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ﺑﻬﺮوز آرﻣﺎن ﻧﮕﺎرش را از دﻫﻪ ی ﺷﺼﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪی آﻏﺎز ﮐﺮد .وی از ﻫﻤﮑﺎران
ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ " ﻧﯿﻤﺎ" در آﻟﻤﺎن ﺑﻮد و ﺳﺮدﺑﯿﺮی ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را
ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ .از اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ده ﮐﺘﺎب در
ﺑﺮون ﻣﺮز اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و در اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب از او ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه و ﮐﺘﺎب
دوم وی ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ آﻣﺎده ی اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﻮز ﭘﺮواﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ ،از
ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺨﺶ اﯾﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﻣﺒﻮرگ و ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻟﻤﺎن
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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"ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺳﺘﺎ ﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻓﺮارﺳﻨﺪ ،ﮐ ﻪ ﻧﯿﮏ ﻓﺮارﺳﻨﺪ ،ﮐﻪ دﻟﯿﺮاﻧﻪ ﻓﺮارﺳﻨﺪ،
ﮐﻪ از ﭘﯽ دادﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺮارﺳﻨﺪ  ...ﮐﻪ دادﺧﻮاﻫﺎن را
ﭘ ﯿﺮوزی ﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان را رﺳﺘﮕﺎری دﻫﻨﺪ ".
از ﯾﺸﺖ ﻫﺎ در اوﺳﺘﺎ

"داﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ داﻧﺎ ﯾﯽ را ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﯾﺪ و
ﺑﯿﺎﮔﺎﻫﺎﻧﺪ  .ﻣ ﺒﺎدا ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﺎدان ﮐﺴﯽ را ﺑﻔﺮﯾ ﺒﺪ.
ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر و آﻣﻮزش دروغ ﭘﺮﺳﺖ
ﮔﻮش ﻓﺮادﻫﺪ ،ﭼﻪ آن ﺳﯿﺎﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﺎن و روﺳﺘﺎ و
ﮐﺸﻮر وﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺒﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﺪ  ...ﻫﺎن ای ﻣﺮدم! ﺳﺎز
ﻧﺒﺮد ﮐﻨﯿﺪ و دروغ ﭘﺮﺳﺘﺎن را از ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺧﻮد
ﺑﺮاﻧﯿﺪ!"
ا ز ﮔﺎﺗﺎﻫﺎ در اوﺳﺘﺎ
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ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺮﻫﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﻌﺎد ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮدن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی
رﯾﺸﻪ ای ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻨﺪﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ و روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ را در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب

ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎر

ﺑﺎزﺗﺎب داده اﯾﻢ.

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻮﺷﺶ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی داد و دادﺧﻮاﻫﯽ ،رﯾﺸﻪ ﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎی ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﮔﺮدد .در آﻏﺎز
ﺑﻪ ﭘﺎره ای از ﮐﻨﺶ ﻫﺎ و واﮐﻨﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ،
ﺗﺤﻮﻻت ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ در درازای ﺳﺪه
ﻫﺎ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن را ﺑﺮ رﺧﺪادﻫﺎی ﺳﺪه ی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ.
ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﮐﺎر در ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی
ﻧﻮﺳﺎزی در ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ  ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی ارﮔﺎن ﻫﺎی زﻣﺎﻣﺪاری و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺗﻮده ای و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺧﺎﺻﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﺳﺪه ی ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﯿﻼدی .در اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺗﻼش
ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﭘﺎره ای آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺎزه
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ﺧﺮوارﻫﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺳﺘﻢ و ﺑﯿﺪاد ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻣﯽ اﻓﺮوزﻧﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ دژﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮدﻣﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﺗﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
دادﺧﻮاﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ای دراز دارد .ﭘﺮﺷﺲ و ﭘﺎﺳﺦ دادﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ی
زرﺗﺸﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آزار زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺑﺮزﯾﮕﺮان در ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﮔﻮﯾﯽ

داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ

ﮔﻮﯾﺎی زﻣﺎﻧﻪ ی ﺗﻠﺦ و اﻧﺪوﻫﺒﺎر ﻣﺎﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﮔﺎﺗﺎﻫﺎ ﻣﯽ
ﺳﺮاﯾﺪ:
"ای اﻫﻮرﻣﺰدا! از ﺗﻮ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ،ﭘﺎداﻓﺮه ی )ﺳﺰای ﺑﺪ( آن ﺑﺪﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ی
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
روﺳﺘﺎ و ﮐﺸﻮر ﮐﻮﺷﺎﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ...داﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ داﻧﺎﯾﯽ را
ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ و ﺑﯿﺎﮔﺎﻫﺎﻧﺪ .ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﺎدان ﮐﺴﯽ را
ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ .ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر و آﻣﻮزش دروغ ﭘﺮﺳﺖ ﮔﻮش ﻓﺮادﻫﺪ ،ﭼﻪ
ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺟﺰ داد آﯾﯿﻦ ﻣﻦ

آن ﺳﯿﺎﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﺎن و روﺳﺘﺎ و ﮐﺸﻮر وﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺒﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﺪ ...ﻫﺎن ای

ﻣﺒﺎد آز و ﮔﺮدﻧﮑﺸﯽ دﯾﻦ ﻣﻦ

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

در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﯾﺸﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی دادﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ را

ﻫﻤﻪ ﮐﺎر و ﮐﺮدار ﻣﻦ داد ﺑﺎد
دل زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﺎد ﺑﺎد
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1

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

واژه ﻫﺎی رﺳﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﺳﺘﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ در دوران ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ

ﻧﯿﮏ ﻓﺮارﺳﻨﺪ ،ﮐﻪ دﻟﯿﺮاﻧﻪ ﻓﺮارﺳﻨﺪ ،ﮐﻪ از ﭘﯽ دادﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺮارﺳﻨﺪ  ...ﮐﻪ

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﭼﮑﯿﺪ و ﺳﺪه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ ،ﻋﺼﺎره ی آرزوﻫﺎی ﻧﯿﮏ

دادﺧﻮاﻫﺎن را ﭘﯿﺮوزی ﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان را رﺳﺘﮕﺎری دﻫﻨﺪ".

3

ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و دﯾﺮﯾﻨﻪ ی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ

ﻣﺰدک ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ دو اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی و دادﮔﺮی ،ﺟﻨﺒﺸﯽ را

آﺑﺎداﻧﯽ و آراﻣﺶ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺪار و درازﮔﺎه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در

راﻫﺒﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺸﺎورزان ﻧﺎدار ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ

اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺨﺶ اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﮐﺎوه ی آﻫﻨﮕﺮ و ﺷﻮرش در ﺑﺮاﺑﺮ

رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﮑﺎف رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ

ﺿﺤﺎک ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎد ﺳﺨﻦ و ﺧﺮد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ

ﻣﯽ ﺳﺘﯿﺰﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری وﯾﺲ ﻫﺎی دودﻣﺎﻧﯽ ﮐﻬﻨﺴﺎل اﯾﻦ

ﮔﺎه ﻧﯿﺰ در زﯾﺮ درﻓﺶ داد ،ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و اﺧﮕﺮﻫﺎی ﻧﺒﺮدی را ﮐﻪ زﯾﺮ

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺰدک در دوران ﻗﺒﺎد ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ ،وﻟﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

13
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

او ﺟﺎی ﭘﺎی ژرﻓﯽ ﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎی آﯾﻨﺪه ی ﮐﺸﻮر و ﺧﯿﺰش ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن در

اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺮ رﻫﺒﺮی " ﻧﻤﺎﻧﻮﭘﺘﯽ" ،دوم "وﯾﺲ" ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﻫﮑﺪه ﺑﻮد و

ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﮐﻪ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺮﻣﺪﯾﻨﺎن

ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺸﯿﺮه ای داﺷﺘﻨﺪ و دارای ﻧﯿﺎی ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ،

ﺑﻮد ،ﺑﯿﻬﻮده ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﺻﻞ آﯾﯿﻦ ﻣﺰدک و ﺧﺮم دﯾﻨﯽ و ﺑﺎﻃﻨﯽ را ﯾﮑﯽ ﻣﯽ

ﺳﻮم "زﻧﺘ ﻮ" ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺒﯿﻠﻪ ،ﺑﺎ ارﺟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از وﯾﺲ ﮐﻪ از ﺳﻮی

داﻧﺴﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه او ﺑﺎﺑﮑﯿﺎن "ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﻼم را ﭼﻮن ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ"

"زﻧﺘﻮﻣ ﻪ" ﯾﺎ "زﻧﺘﻮﭘﺘﯽ" رﻫﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ و ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺖ

)ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاﻧﺪازﻧﺪ(  .4ﺑﺎﺑﮏ و ﻫﻮاداران او ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر درﻓﺶ و ﺟﺎﻣﻪ

و ﭼﻬﺎرم "دﻫﯿﻮ")در ﮔﺎت ﻫﺎ( و "دﻧﮕﻬﻮ")درﺧﺮده اوﺳﺘﺎ( ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺸﻮر،

ی ﺳﺮخ را ﺑﻪ ﻧﺸﺎن و ﻧﻤﻮدار ﺧﯿﺰش ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،آﻣﻮزه ﻫﺎی راوﻧﺪﯾﺎن

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،اﺳﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮ

و اﻟﻤﻘﻨﻊ و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺰدک را راﻫﻨﻤﺎی ﭘﯿﮑﺎر دادﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻘﻼل

ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻧﻈﺎم ﺑﺮده داری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ی ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ

ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ی ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ

ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی و دﯾﺮﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﺎن ﻫﺎی

ﻗﺮار دادﻧﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻮد 8 .در ﺑﺎﻓﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ وﯾﮋه در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ

5

ﺟﻨﺒﺶ دادﺧﻮاﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از زﻣﺎن ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻋﺮب ﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ

و ﭘﺲ از آن ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ رخ داد و ﺑﺎ ژرﻓﺶ ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﯿﺰش

ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﺎوری و در ﺳﺪه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن

ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﭼﻨﺪی ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ و در ﭘﯽ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ،در ﮐﻨﺎر رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزه

اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ،از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ی ژرﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ و

ﻫﺎی دادﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ.

9

در درازای ﺳﺪه ﻫﺎ در ﺧﯿﺰش ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﯿﺪﺟﺎﻣﮕﺎن و

ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺪه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ،در

ﻣﺎزﯾﺎرﯾﺎن و زﻧﮕﯿﺎن و ﻋﻠﻮﯾﺎن و ﻗﺮاﻣﻄﯿﺎن و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن و ﺳﺮﺑﺪاران و

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

ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی دادﺟﻮﯾﺎﻧﻪ در اﯾﺮان از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﺮ ﺷﮑﻞ وﯾﮋه ی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی

ﺷﺪه"  ،ﺑﺮ ﻫﯿﺮارﺷﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و درون ﻣﺎﯾﻪ ی واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻗﺘﺼﺎدی
10

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﻮار ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ی آﻏﺎزﯾﻦ ،ﺑﺨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﺪن اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ در ﺳﺪه ی ﺑﯿﺴﺖ ،ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺖ.

ﮐﻨﻨﺪه ی ﺑﺎرآوری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزیِ ﻫﻤﻮﻧﺪانِ )اﻋﻀﺎ( ﮐﻮﭼﮏ و

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی اﯾﺮان را ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ی

ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﯾﮑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﯿﺶ از

اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در آﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﺳﺪه ی ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی

ﺷﺘﺎﺑﮕﯿﺮی ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،ﮔﻮﻧﻪ ای از ﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽ

ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ واﺣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻋﺸﯿﺮه ای ،ﺧﺮده ﻗﺒﯿﻠﻪ ای )ﻃﺎﯾﻔﻪ( و

اﻧﺪاﺧﺖ.

ﻗﺒﯿﻠﻪ ای )اﯾﻞ( ﺑﺨﺶ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﺒﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﻬﻨﺴﺎل

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

ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻧﺨﺴﺖ " ﻧﻤﺎﻧﻪ" ﯾﺎ "دﻣﺎﻧﻪ" ﯾﺎ "دم")در

ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی آن را در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ

اوﺳﺘﺎ( ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ی ﭘﺪرﺳﺎﻻری ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ

ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب "در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان" ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی از ﯾﮏ ﺳﻮ

ﻓﺮدرﯾﮏ ﺑﺎرک در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻞ ﺑﺎﺻﺮی ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ

ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﯾﮑﺎن ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻤﻪ ی ﻫﻤﻮﻧﺪان ﮔﺮوه،

ﻣﺮﮐﺰﮔﺮﯾﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﺒﺮدی ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر و

در ﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ دﺷﻮاری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی .وی در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ

وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪه ی ﺳﻠﻄﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻦ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ

ﻧﮑﺘﻪ ای اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی

ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺮارﺷﯽ ﺳﺨﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در درون ﺧﻮﯾﺶ.

ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی دادﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ی اﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ

در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ی ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ی ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺧﺎن ﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺎن و ﺧﺎنِ

ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰیِ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ و ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮ )ﺗﺎ دوﻟﺘﻤﺪار( ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار

ﺧﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎ اﺷﺎره ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در

اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی او ﮐﺪﺧﺪاﯾﺎن و رﯾﺶ ﺳﭙﯿﺪان در ﻫﺮم ﯾﮑﺎن ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،

ﺑﺮش زﻣﺎﻣﺪاری ﻧﻮذر "ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮآﺷﻮﺑﯽ" ﮐﻪ ﮐﺮدار و ﺳﺨﻦ ﻫﺎﯾﺶ "از اﻧﺪازه

ﺑﯿﺸﺘﺮ "اﻗﺘﺪار" داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ " زور" ،و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﯿﺰه ای ﮐﻪ از داراﯾﯽ ﻣﺤﻠﯽ و

اﻧﺪر ﮔﺬﺷﺘﻪ" ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎر " ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر" ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺖ،

ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﮔﺮوﻫﯽ در آﻧﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻧﺸﺎن از ﺟﺎﻣﻌﻪ ی "ﻣﺮﺗﺒﻪ ای" ﺑﻮد ﺗﺎ

"ﺑﺰرﮔﺎن" ﺑﻪ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ:

ﺟﺎﻣﻌﻪ ی "ﺳﺎده ی ﺑﺮاﺑﺮ" ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن "ﭘﯿﭽﯿﺪه ی ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه" 11 .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ

ﭘﯿﺎده ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺶ ﺳﺎم دﻟﯿﺮ

ﺳﺨﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻪ ﺑﺎ وﯾﺲ ﻫﺎی دودﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﺎ

ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﯾﺮ

درون ﻣﺎﯾﻪ ی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روﺑﺮو ﺑﻮدﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ

زﺑﯿﺪادی ﻧﻮذر ﺗﺎﺟﻮر

ﺑﻨﺪی و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺨﺖِ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ی آن دوران .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻋﻮاﻣﻠﯽ

ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﯿﺮه ﮔﻢ ﮐﺮد راه ﭘﺪر

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﺋﻖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ،اﺳﻄﻮره ﻫﺎ ،آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی داﺋﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﺟﻬﺎن ﮔﺸﺖ وﯾﺮان ز ﮐﺮدار اوی

ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﺎن ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺳﺮﺳﺎم آور زﻣﺎﻣﺪاران ﻣﺮﮐﺰی

ﻏﻨﻮده ﺷﺪ آن ﺑﺨﺖ ﺑﯿﺪار اوی

ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن زﻣﯿﻨﺪار ،ﮐﺸﺎورزان اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﻢ و

ﺑﮕﺮدد ﻫﻤﯽ از ره ﺑﺨﺮدی

ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ارﺑﺎب واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﮔﻮﻧﻪ ی وﯾﮋه ای از راﺑﻄﻪ ی دوﺳﻮﯾﻪ را ﻣﯽ

ازو دور ﺷﺪ ﻓﺮه اﯾﺰدی

آﻓﺮﯾﺪ.

و ﺳﺎم را راﻫﯽ درﮔﺎه ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ او اﻧﺪرز دﻫﺪ:

در اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎنِ اﯾﻞ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺎﯾﻪ ای در راﻫﺒﺮی و

ﺑﻨﻮذر در ﭘﻨﺪﻫﺎ را ﮔﺸﺎد

ﻧﮕﺎﻫﺪاری و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻞ داﺷﺖ ،در وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد،

ﺳﺨﻨﻬﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺴﯽ ﮐﺮد ﯾﺎد

ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻫﻤﺘﺮاز دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺧﺎن ﻫﺎی ﻧﺎراﺿﯽ را ﮔﺮد ﻣﯽ آوردﻧﺪ و او را

زﮔﺮد ﻓﺮﯾﺪون و ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺷﺎه

از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺑﯿﻬﻮده ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻢ ،اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن )ﺧﺎنِ ﺧﺎن

ﻫﻤﺎن از ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ زﯾﺒﺎی ﮔﺎه

ﻫﺎ( را ﻧﺠﺒﺎی ﻣﻮروﺛﯽ ای ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد ﺧﺎن ﻫﺎ

ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺪاد و دﻫﺶ داﺷﺘﻨﺪ

ﺑﺮﻣﯿﮕﺰﯾﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ آﻧﺎن از ﺳﻮی ﺷﺎه ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﯽ

ﺑﻪ ﺑﯿﺪاد ﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﻧﮕﻤﺎﺷﺘﻨﺪ

17

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

18

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

دل او زﮐﮋی ﺑﻪ داد آورﯾﺪ
13

ﭼﻨﺎن ﮐﺮد ﻧﻮذر ﮐﻪ او رای دﯾﺪ

دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮدوﯾﮋه ی اﯾﺮان ﺑﺮ روﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎ در ﺑﺮش ﻧﻮﺳﺎزی
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﺗﺎب روﺷﻨﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺎﺻﻪ ﻧﻘﺶ آن در دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺗﻮده ای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ورود ﺳﯿﻞ آﺳﺎی ﮐﺸﺎورزان و
ﻫﻤﻮﻧﺪان ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽِ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ی ﺷﻬﺮی ،ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن
ﺗﺎزه و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ی درازﮔﺎه روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﯿﺮه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻧﻮﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽ ورزﯾﺪﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از آﻧﺎن
ﺑﻪ آن ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ روی ﻣﯽ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ دادﮔﺮی را ﺑﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،در ﮐﻨﺎر ﭘﺮوﺳﻪ ی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﮐﺸﻮر و در درﺟﻪ ی ﻧﺨﺴﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان
و ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان و روﻧﺪﻫﺎی ﻫﻤﮕﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺣﻀﻮر
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ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﭼﭗ و دادﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی رو ﺑﻪ رﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺳﻨﺘﯽ

اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﭘﺎی ﻓﺸﺮد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ و

اﯾﺮان را ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﭘﺎره ای از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد.

در دو ﺳﺪه ی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ ﺗﻮده ا ی و اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ی

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻫﻤﺴﺎن در

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﺷﯿﻌﻪ ی ﺑﺎﺑﯿﺎن ،اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺸﺮوﻃﻪ،

ﮐﺸﻮرﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ در راه رﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺠﯿﺮ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎر و

ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ و اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ،1357ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﺎن ،از

ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ و آزادﯾﺨﻮاه ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی دادﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .در ﭘﺮﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮده ﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ی آﻧﺎن در ﻧﺒﺮدﻫﺎی

دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﮐﺴﺮوی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﻋﺎﻣﯿﻮن

دادﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،راﻫﯽ ﺟﺰ ﺗﮑﯿﻪ ی وﯾﮋه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ "دو ﻣﺸﺨﺼﻪ ی

ﭼﭙﮕﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﻮ ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎﺻﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ .در

ﺟﻨﺒﺶ" ،ﻫﻤﺎﻧﺎ "اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻮﯾﯽ و دادﺧﻮاﻫ ﯽ" ﻧﺪارد .

دﻫﻪ ی ﺳﯽ ﻧﯿﺰ اوﺟﮕﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮑﯽ از

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ ی آزﻣﻮن ﻫﺎ )ﺧﺎﺻﻪ در ﺑﺮﻫﻪ ی ﺗﻨﺶ ﻫﺎ( ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و در ﭘﺮﺗﻮ آن در

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺤﺮان دروﻧﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮده ﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ

ﺳﺎل  1325ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.

151614

ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ای ﮐﻪ از ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻣﺸﺨﺼﻪ

در ﮐﻮران اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﻫﻢ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻧﺤﻼل ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و دﺳﺘﮕﯿﺮی

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﺎﺳﺎزﮔ ﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ :ﭼﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ در ﮔﺪار زد و ﺑﻨﺪ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  3000ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی آﻧﺎن ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺎل  1332و اﯾﺠﺎد

ﻫﺎی ﻧﻬﺎن و ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ رﻫﺴﭙﺎرﻧﺪ و ﭼﻪ آن ﮔﺮوه ﻫﺎ و

ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ارزﯾﺎﺑﯽِ درﺳﺖ ﯾﺮآوﻧﺪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻨﺎدی راه رﺷﺪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و

آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن" ،ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز" وارد ﭘﻬﻨﻪ ی

اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽِ ﻣﺮوجِ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ژرف

ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه او " ﻃﺒﻘﻪ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ

ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ای آراﺳﺘﻪ اﻧﺪ.

رژﯾﻢ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺿﺮﺑﻪ ی ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ وارد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺑﺎ

ژﺳﺖ ﻫﺎی ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دادﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺪاﺧﻠﻪ ی ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻧﯿﻤﻪ ی دوم ﺳﺎل  1357ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ" .
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در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﯿﻦ روﺣﯿﺎت اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و

در ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﺰش ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و زﻧﺎن

دادﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن

و روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﻫﻤﮕﺎم و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮیِ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾﺮان اﻧﺪ و ﻣﯽ

آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ،ﺑﯿﺶ از ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان از اﯾﻦ

ﺗﻮان ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ ی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﺒ ﺶِ رﻧﺠﺒﺮان ﺑﺮ رژﯾﻢ

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﺶ ،آﮔﺎﻫﻨﺪ .در

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ی

اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﯾﮏ ارﮐﺴﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﻧﻮاﺧﺘﻦ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎروﺷﻨﯽ

ﺧﻮﯾﺶ در ﮐﻮران ﺟﻨﺒﺶ و ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ

ﻫﺎ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻫﺎ در ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮات را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎزﺗﺎب

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی دادﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺑﻮرژوازی ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی و اﻧﮕﻠﯽ -وارداﺗﯽ اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

21

اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )ﺑﻮﯾﮋه ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ -ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻨﮓ اﻓﺮوز(
داﻧﺴﺖ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻃﺮح ﺷﻌﺎرﻫﺎی "ﺿﺪ
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از
آﻧﺎن "وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ" ،ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺎراج ﻟﮕﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ی درآﻣﺪﻫﺎی

اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺿﺪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ" و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی

ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﺪادﮔﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﺎم "دوﻟﺘﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدن" ،واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﻠﯽ

ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ در اﯾﺮان ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و

)ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری( و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ )ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ( ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ.

ﮔﺎزی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ) ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  190ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﻪ ﺳﺎل(  ،رﺷﺪ  18درﺻﺪی
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اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺖ و اﯾﺠﺎد ﺗﻮﻫﻢ در ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه و دﺳﺘﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را

ﻓﻘﺮ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ داده ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ،83

دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﯿﺎن آن ﺑﺨﺶ از ﺗﻮده ﻫﺎی رﻧﺠﺒﺮ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی

 29درﺻﺪ ،در ﺳﺎل  ،84ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  32درﺻﺪ ،در ﺳﺎل  33 ،85درﺻﺪ و در

ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺎاﻣﯿﺪاﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی

ﺳﺎل  ،86دﺳﺖ ﮐﻢ  35درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در زﯾﺮ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ

دادﮔﺮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دوم در ﻣﯿﺎن آن دﺳﺘﻪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی "ﺧﻮدی" ﮐﻪ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ

ﺑﺮدﻧﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان اﻣﺎ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی داده ﻫﺎی در دﺳﺖ و در

ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از آرﻣﺎن ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﺷﺮاﯾﻂ

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درآﻣﺪ روزاﻧﻪ ی دو دﻻری و ﻧﯿﺎز ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و روزاﻧﻪ ی ﮐﺎﻟﺮی ﻫﺮ

دﺷﻮار ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻮم در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﻪ

ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر

ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

زﯾﺮ ﻣﺮز ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺑﺎ اﻓﺰودن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﻓﺎه ،ﺗﻔﺮﯾﺢ،

دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ از درون رژﯾﻢ ﻫﻨﻮز اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﭼﻬﺎرم در ﻣﯿﺎن

و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی آﻣﺎری ،اﯾﻦ رﻗﻢ را در ﻣﺮز ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ و دﻣﮑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ ی ﭼﻬﺮه ای

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﺎﺻﻄﻼح اﻧﻘﻼﺑﯽ و دادﮔﺴﺘﺮ و ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ.

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎﻧﻮن وﺣﺪت ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﺪادﮔﺮی را

ﻫﺪف واﻗﻌﯽ ﺑﻮرژوازی ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی و اﻧﮕﻠﯽ اﯾﺮان اﻣﺎ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻠﻮﮔﺎه

ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ:

ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وﯾﮋه وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

"ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﻤﺎن ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﺋﯿﺴﺖ ﺑﺲ

و ﺗﺎراج ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺣﺘﯽ در

دﻟﺨﺮاش .اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺟﻮﯾﻬﺎ در ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ

ﭼﺎرﭼﻮب رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درازای ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ،

ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺻﺒﺢ و ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ ﺷﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرراﻫﻬﺎ و

ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر را ﺑﺮﺑﺎد داده و ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز در ﭘﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ

ﭘﺎرﮐﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ ﺧﻮد ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ

ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ی اﯾﺮان و ﻋﺮاق اﻧﺪ ،رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻋﻤﻞ

ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﯽ دودﻧﺪ ،ﭘﺪران و ﻣﺎدران زﺣﻤﺘﮑﺸﯽ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز زﯾﺮ ﻓﺸﺎر

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ﭼﭙﺎول درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ .اﻧﺤﻼل ﭘﯽ در ﭘﯽ

ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﺮ و ﻋﺎﺟﺰﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،و ﺷﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮔﺮدد و

ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ-ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺤﺪود در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺑﺮای

ﻣﺮگ ﺑﺮ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻔﺖ ﺑﺎر ارﺟﺤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻫﺎی

ﻧﻤﻮﻧﻪ "ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ" )ﯾﺎ ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﻫﺎ( در ﻃﺮح ﻫﺎی زودﺑﺎزده ای ﮐﻪ

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻃﻼق ،دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ،ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣﯽ -رواﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﻋﻮاﻗﺐ آن
ﻧﻤﻮد راﺳﺦ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ".
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ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ی داد

دﺷﻮاری ﻫﺎی ژرف اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ آن ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮات اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن
آﻧﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و
درازﻣﺪتِ ﻋﻤﻠﯽ و روﺷﻦ )ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ ﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ( ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه در
ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﯾﮑﯽ از ﮔﺮﻫﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﻣﺒﺎرزات رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪ ای
از ﻫﻤﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آزادﯾﺨﻮاه و دﻣﮑﺮات ﭘﺎی اﻓﺸﺮده اﺳﺖ .ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی داد و ﻃﺮح ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ژرف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻣﺮوزﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،در ﮐﻨﺎر ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻀﻼت ،از دو
ﺳﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﯿﺞ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،و دوم ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ آن در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺒﻬﻪ و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ و راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎ ،ﺑﻮﯾﮋه ﻣﯿﺎن
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺴﺌﻮل و اﺛﺮﮔﺬار و ﻣﺒﺎرز .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان

26

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

"ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ

ﻫﻤﻪ ی آزادﮔﺎن ﭘﺎﮐﯽ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺪا از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و

اﯾﺮان راه ﺑﺮده ﺷﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ را از ﮔﺮداﺑﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺎده

ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﻢ ﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺣﺰب ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی

ﺑﯿﺮون آﯾﺪ؟ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :در اﯾﺮان از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ روﺷﻦ ﻧﺒﻮدن ﻓﻬﻢ ﻫﺎ

اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺮوزی و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و آﺳﺎﯾﺶ درازﮔﺎه ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎن ﻣﯽ

و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﺳﺖ .از اﯾﻨﺮو ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در

اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دادﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی زرﺗﺸﺖ" ،ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﻤﯿﺎن آﯾﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد روﺷﻦ

ﻧﯿﺮوی ﺧﺎﻧﻤﺎن و روﺳﺘﺎ و ﮐﺸﻮر" ﮐﻮﺷﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﮔﺮدد .ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﻢ؟ ﺑﺮای

ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از ﺳﻮی ﻣﺒﺎرزﯾﻦ راﺳﺘﯿﻦ و ﮔﺸﺎﯾﺶ راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎ در

آﯾﻨﺪه ﭼﻪ آرزو دارﯾﻢ؟ ...اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﻧﻘﺸﻪ و زﻣﯿﻨﻪ

اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺪاوری ﻫﺎ و ﮐﯿﻨﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎ و ﺧﻮدﻣﺤﻮری ﻫﺎی

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد .اﻧﻘﻼب ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻧﻘﻼب آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﺮای راه ﺑﺮدن ﮐﺸﻮر

ﭘﺎره ای از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮات ﻟﮕﺎم زده و آﻧﺎن را ﺑﻪ راه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ )ﺣﺘﯽ

ﺧﻮد و ﭼﺎره ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎی آن ﻣﻮادی را ﺑﻨﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن در

در درون ﺧﻮد( ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﯾﺮاﻧﯽ دوﺑﺎره ی ﺳﺮزﻣﯿﻦ

ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮده و دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺎزﻧﺪ و آﻧﮕﺎه

ﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻬﻨﻪ را ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و دﺳﺖ

دﺳﺖ ﺑﻬﻢ داده رﺷﺘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ و آن ﻣﻮاد را ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮا

اﻧﺪرﮐﺎران و ﻫﻢ ﮐﯿﺴﻪ ﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﮐﺎرا  ،ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ

ﮔﺰارﻧﺪ".

داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮازن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر

ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد و ﻓﺮاﮔﯿﺮی از

داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم ﻣﺎ را از ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ

آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،راه رﺷﺪی "ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺧﻮد"

ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن زﯾﺎد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ و

ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﭘﺎﯾﺪار )و ﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت( ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ

اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ،در آﯾﻨﺪه ی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻧﯿﺰ )ﻋﻤﻼ( ﺟﺒﻬﻪ ای از ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎج دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ
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ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﯾﻦ دژ ﻣﺮگ اﻧﺪود را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد.

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،آن ﭼﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎن رخ داده اﺳﺖ .ﺑﺮای

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺒﺎرزان راﺳﺘﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺪان ،ﺧﺮدﻣﻨﺪی و دادﮔﺴﺘﺮی و ﺧﻮدﺑﺎوری و ﮐﺎراﯾﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯽ ﺑﺎورﻧﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ی اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی

ﺗﻮﺷﻪ ﻫﺎی راه ﻣﺎﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﭼﺸﻢ ﺑﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی

را در ﺳﺎل  1324ﻣﯽ آورد .اﮔﺮ راﻫﺒﺮان ﭘﻬﻨﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮ

ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎن دارﻧﺪ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آزﻣﻮده و ﺳﺎزﻣﺎن

ﮔﻔﺘﺎر او ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن رده ﻫﺎی ﺧﻮد و ﭼﻪ ﺑﯿﺮون از آن ،ﺷﺎﯾﺪ

ﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی

از درون دو ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ دﻫﻪ ی ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﺎه ﺛﻤﺮه ی ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺮدم

روﺷﻨﯽ" دارﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻣﺎج ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ:

آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ در آﻏﺎز دﻫﻪ ی ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدی ،از
ﺳﺎل  1975ﺟﻨﮕﯽ  15ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ،و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺮای
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﯾﻦ ﻧﻮر.

ﺗﺎراج درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﺑﺮای ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺪﺳﺎﻟﻪ،

اﯾﻦ ﺟﺎ

در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﮐﺸﻮر ،از

رود ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ

دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﮐﻨﺎر ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ )ﮐﻪ در

ﺳﻨﮓ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از

ﺑﺮگ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺪ

ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﺑﻮد( ،اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮاﻫﯽ و دادﮔﺴﺘﺮی دو ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

آرزوﯾﯽ را،

ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎی آن ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮات و

اﻣﺎ

آزادﯾﺨﻮاه را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺪون

ﮐﺒﮏ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ

ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺗﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ.

ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ را .

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

آﯾﺎ

ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺨﻢ ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯽ

ﺷﻘﺎﯾﻖ

ﭘﺮاﮐﻨﻨﺪ ،آﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎه ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای دارﻫﺎی

رﻧﮓ ﺑﻬﺎری ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ

آﯾﻨﺪه ﻃﻨﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪ و از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﮔﺪار ﭘﺮ ﺳﻨﮕﻼخ و ﺑﺪﺷﮕﻮن ﺑﺴﺘﻦ

ﯾﺎ ﺧﻮنِ ﮔﻮزﻧﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ رﯾﺰد.

دﻓﺘﺮﻫﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ،و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ در راﺳﺘﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻨﯿﺎن ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی

ﻧﻤﯽ داﻧﻢ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺘﻀﻤﻦ رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﭘﺎﯾﺪار ،و ﭘﺮﮐﺮدن اﻧﺒﺎن

ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﺳﺖ

ﻫﺎی ﺗﺎراﺟﮕﺮان ﺑﺮون و درون ﻣﺮزی ،ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﺮوز ﻣﺎ اﻣﺎ
آﯾﯿﻨﻪ اﯾﺴﺖ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﺮدای ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎن .اﯾﻦ اﺑﻬﺎﻣﺎت اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮوده ام ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ:

ﯾﺎ ﺑﺎﻣﺪا دی
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اﯾﻦ ﮔﺎه.

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ و ﺑﻪ دور از ﺗﻨﮓ ﻧﮕﺮی ﻫﺎ و ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ

ﻧﻤﯽ داﻧﻢ

و ﮐﯿﻨﻪ ورزی ﻫﺎ ،آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻬﺎری را در ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﺎن ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﭘﺮﺗﻮ

ﻣﺎهِ ﺗﻤﺎم ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ،

آن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺎن را ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﮕﺎرﻧﺪه راه

ﯾﺎ دﻣﯽ ﺳﺖ از ﺑﺎﻣﺪاد

رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ از واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺪ ﺳﺎﻟﻪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﺮازﻧﺪه ی ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ اش ،از ﮔﺮدﻧﻪ ی ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﺎﻧﻪ ی ﻣﺮدم
ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺎی دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪن ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ای
ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎد اﻧﮕﻠﯽ -وارداﺗﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی
ﻫﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ )ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻫﻮاداران ﺗﻮان دادن ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی

ژرﻓﺶ دﺷﻮاری ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی

ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺮﻣﺰﮐﻨﻨﺪه ی رﺷﺪ در ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ ﺑﻮد( ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی
ﻧﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و دادﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ی ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن زرﺗﺸﺖ و ﻣﺰدک و
ﻓﺮدوﺳﯽ و ﺑﺎﺑﮏ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻤﺎن ،و درآﻣﯿﺰی آﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺎﻟﻨﺪه و ﻧﻮﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ را ﻧﯿﺰ ﭼﻮن
ﺧﺎورِ آن ،ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺟﻬﺎن ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﺘﺮگ ﮐﺎرﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ
روﺷﻦ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮازن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ،ﺑﯿﺮون از ﺗﻮان ﯾﮏ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ژرﻓﺶ ﺑﺤﺮان در دﺳﺘﮕﺎه زﻣﺎﻣﺪاری و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ و ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درون و ﺑﺮون ﻣﺮز ﺑﻪ دﺷﻮارﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ را ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﺎروﺷﻨﯽ در
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ و ﻋﺪم اراﺋﻪ ی دﻗﯿﻖ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ آن ،اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ی ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزاتِ رو
ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻓﺴﺎد ﻣﻮﺟﻮد را ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻋﻠﻨﯽ ،ﺑﻪ
ﮔﺮدن ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از آب ﮔﻞ آﻟﻮد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد .ﺗﺸﺪﯾﺪ درﮔﯿﺮی ﻫﺎی دروﻧﯽ و ﭘﯿﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ
ﻫﺎ اﻣﺎ ،ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ از ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ .
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اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را در ﭘﻬﻨﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﯿﻮه

"ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ" ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ در زد و ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ

ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:

دارﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ "اﺳﺐ ﺗﺮوﯾﺎ" در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻋﻤﻞ

 -ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺮح ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ی ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺮدم و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮ ﺑﺎد دادن درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ

از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ ی ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ

ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻧﻮرﺷﺎن ﻣﺤﺪود .ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ و

ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﯿﺮوی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﺪان

ﺗﻮﻗﯿﻒ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﺗﻮده ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی

اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و

ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻟﺮزه ﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ

 -دوم اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﮔﺮﻫﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن آﻧﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه

ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮ ﮐﺪام ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺎف

در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻘﺮ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ،از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ی ﻣﺮدم

ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ

ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺞ ﮔﺮ ﻓﺮاوان دارد .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ

ﻫﺎی ژرف ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﻪ ﻫﻢ

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﮐﺮد .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ

ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ "ﻋﻤﻠﯽ" و ﮔﺎﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ و

ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﭘﻬﻨﻪ ی رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی

در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﯾﮏ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در درون

ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﭘﺮدرآﻣﺪ آن .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﺰﯾﯿﺎت

اﯾﺮان ﻓﺮاروﯾﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی

ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ "ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ" ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،داده ﻫﺎی درﺳﺘﯽ ﺣﺘﯽ

ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ  ،ﺳﺮﮐﻮب آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و

در دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﻫﻢ ﺑﺎ

روﺷﻨﮕﺮان و ﻓﺸﺎر روزاﻓﺰون ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و زﯾﺮﭘﺎ ﻧﻬﺎدن ﺣﻘﻮق

ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮔﺴﺘﺮده ی ارﮔﺎن ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و رﺳﺎﻧﻪ ای ،و ﻧﯿﺰ

زﻧﺎن ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﭘﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭼﭙﺎول درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،آن ﻫﻢ ﺑﻌﻀﺎ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﻓﻀﺎﯾﯽ آﮐﻨﺪه از ﺗﻨﺶ و ﺗﻨﺪروی.

ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ در ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ .ﺗﻮﺟﻪ

 -ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ

ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ

ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ی ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ و دزدی ﻫﺎ ،ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻨﺪرو و

ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﯾﺎ در

اﺻﻮل ﮔﺮا و اﺻﻼح ﻃﻠﺐ در درون و ﭘﯿﺮاﻣﻮن دﺳﺘﮕﺎه زﻣﺎﻣﺪاری و ﭼﻪ در

ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺑﺎزده و ﮐﻢ ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ

ﻣﯿﺎن ﻣﺪﻋﯿﺎن "اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن" درون و ﺑﺮون ﻣﺮز ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﻨﻬﺎن و

آﻗﺎزاده ﻫﺎ و ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن ﺑﺮون ﻣﺮزی اﺷﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر آن،

آﺷﮑﺎری ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺻﻒ ﻣﯿﺎن

ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ و

دوﺳﺘﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم را روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

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
ﺑﻮرژوازی اﻧﮕﻠﯽ-وارداﺗﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ زﻣﺎﻣﺪاری ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
دارد ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﮔﯿﺮﻧﺪ .دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ی ارﮔﺎن ﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واردات

ﻧﻘﺶ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻫﺎ

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

ﮔﺮﻫﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان  ،ﭼﻪ در ﺑﺮشِ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪتِ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
روﺑﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ،و ﭼﻪ در روﻧﺪ ِدرازﮔﺎهِ ﻓﺮاروﯾﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻫﺎ و اﻣﻮال ﻣﻠﯽِ زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت دﯾﻦ
ﺳﺎﻻران و ﻣﺮاﮐﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ.
ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺑﺎز ﺗﻮزﯾﻊ داراﺋﯽ
ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی رﺧﺪاد .ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﺎ و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﻧﺎروﺷﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﻄﺢ ﺳﻮدآوری واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داد و
در ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﻮدآور ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
دادﮔﺎه ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺼﺎدره و ﺑﻪ دوﻟﺖ واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،اداره ی اﻣﻮر ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی وﯾﮋه ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ 28
ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ  43.9درﺻﺪ ﮐﻞ داراﺋﯽ ﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﯾﺮان را در

35
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اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ .در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ی

ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎ از آﻏﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺲ ،ﭘﻮﻻد ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و

ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی داده ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی  51ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار و ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺴﺘﮕﺎن

اﯾﺮان از  100ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻨﯿﺎد  97درﺻﺪ آﻧﺎن در درازای ﯾﮏ ﺳﺎل

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻣﻮال ﻣﺼﺎدره

ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از راه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ارزﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از

ﺷﺪه از ﺳﻮی دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻧﺎم "ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن" واﮔﺬار

ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ

ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﻬﻨﻪ ی ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ارﮔﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و در ﮔﺬر زﻣﺎن

ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺰات ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ  2500ﻃﺮح ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎل

25

درﺟﻪ اوﻟﺸﺎن ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ "ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺟﺎﻧﺒﺎزان" و "ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ" و ﺳﺘﺎد

اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر آزادﮔﺎن" و ﻏﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﺎم

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

26

29

ﺑﺎزدﻫﯽ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ ارﮔﺎن ﺑﻌﺪﻫﺎ از ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ

ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ی ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺶ

ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .در آﻏﺎز دﻫﻪ ی ﻫﺸﺘﺎد ﺧﻮرﺷﯿﺪی داراﯾﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻪ

از ﺳﺎل  1357ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  20درﺻﺪ و در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  7.5درﺻﺪ

ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻏﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از؛ 203

ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ ،آن ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ 472 ،زﻣﯿﻦ ﺑﺰرگ ﮐﺸﺎورزی 101 ،ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی روﺑﺮو ﮔﺸﺖ 30 .در زﻣﯿﻨﻪ ی اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه و

ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ 238 ،ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﺠﺎری و ﻧﯿﺰ  2786ﻣﻠﮏ و

ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری-ﻧﻈﺎﻣﯽ در آن ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی داده ﻫﺎی ﻧﺸﺮﯾﺎت

ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﺰرگ 27.ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی رﯾﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎد ،اﯾﻦ ﻧﻬﺎد "ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ

اﯾﺮان  ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .از آن ﻣﯿﺎن ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه اﺟﻨﺎس وارداﺗﯽ

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ

)ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ از راه ﺑﻨﺎدر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در ﺧﻠﯿﺞ

ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎﺳﺖ  ...ﺑﻨﯿﺎد  400ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل دارد ﮐﻪ در

ﻓﺎرس( ﮐﻪ ﺣﺠﻢ آن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ  15ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد،

ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﻘﺶ ﺑﻨﯿﺎد ﭼﻨﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎذب و واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮان

در ﮐﺎر ﺑﻨﯿﺎد در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ" .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  24درﺻﺪ

ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ داﺧﻠﯽ و اﯾﺠﺎد دﺷﻮاری در ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ی

ﻧﺴﺎﺟﯽ ﮐﺸﻮر 22 ،درﺻﺪ ﺳﯿﻤﺎن ،ﺣﺪود  45درﺻﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ 28 ،درﺻﺪ

ﺑﻮﻣﯽ ،زﻣﯿﻨ ﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  1ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﻻﺳﺘﯿﮏ و  25درﺻﺪ ﺷﮑﺮ را زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده در

ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﭼﭙﺎول درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ )و ﻧﻪ ﻏﯿﺮ

ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻮرس ،ﺑﺨﺸﯽ از واﺣﺪﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ را

رﺳﻤﯽ( ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮز ﺳﯽ درﺻﺪ رﺳﯿﺪه و

28

ﻧﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی" زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

31

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  190ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در
33 32

ﺳﻪ ﺳﺎل ،رﺷﺪ ﻓﻘﺮ در ﮐﺸﻮر  18درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .

ﺑﺨﺸﯽ از دﻻﯾﻞ
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ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را ،ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﯿﺎن اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
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ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻨﺪرو و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "ﺿﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺿﺪ
اﺳﺮاﯾﯿﻠﯽ" ای ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎ اداﻣﻪ ی ﺑﯿﻬﻮده ی ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق و
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ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ارﮔﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﻪ

ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻮاﻧﺎن و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻧﺎﺑﻮدی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﯾﮑﯽ

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاروﯾﯿﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ

از ﯾﺎران ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ "ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در رﺷﻮه ﻫﺎی

رﺷﺪ آﻧﺎن ،ﭘﯿﻮﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر

زﯾﺮﻣﯿﺰی" ﺑﻪ ﺟﯿﺐ زدﻧﺪ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﺑﺎ ﺗﻨﺶ

ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ-

آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی ﻧﻮ ،ﺑﺮای ﺗﺎراج ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ

اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎی

ﺧﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ .واﮔﺬاری ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺷﺮﮐﺖ آن ﺑﻪ

اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﻦ ﺳﺎﻻر ﻧﻈﺎﻣﯽ-اﻧﺤﺼﺎری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ،اﯾﺠﺎد ﺑﻪ اﺻﻄﻼح

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و ﻣﻌﺪن ﺣﻀﻮر ﻣﺨﺮب دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ

"ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان" )ﯾﺎ ﺑﺤﺮان ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻨﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ )و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ی آن(  ،ﺣﻀﻮر

اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ( ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺗﺎزه ،و ﺣﻀﻮر ﺑﺎز ﻫﻢ

ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﭘﺮدرآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﻤﻪ ی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﻮدآور را ،ﻣﯽ
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ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ واﮔﺬاری ﭘﺮوژه ی ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ

ﺗﻮان در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.

اﻻﻧﺒﯿﺎ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و "ﺑﺮدن" ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ی ﺳﻮدآور ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻂ

ﺧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺮای دﺳﺖ درازی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ

ﻟﻮﻟﻪ ی اﯾﺮان-ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن -ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه ،اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻓﺰون ﺑﺮ آن اﯾﻦ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ .ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﻨﯿﺎد

ﻣﺮاﮐﺰِ ﺑﯿﺮون از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای از اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻟﮕﺎم

ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮدآور ﻧﻔﺘﯽ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ی ﮐﺎﻧﻮن

ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و اﻧﺤﺼﺎری را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺳﻪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در اﯾﺮان "ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" اوج

ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ -دوﻟﺘﯽِ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ زﯾﺮﺑﺨﺶِ ﺳﭙﺎه

ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ "اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ

ﭘﺎﺳﺪاران ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ،درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﺎﮐﺎرا ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ را

ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ

واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺤﻼل" اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ( رو
ﻣﯽ آورﻧﺪ.
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آﻣﺎج دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ از راه

دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ.

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

39
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺧﻮد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ " :ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دﻧﯿﺎ
ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ در ﻗﻄﻌﻪ ای از دوران ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب 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،

داد ﺧﻮاﻫﺎن و دﯾﻦ ﺳﺎﻻران

اﻣﺮوز از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ".
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ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺖ
اﻧﺪرﮐﺎران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎﯾﯽ واداﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﭼﯿﺮﮔﯽ
اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺮ رﻗﯿﺒﺎن "ﺗﻨﺪرو" ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ،ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎاﺳﺘﻮار
ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی "آرام ﮐﻨﻨﺪه" در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺑﺎﻓﺖ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺎﮐﺎرای زﻣﺎﻣﺪاری و اﻫﺮم ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی آن ﺗﻐﯿﯿﺮات رﯾﺸﻪ ای اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮدد و ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎز ﻫﻢ
ﮐﻬﻨﻪ ﺗﺮ ﺷﻮد.
ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ی دﯾﻦ ﺳﺎﻻران و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و

در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺑﺮون رﻓﺘﯽ از اﯾﻦ دﺷﻮاری ﻫﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو آزﻣﻮن

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻧﻬﻀﺖ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا اﻧﺪاﺧﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ

آزادی ﮐﻪ از درﮔﯿﺮی ﻫﺎی دروﻧﯽ رژﯾﻢ آﮔﺎه اﺳﺖ ،اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را روﺷﻦ

ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﺎره ای از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار

ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وی در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﺎزه ی ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ

اﺳﺖ و دوم ﺑﻪ آزﻣﻮن ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﭘﺲ از دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل زﻣﺎﻣﺪاری دﯾﻦ

"ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﻬﺎی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ" ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ " ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺳﺎﻻراﻧﻪ ی ﺻﻔﻮﯾﺎن.

ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دارد آرام آرام ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻔﻞ ﺷﺪن ﮐﻼن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ

در اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺪون دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،روﺷﻨﮕﺮان

ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ اﺷﮑﺎل ﮐﻠﯿﺪی و اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ی ﺳﺪه ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ،اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی اﺷﺮاﻓﯽ ،ﻧﻔﻮذ

ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اوﺿﺎع ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  ...ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﮔﺴﺘﺮده ی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ی ﻣﻮﺟﻮد را ﺳﺨﺖ ﻣﻮرد

درون ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آرام آرام ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻟﺰوم ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ آن را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .از آن ﻣﯿﺎن

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎراﯾﯽ اﺳﺖ  ...ﭼﺮا اﯾﺸﺎن )ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ( اﮐﻨﻮن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ

"وﻟﺘﺮ" ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ از "ﻫﯿﻮﻻی ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﻌﺼﺐ" ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ" ،ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ"

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم آذری ﻗﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻧﺒﺎﻟﺶ

درﺑﺎره ی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی

رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺎزه ی

ﻧﻮﯾﻨﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد" ،اﺻﺤﺎب داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف" ﺑﻪ ﮔﺸﻮدن ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد ".
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ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "رﺳﻮ" ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ

ﺑﺎﺷﺪ  ".ﻧﺎدر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺎدره ی ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ

ﺧﻮدﮐﺎﻣﺎن و ﭘﺨﺶ دادﮔﺮاﻧﻪ ی داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺎی اﻓﺸﺮدﻧﺪ .ﺑﺮآﯾﻨﺪ

"اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران دﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد

اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺼﺎدره ی اﻣﻼک ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ،

ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﮐﻨﻨﺪ) 43".ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﭘﺎره ای از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯽ رﯾﺎ ﯾﺎ

ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ در آوردن روﺣﺎﻧﯿﻮن ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻗﺮون

ﺑﺎرﯾﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در
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ﻣﯿﺎن ﻫﻮادارﻧﺸﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ(

وﺳﻄﺎﯾﯽ و اﯾﺠﺎد ﮔﻤﺮگ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ.

در اﯾﺮان ﺳﺪه ی ﻫﯿﺠﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺎدر ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن

در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ راﻫﯽ ﺟﺰ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻋﺼﺮ رﻧﺴﺎﻧﺲ در اروﭘﺎ و اﻗﺪام

دوران ﺻﻔﻮی و ﭘﯿﺶ از ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺎﻫﯽ ،ﺳﻪ ﺷﺮط را ﺑﻪ اﺷﺮاف ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه

ﻫﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی اﺻﻼﺣﺎت ﻧﺎدری و اﻧﻄﺒﺎق آﻧﺎن ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان،

در ﺷﻮرای ﻗﻮرﯾﻠﺘﺎی ﻣﻐﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ آن در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ

ﺑﺮای ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﭘﺎﯾﺪار وﺟﻮد

ﻧﻔﻮذ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .وی ﮐﻪ ﭘﻬﻨﻪ ی

ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ی ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺎج ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎدی

زﻣﺎﻣﺪاری ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد ،از اﯾﻦ راه ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﮐﺸﻮر

زﯾﺮ را ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎی روﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ:

ﭼﻨﺪآﯾﯿﻨﯽ اﯾﺮان ،از ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ی ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن دﯾﻨﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ و

ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻠﯽِ زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎی

ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ی اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی آﯾﯿﻦ ﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ

ﻣﻮﺟﻮد ،اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺪارک ﻣﯽ دﯾﺪ.

از راه ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺷﺎن ،ﺗﻬﯿﻪ "ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﺎراج ﺷﺪه" از

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎدر ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﻪ ی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ آن زﻣﺎن

ﺳﻮی دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران رژﯾﻢ و دﺳﺘﯿﺎران درون و ﺑﺮون ﻣﺮز آﻧﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ

ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﯽ اﺳﺖ " :ﻧﺎدرﺷﺎه ﻧﻤ ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد اﺣﻀﺎر

ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ "رﻗﺒﺎت ﻧﺎدری" ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺳﯿﺼﺪ

ﮐﺮده و از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺳﺮﺷﺎر ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف

ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ ﺳﺎﻻران را درازﮔﺎه

ﻣﯽ رﺳﺪ .آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاﺟﺐ روﺣﺎﻧﯿﻮن،

ﮐﺎﻫﺶ داد( 44 ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ "دوﻟﺖ در دوﻟﺖ" ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺷﻮرای

ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺪارس و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در آﻧﻬﺎ

ﻧﮕﻬﺒﺎن" و "ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ" و "ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان" و

ﺻﺪای دﻋﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی دوﻟﺖ در ﺟﻨﮓ و ﺗﺮﻗﯽ آن ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ .ﻧﺎدر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺧﺎﻟﺖ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻫﻤﮕﻮن آن در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺎﻫﺶ

دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی دﻋﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اﺳﺖ

ﺗﻮان ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﯽ و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯽ -وارداﺗﯽ ،آزاد

ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ رو ﺑﻪ زوال ﻣﯽ رود و از ﻣﺘﺠﺎوزان و ﺑﻠﻮاﮔﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﮑﺴﺖ

ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

ﺧﻮرده .اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺧﺪا ﻓﻘﻂ اﺳﻠﺤﻪ ی ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن را ﻻﯾﻖ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ.

اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ارﮔﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و

ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻓﺎع و ﺷﺮاﻓﺖ ﻣﺮدم ﻓﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺴﺎد و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ

ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ درآﻣﺪﻫﺎی روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ

درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ.
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
دﺳﺘﯿﺎراﻧﺸﺎن در "اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن" ،ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺰ
اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻫﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ درون و ﺑﯿﺮون دﺳﺘﮕﺎه ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ی
" ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻫﯽ" ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ دادﺧﻮاﻫﯽ

ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ی ﻗﺎﺟﺎری در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎی
ﻣﺮدم ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﯽ آورﯾﻢ" :ﺑﻘﺮار ﻣﺴﻤﻮع ﺷﺎﻫﺰاده ﻇﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ
ﺑﻪ زور از ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﺎر اﺻﻔﻬﺎن وام ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻌﺪا در ﺗﺎدﯾﻪ آن ﺗﻌﻠﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺗﺎﺟﺮ ﺑﯿﭽﺎره ﻧ ﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﻮﮐﺪا اﻣﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺷﺎﮐﯽ را ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﭙﺮدازد .ﺗﺎﺟﺮ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺷﺎدﻣﺎن
و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ و دﺳﺘﺨﻂ ﺷﺎه را ﺑﻪ ﻇﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﻫﺰاده ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﻪ ی دﺳﺘﺨﻂ ﺷﺎه ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﺧﻮد

ﻣﻦ ﭼﻬﺮه ام ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ آﻗﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮد

ﻣﻦ ﻗﺎﯾﻘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ

ﭘﺮ دل و رﺷﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺎﻫﺰاده ای ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ

ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ ز ﺣﺮﻓﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ

ﺑﺎﯾﺪ دل او را ﺑﺒﯿﻨﻢ .و ﺳﭙﺲ ﺟﻼد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ ﺷﮑﻢ ﺷﺎﮐﯽ را

ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﯽ ﺻﺪاﺳﺖ

ﺑﺪرﻧﺪ و دل او را ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ در ﺳﯿﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار دﻫﻨﺪ" .
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ﻣﻦ ،دﺳﺖ ﻣﻦ ز دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻃﻠﺐ.
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ در ﮔﻠﻮ ،وﮔﺮ
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ رﺳﺎ
ﻣﻦ از ﺑﺮای راه ﺧﻼص ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻢ
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻢ.
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آﯾﺎ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﻧﯿﻤﺎ ﮐﻪ از ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ی ادﺑﯽ و ﻧﯿﺰ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮد ،در ﮔﻮش ﻫﺎ ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاز ﻧﯿﺴﺖ .او ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﭼﮑﺎﻣﻪ
ﺳﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺸﺘﺎز و ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی ﻧﻮآوری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻧﻮزاﯾﯽ در زﺑﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎیِ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و

ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﭘﺎره ای ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻫﻮادار ﺻﻠﺢ( و ﻧﯿﺰ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ و اﻋﺘﺮاض

ﺧﯿﺰش ﻫﺎی دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ و ﭘﺲ از آن در اروﭘﺎﺳﺖ 47 .ﭘﮋواک ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی

ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ در ﺑﺮون ﻣﺮز ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺗﻨﮓ ﻧﮕﺮی ﻫﺎ.

"ﺷﮑﺴﺘﻪ در ﮔﻠﻮی" او را ﻣﯽ ﺗﻮان در دﻫﺎن ﮔﺮوﻫﯽ از " ﺧﻔﺘﮕﺎن" دﯾﺮوز،

ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﮐﻮب از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و

ﺑﻮﯾﯿﺪ .اﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ آوازانِ " داروگ" ﻫﺎ ﻧﻪ "ﺷﺒﺎﻫﻨﮕﺎﻣﯽ" ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻣﺪادی

اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی دادﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﯿﺎم آور اﺑﺮﻫﺎی ﺷﺎدی ﺑﺎر.
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ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﺑﻌﺎد ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران

ﻧﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎﻧﯿﺲ رﯾﺘﺴﻮس ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ ﯾﻮﻧﺎن ،ﺷﻌﺮ را از "ﻋﯿﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ و

اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎ ،دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ آورﯾﻢ .ﻧﺨﺴﺖ از ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﺮات و ﻫﯿﺠﺎن ﻫﺎ" ﻣﯽ ﺷﻤﺮد ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ژرف ﻣﯽ

ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎه ﻣﻪ" :از ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ

ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ 49 .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺟﻨﺒ ﺶِ ﻫﻤﯿﻦ "دﺳﺖ" ﻫﺎی " ﺑﯽ ﺻﺪا" ﯾﺎ ﮐﻢ ﺻﺪاﺳﺖ

ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،آن ﻫﺎ را

ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻣﺎج ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﻫﺮ ﺳﻪ

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی و زﻧﺪان ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ وﻗﻌﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات

ﺧﯿﺰشِ ﺑﺰرگِ ﯾﮏ ﺳﺪ ﺳﺎلِ ﮔﺬﺷﺘﻪ را  ،ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﭘﺲ

ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ  ...ﺟﻮاب ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ

از ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﺎت در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻣﺎ ،ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ را ﺟﺪی ﻧﻤﯽ

و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺗﻮده ای ،و ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺣﺰب ﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار،

ﮔﯿﺮﯾﻢ" .ﮐﺎرﮔﺮان در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد "واردات ﺑﯽ روﯾﻪ" زﻣﺎﻣﺪاران و

ﻣﺴﺌﻮل و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ،ﻧﺸﺎن از ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ " ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ"

"ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی" و "دروغ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ واردات " را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ

ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ رﺳﺎﺗﺮ را آﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و "ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺗﯽ را ﮐﻪ اﺻﻼ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ وام

ﻧﻤﻮدﻫﺎی آن را ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان

دوﻟﺘﯽ" ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻓﺸﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

)اﻗﺪام ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮاروﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ

در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ

ﺳﻄﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ای -ﻣﻠﯽ( ،آﻣﻮزﮔﺎران )ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺗﺎزه ی ﺷﻮراﻫﺎ و ﮐﺎﻧﻮن

ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر دﻟﺨﺮاش ﭼﻨﺪ ﻫﺰار زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ راﻫﯽ ﺧﺎوران در ﺟﻨﻮب

ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺴﯽ ﻫﺎ(  ،50داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن )ﺗﺪارک

ﺧﺎوری ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ" ،ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽ ﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻫﺎ" ﺑﻪ ﻣﺮدمِ درد ﮐﺸﯿﺪه و
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ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺗﺮ و ﻏﯿﺮﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺗﺮ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺧﺮاج ﻫﺎ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﯾﮑﯽ از دﺑﯿﺮان ﮐﺎﻧﻮن

و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎ( ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان )ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮﺗﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن(،

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان "ﺗﻤﺎم ﺧﺎوران را دﯾﻮار ﮐﺸﯿﺪه" ﺑﻮدﻧﺪ و " ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮارﻫﺎﯾﯽ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ )روﺷﻨﮕﺮی ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی

ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ" ﺑﻪ "ﮐﺘﮏ ﮐﺎری" ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و " ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  ،(1367زﻧﺎن )ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ را ﺧﺮد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ...آﺟﺮ ﭘﺮت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای

ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺶ روی ﺗﻨﺪروان و ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ

ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ آﺟﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ ی ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮرد  ".ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی

ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه(  ،ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ )از آن ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ

ﭘﺎره ای از ﮔﺰارﺷﮕﺮان ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ از

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺑﻮد از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ رژﯾﻢ از

ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ "اﺗﺤﺎد ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ"

ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻮده ای .ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﺪ در دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ

ﺑﺮای "رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد روی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺮدم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی" ﻣﯽ

و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن و آﻣﻮزﮔﺎران و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در

ﮐﻨﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ ،درﮔﯿﺮی ﻫﺎی دروﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺠﺎم زﻣﺎﻣﺪاری و ﺑﻪ "اﺗﺤﺎد

ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
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ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮرد ".
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در اﯾﻦ ﮐﻨﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺎره ای ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎزه دﯾﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ،

اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺗﺮ ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﺮ و ﺧﺎﺻﻪ

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ آﺷﮑﺎر

ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﺮ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دوم اﯾﻨﮑﻪ  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﻘﻼل

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران رده ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻈﺎم را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز

ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﺪاﯾﯽ از دﺳﺘﮕﺎه زﻣﺎﻣﺪاری ﻣﯽروﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ در ﭘﯽِ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﻣﺘﺰﻟﺰل

از آﻏﺎزِ ﮐﺎر ،ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ "ﺑﺎﻻ" ﻧﺪارﻧﺪ .ﺳﻮم ﺗﻨﺪﺗﺮ و ﺗﻌﺮﺿﯽ ﺗﺮ )و ﮐﻤﺘﺮ

ﻧﻤﻮده ﯾﺎ از آن ﺟﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎره ای از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎیِ ﮐﻢ

ﺗﺪاﻓﻌﯽ( ﺷﺪن واﮐﻨﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﯿﮑﺮ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن

و ﺑﯿﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زﻣﺎﻣﺪاری ،ﺑﺮای آرام ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوﻫﺎی " ﺧﻮدی" ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ

ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻓﺮاروﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ای -ﻣﻠﯽ

ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ "ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد" دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ "ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﭼﻪ

ﺧﺎﺻﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎیِ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ رﻧﺠﺒﺮان و آﻏﺎز ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺟﺪی ﺑﺮ

ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻋﺘﻤﺎد" ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ "و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ" و ﭼﻪ
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روﻧﺪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻣﺎﻟﯽِ ﯾﮑﺎن ﻫﺎیِ اﻗﺘﺼﺎدی.

اﻓﺮاد و ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺎراج درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ،ﭘﺎره ای از ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎیِ ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ،

اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎی ارﮔﺎن ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ اﺳﺖ از ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﺑﺨﺸﯽ از

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﺎروﺷﻨﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻫﺎ ،از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ی ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺎ و ﻓﺴﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ.

ﺣﺰب ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در درون و ﺑﺮون ﻣﺮز ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﺷﺪﻧﺪ.

اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻫﺎ و ﺳﻨﺪﻫﺎی ﺗﺎزه ،ﻣﺸﺖ ﭘﺎره ای از ﺳﺮدﻣﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺖ ،از آن

ﻧﮕﺮاﻧﯽ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ را ،ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ

ﻣﯿﺎن آﯾﺖ اﷲ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،آﯾﺖ اﷲ ﯾﺰدی ،ﻋﺒﺎس واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ ،ﻫﺎﺷﻤﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﻞ اﺗﻬﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن

رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻓﻼﺣﯿﺎن ،ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺰﻋﻠﯽ،
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ داده ﻫﺎ ،اﯾﻦ

ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﯾﺪ .وی ﮐﻪ در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و اﻋﻀﺎی

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻌﺰی و دﯾﮕﺮان را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺷﻮرای ﺑﺴﯿﺞ ،زﯾﺮ ﻧﺎم "ﻃﺮح ﺑﺼﯿﺮت" ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺎی

i

اﻓﺸﺮد ﮐﻪ "ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب در ﺳﯽ ﺳﺎل

ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آن ﺻﻮرت

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ" و آن ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ "ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ" ﺟﻤﻊ ﺷﺪه
و "ﯾﮏ اﺗﺤﺎد ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ"  .وی در ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ دو

ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ  ٢٣ﭘﺮوﻧﺪه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت در اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑ ﻌﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ .آن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه ،اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ دﭼﺎر اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﯽ ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﻮﻻن دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ از آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮارد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ،
از ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟ ﯽ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﺗﺒﺎﻧ ﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ و واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و ﺗﻘﻠﺐ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ .ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﺜﻞ
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﻓﺮاد در ﮐﻨﺎر ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ،در ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ و راﻧﺖ ﺧﻮاری و
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ﺳﺎﭘﮑﻮ ،اﯾﺴﺎﮐﻮ و اﯾﺮان ﺧﻮدرو دﯾﺰل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﻣ ﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای

زﻣﯿﻦ ﺧﻮاری ،ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ،اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از

ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺧﻮد را وادار ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺮد .در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺮارات
و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دو ﻟﺘ ﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺳﻬﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  ۴٠درﺻﺪ ﺳﻬﺎم اﯾﺮان ﺧﻮدرو دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻧﮏ

اﺑﻌﺎد ﻓﺴﺎد در دﺳﺘﮕﺎه دﯾﻦ ﺳﺎﻻر را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ :58
" ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ

ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺤ ﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭘﺎرﺳﯿﺎن را ﺗﺨﻠﻒ داﻧﺴﺘﻪ

ﺑﻪ اﺧﺘﻼﺳﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ و در ﺟﺮﯾﺎن واﮔﺬاری

و ﻣﺴﻮل اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ را ﻣﺴﻮﻻن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﻫ ﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗ ﻌﯿﯿﻦ و

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ارﺗﺒﺎط دارد.

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ از اﺧﺘﯿﺎرات دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه در اﯾﺮان را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اﯾﺮان
ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ در ﺟﺮﯾﺎن واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو دﯾﺰل در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺮ
ﺳﺎزی ﺧﺎور از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن وارد ﺷﺪن ٢۵۵

ﻋﺒﺎس ﭘﺎﻟﯿﺰدار در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺴﺮ ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻋﺒﺎس
ﭘﺎﻟﯿﺰداراز ﻧﺎﺻﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﷲ واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺖ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﻧﺎم ﺑﺮد .آﯾﺖ اﷲ واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ ،از آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺖ

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺿﺮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ در ﮔﺰارش ﺧﻮد از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ

آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﯾﮑﯽ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان را

وﻣﻌﺎدن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ را ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮوﻗﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺸﺎی ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﷲ واﻋ ﻆ ﻃﺒﺴﯽ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﺎﯾﺪ ﺿ ﻤﻦ اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دادﺳﺮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدروی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﯿﺪه ،ﻣﺤﻞ راﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ  .در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻧﮓ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه و اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ و ﻃﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و

اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی داﺧﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط
ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ا ﻟﻤﮑﺎﺳﺐ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﻃﺒﺴﯽ
ﺑﻌﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ از ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ

ﺗﻔﺤﺺ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺮوش  ١٩٠٠ﺧﻮدرو ﺳﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﻮدروی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺪون ﻃﯽ روال ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪ .آوازه ﻧﺎﺻﺮ ﻃﺒﺴﯽ از ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻋﺒﺎس ﭘﺎﻟﯿﺰدار ،دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ اش در داﻧﺸﮕﺎه

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

ﻫﻤﺪان ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﻫ ﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد ،اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﻋﺒﺎس ﭘﺎﻟﯿﺰدار ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﯾﺮان
ﺧﻮدرو ﺣﺪود  ٢٠٠٠دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺳﺎﻟﻢ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﻮدرو ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺿﺎﺑﻄﻪ ای ﺑﻪ ﻗﻀﺎت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﭼﻨﺪ ﺑﻨﯿﺎد واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﺒﺎس ﭘﺎﻟﯿﺰدار ﻫ ﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد

اﻗﺪاﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﻋﻮدت اﻣﻮال ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺷﺪه ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯽ اﻃﻼع ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی

ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻌﯿﻮ ب و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدروی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و

ﻣﻌﯿﻮب راﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدرو ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺮﯾﺪه اﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﮔﺰارش ﺧﻮد را از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻮه

ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ از ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻇﻬﺎرات ﻋﺒﺎس ﭘﺎﻟﯿﺰدار ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در

ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮدﻣﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﻮزه ﺳﺘﺎدی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎﻣﯽ از ﮐﺴﯽ ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ

و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ داﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﻗﻮه

دادﮔﺴﺘﺮی ﻫﺎ وزار ت ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ وا ﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی

ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﺟﺮاﯾﺪ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎ ت ،ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﯿﺎت ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ و

ﺳﺎﻟﻢ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدروی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺎرج ﺷﺪه  ١٩٠٠ﺧﻮدرو و ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی

ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ  .ﮔﺰارش

ﻣﻌﯿﻮﺑ ﯽ را ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﻮدروی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم واﮔﺬار ﺷﺪه  ١٣٠٠ﺧﻮدرو ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫ ﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ

ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﻮ ﻻن و ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻧﻈﺎرﺗﯽ

ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪﯾﺪ و

و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﻮ ﻻن اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ از روی اﺳﺘﯿﺼﺎل ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺣﺬف ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺳﺎده ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧ ﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﻫﯿﭻ

آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ و ﭘﻨﺎه ﺧﻮد در ﻓﺮ آﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻈﻠﻢ ﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﯾﺖ اﷲ ﻃﺒﺴﯽ و ﭘﺴﺮ وی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ" :آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻣﺎﻟﮏ
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎن "ﻫﻤﯿﺎری ﮐﻮﺛﺮ" در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮان و

ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻫﺘﻞ،

اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و واﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﻌﺪن را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ".ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻮرﺑﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان

از ﺑﻬﺎی واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ اﻗﺴﺎط  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت

داراﯾﯽ ﻫﺎی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ داﻧﺪ زﯾﺮا آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﻫﺮﮔﺰ ﻣﯿﺰان داراﯾﯽ

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﻫﺎ و اﻣﻮال ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻓﻮرﺑﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ارزش

ﺑﻮده ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﯾﻦ واﮔﺬاری ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ادﻋﺎ ﮐﺮده

داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس را ﺑﯿﺶ از  ١۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﯿﻦ زده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ

ﺑﻮدﻧﺪ از دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ

اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺬورات و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ اﺳﺖ و در آن ﻧﻪ ﺑﻪ

ﻫﺎ زاﺋﺮی را ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻮرﺑﺲ

اﺧﺘﻼس  ١٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻧﻪ ﻧﺎﻣﯽ از ﻧﺎﺻﺮ واﻋ ﻆ ﻃﺒﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﺻﺮ واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ اﺷﺎره و او را ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺮدان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی

آﻣﺪه اﺳﺖ .در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری دادﮔﺎه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ،ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ی داﺧﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ

اﻗﺘﺼﺎدی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﻮرﺑﺲ ﻧﻮﺷﺖ" :ﻧﺎﺻﺮ واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ،

اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و ﻧﻘﺶ ﻧﺎﺻﺮ ﻃﺒﺴﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ دوﮐﻮﻫﻪ درآﺑﺎﻧﻤﺎه

ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﷲ ﻃﺒﺴﯽ ،ﭘﯿﺶ ﺗﺮ رﺋﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﺮﺧﺲ ﺑﻮد .ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ

ﺳﺎل  ١٣٨١ﻧﻮﺷﺖ :آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﻧﺎﺻﺮ واﻋ ﻆ ﻃﺒﺴﯽ

 ،١٩٩٠ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از اﻣﻮال ﺑﻨﯿﺎد رﺿﻮی وارد ﭘﺮوژه ﺳﺮﺧﺲ و ﺻﺮف

ﻣﻮﺟﺐ آزادی وی از زﻧﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ ...ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﷲ واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ در ﺻﺪد ﺟﻠﺐ

اﺣﺪاث ﺧﻂ آﻫﻦ اﯾﺮان  -ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ،

رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯿﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ .در ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت

ﻫﺘﻞ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی اداری ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٣٠٠ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ازﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ آﻣﺪه

ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻂ آﻫﻦ اﯾﺮان  -ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﭼﺎدری

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﺑﺮرﺳ ﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﺑﻪ

ﺑﺰرگ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ  ".ﺧﺒﺮ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻮرﺑﺲ ﻧﯿﺰ

ﻋﻤﺪ ﺳﺮاغ ﻣﺎده  ۵٩٨ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن

رﺳﯿﺪ ،ﻓﻮرﺑﺲ در ﻣﻮرد اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﻧﻮﺷﺖ:

دوﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ در ﮔﺰارش ﺧﻮد اﺻﺮار

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺮاب ﺷﺪ ،در ﻣﺎه ژوﯾﯿﻪ ﺳﺎل  ٢٠٠١ﻧﺎﺻﺮ ﻃﺒﺴﯽ از

دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ و ﻣﺎده واﺣﺪه آن ﯾﻌﻨﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﺑﺮﮐﻨﺎرو دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ وی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ .اﺗﻬﺎم ﻧﺎﺻﺮ واﻋﻆ

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺰارش

ﻃﺒﺴﯽ ﮐﻼﻫﺒﺮداری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در دﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﺑﻮد.

ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ﺗﺨﻠﻒ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻬﻤﺎن را

ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻨﻮز ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻌﺪ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﻧﺎﺻﺮ

ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ".
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ﻃﺒﺴﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ او ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ،ﺗﺒﺮﺋﻪ
ﮐﺮد .ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﺰارش ﺧﻮد در ﻣﻮرد
ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺎل  ١٣۶٣ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ را در

i

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

دﺑﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .ﺳﺎل  ١٣٧۵اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ و ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮدآور دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ

ﭘﺮوژه ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺗﻮﻧﻞ ﮐﻨﺪوان ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﮔﺰارش دوم اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در راﺑﻄﻪ

ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﯿﺎری ﮐﻮﺛﺮ واﮔﺬار ﺷﺪﻧﺪ .در ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و

ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺗﻮﻧﻞ ﮐﻨﺪوان  ٧٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و در زﻣﺎن رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ﻃﯽ ﻣﺪت  ٣ﺳﺎل ﺳ ﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ  ٢ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی در ﮔﺮدﻧﻪ ای ﺑﯿﻦ ﮐﺮج و ﭼﺎﻟﻮس و در ارﺗﻔﺎع  ٣ﻫﺰار ﻣﺘﺮی ﮐﻮﻫﻬﺎی اﻟﺒﺮز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
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اﺑﻌﺎد اﯾﻦ دزدی ﻫﺎ آن ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﮐﯿﻬﺎن

ﭘﯿﭽﻨﺪ ،و ﻋﺒﺎ را راﺳﺖ و آوﯾﺰان ﭘﻮﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻋﻤﺎﻣﻪ را ﺑﺮدارﻧﺪ ﻫﯿﭻ اﻧﺪ و اﮔﺮ

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ" :اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

ﻋﺒﺎ را ﻧﮕﺬارﻧﺪ ،ﭘﻮچ".
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آﻗﺎﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ" و "از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ دﯾﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ ی ﭘﺬﯾﺮش اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ" وﺟﻮد دارد" ،ﮐﺎر اﺻﻠﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻪ
ﻣﻌﺪن داری و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داری ﻧﯿﺴﺖ"60 .در ﻣﻮرد اﯾﻦ دﺳﺘﻪ "آﻗﺎﯾﺎن" ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ
ی "ﺧﺎن ﺧﺎﻧﺎن" ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی رﺳﺎ ﻟﻪ ی "اﺻﻼح اﻣﻮ ر" در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﺻﺎدق
ﺑﺎﺷﺪ" :ﻗﺮﯾﺐ ﺳﯽ ﺳﻨﮓ آب ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ده ﺳﻨﮓ آن وﻗﻒ اﺳﺖ
)در ﺳﺪه ی  19ده ﺳﻨﮓ و در ﺳﺪه ی  21ﺳﯽ ﺳﻨﮓ( ...اﮔﺮ از ﻫﺮ ذرع ﻣﺮﺑﻊ
زﻣﯿﻦ ﺗﻬﺮان ﺻﺪ دﯾﻨﺎر و از ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد  ...ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻣﺜﻞ اروﭘﺎ ﻣﻨﺒﻊ آب و ﻣﺠﺎری ﺳﯿﺎه )ﻓﺎﺿﻼب( ﺳﺎﺧﺖ  ...اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ
ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ  ...ﻋﻤﺎﻣﻪ را ﺑﺰرگ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﭘﯿﭽﻨﺪ،
اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﻬﺮان ﺗﺎ درﯾﺎی ﺧﺰر را ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﻧﻞ ﮐﻨﺪوان ﺑﻪ ﻣﺪت  ۶٠ﺳﺎل ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﺲ از
زﻣﺎن ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻣﺴﺌﻮ ﻻن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس ،اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ را ﻋﺮﯾﺾ
ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻃﺮح ﺗﻌﺮﯾﺾ اواﯾﻞ دﻫﻪ  ١٣٧٠ﺗﻮﺳﻂ ا ﮐﺒﺮ
ﺗﺮﮐﺎن وزﯾﺮ وﻗﺖ راه و ﺗﺮاﺑﺮی اراﺋﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .در ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺮای ﭘﺮوژه  ١۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﻣﺪت
اﺟﺮای آن ﯾﮑﺴﺎل ﺑﺮ آورد ﺷﺪه ﺑﻮده اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ،ﮐﺎر ﻋﺮﯾﺾ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﻮﻧﻠﯽ ﮐﻪ  ٧٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  ٣ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻣﺪت  ٧ﺳﺎل و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای  ٧ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﭘﺮوژه ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ ﺗﻮﻧﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٧ﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺎن ﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل وارد
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ از اﺑﺘﺪا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎر ﺗﻌﺮﯾﺾ را آﻏﺎز و ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻋ ﻤﻠﯿﺎت ﺑﺨﺸﯽ وﺳﯿﻌﯽ
از ﺗﻮﻧﻞ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﯽ آن رﯾﺰش ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ اﯾﺮادات اﯾﻦ ﻃﺮح اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﺮح از اﺑﺘﺪا اﺷﺘﺒﺎه
ﺑﻮده و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺗﻮﻧﻞ ﮐﻨﺪوان ،ﺗﻮﻧﻞ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ ٧٠ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺗﻮﻧﻞ ﺟﺪﯾﺪ را ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨ ﯽ ﯾﮏ دﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﺾ
ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺮآورد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد
ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻮﺟﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻧﻞ ﮐﻨﺪوان ﺗﻄﺎﺑﻘﯽ ﻧﺪارد .
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ﻫﺰﯾﻨﻪ ی اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از راه دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور دﯾﮕﺮ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه،
"ارﺗﺶ" ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ

دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ،
ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی و
ﺑﺴﯿﺎری ارﮔﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻗﺮار داد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ژرﻓﺎی دﺷﻮاری
ﻫﺎی روﺑﻨﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان ﭘﯽ ﺑﺮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎی
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:
 اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ی ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ  17ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮاروﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از "آﻣﻮزش ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﻫﻨﺮی" از دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮز  16ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

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

-

اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﮑﻨﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ از ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ،و ﮐﻮﺷﺶ

-

اﻧﺴﺠﺎم" اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺧﯿﺰش ﻫﺎی ﺗﻮده ای ﺗﻼش اش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﺴﯿﺞ" ﺑﺮای "ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺒﻬﻪ اﻓﮑﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦ و دل ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ،62
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای داﺋﻤﯽ ﮐﺮدن "ﻃﺮح ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﺑﯿﺶ
از  103ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﺎج ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن "ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﺠﺎب

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

ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻤﺮﻧﮓِ ﻏﯿﺮﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮان ،از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
دﯾﮕﺮ .اﯾﺠﺎد ارﮔﺎن ﻫﺎی ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺪاﺣﺎن در ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ

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

-

ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دو ﺳﺎﻟﻪ ی "ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺟﺬب ،آﻣﻮزش و اﻋﺰام روﺣﺎﻧﯿﻮن
و ﻣﺒﻠﻐﺎن دﯾﻨﯽ" 11 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

 اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ی ﻗﺮآﻧﯽ وزارت ارﺷﺎد از ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن درﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻣﺮز  150ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ...

زﻧﺎن"  63و ﻧﯿﺰ ﻃﺮح اﯾﺠﺎد "ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ" ﺑﺎ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ی  30درﺻﺪ از

آﻣﺎج اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶِ ﺷﻤﺎرِ ﻧﻬﺎدﻫﺎیِ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ -ﻣﺬﻫﺒﯽ

درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت "ﺳﻨﺎی"ِ آزﻣﻮن ﭘﺲ داده ی "ﺗﺸﺨﯿﺺ

ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺠﺎدِ ﻧﻬﺎدﻫﺎیِ ﻧﻈﺎﻣﯽِ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ

ﻣﺼﻠﺤﺖ" را 64 ،ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.

ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﮐﻮب ﺧﯿﺰش ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺗﻮده ای اﺳﺖ .ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
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رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ،در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ی ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ و
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ﻋﻠ ﻨﯽ ،دوم اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﺟﻨﮓِ ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ درازﻣﺪت ،و

ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﻫﺎ ﺗﺎ  1500ﻣﺘﺮ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ "ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در

ﺳﻮم ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از "اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن" و ﺳﻬﯿﻢ ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن

ﻫﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺰ" ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و از آﻏﺎزِ ﮐﺎر ،ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن

در دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ آن ،اداﻣﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ

"ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ" در ﻣﺤﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺳﺮﮐﻮب و ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﮑﻨﯽ و ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺒﯽ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﺗﺎزه ﺗﺮ.

اﻓﺰون ﺑﺮ "ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ" در ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه،

روﯾﺪادﻫﺎی ﺟﺎری در اﯾﺮان اﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ راه ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ آﻣﺎج ﺧﻮد

"ﺗﻘﻮﯾﺖ دو ﻧﯿﺮوی ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ" و "ﺳﺮﻋﺖ دادن" ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی "ارﺗﺶ 20

دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎزه اﻧﻄﺒﺎق داده و

ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ" ﺑﺮای "ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ" را ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر

ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮ وارد ﭘﻬﻨﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .راه دوم ﻧﯿﺰ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ

ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ200 ،

ﺗﺼﻮرات ﺳﺮدﻣﺪاران رژﯾﻢ ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎن زﯾﺎد ﺟﺰ راه ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮآﯾﻨﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ

درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﺰ

داﺷﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ و دوران ﭘﺲ از آزادی

ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﺮای "ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ"

ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻧﮕﯿﺰه ی آن ،ﮔﺴﺴﺖِ ژرف ﻣﯿﺎن زﻣﺎﻣﺪاران و

)ﺑﺨﻮان ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ( ،اﯾﺮان دارد ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎروت

ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ .در ﯾﮏ "ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ" ﻫﻢ  ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺮان رژﯾﻢ را

68 67 66 65

ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺰار روس در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی اﺳﻼﻣﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ی

اﯾﻦ "راه" ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﻮل ﮔﺰاﻓﯽ ﺑﻪ

ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻮدﺟﻪ ی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ی ﯾﮑﺎن ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را

ﺟﯿﺐ ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ -ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ" .راه" ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه

ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد ،ﺑﻪ آﻣﻮزﮔﺎران ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد ،اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ

اﺻﻮل ﮔﺮاﯾﺎن و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎنِ "ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺖ" در ﭘﯽ آﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺳﺎزش در

اﻟﺘﺪرﯾﺴﯽ ﻫﺎ را در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد ،ﻫﻨﺮﻣ ﻨﺪان و ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﺎن

ﺑﺎﻻی ﻫﺮم زﻣﺎﻣﺪاری و ﺗﺎراج ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ای ﺑﺰک ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ،ﺑﯽ ﮔﻤﺎن زودﺗﺮ از

را ﺑﯿﮑﺎر و ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮﯾﻪ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و

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

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎره ای روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻣﺪاران ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻨﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ و
ﺗﻨﺪروی در ﭘﻬﻨﻪ ی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ در راﺑﻄﻪ ی
رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮات اﺧﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﺑﺎ ﺷﻮرش ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ آﻣﺎده
ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ "ﺑﺤﺮان"  ،ﺳﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺑﺮاﺑﺮ "ﺑﺎﻻﯾﯽ" وﺟﻮد ﻧﺪارد :ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺮاروﯾﺎﻧﺪن "ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺨﻤﻠﯽ" ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی
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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.

ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ " ،ﺳﺮدار ﺳﺮﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﭘﺎﺳﺪار" ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﭘﺮوا از دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی
دﮐﺘﺮﯾﻦ "ﭼﭙﺎول"

ﮔﺴﺘﺮده ی ﺳﭙﺎه در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن "در
اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ" ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻗﺮارداد دو ﻓﺎز "ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در
ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ  2.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ،ﮐﺪام ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرگ را
ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ" 71 .وی اﻣﺎ ﯾﺎدآور ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ،آﯾﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ای ﺟﺰ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و آﯾﺎ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ "ﭘﺮوژه ﻫﺎی" ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎرت" ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
ﻣﯿﻠﯿﺎردر" ﺑﻌﺪی ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﯽ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ی "آﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدی" ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از
ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده و زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ  14ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎن در

ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ی ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎره ای از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اﯾﺮان ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از رﺷﺪ

زﯾﺮ ﻣﺮز ﻓﻘﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ )آﻣﺎر واﻗﻌﯽ ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺖ( .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ داده ﻫﺎی

ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ ی دوﻟﺘﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ

ﻧﺸﺮﯾﺎت اﯾﺮان ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ

ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،آﺷﮑﺎر و ﻧﻬﺎن در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی

ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺗﺮ ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ از اﯾﺮان ﺑﻪ

ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ارﮔﺎن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ

ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎدا و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ،آن ﻫﻢ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ

آﻧﺎن 69.ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎد ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ

ﻫﻤﻪ ی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﭘﺎﯾﺪار و ﭼﯿﺮﮔﯽ

"ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺖ" ﭼﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺴﺎدﻫﺎی

ﺑﺮ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم دارد.

ﻣﺎﻟﯽ و راﻧﺖ ﺧﻮاری دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی ﺳﺎﻧﺪی ﺗﻠﮕﺮاف ،ﺑﺨﺶ

اﺑﻌﺎد ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﭼﭙﺎول ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ

ﻣﻬﻤﯽ از ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ "ﺑﺎﺟﮕﯿﺮ" و "ﺷﺒﻬﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎ" ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﻧﺎﭼﺎرا ﺑﻪ آن "اﻋﺘﺮاف" ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﺷﮑﺎرا "از ﺟﺎرو ﺷﺪن" ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ی

ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻗﺎﭼﺎق و اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ

ارزی و ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﻦ دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
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ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  63ﻣﯿﻠﯿﺎرد

"ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﯿﻠﯿﺎردر" ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ( "اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن" را در اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

دﻻر ) ،(1384-1387ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ 75.ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ آن ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ

61

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

62

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺑﻪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ،

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﻧﻬﺎن آﻧﺎن از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺎن ﺑﺮای

ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺑﻮرژوازی وارداﺗﯽ-

"ﻣﻬﺎر زدن" ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ

اﻧﮕﻠﯽ و ﺧﺎﺻﻪ ،ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ.

76

در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮدآوری ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد.

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ داده ،ﻣﯽ ﺗﻮان دﻻﯾﻞ واﻗﻌﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﯾﻊ ﻧﮕﺎر ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

آﻣﻮزﮔﺎران و زﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن

ﻫﺎ و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻫﺎی ﺳﺪه ی ﻧﻮزده ،ﮔﻮﯾﺎی ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﻣﺎﺳﺖ" :اﮔﺮ دوﻟﺖ

را ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ  77 .اﻧﮕﯿﺰه ی ﺳﮑﻮت دوﻟﺖ ﻫﺎی " ﻫﻮادار ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ" و

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

i

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای و ﺳﮑﻮت ﺗﻨﺪروان و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ :ﻗﺘﻞ ﻫﺎی

ﻣﺮدم اوﺑﺎش ﻗﻼش ﺑﯽ آﯾﯿﻦ  ...اﮔﺮ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی از او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ

ﺑﺮون از اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺘﻮی روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ از ﺟ ﻤﻠﻪ دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی وزﯾﺮ

ﻣﮕﺮ ﭼﻬﺎر آﺧﻮﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎز ،و ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺳﯿﻨﻪ زن و ﺳﻨﮓ زن و ﭘﯿﻞ ﺑﺎز و

زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺧﻮرﺷﯿﺪی در درون و
وﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺴﻨﯽ اژه ای وزﯾﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ ،ﻣﻌﺎون
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در زﻣﺎن ﺗﺼﺪی ﻋﻠﯽ ﻓﻼﺣﯿﺎن )وزﯾﺮ اﻃ ﻼﻋﺎت دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ( و
دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ) اوﻟﯿﻦ وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت در دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ(  ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳﻮی )ﮐﺎﻇﻤﯽ( ﻣﻌﺎون وﻗﺖ وزارت

ده دوازده روﺿﻪ ﺧﻮان و ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮان ﺑﺪ ﺻﺪای ﺑﺪ آواز  ...اﮔﺮ زراﻋﺖ اﺳﺖ،
زارع و ﻣﻼک ﮐﻪ از دﺳﺖ ﻇﻠﻢ و ﺗﻌﺪی ﺿﺒﺎط و ﻋﻤﺎل ،و ﺑﻪ ﻋﻼوه ی ﺑﺨﻞ

اﻃﻼﻋﺎت  .و ﻣﻬﺮداد ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮﭼﻪ روی ﻫﻢ ،ﻗﺘﻠﻬﺎ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل رخ داد و ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ

آﺳﻤﺎن و اﻣﺴﺎک زﻣﯿﻦ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻃﺮاف دﻧﯿﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪه اﺳﺖ و

ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٧٧دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ )رﻫﺒﺮ ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان( و ﻫﻤﺴﺮش ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﮑﻨﺪری ﻋﺼﺮ  ١آذر

زراﻋﺘﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ  ...ﺑﺪا ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﻗﯽ اﺷﺨﺎﺻﺶ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ

ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﺷﺎﻋﺮ ،ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی ﻣﯿﺮﺳﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺟﺪی
ﺳﺎل  ١٣٧٧در ﻣﻨ ﺰل ﺧﻮدﺷﺎن در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﺨﺮآﺑﺎد ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .و در روزﻫﺎی  ١٢و ١٨
آذر ،ﺟﺴﺪﻫﺎی دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری و ﻣﺤﻤﺪﺟ ﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﯽﺧﺒﺮی در ﺟﺎدهﻫﺎی اﻃﺮاف
ﺷﻬﺮ و ﺟﺴﺪ ﻣﻌﺼﻮ ﻣﻪ ﻣﺼﺪق )ﻧﻮه دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد( در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽاش ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.
ﮐﺸﺘﺎر آﻧﺎن در آذرﻣﺎه  ،١٣٧٧در راﺳﺘﺎی ﺣﺬف ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ واﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
راﺳﺘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﮔﺮدد  ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  .ﺧﻮن آﻧﺎن
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ،ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺴﺎط ﯾﮑﻪ ﺗﺎزی ﺣﺎﮐﻢ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺮوﺷﺎﻧﺘﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر
ﺑﯿﺶ از دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﺗﻦ از ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﭘﯿﮑﺮﻫﺎی ﭘﺎک دارﯾﻮش و ﭘﺮواﻧﻪ  ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﭘﯿﮑﺮ رﻫﺒﺮان
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را رﻗﻢ زد و ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ در ﺟﻮ ﺗﺮس و ﺧﻔﻘﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﭘﺪﯾﺪ آورد  .ﻣﻮج ﺧﺮوﺷﺎن
ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﺰﻣﯿﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﺪ و ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﯿﺮﻣﺎه  ٧٨را آﻓﺮﯾﺪ .ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻏﺎﻓﻞ از آن

ﺟﻬﻞ و ﺣﻤﻖ  ...ﯾﺎ ﻣﺴﺨﺮﮔﯽ و ﻟﻮﻃﯿﮕﺮی و ﯾﺎ دزدی و ﺧﯿﺎﻧﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﻪ در آن ﺧﺎک ﺣﺮف ﺣﻖ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ ﯾﺎ دﻋﻮی ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ
ﮐﻨﺪ و درﺻﺪد دﻓﻊ و رﻓﻊ و ﮐﺬب و اﺣﺪوﺛﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮآﯾﺪ".
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ﺷﻮرﺑﺨﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﺪ ﺳﺎل
ﻫﻨﻮز اﻧﺪر ﺧﻢِ دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺳﺪه ی ﻧﻮزده ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی "اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن" در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و

ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﻬﺎی داﻣﻨﮕﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮن ﺳﯿﺎوش ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺟﻮﺷﺶ و ﺧﺮوش اﺳﺖ  .در ﭘ ﯽ ﺳﺮ ﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﯾﻮرش ﺑﻪ آزادﯾﻬﺎ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺳ ﺎزﯾﻬﺎی ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ و

ﮔﺮوهﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮد و ﻃ ﯽ آن ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﺷﺪه و دﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﺑﺎزداﺷﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎﭘ ﯽ را ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺖ  ،اﻣﺎ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮﯾﺶ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ژرﻓﺎ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﺮور و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ( ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت

و اوج ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺮای  ٣ﺳﺎل ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار

اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﻗﺘﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟ ﻤﻬﻮری ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ روی داده ﺑﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

داد و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎی آن ﺗﻮﺳﻂ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ...ﺑﺮﮔﺰاری دادﮔﺎه ﻗﺘﻞ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﯿﻒ

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺧﺼﻮﺻﺎً از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ واﻗﻌﻪ اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٣۶٧ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺮﻫﯿﺰ

ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺑﻬﺎر  ١٣٧٩اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دو روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﭘﯿ ﮕﯿﺮ ﻗﺘﻞ ﻫﺎ ﻫﺮ دو در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ،

ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر روزﻧﺎﻣﻪ اﺻ ﻼح ﻃﻠﺐ آرﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﻋﺰتاﷲ ﺳﺤﺎﺑﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ وی در آن رﯾﺸﻪ

اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن در دﺳﺘﮕﺎه اﻃ ﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ

ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای را در اﻋﺪام ﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد .آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻫﺎ

داﻣﻨﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی دﻫﻪ ﺷﺼﺖ )ﮐﻪ اوج درﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻌﻀﺎً ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و

اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﺳﺎﯾﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن از ﺟ ﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ در آﻧﺰﻣﺎن ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﮔﺎﻫﺎ در "اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن" ،ﻓﺮﺳﻨﮓ ﻫﺎ از "اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﺻﻼح در ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻧﻮن

ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزش ﮐﺎراﻧﻪ را ،ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﯿﺎن

ﺧﻮاﻫ ﯽ" آن دوران ،واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی " ﻧﻈﺎم" ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد" .ﺗﻨﺪروان ﯾﺎ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن"

ﻫﻨﻮز ،در ﭘﯽِ ﺑﺰک ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﻈﺎمِ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.

ﺧﻮاﻫﺎن اداﻣﻪ ی وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه از راه ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎی

ﻋﺪم ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی رﯾﺸﻪ ای در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ را ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ" .اﺻﻮل ﮔﺮاﯾﺎن" ﮐﻪ ﭘﺎره ای از

ﻣﯽ ﺗﻮان در اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﭘﺎره ای از "اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن" در دﯾﺪار ﺑﺎ اﻋﻀﺎی

ﻗﺮاردادﻫﺎ و دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﺠﺎد

ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ ،آﺷﮑﺎرا ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﯾﺎ

"ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻣﻠﯽ" و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ  30درﺻﺪ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ،

"ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ" ﭘﯿﺸﯿﻦ و اﻣﺮوزﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﻪ "ﺻﺒﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ" و

ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن

"اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ" ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد

"اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن" ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب دﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و اﻧﺘﻘﺎل

داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ "ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ" ﺷﻮد و

ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮی از واﺣﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران )ﺑﻪ ﺟﺎی

ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﯽ "ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮ اﻣﯿﻦ" ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد" .ﻣﻨﺘﻘﺪ" دﯾﮕﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ

اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺎن ﺑﻪ رﻗﯿﺒﺎنِ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ( ،از دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﯾﺎراﻧﻪ

ﮐﻨﺪ "ﮐﻪ در ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد دﻓﺎع ﻗﺮار

ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﮔﯿﺮد" و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ "اﺟﻤﺎع دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﺴﻮز ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼﺑﻨﺪ"

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ در ﺗﻼش اﻧﺪ ﺗﺎ از ﭘﺎره ای از

ﮐﺴﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ "ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ" ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ

ارﮔﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ،ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻬﺮه

دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ اداﻣﻪ ی ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻦ ﺳﺎﻻر ﺑﺎ ﭘﺎره ای "اﺻﻼﺣﺎت" .ﻧﻤﻮﻧﻪ ی اﯾﻦ

ﺑﺮدار یِ "اﺑﺰاری" ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﻀﺖ آزادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺮدآوری ﻧﯿﺮو

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

ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺑﻨﯿﺎد
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد" ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﺎزد و آﻧﺎن را
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ﮐﺮد.

ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا " اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن" و ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ

ﻣﺴﺌﻮل"ﺗﺎراج ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل و ﺣﺮاج ﺑﻪ ﺛﻤﻦ ﺑﺨﺲ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ"

"ﻣﺪﻋ ﯽ" ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺪ ،از آن دﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت ،ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ 81،وﻟﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی زﺣﻤﺖ ﮐﺸﺎن روی آورﻧﺪ

ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ "ﻣﻮرد اﺟﻤﺎع ﻫﻤﻪ ی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن" اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و آﻣﺎده ی ﺣﺮﮐﺖ و ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

دﺳﺘﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب

ﺑﻪ ﭘﺸﺘﺒﯿﺎﻧﯽ اﻧﺪ .آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی آﻧﺎن "در ﮐﺸﻮر ﻧﻪ

ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت

ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎﻋﯽ دارﯾﻢ" و " در روزﮔﺎری ﮐﻪ اﺳﻢ

ﺟﻬﺎﻧﯽ ،و ﺑﻪ زﯾﺎن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦ

اﺧﻼق ﻫﺴﺖ وﻟﯽ از اﺧﻼق ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ".
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ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داه اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و

ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺟﺮای ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﻌﺎرﻫﺎی

دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺸﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎن ،ﻧﻪ ﺳﺎزش و ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﺧﺖ در "ﺑﺎﻻ"

"ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ" و "ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘ ﺮ"  ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻮده ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ

و ﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮیِ "اﺑﺰاری" از ﺗﻮان ﻣﺮدﻣﯽ در "ﭘﺎﯾﯿﻦ" اﺳﺖ .اﻓﺸﯿﻦ و

و از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر

اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ،دو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽِ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﺎژﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎراﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺰ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و

ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺟﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﺧﻮاری

ژرف ،ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ

ﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و وﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﯽ ﮔﺴﺴﺖ.

ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و روﺷﻦ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و
ﺑﺎﻓﺖ واﭘﺴﮕﺮا ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻬﺮه دﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی
واﻗﻌﯽ ﯾﮑﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻣﯿﺪوار
ﺑﻮد.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ ی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﯿﺮو )ﺗﻨﺪروان و
اﺻﻮل ﮔﺮاﯾﺎن و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن( در اﯾﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی رﯾﺸﻪ
ای و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﭘﺎﯾﺪار ذﯾﻨﻔﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﺪ .در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﺳﻮی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺨﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮات از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻫﻨﻮز رو ﺑﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ.
آن دﺳﺘﻪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺐِ "ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻨﯽ" ﮐﻪ "ﺑﻪ راﺳﺘﯽ" ﺑﻪ آرﻣﺎن
ﻫﺎی ﺧﯿﺰش ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﯾﮏ ﺳﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وﻓﺎدارﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ،ﺻﻔﻮف ﺗﻮده ﻫﺎ را ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺳﺎزش ﮐﺎری در ﭘﻬﻨﻪ ی
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن
ﻧﻔﺖ و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روی اﺟﺮای "ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ
ی ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ی ﮐﺸﻮر" )ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﺳﺎل
واﮐﻨﺶ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 2004از ﺳﻮی وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ( ،ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و اﺻﻮل ﮔﺮاﯾﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ دارد در ﺳﺪه ی  21ﺑﻪ "ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ" ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ "ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی"
از ﺳﻮ ی دوﻟﺖ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل  1998ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ آرﻣﺎن ﻫﺎی
ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﮔﺮا ،اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎج ﻫﺎ
را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺳﺘﺮگ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ 83.ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ،ﺑﯽ ﮔﻤﺎن در ﺳﺪه ی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯽ ﺑﻬﺘﺮ از اﻣﺮوز در اﻧﺘﻈﺎر
ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ زﻣﺎﻣﺪاری،
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﻤﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ "اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن" و " اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن" در ﭘﯽ
اﯾﺠﺎد آﻧﻨﺪ ،در ﺗﻨﺎﻗﺾ آﺷﮑﺎر و آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮار دارد ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺒﻘﺎت
و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﺎن )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ
ﻫﺎ و ﻓﺴﺎدﻫﺎ و ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ و ﮐﺎرزاﯾﯽ ارﮔﺎن ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در درون

راه رﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،از داﻻنِ
آرﻣﺎن ﻫﺎیِ ﺳﻪ ﺧﯿﺰ شِ ﺑﺰرگ در ﺳﺪه ی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل و
ﻧﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﺮدﻣﯽ
و در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب در ﭘﻬﻨﻪ ی داﺧﻠﯽ )آﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﻧﻬﺎن( و
ﺳﺎزش در ﮔﺴﺘﺮه ی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ "آراﻣﺶ" ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﯾﺠﺎد

ﻣﺎﯾﻪ ی " ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ" دارد( ،آﻣﻮزﮔﺎران و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و

ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ را آﺑﺴﺘﻦ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﺰرگ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﺣﻘﻮق داﻧﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺧﺎﺻﻪ "ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﻫﺎ"

ﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آرﻣﺎن ﻫﺎی داد ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی

)ﺑﻪ دﻟﯿﻞ "ﭘﺎک ﺳﺎزی" ﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن و دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ی
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش و دادﮔﺴﺘﺮی و اﻣﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ای( و ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن )ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﯾﻪ ای
ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی(.

"ﻣﺪﻋﯿﺎن" ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ آن ،آﻣﺎج ﻫﺎی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل را ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺧﻮد و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﺎﺻﻪ در ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ ،ﺑﻪ "ﺷﯿﻄﺎن ﻫﺎﯾﯽ"
)ﻟﻮﻟﻮﻫﺎﯾﯽ( ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ اﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺪام در ﻋﺮاق ،ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در اﯾﺮان.
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی آﻧﺎن از اﯾﻦ "ﺷﯿﻄﺎن" ﻫﺎ ﻧﯿﺰ "اﺑﺰاری" اﺳﺖ .ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
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ﺷﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و آن ﺟﺎ ﮐﻪ از "ﺧﻂ ﻫﺎی ﺳﺮخ" ﮔﺬر

رزﻣﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﺳﻪ ﺧﯿﺰش ﺑﺰرگ ،اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ" ،ﺟﺎرو" ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ "ﺟﺎرو ﺷﺪ نِ" ﺳﺎده ،ﻧﺒﻮدِ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﻣﯿﺎن

ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ و اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ی ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

دﺳﺘﮕﺎه زﻣﺎﻣﺪاری و ﺗﻮده ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺪه ی اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺪﺷﮕﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ را دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ و دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺸﺎن در اﯾﺮان ،ﺑﯿﺶ از ﭘﺎره ای

ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﺧﺎﺻﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻔﺘﯽ

از ﻣﺮدم دوﺳﺘﺎنِ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "اﺑﺰاری" ﺑﺮای

ﺟﻬﺎﻧﯽ و دﺳﺘﯿﺎران داﺧﻠﯽ آﻧﺎن ،و ﺑﺎزﻧﺪه ی آن ،ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ و ﻣﯿﺎﻧﯽ

اﻧﺤﺮاف ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺗﻮده ای و ﭼﭙﺎول درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﯿﻬﻮده

ﺟﻮاﻣﻊ رو ﺑﻪ رﺷﺪﻧﺪ.

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آﻧﺎن در اﯾﺮان ،از ﯾﮏ ﺳﻮ دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ

ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد و ﻓﺮاﮔﯿﺮی از

را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺧﻮد و ﺧﺎﺻﻪ آﻣﻮزﮔﺎراﻧﺸﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از

آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،راه رﺷﺪی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺧﻮد )ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ

ﺑﺎم ﺗﺎ ﺷﺎم از "اﺳﺘﻘﻼل" و "ﻋﺪل و ﻋﺪاﻟﺖ" دم ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی ﺑﺰرگ

ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﯿﺮوی ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ از "رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی" ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی

ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎوران آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از راه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی

ﺟﻬﺎﻧﯽ( ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای

"ﺷﯿﻄﺎن" ﯾﺎ " ﻟﻮﻟﻮ" ﺳﺎزی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ی روی در روی ،ﮐﻪ

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان و ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﭘﯽ

ﻣﯽ ﺗﻮان "اﺗﺤﺎد ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ" ﻣﺮدم اﯾﺮان را دﭼﺎر "ﺗﺸﺘﺖ و ﺗﻔﺮﻗﻪ" ﮐﺮد .ﺟﺎن

ﺑﺮد و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ی ﺛﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

ﻣﻠﮑﻢ از ﻣﺸﺎوران ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﺳﺪه ی

رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن اﺳﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی

ﻧﻮزده ﻣﯿﻼدی ،از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﭘﯽ ﺑﺮد .وی ﮐﻪ در

دور و ﻧﺰدﯾﮏ ،ﭼﻨﺪ ﭘﻬﻨﻪ را ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺮش داد.

ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮِ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﺮس "ﺟﻨﮕﺠﻮﺗﺮﯾﻦ و وﺣﺸﯽ

ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد

ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﻞ آﺳﯿﺎ" ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﻫﺮ ﯾﮏ از دول ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻗﺼﺪ

را ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﭘﺮﭼﻤﺪاریِ ﻣﺒﺎرزاتِ ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎریِ آﺳﯿﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ )ﺗﺴﺨﯿﺮ اﯾﺮان( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﮐﺎر در

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .دوم ﺗﻤﺎﯾﻼت دادﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮده ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰون

اﻧﺠﺎم از آﻏﺎز ﺑﯿﺶ اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺑﺪاﯾﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ" .ﻫﻤﯿﻦ دﻻوری و

ﺑﺮ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ،در ﭘﯿﮑﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮان و

ﻫﻮﺷﯿﺎری اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎن و ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺸﺎن

84

رﻧﺠﺒﺮان ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ ،در دﻫﻪ ی ﺳﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،ﺳﻮم

را ،ﺑﻪ ﻫﺮاس ﻣﯽ اﻧﺪازد و آﻧﺎن را ﺑﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر

ﻫﺸﯿﺎری و زﯾﺮﮐﯽ آن ﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را درازﮔﺎه ﻓﺮﯾﺐ

ﺗﻮدرﺗﻮ و ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ وادار ﻣﯽ ﺳﺎزد.

داد و اﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ و در واﮐﻨﺶ ﻫﺎی

اﻣﺎ ﻗﻘﻨﻮس دﻻور و ﻣﻬﺘﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎن ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺎ دو ﺑﺎلِ ﺗﻮا ﻧﺎیِ داد و ﺧﺮد،

ﺳﺮﯾﻊ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ی آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ

از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺧﻮن و ﺧﺮاﻓﻪ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن آﺷﮑﺎرﮐﺮده اﺳﺖ .و ﭼﻬﺎرم و ﺑﻪ وﯾﮋه ،دﻻوری و

اﯾﻦ ،آن ﭼﯿﺰی ﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎره ای از ﻧﯿﺮوﻫﺎی "ﻣﻠﯽ ﮔﺮای" ﻣﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﯿﺶ از ﺳﺪ ﺳﺎل ،ﯾﺎ از ﺷﻨﺎﺧﺖ اش ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ از ﭘﺮوازش ،در ﻫﺮاس.
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ﺷﻮرﺑﺨﺘﯽ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻓﺮﺳﻨﮓ ﻫﺎ و ﻓﺮﺳﻨﮓ ﻫﺎ

ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻫﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻨﻤﻮد ﭘﺸﺖ

از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﻮرﻫﺎی رو ﺑﻪ

ﺷﻮد زآن ﺳﭙﺲ روزﮔﺎرش درﺷﺖ

رﺷﺪ ،ﭼﻮن ﮔﺎﻧﺪی و ﻧﻬﺮو و ﺣﺘﯽ روﺷﻨﮕﺮان ﺳﺪه ی ﻧﻮزده ﻣﯿﻼدی اﯾﺮان،

دﻟﯿﺮی ز ﻫﺸﯿﺎر ﺑﻮدن ﺑﻮد

ﻋﻘﺐ ﺗﺮﻧﺪ:

دﻻور ﺳﺰای ﺳﺘﻮدن ﺑﻮدن

ﮐﺮﻧﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و ﯾﺎری ﺟﺴﺘﻦ از آﻧﺎن ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺮس از
"ﺷﻮرش ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن" ﯾﺎ " واﮐﻨﺶ ﻧﺎداران" و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن "ﻣﺒﺎرزات" ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ در "ﺑﺎﻻ"  ،ﻫﻢ آواﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی
ﭘﺮ ﮐﺎر آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺪﻧﯽ "ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه" را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎ " ﻣﺪﻧﯿﺖ وﯾﮋه ی ﺧﻮﯾﺶ" ﺑﻪ آﺗﺶ و ﺧﻮن ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ،
و دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪن دوﺑﺎره و ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﻈﺎم دﯾﻦ
ﺳﺎﻻرﻧﺪ و آﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎه از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن "ﺧﺎﻣﻮش" آن ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ و
ﻫﻤﺮاﻫﯽِ "واﻗﻌﯽ" ﺑﺎ ﺗﻮده ﻫﺎی زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﮐﺎرﮔﺮان و رﻧﺠﺒﺮان و آﻣﻮزﮔﺎران و
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺧﺎﺻﻪ زﻧﺎن ﺷﻮرﺑﺨﺖ ﻣﺎ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ "ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ"
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﻫﺎی ﺑﺪﺷﮕﻮنِ "ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ" و "وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ" ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ،ﺳﺰاوارِ ﺟﺎﯾﮕﺎهِ
ﭘﺴﺖِ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺪ .در آرزوی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺮازﻧﺪه ،از ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی دادﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی ﻣﺮدم ﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﮑﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ ،اﯾﻦ
راﻫﻨﻤﺎ و آﻣﻮزﮔﺎر ﻫﺸﯿﻮار ،ﭘﻠﯽ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺮوﻫﺎی
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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دﻟﺨﺮاش و ﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪِ ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،و
ﻓﺮازِ دوم اش" ،ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﺎﻟﯽ" و ﺑﺮﺑﺎد دادن و "ﺟﺎرو ﮐﺮدن" ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎن در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ در
" اﺑﺰارﻫﺎی " زﻣﺎﻣﺪاری

ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
اﯾﻦ "ﺷﯿﻮه ی زﻣﺎﻣﺪار یِ" ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ،در ﮐﺸﻮرﻣﺎن دارای ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﺳﺖ .در دوره ی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ اﻣﻮﯾﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دوران زﻣﺎﻣﺪاری ﭼ ﺎدرﻧﺸﯿﻨﺎن
ﺧﺎوری ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﺮش ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ،ﺷﯿﻮه ی ﭼﯿﺮه ی " دوﻟﺘﻤﺪاری"،
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺗﺎراج و ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ و ﺧﺸﻦ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺎرا و ﻧﯿﺰ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﭘﻬﻨﻪ ی ﮐﺸﻮری ﺳﺨﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد .از
دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﺎن  ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ و ﺗﺎراج ﮔﺮاﻧﻪ ﯾﺎ

ﮔﺸﺎدﻧﺪ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺪاد دﺳﺖ

ﺷﯿﻮه ی "ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ" ﻋﺮب ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﭘﯿﺮوی از "ﯾﺎﺳﺎی ﭼﻨﮕﯿﺰی"

در داد ﮔﺮدون ﮔﺮدان ﺑﺒﺴﺖ

ﻣﻐﻮل ﻫﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ

اﮔﺮ ﮐﺸﺖ دﯾﺪﻧﺪ و ﮔﺮ ﺑﺎغ و ﮐﺎخ

آن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺒﺎن ﺟﻨﮕﯽ و دام

وﮔﺮ رود و ﮐﺎرﯾﺰ و ﻫﻢ ﺑﯿﺦ و ﺷﺎخ

و اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و اﺳﯿﺮان و ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﯽ ﺷﻤﺎر از زن و

ﻫﻤﻪ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ
ز ﺑﯿﺪاد ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ

ﻣﺮد .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
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دروﻧﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺮﭘﻮش ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
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در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از دوران اﻣﻮﯾﺎن ﻣﯽ آورﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﯿﻮه

ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ازﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﻌﺮﺿﯽ -ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ را در

ﻫﺎی ﺧﺸﻦ زﻣﺎﻣﺪاری و ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭼﭙﺎول ﮔﺮی و وﯾﺮان

ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ی آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ،ﭼﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﺳﺎزی و ﺧﻮارﺷﻤﺎری و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻓﺴﺎد و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﺸﺎن دادن ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ

اداﻣﻪ ی ﺑﯿﻬﻮده ی ﺟﻨﮓ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ .ﭘﯿﮕﻮﻟﻮﺳﮑﺎﯾﺎ ،ﺧﺎورﺷﻨﺎس روس ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ،

ﭼﻪ در ﺟﺮﯾﺎن "ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺨﻤﻠﯽ" اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن و اوج ﮔﯿﺮی ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺎ و

"اﻋﺮاب ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻐﻠﻮب ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ

اﻋﺪام ﻫﺎ ،آﺷﮑﺎرا دﯾﺪ .ﻧﻘﻄﻪ ی اوج ﺑﺮش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ" ،ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ" و ﮐﺸﺘﺎر

ﭘﺮﺳﺶ را در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزﯾﺎن ﺳﺪه ی ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﻣﯽ
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ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ» :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﻬﺎ را )ﻣﻐﻠﻮﺑﺎن را( ﺗﺎ زﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ

ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮔﺮ ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

ﻣﺎ و آن ﻫﺎ ﻣﺮدﯾﻢ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ ،ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﺎن را ﺗﺎ زﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ« .اﯾﻦ

ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻻزم ﻧﺪارد  ...اﯾﺮان ﮐﺸﻮری ﺑﻮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮات ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻣﺎدی آن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪ  88 ".ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از "ﺗﺎرﯾﺦ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻧﻬﺎدﻫﺎی

ﺑﻠﺦ" ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﻫﻠﯽ ،ﺳﺮدار ﻣﻌﺮوف ﺣﺠﺎج ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار

ﻧﻈﺎﻣﯽ -دﯾﻦ ﺳﺎﻻر ،ﮐﺎراﺗﺮ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان در

ﻧﻔﺮ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن را در ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراﻟﻨﻬﺮ ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺮد و در ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﮓ ﻫﺎ

زﻣﯿﻨﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭘﺎره ای از ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎ را دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻮﮔﻨﺪی ﮐﻪ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،اﯾﻨﻘﺪر از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﯽِ

ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ رژﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و

ﮐﻠﻤﻪ ،از ﺧﻮن آن ﻫﺎ آﺳﯿﺎب روان ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻨﺪم آرد ﮐﺮد و از آن آرد ﻧﺎن

ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن را ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺳﺪ ﮐﺮد.

ﭘﺨﺘﻪ ﺗﻨﺎول ﻧﻤﻮد .زن ﻫﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎی آن ﻫﺎ را در ﺣﻀﻮر آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ

از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﮔﺴﺘﺮه ی

ﻋﺮب ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮد ".و ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻮرﺑﺨﺘﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ" :آن ﮔﺎه ﻗﺒﺮ اﯾﻦ ﺳﻘﯽ

رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﮐﻨﺘﺮلِ ﻓﻌﺎ لِ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻪ

ازل و اﺑﺪ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺗﻘﺮب

ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از

ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺎت ﺗﺮﺑﺖ آن »ﺷﻬﯿﺪ« را زﯾﺎرت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ) 89".آﯾﺎ ﭘﺎره

درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﯾﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺑﺎزده و ﮐﻢ ﺑﺎزده و

ای از روﯾﺪادﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ  ،ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎ و

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری ﻫﺎ یِ آﯾﯿﻨﯽِ آن دوران ،در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ(

و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ "آﻗﺎزاده ﻫﺎ" و "آﻗﺎﯾﺎن" و ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن درون و ﺑﺮون ﻣﺮزی اﺷﺎن

از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﮕﺎرﻧﺪه "ﺷﯿﻮه ی زﻣﺎﻣﺪاری" ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭘﺎره ای زﻣﯿﻨﻪ

ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر آن ،ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺴﺎد ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺎ ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﻫﻤﯿﻦ "دوﻟﺘﻤﺪاری" ،و ﮔﻮﻧﻪ ی "ﺑﻪ روز ﺷﺪه" آن ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد

را ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮔﺴﺘﺮه ی واردات ﺑﯽ روﯾﻪ و ارﮔﺎن ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن،

ﮐﻪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر و ﻧﻬﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری ،ﺑﯽ

ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮ آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی و

ﺑﻬﺮه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ "زﻣﺎﻣﺪاری" ،ﻧﺎﺗﻮان در اداره ی اﻣﻮر

اﻧﮕﻠﯽ-وارداﺗﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺎﻓﺖِ ﮐﻨﻮﻧﯽِ زﻣﺎﻣﺪاری ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه دارد،

و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ اﺳﺖ ،دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎرﺷﺎن ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﮔﯿﺮﻧﺪ .دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ی ارﮔﺎن ﻫﺎی

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﻫﻤﻮاره در ﻣﻮﺿﻌﯽ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ

ﻧﻈﺎﻣﯽ -دﯾﻦ ﺳﺎﻻر )ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ( در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و

اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺠﺎﺳﺖ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه داﺷﺖ :ﻧﺨﺴﺖ در ﺣﺪ ﺗﻮان،

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮔﺰﯾﻨﺶ روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ و ﻓﺮاروﯾﺎﻧﺪن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺎراج ﻟﮕﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ی درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺸﯽ از

واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺸﯽ و در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دادن ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ،و دوم

آن ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ و ﯾﮑﺎن ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﺒﺎرزات

روﺷﻦ ﮐﺮدن دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و آﻣﺎج ﻫﺎ و ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻫﺎ ،و ﺑﻪ وﯾﮋه

ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻓﺮاروﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﺳﻄﺢ

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

77

ﺑﻮدﺟﻪ ای -ﻣﻠﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺑﺎزﺗﺎب

78

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻫﺎی واﮐﻨﺸﯽ ،ﺧﯿﺰش ﻫﺎی ﮐﻨﺸﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ .در

ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﯽ و آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﭘﺎره ای از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﮑﺎن ﻓﺮاروﯾﺎﻧﺪن ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ

ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ اراک و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﭘﺲ

ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داد.

از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﻫﺎ و

ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺎرﮔﺮان ،در ﮐﻨﺎر وادار ﮐﺮدن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ی ﺗﺼﻮﯾﺐ

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داﺧﻠﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،در ﭼﺎرﭼﻮب

ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ

ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ "ﺷﻌﺎر"

ﮔﺴﺘﺮش داد .اﯾﻦ اﻗﺪام ﻫﺎ در ﭘﺎره ای زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ

دادﺧﻮاﻫﯽ( ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻬﺎدﻫﺎیِ دارایِ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞِ ﮐﻢ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزﮔﺎران و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﻏﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ

و ﺑﯿﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺗﻮده ای در "اﺋﺘﻼف ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ" ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی

داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ

ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺮی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽِ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزﮔﺎران و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و

ﺳﺎزی و ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ زﻣﺎﻣﺪاران

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و زﻧﺎن و ﻏﯿﺮه ،و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری آﻧﺎن ﺑﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-

ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد.

اﻗﺘﺼﺎدیِ ﻧﯿﺮوﻫﺎیِ "اﺋﺘﻼف" ،ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎی

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

ارﮔﺎن ﻫﺎی "ﺑﺎزدارﻧﺪه" و واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ "ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی

ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﯾﺮان ،ﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی در دو ﺑﺨﺶ را ﻣﻮرد

اﺋﺘﻼف" .

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ :ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی رﺳﯿﺪﮔﯽِ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﮐﺸﺘﺎر

در "اﯾﻦ ﺻﻮرت" ﮐﺎرزار "ﭘﯿﺶ از ا ﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن" ﺑﻪ ﮔﻤﺎن زﯾﺎد از ﺧﻮدِ

دﻟﺨﺮاش ﺳﺎل  1367و دوم دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ی ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻓﺴﺎد

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ .در ﭘﺎره ای از ﮐﺸﻮرﻫﺎی رو ﺑﻪ

اﻗﺘﺼﺎدی .ﻧﺸﺮﯾﻪ ی "ﮐﺎر" در اﯾﺮان از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﻫﺎﺷﻤﯽ

رﺷﺪ ،ﻫﻤﮑﺎری ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮات ﺑﺎ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و دﯾﮕﺮ

رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻓﻼﺣﯿﺎن و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل از

ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿ ﻢِ" ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ،90و

ﺣﻘﻮق ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ و ﻣﯿﺎﻧﯽ ،زﻣﺎﻣﺪاران ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و دﺳﺖ راﺳﺘﯽ را ﺑﻪ

ﭘﺎره ای از اﻓﺸﺎﮔﺮان درون و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺳﻨﺪﻫﺎی ﺗﺎزه ای درﺑﺎره ی

ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﺟﺪی واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﻧﺘﺸﺎر داده اﻧﺪ .آزﻣﻮن ﭘﺎره ای از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در

راز ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ در ﺟﻠﺐِ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽِ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻫﻠﻤﻮت ﮐﻬﻞ ﺻﺪر

ی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﺑﻪ

اﻋﻈﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻟﻤﺎن در دادﮔﺎه(  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای آن

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻮادار آزادی و اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار

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

اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ی رﺷﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﺗﻮده ای ﻧﯿﺰ ﯾﺎری ﻣﯽ

i

رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺧﺎﺻﻪ از ﺳﻪ ﺳﻮ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و دارد ) ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ و دﺳﺘﮕﯿﺮی رﻫﺒﺮان ﮐﺎرﮔﺮی ،دوم

ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﯾﺎ رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﮕﻮن ﺑﺎ دورانِ ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ

ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺗﻨﺪروان ﺑﺮای ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﺮدن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان از راه

دودﻣﺎن ﺻﻔﻮی و ﻗﺎﺟﺎر ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺟﻨﮓ و وﯾﺮاﻧﯽ درازﮔﺎه.

ﺷﻮراﻫﺎ یِ آزﻣﻮن ﭘﺲ داده ی اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻮم ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی اﺻﻮل ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺮای

روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺎزه ی رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﭼﻪ در ﮔﺴﺘﺮه ی اﺗﮑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ

راه اﻧﺪازی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی زرد( ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم دارد.

اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش ﻫﺎی ﺗﻮده ای )ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﭘﺎﯾﮕﺎه

ﺗﺎﺛﯿﺮاتِ دﯾﮕﺮِ ﻫﻤﺮاﻫﯽِ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮات را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ی زﯾﺮ

ﺗﻨﮓ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻧﺎن دارد(  ،و ﭼﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﭘﯽِ ﻓﺸﺎرﻫﺎی

ﻫﺎﺷﻮر زد :ﺷﺘﺎب دﻫﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺻﻒ ﺑﻨﺪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و

ﺗﻮده ای )ﮐﻪ ﺗﻮان ﮐﻤﺘﺮﺷﺎن را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دﻫﺪ( ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن

ﻏﯿﺮﻣﺮدﻣﯽ ،در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح ﻫﺎی راﺳﺖ داﺧﻠﯽ و

ﺑﺎﻟﻘﻮه ی وادار ﮐﺮدن "ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ" ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی "ﺟﺒﻬﻪ ی اﺋﺘﻼﻓﯽ

ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﭘﻬﻨﻪ ی ﮐﺸﻮری و ﻧﯿﺰ ﺧﻨﺜﯽ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮات" وﺟﻮد دارد .در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ی "ادوار ﻧﯿﻮز" ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از

ﺳﺎزی ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای .

ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﺒﻬﻪ ی ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان ،ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه

اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ در روﻧﺪ ﻓﺮاروﯾﯽ از

اﺳﺖ" :ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ زﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﯿﻪ

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻮ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎ یِ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺑﻪ

ﺳﺘﻤﮕﺮی ،ﻓﺴﺎد و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺘﺎﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰ و ﻏﺮورآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ

وﯾﮋه در ﺑﺮشِ ﻧﻮﺳﺎزیِ ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر ،از اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

 ...ﺳﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه در ﯾﮏ درﯾﺎی ﺑﯿﮑﺮان

ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل

ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺗﺮس از آﯾﻨﺪه و ﻏﺮق ﺷﺪن ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی

و از آن ﻣﯿﺎن اﯾﺮان ،ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ در راه ﭘﺮ ﺳﻨﮕﻼخِ ﭼﯿﺮﮔﯽِ ﺑﺮ واﭘﺲ

ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم واداﺷﺘﻪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﻬﻤﯿﺰ زدن ﺑﻪ درﯾﺎﺳﺖ .اﯾﻦ

ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ آن دﺳﺘﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﻣﺎج ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﭘﺎﯾﮕﺎه

وﺣﺸﺖ از آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ درﺟﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﺎزی را در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺗﻮده ای و ﭘﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﻮار ﺑﻪ ﺳﻮی "ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻫﺎ" ﺑﻮده اﻧﺪ ،آن ﻫﻢ از راه

اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺮان و ﺧﻄﺮات ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺤﺮان داﺧﻠﯽ را در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی رﺷﺪ.

ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ  ".ﮔﺰارش ﻓﺮﻧﮑﻔﻮرﺗﺮ آﻟﮕﻤﺎﯾﻨﻪ اﯾﻦ "وﺣﺸﺖ از آﯾﻨﺪه"

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ "اﺋﺘﻼف ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮات" ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از

در ﻣﯿﺎن "ﺑﺎﻻﯾﯽ" ﻫﺎ ،را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺬﯾﺮش

اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﯽ دﺳﺘﺎن ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ

واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ی ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادی ﺧﻮاه و اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻮی و دادﮔﺴﺘﺮِ

ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن در ﺗﮑﺎﭘﻮی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﺑﻪ

ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﻬﻨﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﺗﻀﻤﯿﻦِ ﺣﻀﻮرِ آﻧﺎن در روﻧﺪ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﺑﻪ
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ﺧﺎرج ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ.

ارﮔﺎن ﻫﺎی رﻫﺒﺮی و دﺷﻮاری ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ،آن ﻫﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب

ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻫﺎ اﻣﺎ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺎره ای از ﺟﺮﯾﺎن

ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷﻦ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم اﺳﺖ .وﺟﻮد اﯾﻦ

ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﻘﻖ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺋﺘﻼف ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺴﺎن

ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺿﺮورت ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﯾﯿﺲ
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داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ،درﺑﺎره ی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺷﻦ ﺗﺮ
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اش ﻫﻤﺎن ﻫﺰاران ﻧﻔﺮی )ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  (1367ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻫﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم

ﺷﺪن ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻫﺎ ،در ﻣﯿﺎن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎنِ "ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻦ" و ﻧﯿﺰ ﭘﺎره ای از

ﺷﺪﻧﺪ ".

دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی "ﻣﻠﯽ ﮔﺮا" ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ" :ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺳﭙﺎری "ﻓﺎﺟﻌﻪ ی ﻣﻠﯽ" ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﻫﺰاران ﭘﯿﺶ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺪا
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ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﻪ روی ﺧﻮد ﻧﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاه ،آزادی ﺧﻮاه

ﺟﺪا از ﻫﻢ "ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ" ﺟﺎن ﻧﺜﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ از

و ...ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و از ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دم ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ دﻧﺒﺎل

" ﻧﯿﭽﻪ" در "ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ زرﺗﺸﺖ" را ﻣﯽ آورﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای

ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﭼﯿﺴﺖ .اول ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ

ﭘﯿﺶ روانِ دﺳﺖ در دﺳ ﺖِ اﻣﺮوزﯾﻦ .وی ﺑﺎ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ آرﻣﺎن ﮔﻮﻧﻪ ای از

ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد  ...اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن – ﮐﻪ اﺳﻢ

زﺑﺎن زرﺗﺸﺖ ،آﻣﻮزﮔﺎر داد و رزم در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎم آوران اﺑﺮﻫﺎی

ﺧﻮدﺷﺎن را اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ – ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای )ﮐﺸﺘﺎر

ﺑﺎران زا را ،ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ:

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

"ﻣﻦ دوﺳﺘﺪار ﻫﻤﻪ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ

ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ دﻧﺒﺎل ﮐﺪام اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﮐﻪ ﭼﻮن ﭼﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ

ﺑﺮوﻧﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ در داﺧﻞ ﻧﻈﺎم

از اﺑﺮﺳﯿﺎﻫﯽ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ

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

ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز آدﻣﯿﺎن آوﯾﺰان اﺳﺖ:

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ  ...اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،ﻧﻈﺎم ﮐﻪ دارد

آن ﻫﺎ ﻧﺪا ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺪری ﻣﯽ آﯾﺪ

ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ  ...اﯾﻦ ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در

و در ﻣﻘﺎم ﭘﯿﺎم آور ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺟﺮات و ﺟﺮﺑﺰه

ﻣﻦ ﭘﯿﺎم آوری ﻫﺴﺘﻢ از اﯾﻦ ﺗﻨﺪر ".
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را دارﻧﺪ؟ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم ،اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ  ...وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ،
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﻣﺎ در ﺳﺎل  56ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼب
ﻋﻈﯿﻤﯽ در اﯾﺮان اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،اﻣﺎ اﻓﺘﺎد و دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮد  ...در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد .ﻋﺪه
ای در اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ اش را ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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اﮔﺮ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺳﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽِ ﭼﯿﺮه ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﯾﺮان در ﮔﺬر از
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ،روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦِ آن
را ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل -ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ﮐﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪ ای ﺑﻮد از ﭘﺎره ای ﺑﺎورﻫﺎی ﭘﯿﺶ

ﺳﻨﺖ و داد

از اﺳﻼم ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﺮﻧﮕﯽ از ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی در
اروﭘﺎ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﭘﯿﺶ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن دودﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ دوران ﮔﺬار ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه دو ﺟﻠﻮه ی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ را ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل -ﻟﯿﺒﺮال و دوﻣﯽ را ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل –ﺳﻨﺘﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﺎروﺷﻦ ﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آن زﻣﺎن اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل -ﻟﯿﺒﺮال در ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻫﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه
در ﭘﯿﮑﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺖ ،ﮔﺮاﯾﺶ
از ﺑﺒﺮﻫﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻢ

ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل-ﺳﻨﺘﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﻠﯽ -ﻣﺬﻫﺒﯽ در زﯾﺮ رﻫﺒﺮی

ﺑﻪ زاﻟﻮﻫﺎ روی آوردم

ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪم

ﻧﻬﻀﺖ آزادی ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺎره ای از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻮرژوا -ﻣﻼﮐﯽ ،در

ﻣﻦ
از ﻣﯿﺎﻧﻪ روﻫﺎ
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ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ای ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﭘﯿﺎﻣﺪ
آن ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﮔﺎﻫﺎ ﻧﻔﺮت و ﺗﻌﺼﺐ آﯾﯿﻨﯽ ﯾﺎری

ﺳﻪ ﺳﺘﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه از دﻫﻪ ی ﭼﻬﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی و در ﮐﻮران اﻧﻘﻼب

ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
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ﺑﻬﻤﻦ و ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ اداﻣﻪ داد و ﺑﺎ

اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ .ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ

وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ی ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎی دروﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮور ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﯾﮏ دﺳﺖ

روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ رﺧﺪادﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ

ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه در اﯾﺮان را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.

و ﺟﻨﺒﺶ دﻫﻪ ی ﺳﯽ در آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ زﻣﺎﻣﺪاری ﻗﻄﻌﺎً روﺷﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و

ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺖ.

ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن  ،رﻫﺒﺮی ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮔﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬ ﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺑﺮش

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﮔﺬﺷﺘﻪ ،رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت را در

ﺑﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺎن ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از آﻏﺎزِ دﻫﻪ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺑﻮد از ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده

ی ﭼﻬﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻮج اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻫﻮادار

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

اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﺎه ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ﻫﻤﺮاﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه

دوم.

اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﺑﻮرژوازی ﻣﺎﻟﯽ –

ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﻧﻘﻼب

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ در دوران ﺷﺎه ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن واﮐﻨﺶ ﭼﭗ

در رﻓﺮاﻧﺪوم ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺧﻄﻮط ﻋﻤﺪه ﺑﻪ

ﮔﺮاﯾﺎن در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻮد ،ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل -ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪه ﺑﻮد .ﺑﺨﺸﯽ از

آن »آری« ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درون ﻣﺎﯾﻪ ی دﯾﻦ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ،ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد

ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ی ﺟﻤﻬﻮری ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ از

داﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار

ﻣﺤﺘﻮای آن ،ﭼﻪ در درون ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل -ﻟﯿﺒﺮال و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل-ﺳﻨﺘﯽ و

ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﺗﺮ آن ﭘﺎﯾﻪ ی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ "ﻧﺒﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻪ" ﻣﯿﺎن

ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﭼﭗ ﮔﺮاﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮد.

"ﺧﻂ اﻣﺎﻣﯽﻫﺎ" و "ﺳﺎزش ﮐﺎران" ﻗﺮار داد و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد در ﻓﺮاﯾﻨﺪ

در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ،ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻨﺎح ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل-ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺑﺨﺶ رادﯾﮑﺎلِ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل -ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آرﻣﺎن ﻫﺎی

ی ﻣﺎﻟﯽ -ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ،از ﭘﻬﻨﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪ و ﮔﺎم ﺑﻪ

ﺗﻮدهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﻧﻘﻼب را در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ.

ﮔﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺑﺎزار و ﻧﯿﺰ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﺷﺪ.

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮ یِ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪارا ،وﻟﯽ اﻧﺘﻘﺎد آﻣﯿﺰِ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ در

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭘﺎره ای از آﻧﺎن را در ﮐﺘﺎب "داده

ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در روﻧﺪ اﻧﺤﺼﺎری ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه زﻣﺎﻣﺪاری آﻧﺎن ﻧﯿﺰ

ﻫﺎ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ" اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه

ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﭘﯿﮕﺮدﻫﺎ و ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده  ،ﺷﺎﻣﻞ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.

زﯾﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﭘﺲ از ﺳﺎل  1357را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل -ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد ،ﺑﺮای

ﺑﺎ روی ﮐﺎرآﻣﺪن زﻣﺎﻣﺪاران ﺗﺎزه ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری

ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﮔﯿﺮی

ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪ ،ﺟﻨﺎح ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﺧﻮد را در

ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری ،ﺑﻪ درﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎزه اﯾﺴﺘﺎد.

اﯾﺮان از دﺳﺖ داد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﺎه

ﭘﺎره ای در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺸﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه و ﻣﺸﺮوﻃﻪ

ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﺎه و ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از آن  ،ﺑﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ در

ﺧﻮاه را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺟﺪی و

ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ روی آوردﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ

واﮐﻨﺶ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل -ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ اﻣﺎ  ،ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮن ﺑﻮد .ﺑﺨﺸﯽ

دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ی دﻟﺨﺮاﺷﯽ از

از آﻧﺎن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی دﯾﻦ ﺳﺎﻻراﻧﻪ و اﻧﺤﺼﺎر ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ

ﺳﻮی ﻣﺎﻣﻮران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.

و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ ﻫﺎ
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دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎزه ی زﻣﺎﻣﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی و ﺧﺮده

آﻧﺎن ﺑﺮ ﮔﺮد "ﺳﻨﺎی" ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮔﺮد آﻣﺪه و ﺑﺎ اﺟﺮای ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺮدم

ﺑﻮرژوازی را ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﺎزار ﺑﻮد ،ﺑﺎزﺗﺎب

ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ "اﺻﻮل ﮔﺮا" ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮوه ﺳﻮم ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮ در

ﻣﯽداد ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی دﯾﮕﺮ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﯾﺮان .ﺳﻪ

ﻫﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺖ ،ﺟﻨﺎح "اﺻﻼح ﻃﻠﺐ" ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و رل

ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ را ﻣﯽ ﺷﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮد .ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ »ﺧﻂ

"اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن" را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﯿﺮو ،ﺳ ﻪ ﺳﺘﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

اﻣﺎﻣﯽ« ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺧﺎﻣﻨﻪای و رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از

رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .درﮔﯿﺮﻫﺎی

ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮوه دوم ﺑﻪ ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ )و ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻫﺎ( ﺷﻬﺮت

دروﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ در ﺧﻄﻮط ﻋﻤﺪه ی آن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺳﻬﻢ آﻧﺎن در

ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺨﻦ ﮔﻮی آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن )وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﯽ( ﺑﻮد .ﮔﺮوه

ﻗﺪرت و ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺎن ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻪ وﯾﮋه درﺟﻪ ی دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺷﺎن ﺑﻪ

ﺳﻮم ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ رادﯾﮑﺎل ﺗﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖ

در آﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﺮان و ﺧﺎرج از

اﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮوه ﺳﻮم ﺧﯿﻠﯽ زود از

ﮐﺸﻮر .آﻣﺎج اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺶِ ﮐﻤﺪی ﮔﻮﻧﻪ ای از "دﻣﮑﺮاﺳﯽ"

ﭘﻬﻨﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ راﻧﺪه ﺷﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن درﮔﯿﺮی ﻫﺎی دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ی

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﺰب ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﻮﺳﯿﺎل -دﻣﮑﺮات ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرﻫﺎ

ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﺎه ﮐﺸﺘﻪ داد و در ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ،

و ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ.

رﻫﺒﺮی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاش در ﻋﺮاق ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ یِ ﻧﻈﺎﻣﯽِ ﺑﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪی
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در درازای ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق روی آورد.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان را،
دو ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ داﺷﺘﻨﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ،درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺟﻨﺎح
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در دوران »ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان «

ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﭘﺎﯾﻪ ای ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ :ﻧﺨﺴﺖ

وزارت ﻧﻔﺖ ،دوم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﻮم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی .از دﯾﺪﮔﺎه
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،روﯾﺎروﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ،
دادﮔﺴﺘﺮی و ارﺗﺶ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺧﻂ اﻣﺎﻣﯽﻫﺎ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد
را اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺮمﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی از ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺼﯿﺐ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺷﺪ.
در روﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،در اﯾﻦ ﻣﻮزاﯾﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ
دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻫﺎﯾﯽ رخ داد .ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه "ﺗﻨﺪروان ﯾﺎ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن" ﺷﻬﺮه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از
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ﺗﻨﺪروی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ و ﻧﺎﺑﻮد یِ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﮑﺮات و
دادﺧﻮاه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮات ﻫﺎیِ ﺑﻮرژواﯾﯽِ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺐ و ﻫﻮادارِ
راﺑﻄﻪ ی ﻏﯿﺮارﺑﺎب -ﻧﻮﮐﺮی ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻼ زﯾﺮ
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻨﺪروان اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻬﻨﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای دﮔﺮا ﻧﺪﯾﺸﺎن ﻫﺮ

ﮔﺮوه ﻫﺎی واﭘﺲ ﮔﺮا و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﺮزی

روز ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن از ﻧﯿﺮوﻫﺎی رادﯾﮑﺎل و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از آن ،ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺪه ی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در آﻏﺎز
از ﺳﻮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﭘﺲ از آن از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻮدﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ و ﺑﺎدآورده رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎن ﻣﻠﮑﻢ ﮐﻪ
از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن رﺳﻤﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان در آﻏﺎز ﺳﺪه ی ﻧﻮزده ﺑﻮد
و ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای آن ﮐﺸﻮر را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد،
ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه در اﯾﺮان و ﺗﺎﺛﯿﺮش ﺑﺮ ﺗﻮده ﻫﺎ
ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭘﯽِ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی و

ﭘﯽ ﺑﺮد .از دﯾﺪﮔﺎه او ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞِ ﻗﺎﺑﻞِ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری

ﻧﯿﺰ ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ و راه ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ

ﺑﺮای ﻓﺸﺎر از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻓﺸﺮده ی اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن

ﻣﯽﺗﻮان روی آن ﺣﺴﺎب ﮐﺮد 98.در ﭘﺎﯾﺎن دوران ﻗﺎﺟﺎر و آﻏﺎز ﺗﻮان ﮔﯿﺮی

ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯿﻠﺘﯿﺎرﯾﺴﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽِ ﻧﻬﺎنِ ﻧﯿﺮوﻫﺎیِ

دوﻟﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﻧﯿﺰ ،دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮕﺴﺘﺎن در اﯾﺮان از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ

واﭘﺴﮕﺮا و ﺗﻨﺶ زا از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ،دو روی ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖِ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻨﯽ و اﻣﮑ ﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﭘﺎره ای از آﻧﺎن ﺑﺎ "وﺟﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی

اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ

ﺧﺮج" آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺧﯿﺰ ،ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ آن را دارﻧﺪ ،در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ در ﭘﺎره ای

ﺷﻮرﺑﺨﺘﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری ،ﺧﺎﺻﻪ در ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ،

زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﺐ اﻗﺘﺼﺎدی و رﻗﯿﺐ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ،

ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و رﺷﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ
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ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و

و ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ در درونِ ﺧﻮدِ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری

در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﮐﻼﺳﯿﮏ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪه ی ﻧﻮزده و آﻏﺎز ﺳﺪه ی ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎزﮔﺸﺖ

ﭘﯿﺎده ﺷﺪه ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری،

ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ :ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﺗﻮپ دار و ﮔﺴﺘﺮش

ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آن را ،ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯽ و ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ در

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ژرف و ﮔﺴﺘﺮده ای ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن.

ﭘﺎره ای از ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻧﺤﺼﺎری ،از آن ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺗﻞ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،و ﮔﺮوه ﻫﺎی

از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ رواﺑﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ درازﮔﺎه و ﺗﻨﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺎر دارﻧﺪ،

ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﭘﻬﻨﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ -ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر و ﻧﻬﺎن ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻔﺘﯽ از آﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ

ﮐﻪ از اﻫﺮم ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ رو

ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻪ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﻮرژوازی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ .100

ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﺎن اﺑﺰاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻮدﻫﺎی

ﺑﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،

ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻼن اﻧﺤﺼﺎری ،اﺟﺮای ﻫﺪف ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری ،اﻋﻤﺎل

ﭼﭙﺎول ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮاد ﺧﺎم ،ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش و

ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﺎرج ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﺧﻞ ،ﺗﺪارک اﻗﺪاﻣﺎت

ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ .ﭘﺎره ای از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﺎزه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و

ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ دﯾﻮاﻧﻪ وار ﺑﻪ ﺟﻬﺎن.

ﻋﺮاق و اﯾﺮان ،ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﮐﻼﺳﯿﮏ در ﺑﺎﺧﺘﺮ

آﻣﺎج ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺤﺼﺎر ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻮﻫﻢ در ﭼﻨﺪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ:

آﺳﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ،رﺷﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﻠﺢ اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد

ﻣﺘﺮوﭘﻞ و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و

"ﺷﯿﻄﺎن") ﻟﻮﻟﻮ( ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،دوم در ﻣﯿﺎن آن دﺳﺘﻪ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮرژوازی

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ﮐ ﺸﻮرﻫﺎ ،در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ

داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری

ﺳﺨﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ "ﺷﯿﻄﺎن" ﺳﺎزی ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ -ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻔﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و

ﻫﺎی ﻟﮕﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻮم در ﺑﯿﻦ

ﭘﺰﻫﺎی "ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘ ﯽِ" ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺧﻠﯽ ،دو روی ﯾﮏ ﺳﮑﻪ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنِ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن دﻣﮑﺮات و ﺻﻠﺢ دوﺳﺖ در داﺧﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

اﻧﺪ .ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺮ دو ﮔﺮوﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان

ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ی ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ و ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ورزﻧﺪ و ﭼﻬﺎرم در

ﻫﺎی ژرف و ﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﻨﺪ.

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

 iﺩﺭ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺮدان ،وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ دوﻟﺖ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن درﺑﺎره ی ﺑﺎزار و
رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﯽ اﺳﺖ  .وی در ﭘﯽ ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎی ﺑﺎزار اﯾﺮان در

ﻧﺎﺗﻮان و ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ اﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪه :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎن در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،رژﯾﻢ ﺻﺪام در ﻋﺮاق و ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در اﯾﺮان  .ﻫﺪف واﻗﻌﯽ

ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ اﺋﻤﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺖ " :در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺤﺚ و

ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻮدﻫﺎی

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آن را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان اﺋﻤﻪ

ﻫﻨﮕﻔﺖ و ﺑﺎدآورده از راه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﭘﻮﻟﯽ و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ

ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻘﺼﺮ رﻓﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺎزار ﭘﺎک ،ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺪاﻓﻊ اﺳﻼم و روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻃﻮل  ۵٠ﺳﺎل اﺧﯿﺮ را
از ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎراﺿﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺸﻮر ـ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﯿﻦ اﻧﻘﻼب و ﭘﺎرهﺗﻨﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ـ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺰرگ ﺗﺮی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد ﺧﺎم )ﺑﻮﯾﮋه اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺮژی(
و ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ.
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ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮه ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و

ﺗﻨﺪروی آن ،ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن درون و ﺑﺮون ﻣﺮز ،راﺑﻂ و واﺳﻄﻪ

اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻃﺮح ﺷﻌﺎرﻫﺎی "ﺿﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺿﺪ

ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدِ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮﻓﯽِ

ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ" واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ اﻣﺎ رﯾﺎﮐﺎرﻧﻪ اﺳﺖ و اﯾﺠﺎد ﺗﻮﻫﻢ در ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه و دﺳﺘﻪ ی

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ در

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد :ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﯿﺎن ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ و ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی و

دوران ﺷﺎه ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎزار اﯾﺮان ،از آن ﺟﺎ ﮐﻪ

روﺳﺘﺎﯾﯽ ،دوم در ﻣﯿﺎن آن دﺳﺘﻪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی "ﺧﻮدی" ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻢ و

زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ-ﺻﻨﻌﺘﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻮد ،ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از

ﺑﯿﺶ ﺗﻮده ای ﯾﺎ ﺳﺎزﻧﺪه دارﻧﺪ ،ﺳﻮم در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن

ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽِ ﺟﻨﺒﺶِ اﺳﻼﻣﯽ و ﺿﺪﺷﺎه را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ،در اﯾﻦ

و ﭼﻬ ﺎرم در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﮑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن .ﻫﺪف واﻗﻌﯽ اﻣﺎ ،ﮐﻨﺘﺮل

دوره ﮔﺮوه اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﮐﺸﻮر در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ،ﺑﻨﺎﺑﺮ

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.

ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻠﯽ و واﺳﻄﻪ ﮔﺮی و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی

ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮان ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و

ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی و اﻧﮕﻠﯽ -وارداﺗﯽ در اﯾﺮان ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻫﺎی

ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪ و ﭘﺮﺟﻮش و ﺧﺮوش اﯾﺮان  ،از
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ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و از آن ﻣﯿﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی رﺳ ﺎﻧﻪ ای و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.

و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎ و ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ و ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺎزﺗﺎب

ﺧﻮرﺷﯿﺪی و آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داریِ اﻧﮕﻠﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ده ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﯾﺮان ﺑﻮﯾﮋه از راه

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری و آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و دادﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ی ﺗﻮده ﻫﺎ و

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺮاﻧﻪ ی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی اروﭘﺎ و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ی

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از آﻧﺎن ،ﺑﻪ دﺷﻮاری

ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ روزاﻓﺰون ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ

ﻣﻬﺎرﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.

و ﻣﻐﺰﻫﺎ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی

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

ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﺑﺰار ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن اﯾﻦ آﻣﺎج ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ

راﻧﺖ ﺧﻮاری ﻫﺎ و ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻦ از دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ

ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﯿﺮویِ واﭘﺴﮕﺮا در درون ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دﺳﺖ دارد ﻧﯿﺰ ،از ﺧﻮد ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺳﺎزش ﮐﺎراﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .آن ﺑﺨﺶِ

اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ وﯾﮋه ای از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺴﺮن ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﮐﻮﭼﮏ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ دارﻧﺪ اﻣﺎ ،در ﻧﻈﺮ

و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری درون و ﺑﺮون ﻣﺮز اﯾﺮان اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺴﺘﺮ

ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن و

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪنِ اﻗﺘﺼﺎد و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ  ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻮرژوازی

ﭘﺎﯾﺪار ،آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ

ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ -ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی را ،ﭼﻪ در درون و ﭼﻪ در ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ،ﺑﺎ

ﻧﮕﺮش واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﺎﻓﺖ زﻣﺎﻣﺪاری را ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ ﻗﺎدر

ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ

ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺖ درازی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای

ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ و آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﻏﯿﺮ

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺳﺮﮐﻮب و اﺧﺘﻨﺎق

واﭘﺴﮕﺮای داﺧﻠﯽ و ﮐﺮﻧﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری،

را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪه و در ﻓﻀﺎی ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﮐﻞ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪون ﻧﮕﺎه روﺷﻦ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ

ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ  ...ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،از ﺟﻨﺲ آﻧﭽﻪ ﺗﺎ

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ،اﯾﺠﺎد ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-

ﮐﻨﻮن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه را ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ از وﺟﻮد ﭼ ﻨﯿﻦ

اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎﻓﺖ زﻣﺎﻣﺪاری را ﭼﻨﺎن ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ

ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم

ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ و دﺳﺖ درازی ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان )ﭼﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﭼﻪ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻬﺪﯾﺪ

ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ -آﯾﯿﻨﯽ و ﭼﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﺳﺎزی ﻫ ﺎی داﺧﻠﯽ(

ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ را ﺑﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان

ﭼﯿﺮه ﺷﻮد .

ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را در ﺳﺮﮐﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮ و

ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎر ﮐﻤﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﺮای ﻣﺎ در ﺳﺪه ی ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺗﺪاوم ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮﻻﻧﻪ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ رازِ آﺷﮑﺎر دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و

ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬارد  ...ﻣﺮدم اﯾﺮان

آزادی و ﺛﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آن ،از ﮔﻠﻮﮔﺎه

ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ،ﺟﺎه ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر،

ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻫﺮ راه دﯾﮕﺮ ،ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ دراز

ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻣﺪت ،ﺳﺮﮐﻮب در ﭘﻬﻨﻪ ی داﺧﻠﯽ و ﮐﺮﻧﺶ در ﮔﺴﺘﺮه ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،و در ﭘﯿﺎﻣﺪ

رﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻗﺮار دارﻧﺪ" .

آن ،رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎ اﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ

اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم و رﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ ی او ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

داﺷﺖ.

دﻟﯿﻞ ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﻮﺷﻪ ای از دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎﻣﻪ ی وی
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ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺪون ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎس

ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ زﻣﺎﻣﺪاری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه

ﺑﻪ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را آورده اﺳﺖ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ اﮔﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ

"ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺤﺮان ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎی

و دﻣﮑﺮات ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ زﻣﺎﻣﺪاری ﺧﺸﻦ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ

ﻣﺘﻌﺎرف آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺻﻠﺢ و ﺣﻖ

ﻧﻔﺘﯽ ،ﺳﮑﺎن ﮐﺸﻮر را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺧﻄﺮ ﺗﮑﺮار روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و

ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ی اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﯾﺎ ﺗﮑﺮار روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ دوره ی

دﻏﺪﻏﻪ ای در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ و ﻣﺎدی آن ﻫﺎ ﻧﺪارد و

ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دودﻣﺎن ﺻﻔﻮی و ﻗﺎﺟﺎر وﺟﻮد دارد.

ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .. .

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی

رژﯾﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮ

و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی دﯾﻦ ﺳﺎﻻر ،ﻫﻢ ﭼﻮن ﺳﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺣﻖ

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

97

و رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺮدم اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

"ﻣﺪﻋﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ" اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در "درﺟﻪ ی اول" ﻓﮑﺮﺷﺎن "ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﻼم"

اﻧﺤﺼﺎری-ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ ودﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران

ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﺠﺰه ﻫﺎی "ﺳﻨﺎیِ" اﺳﻼﻣﯽِ

اﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی و اﻧﮕﻠﯽ -وارداﺗﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎﺳﺖ

"ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ" ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ژرف

ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺎج ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺮ را ﺑﺮای

ﻧﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺟﺰ دوﻟﺖ ﻧﺎﮐﺎم اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن

ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در راه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮات و ﺷﮑﺴﺘﻦ

"رﻫﻨﻤﻮن" ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺳﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ:
آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ "ﻫﻤﻪ" ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺣﺰب ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪون ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی
"ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی" ،اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ آزاد ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ آﻣﺎجِ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ارﮔﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و
دادﮔﺴﺘﺮی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺗﻬﯿﻪ ی "ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ" از
ﻧﺎم ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ی ﭘﺲ از
ﺳﺎل  1357و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﮐﺸﺘﺎر دﻟﺨﺮاش ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و اراﺋﻪ ی آن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻦ "دوﻟﺖ در دوﻟﺖ" ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن" و "ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ" و "ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان" و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺧﺎﻟﺖ ارﮔﺎن
ﻫﺎی ﻫﻤﮕﻮن آن در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻬﯿﻪ "ﻟﯿﺴﺘﯽ از داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ
ﺗﺎراج ﺷﺪه" از ﺳﻮی دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران رژﯾﻢ و دﺳﺘﯿﺎران درون و ﺑﺮون ﻣﺮز
آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐ ﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﯽ
و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯽ -وارداﺗﯽ ،ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻠﯽِ زﯾﺮ
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.
آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﮔﺪارِ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎ یِ ﻏﯿﺮ رﯾﺸﻪ ای و ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﺧﺖ در
ﺑﺎﻻی ﻫﺮم زﻣﺎﻣﺪاری ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ ،ﭼﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﻃﯽ ﻫﻔﺖ روز ) ﻣﯿﺎن ﮐﺮﻣﺎن و ﻫﺮﻣﺰ( ﮐﻪ از ﺟﻠﮕﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدی ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺰرگ و
ﺷﯿﺒﯽ ﻣﯽ رﺳﯽ  ...در آﻧﺠﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﯿﻮه ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ در آن
ﻧﻘﺎط دﻫﮑﺪه ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دام ﭼﺮاﻧﻨﺪ ".

ﺑﯿﺪاد ﻧﻔﺖ
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رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ روﯾﺪادی را در آن ﺑﺮش ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ی ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ درد
آﻟﻮد و آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ اﺳﺖ:
"اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ آﻧﺠﺎ )ﯾﺰد( ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﯾﮏ آﻓﺮﯾﺪه را ﻧﻤﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
وی ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﺎل او ﺑﭙﺮﺳﺪ و ﻣﻌﺪودی ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ
ﻣﻌﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن از دور ﯾﮑﯽ را ﺑﺪﯾﺪی ،اﻋﻼم ﮐﺮدی )و( ﺟﻤﻠﻪ در ﮐﻬﺮﯾﺰﻫﺎ
و ﻣﯿﺎن رﯾﮓ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻧﺪی ".
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در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی دﺳﺘﻮراﻟﮑﺎﺗﺐ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﺮدم آن دوران ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺷِﮑﻮه ﻫﺎی اﻣﺮوزﯾﻦ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ:
دﻫﯽ ﺑﻮد زاﻧﻔﺎس ﭘﺮداﺧﺘﻪ

"رﻋﺎﯾﺎ را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺗﻌﻨﯿﻒ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺗﻐﺎر ﺷﺮاب و

ز ﺑﯿﺪاد ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻪ

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

ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﭽﺎره وﻗﺖ ﮔﺮﯾﺰ
ﻧﻬﺎدﺳﺖ ﺧﻨﺐ و ﺑﺮﻓﺘﺴﺖ ﺗﯿﺰ
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ﻣﺘﻐﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و رﻋﺎﯾﺎ ﻋﺎﺟﺰ و ﻣﺴﮑﯿﻦ و دروﯾﺶ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و اﺳﺘﻌﺪاد
ﻋﻤﺎرت و زراﻋﺖ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ".
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اﮔﺮ ﻧﻌﯿﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺰاری درﺑﺎره ی روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺘﺮوک ﻗﻬﺴﺘﺎن ﮐﻪ درﭘﯿﺎﻣﺪ

اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای آن آوردﯾﻢ

زﻣﺎﻣﺪاری ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﺎوری ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﻮز ﺳﺮود،

ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در آﯾﻨﻪ ی ﺷﯿﻮه ی )زﻣﺎﻣﺪاری( راﯾﺞ در ﻫﺰاره ی ﮔﺬﺷﺘﻪ و زﯾﺮ

ﻣﺎرﮐﻮﭘﻮﻟﻮ در ﺿﻤﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎوری اﯾﺮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎﺷﺖ:

ﻧﻔﻮذ ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﺎوری و ﺑﺎﺧﺘﺮی ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺪازﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻫﺎی آن

"از ﺑﻠﺦ دوازده روز ﺳﻮاره ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯽ روی و ﻫﯿﭻ ﻣﺴﮑﻨﯽ

ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ی )دوﻟﺘﻤﺪاری( ﺳﻪ دﻫﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺳﺮﮐﻮب ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﮐﺸﺘﺎر،

ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺗﺮس ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن و آدﻣﯿﺎن ﺷﺮﯾﺮ و از ﺑﯿﻢ ﺑﯿﻐﺎر ﺑﻪ

ﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮﺑﺎددﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ،در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ

104

ﻗﻼع ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ .

ﮔﻔﺘﻪ ی دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮه ی )زﻣﺎﻣﺪاری( ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اﯾﺮان در
ﺑﺮﺷﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎی روﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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اﯾﻢ ،اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮ ﭼﭙﺎول داراﯾﯽ ﻫﺎ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﮔﺰاف و
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

وﯾﺮان 15 ،ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود  80درﺻﺪ ﺧﺮاب و  30درﺻﺪ روﺳﺘﺎﻫﺎی  5اﺳﺘﺎن

ﺑﺎدآورده در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻦ ،ﺑﺪون در

ﺟﻨﮓ زده ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ در

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ آن و ﺑﺪون ﮐﻮﺷﺶ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ  18ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ

ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺷﺎﻟﻮده ای و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی.

اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎ در ﻃﻮل  8ﺳﺎل  592ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﮔﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﯿﺰﺷﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای

ﺣﺪود  210ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ

رﻫﺎﯾﯽ از دودﻣﺎن ورﺷﮑﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ در راه ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ی داراﯾﯽ ﻫﺎی

ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﮐﺎﻻﻫﺎ و دﯾﮕﺮ

ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯿﺎن واﮔﺬار ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﮐﺮزن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ "ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ

ﺛﺮوت ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ،داﻧﺴﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺑﺨﺶ دوم

واﮔﺬاری ﻫﻤﻪ ی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ" را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد،

ﺟﻨﮓ وﯾﺮاﻧﺴﺎز ،وﻟﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از آزادی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ

ﺟ ﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺼﺪق ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﻮد در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮای

را ﻣﯿﺸﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  400ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﯿﻦ زد 108 .اﮔﺮ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را

ﻗﻄﻊ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ی ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ

ﺳﺎﻻﻧﻪ  20ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل

ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم.

درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر در آن زﻣﺎن.

ﺟﻮﺷﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺎل  1357ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺎﻣﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن

ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﺮاﯾﯽ اداﻣﻪ ی ﺑﯿﻬﻮده ی ﺟﻨﮓ ﭘﺲ از راﻧﺪن ﻋﺮاق از اﯾﺮان ،در

ﻧﻔﺖ ،رﻫﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ ژرﻓﺘﺮ از ﻧﻔﻮذ ﺧﺎرﺟﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ

ﺳﺨﻨﺎﻧﺎن ﻋﺰت اﷲ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وی در ﺳﺎل  1368ﻓﺎش ﺳﺎﺧﺖ

در ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺑﺪل ﻧﻤﻮد .اﻧﻘﻼب

ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  70ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر "در ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﻫﺎ و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻫﺎی

ﺑﻬﻤﻦ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر زود از آﻣﺎج ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد دوری ﮔﺰﯾﺪ و ﺑﺎ در

ﺷﺮم آور و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و رﺷﻮه ﻫﺎی زﯾﺮﻣﯿﺰی دود ﺷﺪ" و ﺑﻪ ﺟﯿﺐ

ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم

دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و ﻧﺰدﯾﮑﺎن دﺳﺘﮕﺎه زﻣﺎﻣﺪاری ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﺮگ ،زﯾﺮ
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رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ

در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﺧﻠﯽ )ﺑﻮرژوازی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و

ﺷﻌﺎر ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ی ﻣﺮگ ﺑﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ.

ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی اﻧﮕﻠﯽ -وارداﺗﯽ( و ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ

ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ،ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن

)اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ( رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪ.

اداﻣﻪ ی ﺑﯿﻬﻮده ی ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮﺑﺎد دادن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺧﻂ

در درازای ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻫﻤﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎی

اﻣﺎﻣﯽ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻪ ارﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪ یِ ﺳﻮدآور ،وزارت ﻧﻔﺖ و وزارت
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ﻣﺨﺎﻟﻒ و از آن ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﺎر دﻟﺨﺮاش ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ده ﻫﺰار زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ،ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻓﺮاوان دﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ  300ﻫﺰار ﮐﺸﺘﻪ61 ،

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﺎره ای ﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮازﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻫﺰار ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ  50 ،ﻫﺰار درﺑﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﺎﻗﺺ اﻟﻌﻀﻮ و 2.5

و ﺑﺎ وﺟﻮد درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻧﻔﺘﯽ )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺣﺘﯽ درآﻣﺪی ﺑﺎﻻی

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آواره ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ  52ﺷﻬﺮ ﮔﺰﻧﺪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ 6 ،ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻣﻼَ

ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ،(1386ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی-
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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن دوران ﻗﺎﺟﺎر و ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ی ﺻﻔﻮی

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺟﻬﺎﻧﯽ و

آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ ﻓﺮاوان دارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی

ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در درﺟﻪ ی

ﮔﺮوﻫﯽ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن  169ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی ﭼﺎی ﺳﺎزی در ﮔﯿﻼن و

ﻧﺨﺴﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮ آﺳﯿﺎ دارﻧﺪ،

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺗﺪارک ﺣﺮاج ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎزی ﮐﺸﻮر و واﮔﺬاری ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز

داﺷﺘﻦ ﭘﻼﺗﻔﺮﻣﯽ روﺷﻦ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان ،در ﮐﻨﺎر ﺟﺒﻬﻪ ای

ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ آﻗﺎزاده ﻫﺎ ،در ﮐﻨﺎر ﻓﺮوش آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺎی

اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ و ﺣﺰب ﻫﺎی ﮐﺎرا و ﻣﺴﺌﻮل و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ دار و ﻣﺒﺎرز

ﭘﺎﺳﺪاری از آﻧﺎن ،اﺑﻌﺎد رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ،آﺷﮑﺎر

ﮐﺸﻮر ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺿﺎﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﮑﺮار ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن دوره ی ﺻﻔﻮی ) ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪ
ﺳﺎل ﺟﻨﮓ و وﯾﺮاﻧﯽ( و ﭘﺎﯾﺎن دوره ی ﻗﺎﺟﺎر )ﻗﺮﯾﺐ ده ﺳﺎل ﮐﺸﺎﮐﺶ و ﺑﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ( ،آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای )ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ
آﺷﮑﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎی ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و
ﺗﺮﮐﯿﻪ(  ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﺟﺒﻬﻪ ای ﻫﻤﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎی
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
راه ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار دا د.
اﮔﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ در دﻫﻪ ی ﺳﯽ ،در آﻏﺎز
اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ و زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ اﯾﺮان از اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽِ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
آن ﮔﺴﺴﺘﻦ از ﺑﺎﻓﺖ زﻣﺎﻣﺪاری ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ،ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ی واﺑﺴﺘﻪ و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ آن  ،ﺗﻨﻬﺎ از راه ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﭘﯽِ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺎره ای از
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،آﻣﺎج ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﯾﮑﯽ از
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزات رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ و ﻣﻠﯽ-دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺤﺮانِ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽِ ﻗﺎﺟﺎرﻣﻨﺶ ،ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ.
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ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﻫﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻠﻨﺪی« ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﭼﻪ دﺷﻮاریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان در اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ
آﻣﻮزش از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ و
از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از

آﻣﯿﺰه ی داد و رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن

راه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﮐﺎذب ارزش ﭘﻮل ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺎزﺗﺎب
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ارزان ﺷﺪن واردات و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
و ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮآﯾﻨﺪ آن ،ﺑﺮوز دﺷﻮاری در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﮐﺸﺎورزی از ﯾﮏ ﺳﻮ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی از دﯾﮕﺮ ﺳﻮﺳﺖ.
در ﻧﺮوژ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭘﯿﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ،از آﻏﺎزِ ﮐﺸﻒ و
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ در دﻫﻪی  70ﻣﯿﻼدی ،از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه
در اﯾﺮان ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ،درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺻﺎدراﺗﯽ از

و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ .آﻣﺎج اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل در ﺑﺮاﺑﺮ

راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺰرﯾﻖ

ﮐﻨﺴﺮنﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮ

اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ﺑﻮد .در زﯾﺮ رﻫﺒﺮی ﮐﻨﺴﺮن ﻧﻔﺘﯽ –دوﻟﺘﯽ »اﺳﺘﺎد اوﯾﻞ«،

ﺻﻨﻌﺖ داﺧﻠﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﺑﺪون ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻔﺘﯽ–ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﻤﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ

ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،از راه ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮔﯽ

ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی

و ﻏﯿﺮه ،ﯾﺎرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﭼﻪ در ﭘﻬﻨﻪی داﺧﻠﯽ و ﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮه ی

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺮنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻔﺘﯽ واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ

ﺟﻬﺎﻧﯽ را ،ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ و

دوﻟﺘﯽ »اﺳﺘﺎد اوﯾﻞ«  ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻔﺘﯽ و رﻫﺎﯾﯽ از

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﺮﺷﺘﺎب ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد .در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺖ .

ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮش ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺮوژ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و

در ﭘﺎرهای از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،از آن دﺳﺖ ﻧﺮوژ ،ﺑﺮای

ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از ﮔﺮدوﻧﻪ ی واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺮنﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ،

ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دﺷﻮاری اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﻣﻮج ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ،ﺳﻬﻢ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ –ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺮوژ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺧﻠﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،وﻟﯽ
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ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ –ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﻢ از

ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺳﺒﺪ ﻧﻔﺖ« در ﺳﺎل  ،1990وﻇﯿﻔﻪا ی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮ دوش ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ ﮔﺬارده

دﺳﺘﺒﺮدﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی

ﺷﺪ .ﺳﺒﺪ ﺗﺎزه ی ﻧﻔﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ  ،در ﮔﺴﺘﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از آن دﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ،در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮآﯾﻨﺪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ و درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ

اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ،ﺗﻮرم ﻓﺮاﯾﻨﺪه ،ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻧﺮخ ارز،

ﭘﺎرﻟﻤﺎن وارد ﺑﻮدﺟﻪی دوﻟﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺮوژ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﻠﻨﺪ ،آﻣﺎج »ﺳﺒﺪ

ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ ،رﺷﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯽ ،ﺳﯿﻞ

ﻧﻔﺘﯽ« ﮐﻪ در ﺳﺎل  2004ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  150ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻧﺪوﺧﺘﻪ داﺷﺖ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ

واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮونﻣﺮزی )ﺑﺪون

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارز و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﺑﻮد .از

ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز( اﺳﺖ.

ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺒﺪ در

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دادهﻫﺎ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و

راه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨ ﺎﯾﻊ آﯾﻨﺪهدار و

ذرهﺑﯿﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﯾﮏ ﭘﯿﺶﺷﺮط

ﭘﺮ ﺑﺎزده ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺮآﻣﺪ ،ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ

ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﺮﺷﺘﺎب و رﻫﺎﯾﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮏ

ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﺷﺪ  ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ دارای

ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻔﺖ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
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ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣ ﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ،ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻮﯾﻦ

در اﯾﺮان ﺗﺰرﯾﻖ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ،از راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دوﻟﺘﯽ و

ﻧﻔﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻔﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻮی

ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﮔﺴﺘﺮدهی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺻﻮرت

ﭘﺎرﻟﻤﺎن )ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺮدم( ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و

ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺮوژ ﺑﺪون ﺗﺼﻮﯾﺐ

ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺷﯿﻮه ی ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ

ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرا ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﺷﺪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﺳﺎل ،در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮه ﺑﻪ »ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ« دادهﻫﺎی درﺳﺖ

ﻣﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارﮔﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ )ﺣﺘﯽ وزارت ﻧﻔﺖ( و

و ﻫﻢ ﺳﻮﯾﻪای ،ﺣﺘﯽ در دﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن

ﻧﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهی

ﻧﯿﺰ ،ﻧﯿﺴﺖ 114 .ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ارزی ﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ از ﻋﻤﺮ آن ﻣﯽﮔﺬرد،

ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮهی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﭘﺮواﻧﻪ ی ﺑﺎﻧﮏ،

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ

وام درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام ﻧﯿﺰ ،ﻣﯽﺗﻮان زﻣﺎنﺑﻨﺪیﻫﺎی دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی

ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺴﺘﺮدهی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،از راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻫﻤﻪی

ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن

ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ارﮔﺎﻧﯽ

ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎد اﻧﮕﻠﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ

درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی در راهﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن

زﻣﯿﻨﻪ ﺷﯿﻮهی ﻋﻤﻞ در ﻧﺮوژ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﺎرهای از آﻣﺎجﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی زﯾﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد :ﮐﻮﺷﺶ
ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺮنﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت داﺧﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ اﯾﺮاﻧﯽ )و ﻧﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی آﻗﺎزادهﻫﺎ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی آﺷﮑﺎر و

روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮ ﯾﻦ

ﭘﻨﻬﺎن دوﻟﺘﯽ( در درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮِ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و واﺣﺪﻫﺎی
ﮐﻨﺎری آن ،ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﻣﯿﻨﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
و ﻓﺮاوردهﻫﺎی آن ﺑﺎ آﻣﺎج ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻧﻔﻮذ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ آﯾﻨﺪهدار داﺧﻠﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی آﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻨﺒﯽ ﮐﺎرزاﯾﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎری ،اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺛﺒﺎت ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﻮل در ﮔﺮدش ،ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ
ارز  ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ،و ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﺎﻻ
ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ .اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ذﺧﯿﺮه ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در اﻗﺘﺼﺎد
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻘﻒ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ،از اﻫﻤﯿﺖ

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٪80اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ

ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آزﻣﻮن روﺳﯿﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ

ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻬﻨﻪی واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﮐﺎرﮐﺮدی اﻧﮕﻠﯽ دارد،

ﺑﺮای آن  ،ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪای از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  17ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر،

دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ –اداری از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .از راه
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در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﻄﻊ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ارﮔﺎن را ﺑﻪ
ﻋﻨﺼﺮ ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎرآور ،وادار ﻧﻤﻮد .ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮐﺮدن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد از راه ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی درآﻣﺪ
ﻧﻔﺖ ،ﺑﻪ آنﺟﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮐﻞ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ،ﺟﺪاً در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دوﻟﺖ در راهاﻧﺪازی ﭼﺮخﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ
و ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎﻻﺑﺮدن ارزش اﻓﺰوده و درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ذﯾﻨﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،دوﻟﺖ ﮐﻢ ﮐﻢ از
درون ﻣﺎﯾﻪ ی اﻧﮕﻠﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺰرگ ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و
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ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ی دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی  ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در

ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻔﺖ و دﯾﮕﺮ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و دوﻟﺘﯽ و

ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز دوﻟﺖ ﺑﻪ وام ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮز ﯾﺎ ﺳﻘﻔﯽ را ﺑﻪ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ،ﺑﺎ آﻣﺎج رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﺮﺷﺘﺎب اﺳﺖ.

داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک اروﭘﺎ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﭘﯿﺮاﻣﻮن راه رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ

اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  3ﺗﺎ  5درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﻧﺮخ ﺗﻮرم و دﯾﮕﺮ

دو دﯾﺪﮔﺎه در اﯾﺮان ﮐﻪ آﯾﻨﻪای اﺳﺖ از ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،روﺑﺮو ﺷﺪ:

ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واردات و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات .در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ

از آن.
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راه رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ ،در ﮔﺴﺘﺮه ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن

ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ ﻧﯿﻤﻪدوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ

اﻗﺘﺼﺎد ،از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی

ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪی ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻔﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ

ﺑﺎﻧﮑﯽ و دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮددﻫﯽ

ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﺮان ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدش ﻫﻨﻮز در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺎﻧﻪی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم

ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺑﺎﺧﻮاری ،راﻧﺖﺧﻮاری ،زﻣﯿﻦﺑﺎزی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽِ اﻧﮕﻠﯽِ

اﺳﺖ و ﯾﮑﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدیاش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی

وارداﺗﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮ آﯾﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ،اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ از

ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮔﺬر از ﯾﮏ دورهی ﺗﺪارک و ﺟﻬﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه

ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﭼﺎرﭼﻮب آن

ﮐﻪ آﻣﯿﺰه ای اﺳﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واردات و اﺳﺘﺮاﺗﮋی

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﻗﺘﺼﺎدی،

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺪه 17

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی و ﭘﺮﻫﯿﺰ از

و  18ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و روﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺪت رو ﺑﻪ رﺷﺪ

ﺗﺰرﯾﻖﻫﺎی ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ،اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در

ﺑﻮد ،ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺨﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه

ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ ،اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی

ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻮد

ﻣﺎﻟﯽ –ﭘﻮﻟﯽ را ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﺟﺮای اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و ﭘﺎرهای

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮد.

اﺻﻼﺣﺎت دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل  ، 1962ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ 117 .ﭘﺲ

ﺟﻬﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ از

از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻧﻔﺘﯽ اﻣﺎ ،ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در

اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎل  2001ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ
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ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ژاﭘﻦ در دوران

دوران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮز  40درﺻﺪ ﻓﺮاروﯾﯿﺪ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻨﻮز

ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ارﮔﺎن از ﺳﺎل  ،1980ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 20ﺳﺎل،

دو رﻗﻤﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪی

ﺗﺪارک دﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮش ،اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪی

ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻼدی )ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ( ،اﺟﺮای دﻗﯿﻖ اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ و

ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﮐﺴﺐ

113

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ی اﻗﺘﺼﺎدی و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺮهای از اﯾﻦ دﺷﻮاری ﻧﻤﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ .ﻋﻠﺖ آن

اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﭼﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ و

ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه از ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ارزش ﭘﻮل داﺧﻠﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎه

ﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،واﺑﺴﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در

داﺷﺖ ،ﺗﻮرم را زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮﻓﺖ و از ﺑﺮوز ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺟﺪی در ﺗﻮزﯾﻊ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی–ﺳﯿﺎﺳﯽ وﯾﮋهی اﯾﺮان ،درونﻣﺎﯾﻪی اﻧﮕﻠﯽ و

درآﻣﺪﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻣﺼﺮﻓﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﺰرﯾﻖ دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ،ﻧﻤﯽﺗﻮان

در ﭘﯿﺎﻣﺪ آن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺳﺎلﻫﺎی  1984ﺗﺎ  1995ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی

ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻬﺮهدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی واﻗﻌﯽ واﺣﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهی ﭼﯿﻨﯽ در ﺟﻬﺎن ،از  1/2درﺻﺪ ﺑﻪ  3درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﻧﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﺷﺪی ﺑﺎﻻ در ﺳﻄﺢ ژاﭘﻦ ) 10/4درﺻﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ

ﺑﻪ ﺑﺎزده ﺑﺎﻻی اﻗﺘﺼﺎدی ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﯿﺎن  (1950- 73و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺗﺎﯾﻮان ) 9درﺻﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ ﻣﯿﺎن -90

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرهای از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Karstadtدر

 (1960ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و در ﭘﺎرهای ﺳﺎلﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ.
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آﻟﻤﺎن ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮز ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی

در اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﯾﮏ دوران ﮔﺬار ﺗﺪارک ﺷﺪه و ﯾﮏ ﺟﻬﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای

ﻏﯿﺮﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ  Standard Lifeدر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﯾﺎ

ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ،در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ

 Volkswohlbundدر آﻟﻤﺎن  ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺲ از ﺳﺎل

دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ

 1991اﻧﻄﺒﺎق دﻫﻨﺪ و ﺳﻮدآور ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .آزﻣﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و

در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻی اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﭙﺎ ﺑﺎ آن رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن اﻗﺘﺼﺎدی،

و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ اﺟﺮا در آﯾﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در راه ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ

ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﯿﺮﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻧﯿﺰ

ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻧﺎاﺳﺘﻮار ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

ﺳﻮدآور و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

ﺗﻮرم ﻓﺰاﯾﻨﺪه ،ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل داﺧﻠﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ واردات و ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﺪه دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی اﯾﻦ دادهﻫﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ورود ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺷﻔﺎف و ﮐﺎرا و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪهی ارﮔﺎنﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری

ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ درﻫﺎی ﺑﺎز ،ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ

واﻗﻌﺎً ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی ﻣﺮدم .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن در راه ورود ﺑﻪ

از راه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی  ،ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﮐﻨﺴﺮنﻫﺎی

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان در ﺻﻮرت ﺿﺮور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎرهای از

ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و

واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن زﺑﺪه واﮔﺬار ﻧﻤﻮد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره در

ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ  ،ﺑﻪ اﺟﺮا درآوردهاﻧﺪ.

اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻗﺮار داد .ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎزی

راﻫﮑﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
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ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﺎرهای از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران و

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

در دوران ﮔﺬار و ﺗﺪارک ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی رو ﺑﻪ

درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﺳﺪه ی  ،21از »ﺟﻨﮓ

رﺷﺪ و از آن دﺳﺖ اﯾﺮان ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽﻫﺎی ﮐﻨﺴﺮنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ« در ﮔﺴﺘﺮه ی ﺟﻬﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎرا ﺳﺨﻦ راﻧﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه داﺷﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ

اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺗﻨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ را در ﺑﺮ

دوﻟﺖ  ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی داﺧﻠﯽ و ﺑﻮﯾﮋه

ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .روﻧﺪ ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ ،ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻫﺎی

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در آﻏﺎز ﺳﺪه  ،21در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻨﺘﺮل واﺣﺪﻫﺎی

ﻣﺎﻟﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی در ﺧﺎور

ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮانﮔﯿﺮی ﮐﻨﺴﺮنﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ

دور ،ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺴﺮنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ،

ﻏﻮل ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،آﺷﮑﺎرا ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  2004در آﻟﻤﺎن،

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ و

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ در راس ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد در

ﮐﻮﭼﮏ و ﮔﺎه ﺑﺰرگ را در ﻫﻢ ﺷﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﻟﯽ ﭼﻨﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎی »ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ« ﭘﯿﺮاﻣﻮن »دﻫﮑﺪه

ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ  Daimler Chryslerﻧﯿﺰ ﺧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ« و ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢِ » ﻧﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ« ،ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن

ﻓﺮوش ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  20درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم آن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﺎزار ﺑﻮرس،

اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺳﻬﻢ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و واﮔﺬاری

ﺑﺰرگ ﺗﺮی در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺑﻪ

آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﻮرس  ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده

ﺷﺪت در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﻟﮕﺎمﮔﺴﯿﺨﺘﻪ از

اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﮐﻢ ﺷﺪن دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان و اﺟﺒﺎر

ﮐﺸﻮرﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ روﻧﺪ آن  ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از

ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر از ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ .ﭘﺪﯾﺪهی ﺗﺎزه در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﯽ

ﺳﺎل  ،1990رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .ﭼﯿﺮﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

اﻋﺘﻤﺎدی ﮔﺴﺘﺮده ی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ

ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ در دﺳﺖ آﻧﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ،

ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ  ،اﺳﺖ .ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺴﺎد و

ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﺳﻮدﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﺷﻮد،

رﺷﻮهﺧﻮاری در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ Daimler ،Infinion ، Volkswagen

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار

 RWE ، BMW ،Chryslerو  Commers Bankرﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ را ﭘﯽ

ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻣﺎجﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در دﺳﺘﻮر

در ﭘﯽ در ﻧﻮردﯾﺪﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺴﺎد در دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮد و

ﮐﺎرﻧﺪ .ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون راﻧﺪن رﻗﯿﺒﺎن از ﺑﺎزارﻫﺎی

ﺷﻤﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﻨﺴﺮنﻫﺎ و ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط

ﮐﺸﻮرﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﺴﺨﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ

ﺑﻪ رد و ﺑﺪل ﺷﺪن ﭘﻮلﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ از راهﻫﺎی »ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺎﻻ

ﻫﻤﻪی ادﻋﺎﻫﺎی اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،روز ﺑﻪ روز رو ﺑﻪ

ﮔﺮﻓﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دوﻟﺖ در ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ وﯾﮋه در

ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ "ﺷﺮودر" ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻟﻤﺎن در روﻧﺪ

ﮔﺴﺘﺮهی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ.
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

و ﻏﯿﺮه آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و روﯾﺪادﻫﺎی دﻫﻪی ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدی در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را در ﯾﺎدﻫﺎ زﻧﺪه ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی "ﮐﯿﻨﺰ" ﻫﻨﻮز ﻧﮕﺎه آﻣﻮزﻧﺪه داﺷﺖ ،ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ 122 .در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ زﻣﺎم اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎ ،ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮐﻨﺴﺮنﻫﺎ و ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﻮرس ﻣﯽاﻓﺘﺪ .واﮐﻨﺶ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ و
ﻣﺘﻮﺳﻂ در زﻣﯿﻨﻪی ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻀﻮر دوﻟﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﯾﮏ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ در آﻟﻤﺎن درﺑﺎره ی ﺣﺬف ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ
دوﻟﺘﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت اداﻣﻪ ی ﮐﺎر دوﻟﺖ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و
ﺑﺎﻧﮑﯽِ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده و آن را ﺑﺮای ﺗﺪاوم زﯾﺴﺖ ﺧﻮد
ﺿﺮوری داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺴﺮنﻫﺎی ﺑﺰرگ ،از آن ﻣﯿﺎن
 ، Siemensﺧﻮاﺳﺘﺎر واﮔﺬاری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻀﻮر دوﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﮕﯿﺰهی ﺧﺮﺳﻨﺪی اﯾﻦ
اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در آﯾﻨﻪ ی دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﻨﮕﻔﺖ اﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﺎت در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ
 Alianzﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮنﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ی آﻟﻤﺎن  ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو
ﺳﺎل ﺳﻮد ﺧﻮد را از ﻣﻨﻔﯽ  1.4ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ  2.1ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو
رﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮش از ﺳﻮﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  20ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد
را ﺑﯿﮑﺎر ﮐﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ درآﻣﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد را از  17.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻪ
 25ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو اﻓﺰاﯾﺶ داد .
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ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎدادﮔﺮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮔﺎه در ﺷﮑﻞ اﻋﺘﺼﺎب
ﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﺎر و زد و ﺧﻮردﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ روزهی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و آﺗﺶزدن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ
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ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﺧﻼﻗﯽ 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
ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻫﯿﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه

ﭘﺎره ای ﺳﻨﺪﻫﺎ

اﺟﺮای دو اﺻﻞ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮال و داراﯾﯽ
ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رﻫﺒﺮ و رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺎدره اﻣﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از راه رﺑﺎ ،
اﺧﺘﻼس و ﻗﻤﺎر و ﺛﺮوت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﯿﺎت در
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٨٣ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد  .ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ،ﺑﺮﺧﯽ " ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ دار" ﺑﺮ ﺳﺮ راه
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ از
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ  ٧۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ

ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺗﻼف وﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و
ﺑﯿﺶ از  ٣٠٠ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دراﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻃﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ

اﺻﻞ  ٧۶ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ

داده ﻧﺸﺪ .ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل

ﺳﺎل١٣٨٣

 ، ١٣٨۴زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﮐﺎر ﻫﯿﺎت از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺑﻮد،

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻮد و در

رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻃﯽ دﺳﺘﻮری ﺷﻔﺎﻫﯽ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه وﻣﺴﻮوﻻن آن

ﺣﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎردوره ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻌﺪادی از

را ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﯿﺎت اﻋﻼم ﮐﺮد و در ﺟﻠﺴﻪ ای ﻣﺴﻮوﻻن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ .دی

اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮔﺰارش

ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ  ٧۶ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ

اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن راﺑﺮای " ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ"

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﻮﺷﺘﻪ و

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ را از اﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ از اﺻﻞ  ٧۶ﻗﺎﻧﻮن

رﺳﯿﺪ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن  ٢١ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و

اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ

ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد .وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﻫﯿﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در زﻣﯿﻨﻪ

ﻫﻤﺎن اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﮔﺰارﺷﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد.
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اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٨۵آﯾﺖ اﷲ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی  ،رﯾﯿﺲ ﻗﻮه

ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﻮﻻن دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ از آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ

ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺷﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎر در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد در ﻣﻮرد

ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮارد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،از ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺴﻮﯾﻪ

اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺑﺮاز ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ

ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ و واﮔﺬاری اراﺿﯽ

اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﻗﻮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺠﻠﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

ﻣﻠﯽ و ﺗﻘﻠﺐ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺷﺮﮐﺖ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ اداری و ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آﻣﺎدﮔﯽ دارد .در

ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ

اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺪت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد

ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ .ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ

و ﻣﺠﻠﺲ  ۶ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﯿﺎت را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮔﺰارش

اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﺜﻞ ﺳﺎﭘﮑﻮ ،اﯾﺴﺎﮐﻮ و اﯾﺮان ﺧﻮدرو دﯾﺰل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

آﻣﺪه ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ را

ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻘﯿﻪ

ﻓﻘﻂ در ﭼﺎرﭼﻮب و ﻣﺤﺪوده اداری و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ و از  ٣٠٠ﺳﻮال

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ،اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ،

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  ١۶ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ داد .اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه

ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺧﻮد را وادار ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری

ﺳﺎل  ٨۶و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  ٢ﺳﺎل  ،ﮐﺎر ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻮه

در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺮد .در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺮارات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺎﺳﯿﺲ

ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ آﯾﺖ اﷲ ﺷﺎﻫﺮودی

ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺳﻬﻢ

ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﺗﻤﺎم ﮔﺰارش ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮدی راﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻄﺮح

آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻓﺮدی از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در اﯾﻦ

ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،از آﻧﺠﺎ

زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺳﺎل  ١٣٨٧وﯾﮑﺴﺎل ﭘﺲ

ﮐﻪ  ۴٠درﺻﺪ ﺳﻬﺎم اﯾﺮان ﺧﻮدرو دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺲ

از اﺗﻤﺎم آن در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﺤﻦ

ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ

ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ.

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭘﺎرﺳﯿﺎن را ﺗﺨﻠﻒ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺴﻮل اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ

ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮدروﻫﺎ

را ﻣﺴﻮﻻن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺪه

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ  ٢٣ﭘﺮوﻧﺪه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﯿﺎت

اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ از اﺧﺘﯿﺎرات دوﻟﺖ اﺳﺖ

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

و ﻧﻪ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ،

ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه در

اﺳﺖ .روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت در اﯾﺮان ﺧﻮدرو و

اﯾﺮان را ﻏﯿﺮ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﮏ

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .آن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ

ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ

آﻣﺪه ،اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ دﭼﺎر اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﯽ ﺷﺪه ،ﺑﻪ

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﯾﮑﯽ از

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ در

ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ از ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ

ﺟﺮﯾﺎن واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو دﯾﺰل در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺮ ﺳﺎزی ﺧﺎور

اﻇﻬﺎرات ﻋﺒﺎس ﭘﺎﻟﯿﺰدار ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﮔﺰارش

از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ

ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎﻣﯽ از ﮐﺴﯽ ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ آن وارد ﺷﺪن  ٢۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺿﺮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی ﻫﺎ وزارت ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت و

ﻣﺠﻠﺲ در ﮔﺰارش ﺧﻮد از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ وﻣﻌﺎدن ﻗﻮه

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ را ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ را ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت

ﻧﺎم ﺧﻮدروی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺎرج ﺷﺪه  ١٩٠٠ﺧﻮدرو

ﻣﺪﯾﺮوﻗﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دادﺳﺮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

و ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻌﯿﻮﺑﯽ را ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﻮدروی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم

ﻗﻀﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ.

واﮔﺬار ﺷﺪه  ١٣٠٠ﺧﻮدرو ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از

ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺮﭘﻮش

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدروی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﺬف ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ

در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه ،ﻣﺤﻞ راﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای

ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺳﺎده ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ

ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ

ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﻋﻮدت اﻣﻮال ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺷﺪه ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ

ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ

اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯽ اﻃﻼع ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻌﯿﻮب راﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدرو ﺳﺎﻟﻢ

رﻧﮓ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ

ﺧﺮﯾﺪه اﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﮔﺰارش ﺧﻮد را از ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻣﺰاﯾﺪه و اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ و ﻃﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮدﻣﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﻮزه ﺳﺘﺎدی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﻪ

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺮوش  ١٩٠٠ﺧﻮدرو ﺳﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای

ﻧﺎم ﺧﻮدروی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺪون ﻃﯽ روال ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻋﺒﺎس

اﺳﻼﻣﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ داﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و

ﭘﺎﻟﯿﺰدار ،دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ اش

ﺗﻔﺤﺺ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﺟﺮاﯾﺪ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎت ،ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و

در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﺪان ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ

ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﯿﺎت ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

دارد ،اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﻋﺒﺎس ﭘﺎﻟﯿﺰدار ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺣﺪود ٢٠٠٠

و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎل

دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺳﺎﻟﻢ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﻮدرو ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ

دادﻧﺪ .ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ

ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺿﺎﺑﻄﻪ ای ﺑﻪ ﻗﻀﺎت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و

ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﻮﻻن و ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﻮﻻن

ﭼﻨﺪ ﺑﻨﯿﺎد واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﺒﺎس ﭘﺎﻟﯿﺰدار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﻮدروﻫﺎی

اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ از روی اﺳﺘﯿﺼﺎل ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و

ﻣﻌﯿﻮب و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدروی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﻔﺤﺺ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ و ﭘﻨﺎه ﺧﻮد در ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻈﻠﻢ

ارزش داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس را ﺑﯿﺶ از  ١۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﯿﻦ

ﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

زده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺬ ورات و

اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ

ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ زاﺋﺮی را ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻔﺮ

ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان

ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻮرﺑﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﺻﺮ واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﺳﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ و در

اﺷﺎره و او را ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺮدان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده

ﺟﺮﯾﺎن واﮔﺬاری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت آﺳﺘﺎن ﻗﺪس

اﺳﺖ .ﻓﻮرﺑﺲ ﻧﻮﺷﺖ " :ﻧﺎﺻﺮ واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﷲ ﻃﺒﺴﯽ ،ﭘﯿﺶ ﺗﺮ

رﺿﻮی ارﺗﺒﺎط دارد .ﻋﺒﺎس ﭘﺎﻟﯿﺰدار در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﺪان ﺑﻪ

رﺋﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺳﺮﺧﺲ ﺑﻮد .ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ  ،١٩٩٠ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر

ﻧﺎم ﭘﺴﺮ ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در راﺑﻄﻪ

از اﻣﻮال ﺑﻨﯿﺎد رﺿﻮی وارد ﭘﺮوژه ﺳﺮﺧﺲ و ﺻﺮف اﺣﺪاث ﺧﻂ آﻫﻦ اﯾﺮان -

ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻋﺒﺎس ﭘﺎﻟﯿﺰداراز ﻧﺎﺻﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﷲ واﻋﻆ

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻫﺘﻞ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻃﺒﺴﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺖ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﻫﺎی اداری ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٣٠٠ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ

آﯾﺖ اﷲ واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ ،از آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺖ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس

داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻂ آﻫﻦ اﯾﺮان  -ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﭼﺎدری

رﺿﻮی ﯾﮑﯽ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان را ﺑﺮﻋﻬﺪه

ﺑﺰرگ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ ".ﺧﺒﺮ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدی

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺸﺎی ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﷲ واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه

ﻓﻮرﺑﺲ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ ،ﻓﻮرﺑﺲ در ﻣﻮرد اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﻧﻮﺷﺖ:

اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی داﺧﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺮاب ﺷﺪ ،در ﻣﺎه ژوﯾﯿﻪ ﺳﺎل  ٢٠٠١ﻧﺎﺻﺮ

ارﺗﺒﺎط ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻃﺒﺴﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﺑﺮﮐﻨﺎرو دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ وی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ.

ﻧﺎﺻﺮ ﻃﺒﺴﯽ ﺑﻌﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ از ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ اﻃﻼع

اﺗﻬﺎم ﻧﺎﺻﺮ واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ ﮐﻼﻫﺒﺮداری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در دﺑﯽ

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪ .آوازه ﻧﺎﺻﺮ ﻃﺒﺴﯽ از ﻣﺮزﻫﺎی

ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﺑﻮد .ﺟﺰﯾﯿﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻨﻮز ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻌﺪ

اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻮرﺑﺲ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻣﻼﻫﺎی

دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﻧﺎﺻﺮ ﻃﺒﺴﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ او ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ" ﮐﻪ  ۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﯾﺖ اﷲ ﻃﺒﺴﯽ و ﭘﺴﺮ وی

ﻫﺎﯾﺶ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ،ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﺮد .ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ

ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ" :آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﺰارش ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ،

اﯾﺮان اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻫﺘﻞ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﻌﺪن

ﺳﺎل  ١٣۶٣ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ را در دﺑﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .ﺳﺎل

را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ".ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻮرﺑﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان داراﯾﯽ ﻫﺎی

 ١٣٧۵اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ و ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮدآور دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ

آﺳﺘﺎن ﻗﺪس را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ داﻧﺪ زﯾﺮا آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﻫﺮﮔﺰ ﻣﯿﺰان داراﯾﯽ ﻫﺎ

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﯿﺎری ﮐﻮﺛﺮ واﮔﺬار ﺷﺪﻧﺪ .در ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ

و اﻣﻮال ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻓﻮرﺑﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ

ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎن " ﻫﻤﯿﺎری ﮐﻮﺛﺮ" در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮان و
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اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و واﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ

ﺗﻮﻧﻞ ﮐﻨﺪوان

ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻬﺎی واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ اﻗﺴﺎط  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺗﻮﻧﻞ ﮐﻨﺪوان دو ﺑﺎر

اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن

ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای

اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﯾﻦ واﮔﺬاری ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ وﻟﯽ

اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد از ﭘﺮوژه ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺗﻮﻧﻞ

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ

ﮐﻨﺪوان ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﮔﺰارش دوم اﯾﻦ

ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

ﺳﺎزﻣﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﻧﻞ ﮐ ﻨﺪوان  ٧٠ﺳﺎل

اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ اﺳﺖ و در آن ﻧﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼس  ١٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ

ﭘﯿﺶ و در زﻣﺎن رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ﻃﯽ ﻣﺪت  ٣ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ ٢

اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻧﻪ ﻧﺎﻣﯽ از ﻧﺎﺻﺮ واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .در زﻣﺎن

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی در ﮔﺮدﻧﻪ ای ﺑﯿﻦ ﮐﺮج و ﭼﺎﻟﻮس و در ارﺗﻔﺎع  ٣ﻫﺰار ﻣﺘﺮی

ﺑﺮﮔﺰاری دادﮔﺎه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ،ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ی داﺧﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و

ﮐﻮﻫﻬﺎی اﻟﺒﺮز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﻬﺮان ﺗﺎ درﯾﺎی ﺧﺰر را ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ

ﻧﻘﺶ ﻧﺎﺻﺮ ﻃﺒﺴﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ دوﮐﻮﻫﻪ درآﺑﺎﻧﻤﺎه ﺳﺎل

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﻧﻞ ﮐﻨﺪوان ﺑﻪ ﻣﺪت  ۶٠ﺳﺎل ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﺲ از زﻣﺎن

 ١٣٨١ﻧﻮﺷﺖ :آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﻧﺎﺻﺮ واﻋﻆ

ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ

ﻃﺒﺴﯽ ﻣﻮﺟﺐ آزادی وی از زﻧﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ ...ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﷲ واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ

ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس ،اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ را ﻋﺮﯾﺾ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و

در ﺻﺪد ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯿﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺑﻪ

ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻃﺮح ﺗﻌﺮﯾﺾ اواﯾﻞ دﻫﻪ  ١٣٧٠ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺒﺮ ﺗﺮﮐﺎن

آﻧﻬﺎﺳﺖ .در ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ازﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در

وزﯾﺮ وﻗﺖ راه و ﺗﺮاﺑﺮی اراﺋﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .در ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺮای

راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

ﭘﺮوژه  ١۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﻣﺪت اﺟﺮای آن ﯾﮑﺴﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮده اﻣﺎ در

در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺳﺮاغ ﻣﺎده  ۵٩٨ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات

ﻋﻤﻞ ،ﮐﺎر ﻋﺮﯾﺾ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﻮﻧﻠﯽ ﮐﻪ  ٧٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  ٣ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

اﺳﻼﻣﯽ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ.

ﺑﻮد ،در ﻣﺪت  ٧ﺳﺎل و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای  ٧ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ در ﮔﺰارش ﺧﻮد اﺻﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ

ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﺮوژه ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ

ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ و ﻣﺎده واﺣﺪه آن ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺎﻧﯽ در

و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ ﺗﻮﻧﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٧ﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ،

ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ

ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺎن ﻫﺎی

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ﺗﺨﻠﻒ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻬﻤﺎن را

ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ

ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ از اﺑﺘﺪا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
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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ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از

اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﭘﻼک ﺗﻘﻠﺒﯽ در اﯾﺮان ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ اﯾﺮادات اﯾﻦ ﻃﺮح اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺮر ﻗﻀﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ و اﺗﻬﺎم ﺗﺒﺎﻧﯽ

ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﺮح از اﺑﺘﺪا اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ  ،ﭘﺮوﻧﺪه ای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻧﺎ ﯾﺎ ﻣﺘﻬﻢ

ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺗﻮﻧﻞ ﮐﻨﺪوان ،ﺗﻮﻧﻞ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ ٧٠ﺳﺎﻟﻪ

رﺿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ از ﻣﺘﻬﻢ ردﯾﻒ اول اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺗﻮﻧﻞ ﺟﺪﯾﺪ را ﺣﺪود ﯾﮏ

ﺳﺮﻫﻨﮓ " اﻟﻒ" ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ دﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺗﻮﻧﻞ

اﯾﺮان ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ  .در ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت و

ﺑﺮآورد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﮔﺰارش

ﺗﺨﻠﻔﺎت اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه  ٢۶٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ اﺷﺎره ای ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ذﮐﺮ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و

ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه  ۴ﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺮر ﻗﻀﺎت ﭘﺮوﻧﺪه

دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻮﺟﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻧﻞ ﮐﻨﺪوان ﺗﻄﺎﺑﻘﯽ ﻧﺪارد.

ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

زﯾﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻀﺎت ﭘﺮوﻧﺪه

ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ وزارت ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی

در ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎﻻﺑﺮگ ﯾﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﺑﺮادران ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

از ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم

ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ۴۵

ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ

ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ دو ﺑﺮادر ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﻣﺘﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ

ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد و رﺳﯿﺪﻫﺎی ﮐﺎﻻﺑﺮﮔﯽ در ﺑﺎزار آزاد ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺋﺖ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﺲ از  ٨ﺳﺎل اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه و

ﻗﻀﺎت اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﯿﺰ  ۴ﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و دو ﻣﺘﻬﻢ اﺻﻠﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﻌﻨﯽ

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻃﺮح ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ادﻟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﭼﺮا

ﺑﺮادران ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﻪ دﺑﯽ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ

ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺋﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮوﻧﺪه ورود ﻗﺎﭼﺎق اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه

ﻣﺘﻬﻢ اﺻﻠﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت

ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان از دﯾﮕﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .در ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ آﻣﺪه اﺳﺖ در

ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﺳﻮم

ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  ١٣٧٩ﺗﺎ  ١٣٨٢و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ورود اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ

ﺑﻪ "ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻬﻢ ﺣﺴﯿﻦ اﻓﺸﺎری" اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮداری و درﯾﺎﻓﺖ

ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده ،ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﻮوﻻن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در اﯾﺮان و

 ٧٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ

ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ده ﻫﺎ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ

ﻣﺪل ﺑﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ وارد اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ واﯾﻦ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات

اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎی وﺣﺪﺗﯿﻪ ﺑﺮازﺟﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی

ﺑﻪ ادارات ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ

ارزی وﮐﺎﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﮐﻤﺘﺮ از

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،از روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ارزی

ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﯿﺶ از  ١ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵٠٠ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از زﻣﯿﻦ ﻫﺎی

را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺎر واﮔﺬار

اﻫﺎﻟﯽ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﻧﺼﺎری اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻫﺎ را

ﮐﺮده و در ﻣﺠﻤﻮع از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺪود  ۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺳﻮد ﺑﺮده اﺳﺖ .در

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﻬﻢ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ و

ﺷﺎﮐﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺼﺮف ﺷﺪه و اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ١۵٠٠

ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ

زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺼﺮف ﺷﺪه را ﺧﺮﯾ ﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ

ﭘﺮوﻧﺪه در ﺷﻌﺒﻪ  ١۴دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﺪه ﺿﻤﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ

ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  ١٠ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل

دادﮔﺎه ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ۵٠ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﻣﯽ او ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ

 ١٣٧١ﺗﺎ  ١٣٨٢و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  ١٣٨٢ﺑﺎﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ"

ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ارزی را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﯿﺎت

اﻟﻒ"  ،ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺮوﻧﺪه رواﻧﻪ زﻧﺪان ﺷﺪ .در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ از

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ را

ﯾﮑﺴﺎل ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻗﺎﺿﯽ"اﻟﻒ" از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه  ،ﻣﺘﻬﻢ آزاد و

ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی اراده ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ

از ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﮐﯿﺎن ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﻄﻤﯿﻊ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ

اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ

ﮐﻪ ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎی ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﻧﺼﺎری ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺠﻠﺲ

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و در آن ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﺎﻣﻮران دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻮرت

"ازﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮان" ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﮔﺰارش ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت

ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺎﭼﺎق  ١٢۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز از اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش

از ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮان اﺷﺎره ای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮوﻧﺪه دﯾﮕﺮ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺎﭼﺎق ﭼﺎی ﻣﺮﯾﻢ

ﻣﺠﻠﺲ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻬﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺪود  ١٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ و

اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ اﺻﻠﯽ آن داﻣﺎد ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺰارش

ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ رﺷﻮه داده اﺳﺖ .

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎم اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮده ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل

ﭘﺮوﻧﺪه ای ﺑﺎ  ١۵٠٠ﺷﺎﮐﯽ

ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ،ﺟﺮﯾﻤﻪ

ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﺮوﻧﺪه ای

ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﭼﺎی ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﺮان ،ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ۴۵

ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﻧﺼﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺮوﻧﺪه

ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ۴٢

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ،ﮐﻼﻫﺒﺮدار و زﻣﯿﻦ ﺧﻮاری ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ

ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺠﻠﺲ در ﮔﺰارش ﺧﻮد

ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﺶ ،ﺧﻮد را ﻣﺎﻣﻮر وزارت اﻃﻼﻋﺎت و راﺑﻂ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی

ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ٩۵درﺻﺪی ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﭼﺎی ﻣﺸﺨﺺ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎری

ﺷﻮد .درﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻏﻠﺐ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی و

اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و ﺑﺮﺧﯽ ادارات دوﻟﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﺷﻬﺮداری

ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ،آﻣﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﯾﺮان ﻣﺸﻤﻮل اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
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ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ

ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ را

ﺣﮑﻢ زﻧﺪان و اﻋﺪام ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﻤﻮل

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در

ﻋﻔﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ

ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ آﻣﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮاد

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده و ﻓﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ

ﻣﺨﺪر در اﯾﺮان ،ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﻣﻠﯽ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻮه

از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد

ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺿﻌﯿﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﭼﺎق،

دوﺑﺎره ﻣﺎﻣﻮران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ و داﺳﺘﺎن

ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ

دوﺑﺎره از اﺑﺘﺪا ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ

ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﯾﮏ دور ﺗﺴﻠﺴﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش،

آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ او را ﯾﮑﯽ از

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ

ﺳﺮان ﻣﻌﺮوف ،ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﻓﻌﺎل و اﺻﻠﯽ ﻗﺎﭼﺎق در اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ

ﺷﯿﻮه ﮐﺎر اﯾﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﭘﺲ از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ

اﻧﺒﻮه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﺎﻧﮑﺮ ،در اﯾﺮان ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﮐﺮده

ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎز

اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺳﺎل  ١٣٨١ﻣﺎﻣﻮران ﻋﻤﻠﯿﺎت وﯾﮋه ﻣﺮﮐﺰ

ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭘﺲ از  ۶ﻣﺎه ﮐﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ را ﺑﺎ  ٩۵ﮐﯿﻠﻮ

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و

ﺗﺮﯾﺎک ۴٠ ،ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮﻓﯿﻦ و  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن

ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﯽ

ﺳﺎل در ﺷﻌﺒﻪ  ٢۴دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب وی ﺑﻪ  ١٠ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ،ﭘﺲ از

روﯾﻪ ای ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﻣﺮﺧﺼﯽ از زﻧﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ .در

ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  ٢ﺳﺎل وی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻓﺮار ﮐﺮد اﻣﺎ

 ١١اﺳﺘﺎن اﯾﺮان  ١٢٧١ ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ رﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻮاری

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ،ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ و ﻗﺎﺿﯽ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم  /ﺧﺒﺮ ﻓﺮار او

ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ و ﯾﺎ زﻧﺪان ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ١٠

را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﺪادﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﺑﺎزار

ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻮده اﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﺳﻨﺎد

ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻣﻮران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

وﺛﯿﻘﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﺮای ﻣﺮﺧﺼﯽ اراﺋﻪ داده اﻧﺪ و از ﺳﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ  ١٩ﻣﻮرد از ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﺰرگ ،ﻣﻌﺮوف و ﺳﺎﺑﻘﻪ
دار اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه
اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﻣﺎﻣﻮران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ و ﯾﺎ

ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻣﻌﺮوف دوﺑﺎره ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮار او ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
در ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﺲ از  ۶ﻣﺎه ﮐﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ
 ١٣٨۴اﯾﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺑﺎ  ٣٠٠ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ
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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اﺳﺖ.
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ﻣﺨﺪر ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ

ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺮوش ﺳﺌﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر

ﻣﺠﻠﺲ ﺿﻌﯿﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﭼﺎق و ﺻﺪور ﻣﺮﺧﺼﯽ و

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻨﮑﻮر و راه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ

رای ﺑﺎز ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮاری ﺷﺪن از زﻧﺪان ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ

ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ  .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی

از زﺣﻤﺎت ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ودﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬ ﺎی ﻣﺴﺌﻮل را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ

اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮردر اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  ،در ﭼﻨﺪ

ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ

دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮد آور ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد و در آن

اﯾﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر و ﺧﺮﯾﺪ و

اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ

ﻓﺮوش ﺳﺌﻮاﻻت آن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ

ﻣﺎﻓﯿﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺣﻤﺪی ﻣﻘﺪم ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه

ﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮوش ﺳﺌﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر در اﯾﺮان از ﺳﺎل  ١٣٧٢آﻏﺎز ﺷﺪه و در

ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺧﺒﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﺮان ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻓﯿﺎی

اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﺌﻮاﻻت آزﻣﻮن ﻣﻌﻤﺎری داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده

ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن از ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﯾﺎ رده ﺑﺎﻻی

اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی آزﻣﻮن رﯾﺎﺿﯽ وﺗﺠﺮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد و

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﺮان ﺣﺘﯽ در

ﺳﺌﻮاﻻت اﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﻢ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻈﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻬﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺸﻒ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در دو

آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺑﯿﻦ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ  ۴٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه

دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ

اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺌﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻮﯾﻞ ،ﻧﻮع

آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ

آزﻣﻮن و رﺷﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت

اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ و ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ

ﺣﻀﻮری  ،ﺗﻠﻔﻨﯽ  ،از ﻃﺮﯾﻖ ای ﻣﯿﻞ  ،اس ام اس و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﻨﮕﺎم

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻼل ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اروﭘﺎ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش،

ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ داوﻃﻠﺐ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪه و

ﻃﯽ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دراﯾﺮان در ﺑﯿﺶ از  ١٢ﻫﺰار درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ

ﺣﺘﯽ ﻣﻮاردی دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی داوﻃﻠﺐ اﺻﻠﯽ در ﮐﻨﮑﻮر

ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر١٣ ،ﻫﺰار ﺑﺎﻧﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺘﻼﺷﯽ و  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﺰارش

ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان از
ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ وﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

ﺧﻮد از ﭘﺮوﻧﺪه اﻓﺸﺎی ﺳﺌﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی ،
ﺷﺶ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.

ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ

ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد

ﻣﻌﺎدل ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ در ﺳﺎل  ١٣٨۶اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ

ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ در ﮔﺰارش ﺧﻮد آورده اﺳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪی  ١٨٠٠درﺻﺪی داﺷﺘﻪ

اﻓﺸﺎی ﺳﺌﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺎل ، ١٣٨٢ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﭘﺮوﻧﺪه ای در ﺷﻌﺒﻪ  ٨دادﺳﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ٨

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺣﮑﻢ ﺟﻠﺐ ﻣﻌﺎون وﻗﺖ اﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ را

ﻧﻔﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ و داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮ ﻧﺦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ رﯾﺎﺳﺖ

ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ وﻗﺖ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ  .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ

ﻋﻨﻮان رﺷﻮه ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه  ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻮرﺳﯿﻪ دﮐﺘﺮای ﺣﻘﻮق از داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﺠﻠﺲ  ،در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﻓﺸﺎی ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ رﯾﺎﺳﺖ وﻗﺖ

ﺳﻮرﺑﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎواﯾﯽ را ﻣﯽ دﻫﺪ  .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎزﭘﺮس اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.ﺣﮑﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﻮول

را رد ﮐﺮد اﻣﺎ دادﺳﺘﺎن  ،ﭘﺮوﻧﺪه را از ﺑﺎزﭘﺮس ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ

دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان ،ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﺑﺎ ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎری "س .م" از

دﯾﮕﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی اﻓﺸﺎی ﺳﺌﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر ﺑﺎز در اﺧﺘﯿﺎر دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻗﺮار

او ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه  -ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺟﻠﺐ اﯾﻦ

ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

ﺧﺎﻧﻢ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﻮول

ﻓﺮوش و اﻓﺸﺎی ﺳﺌﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ روﻧﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻃﯽ

دادﺳﺮای اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان " ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ" ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﭘﺮوﻧﺪه را از ﺷﻌﺒﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و

ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻫﯿﭻ ﮔﺎه آن را ﺑﺎز ﻧﮕﺮداﻧﺪ.

ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﮔﻢ ﺷﺪه در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ ٩٠

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﺮوﻧﺪه و  ٨ﻣﺘﻬﻢ آن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮ

ﺳﺎل  ١٣٨٢در دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﭘﺮوﻧﺪه ای در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮐﻨﮑﻮر

ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﺳﺌﻮاﻻت آزﻣﻮن ﮐﻨﮑﻮرداﻧﺸﮕﺎه آزاد ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺎﺑﻂ آن اداره ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎن

در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٨٢اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ

ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ در

ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻬﺮان ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﺌﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر

ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﺮﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد  ،ﻣﺪﺗﯽ

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .دراﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺪرﺳﺎن و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎی

ﺑﻌﺪ و در ﺳﺎل  ١٣٨٣ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮐﻨﮑﻮر و آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ

ﺗﻬﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه آﻏﺎز ﺷﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش

دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﺮﻣﺎن ارﺟﺎع ﺷﺪ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺳﻮاﺑﻖ

ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ

ﻣﻮﺿﻮع و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد .در ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ

اﺗﻬﺎم ﭘﺮوﻧﺪه را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﺗﻬﺎم "ﻓﺮوش ﺳﺌﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر" ﺑﻪ

دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﺮﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﮔﻢ ﺷﺪه  .ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻢ ﺷﺪن ﭘﺮوﻧﺪه

ﻣﺘﻬﻤﺎن اﺗﻬﺎم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﻮد .در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎزﭘﺮس

ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  ٩٠ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ

اﺻﺮار داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ دادﺳﺘﺎن ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮ

ﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻔﻘﻮدﺷﺪه را ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻮدن ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﺮده .در اداﻣﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ

ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻟﻬﯿﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و از ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﮐﯿﻔﺮ

ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻮول آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﻮول ﺣﺮاﺳﺖ اﯾﻦ

ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻼﻫﺒﺮداری و ﻓﺮوش ﺳﺌﻮاﻻت ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺻﺎدر ﺷﻮد.

داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﮑﯽ از اﺧﺮاﺟﯽ ﻫﺎی وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش ﺳﺌﻮاﻻت

ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﻮدن ﺳﺌﻮاﻻت اﺻﺮار دارد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ دادﺳﺘﺎن

ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه در اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﺗﻬﺮان در ﺣﺎﻟﯽ اﺗﻬﺎم ﭘﺮوﻧﺪه را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻫﻢ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ و

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﻫﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ اﺻﻠﯽ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در زﻣﯿﻨﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه دﺳﺘﯿﺎری ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺑﻮدن ﺳﺌﻮاﻻت اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ

ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻔﺎت در آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری

ﺳﺌﻮاﻻت در داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻻن داده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ١٣٧٧آﻏﺎز ﺷﺪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺪود  ۶٣ﻧﻔﺮ در

در ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﻮﺳﻂ

اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻮول ﺣﺮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از

ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه درﺷﻌﺒﻪ ١٠٠٨

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﭘﺮﺳﻨﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻟﯿﻌﺼﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻼﻫﺒﺮداری رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪ .ﻣﺠﻠﺲ در

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﻤﺎن وزارت ﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎدر رﺳﻤﯽ ارﺗﺶ و از ﮐﺎرﻣﻨﺪان

ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻠﺐ و اﻓﺸﺎی

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺶ ﺑﻮده و  ٧ﭘﺰﺷﮏ ارﺗﺸﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ

ﺳﺌﻮاﻻت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻌﺪادی از ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺪون

ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل  ١٣٨٣اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در

ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ آزاد ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻮاﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ

ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﻓﺸﺎی ﺳﺌﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر

در راه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی

ﺳﺮاﺳﺮی اﺷﺎره ای ﻧﺸﺪه اﻣﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪس در ﺷﻤﺎره روز  ١٧ﺧﺮداد ﺳﺎل

ﮐﻨﮑﻮر داﻧﺸﮕﺎه آزاد و ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ زﯾﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس

 ٨۴ﮔﺰارﺷﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻓﺮوش ﺳﺌﻮاﻻت

اﯾﻦ ﮔﺰارش دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و

ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪس آﻣﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻦ

ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  ،ﺗﻬﺪﯾﺪ  ،ﺳﻔﺎرش  ،ﺗﻬﻤﺖ و

ﭘﺮوﻧﺪه  ٢٧ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺰوات

ﺳﻨﮓ اﻧﺪازی ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﮐﺮده .ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد از دﮐﺘﺮ

درﺳﯽ و ﮐﻨﮑﻮر ،ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و داﻧﺸﮕﺎه آزاد ،ﺗﻌﺪادی ازدﺑﯿﺮان

"م .ر" ﮐﻪ داﻣﺎد ﻗﺎﺿﯽ " ع .م" اﺳﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺧﻮد

آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻨﮑﻮر و ﭼﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮی اﺧﺮاﺟﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ اﻓﺸﺎ و ﺧﺮﯾﺪ و

اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی رﯾﺎﺳﺖ وﻗﺖ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻬﺮان آزاد

ﻓﺮوش ﺳﺆاﻻت ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی  ٨٣ﺑﻮدﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪس ﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﺿﯽ"ع .م" داﻣﺎد دﯾﮕﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

زﻣﺎﻧﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﺎ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و

دﮐﺘﺮ" ب" از او ﻧﺎم ﺑﺮده و ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺌﻮاﻻت دﺳﺘﯿﺎری

ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ دو ﻧﻔﺮ از ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﮐﻪ از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه اﻧﺪ ،در ﮐﻨﮑﻮر

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮده  ،اوﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳﺮاﺳﺮی رﺗﺒﻪ زﯾﺮ  ٢٠٠آورده اﻧﺪ ودر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ادﻋﺎﻫﺎی اﯾﻦ

ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻨﮑﻮر و اﺗﻬﺎم رﺷﻮه ﺑﻪ ﻗﻀﺎت و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻣﺄﻣﻮران دراﯾﻦ راﺑﻄﻪ  ٢٧ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﻓﺸﺎ و
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﺆاﻻت ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻮده ﺑﺴﯿﺎر
ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺧﺘﺼﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و
ﻇﺎﻫﺮا ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از ﺑﺮدن ﻧﺎم آﻧﻬﺎ اﺑﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺨﺸﯽ
ازاﯾﻦ ﮔﺰارش  ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮدی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
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دﮐﺘﺮ" ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ .و  ".ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ دﮐﺘﺮ" وﻓﺎ" ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه

اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل  ٨٢ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻬﺎم دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺎ ﻗﺮار ﮐﻔﺎﻟﺖ آزاد

ﻓﺮوش ﺳﻮال ﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر اﺳﺖ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ

ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زاﮐﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ

ﺑﯿﺶ از ده ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ دﮐﺘﺮ وﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻻن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻗﻮه

دادﺳﺮای ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داد .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﯿﺪ

ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ رﺷﻮه داده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از

ﻣﺮﺗﻀﻮی در ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی

ﺳﺮﮐﻼﻧﺘﺮ ﮐﻼﻧﺘﺮی  ١٠١ﺗﺠﺮﯾﺶ ﺗﺎ  ۶ﻗﺎﺿﯽ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎزﭘﺮس از دﮐﺘﺮ وﻓﺎ

زاﮐﺎﻧﯽ دارای ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﺳﺖ .ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ،ﺑﺎ

رﺷﻮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ

ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺖ :ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در

ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻮده ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ زﯾﺮا ﮐﻪ

ﻃﻮل ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻘﺪس ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ و ﺿﺪ

در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎم ﻗﺎﺿﯽ ﺳﻌﯿﺪ

اﻧﻘﻼب ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ ،اﻇﻬﺎرات آﻟﻮده ﺑﻪ اﻓﺘﺮا و

ﻣﺮﺗﻀﻮی در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﮔﺰارش ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت "س .م" ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ

ﮐﺬب آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زاﮐﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ داﻧﺴﺘﻪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ

" س .م" و ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﮔﺰارش ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی

ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎزﮔﯽ و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد و ﺑﻨﺎ ﻧﺪارم وﻗﺖ ﺧﻮد را

و ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ

ﺻﺮف ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﻫﻦ و ﺷﺒﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺷﮑﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ "س .م" ﻫﻤﺎن دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان  ،ﺳﻌﯿﺪ

اﻓﺮاد ﺑﯽ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ .ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد ،ﺑﺎ اﻫﺎﻧﺖ و اﯾﺮاد اﻓﺘﺮا ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽ رود

ﻣﺮﺗﻀﻮی اﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ روز ﻫﻔﺘﻢ ﺧﺮداد ﻣﺎه

و ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺨﯿﻒ و ﮐﺬب ﭘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ

ﺳﺎل  ، ١٣٨٧ﻋﺒﺪاﷲ ﺟﺎﺳﺒﯽ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ

روﺣﯽ و رواﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زاﮐﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ  ۴١ﻧﻔﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮوش ﺳﺌﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر ﺧﺒﺮ

ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺟﻮاﺑﯿﻪ دادﺳﺘﺎن

داد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ﻫﻤﮕﯽ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺳﺌﻮاﻻت اﺻﻠﯽ ﮐﻨﮑﻮر

ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺟﻮاﺑﯿﻪ  ۴٩ﺻﻔﺤﻪ ای ﻧﻮﺷﺖ و در اﯾﻦ ﺟﻮاﺑﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎز ﻫﻢ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻫﺮﮔﺰ از اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺌﻮاﻻت اﺻﻠﯽ ﮐﻨﮑﻮر ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه .آﻗﺎی

ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﯽ از ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺠﻠﺲ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر ﺷﺮح داد .اﻣﺎ

ﺟﺎﺳﺒﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی اﯾﺮان  ،دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ

ﻓﺮوش ﺳﺌﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه دروغ ﺑﻮده .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺸﺎر

ﮐﺮد و اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ از اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻮاﺑﯿﻪ دوم زاﮐﺎﻧﯽ ﺧﻮدداری ﮐﺮد .ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ٣ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زاﮐﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای

دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ  ٢٠٨ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻋﻠﯿﻪ

اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺟﺎﺳﺒﯽ  ،در ﺟﻮاﺑﯿﻪ ای ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات

ﻣﺮﺗﻀﻮی اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و  ۶٠٠ﻧﻔﺮ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﺮان

ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻮرد اﺻﻠﯽ ﺑﻮدن ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ  ۴ :ﺗﻦ از ﻣﺪﯾﺮان و ٢

ﻧﯿﺰ در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎﻫﯽ ﺻﺎﻟﺢ و

ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﻓﺸﺎ
،ﺧﺮوج و ﻓﺮوش ﺳﺌﻮاﻻت اﺻﻠﯽ ﮐﻨﮑﻮر ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ  ،ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
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ﺑﺨﺶ دوم

ﺑﯽ ﻃﺮف و ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی  -دادﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان -ﺷﺪﻧﺪ .
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اﺳﺎﻣﯽ ﯾﮑﺴﺮی ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ را اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﻮرد ﺿﺮب
و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ و ﺳﺮان ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده

ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺎﻟﯿﺰدار درﺑﺎره ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺎن در ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی .اﻓﺸﺎﮔﺮی دﺑﯿﺮ

ﺑﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  123ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و

ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﯿﻪ روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﻤﺪ

ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮوﻧﺪه واﻗﻌﯽ ﻣﻔﺎﺳﺪ

اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان(  ،ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی )ﻋﻀﻮ
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،دﺑﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ و
رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ(  ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺰﻋﻠﯽ )ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ و ﻋﻀﻮ
ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن( ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری )رﯾﯿﺲ ﺑﺎزرﺳﯽ وﯾﮋه
دﻓﺘﺮ آﯾﺖ اﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم( ،ﻣﻌﺰی
)ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ رﻫﺒﺮی( ،ﻣﺤﺴﻦ رﻓﯿﻖدوﺳﺖ )رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻨﯿﺎد
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن( ،ﺣﺒﯿﺐاﷲ ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی )دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ(... 126 ،
ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺳﺮان ﺑﺰرگ
ﻣﻤﻠﮑﺖ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ
ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﮕﻮﯾﻢ آﻧﻮﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﺸﻮر را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ داد رﻫﺒﺮ را ﻫﻢ درآورده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﺴﺎﯾﻞ رﻫﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﺧﺒﺮ
اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﺴﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺎﻫﺮودی رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ  .وﻗﺘﯽ ﻃﯽ

اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،اﺻﻼً ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﺳﺖ از ﺧﻮد
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ[ ﺑﻪ رﻫﺒﺮ
اﻧﻘﻼب ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺷﺎﻫﺮودی ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد .ﮐﻤﯿﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و
در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪای در ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺤﺺ ﻫﻢ ،ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﯾﻢ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر .ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ زدﯾﻢ و ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮوش
ﺳﺆالﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﭘﺮوﻧﺪهاش را ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ]در اﯾﻦ ﮐﺎر[
دﺳﺖ داﺷﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی اﺻﻠﯽ را ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ دﺳﺖ
داﺷﺖ ،ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ را ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ
ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ  ...ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻣﺮﺧﺼﯽﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ  ...ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎ
ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را دﯾﺪﯾﻢ .ﺧﺪا را ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﯽﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯽﺑﺮد .ﮔﺮﯾﻪام ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺷﻬﯿﺪ دادﯾﻢ،
اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ ﻣﺮدم ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﺮ و

 16ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ

ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم دارﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﻧﻤﺎز

دادﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ و دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ  5رﯾﺎل  10رﯾﺎل ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻤﺎن داده ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ

ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،رﻓﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﺪا ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯽﺑﺮد،

ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻬﺮام ﺟﺰاﯾﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰاران ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﺷﻬﺮام ﺟﺰاﯾﺮی

ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯽﺑﺮد ،روزﻫﺎ ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯽﺑﺮد .ﺧﻼﺻﻪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ آﻗﺎﯾﯽ آﻣﺪه
و ﻧﺎﻣﻪ زده ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮم ﻫﻢ ﺑﺮود در آن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ،دم دﺳﺖ
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ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﺪ 100 .ﺗﺎ 200 ،ﺗﺎ 300 ،ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮل را ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﻢ در آﻧﺠﺎ ،ﭘﺴﺮم

داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد .آﻗﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺠﻮز ﺻﺪور داﻧﺸﮑﺪه را

ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪا ﭘﺪرت را ﺑﯿﺎﻣﺮزد .ﻣﺆﺳﺴﻪ را ﮐﻪ ﺛﺒﺖ

دﺳﺘﻮرش را دادﻧﺪ .ﻣﺆﺳﺴﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز رﻓﺘﻨﺪ

ﮐﺮده و ﮐﺎرش را اﺳﺘﺎرت زده ،ﻧﺎﻣﻪ زده ﺑﻪ آﻗﺎی  ...ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﭘﻮرت ﻧﯿﺎز

دﻧﺒﺎل ﺳﺎﭘﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽاش ] .ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ [:ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻧﻌﻤﺖزاده ،ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

دارم ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺧﺮج ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﭼﻪﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻓﻼن

در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏ دﻧﺎ را ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﻌﺪن را ،ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ دﻫﺒﯿﺪ ﻓﺎرس را ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻗﺎ .آﻗﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ

ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه .آورﻧﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی را ،ﭼﻮن

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﻔﺎل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﻪ

آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در دﺳﺘﮑﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ،

ﺷﻤﺎ؟ ﺑﻠﻪ ،ﺑﺪﻫﯿﺪش ﺑﻪ ﻣﻦ .ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﺪن را ﺑﻪ اﯾﻦ آﻗﺎ واﮔﺬار

آن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﻫﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﮐﺮدﻧﺪ .دوﺑﺎره ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺪت ﮔﻔﺖ آﻗﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻌﺪن  ...زﻧﺠﺎن

اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺨﻮرد ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺸﻮد .زدﻧﺪ

را ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ .ﭼﻬﺎر ﺗﺎ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﻣﻌﺪن را ﯾﮏ آﻗﺎﯾﯽ

 126ﻣﯿﻠﯿﺎرد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ  600ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد .ﺗﺎزه،

از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﭘﺸﺘﺶ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ] .ﯾﮑﯽ از

 126ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﻪ وﯾﻼﻫﺎﯾﺶ در ﺷﻤﺎل را ﻧﺰدهاﻧﺪ ،اﺻﻼ در آﻣﺎر ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ،

ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻋﻼم اﺳﻢ ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد[ اﮔﺮ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ،اﺳﻢ ﻧﺒﺮم .ﺷﺎﯾﺪ

زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﯿﺮازش را در آﻣﺎر ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ ،ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺴﺎﺑﺶ را

ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺧﺪای ﻧﮑﺮده ] ...ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻋﻼم اﺳﻢ ﻓﺮد ﻣﻮرد اﺷﺎره

ﻫﻢ در آﻣﺎر ﻧﯿﺎورده اﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻃﻮری ﺑﻪ  126ﻣﯿﻠﯿﺎرد واﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ .آن آﻗﺎ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ[ ﺧﺐ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺳﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻧﻌﻤﺖ زاده :ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .آﻗﺎی

ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن ﺑﯽاﻋﺘﻘﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد را ﻧﺪارم ﻫﺎ ...ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن

ﻧﻌﻤﺖزاده ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ  50درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ]ﺧﻨﺪه ﺣﻀﺎر[ از ﻣﺎل ﺑﺎﺑﺎﯾﺶ

ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﺶ وﺻﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ،وﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد را

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ .دوﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﻈﻮر

دارﻧﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ] ...اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﯽ .ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﻌﺪن  126ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﻪ

ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﯿﻢ [.ﻧﻪ دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ و ﺷﻤﺎ

 10ﻣﯿﻠﯿﺎرد واﮔﺬار ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن د وﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ

ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد] ...اداﻣﻪ ﻫﻤﻬﻤﻪ[ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻮردی را اﺳﺎﻣﯽاش

اﯾﻦ ﭘﻮل را ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﺮای

را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ،آﻗﺎی اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد اﺧﻼق

ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ  80درﺻﺪش را اﻗﺴﺎط ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و  20درﺻﺪ

و ﭼﻪ و ﭼﻪ و از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ .ﻋﺮض ﺷﻮد ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﮐﻪ ،ﯾﮏ داﻧﺸﮑﺪهای را

ﯾﻌﻨﯽ  2ﻣﯿﻠﯿﺎردش را ﻫﻢ ﻧﻘﺪی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ آن  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد را ﻫﻢ

رﻓﺘﻪاﻧﺪ از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺟﺎزهاش را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻫﺮان

ﻧﺪارﯾﻢ ﻧﻘﺪی ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﻮال ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏ دﻧﺎ ﺑﻪ

داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ در ﻗﻢ .ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮان

اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﯽرﺳﺪ ،از ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ

ﻫﻢ در آن ﻓﻀﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺘﻬﻤﯽ از ﺧﻮاﻫﺮان ]ﺑﻮد[ از او

اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻔﺘﻪای اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  9ﻣﺎه و ﻣﺎ

ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎی اﯾﻨﻄﻮری .ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻈﺮ آﻗﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
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اﯾﻦ را ﻧﻘﺪ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻗﺎ ﭘﻮل ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺨﺮﯾﻢ!

ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﺰم و ﭼﻮب ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان23 ،

ﻣﺘﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ؟ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪﻧﺪ دارد ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﻬﺎ را آزاد

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از ﺻﻨﺪوق ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻔﺘﻪ

ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﻨﺎدش ﻫﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﺶ اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻊ دوﺳﺘﺎن

ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﺑﺮوﯾﺪ آﯾﺖاﷲ ﻓﻼﻧﯽ و ﻓﻼﻧﯽ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺤﻮﯾﻠﺸﺎن

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ را ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن دادی و

ﺑﺪﻫﯿﺪ .و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ وﻗﺖ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ در ﺑﻮرس ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و

اﯾﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی دارد و ﭼﻪ و ﭼﻪ ،اﺳﻨﺎدش را ﻫﻢ دارﯾﻢ .آﻗﺎی ﯾﺰدی از اﯾﻦ

واﮔﺬار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهایﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ

دﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ ﯾﮏ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺮدم

آﻟﻮده دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ] ،ﮐﺴﺎﻧﯽ[ ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﮔﻨﺠﯽ .ﻧﻪ ،آن ﮔﻨﺠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ

]ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد[ ﭼﻄﻮری اﺳﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺮدم؟ اﯾﻨﻄﻮری ]ﮐﻪ

را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ،آن آﻗﺎی ﮔﻨﺠﯽ ]را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ[ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮام اﺳﺖ و

ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﯿﻢ [ ...ﻫﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﺿﺎﯾﻌﺎت دارد ،ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﯾﮏ ﭼﯿﺰی

ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺮاﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزیاش ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺟﮏ آن ﺷﮑﺴﺘﻪ

ﺻﺎدرات و ﭼﻪ و ﭼﻪ .واﮔﺬار ﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و رﻓﺖ ،ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﻢ زدﻧﺪ ﺑﻪ

ﯾﺎ درش ﺧﻂ اﻓﺘﺎده ﯾﺎ ﭼﺮاﻏﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎ .اﯾﻨﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻮن

ﺟﯿﺐ و رﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻻﺳﺘﯿﮏ دﻧﺎ ،ﻣﺎل آﻗﺎی ﯾﺰدی ﺑﻮد  -آﻗﺎی

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ" اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﺒﻖ

ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ  -در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺘﺶ و آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ

ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺮدم واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد  ...اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ

ﺷﺮﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﻢ .ﻣﺠﺪدا آﻗﺎی ﯾﺰدی ﺑﺮﻣﯽدارد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ

اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺿﯽﻫﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ]ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ[ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻓﺮوزش ،ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﯿﮑﺎر اﺳﺖ! ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ از

ﭘﺮﺷﯿﺎ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ .ﺧﺐ ﭼﺠﻮری؟ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺎ

ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات ﭼﻮب ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدد .آﻗﺎی ﺣﻤﯿﺪ ﯾﺰدی ،ﭘﺴﺮ

ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را  8ﺗﻮﻣﺎن 9 ،ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ .دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ

آﻗﺎی ﯾﺰدی ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻮزه رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﻮد در آن ﻣﻘﻄﻊ .و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ

اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺿﺎﺑﻄﻪای ﺑﻪ ﻗﻀﺎت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﺷﯿﺎ

ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎل را ]اﯾﻦ ﻃﻮری[ ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮدﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻮری ﺷﺪه

ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺖ داده ،ﺑﻘﯿﻪاش را ﻫﻢ ﺑﻪ اﻗﺴﺎط ،ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ

ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺮدم ﺑﯿﭽﺎره ﺷﻤﺎل ﮐﻪ ﺣﻖ

ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺷﺪ ﻗﺴﻂﻫﺎ را ﻫﻢ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺷﺎن ﺑﻮد ،و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﯿﺰﻣﺸﺎن و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺼﺮﻓﺸﺎن ﭼﻮب اﻧﺒﺎر

ﺻﺪای ﺧﯿﻠﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺑﯿﺎﯾﺪ ،از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ .ﻣﺜﻼ "ﺑﻨﯿﺎد

ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺧﻮرده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮده

ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ"] ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ[  500دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ اش ﺑﺪﻫﯿﺪ آﻗﺎ! دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪش

ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ اﻧﺒﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﺮﭼﯽ] ،آﻧﻬﺎ را[ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ

ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ  517ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﮐﯽ ﻫﺴﺖ؟ ﻋﻠﯽ

ﺑﺎزداﺷﺖ و ﭘﺎﺳﮕﺎه و ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻠﻮی

اﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ،ﺣﺴﯿﻦ دﯾﻦﭘﺮور ،ﻣﻌﺰی ،ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی ،رﻓﯿﻖ دوﺳﺖ ...ﯾﺎ

زﻧﺪان .ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ را

ﻣﺜﻼ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ .ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﮐﯿﺴﺖ؟

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﺣﻤﯿﺪ ﯾﺰدی ﭼﻄﻮر اﯾﻨﻬﻤﻪ ﭼﻮب را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﺎ

آﻗﺎی ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ 2000 .دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻬﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻨﯿﺎد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم " ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ
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اﻧﺪﯾﺸﻪ" ،ﮐﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد؟ آﻗﺎی ﻓﻼﺣﯿﺎن ،آﻗﺎی ﻋﻠﻢ اﻟﻬﺪی ،آﻗﺎی  Xو ،Y

ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﻣﺮدم ﺳﺮ و ﺻﺪاﯾﺸﺎن درآﻣﺪ .ﺣﺪود ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺧﻮردهای

ﺗﻌﺎوﻧﯽ وزارت ﮐﺸﻮر 2000 ،دﺳﺘﮕﺎه ]ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ[ ] ...ﯾﺎ[ ﺻﻨﺎﯾﻊ

از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ – ﮐﻪ آدﻣﻬﺎﯾﺶ آدﻣﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ -

ﻫﻮاﻓﻀﺎی وزارت دﻓﺎع ،ﻓﻼن ﻗﺪر .ﻣﻮﺷﮏ ﮐﺮوز ،ﻓﻼن ﻗﺪر .ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺪن

ﻣﯽروﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ

ﻫﻤﻪاش را ﻧﺪارم ،ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ  30ﺗﺎﯾﯽ از اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ را

ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻫﻪ ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﻨﺪ زدهاﯾﻢ ،ﺣﺎﻻ ﭼﮑﺎرش ﮐﻨﯿﻢ،

زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺪام ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ؟ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ؟ ﻧﻪ ،ﺑﻪ

ﭘﺮوﻧﺪه را ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎزش ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﻨﺪﯾﻤﺶ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ

اﺳﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ .ﺷﺮوﻋﺶ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ وارد ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺻﻔﺮ

ﻣﺎ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد .ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ،ﺣﺪود ﻫﺰار وﺳﯿﺪ

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن ،ﺑﻪ اﺳﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آن

ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺗﺎ آدم رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ آﻧﺠ ﺎ .ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

 8- 9ﻣﯿﻠﯿﻮن را ﻫﻢ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻫﺎ ،از دم ﻗﺴﻂ .ﺑﺎز ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ

آن ﮐﺎرﺷﻨﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺳﻂ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد دﯾﮕﺮ،

ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﺳﺮﺷﺎن ﻣﯽﺷﺪ ،دو ﺳﻪ ﻗﺴﻂ را ﻣﯽدادﻧﺪ و

ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﻪ ﭼﯿﺴﺖ .آﻧﻬﺎ ﭘﺮوﻧﺪه را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﯽروﻧﺪ ﺟﻠﻮ و

ﺑﻘﯿﻪاش را ﻧﻤﯽدادﻧﺪ] .اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ[ ﻣﺮدم ﺻﺪاﯾﺸﺎن درآﻣﺪ ،ﭼﻄﻮری

ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ رو ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ

ﺻﺪاﯾﺸﺎن درآﻣﺪ؟ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽرود .ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﮐﺮی ﻫﺎ و

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دادهاﻧﺪ و رﻓﺘﻪ ،ﭼﻄﻮری ﺑﻪ ﻣﺮدم

ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖﻫﺎ و ﺷﻬﯿﺪ زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦﻫﺎ و  ...ﻣﺠﺒﻮرم ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻢ.

ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دارﯾﻢ]؟[ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎﺷﯿﻦ

]ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺣﻀﺎر[ آﻧﻬﺎ رﻓﻘﺎی ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ...ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ راه ﺷﻬﺪا را اداﻣﻪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺮاب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﺣﺘﻤﺎ

دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎم را ﻫﻮاﯾﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﮕﺬارﯾﺪ اﻣﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﭼﻄﻮری

ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺧﺮﯾﺪهاﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﺑﺨﻮاﻫﻢ وﻗﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد

راه ﻧﯿﻔﺘﺎدهاﯾﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻓﺘﺎده .ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ داﺧﻠﺶ ﭼﯿﺰی

ﺑﮕﯿﺮم ،زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻣﻌﺪن ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻃﺒﺲ ،دوازده ﺗﺎ از ﻣﻌﺎدن در

ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺪﻧﻪاش آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﯾﺎ ﺧﻂ اﻓﺘﺎده ،وﻟﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ آﻗﺎی

اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ .ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ﻣﺎل ﭘﺴﺮ آﻗﺎی

ادﺑﯽ ،رﺋﯿﺲ اداره ﻓﺮوش اﯾﺮان ﺧﻮدرو ،در ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻋﺘﺮاف

واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ ]اﺳﺖ[ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮔﻔﺘﻨﺪ در

ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻠﻪ ،آﻗﺎی ادﺑﯽ ﺳﺎﻋﺖ  8ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻃﻮل  16ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ در آن  10ﺳﺎل اول ﻧﺒﻮده ،ﭼﻮن

ﭘﺮﺷﯿﺎی ﺻﻔﺮ را ﺑﺒﺮ ﺑﺪه ﺑﻪ آﻗﺎی  Xﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر.

ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﻓﺘﺎده ،وﻟﯽ ﻋﻤﺪه اﺗﻔﺎﻗﺎت در 16

ﺑﻌﺪ ﺻﺪاﯾﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮفﭘﺎکﮐﻦ آن را ﺑﺸﮑﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﺳﺎل دوﻟﺖ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻮده ،و آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ در

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪﻫﺪ دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ ﺑﺮفﭘﺎکﮐﻦ ﻧﻮ ﻫﻢ ﺑﮕﺬار در

اﯾﻦ  16ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻨﯿﺪهاﻧﺪ در

ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﭼﻄﻮری ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎ ﮐﺠﺎ،

ﻫﻢ ،ﮐﻪ ﭘﺎره ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻫﺮ زاوﯾﻪ ای

اﯾﻨﻘﺪر ﺟﺴﺎرت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ دﻟﺸﺎن

ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ .اﻣﺎ
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رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﻌﺎرف ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﺪن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﯾﺖ اﷲ ﺧﺰﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺮادر رﯾﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس وﯾﮋه ﺑﻪ

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .درﺑﺎره ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی آﻗﺎی

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻓﻮراً او را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً

ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻫﻢ ،آن ﻗﺪر ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده

ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام

زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﯽ

ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ]ﺑﻮده[ از ﻣﺤﻞ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺑﻪ دوﻟﺖ

ﺧﻮاﻫﺪ دﺳﺖ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را از اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

]ﺑﻮده و[ ﭘﻮل را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،واردات ﺧﻮدروی دِوو ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺳﻮم ﺟﺰﯾﺮه

دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دوﻟﺖ را

ﮐﯿﺶ ،ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ در ﺷﻤﺎل ]؟[ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ از ﻓﺮودﮔﺎه ﭘﯿﺎم ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺑﺰرگ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﻄﺒﻞ اﺳﺐ ﻫﺎی دﺧﺘﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ

ﻓﺮودﮔﺎه ﭘﯿﺎم ﻫﺰار و ﺻﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ دارد ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ

ﻓﻘﻂ روزی  100ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﻫﻨﺪواﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺐﻫﺎ ﻣﯽ

ﺑﺎزداﺷﺘﺶ ﻧﻤﯽﺷ ﻮﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺤﺖاﻟﺤﻤﺎﯾﻪ آﻗﺎی ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری اﺳﺖ .در

رﯾﺰﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻤﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ

ﻣﻮرد ﺳﻠﻄﺎن ﺷﮑﺮ و ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺷﮑﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺪﻟﻞ ،داﻣﺎد ﯾﮑﯽ

در ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺴﺮ وﺳﻄﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺪی

از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺪﻟﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ

ﯾﻮﺳﻔﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از رو ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ

دﺧﺘﺮان از آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪاً ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ از اﺗﺎق او

ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  700ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﻋﻤﻖ ﮐﺜﯿﻒﮐﺎریﻫﺎی او ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ...
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در ﻣﻮرد ﻗﺎﭼﺎق ﺳﯿﮕﺎر ،اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﺎﭼﺎق ﺳﯿﮕﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺗﻮن اﯾﺮان را
ﻓﻠﺞ ﮐﺮده و ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﯿﮑﺎر ﮐﺮده] .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﯽ

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :از ﻓﺎﺟﻌﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ی ﻣﻠﯽ

ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ از ﺷﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﺟﺮا را ﻋﻤﺪی داﺷﺖ و دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از

در اﺳﻨﺎد ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در رژﯾﻢ

درﺑﺎره ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ[ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺮدهام ،اﻣﺎ
ﺳﺮان وﻗﺖ ﺳﭙﺎه در آن دﺧﯿﻞ ﺑﻮد .ﻣﺎ دو ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ داﺷﺘﯿﻢ .ﯾﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ

وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و

ﮐﺎﻇﻤﯽ و دﯾﮕﺮی ﺷﻬﯿﺪ دادﻣﺎن .در ﻣﻮرد دادﻣﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﻋﻤﺪی ﺑﻮد ،ﭘﺮوﻧﺪهای

روﺷﻨﮕﺮان و ﻓﺸﺎر روزاﻓﺰون ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و زﯾﺮﭘﺎ ﻧﻬﺎدن

ﻫﺰار ﺻﻔﺤﻪ ای اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺼﺎدف و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺮﯾﻤﯽ وزﯾﺮ

ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﭘﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭼﭙﺎول اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی

دادﮔﺴﺘﺮی ﺳﺎﺑﻖ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد .ﮐﺮﯾﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در

زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،آن ﻫﻢ در ﻓﻀﺎﯾﯽ آﮐﻨﺪه از ﺗﻨﺶ و ﺗﻨﺪروی.

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺟﺪی ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدهروی ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ

ﻫﺪف واﻗﻌﯽ ﺑﻮرژوازی ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی و اﻧﮕﻠﯽ -وارداﺗﯽ اﯾﺮان ،ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻬﻢ

ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻗﻀﯿﻪ ﺧﺎک ﺳﺮخ ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺪن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد

ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وﯾﮋه وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﺎراج ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و

ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻘﺪان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺳﺎل

ﻏﯿﺮﭘﺎرﻟﻤﺎﻧ ﯽ اﺳﺖ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درازای ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺲ از آن،

 ،١٩٨٨ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ اﷲ

ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر را ﺑﺮﺑﺎد داده و ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز در ﭘﯽ اﯾﺠﺎد

ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رودﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم

ﺗﻨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ی اﯾﺮان و ﻋﺮا ق اﻧﺪ ،رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ و

رﻫﺒﺮی ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻌﺪ از رﻫﺒﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان ،آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر

ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ﭼﭙﺎول درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺳﺮﮐﻮب

ﻣﯽ رﻓﺖ.

ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و دادﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ.

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺧﺎﻃﺮات آﯾﺖ آﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،دوﻟﺖ در ﻫﺮزﻧﺪان ﯾﮏ ﻫﯿﺎت ﺳﻪ ﻧﻔﺮی را
ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﺗﺎ ﺑﺮای اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ [۶].وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﻫﯿﺎت اﯾﻦ

ﺳﺎل  ، ١٩٨٨دوﻟﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ وﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از رﻓﺘﺎر ﺧﻮد

دوﻟﺖ ﻫﯿﭽﮕﺎه

ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را اﻋﺪام ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ " ﻫﯿﺎت ﻣﺮگ" ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ

اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ وﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن

ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ،ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ وﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد .ﻣﺼﻄﻔﯽ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺮاد اﻋﺪام

ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﯿﺎت ﻣﺰﺑﻮر در زﻧﺪان ﺑﺪﻧﺎم اوﯾﻦ

ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
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ﺷﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی

ﺑﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ آﯾﺖ اﷲ

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎن ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ از دادﮔﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺧﻤﯿﻨﯽ در 4اﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل  ١٩٨٨ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ " :ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را ﻫﻤﻪ ﺟﺎ

ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﺪام ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ اﻋﺪام ﻫﺎی ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ

ﻣﺴﺌﻮل

ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ".

وﺗﻌﻤﺪی واز روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﺳﭙﺲ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﺮﻣﯽ

اﻃﻼﻋﺎت

دارد

و

دﯾﮕﺮان

ﻋﻤﻼ

ﺗﺤﺖ

ﺗﺎﺛﯿﺮ

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ "ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ" اﺳﺖ.

ﺷﻤﺮد:

در 18ﺟﻮﻻی  ،١٩٨٨اﯾﺮان ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  ۵٩٨ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را

ﻧﺎﻣﻪ ای از اﻣﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی از ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﻪ از ﺳﺎﺑﻖ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺑﺮای آﺗﺶ ﺑﺲ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﻋﺮاق را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .در ٢۴

ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﺳﺘﺎن و ﻗﺎﺿﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺎ رای اﮐﺜﺮﯾﺖ

ﺟﻮﻻی ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،

آﻧﺎن اﮔﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻋﺪام ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ

ﮐﻪ از ﺳﺎل  ١٩٨۶در ﻋﺮاق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی دوﻟﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ

ﻧﻔﺮ اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻼن ﻓﺮد ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺖ وﻟﻮ

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﺎ دو ﺳﺎل ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺪام

اﯾﺮاﻧﯽ دﻓﻊ ﺷﺪ ،اﻣﺎ دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از

ﻣﯿﺸﺪ.آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ از ان دﺳﺘﮕﯿﺮ وﻣﺤﮑﻮم

را ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﺪ:

ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن

اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ دوم ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد؛ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ دﯾﺪم آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ ﮐﺎرﺷﺎن

ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪود دو ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ

را اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،اول ﻣﺤﺮم ﺷﺪ ﻣﻦ آﻗﺎی ﻧﯿﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع اوﯾﻦ و آﻗﺎی

زﻧﺪاﻧﯽ – ﺗﺮدﯾﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ  -از زن و ﻣﺮد را در ﮐﺸﻮر اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ

اﺷﺮاﻗﯽ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﺑﻮد و آﻗﺎی رﺋﯿﺴﯽ ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن و آﻗﺎی ﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪی

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ ،روزه ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻃﺮف را ﻣﯽ آوردﻧﺪ و ﺑﻪ او

ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد را ﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ اﻻن ﻣﺤﺮم اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺤﺮم

ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮ ﻏﻠﻂ ﮐﺮدم ،او ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﻧﻤﯿﮕﻔﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ

از اﻋﺪاﻣﻬﺎ دﺳﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،آﻗﺎی ﻧﯿﺮی ﮔﻔﺖ" :ﻣﺎ ﺗﺎ اﻻن ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ را

ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ!

در ﺗﻬﺮان اﻋﺪام ﮐﺮده اﯾﻢ ،دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻊ ازﺑﻘﯿﻪ ﺟﺪا

در ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﮔﻮﺳﺖ  ١٩٨٨آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ اﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ وی ﺑﻪ اراﺋﻪ

ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻠﮏ اﯾﻨﻬﺎ را ﻫﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪو!...

ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از روﻧﺪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد وﻣﯽ

آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ودﯾﮕﺮاﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت اوﯾﻦ

ﭘﺲ

ﺗﻮ

ﺳﺮ

ﻣﻮﺿﻊ

ﻫﺴﺘﯽ

واو

را

اﻋﺪام

ﻧﻮﯾﺴﺪ:

ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١۵اﮔﻮﺳﺖ  ١٩٨٨ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:

ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع ﯾﮑﯽ ازاﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺮد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺑﺪون ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ،آن ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ واﺳﯿﺮ ﻗﻄﻌﺎ در دراز

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ از ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد و

ﻣﺪت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﻬﺎﺳﺖ و دﻧﯿﺎ ﻣﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه

ﻣﯿﮕﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮل اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ دادﺳﺘﺎن – ﺗﺮدﯾﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ -ازﯾﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن

ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻤﻞ در ﺳﺎل  ١٩٩٠درﮔﺰارﺷﯽ

ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن

درﺧﺼﻮص ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ زﻧﺪان در ﺳﺎل  ،١٩٨٨ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:

ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ آری ،ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ آری،

اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻏﻠﺐ در

ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮی ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺮوی؟ ﮔﻔﺖ آری ،ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮی

ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﺤﻞ ﺣﻤﻠﻪ دور ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻋﺪام ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ

روی ﻣﯿﻦ ﺑﺮوی؟ ﮔﻔﺖ ﻣﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ روی ﻣﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ! واﻧﮕﻬﯽ

زﻧﺪا ﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ان

ازﻣﻦ ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد

ﺳﺎﻟﻬﺎ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ

ﺗﻮﻫﻨﻮز ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﻧﺠﺎم داد و اﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع

در ﺣﻤﻠﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ

ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ اﺻﺮار ﮐﺮدم ﭘﺲ ﻣﻼک اﺗﻔﺎق آرا ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ

ﺟﺎﺳﻮس را اﯾﻔﺎﮐﻨﻨﺪ ودرﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﯿﺘﯽ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن

ﻧﺸﺪ.

ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ وﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ درﺳﺎﻟﻬﺎی آﻏﺎزﯾﻦ دﻫﻪ

آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت اﻃﻼﻋﺎت

ﻫﺸﺘﺎد ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﺸﻮﻧﺖ اﻣﯿﺰ از

درﻫﯿﺎت زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ او ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻗﺘﻞ ﻋﺎم

ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺨﺶ روزﻧﺎﻣﻪ وﯾﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده وﯾﺎ

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﻬﺮان اﯾﻔﺎ ﮐﺮد  .او دﯾﺪار ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ودﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت

ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﭘﻮل ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﺪاﻣﯿﺎن

زﻧﺪان اوﯾﻦ را ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﺪ:

در زﻣﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز و در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﻮاﻧﯽ
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اﻓﺮاد ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )ﺟﻨﺎﺣﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ( ،ﺣﺰب ﺗﻮده  ،ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان،
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم

راه ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ.
آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ دراﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻋﺪام ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن را  ٢٨٠٠ﯾﺎ  ٣٨٠٠ﻧﻔﺮاﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ

ﺗﻨﺪروان و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و زدوﺑﻨﺪﻫﺎی دروﻧﯽ زﻣﺎﻣﺪاری :ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت

ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ "ﺗﺮدﯾﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ ".ﻓﻌﺎﻻن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻧﺎم  ۴۴٨١زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿ ﺎﺳﯽ را ﮐﻪ

اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﻗﺘﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎﺷﻤﯽ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﺎن در آن زﻣﺎن اﻋﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ را ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﺮده اﻧﺪ [14].ازآﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ

رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ روی داده ﺑﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺧﺼﻮﺻﺎً از

دوﻟﺖ اﯾﺮان از اﻋﻼم ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻓﺮاد اﻋﺪام ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ وﻗﺒﻮل

ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ واﻗﻌﻪ اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٣۶٧ﺑﻪ ﺷﺪت

اﻋﺪام ﻫﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﺪ ،اﺑﻌﺎد وﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم

ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر روزﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ آرﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای

وﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺪام ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺮرﺑﻪ دوﻟﺖ

ﺑﺎ ﻋﺰتاﷲ ﺳﺤﺎﺑﯽ ا ﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ وی در آن رﯾﺸﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای را در

ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ واز دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺪام ﺷﺪه وﻣﺤﻞ دﻓﻦ

اﻋﺪامﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد .آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ

آﻧﻬﺎ را ﺧﻮﺳﺘﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ .در ژاﻧﻮﯾﻪ  ،٢٠٠٣آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺪامﻫﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﺳﺎﯾﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﺮﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  ،ﻣﺮی راﺑﯿﻨﺴﻮن و رﯾﯿﺲ ﮔﺮوه

در آﻧﺰﻣﺎن ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﮐﺎری ﺑﺎزداﺷﺘﻬﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻟﻮﯾﯽ ژواﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ
وﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺷﺪﻧﺪ [ ١۵].ﺑﺮﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺪام ﺷﺪه،
ﺟﺴﺪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ ﻧﺸﺎن در ﮔﻮرﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ وﻓﺮدی
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎوران ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﻏﻠﺐ
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
ﮐﻪ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠۵دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در
ﺧﺎوران ﮐﺮده وﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ درآﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد را وﯾﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و ﻧﺎﺑﻮد
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ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺧﻮرﺷﯿﺪی در درون و ﺑﺮون از اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﮕﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺘﻮی روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ دری ﻧﺠﻒ
آﺑﺎدی وزﯾﺮ وﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺴﻨﯽ اژه ای وزﯾﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﺮﺳﻨﻞ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در زﻣﺎن ﺗﺼﺪی ﻋﻠﯽ ﻓﻼﺣﯿﺎن )وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت دوران
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ( و دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی )اوﻟﯿﻦ وزﯾﺮ
اﻃﻼﻋﺎت در دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ(  ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳﻮی )ﮐﺎﻇﻤﯽ( ﻣﻌﺎون وﻗﺖ
وزارت اﻃﻼﻋﺎت .و ﻣﻬﺮداد ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮﭼﻪ روی ﻫﻢ ،ﻗﺘﻠﻬﺎ در
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ﻃﻮل ﭼ ﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل رخ داد و ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﺘﺮﺟﻢ،

ﺗﻮﺳﻂ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ  ...ﺑﺮﮔﺰاری دادﮔﺎه ﻗﺘﻞﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﯿﻒ

ﺷﺎﻋﺮ ،ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی ﻣﯿﺮﺳﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺤﺮان

ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺑﻬﺎر  ١٣٧٩اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دو

ﺟﺪی ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٧٧دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ )رﻫﺒﺮ ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان(

روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻗﺘﻞﻫﺎ ﻫﺮ دو در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

و ﻫﻤﺴﺮش ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﮑﻨﺪری ﻋﺼﺮ  ١آذر ﺳﺎل  ١٣٧٧در ﻣﻨﺰل ﺧﻮدﺷﺎن در

ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن در دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دﻫﻪ

ﻣﺤﻠﻪ ﻓﺨﺮآﺑﺎد ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .و در روزﻫﺎی  ١٢و

ﺷﺼﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی دﻫﻪ

 ١٨آذر ،ﺟﺴﺪﻫﺎی دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری و ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ﭘﺲ

ﺷﺼﺖ )ﮐﻪ اوج درﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻌﻀﺎً ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﮔﺮوهﻫﺎی

از ﭼﻨﺪ روز ﺑﯽﺧﺒﺮی در ﺟﺎدهﻫﺎی اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ و ﺟﺴﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺼﺪق

اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮد و ﻃﯽ آن ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و

)ﻧﻮه دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد( در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽاش ﭘﯿﺪا

اﻋﺪام ﺷﺪه و دﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از

ﺷﺪ .ﮐﺸﺘﺎر آﻧﺎن در آذرﻣﺎه  ، ١٣٧٧در راﺳﺘﺎی ﺣﺬف ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺮوی

ﮔﺮوه ﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﺮور و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ( ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ واﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ

اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﻗﺘﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎﺷﻤﯽ

ﮐﺮده و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﮔﺮدد  ،اﻧﺠﺎم

رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ روی داده ﺑﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺧﺼﻮﺻﺎً از

ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻮن آﻧﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ،ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺴﺎط ﯾﮑﻪ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ واﻗﻌﻪ اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٣۶٧ﺑﻪ ﺷﺪت

ﺗﺎزی ﺣﺎﮐﻢ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺮوﺷﺎﻧﺘﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﺗﻦ

ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر روزﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ آرﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای

از ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﭘﯿﮑﺮﻫﺎی ﭘﺎک دارﯾﻮش و ﭘﺮواﻧﻪ  ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﯿﯿﻊ

ﺑﺎ ﻋﺰتاﷲ ﺳﺤﺎﺑﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ وی در آن رﯾﺸﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای را در

ﭘﯿﮑﺮ رﻫﺒﺮان اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را رﻗﻢ زد و ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ در ﺟﻮ

اﻋﺪامﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶٧داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد .آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ

ﺗﺮس و ﺧﻔﻘﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﭘﺪﯾﺪ آورد  .ﻣﻮج ﺧﺮوﺷﺎن ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﺰﻣﯿﻦ ﻫﺮﭼﻪ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺪامﻫﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﺳﺎﯾﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ

ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﺪ و ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﯿﺮﻣﺎه  ٧٨را آﻓﺮﯾﺪ .ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﻏﺎﻓﻞ از آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﻬﺎی داﻣﻨﮕﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮن ﺳﯿﺎوش ﻫﻤﯿﺸﻪ
در ﺣﺎل ﺟﻮﺷﺶ و ﺧﺮوش اﺳﺖ  .در ﭘﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﮔﺮﭼﻪ
ﮐﻪ ﯾﻮرش ﺑﻪ آزادﯾﻬﺎ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه
ﺳﺎزﯾﻬﺎی ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﺎزداﺷﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ را ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺖ  ،اﻣﺎ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ
ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮﯾﺶ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ژرﻓﺎ و اوج
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺮای  ٣ﺳﺎل ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎی آن

در آﻧﺰﻣﺎن ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ روﯾﺪادﻫﺎ :روز دوﺷﻨﺒﻪ ،دوم آذر
 ،١٣٧٧روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺒﺢ ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮ از ﻗﺘﻞ دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ و ﭘﺮواﻧﻪ
اﺳﮑﻨﺪری ﻫﻤﺴﺮ وی در ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن دادﻧﺪ .دو روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ و در
روز ﺳﯽ ام آﺑﺎن ﻣﺎه  ١٣٧٧دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ ،وزﯾﺮ ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ در ﮐﻨﺎر
ﻫﻤﺴﺮش ﭘﺮواﻧﻪ ،در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽﺷﺎن واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ،ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت
ﻣﺘﻌﺪد ﮐﺎرد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮوﻫﺮ و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و
از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎن روز ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
اداره ﮐﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ وزارت ﮐﺸﻮر اﻃﻼﻋﯿﻪ ای ﺻﺎدر ﮐﺮدﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد“ :ﺑﺎ

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎﯾﺸﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از اﻣﺘﯿﺎزات اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﻢ اﯾﻦ

ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﺿﺮﺑﺎت ﮐﺎرد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺤﺮم ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد ﮐﻪ از آﻧﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه

رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ دﯾﺮوز ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع از ﺣﺎدﺛﻪ در ﻣﺤﻞ

ﻧﮕﻪ دارد و ﺑﺤﻤﺪاﷲ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺻﻮل و ﻣﻮازﯾﻦ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﺶزداﯾﯽ در

ﻗﺘﻞ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺘﻞ

ﺟﻬﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ”.ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪار

ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن وﻗﻮع ﻗﺘﻞ

ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺎﺟﺮا ﺷﺪ

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺎﺗﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﺗﻼن ﺷﺮوع ﺷﺪه

ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ] .روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان  -ﻫﻔﺘﻢ آذر  [١٣٧٧ﺷﺘﻢ آذر ﻣﺎه ،در

ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ] ”.روزﻧﺎﻣﻪ

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ را اﯾﺴﺖ

اﯾﺮان  -دوم آذر  [١٣٧٧ﻫﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻫﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

ﻗﻠﺒﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺒﺢ ﺧﺒﺮ از ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮی در

و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺰرگ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻨﺠﻢ آذر ﻣﺎه ،ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﺑﯿﺠﺎن

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد“ :ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ

دﮐﺘﺮﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ ،از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﻓﺮدا و ﻋﻀﻮ دﻓﺘﺮ ﺗﺪوﯾﻦ

ﺷﻮد ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺘﻞ دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ و ﻫﻤﺴﺮش دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ] .روزﻧﺎﻣﻪ زن  -ﭘﻨﺠﻢ آذر

اﻧﺪ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن و اﻓﺮادی ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وی رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ”.

 [١٣٧٧ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺴﻮب

]روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻟﺖ  -ﻫﺸﺘﻢ آذر  [ ١٣٧٧ﺧﺒﺮﺳﺎزی روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ

ﻣﯽﺷﺪ ،از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ  -ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﯿﻬﺎن ﺑﻮد .روز ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘﯽ در

ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوز دواﻧﯽ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﭼﭗ ﻣﻨﺘﻘﺪ از

ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺮای دارﯾﻮش و ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮوﻫﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺴﻦ

ﺳﻮم ﺷﻬﺮﯾﻮر  ١٣٧٧ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر

ﯾﻮﺳﻔﯽ اﺷﮑﻮری ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺪ.

اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎ و ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺎم ﭘﯿﺮوز دواﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر

درآن زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﻬﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ

اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد  .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮاﮐﺰ رﺳﻤﯽدرﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ

درونﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮدن ﻗﺘﻞ ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎ ﯾﺎ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ در آن را

اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﻃﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوز دواﻧﯽ در

ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ

اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ] .روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز  -ﺑﯿﺴﺖ

ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺘﺮاض ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎنِ ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺒﺘﻪ

و ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر  [١٣٧٨آن روزﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﯽ در دﯾﺪار ﺑﺎ وزﯾﺮ ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن،

ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪِ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﻧﺒﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻠﻤﭽﻪ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

ﻣﺪﯾﺮان و رﺋﯿﺴﺎن ادارات وزارت اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ ” :ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ

“ﺑﺰن و ﺑﻠﻮک در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎ” و در ﭘﺎﯾﺎنِ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻤﺴﺨﺮآﻣﯿﺰ

اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی دون ﺷﺄن ﻣﻠﺖ ﻣﺘﻤﺪن اﯾﺮان را ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ”.

ﻧﻮﺷﺖ“ :ﺷﻬﯿﺪ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮ دادن

ﺧﺎﺗﻤﯽﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد“ :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب دارد و

ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪ] ”.ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﺷﻠﻤﭽﻪ -

ﮐﺸﻮر ﻫﻢ دارای رﻫﺒﺮ اﺳﺖ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام

ﻫﺸﺘﻢ آذر  [١٣٧٧در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﺘﻞ ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ،

ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﻋﻼم

ﻓﺮاز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری در وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد.

ﺷﺪ .ﻫﻤﺴﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﻮﺷﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺧﻮد از

ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق

ﺑﯿﺎﻧﮕﺬاران وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدﻧﺪ اﺧﺒﺎر دﻗﯿﻘﺘﺮی از ﻣﺎﺟﺮا داﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ

ﺑﺸﺮ و ﺑﯿﺶ از  ١۴ﮐﺘﺎب در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ادﺑﯿﺎت و ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،

ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر از روﯾﺪاد ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺑﻮد ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ

از روز  ١٩آذر ﻣﺎه ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﭼﻬﺎر روز ﺑﻌﺪ ﭘﯿﮑﺮش در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮﯾﺎر

ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری ،ﺷﺎﻋﺮ و ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه

و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺧﻔﮕﯽ ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .ﮐﺸﺘﺎر

اﺳﺖ .ﻣﺨﺘﺎری از روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ١٢ ،آذرﻣﺎه از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻪ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺟﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮر را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺣﺎدﺛﻪ

ﺑﻮد .ﻧﻮزدﻫﻢ آذرﻣﺎه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز از ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻣﺨﺘﺎری ﻣﯽ

آﻧﭽﻨﺎن ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ وﺣﺸﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ

ﮔﺬﺷﺖ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺨﺘﺎری ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر را ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﺷﺪ .روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ٢۴ ،آذر ﻣﺎه  ،١٣٧٧ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ اﯾﺮان در ﺟﻤﻊ روﺣﺎﻧﯿﻮن

ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻫﻤﺴﺮش ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻤﮏ

و ﻣﺒﻠﻐﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﯾﺎ

ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻟﯿﮑﻦ دو روز ﺑﻌﺪ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﺑﯽ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری ﻧﯿﺰ

ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺘﻞ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ .وی وزارت ﮐﺸﻮر،

ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻋﺠﯿﺐ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺨﺘﺎری ،ﺟﺴﺪ او

وزارت اﻃﻼﻋﺎت و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ از ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﮐﺮد“ :ﻗﺘﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ.

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ داده ﻧﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿﺎوش ﻣﺨﺘﺎری ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرگ

ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ،وزارت

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری در اﯾﻨﺒﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد“ :در ﭘﯽ آﻏﺎز ﺗﺠﺴﺲ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ

اﻃﻼﻋﺎت و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی،

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ روﺑﺮو ﺷﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﻗﺘﻠﻬﺎی ﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی،

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم و ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪم ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه

دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺷﻤﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮادث آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ”.

ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم .در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ

]روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن  -ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم آذر  [ ١٣٧٧ﭘﺲ از آن ﻣﺤﺎﻓﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ

ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺟﺴﺪ او در ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧ ﻈﺮ رﻫﺒﺮ اﯾﺮان را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺤﺮاف در ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺘﯽ

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎ اﺻﺮار ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺟﺴﺪ ﺷﺪم ”.ﭘﺴﺮ ﻣﺨﺘﺎری ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ وزارت اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و

داﺷﺖ“ :ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮد ،ﺟﺴﺪ ﭘﺪرم از روز ﺟﻤﻌﻪ ]  [ ١٣/٩ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ

] [١٨/٩ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده ،وﻟﯽ

اﻋﻀﺎی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺧﺎرج را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ راه از

ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ] ”.روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺒﺎر  -ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ آذر  [ ١٣٧٧روز

ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻓﺮوﮔﺰار ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎن روز اﻃﻼﻋﯿﻪ دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ

ﺷﻨﺒﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻣﺨﺘﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد“ :ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰ ،ﻣﻠﺖ ﺳﺮاﻓﺮاز و دوﻟﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار
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ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ”.وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً در ﻗﺎﻟﺐ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎی

ﺑﻠﮑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎن

ﻣﺠﻌﻮل ﺑﺮای اﻧﺤﺮاف اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﻟﻢ آن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

ﻗﺘﻠﻬﺎی ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰ اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ

ﻫﺸﺪار داد و ﮔﻔﺖ“ :اﯾﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﺸﮑﻮک از ﻣﺠﺮای اﻧﺘﺴﺎب ﻗﺘﻠﻬﺎ ﺑﻪ

اﺳﺖ ،دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﻐﺎل

ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﻬﯿﯿﺞ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﻼل در ﻣﺴﯿﺮ

اﯾﺸﺎن در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ

راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ] ”.روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮی  -ﺳﯽام آذر [١٣٧٧

ﺟﻨﺎﯾﺎتِ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻗﺪاﻣﺎتِ ﻣﺘﻌﺪدی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ

اﺷﺎره اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﺒﻬﻤﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی “ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺄت وﯾﮋه ﻗﻀﺎﺋﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﻮاب” ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺘﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻣﻨﺘﻘﺪان

ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺟﺪی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻣﺮ ،اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در

ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ) ...واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ اﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ( :ﻣﺘﻬﻤﺎن

ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻧﮕﯿﺰهی ﺧﻮد را از ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت  ،دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم

اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﺑﺰودی ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ  .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻄﻮح اﺟﺮاﯾﯽ و ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﻗﺘﻞﻫﺎ ،

اﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ] ”.روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮی  -ﺑﯿﺴﺖوﭼﻬﺎرم آذر[ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ

اﻇﻬﺎرات و اﻗﺎرﯾﺮ و رواﺑﻂ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻧﺤﻮه ی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺄﺗﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺮداد ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺆﯾﺪ آن

ﭼﻨﺪروز ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻫﯿﺄت؛ ﻋﻠﯽ ﯾﻮﻧﺴﯽ ،رﺋﯿﺲ وﻗﺖ

اﺳﺖ .اﻣﺎ اداﻣﻪ ی ﺧﻂ آﻣﺮﯾﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺮداد ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﺳﺮﻣﺪی ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻠﯽ

ﻣﯽرﺳﺪ  ،ﺑﺎ اﺑﻬﺎم در ﻣﯽآﻣﯿﺰد  .اﯾﻦ دو در اوراق و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺟﻮد

رﺑﯿﻌﯽ ،ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮاﯾﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ] .روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺢ

ﭘﺮوﻧﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪه و در ﺳﺎل  ٧٩ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  ،ﺧﻮد

اﻣﺮوز  -ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ دی  [١٣٧٧ﭘﺲ از آن اﺧﺒﺎری از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ

را ﻣﺠﺮی دﺳﺘﻮر آﻗﺎی دری ﻧﺠﻒآﺑﺎدی اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ  .اﻣﺎ او ﺻﺪور ﭼﻨﯿﻦ

اﻓﺮاد ﻣﻈﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪ.

دﺳﺘﻮراﺗﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﻧﮑﺘﻪ ی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﻤﻮل

]روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت  -ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ آذر  [١٣٧٧ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ اوﻟﯿﻦ

از آﻗﺎی دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺬﮐﺎر اﺳﺖ  ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن

ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ وﯾﮋه ﺑﺮرﺳﯽ

در ﺳﺎل  ٧٧ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ در ﮔﺰارش ?١١/٧٧/دادﺳﺘﺎن وﻗﺖ

ﻗﺘﻠﻬﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ“ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﺮد

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮان ـ آﻗﺎی ﻧﯿﺎزی ـ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ

ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺘﻠﻬﺎی اﺧﯿﺮ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ”.اﯾﻦ

ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ “ :در اداﻣﻪ ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود “ :اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از اﯾﺸﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺠﺪدا دروﻗﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺰل

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ

اﯾﺸﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم

روی ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ ﺿﺒﻂ و ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه و در ﭘﺮوﻧﺪه ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ”.
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اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﺰ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﻌﺪا در ﭘﺎﺋﯿﺰ

ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﺮای اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﻣﻐﺎﯾﺮت در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ

?١٣٧ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﻧﮕﺎری در ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮ از

روﺷﻨﮕﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ آﻣﺮﯾﺖ از ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ

ﺳﻪ ﺑﺮگ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﻧﺎم ﺑﺮده

ﻣﯽرﺳﺪ ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ آﻣﺮﯾﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ و

از راﺑﻄﻪی آﻣﺮﯾﺖ در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ دﯾﮕﺮ

زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دری ﻧﺠﻒآﺑﺎدی و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺎﺟﺮا ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه

دور ﻣﯽزده اﺳﺖ و ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﺎﻣﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ از آﻗﺎی دری ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت

ﺷﺪهاﻧﺪ ؟ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ اﻗﺎرﯾﺮ و اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺧﻮد

ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ا ﻇﻬﺎرات ﻣﺘﻬﻤﺎن در ﭘﺮوﻧﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺣﺎوی

ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ  ،اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮده و ﺣﺘﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و

ﻣﻮﺿﻮع آﻣﺮﯾﺖ ﻗﺘﻞﻫﺎ ﻣﺴﮑﻮت و ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ  .ﺣﺬف اﻇﻬﺎرات ﺳﻌﯿﺪ

ﻃﺮﯾﻘﻪ ی ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻻاﻗﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪی آﻗﺎی دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی و اﯾﻦ دو

اﻣﺎﻣﯽ از ﭘﺮوﻧﺪه ازدﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻢ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻧﺪارد  .ﺳﻌﯿﺪ

ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎورده و اﺻﻼ وارد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ

اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ درﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﻮرد او ﻗﺮار ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ

ﺗﮏﻧﮕﺎریﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﭘﯿﮕﺮد ﺑﺎ ﺑﺮوز

ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد او دﯾﮕﺮ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و

اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮس و دادﺳﺘﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺣﻞ اﺧﺘﻼف رﻓﺘﻪ و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه

ﻣﺠﺎزات ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد  .اﻣﺎ ﺣﺬف اﻋﺘﺮاﻓﺎت او ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

اﺳﺖ  .اﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی  ،در اﯾﻦ ﻣﻮارد دادﺳﺮا

ﭘﺮوﻧﺪه و رواﺑﻂ ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﻣﺘﻬﻤﺎن و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﻮده

ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﭘﯿﮕﺮد را ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯿﺎن ﭘﺮوﻧﺪه اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت

اﺳﺖ  ،و ﺣﺘﺎ ﺣﺬف ﯾﮏ ﺑﺮگ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ازآن ﻫﯿﭻ ﻣﺠﻮز و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

اﻋﺘﺮاض آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺮار ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت واﺻﻠﻪ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ؛ وﻟﯽ اﯾﻦ

ﻧﺪارد  .ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ اﻇﻬﺎرات و اﻗﺎرﯾﺮ ﻣﺘﻬﻢ ردﯾﻒ اول ﭘﺮوﻧﺪه و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ

ﮐﺎرﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺠﺐ آن ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ و در

ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﻣﺴﺌﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎرﻫﺎ او را “ﻃﺮاح اﺻﻠﯽ” ﻗﺘﻞﻫﺎ

ﻣﻮرد اﺑﻼغ ﻧﺸﺪن ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﭘﯿﮕﺮد ﺑﻪ اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﻣﺎﻧﺪه

اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ؛ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺮﯾﺖ

اﺳﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ و ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎط آﻗﺎی دری ﻧﺠﻒ

دارد ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﺮﯾﺖ ﻟﻮث ﺷﺪه و ﭘﺮوﻧﺪهای ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

آﺑﺎدی ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺘﻬﻤﺎن و در ﺧﺼﻮص آﻣﺮﯾﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده

اﻧﮕﯿﺰه و آﻣﺮﯾﻦ  ،ﻓﻘﻂ در زﻣﯿﻨﻪی ﭼﻬﺎر ﻓﻘﺮه ﻗﺘﻞ از ﭘﻨﺞ ﻓﻘﺮه ﻗﺘﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺑﺮای ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ٧٩ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد  ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ
در ﺗﺎرﯾﺦ  ١١/۶/٧٨ذﯾﻞ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪی ﺧﻮد  ،ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
آﻣﺪه آﻣﺮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪاﻣﺎﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺘﻪ ؛ ﻟﮑﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺎره داده اﺳﺖ  ،در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ  .ﺿﻤﻨﺎ در ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺑﻌﺪی او و
ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺖ را ﺑﻪ دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ  ،ﻧﻘﺶ ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ

آذر  ٧٧در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﻗﺘﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮده از ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺬف ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ازﻣﻨﺪرﺟﺎت ﭘﺮوﻧﺪهی ﺳﺮ و دم
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ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﭘﺎﯾﺎن :آﯾﺎ درﺑﺎره ی ﻗﺘﻞ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف
ﻫﺎی ﭘﺎﻟﯿﺰدار ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد" ،ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺳﺮان
ﺑﺰرگ ﻣﻤﻠﮑﺖ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ" .
در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و روﺷﻨﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮوده ای از ﻧﺎﻇﻢ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم
"آزادی" ﻣﯽ آورﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ وﺟﺪان ﻫﺎی درﺑﻨﺪ آزاد ﺷﻮﻧﺪ:
ﻧﮕﺎه ﺗﺎن ﺧﻄﺎ ﻣﯽرود
درﺳﺖ دﯾﺪن ﻫﻢ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ،درﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻫﻢ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ
دﺳﺘﺎن ﻫﻨﺮ آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺎن ﮔﺎه ﺑﻼی ﺟﺎن ﺗﺎن ﻣﯽﺷﻮد
ﺧﻤﯿﺮی ﻓﺮاوان ورز ﻣﯽدﻫﯿﺪ اﻣﺎ ﻟﻘﻤﻪای از آن را ﺧﻮد ﻧﻤﯽﭼﺸﯿﺪ،
ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﺮدﮔﯽ و ﺑﯿﮕﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ آزادﯾﺪ
ﻏﻨﯽ را ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و اﯾﻦ را آزادی ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ
از ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﺗﺎن
در ﮔﺮداﮔﺮدﺗﺎن آﺳﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎی ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ دروغ آرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
دروغﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﺟﺪان آزاد دارﯾﺪ ﺣﺎل آن ﮐﻪ وﺟﺪان ﺷﻤﺎ را ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﮑﺮﯾﻢاﯾﺪ
ﺑﺎ ﺳﺮﻫﺎی ﻓﺮو اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ از ﮐﻤﺮ ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺷﺪهاﯾﺪ
و ﺑﺎزوان اﻓﺘﺎده ،وِل ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺎ آزادی ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮدن و آزادی ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﻐﻞ......

اﻣﺎ اﯾﻦ آزادی،
آن روی ﺳﮑﻪ آزادی اﺳﺖ
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ABRAHAMIAN, ERVAND-IRAN BETWEEN TWO REVOLUTIONS,

NEW JERSY 1982 pp. 379-380

ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ

 11هﻤﺎن ﺟﺎ ﺻﻔﺤﻪ هﺎی 346-345
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