 ۲۰دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶

ﮐﺎر��ان ��ﻪ ��ﻮر� ���ﺪ �ﻮ�ﺪ!

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۲۷

ٔ
ٔ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ درﺑﺎره ﻣﻀﺤﮑﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ:
ﻧﻪ« ﺑﺰرگ ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزی ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻮرﺑﯿﻦ و » ِ
ِ
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و رﯾﺎﺿﺖﮐﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی!
ٔ
ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻼمﺷﺪه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ در روز  ۱۸ﺧـﺮدادﻣـﺎه ۱۳۹۶
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر  ۳۱۸ﮐﺮﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ  ۲۶۲ﮐﺮﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔـﯽ در
ﻫﺪف اﻓـﺰودن
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻧﺪ .اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت زودرس ،ﺑﻪاﺑﺘﮑﺎر ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر و ﺑﺎ ِ
ﮐﺮﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽاش ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ آن و ﺑﻪوﺟﻮد آوردن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ در
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽای ﻓﺮاﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻌﻤـﻮل آن
ٔ
ﻋﻤﺪه ﮐﺸﻮر و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘـﺮدازان ﺣـﺰب
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﺑﻪرﻫﺒﺮی ﺧﺎﻧﻢ "ﺗﺮزا ِﻣﯽ" ،ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﻧﻪﻓﻘﻂ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻗـﺪرت ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮی
ﺑﻪدﺳﺖ آورد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﻧﯿﺰ از دﺳـﺖ داد .ﺣـﺰب
ﻻزم داﺷﺘﻦ  ۳۲۶ﮐﺮﺳﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟـﺖ را در اﯾـﻦ
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ِ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﯿﺎورد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪرﻫﺒﺮی ﺟـﺮﻣـﯽ ﮐـﻮرﺑـﯿـﻦ ،ﺗـﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﯾﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ و اﻓﺰودن  ۳۲ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽﻫﺎﯾﺶ و  ۱۰در ﺻـﺪ ﺑـﻪ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ رأیﻫﺎﯾﺶ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﺻﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﮐﺴـﺐ ﭼـﻨـﯿـﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ از ﺳﻮی ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﺮای ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر و ﺗﺮزا ﻣﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪﯾﯽ ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ،
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ ﺣﺰب از اﮐـﺜـﺮﯾـﺖ ﭘـﺎرﻟـﻤـﺎﻧـﯽ
زﯾﺮا ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ و ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺠﺶ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ ۲۴ ،درﺻﺪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد آرا از ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔـﺮ
ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﺗﺮزا ﻣﯽ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن  ۱۳ﮐﺮﺳﯽ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽاش ،در ﻣﻮﻗـﻌـﯿـﺘـﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﯾﮏ دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽای ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ.
ﺗﺮزا ﻣﯽ در روز ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹ﺧﺮدادﻣﺎه اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺮرﻏﻢ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗـﮋی اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎﺗـﯽاش
ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ "ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ وﺣﺪت ﻃﻠﺐ" اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ،
دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽای ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ وﺣﺪت ﻃﻠﺐ )"دی ﯾـﻮ ﭘـﯽ"(،
 ۱۰ﮐﺮﺳﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪدﺳﺖ آورده اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر را
ﺑﻪﻟﺤﺎظ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻪﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﮐﺜـﺮﯾـﺖ ﭘـﺎرﻟـﻤـﺎﻧـﯽ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺣـﺮﮐـﺖ
ﺑﻪﻃﻮرﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭼـﭗ در
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﺗـﺮزا ﻣـﯽ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﻃﺮف ً
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘـﺎرﻟـﻤـﺎﻧـﯽای ﺟـﺪﯾـﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﮑﺘـﺎرﯾﺴـﺘـﯽ ﻓـﺎﺳـﺪ در
ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ وﺣﺪت ﻃﻠﺐ)"دی ﯾﻮ ﭘﯽ"( ،ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ
ِ
ٔ
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽای دارد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻬـﻢ
اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ،
ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ راﺳﺖﮔﺮای اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷـﻤـﺎﻟـﯽ در ٔ
دوره
ِ
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﯾﺮﻟﻨﺪ اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎطﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ داﺷـﺘـﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺰب در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽای ﻫـﻨـﮕـﻔـﺖ از
ﻣﺤﻔﻞﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .روزﻧﺎﻣـﻪ "ﺗـﺎﯾـﻤـﺰ
اﯾﺮﻟﻨﺪ" ،در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ،ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ وﺣﺪت ﻃـﻠـﺐ اﯾـﺮﻟـﻨـﺪ را ﺑـﺎ
ﺷﺎﻫﺰاده ﻧﺎﯾﻒ ﺑﻦﻋﺒﺪﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺴﻌﻮد ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت و اﻣـﻨـﯿـﺖ ﻋـﺮﺑﺴـﺘـﺎن
ﺳﻌﻮدی ،ﯾﮏ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ داراﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،را اﻓﺸﺎ ﮐﺮده اﺳـﺖ.
ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﺰاده ﻧﺎﯾﻒ ﺑﻦﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻧﺎﯾﻒ ،از ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺑﻪﺑﻌﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟـﯿـﺖ ٔ
اداره
ﺳﻔﺎرت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻫﻢ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻫﻢ در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺷﻤﺎرۀ  ۲۲ ،۱۰۲۷ﺧﺮداد ۱۳۹۶
ٔ
دوره ﻫﺸﺘﻢ ،ﺳﺎل ﺳﯽ و دوم

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘـﻘـﺪان و ﻃـﺮﻓـﺪاران ﺟـﺮﻣـﯽ
ٔ
ﺑﺮﻧـﺪه اﺻـﻠـﯽ در
ﮐﻮرﺑﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،او
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻣﯿﺎن دو ﺣﺰب اﺻﻠﯽ ﺑـﻮده
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣـﻬـﻢ و دﺳـﺘـﺎوردی
اﺳﺖ.
ﭘﺮارزش ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗـﯽ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪﺣﺴـﺎب ﻣـﯽآﯾـﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﺟﺮﻣﯽ
ﮐﻮرﺑﯿﻦ و ﻫﻮاداراﻧﺶ -ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤـﻠـﯿـﻞﮔـﺮان-
ٔ
درﺑـﺮدارﻧـﺪه
ﭘﯿﺶ رویﺷﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨـﻨـﺪ،
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎی ِ
ٔ
ﻫﻤـﻪ ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ و درسآﻣﻮزیﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﻪدﺳﺖ آوردن رﻫـﺒـﺮی
ورود ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻮرﺑﯿﻦ ﺑﻪ
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۴از ﻫﻤـﺎن اﺑـﺘـﺪا ﺑـﺎ ﺗـﻌـﺠـﺐ
ﺷﻤﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﻧﺎ ﺑﺎور ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻮده ﻫﺎ در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳـﯽ
روﺑﺮو ﺷﺪ .آﻧﺎن ﺷﺎﻧﺲ ﮐﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن و ﺗـﻮاﻧـﺎﯾـﯽاش
در رﻫﺒﺮی ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﺰب را ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻢ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭼﭗ و راﺳﺖ -ﭼﻪ از ﺳﺮ دﻟﺴﻮزی و ﯾﺎ از ﺳـﺮ
ﻏﺮضورزی -ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻮرﺑﯿﻦ و ﺟـﻨـﺎح
ﭼﭗ در رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ راﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮ
ٔ
ﭼﻬﺎردﻫـﻪ اﺧـﯿـﺮ ﻣـﻮﺟـﺐ
ﺳﭙﻬﺮ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و در ﺧﻼل
ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .از

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۹

ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪه

ﺑﻪ ﯾﺎد رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﮑﻤﺖ ﺟﻮ از ﮐﺎﻧﺎدا
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اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺷـﻔـﺎف در
ﻧﻈﺎم ﺳﺮاﭘﺎ ﻏﺮﻗﻪ در ﻓﺴﺎد ،دروغ ،ﻏـﺎرﺗـﮕـﺮی و
ِ
ﺣﺎﻟﺖ آن ﺧﺎم اﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳـﺖ.
ﺟﻨﺎﯾﺖ در
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ٔ
ﻣﻀﺤﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽﺷـﺪهٔ
ﺑﺮﮔﺰاری
روﻧﺪ ،از ٔ
ﻣﺒﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ
و
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
آﻣﺎرﻫﺎی
اراﯾﻪ
۹۶
ٔ
ﻧﺘـﯿـﺠـﻪ آن ،ﺑـﺎر
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﻤﺎرش آرا و اﻋﻼم
دﯾﮕﺮ ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ "ﻧﻈﺎم" دروغ و دﻏﻞ
و ﮐﺎرﮔﺰاراﻧﺶ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت ﮐﺮدن ﺑـﺮﺧـﻮرداری
از "ﻣﻘﺒﻮﻟـﯿـﺖ ﻋـﺎم" از ﻫـﯿـﭻ ﻓـﺮوﻣـﺎﯾـﮕـﯽای
روی ٔﮔﺮدان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ازاﯾﻦ روی ،ﻫـﻨـﮕـﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻠﺐ ٔ
ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺳـﻮی وزﯾـﺮ ﮐﺸـﻮر
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﻫﯿـﭻ ﺷـﮕـﻔـﺘـﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی آ ﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪﻫﯿﭻروی ﺑﺮﻧﯿﻨﮕﯿﺨـﺖ،
زﯾﺮا ُﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آنﻫﺎ ﺑﻮد.

»ﻣﺼﯿﺒﺖ« رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻓﺮﻣﺎن
»آﺗﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎری« ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان
"ﻣﺼﯿﺒﺖ آن روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق رأی ﭘﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ و دﺷﻤﻦ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻧﺒﺎل روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ۹۰
درﺻﺪ
ِ
ﻣﺮدم ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق رأی ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ" -ﻋﻠﯽ
ﺧﺎﻣﻨﻪای
در ﭘﯽ ﺑﺮﮔﺰاری دوازدﻫﻤﯿﻦ ٔ
دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﭘﯿﺮوزی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در
آن ،رﻫﺒﺮ رژﯾﻢ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺨـﻨـﺮاﻧـﯽﻫـﺎﯾـﯽ
ٔ
درﺑﺎره راﻫﺒـﺮدﻫـﺎی رژﯾـﻢ ﺑـﺮای
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را
آﯾﻨﺪه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺄﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻋــﻠــﯽ ﺧــﺎﻣــﻨــﻪای در ﺟــﺮﯾــﺎن دﯾــﺪار
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ او در  ۱۷ﺧـﺮدادﻣـﺎه در
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺎﺿﺮ -ﮐـﻪ
ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از آﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺴﯿـﺠـﯽ و
ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ -ازﺟـﻤـﻠـﻪ ﮔـﻔـﺖ" :ﮔـﺎﻫـﯽ
ﻣـﺮﮐـﺰی ﻓـﮑـﺮ ،ﻓـﺮﻫـﻨـﮓ و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ِ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،دﭼﺎر اﺧﺘﻼل و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣـﯽﺷـﻮﻧـﺪ
وﺿﻌﯿﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺴﺮان ﺟﻨﮓ ﻧـﺮم،
ﮐﻪ در اﯾﻦ
ٔ
وﻇﯿﻔـﻪ ﺧـﻮد ،ﺑـﻪﺻـﻮرت آﺗـﺶ
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﻪاﺧﺘﯿﺎر ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ".
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧـﺎﻣـﻨـﻪای ﮐـﻪ در
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠـﺎزی ﺑـﺎزﺗـﺎﺑـﯽ
ﭘﺮداﻣﻨﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻣـﻮﺷـﮑـﺎﻓـﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪﺑﯿﺎندﯾﮕﺮ و ﺑـﻪ ﮔـﻤـﺎن او،
ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی ﺳـﺮﮐـﻮﺑـﮕـﺮ در ﮐﺸـﻮر ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔـﻮن "ﺑﺴـﯿـﺞ"" ،ﺛـﺎراﻟـﻠـﻪ"،
"ﺣﺰباﻟﻠﻪ"" ،اﻧﺼﺎر وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ" و ﺟﺰ اﯾـﻦﻫـﺎ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﻤﺎدﻫﺎی روﺷﻦ ﺗـﺠـﺎوز
ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ٔاﻧﺪ ،آزادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﺼﻠﺤـﺖ
دﯾﺪﻧﺪ-و ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای،اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧـﺪ-

ﮐـــــــــــــــﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫـﺎی
ﻣــــﺮﮐــــﺰی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﭼـﺎر
اﺧـــــﺘـــــﻼل
اﻧﺪ ﺧـﻮد
ﺷﺪه ً
رأﺳــــﺎ وارد
ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﺴـــﺎﺋـــﻞ را
ﺣـــﻞوﻓﺼـــﻞ
ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺘﺎن
ﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
ﮔــﻔــﺘــﻪ
ﺑــﻪ
ﻣﺎزﻧﺪران
ﻣـــــﺮﺗﻀـ
ــــﯽ ٔ
ﻣﻘﺎﻟﻪ "ﭼﺮا رﻫﺒﺮی آﺗﺶ ﺑﻪ اﺧـﺘـﯿـﺎر
ﮐﺎﻇﻤﯿﺎن )در
ﺳﺎﯾﺖ زﯾﺘﻮن(" :ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﻪﻧﻈـﺮ
ﻣﯽ
دﻫﺪ"،ﮐﻪدر ٔ
ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺧﯿﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺗﻨﻬـﺎ از
ﻣﯽ ٔرﺳﺪ
زاوﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮرد داوری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ او ﺗـﺄﮐـﯿـﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻓﻘﻂ ٬ﺗﺸﮑـﻞﻫـﺎی
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ٬ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ٬ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺟـﻬـﺎدی
در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر ٬و ﻫﻤﻪ ﻃﺮف اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ".
ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺠﺪد
از ﺳﻨﺪ  ۲۰۳۰ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ او
ٔ
اﺟﺎزه ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪی را در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ای ﮔﻔﺖ" :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣـﺎ
ﺧﺎﻣﻨﻪ َ ُ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ دادَ .
ـﺤـﻔـﻆ ]ﺧـﻮدداری از اﻧـﺠـﺎم
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗ
ﻋﻤﻞ[ دادهاﯾﻢ و ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﻓﻼن ﺑﺨﺶ آن را ﻗﺒـﻮل
واﺿـﺢ
ﻧﺪارﯾﻢ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫـﯿـﭻ ﻣـﻮرد
ِ
ﻧـﻈـﺎم
ﺧﻼف اﺳﻼم در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﯿﺮون از ﮐﺸﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺣﺎل

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﮥ ۶

ﻫﺪف از اﯾﻦ
ﮔــﺰارش -ﺑــﺎ
اﺗـــﮑـــﺎ ﺑـــﻪ
ﻣﺸـــﺎﻫـــﺪات
ﻣﯿﺪاﻧﯽ -ﭘـﺮده
ﺑﺮﮐﺸـﯿـﺪن ٔاز
ﺻﺤـﻨـﻪ
ﭘﺸﺖ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ
واﭘﺴﯿﻦ
ٔ
ﻣﻀـــﺤـــﮑـــﻪ
اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت
ِ
ﻓــﺮﻣــﺎﯾﺸــﯽ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ٔ
ﺷـﺪه

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺎت  ۸ ،۷و ۹

ٔ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ »داﻋﺶ« در اﯾﺮان را
ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ!

ٔ
ٔ
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺣﺰب
ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه داﻋﺶ در
"ﺑﻬﺸﺖزﻫﺮا" و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺪردی
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ
ﺣﺎدﺛﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،در ﺳﺎﻋﺖ
دهوﻧﯿﻢ ٔ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ،در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽای ﻫﻢزﻣﺎن،
ٔ
ﻣﻘﺒﺮه ﺧﻤﯿﻨﯽ در "ﺑﻬﺸﺖزﻫﺮا"ی ﺗﻬﺮان
ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻃﺮاف
و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻬﺮان،
ﻣﻮردﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ٔﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﯿﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ۲

در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره

ٔ
ٔ
ﭘﯿﺎم ﻫﻤﺪردی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
در ص ۲
درﮔﺬﺷﺖ رﻓﯿﻖ »ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ«
در ص ۲
ﺻﻠﺢ آری! »ﻧﺎﺗﻮ «ﻧﻪ!
ٔ
ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖﺷﺪه
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ در ص ۴
ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﻮدﺳﺎﻟﮕﯽ رﻓﯿﻖ ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی،
ﻣﺎدر آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان در ص ۱۱
ﺧﻮدﺳﺮیﻫﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در
در ص ۱۶
آﻣﺮﯾﮑﺎ اداﻣﻪ دارد

ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری

ﺑﺮای آزادی ،ﺻﻠﺢ ،اﺳﺘﻘﻼل ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ!

 ۲دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶
اداﻣﮥ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ...
درﺧﺼﻮص وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﻣﺮوز آﻣﺪه اﺳﺖ" :دو ﺗﯿﻢ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در روز ﺟﺎری ﺑﻪﺻﻮرت
ﻫﻢزﻣﺎن در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم راﺣﻞ )ره( و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮر ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ...اﻣﻨﯿﺖ ...در ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﻨﺪ".
در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞﻫﺎی ﮐﻼﺷﻨﯿﮑﻒ و ﺗﭙﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﺣﻤﻠﻪﯾﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﻧﻔﺠﺎری اﻧﺘﺤﺎری ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر وارد آوردن ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ﺿﺪﺑﺸﺮیﺷﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ،ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ،در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮاﺟﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎنﺷﺎن در ﻣﺠﻠﺲ دﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ورودی ﺧﺎص اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ورودی،
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﯽ درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ،
ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﻠﻪ و ﻋﺪهﯾﯽ از ﻣﺮدم ﺑﯽﮔﻨﺎه را
ﮐﺸﺘﻪ و ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﯿﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ،ﺷﺶ ﺗﺮورﯾﺴﺖ دو ﺗﯿﻢ
ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺒﺮه ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺒﺎدل آﺗﺶ و
اﻧﻔﺠﺎر ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﻧﺘﺤﺎری ،ﻫﻤﮕﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ "داﻋﺶ" و
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮔﺮای ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺎ
ِ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﭘﺲ ِ
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ اﯾﺮان و ﺑﻪراه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺣﻤﺎم ﺧﻮنٔ ،ﺳﻌﯽ در ﭘﺮاﮐﻨﺪن رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﮐﺸﻮر
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه داﻋﺶ در
"ﺑﻬﺸﺖزﻫﺮا" و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺪردی
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻔﺮ
۱۲
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ،در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ
ٔ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و  ۴۲ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﺰب ٔ
زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،در
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ارﺗﺠﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪای -ازﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی ،ﻣﺘﺤﺪان واﭘﺲﮔﺮای آن و اﺳﺮاﺋﯿﻞ -ﺑﻪﻃﻮرﻣﺮﺗﺐ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد و درﻣﻮرد
ﻫﺪاﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻮی آنﻫﺎ ،ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری "اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ" )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی( اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﺑﺮﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻬﺮان از ﺳﻮی داﻋﺶ را ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ از
ٔ
درﺑﺎره اﻣﮑﺎن دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در
"ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻋﻤﺎق" اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد،
اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺳﺆالﻫﺎی ﺟﺪیای را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن آل ﺳﻌﻮد
ٔ
ﺷﺎﻫﺰاده ﺳﻌﻮدی -ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وﻟﯿﻌﻬﺪ و وزﯾﺮ دﻓﺎع ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی -روز  ۱۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﻣﺎه ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ او ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ درون ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺰب ٔ
ﭘﯿﺶ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد" :ﺳﺨﻨﺎن
ﺗﻮده اﯾﺮان ً ۹ ،روز
ٔ
ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ،ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ٬دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،٬ﻣﺸﺎوران ﻧﺰدﯾﮑﺶ و وزﯾﺮان
دﻓﺎع و اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪاش ،در ﻃﻮل ﮐﺎرزارﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﮑﺮار آنﻫﺎ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﺮان را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺣﺴﺎس و ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮ آﻣﺎج ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺧﺼﻢآﻟﻮد از ﺳﻮی ﻣﺤﻔﻞﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و
ٔ
ﺷﻤﺎره  ۸ ،۱۰۲۶ﺧﺮدادﻣﺎه
ﻣﺘﺤﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪایﺷﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ" ]"ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم"،
 .[۱۳۹۶ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،در ارزﯾﺎﺑﯽاش از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ
ٔ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد" :ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ...ﮔﺮﭼﻪ درﺑﺎره ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺳﺨﻦ
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﮔﻔﺖ ...وﻟﯽ روﺷﻦ ﺑﻮد
ﻫﺎیﮐﻪ او ٔ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس و ﺑﻪﻫﺪف روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان درﻧﻈﺮ دارد .او
ﺳﻌﻮدی و ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦ
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪه و داﻋﺶ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯽﺷﺎن را ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ آن
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﮐﺘﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪﻃﺮزی اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را
دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد ".ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺑﺎ درک ﺧﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و
اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد" :ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺷﺪتﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ٔ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻣﭗ و دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران
ﺳﺨﻨﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﻪ
اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻠﺢ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺻﻠﺢ در ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽای ﺷﻔﺎف و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻠﺢﺧﻮاﻫﯽ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮدم و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن ،از ﺿﺮورتﻫﺎی ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ
ﺧﻄﺮ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﺳﺖ.
ِ
اﺟﺎزه داد ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﭘﺲﮔﺮای ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن و ﺳﺮان ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ،ﺑﺎ
ﺳﺮدادن ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ و ﻧﯿﺰ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﻗﺪامﻫﺎی
ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ
اﻣﻨﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر را ﺑﻪﺧﻄﺮ اﻧﺪازﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪای ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ،
ِٔ
ﺛﺒﺎتٔ ،
ﻣﺪاﺧﻠﻪ
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ در
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق،
از ﺿﺮورتﻫﺎی ﺑﯽدرﻧﮓ اﺳﺖ .ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۷ﺧﺮداد ۱۳۹۶

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۲۷
ٔ
ٔ
ﭘﯿﺎم ﻫﻤﺪردی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﺮاق ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ رﻓﯿﻖ »ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ«
رﻓــﯿــﻖ ﮔــﺮاﻣــﯽ راﺋــﺪ
ﻓﻬﻤﯽ،
ﺑــﺎ ﺗــﺄﺳــﻒ ﻋــﻤــﯿــﻖ
ٔ
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﺳﯿـﺎﺳـﯽ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺑﺮادر
ٔ
درﺑـﺎره
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋـﺮاق
درﮔﺬﺷﺖ رﻓـﯿـﻖ »ﻋـﺰﯾـﺰ
ٔ
ﭘـﺮﺳـﺎﺑـﻘـﻪ
ﻣﺤﻤﺪ « ،رﻫﺒﺮ
ّ
ٔ ُ
ﺣﺰب ﺷﻤﺎ و از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮد و ﻣـﻠـﯽ ﻋـﺮاق را درﯾـﺎﻓـﺖ
ٔ
ﻫـﻤـﻪ ﮐـﺎدرﻫـﺎ،
ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،ﻫﻤﺪردی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻗﻠﺒﯽ
اﻋﻀﺎ ،و ﻫﻮاداران ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان را ﺑﻪ ّآن ﺣﺰب ﺑﺮادر ،و رﻫﺒﺮی ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ،ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﻬـﻨـﯽ و ﻋـﺮاق ،و ﺑـﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن رﻓﯿﻖ ﻓﻘﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ٔ
ﻣﺒﺎرزه رﻓﯿﻖ ﻓﻘﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎﯾﯿﻢ .او ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺎ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ و
از ﻫﻔﺖ دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﺰب و ﻣﺒﺎرزه در
راه اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻨﯿﺎدی در ﻋﺮاق و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﺮد .رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺎرزی ﭘﺮﺷﻮر در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﻓﺎه و ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯽ ﻣﯿﻬﻨﺶ ﻋـﺮاق
ٔ
ُ
ﭘـﯿـﺸـﺒـﺮد
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻋـﺮاق و ﻣـﺒـﺎرزه ﺑـﺮای
ﺑﻮد و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ آرﻣﺎن
آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،او
در ﺳﺎل  ،۱۹۴۸در اﺑﺘﺪای آﻏﺎز ﮐﺎرش در ﺣﺰب ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ  ۱۵ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑـﻮم ﺷـﺪ و
ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ٔ ۱۴
ژوﯾﯿﻪ  ۱۹۵۸و اﻋﻼم ﺟﻤـﻬـﻮری ﻋـﺮاق
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ﺑﺮادر ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋـﺮاق ،در
ﺑﻮد ﮐﻪ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎآرامﺗﺮﯾﻦ دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣـﻌـﺎﺻـﺮ ﻋـﺮاق ،زﯾـﺮ
َ
ـﺖ
رﻫﺒﺮی رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪٔ از ﺳﺎل  ۱۹۶۴ﺗﺎ ِ ۱۹۹۳ﺳﻤ ِ
دﺑﯿﺮﮐﻠﯽ ﺣﺰب را ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮد .ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ رﻓـﯿـﻖ
ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ،از آﻏﺎز ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺎ آﺧﺮﯾـﻦ ﻧـﻔـﺲ ،در
درون ﺻﻔﻮف ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﺮاق و ﺣﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ ﮐـﺮدﺳـﺘـﺎن
)ﻋﺮاق( ،وﻗﻒ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮدهﻫﺎی زﺣﻤﺘـﮑـﺶ ،در
راه آزادی ﻣﯿﻬﻦ و ﺑﻬﺮوزی ﻣﺮدم ﮐﺮد.
ٔ
ﻣﺒﺎرزه رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ و اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
زﻧﺪﮔﯽ و
ٔ
ُﭘﺮﻏﺮور ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان دارد .او ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از رﻫـﺒـﺮان ﺣـﺰب ﻣـﺎ و ﺑـﺎ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد .او ﺑـﺮای ﺗـﺒـﺎدل
ﻇﺮاﻓﺖﻫﺎی
دﯾﺪارﻫﺎی ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑـﺎ رﻫـﺒـﺮی
و
ﻫﺎ
ﻧﺸﺴﺖ
ﻫﺎ،
ﺗﺤﻠﯿﻞ
و
دﯾﺪﮔﺎه،
ﺗﺠﺮﺑﻪ،
ّ
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان داﺷﺖ .ﻧﻈﺮ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﻣـﯿـﺎن
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم در دو ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺸﺘـﺮﮐـﯽ دارﻧـﺪ،
ٔ
ﺗﺠﺮﺑﻪ دو ﺣﺰب ﺑﺮادر اﻫﻤﯿﺖ دارد .اﯾـﻦ
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و
ٔ
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ دو ﺣﺰب ﻣﺎ ﭼﻨﺎن رواﺑﻂ ﺑﺮادراﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯽﺗـﺮدﯾـﺪ
ّ
ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺛﻤﺮه و ﻣﯿﺮاث ﺑﺎارزش دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ اﺳـﺖ.
ٔ
ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ و ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻪ او در ﻣﺒـﺎرزه در راه آرﻣـﺎن
ٔ
ﻫـﻤـﻪ
ﺻﻠﺢ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،و اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻗﻠﺐ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ،و ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﺎن ﻋـﺮاق ،اﯾـﺮان ،و ﺳـﺮاﺳـﺮ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﺪردی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾـﺰ
ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺷﺮﯾﻒ رﻓﯿﻖ ﻓـﻘـﯿـﺪ
ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ٔ
ﻣـﺒـﺎرزه ﺣـﺰب
از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﺮاق و ﻣﺮدم ﻋﺮاق در راه ﺑﺮﻗـﺮاری آﯾـﻨـﺪهای ﺻـﻠـﺢآﻣـﯿـﺰ،
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﺘﺤﺪ ،ﺳﮑﻮﻻر ،و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﻋﺮاق اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ درودﻫﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ،
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
 ۳ژوﺋﻦ  ۱۴ / ۲۰۱۷ﺧﺮداد ۱۳۹۶

 ۱۹دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶
اداﻣﮥ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ...

ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ در ٔ
ﺑﺪﻧﻪ ﺣﺰب
ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺷﺨﺺ ﮐﻮرﺑﯿﻦ و ﻫﻮاداراﻧﺶ ﮐﻪ
و در اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻫـﻤـﻪﺟـﺎﻧـﺒـﻪٔ
اﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺴـﯿـﺎر
ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ وﯾـﮋه روزﻧـﺎﻣـﻪﻫـﺎی ﭘـﺮ ﺗـﯿـﺮاژ
دﺳﺖراﺳﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ رادﯾﻮﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر،
ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔـﺮ در
درون اﯾﻦ ﺣﺰب ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﻫﻤﺎن اول ﻫﺪف اﯾـﻦ ﺑـﻮد
ﮐﻪ ﮐﻮرﺑﯿﻦ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻮاداراﻧﺶ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﮐﻪ ﻫﺮروز
ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آﻧﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ و ﻣـﯽﺷـﻮد را ﺑـﻪ ﻧـﻔـﻮذ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی "ﻣﺎورای ﭼﭗ" ﺑﻪ درون ﺣﺰب ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ .ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔـﺎن
ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ٔ
ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺿﺪﯾـﺖ ﺑـﺎ ﮐـﻮرﺑـﯿـﻦ ﻋـﻘـﺐ
ﻧﻤﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﺳﻄﺤﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻒﺷﺪه و اﺳﺘـﻔـﺎده از
واژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽای ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﭼﭗ اﻓﺮاﻃﯽ ،ﺗﻨﺪرو ،ﭘﻮﭘﻮﻟﯿـﺴـﺖ"،
ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺪون اﻏﺮاق ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻮرﺑﯿﻦ و ﻫـﻤـﮑـﺎراﻧـﺶ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺧﻂﻣﺸﯽ ﻣﺴﻠﻂ در
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را از ﺳﻮﺳـﯿـﺎل دﻣـﻮﮐـﺮاﺳـﯽ راﺳـﺖﮔـﺮا ﺑـﻪ
ﺧﻂﻣﺸﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺿﺪ ﻧﻮﻟﯿـﺒـﺮاﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ دﻫﻨﺪ .ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗـﯽ ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔـﺮ ،ﮐـﻪ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﺮدم روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳـﺖ ،ﺧـﻮاﻫـﺎن اﻧـﺘـﻘـﺎل
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮق ،ﮔﺎز ،آب و ﺗﺮاﺑﺮی از
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﻣـﻄـﺮح
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ  ۵در ﺻـﺪ ﻻﯾـﻪﻫـﺎی ﻓـﻮﻗـﺎﻧـﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ را  ۷درﺻـﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺨـﺶ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣـﻠـﯽ ،آﻣـﻮزشو ﭘـﺮورش ،ﺧـﺪﻣـﺎت اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪﻧﻔﻊ ﻣﺮدم و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ.
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣـﺎﯾـﻪﮔـﺬاری
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘـﻮﺳـﻂ و ﮐـﻮﭼـﮏ
اﺳﺖ.
ﮐﺎرزار اﺻﻮﻟﯽ ،ﺣﺴﺎبﺷﺪه و دﻗﯿﻖ رﻫﺒﺮی ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔـﺮ در
ﺧﻼل ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘـﻪ ﻣـﻮﻓـﻖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪﻃﻮر ﭼﺸﻤـﮕـﯿـﺮی ﺑـﻪ
ﺳﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭼﭗ و ﻣﺘﺮﻗﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗـﺤـﻮل
در ﮐﺸﻮری رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی راﺳﺖﮔﺮای "ﺗﺎﭼـﺮﯾﺴـﻢ"
در آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و در ﻃﻮل ٔ ۴
دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭘﯿﺸﺘﺎزان ﺗـﺮوﯾـﺞ و
ٔ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻮده
ِ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ در ﺑﯿﻦ ﺣﺰبﻫﺎی ﺳﻮﺳـﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﺖ و
دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری اﺳـﺖ و
ﺳﻮﺳﯿﺎل
ِ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اروﭘﺎ ﺗﺄﺛﯿـﺮﮔـﺬار
ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ آنﮐﻪ ،ﺑﺨﺶ ﺑـﺰرﮔـﯽ از ﻣـﯿـﻠـﯿـﻮنﻫـﺎ ﻧـﻔـﺮ
ٔ
دﻫﻨﺪه ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻮرﺑﯿﻦ در دو ﺳﺎل
ﺷﮑﻞ
اﺧﯿﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
روز  ۱۹ﺧﺮداد  ۶۶درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐـﺎرﮔـﺮ رای
دادﻧﺪ .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ رأی ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪﻫـﺎی
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾـﻦ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﺑـﻮده
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در
اﺳﺖ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺑﻪوﯾـﮋه ﻧﺴـﻞ ﺟـﻮان ﺑـﺎ
ٔ
وﯾﺮاﻧﮕﺮاﻧﻪ "رﯾﺎﺿﺖﮐﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی"  -آن
ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدیای ﮐﻪ ﺳﻮدآوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی
ﺑﺰرگ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان را ﻣﺤﻮر رﺷﺪ ﻗﺮار ﻣـﯽدﻫـﻨـﺪ – "ﻧـﻪ"ای
ﺑﺰرگ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻃﻮل دو ﺳﺎل ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻃﻊ و ﭘﯿﮕﯿﺮ از روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟـﻬـﺖﮔـﯿـﺮی ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺰب ﮐـﺎرﮔـﺮ ﺣـﻤـﺎﯾـﺖ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت روز  ۱۹ﺧﺮدادﻣﺎه ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼشﻫﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﻼﺗﻔﺮم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻮرﺑﯿﻦ ،ﺑـﻪﻃـﻮر
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧـﻮدداری ﮐـﺮد و در

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۲۷
ٔ
ﻫـﻤـﻪ اﻋﻀـﺎ و
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،از
ﻫﻮاداراﻧﺶ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗـﺎ از
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔـﺮ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐـﻨـﻨـﺪ .روزﻧـﺎﻣـﻪ
"ﻣﻮرﻧﯿﻨﮓ اﺳـﺘـﺎر" ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اداره و ﻣـﻨـﺘـﺸـﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮدﺑﯿﺮ آن ،ﺑـﻦ
ﭼﺎﮐـﮑـﻮ ،ﻋﻀـﻮ ﻫـﯿـﺌـﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣـﺰب اﺳـﺖ ،در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻨﻬﺎ روزﻧﺎﻣﻪﯾﯽ ﮐـﻪ
ﻧﺎﺷﺮ ﻧﻈﺮات و اﺧﺒﺎر رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﻫﺒﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮﻫﺎی ﮐﻮرﺑﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ در درون ﺟـﻨـﺒـﺶ ﻣـﺮدﻣـﯽ ﺑـﺮﯾـﺘـﺎﻧـﯿـﺎ از ﻃـﺮﯾـﻖ
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی – ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و روﺷﻦﮔﺮی در ﺑﯿﻦ ﺗﻮدهﻫﺎ -ﻣﯽﺗﻮان ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺖ و ﻫﻮاداران ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎی
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ را ﺑﻪﻋﻘﺐ ًﻧﺸﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ واداﺷﺖ .ﺗﺄﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻃﯽ  ۲ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻨﻔﯽ وﻏﺮضورزاﻧﻪ از ﺳﻮی اﮐﺜﺮ رﺳـﺎﻧـﻪﻫـﺎ ﻧﺴـﺒـﺖ ﺑـﻪ ﮐـﻮرﺑـﯿـﻦ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪﻫﺪف ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘـﯿـﻢ
ﺑﺎ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﻣﺮدم و ﺣﻀﻮر در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺰرگ و ﮐـﻮﭼـﮏ ،ﺳـﺮاﻧـﺠـﺎم
ﻣﺮدم ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺻﺎدق ،ﻣﺮدمدوﺳﺖ و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﮐﻮرﺑﯿـﻦ آﺷـﻨـﺎ ﺷـﺪﻧـﺪ و
ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ﭘﯿﺎم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ او در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎدیای ﻣﻬﻢ ﺗﺒـﺪﯾـﻞ ﺷـﺪه
ٔ
ﺧﻮرده ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻮرﺑﯿﻦ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﺮ و ﻣﺮﯾﺪان او در
اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺴﻢ
رﻫﺒﺮی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ،در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﯿﺎم اﺻﻠﯽ ﮐﻮرﺑﯿﻦ در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﯾﺘـﺎﻧـﯿـﺎ
ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و زﯾﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم "ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ" ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ در رﻫـﺒـﺮی
او ،ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻋﺪهﯾﯽ ﻗﻠﯿﻞ .اﯾﻦ ﭘﯿﺎم در ﺷـﺶ ﻫـﻔـﺘـﻪ
ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋواک ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ .ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿـﺖ
اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ،اﻟﮕﻮی "اﻗﺘﺼﺎد آزاد" )اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯽﻧﻈﺎرت( ﺟﺰ وﺳﯿﻠﻪﯾﯽ ﺑﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪﺗـﺮ
ﺷﺪن ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺑﻬﺎی اﻓﺖ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
رﻫﺒﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺎﻣﺖ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂﻣﺸﯽ و ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﺶ ﭘـﯿـﺮاﻣـﻮن
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ را از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺎده،
ﺑﺪون ﺗﺌﻮریﭘﺮدازی و ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻮرﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ در
ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽای ﮐﻪ ﻫﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ ﮐـﻪ
ٔ
اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻓﻘﺮزاﯾﯽ و ازﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮ ﺗـﺎروﭘـﻮد رواﺑـﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﻧﺸـﺎن
ٔ
"ﺑﺎزار ﺑﯽﻧﻈﺎرت" ،دوﻟﺖ دﺳﺖراﺳﺘﯽ ﺗـﺮزا ﻣـﯽ،
دﻫﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ِ
ﻣﺒﺎﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺴﻠﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫـﺎی ﺑـﺰرگ
اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ رﻫﺒﺮ ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﻄﺮح و ﭘﺮﻧﻔﻮذ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑـﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ!
ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ ﮐﻮرﺑﯿﻦ و ﻫﻮاداراﻧﺶ در ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾـﻪداری ﭘـﺮﻗـﺪرت
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اروﭘﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در
اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ را در ﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﭼﺎرﭼﻮب ﻟـﯿـﺒـﺮالدﻣـﻮﮐـﺮات اﺑـﺪی
َ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ! ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪرﻫﺒﺮی ﮐﻮرﺑﯿﻦ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺎ ٔ
اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ُﻣﺪوﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺤﻮر در ﺳـﻄـﺢ
ﻣﻠﯽ ،ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ٔ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ ﮐﻪ" :ﺟﺰ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗـﻮاﻧـﯿـﻦ
ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﺑﺎزار آزاد" راه دﯾﮕﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺸﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد را ﺑﻪوﺿﻮح
ً
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران دﺳﺖراﺳﺘـﯽ
ﺑﺎ
ﻋﻤﻼ
ﮔﺮاﯾﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯾﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺎﻣﯽ
ِ
و ﻫﺎر ﺑﻪﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ .در ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﻧـﻮﻟـﯿـﺒـﺮاﻟـﯿـﺴـﻢ اﻗـﺘـﺼـﺎدی ﻧـﺰد
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺷﻤﺎری از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮﺷﺪاروﯾﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﻤـﻪ ﻣﺸـﮑـﻼت
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ "ﺑﺎزار آزاد" )ﺑﯽﻧﻈﺎرت( و "آزادیﺧـﻮاﻫـﯽ" را ﻻزم و ﻣـﻠـﺰوم
ٔ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧـﻮﻟـﯿـﺒـﺮاﻟـﯿـﺴـﻢ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ! اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽاﺳﺖ ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ،ﺑﯿﮑﺎری ﺳﺎﺧﺘﺎری ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑـﯽﺛـﺒـﺎﺗـﯽ
ﻣﺸﺎﻏﻞ و رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻮزون اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان )ﯾﮏ درﺻﺪیﻫﺎ( و از ﺑﯿﻦ رﻓـﺘـﻦ ﺧـﺪﻣـﺎت
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ٔ ۴
ٔ
دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ُﻣـﺒـﺎرزه ﺑـﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﻫﻮاداران آن ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ ،در ﭘﯿﻮﻧﺪی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑـﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

 ۱۸دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶
اداﻣﻪ ﺧﻮدﺳﺮی ﻫﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ...
ّ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯽﻋﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ در ﺑﺨﺶ
اﻧﺮژی و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،و اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻨﻌﺖ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻼش زﯾﺎدی ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺸﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺮدﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و
ﻗﺎﺑﻞﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل رﺷﺪ ،ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر آن آ ﮔﺎﻫﻨﺪ و
ّ
اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﺮ را در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎن داده
ﺣﺘﯽ در
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻐﻞﻫﺎی زﯾﺎدی
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ در ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎد و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و ّﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم از
ﻟﺤﺎظ ﺳﻼﻣﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﻣﺮوزه ﺣﺘﯽ در ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ذﻏﺎلﺳﻨﮓ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺷﺘﻐﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ و ﮐﻮﺑﺎ و ﻫﻠﻨﺪ و
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺤﯿﻂ
آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮ و آﯾﻨﺪهای روﺷﻦ ﺑﺮای ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮیاﻧﺪ ،رﻫﺒﺮان راﺳﺖﮔﺮای اﻓﺮاﻃﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ رﻫﺒﺮان از ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺟﻬﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﯿﺎت و ﺑﻘﺎی ﮐﻞ ﺑﺸﺮ را در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ.
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﻪ در
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻤﺎنﺑﺮاﻧﺪاز ﭼﻪ در درون
ٔ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ٔ
ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮐﺸﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .در ﺗﺪوﯾﻦ
راهﺣﻞ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر اﻗﻠﯿﻤﯽ و اﺟﺮای اﻗﺪامﻫﺎی ﺿﺮور ﺑﺮای ﻣﻬﺎر اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎ،
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن و ﺳﻼﻣﺖ زﯾﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ٔ
ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ راه ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ٔ
ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﻘﺸﯽ ّ
ﺣﺴﺎس و ﺣﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺸﺮ ﮐﺮه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ٔ
ﺧﻮدﺳﺮیﻫﺎ و ﺣﻤﺎﻗﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺜﺎل دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ اﯾﺴﺘﺎد و ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را
ﻧﺠﺎت داد.
اداﻣﻪ روﯾﺪادﻫﺎی اﯾﺮان...
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎزﻧﺪ -ﺑﺎ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎ -در ﻣﻘـﺎﺑـﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و دﯾﮕﺮ ارﮔﺎنﻫﺎی دوﻟـﺘـﯽ ﮔـﺮدﻫـﻢ ﻣـﯽآﯾـﻨـﺪ و ﭘـﺲ ﮔـﺮﻓـﺘـﻦ
ٔ
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﮑﺮاری ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ در اﯾﺮان اداﻣـﻪ دارد،
ﭘﻮلﻫﺎیﺷﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﺮی ﻋﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ،ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪﯾﯽ ﮐﻪ در
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ را ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫـﺎی ﻏـﯿـﺮﻣـﺠـﺎز
اﻋﻼمﺷﺪه ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻇﻬﻮر ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﻧﻮع را ﺷـﺎﻫـﺪﯾـﻢ.
ٔ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز اﺳـﺖ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی آﻣﺪه در ﺑﺎﻻ ،اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪﮔﺴﺘﺮش ﺷﻌﺒﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮوﺋﯿﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴـﻪﻫـﺎ ﺑـﺮﺧـﻮردی ﺟـﺪی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ درﻋﻤﻞ ًﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار اﺳـﺖ
ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﺎ رﮐﻮد ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺮازﯾﺮ ﺷـﺪن
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺎﻻ وﺳﻮﺳﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊزﻣﺎﻧﯽای ﮐـﻪ
ٔ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗـﮑـﺮار ﻇـﻬـﻮر و ﺳـﻘـﻮط اﯾـﻦ
دوﺑﺎره اﻋﻼم ﺷﻮد
ﻣﺨﺎﻃﺮهﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼـﺎدی و
و
ﺷﺪه
اﯾﺮان
اﻗﺘﺼﺎد
داﻣﻨﮕﯿﺮ
ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل از آﻏﺎز ﺑﻪﮐﺎر دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺳﭙﺮی
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮردﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻦ روﯾﺶ و زوال اﯾﻦ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎ ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪدﻻﯾﻠﯽ ﻧﺎروﺷﻦ دوﻟﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ .از
ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻗـﺎرچ از
ٔ
ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪٔ .
ﺳﺎﺑﻘـﻪ ﺗـﮑـﺮار اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻧﺸـﺎن
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ،
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺰﻣﯽ ﺟﺪی در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻀـﻤـﯿـﻨـﯽ ﺑـﺮای ﭘـﺲ ﮔـﺮﻓـﺘـﻦ
ﺳﭙﺮدهﻫﺎﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺳﻮدﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ.

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۲۷
اداﻣﻪ ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ اردوﻏﺎن ...
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن اردوﻏﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮازن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای
وﺣﺪت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر ﻻزم اﺳﺖ .آﻧﺎن اﯾﻦ را اﻧﮑﺎر
ٔ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎر ٔ
ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﻗﻮه
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﺳﭙﺎرد .آﻧﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ٔ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﯿﺪن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،دو دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽایاﻧﺪ ﮐﻪ
از ﺳﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۶۱اﻟﻬﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ،
ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه در ﺗﺮﮐﯿﻪ رﯾﺸﻪ ﻧﺪواﻧﺪ .ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ
در ﺳﺎل  ۱۳۰۲ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻨﺪﺣﺰﺑﯽ در
ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۲۵ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .از ﺳﺎل  ۱۳۳۹ارﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺑﺮای "ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻧﻈﻢ" ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮐﻮدﺗﺎ زده اﺳﺖ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻮدﺗﺎی دﯾﮕﺮی در راه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ را
ﻧﯿﺎﻓﺖ.
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .ﺑﺎزداﺷﺖ و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮدم از ﻫﺮ ﻗﺸﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪه
ﮔﻮﻟﻦ و ﯾﺎ ﺣﺰب ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮدﺳﺘﺎن )پ ک ک( ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ آناﻧﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺎکﺳﺎزیﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده
ﺷﺪﻧﺪ .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻫﺪف وﯾﮋه ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺮار
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﻮﻟﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای در ﮐﺸﻮر
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ً
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ و اﮐﺜﺮ ﺳﺮدﺑﯿﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آنﻫﺎ
در زﻧﺪان ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﻮج ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن و
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﮑﻮﻻر ﻧﯿﺰ ُ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ آرﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﺮد داﺷﺖ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮔﻮﻟﻨﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ،ﺑﯿﺶ از ۱۴۵
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و  ۱۳۴ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻈﻨﻮن ﯾﺎ از ﮐﺎر اﺧﺮاج ﯾﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ٔ
ﻫﻤﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﮓ "ﺗﺮورﯾﺴﺖ"
زده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺎکﺳﺎزیﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﭘﺎﯾﺎن آن در ٔ
آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﺷﺮاﯾﻂ
ُاﺿﻄﺮاری از ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران
ﮐﺮد ازﺟﻤﻠﻪ ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ دﻣﯿﺮﺗﺎش و ﻓﯿﮕﻦ ﯾﻮﮐﺴﮏ داغ ،دو رﻫﺒﺮ
ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖﻫﺎ )ه د پ( ،ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﯿﻨﺎﻟﯽ ﯾﯿﻠﺪﯾﺮﯾﻢ ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽای ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی
در ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ،ﺑﺮ ﻋﺰم راﺳﺦ دوﻟﺖ در ﺷﺪت اﻓﺰونﺗﺮ "ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ
دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ" دوﺑﺎره ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ُ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ،
ﺛﺒﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮدد ،ﺗﺮکﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﯿﺐ و
ﻓﺮازﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﺳﺖ ﺑﻪﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶﺗﺮ ،در اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ،دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﺮد .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ ﻣﺴﺪود ﺷﺪ و  ۴۰۰۰ﮐﺎرﻣﻨﺪ دﯾﮕﺮ دوﻟﺘﯽ از ﺷﻐﻞﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻢﺧﻮانﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد
دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ .اردوﻏﺎن ﭘﯿﺮوزی
ﻣﺘﻮاﻟﯽاش در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻫﺎ و ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دو ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺬﻫﺐ
و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺳﻠﻮب اردوﻏﺎن ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از
رﻫﺒﺮان ﻗﺪرتﻃﻠﺐ آﯾﻨﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻏﻮاﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 ۳دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۲۷

ﺻﻠﺢ آری! »ﻧﺎﺗﻮ« ﻧﻪ!

ﺗﻮده ای ﻫﺎ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽ
ﺿﺪ ﺟﻨﮓ در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﮐﺎرزار ﺷﻮرای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ٔ
ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ »ﻧﺎﺗﻮ«
ٔ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺠﺎوزﮔﺮ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ
ﻧﺸﺴﺖ
ﺷﻤﺎﻟﯽ “ﻧﺎﺗﻮ“ در روز  ۴ﺧﺮداد ۲۵/ﻣﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .ﺑﻠﮋﯾﮏ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ و ﭘﯿﻤﺎن
ﻧﻈﺎﻣﯽ “ﻧﺎﺗﻮ“ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ّ
ﻣﻘﺮ
ٔ
ﻣﺮﮐﺰی “ﻧﺎﺗﻮ“ در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۱٫۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺸﺴﺖ
ﻧﺎﺗﻮ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ّ
ﺳﻨﺖ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺷﻮرای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ
ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺻﻠﺢ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ را ﻋﻠﯿﻪ “ﻧﺎﺗﻮ“ و
ٔ
ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ آن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺳﺮان  ۲۹ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﯾﻦ
ﻃﺮحﻫﺎی
ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮرﻫﺎ و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آﻟﻤﺎن ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ،
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،و ﯾﻮﻧﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن داد .اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﺷﻮرای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ در ٔ
اداﻣﻪ ﮐﺎرزارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در
ٔ
ﻫﻤﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ “ﻧﺎﺗﻮ“ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺻﻠﺢ و
ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری و ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی “ﻧﺎﺗﻮ“ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻌﺎر "ﺻﻠﺢ آری! “ﻧﺎﺗﻮ“ ﻧﻪ!" ﺳﺎزﻣﺎن داده
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻮادار ﺻﻠﺢ ،ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ،و ﻣﺨﺎﻟﻒ “ﻧﺎﺗﻮ
“را دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد .روی ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ٔ
ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و
ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ “ﻧﺎﺗﻮ“ و ﺿﺮورت ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد
ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد :اﻧﺤﻼل “ﻧﺎﺗﻮ» ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ “ﻧﺎﺗﻮ“ و
ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ! ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺻﻠﺢ! ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺎجﺧﻮاﻫﯽ ،ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ،و ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺿﺪﻣﻮﺷﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ/ﻧﺎﺗﻮ و ﺑﺴﺘﻦ
ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺳﻼحﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪﯾﯽ و
ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ،و ﺷﺮوع ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ،و اﻧﺤﻼل ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺠﺎوزﮔﺮ
“ﻧﺎﺗﻮ“.
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ روز  ۳ﺧﺮداد در ﺳﺎﻟﻨﯽ در ﻗﻠﺐ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﯿﺮوی ﻫﻮادار ﺻﻠﺢ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻂﻣﺸﯽ “ﻧﺎﺗﻮ
“در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺑﯽﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺮدن ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدن ﭼﯿﻦ ،و ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و در ﺷﺮق اوﮐﺮاﯾﻦ اﺑﺮاز ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻮاداران ﺻﻠﺢ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺷﻮرای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ در اﯾﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻣﺎ ﺑﻪ “ﻧﺎﺗﻮ“ و ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی ﻧﻪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ؛ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﻠﺢ ﻫﺴﺘﯿﻢ" ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
"اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ٔ
ﺑﺮﻫﻪ ﺣﺴﺎﺳﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﺎﻻت
ّ
ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪان آن در “ﻧﺎﺗﻮ“ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ،
ٔ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد از وﺿﻌﯿﺖ
ﻋﺮاق ،و ﯾﻤﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
"ﺳﻔﺮﻫﺎی اﺧﯿﺮ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪروﺷﻨﯽ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﺸﻤﺌﺰ
را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻓﺮوش ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ
ﺣﺎﮐﻢ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،و ﺳﭙﺲ اﻋﻼم ﺣﻤﺎﯾﺖ آﺷﮑﺎر از دوﻟﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و

ﺟﻨﮓﻃﻠﺐ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﻓﻖ ﻗﺮار دارد.
”دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ داﺋﻤﯽ زﯾﺮ رﻫﺒﺮی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ
ٔ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،و ﻣﺼﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۲۹ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ راﺣﯿﻞ ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻪ ﯾﮏ ژﻧﺮال ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ آن ﺑﻪوﺿﻮح ﺑﺮ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺳﻌﻮدی
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارد .ﺳﺨﻨﺎن دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ّ
ﺗﻬﺪﯾﺪ اﯾﺮان ،ﺑﻪوﺿﻮح ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ راﻫﮑﺮد ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻮرد
ِ
ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد.
"ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ “ﻧﺎﺗﻮ“ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۱۹۴۹ﻧﻪﻓﻘﻂ اﺑﺰاری در ﺧﺪﻣﺖ
ﺟﻨﮓ و ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺠﺎوزﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن اﺑﻌﺎد ﻫﻮﻟﻨﺎک
ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و اﺧﺘﯿﺎرات روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد داده اﺳﺖ.
دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ٔ
"اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ٔ
ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺳﺮان “ﻧﺎﺗﻮ
“ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺧﺘﯿﺎرات اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ“ .ﻧﺎﺗﻮ“ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد
ﮐﻪ ﻫﺪفﻫﺎﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻀﻮ ،ﺑﻪوﯾﮋه در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
"ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺻﻠﺢ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
“ﻧﺎﺗﻮ“ و ﻃﺮحﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ،دﺳﺘﻮرﮐﺎری ﺑﺮای درﮔﯿﺮیﻫﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ
ٔ
اداﻣﻪ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ
آﯾﻨﺪه و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ".
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮﻓﻖٔ ،
ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮوﮐﺴﻞ راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ
راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽ دﺳﺖﮐﻢ ۱۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﻋﻀﺎ و ﻫﻮاداران ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده
اﯾﺮان در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮرای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ رﻓﻘﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻠﮋﯾﮏ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺗﻮدهﯾﯽﻫﺎ از ﺳﻮی دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻓﻌﺎل ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻗﺪرداﻧﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.

 ۴دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺗﺄﻣ�ﯽ � رو�ﺪاد�ی ا�ان
ﺣﻤﻠﻪھﺎی داﻋﺶ ﺑﻪ دو ﻣﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ۱۷ ،ﮐﺸﺘﻪ و  ۵۳زﺧﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ

ٔ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل
ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ داﻋﺶ در ﺗﻬﺮان ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳـﺨـﻨـﺎن ﻋـﻠـﯽ
ﺧﺎﻣﻨﻪای در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗـﺮﻗـﻪﺑـﺎزی
ﺗﻘﻠﯿﻞ داد .او ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘـﯽ و ﮐﺸـﺘـﻪ ﺷـﺪن
ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ،در ﭘﯿﺎﻣﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﮔﻔﺖ" :ﻣﻠﺖ اﯾﺮان دارد ﭘﯿﺶ
ﻣﯽرود؛ اﯾﻦ ﺗﺮﻗﻪ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪ در ٔ
اراده ﻣﺮدم ﺗﺎﺛﯿﺮی
ٔ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اراده ﻣـﻠـﺖ
اﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ".ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﻫﻢ در ﺳـﺨـﻨـﺎﻧـﯽ
ﮔﻔﺖ" :ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی ُﺑﺰدل ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣـﺠـﻠـﺲ
ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺰﺋـﯽ اﺳـﺖ
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑـﻪ دﻧـﺒـﺎل ﻣﺴـﺌـﻠـﻪﺳـﺎزی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ".در ﺣﺎدﺛﻪﯾﯽ ﮐﻪ  ۱۷ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و  ۵۳ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﺷـﺪﻧـﺪ،
ﻧﻮع واﮐﻨﺶ ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ رده ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘـﺮده
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﻣـﻮﺿـﻮع را از زواﯾـﻪﻫـﺎﯾـﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ" .ﮐﯿﻬﺎن" ،ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ وﻗﺎﯾﻊ رویداده و اﯾـﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و داﻋـﺶ در ﭘﺸـﺖ
ٔ
ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺮوز ﻓﺎرغ از ﺗﻤﺎم اﺑﻌـﺎد و
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺮار دارد ،ﻧﻮﺷﺖ" :اﻣﺎ
ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺣﺎوی ﻫﺸﺪارﻫﺎ و ﻋﺒﺮتﻫـﺎی ﻋـﻤـﯿـﻘـﯽ
ﺑﺮای ﻣﺮدم و اﻫﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .آن ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺳـﻮار ﺑـﺮ
ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و در اﯾﻦ درﯾﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ و ﭘﺮ از دزدان درﯾﺎﯾـﯽ،
اﺗﺤﺎد و ﯾﮏﺻﺪاﯾﯽ و ﮔﻮش ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن ﻧﺎﺧﺪا ﺑﻮدن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ آراﻣﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ".ﮐﯿﻬﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﭼﻄﻮر
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﺮﻗﻪﺑﺎزی ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
 از ﺳﻮی اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ -ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺗﺤﺎدی ﺑﺮای ﮔـﺬر از اﯾـﻦدرﯾﺎی ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ "آرﻣﺎن" ﻧﯿﺰ ،در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻪﻗﻠﻢ ﺻﺒﺎح زﻧﮕﻨﻪ ،ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن رﺳﯿﺪ و
ﻧﻮﺷﺖ" :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﯾـﺮان در ﺷـﺮاﯾـﻂ ﮐـﻨـﻮﻧـﯽ
ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺗﺬﮐﺮ و ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻮاﻣﻞ ﺣـﻤـﻠـﻪ
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﺮم و ﻣﺠﻠـﺲ ﻧـﺪارد و در ﻧـﻬـﺎﯾـﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ روی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼف و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ
ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﻼت اﺧـﯿـﺮ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺑﺎﺷﻨﺪ".
روزﻧﺎﻣﻪ "اﻋﺘﻤﺎد" ،ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ اﺷﺎره ﮐـﺮد و ﻧـﻮﺷـﺖ:
"ﮔﻮﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری در ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒـﺮﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﮔﻮش ﻣﺮدم ﻧﺮﺳﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺮوز ،ﺧﻮد ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮان ﺑـﻮدم
و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده ،ﭼﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﻋﻠﺖ ﭼـﻪ
ﺑﻮده و ﭘﯿﺎم ﭼﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟـﯿـﻞ ،ﺻـﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮕـﺬارد ".ﻻزم ﺑـﻪﯾـﺎدآوری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ و ﺳﮑﻮت
ٔ
ﺣـﺎدﺛـﻪ ﺗـﺮورﯾﺴـﺘـﯽ ﺑـﯿـﺶ از آﻧـﮑـﻪ
اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری در ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ ﺑـﻮده ﺑـﺎﺷـﺪ ،اداﻣـﻪ دادن ﺑـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋـﯽ
و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺪام و ﻫﻤﻮاره ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ و ﻧﮕـﺮاﻧـﯽ ﺗـﻮﺻـﯿـﻒ
ﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،روزﻧﺎﻣﻪ "ﺟﻬﺎن ﺻـﻨـﻌـﺖ" ،ﺑـﻪ ادﻋـﺎﻫـﺎی
ﻣﻘﺎمﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﻤﻠـﯿـﺎت ﺗـﺮورﯾﺴـﺘـﯽ را
ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ" :ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی دﯾﺮوز در وﻫـﻠـﻪ
اول اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺳﻠﻔـﯽ

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۲۷
و ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ وارد و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی رﯾﺰ و درﺷﺖ اﻧـﺠـﺎم
دﻫﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻋﻤـﻠـﯿـﺎت
ﯾﺎدﺷﺪه ﮐﻮر ﺑﻮده و ﺷـﻬـﺮوﻧـﺪان
ﺑﯽدﻓﺎع را ﻫﺪف ﻗﺮار داده ،ﮐﻤﮑﯽ
ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ در
ﻟﻨﺪن ،ﭘﺎرﯾﺲ ،ﮐﺎﺑﻞ و ﺑﻐـﺪاد ﻫـﻢ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻮر ﺑﻮده و ﺷـﻬـﺮوﻧـﺪان
ﻋﺎدی را ﻣـﻮرد ﻫـﺪف ﻗـﺮار داده
اﺳﺖ .ﺟﻬﺎن ﺻـﻨـﻌـﺖ ،ﺑـﺎ اﺑـﺮاز
ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺗﺪوام اﯾﻦ ﺣـﻮادث ،در
ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣـﻄـﻠـﺐ ﺧـﻮد آورده
اﺳﺖ" :در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺨﺘﮕـﯿـﺮی
ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ و وادار ﮐﺮدن
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺎدیﺳﺎزی ﻣﺼﻨـﻮﻋـﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﻋﻤـﻮﻣـﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﺎﻧـﻪﻫـﺎی رﺳـﻤـﯽ را
ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ در ﻓﻀـﺎی
ﻣﺠﺎزی -ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل آن از دﺳـﺖ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﺎرج اﺳﺖ -را ﺗـﻘـﻮﯾـﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻤﺴﺨﺮآﻣﯿﺰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد و
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از رﺳﺎﻧﻪ را ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ و در ﻣـﻮارد ﻣﺸـﺎﺑـﻪ،
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ درس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ".
روزﻧﺎﻣﻪ "ﺷﺮق" ،ﺑﻪ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در ﺗﻬﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ" :ﮐﺴﯽ ﺑﺎور
ﻧﻤﯽﮐﺮد ﭘﺎی ﮔﺮوه ﺗﮑﻔﯿﺮی داﻋﺶ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﺑﺎز ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر دﻻﯾـﻞ
ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ درﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮد ،داﻋـﺶ
ٔ
ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان و ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧـﻤـﯿـﻨـﯽ )ره( در
ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻫﻢ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ،ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻣﯿﻤﻮن ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮد ".ﺷﺮق در اداﻣـﻪ ﻣـﻘـﺎﻟـﻪاش ،ﻧـﻮﺷـﺖ:
"ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ داﻋﺶ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺧﻮاﺑﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت دﯾﺪه اﺳـﺖ.
ازﻫﻤﯿﻦرو ﻣﯽﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل داد ﻋﻤﻠﯿﺎت روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺑـﻮد و ﺑـﺎﯾـﺪ ﻣـﺮاﻗـﺐ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﮔﺮوه در اﯾﺮان ﺑﻮد ".ﺷﺮق ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ٔ
ﻣﺴـﺌـﻠـﻪ
دوﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،ﻧﻮﺷﺖ" :در اﯾﻦ ﻣـﯿـﺎن
ﺗﺪارک دﯾﺪ ﺗﺎ از وﻗﻮع
ً
وﻗﺘﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ]اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی[ دﺳﺘﯽ در اﯾﻦ آﺗﺶاﻓﺮوزیﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﻨـﺪ .آن وﻗـﺖ ﺣـﺎﺻـﻠـﺶ
اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎی ﻣﻬﯿﺐ و ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑـﻪوﯾـﮋه
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدهاﯾﻢ؛ زﯾﺮا اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣـﻨـﺪ ﻫـﻤـﮑـﺎریﻫـﺎ و
ﺑﺪهوﺑﺴﺘﺎنﻫﺎی ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﺮی ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻼشﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد".
ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻬﺮان ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎﻧـﺶ را از
ٔ
ﻧـﺤـﻮه ﺑـﺮﺧـﻮرد
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﺑﯿﮕﻨﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬـﻢ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﺳﺆالﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳـﺖ.
در ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﮓﻫﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ ٔ
آﯾﻨﺪه ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸـﻮرﻫـﺎی آن را ﺑـﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺮهﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮدن دوﻟﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از اﯾﻦ ﺧﻄﺮﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر ﺑﻪوﺟﻮد آورد.

ٔ
ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖﺷﺪه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ

ٔ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ رژﯾﻢ ،در ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖاﻟﻠـﻪ ﺧـﻤـﯿـﻨـﯽ،
ٔ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮاﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻃﻮل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼـﻬـﺎر دﻫـﻪ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺖ .ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن را ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺖ و در اﯾـﻦﺑـﺎره
ﮔﻔﺖ" :ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﻣﺮوز ﻣﻦ درﺧﺼﻮص اﻣﺎم ،ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ
ذﻫﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ،ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان در ﻣـﻌـﺮض ﺣـﻤـﻼت ﺗـﺤـﺮﯾـﻒ ﮐـﻨـﻨـﺪﮔـﺎن ﻗـﺮار
دارد" ]ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ۱۴ ،ﺧﺮدادﻣﺎه[ .ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺗﺸﺮﯾﺢ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳـﯽ از ﺟـﻤـﻠـﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺴﺘﻪ و
ﮔﻔﺖ" :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮏ
ِ

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۵

 ۱۷دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶
اداﻣﻪ ﺧﻮدﺳﺮی ﻫﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ...
اﻋﻼم ﮐﺮد ﭼﻨﺎن در ﻣﻮرد آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ
ﮐﺮه دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ ٔ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ روی ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ
اش و
روی آن ﮐﺸﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ! دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﮐﺎرزارﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ّ
در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻌﺎر «آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻘﺪم
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ“ را داده اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش از
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آن ﮐﺸﻮر و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ آن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ،
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،داروﯾﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ،و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﭼﺸﻢ آﻧﻬﺎ و رﻫﺒﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ٔ
آﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن و ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎزی
ٔ
ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ ﮔﻔﺖ« :اﯾﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ درﺑﺎره
ً
ﺗﻮاﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ زﯾﺎنﺑﺨﺶ ،و ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ “.ﺗﺮاﻣﭗ در ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﺗﻮاﻓﻖ اﻗﻠﯿﻤﯽ
ﭘﺎرﯾﺲ را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری دو و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ،و
ّ
ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ« :ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ
ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ از راه ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر ﺑﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺿﺮر ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،و ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در اﺋﺘﻼفﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺮدازﻧﺪ...
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﯿﺘﺴﺒﻮرگ ﺑﺎﺷﻢ ﻧﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهام ﮐﻪ
ٔ
ﺟﻤﻠﻪ اﺧﯿﺮ او ﻧﺸﺎن از وﻗﺎﺣﺖ و ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ او دارد؛ اﻧﮕﺎر
ﭘﺎرﯾﺲ “.ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻫﻔﺖ وزﯾﺮ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ «ﺑﻪ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﻣﺎ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ،و ﺑﻪ ٔ
ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ “.ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮدار ﭘﯿﺘﺴﺒﻮرگ ﻧﯿﺰ در
ﺗﻮﯾﯿﺘﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ آن ﺷﻬﺮ «ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮدﻣﺶ ،اﻗﺘﺼﺎدش ،و آﯾﻨﺪهاش“ ﺑﻪ
رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﻤﺎری از ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ِﺗﺴﻼ ،ﻓﯿﺲﺑﻮک ،ﮔﻮﮔﻞ ،ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،دﯾﺴﻨﯽ،
َ
و اﭘﻞ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ اﺑﺮاز ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و آن را «ﺑﺪ ﺑﺮای
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺑﺪ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد»« ،ﺑﺪ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮای ﺟﻬﺎن» ،و «ﺑﺪ
ﺑﺮای ٔ
ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ“ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر
اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
دوﻟﺖﻫﺎی ﭼﯿﻦ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺘﻘﺎد و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
اﻗﻠﯿﻤﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﺧﯿﺮ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮد
را در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دوﻧﺎﻟﺪ
ٔ
ٔ
ٔ
درﺑﺎره ﻣﻔﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ «اﯾﻦ
ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺠﺪد
درﺑﺎره
ﺗﺮاﻣﭗ
ٔ
ٔ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺠﺪد ﻧﯿﺴﺖ “.رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺎزه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻣﺎﮐﺮون ،در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف رﺳﻢ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺗﺄﺳﻒ از ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از داﻧﺸﻤﻨﺪان و
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﯽ ِﮐﭽﯿﺎﻧﮓ ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ،
در دﯾﺪار ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﮕﻼ ﻣﺮﮐﻞ ﺻﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺎ
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ٔ
ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .او اﻓﺰود« :ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﻢ.
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ٔ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ
“ﭼﯿﻦ اﮐﻨﻮن ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﻧﻮاع
ﺑﺮق ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﯽرﻗﯿﺐ در
ٔ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ و
اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .وزﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮐﺎﻧﺎدا،
ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪی ﮔﺮوه  ۷در ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی آﯾﻨﺪه
ٔ
درﺑﺎره ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش «ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ً
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪه اﺳﺖ ».ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ را
ٔ
«ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه“ داﻧﺴﺖ .وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ژاﭘﻦ ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ را «ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﺳﻒ“ ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ،و ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در
۲۱ﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻀﺎی «ﭘﯿﻤﺎن ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
در اﻣﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ“ در ﻣﺎه آذر  ۹۴در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روز  ۲۱آذر

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۲۷
 ۹۴ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  ۱۹۵ﮐﺸﻮر ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪامﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﮐﺮﺑﻨﯽ و
آﯾﻨﺪه ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞزﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،در  ۳۲ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻋﻀﺎی «ﭘﯿﻤﺎن“ رﺳﯿﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ،و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺳﻘﻒ
ٔ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎی ٔ
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۱۰۰دو
دﻣﺎی ﭘﯿﺶ از ٔ
دوره ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ،و از اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ  ۱٫۵درﺟﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش را ﺑﮑﻨﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ،ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺎﺟﻌﻪﻫﺎی
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﻞ و ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ و ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺎﻫﺶ  ۴۰ﺗﺎ ۷۰درﺻﺪی ﻧﺸﺮ ﮔﺎزﻫﺎی
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﯾﯽ )دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و ﻏﯿﺮه( ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۵۰و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮازن ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮔﺎزﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۱۰۰اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی آﻣﺎری ،ﻣﯿﺰان
دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ّ
ﺟﻮ زﻣﯿﻦ در ّ ۵۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۳۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ٔ
ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺮ
ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش را ﺑﻪروز
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺑﻮط در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮔﺰارش ﺑﺪﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎﯾﯽ در
ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ )ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﯾﯽ( و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ٔ
زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ )ﺻﻨﺪوق اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺳﺒﺰ( در
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮوﯾﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮآورد ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺣﺪود ۶۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی
اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ۹۵درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،ﺷﺮق
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ.
آﺳﯿﺎ ،و آﻓﺮﯾﻘﺎ ،اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻞﻫﺎی ﺑﺰرگ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۹۵ﺗﺎ ّاول اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۹۶ﺑﺮای اﻣﻀﺎی اﻋﻀﺎی
ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ از روز ۳
ّ
«ﭘﯿﻤﺎن“ در ّ
ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻧﯿﻮرﯾﻮک در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ
ٔ
دﺳﺖﮐﻢ
ﻣﺎده  ۲۱اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ۳۰ ،روز ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ  ۵۵ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل
ِ
۵۵درﺻﺪ ﮐﻞ ﻧﺸﺮ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ آن را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .روز  ۱۴ﻣﻬﺮ  ۹۵اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺮآورده ﺷﺪ و از روز  ۱۴آﺑﺎن  ۹۵ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺷﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ  ۵۵ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ روز  ۱۴آﺑﺎن  ۹۵ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ را
«ﺗﺄﯾﯿﺪ“ ﮐﺮد .از آن روز ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ۱۴۷ ،ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ «ﭘﯿﻤﺎن“ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و
ٔ
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ .اﯾﺮان ،ﻗﻄﺮ ،ﻫﻠﻨﺪ ،روﺳﯿﻪ ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﯾﻤﻦ،
ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از
ﻋﺮاق ،ﻣﺼﺮ ،آﻧﮕﻮﻻ ،ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ،روﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز
اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ را )در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﺎ در روﻧﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ( ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ
ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻟﺰامآور ﻧﯿﺴﺖ و در آن ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮری ً
ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻣﻼ
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺎز ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،دوﻟﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻗﻠﺪرﻣﺂﺑﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ّ
ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮوج از ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎرﯾﺲ را رﻋﺎﯾﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ  ۱۴آﺑﺎن  (۹۸اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪﻋﻼوه ،اﮔﺮ ﮐﺸﻮری
ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج از آن را دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل زودﺗﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮدً را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻋﻼم
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از  ۱۴آﺑﺎن ً ۹۸رﺳﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را
اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از  ۱۴آﺑﺎن  ۹۹ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺳﻤﺎ از آن ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﺧﺮوج رﺳﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪی رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ و از ﻟﺤﺎظ ﮐﻞ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﮐﺮﺑﻨﯽ
ّ
دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﭘﺲ از ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ،وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ٔ
ّ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،در رده اول در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد .ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﻮاﻓﻖ
ﭘﺎرﯾﺲ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮورت اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ آن
ﺑﺮای ﺑﻘﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ روی ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ
ّ
ﺟﺪی ﺑﺮای ٔ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ،ﭼﻪ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﭼﻪ ﻣﺮدم
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
داﻧﺸﻤﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ وﺿﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﺎ
ﺳﺎل  ۲۰۶۰ﺳﻄﺢ درﯾﺎ در ﺳﺎﺣﻞ ﻣﯿﺎﻣﯽ )در اﯾﺎﻟﺖ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ّدر ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ(
ﺗﺎ ﺣﺪود  ۱ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زد .ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی ﺑﺰرگ در اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۸

 ۱۶دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۲۷

ﺧﻮدﺳﺮیﻫﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ
آﻣﺮﯾﮑﺎ اداﻣﻪ دارد :ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺗﺮاﻣﭗ
ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎرﯾﺲ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ ٔ
ٔ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ٔ
ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮐﺸﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .در ﺗﺪوﯾﻦ
راهﺣﻞ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر اﻗﻠﯿﻤﯽ و اﺟﺮای اﻗﺪامﻫﺎی ﺿﺮور ﺑﺮای
ﻣﻬﺎر اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎ ،آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
ﺟﻬﺎن و ﺳﻼﻣﺖ زﯾﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ و دﯾﮕﺮ
ﺳﺎﮐﻨﺎن ٔ
ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ راه ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدﻣﯽ
ّ
ﺎس و ﺣﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ.
ﻧﻘﺸﯽ ﺣﺴ ّ
ٔ
ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻊ دوﻟﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻻﺧﺮه روز
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۱۱ﺧﺮداد ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد را از «ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ“ ﺑﯿﺮون
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ« .ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ“ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن روﻧﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ زﯾﺎﻧﺒﺎر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎی ٔ
ﮐﺮه
ً
زﻣﯿﻦ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ .دوﻟﺖ ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ در
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ
 ۲۱آذر  ۹۴ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۹۰دوﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن )و ﻧﯿﺰ
اروﭘﺎ( «ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ“ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ّﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ،
ﻣﻮﺿﻊ اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﻫﻢ در داﺧﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻧﺎﻟﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ
ّ
ﺗﺮاﻣﭗ و ﻣﺸﺎوران و ﻫﻤﺮاﻫﺎن راﺳﺖﮔﺮای او ،ﺣﺘﯽ وزﯾﺮان
ﺑﺮﺧﻼف
ﮐﻠﯿﺪیاش ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد،
ّ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺷﻮاﻫﺪ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﺮ روی ٔ
ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺮون آﻣﺪن
از «ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ“ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﻗﻮلﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ
ﺑﻮد و دﻟﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ
ٔ
ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﮑﺎری در
ﺗﻮاﻓﻖ
ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﺜﻞ ذﻏﺎلﺳﻨﮓ و ﻧﻔﺖ و دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ )اﻟﺒﺘﻪ آﻟﻮدﮔﯽزا(
ٔ
درﺑﺎره ﺗﻮاﻓﻖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .روز ﭘﯿﺶ از اﻋﻼم ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺗﻮﯾﯿﺘﯽ ﻧﻮﺷﺖ« :ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﻗﻠﯿﻤﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻗﺪام در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺗﻮﻗﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ “.وﻟﯽ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۱۱ﺧﺮداد ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻔﺖ« :اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ
در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺮدﻣﺶ دارد ،از ﺗﻮاﻓﻖ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﭘﺎرﯾﺲ
ٔ
درﺑﺎره ورود دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود وﻟﯽ ﻣﺬاﮐﺮه
ﯾﺎ وارد ﺷﺪن در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد “.دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
«اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻖ ﻏﯿﺮاﻟﺰامآور ﭘﺎرﯾﺲ“ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او در ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ «ﺻﻨﺪوق
ٔ
ﻫﺰﯾﻨﻪ «دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری“ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻗﻠﯿﻢ ﺳﺒﺰ“ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
دارد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ٔ
ﮔﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ او ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد .دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ
را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮑﯽ  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ زﯾﺎﻧﺒﺎر اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ٔ
دوره رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺮ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﯾﯽ را در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل ) ۲۰۲۰ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ( و ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۰۲۵ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ۱۷درﺻﺪ و ۲۸درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﮔﺎزﻫﺎ در ﺳﺎل
 ۲۰۰۵ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ.
ِﺑﺮﻧﯽ َﺳﻨﺪرز ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﭘﯿﺸﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری از ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ِورﻣﻮﻧﺖ آن ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ
ﻣﻮج ﻧﻮﯾﻨﯽ را در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ

 ۵دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶
اداﻣﻪ روﯾﺪادﻫﺎی اﯾﺮان ...

ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد
آورده اﺳﺖ ،در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﮔﻔﺖ:
«ﺗﺼﻤﯿﻢ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﻮاﻓﻖ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ]در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ[ و آﺑﺮورﯾﺰی ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی آبوﻫﻮاﯾﯽ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐﻫﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮی در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
راه ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺸﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎرزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﮔﺬار ﺳﺮﯾﻊ از ﻣﺼﺮف
ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﻧﺮژی و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ اﻧﺮژی ﻧﻘﺶ
ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ».
َ
ال ﮔﻮر ،ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در دوﻟﺖ ﺑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن و از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل
ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ را
در
اﻋﻼم ﮐﺮد« :ﺑﯿﺮون آوردن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞدﻓﺎع اﺳﺖ ...اﮔﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ]ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی
اﻗﻠﯿﻤﯽ[ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ...ﻣﺎ در ٔ
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﻧﺮژی ﭘﺎک ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ».
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲۰۰ﺷﻬﺮدار ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮداران
ﻟﻮسآﻧﺠﻠﺲ ،ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ،ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ،ﻧﯿﻮرﯾﻮک ،آﺳﺘﯿﻦ )ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮕﺰاس( و ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ،
«ﺗﻮاﻓﻖ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺷﻬﺮداران“ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺮ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﯾﯽ )ﻣﺜﻞ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و ﻣﺘﺎن
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ،و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎی ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ
ﺑﻪ ۲درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .در ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮداران ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ
آﻣﺪه اﺳﺖ« :ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی را اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .ﻣﺎ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺮ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﯾﯽ ،اﯾﺠﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ
اﻧﺮژی ﭘﺎک ،و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﺪاﻟﺖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .و اﮔﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪاﻧﻤﺎن را ﮐﻪ در ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻘﺾ
ٔ
ﺧﺎﮐﯽ را از ﺧﻄﺮﻫﺎی
ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ رواﺑﻄﻤﺎن را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﻔﻆ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺮه ً
اﻗﻠﯿﻤﯽ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ “.اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻬﺮداران ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺷﻬﺮداران آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎزﺗﺎب داﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺷﻬﺮداران ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮدار ﭘﺎرﯾﺲ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺳﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،و واﺷﻨﮕﺘﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،اﺋﺘﻼﻓﯽ ّﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۲۰درﺻﺪ درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ّﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ ِ
ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺗﺎ  ۲۸ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۰۴۵ﺻﺪدرﺻﺪ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ٔ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ
ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﮐﻪ
ٔ
درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﺎﻟﺖ
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی،
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﻧﺸﺮ ﮔﺎزﻫﺎی ﮐﺮﺑﻨﯽ ،و دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺪ.
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺎرﯾﺲ را
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۷

ارﺛﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و دﻧﺒﺎﻟﻪ ِرو آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدمﭘﺎﯾـﻪ و
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و دارای ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ".ﺧﺎﻣـﻨـﻪای
ﺟﻮاﻧﺎن را ﻧﺴـﺒـﺖ ﺑـﻪ رژﯾـﻢ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺳﻌﯽ دارد ذﻫﻦ ً
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه روﺷﻦ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎﻗﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ِ
اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوزی اﯾﻦ ﺳﻮآل را دارﻧﺪ ﮐﻪ ،اﮔـﺮ اﻧـﻘـﻼب
ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻮد و ﻫﺪف آن ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣـﺘـﮑـﯽ ﺑـﺮ
ٔ
اراده ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو دﻫﻪ روشﻫـﺎﯾـﯽ
در اﻣﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖﻫـﺎی رژﯾـﻢ ﺳـﺎﺑـﻖ در
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂﻫﺎی آن ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﮐﺎﻣﻞ دارد؟ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از
ﺣﺪاﮐﺜﺮی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿـﻨـﯽ اﺷـﺎره ﮐـﺮد و اﯾـﻦ
ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی
ِ
ﻫﺪفﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ و دارای اﺳﺘﻘﻼل و اﺻﺎﻟﺖ داﻧﺴـﺖ و
"ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ" او را آن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ "ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
ِ
را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﺎورد و آﻧﺎن را در ﺻﺤﻨﻪ ﻧﮕﻪ دارد ".اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪای در
ٔ
ﻫـﻤـﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺟـﻮاﻧـﺎن در
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺷﺎﻫـﺪﯾـﻢ .ﺑـﯿـﮑـﺎری ﻣـﺰﻣـﻦ ﺟـﻮاﻧـﺎن
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﭘﻨﻬﺎن ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .ﺳﺨـﺖ ﮔـﺮﻓـﺘـﻦ ﺑـﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﺟﻮان ﺑـﻪﺧﺼـﻮص در
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،در ﻃﻮل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﻧﮑﺎرﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﻔﺘﺎرش ،ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎی ٔ
دﻫﻪ ﺷﺼـﺖ
"دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﯾﮏ ٔ
ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖٔ :
دﻫﻪ ﻣﻈﻠﻮم و در ﻋـﯿـﻦ
ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ً در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧـﻘـﻼب اﺳـﻼﻣـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ٔ
وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ و ﺻﺎﺣـﺒـﺎن
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه و اﺧﯿﺮا ﻫﻢ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ".او در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﺎرش اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ:
"ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺪرتﻫﺎ ،در ٔ
دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ،ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از آﺣﺎد
ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را ﺑﻪﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣـﯿـﺎن آنﻫـﺎ از ﮐـﺎﺳـﺐ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺎ ﺟﻮان و ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ".
ٔ
دﻫـﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮیاش ﻫﺸﺪار داد" :ﻣﺮاﻗﺐ ﺑـﺎﺷـﯿـﻢ ﺗـﺎ در
ﺷﺼﺖ ،ﺟﺎی ﺷﻬﯿﺪ و ﺟﻼد ﻋﻮض ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در دﻫﻪ ﺷﺼـﺖ
ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن آنﻫـﺎ
ﺑﻪ اﻣﺎم و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻇﻠﻢ و ﺧﺒﺎﺛﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻠﺖ در ﻣﻮﺿﻊ دﻓﺎع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ".
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨـﺘـﻈـﺮی
ﻧﻮار ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن ًﺳﯿﺎﺳﯽ در  ۱۳۶۷را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داد ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣـﯽ ﻣـﻘـﺎمﻫـﺎی ﺣـﮑـﻮﻣـﺘـﯽ از
ﺑﺮای
ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣـﻨـﺘـﻈـﺮی را ﻣﺴـﺘـﻘـﯿـﻢ و
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ .اﻋﺘﺪاﻟﯿﻮن و اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﻢ اﯾـﻦ
اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣـﻮﺿـﻮع از آن روی
اﻗﺪام ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ ً
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﺻﻼحﻃﻠـﺐ و اﻋـﺘـﺪالﮔـﺮا در
زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮار آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺎﻟﺐ در ﮐﺸـﻮر ﺑـﻮدﻧـﺪ.
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﻨﻮز از ٔ
دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﻫﻤﭽﻮن دوراﻧﯽ ﻃﻼﯾﯽ ﯾـﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺖ "ﮐﻠﻤﻪ" ۱۴ ،ﺧﺮدادﻣﺎه ،ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔـﺬﺷـﺖ آﯾـﺖاﻟـﻠـﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪﯾﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان" :در رﺛﺎی روح اﻟﻠﻪ" ،اﻧﺘﺸﺎر داد ﮐﻪ در آن از
ﻣﻘﺎم او ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﺗـﺎﮐـﯿـﺪ ﮐـﺮد اﯾـﻦ
ٔ
دﻫـﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﮐﻮب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑـﻪ
ﺷﺼﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ از اﺑـﺘـﺪای
ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ،ﻋﺰﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪه ﺑـﺮای ﺣـﺬف
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ.
رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ رژﯾﻤﯽ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﻠـﯿـﺖ ﺣـﺎﮐـﻢ
اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آن در راﺑـﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻤـﺎﻣـﯽ
ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮده و در اﻧﺠﺎم آنﻫـﺎ اﺗـﻔـﺎق ﻧـﻈـﺮ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﯾﺎ از اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮیﻫﺎ دﻓﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ دﻓـﺎع
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ .در دﻫﻪﻫﺎی ﻫﻔﺘﺎد ،ﻫﺸﺘﺎد و دﻫﻪ ﮐﻨﻮﻧـﯽ ،ﺑـﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺑﻪﺣﻖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻓـﻌـﺎﻻن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻋﻤﺎل ﺳﺮﮐﻮب را در ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔـﻮن
ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎ ﺑﻪ ٔ
ﺗﻮﺟﯿﻪ آنﻫـﺎ ﺑـﺎ
دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﺑﺎ
ِ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺘﺮﻗﯽ ،ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیای رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ در

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۲۷
ﭘﯿﺮاﺳﺘﻦ ﭼﻬﺮهﯾﯽ ﻣﻨﺰه و ﺑﯽﮔﻨﺎه از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪﯾﯽ دﯾﮕـﺮ ﮐـﻪ در
اﯾﻦﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺖ را از زﺑﺎن ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣـﯽﺷـﻨـﻮﯾـﻢ .ﺧـﺎﻣـﻨـﻪای ﻫـﻤـﻮاره ،ﺑـﻪﺗـﮑـﺮار و
ٔ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﮑﺒﺖﺑﺎر و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣـﯽ
ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪﺗﻤﺠﯿﺪ از
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﯽﭘﺮدازد و از آن دﻓﺎع ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺪف از ﺗﮑﺮار ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨـﺎن
ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﯽﺛﻤﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺟـﻮاﻧـﺎن
را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ درﺧﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﻤـﺎﻣـﯽ
ﻣﺮدم و ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ٔ
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﮑﺮاری ﻇﮫﻮر و اﻓﻮل »ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز«
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺖ ۱۸ ،ﺧﺮدادﻣﺎه  ،۹۶ﻧﻮﺷﺖ" :ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ٬ﺣﺎﻓﻆ ٬ﮐـﻪ
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﻏﯿﺮﻣﺘﺸﮑﻞ ﭘﻮﻟﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ از
ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ دارای ﻫﯿـﭻﮔـﻮﻧـﻪ ﻣـﺠـﻮزی
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺎزار ﭘﻮل ﻧﺒﻮده و ﻫـﯿـﭻ ﺗـﻌـﻬـﺪی از ﺳـﻮی اﯾـﻦ ﺑـﺎﻧـﮏ ﺑـﺮای
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران آن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺣﺎﻓﻆ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣـﻮﺳـﺴـﻪ
ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار ﭘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و در ﺣـﺎل ﺗـﻮﺳـﻌـﻪ
ﺷﻌﺐ اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺳـﻮی
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻧـﮏ ﻣـﺮﮐـﺰی ﻃـﯽ
اﻃﻼﻋﯿﻪای رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋـﺘـﺒـﺎری
ﺣﺎﻓﻆ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪارد .اﯾﻦ اﻋﻼم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻮد ﮐـﻪ
ﺷﻌﺐ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و از اﯾﻦرو ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری در آن ﺑﺎ ﺗﻌـﻬـﺪ ﺑـﺎﻧـﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ".ﻫﻤﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ در ﺧﺒﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران
ٔ
"ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ" ،ﮐﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ را آورده و
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ":ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑـﻞ
ﺟﺪی ﻗﺪم در راه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬـﺎ را
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار دﻫﺪ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از آﻧـﻬـﺎ و
ادﻏﺎم در ﻣﺆﺳﺴﻪای زﯾﺮﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه
و ﻣﻌﻀﻼت ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪﺣـﺪی
ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣـﺮﮐـﺰی ﺗـﻮان ﻣـﻘـﺎﺑـﻠـﻪ و
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﻒ ]رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی[ و
ﺗﻌﯿﯿﻦﺗﮑﻠﯿﻒ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﺑﺒﯿـﻨـﻨـﺪ ".روزﻧـﺎﻣـﻪ ﺟـﻬـﺎن
ﺻﻨﻌﺖ ۱۷ ،ﺧﺮدادﻣﺎه ،در ﺧﺒﺮی دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑـﯽ ﻧـﻮﺷـﺘـﻪ
ﺑﻮد" :ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺻﺤﺎب رﺳـﺎﻧـﻪﻫـﺎ ﺑـﻮده و
ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﻄﺮح و از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،
ﺷﺎﯾﻌﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و اوﺿﺎع وﺧﯿﻢ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﺤﺖ داﺷـﺘـﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ".
ٔ
دوﺑﺎره ﺳﻮد ﺑﺎﻧـﮑـﯽ ﻧـﻮﺷـﺖ:
روزﻧﺎﻣﻪ "آرﻣﺎن" ۱۶ ،ﺧﺮدادﻣﺎه ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
"ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .در ﺣـﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪزودی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣـﺠـﺪد ﺳـﻮد ﺑـﺎﻧـﮑـﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﻟـﺰاﻣـﺎت اﯾـﻦ
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ".روزﻧﺎﻣﻪ "ﺷﻬﺮوﻧﺪ"۲۹ ،
اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه  ،۹۴ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد" :ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾـﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ زﯾﺎن ِده ﺷﺪه و ﻫـﺰﯾـﻨـﻪﻫـﺎی
زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾـﮑـﯽ از
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺧﺎﻟﺺ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از  ۴۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن
ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۹۴ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار و  ۷۰۰ﻣﯿﻠـﯿـﺎرد ﺗـﻮﻣـﺎن
زﯾﺎن در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﻧﺸﺎن از ﺑﺤﺮاﻧﯽ دارد ﮐﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷـﺎﯾـﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻇﺎﻫﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮب ﻧﺸﺎن دﻫـﻨـﺪ،
اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ورﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ و در ﺑﺎﺗﻼق ﺗﻨﮕﻨـﺎی ﻣـﺎﻟـﯽ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ.
اﯾﻠﻨﺎ ۱۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه  ،۹۵ﺑﻪﻧﻘﻞ از "ﺣﺴﯿﻦ راﻏـﻔـﺮ" ،ﻧـﻮﺷـﺘـﻪ ﺑـﻮد:
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ً
"ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ رﺳﻤﺎ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﯽﺷﻮد ".ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ۵ ،ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه
 ،۹۴ﺑﻪﻧﻘﻞ از "ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ادﯾﺐ" ،اﻗﺘﺼﺎددان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧـﻤـﺎﯾـﻨـﺪﮔـﺎن
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ًﻧﺎﻣﻪای ﺑـﻪ ﺑـﺎﻧـﮏ
ﻣﺠﻠﺲ از ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ،ﻧﻮﺷﺖ۹۰" :
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و اﺑﺮاز ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪای ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ورﺷﮑﺴﺖ ﺷـﺪه
ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ً اﺳﺖ!"
اﺧــﯿــﺮا ،و ﺑــﻪﺗــﻨــﺎوب ،ﺑــﺎ ﺧــﺒــﺮﻫــﺎ و
ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آنﻫﺎ،
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۴

 ۶دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۲۷

اداﻣﮥ »ﻣﺼﯿﺒﺖ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ«...

ٔ
درﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻓـﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﮐﻮب ٔﺣﻘﻮق دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺟﺎم .در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘـﺲ از ﺑـﺮﮔـﺰاری اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت
ﺑﺎ ﻏﺮب و اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ
ٔ
درﺑـﺎره
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ،ﻧﻮار وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪهای از ﻫـﺎﺷـﻤـﯽ رﻓﺴـﻨـﺠـﺎﻧـﯽ
اﺧﺘﻼفﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ "ﺑﺮﺟﺎم" و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴـﯿـﺎر
ﺟﺎﻟﺐ و ٔﮔﻮﯾﺎ ﺑﻮد .رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮار ﺑﻪروﺷﻨﯽ دروغ ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ادﻋـﺎ را ﮐـﻪ
روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺸـﺎ ﻣـﯽﮐـﻨـﺪ .رﻓﺴـﻨـﺠـﺎﻧـﯽ در
ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺟﺎم اﺑﺘﮑﺎر
دوﻟﺖ ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ دوﻟﺖ اﺣـﻤـﺪیﻧـﮋاد در
ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ،ﺑﻪ
ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻗﺮار دادن اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار "ﻧﻔـﺖ در ﺑـﺮاﺑـﺮ ﻏـﺬا"
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :اﯾﻦ ﺗﻼش ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪای اﺑﺘﮑﺎر ﺷﺨـﺺ
آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ را رﻫﺒﺮی ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑـﺮﮔـﺰار ﺑﺸـﻮد و آﻗـﺎی
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎد اﯾﺸﻮن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐـﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽﺧـﻮاﻫـﻨـﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن واﺳﻄﻪ ﺷﺪ و ﭘﯿﺎم آﻗﺎی اوﺑﺎﻣﺎ را آورد".
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﻄﺮحﺷﺪه در اﻧﺘﺨـﺎﺑـﺎت
اﺧﯿﺮ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ٔﻣﺮدم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﯾـﻦ ﺑـﻮد" :ﺑـﻪ
روﺣﺎﻧﯽ رأی ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺑﺮﺟﺎم" .اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺮدمﻓﺮﯾﺒﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ادﻋﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ،دوﻟﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾـﮕـﺮی ﻫـﻢ
ﺑﻪﺟﺰ ﻧﻬﺎد وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ُ
راﻫﺒﺮدی رژﯾﻢ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ!
ٔ
ٔ
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،در ﻫﻤﺎن آﻏﺎز دوره رﯾﺎﺳﺖ روﺣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠـﻪ را اﻓﺸـﺎ
ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺰار ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای و رﻫـﺒـﺮی
رژﯾﻢ ﺑﺮای او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ" :آﻧﭽﻪ از ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓـﻌـﺎل ﺑـﺎ
ﺷﺮوع ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻓﻮقﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧـﻤـﺎﯾـﻨـﺪﮔـﺎن
ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﻋﻤﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺣﺮﮐـﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح ”ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧـﻮﯾـﻦ“ و در ﺟـﻬـﺖ
ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻤﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ٔ از ﻫﺪفﻫﺎی اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺪود ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺣﯿﻄﻪ ﻧﻔﻮذ و ﻋﻤﻠﮑﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺨﻮان ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ّو ﻣﺘﺤﺪان راﻫﺒﺮدیاش )اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾـﮏاش(
اﺳﺖ .رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ )ﺣﺘﯽ در ٔ
دوره اﺣﻤﺪیﻧﮋاد( ٔ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻻزم
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﺮﮐﺘﺶ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﺑﺮوز داده ﺑﻮد" ]"ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم" ،ﺷـﻤـﺎرهٔ
 ۱۵ ،۹۴۶اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه .[۱۳۹۳

آﻧﮑﻪ ﻣﻮارد ﺧﻼف اﺳﻼم ﻧﯿﺰ در آن ﺳﻨﺪ وﺟﻮد دارد و ﺑـﺮداﺷـﺖ اﻓـﺮادی ﮐـﻪ
اﯾﻢ ،ﺑـﺮداﺷـﺖ
ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰارشﻫﺎی درﺳﺘﯽ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ٔ
ﻫﻤﻪ ﻧﯿـﺮوﻫـﺎی
درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ “.ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪای درواﻗﻊ ﻫﺸﺪاری اﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﯿﺮی از ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺻـﺤـﻨـﻪ آﻣـﺪه ﺑـﻮدﻧـﺪ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ٔ
اداﻣﻪ وﺿﻊ ﮐﻨـﻮﻧـﯽ اﻋـﻼم ﮐـﺮده ﺑـﻮدﻧـﺪ .ﺧـﺎﻣـﻨـﻪای،
ﺑﻪ
را
اﻋﺘﺮاض
ﺷﺎنﺑﻪ ٔ
ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ،در ﻣـﻘـﺎم
درﻋﯿﻦﺣﺎل،
رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ُ
راﻫﺒﺮدی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣـﯽ
را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻘﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﭼﻪ "اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ" و ﭼﻪ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ،ﺗـﻨـﻬـﺎ ﮐـﺎرﮔـﺰاران
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢاﻧﺪ .ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﯿﻦ ﺳـﺨـﻨـﺎن ،ﺑـﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺷﺎره ﮐﺮد و در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ اﮐـﺜـﺮ
ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدن ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را "ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﻧﻈﺎم" داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ" :ﻣﺼﯿﺒﺖ آن روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑـﻪ ﺻـﻨـﺪوق رأی
ﭘﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ و دﺷﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻧﺒﺎل روزی اﺳﺖ ﮐﻪ  ۹۰درﺻﺪ ﻣﺮدم ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق
رأی ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ".ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ ﺑـﺮﮔـﺰار ﺷـﺪن اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت رﯾـﺎﺳـﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺮوز اﻧﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﺳـﺖ،
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﮑﻮه ﺧﻮد ﺑﺎ "ﻧـﻈـﺎم اﺳـﻼﻣـﯽ"
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺪن ﺟﺎی "ﺷﻬﯿﺪ و ﺟﻼد"
ﻋﻮض
ِ
ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳـﺎﻟـﮕـﺮد درﮔـﺬﺷـﺖ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،در ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺒﻠـﯿـﻐـﺎت و
ﻣﻨﺎﻇﺮهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ]ﻣﺴﺎﺋـﻠـﯽ ﺑـﺎ ﻇـﺎﻫـﺮی
اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﭘﯿﺶ از آنﻫﺎ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ[ ،ﺿﻤﻦ دﻓﺎع آﺷﮑﺎر از ﺟﻨﺎﯾﺖ
ٔ
دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﮐﺸﺘﺎر ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﻪدﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑـﺎراﻧـﯽ
ﻫﻤﭽﻮن اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﺸﺪار ٔداد ﮐﻪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ٔ
درﺑﺎره دﻫﻪ ﺷﺼـﺖ ازﺟـﻤـﻠـﻪ
ﺟﺎی "ﺷﻬﯿﺪ و ﺟﻼد" ﻋﻮض ﻧﺸﻮد .ﺧﺎﻣﻨﻪای
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣـﻬـﻢ و
و
اﯾﺮان
ﮔﻔﺖ" :اﯾﻦ دﻫﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ً
ٔ
وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻠﻨـﺪﮔـﻮﻫـﺎ ٔو
ﺣﺴﺎس ،و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ
ٔ
درﺑـﺎره دﻫـﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ ﻣﻮردﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ...در ﻗﻀـﺎوتﻫـﺎ
ﺷﺼﺖ ،ﺟﺎی ﺷﻬﯿﺪ و ﺟﻼد ﻋﻮض ﻧﺸﻮد ".او ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﯾﻨﮑﻪ رژﯾﻢ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود" :اﮔـﺮ ﯾـﮏ
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺧﺼﻮﺻﯿـﺎت ذﮐـﺮ ﻧﺸـﻮد ،ﮔـﻤـﺎن
ﺗﺤﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪﻣﺮور وﺟﻮد دارد ".اﻟﺒﺘﻪ ﻣـﻨـﻈـﻮر ﺧـﺎﻣـﻨـﻪای از آن
ٔ
درﺑﺎره ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿـﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
"ﺣﻘﯿﻘﺖ"" ،دروغ"ﻫﺎی راﯾﺞ رژﯾﻢ
زﻧﺪهﯾﺎد آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی آن را "ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ" ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺠﺮﯾﺎن آن ﻫﻤﭽﻮن اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴـﯽ را "ﺟـﻨـﺎﯾـﺘـﮑـﺎران
ای ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌـﺠـﺐ ﮐﺴـﯽ را
ﺗﺎرﯾﺦ" ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﯽ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ٔ
دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف رژﯾﻢ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ،زﯾﺮا ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮑﺎر ﺟﻨﺎﯾﺖ
و رﻫﺒﺮان آن دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻣﺮوز ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳـﯽ ﺳـﺎل از
ٔ
درﺑﺎره اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﯾﮑﯽ
اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ،
از ﻫﻮﻟﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ داﻧﺴﺖ ،ﺑـﻪاﻧـﺪازهٔ
ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﻧﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺗـﯽ رژﯾـﻢ
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ٔ آن را از دﯾﺪ اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣـﺮدم اﯾـﺮان و ﺟـﻬـﺎن ﭘـﻨـﻬـﺎن
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺟﺪی و ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣـﺪﻋـﯽ
ﻧﮕﺎهدارﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﺳﻒﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﯽ
ِ
اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺗﻼش اﺳﺎﺳﯽﺷﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮارﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی از ﺳﻮی ﻓﺮزﻧﺪ او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﯾـﻦ
ﻣﺪﻋﯿﺎن اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻری ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ از او ﮐﻪ زﯾﺮ ﺷـﺪﯾـﺪﺗـﺮﯾـﻦ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ﻗﺮار داﺷﺖٔ ،ﺑﻪدﻓﺎع ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺴـﯿـﺎر روﺷـﻦ و
آﻧﭽﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﭼﻨﺪ
ﺗﻮﺟﻪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻦ ﻫـﯿـﺎﻫـﻮی اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل  ،۹۶روﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر
روال ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ و روال ﻋﺎدی در
ﻧﻈﺎمدر ٔ
ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳـﺖ،
رژﯾﻢ
ﻣﻌﻨﺎی "ﻓﺼﻞاﻟﺨﻄﺎب" ﺑﻮدن وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ
ﻣﺎ
ٔ
ﭼﻪﻧﯿﺰدر ﺑﻪ ٔ
زﻣﯿـﻨـﻪ ﺗـﺎرﯾـﺦ ﺟـﻤـﻬـﻮری
ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﭼﻪ در
اﺳﻼﻣﯽ .در ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﻨﯿﻦ ﺳـﺎﺧـﺘـﺎری از ﻗـﺪرت ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ ،ﮐـﺎرﮔـﺰاران
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽای ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،وزﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا و دﯾﮕﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﺪارﮐﺎﺗﭽﯽ[ ﻣﻨﻮﯾﺎت رﻫﺒﺮی رژﯾﻢ و ﻧﺰدﯾﮑﺎن او ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺻﻞ
ﻣﺠﺮﯾﺎندر]ﯾﺎ ٔ
اﺳﺎﺳﯽ
ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺗﻌﯿـﯿـﻦ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖﻫـﺎی ﮐـﻼن

ﻣﺒﺎرزه اداﻣﻪ دارد
ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ٔ
ﺷﺪه رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺳـﺎل  ۹۶ﺑـﻪﭘـﺎﯾـﺎن رﺳـﯿـﺪ و
ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ "ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻨﺪوقﻫﺎیٔ رأی ﺑـﺮای اﻧـﺘـﺨـﺎب روﺣـﺎﻧـﯽ"
ٔ
روزﻣﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﺮ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،ﻓﺴﺎد و
ﺟﺎیﺷﺎن را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖ
ﻇﻠﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ داده اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐـﻪ در
ﭘﯽ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل  ۹۲ﻧﯿﺰ ﻣﺪاﻓﻌﺎن رأی دادن در اﯾـﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ادﻋﺎﻫﺎی اﻣﺮوزیﺷﺎن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺎ ﻗـﺮار ﺑـﻮد ﺑـﺎ
ﭘﯿﺮوزی روﺣﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮود .ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻔﺘﯿﻢ و اﻣﺮوز
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧـﻮاﺳـﺘـﺶ ﺑـﻪوﺟـﻮد آوردن
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣـﮑـﻮﻣـﺘـﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﮐﺎری ٔﺑﻪﺟﺰ اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی وﻟـﯽ ﻓـﻘـﯿـﻪ را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دﻗﺖ و
ﺻﺤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﺣﺰب ٔ
ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺗﻮده اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ از
ِ
ﺗﻮان دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ او -ﺑـﻪدﺳـﺘـﻮر رﻫـﺒـﺮ رژﯾـﻢ-
ﺳﺎل ِ ،۹۲
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮد .اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮﺑﺎدده اﻗﺘﺼﺎدی -ﺑﺎ اﺳﻢ ﺑﯽﻣﺴﻤﺎی "اﻗﺘﺼـﺎد
و ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن اﯾﺮان
ِ
ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺮدمﺳﺘﯿﺰ و ﻫﻤﺎن ﻓﺴﺎد ﻓﺮاﮔﯿـﺮ و
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ" -ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ِ
روﯾﺎروی ﺧـﻮاﺳـﺖﻫـﺎی ﻣـﺮدم
ﻇﻠﻢ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و
ِ
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﻧﻔﻊ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن و زﺣﻤﺘـﮑـﺸـﺎناﻧـﺪ ارﺗـﺶ
"آﺗﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر" ﻣﺰدوران اﻣﻨﯿﺘﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻐـﯿـﯿـﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺴﯿﺞ وﺳﯿﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟـﻬـﺖ ﺑـﻪﭼـﺎﻟـﺶ ﮐﺸـﯿـﺪن
وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞدوام ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ از ﺷﻌﺎرﻫـﺎی "ﺣـﻔـﻆ ﻧـﻈـﺎم
ﻣﻘﺪس اﺳﻼﻣﯽ"ای ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ و ﻃﺮﻓـﺪاران او و اﺻـﻼحﻃـﻠـﺒـﺎن ﺣـﮑـﻮﻣـﺘـﯽ
ﺳﺮﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ.
ﺷـﺮاﯾـﻂ
ﺗـﻐـﯿـﯿـﺮ
ﺑـﻪ
دوﺧﺘﻦ
اﻧﺘﻈﺎر
ﭼﺸﻢ
و
ﮐﺮدن
ﻣﺪارا
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ٔ
ٔ
اداﻣـﻪ
وﺳﯿﻠﻪ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖﺷﺎن ﻓﺮﯾـﺐ ﻣـﺮدم و
ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﻫـﻪﻫـﺎی ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ،
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﻃﺮد رژﯾـﻢ وﻻﯾـﺖ ﻓـﻘـﯿـﻪ و
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن آﻣﺎده ﮐﺮد.
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ﺑﻠﻨﺪ اردوﻏﺎن ،در
ﮔﺎمﻫﺎی ِ
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻗﺪرﺗﺶ
ﮐﺎرزار ﮔﺮدﺑﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺟﺐﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﺮای
ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻫﻢ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮد،
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪدﺷﻮاری ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد .ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﭘﯿﺮوزی
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ را ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ  ۵۱٫۴۱درﺻﺪ از
واﺟﺪان ﺷﺮاﯾﻂ رأی دادن ﺑﻪﺳﻮد اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و
ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺪاﻟﺖوﺗﻮﺳﻌﻪ رأی دادهاﻧﺪ ۴۸٫۵۹ .درﺻﺪ از
رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ واﻗﻌﯿﺖ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دوﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن ﻋﻤﯿﻖ
اﻣﺮوز ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐﮐﺎریای ﮔﺴﺘﺮده در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش رأیﻫﺎی ﺑﺪون ُﻣﻬﺮ،
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪدﺳﺖﮐﺎری در ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد در ﺷﻤﺎرش ﻫﻤﻪ
ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی رأی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ دﻓﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﻮد رأیﻫﺎی ﺑﺪون ُﻣﻬﺮ را ﺑﻪﺧﻄﺎﻫﺎی اداری ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻤﺎر رأیﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎﯾﯽ ُﻣﻬﺮ ﻧﺨﻮرده ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮده
اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﺑﺪون ُﻣﻬﺮ ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﮐﻠﯿﺪیای ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،آﻧﮑﺎرا و ازﻣﯿﺮ ُ ،ﻣﺮدم ﺑﻪﺿﺪ اردوﻏﺎن
رأی دادﻧﺪ .ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻌﺠﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ،از اردوﻏﺎن
ٔ
درﺑﺎره
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺳﻼﻣﺖ
ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،در ﻣﻘﺎم اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﺨﺎﻟﻒ
دوﻟﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اروﭘﺎ ارﺟﺎع
ٔ
دارﻧﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد
داده اﺳﺖ .ﻧﺎﻇﺮان اروﭘﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺮﮐﯿﻪ را در ﺑﺮ
ﺗﺨﻠﻒ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﮕﻼ ﻣﺮﮐﻞ،
رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ آﻧﮑﺎرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻬﺎمﻫﺎی
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .دوﻟﺖﻫﺎی
ﺧﻼفﮐﺎری در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را از ﻧﺰدﯾﮏ
ُ
اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮکﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ در
درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ اردوﻏﺎن رأی دادهاﻧﺪ .دوﻟﺖﻫﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎیﺷﺎن ﺑﺎ
ِ
ٔ
ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺧﺎﮐﺸﺎن را
آﻟﻤﺎن و ﻫﻠﻨﺪ ٔ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ وزﯾﺮان
ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ٔ
ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ،اﺗﻬﺎمﭘﺮاﮐﻨﯽ
در
ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﺟﺪی و ﺷﺪﯾﺪاﻟﻠﺤﻦ ﺑﯿﻦ آﻧﮑﺎرا و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ
ﻏﺮﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎری اروﭘﺎ )(OSCEﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﺴﯿﺎری از رأیﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻤﺎرش در
ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دوﻟﺖ دﺳﺖﮐﺎری ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻊ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﻮرای
ٔ
ﺷﯿﻮه
اروﭘﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد" :آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم در
ﺷﻤﺎرش رأیﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺬف ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻫﺮمﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ".آﻟﻤﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪامﻫﺎی ﺗﻨﺒﯿﻬﯽای
ٔ
درﺑﺎره آن ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﮐﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ،آﻟﻤﺎن ﺑﺎ
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
ٔ
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮد در اروﭘﺎ "درﺑﺎره اﻗﺪام ]ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ[
ﻣﺸﺨﺺ و زﻣﺎن آن ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد".
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﺮﺧﻮردار از اﺧﺘﯿﺎرات و ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽای ﺟﺪﯾﺪ و
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آنﻫﺎ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺑﺮوﮐﺴﻞ و ﺑﺮﻟﯿﻦ -ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺗﺮی
ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک رأیﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوز ﺷﺪن در اﯾﻦ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ -از ﺧﻮد
ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺑﺮآﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮوز ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺪاﻟﺖوﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اردوﻏﺎن آ ﮔﺎه اﺳﺖ
ٔ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ را
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ
ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎم ﻋﻀﻮی داﺋﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ درﺻﻮرت
روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ از ﺳﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،از ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺑﺮای ﺑﺎزی ﮐﻤﺒﻮدی ﻧﺪارد .ﺗﺮﮐﯿﻪ درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ

ٔ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎک ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ٔ
ﮐﺮد .اردوﻏﺎن ،در ژوﺋﯿﻪ  ، ۲۰۱۶در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎد اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ از او ﺑﺮای دادن "ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ" ،واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد .اردوﻏﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ را ﺑﻪ "ﺑﺎز
ﮐﺮدن ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪ روی ﻣﻬﺎﺟﺮان" ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﺠﻮم ﻋﻈﯿﻢ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﻃﻮرﻋﻤﺪه از ﺳﻤﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎی
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ را ﺗﮑﺎن داد و رﺷﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺳﺘﯿﺰی اﺣﺰاب دﺳﺖراﺳﺘﯽ را در
ﺳﯿﺎﺳﯽ
ٔ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺳﺒﺐ ﺷﺪ .اﯾﻦ رﻫﺒﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اردوﻏﺎن را در
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯽاﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ )ﺑﻪﻃﻮرﻣﺜﺎل :ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( ﺑﺮای ﺟﻬﺎد در ﺧﺎک ﺳﻮرﯾﻪ از ﻣﺮز ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ٔ
ﻧﻘﻄﻪ اﺻﻠﯽ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺧﺎک ﺳﻮرﯾﻪ،
ﺳﺮﻫﺎیﺷﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد و در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻏﺮب و
ٔ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه و آﻣﻮزش دﯾﺪﻧﺪ .اروﭘﺎ زﻣﺎﻧﯽ از
ﮐﺸﻮﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ٔ
اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اردوﻏﺎن ﺷﺎﮐﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺟﻮﺟﻪ ﺳﺮ از
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮد .از دﯾﮕﺮﺳﻮ ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود رﻫﺒﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﯿﺮوزی اردوﻏﺎن در ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ اﺧﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﻪ او ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ.
اردوﻏﺎن ﺑﺪون ﻫﺪر دادن وﻗﺖ اﻋﻼم ﭘﯿﺮوزی ﮐﺮد .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن او ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از
ﺷﻤﺎرش ﮐﺎﻣﻞ آرا دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ زدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﭘﺮﺗﻮ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﺘﺒﺎر و رﺳﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺳﺎل  ۱۳۹۸درﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی را ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﺳﻮی اردوﻏﺎن ،ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ
ٔ
ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ داﺷﺖ .ﮐﺎﻧﻮن ﻗﺪرتﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه در ﮐﺸﻮر
ﺟﻤﻬﻮری ﺗﻨﻬﺎ
ٔ
ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اردوﻏﺎن ﭘﺲ از ﺳﻪ دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی
اﺳﺎﺳﯽ
داﺷﺘﻦ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪﭼﻨﮓ آورد .ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻤﻢﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن
ً
ﺗﺼﻮﯾﺐﺷﺪه در ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ .اردوﻏﺎن ﻋﻤﻼ
ﻫﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎﯾﯽ را در ﺳﺎﺧﺘﺎر رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ،در اواﺧﺮ
دﻫﻪ  ،۱۳۶۰ﺳﺮان ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﻋﻤﻠﯽ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن وارد و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ً
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺿﺮورﺗﺎ
اﺟﺮاﺷﺪﻧﯽ ،ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﺿﯽﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﺶ را ﺧﻮدش ﻣﻨﺼﻮب
ﮐﻨﺪ .ﭼﻬﺎر ﻋﻀﻮ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎت و دادﺳﺘﺎنﻫﺎ -ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ
اﺳﺖ -از ﺳﻮی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ
ٔ
ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را ﺑﻪ
دو ٔ
دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر درﺻﻮرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ
ٔ
ٔ
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن دوره دوم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای دوره ﺳﻮم ﻫﻢ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﮐﻨﺪ .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن اردوﻏﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ٔ
ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪﺷﻪای وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻈﺎرﺗﯽای ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻔﻆ
آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﻪوﯾﮋه
درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎدلﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻮاداران رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬارده
ﺷﺪه ،در ﺳﺎل  ۱۳۶۱ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺪرت را در دﺳﺖ داﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻈﺎم
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ از زﻣﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺼﺖوﭘﻨﺞ دوﻟﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ
از آنﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ٔ
دوره ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه دوام آوردهاﻧﺪ.

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۸

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۲۷

 ۱۴دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶

 ۷دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶

اداﻣﮥ ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﺑﺎز ...

اداﻣﮥ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ...

اداﻣﮥ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ...

رو ،ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ-ﻣﺎﯾﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳﻮادی و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ده ﻫﺎ ﻫﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز او ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ دﯾﺪار اﺳﺘﺎدﺷﺎن ﻣﯽ
ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ -ﺧﻮد – ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاﻫﺎن اﯾﻦ واﮔﻮﯾﻪ اﻧﺪ .در زﯾﺮ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از
دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ-وار را ﮐﻪ ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ وﯾﺮاﺳﺘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎس اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ آورده اﯾﻢ:
در ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﺳﺪه ی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده ام :آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ،ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ،و ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ وﯾﮋه ی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ-ﻧﺎﻣﻪ ۲۶.در ﻫﺮ ﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ام ،وﻟﯽ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻦ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
اﯾﺮان ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ  ...ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺎر را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد ﻧﻪ ﻓﺮد.
ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻫﺮ ﺳﻪ
زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮدم ﺑﮕﺬارم ،ﯾﺎﻓﺘﻦ راه
ﻫﺎی ﮐﺎر ﺳﻮدﺑﺨﺶ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ  ...ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﯿﺮﯾﻦ ،آﻣﻮزﻧﺪه و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه اﺳﺖ  ...اﯾﻦ روزﻫﺎ ،از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن دارد
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر رﻧﺞ
ﻣﯽ ﺑﺮم ...رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده اﻧﺪ و آﺳﯿﻤﻪ
ﺳﺮی ،ﺗﺮس و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﺪام را در ﻫﻤﻪ ی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﻓﯿﻠﻢ
ﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ را رواج ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .دﺳﺘﻮرﭘﺬﯾﺮی ،ﺣﺘﺎ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺿﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ-ﺿﺪ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺟﻠﻮه ای وﯾﮋه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت و
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﮐﻨﺎر آﺛﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮی ﭘﺎﺗﺮ ۲۷و
ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ۲۸ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺖ .اﯾﻦ درﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزان آن ﻫﺎ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻧﯿﮑﯽ را ﺑﺮ ﺑﺪی ﭘﯿﺮوز ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ  ...اﻣﺎ آن ﭼﻪ در ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺮس از دﺷﻤﻦ
ﭘﯿﺪا و ﻧﺎﭘﯿﺪا ،اﺿﻄﺮاب ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ،و اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﺳﺖ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ،دﺷﻤﻦ ﭘﻨﺪاری )ﻓﺮﺿﯽ( را ﺑﻪ دﺷﻤﻦ دﯾﺪاری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ،ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﺧﻮن رﯾﺰی ﻫﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

آرای ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .او ،درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﮐﻮﺷـﯿـﺪ
از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻇﺎﻫﺮیای از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای "اﺻﻠﺢ" ﺧﻮدش ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد ،زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﯾـﻦ
"ﺣﻤﺎﯾﺖ" رﯾﺰش ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ آرا و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺳﻮ را ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪن روﺣﺎﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
ٔ
ﻫﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ "ﺑﺮﺟﺎم" ،ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن و ﻫـﻨـﻮز ﻫـﻢ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﺷﺪه  ۹۲ﺑﻪ ِ
ﻋﺎﻣﻞﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﺪه در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی
در اﻓﺰاﯾﺶ آرا در ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻮدهﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺗـﺄﺛـﯿـﺮ
ﻧﮑﺮد.

ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺳﺖ ،ﯾـﺎ ﺑـﻪﻋـﺒـﺎرﺗـﯽ
 ،۹۶ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری و اﻋﻼم
دﯾﮕﺮ ،ﻧﺸﺎن دادن زﻣﯿﻨﻪﭼﯿﻨﯽﻫﺎی ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﺑﺮدن در ﮐﻤﯿﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ آن ﺑﻪﺣﺪ ارﻗﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺳﺖ.

ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺣﻤﺎﺳﻪ
ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮی ﮔﺴﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ رﻓﯿﻖ ﺗﻮران اﻣﺎ در ﺗﻬﺎ راه ﺧﻮد ،اﯾﻦ
اﺳﺘﻮره ی ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﺮان را ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎر
و ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ .ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺑﺎل و ﺗﯿﺰ ﭘﺮواز اﻣﺎ ،ﺗﺎب ﻗﻔﺲ را ﻧﻤﯽ
آورﻧﺪ .و او ﮐﻪ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه ای ﺑﻮد اوج ﭘﯿﻤﺎ و ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮔﺮ و
ﭘﺮ ﺗﮑﺎﭘﻮ ،در ﻫﻤﺎن ﮔﻮﺷﻪ ی ﺧﺎﻧﻪ اش دﭼﺎر ﺳﮑﺘﻪ ی ﻣﻐﺰی ﺷﺪ و از
ﻫﻮش رﻓﺖ .رﻓﯿﻖ ﻣﯿﺮﻫﺎدی ﮐﻪ از ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۹۵در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۱۸آﺑﺎن
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ،ﺳﺮ ﭘﺮ ﺷﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻢ از ﻫﻢ ﺑﺮ
ﻧﮕﺸﻮد.
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ در آﻓﺮﯾﻨﻪ ی ﺟﺎودان ﺧﻮد -ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
– ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ":ﺷﺒﺤﯽ اروﭘﺎ را ﮔﺸﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ :ﺷﺒﺢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ".ﺗﻮران
ﻣﯿﺮﻫﺎدی اﻣﺎ ،ﺳﺘﺎره ای ﺑﻮد رﺧﺸﻨﺎک ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ  ۸۹ﺳﺎﻟﻪ اش،
ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب ﻣﯿﻬﻦ اش را ﮔﺸﺖ زد و آن را روﺷﻦ و ﺗﺎﺑﻨﺎک
ﮐﺮد .اﯾﻨﮏ او در آﺳﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ و داﻧﺶ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ و ﻣﯽ درﺧﺸﺪ و
ﺳﻮ ﺳﻮ ﻣﯽ زﻧﺪ .درﺧﺸﺸﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺣﺘﺎ ﺑﯿﺶ-
ﺗﺮ.
ﻧﺎم و ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.
ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ
 (۳،۲،۱از ﺟﺰوه ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻋﺸﻖ ،ﺑﺮگ .۸
 (۴در ﺳﺮاﭘﺎی اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ،ﮔﻔﺖ-آوردﻫﺎ )ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻫﺎ( ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ
و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ،ﺑﺮای ﯾﮏ-دﺳﺘﯽ ﻣﺘﻦ ،اﻧﺪﮐﯽ و ﮔﺎه ﺑﯿﺶ-ﺗﺮ،
وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه اﻧﺪ .درون-ﻣﺎﯾﻪ و ﭼﺎرﭼﻮب داده ﻫﺎ اﻣﺎ ،دﮔﺮﮔﻮن ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ....
.....
ﯾﺎدواره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی
»ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم« ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎدواره رﻓﯿﻖ
ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی ﺗﺎرﻧﻤﺎ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺲ
ﺑﻮک ﺣﺰب ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ
واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم و ﺑـﻪ ﻋـﻮامﻓـﺮﯾـﺒـﯽﻫـﺎ و
ﭘﯿﺮوز واﻗﻌـﯽ و
دروغﭘﺮاﮐﻨﯽﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ دو ﺟﻨﺎح ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ "ﻧﻪ" ﮔﻔﺘﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖِ ،
ﺑﻠﻨﺪﻧﻈﺮان ﻣﻨﺎﻋﺖ ﭘﯿﺸﻪ ،آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔـﺎن اﺻـﻠـﯽ ﺗـﻤـﺎﻣـﯽ
ﻣﻈﻠﻮم اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﯿﻨﺎﻧﻨﺪ:
ِ
ﺛﺮوتﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦ ،اﻣﺎ ﻏﺮﻗﻪ در ﺗﻨﮕﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ و ﺑﯽﺑﻬﺮه از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪﻣﻨﻈـﻮر
ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﮑﺘﻪﯾﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ از ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار در راﺳـﺘـﺎی ﻣـﻨـﺎﻓـﻊ ﻣـﻠـﯽ ﺑـﺎ
ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﻪﯾﺎری زﺣﻤﺘﮑﺸـﺎن
ﺷﺘﺎﻓﺖ و آﻧﺎن را در ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺻـﻒﻫـﺎی ﻣـﺒـﺎرزهﺷـﺎن و در ﻃـﺮح و ﭘـﯿـﺶ ُﺑـﺮد
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎتﺷﺎن ﯾﺎری ﮐﺮد.
"ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺸﺮوط" در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑـﻪ روﺣـﺎﻧـﯽ رأی
دﻋﻮی
ﺑﺎ
ﮐﻪ
ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺻﺎدﻗﯽ
ِ
ِ
دادﻧﺪ و درﺟﺸﻦ ﭘﯿﺮوزیاش ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗـﻤـﮑـﯿـﻦ ﺑـﻪ ﺑـﺎزی در
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ٔﻧﺎدرﺳﺖ ،ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ و ازﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎدن ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪن و اﻧـﺘـﺨـﺎب
ﮐﺮدن آزاداﻧﻪ ﻣﺮدم و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑـﺮ ﻓـﺮاﯾـﻨـﺪ ﺑـﺮﮔـﺰاری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﯾﯽ درﺳﺖ و اﺻﻮﻟﯽ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﺷﻤﺸﯿـﺮ
دوﻟﺒﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۸۸ﺑـﻪﻋـﯿـﺎن
دﯾﺪﯾﻢ .ﮔﻔﺖ" :ﭼﻮ ﭘﺮدهدار ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ ﻫﻤﻪ را  /ﮐﺴﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺣﺮﯾﻢ ﺣﺮم ﻧـﺨـﻮاﻫـﺪ
ﻣﺎﻧﺪ".
ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ٔ
ٔ
اراﯾﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺷﻔﺎف ،اﯾﻦ اﻧﺘﺨـﺎﺑـﺎت و ﻫـﺮ
ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﺷﺪه و ﺑﺮآﻣﺪه از ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﻧﺘﺨﺎب ﮐـﺮدن و
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن آزاداﻧﻪ ،ﺑﻪدور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در آن اﻣﮑـﺎن دﺳـﺖ
ﺑﺮدن در آرای ﻣﺮدم ﺑﻪﻫﺮ ﺷﯿﻮه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و آنﻫﺎ را ﺑﺎﻃﻞﺷﺪه
ﻣﯽداﻧﯿﻢ.
------------------------------ .۱ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن و ﺟـﻤـﻊ آﻣـﺎرﻫـﺎی اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در
ﺧﺼﻮص ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﯿﺎر ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ،درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۴
ﻫﺰار ﺻﻨﺪوق اﻋﻼم ﺷﺪ ]ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﯿﺮ ۲۸ ،اردﯾﺒﻬـﺸـﺖﻣـﺎه  .[۹۶ﺑـﺎ
ٔ
دوراﻓﺘﺎده روﺳـﺘـﺎﯾـﯽ ﯾـﺎ ﻣـﺮاﺟـﻌـﻪ ﺑـﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺮدد ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر و
زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آنﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫـﺎ
ﻧﯿﺰ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰اﺧﺬ رأی ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ.
 .۲اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأی در دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽﻫﺎ دراﯾﻦﺑﺎره ،ﻣﻤﮑـﻦ
ﻧﺸﺪ.
 .۳ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ،ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻈـﺎﻣـﯽ،
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،اداری ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﺎدی و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﺎن ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣـﻮﻗـﻌـﯿـﺖ
ﺷﻐﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻫﺮاس از ُﻣﻬﺮ ﻧﺸﺪن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺷﺎن ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨـﻨـﺪ.
ٔ
ﻋﻤﺪه آرای ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ.
ﻣﻨﺸﺄ
 .۴در ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﯿﻤﯽای داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان" :رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی رﻓﺎه در ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ  ۲۲ﮔـﺎﻧـﻪ
ﺗﻬﺮان" ،ﺑﻪﻧﻘﻞ از "دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد" ،ازﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ" :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ از ٔ
ﻧﺤﻮه ٬ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و
ﭼﯿﻨﺶ ﺳﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺷﻬﺮی ٬در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﯿﺖ  ۳۲ﺷﺎﺧﺺ در ﻗﺎﻟﺐ  ۴ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎﻟﺒﺪی-ﻓﻀﺎﯾﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ :ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل اﻣـﮑـﺎﻧـﺎت
ٔ
ﺷﻬﺮی ،ﻓﻘﻂ  ۲۳درﺻﺪ
ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ٔﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ از  ۲۲ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪ اﯾـﻦ
ﮐﻼنﺷﻬﺮ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺟﺰو ﻧﻘﺎط ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻـﻮرت
ﺟﺰو ﭘﺎﯾﺘﺨﺖﻧﺸﯿﻨﺎن دارای رﻓـﺎه
ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺶ ،ﺳﻪ ،ﯾﮏ ،دو و ﻫﻔﺖ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ِ
ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 .۵در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ،ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﺷﻬـﺮﻫـﺎی ﺑـﺰرگ،
ﻫﺮﭼﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ،ﺗـﻨـﻬـﺎ زﻣـﺎﻧـﯽ ﻧـﺮخ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺟﻨﻮب اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸـﺎرﮐـﺖ در ﮐـﻞ
ﺷﻬﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺷﻤﺎر واﺟﺪان ﺷﺮاﯾـﻂ رأی دادن در اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت رﯾـﺎﺳـﺖ
ِ
ﺟﻤﻬﻮری و ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎ در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأی و ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺠﻮﻣﯽ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر و ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ در وزارت ﮐﺸﻮر ،در
ﻫﻤﺎن ﺑﺪو ﮐﺎر ،ﺷﻤﺎر ﺻﻨﺪوقﻫﺎی اﺧﺬ آرا در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸـﻮر را  ۶۳ﻫـﺰار و
 ۴۲۹ﺻﻨﺪوق -ﺑﻪ ازای  ۵۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹۹۶ﻫﺰار ﻧﻔﺮ -اﻋﻼم ﮐـﺮد ،ﺑـﯽآﻧـﮑـﻪ
ﺷـﻤـﺎر
آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ واﺟﺪان ﺷـﺮاﯾـﻂ ﺷـﺮﮐـﺖ در اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت،
ِ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﯿﺎر ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺸـﻮری،
اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻣﺎ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف رژﯾﻢ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗـﯽ
ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﻔﺎف ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ را ﺑﺎ درﭘـﯿـﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪای ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻻﭘـﻮﺷـﺎﻧـﯽ اﻧـﺰﺟـﺎر روزاﻓـﺰون
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم از آن ،ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦﻫﺎ از ٔ
اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی دﻗـﯿـﻖ در
ﺧﺮوﺟﯽ آن ﭘﺸﺖﻫﻢاﻧﺪازیﻫﺎ و
ﺷـﻤـﺎر
ﺧﺼﻮص ﻻﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦﺗﺮ ]ﻣﺮدم[ ،ﺑﻪ آنﺟـﺎ ﻣـﻨـﺘـﻬـﯽ ﺷـﺪ ﮐـﻪ
ِ
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۴۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۲۰ﻫﺰار و  ۱۳۱ﻧـﻔـﺮ و ﻧـﺮخ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۷۲درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ
ﺷﻤﺎر ﺻﻨﺪوقﻫﺎی آرا ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪن ﭼﻨـﯿـﻦ
اﯾﻦ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ِ
ﻓﺮض ﻫـﻤـﺴـﺎن
ﺑﺎ
ﺣﺘﯽ
ﻧﺘﯿﺠﻪ،
اﯾﻦ
ﺑﻪ
ﯾﺎﺑﯽ
دﺳﺖ
ﺑﺮای
ﺧﺮوﺟﯽای ﺑﻮد .زﯾﺮا
ِ
ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻀﺎ -ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ،ﺑـﻪدور از ﺗـﻔـﺎوتﻫـﺎی
ﻓﺮض رأیﮔـﯿـﺮیای
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﻄﺢ ٔ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ِ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽای ﺑـﻪﻣـﺪت  ۱۶ﺳـﺎﻋـﺖ،
ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻤﮑﻦ در
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺧﺬ رأی ﺑﻪازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ  ۴۱ﺛﺎﻧﯿـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد! اﻣـﺎ وزﯾـﺮ
ﮐﺸﻮر ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪ در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ دﺳﺖﮐﺎری ﻋﻈﯿﻢ در آرای رأیدﻫﻨﺪﮔـﺎن -و
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﺑﺎﻻ -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :در ﺗﻬﺮان ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻫﺮ  ۴۸ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾـﮏ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﯿﻢ و
رأی اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﯽ در ﺷﻬﺮ،
ِ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻌﺐ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد ...ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،ﻓﺮآﯾﻨـﺪ
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺣﺪود  ۵ﺗﺎ  ۸ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘـﯿـﻢ ﻧـﯿـﻢ
ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ زﻣﺎن را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺣـﺎﺿـﺮ در
ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأی ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ" ]اﯾﻠﻨﺎ ۳ ،اردﯾﺒﻬـﺸـﺖﻣـﺎه
) ً[۹۶ﺗﺄﮐﯿﺪﻫﺎ از ﻣﺎﺳﺖ( .ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد ۴" :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ]ﮐـﻪ
ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﻮد ٔﻫﻤﻪ ﺑﻪ او رأی دﻫﻨﺪ[ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺗﻤﺎم زﻣـﺎن رأیﮔـﯿـﺮی در
ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻌﺐ رأیﮔﯿﺮی از رأی دادن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪ".
ٔ
درﺑـﺎره ﺳـﺨـﻨـﺎن وزﯾـﺮ
ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات روﺣﺎﻧﯽ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺸﺖ ،اﻣـﺎ
ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ دﻗﺖ در آنﻫﺎُ ،دم ﺧﺮوس را ﻣﯽﺗـﻮان دﯾـﺪ .او ﻧـﻤـﯽﮔـﻮﯾـﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ،ﯾـﺎ ﺑـﻪﻋـﺒـﺎرت ﺑـﻬـﺘـﺮ،
ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﺎن آﻣﺎر ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ .ﻣﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎوهﻫﺎی او از زﺑـﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﺮج و رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار
ﮐﺮج ﮔﻔﺖ" :ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺑﺮای ﻫﺮ  ۲۰۰رأی ﯾـﮏ
ﺻﻨﺪوق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،زﻣـﺎن اﺧـﺬ رأی
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ" ]ﺧـﺒـﺮﮔـﺰاری ﺻـﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ ۲۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه  .[۹۶رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ،در
ٔ
"ﻋﻤﺪه ﻋﻠﺖ و ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص ،ﮔﻔﺖ:
 ۴۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ رأی ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ" ]ﺗﺴﻨـﯿـﻢ ۲۹،اردﯾـﺒـﻬـﺸـﺖﻣـﺎه [۹۶
)ﺗﺄﮐﯿﺪﻫﺎ از ﻣﺎﺳﺖ( .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ دو ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣـﻌـﻄـﻮف
ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی اﺧﺬ رأی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑـﺎ اﯾـﻦ
زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫـﺎی
ﺣﺴﺎب ،ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻢ ِ
ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺎن دورهای ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا در ﺑـﺮﺧـﯽ ﺷـﻬـﺮﻫـﺎ ﺑـﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻪ آرای اﯾﻦ دو اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت در
ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺐ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺎدی اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ -ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣـﺎن اﺧـﺬ
رأی ﺑﻪازای ﻫﺮﻓﺮد ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ! ﻣـﺎ
در ﭘﺮﺳﺶ از ﺣﺪود ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ در ﺷـﻌـﺐ
ٔ
درﺑﺎره ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓـﺮآﯾـﻨـﺪ رأی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﮔﯿﺮی ،از آﻧﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از  ۲دﻗﯿﻘﻪ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و ﮐﻢﺗﺮ از آن را ﻧﺸـﻨـﯿـﺪﯾـﻢ!
ﮐﺮدن ﮐﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺠﺎب ﯾـﺎ
ﭘﺲ ،اﯾﻦ دروغﻫﺎی آﺷﮑﺎر ﺑﺮای ﻣﺠﺎب ِ
ﻣﺮﻋﻮب ﮐﺮدن "ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻮﻟﯽ" اﺳﺖ ،اﯾﻨﺎن اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑـﻮد ﻣـﺮﻋـﻮب
اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺘﺎژﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﺮﻋـﻮب آن ﺟـﻨـﮓ رواﻧـﯽای

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۲۷
ﻓﻀـﺎﻫـﺎی ﻣـﺠـﺎزی ﺑـﺮ ﺿـﺪ آﻧـﺎن
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ و از ﻣـﺠـﺎری
ٔ
ﮐـﻨـﻨـﺪﮔـﺎن ،ﺑـﻪوﯾـﮋه
ﻣﺸﺎرﮐـﺖ
روﺣﯿﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ
دﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر
ٔ
ﺳﺎزﻣﺎن ٔ
ﻧـﺘـﯿـﺠـﻪ ﻋـﮑـﺲ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدد ﺑﺎﺷﺪ ،روﺷﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ
روﺣﯿﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ
ِ
ﻣﯽدﻫﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﺧﻮد ﻃﻮل ﻣﺪتزﻣﺎن اﺧﺬ رأی را از ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪهاﻧﺪ! ﭘﺲ ،ﻻﺑـﺪ
اﯾـﻦ
ﺑﺮای ﻣﺠﺎب ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟـﻬـﺎن اﺳـﺖ
اﻇﻬﺎراتﮐـﻪ ﺑـﻪ ٔ
ٔ
ٔ
"ﮔﻮﺑﻠﺰ"ﻣﺂﺑﺎﻧﻪ
ِ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪدﯾﺪه ﺷﮏ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ! اﻣﺎ درﺑﺎره ُ
"روﺣﺎﻧﯽ" ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮآن ﻻزم ﺷﺪ "اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد" در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻟﻨﮓ ﺑﯿـﻨـﺪازد! زﯾـﺮا
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﻨﺪاﺷﺖ "روﺣﺎﻧﯽ" اﻋﺪاد و ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻧﻤـﯽﺷـﻨـﺎﺳـﺪ.
ﺻﻔﯽ را در ٔردﯾﻒﻫﺎی  ۱۰ﻧﻔﺮه ﺑﺎ ﻋﺮض ﯾﮏ ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﺪ ۴۰۰ ،ﮐﯿـﻠـﻮﻣـﺘـﺮ-
زﻧﺠﺎن -ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧـﻔـﺮ را در آن
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از ُ
ﺟﺎی داد .ﺑﮕﺬرﯾﻢ از آﻧﮑﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﯽ ﺳﺮﺑﺎﻻﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﮐﺲ ﻣـﺘـﻮﺟـﻪ
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﺬرﯾﻢ از آﻧﮑﻪ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫـﻤـﺮاه
اﯾﻦ ﺻﻒ را ﺑﻪ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﻨﺰل داد! ﺑﻪﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐـﻪ ﻣـﯿـﺪان
ﺑﺎ
ﺗﺨﻔﯿﻒ ٔ
ﻫﻤﻪ وﺳﻌﺘﺶ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺟﺎ دادن  ۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ در ﺧﻮد ﻧـﺪارد .ﭘـﺲ
آزادی ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﻌﻄﻞﺷﺪﮔﺎن  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﯾﺎ  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؟ در ﮐﺠﺎ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﻻﺑﺪ
ﭼﯿﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ او و "آزادیﺧﻮاﻫﺎن
ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن ﻫﻠﻬﻠﻪ ِ
در ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺪود ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑـﻮدهاﻧـﺪ! ﺑـﻪﯾـﺎد داﺷـﺘـﻪ
اﺳﺘﺒﺪادﭘﺬﯾﺮ" ﭘﺸﺖ ِ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ رأی دادن در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ۵ ،ﻣﯿﻠﯿـﻮن و ۷۰۰
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ!
ﻓﺮاﯾﻨﺪ رأیﮔﯿﺮی در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأی
ٔ
اراﺋـﻪ ﺗﺼـﻮﯾـﺮی
ﺑﺮای ﯾﺎدآوری ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑـﺮای
ﻋﯿﻨﯽ از ﻃﻮل زﻣﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ رأیﮔﯿﺮی ﺑﻪازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ آن را
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪاﺳﺎسﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺮﮔـﺰاری اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری -و ازﺟﻤﻠﻪ ٔ
ﺟﺰوه "وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم اﺧـﺬ رأی"-
ﮐﺎری آرا و اﻋﻼم
ﻣﺮور ٔﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺎد و ﻣﺮور ،در اﻓﺸﺎی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺖ ِ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﺎﯾﻪای اﺳﺖ:
"وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ -۱ :درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐـﺎرت
ﻣﻠﯽ از رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﺑﺖ -۲ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻦ رأی دﻫﻨﺪه در روز اﺧـﺬ رأی
)ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۸ﺳﺎل ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( -۳ .ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣـﻠـﯽ
ﺑﺎ رأی دﻫﻨﺪه و اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻣـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺷـﺨـﺺ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ -۴ .ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻤـﺎره
ﺳﺮﯾﺎل ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺻﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨـﺎﻣـﻪ-۵ .
ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ دﻗـﺖ ﮐـﺎﻣـﻞ ﺗـﺎ
اﻧﮕﺸﺖ وی آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺘﺎﻣﭗ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺻﻔـﺤـﻪ ﻣـﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ُﻣﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺎری َﻣﻤﻬﻮر ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ -۶ .ﺑﺮرﺳـﯽ ﺻـﻔـﺤـﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮی از ﻣـﻮاد ﭘـﺎک ﮐـﻨـﻨـﺪه ُﻣـﻬـﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻪ آﻏﺸﺘـﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮادی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از َﻣﻤﻬﻮر ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ُﻣﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺘـﻮان اﺛـﺮ
آن را ﭘﺎک ﮐﺮد -۷ .ﺛﺒﺖ ُﻣﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ از ﺑﺎﻻی
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ در اﯾﻦ دوره اﺑﺘﺪا ُﻣﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾـﺎﺳـﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻋﺪد ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﺮﻣﺰ روی ﻣﺮﺑﻊ َﻣﻤـﻬـﻮرﺷـﺪه درج ﺷـﻮد ﺗـﺎ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوازدﻫﻤﯿﻦ دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎﺷﺪ و ﺳـﭙـﺲ
ﻣﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪی آن ﺛﺒﺖ ﺷﻮد و ﻋﺪد ﺑـﺎ ﻧـﺎم
ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﺮﻣﺰ روی ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻤﻬﻮرﺷﺪه درج ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻧـﮕـﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دوره ﺷﻮراﻫﺎی اﺳـﻼﻣـﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ -۸ .ﺗـﺤـﻮﯾـﻞ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺪور ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺑﺮگ رأی ﺟـﻬـﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی اﺧﺬ رأی.
"وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺪور ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺑﺮگ رأی -۱ :درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣـﻠـﯽ
رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ -۲ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﻤﻬﻮر ﺷﺪن ﺷـﻨـﺎﺳـﻨـﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻬـﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ -۳ .ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻣـﻮر ﻧـﯿـﺎز
رأیدﻫﻨﺪه در ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ -۴ .ﺛﺒﺖ اﺛﺮ
اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ از رأیدﻫﻨﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮگ ﺗـﻌـﺮﻓـﻪ-۵ .
درج ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﺬ رأی و ﺛﺒﺖ اﺳﻢ ﺧﻮد و اﻣﻀﺎی ﺑﺮگ ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣـﺨـﺼـﻮص
ﻣﻨﺸﯽ ﺷﻌﺒﻪ -۶ .ﻣﻤﻬﻮر ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺑﺮگ رأی ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اﻧﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﺟـﺎری )در
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( -۸ .راﻫـﻨـﻤـﺎﯾـﯽ رأی
دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص ٔ
ﻧﺤﻮه ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮگ رأی .ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺪور ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺑـﺮگ رأی
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮﮔﻬﺎی رأی ﺑﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤـﺰﻣـﺎﻧـﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐـﻪ ﻧـﺎم و
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ را ﺑﺪون ﺧﻂﺧﻮردﮔﯽ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﺮ روی ﺑـﺮگ
رأی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درج ﻧﻤﺎﯾـﺪ

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۸

 ۸دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶
اداﻣﮥ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ...
و دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ را در ﺑﺮگ رأی ﻣﺨﺼـﻮص ﻫـﻤـﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درج ﮐﻨﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﺑﺮگ رأی اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻣـﯽﮔـﺮدد .در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺑﺮگ رأی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻬﻮر ﮔﺮدد )اﯾﺸﺎن در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻈﺎرت اﻗﺪام ﺑﻪﺛﺒﺖ ﻣـﻬـﺮ
ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ( .ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﺑﺮگ رأی از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿـﻦ و
ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﻪ رأیدﻫﻨﺪه -۹ .ﻫﺪاﯾﺖ رأی دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺳـﻤـﺖ ﻣـﺤـﻞ درﻧـﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ رأی -۱۰ .ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ رأیدﻫﻨﺪه
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺘﺮداد ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ -۱۱ .ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺖ از
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺑﺮگ رأی ﻣﺼﺮفﺷﺪه و ﻣﺼﺮفﻧﺸﺪهای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
" وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺘﺮداد ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ -۱ :درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و
ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ از ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺪور ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺑﺮگ رأی -۲ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ از
ﺟﻬﺖ ﻣﻤﻬﻮر ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺎری -۳ .ﺗﺸﮑﺮ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣـﻪ و
ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ )ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ( ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑـﺮگﻫـﺎی رأی ﺧـﻮد را درون
ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رأی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درب ﺧﺮوﺟﯽ
ﺷﻌﺒﻪ".
اﮐﻨﻮن ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ آن ﻫﻢ
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﮐﺮدن ﺑﺮگ آرای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی ﺷـﻬـﺮوروﺳـﺘـﺎ و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺎندورهای ﻣﺠﻠﺲ در ﻇﺮف زﻣﺎﻧﯽای  ۴۶ﺛﺎﻧﯿﻪای اﻣـﮑـﺎنﭘـﺬﯾـﺮ
اﺳﺖ؟ ﻣﺎ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ورزﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ اﻧﺘﺨـﺎﺑـﯽ ﺷـﻤـﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯾﯽ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ را ﻇﺮف ﮐﻢﺗﺮ از  ۲دﻗﯿﻘﻪ اﻧـﺠـﺎم دﻫـﺪ،
ﺷﻤﺎ را ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺻﺪاﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﻧﺴﺖ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ رأیﮔـﯿـﺮی
ﺑﻪازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ،در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﮐﻢﺗﺮ از  ۲دﻗﯿﻘـﻪ ﻧـﻤـﯽﺗـﻮاﻧـﺪ
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻪازای  ۱۶ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺑﯽوﻗﻔﻪ -ﺣﺘﯽ ﺑﻪﻓﺮض ﻧﺎدﯾـﺪه ﮔـﺮﻓـﺘـﻦ
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﻼف وﻗـﺖ و ﻋـﺎﻣـﻞﻫـﺎﯾـﯽ دﯾـﮕـﺮ-
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  ۴۸۰ﻓﻘﺮه اﺧﺬ رأی ﺑﺮای ﻫﺮ ﺻﻨﺪوق ﻣﺘﺼﻮر ﺷـﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺟﻤﻊ ﮐﻞ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ،در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿـﺶ
از  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ٔﻧﻔﺮ ﺷﻮد.
ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رأی ﺑـﺮاﺳـﺎس
اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻀﺎ -ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
ﺷﻤﺎر ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأی و ﺗﺮﮐﯿﺐ آن
ﻫﻤﺎنِ ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺷﻤﺎر ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﯿﺎر ،ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬـﺮ و
روﺳﺘﺎ ،اﻋﻼم ﻧﺸﺪ .۱اﻣﺎ ،ذﯾﻞ ٔ
ﻣﺎده  ۴۷ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،آﻣـﺪه اﺳـﺖ:
"ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتٔ ،وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳـﺖ ﺑـﻼﻓـﺎﺻـﻠـﻪ ﭘـﺲ از
ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺛـﺒـﺖ
اﺣﻮال ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ
اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻓـﻬـﺮﺳـﺖ در
اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﺸـﺎﻧـﯽ آﻧـﺎن
ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأی ،ﺣﺪاﮐﺜـﺮ
ﻫﺮ  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺤﻞ ﺷﻌﺐ ﺑـﺮای اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت
ﺑﻌﺪی ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪی ﻓﻘﻂ ﻣـﯽﺗـﻮاﻧـﻨـﺪ
ﺗﻌﺪاد آن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ
ﯾﺎ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪدﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺣﻮادث ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺸﺪه ﯾـﺎ ﻫـﺮ ﻋـﻠـﺖ
دﯾﮕﺮی ﻣﺤﻞ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ درﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻠـﯽ داﺋـﺮ
ﮔﺮدد".
ازاﯾﻦ روی ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأی در ﺳﺎل  ۹۶را ﺑﺎ ﺷﻤﺎر ﺷﻌـﺐ
ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر آن ﺑـﻪ ﺣـﺪود
 ۱۷ﻫﺰار و  ۶۰۰ﺷﻌﺒﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت
ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ ۴۶" :ﻫﺰار و  ۹۲۴ﺷﻌﺒﻪ اﺧﺬ رأی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠـﺲ
ﻧﻬﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ۲۶ ...ﻫﺰار و  ۲۳۴ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﺮی و  ۲۰ﻫـﺰار و
ﺷﻌﺒﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ دارﯾﻢ" ]ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﻨﺎک ۱۱ ،اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  .[۱۳۹۰ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ،
ﺑﺎٔ ۶۹۰
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر و آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأی در اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت رﯾـﺎﺳـﺖ
ﺷﻤﺎر ﺻﻨﺪوقﻫﺎ اﻓﺰوده
ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل  ،۹۶ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ در ﻫﺮ رأیﮔﯿﺮی ﺑﺮ
ِ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮرﻋﻤﺪه در اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻌﺐ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،اﻋﻢ از
ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﯿﺎر ،از  ۲۰ﻫﺰار ﺑﻪ ﺣﺪود ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻫﺰار ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأی اﻋﻼمﺷﺪه از ﺳـﻮی ﻣﺴـﺌـﻮﻻن ﺳـﺘـﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در  ۱۶اﺳﺘﺎن از  ۳۱اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر -ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺟـﺪول زﯾـﺮ -ﻧـﻈـﺮ
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راﺳﺘﺎی ﺑـﺮﮔـﺰاری
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ۹۶در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۲۰ﺧﺎﻧـﻮار اﺳـﺘـﺎن اردﺑـﯿـﻞ،
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد" ]ﮔﺮوه اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان از
اردﺑﯿﻞ ۲۵ ،ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه  .[۱۳۹۵ﺑﺮای داﺷﺘﻦ درﮐﯽ ﻋﯿﻨﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘـﺮاﮐـﻨـﺪﮔـﯽ
ﺷﻌﺐ اﺧﺬ آرا در ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻣﯿﺎن ﻧـﻤـﻮﻧـﻪﻫـﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ،ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮش اﺷﺎره ﮐﺮد" :ﻣﯿﺮزاﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد واﺟﺪﯾـﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ رأی دادن در ﺗﻔﺮش ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ،۹۵ﺟـﻤـﻌـﯿـﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ۲۴۹۱۳ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۸۶۸۴ﻧﻔﺮ واﺟﺪﯾﻦ رأی دادن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾـﻦ
ﺗﻌﺪاد  ۱۲۳۶۰ﻧﻔﺮ در ﺷﻬﺮ و  ۶۳۱۵ﻧﻔﺮ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﻔـﺮش ﺳـﺎﮐـﻦ ﻫﺴـﺘـﻨـﺪ.
ﻣﯿﺮزاﯾﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از  ۳۹ﺻﻨﺪوق ۱۵ ،ﺻﻨﺪوق در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺷـﻬـﺮﺳـﺘـﺎن
ﺗﻔﺮش ،در  ۱۴ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺎﺑﺖ و  ۱ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯿﺎر اﺳﺘﻘﺮار دارد و  ۲۴ﺻﻨﺪوق روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺰ
در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری رأی ﻣﺮدم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ" ]اﯾﺴﻨﺎ ۲۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه
 .[۹۶ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای  ۶ﻫﺰار و  ۳۱۵ﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ ۲۴
ﺻﻨﺪوق و ﺑﺮای  ۱۸ﻫﺰار رأی دﻫﻨﺪه در ﺷﻬﺮ  ۱۵ﺻﻨﺪوق اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﯿﺎر اﺧﺬ رأی در
روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻓﮑﻨﯿﻢ .ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑـﻪﻧـﻘـﻞ از "آﻣـﺎر ﺑـﺮق
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  "۱۳۹۳اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺎل  ۹۴ﺷﻤﺎر روﺳﺘﺎ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ
اﺷﺎرهﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎ ﮐﻤﯽ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ آﻣـﺎرﻫـﺎی اداره ﮐـﻞ
آبوﻓﺎﺿﻼب در ﺳﺎل  ۹۴و درﮔﺎه آﻣﺎر ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۹۵ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻤﻌـﯿـﺖ در روﺳـﺘـﺎ،
جم ع

شع ب

شع ب

متوس ط
گروه

شر ح

روست ا

خ انوار

تع داد خ انوار
در هر روست ا

1

روست اهای بی ش از  20خ انوار 4 132 293 41 952

99

2

روست اهای ک م تر از  20خ انوار 161 769 14 313

11

جمع

4 294 062 56 265
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ﻧﻤﯽﺗﻮان زﻣﺎن اﺧﺬ رأی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،و در ﺧﻮشﺑﯿﻨـﺎﻧـﻪﺗـﺮﯾـﻦ
ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۵۰ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾـﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺧﺬ رأی اﯾﻦ ﺷﻌﺐ
ﭘﯿﺶرا ٔ
ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﺮج ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪاﮐﺜـﺮی ۲۰۰
ﺣﺎل اﮔﺮ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
رأی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻌﺐ ۴۰ -ﻫﺰارﺻﻨﺪوق -ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﺷـﻤـﺎر رأی
دﻫﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺷﻌﺐ از  ۷ﺗﺎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎور ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد .ﺑـﺎﯾـﺪ ﭘـﺮﺳـﯿـﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻋﺪدی ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﺧﺎﻧﻮار اﺳـﺖ؟
ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺷﻤﺎر روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫـﺎی
آﻣﺎری "ﻧﻈﺎم" و ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﯽ "روﺳﺘﺎ ﻧﺖ" ،ذﯾﻞ" :اﻃﻼﻋـﺎت اﺳـﺘـﺎﻧـﯽ" و
"آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر روﺳﺘﺎﻫﺎ" ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۹

 ۱۳دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶
اداﻣﮥ ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﺑﺎز ...
ﻫﻤﻪ ی ﮐﺎرﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد :ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ و ﺟﻮان-ﻣﺮدی او ،ﭘﺎﯾﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎ ﺷﺪ .ﻧﯿﺰ ،ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﮑﺎری و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ او ،ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ
ﺑﻮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﺎد ،ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﺷﻮرای ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک و
آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ-ﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﮐﺎوه را در ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ و در
ﺳﯿﻞ ﺷﻤﺎل از دﺳﺖ دادﯾﻢ وﻟﯽ ﭘﯿﺮوز ،ﭘﻨﺪار و دﻻور ،ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
واﻻی ﭘﺪری را ﺑﻪ ارث ﺑﺮده اﻧﺪ.
رﻓﯿﻖ ﻣﯿﺮﻫﺎدی اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۳۴ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻓﺮﻫﺎد ،در  ۱۳۳۶دﺑﺴﺘﺎن
ﻓﺮﻫﺎد و در  ۱۳۵۰ﻣﺪرﺳﻪ ی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ )دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن( ﻓﺮﻫﺎد را ﭘﯽ رﯾﺨﺖ و اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ را در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮﻫﺎد )در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻬﺮوردی ﺗﻬﺮان(
ﻓﺮاروﯾﺎﻧﺪ .درﯾﻎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺰرگ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۲۰۰داﻧﺶ آﻣﻮز -در
رده ﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮن آﻣﻮزﺷﯽ -در ﺳﺎل  ۱۳۵۹ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﮐﺎر ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ.
اﺳﺘﺎد ﻣﯿﺮﻫﺎدی اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی  ۲۵ﺳﺎﻟﻪ ی ﻣﺪرﺳﻪ ی ﻓﺮﻫﺎد را در رﺷﺘﻪ
ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ی ﻓﺮﻫﺎد آورده اﺳﺖ .زﻫﺮه ﻗﺎﯾﯿﻨﯽ
)ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﮐﺘﺎب-داری( و از ﭘﯽ ﮔﺬاران ﺷﻮرای ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک ،در ﺑﺎره ی
روش ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ-ﮐﺎرش ﻣﯿﺮﻫﺎدی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی ،آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش را ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ در درون و ﺑﯿﺮون اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .او درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮔﺴﺘﺮه ای ﻓﺮاخ-ﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر در آن ،ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ  ...ﺻﻠﺢ ،دوﺳﺘﯽ ،ﻋﺸﻖ ،اﺣﺘﺮام ،ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﺷﺎدی ،اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ،
ﺳﺎدﮔﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺧﺎﻧﻪ واده ،ارزش
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻫﺎدی ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﭘﺎس
داﺷﺖ .ﻣﺪرﺳﻪ ی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﺎد اﻣﺎ در دﻫﻪ ﻫﺎی  ،۱۳۴۰-۱۳۵۰ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد
ﺗﺠﺮﺑﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮا روﯾﯿﺪ و در آن ،ﭘﯿﺶ-رﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و
ﭘﺮورﺷﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻫﺎ ،در آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ از آﻏﺎز ،دﺧﺘﺮاﻧﻪ -ﭘﺴﺮاﻧﻪ
)ﻣﺨﺘﻠﻂ( ﺑﻮد و از ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
از ﺷﮕﻔﺖ ﺗﺮﯾﻦ رخ-دادﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ رﻓﯿﻖ ﻣﯿﺮﻫﺎدی ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای از
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻤﺎرﻟﻮ )  ۲۲(۱۳۱۲-۱۳۵۸ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دﺳﺖ-ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی او ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺷﺪ .وی در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد -ﻣﯿﺮﻫﺎدی -درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ-
ﺳﻮم داراﯾﯽ اش را در ﮐﺎری ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻧﯿﮏ -ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ ۲۳.ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ،
راه ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آرزوﻫﺎی دﯾﺮﭘﺎی رﻓﯿﻖ ﺗﻮران )ﮔﺮداوری و ﭼﺎپ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ-ﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ( ﻫﻤﻮار ﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎر اﻣﺎ ،در دوﻣﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﻠﯽ ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ) ،۱۳۴۶ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﻣﻌﻠﻤﺎن( ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺪه ی ﻓﺮﻫﻨﮓ-ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﯿﺮﻫﺎدی ،اﺳﺘﺎداﻧﯽ
ﻫﻢ ﭼﻮن اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ،ﻓﺮﯾﺪون ﺑﺪره ای و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﻌﺎدت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ آن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .رﻓﯿﻖ ﺗﻮران اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﺑﺎ ﻫﻢ-ﯾﺎری ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎﻧﯽ
ﭼﻮن اﯾﺮان ﮔﺮﮔﯿﻦ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﻌﺎدت ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺷﺮﯾﻒ زاده و ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﻮدی
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ-ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪ .ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﭘﮋوﻫﺶ-ﮔﺮ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺷﺎﻋﺮ ﻧﯿﺰ زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﯿﺮﻫﺎدی را ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺳﺮوﯾﺮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ داﻧﺶ-
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .وی در ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮدی ﺑﺎ ﺷﯿﻮا ﺣﺮﯾﺮی )(۱۳۸۶
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد" :ﺟﻤﻊ ،ﮐﺎر را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد ﻧﻪ ﻓﺮد .ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ۲۴".و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﮐﺸﻮر را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺎری ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺘﺮگ ،ﮔﺮد ﻫﻢ آورد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی رﻓﯿﻖ ﺗﻮران از
اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ-ﻧﺎﻣﻪ ،ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎه ﻏﺮﺑﯽ
)ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮب( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ آن ،ﻫﻤﻪ ی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﻨﯽ-
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺎور زﻣﯿﻦ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻏﺮب را ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﻫﻢ از
اﯾﻦ رو ،ﻓﺮﻫﻨﮓ-ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ آ ﮐﻨﺪه از دروغ ﭘﺮدازی ﻫﺎ و ﺧﻮد ﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ-ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ آن
ﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺪ اﯾﻦ داﻧﺶ-ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎ ۱۳ ،ﺳﺎل ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر آن درآﻣﺪ )
 (۱۳۷۱و در ﺳﺎل ﻫﺎی واﭘﺴﯿﻦ ،از  ۱۳ﺟﻠﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺖ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد آﺳﻪ
)دوره ی( ﮐﺎﻣﻞ آن از  ۲۶ﺟﻠﺪ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ رود .اﯾﻦ داﻧﺶ-ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﮐﺘﺎب ﺳﺎل اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ زﻧﺪه ﯾﺎد
ﻋﺒﺎس ﺣﺮی ﮐﺘﺎب-دار ﻧﺎم آور اﯾﺮاﻧﯽ ،آ ﮐﻨﺪه از ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۹۰درﺳﺪ
آن ﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺪ .وی ﮐﻪ در آﯾﯿﻦ ﺑﺰرگ-داﺷﺖ ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی )اﺳﻔﻨﺪ ،۱۳۹۰
اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺎن ﭘﮋوﻫﺶ -ﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ( ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ "ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪن در ﻓﺮﻫﻨﮓ" را
از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی رﻓﯿﻖ ﺗﻮران ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
اﺳﺘﻮره ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۲۷
ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﺳﺎل در ﮔﺴﺘﺮه ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪ و ﮐﺎوﯾﺪ .او از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه
ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺪه ﻫﺎی ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ اﯾﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و
ﭘﮋوﻫﻨﺪه ای ﺳﺨﺖ ﮐﻮش و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .در  ۲۵ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻓﺮﻫﺎد را ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ) ،(۱۳۳۴-۱۳۵۹ﺑﻪ آزﻣﻮن و ﮐﺎرﺑﺴﺖ روش ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ آزادی و ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﭙﺮورﻧﺪ ،ﻧﮕﺮش درﺳﺖ و ﮐﺎراﻣﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و زﯾﺮ ﺑﺎر زورﮔﻮﯾﯽ و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﻧﺮوﻧﺪ.
رﻓﯿﻖ ﺗﻮران در ﻋﯿﻦ ﻧﺮﻣﺶ ﭘﺬﯾﺮی و ﻓﺮوﺗﻨﯽ اﻣﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﺳﺮﺳﺨﺖ و
ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﻮد .ﺑﺮای او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮدﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻮدﻫﺎ و ﻧﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺧﻮر ﻧﮕﺮش
ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ روز وﻗﺘﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓ-ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل
ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ" :ﺷﻤﺎ او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟" ﺑﺮای او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎری
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﺎری دﻫﻨﺪه ی آن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد .ﺣﺘﺎ وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺧﺎﻧﻪ-
واده ای ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک وا ﻣﯽ
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺎز ﭘﺬﯾﺮش آن در ﮔﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ وی از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ-واده ﺑﻮد .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﻨﮏ ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺘﺎب-دار ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان و ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ.
رﻓﯿﻖ ﺗﻮران ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ از ﭘﻨﺞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ-واده ای درس ﺧﻮاﻧﺪه و
ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ )رﺳﺘﻢ ،ﻓﺮﯾﺪون ،ﻓﺮﻫﺎد و اﯾﺮان دﺧﺖ( ﺑﻮد .ﭘﺪرش ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ )اﺳﺪ(
ﻣﯿﺮﻫﺎدی ﮐﻪ ﺗﻔﺮﺷﯽ ﺗﺒﺎر ﺑﻮد ﭘﺲ از داﻧﺶ-رﺳﺘﻪ ﺷﺪن از داﻧﺶ-ﮔﺎه ﻣﻮﻧﯿﺦ،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻢ-ﺳﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ اش ﮔﺮﺗﺎ دﯾﺘﺮﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﻫﻢ-ﭼﻮن
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﺗﺮ و در ﺧﻮر اﻋﺘﻤﺎد رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی در ﺳﺎﺧﺖ راه آﻫﻦ ﺳﺮاﺳﺮی
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻢ-ﯾﺎری ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد .او ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮات
ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮازﭘﻮﺋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﻦ آوراﻧﻪ )ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ( ﻣﯿﻬﻨﺶ
ﺳﺨﺖ دل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮﻫﺎدی در ﺳﺎل  ۱۲۹۵ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮای اداﻣﻪ
ی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﮔﺴﯿﻞ ﺷﺪه و در ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ-ﺟﻮﯾﯽ داﻧﺶ
ﮔﺎه ﻣﻮﻧﯿﺦ ﺑﺎ ﮔﺮﺗﺎ دﯾﺘﺮﯾﺶ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و در ﺳﺎل  ۱۲۹۸ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ وی ﭘﯿﻤﺎنزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ دو ،ﭘﺲ از داﻧﺶ-رﺳﺘﮕﯽ )ﺳﺎل  (۱۲۹۸ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎر آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ :ﮔﺮﺗﺎ در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﺎل اﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮ و ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش ﻣﯽ داد .او
ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ ی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب اﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎ
ﺷﯿﻮاﻧﮕﺎری ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮران
ﻣﯿﺮﻫﺎدی در  ۱۳ﺳﺎﻟﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ی ژاﻧﺪارک و در  ۱۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺎه ﻧﺎﻣﻪ ی
ﻓﺮدوﺳﯽ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻣﺎدرش اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻧﮕﺎرﮔﺮی و ادﺑﯿﺎت ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وی ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺖ و او را ﺑﺎ ورزش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮن آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد .رﻓﯿﻖ ﺗﻮران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺎدرش ﮐﻪ
ﯾﺎرای ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺳﺎزی را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﯾﺎد-ﻧﺎﻣﻪ اش ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ":از ﻣﺎدر
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻪ را ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی را رﻫﺎ ﮐﺮده ای؟ ﭘﺎﺳﺦ داد] :ﺑﻪ ﺟﺎی آن[ ﺷﻤﺎ را
۲۵
ﺳﺎﺧﺘﻢ و اﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻮد".
ﮔﺮﺗﺎ و اﺳﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ ) (۱۹۱۴ -۱۹۱۸از دﺳﺖ
ﻗﺤﻄﯽ و وﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ دوراﻓﺘﺎده رﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ازای ﺟﺎی ﺧﻮاب و
ﺧﻮراﮐﯽ اﻧﺪک ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ-واده ی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺗﺎ ،ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎردار ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎ اﺳﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آرزوﻫﺎی دور و دراز ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺸﻮرش ﺑﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﮔﺮﺗﺎ و اﺳﺪ در ﺗﻬﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧﻪ ی ﭘﺪری ﺷﺪﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از ﺻﻔﺮ
آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﺪ ﻧﺨﺴﺖ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﺳﺎزی ﺗﻬﺮان )ﻗﻮرﺧﺎﻧﻪ( ﺑﻪ ﮐﺎر
ﭘﺮداﺧﺖ و ﭼﻨﺎن ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن داد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در
اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺿﺮاب-ﺧﺎﻧﻪ )ﺳﮑﻪ ﺳﺎزی( رﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ از وﺟﻮد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﮐﺮد .آن ﮔﺎه ﺑﻪ راه آﻫﻦ در
دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺮان ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺴﭙﺎرد.
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ
اﺳﺘﺎد ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی اﻣﺎ در ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ  ۸۹ﺳﺎﻟﻪ اش ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ۶۰
ﺳﺎل آن در ﺳﭙﻬﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ
ﻣﻨﺴﺠﻢ داﻧﺸﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺑﯽ ﺷﮑﯿﺐ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺖ
ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد .او ﺗﻔﮑﺮ ِﺣﮑﻤﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﻋﻠﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد آن ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
دﯾﺎﻟﮏ ﺗﯿﮏ اﺳﺖ در زﯾﺮﺑﻨﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و از ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ،ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮان ﺳﻨﮓ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﮐﺎرﺑﺮدی و ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮ
ﺳﺎزد .ﻧﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی آن ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ -ﺑﻪ ژرﻓﺎ – ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد و ﻫﺴﺘﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎن را ﻧﯿﮏ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .از اﯾﻦ

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۴

 ۱۲دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶
اداﻣﮥ ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﺑﺎز ...
ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﻪ
آرﻣﺎن ﻫﺎی آن وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ.
رﻓﯿﻖ ﻣﯿﺮﻫﺎدی اﻣﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻻ و ﺗﺮاز ﻧﻮی ﻫﻢ -ﺳﺮش
ﺳﺮﮔﺮد وﮐﯿﻠﯽ"ﺳﻬﻤﯽ ﺟﺪی در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" او داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی وی ،رﻓﯿﻖ وﮐﯿﻠﯽ "ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮزﻣﯿﻦ" ﭘﺪری اش را ﺑﻪ او آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد او ﺑﺮ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ و
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﭼﯿﺮه ﺷﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و راه ﺧﺎرآ ﮔﯿﻦ و
دﺷﻮارﭘﯿﻤﺎی ﻓﺮازﭘﻮﺋﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را درﻧﻮردد ":ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در
ﮐﺘﺎب ﺳﺪ -ﻣﯿﺪان ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری ﺑﻪ آن ﺑﺮﺧﻮردم" :".او ﺑﺎ ﺷﮕﺮدﻫﺎی
وﯾﮋه و از ﭘﺸﺖ دﯾﻮارﻫﺎی زﻧﺪان ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .۱۶".ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در آن ﻫﺎ از روﯾﺪادﻫﺎی زﻧﺪان و از دﻟﯿﺮی و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ او و دﯾﮕﺮ ﺳﻠﺢ -ﺷﻮران
ﺗﻮده ای ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻬﯿﺪ وﮐﯿﻠﯽ در واﭘﺴﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی ﺧﻮد ﭘﺴﺮش ﭘﯿﺮوز و
ﺧﺎﻧﻪ -واده اش را ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﺗﻮران ﺳﭙﺮده و از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ .رﻓﯿﻖ ﺗﻮران اﯾﻦ را ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﮋاده ،ﻫﺮ اﻧﺪازه
ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر" :از او ،ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮﺧﺘﻢ.".
ﺳﺮﮔﺮد ﺟﻌﻔﺮ وﮐﯿﻠﯽ ،رﻓﯿﻖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان اﻣﺎ در ﭘﯽ ﮐﻮدﺗﺎی
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ -اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  ،۱۳۳۲ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺰﻣﻪ ﻫﺎی رژﯾﻢ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﭘﻬﻠﻮی اﻓﺘﺎد و ﯾﮏ
ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ) (۱۳۳۳ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪ.
آﻏﺎز دﮔﺮدﯾﺴﯽ
رﻓﯿﻖ ﺗﻮران اﻣﺎ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان )زﻣﺴﺘﺎن  ،(۱۳۳۰ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
ﺗﻬﺮان ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﻫﻢ -ﭼﻮن ﯾﮏ ﭘﺮورﺷﮕﺮ ) ﻣﺮﺑﯽ( ﮐﺎرآزﻣﻮده ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻫﺎ و داﻧﺶ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻨﺪ":ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ای اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﯿﺸﺎ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﭘﯿﺶ -ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎر آن اراﺋﻪ
دادم ...ﺳﭙﺲ ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ زﺑﺎن آﻏﺎز ﮐﺮدم .در
اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ]ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮد وﮐﯿﻠﯽ[ ازدواج ﮐﺮدم و ﻓﺮزﻧﺪم ﭘﯿﺮوز را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردم.
]ﺳﭙﺲ[ ﻫﻢ -ﺳﺮ اوﻟﻢ را از دﺳﺖ دادم و ﺗﻼش ﮐﺮدم ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﻌﻠﻤﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ام را
ﺑﮕﺬراﻧﻢ .در ﺧﺎﻧﻪ ی ﭘﺪری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﻣﺎدر ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪم را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .۱۷.".آن ﮔﺎه ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮرﺑﺨﺶ -ﮐﻪ ﺧﻮد
زﻣﺎﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز آن ﺑﻮد -رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﺎ
ﺳﺮﺷﺖ ﺳﺮﮐﺶ او را ﺧﻮش -ﻧﻮد ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ رﺳﺎﺗﺮ
و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ ﺗﺮ در راه رﻫﺎﯾﯽ ﺳﺘﻢ -ﮐﺸﺎن و ﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﻠﯽ-
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮدارد .ﻫﻢ از اﯾﻦ روی ،ﻫﻢ ﭼﻮن اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن روﺷﻦ -اﻧﺪﯾﺶ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ راه ﺣﺰب ﺗﻮده ی اﯾﺮان ﮔﺎم ﻧﻬﺎد و دوﺷﺎدوش ﻫﻢ -ﺳﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺶ
ﺳﺮﮔﺮد وﮐﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ
و دﺳﭙﻮﺗﯿﺴﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
رﻓﯿﻖ ﺗﻮران ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻋﺪام ﻧﺎﺟﻮان -ﻣﺮداﻧﻪ ی ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺨﺼﯿﺖ درﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮای آن ﮐﻪ -ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﺧﻮد -ﻏﻢ از
دﺳﺖ دادن ﺑﺰرگ -ﻣﺮدی از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎری ﺳﺘﺮگ ﻓﺮاروﯾﺎﻧﺪ ،ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن
ﻓﺮﻫﺎد را ﭘﯽ رﯾﺨﺖ )" :(۱۳۳۴روزی ﭘﺪر ،ﺳﺪاﯾﻢ زد و در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:
 ﺗﻮران ﺗﻮ ﺣﯿﻔﯽ! ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن ﭼﯽ اﺳﺖ؟ ﺗﻮ رﻓﺘﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدی و ﺟﻬﺎن را دﯾﺪی .و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ای ،ﻫﻢ-ﭼﻮن آﻣﻮزﮔﺎری ﺳﺎده ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯽ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺎری دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯽ؟
 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ وﻟﯽ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ؟ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻨﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ اﻣﺘﯿﺎز ﯾﮏ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن را ﺑﮕﯿﺮی.ﻣﺎدرت اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﺧﺎﻧﻪ ی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ام را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ژاﻟﻪ ی ﺗﻬﺮان ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺮاﯾﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرم .ﺧﻮدم ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺖ
ده ﻣﯿﺰ و ﺷﺴﺖ ﺳﻨﺪﻟﯽ  ۱۸ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزم] .ﭘﺪر ﺗﻮران درودﮔﺮی
ﮐﺎرآﺷﻨﺎ ﻫﻢ ﺑﻮد[ .آﻻ ﮐﻠﻨﮓ و ﺳﺮﺳﺮه را ﻫﻢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ
۱۹
ﺧﻮدت".
ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻓﺮﻫﺎد در ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۳۴ﭘﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ) .ﻓﺮﻫﺎد ،ﻧﺎم
ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ رﻓﯿﻖ ﺗﻮران ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۶ﺟﺎن ﺳﭙﺮده ﺑﻮد" :(.ﻣﻦ ،ﮐﺂرم را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺮﺑﯽ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ﻫﻢ -ﯾﺎری ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺨﺮی ﮔﻠﺴﺘﺎن آﻏﺎز
ﮐﺮدم  ...ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﻪ را
ﺑﯿﺎﺑﻢ :ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺰرگ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﯿﺮ ﺑﺎر
ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،آزاده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﻪ و داﻧﺶ ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ از ﻧﺮدﺑﺎم
) ﻧﻮردﺑﺎم( اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ  ...دﯾﺪه ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دوره ی داﻧﺶ -ﺟﻮﯾﯽ ام ﻣﺮا
ﻣﺘﻮﺟﻪ راه ﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎر آوردن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺮده ﺑﻮد وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۲۷
ﺗﻮان اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ را در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ .ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺟﺎی ﮔﺰﯾﻦ آن ﻫﺎ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ روش ﻫﺎ در ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎ ،ﺳﻔﺮﻫﺎ و
ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرده ﺑﻮدم وﻟﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن ﻫﺎ را ﺣﺘﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ
ﻫﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ .ﮐﺎر در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ در دﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺪرﺳﻪ ی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻓﺮﻫﺎد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎر آورد .ﻣﺎ ،در واﻗﻊ ،ﺧﻮد را ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﯿﻢ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﯾﻢ راه ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺴﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ی اﻧﺴﺎن را
ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .از ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ و آرام آرام ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ دﺳﺖ زدﯾﻢ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ در
دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی و اراﺋﻪ ی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی درﺳﯽ،
ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺶ -ﮔﺎه ﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن و
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ و  ...روی آوردﯾﻢ .آن ﮔﺎه ﺑﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را
در دﺳﺖ -رس ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﻣﻦ در ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﺑﻪ اژدﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﺪی را ﻓﺮو ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اش ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ،ﺣﺘﺎ رﺋﯿﺲ و وزﯾﺮش را ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.۲۰ ".
رﻓﯿﻖ ﻣﯿﺮﻫﺎدی اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
 ۵۷اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ )ﺳﯿﺴﺘﻢ( اداری اﯾﺮان آن ﻫﺎ را "ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ و ﺣﺘﺎ
ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﯿﺰ ﮐﺮد" از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻃﺮح ﮐﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ "ﺑﻪ داﻧﺶ-
آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ داد ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه ﻫﺎی ﮐﺎری آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﮔﺰﯾﻨﺶ رﺷﺘﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﯾﻨﺪه ﺷﺎن ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ.۲۱".
اﺳﺘﺎد ﻣﯿﺮﻫﺎدی ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻫﻤﻪ ی ﺟﻬﺎن ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را
در ﮐﺎﻟﺒﺪ دل-ﺧﻮاه ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ-ﺗﺮ ،آرﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮ ،و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ی دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ،ﺑﺨﺶ-ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻘﺮرات اداری ،ﺑﻪ آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﻫﺎ دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ارزﯾﺎﺑﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎ و آﻣﻮزﮔﺎران ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻫﻢ-ﭼﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
)ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ( ﺑﺴﺘﻪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ :ﻗﺎﻟﺒﯽ،زورﮔﻮﯾﺎﻧﻪ و دﺳﺘﻮری.
رﻓﯿﻖ ﻣﯿﺮﻫﺎدی اﻣﺎ ،در ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮﻫﺎد ،روﺷﯽ را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ واروﻧﻪ ی
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻮد و ﺳﺎز و ﮐﺎری اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺮ داﺷﺖ :ﺳﭙﺮدن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻪ آﻣﻮزﮔﺎران و داﻧﺶ-آﻣﻮزان ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ روش ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ی
ﮐﺎرآﯾﻨﺪ" :و اﯾﻦ روﺷﯽ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎراﻣﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ".
ﺷﯿﻮه ی ﮔﺮداﻧﺶ ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮﻫﺎد ﻧﯿﺰ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ وار ﺑﻮد :ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻫﺮ ﻣﺎه ،ﺳﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﺪ و اداره ی
ﻣﺪرﺳﻪ ،در ﻫﺮ روز ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﻼس ﻫﺎ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ،
ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدش ﮐﺎرﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﻣﺮدم-ﺳﺎﻻر آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ ﺟﺎی رﻗﺎﺑﺖ
رﻓﯿﻖ ﺗﻮران اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ وﯾﺮان-ﮔﺮ و ﺗﮏ رواﻧﻪ ی رﻗﺎﺑﺖ و
ﻫﻢ-ﭼﺸﻤﯽ را از ﺳﺮﺷﺖ و از ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی
آن ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎری را ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ :داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ -ﺳﻨﺠﯽ
)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ( ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دو اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ی ﺳﺮﺷﺘﯿﮏ و ذﻫﻨﯽ ،و آﻫﻨﮓ رﺷﺪﺷﺎن
ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن اﺳﺖ .آن ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ :ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﻢ-ﭼﺸﻤﯽ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ،ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،درس ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪ زودی روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺎری و ﻫﻤﮑﺎری ،در ﺳﺮﺷﺖ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻣﻮزﮔﺎران
ﻧﯿﺰ ،در ﻫﺮ ﻣﺎه ،ﭘﯿﺶ-رﻓﺖ ﻫﺎی درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی
درﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای درس ﻫﺎ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺎه واﭘﺴﯿﻦ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ :در ﻣﺪرﺳﻪ ی ﻓﺮﻫﺎد ،از دادن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺮه و اﻣﺘﯿﺎز درﺳﯽ
ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد.
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی اﻣﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯽ رﯾﺰی و ﮐﺎرﺑﺴﺖ روش ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ در
اﯾﺮان ،ﺑﺎ رﻓﯿﻖ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻤﺎرﻟﻮ ) ۱۹(۱۳۱۲-۱۳۵۸ﮐﻪ دوﺳﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ ی ﻫﻢ-ﺳﺮ
ﻧﺨﺴﺖ اش ﺳﻬﯿﺴﺘﺎ )ﺷﻬﯿﺪ( ﺟﻌﻔﺮ وﮐﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﭘﯿﻤﺎن زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺴﺖ و از او ﻧﯿﺰ
دارای ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪ :ﮐﺎوه ،ﭘﻨﺪار و دﻻور .وی ﺧﻮد در ﺑﺎره ی اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﻫﻢ-
ﺳﺮش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :او از ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ و ﻧﯿﺰ در آﯾﯿﻦ ﺳﻮک
واری ﻫﻢ-ﺳﺮ اوﻟﻢ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪم -ﭘﯿﺮوز -اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وﯾﮋه داﺷﺖ وﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ او ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮد و او را ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻣﯽ ﺑﺮد .ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻫﻢ او را ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺑﺮدﯾﻢ .وی ﮐﻪ دﺑﯿﺮ و ﻣﺪرس ﺷﯿﻤﯽ ﺑﻮد ،ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯽ
رﯾﺰی ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻓﺮﻫﺎد ﺑﻪ ﯾﺎرﯾﻢ آﻣﺪ و در

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۳

 ۹دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶
اداﻣﮥ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ...
ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ
 ۱۰۰ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی  ۱۷۵ﻫﺰار ﺗﻌﻠﻖ دارد .رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ :ﻓـﻬـﺮﺳـﺖ
 ۱۰۰ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳـﺮﺷـﻤـﺎری ﺳـﺎل  .۱۳۹۵در اﯾـﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آنﻫﺎ و ﻋﺪم ﺿـﺮورت ﺗـﻤـﺪﯾـﺪ زﻣـﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺧﺬ رأی ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰رأی
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی اﯾﻦ ﺷﻌﺐ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮔﯿﺮی  ۱۰ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰۰رأی ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﻤﺎر رأی دﻫﻨـﺪﮔـﺎن در
زﻣﺎن رأی ِ
اﯾﻦ ﺷﻌﺐ ۵۰ -درﺻﺪ از ﺷﻌﺐ ﺷﻬﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ۱۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺻﻨﺪوق-
ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
درﭘﺎﯾﺎن ،اﮔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺧﺬ رأی ﺷﻌﺐ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از
 ۱۷۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ -ﺑﺎ ۱۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺻﻨﺪوق -ﺑﺎ ﻓﺮض ﺣـﺪاﮐـﺜـﺮ ﺳـﺮﻋـﺖ و
ﺑﻪازای  ۱۶ﺳﺎﻋﺖ رأیﮔﯿﺮی  ۴۰۰رأی ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﻤﺎر رأی دﻫﻨﺪﮔـﺎن در
اﯾﻦ ﺷﻌﺐ ﻧﯿﺰ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ .در ﺷـﻬـﺮﻫـﺎ ،ﺑـﻪوﯾـﮋه
ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ،زﻣﺎن اﺧﺬ رأی ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗـﯿـﺐ ،در ﺑـﻬـﺘـﺮﯾـﻦ و
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﺠﻤﻮع ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأی در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر از ﺣﺪود ۱۸
ﻣﯿﻠﯿﻮن رأی ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧـﻮاﻫـﯿـﻢ دﯾـﺪ ،اﯾـﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯽ ﮐﻢﺗﺮ از آن اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ِ
ﺻﻨﺪوق اﺧﺬ رای و داﺷﺘـﻦ ٔ۵
ﺑﻪ ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺣﺪود  ۳ﻫﺰار و ۹۵۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺣـﮑـﻢ ﻧـﻤـﻮﻧـﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ]اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺨﺖ ﺷـﻤـﺎره ﺻـﻨـﺪوق
ﻫﺎی اﺧﺬ رأی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را  ۳ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺶ اﻋﻼم ﮐـﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎری ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯿﺎر را ﻧﯿﺰ اﻓﺰود[  .اﮔﺮ ﻫـﻤـﺎن ﻣـﺪل
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ  ۲دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﻪازای  ۱۶ﺳﺎﻋﺖ ﻃـﻮل زﻣـﺎن
رأیﮔﯿﺮیای ﺑﯽوﻗﻔﻪ و ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻤﮑﻦ و ﺑﻪدور از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﻀـﺎ
 ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ -ﻣﻼک ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺮ اﺳـﺎس ۴۰۰رأی در ﻫﺮ ﺻﻨﺪوق و در ﻣﻘﯿﺎس ﺣﺪود  ۳ﻫﺰار و  955ﺻﻨﺪوق اﻋﻢ از ﺛﺎﺑﺖ و
ﺳﯿﺎر ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب آرای ﺑﺎﻃﻠﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣـﯿـﻠـﯿـﻮن و ۶۰۰
ﻫﺰار رأی ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی زﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳـﺮﻋـﺖ اﺧـﺬ رأی در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ:
زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و در ﺑـﺮﺧـﯽ
ﻫﻢ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ِاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺎندورهای ﻣﺠﻠﺲ؛
ﺗﺄﺧﯿﺮ درﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻌﺐ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﮔـﺰارشﻫـﺎی
ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ِ
ِ
ﻣﺮدﻣﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی رأیﮔﯿﺮی در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ(.
ﺗﻮﻗﻒ رأیﮔﯿﺮی در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺗﻤﺎم ﺗﻌﺮﻓـﻪﻫـﺎ ﯾـﺎ ﺗـﺨـﻠـﻒﻫـﺎی
ِ
رخداده در ﺷﻌﺐ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﮔﺰارشﻫـﺎی ﻣـﺮدﻣـﯽ و اﻃـﻼﻋـﯿـﻪﻫـﺎی
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺗﻬﺮان(.
ُ
ﻨﺪی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ.
ﮐ ِ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ،ﺧﻠﻮت ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأی در ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪﻫـﺎی
ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ،در ﻃﻮل روز را ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود .ﯾﺎدآور ﻣـﯽﺷـﻮﯾـﻢ ﮐـﻪ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺗﻬﺮان در دو ﻧﻮﺑﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎﻋﺖ  ۲۰و  ،۲۳ﭘﺲ از ﺗﻤﺪﯾﺪ زﻣـﺎن
رأیﮔﯿﺮی ﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻣﺮﮐﺐ از  ۵۵۰ﺷﻌﺒﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺷﻤـﺎل
"ﺷﻌﺐ ﮐﻢﺗﺮاﻓﯿﮏ" -ﺑﻪﻫﺪف ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺮاﺟـﻌـﻪ
ﺷﻬﺮ ،زﯾﺮ ﻋﻨﻮان
ِ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺐ ﺑﺮای دادن رأی -ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ]ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ اﺳـﺘـﺎﻧـﺪاری
ﺗﻬﺮان[ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺖ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﻠﻮت در ﺟﻨﻮب ﺷـﻬـﺮ ﻣﺸـﻬـﻮد ﺑـﻮد و ﺣـﺘـﯽ در ﮔـﺰارش
ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻮع "ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ" و "ﻣﻦ و ﺗﻮ" از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺗـﻬـﺮان ﻧـﯿـﺰ
ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﯾﯽ از اﯾﻦ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ اﺷﺎره ﻣـﯽﮐـﻨـﯿـﻢ" :ﺑـﺮﺧـﯽ
ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﻠﻮتﺗﺮ رأیدﻫﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ًﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ :ﻣﺪرﺳﻪ ﻓـﺠـﺎﻣـﯽ/
ﺗﻬﺮان/ﻣﯿﺪان ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺧﻠﻮت ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺘﺎ -خ ﻇـﻔـﺮ خ ﮔـﻮی آﺑـﺎدی خ
ﺑﻼﻧﯿﺎن ﻣﺴﺠﺪ .ﺧﻠﻮت ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ -ﺷﻬﺮری ،ﻣﯿﺪان ﻧﻤـﺎز ،ﺷـﻬـﺮک
اوﻗﺎف .ﺧﻠﻮت -ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻤﯿﻞ ،ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻘﺪم ﻣﯿﺮزای
ﮔﻠﻬﺎ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﻠﻬﺎ ،ﺷﻌﺒﻪ
ً
ﺷﯿﺮازی ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻠﻮت -ﻣﺴﺠﺪ اﻣﯿﺮاﻟﻤـﺆﻣـﻨـﯿـﻦ ﻣـﺮزداران
اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ رو ﺑﺪون ﺻﻒ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻦ داﺧﻞ ﮐﻪ راﺣﺖﺗـﺮ رأی ﺑـﺪن -ﺗـﻬـﺮان
ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽ .ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﮐﻠﯽ .ﭘﺸﺖ ﭘﺎرک ﮐﻮﮐﺐ ﮐﻮﭼـﻪ ﻣـﺪرﺳـﻪ .ﻣـﺪرﺳـﻪ
دﺧﺘﺮاﻧﻪ -ﺗﻬﺮان ﻧﺎرﻣﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻄﻬﺮی ﺟﻨﺐ ﻣﺘﺮو ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ -خ ﺷﻬﯿﺪ
ﻋﺮاﻗﯽ .ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﺖ .ک ﮔﻞ .ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﻧﮋاد ًﺧﻠﻮﺗـﻪ .ﻣـﻦ اﻻن
اﯾﻨﺠﺎم -ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد ،ﮐﻮﭼﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻨﺎت ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺘـﺎ ﺧـﻠـﻮت اﺳـﺖ-

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۲۷
ﺷﻬﺮک ﻓﺠﺮ ﺗﻮ اﺗﻮﺑﺎن ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ وﻟﯿﻌﺼﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳـﺮ
زدﯾﻢ ﺧﻠﻮتﺗﺮه ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰ﻧﻔﺮ ﺗﻮ ﺻﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ -رأی دادن ﻣﻦ در ﺷـﻬـﺮک ﭘـﺎس
)اﺑﺘﺪای ﻣﺮزداران( ﻓﻘﻂ  ۵دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد" .اﻗـﺘـﺼـﺎد آﻧـﻼﯾـﻦ"۹ ،
اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه  ،۹۶ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺨﺎﯾﺮه ".33:۱۴ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﻣﺎ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣـﺮدم ﺑـﻪازای
ﻫﺮ ﺻﻨﺪوق در ﺗﻬﺮان را در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ۳۵۰ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻨـﮕـﺎرﯾـﻢ،
ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب آرای ﺑﺎﻃﻠﻪ ،ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﺴـﺖ
از  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﯾﺎ  ۲۵درﺻﺪ واﺟﺪان ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ.۳
ﻧﺮخ ﺷﻤﺎر آرای ﺑﺎﻃﻠﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ را ﺑﻪدﻟﯿﻞ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪن آﻣﺎر ﺷﻔﺎف در
اﮔﺮ ِ
ﺗﻬﺮان ﻫﻤﺎن  ۱۰درﺻﺪ ﻧﺮخ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ۹۴در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿـﻢ دﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻗﻌﯽ  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن  ۲۶۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺗﺮ و ٔﺣﺪود  ۲۲درﺻﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ٔﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آن ﺷﺎﯾﻌﻪ درز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻪ ﮐﻒ ﺧﯿـﺎﺑـﺎن
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ  ۲ﺗﺎ  ۳ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑـﯽﭘـﺎﯾـﻪ
ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻢ ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧـﻤـﯽﺗـﻮاﻧـﻨـﺪ واﻗـﻌـﯿـﺖ
ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﻋﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢ از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﯿـﺪه ﺷـﺪن
ٔ
ﺻﺤﻨﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ،ﻣﺤﻔﻞﻫﺎی ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ ﺣـﮑـﻮﻣـﺘـﯽ ،ﺑـﻪوﯾـﮋه
ﻣﺤﻔﻞﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﻪﺗﺤﻠﯿﻞ اوﺿﺎع ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه آﺗﯽ ﻧﻈﺎم
را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٔﻣـﺤـﻤـﻠـﯽ
ﺑﺎزﺧﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ روانﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ و
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ
ِ
ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻔﻞﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را از ﺧـﻼل ﻧﺸـﺖ ﺑـﺮﺧـﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﻦﺷﺎن ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐـﺮد.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﻫﺎی ﻣﻄـﺎﻟـﻌـﺎﺗـﯽ و
ٔ
درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ۹۴ﺑﻪ ﮔﻔﺘـﺎرﻫـﺎﯾـﯽ از اﯾـﻦ
اﻣﻨﯿﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ "ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی"
ِ
دﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ" :ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رخ داده اﺳﺖ در ﮐﻨـﺎر
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻﺷﻬﺮیﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﮐﻪ اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﻀـﻮر ﻓـﻌـﺎﻟـﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟـﻨـﻮب ﺷـﻬـﺮ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ً
ﺧﺰاﻧﻪ ﮐﻪ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ رأی آن  ۵۰۰۰رأی ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺴﺎل ۱۵۰۰
ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ در
رأی در آن ﺑﻮده اﺳﺖ" ]دﮐﺘﺮ ﻓﺮزاد ﺟﻬﺎنﺑﯿﻦ ،ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟـﻬـﺎن ﻧـﯿـﻮز۱۸ ،
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه .[۹۴
"آراء ﺗﻬﺮاﻧﯽﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ُدور ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖﺷﺎن
ِ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ۲۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫـﺶ و
در ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮ  ۲۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ" ]ﯾﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮر ،ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺴﺘـﻀـﻌـﻔـﺎن،
 ۱۵اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  .[۹۴اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺣﻀـﺮات ﺣـﺘـﯽ ﺿـﻤـﻦ دادن اﻃـﻼﻋـﺎت
ﻗﻄﺮهﭼﮑﺎﻧﯽ ،آن ﻫﻢ در ﻣﺤﻔﻞﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ،ﺳﻌﯽ در ﭘﻨﻬﺎن ﮐـﺮدن واﻗـﻌـﯿـﺖﻫـﺎ
دارﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ؛ اﮔﺮ آﻗﺎی ﯾﺎﻣﯿﻦﭘﻮر ﻫﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت دﮐﺘﺮ ﻓﺮزاد ﺟﻬﺎنﺑﯿﻦ را
رﯾﺰش آرا ﺑـﯿـﺶ از ۶۶
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺜﺎل "ﺧﺰاﻧﻪ" ِ
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ  ۲۰درﺻﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳـﺎل
 ۱۳۹۴ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﻣﯿﺰان
ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ آﻗﺎی ﯾﺎﻣﯿﻦﭘﻮر و ﺑﻪﻃﺮﯾﻖ ٰ
اوﻟﯽ ﺳﺮدﻣﺪاران "ﻧﻈﺎم" از آن ﺑـﻪﺧـﻮﺑـﯽ
آ ﮔﺎﻫﻨﺪ!
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ٔ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴـﺘـﻘـﻞ،
ﺣﺎل اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲۳و
 ۷۷درﺻﺪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،۴ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘـﻪ ﻧﺸـﺖ ٔ
ﺷـﺪه آﻣـﺪه در
ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ،ﻧﺮخ ﻣﺸـﺎرﮐـﺖ
ﺳﻄﺮﻫﺎی ﺑﺎﻻ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ،ﺑﻪ ِ
در ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد:
a+b=c
در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل  aﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺷﻤﺎل و  bﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣـﺮدم در
ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ و  cﺟﻤﻊ آرای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﻧﺮخ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐـﻨـﺎن ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪﻫـﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ را ٔ ۲۳درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ و آن را در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ واﺟـﺪان ﺷـﺮﮐـﺖ
ﻫﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺎل اﮔـﺮ اﯾـﻦ
اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و
ٔ ۳۱۱
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫـﺎی ﮐـﺎرﺷـﻨـﺎﺳـﺎن
ﻧﺘﯿﺠﻪ را در  ۶۰درﺻﺪ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ
اﻣﻨﯿﺘﯽ آوردهﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰درﺻـﺪی ﺿـﺮب ﮐـﻨـﯿـﻢ ،ﻣـﯿـﺰان
ِ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ  ۷۸۶ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗـﯿـﺐ ،اﮔـﺮ
ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎل را از ﻣﺠﻤﻮع آرای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻬـﺮان
ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺟﻨﻮب  ۶۱۴ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل اﮔـﺮ
اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ واﺟﺪان ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ
 -ﯾﻌﻨﯽ  ۴ﻣﯿﻠﯿـﻮن و  ۲۳۵ﻫـﺰار ﻧـﻔـﺮ-

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۰

 ۱۰دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۲۷

اداﻣﮥ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ...

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی زﻣﺎن رأیﮔﯿﺮی و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درﻫـﺎی ﺷـﻌـﺐ اﺧـﺬ
رأی ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻪﺳﻮش ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﺼـﺮف ٔ
ﺷـﺪه ﺷـﻤـﺎرشﺷـﺪه و ﻣـﯿـﺰان
ِ
ٔ
ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل در ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ،در
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ،اﻋﻢ از ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺎ ذﮐﺮ
ٔ
 ۵ﻧﺴﺨﻪ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﻪاﻣﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار و دﯾـﮕـﺮ ﻧـﺎﻇـﺮان ﺑـﺮﺳـﺪ.
ﻧﺴﺨﻪﯾﯽ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و از آن ﺟﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘـﺨـﺎﺑـﺎت
ﻣﺴﺘﻘﺮ در وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺎﺑﺮه و ارﺳﺎل ﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻠﻤـﺐ ﺻـﻨـﺪوقﻫـﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و آرای رﯾﺨﺘﻪ در ﺻﻨﺪوق ﺷﻤﺎرش و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮفﺷـﺪه
ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ آرای رﯾﺨﺘﻪﺷـﺪه در ﺻـﻨـﺪوق ﺑـﺎ ﺷـﻤـﺎر ﺗـﻌـﺮﻓـﻪﻫـﺎی
ﻣﺼﺮفﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﻇﺮان ،وارد ﺷﻤﺎرش آرای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣـﯽﺷـﻮﻧـﺪ؛
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎر آرای رﯾﺨﺘﻪﺷﺪه ﺑﯿﺶ از ﺗـﻌـﺮﻓـﻪﻫـﺎی ﻣﺼـﺮفﺷـﺪه ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺎﯾـﺪ
ﺑﻪﻃﻮراﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آرای اﺿﺎﻓﻪ ،از رأیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺪوق ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷـﺪه،
ﺑﺎ زدن ﻣﻬﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮ آنﻫﺎ ،آرای ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه را در ﺑﺴﺘﻪای دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧـﺪ و
آﻧﮕﺎه ﭘﺲ از ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺮدن ﻣﺎوﻗﻊ در ﻓﺮمﻫﺎی ﻣـﺮﺑـﻮط ،ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑـﻼﻓـﺎﺻـﻠـﻪ
ﻧﺴﺨﻪای از آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮای ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ارﺳﺎل ﮐﻨﻨـﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎد وارد ﺷﻤﺎرش آرای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺪف ﻣﺎ از ﯾﺎدآوری ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎرش آرا ،ﻧﺸﺎن دادن اﯾـﻦ ﺟـﻨـﺒـﻪ از ﮐـﺎر
ﺷﻤﺎرش رأیﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿـﻨـﯽ ﮐـﻨـﺘـﺮل
ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻌﺐ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت-
ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣـﺮدم را ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗـﻌـﺮﻓـﻪﻫـﺎی
ﻣﺼﺮفﺷﺪه اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ وارد اﻋﻼم ﺗﺪرﯾﺠﯽ آرای ﻧﺎﻣﺰدان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷـﻮد.
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭼﺮا ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﺑـﻪﺗـﺪرﯾـﺞ و
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش آرای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ اﻋﻼم ﮐﺮد؟ ﭼﺮا از ﺳـﺎﻋـﺖ ۸
ﺑﻪﺑﻌﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آرا ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ واﻫﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺳـﺎﻋـﺖ
 ۱۴ﻓﺮﯾﺰ ﺷﺪ ]ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪ[ و ﺑﻪﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد؟ آﯾﺎ دور از ذﻫﻦ و واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﮐﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﺴﯿﻦ ﯾﺎ ﭘﯿـﺸـﯿـﻦ از "رﻫـﺒـﺮی ﻧـﻈـﺎم" -در
ﻣﻨﻈﻮر
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ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آرای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺑﻮده ﺗﺎ ِ"ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل"
ﻧﺎﻣﺰدان ﺑﯽﺻﻼﺣﯿﺖ اﻣﺎ "ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷـﺪه"
آﻧﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻈﺎم و
ِ
از اﯾﻦ ﺗﺒﺎﻧﯽ زﯾﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؟ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ "رﻫﺒﺮی ﻧﻈﺎم" و ﺑﻪﭘﯿﺮوی
ﻣﺸـﺎرﮐـﺖ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه" ﺑـﺮ ﺿـﺮورت
از او "ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﺰدان ﺑﯽ
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ِ
ٔ
درﺑـﺎره ﺟـﺰﺋـﯿـﺎت ﺑـﺮﮔـﺰاری
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز آﻧـﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت -ﺑﯽآﻧﮑﻪ اﺻﻞ آن را زﯾﺮ ﺳﻮآل ﺑﺮﻧﺪ -ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،درﻧﻬﺎﯾـﺖ،
ﺗﺮﻓﻨﺪی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺰرگ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﻠﺐ ﻧـﺠـﻮﻣـﯽ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ!
واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎ ،ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑـﺎ
دﯾﺪ ﻣﺮدم ،در ﻫﺮ
آ ﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ،ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ از ِ
ﭘﯿﺶروای از ﺷﻤﺎر ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رأی ﻣﯽﮐﺎﻫﻨﺪ .در اﻗـﺪاﻣـﯽ ﺳـﺎزﻣـﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ِ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻌﺐ ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را ﺑـﻪ ﺳـﺎﻋـﺖﻫـﺎی ﭘـﺎﯾـﺎﻧـﯽ
ٔ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫـﺎ،
ﻋـﻤـﺪه ﺗـﻮﺟـﻪﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺣـﻮزهﻫـﺎی
رأیﮔﯿﺮیای در ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺣـﮑـﻮﻣـﺘـﯽاﻧـﺪ ،ﺟـﻠـﺐ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪامﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﺷـﺪه ﺑـﺮای ﺑـﺎﻻ ﻧﺸـﺎن
دادن ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﺰﯾﯽ از ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﺑﺮ ﺿـﺪ
اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠـﻒ،
"ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻮﻟﯽ" داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﻪ ِ
ِ
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ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻨﮓﻫﺎی رواﻧﯽای از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﻣﺪتﻫﺎ ِﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨـﺎﺑـﺎت
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪاوج ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﻨﺪ.

ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب آرای ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﻪ ﺣـﺪود
 ۱۴درﺻﺪ ﺗﻨﺰل ﮐﺮده اﺳﺖ.۵
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺗﻮﻫـﯿـﻦ ﺑـﻪ
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدن آﻧـﺎن در ﯾـﮏ ﮔـﺮوه
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ِﺟﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ٔآن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸـﻨـﺪ،
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤـﻮﻧـﻪ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪﻫـﺎی آﻣـﺎری
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۵درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﺷﻬـﺮ ﻗﺼـﺪ رأی
دادن ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮدن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و از ﺷﺮﮐﺖ در آن ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑـﺮرﺳـﯽ ﻧﺸـﺎن دادن آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﮔـﺮ
دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎر ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ واﺟﺪان ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ،ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷـﻬـﺮﺳـﺘـﺎنﻫـﺎ و
ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎ ،ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﺷﻬﺮی و -در ﺗﻬﺮان ﺑـﻪﺗـﻔـﮑـﯿـﮏ
ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی  ۲۲ﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎی آن و ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﻮزهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑـﯽ در
ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎ -اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻋﯿﺎر ادﻋﺎﻫﺎی "ﻧﻈﺎم" دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣـﺤـﮏ زده ﻣـﯽﺷـﺪ.
ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽﺷﺪ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم را در ﻫـﺮﯾـﮏ از ﺗـﻘـﺴـﯿـﻢﻫـﺎی
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد.
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ را ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ٔ
اراﺋـﻪ آﻣـﺎرﻫـﺎی ﺷـﻔـﺎف و
ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ و
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖﻫﺎﺳﺖ .اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم و ﺑﺮﮔـﺰار ﮐـﻨـﻨـﺪﮔـﺎن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﺳـﻌـﯽ ﮐـﺮدﯾـﻢ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺨﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ٔﺧﻮاﺳﺖ ُ
ﺷﯿﻮه ﺑﺮﻫﺎن ﺧﻠﻒ ﺑﻪ اﻓﺸﺎی اﯾـﻦ ﺗـﻘـﻠـﺐ ﺑـﺰرگ
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دادهﻫﺎ و ﺑﻪ
ﺑﺮآﯾﯿﻢ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﮐﺸﻮر و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮان ﻧﻈﺎم رﯾﮕﯽ در ﮐـﻔـﺶ
ﻧﺪارﻧﺪ ،آﻣﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﺣﻮزه و ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ ﻣـﻨـﺘـﺸـﺮ
ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن اﻣﺎ ﭼﻮن ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧـﺠـﺎم
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﺑﺎز زﻧﻨﺪ" :در ﺳــﺎل  ۹۴و ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت
ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﺗﻼش ﮐﺮدم ﺗﺎ آﻣﺎرﻫــﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻌﺐ ﻣﻨﺘـﺸـــــﺮ
ﺷﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻟــﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺑــــﺎ
ٔ
درﺑــﺎره ﺻﺤﺖ آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻃـﻤـﯿـﻨـﺎن
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮﺳــﻨﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۹۶آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷـــــﻌـﺐ
رأی اﻋﻼم ﺷﻮد ... .اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷــﻌﺐ اﺧـﺬ رأی،
اﺧﺬ ٔ
زﻣﯿﻨــﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ارزﻧﺪهای ﺑــﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃــﺮف دﯾﮕـﺮ
اﯾﻦ روش ،ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾــﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ... .اﻟﺒـﺘـﻪ ﻻزم
آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻌﺐ اﺧـﺬ رأی
اﺳــﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ
اﻧﺘﺸﺎر ٔ
روزﻧﺎﻣﻪ "ﺷﺮق" ۳۱ ،اردﯾﺒﻬﺸـﺖﻣـﺎه
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد" ]ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺮﯾﻒزاده،
۱۳۹۶
"[.
ٔ
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ِ
ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورهﻫﺎی ﻗﺒـﻞ ،ﺣـﺪود
ﺑﯿﺶ از  ۶۰درﺻﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻫﺰار ﺻﻨﺪوق رأی ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺛـﺎﺑـﺖ و
ﺳﯿﺎر روﺳﺘﺎﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻌﺐ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺸـﺎرﮐـﺖ
 ۱۰۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﺻﻨﺪوق را ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺸـﺎرﮐـﺖ در
ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎن  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ -درﮔﺎه ﻣﻠﯽ آﻣﺎر -ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
 ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎ ،اﻋﻢ از ﺳﺎﮐﻦ و ﮐﻮﭼﻨﺪه  ۲۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن
ﻧﻔﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر ،ﻧﺮخ ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌـﯿـﺖ واﺟـﺪ ﺷـﺮاﯾـﻂ
ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر  ۷۱درﺻﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺮخ را
ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﯿﻢ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ واﺟﺪان ﺷﺮاﯾـﻂ ﺷـﺮﮐـﺖ در
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ارﻗﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑـﻪ
ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ واﺟﺪان ﺷﺮاﯾﻂ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﻧﺮخ ﻣﺸـﺎرﮐـﺖ در روﺳـﺘـﺎﻫـﺎ -ﺑـﺎ
اﺣﺘﺴﺎب آرای ﺑﺎﻃﻠﻪ -در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎن  ۳۵ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎرش آرا و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ِ
ٔ
زاوﯾـﻪ
ﺑﺮای درک و درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ از
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .در دﺳـﺘـﻮراﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑـﺮﮔـﺰاری
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓـﺮﻣـﺎﻧـﺪاری در
ذﯾﻞ ٔوﻇﺎﯾﻒ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،در ﺑﻨﺪ ۱۶
آﻣﺎر ِ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣـﺎﻓـﻮق در
ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأی ،ﺑﺮ اﻋﻼم ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی  ۱۶ ،۱۲و ﭘﺎﯾﺎن اﺧﺬ رأی ،ﺗـﺄﮐـﯿـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﮔﻔﺘـﻪ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ
ِ
ﺑﯿﻦ"ﻫﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔـﺮدﯾـﻢ .در اﯾـﻦ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﻧﻮع "ﺟﻬﺎن ّ ً
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ" :ﺣﻘﺎ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺮدم
ﻗﺪری ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﯽ ﺑﮕـﻮﯾـﻨـﺪ ﮐـﻪ در ﻃـﻮل ﻫـﻤـﯿـﻦ
ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ﺳﺮ زدﻧﺪ و ﭼﻨـﺪ ﺑـﺎر ﺑـﺎ
ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ؟ و ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ؟ ﻧﺴـﺒـﺖ
ﻣﺮدم در ﻣﺴﺎﺟﺪﺷﺎن ً
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻌﻀﺎ ﺑﯽﺗﻔﺎوتاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن را ﻧﮕﺎه ﮐﻨـﯿـﺪ ،اﯾـﻦﻫـﺎ
ﺑﻪ ً
ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻮﺿﻌﺸﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ" ]ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﺖ "ﺟﻬﺎن ﻧﯿﻮز" ،ﺳـﻪ
ﺷﻨﺒﻪ  ۱۸اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه .[۱۳۹۴
ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺄﻣﻞ در ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا رﻫﺒﺮ ﻧﻈﺎم از ﯾﮏ ﺳـﻮ
ﺑﺎ ﺟﻠﻮدار ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﻧﺎمﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﻪاﺻﻄﻼح "اﺻﻮل ﮔﺮا" ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐـﺮد
و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ "ﻧﮕﺮاﻧﯽ از وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم" ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﮐﻠﯿﺪ
زد ،زﯾﺮا او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻻﯾـﻪﻫـﺎی ﻣـﯿـﺎﻧـﯽ و
ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ و ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ،ﺟﻠـﺐ

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۴

 ۱۱دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﻮدﺳﺎﻟﮕﯽ رﻓﯿﻖ ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی ،ﻣﺎدر آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان )(۱۳۰۶-۱۳۹۵

ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ

ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ) (۱۳۲۵ﮐﻪ ﮔﺎم در راﻫﯽ ﺳﺨﺖ و ﺧﺎرآ ﮔﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ :ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ﻏﺮب ﺟﻨﮓ زده ﺑﺮای ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﻋﻄﺶ )آﺗﺶ( ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺧﻮﺷﻪ ﭼﯿﻨﯽ از
ﺧﺮﻣﻦ ﮔﺰاف داﻧﺶ و آ ﮔﺎﻫﯽ ﺟﻬﺎن .ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم )
ﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ ﻧﺒﺮد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ
 (۱۹۳۹-۱۹۴۵ﺑﺮﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و اروﭘﺎ در آﺗﺶ ِ
ﺳﻮﺧﺖ :ﮐﺸﺘﺎر و وﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﻨﮓ -دﺳﺘﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری و آوارﮔﯽ ،ﺑﯽ
ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ و  ...ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد .او اﻣﺎ ﺑﯿﺪی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻪ
ﻟﺮزه درآﯾﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﺳﻔﺮی از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮ رﻧﺞ و دﺷﻮارﻧﺎک
ﻣﺎدرش ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد" :در زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮواز ﺑﺎش .از ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ
ﻧﻬﺮاس .ﻫﻤﯿﺸﻪ دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ .ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﺷﻮ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
آب دﯾﺪه ﺷﻮی!".
او اﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﻮﻫﯽ از آﺷﻮب و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ،
ﺑﺎزﺗﺎب ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز و ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻦ ،ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺮد و ﻓﺮﻫﻨﮓ و داﻧﺶ ﻫﻢ از ِﭘﺲ روی آﻣﺪه ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮآﻣﺪ.
آن ﮔﺎه ،ﺑﻪ اﻧﺪک ﺟﯿﺮه ی روزاﻧﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی داﻧﺶ–
ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی اروﭘﺎی وﯾﺮان ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ رﻓﺖ و" ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻞ"
ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺑﺴﺎﻣﺎن ﮐﺮدن راه آﻫﻦ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ی ﭼﮏ اﺳﻠﻮاﮐﯽ،
ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی ﺗﺎﺗﺮا رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺪن ﮐﻮه ،ﮐﺸﯿﺪن ﺧﺎک ﺑﺎ ﭼﺮخ ﻫﺎی دﺳﺘﯽ ،و در
ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻫﺮﭼﻪ آب دﯾﺪه ﺗﺮ ﺷﻮد.
ﻫﻨﻮز در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﺼﺎدف و ﻣﺮگ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮش ﻓﺮﻫﺎد را ﺷﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻫﻢ ﭼﻮن ﭘﺘﮑﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦ و روان او ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺳﺨﺖ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻨﺶ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﻣﺎدرش ﮔﺮﺗﺎ ﺑﻪ او آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ "از ﻏﻢ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮو ﮔﺮﻓﺖ و اﺣﺴﺎس
درد را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ۱".ﺑﺪﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ او ﺑﺮآن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن ﻓﺮﻫﺎد را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺮاروﯾﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺟﺎی او ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و در راه ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﮑﻮﺷﺪ ۲.ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ:
"ﻫﻤﻪ ی ﻋﺸﻘﻢ را ،ﻫﻤﻪ ی داﻧﺸﻢ را در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن" ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ ۳.ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ )ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،(۱۳۲۵ﭘﺪر داﻧﺶ -ﻣﻨﺪش ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد :ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺧﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﺮﺑﻨﺪد ﮐﻪ ﭘﺲ از داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪن،
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻨﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ .و او ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﺎ ﮐﻮﻟﺒﺎری
از داﻧﺶ و ﺧﺮد و داﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .رﻓﯿﻖ ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی ﻧﯿﮏ ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۰۶در دﻫﮑﺪه ی زﯾﺒﺎی ﺷﻤﯿﺮان )در ﯾﮏ ﭼﺎدر
ﻣﺴﺎﻓﺮی( دﯾﺪه از ﻫﻢ ﮔﺸﻮد ۴.ﭘﺪرش ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ )اﺳﺪ(  ۵داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ی رﺷﺘﻪ
ی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻓﺰارﻫﺎ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از آﻟﻤﺎن ﺑﻮد و ﻣﺎدر آﻟﻤﺎﻧﯽ
اش ﮔﺮﺗﺎ دﯾﺘﺮﯾﺶ ،داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺷﺘﻪ ی ﻫﻨﺮ و ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺳﺎزی از داﻧﺶ-ﮔﺎه
ﻣﻮﻧﯿﺦ ﺑﻮد.
در آن ﺳﺎل ﻫﺎ ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب داﺷﺖ ،ﻧﻪ ﺳﻨﮕﻔﺮش و آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ
ﺑﻮد و ﻧﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ در آن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎری
ﻫﺎی واﮔﯿﺮدار و ﻣﺮگ آﻓﺮﯾﻦ ﻫﻢ-ﭼﻮن وﺑﺎ و ﺣﺼﺒﻪ و آﺑﻠﻪ و ﺟﺰ آن ،ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ واده ی ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ی ﻣﯿﺮﻫﺎدی در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﯿﺮان ﻣﯽ رﻓﺖ و در ﯾﮏ ﭼﺎدر ﺑﺰرگ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻓﺮزﻧﺪش از
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮔﺰﻧﺪ آﻓﺮﯾﻦ آن ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺮﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،دو ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮران
ﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر و ﺧﻮد او دو ﺑﺎر دﭼﺎر ﺣﺼﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﻣﺮگ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ
رﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﻮران اﻣﺎ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ زاده ﺷﺪ و ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻮزادﯾﺶ را در
ﭼﻨﯿﻦ واﮐﺴﯿﺎ )ﻓﻀﺎﯾﯽ( ﮔﺬراﻧﺪ .ﮔﺮﺗﺎ -ﻣﺎدرش -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻬﻮاره ی او را ﺗﮑﺎن
ﺗﮑﺎن ﻣﯽ داد ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎ و داﺳﺘﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ی ﻓﯿﺪل اﺳﺘﺎر ﻣﺎﺗﺲ ،ﻣﺎﯾﺎ دﺧﺘﺮ
ﮔﺮﯾﺰان از ﮐﻨﺪو و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮادران ﮔﺮﯾﻢ را در ﮔﻮﺷﺶ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽ
ﮐﺮد) .رﻓﯿﻖ ﺗﻮران ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﮐﻪ ﺷﺪ ،ﺧﻮد اﯾﻦ دو داﺳﺘﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را ﺑﻪ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻓﯿﺪل اﺳﺘﺎر ﻣﺎﮐﺲ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﺴﺮﮐﯽ ﺑﻮد در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺿﺪ ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ﭘﮋوﻫﯽ را در وی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و
ﻣﺎﯾﺎ ،دﺧﺘﺮ ﮔﺮﯾﺰان از ﮐﻨﺪو ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﮐﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری او ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪ .(.ﻫﻢ-
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﮑﯿﻨﻪ ،ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﮔﯿﺲ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ واده ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻟﻪ ﺳﻮﺳﮑﻪ و آﻗﺎ ﻣﻮﺷﻪ ،ﮐﺪوی ﻗﻠﻘﻠﻪ زن ،ﻣﺎه ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ و ﻣﻠﮏ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ و  ...ﭘﺪر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺷﺘﺮﻧﮓ )ﺷﻄﺮﻧﺞ( و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮران از ﻫﻤﺎن آﻏﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و اﯾﻦ،
"ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ" ﺳﺎل ﻫﺎی واﭘﺴﯿﻦ او را رﻗﻢ زد.

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۲۷
ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی در
ﺳﺎل  ۱۳۱۱ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ی آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ژاﻟﻪ ی ﺗﻬﺮان
رﻓﺖ و ﺑﺮای ﺷﺶ ﻣﺎه
آزﮔﺎر ﭘﺸﺖ ﻧﯿﻤﮑﺖ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻧﺸﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎدرش
ﮔﺮﺗﺎ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﺮای ﺗﻮران
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻢ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و
آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺖ دﺷﻮار ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،او را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ی آذر )در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ی ﺗﻬﺮان( ﻓﺮﺳﺘﺎد .وی ﺳﺎل ﻫﺎی دﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮد را در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺳﭙﺮی ﮐﺮد و آن ﮔﺎه ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮرﺑﺨﺶ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ رﻓﺖ )(۱۳۱۷
و در ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،دﯾﭙﻠﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی در ﺳﺎل  ۱۳۲۴ﺧﻮرﺷﯿﺪی در رﺷﺘﻪ ی ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ� ﯾﺎ زﯾﺴﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶ -ﮔﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ داﻧﺶ اﻧﺪوزی ﻧﺸﺴﺖ و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ -رﻓﺖ و ﻓﺮاز ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﻬﻨﺶ در ﮔﺮو ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ
ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ای و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ ،از ﮐﻼس ﻫﺎی درس اﺳﺘﺎد ﺟﺒﺎر ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﺎن )
 (۱۲۶۲-۱۳۴۵آﻣﻮزه ﭘﺮداز و ﻃﺮاح ﺳﻮاد آﻣﻮزی ﺑﺰرگ-ﺳﺎﻻن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در دﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﺪی در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ی ﺗﻬﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺳﺮ ﺑﺮآورد" :ﺷﯿﻮه ی ﺟﺬاب ،ﻋﻤﻠﯽ و
ﺳﺎده ی ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﺎن ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﮐﺮد .ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻨﺪم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ،ﮐﺎری ﺧﻼق و ﭘﺮاﻧﮕﯿﺰه اﺳﺖ.۶".
او ﺳﭙﺲ ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ داﻧﺶ ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ )ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻨﯽ( و اﺻﻮل آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ،ﻫﻢ -ﭼﻮن داﻧﺶ -ﺟﻮﯾﯽ آزاد ،ﺑﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی درس دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ
ﻫﻮﺷﯿﺎر ) در داﻧﺶ -ﮐﺪه ی ادﺑﯿﺎت داﻧﺶ -ﮔﺎه ﺗﻬﺮان( رﻓﺖ" :او]دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﯿﺎر[
و ﻫﻢ-ﺳﺮش ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﭘﺪرم آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ  ...ﺷﯿﻮه
و ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺎن ﺟﺬاب ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از داﻧﺶ -ﺟﻮﯾﺎن ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻼس
اش ﺷﺪم .او ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻏﺮﯾﺰی را ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﺴﺎﻧﯽ وارﺳﺘﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ
ﭼﻨﺎن زﯾﺒﺎ و ﻣﺴﺘﺪل ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ،ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻣﻌﻠﻢ را
ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﻢ و ﺑﯿﺶ -ﺗﺮ ﺑﻪ آن دل ﺑﺒﻨﺪم . ۷".آﻣﻮزش و ﭘﺮورش" ،درﯾﺎﯾﯽ از
اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﮐﺎر و ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم در آن ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺑﺎﺷﻢ.۸ ".
ﺗﻮران از اﯾﻦ ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎد ارزش -ﻣﻨﺪ و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ آﻣﻮﺧﺖ و ﻫﻤﯿﻦ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺗﺎزه را در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﮔﺸﻮدﻧﺪ :دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻦ از رﺷﺘﻪ
ی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و روان -ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .روی ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﻧﺴﺎﻧﯽ را از ﭘﺎﯾﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد.
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮود ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ .ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر داﻧﺶ-
ﺟﻮﯾﺶ در اﺗﺮﯾﺶ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ اﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﭘﺎرﯾﺲ ﺳﺮﺑﺮ�آورد )ﭘﺎﯾﯿﺰ
 (۱۳۲۵و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺷﺘﻪ روان -ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ از داﻧﺶ -ﮔﺎه ﺳﻮرﺑﻦ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪ .او در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺳﻔﺮ )ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم( و ﺑﺎ دﯾﺪن
اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺴﺎﯾﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ زاﻧﻮ درآﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﯾﺪی ژرف
ﭘﯿﻤﺎ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
ﭘﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺖ و درﯾﺎﻓﺖ دﯾﺎﻟﮏ ﺗﯿﮑﯽ ،ﻫﻢ -ﭼﻨﺎن ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﭘﺎس -داری از ارزش ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و
دوﺳﺘﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻫﻢ از اﯾﻦ رو ،ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻮوﻧﯿﻪ ﭘﺎرﯾﺲ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ" .ﺑﺨﺖ" اﻣﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ -ﺟﻮی ﻫﻮش ﻣﻨﺪ و
ﺟﻮان ﻣﺎ ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﮐﺮد و او در ﻫﻤﯿﻦ دوره ی ﮐﻮﺗﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﮐﻼس
ﻫﺎی درس آﻣﻮزه ﭘﺮدازاﻧﯽ ﻫﻢ -ﭼﻮن ﻫﻨﺮی واﻟﻮن ۹و ژان ﭘﯿﺎژه ،دو ﻏﻮل روان
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان در ﺳﺪه ی ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮ ﺑﺮآورد .در آن
ﻫﻨﮕﺎم ،آﻣﻮزه ﻫﺎی رﺷﺪ اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺑﺴﯽ ﺗﺎزه و ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﻮد و ﺗﻮران ﻣﯿﺮﻫﺎدی ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﭘﯿﺶ -ﮔﺎﻣﺎن اﯾﻦ آﻣﻮزه ﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ او ﺑﺎ آرا و آﻣﻮزه
ﻫﺎی داﻧﺶ -ﻣﻨﺪان اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ )ﻫﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ﭘﺴﺘﺎﻟﻮﺳﺘﯽ ،۱۰اوﯾﺪ دﮐﺮوﻟﯽ،۱۱
ﻓﺮدرﯾﺶ ﻓﺮوﺑﻞ ،۱۲ﺳﻠﺴﺘﯿﻦ ) ﮔﻮﺳﺘﺎو( ﻓﺮﻧﻪ ،۱۳ﺟﺎن دﯾﻮﯾﯽ ۱۴و ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﻮﻧﺘﻪ
ﺳﻮری ۱۵و  (...آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و از ﺧﺮﻣﻦ داﻧﺶ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺑﻮد.
روی دادی ﮐﻪ اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺮﻫﺎدی ﭘﺮﺗﻮ
اﻓﮑﻨﺪ آﺷﻨﺎﺋﯽ اش ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮد ﺟﻌﻔﺮ وﮐﯿﻠﯽ ،ﻋﻀﻮ ﺷﺎﺧﻪ ی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ی
اﯾﺮان در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد .رﻓﯿﻖ ﺗﻮران در زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۳۰و در ﭘﯽ اﯾﻦ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﺳﺎل  ۱۳۳۱ﺑﺎ رﻓﯿﻖ وﮐﯿﻠﯽ ﭘﯿﻤﺎن زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺴﺖ .ﻓﺮاﯾﻨﺪی
ﮐﻪ او را ﯾﮏ ﺳﺮه دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﻮده ی ﻣﺮدم را در ﺳﺮﺷﺖ اش ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ
ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﻢ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او راه
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