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 ۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٩

روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔــﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗــﺮﯾﻦ

ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻬﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﺳﻮی در
ﺟﻤﻊ اﯾﺜﺎرﮔﺮان)ﮐﻠﻤﻪ(
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎم ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﻣﻨﺎﻓ و ﻓﺴﺎد در ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﺷ ﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪ رﺟﻮﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻮده و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ/ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم اﻓﺮاد را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،
ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺟﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب را ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم— ﺻﻔﺤﻪ .٢

ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی در دﯾﺪار ﺑﺎ اﯾﺜﺎرﮔﺮان  :اﯾﻦ اﺳﻼم
ﻧﯿﺴﺖ…
ﻣﻮﺳﻮی اﻓﺰود:اﺳﻼم ،ﮐﺴ را ﻧﻤ زﻧﺪ ،ﮐﺴ ﮐﺮدارﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﺪاﻓ
را ﻧﻤ ﮔﯿﺮد ،ﺗﻬﻤﺖ ﻧﻤ زﻧﺪ ،ﮐﺴ را در اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﺳﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﯾ ذره از
زﻧﺪان ﻧﮕﻪ ﻧﻤ دارد و ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎ از دﺳﺖ ﺑﺮود .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ در
ﮐﻨﺪ ،اﺳﻼم ﯾﻘﯿﻨﺎً ﻣﺪاﻓ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ ﺣ ﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﺣ ﻮﻣﺘﯿﻢ —.ﺻﻔﺤﻪ
و ﻋﻈﻤﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ .٢
ی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﻓﺘﺎر و

ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی :اﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ! ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺗﻬﻤﺖ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ!

ﺑﺎﻻ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺮد
ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن و وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮان
ﮐﺎرﺑﺮان و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از

www.balatarin.com

ﺟﻤﻌ از اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻣﺎم )ره( دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻬﻤ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻠﻤﻪ ،ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ
ﻣﻮﺳﻮی در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ دﯾﺪار ﺿﻤﻦ ﺗﺸ ّﺮ از اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ اﻓﺮاد ارزﺷ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮای
ﺣﻞ ﻣﺸ ﻼت ﮐﺸﻮر دﻟ ﺳﻮﺧﺘﻪ دارﯾﺪ ،ﻧﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎﻣﯿﺪ و ﻧﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻔ ﺷﺨﺼ و ﻧﻪ
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﯿﺰی از اوﺿﺎع ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺨﻨﺎن و ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در اﻧﻘﻼب دارﯾﺪ و دﻟﺘﺎن ﺑﺮای آن ﻓﻀﺎی ﻧﻮراﻧ و ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺑﺸﺎرت آن را داد ﺗﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻧﺒﺎل آن ﻓﻀﺎﯾﯿﺪ —.ﺻﻔﺤﻪ .٢

ﺑﺎﻻ

 ۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٩

ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻬﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﺳﻮی
در ﺟﻤﻊ اﯾﺜﺎرﮔﺮان)ﮐﻠﻤﻪ(

ﯿﺎ ﺖ
ﺧﺸﻦ روی ﻧﯿﺎورﻧﺪ/راه ﺣﻠﻬﺎ را ﺑﺎ ﻗﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻗﺪرت و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ داﺋﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم
ﺑ ﻨﯿﻢ

http://tinyurl.com/2fuzrbp

ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی در دﯾﺪار ﺑﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎم ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﯾﺜﺎرﮔﺮان  :اﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ…

ﭘﺎﯾﻪ ی ﻣﻨﺎﻓ و ﻓﺴﺎد در ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﺷ ﻞ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ رﺟﻮﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻮده و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ/ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم اﻓﺮاد را ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺟﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب را
ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺘﻼﺷ
ﺷﺪن اﺳﺖ و وﺿ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﻢ
ﺗﻌﺮﯾﻔ ﻧﺪارد .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺻﻮرت
ﻣ ﮔﯿﺮد/ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻤﺎ از ﮐﺸﺘ )ﻧﻈﺎم(
ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﯾﺪ از ﮐﺸﺘ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده
ﻧﺸﺪه اﯾﻢ/ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺗﻬﻤﺖ واﺑﺴﺘﮕ ﻣ
زﻧﻨﺪ و ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ/وﻗﺘ ﺣ ﻮﻣﺖ ﻣ آﯾﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ،
ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎ ،ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎ و اﺣﺰاب را ﻣ ﺑﻨﺪد و
ﺣﺘ ﯾ ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﯾﺎ
ﯾ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ و … در
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺑﯿ ﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر
ﺑﺰرگ ﻣ ﺷﻮد/ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺸ ﻞ ﻫﺎ را
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻘﯿﻪ ی
ﺗﺸ ﻞ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎﻟﺘ ﺷﺒ ﻪ ﻫﺎ و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ای ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﻨﺪ/ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣ ﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑ ﯿﺮد/ﮐﺎر ﻣﺎ آ ﮔﺎﻫ دادن ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸ ﻼت و ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش
آن اﺳﺖ/ﺑﺎﯾﺪ داﻣﻨﻪ آ ﮔﺎﻫ را ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن،
ﮐﺸﺎورزان ،ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ،ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑ ﺸﺎﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑ ﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ زﻧﺪﮔ  ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ/ﺑﺎﯾﺪ روش ﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪ روزﺗﺮ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ راه ﻫﺎی
ﺗﺎزه ای ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ/ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﻘﻮق
اﺳﺎﺳ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ،ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ/ﻣﺮدم را ﮐﺘﮏ ﻧﺰﻧﻨﺪ و ﺑ ﺬارﻧﺪ
ﻣﺮدم آراء ﺧﻮدﺷﺎن را راﺣﺖ در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ
ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ  ،ﺑ ﺬارﻧﺪ ﻣﺮدم ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣ ﺗﺼﺮﯾﺢ داد/ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن
را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑ ﻮﯾﯿﻢ راﻫ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ
روﯾﺪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ اﺳﺖ/ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی

http://tinyurl.com/2bvuvup

ﻣﻮﺳﻮی اﻓﺰود:اﺳﻼم ،ﮐﺴ را ﻧﻤ زﻧﺪ ،ﮐﺴ
را ﻧﻤ ﮔﯿﺮد ،ﺗﻬﻤﺖ ﻧﻤ زﻧﺪ ،ﮐﺴ را در
زﻧﺪان ﻧﮕﻪ ﻧﻤ دارد و ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤ
ﮐﻨﺪ ،اﺳﻼم ﯾﻘﯿﻨﺎً ﻣﺪاﻓ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ
و ﻋﻈﻤﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ
ی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﻓﺘﺎر و
ﮐﺮدارﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﺪاﻓ
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﺳﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﯾ ذره از
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎ از دﺳﺖ ﺑﺮود .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ در
ﺣ ﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﺣ ﻮﻣﺘﯿﻢ.

ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی :اﯾﻦ اﺳﻼم
ﻧﯿﺴﺖ! ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺗﻬﻤﺖ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎری و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ!
http://tinyurl.com/23zaxn8

ﺟﻤﻌ از اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ و دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻣﺎم )ره( دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻬﻤ
را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻠﻤﻪ ،ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی در
اﺑﺘﺪای اﯾﻦ دﯾﺪار ﺿﻤﻦ ﺗﺸ ّﺮ از اﯾﺜﺎرﮔﺮان
ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ اﻓﺮاد ارزﺷ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸ ﻼت ﮐﺸﻮر دﻟ ﺳﻮﺧﺘﻪ دارﯾﺪ ،ﻧﻪ دﻧﺒﺎل
ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎﻣﯿﺪ و ﻧﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻔ ﺷﺨﺼ و ﻧﻪ ﻣ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﯿﺰی از اوﺿﺎع ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺨﻨﺎن و ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در اﻧﻘﻼب دارﯾﺪ
و دﻟﺘﺎن ﺑﺮای آن ﻓﻀﺎی ﻧﻮراﻧ و ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺑﺸﺎرت آن را داد ﺗﻨﮓ ﺷﺪه
اﺳﺖ و دﻧﺒﺎل آن ﻓﻀﺎﯾﯿﺪ.
اﻧﻘﻼب ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آراءوﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺮدم اﻫﻤﯿﺖ
داده ﺷﻮد و ﻓﻀﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد

٢
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :ﻣﺸ ﻞ اﻣﺮوز اﯾﺮان ﻣﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻓﻀﺎی ﻧﻮراﻧ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠ آن ﻫﻢ روﺷﻦ
اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺎ ﮐﺎرآﻣﺪی ﻻزم را داﺷﺖ
و ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ
آراء و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺮدم اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻓﻀﺎ را ﺑﺎز
ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺣﺎد ﻣﻠﺖ – ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و آن
ﺳﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‐ در ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﻟ اﻧﻘﻼب
و ﻣﺼﺎﻟ ﻣﻠ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای را ﻣ ﺗﻮان
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از دوراﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﺗﺎ ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺒﻬﻪ ای ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣ داﻧﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻣﺎم ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺧﺎﻃﺮه ای
ﮔﻔﺖ :در اواﯾﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﺸﺎﮔﺮد رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ؛
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮده ﻓﺮوﺷ در
آن رواج داﺷﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺑﺴﺘﻪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﮐﻪ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺷﺖ و
ﻣﺎ از درون ﮐﭙﺮ ﻣ دﯾﺪﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ و ﻣﺮغ
ﺑﻮد .اﻣﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺸﺎﮔﺮد اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .وﻗﺘ از آﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑ ﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ ،ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ
و آن ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧ اﺳﺖ ﭼﺮا
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر،
ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﻌﺠﺰه
ﻫﺎ آﻓﺮﯾﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻤﺎن را ﺑﺎ ﻣﺮدم از
دﺳﺖ دادﯾﻢ
ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ اﺑﺮاز دﻟﺘﻨﮕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن
ﻧﻮراﻧ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ارﺗﺒﺎط ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم
از دﺳﺖ دادﯾﻢ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﻬﺎ
ﻣ داﻧﯿﻢ و ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ
ﺑ ﻮﯾﯿﻢ و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ  .از
ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدﯾﻢ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و
ﻣﻘﺎم ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﻣﻨﺎﻓ
و ﻓﺴﺎد در ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﺷ ﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
رﺟﻮﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻮده و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ آن را از دﺳﺖ دادﯾﻢ و در اﯾﻦ
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زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪﯾﻢ ،و ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺳﺘﻪ ی
اﺳﻼﻣ را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﯿﻢ.
ﺑﺎاﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی و ﻫﺮ ﻣﺸ ﻞ را ﺑﻪ
ﻧﺎم اﺳﻼم ﺗﻤﺎم ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻣﺎم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ای ﮐﺎش
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﻧﺒﻮد و اﯾﻦ ﻗﺪر ﺧﺴﺎرت
ﻧﻤ داﺷﺘﯿﻢ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی و ﻫﺮ ﻣﺸ ﻠ ﮐﻪ وﺟﻮد
دارد ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺗﻤﺎم ﺷﻮد؟ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻏﺮاق از اﺳﻼم ﻧﺎم ﻣ ﺑﺮﯾﻢ و ﻣﺪام در اﺷﺎرات
ﺧﻮد از آﯾﺎت و رواﯾﺎت دم ﻣ زﻧﯿﻢ ﺣﺘ در
ﻣﻮرد زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ اﻣ ﺎن وﻗﻮع آن وﺟﻮد
دارد و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ اﻣﺎ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از اﺳﻼم ﺧﺮج ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻬﺮان در ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ و
ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﻤﻮاره راه ﺣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﮐﻪ
اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻧﮑﺘﻪ ای
ﮐﺘﺎب ﭘﺰﺷ
ﯾ
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺖ ﮐﻪ روی ﻣﻦ ﺧﯿﻠ اﺛﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺨﺸ از ﮐﺘﺎب راﺟ ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼ ﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼﺟﺸﺎن
ﮐﺮد .اﺑﺘﺪا ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﺶ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن
اﺳﺖ وﻟ ﺑﻌﺪ ﺑﺤﺚ روح را ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻣ
ﮔﻮﯾﺪ :روح اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺟﻦ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎی ﺑﺤﺚ ﮐﻪ ﻣ رﺳﺪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﺟﺎﯾﺶ در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﺑﻮد
و ﻣﺪاوای آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤ اش
را ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣ ﺑﺮد.
ﻣﻮﺳﻮی اﻓﺰود:دوﻟﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی
ﺷﺨﺼ و ﻓﺮﻗﻪ ای را ﺑﻪ دﯾﻦ وﺻﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ و
اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد
آن وﻗﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺸ ﻠ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ داده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻮاﻧﺎن و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺟﻮاﻧ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
در داﻧﺸ ﺎه ،ﺧﻮدش و ﯾﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﮐﺘﮏ
ﻣ زﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم اﻓﺮاد را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺟﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب را
ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺘﻼﺷ
ﺷﺪن اﺳﺖ و وﺿ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﻢ
ﺗﻌﺮﯾﻔ ﻧﺪارد .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺻﻮرت
ﻣ ﮔﯿﺮد ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻓﺴﺎدی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻫﻤﻪ
ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺴﺎد! و ﻧﺎﻣﻪ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﯾ
دﻓﻌﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺤﺚ راﺟ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد
ﻣﺤﺪود ﺷﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم .اﯾﻦ ﻣﻮارد روی ﺟﻮان
ﻣﻤﻠ ﺖ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣ ﮔﺬارد؟
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وی اﻓﺰود :وﻗﺘ ﺟﻮان از ﻣﺎ روی ﺑﺮﻣ
ﮔﺮداﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸ ﻞ را در ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .ﻣ ﺮ
ﺟﻮان ﭼﻘﺪر ﺗﺤﻠﯿﻞ دارد؟ و ﭼﻘﺪر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ وﺿﻮح روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸ ﻼﺗ
دارﯾﻢ وﻟ رﺑﻄ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺪارد.
وی اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ
اﺳﻼم دﻧﺒﺎل ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ﯾﺎ دﻧﺒﺎل از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
ﺻﻨﻌﺖ؟ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ راﻫ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ
ﮐﻔﺎر ﺑﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
و ﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ ﭼﺮا
اﺟﺮای ﻧﺎﻗﺺ اﯾﻦ ﮐﺎر آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﺑﻮدی
ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠ ؟ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ دروازه ﻫﺎ ﺑﻪ
روی اﺟﻨﺎس ﺑﻨﺠﻞ ﺧﺎرﺟ ﮐﺠﺎﯾﺶ اﺳﻼﻣ
اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ آﻣﻮزه ﻫﺎی اﺳﻼﻣ در
ﺗﻀﺎد اﺳﺖ.
ﻣﻮﺳﻮی در ﺑﺨﺶ دﯾ ﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم
ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی
زدن ،ﮐﺸﺘﻦ ﯾﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ی زﻧﺪان
ﻫﺎ ﻫﺴﺖ و ﺗﻮﻗﯿﻒ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ روی آﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﺪ ﻣ ﮔﺬارد .ﺑﻨﺪه اﺻﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ آن
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ وﻟ ﻣ ﺮ ﭼ ﺎر ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻗﯿﭽ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﺴﺘﯿﺪ؟
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب
ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دو
ﺣﺰب ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ
ﮔﻔﺖ  :ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻫﺎ ﺧﻮب
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾ ﺣﺰب ﺧﻮب ﺗﺸ ﯿﻞ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻨﻬﺎ ﺟﻮاﻧﺮداﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪ اش را در ﺟﺎﻣﻌﻪ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  :ﻗﺮار ﺑﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﺳﯿﺎﺳ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ در ﻣﻮرد
آزادی ﺗﺸ ﻞ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻔ
ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺸ ﻞ
ﻫﺎ ﺧﯿﻠ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺣﺰﺑﯽ در
ﮐﺸﻮر ﺷ ﻞ ﺑ ﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺸ ﻞ ﺑﺪی ﺑﺎﺷﺪ وﻟ
راه ﺣﻞ آن ﺣﺬف ﺷﺪن در ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺑﻮاب ﺟﻤﻌ ﻣﺮدم در ﯾ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ارزش ﻫﺎی اﻧﻘﻼب
و راه اﻣﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ
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اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ…
ﻣﻮﺳﻮی اﻓﺰود:اﺳﻼم ،ﮐﺴ را ﻧﻤ زﻧﺪ،
ﮐﺴ را ﻧﻤ ﮔﯿﺮد ،ﺗﻬﻤﺖ ﻧﻤ زﻧﺪ ،ﮐﺴ را
در زﻧﺪان ﻧﮕﻪ ﻧﻤ دارد و ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ،اﺳﻼم ﯾﻘﯿﻨﺎً ﻣﺪاﻓ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻠ و ﻋﻈﻤﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﻓﺘﺎر
و ﮐﺮدارﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﺪاﻓ
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﺳﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﯾ ذره از
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎ از دﺳﺖ ﺑﺮود .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ در
ﺣ ﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﺣ ﻮﻣﺘﯿﻢ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻤﺎ از
ﮐﺸﺘ )ﻧﻈﺎم( ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﯾﺪ از ﮐﺸﺘ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ
ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﻧﺸﺪه اﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﻬﺎ را
ﻣﺄﯾﻮس ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑ ﻮﯾﯿﻢ اﺳﻼﻣ ﮐﻪ
ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ
رﺣﻤﺖ دارد ،رﺋﻮف اﺳﺖ ،ﺳﻌﻪ ﺻﺪر دارد،
ﻫﻤﻪ را ﻣ ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺎ زﺑﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎ اﻓﺮاد
روﺑﻪ رو ﻣ ﺷﻮد .اﺳﻼم دﯾﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﻫﻤﺴﻮ و
ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺷﻮد.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ای از ﻋﻠ )ع( ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺮوز
ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ
ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻫﻪ اول اﻧﻘﻼب
ﮔﻔﺖ  :در آن زﻣﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺸ ﻠ
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ  ،ﻣﺎ اﺑﺪاﻋﺎﺗ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ ،
ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠ  ،اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﮓ و … داﺷﺘﯿﻢ
و اﺣﺴﺎس ﻧﻤ ﮐﺮدﯾﻢ از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺑﺸﺮی در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺗﻤﺪن،
ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔ دارﯾﻢ .ﻟﺬا
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدم در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ،ﻫﻤﺸﻬﺮی ﻫﺎ و در ﺳﻄ
ﻣﻠ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ .ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ
آن وﺻﯿﺘ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠ )ع( در آﺧﺮﯾﻦ
ﻟﺤﻈﺎت داﺷﺘﻨﺪ)ﮐﻮﻧﻮا ﻟﻈﺎﻟﻢ ﺧﺼﻤﺎ و ﻟﻠﻤﻈﻠﻮم
ﻋﻮﻧﺎ( ﺣﺎﻣ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺘﻤ ﺮان
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾ ﺗﻮﺻﯿﻪ ی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ .ﯾ
ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﻠﻤﺎن و دﯾﻨ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮت ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺗﻬﻤﺖ واﺑﺴﺘﮕ ﻣ زﻧﻨﺪ و
ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
وی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
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ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮﯾﺖ
اﺳﻼﻣ ﻣﺎ را ﻧﮕﻪ ﻣ دارد .ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺧﻮب ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺟﻮان ﻫﺎ و ﻣﻠﺖ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯿﻢ وﮔﺮ
ﻧﻪ دﻟﯿﻠ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺿﺪ دﯾﻨ ﮔﺴﺘﺮده
ای را ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻮﺳﻮی درﺑﺎره اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ)ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ( ﺻﺪ در ﺻﺪ ﯾ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ وﻟ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎروا ﻣ دﻫﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻃﻠﺒﻬﺎ ،ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ،آﻣﺮﯾ ﺎ و اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﻨﺘﺴﺐ
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﯾ
ﺣﺎﻟﺖ زﯾ ﺰاﮔ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ
ﻣﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﻣ زﻧﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺮده
ﻫﺎی ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ دارﻧﺪ .از ﯾ ﻃﺮف
ﻓﺤﺶ ﻣ دﻫﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾ ﺮ دﻧﺒﺎل ﺟﻠﺐ
ﻧﻈﺮ ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﻪ و ﯾﺎ دﯾ ﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﺎ
را ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﺎرﺟ ﻣﺘﻬﻢ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﯾ ارزش ﺟﺎاﻓﺘﺎده
ای در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارد و اﮔﺮ ﯾ ﺣﺮﮐﺘ را ﺑﻪ
ﺧﺎرﺟ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ آن
ﺣﺮﮐﺖ ﻟﻄﻤﻪ ﻣ ﺧﻮرد و ﭼﻬﺮه اش ﻣ ﺪر ﻣ
ﺷﻮد.
آﻧﭽﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺮدم را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣ ﮐﻨﺪ
وی اﻓﺰود :وﻗﺘ ﺣ ﻮﻣﺖ ﻣ آﯾﺪ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎ ،ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎ و اﺣﺰاب را ﻣ
ﺑﻨﺪد و ﺣﺘ ﯾ ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
و ﯾﺎ ﯾ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ و …
در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺑﯿ ﺎﻧﻪ در
ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ ﻣ ﺷﻮد .از ﯾ ﻃﺮف دوﻟﺖ و
از ﻃﺮف دﯾ ﺮ آﻧﻬﺎ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﺳﻂ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ در دو ﻟﺒﻪ ﻗﯿﭽ از ﺑﯿﻦ ﻣ رود ﻫﻤﺎن
اﻋﺘﻘﺎدات اﺻﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﺑﺪﻧﻪ
اﺻﻠ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺧﻮب ﺳ ﺳﺎﻟﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش
ﮐﻨﯿﻢ ﺟﻤ ﺑﺸﻮد .ﺳﭙﺲ ﯾ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ ﻣﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدم ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﯾ
ﻣﺸ ﻠ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﻤ ﮐﺸﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪه
ﻣﺎ آ ﮔﺎﻫ اﺳﺖ
از ﻧﺸﺮﯾﺎت
ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﯾ
ﺳﭙﺎه را ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺠﻤ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز را ﻫﻢ ﻟﻐﻮ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ
ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن اﯾﻨﻄﻮری ﺳﺖ ،ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻤﺎم

ﺗﺸ ﻞ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺑﻘﯿﻪ ی ﺗﺸ ﻞ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘ ﺷﺒ ﻪ ﻫﺎ و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ای ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﻮد ﺑﻮدن،
ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدن ،ﻣﻮاﻇﺐ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮدن،
ﻣﻮاﻇﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ ﻫﺴﺖ
ﺑﻮدن ،اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﻣﺼﺎف  ،ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑ ﺸﯿﻢ و
ﺑﺎ ﯾ ﺣﺎﻟﺖ رزﻣ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ دارﯾﻢ و ﻗﺪرﺗﺶ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ اﯾﻤﺎن و آ ﮔﺎﻫ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﯾ دﯾﻦ رﺋﻮف و دﯾﻨ
ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﭘﯿﺸﺘﺎز و روﺷﻦ ،ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
در ﺳﻄ ﺟﻬﺎﻧ و در ﺳﻄ داﺧﻞ ﭘﺎﺳﺨ ﻮی
ﻣﺸ ﻼت ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾ ﺮ آ ﮔﺎﻫ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳ ﻣﺮدم .ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﻘﻮﻗ دارﻧﺪ و ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ دارد ﺿﺎﯾﻊ ﻣ
ﺷﻮد.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد
از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم را ﺑﺮﮔﺰاری
وی ﯾ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻋﻨﻮان ﮐﺮدو ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺣ ﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑ ﯿﺮد .وﻗﺘ
از دور ﻧﮕﺎه ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ زﺷﺘ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯽ ﻣ
ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﭼﻬﺎر ﭘﻨ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺧﯿﻠ
آدم ﻫﺎی ﻋﺎﻟ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﺴﻦ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن در
آﻧﻬﺎ ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﯾ ﻋﺪه ای را
ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻋﺪه ای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﯾ ﻣﻠﺖ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﻣﻠﯿﻮﻧ ﺑ ﻮﯾﻨﺪ از داﺧﻞ
اﯾﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ.
زﺷﺘ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤ ‐ﻓﻬﻤﯿﻢ  ،ﭼﻮن داﺧﻞ
آن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻟﻤﺲ ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻠﻪ وﻗﺘ ﮐﻪ
ﯾ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﺧﺎﺋﻦ از آب درآﻣﺪ ﺑﺎ او ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺷﺪت و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و او را ﺑﯿﺮون
ﮐﺮد .از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر راه داﺷﺘﯿﻢ
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷ ﻞ اﻧﺠﺎم ﻣ
دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺪام ﮔﺰﯾﻨﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﺗﻤﺎم دﻫﺎن
ﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ را
ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ،
رأی ﺑﯿﺎورد و ﺑﻌﺪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ را ﻫﺰار ﺟﻮر
دﺳﺘﮑﺎری ﺑ ﻨﯿﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ .اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد ﮐﺸﻮر را
اداره ﮐﺮد)دراﯾﻨﺼﻮرت( ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺮﺳﺪ
ﮐﻪ اﻻن ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺧﺎرﺟ ﭘﺸﺖ دروازه ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳ  ،اﻣﻨﯿﺘ  ،اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﻬﺪﯾﺪات داﺧﻠ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
وی در ﻓﺮاز دﯾ ﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ
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اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﯾ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﯿﺰان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻻن ﭘﻨ ،ﺷﺶ درﺻﺪ
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ دوازده ﺗﺎ ﭼﻬﺎرده
درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی  ،ﺑﯿ ﺎری،
ﻓﻘﺮ ،ﻓﺴﺎد ،ﻓﺸﺎر آﻣﺪن روی ﻃﺒﻘﺎت ﺣﻘﻮق
ﺑ ﯿﺮ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ اﺳﺖ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﻣﺴﺎل ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.اﻟﺒﺘﻪ
دﻓﻌﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻔﺎف وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﯾ
ﻋﺪه ای ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻤﺎم
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت راﺟ
ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﻄ ﻣ
ﺷﻮد .اﻓﺮادی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻌ ﻣ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻗﯿﭽ ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر وﺧﯿﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﮔﺴﺘﺮش آ ﮔﺎﻫ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ
ﻧﻔ اﺳﻼم
وی اﻓﺰود :ﮐﺎر ﻣﺎ آ ﮔﺎﻫ دادن ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸ ﻼت و ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش آن
اﺳﺖ .ﺣﻘﻮﻗ ﮐﻪ ﻣﺮدم دارﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ
آ ﮔﺎﻫ ﻫﺎ و اﻃﻼع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن
اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﻪ ﻧﻔ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب و
آﺗﯿﻪ ی ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ
اﺟﻤﺎع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻣﻦ
ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﻣﯿﺰاﻧ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
وی ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺗﺠﻤ ﻫﺎی
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ را ﻣﻌﯿﺎر درﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﯿﺪن ﺟﺎﯾ ﺎه
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻋﻨﻮان ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑ ﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ زﻣﺎﻧ از ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد و
در زﻣﺎﻧ ﮐﻢ ﺑﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺎﺧﺺ و اﻃﻼﻋﺎﺗ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
آ ﮔﺎﻫ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ در آﯾﻨﺪه ﭼ ﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮر اداره ﺷﻮد؟
آﯾﺎ اﯾﻦ آ ﮔﺎﻫ در ﺳﻄ ﺟﺎﻣ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﺪه
ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ دارد داﯾﺮه اش ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﻣ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﯿﻢ
زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪی را در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﯾﻢ.
ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
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در ﺻﺤﻨﻪ واﻗﻌ اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از
اﯾﻦ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و اﻣ ﺎﻧﺎت ﻋﺎدی ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
واﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪ از آن ﯾ اﯾﺪه ای در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳ ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ
از اﯾﻦ ،ﻣﺜﻞ ﯾ ﮔﯿﺎه و ﮔﻞ ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﯿﻢ
وﺑ ﺬارﯾﻢ ﺗﻨﺎور وﮔﺴﺘﺮده ﺷﻮد .در ﻗﺮآن آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻗﻮﻣ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤ
دﻫﺪ ﻣ ﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ
آ ﮔﺎﻫ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﺳﯿﻌ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺣ ﻮﻣﺖ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺟﺮﻗﻪ آ ﮔﺎﻫ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﻠﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ
ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای راﻫﻤﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﻗﻪ آ ﮔﺎﻫ
را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﻠﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
آ ﮔﺎﻫ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ روزی ﺑﺎ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑ ﻮﺋﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی و اﻗﺘﺼﺎدی و…
ﻣﻮﻗﻌ ﺧﻮب ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌ
ﺷﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﻫﻢ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ را ﻧﻘﻞ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﮔﻔﺖ :در
اﺑﺘﺪای اﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﯾﻨﺠﻮر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑ ﻮﯾﻨﺪ
ﺷﻤﺎ ﭼﺮا رﯾﺨﺖ و ﭘﺎش ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﺑﻠ ﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺮاﻗﺐ ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .آن اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺎﻓ ﺑﻮد در اداره ای ﮐﺴ ﮐﻤ ﭘﺎﯾﺶ را
از ﮔﻠﯿﻢ اش ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑ ﺬارد ﺧﻮد ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮ
ﺧﻮرد ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را
داﺷﺖ .ﺟﺪا ﺷﺪن ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺎرت
ﻫﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﻨﺸﻮری ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد.
ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ و ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﻨﯿﻢ
وی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دﯾ ﺮ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ روش ﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪ روزﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ راه ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ دﻧﺒﺎل روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻗﺎﻧﻮﻧ رﺳﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ

ﺟﺮﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺮ ﮐﺎر اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی دارد .اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﺑﺤﺮاﻧ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﯾ
دو ﻣﻨﺎﻇﺮه ای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﭘﺎ ﺑ ﯿﺮد و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﻄ ﯾﺎ ﯾ ﻄﺮﻓﻪ ﺷﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﯿﻞ و ﯾﺎ ﭼﺸﻢ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر.
داﻣﻨﻪ آ ﮔﺎﻫ را ﺑﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان
و ﮐﺸﺎورزان ﺑ ﺸﺎﻧﯿﻢ
وی آ ﮔﺎﻫ را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ آ ﮔﺎﻫ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ
داﻣﻨﻪ آ ﮔﺎﻫ را ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ،ﮐﺸﺎورزان،
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ،ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑ ﺸﺎﻧﯿﻢ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑ ﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ زﻧﺪﮔ  ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﯾ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.ﺷﻤﺎ
ﺣﻖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .از ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﻘﻮﻗ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺻﺤﺒﺖ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را اﻋﻼم ﺑ ﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ داده ﺷﻮد اﯾﻦ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ از
ﭘﻮل ﺟﯿﺒﯽ ﺷﻤﺎ اداره ﻣ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ
اﯾﻦ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ای از ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم )ره( ﮔﻔﺖ :ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯿ ﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر ﻋﮑﺲ
ﻣﻦ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭼﺎپ ﻣ ﺷﻮد  .اﺻﻼ
ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﻪ
ﻏﺪﻏﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﯾ
آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤ رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ
از ﺑﺎﺑﺖ زﯾﺎد ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﻼﯾﻪ و
اﺑﺮاز ﻧﺎراﺣﺘ زﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮد ﺑﻨﺪه از ﻣﯿﺪان
اﻣﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮات رد ﻣ ﺷﺪم
دﯾﺪم ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯾﺶ از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﮑﺲ اﻣﺎم
را زده اﻧﺪ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪم زﯾﺮا آن ﺣﺎﻟﺖ اﻏﺮاق
آﻣﯿﺰ ،وﺿﻌﯿﺖ آن اداره را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣ زد و ﺑﺎ
اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد .ﻧﻤ داﻧﻢ ﻧﺒﻮی
ﯾﺎ ﻏﺮﺿ وزﯾﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ
و ﮔﻔﺘﻢ ﺟﻤ ﺷﻮد و ﺟﻤ ﺷﺪ .ﺧﯿﻠ ﻃﻮل
ﻧﮑﺸﯿﺪ ﺣﺎج اﺣﻤﺪ آﻗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و از
ﻗﻮل اﻣﺎم از ﻣﻦ ﺗﺸ ﺮ ﮐﺮد و ﺧﺐ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
آن ﻣﻮﻗ اﻣﺎم ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪ از آن ،
اﯾﺪه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺟﺰء ﺣﻘﻮق ﻣﺎﺳﺖ از
را اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻫﯿﻢ و اﯾﻨﮑﻪ ﺣ ﻮﻣﺖ دﯾﻨ و ﻃﺮﯾﻖ ﻫﯿﺄت ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎز ﺷﺪن ﺗﻤﺎم راه ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﻫﻢ
ﻫﺎ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ و ﺧﻼﻗﯿﺖ آﻧﻬﺎ و ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ
balatarin.com

ﺑﺎﻻ
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ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮل ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ در آن اﺟﻤﺎع دارﯾﻢ ﺑﺎ
روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣ آورﯾﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .داﺋﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮﻫﺎی ﻧﻮﯾﯽ
اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﯾ ﺟﻤ ﺧﻼق را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
و روش ﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺗﺌﻮری ﮐﻪ در
وی ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل از ﯾ
ﻫﻨﺮ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺖ ﮔﻔﺖ  :در ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻠﺴﻔ
ﻫﻨﺮی ﺑﺤﺜ اﺳﺖ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾ ﻃﯿﻔ
از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﮕﺎرﮔﺮ وﻗﺘ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷ
ﮐﻨﻨﺪ اول ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ راﺟ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
،اﺟﺰاء ،ﺣﺠﻢ و رﻧﮓ را در ذﻫﻦ ﻣ آورﻧﺪ در
ذﻫﻦ ﮐﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﺟﻠﻮی ﺑﻮم ﻗﺮار
ﻣﯿ ﯿﺮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷ ﮐﺮدن ﻣ ﮐﻨﺪ .ﯾ
ﻃﯿﻒ دﯾ ﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺣﺴﺎس
زﯾﺒﺎ ﺷﻨﺎﺳ و ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ رﻧﮕﻬﺎ ﮐﺎر را آﻏﺎز ﻣ
ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ از اول ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤ
ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﯿﺎﺳ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ دو را ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ
ﺧﯿﻠ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .دﻟﯿﻞ اﻧﺸﻘﺎق آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﻌ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾ ﺣ ﻮﻣﺖ ﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ای را
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد و وﯾﮋﮔ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺑ ﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻃﺮف آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮح ﭼﯿﻨ
اﺳﺘﺎﻟﯿﻨ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ آﻟﺒﺎﻧ اﻧﻮرﺧﻮﺟﻪ
و ﯾﺎ ﺣ ﻮﻣﺖ از ﻧﻮع ﮐﺎﺳﺘﺮو و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ
ﺑﻮد.در ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﺳﻼﻣ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻮد آﻧﻬﺎ
ﻫﻢ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺎﻣﻠ از ﺣ ﻮﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾ ﻧﻮع ﺟﺪاﯾﯽ و اﻧﺸﻘﺎق و ﯾ دﯾﺪ
اﻓﺮاﻃ در اﯾﻨﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺣ ﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﮐﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ اﺑﻌﺎد ﺣ ﻮﻣﺖ
ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ و
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤ دادﻧﺪ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻌﺎدش ،ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﺶ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻠﺴﺶ
اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑ ﻨﯿﻢ.
ﻣﻌﯿﺎری ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﺮﮐﺖ
ﻣ ﮐﻨﺪ
ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و
اﻟ ﻮﻫﺎی دوم ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﯿﺎری ﮐﻪ ﻣ
ﮔﻮﯾﺪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد،
ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﻖ
ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮد ﻣ ﺮ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ را دور ﻫﻢ ﺟﻤ
ﺑ ﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻠﺖ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣ
دﻫﺪ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠ
ﮐﺸﻮر را رﻋﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ.از اول
ﻫﻢ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد .روزﻫﺎی اول ﭘﯿﺮوزی

ﺑﺎﻻ

 ۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٩

اﻧﻘﻼب ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺣﺘ ﻏﯿﺮ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺎ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﻣ رﺳﯿﺪﻧﺪ و داﺋﻢ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ.ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮر
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻧﻈﺎﻣ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر را
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﻓﺎﺗ ﺑﺎ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺣ ﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣ و ﺣ ﻮﻣﺖ
دﯾﻨ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻣﺎم اﻓﺰود :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﻢ
ﺗﺼﻮر و اﯾﺪه اﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﯾﺪ اراﺋﻪ دﻫﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﻤ ﻦ را
در ﺧﻮدش ﺟﻤ ﮐﻨﺪ.ﻫﻤﺎن ﺟﻮاﻧ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺣ ﻮﻣﺖ از دﯾﻦ ﺑﯿﺰار ﺷﺪه
اﺳﺖ وﻗﺘ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ او
را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﯾﻢ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
دارد .ﯾﻌﻨ ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺧﻮب و ﺳﻌﻪ
ﺻﺪر ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﮐﺎر آﻣﺪی ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .در آن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ روی ﮔﺮداﻧ را از دﯾﻦ و از اﺳﻼم و
ارزﺷﻬﺎ و ﻣﯿﺮاث ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕ و ﻗﺪﯾﻤ ﻣﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
وی ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺟﻨﺒﺶ و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑ ﻮﯾﯿﻢ ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﻗﺪرت و
دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺣ ﻮﻣﺖ ﻣﺎل ﻫﻤﺎن
ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻻن ﻫﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻼم و ﻓﻄﺮت اﺳﺖ را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم را ﮐﺘﮏ ﻧﺰﻧﻨﺪ و ﺑ ﺬارﻧﺪ ﻣﺮدم
آراء ﺧﻮدﺷﺎن را راﺣﺖ در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ
 ،ﺑ ﺬارﻧﺪ ﻣﺮدم ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﻼﻣ ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد ،ﺑ ﺬارﻧﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ آزاد
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﺎﻧﻪ اﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﯾﻦ ﻓﺤﺎﺷ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ راﺣﺘ اﻧﮓ ﻣﺤﺎرب ﻣ زﻧﻨﺪ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮔﻤﻨﺎم ﮔﻔﺖ:
اﻻن در زﻧﺪان ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ زﻧﺪاﻧ ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ
ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻨ ﺳﺎل – ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ در ٢۵ﺧﺮداد در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده
اﻧﺪ ﻣﺤ ﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ را
دﯾﻦ ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮد ،اﺳﻼم ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮد،اﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ
ﻣﺒﻨﺎی دﯾﻨ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد.
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﯾ ﮐﻮﭼ ﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺎﻧ ﻣ ﺧﻮرد زود ﯾ
ﻣﺎرک ﻣﺤﺎرب ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .اﻻن زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻌﻀ ﺷﺎن اﺻﻼ
ﮔﻢ ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺮﺧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻫﻬﺎ اﺻﻼ ﮐﺴ

ﺳﺮاﻏﺸﺎن ﻧﻤ رود .آﻧﮑﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ او
ﻣ رﺳﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺳﻤﺶ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﺸﺎن
واﻗﻌﺎً روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ اﺳﻼم ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد.
ﻣﻮﺳﻮی اﻓﺰود :ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﺮ اﺳﻼم را
ﺑ ﻮﯾﯿﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ را ﻣﺮدم
ﻣ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت آﻧﻬﺎ
و اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨ آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ روزاﻧﻪ آﻧﻬﺎ
ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ .ﮐﺠﺎی اﺳﻼم
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎ داﺋﻢ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑ ﺮدﯾﺪ و ﺑﺮای
ﺧﻮدﺗﺎن دﺷﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﺑ ﻨﯿﺪ .در دﻧﯿﺎ در
ﺳﻄ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در داﺧﻞ ﯾ ﺑﻠﻮک رﺳﻤ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺎ درآن ﺟﻤ  ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺟﻤﻌ ﺑ ﻨﻨﺪ.
درآﻣﺮﯾ ﺎ ﮐﻪ اﺑﺮﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣ ،
ﺑﻤﺐ اﺗﻢ ،رﺳﺎﻧﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وﺳﯿﻌ دارد ﮐﻪ
در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ در ﮔﺮدش اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ
ﻗﺪرت ﺑﺰرگ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای
ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺸ ﻞ دارد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸ ﻞ ﭼ ﻮﻧﻪ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮد.ﯾﻌﻨ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎ از ﻟﺤﺎظ
ﻗﺪرت ﻣﺎدی ،اﺳﺘﻐﻨﺎﯾﺶ از ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .او
ﺳﻌ ﻣﯿ ﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﺶ وﻓﺎق اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
ﺣﺘ رﻗﺒﺎﯾﺶ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ را راﺿ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾ اﺟﻤﺎع
ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺮﺳﺪ.ﺣﺎل ،ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روش¬ﻫﺎ
ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺪارﯾﻢ ﻫﯿﭻ ،ﮐﺎرﻣﺎن اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
دﺷﻤﻦ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳ
ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑ ﺬرﯾﻢ اﻣﺎ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧ
و ﻋﺪم ﺗﺪﺑﯿﺮﻣﺎن را ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺪﻫﯿﻢ .اﯾﻦ اﺻﻼ رﺑﻄ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺪارد ﻣﺎ ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺸﻮری اﺳﻼﻣ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
دوﺳﺘﺎن را در ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و از ﻃﺮق
ﺳﯿﺎﺳ در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ از ﺧﻮدﻣﺎن
دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ارزش ﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ
ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ از دﺳﺖ دادﯾﻢ و درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤ
ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﭘﻨ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ
ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﻨﺎ دادﯾﻢ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﻣﯿ ﻮﯾﻢ
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و دوﺳﺘﺎن ،آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ

۶

در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﻪ ﯾ ﺷ ﻞ،
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷ ﻞ دﯾ ﺮ ،اﯾﻦ آﯾﺘﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧ در اﯾﻦ وﺿ اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد.
ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر از
ﻣﺸ ﻼت
ﻣﻮﺳﻮی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از ﻃﺮف ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
دﻟﺴﻮز ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن را ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑ ﻮﯾﯿﻢ راﻫ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ روﯾﺪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ
اﺳﺖ .در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﻫﻔﺪه ﯾ ﻣﻮﺿﻮع
اﺳﺎﺳ را ﻃﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ،
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ وﻗﺘ ﺑﺎ ﮐﺴ ﻗﺮارداد
ﻣ ﺑﻨﺪﯾﺪ اﺻﻼ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺷﻤﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﭘﻨ ﺗﺎ ﮐﺎر را ﺑ ﻨﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ
اﯾﻦ آب ﮔﻞ آﻟﻮد ﮐﺸﻮر و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﻣﺎ راه
ﺣﻞ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﺪرت و ﻣﻨﻔﻌﺖ
دﯾ ﺮی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ داﺋﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم ﺑ ﻨﯿﻢ .ﺑ ﻮﯾﯿﻢ
ﮐﻪ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ
ﻣﺸ ﻼت ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
در روﯾﻪ ﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮔﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺸﺎن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ را
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ
وی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ در
روﯾﻪ ﻣﻬﻢ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ وﻗﺘ ﯾ
ﮐﺸﻮر ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻣ
ﯾ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑ ﯿﺮﻧﺪ ﺣﺘ درآن ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺳﻌ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ ﻧﻈﺮ اﭘﻮزﺳﯿﻮن را ﻫﻢ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻻاﻗﻞ از دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن درس ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺎت
دوﻟﺘﺶ در ﮐﻨﺎر ﺣﺰب رﻗﯿﺐ ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و در
ﻣﻮرد ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺰرگ ﺑﺤﺚ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ  .اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﺎت ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑ ﺑﺎر دو ﺑﺎر در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﻣ آﯾﺪ و در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺮده ﻫﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻮﺳﻮی ،اﯾﻦ روﺷ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و راه ﺣﻠ اراﺋﻪ
دﻫﺪ را ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣ ﻧﺎﻣﯿﺪ و او
دﻟﺒﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾ ﺎ ،ﺑﺮاﻧﺪاز و ﻣﺤﺎرب ﻣ ﺷﻮد
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻔ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﻧﻔ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺤﺎرب و ﻣﻨﺎﻓﻖ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤ ﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪام داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺮده
ای ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻨﮓ اﺑﺪی ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧ اﻧﻬﺎ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ وﻗﺘ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﮐﻪ
دو ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺸﺎن در ﯾ روز ﯾ ﺧﯿﺎﺑﺎن را
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ﭘﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣ دﻫﯿﺪ  ،آﯾﺎ
ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﯾﺎ ﻧﻔﺎق
را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟از آﻧﻄﺮف ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﻟﻤ
ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣ
ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧ ﺑﻨﺪ ﺟﺒﻬﻪ آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﺎدﮔﺎری ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﯾﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺠ و ﻃﺮﻓﺪار اﻣﺎم.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ای از دﯾﺪار ﺑﺎ
از ﺷﻬﺪای ﺳﺒﺰ ﮔﻔﺖ  :آﻧﺠﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﯾ
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺒﯽ را دﯾﺪم  .ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ
و ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠ
ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻧﺸﺎن ﻣ داد ﮐﻪ ﯾ
ﺟﻮان داﻧﺸﺠﻮی آﻧﭽﻨﺎﻧ  ،ﺑﺎ آن ﻃﺒﻊ ﺟﻮاﻧ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺚ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ و راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ
ﭼﻨﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻪ رﯾﺶ و ﭘﯿﺸﺎﻧ
ﺑﻨﺪ ﯾﺎﺣﺴﯿﻦ)ع( ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن ﭼﻬﺮه ی ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن
در ﻃﻮل دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪّس ﮐﻪ ﻣﺎدران آﻧﻬﺎ را
ﻣ ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ و رواﻧﻪ ی ﺟﺒﻬﻪ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﮑﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺧﺐ وﻗﺘ ﯾ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﻟﻤ در
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﻤﺘ ﺑﺮده اﯾﺪ؟
ﺑﺮﺧ اﺷ ﺎﻻت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻫﺎﺳﺖ
ﻣﻮﺳﻮی ﻫﻤﭽﯿﻦ در ﺗﺒﯿﻦ ﺧﻄﻮط و
ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﮔﻔﺖ :در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻣﻦ ﻗﺒﻮل دارم ﮐﻪ ﮐﻤ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺎ روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺗﺸ ﯿﻼت ﻧﺪارﯾﻢ
ﭼﻮن ﻫﺮ ﺗﺸ ﯿﻼﺗ را ﺑﺮ ﻣ ﭼﯿﻨﻨﺪ ،روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺪارﯾﻢ و… ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﻟ ﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﺧﻄﻮط ﮐﻠ اﻧﺸﺎا… ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد.اﻻن
ﻫﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻓﻀﺎی داﻧﺸ ﺎه
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌ
ﻫﻢ ﻫﺴﺖ  ،در ﯾ داﻧﺸ ﺎه ﭘﻨﺠﺎه داﻧﺸﺠﻮ را
ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ده ﻧﻔﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
 .ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺘﺎﻃﺘﺮ ﺷﺪه،اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن اﺳﺖ و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺮ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺮﮔﺰ؛ راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮﺳﻮی اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺗﺎ راه ﺣﻞ
ﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺧﺪای ﻧﮑﺮده در
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد و ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺮﮔﺰ
ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺧﺸﻦ روی ﻧﯿﺎورﻧﺪ .ﭼﻮن ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺳﺮﮐﻮب و زدن و ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤ ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد .در آﯾﻨﺪه
ﺣﺮﮐﺖ¬ﻫﺎی ﺧﺸﻦ و ﺗﻨﺪ ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﻠﺖ
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ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺿﺮر ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ .
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﺎد دوﺑﺎره روزﻫﺎی ﺟﺒﻬﻪ
و ﺟﻨﮓ ﮔﻔﺖ :ﻣﻠﺖ ﮐﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﺪاده اﺳﺖ
و ﺑﻨﺪه در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدم ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ
ﻫﺎی ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ .ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﺒﻄﻪ ﻣ ﺧﻮردم
ﺑﻪ آن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻧﻮراﻧ  ،ﻃﻮری ﻧﺸﻮد ﮐﻪ از آن
ﻓﻀﺎﻫﺎی روﺣﺎﻧ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ راﺣﺘ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺮا اﻻن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘ ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪه ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ اﯾﻦ ارزش ﻫﺎ ﻫﻢ دارد زﯾﺮ
ﺳﺆال ﻣ رود.
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی دﻋﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻧﺸﺎاﻟﻠﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔ ﻣﻠﺖ و
اﻧﻘﻼب ﺧﺘﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه ی ﺧﻮن ﺷﻬﺪا
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.

ادﺑﯿﺎت ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮان را ﺑﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ )ﺑﯽ ﺑﯽ
ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ(
http://tinyurl.com/29472mz

اﺳﺖ ،ﻃﺮف راه ﻣ رﻓﺖ
ﻫﻤﻪ اش ﮐﺸ
ﻣ ﮔﻔﺖ اﺑﺮﻗﺪرت ،ﻗﺪر ﻗﺪرت…آی زﮐ ”.
اﯾﻦ ﺑﺨﺸ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ.
ﯾﺎ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾ ﺮ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﻗﯿﺎﻓﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی
ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻫﻢ از دﻧﯿﺎ ﻓﻬﻢ
و ﺷﻌﻮر ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ :ﻣﺎ ﯾ ﺿﺮب
اﻟﻤﺜﻞ در ﻓﺎرﺳ دارﯾﻢ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺣﺮف ﺑﯿﺠﺎ
ﻣ زﻧﺪ و ﺧﺎرج از ﻗﺪ و ﻗﻮاره ﺧﻮدش ﺻﺤﺒﺖ
ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﯾ ﮐﻼم از ﻣﺎدر
ﻋﺮوس.

ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی :ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ
http://tinyurl.com/2a3ygbl

ﺑﺎﻻ

 ۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٩

ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘ ﺷﺒ ﻪ
ﻫﺎ و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﭘﯿﺪا ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﻮد ﺑﻮدن ،ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻮدن ،ﻣﻮاﻇﺐ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮدن ،ﻣﻮاﻇﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﺮ
ﭼﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﺑﻮدن ،اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا
ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺼﺎف  ،ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑ ﺸﯿﻢ و ﺑﺎ ﯾ ﺣﺎﻟﺖ رزﻣ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ دارﯾﻢ و ﻗﺪرﺗﺶ از
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻤﺎن و آ ﮔﺎﻫ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﯾ
دﯾﻦ رﺋﻮف و دﯾﻨ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﭘﯿﺸﺘﺎز
و روﺷﻦ ،ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﻄ ﺟﻬﺎﻧ و در
ﺳﻄ داﺧﻞ ﭘﺎﺳﺨ ﻮی ﻣﺸ ﻼت ﺑﺎﺷﺪ .از
ﻃﺮف دﯾ ﺮ آ ﮔﺎﻫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳ
ﻣﺮدم .ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗ دارﻧﺪ و
ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ دارد ﺿﺎﯾﻊ ﻣ ﺷﻮد .وی ﯾ از
ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم را ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻋﻨﻮان
ﮐﺮدو ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣ ﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑ ﯿﺮد .وﻗﺘ از دور ﻧﮕﺎه ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ زﺷﺘ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯽ ﻣ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﭼﻬﺎر ﭘﻨ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮض ﺧﯿﻠ آدم ﻫﺎی ﻋﺎﻟ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﺴﻦ
ﻫﺎی ﺟﻬﺎن در آﻧﻬﺎ ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ
ﯾ ﻋﺪه ای را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻋﺪه ای را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾ ﻣﻠﺖ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﻣﻠﯿﻮﻧ
ﺑ ﻮﯾﻨﺪ از داﺧﻞ اﯾﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﯾ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .زﺷﺘ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤ ‐ﻓﻬﻤﯿﻢ
 ،ﭼﻮن داﺧﻞ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻟﻤﺲ ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﺧﺎﺋﻦ از آب
ﺑﻠﻪ وﻗﺘ ﮐﻪ ﯾ
درآﻣﺪ ﺑﺎ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد
و او را ﺑﯿﺮون ﮐﺮد .از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر راه داﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷ ﻞ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺪام ﮔﺰﯾﻨﺶ اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ ،ﺗﻤﺎم دﻫﺎن ﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧ را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آن ﮐﺴ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ،رأی ﺑﯿﺎورد و ﺑﻌﺪ ﺻﻨﺪوق
ﻫﺎ را ﻫﺰار ﺟﻮر دﺳﺘﮑﺎری ﺑ ﻨﯿﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت
ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ .اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻤ
ﺷﻮد ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﺮد)دراﯾﻨﺼﻮرت( ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﻻن ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺧﺎرﺟ
ﭘﺸﺖ دروازه ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳ ،
اﻣﻨﯿﺘ  ،اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻬﺪﯾﺪات داﺧﻠ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی در ﺟﻤ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ،ﮔﻔﺖ:
از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺳﭙﺎه را ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﯾ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﻤ روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﻣﺒﺎرز را ﻫﻢ ﻟﻐﻮ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن اﯾﻨﻄﻮری ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺮﮔﺰ؛
ﺳﺖ ،ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺸ ﻞ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ!
ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻘﯿﻪ ی ﺗﺸ ﻞ ﻫﺎ و

ﺑﺎﻻ

٨
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وی آ ﮔﺎﻫ را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ آ ﮔﺎﻫ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ
داﻣﻨﻪ آ ﮔﺎﻫ را ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ،ﮐﺸﺎورزان،
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ،ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑ ﺸﺎﻧﯿﻢ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑ ﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ زﻧﺪﮔ  ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﯾ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.ﺷﻤﺎ
ﺣﻖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .از ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﻘﻮﻗ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺻﺤﺒﺖ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را اﻋﻼم ﺑ ﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ داده ﺷﻮد اﯾﻦ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ از
ﭘﻮل ﺟﯿﺒﯽ ﺷﻤﺎ اداره ﻣ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ
اﯾﻦ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ای از ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم )ره( ﮔﻔﺖ :ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯿ ﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر ﻋﮑﺲ
ﻣﻦ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭼﺎپ ﻣ ﺷﻮد  .اﺻﻼ
ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﻪ
ﻏﺪﻏﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﯾ
آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤ رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ
از ﺑﺎﺑﺖ زﯾﺎد ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﻼﯾﻪ و
اﺑﺮاز ﻧﺎراﺣﺘ زﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮد ﺑﻨﺪه از ﻣﯿﺪان
اﻣﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮات رد ﻣ ﺷﺪم
دﯾﺪم ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯾﺶ از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﮑﺲ اﻣﺎم
را زده اﻧﺪ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪم زﯾﺮا آن ﺣﺎﻟﺖ اﻏﺮاق
آﻣﯿﺰ ،وﺿﻌﯿﺖ آن اداره را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣ زد و ﺑﺎ
اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد .ﻧﻤ داﻧﻢ ﻧﺒﻮی
ﯾﺎ ﻏﺮﺿ وزﯾﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ
و ﮔﻔﺘﻢ ﺟﻤ ﺷﻮد و ﺟﻤ ﺷﺪ .ﺧﯿﻠ ﻃﻮل
ﻧﮑﺸﯿﺪ ﺣﺎج اﺣﻤﺪ آﻗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و از
ﻗﻮل اﻣﺎم از ﻣﻦ ﺗﺸ ﺮ ﮐﺮد و ﺧﺐ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
آن ﻣﻮﻗ اﻣﺎم ﺑﻮد.

اﮔﺮ روی اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪن اﺳﺖ و وﺿ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﻢ
ﺗﻌﺮﯾﻔ ﻧﺪارد .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ‐ ﯾ ﺗﺎﮐﺘﯿ ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﻮی در ﮐﻨﺎر
ﻣ ﮔﯿﺮد/ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻤﺎ از ﮐﺸﺘ )ﻧﻈﺎم( راﻫﭙﯿﻤﺎﺋ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿ ﺮدد
ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﯾﺪ از ﮐﺸﺘ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده
ﻧﺸﺪه اﯾﻢ/ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺗﻬﻤﺖ واﺑﺴﺘﮕ ﻣ
زﻧﻨﺪ و ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮوﺑﯽ ،اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﯾﮏ ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ/وﻗﺘ ﺣ ﻮﻣﺖ ﻣ آﯾﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺮای ﻣﻠﺖ داﻧﺴﺖ
ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎ ،ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎ و اﺣﺰاب را ﻣ ﺑﻨﺪد و
http://tinyurl.com/23whkyl
ﺣﺘ ﯾ ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﯾﺎ
ﯾ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ و … در ﻣﺠﻠﻪ آﻟﻤﺎﻧ “اﺷﭙﯿ ﻞ” در ﮔﺰارﺷ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺑﯿ ﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر »ﺟﻤﻬﻮری وﺣﺸﺖ« ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ دﯾﺪاری ﺑﺎ
از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ
ﺑﺰرگ ﻣ ﺷﻮد/ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺸ ﻞ ﻫﺎ را ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ،ﯾ

از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻘﯿﻪ ی
ﺗﺸ ﻞ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎﻟﺘ ﺷﺒ ﻪ ﻫﺎ و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ای ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﻨﺪ/ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣ ﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑ ﯿﺮد/ﮐﺎر ﻣﺎ آ ﮔﺎﻫ دادن ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸ ﻼت و ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش
آن اﺳﺖ/ﺑﺎﯾﺪ داﻣﻨﻪ آ ﮔﺎﻫ را ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن،
ﮐﺸﺎورزان ،ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ،ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑ ﺸﺎﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑ ﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ زﻧﺪﮔ  ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ/ﺑﺎﯾﺪ روش ﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪ روزﺗﺮ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ راه ﻫﺎی
ﺗﺎزه ای ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ/ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﻘﻮق
اﺳﺎﺳ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ،ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ/ﻣﺮدم را ﮐﺘﮏ ﻧﺰﻧﻨﺪ و ﺑ ﺬارﻧﺪ
ﻣﺮدم آراء ﺧﻮدﺷﺎن را راﺣﺖ در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ
ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ  ،ﺑ ﺬارﻧﺪ ﻣﺮدم ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣ ﺗﺼﺮﯾﺢ داد/ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن
را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑ ﻮﯾﯿﻢ راﻫ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ
روﯾﺪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ اﺳﺖ/ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی
ﺧﺸﻦ روی ﻧﯿﺎورﻧﺪ/راه ﺣﻠﻬﺎ را ﺑﺎ ﻗﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻗﺪرت و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ داﺋﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم
ﺑ ﻨﯿﻢ

ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﯾﺜﺎرﮔﺮان  :ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺎده ﺷﺪه
اﯾﺪ…

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد :ﺗﺤﺮﯾﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در روز ﮐﺎرﮔﺮوﻣﻌﻠﻢ

http://tinyurl.com/24o9jmg

http://tinyurl.com/2g364mb

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎم ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ی ﻣﻨﺎﻓ و ﻓﺴﺎد در ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﺷ ﻞ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ رﺟﻮﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻮده و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ/ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم اﻓﺮاد را ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺟﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب را
ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺘﻼﺷ

درﯾ از وﺑﻼﮔﻬﺎی ﺳﺒﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺧﻄﻮط
اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ را در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ ‐ ﻣﻦ اﯾﻦ را
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ اﮔﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣ ﻣﺜﻞ ﺗﺎﮐﺴ ﻫﺎ وﻣﯿﻨ ﺑﻮس
ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮد

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﻈﺮات ﮐﺮوﺑﯽ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ” .اﺷﭙﯿ ﻞ” ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ
ﮐﻪ ﮐﺮوﺑﯽ در ﭘﯽ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠ ﺣﺰب و روزﻧﺎﻣﻪ
“اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠ ” ،ﮐﺮوﺑﯽ را ﻋﻤﻼ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ و ﺧﺒﺮی ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از
 ۵٠ﻧﻔﺮ از ﻫﻤ ﺎران ﮐﺮوﺑﯽ در ﺣﻮادث ﭘﺲ
از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
وی )ﺣﺴﯿﻦ ،ﺗﻘ و ﻋﻠ ( ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی
ﺣ ﻮﻣﺘ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج از اﯾﺮان و
ﺿﺮب وﺷﺘﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﺰارﺷ ﺮ “اﺷﭙﯿ ﻞ” ،اﻣﺎ
از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت روﺣﯿﻪی ﻣﺒﺎرز
ﻫﯿﭻﯾ
ﮐﺮوﺑﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﮐﺮوﺑﯽ
در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻫﯿﭻﮔﺎه از اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان ﻧﺎم ﻧﺒﺮده اﺳﺖ و »آﻗﺎی
دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
ﻗﺎﻧﻮﻧ اﯾﺮان ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،اﻣﺎ او را
ﻣﺴﺌﻮل روﯾﺪادﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣ داﻧﺪ.
ﻣﺮگ دﺳﺖﮐﻢ ﭼﻬﺎر ﺗﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷ ﻨﺠﻪ
”اﺷﭙﯿ ﻞ” از ﻗﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ
ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﺳﺮﮐﻮب ،ﮐﺸﺘﺎر و دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ،در دوران
ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ را در ﺗﻬﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮده
اﺳﺖ .زﻧﺪانﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﻣﻤﻠﻮ از »زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳ اﻧﺪ« .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ “اﺷﭙﯿ ﻞ” ،ﮐﺮوﺑﯽ
ﺑﺮﻏﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺪﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزداﺷﺘ در زﻧﺪانﻫﺎ ،ﺗﺎ ﺳﺮ
ﺣﺪ ﻣﺮگ ﺷ ﻨﺠﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﺮوﺑﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﭼﻬﺎر ﺗﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷ ﻨﺠﻪ ﺟﺎن
balatarin.com
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ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎر دﯾ ﺮ
ﺿﻤﻦ ﺗﮑﺮار اﺗﻬﺎم ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،اﯾﻦ
وﻗﺎﯾﻊ را درﺳﺖ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﻨ ﻣﻮرد ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دو ﻣﺮد ﺟﻮان ،اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﻨ ﮐﻨﺎﯾﻪآﻣﯿﺰ ﺷ ﻨﺠﻪﮔﺮان زﻣﺎن
ﺷﺎه را »ﮐﺎرﺷﻨﺎس« ﺧﻄﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن
ﺑﺪرﺳﺘ ﻣ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﮐﺴ و ﭼﺮا
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در زﻧﺪانﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ » ،ﺧﻮدﺳﺮی ﻧﺎب« ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ

ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی :در اﯾﺮا ن ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﻮﺳﺘﯽ از اﺳﻼم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
http://tinyurl.com/292hf6d

ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی از رﻫﺒﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ،
ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر دوﻟﺘ ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ
»ﭘﻮﺳﺘ « از اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﮐﻪ در ﺟﻤ ﮔﺮوﻫ از
»اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس«
ﺳﺨﻦ ﻣ ﮔﻔﺖ ،اﻓﺰود» :اﺳﻼم ،ﮐﺴ را
ﻧﻤ زﻧﺪ ،ﮐﺴ را ﻧﻤ ﮔﯿﺮد ،ﺗﻬﻤﺖ ﻧﻤ زﻧﺪ،
ﮐﺴ را در زﻧﺪان ﻧﮕﻪ ﻧﻤ دارد و ﻣﺤﺪودﯾﺖ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤ ﮐﻨﺪ«.

وﺣﺸﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
http://tinyurl.com/28ea62m

اﯾﻦ وﺑﻼگ را ﮐﻤﺘﺮ از ﯾ ﻣﺎه اﺳﺖ ،ﺑﺮای
اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﺟﻨﺴ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان در
زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺣﺘ در ﺻﻮرت
ﺛﺒﺖ اﯾﻦ وﺑﻼگ در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ
ﺟﺰو وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎی ﺳﺮچ ﺷﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺎل ﺑﻪ روﺷﻨ واﺿ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣ ﻮﻣﺖ،
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﺪت زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارد و ﺑﺴﯿﺎری
از وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎ و وﺑﻼﮔﻬﺎ را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﻣﯿ ﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم
ﺣ ﻮﻣﺖ،ﺑﺮای ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎت
ﺣ ﻮﻣﺖ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ،از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ،از
ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻫ ﺮﻫﺎی زﺑﺪه در ﺳﭙﺎه و
ﺗﺸ ﯿﻞ ﮔﺮوﻫ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ارﺗﺶ ﺳﺎﯾﺒﺮی اﯾﺮان
«  ،ﻫﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ.ﭼﻨﺪی
ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫ ﮐﺮدن وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻮﯾﺘﺮ
ﺳﻌ ﮐﺮد ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ
ﺟﻬﺎن ﺑ ﺸﺪ،ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﺲ ازﻧﻔﻮذ
ﺑﻪ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ در ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ» ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿ ﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻤﺎن ! «
از ﻃﺮﻓ ﺣ ﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺑ ﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤ از وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎ و وﺑﻼﮔﻬﺎ را در روز
دارد ﻫﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ دﯾ ﺮی را در راﺳﺘﺎی
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺧﻔﻘﺎن ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﺖ و ﻣﺮدم ﺑﯿﻨﻮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم
ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﻫﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﮐﺎر
ﻣﻀﺎﻋﻒ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده
اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﺷﺪ
»ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﯿﺶ از ١٠
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎﯾﺖ و وﺑﻼگ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
و اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در دور ﺟﺪﯾﺪ
ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ،اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣ ﻮﻣﺖ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ
 ١٠٠درﺻﺪ اﺳﺖ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای
دﯾ ﺮان دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارﺳﺎل ﻣ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

در ﭘﯽ ارﺳﺎل ﻟﯿﻨﮑ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درروزﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎﻋﻨﻮان » ﺑﻪ دﺧﺘﺮم ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدﻧﺪ،دﺧﺘﺮم
ﮐﻨﺘﺮل ادرارش را ازدﺳﺖ داده.زﺟﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾ
ﭘﺪر! « ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ وﺑﻼگ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ارﺳﺎل اﯾﻦ
ﻟﯿﻨﮏ ،وﺑﻼگ ﺑﻬﺎره ﻣﻘﺎﻣ ﻣﺴﺪود ﻧﺒﻮد و
ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮاﮐﺴ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ارﺳﺎل
 ،در ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  ۵٩رای
ﻣﺜﺒﺖ( داغ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻬﻠﺖ
ﺧﻮد ،ﻫﻢ ﺟﺰو ﻟﯿﻨﮑﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻫﻢ ﺟﺰو
ﻟﯿﻨﮑﻬﺎی ﭘﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻮدو ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ :ﭼﺮا زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ازاﯾﻦ وﺑﻼگ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  ٨٠٠٠ﺑﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ (BBC
ﺷﺪ.
ﻓﺎرﺳﯽ(
ازﺳﻮی دﯾ ﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ ﺑﻬﺎره ﻣﻘﺎﻣ
balatarin.com
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http://tinyurl.com/2eow7mr

رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ »ﺑﺮﺧ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک
در زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻤﻼت و
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و اﺑﺘﻼ ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻋﺼﺒﯽ‐ ﻋﻀﻼﻧ « ﯾ
»ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ« ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻌﺪادی از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ.
ﻣﺼﻄﻔ ﮐﻮاﮐﺒﯿﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﻨﺎح اﻗﻠﯿﺖ
ﻣﺠﻠﺲ ،اﻣﺮوز  ۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ ) ٢۵آورﯾﻞ( ﺑﺎ
اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﻓﻮق در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ »ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻧﯿﻮز« اﻓﺰود ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﻋﻠ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺑﺮرﺳ ﻣﯿﺰان »اﻧﻄﺒﺎق ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد« ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﺣﺪود  ٩ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺼﻄﻔ ﮐﻮاﮐﺒﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻤﻨﺎن ،در
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﺲ از آن اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن ﺗﻌﺪادی از دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن در ﺗﻈﺎﻫﺮات
اﻋﺘﺮاﺿ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪ
و ﻣﺠﻠﺲ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ای را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪ
وﻗﺎﯾﻊ اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺗﺸ ﯿﻞ داد.ﺗﻔﺤﺺ از
زﻧﺪان ﻫﺎ ،در اﻧﺘﻈﺎر ﻃﺮح در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨ
ﻣﺼﻄﻔ ﮐﻮاﮐﺒﯿﺎن  ٣ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺬﮐﺮ
داد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺎده  ١٩٨آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
داﺧﻠ ﻣﺠﻠﺲ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  ٨ﻣﺎه از
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻫﻨﻮز اﯾﻦ
ﻃﺮح در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﺎده  ١٩٨آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠ ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﺑ ﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺲ از آن ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎ وﺟﻮد وﻋﺪه ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ
ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ
از زﻧﺪان ﻫﺎ در ﺟﻠﺴﻪ  ١٧ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ،
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
ﯾ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ از آن ،در اول اﺳﻔﻨﺪ،
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﻨﺎک ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار
اﺳﺖ در ﯾ از »ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻨ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری«
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ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪﮔ ﮐﻨﺪ ،اﻗﺪاﻣ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﭙﯿﻮﺳﺖ.
و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ،در
ﯾ
 ١۴دی ،ﻣﺼﻄﻔ ﮐﻮاﮐﺒﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﮐﺸﻮر »در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳ
ﻣ ﺷﻮد« ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻗﺪاﻣ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ .آﻗﺎی ﮐﻮاﮐﺒﯿﺎن اﻣﺮوز در
ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﺳﻮال ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﯿﻮز در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿ ﯿﺮیﻫﺎی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻃﺮح در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ
ﻗﺮار دارد .وی اﻓﺰود» :ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮرﺳ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺲ
از ﭘﺎﯾﺎن ﻃﺮﺣ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ،
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮرﺳ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣ رﺳﺪ«.
وی ﯾﺎدآوری ﮐﺮد» :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗ
ﻫﯿﺎت رﯾﯿﺴﻪ اﺻﻼ اﯾﻦ ﻃﺮح را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﻮد«.

ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی :ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد -
دﺳﺘﮑﺎری در ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رای ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺪه

ﺳﺒﺰﻫﺎی ﮔﻤﻨﺎم/ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺟﻬﺎﻧﺰاد ﺑﻌﺪ
از ﺗﺤﻤﻞ  ٨ﻣﺎه زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ
http://tinyurl.com/2ekzb9m

ﮐﻠﻤﻪ :ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺟﻬﺎﻧﺰاد از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺣﻮادث
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺖ »ﺗﺎ آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﺒﺰ«  ،ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ و در ﺣﻮادث ﺑﻌﺪ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،ﺧﺸﺎﯾﺎر  ٢١ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد
ﺷﺒﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد.
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
او ﯾ
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻧﯿﺰوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و راﻫ زﻧﺪان ﺷﺪ.
ﻣﺤﺎرﺑﻪ و اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠ از ﺟﻤﻠﻪ
اﺗﻬﺎﻣﺎﺗ ﺑﻮد ﮐﻪ در دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﺑﻪ او ﺗﻔﻬﯿﻢ
ﺷﺪ و در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﺮم اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠ ﺑﻪ ﯾ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤ ﻮم ﺷﺪ و
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،آزادی
ﻣﺸﺮوط ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺶ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮔﺬرﻧﺪان ﺑﯿﺶ
از ﻧﯿﻤ از ﻣﺤ ﻮﻣﯿﺘﺶ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ.
ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺟﻬﺎﻧﺰاد در ﻫﺸﺖ ﻣﺎه دوران
اﺳﺎرﺗﺶ در ﺑﻨﺪ  ٣۵٠ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾ ﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﺒﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
اواﯾﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴٧روز در
ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده اﺳﺖ.

http://tinyurl.com/25otc3l

ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی در ﺳﺨﻨﺎﻧ از ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻼﯾﯽ ﭘﻮر ،رﯾﯿﺲ ﮐﻤﭙﯿﻦ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻮج ﺳﻮم و از اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺣ ﻮﻣﺖ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺘﺎد ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻃﯽ ﺗﻤﺎس
ﺑ ﯿﺮد.
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺠﺪدا اﺣﻀﺎر ﺷﺪ

ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری  ٨٨از ﻧﻈﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠ ﺮد ﮔﺰﯾﻨﺸ
و ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ دﺳﺘﮑﺎری در ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رای و ﺗﺨﻠﻒ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺧﺎرﺟ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد.
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی در ﺟﻤ ﮔﺮوﻫ از
»اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس«
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ
ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻮانﻫﺎ را ﻣﺎﯾﻮس ﻧﮑﻨﯿﻢ
و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑ ﻮﯾﯿﻢ اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ رﺣﻤﺖ دارد،
رﺋﻮف اﺳﺖ ،ﺳﻌﻪ ﺻﺪر دارد ،ﻫﻤﻪ را ﻣ ﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﺎ زﺑﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎ اﻓﺮاد روﺑﻪرو ﻣ ﺷﻮد.

http://tinyurl.com/2ftwth4

ﺗﺤﻮل ﺳﺒﺰ  :ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺟﻼﯾﯽ ﭘﻮر  ،رﯾﯿﺲ
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﻮج ﺳﻮم و از اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺘﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻃ ﺗﻤﺎس
ﺗﻠﻔﻨ ﻣﺠﺪدا اﺣﻀﺎر ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺤﻮل ﺳﺒﺰ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ اﺣﻀﺎر
اﺳﺮای آزاد ﺷﺪه ﺗﺤﺖ وﺛﯿﻘﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزی آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺒﺶ از
اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﻋﺸ  ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺣﺰب
ﮐﺎرﮔﺰاران و ﺧﺎﻧﺠﺎﻧ ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﮐﺸﻮر
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ  .ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ
ﺗﺎﺟﺰاده ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ  ،ﻣﺤﻤﺪ رﺻﺎ ﺟﻼﯾﯽ ﭘﻮر از
ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺨﺒﻪ ﮐﺸﻮر و ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ ﯾ ﮐﻨﮑﻮر

ﺳﺮاﺳﺮی در ﻣﻘﺎﻃ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ
ارﺷﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
وی داﻧﺸﺠﻮی دروه دﮐﺘﺮا در داﻧﺸ ﺎه
اﮐﺴﻔﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻫﻤﺴﺮ اﺣﻤﺪ ﻗﺎﺑﻞ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺟﺮس:
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ،ﻧﻪ
اﻟﻄﺎف ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ
http://tinyurl.com/238lq9r

اﺣﻤﺪ ﻗﺎﺑﻞ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎﻫﻬﺎ
اﺳﺎرت ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ درﺧﻮر ﭼﻬﺮه ای ﭼﻮن
اوﺳﺖ ،از وی ،و اﯾﺎم اﺳﺎرﺗﺶ ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻘﻄــﻪ ﺿﻌـﻒ اﭘـﻮزﯾﺴﯿــﻮن :
ﻧـﺎرﺳــﺎﯾـﯽ رﻫﺒـــﺮی
http://tinyurl.com/2bgwm85

ﺟﻨﺒﺶ دﮔﺮﮔﻮﻧ ﺧﻮاه ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه دور
آﯾﻨﺪهء ﻣﺒﺎرزهء ﺧﻮد اﺳﺖ و آن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ در
آﻏﺎز آن را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورده اﺳﺖ ،آﻧ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ
را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﻪء اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ رﻫﺒﺮی در
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻫﺪﻓ ﻫﻢ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﻮی ،ﮐﺮوﺑﯽ و ﺧﺎﺗﻤ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺳﺮﺳﺨﺘ ﺑﻮده اﻧﺪ وﻟ آن ﻫﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣ داﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﺪف آﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎر ﻣﺮدم
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﺸ از
ﺣ ﻮﻣﺖ ﺑﻮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧ در ﺣ ﻮﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ وﻟ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎزه
دﯾ ﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دﯾﻦ ﻧﻘﺸ را ﮐﻪ اﻣﺮوز
دارد ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﻧﺒﻮد ﯾ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ای روﺷﻦ و ﻣﺸﺘﺮک ،ﻧﻘﻄﻪء ﺿﻌﻒ
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﺖ .ﯾ رﻫﺒﺮی
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮان ﺟﻨﺒﺶ را در راه
ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .ﯾ
ﭼﻨﯿﻦ رﻫﺒﺮی ای ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ارزش و اﻣﺘﯿﺎز
ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ در ﺟﻨﺒﺶ را درﯾﺎﻓﺘﻪ و
اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﺮدﻫﺎ ،ﺑﻠﻮچ ﻫﺎ و ﺗﺮﮐﻤﻦ
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ﻫﺎ را در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه و ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟ  /ﺳﯿﺎﺳ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﻣﺠﺎﻟ
رﻫﺒﺮی ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن را در راه ﺑﺮ
ﻓﺮاوان اﻧﺒﻮه اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮون ﻣﺮز ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻓﺮاوان ﭘﺎﯾﯽ و دﯾﺪن دﻣﻮﮐﺮاﺳ ای در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر
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ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﻧﯿﺮو ﺑ ﯿﺮد.

ﻋ ﻢو ﺗ ﻮ ﻮژی

ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪ
http://tinyurl.com/2delgjb

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﺣﺎﻟ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﻗﺪام
ﺑﻪ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ اﯾﻨﺒﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﺗﮏ
ﺗﮏ وﺑﻼگ ﻫﺎ در اﻗﺪاﻣ ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﻠﻪ ای ﮐﻞ
ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه وﺑﻼگ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮدﻧﺪ.
از
ﮐﻠﻤﻪ» :ﺑﻼﮔﺮ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ
ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴ

دﻧﯿﺎ ،در اﯾﺮان ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻠﻤﻪ ،ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎﻧ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ وﺑﻼگ اراﺋﻪ
ﻣ ﮐﻨﺪ و در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻓﺮاواﻧ دارد
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪ.
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﺣﺎﻟ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
اﻗﺪام ﺑﻪ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
رﺳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ اﯾﻨﺒﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن
ﺗﮏ ﺗﮏ وﺑﻼگ ﻫﺎ در اﻗﺪاﻣ ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﻠﻪ ای
ﮐﻞ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه وﺑﻼگ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻼﮔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﺮ ﯽ
اﮔﺮ آدم و ﺣﻮا اوﻟﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﺲ ﭼﺮا در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ
»ﻧﺎف« دارﻧﺪ…!
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اﮔﺮ آدم و ﺣﻮا اوﻟﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا در
ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎﺷ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ »ﻧﺎف« دارﻧﺪ.

ﺳﺎل  ٢٠٠٢در ﺗﻌﺎﻣﻠ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد
را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ را در ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻗﺪﯾﻤ
اﯾﺮاﻧ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ در آن دوران ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
ﻓﺎرﺳ وﺑﻼگ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻓﺎرﺳ وﺑﻼگ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ وﺑﻼگ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘ –
اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪ  ،ﺗﻤﺎم آرﺷﯿﻮ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺲ
را ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ آن وﺑﻼگ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری زاد اﺳﺖ.
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ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﯾﮏ وبﮔﺎه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس رأی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ.
اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺮﺿﻪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺟﺪاﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،از ﺳﺎﺧﺘﺎر رأیﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﯿﻨﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﻮدﮔﺮداﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺮدان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺮ  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ روش ﺧـﻮدﮐﺎر ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

%

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﯘوﻟﯿﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺤﺖ و ﺳــﻘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری و ﻧﺸــﺮ اﺧﺒﺎر
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﺳﺖ.
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