان حاکم گردند و نه اينکه
مردم بر سرنوشت خويش حاکم شوند و
به حقوق انسانی خود برسند .ولی از
خمينی رو دست خوردند زيرا امکانات او
در جامعه بسی فراتر از آنھا بود .آنان يک
امکان داشتند که آنھم به مردم و حاکميت
آنان تکيه کنند ،ولی افسوس که گول
خمينی را خوردند و ندانستند قانون قدرت
در رقابت برای کسب آن است و قدرت که
چيزی جز زور و تضاد نيست ،ھمواره
برای سرکوب مردم و خذف رقيبان بکار
گرفته ميشود.
فرض کنيم که انقالب بر عليه شاه صد در
صد کار اشتباھی بوده است و خير و
برکتی نداشته است .آيا بايد علل آن
بررسی شود و از گذشته درس گرفت تا
تجربه را تکرار نکرد يا خير؟ آيا ما
بعنوان انسانھای مسئول بايد پاسخ گوی
اعمال خود باشيم تا اشتباھاتمان را
ديگران تکرار نکنند و مملکت ويران
نگردد يا اينکه گذشته گذشته است و
مسئوليت بی مسئوليت؟
طيف ھای مختلف حامی خمينی ،بجای
ناسزا گوئی به انقالب چرا به مردم نمی
گويند نقص و کاستی ھای کارشان کجا
بوده است؟ که عليرغم جانفشانی ھای
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عوامل بازسازی استبداد
بعد از انقالب  ۵٧چه
کسانی بودند؟ )(۵
مردم و پيروز شدن انقالب موفقيت
آميزشان بر عليه استبداد شاھی ،خمينی و
يارانش موفق شدند اندک اندک بعد از
انقالب  ،۵٧استبداد خود را بر ايران
مستقر سازند .توضيح دھيد که چه کسانی
و گروھھائی عصای دست خمينی شدند تا
او استبداد مذھبی خود را برقرار نمايد؟.
با گفتن حقايق و نقد باورھايمان است که
می توانيم به تاريخ و مردم ايران خدمت
کنيم .چرا بايد اين وظيفه را به آيندگان
سپرد وقتيکه خود رنده ايم و می توانيم
با نقد و نقادی باورھايمان خدمت بزرگی
به جامعه از ھم گسيخته ايران کنيم؟
در نوشته قبل سعی شد سرآغاز اقتدار
اقتصادی – سياسی سپاه پاسداران تا
کنون را شرح دھم و روايت ھر کدام از
احياء کنندگان استبداد را از تشکيل سپاه
بيان نمودم .ولی چه گروھی و کسانی اين
دومين ستون پايه قدرت استبدادی را
بوجود آوردند؟.
بعد از انقالب ،تا مردم رھا شده از استبداد
شاھی خواستند نفس راحتی بکشند و
بگويند خدايا شکر ديکتاتوررفت و ما از
دست زور و زورگويان راحت شديم ،ھر
گروه سياسی برای خود دسته مسلحی
درست کرد .مائو براين نظر بود که قدرت
از لوله تفنگ يدست می آيد و دقيقا ً آنانی
که بدنبال قدرت بودند ھر کدام از اين اصل
پيروی کردند .اگر در ھويت سياسی آن
زمان برخی از اين گروه ھا تامل کنيم
متوجه ميشويم که از روز اول در پی
گرفتن قدرت از راه يک نيروی مسلح
بودند.
سازمان مجاھدين خلق ايران از آنجائيکه
بطور مسلحانه بر عليه رژيم شاه مبارزه
کرده بود و چندين شھيد داده بود ،بعد از
انقالب ،سھم خود را طلب می کرد و
رھبران آن خود را صد درصد مستحق
وزارت و وکالت می دانستند .آنان برای
قدرت نمائی مليشيای خود را ساختند و
برای توجيه کار خود در نشريه مجاھد
نوشتند " تشکيل ارتش مردمی از
ضروری ترين نيازھای ھر انقالبی است.
بدون آن تضمين و حفظ دستآوردھای
انقالب در مبارزه با امپرياليسم و ارتجاع
وابسته به آن امکان پذير نيست" ).(١
سازمان چريک ھای فدائی خلق ايران که
سابقه ای ھمچون مجاھدين داشتند خود
را مدعی انقالب دانسته و شروع به
چريک سازی کردند و در ھر منطقه ای
دسته چريکی خود را ساختند و برای
قدرت نمائی ،گاھی در ترکمن و گاھی در
کردستان به عمليات مسلحانه می
پرداختند و اولين گروھی بودند که
مسلحانه به سفارت آمريکا حمله کردند.
کومله و حزب دمکرات ھر کدام در حد
خود تا می توانستند پيشمرگه استخدام
کردند .توده ايھا مبنای خود را بر تضعيف
ارتش باصطالح ضد ملی و دفاع از کميته
ھا ی انقالب گذاشتند ،بطوريکه در نشريه
"نامه مردم" حرف از تصفيه ارتش و
نيروھای انتظامی زدند " :انقالب حکم
می کند که ارتش از کليه عناصر ضد
انقالبی تصفيه شود" ).(٢

نيروھای مذھبی ھر کدام پادگانی را اشغال
کرده بودند و بدست مشتی بچه ١٧ -١۵
ساله تفنگی دادند تا با کنترل رفت و آمد
مردم در آنان رعب و وحشت ايجاد نمايند.
بعد از انقالب چند گروه مسلح در شھر
تھران شروع به فعاليت کردند .برخي از
نيروھاي مسلح تحت فرماندھي حجت
االسالم حسن الھوتي در باغشاه مستقر
بودند.
عده اي تفنگدار ديگر نيز با سرپرستي
محمد منتظري و محمدکاظم موسوي
بجنوردي در مرکز گارد شھرباني )اداره
گذرنامه فعلي( استقرار پيدا کرده بودند.
عباس زماني )ابوشريف( نيز به ھمراه
نيروھاي مسلح خود ،پادگان جمشيديه را
داشت.
اختيار
در
تفنگ بدستان مستقر در پادگان سلطنت
آباد )پاسداران( نيز با اعضاي نھضت
آزادي ھماھنگ بودند .پادگان سعد آباد در
دست افرادی مثل محمد غرضی -محسن
سازگارا -علی محمد بشارتی -دانش
منفرد -حسن عابدی ،جعفری ،تھرانچی،
علی فرزين ،ضرابی و محسن رفيق
دوست بود.
سازمان مجاھدين انقالب اسالمی در
ساختمان کيا در خيابان دکتر شريعتی و
در بھارستان فعاليت می
ساختمانی
کردند.
سعيد حجاريان  -محسن رضايی – محمد
باقر ذوالقدر –بروجردی – رحيم صفوی -
بھزاد نبوی – محسن آرمين – محمد
سالمتی و  ...کسانی بودند که از ھمان
ابتدای انقالب ،کار تشکيل حزب سياسی
مسلح را در درون رژيم ،در پيش گرفتند
و مقامات فرماندھی و اطالعات در سپاه و
کميته ھا را در اختيار داشته اند .از آنجا
که با روحانيان قدرت طلب وابستگی ھايی
داشتند ،مورد تاييد آنان بودند و با
احساس نياز آن به خود ،تالش کردند تا با
استفاده از قدرت روحانيان موجبات
گسترش خود را فراھم آورند.
بناگاه در تاريخ  ٢اسفند  ،١٣۵٧آقای
اميرانتظام معاون نخست وزير در يک
مصاحبه مطبوعاتی اعالم داشت" :
براساس تصميم ھيئت دولت ،سپاه
پاسداران انقالب ايجاد خواھد شد .آئين
نامه آن تھيه شده و در دست مطالعه و
رسيدگی است و تا چند روز ديگر پس از
تصويب آئين نامه آن ،اعالم خواھد شد و
گارد ملی بوجود خواھد آمد" ).(٣
آقای امير انتظام يک ماه بعد می گويد "
سپاه پاسداران انقالب که کم کم با ديدن
دوره ھای آموزشی ،کارآمد می شوند
وظيفه بسيار مھمی بر عھده خواھند
داشت زيرا ما نمی خواھيم  ٢٨مرداد
ديگری تکرار شود .از اين پس تمام
قسمتھای فرماندھی ارتش بعھده شوراھا
خواھد بود و شوراھا ھستند که در ارتش،
ژاندارمری و شھربانی ،نقش فرماندھی
را اجراء خواھند کرد .بنابرابن ھيچکس
در سمت فرماندھی قرار نخواھد گرفت و
اين امکان برای ھميشه از بين خواھد
رفت که يکنفر دست به کار خالفی بزند و
يا تصميم گيری کند .سپاه انقالب بدين
جھت باقی خواھد ماند که اگر روزی آن
چند نفر فرمانده عضو شورا ھم خواستند
کاری خالف بکنند ،سپاه مانع آن
خواھدشد" ).(۴
آقای يزدی بارھا اعالم داشته است که من
سپاه را تشکيل دادم و آخرين گفتار وی را
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می آورم .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 ٢٠
شھريور  ، ١٣٨۶درباره 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
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« ) .(۵در مصاحبه با نشريه چشم
انداز ايران در سال  ١٣٨۴می گويد" :
می دانيد سپاه را خود من تشکيل دادم .ما
ديديم جوانھائی که در دوره انقالب،
داوطلبانه اسلحه بدست گرفته بودند ،اگر
به حال خود رھا می شدند ،معضالت و
مشکالت و آسيبھائی بدنبال داشت.
کالنتری ھا سقوط کرده بودند و ما نيروئی
برای حفظ امنيت نداشتيم .لذا طرح کلی
تشکيل يک نيروی مسلح مردمی از
جوانان داوطلب که به دولت داده بوديم
تصويب شد .به عنوان معاون نخست
وزير در امور انقالب ،مسئول و مامور
تشکيل آن شدم .با ھمکاری مھندس
توسلی آئين نامه و اساسنامه ای نوشتيم
که بر اساس آن ،جوانان مسلح در
انقالب ،زير پوشش سپاه پاسداران می
شدند .اين آئين نامه تصويب شد .به
موجب اين آئين نامه شورای فرماندھی
مرکب از نمايندگان دولت ،دادستان کل،
وزارت کشور ،ستاد کل ارتش و رھبر
انقالب تشکيل شد .زير نظر اين شورا يک
ستاد اجرائی بوجود آمد" ) .(۶او ادامه
می دھد " ھر کدام از اينھا به يک دليل در
آن مجموعه آمده بودند تا ھماھنگ عمل
کنيم .به پيشنھاد من آقای خمينی به
مرحوم الھوتی نماينده خودشان در اين
شورا حکم داد" ).(٧
دومين ستون پايه قدرت استبدادی ھم به
پيشنھاد آقای يزدی و توسط دولت موقت
بنا ميشود .ما کاری به نيت آقای يزدی
نداريم ولی عمالً ايشان با تشکيل دادگاه
ھای انقالب و سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،با دست خود چنان بالئی را بسر
مردم آورد که حتی سالھا بعد از سرنگونی
جمھوری اسالمی ملت ايران از آن رھا
نخواھند شد.
آقای الھوتی نماينده امام و رئيس شورای
ھماھنگی سپاه پاسداران می گويد "
برای حفظ و حراست اين انقالب و
دستآوردھای آن به فرمان امام خمينی و
به تصويب ھئيت دولت و شورای عالی
انقالب ،مقدمات تشکيل سپاه پاسداران
انقالب از ماه گذشته فراھم شد" ) .(٨در
واقع آنچه آيت ﷲ الھوتی می گويد ،تائيد
گفتار آقايان امير انتظام و ابراھيم يزدی
است .آقای الھوتی و چمران بعد از مدت
کوتاھی که مشاھده می کنند سپاه مبدل به
بازوی حزب جمھوری اسالمی شده است
از سپاه استعفا می دھند و آقای الھوتی در
يک مصاحبه اختصاصی با کيھان می

گويد " :تشکيل سپاه در دولت و به
سرپرستی معاون نخست وزير در امور
انقالب )يزدی ،ف -ر( و نماينده ای از
امام بعنوان ھماھنگی دادن به سپاه و
کمک به تشکيالت سپاه .جھت يافتن سپاه
از دولت به شورای انقالب و سرآغاز
تعابير و تفاسير گوناگون ،منجمله بازوی
يک انقالب يک حزب شدن سپاه و مامور
شدن يکی از اعضای شورای انقالب) سيد
علی خامنه ای ،ف -ر( در ھماھنگ کردن
گروه ھای مختلف که اعمال نظامی انجام
می دادند که در دراز مدت ممکن بود به
فاجعه تبديل شود و متاسفانه شورای
فرماندھی ،افرادی که در يک حزب )
حزب جمھوری اسالمی ،ف -ر( عضويت
داشتند" ).(9
روايت آقای يزدی درست ترين روايت
است .اوالً در آن زمان مسئول امور
اجرائی کشور دولت موقت بوده است.
دوما ً آقای خمينی حکم تشکيل سپاه را
بدست نماينده خود آقای الھوتی می سپارد
تا به دست دولت موقت بدھد .سوماً
افرادی مثل مرحوم آيت ﷲ الھوتی و
بازرگان و بنی صدر بارھا تاسيس سپاه از
طرف دولت موقت را تاکيد کرده اند و
دولت موقت و شخص بازرگان تشکيل
سپاه پاسداران را جزء افتخارات خود می
دانسته است .قسمتی از نامه شادروان
مھدی بازرگان را به آقای محمد محمدی
گيالنی می آورم که در تاريخ  ٨خرداد
 ١٣۶١نوشته شده است " :.ھمانطور که
گفته شد ،اصل فکر و پيشنھاد و تشکيل
دھنده سپاه پاسداران دولت موقت بوده
وھمواره مورد تاييد و حمايت قرار داشته
است .من باب مثال چند مورد را ذکر
ميکنم:
در سخنراني اينجانب در استاديوم ورزشي
تبريز در  ۵٨/١/۴در مورد سپاه چنين
آمده است:
»اين پاسداران انقالب ،اينھايي که از
وقتشان ،از راحتيشان از ھمه چيزشان
ميگذرند و ھمچنين با جان و دل و با ميل
و رغبت و با محروميت ،پاسداري و
ھمکاري ميکنند ،واقعا ً لذت ميبرم«.
در ديدار با فرماندھان سپاه پاسداران در
 ۵٨/۴/١١چنين گفتهام ...»:بهعنوان
کسي که خودش را دوست و ملت را
مديون و ممنون شما ميداند ،آمدم با شما
صحبت کنم .بايد اين انقالبي که تا اينجا
رسيده است به دوش امثال شماھا و
ديگران باز ھم ادامه پيدا کند .يعني باز ھم
ھمکاري باشد ،ھم با دولت و ھم با
رھبري .دولت مأمور خدمت و انجام
وظيفه است .بايد با آن ھمکاري کرد ،در
آن خط آمد و آن راه را گرفت ،براي اينکه
راه ما )راه دولت( راه امام ،راه شوراي
انقالب و راه انقالب و راه اسالم است«.
آقای محمد غرضی سپاه را با کميته
اشتباه گرفته است .ايشان يکی از
مسئولين کميته ھای انقالب بوده است و
دستگيری پسر آيت ﷲ طالقانی و لو دادن
و اعدام کردن دختر خواھر پيکاريش،
جزء کوچکی از اعمال جنايتکارانه ايشان
است.
آقای رفيق دوست می گويد " ...پس از
آنچه اين آقايان ميگويند و ادعا دارند ،من
خبر ندارم .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 .مرحوم
شھيد مطھري ،آقاي ھاشميرفسنجاني،
قام معظم رھبري و آقاي موسوياردبيلي
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" ) .(10سخنان
ايشان تائيدی است بر گفتار نگارنده اين
مقاله ،آقای رفيق دوست خودش می گويد
امام حکم تشکيل سپاه را به الھوتی داده
تا به دولت موقت دھد .پس اگر آقای رفيق
دوست تشکيل دھنده سپاه بوده است ،چرا
حکم به ايشان ارسال نمی شود؟ .و در
ثانی او فراموش کرده است که در آنزمان
در حد چماقدار آقای بھشتی و يارانش
بوده است .خودش می گويد بھشتی بمن
گفتند شما کارھای اينجا را رھا کن برو به
سپاه .گفتم کجا ھستند؟ .آدم دروغگو کم
حافظه است .ايشان که خود را بنيان گذار
سپاه معرفی می کند نمی داند جلسه سپاه
در کجا برگزار شده است .مملکت وقتی
بی صاحب شد ،ھر کس ھر چيزی می
خواھد می گويد.
آقای محسن سازگارا که در آن دوران
جوان  ٢٣ساله ای بوده است می گويد
برای برقراری امنيت و جمع آوری اسلحه
ھا ،فکر بنيان گذاردن سپاه به او الھام
شده است و خود را بنيان گذار سپاه
محسوب می کند .اوالً ايشان در آمريکا
يکی از ھواداران دکتر ابراھيم يزدی بوده
است که بعد از انقالب ،غالبا ً آقای يزدی
را با ماشين اينور و آنور می برده است.
زمانی که بزرگانی چون يزدی -حبيبی-
قطب زاده -چمران -الھوتی -خمينی-
بھشتی -رفسنجانی -مطھری ،خامنه ای،
مفتح ،موسوی اردبيلی ،مھدوی کنی،
اشراقی داماد خمينی و ديگر مدعيان
انقالب حضور داشته اند ،بسيار بعيد است
که محسن سازگارا در امری به اين مھمی
دخيل باشد .زيرا روند تشکيل سپاه بسيار
پيچده تر از آن است که جوانی ھمسن و
سال ايشان ،چنين سازمان با عظمتی را
بنيان گذاری نمايد .در مملکتی که دروغ
نھادينه شد ،يکی ميشود دکتر قالبی و
ديگری ھم ميشود قھرمان .البته سازگارا
چون رفيق دوست از عوامل بازسازی
استبداد بشمار می آيد که در شماره آينده
در باره اعمال اين معتاد به استبداد و
ھمکنانش و ھمچنين سپاه خواھم نوشت
و برخورد نيروھای سياسی آن دوران را
نسبت به سپاه توضيح خواھم داد.
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