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کرد آرمان نگارش را از دهه ی شصت خورشیدی آغاز  وی از همکاران. بهروز 
نشریه ی خارج از کشور را"نیما"نزدیک نشریه  سردبیری یک  در آلمان بود و   

در. نیز چندین سال برعهده داشت نویسنده تاکنون نزدیک به ده کتاب  از این 
از او  نها یک کتاب  در ایران ت و  مرز انتشار یافته  و کتاب برون  به چاپ رسیده 

وی که مدتهاست آماده ی انتشار میباشد، هنوز پروانه دریافت نکرده است .دوم 
از نگارنده فارغ التحصیل دانشگاه برلین، عضو انجمن بین المللی دانشگاه فنی، 
نویسندگان آلمان همکاران بخش ایرانشناسی دانشگاه هامبورگ و عضو کانون 

  .میباشد
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بخشش کنند، که " ییم که بسیار  فروهرهایی را می ستا

فرارسند، نیرومند فرارسند، ک ه نیک فرارسند، که دلیرانه 
که دادخواهان را ... که از پی دادخواهی فرارسند 

یروزی بخشند، که نیازمندان را رستگاری دهند   ".پ
ها در اوستا   از یشت 

  
و " پاسخ گوید  یی را بدین پرسش  دانایی باید تا دانا

بد. بیاگاهاند پس نادان کسی را بفری بادا که از این  . م
و آموزش دروغ پرست مبادا کسی ا به گفتار  ز شما 

روستا و  فرادهد، چه آن سیاهکار به خانمان و  گوش 
ساز ! هان ای مردم... کشور ویرانی و تباهی رساند

نبرد کنید و دروغ پرستان را از مرز و بوم خود 
  "!برانید

ز گاتا    در اوستاهاا
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  پیش گفتار
  
  
  
  
  
  
  
  

-در کنار ارزیابی دگرگونی های اجتماعیتا کوشش گردیده پژوهش این در 
ریشه های اقتصادی در جمهوری اسالمی، به مسئله ی داد و دادخواهی، 

در آغاز . تاریخی آن و تاثیر آن بر رویدادهای جاری کشور توجه ویژه گردد
،  و فرایندهای درونی و بیرونیو واکنش های اجتماعیها کنش پاره ای از به 

 در درازای سده ایرانی آن بر فرهنگ اتالیه بندی های جامعه و تاثیرتحوالت 
گذشته ه ی بر رخدادهای سدآن را پیامدهای  و انداختهها، نگاهی گذرا 

  .نموده ایمبرجسته 
بن بست ها و تنگناهای موشکافی بخش گسترده ای از کار در پیوند است با 

نارسایی های ارگان های زمامداری و نهادهای ،  والیت فقیهنظامنوسازی در 
ویژگی های دگردیسی های  خاصه و ،توده ای و سازمان های اجتماعی

در این پهنه تالش . نه ی سده ی بیست و یک میالدیجامعه ی ایران در آستا
 تازه گردیده تا با بهره گیری از پاره ای آزمون های تاریخی و دستاوردهای
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 . از گرهگاه ها شکافته شوندبخشیاقتصادی در ایران و جهان، - اجتماعیی
 دگرگونی های ابعاد نابسامانی ها و بایسته بودنبرای آشکار کردن بیشتر 

را در پایان کتاب   روشنگرانه از سندهای انتشاریافته وبخش هایی ریشه ای،
   .بازتاب داده ایم
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  مبادا به جز داد آیین من
  مباد آز و گردنکشی دین من
  همه کار و کردار من داد باد
   1دل زیردستان به ما شاد باد

  
دستان فردوسی در دوران ناتوانی و پراکندگی  که از ییواژه های رسا

ایرانیان قطره قطره چکید و سده ها ماندگار شد، عصاره ی آرزوهای نیک 
خواهانه، خردمندانه و دیرینه ی اندیشمندانی بود که برای سرزمین خویش 

نه تنها در . آبادانی و آرامش و شادمانی پایدار و درازگاه جستجو می کردند
لکه در بخش افسانه ای کاوه ی آهنگر و شورش در برابر این چند بند، ب

ضحاک نیز استاد سخن و خرد، نشان می دهد که مردم ما در دشوارترین 
گاه نیز در زیر درفش داد، گرد هم می آیند و اخگرهای نبردی را که زیر 
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خروارها خاکستر ستم و بیداد پوشیده شده اند، چنان می افروزند که 
  . نامردمی را در برابرشان تابی نیستاستوارترین دژهای

پرشس و پاسخ دادجویانه ی . دادخواهی ایرانیان پیشینه ای دراز دارد
زرتشت پیرامون آزار زحمتکشان و برزیگران در چند هزار سال پیش، گویی 
گویای زمانه ی تلخ و اندوهبار ماست، آنگاه که در بخش هایی از گاتاها می 

  :سراید
آن بدکنشی که مایه ی ) سزای بد(تو می پرسم، پادافره ی از ! ای اهورمزدا"

زندگی خویش را جز به آزار کشاورزان و چارپایان بدست آورد، چیست؟ 
آیا آن نیک اندیشی که براستی برای افزونی بخشیدن به نیروی خانمان و 

دانایی باید تا دانایی را ... روستا و کشور کوشاست، مانند تو خواهد شد؟
مبادا که از این پس نادان کسی را .  پاسخ گوید و بیاگاهاندبدین پرسش

مبادا کسی از شما به گفتار و آموزش دروغ پرست گوش فرادهد، چه . بفریبد
هان ای ... آن سیاهکار به خانمان و روستا و کشور ویرانی و تباهی رساند

   2"!ساز نبرد کنید و دروغ پرستان را از مرز و بوم خود برانید! مردم
ر بخش هایی از یشت ها نیز اندیشه های دادجویانه، فرهنگ ایرانی را د

  :شیاری ژرف می زنند
فروهرهایی را می ستاییم که بسیار بخشش کنند، که نیرومند فرارسند، که "

که ... نیک فرارسند، که دلیرانه فرارسند، که از پی دادخواهی فرارسند 
   3".ا رستگاری دهنددادخواهان را پیروزی بخشند، که نیازمندان ر

مزدک نیز در همین راستا با تکیه به دو اصل برابری و دادگری، جنبشی را 
راهبری کرد که در آن بندگان و کشاورزان نادار نقش برجسته داشتند و با 
رشد مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی و شکاف رو به گسترش طبقاتی 

یس های دودمانی کهنسال این می ستیزیدند و همزمان خواستار ماندگاری و
جنبش مزدک در دوران قباد سرکوب شد، ولی اندیشه های . سرزمین بودند
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او جای پای ژرفی بر رویدادهای آینده ی کشور و خیزش های ایرانیان در 
نظام الملک که از دشمنان خرمدینان . برابر چیرگی بیگانگان، برجای گذاشت

و خرم دینی و باطنی را یکی می بود، بیهوده نبود که اصل آیین مزدک 
 "پیوسته آن خواهند تا اسالم را چون برگیرند"از دیدگاه او بابکیان . دانست

بابک و هواداران او که برای نخستین بار درفش و جامه . 4)چگونه براندازند(
سرخ را به نشان و نمودار خیزش خویش برگزیدند، آموزه های راوندیان ی 

های مزدک را راهنمای پیکار دادخواهانه و استقالل و المقنع و بویژه باور
جویانه ی خویش در برابر اشغال کنندگان خارجی و دست نشاندگان داخلی 

  5.قرار دادند
جنبش دادخواهی ایرانیان از زمان چیرگی عرب ها و سپس فرمانروایی 

ینان خاوری و در سده های گذشته با تسلط آشکار و پنهان چادرنش
ر کشور، از عناصر استقالل جویانه ی ژرفی برخوردار شد و استعمارگران ب

در درازای سده ها در خیزش های کوچک و بزرگی مانند سپیدجامگان و 
مازیاریان و زنگیان و علویان و قرامطیان و اسماعیلیان و سربداران و 

   7  6.بابیان، بازتاب یافت
 ساختارهای  از دیرباز بر شکل ویژه ی در ایرانجنبش های دادجویانه

، بخش تعیین ی آغازین تولیدمناسباتدر . اقتصادی استوار بودند-اجتماعی
  و کوچک)اعضا( هموندانِ کننده ی بارآوری اقتصادی بر تولید کشاورزیِ

 بر فضای یکان های کوچک تولیدی پیش از .خویشاوند استوار بود
یه می شتابگیری الیه بندی های نوین، گونه ای از برابری اجتماعی سا

  .انداخت
ای که این مناسبات کم و بیش برابرگونه را در آغاز واحدهای اجتماعی 

در ("دم" یا "دمانه" یا "نمانه"؛ نخست ندبه قرار زیر بودبازتاب می دادند، 
به مفهوم خانه و خانواده ی پدرساالری، به عنوان کوچکترین بخش ) اوستا
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 ه نوعی دهکده بود و ک"ویس"، دوم "نمانوپتی"رهبری  اقتصادی زیر
، مردمانش بیشتر ساختار عشیره ای داشتند و دارای نیای همسان بودند

و"سوم  ا ارجی باالتر از ویس که از سوی ب ، بود به مفهوم قبیله"زنت
ه"    خانواده داشتسی رهبری می شد و گویا نزدیک به "زنتوپتی" یا "زنتوم

که مفهوم کشور، ) وستادرخرده ا("دنگهو"و ) در گات ها("ودهی" چهارمو 
یکی از دالیلی که در ایران بر  .بیان می کردسرزمین، استان و منطقه را 

خالف بسیاری دیگر کشورها، نظام برده داری به گونه ی همه سویه 
اقتصادی و دیرمانی یکان های -گسترش نیافت، با همین ساختار اجتماعی

ویژه در دوران ساسانی در بافت واحدهای کوچک به  8.نخستین در پیوند بود
و پس از آن، دگرگونی هایی رخ داد و با ژرفش الیه بندهای اجتماعی، خیزش 
های مردمی چندی پدیدار شد و در پی چیرگی بیگانگان، در کنار رشد مبارزه 

  9.های دادخواهانه، تمایل های استقالل جویانه نیز بیشتر شد
 ی تولید اجتماعی بود، در گسترش مناسبات فئودالی که سده های بسیار پایه

با این وجود نشانه هایی از . گستره ی مالکیت ها نیز تغییراتی پدیدار آورد
طبقه بندی " تا "مرتبه ای"سازمان های پیشین با درون مایه ای بیشتر 

، بر هیرارشی اجتماعی و درون مایه ی واحدهای کوچک اقتصادی "شده
  10.ی بیست، سایه انداختحتی تا پیاده شدن اصالحات ارضی در سده 

سازمان های گروهی روستایی و عشایری ایران را که در برگیرنده ی 
اکثریت جمعیت کشور در آستانه ی سده ی بیست بودند، می توان بر پایه ی 

و ) طایفه(یک ارزیابی به سه واحد اجتماعی، همانا عشیره ای، خرده قبیله ای 
ی که با الیه بندی های کهنسال در این بخشبند. بخش کرد) ایل(قبیله ای 

همسانی هایی داشت، سازمان های گروهی برخالف گذشته بیشتر 
خودگردان بودند که نگارنده انگیزه های آن را در پیوند با رشد فرهنگ 

  . شکافته است"در بستر تاریخ ایران"چادرنشینی در کتاب 
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 که فردریک بارک در پژوهش خود پیرامون ایل باصری یادآور می شود
نگاهداری یکان های  اجتماعی، وابسته بود به همراهی همه ی هموندان گروه، 

وی در این پژوهش بر . در گره گشایی برجسته ترین دشواری های اقتصادی
نکته ای انگشت می گذارد که برای دستیابی به گوشه هایی از انگیزه های 

ل ها با حکومت جنبش های دادخواهانه و نیز برخوردهای ستیزه جویانه ی ای
، از اهمیت برخوردار )تا دولتمدار(های مرکزیِ بیشتر چادرنشین و چپاولگر 

به گفته ی او کدخدایان و ریش سپیدان در هرم یکان های اجتماعی، . است
، و بدین گونه آمیزه ای که از دارایی محلی و "زور" داشتند تا "اقتدار"بیشتر 

 بود تا "مرتبه ای"ان از جامعه ی پایبندی گروهی در آنان وجود داشت، نش
 به دیگر 11."پیچیده ی الیه بندی شده" یا سازمان "ساده ی برابر"جامعه ی 

ی، نه با ویس های دودمانی پیشین، با سخن در این ساختارهای اجتماع
درون مایه ی کم و بیش برابر گونه ی نخستین روبرو بودیم و نه با الیه 

افزون بر آن عواملی . پیشرفته ی آن دورانبندی و طبقه بندی سختِ جوامع 
مانند عالئق خویشاوندی، اسطوره ها، آسیب پذیری دائمی در برابر 
چادرنشینان، مالیات های گوناگون و سرسام آور زمامداران مرکزی 
چادرنشین، علیرغم بهره کشی مالکان زمیندار، کشاورزان ایرانی را کم و 

رابطه ی دوسویه را می بیش به ارباب وابسته می کرد و گون ه ی ویژه ای از 
  .آفرید

در این بافت اجتماعی اگر برای نمونه خانِ ایل که نقش پایه ای در راهبری و 
نگاهداری و همبستگی ایل داشت، در وظایف خود کوتاهی می کرد، 
خویشاوندان همتراز دیر یا زود خان های ناراضی را گرد می آوردند و او را 

خانِ خان (بیهوده نبود که ملکم، ایلخانان . یین می کشیدنداز جایگاه خود پا
را نجبای موروثی ای می نامید که آنان را نخست خود خان ها ) ها

برمیگزیدند و سپس صالحیت سرکردگی آنان از سوی شاه پروانه می 
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 بدین گونه سازمان های گروهی روستایی و عشایری از یک سو 12.گرفت
ی پنهان و آشکار با بهره کشی های بیشمار و مرکزگریز بودند و در نبرد

ویران کننده ی سلطان های بیشتر کوچ نشین، و از سوی دیگر کم و بیش 
 . بیگانه با هیرارشی سخت طبقاتی در درون خویش

خانِ  خان ها یا شاهان و  این شیوه ی گزینش بهشاهنامه ی فردوسی نیزدر 
برای نمونه در .  وجود دارداشاره هاییخانان یا شاه شاهان در چندین جا 

از اندازه " که کردار و سخن هایش "پادشاه پرآشوبی"برش زمامداری نوذر 
 به بایستگی نمی پرداخت، "نگهبانی کشور" بود و به کار "اندر گذشته

  : و واکنش نشان دادندند به چاره جویی برخاست"بزرگان"
  پیاده همه پیش سام دلیر

  برفتند و گفتند هرگونه دیر
  بیدادی نوذر تاجورز

  که بر خیره گم کرد راه پدر
  دار اویرجهان گشت ویران ز ک

  غنوده شد آن بخت بیدار اوی
  بگردد همی از ره بخردی
  ازو دور شد فره ایزدی

  :و سام را راهی درگاه شهریار می کنند تا به او اندرز دهد
  بنوذر در پندها را گشاد

  سخنهای نیکو بسی کرد یاد
  هوشنگ شاهزگرد فریدون و 

  همان از منوچهر زیبای گاه
  که گیتی بداد و دهش داشتند
  به بیداد بر چشم نگماشتند
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  دل او زکژی به داد آورید
  13چنان کرد نوذر که او رای دید

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 جایگاه داد در فرهنگ ایرانی و جنبش های اجتماعی
 

  
  

18 

 
 
  

  های نوین و بازتاب های اجتماعیدگرگونی 
  
  
  
  
  
  
  
  

گرگونی ها در برش نوسازی  خودویژه ی ایران بر روند دساختار اجتماعی
 آن در دگردیسی الیه های نقشخاصه . کشور بازتاب روشنی داشته است

   .اجتماعی و جنبش های توده ای قابل توجه است
فرایند شتابان کاهش جمعیت روستایی و ورود سیل آسای کشاورزان و در 

هموندان عشایری به زندگیِ به شدت طبقه بندی شده ی شهری، شهرنشینان 
با سازمان چیره ی طبقاتی در عموما ازه و با پیشینه ی درازگاه روستایی، ت

 در این میان بخش چشمگیری از آنان یدند ومی ورزجامعه ی نوین دشمنی 
 که پرچم دادگری را به  آوردندمی رویگروه ها و سازمان هایی به آن 

ه ی این فرایند، در کنار پروس. نشان مبارزه های خود برافراشته بودند
صنعتی شدن گام به گام کشور و در درجه ی نخست افزایش شمار کارگران 

لمللی، حضور یو مزدبگیران و روندهای همگون جهانی و جنبش کارگر  بین ا
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گرایش های چپ و دادخواهانه در جامعه ی رو به رشد ولی هنوز سنتی 
  .ایران را توان بخشید

ی و استقالل جویانه ی در دو سده ی گذشته هر چهار جنبش بزرگ توده ا
ایرانیان، جنبش ضد شیعه ی بابیان، انقالب ملی و دمکراتیک مشروطه، 

، گذشته از سرنوشت آنان، از 1357جنبش ملی شدن نفت و انقالب بهمن 
در پرتو همین انگیزه های . عناصر برجسته ی دادخواهانه برخوردار بودند
اجتماعیون عامیون سروی، درونی و بیرونی، در انقالب مشروطه به گفته ی ک

در . چپگرا که با باکو نیز در پیوند بودند، خاصه در تبریز نقش بازی کردند
دهه ی سی نیز اوجگیری جنبش مزدبگیران شهری به تشکیل یکی از 
بزرگترین اتحادیه های کارگری در باختر آسیا انجامید و در پرتو آن در 

  1516  14.یانه به تصویب رسید پیشرفته ترین قانون کار در خاورم1325سال 
در کوران انقالب بهمن هم، علیرغم انحالل سندیکاهای کارگری و دستگیری 

 و ایجاد 1332 تن از اعضای آنان پس از کودتای سال 3000نزدیک به 
سندیکاهای نیمه دولتی و کنترل شده، بر پایه ی ارزیابیِ درست یرآوند 

 وارد پهنه ی "ی سرنوشت سازجنبش کارگری به عنوان نیروی"آبراهامیان، 
طبقه ی متوسط می توانست موجب نگرانی "بنا بر دیدگاه او . مبارزه شد

این بن بست با . رژیم شود، ولی ضربه ی نهایی را نمی توانست وارد کند
 17." شکسته شد1357مداخله ی طبقه ی کارگر صنعتی در نیمه ی دوم سال 

 خیزش های دانشجویان و زنان  نیزضد نظام والیت فقیهدر جنبش اعتراضی 
و روشنفکران، همگام و همراه با جنبش کارگریِ رو به رشد ایران اند و می 
توان گمان کرد که ضربه ی پایانی را نیز همین جنبشِ رنجبران بر رژیم 

خمینی نیز با برداشت های ویژه ی . جمهوری اسالمی وارد خواهد کرد
ه قدرت برای دستیابی به خویش در کوران جنبش و پیش از رسیدن ب

پشتیبانی توده ها، افزون بر باورهای دینی، بر خواست های دادخواهانه و 
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استقالل جویانه پای فشرد و بر همین پایه توانست از پشتیبانی توده ها و 
  . پاره ای از سازمان های سیاسی برخوردار شود

ن در برگرفته از این آزمون های دور و نزدیک و نیز تجربیات همسا
استعمار و کشورهای رو به رشد در راه رهایی از زنجیر واپس ماندگی و 

 برای دستیابی به ظر می رسد اپوزیسیون ملی و آزادیخواهنواستعمار، به ن
 و بسیج همه سویه ی آنان در نبردهای پشتیبانی گسترده توده ها

دو مشخصه ی "، راهی جز تکیه ی ویژه به همین دادخواهانه ی اجتماعی
  . ندارد"استقالل جویی و دادخواهی"، همانا "جنبش

نشان داده اند که ) برهه ی تنش هاخاصه در (تاکنون همه ی آزمون ها 
علیرغم بحران درونی فزاینده و ناخرسندی رو به رشد توده ها، بخش 
بزرگی از مردم ما با نیروهای سیاسی ای که از یکی از این دو مشخصه  

چه آنان که در گدار زد و بند : اری نشان می دهندفاصله می گیرند، ناسازگ
های نهان و پنهان با کشورهای بیگانه رهسپارند و چه آن گروه ها و 
سازمان هایی که در شکل های گوناگون منادی راه رشد رژیم والیت فقیه و 
انحصارهای بزرگ جهانی و سیاست های نئولیبرالیِ مروجِ شکاف های ژرف 

  . آراسته اندطبقاتی، با چهره ای
ژست های ضد امپریالیستی و دادخواهانه ی سردمداران جمهوری اسالمی 
در ایران نیز، برگرفته از شناخت همین روحیات استقالل جویانه و 

می توان گفت که رژیم والیت فقیه و پشتیبانان . دادخواهانه ی مردم ماست
ایران از این آشکار و پنهان جهانی آن، بیش از بخش بزرگی از اپوزیسیون 

در . ویژگی ها و خواست های مردم ما، به منظور گمراه کردن جنبش، آگاهند
ناروشنی بخشی از . این زمینه گویی یک ارکستر جهانی در حال نواختن است

ها و آشفتگی ها در موضع گیری نیروهای ملی و دمکرات را می توان بازتاب 
وارداتی ایران و نیز -لی انگ غیرتولیدی وسیاست ها و شگردهای بورژوازی
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) صنعتی جنگ افروز-بویژه کمپلکس های نظامی(انحصارهای بین المللی 
ضد "جمهوری اسالمی با ایجاد فضای نظامی و طرح شعارهای . دانست

 و همزمان با آن کنترل مهم ترین نهادهای "امریکایی و ضد صهیونیستی
که از موضعی ملی ، وانمود می کند "دولتی و مردمی بودن"اقتصادی بنام 

  .برخوردارست) عدالت خواهانه(و دمکراتیک ) ضد استعماری(
این سیاست هدفمند است و ایجاد توهم در چند گروه و دسته ی اجتماعی را 

نخست در میان آن بخش از توده های رنجبر و الیه های : دنبال می کند
نی های میانی شهری و روستایی که هنوز هم ناامیدانه چشم به راه دگرگو

 که مذبوحانه "خودی"دادگرانه هستند، دوم در میان آن دسته از نیروهای 
کوشش می کنند بخشی از آرمان های عدالت خواهانه خود را در شرایط 
دشوار موجود پیاده کنند، سوم در بین نیروهای گوناگون اپوزیسیون که 

 می کنند فعاالنه در سرنگونی رژیم شاه شرکت کردند و برخی از آنان گمان
دگرگونی هایی از درون رژیم هنوز امکان پذیر است و چهارم در میان 
نیروهای اسالمی و غیراسالمی و دمکرات منطقه و جهان با ارائه ی چهره ای 

  . باصطالح انقالبی و دادگستر و ضدامپریالیست
 انگلی ایران اما، کنترل مهم ترین گلوگاه غیرتولیدی وهدف واقعی بورژوازی 

اقتصادی به ویژه وزارت خانه های نفت و بازرگانی و نیز بانک مرکزی های 
و تاراج منابع مالی کشور بدون نظارت های پارلمانی و غیرپارلمانی، حتی در 

آنانی که در درازای جنگ هشت ساله، . چارچوب رژیم والیت فقیه است
جاد تنش  در پی ایهنوزمیلیاردها دالر را برباد داده و حیف و میل کردند و 

هایی همانند جنگ هشت ساله ی ایران و عراق اند، ریاکارانه و هدفمند عمل 
  پی در پیانحالل. چپاول درآمدهای ملی و سرکوب جنبش مردمی: می کنند

، و همزمان با آن برای نظارتی محدود در جمهوری اسالمی-ارگان های مالی
ای زودبازده ای که در طرح ه) یا حیف و میل ها ("سرمایه گذاری ها" نمونه
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بنا به باور رئیس مرکز پژوهش های مجلس اسالمی نیز، نزدیک به نیمی از 
، برآیند این تاراج لگام گسیخته ی درآمدهای "وجود خارجی ندارند"آنان 

     18.تصادی و بیدادگری اجتماعی استهنگفت نفت و گاز و ورشکستگی اق
علیرغم درآمدهای نفتی و بازتاب این سیاست های غیرمسئوالنه در ایران، 

 درصدی 18، رشد ) میلیارد دالر در سه سال190نزدیک به (گازی فزاینده 
، 83بنا به داده های رسانه های گروهی ایران در سال . فقر در کشور است

 درصد و در 33، 85 درصد، در سال 32، نزدیک به 84 درصد، در سال 29
 فقر مطلق بسر می  درصد جمعیت کشور در زیر35، دست کم 86سال 
کارشناسان اقتصادی در ایران اما، بر پایه ی داده های در دست و در . بردند

نظر گرفتن درآمد روزانه ی دو دالری و نیاز میانگین و روزانه ی کالری هر 
فرد به عنوان خط فقر، بر این باورند که حدود پنجاه درصد از جمعیت کشور 

زودن شاخص هایی همچون رفاه، تفریح، زیر مرز فقر زندگی می کنند وبا اف
ز هشتاد درصد گمانه زنی و بیمه به این مجموعه ی آماری، این رقم را در مر

   20 19.می کنند
 دانشجویان کانون وحدت که نمایی از این بیدادگری را در این زمینه بیانیه ی

  :به تصویر می کشد، خواندنی است
شاهد صحنه هائیست بس کوچه ها و خیابان های شهرهایمان هر روز "

انسانهایی که در کنار جویها در سرما و گرما بدون هیچ سرپناهی . دلخراش
شب را به صبح و صبح را به شب می رسانند، کودکانی که در چهارراهها و 
پارکها برای سیر کردن شکم خود ملتمسانه به دنبال انسانهای به ظاهر 

که روز به روز زیر فشار خوشبخت می دودند، پدران و مادران زحمتکشی 
تورم و گرانی شکسته تر و عاجزتر میشوند، و شرفی که نابود می گردد و 

افزایش آمار خودکشی های . مرگ بر این زندگی خفت بار ارجحیت می یابد
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روانی شدید و عواقب آن -خانوادگی، طالق، دختران فراری، فشارهای روحی
   21".نمود راسخ این مدعاست
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   و مسئله ی دادهای اجتماعیگروه 
  
  
  
  
  
  
  
  

مسائلی دشواری های ژرف اقتصادی و همگام با آن گسترش فقر در جامعه 
 می بایست برای برطرف کردن ستند که اپوزیسیون ملی و دمکرات ایرانه

و برای پاسخگویی به آنان راهکارهای کوتاه و آنان موضع گیری کند 
نگارنده در . عرضه کند) به جای بحث های انحرافی(روشن درازمدتِ عملی و 

 به مسئله ی نفت به مثابه ی یکی از گرهی ترین بخش های ، خودهاینوشتار
 و بر ضرورت تشکیل جبهه ای همبارزات رهایی بخش مردم ایران اشاره کرد

پرداختن . ه استاز همه ی نیروهای سیاسی آزادیخواه و دمکرات پای افشرد
 ی داد و طرح شکاف های ژرف طبقاتی و اشاره به گرایش های به مسئله

تاریخی و امروزین مردم کشورمان، در کنار بررسی دیگر معضالت، از دو 
نخست برای فرمول بندی دقیق تر مسئله جهت بسیج و : سو قابل تامل است

سازماندهی توده ها بر علیه جمهوری اسالمی، و دوم برای تنظیم آن در 
امه ی حداقل جبهه و گشایش گفتگوها و رایزنی ها، بویژه میان چارچوب برن
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در این زمینه می توان .  و مبارزسازمان های با پیشینه و مسئول و اثرگذار
همه ی آزادگان پاکی را نیز فراخواند که جدا از وابستگی مستقیم و 
غیرمستقم شان به گروه ها و سازمان ها و حزب های سیاسی و جریان های 

اعی، به بهروزی و کامیابی و آسایش درازگاه مردم سرزمین مان می اجتم
براستی برای افزونی بخشیدن به "اندیشند و به گفته دادخواهانه ی زرتشت، 

  22   . کوشا هستند"ان و روستا و کشورنیروی خانم
موشکافی این موضوعات از سوی مبارزین راستین و گشایش رایزنی ها در 

 به پیشداوری ها و کینه جویی ها و خودمحوری های این پیرامون، نه تنها
لگام زده و آنان را به راه همبستگی  حتی (پاره ای از نیروهای ملی و دمکرات 

برای نجات کشور و جلوگیری از ویرانی دوباره ی سرزمین ) در درون خود
مان می کشاند، بلکه پهنه را بر فعالیت دشمنان داخلی و خارجی و دست 

باید به این نکته توجه . ، تنگ می کندناکارا هم کیسه گان دستگاه اندرکاران و
داشت که با بررسی توازن کنونی نیروهای اپوزیسیون، نمی توان انتظار 
داشت که یک نیروی سیاسی به تنهایی بتواند مردم ما را از بندهای کنونی 
 برهاند و به گمان زیاد همانند انقالب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت و

جبهه ای از نیروهای ) عمال(انقالب بهمن، در آینده ی نه چندان دور نیز 
  .گوناگون سیاسی، این دژ مرگ اندود را خواهد گشود

 نگارنده برای آن دسته از مبارزان راستینی که به ضرورت برنامه ریزی و 
همبستگی بی باورند، بخش هایی از اندیشه های خردمندانه ی احمد کسروی 

اگر راهبران پهنه ی سیاسی در آنگاه به گوهر .  می آورد1324 را در سال
گفتار او توجه داشتند، چه در میان رده های خود و چه بیرون از آن، شاید 
از درون دو جنبش بزرگ دهه ی سی و پنجاه ثمره ی بهتری نصیب مردم 

  :کشورمان می شد
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گونه میخواهند تنها عالقمندی به ایران کافی نیست، باید دانسته شود که چ"
ایران راه برده شود؟ چگونه میخواهند کشتی شکسته را از گردابی که افتاده 

در ایران از علل مهم بدبختی روشن نبودن فهم ها : بیرون آید؟ باز می گویم
از اینرو چنانکه گفتیم بسیار بجاست که در . و پراکنده بودن اندیشه هاست

 ها تا هر اندازه که تواند بود روشن این هنگام گفتگوها بمیان آید و اندیشه
بینیم ما چه می خواهیم؟ به این پیشامد با چه نظری می نگریم؟ برای . گردد

این نکته مهم است که برای انقالب هم نقشه و زمینه ... آینده چه آرزو داریم؟
انقالب چیست؟ انقالب آنست که یک دسته برای راه بردن کشور . باید بود

 به گرفتاریهای آن موادی را بنظر گیرند و خودشان در خود و چاره کردن
پیرامون آنها با یکدیگر هم عقیده بوده و دیگران را نیز موافق سازند و آنگاه 

 آن مواد را بموقع اجرا دست بهم داده رشته حکومت را بدست آورند و
    23".گزارند

راگیری از ما می توانیم با بهره گیری از فرهنگ و تجربیات تاریخی خود و ف
 "منطبق با ویژگی های جامعه ی خود"آزمون های جهانی، راه رشدی 

اگر . باشد) و نه کوتاه مدت(برگزینیم که متضمن رشد شتابان و پایدار 
توانستیم به این آماج دست یابیم، شاید که الگویی باشیم برای دیگر 

برای . کشورهای جهان، آن چه بارها در تاریخ سرزمین مان رخ داده است
دستیابی بدان، خردمندی و دادگستری و خودباوری و کارایی از بزرگترین 

نباید گذاشت آنانی که بویژه چشم به اندوخته های . توشه های راه ماست
نفتی و گازی سرزمین مان دارند و مجهز به کارشناسان آزموده و سازمان 

رنامه های ب"ها و رسانه های توانمندند و برای آینده ی ایران و منطقه 
.  نواستعماری خود دست یابند استعماری و دارند، به آماج های"روشنی

آنانی که پس از افزایش شتابان بهای نفت در آغاز دهه ی هفتاد میالدی، از 
 ساله به لبنان، و پس از انقالب بهمن جنگی هشت ساله 15 جنگی 1975سال 
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یجاد تنش های تازه برای به ایران و عراق تحمیل کردند، این بار نیز در پی ا
  .تاراج درآمدهای نفتی و گازی مردم منطقه ی ما هستند

فرصت های تاریخی کم مانندی برای چیرگی بر واپس ماندگی چند سدساله، 
در اختیار ماست که با پایان یافتن اندوخته های نفتی و گازی کشور، از 

که در (ز سیاست از دیدگاه نگارنده در کنار جدایی دین ا. دست خواهند رفت
تاریخ معاصر ایران پیش از روی کار آمدن جمهوری اسالمی کم و بیش از 

، استقالل خواهی و دادگستری دو عنصر اساسی ای هستند که )بدیهیات بود
می توان بر شالوده های آن طیف گسترده ای از نیروهای ملی و دمکرات و 

اقتصادی، بدون -تماعیآزادیخواه را در فرایند جایگزینی و نیز نوسازی اج
  .تنش های تند، حداقل تا چندی همراه و همگام ساخت

آنانی که از امروز و در مرحله ی رهایی کشور از خودگامگی و واپس 
ماندگی، همانند نیروهای اسالمی در جریان انقالب بهمن، از همکاری و 

می همراهی با دگراندیشان خودداری می کنند و تخم کینه و دشمنی و جدایی 
پراکنند، آگاه یا ناآگاه، خواسته یا ناخواسته، همانند گذشته برای دارهای 
آینده طناب می بافند و از هم اکنون در گدار پر سنگالخ و بدشگون بستن 
دفترهای گروه ها و سازمان های سیاسی و نهادهای مردمی و  سندیکاهای 

ی نهادهای کارگری، و در حقیقت امر در راستای جلوگیری از بنیان گیر
اجتماعی و اقتصادی نوین و متضمن رشد شتابان و پایدار، و پرکردن انبان 

اقدامات امروز ما اما . های تاراجگران برون و درون مرزی، گام بر می دارند
این ابهامات اند که بر . آیینه ایست از دگرگونی های فردای سرزمین مان

  : اندسروده ام پیرامون آینده ی ایران سایه انداخته
  نمی دانم

  ماهِ تمام ست که می تابد،
  یا دمی ست از بامداد
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  .این نور
  

  این جا
  رود می خواند
  سنگ می جوید
  برگ می نوشد

  آرزویی را،
  اما

  کبک می پوشد
  .چشمه هایی را

  
  آیا

  شقایق
  رنگ بهاری ست که می آید

  .یا خونِ گوزنی ست که می ریزد
  

  نمی دانم
  مهتابی ست

  دییا بامدا          
    24.این گاه                  

باشد که دست در دست هم و به دور از تنگ نگری ها و خود بزرگ بینی ها 
، آفتابی بهاری را در خانه ی مان میهمان باشیم و در پرتو  و کینه ورزی ها
آن خانه های همسایگان مان را نیز روشن کنیم، چرا که به باور نگارنده راه 

 واپس ماندگی چند سد ساله و دستیابی به جایگاه رهایی باختر آسیا از
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برازنده ی تاریخ چند هزار ساله اش، از گردنه ی مبارزات کامیابانه ی مردم 
ما می توانیم، به جای دست یازیدن به اندیشه های بازدارنده ای . ما می گذرد

وارداتی و وابسته به انحصارهای -که ریشه در بازار سنتی و اقتصاد انگلی
برژینسکی یکی از بیشمار هواداران توان دادن به باورهای ( جهانی دارند هار

، با بهره گیری از اندیشه های )سنتی و ترمزکننده ی رشد در باختر آسیا بود
نیک خواهانه و خردمندانه و دادجویانه ی بزرگانی چون زرتشت و مزدک و 

ن با همه ی فردوسی و بابک و بسیاری دیگر خردمندانمان، و درآمیزی آنا
دستاوردهای بالنده و نوین فرهنگ ایران و جهان، باختر آسیا را نیز چون 

پیاده کردن این سترگ کارستان، با نگاهی . خاورِ آن، پیشتاز جهان کنیم
روشن بینانه به توازن کنونی نیروها، بیرون از توان یک گروه یا جریان 

  .سیاسی است
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  اقتصادی- اجتماعیژرفش دشواری های
  
  
  
  
  
  
  
  

 همزمان با ژرفش بحران در دستگاه زمامداری و جامعه ی کنونی مادر 
الیه های پایینی و میانی، توجه سازمان ها و  افزایش فشارهای مالی به 
شخصیت های سیاسی و اجتماعی درون و برون مرز به دشوارهای 

یرغم ناروشنی در را، علها  گرایش  گونهاین. ستااقتصادی افزایش یافته 
همراه . ارزیابی ها و عدم ارائه ی دقیق راهکارها، می توان مثبت ارزیابی کرد

با آن، اعتراض های سازمان یافته و نیافته ی مردمی نیز افزایش محسوسی 
پاسخ دست اندرکاران جمهوری اسالمی به این مبارزاتِ رو . نشان می دهند

 این معنا که هر دسته بندی حکومتی به.  ریاکارانه است مانند گذشتهبه رشد
، کم و بیش علنی، به  کوشش می کند مسئولیت نارسایی ها و فساد موجود را

از آب گل آلود برای حفظ منافع گردن گروه دیگر بیاندازد و بدین گونه 
تشدید درگیری های درونی و پیدایی این کنش و واکنش . خویش بهره گیرد

  . و مردمیثیرگذاری حرکت های اعتراضیها اما، خود نشانه ایست از تا
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اقتصادی و گزینش شیوه - در پهنه ی اجتماعیفرایندها چند نکته رااین گونه 
  : آشکارتر می کنندهای مبارزاتی

 در برابر طرح پیگیرانه ی خواست های اقتصادی خودکامگان نخست اینکه -
ر آسیب مردم و کوشش برای جلوگیری از بر باد دادن درآمدهای ملی بسیا

بیهوده نیست که سرکوب اعتراض ها و . پذیرند و امکانات مانورشان محدود
ی از سوی توده ها و سازمان های توقیف رسانه ها همزمان با چالش های

  .می یابد افزایش چشمگیری مردمی در این چارچوب،
 دوم اینکه پرداختن به این دسته گرهگاه ها و برجسته کردن آنان، به ویژه -

ایط ناهنجار اقتصادی و فقر رو به رشد، از پشتیبانی گسترده ی مردم در شر
از آن جا که این خواست ها . برخوردار بوده و توان بسیج گر فراوان دارد

بیشتر فراگروهی اند، می توانند مانند زنجیری جنبش های گوناگون را به هم 
هم سازند و  و گاها سازمانی را فرا"عملی"پیوند دهند و زمینه ی همبستگی 

 در درون  توانمنددر شرایط مساعد به هسته ای برای پیدایی یک اپوزیسیون
های به این نکته می توان توجه داشت که در ساختار. ایران فرارویند

، سرکوب آزادیخواهی جوانان و دانشجویان، سانسور هنرمندان و خودکامه
نهادن حقوق  پازیر  وروشنگران و فشار روزافزون به کارگران و زحمتکشان

بعضا ، در حقیقت امر پوششی است برای چپاول درآمدهای ملی، آن هم زنان
  . فضایی آکنده از تنش و تندرویدر
 سوم اینکه تکیه به خواست های اقتصادی و کوشش برای آشکار ساختن -

همه سویه ی سواستفاده ها و دزدی ها، چه در میان نیروهای تندرو و 
در درون و پیرامون دستگاه زمامداری و چه در اصول گرا و اصالح طلب 

 درون و برون مرز که با بندهای مالی پنهان و "اپوزیسیون"میان مدعیان 
آشکاری به نهادهای مالی داخلی و کشورهای بیگانه وابسته اند، صف میان 

در این میان کم نیستند . دوستان و دشمنان مردم را روشن تر می کند
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سو در زد و بندهای اقتصادی با رژیم اسالمی شرکت  که از یک "مبارزانی"
ا"دارند و از سوی دیگر مانند   در جنبش ملی و دموکراتیک عمل "اسب تروی

  . می کنند
 از این نشانه  در پروسه ی جنبش های اجتماعیاز دیدگاه نگارنده بجاست که

 منحرف نشویم و بخش بزرگی از نیروی مادی و معنوی را بدان گیری ها
پرسش این است که نهاد ها و سازمان های سیاسی و . اص دهیماختص

می  با لرزه هایی روبرو های خودکامهاجتماعی در شرایطی که ساختار
، بر کدام خواسته های اقتصادی می توانند بیشتر تاکید کنند تا شکاف دنشو

دگرگونی ها افزایش یابند و همزمان با کوشش برای همبستگی، شرایط برای 
  .فراهم گردد های ژرف

از آن جمله است . در این زمینه می شود چند بخش را برجسته تر کرد
حضور موثر نهادها و سازمان ها در پهنه ی رسیدگی و کنترل پیمان های 

در اینجا نه تنها از جزییات . نفتی و گازی و قراردادهای کناری پردرآمد آن
د، داده های درستی حتی  شهرت یافته ان"بیع متقابل"پیمان های پیشین که به 

در دست نمایندگان مجلس اسالمی نیست، بلکه پیمان نامه های تازه هم با 
خاموشی گسترده ی ارگان های اجرایی و قانون گذاری و رسانه ای، و نیز 

  . سازمان های سیاسی و اجتماعی روبرو می شوند
 توجه. بخش دیگر در پیوند است باچگونگی هزینه کردن دالرهای نفتی

چشمگیری به نظارت و کنترل در این بخش هم دیده نمی شود و بدین گونه 
بخش بزرگی از درآمدها بدون نظارت کارشناسانه و کنترل نهادها، یا در 
بخش های بی بازده و کم بازده سرمایه گذاری می شوند و یا به جیب 

در کنار آن، . آقازاده ها و همدستان برون مرزی اشان سرازیر می گردند
نهادها و سازمان های مردمی می توانند به جای گفتمان های انحرافی و 
جدایی برانگیز فساد موجود را، به ویژه در گستره ی واردات بی رویه و 
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ارگان های وابسته به آن، پیگیرانه تر آشکار کنند و بدین گونه پایه های 
ین کننده وارداتی را که در بافت کنونی زمامداری نقش تعی-بورژوازی انگلی

دراین میان بجاست که به نقش ویژه ی ارگان های . دارد، هدفمند نشان گیرند
نظامی در فرایندهای اقتصادی، بویژه در سودجویی های مربوط به واردات 

  .قانونی و غیرقانونی توجه شود
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  بنیاد ها و موقوفه هانقش 
  
  
  
  
  
  
  
  

 ، چه در برشِ کوتاه مدتِ جایگزینیان ی جامعه ی ایرگرهی ترین مسئله
، و چه در روند ِدرازگاهِ فرارویی نهادهای کهنه روبنای سیاسی واپس مانده

به نو، پرداختن به امور بنیادها و موقوفه ها و اموال ملیِ زیر نظارت دین 
  .ساالران و مراکز وابسته به آن است

و باز توزیع دارائی با روی کار آمدن جمهوری اسالمی در زمینه ی مالکیت 
 جابجائی مالکیت ها و اتخاذ سیاست .های کشور تغییرات چشمگیری رخداد

  وهای ناروشن اقتصادی، سطح سودآوری واحدهای صنعتی را کاهش داد
 خانوار کاهش ردر پیامد آن تولید ملی حقیقی و میانگین حقیقی درآمد ه

ی که توسط با وجود جابجائی مالکیت های سودآور بخش خصوص. یافت
، اداره ی امور به نددادگاه های انقالب مصادره و به دولت واگذار گردید

 28در فاصله ی کوتاهی . برخی از افراد و یا گروه های ویژه سپرده شد
 درصد کل دارائی های تمام بانک های ایران را در 43.9بانک خصوصی که 
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رگونی ها همه ی در چارچوب این دگ. سپرده شدند به دولت ،اختیار داشتند
صنایع خودرو و تولید فلزات پایه ای همچون مس، پوالد، آلومینیوم و 

 سرمایه دار و صاحب صنعت بزرگ ایرانی و بستگان 51همچنین سرمایه ی 
 اموال مصادره  در این میان بخش مهمی از25 .نددرجه اولشان ملی اعالم شد

 واگذار "د مستضعفانبنیا"شده از سوی دادگاه انقالب به ارگانی زیر نام 
 پهنه ی عمل این ارگان در جریان جنگ گسترش یافت و در گذر زمان .گردید

 و ستاد "بنیاد شهید" و "بنیاد مستضعفان و جانبازان"بنیادها که شامل 
 و غیره شدند، بخش عمومی غیردولتی نام "رسیدگی به امور آزادگان

    26.گرفتند
  و دخالت دولتقررات محاسبات عمومیاین ارگان بعدها از شمول قوانین و م

 های این بنیاد که ی دارایآغاز دهه ی هشتاد خورشیدیدر . بیرون رفتنیز 
 203خود به یک غول اقتصادی ناکارآمد تبدیل شده بود، عبارت بودند از؛ 

 شرکت 101 زمین بزرگ کشاورزی، 472کارخانه ی تولیدی و صنعتی، 
 ملک و 2786نیز  تجاری و  شرکت خدماتی و238بزرگ ساختمانی، 

بزرگترین "بنا به گفته ی رییس پیشین بنیاد، این نهاد  27.گمستغالت بزر
موسسه اقتصادی در ایران و خاورمیانه است و از لحاظ تنوع حتی شاید 

 شرکت فعال دارد که در 400بنیاد ... بتوان گفت بزرگترین در تمام دنیاست 
وثر است که هرگونه نقصان یا پیشرفت بسیاری از تولیدات نقش بنیاد چنان م

 درصد 24این نهاد از جمله تولید . "در کار بنیاد در کل کشور اثرگذار است
 درصد 28 درصد نوشابه، 45 درصد سیمان، حدود 22نساجی کشور، 

 درصد شکر را زیر نفوذ خود داشته و با حضور گسترده در 25الستیک و 
های زیر پوشش دولت و مجلس را بازارهای مالی و بورس، بخشی از واحد

  28    . زیر کنترل گرفته است"صوصی سازیخ"نیر به نام 
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پیامد این جابجایی ها از آغاز تاکنون، گسترش فساد و کاهش تولید و 
برای نمونه بر پایه ی داده های رسانه های . بالتکلیفی کارکنان بوده است

ر درازای یک سال  درصد آنان د97 شرکت زیر پوشش بنیاد 100ایران از 
تنگناهای پولی داشتند که از راه بانک مرکزی و ارزهای به دست آمده از 

این امر بیشتر شامل صنایع، از جمله صنعت . صادرات نفت تامین می شدند
 طرح صنعتی تنها در یک سال 2500نساجی و تولید فلزات شد و به توقف 

     29.انجامید
لیرغم دگرگونی های تازه، در بهبود این فرایند بی گسست ادامه دارد و ع

بدین گونه . بازدهی واحدهای اقتصادی دگرگونی چشمگیری رخ نداده است
بیهوده نیست که میانگین رشد ساالنه ی کارکنان در موسسات صنعتی پیش 

 درصد 7.5 درصد و در جمهوری اسالمی برابر با 20 برابر با 1357از سال 
متر، آن هم در حالی که جمعیت ایران با بود، همانا نزدیک به سه برابر ک

و  اشتغال در بازار سیاه  یدر زمینه 30.میانگین رشد بیشتری روبرو گشت
 داده های نشریات  ی بر پایهنظامی در آن نیز،-نقش نهادهای انحصاری

 از آن میان بازار سیاه اجناس وارداتی.  استدگرگونی ها نگران کننده ،ایران
نادر غیرقانونی و زیر نظارت سپاه پاسداران در خلیج برای نمونه از راه ب(

شود،   میلیارد دالر نیز تخمین زده می15 تا  حتی که حجم آن  ساالنه)فارس
انجامد و از سوی دیگر با ناتوان  از سویی به اشتغال کاذب و واسطه گری می

شده ی کردن صنعت داخلی و ایجاد دشواری در فروش کاالهای تولید 
 31.سازد  میلیون نفر را ساالنه فراهم می1ه بیکاری نزدیک به  زمینبومی،

و نه غیر (برآیند این نارسایی ها و چپاول درآمدهای ملی اینکه، نرخ رسمی 
بیکاری جوانان در شهرهای ایران به مرز سی درصد رسیده و ) رسمی

  میلیارد دالر در190علیرغم درآمدهای نفتی و گازی فزاینده، همانا نزدیک به 
بخشی از دالیل  33 32. درصد بوده است18سه سال، رشد فقر در کشور 
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، می توان در میان افشاگری های انتشار  ورشکستگی کنونی اقتصادی را
    34.یافته نیز، جستجو کرد

بنیادها که جوابگوی هیچ یک از ارگان های دولتی نیستند، در گذر زمان به 
فراروییده اند و همزمان با یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی در منطقه 

رشد آنان، پیوندشان با سپاه پاسداران افزایش یافته و با حضور 
-گردانندگانی که دارای پیشینه ی نظامی بوده و هستند، ساختار نظامی

بخشی از نارسایی ها و بن بست های . اقتصادی بیشتری به خود گرفته اند
ات توانمند در پیوند اقتصادی در جمهوری اسالمی با عملکرد این موسس

انحصاری نه تنها در پهنه هایی مانند -این نهادهای دین ساالر نظامی. است
بازرگانی و حمل و نقل و ساختمان سازی و معدن حضور مخرب دارند، بلکه 

، حضور )و به بهانه ی آن(همزمان با تنش آفرینی های خارجی و داخلی 
از آن نمونه . ز بیشتر می کنندخود را در بخش های پردرآمد نفتی و گازی نی

می توان به واگذاری پروژه ی هفت میلیارد دالری نفتی به قرارگاه خاتم 
 مناقصه ی سودآور مربوط به ساخت خط "بردن"االنبیا سپاه پاسداران و 

افزون بر آن این . هندوستان توسط سپاه، اشاره کرد-پاکستان-لوله ی ایران
 دولتی که گونه ای از الیگارشی مالی لگام مراکزِ بیرون از سیستم حسابرسی

گسیخته و انحصاری را به اقتصاد ایران تحمیل می کنند، از یک سو با سه 
 سپاه  واگذار شده به زیربخشِدولتیِ-برابر شدن پروژه های عمرانی

پاسداران یا سازمان بسیج، درآمدهای نفتی را به گونه ای ناکارا هزینه می 
ا تشکیل شرکت های سرمایه گذاری به خرید شرکت کنند و از سوی دیگر ب

رو ) برای نمونه کارخانه ی تراکتورسازی تبریز(ها و کارخانه های دولتی 
آماج دیگر این فرایند، گسترش نهادهای سرکوبگر از راه  36 35.می آورند

  .دالرهای نفتی، به عنوان ابزاری برای خاموش کردن جنبش مردمی است
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ضد امریکایی و ضد " نیروهای تندرو و به اصطالح نگریستنی اینکه، همان
 ای که طی چند سال با ادامه ی بیهوده ی جنگ ایران و عراق و "اسراییلی

کشتار جوانان و سرکوب مخالفان و نابودی اقتصاد کشور، به گفته ی یکی 
هفتاد میلیارد دالر در رشوه های "از یاران مهدی بازرگان چیزی نزدیک به 

جیب زدند، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و گازی با تنش  به "زیرمیزی
آفرینی های نو، برای تاراج بیشتر و بدون کنترل مهمترین دارایی های ملی 

واگذاری فروش نفت به بنیاد مستضعفان و شرکت آن به . می دارندخیز بر
عنوان بخش خصوصی در حوزه های فروش نفت خام و فراورده های نفتی 

 پتروشیمی در بازار بین المللی و همزمان با آن، ایجاد به اصطالح و تولیدات
یا بحران خود ساخته و مورد پشتیبانی  ("سازمان مدیریت بحران"

به بهانه ی تحریم های تازه، و حضور باز هم ) انحصارهای نظامی جهانی
اقتصادی در همه ی بخش های سودآور را، می -گسترده تر نهادهای نظامی

    37.ین چارچوب ارزیابی کردتوان در ا
خیز برداشتن برای دست درازی بیشتر به درآمدهای ملی همراه است با 

بیهوده نیست که همزمان با ورود بنیاد . افزایش فشار به جنبش اعتراضی
 کانون یمستضعفان به معامالت سودآور نفتی، از یک سو بنا بر بیانیه 

 اوج "گروه های مختلف اجتماعیفشارهای فزاینده بر "نویسندگان در ایران 
انجمن صنفی "می گیرد و از سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی 

روزنامه نگاران ایران، یکی از بزرگترین و فراگیرترین تشکل های صنفی را 
   39  38. اعالم می کند"واجد شرایط انحالل

  
  
  
  

و جنبش های اجتماعی   جایگاه داد در فرهنگ ایرانی 
 

39

  
  
  

  داد خواهان و دین ساالران
  
  
  
  
  
  
  
  

 ساالران و نظامیان در فرایند های اقتصادی و دینی پیامد حضور گسترده 
در این زمینه گفته های دبیرکل نهضت . اجتماعی بحرانی همه سویه است

آزادی که از درگیری های درونی رژیم آگاه است، ابعاد این بحران را روشن 
وی در گفتگوی تازه ی خود با یکی از رسانه ها، با تکیه به . تر می کند

 مجموعه ی عملکرد " یادآور می شود که "ای والیت فقیهقانون اساسی منه"
نظام جمهوری اسالمی دارد آرام آرام به سوی قفل شدن کالن حرکت می 

یک اشکال کلیدی و اساسی در مجموعه ی مناسبات وجود دارد که هر . کند
به نظر می رسد مجموعه ی نیروهای ... کاری می کنند اوضاع بدتر می شود 

المی آرام آرام همگی به این نتیجه می رسند که این درون جمهوری اس
اکنون مطرح می ) هاشمی رفسنجانی(چرا ایشان ... سیستم فاقد کارایی است 

کند که به مرحوم آذری قمی گفته بود که این والیت فقیه که شما دنبالش 
رفسنجانی نیز در سخنرانی تازه ی   40".هستید، ناصرالدین شاه می شود
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 به تاریخ دنیا ": یم به همین بن بست اشاره کرد و یادآور شدخود غیر مستق
. که نگاه کنیم در قطعه ای از دوران، حکومت ها متمرکز و مستبد بوده اند

پس از انقالب کبیر فرانسه، وضعی که در اروپا پیش آمد موجب شد کم کم 
نقش مردم احیا شود و کشورهایی که به موازین دموکراتیک وارد شده اند، 

  41".امروز از کشورهای پیشرفته هستند
، بخشی از دست رو به رشدبدین گونه به نظر می رسد که بحران های 

اندرکاران جمهوری اسالمی را به واکنش هایی واداشته و در صورت چیرگی 
، می توان انتظار داشت، گام هایی نااستوار "تندرو"این نیروها بر رقیبان 

 در چارچوب جمهوری اسالمی برداشته "آرام کننده"برای دگرگونی های 
بافت  واپس مانده و ناکارای زمامداری و اهرم های توانمند شود، اما در 

اقتصادی آن تغییرات ریشه ای ایجاد نگردد و بحران ساختاری باز هم 
  .کهنه تر شود

در پی یافتن راه برون رفتی از این دشواری ها، می توان به دو آزمون 
نخست به انقالب فرانسه که :  ایران نگاهی گذرا انداختتاریخی در جهان و

گویا برای پاره ای از دست اندرکاران جمهوری اسالمی از اهمیت برخوردار 
است و دوم به آزمون کشورمان پس از دویست سال زمامداری دین 

  .ساالرانه ی صفویان
ران در انقالب فرانسه که بدون دگرگونی در اندیشه ها ناممکن بود، روشنگ

اجتماعی ساختار واپس مانده ی سده های میانی، امتیازهای اشرافی، نفوذ 
گسترده ی کلیسای کاتولیک و بافت خودکامه ی موجود را سخت مورد 

لزوم برانداختن آن را به اثبات رساندند از آن میان . انتقاد قرار دادند و 
 "ونتسکیوم" پرده برداشت، "هیوالی خرافات و تعصب" بیرحمانه از "ولتر"

درباره ی ساختارهای تازه برای جانشینی استبداد فئودالی، دیدگاه های 
 به گشودن پدیده های اجتماعی "اصحاب دائره المعارف"نوینی ارائه کرد، 
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 به حق مردم برای برانداختن "رسو"پرداختند و اندیشمندانی مانند 
برآیند . خودکامان و پخش دادگرانه ی دارایی های شخصی پای افشردند

اقتصادی انقالب فرانسه از جمله عبارت بودند از مصادره ی امالک کلیساها، 
به تبعیت در آوردن روحانیون، از میان برداشتن اتحادیه های صنفی قرون 

    42.وسطایی و ایجاد گمرگ خانه های داخلی
در ایران سده ی هیجده نیز نادر پس از رسیدگی به نابسامانی های پایان 

ی و پیش از پذیرش شاهی، سه شرط را به اشراف شرکت کننده دوران صفو
در شورای قوریلتای مغان تحمیل نمود که سومین آن در پیوند بود با کاهش 

وی که پهنه ی . نفوذ روحانیون شیعه در زمینه های اقتصادی و اجتماعی
زمامداری خود را گسترده بود، از این راه کوشش می نمود تا در کشور 

ایران، از چیرگی همه سویه ی یک جریان دینی خودداری کند و چندآیینی 
همگام با کوشش برای همبستگی میان گرایش های دوگانه ی اسالمی 

  .موجود، اصالحات مذهبی نوینی را نیز تدارک می دید
در این زمینه برخورد نادر با روحانیون شیعه ی توانمند و ثروتمند آن زمان 

ایندگان روحانیت شیعه را پیش خود احضار نادرشاه نم": نگریستنی است
کرده و از آنها می پرسد که درآمدهای سرشار موقوفات چگونه به مصرف 

آنها اظهار می دارند که این درآمدها به مصرف مواجب روحانیون، . می رسد
لحظه در آنها . نگهداری مدارس و مساجد متعدد می رسد مساجدی که هر 

نادر پاسخ می . در جنگ و ترقی آن بلند استصدای دعا برای پیروزی دولت 
دهد که به احتمال قوی دعای آنها مستجاب نمی شود، زیرا پنجاه سال است 
که مملکت رو به زوال می رود و از متجاوزان و بلواگران تقریبا شکست 

لطف خود دانسته. خورده الیق  . اکنون هم خدا فقط اسلحه ی جنگجویان را 
. ان خود را برای دفاع و شرافت مردم فدا کنندجنگجویانی که حاضرند ج

بدین جهت درآمدهای روحانیون باید در حقیقت به جنگجویان تعلق داشته 

 جایگاه داد در فرهنگ ایرانی و جنبش های اجتماعی
 

  
  

42 

 نادر همزمان با مصادره ی بخش بزرگی از موقوفات اعالم کرد که ".باشد
اگر مردم به خدمتگزاران دین احتیاج دارند، باید آنها را به حساب خود "

بی ریا یا جالب اینکه گاها پاره ای از نیروهای اسالمی نیز ( 43".نگاهداری کنند
 می کنند که روحانیون می بایست نیازهای مالی خود را در باریا گوشزد

  )   میان هوادارنشان جستجو کنند و نه در میان منابع دولتی
در ایران امروز نیز راهی جز رویکردهای عصر رنسانس در اروپا و اقدام 

 اصالحات نادری و انطباق آنان بر شرایط کنونی ایران، هایی در راستای
برای چیرگی بر واپس ماندگی و دستیابی به رشد شتابان و پایدار وجود 

به گونه ی فشرده می توان از جمله آماج های کوتاه مدت اقتصادی . ندارد
  :زیر را برای رهایی از بن بست های روبنایی کنونی در نظر گرفت

یی های ملیِ زیر کنترل بنیادها و موقوفه ها و ارگان های بازپس گرفتن دارا
  تنهانظامی، ایجاد شرایط برابر مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان

 از "فهرستی از دارایی های ملی تاراج شده"از راه باورمندان شان، تهیه 
ئه سوی دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز آنان برای ارا

 که تاثیری سیصد "رقبات نادری"همانند (به دادگاه های داخلی و بین المللی 
ساله بر جای گذاشت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی دین ساالران را درازگاه 

شورای " های موجود مانند "دولت در دولت"از میان برداشتن  44،)کاهش داد
 و "انسازمان مدیریت بحر" و "مجمع تشخیص مصلحت" و "نگهبان

کاهش جلوگیری از دخالت ارگان های همگون آن در فرایندهای اقتصادی، 
، آزاد وارداتی-توان بازار سنتی و دست اندرکاران بازرگانی انگلی

نهادهای نوین اجتماعی و سازمان ها و گذاشتن فعالیت همه سویه ی 
 برای نظارت بر ارگان های دولتی و قانون گذاری و  و سیاسیاقتصادی

ستری به منظور باال رفتن کارایی و جلوگیری از فساد و هدر رفتن دادگ
  .درآمدهای ملی
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فرایندهای آینده نشان خواهند داد که گردانندگان جمهوری اسالمی و 
، با این دسته خواست های اقتصادی و نیز "اپوزیسیون"دستیارانشان در 

ی افشاگری های عناصر درون و بیرون دستگاه، تا چه حد به گونه 
  . برخورد خواهند کرد"ناصرالدین شاهی"

برای آشنایی با شیوه ی قاجاری در رسیدگی به خواست ها و شکایت های 
بقرار مسموع شاهزاده ظل السلطان مبلغ هنگفتی ": مردم، نمونه ای می آوریم

به زور از یکی از تجار اصفهان وام می گیرد و بعدا در تادیه آن تعلل می 
اچار به تهران می آید و ناصرالدین شاه موکدا امر می کند تاجر بیچاره ن. کند

تاجر اصفهانی خوشحال و شادمان . که طلب شاکی را هر چه زودتر بپردازد
و با کمال امیدواری به اصفهان مراجعت و دستخط شاه را به ظل السلطان 

شاهزاده پس از مالحظه ی دستخط شاه با نظر تیزبین خود . تسلیم می کند
این آقای محترم معلوم می شود مرد :  به شاکی می نگرد و می گویدلحظه ای

من . پر دل و رشیدی است که از شاهزاده ای مثل من به شاه شکایت می کند
و سپس جالد می خواهد و دستور می دهد شکم شاکی را . باید دل او را ببینم

  45."بدرند و دل او را برای مشاهده و معاینه در سینی مخصوص قرار دهند
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دادخواهینارسایی های    جنبش 
  
  
  
  
  
  
  

  من چهره ام گرفته
  من قایقم نشسته به خشکی

  منظور من ز حرفم معلوم بر شماست
  یک دست بی صداست

  .من، دست من ز دست شما می کند طلب
  فریاد من شکسته در گلو، وگر

  فریاد من رسا
  من از برای راه خالص خود و شما

  فریاد می زنم
    46. می زنمفریاد

  
آیا فریادهای نیما که از پرچمداران جنبش نوگرایی در زمینه ی ادبی و نیز 

او به مثابه ی چکامه . اجتماعی کشورمان بود، در گوش ها طنین انداز نیست
سرایی پیشتاز و مردمی می دانست، نخستین نشانه ی نوآوری نه تنها 
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ه از انقالب مشروطه و نوزایی در زبان، بلکه شناخت اندیشه هایِ برگرفت
پژواک فریادهای  47.خیزش های دوران رنسانس و پس از آن در اروپاست

را می توان در دهان گروهی از "شکسته در گلوی"  دیروز، "خفتگان" او 
، بلکه بامدادی "شباهنگامی" ها نه "داروگ"امید که این هم آوازانِ . بویید

    48.باشند و پیام آور ابرهای شادی بار
عینی ترین و " که همانند یانیس ریتسوس شاعر بزرگ یونان، شعر را از نیما

 می شمرد، به راستی ژرف می "اجتماعی ترین تاثرات و هیجان ها
 یا کم صداست " بی صدا" های "دست"را که در جنبشِ همین  چ49.نگریست

که می توان یکی از انگیزه های دست نیافتن به آماج های مردمی در هر سه 
دگرگونی های پس . ، جست و جو کردسد سالِ گذشته را بزرگِ یکخیزشِ 

 در کشورمان اما، چه در میان نهادهای اجتماعی از شکست جنبش اصالحات
و جنبش های توده ای، و چه در میان سازمان ها و حزب های تاثیرگذار، 

 "می توانند"مسئول و با پیشینه، نشان از نزدیکی دست هایی دارند که 
 .آبستن باشند رساتر راصداهایی 

 نگریست از جمله در میان کارگران ی آن را می شود در حرکت هایینمودها
اقدام های موثرتر برای سازمان دهی اتحادیه ها و فرارویی خواست ها به (

گردهمایی های تازه ی شوراها و کانون (، آموزگاران )ملی-سطح بودجه ای
تدارک (، دانشجویان 50)یسی هاهای صنفی و کوشش برای استخدام حق التدر

برای حرکت های هماهنگ تر و غیرتدافعی تر از جمله در مبارزه با اخراج ها 
، )سامان دهی همه گیرتر کانون نویسندگان(، هنرمندان )و تبعیض ها

روشنگری های هدفمندتر خانواده های (پشتیبانی از زندانیان سیاسی 
جنبش های (، زنان )1367ر سال زندانیان سیاسی برای نمونه پیرامون کشتا

چند سویه برای جلوگیری از پیش روی تندروان و باز پس گرفتن بخش 
دهی  از آن میان سامان( ، جنبش صلح)بسیار کوچکی از حقوق پایمال شده
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و نیز گردهمایی ها و اعتراض ) دهی پاره ای نهادهای هوادار صلح سامان
. و تنگ نگری هاهای گسترده تر در برون مرز، علیرغم همه نارسایی ها 

جالب توجه اینکه، با وجود افزایش سرکوب از سوی دستگاه های انتظامی و 
  .  رو به گسترش هستنددادخواهانهامنیتی، حرکت های 

برای روشن شدن ابعاد سرکوب ها و چگونگی واکنش های دست اندرکاران 
 نخست از یک ارزیابی کارگری پیرامون. این حرکت ها، دو نمونه می آوریم

از چند روز قبل وزارت اطالعات با تماس گرفتن با ": مراسم اول ماه مه
فعالین کارگری، نویسندگان و تمامی بخش های جنبش کارگری، آن ها را 
تهدید به دستگیری و زندان کرده بود که این فعالین وقعی به این تهدیدات 

ر می  جواب فعالین جنبش کارگری به آن ها این بود که اگ...نگذاشتند 
خواهند، بازداشت کنند ولی تهدید نکنید، که ما دیگر این حرف ها را جدی نمی 

 زمامداران و "واردات بی رویه"کارگران در جریان مبارزات خود . "گیریم
 را به چالش "دروغ های آنها برای این واردات " و "خصوصی سازی"

 ولی وام بسیاری از کارخانجاتی را که اصال کار نمی کردند"کشیدند و 
    51. می گرفتند، افشا نمودند"دولتی

 نیز که گروهی از مردم به مناسبت بیستمین در شهریور هشتاد و هفت
سالگرد کشتار دلخراش چند هزار زندانی سیاسی راهی خاوران در جنوب 

 به مردمِ درد کشیده و "حزب اللهی ها و بسیجی ها"خاوری تهران بودند، 
به گفته ی یکی از دبیران کانون . یورش بردندخانواده های اعدام شدگان 

موتور سوارهایی " بودند و "تمام خاوران را دیوار کشیده"نویسندگان ایران 
 شیشه های " می پرداختند و "کتک کاری" به "که مردم را تعقیب می کردند

آجر پرت می کردند و هیچ مالحظه ای ... ماشین ها را خرد می کردند 
 به گفته ی ".ست این آجر به سر و کله ی کسی بخوردنداشتند که ممکن ا

پاره ای از گزارشگران، تدابیر امنیتی بسیار گسترده تر و سازمان یافته تر از 
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سال های پیش می نمود و این نشانه ای بود از نگرانی های بیشتر رژیم از 
 های همسانی را می شد در دیگر گروه ها جنبش. حرکت های نوین توده ای

الی ه های اجتماعی مانند زنان و آموزگاران و دانشجویان و هنرمندان در و 
   53 52.سال جاری مشاهده کرد

 ،نخست اینکه.  پاره ای عناصر تازه دید می تواندر این کنش های اجتماعی
های مردمی آشکار  در حرکتهای گسترده تر نشانه هایی از سازمان گرایی 

های موجود یا به سوی استقالل ها و نهاد  سازمان،دوم اینکه. دنشو می
ی هستند که نهای نویبافت روند و یا  بیشتر و جدایی از دستگاه زمامداری می

و کمتر (ر  تعرضی تسوم تندتر و.  ندارند"باال" پیوندی با ، کاراز آغازِ
 گروه ها و سازماندسته ها و های اجتماعی در پیکر  شدن واکنش) تدافعی
ملی -رارویی خواست ها به سطح بودجه ای و چهارم ف استاجتماعیهای 

خاصه در میان نهادهایِ در پیوند با رنجبران و آغاز تاثیرگذاری جدی بر 
  .روندهای مدیریتی و مالیِ یکان هایِ اقتصادی

نگریستنی اینکه، پاره ای از جریان هایِ برآمده از این خیزش های نوین، 
ز پشتیبانی سازمان ها و علیرغم ناروشنی در برنامه ها و مرزبندی ها، ا

  . حزب های سیاسی گوناگونی در درون و برون مرز نیز برخوردارشدند
، می توان در سخنان مشاور رئیس  نگرانی رژیم والیت فقیه از این فرایندها را
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی که با خیل اتهام ها به مخالفان 

مایی فرماندهان و اعضای وی که در گرده. همراه بود، به روشنی دید
 سخن می گفت، بر این نکته پای "طرح بصیرت"شورای بسیج، زیر نام 

بی سابقه ترین هماهنگی میان نیروهای ضد انقالب در سی سال "افشرد که 
که همیشه " و آن نیروهایی "گذشته علیه جمهوری اسالمی شکل گرفته است

 جمع شده "انقالب اسالمیبا خودشان نیز درگیر بودند، برای ضربه زدن به 
وی در میان گفته های خود بر دو . "یک اتحاد شیطانی تشکیل داده اند"و 
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 "اتحاد شیطانی"نخست اینکه، این . نکته تاکید کرد که از اهمیت برخوردارند
 می "رسیدن به اهداف خود روی افکار عمومی و مردم برنامه ریزی"برای 

اتحاد " به انسجام زمامداری و به کند و دوم اینکه، درگیری های درونی
  54".ضربه می زند و اگر مراقب نباشیم از همین جا ضربه خواهیم خورد

 تر، هدفمند تر و خاصه این واکنش ها نشان می دهند که حرکت های هماهنگ
از سوی دیگر، این . می شونداز پشتیبانی توده ها برخوردار مردمی تر 

رده های گوناگون نظام را که هنوز فعالیت ها بخشی از دست اندرکاران 
مذبوحانه در پیِ دستیابی به بهبودهایی در ساختار کنونی بوده اند، متزلزل 

بیهوده نیست که در پاره ای از سایت هایِ کم . نموده یا از آن جدا کرده است
 گفتگوهایی "خودی"و بیش نزدیک به زمامداری، برای آرام سازی نیروهای 

تا به حال به چه " دست اندرکاران پائینی "علوم شودم"صورت می گیرد تا 
 و چه "و احیانا پشت سرشان نماز می خواندند" می کردند "کسانی اعتماد

  55.افراد و نیروهایی در تاراج درآمدهای ملی دست داشته اند
این تالش های ارگان های رهبری بازتابی است از ناخرسندی بخشی از 

. اد گسترده ی ناکارایی ها و فسادهای مالیسامانه ی کنونی، پیرامون ابع
افشاگری ها و سندهای تازه، مشت پاره ای از سردمداران حکومت، از آن 
میان آیت اهللا امامی کاشانی، آیت اهللا یزدی، عباس واعظ طبسی، هاشمی 
رفسنجانی، علی فالحیان، حائری شیرازی، ناطق نوری، ابوالقاسم خزعلی، 

، این �56.ران را باز نموده استحجت االسالم معزی و دیگ  بنا بر این داده ها
                                                 

i انتخاب کرد و در اختیار هیات تحقیق و تفحص مجلس ٢٣سازمان بازرسی قوه قضاییه : یک نمونه  پرونده را 
صورت . ذاشتگ آن  ایران خودرو یا شرکت های تابعه  این پرونده ها مربوط به تخلفاتی است که در  تقریبا نیمی از 

عه تقریبا مشابه . گرفته است شرکت های تاب رسیدگی به پرونده های مربوط به تخلفات در ایران خودرو و  روند 
طور که در گزارش مجلس آمده، اغلب این پرونده ها. بوده است اطاله دادرسی شده، به آن   در دستگاه قضایی دچار 

اند آن چشم پوشی کرده  رفته یا مسوالن دستگاه قضایی از  این تخلفات موارد متفاوتی را در بر می گیرند، . بایگانی 
. از سواستفاده مالی و تسویه حسابهای داخلی و تبانی گرفته تا تضییع اموال دولتی و واگذاری اراضی ملی و تقلب

گذاری ایران خودرو تصمیم گرفت بنابر مجلس، چندی پیش شرکت گسترش سرمایه   گزارش هیات تحقیق و تفحص 
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ایران خودرو مثل . یک بانک خصوصی تاسیس کند سرمایه این بانک از سرمایه شرکت های وابسته به  نیمی از 

ایساکو و ایران خودرو دیزل تامین شد و چنانچه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس می گوید برای ساپکو،   
از نمایندگی  تامین بخشی از بقیه سرمایه این بانک، ایران خودرو با اعمال فشار و تهدید به لغو نمایندگی، تعدادی 

این بانک کرد سهام و سرمایه گذاری در  مجاز خود را وادار به خرید  مجلس با استناد به مقرارات . های  در گزارش 
صورت و ضوابط تاسیس بانک های غیر دو لتی آمده است، شرکتهایی که حتی بخش کوچکی از سهم آنها به 

بر . مستقیم و یا غیر مستقیم تحت مدیریت بخش دولتی هستند نمی توانند در بانک های غیر دولتی سهامدار باشند
ایران خودرو دولتی است و اغلب شرکت های تاسیس کننده بانک ۴٠همین اساس، از آنجا که   درصد سهام 

مجلس تاسیس پارسیان را تخلف دانسته پارسی ند، کمیته تحقیق و تفحص  ان نیز وابسته و تحت مدیریت دولت هست
عیین و . و مسول این تخلف را مسوالن بانک مرکزی اعالم کرده است آمده است ت مجلس همچنین  در گزارش 

اختیارات دولت است و نه شورای پول و اعتب ار، به همین جهت کمیته تصویب ضوابط بانک های غیر دولتی از 
تحقیق و تفحص مجلس، نه فقط بانک پارسیان بلکه همه بانک های خصوصی تاسیس شده در ایران را غیر قانونی 

شوند استدالل می گوید همه بانک های خصوصی باید منحل  در گزارش هیات تحقیق و . دانسته و بر اساس همین 
یان خصوصی سازی یکی از شرکت های تابعه ایران تفحص مجلس شورای اسالمی همچنین به تخلف در جر

شده است خودرو بنابر گزارش مجلس در جریان واگذاری سهام شرکت ایران خودرو دیزل در شرکت فنر . اشاره 
سازمان بورس و اوراق آن وارد شدن  سازی خاور از طریق   ٢۵۵بهادار چندین تخلف صورت گرفته که نتیجه 

است تی میلیون تومان ضرر به بخش دول ایع . بوده  صن این پرونده مدیر بازرسی  مجلس در گزارش خود از 
ایع  صن اقدامات مدیروقت بازرسی  این  ارتکاب تخلف متهم کرده و می گوید به دلیل تکرار  ومعادن قوه قضاییه را به 

نفصال از انتظامی قضات معرفی می شد باید ضمن ا   .خدمت به دادسرای 

شرکت ایران خودرو به فروش بنابر گزارش سازمان بازرسی،  نام خودروی کارشناسی در  خودروهایی که به 
اقتصادی برای بسیاری بوده است محل رانت  مجلس خودروهای کارشناسی به خودروهایی . رسیده،  در گزارش 

رنگ نامناسب داشته اند اساس . گفته شده که در کارخانه دچار آسیب دیدگی شده اند یا کیفیت  این خودرو ها بر 
گزارش هیات تحقیق و . انون تجارت باید از طریق مزایده و انتشار آگهی و طی تشریفات قانونی به فروش برسندق

مورد پرونده فروش   خودرو سالمی است که با نام خودروی کارشناسی و بدون طی روال قانونی ١٩٠٠تفحص در 
ند اییه در سخنرانی جنجالی اش در دانشگاه عباس پالیزدار، دبیر هیات تحقیق و تفحص از قوه قض. فروخته شده ا

مجلس همخوانی دارد، ارائه کرد ا گزارش  این ماجرا را که ب الیزدار مدعی است ایران . همدان شرح کاملی از  عباس پ
 دستگاه خودرو سالم را تحت عنوان خودرو کارشناسی و با قیمت خودروهای کارشناسی، ٢٠٠٠خودرو حدود 

ضابطه ای به قضات نیاد واگذار کرده استبدون هیچ  عباس پالیزدار همچنین گفته بود .  قوه قضاییه و چند ب
است شده  گزارش هیات تحقیق و . خودروهای معیوب و کارشناسی به جای خودروی سالم به مردم فروخته 

این تفاوت ک اظهارات عباس پالیزدار تقریبا مطابقت دارد، با  از پرونده خودروهای کارشناسی با  مجلس  ه در تفحص 
مجلس نامی از کسی برده نشده است در گزارش مجلس آمده است که خودروهای کارشناسی به . گزارش 

شده است گذار  گزارش مجلس تعداد خودروهای . دادگستری ها وزارت کشور و برخی موسسات و شرکت ها وا
عداد خودروهای  خودرو و ت١٩٠٠سالم را که به نام خودروی کارشناسی از شرکت ایران خودرو خارج شده 

شده  این .  خودرو عنوان کرده است١٣٠٠معیوبی را که تحت عنوان خودروی سالم به مردم واگذار  همچنین در 
این پرونده سرپوش گذاشته شده و با سانسور شدید و  آمده است که روی  بخش از گزارش کمیته تحقیق و تفحص 

شده استحذف بسیاری از مطالب مهم با چند مکاتبه ساده پرونده مخ مجلس هیچ . تومه و بایگانی  بنا بر گزارش 
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افراد در کنار بسیاری دیگر از گردانندگان، در فساد مالی و رانت خواری و 
  57.زمین خواری، شرکت گسترده داشته اند

بخش کوچکی از برای نمونه می توان به پرونده المکاسب نگاهی انداخت که 
  :58یش می دهدابعاد فساد در دستگاه دین ساالر را نما

پرونده المکاسب یکی از معروفترین پرونده های فساد اقتصادی در ایران است که "
شرکت المکاسب و در جریان واگذاری  به اختالسی چندین میلیارد ریالی از طریق 
. این شرکت از بانک ملی به یکی از موسسات آستان قدس رضوی ارتباط دارد

نشگاه همدان به نام پسر یکی از روحانیون عباس پالیزدار در سخنرانی خود در دا
عباس . بسیار سرشناس نظام جمهوری اسالمی در رابطه با این پرونده اشاره کرد

پالیزداراز ناصر، فرزند آیت اهللا واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی در رابطه 
سرپرستی و ت. با پرونده المکاسب نام برد ولیت آیت اهللا واعظ طبسی، از آغاز انقالب 

 اقتصادی ایران را -آستان قدس رضوی یکی از ثروتمندترین نهادهای مذهبی
برعهده داشته است و البته افشای نام فرزند آیت اهللا واعظ طبسی دررابطه با پرونده 

پیش از این نیز منابع خبری داخل ایران به ارتباط . المکاسب نکته جدیدی نیست
ناصر طبسی . لمکاسب اشاره کرده بودندفرزند این روحانی سرشناس با پرونده ا

بعدا با این استدالل که از غیر قانونی بودن فعالیت هایش اطالع نداشته، توسط 
شد . آوازه ناصر طبسی از مرزهای ایران نیز فراتر رفته است. دستگاه قضایی تبرئه 

سال پیش منتشر شد، ۵ که "مالهای میلیونر"مجله فوربس در گزارشی تحت عنوان   
                                                                                                       

شده بیت المال و پرداخت ما به التفاوت به مردم بی اطالع که خودروهای  اقدامی در خصوص عودت اموال تضییع 
نشده است نجام  هیات تحقیق و تفحص گزارش خود را از عملکرد قوه . معیوب رابه جای خودرو سالم خریده اند ا

ستادی قوه قضاییه به پایان می بردقضاییه با گزارش بر اساس گزارش هیات تحقیق . ات مردمی از نیروهای حوزه 
از قوه  شورای اسالمی از زمانی که اولین اطالعیه هیات تحقیق و تفحص دایر بر تحقیق و تفحص  و تفحص مجلس 

ت، نامه ها و گزارش های مردمی به  سوی هیات سرازیر شدند و قضاییه در جراید و رسانه ها انتشار یافت شکایا
گزارش . حتی بسیاری با مراجعه و به صورت حضوری نقطه نظرات خود را در این زمینه به هیات انتقال دادند

مجلس می گوید بسیاری از کسانی که به هیات نامه نوشتند قبال هم به مسوالن و مقامهای دستگاه قضایی، نظارتی 
اجرایی مراجعه یا مکاتب ه کرده بودند اما از روی استیصال هیات تحقیق و تفحص را به عنوان و حتی مسوالن 

 .آخرین گزینه و پناه خود در فرآیند رسیدگی تظلم خواهی انتخاب کرده بودند
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آستان قدس رضوی مالک ":  رابطه با آیت اهللا طبسی و پسر وی چنین نوشتدر
مستغالت بسیاری در سراسر ایران است، این بنیاد همچنین تعداد زیادی هتل، 

مجله فوربس تعیین و تخمین میزان  ".کارخانه، مزرعه و معدن را در اختیار دارد
ممکن می داند زیرا آست ان قدس هرگز میزان دارایی دارایی های آستان قدس را غیر 

فوربس به نقل از اقتصاددانان ایرانی ارزش .  ها و اموال خود را منتشر نکرده است
میلیارد دالر تخمین زده و به این نکته ١۵دارایی های خالص آستان قدس را بیش از 

اشاره کرده است که آستان قدس همچنین نذورات و کمک های سخاوتمندانه میلیون 
مجله فوربس . را که ساالنه به مشهد سفر میکنند در اختیار می گیردها زائری 

لیت های  صحنه گردان فعا همچنین به نام ناصر واعظ طبسی اشاره و او را 
کرده است ناصر واعظ طبسی، ": فوربس نوشت. اقتصادی آستان قدس معرفی 

منطقه آزاد سرخس بود سال های د. فرزند آیت اهللا طبسی، پیش تر رئیس  هه طی 
سرخس و صرف ١٩٩٠ ، صدها میلیارد دالر از اموال بنیاد رضوی وارد پروژه 

 ترکمنستان، بزرگراه های جدید، یک فرودگاه بین المللی، -احداث خط آهن ایران 
ساختمان های اداری شد  هزار دالر به یک شرکت ٣٠٠ میلیون و ٢حتی . هتل و 

 ترکمنستان چادری -آهن ایران سوئیسی داده شد تا برای برپایی مراسم افتتاح خط 
کند خبر پرونده المکاسب حتی به مجله معتبر اقتصادی فوربس نیز  ".بزرگ را برپا   

:رسید، فوربس در مورد المکاسب نوشت  

 ناصر طبسی از ٢٠٠١پس از این بود که همه چیز خراب شد، در ماه ژوییه سال   
شدمدیریت منطقه آزاد تجاری برکنارو دو ماه بعد وی با اتهام ناصر واعظ . زداشت 

. طبسی کالهبرداری در ارتباط با یک شرکت مستقر در دبی به نام المکاسب بود
جزییات پرونده هنوز مبهم است، اما چهار ماه بعد دادگاه عمومی تهران ناصر 
طبسی را با این استدالل که او نمی دانسته فعالیت هایش خالف قانون است، تبرئه 

و تفحص مجلس هفتم شورای اسالمی در گزارش خود در مورد هیات تحقیق . کرد
سال  شرکت المکاسب را در ١٣۶٣پرونده المکاسب نوشته است،   بانک ملی ایران 

 المکاسب و چند شرکت سودآور دیگر متعلق به بانک ١٣٧۵سال . دبی تاسیس کرد
شدند در گزارش هیات تحقیق و . ملی، به موسسه خصوصی همیاری کوثر واگذار 
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مجلس آمده است موسسان  کوثر"تفحص   در حقیقت همان مدیران و "همیاری 
اعضای هیات مدیره بانک ملی بودند و واگذاری این موسسات با مبلغی بسیار کمتر 

له صورت گرفت۵از بهای واقعی آنها و با اقساط  بر اساس گزارش هیات .  سا
گرفته تحقیق و تفحص به دلیل تخلفات بسیاری که در جریان این ان تقال صورت 

شد ولی از آنجا که متهمین ادعا کرده  گذاری باطل اعالم  بوده بعدها معامله این وا
شدند لمکاسب اطالع نداشته اند همگی تبرئه  گزارش کمیته . بودند از دولتی بودن ا

تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با المکاسب در همین حد است و در آن نه به 
نی اشاره شده و نه نامی از ناصر واعظ طبسی به میان  میلیارد توما١٠٠اختالس 

در زمان برگزاری دادگاه المکاسب، برخی از رسانه ها ی داخل ایران به . آمده است
این پرونده و نقش ناصر طبسی اشاره کردند به طوری که نشریه دوکوهه درآبانماه 

 طبسی آستان قدس رضوی با ارائه ضمانت برای ناصر واعظ:  نوشت١٣٨١سال 
شده است فرزند آیت اهللا واعظ طبسی در صدد جلب ... موجب آزادی وی از زندان 

در گزارش هیات . رضایت شاکیان و پرداخت هفت میلیارد تومان پول به آنهاست
تحقیق و تفحص مجلس ازعملکرد قوه قضائیه در رابطه با پرونده المکاسب آمده 

کل کشور در بررس ی این پرونده به اشتباه یا به است که قضات سازمان بازرسی 
سراغ ماده  که مربوط به تعدی کارکنان ۵٩٨عمد   قانون مجازات اسالمی رفته اند 

هیات تحقیق و تفحص مجلس در گزارش خود اصرار . دولتی نسبت به دولت است
ماده قانون منع مداخله کارکنان دولتی و ماده واحده آن یعنی  دارد که با استناد به 

شدندقانون تبانی گزارش .  در معامالت، تمامی متهمان پرونده المکاسب محکوم می 
 مجلس می گوید در مورد پرونده المکاسب قاضی با ارتکاب تخلف، تمامی متهمان را 

کرده است �59".تبرئه   

                                                 
i  

مورد پرونده تعریض تونل کندوان دو بار گزارش تهیه کرده : یک نمونه ی دیگر سازمان بازرسی کل کشور در 
ابر گزارش هیات تحق. است مجلس شورای اسالمی، سازمان بازرسی در اولین گزارش  خود از بن یق و تفحص 

پروژه تعریض تونل کندوان، به دالیل سیاسی از بیان حقیقت خودداری کرده و گزارش دوم این سازمان در رابطه 
این پروژه بایگانی شده است سال س٣ سال پیش و در زمان رضا شاه پهلوی طی مدت ٧٠تونل کندوان . با  اخته  

ای بین کرج و چالوس و در ارتفاع ٢این تونل . شد البرز ساخته شده ٣ کیلومتری در گردنه   هزار متری کوههای 
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ابعاد این دزدی ها آن چنان گسترده است که روزنامه ی محافظه کار کیهان 
اینگونه اقدامات شایسته ":  نویسد بخشی از آن اعتراف کرده و مینیز به

از آنجا که موارد مشابهی با هدف سواستفاده نیز دیده " و "آقایان نیست
کار اصلی آقایان که " وجود دارد، "شده است، زمینه ی پذیرش احتمالی

 شاید گفته "آقایان"در مورد این دسته 60."معدن داری و کارخانه داری نیست
 در عصر قاجار صادق "اصالح امور"له ی  نویسنده ی رسا"خان خانان"ی 

قریب سی سنگ آب به شهر تهران می آید که ده سنگ آن وقف است ": باشد
اگر از هر ذرع مربع )...  سی سنگ21 ده سنگ و در سده ی 19در سده ی (

با این پول می ... زمین تهران صد دینار و از هر نفر پنج شاهی گرفته شود 
اما این علما ... ساخت ) فاضالب( مجاری سیاه توان مثل اروپا منبع آب و

عمامه را بزرگ و پریشان پیچند، ... کارشان تفرقه انداختن در بین ملت است 
                                                                                                       

از ۶٠تونل کندوان به مدت . است و مسافت تهران تا دریای خزر را کوتاه تر می کند  سال یک طرفه بود تا آنکه پس 
ایران و عراق مسئوالن ایرانی تصمیم گرفتند این تونل را عریض زمان جنگ   برای حل مشکل ترافیک جاده چالوس، 

آمده است، طرح تعریض اوایل دهه . تر کنند کبر ١٣٧٠چنانچه در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس   توسط ا
اجرای پروژه . ترکان وزیر وقت راه و ترابری ارائه و تصویب شد مبلغ  ریال و مدت ١۵در طرح اولیه   میلیارد 

آن یکسال  تونلی که برآورد شده اجرای   ساله ساخته ٣ سال پیش ٧٠بوده اما در عمل، کار عریض تر کردن 
و با هزینه ای ٧شده بود، در مدت  تمام شده است٧ سال  مجلس می .  برابر هزینه اولیه  گروه تحقیق و تفحص 

آن که تونل به مدت  سال بسته بوده ٧گوید پروژه تعریض بدون مطالعه مقدماتی و تفصیلی آغاز شد و به دلیل   
زیان های جبران ناپذیری بر بیت المال وارد  است، مردم منطقه میلیون ها لیتر بنزین اضافه مصرف کرده و همچنین 

مخالف بوده است، اما . شده است این طرح  از ابتدا سازمان برنامه و بودجه با  است هرچند  مجلس آمده  در گزارش 
ی و تفصیلی کار تعریض را آغاز و پس از شروع عملیات بخشی وسیعی وزارت راه و ترابری بدون مطالعه مقدمات
ریزش کرد مجلس نیز بسیاری از کارشناسان . از تونل در حوزه جنوبی آن  پیش از انتشار گزارش تحقیق و تفحص 

ابتدا اش. و حتی مسئوالن به ایرادات این طرح اشاره کرده بودند گفته بودند طرح از  تباه حتی برخی از کارشناسان 
.  ساله ساخته می شد٧٠بوده  و شاید بهتر بود به جای تعریض تونل کندوان، تونل جدید دیگری در کنار این تونل

شده برای تعریض  کارشناسان هزینه ساخت یک تونل جدید را حدود یک میلیارد تومان یعنی یک دهم هزینه صرف 
مجلس تاکید شده که یکی. تونل برآورد کرده بودند  از دو گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد در گزارش 

.پرونده این تونل بایگانی شده است و دیگری با حقایق موجود در رابطه با تونل کندوان تطابقی ندارد  
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اگر عمامه را بردارند هیچ اند و اگر . پیچند، و عبا را راست و آویزان پوشند
  61."عبا را نگذارند، پوچ
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  تی در کنار نهادهای سن نفتی"ارتش"
  
  
  
  
  
  
  
  

اگر رژیم جمهوری اسالمی در پاسخ به رشد جنبش های دادخواهانه، 
اتحاد و "، "خودی"کوشش می کند از راه های گوناگون در رده های 

 تالش اش مانند گذشته خیزش های توده ای ایجاد کند، در زمینه ی "انسجام
ش استوار است بر جدایی افکنی و سرکوب خشن از یک چشم انداز، و کوش

برای اصالحات کمرنگِ غیرساختاری به منظور کاهش بحران، از چشم انداز 
بسیج مداحان در نیروی مقاومت "ایجاد ارگان های پر هزینه ای مانند . دیگر
، 62مبارزه با شبهه افکنی بر ذهن و دل نوجوانان و جوانان" برای "بسیج

ه ای بیش  با بودج"طرح ارتقای امنیت اجتماعی"کوشش برای دائمی کردن 
برخورد با جوانان و حجاب " میلیارد تومان با آماج هایی چون 103از 

 درصد از 30 با اندوخته ی "صندوق توسعه ملی" و نیز طرح ایجاد 63"زنان
تشخیص "ِ آزمون پس داده ی "سنای"درآمدهای نفت و گاز زیر نظارت 

  . می توان در این چارچوب ارزیابی کرد64 را،"مصلحت
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نهادها را که به طور عمده از راه دالرهای نفتی تامین می شوند، هزینه ی این 
باید در کنار هزینه های سرسام آور دیگر ارگان های تبلیغاتی رژیم والیت 
فقیه، مانند شورای عالی حوزه علمیه قم، مرکز خدمات، مرکز مدیریت حوزه، 
 دفتر تبلیغات اسالمی، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، حوزه هنری
سازمان تبلیغات، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، مجمع جهانی اهل بیت، 
مرکز جهانی علوم اسالمی، موسسه آموزشی و پژوهشی مصباح یزدی و 
بسیاری ارگان های دیگر دولتی و غیردولتی قرار داد، تا به ژرفای دشواری 

مدهای در این راستا از محل درآ. های روبنایی در جامعه ی ایران پی برد
ملی، در برشِ زمانیِ کوتاهی این هزینه ها که تنها بخش کوچکی از مخارج 

  :واقعی را بازتاب می دهند، به مردم ما تحمیل شده است
   میلیارد تومان17افزایش بودجه ی کانون های مساجد به  -
آموزش های دینی و فرهنگی و "فرارویی هزینه های پشتیبانی از  -

  میلیارد تومان16ن به مرز  از دو میلیارد توما"هنری

 مدرسه ی علمیه با بودجه ی چند میلیارد 30برنامه ی راه اندازی  -
 تومان

 میلیارد تومان برای احداث و 60بودجه ی یک ساله ای برابر با  -
 بازسازی مساجد

شناسایی، جذب، آموزش و اعزام روحانیون "هزینه ی دو ساله ی  -
  میلیارد تومان11، "و مبلغان دینی

ایش بودجه ی قرآنی وزارت ارشاد از هفت میلیارد تومان در افز -
 ... میلیارد تومان و 150فاصله ای کوتاه به مرز 

مذهبی -آماج این برنامه ریزی ها نه تنها افزایشِ شمارِ نهادهایِ تبلیغاتی
برای پاسداری از سامانه ی کنونی، بلکه ایجادِ نهادهایِ نظامیِ نوین به 

بیهوده نیست که . ای احتمالی و توده ای استمنظور سرکوب خیزش ه
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رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در کنار افزایش بودجه ی مسجدها و 
عالوه بر آن در " متر، تاکید می کند که باید 1500گسترش مساحت آن ها تا 

 ساخته شود و از آغازِ کار، همکاری میان "هر مسجد یک پایگاه مقاومت نیز
.  در محل در نظر گرفته شود" فرمانده نیروی مقاومت بسیجفرمانده سپاه و"

 در مساجد، نماینده ی ولی فقیه در سپاه، "پایگاه های مقاومت"افزون بر 
 20ارتش " به توسعه ی "سرعت دادن" و "تقویت دو نیروی سپاه و بسیج"

 را نیز در دستور کار "مقابله با تهدیدات فرهنگی" برای "یا چند ده میلیونی
 200بیهوده نیست که بودجه ی پایگاه های بسیج، . د قرار داده استخو

درصد افزایش یافته و برای افزایش بودجه ی نیروهای مسلح نیز خیز 
 "مقابله با این تهدیدات فرهنگی"به دیگر سخن برای . برداشته شده است

، ایران دارد گام به گام به انبار بزرگ باروت )بخوان ناخرسندی همگانی(
   68 67 66 65.دیل می شودتب

 از پرداخت حقوق بازپس مانده ی اسالمیاین در حالی است که سامانه ی 
کارگران خوداری می کند، بودجه ی تصویب شده ی یکان های تولیدی را 
نمی پردازد، به آموزگاران فشارهای مالی وارد می سازد، استخدام حق 

ندان و قلم به دستان التدریسی ها را در آموزش و پرورش نمی پذیرد، هنرم
را بیکار و ناتوان می سازد و هزینه ی سنگین شهریه را به دانشجویان و 

  .خانواده هایشان تحمیل می کند
، همزمان با تنش آفرینی و  نشان می دهند که زمامدارانرویکردهاپاره ای 

تندروی در پهنه ی خارجی و داخلی، کوشش می کنند از یک سو در رابطه ی 
 مردم با نیروهای ملی و دمکرات اخالل ایجاد کنند، و از سوی رو به رشد

دیگر خود را برای برخوردهای خشن با شورش های احتمالی همگانی آماده 
، سه امکان بیشتر در "بحران"به نظر می رسد که برای چیرگی بر . سازند
 به کودتای "کودتای مخملی"نخست فرارویاندن :  وجود ندارد"باالیی"برابر 
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نی، دوم افزایش تنش های خارجی و تحمیل یک جنگِ کوتاه یا درازمدت، و عل
 و سهیم کردن بیشتر آنان "اپوزیسیون"سوم ساخت و پاخت با بخشی از 

در دالرهای نفتی و پهنه های سرمایه گذاری و همگام با آن، ادامه ی سیاست 
  . سرکوب و جدایی افکنی و مردم فریبی با ابزارهای کمی تازه تر

ویدادهای جاری در ایران اما نشان داده اند که راه نخست به آماج خود ر
دست نخواهد یافت و نیروهای مردمی خود را بر شرایط تازه انطباق داده و 

راه دوم نیز، علیرغم . بار دیگر توانمندتر وارد پهنه ی مبارزه خواهند شد
 نخواهد جز راه نخست برآیندیبه گمان زیاد تصورات سردمداران رژیم، 

داشت، چرا که شرایط کنونی با آغاز انقالب بهمن و دوران پس از آزادی 
انگیزه ی آن، گسستِ ژرف میان زمامداران و . خرمشهر بسیار متفاوت است

سران رژیم را احتماال ، هم "جنگ تحمیلی"در یک . توده های مردم ماست
. نخواهد بودسرنوشتی بهتر از تزار روس در جنگ جهانی اول، چشم به راه 

 تنها هزینه های زیادی به مردم ما تحمیل می کند و پول گزافی به "راه"این 
 سومی که به ویژه "راه". صنعتی سرازیر می نماید-جیب کنسرن های نظامی

 در پی آنند، همانا سازش در "پراگماتیست"اصول گرایان و اصالح طلبانِ 
ده نیز، بی گمان زودتر از باالی هرم زمامداری و تاراج با چهره ای بزک ش

  .آن چه آن ها گمان می کنند، به بن بست خواهد رسید
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  "چپاول"دکترین 
  
  
  
  
  
  
  
  

برپایه ی ارزیابی پاره ای از کارشناسان در ایران، بخش مهمی از رشد 
، به جای سرمایه گذاری در بخش جمهوری اسالمیی دولتی در هابودجه 

در پیوند بوده است با افزایش هزینه های های تولیدی، آشکار و نهان 
نهادهای انتظامی و نظامی و تبلیغاتی و یا ارگان های اقتصادی وابسته به 

ی نیز که می بایست بر ی نگریستنی اینکه، بیشتر گردانندگان نهاد ها69.آنان
 چیره شوند، همان کسانی هستند که پیشتر در فسادهای "مشکالت امت"

به نوشته ی ساندی تلگراف، بخش . ت داشته اندمالی و رانت خواری دس
ا" و "باجگیر" که به اسالمیمهمی از گردانندگان سامانه ی   تبدیل "شبهه مافی

مانند (شده اند و به گستردگی مشغول قاچاق و ایجاد بازار سیاه هستند 
فرمانده پیشین سپاه که چندی پیش از سوی نماینده ای در مجلس اسالمی 

 را در ایران سرمایه "اندوخته هایشان")  لقب گرفت"ردرفرمانده میلیا"
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گذاری نمی کنند تا کارآفرین باشند، بلکه آنان را به کشورهای خارجی و 
  70.خاصه به اقتصاد کرانه ی جنوبی خلیج فارس سرازیر می کنند

 نیز بی پروا از دخالت های "های پاسدارسردار سرلشکر"جالب توجه اینکه، 
در "  یکی از آنانند ون امور اقتصادی پشتیبانی می کگسترده ی سپاه در

پتروشیمی در " می گوید، قرارداد دو فاز "انتقاد از برخی اظهار نظرها
انست این کار بزرگ را  میلیارد دالر است، کدام پیمانکار می تو2.3عسلویه 
وی اما یادآور نمی شود که سپاه پاسداران برای تامین این  71."قبول کند
ای هنگفت، آیا سرچشمه ای جز درآمدهای نفتی و گازی داشته بودجه ه

فرماندهان " فاقد هرگونه نظارت، "پروژه های"است و آیا از میان این 
با این پیش زمینه ها بی علت نیست که  . بعدی بیرون نخواهند آمد"میلیاردر

 که از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، از "آمار اقتصادی"فصلنامه ی 
 میلیون نفر از مردم سرزمین مان در 14 گسترده و زندگی دست کم بیکاری

ی  داده هاربنا ب). آمار واقعی بیش از آن است(زیر مرز فقر سخن می راند 
، کاهش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و نابسامانی نشریات ایران
به اجتماعی، به افزایش بسیار شتابان تر فرار مغزها از ایران -های اقتصادی

لیا انجامیده، آن هم در کشوری که به  سوی کشورهایی مانند کانادا و استرا
همه ی توانایی های خود برای دستیابی به رشد شتابان و پایدار و چیرگی 

   74 73 72.بر واپس ماندگی، نیاز مبرم دارد
ابعاد نابسامانی ها و چپاول ها به مقیاسی رسیده که سرکردگان رژیم نیز 

 صندوق ذخیره ی "از جارو شدن" می کنند و آشکارا "اعتراف"ناچارا به آن 
جالب توجه اینکه، علیرغم . ارزی و برباد رفتن دالرهای نفتی سخن می رانند

 میلیارد 63افزایش چشمگیر بهای نفت و درآمد میانگین ساالنه ی نزدیک به 
ی ها ، بنا به گفته ی نماینده ی بانک مرکزی از این دریافت)1384-1387 (دالر

 بخش اصلی آن، بنا به گزارش رسانه 75.تنها هفت میلیارد دالر بازمانده است
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های ایران، به واردات کاالهای مصرفی اختصاص یافته، یا به دیگر سخن، 
-سرازیر شده است به جیب های گروه های مافیایی و بورژوازی وارداتی

   76.انگلی و خاصه، کنسرن های بزرگ بین المللی
این داده، می توان دالیل واقعی سرکوب جنبش های کارگران و با نگاهی به 

کشتارهای پیاپی دگراندیشان آموزگاران و زنان و دانشجویان و هنرمندان و 
 و "هوادار حقوق بشر" انگیزه ی سکوت دولت های 77.�را، به روشنی دریافت

                                                 
i  نداختتندروان وبرای نمونه می توان به کشتارهای زنجیره ای و سکوت طلبان نگاهی ا های  قتل:  اصالح 

شخصیت برخی  ای به قتل زنجیره اجتماعی منتقد حاکمیت در دهه هفتاد خورشیدی در درون و  از  های سیاسی و 
از ایران گفته می روحانیون بلندپایه از جمله دری نجف آبادی وزیر  برون  ابع با صدور فتوی  شود که بگفته برخی من

ای وزیر کنونی اطالعات ،توسط پرسنل وزارت اطالعات و به دستو محسنی اژه  ر سعید امامی، معاون وقت اطالعات 
این وزارتخانه در زمان تصدی علی فالحیان  رفسنجانی وزیر اطالعات دوران ریاست(سیاسی  و ) جمهوری هاشمی 

نجف آبادی  معاون وقت وزارت ) کاظمی(، مصطفی موسوی ) اولین وزیر اطالعات در دولت محمد خاتمی(دری 
انیان به گرچه روی ه. و مهرداد عالیخانی صورت گرفت. اطالعات رخ داد و تعداد قرب طول چندین سال  م، قتلها در 

بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی میرسد، زمانی به عنوان یک بحران جدی 
شدند که در سال  ایران( داریوش فروهر ١٣٧٧مطرح  نه اسکندری عصر ) رهبر حزب ملت  آذر ١و همسرش پروا  

محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به قتل رسیدند در من١٣٧٧سال   ١٨ و ١٢و در روزهای . زل خودشان در 
روز بی محمدجعفر پوینده پس از چند  مختاری و  محمد  اطراف  خبری در جاده آذر، جسدهای دو نویسنده دیگر  های 

شخص) نوه دکتر مصدق که تازه به کشور بازگشته بود(شهر و جسد معصومه مصدق   .اش پیدا شد یدر منزل 
سیاسی غیر وایسته به حاکمیت که بتواند در ١٣٧٧کشتار آنان در آذرماه  ، در راستای حذف هر گونه نیروی 

 خون آنان  .راستای جنبش همگانی حرکت کرده و تبدیل به یک جایگزین مورد قبول ملت ایران گردد ، انجام گرفت
است جنبش همگانی و بویژه جوانان ایران زمین، علیه بسا حضور .ط یکه تازی حاکم را هر چه خروشانتر نموده 

از دهها هزار تن از مردم تهران در تشییع پیکرهای پاک داریوش و پروانه ، بزرگترین تشییع پیکر رهبران  بیش 
رقم زد و شکافی بزرگ در جو ترس و خفقان حاکم پدید آورد  موج خروشان . اپوزیسیون در تاریخ ایران را 

آفرید٧٨زمین هرچه گسترده تر شد و جنبش دانشجویی تیرماه جوانان ایران از آن .  را  سرکوبگران این جنبش غافل 
است  سیاوش همیشه در حال جوشش و خروش  این خونهای دامنگیر مانند خون  در پی سرکوب جنبش . بودند که 
ضد مردمی و دانشجویی اگرچه که یورش به آزادیها و امنیت مردم گسترش بیشتری یافت و پرونده س ازیهای 

اما خودآگاهی ملت به نیروی خویش و خواست مردمساالری در ایران نیز ژرفا  بازداشتهای پیاپی را سبب گشت ، 
اوج بیشتری به خود گرفت  سال فضای سیاسی کشور را کامال تحت تأثیر خود قرار ٣ای برای  های زنجیره قتل .و 

آن توسط  های مهمی از ناگفته داد و بخش ها پس از توقیف  برگزاری دادگاه قتل.. .ها منتشر گردید روزنامههای 
گیر قتل  انجام شد و در شرایطی که دو روزنامه١٣٧٩گسترده مطبوعات در بهار  ها هر دو در زندان بودند،  نگار پی

نجام شد  که طلبان در دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی در دهه شصت سبب شد سابقه فعالیت برخی از اصالح .ا
افشاگری شصت  ها و پیگیری دامنه  اوج درگیری سیاسی و بعضاً نظامی حاکمیت و (ها هیچگاه به سالهای دهه  که 

 جایگاه داد در فرهنگ ایرانی و جنبش های اجتماعی
 

  
  

62 

 و کوشش شان برای اسالمیپشتیبانی های آشکار و نهان آنان از سامانه ی 
 بر جنبش مردمی را نیز، علیرغم شعارهای مردم فریبانه، باید "مهار زدن"

  .در همین سودآوری های سرسام آور کنسرن های جهانی جست و جو کرد
در این زمینه انتقاد نامه ی میرزا ابراهیم بدایع نگار، در رابطه با بی سامانی 

اگر دولت " :ها و هرج و مرج های سده ی نوزده، گویای شرایط امروز ماست
است، به جمع آوری و تحصیل چهار شاهی نقد و جنس مالیات و گرفتن چیز 
از مونه و معاش چهار نفر یتیم و بیوه زن و مسکین و دادن آن به چهار نفر 

اگر ملت است، چیزی از او باقی نمانده است ... مردم اوباش قالش بی آیین 
 و سنگ زن و پیل باز و مگر چهار آخوند پیش نماز، و چهار دسته سینه زن

اگر زراعت است، ... ده دوازده روضه خوان و شبیه خوان بد صدای بد آواز 
زارع و مالک که از دست ظلم و تعدی ضباط و عمال، و به عالوه ی بخل 
آسمان و امساک زمین، بیشتر در اطراف دنیا پریشان و متفرق شده است و 

 که ترقی اشخاصش منوط باشد به بدا به حال مملکتی... زراعتی نمانده است 
یا مسخرگی و لوطیگری و یا دزدی و خیانت، و کسی نتواند ... جهل و حمق 

که در آن خاک حرف حق بزند و بر باطل اعتراض کند یا دعوی علم و هنر 
  78".کند و درصدد دفع و رفع و کذب و احدوثه دیگران برآید
شت بیش از سد سال شوربختی تنها در این نیست که کشورمان پس از گذ

هنوز اندر خمِ دشواری های سده ی نوزده میالدی است، بلکه در این نکته 
 در پیرامون حاکمیت و "اصالح طلبان"نیز هست که بسیاری از گرایش های 

                                                                                                       
مقامات  گروه نفر از  شده و دهها  اعدام  های اپوزیسیون بود و طی آن صدها نفر از اپوزیسیون زندانی، شکنجه و 

اپوزیسیون ترور جمهوری اسالمی نیز توسط برخی از گروه مطبوعات . کشیده نشود)  و کشته شدندهای 
افشای قتل اصالح نها به  رفسنجانی روی داده بود پرداختند طلب ت . هایی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی 

سیاسی در تابستان  مطبوعات اصالح از نزدیک شدن به واقعه اعدام زندانیان  شدت پرهیز ١٣۶٧طلب خصوصاً   به 
اصالح طلب آریا مصاحبهعلت عدم انتشار روزن. کردند می اعالم شد که وی در آن ریشه  ای با عزت امه  سحابی  اهللا 
زنجیره قتل نسته بود۶٧های تابستان  ای را در اعدام های  اعدام آیت.  دا نها مقام حکومتی بود که به  ها  اهللا منتظری ت

 .سایر روحانیون از جمله محمد خاتمی در آنزمان سکوت کرده بودندو اعتراض کرد 
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اندیشه های اصالح در جهت قانون "، فرسنگ ها از "اپوزیسیون"گاها در 
ان کم نیستند نیروهایی که  آن دوران، واپس مانده ترند و در این می"خواهی

  .هنوز، در پیِ بزک کردن این نظامِ به بن بست رسیده اند
عدم گرایش به دگرگونی های ریشه ای در ساختار کنونی  را، برای نمونه 

 در دیدار با اعضای "اصالح طلبان"می توان در اظهار نظرهای پاره ای از 
روحانیون یا یکی از . شورای مرکزی دفتر تحکیم، آشکارا نگریست

 و "صبر و مقاومت" پیشین و امروزین دستگاه، دانشجویان را به "منتقدین"
دیگری می خواهد که این نهاد .  می خواند"امر به معروف و نهی از منکر"

 شود و "مغز متفکر انجمن های اسالمی و تشکیالت دانشجویی"دانشجویی 
 دیگری تاکید می "نتقدم".  تبدیل گردد"به عنوان یک ناظر امین"به ارگانی 

که در حوزه و دانشگاه این حکومت دینی است که باید مورد دفاع قرار "کند 
 "اجماع دوستانی که دلسوز نظام و انقالبند" و توصیه می کند که با "گیرد

به .  پایبند باشد"به تک تک اصول قانون اساسی"کسی برگزیده شود که 
نمونه ی این . "اصالحات"پاره ای دیگر سخن ادامه ی حکومت دین ساالر با 

گرایش ها را می توان در گفته های دیگر سخن گویان این جریان نیز مشاهده 
  79.کرد

 و نهادهای وابسته به آنان که "اصالح طلبان"پرسش اینجاست که چرا 
 عدالت خواهی اند، از آن دست دفتر تحکیم وحدت، کوشش نمی کنند "مدعی"

اتحادیه ها و نهادهای زحمت کشان روی آورند به همکاری های بیشتری با 
که در این سامانه بیشتر از همه آسیب دیده و آماده ی حرکت و نیز نیازمند 

در کشور نه "آن هم در شرایطی که به گفته ی آنان . به پشتبیانی اند
در روزگاری که اسم " و "سیاست، نه اقتصاد و نه مدیریت قابل دفاعی داریم

  80."ز اخالق خبری نیستاخالق هست ولی ا
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بخشی از انگیزه های این سیاست سازش کارانه را، می توان در میان 
 " یا اقتدارگرایانتندروان".  جست و جو کرد"نظام"مرزبندی های اقتصادی 

خواهان ادامه ی وضع موجودند، چرا که به ویژه از راه بنیادها و ارگان های 
 که پاره ای از "اصول گرایان". ندنظامی، به اندوخته های نفتی دسترسی دار

قراردادها و دالرهای نفتی را مستقیما زیر کنترل گرفته اند، با طرح ایجاد 
 درصد از درآمدهای نفتی، 30 و در اختیار گرفتن "صندوق توسعه ی ملی"

در این میان . کوشش می کنند سهم خود را در ساختار کنونی افزایش دهند
ند با شتاب دهی به خصوصی سازی و انتقال  نیز می خواه"اصالح طلبان"

به جای (بخش بزرگتری از واحدهای دولتی به بازرگانان و سرمایه داران 
، از دالرهای نفتی و یارانه )انتقال آنان به رقیبانِ بخش نیمه دولتی و بنیادها

  . های دولتی به گونه ی مستقیم و غیرمستقیم، بیشتر بهره گیرند
رگی از این جریان ها در تالش اند تا از پاره ای از در این میان گروه بز

، برای دستیابی به خواست های خود، بهره  ارگان ها و نهادها و شخصیت ها
برای نمونه نهضت آزادی که به دنبال گردآوری نیرو .  کنند"ابزاری"برداریِ 

بنیاد "است، از یک سو به نهادهایی مانند  ریاست جمهوری برای انتخابات
 به درستی می تازد و آنان را "فان و بنیاد پانزده خردادمستضع
 "تاراج بیت المال و حراج به ثمن بخس و تعطیل بسیاری از صنایع"مسئول

 ولی از سوی دیگر خواستار شتاب بخشیدن به خصوصی 81می خواند،
 این 82. است"مورد اجماع همه ی اصالح طلبان"سازی می شود که گویا 
وبی می دانند که چنین رویکردهایی در چارچوب دسته اصالح طلبان به خ

خواست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت 
این . جهانی، و به زیان رشد اقتصادی و منافع اکثریت مردم کشور ماست

همان راهیست که تندروان و اصول گرایان و دولت اصالح طلبان پیش تر 
نهضت (سیاست سازش با یک جناح حاکمیت با در پیش گرفتن . آزموده اند
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و همگامی با ) آزادی سخن از اتحاد اصالح طلبان و اصول گرایان می راند
لمللی و اجرای خواست هایشان، علیرغم شعارهای  کنسرن های بزرگ بین ا

ر" و "عدالت خواهی" ، نمی توان به نیازهای توده ها پاسخ گفت "مبارزه با فق
افزون بر آن، برای سامان دهی به امور . وردار گشتو از پشتیبانی آنان برخ

اقتصادی و کاراسازی بخش های تولیدی نیز، دگرگونی های ساختاری و 
دیگر نوشته های این نوشتار و پایان ژرف، گریزناپذیر است که نگارنده در 

خود به جزئیات آن پرداخته و روشن نموده که با وجود رژیم والیت فقیه و 
 نمی توان به باال رفتن بهره دهی اقتصادی و رقابت پذیری ،واپسگرابافت 

واقعی یکان های دولتی و نیمه دولتی و هم چنین بخش خصوصی امیدوار 
  . بود

تندروان و (واقعیت این است که علیرغم همه ی توجیه ها، این سه نیرو 
در ایجاد دگرگونی های ریشه ) اصول گرایان و بخش بزرگی از اصالح طلبان

 فراهم ساختن شرایط مناسب برای رشد شتابان و پایدار ذینفع نیستند ای و
در پیش . و تنها به دنبال ایجاد تغییراتی به سود خود در ساختار کنونی اند

گرفتن همین سیاست از سوی بیشتر اصالح طلبان، به جدایی بخش 
چشمگیری از نیروهای ملی و دمکرات از این جریان انجامیده که این 

  .ی هنوز رو به شدن استدگردیس
 به آرمان "به راستی" که "ساختار شکنی"آن دسته از نیروهای اصالح طلبِ 

های خیزش های مردمی در یک سد سال گذشته، همانا استقالل و آزادی و 
عدالت اجتماعی، وفادارند، بخشی از نیروهای ملی و دمکراتیک هستند که می 

این نیروها باید بدانند که در . بخشندتوانند بالقوه، صفوف توده ها را توان 
صورت پایبندی به خواست های مردمی و پرهیز از سازش کاری در پهنه ی 
داخلی و خارجی، همانند سال های نخستین انقالب بهمن و جنبش ملی شدن 
نفت و انقالب مشروطه، دیر یا زود خود نیز قربانی نیروهای خودکامه 
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 داه است که راه چیرگی بر بیگانگان و تاریخ ما بارها نشان. خواهند شد
 "باال"دست نشاندگانشان در سرزمین مان، نه سازش و ساخت و پاخت در 

افشین و .  است"پایین" از توان مردمی در "ابزاری"و نه بهره گیریِ 
. ابومسلم، دو قربانیِ در پیش گرفتن همین سیاست نادرست و باژگونه بودند

بوده است جز شکست های پی در پی و خواری برآیند این رویکردها چیزی ن
  .های بی پایان و ویرانی های بی گسست
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  های اجتماعیالیه واکنش 
  
  
  
  
  
  
  
  

،  زمامداریواقعیت های انکار ناپذیر نشان می دهند که ساختار کنونی
 در پی "اصولگرایان" و "اصالح طلبان"علیرغم دگرگونی های کمرنگی که 

د آنند، در تناقض آشکار و آشتی ناپذیر قرار دارد با منافع بیشتر طبقات ایجا
به خاطر نارسایی (مانند کارگران و دیگر زحمت کشان : الیه های اجتماعی و

ها و فسادها و عدم کارایی و کارزایی ارگان های رهبری که ریشه در درون 
ن و هنرمندان و ، آموزگاران و دانشگاهیا) دارد"نظام والیت فقیه"مایه ی 

 "غیرخودی ها"روزنامه نگاران و حقوق دانان و دیگر کارشناسان و خاصه 
 های آشکار و پنهان و دخالت های گسترده ی "پاک سازی"به دلیل (

نهادهای سنتی در پهنه هایی مانند آموزش و دادگستری و امور مدیریتی و 
یمال نمودن پایه ای برای پا(و به ویژه زنان و جوانان ) فرهنگی و رسانه ای

  ).ترین حقوق شهروندی
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پیگیرانه "با توجه به این پیش زمینه ها طبیعی است که تکیه بر روی اجرای 
 سال تدوین شده در ("سند توسعه ی اقتصادی بیست ساله ی کشوری 

مورد تاکید اصالح طلبان و اصول گرایان قرار ه ک ،) از سوی ولی فقیه2004
توانمندترین " به 21 در سده ی دارددر نظر یران بر پایه آن او می گیرد 

ا  "طرح ساماندهی اقتصادی" همانند، شود تبدیل "قدرت اقتصادی باختر آسی
گردید، به آرمان های  مطرح 1998 سال که در ی دولت اصالح طلباناز سو

ناهمگونی های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و . خود دست نخواهد یافت
 هستند که رسیدن به این آماج هاهایی ت گرا، انگیزه در دستگاه سنفرهنگی 

 با پیگیری این 83.سازندروبرو می های سترگ  دشواری را مانند گذشته با
، بی گمان در سده ی آینده نیز وضعی بهتر از امروز در انتظار  سیاست ها

  .نسل های آینده ی کشورمان نخواهد بود
به همبستگی ملی، از داالنِ راه رهایی از بن بست های کنونی و دستیابی 

آرمان هایِ سه خیزشِ بزرگ در سده ی گذشته، همانا آزادی و استقالل و 
پرهیز از پذیرش خواست های بر حق مردمی .  می گذردعدالت اجتماعی، نیز

و ) آشکار یا نهان(و در پیش گرفتن سیاست سرکوب در پهنه ی داخلی 
 کوتاه مدت ایجاد "آرامش"ه سازش در گستره ی خارجی، می تواند در جامع

کند، ولی با ایجاد ناخرسندی همگانی، شرایط را آبستن تنش های بزرگ 
بعدی خواهد ساخت و بی تردید نه تنها آرمان های داد خواهانه ی 

، بلکه در پیوند تنگاتنگ با آن، آماج های در رابطه با استقالل را نیز "مدعیان"
های جهانی برای دستیابی به منافع کنسرن . با مخاطره روبرو خواهد کرد

 "شیطان هایی"خود و تحمیل خواست هایشان خاصه در باختر آسیا، به 
نیاز داشته و دارند که فاقد هرگونه پایگاه مردمی اند، مانند ) لولوهایی(

. حکومت صدام در عراق، طالبان در افغانستان و رژیم والیت فقیه در ایران
تا آن جا که منافع .  است"ابزاری" ها نیز "انشیط"بهره گیری آنان از این 
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 گذر "خط های سرخ"شان را تامین می کنند، پابرجا می مانند و آن جا که از 
 ساده، نبودِ پیوندها میان "جارو شدنِ"علت این .  می شوند"جارو"می کنند، 

برنده ی این بازی بدشگون که با ترفندهای . دستگاه زمامداری و توده هاست
  و نفتینظامی- همراه است، خاصه مراکز بزرگ مالی و صنعتیپیچیده

جهانی و دستیاران داخلی آنان، و بازنده ی آن، الیه های پائینی و میانی 
  . جوامع رو به رشدند

ما می توانیم با بهره گیری از فرهنگ و تجربیات تاریخی خود و فراگیری از 
با تکیه (جامعه ی خود آزمون های جهانی، راه رشدی منطبق با ویژگی های 

 کنسرن های "رهنمودهای"به مردم مان، به جای پیروی کورکورانه از 
برای .  باشدهمبستگی کم و بیش پایداربرگزینیم که متضمن ) جهانی

دستیابی به آن باید نخست به ویژگی های جامعه ی ایران و مردمانش پی 
 ی ثبات اجتماعی و برد و زمینه های ایجاد این همبستگی را، که پیش زمینه

در این گستره می توان با نگاهی به گذشته های . رشد شتابان است، شناخت
  . دور و نزدیک، چند پهنه را به کوتاهی برش داد

نخست گرایش های استقالل طلبانه و آزادی خواهانه ی مردم ماست که خود 
انقالب را برای نمونه در پرچمداریِ مبارزاتِ ضداستعماریِ آسیا در جریان 

دوم تمایالت دادخواهانه توده هاست که افزون . مشروطه به نمایش گذاشت
بر ریشه های چند هزار ساله، در پیکر بزرگ ترین جنبش کارگران و 
رنجبران باختر آسیا، در دهه ی سی خورشیدی خودنمایی کرد، سوم 
ب هشیاری و زیرکی آن هاست، بدان معنا که نمی توان آن ها را درازگاه فری

داد و این خود را به خوبی در گذشته های دور و نزدیک و در واکنش های 
سریع و شیوه های مبارزاتی گوناگون و هوشیارانه و پیچیده ی آنان علیه 

و چهارم و به ویژه، دالوری و . بیگانگان و خودکامگان آشکارکرده است
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و رزمندگی مردم ماست که خود را در سه خیزش بزرگ، انقالب مشروطه 
  .جنبش ملی شدن نفت و انقالب بهمن، به منصه ی ظهور رسانده است

این ویژگی ها را دشمنان ما و دست نشاندگانشان در ایران، بیش از پاره ای 
 برای "ابزاری"از مردم دوستانِ ایرانی، شناخته اند و از آن به عنوان 

 بیهوده .انحراف جنبش های توده ای و چپاول درآمدهای ملی بهره گرفته اند
نیست که پیاده کنندگان سیاست های آنان در ایران، از یک سو دالرهای نفتی 
را به جیب خود و خاصه آموزگارانشان سرازیر می کنند، و از سوی دیگر از 

کنسرن های بزرگ .  دم می زنند"عدل و عدالت" و "استقالل"بام تا شام از 
از راه سیاست های جهانی و مشاوران آنان به خوبی می دانند، بیشتر 

 سازی است تا جنگ های گسترده ی روی در روی، که "لولو" یا "شیطان"
جان .  کرد"تشتت و تفرقه" مردم ایران را دچار "اتحاد شیطانی"می توان 

ملکم از مشاوران برجسته ی سیاسی و نظامی بریتانیا در آستانه ی سده ی 
وی که در . هم، پی بردنوزده میالدی، از نخستین کسانی بود که به این م
جنگجوترین و وحشی "کتاب تاریخ ایران، ایرانیان را با تحقیرِ توام با ترس 

هر یک از دول فرنگستان که قصد ":  می خواند، می نویسد"ترین ملل آسیا
داشته باشند، خواهند فهمید که مشکالت این کار در ) تسخیر ایران(این مطلب 

همین دالوری و  84."از بدایت خطرناک ترانجام از آغاز بیش است و نهایت 
هوشیاری ایرانیان است که دشمنان سرزمین مان و نیز دست  نشاندگانشان 
را، به هراس می اندازد و آنان را به در پیش گرفتن سیاست های بسیار 

  .تودرتو و پیچ در پیچ وادار می سازد
نایِ داد و خرد، اما ققنوس دالور و مهتر سرزمین مان بی گمان با دو بالِ توا

. از میان این همه خاکستر خون و خرافه و خیانت به پرواز در خواهد آمد
 ما پس از گذشت "ملی گرای"این، آن چیزی ست که پاره ای از نیروهای 

. بیش از سد سال، یا از شناخت اش ناتوانند و یا از پروازش، در هراس
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سنگ ها و فرسنگ ها شوربختی در آن است که بخشی از این نیروها هنوز فر
از اندیشمندان و رهبران بزرگ جنبش های رهایی بخش کشورهای رو به 
رشد، چون گاندی و نهرو و حتی روشنگران سده ی نوزده میالدی ایران، 

  :عقب ترند
کرنش در برابر بیگانگان و یاری جستن از آنان برای رهایی کشور، ترس از 

 به "مبارزات"محدود کردن  و "واکنش ناداران" یا "شورش تهیدستان"
، هم آوایی با کنسرن های جهانی و بلندگوهای "باال"ساخت و پاخت هایی در 

 را پیشنهاد می "کنترل شده"پر کار آنان که به مردم ما تنها مبارزات مدنی 
 به آتش و خون می کشند، "مدنیت ویژه ی خویش"کنند و خود منطقه را با 

ه به کسانی که خود از بانیان نظام دین و دست یازیدن دوباره و چند بار
 آن، به جای همگامی و "خاموش"ساالرند و آگاه یا ناآگاه از پشتیبانان 

 با توده های زیر فشار کارگران و رنجبران و آموزگاران و "واقعی"همراهیِ 
 "کارنامه"در پایان این . هنرمندان و دانشجویان و خاصه زنان شوربخت ما

  . نقش بسته است"والیت فقیه" و "خودکامگی"گونِ است که مهرهای بدش
آیا به راستی مردم سرزمین مان با تاریخی چند هزار ساله، سزاوارِ جایگاهِ 

در آرزوی دستیابی به جایگاهی . پستِ کنونی، در بستر فرهنگ جهانی اند
به چکامه های فردوسی، این دادخواهانه ی مردم مان برازنده، از فریادهای 

 آموزگار هشیوار، پلی می زنیم تا شاید کمکی باشد به آن نیروهای راهنما و
  :آزاده و پاکی که، هنوز در مرزهای خودباوری و دگرباوری در نوسان اند

  
  میان ها ببندیم و جنگ آوریم

  چو باید که کشور به چنگ آوریم
  چو بر مهتری بگذرد روزگار

  چه در سور میرد چه در کارزار
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   بنمود پشتبه دشمن هر آن کس که
  شود زآن سپس روزگارش درشت

  دلیری ز هشیار بودن بود
  85دالور سزای ستودن بودن
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   زمامداری"ابزارهای"
  
  
  
  
  
  
 

  گشادند لشکر به بیداد دست
  در داد گردون گردان ببست

  اگر کشت دیدند و گر باغ و کاخ
  وگر رود و کاریز و هم بیخ و شاخ

  ی کند نیزهمه سوختند و هم
  86ز بیداد مانده نبود هیچ چیز

  
تقریبا از آغاز، بر تنش آفرینی و تاراج گری استوار والیت فقیه سامانه ی 

مردم فریبانه، مخالفین را در -بوده و با بهره گیری ازشیوه های تعرضی
نمونه ی آن را می توان، چه در سیاست . موضعی تدافعی قرار داده است

 و همزمان با آن قتل عام هزاران زندانی سیاسی، و ادامه ی بیهوده ی جنگ
و اوج گیری سرکوب ها و اقتدارگرایان  "کودتای مخملی"چه در جریان 

 و کشتار "فاجعه ملی"نقطه ی اوج برش نخستین، . اعدام ها، آشکارا دید
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دلخراش و کم مانندِ هزاران زندانی سیاسی در پایان جنگ ایران و عراق، و 
 بزرگترین "جارو کردن" و برباد دادن و "فاجعه مالی"فرازِ دوم اش، 

آمدهای نفتی تاریخ سرزمین مان در پی افزایش چشمگیر بهای نفت در در
  . بودبازارهای جهانی

 غیر مسئوالنه، در کشورمان دارای پیشینه تاریخی "شیوه ی زمامداریِ"این 
ادرنشینان  چدوره ی فرمانروایی امویان همانند دوران زمامداریدر . است

، "دولتمداری"، گذشته از برش های کوتاهی، شیوه ی چیره ی خاوری
بیرحمانه و خشن از تولیدکنندگان بسیار تاراج و بهره کشی عبارت بود از 

 و نیز از یک ساختار اداری سازمان یافته و کارادر این مقطع ها  .اجتماعی
از . در میان نبودی سخناستان ها در پهنه ی کشوری  میان مناسبات سازنده 

گرانه یا  ، سیاست میلیتاریستی و تاراجاین حاکماندیدگاه بخش بزرگی از 
 "یاسای چنگیزی" عرب ها از یک سو و پیروی از "جهاد اسالمی"شیوه ی 

مغول ها از سوی دیگر، بخشی از فعالیت تولیدی انگاشته می شد که حاصل 
ت اسبان جنگی و دام به دست آوردن غنیمت ها به صورچیزی نبود جز آن 

و اسلحه و منسوجات و طال و نقره و اسیران و بردگان بی شمار از زن و 
 نه تنها ،یان فرمانروااین دستهبرای و تنش ها افزون بر آن، جنگ ها . مرد

 و درگیری های  هابر تناقض بیشتر را فراهم می کرد، بلکه امکان بهره کشی
  87. آنان نیز سرپوش می گذاشتدرونی

این زمینه دو نمونه از دوران امویان می آوریم که همراه بود با شیوه در 
های خشن زمامداری و کشتار جمعی سرشناسان و چپاول گری و ویران 
سازی و خوارشماری و شکنجه و فساد و خشونت و نشان دادن سطح پایین 

سکایا، خاورشناس روس پیرامون این دوره می نویسد، لوپیگو. فرهنگی
پاسخ این . ش از همه در این کشور مغلوب به چه چیز عالقه داشتنداعراب بی"

پرسش را در سخنانی که تازیان سده ی هشتم به عمر نسبت می دادند، می 
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تا زنده اند می خورند و وقتی که ) مغلوبان را(مسلمانان آنها را «: توان یافت
این . »خورندما و آن ها مردیم، کودکان ما، کودکان آنان را تا زنده اند می 

ایران کشوری بود ثروتمند و می بایست تا ... سخنان تفسیر الزم ندارد 
تاریخ " قزوینی نیز به نقل از 88".بتوانند ثروت های مادی آن را تصاحب کنند

قتیبه بن مسلم باهلی، سردار معروف حجاج چندین هزار ":  می نویسد"بلخ
لنهر کشت ار کرد و در یکی از جنگ ها نفر از ایرانیان را در خراسان و ماورا

به سبب سوگندی که خورده بود، اینقدر از ایرانیان کشت که به تمام معنیِ 
کلمه، از خون آن ها آسیاب روان گردانید و گندم آرد کرد و از آن آرد نان 

زن ها و دخترهای آن ها را در حضور آن ها به لشکر . پخته تناول نمود
آن گاه قبر این سقی ": وربختی می افزاید و قزوینی با ش".عرب قسمت نمود

ازل و ابد پس از کشته شدنش زیارتگاه قرار داده شد و همواره برای تقرب 
آیا پاره  (89".را زیارت می کردند» شهید«به خدا و قضای حاجات تربت آن 

، برگردان بخشی از همین جنایت ها و حکومت اسالمیای از رویدادهای 
  ) دوران، در ایران نیستن آفریب کاری هایِ آیینیِ

 کنونی را می توان در پاره ای زمینه "شیوه ی زمامداری"از دیدگاه نگارنده 
 آن ارزیابی کرد "به روز شده"، و گونه ی "دولتمداری"ها، بازسازی همین 

که از پشتیبانی آشکار و نهان سیاست های استعماری و نواستعماری، بی 
، ناتوان در اداره ی امور "زمامداری" گونه از آن جا که این. بهره نبوده است

و محتاج به سرکوب خشن است، دست اندرکارشان کوشش می کنند 
برای چیرگی بر . نیروهای مخالف را همواره در موضعی انفعالی قرار دهند

نخست در حد توان، : این سیاست بجاست به دو نکته توجه ویژه داشت
فرارویاندن گام به گام عملکردهای پرهیز از گزینش رویکردهای انفعالی و 

واکنشی به حرکت های کنشی و در تنگنا قرار دادن سرکوبگران، و دوم 
روشن کردن دقیق تر برنامه ها و آماج ها و مرزبندی ها، و به ویژه 
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همراهان، چرا که خنثی سازی نیروهای تخریب گر، از اهمیت برجسته 
  .برخوردار است

که نیروهای ملی و دمکرات چگونه می توانند در این زمینه پرسش این است 
به طور مشخص بر رویدادها اثرگذارتر باشند و برای محدود کردن نهادهای 

در این راستا می توان در . دین ساالر، کاراتر وارد صحنه شوند-نظامی
زمینه ی اقتصادی، پاره ای از پهنه ها را دقیق تر مورد بررسی قرار داد و 

ای مالی رژیم برای تقویت ارگان های سرکوبگر و بدین گونه امکان ه
  .نهادهای وابسته به آن را، تا حدودی سد کرد

از آن جمله است حضور موثرتر نهادها و سازمان های مردمی در گستره ی 
رسیدگی و کنترلِ فعالِ پیمان های نفتی و گازی، چرا که توجه چشمگیری به 

ود و بدین گونه بخش بزرگی از نظارت و کنترل در این بخش ها دیده نمی ش
، یا در بخش های بی بازده و کم بازده و  درآمدها بدون حضور نهادها
وابسته به ارگان های نظامی و گروه های مافیایی سرمایه گذاری می شوند 

 و همدستان درون و برون مرزی اشان "آقایان" و "آقازاده ها"و یا به جیب 
ش های مردمی می توانند فساد موجود در کنار آن، جنب. سرازیر می گردند

را، به ویژه در گستره ی واردات بی رویه و ارگان های وابسته به آن، 
پیگیرانه تر آشکار کنند و بدین گونه پایه های بورژوازی غیرتولیدی و 

وارداتی را که در بافتِ کنونیِ زمامداری نقش تعیین کننده دارد، -انگلی
ان بجاست که به نقش ویژه ی ارگان های دراین می. هدفمند نشان گیرند

در فرایندهای اقتصادی و ) سپاه پاسداران و بنیادها(دین ساالر -نظامی
  .اجتماعی توجه شود

برای جلوگیری از تاراج لگام گسیخته ی درآمدهای ملی و انتقال بخشی از 
الیه های پایینی و یکان های تولیدی، می توان به چند مورد از مبارزات  آن به 

فرارویی خواست های نهادهای کارگری به سطح . مردمی نگاهی انداخت
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ملی که از جمله در اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه بازتاب -بودجه ای
هم چنین رویکردهای پاره ای از کارخانه . یافت، نگریستنی و آموختنی است

ها مانند شرکت صنایع اراک و خواست برگرداندن این شرکت به دولت، پس 
ز پیامدهای خصوصی سازی و تعطیلی کارخانه و نپرداختن حقوق ها و ا

بیکاری کارگران، در کنار وادار کردن دولت به پرداخت بودجه ی تصویب 
شده به موسسه های تولیدی را، می توان از چشم انداز کمی و کیفی 

الیه های دیگ. گسترش داد ، قابل انتقال به  ر این اقدام ها در پاره ای زمینه ها
برای جنبش . اجتماعی مانند آموزگاران و روزنامه نگاران و غیره هستند

دانشجویی نیز در کنار پرداختن به خواست های پیشین، می شود با زمینه 
سازی و سازمان دهی گسترده تر، خواست هایی اقتصادی را به زمامداران 

  .تحمیل نمود
وابسته به حقوق دانان افزون بر آن، نهادهای مدافع حقوق بشر و ارگان های 

مستقل در ایران، بجاست که امکان بررسی و پیگیری در دو بخش را مورد 
نخست مسئله ی رسیدگیِ فعال تر به عاملین کشتار : ارزیابی قرار دهند

 و دوم دنبال کردن مستقالنه ی پرونده های فساد 1367دلخراش سال 
علی خامنه ای، هاشمی  در ایران از کسانی مانند "کار"نشریه ی . اقتصادی

رفسنجانی، علی فالحیان و بسیاری دیگر از دست اندرکاران سامانه ی 
، و 90 کشتار زندانیان سیاسی نام برده"مسئولین مستقیمِ"کنونی، به عنوان 

پاره ای از افشاگران درون و پیرامون حاکمیت، سندهای تازه ای درباره ی 
 پاره ای از کشورها در آزمون �.دحیف و میل دارایی های ملی انتشار داده ان

برای مثال رسیدگی به جرائم هلموت کهل صدر (زمینه ی مبارزه با متخلفین 
، می تواند کم و بیش راهنمایی باشد برای آن )اعظم پیشین آلمان در دادگاه

نهادهایی که در پیِ ژرفا بخشیدن به جنبش مردمی بوده و به جای حرکت 
                                                 

i در این زمینه به پایان کتاب نگاه کنید. 
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در .  را در دستور کار خود قرار داده اندهای واکنشی، خیزش های کنشی
کان فرارویاندن خواست ها به سطحی مورد جنبش زنان نیز می شود ام

  . مورد ارزیابی قرار دادرا باالتر 
 در انتخابات  سیاسی، امکان حضور کاندیدای مستقلبیشتربرای تاثیرگذاری 
ب  از سوی سازمان ها و نهادهای مردمی، در چارچوگوناگون داخلی

 "شعار"و نه تنها (خواست های استقالل و آزادی و به ویژه عدالت اجتماعی 
در این زمینه حضور نهادهایِ دارایِ پتانسیلِ کم . ، قابل تامل است)دادخواهی

، مانند اتحادیه های "ائتالف های انتخاباتی"مند توده ای در و بیش توان
ران و دانشجویان و موجود کارگری و نهادهای صنفیِ در پیوند با آموزگا

-هنرمندان و زنان و غیره، و تاثیرگذاری آنان بر تدوین برنامه های اجتماعی
، تضمینی است برای مقابله با کارشکنی های "ائتالف"اقتصادیِ نیروهایِ 

ی هاکاندیدا" و واکنش در برابر کنار گذاشتن "بازدارنده"ارگان های 
  ."ائتالف

 به گمان زیاد از خودِ " گوناگوننتخاباتپیش از ا" کارزار "این صورت"در 
در پاره ای از کشورهای رو به . انتخابات، مهم تر و تعیین کننده تر است

رشد، همکاری نیروهای ملی و دمکرات با سندیکاهای کارگری و دیگر 
نهادهای صنفی و مردمی در مبارزات انتخاباتی و نیز پشتیبانی فعال  از 

انی، زمامداران خودکامه و دست راستی را به حقوق الیه های پایینی و می
  .عقب نشینی های جدی واداشته است

راز کامیابی در جلبِ پشتیبانیِ مردمی، تامین خواست های مردم در برنامه 
حرکت در این سمت و سو نه تنها برای سامان دهی به . ی انتخاباتی است

میت برخوردار نیروهای هوادار آزادی و استقالل و عدالت اجتماعی از اه
است، بلکه متقابال به پروسه ی رشد نهادهای صنفی و توده ای نیز یاری می 

برای نمونه جنبش کارگری که خاصه از سه سو زیر فشار سنگین . رساند
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نخست سرکوب خشن و دستگیری رهبران کارگری، دوم (دارد داشته و قرار 
ن از راه ترفندهای تندروان برای خدشه دار کردن همبستگی کارگرا

شوراهایِ آزمون پس داده ی اسالمی و سوم توطئه های اصول گرایان برای 
  .، به این پشتیبانی نیاز مبرم دارد)راه اندازی سندیکاهای زرد

تاثیراتِ دیگرِ همراهیِ نیروهای ملی و دمکرات را می توان به گونه ی زیر 
دمی و شتاب دهی به روند روشن شدن صف بندی نیروهای مر: هاشور زد

غیرمردمی، در تنگنا گذاشتن نیروهای وابسته به جناح های راست داخلی و 
عوامل کنسرن های جهانی، ایجاد همبستگی در پهنه ی کشوری و نیز خنثی 

  .سازی ترفندهای دشمنان برای ایجاد ناآرامی های منطقه ای
ز این هماهنگی نه تنها دارای اهمیت مقطعی بوده، بلکه در روند فرارویی ا

نهادهای کهنه به نو و مبارزه با کارشکنی هایِ استعمار و نواستعمار، به 
ویژه در برشِ نوسازیِ شتابان و پایدار کشور، از اهمیتی استراتژیک 

بیشتر آزمون های کشورهای رو به رشد در گذشته و حال . برخوردار است
 بر واپس و از آن میان ایران، نشان داده اند که در راه پر سنگالخِ چیرگیِ

ماندگی، تنها آن دسته نیروهایی به آماج خود دست یافته اند که دارای پایگاه 
 بوده اند، آن هم از راه "پایینی ها"توده ای و پل های استوار به سوی 

. سازمان های وابسته به مردم و نیز نهادهای نوین و تضمین کننده ی رشد
نه به معنای دست کشیدن از ، "ائتالف نیروهای ملی و دمکرات"دستیابی به 

برنامه های سازمانی یا حزبی نیروهای شرکت کننده، بلکه به معنای پذیرش 
واقع بینانه ی تناسب نیروهای آزادی خواه و استقالل جوی و دادگسترِ 
حاضر در پهنه ی سیاسی، و تضمینِ حضورِ آنان در روند سامان دهی به 

اقتصادی، آن هم در چارچوب -ارگان های رهبری و دشواری های اجتماعی
وجود این . خواست هایی مشخص و روشن به سود توده های مردم است

ائتالف، هم چنین تضمینی است برای جلوگیری از تکرار رویدادهایی همسان 
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با کشورهای همسایه و یا رخدادهایی همگون با دورانِ پس از سرنگونی 
  .گاهدودمان صفوی و قاجار، همانا جنگ و ویرانی دراز

رویکردهای تازه ی رژیم والیت فقیه، چه در گستره ی اتکا بیشتر به 
که نشان از پایگاه (ابزارهای سرکوب برای مقابله با خیزش های توده ای 

، و چه عقب نشینی های مقطعی در پیِ فشارهای )تنگ و نگرانی آنان دارد
که امکان ، آشکار می کنند )که توان کمترشان را بازتاب می دهد(توده ای 

جبهه ی ائتالفی " به پذیرش خواست های "باالیی ها"بالقوه ی وادار کردن 
 با یکی از "ادوار نیوز"در مصاحبه ی .  وجود دارد"نیروهای ملی و دمکرات

 تا حدودی ترسیم شده ایرانسرشناسان جبهه ی ملی در ایران، شرایط 
 کارگران علیه جنبش های پویا و شکست ناپذیر زنان، دانشجویان و": است

 ستمگری، فساد و نقض حقوق بشر بسیار ستایش انگیز و غرورآفرین است
سران جمهوری اسالمی خود را بصورت یک جزیره در یک دریای بیکران ... 

های  می بینند و ترس از آینده و غرق شدن، آنها را به افزایش سیاست
این . دریاستخشونت آمیز علیه مردم واداشته که در واقع مهمیز زدن به 

ینده باعث شده که درجه بحران سازی را در عرصه بین المللی  آوحشت از
 بحران داخلی را در افکار عمومی ،افزایش دهند تا بحران و خطرات خارجی

 "وحشت از آینده" گزارش فرنکفورتر آلگماینه این 91".کم اهمیت جلوه دهد
نا براین نوشته، ثروتمندان ب.  ها، را به خوبی بازتاب می دهد"باالیی"در میان 

ایرانی می ترسند که تهی دستان سر به شورش بردارند و به همین خاطر 
بسیاری از آنان در تکاپوی آن هستند که همه چیز خود را بفروشند و به 

  92.خارج مهاجرت کنند
برای بهره گیری از این امکان ها اما، دگرگونی در سیاست پاره ای از جریان 

ستی خواستار تحقق آزادی و استقالل و عدالت اجتماعی  که به راییها
در این زمینه گفته های نخستین رییس . هستند، ضرورت گریزناپذیر دارد
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، درباره ی نیاز به روشن تر یکی از رسانه ها با  پس از انقالبدانشگاه تهران
 و نیز پاره ای از "ساختار شکن"شدن مرزبندی ها، در میان اصالح طلبانِ 

بگویم که  کمال تاسف باید  با": ، قابل تامل است"ملی گرا" نیروهای دیگر
آزادی خواه  نیروهای اپوزیسیون که روی خود نام هایی مثل عدالت خواه،

دنبال  ساالری دم می زنند، خودشان هم نمی دانند گذاشته اند و از مردم ... و
 باید مساله اول . خودشان هم نمی دانند معنی این کلمات چیست. چه هستند

 که اسم –این آقایان اپوزیسیون  ... خود این گروه ها مشخص شود برای
کشتار  (فاجعه ای  هنوز نمی خواهند–گذاشته اند  خودشان را اپوزیسیون 

 را که در این مملکت اتفاق افتاده است مطرح کنند و جرات مطرح )1367سال 
در این .  مساله خبر دارندندارند، در حالی که همه دنیا از این کردن آن را 

بکنند؟ دنبال کدام انتخابات می خواهند  خواهند  شرایط این جماعت چه می
اگر در داخل نظام . مشخص کنند بروند؟ باید تکلیف خودشان را با نظام

این نظام کاربرد خود  اگر معتقدند. هستند، بروند در داخل نظام همکاری کنند 
 تکلیف را  برساند،57مملکت را به آرمان سال  را از دست داده و نمی تواند 

اگر با نظام هستند و آن را قبول دارند، نظام که دارد   ... باید مشخص کنند
چه می خواهند بکنند؟ می خواهند در  این ها. .. کار خود را انجام می دهد

شهامت و جرات و جربزه  ای بایستند؟ آیا این مقابل صحبت های آقای خامنه 
اساسی خود این   د؟ می توانند بگویند که آقای خامنه ای بر طبق قانونرا دارن

وقتی همه یک چیزی را بخواهند،  ... نظام، اشتباه کرده و باید بی طرف باشد
سال دیگر انقالب   تصور نمی کردیم یک56ما در سال . این اتفاق می افتد

 در  ...بود ستگی مردمعظیمی در ایران اتفاق بیفتد، اما افتاد و دلیل آن هم همب 
عده . جامعه ای مثل جامعه ما، برای رسیدن به آزادی و عدالت باید تالش کرد

نمونه . اش را پرداختند و مشکالت را تحمل کردند این سی سال هزینه  ای در
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 هستند که در زندان ها قتل عام )1367کشتار سال  (نفری اش همان هزاران
  93".شدند 

، به یاد هزاران پیش گامی که جدا "فاجعه ی ملی" همراه با به خاطرسپاری
 جان نثار کردند، اندیشه هایی از "برای رسیدن به آزادی و عدالت"جدا از هم 

آوریم، تا شاید راهنمایی باشد برای "چنین گفت زرتشت" در "نیچه"  را می 
وی با خردگرایی آرمان گونه ای از . پیش روانِ دست در دستِ امروزین

ت، آموزگار داد و رزم در فرهنگ ایرانی، این پیام آوران ابرهای زبان زرتش
  :باران زا را، بدین گونه می ستاید

  
  من دوستدار همه ی کسانی هستم"

  که چون چکه هایی سنگین
  از ابرسیاهی فرو می ریزند

  :که بر فراز آدمیان آویزان است
  آن ها ندا می دهند که تندری می آید

  ود می شوندو در مقام پیام آور ناب
  94".من پیام آوری هستم از این تندر
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دادسنت    و 
  
  
  
  
  
  
  
  

  از ببرها گریختم
  به زالوها روی آوردم

  بلعیده شدم
  من

  95از میانه روها
 

سه ستون اساسی که به ویژه از دهه ی چهل خورشیدی و در کوران انقالب 
 ادامه داد و با بهمن و کمی پس از آن شکل گرفت، به زیست خود با نوساناتی

وجود همه ی تناقض های درونی در شرایط ضرور کم و بیش یک دست 
. در ایران را تضمین کرده استواپس مانده عمل کرد، ماندگاری سامانه ی 

  .برای شناخت این سه جریان می بایست نگاهی به گذشته داشت
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ه ی سه اندیش بیاندازیم، با  گذراسال گذشته نگاهی سداگر به رویدادهای 
ناسیونالیستی، که جهان بینیِ چیره ی سرمایه داری ایران در گذر از 

نخستینِ آن . مناسبات فئودالی به ساختارهای نوین است، روبرو می شویم
 پیش پادشاهی می نامیم که آمیخته ای بود از پاره ای باورهای-را ناسیونال

گری در های عصر روشن جهان بینیبرداشت های کمرنگی از از اسالم با 
روی کار آمدن دودمان پهلوی کم و بیش شکل  پیش از این نگرش. اروپا

 دو جلوه ی دیگر نیز نگاه  این، افزون بردوران گذارجهان بینی . گرفته بود
سنتی –لیبرال و دومی را ناسیونال-نخستین گرایش را ناسیونال. یافت
ا به صورت ، این گرایش ها تنهغیر دمکراتیک کشوردر شرایط . خوانیم می

اگر  . اثر گذاشتند ی آن زمانهای جامعه بر رویدادها و دگرگونیناروشن 
لیبرال در بخش بزرگ خود همان جریانی بود که در آینده -گرایش ناسیونال

در پیکر جبهه ملی ایران به رهبری محمد مصدق تبلور یافت، گرایش 
ری مذهبی در زیر رهب- ملی هایسنتی در چارچوب جریان-ناسیونال

کاشانی و همراهانش و نیز بخش کوچکی از جبهه ملی  که بعدها به صورت 
به این نکته می توان توجه  .نهضت آزادی سامان گرفت، خود را آشکار کرد

در  ،مالکی- بورژوابا زمینه هایناسیونالیسم پاره ای از کشورها داشت که 
و در پیامد نشان می دهد به مذهب شرایط ویژه ای، کم و بیش گرایش هایی 
آیینی یاری  نفرت و تعصب  گاهاوآن به رشد نهادهای پیش سرمایه داری 

  96.می رساند
همسانی . انقالب بهمن بخش بزرگی از این نیروها را به چالش کشید

انقالب مشروطه رخدادهای  با ی نخستین جمهوری نوینها سال رویدادهای
 و  بوداً روشن نشده در آن بود که بافت زمامداری قطعه ی سی دهجنبش و 

سیاسی و اجتماعی و ادهای هها و ن  رهبری تمامی ارگان،هنوز یک جریان
 برش مانند دو ،ها همین پیش زمینه. داشت را در اختیار مطلق خود ناقتصادی
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 در  رانسبتا آزاد و کوتاه مدتهای سیاسی  رشد و نمو فعالیت، گذشته
زتابی بود از حضور گسترده وجود این شرایط خود با. ند گردیدبانیجامعه 

پهلوی  نیروهای سیاسی از راست و میانه و چپ در سرنگونی ی همه ی
   .دوم

تقریبا تمامی نیروهای شرکت کننده در انقالب رژیم شاه، پس از فروپاشی 
در رفراندوم پیرامون جمهوری اسالمی شرکت کردند و در خطوط عمده به 

 قانونی نیز به درون مایه ی دین گفتند و به این گونه به صورت» آری«آن 
 از  هابا این وجود برداشت. ه شدگرایانه ی جمهوری نوین مهر تایید گذاشت

 و  سنتی- ناسیونال ولیبرال- ناسیونال نیروهای چه در درون، آنمحتوای
  . بسیار گوناگون بود،چپ گراهادر میان چه 

ه زرگ سرمای که بخش بپادشاهی-ناسیونالنخست جناح ، در جریان انقالب
 و گام به پهنه بیرون رانده شد از ،صنعتی کشور را در اختیار داشت- مالیی

. بازرگانی و بازار و نیز خرده بورژوازی سنتی جانشین آن شدبخش گام 
داده "بیشتر شاخص های اقتصادی که نگارنده پاره ای از آنان را در کتاب 

ن بخش خدمات به ویژه  ارائه کرده است، رشد روزافزو"ها و چشم اندازها
.  را به اثبات می رسانند1357زیربخش بازرگانی و واسطه گری پس از سال 

 گروهی که به دشمنی با جمهوری روی کارآمدن زمامداران تازه، نخستین اب
 بود که بخش بزرگی از سرمایه ی خود را در نخستنوین کشانده شد، جناح 

  در ماه خودهای سرمایهی از بخش بیرون بردنایران از دست داد، ولی با 
 به اپوزیسیون سلطنت طلب در ،پس از آنکمی  و  شاههای پیش از سرنگونی

  .خارج از کشور تبدیل شد
بخشی .  بودگونه گون ،رویدادها امااین ها در برابر  لیبرال-واکنش ناسیونال

ساالرانه و انحصار جویانه دین  های از آنان به روشنی به مخالفت با گرایش
سلطنت طلب ها های اقتصادی نوین در ایران پرداختند و همراه با   دگرگونیو
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  دههاین دسته بیشتر همان گروهی بودند که از آغازِ.  اپوزیسیون پیوستندبه
  هوادار هایبا موج اسالمی خمینی مخالفت کرده و با جریانی چهل نیز 

یدگاه از د. اصالحات ارضی و نوسازی شاه بیش و کم همراهی داشتند
– با سرمایه ی بورژوازی مالی بخشی از آنان یاقتصادی نیز سرمایه

واکنش چپ در این میان .  هم آمیخته بودبه  دوران شاه درصنعتی حاکم
بخشی از . ها هماننده بود لیبرال- به واکنش ناسیونال،گرایان در مجموع خود

ای خود  هها و خواسته  جنبش اسالمی را بیگانه با برنامه،نیروهای چپ
دانست و به مخالفت با آن پرداخت و در نتیجه خیلی زود مورد پیگرد قرار 

 میان "که نبرد که بر"پایه ی ارزیابی خود را بر بخش بزرگ تر آن  .گرفت
 قرار داد و امیدوار بود در فرایند "سازش کاران" و "ها خط امامی"

های  د آرمان بتوانیسنت- ناسیونال بخش رادیکالِ،های اجتماعی دگرگونی
 . در زمینه ی عدالت اجتماعی پیاده کندهای شرکت کننده در انقالب را توده

این نیروهای چپ در  انتقاد آمیزِعلیرغم موضع گیریِ همراه با مدارا، ولی 
آنان نیز در روند انحصاری شدن دستگاه زمامداری برابر جمهوری اسالمی، 

  . گردیدهم  آن ها شامل،گسترده و سرکوب های  و پیگردهاندمل نشدحت

 برای ، ایران با حفظ انتقادات خود هایلیبرال- ناسیونالی ازبخش دیگر
 گیری های جمهوری اسالمی همراهی کرد و با شتاب مدتی با سیاست

. در برابر دستگاه تازه ایستاد گوناگون ه هایبه درج انحصاری،  هایگرایش
مهوری خواه و مشروطه  اپوزیسیون ج بخشی ازپاره ای در خارج از کشور

کم و بیش جدی و خواه را پایه گذاشتند و برخی در ایران به مخالفت 
توان به   می آناناز میان. سازمان یافته با جمهوری اسالمی روی آوردند

 از دلخراشیبه شیوه ی داریوش فروهر اشاره کرد که همراه با همسرش 
   .به قتل رسیدجمهوری اسالمی ماموران سوی 
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های بورژوازی و خرده   بیشتر منافع و خواستزمامداری تازه ی دستگاه
بازار بود، بازتاب های غیرتولیدی و بورژوازی را که در پیوند با بخش 

 سه .، به گفته ی دیگر واپس مانده ترین بخش سرمایه داری ایرانداد می
خط «گروه نخست به . برجسته کرددر این ساختار   شدرا می کلیگروه 
از رفسنجانی   وای خامنهبهشتی، هایی مانند  عروف بودند و چهرهم» امامی

لیبرال. میان آنان بودند  شهرت )و بعدها اصالح طلب ها( ها گروه دوم به 
گروه .  بود)وبعدها خاتمی( یافتند و سخن گوی آنان بیشتر مهدی بازرگان

ت هایی مانند آی داد، شخصیت ری از خود نشان می تسوم که گرایش رادیکال
گروه سوم خیلی زود از . گرفت اهللا طالقانی و سازمان مجاهدین را در بر می

 ه ی بیش از همدوسویههای  یاسی رانده شد و در جریان درگیریپهنه ی س
 ، کشته داد و در پیامد این رویدادها پس از سرنگونی شاه سیاسیگروه های

 برآیندی بی میِ نظارویکردهایِ و به جای گرفتاش در عراق  رهبری بازمانده
  . روی آورد جنگ ایران و عراق درازای در جمهوری اسالمیبر علیه 

 ، رابیشترین تاثیر بر روند رویدادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران
ها میان این دو جناح   درگیری،از دیدگاه اقتصادی. دو گروه نخست داشتند

نخست : چرخید ی بر سه محور پایه ای م97»عبور از بحران«در دوران 
از دیدگاه  .بانک مرکزیسوم خارجی و  و بازرگانی داخلیدوم وزارت نفت، 

 ،بر سر کنترل دولت، مجلسبویژه ها   رویاروییو نظامی، سیاسی 
ها گام به گام جایگاه خود  در این کشاکش خط امامی.  بود و ارتشدادگستری

 و در این میان گرفتندها را در اختیار   و مهمترین اهرمندرا استوارتر ساخت
  . اقتصادی و سیاسی نصیب اصالح طلبان شدگلوگاه هایاز تری بخش کوچک

در روند دگرگونی ها پس از جنگ تاکنون، در این موزاییک سیاسی 
بخشی از نیروهای سنتی و وابسته به ارگان های . دگردیسی هایی رخ داد

شهره شدند، بخشی از  " یا اقتدارگرایانتندروان"نظامی و بنیادها به گروه 
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 تشخیص مصلحت گرد آمده و با اجرای نقشی مردم "سنای"آنان بر گرد 
 نام گرفتند و گروه سوم که کمتر از دو نیروی دیگر در "اصول گرا"فریبانه 

 خوانده شد و رل "اصالح طلب"هرم سیاسی و اقتصادی تاثیر داشت، جناح 
ه ستون اساسی هستند که این سه نیرو، س.  را به عهده گرفت"اپوزیسیون"

درگیرهای . رژیم جمهوری اسالمی را در مجموع خود استوار نگاه داشته اند
درونی این جریان ها در خطوط عمده ی آن باز می گردد به سهم آنان در 
قدرت و میزان کنترل شان بر اقتصاد و به ویژه درجه ی دسترسی اشان به 

ه گذاری در ایران و خارج از در آمدهای نفتی و گازی و بازارهای سرمای
 "دمکراسی"آماج این دسته بندی ها، نمایشِ کمدی گونه ای از . کشور

دمکرات ها و محافظه کارها -کشورهای صنعتی با حزب هایی چون سوسیال
  . و لیبرال ها در ایران است
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  و پیوندهای برون مرزیهای واپس گرا گروه 
  
  
  
  
  
  
  
  

 که به ویژه در پیِ کنترل اندوخته های نفتی و گازی و کنسرن های جهانی
 و راه های بازرگانی باختر آسیا هستند، بر چگونگی هانیز سیطره بر بازار

در این میان . کنش و واکنش های داخلی کشورهای رو به رشد تاثیر گذارند
 نیروهایِتوانبخشیِ نهانِ  و  از یک سوگسترش میلتیاریسم در منطقه

  .دو روی یک سیاستِ این نیروها هستند ، از سوی دیگرتنش زا واپسگرا و
 به کشورهای بزرگ نفت تالش دارند  و نفتینظامی-این مراکز توانمند مالی

 در پاره ای دست کم در مدت کوتاهی ،خیز، که توانایی مالی آن را دارند
زمینه ها به یک قطب اقتصادی و رقیب بازرگانی در جهان تبدیل شوند، 

این سیاست که بویژه در خاورمیانه و .  کننده های سنگین نظامی تحمیلهزین
 خلیج فارس در چند دهه ی گذشته ه یدر میان کشورهای نفت خیز منطق

 ، راهکارهای انحصارهای سرمایه داری ترینمرکزییکی از  ،پیاده شده
نیروهای  این مراکز با تحریک .دهد  بازتاب می،های نظامی آن را بویژه بخش
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نیروهای دمکرات و  نه تنها  سرکوب خشن و نابودیِه ب،تندروی مذهبی
 و هوادارِ ، بلکه تکنوکرات هایِ بورژواییِ به راستی استقالل طلبدادخواه

 زیربیهوده نیست که این منطقه عمال . نوکری می پردازند-رابطه ی غیرارباب
ندیشان هر کنترل تندروان اسالمی قرار گرفته و پهنه ی سیاسی برای دگرا

  .  می شود ترروز تنگ
های  رادیکال و نهادها و سازمانآشکار و پنهان از نیروهای شتیبانی پ

گذشته، در آغاز ی  است که در چند سده  هایی شیوه، یکی ازبرخاسته از آن
 امریکا و انگلستان، به اقتصاد از جانباز سوی انگلستان و پس از آن 

کم که لجان م. دآورده رسانده استاب سودهای هنگفت و صنعتیکشورهای 
 بود  ی نوزدهاز نخستین فرستادگان رسمی انگلستان به ایران در آغاز سده

 ،کرد  آن کشور را تعیین می منطقه ایچارچوب سیاستتا حدود زیادی و 
 واپس مانده در ایران و تاثیرش بر توده ها  هایخیلی زود به اهمیت گرایش

 بهره برداری  قابلِ تنها عاملِ،نیروهای سنتیز بخشی ا از دیدگاه او .پی برد
های مرکزی و فشرده ی ایران هستند که  برای فشار از پائین به حکومت

در پایان دوران قاجار و آغاز توان گیری  98.توان روی آن حساب کرد می
دولت رضاشاه نیز، دست اندرکاران سیاست انگستان در ایران از توانایی 

وجه مختصری "ان بهره برداری از پاره ای از آنان با پیشوایان دینی و امک
  99. آگاه بودند"خرج

شوربختی در این است که سیاست نواستعماری، خاصه در باختر آسیا، 
همگام با دگرگونی در توازن نیروهای جهانی و رشد گرایش های نئولیبرالی 

، گام به گام به سیاست اس خودِتاریستی در درونِیو میل تعماری  این کشورها
کالسیک در پایان سده ی نوزده و آغاز سده ی بیست میالدی بازگشت 

های توپ دار و گسترش : نشان داده است همانا اجرای سیاست کشتی 
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های بازرگانی انگلی و غیرتولیدی و الیه های اجتماعیِ در  بیشتر بخش 
  . پیوند با آنان

انگی با تجار دارند، از آن جا که نیروهای سنتی روابط تاریخی درازگاه و تنگ
 از آنان، به معنی  و نفتیصنعتی-کار و نهان کنسرن های نظامیپشتیبانی آش

 �.100توانبخشی به واپس مانده ترین الیه های بورژوازی در این کشورهاست
برآیندهای آن عبارتند از جلوگیری از رشد فنی و اقتصادی و فرهنگی، 

این کشورها به بازار فروش و چپاول بیشتر اندوخته های مواد خام، تبدیل 
پاره ای از دگرگونی های تازه در افغانستان و . تحمیل اقتصاد تک محصولی

عراق و ایران، بازتابی از این سیاست های استعماری کالسیک در باختر 
های میلیتاریستی در کشورهای نگریستنی اینکه، . آسیا هستند رشد گرایش 

جاعی ترین نیروهای سیاسی و متروپل و مستعمره، افزایش توان ارت
دسته ک  به دیگر .شورها، در پی داشته استاجتماعی را نیز در هر دو 

 جهانی و  و نفتیصنعتی- سازی کنسرن های نظامی"شیطان"سخن سیاست 
نظامی داخلی، دو روی یک سکه - نهادهای مالی"ضد امپریالیستیِ"پزهای 

 دو گروهند که با بحران بازندگان این سیاست ها مردمان کشورهای هر. اند
  . های ژرف و کم مانند اقتصادی دست به گریبانند

                                                 
i  وزیر کشور مستعفی دولت اقتدارگرایاناین زمینه گفته های کرداندر و   درباره،  ی بازار 

ناآرامی های بازار ایران در . نگریستنی استجمهوری اسالمی ریشه های بازاری  وی در پی 
ئمه جماعت گفت گردهمایی ا در  ": جریان  شورای امنیت بحث و در مورد این موضوع 

کردیم سراسر کشور ابالغ  شما عزیزان ائمه . دستورالعمل آن را به استانداران  خواهش ما از 
باید تالش شود این موضوع . جمعه این است که در این موضوع نباید به سراغ مقصر رفت

و بازار پاک، سالم و مدافع اسالم و  اخیر۵٠روحانیت در طول گسترش پیدا نکند  ا  ر سال 
عرصه از جنبش ناراضی می خواهی کشور ـ که امروز در حال ورود به  خواهد   بازار است و 
 .م فاصله ایجاد کند ـ تجزیه کنیتنش بین انقالب و پاره
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حقیقت این است که پیوندهای ژرف و گسترده ای میان منافع و فعالیت های 
پاره ای از محافل انحصاری، از آن میان کارتل های نفتی، و گروه های 

صنعتی -توان این کمپلکس های نظامی. نظامی در پهنه ی جهانی وجود دارد
که از اهرم های سیاسی گوناگونی بهره می گیرند، در چند دهه ی گذشته رو 

آنان ابزاری هستند برای به دست آوردن سودهای . به فزونی بوده است
بسیار کالن انحصاری، اجرای هدف های استعماری و نواستعماری، اعمال 

مات مقاصد سیاسی در خارج، تحمیل نفوذ سیاسی در داخل، تدارک اقدا
  .تجاوزکارانه و نیز تحمیل مسابقات تسلیحاتی دیوانه وار به جهان

: آماج سیاست انحصار های نظامی ایجاد توهم در چند پهنه بوده و هست
نخست در میان مردم کشورهای صنعتی که خواستار صلح اند، با ایجاد 

های نوین، دوم در میان آن دسته از نمایندگان بورژوازی ) لولو("شیطان"
اخلی و خارجی که در برابر چیرگی مطلق این کمپلکس ها و سرمایه گذاری د

های لگام گسیخته در تولید جنگ افزار پایداری می کنند، سوم در بین 
نیروهای گوناگونِ اپوزیسیون دمکرات و صلح دوست در داخل این کشورها 
ر که با پروسه ی میلیتاریستی و نئولیبرالی مخالفت می ورزند و چهارم د

 و "انقالبی"میان نیروهای دمکرات منطقه و جهان با ایجاد کشورهای 
 که در حقیفت امر نه تنها انقالبی و سرکش نیستند، بلکه بسیار "سرکشی"

مانند طالبان در : ناتوان و فاقد پایگاه مردمی اند و در نتیجه بسیار شکننده
هدف واقعی . انافغانستان، رژیم صدام در عراق و حکومت والیت فقیه در ایر

، به دست آوردن سودهای  و مراکز مالی و نفتیصنعتی-کمپلکس های نظامی
 سهم  و نیز دستیابی بهپولی مراکز مهم هنگفت و بادآورده از راه کنترل

 )بویژه انباشته های انرژی ( منابع مواد خام، جهانیهای در بازار تریبزرگ
  . استگذاری های سرمایه و پهنه
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ا در درون جمهوری اسالمی در مجموع خود و خاصه جناح نیروهای واپسگر
. تندروی آن، همراه و همگام با این سیاست های کنسرن های جهانی هستند

ضد امریکایی و ضد "این نیروها با ایجاد فضای نظامی و طرح شعارهای 
.  وانمود می کنند که از موضعی ملی و دمکراتیک برخوردارند"صهیونیستی

ها اما ریاکارنه است و ایجاد توهم در چند گروه و دسته ی این موضع گیری 
الیه های : اجتماعی را دنبال می کرد میانی شهری و پایینی و نخست در میان 

 که مواضعی کم و "خودی"روستایی، دوم در میان آن دسته از نیروهای 
بیش توده ای یا سازنده دارند، سوم در بین نیروهای گوناگون اپوزیسیون  

هدف واقعی اما، کنترل . ارم در میان نیروهای دمکرات منطقه و جهانو چه
  . مهم ترین گلوگاه های اقتصادی است
مالی مانند سپاه پاسداران و بنیادها و -گسترش توان گروه های نظامی
وارداتی در ایران، علیرغم نیرنگ های -سرمایه داری غیرتولیدی و انگلی

انه ای و تبلیغاتی داخلی و جهانی، منافع گوناگون و از آن میان بازی های رس
 را بازتاب  و نفتیو خواست های انحصارها و بویژه جناح های میلیتاریستی

کنترل بازار مصرف ده ها میلیارد دالری ایران بویژه از راه . می دهد
کشورهای کرانه ی خلیج فارس و اتحادیه ی اروپا و نیز تحمیل مسابقه ی 

همه ی کشورهای نفت خیز منطقه و فرار سرمایه ها تسلیحاتی روزافزون به 
و مغزها از این کشورها به کشورهای صنعتی، در خدمت منافع انحصارهای 

ابزار پیاده کردن این آماج های اقتصادی در شرایط کنونی، به . جهانی است
  .طور عمده هر سه نیرویِ واپسگرا در درون جمهوری اسالمی هستند

ویژه ای از مناسبات اقتصادی میان کنسرن های جهانی این فرایندها بر شکل 
به ویژه در بستر .  و سرمایه داری درون و برون مرز ایران استوار است

 رشته های گوناگونی منافع بورژوازی ، اقتصاد و لیبرالیسم نوجهانی شدنِ
 با بیرون ایران،و چه در درون  چه در ، را و غیرتولیدیبازرگانی-بزرگ مالی
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  بنیادها وبخش بزرگی از.  گره می زنندیسرمایه های جهانمنافع 
 رابط و واسطه  درون و برون مرز،بازرگانانانحصارهای مالی و نظامی و 

  به طور عمده مصرفیِ و اقتصادِجهانیبزرگ کنسرن های ای هستند میان 
 ین گونه زندگی اقتصادید ب.بخش دولتی و نیمه دولتی و خصوصی ایران

اگر در .  در هم آمیخته استی بین المللیا منافع انحصارها ب هااین بخش
 از آن جا که ،سنتی و بویژه بازار ایرانسرمایه داری دوران شاه بخشی از 

 بزرگی از قسمت ،صنعتی رژیم شاه بود- مالیجناح هایزیر فشار اقتصادی 
کرد، در این   را تامین می و ضدشاهاسالمی  جنبشِ و سازمانیِنیازهای مالی

، بنابر  در داخل و خارج کشورسرمایه داران کشور از گروه انبوهیدوره 
با انحصارهای نابرابرانه همین ساختار انگلی و واسطه گری و پیوستگی 

های غیر   برای در پیش گرفتن سیاستی جدی گرایش،بزرگ جهانی
 از ،ایران  و پرجوش و خروشخرسندسازشکارانه و همراهی با توده های نا

  سیِرویدادهای انقالب مشروطه و دهه ی  101.دنن نمی دهخود نشا
خورشیدی و آغاز انقالب بهمن، به این سرمایه داریِ انگلی آموخته است که 

 ی توده ها و جویانه و دادانهپتانسیل های ضداستعماری و آزادی خواه
شخصیت ها و گروه ها و سازمان های برخاسته از آنان، به دشواری 

  .مهارشدنی است
 این راستا بخش کوچک و متوسط سرمایه داری صنعتی ایران که در در

رانت خواری ها و سواستفاده های مالی و بهره جستن از دالرهای نفتی 
آن بخشِ . دست دارد نیز، از خود گرایش های سازش کارانه نشان می دهد

، در نظر  کوچک از سرمایه دارانی که گرایش های استقالل طلبانه دارند اما
 گیرند، در فرایند چیرگی بر واپس ماندگی و دستیابی به رشد شتابان و نمی

پایدار، آن هم در شرایط بسیار دشوار جهانی و منطقه ای، تنها می توان با 
نگرش واقع بینانه به تناسب نیروها و تکیه به نیروهای مردمی و نهادهای 
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، که قادر اجتماعی نوین، بافت زمامداری را چنان استوار ساخت-اقتصادی
برای . باشد از منافع ملی در برابر دست درازی بیگانگان پاسداری کند

دستیابی به پشتیبانی توده ها، می بایست از سیاست سازش با نیروهای 
واپسگرای داخلی و کرنش در برابر سیاست های استعماری و نواستعماری، 

اری با بدون نگاه روشن بینانه به تناسب نیروها و همک. فاصله گرفت
-نهادهای صنفی و مردمی و همزمان با آن، ایجاد ارگان های نوین اجتماعی

اقتصادی، نمی توان بافت زمامداری را چنان پایدار ساخت، که قادر باشد بر 
چه جنگ های تحمیلی و چه (ترفندها و دست درازی های استعمارگران 

) ای داخلیآیینی و چه دسته بندی ها و گروه سازی ه-ناآرامی های قومی
  .چیره شود

شوربختانه شمار کمی از شخصیت های ملی گرای ما در سده ی گذشته 
که راه دستیابی به استقالل و توانسته اند به این رازِ آشکار دست یابند 

در کشور ما با خودویژگی های آن، از گلوگاه  آزادی و ثبات اجتماعی 
دیگر، کوتاه یا دراز گزینش هر راه . پیاده کردن عدالت اجتماعی می گذرد

مدت، سرکوب در پهنه ی داخلی و کرنش در گستره ی جهانی، و در پیامد 
اجتماعی را در پی خواهد -آن، رشد کند و نامطلوب یا ایست کامل اقتصادی

  .  داشت
 طراحی شده  کنونی زمامداری به گونه ایساختارسخن بر سر آن است که 

طقه و جامعه جهانی از عملکرد های که تولید بحران برای مردم ایران و من"
متعارف آن می باشد، چراکه این حکومت به آزادی، دموکراسی، صلح و حق 
تعیین سرنوشت ملت خود هیچ اعتقادی ندارد و به همین دلیل هیچ نگرانی و 
دغدغه ای در مقابل مشکالت اقتصادی، امنیت روانی و مادی آن ها ندارد و 

را قربانی ماجراجویی خود کندبه راحتی حاضر است که کل مر .. . دم ایران 
رژیم در مقابل فشارهای خارجی، اعمال فشارهای سیاسی و اجتماعی را بر 
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فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری افزایش داده و به بهانه مقابله با دشمن 
خارجی، فعالیت و حرکت های اعتراضی و آزادیخواهانه ملت ایران را غیر 

خواهد کرد و با استفاده از فضای امنیتی، سرکوب و اختناق قابل تحمل اعالم 
را به حداکثر رسانده و در فضای گورستانی، کل مردم ایران را به گروگان 

مسولین نظام نه تنها تحریم های بین المللی، از جنس آنچه تا  ... خواهد گرفت
نین کنون اعمال شده را تهدیدی بر موجودیت خود ندانسته، بلکه از وجود چ

چرا که به آنها فرصت می دهد تا با اعالم . تحریم هایی استقبال نیز می کند
به همین ترتیب تهدید . شرایط جنگی، با مخالفان خود تسویه حساب نمایند

توسل به زور عالوه بر اینکه هزینه های غیر قابل جبرانی را بر مردم ایران 
در سرکوب بیشتر و تحمیل می کند، دست نظام جمهوری اسالمی ایران را 

تداوم سیاستهای غیر مسوالنه و ماجراجویانه در کلیه عرصه هایی که امنیت 
مردم ایران  ... مردم ایران و جامعه جهانی را به خطر می اندازد باز می گذارد

که قربانی سیاست های ماجراجویانه، جاه طلبانه، خودسرانه، خشونت بار، 
 هستند در صف مقدم مبارزه برای تغییر جنگ طلبانه و غیر انسانی این نظام

 نگارنده بدون نگاه به پیشینه ی سیاسی عباس 102."رفتار این نظام قرار دارند
ی او، تنها به  و ارزیابی هاامیرانتظام و رسایی ها و نارسایی های کارکردها

دلیل بازتاب گوشه ای از دشواری های جامعه ی ایران، بخشی از نامه ی وی 
به دیگر سخن اگر نیروهای ملی . زمان ملل متحد را آورده استبه دبیرکل سا

و دمکرات نتوانند در مبارزه با زمامداری خشن و متکی بر درآمدهای هنگفت 
نفتی، سکان کشور را در دست گیرند، خطر تکرار رویدادهایی همسان با 
جنگ هشت ساله ی ایران و عراق یا تکرار رویدادهایی همسان با دوره ی 

  . سرنگونی دودمان صفوی و قاجار وجود داردپس از
واقعیت این است که ساختار کنونی با بهره گیری از درآمدهای نفتی و گازی 
و تکیه بر بنیادهای دین ساالر، هم چون سدی در برابر خواست های برحق 
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پایه های این سامانه بر نهادهای . و رو به رشد مردم ایستاده است
 مانند سپاه پاسداران و بنیادها ودست اندرکاران نظامی توانمندی-انحصاری

بنابر همین بن بست هاست . وارداتی استوار است-اقتصاد غیرتولیدی و انگلی
که می توان از جمله آماج های کوتاه مدت اجتماعی و اقتصادی زیر را برای 
گام برداشتن در راه همبستگی همه سویه نیروهای ملی و دمکرات و شکستن 

  : در نظر گرفتسد موجود 
 ی سازمان ها و حزب های سیاسی بدون تفسیرهای "همه"آزادی فعالیت 

، ایجاد شرایط آزاد برای شکل گیری نهادهای نوین "خودی و غیرخودی"
اجتماعی و اقتصادی با آماجِ نظارت بر ارگان های دولتی و قانون گذاری و 

 از "فهرستی" دادگستری و جلوگیری از هدر رفتن درآمدهای ملی، تهیه ی
نام های سازمان دهندگان و پیاده کنندگان کشتارهای وحشیانه ی پس از 

 و به ویژه عاملین کشتار دلخراش چندین هزار زندانی سیاسی 1357سال 
لمللی، از میان  در پایان جنگ و ارائه ی آن به دادگاه های داخلی و بین ا

مجمع " و "هبانشورای نگ" های موجود مانند "دولت در دولت"برداشتن 
 و جلوگیری از دخالت ارگان "سازمان مدیریت بحران" و "تشخیص مصلحت

لیستی از دارایی های ملی "های همگون آن در فرایندهای اقتصادی، تهیه 
 از سوی دست اندرکاران رژیم و دستیاران درون و برون مرز "تاراج شده

اهش توان بازار سنتی  کآنان برای تحویل به دادگاه های داخلی و بین المللی،
 بازپس گرفتن دارایی های ملیِ زیر وارداتی،-و گردانندگان بازرگانی انگلی

کنترل بنیادها و موقوفه ها و ارگان های نظامی و خاصه، ایجاد شرایط برابر 
  .مالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان تنها از راه باورمندان شان

  
رگونی هایِ غیر ریشه ای و ساخت و پاخت در آن هایی که هنوز در گدارِ دگ

باالی هرم زمامداری گام بر می دارند، چه آنان که گمان می کنند، کسانی که 
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 "مطابق با اسالم" فکرشان "درجه ی اول" اند، باید در "مدعی اصالح طلبی"
 اسالمیِ "سنایِ"باشد، و چه آن هایی که مذبوحانه چشم انتظار معجزه های 

 هستند، بر دشواری های ساختار کنونی، ژرف "حتتشخیص مصل"
ننگریسته اند و مردم ایران را به بن بست نوینی جز دولت ناکام اصالح طلبان 

  . نخواهند بود"رهنمون"
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  نفتبیداد 
  
  
  
  
  
  
  
  

  دهی بود زانفاس پرداخته
  ز بیداد ظالم برانداخته

  یکی گفت بیچاره وقت گریز
  103 و برفتست تیزنهادست خنب

  
اگر نعیم الدین نزاری درباره ی روستاهای متروک قهستان که درپیامد 
زمامداری چادرنشینان خاوری به ویرانی کشیده شدند، چنین پرسوز سرود، 

  :مارکوپولو در ضمن سفر خود در مناطق خاوری ایران اینگونه نگاشت
هیچ مسکنی از بلخ دوازده روز سواره به سوی شمال شرقی می روی و "

نمی بینی، زیرا که مردم از ترس لشکریان و آدمیان شریر و از بیم بیغار به 
  104.قالع کوهستانی فرار کرده اند
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که از جلگه عبور کردی به کوه بزرگ و ) میان کرمان و هرمز( طی هفت روز 
در عهد قدیم در آن . در آنجا هرگونه میوه بسیار است... شیبی می رسی 
ی وجود داشته ولی اکنون نیست و مردمی که در آنجا زندگی نقاط دهکده های

  105".می کنند دام چرانند
رشیدالدین نیز رویدادی را در آن برش به رشته ی تحریر می آورد که درد 

  :آلود و آموختنی است
می گردید قطعا یک آفریده را نمی دید که با ) یزد(اگر کسی در تمامیت آنجا "

رسد و معدودی چند که مانده بودند، دیده بانی وی سخن گوید یا حال او بپ
جمله در کهریزها ) و(معین داشتند، چون از دور یکی را بدیدی، اعالم کردی 

  106".و میان ریگ ها پنهان شدندی
در مجموعه ی دستورالکاتب پیرامون شکایت های فراوان مردم آن دوران که 

  :، می خوانیمبا شِکوه های امروزین مردم ایران همسانی هایی دارند
رعایا را به انواع تشدید و تعنیف تکلیف کنند و گوسفند و تغار  شراب و "

سایر موونات بیرون مال و متوجهات به زور و تعدی می طلبند و آن 
مال و تجمل رعایا، . بیچارگان از بیم جان و خوف چوب و شکنجه می دهند

نند و استعداد متغلبان می برند و رعایا عاجز و مسکین و درویش می ما
  107".عمارت و زراعت نمی ماند

این نمونه ها را که به سادگی می توانستیم چند برابر کنیم، برای آن آوردیم 
رایج در هزاره ی گذشته و زیر ) زمامداری(تا خوانندگان در آینه ی شیوه ی 

نفوذ چادرنشینان خاوری و باختری، نگاهی کوتاه اندازند و همسانی های آن 
سه دهه ی گذشته، همانا سرکوب، شکنجه، کشتار، ) دولتمداری(ی با شیوه 

به . بی سامانی و برباددهی سرمایه های ملی کشورمان را، در نظر گیرند
بخش مهمی از فرمانروایان ایران در ) زمامداری(گفته ی دیگر شیوه ی 

برشی طوالنی، همانگونه که در کتاب بن بست های روبنایی بیشتر شکافته 
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ستوار بوده است بر چپاول دارایی ها و دستیابی به سودهای گزاف و ایم، ا
بادآورده  در زمانی کوتاه و کوتاه تر به شیوه ای بسیار خشن، بدون در 
نظر گرفتن پیامدهای ویرانگر آن و بدون کوشش جدی برای بازسازی و 

  .اقتصادی-نوسازی ساختارهای شالوده ای و کمک به رشد اجتماعی
از این بن بست تاریخی، اگر انقالب مشروطه خیزشی بود برای برای رهایی 

رهایی از دودمان ورشکسته ای که در راه بقای خود همه ی دارایی های 
کامل ترین " کشور را به خارجیان واگذار نمود و به گفته ی کرزن انگلیسی

 را به اجرا درآورد، "واگذاری همه ی منابع کشور به بیگانگان در تاریخ بشر
نبش ملی شدن نفت به رهبری مصدق کوششی بود در همین راستا برای ج

قطع هرچه بیشتر نفوذ بیگانگان بر مهمترین اندوخته ی کشور پس از جنگ 
  .جهانی دوم

 نیز در پیامد انقالب مشروطه و جنبش ملی شدن 1357جوشش مردمی سال 
کراتیک نفت، رهایی هرچه ژرفتر از نفوذ خارجی و دستیابی به نهادهای دم
انقالب . در پهنه های گوناگون اجتماعی را به پرچم مبارزات خود بدل نمود

بهمن اما بسیار زود از آماج های ملی و دمکراتیک خود دوری گزید و با در 
پیش گرفتن سیاست تنش آفرینی در پهنه های درونی و بیرونی، گام به گام 

 و بورژوازی بازرگانی(در راستای منافع واپس مانده ترین نیروهای داخلی 
و جنگ افروزترین جریان های خارجی ) وارداتی-انگلیغیرتولیدی 

  .رهسپار شد) انحصارهای میلیتاریستی(
در درازای جنگ هشت ساله همزمان با سرکوب خونین همه ی نیروهای 
مخالف و از آن میان کشتار دلخراش نزدیک به ده هزار زندانی سیاسی در 

 61ر کشته، ا هز300در این جنگ .  های فراوان دیدپایان جنگ، کشور آسیب
 2.5 و بیش از نیم میلیون تن ناقص العضو و دربندهزار  50، ناپدیدهزار 

 شهر کامالَ 6، گزندهای هنگفت شهر 52 هم چنین. میلیون تن آواره شدند
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 استان 5 درصد روستاهای 30 درصد خراب و 80 شهر تا حدود 15ویران، 
تنها خرابی های ناشی از جنگ در .  گردیدندامل ویرانجنگ زده به طور ک
بر اساس یک ارزیابی . شد میلیارد دالر تخمین زده 18مناطق مسکونی به 

 میلیارد دالر بود که 592 سال 8 جمع  کل خسارت ها در طول ،انجام شده
خسارت های مستقیم به زیرساخت را می توان  میلیارد دالر آن 210حدود 

د ماشین آالت، ساختمان، تجهیزات، مواد اولیه، کاالها و دیگر های کشور مانن
بخش دوم هزینه ی . ، به ویژه در پایان جنگ، دانستثروت های اقتصادی

آزادی خرمشهر  پس از ویرانساز، ولی هدفمند سران جمهوری اسالمی جنگ
 اگر درآمد نفت ایران را 108. میلیارد دالر تخمین زد400نزدیک به میشود را 

 میلیارد دالر در نظر بگیریم، این مبلغ برابر است با بیست سال 20نه ساال
  . در آن زماندرآمد نفت کشور

بخشی از چرایی ادامه ی بیهوده ی جنگ پس از راندن عراق از ایران، در 
 فاش ساخت 1368وی در سال . سخنانان عزت اهللا سحابی خودنمایی می کند

در حیف و میل ها و بند و بست های " میلیارد دالر 70که چیزی نزدیک به 
 و به جیب "شرم آور و به صورت کمیسیون و رشوه های زیرمیزی دود شد

دست اندرکاران و نزدیکان دستگاه زمامداری، همانا سوداگران مرگ، زیر 
رفسنجانی  109.گ بر امریکا و اسراییل سرازیر شدشعار عوامفریبانه ی مر

حران، نتوانست پنهان کند که در جریان نیز در کتاب خاطرات خود، عبور از ب
ادامه ی بیهوده ی جنگ و کشتار جوانان و برباد دادن سرمایه های ملی، خط 
امامی ها متوجه کنترل سه ارگان کلیدیِ سودآور، وزارت نفت و وزارت 

  110.بازرگانی و بانک مرکزی، بوده اند
 و اجتماعی پس از پایان جنگ نیز علیرغم پاره ای نشیب و فرازهای سیاسی

بنا به آمار غیررسمی حتی درآمدی باالی (و با وجود درآمدهای باالی نفتی 
-، نشانه هایی از ورشکستگی اقتصادی)1386صد میلیارد دالر در سال 
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اجتماعی همانند پایان دوران قاجار و حتی همسان با پایان دوره ی صفوی 
 در رسانه های تنها چند خبر.  که نیاز به دقت فراوان دارند شدآشکار

 کارخانه ی چای سازی در گیالن و 169گروهی، پیرامون از کار افتادن 
ی کل شرکت ملی گاز رک حراج منابع گازی کشور و واگذارهمزمان با آن تدا

، در کنار فروش آثار تاریخی کشور به جای  به بخش خصوصی یا آقازاده ها
، آشکار اجتماعی- به گسترش بحران اقتصادیپاسداری از آنان، ابعاد رو  را

  112 111.می کنند
نزدیک به صد (برای پرهیز از تکرار نابسامانی های پایان دوره ی صفوی 

قریب ده سال کشاکش و بی (و پایان دوره ی قاجار ) سال جنگ و ویرانی
میلیتاریسم (، آن هم در شرایط بسیار نامساعد جهانی و منطقه ای )سازمانی

 های عراق، افغانستان، پاکستان و آشکار کشورهای صنعتی و ناآرامی
، می بایست در کنار هماهنگی مسئوالنه و جبهه ای همه ی نیروهای )ترکیه

دمکرات و بویژه مهمترین سازمان ها و حزب های تاثیرگذار و باپیشینه و 
مسئول، مسئله ی نفت را به مثابه ی یکی از گرهی ترین عناصر جنبشِ در 

  .دراه، مورد توجه ویژه قرار دا
اگر بخشی از خواست های جنبش ملی شدن نفت در دهه ی سی، در آغاز 
انقالب بهمن و زیر فشار توده ها به اجرا درآمد، فرایندهای آینده نشان داد 
که رهایی ایران از اقتصاد تک محصولیِ وابسته به دالرهای نفتی و به همراه 

 ی وابسته و آن گسستن از بافت زمامداری ناپایدار، شکننده و خودکامه
پیوسته به آن ، تنها از راه ملی کردن اندوخته های نفتی و گازی به دست 

 کوشد، با اشاره به پاره ای از پیِ این نوشتار مینگارنده در . نمی آید
نارسایی های کنونی، آماج های نوینی برای جنبش نفت به مثابه ی یکی از 

دمکراتیک مردم ایران -برجسته ترین بخش های مبارزات رهایی بخش و ملی
  .ترسیم کند
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 منطقه ای و جهانی و نامساعدباید به این نکته توجه داشت که در شرایط 
حضور نظامی گسترده و تجاوزکارانه ی نیروهای خارجی که در درجه ی 
نخست چشم به اندوخته های نفتی و گازی کشورهای باختر آسیا دارند، 

 و گاز ایران، در کنار جبهه ای داشتن پالتفرمی روشن برای آینده ی نفت
  و مبارزاستوار بر جریان ها و حزب های کارا و مسئول و پیشینه دار

کشور، از اهمیت برجسته ای برخوردار بوده و ضامنی است برای عبور از 
  .بحرانِ ساخته شده توسط جمهوری اسالمیِ قاجارمنش، با هزینه هایی کمتر
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   رشد شتابانو آمیزه ی داد
  
  
  
  
  
  
  
  

، درآمدهای نفت و گاز صادراتی از در ایران بدون هیچگونه مسئولیتی
 و مالی تزریق ی و کشاورزی و خدماتیهای صنعت های گوناگون به بخش راه
این انتقال درآمدها به طور عمده بازتابی غیر مولد، بویژه بر . شوند می

های مستقیم و  بدون کمکبدین روی محصوالت داخلی . دنصنعت داخلی دار
سدهای گمرگی  و  هاغیر مستقیم بخش دولتی و سیستم بانکی، از راه یارانه

ی  ی داخلی و چه گستره  چه در پهنه،غیره، یارای رقابت با کاالهای خارجیو 
  وبرای بیرون آمدن از بن بست اقتصاد تک محصولی.  ندارند،جهانی را

شد پایدار و پرشتاب، دگرگونی در وابسته به نفت و گاز و دستیابی به ر
  . استپیش شرط نخستینساختار مالی 

ای از کشورهای صادرکننده نفت و گاز، از آن دست نروژ، برای  در پاره
. توانند راهنما باشند چیرگی بر این دشواری اقداماتی صورت گرفته که می

 برای پرهیز از اشتباهات ،نفتی نروژ کوششی بوده و هست–سیاست مالی
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اگر . شهرت یافته است» بیماری هلندی«های نفتی در هلند که به نام  سیاست
د، ولی نباش تر می های اقتصادی ایران در این پهنه بسیار گسترده چه دشواری

در کشورهای نفت خیز و .  کند  آموزش از این دسته کشورها را منتفی نمی
 به دست آمده از از آن نمونه ایران، این خطر جدی وجود دارد که درآمدهای

بازتاب .  به باال رفتن کاذب ارزش پول بیانجامد،راه نفت و گاز صادر شده
، به یداخلکاالهای این فرایند، ارزان شدن واردات و کاهش سود صادرات 

یابد   قیمت تولیدات داخلی افزایش می،بر این پایه. ویژه تولیدات صنعتی است
برآیند آن، بروز دشواری در . شود المللی کم می پذیری بین  و توان رقابت

های صنعتی و خدماتی و کشاورزی از یک سو و وابستگی هر چه  بخش
  .بیشتر به درآمدهای نفتی و گازی از دیگر سوست

 کشف و در نروژ برای پرهیز از پیدایی این بیماری اقتصادی، از آغازِ
، از سوی دولت یک سیاست کنترل شده  میالدی70ی  استخراج نفت در دهه

 آماج این سیاست، تضمین استقالل در برابر .و مستقل به اجرا درآمد
های نفتی جهانی و به دست آوردن بیشترین سود برای خدمت به  کنسرن

 ،»ویلااستاد «دولتی –در زیر رهبری کنسرن نفتی. اقتصاد داخلی بود
ین گونه دب. ی هدایت گردیدمالی در سمت رشد اقتصاد داخل–سیاست نفتی

های داخلی و سپس به دلیل نیازهای  های صنایع نفت نخست به شرکت پروژه
کوشش شرکت . المللی نفتی واگذار گردید های بین تکنولوژیک، به کنسرن

، دستیابی شتابان به تکنولوژی پیشرفته نفتی و رهایی از »ویل ااستاد«دولتی 
در پیش گرفتن این سیاست باعث . بودهای بزرگ خارجی  وابستگی به شرکت

 نفتی نروژ به استقالل نسبی دست یابند و صنایعگردید که در برش کوتاهی 
 ،های نفتی وابستگی همه سویه به کنسرنگردونه ی خود را تا حد زیادی از 

سازی، سهم  اگر چه در فرایند جهانی شدن و موج خصوصی. خارج کنند
مدیریت صنایع نفت افزایش یافته، ولی های نفتی خصوصی داخلی در  شرکت
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با . نفتی تعیین کننده است–همانند گذشته نقش دولت و پارلمان در امور مالی
ی نوین بر دوش بخش نفت گذارده  ا ، وظیفه1990در سال » سبد نفت«تشکیل 

ی جهانی  ، در گسترهاستی نفت که در پیوند با بانک مرکزی  سبد تازه. شد
 پس از تصویبتوانند تنها  اری کند و درآمدهای نفتی میگذ تواند سرمایه می

سبد «در نروژ بر خالف هلند، آماج . ی دولتی شوند پارلمان وارد بودجه
 میلیارد دالر اندوخته داشت، تضمین 150 نزدیک به 2004که در سال » نفتی

از . های مالی پایدار، جلوگیری از نوسانات ارز و کاهش تورم بود سیاست
ر علیرغم فشارهای سیاسی و مالی داخلی و خارجی، این سبد در سوی دیگ

دار و  ایع آیندههای گوناگون اقتصاد داخلی، مانند صن راه پشتیبانی از بخش
 هایی به  گام، پرورش و دستیابی به تکنولوژی سرآمد وپر بازده، آموزش

 هایی از اقتصاد که دارای خش، بشد بدین گونه کوشش می. داشت  بر میپیش
  113.المللی بودند، گسترش یافته و تقویت شوند توان رقابت خوب در پهنه بین

های گوناگون دولتی و   تزریق درآمدهای نفتی و گازی، از راهدر ایران
مان صورت لی پار غیردولتی و سیستم بانکی و بدون نظارت گسترده

چنین قراردادهای نفتی و گازی، بر خالف نروژ بدون تصویب  هم. گیرد می
برای نمونه پس از گذشت چندین . شوند مجلس اسالمی بسته شده و می

های درست  داده»  متقابلعبی«های شهره به  نامه سال، در مورد چگونگی پیمان
ی شورای نگهبان   حتی در دست نمایندگان مجلس برگزیده،ای سویه و هم 

 گذرد، صندوق ذخیره ارزی هم که چند سالی از عمر آن می 114. نیست،نیز
گیرد و بخش بزرگ دالرهای نفتی  تنها بخشی از درآمدهای نفتی را در بر می

های مختلف  های گوناگون به بخش ی پارلمانی، از راه بدون کنترل گسترده
از سوی دیگر به دلیل وابستگی بخش بزرگی از نمایندگان . شود تزریق می

زینه کردن مجلس اسالمی به محافل بازرگانی و اقتصاد انگلی، گرایش به ه
افزون بر آن . های غیر تولیدی موجود است درآمدهای نفتی و گازی در راه
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ثباتی اقتصادی و نابسامانی ساختاری، این صندوق هم از  به دلیل بی
های  دستبردهای پی در پی دولت با تصویب مجلس ناکارآمد برای هزینه

برآیند . ن نیست میلیاردی، در امامبالغی از آن دست خرید بنزین با ،گوناگون
فراینده، کاهش پیاپی نرخ ارز، تورم  ه،این سیاست مالی غیرمسئوالن

ورشکستگی بخش قابل توجهی از صنایع داخلی، رشد بازرگانی انگلی، سیل 
بدون (مرزی  تراز بازرگانی برون واردات کاالهای خارجی و افزایش کسری

  . است) نفت و گاز
ار مالی و به ویژه کنترل متمرکز و ها، دگرگونی در ساخت بنابراین داده

شرط  بینی چگونگی هزینه کردن درآمدهای نفتی و گازی یک پیش ذره
ناپذیر برای دستیابی به رشد پایدار و پرشتاب و رهایی از اقتصاد تک  ریزگ

 را پیشنهاد گذاری بانک نفت پایه ،نگارنده در این راستا. محصولی است
 همکاری نزدیک میان بانک نوین ،الی با ثباتبرای ایجاد یک ساختار م. کند می

تواند از سوی   می،نظارت بر بانک نفت. نفت و بانک مرکزی بایسته است
ی مستقیم و  به گونه) منظور یک پارلمان دمکراتیک و برگزیده مردم(پارلمان 

 یاعمل این بانک همانند یک بانک دولتی ی شیوه . غیر مستقیم صورت گیرد
تردید سودآوری باشد و در چارچوب منافع  بایست بی خصوصی کارا، می

و ) حتی وزارت نفت(های دولتی  ها و شرکت بدین گونه ارگان. ملی عمل کند
ی  های تعیین شده توانند تنها در چارچوب الویت دولتی و خصوصی، می نیمه

ی بانک،  بندی شده و تنها پس از پروانه ی طبقه کوتاه و بلند مدت و نرخ بهره
بندی  های دسته بندی توان زمان  می،برای بازپرداخت وام نیز. دریافت کنندوام 

ی  افزون بر آن همه.  تعیین کرد،های گوناگون اقتصادی شده برای بخش
بایست بدون استثناء زیر نظارت ارگانی  های نفتی و گازی، می نامه پیمان

در این . وندوابسته به پارلمان و این بانک و با تصویب نهایی مجلس بسته ش
 .تواند راهنمای کار باشد  می،ی عمل در نروژ زمینه شیوه
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کوشش : ی زیر برشمرد توان به گونه های این بانک را می ای از آماج پاره
دن توانایی رهای نفتی با باال ب برای رهایی از وابستگی تکنولوژیک به کنسرن

و نه (مد ایرانی های کارآ صنایع و خدمات داخلی مربوطه، پشتیبانی از شرکت
های آشکار و  ها و وابسته به یارانه های ساخته شده از سوی آقازاده شرکت
 صنایع نفت و گاز و واحدهای  برِههای هزین در دریافت پروژه) دولتیپنهان 

کناری آن، گسترش توانایی کشور در حمل و نقل زمینی و دریایی نفت و گاز 
های  ها و کم کردن نفوذ شرکت های آن با آماج کاهش هزینه و فراورده

دار داخلی و باال بردن  اندازی و بازسازی صنایع آینده المللی، کمک به راه بین
پذیری آنان با هدف جنبی کارزایی و مبارزه با بیکاری، ایجاد  توانایی رقابت
ش، کنترل تورم و تثبیت نرخ رد باثبات، نظارت بر پول در گییک سیستم مال

 گسترش آموزش و پرورش و باال  و،های حساب شده گذاری  سرمایه،ارز
ی مالی برای ایجاد تعادل در اقتصاد   ایجاد یک ذخیره.بردن سطح تکنولوژیک

 از اهمیت ،های نفتی با یک حداقل سقف انباشته مالی نیز در شرایط بحران
توان در این زمینه نگاهی به آزمون روسیه داشت که  می. برخوردار است

 ، میلیارد دالر17ای از صادرات نفت و گاز برابر با   انباشتهقل، حدابرای آن
  115. است شدهدر نظر گرفته
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 اقتصاد ایران زیر نظارت دولت است و بنابر ٪80از آنجا که نزدیک به 
 کارکردی انگلی دارد،  این نهادی وابستگی به دالرهای نفتی بیماری کهنه

از راه . اداری از اهمیت ویژه برخوردار است– در ساختارهای مالیدگرگونی
بایست این ارگان را به  قطع گام به گام منابع مالی نفتی و گازی به دولت، می

ناگزیر کردن دولت به تامین .  وادار نمود،ی اقتصاد بارآور کننده عنصر هدایت
یان به جای درآمد های کارکنان و کارفرما نیازهای مالی خود از راه مالیات

های  انجامد که ساماندهی به ساختارهای مولد، سازمان جا می نفت، به آن
 جداً در دستور کار ،ها و کل رویکردها دریافت مالیات، قوانین و بخشنامه

های اقتصادی و رشد صنعت  اندازی چرخ بدین گونه دولت در راه. دنقرار گیر
ردن ارزش افزوده و دریافت و کشاورزی و خدمات سازنده با هدف باالب

 دولت کم کم از وه،یبا کاربردی کردن این ش. شود  ذینفع می،مالیات بیشتر
درون مایه ی انگلی پیشین، به مثابه ی دستگاه بزرگ فاسد و بوروکراتیک و 
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از سوی دیگر در . گیرد  فاصله می،نفتی و گازیمصرف کننده ی دالرهای 
مرز یا سقفی را به درصد تولید ناخالص توان  صورت نیاز دولت به وام، می

برای نمونه . ، مانند بازار مشترک اروپا، تعیین کرد برای کسری بودجهداخلی
نرخ تورم و دیگر ی  درصد تعیین شود که بر پایه 5 تا 3تواند  این میزان می

 در این میان نوسان داشته باشد و نه بیشتر تنهاتواند   می،نیازهای اقتصادی
  116.از آن

دولتی و خصوصی نیز  بایست در مورد بخش نیمه گیری مالی می مین سخته
ی کوشش بانک نفت و بانک مرکزی و سیستم  بدین گونه همه. کاربردی شود

 در این راستا خواهد بود که سوددهی ،گذاری بانکی و دستگاه دولتی و قانون
  انگلیِیِبازی و بازرگان خواری، زمین های انگلی مانند رباخواری، رانت بخش

ها از   انتقال گام به گام سرمایه،بر آیند این رویکردها. وارداتی کاهش یابد
های مولد خواهد بود و در چارچوب آن  های غیرمولد به بخش بخش

 ،کم بهینه خواهند شد و کل تولیدات اقتصادی ساختارهای اقتصادی نیز کم
  .ند کردخود را برای رقابت در بازار داخلی و خارجی آماده خواه

کارگیری هدفمند درآمدهای نفتی و گازی و پرهیز از  از سوی دیگر پیامد به 
های گوناگون اقتصادی، ایجاد تعادل در  بند و بار به بخش های بی تزریق

نگاهی به روند افزایش . بازار مصرف داخلی و کاهش نرخ تورم خواهد بود
های   تحول در سیاسترفتن بهای نفت، ایجاد ها در ایران پس از باال قیمت
ای  پس از اجرای اصالحات ارضی و پاره. کند ناپذیر می ریزپولی را گ–مالی

 پس 117. تورم در ایران کاهش یافت،1962 اصالحات دیگر اقتصادی در سال
در از دستیابی به درآمدهای باالی نفتی اما، تورم به شدت افزایش یافت و 

فرارویید و تا امروز هنوز   درصد40 مرز بهحتی دوران جمهوری اسالمی 
ی  های دهه ی بازگشت به تورمی در سطح سال پیش زمینه. دو رقمی است
، اجرای دقیق انضباط مالی و )پس از اصالحات ارضی( شصت میالدی
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 مالی و دولتی و  های نفت و دیگر ارگاننکهمکاری نزدیک میان با
  .پرشتاب استگذاری، با آماج رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و  قانون

توان با  پیرامون راه رشد اقتصادی و نقش دولت در فرایندهای اقتصادی، می
: های جهانی، روبرو شد ای است از برداشت دو دیدگاه در ایران که آینه

در پیش گرفتن . استراتژی جایگزینی واردات و استراتژی توسعه صادرات
ی جهانی شدن   داخلی، در گسترهشرایطراه رشد اقتصادی متناسب با 

های   این زمینه آزمون در.ای برخوردار است ستگی ویژهج از بر،اقتصاد
ما  توانند به سهم خود  راهنمای کار برای کشور گوناگونی وجود دارد که می

ی جهان سوم  در ایران که اقتصادش هنوز در سطح یک کشور میانه. باشند
کاالهای  نایی رقابت باها توا اش در بیشتر پهنه  اقتصادییکانه هایاست و 

 کنترل شده ی تدارک و جهش اقتصادی گذر از یک دورهد، نخارجی را ندار
 است از سیاست استراتژی جایگزینی واردات و استراتژی میزه ایکه آ

  .می نمایدتوسعه صادرات، گریزناپذیر 
 17در انگلستان سده . شود این پروسه تنها شامل کشورهای رو به رشد نمی

داری و روند صنعتی شدن به شدت رو به رشد  مناسبات سرمایه که 18و 
های حمایتی سختی در برابر  بود، برای دستیابی به رشد پایدار، سیاست

ورود کاالهای خارجی به اجرا گذاشته شد و در برابر کشورهای مستعمره 
ی باال بردن سود  های گمرکی یکی از ابزارهای برجسته نیز سیاست

 سیاست همگونی نیز از سوی ژاپن در دوران 118.ی بودهای انگلیس شرکت
های نوین چین نیز از  در این راستا آزمون. جهش اقتصادی پیاده گردید

 به سازمان تجارت جهانی 2001این کشور که در سال . اهمیت برخوردارند
 سال، 20، همانا نزدیک به1980د به این ارگان از سال وپیوست، برای ور

ی  های پنجساله  برش، اقتصاد چین با اجرای برنامهدر این. تدارک دید
های کسب  گیری از انگیزه توسعه، تجدید ساختار بخشی از اقتصاد، بهره
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ی اقتصادی و دگرگونی در مدیریت  درآمد بیشتر، ایجاد مناطق ویژه
از دیگر سو این کشور با . های چشمگیری دست یافت اقتصادی، به کامیابی

های دولتی، ارزش پول داخلی را ثابت نگاه  ز یارانهبهره جستن حساب شده ا
های جدی در توزیع  داشت، تورم را زیر کنترل گرفت و از بروز بحران

ها، رشد شتابان صنعتی بود که  بازتاب این سیاست. درآمدها جلوگیری کرد
 سهم صادرات کاالهای 1995 تا 1984های  ی سال در پیامد آن در فاصله

.  درصد افزایش پیدا کرد3 درصد به 2/1 از ،در جهانی چینی  ساخته شده
 رشد  میانگین درصد4/10(رشدی باال در سطح ژاپن  این کشور هم چنین به

-90رشد میان میانگین  درصد 9(و کره جنوبی و تایوان ) 1950-73میان 
  119.ها از این میزان نیز فراتر رفت ای سال نزدیک شد و در پاره) 1960

ز یک دوران گذار تدارک شده و یک جهش اقتصادی برای در ایران نشانی ا
شود تا   از یک سو کوشش می. در دست نیست،ورود به بازار جهانی

لمللی پول و سازمان تجارت جهانی   بانک جهانی و صندوق بینرهایدستو ا
سازی  های گمرکی و خصوصی ها و کاهش تعرفه  برداشتن یارانه ی در زمینه

د و از سوی دیگر در راه باال بردن توان اقتصاد داخلی ن به اجرا در آی غیرهو
های آن عبارتند از  بازتاب. شود هایی شکننده و نااستوار برداشته می تنها گام

تورم فزاینده، کاهش ارزش پول داخلی، افزایش واردات و کسری تراز 
ها روشن است که ورود به سازمان  ی این داده بر پایه. بازرگانی برون مرزی

جارت جهانی و اجرای سیاست درهای باز، به گسترش بازار مصرف داخلی ت
های  کنسرن.  خواهد انجامید،از راه هزینه کردن درآمدهای نفتی و گازی

هاست که در کشورهای نفت خیز خاورمیانه و  جهانی این سیاست را سال
  .اند  به اجرا درآورده،بخش بزرگی از دیگر کشورهای رو به رشد

 بن بست کنونی که از سوی  ازسازی برای برون رفت وصیراهکار خص
اندرکاران و  ای از کارشناسان و دست های مالی جهانی و پاره ارگان
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علت آن . نمی گشایدای از این دشواری  شود، گره گردانندگان داخلی مطرح می
های بزرگی از اقتصاد ایران، چه بخش دولتی و نیمه دولتی و   بخش کهاست

صی، وابسته و پیوسته به دالرهای نفتی و گازی هستند و در چه بخش خصو
ی انگلی و  مایه ی ایران، درون سیاسی ویژه–ساختار کنونی اقتصادی

توان  نمی و خصوصی سازی، با ادامه تزریق دالرهای نفتی . مصرفی دارند
 و رقابت پذیری واقعی واحدهای دولتی و دهی اقتصادی به باال رفتن بهره

از سوی دیگر دستیابی .  و هم چنین بخش خصوصی امیدوار بودنیمه دولتی
.  وابسته به نوع مالکیت واحدهای اقتصادی نیستبه بازده باالی اقتصادی، 

 در Karstadtهای خصوصی مانند  ای از شرکت برای نمونه در حالی که پاره
های  آلمان ورشکست شده یا به مرز ورشکستگی رسیدند، شرکت

 در انگلستان یا Standard Life مانند ونی گونه ای یا تعاغیرخصوصی
Volkswohlbundتوانستند خود را بر شرایط نوین پس از سال ، در آلمان 

آزمون کشورهایی مانند چین و .  انطباق دهند و سودآور باقی بمانند1991
سنگاپور با سهم باالی اقتصاد دولتی و همپا با آن رشد شتابان اقتصادی، 

توان واحدهای اقتصادی غیرخصوصی را نیز  ارد که مینشان از آن د
های  این پروسه از یک سو نیاز به برنامه. پذیر کرد سودآور و رقابت
بندی شده دارد و از سوی دیگر وابسته است به ساختار  کارشناسانه و زمان

گذاری  های اجرایی و نهادهای قانون ی ارگان شفاف و کارا و کنترل شده
 ورود به در راهافزون بر آن برای آماده شدن . ی مردم واقعاً برگزیده

ای از  توان در صورت ضرور مدیریت پاره سازمان تجارت جهانی، می
به صورت اجاره در   یا،واحدهای تولیدی را به کارشناسان زبده واگذار نمود

بر این پایه نیازی . اختیار مدیرانی که از توانایی کافی برخوردارند، قرار داد
  120.ها نیست دگرگونی در ساختار مالکیتبه 
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در دوران گذار و تدارک برای ورود به بازارهای جهانی در کشورهای رو به 
لمللی  های بین های کنسرن بایست به کارشکنی رشد و از آن دست ایران، می ا

های اقتصادی مدبرانه و مستقل  در این راستا سیاست. نگاهی ویژه داشت
بانی از واحدهای اقتصادی داخلی و بویژه تواند در پشتی  می،دولت

های آشفتگی .  بازی کنندی برجسته نقش،داران متوسط و کوچک سرمایه
مالی در امریکای التین و ورشکستگی آرژانتین و بحران اقتصادی در خاور 

المللی و مراکز بزرگ مالی جهانی،  های بین د که کنسرندن نشان دا،دور
ی اقتصاد کشورهای رو به رشد و  وتاهی همهتوانند در فاصله زمانی ک می

  .کوچک و گاه بزرگ را در هم شکنند یا ناپایدار کنند
دهکده «پیرامون » بشر دوستانه «مان هایواقعیت این است که علیرغم گفت

، کشمکش میان »نیک خواهانه «و گلوبالیسم و نئولیبرالیسمِ» بزرگ جهانی
م مالی برای بدست آوردن سهم  مراکز مههانحصارهای جهانی و پیش از هم

 به ،گذاری های سرمایه  در بازار جهانی و منابع مواد خام و پهنه تریبزرگ
گسیخته از  کشی لگام در این راستا اهمیت بهره. شدت در جریان است

، به ویژه پس از کشورهای رو به رشد نه تنها کاهش نیافته، بلکه روند آن
المللی هنگامی که   انحصارات بینچیرگی.  به گسترش است، رو1990سال 

، است  متمرکز نانبخش بزرگی از منابع و مواد خام جهانی در دست آ
 ،شود بیهوده نیست که کوشش می. می باشدی سودهای آینده  کننده تضمین

های مواد خام شناخته شده و در دسترس مورد کنترل قرار  نه تنها اندوخته
های استراتژیک در دستور   نیز برای آماجگی بر منابع بالقوهرگیرند، بلکه چی

های نوین امریکا برای بیرون راندن رقیبان از بازارهای  طرح. کارند
 این کشورها، علیرغم نظامی-تسخیر اقتصادیکشورهای رو به رشد و 

ی ادعاهای انسان دوستانه و پشتیبانی از حقوق بشر، روز به روز رو به  همه
 صدراعظم پیشین آلمان در روند "شرودر"دلیل نیست که  بی. گسترش است
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جنگ «، از 21  یی سده های بازرگانی میان اروپا و امریکا در آستانه درگیری
  . آشکارا سخن رانده ی جهانیدر گستر» بازرگانی

های اقتصادی تنها کشورهای رو به رشد را در بر  این فرایندها و تنش
اقتصاد داخلی کشورهای توان در ساختار  روند همگونی را می. گیرد نمی

چوب کنترل واحدهای ر، در چا21داری در آغاز سده  ی سرمایه پیشرفته
های بزرگ و پیش از همه  گیری کنسرن کوچک و متوسط اقتصادی و توان

 در آلمان، 2004برای نمونه در سال .  مالی، آشکارا نگریستغول های
به بیشترین سود در هایی قرار داشتند که  ها در راس شرکت ها و بیمه بانک

توان مالی مراکز پولی چنان افزایش یافته که برای . تاریخ خود دست یافتند
 نیز خیز برداشته شده و تاکنون Daimler Chryslerخرید کامل شرکت 
 ، درصد از سهام آن به کارگزاران بازار بورس20فروش نزدیک به 

تی و واگذاری دگرگونی در مالکیت واحدهای صنع. ریزی شده است برنامه
، در بیشتر موارد همراه بوده  بورسهای کارگزاری ها و شرکت آنان به بانک

است با کاهش شمار کارکنان، کم شدن دستمزد کارگران و کارمندان و اجبار 
ی تازه در این میان، بی   پدیده.به جابجایی محل کار از شهری به شهر دیگر

 اقتصادی وابسته به مراکز مردم به مدیریت واحدهایی اعتمادی گسترده 
های ناشی از فساد و  جنجال.  است،مالی توانمند داخلی و خارجی

 Volkswagen  ،Infinion ،Daimlerهایی مانند خواری در کارخانه رشوه

Chrysler ،BMW، RWEو  Commers Bankهای گروهی را پی   رسانه
گسترش بود و هم چنین فساد در دستگاه دولتی رو به . در پی در نوردیدند

های مربوط  ها و جنجال مداران خریداری شده از سوی کنسرن شمار سیاست
 باال ،و غیرقانونی» قانونی«های  های هنگفت از راه د و بدل شدن پولربه 

از سوی دیگر از توانایی دولت در تاثیرگذاری بر اقتصاد به ویژه در . گرفت
  121.ی مالی کاسته شد گستره
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اقتصادی ویژه –ن که در اروپا با سیاست اجتماعیبدین گونه کشور آلما
، به ضرورت حضور  چپگرای خاوریخود، خاصه تا فروپاشی اردوگاه

کرد و به  دولت در اقتصاد برای تامین بازار کار و خدمات اجتماعی تکیه می
 هنوز نگاه آموزنده داشت، گام به گام از این سیاست "زینک"های  دیدگاه

 به ،ها ین فرایند زمام امور اقتصادی در بیشتر گستره در ا122.گرفت فاصله می
ها و  ها و بیمه ها و پیش از همه انحصارهای مالی مانند بانک دست کنسرن

واکنش واحدهای اقتصادی کوچک و . افتد های کارگزاری بورس می شرکت
ی یک  بر پایه.  قابل توجه است،ی کاهش حضور دولت متوسط در زمینه

ها و موسسات مالی  ی حذف یا  کاهش نفوذ بانک درباره در آلمان سنجینظر
 و موسسات مالی و ی کار دولت دولتی، بیشتر این واحدها به ضرورت ادامه

 گرایش نشان داده و آن را برای تداوم زیست خود ، وابسته به دولتبانکیِ
 از آن میان ،های بزرگ این در حالی است که کنسرن. اند ضروری دانسته 

Siemens ،های خصوصی خواستار واگذاری کامل بخش مالی به بانک 
ی خرسندی این  انگیزه.  و کاهش حضور دولت بودندداخلی و خارجی
های مربوط به سود هنگفت این  ی داده توان در آینه انحصارها را می

برای نمونه .  نگریستجهانی شدن اقتصاد نئولیبرالیموسسات در فرایند 
Alianzدر فاصله دو  ،ی آلمان های مالی و بیمه نسرن یکی از بزرگترین ک

میلیارد یورو  2.1  میلیارد یورو به مثبت1.4 سود خود را از منفیسال 
 هزار نفر از کارکنان خود 20 از سویی نزدیک به برشرساند، اما در همین 

 میلیون یورو به 17.5 را بیکار کرد و از سوی دیگر درآمد مدیران خود را از
های اجتماعی، بازتاب این  ناآرامی 123.رو افزایش داد میلیون یو25

 ند که خود را گاه در شکل اعتصابادگرانه هستنادهای اقتصادی  سیاست
های خشونت   رو به رشد کارگران و کارمندان و گاه به شکل درگیریهای

ها  ها و اتومبیل زدن بانک ی خیابانی و آتش بار و زد و خوردهای چندین روزه
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در  شصت و هفتاد میالدی ی کنند و رویدادهای دهه ر میو غیره آشکا
 . سازندداری را در یادها زنده می کشورهای سرمایه
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  پاره ای سندها
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش یکم
  

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای مجلس شورای اسالمی ٧۶اصل 
 ١٣٨٣سال 124. شده استحق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را قایل

زمانی که دوره ریاست جمهوری محمد  خاتمی رو به پایان بود  و در 
نخستین روزهای آغاز به کاردوره هفتم مجلس شورای اسالمی، تعدادی از 

دی . نمایندگان مجلس خواهان تحقیق و تفحص در عملکرد قوه قضاییه شدند
 قانون ٧۶ اصل ماه همان سال کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر اساس

 " تحقیق و تفحص از قوه قضاییه"اساسی تقاضای نمایندگان رابرای 
سه هفته بعد این درخواست در صحن علنی مجلس به تصویب . تصویب کرد

 نماینده مجلس را به عنوان اعضای هیات تحقیق و ٢١رسید و کمیسیون 
ینه وظیفه این هیات بررسی عملکرد قوه قضاییه در زم .تفحص مشخص کرد
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مبارزه با مفاسد اقتصادی ، نظارت بر سالمت مالی و اخالقی کارکنان قوه 
قضاییه و احتمال سو استفاده شغلی آنها ، نحوه اجرای فرمانهای رهبر ، 
برخورد با ارباب رجوع و  عملکرد  سازمان های تابعه قوه قضاییه   مانند 

یفه داشت که نحوه این هیات همچنین وظ. ثبت اسناد و سازمان زندان ها بود
و دارایی اجرای  دو اصل از قانون اساسی را که یکی  به رسیدگی به اموال 

 مقامهای  جمهوری اسالمی از جمله رهبر و رییس جمهوری و خانواده آنها
مربوط می شود و دیگری در زمینه مصادره اموالی است که از راه ربا ، 

هیات در  .ی قرار دهداختالس و قمار و ثروت بدست آمده  ، مورد بررس
گزارش مجلس در این مورد .   کار خود را آغاز کرد ١٣٨٣بهمن ماه سال 

 بر سر راه " عناصر مساله دار"برخی می گوید در جریان تحقیقات ، 
کمیسیون تحقیق مانع ایجاد کردند و ماهیت تحقیق و تفحص مجلس  از 

 به چالش  قانون اساسی باز می گردد٧۶قوه قضاییه را که به اصل 
کشیدند و با اتالف وقت به هیچ یک از نامه ها و مکاتبات کمیسیون و 

 سوالی که نمایندگان دراین رابطه طرح کرده بودند پاسخی ٣٠٠بیش از 
یکسال بعد و بر اساس گزارش مجلس در روزهای پایانی سال  .داده نشد
، زمانی که وقت کار هیات از نظر قانونی در حال تمام شدن ١٣٨۴ بود،  

رییس قوه قضاییه طی دستوری شفاهی آمادگی این دستگاه ومسووالن آن 
را برای همکاری با هیات اعالم  کرد و در جلسه ای مسووالن قوه قضاییه و 

چنانچه در گزارش  .اعضای هیات تحقیق و تفحص به گفت وگو نشستند
ه مجلس آمده است حتی پس از این جلسه هم مقام های قوه قضاییه حاضر ب

همکاری با مجلس نشدند و به سازمان حفاظت  اطالعات نامه ای نوشته و 
 قانون ٧۶قوه قضاییه را از امر تحقیق و تفحص و به عبارتی از اصل 

هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی  با  .اساسی مستثنی دانستند
. همان اسناد و مدارکی که در اختیار داشته پیش نویس گزارشی را تهیه کرد
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آیت اهللا  هاشمی شاهرودی ، رییس قوه  ١٣٨۵اواخر فروردین ماه سال  
در مورد  نامه ای به ریاست مجلس نوشت و این بار در نامه خود قضاییه

 اما با اختیار مجلس در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه ابراز تردید کرد
ابطه با این حال گفت  که جهت تعامل میان قوا تنها  برای تحقیق  مجلس در ر

در  .عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی و سازمان های تابعه آمادگی دارد
این زمان مدت قانونی فعالیت هیات تحقیق و تفحص هم به پایان رسیده بود 

اما چنانچه در گزارش  . ماه دیگر مدت فعالیت هیات را تمدید کرد۶و مجلس 
تحقیق را  ایجاد کرده ، آمده قوه قضاییه باز هم با تاکتیک های جدید مانع

و از   سوال ٣٠٠فقط در چارچوب و محدوده اداری و مالی جایز دانسته 
اردیبهشت ماه  . سوال پاسخ های کلی داد١۶نمایندگان مجلس تنها به 

 سال ، کار گزارش مجلس از عملکرد قوه ٢ و پس از گذشت بیش از ٨۶سال 
 ای به آیت اهللا شاهرودی  قضاییه پایان یافت و هیات تحقیق و تفحص در نامه

ضمن اعالم  اتمام گزارش تقاضای معرفی فردی راکرد که به مسایل مطرح 
شده در این گزارش پاسخ دهد اما هنوز هم فردی از قوه قضاییه در این 

 ویکسال پس ١٣٨٧این گزارش در سال  .زمینه به هیات معرفی نشده است
م شورای اسالمی در صحن از اتمام آن در آخرین روزهای کاری مجلس هفت

  .  علنی مجلس قرائت شد
  پرونده خودروها

 پرونده را انتخاب کرد و در اختیار هیات ٢٣سازمان بازرسی قوه قضاییه 
تقریبا نیمی از این پرونده ها مربوط به . تحقیق و تفحص مجلس گذاشت

تخلفاتی است که در ایران خودرو یا شرکت های تابعه آن صورت گرفته 
وند رسیدگی به پرونده های مربوط به تخلفات در ایران خودرو و ر. است

آن طور که در گزارش مجلس . شرکت های تابعه تقریبا مشابه بوده است
آمده، اغلب این پرونده ها در دستگاه قضایی دچار اطاله دادرسی شده، به 
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این . اندبایگانی رفته یا مسوالن دستگاه قضایی از آن چشم پوشی کرده 
ات موارد متفاوتی را در بر می گیرند، از سواستفاده مالی و تسویه تخلف

داخلی و تبانی گرفته تا تضییع اموال دولتی و واگذاری اراضی  حسابهای 
بنابر گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، چندی پیش شرکت  .ملی و تقلب

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو تصمیم گرفت یک بانک خصوصی 
نیمی از سرمایه این بانک از سرمایه شرکت های وابسته به . تاسیس کند

ایران خودرو مثل ساپکو، ایساکو و ایران خودرو دیزل تامین شد و چنانچه 
گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس می گوید برای تامین بخشی از بقیه 
سرمایه این بانک، ایران خودرو با اعمال فشار و تهدید به لغو نمایندگی، 

 از نمایندگی های مجاز خود را وادار به خرید سهام و سرمایه گذاری تعدادی
در گزارش مجلس با استناد به مقرارات و ضوابط تاسیس . در این بانک کرد

بانک های غیر دولتی آمده است، شرکتهایی که حتی بخش کوچکی از سهم 
آنها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم تحت مدیریت بخش دولتی هستند 

بر همین اساس، از آنجا . ی توانند در بانک های غیر دولتی سهامدار باشندنم
اغلب شرکت های تاسیس  درصد سهام ایران خودرو دولتی است و ۴٠که 

وابسته و تحت مدیریت دولت هستند ، کمیته کننده بانک پارسیان نیز 
تحقیق و تفحص مجلس تاسیس پارسیان را تخلف دانسته و مسول این تخلف 

در گزارش مجلس همچنین آمده . سوالن بانک مرکزی اعالم کرده استرا م
است تعیین و تصویب ضوابط بانک های غیر دولتی از اختیارات دولت است 

به همین جهت کمیته تحقیق و تفحص مجلس، و نه شورای پول و اعتبار، 
نه فقط بانک پارسیان بلکه همه بانک های خصوصی تاسیس شده در 

انونی دانسته و بر اساس همین استدالل می گوید همه بانک ایران را غیر ق
در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس  .های خصوصی باید منحل شوند

 یکی از تخلف در جریان خصوصی سازیشورای اسالمی همچنین به 
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بنابر گزارش مجلس در . اشاره شده است شرکت های تابعه ایران خودرو
ن خودرو دیزل در شرکت فنر سازی خاور جریان واگذاری سهام شرکت ایرا

بهادار چندین تخلف صورت گرفته که  از طریق سازمان بورس و اوراق
. بوده است   میلیون تومان ضرر به بخش دولتی٢۵۵نتیجه آن وارد شدن 

مجلس در گزارش خود از این پرونده مدیر بازرسی صنایع ومعادن قوه 
می گوید به دلیل تکرار این اقدامات قضاییه را به ارتکاب تخلف متهم کرده و 

خدمت به دادسرای انتظامی  مدیروقت بازرسی صنایع باید ضمن انفصال از
  .قضات معرفی می شد

  خودروهای کارشناسیپیرامون 
بنابر گزارش سازمان بازرسی، خودروهایی که به نام خودروی کارشناسی 

ی برای در شرکت ایران خودرو به فروش رسیده، محل رانت اقتصاد
در گزارش مجلس خودروهای کارشناسی به . بسیاری بوده است

خودروهایی گفته شده که در کارخانه دچار آسیب دیدگی شده اند یا کیفیت 
این خودرو ها بر اساس قانون تجارت باید از طریق . رنگ نامناسب داشته اند

هیات گزارش . مزایده و انتشار آگهی و طی تشریفات قانونی به فروش برسند
 خودرو سالمی است که با ١٩٠٠تحقیق و تفحص در مورد پرونده فروش 

عباس . نام خودروی کارشناسی و بدون طی روال قانونی فروخته شده اند
پالیزدار، دبیر هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در سخنرانی جنجالی اش 

همخوانی در دانشگاه همدان شرح کاملی از این ماجرا را که با گزارش مجلس 
 ٢٠٠٠ایران خودرو حدود عباس پالیزدار مدعی است . دارد، ارائه کرد

دستگاه خودرو سالم را تحت عنوان خودرو کارشناسی و با قیمت 
هیچ ضابطه ای به قضات قوه قضاییه و  خودروهای کارشناسی، بدون 

عباس پالیزدار همچنین گفته بود خودروهای . چند بنیاد واگذار کرده است
. و کارشناسی به جای خودروی سالم به مردم فروخته شده استمعیوب 
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گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از پرونده خودروهای کارشناسی با 
اظهارات عباس پالیزدار تقریبا مطابقت دارد، با این تفاوت که در گزارش 

در گزارش مجلس آمده است که . مجلس نامی از کسی برده نشده است
 به دادگستری ها وزارت کشور و برخی موسسات و خودروهای کارشناسی

گزارش مجلس تعداد خودروهای سالم را که به . شرکت ها واگذار شده است
 خودرو ١٩٠٠نام خودروی کارشناسی از شرکت ایران خودرو خارج شده 

و تعداد خودروهای معیوبی را که تحت عنوان خودروی سالم به مردم 
همچنین در این بخش از . رده است خودرو عنوان ک١٣٠٠واگذار شده 

روی این پرونده سرپوش گزارش کمیته تحقیق و تفحص آمده است که 
گذاشته شده و با سانسور شدید و حذف بسیاری از مطالب مهم با چند 

بنا بر گزارش مجلس . مکاتبه ساده پرونده مختومه و بایگانی شده است
المال و پرداخت ما به هیچ اقدامی در خصوص عودت اموال تضییع شده بیت 

التفاوت به مردم بی اطالع که خودروهای معیوب رابه جای خودرو سالم 
هیات تحقیق و تفحص گزارش خود را از عملکرد . خریده اند انجام نشده است

قوه قضاییه با گزارشات مردمی از نیروهای حوزه ستادی قوه قضاییه به 
تفحص مجلس شورای بر اساس گزارش هیات تحقیق و . پایان می برد

اسالمی از زمانی که اولین اطالعیه هیات تحقیق و تفحص دایر بر تحقیق و 
تفحص از قوه قضاییه در جراید و رسانه ها انتشار یافت شکایات، نامه ها و 
گزارش های مردمی به سوی هیات سرازیر شدند و حتی بسیاری با مراجعه 

زمینه به هیات انتقال و به صورت حضوری نقطه نظرات خود را در این 
گزارش مجلس می گوید بسیاری از کسانی که به هیات نامه نوشتند . دادند

قبال هم به مسوالن و مقامهای دستگاه قضایی، نظارتی و حتی مسوالن 
اجرایی مراجعه یا مکاتبه کرده بودند اما از روی استیصال هیات تحقیق و 
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و تظلم  ر فرآیند رسیدگیتفحص را به عنوان آخرین گزینه و پناه خود د
  .خواهی انتخاب کرده بودند

  المکاسب
پرونده المکاسب یکی از معروفترین پرونده های فساد اقتصادی در ایران 

به اختالسی چندین میلیارد ریالی از طریق شرکت المکاسب و در است که 
واگذاری این شرکت از بانک ملی به یکی از موسسات آستان قدس  جریان 

عباس پالیزدار در سخنرانی خود در دانشگاه همدان به  .اط داردرضوی ارتب
نام پسر یکی از روحانیون بسیار سرشناس نظام جمهوری اسالمی در رابطه 

عباس پالیزداراز ناصر، فرزند آیت اهللا واعظ . با این پرونده اشاره کرد
. طبسی، تولیت آستان قدس رضوی در رابطه با پرونده المکاسب نام برد

 اهللا واعظ طبسی، از آغاز انقالب سرپرستی و تولیت آستان قدس آیت
 اقتصادی ایران را برعهده -رضوی یکی از ثروتمندترین نهادهای مذهبی

 و البته افشای نام فرزند آیت اهللا واعظ طبسی دررابطه با پرونده داشته است
 پیش از این نیز منابع خبری داخل ایران به. المکاسب نکته جدیدی نیست

. ارتباط فرزند این روحانی سرشناس با پرونده المکاسب اشاره کرده بودند
ناصر طبسی بعدا با این استدالل که از غیر قانونی بودن فعالیت هایش اطالع 

آوازه ناصر طبسی از مرزهای . نداشته، توسط دستگاه قضایی تبرئه شد
مالهای " مجله فوربس در گزارشی تحت عنوان. ایران نیز فراتر رفته است

 سال پیش منتشر شد، در رابطه با آیت اهللا طبسی و پسر وی ۵ که "میلیونر
آستان قدس رضوی مالک مستغالت بسیاری در سراسر ": چنین نوشت

ایران است، این بنیاد همچنین تعداد زیادی هتل، کارخانه، مزرعه و معدن 
 های مجله فوربس تعیین و تخمین میزان دارایی ".را در اختیار دارد

آستان قدس را غیر ممکن می داند زیرا آستان قدس هرگز میزان دارایی ها 
فوربس به نقل از اقتصاددانان ایرانی .  و اموال خود را منتشر نکرده است
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میلیارد دالر تخمین ١۵ارزش دارایی های خالص آستان قدس را بیش از 
ورات و زده و به این نکته اشاره کرده است که آستان قدس همچنین نذ

کمک های سخاوتمندانه میلیون ها زائری را که ساالنه به مشهد سفر 
مجله فوربس همچنین به نام ناصر واعظ طبسی . میکنند در اختیار می گیرد

اشاره و او را صحنه گردان فعالیت های اقتصادی آستان قدس معرفی کرده 
ش تر ناصر واعظ طبسی، فرزند آیت اهللا طبسی، پی": فوربس نوشت. است

، صدها میلیارد دالر ١٩٩٠طی سال های دهه . رئیس منطقه آزاد سرخس بود
 -از اموال بنیاد رضوی وارد پروژه سرخس و صرف احداث خط آهن ایران 

ترکمنستان، بزرگراه های جدید، یک فرودگاه بین المللی، هتل و ساختمان 
یسی  هزار دالر به یک شرکت سوئ٣٠٠ میلیون و ٢حتی . های اداری شد

 ترکمنستان چادری -داده شد تا برای برپایی مراسم افتتاح خط آهن ایران 
  خبر پرونده المکاسب حتی به مجله معتبر اقتصادی ".بزرگ را برپا کند

:فوربس نیز رسید، فوربس در مورد المکاسب نوشت  

 ناصر ٢٠٠١پس از این بود که همه چیز خراب شد، در ماه ژوییه سال   
. ت منطقه آزاد تجاری برکنارو دو ماه بعد وی بازداشت شدطبسی از مدیری

اتهام ناصر واعظ طبسی کالهبرداری در ارتباط با یک شرکت مستقر در دبی 
جزییات پرونده هنوز مبهم است، اما چهار ماه بعد . به نام المکاسب بود

دادگاه عمومی تهران ناصر طبسی را با این استدالل که او نمی دانسته فعالیت 
هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم . هایش خالف قانون است، تبرئه کرد

شورای اسالمی در گزارش خود در مورد پرونده المکاسب نوشته است، 
سال .  بانک ملی ایران شرکت المکاسب را در دبی تاسیس کرد١٣۶٣سال 
 المکاسب و چند شرکت سودآور دیگر متعلق به بانک ملی، به موسسه ١٣٧۵

در گزارش هیات تحقیق و تفحص . ری کوثر واگذار شدندخصوصی همیا
 در حقیقت همان مدیران و "همیاری کوثر"موسسان مجلس آمده است 
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اعضای هیات مدیره بانک ملی بودند و واگذاری این موسسات با مبلغی 
بر  . ساله صورت گرفت۵بسیار کمتر از بهای واقعی آنها و با اقساط 

حص به دلیل تخلفات بسیاری که در جریان اساس گزارش هیات تحقیق و تف
این انتقال صورت گرفته بوده بعدها معامله این واگذاری باطل اعالم شد ولی 
از آنجا که متهمین ادعا کرده بودند از دولتی بودن المکاسب اطالع نداشته اند 

گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با . همگی تبرئه شدند
 میلیارد تومانی ١٠٠اختالس د است و در آن نه به المکاسب در همین ح

در زمان . اشاره شده و نه نامی از ناصر واعظ طبسی به میان آمده است
برگزاری دادگاه المکاسب، برخی از رسانه ها ی داخل ایران به این پرونده و 
نقش ناصر طبسی اشاره کردند به طوری که نشریه دوکوهه درآبانماه سال 

ستان قدس رضوی با ارائه ضمانت برای ناصر واعظ آ:  نوشت١٣٨١
فرزند آیت اهللا واعظ طبسی ... طبسی موجب آزادی وی از زندان شده است

در صدد جلب رضایت شاکیان و پرداخت هفت میلیارد تومان پول به 
در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس ازعملکرد قوه قضائیه در . آنهاست

ه است که قضات سازمان بازرسی کل کشور رابطه با پرونده المکاسب آمد
 قانون مجازات ۵٩٨در بررسی این پرونده به اشتباه یا به عمد سراغ ماده 

. اسالمی رفته اند که مربوط به تعدی کارکنان دولتی نسبت به دولت است
هیات تحقیق و تفحص مجلس در گزارش خود اصرار دارد که با استناد به 

کنان دولتی و ماده واحده آن یعنی قانون تبانی در ماده قانون منع مداخله کار
گزارش مجلس . معامالت، تمامی متهمان پرونده المکاسب محکوم می شدند

 می گوید در مورد پرونده المکاسب قاضی با ارتکاب تخلف، تمامی متهمان را
.تبرئه کرده است  
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 تونل کندوان
کندوان دو بار سازمان بازرسی کل کشور در مورد پرونده تعریض تونل 

بنابر گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای . گزارش تهیه کرده است
اسالمی، سازمان بازرسی در اولین گزارش  خود از پروژه تعریض تونل 
کندوان، به دالیل سیاسی از بیان حقیقت خودداری کرده و گزارش دوم این 

 سال ٧٠ندوان تونل ک. سازمان در رابطه با این پروژه بایگانی شده است
 ٢این تونل .  سال ساخته شد٣پیش و در زمان رضا شاه پهلوی طی مدت 

 هزار متری ٣کیلومتری در گردنه ای بین کرج و چالوس و در ارتفاع 
کوههای البرز ساخته شده است و مسافت تهران تا دریای خزر را کوتاه تر 

پس از زمان  سال یک طرفه بود تا آنکه ۶٠تونل کندوان به مدت . می کند
جنگ ایران و عراق مسئوالن ایرانی تصمیم گرفتند برای حل مشکل ترافیک 

چنانچه در گزارش هیات تحقیق و . جاده چالوس، این تونل را عریض تر کنند
 توسط اکبر ترکان ١٣٧٠تفحص مجلس آمده است، طرح تعریض اوایل دهه 

 مبلغ اجرای در طرح اولیه. وزیر وقت راه و ترابری ارائه و تصویب شد
 اما در بوده میلیارد ریال و مدت اجرای آن یکسال برآورد شده ١۵پروژه 

 ساله ساخته شده ٣ سال پیش ٧٠عمل، کار عریض تر کردن تونلی که 
در مدت  .  برابر هزینه اولیه تمام شده است٧ سال و با هزینه ای ٧بود، 

ه مقدماتی گروه تحقیق و تفحص مجلس می گوید پروژه تعریض بدون مطالع
 سال بسته بوده است، ٧و تفصیلی آغاز شد و به دلیل آن که تونل به مدت 

لیتر بنزین اضافه مصرف کرده و همچنین زیان های  مردم منطقه میلیون ها 
در گزارش مجلس آمده است . جبران ناپذیری بر بیت المال وارد شده است

الف بوده است، اما هرچند از ابتدا سازمان برنامه و بودجه با این طرح مخ
وزارت راه و ترابری بدون مطالعه مقدماتی و تفصیلی کار تعریض را آغاز و 
پس از شروع عملیات بخشی وسیعی از تونل در حوزه جنوبی آن ریزش 
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پیش از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس نیز بسیاری از . کرد
حتی . بودندکارشناسان و حتی مسئوالن به ایرادات این طرح اشاره کرده 

برخی از کارشناسان گفته بودند طرح از ابتدا اشتباه بوده  و شاید بهتر بود 
 ساله ٧٠به جای تعریض تونل کندوان، تونل جدید دیگری در کنار این تونل

کارشناسان هزینه ساخت یک تونل جدید را حدود یک . ساخته می شد
 تونل میلیارد تومان یعنی یک دهم هزینه صرف شده برای تعریض

در گزارش مجلس تاکید شده که یکی از دو گزارش  .برآورد کرده بودند
 سازمان بازرسی کل کشور در مورد پرونده این تونل بایگانی شده است و 

.حقایق موجود در رابطه با تونل کندوان تطابقی ندارد دیگری با   
  عملکرد قوه قضائیه در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی

یر وزارت نفت ایران یکی از مواردی است که در بخش دیگری پرونده یک مد
این مدیر به انجام . از گزارش تحقیق و تفحص به آن پرداخته شده است

معامالتی با شرکت های خارجی متهم بوده که به گفته کمیته تحقیق و تفحص 
. مجلس این شرکت ها در فهرست سیاه ممنوعیت معامالت قرار داشته اند

 سال اطاله دادرسی صادر شده و ٨این مدیر شرکت نفت پس از حکم برائت 
کمیته تحقیق و تفحص این سوال را طرح کرده که با وجود ادله کافی چرا 

پرونده ورود قاچاق اتوموبیل توسط قوه . حکم برائت صادر شده است
قضائیه به ایران از دیگر پرونده های مدیران دولتی در گزارش مجلس 

در گزارش هیات تحقیق و تفحص آمده است در . تشورای اسالمی اس
 و زمانی که ورود اتوموبیل ١٣٨٢ تا ١٣٧٩فاصله زمانی بین سال های 

خارجی به ایران ممنوع بوده، با درخواست مسووالن قوه قضائیه در ایران و 
با وساطت مسئوالن دادگستری استان سیستان و بلوچستان، ده ها اتوموبیل 

رد ایران شده است واین اتوموبیل ها بر خالف مقررات مدل باالی خارجی وا
بر اساس گزارش مجلس این . به ادارات تابعه قوه قضائیه منتقل شده اند  
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.اتوموبیل ها در حال حاضر با پالک تقلبی در ایران تردد می کنند  
قضات پرونده ها و اتهام تبانیتغییر مکرر    

ه ای موسوم به پرونده مانا یا متهم یکی دیگر از این نمونه پرونده ها ، پروند
گزارش مجلس از متهم ردیف اول این پرونده با عنوان  .رضایی است

 مدیر کل سابق مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسالمی " الف"سرهنگ 
در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس به جزییات و . ایران نام برده است 
لی اشاره ای نشده و تنها این نکته ذکر  میلیارد ریا٢۶٠تخلفات این پرونده 

تغییر مکرر قضات پرونده .  بار تغییر کرده است۴شده که قاضی این پرونده 
ها در این بخش از گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی 

هیات تحقیق به نمونه دیگری از تغییر قضات پرونده .زیاد به چشم می خورد
. ده متهمین برادران جهانگیری پرداخته استدر پرونده کاالبرگ یا پرون

 ۴۵موضوع این پرونده چنانچه در گزارش مجلس آمده به سو استفاده 
این دو برادر متهم هستند که از طریق . میلیارد ریالی دو برادر مربوط است

. جعل اسناد و رسیدهای کاالبرگی در بازار آزاد قند و شکر فروخته اند
بار تغییر کرده و دو متهم اصلی پرونده یعنی  ۴قضات این پرونده نیز 

در برخی از این پرونده ها هر چند . برادران جهانگیری به دبی گریخته اند
متهم اصلی از مدیران ارشد دولتی ایران نیست، اما بر اساس گزارش هیات 
تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی برخی از این تخلف ها با همکاری 

یکی از این پرونده ها، پرونده موسوم .  گرفته استکارمندان دولتی صورت
این پرونده به کالهبرداری و دریافت .  است"پرونده متهم حسین افشاری"به 
بنابر گزارش کمیته .  میلیون دالر از سیستم بانکی ایران مربوط است٧٠٠

تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی، متهم با فریب روستائیان از جمله 
 وحدتیه برازجان بوشهر از آنها برای انتقال پیمان نامه های اهالی روستای

این فرد متهم است که با پرداخت مبالغی کمتر از . ارزی وکالت گرفته است
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میلیون تومان، از روستائیان وکالتنامه های انتقال پیمان نامه های ارزی ١٠
اگذار را گرفته و سپس هر پیمان نامه را به مبلغی بسیار بیشتر به تجار و

در .  میلیارد ریال سود برده است۵٠٠کرده و در مجموع از این طریق حدود 
گزارش مجلس به تبانی متهم این پرونده با کارمندان و مدیران بانکی و 

همچنین زمانی که متهم . یک دفتر خانه اسناد رسمی اشاره شده است
دید  دادگاه انقالب تهران محاکمه می شده ضمن ته١۴پرونده در شعبه 

هستند و اگر زمانی ۵٠دادگاه مدعی شده است که  نماینده مجلس حامی او 
هیات . الزم باشد حتی قانون پیمان نامه های ارزی را تغییر می دهد

تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی، در این گزارش قوه قضائیه را 
متهم کرده است که برای مجازات مجرمان اقتصادی اراده الزم را نداشته 

در مواردی با متهمان فساد اقتصادی تبانی صورت گرفته اس ت و حتی 
یکی از دیگر پرونده هایی که در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس . است

نیز به آن اشاره شده و در آن میان متهم و ماموران دولتی همکاری صورت 
 بر اساس گزارش.  میلیون دالر ارز از ایران است١٢۵گرفته، پرونده قاچاق 

  میلیارد ریال به مدیران بانکی و ١٠مجلس یکی از متهمان این پرونده حدود 
.کارمندان دولت رشوه داده است  

  شاکی١۵٠٠پرونده ای با 
هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی همچنین به شرح پرونده ای 

متهم پرونده . تحت عنوان پرونده کالهبرداری منوچهر انصاری پرداخته است
گزارش هیات تحقیق و تفحص، کالهبردار و زمین خواری معروف است بنابر 

که در جریان معامالتش، خود را مامور وزارت اطالعات و رابط مقام رهبری 
گزارش مجلس می گوید که متهم با تبانی و همکاری . معرفی می کرده است

اداره ثبت اسناد و برخی ادارات دولتی از جمله استانداری و شهرداری 
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 هزار متر مربع از زمین های ۵٠٠ میلیون و ١ین شهر اصفهان بیش از شاه
منوچهر انصاری این زمین ها را . اهالی شاهین شهر را تصرف کرده است  

. تفکیک کرده و سپس به افراد فقیر فروخته است  
شاکی، یعنی کسانی که زمین هایشان تصرف شده و افرادی که این  ١۵٠٠

ده بودند، به دادگاه های قوه قضائیه شکایت زمین های تصرف شده را خری
 سال طول کشید، یعنی از سال ١٠پیگیری این پرونده ها بیش از . کردند
 " باحکم قاضی موسوم به قاضی١٣٨٢ و در نهایت در سال ١٣٨٢ تا ١٣٧١
در گزارش مجلس آمده است پس از .  ، متهم پرونده روانه زندان شد"الف

 این پرونده کنار گذاشته شده ، متهم آزاد و  از"الف"یکسال ناگهان قاضی
. از برخی از شاکیان پرونده با تهدید و تطمیع جلب رضایت شده است
کمیته تحقیق و تفحص مجلس در جریان تحقیقاتش به این نتیجه می رسد 
که سرنخ های پرونده منوچهر انصاری به بعضی از به گفته مجلس 

ارش خانه ملت به نام و مشخصات  ختم می شود اما در گز"ازما بهتران"
پرونده دیگر، پرونده قاچاق چای مریم . از ما بهتران اشاره ای نشده است

در گزارش  است که یکی از متهمین اصلی آن داماد یک روحانی است که 
کمیته تحقیق و تفحص مجلس نام این روحانی برده نشده و تنها به اعمال 

بنابر گزارش مجلس، جریمه . ه استنفوذ این روحانی در پرونده اشاره شد
 ۴۵قاچاق میلیاردها تومان چای به داخل ایران، برای متهمین این پرونده 
 ۴٢میلیارد ریال تعیین شده بود که بعدها بر اثر اعمال نفوذ روحانی مذکور 

مجلس در گزارش خود .  میلیون ریال از این جریمه کاسته شد۵٠٠میلیارد و 
 به قاچاقچیان چای مشخص  درصدی٩۵تخفیف  خواسته است تا علت این

درگزارش هیات تحقیق در رابطه با اغلب پرونده های فساد اقتصادی و . شود
 کالهبرداری که مجلس شورای اسالمی از آنها گزارش تهیه کرده، آمده است 

.که این پرونده ها در سیستم قضائی ایران مشمول اطاله دادرسی شده اند  
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درپرونده های مواد مخ  
هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم شورای اسالمی عملکرد قوه قضائیه را 

در . در رابطه با قاچاقچیان مواد مخدر نیز مورد بررسی قرار داده است
در حالی که بر اثر گسترش مواد گزارش هیات تحقیق و تفحص آمده است 

دلیل عملکرد قوه  مخدر در ایران، فاجعه ای ملی در حال وقوع است، به 
عناصر اصلی قاچاق،  دستگاه قضائی با  قضائیه و برخورد ضعیف 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی در خصوص مقوله اعتیاد و مجرمین 

بر اساس این گزارش، . مواد مخدر در یک دور تسلسل گرفتار شده است
مسئولین و پرسنل نیروی انتظامی، قاچاقچیان را دستگیر می کنند اما 

قاچاقچیان محکوم نمی شوند، تعداد قابل توجهی هم تعداد زیادی از این 
عفو قرار می گیرند یا آنکه با استفاده از فرصت  پس از محکومیت مورد 
های متعدد مرخصی که در اختیار آنها قرار می گیرد فرار می کنند و باز 

بنابر گزارش کمیته  .به چرخه خرید و فروش مواد مخدر باز می گردند
شورای اسالمی بسیاری از موارد حکم اعدام و تحقیق و تفحص مجلس 

مصادره اموال قاچاقچیان مواد مخدر نقض شده است، همچنین به طور بی 
در . رویه ای قاچاقچیان مواد مخدر از مرخصی از زندان استفاده کرده اند

١١ ،  قاچاقچی مواد مخدر به مرخصی رفته و متواری ١٢٧١ استان ایران 
 ١٠ از آنها به حبس ابد و یا زندان های بیش از شده اند که تقریبا نیمی

چنانچه گزارش مجلس می گوید تعداد زیادی از اسناد . سال محکوم بوده اند
وثیقه ای که قاچاقچیان برای مرخصی ارائه داده اند و از سوی قوه قضائیه 

در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس . پذیرفته شده جعلی بوده است
 مورد از پرونده قاچاقچیان بزرگ، معروف و سابقه ١٩شورای اسالمی، به 
در اغلب این پرونده هاچنانچه در گزارش مجلس آمده . دار اشاره شده است

است، ابتدا با تالش فراوان ماموران نیروی انتظامی یک قاچاقچی و یا 
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اعضای یک باند قاچاق بازداشت شده اند، سپس قاضی دادگاه برای متهمین 
عدام صادر کرده است، بعد از مدتی قاچاقچی مذکور مشمول حکم زندان و ا
در برخی از پرونده هایی که هیات تحقیق و تفحص مجلس . عفو شده است

بررسی کرده قاچاقچیان از فرصت مرخصی استفاده و فرار کرده اند اما پس 
در اکثر موارد . از مدت کوتاهی باز به کار قاچاق مواد مخدر باز گشته اند

ماموران نیروی انتظامی قاچاقچی را دستگیر کرده اند و داستان دوباره 
یکی از این موارد چنانچه در گزارش مجلس . دوباره از ابتدا تکرار شده است

آمده مربوط به یک قاچاقچی است که کمیته تحقیق و تفحص او را یکی از 
. سران معروف، با سابقه، فعال و اصلی قاچاق در ایران معرفی کرده است
شیوه کار این قاچاقچی به این صورت بوده که مواد مخدر را به صورت 
انبوه و با استفاده از خودروهای سنگین مثل تانکر، در ایران جابجا می کرده 

 ماموران عملیات ویژه مرکز ١٣٨١بر اساس این گزارش در سال . است
 کیلو ٩۵ ماه کار اطالعاتی این قاچاقچی را با ۶مبارزه با مواد مخدر پس از 

 میلیون تومان پول نقد بازداشت کردند، همان ٢٠ کیلو مرفین و ۴٠تریاک، 
 سال زندان محکوم شد، پس از ١٠ دادگاه انقالب وی به ٢۴سال در شعبه 
 سال وی با استفاده از یک فرصت مرخصی فرار کرد اما ٢گذشت کمتر از 

 خبر فرار او /بنابر گزارش مجلس، سازمان زندان ها و قاضی اجرای احکام 
را به مسئوالن نیروی انتظامی ندادند و این قاچاقچی مواد مخدر به بازار 

کمی بعد ماموران نیروی انتظامی متوجه شدند که این . قاچاق برمی گردد
. قاچاقچی معروف دوباره مشغول فعالیت شده است و به فرار او پی بردند

طالعاتی در اردیبهشت  ماه کار ا۶در گزارش آمده است که باز هم پس از 
در این گزارش به .  کیلوگرم تریاک بازداشت شد٣٠٠ این قاچاقچی با ١٣٨۴

پرونده های مشابهی در زاهدان، تهران، اصفهان و گلپایگان، طبس، شیراز و 
. یزد اشاره شده که کمابیش این پرونده ها نیز روند مشابهی را طی کرده اند
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بررسی پرونده های قاچاق مواد گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس با 
مخدر که در اختیار داشته این طور نتیجه گیری می کند که برخورد به گفته 
مجلس ضعیف دستگاه قضایی با عناصر اصلی قاچاق و صدور مرخصی و 
رای باز برای آنها جهت رهایی و متواری شدن از زندان، بخش قابل توجهی 

ای مسئول را در زمینه مبارزه با از زحمات نیروی انتظامی ودیگر دستگاهه
گزارش مجلس بیشتر بر بحث عملکرد ضعیف . مواد مخدر خنثی کرده است

در آن قوه قضائیه در برخورد با محکومان و قاچاقچیان تمرکز دارد و 
اشاره ای به مافیای مواد مخدر و نحوه برخورد دستگاه قضائی با این 

ی مقدم، دبیر کل ستاد مبارزه چندی پیش ،اسماعیل احمد. مافیا نشده است
با مواد مخدر در کنفرانسی خبری گفته بود که در ایران چیزی به نام مافیای 
مواد مخدر به آن صورت که اعضای آن از مسووالن میانی و یا رده باالی 
حکومت باشند وجود ندارد و بر خالف برخی دیگر کشورها ایران حتی در 

پنج میلیون کیلوگرم مواد مخدر در دو شف ک. مظان چنین اتهامی هم نیست
هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی همچنین به  دهه گذشته

در گزارش آمده است . آمارهایی در رابطه با مواد مخدر اشاره کرده است
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود کوتاه ترین و ارزان ترین مسیر 

بنابر گزارش، . ی به سمت اروپا استترانزیت مواد مخدر از منطقه هالل طالی
 هزار درگیری مسلحانه با ١٢طی دو دهه گذشته درایران در بیش از 

 میلیون کیلوگرم ۵هزار باند قاچاق متالشی و ١٣قاچاقچیان مواد مخدر، 
گزارش مجلس همچنین می گوید که ایران از . مواد مخدر کشف شده است

 است وقاچاق مواد مخدر نظر مواد مخدر آسیب پذیرترین کشور جهان
این رقم .  میلیارد تومان بر دولت ایران هزینه تحمیل می کند۴۵٠٠ساالنه 

بر اساس گزارش مجلس .  است١٣٨۶معادل کسری بودجه دولت در سال 
  درصدی داشته١٨٠٠رشدی  تعداد زندانیان مواد مخدر در سه دهه گذشته 
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.  است  
 پرونده فروش سئواالت کنکور

 و راه یافتن به دانشگاه یکی از مهمترین مسایل برای جامعه مساله کنکور
فعالیت های . جوانان ایران و همچنین خانواده آنها به حساب می آید 

، در چند  اقتصادی که در حاشیه رقابت های کنکوردر ایران صورت می گیرد 
در در گزارش مجلس آمده است که . دهه گذشته بسیار سود آور بوده است

هزینه کالس های کنکور و خرید و ۴٠٠النه ایران سا  میلیارد تومان 
چنانچه هیات تحقیق و تفحص مجلس می . فروش سئواالت آن می شود

 آغاز شده و در ١٣٧٢گوید، مساله فروش سئواالت کنکور در ایران از سال 
ابتدا به فروش سئواالت آزمون معماری دانشگاه آزاد اسالمی محدود بوده 

 بعد به رشته های آزمون ریاضی وتجربی دانشگاه آزاد و اما در سال های
. حتی پزشکی دانشگاه سراسری هم تعمیم پیدا کرده است سئواالت این  

 میلیون تومان فروخته شده ۴٠ میلیون تومان تا ۵آزمون ها به مبالغی بین 
قیمت سئواالت کنکور به عوامل مختلفی از جمله نحوه تحویل، نوع .است 

نحوه تحویل سئواالت به صورت . ه بستگی داشته استآزمون و رشت
حضوری ، تلفنی ، از طریق ای میل ، اس ام اس و یا حتی تحویل هنگام 
برگزاری آزمون بوده و در برخی موارد  پاسخنامه داوطلب تعویض شده و 
حتی مواردی دیده شده که فردی دیگر به جای داوطلب اصلی در کنکور 

قیق و تفحص مجلس شورای اسالمی در گزارش هیات تح. شرکت کرده بود
 خود از پرونده افشای سئواالت کنکور دانشگاه آزاد اسالمی و سراسری ، 

. شش پرونده را بررسی کرد  
  پرونده های دانشگاه آزاد

هیات تحقیق و تفحص مجلس در گزارش خود آورده است در رابطه با 
ت اطالعات قوه قضائیه  ، با پیگیری حفاظ١٣٨٢افشای سئواالت کنکور سال
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 ٨در این رابطه . دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد ٨پرونده ای در شعبه 
سر نخ ماجرا را به دفتر ریاست نفر بازداشت شدند و دامنه تحقیقات 

بر اساس گزارش هیات تحقیق و تفحص  . دانشگاه آزاد اسالمی رساند
تر ریاست وقت مجلس ، در این پرونده افشای سئواالت توسط رییس دف

حکم بازداشت این خانم صادر شد اما مسوول .دانشگاه صورت گرفته بود
 از "م.س"دادسرای عمومی و انقالب تهران، که در گزارش با نام اختصاری 

به بازپرس پرونده دستور داد که اجرای حکم جلب این  -او نام برده شده 
 مسوول و چنانچه در گزارش مجلس آمده استخانم را متوقف کند 
  مطالعه، پرونده را از شعبه دریافت کرد و " به بهانه"دادسرای انقالب تهران 

.هیچ گاه آن را باز نگرداند  
یکی از دیگر .  متهم آن تا کنون نا معلوم مانده است٨سرنوشت پرونده و 

پرونده های مربوط به افشای سئواالت آزمون کنکوردانشگاه آزاد که مجلس 
 است و زمانی ١٣٨٢ن پرداخته مربوط به تیر ماه سال در گزارش خود به آ

که پلیس امنیت تهران شکایاتی در رابطه با خرید و فروش سئواالت کنکور 
دراین رابطه تعدادی از مدرسان و متصدیان آموزشگاه های . دریافت کرد

تهران بازداشت و رسیدگی به این پرونده آغاز شد ، اما بر اساس گزارش 
تفحص مجلس دادستان تهران از بازپرس پرونده خواست تا هیات تحقیق و 

 به "فروش سئواالت کنکور"اتهام پرونده را تغییر دهد و به جای اتهام 
در گزارش مجلس آمده است بازپرس . متهمان اتهام کالهبرداری تفهیم شود

اصرار داشته که سئواالت فروخته شده اصلی است اما دادستان باز هم بر 
در ادامه پیگیری پرونده مشخص . سئواالت پافشاری می کردهتقلبی بودن 

می شود که مسوول آموزش دانشگاه آزاد اسالمی، مسوول حراست این 
دانشگاه و یکی از اخراجی های وزارت اطالعات سر شبکه فروش سئواالت 

گزارش مجلس می گوید بازپرس پرونده در ادامه تحقیقات . کنکور بودند
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جلب معاون وقت اموزشی دانشگاه آزاد اسالمی را تصمیم می گیرد حکم 
صادر کند که ناگهان مشاور حقوقی وقت ریاست دانشگاه آزاد اسالمی به 
عنوان رشوه به بازپرس پرونده ، پیشنهاد بورسیه دکترای حقوق از دانشگاه 

هرچند بازپرس این پیشنهاد . سوربن فرانسه و یا دانشگاه هاوایی را می دهد 
، پرونده را از بازپرس گرفت و این پرونده هم مانند را رد کرد  اما دادستان 

دیگر پرونده های افشای سئواالت کنکور باز در اختیار دادستان تهران قرار 
سایر پرونده هایی که هیات تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با . می گیرد

را طیفروش و افشای سئواالت کنکور به آنها پرداخته تقریبا روندی مشابه   
.کرده اند  

٩٠پرونده های گم شده در کمیسیون اصل   
 در دادگاه عمومی کرمان پرونده ای در زمینه تخلفات کنکور ١٣٨٢سال 

دانشگاه آزاد اسالمی تشکیل شد که ضابط آن اداره کل اطالعات استان 
کرمان بود، این پرونده نیز به گفته هیات تحقیق و تفحص به بهانه تمرکز در 

توسط دادستان تهران از دادگستری کرمان گرفته شده بود ، مدتی پی گیری 
  پرونده تخلفات کنکور و آزمون دستیاری پزشکی به ١٣٨٣بعد و در سال 

دادگستری کرمان ارجاع شد و معاونت دادگستری استان کرمان سوابق 
در گزارش آمده است به . موضوع و پرونده های قبلی را درخواست کرد

موضوع گم شدن پرونده . ن پاسخ دادند پرونده ها گم شده دادگستری کرما
 مجلس شورای اسالمی مطرح می ٩٠ها باال می گیرد و در کمیسیون اصل 

در نهایت دادستان تهران پرونده مفقودشده را به شعبه یک مجتمع . شود
قضایی الهیه فرستاد و از بازپرس پرونده خواست هر چه سریع تر کیفر 

. ی و فروش سئواالت جعلی برای متهمان صادر شودخواست کالهبردار
گزارش مجلس بر اصلی بودن سئواالت اصرار دارد و می گوید دادستان 
تهران در حالی اتهام پرونده را تغییر داده که متهمان هم در مراحل اولیه و 

و جنبش های اجتماعی   جایگاه داد در فرهنگ ایرانی 
 

139

هم در مرحله دستگیری توسط معاونت اطالعات سپاه به صراحت به اصلی 
ف کرده و حتی اسامی تعدادی از کسانی که با خرید این بودن سئواالت اعترا

. سئواالت در دانشگاه آزاد پذیرفته شده بودند را نیز به مسووالن داده بودند
در گزارش مجلس همچنین آمده که حتی تعدادی از این سئواالت توسط 

 ١٠٠٨سرانجام به این پرونده درشعبه . ضابطین قضایی پیدا شده است
مجلس در . لیعصر تحت عنوان کالهبرداری رسیدگی شدمجتمع قضایی و

گزارش خود به صراحت می گوید که در کنکور سراسری نیز تقلب و افشای 
سئواالت صورت گرفته و به دستگیری تعدادی از عناصر و مجرمین اصلی 

هر چند در .  اشاره کرده است١٣٨٣یک هفته قبل از آزمون سراسری سال 
ونده متهمین پرونده افشای سئواالت کنکور گزارش مجلس به عاقبت پر

 خرداد سال ١٧سراسری اشاره ای نشده اما روزنامه قدس در شماره روز 
 گزارشی در مورد محاکمه نخستین گروه از متهمان فروش سئواالت ٨۴

در گزارش روزنامه قدس آمده است، در این . کنکور سراسری منتشر کرد
ؤسسه آموزشی توزیع کننده جزوات  نفر از جمله مدیر چند م٢٧پرونده 

درسی و کنکور، چند کارمند دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد، تعدادی ازدبیران 
آموزشگاههای کنکور و چند دانشجوی اخراجی متهم به افشا و خرید و 

روزنامه قدس نوشت این پرونده .  بودند٨٣فروش سؤاالت کنکور سراسری 
 زنی با وزارت اطالعات تماس گرفت و زمانی در دستور کار قرار گرفت که

مدعی شد دو نفر از بستگانش که از معلومات کافی بی بهره اند، در کنکور 
 آورده اند ودر تحقیقات مشخص شد ادعاهای این ٢٠٠سراسری رتبه زیر 

  نفر را به اتهام افشا و ٢٧خانم کامالً صحیح است و مأموران دراین رابطه 
. ر سراسری بازداشت کردندخرید و فروش سؤاالت کنکو  
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 عملکرد قوه قضائیه در زمینه رسیدگی به پرونده دستیاری پزشکی
گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس به پرونده تخلفات در آزمون دستیاری 

 نفر در ۶٣حدود .  آغاز شد نیز اشاره کرده است١٣٧٧پزشکی که از سال 
مسوول حراست یکی از این پرونده دخالت داشته اند که در میان آنها 

معاونت های وزارت بهداشت، پرسنل دبیرخانه تخصصی و معاونت بهداشت 
تغذیه همان وزارت خانه، سرهنگی که در کادر رسمی ارتش و از کارمندان 

 پزشک ارتشی دیده می شوند که ٧سازمان حفاظت اطالعات ارتش بوده و 
فراد بدون بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس همگی این ا

بر اساس گزارش مجلس  موانع رسیدگی به پرونده ها. محاکمه آزاد شده اند
در راه رسیدگی به پرونده آزمون دستیاری پزشکی نسبت به پرونده های 
کنکور دانشگاه آزاد و سراسری  موانع بیشتری وجود داشته زیرا بر اساس 

 اجرایی و دستگیری افرادی که منسوبین آنها در بخش هایاین گزارش 
قضایی کشور بودند مسیر رسیدگی را با فشار ، تهدید ، سفارش ، تهمت و 

همراه می کرده مجلس به عنوان مثالی از این موارد از دکتر . سنگ اندازی 
 است نام برده که با وجود آنکه به اتهام خود "م.ع" که داماد قاضی "ر.م"

 آزاد تری تهرانفشارهای ریاست وقت دادگساعتراف کرده با توصیه و 
  داماد دیگری هم داشته که گزارش مجلس با عنوان"م.ع"قاضی. شده است

از او نام برده و عضو تیم تصحیح کننده سئواالت دستیاری"ب"دکتر  
. پزشکی بوده ، اونیز به تخلف خود اعتراف کرده است  

  پرونده کنکور و اتهام رشوه به قضات و کارمندان قوه قضائیه
 که بر سر راه رسیدگی به پرونده های کنکور بوده بسیار فهرست موانعی

طوالنی و با ذکر نام افرادی است که با حروف اختصاری مشخص شده و 
اما در بخشی . ظاهرا حتی نمایندگان مجلس از بردن نام آنها ابا داشته اند

ازاین گزارش ، کمیته تحقیق و تفحص به شرح معرفی فردی پرداخته به نام 
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ا" معروف به دکتر".و. مد رضا مح"دکتر  که یکی از متهمین پرونده " وف
کمیته تحقیق و تفحص در گزارش خود به . فروش سوال های کنکور است

بیش از ده مورد اشاره کرده که دکتر وفا به مسووالن و کارمندان قوه 
همچنین در این گزارش گفته شده است که از . قضائیه رشوه داده است

 قاضی و چند بازپرس از دکتر وفا ۶ تجریش تا ١٠١ی سرکالنتر کالنتر
در مجموع این بخش از گزارش مجلس که در ارتباط با . رشوه گرفته اند

پرونده تخلفات کنکور بوده بیش از سایر بخش ها جنجال برانگیخته زیرا که 
در چندین مورد به دادستان تهران اشاره شده ،هر چند نام قاضی سعید 

 یا قاضی "م.س"ای گزارش نیامده و تنها به صورت مرتضوی در هیچ ج
 و یا تنها دادستان تهران در گزارش ذکر شده اما واکنش های بعدی "م.س"

و نامه نگاری هایی که میان دادستان تهران و مجلس شورای اسالمی 
 همان دادستان تهران ، سعید "م.س"صورت گرفت شکی برجای نگذاشت که 

امه ها از این قرار بود که روز هفتم خرداد ماه جریان این ن. مرتضوی است
 ، عبداهللا جاسبی رییس دانشگاه آزاد اسالمی در گفت وگویی با ١٣٨٧سال 

 نفر از عوامل فروش سئواالت کنکور خبر ۴١خبرگزاری مهر از محکومیت 
داد و گفت این سئواالت همگی تقلبی بوده اند و سئواالت اصلی کنکور 

آقای . ز این دانشگاه سئواالت اصلی کنکور خارج نشدهدانشگاه آزاد هرگز ا
جاسبی همچنین گفته بود همه شایعاتی که در سال های اخیر در زمینه 

به دنبال انتشار . فروش سئواالت کنکور دانشگاه آزاد مطرح شده دروغ بوده
 هفته بعد علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس شورای ٣این مصاحبه 

، در جوابیه ای مفصل به ذکر مستندات اسالمی در پاس خ به اظهارات جاسبی 
 ٢ تن از مدیران و ۴: مجلس در مورد اصلی بودن سئواالت پرداخت و گفت 

نفر از کارکنان برگزار کننده آزمون سراسری دانشگاه آزاد به اتهام افشا 
،خروج و فروش سئواالت اصلی کنکور بازداشت شده اند ، متهمان همچنین 
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 به همین اتهام دستگیر و با قرار کفالت آزاد ٨٢ف کرده اند که سال اعترا
علیرضا زاکانی در این نامه . شده اند ولی کسی به سراغ انها نیامده است

در پاسخ به این نامه سعید . دادسرای تهران را به شدت مورد حمله قرار داد
 که آقای مرتضوی در نامه ای که در روزنامه دولتی ایران منتشر شد نوشت

، با . زاکانی دارای نارسایی روحی و روانی است سعید مرتضوی در این نامه 
الزم به ذکر است اینجانب در : ادبیاتی که در نوع خود کم نظیر است نوشت

طول مدت خدمت مقدس قضایی از سوی منافقین و رسانه های معاند و ضد 
ت آلوده به افترا و انقالب مرتب مورد حمله تبلیغاتی بوده و هستم، اظهارا

کذب آقای علیرضا زاکانی را نیز در همین راستا دانسته و اینگونه سخن 
پراکنی ها برایم هیچگونه تازگی و اهمیت ندارد و بنا ندارم وقت خود را 
صرف پاسخگویی به این گونه مطالب موهن و شبنامه نویسی ها که مختص 

انت و ایراد افترا باال نمی رود شخصیت افراد، با اه. افراد بی کار است بنمایم
و مردم شریف با مطالعه این مطالب سخیف و کذب پی به عمق نارسایی 

علیرضا زاکانی نماینده . روحی و روانی و شخصیت نویسنده آن می برند
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به جوابیه دادستان 

یه بسیار مفصل باز هم  صفحه ای نوشت و در این جواب۴٩مرتضوی جوابیه 
اما . جزییاتی از مستندات مجلس را در رابطه با پرونده های کنکور شرح داد

دادستان تهران روزنامه ایران را تهدید بنابر گزارش منابع خبری ایران ، 
به . کرد و این روزنامه هم از انتشار جوابیه دوم زاکانی خودداری کرد

شورای اسالمی نامه ای علیه  نماینده مجلس ٢٠٨دنبال این قضایا 
 نفر از فارغ التحصیالن دانشگاه های ایران ۶٠٠مرتضوی امضا کردند و 

نیز در نامه ای به رییس قوه قضائیه خواستار تشکیل دادگاهی صالح و 
  دادستان - بی طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی

125. شدند-تهران   
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  بخش دوم  

افشاگری دبیر . باره نقش روحانیان در مفاسد اقتصادی درپالیزدارسخنان  
هیات تحقیق و تفحص مجلس علیه روحانیان سرشناسی همچون محمد 

عضو (، محمد یزدی )جمعه تهران نگهبان و امام عضو شورای (امامی کاشانی 
علمیه قم و  شورای نگهبان و مجلس خبرگان، دبیر جامعه مدرسین حوزه 

عضو جامعه مدرسین و عضو (، ابوالقاسم خزعلی )رئیس سابق قوه قضاییه
رییس بازرسی ویژه (اکبر ناطق نوری  ، علی)نگهبان سابق فقهای شورای 

، معزی )نظام دفتر آیت اهللا خامنه ای و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
رئیس سابق بنیاد (دوست  ، محسن رفیق)معاون رئیس دفتر رهبری(

   ... 126،)دبیرکل سابق مؤتلفه(عسگراوالدی  اهللا  ، حبیب)مستضعفان

چرا ما نمی توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم چون سران بزرگ   
حال حاضر دولت به تنهایی به   و در مملکت در این رابطه دخیل هستند

اگر بخواهم . مبارزه با این مفاسد برخاسته که فکر می کم نتواند موفق باشد
ی را بگویم آنوقت می بینید که چه پرونده کوچک مفاسد اقتصاد فقط چند 

درآورده و به خاطر بعضی  مصیبتی کشور را گرفته که داد رهبر را هم 
مسایل رهبر باید به صورت سربسته به مردم بگوید که در کشور چه خبر 

کسانی که به عنوان مفسد اقتصادی در کشور در حال فعالیت  . است
وقتی طی . دارند  قرار هستند تحت حمایت شاهرودی رئیس قوه قضاییه

 سال گذشته پرونده هایی از مفاسد اقتصادی بررسی شده و مدیران به 16
 ریال برای متهمان داده، ببینید چه 10 ریال 5حکم  دادگاه معرفی و دادگاه 

پرونده شهرام جزایری هم که مطرح شد،  . مصیبتی بر سر کشور آمده است
جزایری  ولی چون شهرام گر است، مانند هزاران پرونده مفاسد اقتصادی دی
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اسامی یکسری مفاسد اقتصادی و افراد وابسته را اعالم کرد مورد ضرب 
علما و سران به خطر افتاده  و شتم قرار گرفت چرا که منافع  بسیاری از 

 پرونده مفاسد اقتصادی کشور در کمیته تحقیق و 123در حال حاضر   .بود
اگر بخواهیم پرونده واقعی مفاسد  تفحص مجلس در دست بررسی است ولی 

مجلس خواست از خود   .اقتصادی را بیان کنیم، اصالً نمی توانیم باور کنیم
 به رهبر ]قوه قضاییه تحقیق و تفحص کنند، که مخالفت کردند و نگذاشتند

مقام معظم رهبری نوشتند که آقای شاهرودی، همانند . شدند انقالب متوسل 
ها صورت گرفت و  بندی کمیته .  و تفحص عمل گرددها در تحقیق دیگر دستگاه

ها مستقر  ای در یکی از دستگاه بندی شد و هر کمیته در دستگاه قضایی کمیته
برای مسائل اجرایی این تفحص هم، ما مستقر شدیم در سازمان  . شد

نگاری کردیم، اما برخالف فرمایش مقام معظم  نامه . بازرسی کل کشور
ما گفتیم مسئله فروش  هایی که ما زدیم و مثال  هرهبری، با وجود نام

] در این کار[اش را بدهید که چه کسی  های کنکور چه بود؟ پرونده سؤال
دادند که ببینیم چه کسی دست  های اصلی را نمی پرونده اینها . دست داشت

پیدا کردیم به  خالصه ما هم دست . دادند های فرعی را می داشت، پرونده
 خالصه ما... ها شروع شد  ه جاهایی که رسیدیم، مرخصیب... کدهایی 

دیدیم فجایعی که اتفاق افتاده در  خدا را شاهد . جمهوری اسالمی را 
دادیم،  همه شهید  گرفت که ما این ام می گریه. برد گیرم که شبها خوابم نمی می
همه فقر و  به اینحاال بدون توجه . ها مردم کشیدند همه مصیبت این

کسانی که مردم پشت سرشان نماز  ا و مشکالتی که مردم دارند، ه مصیبت
برد،   خدا شاهد است خوابم نمی.اند اند این کارها را کرده خوانند، رفته می
خالصه دیدم که یک آقایی آمده   .برد برد، روزها خوابم نمی خوابم نمی ها  هفته

سسه خواهم یک مؤ گفته می. و نامه زده که پسرش معلول جسمی است
که پسرم هم برود در آن مؤسسه توانبخشی، دم دست  توانبخشی بزنم 
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کنیم در آنجا، پسرم   تا معلول را نگهداری 300 تا، 200 تا، 100. خودم باشد
مؤسسه را که ثبت . باشد، خدا پدرت را بیامرزد: گفتند. هم مسئول آنها باشد

ته که من ساپورت نیاز گف... استارت زده، نامه زده به آقای  کرده و کارش را 
کار کنیم؟ فالن  چه. کند توانم خرج کنم که، باید نظام به ما کمک  دارم، نمی

، معدن سنگ دهبید فارس را بدهید به این آقا آقا این سنگ مرمر . معدن را
بدهیم به . مرمر دنیاست، از منابع انفال جمهوری اسالمی است بهترین سنگ 

معدن را به این آقا واگذار  له انجام شد و این معام. شما؟ بله، بدهیدش به من
زنجان ... دوباره بعد از یک مدت گفت آقا این معدن کافی نیست، معدن . کردند
چهار تا را که ما پیدا کردیم، چهار تا معدن را یک آقایی . بدهید به ما را هم 

علما گرفته، که مردم هم پشتش نماز   یکی از[  . خوانند متأسفانه می از 
شاید . اگر اجازه بدهید، اسم نبرم] شود حاضر خواستار اعالم اسم فرد می

بیشتری خواستار اعالم اسم فرد مورد اشاره  تعداد ... [ها خدای نکرده  بعضی
ها معتقدند که اگر اسم بیاورید مردم نسبت به  خب بعضی] شوند می

مردم ما مذهبشان ... من این اعتقاد را ندارم ها. شوند اعتقاد می مذهبشان بی 
ها چون این اعتقاد را  ولیکن بعضی پایه و اساسش وصل نیست به علما، 

گوید  یکی از دانشجویان می. اعتراض جمعی... [کنم دارند من مراعات می
نه دیگر، اگر بنا باشد ما بگوییم و شما .] بگویید تا پشت سرش نماز نخوانیم 

اش  باشد، من چند موردی را اسامی] ههمهم ادامه ... [شود نماز نخوانید که نمی
اخالق  استاد . آقای امامی کاشانی استاین یکی که عرض کردم، . گویم را می

ای را  عرض شود خدمتتان که، یک دانشکده  . و از این مسائلو چه و چه
اند که برای خواهران  اش را گرفته اند از مقام معظم رهبری اجازه رفته

چیز خوبی است که خواهران . خواهیم بزنیم در قم دانشکده علوم قضایی می 
از او ] بود[متهمی از خواهران  هم در آن فضا حضور داشته باشند، اگر 

خالصه نظر آقا را گرفتند که این . بازجویی کنند و از این حرفهای اینطوری
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آقا استقبال کردند و مجوز صدور دانشکده را . دانشکده تأسیس شود 
بعد از گرفتن مجوز رفتند  مؤسسه این دانشکده بالفاصله . دستورش را دادند

زاده، محبت فرمایید  جناب آقای نعمت:] نوشتند. [اش های مالی دنبال ساپورت
حمایت از تأسیس این دانشکده، کارخانه الستیک دنا را کارشناسی  در جهت 

دادگستری را، چون  آورند کارشناسی رسمی . کنید جهت این دانشکده
 که این مؤسسه را تأسیس کرده بودند در دستکاه قضایی هم بودند، آقایانی

ترسیدند که قیمتی تعیین کنند که به  دادگستری هم می آن کارشناسان رسمی 
زدند . بشود گفتد که خوش به حال اینها  اینها بر بخورد، حتما باید قیمتی می

هم باالت600در صورتی که ما معتقدیم .  میلیارد126 تازه، . ر بود میلیارد 
ویالهایش 126 اند،  اند، اصال در آمار نیاورده در شمال را نزده  میلیارد که 
حسابش را  اند، پول نقد موجود در  های شیرازش را در آمار نیاورده زمین

آن آقا  . میلیارد واگذاری کردند126اند، این طوری به  هم در آمار نیاورده
آقای . ت کنید تخفیف منظور فرماییدمحب: نامه نوشتند که آقای نعمت زاده

از مال بابایش ] خنده حضار[تخفیف   درصد 50زاده هم نوشتند  نعمت
دوباره نوشتند که محبت کنید تخفیف دیگری منظور . خواست ببخشد می

 میلیاردی به 126نگاری انجام شده، معدن  خالصه پنج بار نامه. بفرمایید 
نوشتند که ما حاال امکان پرداخت  وباره بعد از آن د.  میلیارد واگذار شد10

این پول را نداریم، ترتیباتی فراهم نمایید تا امکان پرداخت این پول برای 
 درصد 20 درصدش را اقساط بلندمدت و 80نوشتند که . شود ما فراهم 

 میلیارد را هم 2آن  گفتند ما .  میلیاردش را هم نقدی پرداخت کنید2یعنی 
ایم که اموال کارخانه الستیک دنا به   ما بررسی کردهنداریم نقدی بدهیم،

خواهیم که اینها را بفروشیم تا بتوانیم  شما مهلت می رسد، از  این مقدار می
ماه و ما   9ای ارائه بدهید به مدت  گفتند که باشد، سفته. این پول را بدهیم
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! خریمگفتند آقا پول هم نداریم که سفته ب. پذیریم این را نقد از شما می
 23مدیرعامل سازمان صنایع ملی ایران،  نوشت که آقای محمدتقی بانکی، 

میلیون تومان از صندوق سازمان صنایع ملی ایران برداشت کنید و سفته 
اهللا فالنی و فالنی امضا کنند و کارخانه را تحویلشان  بخرید، بروید آیت 

وقت دیدیم که کارخانه . بدهید  فروخته شد و هم در بورس و بعد از چند 
اینها . کنند هایی که اینها را هدایت می ای واگذار شد که به آن پشت پرده

نه، آن گنجی سیاسی . مثل آقای گنجی] کسانی[اند،  شده آلوده دست آنها 
کارخانه مهرام است و  که صاحب ] را می گویم[گویم، آن آقای گنجی  را نمی

های بانک  گذاری سرمایهگذاری بانک ملت و  های سرایه تمام کارخانه
واگذار شد به آنها و رفت، چند میلیارد هم زدند به  . صادرات و چه و چه

 آقای -بود  این که عرض کردم الستیک دنا، مال آقای یزدی . جیب و رفتند
 در زمان ریاستش و آقای محمدعلی - محمد یزدی رئیس قوه قضاییه
دارد می نویسد که  یزدی برمیمجددا آقای   .شرعی نماینده خبرگان استان قم

ترتیبی اتخاذ فرمایید که از ! جناب آقای فروزش، حمید ما بیکار است
آقای حمید یزدی، پسر . مند گردد های شمال جهت صادرات چوب بهره جنگل 

و متأسفانه . قضاییه بود در آن مقطع آقای یزدی، مدیرکل حوزه ریاست قوه 
یعنی طوری شده . راج بردند و رفتندبه تا] این طوری[های شمال را  جنگل
که در این پرونده من دیدم که یکسری مردم بیچاره شمال که حق  بود 

مصرفشان چوب انبار  شان بود، و به اندازه هیزمشان و به اندازه  قانونی
کرده بودند، یا شاید یک خورده بیشتر مصرف کرده بودند یا حتی برده 

گرفته بودند ] آنها را[کرده بودند یا هرچی، یا انبار  بودند و فروخته بودند 
بودند جلوی  بازداشت و پاسگاه و بگیرد و بنند، که خانواده شهدا ریخته 

علت آنکه این پرونده هم ثبت شده بود، این بود که کسی به اینها را . زندان
برد و ما  چطور اینهمه چوب را به تاراج می که آقای حمید یزدی گفته بود 
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عنوان  ایم، شما ما را به   تا یا چند تا هیزم و چوب برداشت کردهکه یکی دو
شود، آنها را آزاد  ؟ بعد از آن بود که دیدند دارد مشکل میاید متهم گرفته

اگر الزم باشد و یک موقع دوستان  اسنادش هست، به موقعش . کردند
دی و اطالعات به ما نگویند که آقا اسناد محرمانه را چرا به مردم نشان دا

آقای یزدی از این   .بندی دارد و چه و چه، اسنادش را هم داریم طبقه اینها 
کند، حاال یک وقتی بر اثر فشار مردم  دست کارها در کارهای قضایی می

که [چطوری است فشار مردم؟ اینطوری ] صورت می گیرد عقب نشینی هایی [
عت خودرو یک چیزی ای ضایعات دارد، ضایعات صن هر کارخانه  ]...باال گفتیم

مثال جک آن شکسته . کنند اش  نیست که بریزند بیرون یا بخواهند بازسازی
اینها را قانون . یا درش خط افتاده یا چراغش شکسته یا از این دست چیزها

 است و به صورت صفر کیلومتر طبق "های کارشناسی ماشین"  گوید  می
آید به دستگاه قضایی  و میایران خودر ...شود  مزایده به مردم واگذار می

دهیم، ماشین  می] کارشناسی[ها ماشین  کند که ما به همه قاضی اعالم می
خب چجوری؟ این ماشین کارشناسی است، ما . دهیم و زیر قیمت پرشیا می 

دیدیم که کارخانه .  تومان بدهیم9تومان،   8دهیم که اینها را  هم تشخیص می
به قضات قوه قضاییه ماشین پرشیا ای  ایران خودرو بدون هیچ ضابطه

هم به اقساط، خیلی نصف قیمت داده، بقیه به  هم که ماشین به  اش را  ها 
هم نپرداختند نامشان شد قسط ها باعث شد  بخشش همین بذل و . ها را 

همین نهادها و بنیادها صدای خیلی بنیاد "مثال . های دیگر در بیاید، از 
دید که بدش ! اش بدهید آقا  دستگاه به500  ] که گفتند[، "البالغه نهج
علی .  تا دیگر هم بدهید517آید، گفت  نمی بنیاد نهج البالغه کی هست؟ 

عسگراوالدی، رفیق دوست اکبر ناطق نوری، حسین دین  یا ... پرور، معزی، 
باشگاه پرسپولیس کیست؟ . پرسپولیس دهند به باشگاه  آیند می مثال می

همگرایی "بنیاد دیگری به نام .  بهشان بدهید دستگاه2000. آقای عابدینی
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، Y  و  X ، کیست این بنیاد؟ آقای فالحیان، آقای علم الهدی، آقای "اندیشه 
صنایع ] یا] ... [گرفتند آنها هم[  دستگاه  2000تعاونی وزارت کشور، 

وزارت دفاع، فالن قدر حوصله خواندن . موشک کروز، فالن قدر. هوافضای 
هستند که این ماشین30رم، یک لیست اش را ندا همه  ها را   تایی از اینها 

ها؟ ماشین کارشناسی؟ نه، به  ماشین کدام . زیر قیمت به آنها واگذار کردند
شروعش با ماشین کارشناسی وارد شد، بعد ماشین صفر . اسم کارشناسی

جالب است که آن . دادند به آقایان، به اسم کارشناسی آوردند می کیلومتر می 
دم قسط گرفتند   میلیون را هم پول نقد نمی9-8 باز جالب است . ها، از 

دادند و  شد، دو سه قسط را می بدانید که چون اینها هم کار سرشان می
مردم صدایشان درآمد، چطوری ] این طور بود که[   .دادند نمی اش را  بقیه

. بدهندمردم  های کارشناسی خواستند به  صدایشان درآمد؟ وقتی که ماشین
اند و رفته، چطوری به مردم  های دیگر را که به نام کارشناسی داده ماشین

حاال ماشین . توانند بگویند نمی] ؟[کارشناسی داریم بگویند ما هنوز ماشین 
حتما . فروشند می کارشناسی و ماشین خراب را به عنوان صفر به مردم 

اید، اما هنوز  خریدهبرای بعضی از شماها هم اتفاق افتاده که ماشین صفر 
بینید داخلش چیزی  کنید می نگاه می. برای ماشین افتاده اید اتفاقی  راه نیفتاده

رئیس دفتر آقای  اش آسیب دیده یا خط افتاده، ولی به آنها،  شکسته یا بدنه
ادبی، رئیس اداره فروش ایران خودرو، در بازرسی کل کشور اعتراف 

 شب به بنده گفته بود که این 8 عتادبی سا کرده بود که بله، آقای 
.  معاون سازمان بازرسی کل کشور X پرشیای صفر را ببر بده به آقای 

کن آن را بشکن، به عنوان ماشین  پاک بعد صدایم کرده که یک برف 
هم بگذار در  کن  پاک خواهد بدهد دیگر، یک برف کارشناسی می نو 

فساد اقتصادی تا کجا، . کنند ببینید با مردم چطوری بازی می  .ماشینش
هرجا که دلشان  کنند، تا  کنند، با مردم بازی می اینقدر جسارت پیدا می
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ای  حدود هزار و سیصد و خورده. مردم سر و صدایشان درآمد. خواهد می
 -آدمهایش آدمهایی بودند که پیگیر مطالباتشان بودند   که –ها  از این ماشین

بازرسی کل  سازمان . رسی کل کشورکنند که به باز روند شکایت می می
ایم، حاال چکارش کنیم،  هاست که ما گند زده این همانگوید اهه،  کشور می

توانیم ببندیمش و بگوییم به  بکنیم، نه می توانیم بازش  پرونده را نه می
وسید  نمی. ما ربطی ندارد شود، یکی دو تا نیستند که، حدود هزار 

. شوند که پرونده را ادامه بدهند مجبور می. ااند آنج تا آدم ریخته چهارصد 
نرسیده بود دیگر،  هایی که وسط کار بودند چیزی بهشان  آن کارشناس

روند جلو و  دهند و می آنها پرونده را ادامه می. دانستند که قصه چیست نمی
رسند  تا به جایی می. شود رسد که همه مسائل رو می می نهایتا به جایی 

من در مقابل شهید باکری ها و   .رود شود و می الی میکه پرونده ماستم
. توانم سکوت کنم مجبورم، نمی... ها و الدین ها و شهید زین شهید همت

گفتند راه شهدا را ادامه   به ما می... آنها رفقای من بودند] حضار تشویق [
ما چطوری . تنها شود دهید، امام را هوایش را داشته باشید، نگذارید امام 

بخواهم وقت شما را با این موارد  توانیم اینها را ببینیم و ساکت باشیم؟ یم
مثال معدن ذغال سنگ طبس، دوازده تا از معادن در . بگیرم، زیاد است

پرونده المکاسب مال پسر آقای . خراسان توسط آقای واعظ طبسی استان 
ند در طور که جناب آقای احمدی نژاد گفت اینها همان  ].است[واعظ طبسی 

اول نبوده، چون   سال 10خواهم بگویم در آن   سال گذشته، البته نمی16طول 
 16دهد که آن موقع هم اتفاقاتی افتاده، ولی عمده اتفاقات در  شواهد نشان می

هاشمی و خاتمی بوده، و آقای احمدی نژاد گفتند اینها در  سال دولت آقای 
اند در  و تنیده اند  ایجاد کردهشانزده سال یک شبکه مافیایی فامیلی  16این 

از هر زاویه ای   .هم، که پاره کردن این شبکه مفاسد خیلی سخت شده است
اما . بخواهیم به مفاسد اقتصادی بنگریم مصیبت بیشتری را خواهیم دید
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وقتی . با مفاسد اقتصادی با هیچ کس تعارف ندارد رئیس جمهور در برخورد 
بازرس ویژه به  ر ریس جمهور به عنوان هایی مبنی بر تخلف براد گزارش

کند که بعداً  رئیس جمهور می رسد، احمدی نژاد فوراً او را برکنار می
پایه و اساس بوده است، که این اقدام  ها بی گزارش شود این  مشخص می

احمدی نژاد می   .جمهور می تواند امتیاز بزرگی برای ملت ایران باشد رئیس
در حال حاضر . ی را از امکانات دولتی کوتاه کندخواهد دست مفاسد اقتصاد

مبارزه مفاسد اقتصادی برخاسته و هیچ کس دولت را  دولت به تنهایی به 
در پرونده قاچاق کاال از فرودگاه پیام، قاچاقچی بزرگ   .حمایت نمی کند

دارد، اما هنوز  هزار و صد پرونده قاچاق کاال  موفق به  فرودگاه پیام 
در . الحمایه آقای ناطق نوری است ویم، چرا که تحتش بازداشتش نمی

باید بگویم که آقای مدلل، داماد یکی  مورد سلطان شکر و مافیای شکر هم 
مدلل با همکاری شخصی به نام محمدرضا . از علمای بزرگ بوده است

کردند که پس از رو شدن فعالیتشان حاضر  اقدام به این کار می یوسفی 
  .این پرونده بپردازند رد تومان برای مختومه شدن  میلیا700شده بودند 

، اساسا تولید و قاچاق سیگار تولید توتون ایران را در مورد قاچاق سیگار
در پاسخ به سؤالی [  . بیکار کرده ها را  فلج کرده و کارگران این کارخانه

ام، اما  این پرونده را من بررسی نکرده] درباره سقوط هواپیمای شهید کاظمی
توان ماجرا را عمدی داشت و دست یکی از  شواهد پیداست، می طبق آنچه از 

یکی شهید . هواپیما داشتیم ما دو سقوط . سران وقت سپاه در آن دخیل بود
ای  در مورد دادمان ماجرا عمدی بود، پرونده. کاظمی و دیگری شهید دادمان

کریمی وزیر البته تصادف و کشته شدن   .گوید ای این را می صفحه هزار 
کریمی از جمله کسانی بود که در . دادگستری سابق یک حادثه طبیعی بود

کرد، به  روی می مبارزه با مفاسد جدی بود اما در بعضی موارد خیلی زیاده 
هرمز بدون دلیل معدن را متوقف کرد  طوری که در قضیه خاک سرخ جزیره 
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 اهللا خزعلی است که به خاطر اینکه اعالم کردند این معدن وابسته به آیت
درباره مفاسد اقتصادی آقای   .مشخص شد چنین چیزی در کار نیست 

هم، آن قدر مفاسد اقتصادی این خانواده  هاشمی رفسنجانی و خانواده اش 
اما یکی از مفاسد اقتصادی این . اصالً قابل گفتن نیست زیاد است که 

عوارض به دولت  ت از محل عدم پرداخ] بوده[خانواده که میلیاردها دالر 
یک سوم جزیره . پول را باال کشیدند، واردات خودروی دِوو بود] بوده و[

هم باید از دیگر مفاسد اقتصادی ] ؟[شمال  کیش، پارک جنگلی در  را 
در حال حاضر اسطبل اسب های دختر هاشمی   .خانواده هاشمی بیان کرد

ها می  اسب رای هایی است که ب  هزار تومان پول هندوانه100فقط روزی 
عمه خانم یعنی خواهر هاشمی . ریزند همراه  شرکت نفتی این خانواده به 

هم که دیگر قابل  پسر وسطی هاشمی به نام مهدی   .گفتن نیست در کانادا 
کرد، با استخدام زیباترین  که در سازمان مدیریت بهینه سوخت مدیریت می

د و بعداً که فیلم از اتاق او کر هایی که نمی دختران از آنها چه سوء استفاده 
  127 ...مشخص شد های او  کاری کشف شد عمق کثیف

ی ملی: بخش سوم   از فاجعه ی مالی تا فاجعه 
  

رژیم در که در اسناد بخش سوم و چهارم می توان به خوبی دریافت 
، سرکوب جوانان و دانشجویان، سانسور هنرمندان و والیت فقیه

و زیرپا نهادن روشنگران و فشار روزافزون به ک ارگران و زحمتکشان 
اندوخته های حقوق زنان، در حقیقت امر پوششی است برای چپاول 

هم در فضایی آکنده از تنش و تندرویزیرزمینی و  . درآمدهای ملی، آن 
 ایران، کنترل مهم وارداتی-هدف واقعی بورژوازی غیرتولیدی و انگلی

 های نفت و بازرگانی و ترین گلوگاه های اقتصادی به ویژه وزارت خانه
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نیز بانک مرکزی و تاراج منابع مالی کشور بدون نظارت های پارلمانی و 
،  و پس از آنآنانی که در درازای جنگ هشت ساله.  استیغیرپارلمان

میلیاردها دالر را برباد داده و حیف و میل کردند و هنوز در پی ایجاد 
هایی همانند جنگ هشت ساله ی ایران و عرا ق اند، ریاکارانه و تنش 

سرکوب همزمان با آن چپاول درآمدهای ملی و : هدفمند عمل می کنند
 . و دادخواهانهمردمیهای جنبش 

    
، دولت ایرانی به صورت غیر قضایی هزاران زندانی سیاسی را ١٩٨٨سال 

 دولت هیچگاه 128.که در زندان های ایرانی نگهداری می شدند به قتل رساند
 را به عهده نگرفته ویا اطالعاتی را مبنی براینکه این زندانیان انجام این قتل ها

اکثریت قریب به اتفاق افراد اعدام . چگونه کشته شده اند فراهم نکرده است
شده کسانی بودن که بعد از دادگاه های غیر عادالنه به خاطر فعالیت های 

فته اگر چه حکمی که گر. سیاسی شان حکم قطعی از دادگاه گرفته بودند
این اعدام های های غیرقضایی که به صورت آگاهانه . بودند اعدام نبود

  وتعمدی واز روی برنامه از پیش تعیین شده صورت گرفته، بر طبق قوانین
  . است"جنایت علیه بشریت"بین المللی 

 شورای امنیت سازمان ملل را ۵٩٨، ایران قطعنامه ١٩٨٨ جوالی 18در
 ٢۴در . ن این کشور وعراق را پذیرفتبرای آتش بس جنگ هشت ساله بی

جوالی، بزرگترین گروه مخالف مسلح ایرانی، سازمان مجاهدین خلق ایران ، 
 در عراق فعالیت می کرد، برای براندازی دولت اقدام به ١٩٨۶که از سال 

اگرچه این عملیات نظامی به راحتی توسط نیروهای . حمله به ایران کرد
زی برای مقامات ایرانی فراهم کردتا بسیاری از ایرانی دفع شد، اما دستاوی

  مخالفان سیاسی از جمله مجاهدین را که سالها پیش از ان دستگیر ومحکوم
  .شده بودند را به صورت فیزیکی حذف کنند
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به جهت فقدان هرگونه تایید و یا اعتراف به این کشتار زندانیان در سال 
 حوادث خاطرات آیت اهللا ، مهمترین ومعتبرترین منبع در خصوص این١٩٨٨

حسینعلی منتظری به شمار می رودکه در آن زمان به عنوان قائم مقام 
  رهبری بلندپایه ترین مقام بعد از رهبر مذهبی ایران، آیت اهللا خمینی به شمار

  . رفت می
بر طبق خاطرات آیت آهللا منتظری، دولت در هرزندان یک هیات سه نفری را 

وظیفه این هیات این ] ۶.[ زندانیان تصمیم گیری کنندتشکیل داد تا برای اعدام
بود که با زندانیان سیاسی مصاحبه کنند وکسانی را که از رفتار خود 

 شهرت یافت " هیات مرگ"این هیات که به . پشیمان نیستند را اعدام کنند
مصطفی . شامل یک داستان، یک قاضی ویک نماینده وزارت اطالعات بود

وزارت اطالعات در هیات مزبور در زندان بدنام اوین پورمحمدی نماینده 
براساس نامه اعتراض آمیزی که توسط آیت اهللا منتظری به آیت اهللا . بود

 نقش اساسی را همه جا ":  نوشته شده است١٩٨٨ اگوست سال 4خمینی در
  ".مسئول اطالعات دارد و دیگران عمال تحت تاثیر میباشند

ی را که منجر به قتل عام زندانیان شد برمی سپس آیت اهللا منتظری اتفاقات
  :شمرد

نامه ای از امام گرفتند که افرادی از منافقین که از سابق در زندانها هستند 
طبق تشخیص دادستان و قاضی و نماینده اطالعات هر منطقه، با رای اکثریت 
آنان اگر تشخیص دادند که آنها سر موضع هستند اعدام شوند، یعنی این سه 

 اگر دو نفر از آنها نظرشان این بود که فالن فرد سر موضع است ولو نفر
اینکه به یک سال یا دو سال یا پنج سال یا بیشتر محکوم شده باید اعدام 

   ز این روند که به سرعت انجام شدهآیت اهللا منتظری جزییات بیشتری ا.میشد
  :را شرح می دهد
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ردند و بر حسب گفته متصدیان باالخره مدتی مالقاتهای زندانیان را تعطیل ک
با استناد به این نامه حدود دو هزار و هشتصد یا سه هزار و هشتصد نفر 

 از زن و مرد را در کشور اعدام کردند، حتی - تردید از من است–زندانی 
افرادی که نماز میخواندند، روزه میگرفتند، طرف را می آوردند و به او 

شخصیتش بر می خورد نمیگفت، می گفتند میگفتند بگو غلط کردم، او هم به 
  !پس تو سر موضع هستی واو را اعدام میکردند

 آیت اهللا منتظری به ایت اهللا خمینی وی به ارائه ١٩٨٨در نامه چهارم اگوست 
نمونه ای از روند بازجویی زندانیان و تعیین سرنوشت آنان می پردازد ومی 

  :نویسد
 کشور که مرد قابل اعتمادی سه روز قبل قاضی شرع یکی ازاستانهای

میباشد با ناراحتی از نحوه اجرای فرمان حضرتعالی به قم آمده بود و 
 ازیکی از زندانیان - تردید از من است–مسئول اطالعات یا دادستان : میگفت

تو حاضری سازمان : برای تشخیص اینکه سر موضع است یا نه پرسید
ضری مصاحبه کنی؟ گفت آری، منافقین را محکوم کنی؟ گفت آری، پرسید حا

پرسید حاضری برای جنگ عراق به جبهه بروی؟ گفت آری، پرسید حاضری 
وانگهی ! روی مین بروی؟ گفت مگر همه مردم حاضرند روی مین بروند

ازمن تازه مسلمان شده نباید تا این حد انتظار داشت، گفت معلوم میشود 
 داد و این قاضی شرع توهنوز سر موضعی و با او معامله سر موضع انجام

میگفت من هر چه اصرار کردم پس مالک اتفاق آرا باشد نه اکثریت، پذیرفته 
  .نشد

آیت اهللا منتظری مصطفی پورمحمدی را به عنوان نماینده وزارت اطالعات 
درهیات زندان اوین معرفی می کند ومعتقد است او نقش مهمی در قتل عام 

  ر خود با پورمحمدی ودیگر اعضای هیاتاو دیدا. زندانیان تهران ایفا کرد 
  :زندان اوین را چنین شرح می دهد
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این نامه دوم من راجع به این موضوع بود؛ بعد من دیدم آنها دارند کارشان 
را ادامه میدهند، اول محرم شد من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای 

 پور محمدی اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای
که نماینده اطالعات بود را خواستم و گفتم االن محرم است حداقل در محرم 

ما تا االن هفتصد و پنجاه نفر را ": از اعدامها دست نگه دارید، آقای نیری گفت
در تهران اعدام کرده ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع ازبقیه جدا 

  ...! هر چه شما بفرماییدوکرده ایم کلک اینها را هم بکنیم بعد
  آیت اهللا منتظری در یادداشتی خطاب به پورمحمدی ودیگراعضای هیات اوین 

  : مینویسد١٩٨٨ اگوست ١۵به تاریخ 
این گونه قتل عام بدون محاکمه، آن هم نسبت به زندانی واسیر قطعا در دراز 

 مبارزه مدت به نفع آنهاست و دنیا ما را محکوم می کند و آنان را بیشتر به
 درگزارشی ١٩٩٠سازمان عفو بین اللمل در سال  .مسلحانه تشویق میکند

  :، می نویسد١٩٨٨درخصوص کشتار جمعی زندان در سال 
اعدام زندانیان سیاسی که در اقصی نقاط ایران انجام شده است اغلب در 

این اعدام ها اغلب شامل . نقاطی بوده که بسیار از محل حمله دور بوده است
نیان سیاسی از جمله تعداد نامعلومی زندانیان عقیدتی که پیش از ان زندا

آنها نمی توانستند هیچ نقشی . سالها در زندان به سر می برده اند بوده است
آنها در موقعیتی نبوده اند که بتوانند نقش . در حمله یاد شده داشته باشند

بسیاری از آنان . جاسوس را ایفاکنند ودرعملیات تروریسیتی نقش ایفا کنند
پیش از آن محاکمه وبه مدت های مختلفی به حبس درسالهای آغازین دهه 
هشتاد محکوم شده بودند، بسیاری از آنها فعالیت های غیرخشونت امیز از 
جمله پخش روزنامه ویا اعالمیه داشته اند، در تظاهرات شرکت کرده ویا 

بسیاری از اعدامیان . برای خانواده های زندانیان پول جمع آوری می کردند
در زمان دستگیری دانشجو یا دانش آموز و در سنین نوجوانی یا جوانی 
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اکثریت قربانیان اعدام هواداران سازمان مجاهدین ایران بوده اند . بوده اند
ولی صدها عضو و هوادار گروه های سیاسی دیگر از جمله سازمان فداییان 

  ، حزب دموکرات کردستان ایران، ، حزب توده )جناحهای مختلف(خلق ایران 
  .راه کارگر و دیگران نیز بوده اند

آیت اهللا منتظری با استناد به مقاماتی که درانجام این اعدام ها مسئولیت 
 نفراعالم می کند، ولی ٣٨٠٠ یا ٢٨٠٠داشته اند تعداد اعدام شدگان را 

اسی را که  زندانی سی۴۴٨١ فعاالن ایرانی، نام ".تردید از من است"میگوید 
ازآنجایی که ] 14.[به گفته آنان در آن زمان اعدام شده اند را منتشرکرده اند

دولت ایران از اعالم لیست کامل افراد اعدام شده و یا حتی تصدیق وقبول 
اعدام ها سرباز می زند، ابعاد وگستردگی این قتل عام هنوز نامعلوم 

ه به صورت مکرربه دولت خانواده های زندانیان اعدام شد .وناشناخته است
نامه نوشته اند واز دولت خواسته اند تعداد زندانیان اعدام شده ومحل دفن 

، آنها همچنین در نامه ای به ٢٠٠٣در ژانویه . آنها را خوستار شده اند
کمیسیونرعالی حقوق بشر سازمان ملل ، مری رابینسون و رییس گروه 

یی ژوانه نامه ای نوشتند کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل، لو
وکمک آنها را برای مشخص کردن حقایق اعدام زندانیان سیاسی خواستار 

برطبق اظهارات خانواده های برخی از این زندانیان اعدام شده، ] ١۵.[شدند
جسد بسیاری از آنها به صورت بی نشان در گورهای دسته جمعی وفردی 

این خانواده ها اغلب . ستدر منطقه خاوران تهران به خاک سپرده شده ا
  .برای یادبود بستگان اعدام شده خود در خاوران گرد هم می آیند

خانواده برخی از زندانیان اعدام شده به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند 
 دولت جدید شروع به تغییر شکل این منطقه در ٢٠٠۵که در سپتامبر 

ها درآنجا گذاشته شده خاوران کرده وسنگ قبرهایی را که توسط خانواده 
انها گفتند که دولت در حال تغییر شکل و نابود . بود را ویران کرده است
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کردن محل یاد شده برای از بین بردن هر نوع مدرکی از محل خاک سپاری 
 129.افراد یاد شده است

  
  بخش چهارم

 
و زدوبندهای تندروان و  مطبوعات : زمامداریدرونی اصالح طلبان 

هایی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی   به افشای قتلطلب تنها اصالح
طلب خصوصاً از  مطبوعات اصالح. رفسنجانی روی داده بود پرداختند

واقعه اعدام زندانیان سیاسی در تابستان   به شدت ١٣۶٧نزدیک شدن به 
ای  علت عدم انتشار روزنامه اصالح طلب آریا مصاحبه. کردند پرهیز می

ای را در  های زنجیره عالم شد که وی در آن ریشه قتلاهللا سحابی ا با عزت
اهللا منتظری تنها مقام حکومتی  آیت.  دانسته بود۶٧های تابستان  اعدام

ها اعتراض کرد و سایر روحانیون از جمله محمد خاتمی  بود که به اعدام
  130.در آنزمان سکوت کرده بودند

ی و اجتماعی منتقد های سیاس  برخی از شخصیت ای به قتل های زنجیره قتل
شود که  حاکمیت در دهه هفتاد خورشیدی در درون و برون از ایران گفته می

بگفته برخی منابع با صدور فتوی روحانیون بلندپایه از جمله دری نجف 
آبادی وزیر وقت اطالعات محسنی اژه ای وزیر کنونی اطالعات ،توسط 

ون سیاسی این پرسنل وزارت اطالعات و به دستور سعید امامی، معا
وزیر اطالعات دوران (وزارتخانه در زمان تصدی علی فالحیان 

اولین وزیر (و دری نجف آبادی ) جمهوری هاشمی رفسنجانی ریاست
معاون وقت ) کاظمی(، مصطفی موسوی ) اطالعات در دولت محمد خاتمی

گرچه روی هم، قتلها در . و مهرداد عالیخانی صورت گرفت. وزارت اطالعات
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ندین سال رخ داد و تعداد قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، طول چ
شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی میرسد، زمانی به عنوان یک بحران 

) رهبر حزب ملت ایران( داریوش فروهر ١٣٧٧جدی مطرح شدند که در سال 
 در منزل خودشان در ١٣٧٧ آذر سال ١و همسرش پروانه اسکندری عصر 

 و ١٢و در روزهای .  فخرآباد تهران با ضربات چاقو به قتل رسیدندمحله
 آذر، جسدهای دو نویسنده دیگر محمد مختاری و محمدجعفر پوینده پس ١٨

های اطراف شهر و جسد معصومه مصدق  خبری در جاده از چند روز بی
اش پیدا  در منزل شخصی) نوه دکتر مصدق که تازه به کشور بازگشته بود(

، در راستای حذف هر گونه نیروی ١٣٧٧ار آنان در آذرماه کشت .شد
سیاسی غیر وایسته به حاکمیت که بتواند در راستای جنبش همگانی حرکت 
، انجام  کرده و تبدیل به یک جایگزین مورد قبول ملت ایران گردد 

 خون آنان جنبش همگانی و بویژه جوانان ایران زمین، علیه بساط یکه  .گرفت
حضور بیش از دهها هزار تن .ا هر چه خروشانتر نموده است تازی حاکم ر

، بزرگترین تشییع  از مردم تهران در تشییع پیکرهای پاک داریوش و پروانه 
پیکر رهبران اپوزیسیون در تاریخ ایران را رقم زد و شکافی بزرگ در جو 

موج خروشان جوانان ایرانزمین هرچه . ترس و خفقان حاکم پدید آورد 
سرکوبگران این .  را آفرید٧٨تر شد و جنبش دانشجویی تیرماه گسترده 

جنبش غافل از آن بودند که این خونهای دامنگیر مانند خون سیاوش همیشه 
در پی سرکوب جنبش دانشجویی اگرچه . در حال جوشش و خروش است 

که یورش به آزادیها و امنیت مردم گسترش بیشتری یافت و پرونده 
 بازداشتهای پیاپی را سبب گشت ، اما خودآگاهی سازیهای ضد مردمی و

ملت به نیروی خویش و خواست مردمساالری در ایران نیز ژرفا و اوج 
 سال فضای سیاسی ٣ای برای  های زنجیره قتل .بیشتری به خود گرفت

های آن  های مهمی از ناگفته کشور را کامال تحت تأثیر خود قرار داد و بخش
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ها پس از توقیف  برگزاری دادگاه قتل.  ..گردیدها منتشر  توسط روزنامه
 انجام شد و در شرایطی که دو ١٣٧٩گسترده مطبوعات در بهار 

سابقه فعالیت  .ها هر دو در زندان بودند، انجام شد نگار پیگیر قتل روزنامه
طلبان در دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی در دهه  برخی از اصالح

ها هیچگاه به سالهای دهه  ها و پیگیری یشصت سبب شد که دامنه افشاگر
های  که اوج درگیری سیاسی و بعضاً نظامی حاکمیت و گروه(شصت 

اپوزیسیون بود و طی آن صدها نفر از اپوزیسیون زندانی، شکنجه و 
اعدام شده و دهها نفر از مقامات جمهوری اسالمی نیز توسط برخی از 

مطبوعات . یده نشودکش) های اپوزیسیون ترور و کشته شدند گروه
هایی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی  طلب تنها به افشای قتل اصالح

طلب خصوصاً از  مطبوعات اصالح. رفسنجانی روی داده بود پرداختند
واقعه اعدام زندانیان سیاسی در تابستان   به شدت ١٣۶٧نزدیک شدن به 

ای  یا مصاحبه اصالح طلب آرهعلت عدم انتشار روزنام. کردند پرهیز می
ای را در  های زنجیره اهللا سحابی اعالم شد که وی در آن ریشه قتل با عزت
اهللا منتظری تنها مقام حکومتی  آیت.  دانسته بود۶٧های تابستان  اعدام

ها اعتراض کرد و سایر روحانیون از جمله محمد خاتمی  بود که به اعدام
روز دوشنبه، دوم آذر  :یدادهاوبازخوانی ر .در آنزمان سکوت کرده بودند

، روزنامه های صبح تهران خبر از قتل داریوش فروهر و پروانه ١٣٧٧
دو روز قبل از انتشار این خبر و در . اسکندری همسر وی در منزلشان دادند

 داریوش فروهر، وزیر کار دولت موقت در کنار ١٣٧٧روز سی ام آبان ماه 
یابان هدایت، با ضربات شان واقع در خ همسرش پروانه، در منزل شخصی

فروهر و همسرش بنیانگذار حزب ملت ایران و . متعدد کارد کشته شده بودند
همان روز که این خبر هولناک منتشر شد .  بودند از منتقدان جمهوری اسالمی

با “: اداره کل امنیتی وزارت کشور اطالعیه ای صادر کردکه در آن آمده بود
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رش در منزل مسکونی خود در خیابان کمال تأسف، داریوش فروهر و همس
هدایت تهران به وسیله افراد ناشناسی بر اثر اصابت ضربات کارد به قتل 

بعدازظهر دیروز به محض اطالع از حادثه در محل  مأموران انتظامی. رسیدند
قتل حضور یافتند و تحقیقات خود را به منظور شناسایی عامل یا عامالن قتل 

دهد چندین ساعت از زمان وقوع قتل  ولیه نشان میتحقیقات ا. شروع کردند
بررسی های وسیعی برای شناسایی قاتل یا قاتالن شروع شده .گذشته بود

روزنامه [” .که نتایج آن متعاقباً به اطالع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید
هنوز روشن نبود که این قتل ها ادامه خواهد داشت  ]١٣٧٧ دوم آذر -ایران 

پنجم آذر ماه، خبر رسید که پیکر بیجان . شود زرگ را سبب میو بحرانی ب
دکترمجید شریف، از نویسندگان ماهنامه ایران فردا و عضو دفتر تدوین 

 پنجم آذر -روزنامه زن . [مجموعه آثار دکتر علی شریعتی نیز پیدا شده است
شریف که از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق محسوب ] ١٣٧٧

 مذهبی -ند سال قبل به ایران بازگشته و با نیروهای ملی شد، از چ می
پیش از آن نیز پیروز دوانی از چهره های چپ منتقد از . کرد همکاری می

با انتشار .  ناپدید گردید و پس از آن نیز هرگز پیدا نشد١٣٧٧سوم شهریور 
اخبار مربوط به قتل فروهرها و مجید شریف نام پیروز دوانی نیز در کنار 

درباره سرنوشت او هیچگونه  البته مراکز رسمی. ن ماجرا قرار گرفته بودای
اظهار نظری نکردند، اما اکبر گنجی طی مقاله ای خبر داد که پیروز دوانی در 

 بیست -امروز روزنامه صبح . [اواخر شهریور همان سال به قتل رسیده است
 معاونان، در دیدار با وزیر، آن روزها خاتمی  ]١٣٧٨و هشتم شهریور 

کس  به هیچ” : مدیران و رئیسان ادارات وزارت اطالعات در سخنانی گفت
” .دهیم شکنی و رفتارهای دون شأن ملت متمدن ایران را نمی اجازه قانون

سیاست های ما روشن است و حساب و کتاب دارد و “: تصریح کرد خاتمی
هر کدام کشور هم دارای رهبر است و رئیس جمهوری و نهادهای کشور هم 
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از امتیازات این دولت هم این . دهند در جای خود مسئولیتهایشان را انجام می
داند و چیزی ندارد که از آنان پوشیده  است که مردم را کامالً محرم خود می

زدایی در  نگه دارد و بحمداهللا با حفظ اصول و موازین و تکیه بر سیاست تنش
گفته میشود که در این دیدار ” .جهان و منطقه توفیقهای بزرگی داشته ایم

سعید امامی یکی از معاونان وزارت اطالعات نیز که بعدها متهم ماجرا شد 
شتم آذر ماه، در  ]١٣٧٧ هفتم آذر -روزنامه ایران . [حضور داشته است

حالی که خبر رسید پزشکی قانونی علت مرگ دکتر مجید شریف را ایست 
ه های صبح خبر از چند دستگیری در قلبی اعالم کرده است، یکی از روزنام

گفته می “: این روزنامه نوشته بود. ارتباط با قتل فروهرها نیز منتشر کرد
شود چند نفری که در ارتباط با قتل داریوش فروهر و همسرش دستگیر شده 
” .اند از نزدیکان و افرادی بوده اند که به خانه وی رفت و آمد داشته اند

های وابسته به  خبرسازی روزنامه] ١٣٧٧ آذر  هشتم-روزنامه رسالت [
روز بعد که مراسم بزرگداشتی در  .کاران کامال هماهنگ با کیهان بود محافظه

مسجد فخرالدوله برای داریوش و پروانه فروهر برگزار شده بود، حسن 
. یوسفی اشکوری طی سخنانی خواستار آزادی این دستگیر شدگان نیز شد

کار مبنی بر  های تریبونهای محافظه د که تحلیلدرآن زمان کمتر کسی بو
گروهی بودن قتل فروهرها یا دست داشتن عوامل خارجی در آن را  درون
مراسم یادبود فروهرها که با حضور هزاران نفر تشکیل شد به  .بپذیرد

کنندگانِ مراسم البته  اعتراض های شرکت. مراسم اعتراض تبدیل گردید
چنانچه هفته نامه شلمچه در گزارشی با عنوان . دخوشایندِ بنیادگرایان نبو

و در پایانِ گزارشی تمسخرآمیز ” بزن و بلوک در تشییع جنازه فروهرها“
شهید لفظی بود که در این مراسم بارها تکرار شد و آنها با سر دادن “: نوشت

 -نامه شلمچه  هفته[” .شعارهایی سعی داشتند قضیه را به نظام ارتباط دهند
، اطالعیه سازمان مجاهدین انقالب اسالمی  ]١٣٧٧ر هشتم آذ در همان روزها
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در این اطالعیه آنچه اهمیت داشت، . در محکومیت قتل فروهرها منتشر شد
. فراز پایانی آن مبنی بر اصالحات ساختاری در وزارت اطالعات بود

فراموش نکنیم که اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقالب که خود از 
در حالی  .وزارت اطالعات بودند اخبار دقیقتری از ماجرا داشتندبیانگذاران 

که فضای سیاسی کشور از رویداد پیش آمده ملتهب بود ناگهان خبر رسید 
که محمد مختاری، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران نیز ناپدید شده 

 آذرماه از منزل خارج شده و بازنگشته ١٢مختاری از روز پنج شنبه، . است
نوزدهم آذرماه در حالی که چند روز از ناپدید شدن مختاری می . دبو

جمهور را منتشر  گذشت، روزنامه ها نامه همسر مختاری خطاب به رئیس
کردند که در آن ضمن ابراز نگرانی از ناپدید شدن همسرش، خواستار کمک 

لیکن دو روز بعد خبر رسید که پیکر بی جان محمد مختاری نیز . شده بود
نکته عجیب آن بود که به گفته خانواده مختاری، جسد او . شده استکشف 

شود لیکن از پزشکی  حتی پیش از آنکه به خاتمی نامه ای بنویسند، کشف می
سیاوش مختاری فرزند بزرگ . قانونی به آنها پاسخی داده نمی شده است

در پی آغاز تجسس، بارها به پزشکی “: محمد مختاری در اینباره گفته بود
قانونی رفتم، اما هر بار با جواب منفی روبرو شدم، تا اینکه روز چهارشنبه 

جمهوری مراجعه کردم و جوابی نشنیدم، به همراه  در حالی که به ریاست
در آنجا با . یکی از دوستان باردیگر به پزشکی قانونی مراجعه کردم

 پزشکی جسد او در: پافشاری ما یکی از افراد مسئول در پزشکی قانونی گفت
پسر مختاری تأکید ” .قانونی است و من با اصرار موفق به دیدن جسد شدم

تا چهارشنبه ] ١٣/٩[به گفته همان فرد، جسد پدرم از روز جمعه “: داشت
که ما بارها به آنجا مراجعه کردیم در پزشکی قانونی بوده، ولی ] ١٨/٩[

روز  ]١٣٧٧ بیست و یکم آذر-روزنامه اخبار [” .کسی به ما نگفته است
شنبه، در حالی که خبر مرگ مختاری منتشر شده بود، خبر ناپدید شدن 
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محمدجعفر پوینده، مترجم و دیگر عضو کانون نویسندگان ایران نیز اعالم 
ای به رئیس جمهور نوشت و خواستار کمک به  همسر پوینده نیز نامه. شد

عالمیه حقوق محمدجعفر پوینده که به دلیل ترجمه متن ا. خانواده خود شد
 کتاب در زمینه مسائل ادبیات و جهان شناخته شده بود، ١۴بشر و بیش از 

 آذر ماه ناپدید شد و چهار روز بعد پیکرش در بیابانهای شهریار ١٩از روز 
کشتار . و در حالی که آثار خفگی با طناب بر گردنش دیده می شد، کشف شد

حادثه . ر کشور را برانگیختمخالفان و نویسندگان ایرانی موجی از نگرانی د
دهنده بود که وحشتی بزرگ بر جامعه فرهنگی کشور مستولی  آنچنان تکان

، بیانات رهبر ایران در جمع روحانیون ١٣٧٧ آذر ماه ٢۴روز سه شنبه،  .شد
و مبلغان اسالمی منتشر شد که در آن تأکید کرده بود استکبار با واسطه یا 

وی وزارت کشور، . های اخیر دست می زندبی واسطه به جنایاتی نظیر قتل 
وزارت اطالعات و دستگاه قضائی را به پیگیری این مسأله فراخواند و تأکید 

. قتل شهروندان، هرکسی که باشد، جنایتی است بر خالف امنیت ملی“: کرد
همچنانکه قبالً نیز به دستگاههای دولتی از جمله وزارت کشور، وزارت 

 گفته شده است، این دستگاهها باید به طور جدی، اطالعات و دستگاه قضائی
قتلهای یک ماه اخیر را پیگیری کنند و تردیدی نیست که در این پیگیری، 
” .دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دشمن در این حوادث آشکار خواهد شد

پس از آن محافل وابسته به ] ١٣٧٧ بیست و چهارم آذر -روزنامه کیهان [
انحراف در پرونده حتی . ظر رهبر ایران را اثبات کنندحاکمیت کوشیدند تا ن

پس از کشف دست داشتن وزارت اطالعات در این قتلها نیز ادامه یافت و 
کسانی که مسئول رسیدگی به پرونده بودند تالش کردند که وابستگی 
اعضای دستگیر شده وزارت اطالعات به خارج را اثبات کنند و در این راه از 

همان روز اطالعیه دفتر رئیس جمهوری نیز  .زار نکردندهیچ کاری فروگ
میهن عزیز، ملت سرافراز و دولت خدمتگزار “: منتشر شد که در آن آمده بود
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این روزها شاهد جنایات دهشت انگیزی می باشند که نه تنها جان شهروندان، 
بلکه حیثیت و اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران را هدف گرفته است جریان 

لهای نفرت انگیز اخیر که نگرانی عمیق هموطنان عزیز را به دنبال داشته قت
اسالمی ایران و مهمترین اشتغال  است، دغدغه اصلی ریاست محترم جمهوری

کن کردن این  ایشان در روزهای گذشته بوده است و برای شناسایی و ریشه
ز جمله به جنایاتِ سازمان یافته، اقداماتِ متعددی صورت پذیرفته است که ا

امنیتی از سوی ایشان می توان اشاره کرد که با -تشکیل هیأت ویژه قضائی
تأیید و تأکید جدی مقام معظم رهبری بر پیگیری امر، این هیأت با جدیت در 
حال فعالیت می باشد و امید است با همکاری و هماهنگی کلیه نیروهای 

ات را به اطالع ملت شریف امنیتی و انتظامی، این هیأت بزودی نتیجه این اقدام
به این ترتیب ] وچهارم آذر  بیست-روزنامه همشهری [” .ایران برساند

. مشخص شد که هیأتی بلندپایه برای پیگیری این ماجرا تشکیل شده است
چندروز بعد نیز اعالم شد که اعضای این هیأت؛ علی یونسی، رئیس وقت 

ر اطالعات و علی سازمان قضائی نیروهای مسلح، سرمدی، معاون وزی
روزنامه صبح . [ربیعی، مسئول اجرایی دبیرخانه شورای امنیت ملی هستند

پس از آن اخباری از دستگیری برخی ] ١٣٧٧ بیست و ششم دی -امروز 
. افراد مظنون توسط قوه قضائیه منتشر شد که چندان جدی تلقی نگردید

 نیز اولین چند روز بعد ]١٣٧٧ بیست و پنجم آذر -روزنامه اطالعات [
یک عضو کمیته ویژه بررسی .گزارش رسمی کمیته پیگیری قتلها منتشر شد

فعالیت این کمیته تا شناسایی و دستگیری فرد “: قتلهای مشکوک تأکید داشت
این ” .یا افرادی که در جریان قتلهای اخیر دست داشته اند، ادامه خواهد داشت

اقدامات این “: سالمی افزودمقام مسئول در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری ا
کمیته که به دستور رئیس جمهوری تشکیل شده است در صورت دستیابی 

های ارتباط جمعی به اطالع عموم مردم  به نتایج قابل توجه از طریق رسانه
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وی نسبت به تالشهایی که بعضاً در قالب اطالعیه های ” .خواهد رسید
لم آن صورت می گیرد مجعول برای انحراف افکار عمومی از بستر سا

این تحرکات مشکوک از مجرای انتساب قتلها به “: هشدار داد و گفت
گروههای ناشناخته و تحریک و تهییج افکار عمومی و اخالل در مسیر 

] ١٣٧٧ام آذر   سی-روزنامه همشهری [” .راهیابی به حقیقت فعال شده اند
فدائیان اسالم “ی اشاره این عضو کمیته تحقیق به اطالعیه مبهمی با امضا

بود که مسئولیت قتل روشنفکران و منتقدان ” ناب محمدی مصطفی نواب
همان تم: )واقعیت ها اما چه می گویند(  ...سیاسی را بر عهده گرفت بودند

ی خود را از ارتکاب به جنایات ، دستور مقام  بدون استثناء انگیزه
ها ،  تر قتل یی و پائینموقعیت سطوح اجرا . اند سازمانی باالتر اعالم کرده

ی عملکرد سازمانی  اظهارات و اقاریر و روابط متهمان با یکدیگر و نحوه
ها نیز همگی تا سطح مهرداد عالیخانی با این واقعیت هماهنگ و مؤید آن  آن

ی خط آمریت وقتی به مهرداد عالیخانی و مصطفی کاظمی  اما ادامه  .است
ین دو در اوراق و تحقیقات موجود ا. آمیزد  رسد ، با ابهام در می می

خود  تنظیم گردیده است ، ٧٩ای که به دادگاه ارسال شده و در سال  پرونده
اما او صدور چنین   .اند آبادی اعالم کرده را مجری دستور آقای دری نجف

ی خاصی که در مورد تحقیقات معمول  نکته. دستوراتی را انکار کرده است 
ئز اهمیت و تذکار است ، این است که از ایشان از آقای دری نجف آبادی حا

دادستان وقت ١١/٧٧/? تحقیقاتی انجام شده که در گزارش ٧٧در سال 
نظامی تهران ـ آقای نیازی ـ به ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح 

در ادامه ی تحقیقات با هماهنگی قبلی به منزل وزیر اطالعات “: مندرج است 
یشان صورت گرفت و مجددا دروقت دیگری به منزل مراجعه و تحقیقاتی از ا

ایشان مراجعه و تحقیقات قبلی تکمیل گردید که مجموع تحقیقات انجام شده 
 ”.باشد  روی نوار کاست ضبط و سپس پیاده شده و در پرونده ضبط می
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بعدا در پائیز  . این تحقیقات نیز از مجموعه اسناد پرونده حذف شده است
ز نامبرده به صورت تک نگاری در حجم کمتر از تحقیق مختصری ا?١٣٧

شود که منتظم به پرونده است و عموما به انکار نام برده  سه برگ انجام می
ی آمریت در خصوص صدور دستور قتل یا ارتکاب جرایم دیگر  از رابطه
زده است و بازپرس مامور تحقیق از آقای دری مطلقا به جزئیات  دور می

ظهارات متهمان در پرونده وجود داشته و حاوی فراوانی که بر اساس ا
، اعتنایی نکرده و حتا کمترین تحقیق و  شواهد و قرائن فراوانی بوده است 

ی آقای دری نجف آبادی و این دو  ی کشف حقیقت یعنی الاقل مواجهه طریقه
همین نفر را به عمل نیاورده و اصال وارد جزئیات نشده است و  بر اساس 

قرار منع تعقیب صادر کرده و این قرار منع پیگرد با بروز ها هم  نگاری تک
اختالف بین بازپرس و دادستان به دادگاه حل اختالف رفته و قطعی شده 

اما برابر مقررات قانون آئین دادرسی کیفری ، در این موارد دادسرا   .است
مکلف بوده است قرار منع پیگرد را به شاکیان پرونده ابالغ کند و در صورت 
اعتراض آنان به مفاد قرار به اعتراضات واصله نیز رسیدگی کند ؛ ولی این 

عجب آن که دادگاه نیز به این متهم نپرداخته و در کارها صورت نگرفته و 
اعتنا مانده  مورد ابالغ نشدن قرار منع پیگرد به افراد ذینفع همچنان بی

آقای دری نجف بنابراین و طبق موازین قانونی هنوز موضوع ارتباط  . است
آبادی با مطالب اعالم شده از سوی متهمان و در خصوص آمریت نام برده 

با  .برای صدور دستور قتل به حال خود باقی است و منتفی نگردیده است 
شود ، مصطفی کاظمی   مربوط می٧٩این حال در مقابل این ادعا که به سال 

، ب١١/۶/٧٨در تاریخ  ه شرحی که قبال  ذیل قرار بازداشت تمدیدی خود 
آمده آمریت را به سعیدامامی مربوط دانسته ؛ لکن توضیحاتی که در این 

ضمنا در سناریوی بعدی او و . باره داده است ، در پرونده موجود نیست 
اند ، نقش سعید امامی  عالیخانی که آمریت را به دری نجف آبادی نسبت داده

 جایگاه داد در فرهنگ ایرانی و جنبش های اجتماعی
 

  
  

168

 پرونده مطلقا توضیح برای این دوگانگی و مغایرت در .حذف شده است 
روشنگری موجود نیست که خط آمریت از سعید امامی به چه کسانی 

 و چگونه این آمریت گاهی به سعید امامی پیوند خورده است و رسد ؟ می
آبادی و سرانجام این هر دو نفر از ماجرا بیرون کشیده  زمانی به دری نجف

اعترافات خود اریر و تواند به این سوال پاسخ دهد اق اند ؟ آنچه می شده
 و بدین ترتیب سعید امامی است که به کلی از پرونده حذف شده است

حذف اظهارات سعید . ها مسکوت و مبهم مانده است  موضوع آمریت قتل
سعید  . امامی از پرونده ازدیدگاه حقوقی هم کوچکترین توجیهی ندارد

ار موقوفی تعقیب امامی به هر شکل درگذشته و به همین دلیل در مورد او قر
این بدان معناست که در مورد او دیگر صدور حکم و  .صادر شده است 

اما حذف اعترافات او که حاوی اطالعات مربوط به . مجازات معنی ندارد 
و شکل گیری قضایا بوده  پرونده و روابط سعید امامی با سایرمتهمان 

جیه قانونی است ، و حتا حذف یک برگ یا یک کلمه ازآن هیچ مجوز و تو
حذف کامل اظهارات و اقاریر متهم ردیف اول پرونده و کسی که  .ندارد 

ها  قتل” طراح اصلی“مرجع رسمی مسئول رسیدگی پرونده بارها او را 
اعالم کرده است ؛ چه معنایی جز پنهان کردن اطالعات مربوط به آمریت 

 توجه به ای بدون دارد ؟ به این ترتیب موضوع آمریت لوث شده و پرونده
ی چهار فقره قتل از پنج فقره قتل سیاسی  انگیزه و آمرین ، فقط در زمینه

 در قالب چهار قتل خیابانی تهیه و به دادگاه ارسال شده است و ٧٧آذر 
های فراتر از این بوده از پرونده حذف شده  هر آنچه حاکی از جنبه

همه در حالی است که حتا ازمندرجات پرونده این.است   سر و دم ی ها 
  131...توان به این خط مشی پی برد  ی فعلی نیزمی بریده
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آیا درباره ی قتل های زنجیره ای نیز نباید به اعتراف : ی در پایانپرسش
گفته ی جمهوری اسالمی که درباره ی سامانه   نگاهی انداختهای پالیزدار

چرا ما نمی توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم چون سران "بود، 
  ".زرگ مملکت در این رابطه دخیل هستندب

نویسندگان و روشنگرانی که پیرامون در پیوند با آن دسته از هنرمندان و 
، سروده ای از ناظم حکمت به نام می کنند جنایت ها سکوت  گونهاین

   :دنآزاد شودربند   هایمی آوریم تا شاید وجدان "آزادی"

رود نگاه تان خطا می   

ست، درست اندیشیدن هم هنر استدرست دیدن هم هنر ا   

شود دستان هنر آفرین تان گاه بالی جان تان می   

 چشید،  ای از آن را خود نمی دهید اما لقمه خمیری فراوان ورز می
کنید آزادید کنید و فکر می برای دیگران بردگی و بیگاری می   

نامید سازید و این را آزادی می تر می غنی را غنی   

لحظه به دنیا    آمدن تاناز 

کند دارند که دروغ آرد می در گرداگردتان آسیابی بر پای می   

هایی که تا پایان عمر با شماست دروغ   

اند کنید که وجدان آزاد دارید حال آن که وجدان شما را خریده فکر می   
 اید پیوسته در حال تایید و تکریم

گویی از کمر به دو نیم شده   اید با سرهای فرو افتاده که 
  گردید و بازوان افتاده، وِل می

 ...... با آزادی بیکار بودن و آزادی گزینش شغل

 اما این آزادی، 

132آن روی سکه آزادی است  
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