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ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر

ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد دل ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ
ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﺮاﻣﻲ و رﻧﺞ ﻛﺸﻴﺪه ام.
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ داﻧﻢ ﭘﻴﺎم ﻫﺎي زﻳﺎدي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ دارﻳﺪ و ﺷﺎﻳﺪ از ﺣﻮﺻﻠﻪ
ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻲ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺳﺮاغ ﺳﻮاﻟﻢ ﻣﻲ روم:
اول از ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﻗﺒﻠﻲ ام در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ  751اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.
درﺑﺎره آن و ﺳﻮاﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام و اﻧﺸﺎءاﷲ ﺳﺮ
ﻓﺮﺻﺖ دوﺑﺎره آن ﻣﻮﺿﻮع را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  31ﺧﺮداد ،ﺳﺎﻟﮕﺮد دﻛﺘﺮ ﭼﻤﺮان ،ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ :اوﻻ
دﻛﺘﺮﭼﻤﺮان در درﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺎل  59و  60ﻧﻘﺶ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮي
ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺳﺲ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻳﻜﻲ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺒﺎرز در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻮﺳﺲ ﻧﻬﻀﺖ
آزادي اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ او در زﻣﺎن ﺧﻮدش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ .آﻳﺎ ﺗﻘﺎرن ﺷﻬﺎدت
او ﺑﺎ ﻛﻮدﺗﺎ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺖ؟
 - 1ﭼﺮا آﻗﺎي اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻳﺪ؟
 - 2ﭼﺮا در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ دﺳﺖ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ را ﺑﻮﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﻤﺎ
آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دوروﻳﻲ و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي و وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎ او دﭼﺎر ﺗﻨﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدﻳﺪ؟

New
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ﺷﻤﺎره  757از 8ﺗﺎ  21ﺷﻬﺮﻳﻮر 1389

ﻣﺤﺒﻮﺑﻬﺎ و ﻣﻐﻀﻮﺑﻬﺎ؟
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ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ در اﯾﺮان اﻣﺮوز :ص ۴

ﺑﺎ ﻳﺎد ﺑﻴﺪارﻫﻮﺷﻨﮓ ﺳﺎﻋﺪﻟﻮ

 Wﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ – ﻣﺸﮑﻞ رﺣﯿﻢ ﻣﺸﺎﺋﯽ – اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺰﻧﺪه
– رﻫﻨﻤﻮد ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎران ﺧﻮد و :...ص ۵
Wﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ و دﺳﺖ آوﯾﺰﻫﺎ؟  -ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد! – ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ؟ ص ۶

Wﻫﻨﻮز ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﮐﺘﺒﺮﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ »اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ« از آﻧﻬﺎ
دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ :ص ۷
۵ Wوﻇﯿﻔﻪ ﻣﻘﺪم واواک در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر :ص ۸
 ۱۲ Wﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرت ﺑﺤﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ – رﮐﻮد و ﺑﯿﮑﺎری  :ص ۹
Wﻫﺎری ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ رژﯾﻢ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ :زﯾﺮﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و اﻋﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ص ۱۶
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﺑﻬﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ ﺳﺮان رژﻳﻢ ﻣﻐﻀﻮب ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻗﻠﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﺮ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي و
وﻳﺮاﻧﮕﺮي ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﻨﺪ .در ﻓﺼﻞ اول ،ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ در ﺑﺎره ﻣﺤﺒﻮﺑﻬﺎ و ﻣﻐﻀﻮﺑﻬﺎ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ذﻫﻨﻴﺖ ﻣﺮدم و ﻧﻴﺰ
ﮔﻮﻳﺎي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻐﻀﻮﺑﺎن در اداره ﻛﺸﻮر و ﭘﺮﻛﺮدن ﺧﻼء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ زور وﻳﺮاﻧﮕﺮ اﺳﺖ.
در ﻓﺼﻞ دوم ،ﺧﺒﺮﻫﺎﺋﻲ را ﮔﺮد آورده اﻳﻢ اﻏﻠﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد در اﻳﺮان و ﮔﻮﻳﺎي درون ﺑﻬﻢ رﻳﺨﺘﻪ رژﻳﻢ و راﺑﻄﻪ اش ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻲ.
در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،ﮔﺰارﺷﻬﺎﺋﻲ را ﮔﺮد آورده اﻳﻢ در ﺑﺎره ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻦ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ در ﻋﺮاق ،ﺑﻬﻨﮕﺎم
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻮش )ﭘﺴﺮ( و ﻗﻮل ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮده
اﺳﺖ .از ﭘﻲ آﻣﺪﻫﺎي ﺟﻨﮓ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻳﻜﻲ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر ﺟﻨﮕﻲ ﺷﺪن ﺑﻮش و ﻫﻤﻜﺎران او و ﺑﻠﺮ و ﻫﻤﻜﺎران او و ﻣﺘﻔﻘﺎن آﻧﻬﺎ در ﻗﺸﻮن
ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﺮاق اﺳﺖ.
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ﻓﺮﻳﺪ راﺳﺘﮕﻮ

ﻛﺸﺘﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1367و راز ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮔﺮاﺋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن
اﻋﺪام واﺑﺴﺘﮕﺎن رژﻳﻢ اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺎﻫﻲ ،دﺳﺘﮕﻴﺮي و ﺷﻜﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎ ،ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻓﻠﻪ اي ﻧﺸﺮﻳﺎت و
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺴﺘﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺳﺮﻛﻮب زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻳﺎ روﺳﺮي ﻳﺎ ﺗﻮﺳﺮي ،اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﻳﻜﺎ،
ﺳﺮﻛﻮب و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﻗﻮام اﻳﺮاﻧﻲ ،اداﻣﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق ،ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر اوﻟﻴﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم اﻳﺮان و...
ﺗﻤﺎﻣﺎً ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺳﺎل  63– 60و ﺳﭙﺲ ﻗﺘﻞ و ﻛﺸﺘﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1367ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺒﺪادي ﺗﻮﺗﺎﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻜﻮت ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺮدم و ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ.

)(1309-1389
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺳﺎﻋﺪﻟﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﺎن ﭘﻴﻮﺳﺖ ) 29ﻣﺮداد  20 / 1389اوت
.(2010
ﺳﺎﻋﺪﻟﻮ از ﻧﺴﻞ آﻧﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در"ﻓﻀﺎي ﺑﺎز" ﭘﺲ از ﺷﻬﺮﻳﻮر 1320ﺑﻪ
دﻧﻴﺎي دردﻫﺎ و ﻫﻤﺪردﻳﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و از آن ﭘﺲ،
در ﻫﻤﺔ ﻧﺸﻴﺐ و ﻓﺮازﻫﺎ و ﭘﻴﭻ و ﺧﻤﻬﺎي ﭘﻴﻜﺎر و ﺗﻼش اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮاي
ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺗﺤﻘﻖ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺮدﻣﺎن،
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» ٢۶خرداد ،بمناسبت صدو بيست وھشتمين
سالگرد تولد دکتر محمد مصدق «
زندگينامه دکتر محمد مصدق )(٧
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ژاﻟﻪ وﻓﺎ

ﻋﻠﻲ ﺷﻔﻴﻌﻲ

رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز )(4
"ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﻧﻘﻼب"

وﺿﻌﻴﺖ ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﻳﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻂ
ﻟﻮﻟﻪ و ﺳﻠﻄﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺮ آن

در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ از دﻳﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮدي در ﭘﻲ اﺛﺒﺎت اﻳﻦ
ﻧﻈﺮ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺸﺄ آرﻣﺎﻧﺨﻮاﻫﻲ ﻧﺪارد .در واﻗﻊ
در ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺗﻮﺗﺎﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﺘﻠﺮي ،اﺳﺘﺎﻟﻴﻨﻲ و در ﻋﺼﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ در
ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ اﻳﺮان ،در ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي ﻛﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ
را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ ،رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﺮ و وﻳﺮاﻧﮕﺮي آﻣﺮان و
ﻋﺎﻣﻼن اﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ از ﻣﺮام و ﻋﻘﻴﺪة آﻧﻬﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮﻧﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ از اﻋﻤﺎق روح و روان اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻧﺸﺄت ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ .اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﻴﺸﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻓﻀﺎي اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻋﻤﻞ او ﻋﺮﺻﺔ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻴﺸﻮد ،رواﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎر و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل دارد.
اﻳﻦ ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ روان ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺪام
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺷﻤﻦ دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻘﺪه ﻫﺎي

در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﻲ از ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ":اﻳﺮان در ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ال.ان.ﺟﻲ) ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ ( ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ
اﻳﺮان در اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ،ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات
ال.ان.ﺟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﺎ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ".ﺿﻤﻨﺒﻴﺎن آﻣﺎري از ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز و
ﺻﺎدرات و واردرت ﮔﺎز اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي داﺧﻠﻲ
ﮔﺎز در ﻣﻮرد ﻣﻀﺮات اﻳﻦ ﺑﺎز ﻧﮕﺮي ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻓﺎزﻫﺎي  13و 14
ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ال.ان.ﺟﻲ در ﺑﺮ دارد ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎ ز
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻳﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ.

در ﺻﻔﺤﻪ 10

در ﺻﻔﺤﻪ 13

جمال صفری
» ﻋﻤﺪه وﻋﻠﺖ اﻟﻌﻠﻞ اﻧﺤﺮاف دادﮔﺴﺘﺮي ازﺳﻴﺮﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﻈﻢ ﻫﻤﺎﻧـﺎ
روﻳــﻪ و ﺳــﻴﺮه ﺑﻌﻀــﻲ ازدوﻟﺘﻬــﺎي وﻗــﺖ ﺑــﻮد ﻛــﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮاﺳــﺘﻨﺪ
دادﮔﺴﺘﺮي ﻛﺸﻮراﻳﺮان ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﻣﻨﻈﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼـﻪ آﻧﻜـﻪ
زﻣﺎﻣﺪاري آن دوﻟﺘﻬﺎي ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ وﻗﺖ ﺑﺎ اﺟﺎزه و ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻓﻜﺎرﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻧﺒﻮد ﺗﺎ دراﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ آزاد ودراﺧﺘﻴﺎرﺧﻮد ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﺑﻠﻜـﻪ ﺑﺮاﺛﺮﻳـﻚ
ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ درﺑﺮاﺑﺮﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و ﻧﻔﻮذ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ ﻣﺴﻨﺪ،
در ﺻﻔﺤﻪ 14
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 - 3ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻴﺪ ﻛﻪ در ﺳـﺎل  60اﺳـﺘﻌﻔﺎ
داده ﺑﻮدﻳــﺪ و اﺳــﺘﻌﻔﺎي ﺷــﻤﺎ ﻧــﺰد آﻗــﺎي
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻛﻨﺪ .اﮔﺮ در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ داﺷـﺘﻴﺪ
و راي  11ﻣﻠﻴــﻮﻧﻲ ﺗــﺎن ﺑــﻪ  20ﻣﻠﻴــﻮن
رﺳﻴﺪه ﺑﻮد و ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدﺗﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺎ ﻧﻤـﻲ زدﻳـﺪ ،اﻳـﻦ اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﭼـﻪ
ﻣﻌﻨﻲ داﺷﺖ؟
درﻣﻮرد ﺟﻨﺒﺶ اﻣﺮوز:

 -4ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﺪ آﻗﺎي ﻣﻮﺳـﻮي ﻧﺒﺎﻳـﺪ
روي ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻨﺪ .درﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ
از ﻧﻘﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ وارد اﺳﺖ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ ﺷﺎه در ﻣﻲ اﻓﺘﺎد و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻗــﺎﻧﻮن او را ﻏﻴﺮﻗــﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣــﻲ ﺧﻮاﻧــﺪ و از
اﺳﺎس ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺮاث ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﻧﻔـﻲ ﻧﻤـﻲ
ﻛﺮد ،ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﻘﻼب ﺧـﻮﻧﻴﻨﻲ
ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ ،وﻟﻮ دﻳﺮﺗﺮ
اﻣﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺮ  .ﭼﻮن اﻧﻘﻼب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻓـﺎن
ﻳﺎ اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻌـﺪ از
آن ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در روش ﻣﺼﺪق ﻳﺎ ﭘـﻴﺶ از او
ﻣﺪرس ﻣﻲ ﺑﻴﻨـﻴﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗـﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ
او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮد .اﻣﺮوز ﻫﻢ آﻗـﺎي ﻣﻮﺳـﻮي
ﻫﺮﻛﺠﺎ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ را ﻣﻲ ﺑﺮد ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﺑﺮ ﻓﺼﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در واﻗـﻊ
ﻣﻘﺼﻮدش را از اﺻﻄﻼح دو ﭘﻬﻠﻮي "ﺑﺪون
ﺗﻨﺎزل" رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘـﻮق ﻣﻠـﺖ و در ﺑﻴﺎﻧﻴـﻪ
اﺧﻴﺮش "ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ" و "ﺣﻘـﻮق
ﻣﻠﺖ" ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺴـﻲ ﺑﺮداﺷـﺖ
دﻳﮕﺮي ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪي ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣـﻖ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ آزاد دارد
ﻣﻘﺼــﻮدش روﺷــﻨﺘﺮ ﻣــﻲ ﻧﻤﺎﻳــﺪ .درواﻗــﻊ
اﻳﺸﺎن ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش و ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﺗـﺪرﻳﺠﻲ
دارد ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ اﻳـﻦ رژﻳـﻢ را ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮدش زﻳﺮ ﺳﺌﻮال ﻣﻲ ﺑﺮد و
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛـﻪ ﺧﻮدﺗـﺎن
در ﻣﻮرد ﻣﺼﺪق ﻗﺎﺋﻠﻴﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻲ ﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ
دارﻳﺪ؟
 - 5ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻛﻪ "اﮔﺮ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ
اﻳــﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت دل ﻧﻤــﻲ ﺑﺴــﺘﻨﺪ و در آن
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ آﻏﺎز ﻧﻤﻲ ﺷـﺪ
" را ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻳﺪ .در اﻳﻨﻜﻪ ﻣـﺮدم اﺳﺎﺳـﺎ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ رژﻳﻤـﻲ دل ﺑﺒﻨﺪﻧـﺪ و از
اﺑﺘﺪا و ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎل  60ﻧﺒﺎﻳـﺪ از ﺻـﺤﻨﻪ
ﻛﻨﺎر ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣـﻮاﻓﻘﻢ .اﻣـﺎ اﮔـﺮ
واﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺮاي ﻣﺮدﻣـﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺎﻟﻬﺎ
اﻣﻴــﺪ ﺑــﻪ ﺗﻐﻴﻴــﺮ و ﺣﺮﻛــﺖ ﻧﺪارﻧــﺪ و ﺑــﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺟﺮﻗـﻪ اي ﻻزم
اﺳﺖ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﻴﺪاري و اﻧﮕﻴﺰه ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ
وﺟــﻮد ﺑﻴﺎﻳــﺪ .ﻓــﺮض ﻛﻨــﻴﻢ ﻣــﺮدم ﺳــﺎل
ﮔﺬﺷــﺘﻪ ،اﻧﮕﻴــﺰه اي ﺑــﺮاي ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻤــﻲ
داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠـﺲ ﭘﻴﺸـﻴﻦ.
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺜﻼ در ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ 10
ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ و رژﻳـﻢ ﺑـﺪون
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳـﻨﮕﻴﻨﻲ و
ﺣﺘﻲ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ،اﺣﻤﺪي ﻧـﮋاد را
ﭘﻴﺮوز ﻣﻴﺪان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد و ﻣﺮدم ﻫـﻢ
ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﻣﺠﻠــﺲ ،ﭼــﻮن ﺑــﻪ آن
اﻣﻴﺪي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻋﺘﺮاﺿـﻲ ﻫـﻢ ﻧﻤﻴﺸـﺪ و
اﻳﻦ دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ را ﻣـﻲ داﺷـﺖ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻨﮕﻴﻨﻲ ﻛـﻪ اﻛﻨـﻮن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ را ﻧﻤﻲ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻣﺎ اﻣﻴﺪي
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭘـﻴﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﭘـﻴﺶ
آﻣﺪ ،ﭼﻨﺎن ﺟﺮﻗﻪ اي ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻤﺎﺳـﻪ 25
ﺧــﺮداد و در ﭘــﻲ آن ﺟﻨــﺒﺶ ﻋﻤــﻮﻣﻲ و
آﮔﺎﻫﻲ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪ .در واﻗـﻊ زﻧﺠﻴـﺮه
اﻧﺴــﺎﻧﻲ راه آﻫــﻦ -وﻟﻴﻌﺼــﺮ  18ﺧــﺮداد،
ﻣﻘﺪﻣﻪ  25ﺧﺮداد ﺷﺪ و ﻣﺴـﻴﺮ اﻣﻴـﺪ ﺑـﻪ
ﺗﻐﻴﻴــﺮ و ﺷﻜﺴــﺘﻦ ﺳﺎﻧﺴــﻮر و از ﻃﺮﻓــﻲ
ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﻲ در ﭘﻲ رژﻳﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ .اﻳﻨﻜـﻪ
ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﺻﺪاي ﺷـﻤﺎ را ﭘـﺲ از ﺳـﺎﻟﻬﺎ
ﻣــﻲ ﺷــﻨﻮد ﻛــﻪ رژﻳــﻢ ﭘــﺲ از  30ﺳــﺎل
ﺑﺎﻳﻜﻮت ﺧﺒـﺮي ﺷـﻤﺎ ،ﻣﺠﺒـﻮر ﻣـﻲ ﺷـﻮد
دوﺑﺎره ﻣﺴﺘﻨﺪ "اﻣﺎم و ﺑﻨﻲ ﺻﺪر" ﺑﺴـﺎزد،
ﻣﺤﺼﻮل اﻣﻴﺪي اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل  76و
دوﺑﺎره در ﺳﺎل  88اﻳﺠﺎد ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
آﻳﺎ ﻣﻤﻜـﻦ ﺑـﻮد ﺑـﺪون اﻳـﻦ اﻣﻴـﺪ ﭼﻨـﻴﻦ
اﻧﺮژي ﺟﻤﻊ ﺷﻮد؟
ﺿــﻤﻨﺎ ﻛﻠﻴﭙــﻲ در رﺛــﺎي ﻣﺒــﺎرزان راه
اﺳــﺘﻘﻼل و آزادي اﻳــﺮان ﺑــﺮاي ﺳــﺎﻳﺖ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ارﺳﺎل ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮم
زﻳﺒﺎ آﻣﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻢ روي ﺳـﺎﻳﺖ ﺑﮕـﺬارد،

ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد دل ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺎﺳﺦ داد ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﻫﺎﻳﻲ در اﻳـﻦ ﻛﻠﻴـﭗ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮ راه
اﺳـــﺘﻘﻼل و آزادي ﻧﺒﻮدﻧـــﺪ ،و ﻧﺘﻴﺠﺘـــﺎ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ .ﻟﻴﻨﻚ وﻳﺪﺋﻮ را ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﻫـﻢ
ﻣــﻲ ﮔــﺬارم .ﻧﻈــﺮ ﺷــﻤﺎ ﭼﻴﺴــﺖ؟ ﺿــﻤﻨﺎ
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ از زﻳﺒﺎﻳﻲ ،ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ
اﺷــﺨﺎص از ﺟﻤﻠــﻪ ﺧــﻮد ﺷــﻤﺎ ﻧﺒــﻮده و
ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺠﻠﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و ﻣﺒﺎرزه آﻧـﺎن ﻧﻬـﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴـﺖ
ﻛـﻪ ﺗﻜﺜـﺮ را ﻧﭙـﺬﻳﺮد و ﺳﺎﻧﺴـﻮر را ﭘﻴﺸــﻪ
ﻛﻨﺪ.
ﻟﻴﻨﻚ ﻓﻴﻠﻢ:
?http://www.youtube.com/watch
v=MtFjkjVV0Fc

از اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪ ﻋﺬر ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ
ارادﺗﻤﻨﺪ ،اﻳﺮاﻧﻲ آزاد
٭ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ:
 ۱و  - ۲اﯾــﻦ دو ﭘﺮﺳــﺶ را ﭘــﯿﺶ از
اﯾﻦ دﯾﮕﺮﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﮐـﺮده اﻧـﺪ
و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ام.
 - ۳ﻧﮕﻔﺘــﻪ ام در ﺳــﺎل  ۶۰اﺳــﺘﻌﻔﺎء
ﺑــﻪ آﻗــﺎی ﺧﻤﯿﻨــﯽ داده ﺑــﻮدم .ﭘــﺲ از
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ،ﭼـﻮن
او اﻇﻬـــﺎر ﻧﮕﺮاﻧـــﯽ از ﺗﺠﺪﯾـــﺪ ﻧـــﺰاع
ﻣﺼﺪق و ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿـﺪا ﮐﻨـﺪ ﻫﺮﮔـﺎه
ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﺷـﻮد،
ﻧﺰاﻋﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ آﯾـﺪ و ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﮐــﺎﻧﻮن ﺗﻮﻃﺌــﻪ ﺑــﺮ ﺿــﺪ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻣــﺮدم
ﺳــﺎﻻری ﭘﺪﯾــﺪ ﻧﯿﺎﯾــﺪ )ﻣﻮاﻓﻘــﺖ ﺑــﺎ
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺷﺪن اﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿـﺰ
ﮐﻮﺷــﺶ دﯾﮕــﺮی ﺑــﻮد ﺑــﺮای اﯾــﻦ ﮐــﻪ
آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﮐـﺎر اﺳـﺘﺒﺪادﯾﺎن
ﻧﮕﺮدد( و ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣـﺮدم در
اﺑﻬــﺎم ﻧﻤﺎﻧﻨــﺪ و ﻫﺮﮔــﺎه ﮐــﺎر ﺑــﻪ ﮐﻨــﺎره
ﮔﯿــﺮی ﮐﺸــﯿﺪ ﺑﺪاﻧﻨــﺪ ﻋﺎﻣــﻞ ﮐﯿﺴــﺖ،
اﺳــﺘﻌﻔﺎی ﺧــﻮد را ﻧﻮﺷــﺘﻢ و ﻧــﺰد او
ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻫـﺮ وﻗـﺖ ﻻزم
دﯾــﺪ ،آن را اﻧﺘﺸــﺎر دﻫــﺪ .آن زﻣــﺎن،
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮﺟﺎ ﺑـﻮد
و ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ
داﻧﺴــﺘﻢ .ﭘــﺎ ،ﺑــﻪ ﺧﻄــﺎ ،ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ ﺗﻘــﺪم
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم.
اﻣـــﺎ ،در ﻋﻤـــﻞ ،ﭘﺎﯾـــﻪ اﯾـــﻦ اﻋﺘﻤـــﺎد
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪ .ﻻزم ﺷﺪ ﺗﻘﺪم ﻣﺼـﻠﺤﺖ
ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻧﻘﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ اﯾﺴـﺘﺎدن ﺑـﺮ
ﺣــﻖ و روش ﮐــﺮدن اﺑــﺘﻼ ﮔﺬاﺷــﺘﻢ.
ﮐﺎرﻧﺎﻣــﻪ در ﻫﻤــﺎن ﺣــﺎل ﮐــﻪ ﺷــﻔﺎف
ﮔﺮداﻧﺪن ﻋﻤﮑﺮد رﺋـﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری و
دﯾﮕــﺮان ﺑــﻮد ،وارد ﺷــﺪن در اﺑــﺘﻼ و
وارد ﮐﺮدن آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﺑـﺘﻼ ﻧﯿـﺰ
ﺑﻮد .ﭘﺲ از ورود در اﺑﺘﻼ ،ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
ﮐﻪ او در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐـﻪ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣـﯽ ﺷـﺪ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺧـﻮﯾﺶ را ﺑـﻪ
ﻗﺪرﺗﻤﺪاری اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﻧﯿﺰ ﻣـﯽ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ اﺳﺘﺒﺪادﯾﺎن را ﻫـﻢ
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .اﯾـﻦ ﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﺑﻬـﺎر
 ،۶۰در ﭘﺎﺳـــﺦ ﺑـــﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـــﺎری ﮐـــﻪ
ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ اﺳـﺘﻌﻔﺎء ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ؟ ﭘﺎﺳـﺦ
دادم :اﺳﺘﻌﻔﺎء ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ زﯾـﺮا درﺧـﺖ
ﺧﻮد ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ .ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻫﻤـﻪ ﭘﺮﺳـﯽ
را ،ﺑـــﺮ ﻃﺒـــﻖ ﻗـــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـــﯽ دادم.
ﺳﻨﺠﺸﻬﺎی اﻓﮑﺎر ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷـــﺪﻧﺪ ،ﮔـــﺰارش ﻣـــﯽ ﮐﺮدﻧـــﺪ ﮐـــﻪ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎﻻی ۸۰
درﺻــﺪ ﻣــﯽ ﺷــﺪ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿــﺖ آﻗــﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ زﯾﺮ  ۵۰درﺻﺪ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ.
ﻏﯿﺮ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری
و ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ،در آﻧﭽﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎدرﻫﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﯽ ﺷـﺪ و ﺳـﻪ ﺑـﺎر
ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﮕﻮﯾـﺪ ﺑﻠـﻪ ﻣـﻦ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻧﻪ و  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﮕﻮﯾـﺪ ﺑﻠـﻪ
ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻧﻪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺸـﻨﻮم ﺗﻤـﺎم
ﻣــﺮدم ﺷــﻌﺎر ﻣــﺮگ ﺑــﺮ ﺧﻤﯿﻨــﯽ ﺳــﺮ
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﻋﺰل ﺑﻨـﯽ ﺻـﺪر را
اﻣﻀــﺎء ﻣــﯽ ﮐــﻨﻢ ،ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﻫﻤــﻮﻃﻦ و
دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨـﺎن روﺷـﻦ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
آزﻣــــﻮن ،ﻣﻮﻓﻘﯿــــﺖ آﻣﯿــــﺰ ﺑــــﻮد و
اﺳﺘﺒﺪادﯾﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾـﺮان،
اﻗﻠﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ.

و اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﻦ ﻧـﺰد آﻗـﺎی ﺧﻤﯿﻨـﯽ
ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را اﻧﺘﺸـﺎر دﻫـﺪ.
اﻣــﺎ ﺑــﻪ ﺟــﺎی اﻧﺘﺸــﺎر اﺳــﺘﻌﻔﺎء ،ﮐﻮدﺗــﺎ
ﮐــﺮد .آﻧﭽــﻪ روی داد و ﻣــﯽ دﻫــﺪ ﺑــﻪ
ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﭼـﺮا او اﯾـﻦ ﮐـﺎر را
ﮐــﺮد .وﺟــﻮد اﺳــﺘﻌﻔﺎء ﻧــﺰد او ،ﻫــﯿﭻ
ﺑﻬﺎﻧـــﻪ ای را ﺑـــﺮای دﺳـــﺖ زدن ﺑـــﻪ
ﮐﻮدﺗــﺎ ،ﺑــﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷــﺘﻪ ﺑــﻮد .او ﻣــﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎء را اﻧﺘﺸـﺎر دﻫـﺪ .اﻣـﺎ
ﺑﻠﺤﺎظ ﺳﺎزش ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ رﯾﮕـﺎن –
ﺑﻮش )اﮐﺘﺒﺮ ﺳـﻮرﭘﺮاﯾﺰ( ﮐـﺮده ﺑـﻮد و
ﺑـــﺪﯾﻦ ﺧـــﺎﻃﺮ ﮐـــﻪ ﺟﻨـــﮓ در ﺳـــﻮد
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻏﺮب ﻣﯽ ﺑﺎﯾـﺪ اداﻣـﻪ ﻣـﯽ
ﯾﺎﻓـــﺖ و ﺑـــﺪﯾﻦ ﺟﻬـــﺖ ﮐـــﻪ اﻧﺘﺸـــﺎر
اﺳــﺘﻌﻔﺎی ﺑﻨـــﯽ ﺻــﺪر ﺗﻮﺳـــﻂ آﻗـــﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،آﻧﻬـﻢ در وﺿـﻌﯿﺘﯽ ﮐـﻪ اﯾـﺮان
در ﺧــﺮداد  ۶۰داﺷــﺖ ،ﺑﻨــﯽ ﺻــﺪر را
ﻣﺎﻧﻊ ﺑـﺰرگ اداﻣـﻪ ﺟﻨـﮓ و اﺳـﺘﻘﺮار
اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮐﻮدﺗﺎ ﺿﺮور
ﺷـــﺪ و ﻫﻨـــﻮز ﻋـــﺰل اﻧﺠـــﺎم ﻧﺸـــﺪه،
»دادﺳﺘﺎن« اﻧﻘﻼب ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
را اﺣﻀﺎر و دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﯿﻒ او را ﺻﺎدر
ﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪی ﮔﯿﻼﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷـﺪ ﮐـﻪ
او »ﺑـــﺎﻏﯽ ﺑـــﺎ ﻏـــﯿﻦ« و ﻫﻔـــﺖ ﺑـــﺎر
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام اﺳﺖ .دﺳﺘﻮر ﮐﺸﺘﻦ
او در ﺻـــﻮرت دﺳـــﺘﮕﯿﺮی و ﭘـــﯿﺶ از
رﺳــﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑــﻪ زﻧــﺪان اوﯾــﻦ ﻧﯿــﺰ داده
ﺷﺪ .ﭼﺮا؟ زﯾﺮا ﺑﻨـﯽ ﺻـﺪر و دوﺳـﺘﺎن
او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑــﺎردﯾﮕﺮ ﯾــﺎدآور ﻣــﯽ ﺷــﻮم ﮐــﻪ ﺗــﺎ
واﭘﺴﯿﻦ دﯾـﺪار ﺑـﺎ آﻗـﺎی ﺧﻤﯿﻨـﯽ ،ﻣـﺮا
ﺑــﺎور ﻧﺒــﻮد ﮐــﻪ ﺷــﺨﺺ او در ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﯾﮕﺎن و ﺑـﻮش ﺷـﺮﮐﺖ دارد
و او ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن ﺟﻨــﮓ ﺑــﺮ اﺳــﺎس
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐـﺮده
ﺑﻮد ،رﻫﺒـﺮی ﮐﻮدﺗـﺎ را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه ﻣـﯽ
ﮔﯿﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﺮای اداﻣﻪ دادن ﺑـﻪ
ﺟﻨﮕﯽ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ،در دادﮔـﺎه اﯾـﺮان
ﮔﯿــﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ ،آﻟــﻦ ﮐــﻼرک ،وزﯾــﺮ
دﻓــﺎع در ﺣﮑﻮﻣــﺖ ﺗــﺎﭼﺮ ﮔﻔــﺖ :در
ﺳﻮد اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻏﺮب ﺑﻮده و اﺳﺒﺎب
اﯾﺠﺎد و اداﻣﻪ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﭘــﺲ از ﮐﻮدﺗــﺎ "،ﭼــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﮐــﺮد "
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺪان ﭘﺎﺳـﺦ
ﻣــﯽ دادﯾــﻢ .ﻧﺨﺴــﺖ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﮔﻤــﺎن
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ دﺳﺘﻮر آﺗﺶ ﺑﺮ
روی ﻣﺮدم را ﻧﻤﯽ دﻫـﺪ ۳۰ .ﺧـﺮداد،
ﺧﻄﺎ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮔﻤﺎن را ﺑﺮ ﻣـﺎ ﻣﻌﻠـﻮم
ﮐﺮد .ﺑﮑﺎر اﻓﺘﺎدن ﻣﺎﺷـﯿﻦ اﻋـﺪام ،ﺑـﺮ
ﻣﺎ ﮐﻪ ﻗﺼـﺪ ﺧـﺎرج ﺷـﺪن از اﯾـﺮان را
ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﻣﺴﻠﻢ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ
در ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﻣﺮﯾﮑـﺎ
و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ درآن ﺷـﺮﮐﺖ داﺷـﺘﻨﺪ،
ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘـﺮ ﺧﻄـﺮ و ﺻـﺤﻨﻪ
ﺟﻨﮕـــﯽ ﮐـــﻪ ﺑﻨـــﺎ ﺷـــﺪ در آن ﺣﻀـــﻮر
ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ،از آن ﻧﯿـﺰ ﺧﻄﺮﻧـﺎک ﺗـﺮ ﺑـﻮد.
ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐــﻪ ﻣــﺮدم اﯾــﺮان ﺑــﺮ دوش
ﻣﻨﺘﺨﺐ اول ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﻧﻬـﺎده ﺑـﻮد،
اﯾﺠــﺎب ﻣــﯽ ﮐــﺮد ﺧﻄــﺮ را ﺑﭙــﺬﯾﺮد.
اﯾﻨﮏ  ۳۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن در
ﻏﺮﺑــﺖ ،در ﺻــﺤﻨﻪ ﻧﺒــﺮد ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ
ﻫﺴــﺘﯿﻢ .دﺳــﺖ آوردﻫــﺎ ﺑــﻪ ﻣــﺎ اﯾــﻦ
اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮﯾﺶ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و
در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﺒﺶ ،ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬـﻮر
ﻣـــﺮدم ﺳـــﺎزﻣﺎن داده ﺷـــﻮد ،اﯾـــﺮان
ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﻓﺮﺻــﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨــﺪ ﺷــﺪن و
ﻧﻘﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ،
ﺑــﺎ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣــﺮدم ﺳــﺎﻻر و ﺗﻮاﻧــﺎ ﺑــﻪ
ﺑﺮﺧــﻮردار ﮐــﺮدن ﺟﻬﺎﻧﯿــﺎن از رﺷــﺪ،
ﺑـــﺮ اﺻـــﻮل اﺳـــﺘﻘﻼل و آزادی و ﺑـــﺮ
ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دارد.
 – ۴ﭘﺎﯾـــﻪ ﭘﺮﺳـــﺶ ﺷـــﻤﺎ ﻧﺎدرﺳـــﺖ و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫـﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
ای ﺻﻮری اﺳﺖ:
 – ۱/۴اﻧﻘــﻼب ﺑﻄــﻮر ﻣﺴــﻠﻢ ﮐــﺎﻫﺶ
ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .زﯾـﺮا
وﻗﺘـــﯽ روی ﻣـــﯽ دﻫـــﺪ ﮐـــﻪ ﻧﻈـــﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐـﻪ
را ﺑﺪان ﺣﺪ وﯾﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت
ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ،اﯾﻦ
ﻧﻈـــﺎم ﺑـــﺎزﺗﺮ ﻣـــﯽ ﺷـــﻮد و ﻧﯿﺮوﻫـــﺎی
ﻣﺤﺮﮐــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در رﺷــﺪ ﻓﻌــﺎل
ﺷﻮﻧﺪ .در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﮔﻞ ﺑﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ

ﭘﯿﺮوز ﺷـﺪ .ﺧـﻮن رﯾـﺰی و ...ﺣﺎﺻـﻞ
ﺗــﻼش ﺳــﻪ ﭘﺎﯾــﻪ داﺧﻠــﯽ )ﺳــﻠﻄﻨﺖ و
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻗﺪرﺗﻤﺪار و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮف
ﻣﺤــﻮر ( دوﻟــﺖ اﺳــﺘﺒﺪادی ﺑــﺮای ﺑــﺎز
ﺳــﺎزی اﺳــﺘﺒﺪاد ﺑــﻮد .ﭘﺎﯾــﻪ ﭼﻬــﺎرم،
ﯾﻌﻨـــﯽ ﻗـــﺪرت ﺧـــﺎرﺟﯽ ﻧﯿـــﺰ از راه
ﮔﺮوﮔـــﺎﻧﮕﯿﺮی و ﺗﺠـــﺎوز ﻋـــﺮاق ﺑـــﻪ
اﯾﺮان ،ﻫﻤﮑﺎر ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﺷﺪ .ﺑـﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮن رﯾﺰی ﮐﻪ ﺑﺎز
ﺳــﺎزی ﺷــﺪ ،ﯾــﮏ ﻧــﯿﻢ ﭘﺎﯾــﻪ ،ﯾﻌﻨــﯽ
روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻗﺪرﺗﻤـﺪار و ﻧـﺎﺗﻮان و ﯾـﮏ
ﭘﺎﯾﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﺤـﻮر دارد .اﻣـﺎ
ﭘﺎﯾــﻪ ای ﮐــﻪ اﻗﺘﺼــﺎد ﻣﺼــﺮف ﻣﺤــﻮر
اﺳــﺖ ،وﯾﺮاﻧﮕــﺮ ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﻣﺤﺮﮐــﻪ و
ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧــﺪه ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺑــﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑـﻪ اﺳـﺘﺒﺪاد
ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﻮن رﯾـﺰی و ...را
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻧﻘﻼب ﻧﻤﯽ ﺗـﻮان ﻧﻮﺷـﺖ.
ﻫﺮﮔﺎه رژﯾـﻢ ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﺑﺮﺟـﺎ ﻣـﯽ ﻣﺎﻧـﺪ،
ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﺴﯽ
ﻋﻈﯿﻢ ﻣـﯽ ﺷـﺪ و ﻫـﯿﭻ ﻧـﻪ ﻣﻌﻠـﻮم ﮐـﻪ
اﯾﺮان ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ را ﻣـﯽ ﺟﺴـﺖ .از
ﯾــﺎد ﻧﺒــﺮﯾﻢ ﮐــﻪ ﯾــﮏ ﻗﻠــﻢ ،روزاﻧــﻪ ۶
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷـﺪ
و ﻗــﺮار ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺑــﻪ روزاﻧــﻪ ۸
ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺑﺸــﮑﻪ ﺑﺮﺳــﺪ .ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫــﺎ از
اﯾﺮان ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻈـﺎﻣﯽ
و اداری ،ﺑﺨـــﺶ ﻣﻬﻤـــﯽ از ﺑﻮدﺟـــﻪ
ﻋﻤﺮاﻧــﯽ را ﻣــﯽ ﺑﻠﻌﯿﺪﻧــﺪ .ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬــﺎ در
ﺣـــﺎل ﭘﯿﺸـــﺮوی ﺑﻮدﻧـــﺪ و ﺟﻮاﻧـــﺎن
روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﺗﺮک و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ
اﻧﺒﻮه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و...
اﻧﻘــﻼب ﻧﺒــﻮد ﮐــﻪ وﺿــﻌﯿﺖ را ﻏﯿــﺮ
ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﻬــﺎر ﮐــﺮده ﺑــﻮد ،وﺿــﻌﯿﺖ در
ﻣﻬـــﺎر ﺑـــﻮد .ﻣﻼﺗﺎرﯾـــﺎ و زورﭘﺮﺳـــﺘﺎن
رﻗﯿﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ دوﻟـﺖ
را ﺗﺼـــﺮف ﮐﻨﻨـــﺪ .ﻣﺴـــﺌﻮﻟﯿﺖ آﻗـــﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺴﯽ ﺳـﻨﮕﯿﻦ اﺳـﺖ زﯾـﺮا اﮔـﺮ
در ﺑﯿﺮاﻫــﻪ اﺳــﺘﺒﺪادﮔﺮی ﻧﻤــﯽ اﻓﺘــﺎد،
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی روی ﻧﻤـﯽ داد و اﯾـﺮان
ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و ﮔﺮﻓﺘـﺎر
ﺟﻨـــﮓ  ۸ﺳـــﺎﻟﻪ ﻧﻤـــﯽ ﮔﺸـــﺖ .ﺣﺘـــﯽ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﭼـﻮن ﮐﻮدﺗـﺎی ﻧـﻮژه ﮐـﻪ
ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺟﻨﮓ از ﻣﺮز اﯾـﺮان ﺑـﺎ
روﺳﯿﻪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و از آﻧﺠﺎ،
ﺗــﺎ ﻣــﺮز اﯾــﺮان ﺑــﺎ ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن ،ﺑــﻪ اﺟــﺮا
درآﻣﺪ ،ﺑﺴﺎ ﻃﺮح ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ
اﺟﺮا .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ،ﻫﻤﻪ ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزان
ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ دارﻧﺪ.
ﺑﻬـــﻮش ﺑﺎﺷـــﯿﻢ! ﻣﻨﻄـــﻖ ﺻـــﻮری
ﺑﺮآﻧﻤــﺎن ﻧــﺪارد ﮐــﻪ ﺗﻘﺼــﯿﺮ آﻧﻬــﺎ ﮐــﻪ
اﻧﺪﯾﺸــﻪ ﻫــﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﺸــﺎن اﯾــﻦ و آن
ﺑﯿﺎن ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ را روش
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗـﺪرت ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ را ﺑـﻪ
ﭘﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ .زﯾـﺮا ﺑـﺮ ﻓـﺮض
ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﺪﻋﯿﺎن ﮐـﻪ ،ﺑﻌـﺪ از ﺗﺼـﺮف
دوﻟــﺖ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﻼﺗﺎرﯾــﺎ ،ﭘﯿــﺪا ﺷــﺪه
اﺳﺖ ،ﺑـﻪ واﻗﻌﯿـﺖ ﻣـﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ و در
رژﯾﻢ ﺷﺎه ،ﻣﺮدم ﺳـﺎﻻری ﺑﺮﻗـﺮار ﻣـﯽ
ﺷﺪ ،دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸـﺎن
ﺗﺼﺮف دوﻟﺖ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﻫﻤـﺎن ﮐـﺎر را
ﻧﻤــﯽ ﮐﺮدﻧــﺪ ﮐــﻪ در ﻓــﺮدای ﺳــﻘﻮط
رژﯾﻢ ﺷﺎه ﮐﺮدﻧـﺪ؟ اﻣـﺎ ﻧﻈـﺮ ﻣـﺪﻋﯿﺎن
ﯾﮑﺴــﺮه ﻧﺎدرﺳــﺖ اﺳــﺖ زﯾــﺮا ﻫﺮﮔــﺎه
اﺻﻼح رژﯾـﻢ ﺷـﺎه ﻣﯿﺴـﺮ ﺑـﻮد ،وﻗـﻮع
اﻧﻘﻼب ﻣﺤﺎل ﻣﯽ ﮔﺸﺖ.
 – ۲/۴ﻗـــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـــﯽ ﻣﺸـــﺮوﻃﯿﺖ،
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را از آن ﻣﻠﺖ ﻣﯽ داﻧﺴـﺖ و
ﻣﻘــﺎم ﺳــﻠﻄﻨﺖ را ﻏﯿــﺮ ﻣﺴــﺌﻮل ﻣــﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ وزﯾﺮان
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑـﻪ دﺳـﺘﻮر ﺷـﺎه،
ﺧﻮد را از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒـﺮی ﺑﺸـﻤﺎرﻧﺪ.
اﺻــﻮل ﻗــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳــﯽ ﻧﯿــﺰ ﺑﺮاﺳــﺎس
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﻧﮕـﺎرش در آﻣـﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑـﺎ اﯾﻨﻬﻤـﻪ ،ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺗﻘﺴـﯿﻢ
ﮐﺮدﻧﯽ ﺗﺼﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻏﺎﻓـﻞ از اﯾـﻦ
ﮐــﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﭘــﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴــﺖ و
اﮔــﺮ ﺗﻘﺴــﯿﻤﺶ ﮐــﺮدی و ﺟﺰﺋــﯽ وﻟــﻮ
اﻧﺪک از آن را ﺑـﻪ ﺷـﺎه دادی ،ﻫﺮﮔـﺎه
او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾـﻪ ﻫـﺎی ﻗـﺪرت را
از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح ﺑﺎ ﻗﻠﻌﻪ
اﻟﻤﻮت ﮐﺮد .ﭘﻮﺳﺖ ﮔـﺎو را رﺷـﺘﻪ ﻣـﯽ
ﮐﻨﺪ و رﺷﺘﻪ ﻫـﺎ را ﺑﯿﮑـﺪﯾﮕﺮ ﮔـﺮه ﻣـﯽ
زﻧﺪ و ﺑﻪ دور ﻗﻠﻌـﻪ ﻣـﯽ ﮐﺸـﺪ و ﻣـﺪﻋﯽ
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ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﻠﻌﻪ اﺳـﺖ .ﮐـﺎری
ﮐــﻪ رﺿــﺎ ﺧــﺎن ﮐــﺮد و رﺿــﺎ ﺷــﺎه ﻗــﺪر
ﻗﺪرت و ...ﺷﺪ.
اﺻـــﻞ اﻻﺻـــﻮل ﻗـــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـــﯽ
ﮐﻨــﻮﻧﯽ ،وﻻﯾــﺖ ﻣﻄﻠﻘــﻪ ﻓﻘﯿــﻪ اﺳــﺖ.
اﺻﻮل دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺮﺟﻤﺎن اﯾﻦ
اﺻﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﯿﭽﯿـﮏ از اﺻـﻮﻟﯽ ﮐـﻪ
ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻘـﻮق ﻣـﺮدم ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﻧـﺪ،
ﻗﺎﺑــﻞ اﺟــﺮا ﻧﯿﺴــﺖ .ﻣﺤــﺾ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ،
اﯾﻨﮕﻮﻧــﻪ اﺻــﻮل را از دو ﻗــﺎﻧﻮن ،ﺑــﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ واﻗﻌـﯽ و ﻧـﻪ ﺻـﻮری
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
 zاﺻـــﻞ  ۲۱ﻣـــﺘﻤﻢ ﻗـــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـــﯽ
ﻣﺸـــــــــﺮوﻃﯿﺖ ،در ﺑـــــــــﺎب آزادی
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﻘﺮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

»اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺘﻨﻪ
دﻳﻨﻲ و دﻧﻴﻮي و ﻣﺨﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،در
ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻠﻜﺖ ،آزاد اﺳﺖ .وﻟـﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌـﻴﻦ
ﺑــﺎﺧﻮد اﺳــﻠﺤﻪ ﻧﺒﺎﻳــﺪ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻲ را ﻛـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص
ﻣﻘــﺮر ﻣــﻲ ﻛﻨــﺪ ،ﺑﺎﻳــﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﺷﻮارع و ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ
ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻈﻤﻴﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﯾــﻦ اﺻــﻞ ،ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﺼــﻮب
ﻣﺠﻠﺲ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺣﺎﮐﻢ
ﺑــﺮ ﺗﺸــﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت اﺳــﺖ .ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ
اﺻـــﻞ ﺷـــﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻗـــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـــﯽ،
ﻗـــﺎﻧﻮﻧﮕﺰار ﻣﺠﻠـــﺲ ﺷـــﻮرای ﻣﻠـــﯽ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ.اﻣﺎ
 zﺑﻨــﺎﺑﺮ اﺻــﻞ ﺑﯿﺴــﺖ ﻫﻔــﺘﻢ ﻗــﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ:

» ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و راه ﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﻫـﺎ،
ﺑﺪون ﺣﻤﻞ ﺳﻼح ،ﺑﻪ ﺷـﺮط آﻧﻜـﻪ ﻣﺨـﻞ
ﺑﻤﺒﺎﻧﻲ اﺳﻼم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آزاد اﺳﺖ«.

ﻫـــﺮ دو اﺻـــﻞ ،ﺑـــﺎ ﺣﻘـــﻮق اﻧﺴـــﺎن
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا از ﺧﺎﺻـﻪ ﻫـﺎی
ﺣﻖ ،ﯾﮑﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺣـﻖ دﯾﮕـﺮی
در ﺗﻀــﺎد ﻧﺒﺎﺷــﺪ» .ﻣﺨــﻞ ﺑــﻪ ﻣﺒــﺎﻧﯽ
اﺳﻼم« ﺑﺎ ﺣﻖ اﺧـﺘﻼف ،ﺗﻀـﺎد دارد.
ﻗﺮآن ﺧﻮد ﻣﻘـﺮر ﻣـﯽ دارد ﮐـﻪ ﺳـﺨﻦ
ﻫــﺎ ﺷــﻨﯿﺪه ﺷــﻮد و ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﺳــﺨﻦ
ﺑﺮﮔﺰﯾـــﺪه ﮔـــﺮدد .روش ﺑﺤـــﺚ ﺑـــﻪ
ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﺷــﯿﻮه را ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ و
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ:
دﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺷـﻤﺎ را و دﯾـﻦ ﻣـﺎ ﻣـﺎ را .در
ﻋﻮض ،ﺻﻔﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿـﺰ در ﺧـﻮر
اﺳﺖ .زﯾﺮا اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴـﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿـﺰ ﺑـﺎ
ﺣــﻖ ﺻــﻠﺢ و دﯾﮕــﺮ ﺣﻘــﻮق اﻧﺴــﺎن
ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺟﺘﻤـﺎع ﺧﺸـﻮﻧﺖ
آﻣﯿﺰ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر.
ﺑــﺎ وﺟــﻮد اﯾــﻦ ،دواﺻــﻞ ،ﺗﻔــﺎوت
ﻣﺎﻫﻮای ﺑﺲ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧـﺪ:
اﺻــــﻞ  ۲۱ﻣــــﺘﻤﻢ ﻗــــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳــــﯽ
ﻣﺸــﺮوﻃﯿﺖ ،ﻗﻠﻤــﺮو دﯾــﻦ ﺑــﻪ ﮐﻨــﺎر،
ﻗﻠﻤﺮوﻫـــﺎی ﺳﯿﺎﺳـــﯽ و اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼــﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ را ،ﻗﻠﻤﺮوﻫــﺎی
ﻣﺠﺎز ﻣـﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺪ .در اﯾـﻦ ﻗﻠﻤﺮوﻫـﺎ،
اﺟﺘﻤﺎﻋـــﺎت ﻣﺴـــﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿـــﺰ ﻣﺠـــﺎز
ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺣــﺎل اﯾﻨﮑــﻪ وﻻﯾــﺖ ﻣﻄﻠﻘــﻪ
ﻓﻘﯿــﻪ ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﻗﻠﻤﺮوﻫــﺎ را در ﺑــﺮ ﻣــﯽ
ﮔﯿــﺮد و ﻫــﺮ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ در ﻫﺮﯾــﮏ از
ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨـﻞ ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎﻧﯽ
اﺳﻼم ،ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﺑــﺪﯾﻦ ﻗــﺮار ،ﺗﺸــﺨﯿﺺ »ﻣﺨــﻞ ﺑــﻪ
ﻣﺒــﺎﻧﯽ اﺳــﻼم« ﺑــﻮدن ﯾــﮏ اﺟﺘﻤــﺎع
ﺑﺮﻋﻬـــﺪه ﻣﺠﻠـــﺲ و ﻗـــﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐـــﻪ آن
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮوﻓﻖ وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬـﻮر ﻣـﺮدم
وﺿﻊ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻬﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﯾـﻦ
ﻗــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳــﯽ ،اﺻــﻞ اﻻﺻــﻮل ﻧــﻪ
وﻻﯾــﺖ ﺟﻤﻬـــﻮر ﻣــﺮدم ﮐـــﻪ وﻻﯾـــﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿـﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬاری ﻧـﻪ ﺗـﺎﺑﻊ
ﺣﻘــﻮق ﻣــﺮدم ﮐــﻪ ﺗــﺎﺑﻊ »ﻣﺼــﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم« اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﮐــﻪ ﻣﺼــﻮﺑﺎﺗﺶ از ﻟﺤــﺎظ اﻧﻄﺒــﺎق ﺑــﺎ
ﺷــﺮع ،ﻣــﯽ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﺷــﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﻘﺎم ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﺨـﻞ
ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم» ،رﻫﺒﺮ« اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او در  ۲۹ﺧﺮداد ﺳﺎل  ،۸۸ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﺄﻣﻮران ﺧﻮد را
ﻫﻢ ﺑـﺮ دوش ﻣﻌﺘﺮﺿـﺎن ﺑـﻪ ﺗﻘﻠـﺐ در
اﻧﺘﺨﺎﺑــــﺎت و ﺷــــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨــــﺪﮔﺎن در
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﻬﺎد .وﻗﺘﯽ »رﻫﺒـﺮ«
اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ را ﻣﺨـــﻞ ﺑﻤﺒـــﺎﻧﯽ اﺳـــﻼم
ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ،آن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ
ﺷﻮد.
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در واﻗـــﻊ ،وﻻﯾـــﺖ ﻣﻄﻠﻘـــﻪ ﻓـــﻮق
ﻗــــﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟــــﻮد دارد ﮐــــﻪ »ﻓﺼــــﻞ
اﻟﺨﻄﺎب« اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻼح
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮕﺮدد ،دو ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺠــﺎم ﺑﮕﯿــﺮد ،ﯾﮑــﯽ ﺣــﺬف وﻻﯾــﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿـﻪ و دﯾﮕـﺮی،
اﻧﻄﺒﺎق اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق
اﻧﺴـــﺎن و ﺣﻘـــﻮق ﻣﻠـــﯽ و ﻫﻤﮕـــﺎﻧﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن.
 – ۳/۴ﺳﻠﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ از رژﯾﻢ ﺷـﺎه،
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﮐﻮدﺗـﺎ از ﺳـﻮی او ﺑـﻪ ﺳـﻔﯿﺮ اﻣﺮﯾﮑـﺎ و
اﻧﺠﺎم ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﯿﺎ و اﻧﺘﻠﯿﺠﻨـﺖ
ﺳﺮوﯾﺲ ،ﺑﻌﻤﻞ آﻣـﺪ .ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ،
ﻣﺼﺪق ﻧﺨﺴﺖ وزﯾـﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ،
در ﺧﺎﻧــﻪ اش در اﺣﻤــﺪ آﺑــﺎد زﻧــﺪاﻧﯽ
ﻣﺎﻧــﺪ .آﻗــﺎی ﺧﻤﯿﻨــﯽ ﻫــﻢ ﺗــﺎ ﮐﻮدﺗــﺎی
ﺧﺮداد  ۷۵ ،۶۰ﺑـﺎر ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ را
ﻧﻘـــﺾ ﮐـــﺮد و ﮔﻔـــﺖ ۳۵ :ﻣﯿﻠﯿـــﻮن
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻧﻪ .ﺑﺎ وﺟـﻮد
اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺑﻨﯽ ﺻـﺪر رﺋـﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮری
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺑﺎﻏﯽ ﺑـﺎ
ﻏﯿﻦ« ﺷﺪ! ﺳﻠﺐ ﻣﺸـﺮوﻋﯿﺖ از رژﯾـﻢ
اﺳــﺘﺒﺪادی ﮔﺮﭼــﻪ ﮐــﺎری ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬــﻢ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗـﺎ وﻗﺘـﯽ ﺳـﺘﻮن ﭘﺎﯾـﻪ ﻫـﺎی
ﻗﺪرت ﺑﺮﺟﺎﯾﻨﺪ ،اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪ .ﺳﻠﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﮑﺎر ﻣـﯽ
آﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ،وﻻﯾـﺖ ﺟﻤﻬـﻮر
ﻣﺮدم را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
 – ۴/۴ﻫﺮﮔﺎه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﻌﻔﺎی آﻗـﺎی
دﮐﺘــﺮ ﺑﺨﺘﯿــﺎر ،ﺑﻤﺜﺎﺑــﻪ ﻧﺨﺴــﺖ وزﯾــﺮ
ﻣﻨﺼــﻮب ﺷــﺎه و اﻧﺘﺼــﺎب او از ﺳــﻮی
آﻗــﺎی ﺧﻤﯿﻨــﯽ ﺑﻌﻨــﻮان ﻧﺨﺴــﺖ وزﯾــﺮ
اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ اﻃﻼع آﻗﺎی ﮐﺎرﺗﺮ رﺳﺎﻧﺪه
ﻧﻤــــﯽ ﺷــــﺪ و او وﺗــــﻮ ﻧﻤــــﯽ ﮐــــﺮد،
دﺳــــــﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اداری و ﻧﻈــــــﺎﻣﯽ و
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ درﻫـﻢ و ﺑـﺮﻫﻢ ﻧﻤـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻣـﺮدم
ﺳﺎﻻر و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﮕﺮدﻧﺪ.
در اﯾــﻦ ﺻــﻮرت ،ﺳــﺘﻮن ﭘﺎﯾــﻪ ﻫــﺎی
ﻗﺪرت ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﯾﺠـﺎد ﻧﻤـﯽ
ﺷﺪﻧﺪ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻤﯽ ﮔﺸﺖ.
ﻫﺮﮔــﺎه ﺑﺨــﻮاﻫﯿﻢ از ﺗﺠﺮﺑــﻪ درس
ﺑﮕﯿـــﺮﯾﻢ ،ﭘﯿﺸـــﺎﭘﯿﺶ ،ﺑﮑـــﺎر ﺳـــﺎزﻣﺎن
دادن ﺑــﻪ وﻻﯾــﺖ ﺟﻤﻬــﻮر ﻣــﺮدم ﻣــﯽ
ﭘﺮدازﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻣـﺮدم ﮐـﻪ
وﻻﯾــﺖ ﺟﻤﻬــﻮر ﻣــﺮدم را ﻫــﺪف ﻣــﯽ
ﮐﻨــﯿﻢ و ﺑــﺎ ﺳــﺎزﻣﺎن دادن آن ،ﺑــﺪون
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ،آن را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒـﯽ ﮐـﻪ اﺳـﺘﻘﺮار ﻗﻄﻌـﯽ
آن ،ﺑﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿـﻪ
و ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﻗﺪرﺗﻤﺪار دﯾﮕﺮی ﻫﻤﺮاه
ﺷﻮد .روش ﮐﺎر ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازم.
 – ۵در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ ﭘﺮﺳــﺶ ﭘــﻨﺠﻢ ﺷــﻤﺎ
ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ:
 – ۱/۵از ﻧــﻮ ﯾــﺎدآور ﻣــﯽ ﺷــﻮم ﮐــﻪ ﺑــﻪ
ﯾﻤــــﻦ ورود در آزﻣــــﻮن اﺟﺘﻤــــﺎﻋﯽ،
روﺣﺎﻧﯿــــﺎن ﻗﺪرﺗﻤــــﺪار ،در ﺟﺎﻣﻌــــﻪ
اﯾﺮاﻧــﯽ ،اﻗﻠﯿــﺖ ﺷــﺪﻧﺪ :در اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻧﺎﻣﺰد آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از
 ۵درﺻــــﺪ رأی آورد .در اﻧﺘﺨﺎﺑــــﺎت
ﻣﺠﻠــﺲ اول ،ﭼــﻮن ﺑﻨــﺎ را ﺑــﺮ ﺗﻘﻠــﺐ
ﮔﺬاﺷــﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬــﺎ  ۶/۶ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﻧﻔــﺮ در
اﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت ﺷـــﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧـــﺪ .در ۲۲
اﺳﻔﻨﺪ ،آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻪ آﻗـﺎی ﺧﻤﯿﻨـﯽ
ﻧﻮﺷــﺖ ﮐــﻪ در ﺳــﻄﺢ درس ﺧﻮاﻧــﺪه
ﻫـــﺎی اداره ﮐﻨﻨـــﺪه اﻣﻮرﮐﺸـــﻮر ،در
اﻗﻠﯿــﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ،ﺳــﺮاﻧﺠﺎم ،آﻗــﺎی
ﺧﻤﯿﻨــــﯽ ،در ﭘﺎﺳــــﺦ ﺑــــﻪ ﭘﯿﺸــــﻨﻬﺎد
رﻓﺮاﻧﺪوم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺑﺮ ﺧـﻼف
ﻗــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳــﯽ ،ﮔﻔــﺖ ۳۵ :ﻣﯿﻠﯿــﻮن
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻠﻪ ،ﻣـﻦ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾﻢ ﻧـﻪ .از آن
ﭘﺲ ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﺒﻬﻪ اﺳﺘﻘﻼل و
آزادی و ﺟﺎﻧﺒـــﺪار وﻻﯾـــﺖ ﺟﻤﻬـــﻮر
ﻣــﺮدم ،اﯾــﻦ ﺷــﺪ و ﻣﺎﻧــﺪ ﮐــﻪ رژﯾــﻢ در
اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﯾـﮏ
ﭘﺎﯾﻪ آن ،ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﺼـﺮف ﻣﺤـﻮر
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻨـﺒﺶ
اﺳــﺖ و ﭘﺎﯾــﻪ دﯾﮕــﺮش ﻧﯿﻤــﻪ ﺷﮑﺴــﺘﻪ
اﺳــﺖ ،ﺗﻨﻬــﺎ وﻗﺘــﯽ ﺟــﺎی ﺑــﻪ دوﻟــﺖ
ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ﻣﺘﮑﯽ ﺑـﻪ وﻻﯾـﺖ ﺟﻤﻬـﻮر
ﻣﺮدم ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮐـﻪ در اﻗﻠﯿﺘـﯽ ﺑﻤﺎﻧـﺪ
ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﮐﻮﭼـﮏ ﺗـﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد.
رژﯾــﻢ ،دو ﻧﻮﺑــﺖ ،از ﺗﻨﮕﻨــﺎ ﺑــﺪر آﻣــﺪ.

ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد دل ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ
ﯾـــﮏ ﻧﻮﺑـــﺖ در  ۲ﺧـــﺮداد  ۱۳۷۶و
ﻧﻮﺑــــــﺖ دوم ،در  ۲۲ﺧــــــﺮداد .۸۸
ﻓﺮﺻﺖ اول را ﺑﺴﻮﺧﺖ و ﻓﺮﺻﺖ دوم
را ﺑــﺎ ﺗﻘﻠــﺐ ﺑــﺰرگ ،ﺑﺪﺳــﺖ ﻧﯿــﺎورده
ﺑﺴـــﻮﺧﺖ .ﻫﺮﮔـــﺎه ﻓﺮﺻـــﺘﻬﺎ را ﻧﻤـــﯽ
ﺳﻮزاﻧﺪ ،ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻣـﯽ
داد ﺑﯽ آﻧﮑـﻪ وﻻﯾـﺖ ﻣﻄﻠﻘـﻪ ﻓﻘﯿـﻪ ﺑـﺎ
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺟﺪی روﺑـﺮو ﺷـﻮد .ﺑـﺪﯾﻦ
ﺳﺎن ،ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ رژﯾﻢ در
اﻗﻠﯿـــﺖ و ﮐﺎﺳـــﺘﻦ از اﻗﻠﯿـــﺖ ﺣـــﺎﻣﯽ
آﻧﺴﺖ.
 – ۲/۵وﻻﯾــﺖ ﺣﻘــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻫــﺮ
اﻧﺴـــﺎﻧﯽ دارد .اﻧﺘﺨـــﺎب ﮐـــﺮدن ،ﺑـــﺮ
ﻓﺮض وﺟﻮد اﺳـﺘﻘﻼل در ﺗﺸـﺨﯿﺺ و
آزادی در ﮔـــﺰﯾﻨﺶ ﻧـــﺎﻣﺰد ﻣﻄﻠـــﻮب،
وﺳــﯿﻠﻪ ﻋﻤــﻞ ﺑــﻪ ﺣــﻖ وﻻﯾــﺖ اﺳــﺖ.
ﺗﺤﻮل واﻗﻌﯽ وﻗﺘﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ
ﻣﺮدم اﯾـﺮان ﺣـﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺧـﻮد را
ﺑﺨﻮاﻫﻨــﺪ و در اﻧﺘﺨــﺎب ،اﺳــﺘﻘﻼل و
آزادی ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﻫﺮﮔـﺎه ﺟﻨﺒﺸـﯽ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ
ﺣﻖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮ وﻻﯾـﺖ ﺑـﺮ ﺧﻮﯾﺸـﺘﻦ
ﻧﺒﺎﺷــﺪ ،آن ﺟﻨــﺒﺶ ﺑــﻪ ﻫــﺪف ﻧﻤــﯽ
اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓـﺖ
ﺑﺮ ﺣﻖ وﻻﯾﺖ و ﺷﺮﮐﺖ در اداره اﻣﻮر
ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺧــﻮﯾﺶ را ﻧﯿــﮏ اﻧــﺪرﯾﺎﺑﯿﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ از ﺧـﻮد ﺑﭙﺮﺳـﯿﻢ :ﭼـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻣـﯽ
آﻣــﺪ اﮔــﺮ ﺗﻘﻠــﺐ ﺑــﺰرگ اﻧﺠــﺎم ﻧﻤــﯽ
ﮔﺮﻓﺖ؟ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣـﺎ اﯾـﻦ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ
آﻗــﺎی ﻣﻮﺳــﻮی رﺋــﯿﺲ ﺟﻤﻬــﻮری ﻣــﯽ
ﺷــﺪ .از آن ﭘــﺲ ،او ﯾــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﻗــﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐـﺮد ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﻠﺘـﺰم
ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯽ ﺷـﺪ و ﯾـﺎ از
اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺮ ﺑـﺎز ﻣـﯽ زد.
در ﺣﺎﻟﺖ اول ،اﻗﻠﯿﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺗﮑﯿـﻪ ﮔـﺎه
رژﯾﻢ ﺑﻮد ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﻨﺘﺨـﺐ
آن ﻣــﺮدم »ﺗــﺪارﮐﺎﺗﭽﯽ ﻣﻘــﺎم ﻣﻌﻈــﻢ
رﻫﺒﺮی« ﻣﯽ ﮔﺸﺖ .زﯾﺎن ﺑـﺲ ﺑـﺰرگ
ﻣﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ زﯾﺎن را ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣـﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟـﺖ دوم ،او »ﺑـﺎﻏﯽ
ﺑﺎ ﻏﯿﻦ« و ﻗﺎﺑﻞ ﻋـﺰل و ﻣﺠـﺎزات ﻣـﯽ
ﮔﺸﺖ .ﻫﺮﮔـﺎه ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
او ،ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﺎﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻪ از ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺧﻮد ﮐﻪ از »ﺑﺎﻏﯽ ﺑـﺎ ﻏـﯿﻦ« ﻣـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﻣﻨﺘﺨﺐ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ
»رﻫﺒـــﺮ« )از راه ﺷـــﻮرای ﻧﮕﻬﺒـــﺎن(
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻢ او
وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد و
ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دو واﻗﻌﯿﺖ،
در دادن رأی ﺷــﺮﮐﺖ ﮐــﺮده ﺑﻮدﻧــﺪ.
ﭘﺲ رژﯾﻢ ،ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺰاﺣﻢ را از ﺳﺮ راه ﺑﺮدارد.
ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ و از راه ﻓﺎﯾﺪه ﺗﮑـﺮار۵ ،
ﻋﺎﻣــﻞ ﮐــﻪ ﻣــﯽ ﺑﺎﯾــﺪ ﺟﻤــﻊ ﺷــﻮﻧﺪ ﺗــﺎ
ﺟﻨــﺒﺶ ﻫﻤﮕــﺎﻧﯽ روی دﻫــﺪ و ﭘﯿــﺮوز
ﺑﮕﺮدد را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ:
ﯾــــﮏ – ﻣﺤــــﺪوده رژﯾــــﻢ ،ﻗﻠﻤــــﺮو
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ او اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺸـﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮد
را در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﻓـﺮو
ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺪ .ﻓﺮاﺧﻨﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﯿــﺮون از رژﯾــﻢ )ﻣﺴــﺘﻘﻞ از رژﯾــﻢ( و
درون اﯾـــــﺮان ،ﯾﻌﻨـــــﯽ ﻣﺴـــــﺘﻘﻞ از
ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دوم – ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﯾـﺪ وﻻﯾـﺖ
ﺟﻤﻬــﻮر ﻣــﺮدم ﺑﺎﺷــﺪ .ﺟﻨﺒﺸــﯽ ﺑــﺮای
اﺻــﻼح رژﯾــﻢ وﻻﯾــﺖ ﻓﻘﯿــﻪ ،از ﭘــﯿﺶ،
ﺧــﻮد را ﻣﺤﮑــﻮم ﺑــﻪ ﺷﮑﺴــﺖ ﮐــﺮده
اﺳﺖ.
ﺳــﻮم – ﺑﯿــﺎن آزادی ،ﺑﯿــﺎﻧﮕﺮ وﻻﯾــﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎ
ﺑﮕﺮدد.
ﭼﻬـــــﺎرم – روش ﻣﺒـــــﺎرزه ﺟﻨـــــﺒﺶ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ زدا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘــﻨﺠﻢ  -وﻻﯾــﺖ ﺟﻤﻬــﻮر ﻣــﺮدم ﻣــﯽ
ﺑﺎﯾــﺪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺠﻮﯾــﺪ ﺗــﺎ ﮐــﻪ ﺟﻨــﺒﺶ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮدن وﻻﯾـﺖ ﻓﻘﯿـﻪ
ﺑـــﺎ وﻻﯾـــﺖ ﺟﻤﻬـــﻮر ﻣـــﺮدم را ﻣﯿﺴـــﺮ
ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
ﻫﺮﮔــﺎه ﺑــﺎ ﻣﺤــﮏ اﯾــﻦ  ۵ﻋﺎﻣــﻞ در
ﺟﻨــﺒﺶ ﻣــﺮدم ﺑﻨﮕــﺮﯾﻢ ،ﻧﯿــﮏ در ﻣــﯽ
ﯾــﺎﺑﯿﻢ ﭼــﺮا ﺟﻨــﺒﺶ ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺘﻪ اﺳــﺖ
ﻫﻤﮕــﺎﻧﯽ ﺑﮕــﺮدد و ﺑــﺎ ﺑــﺎزﭘﺲ ﮔــﺮﻓﺘﻦ
ﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ از ﺳــﻮی ﻣــﺮدم ،اﺳــﺘﺒﺪاد
وﻻﯾــﺖ ﻓﻘﯿــﻪ ﺑــﺎ دوﻟــﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤــﺪار
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﻮد.

 – ۳/۵ﺟﺮﻗـــــﻪ ای ﮐـــــﻪ ﺟﻨـــــﺒﺶ را
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ و ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل
آن ،ﺑﯿﺎﻧﯿـــﻪ ﺧﺎﻣﻨـــﻪ ای در ﺣﻤﺎﯾـــﺖ
ﻗﺎﻃﻊ از آن ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺶ درﺧﻮر
اﯾﻨﺴﺖ :اﮔﺮ ﺗﻘﻠﺐ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ،
آﯾــﺎ ﮔــﺰﯾﻨﺶ آﻗــﺎی ﻣﻮﺳــﻮی ﺟﺮﻗــﻪ ای
ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﺴـﺎن ﺷـﻌﻠﻪ ﻫـﺎی
آﺗﺶ ،ﺑـﺮ ﻣـﯽ اﻧﮕﯿﺨـﺖ و ﯾـﺎ ﻫﯿﺠـﺎن
ﻫﻤﮕــﺎﻧﯽ را ﻓــﺮو ﻣــﯽ ﻧﺸــﺎﻧﺪ؟ ﺗﺠﺮﺑــﻪ
اﻧﺘﺨــﺎب آﻗــﺎی ﺧــﺎﺗﻤﯽ در دو دوره،
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ
اﺳﺖ .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﺟـﺎﺋﯽ رﺳـﯿﺪ
ﮐــﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠــﺲ ،در ﻣﺠﻠــﺲ،
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮدﻧـﺪ و ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ
آﻧﻬــﺎ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳــﺘﻨﺪ .در اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﺳــﺎل
 ۱۳۸۴ﻧﯿــﺰ ،ﻣــﺮدم از ﻧــﺎﻣﺰد اﺻــﻼح
ﻃﻠﺒﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
 – ۴/۵اﻣﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻫﯿﭽﮕﺎه
دﻋﻮت ﺑﻪ اﻧﻔﻌﺎل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .دﻋﻮت
ﺑـــﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷـــﺘﻦ رژﯾـــﻢ در اﻗﻠﯿـــﺖ و
ﮐﺎﺳــﺘﻦ از اﯾــﻦ اﻗﻠﯿــﺖ و از ﺗﺼــﺮف
رژﯾﻢ ﺑﺪر آوردن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑـﻮده
اﺳﺖ:
 zﻫﺮﮔﺎه ﺗﺤـﺮﯾﻢ وﺳـﯿﻌﯽ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑـﺪون اﯾﻨﮑـﻪ
ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،رژﯾـﻢ را ﻧﺎﻣﺸـﺮوع و ﻏﯿـﺮ
ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣــﯽ ﺧﻮاﻧــﺪ .ﺣــﺎل آﻧﮑــﻪ ،ﺑــﺎ
وﺟــﻮد ﺗﻘﻠــﺐ ﺑــﺰرگ ،ﯾــﮏ دﺳــﺘﮕﺎه
ﻧﻈﺮ ﺳـﻨﺠﯽ اﻣﺮﯾﮑـﺎﺋﯽ ،ﻣـﺪﻋﯽ ﺷـﺪ از
راه ﺗﻠﻔـــﻦ ،در اﯾـــﺮان ،ﻧﻈـــﺮ ﺳـــﻨﺠﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻨـﺒﺶ ﭘﯿـﺮوز
ﻧﻤـــﯽ ﺷـــﻮد و ﭼـــﺎره ﮐـــﺎر ﺗﺤـــﺮﯾﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.
 zدر ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﯾﻢ وﺳـﯿﻊ ،رژﯾـﻢ از
دﺳـــﺖ زدن ﺑـــﻪ ﺗﻬـــﺎﺟﻢ و ﺳـــﺮﮐﻮب
ﻧــﺎﺗﻮان ﻣــﯽ ﮔﺸــﺖ و ﺗﺤــﺮﯾﻢ ﺳــﺒﺐ
ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺗﻀـﺎدﻫﺎ و ﺗﺨﺎﺻـﻤﻬﺎ در
درون آن ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺤﻄﺎط و
اﻧﺤﻼل آن را وﺳﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
 zﺗﺤــﺮﯾﻢ وﺳــﯿﻊ ﺑــﺪﯾﻦ ﺧــﺎﻃﺮ ﮐــﻪ
ﻣﺤﻞ ﻋﻤـﻞ ﻣـﺮدم را ﺑﯿـﺮون از رژﯾـﻢ
ﻗﺮار ﻣﯽ داد ،ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺷـﻔﺎف و
ﺗــﺪارک  ۴ﻋﺎﻣــﻞ دﯾﮕــﺮ را آﺳــﺎن ﻣــﯽ
ﮐﺮد .ﭼـﻮن روﯾـﺎروﺋﯽ ﻣﻠـﺖ ﺑـﺎ رژﯾـﻢ
ﻣﺎﻓﯿﺎﻫــﺎی ﻧﻈــﺎﻣﯽ – ﻣــﺎﻟﯽ ﻗﻄﻌــﯽ و
آﺷﮑﺎر ﺑـﻮد ،آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﮐـﻪ در ﺧـﺪﻣﺖ
رژﯾﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ را ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﺮاﻓﺖ ﻣـﯽ
اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﻮز وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ،
از رژﯾﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ .و
 zﭼﻮن ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﻗﻠﻤﺮوﻫـﺎی
ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ را ﺑﺘـﺪرﯾﺞ از آن ﺧـﻮد ﻣـﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺮس از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط
رژﯾـــﻢ ،ﺑـــﺮ ﺳـــﺮ اﯾـــﺮان اﯾـــﻦ و آن
ﺑﻼﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﻣﺤﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﻤـﯽ ﮐـﺮد.
زﯾﺮا:
 zﻣـــﺮدم ،ﭼـــﻮن اﻣـــﺮوز ،در داﯾـــﺮه
ﻣﻤﮑــــﻦ )اﺻــــﻼح رژﯾــــﻢ از درون(،
زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑـﺮآن ﻣـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ
ﮐــﻪ ﺣــﻖ ﺧــﻮد را از آن ﺧــﻮد ﮐﻨﻨــﺪ و
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫـﺎی وﻻﯾـﺖ ﺟﻤﻬـﻮر ﻣـﺮدم و
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﻨﺪ.
 zاز آﻧﺠــﺎ ﮐــﻪ وﻻﯾــﺖ ﺟﻤﻬــﻮر ﻣــﺮدم
ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ و رأی دادن ﺑـﻪ
ﻧﺎﻣﺰدﻫــﺎی ﻣﺼــﻮب رژﯾــﻢ ،ﻣﻮﺿــﻮع
وﻻﯾــﺖ ﺟﻤﻬــﻮر ﻣــﺮدم ﻧﯿﺴــﺖ ﺑﻠﮑــﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﺪﯾﻖ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘـﻪ ﻓﻘﯿـﻪ
اﺳﺖ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ،وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬـﻮر ﻣـﺮدم
را ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﻣـﯽ ﮐـﺮد.
اﻓــﺰون ﺑــﺮ اﯾــﻦ ،در ﻫﺮﯾــﮏ از اﺑﻌــﺎد
ﺳﯿﺎﺳـــﯽ و اﻗﺘﺼـــﺎدی و اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻫـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﺟﻤﻬـﻮر
ﻣــﺮدم ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺼــﺪی ﮐﻨﻨــﺪ،
ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﺣﻘﻮق ذاﺗـﯽ اﻧﺴـﺎن و
ﺑﺮاﺑــﺮی زن و ﻣــﺮد در اﯾــﻦ ﺣﻘــﻮق،
ﻣﻮﺿــﻮع وﻻﯾــﺖ ﺟﻤﻬــﻮر ﻣــﺮدم ﻣــﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮﮔـﺎه اﯾﺮاﻧﯿـﺎن زﻧـﺪﮔﯽ ﻫـﺎی
ﺧــﻮد را ﻋﻤــﻞ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺣﻘــﻮق ﻣــﯽ
ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﻣﺤﻠـﯽ ﺑــﺮای وﻻﯾـﺖ ﻓﻘﯿــﻪ و
ﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫــﺎی ﻧﻈــﺎﻣﯽ – ﻣــﺎﻟﯽ
ﺑــﺎﻗﯽ ﻧﻤــﯽ ﻣﺎﻧــﺪ .ﺑﺴــﯽ ﺟــﺎی ﺷــﮕﻔﺘﯽ
اﺳــﺖ ﮐــﻪ ،در اﯾــﺮان ،ﻣﻮﺿــﻮﻋﯽ ﺑــﻪ
ﻣﺮدم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑـﺎ ﺗﺼـﺪی

آن ،وﻻﯾــﺖ ﺧــﻮﯾﺶ را اﻋﻤــﺎل ﮐﻨﻨــﺪ.
ﻣﻮﺿــﻮﻋﻬﺎﯾﯽ ﻫــﻢ ﮐــﻪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣــﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
 zﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﯽ
داﺷـــﺖ .ﺑـــﻪ ﺟﻤﻬـــﻮر ﻣـــﺮدم ﮐـــﺎری
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤﮕـﺎن ،ﺑـﺪون
ﺗﺒﻌــﯿﺾ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ در آن ﺷــﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨــــﺪ .ﺣــــﺎل اﯾﻨﮑــــﻪ ﺷــــﺮﮐﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺗﯽ ﮐــﻪ آزاد ﻧﺒــﻮد ،ﻧﺨﺴــﺖ دو
ﮔـــﺮوه ﺑـــﺰرگ ﺷـــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن و
ﺗﺤــــﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨــــﺪﮔﺎن را ﭘﺪﯾــــﺪ آورد و
ﺳﭙﺲ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه
ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﺷــﺪﻧﺪ .ﻫﺮﯾــﮏ ﻃﺮﻓــﺪار ﯾــﮏ
ﻧــﺎﻣﺰد .در ﺻــﻮرت ﺗﺤــﺮﯾﻢ ،ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ
رﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ رﻧـﮓ
ﺑــﻮد ،ﺟﻤﻬــﻮر ﻣــﺮدم ﻫﻤﺮﻧــﮓ ﻣــﯽ
ﺷــﺪﻧﺪ و ﺑــﺪﯾﻬﯽ اﺳــﺖ ﺟﻬــﺎن را در
ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﺮوز ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ،ﻫﻤﺮاه
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
 zﺟﻨﺒﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ ،وﻗﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺪان
ﻣـــﯽ ﭘﯿﻮﺳـــﺘﻨﺪ ،در ﻗﻠﻤـــﺮو وﺟـــﺪان
ﻫﻤﮕــﺎﻧﯽ ﻗــﺮار ﻣــﯽ ﮔﺮﻓــﺖ و ﭼــﻮن
وﺟـــﺪان ﻫﻤﮕـــﺎﻧﯽ ﺷـــﺮﮐﺖ در آن را
ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﻣــﯽ ﮐــﺮد ،آن ﭘﻮﯾــﺎﺋﯽ را ﻣــﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐـﻪ ﺑﺴـﺎ اﻗﻠﯿـﺖ ﮐﻮﭼـﮏ ﺣـﺎﻣﯽ
رژﯾﻢ را ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد در ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ،در ﺳﺎل  ،۱۳۵۷ﻣﺘﺤﻘﻖ
ﮐــﺮد .ﮐﻮﭼــﮏ و ﮐﻮﭼــﮏ ﺗــﺮ ﺷــﺪن
اﻗﻠﯿﺖ ﺣﺎﻣﯽ رژﯾـﻢ ،ﺟﻨـﺒﺶ ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ
ﺗﻮاﻧـــﺎ ﺑـــﻪ ﺧﺸـــﻮﻧﺖ زداﺋـــﯽ را ﺑﺴـــﯽ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺮ و ﭘﯿﺮوزی آن را ﻗﻄﻌﯽ ﺗـﺮ
ﻣﯽ ﮐﺮد.
 zﺗﺤــﺮﯾﻢ ،از ﺑــﺎب ﺗﻔﻌﯿــﻞ و ﻣﺘﻌــﺪی
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﮐــﺮدن ﻣﺘﺠــﺎوز ﺑــﻪ ﺣﻘــﻮق ﻣــﺮدم ﺑــﻪ
ﺗﻤﮑـــﯿﻦ ﺑـــﻪ اﯾـــﻦ ﺣﻘـــﻮق اﺳـــﺖ .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺟﻤﻬﻮر ﻣـﺮدم ﺑـﺮ آن
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ رژﯾـﻢ را ﺗﺤـﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﻣـﯽ
ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﺮای رژﯾــﻢ در ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻣﺤــﻞ
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮐـﺎر
را ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﻨﺪ ،از راه ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎ ،ﺑﺎ دوﻟﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن در
ﻫﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑـﻮد .اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ﻧﯿـﺰ،
ﻫﻢ ﺑﻬﻨﮕـﺎم ﺗﺤـﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒـﺎﮐﻮ و ﻫـﻢ در
دوره اﺳﺘﺒﺪاد ﺻﻐﯿﺮ و ﻫﻢ در ﺟﺮﯾـﺎن
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ رژﯾـﻢ ﺷـﺎه ،ﭼﻨـﯿﻦ
ﮐﺮدﻧـــﺪ .در ﻃـــﻮل ﺗـــﺎرﯾﺦ ،ﭼـــﻮن
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢ دوﻟﺘﻬـﺎی اﺳـﺘﺒﺪادی
را روش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ،
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿــﺖ رﺟــﻮع ﺑــﻪ دوﻟــﺖ ﻇــﺎﻟﻢ،
ﯾﮏ دﺳﺘﻮر دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ.
 zﺗﺤــﺮﯾﻢ راﺑﻄــﻪ ﺑﺮﻗــﺮار ﮐــﺮدن ﺑــﺎ
ﺣﻖ ،ﺣـﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ و دﯾﮕـﺮ ﺣﻘـﻮق
اﻧﺴــﺎن و ﺣﻘـﻮق ﻣﻠــﯽ اﺳــﺖ .اﻣــﺎ رأی
دادن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺣـﺎﮐﻢ
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ،راﺑﻄـﻪ ﺑﺮﻗـﺮار ﮐـﺮدن
ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ .اﯾﺮان
اﻣﺮوز ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕـﺮ ﺑـﺪان
ﻧﯿـــﺎز دارد ﮐـــﻪ اﯾﺮاﻧﯿـــﺎن ﺑـــﺎ ﺣﻘـــﻮق
ﺧــﻮﯾﺶ راﺑﻄــﻪ ﺑﺮﻗــﺮار ﮐﻨﻨــﺪ ﺗــﺎ ﮐــﻪ
اﻧﺴــﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴــﺘﻘﻞ و آزادی ﺑﮕﺮدﻧــﺪ.
ﭘــﺲ ﻫــﯿﭻ ﻓﺮﺻــﺘﯽ را ﺑــﺮای راﺑﻄــﻪ
ﺑﺮﻗــﺮار ﮐــﺮدن ﺑــﺎ ﺣﻘــﻮق ﺧــﻮﯾﺶ و
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﺗﺮک اﻋﺘﯿـﺎد ﺑـﻪ
اﻃﺎﻋــﺖ از ﻗــﺪرت ،ﻧﺒﺎﯾــﺪ از دﺳـــﺖ
ﺑﺪﻫﻨﺪ.
 zﭼــﻮن ﺗﺤــﺮﯾﻢ ،راﺑﻄــﻪ ﺑــﺎ ﺣــﻖ را
ﺑﺮﻗــﺮار ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ ،ﻻﺟــﺮم ﺣــﻖ را ﺑــﺮ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﺼـﻠﺤﺖ
ﺑﯿــﺮون از ﺣــﻖ را ﻋــﯿﻦ ﻣﻔﺴــﺪت ﻣــﯽ
ﺷـــﻤﺎرد .ﺣـــﺎل اﯾﻨﮑـــﻪ ﺷـــﺮﮐﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺗﯽ ﮐــﻪ آزاد ﻧﯿﺴــﺖ ،ﻋﻤــﻞ ﺑــﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺎﻗﺾ ﺣـﻖ اﺳـﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ
ﻣﺼـــﻠﺤﺖ در آن ﺷـــﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧـــﺪ و
ﭘﺮﺳــﺶ ﻫﻤــﻮﻃﻦ ﮔﺮاﻣــﯽ ﻧﯿــﺰ ﺑﯿــﺎﻧﮕﺮ
ﺗﻘــﺪم ﻣﺼــﻠﺤﺖ ﺑــﺮ ﺣــﻖ اﺳــﺖ .در
دوران رﯾﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری ،ﻧﯿــﺰ ،ﺑــﺎ
آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ،راﺑﻄـﻪ
ﺑﺮﻗــﺮار ﻣــﯽ ﮐــﺮدم .ﭼــﻮن ﻣﺼــﻠﺤﺖ
ﮔﺮاﺋــﯽ ﻣﻔﺴــﺪﺗﻬﺎ ﺑﺒــﺎر آورد ،از ﻣــﺮدم
اﯾﺮان و از ﺧﻮد ،ﭘﻮزش ﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﺑـﺎ
اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد ،ﭘﯽ ﺑﺮدم ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ
را ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ و ﺣﻖ را ﺻـﺎﺣﺐ
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ﺣﻖ دارد .و ﭼﻮن روش ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮد،
ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻤﮑـﻦ ﮔﺸـﺖ و ورود
ﺑــﻪ اﺑــﺘﻼ ،ﮐــﺎر را ﺑــﻪ آﻧﺠــﺎ رﺳــﺎﻧﺪ ﮐــﻪ
آﻗـــﺎی ﺧﻤﯿﻨـــﯽ ﮔﻔـــﺖ ۳۵ :ﻣﯿﻠﯿـــﻮن
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔـﻮﯾﻢ ﻧـﻪ .ﺑـﺎ ادای
اﯾـــﻦ ﺟﻤﻠـــﻪ ،او زور ،ﯾﻌﻨـــﯽ ﯾﮑـــﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮔﺸﺖ.
 zﺗﺤﺮﯾﻢ ،رﻫﺒﺮی را از آن ﻣـﺮدم ﻣـﯽ
ﮐﻨـــﺪ .ﺑـــﻪ ﻣـــﺮدم اﻣﮑـــﺎن ﻣـــﯽ دﻫـــﺪ
ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن وﻻﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺎﺑﻨـﺪ.
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﻏﯿـﺮ
آزاد ،رﻫﺒﺮی را از ﻣﺮدم ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و اﻣﮑــﺎن ﭘﯿــﺪاﯾﺶ ﻣــﺪﯾﺮان ﻣﺠــﺮی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم را از ﻣﺮدم ﺳـﻠﺐ ﻣـﯽ
ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣـﺮدم در داﯾـﺮه ﻣﻤﮑـﻦ
دروﻏﯿﻦ )ﻣﺤﺪوده رژﯾﻢ( ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و
ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ
از رژﯾﻢ را ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ .ﺗﺎ وﻗﺘـﯽ ﻫـﻢ در
اﯾﻦ داﯾﺮه زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ ،از ﭘـﺮورش
ﻣــﺪﯾﺮان ﻻﯾــﻖ و ﻣﺴــﺘﻘﻞ و ﺗﻮاﻧــﺎ ﺑــﻪ
ﺗﺼﺪی دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار ،ﻧﺎﺗﻮان ﻣـﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣــﺮدم را ﺷﻨﺎﺳــﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﯾﻤــﻦ
ﭘﺸﺘﮑﺎر و اﺳـﺘﻤﺮار در ﻣﺒـﺎرزه ،ﺑﺎﻟﯿـﺪه
اﻧﺪ و ﺑﺎرور ﮔﺸـﺘﻪ اﻧـﺪ .آﯾـﺎ ﻣـﯽ داﻧﻨـﺪ
وﺟــﻮد اﯾــﻦ ﻣــﺪﯾﺮان و ﺳــﺨﻨﮕﻮﯾﺎن
وﻻﯾــﺖ ﺟﻤﻬــﻮر ﻣــﺮدم ﺗــﺎ ﮐﺠــﺎ ﺑــﺮای
اﯾﺮان ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ؟
 zﺑــﺪﯾﻦ ﻗــﺮار ،ﺗﺤــﺮﯾﻢ ،آزاد ﮐــﺮدن
اﯾﺮاﻧﯿﺎن از زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤـﺪوده
رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿـﻪ اﺳـﺖ .ﺣـﺎل آﻧﮑـﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮ آزاد ،ﻣﺎﻧﺪن
در اﯾــﻦ زﻧــﺪان اﺳــﺖ .آزاد ﺷــﺪن از
اﯾﻦ زﻧﺪان ،ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐـﻪ اﻧﺠـﺎﻣﺶ
ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘـﺪ ،اﺑﻌـﺎد وﯾﺮاﻧـﯽ
ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﻣﺤﺮﮐــﻪ را ﺑــﺰرگ ﺗــﺮ ﻣــﯽ
ﮐﻨـــﺪ .ﺗـــﺎ وﻗﺘـــﯽ اﯾﺮاﻧﯿـــﺎن در اﯾـــﻦ
زﻧﺪاﻧﻨــﺪ ،ﻋﻘــﻞ ﻫ ـﺎ آزاد ﻧﻤــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ.
ﺳﺒﺐ ﻧﻤﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻧﻤﯽ ﺳـﺎزﻧﺪ
و از ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ﺑﯿـﺮون ﻧﻤـﯽ
آﯾﻨﺪ .ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺪ و ﺑـﺪﺗﺮ،
ﮔﺬار داﺋﻤﯽ از ﺑـﺪ ﺑـﻪ ﺑـﺪﺗﺮ و از ﺑـﺪﺗﺮ
ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ،ﻃـﯽ ۳
دﻫﻪ ،داﺋﻢ ،در ﮔﺬار از ﺑـﺪ ﺑـﻪ ﺑـﺪﺗﺮ و
از ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺑـﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐـﻪ ﺑـﺎز ﺑـﺪی ﻣـﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﻧﺒـﻮده
اﻧﺪ؟ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣـﺪار ﺑﺴـﺘﻪ
ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻨـﺎی ﺑـﻪ و ﺑﻬﺘـﺮ ﺑـﺎز
آﯾﻨﺪ؟
ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑـﻪ ﺟﻨـﺒﺶ ﺑـﺮای
ﺑﺎزﯾﺎﻓــﺖ وﻻﯾــﺖ ﺟﻤﻬــﻮر ﻣــﺮدم ،ﺑــﺎ
ﺷــﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﻏﯿــﺮ آزاد ﮐــﻪ
ﺗﺼﺪﯾﻖ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ از ﮐـﺎر در
ﻣــﯽ آﯾــﺪ ،ﺗﻔﺎوﺗﻬــﺎی دﯾﮕــﺮ دارد .در
ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ را ﮐﺎﻣﻞ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
 – ۶اﻣﺎ در ﺑﺎره ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ آن را
ﻓﺮﺳــﺘﺎده اﯾــﺪ ،ﻋــﺮض ﻣــﯽ ﮐــﻨﻢ :اﯾــﻦ
ﻓﯿﻠﻢ را دﯾﺪه ام .ﻧﻪ ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از
ﺑــﺎب ﺟﺮﯾــﺎن آزاد اﻧﺪﯾﺸــﻪ ﻫــﺎ ﻗﺎﺑــﻞ
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻧـﻪ ﺧﺒـﺮ .ﺗﺒﻠﯿـﻎ اﺳـﺖ.
ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر آن ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﯿﺴﺖ .وﺟـﻮد
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﯾـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﻫـﺎﺋﯽ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .زﯾﺮا ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻫـﺎ ﺑﭙـﺮدازد .ﮐﺜـﺮت
ﮔﺮاﺋـــﯽ ﻧﯿـــﺰ اﯾﺠـــﺎب ﻣـــﯽ ﮐﻨـــﺪ ﮐـــﻪ
ﻣﻄﺒﻮﻋــﺎت در ﮔــﺰﯾﻨﺶ ﻣﻮﺿــﻮع ﻫــﺎ
آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ،ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣـﻖ
دارد ﺗﺒﻠﯿﻐــﯽ را اﻧﺘﺸــﺎر دﻫــﺪ و ﺗﺒﻠﯿــﻎ
دﯾﮕﺮی را اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺪﻫﺪ و ﯾـﺎ ﻫﯿﭽﮕـﺎه
ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ را اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺪﻫﺪ .ﭘﺲ آن ﻓـﯿﻠﻢ،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﻈﺮ و ﺧﺒـﺮ ﻫـﻢ ﺑـﻮد ،ﻋـﺪم
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻈﺮ و ﯾـﺎ ﺧﺒـﺮی از ﺳـﻮی ﯾـﮏ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد .ﻣﮕـﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد را اﻧﺘﺸﺎر
ﻫــﺮ ﻧﻈــﺮ و ﻫــﺮ ﺧﺒــﺮی ،از راﺳــﺖ و
دروغ ،ﻗـــﺮار داده ﺑﺎﺷـــﺪ .ﻧﺸـــﺮﯾﻪ و
ﺳﺎﯾﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،روش ﺧـﻮﯾﺶ
را ﺟﺮﯾﺎن آزاد اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ )و ﻧﻪ
ﺧﺒﺮﻫــﺎی دروغ ﯾــﺎ ﺿــﺪ اﻃﻼﻋــﺎت( و
ﺟﺮﯾﺎن آزاد اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫـﺎ ﮐـﺮده اﺳـﺖ و
ﺗﺎ ﺣﺪ وﺳﻊ ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ روش ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽ
ﮐﻨﺪ.
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ﺷﻤﺎره  757از 8ﺗﺎ  21ﺷﻬﺮﻳﻮر 1389
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﻘﺎﻟﻪ
اي از ژاﻟﻪ وﻓﺎ در ﺑـﺎره اﻗﺘﺼـﺎد ﻛﺸـﻮر
ﻣﻲ آﻳﺪ ،ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم را ﻛﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎ
و ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﮔﺰارﺷﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺑﻮط
اﺳﺖ را ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮده اﻳﻢ .در اﻳﻦ ﻓﺼـﻞ
ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ در ﺑﺎره  12ﻫـﺰار
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر زﻳﺎن ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻇﺮف 20
ﺳــﺎل ﺑﺎﺑــﺖ ﺟــﻮ ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﺧﺸــﻮﻧﺖ و
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑـﻪ ﺟﻨـﮓ و ﻧﻴـﺰ رﻛـﻮدي ﻛـﻪ
اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان را دارد از ﭘﺎ در ﻣـﻲ آورد
و ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻜﺎري ﻛﻪ ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺷﻮد..
در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اي از روﺑﺮت
ﭘﺎري را در ﺑﺎره »اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاز« ﻣـﻲ
ﺧﻮاﻧﻴﺪ .اﻳﺮاﻧﻴـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ
اﻫﻤﻴـــﺖ را ﺗﺤﻘﻴـــﻖ ﻫـــﺎ در ﺑـــﺎره
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي و ﺳﺎزﺷﻬﺎي ﭘﻨﻬـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ
در ﭘﻲ آن ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .زﻳـﺮا
اﻳﺮان اﻣﺮوز ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر آن روﻳﺪاد
اﺳﺖ و ﺗـﺎ وﻗﺘـﻲ اﻳﺮاﻧﻴـﺎن ،ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧـﻮد ﻧﺸـﻮﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﻣـﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ.
در ﻓﺼـــﻞ ﺷﺸـــﻢ ،ﻗﺴـــﻤﺖ دوم
ﮔــﺰارش اﺳــﺘﺮاﺗﻔﻮر در ﺑــﺎره واواك و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﺶ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺎرج از اﻳﺮان،
را درج ﻛﺮده اﻳﻢ.
در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎوزﻫـﺎ
ﺑــﻪ ﺣﻘــﻮق اﻧﺴــﺎن ﮔﻮﻳــﺎي ﻫــﺎري
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫــﺎي ﻧﻈــﺎﻣﻲ – ﻣــﺎﻟﻲ را ﺟﻤــﻊ
آورده اﻳﻢ:

ﻣﺤﺒـــــــــﻮﺑﺘﺮﻳﻦ و
ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﻳﻦ ﭼﻬﺮه ﻫـﺎ
در اﻳﺮان اﻣﺮوز:
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭼﻬـﺮه ﻫـﺎ و ﺷﺨﺼـﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻪ و ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟـﻪ ﻳـﺎ ﻣﺤﺒـﻮب و
ﻣﻨﻔﻮر ،ﻫﺮ ﻛﺸـﻮر ،ﻣـﻲ ﺗـﻮان داﻧﺴـﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ.
ﻫﺮﮔــﺎه ﻣﺨﺎﻟﻔﻨــﺪ ،ﺗﺤــﻮل ﻣﻤﻜــﻦ را از
ﺗﺤــﻮل دﻟﺨــﻮاه  -ﻛــﻪ ﻳــﺎ ﻧــﺎﻣﻤﻜﻦ
ﺑﻨﻈﺮﺷﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻳﺎ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺸـﻜﻞ ،-
ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ اﮔـﺮ ﺗﻤﻴـﺰ ﻣـﻲ
دﻫﻨﺪ ،ﺗﺤﻮل ﻣﻤﻜـﻦ را ﻛـﺪام ﺗﺤـﻮل
ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و ﺑـﺮاي آﻧﻜـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺑﮕﻴـﺮد،
آﻣﺎده ﺷﺮﻛﺖ در ﭼـﻪ ﻧـﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎﺋﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺳﻨﺠﺸﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت دراز ،در
ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺷﻬﺮي ،ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪه اﺳـﺖ،
ﮔﻮﻳﺎي آﻧﺴﺖ ﻛـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺷﺨﺼـﻴﺖ
ﻣﺤﺒــﻮب از ﻣﻨﻔــﻮر ،در ﮔــﺮو اوﺿــﺎع و
اﺣﻮاﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻴـﺎن ﺧـﻮد را در
آن ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ .و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤـﻮل ﻣﻄﻠـﻮب را ﺑﺴـﺎ ﻣـﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻤﻜﻦ
را ﻋﺒﺎرت ﻣﻲ داﻧﻨـﺪ از اﺻـﻼح »ﻧﻈـﺎم
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ«.
از اﻳﻦ رو اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﺤﺒـﻮب ﻫـﺎ و
ﻧﺎﻣﺤﺒﻮب ﻫـﺎ ،از ﻳـﻚ ﻗﻤـﺎش ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ.
ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎي ﻣﺤﺒـﻮب ﻛـﻪ ﺑﻠﺤـﺎظ
ﺳﺎﻧﺴــﻮر ،ﻣــﺮدم از آﻧﻬــﺎ ﺑــﻲ ﺧﺒﺮﻧــﺪ.
ﺑﺨﺼﻮص آﻧﻬﺎ ﻛـﻪ در ﺧـﺎرج از ﻛﺸـﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻧﻤﻲ داﻧﻨـﺪ
در ﭼﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ از ﺳـﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻤـﻲ اﻧﺠـﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،روﻳﺎروﺋﻲ
دوﻟﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﺗـﺎ اﻳـﻦ اﻧـﺪازه
آﺷﻜﺎر و ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺸـﺪه ﺑـﻮد .ﺑﺴـﻴﺎري از
ﭼﻬــﺮه ﻫــﺎي ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﻛﺸــﻮر ﻧﻴــﺰ ﺑــﺎ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ در ﻋﻠـﻦ از درﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ وارد
ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮﺧـﻲ ﭼﻬـﺮه
ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و روﺣﺎﻧﻲ و ﻧﻈـﺎﻣﻲ ،اﻳـﻦ
ﺳﺎن ﺧﻮد را ﺣﺎﻣﻲ رژﻳﻢ ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮﺑﻲ و ﺑﺪي واﻗﻌﻲ اﺷﺨﺎﺻـﻲ
ﻛﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﻬـﺎ و ﻳـﺎ ﻣﻨﻔﻮرﻫـﺎ
آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﺑﻄﻲ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻣﺮدم از آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﻳـﺮا ﻣـﺮدم،
در ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻣﺤﺒــﻮب ﻫــﺎ از ﻣﻨﻔﻮرﻫــﺎ،
وﺿﻌﻴﺘﻲ را ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را

ﻣﺤﺒﻮﺑﻬﺎ و ﻣﻐﻀﻮﺑﻬﺎ؟
در آن ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨـﺪ .ﻧـﻮﻋﻲ ﺑـﺪ و ﻧـﻮﻋﻲ
ﺧﻮب از اداره ﻛﺸﻮر را ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣـﻲ
دﻫﻨﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻧـﻮع ﺑـﺪ اداره را
ﺗﺼﺪي ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻨﻔﻮر و آﻧﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﻧﻮع
ﻣﻤﻜﻦ و ﻳﺎ ﻣﻄﻠﻮب اداره را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﺗﺼﺪي ﻛﻨﻨـﺪ ،ﻣﺤﺒـﻮب ﻣـﻲ ﺧﻮاﻧﻨـﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﻌـﻲ ﺷـﺪن اﻧﺘﺨـﺎب
ﻧﻮع اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ ﻗﻄﻌـﻲ
ﺷﺪن اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـﺮ اﺻـﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ
ﺟﻤﻬــﻮر ﻣــﺮدم ،ﺗﻐﻴﻴﺮﻫــﺎ در ﻓﻬﺮﺳــﺖ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻬﺎ و ﻣﻨﻔﻮرﻫﺎ روي ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑـﺎ
از ﻣﻴــﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳ ـﺘﻦ ﺳﺎﻧﺴــﻮرﻫﺎ ،زﻧــﺎن و
ﻣﺮداﻧﻲ وارد دو ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﻳﻜﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﺤﺒﻮب ﻫﺎ و دﻳﮕﺮي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﻔﻮرﻫـﺎ
ﻣــﻲ ﺷــﻮﻧﺪﻛﻪ ﻫﻨــﻮز ﺷﻬﺮﻧﺸــﻴﻨﺎن از
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﺷﺎن ﺑﻲ ﺧﺒﺮﻧﺪ.
ﺳــﻨﺠﺶ ﺑﻌﻤــﻞ آﻣــﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻬــﺎ و
ﻣﻨﻔﻮرﻫﺎ را در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ و روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺿـﺎﺑﻄﻪ،
ﻫﻤﻮاره ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ و ﻫﻤـﻴﻦ ﺿـﺎﺑﻄﻪ
ﮔﻮﻳــﺎي ﺣــﺎل و ﻫــﻮاي اﻣــﺮوز اﻳــﺮان
اﺳﺖ:

٭ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻨﻔﻮر ﺗﺮﻳﻦ ﭼﻬﺮه
ﻫﺎي روﺣﺎﻧﻲ:
در ﻛﺸــﻮري ﻛــﻪ ﺑﻌــﺪ از ﭘﻴــﺮوزي
اﻧﻘــﻼب ،دوﻟــﺖ در اﺧﺘﻴــﺎر روﺣــﺎﻧﻴﻮن
ﻗﺪرت ﻣﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺒﻨـﺎي داوري
ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ
روﺣﺎﻧﻴﺎن ،ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻧﻘـﺶ آﻧﻬـﺎ
در دوﻟﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن
ﻣﻲ ﺷﻮد .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮدم ﮔﻮﻳﺎي اﺷﺘﻐﺎل
ذﻫﻨﻲ اﻣﺮوز آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .اﻳـﻦ ارزﻳـﺎﺑﻲ،
ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ اﮔـﺮ ﻣـﺮدم آزادي را
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻨﺪ:
 zﻣﺤﺒــﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﭼﻬــﺮه ﻫــﺎي روﺣــﺎﻧﻲ
ﺧﻮاه در ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎت و ﭼﻪ از دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻬﻬﺎ:
 -1آﻳــﺔ اﷲ ﻃﺎﻟﻘــﺎﻧﻲ از ﻣﺤﺒــﻮﺑﺘﺮﻳﻦ
ﭼﻬﺮه ﻫﺎي روﺣﺎﻧﻲ اﻳـﺮان ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از
اﻧﻘﻼب ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد
اﺳــﺘﺒﺪاد ﻣــﻮرد ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﻣــﺮدم ﻗــﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .او ﺑﺎ وﻻﻳـﺖ ﻓﻘﻴـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣﺨـﺎﻟﻒ
ﺑﻮد.
 -2آﻳﺔ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮي  :زﻣـﺎﻧﻲ او ﻧﻈﺮﻳـﻪ
ﭘﺮداز وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻮد و ﺑـﺮاﻳﺶ ﻟﻄﻴﻔـﻪ
ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .او از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﺎ رواﺑـﻂ
ﭘﻨﻬــﺎﻧﻲ ﺑــﺎ اﻣﺮﻳﻜــﺎ و اﺳــﺮاﺋﻴﻞ و ﻛﺸــﺘﺎر
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮد و از ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎﻣﻲ
ﺑﺮﻛﻨﺎر ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﻳـﻢ
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺎﻧﺪ و اﻳﻦ وﻻﻳﺖ را
از ﻣﺼــﺎدﻳﻖ ﺷــﺮك داﻧﺴــﺖ .او اﻳﻨــﻚ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ از ﺟﻬـﺎن
ﺑﺴﺘﻪ اﻣﺎ ،از ﻳﺎد ﻣﺮدم ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 – 3آﻳــﺖ اﷲ ﺳﻴﺴــﺘﺎﻧﻲ ﻣﺮﺟــﻊ ﺗﻘﻠﻴــﺪ
ﻣﻘﻴﻢ ﻧﺠﻒ ﻛﻪ از دﻳﺪ ﻣﺮدم ﺑـﺎ وﻻﻳـﺖ
ﻓﻘﻴــﻪ و آﻟــﻮده ﺷــﺪن روﺣﺎﻧﻴــﺖ ﺑــﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
 -4ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺴﻦ ﻻﻫـﻮﺗﻲ – از
روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻣﺒﺎرز ﭘﻴﺶ و ﺑﻌـﺪ از اﻧﻘـﻼب
ﻛﻪ در روزﻫﺎي ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  ،60ﺑـﺎ
ﺧﻮراﻧــﺪن ﺳــﻢ اﺳــﺘﺮﻛﻨﻴﻦ در زﻧــﺪان
رژﻳﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ.
 -5ﺣﺠﺖ اﻻﺳـﻼم ﻣﻬـﺪي ﻛﺮوﺑـﻲ از
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي دﻫﻤﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳـﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺷـﺪت
ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﺳـﺖ زد .ﺑـﺮﻏﻢ
ﺳﺎﺑﻘﻪ اش در رژﻳﻢ ،ﺑﻬﻤـﺎن ﻧﺴـﺒﺘﻲ ﻛـﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺑﺪﺳـﺖ
آورده اﺳﺖ.
 -6آﻳﺖ اﷲ ﺑﻴﺎت زﻧﺠﺎﻧﻲ ﻛﻪ در رژﻳـﻢ
ﺑﻮد .ﭘـﺲ از آﻧﻜـﻪ ﻧﮕﺬاﺷـﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨـﺎب
ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻗﻢ رﻓﺖ و ﺣﺎﻣﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﺷـﺪ
و ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ ﻣﺒــﺎرزه ﺑــﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴــﺖ از
ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺖ.
 -7آﻳﺖ اﷲ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ دادﺳﺘﺎن
ﻛﻞ ﻣﻨﺼﻮب ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑـﻮد .ﺑﻌـﺪ ﺑـﻪ ﻗـﻢ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و رﺳـﺎﻟﻪ اﻧﺘﺸـﺎر داد .ﺑﺘـﺪرﻳﺞ،
ﻣﺨــﺎﻟﻒ رژﻳــﻢ ﺷــﺪ .ﺑﻌــﺪ از ﻛﻮدﺗــﺎي
ﺧﺮداد  ،88ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧـﻪ
ﺗﺮ ﺷـﺪ .رژﻳـﻢ او را از ﻣﺮﺟﻌﻴـﺖ ﺧﻠـﻊ
ﻛﺮد.

 -8ﺣﺠــﺔ اﻻﺳـــﻼم اﺣﻤـــﺪ ﻗﺎﺑـــﻞ از
روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻣﺒـﺎرز ﻛـﻪ ﺑﺎرﻫـﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ
اﻓﺸﺎي ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻧﻴﺰ ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﻣﻮاﺿـﻊ
دﻳﻨﻲ ،ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘـﺎده و ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ
ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -9ﺣﺠــﺖ اﻻﺳــﻼم ﻋﺒــﺪاﷲ ﻧــﻮري از
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺑﺘـﺪاي
اﻧﻘﻼب ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ از ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دور ﺷﺪ و
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺧﺮداد و اﻓﺸﺎﮔﺮي ﻫﺎ در
ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﻫـﺎي زﻧﺠﻴـﺮه اي از ﺳـﻮي
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﻜـﻮم ﮔﺸـﺖ .او
ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺪ و اﻳﻨﻚ ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل
ﻣﺮدم اﺳﺖ.
 -9ﺣﺠﺖ اﻻﺳـﻼم ﻣﺤﻤـﺪ ﺧـﺎﺗﻤﻲ دو
دوره رﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮري اﻳــﺮان را ﺑــﺮ
ﻋﻬﺪه داﺷﺖ وﻟﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺿـﻌﻒ در
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺧـﻮد را از
دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﻫـﻢ ﺑـﻪ
دﻟﻴﻞ رﻓﺘـﺎر رژﻳـﻢ ﺑـﺎ او و ﻫـﻢ ﺑﺨـﺎﻃﺮ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ،ﻃـﺮف ﺗﻮﺟـﻪ
ﻣﺮدم اﺳﺖ.
 -10ﺣﺠــﺖ اﻻﺳــﻼم ﺣﺴــﻦ ﺧﻤﻴﻨــﻲ
ﺑﺨــﺎﻃﺮ ﻣﻮﺿــﻊ ﮔﻴــﺮﻳﺶ از ﻛﻮدﺗــﺎي
ﺧﺮداد  88ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،ﺗﺎ ﺣﺪي در ﻣﻴـﺎن
ﻣﺮدم ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ دارد.
 -11روﺣــﺎﻧﻴﻮﻧﻲ دﻳﮕــﺮي ﻛــﻪ ﻣــﻮرد
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از آﻳـﺖ
اﷲ وﺣﻴﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و آﻳﺖ اﷲ ﺷـﺒﻴﺮي
زﻧﺠﺎﻧﻲ )اﻳﻦ دو ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮ( و ﺣﺠـﺞ
اﺳــﻼم ﻣﻮﺳــﻮي ﺑﺠﻨــﻮردي و اﺣﻤــﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮي و ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮي و ﻋﻠـﻲ اﻛﺒـﺮ
ﻣﺤﺘﺸــﻤﻲ ﭘــﻮر و ﻣﻮﺳــﻮي ﺗﺒﺮﻳــﺰي
)ﻛﻤﺘﺮ( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

٭ ﻣﻨﻔـــﻮرﺗﺮﻳﻦ ﭼﻬـــﺮه ﻫـــﺎي
روﺣﺎﻧﻲ :
ﻋﻤﻠﻜــﺮد روﺣﺎﻧﻴــﺎن دوﻟﺘــﻲ و ﻧﻴــﺰ
ﻣﻴﺰان اﻓﺸﺎي ﻧﻘـﺶ ﻫﺮﻳـﻚ از آﻧﻬـﺎ در
ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ و ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﺎ و ﻓﺴﺎدﻫﺎ ،در ﺑﻴـﺰاري
ﻣﺮدم از آﻧﻬﺎ ،ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه داﺷـﺘﻪ
اﻧﺪ:
- 1ﺳﻴﺪ ﻋﻠـﻲ ﺧﺎﻣﻨـﻪ اي – وﻟـﻲ ﻓﻘﻴـﻪ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺮدم او را ﻣﻨﻔـﻮر ﺗـﺮﻳﻦ ﭼﻬـﺮه
روﺣــﺎﻧﻲ ﻣــﻲ داﻧﻨــﺪ و ﻋﺎﻣــﻞ ﻫﻤــﻪ
ﻧﺎﺑﺴــﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫــﺎ و ﺣﺎﻛﻤﻴــﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫــﺎ و
ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ داﻧﻨﺪ .ﻧﺒﺎﻳـﺪ از
ﻳﺎد ﺑﺮد ﻛﻪ از دوران ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ،او ﻳﻜﻲ
از ﺳﻪ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻨﻔﻮر ﺑﻮد.
-2ﺳﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺧﺎﻣﻨـﻪ اي ﻓﺮزﻧـﺪ ﺳـﻴﺪ
ﻋﻠـﻲ ﺧﺎﻣﻨــﻪ اي از روﺣﺎﻧﻴــﺎﻧﻲ دوﻟﺘــﻲ
ﻣﻨﻔﻮر ،ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .زﻳـﺮا او را
ﺑﺎﻧﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  1384و ﻛﺴﻲ ﻣﻲ داﻧﻨـﺪ ﻛـﻪ
در ﻛﻮدﺗــﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺗﻲ ﺧــﺮداد  88و
ﺳﺮﻛﻮب ﺧـﻮﻧﻴﻦ ﻣـﺮدم ،ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او در ﻣﻨﻔـﻮر ﺷـﺪن ،ﻳـﻚ
ﺷﺒﻪ ره ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ را رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -3اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﻲ دﺑﻴﺮ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺷـﻮراي
ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ دﺳـﺖ داﺷـﺘﻨﺶ
در اﻧﻮاع ﺳـﺮﻛﻮﺑﻬﺎ و ﻗﺘﻠﻬـﺎ و ﺗﺮورﻫـﺎ و
ﻫﻤﺪﺳﺘﻴﺶ ﺑﺎ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ،از ﻣﻨﻔﻮر ﺗﺮﻳﻦ ﻫـﺎ
اﺳﺖ.
 -4ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘـﻲ ﻣﺼـﺒﺎح ﻳـﺰدي ﻧﻈﺮﻳـﻪ
ﭘﺮداز ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺎزﮔﻲ ،دروغ
ﮔﻔﺘﻦ در ﻣﻮاردي را واﺟﺐ ﻧﻴﺰ ﻛـﺮده
اﺳﺖ .او ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺧﻤﻴﻨـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻴﺪ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﻧﺰدﻳﻚ و ﻛـﺎر ﺧـﻮد را
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﺮد.
-5اﻛﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧﻲ وﻻﻳـﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و ﻧﻴـﺰ از ﻛﺎرﮔﺮداﻧـﺎن
اﺻﻠﻲ ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  .60ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﻌﻠﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﻛﻮدﺗﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺧـﺮداد
 ،88از ﻣﻴﺰان ﻧﻔﺮت ﻣـﺮدم از او ﻛﺎﺳـﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻳﻚ ﭼﻬﺮه ﻣﻨﻔﻮر اﺳﺖ.
 -6ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي – رﺋﻴﺲ ﺣـﻮزه ﻫـﺎي
ﻋﻠﻤﻴﻪ و رﺋﻴﺲ اﺳﺒﻖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﺨـﺎﻃﺮ
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺳـﺮﻛﻮب و ﻓﺴـﺎد از اﻧﻘـﻼب
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ .او اﻳﻨﻚ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ در رﻳﺎﺳـﺖ ﻣﺠﻠـﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﻮد.

ﺑﻌﺪ از اﺷـﺨﺎص ﺑـﺎﻻ ﻛـﻪ در رژﻳـﻢ
ﻧﻘﺶ اول را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،روﺣﺎﻧﻴﺎﻧﻲ ﻗﺮار
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ:
 -7اﺻﻐﺮ ﻣﻴﺮ ﺣﺠﺎزي ﻣﺴﺌﻮل اﻃﻼﻋـﺎت
و اﻣﻨﻴﺖ »ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮي« ﻛـﻪ در ﻃـﻮل
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي در ﺟﻨﺎﻳـﺎت
ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺒﺎﺷﺮت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -8ﻋﻠــﻲ ﻓﻼﺣﻴــﺎن – وزﻳــﺮ واواك در
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
در ﺗﺮور ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺒﺎرزان ﺑـﻪ دﺳـﺘﻮر
ﻫﺎﺷــﻤﻲ و ﺧﺎﻣﻨــﻪ اي ﺷــﺮﻛﺖ داﺷــﺘﻪ
اﺳﺖ .او ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻏﺎزﮔﺮ دﺳـﺖ
ﺑﻜـــﺎر ﻛـــﺮدن ﻣـــﺄﻣﻮران واواك در
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬــﺎي ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﻲ ،ﺑﺨــﺎﻃﺮ ﺳــﻠﻄﻪ
ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺳﭙﺎه ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻳـﺎد
ﻣﺮدم اﺳﺖ.
 -9ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪي ﻧﻴﻚ – رﻳﺸـﻬﺮي –
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ وزﻳﺮ واواك رژﻳﻢ ﻫﻢ ﺑﺨـﺎﻃﺮ
اﻋﺪام ارﺗﺸﻴﺎن و ﻗﻄﺐ زاده ،ﻫﻢ ﺑﻌﻠـﺖ
رﻓﺘﺎرش ﺑﺎ آﻳﺖ اﷲ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري و ﻫﻢ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮرد و ﺑﺮد ﻣـﺪاوﻣﺶ ،ﺑﻌﻨـﻮان
روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻨﻔﻮر ،در ﻳـﺎد و زﺑـﺎن ﻣـﺮدم
اﺳﺖ.
 -10ﻣﺤﺴـــﻨﻲ اژه اي وزﻳـــﺮ واواك
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و دادﺳـﺘﺎن ﻣـﻮرد ﺗﺎﻳﻴـﺪ
ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و از ﺟﻨﺎﻳﺘﻜـﺎرﺗﺮﻳﻦ
و ﻣﻨﻔــﻮرﺗﺮﻳﻦ ﭼﻬــﺮه ﻫــﺎي روﺣــﺎﻧﻲ
وردﺳﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي اﺳﺖ.
 – 11آﻳـــﺎت اﷲ ﺧﻤﻴﻨـــﻲ و ﻣﻜـــﺎرم
ﺷﻴﺮازي و ﻧﻮري ﻫﻤﺪاﻧﻲ و ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ
ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻮري ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺑـﺎ وﺟـﻮد
اﻳﻦ ،ﻣﻨﻔﻮرﻫﺎي ﺑﺎﻻ ،ذﻫﻦ ﻫﺎ را از آﻧﻬـﺎ
ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻨﺼﺮف ﻛـﺮده اﻧـﺪ .وﻗﺘـﻲ
ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻲ ﻣـﺮدم
ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﺎﻧﻲ اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ را
در دل دارﻧﺪ ،ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﻲ آورﻧﺪ.
 -12دﺳﺘﻪ دوم روﺣﺎﻧﻴﺎن دﺳﺘﻴﺎر ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي و ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻣﻨﻔـﻮر
ﻣﺮدﻣﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :دري ﻧﺠﻒ آﺑـﺎدي
و روح اﷲ ﺣﺴــﻴﻨﻴﺎن و ﻣﺼــﻄﻔﻲ ﭘــﻮر
ﻣﺤﻤــﺪي و ﺣﻤﻴــﺪ روﺣــﺎﻧﻲ و اﺣﻤــﺪ
ﺧﺎﺗﻤﻲ و اﻛﺒﺮ ﺻﺪﻳﻘﻲ و اﺣﻤﺪ ﺧﺰﻋﻠﻲ
وﺻﺎدق ﻻرﻳﺠـﺎﻧﻲ و ﻣﺤﻤـﻮد ﻫﺎﺷـﻤﻲ
ﺷﺎﻫﺮودي و ﺣﺴـﻴﻨﻲ ﺑﻮﺷـﻬﺮي و ﻋﻠـﻲ
ﺳـﻌﻴﺪي و ﻣﺠﺘﺒــﻲ ذواﻟﻨــﻮر و اﺑــﺮاﻫﻴﻢ
رﺋﻴﺴﻲ و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻣﻦ و ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي و ﻣﺤﻤﺪي ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻲ و ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري
و ﻣﺤﻤﺪي ﮔﻴﻼﻧﻲ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻨﺎﻫﻴﺎن
و ﻣﻬﺪوي ﻛﻨﻲ رواﻧﺒﺨﺶ و ﺣﺴﻦ ﻧﻮاب
و رﺿﻮاﻧﻲ.

❊ ﻣﺤﺒــﻮﺑﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻨﻔــﻮر ﺗــﺮﻳﻦ
ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر:
ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳـﻲ،
اﻧﺪازه دوري آﻧﻬﺎ از رژﻳﻢ و ﻣﻴﺰان اﻣﻴﺪ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺤـﻮل رژﻳـﻢ از ﻃﺮﻳـﻖ آﻧﻬـﺎ
اﺳﺖ .اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻢ ﺷـﺪن اﻣﻴـﺪ ،از
ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﭼﻬﺮه ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﻜﺲ:
-1ﻣﻴﺮ ﺣﺴـﻴﻦ ﻣﻮﺳـﻮي ﻧﺨﺴـﺖ وزﻳـﺮ
دوران ﺧﻤﻴﻨــﻲ و ﻛﺎﻧﺪﻳــﺪاي ﻣﻌﺘــﺮض
رﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮري دﻫــﻢ ﻛــﻪ ﺑﻌــﺪ از
ﻛﻮدﺗــﺎي ﺧــﺮداد  60و ﺳــﺮﺑﺎز زدن از
ﻗﺒﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻼﺑﻲ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻴـﺖ
ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ.
 -2ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﺧﻤﻴﻨـﻲ در
ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ﻣﻌﺘﺮض دﻫﻤﻴﻦ
دوره رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري.
 – 3ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺮ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ
اول ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺑﺎ ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻨﻲ
ﺻــﺪر ﻣﺨﺎﻟﻔــﺖ ﻛــﺮد و از آن ﭘــﺲ،
ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻔﺎف داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .او
رژﻳﻢ را ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﻧﻤﻲ داﻧﺪ.
 -4ﻋﺒـــﺪاﷲ رﻣﻀـــﺎﻧﺰاده ﺳـــﺨﻨﮕﻮي
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﺎﺗﻤﻲ و از ﻣﺸﺎوران اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد.
 -5ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺗﺎﺟﺰاده از ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزارت
ﻛﺸــﻮر در دوران ﺧــﺎﺗﻤﻲ و ﻣﺸــﺎوران
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨـﻮن
در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣـﻲ ﺑـﺮد .وي ﻣـﺪﺗﻲ
ﻗﺒــﻞ ﺑــﺎ ﻧﻮﺷــﺘﻦ ﻧﺎﻣــﻪ اي ﺗــﻼش ﻛــﺮد
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ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﻘﺎد ﻛﻨـﺪ .اﻳـﻦ ﻛـﺎر
ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
-6ﻋﺒــﺪاﷲ ﻣــﻮﻣﻨﻲ – از روﺳــﺎي ادوار
ﺗﺤﻜﻴﻢ وﺣـﺪت و ﻣﺸـﺎوران اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﻲ
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در زﻧـﺪان
ﺑــﻪ ﺳــﺮ ﻣــﻲ ﺑــﺮد و ﺑﺎرﻫــﺎ از ﺳــﻮي
ﺑﺎزﺟﻮﻳــﺎن ﻣــﻮرد ﺿــﺮب و ﺷــﺘﻢ ﻗــﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻃﺮف ﺗﻮﺟـﻪ ﺟﻮاﻧـﺎن و
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ.
 -7ﻋﺰت اﷲ ﺳﺤﺎﺑﻲ از ﻣﺒﺎرزان دوران
اﻧﻘﻼب و از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻠﻲ ﻣﺬﻫﺒﻲ.
 -8اﺑــﺮاﻫﻴﻢ ﻳــﺰدي از ﻣﺒــﺎرزان دوران
اﻧﻘﻼب و دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﻧﻬﻀﺖ آزادي اﻳﺮان
ﻛﻪ اﺧﻴﺮا ً ﻣﺪﺗﻲ زﻧﺪاﻧﻲ ﺑﻮد.
 -9ﺳـــﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎرﻳـــﺎن از ﻣﺴـــﺌﻮﻻن
ﻣﺸــﺎرﻛﺖ ﻛــﻪ ﺳــﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘــﺪ ﺣﺎﻛﻤﻴــﺖ
وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘـﻪ ﺑـﻮد و ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺎح ﺗـﺮور ﺷـﺪ و
ﺑﻌﺪ از ﻛﻮدﺗﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زﻧـﺪان
اﻓﺘﺎد.
 -10ﺣﺒﻴـــﺐ اﷲ ﭘﻴﻤـــﺎن از ﻣﺒـــﺎرزان
دوران ﺷــﺎه .ﺑﻌــﺪ از اﻧﻘــﻼب ،ﺑــﻪ ﺟــﺰ
ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺑﺘﺪاي اﻧﻘـﻼب ،او ﻫﻤـﻮاره از
ﻣﻨﺘﻘــﺪان ﺣﺎﻛﻤﻴــﺖ اﺳــﺘﺒﺪادي ﺑــﻮده
اﺳﺖ.
 -11ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻌﻠﻪ ﺳـﻌﺪي ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪاي رد
ﺻــﻼﺣﻴﺖ ﺷــﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت رﻳﺎﺳــﺖ
ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻫـﺎي
ﺧﻮد ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺘﻲ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -12اﺣﻤﺪ زﻳﺪ آﺑﺎدي و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻜـﻲ
و ﻣﺤﺴــﻦ اﻣــﻴﻦ زاده و ﻫــﺪي ﺻــﺎﺑﺮ و
رﺿﺎ ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﺳﻠﻲ و ﺻﻔﺎﻳﻲ
ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ و ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﻮري و ﻋﻤﺎداﻟـﺪﻳﻦ
ﺑــﺎﻏﻲ و ﻣﺤﺴــﻦ ﻣﻴﺮداﻣــﺎدي از ﺟﻤﻠــﻪ
اﻓﺮاد ﻓﻮق ﻫﺴﺘﻨﺪ.

❊ﻣﺤﺒـــﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﭼﻬـــﺮه ﻫـــﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﺧـﺎرج از
ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺒﻮﺑﻴـﺖ ﭼﻬـﺮه ﻫـﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﺧـﺎرج از ﻛﺸـﻮر ،ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻄﺮح ﺑـﻮدن آﻧﻬـﺎ و ﺿـﺪﻳﺖ
رژﻳﻢ ﺑﺎ آﻧﻬـﺎ و ﺻﺪاﻗﺘﺸـﺎن در ﮔﻔﺘـﺎر و
ﻛــﺮدار اﺳــﺖ .ﺳﺎﻧﺴــﻮر اﻟﺒﺘــﻪ ﻣــﺎﻧﻊ از
آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم از اﻧـﺪازه ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺷـﻤﺎر
ﺑﺰرﮔﻲ ازﻣﺒـﺎرزان ﺳﻴﺎﺳـﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ در
ﺧــﺎرج از ﻛﺸــﻮر اﺳــﺖ .آن ﺑﺨــﺶ از
ﻣﺮدم ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻮاره و اﻧﺘﺮﻧـﺖ دارﻧـﺪ ،از
راه ﺗﻠﻮﻳﺰﻳــﻮن و ﻳــﺎ وب ﺳــﺎﻳﺖ ﻫــﺎي
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ از ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷـﻤﺎري از
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ
اﻳﻦ ،اﺳﺎﻣﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ آﻳﻨـﺪ
ﻛﻪ ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧـﺪ و ﺑـﺎ
ﻃﺮز ﻓﻜﺮ و ﻣﻮاﺿـﻊ آﻧﻬـﺎ آﺷـﻨﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم اﻣﻜـﺎن
ﻣﻲ دﻫﺪ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﻬـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﺎن
در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮآﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻳﻤﻦ
اﻳــﻦ وﺳــﺎﺋﻞ ،از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬــﺎي ﻣﺒــﺎرزان
دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ آﮔﺎه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:
 - 1اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر – اوﻟﻴﻦ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر اﻳـﺮان و ﻣـﺪﻳﺮ ﻣﺴـﺌﻮل ﻓﻌﻠـﻲ
ﻧﺸﺮﻳﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در ﻫﺠﺮت ﻛﻪ ﻫﻢ
اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮدم
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻼب اﻳـﺮان ﻣﺘﻮﺟـﻪ
ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﭘﺎﻳـﺪاري وي در ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت
ﺳــﺎﻟﻬﺎي  59و  60ﺷــﺪه اﻧــﺪ .اﻧﺪﻳﺸــﻪ
راﻫﻨﻤــﺎﺋﻲ ﻛــﻪ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد ﻣــﻲ ﻛﻨــﺪ و
ﺗﺄﻛﻴﺪش ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي و وﻻﻳﺖ
ﺟﻤﻬــــﻮر ،ﺗﻮﺟــــﻪ داﻧﺸــــﮕﺎﻫﻴﺎن و
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺟﻠـﺐ ﻛـﺮده
اﺳﺖ.
 -2ﻋﺒــﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳــﺮوش ﻋﻀــﻮ اوﻟــﻴﻦ
ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﺑـﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ اﻧﺘﺸـﺎر
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺘﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم
ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ.
 -4ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﻳﻮر از روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺣـﺎﻣﻲ
اﺻﻼﺣﺎت ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻴﺴـﺖ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ.
 -5ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدي ﻛﻪ اﻳﻨـﻚ در ﺧـﺎرج
از اﻳﺮان ،ﻣﺸﻐﻮل دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ رژﻳﻢ اﺳﺖ.
 – 6ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻻﻫﻴﺠﻲ ،ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در
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ﺧﺎرج از اﻳﺮان ،در ﻛﺎر دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺳﺖ.
 – 7ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﺣﺎج ﺳﻴﺪ ﺟـﻮادي ﻛـﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ درس ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻻت
او ،از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ او آﮔﺎﻫﻨﺪ.
 – 8ﻣﺤﻤــﺪ ﺟﻌﻔــﺮي ،ﻣــﺪﻳﺮ روزﻧﺎﻣــﻪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎ ﺧﺮداد  60و ﺻـﺎﺣﺐ
ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت .ﭼﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ او ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎ،
ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
 – 9ژاﻟــﻪ وﻓــﺎ ﻛــﻪ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻫــﺎي او در
ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و اﻏﻠﺐ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي
او ﻃﺮﻓﺪار دارﻧﺪ.
 -8اﻛﺒﺮ ﮔﻨﺠـﻲ – از ﻣﺒـﺎرزان دوران
اﺻﻼﺣﺎت ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺳـﺎﻟﻲ را در زﻧـﺪان
ﮔﺬراﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺤﺒﻮﺑﻴـﺖ
ﻧﺴﺒﻲ در اﻳﺮان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 -9ﺧﻠﺠﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮاﻧـﻲ ﻛـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ
ﻫﺎي او در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺎزﺗﺎب دارد.
 -10ﻋﻠــﻲ اﻓﺸــﺎري از ﭼﻬــﺮه ﻫــﺎي
ﺳﻴﺎﺳـــﻲ در اﻣﺮﻳﻜـــﺎ ﻛـــﻪ در ﻣﻴـــﺎن
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ دارد.
 -11ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻳﺮان ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج از اﻳﺮان ﻧﻴﺰ در
ﻣﻴﺎن اﻫﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﻮاداراﻧﻲ داﺷﺖ.
 - 12ﻣﻬــﺮ اﻧﮕﻴــﺰ ﻛــﺎر و اﻟﻬ ـﻪ ﻫــﻴﻜﺲ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

٭ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﻳﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳـﻲ
درون ﻛﺸﻮر :
ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ اﻧﺪازه
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﻳﻦ ﻫـﺎ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﺧـﺪﻣﺖ
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 -1ﻣﺤﻤــﻮد اﺣﻤــﺪي ﻧــﮋاد رﺋــﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻨﺼﻮب ﺧﺎﻣﻨﻪ اي.
 -2ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜـﻪ
ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺼﺪي ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ،ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮ
ﺗﺠﺎوزﻫﺎي رژﻳﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
دﺳﺖ ﮔﺸﺎده اي ﻫﻢ در ﺧـﻮرد و ﺑـﺮد
دارد.
 – 3ﻋﻠــﻲ ﻻرﻳﺠــﺎﻧﻲ ،رﺋــﻴﺲ ﺻــﺪا و
ﺳﻴﻤﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ و رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻨﻮﻧﻲ.
 -4ﻣﺤﻤــﺪ رﺿــﺎ رﺣﻴﻤــﻲ ﻣﻌــﺎون اول
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺪاوﻣﺖ در ﻓﺴـﺎد
ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺎﻟﻲ.
 -5اﺳـﻔﻨﺪﻳﺎر رﺣــﻴﻢ ﻣﺸـﺎﺋﻲ – ﻣﺴــﺌﻮل
دﻓﺘــﺮ اﺣﻤــﺪي ﻧــﮋاد و رﺋــﻴﺲ ﺳــﺎﺑﻖ
ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻴــﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ .ﻣﺨﺎﻟﻔــﺖ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺼـﺒﺎح ﻳـﺰدي و ...ﺑـﺎ او و
ﻣﻮاﺿﻌﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ
ﻧﻔﺮت از او ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -6اﺳﺪاﷲ ﺑﺎداﻣﭽﻴﺎن – از ﭼﻬﺮه ﻫـﺎي
دﺧﻴﻞ در »ﻗﺘﻞ ﻫﺎي زﻧﺠﻴـﺮه اي« و از
ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺟﻨﺎﻳـﺎت در زﻧـﺪاﻧﻬﺎ
در دﻫــﻪ  60و از ﻛﺎرﮔﺮداﻧــﺎن ﻫﻴــﺄت
ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ.
 -7ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﻋﺴﮕﺮاوﻻدي رﻫﺒﺮ ﻫﻴﺄت
ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﻛﻪ از آﻏﺎز ،در ﺧﺪﻣﺖ اﺳـﺘﺒﺪاد
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﻮد و ﺑﺮادرش از ﺑـﺮدن و
ﺧﻮردن ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻜﺮده اﻧﺪ.
 -8ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀـﻮي دادﺳـﺘﺎن ﻣﻌـﺮوف
ﺳــﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴــﺮ ﻛــﻪ ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ ﺟﻨﺎﻳــﺎت
ﻓﺮاوان ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ وﻟﻲ ﻓﻘﻴـﻪ و ﺗﻨﻔـﺮ
ﻣﺮدم ﺷﺪ .ﻣﺮدم او را ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ
ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻴﺎر ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﺧﺎﻣﻨـﻪ اي در
ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ.
 -9ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻠــﻲ راﻣــﻴﻦ ﻣﻌــﺎون وزﻳــﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸـﺎور رﺋـﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮد ﻣﺸﻜﻮك اﻟﻬﻮﻳﻪ و از ﻣﻨﻔـﻮر
ﺗﺮﻳﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ.
 - 10ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ اﻟﻬﺎم ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺳـﺎﺑﻖ
ﺷــﻮراي ﻧﮕﻬﺒــﺎن و وزﻳــﺮ دادﮔﺴــﺘﺮي
دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ.
 -11ﻏﻼﻣﻌﻠــﻲ ﺣــﺪاد ﻋــﺎدل ،ﻣﻨﺴــﻮب
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و رﺋﻴﺲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ.
 - 12دﺳﺘﻴﺎران ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮔﺮوه اول ﻛـﻪ
ﻣﻨﻔﻮر ﻣﺮدم ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﺷـﻬﺎب
اﻟــﺪﻳﻦ ﺻــﺪر و ﺳــﺮوري و ﻣﻬــﺮداد
ﺑﺬرﺑﺎش و ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي و ﻣﺤﻤـﺪ رﺿـﺎ
ﺑﺎﻫﻨﺮ و وﺣﻴﺪ ﻳﺎﻣﻴﻦ ﭘﻮر و ﻣﺤﻤـﺪ ﻧﺒـﻲ
ﺣﺒﻴﺒﻲ و ﻣﺮﺗﻀـﻲ ﻧﺒـﻮي و ﺑﺨﺘﻴـﺎري و
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺛﻤﺮه.

ﻣﺤﺒﻮﺑﻬﺎ و ﻣﻐﻀﻮﺑﻬﺎ؟
٭ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﻳﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳـﻲ
ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺮداري ﺳﭙﺎه:
ﺿـــﺎﺑﻄﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴـــﺖ و ﻣﻐﻀـــﻮﺑﻴﺖ
ﭘﺎﺳﺪاراﻧﻲ ﻛﻪ وارد ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷـﺪه اﻧـﺪ،
ﻧﻘﺶ آﻧﻬـﺎ در ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺑـﺎز ﺷـﺪن
ﻓﻀﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺗﺼـﺪي ﻣﻘﺎﻣﻬـﺎ ﺑـﺪون
داﺷﺘﻦ ﻟﻴﺎﻗﺖ اﺳﺖ:
 -1ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻤـﺪ ﻧﺠـﺎر وزﻳـﺮ ﺳـﺎﺑﻖ
دﻓﺎع و وزﻳﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮر و از ﻋﻮاﻣـﻞ
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ.
 -2ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻔﺎر ﻫﺮﻧـﺪي وزﻳـﺮ ارﺷـﺎد
دوﻟــﺖ اول اﺣﻤــﺪي ﻧــﮋاد و ﺳــﺮدﺑﻴﺮ
ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻛﻴﻬﺎن.
 -3ﻋﺰت اﷲ ﺿـﺮﻏﺎﻣﻲ رﺋـﻴﺲ ﺳـﺎزﻣﺎن
ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ.
 -4ﺧﺴﺮو داﻧﺸﺠﻮ وزﻳﺮ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌـﺎون
وزﻳــﺮ ﺳــﺎﺑﻖ ﻛﺸــﻮر ﻛــﻪ در ﻛﻮدﺗــﺎي
اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺗﻲ  22ﺧــﺮداد  ،88از ﻋﻮاﻣــﻞ
اﺻﻠﻲ ﺑﻮد.
 -5ﺻﺎدق ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﺳـﺎﺑﻖ
ﻛﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﻮدﺗﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﻲ
ﺑﻮد .وي ﻫﻢ اﻳﻨﻚ وزﻳﺮ رﻓﺎه اﺳﺖ.
 -6ﻣﺤﻤـــﺪ اﺳـــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛـــﻮﺛﺮي از
ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪﻫﺎن ﺳــﺎﺑﻖ ﻗﺮارﮔــﺎه ﺛــﺎراﷲ و
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺠﻠﺲ.
 -7ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﻓﺸﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺴـﻴﺞ و
ﻣﻌﺎون ﻛﻨﻮﻧﻲ وزارت ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻮده
در ﻛﺎر ﺳﺮﻛﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -8ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ذواﻟﻘـﺪر از ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﺎن
ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳـﺪاران و ﻣﻌـﺎون اﺳـﺒﻖ
وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر و ﻣﺸﺎور ﻛﻨﻮﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﻗـﻮه
ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ .او در ﺗﺮورﻫـﺎي ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ
ﻣﻬﻢ داﺷﺖ.
 -9ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺛﻤﺮه ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر
در ﻗﺮارﮔﺎه ﺣﻤﺰه و ﺳﭙﺎه ﻛـﻪ در ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎور اول ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -10ﺣﺴــﻴﻦ ﻓــﺪاﻳﻲ در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮراي اﺳـﻼﻣﻲ ﻣـﻲ
ﺑﺎﺷـــﺪ در دوران ﺑﻌـــﺪ از ﻛﻮدﺗـــﺎي
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﺴﺌﻮل زﻧﺪان ﻛﻬﺮﻳﺰك ﺑﻮد.
 - 11از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮداران ﺳﭙﺎه ﻛﻪ ﺷـﻐﻞ
ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﺟﺴــﺘﻪ اﻧــﺪ ،ﻋﻠـﻲ ﺳــﻌﻴﺪ ﻟــﻮ و
ﻣﻬﺪي ﻛﻮﭼﻚ زاده و ﻣﺤﻤـﺪ رﺋـﻮﻓﻲ
ﻧـــﮋاد و ﺗﻤـــﺪن و ﻃـــﻪ ﻃـــﺎﻫﺮي و
ﺻﺪراﻻﺳــﻼم ﺳــﺎﺑﻖ و ﻋﻠــﻲ داراﺑــﻲ و
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺷـﺎﻛﺮي و ﺑﻬﻤـﻦ دري ﻣﻨﻔـﻮر
ﻣﺮدم ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.

٭ ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺳـﺮان ﻛﺸـﻮرﻫﺎ از
دﻳﺪ ﻣﺮدم اﻳﺮان:
دو ﺿﺎﺑﻄﻪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ:
ﻧﺤﻮه ﻛﺎر آﻧﻬـﺎ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺧـﻮد و
ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺷﺎن ﺑـﺎ رژﻳـﻢ .ﺿـﺎﺑﻄﻪ دوم
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:
 -1ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﺳـﻮدان
ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ دادﮔـﺎه ﺟﻨـﺎﺋﻲ ﺑـﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ ،ﺑﺎ رژﻳﻢ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻧﺰدﻳـﻚ
اﺳﺖ.
 -2ﺑﺸﺎر اﺳﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺳـﻮرﻳﻪ از
ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﻧﻔـﺖ و ﻛﻤﻜﻬـﺎي ﻣــﺎﻟﻲ
رژﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻮرﻳﻪ.
 -3ﻣﺪودوف رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳـﻴﻪ ﺑـﻪ
دﻟﻴــﻞ ﺣﻤﺎﻳــﺖ از ﺣﺎﻛﻤﻴــﺖ ﻧﻈــﺎم در
ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
و اﻳﺠﺎد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺮاي ﻣـﺮدم
در اﻳﺮان.
 -4ﻫﻮ ﺟﻴﻦ ﺗـﺎﺋﻮ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﭼـﻴﻦ
ﺑﺨــﺎﻃﺮ ﺗﺼــﺮف ﺑــﺎزار اﻳــﺮان ﺗﻮﺳــﻂ
ﻛﺎﻻﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از رژﻳﻢ.
 -5اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻨﻴـﻪ از رﻫﺒـﺮان ﺣﻤـﺎس
ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻏﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣـﻲ
ﻛﻨﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻮﻟﻬﺎ ﻛﻪ از اﻳﺮان درﻳﺎﻓـﺖ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ اﻳﺴﺖ ﻛـﻪ
رژﻳــﻢ در ﺳــﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘــﻪ اﻳﺠــﺎد ﻛــﺮده
اﺳﺖ.
 -6ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﷲ رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺣﺰب اﷲ
ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ واﺑﺴﺘﮕﻴﺶ ﺑﻪ رژﻳـﻢ .اﻟﺒﺘـﻪ
ﻫﻢ ﻣﺮدم ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻣﺨﺎﻟﻒ رﻓﺘﺎر ﻇﺎﻟﻤﺎﻧـﻪ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -7ﻣﻘﺘﺪا ﺻـﺪر ﺑﺨـﺎﻃﺮ آﻧﻜـﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴـﺖ
رژﻳﻢ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -8ﭼــﺎوز ،رﺋ ـﻴﺲ ﺟﻤﻬــﻮري وﻧــﺰوﺋﻼ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ از رژﻳﻢ.
 – 10ﻧﺘﺎﻧﻴــﺎﻫﻮ ﻧﺨﺴــﺖ وزﻳــﺮ اﺳــﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﺠـﺎد ﺟـﻮ ﺟﻨـﮓ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ و
ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :در ﺷﻤﺎره آﻳﻨﺪه ،ﻣﺤﺒﻮب

 31ﻣﺮداد» 249 ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه « ﻣﻮﺿﻊ او را
ﺳﺘﻮدﻧﺪ و ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ ﻣﻴﺪاﻧﺪار اﻳﺠﺎد اﺗﺤﺎد
ﺷﺪ.
در ﻫﻤــﺎن ﺣــﺎل ،اﺣﻤــﺪي ﻧــﮋاد و
ﻧﺰدﻳﻜﺎن او ﺣﺴـﺎب ﺧـﻮد را از ﺣﺴـﺎب
اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎن ﺟﺪا ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :رأي ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد،
رأي ﺑﻪ اﺻﻮل ﮔﺮاﺋﻲ و اﺻﻮل ﮔﺮاﻳـﺎن
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ رأي ﺑﻪ ﺧﻮد اﺣﻤـﺪي ﻧـﮋاد
اﺳﺖ.
و در ﺳﺨﻦ ،دﻋﻮت ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻛـﺮدن
و در ﻫﻤﺎن ﺣـﺎل ،اﺧـﺘﻼف را ﺗﺸـﺪﻳﺪ
ﻛــﺮدن ،روﻳــﻪ ﻫــﺮ ﻣﺴــﺘﺒﺪي از ﺟﻤﻠــﻪ
ﺧﺎﻣﻨــﻪ اي اﺳــﺖ .ﭼﻨﺎﻧﻜــﻪ او ﮔﺴــﻴﻞ
ﭼﻤﺎﻗﺪاران ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﻈﺎﻫﺮات
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮد:

ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ –
ﻣﺸﻜﻞ رﺣﻴﻢ ﻣﺸﺎﺋﻲ –
اﻧﻘــــﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕــــﻲ
ﺧﺰﻧـــﺪه – رﻫﻨﻤـــﻮد
ﺧﺎﻣﻨـــــﻪ اي ﺑـــــﻪ
دﺳﺘﻴﺎران ﺧﻮد و...

٭ دو دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜـﻲ ﮔﻮﻳـﺎي
ﺗﺮس رژﻳﻢ و دﻳﮕﺮي ﮔﻮﻳﺎي اﺛـﺮ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر:

ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﻳﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺗﻲ
و ﻫﻨﺮي و ورزﺷـﻲ را ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﺷـﻨﺎﺧﺖ.
ﺧﺒﺮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ از داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑـﻪ
ﻣﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧـﺪ ،ﮔﻮﻳـﺎي وﺿـﻌﻴﺖ در
درون رژﻳــﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫــﺎي ﻧﻈــﺎﻣﻲ – ﻣــﺎﻟﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ:

٭ از ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺗﺎ
ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺑﻤﺐ ﮔـﺬاري در ﻣﺠﻠـﺲ،
ﻳﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﺎر ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﻲ
ﻛﺸﺪ:
 Wﺧﻮاﻧﻨــﺪﮔﺎن آﮔﺎﻫﻨــﺪ ﻛــﻪ در ﺳــﻔﺮ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻫﻤﺪان ،ﻧﺨﺴـﺖ ﺧﺒـﺮ
ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﺑﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد از راه اﻧﻔﺠـﺎر
ﺑﻤﺐ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻌﺪ ﺧﺒﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛـﺮد:
ﻧﺎرﻧﺠﻚ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه و ﺑـﻪ ﻣﻴﻨـﻲ ﺑـﻮس
ﺣﺎﻣﻞ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﺻﺎﺑﺖ ﻛـﺮده اﺳـﺖ.
آﺧﺮ ﺳﺮ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺗﺮﻗـﻪ درﻛـﺮده
اﻧﺪ! .ﻛﻮرﻳﻪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳـﻴﻮﻧﺎل ﻧﻴـﺰ ﻧﻮﺷـﺖ:
اﻧﻔﺠﺎر واﻗﻌـﻲ ﺑـﻮده و در ﺻـﺪ ﻗـﺪﻣﻲ
اﺣﻤﺪي ﻧـﮋاد رخ داده و ﻗﺼـﺪ از آن
دادن اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ رژﻳـﻢ
در ﺻﺪ ﻗﺪﻣﻲ ﺑﻠﺒﺸﻮ اﺳﺖ.
 Wاﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ در  25ﻣـﺮداد ﺑـﻪ
ﺗﻌﻄﻴﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺎن داد .ﭘﻴﺶ
از آن ،در  21ﻣﺮداد ،ﺷﺎﻳﻊ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻤﺐ ﻛﺎرﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﮔﺮوﻫﻬــﺎي ﺗﺠﺴــﺲ ﺳﺮاﺳــﺮ ﻣﺠﻠــﺲ را
ﻣﻮرد ﺗﺠﺴﺲ ﻗﺮاردادﻧﺪ .اﻃـﺮاف ﺑﻨـﺎي
ﻣﺠﻠﺲ را ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻛﺮدﻧـﺪ اﻣـﺎ ﺑﻤﺒـﻲ
ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻋﻠـﺖ اﻧﺘﺸـﺎر اﻳـﻦ
ﺷﺎﻳﻌﻪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻃﺮﻓـﺪاران
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،ﺧﻮاﺳـﺘﻪ اﻧـﺪ ﻣﺠﻠـﺲ را
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ.
 Wدر روز ﺷــﺮوع ﺑﻜــﺎر ﻣﺠﻠــﺲ ،ﺳــﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑـﺎ اﺣﻤـﺪي ﻧـﮋاد
ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد
از ﺗﺨﻠﻔــﺎت اﺣﻤــﺪي ﻧــﮋاد از ﻗــﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ را ﺑﺮ ﺷﻤﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼع ﻛﺴـﺐ
ﺷــﺪه ،ﻣﺠﻠﺴــﻲ ﻫــﺎ  40ﻣــﻮرد ﺗﺨﻠــﻒ
اﺣﻤــﺪي ﻧــﮋاد از ﻗــﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳــﻲ را
ﮔﺮدآوري ﻛﺮده اﻧﺪ.
 Wدر روز ﺷﺮوع ﺑﻜﺎر ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﻮﺿﻮع
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫــﺎي دو ﺑــﻪ دو »ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎن«،
ﺑﺪﮔﻮﺋﻲ از اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﺣﺘﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ
ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ درآورده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺲ رﻓﺖ و ﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ
رﻓﺖ.
 Wدر روزﻫــﺎي آﺧــﺮ ﻣــﺮداد ﻣــﺎه،
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺎﻧﻲ را ﻧﺰد ﺧﺎﻣﻨﻪ اي
ﺑﺮدﻧــﺪ و او ﮔﺮاﻳﺸــﻬﺎي اﺻــﻮل ﮔــﺮا را
دﻋﻮت ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻛﺮد .ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل آن ،در

 Wدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اول ﻣـﻮرخ  4ﻣـﺮداد
 89اﺳﺖ .در اﻳﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻛـﻪ ﺑـﻪ
وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ داده ﺷﺪه اﺳـﺖ،
آﻧﻬــﺎ ﺣــﻖ ﻧﺪارﻧــﺪ در ﺑــﺎره ﺗﺤﺮﻳﻤﻬــﺎ،
ﺧﺒﺮي و ﻳﺎ ﻧﻈﺮي را اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻳـﻦ
وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮآن داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﺿـﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺣـﺎﻛﻲ از ﻣﻔﻴـﺪ ﺑـﻮدن اﻳـﻦ
ﺗﺤﺮﻳﻢ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ و اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ
ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮد وﻗﺘﻲ
از ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺧـﻮب ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺑـﺮاي
ﻣﻔﻴﺪ ﮔﺮداﻧﺪن ﺗﺤﺮﻳﻤﻬـﺎ ﺑـﺮاي اﻳـﺮان
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
 Wدوﻣﻲ درﺧﻮاﺳﺖ اﺣﻤـﺪي ﻧـﮋاد از
ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ،ﺑﻪ ﺗـﺎرﻳﺦ 27
ﻣﺮداد اﺳﺖ )ﻣﺘﻦ آن را ﺟـﺮس اﻧﺘﺸـﺎر
داده اﺳــﺖ( .او از آن ﺷــﻮرا ﺧﻮاﺳــﺘﻪ
اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﻪ وﺳــﺎﺋﻞ ارﺗﺒــﺎط ﺟﻤﻌــﻲ
ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻛﻨــﺪ ﻛــﻪ دﻳﮕــﺮ ﻧــﻪ اﺳــﺎﻣﻲ
ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي و ﻣﻬـﺪي ﻛﺮوﺑـﻲ و
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻲ را ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻧـﻪ ﺧﺒـﺮي در
ﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﻧﻬـﺎ اﻧﺘﺸـﺎر دﻫﻨـﺪ و ﻧـﻪ
ﺳﺨﻨﺎن آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻨﺪ .ﺟﺮس ﻣـﻲ
ﮔﻮﻳﺪ ﺷـﻮراي ﻣـﺬﻛﻮر اﻳـﻦ ﺗﻘﺎﺿـﺎ را
ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ ،وزارت
ارﺷﺎد ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت و ﺧﺒﺮﮔـﺰاري ﻫـﺎ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺗـﻦ را
ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻛﻨﻨﺪ.
در  31ﻣﺮداد ،رادﻳﻮ دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ در
ﺑﺎره اﻳﻦ دو دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎ ﺑﻨـﻲ ﺻـﺪر
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﺮد .او ﺳﺎﻧﺴﻮر را ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺮس
ﺷﺪﻳﺪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔـﺖ :دﺳـﺘﻮر اﻟﻌﻤـﻞ
اول ﮔﻮﻳﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﺑـﺮ اﻗﺘﺼـﺎد
اﻳﺮان و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ دوم ،وﻗﺘﻲ ﺗﺮس
رژﻳﻢ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﺘﻲ در ﻣﺎه
رﻣﻀــﺎن در ﻣﺴــﺎﺟﺪ ﻟﺤــﺎظ ﺷــﻮد ،ﻫــﻢ
ﮔﻮﻳﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﺗـﺮ ﺷـﺪن رژﻳـﻢ و ﻫـﻢ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷـﺪت ﺗﺮﺳـﺶ از ﺑـﺎز ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻦ
ﻣﻮﺟﻬﺎي اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ.

٭ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ رﺣـﻴﻢ ﻣﺸـﺎﺋﻲ ﺑـﺮاي
اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﺑــﺎ ﻗﺮﺑــﺎﻧﻲ ﻛــﺮدن او،
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧـﺪ و ﻳـﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧـﺎﺗﻮان ﻛـﺮدن اﺣﻤـﺪي
ﻧﮋاد و ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺬف او ،از ﻫﺮﺳﻮ ﺑﻪ
رﺣﻴﻢ ﻣﺸﺎﺋﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد؟:
 Wﻧﺨﺴﺖ رﺣﻴﻢ ﻣﺸـﺎﺋﻲ ،رﺋـﻴﺲ دﻓﺘـﺮ
اﺣﻤﺪي ﻧـﮋاد ،در ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺧـﻮد ،از
اﻳﺮاﻧﻴﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻤﻴﺎن آورد .از اﺳﻼﻣﻴﺖ
ﺳــﺨﻨﻲ ﻧﮕﻔــﺖ .در ﭘــﻲ آن ،در ﻗــﻢ و
ﺗﻬﺮان ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑـﻪ او ،ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ و ﻣـﺪاوم
ﺷﺪ .از اﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎ ،دو ﺣﻤﻠﻪ ﮔﻮﻳـﺎﺋﻲ
ﺧﺎص دارﻧﺪ:
 zﺣﻤﻠﻪ ﺣﺴـﻦ ﻓﻴـﺮوز آﺑـﺎدي ،رﺋـﻴﺲ
ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﺸـﺎﺋﻲ
اﻫﻤﻴﺖ وﻳـﮋه دارد زﻳـﺮا او از ﻧﺰدﻳـﻚ
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ﻛﺴــﺎن ﺑــﻪ ﺧﺎﻣﻨــﻪ اي اﺳــﺖ .او رﺣــﻴﻢ
ﻣﺸﺎﺋﻲ را ﻓﺮدي ﻣﺸﻜﻮك ﺧﻮاﻧﺪ.
 zﺑﻌــﺪ از ﻣــﺪﺗﻲ ،ﻧﻮﺑــﺖ ﺑــﻪ ﺣﺴــﻴﻦ
ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري رﺳﻴﺪ .او ﻧﻴﺰ رﺣﻴﻢ ﻣﺸﺎﺋﻲ
را ﻣﺸﻜﻮك ﺧﻮاﻧﺪ و از اﺣﻤـﺪي ﻧـﮋاد
ﺧﻮاﺳﺖ او را از ﺧﻮد دور ﻛﻨﺪ.
از اﻳﻦ دو ﺣﻤﻠﻪ ،ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑـﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ
ﺧﺎﻣﻨــﻪ اي ﺑــﺎ ﺑﻘــﺎي رﺣــﻴﻢ ﻣﺸــﺎﺋﻲ در
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در
»ﺑﻴﺖ رﻫﺒﺮ« دو ﮔﺮاﻳﺶ ،ﺧﻮد را آﺷﻜﺎر
ﻛــﺮده اﻧــﺪ :ﮔﺮاﻳﺸــﻲ ﻛــﻪ ﺧﻮاﻫــﺎن
ﺑﺮﻛﻨــﺎري رﺣــﻴﻢ ﻣﺸــﺎﺋﻲ از ﺳــﻤﺖ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳﺖ و ﮔﺮاﻳﺸﻲ ﻛـﻪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ
ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻦ او ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﻫـﻮاداري از
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد اﺳﺖ .ﻣﺠﺘﺒـﻲ ﺧﺎﻣﻨـﻪ اي
ﺳﺮ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪي ﻧـﮋاد ﻧﻴـﺰ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮﻛﻨﺎري رﺣﻴﻢ ﻣﺸﺎﺋﻲ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺎﻇﺮان ﺑـﺮاﻳﻦ ﻧﻈﺮﻧـﺪ ﻛـﻪ
ﻋﺰم ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺟـﺰم اﺳـﺖ و اﺣﻤـﺪي
ﻧﮋاد ﭼـﺎره اي ﺟـﺰ ﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻦ او
ﻧﺪارد.
 Wرﺣﻴﻢ ﻣﺸﺎﻳﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ
او را از ﻧﺰدﻳــﻚ ﻣــﻲ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺪ ،اﺻــﻼ
اﻋﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻧـﺪارد.
ﻧﺰد ﻧﺰدﻳﻜﺎن ﺧﻮد ﻣـﻲ ﮔﻮﻳـﺪ :ﺑـﺰرگ
ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻄﻬﺮي و ﻋﻼﻣـﻪ ﻃﺒـﺎ
ﻃﺒﺎﻳﻲ ﺑـﻮده اﻧـﺪ .اﻳـﻦ دو ﻫـﻢ ﻓﻠﺴـﻔﻪ
ارﺳﻄﻮ را ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺮده اﻧـﺪ.
ﻋﺪه اي ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺣﺴﻦ زاده آﻣﻠﻲ ﻛﻪ
از ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﻲ دم ﻣﻲ زﻧﺪ .ﻧﻈﺮﻳﻪ او
ﺟﺰ اﺳـﺘﺒﺪاد ﻋﺮﻓـﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴـﺖ .ﻣـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ
دﻧﺒﺎل ﻳﻚ راه ﺣـﻞ اﻳﺮاﻧـﻲ -اﺳـﻼﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻴﻢ .دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ وﻗﺘـﻲ او از
اﻣﺎم زﻣﺎن از دﻳﺪﮔﺎه روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ دﻳـﺪﮔﺎه را ﻣﺴـﺨﺮه ﻣـﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺴﻮس ﻣـﻲ ﮔﻮﻳـﺪ :واي ﺑـﺮ
ﻣﺎ....
 Wدر ﻣﺠﻠـــﺲ» 183 ،ﻧﻤﺎﻳﻨـــﺪه« ﺑـــﻪ
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در ﺑﺎره رﺣﻴﻢ ﻣﺸﺎﺋﻲ ﻧﺎﻣـﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،اﻋﻀـﺎي
ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ
ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن ﻣﻌﺮوف اﺳـﺖ .اﻳﻨﻬـﺎ ﻃﺮﻓـﺪار
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺪﻓﺸﺎن از ﺗﻬﻴـﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﺘﻜـﺎر از دﺳـﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻧﻴـﺰ
زﻳﺮ ﺣﻤﻠﻪ از ﻫﺮ ﺳﻮ اﺳـﺖ ،ﺑﺴـﻴﺎري ﺑـﺮ
اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻧﺪ ﻛﻪ رﺣﻴﻢ ﻣﺸﺎﺋﻲ ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﻴﻞ
اﺣﻤــﺪي ﻧــﮋاد اﺳــﺖ و ﺑــﺎ زدن او،
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺿـﻌﻴﻒ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﻣـﻲ
ﺗﻮان از ﺷﺮ او آﺳﻮد .در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﻣﻨـﻪ
اي ،ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺮﻛﻨﺎري رﺣـﻴﻢ ﻣﺸـﺎﺋﻲ
ﺑﺮﻛﻨــﺎري اﺣﺘﻤــﺎﻟﻲ اﺣﻤــﺪي ﻧــﮋاد را
ﺿﻌﻴﻒ ﻛﺮدن اﺣﻤـﺪي ﻧـﮋاد و ﺗﺤـﺖ
ﻣﻬﺎر ﻛﺎﻣـﻞ »رﻫﺒـﺮي« آوردن او ﻣـﻲ
داﻧﻨﺪ.
 Wﮔﺮوﻫﻲ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﺧــﺎرج را ﺑــﻪ اﻳــﺮان دﻋــﻮت ﻛﺮدﻧــﺪ.
اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ دو روزه از آﻧﻬــﺎ در ﺗﻬــﺮان
ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻧﺪ .در ﺑﺎره اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻔﺮ اﻳﻦ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻓﺮاوان ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺮدﻧـﺪ .در ﺑـﺎره
ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﻛﻪ اﻳﻦ دﻋﻮت ﭘـﺎي دوﻟـﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،رﻗﻢ  100ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن
ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺟﺎري ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﻛـﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ
ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ را ﻛﻤﺘﺮ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ،رﻗـﻢ
آن را  80ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ وﻗﻮع دو اﻣـﺮ ،ﻛـﺎر را ﺑـﻪ زﻳـﺎن
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﻧﻴﺰ رژﻳﻢ ﻛﺮد :ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
رﺣﻴﻢ ﻣﺸﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻬـﺎي ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ را
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪن اﻳـﻦ واﻗﻌﻴـﺖ
ﻛﻪ ﺑـﺮﻏﻢ ﺗﻘﻼﻫـﺎ ،ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  500ﺗـﻦ از
ﺧﺎرج ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻘﻴـﻪ ،اﻓـﺮادي
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻤﻠﻖ ﮔﻮﺋﻲ ﻫﺎ ﻛﺎر آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮده
اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻘﺮر ﺑـﻮده اﺳـﺖ
ﭘﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع آﻧﻬـﺎ در ﺗﻬـﺮان
ﺑﺎز ﻧﺸﻮد .از اﻳﻦ رو ،وﻗﺘﻲ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد
ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻋـﺪه اي
اﻋﺘــﺮاض ﻣــﻲ ﻛﻨﻨــﺪ .ﺷــﻤﺎري از آﻧﻬــﺎ
اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي ﺟﺪي از وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﻧﻴـﺰ
ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آورﻧﺪ.
 Wدر  31ﻣﺮداد ،اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر
رﺣﻴﻢ ﻣﺸـﺎﺋﻲ را ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده
ﺧﻮد در اﻣﻮر ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻛﺮد.
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ﺷﻤﺎره  757از 8ﺗﺎ  21ﺷﻬﺮﻳﻮر 1389
٭ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺰﻧﺪه ﺑﻘﺼـﺪ
ﻋﻠﻢ زداﺋﻲ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ:
 Wدر داﻧﺸــﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﻣﺎﻓﻴﺎﻫــﺎي ﻧﻈــﺎﻣﻲ -
ﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﺪﺳﺖ ﺟﻮان» ،وزﻳـﺮ« آﻣـﻮزش
ﻋﺎﻟﻲ در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺣﻤـﺪي ﻧـﮋاد ﺑﻜـﺎر
اﻧﻘﻼب ﺿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳـﺖ .ﻫـﺪف آن
ﺗﺼﻔﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎه از اﺳـﺘﺎداﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎر رژﻳـﻢ در ﻣﻬـﺎر
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ:
 zاز اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ اول ﺑـﺪﻳﻦ ﺳـﻮ،
رژﻳﻢ ﻣﻜﺘﺒﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧـﺎرج
ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
اﺳﺘﺎدي داﻧﺸﮕﺎه ﻣـﻲ ﮔﻤـﺎرد .اﻣـﺎ آﻧﻬـﺎ
ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒـﻲ ﻛـﻪ
اﻳﻨﻚ رژﻳﻢ ﻃـﺮح ﭘﺎﻛﺴـﺎزي اﺳـﺘﺎدان
ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻣﻜﺘﺒﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﻏﻴـﺮ آﻧﻬـﺎ
را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
 zﺗﺎ اﻳـﻦ ﻫﻨﮕـﺎم ،ﻫﺮﮔـﺎه ﻛﺴـﻲ ﻣـﻲ
ﺧﻮاﺳــﺖ ،ﺑﻌﻨــﻮان اﺳــﺘﺎدﻳﺎر اﺳــﺘﺨﺪام
ﺷــﻮد ،ﺑــﺮاي او ،در داﻧﺸــﻜﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ .اﺳﺘﺎدان رﺷـﺘﻪ،
ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣـﺪارك و ﭘﻴﺸـﻴﻨﻪ
ﻋﻠﻤﻲ و آزﻣﻮن داوﻃﻠﺐ ،او را ﻗﺒﻮل و
ﻳﺎ رد ﻣﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ .اﻳﻨـﻚ ،ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺮ
ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ ﻧﺨﺴـﺖ ﻣــﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑــﻪ وزارت
ﻋﻠﻮم و آﻣﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ ﺑـﺮود و ﭘـﺲ از
آﻧﻜــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ اﻳــﻦ وزارت و واواك،
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ رژﻳﻢ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻫﻮﻳــﺖ ﺷــﺪﻧﺪ ،ﺗﻘﺎﺿــﺎﻫﺎي
دﻳﮕﺮان رد و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي اﻓﺮاد ﻣﺼﻮب
وزارت ﻋﻠﻮم و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ .ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ،
ﭘﺎﻛﺴــﺎزي ﭘــﻴﺶ از ورود ﺑــﻪ ﺧــﺪﻣﺖ
داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻪ داﻧﺶ
داوﻃﻠـــﺐ ﻛـــﻪ ﻣﻴـــﺰان اﻃﺎﻋـــﺖ و
دﺳﺘĤﻣﻮزي او اﺳﺖ.
 zﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﮕﺮ ﭘﺎﻛﺴـﺎزي ،ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﺑـﻪ
ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕﻲ اﺳــﺖ .ﺗﻮﺿــﻴﺢ اﻳــﻦ ﻛــﻪ
اﺳﺘﺎدان ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
از راه دادن اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي ﻣـﺎﻟﻲ .ﺗﻮﺿـﻴﺢ
اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﺎدي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل 30 ،ﺳﺎل
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧـﺪﻣﺖ دارد ،ﻫﺮﮔـﺎه ﺑﺨﻮاﻫـﺪ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺸﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻳﺎﻓـﺖ ﺗﻤـﺎم
ﺣﻘﻮق ،ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻨﻮات ﺧـﺪﻣﺖ ،دو
ﺑﺮاﺑــﺮ ﺣﻘــﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧــﻪ ﺧــﻮد را ﻳﻜﺠــﺎ
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻦ .ﻳﻌﻨﻲ اﺳـﺘﺎدي ﺑـﺎ 30
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﺣﻘﻮق  60ﻣﺎه را ﻳﻜﺠﺎ ﻣـﻲ
ﮔﻴﺮد و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺐ
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

٭ ﻧــﺎﻃﻖ ﻧــﻮري ﺑــﻪ اﺳــﺘﺎدان
داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻪ ﺑﺎ او دﻳﺪار ﻛﺮده اﻧﺪ
وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ زودي
ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺧﻮﺷﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﻴﺪ!؟
 Wاﺧﻴﺮا ﮔﺮوﻫﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸـﮕﺎه ﺑـﺎ
ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري ﻣﻼﻗﺎت ﻛﺮده اﻧـﺪ .ﭘـﺲ از
ﺷﻨﻴﺪن ﺳﺨﻨﺎن اﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﺿﻌﻴﺖ
ﻛﺸﻮر ،ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﻨﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎ را ﺑـﻪ
ﮔﻮش آﻗﺎ )ﺧﺎﻣﻨﻪ اي( ﺧـﻮاﻫﻢ رﺳـﺎﻧﺪ.
وﻟﻲ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﻘﻠﺒﻲ ﻛـﻪ ﺷـﺪ،
ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﻀـﻮر رﻫﺒـﺮ رﺳـﻴﺪم .ﭘـﺲ از
ﺑﻴﺎن ﻧﻈـﺮاﺗﻢ ،رﻫﺒـﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ :دﻳﺪﻳـﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﻮدﺗﺎي ﻣﺨﻤﻠﻲ ﻛﺮدﻧﺪ؟! ﺑﻨـﺪه
ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﮔﻔﺘﻢ :درﺳﺖ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ وﻟـﻲ
اﻳﻦ ﻛﻮدﺗﺎ را آﻗﺎي اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﻛﺮد.
ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎدان،
ﻟﺤﻨﻲ ﻣﺤﻜﻢ و اﻣﻴﺪوار داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻧﺸﺎء اﷲ ﺑﺰودي ﺧﺒﺮ ﻫـﺎي
ﺧﻮﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.

٭ ﺳﺨﻦ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎران
ﺧﻮد در ﺑﺎره ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑـﯽ
– ﺳــﺮدار ﻣﺸــﻔﻖ ﻣــﯽ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ
اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫـﺪ -از
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺗﺪارک ﺑﺮﮐﻨـﺎری

ﻣﺤﺒﻮﺑﻬﺎ و ﻣﻐﻀﻮﺑﻬﺎ؟
ﻫﺎﺷــﻤﯽ رﻓﺴــﻨﺠﺎﻧﯽ از رﯾﺎﺳــﺖ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﻨﺪ و:...
 Wﭘﺎﺳﺪاري ﺑﻪ اﺳﻢ رﺳﺎﺋﻲ ،در ﻳﺎﻟﺜﺎرت
اﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﮔﺰارش رﻓﺘﻦ ﺧﻮد و ﮔﺮوﻫﻲ
را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻣﻨﻪ اي اﻧﺘﺸـﺎر داده اﺳـﺖ.
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻮﺳﻮي و
ﻛﺮوﺑﻲ در دﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮوﻗـﺖ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ آﻧﻬـﺎ را ﻣﺤﺎﻛﻤـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ.
روزي ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .ﻓﻌـﻼ
ﺑﻜﺎر ﺑﺼﻴﺮت ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﭙﺮدازﻳﺪ.
اﻣﺎ رﺳﺎﺋﻲ و ﻳـﺪاﷲ ﺟـﻮاﻧﻲ )رﺋـﻴﺲ
اداره ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﭙﺎه( و ﻋﻠﻲ ﺣﺴـﻴﻦ ﭘﻨـﺎه
)از ﺗﻮاب ﻫﺎ( و ﺣﺴﻴﻦ ﺷـﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري و
ﺳــﺮدار ﻣﺸــﻔﻖ و ...ﻳــﻚ ﺑﺎﻧــﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ.
ﻛﺎرﺷﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮي اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﻴﺪ
و ﭘﺨﺶ ﺿـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﻘﺼـﺪ ﺗﻮﺟﻴـﻪ
ﺳﺮﻛﻮب را ﺗﺼﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 Wدر  24ﻣــﺮداد  ،89ﻳــﺪاﷲ ﺟــﻮاﻧﻲ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﺮدار ﻣﺸﻔﻖ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ
اﻓﺸﺎﮔﺮﻳﻬﺎي ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ
ﺳــﺨﻦ اﻳﻨﺴــﺖ ﻛــﻪ ﺳــﺨﻨﺎن »ﺑﺴــﻴﺎر
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ« ﺳﺮدار ﻣﺸﻔﻖ را ﺧـﻮد اﻧﺘﺸـﺎر
داده اﻧــﺪ .ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﻛــﻪ در ﮔــﺰارش
اﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي واواك –
در ﻫﻤــﻴﻦ ﺷــﻤﺎره – ﻣــﻲ ﺧــﻮاﻧﻴﻢ ،از
ﻛﺎرﻫﺎي واواك و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ،ﺗﻮﻟﻴﺪ
و ﭘﺨﺶ ﺿﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .اﺳـﺘﺮاﺗﻔﻮر
ﺑﺮاﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ  80ﺗﺎ  90درﺻﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ را
ﺑﺎ  10ﺗﺎ  20درﺻﺪ دروغ در ﻣﻲ آﻣﻴﺰﻧﺪ
و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ راﺳﺖ ﺑﺨـﻮاﻫﻲ،
دروغ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳـﺖ .ﺗﻮﻟﻴـﺪ
ﺿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑـﺎ
دروغ .از اﻳﻦ رو ،وﻗﺘﻲ ﺑﺎ رﻓﻊ ﺗﻨـﺎﻗﺾ،
ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧـﻮد را
آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ »اﻓﺸﺎﮔﺮي«
ﺑـﺮ ﺿـﺪ اﺻـﻼح ﻃﻠﺒـﺎن ،ﮔﻮﻳـﺎي اﻳــﻦ
واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮس رژﻳﻢ از ﺟﻨـﺒﺶ
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ و راه ﺣﻠﻲ ﻛـﻪ
ﻳﺎﻓﺘــﻪ ﺑــﻲ اﻋﺘﺒــﺎر ﻛــﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔــﺎن و
ﻣﺰاﺣﻤــﺎن )ﻣﺨﺎﻟﻔــﺎن درون ﻧﻈــﺎم( ﺑــﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻄﻠـﻮب
رژﻳﻢ ﻣﺄﻳﻮس ﺷﻮﻧﺪ.
 Wدر  27ﻣﺮداد  ،89روز آن ﻻﻳﻦ ﺧﺒﺮ
داده اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﮔﺮوﻫــﻲ از اﻋﻀــﺎي
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﺒﺎح ﻳـﺰدي و
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي و اﺣﻤـﺪ ﺧـﺎﺗﻤﻲ ،از ﻫـﻢ
اﻛﻨــﻮن ،در ﻛــﺎر آﻧﻨــﺪ ﻛــﻪ اﺳــﺒﺎب
ﺑﺮﻛﻨـــﺎري ﻫﺎﺷـــﻤﻲ رﻓﺴـــﻨﺠﺎﻧﻲ را از
رﻳﺎﺳــﺖ ﻣﺠﻠــﺲ ﺧﺒﺮﮔــﺎن – اﻧﺘﺨــﺎب
رﺋﻴﺲ در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
– ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﻴﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺰدي را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ او ﻛﻨﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻛﺴﺐ اﻃﻼع ﺷﺪ :ﺧﺎﻣﻨﻪ
اي ﺗﻮان ﻣﻲ ﺑﺎزد و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗـﻮان
ﺑﺪﺳــﺖ ﻣــﻲ آورد .ﺣﺘــﻲ ﺷــﻤﺎري از
اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﻧـﺪ
ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﻴﺮون ﺑﺮدن رژﻳﻢ از ﺑـﻦ ﺑﺴـﺖ
را ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﺴﭙﺎرد.
 Wﺧﺒــﺮ دروﻏــﻲ ﻧﻴــﺰ در ﺑــﺎره ﻣﺤﻤــﺪ
ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻛـﻪ او
ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺗﻬﺮان دﻳﺪار ﻛﺮده
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﻴﺰ دروغ اﺳﺖ و دﻓﺘـﺮ
ﺧﺎﺗﻤﻲ آن را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮد.

٭ وﻗﺘـــﯽ رژﯾـــﻢ ﺧـــﻮد اﺳـــﺒﺎب
ﺳــــﺮﮔﺮﻣﯽ »ﺧــــﻼف ﺷــــﺮع«
ﺟﻮاﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
 Wﻣﺪﺗﻲ اﺳـﺖ ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﺑـﺪﻧﻲ ﻗـﺰوﻳﻦ
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ و
دادن ﺟﻮاﻳﺰ ،آوردن ﮔﺮوه ﻣﻮزﻳﻚ ﺑـﻪ
ﺑﺎﻻي ﻗﻠﻪ ﻛﻮه ،ﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﻣـﻲ
ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﻮه ﺑﺮوﻧﺪ .اﻧﺼـﺎﻓﺎ ﺟـﻮاب ﻧﻴـﺰ
داده اﺳﺖ .ﻳﻚ ﻣﻮرد را از ﻗﻮل ﺷﺎﻫﺪ
ﻋﻴﻨﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ:
در ﻗﺰوﻳﻦ ،ﻣﻨﺠﻢ ﻛﻪ رﺋـﻴﺲ ﺗﺮﺑﻴـﺖ
ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣﻘﺎﻣـﺎت
دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن ،ﺧﻮد ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻛـﻮه آﻣـﺪه
ﺑﻮدﻧــﺪ .ﺟﺎﻟــﺐ اﻳﻨﻜــﻪ ﮔــﺮوه ﻣﻮزﻳــﻚ

ﺣﺪود  80درﺻﺪ آﻫﻨﮕﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣـﻲ
ﻧﻮاﺧﺖ ،ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺴﻲ ﺑـﻮد .در اﺑﺘـﺪا
ﻣــﺮدم ﻓﻘــﻂ ﻧﻈــﺎره ﮔــﺮ ﺑﻮدﻧــﺪ .زﻳــﺮا
ﮔﺮوﻫــﻲ ﺑﺴــﻴﺠﻲ ﻧﻴــﺰ آﻧﺠــﺎ ﺑــﻮد و در
ﮔﻮﺷــﻪ اي ﭼﻴــﺰي ﺷــﺒﻴﻪ ﺑــﻪ ﻣﻮﻟــﻮدي
ﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻋـﺰاداري
رﻳﺘﻤﻴﻚ اﺳﺖ .
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ،آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻮه آﻣـﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﻛـﻒ زدن ﻛﺮدﻧـﺪ.
ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺟﻮاﻧﺎن وﺳﻂ رﻓﺘﻪ ﺑـﻪ
رﻗﺺ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻛـﻢ ﻛـﻢ ﻋـﺪه آﻧﻬـﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷـﺪﻧﺪ .اﻧﮕـﺎر ﻓـﻮران ﺷـﺎدي در
ﻣﺮدم رخ داد .ﻳﻜـﻲ از زﻧـﺎن ﻣﺴـﻦ ﺑـﺎ
ﺗﺸﻮﻳﻖ دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺑﺮﻗﺼﻴﺪ .ﺧﻼﺻـﻪ ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن اﻟﺒﺘـﻪ
دﺧﺘﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ دﺳﺖ زدن و ﺣﺮﻛـﺎت
ﻣﺤــﺪود ﺷــﺎدي ﻣــﻲ ﻛﺮدﻧــﺪ و ﻣــﻲ
رﻗﺼﻴﺪﻧﺪ .آﻧﻬﻢ در ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻛـﻪ
ﻫــﻴﭻ ﻧــﺎراﺣﺘﻲ در ﭼﻬــﺮه ﻧﺪاﺷــﺘﻨﺪ و
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺎدي و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻓﻀﺎﻫﺎ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ .ﭼﻬـﺮه ﺑﺴـﻴﺠﻲ
ﻫﺎ و اﻧﻔﻌـﺎل آﻧﻬـﺎ دﻳـﺪﻧﻲ ﺑـﻮد .ﺷـﺎﻫﺪ
ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺮدم اﻳﻤـﺎن
آورده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧـﻮﻋﻲ از اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ
ﮔﺮدﻫﻤĤﺋﻲ ﻫﺎ اﺳﺖ .رژﻳـﻢ ﻣـﻲ داﻧـﺪ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﻔﺠـﺎر روي
دﻫﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ،ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ
ﻛﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ و از ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺬار ﻧﻜﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﻜـﻪ رﻫﺒـﺮ
ﺟﺪﻳﺪا ﻓﺘـﻮا راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﻧﻬـﻲ آﻣـﻮزش
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ داده اﻧﺪ .
 Wاز ﺷﮕﻔﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﮕﻔﺘﻲ ﻫـﺎي اﻳـﻦ
روزﮔﺎر ﻳﻜﻲ اﻳـﻦ ﻛـﻪ رژﻳـﻢ ﺣﺘـﻲ از
ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﺮدم در ﻣﺴـﺎﺟﺪ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ
ﺗﺮﺳﺪ .اﻳﻨﺴﺖ ﻛـﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮن رژﻳـﻢ از
ﺳﺎﻋﺖ  7ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺗﺎ اذان ﺻﺒﺢ ﻓـﻴﻠﻢ
ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻣﺮي ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض
ﻳﻜﭽﻨﺪ از روﺣﺎﻧﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

٭ ﺗﻤﺎﯾﻠﻬـــــــﺎ در ﺟﺎﻣﻌـــــــﻪ از
اﻣﯿــﺪواران ﺑــﻪ رﻓــﺘﻦ رژﯾــﻢ ﺗــﺎ
ﻣــﺄﯾﻮس ﻫــﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺗﺤــﻮل
ﻣﻄﻠﻮب:
 Wﺧﺎﻧﻤﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ از وﺿـﻌﻴﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﺒـﺮﻳﻢ زﻳـﺮا ﻧﺴـﻴﻪ ﻫـﺎ و ﻧـﻮع
ﺧﺮﻳﺪﺷﺎن ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺴـﻴﺎر
ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎر ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻣـﻲ ﮔﻔـﺖ دﻳﮕـﺮ
ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑﺮوﻧـﺪ راي ﺑﺪﻫﻨـﺪ .ﻳـﻚ
ﻣﺸﺘﺮي ﺳﺎده ﻛـﻪ ﺧـﺎﻧﻢ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻮد ﻣـﻲ
ﮔﻔﺖ :آﺧﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد راي ﻧﺪﻫﻴﻢ ﺑﭽـﻪ
ﻫﺎي ﻣﺎ را اﻋﺪام ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻳﻜﻲ دﻳﮕـﺮ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ 30 :ﺳﺎل اﺳـﺖ راي ﻧـﺪاده
اﻳﻢ ﻛﺴﻲ ﻛـﺎري ﺑـﺎ ﻣـﺎ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﺧﺎﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﻴﺪه ﻧﮕﺎه ﻋﺠﻴﺒﻲ ﺑـﻪ او ﻣـﻲ
ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎور ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ .ﺧـﺎﻧﻢ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ او ﮔﻔـﺖ :زﻳـﺎد ﻃـﻮل
ﻧﻤﻲ ﻛﺸﺪ اﻳﻦ ﻫﺎ رﻓﺘﻨﻲ اﻧﺪ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﮔﺮ روزي اﻳﻦ ﺳﺨﻦ را
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮدم ﻋﺎدي ﻣﻲ ﮔﻔﺘـﻲ ﺗـﻮ را
ﺑﻪ واواك ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﻮ را ﻧﻪ
ﺿﺪ رژﻳﻢ ﻛﻪ ﺿـﺪ ﺧـﺪا و اﺳـﻼم ﻣـﻲ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺰ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ روﻧﺪ ،روﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ اﺳﺖ
و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺮف زدن ،ﻣﺮدم ﺗﺮﺳﺸﺎن
رﻳﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
 Wﻳﻚ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ راي ﻣﻲ
دﻫﺪ اﻣـﺎ ﺳـﻔﻴﺪ و از ﻧﻈـﺮ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻏﻴـﺮ
ﻓﻌﺎل ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷـﻨﻴﺪن ﺑﺤﺜﻬـﺎ در دﻓﺘـﺮ
اﺳﺎﺗﻴﺪ و اﻟﺒﺘﻪ دﻳـﺪن ﻓﺠـﺎﻳﻊ رژﻳـﻢ از
ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎي ﺗﻠـﻮﻳﺰوﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ
ﻣــﺎﻫﻮاره ﻣــﻲ ﺗــﻮان ﮔﺮﻓــﺖ ،آﻧﻘــﺪر
اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣـﺎﻻ دﻳﮕـﺮ ﻣـﻲ
ﮔﻮﻳــﺪ :ﺑﺎﻳــﺪ اﻳــﻦ آﺧﻮﻧــﺪﻫﺎ را ﻟــﺐ
ﺟﺪول ﮔﺬاﺷـﺖ و ﮔـﺮدن زد .ﺑـﺪﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴــﺐ او ﻛــﻪ روزي ﺷــﺎﮔﺮدﻫﺎ را از
ﺣﺮف ﺳﻴﺎﺳﻲ زدن ﺑﺮﺣﺬر ﻣﻲ داﺷـﺖ،
اﻣﺮوز ﺧﻮد اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛـﺮده اﺳـﺖ.

در اﻳﺮان ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨـﺰﻳﻦ  60ﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﺖ.
ﺳــﻬﻤﻴﻪ ﻣﻮﺗــﻮر را ﻧﻤــﻲ داﻧــﻢ .روزي
ﻓﺮدي ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار از او ﺗﻨﻬﺎ ﻳـﻚ ﻟﻴﺘـﺮ
ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖ .او ﭼﻨﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻨـﺰﻳﻦ داد
و ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﺮو راي ﺑﺪه!
 Wﻏﻴﺮ از اﻣﻴﺪوارﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤـﺮ رژﻳـﻢ را
ﻛﻮﺗـﺎه ارزﻳــﺎﺑﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨــﺪ ،ﺗﻤﺎﻳﻠﻬــﺎي
دﻳﮕﺮي وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﮔﺮﭼـﻪ در
ﻣﺨﺎﻟﻔــﺖ ﺑــﺎ رژﻳــﻢ و اﻧﺰﺟــﺎر از آن ﺑــﺎ
اﻣﻴﺪوارﻫﺎ ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﻤـﻮﻣﻲ اﺳـﺖ اﻣـﺎ،
ﺗﻤﺎﻳﻠﻬﺎي ﻧﺎاﻣﻴﺪوار ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ:
 zﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻮاﻧﺎن از ﺧﻮد ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﺪ:
در ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻮدش ﺑﻪ رژﻳﻢ
ﻣﻲ رﺳﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨـﻴﻢ؟ اﻳـﻦ
ﺟﻮاﻧﻬﺎ ﮔﺮاﻳﺸﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺻـﻼح
رژﻳﻢ از درون ،ﻧـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ ﻛـﻪ ﻣﺤـﺎل
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻛـﺮدن در ﺑﻴـﺮون از
رژﻳﻢ ﻫﻨﻮز ﻣﺼﻤﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .از اﻳﻦ رو ،در
ﺣﺎﻟﺘﻲ ،ﻣﻴﺎن ﻳﺄس و اﻣﻴﺪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 zﻧﺰد ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﻫﺎ ،ﮔﺮاﻳﺸﻲ وﺟﻮد دارد
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺄﻳﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻳـﺮا رژﻳـﻢ را
ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﻧﻤﻲ داﻧﺪ اﻣـﺎ از ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻦ
ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﻨﺎك اﺳﺖ.
 zﮔﺮاﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻮان اﺳﺖ اﻣﺎ در
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻃﺮﻓﺪار دارد،
اﻣﻴﺪوار و آﻣﺎده ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.
 zدر رژﻳﻢ و ﺑﻴﺮون از رژﻳـﻢ ،ﺗﻤـﺎﻳﻠﻲ
وﺟﻮد دارد ﻛـﻪ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﻫﺮﮔـﺎه
اﺗﺤﺎدي از اﺻـﻼح ﻃﻠﺒـﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن
رژﻳــﻢ و اﺣﺘﻤــﺎﻻً ﺷــﻤﺎري از اﺻــﻮل
ﮔﺮاﻳﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺧﺎﻣﻨـﻪ
اي را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻛﻨﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ اﺻـﻼح رژﻳـﻢ
در ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﻣـﺮدم در
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ.
 zﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﺗﺤﻮل
رژﻳﻢ ﻳﻜﺴﺮه ﻣﺄﻳﻮس اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :وﺟـﻮد اﻳـﻦ ﺗﻤﺎﻳﻠﻬـﺎ ﻛـﻪ

ﻫﻤﮕﻲ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﻳﻢ اﺗﺤـﺎد دارﻧـﺪ،
ﺑﺪان ﻣﻌﻨـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ وﺟـﺪان ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ
ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ رژﻳﻢ را ﺻﺎدر ﻛﺮده اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز داوري روﺷﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دوﻟـﺖ
ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ وﻻﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﭘﻴﺪا ﻧﻜـﺮده
اﺳــﺖ .ﻫﺮﮔــﺎه ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺨﺼــﻴﺘﻬﺎي
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻤﺼﺪا ،ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ وﻻﻳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮر
ﻣــﺮدم ﺑﮕﺬارﻧــﺪ و از ﭘــﻴﺶ ،ﻣــﺮدم را از
اﺳــﺘﻘﺮار دوﻟــﺖ ﻣــﺮدم ﺳــﺎﻻر ﻣﺘﻜــﻲ ﺑــﺮ
وﻻﻳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮر ﻣــﺮدم ﻣﻄﻤــﺌﻦ ﺳــﺎزﻧﺪ،
وﺟﺪان ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ
را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ﺑــﺪﻳﻬﻲ اﺳــﺖ ﻛــﻪ راﺑﻄــﻪ ﺑــﺎ دﻧﻴــﺎي
ﺧﺎرج ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳـﺪ
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪن در ﺗﺮدﻳـﺪ
و ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ و ﻳﺎ ﮔﺬار از ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
دارﻧﺪ:

ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ودﺳﺖ
آوﻳﺰﻫـــﺎ؟  -ﺟﻨـــﮓ
ﻋﺮاق ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮد!
– ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ؟:
٭ وارد ﮐـــــﺮدن ﺳـــــﻮﺧﺖ در
ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤـﯽ ﺑﻮﺷـﻬﺮ و دﺳـﺖ
آوﯾﺰﻫﺎ ﮐـﻪ در ﺟـﺎ ،ﭘﺪﯾـﺪ آورده
اﺳﺖ:
 Wدر  30ﻣﺮداد  ،89ﺑﻪ ﮔـﺰارش اﻳﺴـﻨﺎ،
ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻴﺮوﮔـﺎه اﺗﻤـﻲ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑـﺮاي
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرﮔـﺬاري ﺷـﺎﻣﻞ  163ﻣﺠﺘﻤـﻊ
ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از اﺳـﺘﻘﺮار در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رآﻛﺘﻮر و اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﻲﻫـﺎي
ﻻزم ﺑــﻪ داﺧـﻞ ﻗﻠــﺐ رآﻛﺘــﻮر ﻣﻨﺘﻘــﻞ
ﻣﻲﺷﻮد.
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ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻃﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰ
و زﻣﺴﺘﺎن  1386ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺣﻤﻞ ﺷـﺪ و
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﻣﺤﻔﻈﻪ وﻳﮋه در اﻧﺒﺎر ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎرت آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤـﻲ
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘــﺲ از اﻧﺘﻘــﺎل ﺳــﻮﺧﺖ ﺑــﻪ داﺧــﻞ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن رآﻛﺘــﻮر ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﻓــﺮاﻫﻢ
ﻛﺮدن اﻣﻜﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨـﻲ ﺳـﻮﺧﺖ از
داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪﻫـﺎي وﻳـﮋه ﺧـﺎرج و در
اﺳــﺘﺨﺮ ﺟﻨــﺐ ﻣﺤﻔﻈــﻪ رآﻛﺘــﻮر ﻗــﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻪ ﺣﺪود  10روز
ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤـﻊﻫـﺎي
ﺳــﻮﺧﺖ از داﺧــﻞ اﺳــﺘﺨﺮ در داﺧــﻞ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن رآﻛﺘــﻮر ﺑــﻪ داﺧــﻞ ﻗﻠــﺐ
رآﻛﺘﻮر )ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻓﺸـﺎر( ﻣﻨﺘﻘـﻞ
ﺷﻮد .ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي
ﺳﻮﺧﺖ در داﺧﻞ ﻗﻠﺐ رآﻛﺘﻮر ﻣﺮاﺣﻞ
راهاﻧﺪازي رآﻛﺘﻮر آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ ﺑـﻪ
داﺧﻞ ﻗﻠﺐ رآﻛﺘﻮر ﻧﻴﺰ ﺣـﺪود  10روز
ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤـﻲ ﺑﻮﺷـﻬﺮ در ﺣـﺪود 37
ﺳــﺎل ﻗــﺪﻣﺖ و ارزﺷــﻲ ﺣــﺪود 4/5
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر دارد:
 zﭘــﺲ از ﭘﻴــﺮوزي اﻧﻘــﻼب اﺳــﻼﻣﻲ،
ﺷﺮﻛﺖ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷـﻬﺮ
از اداﻣــﻪ ﻛــﺎر ﺑــﺮاي ﺳــﺎﺧﺖ ﻧﻴﺮوﮔــﺎه
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺳﺮ ﺑﺎز زد و ﭘﺲ از آن در ﺳـﺎل
 1373ﻗﺮارداد ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻧﻴﺮوﮔـﺎه ﺑﻮﺷـﻬﺮ
ﻣﻴــﺎن اﻳــﺮان و روﺳــﻴﻪ اﻣﻀــﺎ ﺷــﺪ .ﺑــﻪ
ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺮارداد روﺳﻴﻪ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺷـﺪ
ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﺎل
 (1379) 2000ﺑﻪ اﻳﺮان ﺗﺤﻮﻳـﻞ دﻫـﺪ،
اﻣﺎ روﺳﻴﻪ در ﺳـﺎل ﻫـﺎي ، 2003،2006
 2009 ، 2008ﺗﻌﻬــﺪات ﺧــﻮد را زﻳﺮﭘــﺎ
ﮔﺬاﺷﺖ و اﻛﻨﻮن ﺑﺎﻻﺧﺮه در آﮔﻮﺳـﺖ
 2010اﻗﺪام ﺑﻪ آﻏـﺎز ﺳـﻮﺧﺖ ﮔـﺬاري
ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﺑـﺎ 10
ﺳﺎل ﺗﺄﺧﻴﺮ ،روﺳـﻬﺎ دارﻧـﺪ ﻧﻴﺮوﮔـﺎه را
آﻣﺎده ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 Wاﻣﺎ ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﻗـﺮارداد ،ﺳـﻮﺧﺖ اﻳـﻦ
ﻧﻴﺮوﮔﺎه را روﺳﻬﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .زﺑﺎﻟﻪ
را ﻧﻴﺰ روﺳﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ .ﻳﻌﻨـﻲ
ﻧﻴﺮوﮔــﺎه اﺗﻤــﻲ را روﺳــﻬﺎ ﺑــﺎ  10ﺳــﺎل
ﺗﺄﺧﻴﺮ ،ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﺧﻮد ﻧﻴﺰ اداره
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 4/5 .ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮده اﺳـﺖ )ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب ﻫﺰﻳﻨـﻪ
ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﻛـﻪ آﻟﻤﺎﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ(.
 zدﺳﺖ آوﻳﺰ اول ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜـﺎ و ﻏـﺮب
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ اﻳﻨﺴﺖ :اﻳﺮان ﻳـﻚ ﻧﻴﺮوﮔـﺎه
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪارد و ﺳﻮﺧﺖ آن را ﻧﻴﺰ روﺳـﻴﻪ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﭼﺮا اﺻﺮار ﺑﺮ
ﻏﻨﻲ ﻛـﺮدن اوراﻧﻴـﻮم دارد؟ آﻳـﺎ ﺟـﺰ
ﺑﺮاي اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺗﻤـﻲ ﺻـﻠﺢ
آﻣﻴﺰ را ﭘﻮﺷـﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﺗﻤـﻲ ﻧﻈـﺎﻣﻲ
ﻛﺮده اﺳﺖ؟
 zدﺳﺖ آوﻳﺰ دوم را ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔـﺖ
ﺧﻴﺰ ﻋﺮب ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧـﺪ :ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ اﻳـﻦ
ﻧﻴﺮوﮔﺎه ،دﺳﺖ اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑـﺎزﺗﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد .اﻣـﺎ اﻳـﻦ
دﺳﺖ آوﻳﺰ ﻧـﻪ ﮔﻮﻳـﺎي اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﻮان
رﻗﺎﺑﺖ اﻳﺮان در ﺑﺎزار ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز ﻛـﻪ
ﮔﻮﻳﺎي ﺑﻼﻫﺖ رژﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔـﺖ و
ﮔﺎز ﻛﺸـﻮر را ارزان ﻣـﻲ ﻓﺮوﺷـﺪ و ﺑـﺎ
ﭘـــﻮل آن 4/5 ،ﻣﻴﻠﻴـــﺎرد دﻻر ﺧـــﺮج
ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﮔـﺮان ﺗـﺮﻳﻦ
ﺑــﺮق را ﺟﺎﻧﺸــﻴﻦ ﺑــﺮق ارزان ﻛﻨــﺪ و
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﻮد ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟـﺖ را
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻳﺎراﻧﻪ اي اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣـﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮاﻧﻲ ﺑﺮق را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ.
 zدﺳــﺖ آوﻳــﺰ ﺳــﻮم را ﺧﺎﻣﻨــﻪ اي و
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ :ﻣـﺎ آﻧـﻴﻢ ﻛـﻪ
روﺳﻬﺎ ،ﺑﺎ  10ﺳﺎل ﺗﺄﺧﻴﺮ ،ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤـﻲ
ﺑﻮﺷﻬﺮ را دارﻧﺪ آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ!
ﭼــﻮن از ﻛﻮدﺗــﺎي ﺧــﺮداد  88ﺗــﺎ
اﻣﺮوز ،رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺑﻜﺎري ﺗﻮاﻧـﺎ ﻧﺸـﺪه
اﺳﺖ .در داﺧﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎﻧﺶ
ﻗﻮي ﺗﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺧﺎرج ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣـﻪ
ﭼﻬﺎرم و ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘـﺎ را
روي دﺳﺖ ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت
در ﺑﺎره ﭘﻴﺮوزي ﺧﻮد در ﺑﻜﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﻧﻴﺮوﮔﺎه و ﻧﻴﺰ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﺷـﻚ و ﺑﻤـﺐ
اﻓﻜﻦ ﺑﺪون ﺧﻠﺒﺎن ،راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ،دﺳﺖ آوﻳﺰ دﻳﮕﺮي
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻏﺮب:
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ﺷﻤﺎره  757از 8ﺗﺎ  21ﺷﻬﺮﻳﻮر 1389
 zاﺣﻤﺪي ﻧـﮋاد در ﻣﺮاﺳـﻢ ﺑـﻪ ﭘـﺮواز
درآوردن ﺑﻤﺐ اﻓﻜـﻦ ﺑـﺪون ﺧﻠﺒـﺎن،
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮد ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﻳﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﺷﻮد،
ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻨـﮓ ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ.
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺣﻜﻮﻣﺘﻬـﺎي رﻳﮕـﺎن و ﺑـﻮش
)ﻃﺮﻓﻬــﺎي ﺧــﻮد و ﺧﻤﻴﻨــﻲ و ﻫﺎﺷــﻤﻲ
رﻓﺴــﻨﺠﺎﻧﻲ و ...در ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﻫــﺎي اﻛﺘﺒــﺮ
ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ و اﻳـﺮان ﮔﻴـﺖ( ﻗـﻮي ﺗـﺮ از
ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﻛـﺮد و ﭼـﻮن
دﺳﺘﻴﺎرش ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ .در ﺑﺮاﺑـﺮ
اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳـﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺸـﻬﺎي ﻧﻈـﺎﻣﻲ و
ﻗﻮﻟﻬــﺎي ﺗﻬﺪﻳــﺪ آﻣﻴــﺰ را دﺳــﺖ آوﻳــﺰ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻳﺮان
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻛﺮده اﻧﺪ:

ﺗﻬﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻨﮓ :آﯾـﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ
از ﻧــﻮروز ﺑــﻪ اﯾــﺮان ﺣﻤﻠــﻪ
ﮐﻨﺪ؟
 Wدر  17اوت  ،2010ﺟﻮن ﺑـﻮﻟﺘﻦ ،از
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎران ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻣﺮﻳﻜـﺎ
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در رﻳﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮري
ﺑﻮش )ﭘﺴﺮ( ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي ﺑﺎ ﻓﻮﻛﺲ ﻧﻴـﻮز
ﻛﺮد .در اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،او ﮔﻔﺖ » :ﺑﺮاي
ﺣﻤﻠــﻪ ﺑــﻪ اﻳــﺮان ،اﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻨﻬــﺎ  8روز
ﻓﺮﺻﺖ دارد« .زﻳﺮا روﺳﻬﺎ در  25اوت،
ﺳــﻮﺧﺖ اﺗﻤــﻲ را ﺑــﻪ درون ﻧﻴﺮوﮔــﺎه
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﭼﻪ
رﺑﻄــﻲ ﺑــﺎ اﻧﺘﻘــﺎل ﺳــﻮﺧﺖ ﺑــﻪ درون
ﻧﻴﺮوﮔﺎه دارد؟ رﺑﻄﺶ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه
ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺣﻤﻠﻪ
ﻛﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﮔـﺎه را وﻳـﺮان
ﺳﺎزد .اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤـﻲ ﻋـﺮاق
ﻛﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻫﺎ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ و آن
را وﻳﺮان ﻛـﺮد .زﻳـﺮا ﺑـﺮاﻳﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ
ﻧﻴﺮوﮔﺎه وﺳﻴﻠﻪ دﺳـﺖ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﻋـﺮاق ﺑـﻪ
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻛﺎﺳـﻪ داغ
ﺗﺮ از آش ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﺸﺪار داد:
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﺪ ،اﺷﻌﻪ رادﻳـﻮ آﻛﺘﻴـﻮ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴـﺎن و ﻏﻴـﺮ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺻﺪﻣﻪ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ﺑﻬﺮرو ،ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻤﻲ در  21اوت ﺑﻪ
درون ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻴـﺰ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻜﺮد .ﻫﺮﮔﺎه ﺑـﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎت اﺗﻤـﻲ
اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﺪ ،ﺧﻄﺮ ﭘﺨﺶ اﺷـﻌﻪ
رادﻳﻮ آﻛﺘﻴﻮ وﺟـﻮد دارد .ﺧﻄـﺮ ﺑﻜـﺎر
ﺑﺮدن ﺳـﻼح اﺗﻤـﻲ ﺗـﺎﻛﺘﻴﻜﻲ ﻧﻴـﺰ ﻛـﻢ
ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺻـﺤﺒﺖ از ﺑﻜـﺎر رﻓـﺘﻦ
اﻳــﻦ ﺳــﻼح ﺗﻮﺳــﻂ ﻗــﻮاي اﻣﺮﻳﻜــﺎ در
ﻓﻠﻮﺟﻪ ﻋﺮاق اﺳﺖ.
 Wدر  22اوت  ،2010ﺧﺒﺮي درﻳﺎﻓـﺖ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻃﺮح ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
اﻳﺮان را آﻣﺎده ﻛﺮده و ﭘـﻴﺶ از ﻧـﻮروز
 ،1390ﺑﻪ اﻳﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈـﺎﻣﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﻛﺮد.

آﻳﺎ اﻣﺮﻳﻜـﺎ در ﻋـﺮاق ﺳـﻼح
اﺗﻤﻲ ﺗـﺎﻛﺘﻴﻜﻲ ﺑﻜـﺎر ﺑـﺮده
اﺳﺖ؟:
 Wدر  7اوت  ،2010ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﮔﺰاري،
از ﺟﻤﻠــﻪ آﺳﻮﺷــﻴﺘﺪ ﭘــﺮس ،ﺧﺒــﺮ از
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻠﻮﺟﻪ ﻋﺮاق
داده اﻧﺪ و دﻟﻴﻞ آن را ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﺳﻼح
اﺗﻤﻲ ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل
داده اﻧﺪ:
 zدر ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2004در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑـﻮش
)ﭘﺴﺮ( ،در ﺟﺮﻳـﺎن ﺧﻴـﺰش ﻣـﺮدم اﻳـﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻗﻮاي اﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﺮ ﻓﺮوﺧﻮاﺑﺎﻧـﺪن
ﺧﻴﺰش ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﺳﻼح اﺗﻤﻲ ﺑﺎ ارواﻧﻴﻮم
ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ.
 zﻣﺎرك وﻳﻨﻴﻮد در ﻣﻘﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳـﻦ
ﺧﺒﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺗﺼـﻮﻳﺮﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ :ﻳﻚ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﺎ دو
ﺳﺮ ،ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ،
ﻧﻮزداﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﻮﺳـﺘﻲ وﺧـﻴﻢ
دارﻧﺪ و ...ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﻓﻠﻮﺟـﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﺳﺎل  ،2004وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ
ﻛﻪ در ﻣﺮﻛـﺰ ﻋـﺮاق ﻗـﺮاردارد ،ﺻـﺤﻨﻪ
ﺟﻨﮕﻲ ﺳﺨﺖ ﻣﻴﺎن ﺷﻮرﺷـﻴﺎن و ﻗـﻮاي
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﺪ ،ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﻪ

ﻣﺤﺒﻮﺑﻬﺎ و ﻣﻐﻀﻮﺑﻬﺎ؟
و ﻣﺮگ زود رس اﻳﻦ ﻧﻮزادان و ﻣﺮگ
و ﻣﻴﺮ ﺑﺮاﺛﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺰوﻧـﻲ ﮔﺮﻓـﺖ.
ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﮔﻬﺎ ﺑﻌﻀـﻲ را ﺑـﺮآن
داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴـﺎن آن و اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﺳـﻼح
اﺗﻤــﻲ ﺗــﺎﻛﺘﻴﻜﻲ ﺗﻮﺳــﻂ ﻗــﻮاي اﻣﺮﻳﻜــﺎ
راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ژوﺋﻴﻪ  ، 2010ﺗﻮﺳﻂ
International
Journal
of
Environnemental
Research
 and Public Healthاﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ،
ﺳﻨﺪي ﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮدن اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑـﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻳﻦ ﺳﻼح .دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﻓﺴـﻮر ﻛـﺮﻳﺲ ﺑﺎﺳـﺒﻲ ،اﺳـﺘﺎد
داﻧﺸﮕﺎه اوﻟﺴﺘﺮ ،ﺷـﺮﻛﺖ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣـﺮگ و
ﻣﻴﺮ ﻛﻮدﻛـﺎن و ﺳـﺮﻃﺎن در ﻓﻠﻮﺟـﻪ ،از
ﺳــﺎل  2005ﺗــﺎ ﺳــﺎل  ،2009ﺑــﻴﺶ از
اﻧﺪازه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ .ﻣﺤﻘﻘـﺎن از
 4843ﺗﻦ از اﻫﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﭘـﺮ
ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ
درﺻﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺗـﺮ از درﺻـﺪ در ﻣﺼـﺮ و
اردن ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺧﻄــﺮ ﻣﺒــﺘﻼ ﺷــﺪن ﺑــﻪ
ﺳﺮﻃﺎن در ﻓﻠﻮﺟﻪ  4/22ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن
در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻣﺠـﺎور ﻋـﺮاق
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ،در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ
از  14ﺳــﺎل دارﻧــﺪ 12/6 ،ﺑﺮاﺑــﺮ اﺳــﺖ.
ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻮع ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛـﻪ
در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺪا ﺷـﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻧـﻮﻋﻲ
ﺳــﺮﻃﺎﻧﻲ اﺳــﺖ ﻛــﻪ در ﺷــﻬﺮ ژاﭘﻨــﻲ
ﻫﻴﺮوﺷﻴﻤﺎ ،ﺑﻌﺪ از ﺑﻤﺒـﺎران اﺗﻤـﻲ ﭘﻴـﺪا
ﺷﺪ .در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻛﻮدﻛـﺎن
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ،از ﺳـﺎل  2006ﺑـﺪﻳﻦ
ﺳــﻮ ،ﻣــﺮگ و ﻣﻴــﺮ در ﻓﻠﻮﺟــﻪ  4ﺑﺮاﺑــﺮ
ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ در ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﻛﺸـﻮرﻫﺎي
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ اﺳﺖ .و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﺮوﺷﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ از
اﺻﺎﺑﺖ ﺑﻤـﺐ اﺗﻤـﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﻬﺮ ،در
ﻓﻠﻮﭼﻪ ،از ﺳﺎل  2005ﺑﺒﻌﺪ ،ﺷﻤﺎر ﺗﻮﻟـﺪ
ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .اﻳـﻦ
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻣﺮﻫﺎي واﻗـﻊ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﺳﺎل  ،2004ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﻓﻠﻮﺟـﻪ را
ﻣﺒﺪء اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 zردﻳﺎﺑﻲ اوراﻧﻴﻮم ﻏﻨﻲ ﺷﺪه :ﺗﺤﻘﻴـﻖ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ در
ﻓﻠﻮﺟﻪ را ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ
اﻳــﻦ ﻓــﺮض را ﻣﻄــﺮح ﻣــﻲ ﻛﻨــﺪ ﻛــﻪ
اوراﻧﻴﻮم ﺑﺎ ﻏﻨﺎي ﻛﻢ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻼﺣﻲ
ﻛﻪ ﻗﻮاي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﻧـﺪ ،وﺟـﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وزارت دﻓﺎع اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﺮﮔﺰ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻤﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺳﻼح اﺗﻤﻲ
ﺗﺎﺗﻜﺘﻴﻜﻲ ،ﺑﺮاي اﻧﻬﺪام »ﺑﻮﻧﻜﺮ«ﻫﺎ ﺑﻜـﺎر
ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻨﻲ ﻧﺪاده اﺳـﺖ.
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻨـﮓ اول ﺑـﺎ
ﻋﺮاق ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﺳـﻼح اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده
اﺳــﺖ .ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﻬــﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﻧﻴــﺰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳـﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮي ﻛﻮدﻛـﺎن در
ﻗﺒﺎل اﻳﻦ ﺳﻼح ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺟﻨــﮓ ﻋــﺮاق ﻏﻴــﺮ ﻗــﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔـﺮ ﺟﻨـﮓ
ﻏﻴــﺮ ﻗــﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑــﻮده اﺳــﺖ،
ﻧﺨﺴـــﺖ ﺑﻠـــﺮ و ﺑـــﻮش و
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺸـــﺎن ﺟﻨﺎﻳﺘﻜـــﺎران
ﺟﻨﮕﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 Wدر  10ژوﺋﻴﻪ  ،2010اﻇﻬـﺎرات ﻧﻴـﻚ
ﻛﻠﮓ ،ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﻳـﺮ ،در ﻣﺠﻠـﺲ
ﻋــﻮام اﻧﮕﻠﺴــﺘﺎن ،ﺳــﺮ و ﺻــﺪا ﺑــﻪ راه
اﻧــﺪاﺧﺖ اﻣــﺎ ﭼــﻮن ﺣﺰﺑﻬــﺎ ﺑــﺎ ﺟﻨــﮓ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺳـﺮ و ﺻـﺪا را
ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪﻧﺪ .او ،ﺑﻪ ﺟﺎي داوﻳﺪ ﻛـﺎﻣﺮون،
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ و
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺟـﻚ اﺳـﺘﺮاو ،ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه از
ﺣﺰب ﻛﺎرﮔﺮ ﻛﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋـﺮاق،
وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺪون
ﺷﻚ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺧـﺎﻃﺮات
اﺳﺘﺮاو ﺑﺸﻮﻳﻢ .ﺑﺴﺎ روزي او ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻘﺸﺶ
در ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎرﺗﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻲ ﻏﻴـﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑـﺎ ﻋـﺮاق ﺑـﻮد،

ﺣﺴﺎب ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
در ﻫﻤـــــﺎن روز ،وب ﺳـــــﺎﻳﺖ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﮔﺰارش ﻛﺮد:
ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﻳﻨﺴﺖ
ﻛﻪ ﺗﻮﻧﻲ ﺑﻠﺮ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳـﺮ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن و
ﻫﻤﻜﺎران او و ﻧﻴﺰ ﺑـﻮش و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ،
ﺟﻨﺎﻳﺘﻜــﺎران ﺟﻨﮕــﻲ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳــﺪ
ﻣﺤﺎﻛﻤــﻪ ﺷــﻮﻧﺪ .از اﻳــﻦ رو ،ﺑﻼﻓﺎﺻــﻠﻪ،
وزﻳﺮان ﺣﺰب ﻛﺎرﮔﺮ و ﺳﺮان ارﺗﺶ ،ﺑﻪ
او ﺣﻤﻠﻪ آوردﻧﺪ .دﻟﻴﻞ ﺣﻤﻠـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ
ﻛﻠــﮓ اﻳــﻦ ﺑــﻮد ﻛــﻪ ﺳــﺨﻦ ﺟﺎﻧﺸــﻴﻦ
ﻧﺨﺴــﺖ وزﻳــﺮ در ﻣﺠﻠــﺲ اﻧﮕﻠﺴــﺘﺎن،
ﺑﻤﻌﻨﺎي آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن و
ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﻨـﮓ ﻏﻴـﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ،
ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎران ﺟﻨﮕﻲ ﻫﺴﺘﺪ.
ﻓﻴﻠﻴــﭗ ﺳــﺎﻧﺪز ،اﺳــﺘﺎد ﺣﻘــﻮق در
داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ،ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد اﻳـﻦ
اﻇﻬﺎر رﺳـﻤﻲ ،ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ دادﮔـﺎه
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺴﺌﻮﻻن
وﻗﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺟﻨﮓ ﺷﺪ.
از اﻳﻦ رو ،ﻛﻠﮓ ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ دﻳﺪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫـﺪ :او ﺑﻴﺎﻧﻴـﻪ
اي را اﻧﺘﺸﺎر داد ﺣﺎﻛﻲ از اﻳـﻦ ﻛـﻪ او
»ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼـﻲ« ﺧـﻮد را اﻇﻬـﺎر ﻛـﺮده
اﺳــﺖ .ﺳــﺨﻨﮕﻮي ﺣﻜﻮﻣــﺖ ﮔﻔــﺖ:
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻈﺮ ﺧـﻮد را در ﺑـﺎره ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑﻮدن ﺟﻨﮓ اﻇﻬﺎر ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛـﻪ اﻋﻀـﺎي ﺣﻜﻮﻣـﺖ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺷﺨﺼـﻲ ﺧـﻮﻳﺶ را
اﻇﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪ .ﻛﻠﮓ از دﻳﺮﮔﺎه اﻳـﻦ ﻧﻈـﺮ
را داﺷﺖ .ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮن ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﺑـﺎره
ﺟﻨــﮓ ﻋــﺮاق ،ﻣــﻲ ﺑﺎﻳــﺪ ﭘﺎﺳــﺨﻬﺎي
ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﺳـﺦ اﻳـﻦ
ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﻴﺎﺑﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺟﻨـﮓ ﺑـﺎ ﻋـﺮاق
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ .ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑـﺎ
ﺑــﻲ ﺻــﺒﺮي ﻣﻨﺘﻈــﺮ درﻳﺎﻓــﺖ ﻧﺘــﺎﻳﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﺳﺖ.
ﺑـﺎوﺟﻮد اﻳــﻦ ،ﻣﻌــﺎون ﻧﺨﺴــﺖ وزﻳــﺮ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺠﺎي ﻧﺨﺴـﺖ وزﻳـﺮ،
در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ،ﻧﻈـﺮ
ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﻛﻨﺪ؟ و رﺟﻮع دادن ﺑـﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ،ﻳﻚ ﺗﻘﻠﺐ اﺳﺖ.
زﻳﺮا ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎﻣﺮون ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ
در ﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن ﺟﻨـﮓ ﺑـﺎ ﻋـﺮاق،
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﺪ .ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻇﻬﺎرﻳﻪ رﺳـﻤﻲ
ﺧﻮد را اﻧﺘﺸﺎر داد» :ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺤﻘﻴـﻖ
دادﮔﺎه ﻧﻴﺴـﺖ و ﻫـﻴﭽﻜﺲ را ﻣﺤﺎﻛﻤـﻪ
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ«.
 zﻟﻴﺒﺮال دﻣﻮﻛﺮاﺗﻬﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ اﺳﺖ ﻛـﻪ از
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﻤﻠـﻪ ﺑـﻪ
ﻋﺮاق ،ﺳﻮد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .در آﻏـﺎز،
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻤﻠﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋـﺮاق ،ﺑـﻪ اﻳـﻦ
ﺑﻬﺎﻧــﻪ ﻛــﻪ ﻋــﺮاق را ﻧــﺎﮔﺰﻳﺮ از اﺟــﺮاي
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻛﻨـﺪ ،ﻣﺨـﺎﻟﻒ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﺟﻨﮓ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻋﺬر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد در ﻋﺮاق
ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﻛﻨــﻴﻢ ،ﺑــﻪ ﺣﻤﺎﻳــﺖ از آن
ﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ .ﺑــﺎ وﺟــﻮد اﻳــﻦ ،ﺧﻮاﺳــﺘﺎر
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﺑـﺎره ﺟﻨـﮓ ﺷـﺪﻧﺪ.
ﻛﻠــﮓ اﻳــﻦ ﺟﻨــﮓ را »ﺑــﺰرگ ﺗــﺮﻳﻦ
اﺷﺘﺒﺎه در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧـﺎرﺟﻲ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن...
از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﻮﺋﺰ )ﺣﻤﻠﻪ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮ در « (1956
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ﺑﻮد.
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن
آراي ﻟﻴﺒﺮاﻟﻬﺎي دﻣﻮﻛﺮات در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺧﻴﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﺪ .اﻇﻬـﺎرات ﻛﻠـﮓ در
ﻣﺠﻠــﺲ ،اداﻣــﻪ ﻫﻤــﺎن روش و ﺣــﺰب
ﺧﻮد را »ﺿﺪ ﺟﻨﮓ« ﺑﺎوراﻧﺪن و ﺿـﺮﺑﻪ
زدن ﺑﻪ ﺣﺰب ﻛـﺎرﮔﺮ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن اﺳـﺖ.
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ او ﻋﻀﻮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﺣﺰﺑﺶ از ﺟﻨﮓ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛـﺮده ﺑـﻮد و
ﻫﻢ اﻛﻨـﻮن ،ﻳـﻚ ﻧﻴـﺮوي ﻧﻈـﺎﻣﻲ 400
ﻧﻔﺮي در ﻋﺮاق دارد.
وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،وﻳﻠﻴﺎم ﻫﺎگ،
از ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋـﺮاق
رأي داده ﺑــﻮد .او ﻣــﻲ ﮔﻮﻳــﺪ ،ﻣﺴــﻴﺮ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻠﮓ ﻏﻴﺮ از ﻣﺴﻴﺮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﻣﻦ ﻃﻲ ﻛﺮده ام.
 zاﻣﺎ از ﻟﺤـﺎﻇﻲ ﺑﻨﻴـﺎدي ﺗـﺮ ،ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑﻮدن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ،ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻚ ﻧﻈـﺮ
»ﺷﺨﺼﻲ« و ﻳﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻳﻚ ﻓـﺮد
ﻧﻴﺴــﺖ .زﻳــﺮا ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﺳــﺎﺑﻘﻪ اي ﻛــﻪ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺧـﻮد در اﻳﺠـﺎد آن

ﻧﻘــﺶ اول را داﺷــﺘﻪ اﻧــﺪ و دادﮔــﺎه
ﻧﻮرﻣﺒﺮگ را ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺳﺮان رژﻳﻢ
ﻧﺎزي ،ﺑﺮﭘـﺎ ﻛﺮدﻧـﺪ ،رﻫﺒـﺮان اﻣﺮﻳﻜـﺎ و
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑـﺎﻧﻲ ﺟﻨـﮓ ﺑـﺎ ﻋـﺮاق ،ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎران ﺟﻨﮕـﻲ
ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮان ﻧﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﻳـﺪ
ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺘﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ آن ،ﺳـﺮان رژﻳـﻢ
آﻟﻤﺎن ،ﭘﺲ از ﺷﻜﺴـﺖ در ﺟﻨـﮓ دوم
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻳﻨﺴﺖ:
» ﺟﻨﮓ ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﻣـﺎﻫﻴﺘﺶ ،ﺗﺒﻬﻜـﺎري
اﺳﺖ .ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن ﺗﻨﻬـﺎ داﻣـﻦ ﻃﺮﻓﻬـﺎي
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در آن را ﻧﻤـﻲ ﮔﻴـﺮد،
ﺑﻠﻜﻪ داﻣﻨﮕﻴﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻬـﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮد.
دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻨﮓ ﺗﻬـﺎﺟﻤﻲ ،ﻧـﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﺑـﻪ ﻏﺎﻳـﺖ و ﻣﺘﻔـﺎوت از دﻳﮕـﺮ
ﺟﻨﺎﻳﺘﻬــﺎي ﺟﻨﮕــﻲ اﺳــﺖ .زﻳــﺮا ﻣﻨﺸــﺎء
ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ«.
ﺟــﺎي ﻛﻤﺘــﺮﻳﻦ ﺗﺮدﻳــﺪ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛــﻪ
اﻣﺮﻳﻜــﺎ و اﻧﮕﻠﺴــﺘﺎن دﺳــﺖ ﺑــﻪ ﺟﻨــﮓ
ﺗﻬــﺎﺟﻤﻲ ﺑــﺮ ﺿــﺪ ﻋــﺮاق زده اﻧــﺪ.
ﻗﺼﺪﺷـــﺎن رﺳـــﻴﺪن ﺑـــﻪ ﻫـــﺪﻓﻬﺎي
ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺳﻨﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ،
در  30ژاﻧﻮﻳــﻪ  ،2003دادﺳــﺘﺎن ﻛــﻞ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻟﺮد ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮﻧﻲ ﺑﻠـﺮ،
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ وﻗﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اﻃﻼع داد
ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺟﻨـﮓ ﺑـﺎ ﻋـﺮاق ،ﺑـﺪون
اﺟﺎزه ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ،ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ.
ﻫﻨﻮز دوﻣـﺎه از اﻳـﻦ ﻫﺸـﺪار ﻧﮕﺬﺷـﺘﻪ،
ﺑﺎوﺟﻮد ﺧـﻮدداري ﺷـﻮراي اﻣﻨﻴـﺖ از
دادن اﻳﻦ اﺟﺎزه ،ﮔﻠﺪ اﺳﻤﻴﺖ ،در ﭘـﻲ
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴـﺮ داد
و ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ!
 zدر ﻣﻴـــﺎن ﻛﺴـــﺎﻧﻲ ﻛـــﻪ در ﺑﺮاﺑـــﺮ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺷﻴﻠﻜﻮت ،ﺷـﻬﺎدت داده اﻧـﺪ،
ﻳﻜﻲ ﻛﺎرن روس ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از  1997ﺗﺎ  2002اﺳﺖ .او
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ارﺗﺸﻴﻬﺎ در
ﻋﺮاق ﺑﻮد .ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ
ﻛﻨــﺪ ﻛــﻪ ﻋــﺮاق ﻫــﻴﭻ ﺧﻄــﺮي ﺑــﺮاي
اﻣﺮﻳﻜــﺎ و اﻧﮕﻠﺴــﺘﺎن ﻧﺪاﺷــﺘﻪ و ﺻــﺎﺣﺐ
»اﺳﻠﺤﻪ ﻛﺸـﺘﺎر ﺟﻤﻌـﻲ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ«.
رژﻳﻢ ﻋﺮاق ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪه ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و
ﻫــﺪف از اﻏــﺮاق ﻛﺮدﻧﻬــﺎ و اﻇﻬــﺎرات
ﻓﺮﻳــﺐ دﻫﻨــﺪه ﻣﺴــﺎﻋﺪ ﻛــﺮدن اﻓﻜــﺎر
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﻮده اﺳﺖ.
 zﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﺮاق و اﺷﻐﺎل آن ﻛﺸﻮري
را وﻳــﺮان ﻛــﺮد .ﺳــﺒﺐ ﻛﺸــﺘﻪ ﺷــﺪن 1
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن در
آﺗــﺶ ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﻣــﻲ ﺳــﻮزد .اﻣﺮﻳﻜــﺎ و
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ رژﻳﻢ ﻋـﺮاق
را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻌﻲ را از ﺳﺮ
راه ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﺘﻈـﺮ را ﺑﺠﻮﻳﻨـﺪ.
ﺳــﺮان آن رژﻳــﻢ را اﻋــﺪام ﻛﺮدﻧــﺪ و
ﻫــﺮﻛﺲ را ﺑــﺮ ﺳــﺮ راه ﺧــﻮد ﻳﺎﻓﺘﻨــﺪ،
ﻛﺸــﺘﻨﺪ .در ﻓﻠﻮﺟــﻪ ،ﺷــﻴﻮع ﺳــﺮﻃﺎن و
ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺘﺨﻮان و ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﻣـﺮگ
و ﻣﻴﺮ ﻛﻮدﻛﺎن و ﺷـﻤﺎر ﻛﻮدﻛـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ
ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﻪ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﻣـﻲ آﻳﻨـﺪ ،ﮔﻮﻳـﺎي
ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 zاﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺟﻨﮓ ﺳﺒﺐ ﺷـﺪ ﻛـﻪ
در اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧـﻪ »ﻣﺒـﺎرزه
ﺑﺎ ﺗﺮورﻳﺴـﻢ« ،ﻗـﻮاﻧﻴﻨﻲ وﺿـﻊ ﺷـﻮﻧﺪ و
ﺗﺪاﺑﻴﺮي اﺗﺨﺎذ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘـﻮق
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴــﻚ ﻣــﺮدم اﻳــﻦ دو ﻛﺸــﻮر
ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺗﺤﺪﻳــﺪ آزادﻳﻬــﺎ ،از ﺟﻤﻠــﻪ
آزادي ﺑﻴﺎن و زﻧﺪاﻧﻲ ﻛﺮدن اﺷـﺨﺎص
ﺑﻪ ﺻﺮف ﻇـﻦ ﺑـﺮدن ﺑـﺮ »ﺗﺮورﻳﺴـﺖ«
ﺑــﻮدن او و ﻗﺘــﻞ ژان ﺷــﺎرل دو ﻣﻨــﺰ،
ﻳﻜﭽﻨــﺪ از ﭘــﻲ آﻣــﺪﻫﺎي اﻳــﻦ ﺟﻨــﮓ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻛﻠﮓ ﻧﻴﻚ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ دﺳـﺘﻬﺎي
ﺗﻮﻧﻲ ﺑﻠﺮ و وزﻳـﺮان او ،ﺧـﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎن
ﺟﻨﮓ اﺳـﺖ .ﺗﺮدﻳـﺪ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ آﻧﻬـﺎ،
ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ دواﻳﺮ ﺳـﺮي اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن و
ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر اﻳﻦ ﻛﺸﻮر و وﺳـﺎﺋﻞ
ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌـﻲ و ﻛﺎرﻣﻨـﺪان ﻋﺎﻟﻴﺮﺗﺒـﻪ،
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن را وارد ﺟﻨـﮓ
ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺧـﺎﻃﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛﻠـﮓ،
درﺟﺎ ،ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﺮد.
 zﺟﺒﺮان ﻓﺎﺟﻌﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎﻛﻲ ﻛﻪ ﺟﻨـﮓ
ﻣﺮدم ﻋﺮاق را ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﻛﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻧﻴﺎن ﺟﻨﮓ و ﭘﺮداﺧـﺖ
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ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﻣـﺮدم ﻋـﺮاق،
ﺑــﺪون اﻳــﻦ ﻛــﻪ زﺣﻤﺘﺸــﻜﺎن و دﻳﮕــﺮ
ﻗﺸﺮﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي ﻏﺮب و ﺑﻘﻴﺖ دﻧﻴﺎ،
ﺑﺮﺿﺪ ﺟﻨـﮓ ﺳـﻠﻄﻪ ﺟﻮﻳﺎﻧـﻪ ﺑﺮﺧﻴﺰﻧـﺪ،
ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﻲ :ﭘـﻴﺶ از ﮔﺮوﮔـﺎﻧﮕﻴﺮي،

ﺷـــﻤﺎري از رﻫﺒـــﺮان اﻧﻘـــﻼب ،درﭘـــﻲ
ﮔﺮدآوري ﻣﺪارك ،ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻏﺮاﻣـﺖ از
اﻣﺮﻳﻜــﺎ و اﻧﮕﻠﺴــﺘﺎن ﺑﺎﺑــﺖ ﻛﻮدﺗــﺎي 28
ﻣﺮداد ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﻲ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر وزﻳﺮ داراﺋـﻲ
ﺷﺪ ،دﺳﺘﻮر داد ﻣﺪارك ﺧﻮرد و ﺑﺮدﻫـﺎي
ﺷﺎه و ﺧﺎﻧﻮاده او و ﺳﺮان رژﻳﻢ او را ﺟﻤـﻊ
آوري ﻛﻨﻨﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷـﺪ
ﻛﻪ زﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ از ﻛﻮدﺗـﺎي  28ﻣـﺮداد ﺑـﻪ
ﻛﺸــﻮر وارد ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﺑــﺮآورد ﺷــﻮد.
ﮔﺮوﮔــﺎﻧﮕﻴﺮي ،وﺿــﻌﻴﺖ را واروﻧــﻪ ﻛــﺮد.
اﻣﺮﻳﻜــﺎ آن ﻣﻘــﺪار ﻛــﻪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ،ﻏﺮاﻣــﺖ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻘﻴﻪ داراﺋـﻲ ﻫـﺎي اﻳـﺮان را ﻧﻴـﺰ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛـﺮد .ﻃﺮﻓـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ در اﻣﺮﻳﻜـﺎ،
ﮔﺮوﮔــﺎﻧﮕﻴﺮي ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﻣﻮﺿــﻮع ﺗﺤﻘﻴــﻖ
اﺳـﺖ اﻣـﺎ در اﻳــﺮان ،ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﺑــﺎره آن
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻗﻄﻌﻴـﺖ
ﭘﻴــﺪا ﻛﻨــﺪ ﻛــﻪ ﮔﺮوﮔــﺎﻧﮕﻴﺮي ﻃﺮﺣــﻲ
اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﻛﻮدﺗﺎي 28
ﻣﺮداد و ﻫﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي و ﻣﺤﺎﺻـﺮه
اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان و ﺑﺮدن اﻣﻮال وﻃـﻦ ﻣـﺎ و
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺣﻤﻠـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﺮان،
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻏﺮاﻣﺖ ﻛﺮد:

ﻫﻨــﻮز ﻣــﻲ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ
اﻛﺘﺒﺮﺳـــــﻮرﭘﺮاﻳﺰ را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .اﻣـﺎ »اﻛﺘﺒـﺮ
ﺳـــﻮرﭘﺮاﻳﺰ« از آﻧﻬـــﺎ
دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﻴﺴﺖ:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨـﺪه
ﻗــﺮار ﻣــﯽ ﮔﯿــﺮد ،ﻧﮑــﺎت ﻋﻤــﺪه ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺟﺪﯾــﺪ
روﺑـــﺮت ﭘـــﺎری ،ﺑـــﻪ ﺗـــﺎرﯾﺦ  ۶اوت ۲۰۱۰
اﺳﺖ:
 zﯾﮑﯽ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن رﯾﮕﺎن و ﺑـﻮش ،اﺧﯿـﺮاً
ﻣـــﺪﻋﯽ ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ ﮐـــﻪ »ﺗـــﺎرﯾﺦ ﻫـــﺎ و
ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﻔﺘﻪ
اﻧــﺪ و ﺗﻠﻔــﻦ ﺷــﻤﺎرﻫﺎ و ﮐﺎرﺗﻬــﺎی ﺑــﺎﻧﮑﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ ،در آن ﺗـﺎرﯾﺦ ﻫـﺎ ﮐـﻪ
ادﻋــﺎ ﻣــﯽ ﺷــﻮد در ﻣﺎدرﯾــﺪ و ﭘــﺎرﯾﺲ ،ﺑــﺎ
ﻓﺮﺳــﺘﺎده ﻫــﺎی ﺧﻤﯿﻨــﯽ دﯾــﺪار ﮔﺮدﯾــﺪه،
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﯾﮕﺎن ،وﯾﻠﯿﺎم ﮐﯿﺴـﯽ
در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ« .
اﻣﺎ اﯾﻦ ادﻋـﺎی ﻣـﺪاﻓﻊ راﺳـﺖ ﻧﯿﺴـﺖ.
آﻧﭽﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد اﯾﻨﺴﺖ ﮐـﻪ ﯾـﮏ رﺷـﺘﻪ
دﻟﯿــﻞ ﺗﺮاﺷــﯿﺪه اﻧــﺪ ﺗــﺎ ﻣﮕــﺮ ﺣﻘﯿﻘــﺖ را
واروﻧــــﻪ ﮐﻨﻨــــﺪ .اﯾــــﻦ ﮐــــﺎر را اول ﺑــــﺎر
ﻧﯿﻮرﯾﭙﺎﻟﯿﮏ و ﻧﯿﻮزوﯾﮏ ﮐﺮدﻧﺪ:
در اواﺧﺮ  ،۱۹۹۱در ﻫﻤﺎن ﻫﻔﺘﻪ ،اﯾـﻦ
دو ﻣﺠﻠﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﺮاﺷـﯿﺪﻧﺪ ﺣـﺎﮐﯽ از اﯾـﻦ
ﮐـــﻪ در اواﺧـــﺮ ژوﺋﯿـــﻪ  ،۱۹۸۰ﮐﯿﺴـــﯽ در
ﻣﺎدرﯾــﺪ ﻧﺒــﻮده اﺳــﺖ ﺗــﺎ ﺑــﺎ ﯾــﮏ روﺣــﺎﻧﯽ
اﯾﺮاﻧـﯽ دﯾـﺪار ﮐﻨـﺪ .ﻫـﺮ دو ﻣﺠﻠـﻪ ﻣـﺪﻋﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐـﻪ در آن روز ،از ﺻـﺒﺢ ،ﮐﯿﺴـﯽ در
ﻟﻨﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫــﺮ دو ﻣﺠﻠــﻪ ،ﻣــﺪﻋﯽ ﺷــﺪﻧﺪ ﮐــﻪ اﮐﺘﺒــﺮ
ﺳــﻮرﭘﺮاﯾﺰ ﺑــﺮ اﺳــﺎس »ﺗﺌــﻮری ﺗﻮﻃﺌــﻪ«
ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑــﺮای ﺛﺎﺑــﺖ ﮐــﺮدن
ادﻋﺎی ﺧﻮد ،راﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ دروﻏﻬﺎ ﺑﺪل
ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﺘﺸـﺎر دادﻧـﺪ .ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﯾﻨﺴـﺖ
ﮐــﻪ ﺻــﺒﺢ آن روز ،ﮐﯿﺴــﯽ در ﻟﻨــﺪن ﻧﺒــﻮد.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ...
دروﻏﻬﺎی اﯾﻦ دو ﻣﺠﻠـﻪ آﻧﻘـﺪر ﻓـﺎﺣﺶ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺤﻘﯿـﻖ ،ﺑـﺎ آﻧﮑـﻪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ
اﯾﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻫـﺎ را ﻣﺒـﺮی
ﮐﻨــﺪ ،ﻧــﺎﮔﺰﯾﺮ دﻟﯿــﻞ ﻫــﺎﺋﯽ را ﮐــﻪ اﯾــﻦ دو
ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ،رد ﮐﺮد.
 zﻣﺴــﺌﻠﻪ اﯾﻨﺴــﺖ ﮐــﻪ ﻣــﺪرک ﻣﺴــﻠﻢ ،از
رﺳﯿﺪﻫﺎ و ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی آن اﯾﺎم ،ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴـﯽ در اوﻟـﯿﻦ ﺗﻌﻄـﯿﻼت آﺧـﺮ
ﻫﻔﺘﻪ ﻣـﺎه ژوﺋﯿـﻪ درBohemian Grove
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ در آﺧﺮﯾﻦ
ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺎه.
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ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﻫﯿﺄت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣـﺪرک
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ رﯾﭽـﺎرد
آﻟﻦ ،ﻣﺸـﺎور رﯾﮕـﺎن در ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺧـﺎرﺟﯽ،
در اوﻟﯿﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧـﺮ ﻫﻔﺘـﻪ ﻣـﺎه اوت،
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﯿﺴﯽ ﺗﻠﻔـﻦ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﻫﯿـﺄت
ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﯿﺴﯽ
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ در آن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮐﯿﺴﯽ در ﺧﺎﻧـﻪ
ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ آﻟـﻦ ﺷـﻬﺎدت
داده اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
و ﭼﻮن ﻫﯿﺄت ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﺮوازی
را ﯾﺎﻓــــــﺖ ﺣــــــﺎﮐﯽ از اﯾــــــﻦ ﮐــــــﻪ از
ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴــﮑﻮ ﺑــﻪ ﻟﻨــﺪن ،ﭘــﺮواز وﺟــﻮد
دارد .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﯿﺴﯽ از ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴـﮑﻮ،
ﺑـــﻪ ﻟﻨـــﺪن رﻓﺘـــﻪ و در ﮐﻨﻔـــﺮاﻧﺲ ﺗـــﺎرﯾﺦ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ ﻫـﯿﭻ دﻟﯿﻠـﯽ ﺑـﺮ
ﺣﻀـــﻮر ﮐﯿﺴـــﯽ در ﻫﻮاﭘﯿﻤـــﺎ ﻧﯿﺴـــﺖ و آن
ﻫﯿﺄت ﻧﯿـﺰ ﻻزم ﻧﺪﯾـﺪ دﻟﯿﻠـﯽ ﺑـﺮای رﻓـﺘﻦ
ﮐﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
 zاﯾﻦ دو اﻓـﺮاط در دﻟﯿـﻞ ﺳـﺎزی ،ﺳـﺒﺐ
ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﻣــﺮوﯾﻦ دﯾﻤــﺎﻟﯽ ،ﻋﻀــﻮ ﻫﯿــﺄت
ﺗﺤﻘﯿــﻖ ،ﺑﭙﺮﺳــﺪ :ﺻــﺮف ﮔــﺮﻓﺘﻦ ﺷــﻤﺎره
ﺗﻠﻔــﻦ ﺧﺎﻧــﻪ ﮐﯿﺴــﯽ را ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗــﻮان
دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر او در ﺧﺎﻧـﻪ اش ،داﻧﺴـﺖ؟ و
ﯾــﺎ ﭘــﺮواز ﻫﻮاﭘﯿﻤــﺎ از ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴــﮑﻮ ﺑــﻪ
ﻟﻨﺪن ﭼﺮا دﻟﯿﻞ ﺑﺮاﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﺴﯽ ﻣﺴـﺎﻓﺮ
آن ﻫﻮاﭘﯿﻤــﺎ ﺑــﻮده و ﺑــﻪ ﻟﻨــﺪن ﻣــﯽ رﻓﺘــﻪ
اﺳﺖ؟
وﻗﺘــــﯽ او ،در اواﺋــــﻞ ژاﻧﻮﯾــــﻪ ،۱۹۹۳
ﻣـــﺮوﯾﻦ دﯾﻤـــﺎﻟﯽ اﻋﺘـــﺮاض ﮐـــﺮد ،ﻟـــﯽ
ﻫﺎﻣﯿﻠﺘﻮن ،رﺋﯿﺲ آن ﻫﯿﺄت ،ﺑﻪ او اﺧﻄـﺎر
ﮐﺮد ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﻧﮕﯿـﺮد،
ﺑــﺮ او ﺳــﺨﺖ ﺧﻮاﻫــﺪ ﮔﺮﻓــﺖ .روز ﺑﻌــﺪ،
ﻫﺎﻣﯿﻠﺘﻮن ﮐﻪ رﺋـﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اﻣـﻮر ﺑـﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد ،دﻓﺘـﺮ زﯾـﺮ
ﮐﻤﯿﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮر اﻓﺮﯾﻘﺎ را ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ اداره
دﯾﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد .او ﺑﺮای اﯾـﻦ ﮐـﻪ
اﻋﻀــﺎی دﻓﺘــﺮ ﺑﯿﮑــﺎر ﻧﺸــﻮﻧﺪ ،ﭘــﺬﯾﺮﻓﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔــﺖ ﺧــﻮد را ﭘــﺲ ﺑﮕﯿــﺮد .ﺑــﺎ وﺟــﻮد
اﯾﻦ ،زﯾﺮ ﺑﺎر اﻣﻀﺎی ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﯿـﺮی ﻫﯿـﺄت
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺮﻓﺖ.
 zﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﮔﺰارش دﻟﺨﻮاه ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪ،
در  ۱۳ژاﻧﻮﯾﻪ  ،۱۹۹۳ﻫﺎﻣﯿﻠﺘﻮن و ﻣﻌـﺎون
او ،ﻫﺎﻧﺮی ﻫﺎﯾﺪ ،از ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه،
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧـﺪ و ﻧﺴـﺨﻪ
ﻫﺎی ﮔﺰارش را ﻣﯿـﺎن ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﺗﻮزﯾـﻊ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﻓﺮﺻـﺖ آن
داده ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارش را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و از اﯾـﻦ
دو ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺰارش را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﺸـﺎن
ﮐﺎر ﺳﺎز ﺷﺪ .زﯾﺮ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ ،ﺷـﻤﺎر
ﮐﻤـــــﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕـــــﺎران آن ﮔـــــﺰارش را
ﺧﻮاﻧﺪﻧــﺪ و از آﻧﻬــﺎ ،ﮐﺴــﯽ ﮐــﻪ ﮔــﺰارش را
ﺑﻄــﻮر ﮐﺎﻣــﻞ ﺑﺨﻮاﻧــﺪ و آن را ﻧﻘــﺪ ﮐﻨــﺪ،
اﻇﻬﺎر وﺟﻮد ﻧﮑﺮد.
 ۱۰روز ﺑﻌﺪ از آن ،ﻫﺎﯾﺪ ﮔﻔـﺖ :دﯾﮕـﺮ
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎره ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ رﯾﮕـﺎن
و ﺑﻮش ﺗﺮدﯾـﺪ ﮐﻨـﺪ .او دﯾﺮﺗـﺮ او ﻧﻮﺷـﺖ:
ﮔــﺰارش ﺿــﻌﻔﻬﺎ دارد :ﮔﺬرﻧﺎﻣــﻪ ﻣــﻮرخ
 ۱۹۸۰ﮐﯿﺴﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﺻـﻔﺤﻪ
ﻫــﺎﺋﯽ از ﯾﺎدداﺷــﺘﻬﺎی او ﮐــﻪ ﮐﻠﯿــﺪ رﻣــﺰ
ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺖ :رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﺴﮑﺎﻧﺪر دوﻣﺎراﻧﺶ ،ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﮐﯿﺴـﯽ ﺑـﺮ
ﺳﺮ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑـﺎﺋﯽ ،در ﭘـﺎرﯾﺲ ،در
اﮐﺘﺒــﺮ  ،۱۹۸۰ﺑــﺎ اﯾﺮاﻧﯿﻬــﺎ ،ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﮐــﺮده
اﺳــﺖ .ﭼﻨــﺪﯾﻦ ﻣﻘــﺎم اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﻓﺮاﻧﺴــﻪ
ﻗﻮل او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ،ﻫﺎﯾـﺪ اﺻـﺮار ورزﯾـﺪ ﮐـﻪ دو
دﻟﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ اﮐﺘﺒـﺮ ﺳـﻮرﭘﺮاﯾﺰ
روی ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﮐﯿﺴـﯽ در
آن ﺗﺎرﯾﺨﻬــﺎ در ﻣﺎدرﯾــﺪ و ﭘــﺎرﯾﺲ ﻧﺒــﻮده
اﺳــﺖ و دﯾﮕــﺮی اﯾﻨﮑــﻪ ﺷــﺎﻫﺪان ﻣﻈﻨــﻮن
ﻫﺴــــــﺘﻨﺪ :ﻣــــــﺎ ﻣــــــﯽ ﺗــــــﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑــــــﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن،ﻣﺤﻠﻬــﺎﺋﯽ را ﮐــﻪ ﮐﯿﺴــﯽ در آﻧﻬــﺎ
ﺑــﻮده اﻧــﺪ ،ﻣﻌــﯿﻦ ﮐﻨــﯿﻢ .در آن ﺗــﺎرﯾﺦ،
اواﺧﺮ ژوﺋﯿﻪ  ،۱۹۸۰ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد او
ﺑــﺎ اﯾﺮاﻧﯿﻬــﺎ ،ﺑــﺮ ﺳــﺮ ﺑــﻪ ﺗــﺄﺧﯿﺮ اﻧــﺪاﺧﺘﻦ
آزادی ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ،
او در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و ﻧﻪ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در آن ﺗـــﺎرﯾﺦ ،ﺳـــﯿﺮوس ﻫﺎﺷـــﻤﯽ در
ﻣﺎدرﯾــﺪ ﺑــﻮده و در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫــﺎی ﮐﯿﺴــﯽ ﺑــﺎ
ﻃﺮف اﯾﺮان ،ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴــﺖ .زﯾــﺮا او در ﮐﻨﮑﺘــﯽ ﮐــﻮت ﺑــﻮده
اﺳﺖ.
ﺳﯿﺮوس ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎ راﺑﻄﻪ داﺷﺖ .او
ﺑــﺎ ﻣﻼﻫــﺎی رادﯾﮑــﺎل اﯾــﺮان ﻧﯿــﺰ راﺑﻄــﻪ
داﺷﺖ و ﺑﺎﻧـﮏ ﻓﺎﺳـﺪ اﻋﺘﺒـﺎر و ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ

ﻣﺤﺒﻮﺑﻬﺎ و ﻣﻐﻀﻮﺑﻬﺎ؟
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در
دوران ﺟﻨـــــﮓ ،رژﯾـــــﻢ از ﻃﺮﯾـــــﻖ آن،
ﺧﺮﯾــﺪﻫﺎی اﺳــﻠﺤﻪ و دﯾﮕــﺮ ﺧﺮﯾــﺪﻫﺎ را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد و ﭘﻮﻟﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮ از ﺣﺴـﺎﺑﻬﺎی ﻣﻘﺎﻣـﺎت
رژﯾﻢ ﻣﻼﺗﺎرﯾﺎ در ﻣﯽ آورﻧـﺪ .زﯾـﺎدت ﻓﺴـﺎد
ﺳﺒﺐ اﻧﺤﻼل آن ﺷﺪ(.
ﻫﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎم رد ﺷـﻬﺎدت ﺗﺤـﺖ ﻗﺴـﻢ
ﺟﻤﺸــﯿﺪ ﻫﺎﺷــﻤﯽ ،ﺑــﺮادر ﺑــﺰرگ ﺳــﯿﺮوس
ﻫﺎﺷــﻤﯽ ﺑــﻮد  .او ﺷــﻬﺎدت داده ﺑــﻮد ﮐــﻪ
ﺑﺮادرش ،ﺳـﯿﺮوس در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫـﺎی ﮐﯿﺴـﯽ
ﺑــﺎ ﻣﻬــﺪی ﮐﺮوﺑــﯽ ،در ﻣﺎدرﯾــﺪ ،ﺣﻀــﻮر
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ دوم ﻫﺎﯾﺪ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در
ﺷﻨﻮدﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اف ﺑـﯽ آی،
ﺳﯿﺮوس ﻫﺎﺷﻤﯽ ،در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫـﺎی ﺗﻠﻔﻨـﯽ،
در  ۵ﻣﺎه آﺧـﺮ ﺳـﺎل  ۱۹۸۰و اواﺋـﻞ ﺳـﺎل
 ،۱۹۸۱در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﻣﻈﻨﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﺎ
اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﮐﻠﻤﻪ ای ﮔﻮﯾﺎی ارﺗﺒﺎط او و ﯾـﺎ
ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﺴﯽ ﻧﺒﻮد .در ﻧﻮارﻫﺎ،
ﺟﻤﻠﻪ ای ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﯿﺴﯽ و ﯾﺎ ﮐﺲ
دﯾﮕﺮی از اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﯾﮕﺎن –
ﺑـــﻮش ﺑـــﺎ ﮐﺴـــﺎﻧﯽ ﮐـــﻪ از دوﻟـــﺖ اﯾـــﺮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺿﺒﻂ ﻧﯿﺴﺖ.
 zاو ﻫﺮ دو دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻢ ﻫﺎﯾﺪ،را ﺑﯽ ﭘﺎﯾـﻪ
ﻣﯽ داﻧﺪ:
 – ۱ﻣـــﺪارک دال ﺑـــﺮ ﺣﻀـــﻮر ﮐﯿﺴـــﯽ در
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،در آن ﺗـﺎرﯾﺦ  ،ﺳـﺎﺧﺘﮕﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘــﺖ ،ﻣــﺪرک ﻣﻮﺟــﻮد ﻣــﯽ ﮔﻮﯾــﺪ
ﮐﯿﺴﯽ در اوﻟﯿﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘـﻪ ﻣـﺎه
ژوﺋﯿـــﻪ در  Bohemian Groveﺑـــﻮده
اﺳــﺖ .ﮐﻤﯿﺘــﻪ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ،اوﻟــﯿﻦ را آﺧــﺮﯾﻦ
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎه ژوﺋﯿـﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﺗـﺎ
ﺑــﺮای ﺣﻀــﻮر ﮐﯿﺴــﯽ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿــﺎ ،دﻟﯿــﻞ
ﺑﺴﺎزد.
 – ۲اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﺳـﯿﺮوس ﻫﺎﺷـﻤﯽ در
ﮐﻨﮑﺘــﯽ ﮐــﻮت ،دو ﺗﻠﻔــﻦ ﯾــﮏ دﻗﯿﻘــﻪ ای
اﺳﺖ .ﯾﮑـﯽ از ﯾـﮏ وﮐﯿـﻞ دادﮔﺴـﺘﺮی ﺑـﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ و دﯾﮕﺮی ﺗﻠﻔﻨﯽ از آن ﺧﺎﻧـﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ وﮐﯿﻞ .ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد
ﮐــﻪ ﻣﻌﻠــﻮم ﮐﻨــﺪ ﻫﺎﺷــﻤﯽ ﻣﺨﺎﻃــﺐ ﺗﻠﻔــﻦ
اول ﺑـــﻮده و ﯾـــﺎ ﺗﻠﻔـــﻦ دوم را او ﮐـــﺮده
اﺳــﺖ .ﺑــﻪ اﺣﺘﻤــﺎل ﻗــﻮی در ﺗﻠﻔــﻦ اوﻟــﯽ
وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﺮﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎﺷـﻤﯽ ﭼـﻪ
وﻗــﺖ در ﺧﺎﻧــﻪ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد و ﺗﻠﻔــﻦ دوم
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ او ﺑﻮده اﺳﺖ.
 zﻫﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐـﻪ ﻧﻮارﻫـﺎی ﺿـﺒﻂ
ﺻـــﻮت ،دﻟﯿﻠـــﯽ ﺑـــﺮ دﺳـــﺖ اﻧـــﺪرﮐﺎری
ﺳﯿﺮوس ﻫﺎﺷﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻄﺎ
اﺳﺖ .زﯾـﺮا اﯾـﻦ ﻧﻮارﻫـﺎ ،ﺗـﺎ ﺳـﺎل ،۱۹۹۳
زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﺑـﺎره اﮐﺘﺒـﺮ
ﺳــﻮرﭘﺮاﯾﺰ ﺳــﺮی ﺑــﻮده اﻧــﺪ و ﮐﻤﯿﺘــﻪ ﻧﻤــﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮارﻫﺎ ،ﺳﺨﻨﯽ
از ارﺗﺒـﺎط ﻫﺎﺷــﻤﯽ ﺑـﺎ ﮐﯿﺴــﯽ ﺑﻤﯿـﺎن ﺑــﻮده
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،در اواﺧﺮ  ۱۹۹۴ﮐﻪ ﻣﻦ
)روﺑﺮت ﭘﺎری( ﺑـﻪ ﻣـﺪارک ﺑﺎﯾﮕـﺎﻧﯽ ﺷـﺪه
ﮐﻤﯿﺘﻪ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﯾـﺎﻓﺘﻢ ،ﺧﻼﺻـﻪ ﮔـﺰارش
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪی ﺷـﺪه اﻓـﯽ ﺑـﯽ آی را ﺑﺪﺳـﺖ
آوردم .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ،ﻧﻮارﻫﺎی ﺿﺒﻂ
ﺻﻮت ﺣﺎﮐﯽ از ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺳﯿﺮوس
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ
اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان ،در اواﺧﺮ ﺳﺎل ۱۹۸۰
و ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺟﻮن ﺷﺎﻫﯿﻦ ،ﺗﺎﺟﺮ
و دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﯿﺴﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺎز ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﻫﺎﯾﺪ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾـﻦ
ﮐــﻪ ﮐﻤﺘــﺮ ﻧﺸــﺎﻧﻪ ای از ﺗﻤــﺎس ﮐﯿﺴــﯽ ﺑــﺎ
ﺳﯿﺮوس ﻫﺎﺷـﻤﯽ ﺑﺪﺳـﺖ ﻧﯿﺎﻣـﺪ ،ﻣـﺪارک
ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
»دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ« ﺑﻮده اﻧﺪ .ﮔﺰارش ﺳـﯿﺎ
ﺣـــﺎﮐﯽ از اﯾﻨﺴـــﺖ ﮐـــﻪ ﮐﯿﺴـــﯽ ﺳـــﯿﺮوس
ﻫﺎﺷﻤﯽ را ﺑﮑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺣﺴـﺎس در
 ۱۹۷۹ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺰون ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،ﺧﻼﺻـﻪ ﮔـﺰارش ﺳـﺮی
اف ﺑﯽ آی ﺣـﺎﮐﯽ از اﯾﻨﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﯿﺮوس
ﻫﺎﺷـــﻤﯽ ﻣﺒﻠـــﻎ  ۳ﻣﯿﻠﯿـــﻮن دﻻر،ﺗﻮﺳـــﻂ
وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻌﯽ در ﻫﻮﺳﺘﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﮐـﺮده
اﺳﺖ .وﮐﯿﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻣـﺪﺗﻬﺎی
ﻣﺪﯾــﺪ ﺷــﺮﯾﮏ ﺟــﻮرج ﺑــﻮش ﺑــﻮده اﺳــﺖ.
ﻫـــﺎرل ﺗـــﯿﻠﻤﻦ ،وﮐﯿـــﻞ ﻫﻮﺳـــﺘﻮﻧﯽ ،در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :در  ،۱۹۸۰وی
ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ دوﻟـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻌـــﺪ از اﻧﺘﺨـــﺎب رﯾﮕـــﺎن ﺑـــﻪ رﯾﺎﺳـــﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ،در  ۴ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،۱۹۸۰ﺗﯿﻠﻤﻦ ﺑـﻪ

ﺳﯿﺮوس ﻫﺎﺷﻤﯽ وﻋﺪه داد ﮐـﻪ »آدﻣﻬـﺎی
ﺑـﻮش« ،در ﻣــﻮرد ﯾﮑــﯽ از ﻣﻌــﺎﻻت او ،ﮐــﻪ
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد.
ﺷﻨﻮدﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اف ﺑﯽ آی ﺣﺎﮐﯽ از
آﻧﻨــﺪ ﮐــﻪ ﮐــﻪ ﺳــﯿﺮوس ﻫﺎﺷــﻤﯽ از ﻃﺮﯾــﻖ
ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺎﺳﺪ اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺎزﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ،
وﺟﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 zﻫﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺻﺮار ورزﯾﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ در  ۱۹ﮐﺘﺒـﺮ
) ،۱۹۸۰ﻣﯿﺎن ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﻫـﺎی ﺧﻤﯿﻨـﯽ ﺑـﺎ
ﮐﯿﺴﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ( در ﭘﺎرﯾﺲ ،را ﺛﺎﺑـﺖ
ﺷــﺪه ،ﻧﺪاﻧﺴــﺖ .ﺣــﺎل آﻧﮑــﻪ دوﻣــﺎراﻧﮋ،
رﺋــﯿﺲ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳــﯽ و ﺷــﻬﻮد دﯾﮕــﺮ
وﻗﻮع آن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣـﺪﻋﯽ ﺷـﻮد
وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷـﺪه ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺧـﺎﻃﺮه
ﻣــﺮدد ﻻری ،ﺑــﺮادر زاده ﮐﯿﺴــﯽ ،را دﺳــﺖ
آوﯾﺰ ﮐـﺮد .او ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ ﭘـﺪرش ،در ۱۹
اﮐﺘﺒﺮ  ،۱۹۸۰ﺑـﻪ ﺑـﺮادر ﺧـﻮد ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺑﯿـﻞ
ﮐﯿﺴﯽ ،ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮده اﺳـﺖ و او را در ﻣﺤـﻞ
ﺳــﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺗﯽ رﯾﮕــﺎن ،در آرﻟﯿﻨﮕﺘــﻮن،
واﻗــﻊ در وﯾﺮﺟﯿﻨﯿــﺎ ،ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﮐﻤﯿﺘــﻪ
ﻗﻮل ﻻری را ﻣﻌﺘﺒـﺮ و دﻟﯿـﻞ ﻋـﺪم ﺣﻀـﻮر
ﮐﯿﺴـــﯽ در  ۱۹اﮐﺘﺒـــﺮ  ،۱۹۸۰در ﭘـــﺎرﯾﺲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻗﻮل او ،ﻫﺮ ﺻـﻔﺘﯽ ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ،
در  ،۱۹۹۱ﯾــﮏ ﺳــﺎل ﭘــﯿﺶ از آﻧﮑــﻪ ﺑــﺎ
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺑـﺎ او
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮدم .اﯾـﻦ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ را از ﺳـﻮی
» «Frontlineاﻧﺠـــﺎم دادم .او در ﺑـــﺎره
ﮔــﺬران ﻋﻤــﻮی ﺧــﻮد در آن روز ،ﺳــﺨﻨﯽ
ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﻔﺖ .ﻻری ﮐﯿﺴـﯽ اﺻـﺮار
ورزﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺑﯿـﺎد دارد ﮐـﻪ واﻟـﺪﯾﻦ او
ﺑــﺎ ﺑﯿــﻞ ﮐﯿﺴــﯽ در  ، Jokey Clubدر ۱۵
اﮐﺘﺒﺮ ،ﺷﺎم ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑــﺎوﺟﻮد اﯾــﻦ ،در  ،۱۹۹۲ﻻری ﮐﯿﺴــﯽ
در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ،ﺷـﻬﺎدت داد و »ﺗﻠﻔـﻦ
ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺑﯿﻞ ﮐﯿﺴﯽ« را ﺳـﺎﺧﺖ و ﮐﻤﯿﺘـﻪ
آن را ﻣﺪرک ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﺣـﺎل اﯾـﻦ ﮐـﻪ او
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ » «Frontlineﮐﻠﻤﻪ ای از
اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣـﻦ ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ
را از ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﺋﯽ ﺟﺪی ﻻری ﮐﯿﺴﯽ آﮔﺎه
ﮐــﺮدم .ﺑــﺎوﺟﻮد اﯾــﻦ ،ﮐﻤﯿﺘــﻪ ﻗــﻮل او را
ﻣﺪرک ﺷﻨﺎﺧﺖ.
 zﻫـــﺎﻣﯿﻠﺘﻮن و ﻫﺎﯾـــﺪ ،رﺋـــﯿﺲ و ﻣﻌـــﺎون
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﯿﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،راﺳﺖ ﻧﻨﻮﺷـﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ
ﻗﻠـــﺐ ﺗـــﺎرﯾﺦ ﻋﻤـــﺪی ﺑﺨـــﺎﻃﺮ ﻣﻘـــﺎم و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺣﻔﻆ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﻣـﺪ
ﮐــﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠـــﻪ اﮐﺘﺒـــﺮ ﺳـــﻮرﭘﺮاﯾﺰ را اﻧﺠـــﺎم
دادﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻫﺎﻣﯿﻠﺘﻮن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐـﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺜﯿﻒ و ﺑﺴﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ رﯾﮕﺎن و ﺑﻮش
را ﭘﻮﺷــــﺎﻧﺪ ،از ﺳــــﻮی داوﯾــــﺪ Broder
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧـﻮﯾﺲ واﺷـﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴـﺖ ،ﻋﻨـﻮان
) Kudoﮐﺎرآﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮔـﺮه از ﻫـﺮ ﻣﺸـﮑﻞ
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( را ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻗـﻞ ﻣـﺮد
ﮐــﻪ ﯾﺎﻓــﺖ او را ﯾﮑــﯽ از دو رﺋــﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘــﻪ
رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﺑــﻪ رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﺑــﻪ ﺗﺮورﻫــﺎی ۱۱
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﮔﺮداﻧﺪ.
و ﻫﺎﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ در ﺳـﺎل ،۲۰۰۷
ﺑﻤﯿﺮد ،ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸـﺎن آزادی از
ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری )ﺟﻮرج ﺑﻮش ﭘﺴﺮ(
ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺷﺪ.
در واﺷـــﻨﮕﺘﻦ اﻣـــﺮوز ،ﻫـــﯿﭻ ﺷـــﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و ﯾﺎ »اﺣﺘﺮام«
ﯾــﺎﻓﺘﻦ و »اﻓﺘﺨــﺎر« ﺟﺴــﺘﻦ ﺑــﻪ ﻗﯿــﺎم ﺑــﺮ
ﯾــﺎﻓﺘﻦ و ﺑﯿــﺎن ﺣﻘﯿﻘــﺖ ﻧﯿﺴــﺖ .ﺣﻘﯿﻘــﺖ
اﯾﻨﺴــﺖ ﮐــﻪ رﻓﺘــﺎر ﻏﯿــﺮ ﻋﻘﻼﻧــﯽ و دروغ
ﮔﻮﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ آورد.

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﺧﻂ ﻛﺸﻲ ﻫﺎ زﻳﺮ ﺟﻤﻠـﻪ
ﻫﺎ از ﻣﺎ اﺳﺖ و
»اﻛﺘﺒﺮ ﺳـﻮرﭘﺮاﻳﺰ« ﺑـﻪ وﺟـﺪان ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ
اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻴﺎن درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻫـﺮ ﺑـﺎر
ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻣـﻲ ﺷـﻮد،
ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﻲ ﻫﺎ در ﺑﺎره »اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰي«
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎ آن ﻧﺎﻣﺰد ﺑـﺮ ﺿـﺪ رﻗﻴـﺐ ﺧـﻮد
ﺗﺪارك دﻳﺪه اﺳﺖ ،رواج ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜـﻪ
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺟﻬـﺎن را در
ﺧﻮد ﻓﺮوﺑﺮده اﺳﺖ» ،اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ« ﻧﺎم
ﻧﻬﺎده اﻧﺪ .ﭼﺮا ﻛـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺣﻜﻮﻣﺘﻬـﺎ و
ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻫـﺎ ،ﺑـﺮﻏﻢ ﻫﺸـﺪار
ﮔﺮوﻫﻲ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ،در ﺑﺎره آن ﺳﻜﻮت
ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺤﺮان ﻣـﺮدم ﺟﻬـﺎن را ﻏـﺎﻓﻠﮕﻴﺮ
ﻛﺮد.

و در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ روﻳـﺪاد
اﻛﺘﺒﺮ ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ را ﭘﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻧـﻪ ﻫـﻢ
ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻫﻤـﺎن
ﺳﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﻚ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺑﺎ دارﻳـﻮش ﺑـﻮد
ﻛﻪ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻣـﻲ ﻛـﺮد ﺧﺪاوﻧـﺪ اﻳـﺮان را از
ﺷﺮي ﺣﻔـﻆ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ دروغ اﺳـﺖ .زﻳـﺮا
دروغ زﺑﺎن رﺳﻤﻲ ﻗﺪرت اﺳﺖ و رواج آﻧﻬﺎ
ﺑﻤﻌﻨﺎي ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗـﺪرت ﻓﺴـﺎد ﮔﺴـﺘﺮ و
اﻧﺤﻄﺎط آور ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
در اﻳــﺮان ،ﺗﺤﻘﻴــﻖ در ﺑــﺎره اﻛﺘﺒــﺮ
ﺳﻮرﭘﺮاﻳﺰ اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﻤﻨـﻮع اﺳـﺖ .ﺷـﻬﻴﺪاﻧﻲ
ﭼﻮن ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮاب و ﺻـﺪراﻟﺤﺎﻓﻈﻲ،
ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛـﻪ در ﺑـﺎره رواﺑـﻂ ﭘﻨﻬـﺎﻧﻲ
ﺳﺮان ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑـﺎ اﻣﺮﻳﻜـﺎ،
زﻳﺎد ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﺑـﺎ وﺟـﻮد
اﻳﻦ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  29ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ» ،ﺳـﺮدار«
ﻣﺸﻔﻖ ،ﻣﻌﺎون واواك ،ﮔﻔﺖ ﮔﺮوﮔـﺎﻧﮕﻴﺮي
ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﻮد .اﺳـﻨﺎد در اﺧﺘﻴﺎرﻧـﺪ
ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮي ﺧـﻮﺋﻴﻨﻲ
ﻫﺎ ﻋﺎﻣـﻞ اﻣﺮﻳﻜـﺎ و ﻣـﺄﻣﻮر اﺟـﺮاي ﻃـﺮح
ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي ﺑﻮده اﺳـﺖ .اﻣـﺎ او را ﺑﺨـﺎﻃﺮ
اﻳﻨﻜــﻪ ﮔﺮوﮔــﺎﻧﮕﻴﺮي ،ﻫﻤــﺎن ﻛــﺎر را ﻛــﻪ
ﺧﻤﻴﻨﻲ »اﻧﻘﻼب دوم« ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻃـﺮح
اﻣﺮﻳﻜــﺎﺋﻲ داﻧﺴــﺖ ،دﺳــﺘﮕﻴﺮ و ﻣﺤﺎﻛﻤــﻪ
ﻧﻜﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺴﻲ ﻫﻢ ﭘﻲ ﮔﻴﺮ ادﻋﺎي او،
ﻧﺸﺪ .ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺮوﻧـﺪه اي ﻧﮕﺸـﻮد.
ﺑﺎآﻧﻜﻪ اﻣﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ وﻗـﻮع آن ،اﻳـﺮان
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدي و ﻛﻮدﺗﺎي ﻧـﻮژه
و ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزي در ﻛﺮدﺳﺘﺎن و ﺟﻨـﮓ 8
ﺳــﺎﻟﻪ و ﻛﻮدﺗــﺎي ﺧــﺮداد  60و اﺳــﺘﻘﺮار
ﺗﺒﻬﻜــﺎرﺗﺮﻳﻦ اﺳــﺘﺒﺪادﻫﺎ ﮔﺸــﺖ .واواك و
ﺳﭙﺎه ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي رژﻳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻓﺮآورده ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي »ﻣﻴﺪ اﻳﻦ ﻳﻮ اس آ«
)ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﺳﺮدار ﻣﺸﻔﻖ و ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎ
در اﻣﺮﻳﻜﺎ ( اﺳﺖ:

 5وﻇﻴﻔــــﻪ ﻣﻘــــﺪم
واواك در داﺧـــﻞ و
ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر:
اﻧﻘــﻼب اﺳــﻼﻣﻲ :ﻗﺴــﻤﺖ اول ﮔــﺰارش
اﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر )ﻣﻮرخ  21ژوﺋﻴـﻪ  (2010را در
ﺷــﻤﺎره  756اﻧﻘــﻼب اﺳــﻼﻣﻲ از ﻧﻈــﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬراﻧﺪﻳﻢ .اﻳﻨﻚ ،ﻗﺴـﻤﺖ دوم
آن:

٭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬــــﺎی ﺑــــﺮون ﻣــــﺮزی
واواک:
 zوزارت اﻃﻼﻋــﺎت و اﻣﻨﻴــﺖ ﻛﺸــﻮر
)واواك( ،دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳـﺮان و ﺧـﺎرج از اﻳـﺮان
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد .از ﺳﺎل  2006ﺑﺪﻳﻦ ﺳـﻮ،
ﺣــﺪود  15ﻫــﺰار ﺗــﻦ ﻋﻀــﻮ داﺷــﺖ.
ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺨــﺶ داﺧﻠــﻲ واواك
روﺷــﻦ ﻧﻴﺴــﺖ .ﻣﻘﺎﻣــﺎت و ﻋﻤﻠﻴــﺎت آن
ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴــﺖ .واواك ﻳــﻚ
وزارت ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .وزﻳﺮ آن ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت
وزﻳﺮان و ﺗﺎﺑﻊ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ.
اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺰدي
او را روﺣﺎﻧﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻨـﺪ،
آﻣﺮﻳﺘــﻲ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻴــﻪ ﺑــﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬــﺎي
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ واواك ﻣﻲ ﺑﺨﺸـﺪ .در ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿـﺮ ،ﺣﻴــﺪر ﻣﺼــﻠﺤﻲ وزﻳــﺮ واواك
اﺳﺖ .واواك ﺑﺎ ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﻲ اﻣﻨﻴـﺖ
ﻣﻠــﻲ ﻧﻴــﺰ ﻛــﻪ ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ ﻣﻘــﺎم ﺗﺼــﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮﻧﺪه در ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳـﺖ ،ﻧﻴـﺰ ﺗﻌﺎﻣـﻞ
دارد .اﻓــﺰون ﺑــﺮ اﻳــﻦ ،وزﻳــﺮ واواك
ﻫﻤﻮاره ﻳﻚ روﺣﺎﻧﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑـﺪان
ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻫﺒﺮ رژﻳﻢ ﻧﻔﻮذ ﻣﻬﻤﻲ در
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﻛﺎر او دارد.
 zﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻀـﻮﻳﺖ
واواك در آﻳﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و
ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ .آﻧﻬـﺎ را در دو
اردوﮔﺎه ،ﻳﻜﻲ واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان و دﻳﮕﺮي
واﻗﻊ در ﻗﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺳــﺘﺮاﺗﻔﻮر ،ﭘــﻴﺶ از ﺗﻌﻠــﻴﻢ ﮔــﺮﻓﺘﻦ،
اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن ﻗـﺮار
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ .ﮔﺬﺷـﺘﻪ آﻧﻬـﺎ و ﻛﺴﺎﻧﺸـﺎن،
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ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺴـﺮان واواك ،ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ ﻣـﻲ
ﺷﻮد.
اﻓﺴﺮان اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ،ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ اﻓﺴـﺮان
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دﻳﮕـﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي
ﺟﻬــﺎن ،ﻫﻮﻳــﺖ ﻫﺎﺷــﺎن ﭘﻮﺷــﺶ ﻣــﻲ
ﺟﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺎز ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،در
ﺳﻔﺎرﺗﻬﺎي اﻳﺮان در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي دﻳﮕـﺮ،
ﺑﺨﺸــﻲ از ﻛﺎرﻛﻨــﺎن ،ﻣــﺄﻣﻮران واواك
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛــﻪ در ﭘﻮﺷــﺶ ﻣــﺄﻣﻮر وزارت
ﺧﺎرﺟــﻪ ،ﻛــﺎر اﻃﻼﻋــﺎﺗﻲ ﻣــﻲ ﻛﻨﻨــﺪ.
ﻣﺄﻣﻮراﻧﻲ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل  ،2006در ﺷـﻬﺮ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،در ﺣـﺎل ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ ﻫـﺪﻓﻬﺎ،
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮراﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑﻤـﺐ
ﮔــﺬاري در ﺑــﻮﻳﻨﺲ آﻳــﺮس ،ﭘﺎﻳﺘﺨــﺖ
آرژاﻧﺘﻴﻦ را ،در  ،1994ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣـﺪارك
و در اﺧﺘﻴــﺎر ﮔﺬاﺷــﺘﻦ ﻟﻮﺟﺴــﺘﻴﻚ و
ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ،
ﻣــﺄﻣﻮران واواك ﺑﻮدﻧــﺪ ﻛــﻪ ﺑﻌﻨــﻮان
ﻛﺎرﻣﻨﺪان و دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻬﺎي وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
اﻳﺮان ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
واواك ﺑﺮاي ﻣﺄﻣﻮران ﺧﻮد ﭘﻮﺷـﺶ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ دارﻧـﺪ :ﻣﻌﻠـﻢ و اﺳـﺘﺎد و
روزﻧﺎﻣــﻪ ﻧﮕــﺎر و داﻧﺸــﺠﻮ و ﻛﺎرﻣﻨــﺪ و
ﻛـــﺎرﮔﺮ و ...در ﺷـــﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴـــﺎت
دوﻟﺘــﻲ ،ﻣﺜــﻞ اﻳــﺮان ار و ﺷــﻌﺒﻪ ﻫــﺎي
ﺑﺎﻧﻜﻬــﺎي اﻳﺮاﻧــﻲ در ﺧــﺎرج از ﻛﺸــﻮر،
ﻣﺄﻣﻮران دارد ﻛﻪ در ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻀﻮ اﻳـﻦ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺳــﺘﺮاﺗﻔﻮر ،ﺑﺮﺧــﻲ از ﻛﺴــﺎﻧﻲ ﻛــﻪ در
ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرج
ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻟﺰام ﺑـﻪ رﻓـﺖ و
ﺑﺎز ﮔﺸﺖ در اﻳﺮان ،ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ واواك
را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
 zم أموران خ ارجی ک ه برخ ی از آنھ ا در
واواک و يا س پاه ص احب مق ام م ی ش وند،
بيش تر از اتب اع کش ورھای مس لمان
اس تخدام م ی ش وند .بس ياری از آنھ ا ،در
زم انی ب ه اس تخدام واواک در م ی آين د ک ه
در اي ران ،مش غول تحص يل م ی ش وند .در
اس تخدام ،دو کش وری ک ه مق دم ب ر
کش ورھای ديگ ر ھس تند ،ع راق و لبن ان
ھس تند .بع د نوب ت ب ه ش يعه ھ ا در
کش ورھای ديگ ر م ی رس د .واواک دواي ر
خ اص خ ود را دارد ب رای اس تخدام اتب اع
کش ورھای ديگ ر .اي ن دواي ر را در
کشورھای خليج فارس و يم ن و س ودان و
لبنان و سرزمين ھای فلس طينی و اروپ ا و
درجن وب و ش رق آس يا و در امريک ای
شمالی و امريکای جنوبی دارد .محل دايره
اس تخدام امريک ای جن وبی در س ه گوش ی
ق رار دارد ک ه م رز مش ترک س ه کش ور
پاراگوئه و آرژانت ين و برزي ل اس ت .ج ائی
که جامعه لبن انی ب زرگ وج ود دارد ،کس ی
ک ه ب ه اس تخدام واواک در م ی آي د ،م ی
تواند شيعه نباشد .سنی و مسيحی ني ز م ی
توانند استخدام ش وند .البت ه ت رجيح ب ا اي ن
است که کسی به استخدام واواک درآيد ک ه
مورد اعتماد کامل باشد.
 zدر روی کاغ ذ ،مس ئوليتھای داخل ی
واواك ﺗﻘــﺪم ﻗﻄﻌــﻲ ﺑــﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬــﺎي
ﺧﺎرﺟﻲ آن دارد .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ،وﻇﺎﻳﻒ
ﻣﻘﺪم واواك اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
فعاليتھای خارجی ،به اين عنوان که
ب رای حف ظ امني ت داخل ی ض رور ھس تند،
تقدم می دھد .سپاه بطور وسيع به فعاليتھا
در خ ارج اي ران تق دم م ی بخش د .واواک
مس ئوليتھای م وازی ني ز دارد ک ه ب ه آنھ ا
ني ز م ی پ ردازد .يک ی از آنھ ا ،زي ر نظ ر
گرفتن اصالح طلبان و جلوگيری از ترتي ب
دادن تظاھرات توس ط آنھ ا و ي ا اجتماع ات
پنھ انی آنھ ا اس ت .واواک ھمچن ين
اقليتھ ای ق ومی ،بخص وص بل وچ ھ ا و
کردھا و ترک ھا و عربھا را تحت نظر
دارد .در آنھا نفوذ تا مخالفان را شناسائی
کن د .يک ی ديگ ر از مأموريتھ ای واواک
مبارزه با قاچاق مواد مخ در اس ت .در اي ن
باره ،احتم االً نق ش کمت ری از س پاه دارد.
افس ران س پاه بس ا از درآم د م واد مخ در
توليد
افغانس تان ک ه از راه اي ران ،ب ه غ رب
قاچاق می شوند ،درصد دريافت می کنند.
 zواواک در فعاليتھ ای خ ود در خ ارج از
ايران ،روشھای ساواک را بک ار م ی ب رد.
ساواک نيز آن روشھا را از س يا و موس اد
آموخت ه ب ود .اف زون ب ر آن ،واواک ب ه
تولي د و انتش ار ض د اطالع ات ني ز م ی
پردازد و اي ن ک ار را از ک.گ.ب )دس تگاه
اطالعاتی روسيه ش وروی س ابق( آموخت ه
اس ت .تمرک ز واواک ب ر خاورميان ه اس ت.
اما در نقاط ديگر دنيا نيز فعالي ت م ی کن د.
در فعاليتھ ايش در خ ارج از اي ران ،ب ا
رقابت سپاه و سپاه قدس روبرو است.
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نف وذ در گروھھ ای مخ الف رژي م و مھ ار
آنھا است.
 تق دم دوم واواک ايج اد ش بکه ھ ایتروريس تی و ني ز س ازمانھای مس لح توان ا
به عمليات نظامی است .پان اسالميسم اين
فعالي ت واواک را آس ان م ی کن د .معم والً
واواک در ع راق از طري ق ش يعه ھ ا و در
افغانس تان از راه فارس ی زبان ان ،فعالي ت
می کند.
 تق دم س وم واواک شناس ائی تھدي دھایخ ارجی ،بخص وص تھدي دھائی اس ت ک ه
متوج ه فعاليتھ ای اتم ی اي ران ھس تند.
بنابراين حواس ش جم ع امريک ا و اس رائيل
است.
 چھ ارمين تق دم واواک انتش ار ض داطالعات بقص د حراس ت از اي ران و من افع
آنس ت .در س الھای اخي ر ،ض د اطالع ات
بکار آن رفته اند که دنيا را متقاعد کند ک ه
حمل ه ب ه اي ران ن ه تنھ ا م انع از ادام ه
فعاليتھ ای اتم ی اي ران نم ی ش ود ،بلک ه
برای اقتصاد جھان ،فاجع ه بب ار م ی آورد.
زي را اي ران تنگ ه ھرم ز را م ی بن دد و
صدور نفت به کشورھای جھان کاھش می
يابد.
 پنجم ين و آخ رين تق دم واواک تحص يلتکنول وژی ب رای ص نايع نظ امی اس ت.
خري د قطع ات ي دکی ب رای ھواپيماھ ای
ش کاری اف –  ۴ني ز موض وع فعالي ت
واواک است.
 zواواک ضد اطالعاتی را ک ه انتش ار م ی
دھ د ،نف اق م ی خوان د .روش ک ار را از
ک.گ.ب آموخت ه اس ت ٨٠ .ت ا  ٩٠درص د
از »اطالع اتی« ک ه در اختي ار وس ائل
ارتباط خارجی و دواير اطالعاتی ق رار م ی
دھد ،حقيقت دارد و تنھا  ١٠تا  ٢٠درص د
آن دروغ ھس تند .اف زون ب ر اي ن ،ب رای
منص رف ک ردن ق درتھای خ ارجی از حمل ه
ب ه اي ران ،واواک ب ه ب ی اعتب ار ک ردن
اص الح طلب ان و مخالف ان رژي م در
کش ورھای خ ارج م ی پ ردازد و ب ا انتش ار
ض د اطالع ات م ی کوش د اي ن ق درتھا را
نسبت به توانائی ھ ای نظ امی و اطالع اتی
ايران ،گيج کند .چند نمونه :چلبی )عراق ی
ک ه در خ دمت امريک ا ب ود و امريک ا او را
بعنوان عامل ايران شناسائی ک رد( .ي ا وب
سايت تندر که ب ه اس م ي ک گ روه مخ الف،
ضد اطالعات پخش می کند.
 zدر دھ ه ھ ای  ١٩٨٠و ،١٩٩٠
م أموران واواک و س پاه بس ياری از
مخالف ان رژي م را در کش ورھای خ ارج از
ايران ،ترور کردن د .در س ال اول ،ش ھريار
ش فيق ،فرزن د اش رف پھل وی ،در پ اريس،
ترور شد .ديپلمات پيشين ايران ،علی اکب ر
طباطبائی ک ه منتق د رژي م اس المی ب ود ،در
واش نگتن ت رور ش د .او را ي ک امريک ائی
افريق ائی تب ار کش ت ک ه ب ه اس الم گروي ده
بود .پ س از ت رور طباطب ائی ،او ب ه اي ران
رف ت و در اي ران زن دگی م ی کن د .يک ی از
مھمت رين ترورھ ای واواک ،ت رور
دکترش اپور بختي ار ،در  ،١٩٩١در
پ اريس ،ب ود .پ يش از اي ن ت رور موف ق،
دوبار ديگر نيز اق دام ب ه قت ل او ش ده ب ود.
در ط ول آن س الھا ٨٠ ،ت ن از مخالف ان
رژي م در کش ورھای اروپ ائی ت رور ش دند.
در ترکي ه و پاکس تان و حت ی در فيل ی پ ين
ني ز مخالف انی ت رور ش دند .در خ ود اي ران
نيز ،بسياری ترور شدند ١۵ .ترور از اين
ترورھا را واواک سازمان داد.
ترورمخالف ان در خ ارج از اي ران،
بھمان نسبت ک ه س ازمانھای اطالع اتی ب ر
مراقبت خود افزودند و تھديدھا ک ه متوج ه
رژيم می شدند ،کاسته شدند ،کاھش يافت.
از جمله به اين دلي ل ک ه مخالف ان رژي م در
خ ارج از اي ران ،در گروھھ ای گون اگونی
عضويت دارند که با يکديگر اتحاد ندارن د.
اينست که ب ه ج ای ت رور مخالف ان ،واواک
ب ه آزار و تھدي د و ترس اندن و ب ی اعتب ار
کردن آنھا می پردازد .واواک طوری عم ل
م ی کن د ک ه مخالف ان بدانن د تح ت نظ رش
ھس تند و در خ وف زن دگی کنن د .برخ ی از
گروه ھای مخالف رژيم ،ھم از سوی رژيم
و ھم از سوی کشورھای ديگر ،تروريست
شناخته می ش وند .س ازمان مارکسيس ت –
اس المی مجاھ دين خل ق گروھ ی اس ت ک ه
تروريس ت ش ناخته م ی ش ود .ج ز اي ن
گروه ،گروه ھای ديگر ،سلطنت طل ب و ي ا
جانبدار دموکراس ی ھس تند .اغل ب ش ناخته
شدن يک گ روه مخ الف بعن وان تروريس ت
بسيار به سبب تقالی واواک اس ت .واواک
چنان عمل می کند که گروه مخالف ،توسط
دولتھای خارجی ،تروريست شناخته شود.
 zواواک دارای اداره  ١۵است که کارش
زير نظر گرفتن فعاليتھا در خارج از اي ران
است .آن نوع فعاليتھا که »صدور انقالب«
خوان ده م ی ش وند .در حقيق ت ،ک ار اي ن
اداره برق رار ک ردن ارتب اط ب ا بس ياری
جنبش ھای مقاوم ت و تروريس ت در جھ ان
است .تنھا با گروه ھای اسالمی نيس ت ک ه
رابطه برقرار می کند ،با سازمانھای ديگر

ﻣﺤﺒﻮﺑﻬﺎ و ﻣﻐﻀﻮﺑﻬﺎ؟

ني ز ارتب اط برق رار م ی کن د )مث ال ،ارس ال
اس لحه ب رای جمھوريخواھ ان ايرلن د
ش مالی( .ب ا وج ود اي ن ،اداره  ١۵ب ر
س ازمانھائی متمرک ز اس ت ک ه در
کش ورھای ھمج وار اي ران فعالي ت دارن د.
گرچه ايراني ان ب ه ي ک گ روه س نی اعتم اد
کامل نمی کنند ،واواک با عناص ر س ازمان
القاع ده ارتب اط دارد .ھ م بقص د نف وذ در
آنھا و ھ م بخ اطر ائ تالف ب ا آنھ ا .تازم انی
ک ه اي ن عناص ر ھم ان ھ دفھا را دارن د ک ه
تھ ران دارد ،واواک ب ا آنھ ا ھمک اری
خواھد کرد.
دلي ل نخس ت ارتباطھ ای غي ر
اي دئولوژي ک از آن خ ود ک ردن رھب ری
جن بش اس المی راديک ال در جھ ان اس ت.
دلي ل دوم آن مش غول ک ردن دولتھ ای
متخاصم به سر و کله زدن ب ا اي ن گروھھ ا
اس ت .گزارش ھا در ب اره ان دازه نزديک ی
واواک و ديگ ر دواي ر ايران ی ب ا
جھادگراي ان القاع ده ،ب ا يک ديگر ،اخ تالف
دارن د .ام ا در اي ن م ورد ک ه ھمک اری
واواک و س ازمانھای ديگ ر اي ران ب ا اي ن
گروھھ ا گزينش ی و ک اربردی اس ت ،ب ا
يک ديگر ،اخ تالف ندارن د .در اوائ ل دھ ه
 ،٩٠مقنيه و حزب ﷲ اعض ای القاع ده را
تعل يم م ی دادن د .در س ودان ،ب ه آنھ ا م ی
آموختن د ک ه چگون ه خ ودرو حام ل م واد
منفج ره را ت ا ھ دف برانن د و منفج ر کنن د.
بع د از ترورھ ای  ١١س پتامبر ،٢٠٠١
ايران از القاعده فاصله گرف ت .ت ا آنج ا ک ه
اعض ای القاع ده را ک ه ب ه اي ران م ی
گريختن د ،ب ه کش ورھائی ک ه اي ن اعض اء
ت ابع آنھ ا بودن د ،تحوي ل م ی داد .ام ا در
بعضی موارد ،رابطه ايران با القاعده ،بسا
محکمت ر ني ز ش د .ب رای مث ال در م ورد
ع راق و افغانس تان .زي را ھ دف اي ران
گسترش نفوذ در عراق و افغانستان بود.
 zواواک ب ا بس ياری از گروھھ ای غي ر
شيعه در جھ ان ارتب اط دارد .بخص وص ب ا
گروھھای فلسطينی که در فلس طين فعالي ت
دارن د .گرچ ه انق الب اي ران خالص ا ً ايران ی
ب ود ام ا کمکھ ائی از جن بش ف تح درياف ت
کرد .رژيم ايران ب ا جن بش حم اس و جھ اد
اس المی فلس طين ارتب اط نزدي ک دارد.
ارتب اط اي ران ب ا جن بش حم اس از زم انی
برق رار ش د ک ه حم اس درپ ی ي افتن ح امی
برآمد .يعنی از زمانی رابطه برقرار شد که
اس رائيل کوش يد حم اس را ح ذف کن د.
روابط در دسامبر  ١٩٩٢برقرار شدند .در
آن ت اريخ ،اس رائيل مب ارزان حم اس و
جھ اد اس المی را ب ه لبن ان تبعي د ک رد .در
آنج ا ،واواک از طري ق ح زب ﷲ ب ا آنھ ا
ارتباط برقرار کرد .اين گروھھای سنی ف ن
ترور انتحاری را که ت ا آن زم ان ش يعه ھ ا
بک ار م ی بردن د ،آموختن د .گش اده دس تی
رژيم ايران سبب شد ک ه حم اس ،در حمل ه
ب ه اس رائيل ،موش کھای س اخت اي ران را
ک ه از راک ت قس ام )س اخت فلس طينی ھ ا(
برد بيشتری داشت ،بکار برند.
 zاي ران ب ا گروھھ ای غي ر ش يعه ،در
خ ارج از منطق ه خاورميان ه ني ز ارتب اط
برق رار ک رد :ارتب اط ب ا گ روه الجزاي ری و
ني ز ب ا طالب ان در افغانس تان ،از اينگون ه
ارتب اط ھ ا ھس تند .اي دئولوژی اي ن
گروھھ ای ب ا اي دئولوژی رژي م اي ران
اختالف دارد اما ھمه آنھا ب رای قط ع نف وذ
خارجي ان در کش ورھای خ ود ميجنگن د و
اين ھدف ،با سياستی که اي ران تعقي ب م ی
کن د ،ج ور اس ت .اي ران رواب ط خ ود را ب ا
اين گروھھ ا خ وب پوش ش م ی دھ د ت ا ک ه
مدرکی دال بر رابطه بدست ندھد.
اي ران تماس ھای خ ود را ب ا اي ن
سازمانھا به روشھای مختلف سازمان می
دھد :يکی از روشھا که عمومی ترين آنھا
اس ت ،اس تفاده از س فارت خ ود در اي ن
کش ورھا ،ب رای ترتي ب دادن دي دارھا و
طراح ی عملي ات توس ط ع واملی اس ت ک ه
مقام رسمی ندارند .برای مثال ،بسياری از
عملياتی که در لبنان انج ام م ی گيرن د و از
حماي ت اي ران برخوردارن د ،در س فارت
ايران در دمشق طراحی می ش وند .واواک
ب ا س پاه پاس داران در اداره پايگ اه ھ ائی
ک ه ،در آنھ ا ،اف راد گروھھ ای مختل ف را
تعليم می دھند ،ھمک اری دارد .اي ن پايگ اه
ھا ھم در ايران و ھم در دره بقاع در لبنان
قراردارند.
 zوزي ر کن ونی واواک ،حي در مص لحی،
پيش از اين در سپاه ب ود .بع د از انتخاب ات
ژوئ ن ٢٢ ) ٢٠٠٩خ رداد  ( ٨٨احم دی
ن ژاد او را جانش ين اژه ای ک رد .مص لحی
در سپاه و بسيج خدمت کرده است و متح د
نزديک احمدی نژاد است .بدين سان ،سپاه
واواک را تحت نف وذ خ ود در آورده اس ت.
با حمايت خامنه ای ،س پاه واواک را م تھم
ک رد ک ه از عھ ده مس ئوليت ھ ای خ ود در

داخ ل کش ور برنيام ده و اج ازه داده اس ت
که جنبش اعتراضی از مھار بدر رود.
٭ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ:

 zﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ ﻗــﻮل ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﺳــﺘﺮاﺗﻔﻮر ،اداره
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻫﻤﺎن ﻗـﺪرت را
دارد ﮐﻪ واواک دارد .ﺳـﭙﺎه ﭘﺎﺳـﺪاران در
ﻣﺎه ﻣﻪ  ،۱۹۷۹ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ
و ﻧﻘــﺶ ﯾــﮏ ﮔــﺎرد اﯾــﺪﺋﻮﻟﻮژﯾــﮏ را ﺑــﺮای
رژﯾﻢ ﯾﺎﻓﺖ .و اﻣﺮوز ،ﺳﺘﻮن ﻓﻘـﺮات رژﯾـﻢ
وﻻﯾــﺖ ﻓﻘﯿــﻪ اﺳــﺖ .اﺻــﻞ  ۱۵۰ﻗــﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳــﯽ ﺳــﭙﺎه را ﭘﺎﺳــﺪار اﻧﻘــﻼب و دﺳــﺖ
آوردﻫــﺎی آن ،ﻣــﯽ ﺷﻨﺎﺳــﺪ .رﻫﺒــﺮ رژﯾــﻢ
ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﺳـﭙﺎه در ﻫـﺮ ﯾـﮏ از رده ﻫـﺎی
آن ،ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه ﺳﯿﺎﺳــﯽ اﯾــﺪﺋﻮﻟﻮژﯾــﮏ دارد.
ﺳﭙﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﻈـﺎﻣﯽ اﺳـﺖ ﺗـﺎ
ﯾــــﮏ ﺳــــﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋــــﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘــــﯽ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ و درﯾـﺎﺋﯽ و ﻫـﻮاﺋﯽ دارد.
ﺑﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ،ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﺑﺴـﯿﺎری از
ﮐﺎدرﻫــﺎی ﺳﯿﺎﺳــﯽ و اﻗﺘﺼــﺎدی را ﺳــﭙﺎه
ﭘﺮوراﻧﺪه اﺳـﺖ .ﺳـﭙﺎه در ﻫﻤـﻪ ﺑﺨﺸـﻬﺎی
اﻗﺘﺼــﺎد اﯾــﺮان ،در ﺣــﺎل ﮔﺴــﺘﺮش ﻗﻠﻤــﺮو
ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ.
 zدر اداره اﻃﻼﻋــــﺎت ﺳــــﭙﺎه ﺑﯿﺸــــﺘﺮ در
داﺧــﻞ ﮐﺸــﻮر ﻓﻌــﺎل اﺳــﺖ .در ﺧــﺎرج از
اﯾـــﺮان ،ﺳـــﭙﺎه ﻗـــﺪس ﻣﺘﻌﻠـــﻖ ﺑـــﻪ ﺳـــﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ﻓﻌـﺎل اﺳـﺖ .ﺑﺴـﺎ از ک.گ.ب
ﮐــﻪ ﺑﮕــﺬرﯾﻢ ،ﺑــﺰرگ ﺗــﺮﯾﻦ ﮔــﺮوه ﻣﺴــﻠﺢ
اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺣــﻮزه ﻣﺄﻣﻮرﯾــﺖ آن ،دﻓــﺎع از
ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸـﻮر اﺳـﺖ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﻬـﺎﯾﺶ ﻧﯿـﺰ
ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺎه ﻗﺪس ﯾﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻧﻈــﺎﻣﯽ ﻣﺠﻬــﺰ ﺑــﻪ ﯾــﮏ اداره اﻃﻼﻋــﺎت

ﭘﺮﺗﻮان اﺳﺖ.

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻗﺴﻤﺖ ﺳـﻮم ﮔـﺰارش را
در ﺷــﻤﺎره آﻳﻨــﺪه از ﻧﻈــﺮ ﺧﻮاﻧﻨــﺪﮔﺎن
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﺬراﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎي واواك
و ﺳﭙﺎه از آن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫـﺎي ﻧﻈـﺎﻣﻲ – ﻣـﺎﻟﻲ
ﻛﺮدن اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان اﺳﺖ:

 12ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴـﺎرد دﻻر
ﺧﺴــــﺎرت ﺑﺤــــﺮان
ﻧﻈــﺎﻣﻲ – ﺳﻴﺎﺳــﻲ –
رﻛﻮد و ﺑﻴﻜﺎري:
ﻇــﺮف  20ﺳــﺎل 12 ،ﻫــﺰار
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد دﻻر زﻳــﺎن ﺗﺤﻤﻴــﻞ
ﺟـــﻮ ﺟﻨـــﮓ ﺑـــﻪ ﻣﻨﻄﻘـــﻪ
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ:
 Wدر  ۲۴اوت  ،۲۰۱۰ﺑﻪ ﮔﺰارش دوﯾﭽﻪ
وﻟﻪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﻫﻨـﺪ اﻋـﻼم
ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮدﺟـﻪ
را در ﺟﻬـﺎن ﺑـﺮای ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨــﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺑـﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۱ﺗﺎ  ۲۰۱۰ﺑﻪ  ۱۲ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن
دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮﮐــــﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫــــﺎی ﺻــــﻠﺢ ﻫﻨـــــﺪ
)ﻓﻮرﺳـــﺎﯾﺖ( ﮔﺰارﺷـــﯽ را ﺗﺤـــﺖ ﻋﻨـــﻮان
»ﻫﺰﯾﻨــﻪ درﮔﯿــﺮی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧــﻪ« ﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﮐـــﺮده ﮐـــﻪ در آن ﻣﯿـــﺰان ﺧﺴـــﺎرتﻫﺎی
اﻗﺘﺼــﺎدی ،اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓﻫــﺎ
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﺒﻠـﻎ ﺑـﺎ
ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی ﺻﺮفﺷــﺪه ﺑــﺮای ﺑﺮﻗــﺮاری
ﺻﻠﺢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋــﺰت اﻟﺨــﻮﻟﯽ ﻣﻌــﺎون ﻣﺮﮐــﺰی ﮐــﻪ
ﮔﺰارش را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﻫﻨـﺪی ﺑـﺮای
اراﺋﻪ دﯾﺪ و ﻧﮕﺎﻫﯽ روﺷﻦ در ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨـﻪ
ﺑﺤﺮان و ﻣﺰاﯾﺎی ﺻﻠﺢ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾـﻦ ﮔـﺰارش ﮐـﻪ در ده ﻓﺼـﻞ و ۱۷۷
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان
ﻫﻨــﺪی ﺑــﻪ رﯾﺎﺳــﺖ ﺳــﻨﺪﯾﭗ وﯾﺴــﻠﯿﮑﺎر و
اﻟﻤﺎس ﻓﻮﺗﻬـﺎﻟﻠﯽ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در
آن ﻫﺰﯾﻨــﻪ اﻗﺘﺼــﺎدی ،ﻧﻈــﺎﻣﯽ ،ﻃﺒﯿﻌــﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗـﻨﺶ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻓﻠﺴـﻄﯿﻨﯽ
و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑــﻪ ﺻــﻠﺢ در ﺳــﺎل  ۲۰۲۵ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ
دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 ۱۲ zﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺴﺎرت:
در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۱ﺗـﺎ
 ۲۰۱۰ﺑﺎﻋــﺚ ﺑــﻪ وﺟــﻮد آﻣــﺪن ﺧﺴــﺎرﺗﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۲ﺗﺮﯾﻠﯿـﻮن دﻻر ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
ﺑـﺮ اﺳــﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﺑـﻪ ﻋﻤــﻞ آﻣــﺪه در
اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را
در ﺟﻬــﺎن ﺑــﺮای ﻣﺴــﻠﺢ ﺷــﺪن و ﺳــﺎﺧﺖ
ﺳــﻼح ﭘﺮداﺧــﺖ ﻣﯽﮐﻨــﺪ و اﯾــﻦ ﻣﺒﻠــﻎ ﺑــﻪ
ﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن
را ﺑــﺎ ﺗﻮﻟﯿــﺪ داﺧﻠــﯽ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑــﻞ
ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی دﻓــﺎﻋﯽ و ﺗﻌــﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿــﺎن و
اﻓــﺮاد ﺷــﺎﻏﻞ در زﻣﯿﻨــﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻧﻈــﺎﻣﯽ و
ارﺗﺸﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺤﻘﻘـــﺎن ﻫﻨـــﺪی اﻋـــﻼم ﮐﺮدﻧـــﺪ ﮐـــﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـــﻪ ﺑﯿﺸـــﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮدﺟـــﻪ را ﺑـــﺮای
ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻧﻈــﺎﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻣﯽﮐﻨــﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑــﻪ
ﺷﺶ درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠـﯽ در ﺳـﺎل
 ۲۰۰۵را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼح و ﺳـﺎﺧﺖ آن
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
» zﻣـــﻮاد ﻃﺒﯿﻌـــﯽ« و »آب« دو ﻋﺎﻣـــﻞ
اﺻﻠﯽ درﮔﯿﺮی در آﯾﻨﺪه:
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺸـﺪار داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ دو ﻋﺎﻣﻞ »ﻣـﻮاد ﻃﺒﯿﻌـﯽ« و
»آب« ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺰاع و درﮔﯿﺮی در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

٭ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴـﯽ در ﻫﻔﺘـﻪ
 ۲ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﻨـﺪ را ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻪ
ﺣﺴـــﺎب ﻣـــﯽ آورﻧـــﺪ ،ﻣﯿـــﺰان
ﺑﯿﮑـــﺎری از ۱۷درﺻـــﺪ ﺑﯿﺸـــﺘﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ:
 Wدر  ٢٢مرداد ،ب ه گ زارش ايلن ا ،حس ن
صادقي ،معاون دبير ک ل خان ه ک ارگر گفت ه
اس ت :نخس تينبار در زم ان وزارت ك ار
دول ت نھ م معيارھ اي جدي دي ب راي
تش خيص اف راد بيك ار از غي ر بيك ار م ورد
استفاده قرار گرفت .ھرچند با اين معيارھ ا
كه پايينتر از اس تانداردھاي جھ اني بودن د
نرخ بيكاري بسيار پائين نشان داده شد اما
ب ه دلي ل شكس ت سياس تھا و برنام هھاي
اقتصادي مسؤالن وقت ،امروز مركز آم ار
از رشد ٣.۵درصدي بيكاري خبر ميدھد.
س ير ص عودي ن رخ بيك اري ب ه ق دري
ش ديد ش ده اس ت ك ه حت ي ب ا تعي ين ك ردن
ح داقل دو س اعت ك ار در ھفت ه ب راي
شناسايي افراد بيكار نيز نميت وان واقعي ت
را پنھ ان ك رد .ب ه دلي ل شكس ت در اج راي
برنام هھاي اش تغالزايي حکوم ت ،در ح ال
حاضر نرخ بيكاري در ايران برخالف آم ار
منتشر شده به ب يش از  ١٧درص د )مع ادل
 ۵ميليون نفر( افزايش پيدا كرده است.
 Wدر  ٢٧م رداد  ،٨٩ايلن ا تحليل ی را
انتش ار داده اس ت ک ه پ اراگراف اول آن
اينست :انگار ھمين چند روز پيش بود ك ه
مرحوم دكتر حسين عظيمي ،معمار توسعه
ايران ي ب ا نگران ي از س الھاي مي اني دھ ه
 ٨٠سخن ميگف ت و ب ر اي ن ب اور ب ود ك ه
اگ ر م ديران اقتص ادي انديش ه را ھم راه
برنام هھاي خ ود نكنن د دي ري نميپاي د ك ه
بيك اري ،اقتص اد اي ران را از پ اي در
م يآورد .ح اال ام ا ب ه نظ ر ميرس د اي ن
پيشبين ي انديش مند توس عه ايران ي ب ه
واقعيت نزديك شده است .البته از سالھاي
مياني دھه  ٨٠عب ور ك ردهايم ام ا ھم ه ب ه
خوبي ميدانند كه درست از ميانهھاي اي ن
دھ ه بيك اري بزرگت رين نگران ي ب راي
اقتصاد ايراني ب وده اس ت و ام روز ني ز در
واپس ين س ال از دھ ه ٨٠ھمچن ان بيك اري
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در گوشه اقتصاد ايران مانن د زخم ي دھ ان
ب از ك رده اس ت و لبخن دي تل خ را ب ه رخ
ميكش د .ب دون ش ك چن ين ادع ايي س ياه
نم ايي نيس ت و س ياه نم ايي ني ز نميتوان د
لق ب بگي رد .يعن ي حت ي اگ ر برنام هريزان
اقتص ادي اي ن س خن را نپذيرن د ،از س وي
ديگ ر روي س يل بيك اران ھ م نميتوانن د
چش م ببندن د ك ه اي ن روزھ ا در اتوب ان
اقتصاد ايراني رژه ميروند.
انق الب اس المی :زن ده ي اد دکت ر حس ين
عظيم ی ،ت ا کودت ای خ رداد  ،۶٠مش اور
اقتصادی بنی ص در ب ود .ھرگ اه ھش دار او
در باره رانت خواری و بيکاری و ت ورم و
واردات و حجم نقدينگی و بودجه شنيده می
شد ،اقتص اد اي ران وض عيتی ج ز وض عيت
امروز را می داشت.

٭ رﮐﻮد ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺨـﺶ ﻧﻔـﺖ و
ﮔﺎز اﯾﺮان را دﭼﺎر ﺳﮑﺘﻪ و ﻣﯿﻞ
ﺑــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری را زاﯾــﻞ و
ﺑﯿﮑﺎری را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ:
 Wدر  ١٣اوت  ،٢٠١٠دويچ ه ول ه
گ زارش ک رده اس ت :ع دم س رمايهگذاری
ب يش از ھم ه ،برنام هھای توس عه در
صنعت نفت و گاز را با سکته روبرو کرده
اس ت .ب ه گفت ه کارشناس ان ،در اقتص اد
اي ران گ رايش ب ه س رمايهگذاری رو ب ه
زوال و بيک اری رو ب ه اف زايش اس ت.
بخشی ازسرمايهھای کش ور ب ه ارز و ط ال
تب ديل ش ده ي ا ب ه بانکھ ا س پرده ش دهاند.
خارجیھ ا ھ م از س رمايهگذاری امتن اع
میکنند.
در ش رايطی ک ه حج م س پردهھا در
بانکھای ايران ب اال رفت ه ،آنھ ا از فعالي ت
خ ود در اعط ای تس ھيالت و اعتب ارات
کاس تهاند .بن ا ب ه گزارش ی ت ازه در پاي ان
س ال  ١٣٨٨حج م س پردهھا ت ا  ٢٠درص د
بيش از پاي ان س ال  ١٣٨۶ب وده اس ت .در
ھم ين م دت تس ھيالت بانکھ ا تنھ ا ب ه
ميزان  ١٣درصد افزايش داش ته اس ت .ب ه
عب ارت ديگ ر حرک ت اقتص ادی ب يش از
سرمايهگذاری در جھت سپردهگذاری پ يش
رفته است.
پ درام س لطانی ،کارش ناس اقتص ادی و
عض و ھيئ ت نماين دگان ات اق تھ ران در
گفتوگو با خبرگزاری ايلنا توضيح داده
است که در عين رکود سنگينی که اقتص اد
ايران را فرا گرفته است ،ھم بانکھا و ھم
مش تريان آنھ ا ب يش از پ يش ب ه
س پردهگذاری روی آوردهان د .اي ن
کارشناس اقتصادی برای رک ود س نگين از
زي اد ش دن ش مار چکھ ای برگش تی ش اھد
م یآورد ک ه ب ه گفت ه او "نش انه وخيمت ر
شدن اوضاع اقتصادی است".
آقای سلطانی توض يح میدھ د» :ب ازار
مس کن ک ه مدتھاس ت در رک ود ب ه س ر
میب رد .بخشھ ای تولي دی و ص نعتی ني ز
مدتھاس ت ب ه زان و در آمدهان د.
س رمايهگذاری ني ز ب ه دلي ل روي دادھای
سياسی و محدوديتھای تحميلی در رواب ط
بينالمللی ب ا ک اھش مواج ه ش ده اس ت .در
کنار اينھا بورس نيز به دليل نبود فرھن گ
س ھام ،توس عه نيافت ه اس ت .تم امی اي ن
عوامل افراد را به س پردهگذاری در ش بکه
ب انکی ترغي ب ک رده اس ت .وج وھی ک ه
میتوانست در رشد و ش کوفايی اقتص ادی
و بھبود روند توليد نقش داشته باشد«.
اين کارشناس اقتصادی اشاره میکند که
ب ه خ اطر نابس امانیھای موج ود حت ی
سپرده بانکی نيز به ميزان ی شايس ته رش د
نک رده اس ت .ب ه گفت ه او» :در س الھای
گذش ته ايراني ان خ ارج از کش ور و
س رمايهگذاران خ ارجی نس بت ب ه فض ای
سياسی ايران اعتم اد داش ته و وج وه خ ود
را ب ه دلي ل س ود ب اال ب ه نظ ام ب انکی م ا
میس پردند .در اي ن ش رايط ن رخ ثاب ت ارز
در تبديل دارايیھا به سپرده مؤثر بود .اما
در اي ن چن د س ال ب ه وي ژه در دو س ال
گذش ته س پردهگذاری خارجي ان در
بانکھ ای داخل ی ب ه ح داقل رس يده اس ت.
حت ی بس ياری از وج وه تب ديل ب ه ارز و از
کشور خارج ش دهاند .بخش ی از وج وه ني ز
به دليل افزايش بھای ط ال ج ذب اي ن ب ازار
شده است«.
نتيج های ک ه اي ن کارش ناس میگي رد آن
اس ت ک ه ب ه دلي ل س لطه بیثب اتی و ع دم
اعتماد در فعاليتھای اقتصادی ھم
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رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺗﺠﺎوز )(۴
"ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﻧﻘﻼب"
دوران ﮐــــﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟــــﻮاﻧﯽ و ﺟــــﻮاﻧﯽ
ﺧــﻮﯾﺶ را ﮐــﻪ در ﻃــﯽ دوران ﺣﯿــﺎت او
ﺑﺸــــﮑﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷــــﮕﺮﯾﻬﺎ در روح و روان او
ﺗﻠﻤﺒﺎر و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮاﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺳﺮاﯾﺖ دﻫﺪ .ﺑﺰﺑﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،اﯾﻦ ﻓـﺮد
ﺧﺸﻤﻬﺎ و ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮر و ﻣـﺰﻣﻦ ﺧـﻮد را
ﺑــﺮون اﻓﮑﻨــﯽ ﻣﯿﮑﻨــﺪ .ﺟﻬــﺖ اﯾــﻦ ﺑــﺮون
اﻓﮑﻨﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دارد .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را
او "دﺷﻤﻦ" ﻣﯿﻨﺎﻣﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮان ﻋﻤﻠﮥ ﻧﻈﺎﻣﻬـﺎی
اﺳﺘﺒﺪادی ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرگ ﺷـﺪۀ و ﻣﺴـﻦ
روان ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃـﻮل زﻧـﺪﮔﯽ
ﺧـــﻮﯾﺶ از ﻧﻈـــﺮ ﺟﺴـــﻤﯽ ﺳـــﺨﺖ ﮐﺘـــﮏ
ﺧﻮرده و آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ ،از ﻧﻈـﺮ روﺣـﯽ
و رواﻧــﯽ ﺑﺸــﺪت ﺗﺤﻘﯿــﺮ و زﺑــﻮن و ﺧــﻮار
ﺷﺪه اﻧﺪ .ارادۀ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ
اﻓــﺮاد در اﺛــﺮ اﻋﻤــﺎل زور و ﺧﺸــﻮﻧﺖ ،در
ﻫﻤــﺎن اوان ﮐــﻮدﮐﯽ و ﺧﺮدﺳــﺎﻟﯽ ﺷــﺎن
ﺷﮑﺴــﺘﻪ و ﻟﮕــﺪﻣﺎل ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑﻬﻤــﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎی ﺑـﯽ
اراده ای ﻣﯿﺸــﻮﻧﺪ ،ﻣﻄﯿــﻊ زور و ﻗــﺪرت و
ﻋﺎﺷﻖ و ﺑﯿﻘﺮار اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ.
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨـﯽ ﺻـﺪر ﺑﺘـﺎزﮔﯽ واژۀ ﺑﺴـﯿﺎر
ﺟﺎﻟﺐ و ﭘُﺮ ﻣﻌﻨﺎی" ،ﻣﻌﺘﺎد ﺑـﻪ اﻃﺎﻋـﺖ از
ﻗـﺪرت" را اﺑﺘﮑـﺎر ﮐــﺮده اﺳـﺖ .در ﻣــﻮرد
اﯾﻦ واژه ﻣﯿﺘﻮان از دﯾـﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﯾـﮏ
ﮐﺘﺎب ﻗﻄﻮر ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻓـﺮاوان
ﻧﻮﺷﺖ .ﻋﺠﺎﻟﺘﺎً ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ واژه ﺳﻪ
ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﻌﻨـﯽ اﻋﺘﯿـﺎد،
اﻃﺎﻋﺖ و ﻗﺪرت ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺮ ﺳـﻪ
ﺑﯿﻤــﺎری ﺷــﺎﺧﺺ و ﺟــﺰء ﻋﻼﺋــﻢ ﺑﯿﻤــﺎری
رواﻧـــــــﯽ "اﺧـــــــﺘﻼل ﺷﺨﺼـــــــﯿﺖ" )
 (Persönlichkeitsstörungﻫﺴـــﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻧـﺰد ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﺴـﺘﺒﺪﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔــﺮ ارادۀ ﻫــﺮ ﮐــﻮدک و ﻧﻮﺟــﻮان و ﯾــﺎ
ﺟﻮاﻧﯽ را ﻣﺎ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ذاﺗـﯽ
او ﺑـــﻪ آزادی و اﺳـــﺘﻘﻼل ﺑـــﺪاﻧﯿﻢ ،ﯾﻌﻨـــﯽ
آﻧﭽﻪ را در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﺗﻤﺎﯾـﻞ
ﻏﺮﯾﺰی و ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ "ﺧـﻮدﮔﺮداﻧﯽ"
ﺧــﻮﯾﺶ ﻣﯿﻨﺎﻣﻨــﺪ .در اﯾﻨﺼــﻮرت دﺷــﻤﻨﯽ
ﻏﯿﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﺴـﺘﺒﺪﯾﻦ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑــﻪ آزادی و اﺳــﺘﻘﻼل و ﯾــﺎ ﺧــﻮدﮔﺮداﻧﯽ
دﯾﮕﺮ اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آزادﯾﺨﻮاﻫـﺎن و
ﺟﺎﻧﺒﺪاران ﻣﺮدﻣﺴـﺎﻻری را ﺑﻬﺘـﺮ ﻣﯿﺘـﻮان
درک ﮐــﺮد .ﭼــﺮا ﮐــﻪ ﻧــﺰد ﻣﺴــﺘﺒﺪﯾﻦ اﯾــﻦ
ﻣﯿﻞ و ﺗﻤﺎﯾـﻞ اﻧﺴـﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌـﯽ در ﻫﻤـﺎن
دوران ﮐـﻮدﮐﯽ و ﺧﺮدﺳـﺎﻟﯽ ﺷـﺎن ﺑﺸـﺪت
ﺳﺮﮐﻮب وﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺻﻄﻼح
ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ "آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧـﺪ )آزادی
و اﺳـــﺘﻘﻼل ﯾـــﺎ ﺧـــﻮدﮔﺮداﻧﯽ در ﻋﻤـــﻞ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ( ،ﺗﺤﻤّﻞ دﯾﺪن آن را ﻧﺰد دﯾﮕـﺮان
ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ".
در ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻗﺒﻠــﯽ ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ آﻣــﺪ ﮐــﻪ اﯾــﻦ
اﻓــﺮاد ﺗﺮﺑﯿﺘــﯽ ﺳــﺨﺖ دﺷــﻤﻦ ﺗــﻦ و روان
ﺧــﻮﯾﺶ را ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﮐــﺮده اﻧــﺪ .ﺗﺮﺑﯿﺘــﯽ ﮐــﻪ
ﺣﺎﺻــﻞ آن اﻧــﻮاع ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﻬــﺎ و ﺷﮑﺴــﺘﻬﺎ،
ﺣﺮﻣــﺎن و ﻣــﻼل و اﻧــﺪوه ﻫــﺎ و ﻧﺘــﺎﯾﺞ آن
ﺧﺸــﻢ و ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮی ،ﻗﻬــﺮ و ﺧﺸــﻮﻧﺖ و
وﯾﺮاﻧﮕﺮی و وﯾﺮاﻧﺴـﺎزی اﺳـﺖ .اﮔـﺮ اﯾـﻦ
اﻓﺮاد ﺑﺪرﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺧﺎﻃﺮات دوران
ﮐـــﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟـــﻮاﻧﯽ ﺧـــﻮﯾﺶ را ﺑـــﺎزﮔﻮ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺘـﻮای ﺧـﺎﻃﺮه ﻫـﺎی آﻧﻬـﺎ ﭘُـﺮ از
ﻣﻼل و اﻧﺪوه ﻫﺎ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺧﻮار ﺷـﺪﻧﻬﺎ و
ﺧﺸﻤﻬﺎ و ﻏﯿﻈﻬﺎ و ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮر و ﻣﺰﻣﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮر و ﻣﺰﻣﻨﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺪام
در ﭘــﯽ ﯾــﺎﻓﺘﻦ دﺷــﻤﻨﯽ ﻧــﻮ و ﺗــﺎزه اﻧــﺪ .در
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮ دارم ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ
ﺑﭙﺮدازم ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓـﺮاد ﭼﮕﻮﻧـﻪ در ﭘـﯽ
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ و اﯾﺠـﺎد ﻗـﺪرت ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺟﺪﯾــﺪ ،در اﮐﺜــﺮ ﺟﻮاﻣــﻊ ﺑﺸــﺮی ،اﺑــﺰار
دﺳــﺖ رﻫﺒــﺮان و ﺳــﺨﻨﮕﻮﯾﺎن اﺳــﺘﺒﺪاد
ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .رﻫﺒﺮان و ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن اﺳـﺘﺒﺪاد
ﺧﻮد ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﮥ ﺧـﻮﯾﺶ رواﻧـﯽ ﺳـﺨﺖ
ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل و ﭘﺮﯾﺸﺎن دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
روح و روان آﻧﻬـﺎ ﻧﯿــﺰ ﻣﻤﻠــﻮ از ﮐﯿﻨــﻪ ﻫــﺎ و
دﺷﻤﻨﯿﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﮐﯿﻨــــﻪ ﻫــــﺎ را ،ﭘﻨــــﺪارﻫﺎ و ﮐﺮدارﻫــــﺎ و
ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾـﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ .ﭘﻨـﺪارﻫﺎ و
ﮐﺮدارﻫﺎ و ﮔﻔﺘﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﺳـﺎس آﻧﻬـﺎ را
ﺧﺸــﻮﻧﺖ و وﯾﺮاﻧﮕــﺮی ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨــﺪ.
ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ اﻧﻘـﻼب ﺳـﺎل  ۵۷در اﯾـﺮان

را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺷـﮑﻮه ﺑﺪﺳـﺖ ﺗﻮاﻧـﺎی ﺟﻤﻬـﻮر
ﻣﺮدم اﯾﺮان آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﻗـﻮع ﭘﯿﻮﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑــﻪ ﺷــﻬﺎدت اﻓﮑــﺎر ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺟﻬــﺎن و در
ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻈﺎر ﻣـﺮدم دﻧﯿـﺎ ،ﮔـﻞ را ﺑـﺮ ﮔﻠﻮﻟـﻪ
ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم اﯾـﺮان
در ﺳﺎل  ،۵۷ﻋﺎری ازﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑـﻮد.
وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﭘﻬﻠـﻮی ،اﻓـﺮادی
ﮐــــﻪ روح و رواﻧــــﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌــــﺎدل و ُﭘــــﺮ از
ﺧﺸـــﻮﻧﺖ داﺷـــﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﮑﺒـــﺎره اﻧﻘـــﻼب را
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در رأس اﯾﻦ اﻓـﺮاد
"رﻫﺒــﺮ" اﻧﻘــﻼب ،ﺧﻤﯿﻨــﯽ ﺑــﻮد .ﺧﻤﯿﻨــﯽ
ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧـﮥ ﺑـﺎرزی از ﻓـﺮدی روان ﺑﯿﻤـﺎر
ﺑــﻮد ،ﺳــﺨﺖ ﮐﯿﻨــﻪ ورز و ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﭘــﺮور.
ﭘﻨﺪار و ﮐﺮدار ،و ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻔﺘـﺎرش ﭘـﺲ
از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﯾـﺮان ﺑﺘـﺪرﯾﺞ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ
ﺗﻘﺪس ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .او ﮐـﻪ روح
و رواﻧﯽ ﭘُـﺮ از ﺧﺸـﻢ و ﻏـﯿﻆ و وﯾﺮاﻧﮕـﺮی
داﺷﺖ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻗﺪرت
اﺳــﺘﺒﺪادی ﺧــﻮﯾﺶ را در اﯾــﺮان اﺳــﺘﻮار و
ﻣﺤﮑــﻢ ﻧﮑــﺮده ﺑــﻮد ،ﺧﻮﯾﺸــﺘﻦ را اﻧﺴــﺎﻧﯽ
"روﺣــﺎﻧﯽ" ،ﻣﻤﻠــﻮ از رﺣــﻢ و ﻋﻄﻮﻓــﺖ،
ﺻﻠﺢ ﺟﻮ و ﺻﻠﺢ ﭘـﺬﯾﺮ و ﻋـﺎرﻓﯽ ﻋـﺎری از
ذره ای زور و ﺧﺸﻢ ﺟﻠﻮه ﻣﯿﺪاد .ﺧﻤﯿﻨـﯽ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣـﺮدم اﯾـﺮان را ﺑـﺎ رﯾـﺎ و ﺗﺰوﯾـﺮی
ﻏﯿــﺮ ﻗﺎﺑــﻞ وﺻــﻒ ﻓﺮﯾــﺐ داد .در ﭘــﺎرﯾﺲ
ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺑﯿﺎن ﺧﻂ و رﺑﻂ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
ﺧـــﻮد را ﻓـــﺮدی آزادﯾﺨـــﻮاه ،ﻣﺴـــﺘﻘﻞ و
اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد .در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫـﺎ
و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻄﻮر ﻣﮑـﺮّر ﻣـﺮدم
اﯾﺮان را ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻓﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻠﯽ ﻗﻠﻤـﺪاد ﻣﯿﻨﻤـﻮد (۱) .ﻧـﻪ
ﺟﻤﻬــﻮر ﻣــﺮدم اﯾــﺮان و ﻧــﻪ روﺷــﻨﻔﮑﺮان
آزادﯾﺨﻮاه و ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﻇﺎﻫﺮ
آراﺳــــﺘﮥ ﺧﻤﯿﻨــــﯽ را ﺧﻮردﻧــــﺪ ،ﻫﺮﮔــــﺰ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺎورﺷــﺎن ﻧﻤﯿﺸــﺪ ﮐــﻪ ﭼــﻪ
اﻧﺪازه ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺗﻠﻤﺒـﺎر و ﺗـﺮاﮐﻢ ﯾﺎﻓﺘـﻪ
در روح و روان ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ و
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻـﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ ﻓـﻮران ﺑـﻪ
ﺑﯿﺮون اﺳﺖ .ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾـﻦ ﻓﺮﺻـﺖ را ﭘـﺲ
از ﭘﯿــﺮوزی اﻧﻘــﻼب ﻣــﺮدم اﯾــﺮان ﺑﺘــﺪرﯾﺞ
ﺑﺪﺳــﺖ آورد .ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ در ﺑــﺎﻻ آﻣــﺪ،
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻗﺪرت اﺳـﺘﺒﺪای
ﺧــــﻮﯾﺶ را ﮐــــﻪ ﺗﻤــــﺎﯾﻠﯽ ﺷــــﺪﯾﺪ ﺑــــﻪ
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴــﻢ داﺷــﺖ ،اﺳــﺘﻮار ﻧﻤــﻮد ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،اﻧﻮاع دادﮔﺎه ﻫﺎی
"اﻧﻘﻼب" ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻨﯿـﺎد ﻣﺴﺘﻀـﻌﻔﯿﻦ،
ﻧﻤﺎزﻫـــﺎی ﺟﻤﻌـــﻪ ،واواک و  ،...آﻧﮕـــﺎه
اﻧﻘﻼب را ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮد .دﯾﻦ اﺳﻼم
را ﮐــﻪ ﭘﯿــﺎﻣﺒﺮش "دﯾــﻦ ﻣﺤﺒــﺖ" ﻧﺎﻣﯿــﺪه
ﺑـــﻮد ،ﺑـــﺎ ﺟﻬـــﻞ و ﺧﺮاﻓـــﺎت ،ﺟﻨﺎﯾـــﺖ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،و وﯾﺮاﻧﮕﺮی و وﯾﺮاﻧﺴﺎزی ﺑﺮاﺑـﺮ
ﮐــﺮد .در ﺣﻘﯿﻘــﺖ ﻓﻠﺴــﻔﮥ دﯾــﻦ اﺳــﻼم را
"ﻓﻠﺴﻔﮥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣُﺮدن") (۲ﻣﻌﻨﯽ و ﺗﻔﺴـﯿﺮ
ﮐﺮد.
ﺧﻮاﻧﻨــﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣــﯽ اﯾــﻦ ﺳــﻄﻮر ،ﻟﻄﻔــ ًﺎ
ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ در ذﯾﻞ را ﮐـﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ
ﯾﮑﺴﺎل و ﻧﯿﻢ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﯿـﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺑـﺎر ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ
ﺗــﺎ درون او ،ﯾﻌﻨــﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ ﺗــﺎ آﻧﺰﻣــﺎن
ﭘﻨﻬﺎن او ،دﺳﺘﮕﯿﺮﺗﺎن ﺷﻮد:
" ...اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻃــﻮر اﻧﻘﻼﺑــﯽ ﻋﻤــﻞ ﻧﮑــﺮدﯾﻢ و ﻣﻬﻠــﺖ
دادﯾـﻢ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻗﺸـﺮﻫﺎی ﻓﺎﺳـﺪ .و دوﻟـﺖ
اﻧﻘﻼﺑــﯽ و ارﺗـــﺶ اﻧﻘﻼﺑــﯽ و ﭘﺎﺳـــﺪاران
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ
ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ.
اﮔــﺮ ﻣــﺎ از اول ﮐــﻪ رژﯾــﻢ ﻓﺎﺳــﺪ را ﺧــﺮاب
ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻄﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ،
ﻗﻠــﻢ ﺗﻤــﺎم ﻣﻄﺒﻮﻋــﺎت را ﺷﮑﺴــﺘﻪ ﺑــﻮدﯾﻢ
وﺗﻤﺎم ﻣﺠﻼت ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﺎﺳﺪ را
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،و رؤﺳﺎی آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺑـﻮدﯾﻢ و ﺣﺰﺑﻬـﺎی ﻓﺎﺳـﺪ
را ﻣﻤﻨﻮع اﻋـﻼم ﮐـﺮده ﺑـﻮدﯾﻢ ،و رؤﺳـﺎی
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺰای ﺧﻮدﺷﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ،
و ﭼﻮﺑﻪ ﻫـﺎی دار را در ﻣﯿـﺪاﻧﻬﺎی ﺑـﺰرگ
ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﻔﺴﺪﯾﻦ و ﻓﺎﺳﺪﯾﻦ را
درو ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،اﯾﻦ زﺣﻤﺘﻬﺎ ﭘـﯿﺶ ﻧﻤـﯽ
آﻣــﺪ .ﻣــﻦ از ﭘﯿﺸــﮕﺎه ﺧــﺪای ﻣﺘﻌــﺎل و از
ﭘﯿﺸـــﮕﺎه ﻣﻠـــﺖ ﻋﺰﯾـــﺰ ،ﻋـــﺬر ﻣﯿﺨـــﻮاﻫﻢ،
ﺧﻄــﺎی ﺧﻮدﻣــﺎن را ﻋــﺬر ﻣﯿﺨــﻮاﻫﻢ .ﻣــﺎ
ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ،دوﻟﺖ ﻣـﺎ اﻧﻘﻼﺑـﯽ
ﻧﯿﺴــــﺖ ،ارﺗــــﺶ ﻣــــﺎ اﻧﻘﻼﺑــــﯽ ﻧﯿﺴــــﺖ،
ژاﻧﺪارﻣﺮی اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺷـﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣـﺎ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺎ ﻫﻢ اﻧﻘﻼﺑـﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﻧﯿﺴـﺘﻢ .اﮔـﺮ ﻣـﺎ
اﻧﻘﻼﺑــﯽ ﺑــﻮدﯾﻢ ،اﺟــﺎزه ﻧﻤﯿــﺪادﯾﻢ اﯾﻨﻬــﺎ
اﻇﻬـــﺎر وﺟـــﻮد ﮐﻨﻨـــﺪ .ﺗﻤـــﺎم اﺣـــﺰاب را
ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ .ﺗﻤﺎم ﺟﺒﻬﻪ ﻫـﺎ را

ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻣﯿﮑـﺮدﯾﻢ .ﯾـﮏ ﺣـﺰب و آن
"ﺣــﺰب اﻟﻠــﻪ" ،ﺣــﺰب ﻣﺴﺘﻀــﻌﻔﯿﻦ".....
)) (۳ﺧــﻂ ﮐﺸــﯽ زﯾــﺮ ﺟﻤﻠــﻪ ﻫــﺎ از ﻣــﻦ
اﺳﺖ(.
ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن در واﻗﻊ ﻣﻨﺸﻮر ﯾﮏ
ﺣـــﺰب ﻓﺎﺷﯿﺴـــﺘﯽ ﺗﻤﺎرﻋﯿـــﺎر اﺳـــﺖ و ﻧـــﻪ
اﻫــــﺪاف اﻧﻘﻼﺑــــﯽ ﺑــــﺎ ﺷــــﻌﺎر "آزادی،
اﺳﺘﻘﻼل ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ" ﮐﻪ از زﺑـﺎن
ﺟﻤﻬــﻮر ﻣــﺮدم اﯾــﺮان اﻋــﻼم ﺷــﺪه ﺑــﻮد.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ،درون ﺑﯿﻤﺎر
ﺧــﻮﯾﺶ را ﻧﻤﺎﯾــﺎن ﮔﺮداﻧــﺪ .دروﻧــﯽ ﮐــﻪ
اﻧﻘﻼب ﻣـﺮدم را ﺑـﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ و ﺟﻨﺎﯾـﺖ و
ﻓﺴــــﺎد ،و اﻧــــﻮاع ﻧﻔﺮﺗﻬــــﺎی ﺳﯿﺎﺳــــﯽ و
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺑــﺮ ﮐــﺮد .ﺑﯿــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﺗــﺎ ﻫــﻢ
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺳﺮ ﻟﻮﺣﮥ اﻋﻤـﺎل و ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی
ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ در اﯾﺮان اﺳﺖ
 .ﭘﺲ از ﺑﯿـﺎن ﺧﺸـﻮﻧﺘﻬﺎ از زﺑـﺎن ﺧﻤﯿﻨـﯽ،
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺸـﻨﮥ ﻗـﺪرت ﺑﻮدﻧـﺪ ،اﺳـﺘﺒﺪاد
ﻗــﺪﯾﻢ ﺷﺎﻫﻨﺸــﺎﻫﯽ را ﺑــﺎ ﺷــﮑﻞ و ﻗﯿﺎﻓــﻪ و
ﻧـــﺎﻣﯽ ﺟﺪﯾـــﺪ )وﻻﯾـــﺖ ﻓﻘﯿـــﻪ( ﺑﺎزﺳـــﺎزی
ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﻣﺸﻮق ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮان
در ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮﯾﻬﺎﯾﺸــــﺎن ﺷــــﺪﻧﺪ) ،ﯾﻌﻨــــﯽ
ﻣﺪاﻓﻊ و ﻣُﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺑﺎﻻ(
و ﻫﻢ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮان را در ﭘﯽ اﻋﻤـﺎل
ﻓﺴﺎدﻫﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺘﻬﺎﯾﺸﺎن ﺗﻮﺟﯿـﻪ "دﯾﻨـﯽ" و
" ﻋﻠﻤـــــﯽ" و " ﺳﯿﺎﺳـــــﯽ" ﮐﺮدﻧـــــﺪ .در
ﺣﻘﯿﻘـــﺖ ﺑـــﺎ ﻣﻌﻨـــﯽ ﮐـــﺮدن اﻧﻘـــﻼب ﺑـــﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،زﻣﯿﻨﮥ رواﻧﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪﯾﺪ ًا
ﺑﯿﻤـــــﺎری را ﺑﻮﺟـــــﻮد آوردﻧـــــﺪُ ،ﭘـــــﺮ از
ﭘﺮﺧﺎﺷــــﮕﺮﯾﻬﺎ ،ﮐﯿﻨــــﻪ ورزﯾﻬــــﺎ و ﻋﻘــــﺪه
ﮔﺸﺎﺋﯿﻬﺎ .در اﯾـﻦ ﻋﺮﺻـﮥ ﺑﯿﻤـﺎر ﺳﯿﺎﺳـﯽ -
رواﻧــﯽ ،ﺟﻨﺎﯾﺘﮑــﺎران ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﻣﯿﺪاﻧــﺪار و
ﮐــﺎرﮔﺮدان اﻧﻘــﻼب ﺑــﻪ ﻗﻬــﺮ ﻣﻌﻨــﯽ ﺷــﺪه،
ﮔﺮدﯾﺪﻧـــﺪ .اﯾـــﻦ ﺟـــ ّﻮ ﭘـــﺮ از ﺧﺸـــﻮﻧﺖ و
ﺟﻨﺎﯾـــﺖ ،ﻓﻀـــﺎﺋﯽ را ﺑﻮﺟـــﻮد آورد ﮐـــﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻘﺪه ﻫـﺎی ﻣـﺰﻣﻦ و
ﺑﯿﻤـــﺎر ﺧـــﻮﯾﺶ را ﮐـــﻪ ﻣﺤﺼـــﻮل دوران
ﮐــﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟــﻮاﻧﯽ ﺷــﺎن ﺑــﻮد ،ﺑــﺮ ﺳــﺮ
اﻧﻘــﻼب و ﻧﺴــﻠﯽ ﮐــﻪ اﻧﻘــﻼب ﮐــﺮده ﺑــﻮد،
ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾـﻦ ﻓﻀـﺎی ﭘُـﺮ از دروغ و
ﻓﺴـــﺎد ،ﺟﺎﻧﯿـــﺎن ﺳﯿﺎﺳـــﯽ "ﻗﻬﺮﻣـــﺎن" و
"ﻣﺒﺎرز" و "اﻧﻘﻼﺑﯽ" )ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻤﯿﻨـﯽ
در ﺑﺎﻻ( ﺷـﺪﻧﺪ .در ﮐﻨـﺎر اﯾـﻦ ﺗﻮﺻـﯿﻔﻬﺎی
ﻣﺴﺨﺮه ،در ذﻫﻨﻬـﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺷـﺎن اﺣﺴـﺎس
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻔﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ
دﺳﺖ ﻣﯿﺪاد.
ﭼــﺮا ﮐــﻪ درﻫﻤــﮥ ﺟﻮاﻣــﻊ ﺗﺤــﺖ ﺳــﻠﻄﮥ
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را
در ﺻــــــﻒ "رﻓﻘــــــﺎ" )اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴــــــﺘﻬﺎ(،
"ﮐﺎﻣﺎراد" ) ﻧﺎزﯾﻬﺎ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻤﺮزم را ﺑـﻪ
زﺑﺎن آﻟﻤـﺎﻧﯽ ﻣﯿﺪﻫـﺪ (.و در رژﯾـﻢ وﻻﯾـﯽ
ﺧﻤﯿﻨـــﯽ و ﺧﺎﻣﻨـــﻪ ای ،در آﻏـــﺎز اﻧﻘـــﻼب
"ﻣﮑﺘﺒـــﯽ" )ﺑﻬﻨﮕـــﺎم ﺑﺎزﺳـــﺎزی اﺳـــﺘﺒﺪاد
ﺟﻬــﺖ ﻃــﺮد اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼــﺺ و
ﮔــﺮﻓﺘﻦ ﺟــﺎی آﻧﻬــﺎ( ،و ﺳــﭙﺲ "ﺑــﺮادر و
ﺧﻮاﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ" ،ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ دﺷـﻤﻦ
دارد ﺗـــﺎ ﺑﺘﻮاﻧـــﺪ او را ﺧُـــﺮد و ﺧﻤﯿـــﺮ و
ﭘﺎﯾﻤﺎل ،و ﯾﺎ اﺻﻼً ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد )ﺗـﺮور ﯾـﺎ
اﻋﺪام( ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﺮاﯾﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺎ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸـﻮﻧﺘﻬﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺘﻬـﺎﯾﺶ
ﻻ ﺑــﺪون ﻣﺠــﺎزات و ﺗــﺮس از ﻋﻮاﻗــﺐ
او ً
ارﺗﮑــﺎب آﻧﻬــﺎ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﺛﺎﻧﯿــﺎً از اﯾــﻦ اﻣــﺮ
ﻣﻬﻤﺘﺮ آﻧﮑﻪ ،او ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪون داﺷـﺘﻦ ذره
ای ﻋــــﺬاب وﺟــــﺪان ،در ﭘــــﯽ اﻋﻤــــﺎل
ﺧﺸـــــﻮﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ،اﺣﺴـــــﺎس ﭘﯿـــــﺮوزی و
ﻇﻔﺮﻣﻨــﺪی ﻧﯿــﺰ ﺑــﺎو دﺳــﺖ دﻫــﺪ .اﯾــﻦ
اﺣﺴﺎس ﭘﯿﺮوزی و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ رﻗﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺑـﺎو آن ﺗﻌـﺎدل روﺣــﯽ و رواﻧـﯽ را ﻣﯿﺪﻫــﺪ
ﮐﻪ او ﻓﺎﻗـﺪ آن اﺳـﺖ و ﺑـﺂن ﻧﯿـﺎزی ﻣﺒـﺮم
دارد .در اﺻﻄﻼح روان درﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺪاﺷـﺘﻦ
ﻋـــﺬاب وﺟـــﺪان و در ﻋـــﻮض آن ﯾـــﺎﻓﺘﻦ
اﺣﺴــﺎس ﭘﯿــﺮوزی ﺑــﺮ رﻗﯿــﺐ ﯾــﺎ رﻗﯿﺒــﺎن
ﺑﺮاﯾﺶ ﺛﺒﺎت رواﻧﯽ ﻣﺴﺮت ﺑﺨﺸﯽ را اﯾﺠﺎد
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدن اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻋـﻼوه
ﺑﺮ ارﺿﺎء و ﺗﻌـﺎدل ﺑﺨﺸـﯽ ﻫـﺎی روﺣـﯽ و
رواﻧــﯽ ،ﺧﺸــﻮﻧﺘﮕﺮان ﻋﻤﻠــﮥ اﺳــﺘﺒﺪادﻫﺎ
ﻣﻔﺖ و ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﮑﻨـﺖ و ﺛـﺮوت و
ﻣﻘﺎﻣــﺎت دوﻟﺘــﯽ ﻧﯿــﺰ ﻣﯿﺸــﻮﻧﺪ .در اﯾﻨﺠــﺎ
اﺷـــﺎره ﺑـــﻪ اﯾـــﻦ اﻣـــﺮ ﺿـــﺮور اﺳـــﺖ :در
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺪدی
ﮐــﻪ از ﻧﻈﺎﻣﻬــﺎی ﺗﻮﺗــﺎﻟﯿﺘﺮ در ﻫﻤــﻪ ﺟــﺎی
دﻧﯿــﺎ ﺑﻌﻤــﻞ آﻣــﺪه اﻧــﺪ .اﯾــﻦ اﻣــﺮ ﺑﺸــﺪت
ﭼﺸــﻤﮕﯿﺮ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺮ ﺧــﻼف ﻧﻈﺎﻣﻬــﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر ،در ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ،
اﻓــﺮاد ﺑــﯽ ﮐﻔﺎﯾــﺖ در ﺳــﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬــﺎ،
ﺑﺪون داﺷـﺘﻦ ﻋﻠـﻢ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ و ﺗﺨﺼـﺺ،

ارﺗﻘــــﺎء ﺷــــﻐﻠﯽ ﻣــــﯽ ﯾﺎﺑﻨــــﺪ .ﻏﺎﻟــــﺐ
ﺧﺸـــــــﻮﻧﺘﮕﺮان ﺟﻬـــــــﺖ ﭘﺎداﺷـــــــﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎﯾﺸـــﺎن ﺑﻤـــﺮور زﻣـــﺎن ﺻـــﺎﺣﺐ
ﻣﻘﺎﻣــﺎت اداری ﻣﻬــﻢ و ﺣﺴﺎﺳــﯽ ﻣﯿﺸــﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ ﻫـﯿﭻ ﻋﻠـﻢ و ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻧﺪارﻧـــﺪ .در اﯾﻨﺠـــﺎ ﯾـــﮏ ﻣﺜـــﺎل از رژﯾـــﻢ
وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘـﮥ ﺧﻤﯿﻨـﯽ و ﺧﺎﻣﻨـﻪ ای ﻣـﺎ را
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﮥ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ اﯾﺮان ،دوره ﻫﺎی ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺤﻤﻮد
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را در ﻧﻈـﺮ آورﯾـﺪ .او ﮐـﻪ در
اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب ﭼﻤﺎﻗـﺪار رژﯾـﻢ ﺑـﻮد و در
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺗﻬﺮان ﺧﺎﻧﻤﻬﺎی "ﮐﻢ ﺣﺠﺎب
و ﺑﺪ ﺣﺠـﺎب" را آزار و اذﯾـﺖ ﻣﯿﮑـﺮد ،در
اواﯾﻞ دﻫﮥ ﺷﺼﺖ ﺑﺪﺳـﺘﻮر رﻫﺒـﺮ اﻧﻘـﻼب
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،دﺳـﺖ ﺑﮑـﺎر "اﻧﻘﻼﺑـﯽ" زد .ﮐـﺎر
اﯾﺸﺎن زدن ﺗﯿـﺮ ﺧـﻼص ﺑـﻪ ﻣﻐـﺰ ﺟﻮاﻧـﺎن
ﻣﻘــﺎوم در ﻣﯿــﺪاﻧﻬﺎی اﻋــﺪام رژﯾــﻢ ﺑــﻮد.
ﺳــﭙﺲ ﻋﻀــﻮ ﻓﻌــﺎل "ﺳــﭙﺎه ﻗــﺪس" ،ﯾﻌﻨــﯽ
ﺷﺎﺧﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮور ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﮔﺮدﯾـﺪ
و در اﻧﻮاع ﺗﺮورﻫﺎ و آدﻣﮑﺸﯿﻬﺎی رژﯾﻢ در
داﺧــﻞ وﺧــﺎرج اﯾــﺮان ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻓﻌــﺎل
داﺷﺖ .در ﺧﻼل ارﺗﮑﺎب ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﯾـﻦ
ﺧﺸــــــﻮﻧﺘﻬﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺘﻬــــــﺎ" ،دﮐﺘــــــﺮای"
ﺷﻬﺮﺳــﺎزی را ﻧﯿــﺰ ﺑــﺎو اﻧﻌــﺎم دادﻧــﺪ .در
زﻣـــﺎن رﯾﺎﺳـــﺖ ﺟﻤﻬـــﻮری رﻓﺴـــﻨﺠﺎﻧﯽ،
اﺳــﺘﺎﻧﺪار ﺷــﺪ .ﭘــﺲ از آن او را ﺷــﻬﺮدار
ﺗﻬـــﺮان ﮐﺮدﻧـــﺪ و در ﺣـــﺎل ﺣﺎﺿـــﺮ ﻧﯿـــﺰ
دوﻣﯿﻦ دورۀ "رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری" ﺧﻮﯾﺶ
را از "رﻫﺒــﺮ ﻓﺮزاﻧــﮥ" ﺧــﻮد ،ﻋﻠــﯽ ﺧﺎﻣﻨ ـﻪ
ای ،ﭘﺎداﺷـــﺖ ﮔﺮﻓﺘـــﻪ اﺳـــﺖ .درﺣﺎﻟﯿﮑـــﻪ
ﻣــﯿﻬﻦ ﻣــﺎ ،اﯾــﺮان ﺳــﺮزﻣﯿﻦ ﻓــﺮارﻋﻈﯿﻢ
ﻣﻐﺰﻫـــــــﺎ ﮔﺮدﯾـــــــﺪه و در ﻣﻬـــــــﺎﺟﺮت
ﻣﺘﺨﺼﺼـــﯿﻦ اﯾﺮاﻧـــﯽ ﺑـــﺪﯾﮕﺮ ﮐﺸـــﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ،اﯾـﺮان ﻣﻘـﺎم اول را در دﻧﯿـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔـــــﺮدﯾﻢ ﺑـــــﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳـــــﯽ ﻓـــــﺮدی
ﺧﺸــــﻮﻧﺘﮕﺮان .ﺣــــﺮص و وﻟــــﻊ اﻓــــﺮاد
ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮ در دﺷﻤﻨﯽ ﺑـﺎ اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕـﺮ،
از اﺑﺘﺪای اﻣـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دﺷـﻤﻦ ﻣﻌـﯿﻦ و
ﻣﺸــﺨﺺ و ﺧﺎﺻــﯽ ﺟﻬــﺖ ﮔﯿــﺮی ﻧﺸــﺪه
اﺳـــﺖ .ﻏﺎﻟﺒـــ ًﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧـــﻪ اﻓـــﺮاد در اواﺋـــﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﺸـــﺎن ﻫـــﯿﭻ ﺗﺼـــﻮر روﺷـــﻨﯽ از
"دﺷـــﻤﻦ ﻃﺒﻘـــﺎﺗﯽ")اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴـــﺘﻬﺎ( و ﯾـــﺎ
"ﻧﮋادﻫـــﺎی ﭘﺴـــﺖ" )ﻧﺎزﯾﻬـــﺎ( و در ﻧﻈـــﺎم
ﺧﻤﯿﻨـــﯽ و ﺧﺎﻣﻨـــﻪ ای " ﻟﯿﺒﺮاﻟﻬـــﺎ ،ﻣﻠـــﯽ
ﮔﺮاﯾﺎن ،ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ،واﯾﻦ روزﻫﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﮔـﺮان
و ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ و ...دﯾﮕـﺮ دﺷـﻤﻨﺎن اﺳـﻼم"
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮان ﺗﺼـﺎوﯾﺮ و ﺗﺼـﻮرات
ﺧﻮﯾﺶ از دﺷﻤﻦ و ﯾﺎ دﺷـﻤﻨﺎن را اﺑﺘـﺪا از
ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزﮔﺎران ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﺎﯾـﺖ ﻓـﺮا
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎﻣﻬـﺎی اﺳـﺘﺒﺪادی
ﻓﺮاﮔﯿــﺮ اﯾــﻦ دوﻟﺘﻤــﺮدان ﺟــﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻬﮑــﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺧﻮﯾﺶ
ﻫــﺮ از ﭼﻨــﺪی دﺷــﻤﻨﯽ ﻧــﻮ و ﺟﺪﯾــﺪ را ﺑــﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
آﻣـــﺮان ﺟﻨﺎﯾﺘﻬـــﺎی ﺳﯿﺎﺳـــﯽ ،ﺑﺎﺻـــﻄﻼح
رﻫﺒــﺮان ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،ﺧﺎﺻــﻪ "ﻣﻘــﺎم ﻣﻌﻈــﻢ
رﻫﺒﺮی" ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ دﺷﻤﻦ و ﯾﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻮ
ﺑــﻪ ﻧــﻮ ﺷــﻮﻧﺪه ،ﻧﯿﺎزﻫــﺎی دروﻧــﯽ و رواﻧــﯽ
ﻋﻤﻠــﻪ ﻫــﺎی ﺧﺸــﻮﻧﺘﮕﺮ ﺧــﻮﯾﺶ را ارﺿــﺎء
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺧﻤﯿﻨــﯽ در زﻣــﺎن ﺣﯿــﺎﺗﺶ ،آﻧﺰﻣــﺎن ﮐــﻪ
ﺟﻨــﻮن اﺳــﺘﺒﺪاد او را "ﮐــﺮ و ﮐــﻮر و ﺑــﯽ
ﻋﻘﻞ" ﮐـﺮده ﺑـﻮد ،ﺑـﻪ ﭘﯿـﺮوان ﺧﺸـﻮﻧﺘﮕﺮ
ﺧـــﻮﯾﺶ اﯾﻨﮕﻮﻧـــﻪ درس "اﺳـــﻼم ﻧـــﺎب
ﻣﺤﻤّﺪی" دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺖ:
"ﺷــﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﻋﺸــﻖ و ﻋﻼﻗــﻪ و ﻣﺤﺒــﺖ
ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮش را ﺗﺒـﺪﯾﻞ
ﺑـــﻪ ﮐﯿﻨـــﻪ و دﺷـــﻤﻨﯽ و ﺧﺼـــﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿـــﻪ
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ﮐﻨﯿﺪ) ".ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن در
ﻧﺎﻣﻪ اﯾﮑﻪ او ﺑﻪ ﮔﻮرﺑﺎﯾﭽﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳـﺖ(.
اﯾﻦ "دﺷﻤﻨﺎن ﺧـﺪا" ﭼـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ؟
اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن را ﺧﻮد ﺧﻤﯿﻨـﯽ ﺗﻌﯿـﯿﻦ و ﺑـﻪ
ﭘﯿﺮوان ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻠﻘﯿﻦ
ﻣﯿﮑﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑـﺎﻻ
از او آﻣﺪ ،دﺷـﻤﻨﺎن "اﺳـﻼم" و "ﺧـﺪا" را
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
" اﮔﺮ ﻣﺎ از اول ﮐﻪ رژﯾـﻢ ﻓﺎﺳـﺪ را ﺧـﺮاب
ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻄﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ،
ﻗﻠــﻢ ﺗﻤــﺎم ﻣﻄﺒﻮﻋــﺎت را ﺷﮑﺴــﺘﻪ ﺑــﻮدﯾﻢ
وﺗﻤﺎم ﻣﺠﻼت ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﺎﺳﺪ را
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،و روﺳﺎی آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺑـﻮدﯾﻢ و ﺣﺰﺑﻬـﺎی ﻓﺎﺳـﺪ
را ﻣﻤﻨﻮع اﻋـﻼم ﮐـﺮده ﺑـﻮدﯾﻢ ،و رؤﺳـﺎی
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺰای ﺧﻮدﺷﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ،
و ﭼﻮﺑﻪ ﻫـﺎی دار را در ﻣﯿـﺪاﻧﻬﺎی ﺑـﺰرگ
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ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﻔﺴﺪﯾﻦ و ﻓﺎﺳﺪﯾﻦ را
درو ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،اﯾﻦ زﺣﻤﺘﻬﺎ ﭘـﯿﺶ ﻧﻤـﯽ
آﻣﺪ ........اﮔﺮ ﻣﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑـﻮدﯾﻢ ،اﺟـﺎزه
ﻧﻤﯿﺪادﯾﻢ اﯾﻨﻬﺎ اﻇﻬﺎر وﺟـﻮد ﮐﻨﻨـﺪ .ﺗﻤـﺎم
اﺣﺰاب را ﻣﻤﻨﻮع اﻋـﻼم ﻣﯿﮑـﺮدﯾﻢ .ﺗﻤـﺎم
ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻣﯿﮑـﺮدﯾﻢ .ﯾـﮏ
ﺣــــﺰب و آن "ﺣــــﺰب اﻟﻠــــﻪ" ،ﺣــــﺰب
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ) ".....ﺧـﻂ ﮐﺸـﯽ زﯾـﺮ ﺟﻤﻠـﻪ
ﻫﺎ از ﻣﻦ اﺳﺖ(.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑـﺮای ﻋـﺎﻣﻠﯿﻦ ﯾـﺎ ﻣـﺄﻣﻮران
ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻫـﯿﭻ ﻣﻬـﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﯾﺎ ﮔﺮوه اﻧﺴﺎﻧﯽ
را ﻣﻮﺿـــﻮع ﻧﻔـــﺮت و ﮐﯿﻨـــﻪ و ﺧﺸـــﻮﻧﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﻣﻘﺪار و درﺟﮥ ﮐﯿﻨﻪ
و ﻧﻔــﺮت ﻓــﺮد ﺧﺸــﻮﻧﺘﮕﺮی ﮐــﻪ دﺳــﺖ ﺑــﻪ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﯿﺰﻧـﺪ ،ﺧﯿﻠـﯽ ﻋﻤﯿﻘﺘـﺮ و
ﻣـــﺰﻣﻦ ﺗـــﺮ از ﺧـــﻂ ﺳﯿﺎﺳـــﯽ و ﺗﻤـــﺎﯾﻼت
ﻋﻘﯿـــﺪﺗﯽ و اﯾـــﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ او ،در درون او
رﯾﺸــــﻪ دارﻧــــﺪ .ﻧــــﻮع "دﺷــــﻤﻦ" و ﯾــــﺎ
"دﺷــﻤﻨﺎن" اﺻ ـﻼً ﺑــﺮای او ﻣﻬــﻢ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ.
ﻣﯿﺨﻮاﻫــﺪ "دﺷــﻤﻦ ﻃﺒﻘــﺎﺗﯽ" ﺑﺎﺷــﺪ ،ﯾــﺎ
"دﺷﻤﻦ دﯾﻦ و ﺧﺪا" ﺑﺎﺷـﺪ و ﯾـﺎ "دﺷـﻤﻦ
ﻧﮋادی" .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﺑـﺮای ﺧﺸـﻮﻧﺘﮕﺮان
ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﯽ و اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ .ﺑﺎﺻـﻄﻼح،
ﻫﻤــﻪ ﺑﻬﺎﻧــﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .آﻧﭽــﻪ ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ،
وﺟﻮد "دﺷﻤﻦ" اﺳﺖ.
ﺗﺠـــﺎرب ﻣﺒـــﺎرزﯾﻦ راه آزادی ﺑـــﻪ آﻧﻬـــﺎ
آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗـﻊ ﺟـﺎی اﯾـﻦ
"دﺷﻤﻨﺎن" ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺰد ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮان ﺧﯿﻠـﯽ
ﺳﺮﯾﻊ ﻋـﻮض ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ﭼـﭗ
رادﯾﮑــﺎل ﮐــﻪ در ﺑــﻪ در دﻧﺒــﺎل "دﺷــﻤﻦ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ" ﻣﯿﮕﺸﺖ ﺗﺎ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎی "ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ"
ﺧﻮد را ﺳﺮ او ﺧـﺎﻟﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﯾﮑﺸـﺒﻪ ﻣﯿﺸـﻮد
راﺳــﺖ رادﯾﮑــﺎل و دﺷــﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯿــﺎن و
"ﻧﮋادﻫﺎی ﭘﺴـﺖ" ،و ﯾـﺎ ﺑـﺮ ﻋﮑـﺲ آن .در
اﯾــﺮان ﺧــﻮد ﻣــﺎ ﺑﻬﻨﮕــﺎم ﮐﻮدﺗــﺎی ﺳــﺎل
ﺷﺼﺖ ﺣﺰب ﺗـﻮده ﺑـﺎ ﻣـﺮام ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺘﯽ و
ﺑﯽ ﺧﺪاﺋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻬﻤـﺮاه ﺷـﺎﮔﺮداﻧﺶ،
ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ،در دﺷـﻤﻨﯽ ﺑـﺎ
آزادﯾﻬﺎ و آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ،ﺑﻘـﻮل ﺧﻮدﺷـﺎن
" ﻟﯿﺒﺮاﻟﻬـــﺎ" ،ﭼﻨـــﺎن ﮔـــﻮی ﺳـــﺒﻘﺖ را از
ﻣﻼﺗﺎرﯾـــﺎی "ﻣﺴـــﻠﻤﺎن و ﺧـــﺪا ﭘﺮﺳـــﺖ"
رﺑﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾـﺮان از راه ﻃﻌﻨـﻪ
و ﺳــﺮزﻧﺶ ،رﻫﺒــﺮ آﻧﺰﻣــﺎن ﺣــﺰب ﺗــﻮده را
"آﯾﺖ اﻟﻠّﻪ ﮐﯿﺎﻧﻮری" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﺴﺘﺒﺪﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت
اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺮای ﻣﻌﻠﻤــﯿﻦ و آﻣﻮزﮔــﺎران
ﺧﺸــﻮﻧﺖ و ﺟﻨﺎﯾــﺖ ،ﻧــﻮع "دﺷــﻤﻦ و ﯾــﺎ
دﺷﻤﻨﺎن" ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭘُﺮ روﻧﻖ ﻗـﺪرت
ﺳﯿﺎﺳــﯽ روز دارد .در واﻗــﻊ ﺧﺸــﻮﻧﺘﮕﺮان
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﺻﻄﻼح "ﻧـﺎن را ﺑـﻪ ﻧـﺮخ
روز ﻣﯿﺨﻮرﻧـــﺪ ".ﯾﻌﻨـــﯽ در ﻃـــﻮل ﻋﻤـــﺮ
ﺳﯿﺎﺳــﯽ و ﻋﻘﯿــﺪﺗﯽ ﺧــﻮﯾﺶ ﻣــﺪام ﺧــﻂ و
رﺑﻂ و ﺟﺒﻬﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻮض ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
از ﺟﻨﺒــﮥ رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ ﻧﯿــﺰ ،اﺑﺘــﺪا ﺧﺸــﻢ و
ﻧﻔــــــﺮت ،ﯾﻌﻨــــــﯽ ﻫﻤــــــﺎن ﻣﺤﺼــــــﻮل
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﯾﻬﺎی ﺗﻠﻤﺒﺎر و ﻣﺘـﺮاﮐﻢ ﺷـﺪۀ در
ژرﻓــﺎی روح و روان ﺧﺸــﻮﻧﺘﮕﺮان ﻫﺴــﺘﻨﺪ
ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﺎﯾـﺎت ﺳﯿﺎﺳـﯽ را
در آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺧـﻂ و ﻣـﺮام و
ﻋﻘﯿــﺪه ﺳﯿﺎﺳــﯽ ،و ﯾــﺎ آرﻣــﺎﻧﺨﻮاﻫﯽ آﻧﻬــﺎ.
ﺧﺸــﻮﻧﺘﮕﺮان دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨــﺪ ،آﻧﻬــﺎ اﺻ ـﻼً
ﻫــــﯿﭻ آرﻣــــﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧــــﺪ و ﺑﻬﯿﭽﻮﺟــــﻪ
آرﻣﺎﻧﺨﻮاه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ آدﻣﮑﺸـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﻧـﻪ
ﺗﻨﻬـــﺎ ﺑﺨـــﺎﻃﺮ ﻓﺮﯾـــﺐ اﻓﮑـــﺎر ﻋﻤـــﻮﻣﯽ،
ﺧﻮﯾﺸـــﺘﻦ را ﺑﻤﺜﺎﺑـــﻪ ﺑﺎورﻣﻨـــﺪی ﺳـــﺨﺖ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ آرﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺟﻠـﻮه ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺠﻬﺖ آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑـﻪ وﺟـﺪان
ﺧــﻮﯾﺶ ،ﺧــﻮد را ﻧﯿــﺰ ﻓﺮﯾــﺐ ﻣﯿﺪﻫﻨــﺪ.
ﺗﻼش آﻧﻬﺎ در ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮد و اﻓﮑﺎر ﻋﻤـﻮﻣﯽ
اﯾﻨﻄﻮر ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ادﻋﺎء ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ،
ﻫﺪف اﺻـﻠﯽ آﻧﻬـﺎ از ﮐﺸـﺘﻦ دﯾﮕـﺮان و ﯾـﺎ
ﺗﺸــﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿــﺐ ﻫﻤﭙﯿﻤﺎﻧــﺎن ﺧــﻮﯾﺶ در
اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﺑﺰرگ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻬـﺎﻧﯽ
ﺑﻬﺘﺮ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧـﻮد
و دﯾﮕﺮان را ﻓﺮﯾﺐ دادن از روی ﮐﻤﺎل
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رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺗﺠﺎوز )(۴
"ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﻧﻘﻼب"
آﮔــﺎﻫﯽ و ﻣﻌﺮﻓــﺖ ﺻــﻮرت ﻣﯿﮕﯿــﺮد؟ ﯾــﺎ
اﯾﻨﮑــﻪ ﻧــﻪ ،آﻧﻬــﺎ واﻗﻌ ـﺎً ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ زﺷــﺘﯽ و
ﻗﺒﺎﺣــﺖ ﮐﺸــﺘﻦ اﻧﺴــﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕــﺮ ،ﻧــﺎﺧﻮد
آﮔﺎه ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟ .ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﺴـﻠﻢ اﺳـﺖ
و آن اﯾﻨﮑﻪ :ﺟـﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻣـﺮام و
ﻋﻘﯿــﺪه و اﯾـــﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻤﻮﻧــﮥ ﻧـــﻮﻋﯽ آن،
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑــﺎری اﺳــﺖ ﮐــﻪ از اﻧﮕﯿــﺰۀ اﺻــﻠﯽ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و وﯾﺮاﻧﮕﺮی آﮔﺎه
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺧﻮد و اﻓﮑـﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮدش را ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ؟
دﻟﯿﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ آن اﯾﻨﺴﺖ :ﻣﺎ ﻣﯿـﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻫﻤﯿﺸـﻪ
ﺑﺼــﻮرت ﮔﺮوﻫــﯽ و) ﻧــﻪ ﻓــﺮدی( ﺻــﻮرت
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﻋﻤـﻞ ﺗﺨﺮﯾﺒـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺼـﻮرت
ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺑﻨﺎی
ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ دارد .روﺑﻨﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﻫـﻢ ﻓـﺮد ﻓـﺮد
ﮔــﺮوه ﻣﺨــﺮب را در ﮐــﺎر ﺗﺨﺮﯾﺒــﯽ ﺷــﺎن
ﻣﺘﺤـــﺪ و ﻣﻨﺴـــﺠﻢ ﮐﻨـــﺪ و ﻫـــﻢ اﺣﺘﻤـــﺎل
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻋـﺬاب وﺟـﺪان را در درون
آﻧﻬﺎ ﺑﮑﺎﻫﺪ و ﯾﺎ ﺑﯽ اﺛـﺮ ﮐﻨـﺪ .رواﻧﭙﺰﺷـﮓ
ﺳﺮﺷـــــــﻨﺎس اﻧﮕﻠﯿﺴـــــــﯽ ،ﻟﻮﻣﺒﺮﺳـــــــﻮ
 Lombrosoﻧﺎم اﯾﻦ روﺑﻨﺎی ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ را
"ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺑﻬﺎﻧﮥ اﺧﻼﻗﯽ" ﮔﺬارده اﺳـﺖ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد ﮔﺮوه ﻣﺨﺮب و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑـﻪ ﺟـ ّﻮ
رواﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ .ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺟ ّﻮ رواﻧﯽ
ﻻ ﻫــﻢ ﻣﻨــﻊ ﻫــﺎی
ﻣﺸــﺘﺮک اﯾﻨﺴــﺘﮑﻪ :او ً
اﺧﻼﻗــﯽ را در درون ﺧﺸــﻮﻧﺘﮕﺮان از ﮐــﺎر
اﻧﺪاﺧﺘـــﻪ و ﺑـــﯽ اﺛﺮﻣﯿﮑﻨـــﺪ و ﻫـــﻢ ﺛﺎﻧﯿـــ ًﺎ
ﻟﺤﻈﺎت رﻫﺎ ﺷﺪن از ﻋﺬاب وﺟـﺪان ﻧـﺰد
ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓـﺮاد ﮔـﺮوه ﺧﺸـﻮﻧﺘﮕﺮ ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ،
ﺷــﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺳــﺮﯾﻌﺘﺮ ﺻــﻮرت ﻣــﯽ ﮔﯿﺮﻧــﺪ و
ﺑـــﺎﻻﺧﺮه ﺛﺎﻟﺜـــﺎً ﺧﺸـــﻮﻧﺘﮕﺮان در ﺗﻮﺟﯿـــﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎﯾﺸﺎن ﻫﻤـﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻄـﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ
ﯾﺎری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﻫﻤﯿﺖ روﺑﻨـﺎی
ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ )ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ادﻋﺎی داﺷﺘﻦ ﻋﻘﯿﺪه
و ﻣــﺮام و اﯾــﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳــﺖ( ،ﺑــﺮای رﻫــﺎ
ﺷﺪن از ﻋﺬاب وﺟﺪان اﻓـﺮاد ﺧﺸـﻮﻧﺘﮕﺮ،
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﮐـﺎر
ﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎن
روﺑﻨﺎی ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ ﺣ ّ
ﺟﻨﺎﯾــﺖ ﻫﻮﻟﻨــﺎک و ﻋﻤــﻞ ﺳﯿﺎﺳــﯽ و ﯾــﺎ
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ارزش ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ را ،از
ﻣﯿﺎن ﺑـﺮ ﻣﯿـﺪارد .ﺟﻤﻠـﮥ ﻣﻌـﺮوف ﻣﺴـﻌﻮد
رﺟـــﻮی" ،اﻧﻘـــﻼب ﺧـــﻮد ،اوج اﺧـــﻼق
اﺳــﺖ ".ﺑﯿــﺎﻧﮕﺮ اﯾــﻦ روﺑﻨــﺎی ﺗــﻮﺟﯿﻬﯽ
ﺟﻬــﺖ دﺳــﺖ زدن ﺑــﻪ ﻫــﺮ ﮐــﺎر زﺷــﺖ و
ﻗﺒﯿﺤﯽ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای "اﻧﻘﻼب" اﺳﺖ.
ﺑـــﺪ ﻧﯿﺴـــﺖ در اﯾﻨﺠـــﺎ ﺧـــﺎﻃﺮۀ ﻋﻠﻤـــﯽ و
آﻣـــﻮﺧﺘﻨﯽ از ﺗﺠـــﺎرب روان درﻣـــﺎﻧﮕﺮی
ﺧﻮدم را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ "ﺳﯿﺎﺳﯽ" ﻧـﺰد
ﺧﺸــﻮﻧﺘﮕﺮان ﺑــﺮای ﺧﻮاﻧﻨــﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣــﯽ
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ:
ﯾــﮏ ﺟــﻮان آﻟﻤــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﺑﯿﻤــﺎری رواﻧــﯽ
داﺷــﺖ و ﺗﺤــﺖ ﻣــﺪاوا و ﻣﺮاﻗﺒــﺖ ﻣــﻦ و
ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ ﺑﻮد ،ﯾﮏ روز از او ﺧﺒﺮ آوردﻧﺪ
ﮐﻪ او را ﺑﺎ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻧﻔـﺮ دﯾﮕـﺮ از ﺟﻮاﻧـﺎن
ﻧﺌﻮﻧﺎزی ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﯾﺠﺎد

ﻫــﺮج و ﻣــﺮج ﺧﯿﺎﺑــﺎﻧﯽ ﭘﻠــﯿﺲ آﻟﻤــﺎن
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و ﺗﺤﺖ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﭼﻨـﺪ روزی او ﺑـﺎ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻓـﺮدی آزاد ﮔﺮدﯾـﺪ و دوﺑـﺎره
ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺸـﺖ و ﻣﻨﺘﻈـﺮ دادﮔـﺎه و
ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﺟــﺮم و ﺟــﺰای ﺧــﻮد ﺟﻬــﺖ
اﯾﺠﺎد ﻧﺎ اﻣﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾـﻦ
ﺟــﻮان در ﮔﺮوﻫــﯽ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺗﺤــﺖ
ﻧﻈﺎرت و درﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﻮد .ﻣـﻦ او را از
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻤﺪت ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻮد ﮐـﻪ
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .در واﻗﻊ از ﻧﻮع ﺑﯿﻤـﺎری
او ،ﮔـــﺰارش زﻧـــﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ او و
زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼـﯽ اش اﻃـﻼع ﮐـﺎﻓﯽ
ﻼ ﻧﻤــﯽ
داﺷــﺘﻢ .وﻟــﯽ ﺗــﺎ آﻧﺰﻣــﺎن اﺻــ ً
داﻧﺴــﺘﻢ ﮐــﻪ او ﮔــﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺑــﻪ
"راﺳﺖ رادﯾﮑﺎل" ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻧﺌﻮﻧﺎزﯾﻬـﺎی
آﻟﻤـــﺎﻧﯽ دارد .و در ﭘﻨـــﺪار و ﮐـــﺮدار،

دﺷـــﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯿـــﺎن ،دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸـــﺎن،
ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزان و  ...اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ
رﻓﺘﺎر او ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﻧﻪ ﺳـﺮ و ﻟﺒـﺎس و
ﻗﯿﺎﻓـــﮥ ﻇـــﺎﻫﺮ او ﻫـــﯿﭻ ﺷـــﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑـــﺎ
ﻧﺌﻮﻧﺎزﯾﻬﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ .اﯾـﻦ اﻣـﺮ
ﻣــﺮا ﮐﻨﺠﮑــﺎو ﮐــﺮده ،از درﺧﻮاﺳــﺖ
ﮔﻔﺘﮕﻮی درﻣﺎﻧﯽ را ﮐﺮدم .او ﻧﺰد ﻣـﻦ
آﻣــﺪ و ﻣــﺎ ﺑــﺎ ﻫــﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧــﻪ ﺻــﺤﺒﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣــــﻦ :آﻗــــﺎی اس ،ﻣــــﻦ ﺗــــﺎ ﺑﺤــــﺎل
ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﻪ
راﺳﺖ رادﯾﮑـﺎل دارﯾـﺪ و ﻋﻀـﻮ ﻓﻌـﺎل
ﻧﺌﻮﻧﺎزﯾﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
آﻗــﺎی اس :ﻧــﻪ آﻗــﺎی ﺷــﻔﯿﻌﯽ ،ﻣــﻦ ﻧــﻪ
راﺳــﺖ رادﯾﮑــﺎل ﻫﺴــﺘﻢ و ﻧــﻪ ﻋﻀــﻮ
ﻓﻌــﺎل ﻧﺌﻮﻧﺎزﯾﻬــﺎ .و ﻧــﻪ از ﺳﯿﺎﺳــﺖ و
اﯾﻨﺠﻮر ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺳﺮ در ﻣﯿﺂورم.
ﻣــﻦ :در اﯾﻨﺼــﻮرت ﺷــﻤﺎ ﻧــﻪ دﺷــﻤﻦ
ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻧﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﻫﯿﺘﻠـﺮ
و ﻧﺎزﯾﻬﺎی آﻟﻤـﺎن و اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎزﯾﻬـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻫﻤﯿﻨﺠﻮر اﺳﺖ؟
آﻗﺎی اس :ﺑﻠﻪ آﻗﺎی ﺷﻔﯿﻌﯽ.
ﻣﻦ :آﻗﺎی اس ،ﻣﻦ ﻧﻤـﯽ ﻓﻬﻤـﻢ ،ﺷـﻤﺎ
را ﭘﻠــــــﯿﺲ ﺑﺨــــــﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧــــــﻮرد و
ﺧﺸــﻮﻧﺘﮕﺮی ﻋﻠﯿــﻪ ﭼﭙﻬــﺎی رادﯾﮑــﺎل
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم
ﮐــﻪ ﺷــﻤﺎ را ﺗﺼــﺎدﻓﯽ دﺳــﺘﮕﯿﺮ ﮐــﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ.
آﻗــﺎی اس :ﻧــﻪ ﻣــﻦ ﻧﮕﻔــﺘﻢ ﺗﻘﺼــﯿﺮی
ﻧـــﺪارم و ﺑﯿﮕﻨـــﺎه دﺳـــﺘﮕﯿﺮ ﺷـــﺪه ام.
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺌﻮﻧﺎزی ﻧﯿﺴﺘﻢ.
ﻣﻦ :آﻗﺎی اس ﻟﻄﻔ ًﺎ ﺑـﺮای ﻣـﻦ ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﺗﻮﺿــﯿﺢ دﻫﯿــﺪ! .ﺷــﻤﺎ اﮔــﺮ ﻧﺌﻮﻧــﺎزی
ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا در ﺗﻈﺎﻫﺮات آﻧﻬـﺎ و
ﺑــﻪ ﻃﺮﻓــﺪاری از ﻣــﺮام آﻧﻬــﺎ ،ﺷــﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﯾﺪ؟.
آﻗــﺎی اس :آﻗــﺎی ﺷــﻔﯿﻌﯽ ،راﺳــﺘﺶ را
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،ﻣﻦ از ﮐﺘﮏ ﮐﺎری و ﺑﺰن و
ﺑﺨــﻮری ﮐــﻪ در ﺗﻈــﺎﻫﺮات راﺳــﺘﯿﻬﺎ
ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ،ﺧﻮﺷـﻢ ﻣﯿﺂﯾـﺪ.
ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺮوم ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖ در ﻗﻬـﺮ
و ﺧﺸﻮﻧﺖ .ﻃﺮﻓﺪار ﻫﯿﭻ ﺧﻂ و رﺑـﻂ
ﻼ از اﯾـــﻦ
ﺳﯿﺎﺳـــﯽ ﻫـــﻢ ﻧﯿﺴـــﺘﻢ .اﺻـــ ً
ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺳﺮ در ﻧﻤﯿﺂورم.
ﻣﻦ :ﻣﻦ ﺑﺎور ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ،واﻗﻌ ًﺎ اﯾﻨﻄﻮری
اﺳـﺖ .ﺷــﻤﺎ ﺑــﺮای ﮐﺘـﮏ ﮐــﺎری آﻧﺠــﺎ
ﻣﯿﺮوﯾﺪ؟
آﻗﺎی اس) :ﺑﺎ ﺧﻨﺪه( ﺑﻠﻪ ،ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم
ﮐــﻪ "ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﺷــﻬﻮت اﻧﮕﯿــﺰ اﺳــﺖ"
)ﺑﺰﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ( Gewalt ist geil
ﻣﻦ :آﻗﺎی اس ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑـﺮای
ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿـﯿﺢ دﻫﯿـﺪ! ،در ﮐﺘـﮏ
ﮐــﺎری ﭼــﻪ اﺣﺴــﺎس ﺧﻮﺷــﯽ ﺑﺸــﻤﺎ
دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰ آن ﺑﺮای ﺷـﻤﺎ
"ﺷﻬﻮت اﻧﮕﯿﺰ" اﺳﺖ؟
آﻗﺎی اس :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﻣـﻦ وﻗﺘـﯽ ﺑـﺎ ﺑﭽـﻪ
ﻫــﺎی راﺳــﺖ رادﯾﮑــﺎل در ﺗﻈــﺎﻫﺮات
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﺑﺎ ﻫـﻢ ﺷـﻌﺎر
ﻼ "آﻟﻤــﺎن ﻣــﺎل آﻟﻤﺎﻧﻬــﺎ
ﻣﯿــﺪﻫﯿﻢ ﻣــﺜ ً
اﺳـــﺖ" .ﺳـــﺮا ﭘـــﺎی وﺟـــﻮدم ﭘُـــﺮ از
ﻫﯿﺠـــﺎن ﻣﯿﺸـــﻮد .ﭼﻄـــﻮر ﺑﺮاﯾﺘـــﺎن
ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﯾـﮏ اﺗﻔـﺎﻗﯽ در دروﻧـﻢ ﺑـﺮاﯾﻢ
رُخ ﻣﯿﺪﻫــﺪ .اﯾــﻦ ﺑــﯽ ﺣﻮﺻــﻠﻪ ﮔــﯽ
ﮐﺸﻨﺪۀ روزﻣﺮه ای ﮐﻪ دارم و ﻫـﺮ روز
از ﺻﺒﺢ ﺳﺤﺮ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺷﺐ ﺑﺎ آن دﺳﺖ
ﺑﮕﺮﯾﺒــﺎﻧﻢ ،ﺑﯿﮑﺒــﺎره از ﻣﯿــﺎن ﻣﯿــﺮود.
اﺣﺴــﺎس ﻣﯿﮑــﻨﻢ ﯾــﮏ ﮐﺴــﯽ ﻫﺴــﺘﻢ.
ﻻاﻗﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﻮدم
ﺟﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﺧﻼﺻﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن.
)ﺑﺎ ﺧﻨﺪه( آدم ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯿﺸﻮم.
ﺧﻼﺻــﻪ زﻧــﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ آﻗــﺎی اس
اﯾﻨﺴﺖ :او از دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﯿﻤﺎر رواﻧـﯽ اﺳـﺖ .ﻧـﻮع ﺑﯿﻤـﺎری او،
"ﻋـــﺪم ﮐﻨﺘـــﺮل ﻫﯿﺠﺎﻧﻬـــﺎی ﺷـــﺪﯾﺪ
رواﻧــﯽ" اﺳــﺖ .ﻃﺒــﻖ ﺣﮑــﻢ دادﮔــﺎه
آﻟﻤـــــــﺎن ﺑﺠـــــــﺮم ﺷـــــــﺮﮐﺖ او در
ﮐﺘﮑﺎرﯾﻬــﺎﯾﯽ ﻓــﺮاوان ﻣــﯽ ﺑﺎﯾﺴــﺘﯽ در
ﺳﯽ ﺟﻠﺴﮥ "ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی"
Ani-Aggressivitäts) Training (AATﺷــﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑــﺮد.

زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ،ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺼـﺒﺎﻧﯿﺖ
و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﻮد.
ﺳﺮﮔﺬﺷــــﺖ زﻧــــﺪﮔﯽ او ﺗــــﺎ زﻣــــﺎن
ﮔﻔﺘﮕــﻮی ﻣــﺎ در ﭼﻬــﺎر ﺳــﺎل ﭘــﯿﺶ،
اﯾﻨﮕﻮﻧــﻪ ﺑــﻮد :آﻗــﺎی اس در ﺧــﺎﻧﻮادۀ
ﻓﻘﯿﺮ و آﺷﻔﺘﻪ ای ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯿﺂﯾـﺪ .ﭘـﺪر او
ﻓــﺮدی ﻣﻌﺘــﺎد ﺑــﻪ اﻟﮑــﻞ ،ﻓــﻮق اﻟﻌــﺎده
ﺧﺸﻦ و ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮ اﺳﺖ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻫﺮ
زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻣﯿﻨﻮﺷﯿﺪه و
ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻣﺴﺖ ﻣﯿﺸﺪه ،ﻣﺎدر او را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن او ﭼﻨـﺎن ﮐﺘـﮏ ﻣﯿـﺰده
ﮐﻪ رواﻧﮥ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﺸﺪه اﺳﺖ .در
واﻗﻊ آﻗﺎی اس ،در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ای
دﯾـــﺪه ﺑـــﺮ ﺟﻬـــﺎن ﻣﯿﮕﺸـــﺎﯾﺪ ﭘُـــﺮ از
ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮی و ﺧﺸــﻮﻧﺖ ،ﺑﯿﺮﺣﻤــﯽ و
ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺒﯽ .در ﺳـﻦ ﻫﻔـﺖ ﺳـﺎﻟﮕﯽ
ﭘﺪر و ﻣﺎدرش از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .در
ﺳﻦ ده ﺳﺎﻟﮕﯽ آﻗﺎی اس ،ﻣﺎدرش ﺑـﺎر
دﯾﮕـــﺮ ازدواج ﻣﯿﮑﻨـــﺪ و او ﺻـــﺎﺣﺐ
ﻧﺎﭘــﺪری ﻣﯿﺸــﻮد .ﻧﺎﭘــﺪری او ﻧﯿــﺰ در
ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﭘﺪر
ﺗﻨﯽ او ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﺒﺎر آﻗﺎی اس،
ﻗﺮﺑــــﺎﻧﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷــــﮕﺮﯾﻬﺎ و ﺧﺸــــﻮﻧﺖ
ﻧﺎﭘــــﺪری ﺧــــﻮﯾﺶ ﻗــــﺮار ﻣﯿﮕﯿــــﺮد.
ﻃﻮرﯾﮑــﻪ ﭼﻨــﺪ ﺳــﺎل ﺑﻌــﺪ ﺧﺎﻧــﮥ ﻣــﺎدر
ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﺴﺮاغ ﭘﺪر ﺗﻨـﯽ
ﺧــﻮد ﻣﯿــﺮود .او ﻧﯿــﺰ ﮐــﻪ ﻫﻤﺴـــﺮی
ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،آﻗﺎی اس را در
ﺧــﺎﻧﻮاده ﺧــﻮﯾﺶ ﻣــﯽ ﭘــﺬﯾﺮد .ﻫﻤﺴــﺮ
ﺟﺪﯾــﺪ او ،ﯾﻌﻨــﯽ ﻧﺎﻣــﺎدری آﻗــﺎی اس،
دو ﻓﺮزﻧﺪ از ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑـﻪ
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺂورد .اﯾﻨﺒﺎر ﻣﺤـﯿﻂ
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آﻗﺎی اس ،ﺑﻘﻮل
ﺧــﻮدش" ،ﺑــﺪﺗﺮ از ﺟﻬــﻨﻢ" ﻣﯿﺸــﻮد.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﮐﺘﮑﻬـﺎی ﭘـﺪر ﺗﻨـﯽ
ﺧــﻮد ،ﺳــﺮزﻧﺶ ﻫــﺎ و ﺗﺤﻘﯿــﺮ ﻫــﺎی
ﻧﺎﻣـــﺎدری ﺧـــﻮﯾﺶ را ﻧﯿـــﺰ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴـــﺘﯽ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ
و ﺗﻤــﺎﯾﺰ و ﺑﺮﺗــﺮ و ﺑﻬﺘــﺮ ﺷــﻤﺮدن ﻧــﺎ
ﺑﺮادرﯾﻬــﺎی ﺧــﻮﯾﺶ را ﻫــﻢ ﺑﺎﯾﺴــﺘﯽ
ﺑﺠﺎن ﻣـﯽ ﺧﺮﯾـﺪه اﺳـﺖ .آﻗـﺎی اس،
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻦ ﺷﺎﻧﺰده ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﻧﺮﺳـﯿﺪه
ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺧـﺎﻧﻮادۀ ﭘـﺪری ﺧـﻮد را ﻧﯿـﺰ
ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﺘﻨﻬﺎﺋﯽ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨـﺪ.
زﻧــﺪﮔﯽ او از آﻧﺰﻣــﺎن ﺑﺒﻌــﺪ ﻫــﻢ ُﭘــﺮ از
ﺑﺤـــﺮان و ﺧﺸـــﻮﻧﺖ ﺑـــﻮده اﺳـــﺖ.
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ
ﺑﺴــــــﺘﺮی ﺷــــــﺪن آﻗــــــﺎی اس ،در
ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﺧﻮدﻣﺎن .در
اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﻪ آن ﺟﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺧﻮد ﻟﻘﺐ ﭼـﭗ رادﯾﮑـﺎل را ﻣﯿﺪﻫـﺪ،
از اﺳــــﺎس ﺑﻮﺳــــﯿﻠﮥ اﻧﺪﯾﺸــــﻪ ﻫــــﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـــﺘﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـــﺘﯽ ﺟﻬـــﺖ
ﺟﻨﺎﯾﺘﻬــﺎی ﺧــﻮﯾﺶ ﻋﻠﯿــﻪ "دﺷــﻤﻨﺎن
ﻃﺒﻘــــﺎﺗﯽ" ﺗﻬــــﯿﺞ ﻣﯿﺸــــﻮد .ﻧــــﻪ آن
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﯿﮑــﻪ ﺑــﺎ ﺑــﻪ ﻗﺘــﻞ رﺳــﺎﻧﺪن
ﺧﺎرﺟﯿــﺎن و ﺿــﻌﯿﻔﺎن و ﻋﻠــﯿﻼن ﻧــﺎم
راﺳﺖ رادﯾﮑﺎل را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿــﺎن ﺧــﻮﯾﺶ را "دﺷــﻤﻦ آراﯾــﺶ
ﻧــﮋادی" ﻣﯿﻨﺎﻣــﺪ ،ﺑﻮﺳــﯿﻠﮥ اﯾــﺪه ﻫــﺎی
راﺳﯿﺴــﻢ و ﻓﺎﺷﯿﺴــﻢ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴــﻢ،
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ .و از ﻫـﺮ دو اﯾـﻦ
دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ،آن ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
در ﻣــﯿﻬﻦ ﻣــﺎ اﯾــﺮان ﻃــﯽ ﺳــﯽ ﺳــﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را "ﻣﺴـﻠﻤﺎن اﻧﻘﻼﺑـﯽ"،
"روﺣﺎﻧﯽ" " ،ﭘﯿـﺮو وﻟـﯽ ﻓﻘﯿـﻪ" و ....
ﻣﯿﻨﺎﻣﻨــﺪ ،از اﺳــﻼم ﮐــﻪ ﺑﻘــﻮل ﭘﯿــﺎم
آورش "دﯾـــــﻦ ﻣﺤﺒـــــﺖ و ﻋﺸـــــﻖ و
دوﺳــﺘﯽ" اﺳــﺖ ﺑــﻪ ﻫﯿﺠــﺎن آﻣــﺪه و
ﻣﺮﺗﮑــﺐ اﯾــﻦ ﻫﻤــﻪ ﺟﻨﺎﯾــﺎت ﻣﺨــﻮف
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
اﯾــﻦ ﻫــﺮ ﺳــﻪ دﺳــﺘﻪ در ﺣﻘﯿﻘــﺖ ﻧــﻪ
دﺷــﻤﻦ "ﻧﮋادﻫــﺎی ﭘﺴــﺖ" اﻧــﺪ ،ﻧــﻪ
دﺷــﻤﻦ "ﻃﺒﻘـــﺎت ﺑــﻮرژوازی" و ﻧـــﻪ
دﺷﻤﻦ "دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ اﺳﻼم"ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻠﮑــﻪ اﯾﻨﻬــﺎ ﻫﻤﮕــﯽ ،دﺷــﻤﻦ اﻧﺴــﺎن و
ﺣﻘــﻮق ذاﺗــﯽ او ﻫﺴــﺘﻨﺪ .آﻧﻬــﺎ ﻧﻔــﺮت
ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻠﯿـﻪ اﻧﺴـﺎن و ﺣﻘـﻮق
ﺣﻘـــﮥ او را ﺑـــﻪ "ﻧﮋادﻫـــﺎی ﭘﺴـــﺖ"،
"ﻃﺒﻘﮥ ﺑـﻮرژوازی" و "دﺷـﻤﻨﺎن دﯾـﻦ
اﺳـــﻼم" ﻣﺤـــﺪود ﮐـــﺮده اﻧـــﺪ .اﯾـــﻦ
ﺟﺎﻧﯿﺎن ،ﺟﻨﺎﯾـﺎت ﺧـﻮﯾﺶ را ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ
اﯾﻦ "دﺷﻤﻨﺎن" ﻣﺤﺪود ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺗـﺎ از

ﻞ ﺟﺎﻣﻌــﮥ اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﻃــﺮد و راﻧــﺪه
ﮐــ ّ
ﻧﺸـﻮﻧﺪ .ﻋــﻼوه ﺑـﺮ آن ﺑــﺎ آن ﺣــﺮص و
وﻟﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻫﻤﻨﻮﻋـﺎن
ﺧﻮﯾﺶ دارﻧﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺧـﻮد را
دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺘﺼﻮر آورﻧﺪ .اﯾـﻦ ﺟﺎﻧﯿـﺎن در
درون ﺧــﻮﯾﺶ از ﮔﺮوﻫﻬــﺎی اﻧﺴــﺎﻧﯽ
ﻣــﻮرد ﺗﻨﻔــﺮ ﺧــﻮﯾﺶ ﺳﭙﺎﺳــﮕﺰار ﻧﯿــﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺂﻧﻬﺎ ﯾﺎری ﻣﯿﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺟﺮﮔﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎدی
و ﻣﻌﻤــﻮﻟﯽ ﺟــﺎ زﻧﻨــﺪ .وﻟــﯽ آﻧﭽــﻪ را
ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨـــﺪ ،اﯾﻨﺴـــﺘﮑﻪ آﻧﻬـــﺎ در ﺗﻨﻔـــﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎن و ﺣﻘـﻮق او،
ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺧـﻮد را ﻣﯿﺨﻮرﻧـﺪ و از ﺟﻨﺒـﻪ
رواﻧﯽ ذﻟﯿﻞ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
در ﻣﻮرد دﺷﻤﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺴﺎن و ﺣﻘـﻮق
ذاﺗــﯽ او دو ﻣﺜــﺎل ﺑﯿــﺎورم :ﮔــﻮدرون
اﻧﺴﻠﯿﻦ  Ensslinزﻧـﯽ آﻟﻤـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در
ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ و ﻋﻀﻮ ﮔـﺮوه
"ﺑﺎدر ﻣـﺎﯾﻨﻬﻮف" ﭘـﺲ از دﺳـﺘﮕﯿﺮی،
در زﻧــﺪان در دﻫــﮥ ﻫﻔﺘــﺎد ﺑــﻪ زﻧــﺪﮔﯽ
ﺧــﻮد ﭘﺎﯾــﺎن داد ،ﯾﮑﺒــﺎر ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺑــﻮد:
"ﺗﻮ)در اﺛﺮ ﺷﺪت ﺗﻨﻔﺮ( ﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯽ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮان را".
رواﻧﭙﺰﺷـــﮓ اﻧﮕﻠﯿﺴـــﯽ ﻟﻮﻣﺒﺮوﺳـــﻮ
 Lombrosoﺑـﺎ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑـﺎران ﻋـﺎدی
)ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﺳﯿﺎﺳــﯽ( ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ ﻫــﺎی ﻣﺘﻌــﺪدی را
اﻧﺠﺎم داده و
در ﻧﻮﺷـــﺘﻪ ای ﺑﺴـــﺎل  ۱۸۹۴آﻧﻬـــﺎ را
ﺟﻤـــﻊ آوری و اﻧﺘﺸـــﺎر داده اﺳـــﺖ،
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴـــﺪ :ﺟﻨﺎﯾﺘﮑـــﺎری ﺑـــﺎو ﮔﻔـــﺖ:
"روزی آﻣــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﺮای ﻣــﻦ اﻧﺘﺨــﺎب
دﯾﮕﺮی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﺸـﯽ
و ﯾﺎ دﮔﺮﮐﺸﯽ )ﺟﻨﺎﯾﺖ(" ) .(۴وﻟﯽ ﻣـﺎ
ﻣﯿـــﺪاﻧﯿﻢ ﮐـــﻪ آدم ﺟﻨﺎﯾﺘﮑـــﺎر ،ﭼـــﻪ
ﺳﯿﺎﺳـــﯽ و ﺧـــﻮاه ﻏﯿـــﺮه ﺳﯿﺎﺳـــﯽ ،در
ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﻋﻠﯿــﻪ ﺣﯿــﺎت و زﻧــﺪﮔﯽ ﺧــﻮد
)ﺧﻮدﮐﺸــﯽ( و ﺟﺎﻣﻌــﻪ )دﮔــﺮ ﮐﺸــﯽ و
ﺟﻨﺎﯾــــﺖ(" ،ﺟﺎﻣﻌــــﻪ " را اﻧﺘﺨــــﺎب
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﻘﻮل ﺑﻨﯽ ﺻﺪر" :ﺗﺼـﻤﯿﻤﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎن
ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑــﻪ اﻧﺘﺨــﺎب ﺑــﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ".
اﻧﺴــﺎن ﺟﻨﺎﯾﺘﮑــﺎر ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑــﺪﺗﺮﯾﻦ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺮ
ﻓﯿﻠﺴــﻮف و رواﻧﺸــﻨﺎس آﻟﻤــﺎﻧﯽ ،آرﻧــﻮ
ﭘـــﻼک  " (۵) Arno Plackﻧﻔـــﺮت
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت ﺧﻮد و ﺗﻨﻔـﺮ
از ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ )ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن
ﺧــﻮﯾﺶ( دو روی ﯾــﮏ ﺳــﮑﻪ اﻧــﺪ .در
اﺻﻞ ﺳﮑﮥ ﺗﻨﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐ ّ
ﻞ ﺣﯿﺎت".
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬﻫﺎ:
) (۱ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب" ،ﺧﯿﺎﻧـﺖ ﺑـﻪ
اﻣﯿــﺪ" ،ﺑﻘﻠــﻢ اﺑﻮاﻟﺤﺴــﻦ ﺑﻨــﯽ ﺻــﺪر،
ﺻــﻔﺤﮥ  ۳۴۸ﺗــﺎ  ۳۸۲ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان
"وﻻﯾــﺖ ﺑــﺎ ﺟﻤﻬــﻮر ﻣــﺮدم اﺳــﺖ ،ﯾــﺎ
راﺑﻄﮥ ﻓﻘﯿﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ" ﭼـﺎپ ﺷـﻬﺮﯾﻮر
۱۳۶۱
) (۲ﻧﻈﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر در ﻣﻮرد
"اﺳــﻼﻣﯽ" ﮐــﻪ در ﭘﻨــﺪار و ﮐــﺮدار و
ﮔﻔﺘﺎر ،و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﻣﻼﺗﺎرﯾـﺎ
ﺑﯿــﺎن و ﻋﻤــﻞ ﻣﯿﺸــﻮد .ﺑﻨــﯽ ﺻــﺪر در
اواﺋﻞ دﻫﮥ ﺷﺼﺖ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺗﺤـﺖ
ﻋﻨــﻮان "ﻓﻠﺴــﻔﮥ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣُــﺮدن" در
ﻧﺸﺮﯾﻪ "اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ در ﻫﺠـﺮت"
ﻧﻮﺷﺖ.
) ( ۳ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣـﺎم ج  ،۹ﺻـﺺ -۲۸۱
. ۲۸۴
)(۴
Cesare
Lombroso,
Rodolfo
Laschi,
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und Druckerei, 1894
(5) Arno Plack: Hitlers langer
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وﺿـــﻌﯿﺖ ﺻـــﺎدرات ﮔـــﺎز

اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و

ﺳﻠﻄﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺮ آن

ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
در واﻗﻊ ﺣﺮاج ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﺑـﻮد! ﻣﻠـﺰم
ﺷﺪن
اﯾﺮان در ﻗﺮار داد ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
 ۷٫۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز از ﻣﺨـﺰن
ﮔﺎزی ﭘـﺎرس ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎر ﺳـﺎل
آﯾﻨــﺪه ﺑــﻪ ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن و اﻣــﺮ ﻧﯿــﺎز ﻣﺒــﺮم
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻـﺎدرات ﮔـﺎز از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾـﻦ
ﺧـــﻂ ﻟﻮﻟـــﻪ ﺑﻌﻠـــﺖ ﻣﻮاﺟـــﻪ ﺑـــﻮدن
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﭘﺎرس ﺟﻨـﻮﺑﯽ و
ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔـﺎز ﻣـﺎﯾﻊ و
اﻃﻼع ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن از ﺗﻨﮕﻨﺎﻫـﺎی اﯾـﺮان
در زﻣﯿﻨـــﻪ ﺗـــﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒـــﺎرات و ﻧﺒـــﻮد
ﺗﮑﻨــﻮﻟﮋی ﺻــﺎدرات ﮔــﺎز ﻣــﺎﯾﻊ اﯾــﺮان
واﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد
اﯾــﺮان ،دﺳــﺖ ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن را ﺑــﺮ روی
ﭼﺎﻧــﻪ زﻧــﯽ و ﺧﺮﯾــﺪ زﯾــﺮ ﻗﯿﻤــﺖ ﮔــﺎز
اﯾﺮان آﻧﻬـﻢ ﺑـﺮای ﻣـﺪت ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑـﺎز
ﻧﮕـــﻪ ﻣﯿـــﺪارد و ﺳـــﺮﭘﯿﭽﯽ اﯾـــﺮان از
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺎز آﻧـﺮا ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﺎ ﭘﺮداﺧـﺖ
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻧﺎﮔﻔﺘــﻪ ﻧﻤﺎﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺧﻮاﻧﻨــﺪﮔﺎن ﺑﯿــﺎد
دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻧﮋاد ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ﻣﻌـﺎون
ﺳــﺎﺑﻖ وزارت ﻧﻔــﺖ در ۲۶ﻣﺮدادﻣــﺎه
۱۳۸۶ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد " :اﯾـﺮان ﺑـﯿﺶ از ۳۰
درﺻــﺪ ﺑــﻪ ﻫﻨــﺪ و ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن ﺗﺨﻔﯿــﻒ
داده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺣﺠـﻢ ﺻـﺎدرات ﺑـﻪ
ﻫﻨــﺪ و ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن روزاﻧــﻪ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿــﻮن
ﻣﺘــﺮ ﻣﮑﻌــﺐ ﺑﺎﺷــﺪ ،از ﺟﯿــﺐ ﻣــﺮدم
اﯾـــﺮان روزاﻧـــﻪ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿـــﻮن دﻻر ﺑـــﻪ
ﻫﻨﺪیﻫﺎ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ داده
ﻣﯽﺷـــﻮد و اﮔـــﺮ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿـــﻮن ﻣﺘـــﺮ
ﻣﮑﻌـــﺐ در روز ﺻـــﺎدر ﮐﻨـــﺪ ،ﻣﯿـــﺰان
ﺗﺨﻔﯿﻒ روزاﻧـﻪ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  ۵۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن
دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و در دوره  ۲۵ﺳـﺎﻟﻪ
ﻗــــﺮارداد ﺑــــﺮای ﺣﺎﻟــــﺖ اول ۲۲۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ دوم ۴۹۵
ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻر ﺗﺨﻔﯿــﻒ داده ﻣﯽﺷــﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وی ﺧﺮدادﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿـﺰ،
ﻗـــــﺮارداد ﺧـــــﻂ ﻟﻮﻟـــــﻪ ﺻـــــﻠﺢ را
»ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳـــﯿﻮن« )دادن اﻣﺘﯿـــﺎزات
وﯾﮋه( ﺧﻮاﻧﺪ و از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠـﺲ
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛـﻪ ﮔﺮوﻫـﯽ
از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺮارداد ﻣﺬﻛﻮر
را ﻣـــﻮرد ﺗﺎﯾﯿـــﺪ ﻗـــﺮار ﻧﺪادهاﻧـــﺪ ،از
اﺟﺮاﯾـــــﯽ ﺷـــــﺪن آن ﺟﻠـــــﻮﮔﯿﺮی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!».
ﺑﻨـــﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﻨـــﻮن ﮐـــﻪ ﺗﺤﺮﯾﻤﻬـــﺎ و
ﻣﺠﺎزاﺗﻬــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی ﻋﻤﻠــﯽ ﺷــﺪه
اﺳــﺖ ﺗﻨﮕﻨــﺎﯾﯽ را ﮐــﻪ ﻧﻈــﺎم وﻻﯾــﺖ
ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮای اﯾـﺮان اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮده اﺳـﺖ
روز ﺑﺮوز ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻧﻔﺲ اﯾﺮان را ﺗﻨـﮓ
ﺗـــﺮ ﻣﯿﮑﻨـــﺪ و ﻫﻤـــﺎﻧﻄﻮر ﮐـــﻪ اﻧﺘﻈـــﺎر
ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺑﺎز اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﺮ ﺑﺤـﺮان را ﺑـﺎ
ﺧﯿﺎﻧﺘﻬـــﺎی آﺷـــﮑﺎر اداﻣـــﻪ ﻣﯿﺪﻫـــﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ۲۶ﺗﯿﺮ  ،۸۹ﺳﺤﺎم ﻧﯿﻮز ﺧﺒـﺮ
داده اﺳــﺖ :ﭼﺎﯾﻨــﺎ ﭘﺴـﺖ زﯾــﺮ ﻋﻨــﻮان
”اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ اﯾـﺮان“ ﻣـﯽ ﻧﻮﯾﺴـﺪ
اﯾﺮان ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﻧﻔــﺖ ﺧــﻮد ﺟﻠــﺐ ﮐﻨــﺪ ،ﻣﺠﺒــﻮر ﺑــﻪ
دادن ﺗﺨﻔﯿــﻒ ﻫــﺎﺋﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﻧﺸــﺎن از ﺷــﺮوع ﺗﺎﺛﯿﺮﮔــﺬاری ﺗﺤــﺮﯾﻢ
ﻫﺎﺋﯽ دارد ﮐﻪ اﺧﯿـﺮا ﺗﻮﺳـﻂ آﻣﺮﯾﮑـﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ وﺿﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑـﯽ ﮐﻔﺎﯾـﺖ در راس
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻧﻈﻠﻤـﯽ ﻣـﺎﻟﯽ
را ﺑـــﻪ ﺟـــﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼـــﯿﻦ ﻣﺴـــﺘﻘﻞ و
آزاده اﯾﺮان ﺑـﺮاﯾﻦ دو ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﺴـﻠﻂ
ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
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ﻛﺸ ـﺘﺎر ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن  1367و راز
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮔﺮاﺋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن
ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﻣﻨﻄﻘــﯽ آن ﺧــﻮد ﺳﺎﻧﺴــﻮری ﻫــﺎ،
ﻣﺼـــﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸـــﯽ ﻫـــﺎ و ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬـــﺎ ﺑـــﺎ
ﻣﺴﺘﺒﺪﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻤـﯽ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮاﺳـﺖ
ﮐـــﻪ درﯾﻐـــﺎ و ﺻـــﺪ اﻓﺴـــﻮس ﮐﺸـــﺘﺎرﻫﺎی
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳـﺎل  ۱۳۶۷را ﺑﺮﭘـﺎ ﻣـﯽ
ﺳﺎزد .ﮐﺸﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈـﺮی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻧﻮری در ﻣﻮردش ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
دﯾﻨﻢ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ داد ﺳﮑﻮت ﮐـﻨﻢ .ﺷـﺮﻓﻢ
ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﻘﯿـﻪ ﮐـﻨﻢ .ﺷـﺐ ﻫـﺎ ﺧـﻮاﺑﻢ
ﻧﻤﯽ ﺑﺮد و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺎدران داﻏﺪﯾﺪه و زﻧـﺎن
ﺷــﻮﻫﺮ ﮐﺸــﺘﻪ و ﺑﭽــﻪ ﻫــﺎی ﺑــﯽ ﭘــﺪر در
ﮔﻮﺷــﻢ زﻧــﮓ ﻣــﯽ زد .ﯾــﮏ رﮐﻌــﺖ ﻧﻤــﺎز
درﺳــﺖ ﻧﻤــﯽ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻢ ﺑﺨــﻮاﻧﻢ ،ﺗﺼــﻮﯾﺮ
ﭘﯿﮑﺮﻫﺎی ﺳـﻮراخ ﺳـﻮراخ ﺷـﺪه از ﮔﻠﻮﻟـﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮم ﺑﻮد(۱) .
اﮐﻨـــﻮن ﺑﻌـــﺪ از  ۲۲ﺳـــﺎل اﻓﺸـــﺎﮔﺮﯾﻬﺎی
ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧــﺪﮔﺎن و ﺧــﺎﻧﻮاده ﻗﺮﺑﺎﻧﯿــﺎن
آن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،و ﺳﮑﻮت ﮐﺸﻮرﻫﺎی غربی

در م ورد کش تار تابس تان  ١٣۶٧گ زارش
حق وقی قاض ی جف ری رابرتس ون) (٢در
ششم مرداد  ١٣٨٩در ارتباط با آن کش تار
منتش ر م ی گ ردد .در اي ن گ زارش و
پ ژوھش حق وقی  ١۴۵ص فحه ای قاض ی
رابرتسون ب ا ذک ر ن ام و ب ا س ند و م درک،
مسئوالن وقت جمھ وری اس المی اي ران را
به جنايت عليه بش ريت و نس ل کش ی م تھم
کرده است و اين اتھام توسط س ازمان مل ل
مورد تائيد قرارگرفته است.
يک ی از مس ئولين و متھم ين آن دوران
آق ای ميرحس ين موس وی م ی باش د ک ه در
اي ن گ زارش از او بعن وان نخس ت وزي ر
وقت ن ام ب رده ميش ود .ھ واداران موس وی
بعل ت ذک ر ن ام موس وی در اي ن گ زارش،
ناخش نودی خ ود را از انتش ار اي ن تحقي ق
قض ائی توس ط بني اد برومن د اب راز م ی
دارند .دكتر الدن برومند ،مسئول اين بني اد
در توضيح اين بحث مى گويد» :ب ا انتش ار
اين گزارش به زبان انگليسى ،بحث ى مي ان
ايرانيان و طرفداران جنبش سبز ايجاد ش د
ك ه آي ا ص الح ب ود در اي ن ش رايط ش ما ب ه
دوران ى اش اره كني د ك ه آق اى موس وى
مس ئوليت سياس ى مھم ى داش ته اس ت و
ايشان را كه اكنون رھبرى جن بش س بز را
به عھده دارد از طرف ديگر مورد فشار و
اتھام ق رار دھ يم؟ .اي ن بح ث مھم ى ب ود و
مي ان كس انى ك ه آن را دنب ال م ى كردن د
بعض ى ھ ا م ى گفتن د حقيق ت باي د در ھ ر
صورت مطرح شود و بعضى ھا م ى گفتن د
اكن ون ص الح نيس ت و باي د تمرك ز نيروھ ا
روى نج ات دادن اف رادى باش د ك ه ھ م
اكنون در زندان ھا تحت شكنجه ھس تند ن ه
كس انى ك ه  ٢٠س ال پ يش كش ته ش دند«.
)( ٣
اگ ر ب ا دق ت ب ه کلم ات "اکن ون" و
"ص الح" و " نيس ت" در جمل ه ف وق
توجه کنيم مشاھد خواھيم کرد که برخی از
سياس يون ھميش ه ب ا بي ان »اکن ون ص الح
نيست« به روش مصلحت ورزی روی می
آورند که عبارت است از تعيين روش خود
از واقع ه ای ت ا واقع ه ديگ ر ،تطبي ق دادن
خ ود ب ا ش رايط سياس ی روز در ض من
الپوش انی حقيق ت و فرام وش ک ردن من افع
و حق وق اساس ی م ردم و ف دا ک ردن اي ن
من افع و حق وق در مقاب ل من افع آت ی و
احتم الی ش رکت در ق درت .مص لحت يعن ی
منفع ت ،و از ماھي ت منفع ت ھ م آش کارا
چن ين ب ر م ی آي د ک ه مص لحت م ی توان د
ش کل ھ ای گون اگونی بخ ود بگي رد.
مص لحت گراي ان ،سياس يونی ابھ ام گ و
ھستند که ضمن ناروشنی در گفتار از بيان
حقيق ت ف رار م ی کنن د ،چ ون مطمئن ا ً ب ه
دنب ال منفعت ی م ی باش ند وگرن ه مص لحت
گرائ ی رفت اری توجي ه ناپ ذير ،فرص ت
طلبانه و غير عقالئی است .کسانی ک ه در
پی کسب قدرت و يا معامله با ق درت ان د ب ا
سخنان عامه پسندانه ای مثل "اگر مجبور
ش دم ناگفت ه ھ ايم را م ی گ ويم" از حقيق ت
گوئی گريزانن د چ ون کتم ان ح ق و حقيق ت
ب رای آن ان وس يله ای جھ ت دس تيابی ب ه
ق درت سياس ی گردي ده اس ت .پ س
قدرتمداران جھت حفظ قدرت خود و س لطه
بر جامعه مصلحت س نجی را تاکتي ک خ ود
می سازند ت ا ب ه اس تراتژی خ ود ک ه ھمان ا
حاکميت کردن بر مردم است نائل شوند.
جانشينی مص لحت بج ای حقيق ت و آن را از
حقيق ت برت ر دانس تن ام ر ت ازه ای نيس ت.
فالسفه سياسی از ابتدا که فلس فه ق درت و
کس ب ق درت سياس ی را در دس تور ک ار
فيلس وف فيلس وفان و ق انون گ زار اعل م و
ش ھرياران و نخبگ ان ق رار دادن د ب ه
تئوريزه کردن مص لحت انديش ی پرداختن د.
ماکي اول نمون ه ب ارز اي ن فيلس وفان م ی
باشد .او که رسم بازی کردن با سياست را

با ھدف کسب قدرت به شھرياران آم وزش
می داد ،معتق د ب ود ک ه باي د مص لحت ج ای
خ ود را ب ه حقيق ت بدھ د و مص لحت ھ ا
نقش اول را در سياست باز کنند .متاسفانه
چن ين نظ ری فک راً وعم الً ب ر غال ب
سياس يون نخب ه گ رای جھ ان و ب ر بخ ش
وسيعی از سياسيون ايرانی مستولی گشته
است.
حال از سياسيون مصلحت گ رای وطن ی و
از کس انی ک ه مخ الف انتش ار پ ژوھش
قضائی جفری رابرتسون بوده ان د پرس يده
ميش ود ،ش ما ک ه خ ود را م دافع م ردم م ی
دانيد و حقوق بشر و آزادی را ش عار خ ود
س اخته اي د آي ا ب ه خ انواده قرباني ان اي ن
فاجعه مل ی ک ه ج زء ھم ين م ردم ان د ح ق
می دھيد که درباره چرائی و چگونگی قتل
و کشتار فرزندان و وابستگانشان در س ال
 ۶٧و محل دفن آنان اط الع داش ته باش ند؟
و در ث انی نق ش مس ئوليت شخص ی در
دوران ديکتاتوری و يا غير ديکت اتوری را
در براب ر حقيق ت و حق وق م ردم چگون ه
تعريف می کنيد؟ و آيا اساس ا ً روش نفکران
و سياسيون باي د دارای مس ئوليتی در قب ال
بيان حقيقت به مردم باشند يا نه؟؟
با وج ود تم ام آموخت ه ھ ا و شکس ت ھ ای
ي ک ق رن اخي ر مب ارزه ايراني ان ب ر علي ه
استبداد ،آيا سياسيون و تحصيل کرده ھای
ايرانی و حتی مردم کم ک م پ ی خواھن د ب رد
که مصلحت گرائ ی و ب ی مس ئوليتی نس بت
به بيان حق و حقوق ذاتی انسانھا يک ی از
عوام ل بازس ازی اس تبداد ب وده اس ت و از
اي ن پ س ھ م خواھ د ب ود و ب ا اي ن روش
جامع ه ب ه دمکراس ی نم ی رس د و نخواھ د
رس يد .اگ ر بن ا را ب ر درس تی اي ن گفت ه
بگذاريم  ،آنگ اه ھ ر ک س ک ه ق ادر اس ت و
قابليتش را دارد بايد به سھم خ ود پ رده از
سيمای مص لحت گرائ ی ب ردارد و س يرتش
را آش کار نماي د .زي را مص لحت ورزی
چي زی نيس ت ج ز س رباززدن از مس ئوليت
شخص ی و پرھي ز ک ردن از بي ان حقيق ت و
تجاوز به حقوق مردم.
مع روف اس ت ک ه "برتول ت
برش ت" ،Bertolt Brechtزم انی ک ه
نمايش نامه گاليل ه ن و گاليل ه ای را نوش ته
بود ،در مجموع نظر بر اغماض و بخشش
گاليل ه در انک ار حقيق ت در محکم ه کليس ا
را داشت .ليکن ،ھنگامی که نخستين بم ب
اتم ی ،ج ان ھ زاران انس ان ب ی گن اه در
ھيروش يما و ناک ازاکی را گرف ت ،او تم ام
نوشته خود را تغيير داد .محور باز نوش ته
ش ده م تن ،اي ن ب ار ح ول مس ئوليت ف ردی
انس ان و ش خص گاليل ه دور م ی خ ورد.
گاليل ه در براب ر حقيقت ی ک ه ب ر آن واق ف
بود ،بار يک مسئوليت اخالقی را بر دوش
م ی کش يد و او قب ل از ھ ر چي ز در براب ر
حقيق ت مس ئول ب ود .ھمانگون ه ک ه
دانش مندی ک ه ب رای کش تار انس انھا بم ب
م ی س ازد ،نم ی توان د خ ود را از پ ی
آمدھای شوم آن مبرا بداند.
برای روش ن ش دن م رز انتخ اب حقيق ت ي ا
مصلحت ،بايد به وج دان خ ود رج وع کن يم
و ب ار مس ئوليت اخالق ی ف رد ي ا بق ول
ھاناآرن ت مس ئوليت شخص ی ف رد را
پ ذيرفت " .زي را در ھ ر نظ ام ديکت اتوری،
چ ه رس د ب ه ديکت اتوری توت اليتر ،حت ی
تعداد نس بتا ً ان دک تص ميم گي ران ک ه ھن وز
می توان در دولت ھ ای معم ول از آنھ ا ب ه
ن ام ي اد ک رد ب ه ي ک تقلي ل يافت ه اس ت ،در
ح الی ک ه تم امی نھادھ ا و ھيئ ت ھ ا ک ه
عام ل کنت رل ي ا تص ويب کنن ده تص ميمات
اجرائی اند منحل شده اند .در ھ ر ح ال ،در
راي ش س وم تنھ ا ي ک نف ر ب ود ک ه تص ميم
م ی گرف ت و م ی توانس ت بگي رد و از اي ن
رو از لح اظ سياس ی مس ئوليت کام ل ب ر
عھده او بود .اين ف رد ھيتل ر ب ود ک ه بن ابر
آنچه گفته شده و نه بر اثر جنون آنی خود
بزرگ بينی ،بلکه ب ه درس تی خ ود را تنھ ا
مردی در تمامی آلمان خواند ک ه ج ايگزين
ناپ ذير اس ت .ھم ه آن ديگران ی ک ه دس تی
در امور دولتی داشتند ،از باال تا پائين ،در
واقع مھره بودند ،چه می دانستند چه نم ی
دانستند .آي ا اي ن ب ه اي ن معناس ت ک ه ھ يچ
کس را نمی توان داری مس ئوليت شخص ی
دانست؟ ").(۴
آنانی که گفته اند اکنون صالح نبوده اس ت
که اي ن گ زارش قض ائی منتش ر ش ود يقين ا ً
مسئوليت شخصی افراد را نفی م ی کنن د و
متعاقبا ً به حق وق م ردم تج اوز م ی نماين د.
دس ت ي ابی ب ه اطالع ات و مطل ع ش دن از
حقيق ت ام ور مملکت ی و دانس تن ج زء
حق وق م ردم بش مارمی آي د .اط الع ي افتن
حق ھر ايرانی است و اگر اين حق از آنان
سلب شود ،بدين معناست ک ه ديگ ر حق وق
انسانی آنان ھ م س لب ش ده اس ت و ب ا اي ن
عم ل خ ود م ردم را از ح ق زن دگی مح روم
کرده ايم .مگر اطالع ات آق ای موس وی در
ب اره م ثال عل ل ادام ه جن گ و کش تار س ال
 ۶٧اطالعات شخصی ھس تند ک ه ھ ر وق ت
ص الح دانس تند ب ه س مع عم وم برس اند ي ا

نرساند؟ .اگر مردم مالک اين خ اک ھس تند
پس آنان حق دارند به حقيقت دست بيآبن د.
مردم بايد بدانند چرا سفارت آمريکا اشغال
شد ،چرا جنگ اي ران و ع راق ھش ت س ال
بطول انجاميد ،چرا در س الھای  ۶٠ت ا ۶٧
اي ن ھم ه جناي ت و کش تار در زن دانھا
ص ورت گرفت ه اس ت ،کش تار  ۶٧چگون ه
صورت گرفته اس ت و چ را خمين ی دس تور
چن ين قت ل و کش تاری را داد؟ ح ق م ردم
است که بدانند به چ ه جرم ی زن دانيانی ک ه
دوران زن دان خ ود را س پری م ی کردن د و
برخی از آنان م ی بايس ت ب زودی آزاد م ی
ش دند محک وم ب ه اع دام ش دند؟ و ب ار
مسئوليت ت ک ت ک مس ئولين ام ر ھمچ ون
خمين ی ،خامن ه ای ،رفس نجانی ،موس وی
اردبيل ی ،موس وی خ وئينی ھ ا ،ني ری ھ ا،
پورمحم دی ھ ا ،عب اس عب دی ھ ا،
ميرحس ين موس وی و ديگ ران چ ه ب وده
است؟ ياران موسوی و کروبی بايد به اي ن
پرس ش پاس خ دھن د ک ه آي ا ب ه ايراني ان و
بازماندگان کش ته ش دگان ح ق م ی دھن د از
حقيقت امر ش ناخت پي دا کنن د ي ا خي ر؟ آي ا
مردم حق دارند از ھمراھان خمين ی ک ه در
جنايات مختلف با او ھمراه و شريک ب وده
ان د و ام روز از ق درت ب ه بي رون پرت اب
شده اند بپرسند مسئوليت شخصی ش ما در
دھه وحشت و ترور خمينی چه ب وده اس ت
يا خير؟
گوئی امروز پس از گذشت  ٢٢س ال از آن
فاجعه مل ی ،ھن وز باي د س کوت ک رد و ل ب
به سخن نگشود تا به عبای عص ا بدس تان
خمينی لطم ه ای وارد نش ود .وھن وز نباي د
از چرائ ی آن جناي ت ب زرگ ب رای ايراني ان
و جھاني ان پ رده ب رداری ش ود .باي د ابع اد
ھيوالئی اين فاجع ه ن ه فق ط ب رای ايراني ان
بلک ه ب رای جھاني ان آش کار گ ردد ت ا آن ان
بدانن د ب ا ي ک فت وای م ذھبی بش يوه ق رون
وسطائی تفتيش عقايد ،چ ه جناي ت ش نيعی
را خمينی و يارانش در ايران مرتکب ش ده
اند.
جفری رابرتسون در گ زارش حق وقی خ ود
از تمامی سران نظام واليت مطلقه فقيه در
آن دوران از جمل ه آق ای ميرحس ين
موس وی بعن وان ش ريک ج رم خمين ی در
کش تار زن دانيان سياس ی در س ال  ۶٧ن ام
م ی ب رد .آق ای مھن دس موس وی بع د از
انتش ار اي ن گ زارش غي ر مس تقيم ب ه آن
واک نش نش ان داد .او در آس تانه روز
خبرنگ ار ،ب ا جمع ی از م ديران مس ئول،
خبرنگ اران و خ انواده ھ ای روزنام ه
نگ اران دربن د ،دي دار و گف ت و گ و ک رد.
ميرحس ين موس وی ب ه س ئواالت بس ياری
که درباره سال  ۶٧وجود دارد اش اره ک رد
و گف ت :مس ئله س ال  ۶٧را باي د در منظ ر
تاريخی خود بررسی کرد و بعد ھ م دي د آي ا
دولت در اين زمين ه اطالع ی داش ته اس ت؟
نقشی داشته است؟ آيا اصال امک انی ب رای
دخالت داشته است؟ آيا در احکام و اس ناد،
ن امی از دول ت وج ود داش ته اس ت؟ دول ت
ک ه نقش ی در اي ن مس ئله نداش ته اس ت.
خيلی از کسان ديگر ھم اطالع نداشته ان د.
اما ب رای مط رح ک ردن اي ن مس ائل ب ا ذک ر
جزئي ات ،م ن ھ م مح ذوراتی دارم ).(۵
فرض ا ً ک ه آق ای مي ر حس ين موس وی
ص ادقانه م ی گوي د ک ه او از ھم ه چي ز و
ھمه امور دولتی آن دوران بی اطالع ب وده
است و نقشی در ھ يچ ام ری نداش ته اس ت
و س مبوليک وار مق ام نخس ت وزي ری را
بعھ ده گرفت ه اس ت .ب ر مبن ای اي ن س خن
ايش ان در آن دوران آگاھان ه ي ا ناآگاھان ه
رل مخف ی ک ردن نخس ت وزي ر واقع ی را
ب ازی م ی ک رده اس ت ت ا واقعي ت ھ ا ب رای
م ردم آش کار و عي ان نش وند .بن ا ب راين
نق ش مس ئوليت شخص ی ايش ان در آن
دوران چيس ت؟ و ب ار مس ئوليت شخص ی
ايش ان در مقاب ل حق وق م ردم چ ه م ی
باش د؟ .آي ا مس ئوليت ف ردی ايش ان چي زی
جز استکام بخش يدن ب ه حاکمي ت مس تبدين
و چپاول گ ران و جنايتک اران م ی توانس ته
باش د؟ ق در مس لم خي ر .آق ای مھن دس
ميرحس ين موس وی حت ی اگ ر حک م
س مبوليک نخس ت وزي ری را داش ته اس ت
از نظ ر حق وقی چي زی از مس ئوليتش ک م
نمی ش ود چ ون مص لحت در رش ته حق وق
ھ م ج ائی ن دارد .آنچ ه در گفتم ان اغل ب
اص الح طلب ان ھرگ ز عن وان نم ی ش ود،
پذيرش بار مسئوليت و ش رمگين ب ودن از
کردار نا انسانی خود اس ت .آق ای موس وی
و ديگران ممکن است ادع ا کنن د ک ه نق ش
مس تقيمی در اعم ال خش ونت و کش تار
نداش ته ان د .اي ن توجي ه ق انع کنن ده ای در
ع دم مس ئوليت ش ان در قت ل ع ام م ردم
اي ران توس ط خمين ی و ب ويژه کش تار
تابستان  ١٣۶٧نيست .مگ ر ھوي دا روزی
رفته بود زندان اوي ن و در اع دام مخ الفين
شرکت داشته ب ود ک ه توس ط ام ام راحلت ان
اعدام ش د؟ .ھوي دا ھ م واقع ا ً در دوره ش اه
چن دان ک اره ای نب ود .ت ازه در دوران
نخس ت وزي ری ھوي دا در ط ی ھف ده روز

 ٣٠٠٠نفر از دگر انديشان ب ا ي ک تفت يش
عقايد قرون وسطی به قت ل نرس يده بودن د.
طب ق پ ژوھش حق وقی جف ری رابرتس ون،
خمينی روز ھشتم مرداد  ١٣۶٧در فتوائی
حکم قتل ھمه مجاھدين را که در زندان ب ه
سر می بردند صادر کرده است .در ص فحه
 ٧اين پژوھش م ی خ وانيم " اي ن فت وا ب ه
س رعت توس ط » کميت ه ھ ای م رگ« س ه
نفره که زندانی را ،پس از اح راز ھوي ت و
وف اداری اش ب ه س ازمان مجاھ دين خل ق،
روان ه قتلگ اه م ی کردن د ،ب ه مرحل ه اج را
رسيد .تا اواخر مرداد ب يش از  ٣٠٠٠نف ر
زندانی اعدام شده بودند .پس از يک وقف ه
ده روزه ،از شش م ش ھريور م وج اع دام
ديگری آغ از ش د .اي ن اع دام ھ ا ھم راه ب ا
محاکمه چپ ھ ائی ب ود ک ه م تھم ب ه ارت داد
شده بودند .با اي ن حس اب اگ ر روز ش روع
اع دام ھ ا را نھ م م رداد محس وب کن يم ده
روز قب ل از شش م ش ھريور ميش ود ٢۶
م رداد ،يعن ی در ع رض ھف ده روز روزی
ب يش از  ١٧۴نف ر در زن دانھای اي ران در
دوران نخس ت وزي ری آق ای ميرحس ين
موسوی اعدام ش ده ان د .آي ا جرم ی از اي ن
ب االتر نص يب کس ی م ی توان د گ ردد ک ه
نخست وزير يک امام خ ون آش ام ش ود؟ .آ
ق ای ميرحس ين موس وی حتم ا ً ف ردا در
کميسيون حقيقت ياب خواھيد گف ت سيس تم
فاس د ب وده اس ت و م ن ک اره ای نب وده ام
زيرا موقعيت است که رفتار آدمھا را شکل
می دھد .اتفاقا ً ھويدا ھم ھمين حرف را در
زن دان زده ب ود .ام ا ب ه ش ما خواھن د گف ت
انسان واالتر از سيستم اس ت و کس ی ش ما
را مجبور نکرده بود از جنايت کاری چ ون
خمينی پيروی کنيد ھمانطوريکه امير کبير
از ناص رالدين ش اه پي روی نک رد ،محم د
مص دق از محمدرض ا ش اه پي روی نک رد و
بن ی ص در از خمين ی پي روی نک رد .اگ ر
آقای موسوی از کشتارھا سال  ۶٣ -۶٠و
ب ويژه قت ل و کش تار زن دانيان س ال ١٣۶٧
ب ی اط الع ب وده اس ت ،پ س چ را در پاي ان
جمل ه خ ود م ی گوي د » ام ا ب رای مط رح
کردن اين مس ائل ب ا ذک ر جزئي ات ،م ن ھ م
محذوراتی دارم« .بنابراين ايشان م ی دان د
و بسيار می داند زيرا کسی ک ه از جزئي ات
خب ر دارد بس يار م ی دان د ول ی مح ذوراتی
دارد .باز ھم حرف او را قبول م ی کن يم و
می گوئيم ايشان واقع ا ً از فرم ان خمين ی و
قتل ھائی که در زندانھا صورت م ی گرفت ه
است بی اط الع ب وده اس ت .آق ای موس وی
آي ا ش ما بعن وان نخس ت وزي ر اي ران از
اعتراض س ازمان مل ل ب ه کش تار زن دانيان
سياس ی ک ه در ش ھريور  ١٣۶٧ص ورت
گرف ت ھ م ب ی اط الع ب وده اي د؟ آي ا از
اعت راض منتظ ری ب ه کش تارھا ھ م ب ی
اط الع ب وده اي د؟ چ را آنموق ع ھم راه ب ا
منتظری لب به اعتراض نگشوديد تا ش ايد
ج ان ي ک انس ان را نج ات دھي د و آي ت ﷲ
منتظری دست تنھا در مقابل ق وم الظ المين
ق رار نم ی گرف ت .آي ا ش رف و وج دان
انسانی تان به شما اجازه داد س کوت کني د
که در دوران زمام داريتان اين ھمه انس ان
ک ه برخ ی ش ان حت ی دوران زن دانی ش ان
بس ر آم ده ب ود کش ته ش وند .آن ان اتب اع
کشور ايران بودند و وظيف ه ھ ر دولت ی در
سرتاسر دنيا از جمله دولت شما حفظ جان
اتب اع کش ور متب وع اش اس ت .مگ ر ج دت
امام علی نگفت حکومت برای احق اق ح ق
اس ت و گرن ه ب ی بھ اتر از آب بين ی ب ز
است؟ .مگ ر حس ين ب ن عل ی ک ه ش ما آن را
سرور آزادگ ان م ی نامي د ،نگف ت اگ ر دي ن
نداري د الاق ل آزاده باش يد؟ ممک ن اس ت
بگوئيد حاال آزاده ش ده ام .پ س آزاد باش يد
و لب بگشائيد و ب ه دام ان و آغ وش م ردم
پناه ببريد تا آنان صداقت شما را باور کنند
و با شما ب رای س اختن ايران ی س ر س بز و
آباد و آزاد و پر ط راوت ھم راه ش وند .ل ب
بگشائيد ک ه ھ يچ مص لحتی ب االتر از گف تن
حقيق ت نيس ت .مح ذورات دارم ديگ ر چ ه
ص يغه ای اس ت؟ .آنزم ان مح ذورات ح اال
ھم محذورات پس کی نه محذورات؟ ،آق ای
موس وی ت ا ب ه ک ی خودسانس وری ،ب ا
گذش ته باي د قط ع رابط ه کني د و اي ن عمل ی
نمی ش ود مگ ر تغيي ر کني د و اي ن تغيي ر را
ب دون ابھ ام نش ان دھي د ،واال گذش ته ت ان
ش ما را رھ ا نخواھ د ک رد .آق ای موس وی،
مردم امروز که شما به درستی از آزادی و
حق وق آن ان دم م ی زني د اميدوارن د ش ما
جای خ الی آق ای منتظ ری را پ ر کني د و در
باره کشتار تابستان  ١٣۶٧و ديگر حقايق
سخن بگوئيد .وانگھ ی مس ئوليت شخص ی
ش ما در قب ال حق وق م ردم چ ه م ی باش د
ب رای روش ن ش دن اھمي ت آن ي ک نمون ه
ت اريخی م ی آورم .در م اه م ه ١٩٧۴
ميالدی يعنی  ٣۶سال ب يش ويل ی بران ت ،
صدراعظم محب وب جمھ وری ف درال آلم ان
)آلمان غربی قبل از پيوس تن آلم ان ش رقی
و غربی بھم در  (١٣٨٩به دليل رس وايی
ماجرای جاسوس ی گونترگي وم ک ه در دفت ر
شخص یاش ک ار م ی ک رد ،اس تعفا داد.
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س ازمان ض د جاسوس ی آلم ان اس نادی
بدست آورد ک ه طب ق آن آق ای گ ونتر گي وم
 Günterجاس وس
Guillaume
اشتازی ) سازمان جاسوس ی آلم ان ش رقی
( است .آقای ويلی برانت پ س از اط الع از
اين مسئله با اينکه ھيچ مس ئوليتی در اي ن
ارتباط و در رابطه با مشاور خود نداشت،
بالفاصله در  ۶مه  ١٩٧۴بخاطر آنچه که
او » مس ئوليت در ب ی ت وجھی بک ار
حکوم ت و حق وق م ردم« نامي د از مق ام
صدر اعظمی آلمان برغم مخالف ت م ردم ب ا
کن اره گي ری او و پافش اری بس ياری از
دوس تان و ھمک اران او ب رای ادام ه
مسئوليت ،استعفا کرد.
در پ ژوھش حق وقی رابرتس ون در م ورد
نقش آقای مھن دس ميرحس ين موس وی در
ص فحه  ١۴م ی خ وانيم " :درب اره نق ش
مي ر حس ين موس وی ،نخس ت وزي ر وق ت،
تردي دھايی وج ود دارد .وی در توجي ه
ک ردن و دس ت ک م کاس تن اھمي ت کش تارھا
ب ه ديگ ر رھب ران رژي م پيوس ت .مص احبه
اش با تلويزي ون اط ريش ) (۶اي ن ش به را
القا می کرد ک ه درب اره اع دام ھ ا اطالع ات
فراوان ی دارد" .پ س آق ای موس وی
اطالع ات ش ما در م ورد کش تار س ال ۶٧
فراوانند و مسئوليت شما بسيار مھ م ب وده
اس ت و ام روز ھ م اي ن مس ئوليت ش امل
مرور زمان نمی شود .تا ديرتر نشده است
باي د حقيق ت گفت ه ش ود ت ا آن کش ف ش ود.
آق ای موس وی ج رم ش ما و ديگ ر اص الح
طلبانی که امروز از خامنه ای و مافياھ ای
ق درت فاص له گرفت ه اي د زم انی ک م ميش ود
ک ه ص ادقانه از گف تن حقيق ت ب رای م ردم
روی گردان ی نکني د .زي را يک ی از عوام ل
ناشناخته ماندن ابع اد فاجع ه اي ن اس ت ک ه
اص الح طلب انی چ ون خ اتمی ،کروب ی،
موس وی اردبيل ی ،موس وی خ وئينی ھ ا،
محتش می پ ور ،ميرحس ين موس وی و ....
که آنزم ان در مص در ق درت ب وده ان د و از
نزدي ک ب ا اي ن ھولوکاس ت ايران ی رابط ه
داش ته ان د ل ب ب ه س خن نگش وده ان د.
ايرانيان در باره کش تار س ال  ۶٧از زب ان
مرحوم آي ت ﷲ منتظ ری بس يار ش نيده ان د
ولی از زبان شما اصالح طلبان ھيچ؛ زي را
ش ما بعن وان "عقالني ت" و ي ا "ب ه حک م
محاس به عقالن ی من افع مل ی") (٧ھم واره
حقيقت را وس يله معامل ه پاياپ ای ب ا ق درت
ح اکم ک رده اي د .در ص ورتيکه اگ ر اص الح
طلبان ي ک دھ م ک ار او را انج ام م ی دادن د
متوج ه م ی ش دند ک ه از بس اط اس تبداد در
اي ران چي زی ب اقی نم ی مان د و م ردم راه
گ ذار ب ه حاکمي ت خ ود را زودت ر ط ی م ی
کردند .بدين سان مص لحت انديش ی س اخته
و پرداخته دوستداران قدرت است که برای
م ردم حق ی قائ ل نيس تند .يک ی از حق وق
اولي ه انس انھا ح ق دانس تن و آگ اه ش دن
است وقتيکه مص لحت گرائ ی ب ه مي ان آي د
حق مردم ضايع ميشود و آن ان در ناآگ اھی
بس ر خواھن د ب رد .چ ون بق ول آق ای بن ی
ص در مص لحت ض د ح ق اس ت ) .(٨پ س
حقيقت را بگ وئيم ک ه در گف تن آن زم ان و
مکان الزم نيست .بدين قرار از ھنگاميک ه
مصلحت ب ر پن دار و گفت ار و ک ردار انس ان
در بع د ھ ای سياس ی و اقتص ادی و
اجتم اعی و فرھنگ ی و رابط ه انس ان ب ا
انس ان و طبيع ت ح اکم ميش ود ،مطمئن ا ً
انسان تح ت حاکمي ت اس تبداد فراگي ر ق رار
م ی گي رد .ب ی ھ يچ ش ک و تردي دی باي د
گفت بي ان حقيق ت روش آن انی اس ت ک ه از
م ردم و حق وق ش ان دف اع م ی کنن د و
انديشه راھنمای آنان بي ان آزادی اس ت ن ه
بيان قدرت ،و مصلحت را قدرت می س نجد
زي را در ن زد ص احب ح ق مص لحت س نجی
معنی نمی دھد .اما قدرت و ق درت پرس تان
ب رای ض ايع ک ردن ح ق و حق وق انس انھا
لحظ ه ب ه لحظ ه ب ه مص لحت گرائ ی روی
م ی آورن د .جامع ه ای ک ه مص لحت و
مصلحت گرائی را بعنوان ش رايط و ص الح
نيست بپذيرد ،ب دين معناس ت ک ه از حق وق
خ ود چش م پوش ی ک رده اس ت و ب ه ني از
آنانی که می خواھند بر مردم ح اکم باش ند،
لبيک می گويد.
سرافراز و پيروز باشيد
Fa_rastgou@yahoo.com
-١
http://fair.facebook.com/note.php?note
_id=114445123994
–٢
http://www.iranrights.org/farsi
/attachments/doc_1116.pdf
-٣
http://204.93.154.203/news/hu
manrights/2204-1389-05-07-1217-51.html
 - ۴مس ئوليت شخص ی در دوران
ديکت اتوری ،ص فحه  ١۵ھاناآرن ت ،بني اد
برومند
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وﺿـــﻌﯿﺖ ﺻـــﺎدرات
ﮔـﺎز اﯾـﺮان از ﻃﺮﯾـﻖ
ﺧــﻂ ﻟﻮﻟــﻪ و ﺳــﻠﻄﻪ
ﺳﭙﺎه ﺑﺮ آن
در اﯾـــﻦ ﻧﻮﺷـــﺘﺎر ﻗﺼـــﺪ دارم وﺿـــﻌﯿﺖ
ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﯾﺮان را در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺤﺮﺑﻤﻬﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻢ.
اﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ از آن ﯾــﺎد آور ﻣﯿﺸــﻮم ﮐــﻪ در ﭘــﯽ
اﻧﺘﺸـــﺎر دو ﻣﻘﺎﻟـــﻪ ﻗﺒﻠـــﯽ در ﺑـــﺎره اﺛـــﺮات
ﺗﺤﺮﯾﻤﻬــﺎ ﺑــﺮ ﺻــﻨﻌﺖ ﻧﻔــﺖ و ﮔــﺎز ﮐﺸــﻮر،
اﯾﻤﯿﻠﻬــﺎی ﺑﺴــﯿﺎری را درﯾﺎﻓــﺖ ﮐــﺮدم ﮐــﻪ
ﺣــﺎوی ﻣﻄﺎﻟــﺐ و ﻧﯿــﺰ ﺳــﻮاﻻت ﺟــﺎﻟﺒﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ
دادم وﻟﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻـﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را در ذﯾﻞ ﻣﯿـﺎورم و ﺳـﻌﯽ ﻣـﯽ
ﮐــﻨﻢ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﺮﺧــﯽ ﺳــﻮاﻻت را در اﯾــﻦ
ﻧﻮﺷﺘﺎرﺑﺪﻫﻢ .
"ﺳـــﺮﮐﺎر ﺧـــﺎﻧﻢ وﻓـــﺎ  ....دوﻣﻘﺎﻟـــﻪ ﺷـــﻤﺎ
درﺑﺎره اﺛﺮات ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ ﺑﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ و
ﮔﺎز ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ
ﻣﻦ ﺑﺪﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪ .ﻣﻦ ﺑﻌﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣـﺪﯾﺮ
در ﺷــﺮﮐﺖ ﮔــﺎز ﺑﺎﯾﺴــﺘﯽ اذﻋــﺎن دارم ﮐــﻪ
اﻃﻼﻋــﺎت ﺟــﺎﻣﻌﯽ ﮐــﻪ ﺷــﻤﺎ در دو ﻣﻘﺎﻟــﻪ
ﺧﺼﻮﺻــﺎ در ﻣﻘﺎﻟــﻪ اﺧﯿﺮﺗــﺎن اراﺋــﻪ داده
ﺑﻮدﯾــﺪ در اﺧﺘﯿــﺎر ﻧﺪاﺷــﺘﻢ  .اﯾــﻦ اﻣــﺮ ﻧــﻪ
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋـﺪم ﻋﻼﻗـﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧـﺐ اﺳـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐـﺎری ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ
ﻣـــﺪﯾﺮ ﯾـــﮏ ﺑﺨـــﺶ ﺑـــﺰرگ اﻃﻼﻋـــﺎﺗﺶ
ﻣﺤــﺪود ﺑــﻪ ﺣــﻮزه ﮐــﺎری ﺧــﻮد ﻣﯿﺸــﻮد و
اﺷﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻧـﺪارد .واﻟﺒﺘـﻪ اﯾـﻦ
دﯾﺪ ﻣﺸﺮف ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ وزارت
ﻧﻔـــﺖ و در ﺣـــﻮزه ﺗﺼـــﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬـــﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﺎر اﻓﺮاد ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﻫﻤﭽـﻮن ﺷــﻤﺎ اﺳـﺖ ﮐــﻪ ﺣـﻮزه ﺗﺨﺼــﺺ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻣﻤـﺰوج ﮐـﺮده و ﻧﮕـﺎه
ﻣﺸﺮف ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﻧﺘﻘـﺎل دﻫﻨـﺪ .دو
ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺷــﻤﺎ در اﯾﻨﮑــﺎر ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻮﻓــﻖ ﺑــﻮده
اﺳﺖ و ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨـﻮز ﮐـﻪ
ﻫﻨﻮز اﺳـﺖ در دو ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز از
ﮐﯿﺴﻪ ﻣﯿﺨـﻮرﯾﻢ .اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در ﻣﻘﺎﻟـﻪ
اﺧﯿﺮﺗــﺎن در ﺑــﺎره ﺑﻮدﺟــﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت و
ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ و ﮔﺎزدادﯾـﺪ و از
آن ﺑــﯽ ﺧﺒــﺮ ﺑــﻮدم ﻣــﻦ را ﺷــﻮﮐﻪ ﮐــﺮد .
ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی
ﮔﺎزی و ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮرﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻢ از وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﺮﺳــﻨﻞ ﻧﻔــﺖ و ﮔــﺎز ﮐﺸــﻮر ﮐﻨﯿــﺪ وﻣﺴــﺎﻟﻪ
زﻣﺰﻣﻪ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺧﺮاج ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر
آﻣــﺪ ﻧﻔﺘــﯽ و ﻧﯿــﺰ وﺿــﻌﯿﺖ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﯽ و
ﺣﻘــﻮﻗﯽ آﻧﻬــﺎ ﻧﯿــﺰ اراﺋــﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿــﺪ و ﻧﯿــﺰ
ﺿﻌﻔﻬﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز ﮐﺸـﻮر را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ
ﮐﺎرﮐﻨـــﺎن ﻧﯿـــﺰ ﻧﮕـــﺎﻫﯽ اﺳـــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑـــﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
....اﮐﺒﺮ.ت.ص
)ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ آدرس اﯾﻤﯿﻞ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
ﻣﺤﻔـــﻮظ ﺑﻤﺎﻧـــﺪ و اﯾﻨﺠﺎﻧـــﺐ در ﺣـــﻮزه
...ﻣــﺪﯾﺮ ﻋــﺎﻣﻠﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ
ﺧﻮاﻫــﺎن اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﻫﺴــﺘﯿﺪ در ﺧــﺪﻣﺖ
ﻫﺴﺘﻢ (
دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎ رﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ
دو اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎل ﮐـﺮده اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺎوی ۳
ﺳﻮال ﺑﻮد -۱.ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﺧـﻂ ﻟﻮﻟـﻪ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﮋی ﻧﺪارد ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﯾﺪ ال ان
ﺟــﯽ ،ﺗﮑﻨــﻮﻟﮋی ﭘﯿﭽﯿــﺪه ای دارد؟  .آﯾــﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ روی آوری ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮔﺎز از
ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﺗﮑﻨـﻮﻟﮋی در دو
ﻧﻮع اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﺳﺖ ؟ در ﺿﻤﻦ
ﻫﻤﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ای را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺷـﺎره ﮐـﺮدی
ﻧﯿــﺰ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣــﺪﯾﺮان ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺎه ﻫــﺎ ﻫــﺪر
ﻣﯿﺮود .ﻣـﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎ در ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺎه ﺻـﻨﻌﺖ
ﮐﺎر ﮐﺮده ام و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﻋﻠـﯽ رﻏـﻢ
ﺗــﻮان ﻓﻨــﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﻣﺨــﺰن ﺗــﺎﮐﻨﻮن و
ﭘــﺲ از  ۱۰ﺳــﺎل ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣﺨــﺰن
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑـﻪ ﺑﻬﺎﻧـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﺑـﺎ
ﯾــﮏ ﺷــﺮﯾﮏ ﺧــﺎرﺟﯽ درﺟــﻪ ) ۳ﺷــﺮﮐﺖ
ﻫﺎل اﺗﺮﯾﺶ( اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘـﺮوژه ﻫـﺎی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ
از  ۱۰ﺷــﺮﮐﺖ داﺧﻠــﯽ ﮐﻮﭼــﮏ و ﺑــﺰرگ
ﻧﻈﯿـــﺮ ﺷـــﺒﯿﻪ ﺳـــﺎزان ،ﺷـــﺎره ژرف ،ﭘﺘـــﺮو
آﺳﻤﺎری ،ﺗﻬﺮان اﻧﺮژی ،ﻧﻔﺖ ﮐﺎو ،ﮐـﭙﺲ،
ﮐﯿﺶ و و و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺣﺘـﯽ

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﺧﯿﻠﯽ ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ
ﺗﺮ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
-۲دوﻟﺘﻬــﺎی ﻗﺒﻠــﯽ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺗــﺎ ﺑــﻪ ﺣــﺎل
دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
ﮐﺎرآﻣــﺪ ﭘــﺮورش ﻧــﺪاده اﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺣــﺎﻻ ﺑــﺎ
ﻗﺼﺪ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﺟﺪﯾــﺪ ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﮐﺎرﮐﺸــﺘﻪ و ﻣﺘﺨﺼــﺺ
ﻧﻔﺖ ﺑـﺎ ﺑﺴـﯿﺠﯽ ﻫـﺎ و ﮐﺎدرﻫـﺎی ﺳـﭙﺎه در
ﺳـــﻄﺢ ﻣـــﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻓﺎﺗﺤـــﻪ ﺷـــﺮﮐﺖ ﻧﻔـــﺖ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ؟
-۳ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺻﻠﺢ ﮐﯽ راه ﻣﯿﺎﻓﺘـﺪ و ﻋﻤـﻼ
از آن ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻬﺮه
ﺑﺮ داری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺻﻮﻻ ﻣﻦ از زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺷـﺮﮐﺖ ﮔـﺎز ﮐـﺎر ﻣﯿﮑـﻨﻢ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﯾـﺎد
دارم اﺳﻢ از اﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻮده وﻟﯽ ﻫﻨﻮز
ﻧﺸﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﮐـﺎر ﺑـﺮ روی اﯾـﻦ
ﺧــﻂ ﻟﻮﻟــﻪ ﭼﻘــﺪر ﺑــﻮده و ﺗــﺎ ﮐــﯽ اداﻣــﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ
ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد اﯾﺮان ﭼﻘـﺪر از اﯾـﻦ
ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎ ﺻﺪﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺨﻮرد ؟"
ﻧﮕﺎرﻧﺪه از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺿـﻤﻦ
ﺳﭙﺎس از اﯾﻦ ﺳـﻪ ﻫﻤـﻮﻃﻦ ﮔﺮاﻣـﯽ ﺑﺎﺑـﺖ
ﺳــﻮاﻟﻬﺎی ﺟﺎﻟــﺐ و ارزﻧــﺪه ای ﮐــﻪ ﻃــﺮح
ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﻨﻞ و ﻧﯿـﺰ
ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ را ﺑـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﺎری
دﯾﮕــﺮ وا ﻣﯿــﻨﻬﻢ و ﺑــﻪ ﺳــﺎﯾﺮ ﺳــﻮاﻻت در
ﺣﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾـﺮان در ﺻـﺎدرات
ﮔﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازم .
اﺑﺘﺪا ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ وزارت
ﻧﻔﺖ ﺑﺎ آن در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎرﺟﯽ روﺑـﺮو اﺳـﺖ
را ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺪاﻧﻢ :
_-۱ﻣﺤــﺪودﯾﺖ در دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑــﻪ ﻣﻨــﺎﺑﻊ
ﻣــﺎﻟﯽ ﺑــﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠــﯽ ) در دو ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻗﺒﻠــﯽ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ (
-۲ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ ﺻـﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
-۳آﺛﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑـﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ
-۴ﻣﺤﺪودﯾﺖ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی
ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
-۵اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟـﺮای ﻃﺮﺣﻬـﺎ ﺑﻌﻠـﺖ
ﻃــﻮﻻﻧﯽ ﺷــﺪن زﻣــﺎن اﺟــﺮای ﻃﺮﺣﻬــﺎ و
وﻗﻔﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻓﻨﯽ
-۶ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و
ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑـﺮ ﭘـﺮوژه
ﻫﺎ
-۷اﻟﮕــﻮی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻣﺼــﺮف )-ﺧــﺎﻃﺮ
ﻧﺸــﺎن ﻣﯿﺴــﺎزم ﮐــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ در زﻣﯿﻨــﻪ ﮔــﺎز،
ﻣﺼـــﺮف داﺧﻠـــﯽ از  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿـــﻮن ﻣﺘـــﺮ
ﻣﮑﻌــﺐ ﮔــﺎز در ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ،ﺑــﻪ روزاﻧــﻪ
 ۷۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در اﻣﺴﺎل رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ و ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑـﺎ ﻣﻮازﻧـﻪ ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﻴﻦ
ﺗﻮﻟﻴـــﺪ و ﻣﺼـــﺮف اﻳـــﻦ ﻓـــﺮآورده روﺑـــﺮو
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ(
-۸ﻋــﺪم ﺗﺤــﻮﻻت ﺳــﺎﺧﺘﺎری و ﻣﺸــﮑﻼت
ﻣــﺪﯾﺮﯾﺘﯽ وﻣﺤــﺪودﯾﺖ در ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﻧﺴــﺎﻧﯽ
ﻣﺘﺨﺼـــﺺ ) در ﻧﻮﺷـــﺘﺎری دﯾﮕـــﺮ ﺑﻄـــﻮر
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﭙﺮدازم (
-۹ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و وﺟﻮد ﻫﺮج و ﻣـﺮج در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
-۱۰ﻋـــﺪم اﺳـــﺘﻔﺎده از روﺷـــﻬﺎی ﻧـــﻮﯾﻦ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﺗﺨﺼﺺ و ﻧﯿﺰ ﻋـﺪم
ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺣﺎﻟﯿﮑــﻪ اﯾــﺮان ﺑــﺎ در اﺧﺘﯿــﺎر داﺷــﺘﻦ
ﺑــﯿﺶ از  ۲۸ﺗﺮﯾﻠﯿــﻮن ﻣﺘــﺮ ﻣﮑﻌــﺐ ذﺧــﺎﯾﺮ
ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ  ۱۶درﺻـﺪ از ﮐـﻞ
ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﺎز ﺟﻬـﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص
داده اﺳﺖ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠـﯽ ﺳـﻬﻢ اﯾـﺮان
در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺎز )ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ
ﮔﺎز وارداﺗﯽ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن( ﺑـﯿﻦ ﯾـﮏ ﺗـﺎ دو
درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن "ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ"
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﻬﻢ اﯾﺮان در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬـﺎﻧﯽ
ﮔﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  ۱۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ!ﺳﻮال
اﺳﺎﺳــﯽ اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ آﯾــﺎ ﺑــﺎ ﺳﯿﺎﺳــﺘﻬﺎی
ﺑﺤــــﺮان ﺳــــﺎز ﻧﻈــــﺎم وﻻﯾــــﺖ ﻓﻘﯿــــﻪ و
ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ اﯾـﺮان را ﺗﻬﺪﯾـﺪ
ﻣﯿﮑﻨﻨــﺪ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺗﺠﺪﯾــﺪ ﻧﻈﺮﻫــﺎﯾﯽ
ﯾﮑﺒﺎره در اﻣﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﺻﺎدرات ﮔﺎز
از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ راه ﻋﻤﻠـﯽ ﺷـﺪن اﯾـﻦ
ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازﯾﻬﺎ ﻫﻤﻮار اﺳﺖ؟
ﺑﮕــﺬرﯾﻢ ﮐــﻪ اﺻــﻮﻻ ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﮐﻠــﯽ ﻧﻈــﺎم
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز ﮐﺸـﻮر
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﻣﻮازﻧـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺻﺮﻓﺎ ﻗﺼﺪ ﺻﺎدرات ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز ﺑﺼـﻮرت
ﺧﺎم ﻓﺮوﺷـﯽ را داﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ
ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
واﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘـﯿﻢ
ﺑﻌﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺑﺤﺮان ﺳﺎز ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ

ﻓﻘﯿــﻪ ﺑــﺮ ﺳــﺮ ﻣﺴــﺎﻟﻪ اﺗﻤــﯽ و ﺑــﺎ اﻋﻤــﺎل
ﻣﺠﺎزاﺗﻬــﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻤﻬــﺎی ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠــﻞ و
اﻣﺮﯾﮑـــﺎ و اروﭘـــﺎ و ﮐﺎﻧـــﺎدا ﻋﻠﯿـــﻪ اﯾـــﺮان،
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔـﺎز
ﻣﺎﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ) ال ان ﺟـﯽ ( ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻧﻈـﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻬﺎﻧﻪ آن ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ال.ان.ﺟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪای
دارد ﮐــﻪ ﻟﯿﺴــﺎﻧﺲﻫﺎی آن ﻋﻤــﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳــﻂ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد
ﻼ ﺑــﺮای
و ﺑــﺪون اﺳــﺘﻔﺎده از آﻧﻬــﺎ ﮐــﻪ ﻓﻌ ـ ً
اﯾـــــﺮان ﻣﻘـــــﺪور ﻧﯿﺴـــــﺖ .ﻃﺮحﻫـــــﺎی
ال.ان.ﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎی ﻋﻤﺪهای ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷــﺪه اﻧــﺪ ﮐــﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﺗــﻼف ﻣﻨــﺎﺑﻊ
ﻣﯽﺷــﻮد .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﻓﺎﯾﻨــﺎﻧﺲ ﻃﺮحﻫــﺎی
ال.ان.ﺟﯽ ﻧﯿﺰ در ﮔـﺮو ﻗﺮاردادﻫـﺎی دراز
ﻣﺪت ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻫﻤﮑﺎران ﺗﺠـﺎری ﻋﻤـﺪه آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزار ﻫﻢ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﻤﺪه
ﻓﻘــﻂ در ﺻــﻮرت اراﺋــﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫــﺎی ﺑﺴــﯿﺎر
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ال.ان.ﺟـﯽ اﯾـﺮان
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﻮاﻧﻊ
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺧـﻮد ﻧﻈـﺎم وﻻﯾـﺖ ﻓﻘﯿـﻪ اﺳـﺖ
ﮐــﻪ ﺑﻌــﺪ از  ۳۱ﺳــﺎل ﺳــﻠﻄﻪ ﺑــﺮ اﯾــﺮان ﺑــﺎ
اﺗﺨــﺎذ ﺳﯿﺎﺳــﺘﻬﺎی ﺑﺤــﺮان زا و ﻏﻠــﻂ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ
ﺗﮑﻨﻮﻟﮋی در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔـﺎز را ﻓـﺮاﻫﻢ
ﻧﮑﺮده و ﻧﯿﺰ در آﻣﺪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻧﻔﺘـﯽ را
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ﺧﺮج ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری ﮐﺮده اﺳـﺖ
.
و اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﺎدرات ﮔـﺎز از ﻃﺮﯾـﻖ ﺧـﻂ
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ ذﯾﻞ را دارد:
-۱اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺒﻮدن اﻧﺘﻘﺎل ﮔـﺎز از ﻃﺮﯾـﻖ
ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑـﺮای ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺣـﺪود ۲۵۰۰
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ال
ان ﺟﯽ ) ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﯾﻊ (.
-۲ﺗــــــﺎﺛﯿﺮات ﻧــــــﺎﻣﻄﻠﻮب اﺣﺘﻤــــــﺎﻟﯽ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ.
-۳ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـــــﺬاری اﺧﺘﻼﻓـــــﺎت ﻗـــــﻮﻣﯽ و
رﻗﺎﺑﺖﻫـــﺎی ﺳﯿﺎﺳـــﯽ ﺑـــﯿﻦ ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ ﺑـــﺮ
ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﻠﯽ را
اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ .در اﯾـﻦ ﺧﺼـﻮص ،ﭘـﺮوژه
ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔـﺎز ﺑـﻪ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن و ﻫﻨـﺪ
ﻧﻤﻮﻧـــﻪ آﺷـــﮑﺎری ﺑـــﺮ ﻣﻌﻀـــﻼت ﺳﯿﺎﺳـــﯽ
ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ اﯾــﻦ روش ﺻــﺎدرات ﮔــﺎز از
ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺖ.
و در زﻣﯿﻨـــﻪ اﻣﮑﺎﻧـــﺎت ﺻـــﺎدرات ﮔـــﺎز از
ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ،اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ۲
ﭘﺮوژه اﺻﻠﯽ دارد.
 -۱ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎدرات ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸـﻮر از
ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟـﻪ ،ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮر ﺗﺮﻛﻴـﻪ اﺳـﺖ.
در ﺳــﺎل  ۱۳۷۵ﺑــﺮ ﻃﺒــﻖ ﺗﻮاﻓﻘــﺎت ﺑــﻴﻦ
ﻛﺸــﻮرﻫﺎي اﻳــﺮان و ﺗﺮﻛﻴــﻪ ،ﻗــﺮارداد ۲۳
ﺳﺎﻟﻪاي ﺑﺮاي ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ
اﻣﻀﺎ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس آن ﻗـﺮار ﺷـﺪ ،در
ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻲ  ۲۳ﺳﺎل ۲۲۸ ،ﻣﻴﻠﻴـﺎرد ﻣﺘـﺮ
ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺻﺎدرﺷﻮد .اﻳﻦ ﭘﺮوژه
از ﺳــﺎل  ۱۳۸۰آﻏــﺎز ﺷــﺪه -اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﻪ
دﻻﻳﻞ ﻓﻨـﻲ و ﻣﺸـﮑﻼت اﻗﺘﺼـﺎدي ﺗﺮﻛﻴـﻪ،
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .آﺧـﺮﺑﻦ آﻣـﺎر
از ﻣﯿــﺰان ﺻــﺎدرات ﮔــﺎز ﺑــﻪ ﺗﺮﮐﯿــﻪ ﺳــﺎﻻﻧﻪ
ﺗﻨﻬــــــﺎ  ۱۴ﻣﯿﻠﯿــــــﺎرد و  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿــــــﻮن
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ آﻗـﺎی اوﺟـﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠـﯽ ﮔـﺎز اﯾـﺮان در ۱۲
ﻣﺮداد  ۸۹اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ.
- ۲ -۱ﺻــﺎدرات ﮔــﺎز ﺑــﻪ اروﭘــﺎ) ﺻــﺮﻓﺎ در
ﺣﺪ ﯾﮏ ﻃﺮح اﺳﺖ (
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ,ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﻳـﺮان ﺑـﻪ
اروﭘــﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﺧــﻂ ﻟﻮﻟــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ از دو ﻣﺴــﻴﺮ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ -ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ از ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ
ب -ﺧـــﻂ ﻟﻮﻟـــﻪ از ﻃﺮﻳـــﻖ ارﻣﻨﺴـــﺘﺎن،
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و اوﻛﺮاﻳﻦ.
ﺧــﻂ ﻟﻮﻟــﻪ ﻣــﻮرد ﻧﻴــﺎز ﺑــﺮاي اﻧﺘﻘــﺎل ﮔــﺎز
اﻳﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ از ﺧﺎك ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﻳـﺎ ﻣﺴـﻴﺮي
از اوﻛـــــﺮاﻳﻦ ،ﻃـــــﻮﻟﻲ ﺑـــــﻴﺶ از ۵۰۰۰
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل،
ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﺧــﻂ ﻟﻮﻟــﻪ ﻣــﻮرد ﻧﻴــﺎز،
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴـﻴﺮ
ﺧـــﻂ ﻟﻮﻟـــﻪ ﻧﻴـــﺰ ﭘـــﺮوژه را ﮔـــﺮان و ﻏﻴـــﺮ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲﺳﺎزد.
دﯾﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ در اﯾـﻦ راه از اﯾـﺮان ﮐـﻪ

دوﻣﯿﻦ دارﻧﺪه ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز ﺟﻬـﺎن
اﺳــﺖ ،ﺳــﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ و ﺳــﺮزﻣﯿﻦ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺒـﻮر ﺧﻄـﻮط ﻟﻮﻟـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل
ﮔﺎز از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اروﭘـﺎﯾﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠـﯽ اروﭘـﺎ از ﺳـﻠﻄﻪ ﮔـﺎزی روﺳـﯿﻪ
ﺟﻠﻮه داده اﺳﺖ و در ﺻـﺪد ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺧـﻮد
ﺑـــﻪ ﺗﻨﻬـــﺎ راه اﻣـــﻦ و ﻣﻄﻤـــﺌﻦ ﺑـــﺪور از
ﻏﻮﻏﺎﻫــﺎی ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺑــﺮای اﻧﺘﻘــﺎل اﻧــﺮژی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ اﺳﺖ .ﻗﺮار داد ﺧﻂ ﻟﻮﻟـﻪ
ﻧـــﺎﺑﻮﮐﻮ وﺷـــﺮﮐﺖ ﺗﺮﮐﯿـــﻪ در آن و ﻋـــﺪم
دﻋﻮت از اﯾﺮان درﻣﺬاﮐﺮات اﯾﻦ ﻗﺮار داد
ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﯽ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺧـﻂ ﻟﻮﻟـﻪ
ای ﺑﺎ ﻃﻮل ۳ﻫﺰار و  ۳۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳـﺎﻻﻧﻪ
ﺣﺪود ۳۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔـﺎز ﻃﺒﯿﻌـﯽ
را از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اروﭘـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل دﻫـﺪ ،و
از ﺳــﺎل  ۲۰۱۲آﻏــﺎز ﺑــﻪﮐﺎر ﮐــﺮده و ﮔــﺎز
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺑـﻪ
اروﭘﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،رﻗﯿـﺐ ﺟـﺪی اﯾـﺮان در
ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑـﻪ اروﭘـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯿﺸـﻮد .
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢﻫـﺎی اﻋﻤـﺎل
ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﻧﺘﻈـﺎر
ﻣﯽرود اروﭘﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺎز اﯾـﺮان ﺑـﺎ
ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
-۲ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑـﻪ ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن)ﺧـﻂ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺮاﺳﺮی ﮔﺎز ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ ﺧـﻂ
ﻟﻮﻟﻪ ﺻﻠﺢ(
ﭘﺲ از ﺗﺮﻛﻴـﻪ ،ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﻛﺸـﻮر
ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿــﻲ ﮔــﺎز اﻳــﺮان ﻣﺤﺴــﻮب
ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﺣـﺪاث
ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن و ﻫﻨـﺪ از
ﺳﺎل  ۱۹۹۰آﻏﺎز ﺷﺪ )اﻣـﺎ ﮔﻔـﺖوﮔﻮ ﺑـﺮ ﺳـﺮ
اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ،
از ۱۰ﺳــﺎل ﭘــﯿﺶ آﻏــﺎز ﺷــﺪ (.و ﺑــﻪ دﻻﻳــﻞ
ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺳﻴﺎﺳــﻲ واﻗﺘﺼــﺎدي ﺑﺎرﻫــﺎ ﺑــﻪ
ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎد .وﺟﻮد ﺗﻨﺶ ﺑﻴﻦ رواﺑﻂ ﻫﻨـﺪ
و ﭘﺎﻛﺴــﺘﺎن ،و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ رواﺑــﻂ ﺳﻴﺎﺳــﻲ
ﺳﺮد ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و اﻳـﺮان ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺣﻤﺎﻳـﺖ
ﭘﺎﻛﺴـــﺘﺎن از دوﻟـــﺖ ﻃﺎﻟﺒـــﺎن در ﻃـــﻮل
ﺳــﺎلﻫﺎي  ۱۹۹۶اﻟــﻲ  ،۲۰۰۱ﺑــﻲﺛﺒــﺎﺗﻲ
ﺳﻴﺎﺳﻲ داﺧﻠﻲ در ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن ،ﻋـﺪم اﺗﺨـﺎذ
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺸﺨﺺ از ﺳـﻮي ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ﻃﺮح ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻛﺸـﻮر
و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻴـﺎدﻳﻦ ﮔـﺎزي
در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻃﺮح ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﻳﺮان ﺑـﻪ
ﭘﺎﻛﺴــﺘﺎن و ﻃــﻮﻻﻧﯽ ﺷــﺪن ﻣــﺬاﮐﺮات آن
ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن اﻗﺪام ﺑـﻪ
اﻧﻌﻘــــﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣــــﻪاي ﺟﻬــــﺖ واردات
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۸ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌـﻲ
از ﺗﺮﻛﻤﻨﺴـــﺘﺎن از ﻣﺴـــﻴﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴـــﺘﺎن ﻧﯿـــﺰ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد از ﻃﺮﯾـﻖ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان ﮔﺎز ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر ﻫﻨـﺪ ﺻـﺎدر
ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺸـﺎرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑـﺎ در راﺳـﺘﺎی
اﻧﺼــﺮاف ﺣﻀــﻮر در ﺧــﻂ ﻟﻮﻟــﻪ ﺻــﻠﺢ،
ﻣﺸﺨﺺ ﺑـﻮد ﻫﻨـﺪ در اﯾـﻦ ﭘـﺮوژه ﺣﻀـﻮر
ﻧﺨﻮاﻫـــﺪ داﺷـــﺖ و ﻣﻘﺎﻣـــﺎت ﻫﻨـــﺪی در
ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻣﻮﻫﺎن ﺳﯿﻨﮓ ،ﻧﺨﺴـﺖوزﯾﺮ ﻫﻨـﺪ
ﺑــﺎ ﺻــﺮاﺣﺖ اﻋــﻼم ﮐــﺮد ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﮐﺸــﻮر
ﻗﺮاﺑﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑـﺎ دارد و دور ﺷـﺪن
از آﻣﺮﯾﮑـــــﺎ از ﻃﺮﯾـــــﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔـــــﺖ ﺑـــــﺎ
ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی آن را ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎی اﻧــﺰوا در
ﺳــﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﻣﯽداﻧــﺪ و ﻫﻨــﺪﯾﻬﺎ ﺑــﻪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻗـﺮار داد ﻧﭙﯿﻮﺳـﺘﻨﺪ.
ﻗﺮارداد ﺻﺎدرات ﮔـﺎز اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن
ﺑﺮای ﻣﺪت  ۲۵ﺳﺎل اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺎ  ۵ﺳـﺎل
ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﻮده و دو ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺎز در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﺿـﻤﺎﻧﺖ
دارﻧﺪ .ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫـﻢ
ﮔﺰارش داد ،ﺑـﺎ ﻧﺎﻓـﺬ ﺷـﺪن اﯾـﻦ ﻗـﺮارداد
ﻣﯿـــﺎن دو ﮐﺸـــﻮر ،ﻗـــﺮار اﺳـــﺖ اﯾـــﺮان از
ﻓــﺮوردﯾﻦ ﻣــﺎه  ۲۰۱۴) ،۱۳۹۳ﻣــﯿﻼدی(
روزاﻧـــﻪ  ۲۱ﻣﯿﻠﯿـــﻮن و  ۵۰۰ﻫـــﺰار ﻣﺘـــﺮ
ﻣﮑﻌﺐ و ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۷٫۸ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﻣﺘـﺮ ﻣﮑﻌـﺐ
ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺻـﺎدر ﮐﻨـﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾـﻦ ﻗـﺮار داد ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
وﻟﯽ ﺑﻌﻠﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻧﯿﺰ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻨﯿـﺖ
ﺳﯿﺎﺳـﯽ در اﯾــﺮان ﮐــﻪ ﺣﺎﺻــﻞ ﺳﯿﺎﺳــﺘﻬﺎی
ﺑﺤﺮان زای ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳـﺖ ،ﻫـﺮ
آن اﻣﮑـــﺎن ﺗﺠﺪﯾـــﺪ ﻧﻈـــﺮ در ﺑـــﺎره اﯾـــﻦ
ﻗــﺮارداد از ﺳــﻮی ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن ﻣــﯽ رود .اﻣــﺎ
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اﺧﺒـﺎری ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻋـﺪمﺗﻤﺎﯾﻞ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿـﺰ ﺷـﻨﯿﺪه
ﻣﯽﺷـــﻮد ،از ﻃﺮﻓـــﯽ ﮔﻔﺘـــﻪ ﻣﯿﺸـــﻮد ﮐـــﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺮای اﺟـﺮای
اﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ را در داﺧﻞ ﻣﺮزﻫﺎی ﺧـﻮد
ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬـﺎﻧﯽ وام ﺑﮕﯿـﺮد.
وﻟــﯽ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻔــﻮذ آﻣﺮﯾﮑــﺎ در ﺑﺎﻧــﮏ
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ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺖ
ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺻـﻠﺢ ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ
ﭼﻨﺪان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺑﻬﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی
ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﯾﻌﻨــﯽ ادﻋــﺎی ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن در ﻋــﺪم
ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾـﺮان و ﻗﺘـﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ
ﻧﯿـــﺰ در ﺗﺤﺮﯾﻤﻬـــﺎ ﺷـــﺮﮐﺖ دارد ،ﻋـــﺪم
ﺗﻌﻬﺪﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑـﻪ ﻣﻔـﺎد ﻗـﺮارداد ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﻣﻮﺟﻪ ﺟﻠﻮه ﻣﯿﺪﻫﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
":ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز در ﺧـﻂ ﻟﻮﻟـﻪ ﺻـﺎدرات ﮔـﺎز
اﯾــﺮان ﺑــﻪ ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن ﺗــﺎزه از ﺳــﺎل ۲۰۱۴
ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ۲۵ )".ﺧﺮداد ۸۹
ﭘــﺎرس دﯾﻠــﯽ ﻧﯿــﻮز ،ﻣﺴــﻌﻮد ﻣﯿﺮﮐــﺎﻇﻤﯽ
"وزﯾﺮ" ﻧﻔﺖ (.
و اﻣــﺎ ﺑــﺪون ﺷــﮏ ﯾﮑــﯽ از دﻻﯾــﻞ ﻋﻤــﺪه
روی آوری وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑـﺮ روی
ﺻــﺎدرات ﮔــﺎز ﺗﻨﻬــﺎ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺧــﻂ ﻟﻮﻟــﻪ،
ﺳﻠﻄﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺧـﻂ ﻟﻮﻟـﻪ
ﺑﻪ اروﭘﺎ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹ﻣﺮداد ۸۹اﮐﻮﻧﯿﻮزاﻋﻼم ﮐﺮد
 ":ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔـﺎز اﯾـﺮان ﭘـﺮوژه ﺳـﺎﺧﺖ
ﻓﺎز دوم ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺮاﺳﺮی )ﺻﻠﺢ(
ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ  ۲۷۰ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ را ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ
ﻗﺮارﮔــﺎه ﺳــﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺧــﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿــﺎ واﮔــﺬار
ﮐــﺮد!"ﺑﮕــﺬرﯾﻢ ﮐــﻪ در ﺧــﺮداد ﻣــﺎه ﺳــﺎل
 ۱۳۸۴ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺧـﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿـﺎ
واﮔﺬار ﮐﺮد!"
ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎز اول ﺧﻂ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫﻔـﺘﻢ
)ﺻﻠﺢ( ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۹۰۷ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ ﺑـﺎ
ﻗــﺮاردادی ﯾــﮏ ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿــﻮن
دﻻری ﺑﻪ ﻗﺮارﮔـﺎه ﺧـﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿـﺎء واﮔـﺬار
ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻬﺎن
ﻧﯿﻮز در اردﯾﺒﺸـﻬﺖ ﻣـﺎه ﮔـﺰارش داد ﮐـﻪ:
"ﻫﻢ اﮐﻨـﻮن ﻣـﺬاﮐﺮات ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻠـﯽ ﮔـﺎز
اﯾـــﺮان و ﻗﺮارﮔـــﺎه ﺧـــﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿـــﺎ ﺑـــﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻮم اﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۶۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از اﻫﻮاز ﺗﺎ دﻫﮕﻼن
ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﺗــﺮک ﺗﺸــﺮﯾﻔﺎت در
ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ارزش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺳـﺎﺧﺖ
اﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟـﻪ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﮔـﺎز ﺣـﺪود ﯾـﮏ
ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿــﻮن دﻻر ﺑــﺮآورد ﻣــﯽ
ﺷﻮد.
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ در دﺳﺖ ﮔـﺮﻓﺘﻦ
ﭘــﺮوژه ﺳــﺎﺧﺖ ﺧــﻂ ﻟﻮﻟــﻪ ﻫﻔــﺘﻢ ﺗﻮﺳــﻂ
ﺳﭙﺎه ،ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﻂ
ﻟﻮﻟــﻪ ﻧﯿــﺰ اﻋــﻼم ﻣﯿﺸــﻮد .ﺟــﻮاد اوﺟــﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠـﯽ ﮔـﺎز اﯾـﺮان اﺧﯿـﺮا
در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ
 ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﻓـﺎز
اول ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺮاﺳـﺮی ،ﮔﻔـﺖ :ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮔـﺎزی اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ!!
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺻﺎدرات ﮔﺎز
از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑــﺎ ﺻــﺮﻓﻪ اﺳــﺖ ﯾــﺎ ﻧــﻪ ،ﻣﻨــﻮط ﺑــﻪ ﺛﺒــﺎت و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و وﺟﻬﻪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻧﻔـﻮذ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
ای ﮐﺸـــﻮر اراﺋـــﻪ دﻫﻨـــﺪه ﻣﺤﺼـــﻮل ﻧﯿـــﺰ
دارد.اﻣﺮی ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽـﻮن
ﺷــﺮاﯾﻂ آب و ﻫــﻮاﯾﯽ ﻣﺴــﯿﺮ اﻧﺘﻘــﺎل ،ﺑﻌــﺪ
ﻣﺴــﺎﻓﺖ ،ﻃــﻮل ﻣــﺪت ﻗــﺮارداد و اﻣﻨﯿــﺖ
ﻣﻨﻄﻘــﻪ ،در ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻗﯿﻤــﺖ ﮔــﺎز ﺻــﺎدراﺗﯽ
اﺛﺮات ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻣﯿﮕﺬارد .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺑـﻮدن
ﻻ
اﻧﺘﻘﺎل ﮔـﺎز از ﻃﺮﯾـﻖ ﺧـﻂ ﻟﻮﻟـﻪ ،ﻣﻌﻤـﻮ ً
ﻗﺮاردادﻫــﺎی ﮔــﺎزی ﺑــﺮای ﻣــﺪت زﻣــﺎن
ﻻ ﺑﯿﺸـــﺘﺮ از  ۲۰ﺳـــﺎل
ﻃـــﻮﻻﻧﯽ و ﻣﻌﻤـــﻮ ً
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑـﻮدن
ﻣــﺪت اﯾﻨﮕﻮﻧــﻪ ﻗﺮاردادﻫــﺎ ،ارزش ﭼﻨــﯿﻦ
ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻫـﺮ
ﺳﻨﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز در اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫـﺎ ﭼﺎﻧـﻪ
زﻧﯿﻬــﺎی ﻣﺘﻌــﺪد ﺑﺎﯾﺴــﺘﯽ ﺻــﻮرت ﮔﯿــﺮد و
ﺷـــﻨﺎور ﮔﺬاﺷـــﺘﻦ ﻗﯿﻤـــﺖ ﻧﯿـــﺰ از اﺟـــﺰاء
ﻻﯾﻨﻔﮏ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷـﺎره ﺷـﺪ در ﮐﻨـﺎر ﺑﺤـﺮان
ﻏــﺮب ﺑــﺮ ﺳــﺮ ﭘﺮوﻧــﺪه ﻫﺴــﺘﻪای اﯾــﺮان و
اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﻫﻨـﺪ ﺑـﺮای
اﻣﺘﻨﺎع از اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮔﺎزی ﺑـﺮوز اﺧـﺘﻼف
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳـﺮ ﻗﯿﻤـﺖ ﮔـﺎز
ﺻﺎدراﺗﯽ و ﻋﺪمﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿـﺰان ﺣـﻖ
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﭙﺮدازد
ﮐﻪ از ﻋﻤﺪه ﻋﻮاﻣـﻞ ﮐﻨـﺪی ﻣـﺬاﮐﺮات ﺑـﺮ
ﺳـــﺮ ﺻـــﺎدرات ﻧﻔـــﺖ اﯾـــﺮان ﺑـــﻪ ﻫﻨـــﺪ و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻈﺎم وﻻﯾـﺖ ﻓﻘﯿـﻪ ﺑـﺮای
راﺿﯽﮐﺮدن ﻫﻨﺪ و ﺧﻨﺜﯽﮐﺮدن ﺗﻼشﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮔﺎز ﺻﺎدراﺗﯽ
اﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد

در ﺻﻔﺤﻪ11

 30اوت ﺗﺎ  12ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2010

ﺷﻤﺎره  757از 8ﺗﺎ  21ﺷﻬﺮﻳﻮر 1389

»۲۶ﺧﺮدا د ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ
ﺳـــﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟـــﺪ دﮐﺘـــﺮ
ﻣﺼﺪق «
ﺣﺎﻛﻤﻴــﺖ را اﺷــﻐﺎل و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﺑﻮدﻧــﺪ
درﻣﻮﻗﻊ زﻣﺎﻣـﺪاري ﺧـﻮﻳﺶ ،ﻣﻨﻮﻳـﺎت
دﻳﮕﺮان را از ﺑﻴﮕﺎﻧـﻪ و ﺧـﻮدي ﺑﻤﻮﻗـﻊ
اﺟـــﺮا ﺑﮕﺬارﻧـــﺪ .اﻳﻨﮕﻮﻧـــﻪ دوﻟﺘﻬـــﺎي
اﺳﻴﺮﺗﻌﻬﺪات ،ﻧﺎﭼﺎردرﻣﻮﻗﻊ زﻣﺎﻣﺪاري
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮﺳﺮاﻣﻮر ﺣﺴـﺎس
ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ را ﻛﻪ ﻛﺮده
اﻧــﺪ از اﻳــﻦ راه اﺟــﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ .دراﻳــﻦ
ﺻﻮرت ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛﺎرﻣﻨـﺪان
ﺻــﺤﻴﺢ وﺑــﺎ وﺟــﺪان ﻣﻄﻴــﻊ وﻣﻨﻘــﺎد
ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻧﺸﺪه و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫـﻢ
ﺑﺤﻜﻢ اﺟﺒﺎرﻛﺎرﻣﻨﺪي راﻛﻪ ﻗﻼده اﻧﻘﻴﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻛﺎرﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﺗﻜـﺮار
اﻳﻨﮕﻮﻧــﻪ دوﻟﺘﻬــﺎ واﺳــﺘﻤﺮارآن روﻳــﻪ
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﺘـﺪرﻳﺞ ﭼـﺮخ دادﮔﺴـﺘﺮي را
ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ و درﻧﺘﻴﺠـﻪ راه ﻛﺠـﻲ
را ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻧﻤﻴﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ﭘﻴﻤﻮد«.
)ازم تن گ زارش وزارت دادگس تری
حکومت مل ی دکت ر مص دق ب ه مجل س
شورای ملی-سه شنبه  ٢۵آذر( ١٣٣١
دراي ن بخ ش قب ل ازاينک ه نط ق مص دق
درمخالف ت ب ا اق دامات داور در تش کيالت
جديد عدليه )دادگستری ( و تفسير داور از
اص ل  ٨٢ق انون اساس ی و ھمچن ين
ل وايح و گ زارش حکوم ت مل ی دکت ر
مص دق ب رای اص الح دس تگاه قض ائی در
دوره  ١٧مجل س ش ورای مل ی ک ه خوان ده
شد  .بعنوان اسناد ت اريخی بي اورم ،ب رای
روش ن ش دن واقعي ت اص الحات
دردادگس تری ،دردوره رض ا ش اه و ني ز
دوره محم د رض ا ش اه ،توض يح زي ر را
ضرور دانستم:
در تح والت سياس ی ت اريخ معاص رايران
از انق الب مش روطه ت ا کودت ای  ٣اس فند
 ١٢٩٩سيد ض ياء طباطب ائی ورض ا خ ان
وانق راض قاجاري ه وب ه س لطنت رس يدن
رض ا خ ان پھل وی ،نق ش سياس ت دول ت
فخيم ه انگل يس وھمک اری عناص رداخلی
نظي رداور ،تيمورت اش ،نص رت الدول ه،
ع دل المل ک دادگ ر ،س يدمحمد ت دين،
دبي راعظم بھرام ی ،ذکاءالمل ک فروغ ی،
سرداراس عد بختي اری ،عم اد الس لطنه
ف اطمی ،س ھام الس لطان بي ات،
سرلشکرطھماسبی ،س رتيب مرتض ی خ ان
يزدان پناه ،سرھنگ محمد خان درگ اھی و
کريم آقا بوذرجمھری وعبدﷲ ياسائی باي د
مورد توجه قرار داد.
داورو تيمور تاش و فيروز ميرزا نصرت
الدول ه در تحک يم پاي ه ھ ای س لطنت
استبداد رضا خانی سھم بسزايی داشتند و
اي ن س ه نف ر ،پ س از خل ع قاجاري ه و ب ه
سلطنت رساندن رضاخان ،از ارکان مھم و
مقامات بلند پايه کشور شدند.
مح ور فلس فه سياس ی آنھ ا» ،رھب ر
مقتدر« و» دولت متمرکز و مقت در« ،ق ادر
ب ه ت امين امني ت ،نظ م عم ومی ،حکوم ت
قانون ،نوگرائی و توسعه جامعه ملی ب ود.
درک آنھ ا از ن و گرائ ی و تج دد» ،اخ ذ
فرھن گ غ رب« ،ب دون توج ه ب ه اي ن
واقعي ت ب ود ک ه فرھن گ ،حاص ل فعالي ت
اعض ای مس تقل و آزاد و حقوقمن د ي ک
جامعه مستقل است .اي ن فرھن گ بالي دن و
پ االيش دس ت آوردھ ا در جري ان ت اريخ و
ني ز ارزش ھای ديرپ ای فرھن گ مل ی و
اخ الق جامع ه اس ت .جامع ه مس تقل
نيروھ ای محرک ه را بک ار رش د خ ود م ی
گيرد و در قلمروھای سياس ی ،اقتص ادی،
اجتماعی و فرھنگی ،فرھنگ نو ب ه ن و و
متح ول م ی ش ود .ام ا ذھني ت آنھ ا از
فرھنگ غرب تقليدی ب ود و نق ش نخب ه را
درآوردن مردم به تقليد از آن فرھنگ م ی
دانستند .با اين تصور ،از رضا خ ان دس ت

نش انده و سرس پرده انگل يس ،در کودت ای
 ١٢٩٩و واقع ه » ٩آب ان  ١٣٠۵در
مجل س ش ورای مل ی « وس پس تش کيل
» مجل س مؤسس ان « ک ذائی وانق راض
قاجاري ه ک ه ن اقض ق انون اساس ی ب ود،
حماي ت م ی کردن د .فرم انروا ي ا ھم ان
» لويات ان ب زرگ« ) (١ب ا حماي ت اي ن
»روش نفکران ن وگرا« س اخته ش د و ب ر
ت ارک کش ورعقب افت اده اي ران ،بن ام
» تج دد« ،انق الب مش روطيت را ک ه تح ول
فرھنگ ی تعي ين کنن ده ای ب ود ک ه م ردم در
آن ش رکت جس ته بودن د و مھمت رين دس ت
آورد آن انق الب را ک ه تفکي ک س ه ق وه و
اس تقالل نس بی ھري ک از آنھ ا ب ود ،زيرپ ا
گذاش تند .تج دد خ واھی فروغ ی ،داور،
تيمورت اش ،نص رت الدول ه و ...ب ر اص ول
اس تقالل و آزادی و درک ص حيحی از
رش د ،اس توارنبود .حق وق بش رکه
محورآن ،استقالل ،آزادی و کرامت انس ان
م ی باش د ،در فلس فه سياس ی » تج دد
خواھی« آنھ ا ج ائی نداش ت و ھمچن ان ک ه
ام روزه در ب ين برخ ی از روش نفکران و
سياسيون منزلت انسانی ،اخالق ،ع دالت،
اس تقالل و حق وق مل ی بن ام » مدرنيت ه« و
»جھ انی ش دن« ج ائی ن دارد! ب ه بي ان
ديگ ر؛ حکم ت عمل ی آنھ ا ب ا انديش ه
نوگرائی و ليبراليسم غرب ،ک ه فيلس وفانی
چون منتسکيو ،روسو و جان الک  ،کان ت
و ...تدوين کرده بودند ،ني ز در تض اد ب ود.
زيرا از نظر کانت:
 - ١آزادی را ،مادامی که ب ا آزادی ھرف رد
ديگ ر ،بتوان د درچ ارچوب ي ک ق انون
عم ومی برق رار باش د ،تنھ ا ح ق اولي های
م ی دان د ک ه ب ه ھرانس انی ب ه دلي ل انس ان
بودنش تعلق دارد .و ھم ٔه ديگ ر اص لھای
حق وق بش ری مانن د براب ری و اس تقالل
انس ان را از ھم ين اص ل بني ادين آزادی
مشتق میکند.
به بيان ديگر» ،به گفته کانت» ،تنھا ي ک
ح ق فط ری وج ود دارد و آن آزادی
)اس تقالل از مجب ور ب ودن ب ه انتخ اب
شخصی ديگر( است تا آنجا ک ه اي ن آزادی
میتوان د ب ا آزادی ھ ر ش خص ديگ ری
منطبق با قانونی کلی وجود داشته باش د«.
کان ت وج ود ھراس اس ديگ ری را ب رای
دول ت انک ار میکن د و ب ويژه م دلل میکن د
که رفاه شھروندان نمیتواند اس اس ق درت
دول ت باش د .او م دلل میس ازد ک ه دول ت
نمیتوان د ب هطور مش روع ھ يچ برداش ت
خاص ی را از خوش بختی ب ه ش ھروندانش
تحميل کن د .زي را ب ا چن ين ک اری فرم انروا
ب ا ش ھروندان ھمچ ون کودک ان رفت ار
خواھ د ک رد و خواھ د پنداش ت ک ه آن ان
ن اتوان از فھ م اي ن ھس تند ک ه چ ه چي زی
برايشان سودمند است يا مضر(٢) «.
 » -٢ازنظ روی ،ح ق ق انونی و مش روع
تنھ ا در دول ت وج ود دارد و دول ت تنھ ا
ھنگامی صاحب مشروعيت است که دول ت
ق انون باش د .غاي ت ح ق و دول ت در آن
اس ت ک ه جامع ه اخالق ی متش کل از اف راد
آزاد و برابر را س امان دھ د و تحک يم کن د.
دول ت ب رای کان ت از ي ک ط رف اب زار
آزادی اس ت و از ط رف ديگ ر نتيج ه ت أثير
پاي دار طبيع ت .چنانچ ه اي ن ت أثير
پاي دارطبيعت وج ود نداش ت ،اف راد ،ھم ه
انسانھايی اخالقی بودند که اصوال" نيازی
ب ه نظم ی بيرون ی )دول ت( نم ی داش تند و
درواق ع ب ه ص لح ج اودان دس ت يافت ه
بودند(٣) «.
 » -٣مھمت رين عام ل ب رای کان ت ،ھم ان
تفاوت ميان دولت مبتنی بر ق انون اساس ی
و دولت مبتنی بر خودکامگی است .درست
ب ه ھم ين دلي ل ب ود ک ه کان ت از انق الب
فرانسه تا آنجا که به انديشه قانون اساسی
وفادار بود ،پشتيبانی اصولی کرد و زمانی
ک ه اي ن انق الب ب ه س لطه خودس رانه و
حکومت وحشت گيوتين تغيي ر ش کل داد و
منحرف گردي د ،آن را ب ه مثاب ه خي انتی ب ه
ايده ھ ا و آرمانھ ای درس ت اولي ه محک وم
نمود .در فلس فه سياس ی کان ت ،ترکيب ی از
س ه عنص ر :آزادی ،ق انون وقھ ر ،اجتن اب
ناپذيراس ت .ب ه نظ راو ،ق انون وآزادی
منھای قھر ،يعن ی ب ی س االری )آنارش ی(؛
وقانون وقھر ،منھای آزادی ،يعنی استبداد
که دردوحال ت م ی توان د ب روز کن د :آزادی
ب دون ق انون و قھ ر ،ب ه وض عيت ت وحش
می انجامد؛ وقھربدون آزادی و قانون ،ب ه
نظام بربريت(۴ ) «.

يا اينک ه آنھ ا ب ا اي ن ارزي ابی نادرس ت از
تجرب ه ج ان الک ک ه" :ھ دف دول ت،
مصلحت بشر است و چ ه چي ز ب رای اف راد
بشر بھترين است :اينكه م ردم ھم واره در
مع رض اراده بیح د و م رز اس تبداد باش ند
ي ا اينك ه حاكم ان ني ز ھنگ امی ك ه در
استفاده از قدرت خ ود اف راط میكنن د و آن
را ب رای ن ابودی و ن ه حف ظ داراي ی مل ت
خ ود ب ه ك ار میبرن د ،در مع رض مخالف ت
قرار گيرند؟"
ج .رابرتس ون در در نق د الک ئوش ت :الك
ب ا اي ن ش يوه موف ق س خنوری  -گرچ ه ك ه
خ ود آن را قب ول نداش ت -ن ه تنھ ا انق الب
 ١۶٨٨بلكه جمھوری كوتاه م دت كرام ول
را ني ز ك ه در  ١۶۴٩چ ارلز اول را ب ر
ھم ين اس اس -يعن ی جن گ ب ا اف راد تح ت
س لطه خ ود و قت ل آن ان -اع دام ك رده ب ود،
موجه جلوه میداد .محاكمه شاه ،يك روي ه
قض ايی ن اموفق ب ود  -چ را ك ه امتن اع وی
از ش ركت در محاكم ه ،جن اح غوغ ا طل ب
مجلس را از استدالل درباره م ورد حق وقی
"ستمگركش ی" مح روم ك رد  -ام ا الك ب ه
اظھارنام هھای مكت وب دادس تان اي ن
محكم ه" ،ج ان ك وك" ،اس تناد میك رد ك ه
نشان م یداد حاكم ان برت ر از ق انون ح افظ
آزادی افراد تح ت س لطه آن ان نيس تند .اي ن
اس تدالل تھدي دی علي ه ش اھان خودكام ه
ديگ ر چ ون ل ويی چھ اردھم )" م ن خ ود
حكوم ت ھس تم"( ب ود .در ص ورتی ك ه
حكومت آنان چن ان خودس رانه و مس تبدانه
باش د ك ه ب ه ج ای حماي ت از حق وق
باقیمانده ملت خ ود ،از آن حق وق بكاھن د،
احتمال خلع آنان وجود خواھد داشت(۵).
حاج مھديقلی مخبرالسلطنه ھدايت که ي ک
دوره ش ش س اله ،نخس ت وزي ری رض ا
ش اه داش ت از تج دد بل واری آن دوران ي اد
م ی کن د و در خ اطراتش نوش ته اس ت»:
روزی به ش اه  -رض اخان  -ع رض ک ردم:
تم دنی ک ه آوازه اش ع الم گيراس ت،
دوتمدن است :يک ی تظ اھرات در بلوارھ ا،
يکی تمدن ناشی ازالبراتوارھ ا ،تم دنی ک ه
مفي د اس ت و قاب ل تقلي د ،تم دن ناش ی
ازالبراتوارھ ا وکتابخان ه ھاس ت .گم ان
ک ردم ب ه اي ن ع رض م ن ت وجھی فرم وده
ان د .آثارک ه بيشترظاھرش د ،تم دن بلوارھ ا
بود که به کارالله زار می خورد ومردم بی
بند و بارخواستاربودند «)(۶
ج ان ک الم پي ام امانوئ ل کان ت
) (Immanuel Kantب ه انس ان ھ ای
ساکن اين ربع مسکون از زمين اين است
ک ه »:بن ابراين ،اگ ر پرس يده ش ود ک ه آي ا
اکن ون در دوران ی بس ر م ی ب ريم ک ه ب ه
روش نايی رس يده اس ت؟ پاس خ اي ن خواھ د
ب ود :ن ه! ام ا ب ی گم ان در ي ک دوران
روش نگران ھس تيم .ب ا توج ه ب ه وض عيت
کن ونی چيزھ ا ،راه س خت درازی مان ده
اس ت ت ا آن ک ه انس ان ھ ا ھمگ ی در
وض عيتی باش ند ي ا حت ی بتوانن د در اي ن
وضعيت گذاشته شوند که در امور دينی به
درس تی و ب ا اطمين ان و ب دون راھنم ايی
ديگ ری ب ه خ رد خ ويش روی آورن د .ام ا
نشانه ھای روشنی داريم بر اين که اکن ون
گستره ای در اختي ار ايش ان نھ اده ش ده ت ا
آزادان ه ذھ ن خ ود را بپرورانن د ،و ب ر اي ن
که مانع ھای روشنگری ھمگانی يا خروج
انسان ھا از کودکی خ ود ک رده ش ان ان دک
کم می ش ود .از اي ن دي دگاه ،عص ر حاض ر
عص ر روش نگری ي ا ق رن »ف ردريش«
است .فرمانروايی که برای خ ود ناشايس ت
نمی داند که بگويد اين را وظيف ۀ خ ود م ی
ش مارد ک ه در ام ور دين ی ھ يچ فرم انی ب ه
مردم ندھ د و آن ان را در اي ن زمين ه از ھ ر
جھ ت آزاد بگ ذارد ،و ب ه اي ن ترتي ب از
پذيرش عنوان خودبينانه روا داری س رباز
می زند ،خود به روش نگری رس يده اس ت؛
و درخ ور آن اس ت ک ه از س وی
ھمروزگاران و آيندگان قدرشناس ھمچ ون
نخستين کسی ب زرگ داش ته ش ود ک ه ن وع
انسان را ،دست کم تا جايی که به حکومت
مرب وط م ی ش ود ،از ک ودکی رھان ده و
ھرکس ی را آزاد نھ اده ت ا در تم امی ام ور
وجدانی از خرد خويش سود جويد( ٧) «.
ديگراينک ه ،اي ن جماع ت تج دد خ واه
ازانديش ه و فلس فه آزادی انس ان و دول ت
حقوقمدار فاص له داش تند .و در ب ادی ام ر،
در ب ازی ق درت در چنب ره اھرمھ ای آن،
»عبدالحس ين تيمورت اش ب ه وزارت درب ار
رسيد .امور لشکری را رضاخان شخص ا"

ب ه عھ ده گرف ت و ام ور کش وری را ب ه
عھ ده وزي ر درب ار گذاش ت .حت ی انتخ اب
رئ يس ال وزراء را ني ز ب ه او واگ ذار ک رد.
نصرت الدوله فيروز به مقام وزارت مالي ه
منص وب ش د و دکت ر ميلس پوو مستش اران
آمريک ايی را ک ه م انعی در جھ ت اق دامات
ش اه بودن د ،کن ار زد .داور ابت دا وزارت
فوائ د عام ه رامتص دی ش د ،پ س از م دت
کوتاھی با اختيارات کامل به وزارت عدلي ه
منصوب گرديد .وی ابتدا عدليه را منح ل و
س پس س ازمان قض ايی جدي دی براس اس
دادگستری ن وين ب ا محت وای اس تبدادی بن ا
گذاش ت زي را ب ا اي ن تفس ير غل ط از م اده
 ٨٢ق انون اساس ی ک ه ض امن اس تقالل
قض ات ب ود گف ت» :مقص ود از اص ل ٨٢
متمم قانون اساسی آن است که ھيچ حاکم
محکمه عدلي ه را نم ی ت وان ب دون رض ای
خ ود از ش غل قض ائی ب ه ش غل اداری و ي ا
صاحبمنصبی پارک ه) دادس را( منتق ل نم ود
و تب ديل مح ل مأموري ت قض ات ب ا رعاي ت
رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نيست!!«
اين تفسير چنان است که بوسيله يک م اده
قانون احترامی بگويند ريسمان سفيد يعنی
ريس مان س ياه «.و داور ب ا تص ويب آن در
 ٢۶امرداد  ١٣١٠شمس ی اس تقالل عدلي ه
) دادگستری ( را متزلزل و ويران نمود و
امنيت جانی ،مالی و حيثي ت انس انی ت امين
و امني ت نداش ت .و ب ا تص ويب ق انون
مق دمين علي ه امني ت و س لطنت و ھمچن ين
از مخالفان دارای مرام اش تراكی ب ود .اي ن
قانون نيز در ھمان سال  ١٣١٠در مجلس
شورای ملی به تصويب رس يد و س ه ت ا ده
س ال زن دانی داش ت .كس انی ك ه مخ الف
عملك رد رضاش اه و بع دھا محمدرض ا ش اه
بودن د ب ا ھم ين ق انون ،محاكم ه و روان ه
زندان ھا می شدند
مي رزا عل ی اکب ر خ ان داور آنگ اه ب ه
وزارت مالي ه رف ت و درآن وزارتخان ه
دست به اقدامات مھمی زد .به اين ترتي ب،
اي ن س ه م رد سياس ی ب اپی ري زی نظ امی،
م الی و قض ايی کش ور ،نق ش اساس ی در
بنياد سلطنت پھلوی به عھده گرفتند.
ھ ان ای دل عب رت ب ين از دي ده نظ ر ک ن
ھان
ايوان مدائن را آئينه عبرت دادن!
ما بارگه داديم اين رفت ستم برما
بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خ ذالن
)( ٨
س ير تح ول جامع ه درت اريخ معاص ر
اي ران و تجرب ه دوران حکوم ت پھل وی
اول و دوم و دوران سی ساله رژيم والي ت
فقي ه وب ويژه دوران حکوم ت خ اتمی
معل وم م ی کن د ک ه رش د ،از راه اس تقرار
دمکراس ی و برخ ورداری ايراني ان از
حق وق انس ان ،ب دون اس تقالل و آزادی و
درکار آمدن ميزان ع دالت ،و بن ا ب ر اي ن،
برقرار شدن حاکمي ت جمھ ور م ردم ميس ر
نخواھ د گش ت .تجرب ه و سرنوش ت تج دد
خواھان دوران رضا شاه پھل وی و اص الح
طلبان و ترقی خواھان رژيم کودتای دست
نشانده انگليس ی – آمريک ائی محم د رض ا
ش اه و اص الح طلب ان درون رژي م
اس تبدادی و فاس د و جنايتک ار والي ت فقي ه
درس عب رت اس ت .تک رار تجرب ه شکس ت
خورده البته پشيمانی ببار می آورد .تا اين
ھنگام ،ما تجربه شکست خورده را تکرار
ک رده و پش يمان ش ده و ب از تک رار ک رده
ايم .استمرار بخشيدن به تکرار و پشيمانی
به مرگ در ويرانی می انجامد .از اين دور
و چنبره بيرون بايد رفت.
س رانجام سرنوش ت نص رت الدول ه و
تيمورت اش و ھمچن ين س ردار اس عد
بختياری که جانبدار و مجری نظري ه تج دد
و اصالحات در چ ارچوب س لطه خ ارجی و
اس تبداد داخل ی ش دند ،اي ن ب ود ک ه بدس ت
»س مبل مقت در« ش ان رض ا خ ان ،ب ه قت ل
برسند.
عل ی اکب ر خ ان داور چ ون م ی دي د
» ازروزی ک ه سردارس په س ابق ب ه
سلطنت رسيد و رضا شاه پھلوی شد ،تمام
کس انی ک ه ص ادقانه دررس يدن ب ه ھ دفش
ي اری داده بودن د لج ن م ال ک رد ،تھم ت
دزدی به آنھا زد ،الجرم يا درگوشه زن دان
جان سپردند يا تح ت نظ ر پل يس در نھاي ت
ترس و وحشت ادامه حيات م ی دادن د .چ ه
بسا که اموال غالب آنھا نيز مص ادره ش ده
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ب ود .داور ت ک ت ک اف راد را ب ه ي اد م ی
آورد :نص رت الدول ه في روز ،عبدالحس ين
تيمورت اش ،سرداراس عد بختي اری ،س يد
محمد تدين ،رضا افش ار ،ف رج ﷲ بھرام ی
دبي ر اعظ م ،عل ی دش تی ،زي ن العاب دين
رھنم ا ،ع دل المل ک دادگ ر ،از نظامي ان
سرتيپ جان محمد ج ان ،اميرلش گرمحمود
آيرم ،سرھنگ پوالدين ،و سرلشگر حبي ب
ﷲ ش يبانی ھم ه از نزديک ان و مح ارم
سردار سپه ديروزورضا شاه امروزبودن د.
ش رح خ دمات ھرک دام ازآنھ ا ب ه پھل وی
کتابی قطورالزم است.
دبي راعظم بھرام ی رئ يس دفترمخص وص
که قسم شاه غالبا ً به جان اوب ود ،نويس تده
س فرنامه خوزس تان ،نويس نده تم ام نط ق
ھای حماسی و احساسی وادبی سردار سپه
و رض ا ش اه ،وزي ر مقتدرپس ت وتلگ راف،
اس تاندارفارس ،استاندارخراس ان اکن ون
بايد درگوشه زندان بس رببرند و امي دی ب ه
نج ات او نباش د .جس م و ج ان داوررا
نيزفش اری طاق ت فرس ا در آورده ب ود
وھ رآن منتظ ر ب ود ک ه ب ه سرنوش ت
دوس تان خ ود دچ ار ش ود .گ اھی از اي ن
بابت دچارتوھم می شد که چ را ت اکنون ب ه
سروقت من نيامده اند ،علی الخصوص که
ح دس م ی زد در وزارت مالي ه نتوانس ته
است نظر شاه را به خود جلب کند(٩) .«.
س رانجام » روزی ک ه ش اه نس بت ب ه
بعض ی ام ور م الی ب ه او تغي ر ک رده ب ود،
داور ک ه فکراوب ه واس طه اس تعمال الک ل
ق دری مش وش ب ود ،ت وھم ک رد ک ه او را
مع زول ومحب وس خواھن د ک رد وب ه ق ول
ش يخ ال رئيس اب وعلی س ينا در م وقعی ک ه
به حکم شاه او را به حبس می بردند گف ت
» رفتن به اين خانه معل وم و بي رون آم دن
آن غيرمعل وم اس ت« و ش ايد درمح بس
مانن د ديگ ران او را تل ف کنن د ،ل ذا
) دربھم ن  (١٣١۵خودکش ی را ت رجيح
داد(١٠).
علی رغم اينک ه نگارن ده ب ا روش سياس ی
فروغ ی مواف ق نيس تم و او را يک ی از
معماران استبداد رضا شاھی می دان م ول ی
از خ دمات فرھنگ ی او درت اريخ
معاص رايران نم ی ت وان ص رفنظر ک رد.
فروغ ی روابط ش ب ا »رض ا ش اه غي ر از
روابط رضا ش اه ب ا س اير رج ال و مقام ات
ب ود .ديگ ران ب ا رضاش اه ھمک اری م ی
کردن د ول ی فروغ ی معل م ش اه ب ود .تم ام
تعزيه گردانيھای دوران سلطنت رض ا ش اه
ب ه دس ت او انج ام گرفت ه ب ود .ش اه تم ام
حرفھ ای محرمان ه خ ود را ب ا او م ی زد و
او راه گشائی می کرد و از اين لح اظ ق رب
و منزلت ی خ اص داش ت و فروغ ی ب رای
شفاعت محمد ولی خ ان اس دی ک ه در ي ک
دادگاه نظامی محاکم ه و محک وم ب ه اع دام
شده ب ود ب ه ن زد رض ا ش اه رف ت .ش اه ب ا
خش ونت گف ت ب از دف اع م ی کن ی؟! ب از
حمايت م ی کن ی؟! ب از ش فاعت م ی کن ی؟!
برو برو به خان ه خ ودت ديگ ر الزم نيس ت
اينجا بيائی با ت و ک اری ن دارم .فروغ ی ب ا
رن گ پري ده تعظيم ی ک رد و از ک اخ خ ارج
شد «...در روز دھ م آذر  ١٣١۴روزنام ه
اطالعات را بدس ت فروغ ی دادن د .فروغ ی
ب ا تعج ب اي ن خب ررا مرورنم ود :فروغ ی
رئ يس ال وزراء ب ه واس طه عل ت م زاج
اس تعفای خ ود را ب ه پيش گاه اعليحض رت
ھمايون شاھنشاھی تقديم نمود! )(١١
پ س از »واق ع قي ام مس جد گوھرش اد
درخراسان پليس ض من سانس ورنامه ھ ای
پس تی ،نام ه ای ازمحم د عل ی فروغ ی،
رئيس الوزرای آن روزگ ار ،خط اب ب ه
محمد علی اسدی نايب التوليه آستان قدس
رضوی پدر شوھر دخترش به دست آورد
که در ض من گل ه از روزگ ار و العالج ی و
بيچارگی خ ود در براب ر رفت ار خش ن ح اکم
زمانه اين بيت شعر را نوشته بود:
در کف شيرنرخونخوارهای
غيرتسليم و رضا کوچارهای؟ «)(١٢
نگارنده بخشی ازبيانات ارسالن خلعتبری
وكي ل ورث ه س ردار اس عد در ديوانع الی
كش ور پ س از ش ھريور  ١٣٢٠ک ه ج دای
از دفاعي ات موك ل خ ود ،انتفادھ ای جال ب
توج ه ،واض ح و آش كاری را از نظ ام
اس تبدادی آن زم ان داش ته ،ك ه جھ ت
اس تفاده ش ما خوانن دگان محت رم در اينج ا
می آورم:

در ﺻﻔﺤﻪ15

 30اوت ﺗﺎ  12ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2010

ﺷﻤﺎره  757از 8ﺗﺎ  21ﺷﻬﺮﻳﻮر 1389

»۲۶ﺧﺮدا د ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ
ﺳـــﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟـــﺪ دﮐﺘـــﺮ
ﻣﺼﺪق «
»قب ل از كودت ای  ١٢٩٩و قب ل از س لطنت
رض ا ش اه ،م ا عدلي ه داش تيم ،از حي ث
تش كيالت ،كوچ ك ت ر ول ی از حي ث معن ی،
باالترازعدليه دنيا پس ند مرح وم داور ب ود.
من نمی گويم آن عدليه ،عدليه ای ب ود ك ه
نم ی بايس تی اص الح ش ود ،ب العكس آن
عدلي ه احتي اج ب ه اص الحات داش ت ،ول ی
فرق ی ك ه ب ا عدلي ه دني ا پس ند دوره بع د
داشت ،اين بود ،كه آن عدليه زير ب ار ام ر
دول ت و وزي ر و امي ر و س ردار و غي ره
نم ی رف ت ،و اس تقالل داش ت ،ب رعكس
عدلي ه دني ا پس ند ،ك ه آلت ی ب ود در دس ت
ش ھربانی ،وزرا و درب ار و حت ی
پيش خدمتھا و ش وفرھای درب ار و كس انی
كه كالغشان از بام دربار ،پرواز م ی ك رد.
وزي ر عدلي ه ك ه ص لح عدلي ه بش مار م ی
رفت ،از يك طرف ادعای اصالح عدلي ه را
م ی ك رد و از ي ك ط رف ،ني ات حكوم ت را
بوسيله مدعی العموم و محاكم ،مخصوص ا
ديوان جزا و ادارات ثبت اس ناد ،و بوس يله
وضع قوانينی كه فقط به لحاظ جنب ه من افع
شخصی م ی گذش ت ،اج را م ی ك رد .ب رای
اينك ه قض ات را مرع وب و اس تقالل را از
آنھا سلب كنند ،تا قاضی ،فكر عزل خ ود و
نان زن و بچه خود را كند ،و عدالت را در
مقاب ل احتي اج ،تس ليم نماي د ،ي ا ب ه عب ارت
ديگر چون مرد آزاد فك ر نكن د ،و ام ر ق وه
مجري ه را ب دون تأم ل اج را كن د .بدس ت
وزير ق انون دوس ت داور ،تغيي ر اص ل ٨٢
متمم قانون اساس ی را ب ه مجل س پيش نھاد
كردن د ،و از آن روز دس تگاه قض ائی ،در
تحت قوه مجريه قرار گرف ت .زي را ع زل و
نص ب و تغيي ر و تب ديل و انتظ ار خ دمت
قاض ی ،ب ه اختي ار وزي ر درآم د .ب ا اي ن
وص ف ق وه قض ائيه ني ز مك انيزه ،يعن ی
ماشين شده بود ،و به ھمين جھت بود ،كه
در بعض ی از محاكم ات ،رأی قاض ی را
شھربانی انشاء و به وزي ر عدلي ه ديكت ه و
وزير ھم بوسيله م دعی العم وم ب ه محكم ه
تقرير و تلقين می كرد .ام ا اي ن را بگ ويم،
كه با آنك ه آن س ختی و تش دد در ك ار ب ود،
معذلك بی انصافی است ،اگر بخواھيم حك م
كلی كنيم و بگوئيم ،ھمه قضات ما مكانيزه
يا ماشينی شده اند ،خير ،يك دس ته بودن د،
ك ه خاص يت انس انی را از دس ت ندادن د و
ماشينی نشدند و ي ك دس ته بودن د ك ه قب ول
كردن د پ يچ و مھ ره ماش ين غ الم س ازی
ش وند ،چ ون ھ ر محكم ه ،خ ود مس تقل
اس ت .اگ ر بگ وئيم دس تگاه قض ائی ،چ ون
فاسد شده بود ،پس در نتيجه ھمه كاركنان
آن دستگاه تسليم نشدند و ش رافت خ ود را
حفظ كردند و آن دسته ھمان ھائی ھس تند،
كه بايد ھر چند سال منتظر ترفيع باشند ،و
به زحم ت و س ختی ،مراح ل ترفي ع را ط ی
كنند .ولی آنھائی كه ھمرديف آنھا بودند و
نقش ه غ الم س ازی را ب ه عھ ده گرفتن د،
ام روز ب ه درج اتی رس يده ان د ،ك ه اگ ر
بعض ی از قض ات فاض ل و دانش مند م ا
بخواھن د از آنھ ا دي دن كنن د ،ش ايد ج اه و
ج الل و مق ام آنھ ا اج ازه مالق ات ب ه آنھ ا
ندھ د ،و ھفت ه ھ ا الزم باش د ك ه بتوانن د از
رفقای قديم خود ديدن كنند .من چون وكي ل
ھس تم ،اگ ر بخ واھم اس م آنھ ا را در اي ن
محكمه بياورم ،ممكن اس ت ب ه بن ده نس بت
مداھن ه ش ود ،ول ی ھم ين آق ای
كسروی) (١٣را ك ه ام روز وكي ل اس ت و
روزی قاضی بوده ،برای مث ال ع رض م ی
كنم :او اولين كسی بود كه ب ر علي ه درب ار
حكم داد ،ولی وزيرعدلي ه وق ت ،ب ه ج زای
اين جسارت ،عذر او را از عدلي ه خواس ت
و ھم ين كس روی ب ود ،ك ه وقت ی تھدي د ب ه
انتظ ار خ دمت ش د ،در ج واب گف ت :م ن
منتظ ر خ دمت نخ واھم ب ود ،خ دمت در
انتظ ار م ن خواھ د ب ود .نتيج ه ای ك ه م ی
خواھم بگيرم اين است ،ك ه در آن دس تگاه
ھر كس ك ار ك رد ،از روی اجب ار نب ود .ب ه
لح اظ موقعي ت آن روز ،بق ای در آن
دس تگاه را ت رجيح م ی داد ،ل ذا چن ين
اشخاصی اع م از وزي ر و مستش ار تمي ز و
قاضی و م دير ك ل و احم دی تمام ا مس ئول

اند ،و فرق ی در مس وليت ب ين آنھ ا نيس ت.
زيرا عالما و قاصدا خود را ب ه آن دس تگاه
فروخت ه بودن د ،احم دی ب ه قيم ت كمت ری
خ ود را فروخت ه ب ود ،آنھ ا ب ه ع وض،
بيشتر ،آيا می دانيد فلس فه ب ه ش كل ك الس
قض ائی چ ه ب وده؟ البت ه در آن ك الس ك ه
ھزارھا نف ر قاض ی بي رون آم ده ،اش خاص
تحصيل كرده و طلب ه ھ ای فاض ل ھ م وارد
می شدند ،ولی شرط ورود آن ي ك ديكت ه و
ي ك انش اء و ي ك س ؤال ص رف و نح وی
ب وده ،وزيرعدلي ه ك ه خ ود تحص يل ك رده
بود ،مگر نمی دانست ،با ش ش م اه ج زوه
خواندن كس ی قاض ی نم ی ش ود ،پ س چ را
اي ن طورعم ل م ی ك رد؟ زي را آن دس تگاه
قاض ی مك انيزه الزم داش ت ،ت ا اگ ر روزی
قضات مجرب ب ه كن ار رون د ،ھ زار قاض ی
سفارشی كه در ظرف چند م اه تھي ه ش ده،
وجود داشته باشد .چ را وزارت دادگس تری
عده زيادی از قض ات مج رب را ب ه عن وان
اينك ه پيرھس تند ،خ ارج ك رد؟ مگرب رای
قض ات ،پي ر ب ودن و مج رب ت ر ب ودن
پسنديده تر نيست؟ چرا فق ط ب رای آنك ه آن
روز قاض ی مك انيزه ماش ينی ،م ی
پس نديدند؟ ت ا ھم انطوری ك ه غ الم مجل س
ق وانين را مث ل ماش ين تص ويب م ی كن د،
غالم عدالت نيز نامه اوامر را مث ل ماش ين
اجرا نمايند.
م ا در بس ياری از محاكم ات دي ديم ،قض ات
زي ر ب ار اوام ر نرفتن د ،ول ی از خ دمت
منفصل ش دند ،ي ا تغيي ر يافتن د .ام ا آنھ ائی
ك ه زي ر ب ار اج رای ام ر وزي ر ي ا دس تگاه
مجريه رفتند ،مستحق مجازات اند .موقعی
ك ه منص ور وزي ر ط رق در دي وان تمي ز
محاكم ه ش د ،صدراالش راف وزي ر عدلي ه
ب ود .ش اه ب ا او چن د روزقب ل ازمحاكم ه،
درھيئ ت وزرا ب ا حض ور مرح وم داور
صحبت كرده ،گفته بود :ادعانامه راجع ب ه
منص ور را خوان دم ،داليل ش ب د نب ود،
صدراالش راف در ج واب گفت ه ب ود:
)تش خيص دالئ ل و ص حت ادع ا ب ا محكم ه
است ،و فعال نمی توان خبری عرض كرد(
اين حرف به شاه گ ران آم د ،و گف ت :ش ما
وزرا ب ا ھ م تب انی ك رده اي د .ف ردا مج ددا
صدراالش راف ن زد ش اه م ی رف ت و نس بت
به حرفھای آن شب خواس ت س وء نظ ر را
از ش اه دور كن د .ش اه ب ه او گف ت) :درب ار
قاجاريه نيست و كسی را كه نخ واھم ف ورا
اخراج خواھم كرد( ضمنا به صدراالشراف
گفته بود) :وسط سرت چ را گ رد ش ده؟ آي ا
از فش ار عمام ه اس ت؟ ،وس ط س رمن ھ م
گرد ش ده ام ا ازك اله قزاق ی اس ت( مقص ود
از اين حكايت آن است ،كه چون صدربا آن
مقدمه دركار محاكمه منصور دخالت نكرد،
و محكم ه آزاد ب ود ،حك م تبرئ ه منص ور
صادر شد .اما به فاصله كمی ص در از ك ار
افت اده ،و معل وم ش د ،ك ه در آن دس تگاه
وجود صدر مفيد نخواھد بود ،و بع د از آن
ت اريخ ،ديگ ر دس تگاه قض ائی مث ل موش ی
در چنگ ال ق وه قض ائيه ،ق وه مجري ه و
مخصوصا شھربانی بود .پس تم ام آنھ ائی
ك ه در آن دوره ك ار ك رده ان د ،خودش ان
مسئول عم ل خودش ان ھس تند .ش اه س ابق
مسؤول عمل آنھا نيست .اگ ر كس ی بگوي د
ش اه ك ه اص ل ك اری ب ود ،رفت ه ،ب ه اي ن
بيچاره ھا چ ه ك ار داري د؟غلط اس ت .اينھ ا
بيچ اره نبودن د ،اينھ ا چ اره داش تند ،چ اره
شان اين بود ،قبول خدمت نكنند و بعد زي ر
ب ار ام ر خ الف ق انون نرون د ،و اس تعفا
بدھن د .ب ديھی اس ت ،ب ودن در آن مقام ات
با ارتك اب آن چن ان اعم ال مالزم ه داش ت،
اينھ ا م ی خواس تند ،ك ار و مق ام داش ته
باش ند؛ تق رب و تش خص در آن دس تگاه
داشته باشند؛ و بدين جھت به اعمال بد تن
در می دادند .بنابراين ،در دس تگاه قض ائی
ھ م ھ ركس تخلف ی ك رده ،و زي ر ب ار ام ر
رفت ه ،خ ود را ب ه دس تگاه غ الم س ازی
فروخته و مسؤول است(١۴) «.
زنده يادالھيارصالح که در زم ان حکوم ت
احم د ق وام -١٣٢۵ -تص دی وزارت
دادگستری را بعھده گرفت می گوي د :پس ت
دادگستری را ازاين جھت انتخاب ک ردم ک ه
درزم ان مرح وم داور ش ش س ال س ابقه
خ دمت دردس تگاه قض ائی داش تم
وامي دواربودم ب ه اي ن وس يله بت وانم
اش تباھی را ک ه آن مرح وم درتفس يرغلط
اصل  ٨٢ق انون اساس ی مرتک ب ش ده ب ود
جبران و اليح ه الغ ای آن را تق ديم مجل س
کنم(١۵) .

ص الح درب اره س وء اس تفاده»سياس يون«
از» تفس ير اص ل  ٨٢ق انون اساس ی« ب ه
اين مھم اش اره م ی کن د ک ه» :ام ا در ب اره
تفس ير اص ل  ٨٢ق انون اساس ی اليح ه
الغ ای آن را در اول ين جلس ه مجل س
ش ورای مل ی ک ه پ س از رأی اعتم اد ب ه
دول ت تش کيل ش د تق ديم ک ردم و ظ اھراً
مورد حسن استقبال نمايندگان واق ع گردي د
و ب ه فوري ت آن رأی دادن د ول ی اليح ه در
ب اطن مخ الفين زي اد داش ت .زي را يک ی از
طرق استفاده »سياس يون « کش ور امک ان
تغيي ر و تب ديل قض ات دادگس تری اس ت ت ا
مالحظه می کنند ف الن قاض ی ممک ن اس ت
در ف الن پرون ده ک ه م ورد نظرش ان اس ت
رأی مخ الف بدھ د ب ه وزي ر دادگس تری
فشار می آوردند که آن قاضی را ب ه ج ای
ديگر منتقل نمايد و حتی در تعيين جانشين
او ھم دخالت می کردند.
اي ن جري ان ،اعتم اد م ردم را از دس تگاه
قضائی سلب کرده و ريشه تمام مفاسد م ی
باشد .به اين جھت آنچه از قوه من ب ر م ی
آمد کردم ولی به جايی نرسيد (١۶)«.

او درادام ه آن در خ اطراتش در ب اره
مخالفين استقالل قضات در دادگستری می
افزايد:
»ل ذا) آنھ ا( دس ت ب ه مق اوت منف ی زده و
نگذاش تند حت ی ي ک جلس ه ازکميس يون
دادگس تری مجل س تش کيل ش ود و اي ن
اليح ه درآن مط رح گ ردد .ب زودی ب ه م ن
ثابت شد که در اين امرما باشکست مواجه
ش ده اي م و آن م وقعی ک ه اعليحض رت
ھم ايونی) محم د رضاش اه( در يک ی از
سالمھای رس می م وقعی ک ه جل وی ص ف
قض ات رس يدند ب ا ي ک لح ن و ي ک ژس تی
راج ع ب ه اي ن اليح ه ص حبت فرمودن د ک ه
حاض ران اس تنباط کردن د اعليحض رت در
باطن با تص ويب اي ن اليح ه مواف ق نيس تند
ومط ابق معم ول ک ه ھروق ت پادش اھان
ص حبتی م ی فرماين د مس تعمين ب ه عن وان
ادب يا خوشايند اعلحضرت با گفته شاھانه
ن ه فق ط مخالف ت نم ی کنن د بلک ه ب ا چ رب
زب انی آن را تص ديق م ی نماين د ،آقاي ان
رئ يس ودادس تان دي وان ع الی کش وربه
عرض رساندند شايد بھتر بود ق بالً تس ويه
ای به عمل آي د و س پس دس ت ب ه اي ن ک ار
زده ش ود .البت ه خب ر اي ن جري ان ب ه ھم ه
رسيد و مسلم گردي د ک ه موض وع تص ويب
اليحه تقديمی منتفی است(١٧) «.
** ب االخره مص وبه ای ک ه در زم ان
تص دی وزارت عدلي ه داور از مج س
شورای مل ی گذاران ده ش ده ب ود ،در زم ان
حکوم ت دکت ر مص دق ب ا اس تفاده از
اختيارات قانونی خ ود اي ن ق انون و تفس ير
تحريف گونه را ـ كه نه تنھا با روح قانون
ھم اھنگی نداش ت ،بلك ه ب ا م تن ،قرائ ت و
س ياق ق انون ھ م مطابق ت نداش ت ـ نس خ
كرد.
در دوره زمامداری دكتر مص دق ،تغيي رات
قض ايی ب ه معن ی دگرگ ونی اص ول و
چارچوب نظ ام قض ائی مملك ت نب ود اليح ه
تح ول ش امل مجموع ه ای از تغيي رات
س اختاری و ش كلی ب ود ك ه متناس ب ب ا
فض ای سياس ی آن روز و ب ا ھ دف
دموكراتي ك ك ردن دس تگاه قض ايی ص ورت
گرفت .در حقيقت تحول نظ ام قض ايی دوره
مص دق خ ارج ك ردن دس تگاه قض ايی از

ح ال و ھ وای حكوم ت اس تبدادی رض اخان
بود.
س ازمان دادگس تری ش امل تش كيالت
قض ايی و اداری دادگس تری ب يش از س اير
جنب ه ھ ای نظ ام قض ايی در اي ن دوره در
معرض تغييرات قرار گرفت( ١٨) .
پس از کودتای  ٢٨مرداد  ٣٢انگليسی -
امريک ائی ب ر ض د حکوم ت مل ی دکت ر
مص دق ،رژي م کودت ا ب ا نق ض ق انون
اساس ی ،آزادی و اس تقالل س ه ق وا را
مخ دوش ک رده و پايم ال نم ود و ل وايح
قانونی که در جھت »اص الح دادگس تری و
ديگ ر ادارات دولت ی « ب ود بوس يله
کمس يون دادگس تری در ش ھريورماه
 ١٣٣٣ب دون اس تثناء الغ اء گردي د.
خودک امکی ش اه تمامي ت خ واه و روي ه
سياس ی او ک ه خواس ت توقع ات من افع
فردی و گروھ ی و س لطه خ ارجی دراي ران
بود ،س رانجام آن رژي م کودت ا را دچ ار ب ن
بست ھ ای سياس ی ،اقتص ادی ،فرھنگ ی و
اجتماعی کرد که منج ر ب ه انق الب مردم ی
بھمن  ١٣۵٧گرديد.
نا گفت ه نمان د ک ه در زم ان دول ت موق ت
مھن دس بازرگ ان در  ١٧اس فند س ال
 ١٣۵٧اليح ه ق انونی اص الح س ازمان
دادگس تری و ق انون اس تخدام قض ات ب ه
تصويب شورای انقالب رسيد كه اختي ارات
گس ترده ای از جمل ه ح ق انح الل مح اكم و
مراجع قضايی و ادارات زائ د دادگس تری و
تش كيل مج دد آنھ ا پ س از تص فيه را دارا
بود.
 ٢۵اس فند  ١٣۵٧طب ق اليح ه ق انون
دي وان ع الی كش ور و دادس رای آن و
دادگاھھ ای انتظ امی و تجدي د نظ ر منح ل
گردي د .در  ١۵ف روردين  ١٣۵٨دي وان
عالی كشور با تركيب جديدی ايجاد گرديد.
قوه قضائيه در نظام والي ت فقي ه ط ی اي ن
سی سال گذشته کارنام ه س ياه ويرانگ ر،
ناقض حق وق بش ر و حق وق انس انی ب وده
است.
* کش تار زن دانيان سياس ی در اوائ ل دھ ه
 ۶٠و ش ھريور  ١٣۶٧بدس تور ش خص
خمين ی ،جناي ت برعلي ه انس انيت و حق وق
بشر و انسان بود(١٩).
شاھرودی ھنگامی که تصدی ق وه قض اييه
جمھ وری اس المی را در مردادم اه ١٣٧٨
بعھده گرفت ،گق ت» :ام روز ق وه قض اييه
ويرانه ای بيش نيست«؛
ده سال بعد مص طفی محق ق دام اد ،مجتھ د
و حقوق دان در نام های ب ه محم ود ھاش می
ش اھرودی) ،ي ازدھم مردادم ا ِه (١٣٨٨
نوش ت» :در زم ان ش ما ،ن ه نظ راً بلک ه
عم الً اي ن رک ن اساس ی امني ت اجتم اعی
]قوه قضاييه[ نه تنھا متزلزل بلک ه در م أل
عام ويران شد«.
وی عام ل اص لی ويران ی نظ ام دادگس تری
در ايران را مفھوم »مصلحت نظ ام« ب رای
توجي ه نق ض ق انون و ش رع و ني ز تلويح ا ً
اختي ارات مطلق ه رھب ر جمھ وری اس المی
دانست.
او از حجاج بن يوسف ثقفی ،چھره منف ور
و نماد خ ونريزی و خودک امگی در ت اريخ
اسالم ياد کرد ک ه گفت ه ب ود ن ه ب ه کودک ان
رحم میکند نه به پيران ،و بیگناھان را به
جای گناهکاران مؤاخذه خواھ د ک رد و تنھ ا
ب ر اس اس گم ان ب ه ج الدان تحوي ل خواھ د
داد» :ھمهی اينھ ا از اختي ارات م ن اس ت
و ھرچ ه م ن مص لحت ب دانم ع ين ش رع
است«.
از آنجا که ق وه قض اييه زي ر نظ ر مس تقيم
رھبری است و رھبر وظيفه اصلی خ ود ي ا
»اوجب واجبات« را حفظ نظام میداند ،در
نتيجه قوه قضاييه در جمھوری اسالمی نه
مجری قانون ک ه ح افظ مص لحت اس ت .ب ه
ھم ين س بب اس ت ک ه م رزی روش ن مي ان
ت ق وه قض اييه ،س پاه پاس داران،
فعالي ِ
بسيج ،نيروی انتظامی و وزارت اطالع ات
وج ود ن دارد و ت داخلھا و مداخل هھای
پنھان و آشکار کم نيست.
احمد صدر حاج س يد ج وادی وزي ر اس بق
دادگستری در نامه ای به ص ادق الريج انی
رئ يس آدم ک ش ق وه قض ائيه م ی نويس د:
» اص لیترين خواس ته مل ت اي ران در قي ام
مش روطيت ك ه اي ن روزھ ا حت ی امك ان
برگ زاری مراس م يكص د و چھ ارمين
س الروز پي روزی آن ب رای جم ع كثي ری از
فعاالن مدنی و سياسی كشور وجود ندارد،
ايج اد عدالتخان ه ب ود .مل ت اي ران ب ه
درس تی دريافت ه بودن د ك ه تنھ ا ي ك ق وه
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قضاييه بیطرف و فع ال میتوان د موجب ات
آزادی ،دمكراس ی و ع دالت را در كش ور
فراھم نمايد .متاسفانه اين خواس ته ،ھرگ ز
ف راھم نگردي د .در جري ان ش كلگيری و
گس ترش انق الب اس المی  ١٣۵٧ني ز ب ه
رغم كثرت قضات شريف و فرھيخته ،ع دم
اس تقالل م ديريت ك الن دس تگاه قض ايی از
جمل ه داليل ی ب ود ك ه ب ر آت ش اعتراض ات
دميد و موجبات فراگي ری جن بش را ف راھم
آورد«.
او در ادام ه آن م ی افزاي د» :ام روزه ني ز
متاس فانه اف زون ب ر مش كالت و
نارسايیھای عمومی ،ناروايیھ ا و تج اوز
ص ريح و آش كار از ع دالت و بیطرف ی در
كلي ت دس تگاه دادگس تری ب ه چش م
میخ ورد .نظي ر تطوي ل دادرس یھا ،رفت ار
غير انس انی ب ا متھم ان ج رايم عم ومی در
بازداش تگاهھای نيروھ ای انتظ امی و
امنيت ی و وج ود ق وانين تبعيضآمي ز
پيرامون حقوق زن ان و بعض ی از اقليتھ ا
كه در تع ارض آش كار ب ا قاع ده ) كالم ی و
فقھی ( لطف و احسان الھی و برخی آي ات
ق رآن مجي د اس ت .در وق ايع اعتراض ات
م ردم پ س از انتخاب ات رياس ت جمھ وری
اخي ر ،مظ المی از س وی دس تگاه قض ايی
روا ش ده و احك امی ص ادر میش ود ك ه
وج دان ھ ر ف رد ع دالتجو و آرم انخواھی
را به لرزه در میآورد«.
ص در ح اج س يد ج وادی تاکي د م ی کن د:
» وض عيت تاس فبار ق وه قض ائيه ت ا
بدانجاس ت ك ه ب ه رغ م وج ود اس ناد و
تص اوير ف راوان ك ه ام روز در سراس ر
جھان به نمايش گذاشته شده اس ت ،ص دھا
ني روی لب اس شخص ی و بعض ا ً ني روی
انتظ امی ك ه در خيابانھ ا ب ه ھ زاران نف ر
مردمی ك ه تنھ ا جرمش ان ط رح پرس ش "
رای من كجاست؟ " حمله كرده و با چماق
و ب اتوم و اس لحه س رد و گ رم آنھ ا را ب ه
خ اك و خ ون كش انده و ش ھيد كردهان د را
كسی مورد پيگرد قضايی ق رار ن داده و در
عوض ،روزنامهنگاران و فعاالن سياس ی،
دانش جويی ،ك ارگری ،حق وق بش ری و
ھ زاران نف ر م ردم ع ادی ك ه از وض عيت
جاری ناراضی ھس تند را در محاكم اتی ك ه
ن ه از ق انون در آن خب ری ھس ت و ن ه از
ع دالت و انص اف ،ب ه حبسھ ا و
محروميتھ ای طويلالم دت محك وم
میسازند(٢٠) «.
محم د ن وريزاد مينويس د» :خ دايا،
س يدعلی) عل ی خامن ه ای ( ،ب ا گم اردن
افراد سست و بیدانش ی چ ون ش يخ محم د
يزدی بر راس دستگاه قضا ،حيثيت قضا و
قضاوت را در کش ور م ا ب ه خ اک ان داخت.
در کش ورھای ک افر دني ا ،ع دالت ناش ی از
ق انون ،حت ی ب ه رييسجمھ ور و دول ت و
بزرگان آن کشور
میپرداخ ت و ب ه مح ض تش خيص خط ا،
آنان را از بلندای قدرت به زير میکشيد.
اما در کشور ما ،قانون و قض ا ،ب ه طن زی
بدل شد که جز شوخی از آن چيزی مستفاد
نمیشد .ظ اھرا ھمگ ان ،و ب ويژه بزرگ ان،
راهھ ای گري ز و دور زدن ق انون را ب ه
خوبی دريافته بودند و دليل ی ب رای ھ راس
از گرفت اری نداش تند .آنچن ان ک ه گوي ا
جمع ی از قاض يان ب ه رش وه ،و جمع ی ب ه
ن ابخردی ،و جمع ی ب ه انتش ار نکب ت در
دس تگاه قض ا م امور ش ده بودن د .و در آن
ميان ،از دست قاض يان ص ادق و قلي ل ني ز
ک اری س اخته نب ود .اوج فالک ت دس تگاه
قضا آنجا پا گرفت که روحانی خالیال ذھنی
چون صادق الريجانی به حکم س يدعلی ب ر
مس ند قاضیالقض اتی کش ور نشس ت .در
ط ول ت اريخ و در ھم ه ج ای دني ای فھ م،
قاضیالقضات به کسی گفته و میگويند ک ه
در کار قض ا و قض اوت ،ھ م بلح اظ علم ی،
و ھ م از حي ث تجرب ه ،کارآم د قاض يان و
کارکش تگان دس تگاه قض ا ب وده باش د .ام ا
اي ن ش يخ ،ب دون اي ن ک ه ذرهای تجرب ه ،و
ذرهای دان ش قض ايی داش ته باش د ،ب ر
مسندی نشس ت ک ه ھرگ ز مس تحقش نب ود.
وی ،نيام ده آس تينھا را ب اال زد و گ وش
بفرم ان ش د و ھرچ ه را ک ه م اموران
وزارت اطالعات و پاسداران امنيت ی ب ه او
دستور فرمودند ،در دستور کار خ ود ق رار
داد و ب رای اول ين ب ار در ت اريخ قض ا و
قضاوت ،به خلق جرمھايی مب ادرت ورزي د
که از فرط سستی ،کودکان را نيز ب ه خن ده
وا میداشت .اما ھم ين جرمھ ای خن دهدار،
باعث شد که با امض ای اي ن ش يخ قض اوت
نکرده و قضاوت نديده ،ناگھان صدھا م رد
ج وان و پي ر و زن و دخت ر ب ه زن دانھای
انفرادی و شکنجه در افتادند .خدايا ،ما ب ه
چش م خ ود دي ديم ک ه انس انيت ،در آن
ژولي دگی قض ايی ،چگون ه ب ه ھ يچ گرفت ه
ش د ،و ع دالت و عل ی و اوالد عل ی ،و
ھم هی آموزهھ ای دين ی ،ب ه اس م دي ن
چگونه به مسلخ برده شدند(٢١) «-
اداﻣﻪ دارد...
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ﻣﺤﺒﻮﺑﻬﺎوﻣﻐﻀﻮﺑﻬﺎ؟
ﺑﺎﻧﮏﻫـــﺎ ﺑـــﻪ دادن ﺗﺴـــﻬﯿﻼت ﺑﯽﻣﯿـــﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻌﻼ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری
را ﺑــﻪ ﻫــﺮ ﮔﻮﻧــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ دﯾﮕــﺮی ﺗــﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻨــﺪ .ﻧﺘﯿﺠــﻪ رﮐــﻮد روزاﻓــﺰون رﺷــﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻓﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮرم و
ﺑﯿﮑﺎری را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل دارد ،و در روزﻫـﺎی
اﺧﯿــﺮ ﺗﻮﺟــﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠــﺲ را ﻧﯿــﺰ
ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻧﻘـــﻼب اﺳـــﻼﻣﻲ :در ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ ﻣﺮﻛـــﺰ
ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻫﻨﺪ ،ﺟﻨـﮓ  8ﺳـﺎﻟﻪ اﻳـﺮان و
ﻋﺮاق ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ.
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﻣﻴﺰان ﺧﺴـﺎرﺗﻬﺎ،
ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ از  16ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺗﺠﺎوز
ﻣﻲ ﻛﺮد .از ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،رژﻳـﻢ
ﻣﻼﺗﺎرﻳــﺎ و ﻧﻴــﺰ دو رأس دﻳﮕــﺮ ﻣﺜﻠــﺚ
زورﭘﺮﺳــﺖ از ﻋﻮاﻣــﻞ ﺑﺤــﺮان ﺳــﺎزي و
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺮدن ﺟـﻮ ﺧﺸـﻮﻧﺖ و ﺟﻨـﮓ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮر آورد
وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر را ﻫﺮﮔﺎه رﺷﺪ ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ.
ﭼﺮا اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﻴﺮاﻫـﻪ اﺳـﺘﺒﺪاد و ﺧﺸـﻮﻧﺖ
وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ دﻟﻴـﻞ
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﺮاﻫﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎزﺳـﺎزي ﻣـﻲ
ﺷﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲ اﻓﺘﺎد و اﻓﺘﺎد:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ :ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﻫـﺎر ﺷـﺪه اﻧـﺪ و
ﻛﺸﺘﻦ زﻳﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ و اﻋﺪاﻣﻬﺎي دﺳﺘﺠﻤﻲ
را روﻳﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ:

ﻫﺎري ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ رژﻳﻢ
ﮔﺸـــــﺘﻪ اﺳـــــﺖ:
زﻳﺮﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ و
اﻋﺪام ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
Wدر  ٢١مرداد  ،٨٩به گزارش جــ ـرس،
حک م دادگ اه دوم اکب ر کرم ی ،پزش ک،
نويسنده و فعال حق وق بش ری دربن د ،پ س
از گذشت ھشت ماه بازداشت ص ادر ش د .
عالوه بر حکم سه سال زن دان دادگ اه اول،
ب ه س ه س ال زن دان ديگ ر و  ٧۴ض ربه
ش الق تعزي ری و  ۵س ال تبعي د ب ه
شھرستانی دور افتاده محکوم گشت .طب ق
رای دادگ اه ،در ط ول اي ن م دت پروان ه
طبابت وی لغو خواھد شد.
Wدر  ٢١م رداد  ،٨٩ب ه گ زارش ف ارس،
سه ش ھروند در شھرس تان "ازن ا" اس تان
لرس تان و در م الء ع ام اع دام ش دند .اي ن
اعدام در حالی صورت گرف ت ک ه تن ی چن د
از مس ئوالن لرس تان و م ردم نظ اره گ ر
ص حنه ب ه دار آويخت ه ش دن آنھ ا ،در
"مي دان نم از شھرس تان ازن ا" بودن د.
رئيس دادگستری شھرستان ازنا گفت :اين
سه نفر به نامھای س  -ر فرزند جھانشاه،
ا  -م فرزن د حي ات قل ی و م – خ فرزن د
ابراھيم ،سال گذشته به اتھام ربودن فردی
به ن ام م  -ا دس تگير ش ده بودن د .مش خص
نيست که فرد ربوده شده چه سمتی داش ته
و اتھ ام اي ن س ه ت ن ني ز از س وی من ابع
مستقلی تاکنون تاييد نشده است.
Wدر  ٢١م رداد  ،٨٩ب ه گ زارش فع الين
حقوق بشر و دمکراسی در اي ران ،زن دانی
حسن قشقايی  ٣۵ساله پس از بازگشت از

دادگ اه و انتق ال ب ه س لولھای انف رادی
معروف به سگدونی ،مورد وحشيانه ترين
ش کنجه ھ ای پاس دارھای بن د ق رار م ی
گيرد .او در ح الی ک ه دس تان و پاھ ايش ب ا
دس ت بن د و پابن د بس ته ب ود و چش مانش
چش م بن د داش ت ،م دت ط والنی م ورد
شکنجه قرار گرف ت .زي ر ش کنجه بيھ وش
می شود و بع د از چن د س اعت ب ه قت ل م ی
رسد.
Wدر  ٢١مرداد  ،٨٩به گزارش جــ ـرس،
منص ور اس انلو ک ه ھفت ه گذش ته در غي اب
وکيل با اتھامی تازه محاکمه شد مج ددا ب ه
يک سال ح بس محک وم ش د ک ه اج رای آن
از پايان محکوميت فعليش آغاز می شود.
Wدر  ٢٣م رداد  ،٨٩ب ه گ زارش رھان ا،
طی چند روز گذشته ب يش از ھفت اد نف ر از
زندانيان زندان مش ھد ب ه ص ورت ناگھ انی
اعدام شده اند.بعضی از اين افراد ک ه گوي ا
در رابط ه ب ا م واد مخ در دس تگير ش ده
بودن د ،حکمھ ای قض ايی خ ود را پ يش ت ر
از اين دريافت کرده بودند که بر طب ق آنھ ا
مج ازات اع دام ش امل ح ال آنھ ا نم ی ش ده
است و حتی به پرداخت جريمه ھ ای نق دی
ني ز کفاي ت ش ده اس ت .ام ا ب ه ص ورت
ناگھانی دستور قضايی مبنی بر اع دام اي ن
افراد صادر شده است.
Wدر  ٢۴م رداد  ،٨٩ب ه گ زارش کلم ه،
وضعيت جسمانی کيوان صميمی ،روزنامه
نگار دربندی که ھنوز در اعتصاب غذا ب ه
سر م ی ب رد وخ يم گ زارش م ی ش ود .اي ن
روزنام ه نگ ار ک ه بيس ت روز اس ت در
اعتص اب غ ذا ب ه س ر م ی ب رد وض عيت
جس مانی مناس بی ن دارد ام ا روحي ه اش
ھمچنان قوی است .با توجه ب ه فرارس يدن
م اه رمض ان نگران ی ھ ا در ب اره وی
افزايش پيدا کرده است ،چرا که اکنون فقط
ب ه ھنگ ام افط ار و س حر آب و چ ای م ی
نوش د .کي وان ص ميمی  ۶٢س اله ب ه ش ش
سال حبس تعزيری محکوم شده است.
Wدر  ٢۶م رداد  ،٨٩ب ه گ زارش
مردمک،جمعی از زن دانيان سياس ی زن دان
رجايیش ھر ک رج در واک نش ب ه اظھ ارات
دادس تان تھ ران ب ه زن دانيان سياس ی-
مطبوعاتی که در ديدار با زندانيان سياس ی
گفت ه ب ود »ب رای آزادی ي ا مرخص ی باي د
اب راز ن دامت کني د« ،نام ه سرگش ادهای
منتشر کردند.
در اي ن نام ه ک ه ب ا امض ای »جمع ی از
اس رای عقي دتی و سياس ی در بن د زن دان
رج ايی ش ھر« در پايگ اه اينترنت ی ج رس
منتش ر ش د ،ب ه س خنان دادس تان تھ ران
اش اره ش ده و آم ده اس ت» :ھ ر چ ه
انديشيديم کمتر فھميديم که چ را باي د اب راز
ندامت کنيم و بابت چه چيزی؟«
Wدر  ٢٧م رداد  ،٨٩ب ه گ زارش
جــ ـرس ،مس عود ش فيعی وکي ل رس ول
ب داغی ،عض و ھي أت م ديره ک انون ص نفی
معلم ان اي ران و اعض ای ش ورای
ھمبستگی برای دموکراس ی و حق وق بش ر
در اي ران گف ت ک ه م وکلش در ش عبه
پانزدھم دادگ اه انق الب اس المی ب ه رياس ت
قاضی صلواتی به  ۶سال زن دان و  ۵س ال
محرومي ت از ش رکت در اح زاب محک وم
شد.
Wدر  ٢٧م رداد  ،٨٩ب ه گ زارش ھران ا،
ابوالفض ل عاب دينی نص ر خبرنگ ار و از
مس ئوالن پيش ين مجموع ه فع االن حق وق
بشر در ايران ،از تردد در زندان ک ارون و
خ ارج از بن دش ت ا اط الع ث انوی من ع ش د
.اي ن دس تور ک ه از س وی رئ يس زن دان
کارون اھواز به تم امی پرس نل اع الم ش ده
اس ت مش کالت ح ادی را ب رای ابوالفض ل
عابدينی ايجاد کرده است.
Wدر  ٢٧م رداد  ،٨٩ب ه گ زارش ھران ا،
حس ن آرم ين مرب ی کيکبوکس ينگ و از
اس اتيد رزم ی ک ار کش ور دارای س بک در
شھرس تان ق زوين ب ا پرون ده س ازی پل يس
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جن ايی منطق ه ،بازداش ت و ب رای پ ذيرش
اتھام به شدت مورد شکنجه قرار گرفت ه و
در اث ر اي ن ش کنجه از ناحي ه نخ اع آس يب
ديده و فلج شده است.
Wدر  ٢٧مرداد  ،٨٩به گزارش جــ ـرس،
در پ ی احض ار و تبعي د حج ت االس الم
قيص ری ،جمع ی از نم ازگزاران حس ينيه
اعظ م نج ف آب اد ،روز دوش نبه  ٢۵م رداد
ماه ،در مقابل فرمانداری شھرس تان تجم ع
نم وده و خواس تار لغ و تبعي د غي ر ق انونی
وی شدند .در پی اين اعتراض ،چندين نفر
از فعالين و متحصنين بازداش ت ش دند ،ک ه
ھنوز از وضعيت آنان خب ری منتش ر نش ده
است.
Wدر  ٢٧م رداد  ،٨٩ب ه گ زارش ھران ا،
فرح )الميرا( واضحان از بازداشت ش دگان
ح وادث  ۶دی م اه )عاش ورا( ب ه اع دام
محک وم ش د .ف رح واض حان ک ه اول ين زن
محک وم ب ه اع دام بازداش ت ش ده در شش م
دی م اه اس ت ع الوه ب ر اي ن حک م ض د
انسانی ب ه تحم ل  ٢س ال ح بس و پرداخ ت
جريمه نقدی نيز محکوم شده است.
Wدر  ٢٨م رداد  ،٨٩ب ه گ زارش رھان ا،
محمدامين آگوشی زن دانی ک رد محک وم ب ه
اعدام در اعتراض به محدوديتھای اعمال
شده در زندان دس ت ب ه اعتص اب غ ذا زده
است .
Wدر  ٢٨مرداد  ،٨٩محمد ت وکلی و عل ی
صادقی دو تن از اعض ای ش ورای مرک زی
ک انون ص نفی معلم ان کرمانش اه ب ه ش عبه
يک دادگاه انقالب کرمانشاه احض ار ش دند.
در اي ن احض اريه از اي ن دو فع ال ص نفی
خواس ته ش ده در ت اريخ اول ش ھريورماه
خود را به اين شعبه معرفی کنند.
Wدر  ٢٩م رداد  ،٨٩ب ه گ زارش ھران ا،
الل ه حس ن پ ور ،فع ال حق وق بش ر ،جھ ت
اخ ذ آخ رين دفاعي ات ب ه ش عبه ی ٣
بازپرسی دادگاه انق الب تھ ران ،مس تقر در
زندان اوين احضار ش د .در اي ن دادگ اه ک ه
ب دون حض ور وکي ل او برگ زار ش د ،س ه
اتھ ام جدي د ت وھين ب ه رھب ری ،ت وھين ب ه
مقدسات و توھين به رئيس جمھور مطرح
و تفھ يم ش د .يک ی از وک الی م دافع وی
اع الم ک رد متاس فانه ب ه م ا وک ال اج ازه
ورود به دادسرای مستقر در اوي ن را نم ی
دھند به ھمين دليل من نتوانستم ب ه ھم راه
موکلم در دادگاه حضور به عمل رسانم.
Wدر ١ش ھريور  ،٨٩ب ه گ زارش
دانش جونيوز ،دانش جويان دانش گاه
تحصيالت تکميلی زنجان و جمعی از مردم
زنجان در اعت راض ب ه برکن اری پرفس ور
يوس ف ثب وتی رياس ت اي ن دانش گاه و
سخنان زننده ای ک ه بھنگ ام تودي ع ب ا او،
بک ار رفت ه ب ود ،در مقاب ل اي ن دانش گاه
تحصن کردند .متحصنين با تجمع در مقابل
س اختمان اص لی دانش گاه و نص ب بن ر
پرفس ور ثب وتی ب ر بلن دای دانش گاه
تحصيالت تکميلی خواس تار لغ و اي ن حک م
و برکناری رئيس جديد شدند.
Wدر ١ش ھريور  ،٨٩ب ه گ زارش
ادوارني وز :حس ن اس دی زي دآبادی و عل ی
جمالی ،دو عضو شورای مرکزی س ازمان
دانشآموختگ ان اي ران )ادوار تحک يم
وح دت( توس ط نيروھ ای امنيت ی بازداش ت
ش دهاند .حس ن اس دی زي دآبادی ،مس وول
کميته حقوقبشر سازمان ،پس از مراجع ه
م اموران امنيت ی ب ه من زل وی و "عل ی
جم الی" ،مس وول کميت ه سياس ی س ازمان
نيز ،در محل کار خود ،به وسيله نيروھای
امنيت ی بازداش ت ش دهاند.ھن وز از دالي ل
بازداشت و اتھامات اين افراد ،اطالع ی در
دست است.
Wدر  ١ش ھريور  ،٨٩ب ه گ زارش رادي و
کوچ ه :پ نج ت ن از دراوي ش سلس له
نعم تاللھی گناب ادی س اکن سروس تان،
اس ماعيل )ھ ادی( رحماني ان ،ف رزاد
درويش سروستانی ،علیاکبر ابراھيمزاده،
حي در اس فنجانی و رض ا ثابتپيم ان،
براس اس احض اريهای ک ه ص بح روز
يکش نبه  ٣١مردادم اه ،درياف ت کردهان د
میبايس ت روز چھارش نبه س وم
شھريورماه به اتھام اخالل درنظم عمومی

ﺑﺎ ﯾﺎد ﺑﯿﺪار
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺳﺎﻋﺪﻟﻮ
ھمچن ان دردمن د و کوش ا از ت الش ب از
نايس تادند .س الھای نھض ت ب زرگ نف ت ب ا
ت ب و ت اب مل ی ش دن زيس ت .از پيروزيھ ا
ش ادمان ب ود و از شکس تھا در ان دوه .در
کوشش ھايی ک ه ب ه تش کيل "کنفدراس يون
جھانی دانشجويان ايران" انجامي د فعاالن ه
ش رکت داش ت .از بنيانگ ذاران "جامع ۀ
سوسياليس تھای ايران ی در اروپ ا" ب ود و
از مؤسس ان "جامع ۀ سوسياليس تھای
نھضت ملی ايران".
سالھای زندگی ھوشنگ س اعدلودرايران ،
سالھای تحقيق و تعليم ھم بود .ساعدلو از
بنيانگذاران مطالعات و تحقيق ات روس تايی
دراي ران ب ود .اقتص اد کش اورزی ،توس عۀ
روس تائی و عم ران و نوس ازی دھ ات و
روستاھا ح وزۀ اص لی آم وزش و پ ژوھش
او ب ود .در نوش تهھای اوس ت ک ه م ی
بايس ت نخس تين ارزيابيھ ای مس تقل از
دگرگونيھ ای دني ای روس تائی اي ران در
دوران معاصر )اصالحات ارضی ،نوسازی
و عم ران روس تائی( را جس تجو ک رد.
آخ رين تحقيق ات منتش رۀ او ب ر
چگونگيھ ای کش ت و کاش ت و داش ت و
برداش ت و آبي اری و آبرس انی در اي ران
گذشته ،دانس تنيھا و روش نائيھای ت ازه ای
را میاف زود .فعالي ت و مس ئوليتھای
پژوھش ی او  ،چ ه در "مؤسس ۀ تحقيق ات
اقتص ادی" دانش گاه تھ ران )-١٣۵٠
 (١٣٣٨و چه در "مؤسسۀ برنام ه ري زی
ايران" سلزمان برنام ه )(١٣۵٢-١٣۵٧
ب ر پاي ۀ اعتق اد ب ه اس تقالل پژوھش گر و
محق ق و دوری تحقي ق از تبلي غ اس توار
ب ود .ھم ين اس تقالل رأی ب ود ک ه درس و
بح ث او را در ط ی س اليان ،ش اخص و
ممتاز میکرد .اين چنين بود که در کنار او
و ب ه ھم ت او ،دانش جويان و محقق انی از
نسلھای متوالی ،ن ه تنھ ا ب ه دانس ته ھ ای
خود افزودند و يا روش ب ه پرس ش گ رفتن
و کاوي دن و پژوھي دن را ف را گرفتن د بلک ه
دريافتند که شرط موفقيت در دنيای تعل م و
تعل يم و تحقي ق ،ش ک در مس لمات ،آزادی
در انديش يدن و اس تقالل از ق درتھای
اعتق ادی ،عقي دتی و دولت ی و غي ر دولت ی
است.
اين چنين اس ت ک ه آنچ ه ي ک عم ر زن دگی
آموزشی و پژوھشی ساعدلو را مشخص

اوس ت بلک ه اعتق اد پاي دار اوس ت ب ه
اس تقالل نھادھ ای پژوھش ی و آموزش ی
ازي ن و آن ق درت .ب ا اي ن اعتق اد ب ود ک ه
ھم واره و ھ ر زم ان اس تقالل نظ ام
دانش گاھی را ب زرگ میداش ت و در ط ول
زن دگی دانش گاھی خ ود ،ھيچگ اه از دف اع
از حرم ت اس تاد و دانش جو و دانش گاه و
تحقيق و تعليم باز نايستاد و ھرگز زبان
میکند نه تنھا کيفيت علمی واالی تعليم ات
و تحقيق ات و نوش ته ھ ای اعت راض را
ناگش وده نگذاش ت .س اعدلو از نخس تين
کوش ندگان ب رای تأس يس و تش کيل
"سازمان ملی دانشگاھيان ايران" بود.
ساعدلو ھمواره بودن و مسئوالنه ب ودن و
زيس تن را ب ر جن ت مک انی و عافي تطلب ی
ت رجيح م یداد :ھرگ ز فريفت ۀ "رس ميات"
زمانه نشد .جاه و مقامی درين و آن گوشۀ
اي ن و آن ق درت نجس ت .ب ا درد مردم ان
زيس ت .مس تقل و در س ربلندی .آزاد و
آزاده .بيدار و ھشيار .ھمواره ظل م و ج ور
و خودس ری را خ وار میداش ت .در ب ود و
وجود ،سياھی زدا بود .ھرگ ز ب ا پلي ديھا و
تباھيھ ا نياميخ ت .در پ اکی و در روش نی
زيست .ب ه روش نائيھا ،برابريھ ا و آزاديھ ا
دلبسته بود .برای ايرانی ،و ايرانی سربلند
و جھانی بھتر زندگی کرد و تالش کرد :با
مردمانی به دور از ستم و زور و تنگی و
تنگدس تی  ،ق رين ب ا رف اه و ش ادی و
آزادی.
ھوش نگ س اعدلو ھمک ار ،ھم راه،
ھمنشين ،ھمدل و دوست ما بود .در پست
و بلن د زمان ه ،ھرگ ز کس ی را تنھ ا
نمیگذاشت .میکوشيد ک ه باش د و گرهگش ا
باشد .يار شاطر بود و نه بار خاطر .گرم ا
و روشنی بود .ياد ش پايدار.
س يروس آرينپ ور -داري وش آش وری -
احم د اش رف -عل ی بن وعزيزی  -س ھراب
بھ داد  -آذر پ ورآذر)اش رف(  -ناص ر
پاکدامن  -علی پورقاضی  -امي ر پيش داد -
فرش يد جم الی -عل ی رض وی  -ھوش نگ
سياحپور  -علی اصغر ح اج س يدجوادی -
عل ی ش اھنده  -عب اس ع اقلیزاده  -آن ا
عناي ت  -ش ھرام قنب ری  -کي ان کاتوزي ان
)حاجس يدجوادی( -ھم ايون کاتوزي ان -
اسفنديار کريمی  -امير ھوش نگ کش اورز
صدر  -علی گوشه  -عبدالکريم الھيج ی -
ھ دايت متيندفت ری  -ھم ا ن اطق  -فرھ اد
نعم انی – حس ين ن وری  -وحي د
نوشيروانی.

ﻛﺸﺘﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1367و راز
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮔﺮاﺋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن

و مشارکت در تخريب اموال عمومی در
داسرای اين شھرستان حاضر شوند.
 Wدر  ٢شھريور  ،٨٩به گزارش ھرانا،
بھمن مسعودی به علت اصابت باتوم به
سرش توسط يکی از ماموران زندان به
نام خانزاده ،به قتل رسيده است.
پس از اينکه خبر قتل بھمن مسعودی
به خانواده وی رسيد ،صبح روز گذشته
اول شھريور ماه ،مادر اين زندانی با
حضور در مقابل درب اصلی زندان
مرکزی اروميه پس از ريختن بنزين به
روی خود ،اقدام به خودسوزی کرد.
اين مادر داغ ديده که با اين اقدام خود
تاثر حاضران را برانگيخته بود ،تا قبل از
رسيدن آمبوالنس در مقابل ديدگان افراد
حاضر در شعله ھای آتش می
سوخت.گفتنی است تا لحظه تنظيم خبر از
وضعيت جسمانی مادر آقای مسعودی و
شدت جراحات وارده اطالعی در دست
نيست.

-۵
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 -۶در دی م اه  ،١٣۶٧ي ک خبرنگ ار
اطريش ی از ميرحس ين موس وی ،نخس ت
وزير وقت پرسيد که در باره ادعاھ ائی ک ه
در رس انه ھ ای غرب ی در م ورد کش تار
مجاھدين خل ق منتش ر ش ده اس ت چ ه نظ ر
دارد .پاسخ نادرس ت موس وی اي ن ب ود ک ه
» آن ھا" مجاھدين خل ق در زن دان" قص د
داشتند به قتل و کشتار مردم ادام ه دھن د و
م ا ناچ ار ب وديم م انع اج رای اي ن توطئ ه
ش ويم .در اي ن چن ين مس ائلی م ا ب ه کس ی
رحم نمی کنيم« نقل از ص  ١و  ٢گ زارش
رابرتسون.
مص لحت از حقيق ت برت ر اس ت،
- ٧
روزنام ه عص ر آزادگ ان ،١٣٧٨/١١/١۴
سيد مرتصی مرديھا
 - ٨ع دالت اجتم اعی ص فحه ۴۴٠
ابوالحسن بنی صدر

