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ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر

اﺻﻼح در ﻧﻈﺎم ،ﻧﻔﺖ و ﺳﻠﻄﻪ،
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ﺷﻤﺎره  7۵1از 17ﺗﺎ 30ﺧﺮداد 1389

ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ؟

ﺳﻼم
ﺳﺌﻮاﻟﻲ از ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ دارم ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ وﻗﺖ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺶ را ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮدم .ﺗﺎ
ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ داﻧﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ راه ﺣﻞ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﻲ ﺑﺮاي وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺮان
ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻴﺪ .اﺻﻼح در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را ﺗﻘﻮﻳﺖ آن
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ را اﻓﺴﺎد ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ .ﻣﺤﺪوده رژﻳﻢ را
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ داﻧﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ آن ﻫﺎ
را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده ام و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻘﻢ .اﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ:
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺪق ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ دارﻳﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ از ﻣﺸﻲ او
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ)ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر( .درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺼﺪق در ﻧﻈﺎم
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد و در ﻣﺠﻠﺲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﺑﻮد و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺷﺎه ﺑﻮد .در ﻋﻜﺲ ﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺷﺎه و ﻣﻠﻜﻪ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ درﺑﺎري ﺑﻮد ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻣﺼﺪق از درون ﻧﻈﺎم ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺻﻼح در ﺟﻬﺖ
آزادي و اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺮد ﻛﻪ اﻓﺴﺎد از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻮد( آﻳﺎ اﻳﻦ روش ﻣﺼﺪق
از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮد؟
ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺌﻮال در ﻣﻮرد اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺧﻮد
ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ در آن ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻼش
اﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
ﺷﺪﻳﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﭘﺬﻳﺮش ﻋﻤﻠﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ.
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 Wﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺳﻼح اﺗﻤﯽ – ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺮان و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم و: ...ص ۴
Wﮔﺰارش درﺑﺎره داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮن رﯾﺰﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎ :ص ۶

 Wرﻧﮓ و رﺧﺴﺎر رژﯾﻢ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ از درون ﻣﺘﻼﺷﯽ آن :ص ٧
 Wاﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻓﻘﯿﺮ و زورﻣﻨﺪان واﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎج ﮔﯿﺮان ﺧﺎرﺟﯽ را

» ٢۶خردا د بمناسبت صد و بيست و ھشتمين
سالگرد تولد دکتر مصدق «
زندگينامه دکتر محمد مصدق )( ١

ﻏﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ص ١٠

 Wﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎ ﮐﻪ از رﻫﮕﺬر اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻼﺗﺎرﯾﺎ ،از اﻧﻘﻼب ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ – : ۷ص ١١
 Wﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در اﯾﺮان ،ﺳﺎل وﺣﺸﺖ ﺑﻮد :ص ١٢

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :در  28ﻣﻪ  189 ،2010ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ،و ﻧﻴﺰ ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺮدﻧﺪ .در
ﻓﺼﻞ اول ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ و ﻧﻴﺰ ﺧﺒﺮﻫﺎي و ﻧﻈﺮﻫﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.
در ﻓﺼﻞ دوم ،ﮔﺰارﺷﻲ را ﻣﻲ آورﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل و ﻫﻮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن در روزﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎل
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺧﺒﺮﻫﺎي ﮔﻮﻳﺎي از ﭘﺮده ﺑﻴﺮون اﻓﺘﺎدن ﺗﻀﺎدﻫﺎي درون ﺟﺒﻬﻪ »اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎن« ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ،دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮي
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ .ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان
اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ رژﻳﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ اراده ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ،داده ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﻮﻳﺎي ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎدي را ﮔﺮد آورده اﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﺮان و اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﻓﻘﻴﺮ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎج
ﮔﻴﺮ ،ﭼﻮن روﺳﻴﻪ و ﭼﻴﻦ را ﻏﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ،ﻗﺴﻤﺘﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ را درج ﻛﺮده اﻳﻢ .ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در دوﻟﺖ
ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و اﻳﻨﻚ دوﻟﺖ را از آن ﺧﻮد ﻛﺮده اﻧﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ،ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن را از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﻳﻢ .ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﮔﺬﺷﺖ را ﺳﺎل
وﺣﺸﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ.
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ﻣﻬﺪي اﺑﺮﻳﺸﻤﻲ درﮔﺬﺷﺖ
در ،1339ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻬﺪي اﺑﺮﻳﺸﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮي ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﭘﻴﻮﺳﺖ .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن
ﻋﻤﺮ ،در راه اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ،در ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ از ﺳﺮ راه ،ﻣﺎﻧﺪ .در دوﺳﺘﻲ
اﺳﺘﻮار ﻗﺪم ﺑﻮد .ﻛﻢ ﺷﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در آن راه ،ﺑﺪﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و او در ﺷﻤﺎر اﻳﻦ ﻛﻢ
ﺷﻤﺎران ﺑﻮد.
ﺗﺤﺼﻴﻞ را ﺗﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اداﻣﻪ داد و در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ ،در ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻧﺨﺴﺖ در ﻗﺴﻤﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ،ﻋﻀﻮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
و ﺳﭙﺲ رﺋﻴﺲ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪ .ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ او ﺑﺮﺟﺎ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺴﻠﻬﺎي داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ
ﻛﻪ از ﭘﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﻫﻞ ﻛﺮﻣﺎن و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﺴﺮ -او ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﻫﻤﺎن راه
اﺳﺖ  ، -ﺑﺎﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﻨﺠﻌﻠﻲ ﺧﺎن ،ﺑﺎﻧﻲ ﺣﻤﺎم ﻣﻌﺮوف ﻛﺮﻣﺎن و آرﻳﻦ ﭘﻮر ﻧﺴﺒﺖ داﺷﺖ.
در ﺑﻬﺎر  ،1389ﻫﻨﻮز ﺳﺎل اول ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ،ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺮﺳﻴﺪه ،ﻣﻬﺪي اﺑﺮﻳﺸﻤﻲ ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ .ﭘﻴﺮوزي ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان ،ﻫﺮ
زﻣﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،او ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ را در راه اﺳﺘﻘﻼل و آزادي ،ﺑﻜﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﻣﺎﻧﻊ ﻫﺎ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ،در ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ،زﻧﺪﮔﻲ از ﺳﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

جمال صفری
 26ﺧﺮداد  1261ﺷﻤﺴﻰ  1299 /ﻗﻤﺮى ) 29رﺟﺐ( 16 /ژوﺋﻦ
 1882ﻣﻴﻼدى – ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق در ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده اﺷﺮاﻓﻲ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ
دﻳﻮاﻧﻲ ﻗﺎﺟﺎر در ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻨﮕﻠﺞ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ.".
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ﻓﺮﻳﺪ راﺳﺘﮕﻮ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب  57ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ؟ )(6
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻃﺮح اوﻟﻴﻦ ﺳﺌﻮال ﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﻨﻄﻮرم اﻧﺴﺎن ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال او ﻣﺮز ﺧﻮد
را از دﻳﮕﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺟﺪا ﻧﻤﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﻔﺖ ﭼﺮا اﻳﻨﻄﻮري اﺳﺖ ،ﺑﺪﻧﺒﺎل آﻧﻄﻮري رﻓﺖ ﻛﻪ در
ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد .اﻧﺴﺎن در ﭘﻲ ﭼﻴﺰي روان ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮد
ﺣﻖ اﺳﺖ .ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﻳﻚ ﭼﻴﺰ را ﺣﻖ و ﻳﻚ ﭼﻴﺰ را اﻣﺮ واﻗﻊ
ﻣﻲ داﻧﺴﺖ .ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺗﺎ اﻣﺮ واﻗﻊ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ﭼﻮن ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻖ را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ آن
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ اﻣﺮ واﻗﻊ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮي از آن ﺣﻖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﺑﺠﺎي ﺣﻖ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻴﻦ ﺣﻖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺷﺨﺼﻲ و ﮔﺮوﻫﻲ اش ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺠﺎي ﺣﻖ ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪ دﻳﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺣﻖ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮔﺮاﺋﻲ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﻳﺮا ذﻫﻨﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدي ﻳﺎ
ﮔﺮوﻫﻴﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮاي درك دﻗﻴﻘﺘﺮ ،ﻛﻤﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ را روﺷﻦ ﺗﺮ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ذﻫﻨﻨﻴﺖ در اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮد .ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺎ
داراي ﺟﻬﺎن ذﻫﻨﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در ﺣﻴﺎت ﻣﺎ دارد .ﺟﻬﺎن ذﻫﻨﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺣﺮف زدن
و ﻛﺮدار و ﺣﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻜﻲ و دوري آﻧﺎن از ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﭼﻮن ذﻫﻨﻴﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد
ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﻓﺮد در زﻧﺪﮔﻲ روزاﻧﻪ اش اﺳﺖ.
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ﺷﻤﺎره  751از 17ﺗﺎ  30ﺧﺮداد 1389
ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻼ و ﻧﻈﺮا ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ اداره ﺷﻮد .آﻳﺎ
ﺗﻼش ﺷﻤﺎ در دوران رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
ﺑﺮاي ﭘﺮرﻧﮓ ﻛﺮدن وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم و
ﻛﻢ رﻧﮓ ﻛﺮدن وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻛﻪ ﺗﻼﺷﻲ
اﺳﺖ از درون ﻧﻈﺎم ،ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺼﻄﻠﺢ آن ﻧﻴﺴﺖ؟ ﻳﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﺧﻮد ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﺪ؟
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم .ارادﺗﻤﻨﺪ اﻳﺮاﻧﻲ آزاد

٭ﻗﯿــــــﺎس ﺻــــــﻮری ﻣﯿــــــﺎن
وﺿﻌﯿﺘﻬﺎی ﺑﻈـﺎﻫﺮ ﻣﺸـﺎﺑﻪ و ﺑـﻪ
واﻗﻊ ﻧﺎﯾﮑﺴﺎن:
 - ۱دوران ﻣﺼﺪق ،ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از رواﺑﻂ ﻣﺴﻠﻂ – زﯾﺮ
ﺳﻠﻄﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ
دوﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﺑﻮد ،ﯾﮏ دوران
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .اﯾﻦ دوران،
در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﺗﺤﻮﻟﯽ را ﺑﺨﻮد
دﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺬار از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ
در درون ﮐﺸﻮر ،در ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
راﺑﻄﻪ ﻣﺴﻠﻂ – زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺎ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و روﺳﯿﻪ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺤﺴﺎب
اﺳﺖ:
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮ
ﻓﺸﺎر ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺮدم ،ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ رزم
آرا ،در  ۲۹اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۲۹ﺑﺎ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن
ﻧﻔﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺼﺪق
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و ﺑﺮ آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در
ﺟﺒﻬﻪ داﺧﻠﯽ اﺗﺤﺎدی را ﭘﺪﯾﺪ آورد
ﮐﻪ ﺷﺎه و درﺑﺎر او را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد.
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﻪ در
وﺻﻒ آن ،ﺧﻮد او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻮاﻣﻞ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ،در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﺟﻤﻠﻪ در
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ،ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺣﺎدﺛﻪ  ۱۴آذر و ﺳﭙﺲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
درﺑﺎر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺮ ﻣﺼﺪق
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺴﺎن و ﮔﺮوه
ﺑﻨﺪﯾﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را از راﺑﻄﻪ
ﻣﺴﻠﻂ – زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ دارﻧﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮﻧﺪ در اﺗﺤﺎد ،ﺑﺮ ﺿﺪ ﻗﺪرت ﺣﺎﻣﯽ
ﺧﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺄت
وزﯾﺮان را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻬﻨﮕﺎم
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
وزارت دﻓﺎع را ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﺷﺎه ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﻣﺼﺪق
اﺳﺘﻌﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ  ۳۰ﺗﯿﺮ ﺷﺎه
را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺪق را
ﺑﭙﺬﯾﺮد .از آن ﭘﺲ ،ﻣﺼﺪق ،اﺻﻞ
»ﺷﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ« ،را ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺬارد .و
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺷﺎه و
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
ﻣﻠﺘﻢ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ،ﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺼﺪق را ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .در  ۹اﺳﻔﻨﺪ ،او ،ﺑﺎﺗﻔﺎق
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻗﺘﻞ
ﻣﺼﺪق را ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .اﻃﻼع
ﺑﻤﻮﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﺑﺎر و
ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﺼﺪق ،ﺳﺒﺐ ﺷﮑﺴﺖ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،رﺋﯿﺲ
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﺗﯿﭗ اﻓﺸﺎرﻃﻮس رﺑﻮده
و ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .راﺑﻄﻪ ﺷﺎه و ﻣﺼﺪق
وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ دوﻟﺖ و
دﺳﺘﮕﺎه اداری و ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ درﺑﺎر
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ،ﺑﺎ ارﺗﺶ
و دﺳﺘﮕﺎه اداری ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﺬاری اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از
رواﺑﻂ ﻣﺴﻠﻂ – زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ،ﻣﯽ ﺷﻮد و
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﮐﺎر ﺑﻪ
ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺷﺎه
ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ از اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز ﻣﯽ

اﺻﻼح در ﻧﻈﺎم ،ﻧﻔﺖ و ﺳﻠﻄﻪ ،اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﮔﺮدد و ﺳﺎﺧﺖ دوﻟﺖ واﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺎز
ﻣﯽ ﺳﺎزد.
درس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺪﻗﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
دو ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﯾﮑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﻣﺴﻠﻂ )اﺳﺘﻘﻼل( و دﯾﮕﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﺎﺧﺖ دوﻟﺖ و راﺑﻄﻪ اش ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻘﺮار وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ،از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪاﺋﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدم
– ﺟﺪاﺋﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﺳﺘﻘﻼل از آزادی
 از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ،ﮐﺎر ﻣﺼﺪق و ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﻧﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﻧﻪ
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،اﺻﻼح ﻧﺒﻮد،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ )اﻧﻘﻼب ( ﺑﻮد .ﺟﺰ اﯾﻦ
ﮐﻪ اﻧﻄﺒﺎق روش ﺑﺎ ﻫﺪف زﻣﺎﻧﯽ دراز
ﺑﺮد و ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺴﻮﺧﺖ .در ﺳﻮﺧﺘﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ،ﺣﺰب ﺗﻮده و ﯾﮏ ﭼﻨﺪ از
ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻠﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
درﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺣﺰب ﺗﻮده از
ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد اﻣﺎ آن ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎ و
ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪرﺗﻬﺎی
ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ درآﻣﺪﻧﺪ و در ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﻘﺶ
اول را ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد
ﺑﺠﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،از ﻃﻠﺒﮑﺎری ﻧﯿﺰ دﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
 - ۲ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم و
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪ :ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم،
ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻧﻮﺷﺖ :روزی ﮐﻪ ﻗﺮار
ﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺠﻮﺋﯿﺪ ،ﺳﻪ ورق
ﮐﺎﻏﺬ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﻤﺎ را دادم و ﺑﺎ
دوﻣﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺑﻪ
ﻧﮕﺎرش آوردم و ﺑﺎ ﺳﻮﻣﯽ ،در ﮐﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺷﻮراﻧﺪن ﻫﻨﺪ و آﺳﯿﺎ
ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﺪم.
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی
ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ ،او را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ را ،ﺑﺮای
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل ،ﻫﺪف ﮐﺮده ﺑﻮد .
اﻣﺎ ﻫﺮ دو ،در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ،از
ﺟﻬﺘﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ )در درون
دوﻟﺖ( و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ) ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
(اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﺎﮐﺎم ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ دوﻟﺖ
از ﺗﻐﯿﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﻠﻂ – زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ و
اﯾﻦ دو از ﺑﺎز و ﺗﺤﻮل ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﺪاﺋﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺻﻔﻮﯾﻪ
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،اﯾﺮان ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی
ﺧﺎرج ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﻮﻓﻖ ﺧﻮﯾﺶ را از
دﺳﺖ ﻣﯽ داد و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﯾﺮ
ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﮐﺎﻧﻮن ﻗﺪرت و ﮔﺮوه
ﺑﻨﺪﯾﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ،در ﺣﻔﻆ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺣﻤﺎﯾﺖ روﺳﯿﻪ از ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻗﺎﺟﺎر در ﻗﺮارداد ﺗﺮﮐﻤﻦ ﭼﺎی و
اﻣﺘﯿﺎز ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ دو ﻗﺪرت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
و روﺳﯿﻪ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪن دوﻟﺖ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،داﻧﺶ و ﻓﻦ را ﺑﮑﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن دادن دوﻟﺖ و اداره ﮐﺸﻮر و
ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﺮدن ،ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ دادن اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﻬﺮی از ﺳﻮﺋﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ و ﻧﻘﺶ دادن ﺑﻪ دوﻟﺖ
در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﺳﻪ ﺳﺘﻮن
داﺧﻠﯽ ) ﺳﻠﻄﻨﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ و

ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزار واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ( و ﺳﺘﻮن ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﻪ دو ﻗﺪرت روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ اﺻﻼح در
دوﻟﺖ و ﻧﻪ اﻧﻘﻼب آرام در ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
رﻓﺘﺎر او در واﭘﺴﯿﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﻋﻤﺮ ﺑﺲ
ﮔﻮﯾﺎ اﺳﺖ :ﻣﯿﺮ ﻏﻀﺐ رﮔﻬﺎی دو
دﺳﺖ او را ﮔﺸﻮد .او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ دﯾﻮار
ﺣﻤﺎم ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﺑﺮ روزﮔﺎر ﺳﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ
در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺮان ،وﻃﻦ او ﺑﻮد،
ﮔﺮﯾﺴﺖ .و ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ
رﻓﺘﻦ اﯾﺮان و ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪن دوﻟﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺖ.
 – ۳اﻧﻘﻼب  ۵٧ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدی دوﻟﺖ
اﺳﺘﺒﺪادی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﭘﺎﯾﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﯿﺰ ﺗﻮان ﭘﯿﺸﯿﻦ را از دﺳﺖ داد .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ اﯾﻦ ،دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم،
ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﻣﯽ ﮔﺸﺖ و ﺛﺒﺎت و دوام
ﻣﯽ ﺟﺴﺖ و ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺒﺪادی
واﺑﺴﺘﻪ و ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
اﺻﻞ راﻫﻨﻤﺎی ﻃﺮز ﻓﮑﺮﻫﺎی
ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻻﯾﺖ ﺑﺮﻣﺮدم و
ﻧﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه
روﺣﺎﻧﯿﺖ )آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ و دﺳﺘﯿﺎران
و ﻣﻮاﻓﻘﺎن او( ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﯽ
ﮐﺮد ،ﺳﺘﻮن داﺧﻠﯽ ﺳﻮم دوﻟﺖ
اﺳﺘﺒﺪادی ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ رﻓﺖ و
اﻣﮑﺎن ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺑﻪ وﻻﯾﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم و اﺳﺘﻮار ﺷﺪن ﺑﻨﺎی
دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﺑﺮ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ،
ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﻣﺪ .اﻣﺎ او و دﺳﺘﯿﺎراﻧﺶ
درﭘﯽ ﺷﺎﻟﻮده ﮔﺬاری دوﻟﺖ ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﻘﺎﺑﻞ دو اﻧﺪﯾﺸﻪ
راﻫﻨﻤﺎ ،ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎن ﻗﺪرت ﺑﺮ اﺻﻞ
وﻻﯾﺖ ﺑﺮﻣﺮدم و دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎن آزادی،
ﺑﺮ اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺷﺪ .در
ﻃﻮل  ۳۱ﺳﺎل ،ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ،اﯾﻦ دو
اﻧﺪﯾﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﮑﺮر ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ام،
ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ
اﺳﺘﺒﺪادی ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت
رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺴﺎد ﻣﯽ
ﮔﺸﺖ ،ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺑﮕﺮدم .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،در ﺳﻄﺢ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺠﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻘﺮار ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار وﻻﯾﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ و ﭘﯿﺶ از آن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺻﻮری و ﻧﻪ واﻗﻌﯽ ﻣﯿﺎن دو
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ
ﮐﻪ
۱-۳در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن،
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺮا ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،رﻫﺒﺮ اﺧﺘﯿﺎرات اﺟﺮاﺋﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﺰد آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ رﻓﺘﻢ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯽ داﻧﻢ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺎﻣﺰد ﺑﮕﺮدم،
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮم ،اﻣﺎ زﻣﺎن را ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ.
زﯾﺮا وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را
اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آن
را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ و
دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪان ،ﺛﺒﺎت و دوام ﻧﻤﯽ
ﺟﻮﯾﺪ .او ﻗﻮل داد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از
رﻓﻊ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ .در ﻋﻤﻞ ،ﻫﺮ دو ﻗﻮل را

ﻧﻘﺾ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﺮﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﯽ
ﮐﺮد ،دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪار ،در ﺧﺪﻣﺖ
رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ،ﺛﺒﺎت و دوام ﻣﯽ
ﺟﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار،
 ۲-۳وﺿﻌﯿﺖ ،از ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﺮداد
 ۶۰ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،واروﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ در
دوران ﻣﺮﺟﻊ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .در آن
دوران ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ »وﻻﯾﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم اﺳﺖ« )ﻗﻮل آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در
ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ( و »ﻣﯿﺰان رأی ﻣﺮدم
اﺳﺖ« ،ﺑﻮد .ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﺘﻘﺮار
دوﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ و
دﺳﺘﯿﺎران او ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ،ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و دوﻟﺖ
اﺳﺘﺒﺪادی را ،ﺑﺮ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ،
ﺑﺎزﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﻮدﺗﺎی
ﺧﺮداد  ۶۰ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ
از آﻧﮑﻪ در ﮐﻮدﺗﺎی دﯾﮕﺮی ،وﻻﯾﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ را ﺟﺰء ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ واروﻧﻪ ﺷﺪ .در
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ،
زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن در ﺣﺼﺎر وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻓﻘﯿﻪ و ﺑﻨﺎﮔﺰﯾﺮ ،آﻟﺖ ﻓﻌﻞ آن ﮔﺸﺘﻦ
ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻗﯿﺎس ﺻﻮری ﭼﺴﺎن دو وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺎﯾﮑﺴﺎن را در دﯾﺪ ﻋﻘﻞ ،ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎن ﮐﺮدن،
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن ،ﻗﺪرت وﻻﯾﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ دارد ،ﻫﻤﺎن وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ »رﻫﺒﺮ« ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮد.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه اﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻓﺮﯾﺐ ﻗﯿﺎس ﺻﻮری را ﻧﺨﻮرده اﯾﺪ.
 ۳ -۳آن زﻣﺎن ،ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی
دوﻟﺖ ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ )ﺳﭙﺎه و ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺤﺼﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪاد و
واواک و ﻣﺠﻠﺲ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه و(...
ﺗﻮان ﻧﺠﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻧﻮﺷﺘﻪ ای،
ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﺮداﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺑﮑﺎر ﺑﺮده
اﯾﻢ ،را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده ام .آن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﮑﺎر ﻧﺴﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺎری ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺸﺪارﻫﺎ ،آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﺮد .ﺑﺴﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ
ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺻﺎﺣﺐ
دوﻟﺖ ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دﯾﻦ و
دوﻟﺖ را ﺗﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺮان را در
ﻇﻠﻤﺎت اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ
ﺻﺎﺣﺐ دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد و دﯾﻦ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻮان را
از رﺷﺪ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﻧﺪ .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ آن روز ﻧﺎﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ،
ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﺘﻮار ﺷﺪن
ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻈﺎم دوﻟﺖ
ﯾﮑﺴﺮه دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﯽ در واﻗﻊ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﻣﻮاﻧﻊ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﺎ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ .
 – ۴ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ،ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ دو
وﺿﻌﯿﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺑﻠﮑﻪ در
ﻣﺤﺘﻮا و واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ،ﻧﯿﺰ ،ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ،
آﯾﺎ ﺟﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﯿﮏ ﻓﻬﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼح
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ وﻗﺖ و در ﮐﺪام ﻣﺤﻞ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ،
داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻼح در
درون ﻧﻈﺎم )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ
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ﺑﮑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﻫﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای ﻣﺮﺗﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح
دارد ﺗﺎ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﺳﻮده آن
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ و راﺑﻄﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎرآﺋﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺪ .در
ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻤﺪار ،اﺻﻼح ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﮐﻢ ﻧﻘﺶ
ﮐﺮدن ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﺪار
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻫﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺴﻮد ﯾﮏ ﻋﻀﻮ و ﺑﻪ زﯾﺎن
اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ،وارد ﮐﺮدن زور در
ﺗﻨﻈﯿﻢ راﺑﻄﻪ اﻋﻀﺎء اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﺒﺎﻫﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻋﻮض،
اﻧﻘﻼب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ .و اﯾﻦ دو
ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
اﻧﺠﺎم داد و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﮐﺎر،
ﮐﺎر دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ
اﻧﺠﺎﻣﺪ .اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺎﯾﺪه ﺗﮑﺮار ،ﺑﺎز دادم ،ﺑﮑﺎر
آن ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ آزﻣﻮده
)اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﺑﻘﺼﺪ ﺑﯽ ﻧﻘﺶ و ﺣﺘﯽ
ﮐﻢ ﻧﻘﺶ ﮐﺮدن ﻋﻀﻮی ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت اﺳﺖ( را آزﻣﻮدن ﺧﻄﺎ
اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ آزﻣﻮده را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ،
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﮑﻨﯿﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﻪ رﻏﻢ
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﮑﺮر ﯾﮏ راه ﮐﺎر ،ﺑﺎز اﺻﺮار
ﺑﺮ ﺗﮑﺮار آﻧﺴﺖ؟ ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را
از ﺧﻮد ﺑﮑﻨﯿﺪ و در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن
ﺑﺮآﺋﯿﺪ ،از دو واﻗﻌﯿﺖ آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮدو ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ رﺑﻂ دارﻧﺪ:
 ۱-۴ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺎدت ﮐﺮده اﯾﻢ
ﺗﺠﺮﺑﻪ را در ﻧﯿﻤﻪ رﻫﺎ ﮐﺮدن و ﺗﺠﺮﺑﻪ
دﯾﮕﺮی را آﻏﺎز ﮐﺮدن ﮐﻪ ﺑﺎز در ﻧﯿﻤﻪ
رﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ۲-۴وﻗﺘﯽ ﻗﺪرت ﻫﺪف ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻣﺪار اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ زﻣﺎﻣﺪاران
ﮔﺸﺘﻦ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮑﯽ از دو راه ﮐﺎر
ﻧﺪارد :ﮐﻮدﺗﺎ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﺑﻤﻌﻨﺎی
وارد ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﻗﻮا ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر .ﻃﺮز ﻓﮑﺮی
ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر وارد
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﯾﺶ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ
ﺑﺮﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻧﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم.
ﻫﺮﮔﺎه ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻗﻮا را
از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ رﻗﯿﺒﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدم را ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﮑﺎر ﻣﯽ
ﺑﺮد ،ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺼﺪی ﺑﺨﺸﯽ از دوﻟﺖ
را ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﺎ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را
ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ و از ﻧﻮ ،ﺗﻤﺎم دوﻟﺖ را
ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻨﺪ.
دو واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﺑﻂ دارﻧﺪ
زﯾﺮا ،در ﻣﺤﺪوده رژﯾﻢ ،راه ﺣﻞ
ﺳﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ
»ﻓﺸﺎر از ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎﻻ«،
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد.
راه ﺣﻞ ،ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﻣﺪار
ﺑﺴﺘﻪ و درآﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﺪار ﺑﺎز و ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ
وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻦ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮدن اﯾﻦ وﻻﯾﺖ اﺳﺖ.

٭ﻧﻔﺖ و ﺳﻠﻄﻪ:
ﺑﺎ ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎد ﻋﺰﻳﺰ
ﺑﻨﺪه داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺴﺘﻢ .ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺮض ﻛﻨﻢ ﻛﻪ
ﭼﻨﺪي ﭘﻴﺶ در ﻛﻼس درﺳﻤﺎن ﺑﺤﺜﻲ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮدي ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﺑﻴﻦ ﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﻣﺤﻮر ﺑﺤﺚ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻳﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدي وﺳﻴﺎﺳﻲ )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
اروﭘﺎ و اﻣﺮﻳﻜﺎ(ﺑﻮد و اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻪ آﻳﻨﺪه
اي را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد؟وﻧﻴﺰ اﻳﻨﻜﻪ
اﻳﺮان وﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻗﺮارﺑﮕﻴﺮﻧﺪ

در ﺻﻔﺤﻪ 3

از 7ﺗﺎ  20ژوﺋﻦ 2010

ﺷﻤﺎره  751از 17ﺗﺎ  30ﺧﺮداد 1389
و ﺑﺎ ﻫﮋﻣﻮﻧﻲ ﻗﺪرت ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮرروﺑﺮو
ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﺸﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ
ﻧﻔﺖ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ وﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ وﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮروارد ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻗﺪرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻲ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺪاﻧﻢ.
ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ ،ارادﺗﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺑﻚ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ،ﮐﺘﺎب ﻧﻔﺖ
ﺳﻠﻄﻪ و ﻓﺮاوان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام .ﺣﻖ
ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ:
راﺑﻄﻪ ﻣﺴﻠﻂ  -زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ
دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ
آورد و ﺧﻮد در اﯾﻦ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻂ،
اﺛﺮات ﻧﺎﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ را از دﺳﺖ ﻣﯽ
دﻫﺪ ،رﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺮﮐﻪ رﺷﺪ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و
ﭼﻮن در ازای آن ،ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت
وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ ای
ﻫﻢ ﮐﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ درﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺮوی
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ در اﻗﺘﺼﺎد زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ را
آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻨﺪ از ﺑﻨﺪ
اﻗﺘﺼﺎد زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﺴﻠﺪ .ﻃﺮﻓﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺻﺪور ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺮﮐﻪ و ﺑﺎزﮐﺮدن دروازه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﺑﺮ روی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ ،از راه ﺑﮑﺎر
ﺑﺮدن درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ ،ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ،دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﻬﺎی دو اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺴﻠﻂ و زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را اﯾﺠﺎب
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻫﺎ را
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ دﻫﻢ .ﻫﺮﯾﮏ را ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﺑﺪان اﻣﯿﺪ
ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺮ
دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ:
 – ۱دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺻﺪور ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺮﮐﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ↔
دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ورود اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺴﻠﻂ.
 – ۲دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد و
ﻓﺮﻫﻨﮓ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺻﺪور ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺮﮐﻪ و وارد ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪه ↔ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ و ادﻏﺎم آﻧﻬﺎ
)ﻓﻌﺎل ﮐﺮدﻧﺸﺎن( در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻂ.
 – ۳دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪن دوﻟﺖ و
اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﮔﺮوه ﺑﻨﺪﯾﻬﺎﺋﯽ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻂ ↔ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ داﺧﻠﯽ
ﮐﺮدن ﺑﻤﻌﻨﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﮔﺮوه
ﺑﻨﺪی ﻫﺎی دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻂ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻂ.
 – ۴دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻓﻘﺮ اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ↔ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻏﻨﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻂ و ﻓﻘﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﻠﻂ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ.
 – ۵دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻂ.
 – ۶دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن ﻗﺪرت
)ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻗﺪرت( و
اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ.
 – ۷دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ در
ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ.
 – ۸دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ دﺳﺘﻮری ﺷﺪن زﻧﺪﮔﯽ
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،ﺑﻤﻌﻨﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻘﻼل
اﻧﺴﺎن در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ و آزادی او
در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
 – ۹دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﺮدﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺷﺌﯽ
ﺷﺪن اﻧﺴﺎن و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﺪﻧﺶ در
وﺳﯿﻠﻪ ،در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ –
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻر .ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ

اﺻﻼح در ﻧﻈﺎم ،ﻧﻔﺖ و ﺳﻠﻄﻪ ،اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ،ﺟﺰ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﭼﺎره ﻧﻤﯽ ﺟﻮﯾﺪ.
 – ۱۰دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻧﯿﺎزﻫﺎ در ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﺎدی ↔ ﻣﺎدی ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ،
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﻮ ﺑﻪ ﻧﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف
اﻧﺒﻮه را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ،ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ
رو اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف اﻧﺒﻮه ،ﺟﺒﺮ " اﮔﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺸﻮی ﻣﺼﺮف ﮐﻦ"،
ﺟﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺪان ﺗﻦ
داده اﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ،ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۱۱دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﭘﯿﺸﺨﻮر ﮐﺮدن آﯾﻨﺪه
و از ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮدن آﯾﻨﺪه ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اول آﻧﺴﺖ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ،ﺣﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی
ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺼﺮف
ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ
وﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺨﻮر
ﮐﺮدن ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی
آﯾﻨﺪه وارث وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﮕﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 – ۱۲دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن زﻣﺎن
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در درازﻣﺪت و ﺑﺴﺎ
ﻣﯿﺎن ﻣﺪت در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ
ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﻋﻤﻞ ،ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪاد زده ،ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ،ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن
زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﻏﻔﻠﺖ از ﭘﯽ
آﻣﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ در درازﻣﺪت و ﺑﺴﺎ
ﻣﯿﺎن ﻣﺪت اﺳﺖ.
 – ۱۳دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ
ﺑﯿﺎﻧﻬﺎی راﻫﻨﻤﺎ )دﯾﻦ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻫﺎ( در ﺑﯿﺎن ﻗﺪرت ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺎ ﮐﺎر
را ﺑﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪن دﯾﻦ ﻫﺎ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﻧﺒﻮد اﻧﺪﯾﺸﻪ
راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ رﺷﺪ اﻧﺴﺎن در
اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ،ﺳﻠﻄﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ
اﻧﺴﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺗﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
 – ۱۴دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ رﺷﺪ ﺿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻗﺪرت )ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮی
ﮐﻪ ﻗﺪرت را ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ
و آﻣﺮ و ﻋﺎﻣﻞ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﻫﻤﻪ
وﻗﺖ( و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ آزادی
)ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ و ﻓﻦ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری اﻧﺴﺎن را از اﺳﺘﻘﻼل
و آزادی و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ
اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( ﺷﺪﻧﺶ ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ ،ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن و
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎاﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ زﯾﺎن اﻧﺴﺎن و
ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﺴﻮد ﻗﺪرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ.
 – ۱۵دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﻧﺰوای روز اﻓﺰون
اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﺴﺴﺘﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .اﯾﻦ اﻧﺰوا ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
 – ۱۶دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ در
ﺑﻌﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﻄﺢ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ و در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن.
 – ۱۷دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ از رﺷﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺧﺎص ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ
ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺿﺪ رﺷﺪ اﻧﺪ و ﺑﻪ از
رﺷﺪﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ

دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺰ،
»اﺳﻄﻮره رﺷﺪ« ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا
ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺴﺎن ،ﻗﺪرت اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻄﻮر روز اﻓﺰون ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﻬﺎ:
 - ۱۸دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎوراء ﻣﻠﯽ ﻫﺎ
ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ در ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن و ﺑﺮدوﻟﺘﻬﺎ و
ﺑﺮزﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﻗﺪرت در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﯽ ﮐﻪ
از آن ﻓﺮاوان ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ.
 – ۱۹ﺗﻘﺎﺑﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﻬﺎی ﻣﺮگ
)دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ( ﺑﺎ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﻬﺎی
زﻧﺪﮔﯽ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﻬﺎی
ﺑﺨﺼﻮص
وﻣﺮگ،
وﯾﺮاﻧﮕﺮی
دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻣﺮگ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻏﻠﺒﻪ
دارﻧﺪ.
اﯾﻦ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻫﺎ ،ﻣﻨﻬﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
ﺣﯿﺎت ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ای را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺧﺎرج ﺷﺪن از
رواﺑﻂ ﻣﺴﻠﻂ – زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﻘﻼل
درﮔﺮو اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﻬﺎ را ﺑﺎ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﻬﺎی ﺣﯿﺎت در
رﺷﺪ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن راﺑﻄﻪ
ﻣﺴﻠﻂ – زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،از اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت
اﺳﺘﻘﻼل ﻧﯿﺰ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﮕﺎن
در ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ
دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻫﺎ ،ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی در
راﺑﻄﻪ ﻣﺴﻠﻂ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ،ﻧﯿﺮو وارد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ
را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮل
ﻣﺴﻠﻂ و زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ،ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ
زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺣﯿﺎت را
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ،
وﺟﺪان ﺑﺮ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺣﯿﺎت او را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در او زودﺗﺮ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ
آﯾﺪ .از اﯾﻦ رو ،زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﺮای زﯾﺴﺖ و ﺧﺎرج ﺷﺪن
از ﺟﺮﯾﺎن ،ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ را ﻧﯿﺰ آزاد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ،ﻫﺮﮔﺎه ﻏﺮﯾﺰه ﺣﯿﺎت
ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻂ
ﺧﻮد و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ را در
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺣﯿﺎت ،ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ:
 – ۲۰دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
 zﺑﯿﺎن آزادی ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ
ﺣﯿﺎت در رﺷﺪ و وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﯿﺎن .و
 zﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻀﺎد ﺷﺪن ﺗﻮﺣﯿﺪ در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد و
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺑﺎز
و ﺗﺤﻮل ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪن ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﺳﺘﻘﺮار وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ.
 zﺗﻐﯿﯿﺮ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺮﮐﻪ و ﺑﮑﺎر اﻓﺘﺎدن آﻧﻬﺎ در رﺷﺪ،
رﺷﺪ در اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و ﺑﺮ ﻣﯿﺰان
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
 zﺗﻐﯿﯿﺮ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺮﮐﻪ در رﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻤﺮان
ﻃﺒﯿﻌﺖ.
 zﻫﺪف رﺷﺪ و رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪه آن
ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺪوم ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺎ ﺑﺪل ﮔﺮدد و
راﺑﻄﻪ ﻫﺎﯾﺶ ،راﺑﻄﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن
ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ﺑﮕﺮدﻧﺪ.
 zدر ﮐﺎر آﻣﺪن ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﺎ ،راﺑﻄﻪ
ﻫﺎی ﻗﻮا ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
 zﺑﺮﺧﻮرداری ﻫﺮ اﻧﺴﺎن و ﻫﺮﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺣﻖ ﺻﻠﺢ و دﯾﮕﺮ
ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ،

 zرﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ آزادی و ﺑﺴﻂ آن در
ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎن .در ﻧﺘﯿﺠﻪ:
 zاداره ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﺟﻬﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺮﮐﻪ در رﺷﺪ اﻧﺴﺎن و ﻋﻤﺮان
ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن .ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و
آزاد ،ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﻮازﻧﻪ ﻋﺪﻣﯽ ،ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎون
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﻬﺎ را
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و ﻣﺮا از ﺣﺎﺻﻞ آن
آﮔﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﺗﺸﺮﯾﺢ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازم ،از ﻧﻈﺮﻫﺎ و
ﻣﺸﮑﻠﻬﺎ و ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﺑﺤﺚ ،ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻢ.

٭ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ
آن ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا
اﺳﺘﺎد ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎ ﺳﻼم
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ اﻳﺮان را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ اﺧﺘﻴﺎرات
ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﺮدم را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ
ﻛﻨﻴﺪ؟ .ﻣﺜﻼ رﻳﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ-،ﺻﺪا
وﺳﻴﻤﺎ ،ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ واﻧﺘﻈﺎﻣﻲ را
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻧﻬﺎدي ﻣﻲ دﻫﻴﺪ؟ ﻣﺠﻠﺲ
ﻳﺎ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر....ﺷﻮراﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان
اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؟ دﺳﺖ ﺧﺪا
ﺑﺎﺷﻤﺎﻫﺎ ﻳﺎرﺑﺎد.
اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ
ای ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن ،ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺮادری
و ﺑﺮاﺑﺮی ،ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﻻﯾﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺣﻖ را ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،اﻧﻮاع ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ :از ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺮاﮔﯿﺮ )وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻓﻘﯿﻪ(.
ﭘﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ
وﻻﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و آﻧﮕﺎه
ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻧﻪ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﻘﯽ
ذاﺗﯽ ﺣﯿﺎت ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﺳﺖ .ﺣﻖ
ذاﺗﯽ ﺣﯿﺎت را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﯾﮕﺮی
اﻧﺘﻘﺎل داد و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮد .ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ
ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﻖ
ﺣﯿﺎت را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ادا ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﺳﺘﻘﻼل در ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ و آزادی در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻮع آن
)ﺣﻖ رﻫﺒﺮی ﯾﺎ وﻻﯾﺖ( ،ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﻃﻼع دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮده
داری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ
ﻗﺪﯾﻤﯽ آن ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد
و در ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﺋﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺣﻘﯽ از آن ﺑﺮده ﺑﻪ
ارﺑﺎب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ ای
ﺑﯿﻦ ارﺑﺎب و ﺑﺮده ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ،در آن ،ﺑﺮده ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ارﺑﺎب ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮده از
ﺣﻖ ﺧﻮد آﮔﺎه و از راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج
ﺷﻮد ،دو اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد،
واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ او ﮐﻪ
ﺑﺮده ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ارﺑﺎب
ﺑﻮد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﺣﻖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل
و ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺣﻖ از ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺮﺧﯿﺰد و راﺑﻄﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و
اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﺪ.
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زﯾﺮا ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﺶ ،زﯾﺴﺖ در اﺳﺘﻘﻼل
و آزادی ﺧﻮد را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﻣﻞ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ،
در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﺣﻖ ،اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد،
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻧﺘﻘﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ
ﺣﻖ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی
اﻧﺘﻘﺎل داده اﺳﺖ و ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺗﺄﻣﻞ را ﺑﺎزﻫﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل
ﺣﻘﻮق ،اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
زﻧﺪﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه آن ﺣﻘﻮق را
ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﺮ دو ﮐﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و
ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .و
ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ ﻣﺮگ ﮐﺴﯽ ،ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ
زﻧﺪﮔﯽ او ،ﻫﻤﭽﻮن اﻋﻀﺎی ﺑﺪن او،
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،اﯾﻨﮏ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ،
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ
وﻻﯾﺖ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن او و ﯾﺎ
ﺗﺠﺰﯾﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺸﺎء و ﺗﺤﺮﯾﺮ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار،
 – ۱اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ او ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ
ﺗﺼﻤﯿﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻮع آن را آﻧﻬﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
 – ۲ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
 – ۳ﻗﻠﻤﺮو اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﻪ ﻗﻮه،
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪود اﺟﺮا اﺳﺖ :ﻗﻮه
ﻣﻘﻨﻨﻪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺘﺨﺬ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دو ﻗﻮه دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﯾﮏ در
ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد ،آن را اﺟﺮا ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .در ﻗﻠﻤﺮو اﺟﺮا ،اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮﯾﮏ
از ﺳﻪ ﻗﻮه را ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺎر آن ﻗﻮه
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 – ۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ دو ﺟﺮﯾﺎن
اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ،
وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ،
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻗﻮه ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق و
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ
ﮐﻪ دو ﺟﺮﯾﺎن آزاد اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و
اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﻬﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻠﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﻓﺮاﺧﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
دوران ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ :ﻧﻪ.
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﺎز ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ
ﺷﻨﻮﯾﺪ :ﻧﻪ .آن ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اﻧﺸﺎء
و ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻻ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﺮدم اﺳﺖ و ،در ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ را اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ،اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ ،در
ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﮔﺴﺘﺮش ﻗﻠﻤﺮو اﻋﻤﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﻖ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﺗﺤﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺤﺒﺖ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﻤﯿﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻔﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻌﯽ و
راﺑﻄﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ اﺟﺮا.
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ﺗﻮاﻓـــﻖ ﺑـــﺮ ﺳــــﺮ
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧـــﻪ ﺑـــﺪون
ﺳﻼح اﺗﻤﻲ – ﺗﻮاﻓـﻖ
ﺗﻬـــﺮان و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣـــﻪ
ﭼﻬﺎرم و:...
ﺗﻮاﻓــــﻖ  ۱۸۹ﮐﺸــــﻮر در
ﺑﺎره ﻣﻨﻊ ﮔﺴـﺘﺮش ﺳـﻼح
اﺗﻤﯽ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑـﺪون
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای:
٭ﺗﻮاﻓـــﻖ  ۱۸۹ﮐﺸـــﻮر و ﺳـــﻼح
اﺗﻤﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺤﺚ ﻫﺎ :
 Wدر  28ﻣﻪ  ،2010ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ و
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روﻳﺘﺮ ﮔﺰارش
ﻛﺮده اﻧﺪ:
 zﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻛﻪ ،در  28ﻣﻪ  ،2010ﻣﻴﺎن
 189ﻛﺸﻮر ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻛﻪ اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح اﺗﻤﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﺗﻔﺎق آراء ،ﺑﺎ ﺳﻨﺪي ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﻛﺎﻣﻞ
اﺳﻠﺤﻪ ﻛﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﮕﺮدد .اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﻮرد
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي ﻇﺮف  10ﺳﺎل اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي از ﻣﻨﻊ
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد :ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
اﺗﻤﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﻠﺢ
آﻣﻴﺰ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ از
ﺳﻼح اﺗﻤﻲ.
 zاﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻛﻪ در ﺳﺎل  ،2012ﻳﻚ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﮕﺮدد و در آن ،ﺗﻤﺎﻣﻲ
دوﻟﺘﻬﺎي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮاﻳﻦ ،در اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ،اﻳﺮان و
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪون ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي
در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﭘﻲ آﻣﺪﻫﺎ ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ،اﺟﺒﺎر اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ
اﻣﻀﺎي ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح
ﻫﺴﺘﻪ اي و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪن از اﺳﻠﺤﻪ
اﺗﻤﻲ ﺧﻮد .اﺳﻠﺤﻪ اي ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آن ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و
ﺑﺎزرﺳﻲ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ
ﻗﺮار دﻫﺪ.
 zدر اﺟﺘﻤﺎع  189ﻛﺸﻮر ،اﺳﻠﺤﻪ اﺗﻤﻲ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺑﻮد :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل
اﻟﻦ ﺗﻮﭼﺮ ،ﻣﻌﺎون وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻣﺮ ﻣﻬﺎر ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت و اﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻠﻲ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ
اﺳﺒﺎب ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ  189ﻛﺸﻮر را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.
 zﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﻨﺪ ،اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺎري از
ﺳﻼح اﺗﻤﻲ و ﻛﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﻲ در
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ
ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﺑﺮﺧﻮردار از ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي و اﺳﺘﻔﺎده
ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن از
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺗﻤﻲ.

٭ واﻛﻨﺸﻬﺎ:
 Wﻛﻤﻲ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻓﻖ ،ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ
اوﺑﺎﻣﺎ از اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ،اﻇﻬﺎر
ﺧﺸﻨﻮدي ﻛﺮد و آن را ﺗﺒﺮﻳﻚ ﮔﻔﺖ :

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ؟
» اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺘﻌﺎدل و واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺸﺒﺮد
ﻫﺪﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح
ﻫﺴﺘﻪ اي و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ و اﺳﺘﻔﺎده
ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ از اﺗﻢ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻪ ،ﺳﺘﻮن
ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح
اﺗﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ « .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،او ﺑﺎ اﻳﻦ
اﻣﺮ ﻛﻪ  ،در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻧﮕﺸﺖ
ﻧﻤﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮد.
ﮔﺎري ﺳﺎﻣﻮر ،ﻣﺸﺎور ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺮدﻳﺪ
دارد ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﺑﺎره ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺪون
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي و ﻛﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﻲ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷﻮد .زﻳﺮا اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﻠﺢ ﻣﻴﺎن اﻋﺮاب و
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﺳﺖ .ﺳﺎﻣﻮر و ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن ،ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري اﻣﺮﻳﻜﺎ و ژﻧﺮال ﺟﻴﻢ ﺟﻮﻧﺲ،
ﻣﺸﺎور اﻣﻨﻴﺘﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﺳﻔﺮاي
ﻋﺮب ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮﮔﺎه اﺻﺮار ﻛﻨﻴﺪ در
ﺳﻨﺪ ﻣﺼﻮب ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﺎم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮده
ﺷﻮد ،اﻳﻦ دوﻟﺖ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
 Wﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻨﻮز واﻛﻨﺶ
رﺳﻤﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻳﻚ ﻣﻘﺎم
ﻋﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ
اﺟﺎزه دﻫﺪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮده ﺷﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ،رﻳﺎﻛﺎري اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ
از اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺣﺎل
اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺘﻦ ﻣﺼﻮب ،ﻧﺎﻣﻬﺎي
ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و
ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي دارﻧﺪ و
ﺑﺪﺗﺮ  ،ﻧﺎم اﻳﺮان ﻛﻪ در ﻛﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻼح
ﻫﺴﺘﻪ اﻳﺴﺖ ،ﻧﻴﺎﻣﺪه اﻧﺪ.
 Wاﻳﺮان ،از زﺑﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﻮد در
آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ،ﻋﻠﻲ
اﺻﻐﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ،ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻨﺪ را ﺳﺘﻮد .او
ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﮔﺎم در ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح
اﺗﻤﻲ در ﺟﻬﺎن را ﺗﺒﺮﻳﻚ ﮔﻔﺖ .از او
در ﺑﺎره ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮدن از
اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺳﻨﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ و او آن را
»ﺳﻤﺒﻠﻴﻚ« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد و اﻓﺰود:
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ
ﺧﻮاﺳﺖ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻗﺮارداد
ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد و
درﺑﻬﺎي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮ روي
ﻣﻔﺘﺸﺎن آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ
ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ.
 Wﻣﺠﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺼﺮ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ 189
ﻛﺸﻮر ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻨﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ
روﻧﺪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮرخ 1995
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺒﺮﻳﻚ ﮔﻔﺖ.
Wﻛﺎﺗﺮﻳﻦ اﺷﺘﻮن ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﻋﻀﺎي
ان ﭘﻲ ﺗﻲ را ﻧﺸﺎﻧﻪاي از "ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ و
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ" از آن داﻧﺴﺖ و
اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ و اﻋﻀﺎي
آن ﺳﺮﻳﻌﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺮدن
ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
Wﺑﺎن ﻛﻲﻣﻮن دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ را ﻳﻚ
"ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ" داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ»:روح
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪاي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي
اﻳﺠﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻣﻦﺗﺮ ﺷﺪ«.
 Wدر ﺑﺎره اﻇﻬﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ
اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎ ﺷﺪن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،دو ﻧﻈﺮ اﻇﻬﺎر
ﺷﺪه اﻧﺪ:
 – 1اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺑﻮد ﺑﺮ روي ﺧﻮد ﻧﻴﺎورد ﻛﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي دارد و اﻳﻦ ﺳﺮ را ﺣﻔﻆ
ﻛﻨﺪ .ﺣﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ ،ﺣﺎوي اﺳﻨﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي
دارد و ﺑﻪ رژﻳﻢ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادي اﻓﺮﻳﻘﺎي
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده ﺑﻮد آن ﻛﺸﻮر را
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي ﻣﺠﻬﺰ ﻛﻨﺪ.
 -2ﺗﺄﺳﻒ ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮي
ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﻴﺶ از ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺗﻮاﻓﻖ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﻤﻞ آورده ﺑﻮد

ﺑﺮاي ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ  189ﻛﺸﻮر.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ – ﺧﺒﺮ اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ را در
ﺷﻤﺎره ﭘﻴﺶ اﻧﺘﺸﺎر داده اﻳﻢ.
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ﻛﺸﻮر را رد ﻛﺮد:
 Wدر  29ﻣﻪ  ،2010ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﮔﺰارش
ﻛﺮده اﺳﺖ :اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ در
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮ ﺳﺮ »ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺳﻼح
اﺗﻤﻲ و ﻛﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﻲ« ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻲ
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻇﻬﺎرﻳﻪ
ﻛﻨﺪ.
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ از واﻗﻌﻴﺘﻬﺎي
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻲ اﻃﻼع و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي
واﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ آن
روﺑﺮو اﺳﺖ را ﻧﻴﺰ ﻧﺪﻳﺪه اﻧﺪ .اﻳﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻮﺷﺸﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي
اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎ ﻛﺮدن اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺗﻬﺪﻳﺪ
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ اش ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ،ﻣﻲ
اﻳﺴﺘﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ در ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ،واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻘﻠﻮب ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ،
اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﺎري ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي و اﺳﻠﺤﻪ ﻛﺸﺘﺎر
ﺟﻤﻌﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ در ﺣﺎل ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻛﺎﻧﺎدا
اﺳﺖ و اﻇﻬﺎرﻳﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﻧﻴﺰ در
ﻛﺎﻧﺎدا اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ:ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ،ﺣﻜﻮﻣﺖ
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ﻛﺸﻮر را »ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﺪ و
ﺑﮕﻮﻳﺪ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ
رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﺮان ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺗﻢ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻲ
ﻛﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺷﻮد .ﻳﻚ ﺑﺎم و
دوﻫﻮاي ﺷﮕﺮﻓﻲ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎي ردﻳﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ ﺟﺰ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ رﻗﺎﺑﺖ اﺗﻤﻲ را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ اﺗﻢ زداﺋﻲ
ﻛﻨﺪ؟

٭اﺳﺎس ﻗـﺮارداد ﻣﻨـﻊ ﮔﺴـﺘﺮش
ﺳــﻼح ﻫﺴــﺘﻪ اي ﻛــﻪ در ﺳــﺎل
 1970ﺑــﻪ اﺟــﺮا درآﻣــﺪ ،ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ
اﺳﺖ:
 Wاﻳﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪون ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي
در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،از
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان و ﺳﻮرﻳﻪ را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻼح ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ .اﻳﻦ دو
ﻛﺸﻮر ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺘﻦ ﻧﻜﺮدﻧﺪ.
اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﻴﺮ اﺗﻤﻲ در
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻨﻌﻘﺪ در 1995
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺮ  5ﺳﺎل
ﻳﻜﺒﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .از آن زﻣﺎن،
ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ،از
اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻲ در ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ
اي ﻧﻤﻴﺸﻮد ،اﺑﺮاز ﻧﺎرﺿﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و
اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از
ﺑﺎزرﺳﻲ آژاﻧﺲ ﻣﻲ ﮔﺮﻳﺰد و اﻳﻦ ﮔﺮﻳﺰ
ﺑﻬﻴﭻ رو ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ
اي ﺟﻬﺖ ﻳﺎب ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي اﺳﺖ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺎس
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎي
اﺗﻤﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح
اﺗﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ
ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ در ﭘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي ﻧﺮوﻧﺪ و از ﻛﺸﻮرﻫﺎي
داراي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺗﻤﻲ ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ از اﺗﻢ را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﻣﻴـﺎن اﻳـﺮان و
روﺳﻴﻪ و اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺑﺮزﻳﻞ و
ﺗﺮﻛﻴﻪ:
٭ ﺑﺮﺧــﻮرد ﻫــﺎ ﻣﻴــﺎن اﻳــﺮان و
روﺳﻴﻪ و ﭼﺮا روﺳﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﻮد
را در ﻗﺒﺎل رژﻳﻢ اﻳﺮان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣـﻲ
دﻫﺪ؟:
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در ﻛﺮﻣﺎن ،روﺳﻴﻪ را
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻏﺮب ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ داده ﺷﺪ،
ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد و روﺳﻴﻪ ﻧﻴﺰ
واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد:
 Wدر  2ﺧﺮداد  23) ،89ﻣﻪ( در ﻛﺮﻣﺎن،
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ روﺳﻴﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ آﻳﺎ
روﺳﻴﻪ دوﺳﺖ اﻳﺮان ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ او
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﺪرز داد ﺑﺎ دﺷﻤﻦ 30
ﺳﺎﻟﻪ اﻳﺮان ،ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان ،ﻫﻤﮕﺎم ﻧﺸﻮد.
ﻫﻤﺎن روز ،ﺳﺨﻨﮕﻮي ﻛﺎخ ﻛﺮﻣﻠﻴﻦ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻋﻮام ﻓﺮﻳﺒﻲ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮان ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺮد .وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
روﺳﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﺎدآور ﺷﺪ ﻛﻪ روﺳﻴﻪ ﻓﺮاوان
ﻛﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻞ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﺣﻞ
ﺷﻮد اﻣﺎ اﻳﻦ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﻞ
ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ .اﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر ،راﺑﻄﻪ
اﻳﺮان و روﺳﻴﻪ را ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺰﻳﻪ و
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار داده اﺳﺖ:
 Wاﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر ) 27ﻣﻪ  (2010دﻻﻳﻞ ﻫﻢ
ﻧﻈﺮ ﺷﺪن روﺳﻴﻪ ﺑﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ را در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ،ﻋﺒﺎرت داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
از
 zروﺳﻴﻪ ﺑﻨﺎ دارد اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد را
ﻧﻮﺳﺎزي ﻛﻨﺪ .ﻧﻮﺳﺎزي ﻛﺮدن اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺮب ،اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ دارد .از اﻳﻦ
رو ،روﺳﻴﻪ در ﭘﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ رواﺑﻂ ﺧﻮد
ﺑﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 zاﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن
دوﻟﺖ اﻳﺮان ،ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ روﺳﻴﻪ دارد .ﺑﺎ
اﻳﻦ وﺟﻮد ،ﺳﺮﮔﻲ ﻻورو ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
روﺳﻴﻪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﺣﻤﺪ
ﻧﮋاد ﺑﻪ روﺳﻴﻪ وارد ﻛﺮد )ﻫﻤﺪﺳﺖ
ﺷﺪن ﺑﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان( ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ
اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﻛﻮﺷﺸﻬﺎي
روﺳﻴﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﻳﺮان از ﺳﻴﺎﺳﺖ روﺳﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺮس
آﻧﻬﺎ را از رﻫﺎ ﻛﺮدن ﺟﺎﻧﺐ اﻳﺮان و
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮب ،آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .و
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ روﺳﻴﻪ در ﻛﺎر
اﺻﻼح ﻋﻤﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻮد،
ﺑﻘﺼﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﺮدن آن ﺑﺎ ﻧﻮﮔﺮداﻧﻲ
اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ
اﺻﻼح ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ
ﻣﻄﻠﻮب رژﻳﻢ اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
 zﻣﺪﺗﻬﺎي دراز ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻴﺪ روﺳﻴﻪ را ﺑﺎ وﺿﻊ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺗﺮي ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﺮان
ﻣﻮاﻓﻖ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ .اﻣﺎ
اﺧﻴﺮاً ،روﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺪ.
ﺗﻬﺮان ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮد ﺳﺨﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ
اﺳﺖ ﻛﻪ روﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﻛﻮﺷﺸﻬﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﺮاي ﻣﻨﺰوي ﻛﺮدن اﻳﺮان ،ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد.
اﻣﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺧﻴﺮ ،اﻳﺮان ﻣﻜﺮر روﺳﻴﻪ
را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻪ
ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن
ﻧﻤﻲ ﺑﺮد و ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي  S-300را ﺑﻪ
اﻳﺮان ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.
در  25ﻣﻪ ،ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ ﺳﺠﺎدي،
ﺳﻔﻴﺮ اﻳﺮان در روﺳﻴﻪ ،از روﺳﻴﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ از ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ
اﻳﺮان ﺑﺎز اﻳﺴﺘﺪ .او ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﺮدا ﻧﺪارد و روﺳﻴﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻣﻨﺎﻓﻊ دراز ﻣﺪت ﺧﻮﻳﺶ ،از رﻫﮕﺬر
دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ اﻳﺮان را ﻓﺪاي آن ﻛﻨﺪ.
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ﺗﻜﺮار اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ و ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر
اﻳﺮان را از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ روﺳﻴﻪ آﺷﻜﺎر
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 zﻣﺎﻫﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ روﺳﻴﻪ از روﻳﻪ اﻳﺮان
در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﻲ ﺳﺮﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺮﻣﻠﻴﻦ ،از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﻴﺘﺮي
ﻣﺪودو ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ،از اﻳﺮان
ﻣﺴﺘﻤﺮا ً ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را اﺟﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ و
ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم ﺧﻮد را
ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻤﻌﻨﺎي آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
روﺳﻴﻪ اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻛﺮده
اﺳﺖ .روﺳﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ
ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻜﺎر ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺮوش
ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي  S-300ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
روﺳﻴﻪ از اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻨﺪي ﻛﻪ
ﻓﺮوش اﻳﻦ ﺳﻼح را ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻤﻨﻮع
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺣﺬف ﺷﻮد.
 zدﻟﻴﻞ اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
روﺳﻴﻪ دﻻﻳﻞ ﻗﻮي دارد ﺑﺮاي
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي اﻳﺮان و
اﻣﺮﻳﻜﺎ .ﺑﺎزداﺷﺘﻦ اﻣﺮﻳﻜﺎ از ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ
اﻳﺮان ،اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ در
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ روﺳﻴﻪ
در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺨﺼﻮص در اﻳﺮان
دارد .اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ روﺳﻴﻪ ﺑﺎ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻬﺎدﮔﺮاﺋﻲ در اروﭘﺎ و آﺳﻴﺎ ،ﺑﺎ
ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﺑﻮد .دادن ﻣﻮﺷﻚ ﺑﻪ
ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﻓﺸﺎري ﺑﻮد ﺑﻪ روﺳﻴﻪ ﺑﺮاي
ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ ،روﺳﻬﺎ ﺑﺎ
ﻓﺮوش ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي  S-300و ﺑﻨﺎي
ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﺸﺎر
وارد ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي  S-300ﺑﻪ اﻳﺮان،
روﺳﻴﻪ را از ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
روﺳﻴﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﺳﻂ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دوﻃﺮف ،از دﺳﺖ
ﺑﺪﻫﺪ .زﻳﺮا ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﻮد ﺧﻮد ،از
دو ﻃﺮف ،اﻣﺘﻴﺎز ﺑﮕﻴﺮد .اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ از
ﺳﻮﺋﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي  S-300ﺑﻪ اﻳﺮان
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻛﻪ از روﻳﻪ
اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﻲ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻜﺎر ﻣﻲ اﻓﺘﺪ .ﻳﻚ اﻣﺮ
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و آن اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﻜﻮ ﺑﻪ
دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ رﺑﻄﻲ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ اﻳﺮان
ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﻐﻮل
اﺳﺖ.
 zﻛﺮﻣﻠﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اي ﺑﻜﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ
و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻮد
ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ،از ﺟﻤﻠﻪ
در  2001و  2005و  ، 2008اﻳﻦ ﻛﺎر
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺸﻮر و وﺿﻌﻴﺖ
داﺧﻠﻲ و ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻌﻤﻞ
ﻣﻲ آﻳﺪ .دﻛﺘﺮﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎزﺑﺎﻓﺖ ﻧﻔﻮذ
روﺳﻴﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ و رواﺑﻂ
روﺳﻴﻪ ﺑﺎ دﻧﻴﺎ ،ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﮔﺮداﻧﻲ
اﻗﺘﺼﺎد و ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﻮق در
ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ را در ﺑﺮ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد.
 zاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ،از دﻳﺪ رژﻳﻢ
اﻳﺮان ،ﺟﻔﺎ روا داﺷﺘﻦ ﺑﻪ رژﻳﻤﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﮔﺮ رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﺎدي
ﻧﻜﺮده ،ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ روﺳﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻳﺮان در ﻣﺮزﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻮد ،در
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،دﭼﺎر ﺿﻌﻒ اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﺎوﮔﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎ و
ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاﺋﻲ و زﻣﻴﻨﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ در
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻛﺸﻮري ﺳﺎﺣﻠﻲ آﻧﺴﺖ.
ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﻳﻦ ﺿﻌﻒ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ از
راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ روﺳﻴﻪ،
اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻳﺮان ،ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﻣﻲ
ﮔﺮدد.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻫﺮﮔﺎه اﻳﺮان دوﻟﺘﻲ

ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﻣﻲ داﺷﺖ ،ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﻮازﻧﻪ
ﻋﺪﻣﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ،
ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ ﻛﺮد .ﻧﻴﺎز ﻧﺪاﺷﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎج
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ﺷﻤﺎره  751از 17ﺗﺎ  30ﺧﺮداد 1389
ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻛﻪ
ﻛﺸﻮر ﻣﺎ را وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺮده
اﻧﺪ و ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮزﻳـﻞ و
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺮان:
 Wدر  27ﻣﻪ  ،2010ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺮاﻧﺴﻪ
از ﺑﺮاﺳﻴﻠﻴﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ:
 zﻟﻮﻻ ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺮزﻳﻞ و ﻃﻴﺐ
اردﻏﺎن ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ ،از ﺗﻮاﻓﻖ
ﺗﻬﺮان ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﺻﺮﻳﺢ و ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ،دﻓﺎع ﻛﺮدﻧﺪ .اردﻏﺎن ،ﺑﻌﺪ از
دﻳﺪار ﺑﺎ ﻟﻮﻻ ،در ﺑﺮاﺳﻴﻠﻴﺎ ،در ﻳﻚ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﮔﻔﺖ:
»ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ را اﻧﺘﻘﺎد
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺣﺴﻮدﻧﺪ .زﻳﺮا ﺑﺮزﻳﻞ و ﺗﺮﻛﻴﻪ
دﺳﺖ ﺑﻜﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﻳﻚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻲ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻲ آﻧﻜﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ«.
 zﻟﻮﻻ ﻧﻴﺰ از آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي
اﺗﻤﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻬﺮان را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل او ،ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ
ﺳﻼح اﺗﻤﻲ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ 1200 ،ﻛﻴﻠﻮ
اوراﻧﻴﻮم  3/5درﺟﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ  120ﻛﻴﻠﻮ
اوراﻧﻴﻮم  20درﺟﻪ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 zﭘﻴﺶ از اﻳﻦ دو ،ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﺎ ﺑﺎ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺑﺮزﻳﻞ در
اﻳﺮان ،ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻢ .او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﺳﻠﺴﻮ آﻣﻮرﻳﻮم ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮزﻳﻞ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﻳﺮان
اﻣﻜﺎن ﺑﺪﻫﻴﻢ زﻣﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎورد ،اﻳﻦ
ﻛﺸﻮر وﺣﺪت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ اﻳﻨﻚ
ﺑﺮﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ اي اﻳﺮان ،ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه
اﺳﺖ را ﻧﺎدﻳﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .و اﻳﻦ
اﻣﺮ دﻧﻴﺎ را ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﻟﻮﻻ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺿﺮور اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﮕﺎن ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ آﻳﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻣﻜﺎن
ﺻﻠﺢ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﻢ و ﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﺟﻨﮓ
را؟ .ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﺴﻮد ﺻﻠﺢ ﻣﻮﺿﻊ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن ،اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺮزﻳﻞ و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده
اﺳﺖ.
 zﺑﺮﻏﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺮان ،اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎي
ﺑﺰرگ )ﭼﻴﻦ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روﺳﻴﻪ و آﻟﻤﺎن
و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( را ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اي ﻣﻮاﻓﻖ
ﮔﺮداﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺪ.
دو دوﻟﺖ ﺑﺮزﻳﻞ و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ
داﺋﻢ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ.
 zﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻮن ،دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و
اداﻣﻪ ﺑﺤﺮان اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﻴﺴﺖ .زﻳﺮا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻣﻀﺎي
ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان اﻋﻼن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
او اﻓﺰود :ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺮان ﺑﺴﺎ ﻳﻚ ﻗﺪم
ﻣﻔﻴﺪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ از راه
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
 Wدر  28ﻣﻪ  ،2010ژاﻛﻠﻴﻦ ﺷﻴﺮ ﻋﻠﺖ
ﺷﺘﺎب اﻣﺮﻳﻜﺎ را در ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ،اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ اوﻻ ً ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺮدﻳﺪ
اﻳﺠﺎد ﺷﻮد .و ﺛﺎﻧﻴﺎ ً ،ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ را وﺳﻴﻠﻪ وادار ﻛﺮدن
اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ راه ﺣﻞ
دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺸﻜﻞ اﺗﻤﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ؟
ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اوراﻧﻴﻮم و ﭘﺲ
از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺮان دﻧﻴﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺑﺮو ﻛﺮده اﺳﺖ )ﻗﻮل ﺧﺎﻧﻢ
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن( .ﻧﺎﻣﻪ را اوﺑﺎﻣﺎ در  20آورﻳﻞ ﺑﻪ
او ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻦ آن
اﻳﻨﺴﺖ:
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻛﻪ  TRRﻓﺮﺻﺘﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎده را ﻫﻤﻮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاي
ﮔﻔﺘﮕﻮي وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻴﻬﺎي
ﺑﻨﻴﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ
اﻳﺮان .از آﻏﺎز ،ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ اﻳﺮان را،
ﻓﺮﺻﺖ روﺷﻦ و ﻣﻠﻤﻮﺳﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﻛﺮدم ﺑﺮاي ﺑﻨﺎي اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و زﻣﺎن و ﻓﻀﺎ را ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻨﺎي
روﻧﺪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻛﺮدن .ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد
ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﻮﻳﺎ ً از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ
آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ،
اﻟﺒﺮادﻋﻲ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آژاﻧﺲ ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﺘﻌﺎدل
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻣﻜﺎن ﻣﻲ داد ﻫﺮ دو
ﻃﺮف اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﺑﺎز ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺮاي ﻣﺎ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل 1200
ﻛﻴﻠﻮ اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ درﺟﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ،
ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﻳﺮان ،اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ
و ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ داد.
زﻳﺮا ذﺧﻴﺮه اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه اﻳﺮان را
ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ داد .ﻣﻦ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻫﻤﻴﺖ
ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺮاي اﻣﺮﻳﻜﺎ دارد .و اﻳﺮان ﻧﻴﺰ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻤﻲ ﺑﺮاي رآﻛﺘﻮر
ﺗﻬﺮان ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﻋﻤﻠﻴﺎت  TRRرا اداﻣﻪ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ
ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﺰﺗﻮﭘﻬﺎي ﻃﺒﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،ﺑﺎ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻮد ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ .اﻳﺮان ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ .اﻳﺮان  5ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ
ﻛﻪ از او ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي
اوراﻧﻴﻮم را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ ،اﺟﺮا ﻧﻜﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻣﺎ آﻣﺎده ﺷﺪﻳﻢ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي را ﻛﻪ در ازاي اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ
ﺷﺪه اﻳﺮان ،اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻛﺸﻮر را در اﺧﺘﻴﺎرش ﻣﻲ
ﮔﺬاﺷﺖ .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﺰم
ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺧﻼق ﺑﻮدﻧﻤﺎن در اداﻣﻪ راﻫﻲ
ﺑﺮاي ﺑﻨﺎي اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ.
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
اوراﻧﻴﻮم ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﻳﺮان ﻓﺸﺎر
ﺑﻴﺎورد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ اوراﻧﻴﻮم ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و اﻳﻦ اوراﻧﻴﻮم ﺗﺎ زﻣﺎن
درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻮﺧﺖ رآﻛﺘﻮر ﻃﺒﻲ در
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﺮاﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﻼري
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﻋﺎﻣﻞ زﺑﺎن دوﮔﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﻜﺎر
ﺑﺮده اﺳﺖ.
 Wوزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﺰ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
اي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﺑﻪ اردﻏﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ
ﺗﺮﻛﻴﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ و او را ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
اﻳﺮان ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮده
اﺳﺖ.
اﻻ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻮل اﻳﺮان ﻛﻪ ﻏﻨﻲ
ﺳﺎزي اوراﻧﻴﻮم ﺗﺎ  20درﺟﻪ را اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داد ،دﺳﺖ آوﻳﺰي در اﺧﺘﻴﺎر
ﻛﺸﻮرﻫﺎي  1+ 5ﻗﺮارداده اﺳﺖ.

اﻳــﺮان و اﻣﺮﻳﻜــﺎ ﺑﻄــﺮف
ﻣﺬاﻛﺮه ﻳﺎ ﺳﺘﻴﺰ؟:

٭ ﻟــﻮﻻ ،ﻧﺎﻣــﻪ اوﺑﺎﻣــﺎ ﺑــﻪ ﺧــﻮد را
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ دﻫﺪ و وزﻳـﺮ ﺧﺎرﺟـﻪ
ﺗﺮﻛﻴــﻪ ﻣــﻲ ﮔﻮﻳــﺪ ﻣﺸــﺎﺑﻪ آن را
اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ اردﻏﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

٭ ﺳــﻔﺮ ﻣﺘﻜــﻲ ﺑــﻪ ﺻــﻮﻓﻴﻪ ﭘــﻴﺶ
درآﻣـــﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫـــﺎي اﻳـــﺮان و
اﻣﺮﻳﻜﺎ:

 Wدر  27ﻣﻪ ،ﻟﻮﻻ ،ﻧﺎﻣﻪ اي را ﻛﻪ اوﺑﺎﻣﺎ
ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻧﺘﺸﺎر داد .زﻳﺮا ﻣﻲ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اوﺑﺎﻣﺎ او را
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردن

 Wدر  28ﻣﻪ  ،2010اﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان و اﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﺪارك ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:

 zﻣﺘﻜﻲ ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺮان ،در 28
ﻣﻪ ،ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دﻳﺪار ،ﺑﻪ
ﺻﻮﻓﻴﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺖ .او
ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﻤﻜﺎري
اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺳﻴﺎه
ﺑﻪ ﺻﻮﻓﻴﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﺮان ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺴﺖ
اﻣﺎ در ﺳﺎل  ،2009ﺑﻌﻨﻮان ﻃﺮف
اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻔﺮ او ﺑﻪ
ﺻﻮﻓﻴﻪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺮ ﻟﺌﻮن ﭘﺎﻧﺘﺎ،
رﺋﻴﺲ ﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﻓﻴﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز اﻃﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
دﻳﺪار ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺘﻜﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪ
ﺑﺎ دﻳﺪار ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و
دوﻟﺘﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ از ﺻﻮﻓﻴﻪ .ﻋﻼﻣﺖ آﻧﻜﻪ دو
ﻛﺸﻮر ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﭘﺮده دارﻧﺪ.
 zﺳﻔﺮ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در اﺟﻼس
اﻋﻀﺎي ﻫﻤﻜﺎري اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ .زﻳﺮا اﻳﺮان ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
داد و ﺳﺘﺪي ﻛﻪ ﺳﻔﺮ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ،
ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺑﺎره اﻧﺮژي ﻧﻴﺰ
ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻳﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل،
ﻣﺘﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻌﺎون ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺻﻮﻓﻴﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .زﻣﺎن دﻳﺪار و اوﺿﺎع و
اﺣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ در آن دﻳﺪار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺣﺎﻛﻲ از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﭘﺮده
ﻣﻴﺎن اﻳﺮان و اﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ.
ﻟﺌﻮن ﭘﺎﻧﺘﺎ ،رﺋﻴﺲ ﺳﻴﺎ ،اﻧﺪﻛﻲ ﭘﻴﺶ
از ﺳﻔﺮ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﻓﻴﻪ رﻓﺖ .در  26ﻣﻪ،
او ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ و وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر و رﺋﻴﺲ
ﺳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ،ﺷﺎم
ﺻﺮف ﻛﺮد .و ﻧﻴﺰ ،در  27ﻣﻪ ،ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ
وزﻳﺮ ،ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دﻳﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮد.
ﻗﺮار دﻳﺪار ﭘﺎﻧﺘﺎ از ﺻﻮﻓﻴﻪ ،در ﻣﺎه
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ داده ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم
آن ،ﻣﺨﻔﻲ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
 zو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ،دﻳﺪار
ﻣﺘﻜﻲ از ﺻﻮﻓﻴﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻃﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺻﻮﻓﻴﻪ .ﺳﻔﺮاي
اﻣﺮﻳﻜﺎ در روﺳﻴﻪ و ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن و ﮔﺎري
ﻟﻮك ،وزﻳﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ در
ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در  27ﻣﻪ،
ﺿﻴﺎﻓﺖ ﺷﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ داده ﺷﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ،ﺣﻀﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف اﻳﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ در ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن،
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺘﻜﻲ
در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ .ﭘﺎﻧﺘﺎ ﻋﺼﺮ  27ﻣﻪ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن
را ﺗﺮك ﮔﻔﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي او ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ در ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
ﻛﻪ دﻳﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از
آﻧﻬﺎ و ﻳﺎ دﻳﺪار ﻳﻜﻲ از دﺳﺘﻴﺎران ﻣﺘﻜﻲ
ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد.
دﻳﺪار ﻣﺘﻜﻲ از ﺻﻮﻓﻴﻪ ،در ﺣﺎﻟﻲ
ﻛﻪ او ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم
دادن داﺷﺖ و ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﻳﻜﺎ
در ﺻﻮﻓﻴﻪ ،در زﻣﺎﻧﻲ روي داده اﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳﺮان و اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﻠﺤﺎظ ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ،
در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 zاﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺮاق را ﺗﺮك
ﮔﻮﻳﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻼﺋﻲ را ﻛﻪ
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﺪ اﻳﺮان ﭘﺮ ﻛﻨﺪ .اﻳﺮان ﻧﻴﺰ
در ﻛﺎر اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﻲ ﺧﻮﻳﺶ
اﺳﺖ و اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ دﻳﮕﺮ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻫﺪف از آن ،دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اﻳﺴﺖ .اﻳﺮان از اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺘﺶ را ﺑﺨﻄﺮ
ﻧﻤﻲ اﻧﺪازد .ﺑﺪون اﻳﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺗﻤﻲ اش ﻣﺪام در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ
ﺗﺨﺮﻳﺐ اﺳﺖ .وﻗﺘﻲ دو ﻃﺮف در ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي وﺟﻮد
دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ از آن ،وارد
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻜﻲ در ﺻﻮﻓﻴﻪ و
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺗﻤﺎﺳﻲ را
ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮي دو دوﻟﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

٭زﻳﺮدرﻳﺎﺋﻴﻬــﺎي ﻣﻮﺷــﻚ اﻧــﺪاز
اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳـﺘﻘﺮار
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؟
 Wدر  30ﻣﻪ  ،2010ﺗﺎﻳﻤﺰ ﺧﺒﺮ داده
اﺳﺖ ﻛﻪ 3زﻳﺮ درﻳﺎﺋﻲ ﻛﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ داده اﺳﺖ ،در ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:
 zﺳﻪ زﻳﺮ درﻳﺎﺋﻲ ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮﺷﻚ ﻛﺮوﺋﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس ،ﻧﺰدﻳﻚ اﻳﺮان ،اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻲ
ﺟﻮﻳﻨﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﻴﻢ اﺳﺮاﺋﻴﻞ از
ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي دورﺑﺮد اﻳﺮان و ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي
ﺳﻮرﻳﻪ و ﺣﺰب اﷲ ،زﻳﺮدرﻳﺎﺋﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ.
 zزﻳﺮ درﻳﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﻓﻠﻮﺗﻴﻼ – 7
دوﻟﻔﻴﻦ و ﺗﻜﻮﻣﺎ و ﻟﻮﻳﺎﺗﺎن – ﻗﺒﻼ ً از
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ
اﻳﻨﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ
از اﻳﻦ ﺳﻪ ،ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ،در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 zﻳﻚ روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﻔﻮﺗﻴﺎ» 7ﺳﺮﻫﻨﮓ  oﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﺷﻮد .روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﻴﺮوي
ﺗﻬﺎﺟﻲ زﻳﺮدرﻳﺎﺋﻲ دارﻳﻢ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ
آن را دور ،ﺑﺴﻴﺎر دورﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎي
ﺧﻮد ،ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﻨﻴﻢ.
 zﻫﺮﻳﻚ از زﻳﺮ درﻳﺎﺋﻲ ﻫﺎ را ﻳﻚ
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺷﻚ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻛﻼﻫﻚ
اﺗﻤﻲ را ﺑﺴﻮي ﻫﺪف ﭘﺮﺗﺎب ﻛﻨﺪ.
زﻳﺮ درﻳﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻤﺪت  50روز
در درﻳﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .و ﺑﻤﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ زﻳﺮ آب ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از
ﻣﻮﺷﻜﻬﺎي ﻛﺮوﺋﻴﺰ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ
ﻛﻼﻫﻚ اﺗﻤﻲ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺠﻬﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 zاﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ زﻳﺮ درﻳﺎﺋﻲ ﻫﺎ ﻫﺪف
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ دارد و آن ،ﻣﺄﻣﻮران ﻣﻮﺳﺎد را
ﺣﻤﻞ ﻛﺮدن و ﭘﺎﻳﮕﺎه آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﺸﺎن
ﺷﺪن .ﻳﻚ اﻓﺴﺮ ﻓﻠﻮﺗﻴﻼ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺎ
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﺴﺘﺤﻜﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس دارﻳﻢ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮاي
ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﻳﻚ
ﻣﺤﻞ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ.
 zﻳﻚ اﻓﺴﺮ ﻧﻴﺮوي درﻳﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
زﻳﺮدرﻳﺎﺋﻲ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ اﮔﺮ
اﻳﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﻲ اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﻛﺮوﺋﻴﺰ ﻫﺎ ﻛﻪ 1500
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮد دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ
از اﻳﺮان را ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
 zﻳﻚ درﻳﺎدار اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ از ﻗﺮار
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي
اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﻲ
ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺑﺰﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ دﻧﺪان
ﺷﻜﻨﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
 zاﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﻓﻮري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻪ ردﻳﺎﺑﻲ اﺗﺤﺎد ﺳﻮرﻳﻪ و ﺣﺰب اﷲ و
اﻳﺮان .در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻫﻮد ﺑﺎراك،
وزﻳﺮ دﻓﺎع اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎي
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺴﻴﻞ ﻣﻮﺷﻜﻬﺎ
را از ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﺮاي ﺣﺰب اﷲ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ.
در  1ژوﺋﻦ ،ﺑﻬﻨﮕﺎم دﻳﺪار از
واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮ ﺟﺪي ﺑﻮدن ﺧﻄﺮ  ،ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﻳﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و دﻓﺎﻋﻲ ﺗﻞ اوﻳﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ
از ﻫﺮ ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮي در دﻧﻴﺎ ،در ﻣﻌﺮض
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﺐ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ
در ﻣﻌﺮض اﺻﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﻣﻮﺷﻚ اﺳﺖ.
 Wدر  31ﻣﻪ  ،2010ﻛﻤﺎﻧﺪوﻫﺎي
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻴﻪ در آﺑﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ،
در آﺑﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ،وارد ﻳﻜﻲ از
ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎﺋﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ و  19ﺗﻦ از ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻧﺶ را
ﻛﺸﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻏﺰه و ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه درﻳﺎﺋﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﺴﻮي ﻏﺰه در ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن
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ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪ از ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﺎزﮔﺮدد.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ

ﻣﺤﻮر ﻛﺮدن ﻗﺪرت ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ را در
ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي روﻳﻪ ﻧﻜﺮده
ﺑﻮد ،در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺮوي ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ .از رﻫﮕﺬر ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳﺮان
ﺑﺮﺑﺎد ده اﻳﻦ رژﻳﻢ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﺮﻳﻜﺎ
و ﻣﺘﺤﺪان او و اﻳﻨﻚ ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،در ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس ﻧﻴﺮوي درﻳﺎﺋﻲ دارﻧﺪ و وﻃﻦ ﻣﺎ را
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﻛﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﻄﺮي را
ﺟﺪي ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻠﻲ آﻧﻬﺎ را
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

٭ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي وﻳﮋه
ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑـﺮاي ﻋﻤﻠﻴـﺎت
در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺪارك ﺣﻤﻠـﻪ
ﺑﻪ اﻳﺮان!؟:
 Wدر  26ﻣﻪ  ،2010ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ
اﻳﻦ اﻃﻼع را اﻧﺘﺸﺎر داده )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازروز
آﻧﻼﻳﻦ( اﺳﺖ :ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﻲ اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي
ﻧﻴﺮوي وﻳﮋه آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺪور دﺳﺘﻮر از
ﺳﻮي ﺑﺎراك اوﺑﺎﻣﺎ ،راه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺨﻔﻲ ژﻧﺮال دﻳﻮﻳﺪ
ﭘﺘﺮاوس ،واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮاي
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻫﺪاف اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻪ اي و
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ ،ﺑﻪ
اﻳﺮان ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر درروز ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻓﺎش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي وﻳﮋه
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺟﺎزه داده ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻌﺎل
ﺷﺪن ﻧﻴﺮوﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ در داﺧﻞ
اﻳﺮان ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ،ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ آورد.
...
اﻳﻦ ﻣﺪرك ﻫﻔﺖ ﺻﻔﺤﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ
رؤﻳﺖ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .از آن
زﻣﺎن ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻛﻪ در ﺣﺎل ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻳﻤﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 6 ،ﺗﻦ از
 15رﻫﺒﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪه در ﻣﺤﺪوده ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس را ﻛﺸﺘﻪ اﻧﺪ .اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﭘﻲ
اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞ 13
آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ در ﻓﻮرت ﻫﻮد ﺗﮕﺰاس و
ﺗﻼش ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي
اﻧﻔﺠﺎر ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي آﻣﺮﻳﻜﺎ در
ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ،از زﻣﺎن
ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺘﺮاﻳﻮس ،ﺷﻤﺎر ﺗﻴﻢ ﻫﺎي
ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻳﮋه اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻢ ﻫﺎي ﻳﺎد
ﺷﺪه ﻣﺴﺆول اﺟﺮاي ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﻲ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻋﺰام ﻧﻴﺮوﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﻪ داﺧﻞ اﻳﺮان
ﺑﺤﺚ اﻧﮕﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻳﻜﻲ از
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻳﮋه
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ درﻳﺎﺳﺎﻻر
ارﻳﻚ اوﻟﺴﻮن ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در
داﺧﻞ ﻫﺮ ﻛﺸﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮي ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺎﻳﻤﺰ ﮔﻔﺖ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ داراي اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ،
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا
درآورﻧﺪ.
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اوراﻧﻴﻮم اﻳﺮان در اﻧﺘﻈـﺎر
ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣـﻪ ﭼﻬـﺎرم
در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﺋﻲ:
٭ اﻳﺮان ﺑﻪ آژاﻧـﺲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ
اﻧــﺮژي اﺗﻤــﻲ ﻧﺎﻣــﻪ ﻧﻮﺷــﺘﻪ و
آﻣﺎدﮔﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﺮاي ﻣﺒﺎدﻟـﻪ
اوراﻧﻴﻮم اﻇﻬﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ:
 Wدر  24ﻣﻪ  ،2010ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮﮔﺬاري ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ
ﺗﻬﺮان ﻛﻪ در  17ﻣﻪ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
آن ،در ﺗﺮﻛﻴﻪ 1200 ،ﻛﻴﻠﻮ اوراﻧﻴﻮم 3/5
درﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  120ﻛﻴﻠﻮ اوراﻧﻴﻮم 20
درﺟﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮد ،در  24ﻣﻪ ،رژﻳﻢ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ آژاﻧﺲ ﻧﻮﺷﺖ .ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺮان را
ﺿﻤﻴﻤﻪ آن ﻛﺮد و آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮد را
ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن اﻇﻬﺎر ﻛﺮد .ﺗﻮاﻓﻖ و
ﻧﺎﻣﻪ را ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻳﻮﻛﻴﺎ آﻣﺎﻧﻮ،
در وﻳﻦ ،ﺗﺴﻠﻴﻢ او ﻛﺮد .ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎﺗﻲ
ﻛﻪ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻄﻮر اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ،او ﺑﻪ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ را
ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺋﻴﺲ آژاﻧﺲ ﻛﺮدﻳﻢ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮزﻳﻞ و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﺰ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
 Wدر  8ﺧﺮداد  ،89ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺴﻨﺎ،
در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ آژاﻧﺲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ
اﻳﺮان ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺘﻜﻲ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ:
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺟﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪﻳﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻌﻜﻮس ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ،
ﮔﺮوه وﻳﻦ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ )ﺗﻮاﻓﻖ
اﻳﺮان ـ ﺗﺮﻛﻴﻪ ـ ﺑﺮزﻳﻞ( ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﺜﺒﺖ
اﺳﺖ

٭ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣــﻪ ﭼﻬــﺎرم در اﻧﺘﻈــﺎر
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ:
 Wدر  18ﻣﻪ  ،2010ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ
 6ﻛﺸﻮر ) 5ﻋﻀﻮ داﺋﻤﻲ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ
و آﻟﻤﺎن( ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺪ.
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ دارد ﻛﻪ اﻳﺮان و
ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺑﺮزﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﺎﻧﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ آن را
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺘﻜﻲ ،ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻛﺮده اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ در ﺷﻮراي
اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮد ،اﻳﺮان ﻣﻮاﻓﻘﺘﺎﻣﻪ
ﺗﻬﺮان را اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

٭ آﻳﺎ ﺷﻮراي ﺣﻜﺎم آژاﻧﺲ ﺑـﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠــﻲ اﻧــﺮژي اﺗﻤــﻲ ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣــﻪ
ﺟﺪﻳﺪي ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺻﺎدر ﻛﺮده
اﺳﺖ؟:
 Wدر  29ﻣﻪ  ،2010ﺧﺒﺮﮔﺰارﻳﻬﺎ
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ
ﺷﻮراي ﺣﻜﺎم آژاﻧﺲ ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪي
ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺻﺎدر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
اﺗﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از ﺗﻬﺮان
اﺳﺖ .در اﻛﺘﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻔﺘﺸﺎن
آژاﻧﺲ از آن ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺮده و آن را
ﭘﺎك ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ.
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ  28ﻣﻪ ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ
 25رأي ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻪ
رأي ﻣﺨﺎﻟﻒ و  6رأي ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ از اﻳﺮان ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻏﻨﻲ
ﺳﺎزي ﻓﻮردو ،واﻗﻊ در  160ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي
ﺗﻬﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ .ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ؟
از اﻳﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ روﺷﻦ ﻛﻨﺪ
ﻣﻘﺼﻮدش از »ﻳﻚ ﻫﺪف ﺑﺪﻳﻊ« ﭼﻴﺴﺖ
و ﺑﺎز از اﻳﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺗﻤﻲ ﻣﺨﻔﻲ دﻳﮕﺮي
ﻧﺪارد.
ﺳﻪ ﻛﺸﻮري ﻛﻪ رأي ﻣﺨﺎﻟﻒ داده
اﻧﺪ ،ﻛﻮﺑﺎ و وﻧﺰوﺋﻼ و ﻣﺎﻟﺰي ﺑﻮده اﻧﺪ و
اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮراي ﺣﻜﺎم
ﻇﺮف ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺟﺪﻳﺪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ
اﻣﺮﻳﻜﺎ:
 Wدر  24ﻣﻪ  ،2010ﺑﺎراك اوﺑﺎﻣﺎ ،ﺳﻨﺪ
 52ﺻﻔﺤﻪ اي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺟﺪﻳﺪ اﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻠﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ را اﻧﺘﺸﺎر داد .در اﻳﻦ ﺳﻨﺪ،
 zﺑﻪ اﻳﺮان و ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ روﺷﻦ روﺑﻪ رو
ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻳﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ را
ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ اﻧﺰواي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺴﺘﻪ اي ﺷﺎن روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ
آﻣﺮﻳﻜﺎ را ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻮش در ﺳﺎل
 1996ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮده ﺑﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
دﻫﺪ .ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ،ﺑﺮ روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺳﺨﺖ و ﺟﺪي ﺑﺎ اﻳﺮان و ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ،
دو دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دﺷﻤﻨﺎن
آﻣﺮﻳﻜﺎ« ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮده و در
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﭘﻴﻮﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش دﻋﻮت ﻫﺎي
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﻔﺎف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
اﺗﻤﻲ ﺧﻮد ،ﺷﺪﻳﺪا ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺳﻨﺪ از ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻼح ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ اي ﺧﻮد را از
ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد و از اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺴﺘﻪ اﻳﺶ را اﺟﺮا ﻛﻨﺪ .در ﺳﻨﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ» :اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﻮد را ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻧﺰوا )اﻳﺮان و ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ( ،اﻳﻦ
دو ﻛﺸﻮر را وادار ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻊ
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﻢ«.
 zاﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﻨﺪ،
دﻛﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﺲ از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﺎﻣﻞ
دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ،آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﻮﻳﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ را ﺑﺮ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ و
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﻛﺖ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﻣﺘﺤﺪان
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻬﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺿﺮور اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﭘﻴﺶ از
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ،ﺗﻤﺎم ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي
دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
و ﺧﻄﺮﻫﺎي آن را ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و
ﺧﻄﺮﻫﺎي ﺗﻮﺳﻞ ﻧﺠﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي
ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﺑﻪ دﻗﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد.
 zﺑﺎزﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﺟﻬﺎن ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﻲ از اﺳﺘﺮاﺗﮋي
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد .رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدي »زﻳﺮﺑﻨﺎي ﻧﻮﻳﻦ« اﺻﻠﻲ از
ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ.
 zﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮد ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻣﻲ دﻫﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﻛﻪ

زﻧﺪاﻧﻲ زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﻳﻦ
اواﺧﺮ ،ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي دروﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ »اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن«
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ داد .اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ از
ﭘﺮده ﺑﻴﺮون اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ رژﻳﻢ
را آﺷﻜﺎر ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ
ﮔﺰارﺷﻲ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ از اﻳﺮان در ﺑﺎره
وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ:

ﮔـــﺰارش :در ﺑـــﺎره
داﻧﺸــﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬــﺎي
ﻣﻘﺎوﻣـــﺖ در ﺑﺮاﺑـــﺮ
اﺳــﺘﺒﺪاد ﺧــﻮن رﻳــﺰ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ
 zاﻣﺮي ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺒﺮ از وﻗﻮع آن داد ،اﻳﻨﺴﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺧﺒﺎر ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ روز در داﻧﺸﮕﺎه راﺟﻊ
ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي دوﻟﺖ را ﺑﻪ
ﺳﺨﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .وﻗﺘﻲ در ﻛﻼس ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ،ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﻨﻈﻮر ﺳﭙﺎه ﺳﺎزي اﺳﺖ .ﻛﺎﻓﻲ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻛﺴﻲ ﻋﻼﻣﺘﻲ اﺑﺮاز
ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
آن ،ﻫﻤﮕﺎن زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺟﻨﺒﺶ را ﻳﺎد
آور ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻌﺪود داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻃﺮﻓﺪار ﻧﻈﺎم ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از رژﻳﻢ
ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻨﺰ ،ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ اﻟﻘﺎب
داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ آﻗﺎي  ...ﺑﻌﺪ از
ﻛﻼس ،ﺑﻪ ﻛﻬﺮﻳﺰك ﺗﺸﺮﻳﻒ ﻣﻲ
ﺑﺮﻳﺪ؟ ﺧﺒﺮﻫﺎي اﻣﺮوز را ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و
آﻣﺎده ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻳﺪ؟ ﻛﻲ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ؟ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎ اﻻن در
ﭼﻪ وﺿﻌﻲ اﺳﺖ؟ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺗﺮس را ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻛﺮده
اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﻜﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ دارﻳﻢ
ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ ﻣﻌﻠﻮل ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻳﻨﺎن
اﮔﺮ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺑﺤﺜﻬﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،از ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻤﻴﻠﻬﺎ ،اس ام اس ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ
رد و ﺑﺪل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
 zاﻓﺮادي ﻛﻪ در وزارت ﻛﺸﻮر،
اﺳﺘﺎﻧﺪاري و وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ و دﻳﮕﺮ
ارﮔﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺎن ﺳﺎل اﻣﺎ
داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺟﻌﻞ
و ﺗﺰوﻳﺮ در آﻣﺎر ،ﺑﺮاي زﻳﺎد ﻧﺸﺎن دادن،
ﻧﺘﺎﻳﺞ وام ﻫﺎي زودﺑﺎزده و ﺑﻴﻜﺎري و
ﮔﺮاﻧﻲ و ،...ﭘﺮده ﺑﺮﻣﻲ دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ
راﺣﺘﻲ ،از دﺳﺖ اﻧﺪازي ﺳﭙﺎه ﺑﻪ اﺳﻢ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ آﻧﻜﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ در
ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،از ﻫﺎﻟﻪ
ﻧﻮر ،از ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻳﻬﺎي اﻟﻬﺎم وﻣﺸﺎﻳﻲ و
از وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻒ ﺑﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ از اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﺗﺸﻜﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ دوﺳﺖ و
دﺷﻤﻦ از ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از
اول ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻏﺼﺐ ﺗﻤﺎﻣﻲ
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﺳﻮي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ
ﻫﻤﮕﺎن واﺿﺢ ﻧﺒﻮد.
 zوﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﻣﺮده اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از
آن ﻋﺒﻮر ﻛﺮده اﻧﺪ .در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﻳﻒ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ
ﻣﻲ آﻳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﻳﻔﻴﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﻧﺪ .از
ﻟﺤﺎظ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اوﺿﺎع ﺑﺴﻴﺎر
ﺟﻠﻮﺗﺮ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﺸﻮرﻧﺪ  .از
ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري در ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺷﺎﻳﺪ  5درﺻﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﻳﻦ ﻋﺪه ﻫﻢ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ دارﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻐﺰﺷﺎن دﮔﻢ اﺳﺖ و ﺗﺎ
ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و وﻗﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﺸﺎن ﻟﻨﮓ ﻣﻲ زﻧﺪ
ﺻﺪاﻳﺸﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

ﻋﻤﻮﻣﺎ ،از اﻳﻦ اﻓﺮاد دوري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و
ﮔﺎه آﻧﻬﺎ را دﺳﺖ ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ .اﻳﻨﺎن
ﻧﻈﺎم را ﺣﻖ ﻓﺮض ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ
را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻣﻲ ﺳﻨﺠﻨﺪ .
 zﻳﻚ ﻣﻘﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ،در ﺟﻮاب اﻧﺘﻘﺎد
ﻛﻮﺑﻨﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،ﮔﻔﺖ » :اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ
اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎي
دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ
اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﻣﻌﺠﺰه ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان
ﻛﺮد .اﻳﻨﻬﺎ ﻓﻜﺮﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﺣﺖ
اﺳﺖ «.ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﮕﻮﻳﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺪﻋﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ
اﮔﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻛﻨﻨﺪ ،ﺟﺎي اﻧﺘﻘﺎد ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن
را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
ﻋﻘﻞ او ﻗﺪ ﻧﻤﻲ داد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻣﺮدم
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮد و دوﻟﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻠﺖ و
ﻗﺎﻧﻮن و رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﻮد ،ﻫﺮ
ﻣﻘﺎم را اﻧﺴﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺼﺪي
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﺮدم و ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن اﻣﻮر از
ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري ،ﺧﻮب ﺧﻮب ﺗﺮ و ﺧﻮب
ﺗﺮ ﺧﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 zاز ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﺴﻴﺠﻲ و ﭘﺎﺳﺪار ﺑﺎ ارﺗﺸﻲ ﻫﺎ
ﺑﺤﺚ در ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﺑﺴﻴﺠﻲ و ﭘﺎﺳﺪار
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ دارﻳﻢ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر را از
ﺷﺮ اﻳﻦ اراذل ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .ارﺗﺸﻲ
ﻫﺎ ﺟﻮاب ﻣﻲ دﻫﻨﺪ :از اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﺎ
ارﺗﺸﻲ ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ
دﺳﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺮدم آﻟﻮده ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .و درﻃﺮف ﻣﺮدﻣﻴﻢ .ﮔﺎه ﻛﺎر اﻳﻦ
ﺷﺎخ در ﺷﺎخ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻲ
ﻛﺸﺪ.
 zدر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺗﻘﻠﺒﻲ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ را ﭘﺎره
ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت  10روز
ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  13آﺑﺎن و 16
آذر ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮ ﮔﺰار ﻛﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮس از ﺳﭙﺎه وﺟﻮد دارد .ﮔﺎه
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﭙﺎﻫﻲ ﻫﺎ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﺸﻮﻧﺪ و
ﻣﺮدم را ﺑﻪ رﮔﺒﺎر ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻧﺪ  .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﻴﺰ رﺣﻢ
ﻧﻜﺮده اﻧﺪ .
 zﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪ  .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺮ دو در ﻧﻈﺎم و
اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .در
ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺟﻴﻪ ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :آﻧﻬﺎ ﻋﻮض
ﺷﺪه اﻧﺪ.
zاﻣﺎ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در ﻧﻈﺮﺟﺎﻣﻌﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﻧﻨﮕﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺷﻮد .ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻲ ﺷﻬﺎﻣﺖ دﻓﺎع از او را
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ دﻫﺪ .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺎي
ﻟﻄﻴﻔﻪ ﮔﻔﺘﻦ ،ﺟﻤﻼت او را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ  .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮي ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و
ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
را ﻧﻴﺰ دور ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه اي در
اﺧﺘﻴﺎر دارد ﻛﻪ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﺣﺘﻲ
ﻋﺪه اي از ﺑﺴﻴﺠﻲ ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد را ﻣﺎ ﻗﺒﻮل دارﻳﻢ ﭼﻮن
آﻗﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ
ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺧﻮد را از او اﺑﺮاز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 zاﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮﻟﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﺣﺎل اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺖ و اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ
ﭼﻨﺪان دوام ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد .ﺑﺴﻴﺎري
ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﺷﺪن ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ .اﺳﺎﺗﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ
ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ و از وﻗﻮع ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻋﺎدي،
آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺳﻨﻬﺎي ﺑﺎﻻي  40ﺳﺎل دارﻧﺪ،
ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ .ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد اﻧﺴﺎن ﺷﺮﻳﻔﻲ و در ﺣﺎل
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ اﺳﺖ و ﻫﺎﺷﻤﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد اوﺿﺎع ﻣﺮدم
ﺧﻮب ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در  22ﺑﻬﻤﻦ
ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  21ﺑﺎﻧﮓ
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اﷲ اﻛﺒﺮ راه ﻣﻲ اﻧﺪازد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻓﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﷲ
اﻛﺒﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ..
ﺷﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻃﺮز ﻓﻜﺮ و رﻓﺘﺎر،
ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺜﻴﻒ ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﺳﺖ ﻣﻲ زﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﻳﻢ را دزدان ﻧﺎﻣﻮس،
ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل و  ...ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .از ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﻳﺎﻟﻬﺎ ،اﺧﺒﺎر ﺟﻬﺖ
دار ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ،اﺧﺒﺎر
ﺧﻼف واﻗﻊ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻓﺮﻳﺐ ﻣﺮدم ﻋﺎدي ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .روﺷﻨﻔﻜﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺮاي
اﻳﻦ ﻗﺸﺮ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و
ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻃﺮز ﻓﻜﺮ و رﻓﺘﺎر در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺗﻬﺮان وﺿﻌﻴﺖ
ﻛﺎﻣﻼ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .
ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺪود  20اﻟﻲ  30درﺻﺪ
ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ رﻗﻢ
ﻛﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻫﺮﭼﻪ از
ﺗﻬﺮان دورﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ،دارﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ
ﻃﺮز ﻓﻜﺮ و رﻓﺘﺎر را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﻴﻢ .آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﺒﺮﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ داﻣﻦ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ و ﭼﻮن اﻳﻦ
ﻗﺸﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ ذﻫﻨﺸﺎن
ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ واﻋﻈﺎن ﻛﻪ در
ﻣﻨﺒﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،در ﺧﻠﻮت ﺑﻪ ﺳﺎده
ﻟﻮﺣﻲ آﻧﻬﺎ و آﺳﺎن ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮردﻧﺸﺎن
ﻣﻲ ﺧﻨﺪﻧﺪ .ﺧﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﻫﺎ ،ﺳﻄﺢ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﻜﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ
اﻳﻦ ﻃﻴﻒ ﺣﺎﺻﻞ  30ﺳﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺰوﻳﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻲ ﺧﺒﺮ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻤﺪي ﻣﺮدم اﺳﺖ .
اﮔﺮ رژﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﺎ دوام آورده
اﺳﺖ از ﺟﻬﻞ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺮدم ﻋﺎدي و
ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﻳﻦ ،اﻳﻨﺎن ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل آﮔﺎه
ﺷﺪن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 zﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲ
ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻫﻴﭽﮕﺎه درﺳﺖ ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد ،اﻛﻨﻮن ﻫﻤﻪ اﻣﻴﺪوارﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎري از
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﺮددﻫﺎ
ﻫﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻘﻮط رژﻳﻢ ﻧﺰدﻳﻚ
اﺳﺖ وارد ﻛﺎرزار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺣﻤﻠﻪ
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﻲ ﻧﺰد
ﺑﻌﻀﻲ از اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده دارد.
 zﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻀﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺎزﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎوﺟﻮد اﻳﻦ ،ﺑﺎ
روﺷﻬﺎي ﮔﻮﺑﻠﺰي ﭼﻨﺎن ﺑﻼﻳﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ
اﻓﻜﺎر ﻣﺮدم آورده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺒﺮ و
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﻣﺒﺎرزه ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
وﺟﺪان روﺷﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ
درآﻧﺴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ .ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮر ﻛﺮد ﻛﻪ
ﻣﺮدم ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺑﺎﻳﺪ اﺧﺒﺎر ﻫﺮ روز
ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ ،دﻏﻞ ﻛﺎرﻳﻬﺎي رژﻳﻢ ﺑﻪ
ﻫﻤﮕﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ .
ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ وﺿﻌﻴﺖ را روﺷﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ :ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺴﻴﺞ ﺗﻨﻔﺮ دارﻧﺪ ﺳﻌﻲ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺑﺴﻴﺞ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ﻛﺴﺮي ﺧﺪﻣﺖ از ﺳﺮﺑﺎزي ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺴﻴﺞ ﻓﻌﺎل  45روز از
ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎري
از اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻣﺪرك ﺑﺎﻻﺗﺮ
دارﻧﺪ .ﺑﺴﺎ ﻫﻴﭻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﺴﻴﺞ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻲ
ﺳﺎزﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺑﺴﻴﺞ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺷﺪه و دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺮوﻧﺪه
ﺳﺎزي وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ﻳﺎ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻫﺎ
و ﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻀﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ
ﻫﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ روﻧﺪ در ﻓﻴﻠﻢ ده ﻧﻤﻜﻲ
ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ او از روز روﺷﻨﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎزي
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .و ﻳﺎ ﻗﺸﺮﻫﺎﺋﻲ از ﺑﺎزارﻳﻬﺎ ﺑﺎ
رژﻳﻢ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ را ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻣﺎ ﭘﺎي ﺻﻨﺪوق رأي ﻫﻢ ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي اﺻﻮل ﮔﺮا رأي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 .وﻳﺎ...
 zﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎي دوﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺮ
ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﻣﻮﺳﻮي ﺗﻌﺪاد راي
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ﺷﻤﺎره  751از 17ﺗﺎ  30ﺧﺮداد 1389
ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف
زﻳﺎد .ﻛﺮوﺑﻲ و رﺿﺎﻳﻲ ﻛﻢ راي داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ .ﻧﻪ از راه ﺷﻤﺎرش دﻗﻴﻖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺑﺮآورد ،در ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺣﺪود  50اﻟﻲ 55
درﺻﺪ ﻣﻮﺳﻮي و  40اﻟﻲ  45درﺻﺪ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﺑﻘﻴﻪ آراء ﺑﻪ ﻛﺮوﺑﻲ و
رﺿﺎﻳﻲ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن رأي دادن
ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺠﺎي  26ﺗﺎ 27
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮي ﻛﻪ رأي دادﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  40ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮي رأي ﻣﻲ
دادﻧﺪ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ،درﺻﺪ ﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻲ ﻛﺮد .در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎي
ﺑﺰرگ رأي دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﺑﺴﻴﺎر از ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺮآورد دوﺳﺘﺎن ﻧﺎﻇﺮ
ﺑﻮده اﻧﺪ .ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻤﻴﺰان
8ﻣﻴﻠﻴﻮن رأي ﺑﻮده اﺳﺖ!
اﻣﺮوز  ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻧﺰد رأي
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ او ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ داده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ آن روز
ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ او رأي داد ،دﻻﻳﻞ
ﺧﻮد را داﺷﺖ .ﻳﻚ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
آزادي اﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﺸﺮﻫﺎي ﻛﻢ درآﻣﺪ و
ﺣﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﮔﺮﭼﻪ در ﺗﺎﻛﺴﻲ،
اﺗﻮﺑﻮس و ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎ ،ﺑﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﻓﺤﺶ ﻣﻲ دادﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻊ راي دادن
ﺑﻪ او رأي ﻣﻲ دادﻧﺪ .زﻳﺮا ﻓﻜﺮ ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ ﻫﻮاي آﻧﻬﺎ را
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،در ﻳﻚ
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﺪر و ﻳﻚ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد راي داده اﻧﺪ .ﭘﺴﺮ و دو
دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮي رأي داده اﻧﺪ و ﻣﺎدر
راي ﻧﺪاده اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ راي دادن ﭘﺪر
و ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪ ازاي ﺣﺘﻲ
ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺑﻌﺪ از راي دادن ،ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺎﻫﻮاره ﺧﺮﻳﺪه اﺳﺖ و ﭘﺪر ﺑﺎ دﻳﺪن
ﺳﺒﻌﻴﺖ رژﻳﻢ ،ﺧﻮد ﻳﻚ ﭘﺎ ﻣﺒﺎرز ﺷﺪه
اﺳﺖ .
ﻣﺜﺎل دﻳﮕﺮي از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺻﻮري و
ﮔﻮﻳﺎ :در ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺪﺗﻲ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻗﺮاﺋﺘﻲ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﻲ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻲ ادﺑﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد .ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد .اﻛﺜﺮا ﻛﻒ زدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از
او ،ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮم دﻛﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺻﺤﺒﺖ
ﻛﺮد .ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد .ﻣﺮدم ﭼﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ او را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮدﻧﺪ .دو
زﺑﺎن و دو رﻓﺘﺎر ،ﻳﻜﻲ زﺑﺎن و رﻓﺘﺎر
ﺻﻮري در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﻛﻢ
و دﻳﮕﺮي ،زﺑﺎن و رﻓﺘﺎر ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
واﻗﻌﻲ .ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺟﻨﺒﺶ اداﻣﻪ ﺑﻴﺎﺑﺪ و اﻳﻦ
اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﺮدم
ﻳﻚ زﺑﺎن و ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ وﻗﺘﻲ
ﭘﺎي رأي دادن ﺑﻤﻴﺎن ﻣﻲ آﻳﺪ ،ﺑﻪ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ او رأي ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ .دﻟﻴﻞ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺳﻦ ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ
ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﺎاﻣﻴﺪي ﺷﺎن از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب
اﺳﺖ .اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :اﻳﻦ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ
ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ و ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را از
ﺧﺮ ﻣﺮاد ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻴﺎده ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ
اﻳﻦ ﻳﺄس از ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﺧﺎص ﭘﻴﺮﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
در ﻗﺸﺮﻫﺎي ﺟﻮان ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺷﻮد .دواي اﻳﻦ درس اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻳﺄس و ﺗﺮس
ﭼﺎره ﻛﺎر اﺳﺖ.
 zاﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺿﻌﻔﻬﺎي ﺧﻮد را
ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻫﺮﺑﺎر
ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺮدﻳﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪو
ﭘﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :اﮔﺮ درد
درﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد درﻣﺎن راﺣﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ واي ﺑﻪ روزي ﻛﻪ ﻓﻜﺮ
ﻛﻨﻴﻢ درد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻳﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ زﻳﺮا در دور ﺑﺎﻃﻠﻲ دﭼﺎر ﻣﻲ
ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﻼﺋﻲ وﺿﻊ ﻣﺎ را ﺑﺪﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮدن ﻓﻜﺮ
راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻫﺎ و ﺣﻘﻮق
ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻳﺎدﻣﺎن ﺑﻴﺎورد و ﺑﻪ ﻣﺎ روش
ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﻴﺎﻣﻮزد .اﮔﺮ
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ در ﺑﺎره اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﺴﺖ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ؟
ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻣﻲ داﻧﺪ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ،
ﻣﺮدﻣﻲ را ﻛﻪ اﻳﻨﻚ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﻌﻒ و
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﻳﺄس و ﺗﺮس ﺳﭙﺮده ﺑﻴﺎد
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻫﺎ و ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﻣﻲ اﻧﺪازد .در
ﺳﺎﻧﺴﻮر اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ ،ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ
ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ .زﻳﺮا ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻃﺎﻟﺐ
ﻗﺪرﺗﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ .در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي
داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻨﻮز »اﻳﺪه ﻓﻴﻜﺲ« ﻫﺎ
ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
را آزاد ﻛﻨﺪ ،ﻧﺪاده اﻧﺪ» :ﻣﺮدم
ﻧﺎداﻧﻨﺪ«» ،ﺷﻤﺎ اﻳﻦ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ را ﺧﻮب
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﻳﺪ«» ،اﺳﻼم ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ«،
»دوره اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻬﺎ ﺳﺮآﻣﺪه« و ...در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺧﻮد اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻛﻢ ﺗﺮ و
دﺳﺘﻮري زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺗﺮ
اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد
اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻨﺘﻈﺮ دﺳﺘﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي
آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﮔﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي
داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ ،آرام آرام ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ
راﻫﻨﻤﺎ و ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ،اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮔﺮوه ﺳﻴﺎﺳﻲ دﺳﺖ از
ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﻛﻠﻴﺸﻪ ﺳﺎزي و ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ
اﻇﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﺳﺎﻧﺴﻮر رژﻳﻢ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮد
ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻃﺮز ﻓﻜﺮي ﻳﺎ ﻃﺮز ﻓﻜﺮﻫﺎﺋﻲ
را ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﻬﺎي آﻧﻬﺎ را
ﺑﻴﺎدﺷﺎن آورد و ﻳﺎ ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ و ﭘﻴﺮوزي آن را ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 zﻳﻜﻲ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت درس ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎ،
در اﻳﻦ ﺻﺪ ﺳﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻫﺎﺷﺎن از واﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎن ،ﻧﺸﺄت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻬﺎ
ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ در ﺑﺰﻧﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ
ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺪرت را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ
واﻗﻊ ﺷﺪ در ﻛﻮدﺗﺎي  28ﻣﺮداد ،در
ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  ،60در ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ
رﻓﺘﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭘﺮ ﺗﻘﻠﺐ 22ﺧﺮداد  .89ﻧﺎﻳﺴﺘﺎدن ﺗﺎ
آﺧﺮﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪه اي ﻣﻌﺪود و ﻓﺮﺻﺖ
ﺳﻮزي ﻫﺎ و ﻣﺮدم را ﻣﺎده ﺧﺎﻣﻲ ﺗﺼﻮر
ﻛﺮدن ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﺷﻜﻠﻲ را
داد و ...از ﺿﻌﻔﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز رﻓﻊ
ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از رﻣﻮزﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻼﻳﺎن
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺴﺎﺟﺪ دورﺗﺮﻳﻦ
ﻧﻘﺎط اﻳﻦ آب و ﺧﺎك ﺑﺎ رﻳﺰ ﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺘﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮدم ﺳﺮ و ﻛﺎر
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ
ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدم ﻣﺎده ﺧﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،درس
ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺮﻳﻒ آﺧﻮﻧﺪ ﻫﺎ
ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ .درس ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﻜﺮي دارﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺎ ﻣﺮدم در راﺑﻄﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﻗﺮار دﻫﺪ.
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ،درس ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎ ،ﺑﻪ
ﻗﻮل ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ،ﻧﻘﺶ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ را ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
 zدر آﺧﺮ ﻣﻲ داﻧﻢ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻳﺎي
ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺨﺼﻮص ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ،واﻗﻌﻴﺖ را آن ﺳﺎن
ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در دﺳﺘﺮس ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻗﺮار
ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻲ داﻧﻢ ﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و
ﻗﺸﺮ ﺑﻪ ﻗﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎ و ﻃﺮز
ﻓﻜﺮﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻓﺮق ﻛﻨﻨﺪ .ذﻫﻨﻴﺎت ﻣﻦ
ﻧﻴﺰ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻲ اﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﺮده ام واﻗﻌﻴﺖ را
ﻫﻤﺎن ﺳﺎن ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﻨﻢ،
ﻣﺪﻋﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ام.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ در ﺟﺒﻬﻪ

»اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎن« از ﭘﺮده ﺑﻴﺮون اﻓﺘﺎده اﻧﺪ:

رﻧﮓ و رﺧﺴﺎر رژﻳـﻢ
ﺧﺒــﺮ ﻣــﻲ دﻫــﺪ از
درون ﻣﺘﻼﺷﻲ آن:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :از ﺧﺒﺮﻫﺎ و
»اﻓﺸﺎﮔﺮﻳﻬﺎ« و ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﻜﭽﻨﺪ را از اﻳﺮان درﻳﺎﻓﺖ
ﻛﺮده اﻳﻢ و ﻳﻜﭽﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و
ﻣﺎ ﻛﻮﺷﻴﺪه اﻳﻢ آﻧﻬﺎ را ﮔﻮﻳﺎ ﻛﻨﻴﻢ:
٭ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺳﺎزي ﻣﺠـﺎري اﺟـﺮا،
ﺗﺼﺮف ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﭙﺎه
ﻣﻌﻨﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد:
 Wاز دو ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،ﺑﺨﺼﻮص
ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺮزگ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻳﻜﺪﺳﺖ ﻛﺮدن »ﻣﺠﺎري اﺟﺮا« ﻣﻲ
ﺷﻮد .ﻣﻌﻨﺎي ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﺑﻮد و
ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﻠﻜﻪ
اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎن ﻧﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺧﻂ و رﺑﻂ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻋﻤﻞ،
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ
روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺼﺮف ﻃﺮز
ﻓﻜﺮﺷﺎن ﻳﻜﺪﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه
ﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ واﺣﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ،در ﺟﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ
از ﺳﭙﺎه وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ و ﻣﻘﺎم ﻫﺎي اداري ،ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف ﺳﭙﺎه داده ﺷﺪه اﻧﺪ و داده ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ:
 zدر ﻗﻠﻤﺮو اﻗﺘﺼﺎد ،ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف ﺳﭙﺎه درآﻣﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺳﭙﺎه در آﻳﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ
ﺧﻮدرو ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﻫﻢ از آﻧﺪوﻧﺰي و ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد
و ﭼﻮن ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺗﻮر
ﺧﻮد رو را ﺧﺮاب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻛﺎر
ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎرﻫﺎ ﺳﻜﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 zواواك ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر روز اﻓﺰون ﺷﻌﺒﻪ
اي از ﺳﭙﺎه ﻣﻲ ﺷﻮد .و
 zﺟﻌﻔﺮي ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﻳﻚ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ –
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ – اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ
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ﺧﺮداد  ،(89او در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت
ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪاء)ع( اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز آزادﺳﺎزي ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ زﺣﻤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﻘﻼب و
ﻫﺮ آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﺎورد ﺧﻮن
ﺷﻬﻴﺪان و ﻣﺠﺎﻫﺪتﻫﺎي اﻣﺎم و ﺷﻬﺪاي
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻮد را ﺑﺮ ﺑﺎد دﻫﺪ و در اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﻲ و ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ
داﺧﻠﻲ اﻧﻘﻼب ﺗﻼش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﻧﮕﺬارﻧﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ راه اﻟﻬﻲ ﺧﻮد اداﻣﻪ
دﻫﺪ و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ
ﭼﺎﻟﺸﻲ اﻧﻘﻼب در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ
ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺳﭙﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي آﻣﺎدهﺳﺎزي
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﺮاي دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب و
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮدارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ
و ﺑﻬﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و
ﻣﺪﻳﺮان ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺸﺘﺎز و ﭘﻴﺸﺮو
و ﺧﻂﺷﻜﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻘﻼب
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه اﻧﻘﻼب ﺧﻮد را
آﻣﺎده و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ
آﻣﺎدﮔﻲ دﻓﺎﻋﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و ﺑﺼﻴﺮت
ﻛﻨﻨﺪ.

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮاي اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم
ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ را ﻧﺒﺎﻳﺪ دﺳﺖ
ﻛﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺎه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ از
اﻧﻘﻼب دﻓﺎع ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﭙﺎه ﻗﺒﻞ از
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻮدن ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ -
ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدي آن،
دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي آن
اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻬﺪﻳﺪات روز
ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻛﻨﺪ.
 zﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر و ﺑﻄﻮر رﺳﻤﻲ،
ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎل روز ﻣﺮگ
ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ – ﻧﻈﺎﻣﻲ –
ﻣﺎﻟﻲ – اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ 14
ﺧﺮداد را ﺳﭙﺎه ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
زﻳﺮا دﻳﮕﺮ دﺳﺘﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ
اﻓﺮاد در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻛﻔﺎﻳﺖ
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .ﺳﭙﺎه ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ زور ادارﻳﺎن
و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻣﺪارس را ﺑﺴﻴﺞ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ از
زﻣﻴﻦ و ﻫﻮا )ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻠﻲ ﻛﻮﭘﺘﺮﻫﺎ(
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻬﺎر را ﺑﮕﺴﻠﻨﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺟﻨﺒﺶ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﺿﺪ رژﻳﻢ ﺑﺪل ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻳﻚ دﺳﺖ ﺳﺎزي
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ در درون ﺳﭙﺎه را ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﻛﺮده اﺳﺖ:

٭ ﻣﺼــــﺎﺣﺒﻪ ﺷــــﻤﺨﺎﻧﻲ و زد و
ﺧﻮردﻫــﺎي زﺑــﺎﻧﻲ از ﻧــﺎﺗﻮاﻧﻲ
ﺧﺎﻣﻨــﻪ اي و از ﻫــﻢ ﮔﺴــﻴﺨﺘﮕﻲ
روز اﻓﺮوز ﺟﺒﻬﻪ »اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎن«
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:
 Wدر  3ﺧﺮداد ،ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس،
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻤﺨﺎﻧﻲ را اﻧﺘﺸﺎر داد .ﻧﺎراﺳﺘﻲ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ،در ﺳﺎﻳﺖ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ ،از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬراﻧﺪه
اﻳﻢ .در اﻳﻦ ﺟﺎ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت
درﻳﺎﻓﺘﻲ ،دﻻﻳﻞ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را
ﺑﻪ اﻃﻼع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻴﻢ:
 zﺳﻪ اﻋﺘﺮاف ﺷﻤﺨﺎﻧﻲ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز و
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﻃﻲ  30ﺳﺎل ﻓﺮﻳﺐ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دروغ رژﻳﻢ را ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ،
از واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ آﮔﺎه ﻛﺮد:
ﭘﻴﺮوزي در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اول در دﺳﺘﺮس
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺧﻴﺎﻧﺖ را ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﺗﺎ ﻛﺮده و ﺟﻨﮓ را
ﺑﻤﺪت  8ﺳﺎل اداﻣﻪ داده و در ﺷﻜﺴﺖ،
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﺧﺎﺋﻦ ﻫﺎ ﭼﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ دﺳﺘﻴﺎران ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻛﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺪر ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻳﻌﻨﻲ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺤﺴﻦ
رﺿﺎﺋﻲ و...
اﻣﺎ ﭼﺮا »رﻫﺒﺮ« زﻳﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺌﻮال
ﻣﻲ رود؟ زﻳﺮا اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ آﻧﻬﺎ
ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ،از
وﺿﻌﻴﺖ اﻣﺮوز و اداره ﺳﭙﺎه و ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺷﺪن ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ –
ﻧﻈﺎﻣﻲ – اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻧﺎراﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از
رﻫﺒﺮي ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻧﺎراﺿﻲ ﺗﺮﻧﺪ زﻳﺮا او
را ﻣﺴﺌﻮل اﺻﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻣﺮوز ﻛﺸﻮر
ﻣﻲ داﻧﻨﺪ .ﺿﻌﻒ ﺑﺰرگ اﻣﺜﺎل ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي و ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺧﻴﺎﻧﺘﺸﺎن در
ﺟﻨﮓ اﺳﺖ )زﻧﺪ و ﺑﻨﺪ ﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ
ﻧﻈﻴﺮ اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ و اﻳﺮان ﮔﻴﺖ و
ﻓﺴﺎد ﺑﺰرگ در ﺧﺮﻳﺪ اﺳﻠﺤﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻛﺮدن ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﺸﻴﺪن ﺟﺎم
زﻫﺮ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﺑﺎزان اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻨﺪ
ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ( .اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد در
اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﻇﻬﺎر ﺣﻘﺎﻳﻖ از
ﺳﻮي ﻣﺴﺌﻮﻻن وﻗﺖ اﻳﻦ دو ﻛﺸﻮر،
ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺟﻨﮓ در ﺳﻮد اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﻣﺮﻳﻜﺎ و
اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﺳﭙﺎه و
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ از ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﺰرگ
ﺧﺎﺋﻨﺎن آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺎﺋﻨﺎن در ﺣﻔﻆ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ
روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
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اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ ﺷﻤﺨﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﺗﻬﺪﻳﺪ آﻣﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻨﺎن
ﺗﻬﺪﻳﺪ آﻣﻴﺰ ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه اﻧﺪ .در ﺧﺒﺮﻫﺎي
ﺑﻌﺪي ،اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻬﺪﻳﺪ آﻣﻴﺰ را
ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ.

 zزد و ﺧﻮردﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ ﺳﺮان ﺳﭙﺎه و
ﻧﻴﺰ اﻓﺮادي ﭼﻮن اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و
ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ،ﺣﻜﺎﻳﺖ آﺷﻜﺎري اﺳﺖ از
ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي .ﺿﻌﻔﻲ ﻛﻪ
رژﻳﻢ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮوز داده
اﺳﺖ )اﻣﻀﺎي ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺮان و ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ و ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن
اﻋﺘﺒﺎر رژﻳﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺿﻌﻒ داﺧﻠﻲ را
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ.

٭ ارزﻳــﺎﺑﻲ واواك در ﺑــﺎره ﭘــﻲ
آﻣﺪﻫﺎي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ
ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ 5 :ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻛﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ واﭘﺴﻴﻦ آن اﻧﻘﻼب اﺳﺖ:
 Wﺑﺮاﺑﺮ اﻃﻼع ،در واواك ،ﺟﻠﺴﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮاي
ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﻳﺎراﻧﻪ ﭘﻴﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﺟﻠﺴﻪ اي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺟﻠﺴﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن،
روﻳﺪادﻫﺎﺋﻲ را ﺑﺒﺎر ﻣﻲ آورد ﻛﻪ ﭼﻮن
ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ:
 zروﻳﺪادي ﻛﻪ ﺣﻠﻘﻪ اول را ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﻧﺎرﺿﺎﺋﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺗﺮ ﺷﺪن زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ.
 zﺣﻠﻘﻪ دوم را اﻋﺘﺮاض ﻗﺸﺮﻫﺎي ﻣﺮدم
در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻛﺎرﺧﻮد ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﻛﺎرﮔﺎه
و اداره و ...ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻳﻦ
اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
 zﺣﻠﻘﻪ ﺳﻮم را ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﻲ در
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻴﻜﺎري
اﺳﺖ.
 zﺣﻠﻘﻪ ﭼﻬﺎرم را ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﺪن
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد:
ﻣﺮدم در ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻌﻔﺎي
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري و ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ »رﻫﺒﺮ«
ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻊ اﺑﺮاز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
 zﺣﻠﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ
اﻧﻘﻼب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﺮدم
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺪف از اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﻛﻪ راه ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از
ﺑﺮوز اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه روﻳﺪادﻫﺎ اﺳﺖ .اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن را
اﺟﺮا ﻛﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮان از ﺑﺮوز
ﻧﺎرﺿﺎﺋﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ،ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ؟ ﺑﺮاي اﻳﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ،ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﺋﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ:
اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻗﺎﻧﻮن در دو ﺳﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ و راﺿﻲ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ زﻳﺮ ﺧﻂ
ﻓﻘﺮي ﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ و ﻳﻜﺪﺳﺘﻪ ﻗﻮاي ﻣﺴﻠﺢ و
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻬﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺗﻨﺸﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
ارزﻳﺎﺑﻲ ،ﺑﺤﺮان ﺧﺎرﺟﻲ و ﺗﺸﺪﻳﺪ آن
دﻳﮕﺮ ﺟﻮاب ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و از ﻋﻮاﻣﻞ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻧﻴﺰ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺷﻮد.

٭ زد و ﺧﻮرد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ اﺣﻤـﺪي
ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺑﺮادران ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ:
 Wدر  5ﺧﺮداد  ،89اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در
ﻛﺮﻣﺎن ،در ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ ،در دو
زﻣﻴﻨﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد .ﺻﺤﺒﺖ او در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ روﺳﻴﻪ و اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺻﺤﺒﺘﻬﺎي او را در
ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داد.
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدﻧﺪ:
 zاو ﮔﻔﺖ:
» -ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان

در ﺻﻔﺤﻪ 8

از 7ﺗﺎ  20ژوﺋﻦ 2010

ﺷﻤﺎره  751از 17ﺗﺎ  30ﺧﺮداد 1389
 300ﻫﻜﺘﺎر از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﻴﻨﻬﺎي دوﻟﺖ را
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺗﺼﺮف ﻛﺮده ،و وزﻳﺮ ﻗﺒﻠﻲ
زورش ﻧﺮﺳﻴﺪه و ﺗﺎﻛﻨﻮن وزﻳﺮ ﻓﻌﻠﻲ ﻧﻴﺰ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻛﺎري ﻛﻨﺪ«.
 ﮔﺮوﻫﻲ در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺷﺮﻳﻚ ﺟﺮم وﻫﻤﻜﺎر ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در
اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان  300ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ را
ﻏﺼﺐ ﻛﺮده و ﺑﺮﺧﻲ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ اﻗﺪام
وي را ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ«.
 »اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺻﺪور اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻲ ﻋﺪاﻟﺘﻲ اﺳﺖ«.
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻫﺮ ﺳﻪ
ﺑﺮادر را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ،در
وراﻣﻴﻦ ،در روﺳﺘﺎي ﻣﺒﺎرﻛﻪ در ﺑﺨﺶ
ﺟﻮاد آﺑﺎد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وراﻣﻴﻦ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از
 300ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ ﺗﺼﺮف ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن  12ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻋﻤﻴﻖ
ﻧﻴﺰ ﺣﻔﺮ ﻛﺮده و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ،ﺣﺘﻲ
اﺟﺎزه ﻧﺪاده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻫﺎي
ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ،از او ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻣﺎل
دوﻟﺖ را ﭼﺮا ﺑﺮده و ﺧﻮرده اﺳﺖ؟.
ﺟﺮس ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن
ﺻﺎدق ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ،دﺳﺘﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ
ﭘﺮوﻧﺪه رﺣﻴﻤﻲ و ﺷﺮﻛﺎء را ﺻﺎدر
ﻛﺮده ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺣﻀﻮرا ً ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﺗﻮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻲ ﻣﻌﺎون ﻣﺮا ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻜﻨﻲ؟! ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻛﺎر ،ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﺮدار ﺧﻮد را ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﻗﺮار ﺑﺪه! .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ ،دو ﻃﺮف ،ﺑﺎ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻓﺴﺎد در دﺳﺖ ،ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را
ﺗﻬﺪﻳﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،دﻋﻮت ﺑﻪ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 zﺣﺰب ﻫﺎ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﻛﺸﻮر
را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﻘﺼﻮد او
ﺣﺰﺑﻬﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ وﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺸﺎن را
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﺻﻞ  10ﻟﻐﻮ ﻛﺮده اﺳﺖ،
ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .ﺑﻄﺮﻳﻖ اوﻟﻲ ﻣﻠﻲ – ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﻫﺎ و ﻧﻬﻀﺖ آزادي و ...ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﻜﻪ
ﺣﺰﺑﻬﺎي اﺻﻮل ﮔﺮاﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺰاﺣﻢ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺳﺎزي
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺳﺨﻦ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻃﺮز

ﻓﻜﺮ او را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ :ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺮاﮔﻴﺮ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎي
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي و
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ را اﺑﺮاز ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺰب وﻗﺘﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ،در ﺗﻀﺎد
ﻗﻄﻌﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺎ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻓﻘﻴﻪ .زﻳﺮا
 – 1ﻧﻘﺶ اول ﺣﺰب ،اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﻴﻪ دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﺑﺮ
وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻣﻴﺴﺮ ﺷﻮد.
 – 2ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺰﺑﻲ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻛﺜﺮﻳﺖ
آورد ،وﻇﻴﻔﻪ او اﺟﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺮدم از
ﻃﺮﻳﻖ دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار اﺳﺖ.
 – 3ﺣﺰب و ﻳﺎ ﺣﺰﺑﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﻤﻲ
آورﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم،
ﻧﻘﺶ ﻧﺎﺷﺮ و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺣﺰب ﻳﺎ اﺣﺰاب
ﺻﺎﺣﺐ اﻛﺜﺮﻳﺖ را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 – 4ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺰﺑﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ وﺳﻴﻠﻪ رﺳﻴﺪن
رﻫﺒﺮﻳﻬﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺣﻘﻮﻗﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪن
دوﻟﺖ و ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺣﺘﻤﻲ اش از وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ،وﻇﻴﻔﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺰب ﻫﺎ ﻣﻲ
ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ،
 – 5ﭼﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم،
ﺗﺼﻤﻴﻢ را ﻣﺮدم ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺣﺰب ﻫﺎ
ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻠﻲ را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮاي وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺗﻘﺪم ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﺧﻮد را ﺑﻴﺎﻧﻬﺎي
آزادي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﻴﺎن آزادي ﻣﻘﺒﻮل ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
در دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻫﺎي ﻏﺮب ،اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي
راﻫﻨﻤﺎ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﻓﻮﻛﻮ ،ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻓﺮاﻧﺴﻮي،
ﺑﻴﺎﻧﻬﺎي ﻗﺪرت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 – 6از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﺋﻲ از ﻣﺒﺎﻧﻲ
دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ اﺳﺖ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﺜﺮت ﮔﺮاﺋﻲ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ؟
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻮل
راﻫﻨﻤﺎي دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و اﻧﻜﺎر وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﭘﻴﺶ ﻧﺮود ،ﻧﻴﺰ از وﻇﺎﻳﻒ
اﺣﺰاب ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﻛﻪ ﺣﺰب
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ را از ﻋﻬﺪه
ﺑﺮآﻳﻨﺪ ،وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و
دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﺗﺮ اﺳﺖ.

 Wﺑﺮادران ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،از راه ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ،
ﭘﺎﺳﺦ داده اﻧﺪ:
 - 1در ﻣﻮرد ﺑﺮد و ﺧﻮرد  300ﻫﻜﺘﺎر
زﻣﻴﻦ ،ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﭘﺮوﻧﺪه
ﻓﺴﺎد رﺣﻴﻤﻲ را ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ در دﺳﺘﺮس
رﺳﻴﺪﮔﻲ دارد ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻓﺸﺎر وارد ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ ﭘﺮوﻧﺪه رﺣﻴﻤﻲ و
ﺷﺮﻛﺎء را ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ.
اﻣﺎ ،اوﻻً ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  300ﻫﻜﺘﺎر
زﻣﻴﻦ ﺑﺮده و ﺧﻮرده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟
و ﺛﺎﻧﻴﺎ ً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺎﻣﻨﻪ اي،
ﭘﺮوﻧﺪه رﺣﻴﻤﻲ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﻧﺪه رﺣﻴﻤﻲ و
ﺷﺮﻛﺎ در دﺳﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﺑﺮاي دﺳﺘﻮر ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻛﺴﻲ ﺗﺮه ﺧﻮرد
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻓﺴﺎدﻫﺎ وﺳﻴﻠﻪ
ﮔﺮو ﻛﺸﻲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .دو ﭘﺮوﻧﺪه زﻣﻴﻦ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ و
ﻓﺴﺎدﻫﺎي رﺣﻴﻤﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ
ﻧﺴﻴﺘﻨﺪ:
 zﻓﻴﺮوز آﺑﺎدي ،رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻴﺰ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺪاراﻧﻲ ﻛﻪ ﺛﺮوت
ﻧﻴﻨﺪوﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺛﺮوت او و ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ و
رﺿﺎﺋﻲ ﻫﺎ و ...را ﻣﺜﺎل ﻣﻲ زﻧﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺧﻮرد و ﺑﺮدﻫﺎ در ﺳﭙﺎه اﻋﺘﺮاض ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ.
 zﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪان و ﺑﺴﺘﮕﺎن
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 zﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدي و
ﻣﻨﺴﻮﺑﺎن او و ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي و ﻧﺎﻃﻖ
ﻧﻮري ...ﻧﻴﺰ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 zاز ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﺧﻮرد و
ﺑﺮدﻫﺎ ،ﻓﺮوش ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ :ﺳﻪ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮد ده ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 1200ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و
ارزﻳﺎﺑﻬﺎ ﺑﻬﺎي آﻧﻬﺎ را  6/5ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮآورد ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ  800ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
 – 2در ﻣﻮرد ﺣﺰﺑﻬﺎ و ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ در اﻣﻮر ﻛﺸﻮر و رﻓﺘﺎر
اﻗﺘﺼﺎدي اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﺳﺘﻴﺰه ﺟﻮﺋﻲ
او )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادران ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ و
دﻳﮕﺮان( ،ﻋﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﺎزﮔﻲ ،ﺑﺎ
اﻛﺜﺮﻳﺖ  214رأي ﺑﺎردﻳﮕﺮ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ
ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
 ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﻮلﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮاﻣﺖاﻧﮕﻴﺰي داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻳﻨﺪه ﺧﻮد را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
ﻛﻨﻨﺪ.
 اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻲ ﻫﺮ واﻗﻌﻪاي راﻣﺒﺪاء ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻛﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪاي
ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ
روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺳﻼﻣﻴﺖ و
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ
ﭘﻴﺎم ﺷﻬﺪا و وﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ و
دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﻲﻫﺎﻳﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ.
اﻓﺮاﻃﻲﮔﺮي در ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭘﻨﺠﻪﻛﺸﻲ
ﺑﺮ روي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪهاي ﻧﺎﻧﺸﺎن در دﻋﻮا اﺳﺖ و
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲﻫﺎي ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻇﻠﻢ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻛﺸﻮر ﺿﺮﺑﻪ زد ،ﺑﺮﺧﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻧﻴﺰ از
اﻳﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ،ﺑﺮاي
ﻋﺪهاي ﺑﺎﻳﺪ دﻋﻮا و ﺻﻒﻛﺸﻲﻫﺎﻳﻲ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻴﺪاندار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎز اﻣﺮوز ﻛﺸﻮر را
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﻌﻘﻮل داﻧﺴﺖ و

ﮔﻔﺖ :اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ آرﻣﺎنﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﻌﻨﺎدار ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ و اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﻲ ﻫﻢ
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻨﮓﻧﻈﺮاﻧﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد ،ﻛﺸﻮر
را اداره ﻛﺮد.
 ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰباﷲ ازﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪ آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد در
آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺮﻣﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ
اﺣﺰاب و ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﻣﻮر ﻛﺸﻮر را
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﮔﻔﺖ :اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ داراي دو ﺑﺨﺶ
اﺳﺖ .ﻳﻚ ﺑﺨﺶ اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
آن را ﻣﺠﻠﺲ ،ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻠﻲ ،دوﻟﺖ و ﻗﻮاي دﻳﮕﺮ اداره
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﺣﺰاب ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ
وﻗﺘﻲ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ راي
ﻻزم را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺎز و ﻛﺎر
دروﻧﻲاش ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ رﺑﻄﻲ
ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر ﻧﺪارد و در اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺣﺰاب اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻛﺮده و ﺑﺎﻳﺪ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺣﺰاب ﺑﺮاي
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺎر در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻠﻖ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﺣﺰاب ﺟﺮﻳﺎن ﻓﻜﺮي -
ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻏﻴﺮ از ﻣﺠﺮاي اﺻﻠﻲ ﺑﺸﻤﺎر
ﻣﻲآﻳﺪ«.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :اﻣﺎ ﻧﺰاع ﻫﺎ ﻣﻴﺎن اﺻﻮل

ﮔﺮاﻳﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰاع ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ:

٭ ﺣﻤﻠــﻪ ﻟﺒــﺎس ﺷﺨﺼــﻲ ﻫــﺎ ﺑــﻪ
داﻧﺸــﮕﺎه ﻣﺸــﻬﺪ ﺑــﺮاي رﺑــﻮدن
ﭘﺮوﻧــﺪه ﻫــﺎي ﻓﺴــﺎد رﺣﻴﻤــﻲ و
ﻛﺴــﺎن اﺣﻤــﺪي ﻧــﮋاد و ﻗﺎﺿــﻲ
ﻣﺮﺗﻀــﻮي و ...و ﺗﻬﺪﻳــﺪ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﻓﺮزﻧﺪان او:
 Wدر  8ﺧﺮداد ،ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ »ﺣﺎدﺛﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن،
 zاﻳﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎوي اﺳﻨﺎد از
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺎ،
ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﺎن و ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ و ﻋﻜﺴﻬﺎي
اﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد و
ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮاي روﺷﻦ
ﺷﺪن واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻠﺦ اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري آن ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از
اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﺰارش و اﻓﺸﺎ ﺷﺪن ﭼﻬﺮه
ﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
آزاد ﻣﺸﻬﺪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻗﺒﻞ
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ و رﺑﻮدن
اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
 zﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در
ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﻫﺠﻮم ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از دﻓﺘﺮ
ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد رﺑﻮده ﺷﺪه
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪارك
ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺪﻳﺮان دوﻟﺘﻲ
اﺳﺖ:
 - 1ﻳﻜﻲ از ﻣﺪارك رﺑﻮده ﺷﺪه
ﻣﺪارك ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
رﺣﻴﻤﻲ ﻣﻌﺎون اول ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪي
ﻧﮋاد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﻛﺘﺮاي ﺟﻌﻠﻲ ،
ﺑﻌﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان -ﺟﻨﻮب اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﺮده
اﺳﺖ.
 - 2ﻣﺪارك ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺎﺿﻲ
ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮي ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪارﻛﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ رﺑﻮده ﺷﺪه
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺶ
ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﻠﻚ زاده ،ﻣﻌﺎون رﺣﻴﻢ ﻣﺸﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺟﻌﻠﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻨﺪ از اﻳﻦ
اﻗﺪام ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﻧﻴﺰ
رﺑﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ.
 - 3ﺣﺪود  10ﺟﻠﺪ ﻣﺪارك ﺗﺨﻠﻔﺎت
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮان دوﻟﺘﻲ ﺟﺰو اﺳﻨﺎد
ﻣﻮﺟﻮد در دﻓﺘﺮ ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎء ﺑﻮده ﻛﻪ
ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺮدان ﻧﻴﺰ ﺟﺰو آن
ﺑﻮده و ﻫﻴﭽﻜﺪام از اﻳﻦ ﻣﺪارك در
ﮔﺰارش ﻫﺎي دادﺳﺘﺎﻧﻲ ﻳﺎ وزارت ﻋﻠﻮم
ﻧﺒﻮده اﻧﺪ.
 - 4ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ در
ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﻫﺠﻮم رﺑﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺪارك ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺮزﻧﺪان و
ﺑﺮادرزاده ﻫﺎي اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﻮده ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
ﺗﻬﺮان -ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
 - 5از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎد دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎء داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺟﻤﻊ آوري
ﺷﺪه ﺑﻮد و رﺑﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ
و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
داﻧﺸﮕﺎه آزاد و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در آن
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺮوزي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮي ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ.
از ﺑﺮﺧﻲ اﺳﻨﺎد رﺑﻮده ﺷﺪه ،ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و در
ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 Wدر ﺑﺮاﺑﺮ ،دادﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
ﮔﺰارﺷﻲ اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ :ﺑﺮﺧﻲ
اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻔﺘﻲ در دﻓﺘﺮ ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎء
ﻛﺸﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ »دادﺳﺘﺎن« ﺗﻬﺮان،
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وي از دﺳﺘﻪ
ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ از دﺳﺘﻪ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻔﺘﻲ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﭼﺮا
ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ او ﻣﻬﺪي ﻛﺎرش رﺷﻮه ﺳﺘﺎﻧﻲ
از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻮد و ﻳﻚ ﻣﻮرد آن،
ﻣﺎﺟﺮاي رﺷﻮه اي ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺘﻲ
ﻧﺮوژي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،از ﭘﺮده ﺑﻴﺮون
اﻓﺘﺎد و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت آن
ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﺮوژ و اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ
ﭘﻴﺪا ﺷﺪن اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻔﺘﻲ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد ،ﺑﻤﻌﻨﺎي
آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺎ
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن
داﻧﺸﮕﺎه آزاد ،وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪي
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،دو ﻃﺮف،
ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻓﺴﺎدﻫﺎي ﺑﺰرگ در دﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ.

٭ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ و ﺧﻨـﺪه
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي!:
 Wﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺧﺒﺮ ﻳﻮرش ﻟﺒﺎس
ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮده اﻧﺪ،
ﻳﻜﻲ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
 22ﺧﺮداد  88ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼع،
»اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎن« ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﻧﻴﺰ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را
ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻳﻦ اﻃﻼع ،ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي )ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ
»ﻗﺎﺿﻲ« ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﻨﺪه ﻛﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﻴﺎن
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  67و از دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران
ﺗﺮورﻫﺎ و وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر در ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺰاع اﻳﻦ دو ،از
وزارت ﻛﺸﻮر ﻛﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ( ﻧﺰد
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ او اﻃﻼع
داده اﺳﺖ :ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
 22ﺧﺮداد ،ﻣﻴﺰان ﺗﻘﻠﺐ 8 ،ﻣﻴﻠﻴﻮن رأي
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﭼﺮا ﻧﻤﻲ روﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳﻤﻲ را
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ﺑﻪ آﻗﺎي ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ؟ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﻓﺘﻪ و اراﺋﻪ ﻛﺮده ام.
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪي ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ:
آﻗﺎ ﺧﻨﺪﻳﺪﻧﺪ!
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺑﻄﻮرﻗﻄﻊ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ

از  8ﻣﻴﻠﻴﻮن رأي ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد از  32ﻣﻴﻠﻴﻮن رأﻳﻲ ﻛﻪ
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ 8 ،ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺗﻘﻠﺒﻲ اﺳﺖ و در واﻗﻊ  26ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ رأي ﺑﺪﻫﻨﺪ .در
اﻳﻦ ﺻﻮرت 14 ،ﻣﻴﻠﻴﻮن رأي ﻣﻮﺳﻮي
و  12ﻣﻴﻠﻴﻮن آراي اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و
رﺿﺎﺋﻲ و ﻛﺮوﺑﻲ و آراي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﻓﺮض ﻛﻪ  90درﺻﺪ از اﻳﻦ
آراء ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد داده ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آراي او  10/8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮد .ﺑﻬﺮ رو ،ﭘﺮوﻧﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ
از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
»اﺻﻮل ﮔﺮا«ي ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﺮ
ﺿﺪ او در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ.
٭ آﻳﺎ ﺑﻌﺪ از  22ﺧﺮداد ،ﻫﺎﺷـﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻮﺳﻮي و ﻛﺮوﺑﻲ و
ﺧﺎﺗﻤﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺣﺼﺮ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣـﻲ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ روﺷـﻲ در ﺑـﺎره آﻧﻬـﺎ
ﺑﻜﺎر ﺧﻮاﻫـﺪ رﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از
ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  ،60ﺑـﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن
اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ ﺑﻜﺎر رﻓﺖ؟:

 Wدر  9ﺧﺮداد  ،89ﺟﺮس اﻃﻼع داده
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻴﺮوي
ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ )اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه و
ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و واواك و ﺑﺴﻴﺞ ( را،
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ  14ﺧﺮداد ،ﺳﺎل روز ﻣﺮگ
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و آﻧﻬﺎ
در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﺮان از  14ﺧﺮداد ﺗﺎ
 22ﺑﻬﻤﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،دو
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از
آﻧﺎن ﻣﻮاﺟﺐ ﺑﮕﻴﺮان و ﺟﻴﺮه ﺧﻮاران
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻛﺎري ﺑﺪﻫﻨﺪ .از ﻛﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﺑﻲ
ﮔﻨﺎه در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﻮي
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و آﻓﺮﻳﺪن ﻛﻬﺮﻳﺰك ﻫﺎي
ﻣﺸﺎﺑﻪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺒﺎر ﻣﻮﺛﻖ رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻧﺪاي
ﺳﺒﺰ آزادي ،ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺧﻼل اﻳﻦ
روزﻫﺎ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺼﻮرت
ﺧﻮدﺟﻮش وﻟﻲ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي
و ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺒﺮان و
ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ رﻓﺘﻪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاض
آﻣﻴﺰ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ارﺑﺎﺑﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ
رﻫﺒﺮان ﻓﺘﻨﻪ اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ،ﻗﺮار اﺳﺖ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ و ﻓﺸﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي،
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲ ،ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ و
ﺣﺘﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و
در ﻇﺎﻫﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي
اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﺧﻼل ﻳﻜﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﺧﻼل اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ
ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﺎن ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳﺰي ﻗﺒﻠﻲ )!!( ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﻳﻦ اﻓﺮاد
ﺗﻌﺮض ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ،وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن رﻫﺒﺮان و ﺣﺎﻣﻴﺎن
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﺎن ،اﻗﺪام
ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺣﺼﺮ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و
ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺒﺎر رﺳﻴﺪه ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎت
اﻳﻨﻜﺎر ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ
دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻣﺤﺎﻓﻆ ارﺷﺪ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻮﺳﻮي ﻧﻴﺰ ﺟﺰﺋﻲ از اﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن
ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ در اﻳﻦ راه ﺣﺘﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
رﻫﺒﺮي را ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ رﻫﺒﺮان
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ﺷﻤﺎره  751از 17ﺗﺎ  30ﺧﺮداد 1389
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺣﺼﺮ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎﻧﻔﻮذ دوﻟﺖ ﻛﻮدﺗﺎﻳﻲ را
ﺣﺬف ﻛﻨﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺧﺒﺮ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻜﺪﺳﺖ ﻛﺮدن ﻣﺠﺎري
اﺟﺮاﺋﻲ آﻣﺪ ،ﻣﺮاﺳﻢ  14ﺧﺮداد اﻣﺴﺎل
را ﺳﭙﺎه ﺗﺪارك ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ .ﻳﻜﻲ از
ﭘﺎﺳﺪاران در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ:
٭ در ﻣﻮرد »ﺳـﺮان ﻓﺘﻨـﻪ ﻫـﺎ« و
ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨــﺪﮔﺎن در ﺟﻨــﺒﺶ،
ﻫﻤﺎن روش ﺳﺮﻛﻮب دﻫﻪ  60ﺗـﺎ
 70را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد:
 Wدر  6ﺧﺮداد  ،89ﺳﺎﻳﺖ اﻟﻒ ،ﻗﻮل
ﭘﺎﺳﺪارﺿﺮﻏﺎﻣﻲ» ،رﺋﻴﺲ« ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ را
ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ :در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻨﮕﺮه
ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ،ﺿﺮﻏﺎﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :اﻳﻨﻚ ﻛﻪ »ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺘﻨﻪ« ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺻﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﺣﺬف
ﺑﺮاي
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
ﻓﺮﺻﺖ
ﺷﺪه،
"ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﻲ" و "ﺑﺎزآراﺋﻲ" ﻓﻀﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺟﻨﺎحﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ در
ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻊ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( در ﺳﺎل  60ﭘﺲ از
ﺣﺬف ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﻠﻲ ـ ﻣﺬﻫﺒﻲ و
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،اﻟﮕﻮي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ
ﻓﻌﻠﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و از ﻫﻤﻪ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم و رﻫﺒﺮي ﺑﻪ وﻳﮋه
ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺜﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﻢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪ«.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :اﻇﻬﺎرات ﺿﺮﻏﺎﻣﻲ

ﺻﺮاﺣﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻜﺴﺖ رژﻳﻢ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ،ﻫﻢ در ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻢ
در ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ .او ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻫﺎي او ﻧﻴﺰ از ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ دوران ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ را
ﺑﺎزﺳﺎزي ﻛﻨﺪ:

 Wدر  10ﺧﺮداد  ،89روز آن ﻻﻳﻦ ،ﺑﻪ
ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻗﺎﺿﻲ ،ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از  17ﺗﺎ  26ﺧﺮداد،
ﻓﻴﻠﻤﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﻴﻤﺎ ﭘﺨﺶ
ﻛﻨﺪ .ﻓﻴﻠﻤﻲ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪ ﭼﻮن
ﺧﻤﻴﻨﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎر ﺑﺰﻧﺪ:
»ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﻫﻢ ﻓﻴﻠﻤﻲ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻗﻀﺎﻳﺎي ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ
را ﺑﺮاي آﻳﺖ اﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﭘﺨﺶ
ﻛﺮده و از اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن
آﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﮕﻴﺮد و ﻗﻀﻴﻪ ﻓﺘﻨﻪ را ﻓﻴﺼﻠﻪ دﻫﺪ .اﻳﻦ
ﻓﻴﻠﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ
آن از ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ اﺗﺨﺎذ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
زﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ از دﺳﺘﻮر رﻫﺒﺮي ﺑﺮاي
ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺮ ﺑﺎ »آﺷﻮﺑﮕﺮان« و
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه و
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺗﺎ 21
ﺧﺮداد دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﺮاي
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ".
اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺮﺧﻲ
ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ
ﭘﺨﺶ ﺷﻮد اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ" :ﻫﺪف از
اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﻨﻲ ﺻﺪرﻳﺰه ﻛﺮدن
ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي و ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺳﺎزي ﺳﺒﺰ
ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي و
زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎ
زﻣﺎن ﺑﻨﻲ ﺻﺪر و اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻳﻦ دو دوره
ﻣﻲ ﭘﺮدازد .ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ و دﻳﺎﻟﻮگ ﻫﺎ
ﻃﻮري ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﭼﻴﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺑﻴﻨﻨﺪه اﻳﻦ را اﻟﻘﺎ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻮي،

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ؟
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر دوم اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮ
اﺳﺖ«.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ،در ﻳﻜﻤﻴﻦ

ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ،ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺰب آﻧﻬﺎ ﻛﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ – ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ – اﻣﻨﻴﺘﻲ
اﺳﺖ ،ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺴﺘﻤﺮ را ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ
و ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .راه
ﺣﻞ را ،ﺳﺮﻛﻮب ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ و دﺳﺖ
زدن ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎر دﻫﻪ  70 – 60ﻣﻲ
داﻧﺪ .ﭘﻨﺪاري ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻦ در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﭼﻪ ﺑﺎ
ﻛﺸﺘﻦ ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ در زﻧﺪان ﻛﻬﺮﻳﺰك و
زﻧﺪاﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ و ﭼﻪ ﺑﺎ اﻋﺪام ﻛﺮدن ﻫﺎ
و ﺧﻮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪﻳﺪ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ،ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ و ﻫﻨﻮز
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ .اﮔﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻣﺮوز ﻛﺸﻮر و
وﺿﻌﻴﺖ اﻣﺮوز دﻧﻴﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي آن
روز ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻦ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر و دوﺳﺘﺎن او و
دﻳﮕﺮ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎي ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ،ﺑﺮ اﺻﻮل
راﻫﻨﻤﺎي اﻧﻘﻼب اﻳﺮان ،ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي
ﺑﺲ ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ و دﺳﺘﻴﺎران او ﺑﻪ
ﺷﻜﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻛﺴﻲ در
اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ
ﺳﻘﻮط اﺳﺖ.
اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮاي رژﻳﻢ زﻳﺎﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ را »اﺻﻮل
ﮔﺮاﻳﺎن« رﻗﻴﺐ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮده
اﻧﺪ:
٭ ﻓﺘﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﺎر ﺷـﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﻲ
ﻧﻴﺴﺖ:

 Wدر  9ﺧﺮداد  ،89اﻳﻠﻨﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮده
اﺳﺖ :ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ ،دﺑﻴﺮ ﻛﻞ
ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ،در دﻳﺪار ﺑﺎ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ﻣﻴﺮﻋﻤﺎدي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
ﺧﺮمآﺑﺎد ﺑﺎ اراﻳﻪ ﮔﺰارﺷﻲ از روﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺣﺰب ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻓﺘﻨﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻇﻬﺎر ﻛﺮد :در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻗﺒﻞ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﺎ در داﺧﻞ ﺣﺰب ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ اﻳﻦ ﺑﺎر
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ.
دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد از
اﻧﻘﻼبﻫﺎي ﻣﺨﻤﻠﻲ ﻛﻪ در دﻳﮕﺮ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ را در اﻳﺮان
اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻳﻢ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﻛﺎﻓﻲ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ
اﺣﺰاﺑﻲ ﻛﻪ ادﻋﺎي ﭘﻴﺮوي از وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ را دارﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺎ
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ زﺑﺎﻧﻪ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ را ﻛﺎﻫﺶ
دﻫﻴﻢ.
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ زﺑﺎﻧﻪ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ،
ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ و دﻳﺪارﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم
اﻧﺠﺎم دادﻳﻢ .وي ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ »
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي و درك و
ﻓﻬﻢ ﻣﺮدم ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻬﺎر ﺷﺪن ﻓﺘﻨﻪ
ﺑﻮد«،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻓﺘﻨﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ
اﻧﻘﻼب را ﻫﺪف ﻗﺮار داده ،ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :اما از ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد ،ﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ازﺣﺮﺑﻪ
ﺗﻜﻔﻴﺮ اﺳﺖ .ﺑﺪﻧﺒﺎل ،ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن و
ﻛﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺮم »ﻣﺤﺎرﺑﻪ« ،رژﻳﻢ ﺑﻪ

ﻓﻜﺮ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﭼﻤﺎق ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻧﻴﺰ اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ :ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻴﻬﺎن ﺑﺎ
ﻫﻤﺪﺳﺘﻲ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي ،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزه ﻗﻢ را در ﺑﺎره
ﻣﺮﺗﺪ ﺑﻮدن ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﺮوش اﻧﺘﺸﺎر
داد ،اﻃﻼع داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎي ﻛﺎر ﺑﺮ
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻧﺸﺪ و ﻣﻬﺮ
ارﺗﺪاد ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺳﺮوش ﻣﺎﻧﺪ ،از اﻳﻦ
ﺣﺮﺑﻪ در ﺑﺎره دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﻨﻨﺪ .اﻗﺪام ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر در
دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺳﺮوش و ﻫﻤﻪ دﻳﮕﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﻳﻦ روش رژﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﺴﺖ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ
ارﺗﺪاد ﺳﻨﺪي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر از ﺿﺪﻳﺖ اﻳﻦ
رژﻳﻢ ﺑﺎ دﻳﻦ و آزادي اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﺖ،
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر و ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻗﻢ را ،ﺑﺎ
وﺟﻮد اﻧﺘﺸﺎر ،ﻣﻲ آورﻳﻢ:
٭ﺷــﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري و ﺷــﻴﺦ ﻣﺤﻤــﺪ
ﻳﺰدي ،از ﻗﻮل ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺪرﺳـﻴﻦ
ﻗﻢ ،ﺳﺮوش را ﻣﺮﺗﺪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:
 Wدر  6ﺧﺮداد  ،89ﻛﻴﻬﺎن ،ارﮔﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮور رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ را
از ﻗﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻗﻢ اﻧﺘﺸﺎر داد.
»ﺳﺮوش ﺑﺎ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ و
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ارﺗﺪاد ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن
ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻲ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن
ﺧﺎرج ﻧﺸﻴﻦ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﺘﻨﻪ
 88ﻫﻤﺪﺳﺘﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﺳﻴﺎ و ﻣﻮﺳﺎد را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
اﻇﻬﺎرات اﺧﻴﺮش ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺿﺮورت
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ در راﺳﺘﺎي
اﻫﺪاف ﺷﻮم دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺮس از ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ و
ﻧﺠﻒ در ﺟﻬﺎن ﺗﺸﻴﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا
ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺑﺮاي اﻇﻬﺎرات اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺪ
ﺧﺎرج ﻧﺸﻴﻦ ،ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ارزﺷﻲ ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﺒﻮده و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎي ﺷﻮم دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮاي
اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺎف و ﻧﻔﺎق ﻣﻴﺎن ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ و
ﻧﺠﻒ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ را در ﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻜﻨﻨﺪ«.
 Wدر  9ﺧﺮداد ،دروغ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎز
ﻧﻮﺷﺖ» :ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮي ﺻﺮﻳﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺘﺎﻛﻲ
ﻫﺎي ﺳﺮوش و اﻋﻼم ارﺗﺪاد وي ،ﺑﺎ
واﻛﻨﺶ ﺟﺎﻟﺐ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺎﺳﻮﻧﻲ ﻟﻨﺪن
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﺳﺮوش ﻋﻀﻮ ﺣﻠﻘﻪ راه
اﻧﺪازي ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﻲ اﺳﺖ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮﺿﻊ اﺧﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ،
ﺳﺎﻳﺖ ﺟﺮس واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻟﻨﺪن
ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻊ ،ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ
ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮوش ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺮس اﻳﻦ ادﻋﺎ را از ﻗﻮل
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد اﻛﺒﺮﻳﻦ -ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﺤﺮف
ﻓﺮاري ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻃﻠﺒﻪ ﺟﺎ زده ﺑﻮد و
ﭘﺲ از ﻓﺮار در ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﻛﺸﻒ
ﻟﺒﺎس ﻛﺮد -ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد .اﻛﺒﺮﻳﻦ ﻛﻪ در
ﻛﻨﺎر ﻛﺎر ﺑﺮاي رادﻳﻮ ﻓﺮدا و روزﻧﺖ ،ﺑﺎ
ﺟﺮس ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪ
»ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻛﻪ
ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﺷﻮد[!] ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮوش ﻣﻮﺿﻌﻲ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و او را ﻣﺮﺗﺪ ﻧﻤﻲ داﻧﺪ« .وي
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺤﺎﺷﻲ و ﻋﻘﺪه ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ
آﻳﺖ اﷲ ﻳﺰدي رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﭘﺮداﺧﺖ« .
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻛﻪ در 9

ﺧﺮداد اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ:

٭ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨـﻲ ﺻـﺪر در
ﺗﻘﺒﻴﺢ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻼح ﺗﻜﻔﻴـﺮ ﺑـﺮ
ﺿﺪ آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﺮوش:
ﺗﻜﻔﻴﺮ ،اﻋﻼن ورﺷﻜﺴﺖ اﺳﺖ.
در  8ﺧﺮداد  ،1389روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﮔﺴﺘﺮ ﻛﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ« ،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اي را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده
اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﻴﻞ
ارﺗﺪاد آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﺮوش ،آﻣﺪه
اﺳﺖ:
» ﺑﺎ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ و
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ارﺗﺪاد ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن
ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد«.
اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ از
ﺳﻼح ﺗﻜﻔﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻃﺒﻖ
روﻳﻪ ،ﺑﮕﺎه ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﻜﺮي،
ﺳﻼح ﺗﻜﻔﻴﺮ را ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ
ﺑﺎر ،ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲِ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ وﺟﻮه اﻳﻦ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ
ﻓﻜﺮي و ﻋﻤﻠﻲ در ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﺳﻄﺮ از ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ دﻟﻴﻞ
زوال ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮده ﺳﺎز وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ،
زﻳﺮا:
 .1ﺣﺘﻲ ﺧﻮد آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ – ﻛﻪ در
 25ﺧﺮداد  ،60ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﻠﻲ ،ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮد و رژﻳﻢ
ﺧﻮﻳﺶ را اﻇﻬﺎر ﻛﺮد – در ﻓﻘﻪ اش
اﻧﻜﺎر وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ از دﻳﻦ
ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺖ.
 .2اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻴﻌﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ،ﺑﺮاي ﻓﻘﻴﻪ ،وﻻﻳﺖ ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ و در ﺗﻠﮕﺮاف رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﻲ ﺷﺎه ،ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ،از آن
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ.
 .3آﻗﺎﻳﺎن ﺧﻮﺋﻲ و ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ و
ﺧﻮاﻧﺴﺎري و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻗﻤﻲ و روﺣﺎﻧﻲ
و ...از ﻣﺮاﺟﻊ ﻫﻢ ﻋﺼﺮ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ،
آﺷﻜﺎرا ﺑﺎ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ.
 .4آﻗﺎي ﻣﻨﺘﻈﺮي اﺧﻴﺮاً وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻓﻘﻴﻪ را از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺷﺮك داﻧﺴﺖ.
ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﺣﺘﻲ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻘﻪ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺪار ﻧﻴﺰ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ارﺗﺪاد
آﻗﺎي ﺳﺮوش ،ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻪ وي
ﺑﻪ »ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ«
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻛﻤﺎل
ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه/ﮔﺎن اﻳﻦ
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻳﺎ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻛﻪ ﻓﻘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺪرﺗﻲ در
آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ذات ﺧﻮد دﻳﻦ ﺳﺘﻴﺰ
اﺳﺖ.
 .5اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎنِ ،اﻳﻦ روﻳﻪ
روﺣﺎﻧﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻳﻦ را در ﺑﻴﺎن ﻗﺪرت از
ﺧﻮدﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﺗﺎزﮔﻲ ﻧﺪارد.
ﭼﻤﺎق ارﺗﺪاد را ﻛﻠﻴﺴﺎ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻌﺜﺖ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( اﺳﻼم ،ﻓﺮاوان ﺑﺮ ﺳﺮ اﻫﻞ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﺮود ﻣﻲ آورد .ﻗﺮآن ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺑﺎ اﻟﻐﺎي ﺟﺮم ارﺗﺪاد ،ﭼﻤﺎق را ﺑﺸﻜﺴﺖ
و اﺻﻞ را ﺑﺮ »در دﻳﻦ اﻛﺮاه ﻧﻴﺴﺖ«
ﻧﻬﺎد .ﻫﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان
ﻛﺴﻲ را ﺑﻪ زور ﺑﻪ اﺳﻼم در آورد و ﻫﻢ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ دﻳﻨﺪاري ،ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻼش
روزاﻧﻪ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاي ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﻲ از
ﭘﻨﺪار ،ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار .ﻗﺮآن آﻣﺪ و ﺑﻪ
اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ زد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻛﺴﻲ را ﺑﻪ زور در دﻳﻦ ﻧﮕﺎه
داﺷﺖ.
در دﻧﻴﺎي اﺳﻼم در دوران اﻣﻮي-
ﻛﻪ اﺳﺘﺒﺪادش ﺑﻪ ﮔﺮد اﺳﺘﺒﺪاد وﻻﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ رﺳﻴﺪ – ﺑﻮد
ﻛﻪ ﭼﻤﺎق ﺗﻜﻔﻴﺮ و ارﺗﺪاد در ﻛﺎر آﻣﺪ و
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
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ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺮور آزادﮔﺎن ،ﺷﻬﻴﺪ
آزادي ،ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﺮود آﻣﺪ .ﭘﻴﺶ
از او ﻧﻴﺰ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﻨﻲ اﻣﻴﻪ ،ﭘﺪر
او ،ﻋﻠﻲ ،ﻣﻈﻬﺮ ﺗﻘﻮي ،را »اول ﻛﺎﻓﺮي
ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ« ﺗﺒﻠﻴﻎ
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺮدم اﻳﺮان!
اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺪ ﺣﻴﺎت ﻳﻚ
ﻣﻠﺖ در اﺳﺘﻘﻼل و آزادي اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺿﺪ دﻳﻦ و دﻳﻦ ورزي ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ اﺳﺖ و
در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺳﻲ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺿﺪ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي
ﺷﻤﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺳﺖ .رژﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﻮد ﺑﻨﺪه زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ و از
ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻨﺤﻂ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮدﮔﻲ را ﺑﺮ ذﻫﻦ و
ﻋﻤﻞ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺷﻤﺎ و ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺮ ﻓﻜﺮ ﺑﺮدﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺷﻮرﻳﺪ زﻳﺮا ﺧﻮارﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎﻧﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را آزاد و ﺻﺎﺣﺐ
ﺣﻘﻮق ذاﺗﻲ آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
رژﻳﻢ را ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮﻳﺪ و ﺑﺮاي
آزاد ﻛﺮدن اﺳﻼم و ﺧﻮد از اﻳﻦ
اﺳﺘﺒﺪاد وﻳﺮاﻧﮕﺮ ورﺷﻜﺴﺘﻪ ،ﺟﻨﺒﺶ
رﻫﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﻮﻳﺶ را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ در
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ آن را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
 9ﺧﺮداد 1389
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر

٭ در  10ﺧــﺮداد ،ﻣﺪرﺳــﻴﻦ ﻗــﻢ
اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻜـﺬﻳﺐ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:
 Wارﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮور ،ﺗﻜﺬﻳﺐ را اﻳﻦ
ﺳﺎن ،اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ :ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم
واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ :ﺳﺮوش در ﻗﺪ و
ﻗﻮاره اي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪ او ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ .در ﭘﻲ اﻧﺘﺸﺎر
ﺧﺒﺮي از ﺳﻮي ﻳﻜﻲ از ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻫﺎ
ﻛﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اي دﻛﺘﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﺮوش را ﻣﺮﺗﺪ اﻋﻼم ﻛﺮده
اﺳﺖ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل
ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻳﺎد ﺷﺪه ،ﺻﺪور
اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ از ﺳﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ را
ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮده و ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻠﻴﻤﻲ ﻛﻪ
ﺧﺒﺮ ﻣﺰﺑﻮر از ﻗﻮل اﻳﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ و
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻮرد اﺷﺎره ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ در
ﺧﺒﺮ ﺧﻮد از اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﻳﺎد ﻛﺮده
اﺳﺖ.
ﻛﻴﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎره را ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻫﺎ در ﺷﻤﺎره ﻣﻮرخ
 89/3/6ﺧﻮد درج ﻛﺮده ﺑﻮد ،در ﺗﻤﺎس
ﺑﺎ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ
ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ وي درﺑﺎره ﺧﺒﺮ
ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺪ .اﻳﺸﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال
ﻛﻴﻬﺎن ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ درﺑﺎره
اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﻮدن ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﺮوش
و ﻧﻈﺮات ﻏﻴﺮاﺳﻼﻣﻲ وي ﻛﻪ در ﭘﻮﺷﺶ
اﺳﻼم ﻣﻄﺮح ﻛﺮده و ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﺪارد وﻟﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اي ﺻﺎدر ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ  :ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﺮﺑﻪ ﺗﻜﻔﻴﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ
ﺗﺠﺎوز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:

٭ رواﺑﻂ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻧﺴـﺒﺘﻬﺎي
ﻧــﺎروا دادن و  ...ﻧﻴــﺰ ،از ﺟﻤﻠــﻪ
ﻛﺎرﻫﺎي »ﻏﻴﺮ اﻣﻨﻴﺘﻲ« اﺳﺖ ﻛـﻪ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫــﺎي ﻧﻈــﺎﻣﻲ – ﻣــﺎﻟﻲ در
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﺑﻜـﺎر ﻣـﻲ
ﺑﺮﻧﺪ:
در ﺻﻔﺤﻪ 10
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اﺳﺖ :در ﻓﻴﻠﻤﻬﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﭙﺎه ﻛﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ از  17ﺗﺎ  26ﺧﺮداد ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪ،
ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي و زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
رﻫﻨﻮرد ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻮي اﺧﺘﻼف
ﺷﺪﻳﺪ داﺷﺘﻪ و ﺟﺪا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﻲ
ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺎه ﻃﻠﺒﻲ زﻫﺮا
رﻫﻨﻮرد و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت ،او در
ﻛﻨﺎرﻣﻮﺳﻮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ
ﻇﺎﻫﺮي آﻧﻬﺎ ،ﺻﺮﻓﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﺖ".
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ 45 ،دﻗﻴﻘﻪ از اﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ "ﺛﺮوت اﻧﺪوزي ﻣﻬﺪي
ﻛﺮوﺑﻲ و ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲ" ﻣﻲ
ﭘﺮدازد ":ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻬﺪي
ﻛﺮوﺑﻲ درﺑﺎره ﺷﻬﺮام ﺟﺰاﻳﺮي در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ را ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﻴﺪه اﻧﺪ و از
رواﺑﻂ ﻛﺮوﺑﻲ ﺑﺎ ﺟﺰاﻳﺮي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻗﻀﻴﻪ ﺗﺠﺎوز ﻫﺎ در زﻧﺪان ﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎن و
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ ،ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ در
اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ".
وي ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ" :اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ و ﻧﻬﻀﺖ آزادي و ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻬﺮه
ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﺑﻄﺤﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺗﺎج زاده،
ﺑﻬﺰاد ﻧﺒﻮي ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮراﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ،ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻣﺎﻟﺰي را رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺷﺮف  2ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﭘﺎﻳﮕﺎه
اﺷﺮف در ﻋﺮاق و ﺳﺮان ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ
ﺧﻠﻖ و ﻋﻜﺲ ﻫﺎﻳﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﺒﺰ در
ﻣﺎﻟﺰي در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮزﻧﺪان ﭼﻬﺮه ﻫﺎي اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ".
اﻳﻦ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و
ﻓﻌﺎﻻن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
"ﻫﺪف اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﺪﻧﺎم ﻛﺮدن اﻳﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ اﺳﺖ و رﺳﻤﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻮدن و داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﻏﻴﺮ
اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ
آﻧﻬﺎ ﻛﻪ از ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻣﻲ آﻳﺪ و از ﺳﻮي
دﻳﮕﺮ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﻲ از ﺑﺮﺧﻲ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
درﺑﺎره اﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﻛﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺻﻮرت ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
اﻋﺘﺮاف ﻛﺮده اﻧﺪ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ اﺳﺖ و
اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ
ﺧﻮد را دوﺳﺘﺎن ﺻﻤﻴﻤﻲ ،ﺑﺨﺼﻮص
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران زن اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﺎرج از
ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﻪ داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ
ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎ آﻧﻬﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﺎم اﻳﻦ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران اﻋﺘﺮاف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در
اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ از اﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ،ﭼﻬﺮه
اي ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ«.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،رژﻳﻢ ﻧﻤﺎد زور

در ﻛﺜﻴﻒ ﺗﺮﻳﻦ و ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ اﺷﻜﺎل
آﻧﺴﺖ .زور ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ .از
درون اﺻﻼح ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ آن،
ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺣﻖ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
اﻳﺴﺘﺎد .وﮔﺮﻧﻪ ،ﻫﺴﺘﻲ اﻳﺮان و اﻳﺮاﻧﻴﺎن و
اﺳﻼم و ﻫﺮارزﺷﻲ را ﻣﻲ ﺳﻮزاﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان را ﻣﻲ ﺳﻮزاﻧﺪ:

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ؟
اﻗﺘﺼــﺎدي ﻛــﻪ ﻣــﺮدم
اﻳــــﺮان را ﻓﻘﻴــــﺮ و
زورﻣﻨــﺪان واﺑﺴــﺘﻪ و
ﺑﺎج ﮔﻴﺮان ﺧﺎرﺟﻲ را
ﻏﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
٭ ﻓﺎز ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺎرس ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻧﻴـﺰ
ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺳﭙﺎه درآﻣﺪ:
 Wدر  7ﺧﺮداد  ،89ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ
ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ :ﻋﻠﻲ وﻛﻴﻠﻲ،
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرس
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮارداد
ﻓﺎزﻫﺎي  22ﺗﺎ  24ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ
ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎ ،از
واﮔﺬاري ﻗﺮارداد ﻓﺎز  13و  14ﭘﺎرس
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻣﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺧﺎﺗﻢ
اﻻﻧﺒﻴﺎ و ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺧﻠﻲ ﺧﺒﺮ
داد.
وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ واﮔﺬاري ﻃﺮح
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎزﻫﺎي  22ﺗﺎ  24ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎ
)ﺳﭙﺎه( ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ
ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه و زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي
آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻳﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرس
ﺑﻪ واﮔﺬاري ﻗﺮارداد ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎز
 19ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺘﺮوﭘﺎرس را
ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار داد و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد:
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺮارداد ﻓﺎز  20و  21ﭘﺎرس
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ )اوﻳﻚ( واﮔﺬار ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از
واﮔﺬاري ﻗﺮارداد ﻓﺎز  13و  14ﭘﺎرس
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻣﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺧﺒﺮ داد و ﻳﺎدآور
ﺷﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻗﺮارﮔﺎه
ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎ ،ﺻﺪرا ،ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎري و ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت درﻳﺎﻳﻲ ،اﻋﻀﺎي اﻳﻦ
ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻣﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
 zدر  3ﺧﺮداد  ،89ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻮرس
ﻧﻴﻮز ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ،
ﻣﺬاﻛﺮات وزارت ﻧﻔﺖ و ﻗﺮارﮔﺎه
ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎ )ﺳﭙﺎه( ﺑﺮاي
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺮدن ﺑﻴﺶ از  10ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
ﻗﺮارداد ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻤﭽﻮن
ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻪ ﻓﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ،
ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﮔﺎز اﻳﻼم و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ
ﻣﻴﺪان ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﻲ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
اﺳﺖ.

٭ ﺑــﺮﻏﻢ درآﻣــﺪ ﻧﻔــﺖ وﮔــﺎز،
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸـﻮر ﺻـﻔﺮ
اﺳﺖ:
 Wدر  4ﺧﺮداد  ،89ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮارو :
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان در ﺳﺎل 0, 5 ،87
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ
رﻗﻢ ﺑﻨﺎﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﻪ  8درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰي در ﺣﺎﻟﻲ اﻳﻦ آﻣﺎر را اﻋﻼم
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﺎس
اﻳﻦ آﻣﺎر ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ،آن را

ﻣﻮﺟﻪ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ .ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻣﺒﻨﺎي ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻧﺪارد.
در اﻳﺮان ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎل  2010ﺗﻮﺳﻂ
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل ،ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ
آن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
اﻳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮاي اﻳﺮان ﺣﺪود ﺳﻪ
درﺻﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ آﻣﺎر را ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ» :ﻣﺘﻮﺳﻂ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ و
ﻣﺮﻛﺰي در ﺳﺎل 2010؛  2.8درﺻﺪ و
اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﺸﺘﺮك اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ  4درﺻﺪ ،ﺑﺮاي آﺳﻴﺎي
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ  8.7درﺻﺪ ،ﺑﺮاي
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﺎ  4,5درﺻﺪ،
ﺑﺮاي آﻓﺮﻳﻘﺎي زﻳﺮ ﺻﺤﺮا  4.7درﺻﺪ و
ﺑﺮاي اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ  4درﺻﺪ ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
دل ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎي
اﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ و ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل
وﻗﺘﻲ دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ آﻣﺎر اراﺋﻪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي را
ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ» :رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎل  87ﺑﺎ
ﺗﻠﻔﻴﻖ آﻣﺎرﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻧﻔﺖ،
ﻛﺸﺎورزي و ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﺪون ﻧﻔﺖ 0.8
درﺻﺪ و ﺑﺎ ﻧﻔﺖ  0.5درﺻﺪ ﺑﻮده
اﺳﺖ «.ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮي
اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺪون
ﻧﻔﺖ دوﻟﺖ را  2.7درﺻﺪ اﻋﻼم ﻛﺮده
ﺑﻮد!.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻳﻚ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن

ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ،روزاﻧﻪ  400ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻔﺖ و
درآﻣﺪﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و
ﻛﺴﺮﻳﻬﺎي ﺑﻮدﺟﻪ را از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ﻛﻨﺎر
ﺑﮕﺬارﻳﻢ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد
اﻳﺮان ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ.

٭ﻛــﺎﻫﺶ  400ﻫــﺰار ﺑﺸــﻜﻪ اي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان:
 Wاﻛﻮﻧﻴﻮز :ﻧﺸﺮﻳﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل
ﺗﺎﻳﻤﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻳﻚ ﻣﻘﺎم ﺳﺎﺑﻖ دوﻟﺖ
اﻳﺮان ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ
اﻳﺮان  300ﺗﺎ  400ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻓﺮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ
ﻧﺎﻣﻲ از وي ﺑﺮده ﻧﺸﺪه ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ
دارد و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از 4.2
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز در ﺳﺎل  2005ﺑﻪ
 3.8ﻳﺎ 3.9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻳﻚ ﻣﻘﺎم ﻧﻔﺘﻲ
ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ادﻋﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮده
اﺳﺖ.آﻣﺎرﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي
اﻳﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ را  3.53ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز
اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن اوﭘﻚ
ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ  4.2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در
روز از ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻋﻀﺎي ﺧﻮد ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﻋﻠﺖ
ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ
اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﭼﻴﻦ روزاﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ
در روز ﻧﻔﺖ از اﻳﺮان وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و
ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﭘﺮوژه
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ارزش ﺟﻤﻌﻲ  60ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ
ﻛﺮده اﺳﺖ.

٭ﺑــﺪون ﺗﻮﻟﻴــﺪ روزاﻧــﻪ ﻫﻔــﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻫﺪﻓﻲ
ﻧﻤﻲرﺳﻴﻢ:

 Wدر  3ﺧﺮداد  ،89اﻳﻠﻨﺎ ﮔﺰارش
ﻛﺮده اﺳﺖ :رﺣﻤﺎن ﻓﻀﻠﻲ ،رﺋﻴﺲ
دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر ،در ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻫﺪاف در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  7ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ در روز دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ واﻻ
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺳﻬﻤﻤﺎن را در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ
ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﻢ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﻘﺪان
اﻧﺴﺠﺎم و ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد.در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎ ﻛﻪ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪان
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
ﻓﺎﺻﻠﻪاي اﺳﺎﺳﻲ دارد.
ﻣﻦ ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻣﺜﺎل اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻢ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﻔﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖﺳﺎزي ﺷﻮد و ﻛﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺑﺸﻜﻪ در روز اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ .اﻳﻦ در
ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻦ در
دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪﻓﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ
اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﺣﻮزه را
ﻣﺤﻘﻖ ﻛﻨﺪ 80 .درﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺸﺖ
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ و دو درﺻﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻳﺪ روزاﻧﻪ 400
ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ
ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ در  5ﺳﺎل آﺗﻲ در وﺿﻌﻴﺖ
ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ.
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺮاق ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  600ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪاي
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺗﻮان اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﻛﻪ
در  5ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺳﻬﻢ ﻣﺎ از ﺑﺎزار و
ﻧﻘﺸﻤﺎن در اوﭘﻚ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻣﺎ
در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم روﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ
ﻧﻘﺸﻤﺎن در اوﭘﻚ را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﻴﻢ
و ﻫﻢ ﺳﻬﻤﻤﺎن از ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
واﮔﺬار ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻫﺪاف در
ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  7ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ
در روز دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ واﻻ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ
ﺳﻬﻤﻤﺎن را در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﻢ.
او ﮔﻔﺖ :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻘﺪان
اﻧﺴﺠﺎم و ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺰ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻓﻀﺎي
ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ داﺧﻠﻲ
و ﻋﺪم ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﺳﻴﻢ دﻗﻴﻖ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ .در
ﺿﻤﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ
ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨﻲ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺎﻗﺪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ و
ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻴﺎر ﺷﻔﺎف و روﺷﻨﻲ ﺑﺮاي
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
ﻧﺒﻮد ﺳﺎزو ﻛﺎر ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﮔﺰارش دﻫﻲ و ﻋﺪم اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي
دﻗﻴﻖ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻛﻠﻲﮔﻮﻳﻲﻫﺎي اﺑﻬﺎم
آﻟﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﻊ
ﺷﻮد.

٭ رﻳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣـﺎر 10 :ﻣﻴﻠﻴـﻮن
ﻧﻔﺮ زﻳـﺮ ﺧـﻂ ﻓﻘـﺮ ﻣﻄﻠـﻖ و 30
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ زﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻧﺴﺒﻲاﻧﺪ:

10

 Wدر  8ﺧﺮداد  ،89ﻋﺼﺮ اﻳﺮان،
ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺎدل آذر ،رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر
را اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ :اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﻣﺸﻜﻼت از دﻳﺮﺑﺎز ﻛﺸﻮر ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻛﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاري ،ﻧﺮماﻓﺰاري،
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﻣﺎدي و ﺧﺪادادي
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دارد ،اﻣﺎ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ
ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﻢﻃﺮاز ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺎﻳﮕﺎه
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ.
اﮔﺮ اﻳﺮان را از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﻣﻨﺎﺑﻊ
زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮري ﻣﺜﻞ ژاﭘﻦ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﺑﺮد ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
دارد ،ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ
ژاﭘﻦ ،ﻛﺮهﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ رﺗﺒﻪ
اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻻي ﻳﻜﺼﺪ
اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻴﺎن
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ را
دارد .ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻳﺮان
دو رﻗﻤﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺘﻪ
دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي دارد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺻﺪ
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد.
اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﻜﺎري،
ﺗﻮرم و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر
وﺟﻮد دارد ،ﺑﻴﺶ از  10ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎ زﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﻴﺶ
از  30ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ زﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ
ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ.

٭ﻗﻨﺒﺮي :ﺑﺎ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﻲ 60ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻧﻔﺮ زﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻲروﻧﺪ:
 Wدر  9ﺧﺮداد  ،89ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻧﻴﻮز،
دارﻳﻮش ﻗﻨﺒﺮي ،ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺧﻂ ﻓﻘﺮ در ﻛﺸﻮر را ﻋﺪم
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ اﺷﺘﻐﺎل،
واردات ﺑﻲ روﻳﻪ و ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ در
ﻛﺸﻮر ذﻛﺮ ﻛﺮد.
او  ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ
درﺧﺼﻮص اراﺋﻪ آﻣﺎر دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ
وﺟﻮد  40ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺧﻂ ﻓﻘﺮ
ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻜﺎري در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي
اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﺎرﻫﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺻﺮف ﺷﻮد
در ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎري ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮدد ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ در ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﻛﺎرﻫﺎي
زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻜﺎري ،اﻋﺘﻴﺎد ،ﺑﺰﻫﻜﺎري و ﻓﻘﺮ
ﺷﺪﻳﺪ ،ﻓﻘﺮ ﻧﺴﺒﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﺮ در اﻳﺮان ﻧﺎﺷﻲ از درآﻣﺪ
ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ،درآﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺲ
اﻧﺪاز ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﭼﺎره
اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺸﻮد ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺘﻈﺎر اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻛﻪ در ﻳﻜﻲ ،دو ﺳﺎل آﻳﻨﺪه  60ﺗﺎ 65
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر در زﻣﺮه
ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

٭ﻣﻴﺰان ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان ﺑﺎ ﭼﻴﻦ30
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﺳﺖ:
 Wدر  9ﺧﺮداد  ،89دﻧﻴﺎي اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺴﮕﺮ اوﻻدي ،رﺋﻴﺲ اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ اﻳﺮان و ﭼﻴﻦ ،را اﻧﺘﺸﺎر داده
اﺳﺖ:ﻋﺴﮕﺮاوﻻدي در 25ﺳﺎل ﭘﻴﺶ،
ﻣﻴﺰان ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان ﺑﺎﻳﻦ 200ﻣﻴﻠﻴﻮن
دﻻر ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ رﻗﻢ
ﺑﻪ 30ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و
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ﺷﻤﺎره  751از 17ﺗﺎ  30ﺧﺮداد 1389
 35ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٭ دورﺧﻴــﺰ ﭼﻴﻨــﻲﻫــﺎ ﺑــﺮاي
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎزار ﮔﻼب اﻳﺮان:
 Wدر  9ﺧﺮداد  ،89اﻳﻠﻨﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮده
اﺳﺖ :ﭼﻴﻨﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﮔﻼب ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﮔﻼبﮔﻴﺮان اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﺪهاﻧﺪ.
ﭘﻮدرﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻮي
ﮔﻼب ﻣﻲدﻫﺪ و ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ در آب
ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻮي ﮔﻼب ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺑﺎزار ﮔﻼب اﻳﺮان ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ از درد
ﻣﺰﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد رﻧﺞ ﻣﻲﺑﺮد.
ﭼﻴﻨﻲﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎزار ﮔﻼب
اﻳﺮان دﻧﺪان ﺗﻴﺰ ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از
ﮔﻼبﮔﻴﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻛﻔﺶ ﭼﻴﻨﻲ در
ﭘﺎ داﺷﺖ ،ﻣﻲﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﭼﻴﻨﻲﻫﺎ ﺑﺮاي
ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﺎ ﻋﺰمﺷﺎن را ﺟﺰم ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎزار ﻋﺴﻞ و ﻓﺮش و زﻋﻔﺮان ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻼب ﻣﺎ را
ﻫﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .او ﮔﻔﺖ :آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﻼب ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎزار ﮔﻼب ﻧﻴﺎﻣﺪهاﻧﺪ .ﮔﻼب
ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪاي از ﺟﻬﺎن و ﺣﺘﻲ اﻳﺮان
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻄﺮ و ﺑﻮي ﮔﻼب ﻗﻤﺼﺮ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮي
وﻳﮋهاي را در اﻳﻦ ﮔﻞﻫﺎ ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد.
ﭼﻴﻨﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﮔﻼب ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
آﻣﺪهاﻧﺪ.
اﻳﺮاﻧﻲ
ﮔﻼبﮔﻴﺮان
ﭘﻮدرﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻮي
ﮔﻼب ﻣﻲدﻫﺪ و ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ در آب
ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻮي ﮔﻼب ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﺪ و
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ .اﺻﻞ ﻛﺪام
اﺳﺖ و ﻓﺮع را ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﻓﻦ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ
ﺷﻮد ﺑﺎزار ﮔﻼب در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪي
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺧﺼﻮﺻﺎ آن ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻮدرﻫﺎ
ﺑﻪ وﻓﻮر در ﺑﺎزار ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﺎزار ﮔﻼب اﻳﺮان ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ از
درد ﻣﺰﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد رﻧﺞ ﻣﻲﺑﺮد .ﺗﻮرﻣﻲ
ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان را رﻧﺠﻮر و ﺿﻌﻴﻒ
ﻛﺮده ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ در اﻳﻦ ﺑﺎزار را ﻧﻴﺰ
از ﻣﻴﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ روز ﺑﻪ روز
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲرود و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪام
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﺎﺑﻮس از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺎزار
ﺟﺪيﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

٭ﺳﻮد  6ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري روﺳﻴﻪ از
ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﻳﺮان:
 Wدر  9ﺧﺮداد  ،89ﻋﺼﺮ اﻳﺮان ﮔﺰارش
ﻛﺮده اﺳﺖ :روﺳﻴﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ
اﻳﺮان ﻣﺘﻀﺮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻻ اﻗﻞ
آﻣﺎرﻫﺎي ﮔﻤﺮك اﻳﻦ را ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ .در
ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  80ﺗﺎﻛﻨﻮن روﺳﻴﻪ ﺑﻴﺶ
از  8.2ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻛﺎﻻ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺻﺎدر
ﻛﺮده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ  8.2ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر ﻛﺎﻻي وارداﺗﻲ ،ﻛﻪ ﭘﻮﻟﺶ ﺑﻪ
ﺟﻴﺐ روس ﻫﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ 1.8
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ازاﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ.

٭ واردات  18ﻣﻴﻠﻴــــﻮن دﻻري
ﻓﺮش در ﺳﺎل : 88
 Wدر  8ﺧﺮداد  ،89اﻳﺴﻨﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮده
اﺳﺖ :ﻣﻴﺰان واردات رﺳﻤﻲ ﻓﺮش ﺑﻪ
ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود
 50درﺻﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  87ﺑﻪ ﺑﻴﺶ
از  18ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪاي از ﭘﻴﺎم ﺑﻲاﺛﺮ ﺑﻮدن
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﺮش ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻓﺮشﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺎزار اﻳﺮان اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻓﻌﺎﻻن اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ از
واردات ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ آن ﻣﻲﻧﺎﻟﻴﺪﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﻲ ﮔﻤﺮك ﻛﺸﻮر در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺖ ﻫﺰار
و  217ﺗﻦ ﻓﺮش و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻒﭘﻮشﻫﺎ از
ﻣﻮاد ﻧﺴﺠﻲ ﺑﻪ ارزش  18ﻣﻴﻠﻴﻮن و 725
ﻫﺰار و  129دﻻر وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪه ﻛﻪ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ؟
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان واردات  0.01درﺻﺪ از وزن
و  0.03درﺻﺪ از ارزش ﻛﻞ واردات
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻘﻴﺮ ﺷﺪن اﻳﺮان

و اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﻏﻨﻲ ﺷﺪن دوﻟﺘﻬﺎي ﺑﺎج
ﮔﻴﺮ از اﻳﺮان ،ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺴﻤﺘﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻬﺮﺳﺖ
اﺳﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻓﻴﺎ:

ﻓﻬﺮﺳــــﺖ اﺳــــﺎﻣﻲ
اﻋﻀﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﻛـﻪ از
رﻫﮕـــﺬر اﺳـــﺘﺒﺪاد
ﻣﻼﺗﺎرﻳــﺎ ،از اﻧﻘــﻼب
ﺑــﺪﻳﻦ ﺳــﻮ ،ﺗﺸــﻜﻴﻞ
ﺷﺪه اﻧﺪ – : 7
شايق-عشرت-نماينده مجلس ،عضو
کميسيون قضائی ،از اعضای وابسته به
باند واليت فقيه.
شايانفر -حسن -از بخش رسانه ای
وزارت اطالعات.
شب زنده دار -مھدی -از حکام شرع
دادگاھھای انقالب و وابسته به جامعه
مدرسين حوزه علميه قم – حجت االسالم .
شبانی– سردار سپاه -از فرماندھان سپاه
پاسداران.
شبيري– حسين  -رئيس صندوق مھر
رضا ،شوھر خواھر احمدي نژاد.
شبيری– سيد يوسف  -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
شجاعی– ابوالقاسم – از نيروھای وابسته
به باند رسانه ای نظام واليت – حجت
االسالم.
شجاعی کياسری – سيد حسن – نماينده
مجلس ،عضو کميسيون قضايی.
شريعتمداری -از وابستگان به باند
سياسی نظام واليت مافياھا و از اعضای
گروه آبادگران جوان.
شريعتمداری-حسين-حسين معصومی–
عضو شورای سرپرستی و نظارت صدا و
سيما ،عضو معاونت بررسی و رسانه ای
وزارت اطالعات ،عضو دفتر سياسی
سپاه پاسداران ،مفسردعای دانشجويان
خط امام در سفارت امريکا ،نماينده و
منصوب واليت فقيه بعنوان مديرمسئول
روزنامه کيھان ،از اعضای بلند پايه باند
ھای ترور ھای خارجی– نظامی– امنيتی
و ...او سالھا بازجو و تواب ساز
زندانھای کشور بود و ھنوز نيز ھست.
شريعتی -حسن -مديرکل دادگستری استان
خراسان رضوی – حجت االسالم.
شريعتمداری -محمد– از معاونين وزارت
اطالعات.
شريعتی– حسن -از وابستگان به باند
قضايی نظام واليت -حجت االسالم.
شريعتی– حسن– سردار سپاه-از باند
وابسته به سرکوب ھای خيابانی و نظامی
که در درگيری ھای شھری شرکت موثر
داشته است.
شريعتی کاشانی -حسن آقا از حکام شرع
دادگاھھای انقالب .در مورد وی در نامه
مربوط به آقای عليزاده نام وی آمده
است.
شريف زاده– محسن -از مديران سابق
سازمان صدا وسيما عضو باند رسانه ای
مافياھا.
شريف زاده– محمد– محمدی – از
مسئوالن گروه ضربت دادستانی.
شريفی– حميد– از نيروھای سعيد
مرتضوی و از حلقه موسسه تنظيم و نشر
آثار خمينی .او در دادستانی نيز بود.
شريفی -محسن -رئيس بعثه دفتر مقام
معظم رھبری.

شريفی منش– پاسدار زندان اوين.
شريعتي )شيخالشريعه -از بانيان سپاه
پاسداران قم– حجت االسالم.
شعاعی– سردار سپاه ،از فرماندھان سپاه
پاسداران.
شفيعی– سيد علی– از حکام شرع
دادگاھھای انقالب و نظامی در خوزستان
– حجت االسالم.
شفيعی خورشيدی -علی اصغر -دادستان
کرج.
شفيعی– محمد– معاونت مردمی وزارت
اطالعات در دوره دری نجف آبادی و
يونسی ،عضو باند ترورھای داخلی و
خارجی و معاونت دانشجويی اين
وزارتخانه.
شعبان نژاد – بابک – فرمانده يگان
حفاظت ،سردار سپاه.
شفقت– ابوالقاسم– استاندار مازندران در
زمان احمدی نژاد.
شکاری -رئيس بند جھاد در زندان گوھر
دشت.
شگرف نخعی– ايرج– از مديران سابق
صدا وسما و مسئول گزينش کشور ،باند
امنيتی – اطالعاتی ،از اعضای باند رسانه
ای نظام واليت مافياھا.
شمالی– از نيروھای وابسته به باند
رسانه ای نظام واليت– حجت االسالم.
شمس گيالنی– قاضی دادگاھھای مشھد و
از حاميان باند سرکوب ھای خيابانی.
شمقدری– جواد– مشاور ھنری احمدی
نژاد و از نيروھای انصار حزب ﷲ.
شمس– سعيد– پاسدار زندان قزلحصار
بود .وی يکی از پاسدارانی است که در
قتل عام روستای قارنا شرکت داشت.
شمس آبادی– حجت االسالم -معاون
فرھنگی زندانھای خراسان شمالی.
شمس اردكانی-محمد -مديرعامل شركت
بزرگ خودروسازی و از فعالين بنام
صنعت خودروسازی خصوصی در كشور،
از اعضای باند اقتصادی نظام واليت
مافياھا.
شمشيری -علی سردار– رئيس سازمان
حفاظت اطالعات وزارت دفاع و پشتيبانی
نيروھای مسلح.
شھاب– از نيروھای وابسته به باند رسانه
ای نظام واليت– حجت االسالم.
شھاب– احمد– از نيروھای وابسته به
دادستانی اسدﷲ الجوردی و مؤتلفه
اسالمی.
شھاب -فريد– ازاعضای باند سرکوب ھای
خيابانی و نايب رئيس دانشجويی ھيات
مؤتلفه.
شھبازی– عبدﷲ-از اعضای باند رسانه
ای نظام واليت .وی قبل از انقالب
وابستگی به حزب توده را داشت و بعد از
آن توبه کرد و وارد گروه تواب ساز
واليت شد و در برخی از بازجويی ھا از
سياسيون شرکت داشت و بعدھا با برخی
از مقامات درگير شد و دست به افشاگری
زد.
شھرابی فراھانی– قاضی مطبوعات نظام
واليت مافياھا.
شھرستانی– بابک – از نيروھای باند
سرکوب ھای خيابانی.
شھرياری– کمال -از نيروھای وابسته به
باند سياسی نظام واليت مافياھا می باشد
و عضو گروه جامعه اسالمی مھندسين.
شھيدی مسئول اطالعات اصفھان.
شھيدی– مدير کل وزارتی امور خارجه.
شورجه– از ياران خلخالی که ھم بازجو
بود و ھم تيرخالص زن زندانيان.
شوشتري فرمانده ستاد راھيان نور-
سردار سپاه.
شوشتری– محمد اسماعيل– از حکام
شرع و وزرای نظام واليت– حجت
االسالم.
او– حجت االسالم  -نماينده مجلس –
گروه  ٩٩نفره
شکوری -سيدرضی– از مرتبطين قوه
قضاييه – حجت االسالم.
شکيب– شورای شھر تھران– گروه
رايحه خوش خدمت.
شيخ االسالم– رييس دفتر احمدی نژاد در
شھرداری تھران– استاندار ھرمزگان.

شيخ عطار– حسن– برادر حسين شيخ
عطار و از اعضای باند رسانه ای مافيای
واليت می باشد و در نشريه ھمشھری
مشغول بود و ھم اينک نيز در باند
سياسی مشغول به کار است.
شيخ عطار–حسين–از نيروھای باند
ترورھای سياسی در داخل و خارج از
کشور و عضو باند سياسی و امنيتی نظام
واليت که از استانداری آذربايجان غربی
به گروھھای تروريستی واليت وارد شد و
در ترورھای خارجی دست داشت و سپس
وارد مخابرات گرديد و ھم اينک در
وزارت امور خارجه دخيل است  .ھمسر
وی نيز از نيروھای وارد شده به اين
وزارتخانه می باشد.
شيخا– احمد– معروف به احمد نياکان–
مشھور به تفتازانی از اعضای باند
ترورھای داخلی و خارجی و از شکنجه
گران بنام.
شيرازی -سيد صادق– از علمای وابسته
به نظام واليت– آيت ﷲ.
شيرازی– از پاسداران زندان گوھر دشت.
شيرازی– عباس– از مسئوالن گروه
ضربت دادستانی اسدﷲ الجوردی.
شيرازی نماينده ولی فقيه در نيروی
دريايی سپاه و از اعضای باند سرکوب
ھای خيابانی.
شيرينی– از مسئوالن بخش کارگاه زندان
اوين.
صابرھميشگی– محمود– نماينده مجلس.
صابری– فريد -از نيروھای جاسوسی در
خارج از کشور ،وابسته به باند امنيتی –
اطالعاتی.
صابری ھمدانی– احمد -از حکام شرع
دادگاھھای انقالب در ھمدان– حجت
االسالم.
صادق زاده طباطبايی– سيد محمد -از
وابستگان به باند قضايی نظام واليت-
حجت االسالم.
صادقی– محمد– از مسئوالن زندان اوين
که زمانی معاونت آموزشگاه را بر عھده
داشت.
صادقی -نور الدين رئيس کل دادگستری
استان کرمانشاه– حجت االسالم.
صادقی– پاسدار و بازجوی زندان انزلی.
صادقی– حسين– از اعضای باند امنيتی و
از وابستگان به گروه صف بود– سازمان
مجاھدين انقالب اسالمی.
صادقی– زندانبان و پاسدار زندان
اصفھان.
صادقی– محسن– از باند وابسته به
اطالعات خارجی مستقر در صدا و سيمای
ايران در فرانسه.
صادقی– نبی– از نيروھای وابسته به باند
رسانه ای نظام واليت– حجت االسالم.
صادق–مھدی -ھوادار فرديد از باند
خشونت طلب.
صادقی نور الدين رئيس کل دادگستری
استان کرمانشاه– حجت االسالم.
صادقی زاده– مدير کل وزارتی فرھنگ و
ارشاد اسالمی.
صافی– از حکام شرع دادگاھھای انقالب
در دھه شصت .آيت ﷲ.
صافی– محمد جعفر– از مديران سابق
شبکه ھای صدا و سيما– عضو باند
رسانه ای.
صافی گلپايگانی– لطف ﷲ – نماينده دور
اول شورای نگھبان.
صالح آبادی–علی -دانشگاه امام صادق،
رئيس بورس کشور.
صالحی– محمد– حقوقدان شورای
نگھبان.
صالحی– مرتضی– )حاجی صبحی (
ازمھرماه سال ۶١رئيس زندان گوھردشت
بند  -٢١٣بود.
صالحی – يعقوب – فرمانده سپاه سياھکل
– سردار سپاه .
صانعی– يوسف– عضو شورای نگھبان
دور اول– از عوامل موثردر تثبيت
استبداد واليت مافياھا– عضو باند
قضايی– حاکم شرع دادگاھھای انقالب که
اينک اصالح طلب شده است-آيت ﷲ.
صباح زنگنه– نماينده مجلس از شيراز.
صباغيان – رئيس دادگستری مالير در
سال . ۵٩
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صبری– علی– از نيروھای نھضتی سپاه
پاسداران و عضو باند ترورھای خارجی
در جريان ميکونوس از لبنان.
صبوری– کيا– از وابستگان به باند
رسانه ای نظام واليت مافياھا.
صحرا رودی– جعفر– سردار سپاه ،از
اعضای باند ترورھای خارجی و داخلی.
صحرارودی– محمد علی– از اعضای
گروھھای ترور در خارج از کشور.
صداقت-عليرضا– سردار سپاه -از
نيروھای اطالعت در بازجويی و
روانگردانی.
صداقت-محمد– مدير کل-اداره کل چپ.
صدر -سيد شھاب الدين-گروه پيروان خط
امام و رھبری ،رئيس پزشکی قانونی–
نماينده مجلس.
صدر– سيد محمد صدر– عضو شورای
سرپرستی و نظارت صدا و سيما ،معاون
سابق وزارت امور خارجه.
صدر االسالم– مسعود– سردار سپاه– از
نيروھای بلند پايه وزارت اطالعات در
نيروی انتظامی.
صدرھاشمینژاد-محمد -از مؤسسان
اولين بانك خصوصی كشور و رئيس
ھيأت مديره ھمان بانك ،عضو ھيأتمديره
شركت ساختمانی استراتوس -از اعضای
باند اقتصادی نظام واليت مافياھا.
صدوقی– محمد علی– نماينده دور سوم
مجلس.
صديف -از مداحان باند سرکوب ھای
خيابانی نظام واليت.
صديق– حبيب -از نيروھای جاسوسی در
خارج از کشور ،وابسته به باند امنيتی–
اطالعاتی.
صديقی– از حکام شرع دادگاھھای
انقالب در دھه شصت– آيت ﷲ.
صديقی– رجايی–عاطقه -نماينده دور
اول– ھمسر محمد علی رجايی .وی بعدھا
اصالح طلب شد.
صديقی– کاظم– از نيروھای وابسته به
باند رسانه ای نظام واليت– حجت االسالم.
صفائی -پرسنل معاونت امنيت ،شاغل در
اداره عمليات آن معاونت ،عضو باند
ترورھای داخلی و خارجی.
صفار ھرندی – سجاد -فرزند وزير ارشاد
از اعضای باند سرکوب ھای خيابانی و
مسئول سياسی بسيج دانشجويی دانشگاه
تھران.
صفار ھرندی– محمد حسين– از افراد
نظامی امنيتی– رسانه ای نظام واليت-
سردار سپاه– وزير ارشاد– معاون و
سردبير روزنامه کيھان.
صفاری-حسين– از نيروھای بازجو و
شرکت کننده در ترورھای خارج از کشور.
صفاری–مرتضی -فرمانده نيروی دريايی
سپاه– سردار سپاه.
صفايی – غالمرضا  -از نيروھای
جاسوسی در خارج از کشور وابسته به
باند امنيتی – اطالعاتی .
صفايی -محمد-پرسنل معاونت اطالعات
مردمی– اداره کل پشتيبانی عملياتی
شنود.
صفايی -حسين– حجت االسالم– رئيس
دادگاه ويژه مشھد در سال .۵٩
صفايی فراھانی-محسن -نماينده بخش
بازرگانی ،عضو ارشد گروه استراتوس
پارس،
صفری -مھدی -معاونت اروپائی وزارت
امور خارجه ،معاونت آسيا و اقيانوسيه،
نماينده ويژه در امور خزر ،مدير کل
مشترک المنافع و قفقاز وزارت امور
خارجه و سفير جمھوری اسالمی ايران
در مسکو.
صفری تبار– حسين – از نيروھای باند
سرکوب ھای خيابانی.
صفری تبار– مھدی– از اعضای برجسته
باند سرکوب ھای خيابانی و از عوامل
حمله به دانشجويان در کوی دانشگاه و
مردم.
صفوی– از باند ترورھای خارجی و
اطالعات مستقر در سفارت سوئد.
صفوی– رحيم– سردار سپاه– مشاور
ارشد رھبری و فرمانده سابق سپاه
پاسداران و از جمله سرکردگان جنايت در
باند نظامی از سخنان "نغز" وی يکی ھم
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اين است ...ھس میخواھد سرباز امام
زمان )عج( باشد ،ابتدا بايد سرباز
خوبی برای نائب ايشان باشد.
صالحی– مشاور رئيس جمھور در
مناطق آزاد.
صمدی– محمد علی– از اعضای باند
سرکوبھای خيابانی و سخنگوی گروه
استشھاديون.
صمدی آملی -از سخنرانان مراسم انصار
حزب ﷲ.
صنوبری– برادر خانم محسن شريفی
روئيس دفتر بعثه "مقام معظم رھبری".
صولت از مسئوالن زندانھا که به
استانداری رسيد.
صياد شيرازی– از فرماندھان ارتش که
بعدھا به دليل وابستگی به انجمن حجتيه
و فشارزورمدارھا ،به فرماندھی ارتش در
ھنگام جنگ رسيد ولی به دليل خطا در
فرماندھی تعداد بسياری از نيروھای
ارتش را در جريان سردشت به کشتن داد
و از طرف بنی صدر از کار برکنار شد.
ولی بعد از کودتا ی سال  ۶٠دو باره به
فرماندھی در ارتش رسيد .وی بعد از
جنگ به داليل نامعلوم و به طرزی
مشکوک ترور گرديد.
ضابط– حيدر رضا– دوست منوچھر
متکی ،خادم حرم امام رضا،کارشناس
وزارت خارجه در اسالم آباد پاکستان.
ضرغامی– عزت ﷲ– از دانشجويان خط
امام ،معاون سينمايی وزارت ارشاد ،از
سرداران سپاه و نيروی انتظامی ،معاونت
در دوران مير سليم رئيس سازمان صدا
و سيما که قبل از آن معاون حقوقی و
استانھای آن سازمان بود.
ضياء آبادی– از نيروھای وابسته به باند
رسانه ای نظام واليت– حجت االسالم .
ضيايی– از فرماندھان سپاه پاسداران–
معاون اطالعات نيروی انتظامی– سردار
سپاه.
ضيايی رييس کل آموزش منطقه ھفت
زندانھای کشور.
طائب– حسين– حجت االسالم– نماينده
رھبری در بسيج ،سخنران انصار حزب
ﷲ.
طارمی– محمد حسين– از بانيان سپاه
پاسداران قم -عضو گروه مدرسه حقانی–
حجت االسالم.
طالب زاده– حميد– از مديران سابق
شبکه ھای صدا و سيما و باند رسانه ای.
طالبی– رئيس کل دادگستری استان
مازندران– حجت االسالم.
طالبی -علی– پاسدار زندان اوين.
طالقانی– از نيروھای وابسته به باند
رسانه ای نظام واليت– حجت االسالم.
طالقانی از پاسداران زندان اوين.
طاھر نژاد – يدﷲ -عضو حزب کارگزاران
سازندگی.
طاھری– حاج محمد -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
طاھری– حاج محمد رضا -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
طاھری– حاج مرتضی -از مداحان باند
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
طاھری–پسر طاھری امام جمعه اصفھان-
با نوه امام ،دختر زھرا مصطفوی و
اشراقی ازدواج کرده است.
طاھری خرم آبادی -سيدحسن -از حکام
شرع دادگاھھای انقالب و مرتبطين با
سپاه و قوه قضاييه– حجت االسالم .وی
عضو شورای نگھبان بود.
طباطبايی– حميد رضا– دادستان استان
اصفھان– حجت االسالم.
طاھريان -بھمن -حاج حبيب– معاون
اطالعات آذربايجان غربی و تھران.
طباطبايی– از نيروھای وابسته به باند
رسانه ای نظام واليت– حجت االسالم.
طباطبايی -سيد احمد -معاون راھبردی
منابع انسانی و معاونت توسعه مديريت و
سرمايه انسانی رياست جمھوری.
طباطبايی– سيد محمد مھدی  -نماينده
مجلس ،از گروه  ٩٩نفره.
طباطبايی -سيديوسف-از مرتبطين قوه
قضاييه– حجت االسالم.
طباطبايی-محمد تقی– حجت االسالم–
حاکم شرع دادگاھھای خوزستان در سال
.۵٩
طباطبايی– محمد رضا -از وابستگان به
باند قضايی نظام واليت -حجت االسالم.

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ؟

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ رژﻳﻢ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ،در زﻧﺪان ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد را
در آن زﻧﺪاﻧﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﺟﺰ ﺧﻴﺎﻧﺖ و
ﺟﻨﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ:

ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ :ﺳﺎل
ﮔﺬﺷــﺘﻪ ،در اﻳــﺮان،
ﺳﺎل وﺣﺸﺖ ﺑﻮد:
 Wدر  ٢٧ارديبھشت  ،٨٩به گزارش
فعالين حقوق بشر ،مراسم گراميداشت
ھفتمين روز جانباخته راه آزادی مھدی
اسالميان از اعدام شدگان  ١٩ارديبھشت
ماه در شيراز برگزار شد .در اين مراسم
عالوه به خانواده ،بستگان و دوستان
تعداد زيادی از مردم شرکت کردند و ياد
اين جانباخته راه آزادی را گرامی داشتند.
شرکت کنندگان از نقاط مختلف استان و
حتی از شھرستانھا آمده بودند.
 Wدر٢٧ارديبھشت  ،٨٩به گزارش
سازمان ضد اعدام کردستان ،حکم اعدام
حبيب لطيفی در تاريخ  ١٣٨٩/٣/١٧به
دادگستری سنندج ابالغ شده است .
 Wدر ٢٧ارديبھشت ،٨٩به گزارش
پارلمان نيوز ،مسعود حيدری که به دليل
شکايت وزارت کار و وزارت علوم در
مورد مسائل کارگری و دانشجويان
ستارهدار به  ٩١روز حبس و يک ميليون
و ۵٠٠ھزار تومان جزای نقدی محکوم
شده بود به اين حکم اعتراض کرد .اما
حکم دادگاه بدوی تائيد شد و اين حکم در
دادسرای کارکنان دولت به او ابالغ شد.
 Wدر  ٢٩ارديبھشت ،٨٩بھاره ھدايت و
ميالد اسدی ،دو عضو شورای مرکزی
دفتر تحکيم وحدت ،به ترتيب به نه سال و
نيم ،و ھفت سال حبس تعزيری محکوم
شدند.
جزئيات احکام صادره به شرح زير است:
اتھام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت
ملی از طريق بيانيه ومصاحبه ،شکستن
در دانشگاه ۵ :سال .توھين به رھبری٢ :
سال .توھين به رئيس جمھور ۶ :ماه
ھمچنين پرونده پيشين بھاره ھدايت در
رابطه با بازداشت وی در روز  ٢٢خرداد
سال  ٨۵در ميدان ھفت تير نيز با اين
پرونده تجميع گشته و مدت  ٢سال
برحبس او افزوده است.
موارد مطروحه در پرونده ميالد اسدی
که منجر به صدور حکم  ٧سال حبس
تعزيری شده است عبارتند از اقدام عليه
امنيت ملی و تبليغ عليه نظام ۵ :سال،
توھين به رھبری ٢ :سال.
Wدر  ٣٠ارديبھشت  ،٨٩به گزارش
کلمه ،محمد نوری زاد نويسنده و
کارگردان را به بھانه ی ھواخوری از
سلول خارج کرده اند و سپس  ۵نفر از
عوامل امنيتی اوين بر سر وی ريخته و
به قصد کشت او را کتک زده اند .ضربه
شديدی که به سر او وارد آمده ،توسط
پزشک زندان ،ضربه مغزی تشخيص داده
شده است .بر اثر اين ضربه بينايی وی
مختل شده است.
نوری زاد بعد از اين عمل غير اخالقی و
غير قانونی ماموران زندان اوين در
اعتصاب کامل آب و غذا به سر می برد.
وی به خانواده خود اعالم کرده اگر
وضعيت به ھمين منوال باشد زنده نخواھد
ماند.
 Wدر ١ارديبھشت ،به گزارش رھانا،
کاوه قاسمی کرمانشاھی قريب چھار ماه
را در سلولھای انفرادی بازداشتگاه
واواک کرمانشاه گذرانده است .بازجويی
ھا از او به اتمام رسيده است .با وجود
اين ،در وضعيت بالتکليفی در زندان
انفرادی نگه داشته می شود .وی در
اعتراض به اين شرايط يک ھفته را در
اعتصاب غذا به سر برد و ھنگامی که

اجازه تماس تلفنی با خانواده به وی داده
شد ،اعتصاب غذای خود را شکست.
Wدر  ٣خرداد  ،٨٩به گزارش
آسوشيتدپرس ،شماری از مردم
خرمشھر ،بھنگام بازديد احمدینژاد از
اين شھر و سخنرانی در ميان جمع ،با
فرياد »بيکاريم ،بيکاريم« ،سخنرانی او
را مختل کردند.بر اساس اين گزارش ،اين
گونه اعتراضات در جريان ديدارھای
استانی آقای احمدی نژاد ،خيلی به ندرت
پيش میآيد ،چرا که اين بازديدھا اغلب در
فضايی به شدت »کنترل شده و امنيتی«
صورت می گيرد.
 Wدر  ٣خرداد ،٨٩به گزارش مھر،
روابط عمومی دادگستری استان سيستان
و بلوچستان اعالم کرد به موجب حکم
صادره از سوی دادگاه انقالب اسالمی
زاھدان متھم عبدالحميد ريگی شفا فرزند
آزاد به اتھام محاربه وافساد فی االرض از
طريق عضويت ،ھواداری و تالش موثر
در شاخه نظامی گروھک تروريستی
جندﷲ به سرکردگی عبدالمالک ريگی به
اعدام محکوم شد .حکم صادره پس از
تاييد توسط مراجع عالی قضائی صبحگاه
 ٨٩/٣/٣در محوطه زندان زاھدان اجرا
شد.
 Wدر  ۴خرداد  ،٨٩به گزارش فعالين
حقوق بشر و دموکراسی در ايران،
زندانيان بی دفاع و اسير که اکثر آنھا
جوانان ھستند بدليل اعتراض به
برخوردھا و رفتار ھای قرون وسطائی
رئيس بند حسن آخريان که شکنجه گری
بی رحم و جالدی به تمام معنا و ھمدستان
او در اين بند و در کل در زندان صورت
می گيرد به شکنجه گاه منتقل می شوند.
زندانيان بی دفاع به سلولھای انفرادی
معروف به سگدونی انتقال داده می
شوند.آنھا را تحت شکنجه ھای وحشيانه
قرار می دھند که منجر به شکسته شدن
دست و پاھايشان می شود که تا به حال
چند مورد آن گزارش شده است و در حال
حاضر  ٢نفر از آنھا در بھداری زندان
گوھردشت کرج بستری ھستند که به نام
ھای سامان محمديان و محسن بيگوند می
باشند .عمل ضد بشری و جنايتکارانه که
عليه تعداد زيادی از زندانيان بکار برده
شده است تجاوز جنسی و يا استعمال
باتون به زندانی بی دفاع در حالی که به
آنھا دست بند ،پابند و چشم بند زده شده
است.
zزندانيان در سلولھايی نگھداری می
شوند که فاقد سرويس بھداشتی است و به
آنھا اجازه استفاده از سرويس بھداشتی
داده نمی شود .آنھا برای مدتی طوالنی
گاھا تا چند ھفته با اين وضعيت مواجه
ھستند/عريان کردن زندانی و گرفتن پتو
و تمام امکانات پوششی و مرطوب نگه
داشتن کف سلول که سيمانی است و بايد
زندانی بر روی آن استراحت کند /قطع
کامل داروھای زندانی برای مدت
طوالنی/به صورت روزانه مورد شکنجه
قرار دادن زندانی با باتون و پاشيدن گاز
فلفل و اشگ آور به درون سلول/پاشيدن
محتويان کپسول آتش نشانی به صورت
زندانی  /توھين خانوادگی به زندانی/
زندانيانی که دست و پای آنھا شکسته
شده است برای مدتی طوالنی ،نگه داشتن
در سلول تا دچار عفونت شديد شوند و
حتی در آستانه مرگ قرار گيرند/قطع
ارتباط کامل زندانی با خانواده و جھان
خارج از سلول /غذا دادن به زندانی در حد
زنده ماندن/شکنجه زندانی بدليل شکايت
وی و يا خانواده اش از شکنجه گران و
گرفتن رضايت اجباری از او  /قتل
زندانيان در زير شکنجه و اعالم علت آن
بعنوان خودکشی و يا مصرف بيش از حد
مواد مخدر و موارد متعدد ديگر.
 zيکی از ده ھا زندانی که دچار چنين
شرايط ھولناکی در سلولھای انفرادی
معروف به سگدونی شده است آقای بھرام
تصويری  ٣٠ساله و  ۶سال است که در
زندان در حالت بالتکليف بسر می برد .او
در حدود  ۶ھفته پيش به دليل اعتراض به
توھينھای خانوادگی پاسدار بندی بنام
يوسفی برای  ۵روز به سلول انفرادی

منتقل می شود.آقای تصويری از آنھا می
خواھد که به او اجازه بدھند که با خانواده
اش تماس بگيرد .اما آنھا به او اجازه
تماس با خانواده اش را نمی دھند .حسن
آخريان با خانواده اين زندانی تماس می
گيرد و به مادر آقای تصويری اطالع
ميدھد که فرزندش فوت کرده است و جسد
او در بيمارستان است و می تواند جسد او
را تحويل بگيريد .مادرآقای تصويری
وقتی اين خبر را می شنود دچار سکته
قلبی می شود و به بيمارستان انتقال می
يابد.حسن آخريان بعد از اينکه متوجه می
شود که مادر آقای تصويری دچار سکته
قلبی شده است و در بيمارستان بستری
می باشد به بھرام تصويری خبر سکته و
بستری شدن مادرش را می دھد .آقای
تصويری خواھان تماس با خانواده می
شود و از طرفی  ۵روز سلول انفرادی او
پايان يافته و به روز ھفتم کشيده شده
است .اما از خارج کردن او از سلول
انفرادی خوداری می کنند.
او خواستار مالقات با رئيس زندان
می شود ولی به حرفھای او گوش فرا
داده نمی شود .تا اينکه برای پايان دادن
به شرايط سخت و طاقت فرسا اقدام به
خودسوزی می کند .پاسداربندھا به سلول
او يورش می برند به چشمانش گاز فلفل
و اشگ آور می زنند و با باتون به سر و
صورت او می کوبند.
زندانی بھرام تصويری با بدنی سوخته
به سلولی که محل شکنجه زندانيان است
برده می شود و به او دست بند ،پابند و
چشم بند می زنند و برای مدت طوالنی او
را با باتون شکنجه می کنند .در اثر اين
شکنجه ھا دست و پای او را می شکنند
و سپس لباسھای او را از تنش خارج می
کنند .افسرکشيک فردی بنام ميرزا آقايی و
دو پاسدار بند به نام ھای يوسفی و
شيرخوانی باتون را به او استعمال می
کنند .اين زندانی بی دفاع در اثر اين
شکنجه بيھوش می شود و با ريختن آب
بر روی او ،وی را دوباره بھوش می
آورند و شکنجه جنسی دوباره تکرار می
شود .تمامی اين شکنجه ھا با حضور و
شرکت حسن آخريان رئيس بند  ١صورت
می گيرد.
سپس زندانی بھرام تصويری به سلول
انفرادی بازگردانده می شود .او را عريان
می کنند و بدون داشتن پتو و يا ھر
پوشش ديگری بر روی کف سيمانی سلول
رھا می کنند و ھر از چند گاھی کف سلول
آب می ريزند .اين زندانی بی دفاع در
حالی که پاھا و دستانش شکسته شده بود
و بدنش مجروح و خونين بود به مدت
يک ماه در آن شرايط به حال خود رھا
شده بود .شکستگی پای او دچار عفونت
می شود و او به اغما فرو می رود و
ناچار وی را به بھداری زندان منتقل می
کنند .بھداری زندان از تحويل گرفتن او
برای مدتی خوداری می کند چونکه در
آستانه مرگ قرار داشت و نمی خواست
مسئوليت او را بپذيرد .نھايتا فردی بنام
دکتر رضوی او را بستری می کند و پس
از بھوش آمدن به او می گويد بايد تحت
عمل جراحی فوری قرار گيرد ولی حسن
آخريان با عمل جراحی وی مخالفت می
کند و او را به سلولھای انفرادی بازمی
گرداند که با فشار پزشکان بھداری ،او
بعد از دو روز تحت عمل جراحی قرار می
گيرد.
در طی روزھای شنبه و يکشنبه حسن
آخريان بدليل شکايت کردن آقای تصويری
و خانواده اش در مقابل چشمان ساير
زندانيان او را برای مدت طوالنی با باتون
مورد شکنجه قرار داد .آخريان اين زندانی
را با شکنجه تحت فشار قرار داده است
که بايد رضايت بدھد و از شکايت خود
منصرف شود.
 zزندانيان بی دفاع ديگری که با چنين
شرايطی مواجه شده اند و تعدادی از آنھا
ھنوز در سلولھای انفرادی بسر می برند
عبارتند از؛ احمد اشکان ،رضا جالله،
مجيد افشار ،محسن بيگوند ،نقی نظری،
مھدی سورانی )در اثر شکنجه فکش را
شکسته شده و در سلولھای انفرادی
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است( ،قيصر اسماعيلی ،مجيد محمودی،
ناصر قوچان لو ،حسين کريمی ،حميد
اشکی ،شير محمد محمدی ،حسن شريفی
 ۶ماه که بی جھت در سلول انفرادی است
و بصورت روزانه تحت شکنجه قرار
دارد.
 Wدر  ۴خرداد  ،٨٩به گزارش امروز،
حمله وحشيانه بسيجی ھا به فعاالن
دانشجويی دانشگاه آزاد شھرکرد :بسيجی
ھا با ضرب و شتم و خشونت گسترده،
قصد بازداشت تعدادی از دانشجويان را
داشتند که تا لحظه ارسال خبر ،يکی از
دانشجويان در حاليکه به شدت توسط
فردی به نام امير اميرخانی دھکردی)از
اعضای تشکل علم الھدی( مورد ضرب و
شتم وحشيانه قرار گرفته و در اثر شدت
ضربات وارده به سرش دچار بيھوشی
شده بود ،بوسيلۀ آمبوالنس به بيمارستان
کاشانی شھرکرد انتقال يافت .حال وی
وخيم گزارش ميشود.
Wدر  ۵خرداد  ،٨٩به گزارش روز
آنالين ،به دنبال اعالم اعتصاب غذای
مجيد توکلی ،دانشجوی دربند دانشگاه پلی
تکنيک که در پی انتقال به سلول انفرادی،
از روز دوم خرداد شروع شده ،مادر وی
ھم در مصاحبه با روز خبر از اعتصاب
غذای خود داد و گفت» :از روزی که
مجيد اعتصاب غذا را شروع کرده ،من ھم
اعتصاب غذا کرده ام و ھيچ غذايی
نخورده ام .تا زمانی ھم که خبری از پسرم
به من نرسد و صدای پسرم را نشنوم ،به
اعتصاب غذای خود ادامه خواھم داد «.او
را به بند عمومی انتقال دادند و او
اعتصاب غذای خود را شکست.
 Wدر  ۶خرداد  ،٨٩به گزارش دويچه
وله ،براساس اطالعات دولت آلمان ،تعداد
اعدامھای سال  ٢٠٠٩ايران ،نسبت به
سال  ٢٠٠٨بين ده تا  ١۶درصد افزايش
يافته است .اداره مطبوعات مجلس فدرال
آلمان ،در اطالعيه روز پنجشنبه ) ٢٧مه(
خود اين موضوع را اعالم کرد.
اطالعيه اداره مطبوعات مجلس فدرال
آلمان ،در پاسخ به پرسشی که حزب چپ
اين کشور با دولت درميان نھاده بود،
منتشر شد .در اين اطالعيه آمده است:
»در ايران آمار رسمی اعدامھا منتشر
نمیشود .اما منابع مختلف تعداد اعدامھا
را دست کم بين  ٢٧٠تا  ٣٨٨مورد ثبت
کردهاند«.
در اطالعيه مجلس فدرال ھمچنين
آمده»:از زمان آغاز رياست جمھوری
محمود احمدینژاد ،اعدامھا در ايران
چھار برابر شده است.
 Wدر  ١١خرداد  ،٨٩به گزارش دانشجو
نيوز ،تاکنون بيش از  ۴٠نفر از
دانشجويان دانشگاه شھيد بھشتی تھران،
در پی اعتراض به حضور ناگھانی و
مخفيانه محمود احمدینژاد در اين
دانشگاه ،با احکام سنگين و گسترده
کميته انضباطی در فصل امتحانات روبرو
شدند.
 Wدر ١١خرداد  ،٨٨به گزارش پارلمان
نيوز ،اعظم ويسمه نيمه شب گذشته با
حکم دادستانی بازداشت و به زندان اوين
منتقل شد .پيش از اين نيز ورود ويسمه
که از خبرنگاران پارلمانی باسابقه است و
در يک سال و نيم اخير ،خبرنگار
پارلماننيوز بوده است به مجلس ممنوع
شده بود.
 Wدر  ١١خرداد  ،٨٨به گزارش کميته
گزارشگران حقوق بشر ،مريم اکبری
منفرد ،از بازداشتشدگان وقايع پس از
انتخابات ،از سوی شعبه  ١۵دادگاه
انقالب ،به  ١۵سال حبس در زندان
رجايیشھر محکوم شد .به گزارش منابع
آگاه ،صلواتی ،قاضی شعبه  ،١۵زمان
ابالغ حکم به اين زندانی سياسی گفته که
اين حکم با »رعايت رافت اسالمی صادر
شده است«! اکبری منفرد ،سه فرزند
خردسال دارد و خانهدار است .وی دھم
دیماه ،طی يورش نيروھای امنيتی به
منزلش بازداشت شد.
 Wدر  ١١خرداد  ،٨٩به گزارش کميته
گزارشگران حقوق بشر ،حامد روحی نژاد
از بند  ٣۵٠زندان اوين به اندرزگاه
شماره  ٨منتقل شد .الزم به ذكر است
حامد روحي نژاد مبتال به بيماري ام-اس
بوده و ھر گونه فشار عصبی وضعيت وی
را وخيم تر می نمايد .روحی نژاد ھم
اکنون قوه بينايی اش تار تر از قبل شده و
وضعيت عمومی او رو به وخامت گذاشته
است.
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 26ﺧـــﺮداد ﺑﻤﻨﺎﺳـــﺒﺖ
ﺻﺪو ﺑﻴﺴـﺖ و ﻫﺸـﺘﻤﻴﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮدﺗﻮﻟﺪدﻛﺘﺮﻣﺼﺪق«
زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ دﻛﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ
ﻣﺼﺪق )( 1
ايرج افشار می نويسد »:مرحوم مصدق
دريادداشتی به خط خودش که در سال
 ١٣۴۴نوشته بوده است وعکسش
دراينجا چاپ می شود تاريخ تولد خود را
به سال قمری  ٢٩رجب  ١٢٩٩قيد کرده
است.
ھمه می دانيم که در قرن پيش موسوم و
سنت اين بود که تاريخھای تولد به سال
قمری ضبط شد و در خانواده ھا معموال
اين تاريخ پشت قرآن نوشته می شد و
قاعدتا تاريخ تولد مصدق ھم باد به چنين
نحوی ضبط شده باشد .طبعا مصدق اين
تاريخ دقيق را در دست داشته است واز را
تطبيق با جداول تطبيقی سنوات شمسی و
ميالدی آن را  ٢٩ارديبھشت و ٢٠ماه مه
فرنگی يادداشت کرده است.
اما در جدول تطبيقی  ٢٩رجب سال
مذکور)با تفاوت يک روز اختالف
تقويمھا( ١۶با  ١٧ژوئن يعنی مطابق ٢۶
يا  ٢٧خرداد است .علت اينکه مرحوم
مصدق  ٢٠مه را يادداشت کرده ناشی
ازانجاست که ظاھراً شخصی که جدول
تاريخ مطابقه ای را دراختيارش گذارده
است توجھی نکرده است که جداول
تطبيقی معموال معادل روز اول ھر ماه
قمری را به دست می دھند برای ديگر
بايد محاسبه کرده شود.
علی ھذا مصدق که روز  ٢٩رجب سال
 ١٢٩٩قمری متولد شده است آن
روزمطابق بوده است با  ١۶ژوئن ١٨٨٢
يعنی  ٢۶خرداد  ١٢۶١شمسی.
در اينجا عالوه بر يادداشت مرحوم مصدق
عکس صفحه ای از کتاب جدول تطبيق
سنوات تاليف  H.G.Cattenozچاپ
پاريس در سال  ١٩۵۴که روز اول
رجب را معادال  ١٩ماه پنجم)مه( نشان
می دھد به چاپ می رساند(١)«.
ھدايت ﷲ متين دفتری در اين باره می
گويد  » :آنچه معلوم است ،مصدق روز
 ٢٩رجب  ١٢٩٩قمری به دنيا آمد که
منطبق است با  ٢۶خرداد  ١٢۶١شمسی
و  ١۶ژوئن  ١٨٨٢ميالدی ،درآن زمان
ثبت احوال دولتی و شناسنامه ھمان طور
که خودش ھم اشاره کرده است ،وجود
نداشت و چنان که رسم بود ،پدرش ميرزا
ھدايت وزير دفتر ،والدت کوچک ترين و
آخرين پسر خود را پشت قرآن به ثبت
رساند و آن را به ھمسر خود ملکتاج خانم
فيروز ملقب به نجم السلطنه سپرد .اين
قرآن را بعدھا نزد جد عاليقدرم در
احمدآباد ديدم که از غارت و
دستبردکودتاچيان  ٢٨مرداد  ١٣٣٢به
خانة شماره  ١٠٩خيابان کاخ در تھران
خانة قديمی ايشان ،مصون مانده بود.
پس از درگذشت ) ١۴اسفند  (١٣۴۵قرار
براين شد که خانه و آخرين زندان مصدق
در احمدآباد که اتاق اصلی طبقة تحتانی
آن اکنون ديگر آرامگاھش شده بود ،به
ھمان شکل اصلی بدون ھيچ تغييری ،
حفظ و نگھداری شود .رسيدگی به امور
اين موزة کوچک و سادة خانوادگی به
نگارنده واگذار شد .تا مرداد  ١٣۵٨که
قادر به رفت و آمد علنی بودم و برای
آخرين بار به احمد آباد سر زدم ،قرآن
مذکور ھنوز در ھمان جا در اتاق کار
مصدق قرار داشت(٢) «.
پدراو ميرزا ھدايت ﷲ معروف به "
وزيردفتر" »فرزند ميرزا حسين فرزند
ميرزا کاظم مستوفی الممالک فرزند
ميرزا محسن آشتيانی  ،منسوب به
خانواده ای از ميرزايان آشتيان بود  .جد
اعاليش ميرزا محسن خان معاصر و
دوست کريم خان زند بود «...ميرزا
ھدايت ﷲ ازرجال عصر ناصري ،از رجال
تجدد خواه و پيروان ميرزا تقی خان امير
کبير بود.
و مادرش ملک تاج خانم ) نجم السلطنه (
فرزند فيروز ميرزا نصرت ﷲ ولی

)اول(فرمانفرما پسرشانزدھم عباس ميرزا
نايب السلطنه ،ھما خانم دختربھمن ميرزا
ملقب به بھا الدوله پسر سی و ھفتم فتح
علی شاه بود .ھمان شاھزاده ای که اول
حاکم کاشان بود و بعدحاکم يزد شد .نجم
السلطنه در واقع نوه عباس ميرزا و
نتيجه فتحعلی شاه بود .او سی خواھرو
برادر داشت که دو نفراز آنھا به نامھای
عبدالحسين ميرزا فرمانفرما )نصرت
الدوله دوم( و سرور السلطنه ملقب به

انسانيت و خوش خلقي و تواضع را
سرمشق خود قرار داده است"( ۴) .
 - ١٢٨٣ازدواج با زھرا امامی دختر سيد
زين العابدين ظھيراالسالم امام جمعه
تھران و ضياءالسلطنه دختر ناصرالدين
شاه ،ملقب به شمس السلطنه بود که بعد
از فوت مادر لقب ضياءالسلطنه گرفت.
اين ازدواج تا پايان عمر ادامه داشت و
حاصل آن ضياء اشرف ،احمد،
غالمحسين ،منص وره و خديجه بود.
  ١٢٨۶شمسى )بھار(  -در خدمتاستادان شيخ محمد على كاشانى ،ميرزا
عبدالرزاق بغايرى ،ميرزا غالمحسين خان
رھنما و ميرزاجوادخان بطور خصوصى
به تحصيل ادامه داد.
  ١٢٨۵شمسى  -در دوره اول مجلسشوراى ملى به نمايندگى از اصفھان
انتخاب گرديد ولى به علت به حد نصاب
نرسيدن سن )سى سال( كه يكى ازشرايط
نمايندگى بود ،نمايندگى او پذيرفته نشد.
  ١٢٨۶شمسى ١٣٢۵ /قمرى )٢٠جمادى االول( ،در جريان انقالب
مشروطيت ،در سن  ٢۵ - ٢۴سالگى با
امضای سوگندنامه جامع آدميت ،به اين
انجمن وارد شد ،ولی حضورش در تشکل
پيش گفته چندان دوامی نيافت و آن نھاد
را ترک کرده و به جمعيت ديگری
پيوست(۵) .
 ١٢٨۶-شمسى  /١٣٢۵قمرى  -به

حضرت عليا ھمسر مظفر الدين شاه
بودند .نجم السلطنه از ازدواج با ميرزا
ھدايت وزير دفتر– ازدواج دومش – دو
فرزند داشت به نام ھای مصدق السلطنه،
دفتر الملوک.
ميرزا ھدايت ﷲ در زمان ناصرالدين
شاه مدتی وزير لشکر ) مسئول امور
محاسباتی قشون( بود و پس از اين که
ميرزا يوسف به صدارت رسيد  .تصدی
"رئيس دفتراستيفاء " يا استفای کل
امور مربوط به وزارت ماليه را در زمان
سلطنت ناصرالدين شاه به عھده داشت.
بعد از مرگ ميرزا يوسف ،ناصرالدين شاه
ميرزا ھدايت ﷲ را به کفالت امور ماليه و
سرپرستي ميرزا حسن منصوب کرد.
ميرزا ھدايت ﷲ سه پسر داشت که
محمد کوچکترين آنھا بود .ھنگام مرگ
ميرزا ھدايت ﷲ در سال  ١٢٧١شمسي
محمد ده ساله بود ،ولي ناصرالدين شاه
عالوه بر اعطاي شغل و لقب ميرزا ھدايت
ﷲ به پسر ارشد او ميرزا حسين خان ،به
دو پسر ديگر او ھم القابي داد ،ميرزا
علی را موثق السلطنه و محمد را "
مصدق السلطنه " ناميد .دکتر مصدق در
خاطرات خود از دوران کودکيش مي
نويسد » :چون مادرم پس از فوت پدر با
برادرم ميرزا حسين وزير دفتر اختالف
پيدا کرد ،با ميرزا فضل ﷲ خان وکيل
الملک منشي باشي وليعھد ) مظفرالدين
شاه ( ازدواج نمود و مرا ھم با خود به
تبريز برد .در آن موقع من در حدود
دوازده سال داشتم (٣ )«...
  ١۴شھريور  ١٢٧١شمسى  -وفاتميرزا ھدايت وزيردفتر در سن ٧۵
سادگی.
  ١٢٧۵شمسى ١٣١۴ /قمرى  -تصدىاستيفاى خراسان  -قتلناصرالدين شاه
قاجار.
* مصدق السلطنه با وجود سن کم در
نخستين سالھاي خدمت در مقام مستوفي
گري خراسان کامال در کار خود مسلط شد
و توجه و عالقه عموم را به طرف خود
جلب نمود .در باره خدمات او در خراسان
افضل الملک در کتاب افضل التواريخ
چنين مي نويسد " :ميرزا محمد خان
مصدق السلطنه را امروز از طرف شغل
مستوفي و محاسب خراسان گويند ،ليکن
رتبه و حسب و نسب و استعداد و ھوش و
فضل و حسابداني اين طفل يک شبه ره
صد ساله مي رود .اين جوان بقدري آداب
دان و قاعده پرداز است که ھيچ مزيدي بر
آن متصور نيست .گفتار و رفتار و
پذيرائي و احتراماتش در حق مردم به
طوري است که خود او از متانت و بزرگي
خارج نمي شود ،ولي بدون تزوير و ريا
با کمال خفض جناح کمال ادب را درباره
مردمان بجاي مي آورد و نھايت مرتبه

رسيد .در سال  ١٣٧٧نيز علیمحمد
طباطبايی قمی ـ که خود دکترای حقوق و
از مبارزان و زندانيان قديمیست ـ کل
پاياننامه راکه به گفتهی خودش “۴۵
سال پيش آن را ترجمه کرده و در صندوق
انتظار جھت يافتن زمان مناسب برای
چاپ و نشر آن مانده بود و چندماه ھم در
وزارت ارشاد برای تحصيل مجوز چاپ،
بدون پاسخ ،گرد و خاک بیدليل
میخورد“ از طريق انتشارات زرياب ،در
 ٢١۶صفحه منتشر کرد.
 اواخر  ١٢٩٣شمسى١٩١۴ /ميالدى -بازگشت به ايران و تدريس در مدرسه
علوم سياسى.
 ٣مھر١٢٩٣شمسى  -تأليف ونشرجزوه"كاپتيوالسيون وايران"”.کاپيتوالسيون و
ايران “:اين کتاب به دنبال انتشار خبر
الغای کاپيتوالسيون در اول اکتبر ١٩١۴
در ترکيهی عثمانی و در جھت آگاھی
مردم ايران از نتايج منفی وجود چنين
قانونی و نيزبرای تشويق دولت ايران به
الغای کاپيتوالسيون نگارش يافت .اين
کتاب مصدق که با مطالعه و بررسی مفاد
قراردادھای بينالمللی منعقده بين دولت
ترکيه و اروپا نوشته شد ،در آبان
١٢٩٣در پنجھزار نسخه به چاپ رسيد
در حالیکه مصدق ،خود ،برای اولينبار
مسئلهی کاپيتوالسيون را طرح و مورد
نقد و اعتراض قرار داد ،حسنعلی منصور
نخستوزيرايران در اوايل دھهی ،۴٠

ملک تاج خانم نجم السلطنه
عضويت »مجمع انسانيت« درآمد ونيابت
رياست آن را قبول كرد .به »كمك مرحوم
الممالك(،
مستوفى)مستوفى
حسن
آشتيانىھا ،تفرشىھا و گرگانىھا ،در
انقالب مشروطيت و مبارزه براى استقرار
آن شركت كرد .در لواى ھمين مجمع ،به
ابتكار وى ،ميان انجمنھائى كه غوغا
ساالر نبودند و براستى مشروطه خواه
بودند ،ارتباط پديدآمد و دفاع از مجلس
شوراى ملى در برابر قواى استبداد،
مطمح نظر شد«.
  ١٢٨٧شمسى  ١٩٠٨ /ميالدى  -براىتحصيل عاليه در مدرسه علوم سياسى
پاريس در رشته علوم ماليه به فرانسه
عزيمت كرد .در طول مدت تحصيل ،يك بار
به مناسبت كسالت مزاج به ايران مراجعت
نمود .در مراجعت به اروپا ،در شھر
نوشاتل )سوئيس(به تحصيل دكتراى
حقوق مشغول شد.
 ١٢٩٢شمسى  ١٩١٣ /ميالدى  -موفقبه اخذ درجه دكترا در رشته حقوق گرديد.
* جزوه مسئوليت دولت براى اعمال
خالف قانونى كه از مستخدمان دولتى در
موقع انجام وظايفشان صادر مىشود و
قاعده عدم تسليم مقصران سياسى )به
زبان فرانسه در پاريس( به چاپ رساند.
  ١٢٩٣شمسى -نخستين مقاله مصدقدر مجلهاى بنام »مجله علمى« كه خود
يكى از اعضاى مؤسس آن بود ،چاپ شد.
  ١٢٩٣شمسى ١٩١۴ /ميالدى  -چاپرساله خود ،تحت عنوان وصيت در حقوق
اسالم.ب”:وصيت درحقوق اسالمی
)شيعه(“:
رسالهی دکترای مصدق به زبان فرانسه
) ١٩١۴م( .قسمتھايی از اين رساله
توسط احمد متيندفتری ،علی معتمدی و
نصرﷲ انتظام ترجمه ودر سال ١٣٠٢
ھـ.ش در تھران در  ١٠۶صفحه به چاپ

در ١٩آبان سال ،١٣۴٣مصدق را به
امضای قرارداد مصونيت سياسی نظاميان
دولت آمريکا در ايران ،متھم کرد که با
واکنش مصدق مواجه شد وايشان در ٢٢
آبان با نوشتن نامهای به منصور ،ضمن
اظھار تعجب نسبت به بيانات او ،اعالم
کرد که اواولين کسی بوده که در ايران به
مصونيت سياسی اتباع “دول بيگانه“
اعتراض کرده و در اين مورد رسالهی
”کاپيتوالسيون و ايران“ را نوشته و
خواھانالغای اين رژيم مخالف آزادی و
استقالل مملکت شده است( ۶ ).
* ٢١آبان ،تأليف و نشرکتاب شركت
سھامى در اروپا :اين کتاب بعد از
اظھارات اردشير جی ،نمايندهی زرتشتيان
ھند در ايران ،مبنی براينکه تاکنون در
ايران کتابی دربارهی شرکتھای تجاری
منتشر نشده و دراين خصوص کمبودی
وجود دارد ،با مطالعهی قوانين مختلف
کشورھای اروپايی ،در آبان  ١٢٩٣در
 ١٠٣صفحه انتشار يافت.
*  ٢١آبان ،تأليف و نشر" دستور در
محاكم حقوقى :اين کتاب نتيجهی مطالعات
گستردهی حقوقی مصدق بود که برای
افزايش کيفيت تدريس خود در بيش از
يک ھزار صفحه تأليف کرده بود .کاری
که موجب تعجب مدير مدرسهی سياسی
تھران ،دکتر ولیﷲخان نصر گرديد.
توضيح اينکه مصدق بعد از خاتمهی
تحصيالت در غرب ،قصد داشت مطالعات
و
بخشيده
استمرار
را
خود
آموختهھای پيشين خود را در مورد ابواب
حقوقی ،در ايران تکميل نمايد ولی در
ايران با پيشنھاد دکتر نصر برای تدريس
در مدرسهی سياسی پاسخ مثبت داد و دو
ساعت در ھفته در آن مدرسه
تدريس میکرد .کتاب دستور در محاکم
حقوقی به درخواست دکتر نصر و احترام
به او و دانشجويان آن مدرسه در امرداد
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 ١٢٩۴در  ۴٩٧صفحه چاپ و منتشر
شد ،و چون اين کتاب قرار بود به خارج
از کشور ارسال گردد ،مصدق به رغم
اينکه “به استعمال لسان و خط اجنبی
معتقد نبود“ ،برای سھولت در امر
سانسور که در زمان جنگ جھانی اول
متداول بود ،اسم کتاب را به خط و
زبانفرانسوی بر پشت جلد نوشت.
و” :مختصری از حقوق پارلمانی در
ايران و اروپا برای آقايان محترم
نمايندگان دوره پنجم تقنينيه“ :کتاب
مذکور در  ٧٢صفحه در سال ١٣٠٢
انتشار يافت( ٧).
*” :اصول قواعد و قوانين ماليه در
ممالک خارجه و ايران قبل از مشروطيت
و دورهی مشروطه :اينکتاب ابتدا در سال
 ١٣٠۴منتشر شد و در سال  ١٣٧٧نيز
با پيشگفتاری از عزتﷲ سحابی و
مقدمهای از علیاکبر شبيرینژاد به
وسيلهی نشر ”فرزان“ تجديد چاپ شد.
مصدق ،انگيزهی خود را از نوشتن اين
کتاب ،ارايهی اطالعات و تجربيات خود
در امور مالی به عموممردم معرفی
میکند .مصدق کتابھای پنجگانه اخير را
مجانی چاپ نمود و بر صفحهی عنوان
آنھا نوشت” :مجانی و حق طبع و ترجمه
آزاد است.
الف” :اسقاط دعاوی يا قاعدهی مرور
زمان :مصدق اين مقاله را در اولين
شمارهی مجلهی علمی در سال ١٢٩٣
نوشت .او ابتدا قصد داشت دربارهی
سازمان ثبت امالک سوئيس ـ که روی
آنمطالعاتی داشت ـ مطلبی بنويسد ،ولی
چون تأسيس چنين سازمانی در ايران آن
زمان عملی نبود ،از نوشتن اين موضوع
خودداری کرد و با توجه به شرايط ايران
مقالهی “قاعدهی مرورزمان“ را نوشت
که باعث ايجاد ارتباط بين او و برخی
علمای دينی شد ،اما ايراداتی که از طرف
آنھا بر مقاله وارد گرديد و حتا آن را
خالف شرع معرفی کردند ،موجبات يأس
و نوميدی مصدقرا فراھم نمود(٨ ) .
» مصدق ،اصول و قواعد ماليه...خود را
که در بردارندة شرح تفصيلی و جامع
حقوق ماليه عمومی ،تعريف و تحليل
نخستين قانون محاسبات ،بيان اھميت
مأموريت ديوان محاسبات ،و مباحث
تطبيقی مربوط به آن است ،در چھار باب
و بيست و سه فصل تنظيم نمود و در آن
تمام مراحل مقدماتی از ،تھيه و تنظيم،
تصويب ،اجرا ،و نظارت ) تفتيش( بر
بودجه را جای داد .در عين حال ،اين
مجموعه بازتاب انديشه ھا و آراء وی
نسبت به مسائل موجود و جھت گيری
برای حل و فصل آنھا نيز ھست( ٩ ) «.
ج" :تصويب بودجه در پارلمانھای
مختلف" :در اين مقاله ،مصدق به شرح
تاريخچه و روند تصويب بودجه
درکشورھايی نظير آمريکا ،انگليس،
فرانسه و آلمان و نيز بررسی اصول
مالیقانون اساسی مشروطيت ايران
پرداخته است .مقالهی مزبور در مجلهی
”آينده“ دورهی اول ،در سال ١٣٠۴
بدون نام و با ذکر امضاء محفوظ ،به چاپ
رسيد .مجلهی “آينده“ که مصدق برخی
مقاالت خود را بعضا با امضاء محفوظ در
آن مینوشت ،توسط دکتر محمود افشار،
دوست دوران تحصيل و يار وفادار او
اداره میشد و افشار در پايان سال ،نام
مصدق را ذيل مقاالت مذکور مینوشت.
د" :انتخابات در اروپا و ايران" :مصدق
در اين مقاله به شرح قوانين انتخابات در
کشورھای مختلف از جمله :فرانسه،
انگليس ،آلمان ،ايتاليا ،کانادا و ...پرداخته
و بحثی را نيز در مورد نظامنامهی مجلس
شورای ملی ايران مطرح نموده است.
ه" :تابعيت در ايران" :مصدق در اين
مقاله به بحث و بررسی قوانين مربوط به
تابعيت اتباع خارجی در ايران که اصل آن
به تأييد ناصرالدين شاه رسيده و در
دورهی پھلوی اول ھم اجرا میشده،
پرداخته است.
و" :اصول مھمهی حقوق مدنی و حقوق
تجاری ايران" :اين مقاله دربارهی سير
قوانينی مانند حقوق مدنی ،عقود ،حقوق
خانواده ،حقوق توارث ،امالک و تجارت
در ايران از ھنگام وروداسالم تا آغاز
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» 26ﺧــﺮداد ﺑﻤﻨﺎﺳــﺒﺖ
ﺻﺪو ﺑﻴﺴـﺖ و ﻫﺸـﺘﻤﻴﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮدﺗﻮﻟﺪدﻛﺘﺮﻣﺼﺪق«
زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ دﻛﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ
ﻣﺼﺪق )( 1
مشروطيت و نيز دورهی بعد از
مشروطيت است .مقاالت رديفھای ۴ ،٣
و  ۵در مجلهی “آينده“ ،دورهی دوم،
سال  ١٣٠۵به چاپ رسيد( ١٠).
*  ١دی » ١٢٩٣در تاسيس و نشر
مجله علمی در تھران ،ھيات مديره محمد
) محمد مصدق السلطنه( ،اميرسھام الدين
غفاری ،محمد علی مافی ) ساالر معظم(
يحيی قراگزلو) اعتمادالدوله( ،فيروز)
نصرت الدوله( ،صالح لقمان ،موسی
شيبانی ،اين مجله بطور ماھانه در ١۵
شماره تا سال  ١٢٩۴منتشر شد) «.
دفتری ص ( ١١ ) .(٢٢
مصدق خود در اين باره می گويد » :يکی
از روزھای که شادروان حاج ميرزا يحيی
دولت آبادی به ديدنم آمد و بدنبال مطالبی
که با من وقتی در سوئيس صحبت کرده
بود ،مذاکراتی کرد و باين نتيجه رسيد
اگر يک عده از کسانی که در خارج
تحصيالتی کرده اند جمعيتی تشکيل دھند
می توانند کارھای مفيدی بنفع مملکت
بکنند که روی اين نظر ھيئتی از اين
اشخاص:
دولت آبادی – فيروز نصرالدوله – غفاری
ذکاءالدوله – محمد علی نظام مافی ساالر
معظم
) اکنون سناتور نظام السلطنه( – موسی
شيبانی ذکاء السلطنه و اين جانب تشکيل
گرديد و تصميم گرفتيم مجله ای بنام »
مجله علمی « منتشر کنيم و در شماره ی
اول آن برحسب ذوق و معلومات خود
مطالبی درج نمائيم(١٢) .
اين مجله» در اولين شماره آن که در دی
ماه  ١٢٩٣ھجری انتشار يافت» از
مرحوم حاج ميرزا يحيی دولت آبادی
مقاله ای تحت عنوان» توانائی فرع
دانائی است« و دکتر مصدق بنام » اسقاط
دعاوی « درج گرديد( ١٣) . «.
* عضويت دركميسيون" توفير جمع و
خرج" در وزارت ماليه.
* عضويت در حزب اعتدال بدعوت
مرحوم على اكبر دھخدا.
* عضويت در حزب دموكرات ضد
تشکيلی.
* اھدا کتابخانه خودبه مدرسهً عالی علوم
سياسی .بعدھا به دانشکدهً حقوق وعلوم
سياسی موسوم شد( ١۴) .
١٢٩۴شمسى )آبان(  -از طرف دورهسوم مجلس شوراى ملى به مدت دوسال
به عضويت كميسيون تطبيق حوالجات
)جانشين ديوان محاسبات( انتخاب گرديد.
 ١٢٩۶تا ارديبھشت  - (١٢٩٧معاونتوزارت ماليه ورئيس كل محاسبات:
وزارت ماليه  ۴٠تومان خودش را از
مادرم طلبکار می دانست)...بله( ولی حق
ھم نداشت ،کاغذ مطالبه را ممکن بود به
وزير ماليه بدھند او امضاء کند .آوردند
پيش من که معاون وزارت ماليه بودم،
من ھم امضاء کردم که بگيرند.
کارم که تمام شد منزل رفتم )بله( ديدم
مأمور ماليه گفت » خانم ما تقصيری
نداريم ،اين آقا نوشته« مادرم شروع کرد
به داد و بيداد سر من که » فالن فالن
نشده! تو ھم رفتی اونجا برای مادر اوسا
چسک شدی حکم می دھی ؟« گفتم مادر
ِ
ديگر گذشته( ١۵ ).
شادروان خاذنی در خاطراتش شرح ميدھد
که» :مصدق از دوران جوانی به
درستکاری مقيد بود قناتی بود بنام
شاھک که سه دانگ آن متعلق به شوھر
خاله ام بود و سه دانگش ھم مال خانم
نجم السلطنه مادرآقای دکتر مصدق.
شوھر خاله من که پسر عموی مادرم ھم
بود خيلی ثروتمند بود ،اسمش حاج آقا
اناری بود .ھمه باغ اناری معروف متعلق
به خودشان بود .خيلی ثروت داشت.
خالصه خانم نجم السلطنه به حسين آقا
اناری می گويد که حاج آقا مال مشاع به

درد نمی خورد يا سه دانگ را به من
بفروش يا سه دانگ مرا بخر .حاج حسين
آقا می گويد خانم ،ھر جوری که ميل شما
ست ،می خواھی بخری يا بفروشی اختيار
با شما ست .باالخره نتيجه صحبت اينھا به
اينجا منتھی می شود که خود خانم نجم
السلطنه آنجا را قيمت کند و سه دانگ

مص دق در ک ودکی ب ا پ درش مي رزا
ھ دايت وزي ر دفت ر و ب رادر ب زرگش
ميرزا علی موثق السلطنه ) نشسته(
حاج حسين آقا را ھم بخرد که مالک شش
دانگ قنات شاھک بشود .چند روزی از
اين قضيه می گذرد .آن موقع آقای دکتر
مصدق جوان بوده  ،با کالسکه خودش
می رود نزدحاج آفا اناری  ،پيشخد مت
حاج حسين اناری خبر می دھد که آقای
مصدق آمده اند .می گويد تشريف بياورند.
فوری ايشان را به تاالر ھدايت می کنند.
خانه ھم خيلی مجلل بوده است .االن جزء
ميراث فرھنگی است .آقای حاج حسين آقا
استقبال می کند و می نشينند و شربتی
ھم می آورند .می پرسد که مسئله چيست؟
مصدق می گويد حاج حسين آقا حقيقت
اين است که که من کارشنا سھای خبره تر
و بھتری انتخاب کرده ام که گفته اند شما
قنات را در حدود  ٣ھزار تومان ارزانتر
فروخته ايد .من ما به التفاوت آن را که
سه ھزار تومان است آورده ام که خدمت
سرکار بدھم.
حاج حسين آقا می گويد آقای مصدق من
که صغير نيستم  ،در واقع خداوند خيلی
بمن بخشيده و  ٣ھزار تومان برايم مطرح
نيست ،من با رضا و رغبت اينکار را
کرده ام  ،حاضر نيسستم اين  ٣ھزار
تومان را بپذيرم .دکتر مصدق ھم گفته بود
" اگر اين  ٣ھزار تومان را نگيری من
از اينجا نمی روم  ".باالخره بعد از
اصرار خيلی زيادحاج حسين آقا می گويد
که من ھم نمی پذيرم و راه حل اين است
که شما اين  ٣ھزار تومان را به يک مؤ
سسه خيريه ببخشيد  .مصدق می گويد من
استدعا می کنم که اين زحمت را خودت
قبول کن .به ھر حال  ٣ھزار تومان را به
حاج حسين آقا می دھد  .حاج حسين آقا
ھم اين پول را به دارالمجانين می فرستد
که وضعشان خيلی خراب بوده است.
مصدق در راستی امانتداری تا اين حد
مقيد بود(١۶)«.
* سردار منصور گيالنی يک بدھی داشت
به وزارت ماليه ،نمی خواست بدھد،
مدرس توصيه کرد که موقوف االجرا
بگذارم .قبول نکردم ،مدرس قھر کرد.
قوام السلطنه بعد آمد منزل من و تقاضا
کرد که ماليات سردار منصور را نگيرم،
گفتم نمی شود ،گفت» می نشينم اينجا و
نمی روم تا قبول کنيد« گفتم تشريف
داشته باشيد( ١٧).
  ١٩١٩/١٢٩٨ميالدى  -عزيمت بهاروپا؛ اقامت در سويس و مخالفت
باقرارداد  ١٩١٩وثوقالدوله ودولت
انگليس وتشكيل»كميته مقاومت ملى«.
مصدق می گويد :خبراين قرارداد در
سويس ،ماه اوت ،اول گرمای آنجاست)
اروپاست( ولی تھران خنک می شود .بله
آقا خدا می داند تا صبح من گريه کردم.

احمد ،بچه ده يازده ساله بود ،گريه کرد«.
) (١٨
  - ١٢٩٩انتصاب به وزارت عدليه دركابينه مشيروالدوله( ١٩ ) .
پس از ورود به بندر بوشھر)١۵مھر(
بنا برتمايل مردم وموافقت دولت به
واليگرى اياالت فارسمنصوب شد.
مصدق می گويد :من که به شيراز وارد
شدم اھالی به تلگرافخانه رفتند و از دولت
خواھش کردند که اگر حاکمی می خواھيد
بفرستيد ،فالنی ھست بايد بماند .دولت ھم
مرا خواست و من به دولت گفتم من که
فعال وارد فارس شده ام ،من مردم را می
خواھم اگر با من موافقت کردند اينجا می
مانم و ھيچ احتياجی به قوا ندارم .قوای
من قوای ملی است .اگر اھالی به من
موافقت کردند می مانم واال نمی توانم
قبول کنم و به طھران می آيم.
پس از مراجعت از تلگرافخانه جماعتی
نزد من آمدند .اول نمايندهً قوام الملک
گفت قوام الملک سالی دوھزار تومان می
سردارعشايرگفت
نماينده
دھد.
دوھزارتومان ھم سردار عشاير می دھد.
نصيرالملک گفت من بيست ھزار تومان
می دھم و بعداً که حساب کردند جمعاً صد
و شانزده ھزار تومان .گفتند با اين وضع
شما چرا می خواھيد برويد طھران؟ اگر
برويد طھران ،حقوق يکسال شما به
اندازه يک ماه اينجا نمی شود.
گفتم شما عجب اشتباھی کرده ايد .شما
می گوئيد که ما حاکمی می خواھيم که
عدل وانصاف داشته باشد و با مردم به
عدالت رفتار کند و از مردم چيزی نخواھد
و اين پولھايی که بمن می دھيد خودش
سبب نا امنی می شود .من منظورم چيز
ديگری است .اگر شما تعھد می کنيد که نه
از مردم چيزی بگيريد و به من ھم چيزی
ندھيد من می مانم و قبول می کنم .وگرنه
من می روم و آنھا تعھد کردند که نه
چيزی بدھند و نه چيزی بگيرند و از اين
جھت من ماندم( ٢٠) «...

اگر ضرری کشيده ام مربوط به کسی
نبوده ،خير ،بفرمائيد شما زحمت نکشيد.
به جان شما اگر آن ١٠ھزارتومان را
گرفته بودم ،فوراً مرا در شيراز دستگير
می کردند .اينھا برگه می خواھند بگيرند
که مستمسک دستشان باشد)به قول
مرحوم صمصام السلطنه که مستمسک
را» دستمسک« می گفت( به کسانی
اعتماد می کنند که از آنھا پرونده ای
داشته باشند ،تا به محض لگد اندازی
پرونده اش را بيرون بکشند .از ھمه ی
اينھائی که سرکار می آورند ،پرونده ھای
مسلمی از نا پاکی دارند.
آقا خدا می داند پاک ماندن خيلی مشکل
است .الزمه اش اين است که خيلی
محروميتھا را بايد قبول کرد و خيلی با
احتياط و جمع و جور بايد زندگی
کرد(٢٢).
* * در شيراز مقروض شده بودم ،خرج
راه ھم نداشتم .حاج محمد تقی دھقان که
از اعيان شيراز بود ) و پسرش ھم يک
دوره وکيل مجلس شد( با من خيلی دوست
بود .خدا رحمتش کند ،خيلی مرد خوبی
بود} ١٨٠٠{...تومان از او قرض کردم.
بعد از سه ماه با اصل و فرع تومانی سه
شاھی برای او فرستادم.
آن مرحوم از اين کار ،خيلی خيلی رنجيد
و گفت که » شما با اين کار ،مرا غير تلقی
کرديد و رانديد« از نظر من ممکن بود
اين کار بد نباشد .ولی خدا بيامرز خيلی
رنجيد ،فراموش نمی کنم(٢٣).
*** قريه سيدان در چھار فرسخی شيراز
رو به اصفھان و از امالک دو نفر از
اعيان فارس مرحوم نصيرالملک و
مرحوم مستشير السلطنه بود .آقای دکتر
مصدق يکی دو شب در آن ده ماند .در
حين حرکت به نوکر مالک می گويد
حساب مخارج ما را بدھيد که چه اندازه
است .اين حرف نوکر را به ھاج و واج
می اندازد که يعنی چه؟ دو سه شب و روز
ميھمانی در خانه نصيرالملک و
مستشيرالسلطنه حساب و کتابی ندارد،
مھماندار به مالک خبر می دھد ،خود
مستشير می آيد مصدق را می بيند که
اينجا مھمانخانه نبود که شما می خواھيد
پول بدھيد .اين حرف برای ما خيلی تازگی
دارد .خالصه از بگو بشنو عاقبت چاره
مصدق نمی شود مخارج دو سه شب و
روز و حتی کرايه اتاق را حساب می کند
و به ناظر خرج می پردازد .شھرت اين
خبر و اين معامله که در گوش مردم
شنيدنی بود و تازگی داشت ،مدتھا زبانزد
خاص و عام بود که چنين حاکمی را ھم
نديديم( ٢۴ ) .
توضيحات و مآخذ:

عبدﷲ مستوفی در» شرح زندگانی من «
نوشته است  » :وجوه اھالی و
سرجنبانھای شيراز از دولت خواستند
که آقای مصدق السلطنه والی فارس
شود .مشيرالدوله ھم باين تقاضا جواب
مساعد داد( ٢١) «.
  ١٩مھر  ١٢٩٩تا  ٣فروردين -(١٣٠٠والى فارس بود كه كودتاى ٣
اسفند  ١٢٩٩روى داد .پس از كودتا و
رياست وزرايى سيد ضياء الدين
طباطبائى ،از واليگرى فارس استعفاء داد
و براى مصون ماندن از تعرض دولت
كودتا ،به دعوت سران بختيارى ،به آن
ديار رفت.
بزرگمھر می نويسد از دکتر مصدق
پرسيدم چرا جواب استعفای شما دير از
تھران آمد؟ گفتند:
بله ،چون قوام الملک در شيراز نبود )
او زمستانھا می رفت طرف الر و مناطق
گرمسيری( منتظر شدند تا آمد .بعد جواب
استعفای مرا دادند.
قوام آمد پيش من گفت» شما واقعا ً در اين
مدت در شيراز خيلی زحمت کشيديد .ما
می ديديم که از خودتان ھم خرج می کنيد.
نبايد که از خودتان متضرر بشويد« و١٠
ھزار تومان چک به من خواست بدھد که
قابلی ندارد ،جبران ضرر شود« گفتم
بفرمائيد ،بفرمائيد چک را داشته باشيد.
من برای مملکتم خدمت کرده ام .محتاج
ھم نيستم .در تھران سر و زندگی دارم.

 - ١مصدق و مسائل حقوق و سياست –
گردآوری :ايرج افشار – انتشارات سخن
–  - ١٣٨٢ص ٣٠٨
 ) - ٢ويژه مصدق – يادواره پنجاھمين
سال ملی شدن صنعت نفت تشکيل دولت
مصدق – آزادی – دوره دوم ،شمار  ٢۶و
 ٢٧تابستان و پائيز  -١٣٨٠ص ١٧
توضيح اينکه بعضی از مليون و
پيروان راه مصدق تاريخ تولد وی را
ھمچنان  ٢٩ارديبھشت  ١٢۶١می دانند
 .در صورتيکه مرحوم مصدق در اخرين
يادداشتی که در باره سال تولد ش به
خط خودش در سال  ١٣۴۴نوشته است
بدون شک برابر با  ٢۶خرداد ١٢۶١
می باشد «!
مثال »ھيات امنای قلعه
بعنوان
احمدآباد  -آرامگاه شادروان دكترمحمد
مصدق « ھمين اشتباه را در سال ١٣٨٧
نموده است که اطالعية »مراسم يكصد و
بيست و ششمين سالروز تولد دكتر محمد
مصدق « بشرح زير داده است :
ھرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق
 ٢٩ارديبھشتماه  ١٣٨٧مصادف است با
يكصد و بيست و ششمين سالروز تولد
شادروان دكتر محمد مصدق؛ مبارز
بزرگی كه ساليان دراز از عمر خود را در
راه آزادی ،عدالت ،دموكراسی و استقالل
كشور سپری نمود و با پيكار عليه استبداد
و استعمار به بيداری ملل آسيايی و
آفريقايی از خواب گران پرداخت و با
پشتيبانی ملت ايران و نيروھا و
شخصيتھای ملی و آزاديخواه موفق به
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ملی كردن صنعت نفت و خلعيد از عوامل
بيگانه شد.
به ھمين مناسبت در جھت تجليل از
خدمات اين مرد بزرگ تاريخ ايران و
جھان روز يكشنبه  ٢٩ارديبھشت ١٣٨٧
مراسم بزرگداشتی از ساعت  ١٠صبح بر
سر مزار آن شادروان واقع در احمدآباد
برگزار میگردد.
ھيات امنای قلعه احمدآباد
آرامگاه شادروان دكترمحمد مصدق
منابع :آفتاب نيوز
 -٣خاطرات و تألمات مصدق –بقلم دکتر
محمد مصدق – ص ۵٣
 -۴مصدق و مسائل حقوق و سياست –
گردآوری :ايرج افشار – ص ٢٨٧
). -۵فکر آزادی و مقدمهً نھضت
مشروطيت ايران ،تاليف فريدون آدميت
) تھران  ، ( ١٣۴٠ص ٢٢١
 -۶خليل موحد .مصدق; در عرصه علم و

قلم

 -٧ھمانجا
” -٨ھمانجا
 -٩اصول قواعد و قوانين ماليه در
ممالک خارجه و ايران قبل از مشروطيت
و دورهی مشروطه“ :پيشگفتاری از
عزتﷲ سحابی و مقدمهای از علیاکبر
شبيرینژاد– –١٣٧٧نشرفرزان– ص ٢١
 -١٠خليل موحد .مصدق; در عرصه علم

و قلم

 ) -١١ويژه مصدق – يادوارة پنجاھمين
سال ملی شدن صنعت نفت .تشکيل دولت
مصدق – آزادی – دوره دوم ،شمار  ٢۶و
 ٢٧تابستان و پائيز  ١٣٨٠ص (٢٢-
 - ١٢خاطرات و تألمات مصدق –بقلم
دکتر محمد مصدق – ص ( ٨٣
 - ١٣مصدق و مسائل حقوق و سياست
– گردآوری :ايرج افشار – انتشارات
سخن –  - ١٣٨٢ص ٣١۶
 - ١۴ھمانجا  -ص ٣٠
 -١۵رنجھای سياسی دکتر مصدق–
يادداشتھای جليل بزرگمھر به کوشش
عبدﷲ برھان-نشر ثالث –  ١٣٧٧ص (٩
» -١۶خاطرات نصرت ﷲ خازنی رئيس
دفتر نخست وزيری حکومت ملی آقای
دکتر مصدق« به کوشش جمال صفری در
نشريه انقالب اسالمی در ھجرت شماره
ھای  ٥٨٩ :تا  ٥٩٢تحت عنوان
»مصدق مردی که می خواست ايران را از
مدار بسته سلطه گر– زير سلطه آزاد
کند« منتشر گرديد .
 -١٧ھمانجا  -ص ١١
 - ١٨ھمانجا  -ص ۴٧
 -١٩حسن پيرنيا )ملقب به مشيرالملک
و بعد مشيرالدوله( )تولد – ١٢۵١
درگذ شت  ٢٩آبان  ( ١٣١۴پسر بزرگ
ميرزا نصرﷲخان مشيرالدوله نائينی می
باشد سياستمدار ،تاريخدان و حقوقدان
اھل ايران و چھار دوره نخستوزير ايران
در دوران حکومت احمد شاه بود.
» تحصيالت مقدماتي را در ايران به پايان
رساند و براي ادامة تحصيل عازم مسكو
شد .او ابتدا در مدرسه متوسطه نظامي
مسكو به فراگيري علوم مختلف پرداخت و
با احراز رتبه اول ،دوره اين مدرسه را به
پايان رساند .آنگاه دردانشكده حقوق
دانشگاه مسكو به تحصيل در رشته حقوق
پرداخت و دورهھاي تكميلي را با احراز
رتبه اول تمام كرد.پس از پايان تحصيالت
عالي ،به ايران بازگشت و در وزارت
خارجه مشغول به كار شد «.او » حسن
پيرنيا ،با بيشتر آشنا شدن با وضعيت نا
بسامان وزارت خارجه ،دريافت که کار از
ريشه خراب است و انجام ھر نوع
فعاليتی ،به دليل پايين بودن سطح عامی
اعضا وکارکنان عالی رتبه اين
وزارتخانه ،عمال بی فايده خواھد بود«.
» برھمين اساس و با کمک حسين پير نيا
و با توجه به مساعد بودن اوضاع واحوال
و فراھم بودن زمينه کسب موافقت
صدراعظم ومظفرالدين شاه ،از پدر خود
نصراله خان مشيرالدوله ) وزير وقت (
مجوز تاسيس مدرسه علوم سياسی را در
خواست کرد تا از اين طريق به معارف و
فرھنگ عاليه سياسی در ايران ،سر و
سامانی بدھد .پس از اعالم موافق از
سوی مظفرالدين شاه ،نصر اله خان
مشيرالدوله فرمانی مبنی برتاسيس
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 26ﺧـــﺮداد ﺑﻤﻨﺎﺳـــﺒﺖ
ﺻﺪو ﺑﻴﺴـﺖ و ﻫﺸـﺘﻤﻴﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮدﺗﻮﻟﺪدﻛﺘﺮﻣﺼﺪق«
مدرسه عالی علوم سياسی صادر کرد و
بودجه ای معادل ۴٠٠٠تومان برای
مخارج ساالنه اين مدرسه ،از محل تفاوت
عمل معدن فيروزه خراسان ،تعيين کرد.
حسن خان مشيرالدوله ) پير نيا ( نيز
بيدرنگ برنامه مدرسه را تنظيم وپس از
تعيين مکان مدرسه و معلمھای الزم،
آگھی پذيرش داوطلبان تحصيل در مدرسه
عالی علوم سياسی را منتشر کرد .
سر انجام ،مدرسه عالی علوم سياسی در
بعداز ظھر عيد  ١۵شعبان سال )١٣١٧ه،
ق( مصادف با ١٢٧٧-١٢٧٨/٩/ ٢٨
)ش( ودر محل خيابان اديب تھران،
روبروی منزل ارباب جمشيد ودر يکی از
خانه ھای نصراله خان سپھساالری که
بعداٌ به تملک عيسی ليقوانی درآمد،
تشکيل شد  .در مراسم افتتاحيه ،حسن
پيرنيا بر اساس جزوه ای که از مقدمه
حقوق بين الملل تھيه کرده بود ،شرحی
مفصل درباره حقوق و جنس وفصل آن
برای حضار بيان کرد «.
»حسن پيرنيا در كنار مديريت اين مدرسه
به تدريس دروسي در رشته حقوق و
سياسي پرداخت .بعدھا با اين كه به
دليلمشغلهھاي مملكتي ناچار از
كنارهگيري رسمي از مدرسه علوم سياسي
شد ،اما ھمواره به امور تحصيلي و
رفاھي دانشجويان اين مدرسه توجه و
عالقه داشت و فارغ التحصيالن آن را
فرزندان خود به شمار ميآورد«.
».پيرنيا مشير الملک ،در سال  ،١٢٨١به
وزير مختاری روسيه انتخاب شد .در
بيست و ھشت سالگی ،با دختر ميرزا
احمد خان عالءالدوله )از اعضای درجه
اول دربار مظفر الدين شاه( ازدواج کرد«.
»نقش مھم اعتراضی پيرنيا در مورد قرار
داد  ١٩٠٧روس و انگليس در خدشه دار
کردن استقالل و حق حاکميت ايران در
خور توجه است .دولت ايران به وسيله
وزارت خارجه و مشيرالدوله )حسن
پيرنيا( که در آن زمان سفير ايران در
دربار روسيه بود به اين معاھده اعتراض
کرد.
مجلس شورای ملی عدم رسميت اين
معاھده را که برخالف حق و عدالت و
استقالل ايران بود اعالم نمود ولی کسی
به اين اعتراضات جوابی نداد و خشم و
غضب و ھيجانی که در ميان ملت ايران از
انعقاد قرارداد  ١٩٠٧توليد شده بود ،و
در تمام جھان انعکاس پيدا کرده بود،
زمام داران لندن و روسيه را بر آن داشت
که متفقا ً اعالم بدارند که معاھده کمترين
لطمه ای به استقالل و حق حاکميت ايران
وارد نمی آورد و فقط دولت روس و
انگليس برای حسن تفاھم در سياست ،اين
معاھده را منعقد نموده اند« .
»پيرنيا پس از قتل اتابک اعظم ،در کابينه
مشير السلطنه به وزارت عدليه رسيد .او
ابتدا مشيرالملک لقب داشت و بعد از فوت
پدر در ) ١٣٢۵قمری( ملقب به
مشيرالدوله شد .در زمان مشروطه
نظامنامه مجلس يا قانون اساسی
مشروطه را تدوين کرد .وی بعداز فتح
تھران و تشکيل دولت جديد ،مجدداً به
وزارت عدليه انتخاب شد و از آن پس در
کابينهھای متوالی ،بارھا وزير شد.
حسن پيرنيا ،در سال  ،١٢٩٣به نخست
وزيری رسيد و بعدھا نيز چند دوره به
اين سمت انتخاب شد در اسفند ماه سال
 ١٢٩٣شمسی برای اولين بار با رأی
تمايل مجلس شورا به سمت رئيس
الوزراء انتخاب گرديد.
مھم ترين کار مشيرالدوله در اولين دوره
نخست وزيری مذاکره با دولتين روسيه و
انگلستان برای تخليه ايران از قوای
اشغالی آن ھا و لغو اختيارات فوق العاده
مسيو مرنار بلژيکی رئيس کل گمرک
ايران بود.
انگليسيھابه واسطه سرسختی مشيرالدوله
در تخليه ايران از قوای انگليس نسبت به
او نظر مساعدی نداشتند و در مجلس ھم،
با اينکه به اتفاق آراء به نخست وزيری

مشيرالدوله اظھار تمايل کرده بودند ،از
آغاز دومين ماه زمامداری تحريکاتی عليه
او آغاز گرديده که به استعفای
مشيرالدوله از رياست دولت انجاميد.
مدت زمامداری مشيرالدوله در اولين
دوره نخست وزيری او پنجاه روز بود.
اتفاقاتی نظير قيام شيخ محمد خيابانی و
حوادث آذربايجان و ابتدای نھضت جنگل
و ظھور رضا خان پھلوی ،برای به دست
گيری قدرت ،از جمله رويدادھای
نوبتھای ديگر نخست وزيری اوست.
حسن پيرنيا ،در دورهھای دوم و سوم و
چھارم و پنجم و ششم ،نماينده مردم
تھران در مجلس شورای ملی بود .چھار
بار نخستوزير و بيست و چھار بار به
مقام وزارت رسيد«.
کوشش مشيرالدوله در پيشبرد توسعه و
گسترش نھادی ھای مدنی و ھمچنين در
زمينه امورقضايی کشور ،پس از
مشروطيت که بسياری از قوانين را تھيه
کرد ،فراموش نشدنی است .وی سازمان
دادگستری را پی ريزی کرد و عالوه بر
تشکيل ديوان کشور و دادسراھا ،دو
قانون اصول محاکمات حقوقی و اصول
محاکمات جزايی را به تصويب رساند.
»پيرنيا دراواخرعمر و براي گذراندن
دوران بازنشستگي ،به تحقيق و تأليف
كتابھاي تاريخي پرداخت .او سه جلد از
دورة كتابتاريخ ايران باستان را كه از
منابع و مراجع علمي تاريخ ايران به
شمار ميآيد به رشتة تحرير در آورد و در
حال نگارشجلد چھارم اين كتاب بود كه
عمرپربار او كفاف نداد .ھدف مشيرالدوله
از نوشتن اين تاريخ ،ارج گذاري و نشان
دادنپيشينه وعمق وغناي تاريخي تمدن
وفرھنگ ايراني در زماني بود كه
مزدوران منفور بيگانه ،سعي در كتمان
ومخدوشسازي چھرة روشن آن داشتند.
حسن پيرنيا ،پس از  ۶٣سال زندگي
سرشار ازفعاليتھاي فرھنگي ،علمي،
سياسي و اجتماعي كه بسياري از
صفحاتتاريخ صدة اخير را پر كرد ،در
پنجشنبه بيست و يكم )به قولي بيست و
نھم( آبان ماه ) ١٣١۴ش( بر اثر سكتة
قلبي ،درمنزل شخصي خود واقع در
خيابان منوچھري تھران ،ديده از جھان
فرو بست) .پدر او نيز در ھمين سن و از
ھمينعارضه درگذشت (.پيكرش در
آرامگاه خانوادگي پيرنيا ،در آستانة
امامزاده صالح )س( تجريش تھران ،به
خاك سپرده شد«.
 نگاه کنيد به: ١کتاب محمد ابراھيم باستانی پاريزی
»محيط سياسی و زندگی مشيرالدوله -
چاپ دوم ،جيبی ١٣۴١
 - ٢تاريخ بيداری ايرانيان  -نويسنده:
ناظم االسالم كرماني -به اھتمام شادروان
علی اکبر سعيدی سيرجانی – انتشارات
بنياد فرھنگ ايران ١٣۴٩ -
 - ٣شرح زندگانی من  -عبدﷲ مستوفی
)تاريخ اجتماعی و اداری دور ٔه قاجاريه(
–  ٣جلد  -انتشارات زوار ١٣٧٧ -
 - ۴خاطرات و خطرات مھديقلی ھدايت
)مخبرالسلطنه(– کتابفروشی زوار – چاپ
چھارم – ١٣۶٣
 - ۵منبع :حقوق دانان -
http://iranianlawyers.com/spip.
php?article76
 – ۶منبع :سايت کاردانان
 -٧بھار ،ملكالشعرا ،تاريخ مختصر
احزاب سياسي؛ انقراض قاجاريه ،چاپ
رنگين ،تھران١٣٢٣. ،
 -٢٠مصدق و مسائل حقوق و سياست
– گردآوری :ايرج افشار – انتشارات
سخن –  - ١٣٨٢ص ١٩٧
- ٢١شرح زندگانی من  -عبدﷲ مستوفی
)تاريخ اجتماعی و اداری دور ٔه قاجاريه(
انتشارات زوار– –-١٣٧٧جلد  -٣ص
٢۵۴
 -٢٢رنجھای سياسی دکتر مصدق –
يادداشتھای جليل بزرگمھر به کوشش
عبدﷲ برھان  - -نشر ثالث – - ١٣٧٧
ص (٣۴
) -٢٣ھمانجا  -ص ٣۵
 - ٢۴از خاطرات محمد حسين استخر
) مدير روز نامه استخر ( به نقل از
»خاطرات سياسی رجال ايران« به اھتمام
علی جانزاده – چاپ اول :شھريور
 –١٣٧١ص (٩۶

ادامه دارد

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺘﺒﺪاد
ﺑﻌــﺪ از اﻧﻘــﻼب  57ﭼــﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ؟ )(6
برای اينکه بھتر لمس کنيم که جھان
واقعی محصول جھان ذھنی ما است ،يک
لحظه تصور نمائيد ذھن ما خالی از ھمه
چيز است .در آن لحظه ما قادر به ھيچ
عمل و عکس العملی نيستيم چون ذھن ما
خالی است .پس تمام عملکردھای ما از
قلمرو ذھن ما خارج ميشوند باور ما،
شعار ما ،گفتار ما ،و اميد ما ھمه و ھمه
از ذھن ما نشئات می گيرد.
حال چگونه جھان واقعی ما و عمل کرده
ھای ما از جھان ذھنی ما ناشی ميشوند.
برای درک بھتر ،مثالی می آوريم .ما قصد
انجام کاری داريم که می خواھيم آن کار
به تحقق پيوندد .در اينصورت ما در ذھن
خود تصويری از آن کار ايجاد می نمائيم
و در خودمان آنرا باز توليد می کنيم،
شکل می دھيم تا آن چيزی که می خواھيم
بدان برسيم برايمان ملموس باشد .زيرا
قبل از آنکه آنرا در عالم واقع بسازيم در
ذھن خود مرتبا ً رسم می کنيم ،درست مثل
طراحی که می خواھد شھری ،محله ای يا
خانه ای را طراحی کند .طراح قبل از
اينکه آن شھر يا محله و خانه را بسازد
اول طرحش را در ذھن خود شکل می دھد
و آنرا تجسم می کند .ھمان زمان طول و
عرض و ارتفاع را محاسبه می کند و در
نھايت حجم کار را در ذھنش جاسازی می
کند تا آنرا به اجرا در آورد .تصور ذھنی
طراح زمانی به عينيت می پيوندد که طرح
در ذھنش کامالً شکل گرفته باشد .در اين
مرحله ذھن به کاغذ يا کامپيوتر سپرده
ميشود و عينی ميشود و به اجرا گذاشته
ميشود تا بصورت چيزی قابل لمس ھويت
پيدا کند .پس طراح اول در جھان ذھنی
خود طرح را متصور می کند و برای به
عينت در آوردن و پياده کردنش آنرا می
سازد تا به جھان واقعی مبدل نمايد.
بدين ترتيب روشن ميشود عمل ھر فردی
در جھان واقعی بايد از جھان ذھنی او
نشئات گرفته باشد .دقيقا ً از ھمين رو
است که در تمامی نوشته ھای اخيرم سعی
می کنم بگويم استبداد در ذھنيت بخش
وسيعی از تحصيل کرده ھا و نخبگان
ايرانی نھفته است و به آن زمانی عينيت
می بخشند که توان آنرا داشته باشند .به
ھمين دليل معتقدم بازگشت استبداد جبری
نيست بلکه قدرت طلبان ذھنيت پياده
کردن آنرا در خود دارند .جانشينی استبداد
مذھبی با استبداد سلطنتی از آن رو ميسر
شد که ذھنيت بخش وسيعی از نخبگان و
تحصيل کرده ھای ما ذھنيتی نه حق مدار
که منفعت گرا و فدرت مدار بوده است و
عملکرد چنين ذھنيتی ھمواره مصلحت
گرايانه است .ذھنيت مصلحت گرا توانائی
و حقوق مردم را نفی می کند چون از
انديشه آزادی غافل است و در عالم
سياست منجر به بازسازی استبداد بعد از
ھر جنبش آزاديخواھانه مردم ايران
ميشود .باز سازی استبداد بعد از انقالب
مشروطيت ،باز سازی استبداد بعد از ملی
شدن نفت و کودتا بر عليه دولت ملی
مصدق و به دنبال آن بازسازی استبداد
بعد از انقالب شکوھمند بھمن  ١٣۵٧از
ھمين ذھنيت پيروی کرده است .و
متاسفانه بايد گفت که ھنوز بر غالب
تحصيل کرده ھا و نيروھای سياسی ايران
ھمين ذھنيت حاکم است و آنان مصلحت را
بجای حقيقت به جنبش مردم تحميل می
نمايند تا ممکن را ناممکن و ناممکن را
ممکن جلوه دھند.
فردی که انديشه راھنمايش حق و آزادی
ذاتی برای ھمه انسانھا باشد نمی تواند
چنين عملکردی از خود نشان دھد .يک
آزاد انديش پيوسته بدنبال رسيدن به حق
است و می خواھد حق را بجای واقعيت
بنشاند تا مردم به حقوق انسانی و ملی
پس نيروھای محرکه
خود برسند.
اجتماعی و سياسيون جوان اگر مايلند
استبداد تکرار نشود و جھان واقعی شان
تحول پيدا کند ،سرسختانه بکوشند تا

جھان ذھنی خود را بر اساس آزادی و
حقوق ذاتی و ملی انسانھا استوار سازند.
در غير اينصورت الجرم بعد از ھر جنبش
مردمی ،ديکتاتوری و استبداد فراگير
بازسازی ميشود و در جھان واقعی ھيچ
تغييری بوجود نخواھد آمد .بطور مشخص
حاکميت مردم بر سرنوشت خويش حق
مسلم مردم است .اگر اين حق ضايع شود
استبداد بر مردم حاکم ميشود .دقيق تر
بگويم نفی حقوق مردم در تمامی امور از
جمله حاکميت آنان بر سرنوشت شان به
معنای ظھور بی چون و چرای ديکتاتوری
و استبداد است.
حال گفتار فوق را می بريم در بوته
آزمايش تا تاريخ را عمالً بررسی کنيم و
مشاھده کنيم که استبداد می توانست
برنگردد اگرنخبگان و رھبران سياسی،
دفاع از حقوق مردم را در صدر کار خود
قرار می دادند.
در نوشته ھای قبل گفته شد اولين ستون
پايه استبداد يعنی دادگاھھای انقالب و
بدنبال آن دادسراھای انقالب به پيشنھاد
آقای ابراھيم يزدی تشکيل شد .به محض
تشکيل دادگاھھای انقالب توسط دولت
موقت اين دادگاھھا از دست دولت خارج
شدند و بدست آخوندھا افتادند .آقای يزدی
که از اين ماجرا درس نگرفته بود،
تشکيل دومين ستون پايه استبداد يعنی
سپاه را به آقای خمينی پيشنھاد می کند و
سپاه پاسداران با پيشنھاد آقای دکتر
ابراھيم يزدی و بفرمان خمينی تاسيس
ميشود .آقای يزدی که قصد داشت با
فتوکپی از انقالبات الجزاير و کوبا برای
پيش برد مقاصدش گارد ملی تشکيل دھد
از اين واقعيت غافل بود که ديگرانی ھم
ھستند که حکومت کردن بر مردم را ھدف
خود قرار داده اند .آنان ياران خمينی
بودند که به سفارش خمينی حزب
جمھوری اسالمی را بنا نھادند تا آن را
جايگزين حزب رستاخيز شاه کنند " ...ما
حزب جمھوری اسالمی را با مشورت با
شخص جنابعالی .....تاسيس کرديم....
فکر می کنيم يک حزب اسالمی قوی برای
تداوم انقالب و حکومت اسالمی ضرورت
دارد و جنابعالی ھم روزھای اول در
تھران و قم مکرراً تائيد فرموديد" ).(١
خمينی و يارانش چون بدنبال منافع فردی
و گروھی خود و بقدرت رسيدن بودند
سپاه را بعنوان بازوی مسلح خود احتياج
داشتند.
رفيق دوست در مصاحبه با ايسنا می گويد
" يک روز تصميم گرفتم مراكز فعال ديگر
را به ھر نحو ممكن در سپاه ادغام كنم.
پاييز  ۵٨از ابوشريف و شھيد منتظری و
شھيد محمد بروجردی از سوی سازمان
مجاھدين انقالب اسالمی را دعوت كردم و
درب اتاقی كه در آن جا جمع شده بوديم را
قفل كردم .يك كلت كمری  ۴۵داشتم آن را
روی ميز گذاشتم و گفتم افرادی كه از ھر
 ۴گروه موجود می شناسم ،ھمه يك ھدف
را تعقيب می كنند كه ايجاد نيرويی برای
حفاظت از انقالب است .شما
مبنای قانونی نداريد .حكم ما از سوی
امام )ره( است كه ما را مجاز به فعاليت
زير نظر دولت موقت كرده است .انتقاد
عمده آن ھا به سپاه نظارت دولت موقت
بر آن بود كه گفتم در ھر صورت اين حكم
امام است .گفتم اگر در اين جلسه نتوانيم
به نتيجه ای برسيم ،اول شما  ٣نفر را
می كشم ،بعد خودم را و ھمه را راحت می
كنم .خوشبختانه در آن جلسه به
اين نتيجه رسيدند كه حرف منطقی است
و بھتر است بنشينيم و با ھم مذاكره ای
برای ادغام انجام دھيم .قرار شد از ھر
كدام از اين مراكز  ٣نفر انتخاب شوند اين
 ١٢نفر بنشينند و بحث ادغام را پيگيری
كنند .از ھر كدام از گروه ھا افرادی آمدند.
قرار شد در محل پادگان جمشيديه كه
دست ابوشريف بود مرتب جلساتی تشكيل
شود .پس از تشكيل  ٢يا
٣جلسه موضوع را به دوستانمان در
شورای انقالب مطرح كردم .آقای بھشتی،
خامنه ای  ،ھاشمی و  ...جمع بودند .اين
كار بسيار مورد استقبال قرار گرفت .آقای
ھاشمی مامور شد به فعاليت ھای ما
نظارت داشته باشد و بعضا ھم در جلسات
ما شركت می كرد و اين جلسات شايد -٢
 ٣ماه طول كشيد" ).(٢
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اگر سير تحوالت در عرصه سياسی کشور
را از ابتدای روی کار آمدن جمھوری
اسالمی مورد بررسی قراردھيم ،متوجه
خواھيم شد که فقط بخش کوچکی از
سياسيون که ھوادار استقالل و آزادی
بودند برای استقرار حاکميت ملت تالش
می نمودند .اما غالب سياسيون و تحصيل
کرده ھا بدنبال تشکيل يک قوای مسلح
بودند تا از آن طريق بتوانند قدرت سياسی
را تصرف نمايند .گفتاری چون جمع آوری
اسلحه ھائی که در دست مردم بوده است
و يا احتمال بروز کودتا و نيز سقوط
کالنتری ھا و حفظ امنيت شھرھا و اين
قبيل ادعاھا ،اگر ھم در ابتدا با نيت خير
بوده ،برای آنھايی که در ضميرشان و
ھدف نھائی شان که ھمانا تصرف قدرت
سياسی و بازسازی استبداد "صالح"
بوده ،بتدريج با تغيير کلی در ساختار آن،
بسوی اين ھدف به پيش رفته اند .ھدف
خمينی و حزب جمھوری اسالمی به
سرگردگی بھشتی ،خامنه ای ،رفسنجانی،
موسوی اردبيلی و ديگر ھمدستانشان
چون سازمان مجاھدين انقالب اسالمی ،از
به انحصار در آوردن سپاه پاسداران
انقالب اسالمی روشن است .آنان برای
تحکيم قدرت خود و حاکميت بر مردم و
خلع سالح و سرکوب دائمی آنان و
نيروھای آگاه جامعه و تاراندن مخالفين به
سپاه پاسداران احتياج داشتند و تنھا و
تنھا با اين ھدف چنين سازمان مخوفی را
تشکيل دادند .سپاھی که قادر باشد برای
حفظ خود به ھر جنايتی دست بزند تا
جائی که خمينی ھم به او تجويز کودتا
کرده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ايلنا :علی
الريجانی عصر روز  ٢٣اريبھشت ٨٩
خطاب به مسئولين سپاه پاسداران قرارگاه
خاتم االانبياء می گويد:
" چندي پيش افرادي گفتند سپاه عالوه بر
قوه دفاعي و فرھنگي در اقتصاد نيز
حضور پيدا كرده و اين نوعي بلوكه كردن
است و من ھمانجا به ياد سخن امام
خميني افتادم كه ھنگامي كه برخي به
ايشان گفتند سپاه به دنبال كودتا است،
گفتند اگر سپاه كودتا كند خوب است"
).(٣
اخيراً آقای کروبی در نامه ای به آيت اله
موسوی اردبيلی که خود يکی از پايوران
و تالشگران اصلی ھمين نظام بوده است
و " در کنار بنيانگذار آن و نقش مھمتان
در استقرار نظام بهعنوان يکی از اعضای
شورای انقالب ،اولين دادستان کل کشور،
رياست قوه قضائيه و ديوان عالی کشور
پس از شھيد بھشتی و حضور در جايگاه
امامت جمعه تھران برای سالھای
متمادی .(۴) " ....از چکمه پوشان يعنی
از ھمان تروريستھا و قاچاقچيان سپاه
حرف می زند.
می نويسد " :متاسفانه نمايندگان مجلس
شورای اسالمی که به تعبير حضرت امام
)ره( میبايست در راس امور بوده و از
انحراف کشور از مسيری که قانون
اساسی ترسيم نموده جلوگيری نمايند،
باتوجه به سازوکارھايی که در جھت
فرمايشی شدن انتخابات توسط شورای
نگھبان اعمال شده است ،به جز گروه
اندکی از نمايندگان اصالحطلب و
اصولگرای منصف که با درک واقعی از
شرايط جامعه دلسوزانه نظرات خود را
ابراز مینمايند ،بهعنوان وکيل الدوله و
نماينده نھادھای امنيتی و نظامی و
پيادهنظام چکمهپوشان در ايجاد اين فضا،
خود نقش موثری را ايفا مینمايند" ).(۵
آقای کروبی ،اوالً در طول عمر مجلس
شورای اسالمی بجز تعداد اندکی نماينده
مجلس ،ھمواره نمايندگان مجلس تابع
حکومت زور و حکم حکومتی بوده اند.
فراموش نکنيد قبول حکم حکومتی خود
را در مورد طرح اصالح قانون مطبوعات
وقتيکه شما رئيس دوره ششم مجلس
بوديد .شما در مجلس ششم پس از جلسه
غير علنی مجلس و خواندن نامه
خامنهای ،طرح را از دستور خارج کرديد
و پس از اعتراض برخی نمايندگان در
جلسه علنی پيرامون اين اقدام نه تنھا به
توجيه نامه خامنهای پرداختيد بلکه
اعتراض نمايندگان را نيز مخالف قانون
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ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب  57ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﺑﻮدﻧﺪ؟ )(6
اساسی دانستيد " شما بعنوان رئيس
مجلس در پاسخ به اعتراض يکی از
نمايندگان مجلس گفتيد» :در اين مورد
آقاي ھادي زاده به خوبي ميداند که من
بحث مفصلي قبل از رسمي شدن جلسه
کردم و سير قضيه را بيان کردم .نامه اي
که براي ما آمده بود ،حکم حکومتي درآن
بود ،قرائت شد و ما بر اساس قانون
اساسي عمل کردهايم .قانون اساسي بر
واليت مطلقه تأکيد دارد و واليت مطلقه ھم
ھمين است «.کروبي خطاب به ھاديزاده
اضافه کرد» :اين شما ھستيد که بر اساس
وظيفه عمل نکرده و تذکر دادهايد" «.
) .(۶اين است آن ذھنيتی که منافع فردی
و گروھی خود را بجای حق می نشاند و
با مصلحت گرائی باعث تحکيم استبداد
ميشود.
علی مزروعی می نويسد :در مجلس ششم
دوباراز»حكم حكومتي« استفاده شد .يكبار
در ابتداي كار مجلس و ديگري در انتھاي
آن .بار اول براي جلوگيري از طرح
»اصالح قانون مطبوعات« و بار دوم
براي توجيه انتخابات فرمايشي مجلس
ھفتم ).(٧
دوما ً دليل باالرفتن قدرت بينائی شما در
ديدن اين چکمه پوشان بدان خاطراست که
اکنون شما را از دايره قدرت اخراج کرده
اند .شما و دوستانتان کجا بوديد وقتی
سپاه بفرمان خمينی در تدارک اشغال
سفارت آمريکا و گروگانگيری نقش
موثری داشت؟ .کجا بوديد وقتی سپاه به
ھمراه خمينی و خامنه ای و رفسنجانی و
بھشتی و ھمين موسوی اردبيلی برعليه
آقای بنی صدر اولين رئيس جمھور مدافع
حقوق مردم ايران کودتا کرد؟ شما و امثال
شما کجا بوديد وقتی سپاه به قتل و کشتار
نوجوانان و جوانان اين مرزوبوم در سال
 ۶٠و تابستان  ۶٧پرداخت؟ دانشجويان
را در سال  ٧٨بھنگام خواب سر بريد و
يا از طبقات فوقانی به زير انداخت .اين
سپاه ھمان سپاه پاسداران انقالبی است که
بمدت کوتاھی بعد از تولدش بويژه بعد از
سال  ۶٠به پشتيبانی شما ياران و
پيروان خط امام و بسياری از تحصيل
کرده ھای جاه طلب در تمامی امور
مملکتی مداخله کرد و ھر جنايتی خواست
مرتکب شد .شما به کدام جنايت اين
جانيان در حق مردم ايران اعتراض
کرديد؟
شما آخوندھا و دستياران غير معمم تان
سپاه را ھمچون دادگاھھای انقالب از
دست دولت موقت ربوديد و وسيله
سرکوب مخالفين و مردم کرديد تا جائی که
اين غده چرکين به تسخير ھمه جانبه
قدرت رسيده است و بقول آقای الريجانی،
امام راحل گفته است :اگر سپاه کودتا کند
خوبست .حاال ھمان چکمه پوشان سپاه،
بفرمان امام تان که به سر مبارکش قسم
می خوريد بر عليه تان کودتا کرده اند،
ناراحتی شما و امثال شما از چيست؟!
وظائف سپاه چيزی جز اين نبوده است که
تا بحال انجام داده است.

شوراي فرماندھي سپاه در اطالعيه ١۶
ارديبھشت  ١٣۵٨وظايف كلي سپاه را به
شرح زير اعالم كرد:
 -١كمك به اجراي امور انتظامي ،امنيتي
و كنترل ،تعقيب و دستگيري عناصر ضد
انقالب.
 -٢مبارزه ي مسلحانه عليه جريان ھاي
مسلحانه ي ضد انقالب.
 -٣دفاع در برابر حمالت و اشغالگري
ھاي عوامل يا قواي بيگانه در داخل
كشور.
 -۴ھمكاري و ھماھنگي مؤثر با نيروھاي
مسلح جمھوري اسالمي ايران مطابق آيين
نامه ھاي مربوطه.
 -۵تربيت و آموزش اخالقي ،ايدئولوژيكي
– سياسي و نظامي كادرھاي سپاه.
 -۶كمك در اجراي دستورات انقالب
اسالمي و دادگستري دولت جمھوي
اسالمي.
 -٧حمايت از نھضت ھاي رھايي بخش و
حق طلبانه مستضعفين جھاني تحت
نظارت رھبري انقالب.
 -٨مشورت و استفاده از نيروھاي انساني
و تخصصي سپاه به ھنگام بروز باليا و
حوادث غير مترقبه و كمك به پيشبرد
طرح ھاي عمراني دولت جمھوري
اسالمي ايران به منظور استفاده ھر چه
بيشتر از نيروي پاسداران ).(٨
در واقع وظائف عمده سپاه از ابتدا علی
الخصوص از زمانی که بدست شما
دستياران امام افتاد تسخير قدم به قدم
قدرت بوده است و برای رسيدن بدين
ھدف از حمايت ھمه جانبه عمامه دارانی
چون خمينی ،بھشتی ،خامنه ای،
رفسنجانی ،محمدخاتمی ،محمد محمدی
ری شھری ،محمدی گيالنی ،موسوی
اردبيلی ،موسوی تبريزی ،موسوی
خوئينی ھا ،مھدوی کنی ،ناطق نوری،
محمد يزدی ،امامی کاشانی ،مصباح
يزدی ،ابوالقاسم خزعلی و دستبوس
شھبانو فرح پھلوی احمد جنتی و تحصيل
کرده ھائی مثل اگبر گنجی ،محسن
سازگارا ،سعيد حجاريان ،محمد سالمتی،
بھزاد نبوی ،عباس عبدی ،محسن آرمين،
مصطفی تاج زاده ،فيض ﷲ عرب سرخی،
محسن مير دامادی ،عمادالدين باقی،
ابراھيم نبوی ،محسن مخملباف ،خسرو
قنبری ،مرتضی الويری ،محمد علی
رحيمی ،علی ربيعی ،عبدﷲ رمضان زاده،
محمد شريعتمداری ،تقی محمدی ،محمد
عطريانفر ،عليرضا علوی تبار ،حميد
رضا جالئی پور ،حسن شايانفر ،سعيد
پورعزيزی ،حسرو تھرانی و شمار
ديگری از پيروان خط امام برخوردار
بوده است .نامبردگان اکثراً آنانی ھستند
که فرزندان ايران زمين را در سالھای اول
انقالب مخصوصا ً سال  ۶٠دستگير،
بازجوئی ،شکنجه و کشتار کردند و يا
ناظر به اين جنايتھا ھمراه با سکوت
ناجوانمردانه بودند .اگرچه امروزبعضی
از آنھا در جبھه اپوزيسيون قرار دارند و
به خارج پناھنده و متاسفانه افرادی از
ھمين ھا به خدمت قدرتھای خارجی در
آمده ومجيز گو و دستيار اين قدرتھا گشته
اند .يا بر سر تصاحب گوشت قربانی
حقوق مردم و ملت ،در پوشش اصالح
طلبی در اعتراض به تماميت خواھی
رژيم ،به زندان و خانه نشينی محکوم
شده اند ،در آن دوران اينان اکثرا يا
سپاھی بودند يا در دستگاھھای امنيتی و

اطالعاتی به سرکوب مردم در شھرو
روستای ايران مشغول بوده اند و تا کنون
ھيچگونه بر خورد و نقدی به اعمال
گذشته خود در دھه  ۶٠نکرده اند .برخی
از آنان مثل عباس عبدی در کشتار
تابستان  ۶٧شرکت داشته اند " .عبدی
تنھا میگويد» :پس از تعيين رئيس جديد
برای قوه قضاييه در سال  ١٣۶٨و تغيير
دادستان كل از آنجا بيرون آمدم« .او
توضيحی نمیدھد که در دوران دادستانی
کل موسوی خوئينیھا قتلعام سال  ۶٧در
زندانھای کشور به وقوع پيوست و
رئيس او ھم به عنوان دادستان کل و ھم
به عنوان عضو شورای عالی قضايی يکی
از عوامل اصلی اين قتلعام است .آيا
عبدی به عنوان يکی از مسئوالن
دادستانی کل کشور میتواند دامان خود را
از اين قتلعام ھا پاک و مبرا جلوه دھد؟"
) .(٩اگر خواسته باشيم اصولگريان و
سرداران و فرماندھان سپاه و نيروھای
امنيتی چون مسعود ده نمکی ،برادران
الريجانی ،سيدعزت ﷲ ضرغامی دزفولی،
شمخانی اھل مالثانی ،سردار نقدی
کربالئی نسب ،يحيی صفوی ،محمدباقر
ذوالقدر ،محمدعلی جعفری و ديگر
جنايتکارانی که ھم اکنون در حين
تبھکاری ھستند را نام ببريم ليست
طوالنی ميشود و عالوه بر آن اکثر مردم
ايران آنان را بخوبی می شناسند.
سپاه با حمايت اصولگرايان واصالح
طلبان توانستند به اقدامات زير دست
بزنند:
سرکوب مستمر مبارزات و اعتراصات
اقشار مختلف شھروندان ايرانی ،تيغ
کشيدن و اسيد پاشيدن به صورت زنان و
دختران بعنوان بد حجابی و آرايش و
رنگ پاشی به صورت پسران به بھانه
داشتن موی بلند يا پوشيدن پيراھن آستين
کوتاه ،حمله به کتابفروشی ھا و سينماھا،
حمله به تجمعات و سخنرانيھا ،از ميدان
بدر کردن مخالفين و معترضين ،شرکت
در اشغال سفارت آمريکا .بازجوئی و
شکنجه زندانيان در زندانھای کشور .سپاه
به منظور تضعيف ھر چه بيشتر ارتش و
خنثی کردن آن و اعمال سلطه ھرچه
بيشتر خود بر قوای نظامی ،اقتصادی،
سياسی و فرھنگی جنگ را ادامه داد و با
ادامه جنگ فرماندھان سپاه می خواستند
سپاه را مبدل به نيروی نظامی برتری کنند
تا در اداره دولت ،بخشی از تصميم گيرنده
ھا باشند و زمانی چون امروز بر
سرنوشت کشور حاکم شوند.
آنان می دانستند با ادامه جنگ به پشتبانی
خمينی و ديگر پيروانش می توانند ھر
صدای مخالف و اعتراضی را در گلو خفه
کنند .سپاه با حمايت خمينی و ديگر
پايوران جمھوری اسالمی به اقسام
مختلف ،نسلی از جوانان و نوجوانان
ايران را نابود کردند و آنان را فدای اميال
جنايتکارانه خود نمودند تا بتوانند قدرت
خود را ثبيت کنند " .در طول جنگ ،حدود
يک ميليون نفر از جوانان اين کشور را
به کشتن دادند .پيش از سه ميليون نفر از
آنان را مجروح و معلول ،وارد شھرھای
خود کردند .در طول  ٨سال جنگ ،فرصت
رشد را از نسلی گرفتند و به قول خود،
حدود يک ھزار ميليارد دالر خسارت به
اين کشور وارد آوردند" ).(١٠
اقدامات ديگر سپاه عبارتند از :شرکت
سپاه در بستن دانشگاه ھا و ياری رساندن
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به ستاد خائن انقالب فرھنگی به اذن
خمينی و دستيارانش .سرکوب مردم
معترض در تمامی مناطق ايران از جمله
کردستان قبل از کشتار سال  ١٣۶٠و
کودتا بر عليه آقای ابوالحسن بنی صدر.
شرکت سپاه پاسداران در دستگيری،
بازجوئی و شکنجه کردن ايرانيان و
کشتار چھارھزار نفر بين سال  ۶٠تا ۶٢
 .شرکت سپاه پاسداران در کشتار حداقل
) ٣٨٠٠بنا به قول آقای منتظری ( نفر
زندانی بی گناه که اکثراً پايان دوران
زندانی خود را سپری می کردند عالوه بر
تائيد آيت ﷲ منتظری که اين کشتاربه
فرمان شخص خمينی در شھريور سال۶٧
صورت گرفته است) .(١١در تاريخ ٢۵
ارديبھشت  ١٣٨٩بدنبال اعدام فرزاد
کمانگر ،شيرين علم ھولی ،فرھاد وکيلی،
مھدی اسالميان و علی حيدريان ،و
محکوم کردن اين کشتار توسط آقای مير
حسين موسوی ،دادستان تھران ،جعفری
دولت آبادی البته اکنون برای مات کردن
رقيب در توضيحی می گويد " :در
سالھائی که اعدام ھائی براساس حکم
حضرت امام )ره( عليه منافقين صورت
گرفت ،ايشان نخست وزير بود .اگر چنين
ادعائی دارد ،چگونه در آن دوران خدمت
کرد؟" جعفری دولت آبادی در جای ديگر
اضافه می کند " وی ) مير حسين
موسوی( در سال  ١٣۶٧در جريان احکام
حکومتی حضرت امام در مورد منافقين
بوده و به خوبی می داند.(١٢) ".....
شرکت سپاه پاسداران در سرکوب دائمی
اقوام ،دانشجويان ،معلمان ،زنان،
کارگران و ديگر اقشار معترض مردم.
شرکت سپاه پاسداران در کشتار
دانشجويان در سال  ١٣٧٨و سال
.١٣٨٢
" دخالت نيروھای سپاه در مراکز مختلف
اعم از :صدا و سيما و وزارت ارشاد و
وزارت کشور و واواک و وزارت امور
خارجه و وزارت آموزش عالی و وزارت
اطالعات و فن آوری و وزارت آموزش و
پرورش و وزارت راه و ترابری و بنياد
مستضعفان و ستاد بنياد امام و رھبری و
ستاد امر به معروف و نھی از منکر و
ستاد ائمه جمعه و جماعت و ستاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز و سازمان فرھنگ و
ارتباطات و سازمان تبليغات اسالمی و
سازمان تربيت بدنی و اکثر فدراسيون ھا
و تيم ھای ورزشی و سازمان اوقاف و
حج وزيارت و سازمان گمرکات سراسر
کشور و راھنمايی و رانندگی کل کشور و
قوه قضائيه ) در کار دادگاھھای انقالب از
اول و در کار بقيه دستگاه قضائی
بخصوص از زمان حکومت خاتمی بدين
سو ( الزم به ذکر است که اين نيروھا
قبل از اينکه وارد اين مراکز شوند در
ادارات و يا سازمانھا و شرکتھايی مشغول
به کار بوده اند و بعد از شرکت در جنگ
و حتی در ھمان زمان جنگ با اين مراکز
در ارتباط بوده اند و بعد از جنگ نيز
برخی از اين نيروھا به سازمانھا و محل
ھای خود برگشته اند و در محلھای کار
خود ،به پست ھا و مقاماتی جديد رسيده
اند و دامنه نفوذ و تسلط خود را گسترش
داده اند " ) .(١٣بايد توجه داشت سپاه با
ھمکاری خمينی ،خامنه ای ،بھشتی،
رفسنجانی و شرکاء در سال  ۶٠بر عليه
بنی صدر کودتا کرد تا بتواند عالوه بر
تصاحب جھاد سازندگی ،بردادگاھھای

انقالب بعنوان وسيله اعدام و زندان
افکندن مخالفين و معترضين و قشرآگاه
جامعه وسيله دست زور پرستان فرقه
روحانيت و اعوان و انصارشان شده تا بر
جامعه کامالً مسلط شوند و با اتکاء به
بنياد مستضعفين امپراطوری مالی خود را
ساخت و دولتی در دولت ،با در آمدی
مستقل ايجاد نمود که به احدی حساب پس
نمی دھد .و امروز مبدل به چکمه پوشانی
شدند که به ياری رھبر معظم کودتا
برايران و ايرانيان حکمرانی می کنند .در
واقع طرح سازمان مجاھدين انقالب
اسالمی که بھشتی آنرا به شورای انقالب
برده بود به مرور زمان پياده شد" .
بنابراين ،طرح نھادھای انقالبی ،سپاه و
کميته ھا و دادگاه انقالب ،يک کميته
تشکيل می دادند و به سرکوب ضد انقالب
می پرداختند .در اين طرح ارتش بطور
تدريجی بی محل ميشد و عناصر کار آمد
در سپاه جذب می گرديدند و ارتش مکتبی
بدينسان پديدار ميشد" ) .(١۴و به مرور
بر قدرت نظامی -اقتصادی و سياسی
چنگ می اندازد تا بتواند تمام ثروت
کشور ايران را از آن خود سازد.
اين ستون پايه مخوف تروريستی را
بخشی از تحصيل کرده ھا و نخبگان
قدرتمدار و مصلحت گرای وطنی مان بنا
نھادند .به اين جمع جز عوامل باز ساز
استبداد و معتادين قدرت ،چه لقبی ميشود
داد که شايسته آنان باشد؟ .باز ھم در
باره آنان و ديگر گروه ھای سياسی
خواھم نوشت.
سر افراز و پيروز باشيد
Fa_rastgou@yahoo.com
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7340
 - ٩متولدين دوم خرداد ،گفتار سوم ،ايرج
مصداقی ،نقل از سايت ديدگاه
 - ١٠جريان تحول سپاه پاسداران به
حزب سياسی مسلح ،تحليلی ازنشريه
انقالب اسالمی از شماره ۶٩٨-۶٩٣
 - ١١خاطرات آيت ﷲ منتظری ص
 ،٣٠٢انتشارات انقالب اسالمی
http://enghelabe
١٢
-eslami.com/akhbareroz_1/KH-7-20100515.htm
 - ١٣جريان تحول سپاه پاسداران به
حزب سياسی مسلح ،تحليلی ازنشريه
انقالب اسالمی از شماره ۶٩٨-۶٩٣
 - ١۴کتاب خيانت به اميد ،ابوالحسن بنی
صدر ص ۴٣

