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های آنگیو ویژه روش وضعیت سنجی  

 
 ،است. و اینکانتشار یافته 1392اسفند  24به تاریخ  ،وضعیت سنجی نخستین    

وقتی  ،سنجیگی وضعیتنخستین ویژه ،هستیم. بنابراین 1397مهر  15ما در 
 ،است که زماناین ،شودسنجیده می ،استکه واقع شدهواقعیت نزدیک به همان

 دهد.بر صحت آن شهادت بدهد. و می ،یندهآ
گی دومی نیز باید که ویژهمی ،ق کندکه زمان صحت آن را تصدیاما برای این      

نها آاردادن است که حاصل شناسایی امرهای واقع و در رابطه قرداشته باشد و آن این
است سان که واقع شدهبه ترتیبی باشد که امرها خود  زبان بگشایند و واقعیت را همان

مر باید باشند. امرهای واقع مست ،شوندامرهایی که مطالعه می ،گزارش کنند. بنابراین
 باید انجام بگیرد. ،ها که دارندگیبه ویژه ،بنوبه خود ،شناسایی این امرها

 در ،هم زمان و مکانی است که ،زمان  و مکان یک وضعیت سنجی ،بنابراین     
شود و هم زمان و مکان مداومی است که گذشته و حال و وضعیت سنجیده می ،آن

یک  :استیابد و آن اینگی سوم را نیز میویژه ،گیرد. بنابراینآینده را در بر می
ضعیت همان زمان ایی وباید آن را شناسمی ،وضعیت سنجی را هر زمان بخوانی

زمانی  ،وضعیت حال حاضر ،کند کهگاهت میآکه پنداری از وضعیتی بیابی. چنان
 نی. آاست که در 

 ،گی چهارم یک وضعیت سنجی که به روش علمی انجام بگیردویژه ،قراربدین    
ها مستمر باشد. آیا باید بنابراین باشد که ساختارها تغییر است که ساختار رابطهاین
باید امرهای مستمر در رابطه  ،که ساختاری تغییر کندکنند؟ نه. اما برای ایننمی

والیت مطلقه فقیه و سلطه حزب سیاسی  ،صفت مستمر را از دست بدهند. برای مثال
های رابطه ،دیگر نباشند. باوجود این ،مسلح بر کشور و امرهایی از این دست

 ،توانند امرهای واقع مستمر نباشندکه میبنابر مداخله رویدادها  ،امرهای واقع مستمر
خاطر است که توانند صحیح نباشند. بدینها میها و دادهکنند. اطالعتغییر می
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ها زدایی از اطالعسنجی به دقتی تا حد وسواس و شیکیبایی بسیار در تناقضوضعیت
 نیاز دارد.  ،ها و شناسایی رویدادهای تغییر دهنده یک وضعیتو داده

 :تمل استآمدهای قطعی و محها و پیکار وضعیت سنج یافتن نتیجه ،قراربدین     
مد آیوضعیتی را گزارش کنند که پ ،پیشاپیش ،بایدامرهای واقع در رابطه می

شود. این قسمت کار است که خود محک درستی یا نادرستی وضعیت موجود می
وضعیت سنج یا  ،یک وضعیت سنجی است. هرگاه روش علمی بکار نرفته باشد

کند که حاصل وضعیت مورد مطالعه است و یا مسائلی را که وضعیتی را مطالعه نمی
کند و زمان به گذارد و یا این دو کار را میآورد را ناگفته مییک وضعیت پدید می

 :شودگی پنجم وضعیت سنجی این میویژه ،دهد. بنابرایننادرستی کارش شهادت می
آورد که باید شناسایی یت بعدی است و مسائلی را پدید میبستن وضعآهر وضعیتی 

 شوند.
 ،پردازدوضعیت سنجی وقتی هم به بعدی از ابعاد واقعیت اجتماعی می ،و نیز    

تواند با غفلت از بعدهای دیگر انجام بگیرد. نمی ،بعد اقتصادی ،برای مثال
ماعی تصادی و اجتهر وضعیت سنجی در برگیرنده بعدهای سیاسی و اق ،خاطربدین

های بعدهای دیگر باید خاصهیم ،ترتیب که بعد مورد مطالعهو فرهنگی است. بدین
بعادهای اکار وقتی دقیق است که یک گروه دانا به  ،رورا نیز گزارش کند. از این

 ،نانآز ا ،کم وضعیت شناسگوناگون واقعیت اجتماعی انجامش دهند. دست
شماری از همکاران شرکت  ،هارش این وضعیت سنجیها را بپرسد. در نگاپرسیدنی

 تواند کار جمعی تلقی کرد.ا میاند و اغلب آنها رکرده
ه ما بدهد بلکه باید این امکان را ب ،اما وضعیت سنجی برای شناسایی تنها نیست     

ربرنده کارهای بایسته را بیابیم و پیشنهاد کنیم. و نیز باید بتوانیم بکاکار و یا راهکه راه
تواند بکار برد. و این کاری را هرکس یا هر مقامی نمیکار را نیز بیابیم. هر راهراه

مسئله  ،گی ششم یک وضعیت سنجی به روش علمی است. چنانکه مسئله سازویژه
افتد کس یا جمعی که توانا به بکاربردن یک شود. بسیار اتفاق میحل کن نمی

های رو است که وضعیتدهند. از ایندهد یا نمیمیبدان تن ن ،کار است یا هستندراه
خاطر است که جویند. بدیناستمرار می ،هاگریها و آبستن ویرانگریفرآورده ویران

مسئولیت وسایل ارتباط جمعی بسیار سنگین است. زیرا هم باید جریان آزاد 
ئولیت کس نایی و سها را برقرار کنند و هم تواها و اطالعها و دادهها و دانشاندیشه

 کارها برای تغییر هستند.و کسانی را مرتب خاطر نشان کنند که توانا به بکاربردن راه
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حال محکی در اختیار خوانندگان قرار شناسی در همانها و روشگیاین ویژه    
 خوانند.ها که میسنجیتدهند برای آزمودن وضعیمی
 

  1397مهرماه  15
 صدرابوالحسن بنی
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 وضعیت سنجی صد و یکم: 

کارگران زیر بار سختی طاقت شکن زندگی و شالق و 
 ای؟!نبوغ خامنه

 
 
 

 2016وئن ژ 2برابر  1395خرداد  20
 
 :گویندامرهای واقع سخن می ❋
 
ای برخالف قانون اساسی و با جعل نامه و قول ، خامنه1368خرداد  15در  ☚

« رهبری»شد. به مناسبت سالروز آغاز « رهبر»و نسبت دادن آنها به خمینی، 
ای سپاه پاسداران، او را نابغه« مشاور فرهنگی»ای، حمید رضا مقدم فر، خامنه

اما «. استترین دوران تاریخ رهبری کرده  در سخت»ن را خوانده است که ایرا
تر کردن وضعیت کشور، وضعیتی که  است که شرکت در هرچه سختراستی این 

دادی با پیروزی انقالب )پیروزی در مرحله نخست که پایان دادن به سلطنت استب
ر پرستی و کشف و بکا شد، نبوغ در قدرتترین وضعیت باید می بود(، آسان
ای هنوز رژیم کند. در حقیقت، خامنههای جدید خشونت را طلب می بردن شیوه

گری پیش گام شده بود: صدور دستور کشتن دو  شاه از میان نرفته، در خشونت
 تن.

را « فتوای ترور سران ارتش»بنابر خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، او از خمینی      
محل شد. باوجود این، بعد از انقالب مان بیگرفته بود. گل بر گلوله پیروز شد و فر

و پس از آنکه سرلشگر قرنی به ریاست ستاد ارتش رسید و از این مقام استعفاء کرد، 
ترور شد. گفتند سرلشگر قرنی را فرقان ترور کرد. اما او تنها کسی نبود که با خمینی 

ام داده بود اگر سابقه داشت و کشته شد. قرنی یکی از کسانی بود که به خمینی پیغ
به امریکا حمله نکنید و جلب نظر آنها را بکنید، آنها مانع تغییرات سیاسی در ایران 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/19953-2016-06-09-13-31-06.html
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شوند. در روزهای اول انقالب، رابط بقائی با خمینی نیز کشته شد. خود او نیز  نمی
چنانکه بهنگام مرگ، از آن هیکل چاق که او داشت، «. وزن کم کرد»در زندان، 

  ی به زیر خاک رفت. علی امینی هم که کشته نشد، در تبعید مرد.کیلوی 35هیکلی 
های رژیم  گری ای در تمامی خشونتسو، خامنه و از پیروزی انقالب بدین    

 است. یک چند از مهمترین موارد: والیت مطلقه فقیه شرکت داشته
 گیری و معامله بر سر گروگان ها )اکتبر سورپریزاز( و گروگان● 
ن و ساله که به قول آلن کالرک، وزیر دفاع انگلستان، در سود انگلستا 8جنگ ● 

 غرب بود. لذا ایجاد شد و ادامه یافت. و
ها بودند که با از پرده بیرون افتادن فروش محرمانۀ  ها که افتضاح ایران گیت● 

ه و اسلحه به رژیم خمینی از سوی کشورهای امریکا و انگلیس و اسرائیل و فرانس
 گیر شدند. و ن و سوئد و اتریش و ایتالیا و اسپانیا و پرتقال، عالمآلما
های دستجمعی دوران خمینی. در آنچه  اعدام و  60شرکت در کودتای خرداد ● 

شود، پیشنهاد پایان مربوط می 60های اول بعد از کودتای خرداد  های ماه به اعدام
ای و هاشمی رفسنجانی و احمد هدادن به اعدام ها از سوی مهدوی کنی، توسط خامن

 ان از هاشمی رفسنجانی(. وشود )عبور از بحرخمینی رد می
الرحمن ترورها در درون و بیرون مرزها که بعنوان نمونه: یک فقرۀ آن، ترور عبد● 

ر وین قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران به همراه عبدالله قادری آذر د
ادق شرفکندی، دبیر کل بعدی حزب دموکرات است؛ و یک فقره نیز ترور ص

اقع وکردستان ایران به همراه چند تن دیگر از سران حزب، در رستوران میکونوس، 
ران سدر برلین. دومی، موضوع رسیدگی قضائی شد و دادگاه به این نتیجه رسید که 

 اند. و ای و هاشمی رفسنجانی آمران جنایت بودهرژیم، یعنی خامنه
محمد جعفر پوینده و  قتل های سبعانه که داریوش و پروانه فروهر و  ترورها و● 

اکبر سعیدی  محمد مختاری و مجید شریف و پیروز دوانی و احمد تفضلی و علی
ا بودند. سیرجانی و احمد امیر عالئی و مال محمد ربیعی و.... قربانیان آن جنایت ه

سنگ گیر  به دره پرتاب شود، به اتوبوس نویسندگان در سفر به ارمنستان که قرار بود
و  کرد، وگرنه آنها دستجمعی کشته شده بودند. و یکسری ترورهای دیگر در داخل

 خارج.
 105ایجاد بحران اتمی که کارش به قرارداد وین کشید و قرارداد وین، ایران را به ● 

توجیه گرفتار کردن ایران به جنگ در منطقه که در ●             تعهد گرفتار کرد. 
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آن، خود او گفت: اگر در سوریه نجنگیم، باید در کرمانشاه و همدان بجنگیم. و 
شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی، گفت: شرکت ایران در جنگ سوریه، بنابر وحی 

 است. و« ایامام خامنه»خداوند به 
شرکت در تقلب در انتخابات از مجلس اول ببعد. در اوخر حکومت محمد ● 

ای سرمهندس شد و کار مهندسی انتخابات را خود بر عهده گرفت. خامنهخاتمی، 
 سال، کشور به آتش 8احمدی نژاد را بعنوان رئیس جمهوری تحمیل کرد و بمدت 

های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بسوخت. هم طبیعت ایران  خشونت
 سوزد:می و هم جامعۀ ایرانی را بیابانی کرد که همچنان به آتش خشونت 

های رژیم از گم شدن پول کشور سخن گفتند: بار اول، تحقیق  دو بار، مقام● 
است. این گم میلیارد دالر پول کشور گم شده  105مجلس به این نتیجه رسید که 

 ای بود. بار دوم، مقامخامنه« ریاست جمهوری»خمینی و « رهبری»شدن در دورۀ 
ای/ یلیارد دالر در دورۀ حکومت خامنهم 100های حکومت روحانی از گم شدن 

رئیس »و احمدی نژاد، « رهبر»ای، احمدی نژاد، سخن راندند. این بار، خامنه
 بودند. در هر دو دوره، در فهرست جهانی کشور های فاسد، ایران در« جمهوری

ز به ردیف فاسدترین کشورها بود. اما کشاندن بانک ها به ورشکستگی، براستی نیا
 فسادگستری و ویرانگری دارد: نبوغ در

های مجلس  مرکز پژوهش، خبرآنالین بنابر گزارش 95خرداد  17در ● 
نوشت: "گزارش یک نهاد پژوهشی برای  شورای اسالمی )کلیک کنید(

اولین بار ورشکستگی بانک های کشور را تأیید کرده است. گرچه در این 
گزارش هم تالش شده با عبارت هایی مانند "توقف فعالیت"، این شرایط را 
واقعیتی "غیرعلنی" بنامند. نهادهای رسمی تمایلی به برمالء شدن آن 

 ندارند.
ها معتقدند شرایط حاد و بحرانی بانک های کشور وهشکارشناسان مرکز پژ    

محصول عدم مقاومت بانک مرکزی طی سال های گذشته در برابر موانعی است که 
بر سر راه نظارت این نهاد بر بانک ها وجود داشته است. اگر چه نویسندگان این 

توقف »از عباراتی مانند « ورشکستگی»اند بجای واژه  گزارش ترجیح داده
های مختلف این گزارش وضعیت سیستم  استفاده کنند، ولی در بخش« عالیتف

تواند از  ای می ای که هر خواننده ارزیابی شده و نتیجه« بحرانی»بانکی کشور 
«( حقایق آشکار شده»مجموع گزارش مرکز پژوهش ها، )تحت عنوان فرعی 

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/968351
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/968351
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رشناسان مرکز بگیرد، چیزی جز ورشکسته بودن بانک های کشور نیست. ... کا
پژوهش های مجلس با بررسی شرایط بانک های کشور در این سه موضوع این گونه 

براساس شواهد موجود چنانچه در شرایط کنونی، بانک »اند که  نتیجه گرفته
مرکزی قصد داشته باشد به سه نوع توقف مذکور در عمل رسیدگی کند، باید 

ایط ترازنامه، نقدینگی و نحوه بسیاری از بانک های کشور را با توجه به شر
غالباً توقف  «.رعایت مقررات بانکی از پیش متوقف شده محسوب کرد

نقدینگی بارها برای بانک های کشور ایجاد شده، لکن باز بودن گزینه استقراض از 
 است.بانک مرکزی ولو با نرخ های باال، مانع از آشکار شدن این پدیده شده 

کزی در گذشته اقدامات مرتبط با برخورد با توقف نظارتی ر صورتی که بانک مرد    
را به نحو مناسبی پیگیری می کرد، شاید در حال حاضر شاخص های مرتبط با 

ای و توقف نقدینگی بانک ها بدین میزان پدیده توقف را در نظام  توقف ترازنامه
 پولی و بانکی کشور هشدار نمی داد.

پژوهش ها معتقدند شرایط حاد و بحرانی کارشناسان مرکز سان،  بدین    
بانک های کشور محصول عدم مقاومت بانک مرکزی طی سال های گذشته 

 شتهدر برابر موانعی است که بر سر راه نظارت این نهاد بر بانک ها وجود دا
ف . از سوی دیگر البته بانک مرکزی نیز در مقاطع گوناگون در انجام وظائاست

 است".و تقصیر شده  نظارتی خود دچار قصور
شکستگی شدند، دانستنی است که بار اولی که بانک های کشور گرفتار ور    

های بانک ها را غارت  در سال پایان رژیم پهلوی بود. غارتگران دارایی
صدر، در مقام وزیر دارایی و  کرده و از کشور خارج کرده بودند. آن بار، بنی

ر ام بانکی و تغییر اداره و روش و تغییاقتصاد، و همکارانش، با تجدید نظ
آنها  ساخت اعتبارات و اندازۀ ایجاد آنها و جلب اعتماد مردم به نظام بانکی،

را از ورشکستگی رهاندند. چنان اساس محکمی ایجاد کردند که برغم فساد 
کفایتی مداوم مدیریت، بانکها به حیات خود ادامه دادند. اما مستمر و بی

و سوء مدیریت و وسیله چپاول شدن نظام بانکی )ایجاد سرانجام، فساد 
اعتبار با هدف خورد و برد، دادن وام های نجومی به صاحبان قدرت و 
ها  وصول نشدن آنها و رکود اقتصادی که وام گیرندگان را از بازپرداخت وام

ها شدن و...(، نظام بانکی را گرفتار  است و وسیله فرار سرمایهناتوان کرده 
 است.شکستگی کرده ور
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است، هنوز در  توصیف شده« تکان دهنده»های اجتماعی که  گزارش آسیب● 
 4مورخ  94وسائل ارتباط جمعی رژیم مطرح نشده، موضوع وضعیت سنجی 

. نیز بار دیگر به این مهم پرداخته شد 98شد. در وضعیت سنجی 1395اردیبهشت 
 و

درصد مردم کشور در  95ت که اسخشونتی که فقر است چنان فراگیر شده ● 
 اضطراب و دلهره معیشت روزانه خویشند. و

ا جنبش او تشدید شد. نه تنه« رهبری»خشونتی که زنان قربانیان آنند، در دوران ● 
 زنان بطور مداوم سرکوب شد، بلکه کار به فروش دختران کشید. و

ای که مسئول منهبیکاری تنها خشونتی نیست که جوانان کشور بدان گرفتارند و خا● 
است، اینک اول فقر و بیکاری و خشونت، سه بالئی است که به جان ایرانیان افتاده 

است. چنانکه پنداری خود او هیچ نقشی در گوید: از بیکاری هر بیکار شرمنده می
 سوزانند، ندارد. بیکاری و فقر و خشونتی که هستی ایرانیان را می

شوند،  خشونت فراگیر هستند: آنها که بیکار نمیکارگران بیش از همه گرفتار ● 
کنند. اعتصاب و اعتراض بخاطر عقب افتادن دستمزد خود را مرتب دریافت نمی

است. رکود  پرداخت دستمزدها، گاه بمدت چند ماه، امر واقعی روزمره شده
است صنایع با نیمی از ظرفیت خود و کمتر از آن کار کنند، اقتصادی که سبب شده 

است. و تورم نیز م سبب بیکاری کارگران، و هم موجب کاهش دستمزد آنها گشته ه
  کاهد. از توانایی خرید دستمزد آنها می

ایم، کارگران تأسیسات نفت و گاز  بنابر گزارشی که ما از عسلویه دریافت کرده    
و اسباب  کنند. نه تنها بدین خاطر که هوا گرماین منطقه، براستی در جهنم زندگی می

خاطر نیز که سپاه پاسداران  کار در منطقه داغ و کم آب فراهم نیست، بلکه بدین
سوزاند. شالق زدن کارگران که  شخصیت و منزلت کارگران را با خشونتی سوزان می

است، بلحاظ خبر آن از دیوار سانسور عبور کرده و در مطبوعات رژیم، انتشار یافته 
رسد؛ اما بلحاظ تحقیر انسان  فقر و بیکاری است نمی خشونت، به پای خشونتی که

    و تجاوز به کرامت و منزلت کارگر، خشونتی غیر قابل تحمل است: 
  
ها و زیر شالق  شالق زدن به کارگران یادآور دوران به بیگاری بردن انسان ❋

 به کار مجبور کردن آنها است:
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 است: ، این خبر منتشر شده95خرداد  18در  ☚
دره؛ کارگران بافقی هم حکم شالق گرفتند.  زدن کارگران معدن آق بعد از شالق»    

 یک نماینده کارگری با اعالم این خبر که کارگران معدن زغال سنگ بافق حکم
 شالق گرفتند، گفت: این نوع برخوردها مصداق عدم انجام تعهدات سازمان بین

 برنامۀ پنجم توسعه کشور است.قانون  57ماده « هـ»المللی کار و بند 
دره، حکم شالق اجرا  روز پیش بود که برای کارگران معدن طالی آق 10تقریباً     

های کارگری و نهادهای مردمی مواجه شد. پس از این  و با اعتراضات بسیار تشکل
وری اتفاق، وزیر کار هم با دادستانی کل کشور مکاتبه کرد و درخواست پیگیری ف

داره اوع را داشت. اما این غائله به همین جا ختم نشد تا اینکه مدیرکل این موض
عی از تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی، نیز به دستور علی ربی

 سمت خود عزل شد.
سنگ  دربارۀ صحت و سقم خبر صدور حکم شالق برای کارگران معدن زغال    

است: متأسفانه خبر الی نمایندگان کارگری گفته بافق، فرامرز توفیقی مشاور مجمع ع
سنگ صحت دارد، وی اظهار کرد: موضوع حکم  حکم شالق کارگران معدن زغال

شالق و حبس برای کارگران معدن بافق نیز صحیح است و تنها تفاوت این حکم 
دره، حالت تعلیقی آن است. از منظر حق اعتراض صنفی و درخواست  با کارگران آق

توسعه  برنامه پنجم 57ماده « ه»مصادیق بارز عدم انجام تعهدات در قبال بند نیز 
 است. ILOالمللی کار  سازمان بین 98و  87های  نامه و مقاوله

این نماینده کارگری خاطرنشان کرد: اینگونه برخوردهای قضائی با مباحث     
ن موجب و به دنبال آ صنفی، راه را برای نارضایتی زیرپوستی در جامعه هموار کرده

های اجتماعی،  یبروز بداخالق های عدیده در جامعه خواهد شد. ناهنجاری
هنجارشکنی، خودکشی، درگیری و در نهایت ناسالم شدن روابط کار بین 

 «.کارگر و کارفرما را به دنبال دارد
در حقیقت، تا زمانی که قشرهای زحمتکش از توانایی خویش غافل هستند و      

انگارند، واکنش آنها به خشونت فراگیری که رژیم و استثمار  یشتن را ناتوان میخو
ها و  پذیرانه است و در اشکال انواع آسیب اند، فعل کنندگان بر آنها تحمیل کرده

کند. اما زمانی که از غفلت بدرآمده و توانایی های اجتماعی بروز می نابسامانی
ها و فراگیر شدن آنها ناشی  افزایش مداوم خشونت خویش را بازیابند و دریابند که

از ناتوانی رژیم تحمیل کنندۀ اقتصاد مصرف و رانت محور، و ترس این رژیم از 
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شوند و با نیروهای محرکه اجتماعی دیگر، زنان و جوانان،  سقوط است، فعال می
تقاء تواند وجدان علمی عموم زحمتکشان را ار از جمله قشر درس خوانده که می

دهد و بیان استقالل و آزادی را همگانی کند، اتحادی پایدار و توانا به ایجاد تغییر 
 آورند. را پدید می

در حقیقت، هرگاه رژیم از ثبات خویش اطمینان داشت، با توجه به اینکه     
دهند، برای یافتن ترین قشرهای جامعه را تشکیل می قشرهای زحمتکش وسیع

قتصادی یع، در پی اقتصاد تولید محور و ایجاد ثبات در زندگی اپایگاه اجتماعی وس
شد. در جامعه، اقدام به و نیز در زندگی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی این قشرها می

 یمخشونت زدایی و ایجاد امکان برای مشارکت جمهور مردم در اداره امور خویش 
ری قشرهای زحمتکش نبدار برخوردا)جا« اجتماعی»های  کرد. حتی دیکتاتوری

های اجتماعی( نظیر رژیم ناصر در مصر  از کار و مسکن و آموزش و پرورش و بیمه
های عرب را به  جامعه« ناسیونالیسم عرب»و رژیم قذافی در لیبی، در دورانی که 

 دادند. جنبش در آورده بود، دایرۀ خشونت را به قشرهای زحمتکش گسترش نمی
ناصر همکاران خویش را گرد آورد و به آنها گفت: هرگاه ک ماه پیش از مرگ، ی    

ای خواهد شد و  ما خود دموکراسی را برقرار نکنیم، رژیم ما استبداد دست نشانده
آوردهایمان را برباد خواهد داد. او مجال نیافت که دموکراسی برقرار کند و  دست

خود  خشونت گستر ازدو جانشین او، رژیم او را در استبداد وابسته و پر فساد و 
ت به بیگانه کردند. جنبش مردم مصر، رژیم مبارک را از پای درآورد. اما نتوانس

گستر و وابسته  ثبات و خشونت استبداد دولت پایان بدهد. رژیم نظامی السیسی بی
 است. کودتای او با دریافت پول از دولت سعودی ممکن شد. او در داخل بی

گستری، باید بر  های خارجی و خشونت با تکیه به قدرتپشتیبان است و بناگزیر، 
است که، در  اند که السیسی بر آن سر پا بماند، اما در کمال تزلزل. برخی گفته

ر رژیم سیاست داخلی، به راه ناصر، و نه سادات و مبارک، برود. اما رژیم ناصر، د
اشدنی نبه رژیم ناصر سادات و مبارک از خود بیگانه شد. در شرایط امروز، بازگشت 

است. تنها مفر موجود، بازگشت به مردم ساالری است که مصریان، زودتر از 
 کشورهای مسلمان دیگر، برقرار کرده بودند.

رژیم والیت مطلقه فقیه نیز سرنوشت دیگری جز سقوط ندارد. شعار این رژیم،     
ایران )حفظ نظام  از روز نخست، حفظ خود ولو به قیمت به روز سیاه نشاندن مردم

اوجب واجبات است( بود. این تقدم مطلق قائل شدن است که زور را وسیلۀ اصلی 
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حکومت کرد و مالتاریا را عامل گسترش خشونت و فقر و فساد گرداند. جنایت و 
خیانت و فساد رویۀ اصلی رژیم شد و تا امروز، هرگونه کوششی برای رهاندن رژیم 

است. مگر جنبش مردم ایران، پیش از آنکه حیات  هاز این سه سرطان ناموفق بود
در وطن ما ایران ناممکن شود، به یمن حقوقمند کردن دولت و برخوردار شدن 

 ایرانیان از حقوق، ایران و دولت را از این سه سرطان برهاند.
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  :وضعیت سنجی صد و دوم 

 ترورها
 
 

 2016وئن ژ 16برابر   1395خرداد  27
   
 این روزها، در اغلب کشورهای منطقه و غرب، بساط انواع ترور گسترده    

شگاه است. در امریکا، یک تبعه افغانی تبار این کشور، بنام عمر متین، یک با
گرایان را به خون کشید. در جا، ترامپ، نامزد ریاست جمهوری شبانه همجنس

ه و لحرا نه دسترسی آسان به انواع اسخواه، مقصر از حزب جمهور
گر بکار بردن زور، از رهگذر کینه و نفرت گر که توجیهایدئولوژی سلطه

گری و قدرتمداری است، که که بنوبه خود بیانگر تمایل شدید به سلطه
 . خبرهای ضد و نقیض بسیاری در باره عمر متین وخواند« اسالم رادیکال»

یگری عد، خبرهای داتصالش به داعش و طالبان و القاعده منتشر شدند. اما روز ب
گرا بوده و هیچ یک از داعش و طالبان که او خود نیز همجنسحاکی شدند از این

 است. دانسته ا نمیو فرق میان آنها ر شناختهو القاعده را نمی
کارد و این کار را بنام دیهی است آقای ترامپ که بذر نفرت و کینه میب    

ادی شدن طرد بخاطر خواهد دریابد که عکند، نمیمی گر استامریکائی که سلطه
کند، کشتن گری را تجویز مینفرت و بیشتر از آن، فکر راهنمای او که سلطه

بیند آورد. در جمع، هیأت حاکمه امریکا هم نیازی نمیبخاطر نفرت را ببار می
ربرد زیر سلطه کا -بداند که ترور انواع دارد و همه انواع آن در رابطه مسلط 

 –گذارد مردم امریکا بدانند که رابطه مسلط خواهد بفهمد و نمیو نمیدارند. 
گذارد داند و نمیآورد. نمیشود و دوام نمیزیر سلطه بدون ترور برقرار نمی

 امریکائیان بدانند زیرا به ترور نیازهای چند گانه دارد:
 
 زیرسلطه و ترور:  –گر رابطه سلطه❋

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/20039-2016-06-16-08-52-42.html
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ای قدرت یک رابطه است میان دو طرف. رابطهکنیم که همچنان تکرار می     

دهد. که به یکی از دو طرف موقعیت مسلط و به دیگری موقعیت زیر سلطه می
گری یافته است( اما این رابطه هرگاه ترکیبی از زور )= نیروئی که جهت ویران

ار با نیروهای محرکه دیگری چون علم و فن و سرمایه و ... ایجاد نشود و بک
رود تا که هر یک از ماند. این ترکیب بکار میشود و برجا نمیرار نمینرود برق

های بکاربردن این دارد. ترور یکی از شیوه دو طرف را در موقعیت خویش نگاه
دیگر  هایها دارد که روشترکیب از سوی هر دو طرف است. ترور برانگیزنده

 بکار بردن این ترکیب ندارند:
 
 :ترورها به . برانگیزنده1
خاطر که ترور کننده یا کنندگان، بدون آن نفرت و کینه بیش از اندازه بدین● 

رو، بمیزانی که نفرت و کینه توانند ترور را توجیه کنند. از اینتواند و یا نمینمی
 شود. وشود، ترور بیشتر میورزی القاء می

زدائی و در  زدائی، بنابراین، بکار نبردن قواعد خشونتاز یادبردن خشونت● 
 عوض، سنگین شدن جو خشونت. و

همگانی شدن زبان قدرت گویای خدائی جستن قدرت که ازخود ● 
واقعیت ندارد. آنچه از آن قابل مشاهده است، تخریب روزافزون 

زیر  –نیروهای محرکه و ویران شدن و ویران کردن دو طرف رابطه مسلط 
  سلطه است.

 شوند. ومی ن زور اعمالها بخصوص وقتی با بکاربردتبعیض● 
شود: تحقیر یک قوم، یک ملت، یک تحقیر وقتی همگانی و همه جانبه می● 

گیرد و همراه نژاد، یک مرام، یک دین وقتی با خشونت روزافزون انجام می
 شود بامی
 کشی از زیر سلطه. هم از رهگذر بهرهنا برابری روز افزون آن ● 
گری و بکار بردن ترکیب نیروهای محرکه طهاندیشه راهنما تجویز کننده سل● 

تواند در ترکیب نیروهای محرکه با زور برای سلطه یافتن. این اندیشه راهنما نمی
شرکت کند. زیرا قابل ترکیب نیست. در عوض، تنها این اندیشه راهنما است که 

گرداند. پرسش مهم که همواره ترورها را توجیه و مجاز و در مواردی واجب می
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: کدام استیابد، این شود، بنابراین، پاسخ نیز نمیطرح شدنش جلوگیری می از
مسلط یا  کند، اندیشه راهنمای از آنِ اندیشه راهنما ترور را توجیه می
گرفت، این گر هر بارکه تروری انجام میاندیشه راهنمای از آن زیر سلطه؟ ا

های در رابطه، مشکل هیافت، بسا جامعآمد و پاسخ درخور را میپرسش بعمل می
 است: شناختند. پاسخ پرسش اینحل آن را میو راه

 
 . چسانی توجیه ترور:2

گر است که ترورها را توجیه و مجاز ین اندیشه راهنما یا مرام سلطها     
خواهد از نوع سلطه زند که میگرداند. زیرا زیر سلطه وقتی دست به ترور میمی

های پوست سیاه صورتک»و « خیان روی زمیندوز»گر بگردد. فانون، در 
کند تا که همان چه سان زیر سلطه همه کار می  دهد که، توضیح می«سفید

گر دارد. بنابراین، خود عامل القای ایدئولوژی مسلط موقعیت را بیابد که سلطه
است که ولو قشر مسلط زیر سلطه به سراغ شود. راستی ایندر مرام خویش می

گر است که لطهاما این سگذارد، رود و خود را در اختیارش میگر میسلطه
کند و کارسازترین بکاربردن ترکیب نیروهای محرکه با زور را آغاز می

سازد. زیر سلطه، برد و توجیه بکار بردنش را نیز او میترکیب را او بکار می
ن ، چوکند. در حقیقتگر اخذ و در مرام خود وارد میتوجیه را از سلطه

گر بگردد، مرام خویش را با آنچه از مرام خواهد همانند سلطهمی
 سازد. کند، از خود بیگانه میگر اخذ میسلطه

پوشانند. حقیقت این قرار، امثال آقای ترامپ با دروغ حقیقت را میبدین      
گری که امریکا بمثابه از مرام سلطه های خشونت را است که زیر سلطه، توجیه

کند. اسالم هراسی و اسالم ستیزی او و همانندهایش جز گر است، اخذ میسلطه
گری و بکاربردن ترکیب نیروهای گر که سلطهراهنمای سلطهپوشاندن اندیشه 

کند، نیست. قرآن، کتاب حقوق ها توجیه میمحرکه با زور را بر ضد زیر سلطه
القاعده و داعش  ذاتی حیات است و همه قواعد خشونت زدائی را در بر دارد.

برند. این کنند که بکار میو طالبان و... از قرآن نیست که تروری را توجیه می
های ترور را نیز ها و وسیلهگیرند. روشگر میتوجیه را از اندیشه راهنمای سلطه

. اینان چون خویشتن را در برندگیرند و بکار میآموزند و میگر میاز سلطه
کنند، راهکار دیگری جز همانند شدن با ندانی میمدار بسته با مسلط ز
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های اخذ شده را در اندیشه راهنمای بینند. ناگزیر، توجیهگر نمیسلطه
 کنند. خود وارد می

 
 .انواع ترور :3
ای نیز برند، همانند و پارهگر و زیر سلطه بکار میکچند از ترورهائی که سلطهی   

 ناهمانند هستند:
گرتر روانی دارد که دومی بس ویران –می و نوع اخالقی . ترور نوع جس3.1

 برند.جوها بکار میاست و بیشتر سلطه
ا جسمی . ترور سیاسی )از میان برداشتن رقیب سیاسی از راه ترور اخالقی و ی3.2

روانی اکثریت بزرگ = اکثریت خاموش  –و بسیار ویرانگرتر، ترور اخالقی 
ن به سیاست و عمل به حقوق شهروندی برای این که بترسند و از پرداخت

برند و از آن، جوها بکار میخودداری کنند( و ترور اقتصادی )بیشتر سلطه
های الزم برای فعالیتهای اقتصادی است که از راه انواع تخریب امکان

گیرد( و ترور فرهنگی )ایجاد ترس شدید از اندیشیدن و ها انجام میخرابکاری
ا ترور دانشمندان و ترور رهبران مذهبی اقلیت و بس و« بومی»تحقیر فرهنگ 

حقوق « دون انسانها»هدف که  اکثریت و...( و ترور اجتماعی ) ترورها با این
های قومی و نژادی ذاتی حیات خویش را مطالبه نکنند. زنان و کارگران و اقلیت

 و دگرباشان و... قربانیان این نوع ترور هستند(.
رور تو نوع گروهی دارد. همواره یک فرد نیست که قربانی . ترور نوع فردی 3.3
شوند، شود. اینک ترورهائی که یک گروه همگون و یا ناهمگون قربانی آن میمی

 اند. روزافزون شده
رود، ترورها انواع سرد و گرم )با ای که در ترور بکار می. بلحاظ وسیله3.4

نجام اترور سرد تنها با سالح سرد کنند. ا سالح گرم( را پیدا میب سالح سرد یا 
 گیرد.شود، با سم و میکروب و سربه نیست کردن هم انجام مینمی

 
آویزها و . ترور از موقعیت مسلط و ترور از موقعیت زیر سلطه دست4

 های یکسان ندارند:توجیه
 یابد:. ترور از موقعیت زیر سلطه این دست آویزها را می4.1

 سلطه. ورهائی از موقعیت زیر ● 
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 معامله به مثل حق هرکس است و عمل به مثلِ ذیحق ترور نیست. و ● 
 ترور تنها سالح مؤثری که زیر سلطه در اختیار دارد.● 

 کند:آویزها را پیدا می. ترور از موقعیت مسلط این دست4.2
 حفظ موقعیت مسلط. و ● 
 برداشتن مانع از سر راه بسط ترقی که جهان شمول است. و● 
 الملل. ومبارزه با تروریسم بین● 
 گسترش قلمرو دموکراسی در سطح جهان. ● 

 تراشد:گر میها که سلطه. توجیه4.3
 اقتضای عمل به مسئولیت جهانی. و● 
است، یکی این های بزرگ که غرب ساخته دفاع از شیوه زندگی. از دروغ● 

رشد »کشورهای  زندگی ای و...( شیوهاست که تروریستها )داعشی و القاعده
تابند. مقامات این کشورها عملیات تروریستی خود را دفاع از را بر نمی« یافته

که زیر سلطه تجویز غافل از اینانگارند. ها میشیوه زندگی در برابر تروریست
کند. نه تنها اسلحه، بلکه روشهای گر اخذ میترور را از ایدئولوژی سلطه

  کند.یگر اخذ مترور را نیز از سلطه
شسته نفراگیر کردن قانون ترقی در جهان. همان ترقی که کشتی آن اینک به گل ● 

 است. و
سو، این نوع ترور را در سطح جهان، بنام دین و مرام. از جنگ دوم بدین● 

 ها اخذ کردند. و دیگران از آن وها باب کردند اسرائیلی
ا بیشتر رتوجیه و توجیه زیر  ترور بنام قومیت و با توجیه دفاع از قومیت. این● 

 دهند:لطه انجام میسهای اجتماعی در موقعیت زیر بندیها و گروهقوم
 ترور بنام سنت. ● 
 
 . نیاز هابه ترور:5
ترین آنها عبارتند زیر سلطه هستند و عمده –یازها به ترور زاده رابطه مسلط ن    
 از

 گر و سلطه جو به ترور:. نیاز سلطه5.1
 نیاز حکومت کنندگان به برخورداری از حمایت جامعه خویش و ● 
 توجیه بکار بردن زور در بیرون از مرزهای ملی. و ● 
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 ها. تحدید و تهدید آزادی● 
 «. مبارزه با تروریسم»گر و پوشاندن این نیاز با حفظ موقعیت خود بمثابه سلطه● 

 سلطه به ترور:های زیر جو در جامعههای سلطه. نیازهای گروه5.2
 ر جامعه بطور مداوم. و دتر کردن جو ترس هرچه سنگین● 
حذف از رهگذر تقسیم به دو و حذف یکی از دو که از راه ترور جسمی یا ● 

 گیرد. واخالقی انجام می
هائی چون رژیم ایجاد رابطه ستیز و سازش با قدرت مسلط. این نیاز را رژیم● 

گرفتار  سنگین آنرا مردم ایران و مردم کشورهای والیت مطلقه فقیه دارند و بهای
  پردازند. اند و میدولتهای جبار پرداخته

زیر سلطه است.  –قرار، ترور بمثابه امر واقع مستمر فرآورده رابطه مسلط دینب    
جو است. مبارزه با ترور  کند که مرام سلطهتوجیه خود را از بیان قدرتی اخذ می

و خشونت   زیر سلطه –د مگر به رها شدن از رابطه مسلط کنواقعیت پیدا نمی
زیر سلطه، به سخن دیگر، در سطح  –های گرفتار رابطه مسلط زدائی در جامعه

ان استقالل جهان، بنابر این، جانشین کردن بیان قدرت بمثابه اندیشه راهنما، با بی
 و آزادی بمثابه اندیشه راهنما.

 
  



24 
 

 

 وضعیت سنجی صد و سوم: 

 ای و تشدید بحراندو نامزد سری جانشینی خامنه
 
 
 2016وئن ژ 23 برابر 1395تیر  3
    
خست سخن هاشمی رفسنجانی و تهدید سلیمانی و کشف گروه ترور و بحران ن   

ا سازی برای روحانی و ادامه توأم با شدت حمله به قرارداد وین )برجام( ر
 فهرست کنیم. چراکه هم زمانی آنها گویایی دارد:

 
 :پرسش از هاشمی رفسنجانی و پاسخ او و تهدیدهای سلیمانی و سپاه ❋
 
 :است سؤال روزنامه قانون، که اینک توقیف است پاسخ گفته رفسنجانی به☚
 

های رهبری قانون اساسی گزینه 109و  107قانون: گویا از قبل کمیسیون اصل  ● 
م الله هریسی اعالةدر این اواخر آیکنند و ا بحث میهرا مشخص و دربارۀ آن
زیده یا کسی گ، آهایی را شناسایی کرده اندگزینه ها کرده که این کمیسیون

 است؟شده 
٭ هاشمی رفسنجانی: این جزو قوانین آیین نامه داخلی مجلس خبرگان است که  

هایی را که صالحیت  نگری دارند و گزینه هیأت رئیسه کمیسیونی برای آینده
کنند. یعنی این کمیسیون عمومی دارند، بررسی و حتی با آنها صحبت و مذاکره می

نگری ادارۀ یک جامعه ایجاب  کند. آیندهفقط بررسی میگیرد، هیچ تصمیمی نمی
این  .کند که اگر روزی رهبری به هر دلیلی نباشند، باید کسی انتخاب شودمی

کمیسیون در مقطعی پس از مذاکره با چند صد نفر، دو نفر را به صورت سری 
دو سه نفر  .معرفی کرد. در دورۀ بعدی خبرگان هم افرادی مشخص شدند

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/20131-2016-06-23-10-28-43.html
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دهند تا اگر روزی الزم شد، در کنند. به افراد نمره میدارند مطالعه میمتخصص 
 .شود که البته همه این مباحث و مسائل برای روز مباداستخبرگان مطرح می

  
ا رقاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، شیخ بحرین « سردار»، 95خرداد  31در  ☚

 :ردها تهدید ک با لحنی بس تهدید آمیز و با این جمله
اده کرده و رسد آل خلیفه از حرکت مسالمت آمیز مردم سوء استفبه نظر می»      

الله شیخ ةتجاوز به حریم آیدانند یقیناً آنها می برآورد دقیقی از خشم مردم ندارد.
ای از آتش را در بحرین و عیسی قاسم خط قرمزی است که عبور از آن شعله

رای مردم راهی جز مقاومت مسلحانه سراسر منطقه پدید خواهد آورد و ب
و  لیفه پرداخت خواهد کردخباقی نخواهد گذاشت. قطعًا تاوان آن را آل

هانت خلیفه بدانند انتیجۀ آن جز نابودی این رژیم سفاک نخواهد بود. حامیان آل
 استمرار فشارهای بیش از حد به مردم بحرینبه آیة الله شیخ عیسی قاسم و 

که عواقب آن بعهدۀ کسانی خواهد بود که به  ونینی استسرآغاز انتفاضۀ خ
 « .دهندگستاخی حکام بحرین مشروعیت می

  
های  زودی بنیان» :داد آمیز خود را انتشارتیر، سپاه پاسداران بیانیه تهدید 1و در  ● 

: اقدام خلیفه فرو خواهد ریخت، در این بیانیه از جمله آمده است رژیم آل
گیری قیامی  خلیفه علیه شیخ عیسی قاسم موجب شکل نابخردانۀ آل

 «.دویرانگر علیه رژیم وابسته و حاکم بر این کشور خواهد ش
 

، «ها تروریست»واواک در بارۀ خبر دستگیری « وزیر»تیر، علوی،  1در  ☚ 
 :استتوضیح داده 

و  آغاز 1395خرداد  25ها از مورخ سلسله عملیات دستگیری تروریست»    
بر این گروه وارد شده و  1395خرداد  31های اطالعاتی در تاریخ  ن ضربهآخری

تروریست تکفیری وهابی در تهران و سه استان مرزی و مرکزی کشور  10تعداد 
های  ها و روند پیگیری اند و هم اکنون بازجویی از تروریست دستگیر شده

ادامه  زمان و همه جانبهاطالعاتی و عملیاتی در داخل و خارج از کشور به طور هم 
 .دارد
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ها برنامه ریزی کرده بودند، در قالب بمب گذاری و انفجار  عملیاتی که تروریست    
جاری و از راه دور، عملیات انتحاری، انفجار خودرو حامل مقادیر انبوهی مواد انف

منام گبا هدف انفجار در مراکز تجمع و پرتردد مردم بود که با هوشیاری سربازان 
د و هدف انفجاری را شناسایی کرده بودن 50آنها  .امام زمان )عج( ناکام ماند

، مواد منفجرۀ برخی از اهداف را آماده کرده و برخی دیگر را در حال تهیه
 .«دتدارک و دریافت بودن

  
آویز حملۀ شدید به روحانی و حکومت او  دست« های نجومی حقوق»  ☚

ای است. رسالت مدعی وابسته به خامنهاز سوی شاخۀ وسائل ارتباط جمعی 
روزنامه  است و  ها بوده است که حکومت خاتمی بانی پرداخت این حقوق

آفتاب مدعی است حکومت احمدی نژاد و شخص رحیمی، معاون اول 
ها  احمدی نژاد که اینک زندانی است، بانی تعیین و پرداخت این حقوق

های  حقوق»یغاتی به پرداخت است که یورش تبلاست. راستی این بوده 
کند، ایجاد بحران برای روحانی و تضعیف دو هدف را تعقیب می« نجومی

حکومت او و پوشاندن فسادهای بزرگ و اقتصاد رانت محوری که دستگاه 
 .والیت فقیه بانی آن است

  
ای از شاعران و هنرمندان و وسائل ، شب هنگام، خامنه95خرداد  31در ☚

آگاه کنند. « های امریکا به برجام خیانت»واست مردم را از ارتباط جمعی خ
 .پیش از او، مهدی طائب گفته بود: برجام مرده به دنیا آمد

ای در دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه، فعالیت پیش از آن، خامنه ●  
ن، سیاسی را بر مخالفان نظام ممنوع کرد. و در دیدار با شاعران و هنرمندا

 .نیستند، میدان داد« انقالب»نباید به هنرمندانی که در خدمت گفت 
  

بنابر طرح مجلس نهم، در واپسین روز عمر خود، اطالعات سپاه موقعیت  ☚
درباره کسانی را « تحقیق و تفحص»قانونی بعنوان ضابط دادگستری و 

های ارشد گماشته  توانند در رژیم والیت مطلقه فقیه به مقام جست که می
  .ندشو
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 آمار منتشر شده از سوی آنکتاد )کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل( ☚ 
الر دمیلیون  105میلیارد و  2تنها توانسته  2014نشان می دهد ایران در سال 

 ( 2015سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند. )گزارش 
 : بر اساس برآوردهای کنفرانس تجارت و توسعه 95خرداد  2۸تسنیم  ● 

 میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 50میلیارد و  2سازمان ملل 
انجام شده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن  2015ایران طی سال 

 .درصد کاهش داشته است 2.6
جانی از تعیین پیش از اینکه به چرایی سخن گفتن هاشمی رفسن     
ها و  گیری طۀ این موضعخص بعنوان جانشین بپردازیم، به رابش دو 
 :واواک بپردازیم« اطالع رسانی»
  
واواک در رابطه با یکدیگر و امرهای « اطالع رسانی»ها و  گیری موضع❋

 :کنندواقع دیگر چه واقعیتی را آشکار می
  

گذاری  وزیر واواک و گزارش کاهش سرمایه« اطالع رسانی»ها و  گیری موضع     
رابطه  میلیون دالر(، در 50میلیارد و  2وجود رقم ناچیز آن )خارجی در ایران، با

 :گویندهای زیر را فاش می کنند و واقعیتبا یکدیگر، زبان باز می
  

 تضعیف و تحدید روزافزون روحانی و حکومت او. و .1
  

 امر واقع این .ایتر شدن بازهم بیشتر قلمرو اعمال والیت مطلقه خامنه گسترده .2
در متحقق  «اصالح»وحانی بود و هست که رهای خاتمی و  در حکومتاست که 

گیرد. با موقعیت قانونی اطالعات سپاه، شدن والیت مطلقه فقیه، انجام گرفت و می
دادگاه »، خاصۀ «قوه قضائی»شود: ای کامل میسامانۀ سرکوب در اختیار خامنه

 و سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی. و« انقالب
  

رت خارجه رژیم نیست که متصدی سیاست کشور در کشورهای خاورمیانه وزا .3
است. بلکه این فرماندۀ سپاه قدس و به دنبالش، سپاه است که سیاست کشور در 

به آتش » کند. این سیاست جز تهدید به زور و منطقه را تعیین و خود نیز اجرا می
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رئیس جمهوری و وزیر نیست. در دنیا، نسبت به دولتی که « کشیدن تمامی منطقه
 اندیشند؟ کدام سرمایه ای هستند، چگونه می اش، تسلیم سکوت منفعالنه خارجه

شود که در جنگ منطقه شرکت گذاری در کشوری  گذار است که حاضر به سرمایه
کند که اگر به شیخ عیسی قاسم تعدی شود، به آتش دارد و تازه منطقه را تهدید می

 !کشیده خواهد شد
  

حال، که  در معرض توسعه بودن گسترۀ جنگ و خشونت در منطقه. در همان .4
کنند، بطور روز افزون، قوای ایران نقش نیروی زمینی روسیه را در سوریه بازی می

 شوند. و ایران کم اختیارتر و امریکا و روسیه با اختیارتر می
  

، ون نیز نکردند(مهندسی شده )عارف را رئیس یک کمیسی« انتخابات»بعد از  .5
ای بر بستن بازهم بیشتر فضا در داخل و نیز در بیرون از مرزها و نیز در عزم خامنه

 گردد. و تر می رابطه با امریکا، جزم
  

ورزند جو ترس  اند، اصرار می ای و سپاه که اینک نقشی بازهم بیشتر یافتهخامنه .6
ر تروریستی که قصد دارند د گروه»را سنگین نگاه دارند. در حقیقت، خبر کشف 

 :کندها را تعقیب می شهر کشور انفجار ها سازمان دهند، این هدف 50
  

شور به کمردم ایران باید بطور مداوم گرفتار سه ترس بمانند: ترس از تبدیل شدن  ●
 سوریه و ترس از استقرار تروریسم در کشور و ترس از رژیم سرکوب گر. و

طقه. دقیق بخواهیم، تشدید بحران جنگ و ترور در منتشدید تنش در منطقه،  ● 
نفوذ بر »هایی است که بر سر  خاطر که ترور فرآوردۀ روابط قوا میان قدرت بدین

 اند. و شدن، خصومت بایکدیگر را رویه کرده« ابرقدرت»و « منطقه
های خاتمی در گذشته نیز نسبت به حکومت –واواک نیز هم به حکومت روحانی  ● 
و هم به مردم ایران، پاسخگو نیست. مرتب خبر از کشف تیم ترور  -حمدی نژادو ا

دهد و تا امروز، هرگز هویت هیچ یک از آنها بر مردم ایران معلوم و تیم توطئه می
تنها داخلی نیست، خارجی هم هست: « اطالع رسانی»است. پس هدف از نشده 

ای که گیم )توجیه سخن خامنهاگر در سوریه نجنگیم، باید در شهرهای ایران بجن
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گفته بود: اگر در سوریه نجنگیم، باید در کرمانشاه و همدان به جنگیم(. باوجود 
 :گویداین، واقعیتی را باز می

  
از  رویارویی خصمانه با دولت سعودی و متحدانش، ایران را نه تنها در خارج .7

ان تن در بلوچست 5تن مرزها که در درون مرزها، در شرق کشور )سپاه خبر از کش
زند( و  تن از افراد پژاک می 5دهد( و در غرب کشور )باز سپاه خبر از کشتن می
است. شهر کشور )قول وزیر واواک( گرفتار عملیات مسلحانۀ مزمن کرده  50در 

های رابطه میان  گیری بدین سو، ترور یکی از تنظیم کننده مزمن، زیرا از گروگان
 است. و نطقه و نیز غرب شدهرژیم و کشورهای م

  
گاه کردن مردم از خیانت های امریکا به برجام، یعنی اینکه قرارداد و .8 ین، باوجود آ

ای که  نتیجه -ر و مردم آناست خیانت واقعی به کشواین  و –تعهد 105سپردن 
 است. و چون رژیم استبداد مطلقه انتقاد ناپذیر است، پسمدعی بودند، ببار نیاورده 

رارداد وین، قاین امریکا است که باید خیانت هایش به برجام تبلیغ شود. اما آیا بنابر 
مانع از  پذیرفته بود سعی کند نگذارد کنگره .امریکا تعهدی بر عهده گرفته بود؟ نه

های مربوط به برنامه اتمی بگردد. این کار را نیز انجام  به حال تعلیق درآوردن تحریم
به همکاری با ایران  قرارداد، امریکا متعهد نشده بود بانک ها را است. بنابرداده 

گذاری در ایران برانگیزد. و آنچه گذاران را به سرمایهنپذیرفته بود سرمایه .راضی کند
 :آموز است برتعگویند، تا بخواهی های امریکا می اوباما و دیگر مقام

 گلوله بدست آوردیم. واوباما: ما پیروزی بر ایران را بدون شلیک یک ● 
مانده  های باقی تحریم :گویدآدام زوبین، قائم مقام وزیر خزانه داری امریکا می● 

 شوند که ایران، در حوزه که بسیار هم قدرتمند هستند، زمانی برداشته می
 .غییر محاسبه بدهدای و حقوق بشر ت های موشکی و منطقه

ای و دستیاران او در استبداد تبهکار و نت خامنهقرار، مردم را باید از خیا بدین    
 بران زیانجخائن به ایران آگاه کرد. هرگاه ایران دولتی حقوقمدار بیابد، از امریکا 

 و .های مالی و غیر مالی است که باید مطالبه کرد
  

خمینی  .کندای اینک مطمئن است که جانشین خویش را خود انتخاب میخامنه .9
ن خود را خود انتخاب کند. نخست قرارش این بود که منتظری نخواست جانشی
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جانشین او شود. اما افشاگری های منتظری سبب شد که او را به استعفاء از قائم 
مقامی ناگزیر کند. بعد از او، هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی، با جعل قول و 

ن گذاشته بودند که ای را رهبر کردند. بعدها معلوم شد که قرار بر اینامه، خامنه
سال مقام رهبری را تصدی کند. در این مدت، احمد خمینی  5ای بمدت خامنه

مقام »درس بخواند و اجازه اجتهاد بگیرد و رهبر شود. اما او را کشتند. بنابر قول 
رژیم، سردار مشفق، فرزند او، حسن خمینی، وقتی خود را مجتهد دانست، « امنیتی

همین مراجعه است که  .دار بازگردانید که حق را به حق ای مراجعه کردبه خامنه
سبب مطرود شدن او شد. هاشمی رفسنجانی او را عالمه خواند و برانگیختش تا که 

« رهبر»نامزد عضویت در مجلس خبرگان بگردد. هدف او، زمینه ساختن برای 
 کردن حسن خمینی بود. اما کار او سبب شد که شورای نگهبان حسن خمینی را

 حتی فاقد صالحیت برای عضویت مجلس خبرگان بداند. و
  

دار  پول .گذاری ندارد برای سرمایه است که دولت پولهمه این حاصل این  .10
داران خارجی  ها را از ایران خارج کنند و سرمایه دهند سرمایهشدگان نیز ترجیح می

 .جود لقمه لذیذ نفت و گازغبت نکنند. و این، باورگذاری در ایران  نیز به سرمایه
  
ای امنهچرا هاشمی رفسنجانی از برگزیده شدن دو تن برای جانشینی خ ❋
   :گوید؟می

  
ام و پوشش شدنش برای دخطای هاشمی رفسنجانی در محاسبه و افتادنش در      

شورای »دو مجلس خبرگان و « انتخابات»مهندسی انتخابات، و اینکه حاصل 
 .است که او نگران بگردد است، سبب شدهای شده لوب خامنهترکیبی مط« اسالمی

برگزیده  .انشین خود را خود برگزیندای مصمم است جداند که خامنه اینک دیگر می
گوید: یقم نیز اثر گذار نیست. از اینرو م« مراجع»او مطلوب سپاه نیز هست و نظر 

ا راکره کرده و دو تن با چند صد نفر مذ« رهبر»کمیسیون مأمور گزینش جانشین 
 قرار، یناست. نام آنها سری است. بدبرگزیده 

  
یعنی، برابر  .اند، شرائط مقرر در قانون اساسی را دارند دو نفری که برگزیده شده  .1

افتاء در  برای الزم علمی صالحیت از اولباید برخوردار باشد« رهبر»، 109اصل 
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و سوم  اسالم امت رهبری برای الزم و تقوای عدالتو دوم  فقه مختلف ابواب
 برای کافی و قدرت ، مدیریت، تدبیر، شجاعتو اجتماعی سیاسی صحیح ینشب

و  فقهی بینش دارای که ، شخصیشرایط فوق تعدد واجدین . در صورترهبری
 «.است تر باشد مقدمقوی  سیاسی

  
فتگو شده، این دو تن از صدها تنی که با آنها گ« سیاسیبینش فقهی و »بنابراین،  . 2

 تر است. نیز قوی
 مردم کاره -امر بسیار مهم –اما چرا باید هویت آنها بر مردم معلوم نباشد، زیرا     

توانست سری باشد.  ای نیستند و تمایل آنها فاقد اثر است. وگرنه، هویت آنها نمی
 :توانند باشند؟ اما این دو تن چه کسانی می

  
ویب آن دو تن از دید هاشمی رفسنجانی نامطلوب نیستند. اگر نه، با لحن تص . 3

 گفت. او، هم با لحن تصویب کننده از آنها صحبت کرده کننده از آنها سخن نمی
است. یعنی آن دو برگزیدۀ چند است با چند صد نفر صحبت شده است، و هم گفته 

ای که نشاندن دیگری به جای آن دو، طار به خامنهصد روحانی است. نوعی اخ
 .دهدجانشین او را فاقد صالحیت و اعتبار و در نظر مردم آلت فعل سپاه جلوه می

  
سی و یکم » نژاد، واقعیتی را یافته و در نوشته خود، زیر عنوان  و ج.پاک  .4

است: همۀ آنها ، آورده«خرداد شصت، روزی که ایران در مسیر استبداد افتاد
گرایی  و سازندگی و اصالحات و اصول«!( دوران طالیی امام)»که زیر عنوان چپ 

اند و ایرانِ بیابان، حاصل حکومت آنها  کردهو اعتدال و امید بر ایران حکومت 
ای از میان بنابراین، جانشین خامنه .اند شرکت کرده 60است، در کودتای خرداد 

 شود. اال اینکهاین کسان برگزیده می
  

ت. از آنها که هشتاد سال و بیشتر دارند، احتمال انتخاب شدنشان بسیار کم اس .5
ای، هاشمی رفسنجانی به این مقام گ خامنهجمله معلوم است که در صورت مر

 شود. وبرگزیده نمی
شدن حسن خمینی، نیازمند تغییر اساسی توازن قوا در « رهبر»در میان جوانان، ● 

ای رژیم است. در توازن فعلی، او اقبالی ندارد. در این توازن قوا، مجتبی خامنه

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/20095-2016-06-20-13-49-59.html?Itemid=0
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/20095-2016-06-20-13-49-59.html?Itemid=0


32 
 

هرگاه بنابر دهن کجی با شدنی است، اال اینکه نزد مردم منفور است و « انتخاب»
مردم و چند صد روحانی بگردد که گزینش دو تن نتیجۀ گفتگو با آنها است، او، هم 

 شود. واز آغاز، گرفتار نفرتی بسیار شدیدتر از نفرت مردم از پدر او می
ما ا .شیخ صادق الریجانی و شاهرودی نیز بعنوان جانشین خمینی مطرح هستند● 

ادق الریجانی، برای تصدی نایب رئیسی مجلس نیز در مجلس خبرگان، شیخ ص
یک از این دو، مطلوب  رأی نیاورد. شاهرودی نیز معاون دوم شد. تا این زمان، هیچ

 فرماندهان سپاه نیستند. و
ن با دین به قدرت فروخته، کسانی نیستند که مجلس خبرگا« روحانیان»دیگر ●  

های دینی  ب آن، پذیرفتۀ سپاه و حوزهنتخاست به آنها رأی بدهد و م ترکیبی که یافته
 .ها تعیین کننده نباشد باشد. ولو موافقت حوزه

  
است، « رهبری»کسانی که هاشمی رفسنجانی نگران برگزیده شدنشان به  .6
است و  سازی نیز نشده ای هستند. برای آنها زمینهنزدیک به خامنه« روحانیان»

 شود. ونمی
  

فرض که  ن طالب ادامۀ والیت مطلقه فقیه نیست. از این رو، برجامعه امروز ایرا .7
ای جانشینی پیدا کند، یا آلت فعل سپاه است، و یا کسی است که به قول خامنه

کند. بنابراین، آن دو کسی که هاشمی رفسنجانی از منتظری، به نظارت بسنده می
اتمی نیست، برای دوم هستند. اما محمد خ گوید، از سنخبرگزیده شدنشان سخن می

ای نیز هست گزیند و مطرود خامنه اینکه ترکیب کنونی مجلس خبرگان او را بر نمی
 .ای باسوادتر استو شرائط قانونی اساسی را فاقد است. ولو از خامنه

اند، دیگر  داند که آن دو تن، هرکس بوده راست بخواهیم، هاشمی رفسنجانی می    
در دورۀ بعدی خبرگان هم افرادی مشخص »گوید: یرو م مطرح نیستند. از این

دهند تا اگر روزی کنند. به افراد نمره میشدند. دو سه نفر متخصص دارند مطالعه می
 .«شودالزم شد، در خبرگان مطرح 

 اعتبار شده قدرتمدار در خدمت رژیم، مستعمل و بی« روحانیان»قرار،  بدین     
ای ای، یا کسی از قماش مجتبی خامنهبعد از خامنه رود که اند و احتمال قوی می

اسم « رهبر»شود، و یا کنند و او گرفتار انزوا و مخالفت همگانی میمی« رهبر»را 
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است، بشرط اینکه خواست کنونی مردم، شود. نقش مردم تعیین کننده بی مسمی می
   .، به جنبش همگانی سرباز کند«خواهیمما بالغ ایم و ولی نمی»
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  : رمصد و چهایکوضعیت سنجی 

بیرون رفتن انگلستان از اتحادیه اروپا و اثر آن بر افزایش 
 یا کاهش فشار بر رژیم والیت فقیه

 
 
 

 2016ون ژ 30برابر  1395تیر  10
      

اند، اما در عمل، ایران همچنان  ها به حال تعلیق درآمده روی کاغذ، تحریم    
سبب رکود اقتصادی و شدت گرفتن فقر مردم و  تحت فشار است. این فشار 

حل، یکی از طریق مردم،  ناتوانی آنها از خرید مایحتاج روزانه است. از دو راه
رود. نخست  از راه تسلیم به فشار خارجی، کماکان رژیم به راه دوم می و دیگری

 ایم، تأمل کنیم: در خبرها و توضیح خبرها که از ایران دریافت کرده
  
  :خبرها و توضیح خبرها ❋
  

خاور  به دنبال فشار غربی ها به رژیم برای باز ایستادن از دخالت در كشورهای ☚
 خارجه، بدنبال گفتگوهايش با كشورهای اروپایی، امور« وزير»ميانه، ظریف، 

، بركنار حسين امير عبداللهيان را از معاونت وزارت امورخارجه، در امور خاورمیانه
 .ا به جابر انصاريان دادر كرد و جای او 

جلس، در پی اين بركناری، سپاه و سردار قاسم سليمانی، و حتی بروجردی در م    
 .كردند را انتقاد جه اين كار وزارت امور خار

  
 :ای، و فرض برکناری بدون اطالع قبلی اودو فرض، فرض موافقت خامنه ●
 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/20214-2016-06-30-13-28-01.html
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عبداللهیان  :ای بوده استفرض اول، برکناری عبداللهیان با موافقت خامنه .1
 عضو اطالعات سپاه قدس بوده و از طریق او، سپاه سیاست خود را در منطقه

ای انجام شده باشد، بدان معنی هرگاه برکناری او با موافقت خامنه .کرد اعمال می
ه با است که فشار غرب به ايران در باره انطباق کامل جستن سیاست رژیم در منطق

ها باز کند،  مشکل تحريم سیاست غرب زياد شده و رژیم برای اينكه بتواند گره از 
ای منهخا لهيان شده است. و شخص مجبور به تغییر رویه و در نتیجه، بركناری عبدال

 .یای موافقت استاست. سکوت او گوبا این كار موافقت کرده 
  

ی فرض دوم، اين بركناری، راساً توسط وزير امور خارجه و با حمايت روحان .2
انجام گرفته است. در اين صورت، مخالفت سپاه و ديگران گویای آن است که 

برند که در بارۀ قرارداد وین بکار  ییه را بکار مای و دستیاران او، همان روخامنه
شوند، و اگر ضرورت پیدا کرد، خود او  بردند: نخست دستیاران او وارد عمل می

هم سخن دو پهلویی خواهد گفت. چون برکناری معاون یک وزارت خانه در حوزۀ 
کند، اما ای دخالت نمیاختیارات رئيس جمهوری و وزیران او است، خامنه

 .شوند تیاران او وادار به مخالفت میدس
  

 :کند؟چرا سردار سليمانی اعتراض و تهدید می ☚
سپاه قدس  حسين امير عبداللهيان از اعضای اطالعاتاست كه دلیل اول اين  ●

ی و به وزارت امور خارجه تحميل شده بود. مانند سفرای ايران در كشورها است
های ایران در این  خانه مقام های سفارتعراق و سوريه و يمن و بحرين و... و 

 .کشورها و کشورهای دیگر جهان
ا سپاه قدس دلیل دوم اين است كه احتماالً نعيم قاسم از نيروهای كامالً مرتبط ب● 

د. است و لغو تابعيت وی در بحرين می تواند موجب دستگيری و يا اخراج او گرد
   .هزینۀ آن برای سپاه قدس سنگين است

ها مشکل  است برای حوثیاست كه سپاه قدس در يمن نيز نتوانسته  ل سوم ايندلی● 
خاطر که برای جنگ جنایتکارانه دولت سعودی با مردم  گشا باشد. در عوض، بدین

است. تهدید سلیمانی، پوشاندن  آویز شده است، مشکل ساز نیز شده یمن دست
   .ضعف است
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است كه سردار سليمانی كه مدعی بود در سوریه، حرف اول را اين  دلیل چهارم ● 
زند و شمخانی هم گفته بود حضور نظامی ایران در سوریه، وحی خداوند  می« ایران»

ریه تنها اینک، باید توضیح بدهد چرا قوای ایران در سوای است، به خامنه
ست؟ چرا هر تصمیمی را که اوای روسیه را پیدا کرده ق نقش پیاده نظام 
 کند؟گیرند، اجرا میامریکا و روسیه می

ها، سلیمانی دارد زمینۀ نامزد ریاست  است كه بنابر قول برخیدلیل پنجم اين ●  
البته بعيد است. زيرا از دید رأی دهندگان،  کند. جمهوری شدن خود را آماده می

ن گ منطقه است. بنابراین، آریاست جمهوری او بمعنای ورود کامل ایران در جن
مگر  دهند. کنند، به او رای نمیبخش از رأی دهندگان هم که در دادن رأی شرکت می

نند کرا طوری مهندسی « انتخابات»و ... بخواهند « برادران سپاه و بسيج»اينكه 
   .که قاسم سلیمانی ریاست جمهوری بیابد

ای مجبور است از امنهحاصل سخن اینکه، زیر فشار كشورهای غربی، خ   
او  های تبلیغاتی کاری بدهد که ارگان مداخالت سپاه در منطقه بکاهد و تن به 

خوانند که همان منطبق کردن سیاست رژیم با سیاست غرب  می« ای برجام منطقه»
 .ها حل گردد فتگو، مشکل تحريمگ در منطقه است. تا مگر از راه 

ژوئن  29)ریکا که سی ان ان انتشار داد سخن جان کری، وزیر خارجه ام    
( بسی گویا است. او گفت: حضور ایران در عراق برای جنگ با داعش 2016

 .است و ما منافع مشترک داریم مفید است. ایران بر داعش متمرکز شده
  

 :تحریم و وضعیت اقتصادی مردم ☚
اند و هم اينك  هها، وضعيت اقتصادی مردم را به شدت تحت تأثير قرار داد تحريم 

است افزايش حقوق كارمندان و سال جاری است، دولت نتوانسته  كه ماه چهارم 
 .پردازد كه قرار بود از ابتدای امسال بپردازدب بازنشستگانی را 

عیت وض .اگر كار بر همين منوال پيش برود، كل بازار از رونق خواهد افتاد     
 :شمارندر میبندند. مغازه داران دالیل را بها می چنان است که بعضی از مغازه

 .ندارند است که مردم توان خريد دلیل اول این● 
 .ها فشار وارد می كند است که دولت به شدت برای دريافت مالياتدلیل دوم این ● 
است که گرانی اجناس، از جمله برنج، حبوبات، لبنيات موجب شده دلیل سوم این  ●

زيرا برنج در طول  .را با نان و سيب زمينی و ... سیر کنندهاشان  تا مردم شکم
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از  .است درصد افزايش قيمت پيدا كرده 70همين چند ماه اخير حدود 
 .قیمت گوشت که مپرس

  
ضعیت خود را سخت وبا بررسی که انجام شد، معلوم شد كه تقريبًا همۀ کسبه،     

ه حال، در حال دادن ضرر هستیم و گویند: از ابتدای امسال تا بکنند. میتوصیف می
 ارهچاز وضعيت موجود بسيار ناراحت و نگرانیم. اگر كار بر اين نحو پيش برود، 

 .های خود نداریم ای جز بستن دکان
  

د باقی ها، دیگر جای تردیباالخره، با پایان گرفتن کار انتخاب رؤسای كميسيون ☚
ود تغيير وضعیت مردم در جهت بهب نماند كه رأیِ رأی دهندگان، هيچ تأثيري در

صالح ا» 5و  «اصولگرا» 7ندارد. زيرا بعد از اينكه هيأت رئيسۀ مجلس با انتخاب 
تن از  10تن،  12ها، از  تشکیل شد، در انتخاب رؤسای كميسيون« طلب

ها را یافتند. یعنی  ، ریاست کمیسیون«اصالح طلبان»نفر از  2و تنها « اصولگراها»
ها و لوايح  لکرد مجلس تغيير زيادی صورت نخواهد گرفت. زيرا طرحاینکه در عم

 .ها مورد بررسی، و بعد در دستور جلسۀ علنی قرار گیرند بايد ابتدا در كميسيون
  
 :ایم خبرها که ما از بغداد و بیروت بدست آورده ❋
  

 .هستندای با فرستادۀ نتان یاهو، در قبرس، در گفتگوهای مداوم فرستادۀ خامنه ☚
ها را وارد ایران «جهادی»است که به هر قیمت، دولت سعودی در تقالی آن  ☚ 

 .دکند و اینان در شهرهای بزرگ، بخصوص در تهران، انفجارهای بزرگ ایجاد کنن
دولت سعودی به گروه هایی از بلوچ و کرد برای جنگ در شرق و غرب کشور،  ☚

 .دهدپول می
 .کرات کردستان ایران در کردستان عراق استقرار بر ترور سران حزب دمو ☚ 
است کلینتون نیاز به پیروزی بر داعش در عراق و سوریه قبل از انتخابات ری ☚ 

فید جمهوری امریکا دارد. بسا بدین خاطر است که کری حضور ایران در عراق را م
 .خواند می
اهمیت  .فیروزآبادی شد« سردار»باقری، جانشین « سردار»، 1395تیر  8در ☚ 

نام اصلی او محمد حسین  –خاطر است که باقریاین جانشینی هم بدین



38 
 

اطالعاتی و از دوستان حسین طائب است. رئیس ستاد کل شدن  -افشردی
ای است، ربط پیدا او، با مجموعه قوای سرکوب که اینک در اختیار خامنه

 که می کند. و هم بدین لحاظ که فیروزآبادی در جمعی از سران سپاه بودمی
خواستند جعفری را از فرماندهی کل سپاه برکنار کنند و اینک، پیش از پایان 

دانستنی است که باقری کسی است  .دورۀ فرماندهی جعفری، خود او برکنار شد
که دو سال پیش، طرح عملیات بر ضد کومله را تهیه و در خاک عراق به اجرا 

که به خاتمی نامه نوشتند و او را  سپاه بود« سرداران»گذاشت. و نیز او در شمار 
 .تهدید به کودتا کردند

کنند های زیر، با دو دسته خبرهای باال ربط پیدا می گیری و خبر و تحلیل موضع    
  :نندکو آنها را گویاتر می

  
تعهد  داری جدید و تیول ای و تهدید کلینتون وحسن نصرالله و خامنه❋

 :امنیت و آزادیایران و قوه قضائیۀ سالب 
  

لله نخست، حسن نصرالله بود که در علن گفت: پول و اسلحه را ایران به حزب ا ☚
دهد. پیش از آن، از بیروت، اطالع کسب کرده بودیم که او بخاطر تلفات لبنان می

است،  سنگین حزب الله در سوریه و سیاستی که رژیم والیت فقیه درپیش گرفته
«( برجام)»گویند او با مخالفان قرارداد وین، می سخت شاکی است. در ایران،

های  همداستان است و با اطالع از گفتگوهای جدی برای برداشتن واقعی تحریم
گیریم. سخن او واجد اهمیت  است ما پول و اسلحه را از ایران می بانکی، گفته

 :بسیار است، زیرا
  

، 2016سال جاری مسیحی،  آوریل 15قانون تحریم حزب الله توسط امریکا، از  ●
است. از اینرو، هم اریک شولتز، سخنگوی کاخ سفید واکنش به اجرا گذاشته شده 

 :نشان داد، و هم کلینتون، نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات امریکا
دانیم که  ما می»است: اریک شولتز )معاون مطبوعاتی کاخ سفید امریکا( گفته  ● 

الله است. به  دانیم که ایران حامی حزب کند و ما مییت میایران از تروریسم حما
هایی را که تاکنون وجود داشته،  ترین تحریم همین دلیل است که شدیدترین و جدی

ایم. از این رو مهم است که ایران توجه داشته باشد به اینکه  علیه ایران اعمال کرده
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 ادهای مالی به رفتار ایران میرفتارش موجب چنین واکنشی شده است. فعاالن و نه
نگرند. اگر ایران بخواهد به حمایت مالی از تروریسم ادامه دهد و از تأمین مالی 

الله دست بر ندارد، مسلم است که این رفتار، پیامدهایی خواهد داشت. فعاالن  حزب
و نهادهای مالی مایل نیستند با کشوری وارد معامله و تجارت شوند که دست به 

 «.زند اقداماتی می چنین
 .است: باید اسباب فشار به ایران را بیشتر کرد هیالری کلینتون نیز گفته ● 

  
گویند: حکومت روحانی تعهد کرده ای میهای تبلیغاتی وابسته به خامنه ارگان ☚

ویژه  گروه) است قوانین امریکا در بارۀ مبارزه با پول شویی و حمایت از تروریسم
در به را اجرا کند. هرگاه به این تعهد عمل کند، دیگر قا ( FATF -اقدام مالی ژ

هایی که از رژیم پول و  حمایت مالی و تسلیحاتی از حزب الله لبنان و دیگر گروه
اند. چرا  ها خود را به فراموشی زده گیرند، نخواهد شد. از قرار، این ارگاناسلحه می

کند و بنابراین، چنین تعیین می« برره»که خط و ربط رژیم در سیاست خارجی را 
 .تعهدی را او باید تصویب کرده باشد

  
« داری تیول»، بخشی ناچیز از خورد و برد از راه «نجومی»های  اما حقوق ☚

یر ت 8جدید، یا همان اقتصاد مصرف و رانت محور است. سرمقالۀ دنیای اقتصاد )
 :ویا استگیرزا خانی، بسیار ، به قلم م«داری عبور از تیول» (، زیر عنوان95

زده شدند: خبر اول  های اخیر با دو خبر مهم اقتصادی شگفت ایرانیان در هفته    
حاکی از پرداخت های نجومی در بخش دولتی بود، و خبر دوم از تعطیلی ارج، 

ال یکی از برندهای معتبر اقتصاد معاصر ایران حکایت داشت. برای مردم این سؤ
ضعیتی وکه چگونه می شود از محل ادارۀ بنگاه های دولتی که اکثراً مطرح شده است 

دولتی  دارند، پرداخت های کالن به مدیران دولتی، نیمه دولتی و شبه« ارج»مشابه 
 خورد؟صورت پذیرد؛ اما هیچ ارزش افزوده ای از این بنگاه ها در جامعه به چشم ن

یستم اقتصادی به مفهوم رایج آنها اقتصاد ایران، مشابه هیچ کدام از دو نوع س     
تیول » ، و شاید هم نوعی«داری دولتی سرمایه»نیست. بلکه چیزی است شبیه 

در تیول داری سنتی، مدیریت بخشی از سرزمین مادر، با حفظ  .«داری مدرن
حاکمیت و مالکیت دولت مرکزی، به تیول داران واگذار می شد که تقریباً به مفهوم 

جان و مال رعایای این مناطق بود و تیولداران نیز متقابالً متعهد به واگذاری اختیار 
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 .انتقال بخشی از عواید ناشی از باج و خراج دریافتی خود به دولت مرکزی بودند
، بنگاه «تیولداری مدرن»در  .فقر و فالکت، نتیجۀ محتوم این فرآیند معیوب بود

و دقیقاً به همین دلیل، اند  های دولتی جایگزین این قطعات سرزمینی شده
کنند، افرادی که امتیاز مدیریت این بنگاه ها را از دولتمردان دریافت می

های مادی و انسانی بنگاه  تقریباً تعهد و مسئولیت چندانی برای حفظ سرمایه
ندارند و حرف شنوی آنان درخصوص ترکیب هیأت مدیره و مدیران 

 .ار اصلی تبدیل می شودهای مربوطه، به معی زیرمجموعه و پروژه
احب قطع ارتباط منفعتی همۀ صراهکار اصلی، عبور از اقتصاد تیول داری و     

فیش های  .منصبان با کسب و کارهای مرتبط با حوزه مسئولیتی خود است
های نهفته در بخش دولتی را به  ای از امتیازات و جاذبه نجومی فقط گوشه

کند. کسب ل آفرینی، عمل میو اشتغا گذاری گذارد که بر ضد سرمایه نمایش می
اندازی  یا راهزمان برخی از صاحب منصبان در حوزه مسئولیتی خود،  و کار هم

کسب و کار از محل منابع دولتی با لباس بخش خصوصی، یا تبدیل بنگاه 
 های دیگری از سوء استفاده های دولتی به تیول های در حال زوال، گونه

 .یشه در سیستم اقتصادی غیرمسئوالنه داردهایی است که ر
  

برای تحرک »است: ، روحانی گفته «همایش قوه قضائیه»تیر ماه، در  8و در  ☚ 
اید. جدی در بخش اقتصاد، قوۀ قضائیه باید با همۀ وجود به حمایت قوۀ مجریه بی

در غیر این صورت ما به اهداف خود در جذب سرمایۀ داخلی و خارجی، رونق 
 «.رسیم دی و تأمین اشتغال میلیونی نمیاقتصا

انشجو را یادآوری دمیلیون  4هزار بیکار و بیش از  700میلیون و  2او وجود     
تواند خطری اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و  کرد و هشدار داد که این آمار می

گذار را منوط به وجود  او جلب اعتماد سرمایه اقتصادی برای جامعۀ ایران باشد. 
عامالن و آمران حمله به سفارت یک کشور روشن »امنیت قضائی دانست و گفت: 

نظر  هستند و مردم منتظرند ببینند چگونه اجرای حکم این افراد خودسر به سمع و
کند، یا فناوری گذاری نمی هیچ کس سرمایهاو تاکید کرد که «. رسد آنها می

 .ئیه اعتماد داشته باشدۀ قضاآورد، مگر اینکه به قو به داخل کشور نمی
 !در جا، شیخ صادق الریجانی، سخنان او را سخیف خواند ●
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های باال در رابطه با یکدیگر، زبان باز  گیری ها و خبرها و موضع داده ❋
 :گویندکنند و میمی

  
که  امریکا به انتخابات ریاست جمهوری مشغول است. هرگاه بنابر این نباشد  .1

ی میراث اوباما به دست ترامپ بیفتد و در دست نامزد کنونی حزب دموکرات باق
وانده خ« برجام»بماند، نیاز به دو موفقیت دارد: موفقیت در مورد قرارداد وین که 

های عراق و  صوص در جنگهای خاورمیانه، بخ شود، و موفقیت در جنگمی
ان سوریه. انطباق سیاست رژیم در منطقه با سیاست امریکا و پیروزی نظامی، هم

 .دست آوردی است که کلینتون بدان نیاز دارد
  

و ناگزیر شدن  2016ژوئن  23ها، در همه پرسی  درصد انگلیسی 52رأی  . 2
ا که این اصرار شدید اروپ دولت انگلیس به خارج کردن این کشور از اتحادیه اروپا و

ثباتی  خارج شدن در اولین فرصت انجام بگیرد، گویای بیم شدید از بحران و بی
است. انگلستان ضعیف شد. بخصوص که با خطر جدا شدن اسکاتلند و ولز و گال 

 .و ایرلند شمالی هم روبرو است
  

توانست در کامل  داشت، می مدار می از این وضعیت، هرگاه ایران دولتی حقوق  .3
الل کردن استقالل همه جانبۀ خود و کمک به کشورهای منطقه برای بازیافتن استق

 .و آزادی، سود جوید. اما ایران، گرفتار رژیم والیت مطلقه فقیه است
گویند که این رژیم بغایت ضعیف است. ها می گیری خبرها و موضع   

داری  تیول»اقتصاد،  اقتصادِ مصرف محور و رانت محور، بقول دنیای
است. نبود استقالل و آزادی  ، مردم کشور را گرفتار فقر سیاه کرده«جدید

نالد، و وجود  ها که حتی روحانی نیز از آن می و منزلت حقوق، و بود نا امنی
حزب سیاسی مسلح )سپاه( که دولتی در دولت است، این رژیم را ناگزیر از 

کند، یعنی امریکا. چراکه در غیر این انطباق جستن با سیاست غرب می
ثباتی به ایران جدی است. ما همواره  صورت، خطر صدور بحران و بی

ایم رژیم والیت فقیه است که ایران را گرفتار وضعیت سوریه و  هشدار داده
تیر، رئیس ستاد کل شد، خبر  ۸کند. و اینک، باقری، کسی که در عراق می

سال است جریان دارد. بنابراین، رژیم  5ستان دهد زد و خوردها در کردمی
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ایران را »کند تا همانند شاه سابق، خبرهای زد و خوردها را سانسور می
  .بخواند و بباوراند« جزیره ثبات
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  صد و پنجم:یکوضعیت سنجی 

 بحران آب و مافیای آن ایران را خواهد بلعید!

 اله وفاژ:  از 
 

 2016وئیه ژ 7برابر  1395تیر  17
 

:ایران جزو کشورهای خشک جهان است. عالوه  هجرتانقالب اسالمی در 
ن بر این که کشور ما، کم آب است، بارش ها نیز در آن نامنظم است. میانگی

تارا میلی متر در سال است. در حالی که میزان بارش در آس 248بارش در ایران 
میلی متر است، میزان متوسط بارش در  50میلی متر و در طبس  2000

د متر مکعب است. این میزان یک میلیار 413میلی متر یا  248 ساالنه  ایران
(   میلی متر 722میلی متر(و در اسیا ) 831سوم متوسط بارش در جهان )

است. به این ترتیب در حالی که یک درصد جمعیت جهان در ایران زندگی 
 413صدم درصد است. از  36کنند، سهم ایران از منابع آب تجدیدپذیر فقط می

متر مکعب هم به اشکال مختلف از دست می  269مکعب بارش ساالنه متر 
درصد از آب باقیمانده صرف کشاورزی آن هم به شکل  93رود. بیش از 

 یابد و بقیهمی اختصاص و معدن صنعت درصد به 7/1غیرعلمی و فنی می شود. 
 ست کهرو حائز اهمیت از اینارسد. دانستن این درصدها دیگر می مصارف به

هشدار  المللیبین هایکند و سازمانتغییر می ، آنها را دستخوشآب بروز بحران
 درگیر بحران 2025 کشور در سال ، ایندر ایران جمعیت با افزایش دهند کهمی

 خواهد شد. آب جدی
 
 :عوامل تشکیل دهنده بحران آب در دهه های آینده ایران❋
 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/20301-2016-07-07-15-21-18.html
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مبود آب، افزایش جمعیت، باال رفتن سطح زندگی و بهداشت و افزایش ک    
جمعیت شهری و مهاجرت از روستاها منجر به هر چه بیشترشدن مصرف آب در 

یش وطن ما شده است. ونیز کمبود مواد غذایی در دهه های آینده بحرانی را پ
ر . البته مهاروی ایران قرار می دهد که چشم اندازش از هم اکنون تیره است

 چنین بحرانی به کارو همت مردم ایران بستگی دارد که تا چه حد برای حفظ
یهِ مایه حیاتی که آب است، بکوشند. در مصرف آن اسراف نکنند و این مایع ما

نگاهداری کننند. و نیزبه سوء مدیریت و غارت منابع آب توسط مافیای  حیات را 
 آب پایان دهند. 

 برسر چشمه یزد و اصفهان هایاستان ند سال پیش بینچ که اختالفی    
. است استانی و بین یمنطقه ا اختالف فراتر از یک داد،  رود رخزاینده

 گزارش . براساساست المللیبین و فراتر از آن ملی بزرگ بحران بیانگریک
خواهند شد.  مواجه آببا کمبود  کشور جهان 31 نزدیک در آینده ملل سازمان

در  آب درگیر بحران کشورهای از بزرگترین یکی عنوان به این گزارش از ایران
شمسی  30مترمکعب در دهه  5000تا  4000سرانه آب از  برد.می نام آینده

مترمکعب در شرایط حاضر رسیده است و درصورت  2000به حدود 
خواهد  1400ترمکعب در سال م 1000تداوم روند کنونی به کمتر از 

 .رسید
 
دشت  307هزار چاه غیر مجاز و ممنوعیت بهره برداری از  300حفر  ❋

 ایران: 
 

حفر شده است  های گذشته آنقدر چاه غیرمجازدر ایران متاسفانه طی سال     
های مجاز، برداشت افزون بر ظرفیت کرده اند که افت و کسری مخازن واز چاه

است که به گفته محمد جواد کار به جایی رسیده است. آب از اندازه بیرون شده
زیست ایران:" از سروش، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط 

برداری دشت، توسعه و بهره  307دشت که در کشور وجود دارد، در حدود  609
 300هزار چاه مجاز کشاورزی و  400ها ممنوع شده است . در ایران از آبخوان

های کشاورزی هزار چاه غیرمجاز کشاورزی در حال برداشت آب هستند. چاه
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برداری ن مشخص شده در پروانه بهرهطورعمده بیش از میزاسال اخیر به 35در 
 اند."خود آب برداشت کرده

تاالب 95خرداد گزارش داده است که از میزان 19وزنامه آرمان در تاریخ ر    
درصد دچار خشکی خارج از روال  90تا  50بین  تاالب  40کشورحدود 
 90اند. به عنوان مثال، دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی طبیعی شده

درصد، پریشان در شهرستان کازرون در  90درصد، گاوخونی استان اصفهان 
درصد خشک  100درصد و مهارلو در استان فارس  90تا  80استان فارس 

ها مانند چغاخور و گندمان در استان چهارمحال و بختیاری اند. برخی دریاچهشده
درصد  50تا  40و ولشت در منطقه کالردشت در استان مازندران نیز حدود 

 خشک شده اند .
 
 میلیارد مترمکعبی آب کشور: 50کاهش ❋
  
:   اعالم کرد 94بهمن  8نیروی دولت روحانی در « وزیر»حمید چیتچیان     
 80میلیارد متر مکعب به بیش از  130های اخیر متوسط آب کشور از در سال»

 40یش از کاهش ب»وی همچنین با اشاره به «.میلیارد متر مکعب رسیده است
 باید در مصرف و سبک»گفته است: « میلیارد متر مکعبی منابع آب در ایران

 «.زندگی خود تجدید نظر کنیم و خود را با شرایط محیطی جدید تطبیق دهیم
ترین اظهار نظر مقامات رسمی نظام حاکم و در نچه "وزیر" نیرو گفته صریحآ   

وع تغییر اقلیمی در ایران در باره وقکننده ترین گفته عین حال شدیدترین و نگران
ها و اظهارنظرها در باره بحران آب ها، نوشتهترین گزارشاست. حتی در بدبینانه

های جوی اشاره شده درصد کاهش در بارش 20در ایران تاکنون به حداکثر 
تر از آن است که کند واقعیت دو برابر بدبینانهبود. اما اکنون وزیر نیرو اعالم می

 شد.کنون تصور میتا
اما مساله برداشتهای بی رویه از منابع آبی و نیز صادر کردن مجوز چاههای     

شناسانه بر رودخانه ها و نیز عمیق ، همچنین سد سازیهای غیر علمی و فن
به سوء  بودجه و سوبسیدهای بیجای آب و...همه و همه   تخصیص و توزیع

رفسنجانی و  والیت فقیه هم حکومتمدیریت و بی کفایتی حکومتها در نظام 
هم حکومت خاتمی و هم حکومت احمدی نژاد و هم حکومت روحانی باز می 
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گردد. وباز گذاردن دست مافیای آب برای به جیب زدن سودهای میلیاردی 
 است. 

  
متخصص و استاد  3:در این زمینه افشا گریهای انقالب اسالمی در هجرت 

کنیم که شجاعت ا و محیط زیست را بترتیب نقل میهای جغرافیدانشگاه در رشته
 بیان حقیت را به مردم داشته اند. این سه متخصص دلسوز هر یک به مافیای

ظام آب ، بر سوء مدیریت، ندانم کاری، بی برنامگی، اسراف و تعلل مسئولین ن
 کنند.جمهوری اسالمی در حل مساله کم آبی و هرز رفتن آب کشور تصریح می

ی دکتر محمد حسین پاپلی یزدی جغرافیدان و محقق و استاد دانشکاه فردوس☚ 
مطالب مهم ذیل را با تکیه بر وجود  94ماه   دی 17مشهد در همایشی در 

وجود سرطانی بنام مافیای آب اظهار داشته است) فیلم این سخنرانی در یوتوب م
 است (: 

دانند و یا نمی خواهند در  ه آب حرف می زنند یا نمیمسئولینی که در بار»    
سال تمام  30  باره اصل قضیه و اسرار مگوی آب و پشت پرده آب بحث کنند.

 700درصد بودجه وزارت نیرو در باره آب بوده است .این که می گویند  3تنها 
برای این است که در آب زیر   هزار چاه زده ایم و دشتها خشک شده است.

وند رکتهای گردن کلفت مشاور نمی توانستند برزمینی و کنترل آب زیر زمینی ش
ه درصد پول آب رفت 97طرحهای میلیاردی بگیرند.آنجا پول نبوده است . اما 

سطحی. رفتند سد بسازند چون میلیاردها پول در آن است.رفتند   در آبهای
بسازند چون میلیارد ها پول در آن است. صنایع بسیار بسیار بزرگی پشتش   شبکه

ست. یک مافیای بسیار پیچیده حول محور "اقتصاد آب" در ایران چرخیده ا
تشکیل شده است .همه این حرفها وجلسات وصحبتها از جمله این جلسه که 

ه مثل کاالن اینجا نشسته ایم خیمه شب بازی است. آنقدر این مافیا پیچیده شده 
عنی هوا را کند و یا مثل ما که در هوا هستیم و مماهی که در آب است و شنا می

فهمیم  نمی فهمیم ، بنده و دکتر داوری و علی زاده و... معنی آن مافیا را نمی
 چون داخلش نیستیم بازیچه آنها هستیم .

باید افشا کنیم و بگوییم که این سرطان وجود دارد . تو سرطان داری . این    
آب سرطانش دزدی و مافیا و قاچاق و پول درآوردن شرکتهای عظیم است پشت 

. )تشویق حضار (همان معاون وزیر مرا که این حرفها را می زنم راه نمی دهد 
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هزارها میلیارد تومان   بروم در اتاقش ، آن آقایی که شرکتی گردن کلفت دارد و
در آب سود برده تا پایین آسانسور می آید جلویش که این آقا آمد ! االن چه 

"نماینده  27 - 26بیاورند ؟  کسانی دنبال این هستند که آب از تاجیکستان
"هستند . شما نماینده مردمید ؟ قانون گذارید ؟ یا تاجر آب هستید ؟! هیچکس 
نیست حرفی به اینها بگوید . همه می خواهند به آنها بچسبند تا یک پولی هم 
گیرشان بیاید . شجاعت هم آخر الزم است . باید گفت آقای وزیر نیرو توی 

ها دزدی می شود .الاقل عقده من استاد که حل می شود . این آب دارد میلیارد 
الاقل من می توانم بگویم نادان نیستم . هی می گویند تقصیر مردم است . 
فرهنگ مردم را باید درست کرد ! نخیر فرهنگ آن گردن کلفتهایی که آن باال 

هد نشسته اند باید درست شود . اصوال مدیران میانی جراتش را ندارند . خدا شا
است اگر یک مدیر میانی) در حد مدیر عامل شرکتها ( بخواهد پا توی کفش 

 این مافیا بکند ، صبح برش می دارند .
  
 منفعت مافیای آب در مصرف زیاد و بی رویه آب است: ❋
  

مافیای آب پولش از کجا می آید ؟ پولش از دهد :دکتر پاپلی ادامه می    
ر بی که از سد دوستی به مشهد می آید مت. آمصرف می آید.نه از کاهش مصرف

تومان می فروشد . خیلی  100تومان تمام می شود. دولت متری  3800مکعبی 
تومان دولت به آب سوبسید می  3300تومان . یعنی  500بفروشد متر مکعبی 

 دهد . 
لی هیچ برنامه ای برای مهار و یا کاهش مصرف وجود ندارد . یعنی متری و    

ریال هم حاضر نیستند  38ریال و یا  33حتی   سود میبرند ولی تومان 3300
بپردازند برای فرهنگ سازی کاهش مصرف . چون اگر کاهش بدهند مصرف 

حتی شب نشینی امشب سر   اب را بهشان ضرر میرسد.با با همه این دعواها
 پوستین مال نصر الدین است .خدا حافظ !

در گفتگویی با مسعود فراستی،   دکتر محمد حسین پاپلی یزدی همچنین    
آب سطحی اش کنترل شود   درصد منابع 40معموال در کشورها باید »گوید: می

 90در صد ولی اکنون باالی  50. حاال ما در منطقه خشکیم میگوییم خوب 
درصد آبهای سطحی را کنترل کرده ایم سد ساخته ایم. اصال فکرکرده اند ایا 
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چرا ساختیم ؟یعنی مشاورین ما که اینهمه توانایی  اینهمه سد الزم است؟ اصال
تکنولوژیکی دارند ومی توانند سدهای بزرگ بسازند نمی دانستند که وقتی این 

کند؟! ما دچار یک نوع سردرگمی همه سد را در ارومیه می سازند مشکل پیدا می
کنند. یعنی محیط تصمیم گیری شده ایم. و خوب عده ای هم در آن کاسبی می

یست و کمبود آب و کمبود بنزین تبدیل شده به کاسبی یک عده ای. دوستانی ز
داریم که وقتی میگویم مصرف اب را باید بیاوریم پایین، دم گوش من می گویند 
ای آقا تو چقدر حرف میزنی! کاهش مصرف در آب خوب یعنی کاهش در آمد 

در مصرف آب  برای ما. شرکتهای بزرگ که دنبال تامین آبند خوب سودشان را
می بینند . در همه چیز همینطور شده . در هر چیزی مصرف باال باعث شده تا 

کنیم ، چرخش اقتصادی پیدا شود. مثال ما. سد می سازیم ، شبکه درست می
کنیم ، پنبه می کاریم )من دادم یکی از کنیم ،کشاورزی میرودخانه را مهار می

تا آخر کارساالنه این پنبه تبدیل  ( دانشجویم تا درتز فوق لیسانسش بیاورد.
کنیم میلیون متر پارچه ای که تبدیلش می 330 هم بشود به میلیونها مترپارچه.آن

به شعار ، رویش مینویسم مثال "رحلت عباس علی روشکی را تسلیت میگوییم 
".یا "مقدم عالیه خانم رابه مکه تبریک می گوییم ". حاال هم که پنبه را کم کرده 

کنیم، یعنی معدن کشف می  رفته ایم بنرهای پالستیکی را جانشین کرده ایمایم 
کنیم تا اخر کار رویش بنویسیم گاز میاوریم از زمین بیرون و پتروشیمی درست می

رحلت فالن کس را تسلیت میگوییم و مقدم میهمانان را تبریک می گوییم. 
 فرهنگ اسراف اصال فرهنگ ما نبوده است . 

ودن بوده ی هستم اساس فرهنگ یزد و اصفهان بر اساس مقتصد بمن یزد    
مردم ما اگر اسراف می کردند با این طبیعت   است. این فرهنگ کل کشور بود.

شدیم. ما االن اگر مواد غذایی از خارج نیاید با مشکل جدی خشک نابود می
و با قحطی روبرو هستیم. این تمامش دست مدیریت و سوء مدیریت و چند 

 انگی مدیریت ما است. گ
سال  50و  40هزار سال است که مردم مصرف آب را بلد بوده اند . تا  3اما     

 پیش هیچ کاری در کشور نبوده که:
نعمت   وده. از تو حرکت از خدا برکت. بنابراین کار از من وخدا محور نب -1

. بدهد و انتظار افزایش در آمد از طرف خداوند. کار می کردی تا خدا برکتت
 االن سالم می کنی می گوید چقدر می دهی تا جوابت بدهم! 
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ین مملکت نبوده که فردی باشد. مثال گله داری. اگر مشارکت اهیچ کاری در -2
وسفند گتا  5در گله داری نباشد آدمهای فقیر نابود می شوند. مثال یکی در دهی 

وسفندش را بچرخاند. تا گ 5شاورزی اش را ول کند برود تواند که کارکدارد نمی
 فروردین 13این گله داری عالی ترین نوع مشارکت در ایران است. مثال از 

بر خفروردین سال بعد.بارها شده که دوستان به من  13امسال شروع می شود تا 
ی گله داده اند که توی ده و گله داری دو نفر دعوایشان شده وکشته شده اند ول

سال این مشارکت را داریم و سر سال در ل یک یعنی در طو  سر جایش است
ظرف یک روز بهم می ریزد و دوباره مشارکت جدید شکل می گیرد. جامعه ما 
طوری حرکت می کرده که همه کارها مشارکتی است و در عین حال طوری بوده 
 که ضعیفترین آدمها امکان زیست پیدا کنند. مسائل حول آب یکی از مشارکت

کنید. در فارسی، آبیاری ترجمه آن نیست  ان. شما دقت ترین کارها است در ایر
به لغت irrigation. آبیاری در ایران مفهوم دارد خوب دقت کنیم در ایران

آبی در کار نیست! درایران، در   ) آب + یاری ( یعنی بدون یاری  آبیاری یعنی
. مآسیاب، در زراعت و کشت و کار و ...عالی ترین نوع مشارکتها را می بینی

اصناف ما با هم همینطور بودند و اگر کسی ورشکست می شد کمک و 
مساعدت می کردند تا دوباره پا بگیرد. کشور ما شاهد همزیستی مسالمت 

ش آمیزمردم با دینهای مختلف است.ملتی که با هم زیست می کرده و اساس کار
 ماند.بار بر مبنای تعامل و تساهل و قبول همدیگر بوده با مشارکت توانسته پاید

آید. دالور ترک و بلوچ و مشارکتهای کالن در هنگام جنگها هم پیش می     
 کرد و ترکمن صحرای ما می رود جبهه کسی هم نمی گوید من شیعه ام من سنی

 ام من یهودیم و یا زرتشتی. 
ر زندگی و کار روزانه یک مشارکت داریم یک کنترل. مثال در زراعت اگر د    

شبانه روز،  12برای یک مزرعه ، در  دقیقه باشد  2تقسیم آب در دهی واحد 
درن این نیازمند نظمی دقیق است .این مدیریت و نظم را در مدرنیسم ،)تازه م

 . ما مردم بسیار خوبی داریم. تاریخ غنی و تمدننشده (از دست داده ایم
خوب و طبیعت قوی داریم. مشکل ما تصدی گری است. دولت بیش از 

کند .سه هزار سال است که مردم دولت را مه امور دخالت میحد در ه
خواهد فت پیدا شده و دولت میسال است ن ۸0-70چرخانند، حاال می

 چرخاند و نه مردم را!مردم را بچرخاند .و نه خودش را می
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: شجاعتی که استاد پاپلی یزدی در بیان تخریب  انقالب اسالمی در هجرت

و  هرچه فربه کردن مافیا که سپاه پاسداران و بسیجطبیعت ایران انهم بقصد 
اعضای هزار فامیل تشکیل دهنده اقلیت حاکم بر ایران را تشکیل میدهد و 
کوشش وی برای بیدار کردن ذهن مردم خصوصا تربیت دانشجویانی مسئول و 

 متعهد به حقیقت ، قابل تحسین است . در بازگفتن حقایق وی تنها نیست .
  

تا ردوانی که به پدر علم کویر ایران معروف است نیز نظرات نسبو دکتر ک ☚ 
بصراحت خطاب به  6مشابهی دارد. وی در یک گفتگو با شبکه خبر کانال 

 گوید:مسئولین حکومتی می
؟! مرتب مرا به کنفرانس دعوت می کنید دیگر آب نیست فهمید میرا نچ     

ته از سمینار و کنفرانس گذش.اما نمی روم چون دیگر فایده ای ندارد و کار 
 570بطور مثال سطح آب در جهرم است. دشتهای کشور نشست کرده اند . 

 متر پایین رفته است. 300متر و در شهریار  450متر ، در رفسنجان 
تر الحنر جلسه دوم این گفتگو سخنان وی صراحت بیشتر دارد و شدیدد     
سال آینده در ایران جنگ  50تا » دهد: یشود. وی در این جلسه هشدار ممی

 بین استانها و شهرها بر سرآب علنی خواهد شد. بحران آب ایران را خواهد
امروز میدان واقعی جنگ در حوزه آب است! امریکا و هسته ای و «. بلعید

 عربستان و یمن تهدید دراز مدت نیست. این بحران آب است که واقعا امنیت
 ملی ایران را تهدید کرده است.

مردم ایران فرهنگ مصرف درست اب را بلد بودند چرا   افزاید:ردوانی میک    
با اقلیم خشک و کم آب ایران کنار بیایند. جنگ   که توانسته اند سه هزار سال

نتشر خزنده آب هم اکنون به گونه "خزنده و آرام" شروع شده و فقط اخبار آن م
سال  5رخ می دهد. اما تا  نمی شود.در حال حاضر این جنگ بصورت پراکنده

م آینده شاهد جنگ فراگیر آب در داخل شهرها و بین مناطق و استانها خواهی
کند و بعضی سیاستمداران چشم بود و این خطری است که امنیت ما را تهدید می

 خود را به روی ان بسته اند!
اد و نیز، اهم سخنان دکتر کاظم کردوانی در همایش"بحران آب در اقتص      

–طبق قانون ظروف مرتبط »است:   از این قرار 94مهرماه21در  مقاومتی"
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در یاچه یک حوزه آبریز هست که به دلیل پست بود آن تمام آبها به آن 
هزار ۸۸ریخته می شود. ولی با افزایش چاهها در منطقه ) حفر بیش از

تر منابع آب زیرزمینی ما پایین  -حلقه چاه در منطقه آذر بایجان شرقی(
رفته است. بنابراین اگر حتی آب هم به دریاچه ریخته شود دیگرامکان 

را « غارت آب»سال پیش عبارت  32احیای دریاچه وجود ندارد. :"من 
. این مساله را در رابطه با حفر چاههای غیرمجاز در رفسنجان استفاده کردم

شد در حال حلقه چاه داشته با40پیش بینی کردم. منطقه ای که تنها می توانست 
حلقه چاه رسیده  1650حاضر تعداد چاههای غیر مجاز آن در دوسال قبل به 

هکتار از اراضی آنها در حال خشک شدن می  500بود. به همین خاطر سالی 
  باشد.

 سال پیش 30کردوانی باتاکید به جدی بودن بحران آب مجددا اعالم کرد من 
طالع اسال است که این مساله را 3این اخطار را داده ام ولی وزارت نیرو شاید 

 رسانی کرده است. در حال حاضر بعضی از دشتهای ما به دلیل احداث چاههای
ی زیاد ممنوعه شده اند ودشت هایی که هنوز هم احداث چاه در آنها انجام م

شود، دشت های کوچکی مانند کالر دشت هستند. ولی متاسفانه ممنوعیت از 
ه ای کشاورزان انجام دادند این در حالی است کایجاد احداث چاه را فقط بر

کنند ومهاجرت کشاورزی از اینجا شروع شهرها هنوز هم اقدام به حفر چاه می
شد وناگهان سیل عظیمی از جمعیت روستایی به سوی شهرها هجوم آورد.بعد 
از برداشت های بی رویه آب چاههای نیمه عمیق به عمیق تبدیل شد و عمق 

متر رسید و هرچه هم  575ه بشهر ری...(  -رفسنجان-هرمچاههای ما در ج
 عمق چاهها بیشتر شد آب شور هم پیشروی خود را آغاز کرد.

  
 چاه ها عامل مهم کم آبی: ❋
 
کردوانی افزود: وجود این چاهها عامل نابودی قناتها در مناطق گرم وخشک     

بات خشک شدن بودند. چاههای آرتزین به چاههای معمولی تبدیل شدند. موج
دریاچه ها را فراهم کرد ) یکی از دالیل خشک شدن زاینده رود وجود همین 
چاهها بوده است( بیابانها را بوجود آورد ودیگر در بسیاری از مناطق ایران 
مبارزه با بیابان زدایی از طریق کشت گیاه وجود ندارد. چرا که سطح آب این 
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ه برای بیابان زدایی کاشته شده اند در مناطق بسیار پایین رفته است وگیاهانی ک
حال خشک شدن هستند. زمین نشست پیدا کرد که در اینجا دیگر فاتحهِ آب را 

سال هم بارندگی داشته باشید  50باید خواند. چرا که زمینی که نشست کند اگر 
بازهم نمی توان این ضایعه را جبران کرد. چرا که منافذ زمین بسته می شود ودیگر 

نگه داری آب را ندارد.البته نشست زمین خسارت های دیگری نیز به  قدر ت
کج شدن دکلها  -ریزش پلها)کرمان(-بار می آورد شکستن لوله های آب وگاز

)ورامین( و...را به همراه داشته است. در اولویت بندی استفاده از آب ابتدا آب 
ایی . این شد که های روسترا به شهرها دادند. بعد به صنعت و کشاورزی وخانه

دیگر نتوانستند برای باتالقها وتاالبها آبی در نظر بگیرند وعامل نابودی محیط 
زیست را فراهم کردند.کردوانی وضعیت آب خطهِ مازندران را از الرستان هم 

درصد مردم مازندران در حال حاضر از آب زیر زمینی 90بدتر اعالم کرد چرا که 
 کنند.استفاده می

  
گفتگویی  :همچنین خانم دکتر فاطمه ظفرنژاد دراسالمی در هجرت انقالب  

بوم، به مسائلی اشاره کرده است که های سایت زیستصریح در پاسخ به سئوال
گذاری برای مهار  میزان نگرانی از نبود مدیریت بر منابع آب و فقدان برنامه

 دهد:سالی را افزایش میخشک
  

ازی خوانی بسیاری از صنایع بزرگ نظیر فوالدسدکتر ظفرنژاد در باره ناهم ☚
صنایع  بوم مانندگسترش صنایع ناسازگار با زیست»گوید: با منابع آب داخلی می

که همچنان هم  الت مرکزی کار اشتباهی بودف  کرمان و  ،ر اصفهان، یزدد فوالد
تا از آب  شدکنار خلیج فارس ساخته می باید صنایع فوالد  امه یافته است.اد

های کارون اما این گسترش نه از آب کوهرنگ و سرشاخه ه کنداقیانوس استفاد
 ندیددرا موظف به تامین آب نمی صنایع خود  که ناسازگار صنایع به سبب این بود

االخره با راهزنی حقابه ب  وزارت نیرو ی مانندتگاه ناکارآمدسکه د انستنددیم  و
 «.کرد شیوه رفاقتی آب برای صنایع ناسازگارشان تامین خواهدکشاورزان و به

امه ها اداین راهزنی حقابه» گوید:خواند و میمی« راهزنی»او این روش را     
مترمکعب از آب کارون از  يك میلیارد  خطرناکی یافته و تاکنون ساالنه

 میلیارد2/1 و انتقال بهشت آباد . با طرح سدشودمی  ها منحرفسرشاخه



53 
 

رست د ر کرمان صنایع ناسازگار فوالدیافت تا د یگر انتقال خواهدمترمکعب د
ساخت  ار و نابومی بیشتری باشیم. توسعه ناپاید شاهد و اصفهان ر یزدو د شود

. به اعتقاد او، همین زد ی گره خواهداین خط سرنوشت کارون را با خشکی ابد
آبی کارون و ایجاد مشکل برای مردم خوزستان شده روند منتهی به بحران بی

 است.
  
 با شرایط بوم شناختی: اعمال مدیریتی برپایه الگوی ناسازگار ❋
 
ین کارشناس امور آب معتقد است که توسعه ناپایدار و مدیریت برپایه الگوی ا    

از »شناختی ایران عامل مهمی برای مشکالت امروز است: ناسازگار باشرایط بوم
شناخت این یریت آب کشور برپایه یک الگوی ناسازگار با بومهه پیش مدد 6

یریت آب سازی را تنها شیوه مدوساز بتنی و سده که ساختشدسرزمین بنا 
یریت انش ژرف ایرانی، مدر جریان یک گسست عمیق از د. ما دانددمی

و به  افزاری را به آب، به منابع طبيعی، به جوامع بومی مولدسخت
با لحاظ کردن  که آب و منابع طبیعی را بایدرحالید  یم.حمیل کردت  کشاورزان
ر مشارکت با صاحبان شیوه نرم و سازگار با محیط و نیز دشناختی و بهموازین بوم
برای   .یریت کردمد مولد، ها یعنی کشاورزان و جوامع بومیها و حقابهاصلی آب

گونه ر اقلیم خشک ایران، همانمیاب دررفتن این منابع کجلوگیری از هد
های پنهان ر کتاب استخراج آبهجری د 410متوفی به «کرجیحاسب»که

ررفت بیشترین منافع هد تا با کمترین ایت کردر زیر زمین هدرا د آن ه، بایدآورد
 ..اشته باشدرا برای کشور د

لی ناشی گذشته از کری مصلحتی به کورد« مافیای آب» وی ِدهبه عقی    
پس برچنین هیوالی ساالری هم مبتالست .متیازات پولا  از

از هر رئیس جمهور یا رئیس  علت فسادبه  که  خطرناکی
می، حرکت یروهای مردن  اجماع ملی  تر است جز بازورمند  مجلسی

ز با ج  های ملی و مذهبی وها و نهادستگاهدمتناسب و آگاهانه همه 
 توان غلبه کرد.مین  مشارکت همه قوا

و تعلل   در شماره آینده وضعیت سنجی ، نمونه های این قبیل سوء مدیریتها   
 کنیم.ها را بررسی می
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 صد و ششم: یکوضعیت سنجی 

نقش دولت ها و نهادهای غیر قانونی در نظام والیت 
 فقیه در ایجاد فاجعه های زیست محیطی

 اله وفاژ:  از 
 
 

 2016وئیه ژ 14برابر  1395تیر  24
 

( ، از منظر 105دروضعیت سنجی قبل )شماره انقالب اسالمی در هجرت :
و محیط زیست، آقایان دکتر کردوانی و   سه متخصص امور آب و جغرافیا

الی و دکترپاپلی یزدی و خانم فاطمه ظفر نژاد، به بررسی مساله کم آبی و خشکس
هزار چاه غیر مجاز و  300کشور و حفر  میلیارد مترمکعب آب 50کاهش 

و نیزوجود   دشت ایران و نابودی تاالبها 307ممنوعیت بهره برداری از 
مافیای آب و اصرار بر مصرف هر چه بیشتر آب در ایران برای واریز   پرقدرت

برنامگی و همکاری ها و تعلل ها و بیکردن منافع به جیب مافیا و نیز ندانم کاری
 ر ایران پرداختیم.بنظامی حاکم  -نظام والیت فقیه با مافیای مالیدولتها در 

( به بررسی تبعات زیست محیطی این فجایع  106ر وضعیت سنجی کنونی )د    
 پردازیم:های این فجایع و نیز نقش دولتها در بروز این فجایع میو نیز ذکر نمونه

 
محیط زیست در ایران مطابق برآورد شرکت آب و فاضالب،دانشکده  ❋

 دانشگاه تهران:
 

در مسیر انتقال هدرمیرو. درحالي که اين رقم   میلیارد مترمکعب آب35 - الف
 درصد است 12تا  9در دنيا 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/20397-2016-07-14-17-35-17.html
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میلیارد تومان بودجه ساالنه برای بازسازی شبکه آبرسانی مورد نیاز 600 - ب
 است

 رسوده استدر صد از شبکه آب کشور ف 40 - ج
 رسودگی شبکه استرفتن آب در ایران به دلیل فدرصد از کل هدر  13- د
 
 نتایج وتبعات وخیم برداشت بی رویه آب از سفره های ز یر زمینی: ● 

های زیر زمینی باعث رویه آب از سفره: برداشت بی انقالب اسالمی در هجرت
پديده باعث   گردد. همینافت سطح آب و متراکم شدن اليه ها و رسوبات می

اي و يا به صورت هاي ماسهنشست سطح زمين به صورت ناگهاني در سفره
تواند باعث ين امر به صورت بالقوه ميا  شود.هاي رسي ميتدريجي در سفره

ها، لوله انند ايجاد درز و شکاف در سطح زمين، تخريب ابنيه و راهمشکالتي م
ها، ها و جادههای آب از سطح زمين، تغيير شيب رودخانهزايی و باالآمدن لوله

ها، تغيير شيب زمين و ها، ريزش جداره چاهها و سازهفرو رفتن تدريجی دکل
 هم بارندگی که ورتیها در صسفره افزايش سيل خيزی مناطق، بگردد. با نشست

 ، دیوارهسفره نشست شود. از طرفی،می کم سفره آبگیری بگیرد، قآبلیت صورت
رود. هدر می دیگری نحوه آید بهمی پایین آب سطح شکند و وقتیمی را هم آن

 استفاده زیرزمینی از آب که رود و گیاهانیمی از بین مراتع گیاهی پوشش
روند.همچنین حفر چاههای عمیق بیش از اندازه متعارف می کردند از بینمی

خشک  ورامین ده 360ها در قنات باعث خشکیدن قناتها میشود .همانگونه که 
 است. داده رخ هم ، یزد و اصفهانخراسان در جنوب اتفاق . اینشده اند

سایش خاک و بیابان زایی ب پوشش گیاهی و فرهمچنین خشکسالی در تخری    
 نقش مهمی را ایفا میکند.هم اکنون میزان تخریب پوشش جنگل مراتع روزانه

ر دمیلیارد تن  4هکتار رسیده است و میزان فرسایش نیز به  1500به بیش از 
 برآبر حد مجاز آن در جهان رسیده است. 7.5سال یعنی 

رتع فقیر مقدار سیالب ه با تخریب یک مرتع خوب به مکالزم به تذکر است    
کند و میزان بیابانزایی ناشی از این عوامل سالیانه حدود برابر افزایش پیدا می 36

 به سطح بیابانها اضافه %30هکتار بوده است و در سی ساله اخیر  1650000
 شده است
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معاون حفاظت و بهره برداري منابع آب « محمدزاده الري»گفته مهندس ب    
ري ميليارد مترمکعب بهره بردا 6ي خراسان رضوي: از حدود اشرکت آب منطقه

هاي زيرزميني تنها دراستان خراسان يک ميليارد مترمکعب کسري آب از سفره
کند. اين مهم به معناي آن است که ما هر ساله يک ميليارد مخزن ایجاد می

مترمکعب اضافه تر از مخازن برداشت مي کنيم و همين اضافه برداشت سبب 
ها شده و به مرور با نشست آبرفت و تراکم ليه آب بين ذرات خاک و آبرفتتخ

 اليه هاي زيرزميني شاهد نشست زمين هستيم. بگفته وی در کشورهاي در حال
توسعه ايران سرآمد همه کشورها در کسري مخزن و بحران آب هاي زيرزميني 

 نيست.است و حتي با هيچ يک از کشورهاي در حال توسعه قآبل مقايسه 
 بعضی که حفر شده چاه قدر در تهرانآن»مچنین بگفته دکتر کردوانی: ه    

 200 با حفر چاه . بطور طبیعیاست شده مواجه ها با خطر خشکیکاری جنگل
 شود و در نتیجهمی تمام سفره ندارد. زیرا آب اقتصادی صرفه کشاورزی متری

و « باروس»در  که کنند. اتفاقیمی زغال به تبدیل و را قطع درختان کشاورزان
بود  میوه تولیدکننده ترینبزرگ که جهرم داد. چنانکه رخ فارس استان« خفر»

 تامین زیرزمینی هایاز آب تهران آب سوم است. یک زغال تولیدکننده نیز اینک
، اتفاقات این . در نتیجهاست شده تهران هایزمین نشست باعث شود و اینمی
 و به در رفسنجان که اند. اتفاقیکرده ها پیشرویچاه سمت شور به هایآب

اگر  که است ییگونه به . وضعاست داده رخ« انار» در روستای نمونه عنوان
گیرد و میدر خطر قرار  پسته نشود، محصول و رفسنجان کرمان آب برای فکری

در  خواهند شد. در رفسنجان خشک پسته درختان آینده سال 15تا  10در 
 ، چاهزمین متری 300 و حتی متری 250یا  200اند تا در ناچار شده جاهایی

اند پیدا کرده دوغ شکل نمک بخاطر زیاد بودن منطقه ها در اینحفر کنند. آب
 کیلو کاهش پنج کیلو به 10از  درخت بازدهی میزان منطقه روند در این با این

دیگر وجود نخواهد  از رفسنجان زیادی دیگر قسمت سال 15یآبد و تا می
 «داشت.

 
های رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد در عدم مراقبت نقش حکومت ❋

رویه از سفره های زیر زمینی و حفر چاه های عمیق از برداشت های بی
 ر مجاز: غی
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 در سالهای گذشته از درآمد نفت به درستی برای انقالب اسالمی در هجرت:

های های طبیعی استفاده نشد. همچنین در سالتوسعه کشاورزی مدرن و مهار آب
ها، یکپارچه کردن اراضی و اجرای گذشته در بخش کشاورزی تامین زیرساخت

فزایش درآمد ابا توجه به های کشاورزی قانون جلوگیری از تقسیم شدن زمین
 ه آن توجه نکردند.ب  کشور موقعیت طالیی داشتیم که دولتهای مربوطه

خش عمده مدیریت آب کشور بر عهده وزارت نیرو است. اما چند وزارتخانه ب   
وجهاد کشاورزی( و چند سازمان دیگر عمال" بخشی از وظایف مدیریت   )نیرو

ها، هماهنگی کافی، گذاری واجرای برنامهرنامهدهند. نه تنها در بآب را انجام می
تگی موثر و همگرا بین مجموعه عوامل دخیل موجود نیست و این امر به هم پیوس

کند، بلکه دوگانگي مديريت توليد و مصرف مدیریت آب را کامال" مخدوش می
است که وزارت نيرو و وزارت جهاد کشاورزي بعضا آب در کشور موجب شده

همه  ه سوء مديريت متهم کنند. از سوی دیگر فقدان قوانین جامع ويکديگر را ب
بع سونگر که متناسب با تحوالت مدیریت آب کشور و نظام بهره برداری از منا

 های مفقود مدیریت آب کشور است.آب به صورت رسمی و قانونی باشد از حلقه
که، به عنوان دولت های نظام والیت فقیه این های سوء مدیریت درهاز نمون    

که  مثال، بسیاری از صنایع کشور بدون هماهنگی در جایی پایه گذاری شده اند
دسترسی کافی به آب ندارند. یا در بخش کشاورزی وظیفه احداث شبکه های 

های آبیاری و زهکشی فرعی بر عهده وزارتخانه دیگری است. وزارت نیرو شبکه
کند. لذا همچنان رعی را احداث نمیهای فسازد اما شبکهاصلی پای سدها را می

شود واهداف و فواید های کشاورزی به طریقی ستنی انجام میآبیاری زمین
شود. مدیریت های آبی مد نظر بود محقق نمیگرانبهایی که برای ساخت سازه

عرضه آب بر عهده وزارت نیرو است و پر مصرف ترین بخش آب کشور، بخش 
  کشاورزی است.

  
 :ساله تمام کردند 30ذخیره هزار ساله آبهای زیر زمینی را  ایرانیان● 
محمد درویش عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورطی     

گفت: آبی که ایرانیان در طول   با خبر گزاری مهر 89ای در اردیبهشت مصاحبه
آب  سال گذشته از منآبع آب زیرزمینی برداشت کرده اند برابر با ذخیره 30
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سال گذشته عمق برداشت  15های زیر زمینی در هزار سال گذشته است. در سفره
های زیرزمینی به پایین ترین سطح خود رسیده و منابع آبی آب از ذخیرگاه

 های زیرزمینی ایران رو به پایان است.سفره
سال  8سال مورد اشاره وی مربوط میشود به مسئولیت وزارت نیرو در  15   

یکی از  -ست جمهوری رفسنجانی و خاتمی.همچنین دشت رفسنجان دوره ریا
با کمتر  1353در سال  -بزرگترین مخازن آب زیرزمینی مناطق کویری کشور 

حلقه چاه به عنوان دشت ممنوعه اعالم شد تا دیگر در آن دشت و  500از 
)دوران ریاست  1379باالدست آن چاهی حفر نشود. ولی طبق آمار سال 

های طرف بر وزرات نیرو(، تعداد چاهتمی و وزارت حبیب الله بیجمهوری خا
است. یعنی بیش از دو و نیم حلقه گزارش شده1370پروانه دار در این دشت 

های زمان اعالم ممنوعیت دشت! بعالوه، در باالدست این سفره برابر تعداد چاه
؛ داشته استنیز حفر چاه مجاز ولی مضر به پایین دست تا همین اواخر ادامه 

 مثالً در دشت بردسیر.
همچنین حسین آبراهیمی مدرس دانشگاه در مصاحبه با روزنامه خراسان 

دولت احمدی نژاد ( معتقد است: در   )همانا درسالهای اخر1390مهرماه   در
هره همين سال با وجود اين همه دغدغه باز هم برابر اعالم معاونت حفاظت و ب

ب مجوز حفر چاه براي آ 841هزار و  3آب ايران  برداري شرکت مديريت منابع
ها صادر و از اين محل هاي کشاورزي و کف شکني آنشرب، جابه جايي چاه

 ميليون مترمکعب آب استحصال شده است. 313
 
های سر سام آور برای ساختن سدهایی که اغلب تبعات و هزینه● 

 همچون سد گتوند به فاجعه زیست محیطی تبدیل میشوند:
نيرو در حکومت احمدی نژاد در يک مصاحبه يادآور شد که « وزير»نامجو    

سد توسط پيمانکاران خارجی ساخته شد. اما  13قبل از انقالب در کشور تنها 
است. به سد بلند در کشور ساخته شده 500بعد از پيروزی انقالب، بيش از 
مصاحبه خود با های ايران، در بان کوهستان گفته عباس محمدی مدير ديده

وله: يکی از داليل گسترش سدسازی در ايران، منافع سرشاری است که  دويچه
کنند. سدهای سدها برای پيمانکاران و مديران امضا کننده قراردادها ايجاد می

درصد برق  5اند، تنها موجود ايران، با هزينه سنگينی که به کشور تحميل کرده
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کنند. اما ايجاد اراضی کشاورزی را آبياری میايران را تامين و حدود ده درصد 
های مهم ايران آسيب ببينند. اين همين سدها سبب شده است که تمام رودخانه

شرکت سدسازی داريم.  300کنشگر زيست محيطی ميافزايد ما در ايران حدود 
سد در  40تا  30در جائی مثل بلوچستان که رودخانه در آن وجود ندارد، حدود 

درصد  12تا  10مان است. در کوير مرکزی ايران، جائی که تنها دست ساخت
سد ساخته شده يا در دست احداث  200جاری است، بيش از آب کشور در آن

ای که از اين است. برای برخی محافل تنها ساخت و ساز مهم است، نه نتيجه
 1390 /3/7شود.منبع سايت ايران نيوز پيپرساخت و سازها حاصل می

 
کردوانی در زمینه تبعات سد سازیهای غیر استاندارد چنین  دکتر● 

 میگوید: 
 50فایده است. عمر مفید سد سازیم هم بیاین سدهایی که داریم االن می»   

سال،  50شود. سد سفید رود را که ساختند تا برای سال است. رفته رفته کم می
می اری کند. اما نهزار هکتار از دشت گیالن را آبی170هر سال بتواند برای 

گ را تواند. اقداماتی که قرار بوده است انجام دهند، نکردند. چون سدهای بزر
کنند. سد کرج را چکار کنند، توانند پاک کنند، سدهای کوچک را پاک مینمی

ه سد گل و الیش را بیاورند بیرون؟ کجا بریزند؟ اقداماتی باید انجام بدهندک
زند که رود شمال. زنگ میشجوی من دارد میکرج و لتیان دیر پر شوند. دان

بخشید خواهد بیرون بریزد. گفتم: میاستاد سد کرج پر پراست و از لبش آب می
مترش  80متر است،  203متر آن لجن است و باالیش آب است. سد دز که  40

ی گل است. این سد ها تا چند سال دیگر پرمی شوند. دیگر سد نیستند. بدبخت
هایی! االن که سد ساختیم آمدند پائین دستش، چه بدبختی آورند.هم می

رفت، شهرداری گرفت و همه را خانه ساخت. وقتی سد پر هایی که سیل میزمین
خواهد. همه این زمین هایی که خانه ساخته شود، این سد مسیر اولیه اش را می

ه هاجرات سال پیش اتفاق افتاد. نه روزنام 5رود زیر آب. کما این که اند، می
کردند  کردند بنویسند و نه تلویزیون آن را طرح کرد. سد کرج پر شد. آب را باز

 «.و رفت شهریار. چندین خانه و آدم را آب برد
های نجومی، درآمدهای منسوب به آنها راستی اغلب سدها با وجود هزینه     

آزمایی نشده است. و برای صدور مجوز ساخت سد کمتر از نقطه 
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شود.من باب نمونه، در یک آبخیز کوچک یا در یک بررسی می  ناسینظرکارش
شود. در ای تصویب میزیرحوضه که چند سد بزرگ درآن وجوددارد سد تازه

دهد آبی پشت سد جمع نخواهد شد مگر که سیمای مصرف نشان میحالی
 فاضآلب شهرهای باالدست )سد ژاوه(.

سدها با نگاه تخصیص و هزینه  قتصادیا-های توجیه مالیبررسی  همچنین   
شود. نه به تجربه بومی و نه به تجربه سایر کشورها اهمیتی داده مؤثر انجام نمی

شود. فجایع زیست محیطی ایجادشده از ساخت یک سد مانع از تصویب نمی
ها بدون درس گرفتن از تجربه نمیگردد. گیساخت سدهای دیگر با همان ویژه

 در این بخش زیاد است. هدررفت منابع مالی ملی  از این منظر که بنگریم
صرار در ساخت سدهای پرهزینه که اغلب در انحصار سپاه پاسداران است، ا    

های های فعال و مؤثر با هدررفت بسیار کم آب و هزینهباعث شده که قنات
شوند و به جای آن سدهای پرهزینه نگهداری بهره برداری کمتراز سدها، کور

کردند )سدهای نهرین ها میوند تا همان اراضی را آبیاری کنند که قناتشساخته 
 طبس، بارنیشابور...(.

مونه بارز دیگر در ندیدن هزینه مؤثر، ساخت سدهای برقابی است که هزینه ن     
 های گازی قیاس ناپذیرند. آنها با نیروگاه

مین جیریابی مدیر عامل نیروگاه مفتح شهر همدان معتقد است که این ا  
هزار مگاوات برق در روز را دارد که این میزان در حال  24توان تولید   نیروگاه

درصد ظرفیت  30هزار مگاوات در روز کاهش یافته است. و با  7حاضر به 
دار کمبود آب از مواحد از نیروگاه مفتح همدان به سبب  2خود فعالیت دارد و

سال پیش و در دوران ریاست  20تولید خارج شده است! نیروگاه مفتح 
ین اجمهوری رفسنجانی بکار افتاد و با وجود انتقادات زیادی که میزان نیاز 

مشکل  سال گذشته با 15میلیون متر مکعب است.و از  18نیروگاه به آب برابر با 
ر به طور مستقیم بر تولید برق نیز تأثیر رو بوده است که این امبهکمبود آب رو

لید برق دارد و این در حالی است که استان همدان تنها نیروگاه مفتح را برای تو
                                                             دارد.

که بلندترین سد بتنی دو قوسی ایران است دچار آسیب  4مچنین سد کارون ه    
متری از  110متری از تاج سد و در عمق  130ترکی در عمق 92اذر  شد و در

 میلی متر خورد. 2متر و عرض آن تا  14تا  13سطح آب و با آبعاد 
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وزارت حبیب الله   ین سد در دوران ریاست جمهوری خاتمی و دورانا   
فارت از دانشجویانی بود که دست به گروگانگیری اعضای س طرف ) کهبی

های سد و نیروگاه به عنوان مجری طرح 1373. او از پایان سال امریکا زدند
مام تو در  1376در وزارت نیرو مشغول به کار بود. و نیزاز سال  4و  3کارون 

( وزیر نیروی 1384تا مردادماه 1376مدت دوره اول و دوم حکومت خاتمی )
یرانو روی اکآبینه وی بود( ساخته شد. کارفرمای آن مؤسسه توسعه منابع آب و نی

کار آن شرکت جهاد توسعه منآبع آب )شرکت زیر مجموعه خاتم االنبیا( و پیمان
 مشاوره مهاب قدس بودند.

بودن تدبیری و غیرکارشناسیگوید: بیکتر کردوانی در این زمینه مید    
است. به عنوان نمونه در آبی دامن زدهتصمیمات مسئوالن نیز به مشکل کم

متر بارندگی دارد و دارای پنج رود است؛ میلی ٥00نه کردستانی که ساال
درصد آب موردنیاز هستند، اما امروز آب این استان  20کننده رودهایی که تأمین

است. یا رو شدهآبی روبهبه دیگر مناطق منتقل شده و خود کردستان با مشکل کم
اند، بردهمسئوالن کشور صنعت پتروشیمی، فوالد وآلومینیوم را به بندرعباس 

هایی به آب زیادی نیاز دارد و از سوی دیگر، بندرعباس با مشکل چنین صنعت
رو است، چرا باید چنین تصمیماتی اتخاذ شود. استانی که تأمین آب جدی روبه

ا حتی در تأمین آب شهروندان خود نیز درمانده است، چگونه آب این صنایع ر
ان قیمت ن زیر پایشان سه میلیارد تومتأمین کند؟. امروزه افرادی هستند که ماشی

داری دارد. اگر بنزین لیتری صد هزار تومان هم باشد، مجبور هستند آن را خری
ین کنند. زیرا ماشین سه میلیاردی بدون بنزین بدون استفاده خواهد بود. هم

هایی که آب ندارند و ها شاهد هستیم، کارخانهوضعیت را در مورد کارخانه
 ی جلوگیری از تعطیل شدن آن، خواهان انتقال آب هستند.صاحبان آن برا

 
 هدر رفت آب های سدها :●

 30بخیر ساالنه مقدار زیادی آب از مخزن سدها )تبخیر ساالنه بیش از ت    
میلیون مترمکعب از سد کرخه که معادل حجم یک سد بزرگ است( ونیز 

منابع است.  مصرف نامناسب آب به سبب یارانه آن، مصادیق بارز هدررفت
 کنندگان را به مصرف و هدررفت بیشتر آب کشانده است.ساخت سدها مصرف
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ان. چون های کوهستانی کشورند تخریب شدهترین جلوهب خیزها که از مهمآ    
های هم حاشیه بسیاری از سدها به ویالسازی اختصاص یافته و به ناهنجاری

طالقان با رشد  ر اصفهان، سداست )سد حنا دپیوند با زمین خواری دامن زده
عجیب قیمت اراضی حاشیه دریاچه آن در اندک زمان، و...(. ساخت سدها به 

های کشور آسیب زیادی زده است )تاآلب چغاخور، دریاچه ها و دریاچهتاآلب
ها دراثر ساخت سدها آسیب زیادی دیده اند)سدهای منگل، ارومیه و..(. جنگل

 د....، و نیز کانال سراسری چالوس سردآبرودالبرز، تجن، سفیدرود، شفارو
های ای آب(. خاک بسیاری از دشتعنوان چهره تلخ دیگری از مدیریت سازهبه

کشور در پی انحراف آب آسیب دیده و زهدارشده است )پایین دست سد زرینه 
 .رود و...(

ها، درسایه قوق فردی و اجتماعی جوامع بومی آب خیزها و سیالب دشتح   
است. ساکنان مخزن سدها غالبٌا ازی و انتقال حوضه به حوضه، نقض شدهسدس

اند. مبالغ پرداختی برای خرید زمین ناخواسته از روستاهای خود رانده شده
 کشاورزی و خانه مسکونی جایگزین به هیچ روی پاسخگو نیست.

های شهری سماعیل کهرم کارشناس محیط زیست همایش مدیریت بحرانا    
د است: ما با بهای بسیار گرانِ نابودی محیط طبیعی کشور، قهرمان سمعتقد 

است. در حالی که کشور ما سازی شدیم. دنیای امروز به سد سازی پشت کرده
  کند!این فعالیت را به جد پیگیری و به آن افتخار می

وی با بیان اینکه مسووالن ترکیه دریاچه ارومیه را به عنوان یک درس عبرت     
دهند، افزود: اینجا است که دل هر ایرانی معاونان و وزرای خود نشان میبه 
شود. چرا باید ما درس عبرت باشیم؟ چگونه شکند و اشکش جاری میمی

کیلومتر عرض را  54تا  37کیلومتر طول و  167ای با توانستیم دریاچه
پهنه آبی بخشکانیم؟ خشکی دریاچه ارومیه یعنی ما توانستیم پنج هزار مترمربع 

را از آب خالی کنیم. این کارشناس ارشد محیط با اشاره به دریاچه هامون در 
هزار هکتار وسعت داشت و تعداد  240جنوب شرقی کشور گفت: هامون زمانی 

ترین رکورد ثبت تعداد پرنده را در منطقه داشت، من تعداد پرندگانش بزرگ
نظیر پرنده که در منطقه بی هزار 720پرندگان این دریاچه را ثبت کردم یعنی 

بود. اما امروز باید با نهایت تاسف بگویم در هفت سال گذشته فقط تعداد اندکی 
کنم هامون هم در حال کنند و امروز اعالم میپرنده در این دریاچه زندگی می
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مردن است با آن خداحافظی کنیم. کهرم به اعتراض کارشناسان به سد گتوند 
دانستند و کثر کارشناسان ساختن این سد را درست نمیاشاره کرد و گفت: ا

های کشاورزی، چندین بار نیز اعالم کردند. اما این سد ساخته شد و زمین
های تمام مردم منطقه نآبود شد. گورستان هزار ساله ها و باغدامداری و چاه

های نمکی در این بختیاری از بین رفت و امروز تنها دستاوردش حل شدن تپه
 د و شور شدن کارون استس
  

 
صویر: تغییرات سطح دریاچه ارومیه در چهار دهه گذشته از دید ت  

از  نی تیجه تحقیقات تیم ده نفره دانشمندان -ماهواره ناسا
 ایران،امریکای شمالی و انگلستان

ن ی با اشاره به اینکه ما با بهای بسیار گران نابودی محیط طبیعی کشور قهرماو  
شت کرده است، پدنیای امروز به دو چیز ایم، تاکید کرد: سد سازی شده

ها را به یکی سد سازی و دومی انرژی اتمی که کشور ما هر دو این فعالیت
 کند!به آن افتخار میجد پیگیری و 

شرکت  300های سدسازی به : واگذاری پروژهانقالب اسالمی در هجرت
ها وچپاول سازمان يافته سدسازی وابسته به سپاه پاسداران، در زمرهِ کالهبرداری

های کشور توسط نظام واليت فقيه بشمار مي آيد. در ايران سدسازی بويژه دارائی
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برهاشمی رفسنجانی شدت يافت و بودجه از زمان رياست جمهوری علی اک
سد  554متاسفانه نه ترازنامه  های کالنی باين امر اختصاص يافت.وسرمايه

سد ديگری که در حال مطالعه است،  604موجود روشن است و نه اهداف 
مشخص است .مديريت سدها در نظام والیت فقیه غير علمی و غير اقتصادی 

الم همساز نيست. سد سازی يک سرمايه است وبا ضوابط متعارف مديريت س
باشد وفقدان يک شيوه علمی در مديريت، جززيان مالی و گذاری سنگين مي

خسارت اقتصادی و اجتماعی و بومشناسانه نتيجه ديگری نخواهد داشت.اغلب 
 کند.منافع شرکتهای وابسته به سپاه را سیراب می

 
 میلیون تن نمک از این17فاجعه سد گتوند که از زمان آبگیری تقریبا ● 

 شود: سد خارج و وارد کارون می
ترين سد مخزني رودخانه كارون است كه در تاریخ دستد گتوند پايينس   

يش توسط احمدی نژاد افتتاح شد. اين در حالي بود كه از دو سال پ 06/05/90
ه گاویژه اساتید دانششناسی بهاز ان تاریخ، بسیاری از اساتید حوزه آب و زمین

ها علت مخالفت اهواز خواستار توقف روند اجرا و ساخت این سد شدند. آن
ین اخود را وجود تپه نمکی به نام گچساران اعالم کردند که در امتداد مخزن 

 سد وجود داشت 
شد آب شيرين كارون پس از تجمع در پشت سد، به اختن سد موجب ميس    

هاي بار اين مساله بر زميناجعهصورت آب شور از سد خارج شود. پيامدهاي ف
رده پايين سد آشکار بود. سد گتوند در استان خوزستان که خشت اول آن کج گذا

است. سدی که تنها شد، یک فاجعه زیست محیطی برای جنوب ایران را رقم زده
« موزه عبرت محیط زیست»دستاوردش امروز شور کردن کارون است، باید به 

 .تبدیل گردد
سد ایران شناخته « ترینپرهزینه»بر ساختن سد گتوند که به عنوان اصرار     

شود که بدانیم چه نهادهایی در آن دخیل هستند. شده، هنگامی قابل فهم می
ور کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران. مشاور: شرکت مهندسی مشا

)وآبسته  مهاب قدس )وآبسته به آستان قدس رضوی( و پیمانکار: گروه سپاسد
 به قرارگاه خاتم االنبیا سپاه پاسداران انقآلب اسالمی (
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ر ابتدا مسئووالن متولی ساخت سد گتوند، تمامی ادعاهای مطرح شده را د    
ها نآرد کردند و گفتند: سازند نمکی گچساران در محدوده این سد وجود ندارد. 

وجود نمک ک در محدوده سد، هنگامی به ای شدن مشکل نمپس از رسانه
دم عاعتراف کردند که عمال میلیاردها تومان بودجه صرف شده بود و تخریب یا 

 .شدهمراه می« آبروریزی»آبگیری سد با سئواالت بیشتر و 
سئوالن سد گتوند در صدد برآمدند تا با ساخت دیواری حائل از خاک رس م    

های سازند شود از برخورد آب با نمکنامیده می« پتوی رسی»که اصالحا 
های کارشناسان که گچساران جلوگیری کنند و بار دیگر بدون توجه به صحبت

دانستند، این پروژه نیز آغاز و با صرف فایده میرا بی« پتوی رسی»ساخت این 
 .های کالن انجام شدهزینه

در میان تمامی اعتراضات به اتمام « پتوی رسی»ار ساخت سد گتوند و ک   
حمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت این پروژه آبگیری رسید و با حضور م

تواند محیطی وارد فاز جدیدی شد که میشد. با آبگیری سد، فاجعه زیست
 .سرنوشت خوزستان را تغییر دهد

هایی در روز از زمان آبگیری سد نگذشته بود که خبر رسید شکاف 10نها ت    
یاچه سد گتوند ان وارد درهای سازند گچسارایجاد شده و نمک« پتوی رسی»

 .شده است. و این آغازی بر مصائب استان خوزستان و رودخانه کارون بود
، در صورت وارد شدن تنها بخشی «پتوی رسی»متری  5ا نشست بیش از ب    

تن نمک موجود در معدن به رودخانه کارون، شوری این  از صدها میلیون
 .ارس برسدفج تواند به چند برابر شوری خلیرودخانه می

یزان نمک حل شده در عمق پایین دریاچه پشت سد گتوند اکنون بیش از م   
گرم در  30تا  28شود.)نمک اقیانوس برابر شوری آب اقیانوس برآورد می10

 رسد(.گرم در هر لیتر می 300 های تحتانی سد گتوند بهلیتر است، ولی در الیه
حداکثر  (EC) گذشته آب شیرین با شوری رودخانه کارون که در طول سالیان    

د میلی موس در آن جریان داشت، اکنون از زمان آبگیری سد گتون 500تا  400
 .شودمیلیون تن نمک از این سد خارج شده و وارد کارون می17تقریبا 

هزار هکتار است  420هایی که تحت آبیاری سد گتوند هستند بیش از زمین    
ها کشت بیل گندم، ذرت و نیشکر در این زمینکه محصوالت متنوع از ق

شوند. تداوم شور شدن آب سد گتوند و آبیاری با آب شور تولید و عملکرد می



67 
 

های زراعی پایین کند و در کمتر از چند سال زمینکشاورزی منطقه را نابود می
 .شونددست سد گتوند شور و غیرقابل کشت می

تولید انرژی برق آبی به میزان »توند گ یکی از اهداف تعریف شده برای سد    
گیگا وات در سال )ظرفیت نیروگاه دو هزار مگاوات( است.  500هزار و  4

شور به آن ترین آسیبی است که ورود آبها مهمافزایش میزان خوردگی در توربین
 .شودها تعطیل میکند و دیری نخواهد گذشت که کار توربینایجاد می

های ایران حکایت از آن دارد که منتشر شده در رسانه« غیررسمی»اخبار     
نکه شرکت خارجی گارانتی کننده تأسیسات نیروگاه سد گتوند، با استناد به ای

ی باشد و اکنون میزان شور 400قرار بود میزان شوری آب ورودی به نیروگاه 
 است، از گارانتی کردن تأسیسات سر باز زد. با این 1600در بهترین حالت 

)تا  حال با پافشاری طرف ایرانی مقرر شد تا نهایتاً تأسیسات به مدت دو سال
 .پایان دولت دهم( گارانتی شوند

انتقال آب شور سد گتوند به خلیج فارس، اکوسیستم محدوده ورودی لوله و 
عمق اطراف را بشدت تحت تاثیر قرار داده و حیات آبزیان را نهایتا مناطق کم

 .کرد با خطر روبرو خواهد
النتری وزیر اسبق کشاورزی در دوران رفسنجانی در مورد سد گتوند بر روی ک   

مهندس مشاور در پروژه سد گتوند وقتی که وابسته به وزارت »گوید: می  کارون
ست، نیرو بود در پاسخ به اعتراض به اینکه اینجا گنبدهای نمکی )گچساران (ه

کنیم و ی نمکی این را جبران میگفت که ما با کشیدن پتوی رسی روی گنبدها
میلیارد تومان هم همزمان با احداث سد روی گنبدهای نمکی پتوی رسی  130

پور به سد گتوند تمام این پتوها کشیدند اما با اولین آبگیری از سد شهید عباس
 «.از بین رفت 

 90نژاد که تابستان در دوران احمدی»گوید: النتری همچنین میک    
ا گفتند این سد را افتتاح کند، من این را خدمت ایشان گفتم، امخواست می

ار را اشتباه جا به جا شدن سد در زمان دولت خاتمی اتفاق افتاده است و این ک
طرف، آقای اردکانیان انجام داد. گفتم این اشتباه اول زمان آقای حبیب الله بی

ز ابه عنوان دفاع  بود که تمام شده است، اشتباه دوم را شما انجام ندهید،
گیری نکنید، آب شیرین را شور نکنید. یعنی با آب شیرین هم کشاورزان، آب

 «.این کار را کردیم
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دروضعیت سنجی یک صد و هفتم به راه حلهایی که متخصصان امور برای 
 پردازیم.نیز بهینه سازی مصرف آب میو  آبی توصیه میکنندرهایی از بحران بی
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 وضعیت سنجی صد و هفتم: 

 زدایی و نقش ایرانیان در آن بیابان

 اله وفاژ :  از
 
 
 2016وئیه ژ 22برابر  1395مرداد  1
 

های زیست  اسامی مؤسسهتوجه: در ذیل این وضعیت سنجی، فهرست 
 محیطی که در ایران تشکیل شده و فعال هستند، ضمیمه شده است.

 
در دو وضعیت سنجی قبل به مشکل خشکسالی و  انقالب اسالمی در هجرت:

برنامگی و مسئولیت نشناسی  کم آبی در کشورمان ایران و عملکرد غلط و بی
دم آب در نظام حاکم و ع دولت ها در نظام والیت فقیه و نیز متولیان متعدد

 هماهنگی و رفع مسئولیت از خود در برخورد با پدیدۀ خشکسالی و کم آبی و
ی حمایت از مافیای آب و نیز نیاز مافیای آب به مصرف هر چه بیشتر آب برا
ی کسب در آمد بیشتر، پرداختیم. با وجود این، نادیده نباید گرفت که الگو

ی وقت!( و مصرف ما مردم ایران در مصرف آب )همچنین برق و گاز و حت
 های مختلف، الگویی غیربهینه و سرشار از ناکارآمدی است. بخش

رویه به علت ارزانی و عادت به مصرف غیر صحیح، باعث اتالف  مصرف بی    
جویی، در لغت به معنی اندازه نگهداشتن در  آب و انرژی کشور شده است. صرفه

تبذیر  ل آن اسراف به معنی از حد میانه خارج شدن وخرج یا منابع است که در مقاب
 به معنی بیهوده خرج کردن است.

داشتن نیاز و برآوردن آن با حداقل  جویی، در حد تعادل نگاه در حقیقت صرفه    
تخریب منابع است. استفادۀ بجا از منابع، به هیچ رو به معنای عدم استفاده از منابع 

« است برای اینکه مصرف کنیم و یا کِیفش را ببریم دهخدا دا»نیست. این سخن که 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/20492-2016-07-22-07-55-19.html
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سخنی نابجا است و فکر راهنمای عمل های موجب همان بالیی است که بر سر 
 است. آب و دیگر منابع کشور آمده

متأسفانه، دلواپسی برای معضل آب، فقط در سطح حرف باقی مانده و هنگامی      
جویی و به اندازه مصرف کردن این  صرفه رسد، خبری از که کار به مرحلۀ عمل می

جویی در  مایع حیاتی نیست. آمارها به صراحت گواهی می دهند که متأسفانه صرفه
 مصرف مواد حیاتی در جامعه رویه نگشته و اسراف بر خالف آموزه های دینی و

 شیوهاست. آنچنان که کشاورز ایرانی همچنان با  اخالقی، رویۀ روزانۀ ما ایرانیان شده
 ها )خودروشویی ها( با آب شرب ماشین می کند، کارواشهای قدیمی آبیاری می

ب شویند و نسل جوان هم تا جایی که از دستش برمی آید آب را به جوی و فاضال
 سپارد. می

در واقع، به دالیل متعدد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، انتظار مصرف     
 ده نگشتهو متعادل انرژی و آب، در ایران، وطن ما، برآوربهینه و بجا و به اندازه 

های زیرزمینی با حفر چاه های عمیق هر چه  است. شاهدیم که بر اثر غارت آب
 بیشتر، تعداد بسیار زیادی از قنوات کشور که راه حل ابتکاری مخصوص ایران

اند و  ستفادۀ بهینه از آب در کشاورزی طی قرون بوده است، خشک شدها برای 
های اقتصادی، اجتماعی و تاریخی عظیمی که طی چندین هزار سال بر پایۀ  سرمایه

 آنها شکل گرفته بود، نابود گشته است.
رود، با  های زیرزمینی کشور به شمار می وزارت نیرو که متولی حفظ منابع آب    

رداشت های جدید در دشت هایی که خود، آنها را از حیث ب صدور مجوز حفر چاه
منابع آبی چندین هزار  آب، ممنوعه و با تراز منفی اعالم کرده بود، بخش بزرگی از 

 است. ساله کشور را خشکانیده
پس، تکیه به درک خود مردم و راه حل یابی اساسی و مشارکت ملی و تعویض     

 نظام سیاسی ناکارآمد برای این معضل بزرگ، تنها چاره و راه پیش روست.
  
روشن مشاهده کردن میزان هدر رفتن بی دلیل آب و نیز مصارف نا برای  ❋

 متعارف در بخش های کشاورزی و صنعت و خانگی به آمار ذیل توجه نماییم:
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درصد آب کشور در  92درصد ایران زیر کشت است،  15درحالیکه فقط  ☚
ارۀ شود )به نظر دکتر کردوانی در پاسخ به استدالل برخی در بکشاورزی مصرف می

 لزوم عدم کاشت گندم در ایران در زیر توجه بفرمایید(
 درصد 7مصرف خانگی آب،  ☚
 مصرف صنعتی، تنها یک درصد است ☚

درصد تولید ناخالص ملی ایران را کشاورزی  10این در حالیست که فقط     
 درصد نیروی کار کشور در این بخش اشتغال دارند. 17دهد و حدود تشکیل می

درصد  24ید رضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایران، به گفتۀ حم ☚
 11درصد( و آبیاری فضای سبز ) 13آب آشامیدنی کشور به دلیل فرسودگی شبکه )

 درصد می رسد. 31رود. در تهران اتالف آب بیشتر است و به  درصد(، هدر می
 166ر قم لیتر، د 155در شیراز  بطور نمونه مصرف سرانۀ آب )لیتر در روز( ☚

لیتر، در  87که در ظهرون عربستان لیتر بوده، در حالی 234لیتر، در خوزستان 
 لیتر است. 90لیتر و در مالزی  100مکزیک 

، چغندر 10500تا  7000جات  در بخش آب کشاورزی مصرف جهانی صیفی ☚
متر مکعب در هکتار است، حال  8000تا  5000و ذرت  7500تا  5500قند 

و ذرت  14000تا  10000، چغندر قند 17900جات ر ما صیفیآنکه در کشو
 متر مکعب در هکتار است 12000تا  10000

 گیرند، با مشکل بیابانشور را در بر میکچهارم مساحت -استان ایران که سه 17 ☚
زایی مواجهند. غالب معادن و صنایع اکتشاف، استخراج، پاالیش و غنی سازی 

 نطقه واقع هستند.اورانیوم ایران در همین م
های دیگر صنعت تولید برق، آب شیرین مصرف  ای بیش از روش نیروگاه هسته ☚
هزار  35مگاواتی از این نوع، روزانه بین  1000کند، مثالً مصرف یک نیروگاه می
ای از دالیل بحران آب بخصوص  های هسته هزار متر مکعب است و نیروگاه 65تا 

 در مناطق مرکزی است.
ها، برخی کارشناسان بحران آب را  در کنار الگوی نادرست مصرف در خانه    

دانند و معتقدند کشاورزی ناکارآمد،  تر می های کالن محصول ناکارآمدی سیاست
افزایش جمعیت و مدیریت سنتی آب، بیشتر از الگوی مصرف در ایجاد بحران 

دانند و معتقدند  کل اصلی مینقش دارند. برخی کارشناسان مدیریت سنتی آب را مش
های آشامیدنی شهرها و روستاها را به  درصد آب 50های سنتی، حدود  "سیستم
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کند. برخی از کارشناسان نیز مشکل افزایش جمعیت را یکی از تبدیل میفاضالب 
دالیل کم آبی در ایران میدانند. با این حال در چند سال اخیر سیاست رژیم والیت 

 رل جمعیت به افزایش جمعیت تغییر کرده و کارشناسان معتقدند بیفقیه از کنت
 تردید منابع آبی ایران جوابگوی افزایش جمعیت نیست.

  
اییم توجه خوانندگان محترم را به این مهم جلب می نم انقالب اسالمی در هجرت:

، ها را غیرعملی سازد گذاریها و برنامه تواند بهترین سیاست که خشکسالی می
ند. مگر آنکه افراد هر جامعه در برخورد با این پدیده به یک توافق اصولی برس

کنند، دارای اختیارات محدودی برای مقابله با آن افرادی که خشکسالی را تجربه می
اند،  ههستند. مقابلۀ جمعی توسط تمامی افراد )چه آنها که خشکسالی را تجربه کرد

حل برای مشکل است. درک تفاوت نیاز  بهترین راه اند( و چه آنها که تجربه نکرده
ای و استانی به مادۀ حیاتی آب، بایستی بجای ایجاد تنش و در گیری  های منطقه

 بین ساکنان مناطق و استان های مختلف، نوعی همبستگی و تشخیص اولویت نیاز
 را در بین مردم ایران بر انگیزد.

  
 ها و عوارض خشکسالی: هزینه ❋
  
گذاری خشکسالی زدایی، عدم اطالع  یکی از علل عدم عالقه مندی برای برنامه     

های خشکسالی است. معموالً گمان می رود که میزان  مردم از ابعاد ضرر و زیان
تر و در دوران  ضررهای ناشی از خشکی کمتر از سوانح غیرمترقبه )که معموالً واضح

د. در مقام مقایسه، ضررهای خشکسالی در زمان باش افتد( میتری اتفاق می کوتاه
برده شود،  شود. زمانیکه به ضررهای واقعی خشکسالی پیتری توزیع می طوالنی

تواند ضررهای ناشی از حوادث غیرمترقبه را ناچیز جلوه دهد. برای  این ضررها می
برابر  4ضررهای خشکسالی  1975-1945های  مثال در استرالیا بین سال

است. شایان توجه است که  ای ناشی از دیگر سوانح طبیعی غیرمترقبه بودهضرره
ضررهای غیرمستقیم ناشی از خشکسالی، بسیار بیشتر از ضررهای مستقیم آن 
هستند، اما به دلیل ماهیت پراکندگی و کمرنگی آنها، امکان تشخیص و ارزیابی آنها 

فی بودن خشکسالی و کاهش مانند. اصوالً تصاد مشکل است و اغلب ناشناخته می
مندی عمومی به مسائل خشکسالی بعد از شروع بارش باران و منابع  سریع عالقه
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گذاری، برآورد ضررهای غیرمستقیم حاصله از خشکی را کمتر  محدود برای برنامه
ها و ضررهای پراکنده و کمرنگ خشکسالی  سازد. تا زمانی که هزینه ضرور می

گیرندگان و خصوصاً مردم آگاهی  ، مسئولین و تصمیمتعیین و مشخص نگردند
 ای از ضررهای خشکی پیدا نخواهند کرد. جانبه همه

  
 مالحظات سیاسی و فساد دستگاه حاکمه:● 
مالحظات سیاسی و نیز طرز فکر صاحب امتیازان و رانتخواری و فساد و بسط      

وقع به مئل خشکی و اعالم به ید مافیا در ادارۀ کشور، مانع از درک واقعیات و مسا
های الزم برای روبرو شدن با این پدیده  مردم و در نتیجه مانع از تهیه و تدوین برنامه

ر کار ساست. از اینرو، بدیهی است که تا دولتی حقوقمدار و منتخب واقعی مردم بر 
 سالۀنباشد، نمی توان از رژیم والیت فقیه که خود مسأله ساز است، انتظار حل م

خشکی و کم آبی ایران را داشت. تنها یک دولت حقومدار است که در برخورد 
 صحیح با پدیدۀ خشکی و به حداقل رساندن ضررهای آن، هرگونه مالحظات سیاسی

های وابسته، و چه در تعیین مسئولین و مدیران مربوطه،  را چه در ایجاد سازمان
زینه هی پیشنهادی و چگونگی ها زمان اخطار به عموم، نظارت بر اجرای برنامه

ح کردن اعتبارات تخصیص یافته، تهیه و تدوین قوانین اضطراری، و برآورد صحی
اش  از میزان خسارات مستقیم و غیرمستقیم خشکسالی، کنار مینهد و تنها مالحظه

  شود.نجات وطن و رعایت حقوق شهروندان می
  

یاز نه گذاری صحیح در زمینۀ عالوه بر نیاز به برنام انقالب اسالمی در هجرت:
های کشاورزی کشور و نوع کشت و میزان نیاز جمعیت ایران به محصوالت 

در کشاورزی و تجدید نظر در آن سری از شیوه های سنتی کشاورزی که منتهی به ه
های سنتی که کشاورزان بومی  رفتن و هرز آب می شوند، و نیز احیای دوبارۀ شیوه

طق خشک ایران با رعایت حق طبیعت در کشاورزی خود طی قرون متمادی در منا
آبیاری و تقسیم آب توسط قنات ایران،  اند، همچون احیای سیستم  گرفته بکار می

ای و نیز سپردن  استفاده از تجربیات نوین بشر در آبیاری، همچون آبیاری قطره
 ز اهمیتابتکار در صرفه جویی بدست خود مردم و قطع ید مافیای آب و ... حائ
 ردازیم:هستند. به ذکر یک نمونه مهم استفاده بهینه از آب همانا آبخیز داری می پ
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 یکی از راهکارهای رهایی از کم آبی و خشکسالی: آبخیزداری، ❋
  
گذاری مستمر  ( علم و هنر برنامهWatershed Managementآبخیز داری )     

شاورزی، ی آبخیز، اعم از طبیعی، کها و اجرای برنامه برای مدیریت منابع حوزه
باشد. به  اقتصادی و انسانی، بدون ایجاد اثرات منفی در منابع آب و خاک می

عبارت دیگر آبخیزداری طراحی و مدیریت حوزه به منظور حفاظت و استفادۀ 
 صحیح و پایدار از منابع طبیعی با توجۀ ویژه به منابع آب و خاک است.

ميليارد متر مکعب پس از  1.82ایش سد سفيد رود از وقتی می شنويم كه گنج ☚
تن  60ميليون متر مکعب رسيده است و سفيد رود در هر دقيقه  900سال به  8

خاك و روسوب در پشت اين سد جمع می كند و اين جز لطمه به عرصۀ سد سازی 
 يد ازو عرصه اقتصادی كشور نمی تواند باشد. برای جلوگيری از اين فاجعه ها، با
يزند، فرسایش خاك در حوزه های آبخيز باال دست كه آب خود را به اين رودها می ر

 جلوگيری كرد.
با اجرای هر هکتار »ها، مراتع و آبخیزداری  وقتی به گفتۀ رئیس سازمان جنگل ☚

مترمکعب آب جدید تولید کرد، ضمن آنکه اجرای هر  500توان  آبخیزداری می
کند. تن فرسایش خاکی و رسوب جلوگیری می 6/5هکتار عملیات آبخیزداری از 

ای رسوبات پشت دریاچۀ سدها جمع  و در نبود عملیات آبخیزداری، به اندازه
طور میانگین هر سال معادل یک سد بزرگ از ظرفیت سدها کاسته  شود که بهمی
 كار آبخيزداری بيشتر پی می بريم کنیم، به اهميتتوجه می« شودمی

  
 های آبخیز كشور: ود در حوزهوضعیت موج ❋
 
حوزۀ آبخیز اصلی )سفید رود،  30حوزۀ كالن،  6از نظر طبیعی، كشور ایران به     

حوزه آبخیز فرعی )كرج، الموت رود،  1018كرخه، كارون، اترك و غیره( و 
 طالقان رود و ....( تقسیم شده است.

تا  90كشور، حدود های آبخیز  میلیون هکتار مساحت حوزه 164از مجموع     
میلیون  74تا  69میلیون هکتار آن مربوط به مناطق كوهستانی و شیبدار و حدود  95

میلیون هکتار از  91ها است. حدود  هکتار آن مربوط به مناطق كم شیب و دشت
درصد از سطح كشور( سیل خیز است كه این  55/5های آبخیز ) های حوزه عرصه
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 22سطحی نقش دارند، به طوری كه ساالنه بیش از  ها در تولید روان آب عرصه
كنند كه در تشدید فرسایش  میلیارد متر مکعب روان آب مستقیم و سریع تولید می

میلیون هکتار  42های مخرب مؤثر بوده و در شرایط موجود حدود  و ایجاد سیالب
درصد( دارای شدت سیل خیزی متوسط تا خیلی زیاد  46از سطح كشور )معادل 

 است..
رویه، فرسایش  ها و مراتع، ساخت و سازهای بی همچنین به دلیل تخریب جنگل    

 125دهۀ اخیر روند افزایشی داشته كه در سطحی معادل  3آبی در سطح كشور طی 
گیرد كه خارج از مدت طبیعی درصد از كل كشور( صورت می 76/2میلیون هکتار )

فزایش سیل خیزی، میزان رسوب دهی آن است. به دلیل تشدید فرسایش خاك و ا
میلیون متر مکعب در سال  236های آبخیز روند افزایشی داشته و معادل  حوزه

 برآورد شده است.
از منظر دیگر با توجه به شرایط اقلیمی خاص ایران، کشور شاهد مشکالت     

ك ای نظیر كم آبی است كه با تشدید روند فرسایش، میزان نفوذ پذیری خا عدیده
 ش می یابده ای سطحی مخرب افزایو در نهایت روان آب

میلیارد متر مکعب بر حجم روان آبی مستقیم اضافه شده  6در این حالت حدود     
ریزی و مدیریت آبخیز داری و  و غالباً غیر قابل استفاده است، در حالی كه با برنامه

درصد  30داری از حداقل بر ها، با بهره تقویت دبی )بِده، کمیت( پایۀ رودخانه
 هزار هکتار اراضی زراعی را آبیاری كرد. 180توان  این حجم آبی، می

های کوهستانی کشورند، متأسفانه  ترین جلوه کنیم که آبخیزها که از مهممالحظه می   
اند، چون حاشیۀ بسیاری از سدها به ویال سازی اختصاص یافته و به  تخریب شده

اصفهان، سد  پیوند با زمین خواری دامن زده است )سد حنا درهای هم  ناهنجاری
طالقان با رشد عجیب قیمت اراضی حاشیۀ دریاچه آن در اندک زمان، و ...(. 

های کشور آسیب زیادی زده است )تاالب  ها و دریاچه ساخت سدها، به تاالب
ی دیده ها در اثر ساخت سدها، آسیب زیاد چغاخور، دریاچه ارومیه و..(. جنگل

 اند )سدهای منگل، البرز، تجن، سفیدرود، شفارود....، و نیز کانال سراسری
ای آب(. خاک  عنوان چهرۀ تلخ دیگری از مدیریت سازه چالوس سرداب رود به

های کشور در پی انحراف آب، آسیب دیده و زهدار شده است  بسیاری از دشت
 )پایین دست سد زرینه رود و... (



76 
 

ایۀ سها، در  بومی آبخیزها و سیالب دشت و اجتماعی جوامع حقوق فردی    
سدسازی و انتقال حوضه به حوضه، نقض شده است. ساکنان مخزن سدها، غالبٌا 

اند. مبالغ پرداختی برای خرید زمین  ناخواسته از روستاهای خود رانده شده
 کشاورزی و خانۀ مسکونی جایگزین، به هیچ روی پاسخگو نیست.

یشتی برای آنها اجرا نشده، و پژوهشی در بارۀ جایگزین سکونتی و مع طرح     
سرنوشت واقعی آنان انجام نشده است. همچنین است نقض حقوق کشاورزان 
حوضۀ آبخیزی که بدون بررسی، حق آبه شان به حوضۀ دیگری منتقل شده و در 

 روندی چند ساله به خالی شدن روستاهای حوضه انجامیده است.
هایی که در پی ساخت  ب دشتین است نقض حقوق کشاورزان سیالهمچن    

ها، آبخوان و سفره زیرزمینی آنها تهی شده و حق  سدها و انحراف آب در باال دست
ها به تولیدکنندگانی وارد شده که همان  آبۀ آنها در نظر گرفته نشده است. این آسیب

ق هیچگونه امکان احقاق حبرقرار کنندگان امنیت غذایی پر ارزش کشورند، اما 
 ندارند.

  
با هم به راه حل های ارائه شده توسط دکتر کردوانی در زمینۀ مصرف  ❋

 بهینۀ آب، خصوصاً در بخش خانگی توجه کنیم:
  
تواند مورد  بخش آشپزخانه، حمام و حیاط می 3آب شرب مصرف خانگی در      

 ، درحالداشته باشیم. از سوی دیگراستفاده قرار گیرد، بنابراین الگوی مصرف باید 
شیوۀ مصرف آب، از جمله اسراف در مصرف، خسیسی در مصرف،  4حاضر، 

ها، اولی یا آخری  استفاده بهینه از مصرف و هدر دادن آب، وجود دارد که ما ایرانی
کنیم. بعضی ها ممکن است فکر کنند که هستیم و هیچ زمان، تعادل را رعایت نمی

است است. حال آنکه بنابر خساست نیست، بلکه بر درست زندگی صرفه جویی، خس
 کردن است.

ید خودمان ایران همیشه با مسئلۀ کمبود آب مواجه بوده، هست و خواهد بود. ما با    
تر از اینهم مدارا کنیم. میزان بارندگی منطقۀ ما  را آماده کنیم که با شرایط سخت

. به زی مهمترین فعالیت ما بشمار می رودیک سوم میزان بارندگی دنیاست و کشاور
آب کشور صرف کشاورزی   %90همین دلیل به آب بیشتری نیاز داریم. چرا که 

 میشود.
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کند، آب بیشتری ای که آب زیاد مصرف می دکتر کردوانی معتقد است: جامعه    
و عدم کند. ما بهترین و گواراترین آب دنیا را داریم و با ندانم کاری هم آلوده می

افزاید: صرفه جویی، کنیم. او میگذاری صحیح، آن را به بدترین آب تبدیل می برنامه
 خساست نیست، بلکه استفادۀ بهینه و به اندازۀ نیاز است.

مورد دیگر صرفه جویی در ادارات است. در بسیاری از ادارات و سازمان ها به     
قبال صرفه  هیچ تعهدی در رویه است و دلیل داشتن فضای سبز، مصرف آب، بی

  جویی آب ندارند.
دکتر کردوانی درباره اینکه به چه وسیله می توان مصرف آب را به میزان زیاد     

کاهش داد، می گوید: فرهنگ، مهمتر از خود صرفه جویی است، ما فرهنگ صرفه 
فرهنگی است.  جویی نداریم. صرفه جویی نکردن، تجدد و تمدن نیست، عین بی

رویه از منابع زیرزمینی، آب شیرین در حال اتمام و از طرف  وز با برداشت بیهر ر
رویۀ منابع زیرزمینی در مدت  باشد. با این برداشت بی دیگر در حال شور شدن می

 سال آینده، سفره های آب زیر زمینی به اتمام می رسد . 15الی  10
روش مصرف را باید  در مورد راهکارهای خروج از این وضعیت باید گفت    

شدن  گذاری شد. خشک عوض کرد و از سوی دیگر، باید مانع توسعۀ بدون برنامه
شدن ایران، تبعات و پیامد های  ها و همچنین بیابانی ها، رودها و دریاچه چاه

 های کشاورزی استان مختلفی به دنبال دارد که نمونۀ آن بروز ریزگردهاست. زمین
سال گذشته در آن کشت صورت نگرفته،  20ه اصفهان که طیهای مختلف، از جمل

زمینه هشدارهای بسیار زیادی  اکنون معضل ریزگردها را تشدید کرده است. د راین
 90است. اما گوش شنوایی برای آن نیست، به عنوان مثال هشدار دادیم  داده شده

هم هشدار داده  60هۀ شد، ضمن اینکه در دهای رفسنجان باید بسته می درصد چاه
ون چاه زده شد و اکن 350چاه فعال شود، اما  40بودم در این منطقه باید فقط 

 507نه حلقه چاه در این منطقه هستیم که به دنبال این امر، ساال 650شاهد هزار و 
 شدن است. هکتار باغات رفسنجان در حال خشک

که باید از همین آب در حال حاضر، تبدیلِ آب شور به شیرین نیازی نیست، بل    
توان فضای سبز  موجود به نحو احسن استفاده کرد. به طور مثال از آب فاضالب می

را آبیاری کرد. و یا از آب باران استفاده کرد، به طور مثال با ساخت یک آب انبار 
برداری توان به خوبی از همان مقدار کم ریزش نزوالت جوی در طول سال بهره می

توان با احداث کارخانۀ آب شیرین کن توسط انرژی  له آخر میکرد. و در مرح



78 
 

اند، جبران کرد.  خورشیدی، آب شرب مصرفی را در مناطقی که با کمبود آب مواجه
 دولت باید کارخانۀ آب شیرین کن بگذارد و آب را شیرین کند. آب دیگر نیست.

  
 اقداماتی که باید انجام دهیم:❋
  

ارد، از یه کنیم، تهران رود ندارد. اما سه رود فاضالب دآب فاضالب را باید تصف● 
توان در فضای سبز استفاده کرد. البته این درحالی است که برخی  این آب می

 کنند.کشورها، آب فاضالب را برای آشامیدن تصفیه می
های سطحی است، به عنوان  آوری آب دومین اقدامی که باید انجام دهیم، جمع● 

 متر بارندگی دارد، اما آب در این استان کوهستانی، جیره میلی 330مثال همدان 
 شود.بندی می

ارخانه کاستفاده از آب شور نیز باید مورد توجه قرار گیرد، در حال حاضر در قم ● 
های  ها از دستگاه اندازی شده است. البته ناگفته نماند بعضی کن راه شیرین آب
زاست، وزارت نیرو باید بهترین و  نند که سرطانککن استفاده می شیرین آب

 استانداردترین دستگاه را معرفی کند.
است مبنی بر اینکه  های گذشته اظهار نظری کرده وزیر جهاد کشاورزی در ماه● 

باید در  گندم به آب زیادی نیاز دارد. بنابراین در ایران نباید کشت شود و کشت آن
های خارج کشور  هزار هکتار از زمین 500نون کشورهای دیگر انجام شود. اک

شود، پرسش بنده این است که در دنیا نمونه بیاورید که چنین توسط ایران کشت می
اند.  دهند. همین کارشناسان، مملکت را به این روز انداختهکاری شبیه ما انجام می

به دنبال  گیرند، اما مادرصدی، آب می 30در حال حاضر برخی کشورها از رطوبت 
ای  گونه رویۀ آب هستیم. از سوی دیگر، شاهد تجارت آب هستیم، به مصرف بی

 کنند.کنند و به کشورهای دیگر صادر میکه امروز آب کشاورزان را خریداری می
  

کنیم که فروش آب توجه خوانندگان محترم را جلب می انقالب اسالمی درهجرت:
هم نامۀ انتقال آب از ایران به کویت به کشور در حکومت خاتمی باب شد و تفا

و شیخ احمد فهد  نیرو در حکومت خاتمی « وزیر»امضای حبیب الله بی طرف، 
بایست روزانه  الجابر الصباح، وزیر انرژی کویت، رسید که بر اساس آن ایران می

متر مکعب به کویت صادر  900میلیون گالن آب آشامیدنی مصرفی معادل  210
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گرفته شد که انتقال آب از رود کارون با استفاده از یک خط لوله به کند. تصمیم 
 40متر و  متر در خشکی و قطر یک سانتـی 70متر  2کیلومتر و به قطر  540طول 

کیلومتر از سد کرخه تا سواحل ایران، و  330سانتـی متـر در زیر آب دریا و به طول 
  ویت صورت گرفته و امتداد یابد. بقیه از زیر دریا در منطقۀ موسوم به "الزور ک

ینک، برای جلوگیری از هرز و هدر رفتن مادۀ حیاتی آب و نیز مصرف بهینه، ا   
 کنیم:کارهایی ارائه میراه

  
 لیتر برای هر نفر در روز: 130الگوی مصرف بهینۀ آب بر اساس  ❋
  

 در روز: لیتر برای یک نفر 130دول استاندارد مصرف آب آشامیدنی براساس ج ● 
 لیتر 8/5لیتر، نظافت خانه و آبیاری باغچه  43ـ استحمام 

 لیتر 4/5لیتر، کولر و تهویه  26ـ دستشویی 
 لیتر 4/5لیتر، آشامیدنی و غیره  17/5ـ لباسشویی 
 لیتر 13لیتر، ظرفشویی  13ـ پخت و پز 

این  توان برای عمل بهوش هایی که در خانه، محل کار و یا در سطح شهر میر     
 شود:الگو بکار برد، به شرح زیر پیشنهاد می

 موقع مسواک زدن، شیر آب تصفیه شده را باز نگذارید.● 
 آب پخش کن دوش حمام را با نوع جدید آن )سردوش مصرف( تعویض کنید.● 
ای  ها از روش آبیاری قطره ها و گل برای آب دادن به درختان، درختچه ها، بوته● 

 استفاده کنید.
با این  دقیقه برسانید. 5برای استحمام، باز نگاه داشتن دوش آب را به کمتر از ● 

 لیتر آب صرفه جویی خواهد شد. 4000روش ماهیانه حدود 
ها، ابتدا آنها را در ظرفی بخیسانید و سپس آب  بهتر است برای شستن سبزی● 

 بکشید.
ده یی منجمد استفااز جریان آب به منظور آب شدن یخ گوشت یا دیگر مواد غذا● 

 د.نکنید، برای آب شدن یخ مواد خوراکی منجمد، آن را در هوای آزاد قرار دهی
ریان جهنگام استفاده از دستشویی، شیر آب را به طور مداوم باز نگذارید. چون ● 

 دائم آب، موجب هدر روی آن می شود.
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آب  ند پر ازلیتری را بتوا 4ثانیه یک ظرف  20اگر دوش حمام شما در کمتر از ● 
 کند، در آن صورت حتماً آن را با یک سردوش کاهندۀ مصرف، عوض کنید.

 برای نظافت حیاط بجای مصرف آب، بهتر است از جارو استفاده کنید.● 
ها، اتصاالت و شیرها را به طور مرتب کنترل کنید تا از نشتی آب  تمام لوله● 

 جلوگیری شود.
های گرم، روشی  ایق کاری لولهبندی کنید، عهای آب منزل خود را عایق  لوله● 

 دهد.است که هدر دادن آبِ قبل از خروج آب گرم را کاهش می
کنند. بنابراین صبر ماشین های لباسشویی معموالً مقدار زیادی آب مصرف می● 

 های کثیف به اندازۀ ظرفیت کامل ماشین برسد. کنید تا مقدار لباس
مخزن  سه نایلونی پر از شن و کامالً دربسته را دریک بطری پر از آب یا یک کی● 

آب مستراح )فالش تانک( قرار دهید تا مصرف آب را در هر بار کشیدن سیفون 
 کاهش دهید.

آب خنک مورد مصرف خود را همواره در یخچال نگهدارید تا هرگاه که یک ● 
از خواهید، مجبور نباشید شیر آب را برای مدت زیادی ب لیوان آب خنک می

 کنید. بگذارید، یا ابتدا چند قطعه یخ در لیوان قرار دهید و سپس شیر آب را باز
راکز به کودکان آموزش دهید تا با بستن به موقع شیر، آب را هدر ندهند. در م● 

های صرفه  آموزشی و مدارس به اطفال و دانش آموزان محدودیت منابع آب و روش
 جویی در مصرف آن را آموزش دهید.

 توان استفاده کرد. ه جای شستن خودرو با شیلنگ آب، از یک سطل آب هم میب● 
داری، هنگامی که در جایی غیر از منزل خود اقامت دارید، مثل هتل ها، اماکن ا● 

کند، مؤسسات آموزشی و ... به صرف اینکه قبض آب را شخص دیگری پرداخت می
 آب را اسراف نکنید و در صرفه جویی آن بکوشید.

شود، لزومی به شست و شوی پیاده روی اکنون که کمبود آب در شهر احساس می● 
 جلوی مغازه و منزل نیست.

هنگام احداث ساختمان از کارگران ساختمانی بخواهید از آب تصفیه شده ● 
 استفاده نکنند.

های منزل هستید، با شنیدن صدای زنگ  زمانی که سرگرم آب دادن باغچه و گل● 
  در، ابتدا شیر آب را ببندید و بعد به آنها پاسخ دهید.تلفن یا زنگ 

  تا حد امکان از آب شرب برای فضای سبز استفاده نشود.● 
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  باغچه را در شب یا صبح زود آبیاری کنید تا از تبخیر آب جلوگیری شود.● 
نصب کولر در سایه و با استفاده از پوشش مناسب و جلوگیری از نشت آب ● 

  شوید. عث صرفه جویی زیاد در مصرف آب میکولرهای آبی، با
روید، ضرور است که شیر فلکۀ بعد از کنتور آب را ببندید  زمانی که به مسافرت می● 

  تا از وقوع هرگونه حادثه پیشگیری شود.
ها، هدرروی  ها، باز بودن لوله هرگونه اتالف قابل توجه آب را )شکستگی لوله● 

  دهید. ( اطالع122تباطات مردمی )تلفن آب در هر نقطه( به مرکز ار
ها باز کنید، از  هنگام شستن ظروف بجای اینکه شیر آب را کامال بر روی ظرف● 

ها استفاده نمایید و برای خیساندن ظروف موقع  جریان کم آب برای شستشوی آن
ها را بخیسانید. این روش باعث ذخیرۀ آب  شستشو با یک آب پاش کوچک آن

  شودلیتر در ماه می 2000تا  800بین 
 استفاده از ماشين ظرفشویی تا حد قابل توجهی مصرف آب خانگي را کاهش می● 

ليتر  85پارچه را اگر با دست بشوييم  144دهد. به طوری که يک دست ظروف 
 16آب مصرف می شود. در حالی که همين تعداد در ماشين ظرف شویی تنها به 

  شود.لیتر آب مصرف می 10ها کمتر از  خی مدلليتر آب نياز دارد و در بر
ر تعویض واشر شیر آب برای جلوگیری از چکه کردن آب، کار دشواری نیست. شی● 

دهد که لیتر آب را هدر می 6000کند، ساالنه آبی که در هر ثانیه یک بار چکه می
 نفر را تأمین کند. 40تواند آب مصرفی روزانه  همین میزان آب می

  
 کمپین مردمی یک قطره آب: ❋
  
در خاتمه به معرفی یکی از کمپین های مردمی برای جلوگیری از هدر دادن آب      

 بنام "کمپین یک قطره آب" می پردازیم.
یک قطره آب یک کمپین برای مقابله با بحران آب در ایران است. این کمپین      

جویی در آب تشکیل  صرفه جهت افزایش آگاهی راجع به این بحران و تالش برای
است. از همۀ هموطنان تقاضا داریم به این کمپین مردمی و نیز هر نوع  شده

 ارند.دسازماندهی و ابتکار سازندۀ مردمی بپیوندند و حمایت خود را از آن اعالم 
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ز کمپین یک قطره آب اسایت انقالب اسالمی حمایت خود را بدینوسیله      

 اعالم می دارد.
  
لزوم آگاهی جمعی ما  و در ذیل دلنوشته مسئولین این کمپین در بارۀ     

 آوریم: کند را میهموطنان از خطری که ایران را با کمبود آب تهدید می
  
: هایی را بارها و بارها شنیدیم که« ابا دلتون خوشهب»از چند نفر از هموطنان،      
 درصد هدر رفت آب ایران تویِ بخش کشاورزی یه و آبی که تو 80آقا! اصالً »

ها هدر میره هیچ تأثیری تو این خشکسالی نداره. حاال شما چی میگی این  خونه
وِت رخ این سؤال پیش از آنکه به مسئلۀ کمبود آب مرتبط باشد، خبر از یک« وسط؟

دهد. اینکه در لحظۀ برخورد با هر جریان اصالحی، آیۀ یأس را مزمن اجتماعی می
ها و  خوانیم، و تمام حس و حالی که در گوشه و کنار جامعه مان و در الیه می

 را دید. توان آن طبقات مختلفش، می
کرد صاحبان این حس و حال، به علل مختلف )موجه و غیر موجه( نسبت به کار     

اند و بدون اینکه راه حل جایگزینی در ذهن داشته  ی اجتماعی بدبین شدهها حرکت
 دهند که اگر همۀ این کارها بیکنند. و هرگز توضیح نمیباشند، صرفاً آن را نفی می
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 های کوچک، اما ناب و بی چنین دیدگاهی تمام تالش اثر است، چه باید کرد؟! 
انگارد، بدون آنکه ببیند دیگر جوامع  اثر می یکسره بیجایگزینِ مدنی در جامعه را 

آنکه بداند  بیاند و  ها افتان و خیزان عبور کرده از هزاران مشکل، با این تالش
ای از درون و از آدم هایش متحول نشود، هرگز به صورت کالن  تا جامعه

رچه با میزان آنکه بداند هدر رفتن آب از شیر خانه، گ بی تغییری نخواهد کرد.
هدر رفت آب در کشاورزی قابل قیاس نیست، اما از یک جنس است. مقدارش 

 گرچه بسیار متفاوت، اما ماهیتش یکی است.
درصد آب در بخش کشاورزی هدر رود، این دلیل  99درصد که هیچ، اگر  80    

ود، ترین سرزمین جهان ش شود که شیر آب خانۀ ما باز بماند! اگر ایران سیرابنمی
پروا مصرف کنند... آیا مردم در  شود که ایرانیان منابع خود را بیاین دلیل نمی

 زنند؟ گذارند و مسواک می کشورهای پر آب دنیا شیر آب را باز می
سهم یک کمپین در جلوگیری از خشکسالی بیش از آنکه پرکردن ذخایر آب     

ای  ای که به مسئله عهکشور باشد، حساس کردن آدم های آن است. چرا که جام
چنین روزمره، ملموس و ساده حساس نیست، هرگز از پس کارهای بزرگتر بر 

آید. دستاورد ما در دوران بحران آب، چیزی بیش از قطرات آب است. نمی
مرین و ت« مسؤلیت»دستاوردمان پراکندن آگاهی است. و نا آشنایی زدایی از واژۀ 

چطور مشکل مشترکمان را بررسی کنیم و  چگونه با یکدیگر صحبت کردن است.
رک دبرای آن به دنبال راه حل بگردیم. دستاورد ما ساختن محیطی است که در آن 

 ایم. کنیم جادویِ ارتباط درست را یافته
 سما به اندازۀ قطرات حیاتیِ آب، به چنین تجربه و درکی محتاجیم. به هرچه حسا    

ما  خانۀ»ویش. به زدودن این انگارۀ کهن که تر شدن نسبت به مسؤلیت اجتماعی خ
رای اصالح و به رسیدن به این باور که: به میزانی که خود ب«. از پای بست ویران است

 توانیم توقع آبادانی و فردای بهتر داشته باشیم. ایم، می خود و پیرامون خود کوشیده
های خوب  از حرفن پر آتواند به جامعه ای که در و دیوار  ک کمپین میی     

ای خالق یادآوری کند که ما در مقابل محیطی که در  است، دوباره، از نو و به شیوه
کنیم، مسئولیم. و این اندازۀ مسئولیت ما نیست که اهمیت دارد، بلکه آن زندگی می

 مهم خودِ آنست.
 ما در یادگیرِی گفتگوی جمعی راهی طوالنی پیش رو داریم. پیش از آنکه در     

قلب بحران های اجتماعی، احساسات بر ما چیره شود، نیازمند آنیم که در چنین 
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بسترهایی همفکری و گفتگو و تفاهم و مدنیت را تمرین کنیم. و دست از عادت 
 برداریم.« غر زدن انفعالی»کهنِ 

  
گردیم، ببرای آنکه بدانیم و از دانستنش شاد و امیدوار  انقالب اسالمی در هجرت:

ها که در ایران برای بازگردان سالمت به محیط زیست  ها و مؤسسه نجمنفهرست ا
آوریم. شمار آنها، با توجه به جمعیت و  اند را بعنوان ضمیمه، می تشکیل شده

   طبیعت ایران، هنوز باید باز و باز بیشتر شوند: 
  
 معرفی مؤسسات غیردولتی زیست محیطی در ایران: ❋
  
های مردم نهاد(  های غیردولتی )انجمن آید، سازمانفهرستی که در زیر می     

ش هستند که دارای وب سایت یا وب الگ هستند. البته در زیر این فهرست هم تال
های بدون وب الگ یا وب سایت نیز درج  است تا حداقل اسامی انجمن شده

ه از زمانی که ایجاد شدگردد. طبیعی است که این فهرست کامل نیست و بتدریج 
د آغاز ش 1390است در حال کامل شدن است. تهیه این فهرست در سیزدهم تیرماه 

انجمن در آن وارد شده اند. انجمن هایی که دارای صفحۀ فیس  180و تاکنون 
اند. در زیر این فهرست اصلی، یک فهرست  بوک هستند، در این فهرست وارد نشده

یر آن فهرست ت که وب الگ یا وب سایت ندارند و در زهایی اس فرعی برای انجمن
انجمن ها به تفکیک استانها است که بتدریج در حال تکمیل شدن است. تکمیل 

 آن نیاز جدی به کمک و همکاری شما دارد:
 انجمن احیای سریع هامون پاک )چورا(

 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
 ند(انجمن اندیشه ورزان برنا )عسلویه و نایب

 نجمن بوم پژوهان
 انجمن پاسداران محیط طبیعی ایران

 اماپ -انجمن پایشگران محیط زیست ایران
 انجمن پزشکی کوهستان ایران

 انجمن پیشگامان خورشید استهبان
 انجمن ترنم تپش طبیعت ء قم
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 انجمن جبهه طبیعت
 انجمن جنگلبانی ایران )جامعه جنگلبانی ایران(

 انجمن جوانان وارث زمین
 انجمن حافظان محیط زیست بادرود

 هرستان آران و بیدگلش -انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد
 انجمن حفظ محیط کوهستان

 انجمن حمایت از حیوانات ایران
 انجمن حمایت از طبیعت ایران

 انجمن حمایت از قوهای مهاجر سرخ رود
 انجمن حمایت از محیط زیست ارسباران

 یط زیست محمودآباد )آذربایجان غربی(انجمن حمایت و توسعه مح
 انجمن دوچرخه سواران اسپادانا

 انجمن دوچرخه سواران رشت
 انجمن دوستداران حیوانات و محیط زیست

 انجمن دوست داران دماوند کوه
 انجمن دوستداران شهر و طبیعت شوش
 انجمن دوستداران طبیعت آران و بیدگل

 انجمن دوستداران طبیعت سبزوار
 ستداران طبیعت فریدونشهرانجمن دو

 انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست ایذه
 انجمن دوست داران محیط زیست

 انجمن دوستداران محیط زیست اردکان
 انجمن دوستداران محیط زیست نطنز

 انجمن دوستداران محیط زیست و حیات وحش
 انجمن زیست محیطی بلوط لرستان

 انجمن زیست محیطی حیات سبز مرند
 پاژین -سبز بانه انجمن

 مریوان -انجمن سبز چیا
 انجمن سبزاندیشان تبریز
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 انجمن سبزاندیشان خنجین )استان مرکزی(
 انجمن شوکای کرمانشاه

 انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران
 انجمن صیانت از مجتمع بام خرم آباد

 انجمن طبیعت ایران
 انجمن طبیعت نوردان ایران )تهران(

 سرزمینانجمن طرح 
 انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران

 انجمن علمی بیابان
 انجمن علمی جنگلبانی ایران

 انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه قم
 انجمن علمی شیالت دانشگاه آزاد اهواز

 انجمن علمی محیط زیست دانشگاه آزاد اردبیل
 یزانجمن علمی محیط زیست دانشجویان دانشگاه آزاد تبر

 انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران
 انجمن عمران محیط زیست شهرستان دماوند

 نجمن غارنوردان و غارشناسان ایرانا
 انجمن کاوشگران جوان زمین ارومیه

 انجمن کوهنوردان ایران
 هر سلطانیه )زنجان(ش -انجمن کوهنوردان ایران
 روه دیده بان کوهستانگ -انجمن کوه نوردان ایران
 مایندگی زنجانن -انجمن کوه نوردان ایران
 مایندگی سمنان و مهدی شهرن -انجمن کوه نوردان ایران

 انجمن کوهنوردان ایران نمایندگی گچساران
 مایندگی مراغهن -انجمن کوه نوردان ایران

 انجمن کوهنوردان بروجرد
 انجمن کوهنوردان شهرستان خرم آباد

 انجمن کوهنوردان مهاباد
 کوهنوردان همدانانجمن 
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 انجمن گردشگران ایران
 انجمن متخصصان محیط زیست ایران

 انجمن محیط زیست آسان ساری
 بروجن -انجمن محیط زیستی تسنیم

 انجمن مدیریت سبز ایران
 کنگاور -انجمن نسیم سراب آناهیتا

 هرکردش -انجمن نوای آب و محیط زاگرس
 انجمن ورزش های طبیعی ایران

 رانیانجمن یوزپلنگ ای
 شیراز -باشگاه کوهنوردی آوا
 بنیاد درخت و کودک

 تهران 22تشکل دوستداران آوای طبیعت منطقه 
 تشکل دوستداران و حافظان طبیعت ساوه و زرندیه

 تشکل زیست محیطی آهونواز قاین
 ستان لرستان(ا -تشکل مردم نهاد زیست پویان زاگرس )الیگودرز

 اسبوکال(تشکل همیاران طبعیت تبرستان )روستای 
 جبهه سبز ایران

 جبهه سبز همدان
 جمعیت اتحاد سبز استان سمنان

 جمعیت حامیان زمین
 جمعیت حفظ و احیاء محیط کوهستان )پراو(

 جمعیت داوطلبان سبز
 جمعیت دوستداران طبیعت و میراث نجف آباد

 جمعیت دوستداران محیط زیست )طبیعت یاران(
 بان طبیعت شاهرود جمعیت دیده

 زنان مبارزه با آلودگی محیط زیستجمعیت 
 جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست آذربایجان غربی

 جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان
 جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست تنکابن
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 جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست خراسان
 ت خوزستانجمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیس

ی جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست گیالن )جمعیت زنان مبارزه با آلودگ
  رشت -محیط زیست گیالن(

  جمعیت کویر سبز کاشان
  جمعیت ناجیان آب

  ستان گلستانا -وستای کفشگیری گرگانر -خانه جوان فرید
  رازشی -خانه فرهنگ بوم گردان پارس
  خانه فرهنگ و توسعه پایدار

یک صفحه  -صفحه 32با  -فتگران طبیعت ایران )به فیس بوک مراجعه کنیدر
  استان(. 31صفحه برای  31برای رفتگران طبیعت اصلی و 

 رفتگران طبیعت ایران
 سازمان مردم نهاد اکوتور

  هرانت -سازمان مردم نهاد دروازه های سبز پارس
  دای خلیج فارسدریاچه شه 22سازمان مردم نهاد دوستان محیط زیست منطقه 

  جنوردب -سازمان مردم نهاد دوستداران طبیعت سبز کره زمین
  شبکه سازمان های مردم نهاد زیست محیطی و منابع طبیعی مازندران

  شورای هماهنگی سمن های محیط زیستی شمال ایران
 کانون آشنایی با حیات وحش

 زمین پاک -کانون انسان پاک
  پایدار "محیط بان"کانون پژوهش و حفاظت از طبیعت 

  کانون پیام آوران صلح و دوستی )باشگاه جهانگردی صلح(
  یام نور تاکستانپ -کانون پیام طبیعت سبز

  (پناهگاه وفا -کانون دوستداران حیوانات )مرکز نگهداری از حیوانات بی سرپناه
 کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

  میراث فرهنگی و طبیعی ایران کانون دوستداران
  کانون دیده بانان زمین

  کانون سبز فارس )کانون پژوهش و شناسایی زاگرس(
 کانون سبز یاران دنا
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  کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست
  کانون کوهنوردان اوراز مهاباد
  کانون گردشگران جوان ایران

  کمیته محیط زیست بنیاد مهر همدان
  سفراینا -مهرآفرینان دامنه های سبز کانون

 گروه پرنده نگری طرالن
  گروه حامیان منابع طبیعی و دوستداران محیط زیست روانسر یه له ور

  گروه دوستداران طبیعت رفسنجان
  گروه دوستداران محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

  گروه دیده بان کوهستان ء انجمن کوه نوردان ایران
  یطی خانواده سبز تبریزگروه زیست مح

گروه زیست محیطی همیاران طبیعت آذربایجان در شهرستان نقده )آذربایجان 
  غربی(

  هرستان شبسترش -گروه زیست محیطی یاشیل میشو
  دیز -گروه سهم من از طبیعت )سماط(

  گروه کوهنوردی خزر چالوس
 گروه کوهنوردی کلکچال

  گروه کوهنوردی و طبیعت گردی نمونه
 وه یاوران محیط زیست سیمره دره شهرگر

  گنجه پشتیبان زیست بوم ایران
گاهی های زیست محیطی بنیاد پرفسور حسابی   مرکز ارتقاء آ

  مرکز صلح و محیط زیست
 مؤسسه آموزشی و گردشگری آوای ارسباران

  مؤسسه آوای طبیعت زاگرس )کرج با دفتری در مشهد(
  )استان مرکزی( مؤسسه احیاگران طبیعت شهرستان شازند

  مؤسسه اندیشه انسانشهر
  مؤسسه ایده نو دوستدار هرمزگان )محیط زیست و اکوتوریسم(

  ئاگرین بهشت گمشده مؤسسه
  مؤسسه بهار ثمین الوند )شهرستان بهار استان همدان(
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  مؤسسه پژوهشگران توسعه پایدار ء آذربایجان غربی
  رجک -ای طبیعت زاگرسمؤسسه تحقیقات محیط زیست و طبیعت گردی آو

  مؤسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی
  مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست )سنستا(

 توسعه پایدار هرمد مؤسسه
  مؤسسه دوچرخه سواران حامی طبیعت

  مؤسسه حامیان طبیعت پاک
  مؤسسه حیات سبز سرزمین

  مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان
 مؤسسه خزنده شناسان پارس

 پارسیان 21ه دستور کار مؤسس
  ستان گلستان ء شهرستان کردکویا -مؤسسه زیست محیطی جهان نما

  مؤسسه زیست محیطی حامیان طبیعت قهستان
  مؤسسه زیست محیطی طراوت بهار

  مؤسسه سبزاندیشان اراک
  مؤسسه سبز پژوهان الوند همدان

  مؤسسه سبزکاران گیالن
  مؤسسه طبیعت پژوهان زیما

 ین طبیعت تیرگانمؤسسه طن
  مؤسسه فرهنگ و توسعه پایدار ایرانیان )کفشدوزک(

  مؤسسه فرهنگی زیست محیطی اتحاد کارون
  مؤسسه کاوشگران حیات وحش پارت 

  مؤسسه کیمیای سبز )مرکزی(
  مؤسسه نبض سبز حیات همدان

 همدان -مؤسسه هستی سازان الوند
  نتهرا -مؤسسه یاوران سرزمین آریا

 اسوجی -زاگرس )تشکل زیست محیطی(نهضت سبز 
  همیاران زیست سبز )سازمان غیردولتی(

 انشاهجنبش علفزار کرم -هیلو
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 سایت های آموزشی و علمی مرتبط: ❋
  

بوم مزرعه همرسی )تسهیل ارتباط کودک و طبیعت و تسهیل ایجاد مزارع 
 اجتماعی(

  دانشنامه پرندگان ایران
  دانشنامه پستانداران ایران

 شنامه ستاره شناسی ستاره پارسیدان
 ت(سفرهای سبز کودکانه پروژه سفرهای آقای کِرم )تسهیل ارتباط کودک با طبیع

  
توسط سعید نوری نشاط با  1394فهرست فوق در تاریخ نوزدهم فروردین      

هدف اطالع رسانی در باره تشکل های زیست محیطی کشور روزآمد شده است. 
ورای ضافه شده اند، انجمن احیای سریع هامون )چورا( و شآخرین انجمن هایی که ا

های زیست محیطی شمال کشور بوده است. لطفاً کمک کنید که  هماهنگی سمن
تر شود. در صورت تمایل به کپی این فهرست، لطفاً منبع را همراه  این فهرست کامل

 با لینک وبالگ و با کاربرد "به همت سعید نوری نشاط" ذکر کنید.
  
 ام:انجمن هایی که از آنها وب سایت یا وبالگی نیافته● 
  

  انجمن زنان طرفدار توسعه پایدار محیط زیست
 بوم پاکانجمن توسعه زیست

  جمعیت پویندگان خزر
 گروه کوهنوردی بردول

 کاوشگران طبیعت دنیا مؤسسه
  
 فهرست تفکیکی استانی: ❋
  
ست تفکیکی از انجمن های محیط در این بخش هم مایل هستیم که یک فهر     

زیستی فعال در سطح استان ایجاد شود که نیاز به همکاری همگان دارد. کمک 
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 -ها بتدریج تصحیح و تکمیل شود )این فهرست کامل نیست کنید که این فهرست
 کمک کنید کامل شود(:

  
 های استان آذربایجان غربی:انجمن . 1
  

 انجمن حامیان طبیعت ارومیه
 حمایت و توسعه محیط زیست محمودآباد انجمن

  انجمن زیست محیطی شانلی سلدوز
  انجمن زیست محیطی یاشیل داغ سلدوز

  انجمن کاوشگران جوان زمین ارومیه
  انجمن مردمی کوهنوردی نقده

  تشکل دوستدار طبیعت سبز کره زمین
  جبهه سبز نقده

  ربیجمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست آذربایجان غ
  ذربایجان غربیآ -مؤسسه پژوهشگران توسعه پایدار

    مؤسسه مدافعان محیط زیست بوکان 
  
 انجمن های استان آذربایجان شرقی: .2
  

 انجمن حمایت از محیط زیست ارسباران
 انجمن حیات وحش و آبزیان ایران )آقای مسعود(

 انجمن زیست محیطی حیات سبز مرند
  انجمن سبزاندیشان تبریز

  انجمن علمی محیط زیست دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز
 جمعیت حیات سبز سهند

      هرستان شبستر ش -گروه زیست محیطی یاشیل میشو
  
 انجمن های استان لرستان: .3
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 انجمن حامیان جنگل های لرستان
 انجمن خبرنگاران حامیان محیط زیست در لرستان )در حال اخذ مجوز(

 طبیعت و محیط زیست لرستانانجمن دوستداران 
 انجمن زیست محیطی بلوط لرستان

 انجمن صیانت از مجتمع بام خرم آباد
 انجمن کوهنوردان شهرستان خرم آباد

 انجمن متخصصان محیط زیست زاگرس
 انجمن ویرداران طبیعت لرستان
 بنیاد آفتاب لرستان )خرم آباد(

    ن لرستان( ستاا -تشکل مردم نهاد زیست پویان زاگرس )الیگودرز
  
 انجمن های استان مازندران: . 4
  

  شبکه سازمان های مردم نهاد زیست محیطی و منابع طبیعی مازندران
  انجمن دوست داران دماوند کوه

  انجمن مهرورزان زمین پاک ساری
  انجمن محیط زیست آسان ساری

  انجمن کوهنوردان ساری
  توسعه بهشت پنهان ساری

  زمین بابلانجمن یاوران 
  ساکنین حرم سبز فردوس بابل

  انجمن کوهنوردان بابل
  انجمن پویندگان افق سبز بابل

  انجمن پژوهندگان سبز بابل
  جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست قائم شهر

  کانون طبیعت و سالمت قائمشهر
  انجمن کوهنوردان قائمشهر

  توسعه پایدار قائمشهر
  پارسیان قائمشهر انجمن توانمندسازی
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  جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست تنکابن
 کانون اندیشه و جسم تنکابن

 انجمن مهرگان طبیعت نکا
  انجمن حمایت از حیوانات بابلسر

  دوستداران محیط زیست بابلسر
  کانون حفاظت از محیط زیست سفیر دانشگاه بابلسر

  گروه کوهنوردی خزر چالوس
 ورزشی جالوس انجمن گردشگری

  انجمن کوهنوردان آمل
  مؤسسه دیار سبز آمل

 کانون تامتان دوراندیش آمل
 دوستداران میانکاله

  انجمن دوستداران سبز زاغمرز
  تشکل همیاران طبعیت تبرستان )روستای اسبوکال(

  انجمن فرزندان زمین پاک داربکاله
 رفتگران طبیعت مازندران

  کانون ساحل سبز مازندران
 یت نگاه سبز رامسرجعم

 انجمن الرکوه الریجان
  انجمن سبز اندیشان گلوگاه
  نماینده آسان شجر گلوگاه

 حافظان محیط زیست و منابع طبیعی داربکال
  همیاران طبیعت جنگل مرس سی سنگده

  حافظان منابع طبیعی و محیط زیست بهشهر
  انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست شهر رستمکال

  یت از قو های مهاجر سرخ رودانجمن حما
 انجمن حمایت از قو های مهاجر محمود آباد

  
 استان خراسان جنوبی: .5
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     مؤسسه کاوشگران حیات وحش پارت 

  
 انجمن های استان همدان: .6
  

 مؤسسه سبز پژوهان الوند همدان
 مؤسسه بهار ثمین الوند )شهرستان بهار استان همدان(

 همدانانجمن کوهنوردان 
     کمیته محیط زیست بنیاد مهر همدان 

  
 انجمن های استان خوزستان:. 7
  

  مؤسسه فرهنگی زیست محیطی اتحاد کارون
  جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست خوزستان

  انجمن علمی شیالت دانشگاه آزاد اهواز
 انجمن دوستداران شهر و طبیعت شوش

  
 ن:انجمن های استان کردستا . ۸
  

 انجمن سبز بانه ء پاژین
  مریوان -انجمن سبز چیا

 مؤسسه مدافعان محیط زیست بوکان
  
 انجمن های استان کرمانشاه: . 9
  

  انجمن شوکای کرمانشاه
  رمانشاهجنبش علفزار ک -هیلو

  جمعیت حفظ و احیاء محیط کوهستان )پراو(
  جمعیت دوستداران داالهو
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 نگاورک -انجمن نسیم سراب آناهیتا
  

 انجمن های استان مرکزی: . 10
  

 مؤسسه سبز اندیشان اراک
 انجمن سبز اندیشان خنجین )استان مرکزی(

 مؤسسه احیاگران طبیعت شهرستان شازند )استان مرکزی(
 مؤسسه کیمیای سبز )مرکزی(

  
 انجمن های استان سمنان:. 11

  
 مایندگی سمنان و مهدی شهرن -انجمن کوه نوردان ایران

 جمعیت اتحاد سبز استان سمنان
  جمعیت دوستداران محیط زیست گرمسار

  جمعیت دیده بان طبیعت شاهرود
  شاهرود -مؤسسه شاهوار زیست 

 مؤسسه طنین طبیعت تیرگان
  

 انجمن های استان فارس: .12
  

 انجمن پیشگامان خورشید استهبان
  انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست ایذه

  ران میراث فرهنگی، گردشگری و محیط زیست پاسارگادداانجمن دوست
  شیراز -باشگاه کوهنوردی آوا

 زشیرا -خانه فرهنگ بوم گردان پارس
 کانون سبز فارس )کانون پژوهش و شناسایی زاگرس(

   فروردین کازرون  13 مؤسسه
  

 انجمن های استان یزد: .13
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  انجمن دوستداران محیط زیست اردکان

  یزد -واقفین سبزجمعیت 
 یزد -گروه سهم من از طبیعت )سماط(

  
 انجمن های استان خراسان رضوی:. 14

  
 انجمن دوستداران طبیعت سبزوار

 مؤسسه آوای طبیعت زاگرس )کرج با دفتری در مشهد(
  جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست خراسان

  جمعیت ناجیان آب
 مؤسسه زیست محیطی طراوت بهار

  
 استان خراسان شمالی: . 15

  
     سفراین ا -کانون مهرآفرینان دامنه های سبز

  
 انجمن های استان اصفهان: .16

  
 جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان

  جمعیت دوستداران طبیعت و میراث نجف آباد
  انجمن حافظان محیط زیست بادرود

 هرستان آران و بیدگلش -انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد
 انجمن دوستداران طبیعت آران و بیدگل

  
 انجمن های استان کرمان: . 17

  
 انجمن بهاران سبز رابر )کرمان(

  انجمن حامیان پرندگان زمین
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  انجمن غارنوردی و غارشناسی استان کرمان
  باشگاه کوهنوردان امید استان کرمان

 خانه کوهنوردان کرمان
  طبیعت رفسنجانگروه دوستداران 

  گروه کوهنوردی جوپار کرمان
  ستارگان طبیعت مؤسسه خیریه 

 هیئت کوهنوردی کرمان
  

 انجمن های زیست محیطی استان تهران: .1۸
  

  انجمن احیای سریع هامون پاک )چورا(
  انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

 انجمن بوم پژوهان
 انجمن دنیای سالم

  پاما -ایران انجمن پایشگران محیط زیست
  انجمن پرندگان ایران )دانشنامه پرندگان ایران(

  انجمن پیشگامان هدف سبز
  انجمن تمدن سبز

  انجمن جنگلبانی ایران )جامعه جنگلبانی ایران(
  انجمن جوانان حافظ زمین )دامون(

  انجمن جوانان وارث زمین
  انجمن حامیان محیط زیست

  انجمن حفظ محیط کوهستان
  حمایت از حیوانات ایرانانجمن 

  انجمن دروازه های سبز پارس
  انجمن دوچرخه سواری پروانه سبز

  انجمن دهکده سبز
 انجمن شهر خرم و آباد

  انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران
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  انجمن طبیعت ایران
  انجمن طبیعت گران برنا

 انجمن طرح سرزمین
 پایدار ایرانانجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه 
 انجمن عمران محیط زیست شهرستان دماوند

  انجمن غارنوردان و غارشناسان ایران
 انجمن یاوران طبیعت

 انجمن یوزپلنگ ایرانی
  تهران 22تشکل دوستداران آوای طبیعت منطقه 

  جمعیت حافظین محله سبز
 جمعیت حامیان زمین

 جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست
  و توسعه پایدار خانه فرهنگ

 کانون آشنایی با حیات وحش
  کانون انسان پاکء زمین پاک

  کانون بازنشستگان حفاظت از محیط زیست
  کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 گروه بچه های آب
  گروه دیده بان کوهستان ء انجمن کوه نوردان ایران

 گروه کوهنوردی آذرخش
 وردی و طبیعت گردی نمونهگروه کوهن

گاهی های زیست محیطی بنیاد پرفسور حسابی  مرکز ارتقاء آ
  مرکز صلح و محیط زیست

  مؤسسه آموزشی و گردشگری آوای ارسباران
  مؤسسه آوای مرغ حق )گروه پرنده نگری طرالن(

  مؤسسه آوای وحش پرشیا
  مؤسسه اندیشه انسانشهر

  )سنستا(مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست 
  توسعه پایدار هرمد مؤسسه
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  مؤسسه توسعه روستایی سبز
  مؤسسه چراغ راگا

  مؤسسه حامیان طبیعت پاک
  مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان

  مؤسسه خزنده شناسان پارس
 مؤسسه فرهنگ و توسعه پایدار ایرانیان )کفشدوزک(

 کاوشگران طبیعت دنیا مؤسسه
  مؤسسه کوهستان سبز

  رگان پرتو پژوهمؤسسه مه
  مؤسسه طبیعت پژوهان زیما
  مؤسسه طنین طبیعت تیرگان

 مؤسسه یاوران سرزمین آریا ء تهران
  

 انجمن های استان اردبیل: . 19
  

    انجمن علمی محیط زیست دانشگاه آزاد اردبیل 
  

 انجمن های استان البرز: .20
  

 مؤسسه آوای طبیعت زاگرس )کرج با دفتری در مشهد(
  

 انجمن های استان ایالم: . 21
  
 هرشگروه یاوران محیط زیست سیمره دره  
  

 انجمن های استان بوشهر: . 22
  

 انجمن اندیشه ورزان برنا )عسلویه و نایبند(
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 انجمن های استان چهار محال و بختیاری: . 23
  

 انجمن محیط زیستی تسنیم )بروجن(
  هرکرد ش -انجمن نوای آب و محیط زاگرس

  
 انجمن های استان زنجان: . 24

  
  هر سلطانیه )زنجان(ش -انجمن کوهنوردان ایران
    مایندگی زنجان ن -انجمن کوه نوردان ایران

  
 انجمن های استان سیستان و بلوچستان: . 25

  
    اش خ -انجمن حافظان سبز تفتان )تمندان(

  
 انجمن های استان قزوین: .26
  

... 
  

 انجمن های استان قم: . 27
  

 قم -انجمن ترنم تپش طبیعت
     انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه قم 

  
 انجمن های استان کهگیلویه و بویراحمد: .2۸

  
    اسوج ی -نهضت سبز زاگرس )تشکل زیست محیطی(

  
 انجمن های استان گیالن: . 29
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 انجمن آوای سبز صومعه سرا
 انجمن دوچرخه سواران رشت

ی جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست گیالن )جمعیت زنان مبارزه با آلودگ
  رشت -محیط زیست گیالن(

     مؤسسه سبزکاران باالن 
  

 انجمن های استان گلستان:  .30
  

  ستان گلستانا -وستای کفشگیری گرگانر -خانه جوان فرید
 کویتان کردشهرس -ستان گلستانا -مؤسسه زیست محیطی جهان نما

  
 انجمن های استان هرمزگان: .31

  
 مؤسسه ایده نو دوستدار هرمزگان )محیط زیست و اکوتوریسم(
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 وضعیت سنجی یک صد و هشتم: 

 یابی آنها! آویز کردن فسادها بجای ریشه دست
 
 
 2016وئیه ژ 28 برابر 1395مرداد  7
  

میلیارد  8که برآن ، ماجرای فساد در بانک ملت )« های نجومیحقوق»    
شود شوند، افزوده میتومان جا به جا شدن( و فسادهای دیگری که رو می

مرداد، شیرزاد، در  4حمله به حکومت روحانی است. در  آویز همچنان دست
او و حکومتش، است: مخالفان روحانی برای ناتوان کردن مصاحبه با فرارو، گفته
ایجاد « واترگیت»خواهند برای او، های دیگر دارند و میقرار بر رو کردن پرونده

کنند. )واتر گیت نام افتضاحی است که نیکسون، رئیس جمهوری امریکا 
کرد سند ارتباط او با سران ویتنام جنوبی برای جلوگیری از ببارآورد. او فکر می

ی، در ساختمان حزب دموکرات صلح پیش از انتخابات ریاست جمهور
شود. گروهی را شبانه، برای دزدیدن آن سند، وارد ساختمان کرد. نگاهداری می

 ماجرا لو رفت و او ناگزیر از استعفاء شد(. 
میلیارد دالری درآمد نفت را خورد  800قرار، فاسدان بزرگ که سرمایه دینب     

شود، اند. بنابر آنچه مشاهده میتقابل زدهاند، اینک دست به حمله مو برد کرده
است. زیرا حکومت روحانی و حامیانش نه حمله متقابل آنها کارساز نیز شده 

 تنها نسبت به فسادها که اقتصاد رانت محور ، بعد از والیت مطلقه فقیه،
اند، بلکه خویشتن را در موضع دفاعی نیز ترین آنها است، سکوت گزیدهبزرگ

کنند. حتی ی میور مردم نیز همچنان نقش تماشاچی را بازاند. و جمهقرارداده
گویای فراگیر شدن فسادها « نجومی»های ها و برداشتپرسند: آیا حقوقنمی

 است! هستند و یا تنها فسادی است که پنداری تازه بروز کرده
 کنیم: رو، بجاست یکبار دیگر فسادها را شناسائی و ریشه یابیز اینا     
 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/20573-2016-07-28-16-17-38.html


104 
 

 و ریشه آنها: فسادها ❋
 

گر رکیبی از پول و زور و علم و فن و این و آن ماده، یک ترکیب ویرانت     
آورد. این رابطه ای بکار رود، ویرانی ببار میگردد. این ترکیب چون در رابطهمی

گویند: رو است که میگویند. از اینرود را قدرت میو ترکیبی که در آن بکار می
 آورد. قدرت مطلق فساد مطلق ببار می آورد وقدرت فساد می

ها سان، ریشه فساد قدرت است. هرگاه در سطح یک جامعه رابطهدینب    
هائی شدند که در آنها، این ترکیب بکار رفت، جامعه گرفتار فساد و رابطه

 شود. در ایران امروز بنگریم:شود. طبیعت نیز دچار فقر میخشونت و فقر می
ای است که، درآن، این ترکیب لقه فقیه با جمهور مردم، رابطه. رابطه والیت مط1

های دولت والیت مطلقه فقیه رود )خوانندگان برای شناختن ستون پایهبکار می
صدر مراجعه کنند(. اجماالً توانند به کتاب توتالیتاریسم، نوشته ابوالحسن بنیمی

ج و در رابطه با مردم ها با دنیای خارترکیب نیروهای محرکه با زور در رابطه
 روند:ها بکار میکشور از طریق ستون پایه

ای( و کشورهای بسیار دیگر که باج . دشمن یعنی امریکا )بنابر قول خامنه1.1
 برند. و رکیب را با مردم ایران بکار میتستانند، این می

د، روهای اصلی که ترکیب از طریق آنها بکار می. در سطح کشور، ستون پایه1.2
 عبارتند از

 و دیگر قوای« نیروی انتظامی»سپاه و بسیج و واواک و اطالعات سپاه و ● 
 سرکوب. و

 دستگاه قضائی و● 
 ها و... وها و مداحدستگاه تبلیغاتی یعنی صدا و سیما و مطبوعات و منبری● 
 های سیاسی که مأموریتشان مهار جامعه مدنی است. و سازمان● 
 دیوان ساالری و ● 
 بنیادهای دینی و آموزش و پرورش● 
 بنیادهای هنری● 
های تارعنکبوتی که از روابط شخصی قدرت پدید آمده و بر دولت شبکه بندی● 

 اند. و مسلط گشته
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ازان بنیادهای اقتصادی که کار مکیدن ثروت کشور و انتقال آن به صاحب امتی● 
 داخلی و خارجی را برعهده دارند. 

ای که، در آن، ترکیب نیروهای معه بر محور رابطهساختار هرمی شکل جا● 
ها، همه، در این هرم بکار رود. راست بخواهی، ستون پایهمحرکه با زور بکار می

ها، هم فرآورده جریان نیروهای محرکه از پائین به روند. این هرم و ستون پایهمی
افتد و ویرانی ر میباال هستند و هم از طریق آنها، ترکیب از باال تا پائین هرم بکا

شود، سان ایجاد میفسادهائی که بدینافزاید. بر ویرانی و فساد بر فساد می
هر چهار بعد واقعیت اجتماعی، یعنی بعد سیاسی و بعد اقتصادی و بعد 

 :گیردنیز طبیعت ایران را فرا می و اجتماعی و بعد فرهنگی 
 
عد سیاسی و ای که در چهار بکارگزاران قدرت و فسادهای عمده❋

 آورند:اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پدید می
 
ها است. همه، از راه برقرار کردن رابطه زور با . فساد فرآورده عمل ما انسان1

های زور با زور در زور، در ایجاد آن شرکت داریم. بدون برقرار شدن رابطه
رود: وقتی شود و بکار نمیجامعه، ترکیب نیروهای محرکه با زور ایجاد نمی

رود. به شود و بکار میهای زور با زور ایجاد شدند، ترکیب نیز ایجاد میرابطه
آورد که همان هرم محض بکار رفتن، ساقه درخت بد سرشت فساد را بوجود می

 فساد اجتماعی است. و
جو . در هرم اجتماعی، در هریک از قشرها، یک اقلیت صاحب امتیاز و سلطه2

پذیر و مستضعف کار و... و یک اکثریت سلطهقوق و خدعهو مستکبر و منکر ح
 آیند. و ق و... پدید میپذیر و غافل از حقوو خدعه

شود که کارش گسترش فساد و از میان برداشتن . در رأس هرم، اقلیتی تشکیل می3
 استعدادهای عزتمند و بکارگماردن عمله زور خوکرده به پستی است. 

فسادها است عامل گسترش  ال که رأس هرم فرآورده ح سان، در همان. بدین4
 فساد در جامعه و در طبیعت است:

کند. زبان عامه پسند . زبان آزادی را با زبان قدرت جانشین و همگانی می4.1
 و عامه فریب یکی از کاربردهای زبان قدرت است. و 
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محل ی بیگوئرود، راست. چون در ترکیبی که در رابطه زور با زور بکار می4.2
 گرداند. و است، دروغ را زبان رایج در جامعه می

شود: در رأس هرم، رانت . در بعد اقتصادی، بنابر رانت خواری می4.3
شود: برداشت از درآمد نفت، برداشت ها میای از برداشتقدرتمداری مجموعه

آماده  ینهاز بودجه دولت، برداشت از اعتبارات بانکی، استفاده از پول بمثابه نقد
خاطر و بخاطر تورم ناشی از میزان برای استفاده از فرصتهای رانت خواری )بدین

(، نقدینه و رجحان نقدینه است که نرخ بهره در ایران این اندازه باال است
ها برداشت از صادرات و واردات، برداشت از قاچاق، ایجاد انواع بورس بازی

 روش، به دو، سه برابر و بیشترو سودهای کالن بدست آوردن و برداشت از ف
 قیمت. 

ها را ر هرم، هریک از قشرها، نیز بمیزان قدرتی که دارند، همین برداشتد     
ترین قشرها،رباخواری و کم فروشی و گران فروشی و مال کنند. در پائینمی

یکدیگر را خوردن و بجای بکار انداختن استعدادهای خویش، انواع روشها 
جیب یکدیگر را ساختن و با قرض زندگی کردن و ... بیشتر برای خوردن از 

 رواج دارند. 
های تارعنکبوتی قدرت، . در بعد اجتماعی، هرم اجتماعی و شبکه4.4
رود، سبب خاطر که ترکیب باال در روابط شخصی قدرت بکار میبدین

و « سکس مداری»گردد. های اجتماعی میها و نابسامانیترین آسیبگسترده
مداری که قتل و دزدی و فراوان آورد و ایجاد قلمرو قدرتها که ببار میآسیب

آورد. بنابراین، رابطه اقلیت مسلط با اکثریت ها پدید میها و جرمجنایت
پذیر انواع اعتیادها را ببار های فعلپذیر از باال تا پائین هرم که نزد اکثریتفعل
های جنسی و اجتماعی در اشکال، تبعیضهای ها و نابرابریآورد. و تبعیضمی

 قومی و ملی و ...
. در بعد سیاسی، دین را وسیله کردن، عهد شکنی، انکار حقوق، جنگ 4.5

جوئی و بحکم جبر تمرکز و استکبار قدرت و برقرارکردن انواع بخاطر سلطه
رت و ایجاد فراوان ترسها های در ستیز برسر قدبندیها و ایجاد گروهتبعیض

 ها و ... انگیزیها و فتنهتحقیر روزافزون اکثریت بزرگ و تولید انواع نیرنگ  و
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ها و کردن آن از حقوق و پرکردنش از تکلیف. در بعد اندیشه راهنما، خالی4.6
ها و خالی کردنش از هرآنچه ها و پرکردنش از دروغخالی کردنش از حقیقت

 کننده های قدرت و...آید و پرکردنش از توجیهبکار توجیه قدرت نمی
ها هائی که بکار در غفلت نگاه داشتن عقل. در بعد فرهنگ، تولید فرآورده4.7

گری و تولید آیند و معتادکردن آنها به توجیهاز خودانگیختگی و خالقیت می
گر قدرت( و تولید توجیه« هنری»های ها و فرآوردهها )خرافهانواع غیر عقالنی

آنها هستند  آمیز که ترورهای اخالقی و جسمی یکی ازهای خشونتانواع روش
ید با و ایجاد باور به فعال مایشائی قدرت و ناتوانی انسان و جانشین کردن ام

همگانی کردن رویه تسلیم به هرچه قدرت پیش آورد...  یأس و شادی با غم و 
 در نتیجه، 

دن مجال ردن روزافزون قلمرو رابطه زور با زور و تنگ کرکگسترده      
رابطه حق با حق، بنابراین، به حداقل رساندن امکان ترکیب نیروهای 

 . ومحرکه با حقوق و بکار افتادن این ترکیب در رشد
زارها و بیابان شدن کشور و . آلودگی محیط زیست و از بین رفتن کشت4.8

را بخود   اتالف نفوس مردم. در حال حاضر، این فساد بزرگ، اشکال زیر
 ت:اسگرفته

 بیابان شدن ایران و ● 
 فرار استعدادها از کشور و ● 
 ها از کشور وفرار سرمایه● 
 جریان منابع کشور از نفت و گاز و ... به خارج،● 
م بردن و خوردن منابع مشاع با کشورهای دیگر هم در حوزه خلیج فارس و ه● 

 در حوزه دریای مازندران و 
 های شهرها وحاشیه رها کردن روستاها و تراکم جمعیت در● 
 ها به بورس زمین. وخشکاندن مزارع و جنگلها و عرضه زمین● 
 اشی از آن،نهای اجتماعی بزرگ شدن شمار بیکاران و آسیب● 
 . وناقص شدن روزافزون تغذیه و برهم افزوده شدن بیماریهای بدنی و روانی● 
 بزرگ شدن جمعیت معتادان. و ● 
 منزلت و کرامت شدن زن وبی● 
 برانگیخته شدن نزاعها که نزاع بر سر آب و زمین یکی از آنها است. و● 
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اقتصادی و سرمایه طبیعی و سرمایه اجتماعی و سرمایه علمی و  کاهش سرمایه● 
 فنی و... و 

ای که فرآورده خالقیت شهروندان است بلحاظ پائین آمدن میزان کاهش سرمایه● 
 خودانگیختگی در جامعه امروز ایران. و

 آمدهای آن. وآلودگی محیط زیست شهرها و پی● 
ه به وابستگی روزافزون فعالیتهای اقتصادی مردم به بودجه دولت و این بودج● 

عه روابط اقتصادی نابرابر با دنیای خارج، در نتیجه وابستگی روزافزون جام
، ایرانی به فروش ثروت ملی و وارد کردن کاالها و خدمات. حاصل این رابطه

شدن کسر بودجه و بزرگ شدن حجم نقدینه و تبدیل شدن آن به قدرت  بزرگ
کند دارد و مجبورش میها را به روی واردات باز نگاه میخریدی که دروازه

ثروتهایش را بیش از پیش صادر کند. جنگ برسر قیمت نفت، یکی از عوارض 
آمد این کسری روز افزون است. در جامعه نیز اکثریت بزرگ گرفتار کسر در

 ها هستند. واند. و منشاء شمار بزرگی از فسادها این کسریشده
کرامت شدن انسان از رهگذر گم کردن روش منزلت و بینتیجه این همه، بی● 

      زندگی در استقالل و آزادی، در حقوقمندی، است. 
اندرکاران و انواع آنها را شناسائی کردیم، ینک که ریشه فسادها و دستا    
 وانیم درمان را بجوئیم. تمی
 
 درمان فسادها:❋
 

 ا در فرصتی دیگر به درمان فسادها به تفصیل بپردازیم، خاطر نشان کنیم کهت     
 است؟ نه و آری. این ریشه است که باید خشکاند. آیا ریشه والیت مطلقه فقیه 

ر دانیم که این در قاعده هرم، دقیق بخواهیم در عقل هاینک می نه، زیرا ● 
شهروند است که ثنویت تک محوری اصل راهنما است و باید جای به موازنه 

دهند. اما، در رابطه قوا، ها به قدرت اصالت میعدمی بسپارد. چرا؟ زیرا عقل
شود )طرف شود )طرف فعال( و یک طرف زیر سلطه مییک طرف مسلط می

ا در این رابطه پذیر(. هر شهروند، در طول روز و بسا بهنگام خواب، خود رفعل
سازد برای بکاربردنش و موقعیت بیند و در ذهن خود این و آن ترکیب را میمی



109 
 

مسلط یافتن و یا حتی در موقعیت زیر سلطه، با چسباندن خود با صاحب قدرتی، 
 برای وضعیت خود را بهتر کردن.

گر نیروهای محرکه با زور این و آری، زیرا هرم که تشکیل شد، ترکیب ویران● 
شود و جامعه و سرزمین او را به فسادها از رأس است که چون بهمن سرازیر می

 سوزاند.می
 سان، بدین     
شناسان و عمل کنندگان بر حق است که بر حق بایستند و در . بر حق1

راندن تبهکاران و فاسدان از موضع و موقع مسلط و منحل کردن 
. با جباران و قدرت باوران باز نایستند های زور با زور، از کوششرابطه

فاسد و مفسد در نیامیزند و ناشناخته را به ابتلی بخوانند تا که صف 
ایستادگان برحق، شافیت بجوید. برآنها است که بدانند این در حوزه 
حق است که اغماض و تحمل نظر مخالف و مماشت تا رسیدن به توحید 

سد و فسادگستر، در نظر جا دارد. وگرنه سازش و مماشات با جباران مف
 سلک آنها در آمدن و عامل فسادگستری شدن است. 

رگاه ایستادگان بر حق بدانند حق خود روش خویش است و به حق ه     
 شوند هرگاهعمل کنند، ولو اندک شمار باشند، پیروز می

نیز نشوند و حقوق را وسیله راندن قدرتمداران و  . وارد رابطه قوا 2
  نکنند و نشستن برجای آنان 

. در قشرهای پائینی، بخصوص در قاعده هرم است که شهروندان باید 3
از غفلت از حقوق خویش بدرآیند. به حقوق خویش عمل کنند . در 
نتیجه، بایکدیگر رابطه حق با حق برقرارکنند و، در این رابطه، ترکیب 
که نیروهای محرکه با حقوق را بکاربرند و عامل رشد یکدیگر بگردند. تا 

حوزه عمل رأس هرم، والیت مطلقه از میان برود و ریشه بخشکد. درخت 
دهد: والیت مطلقه فقیه و هر بدسرشتی بخشکد که جز فسادها بر نمی

والیت قدرت محور دیگری از میان برخیزد. راست بخواهی، این دوکار، 
یکی کار تغییر در قاعده و دیگر قشرهای پائینی و دیگری از میان برداشته 

گیرند. هر کسی که های مطلقه قدرت محور باهم انجام میشدن والیت
بخواهد ایران از سرطان فساد برهد، والیت مطلقه فقیه و دیگر اشکال 

شناسد و ای میوالیت قدرت محور را، بمثابه فرآورده و نیز نماد رابطه
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تواند شناساند که، در آن، تنها ترکیب نیروهای محرکه با زور، میمی
 .ربرد داشته باشدکا
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 وضعیت سنجی صد و نهم: 

 گستردگی تنگنا ساز؟
 
 
 

 2016اوت  4برابر  1395مرداد  14
 
ان دو مطلقه فقیه، قلمرو خود را به زی سو، والیتاز حکومت خاتمی، بدین   

 دهد:قوه مجریه و مقننه مرتب گسترش می
 
 شود:حوزه اختیار و صالحیت قوه مقننه همچنان محدود می ❋
 
گذاری ر حکومت خاتمی، با صدور حکم حکومتی، قلمرو قوه قانوند     

و گسترش « مجمع تشخیص مصلحت»محدود شد. این محدودیت با تشکیل 
 آن، تشدید شد. « صالحیت»دامنه 

در دوره احمدی نژاد، قوه مقننه اختیار نظارت و استیضاح از قوه مجریه را      
مجلس دیگر در رأس امور نیست. در  گفت:از دست داد. احمدی نژاد، می

روزهای آخر حکومت او، بخاطر از دست دادن موقعیت در دستگاه والیت 
مطلقه فقیه، مجلس اختیار نظارت را البته در محدوده رژیم والیت مطلقه فقیه 

تر نیز باز یافت. در حکومت روحانی، اختیار نظارت و استیضاح گسترده
آن اینست که اختیار بکاربردن حق نظارت و  این ظاهر امر است. باطن  شد.

بود که از کف مجلس بدر رفت و اینک، « طلباناستیضاح در حکومت اصالح
گذاری، است. اختیار قانون« رهبر»در حکومت روحانی، بطورکامل در اختیار 

، پس از تن دادن به حکم «شورای نگهبان»افزون بر محدود شدن از سوی 
نیز محدود « رهبر»سی همین رژیم، اینک از سوی حکومتی خالف قانون اسا

شود. نمونه آن، تصویب نه خود قرارداد وین )برجام( که اجازه اجرای آن می

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/20657-2016-08-04-14-38-38.html
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دقیقه است. کار روال عادی خود را نیز طی نکرد، یعنی حکومت  20ظرف 
قرارداد را برای تصویب به مجلس نبرد. مدعی شد قراردادی امضاء نکرده است 

ای هم زیر بار مسئولیت موافقت با آن نرفت و بار مجلس ببرد. خامنهتا آن را به 
را بر دوش مجلس گذاشت. مجلس کمیسیون تشکیل داد و کمیسیون مشغول 

کار را به مرحله تهیه گزارش و تقدیم به مجلس رساند. اما،  بررسی قرارداد شد. 
را به اجرای آندقیقه، اجازه  20اعتناء به کار کمیسیون، مجلس در ناگهان، بی

حکومت داد. شورای نگهبان نیز، وارد متن قرارداد و انطباق آن با قانون اساسی 
 و شرع نشد و اجازه نامه را تصویب کرد. 

گشت. پیش از این نیز بود. اما « رهبر»ترتیب، مجلس نیز آلت فعل دینب     
 را، بقول« آلت فعل»محدود شدن حوزه اختیار و صالحیت آن، موقعیت 

و « اصالح طلبان»است. چرا در حکومت ، نهادینه کرده «اصالح طلبان»
، والیت مطلقه فقیه قلمرو این قوه و قوه مجریه را محدود کرده «گریاناعتدال»

های قوه برشمردن محدودتر شدن  کند؟ پرسشی است که پس ازاست و می
 مجریه، بدان پاسخ خواهیم داد:

 
 شود:مجریه نیز همچنان محدود می حوزه اختیار و صالحیت قوه ❋
 

یکسره از قلمرو قوه مجریه « نهادهای تابع رهبری»ر حکومت خاتمی، د     
تر کردند. تصرف خارج شدند. سهل است، مرتب قلمرو حکومت را تنگ

از از ب« بازارهای آزاد»از سوی سپاه، چنگ انداختن به « امام خمینی»فرودگاه 
قتلهای »ها عنوان تند. ترورها که رژیم بدانسوی سپاه، تنها موردها نیس

داد و فعال شدن اطالعات سپاه به زیان واواک هم تنها کارهای « ایزنجیره
فزود. امحدود کننده نبودند. توسعه حوزه فعالیتهای اقتصادی را هم باید بر آن 

 و هنوز:
مل درآمد به ع« رهبر»، این در دوره خاتمی بود که اختیار «قانون»ر قلمرو د    

شد. « رهبر»و تعیین خطوط اصلی سیاست خارجی و سیاست اقتصادی با 
گرترین اثر تنگ شدن مجال حکومت در سیاست خارجی و نیز نخستین و ویران

 است.  حوزه اتمی، بحران اتمی شد که همچنان ایران گرفتار آن
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جا نشریه یک 100   ای به مطبوعات، حدود بیش ازی، حمله خامنهپدر     
ضارهای توقیف شدند. سران سپاه به خاتمی نامه نوشتند و او را تهدید کردند. اح

ها برای او، )به قول خاتمی و بحران سازی« رهبر»بعد از نیمه شب خاتمی به نزد 
روز یک بحران(، کار را بجائی رساند که خاتمی گفت: در این نظام،  9هر 

حی را به مجلس برد تا مگر رئیس جمهوری تدارکاتچی بیش نیست. خاتمی طر
ز به با تصویب آن، رئیس جمهوری بتواند قانون اساسی را اجرا کند و جلو تجاو

ه . اما نه تنها طرح را شورای نگهبان رد کرد، بلکقانون اساسی را بگیرد
وه تفسیری من درآوردی از قانون اساسی کرد که بنابر آن، تنها در حوزه ق

باید مراقبت کند قانون اساسی اجرا یمجریه است که رئیس جمهوری م
 !بگردد

ر حکومت روحانی، تنگ کردن حوزه اختیار و صالحیت رژیم همچنان د    
 ادامه دارد:

در روزهای آخر مجلس پیشین، اطالعات سپاه هم سطح واواک شد. در  ☚
کند و برای است و هرکس را بخواهد توقیف میعمل، جانشین واواک شده 

 سازد. ونده میهرکس بخواهد پر
افزاید. تعیین های خود در امور اجرائی، روز به روز میای بر مداخلهخامنه ☚

ایم چرا ایم و توضیح دادهرا بررسی کردهپیش از این آن –سیاست اقتصادی 
را بر تعیین سیاست  –اقتصاد مقاومتی او مثله شده طرح اقتصاد تولید محور است 

کند. در ها و اداره آنها دستور صادر میدانشگاه است. در مورد خارجی افزوده
رساند که فرمانده سپاه قدس و فرمانده باز گذاشتن دست سپاه کار را بجائی می

کشند و اعتناء به حکومت، برای شیخ بحرین خط و نشان میکل سپاه، بی
کنند. در وزارت خارجه، معاون امور کشورهای های منطقه را تهدید میرژیم

یانه و افریقا مأمور سپاه است )نهاوندیان برکنار شد و این بدان معنی نیست خاورم
گشت »که سیاست رژیم در منطقه در ید سپاه نیست( و نیروی انتظامی 

در  خاطر که حسن عباسی نامی، ارتش را بدین دهد و تشکیل می« نامحسوس 
کند، ارتش یشود و مثل سپاه در سرکوب مردم شرکت نمسیاست داخلی وارد نمی

سپاه یعنی « ساختن»مدار او، در مقام خواند. عقل قدرتباب طبع امریکا می
گریهایش در قلمروهای اجرائی و اقتصادی و قضائی، به خیال توجیه مداخله

کند.. اما در حقیقت، به ارتش است که تمام اعتبار را خود، ارتش را خراب می
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را کار ارتش دفاع از مرزهای کشور و کند. زیدهد و سپاه است که تخریب میمی
تضمین امنیت ملی به ترتیبی است که مردم کشور با برخورداری از استقالل و 
آزادی، رشد کنند و طبیعت ایران بیابان نگردد و عمران بیابد. یک نیروی مسلح 

نیست که از راه سرکوب و چنگ انداختن بر اقتصاد در درخور این عنوان این 
جنگهای نظامی  خارج، کشور را گرفتار حکومت جباران و   ه درداخل و مداخل

و اقتصادی و تبلیغاتی کند و از عوامل بسط خشونت در سطح کشور و منطقه و 
 95مرداد  12بسا جهان بگردد. کار را به جائی برساند که روحانی، در مصاحبه 

از این نیز  خود بگوید: نیروهای مسلح نباید وارد حوزه اقتصاد بگردند. او پیش
وقتی از نهادی سخن گفت که پول و زور و وسائل ارتباط جمعی را در اختیار 

های سپاه اعتراض کرده بود. اگر اختیار بگیر و ببند را هم بر آنها دارد به مداخله
 کرد.افزود، سخن او داللت صریح و قطعی بر سپاه میمی
ای در دیدار با نهمرداد، خام 11یک روز پیش از مصاحبه روحانی، در  ☚
ندگی هیچ تأثیر ملموسی در ز»گفت: برجام « هزاران نفر از اقشار مختلف مردم»

تاثیر بودن قرارداد وین را نتیجه بدعهدی امریکا خواند است. او بینکرده « مردم
نتیجه است. در واقع، او و گفت در زمینه خاورمیانه هم گفتگو با امریکا بی

 گفت:می
ه بود ای قرارداد وین با او نیست. پیش از این نیز، والیتی گفتمسئولیت امض● 

ه در این قرارداد رعایت نشدند. اما با توجه ب« رهبر»برخی از خطوط قرمز 
ای برای خود قائل است و باتوجه به این امر که تعیین ای که خامنهوالیت مطلقه

یجاد اتمی را او اسیاست خارجی با او است و با توجه به این واقعیت که بحران 
 کرد )بحران در حکومت خاتمی بروز کرد و همچنان ادامه دارد ( مسئول اول

 آمدهایش او است. افزون بر این،و مستقیم قرارداد وین و پی
خواهد بگوید که پاسخ او به خواست امریکا و اروپا، در باب چهار او می● 

جام را اجرا کرده بود، ا برگوید اگر طرف امریکتعهد، منفی است. روحانی می
کند که نه کردیم. بنابراین، تصدیق میهای دیگر هم با او گفتگو میدر زمینه

 یک زمینه که چند زمینهِ گفتگو وجود دارند. در حقیقت، چهار زمینه وجود
 است: داشتند و اینک زمینه پنجمی نیز برآن افزوده شده

 . موشکهای دوربرد. و 1
 در خاورمیانه با سیاست امریکا در این منطقه. و. انطباق سیاست رژیم 2
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ها همه ارکان رژیم در کشور و بخصوص منطقه. و . شفاف سازی هزینه3
 بخصوص دست شستن از پول شوئی. و 

نظامی فعال در کشورهای  –. دست کشیدن از حمایت سازمانهای سیاسی 4
 منطقه. 

رعایت حقوق بشر، نیز  ماندن عریضه، ازبرای خالی ن بدیهی است که غرب،    
های اقتصادی بیگانگان گوید. اما تنها در قسمتی که به امنیت فعالیتسخن می

ای خارجی علت دستگیری شود. جدی است. اینکه که نشریهدر کشور مربوط می
داند، گذاری خارجی میها توسط اطالعات سپاه را ممانعت از سرمایهدو ملیتی

ت، نه حقوق انسان که امنیت خورد و بردشان اس از این نظر که دغدغه غربیان
 تا بخواهی گویا است. 

شود. که نه تنها بحران ادامه دارد بلکه تشدید نیز میای یعنی اینخنان خامنهس     
 باتشدید بحران،

مانند و محدودیتهای ایجاد . تحریمهای غیر مرتبط با بحران اتمی برجا می1
ای را در شوند. روحانی نیز سخن خامنهز رفع نمیشده در رابطه با این بحران نی

ها را گوید محدودیتکه او به طرف امریکائی میکند. اال ایناین باره تصدیق می
 یم. وی)موارد باال( بایکدیگر کنار بیا« های دیگرزمینه»رفع کنید تا بلکه در 

ب تن سنی درست در همان روز که روحانی مصاحبه مطبوعاتی ترتی 21. اعدام 2
، اوال تکذیب دومی است )تکذیب اول، «با مردم سخن بگوید»داده بود تا 

شود و در بر اقتصاد کشور( که، پیشاپیش، از او می« برجام»اثر بودن بی
تر این اما پیام مهمناپذیری ایران است.  اختیاری او و امنیتحال گویای بیهمان

است.  ها است گشوده شدهجنایت اینست که جبهه جنگ دیگری که کشتار اقلیت
های سعودی و متحدانش، جنایتی را که قربانیانش رژیم والیت فقیه و رژیم

ها هستند، وسیله رویاروئی با یکدیگر و ایجاد خشم و نفرت مردم هرکشور اقلیت
 اند. و به کشور دیگر کرده

 یابند. و جنگ در سوریه و عراق و یمن ادامه می. 3
 ماند و . جبهه جنگ اقتصادی نیز گشوده می4
 شود. و . جبهه جنگ ترور و عملیات مسلحانه بسا گسترده تر می5
 شود. . جبهه جنگ تبلیغاتی نیز تشدید می6
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خنان روحانی در باره سیاست خارجی و این شش جبهه که در این و آن س    
شد، در حقیقت، اشاره به مخالفت برخی از کشورهای منطقه با برجام ناچیز می

اختیار شدن کامل او و حکومت او و سکوت او در باره این جنگها، گویای بی
 چون حکومت او است. ناتوانی بی

 
گرا گستره والیت مطلقه فقیه طلب و اعتدالچرا در حکومت اصالح ❋

 شود؟:بیشتر می
 
را همه در برابر یک تن تعریف « قدرت دموکراتیک»خست یادآور شویم که ن   

گیرد و دادستان، به که یک مجرم، در برابر تمام جامعه قرار میاند. چنانکرده
ا به مجازات ردادگاه او   دهد ونمایندگی از جامعه، او را تحویل دادگاه می

کند. محکومیت را اعمال قدرت از سوی جامعه در حق یک تن، محکوم می
ور یعنی مجرم گویند. در عوض، زور یعنی یکی در برابر همه. اما وقتی این ز

 ها هستند:های آن، اینگیرد و از ویژگیحاکم بر همه شد، والیت مطلقه نام می
بی پذیرد. حتی قدرت بمعنای ترکی. نه تعدیل و نه اصالح و نه محدودیت می1

رود نیز، زیر سلطه بکار می –از پول و زور و علم و فن و ... که در رابطه مسلط 
پذیرد و نه تعدیل یافتنی است و نه محدود تا وقتی رابطه برجا است، نه اصالح می

 شدنی. زیرا
بزرگ  آیند و حیاتشان در گرو متمرکز و. زور و قدرت از رابطه قوا پدید می2

پذیرد. زیرا اوال سبب مرگش شدن است. اصالح و تعدیل و تحدید را نمی
زیر سلطه، ناممکن است. کاری  –شود، ثانیا باوجود ماندن در روابط مسلط می

تواند و باید بکند، خارج شدن از رابطه است. اگرنه، با ماندن که زیر سلطه می
 رگ شدن قدرت، تخریب بگردد. زاست که بخاطر متمرکز و بدر رابطه، پذیرفته 

توان در این رابطه ماند و زور )والیت مطلقه فقیه( را محدود کرد؟ آیا نمی    
تجربه والیت مطلقه فقیه، پاسخ نه به این پرسش است. بخصوص که این در 

گرایان است که والیت مطلقه فقیه قلمرو زورگوئی  طلبان و اعتدالدوره اصالح
مهندسی شده « انتخابات»ت. مشارکت بخشی از جامعه در اسخود را بسط داده

و مجلس خبرگان، حکایت روشنی است از ناممکن « شورای اسالمی»مجلس 
بودن ماندن در رژیم و محدود کردن آن. رأی دهندگان رأی دادند برای محدود 



117 
 

ای را در عمل، مجلس خبرگانی تشکیل شد که جانشین خامنه«. رهبر»کردن 
شد که بسا دیگر « انتخاب»و تعیین خواهد کرد و مجلس شورائی کسی از نوع ا

 به مسئله سیب زمینی و پیاز هم نتواند به استقالل بپردازد. 
را «( ما چرا ممکن نیست در رابطه قوا ماند و زور )= والیت مطلقه فقیها     

برد . کارمحدود کرد، زیرا در رابطه قوا، جز ترکیبی از زور و علم و فن و پول ..
گردد. ندارد. و چون این ترکیب بکار افتد، سبب مسلط شدن بیشتر مسلط می

هائی ناکام متمرکز و بزرگ شدن آن نیز شرط ادامه حیات است. اگر جنبش
شوند مسلط را زیر سلطه و زیر سلطه را مسلط کنند شوند، حتی وقتی موفق میمی

ماند. اکثریت شاه( می، سامانه سلطه برجا )بعنوان مثال، ساقط کردن رژیم 
است. اما چون پندارد او است که حاال دیگر موقع مسلط یافتهبزرگ به خطا می

شود، خود وسیله پیدایش زیر سلطه خارج نمی –این اکثریت از رابطه مسلط 
ها شود. جنبشها و تسلطش بر خویش میها و جدیدیاقلیتی مرکب از قدیمی

شوند. زیرا ن زور مییشتر قلمرو بکار رفتخورند و سبب بسط باغلب شکست می
کنند قصد ندارند حتی رأس را تغییر از آغاز، شرکت کنندگان در آن اعالن می

 . 1388دهند. نظیر جنبش سال 
گریان عامل گسترش قلمرو بکار رفتن زور طلبان و اعتدال. اما چرا اصالح3

رفته شدن را بپردازند. بهای سنگین ماندن در رژیم و بکارگ شوند، زیرا بایدمی
است، « قدرت دموکراتیک»های غرب نیز که دولت معرف تازه در دموکراسی

داری در روابط قوا، تا وقتی دو طرف اصلی در این رابطه هستند )حزب سرمایه
های سیاسی تعدیل و اصالح کننده، بهای ماندن در رژیم را و مردم(، سازمان

ای چپ در اروپا و حزب دموکرات در امریکا هپردازند. بنگرید به نقش حزبمی
 است. داری شدهکه حاال دیگر یکی از دو حزب متعلق به سرمایه

کرد به دروغ بگوید در گر جز این بود، چه کسی خاتمی را مجبور میا     
های غرب، رئیس دولت اختیارات بیشتری از مقام معظم رهبری دارد! دموکراسی

آن  نی تأمل کنید و از خود بپرسید: مرتب به این ومرداد روحا 12در مصاحبه 
های او در باره است. دروغرجوع دادن از چه رو« مقام معظم رهبری»موضع 
های کشاورزی و صنعت و تورمی که باوجود دو برابر شدن حجم نقدینه در بخش

درصد( وجود دارد، آیا جز پوشش  9.5در صد )او گفت  9.2حکومت او، گویا 
 است؟« مقام معظم رهبری»درت قتر شدن حوزه گستردهدادن به 
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و دیگری رئیس جمهوری، « رهبر»اوجود این، نزاع میان دو مقام، یکی ب     
تواند رو به افزایش نباشد. زیرا گسترش قلمرو اولی، نه تنها موجب محدودیت نمی

شود، بلکه هرچه بیشتر حوزه اختیار و عمل رئیس جمهوری و حکومت او می
گیرد. دهد که توان هر کار اساسی را از او و حکومت میرا در تنگنائی قرار می او

هائی هستند دهند، بیشتر از مانعها که بر سر راه او قرار میاین واقعیت که مانع
ها دادند، این واقعیت که خشونت رسمی )دستگیریکه بر سر راه خاتمی قرار می

اند و ها( را در حکومت او بیشتر کردهها و اعدامکردنها و محکومو شکنجه
شود زمان با مصاحبه او منتشر میکنند و هماین واقعیت که یا لثارات را توقیف می

اند(، این کنند که گشت نامحسوس را بوجود آورده)نشریه را کسانی منتشر می
کار را اغلب گذارند و اینکه دعوی دروغ را، در جا کف دستش می واقعیت 

شوند و بنابر قول آبی میشهر تهدید به بی 300کنند )ت حکومت میمقاما
ت درصد از منابع آب از بین رفته دیگر قابل بازیافت نیس 84نیرو، « وزیر»

هزار هکتار کشتزار که بر اثر خشکسالی از میان  500)پیش از مصاحبه( و 
عتی است )یک روز بعد از مصاحبه( و خبرهای تعطیل شدن مؤسسات صنرفته

پیش و پس از مصاحبه و گرانی کمر شکن مایحتاج زندگی مردم و کاهش 
دو  درآمدهای خانوارها و ...(، همه و همه، گویای تعارض روزافزون میان این

 مقام هستند.
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 وضعیت سنجی یکصد و دهم: 

 است خشونتی که به جان هستی ایران و ایرانیان افتاده
 
 
 2016اوت  11برابر  1395مرداد  21 

 
گرترین آنها است، اما در نزدیک خشونت، دروغ ویرانهرچند از میان انواع     

کشی و دزدی و ترورهای های از نوع کشتن و انواع بهرهبه تمام موارد با خشونت
روزهای سرکشیدن جام زهر اخالقی و تنی و جنگ همراه است. اینک که به سال

شویم، شکست در جنگ و کشتار زندانیان در پی سرکشیدن جام زهر نزدیک می
 آوریم:ند نمونه از همراهی دروغ با خشونت از نوع جنایت را میچ
 
 نت:های دروغ با دیگر انواع خشوهمراهی ❋
 
ن سیاسی به تازگی، نوار سخنان آیةالله منتظری، با کسانی که قتل عام زندانیا ☚

است. منتظری به حق به آنان سازمان دادند، انتشار یافته 1367را در تابستان 
شود. آنان به او پاسخ کار در تاریخ ثبت میگوید: نام شما بعنوان جنایتمی
م تا از افراط جلوگیری کنیم. اگر ما ایا کردهدهند: ما قبول این مسئولیت رمی

شد! انگار نه انگار که تفتیش ها در تهران سه برابر مینبودیم، تعداد اعدامی
و کدام آلت عقیده کردن جرم است و به استناد آن اعدام کردن جنایت است. 

فعل جنایت و یا خیانت و یا تجاوز به حقی نیست که نگوید برای 
 است؟ول خدمت کردهجلوگیری از زیاده روی قب

کار، هم اکنون، رئیسی عضو مجلس خبرگان و گویان جنایتاز آن دروغ    
دادگستری « وزیر»التولیه آستان قدس رضوی است. مصطفی پورمحمدی، نایب

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/20745-2016-08-11-13-39-13.html
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حکومت روحانی است. و حسین علی نیری، قائم مقام رئیس دیوان کشور بود 
ای مرتضی اشراقی، رئیس شعبهو بعد، رئیس دیوان عالی انتظامی قضات شد. و 

 در دیوان کشور شد و بعد وکیل دادگستری.
الی  703های )شماره درخور یادآوری است که انقالب اسالمی در هجرت ● 

و مأموران آنها در « قاضیان شرع»را ( مافیای جنایت که اعضای آن707
 است.دهند را معرفی کردهدادند و میارتکاب جنایت تشکیل می

  
شود، یکی هم علی رازینی از جنایتکارانی که نامشان ثبت تاریخ جنایت می ☚

ته است. در اوائل انقالب، قاضی شرع در کرمانشاه بود. ذیل صورت اسامی نوش
شماره  نفر باال را اعدام کنید. به خود زحمت نداده بود اسامی را حتی 11بود، 

سائی کند، حکم اعدام آنها را خود را شنا آنکه قربانیان جنایتکند. در واقع، بی
بود. او از طریق زیاده روی در جنایت، ترفیع مقام جست و اینک  امضاء کرده
دیوان کشور است. یک نوبت هم ترور شد اما کشته نشد. او  41رئیس شعبه 

است و درآن گفته است نسبت به سوابق خود ای انجام داده بتازگی، مصاحبه
مرداد  19رگان سپاه، )صاحبه با، خبرگزاری فارس، اکند. او که در مافتخار می

 گوید:شناسد و میمینحلی جز اعدام گوید، راه( فراوان دروغ می1395
شد و اعدام هاي انقالب برخورد نمياگر با چند ده نفر از آنها همان سال»    

لت ناامني افتادند؛ عها به دام منافقين ميشدند، فرزندان بسياري از خانوادهنمي
است که آنجا امام ندارند، دادگاه انقالب امروز افغانستان، عراق و سوريه اين 

رد اگر امام و دادگاه انقالب داشتند در عراق وقتي صدام سقوط کندارند، 
 .«شدهفته امن مي 2ظرف 

«! اندازدمرغ پخته را هم به خنده می»المثل، گوید که بنابر ضربدروغی می    
ر عراق، بعداز تصرف کشور توسط قوای امریکا و انگلیس و... از چراکه د

جنایت هیچ فروگذار نشد. جنایات امریکائیان در زندان ابوغریب، قابل مقایسه 
ای. از جمله عوامل ناامنی عراق، های خمینی و خامنهشد با جنایات در زندان

خشونت اندازه گروه مسلح سپاه بدر، دست پرورده دستیاران خمینی است که در 
گوید. زیرا عالوه شود، نیز، دروغ میو در آنچه به ایران مربوط می نگاه نداشتند. 

که خشونت طلبی کور سبب متالشی شدن ارتش ایران و تجاوز عراق به بر این
هزار از  600ساله و کشته شدن افزون بر  8ایران و گرفتار شدن کشور به جنگی 
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دها( و دست کم دوبرابر این عده زخمی و معلول ترین برآوردو طرف )بنابر کم
و نفله شدن یک نسل ایرانی شد که فرصت رشد را از دست داد، ایران گرفتار 

 جنگی داخلی شد که برغم شدید و خفیف شدن، تا امروز ادامه دارد.
م دستجمعی بودن جر»اما سخن بس گویای او سخنی است که در باره     
ر دام اعضای سازمان مجاهدین را هم که گوید: امگفته است، می« 

اند، در حکم معارض دانست. رازینی عملیات مسلحانه شرکت نداشته
کند. جنایتکاری که او است سان توجیه میکشتار زندانیان را این

داند از افتخارهای اسالم یکی این بود و هست که جرم دستجمعی را نمی
ت که جرمی را مرتکب از میان برداشت و مقرر کرد مجرم کسی اس

باشد. پیش از آن، جرم دستجمعی بود یعنی اگر عضوی از یک گروه شده
شدند. شد، دیگر اعضای گروه هم مجرم شمرده میجرمی مرتکب می

افزون بر این، قضاوت را تابع اصولی گرداند تا که قاضی نتواند حکمی 
قرار، بدین صادر کند که در صورت اجرا، غیر قابل ترمیم و جبران باشد.

دستجمعی گرداندن جرم، بازگشت به جاهلیت و جعل در دین، بقصد 
مرام خشونت کور را جانشین اسالم کردن، برای توجیه جنایتی از نوع 

 . استکشتار دستجمعی زندانیان بوده
 
مرداد  19است) فرمانده کل سپاه پاسداران گفته»محمد علی جعفری،  ☚

1395) :   
توانند هماهنگی بین سوریه، عراق و یمن با جمهوری نمی امروز دشمنان»   

های اسالمی ادامه داشته اسالمی ایران را تحمل کنند و تا زمانی که ایستادگی ملت
ی باشد دشمنان به اهداف خود دست پیدا نخواهند کرد. در ابتدای جنگ تحمیل

خت صدر حامی سر سدو نگاه عمده وجود داشت، یکی نگاه کالسیک که بنی
 ها بود.آن بود و دیگری نگاهی که طرفدار حضور مردمی در جبهه

مذاکره   از لزوم 59صدر پس از شکست عملیات هویزه در دی ماه سال نیب   
ها حاکم شد ورق برگشت گفت اما وقتی نگاه مردمی در جبههبا صدام سخن می

تماس بس الو یک سال بعد خرمشهر فتح شد و این صدام بود که برای آتش
 «.کردمی
 پوشاند:ندین جنایت و خیانت را میدروغ رسوای او چ   
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ای را از جبهه که سبب فرار افراد نیروهای فرار خامنه  «شکست هویزه. »1
صدر با مایه پوشاند. بنیمسلح، در پی حمله متقابل گاردجمهوری صدام، شد می
بب شد سزگرداند، بلکه گذاشتن جان خود، نه تنها نیروهای گریخته را به جبهه با

خست که حمله قوای ایران، از اندک موفقیت نیز برخوردار بگردد. در حقیقت، ن
های اشغال شده را آزاد کردند و قوای ایران حمله کردند و بخش مهمی از زمین

قسمت عمده لشگر عراقی متصدی این جبهه را اسیر گرفتند. باوجود حمله 
 ز موقعیت بهتری برخوردار ماند. و متقابل قوای صدام، قوای ایران ا

. قول بر وجود دو نظر در باره جنگ، یکی طرفدار جنگ کالسیک و دیگری 2
متالشی کردن ارتش توسط مالتاریا به   طرفدار حضور مردمی، دروغی است که

دستیاری سپاه و دم زدن از جنگ چریکی توسط گردانندگان آن روز سپاه را 
است به دفاع از کشور نیست، راهکار این ارتش قادرگفتند: چون پوشاند. میمی

که بگذاریم قوای عراق اراضی ایران را اشغال کند و آن وقت، ما به جنگ 
چریکی از پایش درآوریم. دانستنی است که بعدها نظر نادرست خود را به 

نسبت دادند که نظر آنها را نپذیرفت و گفت: از وجب به وجب خاک  صدر بنی
کنیم. تجربه فلسطین را نباید بگذاریم در خوزستان و بلکه سراسر میکشور دفاع 

 غرب کشور تکرار شود.
ان سال و پای 8. این دروغ جنایت و خیانتی را که ادامه دادن جنگ به مدت 3

 دادن آن در شکست و سرکشیدن جام زهر است می پوشاند:
نی نگفت. این گاه از لزوم گفتگو با صدام سخصدر هیچ. دروغ است، بنی3.1

دید و واسطه بر صدام بود که بنابر اسناد، حمله خود را شکست خورده می
است که دو هیأت به ایران آمدند. یکی از سوی سازمان انگیخت. راستی اینمی

در هیأت اولی، یاسر کشورهای اسالمی و دیگری از سوی کنفرانس عدم تعهد. 
ی هیأت تصدیق کردند: عرفات عضو بود و سخنی را گفت که دیگر اعضا

. هر دو هیأت، پیشنهاد کار ارتش ایران نه یک حماسه که یک معجزه بود
عالی دفاع، پیشنهاد هیأت عدم تعهد را بهتر دانست و صلح آورده بودند. شورای

با اصالحاتی که در آن به عمل آورد، آن را پذیرفت. پیشنهاد به تصویب خمینی 
اطالع داد که رژیم صدام پیشنهاد را پذیرفته نیز رسید. در خرداد ماه، هیأت 

شد. از  60است و قرار برآمدن هیأت به ایران و پایان یافتن جنگ در خرداد 
ای نزد خمینی رفتند که هرگاه رو، سه تن، بهشتی و هاشمی رفسنجانی و خامنهاین
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آید. آن وقت شود و به تهران میصدر سوار تانکهایش میجنگ تمام شود، بنی
ما نیز حریف او نخواهید شد. و از او موافقت با انجام واپسین مرحله کودتا ش

 را گرفتند.
ای که در سالهای اخیر پوشاند که اسناد محرمانهواقعیتی را می . این دروغ 3.2

کنند. بنابراین اسناد، رژیم صدام اند تصدیق میاز قید محرمانه رها و انتشار یافته
 ودهبست حمله خود به ایران را پذیرفته بوده و برآن در چهارمین ماه جنگ، شک

ای برهاند که درآنش انداخته بودند. بنابراین، دروغ است خود را از مهلکه
یش چون عراق بود که شکست خودهد: واقعیت بس مهمی را وارونه جلوه می

یروز پرا پذیرفته بود و تن به پیشنهاد غیر متعهدها داد، پس ایران بود که 
ه این پیروزی را از ایران دزدید و با ادام 60بود و کودتای خرداد  شده

سال دیگر، پیروزی را به شکست برگرداند و  7دادن به جنگ بمدت 
 خمینی جام زهر شکست را سرکشید.

که هرگاه کودتا در پوشاند و آن اینسان، دروغ واقعیت دیگری را می. بدین3.2
یافت و ایران پیروزی ایران پایان می گرفت، جنگ باانجام نمی 60خرداد 

 گرفت. غرامت نیز می
عدها، آلن کالرک در دادگاه رسیدگی به افتضاح ایران گیت، گفت: جنگ ب     

  در سود انگلستان و غرب بود و اسباب ایجاد و ادامه آن را فراهم کردیم.
وزیر نگ توسط رژیم صدام شد )نامه محرمانه آلکساندر هیگ، جایجاد     

له خارجه امریکا در سال اول ریاست جمهوری ریگان به او در این باره که حم
را مه آنعراق به ایران با چراغ سبز امریکا و وعده حمایتش انجام گرفت( اما ادا
اسالم،  وخمینی و دستیاران او تصدی کردند. خیانت را آنها به ایران، به انقالب 

غیر  منطقه و بلکه همه کشورهای مسلمان و بنابراین، به عراق و دیگر کشورهای
 مسلمانی کردند که در موقعیت و وضعیت زیر سلطه ماندند.

دو سازش پنهانی اکتبر سورپرایز و ایران گیت که حاصل آن، ادامه   . دروغ3.3
پوشاند. و سپاه کنونی شد را می« حضور مردمی»سال با 7یافتن جنگ بمدت 

 شود.خورد و سیر نمیی رفسنجانی ایران را میرا بوجود آورد که به قول هاشم
گوید: زیرا می«. کمر بند سبز». دروغ پوشش نازکی است بر ماجرای ایجاد 3.4

توانند هماهنگی بین سوریه، عراق و یمن با جمهوری اسالمی امروز دشمنان نمی»
که در سر خمینی « کمربند سبز»در حقیقت، فکر ایجاد «. ایران را تحمل کنند
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 6سال شد و هم امروز نیز ایران را در گیر  8گر جنگ بمدت داختند، توجیهان
جنگ )جنگ نظامی در سوریه و عراق و جنگ اقتصادی و جنگ تبلیغاتی و 

است. به خمینی ها و جنگ از راه ترور ( کردهجنگ از راه جنایت در حق اقلیت
کشورهای ایران و  گفتند: هرگاه ایران رژیم صدام را ساقط کند، کمربند سبز از

آید و دو سوی جهان اسالم، تحت خالفت شما عراق و سوریه و لبنان بوجود می
صدر و با آنکه عرفات های بنیآیند. باورکردن این دروغ، باوجود توضویحدر می

دروغ و فریب است. « کمربند سبز»به ایران آمد و نزد او رفت و توضیح داد که 
است. بنابراین طرح، اسرائیل به لبنان حمله در عوض، طرح آکاردئون راست 

های فلسطینی را برخواهد چید. این جنگ اسرائیل خواهد کرد و بساط سازمان
را قدرت منطقه خواهد کرد. التماس او به جائی نرسید اما طرح آکاردئون انجام 

 گرفت و اسرائیل هم قدرت منطقه شد.
 
واهد داد: اقتصاد ایران رونق خ گفتند قرارداد وین دو کار را انجام خواهد ☚

سان که بود گرفت و جو خشونت سبک خواهد شد. اما آنها که واقعیت را همان
تر بار وین )برجام( سنگینازای قرارداد اسارتدیدند، توضیح دادند که به مابهمی

شود و اقتصاد ایران تا محور مصرف را با محور تولید کردن جو خشونت می
کند که ز مهار جباران بدرنیاید، پول نفت همانقدر ویرانش میجانشین نکند و ا

نبود پول نفت و چاپ اسکناس و بزرگ کردن حجم نقدینه. زمان شهادت 
درصد  45دهد که قرارداد وین رونق اقتصادی نیاورد و درآمد خانوارها تا می

 هاترین نمونهترشد. تازهکاهش یافت و جو خشونت سنگین
ای هکردان و اهل تسنن که بنابر قول وکیل آنها، در محاکم . اعدام دستجمعی1

 جازه دفاع نیز نیافتند. واای محکوم شدند و دقیقه 10
 های دیگر و . اعدام زندانی سیاسی در جمع اعدامی2
ترین و گویاترین نمونه همراهی و همذاتی دروغ . اعدام شهرام امیری که روشن3

شد و سر از امریکا در « ناپدید»ر سفر حج، که او دبا جنایت است: پس از آن
آورد و پس از مدتی، خود را آشکار کرد، با تهدید او به از میان برداشتن افراد 

اش و وعده چشم پوشیدن بر عمل او، راضی به بازگشت به ایرانش کردند، خانواده
انی قهرمانش خواندند و در فرودگاه، از او بمثابه یک قهرمان استقبال کردند. زم
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سال، به  8بار، سراز زندان درآورد. بعد از نگذشت که باردیگر او گم شد. این
 جرم جاسوسی و خیانت، اعدام شد. 

تواند بفهمد اعتماد از میان گستر نمیوشن است که رژیم دروغ و خشونتر     
شود که همه چراکه ایران کشوری میشود. بردن، سبب ویرانی کشور می

کنند و کار دن و گفتن دروغ و اعتماد نکردن خو میشهروندانش به شنی
بینند و رسد که بیابان شدن طبیعت کشور خود را بموقع نمیبه جائی می

بینند که از کار خود بینند و نمیبیابان اخالق شدن جامعه خود را نیز نمی
نان خوردن در ایران، کاری شاق گشته و وسعت فساد و خشونت و دروغ، 

گذاری در تولید را برجا اعتمادی، محلی برای سرمایهبنابراین، بی
   است. نگذاشته 

 
اعتمادی پدید کند، بیوقتی دروغ جنایت را وسیله توجیه امنیت می ❋
 گرداند:آورد که بنای اقتصاد تولید محور را ناممکن میمی
 
روغ بزرگ جنایتکاران حاکم بر کشور اینست که جنایت را وسیله توجیه د    

کنند. امروز از مردم ایران که خشونت فرصت رشد را از نسل انقالب منیت میا
گویند: اگر امام اند و میاست، طلبکارهم شدهو نسلهای بعد از انقالبش گرفته 

یهی است نبود و دادگاه انقالب نبود و کشتار زندانیان نبود، امنیت هم نبود! بد
رفتار ناامنی توانند بفهمند که ایران را گاین معتادان به خشونت از نوع اعدام، نمی

ها در چهار بعد سیاسی و شود که ناامنیاند )یادآور مینزدیک به مطلق کرده
های پیشین و نیز در اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، در وضعیت سنجی

 اند( :صدر با تلویزیون سپیده استقالل و آزادی، بررسی شدههای بنیمصاحبه
گذاری در تولید اند، امنیت سرمایهیتی که دروغ و خشونت یافته. بنابر عموم1

که تحریم گذاری، باوجود ایناست. منفی شدن نرخ سرمایه یکسره از میان رفته
شد، اما نبود اعتماد گذاری مغتنم شمرده میباید برای سرمایهاقتصادی و تورم، می

نزدیک به  بب شد کهها و جنگ، سدر داخل و تهدید ایران به تشدید تحریم
 . ومیلیارد دالر درآمد نفت و... سرمایه نگردد و در تولید بکار نیفتد 800
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گوید اگر در سوریه نجنگیم، باید در کرمانشاه و همدان ای خود می. خامنه2
 تهبجنگیم، یعنی تهدید امنیت کشور از بیرون، به یک تهدید داخلی تبدیل گش

 است. و
گو نیست. نه تنها در قلمرو یک از سه قوه پاسخه به هیچ. سپاه و اطالعات سپا3

است، بلکه چون منزلتی برای احدی اقتصاد، برای غیر خود امنیتی برجا نگذاشته 
 قائل نیست، سالب امنیت همه شهروندان ایران است. و 

. وسیله اصلی در ترور اخالقی، دروغ است. رژیم والیت مطلقه فقیه، 4
ه پرداز والیت فقیه، مطلقه فقیه، بنابر قول منتظری، نظری خاطر که والیتبدین
ی ، از رأس تا ذیل رژیم، همه روز، به تروراخالق«از مصادیق شرک است»نیز 

کنند. تا بدانجا شوند. در خود رژیم نیز، یکدیگر را ترور اخالقی میمتوسل می
 ست. و که در رأس رژیم و نیز در سطح مدیران، احدی از این ترور مصون نی

. و جمهور مردم چون به مقامات رژیم اعتماد ندارد و از آنها جز دروغ 5
کند. وقتی آینده، حتی آینده نزدیک نامعلوم است شنود، روز به روز زندگی مینمی

ی و زندگی روزبه روز باید کرد، الجرم، خشونت و دروغ نقش اول را در زندگ
 کنند.پیدا می

ها هستند. دم ایران گرفتار نابسامانیدرصد مر 82گوید علی الریجانی می    
سخنی رساتر ازاین سخن در باره گرفتار شدن مردم کشور به ناامنی مطلق، 

 د به خشونت و دروغ بدانحد است که توان گفت. اعتیانمی
اند. برای مثال، موارد اعتراض به . مردم ایران حساسیت خود را از دست داده6

 شوند.اند و میمار و این موارد نیز سرکوب شدهبیابان شدن ایران کم ش
اعتمادی به رژیم تا بدانحد است که مردم نه تنها نیروهای انتظامی را . بی7

دانند. چگونه بتوانند دانند که سالب امنیت خویش نیز میحافظ امنیت خود نمی
تهدید و اعتماد نباشند که زبان سپاه و نیروهای انتظامی، زبان تا این اندازه بی

براندازی »و همه روز به بهانه « بدحجابی»خشونت است. یک روز به بهانه 
 و«! مخملی

تشکل دانشجوئی به  92شود تا بدانجا که تر می. جو خفقان مرتب سنگین8
اند، غافل ها شکایت کردهنویسند و از خفقان حاکم بر دانشگاهروحانی نامه می

نندگان اخالقی بود و هنوز هم دروغ ار ترورککه خود او که روزگاری در شماز این
 آور است. و فشار خفقان گوید، نیز گرفتاررا روان می
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اعتمادی به دین ها، بیاعتمادیترین بیحال خطرناک. اما گویاترین و در عین9
له است. روز و شب دروغ و خرافه بنام دین به خورد مردم دادن و دین را وسی

 ↔نت کردن، نه تنها سبب بسته شدن مدار باز مادی توجیه گفتن دروغ و خشو
مادی همه خشونت و  ↔معنوی و گرفتار شدن شهروندان به مدار بسته مادی 

ترین نمونه، سخن رازینی، یکی از نمادهای جنایت، شود. بعنوان تازهدروغ می
 کنیم:ا، خاطر نشان میرپراکنی فارس  در مصاحبه با دروغ

حدي »گوید: روایت است که های خود و همانندهایش میتاو در توجیه جنای    
ال طبق مث« روز باران بر زمين بيشتر است 40که در زمين اقامه شود، منافعش از 

احکام اسالم، اگر دست يک دزد قطع شود يا يک محارب اعدام شود، خير آن 
 «.روز باران بر روي زمين بيشتر است 40از 
های او و امثال او است، مخالف نص صریح قرآن تگر جنایروایتی که توجیه    

داند و کاری( می)زشت« سیئه»است. چرا که قرآن، مجازات را همانند جرم 
کند تا که قاضی اصل قضائی مقرر می 26کند که عفو بهتر است. خاطر نشان می

وغ این نتواند حکم غیر قابل جبران و ترمیم صادر کند. اما از نظر فقه نیز، در
 کند. ص را منتظری، در سخنانش خطاب به جنایتکاران تاریخ، مدلل میشخ
روز باران  40را بهتر از « محارب»شود دین اعدام ردمی که به آنها گفته میم    

و حاکم براحکام « اوجب واجبات»داند و والیت مطلقه فقیه هم بر زمین می
ای دروغ عهن جامشود؟ در چنیدین است، اندیشه راهنمایش امنیت ستان نمی

 شود؟همگانی و خشونت روش نمی
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  وضعیت سنجی یک صد و یازدهم

 ایران در حلقه آتش جنگ:
 
 

 2016اوت  18برابر  1395مرداد  28
 

، وضعیت سنجی پنجاه و نهم، 2015اوت  19یک سال پیش از این، در     
 افته و خاطر نشان شدند:های سری توافق وین، یضمیمه

پذیرد که دیگر برای سرنگون کردن رژیم والیت مطلقه فقیه، اقدام . امریکا می1
کردن رژیم تحولگوید پذیرش امریکا مشروط به نکند. در درون رژیم، یک طرف می

گویند: پذیرش امریکا بدون شرط ای و دستیاران او میاست و طرف دیگر، خامنه
 است. و

 شود.و . رژیم والیت فقیه در منازعات منطقه و حل و فصل آنها دخالت داده می2
 شود. و ه شرکتهای نفتی امریکائی در ایران امتیاز داده میب  .3
های مسلح تحت نفوذ خود در منطقه بر سازمان. رژیم باید دست از حمایت از 4

رکت در ش  آویزداردو هم، مبارزه با تروریسم را، دستدارد. اما هم دست بر نمی
 کند. جنگهای منطقه می

ینک که یک سال از امضای قرارداد وین و انتشار وضعیت سنجی و فاش کننده ا    
اطالع ایرانیان  به« سر»چهار گذرد، هر ضمائم محرمانه آن قرارداد اسارت بار می

 اند:رسانده شده، امور واقع گشته
 
 اند:چهار امری که واقع شده ❋
 
تواند شرط ای نمی. در همان وضعیت سنجی، توضیح داده شد چرا خامنه1

آویز مهندسی انتخابات پذیری رژیم را بپذیرد و چرا همین شرط را دستتحول

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/20834-2016-08-18-13-46-42.html
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کند. شش ماه پیش از می «خبرگانمجلس »و « شورای اسالمی»مجلس 
دو مجلس، خاطر نشان شد که هر دو ترکیبی را خواهند جست که « انتخابات»

که رژیم تحول نپذیرد، بخصوص ترکیب مجلس خواهد. برای اینای میخامنه
ای در این زمینه خبرگان است که اهمیت دارد. از آن زمان تا امروز، هربار خامنه

که از وجود است. البته بدون آنکرده پذیری رژیم را نفیسخن گفته، شرط تحول
 چنین شرطی نام ببرد. 

ها شرکت داده شد، بلکه حل جوئی. نه تنها رژیم ایران در منازعات منطقه و راه2
در این منازعات بطور رسمی دخالت داده شد. در قسمت دوم این وضعیت سنجی 

 پردازیم. به تفصیل بدان می
قدر رسوا است که یک است، آنوزارت نفت حکومت روحانی تهیه کرده. متنی که 3
اند تا این متن اصالح نشود هیچ است: رهبری فرموده مجلس گفته« نماینده»

گوید برداری از منابع کشور نباید بسته شود. حکومت روحانی میقراردادی برای بهره
ی که برابر این متن به طرف تیازهائاست. باوجود این، اممورد را اصالح کرده 152

برضد  1332مرداد  28ها هستند که بعد از کودتای شود، همانقرارداد داده می
 حکومت ملی دکتر مصدق، شاه و زاهدی به کنسرسیوم نفت دادند. 

زمان با انتشار خبر در اختیار ، هم2016اوت  16 برابر  1395مرداد  26. در 4
روه گن پایگاه هوائی نوژه، خبر درگیری با یک هواپیماهای جنگی روسیه قرارگرفت

تن دستگیر  6تن کشته و  4داعشی، در کرمانشاه منتشر شد. در این درگیری، 
 اند. اما این تنها خبر نیست:شده
« مبارزه مسلحانه»گوید از نو به حزب دموکرات کردستان که می« رهبر»هجری ● 

ست. با این توجیه که در دشمنی با رژیم ااست، از اسرائیل استمداد کردهروی آورده
یابد که از موضع خود بیگانه انگاری جمهوری اسالمی اشتراک داریم. آیا او اندر می

اش تجزیه کشورهای منطقه و دولتی متجاوز به شود که برنامهبه دولتی متوسل می
از  که یک مقام اسرائیل خبرحقوق مردم فلسطین و سوریه و لبنان است؟ طرفه این

دهد. طعنه تلخ زمانه را ببین! قوم کرد یکی از رویدادی مهم در کردستان ایران می
هفت قوم بانی ایران بود. اینک گروهی مدعی قیمومت این قوم، با اسرائیل یگانه و 

شویم با رژیم توانند بگویند با ایران بیگانه نمیشوند. نمیبا وطن خویش بیگانه می
کنیم. زیرا رها شدن از این رژیم کار مردم ایران مبارزه می مورد انزجار مردم ایران
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بدون دخالت دادن قدرت خارجی است. نه دستیار اسرائیل شدن در سیاست 
 ای آن که تجزیه کشورهای منطقه است. منطقه

ترتیب، قلمرو جنگی که رژیم ایران را درگیر آن گردانده، غرب و شرق دینب     
 است. ده کشور را هم عرصه جنگ کر

تأکید  مرداد، خبر رفتن هیأتی از کردستان عراق به ایران و 26و  25در روزهای ● 
که اجازه عملیات مسلحانه از داخل خاک این حکومت کردستان عراق بر این

زمان شود، انتشار یافت. باوجود این، پیش از آن و همکردستان بر ضد ایران داده نمی
های حزب دموکرات کردستان ایران در داخل خاک گاهبا آن، خبر به توپ بستن پای
 کردستان عراق منتشر شد.

المللی در عراق گفت: در عراق یک صد مرداد، سخنگوی ائتالف بین 26در ● 
 هزار شیعه تحت حمایت ایران در حال جنگ هستند. و 

های یمن مرداد، خبر بکار رفتن یک موشک ساخت ایران توسط حوثی 26در ● 
 بستان انتشار یافت. برضد عر

برخی از کشورهای عربی به دنبال ایجاد  صفوی گفت« سردار»مرداد،  27در ● 
  ناامنی در جنوب شرقی ایران هستند. 

 جنگی که رژیم  ِرچند این موارد تنها موارد نیستند اما به روشنی دامنه گستردهه    
شد که قرارداد وین کنند. ادعا مییاست را گزارش م کشور را گرفتار آن کرده

ترین درشت مرداد( با  28)برجام( ایران را از جنگ حفظ کرد و اینک، کیهان )
باید  جنگ چه اندازهدهد. خبر می« ائتالف نظامی ایران و روسیه»عنوان از 

 بزرگ و دامن گستر باشد که چنین ائتالفی را ایجاب کند؟!:
 
هواپیماهای   یه در اختیارپایگاه هوائی نوژه برای عملیات در خاک سور ❋

 جنگنده روسیه قرار گرفت:
 
های روسی در پایگاه هوائی نوژه، نخست خبرگزاری روسی خبر استقرار جنگنده ☚  

واقع در شمال همدان را منتشر کرد. هیچ مقام رژیم الزم ندید، پیش از وقوع، 
ه خبر را تصدیق که وزارت دفاع روسیکم، به مردم ایران اطالع بدهد. بعد از آندست

شورای امنیت ملی، از همکاری ایران و روسیه « دبیر»مرداد، شمخانی،  26کرد، در 
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است. سخن آنکه توضیح بدهد چرا به روسها پایگاه نظامی داده شدهسخن گفت بی
 است:او این 

های سازنده و گسترده میان ایران، روسیه، سوریه و جبهه مقاومت با همکاری»      
ها بسیار دشوار شده و این روند با آغاز عملیات جدید و برای تروریستشرایط 

 «.ها ادامه خواهد داشتگسترده تا نابودی کامل آن
اه مجلس، دادن پایگ« نماینده»در همان تاریخ، در مجلس رژیم، فالحت پیشه،  ☚

است حتی برای  قانون اساسی دانسته و گفته 146نظامی به روسیه را خالف اصل 
دهد. الریجانی، اصد صلح آمیز نیز قانون اجازه دادن پایگاه به کشور دیگر را نمیمق
است: ایران هیچ یایگاه نظامی در اختیار این مجلس، در پاسخ او گفته« رئیس»

که توضیح بدهد هواپیماهای روسی در پایگاه نوژه است. بدون اینروسیه نگذاشته 
 آیند. ام مأموریت نظامی در سوریه، به پرواز در میجا برای انجکنند و چرا از آنچه می

 گوید: ژیم میرقانون اساسی  146اما اصل      
ن استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوا»    

 «.آمیز باشد ممنوع استهای صلحاستفاده
وسائل ارتباط  وتر که مقامات رژیم ین، بنابر وضعیت منطقه، امر مهماباوجود     

ایران بطور رسمی در جنگ اند، اینست: ای نگفتهاش کلمهجمعی آن درباره
است. در عراق و سوریه و یمن در جنگ است. پایگاه به روسها دادن عملی 
 . ناقض قانون اساسی در وضعیت عادی نیست، بلکه در وضعیت جنگی است

است و ع امریکا انجام گرفته ایگاه به روسیه با اطالپنخست بدانیم که دادن     
آور است اما غیر منتظره نبود. ماک تونر، واکنش امریکا این شد که تأسف

از تصمیم روسیه مبنی بر   امریکا»است: سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته 
 «.های جنگنده به سوریه آگاه بوده استاستفاده از پایگاهی در ایران برای پرواز جت

های بسیار وسیه، این گویائیرانیم که قراردادن پایگاه هوائی در اختیار و آنگاه بد    
 مهم را در بر دارد:

که پول و اسلحه و نفت در . ایران در جنگ سوریه شرکت دارد و باوجود این1
گذارد و در سوریه قوای زمینی دارد و حزب الله لبنان نیز در اختیار رژیم اسد می

ست و ااما رژیم والیت فقیه فاقد استقالل عمل  گد،جنسوریه به خرج ایران می
 . وموقع و موضع تابع امریکا و روسیه را دارد
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ق . جبهه سوریه بخشی از جبهه جنگ گسترده در سطح منطقه است و ایران و عرا2
گیرد. گیرد و دارد خاک عربستان را هم فرا میو سوریه و یمن و بحرین را در بر می

 و
در مورد ایران سپاه قدس نقش اول را دارد  –ا ارتشها نیستند . در این جنگ تنه3
های مسلح که حاضر به دست نشاندگی باشند، نیز شرکت ه شرکت دارند، گروهک –

ها ین گروهادارند. هرگاه بنابر ادامه جنگ در سوریه و عراق باشد، دولتهای ارباب به 
 نقش بیشتری خواهند داد. 

جنگ مسلح بخشی از مجموعه جنگها است: های . جنگ ارتشها و گروه4
 . اقتصادی و جنگ تبلیغاتی و جنگ از راه ترور هم با شدت تمام جریان دارد

بل غرب . جنگی که به روسیه امکان حضور در منطقه خاورمیانه را داده و برغم تقا5
است، کرده  با روسیه بر سر اوکراین، امریکا را ناگزیر از همکاری با روسیه در سوریه

نگ جچرا ادامه نیابد؟ روسها چه سودی در پایان زودهنگام این جنگ دارند؟ اگر 
 شود. و در ایران نیز طوالنی میطوالنی شود، حضور نظامی روسیه 

توانست بیند، نمی. رژیمی که بقای خود را در ایجاد بحران و تغذیه از بحران می6
بل بحران اتمی را با بحران جنگ جانشین نکند. در باره این بحران، دو امر قا

 اند:مشاهده
هد، در د. جناح بحران ساز رژیم که والیت مطلقه فقیه محور آن را تشکیل می6.1

ن ایجاد بحران جنگ و گسترش دامنه آن، در اقلیت و تنها است. جناح مخالف ای
آمدهایش از جمله بر اقتصاد ایران و تحکیم بحران در اکثریت است و با مشاهده پی

ریت سلطه اقلیت بر دولت، با آن مخالف است. اال اینکه اقلیت صاحب قدرت و اکث
 درون رژیم فاقد قدرت است. و 

است، در ایران امروز، ها و بحرانی که پدید آورده مخالفت با مجموعه جنگ .6.2
ا همگانی است. وجدان همگانی مردم ایران، به سخن دیگر، جمهور مردم ایران ب

 و گرفتار شدن کشورشان در این جنگها مخالفند. 
ر کند. تفاوت را ببین! د. مجموعه جنگها، بطور روزافزون، جنبه مذهبی پیدا می7

داند و جنگ منافع را مذهبی نمی« جنگ با تروریسم»حال که پاپ ترورها و همان
تابد، رژیم والیت مطلقه داند، بنابراین، اسالم هراسی و اسالم ستیزی را بر نمیمی

کنند که جنگ فقیه و دولتهای سعودی و سوریه دنیای مسلمان را درگیر جنگی می
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دهند و هر روز نها، بدان، رنگ مذهبی میهای مسلط است و آبر سر منافع قدرت
 گردانند. وتر میاین رنگ را غلیظ

موقعیت  و. ایران، به یمن انقالب، از انزوا در منطقه و دنیای مسلمان بیرون آمد 8
ر خویش را بمثابه قلب جریان دهنده خون زندگی بخش استقالل و آزادی و رشد ب

ر دویدن به دنبال سرابی م والیت فقیه بخاطیافت. اما رژیمیزان عدالت اجتماعی باز 
است،آن موقعیت را از دست ایران بدربرد و عامل « کمربند سبز»که ایجاد 

 برانگیخته شدن خصومت با ایران شد. و
 و. رژیم والیت مطلقه فقیه دارد ایران را گرفتار وابستگی نظامی و سیاسی 9

 کند. ر به غرب میاقتصادی دیرپائی از سوئی به روسیه و از سوی دیگ
مرداد  2۸روز کودتای باتوجه به این امر که این وضعیت سنجی در سال    

کند، یادآوری درس تجربه آن کودتا و استبدادی که انتشار پیدا می 1332
ببارآورد، بس مهم است: رژیم شاه سابق مدعی شد از اصل موازنه مثبت یک 

ر از سوی کمونیسم که چون کشوکند. توضیح اینطرفه پیروی می
شود، سرنوشت خود را با سرنوشت غرب به رهبری المللی تهدید میبین

زند. پیش از آن، در دوره قاجار، قاجارها از سیاست موازنه امریکا گره می
کردند و عصر آنها، عصر اعطای امتیازها به دو مثبت دو جانبه پیروی می

 طرف نام گرفت. 
بود که ترجمان موازنه « نه شرقی و نه غربی»ران، ب ایکه شعار انقالبا آن    

عدمی یا منفی و بمعنای استقالل از دو طرف است، اینک، رژیم والیت 
ده مطلقه فقیه، ایران را به دوران قاجار و باج دادن به دو طرف باز گردان

 .است
 سان به خدمت روسیه درآمدن، در آسیای میانه، نه دوری کشورهای این. اثر این10

خیانت  ومنطقه از ایران که تقابل آنها با ایران است. گرچه رژیم استبدادی جنایت 
ا به رو فسادگستر مانع از آن شد که فروپاشی شوروی سابق، کشورهای آسیای میانه 

مستقل و  حوزه فرهنگی بازگرداند که ایران و آنها در آن اشتراک دارند و نبود کشور
اما  ها سبب بازگشت سلطه روسیه بر آن منطقه شد،آزاد و پیشرو در جنوب آن کشور

یابند که کرملین اینک مردم کشورهای آسیای میانه خود را میان دو سنگ آسیاب می
 کند. ستخوانهای حیات ملی مستقل آنها را خورد میا آورد و به حرکت در می
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آیا به خود  کنندتا امروز در رژیم کودتا زندگی می 1332ردمی که از کودتای م       
کنند و آیند و خویشتن را از باور به دروغی که گویا از امنیت برخوردارند رها میمی

تواند به این پرسش شوند؟ جز ایرانیان چه کسی میصاحب اختیار وطن خویش می
 پاسخ بدهد؟
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 وضعیت سنجی یک صد و دوازدهم : 

فقیه به آثار باستانی و ملی حمله مغول وار نظام والیت 
 ایران

 اله وفاژ :  نوشته

 
 
 2016اوت  25برابر  1395شهریور  4
 

یت ای چندهزار ساله، به سبب موقعایران با پیشینهانقالب اسالمی در هجرت :
جغرافیایی و بیش از هفت هزار سال تمدن و فرهنگ و نیز تنوع فرهنگی در 

ی ترین کشورها در حوزه میراث فرهنگی بشرجغرافیای زیستی خود، یکی از شاخص
رو صیانت و شود. از اینهای تمدنی محسوب میاست و یکی از مهمترین کانون

ای فرا نسلی است و حفاظت از میراث فرهنگی کشور و شناخت ارزش آن مقوله
 وتواند منجر به خسارات غیر قابل جبران هرگونه سهل انگاری و عدم توجه می

ر فرهنگی ها به دنبال آثاداران و موزهو از طرف دیگر بسیاری مجموعهبازگشت گردد 
شور و تاریخی ایرانزمین هستند و این موضوع باعث ترویج جرم قاچاق عتیقه در ک

 است.شده 
هزار شیء  6تا  5ه گفته دکتر مرتضی ادیب زاده، باستان شناس، ساالنه بین ب   

نی هانس مارتین هینز رئیس ایکوم جها شود! و بگفتهتاریخی در پایتخت کشف می
ونسکو همزمان با ی 62) سازمانی که نماد جهانی موزه و موزه داری است و در سال 

م های ملی ایکواکنون کشور جهان منجمله ایران دارای کمیته 120تاسیس شد و 
 فرهنگی مقام -هستند (: بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، قاچاق اشیاء تاریخی

 را در جهان دارد.سوم 
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به  رای اینکه خوانندگان محترم پی به ابعاد قاچاق اشیاء عتیقه و تاریخی ببرندب     
 پردازیم:ذکر تنها یک نمونه می

 1393در شش ماه نخست سال   کشفیات یگان حفاظت میراث فرهنگیآمار      
ین رسید. امنحصربفرد تاریخی  سکه 833اثر تاریخی از جمله  600به سه هزار و 

می و های هخامنشی، ساسانیان، سلجوقیان، دوره اسالآثار ضبط شده متعلق به دوره
ایلخانی بودند که از یک زن و مرد قاچاقچی کشف و ضبط شدند. اما براستی 

اثر از قاچاقچیان تنها در چند عملیات کشف شده  3600  ماه 6اگرتنها درعرض 
ه دست کشف شده و چند هزار اثر باستانی ب باشد، درچند دهه اخیر چند اثر تاریخی

نین اند؟ خوانندگان محترم خود می توانند ابعاد چنیامده و از کشور خارج شده
به تصویر بکشند. این فاجعه امکان پذیر نبود   ای را در حوزه میراث فرهنگیفاجعه

هل اگر ضعف قانونی و هرج و مرج قانونی و مشخص نبودن متولی و مسئول و نیز س
انگاری، بعضا تعمدی، از سوی نظام والیت فقیه درجهت عدم حفاظت از میراث 

 هایهای باستانی و تاریخی وجود نداشت. این کاستیفرهنگی و اماکن و محوطه
گیری مافیای قاچاق سهوی و عمدی ایجاد انگیزه و فرصت برای قاچاق و شکل

 است.گشته 
ند برای فرهنگسازی در زمینه حفظ و اردكارشناسان و صاحب نظران اعتقاد     

حراست از اموال فرهنگی و تاریخی الزم است در كتب درسی مدرسه، دروسی به 
خی با منظور آشنایی با اهمیت و ارزش چنین اشیائی گنجانده شود. وقتی آثار تاری

مر اشوند، نشان از این ای آرد معاوضه میساله جیرفت فقط با كیسه 4800قدمت 
می های فرهنگی و اقتصادی مردم، بیشترین بهره راودجویان از كاستیدارد كه س

 برند.
 
 :قاچاق آثار باستانی همرا هاست با تخریب آثار ملی ❋
 
اما در کنار مساله قاچاق اشیاء عتیقه و باستانی، ایران با پدیده عدم     

بیانگاری مسئولین و یا حفاظت و تخریب آثار ملی و بناهای تاریخی و سهل
اعتنایی و عدم درک ارزش بناهای تاریخی و نیز بهانه کمبود بودجه و نیز 
تعمد نهادهای نظامی و افراد وابسته به نظام در تخریب آنها و نیز سودجویی 

ها و ابنیه تاریخی ( نیز روبرو اشخاص و مالکان بناهای تاریخی ) اغلب خانه
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 مسعود سلطانی فر است. رئیس سازمان میراث فرهنگی در دولت روحانی،
خواند و معتقد است از دولت را در شناسایی و حفظ تمام آثار تاریخی ناتوان می

هزار اثر در کشور شناسایی شده و از  32یک میلیون سایت تاریخی تاکنون فقط 
اینرو پیشنهاد واگذاری بازسازی و حفظ همین تعداد آثار تاریخی را به بخش 

ساله از این اماکن را نیز وی  20داری و استفاده خصوصی در قبال امکان بهره بر
مطرح نمود. در واقع استدالل واگذاری این بناها به بخش خصوصی، کمبود سرمایه 
و اعتبار برای نگهداری و مرمت این بناها و همچنین کم بودن نیروی انسانی برای 

ی کشور حراست از این بناها از سوی دفتر احیا و بازسازی سازمان میراث فرهنگ
اعالم شده است. ولی بسیاری از باستان شناسان و تاریخ شناسان و اهالی هنر 

ای نخواهد داشت. عدم معتقدند این اقدام جز تخریب برای اماکن تاریخی نتیجه
های بخش خصوصی در بناها و آثار نظارت کارشناسان میراث فرهنگی بر فعالیت

ه تاریخی مانند واگذاری بناهای تاریخی، تغییر کاربری برخالف شئون یک عرص
های غیر متعارف از جمله تاریخی بدون توجه به ظرفیت بنا و تغییر کاربری به مکان

انتقاداتی است که این افراد یا منتقدان به این مسئله دارند. داستان واگذاری موزه 
هایی این چنینی چهار فصل اراک به بخش خصوصی در سال گذشته و صحبت

ها بود. در نهایت، میراث فرهنگی این کی از پرسرو صداترین داستانپیرامونش ی
 واگذاری را لغو کرد و خواسته مردم اجرا شد.

ساله قاچاق اشیاء عتیقه و تاریخی در ایران را در وضعیت سنجی یکصد م    
سی کاستیدهیم و این شماره و شماره آینده را به برروچهاردهم مورد بررسی قرار می

ی اسالمی ون در زمینه آثار باستانی و تاریخی و تغییراتی که در نظام جمهورهای قان
ی ایران در مسئولین و متولیان این امر رخ داده است و نیز تخریب برخی از آثار مل

خریب که به طور رسمی به ثبت رسیده اند، اما در طول عمر نظام جمهوری اسالمی ت
 . شده و از میان رفته اند، اختصاص میدهیم

 
تاریخچه مختصری از شکل گیری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی  ❋

 و گردشگری: 
  
های مختلفی در قلمرو وزارت فرهنگ و هنر تأسیس و مدیریت 1343درسال ●

ها، مرکز باستان شناسی ایران، دفتر آثار میراث فرهنگی همچون اداره کل موزه
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های سنتی، موزه ایران باستان، اداره کل بناهای تاریخی، تاریخی، اداره کل موزه
 سازمان حفاظت از آثار باستانی و... تشکیل شد 

بعد از پیروزی انقالب، وزارت فرهنگ و هنر منحل و برخی از وظایف این ●
اده شد؛ دهای میراث فرهنگی داشتند به دو وزارتخانه انتقال وزارتخانه که ماموریت

 وزش عالی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. وزارت فرهنگ و آم
رح شواحدهای انتقال داده شده از وزارت فرهنگ و هنر به دو وزارتخانه بدین ● 

 است:
 به وزارت فرهنگ و آموزش عالی:

 اداره کل هنرهای سنتی -
 شناسی ایرانمرکز باستان -
 شناسیمرکز موزه مردم -
 موزه ایران باستان -
 دفتر آثار تاریخی -
 سازمان ملی حفاظت از آثار باستانی -

 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: 
 اهاداره حفاظت میراث فرهنگی شهرستان-
 هااداره کل موزه  -
 اریخیاداره کل بناهای ت  -
 هااداره کل کاخ -
 
 تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور: ❋
 

 به موجب قانون، سازمان میراث فرهنگی شکل گرفت. 10/11/1364در تاریخ     
دغام بر اساس این قانون، به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده شد تا از ا

واحد پراکنده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیز وزارت فرهنگ و  11
یل ابسته به خود تشکآموزش عالی، سازمان میراث فرهنگی را به صورت سازمانی و

در مجلس نظام تصویب و 1364دهد. این قانون در روز پنجشنبه دهم بهمن ماه 
 به تایید شورای نگهبان رسید.  1364بهمن  12در تاریخ 

 ادغام سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سازمان میراث فرهنگی: ●
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د سازمان به پیشنها 18/1/1372شورای عالی اداری طی جلسه  1372در سال    
خشی امور اداری و استخدامی کشور و به منظور هماهنگی و افزایش کارآیی و اثرب

 های فرهنگی، سازمانسازمان میراث فرهنگی کشور و تمرکز در مدیریت دستگاه
میراث فرهنگی کشور از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منفک و به وزارت فرهنگ 

-ئولیتصوبه مزبور، کلیه اختیارات و مسم 3و ارشاد اسالمی ملحق شد. براساس بند 

های وزیر و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در رابطه با موضوع وظایف اجرایی 
 بد. یاسازمان میراث فرهنگی به وزیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انتقال می

های میراث مجلس شورای اسالمی، سازمان 82ماه سال دی 23در جلسه علنی    
 ر و ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جدافرهنگی کشو
یر نظر با کلیه اختیارات زها "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری" و از ادغام آن
یتی کند. با تصویب این قانون وظایف حاکمفعالیت خود را آغاز می رییس جمهور

 گردشگری منتقل و سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و
ها، راییوظایف اجرایی و امور تصدی آن با همه امکانات، نیروی انسانی، اموال و دا

ی تعهدات و اعتبارات در قالب یک شرکت دولتی با عنوان شرکت توسعه ایرانگرد
 و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وابسته شد.

   دشگری:سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گر●
شورای عالی اداری کشور در یکصدمین جلسه خود،  1385فروردین  16در تاریخ 

عهدات، سازمان صنایع دستی کشور را از وزارت صنایع و معادن با کلیه اختیارات، ت
لحق مامکانات، نیروی انسانی و غیره جدا و به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 

ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و س»نمود تا این سازمان تحت عنوان 
 به فعالیت خود ادامه دهد. « گردشگری

رهنگی و بسیاری از باستان شناسان و اهالی هنر معتقدند ادغام سازمان میراث ف    
،این  سازمان ایرانگردی و جهانگردی و نیز اضافه کردن صنایع دستی به مسئولیتها

ثبت و  وتوجه این سازمان را از شناسایی سازمان را از اهداف اصلی آن دور کرده و 
 حفظ و مرمت ابنیه تاریخی منحرف و معطوف امر سود آور گردشگری کرده است. 

کنیم که در از آنجا که در ذیل فهرست تخریب اماکن و آثار تاریخی را نقل می    
است، در ذیل اسامی رؤسای سازمان  زمانهای مختلف مسئولین این سازمان رخ داده

"سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  1385یراث فرهنگی و یا از سال م
آوریم. همین جا خاطر نشان سازیم که برخی از باستان شناسان و گردشگری" را می
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تاریخ دانان و اهل هنر معتقدند که رؤسای این سازمان بایستی از تحصیالت باالیی 
کاری و مسئولیتشان باشد ولی برخوردار باشند و حوزه تخصصشان مرتبط با حوزه 

شاهد این هستیم که خصوصا از دوران حکوکت خاتمی، مسئولینی همچون حسین 
مرعشی برادر همسر هاشمی رفسنجانی مسئول سازمان میراث فرهنگی شد که 

 تخصصی در این رشته نداشت. جانشینان او نیز چون او بودند.
 

یراث فرهنگی، صنایع م 13۸5٭ روسای سازمان میراث فرهنگی و از سال 
 : دستی و گردشگری

 
هدی حجت، فوق لیسانس معماری دانشگاه تهران و دارای دکترای حفاظت م -

 در دوران 1370الی 1366از بناهای تاریخی از دانشگاه یورک انگلستان است. 
دکتر اکبر زرگر  –ای و هاشمی رفسنجانی )در دوران هاشمی رفسنجانی خامنه

  (1373الی  1371
 1376الی  1372الدین کازرونی، فوق لیسانس معماری از دانشگاه تهران سراج -

 )در دوران هاشمی رفسنجانی(
تا  1376ید محمد بهشتی شیرازی، کارشناسی ارشد مهندسی معماری: از سال س -

 اولین رئیس این سازمان بوده است.) در دوران خاتمی (  1383
وی برادر همسر هاشمی  1383 حسین مرعشی، لیسانس اقتصاد در سال -

رفسنجای است و در اواخر حکومت دوم خاتمی به ریاست میراث فرهنگی منصوب 
 شد. 

سومین رئیس این سازمان شد که  1388الی  1384سفندیار رحیم مشایی: از ا -
در  نژاد به این مقام منصوب شد. او در رشتۀ مهندسی الکترونیکاز طرف احمدی

 است. ن تحصیل کردهدانشگاه صنعتی اصفها
رئیس این سازمان در حکومت احمدی  1390تا  1388مید بقایی: از سال ح -

 باشد. نژاد بود. او دارای مدرک لیسانس در زمینۀ آی تی می
ریب قابل توجه اینکه در دوره مشایی و بقایی بیشترین بناهای تاریخی تخ    

 شدند.
ماه در این  6الله احمدزاده کرمانی:کارشناس ارشد مدیریت صنعتی به مدت روح -

یار دیرین خود در دانشکدۀ خبر و  2سمت مشغول به کار شد و پس از استعفای 
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گذاری منصوب شده های معاون گردشگری و سرمایهاستانداری فارس که به سمت
 ران احمدی نژاد()در دو0بودند خود او نیز به دالیل نامعلوم استعفا داد

سازمان )زمان ریاست مشایی( تا  گذاری اسبقسید حسن موسوی: معاون سرمایه -
 رئیس این سازمان در دوران احمدی نژاد بود.  1391آذر  11
این   رئیس زاده دکترای مدیریت: در دوران احمدی نژادمحمدشریف ملک -

 1392تا  1391سازمان بود از 
سازمان میراث فرهنگی،  کارشناسی ارشد ریاضی و رئیسمحمدعلی نجفی دارای  -

رئیس این  1392بهمن  10تا  1392مرداد  26صنایع دستی و گردشگری از 
ماه، ریاست سازمان میراث فرهنگی به دلیل  6سازمان شد. نجفی پس از حدود 

 بیماری قلبی از این سمت استعفا کرد. )در دوران روحانی(
لوم سیاسی و از عفر دارای مدرک کارشناسی ارشد یفر: سلطانمسعود سلطانی -

تا کنون رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می 1392بهمن 
 باشد. )در دوره روحانی(

 
شرح برخی از وظایف سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و   ❋

 گردشگری:
 

ه ربط کنیم کن اشاره میوظایف این سازما12و  11و  7و 2در اینجا به بندهای     
 مستقیم به این وضعیت سنجی دارد:

و تهیه طرحهای تعمیر، مرمت، بازسازی، احیاء، حفاظت و  برنامه ریزی -  2
ارت های ارزشمند فرهنگی و تاریخی استان و نظحراست از آثار، بناها و مجموعه

 بر حسن اجرایی آنها.
ها، مجموعهها، تپهها، بافتمحوطهت و حفاظت از آثار، ابنیه، شناسایی، ثب -  7

نتی های تاریخی و سایر میراث منقول و غیرمنقول فرهنگی، تاریخی، باستانی و س
 استان.

های تاریخی ثبت ها، بناها و بافتها، تپهها، مجموعهعیین حریم محوطهت -  10
های مذکور در شده و همچنین تعیین ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم

 سطح استان.
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امع باستان شناسی استان با همکاری واحدهای ذیربط و تدوین تهیه نقشه ج - 11
وی سفهرست شناسایی و معرفی آثار و ابنیه تاریخی در چارچوب ضوابط ابالغی از 

 سازمان مرکزی
 
 آثار تاریخی تخریب شده در نظام والیت فقیه:   ❋
 
 مسجد سلمان●

 
 
تر از شهریور، باال 17در تهران، خیابان  این مسجد مربوط به دوره پهلوی است و 

در  های تشکری و فریدون وند واقع شده و این اثرمیدان خراسان، حد فاصل کوچه
ن به عنوان یکی از آثار ملی ایرابه 19169با شمارۀ ثبت  1386خرداد  3تاریخ 

در حکومت خاتمی این اثر تاریخی به صورت 1386ثبت رسیده است. در سال 
 طبقه به جای آن ساخته شد. 4ریب و بنای جدیدی با شبانه تخ

 اللهحمام باغ●
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ثر در تاریخ الله مربوط به دوره قاجار است و در کرمان واقع است. این احمام باغ    
بت ثعنوان یکی از آثار ملی ایران به به 13066با شمارۀ ثبت  1384مرداد  22

لق به سال سابقه دارد و قبال باغ بزرگی بوده که متع 200الله است. باغ رسیده
ه در ای هم کاز عرفا و سیاستمداران کرمان بوده و گرمابه« خواجه اتابک بزقوش»

از مام حاین محله واقع شده نیز به دستور او ساخته شده است. به گواه تاریخ، این 
 رود.های استان کرمان به شمار میترین حمامقدیمی

ر در حکومت روحانی د 1393این بنا به دلیل عدم نگهداری مناسب، از سال     
لیل حال تخریب کامل است. این حمام تا چندی پیش فعال بود ولی بعد از آن به د

ب در شدن فاضالباال آمدن آبهای زیرزمینی تعطیل شد و هم اکنون به دلیل انباشته 
های عفونی در منطقه تبدیل شده است. امکان ریزش آن آن به منشاء بیماری

 است.کند و به محلی برای تجمع معتادان تبدیل شده رهگذران را تهدید می
 
ث خسارت وارد آمده به اثار تارخی در دوره ریاست مشایی بر سازمان میرا ❋

 :فرهنگی
 
ری پاسارگاد و نم کشیدن آرامگاه کوروش کیلومت 17آبگیری سد سیوند در● 

 ساله: 500اصله درخت  ۸000و از بین رفتن 
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ر دورانی که اسفندیار مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی بود، موافقت وی د    
ورد. مشائی با آبگیری سد سیوند اقدامی بود که انتقادات فراوانی از مشائی را ببار آ

 وظیفه ما این بود که یک بررسی»گفته بود:  85در این باره در زمستان سال 
، به کارشناسی دقیقی از منطقه انجام بدهیم به همین دلیل سازمان میراث فرهنگی

یمن تحرک بسیار خوب سیزده هیئت کارشناسی داخلی و خارجی، جلوی آبگیری 
لی ماما سرانجام سازمان با توجه به مصالح « را گرفت. بارها و در چند مرحله.

ال کیلومتری شم 95داد که وزارت نیرو سد را آبگیری کند. سد سیوند در  رضایت
روی  شیراز، پنجاه کیلومتری تخت جمشید و در حدود هفده کیلومتری پاسارگاد، بر

است.  ای که به تنگه باُلغی معروف است، ساخته شدهرودخانه سیوند و درون منطقه
کیلومتر و  صلی پاسارگاد نزدیک به هفدههای افاصله دهانۀ سد سیوند تا آثار و سازه

ت که رو به دش -گیری دریاچه پشت آن بنا به نظر کارشناسان، خط پایان آب
ای ت یا نه کیلومتر است در حالی که بنا به نظر پارهنزدیک به هف -مرغاب دارد 

 ای کهدیگر از کارشناسان در صورتی که سد با کل ظرفیت آب گیری شود دریاچه
ا آببایستد. آید در نزدیکی چهار کیلومتری آرامگاه کورش میبه وجود میپشت آن 

گیری سد سیوند بیش از هشت هزار اصله درخت پانصد ساله از بین رفت و 
 همچنین چندی پیش اعالم شد که ساختمان آرامگاه کوروش نم کشیده

 است.
 نبشته نام خلیج فارس در خارک با پتک و تیشه:تخریب سنگ ●
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 نبشته هخامنشی خارک معروف به هخامنشیان که در حالی که خبر کشف سنگ    
 سازی شرکت نفت در جزیره خارک آن همدر هنگام جاده 1386در آبان ماه سال 
اره بهای عربی در آب سردی بر پیکر تبلیغات ضد ایرانی کشوربه طور اتفاقی، 

ه کای شدن این خبر، این کتیبه رسانهفارس بود، کوتاه زمانی پس از خلیج 
 93فارس بوده در زمان مشایی در سال سندی تاریخی برای اثبات نام خلیج 

 با تیشه و پتک نابود شد.
به  به گفته كارشناسان حاضر در محل كشف كتیبه، احتماال قدمت این كتیبه سنگی

به خط  گردد و این سنگ مرجانیسال پیش و زمان هخامنشیان باز می 2400
یفارسی باستان است. در ترجمه این کتیبه آمده است: ")این( سرزمین خشک و ب

 آبی بود. شادی و آسایش را آوردم "
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 : سرقت نسخه رونوشت ازکتاب قانون ابوعلی سینا●
این سرقت در هفته میراث فرهنگی در دوران ریاست مشایی بر سازمان میراث 

یس ها توسط مسئوالن اعالم نشد، بلکه رئفرهنگی اتفاق افتاد. این سرقت نه تن
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در پاسخ به 

سن پرسیدن این سؤال ح»خبرنگاری که دربارۀ صحت این سؤال پرسیده بود، گفت: 
را  ای زیان داشته باشد، نباید آننظر نیست چرا که اگر یک پرسش برای مجموعه

قت دو در زمان سر»این مدیر این سرقت را طبیعی دانسته و گفته بود: « مطرح کرد.
اند دهاند. اما متوجه موضوع نشنفر از نیروهای یگان حفاظت در موزه حضور داشته

ده و در نخستین گام همین دو نفر باید پاسخگو باشند که چرا این اتفاق رخ دا
تی به حسینا آرامگاه بوعلی»د: سینا گفته بواو دربارۀ سرقت کتاب ابوعلی« است.

 «دارد.سیستم برق اضطراری نیز مجهز نبوده، بنابراین وقوع این سرقت هیچ تعجبی ن
راث خسارات وارد آمده به آثار تاریخی در دوران ریاست بقایی بر سازمان می●

 فرهنگی:
اث ن میردر زمینه خسارت وارد آمده به اثار تاریخی در دوره ریاست بقایی بر سازما

ایسنا نوشت که یک باستان شناس پیشکسوت بنام خسرو پور   فرهنگی، خبرگزاری
ث هایی که در دوران مدیریت حمید بقایی در سازمان میرابخشنده درباره کتاب

ر گرفت، گوید: ایران چهار بار مورد تهاجم نظامی قرافرهنگی به غارت برده شد، می
هاجم س از حمله اعراب و مغول آخرین تبار اسکندر به ایران حمله کرد، پنخستین

 تههای گذشاز سوی نسل فعلی یا همان آقای بقایی صورت گرفت که بدتر از تهاجم
 است!

یی سایت معماری نیوز در زمینه لطماتی که در دوره بقا 90خرداد  2همچنین در 
ی و بعنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری به آثار فرهنگ

صوص خها در این است نوشت: تعداد بسیار زیاد اخبار و گزارش تاریخی وارد آمده
ز كم سبب شد تا خبرنگار معماری نیوز دست به گزینش زده و تنها تعداد معدودی ا

های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حفاظت از این میراث فرهنگی كاری
 را به صورت تیتر وار فهرست کند:

 تخریب کاملو  ر ساله در معرض باد و باران. ارث هزا1
 . با وجود ثبت ملی، گنبد دوره ایلخانی در زواره اصفهان، تخریب شد.2
 . کوبه طالیی مسجد امام اصفهان به سرقت رفت3
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واقع در خیابان آتشگاه اصفهان، در محله   ساله " گنبد آزادان " 700. مسجد 4
 آزادان در شرف تخریب است

 ی آسیه آباد در اهواز همچنان تخریب می شود.. تپه ساسان5
 . متروی اصفهان سر در دروازه کاخ هزار جریب را تخریب کامل کرد6
سارتهای خ. قلعه مهرپادین واقع در مهریز، در استان یزد در آستانه تخریب کامل / 7

 سال است 300یک دهه معادل 
ی اراک / دستور ساله سپهداری توسط شهردار 200. تخریب کامل آب انبار 8

 تخریب شفاهی صادر شد
 . صدور مجوز تخریب بنایی تاریخی در تهران9

 . بیمارستان تاریخی مسیح كرمانشاه در آستانه تخریب10
 . پل خواجو در آستانه تخریب11
 . نابودی تنها بنای تاریخی هزار ساله نوشهر12
 پالکهای مسکونی شده. سه چهارم دژ تاریخی دوره صفویه آق قال تبدیل به 13

 است
اسالمی محل  -گاه هنر ایرانی ها آفت جان خانه تاریخی میر میران / جلوه.اره14

 استرویش علفهای هرز شده 
 یخی. فرصتهای گردشگری در کوه "چهل مقام" گم شد / تخریب آزادانه آثار تار15

یخی و در شماره آینده باقی اخبار مربوط به تخریب بناها و مکانهای تار
 باستانی را نقل خواهیم کرد
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  وضعیت سنجی صدوسیزدهم :

آثار تاریخی تخریب شده در نظام والیت فقیه و کمبود 
 فرهنگیبودجه سازمان میراث 

 اله وفاژنوشته 
 
 

 2016سپتامبر  1 برابر 1395شهریور  11
 

به این امر  112در وضعیت سنجی شماره انقالب اسالمی در هجرت :
ای چندهزار ساله، به سبب موقعيت جغرافيايي و پرداختیم که ایران با پیشینه

تي بيش از هفت هزار سال تمدن و فرهنگ و نيز تنوع فرهنگي در جغرافياي زيس
ترين کشورها در حوزه ميراث فرهنگي بشر است. و یکی خود، يکي از شاخص

رو صیانت و حفاظت از از این شود.های تمدنی محسوب میازمهمترین کانون
ای فرا نسلی است. هر گونه کشور و شناخت ارزش آن مقوله  میراث فرهنگی

تواند منجر به خسارات غیر قابل جبران و سهل انگاری و عدم توجهی می
ها به دنبال آثار داران و موزهبازگشت گردد و از طرف دیگر بسیاری مجموعه

اچاق قستند و این موضوع باعث ترویج جرم زمین هفرهنگی و تاریخی ایران
 است.عتیقه در کشور شده

و در این راستا، به تغییرمتعدد قوانین در مورد سازمان میراث فرهنگی     
است. صنایع دستی وگردشگری نیز بدان افزوده شده 1388پرداختیم که در سال 

افزودن این دو  رو بسیاری کارشناسان هنری و باستانشناسان معتقدند کهاز این
حوزه به سازمان میراث فرهنگی این سازمان را از مسؤلیت اصلی خود که همانا 
شناسایی و ثبت و حفظ بسیاری از آثار تاریخی و بناهای باستانی است باز 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/21005-2016-09-01-17-48-45.html
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کند. از طرف دیگر دارد و به حوزه گردشگری که سودآوراست مشغول میمی
مت و نیز حراست از بناهای تاریخی، کمبود سرمایه و اعتبار برای نگهداری و مر

کند. بتازگی توسط این سازمان را از نگاهداری بسیاری از آثار باستانی ناتوان می
سلیمانی فر مسؤل این سازمان که از طرف روحانی نصب شده است، پیشنهاد 

سال اجازه بهره  20واگذاری برخی اماکن تاریخی به بخش خصوصی در قبال 
است که باز،باستان شناسان و اهل هنر معتقدند این رح شدهبرداری از آنها مط

اقدام جز تخریب اماکن تاریخی نتیجه ای نخواهد داشت. عدم نظارت 
های بخش خصوصی در بناها وآثار کارشناسان میراث فرهنگی به فعالیت

تاریخی، تغییر کاربری برخالف شئون یک عرصه تاریخی مانند واگذاری 
های توجه به ظرفیت بنا و تغییر کاربری به مکان بناهای تاریخی بدون

غیرمتعارف از جمله انتقاداتی است که این افراد یا منتقدان به این مسئله دارند. 
و بعنوان نمونه اشکاالت بوجودآمده در مورد واگذاری موزه چهار فصل اراک 

 به بخش خصوصی را نقل کردیم. 
ستانی پرداختیم و خصوصا به بیشترین آثار با در خاتمه، به چند مورد تخریب   

تا  1384خرابی در دوره احمدی نژاد و ریاست اسفندیار مشایی بین سالهای 
فرهنگی و  بر سازمان میراث 1390تا  1388و حمید بقایی از سال   1388

صنایع دستی و گردشگری اشاره کردیم. در این شماره ضمن بررسی بودجه 
 کنیمفرهنگی را نقل میسازمان، سایر آثار تخریب شده 

بگوییم  ناگفته نماند که پیوسته بایستی شرط انصاف را مراعات کرد و بایستی    
چند  به اذعان اهالی هنر حد اقل اقای مشایی در دوران ریاستش بر این سازمان

فرهنگی همچون بیستون ,  –عملکرد مثبت همچون ثبت جهانی آثار تاریخی 
 نیه و سازه های آبی شوشتر و همچنین ثبت ملیمجموعه کلیساها ,گنبد سلطا

ثبت ملی نوروز, ثبت ملی آیین های شب یلدا ,ثبت ملی   میراث معنوی همچون
است  آیین های رمضان, ثبت ملی ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای را انجام داده

 اما در دوره ریاست بقایی کمترین نکته مثبتی وجود ندارد. 
 
ث فرهنگی و صنایع دستی وگردشگری و مقایسه آن بودجه سازمان میرا ❋

 های علمیه:بودجه با بودجه حوزه
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ماه ریاست سازمان میراث فرهنگی و  6محمد علی نجفی که تنها بمدت       
بر  1392بهمن  10تا  1392مرداد  26صنایع دستی و گردشگری را در فاصله 

 (  ودر نشستی با سران رسانه ها به نقل از فرار 92دیماه  22عهده داشت )در 
 است :اظهار داشته

هزار 200سایت تاریخی دارد، اما در ایران تا امروز،  700ل کشور اتریش ک    
سایت تاریخی شناخته شده و کارشناسان معتقدند به همین تعداد هم سایت 

ظر بگیریم، میلیون تومان ناقابل در ن10مسکوت داریم. برای هر سایت اگر 
ی سازمان شود. این در حالی است که کل بودجهدوهزار میلیارد تومان بودجه می

 میلیارد40میلیارد تومان است که در نهایت، 120میراث فرهنگی و گردشگری 
هزار  8بیش از  1392کند.و این سازمان در سال تومان آن تخصیص پیدا می

 کارمند داشته است.
هرچند بودجه سازمان میراث فرهنگی در سال  :انقالب اسالمی در هجرت 

افزایش یافت و درالیحه بودجه مجموع اعتبارات سازمان میراث فرهنگی  9٥
ظر میلیارد تومان ( در ن 698میلیون ریال ) 6.987.704به میزان  9٥در سال 

درصد رشد داشته  44.٥6معادل  94گرفته شد که نسبت به قانون بودجه سال 
یفی حسینی مکارم معاون توسعه مدیریت سازمان با توجه به وظااست اما بگفته 

 که برعهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گذاشته شده واز
 4٥  دطرفی دیگر انتظاراتی که دولت و مردم از این مجموعه دارند، افزایش حدو

ا با درصدی بودجه سال آینده روند اجرای برنامه ها و اقدامات سازمان ر
 کند.هایی مواجه میسختی

ای بین بودجه سازمانی برند که مقایسهخوانندگان وقتی پی به عمق فاجعه می   
های علمیه و سازمان تبلیغات در الیحه با این درجه از اهمیت و بودجه حوزه

بدست دهیم. قابل توجه است که به نهادهای حوزوی و تبلیغاتی  139٥بودجه 
ای اختصاص مطابق سنوات گذشته ردیف بودجه جداگانه 9٥در الیحه بودجه 

، جامعه 19٥های علمیه خواهران یافته است. شورای سیاستگذاری حوزه
، دفتر تبلیغات اسالمی ٥82، مرکز خدمات حوزه علمیه 239المصطفی العالمیه 

و شورای برنامه ریزی مدیریت  328های علمیه ، شورای عالی حوزه96
میلیارد تومان از این الیحه سهم برده اند.. سازمان  63راسان های علمیه خحوزه

های خود )موسسه پژوهشی و فرهنگی انقالب تبلیغات اسالمی با زیرمجموعه



151 
 

المعارف اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، اسالمی، بنیاد دائرة
ه نماز، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، ستاد اقام

میلیارد تومان از  314مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری اسالمی و حوزه هنری( 
را به خود اختصاص داده است.همچنین موسسه تنظیم و نشر  9٥الیحه بودجه 

میلیارد تومان سهم  ٥9آثار امام خمینی)ره( تحت سرپرستی سیدحسن خمینی 
ری دریافت کرده است.برای میلیارد تومان از بودجه کشو ٥0  برده و حوزه هنری

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی که وظیفه بخش برون مرزی را بر عهده دارد 
میلیارد تومان تخصیص یافته که از این مبلغ مجمع تقریب  230در مجموع 

میلیارد تومان  7و بنیاد سعدی  36، مجمع جهانی اهل بیت 2٥مذاهب اسالمی 
 سهم دارند.

میلیارد تومان بودجه در اختیار دارند یعنی  21٥6  نهادها یعنی در مجموع این 
ر برابر بودجه سازمانی که متولی حفظ آثار باستانی و گردشگری د 3بیش از 

 سال ! 7000کشوری مثل ایران است با سابقه تمدن بیش از 
کنیم ل میدر این شماره دنباله فهرست تخریب آثار باستانی در وطنمان ایران را نق

ون با خواست و مجوز خود سازمان میراث فرهنگی اتفاق افتاده و یا بد که یا
نونی و اجازه آن سازمان رخ داده و یا با وجود مخالفت سازمان، نهادهای غیر قا
 یا اشخاصی که نگرانی مجازات شدن را نداشته اند انجام پذیرفته است.

 های برم دلک شیراز:حجاری●
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های برم دلک مربوط به دوره ساسانیان است و در شیراز، انتهای جاریح   

 71با شمارۀ ثبت  1310دی  15خیابان کفترک واقع شده و این اثر در تاریخ 
 لی ایران به ثبت رسیده است.معنوان یکی از آثار به
شود، ای برم دلک چشمه خشکیده شده و تاالبی دیده نمیر تصویر ماهوارهد  

ای که آن هم از بی آبی و عوامل زار و چمنزار به کارخانه تبدیل شده، کارخانهنی
دیگر تعطیل و مخروبه شده است. آثار ساسانی هم زخم خورده و کسی مسئول 

 نیست.
گاهی است در یازده کیلومتری خاور شیراز در دامنه کوه بمو برم دلک تفرج    

bamuجوشد و برکه بزرگی را ه میای است که از ریشه کو. برم دلک چشمه
های مشرف به این چشمه سه اثر تاریخی از دوران دهد. روی صخرهتشکیل می

این موضوع به اهمیت برم دلک و دل نگرانی ایران دوستان   ساسانیان قرار دارد.
افزوده است. سرریز آب این برکه از طریق جویی به روستاهای پایین دست 

آید.بر صخرۀ کوچکی در برم دلک در حدود ده یرسد و به کار کشاورزی ممی
کیلومتری شرق شیراز، دو نقش وجود دارد. در نقش سمت چپ، در برابر 

شود و در زیر شاهزاده خانم ساسانی تصویر یکی از بزرگان ساسانی دیده می
ای است بازوی این مرد کتیبه ای چهار یا پنج سطری به خط پهلوی است. کتیبه



153 
 

است. کتیبه ظاهراً که اغلب حروف آن محو گشته ی نگاشته شدهکه به قلم ریز
ها با بیل مکانیکی مورد تعرض قرار در معرفی این مرد است.این سنگ نوشته

 گرفته و بخشی از آن تخریب شده است
 تخریب محوطه مقدس در پاسارگاد:●
ربوط به دوره هخامنشی است و در شهرستان پاسارگاد، بخش هخامنش، م   

 با 1382اردیبهشت  9ل مجموعه پاسارگاد واقع شده و این اثر در تاریخ شما
عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.جایگاه به 8499شمارۀ ثبت 

 ستایش توسط قاچاقچیان با دینامیت منفجر و کامال منهدم شده است.حفاران
 بخشی از پلکانغیر مجاز به قصد پیدا کردن گنجی نوشته در نسخه ای خطی، 

وره محوطه مقدس در پاسارگاد را با پتک تخریب کردند. این محوطه متعلق به د
 هخامنشی و کوروش است.

 تخریب بافت قدیمی شیراز: ●
نژاد شیراز، خشی از بافت تاریخی شیراز در محدوه مسجد شهدا تا خانه منطقیب   

وز جهانی میراث ر»در دوره احمدی نژاد همزمان با  1390اردیبهشت  28در 
شد.از چندی پیش فعاالن و دوستداران توسط مسئوالن شهری تخریب « فرهنگی

ری میراث فرهنگی و معماری در استان فارس اعالم کرده بودند که مسئوالن شه
هانه رفع شیراز قصد دارند تا محدوده بسیار وسیعی از بافت تاریخی شیراز را به ب

ی و به جای آن خانه های نوساز و واحدها معضالت اجتماعی شهر، تخریب کرده
تر از آن محدوده هشت هکتاری که جزیی از تجاری بسازند. همانطور که پیش

به بهانه « الحرمینطرح بین»بافت تاریخی شیراز و دارای بناهای تاریخی بود در 
 ایجاد فضای تجاری تخریب شد.

 :آتشکده سنگی فسا●
وره ساسانیان است و در شهرستان دبه آتشکده سنگی )تنگ کرم( مربوط     

 با 1315اسفند  12فسا، تنگ کران، تنگ کرم واقع شده و این اثر در تاریخ 
عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.این اثر بر به 264شمارۀ ثبت 

 اثر انفجار دینامیت به طور کامل تخریب شده است.
 چاه مرتضی علی شیراز●
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اه مرتضی علی)یا مرتاض علی( یکی از آثار تاریخی و دیدنی شهر شیراز چ    

 وسال قدمت داشت. این بنا در شمال شهر  207بود. مربوط به دوره صفویه و 
بود. در پیرامون چاه مرتضی علی یک عمارت  واقع شده« تنکوه هفت»در 

بود. عمق این  ر گرفته شدهچنداتاقه وجود داشت که برای عبادت عارفان در نظ
خوردند.این اثر توسط سازمان چشم میانبار در اطراف آن بهچاه سه متر و دو آب

 میراث فرهنگی به طور کامل تخریب گشت و ساختمانی دیگر به جای آن ساخته
 شد.

 
 آباد در تهران:کاخ سلطنت●
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صرالدین شاه، در جلگه هجری شمسی به فرمان نا 1265این کاخ در سال      
آباد، ساخته شد. معماری، سبک ساختمان کاخ و تزیینات شرقی قریه رستم

بری آن معرف هنر دوره قاجار است و کوبی زرینی، که نشانه کاخ سلطنتی گچ
زبان شماری د. این بنا میبود، برفراز بلندترین نقطه شیروانی بام جای داده شده بو

 1332از رویدادهای مهم تاریخی همچون تاجگذاری احمد شاه )شعبان 
خورشیدی( بوده و در سال  1332قمری( و محاکمه دکتر محمد مصدق )

در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.بخش  418خورشیدی به شماره  1334
ر دو بنای مختص بزرگی ازاین کاخ توسط رضاشاه پهلوی تخریب شد و اکنون جز

های سپاه پاسداران در محل آن مستقر چیزی از آن باقی نمانده است و پادگان
 است. 

دکترمیرمهرداد میرسنجری مدرس دانشگاه و انقالب اسامی در هجرت :
روزنامه نگار مستقل در وبالگ خود چند نمونه مهم را ذکر کرده است ونوشته 
است : مدتی است که تخریب آثار میراث فرهنگی ایران شدت گرفته است، به 
طوری که در مدت زمانی کوتاه، بسیاری از آثار تاریخی کشور تخریب شده است. 

ها به ثبت میراث فرهنگی هم ثار تاریخی ایران که بسیاری از آنالبته تخریب آ
رسیده است، مساله جدیدی نیست. هر سال خبرهایی مبنی بر تخریب یا تهدید 

شود. مساله مهمی که یکی از دالیل ها و آثار در ایران منتشر میهویت تاریخی بنا
است. اما این بار توجهی مسئوالن میراث فرهنگی آن کمبود بودجه حفاظتی و بی
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شده باشد. آثاری که قدمت ریزیها از روی عمد و شاید برنامهتخریب( 92)سال 
طوالنی داشته و از ارزش بسیار باالیی برخوردار است. برخی از این آثار نشانگر 

 ها شاید ناممکن به نظر برسد.تاریخ و پیشینه ایران کهن است و مرمت آن
برانگیز آثار باستانی ایران دی و تاملای گسترده تعمهبه چند نمونه از تخریب   

ای به سرعت در حال انجام است به اجمال اشاره که در سکوت کامل رسانه
 کنیم:می
 
 فارس در خارک با پتک و تیشه:تخریب سنگ نبشته نام خلیج -1

 ردیم .کبه این مورد در فهرست خرابیهایی که در دوره مشایی رخ داده اشاره     
ر حالی که خبر کشف سنگ نبشته هخامنشی خارک معروف هخامنشیان که در د

سازی شرکت نفت در جزیره خارک آن هم در هنگام جاده 1386آبان ماه سال 
های عربی درباره به طور اتفاقی، آب سردی بر پیکر تبلیغات ضد ایرانی کشور

ن کتیبه که سندی ای شدن این خبر، ایزمانی پس از رسانهفارس بود، کوتاهخلیج
 فارس بوده با تیشه و پتک نابود شد.تاریخی برای اثبات نام خلیج

 
 اد:پتک و تیشه به جان آثار باستانی تنگه چوگان و بیشابور افت -2
یشابور شهری از دوران ساسانی است که به دستور شاپور، اول پادشاه ساسانی ب    

تری کیلوم 110ت. این شهر در اسپس از پیروزی بر امپراتوری روم ساخته شده
ترین قسمت کیلومتری شهر کازرون واقع شده است. شمالی 23جنوب شیراز و 

ای دایره شکل متصل است به نام چوگان. نقش بیشابور به کوهپایه و تنگه
ستانی پادشاه ساسانی ها و تاجها و پیروزیهای تنگه چوگان شامل جنگبرجسته

تنگه چوگان شهر کازرون شش نقش برجسته  به خصوص شاپور اول است. در
در  24با قدمت ساسانی و به شماره  1310ساسانی وجود دارد که در سال 

 اند.فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده
های ساسانی در بیستون و بسیاری این شش نقش برجسته را همپای نقش    

دانند. با این حال، می ترین آثار تاریخی حکاکی شده بر سنگ در ایرانجزو زیبا
انگیز موجب آن شده که حفاظت نکردن و نگهداری نادرست از این آثار شگفت

ها به وسیله عوامل طبیعی و انسانی تخریب شود. از جمله هر روز بخشی از آن
های منحصر به بفرد کازرون، سه نقش برجسته است که در آن نقش برجسته
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تان حجاری شده؛ موردی که تقریبا در آثار تصاویری مربوط به زن در ایران باس
شود. این سه نقش در سه نقطه متفاوت از تاریخی ایران به ندرت مشاهده می

 شهرستان کازرون، نقش قندیل، نقش بهرام و نقش پریشو قرار دارند.
 
 با تیراندازی تمرینی« قندیل»تخریب نقش برجسته سنگی  -3

 و در« کازرون»کیلومتری شمال غربی  25نقش برجسته قندیل در فاصله      
شناسان نقش قرار دارد. به گفته باستان« قندیل»فاصله یک کیلومتری روستای 

ترین ترین و با ارزشقندیل چه در فرم و تراش و چه در محتوا، از جمله نفیس
شود، چرا که عالوه بر روایت تاریخی که نقوش تاریخی تمدن ایران محسوب می

شمار نقوش توان در ردیف انگشتشود، آن را میبازگو میتوسط این نقش 
 باستانی ایرانی قرار داد که تصویری از یک زن ایرانی با پوشش مخصوص به

واج خود در آن نگاشته شده است. این میراث باستانی بسیار ارزشمند صحنه ازد
ت سر شرا به نمایش گذاشته و در پ« ملکه آذر آناهیتا»با « شاپور اول ساسانی»

ز شاپور نقش موبد موبدان )کرتیر( حجاری شده است.این میراث به جامانده ا
 نیاکانمان در اثر شلیک گلوله و اصابت جسمی سخت مانند پتک توسط افرادی
که دشمن تاریخ و فرهنگ ملی ایران هستند تخریب شده است. این تخریب در 

با  1380دی  11ن حالی صورت گرفته که تنگ قندیل مربوط به دوره ساسانیا
از  به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. تعدادی 4539شماره 

اند که ها را به انجام رساندهها این تخریبروستاییان استان فارس پیشتر نیز بار
های هیچ واکنشی را در پی نداشته است. سال گذشته نیز یکی از نقش برجسته

 نه به وسیله پتک تخریب شد و از بین رفت.ساسانی در تنگ چوگان عامدا
 
 :با پتک« سرآب بهرام»تخریب نقش برجسته ساسانی ارزشمند  -4
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 در« نورآباد»در شهرستان « سرآب بهرام»نقش برجسته ساسانی ارزشمند     
ها درپی توسط جانگیرهای پیهمسایگی شهرستان کازرون به وسیله شلیک گلوله

« هدف تیراندازی»هالی روستاهای نزدیک اثر و به عنوان )شکارچیان( و ا
اند. همچنین نقش گیرد و به میزان زیادی آسیب دیدهمورد استفاده قرار می

شده بیشابور شهرستان  برجسته بهرام دوم در تنگه چوگان در محوطه حفاظت
اد فرد یا افر»کازرون به وسیله پتک تخریب شده است. به گفته اهالی منطقه 

با ورود به این محوطه باستانی که از دوره ساسانیان « شناس، در یک جمعه شبنا
نگاره و گرزی را که در دست بهرام دوم برجای مانده است، بخشی از سنگ

 پادشاه ساسانیان است، تخریب کردند.
 
 «:پریشو»و نقش « سرمشهد»تخریب با پتک نقش برجسته  -5

نیز از دیگر نقوش باستانی هستند « ریشوپ»و نقش « سرمشهد»نقش برجسته     
 سازی بین روستاییان در معرض تخریبگونه اقدام امنیتی و فرهنگکه بدون هیچ

با پتک و شلیک گلوله روستاییان محلی قرار دارد. در عین حال برخی افراد 
اکنون بخش اند. هممشکوک نیز در روند تخریب این آثار تاریخی همراهی کرده

، از «پریشو»ی از دیواره زیرین نقش برجسته تاریخی و پرارزش قابل توجه
های نقش برجسته زن ایران باستان که در فقدان امنیت و بدون معدود نمونه
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رها شده بود، توسط دشمنان تاریخ و  کوچکترین حفاظت فیزیکی به حال خود
 فرهنگ ایران تخریب شده است.

 
 کمک نردبان:تخریب نقش برجسته داریوش بزرگ با  -6

در حالی که ضعف فرهنگی و هویت ملی ایرانیان به جایی رسیده گردشگران 
گاه بر سرستون نشینند یا برخی ریش نقش برجسته های تخت جمشید میناآ

اندازند، خبر تلخ نابودی نقش گیرند و عکس یادگاری میداریوش را به دست می
ازه ورودی تخت جمشید برجسته داریوش بر تخت شاهی موجود در باالی درو

قش فاجعه فرهنگی دیگری را برای ایران رقم زد. نکته مهم این است که این ن
کنندگان برجسته با ارتفاع باالیی که دارد به راحتی در دسترس نیست و تخریب

اند و با تیشه و پتک یادگار پیشینیان ما ظاهرا با فراغ بال، نردبانی به همراه برده
 د.انرا نابود کرده

 
 تخریب کاخ کوروش بزرگ در برازجان: -7
سازی آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد براثر ساخت سد الوه بر نابودع   

پیش از میالد مسیح در دوره کوروش  2500سیوند، کاخ چرخاب که در سال 
ی بزرگ، با استفاده از سنگ سیاه و سفید و با حجاری ویژه و منحصر به فرد

 بنا شده نیز در معرض نابودی کامل قرار دارد.
 
خوزستان با « رودنو»ملک و گور دخمه تخریب نقش برجسته باغ -۸

 :مواد منفجره
ار نقش برجسته و گور دخمه ،این صور که در کنبرخی از سودجویان با این ت   

فاری اثر تاریخی کهن، یک گنجینه با ارزش وجود دارد این اثر تاریخی را با ح
 اند.و بیل و کلنگ و مواد منفجره تخریب کرده

 
 :د کالنسمالیر با آبگیری « گونسپان»ساله  6000نابودی تپه باستانی  -9
 



160 
 

 
 
نو به همراه دو روستای پا تپه و قلعه89ا ساخت سد مخزنی کالن در سال ب    

ود مالیر ناب« گونسپان»محوطه تاریخی تپه باستانی شش هزار ساله  20تا  15
اند. دریاچه سد خاکی "کالن" مالیر در استان همدان که اوایل امسال شده

ی "پاتپه" بلعیدن تپه باستانآبگیری آزمایشی خود را آغاز کرده آرام آرام در حال 
 بازمانده از دوران مادها است.

ین تپه باستانی که در حقیقت " گونسپان " نام دارد و به دلیل نزدیکی به ا    
های باستانی ترین تپهروستای پاتپه به این نام معروف شده به عنوان یکی از بلند

همدان  مالیر در استان کیلومتری شهرستان 32متر در  28ایران با ارتفاعی حدود 
 واقع شده و یادگارهایی از عصر آهن تا دوران قاجاریه را در خود دارد.

ای دبیر انجمن ایران شناسی کهن دژ، بابک مغازه انقالب اسالمی در هجرت :
هکتار  310با احداث سد کالن مالیر که حوزه آبگیری   قبال هشدار داده بود که

 په کوچک و بزرگ در محدوده آبگیری سد قراردارد در حدود بیست محوطه و ت
 گرفته و برای همیشه از بین خواهند رفت.

 های سنگی باستانی:ساخت سد گتوند و نابودی شیر -10
های یا شیر« هابرد شیر»با ساخت سد گتوند و باال آمدن دریاچه پشت سد،    

نابودی ماهیک در معرض تنگ در منطقه آبسنگی باستانی بزرگ روستای دم
متر طول و یک متر و سانتی 10های سنگی با دو متر و گیرند. این شیرقرار می
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متر ارتفاع بزرگترین شیرهای سنگی باستانی و تاریخی ایران شناخته سانتی 40
 اند.شده
 وش:شهای باستانی تخریب پرشتاب اخیر محوطه -11

و ان، ساخت های تاریخی شوش توسط حفاران و قاچاقچینابودی محوطه   
های باستانی انداز محوطههای روزافزون به چشمسازهای ناهماهنگ و تعرض

های اشکانی در شهر صنعتگران شوش، حفاری در شهر شوش، تخریب گور
گرانه متداول و معمول در شوش است که ترین اقدامات تخریبپانزدهم از مهم

 داشته است.هیچ واکنشی را هم از سوی مسئوالن مربوط به همراه ن
بنای تاریخی که آقای میر سنجری  11عالوه بر انقالب اسالمی در هجرت :

در وبالگ خود فهرست کردند هنوز آثار بی شماری هستند که در حال 
 ه در زیر برخی از آنها را نام می بریم.ک تخریبند 

بدون اجازه میراث خراب شد/پیگیری «مجیدی»کاروانسرای -12
 :قضایی دردستورکار

  

 
 
ا ماشین آالت شهرستان نجف آباد ب« مجیدی»خی کاروانسرای بنای تاری    

  یراث فرهنگیم  وز تعطیل تخریب شد آنهم بدون مجوزسازمانر سنگین و در 
 
 ان سلجوقی در کرمان: جای مانده دورلعه سموران بهقتخریب  -13
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های تاریخی کرمان است در فردترین قلعهین قلعه که یکی از منحصربها   

این قلعه را بخش کوچک  محاصره معدن کاران قرارگرفته است . معدنکاران
هایش آن را به طور کامل حذف برداری از سنگکه نه، بلکه با بهره« تخریب»

ایگاه را ج« سموران قلعه» اند و حاال با کشیدن جاده تا مسیر اصلی، عرصهکرده
 10اند تا سنگ ساختمانی استخراج کنند! در ها کردهجوالن لودرها و پتک

فر، یکی از فعاالن میراث فرهنگی به خبرگزاری ایسنا ساالر ساالری 94اسفند 
گفت که وزارت صنایع و معادن مجوز فعالیت معدن سنگ را حدود سه سال 

ینده آاست و این یعنی تا حدود دو سال پیش صادر کرده که اعتبار آن پنج ساله 
دیگر چیزی از « قلعه سموران»های کوه برداری از سنگبا وضعیت کنونی بهره

ماند.به گفته این فعال میراث فرهنگی، مالک کنونی این بنای تاریخی باقی نمی
های ها و زمینکوه« قلعه سموران»و قبل از ثبت ملی  1392معدن در سال 
 به نام خود ثبت کرد. اطراف قلعه را

ترین پل جاده ابریشم درصدی؛طوالنی 70پل دختر اردبیل با آسیب  -14
 :درآستانه تخریب کامل/اعتبار مرمت حذف شد
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های ترین پلدر شهرستان کوثر یکی از طوالنی« قیز کورپوسی»ل دختر پ     
ر گرفته در آستانه تخریب قرا94 واقع شده در مسیر جاده ابریشم بوده که دردیماه

 و با وجود نیاز به مرمت اعتبار آن امسال حذف شده است.
 
رامگاه خالدنبی درمعرض تخریب/ بنایی که چشم انتظار ثبت ملی آ -15

 :است
حوطه تاریخی خالد نبی متعلق به دوره اسالمی یکی از آرامگاه و م -رگانگ    

د عدم ثبت در فهرست آثار ملی و نبوآثار ارزشمند گلستان است که به دلیل 
 حفاظت درست، بخش اعظمی از آن تخریب شده است.

 
ای که زیر بتن دفن رند در بوته فراموشی/ تاریخ شش هزار سالهم -16
 :شودمی
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اش فاقد هزارسالهسخن از مرند است، شهری باستانی که با عمر دیرپای شش    

آثار و نمادهای درخور این تاریخ و قدمت است که بتوان به یک جهانگرد و یا 
تدریج گرد ارائه داد. چراکه هرچه دارد یا در بوتۀ فراموشی گرفتارشده و بهایران

از بین رفته و یا توسط عوامل انسانی، توسط عوامل طبیعی مثل باد، برف و باران 
رود .سؤالی که مدیران اداره سود جویان و غارتگران آثار زیرخاکی به یغما می

كل ميراث فرهنگی و صنايع دستی آذربایجان شرقی از پاسخ دادن به آن عاجزند 
این است که چرا آنها درخصوص شهر تاریخی مرند که قدمت و پیشینه تاریخی 

ه دارد، غافل هستند. اين شهر كهن حداقل با شش دین و آئین شش هزار سال
الهی همچون قوم رس، آئین میترائیستی، حضرت نوح، زرتشتیان، مسیحیان و 

های چندی را در دل ها نشانهاسالم در ارتباط نزدیک بوده و از این دین و آئین
اس در است، میر هدایت سید مرندی پژوهشگر تاریخ و مرند شنخود حفظ کرده

به خبرگزاری مهر گفت : محل دفن همسر مؤمنه حضرت نوح  1394مهر  21
)ع( عموره مسجد پیرباال)مسجد بازار( است و در حوزه مذهب شیعه نیز، 

ترین ساختمان سالم و مسجد شمال غرب کشور یعنی مسجد جامع مرند قدیمی
شهر با یک های موجود عمری حداقل یک هزارساله دارد که در مرکز طبق کتیبه
نظیر از زمان ابوسعید بهادر خان مغول قرارگرفته، مسجدی که بری کمکتیبه گچ

ها صلیب، صلیب شکسته )سواستیکا(، ستاره داوود و ستاره آثار آجرکاری ده
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عنوان یک تاریخ خوان داده است .من بهسه پر چرخان را در معماری خود جای
رم چراکه چند سال قبل من در زیر بقعه دااز میراث فرهنگی آذربایجان شرقی گله

هزارساله را پیدا کردم و به میراث پیر خموش سایتی باستانی با قدمت حداقل سه
ها اقدامی در این خصوص انجام دهند، این فرهنگی استان گزارش دادم اما تا آن

 20ای در زیر هزاران تن بتن مدفون شد میراث فرهنگی حدود آثار توسط اداره
سال قدمت  700کم بل از تخریب عمدی باقیمانده قصر آالکی که با دستسال ق

تفاوت گذشت و حاال خود نیز چهار شاهکاری بود از تلفیق آجر و کاشی، بی
سال قبل در یک کار غیرعلمی خاک آوار شدۀ محافظ طبیعی محوطۀ قصر یا 

ا بازسازی های پوسیده را بدون محافظ و یکاروانسرا را برداشت و آجرها و سنگ
 گل مالی، در زیر برف و سرما به امان خود رها کرد. و حداقل کاه

 
تپه تاریخی در دزفول تخریب شده  200معاون استاندار خوزستان:   -17

 است:
، معاون استاندار و فرماندار ویژه دزفول از تخریب و تسطیح 9٥شهریور  7ر د   

خبر داد و گفت که میراث  تانهای گذشته در این شهرستپه تاریخی در سال 200
ین شهر فرهنگی استان باید به داد دزفول برسد و مانع از تخریب آثار باستانی ا

 تاریخی شود.
ه گزارش ایرنا، حبیب اله آصفی روز یکشنبه در آیین معارفه سرپرست جدید ب     

خی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول نابودی تپه های تاری
فول را جنایتکارانه توصیف کرد و افزود: کشاورزی در محدوده تپه های دز

تاریخی چغامیش دزفول موجب شده تا با هر شخم مقادیری آثار باستانی از 
آثار  زمین خارج شود که بی توجهی مسئوالن در این رابطه بخشودنی نیست. 

گرفته به  توجهی و تخریب قرارتاریخی و میراث هزاران ساله دزفول مورد بی
های زیادی از پل باستانی پاپیال با صدها سال قدمت با جنایت طوریکه بخش

 ها تخریب شد.برخی سنگ شکن
های ارزشمند چغامیش دزفول با قدمتی هشت هزار ساله گنجینه ای تپه   

در فهرست آثار ملی ایران به ثبت  4۸7از تمدن اند که به شماره 
ستین مرکز در ایران دانست که خط و چغامیش را باید نخ. اندرسیده
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یکی از تپه های چغامیش اردیبهشت کتاب، اول بار در آنجا ظاهر شده است.
 ماه پارسال توسط یکی از کشاورزان تخریب و تسطیح شد.

 
در وضعیت سنجی شماره آینده به فساد مالی در انقالب اسالمی در هجرت :

ایی و از طرف دیگر به ضعف سازمان میراث فرهنگی خصوصا در دوره حمید بق
فهرست   قانونی و چرایی تخریب آثار باستانی توسط مالکان شخصی و همچنین

های تاریخی خصوصا در شهر تهران که توسط مالکانش تخریب شد ه اند، خانه
 پردازیم.می

لگوی رفتاری بسیاری ا  تواندکنیم که میدر خاتمه یک خبر خوش را نیز نقل می
 :قرار گیرد و آن هم اقدام زیبای بانوان با فرهنگ ایرانی استاز مالکان 

 90کیلومتری شهر نطنز و  30رود در فاصله منطقه نمونه گردشگری طرق   
های سر به فلک کشیده کرکس و در کیلومتری مرکز استان اصفهان در دامنه کوه

بدیل اندازهای بیجوار منطقه شکار ممنوع کرکس قرار گرفته است؛ چشم
های روستای کشه و مناظر طبیعی جذاب این نقطه را به یکی از زیباترین مکان

های های اولیه دورانربوط به سدهاست. قلعه طرق مشهرستان نطنز تبدیل کرده
ن تاریخی پس از اسالم است و در شهرستان نطنز، روستای طرق واقع شده و ای

عنوان یکی از آثار ملی به 2951با شمارۀ ثبت  1379دی  28اثر در تاریخ 
است.نیمی از مالکان این قلعه بزرگ، زنان طرق هستند که ایران به ثبت رسیده

هیزیه آنان است؛ این نکته نیز در ان مهریه یا جهای این بنای بزرگ به عنوخانه
نامه به شرط تعمیر و نگهداری میان مردم شهرت دارد که زنان طرق، در توافق

 اند.اصولی و شایسته، از مهریه خود دست کشیده
 آفرین بر زنان فرهنگ دوست ایران
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 وضعیت سنجی صد و چهاردهم

 47فساد مالی در سازمان میراث فرهنگی و مفقود شدن 
 هزار برگ سند! 15هزار عنوان کتاب و 

 اله وفاژنوشته 
 
 

 2016سپتامبر  8 برابر 1395شهریور  18
 

را به مسأله فساد  شماره، وضعیت سنجیدر این  :انقالب اسالمی در هجرت
 دهیم: مالی در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اختصاص می

  
محمد علی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 1392دیماه  9در   

ها در محل کاخ گلستان، از  و گردشگری در نخستین نشست خبری خود با رسانه
شده از مدیریت گذشته )حمید بقایی( پرده برداشت که  منتقلبرخی مسائل مالی 

، کل بودجۀ اسمی یک سالۀ این سازمان نشانه گرفته شده بود. فقط در یک مورد آن
وی اظهار داشت: با وجود اینکه تمایل ندارم در بارۀ گذشتۀ سازمان زیاد سخن 

ای باشیم که تاریخ در بارۀ  بگویم تا در زمان ماضی باقی نمانیم و بیشتر به فکر آینده
ما قضاوت خواهد کرد، اما باید بدانید که نامۀ اولی که در ابتدای حضورم در این 

 120ها و مطالبات مربوط بود. اولین نامه به بدهی بیش از  سازمان گرفتم به بدهی
« هما»به هتل  1389میلیون تومانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال 

 ربوط می شد که در رابطه با اسکان پرسنل در زمان انتقال یکی از معاونتدر شیراز م
های  موارد متعددی هم در دادگاه :است. او ادامه دادها به این شهر باقی مانده 

داخل و خارج از کشور داریم که فقط در یک مورد از آنها، فردی مدعی شده که 
میلیارد تومان هزینه کرده و طلبکار است. او یک وکیل بسیار  2برای انجام کاری 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/21087-2016-09-08-15-24-52.html
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میلیارد  123معروف با قدرت نفوذ باال دارد که در نهایت، از دادگاه برای ما حکم 
دانم  است. نمی ( گرفته92ی )معادل بودجۀ اسمی یک سال سازمان در سال تومان

قاضی محترم بر مبنای چه روال قانونی و وجدانی این حکم را صادر کرده، اما برای 
من جالب است که مسئوالن این سازمان در زمان الزم، برای ارائۀ دفاعیه در دادگاه 

روزۀ تجدید  10یک روز پس از موعد  برانگیز،حضور نیافتند و در حرکتی سؤال 
نظرخواهی به دادگاه مراجعه کردند. این برای ما یک تردید ایجاد کرده که آیا واقعًا 

است؟ نجفی افزود در یک مورد دیگر، در پیگیری سالم حقوقی صورت گرفته 
حقوقی مواجهیم که کانون جهانگردی و اتومبیل رانی، زمانی  عربستان با این پرونده

اش را با طرف  برد و در میانۀ کار، همکاریائران حج و عمره را به عربستان میز
ها مدعی خسارت هستند. وقتی ما آمدیم، وکیل  کند. و حاال آنسعودی رها می

ساعت باید  24شده از طرف سازمان میراث فرهنگی اعالم کرد در مدت استخدام 
پرداخت کنیم و در غیر این صورت، از الوکاله به او  هزار ریالِ عربستان، حق 100

کند. ما هم مجبور شدیم این مبلغ را پرداخت کنیم تا مجبور گیری می پرونده کناره
 .نباشیم یک خسارت چند میلیون ریالی به پول رایج عربستان بپردازیم

در مورد » :(92دیماه  25است )ایسنا  حمید بقایی این پاسخ را به نجفی داده     
اند، بنده در جریان جزئیات  میلیارد تومانی که آقای نجفی گفته 123موضوع 

ای که این  کنم مسئولیت مجموعهموضوع نیستم، اما جهت اطالع ایشان، اعالم می
ئیس رمسأله در آن رخ داده، با یکی از بستگان نزدیک آقای جهانگیری معاون اول 

که آقای نجفی حتمًا  فته، خوب استاست. اگر تخلفی صورت گرجمهور بوده 
اکنون مسئول مبارزه  ماجرا را پیگیری کنند و با توجه به اینکه آقای جهانگیری هم

خواری هستند، آزمون خوبی است برای صحت ادعاهای این آقایان. اما  با ویژه
ال اختالف حساب کانون و شرکت های عربستانی در باره عمره مربوط به قبل از س

ل در واقع به ارث رسیده از همان دولتی است که آقای است و این مشک 1384
ت جعلی نجفی رئیس سازمان برنامه و بودجۀ آن دولت بودند. گویا اینبار هم اطالعا

 «.و غلط، بجای اطالعات درست به ایشان قالب شده است
سان اصالح طلبان و جریان منسوب به احمدی بدین   :تانقالب اسالمی در هجر

دهند و هیچ مالی در سازمان میراث فرهنگی را به یکدیگر نسبت مینژاد، فسادهای 
اند و  کدام از نهادهای ناظر درون رژیم والیت فقیه نیز مسأله را پیگیری نکرده

 !کنندنمی
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اکنون در  مذهبی که هم -همچنین حسین رفیعی، عضو شورای فعاالن ملی     

زدی در سازمان میراث فرهنگی دجعۀ است، نیز، جزئیاتی از فازندان اوین زندانی 
است.  در چند سال گذشته را از زبان یکی از مسئوالن سابق این سازمان بیان کرده

 این جزئیات که توسط دخترش آنا رفیعی در فیس بوک منتشر شده، به عمق فساد
 :در این سازمان دولتی اشاره دارد

  
به  زمان میراث فرهنگی متن کامل روایت دکتر حسین رفیعی از فساد در سا ❋

 :شرح زیر است
  

ی ، و به ادعای او، معاون آقای حسین مرعشی در سازمان میراث فرهنگ«یکس»  ●
 در 83میلیارد تومان رد مال محکوم شده است و از سال  32سال زندان و  7به 

، را قطعه آنتیک منحصر به فرد، از جمله سر سربازان هخامنشی 16زندان است. او 
تومان  میلیارد 4میلیون تومان فروخته و خانم فرانسوی خریدار، آن را به  700به 

ه نام همسرش و بهای دزدی، او امالک و مستغالتی است. از این پولفروخته 
خویشاوندانش  !الق گرفته و اموال را بردهطاست. همسرش  خویشاوندانش خریده

 !زاد شودآ«! انقالب دیگری»هم همینطور. وی امید دارد که در 
 کند که تمامی مسئوالن گذشتۀ سازمان میراث فرهنگی، دزدی کردهادعا میاو    

ه وی در کاند. از جمله، مشایی و بقایی. دیروز از قول قاضی پروندۀ بقایی گفته شد 
گفت که تمامی اکتشافات میراث  است. او می کشور سرمایه گذاری کرده 10

اتر، از مالکیت ز کارشناسی رسمی و ثبت در دفآید و قبل افرهنگی به تهران می
شوند. جا دارد آقای روحانی، یک تیم تحقیقاتی مستقل و مجرب  دولتی خارج می

گوید که علت استعفای او می .سال عملکرد این سازمان کند 35را مأمور رسیدگی به 
 .نندک اند با دزدی مقابله توانسته نجفی و دیگران به این دلیل بوده که نمی

 :ازمان میراث فرهنگی از دو جنبه اهمیت داردس    
رای منبع اشیا گران قیمت مورد توجۀ بازارهای جهانی و تحریک مسئوالن ب -1 

 .دزدی
 .اهمیت تاریخی و فرهنگی آن به عنوان میراث اجدادی -2 
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م: تو که معاون جا دارد که آقای روحانی برای آن فکری بکند. وقتی به او گفت    
گرفتی و زندگی خوبی داشتی، دلیلی برای دزدی  ازمان بودی و حقوق مکفی میس

کنند، چرا موقعی که همه دزدی می :وجود نداشت، چرا دزدی کردی؟ گفت
خورد که چرا یک کامیون را پر از این اشیا نکرده و  من نکنم! او افسوس می

 !است فرار نکرده
، «ل عمومیاموا»و « میراث فرهنگی» و« ایران»و « ملت»برای این دزدان،     

ین امفهومی ندارد. نه حس و تعلق ملی دارند، و نه ترس از دزدی اموال عمومی! 
فردگرایی در نظام  .شودپدیده در تمام قریب به اتفاق اینگونه زندانیان مشاهده می

 فردگرایی در نظام سرمایه .کامال متفاوت است داری، با این فردگرایی سرمایه
اری، مطرح است. ولی خسارت زدن به دیگری، و تضییع حقوق عمومی، مذموم د

دین است. ولی در ایران دزدی از اموال عمومی و تصاحب اموال عمومی را این فاس
 !دانند جایز می

  حسین رفیعی،
 1394تیر  22اوین،  8بند 

  
 فاجعۀ انتقال سازمان میراث فرهنگی از تهران به شیراز و مفقود شدن ❋

 :اسناد، بازخرید کردن و بازنشسته کردن کارشناسان
  

ای که در زمان ریاست حمید بقایی، سازمان  اما امر مهمی و در واقع فاجعه     
میراث فرهنگی بدان گرفتار آمده، این است که در حکومت احمدی نژاد )حکومت 

معاون احمدی نژاد و رئیس وقت  89های نهم و دهم(، یعنی در تابستان سال 
می جنجالی که با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری )حمید بقایی ( در اقدا

مخالفت گستردۀ کارشناسان و کارکنان سازمان و استادان و پیشکسوتان این حوزه 
الوقوع بودن زلزله در تهران  همراه بود، به بهانه انتقال پایتخت و مسائلی نظیر قریب

های سازمان میراث  و نیاز به کاستن از تراکم جمعیت، تصمیم به انتقال معاونت
های دیگر از جمله شهرهای مرودشت و شیراز گرفت. از روزی  نفرهنگی به استا

که مسئوالن سازمان میراث فرهنگی به دنبال مطرح شدن انتقال پایتخت، به صرافت 
جابجایی معاونت میراث فرهنگی به شیراز افتادند، تا زمانی که به دلیل ناکار آمدِی 

سال  2د. در طی این سال طول کشی 2این تصمیم به تهران باز گشتند، نزدیک 
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های کالنی صرف شد. حتی برخی از  کارشناسان بسیاری بازنشسته شدند. هزینه
های خود شدند. انتقال  کارشناسان میراث فرهنگی گرفتار از هم پاشیدگی خانواده

 سازمان میراث فرهنگی به شیراز تبعاتی داشت که از نظر برخی کارشناسان خسارت
 است. کارشناسان تضعیف و تخریب زیرساختجای گذاشته های جبران ناپذیری بر 

دانند و معتقدند که بر  ها می های سازمان میراث فرهنگی را از جملۀ این خسارت
میلیارد ریال به پژوهشگاه میراث فرهنگی خسارت  300اثر این اقدام، دست کم 

 .وارد شد و بخشی از اسناد و مدارک نیز از بین رفت
در میزگردی در ایرنا، دو تن از کارشناسان، موضوع  95مرداد  31ر ماه پیش د    

انتقال سازمان میراث فرهنگی به شیراز و اصفهان در حکومت های نهم و دهِم 
الله مال صالحی،  اند. حکمت احمدی نژاد و تبعات این تصمیم را بررسی کرده

حکمت اسالمی صدرا باستان شناس و عضو هیأت امنایِ بنیاد ایرانشناسی و بنیاد 
است که در کمتر از یک دهه، به  گوید: "آنچه بر سر ما آمده ایندر این باره می

های میراث فرهنگی، بویژه اسناد اصلی ما آسیب  مقیاس یک سده، به زیرساخت
جدی وارد شد که غیرقابل جبران است. کسانی در آن زمان به صدارت دولت و رأس 

دانستند ایران کجاست، میراث چیست و ارزش   نمیاین سازمان نشستند که اصال
خواستند بر سر میراث  های ایران و ایرانی کدام است. آنها تیشه برداشته و آنچه می

ای را دور کار )به  چند هزار سالۀ این مرز و بوم آوردند. آنها سازمان را منتقل و عده
ها شد.  ی از سوء استفادهدور از کار( کردند و همین امر باعث بوجود آمدن بسیار

شود، امینِ امواِل موزۀ ملی را دور کار کرد؟ آنها اینکار را انجام دادند. مگر می
های نهم و دهم هر کدام در صدد بودند  مسئوالن وقت میراث فرهنگی در دولت

که برای خود یک موزۀ شخصی ایجاد کرده و فقط بهره برداری شخصی کنند". در 
های علمی دانشجویان باستان  دبیر پیشین اتحادیآ انجمن»نین این میز گرد همچ

سال دولت نهم و دهم در سازمان  8نیز گفت: "طی  «های کشور شناسی دانشگاه
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اتفاقات ناخوشایند زیادی رخ داده، اما 

معاونت های سازمان  ای تلخ و ویرانگر، و سالگرد انتقال مرداد ماه، یادآور واقعه
میراث فرهنگی، به دست حمید بقایی است. در این اقدام که بر خالف ادعای 
مسئولینِ وقِت سازمان، کامالً غیر کارشناسی بود، معاونت صنایع دستی به شهر 
اصفهان، پژوهشکدۀ باستان شناسی به شهر مرودشت، و پژوهشگاه میراث فرهنگی 

فتۀ سلیمانی فارسانی، یکی از تبعات این اقدام، تخریب را به شیراز منتقل کردند. به گ
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های پژوهشگاه میراث فرهنگی و  و نابودی بسیاری از تجهیزات و دستگاه
های زیر مجموعۀ آن بود و مسأله دیگر، آسیب جدی به بسیاری از  پژوهشکده

ه مستندات و اسناد میراث فرهنگی و هویت ملی موجود در مرکز اسناد سازمان بود ک
بدلیل جابجایی غیر استاندارد و نگهداری نامطلوب و در مکان نامناسب در شیراز، 

 .ای از ابهام قرار دارد سرنوشت بسیاری از آن اسناد در هاله
دامات وی با نارضایتی از اینکه حمید بقایی در دولت یازدهم، نه به دلیل اق    

ر دبه دلیل برخی مسائل  مخرب و غیر کارشناسی در سازمان میراث فرهنگی، بلکه
رسد مشی و رویکرد دولت  مناطق آزاد، چند وقتی بازداشت شد، گفت: به نظر می

ده کنونی هم، بیشتر اقتصادی است، و نه فرهنگی، و ظاهرا شناسایی خسارات وار
ات به سازمان میراث فرهنگی به دست حمید بقایی و پیگیری برای محاکمه و مجاز

 .انه تاکنون برای دولت، مهم و در اولویت نبوده استوی در این خصوص متأسف
های  های علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه دبیر پیشین اتحادیه انجمن    

شمین کشور مهم ترین مطالبۀ محققان و کارشناسان و اهالی میراث فرهنگی را در ش
ان جمله سازم سالگرد این انتقال، بررسی نقش و عملکرد سازمان های نظارتی، از

ت: این بازرسی، قوۀ قضائیه و دیوان محاسبات در زمان این انتقال عنوان کرد و گف
ها باید به ملت ایران پاسخ دهند که در آن زمان چه اقداماتی را برای  دستگاه

اند؟ مسئوالن سازمان میراث فرهنگی در آن زمان  جلوگیری از این فاجعه انجام داده
اند. اما اینطور نبود و  سازمان، مطالعات کارشناسی انجام دادهگفتند برای انتقال 

ن وقت هرگز اسناد و مطالعات ادعایی خود را که مدعی بودند دو ماه برای انجام آ
اند، منتشر نکردند، اما با اینکار سازمان میراث فرهنگی را چند پاره  صرف کرده

ین برده و این سازمان بن را از های این سازما کرده و ارتباط ساختاری بین معاونت
تخصصی را تضعیف و مضمحل کردند. مدیران سیاسی و غیرمتخصص، ساختار 

دند کارشناسی این سازمان تخصصی را از بین بردند، یعنی جو و فضایی بوجود آور
ید شدند، که کارشناسان به اجبار، یا خود را پیش از موعد بازنشسته کرده، یا بازخر

 .ها منتقل کردند دیگر دستگاهو یا خود را به 
است، سلیمانی فارسانی، یکی از تبعات این اقدام را که کمتر به آن پرداخته شده      

متأسفانه این سازماِن  :ایجاد محملی برای تخلفاتی نظیر پولشویی دانست و افزود
ها و وظایف  تخصصی به اذعان برخی افراد مطلع، در دولت گذشته، از مأموریت

ونی خود به طور کامل دور شد و تبدیل به مکانی امن برای انجام اقداماتی غیر قان
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سالۀ فعالیت تشکیالت مرتبط با  80قانونی همچون پولشویی گشت. در تاریخ 
میراث فرهنگی با عناوین مختلف، هیچ وقت به اندازۀ دورۀ ریاست حمید بقایی به 

نشده و این حجم آسیب به  های این سازمان خسارت وارد ساختار و زیر ساخت
سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران،  8میراث فرهنگی وارد نشده و حتی در دوران 

سلیمانی فارسانی ادامه  .یک صدم این خسارات به میراث فرهنگی کشور وارد نشد
های  داد: در جریان انتقال سازمان میراث فرهنگی غیر از اینکه بخشی از زیرساخت

رهنگی از بین رفت، متأسفانه تعمداً این سازمان را که فعالیتی کاماًل سازمان میراث ف
های  داد، تخصص زدایی کرده و آن را از وجود ظرفیت تخصصی انجام می

بعدها، در اواخر دولت دهم، نیروهایی غیر  .کارشناسی، کامالً تهی و خالی کردند
« ح استخدام مهرآفرینطر»متخصص را بدون انجام تشریفات قانونیِ الزم در قالب 

وارد این سازمان کردند که سطح تحصیالت بسیاری از آنها نازل و آنهایی هم که 
های  مدرک دانشگاهی داشتند، تخصصشان کامالً غیر مرتبط با وظایف و مأموریت

 .ذاتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود
استان شناسی در ادامه عنوان کرد: در های علمی ب دبیر پیشین اتحادیۀ انجمن     

ای در سازمان میراث فرهنگی  شروع به کار دولت یازدهم، ما درخواست کردیم کمیته
تشکیل شود و از شرایط و وضعیت موجود این سازمان و خساراتی که به آن وارد 
شده، گزارش جامعی تهیه و به مردم ارائه کند. اما متأسفانه این کار انجام نشد و 

هایی که از جانب  ها و خسارت انتقاد ما این است که چرا گزارش و اطالعات آسیب
مسئولینِ عمدتًا سیاسی در دولت نهم و دهم بر سر این سازمان و میراث فرهنگی 

دانیم خسارت مادی به  کنند. در حالیکه میکشور وارد آمد را منتشر و منعکس نمی
ی، فقط در زمینۀ تجهیزات، بیش از چند سازمان، بویژه پژوهشگاه میراث فرهنگ
های غیر مادی هم که حجم آن بسیار زیاد و  صد میلیارد ریال بوده است و خسارت

، مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی 1374متأسفانه غیر قابل جبران است. در سال 
تأسیس شد و هدف از شکل گیری آن گردآوری و حفاظت از اسناد، اطالعات و 

ای مرتبط با میراث فرهنگی یکصد سال اخیر بود. چون اسناد و مدارکی ه گزارش
مرتبط با مباحث باستان شناسی و میراث فرهنگی موجود  1275دست کم از سال 

بود که نیاز به نگهداری و حفاظت داشت و متأسفانه این مرکز منحصر به فرد و اسناد 
و طبق شواهد و قرائن، ظاهرا  و مدارک مهم آن در جریان انتقال به شیراز آسیب دید

بخشی از اسناد و مدارک آن که طبق اعالم رئیس وقت پژوشگاه میراث فرهنگی، 
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های مرمت و  هزار برگ سند مربوط به گزارش 15هزار عنوان کتاب،  47شامل 
هزار کارت پستال و عکس  40هزار اسالید،  2هزار نگاتیو،  9باستان شناسی، 

است. ضمن اینکه بعضی از این مدارک در خالل بین رفته نادر و کمیاب بوده، از 
متأسفانه طبق اعالم برخی  .استانتقال و نگهداری نامناسب آسیب جدی دیده 

های این مرکز  ها و کارت پستال ها، برخی از عکس کارشناسان سازمان در آن سال
فت. حتی اگر ر که ممهور به مُهر آن بود در خیابان منوچهری تهران به فروش می

یک برگ از اسناد این مرکز مفقود شده باشد، که ظاهرًا اینطور است، قابل جبران 
نیست. سلیمانی فارسانی عنوان کرد: هرچند به بهانۀ وقوع زلزله در تهران، سازمان 
میراث فرهنگی منتقل شد، اما زلزلۀ واقعی توسط دولت وقت در سازمان میراث 

 .غیر قابل جبرانی بدنبال داشت فرهنگی ایجاد شد که خسارات
  

تر، اما عالوه بر اظهارات این دو کارشناس، پیش :انقالب اسالمی در هجرت
ز مفقود جراید به نقل از کارکنان مرکز اسناد و کتابخانۀ سازمان میراث فرهنگی، ا

های  های باستان شناسی به همراه نقشه هزار عنوان کتاب و گزارش 47شدن 
های باستان  های تاریخی و باستانی کشور و همچنین پژوهش محوطهاوزالیدی 

شناسی در ماجرای جابجایی ناگهانی پژوهشگاه و مرکز اسناد سازمان میراث 
بودند.  فرهنگی به شیراز در دورۀ مدیریت بقایی در سازمان میراث فرهنگی خبر داده

تی و رهنگی، صنایع دسدر واقع یکی از کارکنان سابق مرکز اسناد سازمان میراث ف
یخی گردشگری کشور پس از انتشار گزارشی از مفقود شدن هزاران نقشۀ بناهای تار

 :زنامه همشهری اعالم کردهای باستانی، به رو و محوطه
هنگام انتقال پژوهشگاه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز در دوران ● 

ار جلد کتاب تخصصی در موضوعات هز 47مدیران قبلی سازمان میراث فرهنگی، 
 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به همراه هزاران قطعه از عکس
های تاریخی موجود در این مرکز، به یغما رفت و حتی بر اساس آنچه علی کرمی از 
کارکنان بخش پشتیبانی و تدارکات مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی 

از شاهین پور، مدیرکل علوم و فنون پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور به نقل 
است، در  های دورۀ پهلوی که دارای مهر مرکز اسناد بوده گوید، بخشی از عکسمی

به گفته کرمی، زمان انتقال کتابخانه و  .رسد خیابان منوچهری تهران به فروش می
هولستر نابود شد و بسیاری های  مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز، کتاب
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ها بر اساس تماسی که شهر کتاب نیاوران با سازمان میراث فرهنگی گرفت،  از کتاب
 .توسط فردی به نام نقوی به آن کتابفروشی فروخته شد

افزاید: شهر کتاب نیاوران آن زمان با ما تماس گرفت و خواستار اجازۀ  وی می     
سازمان میراث فرهنگی شد.  ز اسناد و کتابخانۀهای خارج شده از مرک خرید کتاب

در حالی که اصالً معلوم نیست این آقای نقوی در سازمان میراث فرهنگی چه 
است. تنها کاری که ما کردیم این بود که از شهر کتاب نیاوران مسئولیتی داشته 

شده ها را برای ما ارسال کند. اسناد خارج  بخواهیم کپی کارت ملی فروشنده کتاب
 کساز سازمان میراث فرهنگی نیز چند دسته بوده که یکسری از آنها مربوط به ع

شده و بر اساس آنچه شاهین پور، مدیر کل علوم و های تاریخی دورۀ پهلوی می
عالم فنون پژوهشگاه میراث فرهنگی در دورۀ مدیران قبلی سازمان میراث فرهنگی ا

کدهای مرکز اسناد سازمان  ران و باها در خیابان منوچهری ته کرد، این عکس
های باستان شناسی  شد. این موارد، جدای از گزارشمیراث فرهنگی فروخته می

ها کاوش باستان  است که باستان شناس ها از سالبسیار زیاد و ارزشمندی بوده 
های باستانی به مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی کشور تحویل  شناسی در محوطه

ای دند. کرمی گفت: هنگام جابجایی مرکز اسناد از تهران به شیراز، آقداده بو
ها برای  خوشنویس، معاون میراث فرهنگی وقت کشور حتی اجازۀ حضور کارشناس

ها و انتقال آنها به شیراز را نداد، و کارگرها  بار کردن این اسناد به کامیون
ها ریختند. به گفتۀ او  ونارزشمندترین اسناد میراث فرهنگی کشور را داخل کامی

رکز مهمین حاال هم آنچه از شیراز به تهران بازگشته است، آن چیزی نیست که از 
 .اسناد به شیراز رفت

به گفتۀ کرمی هنگام انتقال مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، تنها یکی از       
بازگشت به تهران از  کارکنان این مرکز به همراه اسناد به شیراز رفته که او نیز پس از

است. جدای از این موارد حتی خبری از  اطالعی کرده وضعیت اسناد ابراز بی
 ها و اسناد نیست که مشخص شود کدام کتاب دستگاه دیجیتال بار کد خوان کتاب

ها و اسناد  مشخصات کتاب .استها یا اسنادِ سازمان میراث فرهنگی، باقی مانده 
سناد و کتابخانۀ سازمان میراث فرهنگی که دارای نزدیک به موجودی که در مرکز ا

های خطی بوده و در دستگاه بار کد  هزار جلد کتاب تخصصی و حتی نسخه 47
های باستان شناسی مرکز اسناد  خوان ذخیره شده بود. چند کارتن حاوی گزارش

 ن در قفسهسازمان میراث فرهنگی بازگشتی به تهران نیز هنوز جایی برای قرار گرفت
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های ساختمان  های مقوایی در یکی از اتاق های مخصوص ندارند و هنوز کارتن
 .شوند اصلی سازمان میراث فرهنگی در ارگ آزادی، نگهداری می

ها و نگاتیوهای موجود در مرکز اسناد  هایی که فیلم به گفتۀ کرمی حتی از دستگاه    
 .نتقل نشدند، خبری نیسته شیراز مکردند و هیچ کدام نیز ب را بازبینی می

کشور که  فریبا فرزام، رئیس سابق مرکز اسناد و کتابخانۀ سازمان میراث فرهنگی● 
ود و بپروندۀ ثبت جهانی نسخه شاهنامه بایسنقری در یونسکو را نیز مدیریت کرده 

ین به دلیل ماجراهای همین پرونده در سازمان میراث فرهنگی، از مرکز اسناد ا
های نابود شدۀ  ان کناره گیری کرد، درخصوص ارزش های اسناد و کتابسازم

شیراز  متعلق به مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی در جریان جابجایی از تهران به
های سازمان  شد، دارایی فعالیتبه همشهری گفت: آنچه در مرکز اسناد نگهداری می

 ی فعالیت کرده بود. یعنی گزارشفرهنگ هایی بود که سازمان میراث در تمام سال
های  های باستان شناسی و پژوهش ها و کاوش های مختلف پژوهشی از مرمت

های  های تاریخی و هر آنچه به عنوان اثر مستند در بخش مردم شناسی و نقشه
شد. مرکز اسناد، مختلف سازمان میراث فرهنگی تولید شده بود، آنجا نگهداری می

کرد  ا فراهم مییز داشت که منابع مطالعاتی در زمینۀ میراث فرهنگی رای ن کتابخانه
های پژوهشی در سازمان میراث فرهنگی بود که با جابجایی از بین  و قلب فعالیت

 .رفت
رکز اسناد سازمان میراث فریبا فرزام با اشاره به سابقۀ چندین سالۀ تشکیل م     

ناسی و کاوش ها، اطالعاتی با ستان شهای با ها و پژوهش فرهنگی گفت: گزارش
 ها فعالیت خود در محوطه ها از سال جزئیات علمی کامل داشت که باستان شناس

ها در دست افراد غیرمتخصص  های باستانی تهیه کرده بودند که اگر این گزارش
های باستانی در آنها وجود دارند، ممکن است  بیفتد، به دلیل اطالعاتی که از سایت

ا پیش از رورد سوء استفاده قرار بگیرند. به گفتۀ فرزام، زمانی که او مرکز اسناد م
هزار نسخه کتاب در آن مرکز بود و تعداد عکس  40ها تحویل داد، حدود  جابجایی

ای موجود در مرکز اسناد  ها نیز بسیار زیاد بود. فرزام از تعداد زیاد نگاتیوهای شیشه
اد و دتعلق به مرکز مردم شناسی این سازمان بود، خبر سازمان میراث فرهنگی که م

های بسیار زیادی نیز از بناهای تاریخی در مرکز اسناد وجود داشت  افزود: عکس
 .که اگر از بین رفته باشند، یک جنایت و خیانت به میراث فرهنگی کشور است
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شگاه ژوهپاز جلیل گلشن رئیس جدید  92مهر 27روزنامه همشهری در تاریخ     
 سازمان میراث فرهنگی در حکومت روحانی، خواست که دستور انتقال باقیماندۀ

شناسی کشور های متعلق به مرکز اسناد و پژوهشگاه باستان  اسناد و مدارک و کتاب
نگی را به تهران صادر کند. جلیل گلشن، رئیس جدید پژوهشگاه سازمان میراث فره

های  های کاوش ناد و مدارک و پروندهکشور در دولت جدید پیش از انتقال اس
شناسی کشور در دوران مدیریت حمید بقایی در سازمان میراث فرهنگی، به باستان 

سته شده همراه چند نفر از کارشناسان خبرۀ این سازمان، از سوی مدیران سابق بازنش
ه عمومی سازمان میراث فرهنگی اعالم کرد بود و اکنون نیز جلیل گلشن به روابط

ها در سازمان میراث فرهنگی نبوده، اظهار نظر  است که چون در دوره جابجایی
تواند  دقیقی در خصوص وضعیت اسناد و مدارک بازگشته از شیراز به تهران نمی

 .داشته باشد
ه خبرنگار حوزه آنطور که روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی در خبر ارسالی ب    

است، با انتقال آخرین اسناد میراث فرهنگی هری گفته میراث فرهنگی روزنامه همش
شناسی از شیراز به تهران، مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی،  و باستان

دستی و گردشگری کشور که در دولت قبل به شیراز منتقل شده بود و در  صنایع
قل شد. جلیل گلشن منت طور کامل به تهران ها آسیب جدی دیده بود، به جریان انتقال

است، در بازدیدی که از شیراز، پس از تصدی ریاست  همچنین اعالم کرده
است، متوجه شده بخشی از اسناد و مدارک در یک سوله  پژوهشگاه، داشته

 شوند که از نظر شرایط محیطی مانند نور، رطوبت، دما و عوامل تهدید نگهداری می
 .سبی ندارندها، شرایط منا کننده مانند باکتری

عالم کردند که االبته برخی دیگر از کارکنان این سازمان به روزنامه همشهری     
منتقل  انتقال اسناد و مدارک به شکل کامالً ضربتی انجام شد و از آنچه به شیراز
چیزی  شد، فهرستی تهیه نشده بود تا مشخص شود آنچه به تهران بازگشته، تمامی آن

های سازمان میراث فرهنگی کشور، بعنوان  ها یا پژوهش باست که از اسناد، کتا
 !گنجینۀ مکتوب سازمان میراث فرهنگی به شیراز منتقل شده بود، یا نه

  
 :فروش شرکت های سازمان میزاث فرهنگی به ثمنِ بخس ❋
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فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حکومت  سلطانی     
های فساد میلیاردی در سازمان میراث فرهنگی،  یکی دیگر از پروندهروحانی نیز به 

هایی  است: یکی از مهمترین پرونده صنایع دستی و گردشگری اشاره کرده و گفته
گیرد، پروندۀ شرکت که هر روز وقت بنده و هر هفته وقت وزیر دادگستری را می

های الله است که  درصد گروه هتل 73توسعۀ گردشگری بود. این شرکت مالک 
عای دو مورد ادعای حقوقی و منازعه حقوقی در ارتباط با این شرکت داریم که اد

 ها واهی بود و زیر یک میلیارد تومان هزینه کرده بود و ادعای عدم یکی از شرکت
میلیارد تومان را داشت. از سوی دیگر کمتر از نصف قیمت واقعی  176النفع 

 .شده بود واگذار 44شرکت، طبق اصل 
  

در واقع شرکت توسعۀ گردشگری ایران در قالب یک  :انقالب اسالمی در هجرت
ین قانون اساسی، به یک شرکت واگذار شده بود و ا 44قرارداد و بر مبنای اصل 

میلیون تومان صورت گرفته بود!! واگذاری به  500واگذاری در ازای پرداخت 
ارزش گذاری واقعی  ر واقع دفقیه.  های معروف در رژیم والیت «خصولتی»همان 
، بخش زیادی «بخش خصوصی»ها، انجام نگرفته بود و در این واگذاری به  دارایی

 ها و اموال شرکت، ارزش گذاری نشده بود، بطوری که، از دارایی
  

 11فقط »به گفته غالمحسین حسینی مدیر عامل شرکت توسعۀ گردشگری:  ●
تر از دارایی، باال 11رده بودند. درصد ریالی این دارایی عمده را ارزش گذاری ک

دارایی دیگر شرکت است و این شرکت را داشتند به حداقل، به یک  70تا  60
شرکت داریم  20بگیرید که حدود  در نظر  .فروختند اش، می پنجم ارزش واقعی

هزار تومان قیمت گذاری شده  100که در ارزش گذاری اولیه، حدود 
 «.بودند

  
کنیم که توجه خوانندگان محترم را بدین امر جلب می  :تقالب اسالمی در هجران

تر در رژیم والیت فقیه، آنچنان است که قیمت یک  های هرچه وقیحانه دزدی
 3شود که معادل قیمت هزار تومان تعیین می 100شرکت متعلق به میراث فرهنگی 

مشهد قصد داشته باشد با  کیلو گوشت قرمز است! بر فرض، خریدار این شرکت از
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هواپیما برای خریدش به تهران بیاید، بلیط یکسرۀ وی دو برابر قیمت شرکتی است 
 !خواهند به وی واگذار نمایند که می
اگذاری شرکت توسعۀ به هر حال پس از بررسی پرونده و جلوگیری از و     

غ عایی به مبلگردشگری، بر اساس یکی از بندهای این قرارداد، شرکت خریدار اد
است. به دلیل اینکه هیچگونه پیگیری حقوقی میلیارد تومان را مطرح کرده  176

بود، دادگاه، حکم محکومیت از جانب سازمان میراث فرهنگی صورت نگرفته 
میلیارد تومان خسارت به شرکت  138سازمان میراث فرهنگی را به پرداخت 

صل ا 30رونده، هیأت داوریِ مادۀ خریدار، صادر کرده بود. پس از بررسی این پ
های  قانون اساسی،واگذاری شرکت توسعه گردشگری را ابطال کرد و با پیگیری 44

میلیاردی سازمان، برای  138حقوقی صورت گرفته، بررسی حکم محکومیتِ 
أت ، رأی هی1394رسیدگی بیشتر، به مراجع قضایئی ارجاع داده شد. در تابستان 

بر ابطال واگذاری شرکت توسعۀ  قانون اساسی، مبنی 44اصل  30داوریِ مادۀ 
گردشگری صادر شده، ولی چون آن رأی، در حقیقت رأی دادگاه بدوی بود و 

رأی  خریدار حق داشت که در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور، نسبت به این
یگر دماه  5اعتراض کند و این اعتراض نیز صورت گرفت، مسیر رسیدگی به پرونده، 

 نیز بطول انجامید. سرانجام، طی شد و رأی قطعی شرکت توسعه گردشگری ایران
 .خش خصوصی، صادر شدبر عدم واگذاری آن به ب مبنی

  
ثار ر شمارۀ آینده به ضعف قانونی و چرایی تخریب آد :تانقالب اسالمی در هجر

خصوصًا  های تاریخی، پردازیم و فهرست خانه باستانی توسط مالکان شخصی می
  .گذرانیم اند را از نظر خوانندگان می در شهر تهران که توسط مالکانش تخریب شده
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 :  وضعیت سنجی صدو پانزده

صورت تهران! ضعف قانونی و فسادی جراحی پالستیک  
خانه قدیمی با ارزش در ظرف  ۸00که منجر به تخریب 

 !سال در پایتخت شد 15

 اله وفاژنوشته 
 
 

 2016سپتامبر  15برابر   1395شهریور  25
 

نامند. در خانه های قدیمی را روح شهرهای جدید میانقالب اسالمی در هجرت :
یابند. این نشانه قدیمی ارج و قرب بیشتری می تمام جهان در شهرهای جدید بناهای

ی های گذر فرهنگ بر مردم شهر در گذر زمان تبدیل به شناسنامه ها و هویت ها
ای که بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی خواستار شوند، به گونهپایدار شهر می

ورد نظر م دیدار از چنین بافتاری هستند. گردشگرانی که از نقاط مختلف دنیا به شهر
لهِ اول شناخت هروند. زیرا برای آنان در وکنند اول به سراغ چنین فضایی میسفر می

روح آن شهر مهم است. این خانه های قدیمی نشانه های سبک زندگی و نوع 
ها و نیز نگاهداری باغهای معماری، مصالح بومی، روح لطیف ایرانی در تزیین خانه

 رنگ در زندگی شهروند ایرانی است.ه و آفتاب و سای  ایرانی، نقش
ها ست که تالقی میان انسان حاضر و انسان قدیم به داللت خانهاای در چنین نقطه    

افتد. در بسیاری از این کشورها حتی عبور و مرور خودرو از کنار این بافت اتفاق می
نیز باید سعی  باشد تا به مرور، مبادا آسیبی به بناها وارد آید. دولت هانیز قدغن می

را بنمایند تا این نمایانگر فرهنگ و هویت برای آیندگان محفوظ بماند. همگان 
های قدیمی پشیمانی ابدی در پی خواهد داشت. باوجود باید بدانند که نابودی خانه

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/21166-2016-09-15-13-39-54.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/21166-2016-09-15-13-39-54.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/21166-2016-09-15-13-39-54.html
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ها در قلب تهران و نیز سایر شهرهای کشور در این، چند سالی است که این خانه
 د.شونبافت قدیمی تخریب می

« ثبت ملی»و « شناسایی»های تاریخی، های حفاظت از این خانهکی از روشی    
نگی آنها توسط سازمان میراث فرهنگی است. این در حالیست که سازمان میراث فره

های تاریخی چندین میلیارد تاکنون به دلیل مشکل تأمین بودجه در خرید این خانه
کامل  اهی کرده و وضعیت آنها را به صورتتومانی در شناسایی تمام این بناها کوت

 است. رصد نکرده
های تاریخی هم که اشخاص و یا بخشی از مالکان این خانه ٬ز سوی دیگرا    

های دولتی و خصوصی هستند به دلیل کسب سود بیشتر به دنبال ثبت ملی دستگاه
بنا را تخریب  دهند کهاین بناها در فهرست میراث فرهنگی ایران نیستند و ترجیح می

آنکه آن هم بی ٬سازی بروندهای قانونی به سراغ بلندمرتبهکرده و با کسب مجوز
 خاطر کند! تخریب تاریخ آنها را آزرده

 
های قدیمی در تخریب خانه  «قانونی»گذری کنیم به روند شکل گیری  ❋

 کشور:
  

جمهور وقت به رئیس ایر نامهنگاران دنفر از روزنامه200 ودحد1382ر سال د    
ر تخریب ولتی دهای دها و نهاد) آقای خاتمی (، با اشاره به نقش برخی سازمان

. این نامه منجر یشدای برای این معضل بیندکه چاره فرهنگی از او خواستند میراث
های ستگاهکلیه د»اشت: دکه مقرر می ای از سوی آقای خاتمی شدبه ابالغ بخشنامه

های عمرانی، ضوابط حفاظتی آثار ی قبل از آغاز عملیات اجرایی طرحاجرای
ر محل اجرای طرح را از سازمان میراث فرهنگی کشور د فرهنگی موجود -تاریخی

بر وجهه تخصصی  ی بوداین بخشنامه تأکید«. ام نماینداستعالم و براساس آن اقد
فرهنگی  -فاظت از آثار تاریخیر امور مربوط به حسازمان میراث فرهنگی و اینکه د

رفت که این تنها مرجع اعالم نظر، سازمان مزبور است. آن هنگام، هرگز گمان نمی
اما  ر سازمان میراث فرهنگی شودمالی د ساز تبانی و فسادزمینه بتواند  ادرخد

 . بگزارش همشهری انالین از سالادث را تغییر دحواد های آتی روندتحوالت سال
ر سازمان ه دکنندو اتفاق مهم و نگران) دوره حکومت احمدی نژاد ( د 1385

 ست کسانی افتادداره سازمان به میراث فرهنگی به وقوع پیوست: نخست اینکه اد
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یریتشان شفافیت و نظارت ر قاموس مدو د اشتندر زمینه مالی دهایی دمباالتیکه بی
یران متخصص ن سازمان، مدمحور بودانشد با وجود وم آنکهاشت. دی ندجای زیاد
، ندناپذیر بودی که حتی اگر فساد؛ افرادندادغیرمتخصص د را به افراد جای خود

های موضوع گیاز پیچید که بتوانند ای نبودازهشان به اندتخصص و تجربه
 .را شناسایی کنند های فسادو زمینه ربیاورندسرد
ت شده زمین را بهولت ارزش افزودی دهای اقتصادر بیرون سازمان نیز سیاستد    

. مجموع این عوامل، و ساز را باال بردساخت  ر اکثر شهرها سودو د ادافزایش د
 اری و مالی بوجوداد ی برای بروز فسادو زمینه مساعد ندادست هم ددست بهد

ور مجوز برای تخریب بناها، ر صدد فراداق شخصی . اگرچه تأثیرسالیندآورد
ترین عوامل شگری و... از مهممناطق نمونه گرد های توریستی، ایجادتأسیس آژانس

ر این شگری است اما دستی و گرددر سازمان میراث فرهنگی، صنایعد بروز فساد
علت ها بهر حریم آنور مجوز تخریب بناهای تاریخی یا نوسازی دمیان، صد

حساسیت بیشتری است. با افزایش روزافزون  ن تصمیمات، واجدناپذیر بودبرگشت
 -مالی های فسادگذاری به ساخت و ساز، گسترش زمینهقیمت امالک و توجه سرمایه

 ر سازمان شتاب بیشتری گرفت.اری داد
اما  ندنبودست مخالف و سازهایی از این د ها با توسعه ساختاریگرچه شهرد    

های تاریخی مراتب را پیش ر بافتکه بویژه د کردآنان را ملزم می 82مصوبه سال 
. اره میراث فرهنگی محل )استان/شهرستان( استعالم کنندور پروانه، از اداز صد

؛ ا کردیر و کارشناس بستگی پیدچیز به چرخش قلم و امضای فالن مد بنابراین همه
 300اقل که حد رنظر آوریدر مرکز شهر تهران را دای تاریخی دهبرای نمونه خان

از  رصدد 60اری طبق ضوابط شهرد تواند. مالک این خانه میادمترمربع مساحت د
مترمربع. میانگین قیمت  900؛ یعنی طبقه بسازد 5اقل تا مساحت زمین را حد

تومان/مترمربع )یا متر مکعب بنا  میلیون4 وده از شهر حدودر این محدآپارتمان د
میلیون 600و  میلیارد3 ودمتر رقمی حد900 ساخته شده( مساحت است که برای 

ل . اگر متری یک و نیم میلیون تومان هزینه ساخت )معادشد تومان را بالغ خواهد
خالص ساخت چنین بنایی  ، سودمیلیون تومان( از این رقم کم شود350و  میلیارد1
میلیون تومان است اما اگر کارشناسان سازمان میراث فرهنگی 250و  یلیاردم2

هنگفتی  تنها مالک از چنین سود، نهر نکنندمجوز تخریب و نوسازی خانه را صاد
. ماندستش میمشتری روی دبلکه یک خانه تاریخی پرهزینه و بی شودمحروم می



183 
 

را به منبع  خود سود رصدد10یا  5ی که چنین فرد اردند آیا این احتمال وجود
ر بهترین حالت از ؟ و آیا کارشناسی که حقوق ماهانه او دکند ور مجوز پیشنهادصد

ی وسوسه ، برای پذیرش چنین پیشنهادرودیک و نیم میلیون تومان فراتر نمی
هزار متری ندهای بزرگ چخانه ر مورده دشدیاد اداست که اعد؟ ناگفته پیدشودنمی
 .ارندنجومی د و ساز تجاری ابعاد منظور ساختو به
که  کند، عقل حکم میی برای بروز فسادن چنین زمینه مساعدبا فراهم بود    
 این، فرایند . با وجوده شودیشیدابیری برای جلوگیری از تخلفات احتمالی اندتد

ه کاستی عمد 3ارای ث فرهنگی دان میرار سازمور مجوزها دپاسخ استعالمات و صد
 است:

ستی و روال منظٌمی برای کنترل مجوزها و استعالمات ازی و باالدهیچ مرجع مو - 1
ر این خصوص ای دهالعادی عمل فوقو کارشناسان سازمان از آزاد اردند وجود

 گیردگی قرار میرسید ، موردکایتی به سازمان مرکزی برسدش. البته اگر ارندبرخورد
 .اردند لیلی برای شکایت وجوده من راضی، تو راضی... داما معموال طبق قاعد

ای صورت ائمیگونه ارزیابی دیران مرتبط با موضوع، هیچن و مداز کارشناسا - 2
ر فالن شهر سؤال اره میراث فرهنگی داد یر و کارمندگاه از مد؛ مثال هیچگیردنمی
ر ای د، صاحب خانهکه احتماال چگونه توانسته با حقوق معمولی یک کارمنده نشد

قیمت، حساب بانکی پر و پیمان و حتی رستوران روی گرانبهترین نقطه شهر، خود
از کار  قبل و بعد گی خوداختالف سطح زند تواندو چگونه می و کافی شاپ باشد

 ؟کند ر سازمان میراث فرهنگی را توجیهد
ور مجوز روشن نیست و اگر تر، ضوابط پاسخ به استعالمات و صداز همه بد - 3

که رحالیه است. دطور شفاف اعالم عمومی نشد، بهرون سازمان مشخص باشدهم د
ر اختیار عموم را د های طرح تفصیلی خودها، ضوابط و نقشهاریبسیاری از شهرد

ر عاهای خارج از ضابطه آنها دشناسان و ادگذاشته و راه را برای اعمال سلیقه کار
ر سازمان میراث فرهنگی، ن ضوابط د، ناشناخته بوداندهکرد ودمقابل مراجعان مسد

 ه است.ن زمینه برای انواع تخلفات شدرگمی مراجعان و فراهم شدموجب سرد
قیق، پیوسته و دنظارت و ارزیابی  مالی و نبود برای فساد ترتیب، زمینه مساعدینبد

شگری و اکثریت قاطع ستی و گرددجانبه، اعتبار سازمان میراث فرهنگی صنایع همه
 ه است. طبیعتا انتخاب افرادیق آن را به چالش کشیدست و صدان پاکدکارمند

خیز ساز و کارهای نظارتی شرط الزم برای عبور از بستر فساد یدست و تشدپاکد
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یریتی به متخصصانی ن مناصب مدیگر، سپردالزم و مهم د کنونی است اما شرط
ر سطحی انش و تجربه آنان دو د ارنداشراف کامل د ی خوداست که بر حوزه تصد

ها، اریاستاند های مرتبط مانندسازمان ر بیرون سازمان و نزداست که نظرشان د
 ار است.افی برخوردارات راه و شهرسازی و... از اعتبار کها، اداریشهرد

تا  1000های قدیمی تهران به روند تخریب چنان ادامه یافت که شمار خانه
خانه تاریخ  ۸00سال چیزی در حدود  1٥کاهش یافت. در طول  1٥00

 تهران نابود شد.
 

های تاریخی، های حفاظت از این خانه: یکی از روشانقالب اسالمی در هجرت
ست توسط سازمان میراث فرهنگی است. این در حالیآنها « ثبت ملی»و « شناسایی»

که سازمان میراث فرهنگی تاکنون به دلیل مشکل تأمین بودجه در خرید این 
در شناسایی تمام این بناها کوتاهی و حتی  های تاریخی چندین میلیارد تومانیخانه

 کرده و وضعیت آنها را به صورت کامل رصد نکرده است.
های تاریخی هم که اشخاص و یا ی از مالکان این خانهاز سوی دیگر، بخش    

های دولتی و خصوصی هستند به دلیل کسب سود بیشتر به دنبال ثبت ملی دستگاه
دهند که بنا را تخریب این بناها در فهرست میراث فرهنگی ایران نیستند و ترجیح می

آنکه آن هم بی ٬سازی بروندهای قانونی به سراغ بلند مرتبهکرده و با کسب مجوز
 خاطر کندتخریب تاریخ آنها را آزرده 

 
با روندی که تخریب چیان میراث فرهنگی معاصر پیش گرفته اند، شهر هویت     

ای شبیه چهره .خود را از دست خواهد داد و صورتی مصنوعی به خود خواهد گرفت
هایی . هویت شهر به نشانهاستکه همه اجزایش جراحی پالستیک شدهخواهد شد 

وابسته است که مردمی در طول تاریخ زنده بودن یک شهر در آن به جا می گذارند. 
اسکندر مختاری، کارشناس و مرمتگر  95ُبگزارش روزنامه شهروند در امرداد ماه 

پیشکسوت میراث فرهنگی و استاد دانشگاه می گوید که با این روند هویت تهران 
های تاریخی و بی توجهی به آنها تخریب خانه » :به تاریخ خواهد پیوست

اتفاق مهمی است که هم جامعه معماران تخصصی و هم افکار عمومی به آن 
در مناطق شمالی  سال پیش این حساسیت ها وجود نداشت. 10اند . حساس

تهران تعداد زیادی از این آثار بود و هست که روند جدید ساخت و ساز، تقاضا 
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مت زمین و باال رفتن تراکم باعث شد که هیچ برای سکونت در شهر، افزایش قی
 «ساختمان قدیمی امنیت نداشته باشد. 

رفته اگرچه زمانی تاریخ معطوف بود به آنچه از ابتدای قرن شکل گبه گفته او 
سال پیش پیشگامان مطالعه معاصر این موضوع را طرح  30اما از حدود 

» ش نگهداری هستند.کردند که آثار معاصر و حتی آثار مدرن هم واجد ارز
آثار  از این دوره بود که اقداماتی مطالعاتی و قانونی انجام شد و تعدادی از

به بعد  1300مشمول حفاظت شدند، به خصوص آثاری که مربوط به سال 
نوز ههر چند به نظر من آثار مدرن بین المللی  بودند تحت حمایت قرار گرفتند.
هم تحت  ما موج جدید راه افتاده این آثار رادر گردونه حفاظت قرار نگرفته اند، ا

بومی در  تاثیر قرار خواهد داد. آثار مدرن متاخر که با تکیه بر فرهنگ های محلی و
آمری  ایران ساخته شد مثل مدرسه امام صادق؛ موزه ملی، دانشگاه عالمه )که نظام

 «از معماران آن است(
اریخ ه مدت هاست تیشه به ریشه تمختاری از روند تخریبی در تهران خبر می دهد ک

در طرح جامع دوم شهر تهران که توسط مسکن و »تهران زده است. 
شهرسازی پیگیری می شد و بعد ها طرح ساماندهی شهر تهران نام گرفت، 

هزار نقطه روی شهر تهران معلوم کردیم که ارزش تاریخی و هنری داشت  ٥
و سازمان میراث فرهنگی  و شورای عالی معماری و وزارت فرهنگ و ارشاد

های باارزش شهر تهران در نظر داشت طی الیحه ای به نام ساختمان
سعه فضاهای فرهنگی بر آثار . بنا شد شرکت توای این آثار را حفظ کندمصوبه

ا موسسه تاریخی تهران مروری کند تا مشخصات بناهای تاریخی تهران را پیدا کنیم. ب
gis سند  اشتیم که بر اساس آن نقشه بناهای تاریخی بهشهرداری تفاهم نامه ای د

به گفته این مرمتگر پیشکسوت میراث « طرح جامع شهر تهران افزوده می شد. 
آن زمان گروه » باز می گردد.  138٥تا  1380وجو ها به سال فرهنگی این جست

ر دقیق ه طوهایی از افراد را به مناطق مختلف فرستادم تا دوباره بناهای تاریخی را ب
خانه تاریخی  2300. نتیجه این بود که تعداد به روی نقشه مشخص کنیم

 رسید.
اما تا این الیحه به سرانجام برسد روند تخریب چنان ادامه یافت که شمار خانه ها 

 ۸00سال چیزی در حدود  1٥یعنی در طول کاهش یافت.  1٥00تا  1000به 
های مدرن ید که در ارزیابی خانهمختاری می گو «خانه تاریخی تهران نابود شد.
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مثل همین خانه »تهران، بسیاری از خانه باغ ها قابل شناسایی و شمارش نبودند 
 «توران.

 
 و یا تخریب خانه های باستانی:  نقش مردم در حفاظت ❋
 

شناس ایرانی، کارشناس تاریخ هنر و معماری مرحوم پرفسور شهریار عدل باستان    
های ثبت میراث جهانی در ایران بود، در آخرین مصاحبهِ خود پروندهکه کارشناس 

داند. با خبرگزاری ایسنا دیگر علل ناپدید شدن خانه های قدیمی را خود مردم می
مردم در جوامع اروپایی و آمریکایی بعضا آثار تاریخی را دوست »گوید: وی می

بینیم بیشتر مردم طوریکه می به پذیرد.دارند. اما جامعهِ ما بعضا این مسأله را نمی
 شان این است که یک خانهخواهند در خانهِ پدری بمانند و تمام آرزویایران نمی

های بسیار دور در فرهنگ ما وجود داشته جدید بسازند. این موضوع از سال
مدت ماکنی از این نوع، برای کوتاه جز مساجد و ا سازیم، بهبناهایی که ما می است. 

سال از  30بینیم در ایران وقتی شوند، نه یک زمان طوالنی؛ همچنین میمی ختهسا
گویند. بنابراین بعضا فرهنگ جامعهِ ایرانی، گذرد، به آن کلنگی میعمر یک بنا می

 «پسندد.خواهد و نمیاثر و بنای قدیمی را نمی
قانون ثبت آثار که بسیاری از کسانی که مأمور هستند تا وی با اعتقاد به این     

های تاریخی را مشخص کنند، خودشان در تاریخی را رعایت و اجرا یا خانه
ها گفته مردم انتظار دارند وقتی به آن»گوید:کنند، میهای مدرن زندگی میآپارتمان

آن کاسته نشود. در حالی  شان در فهرست آثار ملی ثبت شده، از ارزششود، خانهمی
ای تا روز پیش، مثال دو میلیارد تومان ارزش مادی اگر خانهبینیم،که می

. آیا یابدداشت، قیمت آن پس از ثبت در فهرست آثار ملی بسیار کاهش می
 خودش  ِهمان بازرسی که مأمور کارشناسی بنای تاریخی بوده، حاضر است با خانه

بر ثبت که دولت چیزی در براوی با ارائه این پیشنهاد « چنین کاری را انجام دهند؟
دهد، در برابر آن چه دولت در عمل می»این بناها به صاحبان ملک بدهد، گفت: 

گویند، مالیات ندهید؛ ولی مگر مالیات چقدر ارزش آن ملک، ناچیز است. مثال می
است که ارزش یک ملک چند صد میلیونی یا دو سه میلیارد تومانی را داشته باشد؟ 

، آلمان و لوکزامبورگ، اگر ، بلژیکلند، هدر حالی است که در فرانسهاین 
ی صفوی وجود داشته باشد، قیمت آن چهار یا پنج برابر ای از دورهخانه
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  ِکنند که خانهشود. همچنین مالکان چنین بناهایی احساس برتری میمی
این کارشناس ” سال پیش تعلق دارد، نه احساس حقارت. 500ها به آن

قاد از فقدان فرهنگ حفظ آثار تاریخی ادامه ی میراث فرهنگی با انتحوزه
گویند، باید این موضوع در ایران وجود ندارد. بیشتر مردم می” می دهد:
ها را حفظ کرد، به شرطی که خانهِ من نباشد و این تفکر اشکال این خانه

سازمان میراث فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا هر  ساختاری دارد.
  ِوی درباره«. تواند بخردسال را نمی 100های باالی گری، تمام خانهوزارتخانهِ دی

فرهنگی در تخریب آثار تاریخی های بیکه چه اقداماتی باید انجام شوند تا زمینهاین
 نخست به تربیت اجتماعی مربوط  ِگوید: این مسأله در درجهرنگ شوند، میکم
آید، تربیت آن باید انجام شود. در ا میدنیای بهشود؛ یعنی از روز نخستی که بچهمی

های اقتصادی را که واقع، این فرهنگ عمومی است که باید باال بیاید. گرچه زمینه
چنین توان از میان برد. همطور کامل نمیکنند، بهها را فراهم میبستر بیشتر تخریب

تواند باشد. یمیلیون نفر نم 70تنه قیم باید بپذیریم که سازمان میراث فرهنگی یک
 195هزار و  648باید دید آیا این سازمان با کادری که دارد، از یک میلیون و 

تواند حفاظت کند؟ این اصال امکان ندارد. زیرا کیلومتر مربع مساحت ایران می
سازمان میراث فرهنگی که سهل است، ارتش هم سر هر تپه و اثر یک محافظ 

 «.ود مردم باید محافظ آثار باشندتواند بگذارد. در این شرایط، خنمی
 
 شکل گیری نهادهای مردمی عالقه مند به حفظ آثار تاریخی: ❋
های مردم نهاد، صاحب نظران و جمعی از سازمان 1390در پانزدهم اسفندماه     

ای را تشکیل دادند که در بدو امر به شکل غیر فعاالن میراث فرهنگی کشور کمیته
باغ اتحادیه نامیده شد. هدف این مجموعه  –گیری خانه رسمی با عنوان کمیته پی

صیانت از میراث مادی و معنوی شهر تهران و حفاظت از بافت تاریخی پایتخت 
زار های تاریخی پایتخت است. محور کارش حفظ اللهکشورمان و با تاکید بر خانه

ردین فرو 29بود. پس از موفقیت این مجموعه در پیگیری حفاظت از این بنا در 
های تاریخی تهران به صورت کمیته مردم نهاد پیگیری حفاظت از خانه 1391

وگویی با رسمی اعالم موجودیت کرد. سجاد عسگری عضو این نهاد در گفت
شناسان میراث فرهنگی، مدیران گوید: بنا به گفتۀ بسیاری از کارمی  خبرگزاری ایسنا

السلطان هویت تهران قدیم و غ امینبا –نهاد، خانه های مردمشهرسازی و سازمان
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ترین و تنها شود و از سویی مهمزار و فردوسی محسوب میهای اللهقلب تپندۀ محله
 «.شاه استهای ایرانی در دورۀ فتحعلیمانده از باغباغ باقی

باغ،  –هران در این خانه تترین بادگیر ترین و سالمی با اشاره به قرار گرفتن بلندو    
زند و قطعا تخریب این بنا، به میراث شهر تهران صدمه بزرگی می»می دهد: ادامه

های تاریخی در سراسر کشور با خارج مالکان خانهکند که رویۀ بدی را ایجاد می
ها را تخریب کنند. با این کردن بناهای خود از فهرست آثار ملی، آن

« نخواهد بود.سال آینده هیچ بنای تاریخی در شهر تهران  10شرایط، در 
این کمیته به نمایندگی از همۀ »کند: او در مورد هدف این سازمان اضافه می

NGOاست تا از های سراسر کشور و فعاالن میراث فرهنگی تشکیل شده
هویت پایتخت دفاع کند و از تخریب احتمالی این بنا و دیگر بناهای 

فظ و حمایت ها حتاریخی با حمایت از نهادهای خصوصی و دولتی از آن
 «.ها را احیا کندکند و در صورت نیاز، آن

 خانه های قدیمی و زیبای تهران که تخریب شدند: ❋
امداد  همسر سوم رضا شاه توسط کمیته امداد« ملکه توران » تخریب خانه -1 

 !خمینی به نام کمک به محرومان
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نه خبر تخریب خا 95تیر ماه  30: در تاریخ خبرگزاری میراث فرهنگی نوشت    
خورشید (  1374تا  1283الملوک امیر سلیمانی معروف به ملکه توران )قمر

های اجتماعی منتشر شد. به همسر سوم رضا خان پهلوی در خیابان پسیان در شبکه
عزام ادنبال انتشار این خبر، اداره کل میراث فرهنگی استان تهران کوشید تا با 

شناس و یگان حفاظت میراث فرهنگی از تخریب این خانه جلوگیری کند. کار
ما اهرچند که حاضران در خانه از ورود کارشناسان میراث تهران جلوگیری کردند 

ای از معماران برای اعالم اعتراض عملیات تخریب خانه متوقف شد. همچنین عده
گیری ود این بنا با پیشو جلوگیری از تخریب خانه در محل حاضر شدند. گفته می

مسئوالن ذیربط سازمان میراث فرهنگی به صورت اضطراری به ثبت رسیده است. 
ها کار خود را از بیست و هفتم تیرماه شروع کردندو بخش زیادی از بیل مکانیکی

است. این خانه در ضلع جنوب غربی تقاطع خیابان پسیان و کوچه  خانه ویران شده
 ای با مساحت چند هزار متر مربع. رانیهِ تهران قرار دارد.خانهاسماعیلی در منطقه زعف

 Theه گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ در فیلم مستند باد صبا )به انگلیسی: ب    
Lovers› Wind یا باد عاشقان که درباره طبیعت و مردم ایران توسط آلبرت )
ز دید پرنده )اساخته شده، این بنا برای چند لحظه از  1969الموریس در سال 

ردی فجنوب به شمال( مورد توجه دوربین قرار گرفته و بوضوح و به دور از سالیق 
نمونه شاخصی از طراحی ویالی مسکونی تحت نظام ساختاری و زیبایی شناسی 
 معماری مدرن به معرض نمایش گذاشته شده است. این خانه به لحاظ معماری از

ایل دوران مدرن ایران به شمار ی در اوهای شاخص معماری مسکونی ویالینمونه
و پس از ساخته شدن مهرشهر توسط شمس  1356شود، در سال رود. گفته میمی

اری پهلوی، ملکه توران به فکر ساختن تورانشهر افتاد که اجرای طرح آن با همک
نیز از  آلمانیها پیش بینی شده بود. بنابراین، بعید نیست که معمار بنای منزل او

 ان آلمانی آن دوران بوده باشد.معمار
خبرگزاری فارس از قول محسن ولینی مدیر کل کمیته امداد خمینی استان تهران 

برای کمک به نیازمندان تخریب شد! مدیر کل کمیته « ملکه توران»نوشت: خانه 
امداد استان تهران گفت: خانه توران متعلق به مجتمع اقتصادی کمیته امداد است و 

حق دارد برای حمایت از نیازمندان به فروش، تخریب و تغییر کاربری این سازمان 
اقدام کند. امالک کمیته امداد اعم از خانه توران یا هر ملک دیگری متعلق به 
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ای به این نهاد مجتمع اقتصادی کمیته امداد است و این امالک به صورت مصادره
 تحویل داده شده است.

 
از آثار دوران مدرنیته ایران و ساخته  ه تاریخی پناهی یکیتخریب خان-2

 معمار فرانسوی روالن مارسل دوبرل:
 

 
     
« روالن مارسل دوبرل»توسط  1317که سال « پناهی»به گزارش ایسنا، ویالی     

در ضلع شمالی خیابان انقالب و نبش خیابان وصال شیرازی ساخته شد، پس از 
ای که از این بنا در انقالب در اختیار کمیته امداد قرار گرفت، هر چند نوع استفاده

رسد به حال خود رها شده ن به نظر میآ شده و با توجه به فضایها میطول این سال
های تاریخی تهران پس از تجربهِ تخریب خانه همسر باشد، اما کمیته پیگیری خانه

سوم رضاشاه )ملکه توران( که در اختیار کمیته امداد بود، نسبت به احتمال تخریب 
ن این بنا نیز هشدار داده که احتمال دارد این ساختمان ارزشمند تخریب و بجای آ

در خیابان  1317در حدود سال  1047مجتمع تجاری ساخته شود.خانه پالک 
، از «اصغر پناهی»انقالب، حدفاصل خیابان وصال شیرازی و فلسطین، به سفارش 
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پیمانکاران معروف دوره پهلوی توسط این معمار فرانسوی ساخته شد. این بنا یکی 
ارد، اما متاسفانه هنوز در از آثار دوره مدرنتیه است که اهمیت و ارزش خاصی د

فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده است. به گزارش کمیته پیگیری بناهای تاریخی 
تهران، ویالی پناهی پس از انقالب مصادره و در اختیار کمیته امداد قرار گرفت و 

طبقه که هفت طبقه در سطح و شش  13حاال این نهاد در نظر دارد با طراحی بنایی 
شود، آن را تخریب و مجمتع جدیدی جای این بناِی زمین ساخته میطبقه در زیر 

 متعلق به دوره پهلوی اول بسازد.
شمسی  1314از معماران فرانسوی بود که در سال « روالن مارسل دوبرل»    

شود. او در ابتدا کار خود را در شرکت )اواخر دوره پهلوی اول( وارد ایران می
های ساختمانی خارجی مستقر در تهران که در تاز شرک« باتینیول»ساختمانی 

های جدید دوران رضاخان فعال بودند، در ایران آغاز کرد. او عالوه بر طرح
ها، ساختمان مشارکت در تأسیس دانشکده هنرهای زیبا و ریاست یکی از آتلیه

وی از  باشگاه دانشگاه تهران و دانشکده هنرهای زیبا را نیز طراحی و نظارت کرد.
در  1316همکاری با وزارت معارف وقت را آغاز کرد و از سال  1315سال 

وسعه تهزار نفره منظریه،  3سمت سر مهندسی در آنجا مشغول به کار شد. استادیوم 
های مربوط به دانشگاه تهران پارک ورزشی شهید شیرودی )امجدیه سابق( و طرح

شمسی  1320. وی در سال ین وزارتخانه استهای این معمار برای اعمده فعالیت
 برای همیشه ایران را ترک کرد.

عد از جدال کمیته امداد و سازمان میراث فرهنگی از گزند تخریب جان به در ب  
 برد) هرچند عکس فوق نشان دهنده آسیب جدی به این خانه است !(

 
در خیابان ولیعصر با خاک یکسان « حبیب الله کهنی»خی ساختمان تاری-3

 شده است:
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همزمانی این ویرانی با بزرگداشت معمار خانه کهنی نظام عامری )تنها شاگرد    

، «آرش طبیب زاده»تر کرد. آنطور که ایرانی فرانک لوید رایت، قصه را تلخ
پژوهشگر تاریخ معماری و سرپرست پروژه تاریخ شفاهی معماری معاصر ایران 

روی رستوران لوکس طالیی  این ساختمان که در خیابان ولیعصر، رو به»گوید:می
قرار گرفته، خانه حبیب الله کهنی بود، از سرمایه داران قدیمی تهران. ساختمان موزه 
دفینه در میرداماد و کاخ شمس پهلوی در مهرشهر از آثار شاخص اوست. به گفته 
او تخریب این خانه اگرچه چندان در خبرها سر و صدا نکرده و به گوش دوست 

ران نرسیده، خانه گود برداری شده و چیزی از آن باقی نمانده بود. داران میراث ته
اند: ای که معماران تدارک دیدهانتشار خبر ویرانی این بنا همزمان شده است با برنامه

به گفته پژوهشگر تاریخ معماری این « میراث معماری مدرن با یاد نظام عامری»
کشور ثبت شود اما این اتفاق  خانه اگرچه در صف بوده تا در فهرست آثار ملی

است. خانه دست موسسه مطالعات و پژوهش نیفتاده و سرانجامش ویرانی بوده 
سیاسی بود، سرانجام مصادره شد و از بین رفت. این بنا به آثار فرانک لوید رایت، 
معمار معروف قرن گذشته در آمریکا که استاد و همکار نظام عامری بوده بسیار شبیه 

های شیروانی، حجم ها و کشیدگی ها، تزئینات داخلی و درها و پنجره  است، سقف
ها همگی تاثیر گرفته از معماری لوید رایت است که شاخصه کار عامری نیز هست. 
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میراث باقی مانده از نظام عامری در معرض خطر است و یکی پس از دیگری از 
 رود. بین می

 
 خانه تهران:خریب کامل کاخ ثابت پاسال، بزرگترین ت -4

 
    

و با  طبقه 9یک خانه تاریخی و ارزشمند دیگر در تهران تخریب شد تا به برجی    
 11ای که با وسعت کاربری تجاری، اداری و مسکونی تغییر کاربری دهد. خانه

لقب « ترین خانه تهرانبزرگ»متر مربع یعنی بیش از یک هکتار،  543هزار و 
ان جردن )آفریقا(. یعنی خیابترین نقاط شهر گرفته است، آن هم در یکی از گران

 است.« کاخ ثابت پاسال»این خانه مشهور به 
« لو پتی تریانون»از قصر « کاخ ثابت پاسال»معماری   «نیوزمعماری»به گزارش    

برداری شده است و اشیای به کار های جانبی ورسای در فرانسه کپییکی از کاخ
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میلیون  15»ب به روایتی حدود رفته در آن بسیار ارزشمند است که قبل از انقال
 گذاری شده بود. قیمت« دالر

اخ ثابت پاسال تهران اگر چه از ظاهر شبیه به قصرهای فرانسه است ولی در ک    
 12گوید: تزئینات آن هنرهای ایرانی به کار برده شده به نحوی که منبّت کار کاخ می

نگار ته شود. به گزارش خبرسال طول کشید تا این کاخ توسط هنرمندان ایرانی ساخ
شد حیاطش را دید، مهر، بزرگی این خانه که تنها از روی برج سیاه روبه روی آن می

نامند و یمبه حدی بود که بسیاری از افراد آن را کاخ و یا بزرگترین خانه در تهران 
مت از آنجا که پیش از انقالب ساخته شده بود و در ساخت آن از مصالح گران قی

های تاریخی تهران بود. برده شده بود این خانه دارای شأن ملی و یکی از خانهبهره 
 ن در دست فردی به نام ثابت پاسال بود.آای که مالکیت خانه
منبت  سالش بود به عنوان کارگر 25محمدطاهر ساریخانی کسی است که وقتی     

صر قگچ بری این کار وارد قصر سفید پاسال شد. او میگوید: کارهای منبت کاری و 
داد. استاد سپردند. اکبر میقانی هم ظریف کاری انجام میرا به افراد سرشناس می

شود این کاخ را من و هاشم عسگری و چند نفر دیگر هم در این کار بودند. می
خواهند اینجا را خراب کنند ای از هنر ایرانی و معاصر دانست. وقتی شنیدم میموزه

نبت کاری های این کاخ را روی چوب بلوط که چوب خیلی دلم سوخت. ما م
ومان تسرسختی است انجام دادیم. هنرهای به کار رفته در آن کم نیست. میلیاردها 

 !هزینه برایش شده، حیف است که خراب شود. و این خانه با خاک یکسان شد
وج ویرانی که تاریخ تهران را هدف گرفته چنان سرعت و شدتی داشته که به م    

، کارشناس و مرمت گر پیشکسوت میراث فرهنگی «اسکندر مختاری»گفته 
 1٥00خانه تاریخی تهران تنها هزار تا  2300سال اخیر از  1٥در طول   کشور

شده اما  خانه در فهرست آثار ملی ثبت ٥00خانه باقی مانده است، از این تعداد نام 
س لودرها و روزها هرا هنوز هزار خانه سرنوشتی نامعلوم دارند؛ شب ها کابوس

 آسمان خراش ها.
پس از تخریب خانه »در اولین خبر درباره این اتفاق نوشت: « معماری نیوز»    

های سیاسی در خیابان ولیعصر که توران، ساختمان موسسه مطالعات و پژوهش
« معمار آن نظام عامری )تنها شاگرد ایرانی فرانک لوید رایت( بود هم تخریب شد.

، پژوهشگر تاریخ معماری و سرپرست پروژه تاریخ «آرش طبیب زاده»ه آنطور ک
این ساختمان که در خیابان ولیعصر، رو به »شفاهی معماری معاصر ایران می گوید:
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روی رستوران لوکس طالیی قرار گرفته، خانه حبیب الله کهنی بود، از سرمایه داران 
کاخ شمس پهلوی در مهرشهر از قدیمی تهران. ساختمان موزه دفینه در میرداماد و 

 «آثار شاخص اوست.
 

انقالب اسالمی در هجرت: یک هموطن در ذیل عکس خبر تخر یب این 
های است: خانه عامریخانه توضیح جالب و گویایی با این مضمون نوشته

خواستیم ثبت کنیم، گفتند رئیس دفتر سید ضیاء طباطبایی تهران را می
ها را خواستیم و انگلیس بوده. خانه بوشهری بوده، انجمن فرهنگی ایران

خواستند خانه ثبت کنیم، گقتند: این خانه از آن وابستگان شاه بوده!! می
 صادق هدایت یا خانه میرزا بزرگ را خراب کنند، گفتیم: سر درش بنویسید:

ها فکر خانه کفار، خانه عبرت، خانه فساد، بگذارید، مردم درباره خانه
 کنند!

 
زار و عاقبت لهیب باغ اتحادیه یاخانه دایی جان ناپلئون در محله التخر -5

 :جلوگیری از تخریب کامل
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های باغ بزرگ اقیماندهبیکی از « السلطانامین»باغ اتحادیه منسوب به خانهِ    
در فهرست  1384تیر سال  12شهر تهران است که در  12  ِ منطقه ِزار در محدودهالله

مان میراث آثار ملی ثبت شد، اما متاسفانه به دلیل خریداری نکردن این بنا توسط ساز
 اتحادیه درخواست خروج این  ِ، مالکان خانه1384فرهنگی و گردشگری در سال 

لی ماز فهرست میراث  1388اسفند  24دیوان عدالت اداری دادند و در  اثر را از
« السلطانامین»  ِباغ اتحادیه بر اساس منابع تاریخی خانه –خارج شد. خانه 

ه صدراعظم ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمد علی شاه بود که پس از کشت
روف نیز فیلم مع 50  ِخریداری شد. در دهه« حاج رحیم اتحادیه»شدن او، توسط 

باغ  –ه که توسط ناصر تقوایی کارگردانی شده بود، در این خان« دائی جان ناپلئون»
ن آفیلمبرداری شد. میخواستند پس از تخریب خانه دایی جان ناپلئون، در زمین 

 یک مجتمع تجاری بسیار بزرگ بسازند که در آن صورت، با توجه به تراکم چند
زار در ازدحام بازار ع، آخرین بقایای بافت تاریخی اللهده هزار متری این مجتم

 شد.مضمحل می
 8ئیس سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: طبق اسناد موجود مساحت خانه ر   

ملک مترمربع است که توسط سازمان زیباسازی شهر تهران خریداری و ت 750هزار و 
های تخریب شده در شد تا برای آن کاربری فرهنگی و هنری تعریف شود. قسمت

داری نیز با توجه به بازدید صورت گرفته قابل مرمت، احیاء و بهره بر 1393سال 
 است 

 
 خانه استاد موسیقی بنان: تخریب-6
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هنرمند بزرگ عرصه موسیقی به یک ساختمان چندین طبقه « بنان»منزل استاد 
 تبدیل شد.

ن نبش کوچه مینا، که در زمره میراث واقع در نیاورا «بنان»منزل سه نبش استاد     
ه، اما فرهنگی قرار داشت، تخریب شد. این بنا متعلق به سازمان میراث فرهنگی بود

ز در حدود سه سال پیش با درخواست ورثه وی، فروخته شده و شهرداری تهران نی
بدون توجه به اینکه کاربری ساختمان فرهنگی است، مجوز تخریب و ساخت یک 

است. صدور مجوز تخریب و ساخت این بنا و دین طبقه را اعطا کرده ساختمان چن
دلیل مسووالن سازمان میراث فرهنگی در زمان دولت دهم همچنین سکوت بی

است برخی از مسوولین این سازمان سبب سکوت خود را ثبت نشدن صورت گرفته 
ی در ث فرهنگو اهمال مسوولین وقت سازمان میرا« آثار ملی»نام این بنا در لیست 

 دانند.قرار دادن منزل استاد بنان در این فهرست می
ا گذشت چند سال و پس از تخریب تدریجی و از پیش تعیین شده و در نهایت ب   

ین نابودی کامل این ساختمان پرخاطره که یادگار روزهای زندگی یکی از بزرگتر
ولیه باره به صورت اهنرمندان عرصه موسیقی است، هیچگونه اقدامی این بنا را دو

های بسیار همچنان در انتظار پاسخ گرداند، اما افکار عمومی با ذکر پرسشبازنمی
 مسوولین مربوطه به این فجایع فرهنگی است.

 
 خریب:تاولین کالنتری تهران در معرض  -7
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های قاجاری است که از ولین ساختمان كالنتري تهران یکی دیگر از این خانها    

وده از فهرست آثار ملی خارج شد. این ساختمان که در محد 90آخرین روزهای سال 
هایی از آن آثاري از  اوليه تهران بود که در بخش ِبازار تهران قرار دارد جزو هسته

خورد. با این حال، این هم دلیلی نشد تا دیوان عدالت این صفويه به چشم می دوره
ای که در تملك سازمان خانه را به عنوان یک بنای تاریخی به رسمیت بشناسد. خانه

ک تعاون ناجا است و در مسیر تخریب قرار گرفته است. این بنای تاریخی با پال
بهمن سال  23رهنگی در تاریخ در کوچه کالنتری را کارشناسان میراث ف 47

سال  10در فهرست آثار ملی کشور ثبت کردند. اما این ملی شدن بیش از 1380
طبق حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، از  1390اسفند  17دوام نیاورد و 

 فهرست آثار ملی کشور خارج شد.
آمد، دارد سر این بنای تاریخی « سرای دلگشا»حاال همان بالیی که بر سر     
آید. سرای دلگشا را هم ابتدا مالکان از ثبت خارج کردند و سپس اقدام به تخریب می

سازند که نفس کاخ گلستان و بافت تاریخی آن کرده و حاال دارند مجتمع تجاری می
ارگرفتن این اثر در بازار تهران به عنوان هسته اولیه است. با توجه به قربازار را گرفته 

تهران )طهران( قدیم و سکونت گاه رجال قاجار، این اثر ملی روزگاری خانه قوام 
است. این بنا السلطنه بوده و سپس کاربری نخستین کالنتری تهران را پیدا کرده 

قاجار است و های زیبا به شکل گل و گیاه، تصاویر رجال عهد دارای کاشیکاری
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هایی با طرح معماری کالسیک و .... همچنین حوض سنگی بزرگی دارد و سرستون
 های سنگ تراشیده آن در تهران منحصر به فرد است.پایه ستون

 
 ان پرچم با خاک یکسان شد:ساختم-۸
 

 
   
ساختمان پرچم در دروازه شميران تهران، نخستين هتل آپارتمان ايران متعلق به  

هاي ها و فروشگاههاي اخير به دليل اينكه كارگاهدوره پهلوي دوم بود كه طي دهه
پرچم در اين مجموعه مشغول به كار بودند و پرچم اكثر كشورهاي جهان باالي اين 

را به خود گرفت. اين « پرچم»رت ساختمان شه ساختمان به اهتزاز در آمده بود،
توسط امير جليلوند كه سرهنگ شهرباني بود به عنوان  1320ساختمان اوايل دهه 

نخستين هتل آپارتمان كشور بنا نهاده شد، مسجد فخرالدوله در كنار اين ساختمان 
خان هاي اطراف اين هتل آپارتمان بود كه در مالکيت ميرزا علينيز همان باغ

الدوله، همسر اشرف الملوك فخرالدوله دختر مظفرالدين شاه قرار داشت و در ينام
كه « ايران اسکرين»مراحل ساخت آن آغاز شد.ساختمان پرچم يا  1324سال 
ها وقف جامعه تعليمات اسالمي بود، پس از واگذاري به مالك شخصي، امروز سال

اي ، ساختمان پرچم ديگر خرابهسازي نتوانست جان سالم به در ببردهاي برجاز تيشه
رود تا در هياهوي شهري نامش از ياد رهگذران پاك شود شده است كه با سرعت مي
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و اين ساختمان كه در محدوده حريم ثبتي مسجد فخرالدوله قرارداشت تبديل به 
سازي و پاساژ شود، اين نخستين بناي تاريخي در پايتخت نيست كه زير آوار برج

شود. پاساژسازي در بازار تاريخي تهران گواه ديگر بر داگران له ميپاساژ سازي سو
 15اين موضوع است. 

 
خانه قدیمی است که در  800خانه از  8ینها تنها ا  انقالب اسالمی در هجرت :

 اند به مثابه مشتی نمونه خروار. سال تخریب شده 15پایتخت در مدت 
 
قدیمی و   ( نظر افکنیم که چند خانه 12)منطقه و اگر تنها به یک منطقه تهران    

ها، خانه با ارزش دیگر در معرض تخریب قرار دارند همچون خانه قجری کاظمی
فخرالملوک نوه میرزا محمود وزیر، اولین بانک ایران، حمام نواب، خانه 

ترین چناری که تا به حال پا بر جاست، مدرسه معمارباشی که معتمدالسلطنه، قدیمی
همه آثاری هستند که به بافت … خوانده وک خان در آن درس میمیرزا کوچ

ای که اکنون با اجرای طرح انضباط تعلق دارند. منطقه 12تاریخی تهران در منطقه 
خانه در این  64شود شهری قرار است؛ تغییرات بسیاری کند، از جمله آنکه گفته می

 ر است که تخریب شوند.قرا های مجردی و کارگریمنطقه به دلیل ساماندهی خانه
د سال پیش محمد باقر قالیباف در سمت فرماندهی نیروی انتظامی و محمو 10   

های شدید رغم مخالفتاحمدی نژاد در سمت شهردار تهران این طرح را علی
یروی نمسئوالن و فعاالن میراث فرهنگی کشور انجام دادند و اکنون فرمانده اسبق 

شان را سال پیش 10ران کمر همت بسته است تا اقدام انتظامی و شهردار کنونی ته
 تکمیل کند.« طرح انضباط اجتماعی»تحت عنوان 

گر مخالفند و کارشناسان معماری و باستانشانسی شدیدا با این طرحهای ویران    
آنچه نامشخص است پاسخ هزاران سئوالی است که برای هر شهروند ایرانی پیش 

شت درهای بسته، طرح انضباط اجتماعی را تدوین آید. چرا شهرداری در پمی
ها و حتی کند؟ چرا هیچ طرح دقیق و مکتوبی از این پروژه به شهروندان، رسانهمی

اند که اداره کل میراث است؟ چرا اجازه ندادهاعضای شورای شهر ارائه نشده 
ده و فرهنگی از ابتدا در جریان این طرح باشد؟ چرا معنی ساماندهی، بافت فرسو

است؟ وضعیت مالکیت  خانه تاریخی در این طرح به وضوح مشخص نشده
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شود؛ واگذار شده، چرا برای مردم های تخریب شده این منطقه که گفته میزمین
 انگیزندهای بسیاری را بر میشود؟ و هزاران چرای دیگر که نگرانیشفاف نمی

در نظام والیت فقیه روند تخریب تنها تهران نیست و متاسفانه  و از آنجا که ایران   
های قدیمی و آثار تاریخی ایران به وسعت ایران در جریان است وضعیت سنجی خانه

شماره آینده را به تخریب خانه های قدیمی در برخی شهرهای ایران اختصاص 
 دهیم.می
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 وضعیت سنجی صد و شانزده: 

های باستانی و زیبا در شهرستانها وضعیت خانه
دستخوش سهل انگاری، کمبود بودجه میراث فرهنگی 

 وسودجویی مالکان خصوصی هستند:

 اله وفاژنوشته 
 
 
 

 2016سپتامبر  22برابر  1395مهر  1پنج شنبه 
 

از قوانینی گزارش  115دروضعیت سنجی شماره  انقالب اسالمی در هجرت :
های قدیمی در ایران بعلت سودجویی مالکان و شوند خانهدادیم که باعث می

سهل انگاری و یا کمبود بودجه سازمان میراث فرهنگی بسرعت در 
ی تهران های زیبای باستاننیز نمونه هایی از خانه و تخریب قرار بگیرند   معرض 

پرسیده  115را مثال آوردیم.هموطنی گرامی با خواندن وضعیت سنجی شمار 
ها حکم صادر است که بر اساس چه قوانینی قوه قضاییه به نفع مالکان خانه

 کند؟می
های تاریخی از فهرست میراث ملی زمانی در پاسخ بایستی بگوییم خروج خانه   

سال پیش،  80یه بر قوانین بیش از کلید خورد که دیوان عدالت اداری با تک
ها از فهرست را به نفع مالکان آنها داد. از آن پس هم نه اجازه خروج این خانه

میراث فرهنگی و نه هیچ مرجع قانونی دیگری نتوانست جلوی اقدام آنها به 
ها را بگیرد. قوانینی که هم اکنون به دیوان عدالت اداری اجازه ویران کردن خانه

 1309آبان  12دهد، یکی قانون مصوب اهای تاریخی را از فهرست میخروج بن
تمامی آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام »است که براساس ماده اول آن 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/21257-2016-09-22-15-16-35.html
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 3دوره سلسله زندیه درمملکت ایران احداث شده اعم از منقول با رعایت ماده 
تحت حفاظت و  توان جزو آثار ملی ایران محسوب داشت و دراین قانون می

یک ماده واحده به این قانون  1352همچنین در اول آبان « نظارت دولت است.
شود عالوه بر به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می»افزوده شد که براساس آن 

آثار غیرمنقولی را که  1309آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه 
میت باشد صرف نظر از تاریخ یا پیدایش از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اه

 «آن، مشمول همه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود.
 
قای محمد امین خوش نیت روزنامه نگار اهل تبریز دو مقاله جالب در زمینه آ    

های تخریب شده نگام دادن شرح حال خانهه -اند های قدیمی تبریز نوشتهخانه
 خوانیم: آنها، می . در یکی از -نوشته او نقل میکنیم  تبریز دوباره از

یعنی در  1309برای اولین بار در سال   قانون ثبت ابنیه تاریخی در کشور ما    
دوران حکومت پهلوی اول، با رویکردهای خاص سیاسی تهیه و به تصویب 

انی مجلس رسید. قانونی که، دولت را موظف به حفظ آثار تاریخی و ابنیهِ باست
کلیه آثار صنعتی »است. بر اساس این قانون: های قبلی کردهبه جای مانده از دوره

و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده 
توان جزء آثار ملی ایران محسوب این قانون می 3اعم از منقول با رعایت ماده 

بدیهی است که تصویب « باشد.میداشت ودر تحت حفاظت و نظارت دولت 
این قانون از دو جنبه در آن دوران تحت تاثیر دو موضوع بوده است. اول اینکه 
بخاطر نزدیکی دوره ی پهلوی اول به دوره قاجار هرگز در فکر و ذهن نمایندگان 

کرد که حداقل سالهای اول و میانی دوران قاجاریه این ضرورت را ایجاب نمی
انون بگنجانند. دوم اینکه نفرت و کینهِ پهلوی اول نسبت به سلسله را هم در این ق

قاجار سبب شد تا او و عواملش در مجلس، هیچ قدر و اهمیتی برای آثار به 
جای مانده از دوران قاجار قائل نشوند و چه بسا درصدد تخریب و حذف آثار 

مجوز منفوری های قبلی باشند. این قانون به خودی خود به جای مانده از دوره
ترین آثار بود تا اندک آثار تاریخی به جای مانده از دوره ی قاجاریه )که عمده

است( دستخوش تخریب و تغییر گردند. تاریخی کشور ما هم متعلق به این دوره
شود. به گفتهِ یک کارشناس آثار تاریخی، هم اما موضوع به همین جا ختم نمی

از تصویب آن قانون، استناد مراجع قانونی  سال 80اکنون به رغم گذشت بیش از 
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به همان قانون است. بر این اساس صاحبان امالکی که ابنیهِ آنها متعلق به دورهِ 
قاجار باشد چنانچه سازمان میراث فرهنگی نخواهد یا نتواند نسبت به خریداری 

ری، توانند با شکایت به دیوان عدالت اداو تملک و نگهداری آنها اقدام کند، می
ای بگیرند. در این صورت حتی اگر آن خانه و اثر تاریخی، در فهرست حکم تازه

آثار تاریخی ملی کشور نیز ثبت شده باشد پیرو شکایت مالک، از لیست حذف 
توانند مستقل از هر مرجع دیگری و آسوده شده و مالک و ساکن آن خانه می

استقالل »یم بگیرند. این خاطر از هر نوع پیگرد قانونی نسبت به ملک خود تصم
های آن که شامل سکونت در آن، تغییر نمادها و دیوارها و نگاره« تصمیم گیری

شود، در حکم بالیی ناخواسته و اجل و یا حتی فروش به غیر و تخریب آن بنا می
تواند آزادی تواند باشد. در این صورت، دیگر هیچ مقام قانونی هم نمیمعلق، می

تقالل رأی یک شهروند را مورد تحدید قراردهد. چرا که تصمیم گیری و اس
ترین مرجع قانونی کشور در رابطه با حل دیوان عدالت اداری به عنوان اصلی

شود. از آنجا که قوانین موجود اختالف شهروندان با میراث فرهنگی شناخته می
در خصوص نحوه خروج یک اثر ثبت شده از فهرست آثار ملی ایران سکوت 

ها به دیوان عدالت اداری شکایت اند، مالکان تعدادی از این ساختمانکرده
است. دیوان عدالت اداری اند و در مواردی این دیوان به نفع آنها رای دادهبرده
توانند گوید: مطابق قانون، دیوان عدالت اداری نهادی است که شهروندان میمی

های دولتی نامهتی، یا آئینهای خود را نسبت به مامورین واحدهای دولشکایت
گیری حقوق خود اقدام کنند. محمد جعفر در آن مطرح و نسبت به بازپس

است: این دیوان منتظری، رییس دیوان عدالت اداری، به خبرگزاری ایسنا گفته
، «اقدامات در چارچوب قانون»به سازمان میراث فرهنگی به دلیل انجام ندادن 

كنند كه منجر به طرح شکایت دم ایجاد مشکل میاعتراض دارد. زیرا، برای مر
کند گرچه سازمان میراث فرهنگی شود. رییس دیوان عدالت اداری تصریح میمی

این كه اموال و » ها را انجام دهد، اما هایی دارد که باید آنوظایف و مسئولیت
كنند، سبب مالکیت مردم را محدود می كنند و حوزهامالك مردم را ثبت می

ها محدودیت، طرح شکایت كنند و ما نیز تصمیمات آن شود مردم با مشاهدهیم
 «.كنیمرا نقض می
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 : از آنجا که هر گوشه ایران تاریخ خاص خود را انقالب اسالمی در هجرت
ها نیز هر یک بیانگر بخشی از تاریخ هر شهرو سبک معماری آن دارد ، خانه

بریزدر دوران قاجار پیوسته تان مثال، بعنو.  شهر و سلیقه مردم آن دیار است
یران پایتخت دوم بوده است و یا مشروطه پس از استبداد صغیر را این شهر به ا

است. یا شیراز بعنوان پایتخت زندیه و یا اصفهان بعنوان پایتخت بازگردانده
گر آن دوره تاریخی های باقی مانده از آن دوران هر یک گزارشصفویه و ... خانه

د و در واقع هویت تاریخی و هنری و سبک زندگی آن شهرها را گزارش هستن
های ایرانیان بیانگر وجود همزیستی و همدلی کنند. جدای ازاین، خانهمی

 گذشتگان در زندگی با عطوفت و عشق آنان در کنار یکدیگر است. 
شوند که ین بناها هویت ملی و فرهنگ اصیل هر شهرو وطن ما محسوب میا    
ند. ید آنها را محافظت کرد. زیرا معماری اصیل ایرانی را این بناها حافظبا

ترین نبایستی این تاریخ و هویت زیر خروارها خاک دفن شود. از جمله مهم
های تاریخی و قدیمی در کشورمان، وسعت و مساحت زیاد های این خانهویژگی

بومی و محلی، و  وجه به سبک زندگی، فرهنگ و آیینتها است که با این خانه
های به کار رفته در اند. رنگبه ویژه اقلیم و آب و هوای هر منطقه ساخته شده

اند. مصالح های اقلیم گرم و خشک بودهها متأثر از ویژگیتزیینات ساختمان
ای و توجه به مسائل اقتصادی و تأمین های سازهها، عالوه بر تواناییساختمان

برداری از انرژی محیط را نشان رین شکل بهرهمصالح از نقاط نزدیک، بهت
 دهند.می
های مرمت شده و نیز ویران شهرهای شیراز و تبریز و همدان ر ذیل به خانهد     

 پردازیم :و اصفهان...می
 
 های تاریخی شیراز:خانه ❋
 
شیراز شهری که بنا به گفته معاون سازمان میزاث فرهنگی در آخرین کاوشها     

( مدارک بسیار مهمی دال بر قدمت 95اردیبهشت  27«) وستچیپ»درتپه 
های است، هم اكنون نیز در محل تقاطع مهمترین راههزار ساله آن یافت شده6

ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب كشور است و این موقعیت در ادوار قبل 
شوش تر بوده، چرا كه در عهد هخامنشیان، شیراز بر سر راه از اسالم شاخص
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)پایتخت هخامنشی( به تخت جمشید و پاسارگاد قرار داشته است و در عهد 
ساسانیان راه ارتباطی شهرهای بسیار مهمی چون بیشابور و گور با استخر، از 

های تاریخی بسیارزیبایی وجود دارد است .در شیراز خانهجلگه شیراز می گذشته
عماری ایرانی محسوب کارهای مکه هرکدام به نوبه خود شاهکاری از شاه

هایی که معماری آن اغلب به دوره قاجاریه برمی گردند و با شوند. خانهمی
کنند.همانند خانه ای که دارند گردشگران را محو زیبایی خود میتاالرهای آیینه

الملک و خانه ضیاییان و الملک، خانه زینتسعادت، خانه صابر، خانه فروغ
ازهنرو ذوق مردم این دیار است و متعلق به  ایدو تصویر ذیل نمونه  ...

ای كه در تزیينات داخلی خانه الملک و صابر در شیراز است. نكتهفروغ خانه
های چينیها و گرهكند، معرقالملک بيش از هر چيز چشم را خيره میفروغ

كند ساخت هر كدام از آنها به اندازه شان آدمی فكر میاست كه با ديدن آجری
 ر زمان برده است.يك عم

 

 
                                                                                                       
  خانه فروغ الملک       
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 خانه صابر در شیراز       

 
  
  خانه زینت الملک             
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ها و نیز بافت تاریخی شیراز که یکی از ارزشمندترین متاسفانه بسیاری از خانه    
عالوه بر خانه  1393های تاریخی کشور است ، ویران شده اند.در مهر بافت

ترین یه و یکی از مهمزندشاه و از روزگار پورتراب که متعلق به دختر فتحعلی
های محله قدیمی اسکندری بود، خانه اصغرزاده و حلی سازنیز ویران شدند خانه

ک خانه زیبای قدیمی را شبانه با خا 10و در واقع شهرداری شیرازدر مجموع 
ها در پی طرح توسعه حرم احمد بن موسی)ع( صورت یکسان کرد. این تخریب

ها، کل عالوه بر خانه  ور نیز شکایت کرد.گرفت. سازمان میراث فرهنگی کش
های تاریخی آید و دارای ارزشبافت منطقه اسکندری، تاریخی به شمار می

 رسید.های محله اسکندری به دوره ایلخانی میاست. پیشینه بسیاری از خانه
بود  89هکتاری توسعه حرم که مصوبه سال  572طرح   قابل ذکر است که

 عاقبت لغو شد.
 

 
 
  ها در طرح توسعه حرمشیراز ،تخریب خانه          

 
 تاریخی: خانه ۸00تبریز، شهر  ❋
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 خانه 800بریز مهد انقالب مشروطه و زادگاه دالوران مشروطه ایران، دارای ت    
به نوعی این شهر را به عنوان پایتخت و ویترین   باشد کهتاریخی و قدیمی می

است. تبريز، شهر وليعهدنشين قاجار با ایران تبدیل کردههای تاریخی در خانه
های هاي تاريخي فراوان دومين شهر پررونق كشور به لحاظ خانهوجود جنگ

خانه با ارزش قديمی در این شهر شناسايی شده كه  300تاريخی است. حدود 
ل هایی زیبا متشکاست .خانهبيشتر آنها توسط سازمان ميراث فرهنگی ثبت شده

هایی چون در ورودی، هشتی، داالن، زدو قسمت اندرونی و بیرونی از بخشا
های اطراف آن، حوض، آشپزخانه، ها، سکو، سردر ورودی، حیاط و اتاقایوان

نشین، ها، برای ساخت خانه، گودال باغچه، بام، سرابستان، زمستانسرویس
ن، نشین، بهار خواب، اتاق کرسی، پایاب، شوادان، شبستاتابستان

 شناشیل)بالکن چوبی کرکره دار (، آب سرا، اتاق بادگیر و...
های قدیمی به دلیل به گفتهِ یکی از مسئوالن میراث فرهنگی، چنین خانه    

ربع دارند و از طرفی در های باالی هزار متر مها مساحتاینکه اغلب این خانه
باالیی نیز برخوردارند، ای اند ، بالطبع از ارزش منطقههستهِ مرکزی شهر واقع شده

خریدشان، با بودجه های فعلی، از توان سازمان میراث فرهنگی خارج است. 
ها در این محدوده واقع شده باشد. حال اگر فرض کنید چند نمونه از این خانه

صورت این سازمان باید تمام بودجهِ ساالنهِ خود را فقط صرف خرید این در این
دهد. به پیشنهاد کارشناس، راه میان بری را نشان می این« کند!های قدیمیخانه

العاده و آزادی عمل بیشتر، مندی از توان مالی فوقاو، شهرداریها به دلیل بهره
توانند نسبت به خرید و نگهداری این آثار اقدام کنند. در بهتر از سایر ارگانها می

رگان خریدار دیگر تواند، شهرداری و یا هر ااین صورت میراث فرهنگی نیز می
را که به خرید و نگهداری از این آثار عالقه داشته باشند، از لحاظ مباحث 

های قدیمی شهر نگاهی به برخی خانه« کارشناسی، مرمت و بازسازی یاری کند.
دهد که در این زمینه، شهرداری تبریز پیشگام بوده و با خرید یا تبریز نشان می

است. شهرداری تبريز طي حداقل ادای دین کرده ها،تبدیل آنها به برخی موزه
ها، های قديمي چون خانه ختايیهاي گذشته اقدام به خريد و مرمت خانهسال

اوغلي، خانه خانه استاد شهريار، خانه علی موسیو، خانه نیک دل، خانه شربت
گولی، پارك دوكمال، محوطه فضل، خانه اميركبير، عمارت ائلالله بنیآيت
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رشيدی، يخچال صادقيه، حمام نوبر، موزه پست، نگهداری و ي ربعتاريخ
 است.حفاظت از برج يانقين كرده

های زیبای این شهر عبارتند از خانه استاد شهریار، خانه پروین برخی از خانه
 اعتصامی، خانه امیر نظام گروسی، خانه بهنام ،

انه بلورچیان، خانه شربت زاده، خانه قدکی تبریز، خایخانه حیدرزاده، خانه گنجه
ای و خانه علی مسیو که اتاق ای، خانه صراف الر، خانه اللهاوغلو، خانه سرخه

 است.فکر و اندیشه اعضای مشروطه بوده
 

 
 
  تبریزخانه علی موسیو           

ن باب نمونه، خانه مشروطه که از بناهای تاریخی دوره قاجار است و تاریخ م    
کنیم: این خانه متعلق به خورشیدی است، را شناسائی می 1245سال  بنای آن

نام شهر تبریز کنانی معروف به ابوالمله؛ از بازرگانان خوشحاج میرزا مهدی کوزه
است. در و یکی از حامیان بزرگ نهضت آزادیخواهی مردم آذربایجان بوده

ز محل تجمع نی 1325تا  1324های آذربایجان در سال« خودمختاری»دوران 
 است.سران فرقه دمکرات آذربایجان بوده
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  بریز،خانه مشروطیتت                

 
گاه انه حریری که مربوط به دوره قاجار است و نمای ساختمان بیرونی جلوهخ    

های بسیار زیبا و اصیل است، که الهام گرفته از هنر اصیل ایرانی و دارای نقاشی
طیری قدیم از جمله داستان یوسف وزلیخا از قرآن مجید و موضوعات اسا

ها است و سقف آن سراسر نمونه توانمندی و شگفت انگیزی و داستان  تواریخ
 مینیاتور ایرانی است.
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  تبریز، خانه حریری                 
 
ا توجه به مستندات موجود و اظهارات کارشناسان میراث فرهنگی و ب    

تاریخی در محدوده خانه قدیمی و  800گردشگری، به خاطر وجود نزدیک 
ها در حال حاضر در معرض بافت قدیمی و فرسوده شهر تبریز، اکثر این خانه

ی تخریب جدی است. دوست داران آثار تاریخی در مورد خرابی این آثار تاریخ
های اند. اما متاسفانه در این میان دستگاهو با ارزشمند کشورمان هشدار داده

 باید و شاید نگران این موضوع نیستند.ذیربط و مسئوالن امر آن طور که 
 
 های باستانی همدان:خانه ❋
 

رو سرشار از آثار تاریخی مدان اولین پایتخت باستانی ایران است. از اینه     
، فعال میراث «حسین زندی»همتا و ارزشمند است. اما وقتی بنا به گفته بی

شناسان تعدادی از باستان(و به اعتقاد  95مرداد  12فرهنگی استان همدان )
های روستای حیدره در پیش از تاریخ، ثبت برخی سنگ نگاره ها در نزدیکی

مهمترین آثار پیش از تاریخ همدان هستند و سند هویتی   پشت شهر همدان،
وجو کرد نه در هگمتانه؛ چون قدمتی ها جستنگارههمدان را باید در این سنگ

ن مهم ارند و بخشی از این اثار تاریخی اینچنیهزار سال د 9باالی بین هفت تا 
که گواه قدمت تاریخ ایران هستند، بعلت سهل انگاری در ساخت جا ده 
 گردشگری، در اثر انفجار مواد منفجره، بقصد جاده سازی، متاسفانه تخریب

است و اگریکی از کارشناسان میراث فرهنگی استان همدان در محل حضور شده
ها سنگ نگاره سازی را متوقف نمی ساخت چه بسا از اینیافت و جا ده نمی

ماند. با این ناتوانی میراث فرهنگی و نابسامانی، جای تعجب اثری باقی نمی
 های تاریخی همدان نیز در معرض تخریب و نابودی قرار بگیرد.نیست که خانه

زی ه گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی رئیس کمیسیون معماری و شهرساب    
است: بخشی ازبناهای تاریخی و گفته 1395خرداد  24شورای شهر همدان در 

ها باید به ثروتی برای معماری همدان به دلیل خالء قانونی تخریب شد .این خانه
شان  شهر تبدیل شود و باید ترمیم و نگهداری بناهای واجد ارزش شهر همدان در

 شد.و جایگاه پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین با
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  های قدیمی همدانخانه              

 
 های قدیمی اصفهان:خانه ❋
    
 

هسته نخستین شهر اصفهان در سده ششم پیش از میالد شکل گرفت و با      
توجه به آنکه منطقه اصفهان در ایام قبل از اسالم و خصوصاً در عصر ساسانیان 

است، این محل را سپاهان، اسپاهان، اسپهان، صفاهان و مرکز تجمع سپاه بوده
 250ای افزون بر گسترهاند. شهر اصفهان مرکز استان اصفهان در گفتهاصفهان می

کیلومتر مربع قرارگرفته است .اصفهان از هنگام به حکومت رسیدن سلجوقیان 
و انتخاب آن به پایتختی در مسیر جاده بزرگ بازرگانی قرار گرفت و به زودی 
از رونق بسیاری برخوردار گشت. این شهر در دوره صفویه از چنان پیشرفتی 

کی از پرجمعیت ترین شهرهای آن برخوردار شد که رفته رفته به ی
نفر جمعیت ( تبدیل گشت. این شهر که همواره آن را نصف  400000روزگار)

نظیری است. های تاریخی با زیبایی چشمگیر و بیاند دارای خانهجهان خوانده
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ها، خانۀ سرتيپي، خانۀ يداللهي، خانۀ ها، خانۀ قزوينياز جمله، خانۀ بروجردي
هاي قديمي جلفا، خانۀ لکي، خانۀ حقيقي، خانۀ داويد، خانهالمحاج مصور

ها، خانۀ مارتاپيترز، خانۀ االسالم، خانۀ حاج رسولياعلم، خانۀ قدسي، خانۀ شيخ
سوكياس، خانۀ پطروس، خانه تاریخی کیانپور، خانه میرزا ابالقاسم خان)رزمجو 

 ( و خانه تاریخی شیخ بها یی و...
هان، خیابان چهارباغ خی کیانپور مربوط به دوره قاجاره و در اصفخانه تاری    

(، کوچه شهید بحرینیان، بن بست گل داوودی 14پایین، خیابان پشت بارو)
است .این واقع است . این خانه به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده

ن شاه شمسی و در دوران سلطنت ناصرالدی 1245تا  1240خانه در سالهای 
 قاجار با دستور مالک آن، حاج آقاحسن گیالنیان و توسط استاد میرزا رضا

نش معمار بنا شد. پس ازمرگ حاج آقا حسن گیالنیان، خانه به یکی از فرزندا
رسد. مالکیت این بنای تاریخی که بالغ بر یکصد و بنام محمد علی گیالنیان می

شمسی دراختیار  1378ال بیست سال قدمت دارد، از ابتدای ساخت آن تا س
است. حاج محمد علی گیالنیان که یکی از تجار بنام و از خاندان گیالنیان بوده

بازاریان سرشناس دراصفهان بود، همراه خانواده خود در این خانه زندگی 
شمسی، فرزندان آن مرحوم 1370کردند. با فوت حاج محمد گیالنیان درسالمی

ن آا مانده از دوران قاجار اقدام به تخلیه جهت حفظ این بنای تاریخی به ج
ین انموده وجهت مرمت و بازسازی این عمارت را واگذار کردند. اما تا سالها 

تصمیم اجرا نشد واین خانه تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط جوی 
در سال   وآب وهوایی خسارات جبران ناپذیری دید. ودر آخر، این خانه تاریخی

توسط آقای هوشنگ کیانپور خریداری شد و مورد مرمت و تعمیر  شمسی 1383
 و بازسازی قرار گرفت.
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 صفهان، خانه کیانپورا         
  

انه منسوب به شیخ بهائی، در غرب مسجد جامع اصفهان قرار گرفته و بنابر خ   
وتش عباس بوده که بعد از فشواهد مختلف و منابع تاریخی، متعلق به عمه شاه 

ترین بخش بافت تاریخی به شیخ بهایی داده شد. این خانه هم اکنون در قدیمی
های باستان اصفهان، در محدوده معروف به بافت سلجوقی قراردارد. طبق گمانه

بل از شناسان این خانه و مسجد جامع بر روی بقایای روستایی متعلق به دوران ق
ید ، در فهرست آثار ملی به ثبت رس1357نه شیخ در سال اسالم جای گرفته. خا

، از سوی سازمان میراث فرهنگی به عنوان زیباترین خانه 1378و در سال 
 تاریخی آسیا و اقیانوسیه معرفی شد.
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  اصفهان، خانه شیخ بهایی       
 
های ر اساس گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، مالکان چشمانشان را برخانهب    

وشن تکلیف شان را رتاریخی شان بسته اند. می خواهند متولیان میراث فرهنگی 
نیست یا بخرند یا مجوز   کنند. حاال که پولشان جواب گوی نگهداری و مرمت

تخریب بدهند. سازمان میراث فرهنگی اما اجازه تخریب و ساخت و ساز 
ها ندارد. اینجاست که مالکان دهد، پولی هم گویا این نهاد برای خرید خانهنمی

ها را به آتش کنند، ارسیستین تباهی میست در آد  برای گرفتن مجوز و پروانه
بندند و حاال دیگر با کنند و در پی بنا آب میها را مسدود میکشند، ناودانمی

رسد و نه به شهرداری. این ترفند زور سازمان میراث فرهنگی نه به مالکان می
های معماری و تزییناتش ساقط شد دیگر حکم وقتی خانه تاریخی از ارزش

 خواهد.می مهر و امضا  قطتخریبش ف
 
 های تخریب شده اصفهان:خانه❋
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های سوخته خانه نواب وزگار سیاه خانه مشکی در خیابان حکیم، باز ماندهر    
نامناسب خانه پناهنده در چهارباغ پایین، خانه   در خیابان ابن سینا، وضعیت

   ند.ونه خرواربازاردوز، خانه زهتاب، خانه کرمانی و خانه افیونی همه مشت نم
انه خان یکی از بناهای تاریخی و زیبای خوراسگان اصفهان است که در خ     

گویند دولت و پادشاهی خان خراسگان یک روز بیشتر معرض تخریب است..می
و گریبان خانه زندیه  اش رسیدهدوام نیاورد. سرنوشتی که گویی از خان به خانه

ای بزرگ و باشکوه بود حاال تکه مجموعهخان را هم گرفته است .خانه خان که 
اش با مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی رو به تخریب تکه شده و هر تکه

فرهنگی با ابراز نگرانی از وضعیت خانه است. فعاالن و کارشناسان میراثآورده
موقع صورت نگیرد این بنا ها در این بنای تاریخی بهگویند، اگر رسیدگیخان می

فعال « شاهین سپنتا.»رود فرد برای همیشه از بین میمنحصربه با تزیینات
فرهنگی فرهنگی اصفهان در خصوص خانه خان به خبرگزاری میراثمیراث
 های تاریخی متعلق به دوره زندیه است.خانه خان یکی از معدود خانه»گفت: 

 

 
 
 ویران شده استفهان، خانه خان که اص                
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 اصفهان، خانه ویران نواب                 

 
آید که شاهد تخریب این با تماشای اینهمه ذوق و سلیقه بر هر ایرانی گران می    

است که  شاهدان و گواهان ابتکار و هنر مردم این مرزو وبوم باشد. بر هر ایرانی
ها کوشا باشد.در وضعیت سنجی شماره آینده به هر نحوی شده در حفظ این خانه
 پردازیمبه بررسی وضعیت قاچاق عتیقه می
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 وضعیت سنجی صدو هفده 

 قاچاق عتیقه، دستبرد به ذخایر تاریخ تمدن ایران

 اله وفاژنوشته 
 
 

 2016سپتامبر  29برابر  1395مهر  8پنج شنبه 
 

 
 

هانس مارتین هینز رییس ایکوم جهانی)شورای  انقالب اسالمی در هجرت:
اچاق اچاق اسلحه و مواد مخدر، قبعد از ق»بین المللی موزه ها ( معتقد است: 

 «.رهنگی مقام سوم جهان را دارد ف -اشیاء تاریخی 
های تمدنی جهانیان بودنش، ای چندهزار ساله و یکی از کانونایران با پیشینه    

های رو بسیاری ازموزهدارای گنجینه های تاریخی بسیار ارزشمندی است. از این
ر تاریخی و فرهنگی وطن ما ایران هستند. جهان وکلکسیون داران، خواهان آثا

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/21341-2016-09-29-13-12-31.html
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این امر خود از دالیل ترویج جرم قاچاق عتیقه از کشور به خارج از کشور شده 
 است.

  
گو وباستان شناس اداره میراث فرهنگی، در گفت« دکتر مرتضی ادیب زاده»    

 ارهز 6تا  5ساالنه بین »، معتقد است: 95خرداد  24در «ایران»با روزنامه 
های چرا که يکي از پرسودترين بخش«. شودشیء تاریخی در تهران کشف می

لبته، قاچاق در دنيا، قاچاق اشيای عتيقه و صنايع دستی تاريخی و هنری است. ا
برند. ها و قاچاقچيان عمده مياز اين قاچاق، سود عمده و چشمگير را واسطه

های باستانی ایران، ین محوطهدر واقع، روزانه تعداد بسیاری از بزرگترین و مهمتر
یا اهرمی قدرتمند مورد حمایت و نظارت جدی قرار  آنکه از سوی دستگاهبدون 

های بگیرند، توسط سودجویان و سوداگران اشیاء عتیقه در سطوح و دسته
فرهنگی تنها نهاد ضعیف و روند. یگان حفاظت میراثمختلف از بین می

شود که وظیفه فرهنگی محسوب میمیراث چارت اداری سازمان پشتوانهبی
عهده دارد. اما این ارگان بدون های باستانی ایران را برپاسداری از محوطه

ع برخورداری از تجهیزات دفاعی در برابر مافیای اشیاء عتیقه در شرایط خل
 برد. سر میای بهسالح شده

الم كرده بود: ه سرپرست گروه كاوش منطقه جيرفت زمانی اعبعنوان نمون    
هزار يورو خارج از كشور در حال  500تا  100اشيای تاريخی جيرفت بين »

را  خريد و فروش است. درحالي كه قاچاقچيان ما با بهاي بسيار كمي اين اشيا
اند. حتی در برخي موارد چند شئی را فقط در عوض يك كيسه آرد فروخته

های دوره ی با جاسازی عتیقهاچاقچیانق  92و یا در سال «. معاوضه كرده اند
قرار  ایلخانیان در کیسه برنج، قصد معامله چند صد میلیونی داشتند اما در سر

دستگیر شدند. کارشناس سازمان میراث فرهنگی استان تهران بعد از بررسی 
ها اعالم کرد که اشیای مکشوفه شامل ظروف مفرغی، تنگ، بشقاب، عتیقه

 هستند که متعلق به قرن هفتم و هشتم هجری کاسه، شمعدان، گالب پاش و...
وفی است کو مربوط به دوره ایلخانیان است. برخی از آنها نیز دارای کتیبه با خط 

 که به گفته کارشناس، دارای ارزش بسیار زیادی هستند.
 
 کشف اشیاهء عتیقه دوران ایلخانیان:❋
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های غيرمجاز و مرادی كارشناس اشیاء عتیقه معتقد است: در بحث حفاری   

 فروش اشيای عتيقه چند اتفاق نامبارك باهم صورت مي گيرد:
خشی از هويت فرهنگی و تاريخی كشور بدون اين كه امکان باول اين كه  -1

ود خخود اشيای عتيقه به خودی  شناخته شدن پيدا كند به فروش مي رود. اگرچه
شود كه مشخص شود ها هنگامی روشن ميارزشمند هستند ولي ارزش واقعی آن

ه، در كجا پيدا شده، چند سال زير خاك مدفون بوده و علت مدفون شدن چه بود
گردد و اصوالً با پژوهش باستان شناسانه و تاريخي به كدام دوره تاريخی برمي

است. و  بوده اين اشيا در آن پيدا شده چگونه محليشود محلي كه مشخص مي
گیرد وقتی که صاحبان اشيای عتيقه اين اجازه را بدهند كه يك این امر انجام می

لب حفاری علمي و كارشناسانه در محل صورت گيرد. اما متاسفانه سارقان با س
ه مي اراين امکان برگی از تاريخ و فرهنگ و هنر كشور را ناديده و ناخوانده پ

 اندازند.كنند و به دور مي
در اكثر موارد ارزش واقعي شيء كشف شده كه قاعدتاً به دليل هويت  -2   

تاريخی و فرهنگی آن است، صرفاً با جنس آن سنجيده مي شود: اگر سفال باشد، 
توان آن را تكه تكه كرد و فروخت و اگر ارزشی ندارد، اگر طال باشد چه بهتر مي

كه مي توان با امنيت خاطر بيشتری به يك مغازه دار نشان داد و  نقره هم باشد
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اشيای تاریخی بسیاری با اين تحليل عوامانه   قيمتی روی آن گذاشت و متاسفانه
روند. در واقع كاشف چنين اشيائی حتی نگرشی مبني بر استخراج از بين مي

كنند که می فكر  چيزی با ارزش فرهنگی و تاريخی ندارند و مثل معدن داران
 سنگ طال يا نقره از دل زمين بيرون خواهند كشيد.

احب نظران اعتقاد دارند برای فرهنگسازی در زمينه حفظ صكارشناسان و -3
 و حراست از اموال فرهنگی و تاريخی الزم است در كتب درسی مدرسه، دروسي

اريخی تآثار به منظور آشنايي با اهميت و ارزش چنين اشيائی گنجانده شود. وقتی 
شوند نشان دهنده چه ای آرد معاوضه ميسال فقط با كيسه 4800با قدمت 
های فرهنگی و اقتصادی، تواند باشد. جز اين كه سودجويان از كاستيچيزی مي

 بيشترين بهره را برده اند.
شناسان که تاریخ خرید و نا بر گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی: باستانب    

ای اشاره برند، به دورهعقب میعتیقه را در ایران، تا دوره قاجار فروش اشیاء 
صورت کنند که برخی از افراد زیر چتر نظارتی وزارت صنایع مستظرفه بهمی

پس از   کردند. این روند که تا دوره پهلوی ادامه داشت،آزادانه فعالیت می
برای جلوگیری از  هانقالب اسالمی کامال متوقف شد. هرچند که عاملی بازدارند

 های باستانی نبود.رشد و تکثیر باندهای زیرزمینی در محوطه
موضوع قاچاق  1377شناسانی است که در سال یکی از باستان « لیال پاپلی»     

های های تیمبسیاری از یافته»کرد. او معتقد است، اشیاء تاریخی را مطالعه می
ها یمتطوری که وقتی بیشتر راجع به این قاچاق در ایران تقلبی و جعلی است. به

های برخی از قاچاقچیان با تشکیل کارگاه  تحقیق و بررسی کردم متوجه شدم که
چاقچیان حفاری تنها ادعای بیرون آوردن اشیاء تاریخی را دارند و غالب اشیاء قا

 «. ساختگی و مجعول است
صورت اریخی، بهاچاقچیان اشیاء تق  این پرسش که او در پاسخ به     

جنگلی در حال  های باستانی شمال کشور و در پوششروزی در سایتشبانه
تواند مجعول باشد، فعالیت هستند. بنابراین کشفیات قاچاقچیان تا چه اندازه می

بیشتر منجر به شناسایی اشیاء تقلبی   های شخصی در این زمینهپیگیری»گفت: 
رسید، بازار سیاه عتیقه هم به فروش می شد. جالب اینجاست که این اشیاء در

شناسان هم رای باستان ب  نیز که برخی مواقع تشخیص جعلی بودن آنطوریبه
 «شود.سخت می
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های های تجاری سالنیز با گریز به حفاری« کامیار عبدی»ر این میان، د     
ا مجوز کند که بالنوع اشاره میقبل از انقالب، به اشخاصی از جمله خلیل رب

پرداخته، روندی که شناسی وقت، صرفا به حفاری شئی محور میاداره باستان 
هایی چون وزارت اطالعات ممنوع شد و ارگان 60ویژه دهه پس از انقالب و به

یاء و نیروی انتظامی با ضبط و توقیف اشیاء عتیقه مانع خرید و فروش این اش
 تاریخی شدند.

گوید که سازمان میراث فرهنگی کشور ل فرهنگی، میس امواخانی، کارشناقره     
ینکه از بابت تراکم و کثرت اموال فرهنگیِ بازیافته دچار بحران است. برای ا

 اموال فرهنگی بازیافته از حفاری علمی به دست نیامده و از خرید و فروش
این اند و اینها معموالً اشیاء تقلبی هستند. غیرمجاز و از ترانزیت به دست آمده

اند و هویت ندارند. معلوم نیست حفاری آنها در کجا انجام شده اشیاء بازیافتی
دهد اند.او از وجود یک میلیون شیء عتیقه خبر میو در چه تاریخی به دست آمده

که یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی طی سی سال گذشته به دست آورده 
و  های سازمان میراث فرهنگیاست؛ اشیایی که هیچ سامانی ندارند و در انبار

  ملی در حال خاک خوردن هستند! ِموزه
 
رشد قاچاق اشیاء تاریخی در نبود تجهیزات یگان حفاظت میراث  ❋

 فرهنگی:
 
 1391دهد؛ در سالفرهنگی نشان میمارهای سازمان میراثآ    

های مختلف تاریخی فرهنگی مربوط به دوره ورد آثار تاریخی ـم  533  حدود
 90درصدی نسبت به سال  68/12  ر سراسر کشور کشف شد که بیانگر رشدد

 بود.
، 91گفته کربالیی رییس یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور، درسال به     

نفر از سوداگران و متجاوزان به حریم میراث فرهنگی دستگیر  658هزار و 
 68/18ع قضایی، های آنها به مراجشدند. و این تعداد دستگیری و ارسال پرونده

 درصد رشد قاچاق اشیاء تاریخی را نشان می دهد.
 ز قاچاق عتیقه توسط مقامات داخلی و خارجی، چند نمونه را نقل میکنیم:ا     
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از  1388بهمن  13آزاده اردکانی رئیس سابق موزه ملی ایران بود که در  -1
قام منصوب زمان سازمان میراث فرهنگی به این مسوی حمید بقایی، رئیس آن

ث بدون ارائه هیچ دلیلی از سوی سازمان میرا 1390تیر  21شد. در سه شنبه 
فرهنگی، ازاین سمت برکنار شد. د ر آن زمان شایعات بسیاری در باره 

های وی در ارتباط با قاچاق عتیقه بر سر زبانها بود. چندی بعد نیز چند فعالیت
شئی  کردند که بر اساس آن، چند رسانه خبر از اعترافات تکان دهنده او منتشر

دادگاه »  15از سوی شعبه   تاریخی از موزه ملی به تاراج رفته است. وی
ن میلیو 50ماه حبس و پرداخت  6، به اتهام تحصیل مال نامشروع به «انقالب

 تومان جریمه نقدی محکوم شد.
سال باستين زاواال رايزن سابق سفارت آرژانتين در تهران در خردادماه س -2

سال طول كشيد، تهران را ترك  ٥/7در پايان ماموريت خود كه بيش از  88سال
ایران خارج شود ـ دارای   كرد و اثاثيه نامبرده ـ كه قرار بود پس از خروج وي از

های زيادی بود و مامورين گمرك جنوب تهران به اثاثيه نامبرده مشکوك بسته
ز ديپلماتيك و كنسولی وين، پس اشده و با رعايت كنوانسيون ناظر بر حقوق 

ان، بازديد از بخشي از بار نامبرده در حضور كاردار سفارت آرژانتين در تهر
های قديمی، كتب اشياء عتيقه از جمله مسکوكات و اسکناس  کیلوگرم 5800

 ا در اثاثيه نامبرد كشف كردند!ر  های قديمی و غيرهخطي، اسلحه
 

 
 
 اشیاء عتیقه ای که رایزن سابق سفارت آرژانتین ربوده بود:❋
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وگو نماينده عضو فراكسيون گردشگري مجلس نظام در گفت»حسني بندپی م    
اي سفير آرژانتين اعتقاد با تهران امروز درباره كشف پنج تن شی در چمدان 

هايی قرار گرفت و از ديد عموم پنهان شد. يك پوشش دارد كه اين اتفاق تحت
عالوه بر تخلف اين سفير، دولت تركيه هم در همان زمان اعالم »گويد:او مي

رونق در هايی از اشياي عتيقه به كشور تركيه وارد شده كه باعثكرد كه محموله
ده شده محموله هايی كه البته به خوش شانسی اشيای ربو« است.بازار تركيه شده 

ها سراغی از آنها توسط سفير آرژانتين نبودند تا حداقل برای يك بار هم رسانه
 بگيرند.

با پرواز مستقیم از فرودگاه « ایرایران»، هواپیمای 93اه دی م 4درشب  -3
جعبه حاوی  13بروکسل، پایتخت بلژیک، بر زمین فرودگاه مهرآباد نشست و 

ه ل غیرقانونی از کشور بیرون برده شدشیئی تاریخی ایران را که به شک 349
 سال کشمکش حقوقی به ایران بازگرداند. 33بود، پس از 

قلم شیئی  221خوروین ساوجبالغ است، شامل  ین اشیاء که متعلق به منطقها    
های مقامات ایرانی، همسر قلم شیئی برنزی می شود. بنا به گفته 128سفالی و 

شته، ل در ایران زندگی کرده بود و اکنون درگذسا 18فرانسوی پرفسور ملکی که 
ا رقطعه عتیقه  349، کم کم این 1344پس از ازدواجش با این ایرانی در سال 

ر ساله دارند، به کمک یک دیپلمات بلژیکی از کشو 3500تا  3000که پیشینه 
گاه شدن از حضور این قطعات در موزه خارج کرده  است. دولت ایران پس از آ

دعوای خود را در محاکم بلژیک مطرح  1360ر" بروکسل، در سال "سنکانتن
هزار دالر به  200ای معادل کرد و سر انجام پس از پیروزی، این اشیاء باهزینه

 دلیل پرواز در یک چارتر به ایران رسیدند.
 

 سال: 50بازگشت اشیاء تاریخی خوروین از بلژیک به ایران پس از 
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های قاچاق معموال معاونت حقوقی سازمان میراث رای بازگشت محمولهب  

شوند ها به محاکم قضایی کشیده میکند: یا پروندهفرهنگی به دو طریق عمل می
تر که در این صورت ممکن است سالها طول بکشد یا از طریق دیپلماسی که آسان

 کنند.ها اقدام میو سفارتخانه شوداست، عمل می
ر این سالها، برخی از آثار تاریخی که قاچاق شدند توسط کارشناسان د     

باستانی  اثر 300شناسایی و به کشور بازگردانده شده اند که به شمشیر فوالدی یا 
هایی هم توان اشاره کرد. اما پروندهخوروین که به بلژیک قاچاق شده بود می

است. دو  اند و حکمی برای آنها صادر نشدههنوز به نتیجه نرسیدههستند که 
ته از کاخ موزه ملت در سعدآباد تهران به سرقت رف 78شمشیر فوالدی که سال 

، رسما تحویل مقامات ایران شده است و نیز، سنگ 1383بهمن  7بود، در
فتر که د، از کشور خارج شده بود، پس از آن80ساله که در سال  900قبری 

رد، حقوقی سازمان میراث فرهنگی اقدام برای یافتن این شی تاریخی را آغاز ک
ای از اشیاءِ باستانی نیز بر اساس مفاد سرانجام در انگلستان پیدا شد. پاره

فر، یونسکو به ایران بازگردانده می شوند. مسعود سلطانی 1970کنوانسیون 
های که در سال ید بر اینرئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، با تأک

"خوروین"، در  قلم شیئ بسیار نفیس دیگر یافته شده در محوطه 228گذشته 
 شوند.داری میملی نگه موزه

فر، در مورد پیروزی احتمالی آینده ایران در بازگرداندن سایر مسعود سلطانی    
در حال  گفت: انداشیاء ایرانی که به طور غیرقانونی به کشورهای دیگر برده شده
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 دیگر در محاکم مختلف مانند آمریکا و اروپا داریم که درباره حاضر دو پرونده
 اند.ها به نفع ما بودهها احکامی در یکی دو سال گذشته صادر شده اما اکثرا آنآن
 ها دانست و افزود: الواح هخامنشی در آمریکا را یکی از این پرونده ِو پروندها    
م غربی ه ارتباط چندانی با این پرونده نداشتند اما احکامی در محاکمدعیانی ک»

ایم نستهعلیه ما داشتند، تقاضای توقیف این الواح را دارند، اما خوشبختانه توا
 مرحله از این ادعاها را رد کنیم و اکنون در مراحل نهایی آن 2تا کنون 

دیگری دانست که در  ده"چغامیش" در اروپا را پرون فر، پروندهسلطانی«.هستیم
 ها است.حال نزدیک شدن به مراحل نهایی دادگاه

توان به شکایت ایران در مورد اشیاء عتیقه جیرفت موسوم به یش از آن، میپ    
برای باز پس  1383پرونده "گالری برکت" اشاره کرد که در نیمه دوم سال 

" در منطقه "جیرفتشیئ تاریخی به دست آمده از حفاری غیرقانونی  18گرفتن 
م و جلوگیری از حراج آن توسط گالری "برکت"* لندن انجام گرفت، که سرانجا

 2007های بسیار در دادگاه تجدید نظر لندن در دسامبر پس از فراز و نشیب
 ( تصمیمات گرفته شده توسط دادگاه بدوی رد و مالکیت ایران بر1386)آذر 

 اشیاء زیرخاکی این کشور تأیید شد.
 
 دزدیهای متداول از موزه های ایران: ❋
 

 15بگزارش سایت اقتصاد برتر: ماجرای سرقت  انقالب اسالمی در هجرت:
، سرقت 70سکه طال و نقره و یک گردنبند از نمایشگاه موزه ملی ایران در سال 

، 71سکه طال و نقره و شش قلمدان از بخش اسالمی موزه ملی در سال  385
قلم اشیای  21، سرقت 74از کاخ نیاوران در سال  سرقت شش قلم شئی فرهنگی

، ناپدید شدن یک کتیبه سنگی از 79عتیقه از موزه آبگینه و سفالینه در سال 
، سرقت یک تابلوی نقاشی از موزه هنرهای ملی و یک 80موزه ملی در سال 

و ناپدید شدن قرآن خطی از  81ای زری از کاخ صاحبقرانیه در سال روتاقچه
ها ها نرسید. زیرا پرونده این سرقتس شیراز هیچگاه به اطالع رسانهموزه پار

ها هنوز به نتیجه نرسیده و همچنان در دستگاه قضایی مفتوح پس از گذشت سال
میرزا »و « احمد نیریزی»است. اگر سه تابلوی نفیس قاجاری و صفوی اثر 

اند، به دهناپدید ش« موزه رضا عباسی»که از تاالر خط و کتابت « غالمرضا
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« محمود فرشچیان»سرنوشت لوح زرین هخامنشی یا تابلوهای ناپدیده شده 
 درباره شان معنایی ندارد.« اطالع رسانی»دچار شوند، دیگر عبارت 

 
 لوح زرین هخامنشی ذوب شد:

      
 

های ایران به سرقت رفته، ارزشمندترین اثری که طی سی سال اخیر از موزه    
لوح زرین هخامنشی است. اثری که یکی از چهار لوح زرین و سیمین کاخ آپادانا 

، «فردریک کرفتر»، توسط 1312شهریور  28یا  27آید و در روز به شمار می
لی کاخ آپادانا از اعضای هیأت حفاری در تخت جمشید از زیر ستون های اص

به دست آمد. این الواح چهارگانه بالفاصله پس از حفاری به کاخ مرمر تهران و 
از آنجا به موزه ایران باستان انتقال یافت. یک جفت از آنها هنگام افتتاح موزه 
شهیاد در برج شهیاد )آزادی کنونی( به این مکان انتقال یافت. از آنجا که در 

رقت از موزه زیاد بود، تمام اشیای آن که همگی از جریان تظاهرات، امکان س
آمد، به موزه ایران باستان منتقل شد. در آثار منحصر به فرد ایران به شمار می

سال  20جریان این نقل و انتقال یک جفت از الواح ناپدید شد. این ماجرا 
کسی مسکوت ماند. زیرا سندی مبنی بر انتقال آن ها به موزه ملی وجود نداشت و 
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زمان با ورود محمدرضا کارگر به موزه ملی و ها نبود. هممتوجه مفقود شدن آن
آغاز عملیات ساماندهی آثار این موزه، خبر گم شدن این آثار و بازجویی از 

انتشار یافت. لوح سیمین پیدا شد اما  60تا  57های مسئول موزه در خالل سال
هرچند دستگاه قضایی و مسئوالن  پرونده مفقود شدن لوح زرین به جایی نرسید.

های مطبوعاتی خود، نام متهم و سازمان میراث فرهنگی در هیچ یک از گزارش
شود، متهم به ذوب کردن لوح زرین اند اما شنیده میروند دادرسی را فاش نکرده

 است.و فروش طالی آن اعتراف کرده 
سان در ینسایت انقالب اسالمی در هجرت بد انقالب اسالمی در هجرت:

فی شماره به وضعیت سنجی آثار باستانی و تاریخی ایران و مشکالت کمی و کی7
شک تنها نوک کوه یخ فساد در این زمینه در نظام والیت فقیه آن پرداخت که بی

 است.
شک نظام والیت فقیه نه تنها تیشه به ریشه دین و اقتصاد و فرهنگ و یب    

اقیمانده با ارزش و بیخ گذشته ایران و آثار است، بلکه تار سیاست ایران زده
است، بلکه مافیای مالی/ نظامی نرا نیز نه تنها از گزند محفوظ نداشته نفیس آ

 د. پاسدار این نظام، در تخریب هر چه سریعتر آثار تاریخی ایران کوشیده ان
ذا خطاب ما به مردم ایران است که مالکان واقعی وطنند و باید حافظان ل    

گوئیم: اشیائی که به اصلی آثار تاريخي و باستاني باشند و خطاب به آنان می
گران صادق تاريخ تمدن گردند، گزارششوند و بناها که تخریب میغارت برده می

ايران زمين هستند. گزارشگران همزیستی  فرهنگ ديرين و شاهدان بر 
باشند. برماست که می اکن ایران و نحوه زیست ایرانیان در طول تاریخس  اقوام

آینده  به غارت همه جانبه گزارشگران گذشته و حال و توانا کنندگان ما بر بنای
 وطن پایان دهیم.
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 و هیژدهم:  وضعیت سنجی یکصد

 نقش استراتژیک دستگاه اداری در رشد و نیز ضد رشد:
 
 
 

 2016اکتبر  6برابر  1395مهر  15
 
 چند واقعیت:  ❋
 

 130کشور، در فساد اداری، رتبه  177دستگاه اداری ایران، در میان ● 
 ( است. و 2015المللی برای سال )وضعیت سنجی سازمان شفافیت بین

اه )احمدی میدری، معاون رف 120از نظر کارآئی رتبه دستگاه اداری ایران ● 
 اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( را دارد. و

که روحانی دستگاه اداری ایران شفاف نیست. در تاریکی کامل است. چنان ● 
گیرند و معاون او، های نجومی میتن از مدیران، حقوق 300گوید: می

گیرند و نوبخت، تن حقوق نجومی می 50از تر گوید: کمجهانگیری، می
گیرند و دیوان محاسبات تن حقوق نجومی می 40گوید: سخنگوی حکومت می

که رئیس جمهوری و معاون گیرند. یعنی ایننفر حقوق نجومی می 394گوید می
 گویند.و سخنگوی حکومت او دروغ می

 5« اجرای»از  تر از آن، عملکرد دستگاه اداری کشور است. بعدتاریک   
های توسعه قبل به خصوص از برنامه سوم به در برنامه»گوید: برنامه، میدری می

ر معمول بعد، برنامه ها تبدیل به مجموعه ای از قوانین و مقررات شدند که به طو
فرصت کافی برای اجرایی کردن آنها نبود و در واقع درصد کمی از این 

 ر واقع،د«. قوانین و مقررات به اجرا رسید

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/21435-2016-10-06-14-00-34.html
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است و حاصل  اند و دولت بدهی نجومی پیدا کردههای دولت خرج شدهبودجه● 
ها و دیگر نیروهای است و استعدادها و سرمایهاست که ایران بیابان شده آن این 

ماند. کار نمیخاطر است که نیرو بیاین بدانکنند. محرکه از ایران فرار می
م در هدر حقیقت، دستگاه اداری هم در رشد و کند. اگر نساخت، ویران می

تواند در رشد نقش خویش را ایفا ضد رشد نقشی استراتژیک دارد. چون نمی
سال، بابت  8کند. حکومت احمدی نژاد، در طول کند، در تخریب نقش پیدا می

آورد و میلیارد دالر پول بدست می 800نفت و صادرات غیر نفتی، افزون بر 
شود! و امروز، یک ند که حاصل آن رشد منفی اقتصاد کشور میکچنان خرج می

گوید: مقام حکومت، ابوالفضل رضوی، معاون توسعه مناطق محروم کشور، می
اند و دستگاه ریاست جمهوری فیلم مستند از هزار روستا، تخلیه شده 40

و معاون  نهدنام می« قتل مادر»را کند و آنایران بیابان شده تهیه می
گوید: )مشت نمونه رت رفاع اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میوزا

 خراوار (
طرح های عمرانی در این منطقه باعث خشک شدن دریاچه ارومیه »    

های قبل همکاری کشاورزان را در استفاده شد. در صورتی که اگر از سال
 .آمددادیم، بعضی از مسائل پیش نمیاز آب منطقه افزایش می

هرکی در سویس محل برگزاری شDavoosایران براساس آمار داوس) ِ    
های عمرانی مجمع جهانی اقتصاد(رتبه بیستم جهان را از لحاظ شاخص

این در حالی است که رتبه   نظیر مخابرات، آب، برق، گاز و جاده دارد.
براساس مطالعاتی   ایران از لحاظ شاخص نشاط ملی یکصد و دهم است.

شاخص نشاط ملی در همه کشورها صورت گرفته مهتمرین عاملی که در 
شود، عدم کارایی نظام اداری که منجر به کاهش نشاط اجتماعی می

 «.است
است،  120سان، بنابر قول او، دستگاه اداری که بلحاظ کارآئی در رتبه دینب    

 دولت گوید که کارکناناست. اما او نمینشاط و شادی از مردم ایران ستانده
خاطر که منزلت ندارند و دائم نگران سرنوشت خویش هستند، بیشتر از بدین

 اند.دیگر ایرانیان شادی و نشاط را گم کرده
گوید: آسوده بخوابید، آینده کشور بهتر از ای میخامنهبا اینهمه،      

 امروز آن خواهد شد!
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ستانداران ران ارشد و اکارکنان دولت فاقد منزلت هستند. نه تنها معاونان و مدی● 
وران و فرمانداران، دائم گرفتار تصفیه و تسویه حساب سیاسی هستند، بلکه مأم

 ن شدهواواک، بر آ« وزیر»دون پایه دولت نیز فاقد منزلت هستند. تازه، علوی، 
، سحام 95مهر  14ر د  داد: ها را به دستگاه اداری نباید راهاست که دو ملیتی

سیدحسین نقوی عضو و سخنگوی » است:  دهآورده و از او پرسیقول او را   نیوز
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در خصوص جلسه عصر امروز 

االسالم علوی کمیسیون متبوعش اظهار داشت: در این جلسه با حضور حجت
ها و افراد وزیر اطالعات موضوع درخواست تحقیق و تفحص از دو تابعیتی

ر کارت در حوزه مسئوالن و مدیران ارشد کشور مورد رسیدگی قرادارای گرین
کنندگان توضیحاتی گرفت، در ابتدا آقای ابطحی به نمایندگی از طرف استیضاح 
های ها در دستگاهداد و نسبت به خطرات امنیتی و سیاسی وجود دو تابعیتی

ا اجرایی و مدیران هشدارهایی داد و درخواست تصویب تحقیق و تفحص ر
این طرح شامل داماد غالمعلی حدادل  آیاداشت. علوی مشخص نکرده که 

االصل ای که اولین مدیر آمریکاییعادل و باجناق سید مجتبی خامنه
 متبوع وی، به  ِخانهشود یا خیر؟ و آیا وزارتجمهوری است نیز می

 «االصل نظر مثبتی داده است؟استعالم انتصاب این مدیر آمریکایی
ن و تضمین آسان، خالء منزلت )= برخورداری از حقوق اداری و غیره بدین   

کند. این شبکه است که این برخورداری( را شبکه روابط شخصی قدرت پر می
 ودستگاه اداری را بکار جانشین کردن اقتصاد تولید محور با اقتصاد مصرف 

 کند. و رانت محور می
ده الیت مطلقه فقیه و شبکه گستردستگاه اداری گرفتار دو جبر است: جبر و● 

آن و جبر حزب سیاسی مسلح که سپاه و ابواب جمعی آن است. در حقیقت، 
دستگاه  مالی متکی به آن والیت و این حزب، چون اختاپوس  –مافیاهای نظامی 

 است.اداری و اقتصاد ایران را در چنگ گرفته 
وزارت آموزش و ثال، مآهنگی است. برای دستگاه اداری کشور فاقد هم● 

دهند. اما وزارت پرورش و وزارت آموزش عالی، جوانان را آموزش و پرورش می
کنند، در نتیجه، های دیگر، فرصت کار و موقعیت در جامعه ایجاد نمیخانه

 شوند. استعدادها سیل آسا، به خارج از کشور، جاری می
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رد، از آنجا که، دست کم، در مقام تعارض، رابطه بر شایستگی غلبه قطعی دا● 
گذاری رشد های برنامهتنظیم رابطه با کانون قدرت جانشین تنظیم رابطه با هدف

تواند که وسیله تمرکز نیروهای محرکه نزد است. دستگاه اداری جز این نمیشده 
لح، بنابر این، مافیاهای اقلیت کوچک بگردد و خدمتگزار حزب سیاسی مس

 مالی باشد.  –نظامی 
نیاز شدید دولت، بخصوص وقتی استبدادی و مانع رشد است به خنثی کردن ● 

ای که جوانان هستند دارد که بخشی از نیروی محرکهنیروهای محرکه، برآنش می
ایفای  را استخدام کند. انبوه شدن کارکنان دولت، نه تنها دستگاه اداری را از

کند. و نیز، دارد، بلکه وسیله ضدیت با رشدش میش استراتژیکش باز مینق
کند. ایران امروز با این مشکل مشکل بزرگ بدل می  دستگاه اداری را به یک

 است زیرابس بزرگ روبرو است. این مشکل بزرگ بسیار پیچیده شده 
رگم سر د تراکم کارکنان دولت در تهران و چند شهر بزرگ، ایران را با کالف● 

است: مهاجرت به شهرهای بزرگ و وظیفه  مشکالت جامعه شهری روبرو کرده
ه مند نشدن این شهرها و مصرف کننده گشتن آنها و تراکم جمعیت و عوارضی ک

آورد که تراکم وسائط نقلیه و مشکل ایاب و ذهاب و آلودگی محیط ببار می
چند از  صنعتی یک ولید کشاورزی وهای اجتماعی و کاهش تزیست و آسیب

 آنها هستند. 
های دیگر را در مطالعه اصولی که در سازماندهی دستگاه اداری در اقعیتو    

 کنیم:خدمت رشد، باید رعایت کرد، شناسائی می
 

دستگاه اداری در خدمت رشد باید رعایت  ٭ اصولی که در سازماندهی 
 کرد:

 
ه اداری، در در جهان امروز، بخاطر نقش استراتژیک دستگا. 1

 شوند:سازماندهی دستگاه اداری، هفت اصل رعایت می
 کنند. . جهت یابی دستگاه اداری که هدفهای رشد تعیینش می1.1
 . صالحیت علمی و توانائی عمل و نیز ثبات منزلت کارمندان. 1.2
و  . تضمین شغل و تنظیم رابطه در سلسله مراتب بر پایه توزیع اختیارها1.3

 و ها مسئولیت
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نامه . آموزش دائمی کارکنان با هدف افزودن بر توانائی آنها در اجرای بر1.4
 رشد. و 

عمل به  . ارتقاء کارکنان برپایه اندازه عمل به مسئولیت و توانائی آنها در1.5
 مسئولیت. و 

آهنگی و همکاری هم در درون یک سازمان اداری و هم با سازمانهای . هم1.6
 دهند. موع، دستگاه اداری دولت را تشکیل میاداری دیگر که، در مج

ازه . دولت باید منتخب جامعه مدنی و در اختیار این جامعه باشد. هر اند1.7
 نقش جامعه مدنی، بمثابه رکن دموکراسی بیشتر، رشد انسان و عمران طبیعت

 کند کهبیشتر، رعایت اصل هفتگانه ایجاب می
 
 زیر قاطعانه رعایت شوند:. در سازماندهی دستگاه اداری، امور 2

. جلوگیری از پیدایش روابط شخصی قدرت از رأس تا ذیل دستگاه اداری 2.1
ها تعیین ها را باید وظیفهو بوجود آمدن شبکه تارعنکبوتی روابط شخصی. رابطه

 کنند و نه پیوندهای خویشی و غیر آن. 
تیار با محک اخ . بازرسی کار که، با رعایت حقوق هر کارمند، کارکرد او را2.2

 سنجد. و مسئولیت او می
 . تأمین زندگی مادی کارکنان. 2.3
 . برانگیختن هیجان مثبت کار در کارمندان. 2.4
لت. . رعایت تناسب میان میزان کار )= کم و کیف کار( و شمار کارکنان دو2.5

ون تاکه هم انبوه شدن کارکنان عمل به وظیفه را ناممکن نکند و هم کاری بد
 دی نماند. متص
های خود را دارد و برنامه رشدی که که هر منطقه از کشور داشته. بنابر این2.6

های ها و دوایر، باید تابع داشتهباید رشد انسان و عمران طبیعت باشد، توزیع اداره
ا هر منطقه باشد. تراکم کارکنان دولت سم مهلکی است که درجا امکان رشد ر

کار باید روزمره وند، یازده راهول و این امور رعایت شکشد. برای اینکه آن اصمی
 بکار روند:

 گانه که همه روز باید اعمال شوند:کارهای یازده. راه3
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کار عدم تمرکز و عدم تراکم، بنابراین، توزیع در سطح کشور متناسب . راه3.1
 هر با هدفهای رشد. بنابر اصل حضور برای انجام خدمت کارکنان با خدماتی که

 منطقه بدانها نیاز دارد. 
. فساد زدائی روزمره و نیز مراقبت در جلوگیری از تداخل در وظایف 3.2

یاسی مسلح، سمالی و حزب  -که نه تنها مافیاهای نظامییکدیگر. توضیح این
مسلح در کار یکدیگر و های بصفت حزب، باید منحل بگردند، بلکه سازمان

مداخله کنند. ها درکار یکدیگر نباید بخصوص در کار وزارتخانه و وزارتخانه
 و بدانها خاتمه دهد.  ها را شناسائیاست که مداخله کار بازرسی این

ای کردن و برقرار کردن مسابقه در خدمت برای متحقق کردن هدفهای . حرفه3.3
 رشد. 
. رشد فردی کارکنان، هم به لحاظ موقعیت یابی و هم بلحاظ معنوی به 3.4

های رشد را هدفهای خود بدانند و از رهگذر خدمت به ترتیبی که آنها هدف
د. رشد شهروندان و عمران طبیعت کشور، منزلت اجتماعی و غرور انسانی بجوین

 و 
میز اداری.  ر پشتحرکت شدن د . تحرک با هدف رها کردن کارکنان از بی3.5

حاظ در تحرک هم دست یافتن کارمند به جامعیت و هم افزایش کارآئی او باید ل
 شود. این اصل همراه است با

کند. . آموزش دائمی: رشد به روز گرداندن دانش و فن کارکنان را ایجاب می3.6
تقای دهد. درآنها اطمینان نسبت به ارچرا که کارآئی و باروری آنان را افزایش می

 آورد.منزلت اجتماعی، بنابراین، امید و شادی و هیجان مثبت کار پدید می
های دولت بمثابه سه قوه و شفافیت دستگاه اداری. به . شفافیت سیاست3.7

ه کار او ترتیبی که هم تدابیری که باید هر دایره و هر عضو آن انجام دهد و نتیج
ین جمهور مردم آشکار باشد. ا و میزان بعمل درآمدن تدبیرها، بر آنان و بر

 انگیزد:شفافیت است که همکاری دستگاه اداری و شهروندان را بر می
کنند، پس برنامه رشد را نیز آنها باید اجرا جا که رشد را شهروندان می. از آن3.8

آمدهایش کنند. بنابراین، هر تدبیر را باید بطور شفاف بشناسند و از تمامی پی
گاه بگردند و ه  مه روز از همکاری دستگاه اداری برخوردار باشند. تا کهآ

گیری میزان نارضائی هم در دستگاه دولتی و هم در جامعه و مطالعه . اندازه3.9
عوامل کاهش و افزایش آن. از میان برداشتن عوامل افزایش نارضائی کاری بس 
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یت، اساسی است. زیرا کاهش میزان نارضائی، بنابراین، افزایش میزان رضا
عاملی از عواملی تعیین کننده در برانگیختن جمهور مردم به شرکت در رشد 

های در حقیقت، شهروندان، برخوردار از خاصه  خویش و عمران طبیعت است.
جویند زندگی که، از جمله، شادی و امید و توانائی هستند، هیجان مثبت کار می

 شوند. وو در راست راه رشد می
کند که جامعه مدنی ه اداری با شهروندان ایجاب می. همکاری دستگا3.10

بنابراین، وارونه رابطه کنونی باید میان  دولت را منتخب و در اختیار خود بداند. 
ن جامعه مدنی و دولت بوجود آید. دستگاه اداری با جامعه مدنی، بمثابه رک

 ایندموکراسی است که باید رابطه همکاری برقرار کند. به ترتیبی که میان 
دهند، در برآوردن هدفهای رشد، دستگاه با بنیادهائی که جمهور مردم تشکیل می

 ید.آهنگی و همکاری تنگاتنگ بوجود آهم
. ایجاد بانک کار برای آموزش افراد مازداد دستگاه اداری و نیز 3.11

کار ضرور است. ضرورت است چراکه نباید رشد اقتصاد تولید استعدادهای بی
 کمبود استعدادها و مهارتها بماند. در دوران ریاست جمهوریمحور در گرو 

چون صدر این تدبیر آماده اجرا شد. اما تصرف دولت توسط مالتاریا، همبنی
 داند. بسیاری از تدابیر دیگر برای بنای یک اقتصاد تولید محور را بالاجرا گر

ا به عمل درآیند، ایران کارهگر همین راهاکارها نیستند. اما ها تمامی راهو این     
عت یک دستگاه اداری توانا به ایفای نقش استراتژیک در رشد شهروندان و طبی

کند. با وجود والیت مطلقه فقیه که خود را صاحب اختیار جان ایران را پیدا می
زیر سلطه میان دولت و  –داند و با وجود رابطه مسلط و مال و ناموس مردم می
ار بخش لشگری و بخش کشوری دستگاه دولت، نه جامعه و با وجود ساخت

 5اصالح ممکن است و نه برنامه رشدی اجرا شدنی است. همانگونه که حاصل 
 برنامه رشد ایران بیابان است
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 صد نوزدهم: وضعیت سنجی یک

های سنگین آنها را مردم اکتبر سورپرایزها که هزینه
 پردازند:ایران و نیز امریکائیان می

 
 
 

 2016اکتبر  13 برابر 1395مهر  22
 
قرارداد »دونالد ترامپ،  ، میان هیالری کلینتون و 2016اکتبر  9در مناظره    

است. قراردادی که، آویز حمله شدید ترامپ به رقیب خود شده ، دست«وین
است، چگونه  تعهد کرده 105بدان، رژیم والیت مطلقه فقیه ایران را گرفتار 

 مایه ترامپ بگردد؟ اینگونه: است دست توانستهمی
اجرای طرح امریکائی گروگانگیری توسط سپاه پاسداران با پوشش .1
شته به اجرا گذا -ا انقالب دوم خواند رکه خمینی آن -« دانشجویان خط امام»

روز دربند  444تر از چهار روز آزاد شوند، شد. گروگانها که قراربود ظرف کم
کیسی،  با ویلیام، 1980ماندند. سرانجام، به دنبال سازشی محرمانه که در اکتبر 

 رئیس ستاد انتخابات ریگان و بوش، در پاریس، بعمل آمد، قراردادی هم با
د و حکومت کارتر به امضاء رسید. چون این قرارداد خیانت آشکار به ایران بو

ربود و به قول کارتر، برابر آن، ثروت عظیمی متعلق به مردم ایران را امریکا می
صدر، در مقام رئیس جمهوری، نسبت به انعقاد بنی کرد،می« ایران را نقره داغ»

« بیانیه الجزایر»که آن قرارداد را نیز کنندگان آن، اعالم جرم کرد. طرفه این
مهوری خواندند. چراکه برابر قانون اساسی، هر قراردادی باید به امضای رئیس ج

فتند کند. و گدانستند رئیس جمهوری سند خیانت را امضاء نمیرسید و میمی
پیوندد، امضای رئیس جمهوری الزم چون بیانیه است و ایران به این بیانیه می

 نیست! 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/21511-2016-10-13-09-53-16.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/21511-2016-10-13-09-53-16.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/21511-2016-10-13-09-53-16.html
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و « های خمینیآدم»است که چون برابر توافق محرمانه میان دانستنی    
گروگانها  -برفرض پیروزی ریگان و بوش  -، «های ریگان/بوشآدم»
نبوی، وزیر مشاور و  باید در روز ادای سوگند ریگان آزاد شوند، بهزادمی

امضاء کننده سند خیانت، ناگهان از حکومت کارتر خواست بابت 
میلیارد دالر تضمین بسپرد. در واقع،  22های امریکا به ایران، بدهی
میلیارد دالر  13گردان ایران بود و میلیارد دالر در حساب تنخواه 9حدود 

ارد دالر را نیز شاپور میلی 5 بود.  از ذخایر ارزی ایران نیز توقیف شده
بختیار به سلیوان، آخرین سفیر امریکا در ایران، برخالف قانون و حق، 

میلیارد دالر مطالبات داشت.  27مفاصا حساب داده بود. در جمع، ایران 
میلیارد دالر  22میلیارد دالر را نادیده گرفت و بابت  5حکومت رجائی 

ی دو روز مانده از عمر تضمین خواست. با وجود این، ناگهان، در یک
حکومت کارتر، از مطالبه تضمین چشم پوشید و سند خیانت را امضاء 
کرد. بهزاد نبوی خود این سند را سند خیانت خوانده بود. توضیح 

است: این که صابر جهرمی، دوست او و رجائی، ماجرا را تاریخ کرده این
د خیانت است و نباید گویند: این قرارداروند و به او میدو نزد خمینی می

اند گوید گروگانها مثل اناری شدهرا امضاء کرد. و خمینی به آنها میآن
که آب آن مکیده شده باشد و باید به گروگانگیری پایان داد. وقتی از نزد 

آیند، بهزاد نبوی قرارداد را خیانتی همچون خیانت قرارداد او بیرون می
گویند: کند و هردو میصیف میکه وثوق الدوله امضاء کرد، تو 1919

امروز، در امریکا، اطالعات   کنیم.خواهد امضاء میچون امام می
میلیارد  27اند که بنابر آنها، مطالبات ایران هنوز از جدیدی بدست آمده

دالر بیشتر بوده و در ازای گروگانگیری بباد رفته است. و باز دانستنی 
کرده بود و ایران نیازمند اسلحه  است که آن زمان عراق به ایران تجاوز

قطعات یدکی بود. اما بعلت انجام توافق محرمانه با ریگان /   و مهمات و
که حکومت کارتر آماده بود اسلحه و قطعات یدکی بوش، باوجود آن

خریداری شده را به ایران تحویل دهد، آن را مطالبه نکردند. شعارشان 
صدر در جنگ است. پیروزی بنی این بود که نصف ایران برود، بهتر از

بنای کارشان بر این بود که به دنبال ریاست جمهوری یافتن ریگان در 
صدر، رئیس جمهوری را از میان بردارند و از امریکا، در ایران، بنی
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حکومت ریگان اسلحه بگیرند و جنگ را در سود امریکا و اسرائیل و 
ن به ایران را شناخت و در صدر این قصد خائناانگلستان ادامه دهند. بنی

، به مردم ایران هشدار 1360خرداد  22کارنامه و سرانجام در هشدارنامه 
 داد.
های ایران را در طول نزدیک به چهار دهه هرگاه ایرانیان بهره دارائی    

که بخشی از خیانت  –ها بیفزایند، تصوری از خیانت مالی دارائی  را بر
 کنند.می ا پیداوارد به خود ر –است 

 ز آن پس، مالتاریا، در رأس آن خمینی، در باز سازی استبداد، نیازمند محورا     
« شیطان بزرگ»کردن امریکا در سیاست داخلی و خارجی شدند. پس امریکا 

ی شد و همچنان محور سیاست داخلی و خارجی ایران است. از آن سو، امپراطور
« یمحور شر»که دشمنی را جانشین  روسیه فرو پاشید و امریکا نیازمند آن شد

که « المللیتروریسم بین»رو، خواند. از اینمی« المللکمونیسم بین»کند که 
« تنها ابرقدرت»دشمن جدید « انتگریسم اسالمی»است و  ایران از حامیان آن

سان، خمینیسم و ریگانیسم روابط ارگانیک جستند. اسالم ستیزی شدند. بدین
مستمر  سوی امریکا و امریکا ستیزی از سوی ایران، امور واقع و اسالم هراسی از

اند، های افکاری که بطور مستمر بعمل آمدهخاطر است که سنجششدند. بدین 
 هستند.« ایران»گویای بیزاری امریکائیان از 

ل . در تمامی بحرانهائی که رژیم والیت مطلقه فقیه ایجاد کرده و یا عام2
 است:  طرف و طرف اصلی امریکا بوده است، یکاجرایش بوده 

 بحران گروگانگیری و ● 
 تحمیل زندگی تحت تحریم به مردم ایران و ● 
 ساله که با چراغ سبز امریکا آغاز شد و  8بحران جنگ ● 
 رپرایز و ایران گیت والمللی اکتبر سودو افتضاح بین● 
 . وبحران اتمی که به امضای قرارداد اسارت بار وین انجامید● 
رفتار جنگهای نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک و تبلیغاتی که اینک ایرانیان گ● 

 آنند.
که، در دومی، یعنی ایران گیت، کشورهای اروپائی  –درآن دو افتضاح بزرگ     

، طرف رژیم والیت مطلقه فقیه -های معامله پنهانی با ایران بودند نیز طرف
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، سود رژیم «گرایاناصول»اکنون هم از دید های امریکا بودند. همخواهجمهوری
 والیت مطلقه فقیه در پیروزی ترامپ است.

س، طرف . در منطقه، از افغانستان تا عراق و سوریه و لبنان و یمن و خلیج فار3
یکی « ایران»خاطر، بطور مستمر، رژیم والیت مطلقه فقیه امریکا است. بدین

 ی در امریکا است. و گیرهای خبر و تحلیل و موضعاز موضوع
تا امروز، بدون استثناء   1968  . از انتخابات ریاست جمهوری امریکا در4

خواه، بسود یکی از دو نامزد، نزدیک به تمام موارد، بسود نامزد حزب جمهوری
 بار، تا این تاریخ،است. ایننقش ایفا کرده « اکتبر سورپرایز»

دید ویکیلیکس، به زیان هیالری کلینتون، اسناد محرمانه انتشار داده و ته● 
 Jamesاست اسناد دیگری را انتشار خواهد داد. جیمس او کیف کرده 

O'Keefe  ،«است نوار سخنان هیالری کلینتون  تهدید کرده« ایستاره رسانه
 را در هجو سیاهان پخش خواهد کرد و

ن دالر میلیو 50ن ترامپ، سند گویای نپرداختن ساالنه بسود کلینتون و به زیا● 
داند سال و سخنان او، در این باره که زنان را شئی جنسی می 18مالیات بمدت 

شود هر زنی را به بستر خود آورد را واشنگتن پست انتشار است باپول میو بر آن 
ه است. سخن از حمله به موصل، با هدف جلب نظر رأی دهندگان ب داده

 نیز بمیان است.  کلینتون
است که اگر سند دیگری، صوتی و غیر آن، در باره او رامپ تهدید کرده ت      

های جنسی کلینتون )شوهر انتشار داده شود، او نیز بیش از پیش، از رسوائی
 هیالری( سخن خواهد گفت.

خاطر، بدین کند، از جملهرا تداعی می« ایران»جا که اکتبر سورپرایز، از آن و    
های اصلی مبارزات انتخاباتی بر سر ریاست جمهوری ایران یکی از موضوع

بار امریکا، این« مبارزات انتخاباتی»بخصوص که است.  امریکا شده
 جهان است.« تنها ابر قدرت»گیر امریکا بمثابه گویای انحطاط شتاب

 
 دروغهای ترامپ در باره قرارداد وین: ❋
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است( توضیح  تشار یافتهاکتبر در کنسرسیوم ان 10قاله او در پل پیالر )م     
اند( دروغهای دهد که ترامپ در باره قرارداد وین )که بدان برجام نام نهادهمی

 :زیر را گفت و هیالری کلینتون نیز به خود زحمت تکذیب جدی آنها را نداد
داخت ایران پول پربه « برجام»میلیارد دالر بابت  1.7. ترامپ گفت: امریکا 1

است. طوری وانمود کرد که پنداری این پول را از جیب مالیات دهندگان  کرده
که این پول متعلق به ایران است و بخشی از است. حال اینامریکائی پرداخته 

 اند؛های ایران است که، در پی گروگانگیری توقیف شدهدارائی
ه بر ین، اینست که ایران و روسی. ترامپ گفت: یکی دیگر از نتایج قرارداد و2

ها آور. چرا که هم در وضع تحریماند. دروغی بس حیرتضد امریکا متحد شده
ول توسط شورای امنیت، برضد ایران، روسیه با امریکا همکاری کرد و هم در ط

سالهای اخیر همکاری نزدیک با امریکا داشت و قرارداد وین نتیجه این 
شود، همکاری روسیه به جنگ در سوریه مربوط میهمکاری است. اما در آنچه 

 و ایران نیازی به محرکی از نوع توافق وین ندارد؛
ترامپ نه تنها دروغ گفت، بلکه واقعیت را وارونه کرد: واقعیتی که تاریخ  . 3

است که دور شدن امریکا از ایران، خالئی را ایجاد گوید اینهای اخیر میدهه
کند. در سطح خاورمیانه نیز چنین است. روسها پر میرا کند که روسیه آنمی

 کند؛کنند که غرب ایجاد میخالءهائی را پر می
ین، و. واقعیت چهارمی که ترامپ وارونه جلوه داد این بود: پیش از قرارداد 4

کرد. کارخانه افزود و اورانیوم نیز غنی میایران همچنان بر سانتریفوژهای خود می
داد، به کرد. هرگاه به آن رویه ادامه میز پلوتونیوم تولید میآب سنگین اراک نی

شد. توافق وین ایران را تحت بازرسی مستمر، تولید بمب اتمی بسیار نزدیک می
المللی انرژی اتمی قرارداده و سانتریفوژهایش را ، آژانس بینترین بازرسیوسیع

است. توافق تمام نده کاهش داده و ذخایر اورانیوم غنی شده را از ایران ستا
است. با بتن ریزی، های وصول به تولید بمب اتمی را به روی ایران بسته راه

تواند پلوتونیوم تولید کند. و ایران به کارخانه تولید آب سنگین نیز دیگر نمی
 است.تمامی تعهدهای خویش عمل کرده 

انا به جلوگیری از کار بدیلی را که توکس راهگوید زیرا هیچ. ترامپ دروغ می5
کار بدیل است. راهرفتن ایران به سوی تولید بمب اتمی باشد، پیشنهاد نکرده 

این توافق که با زحمت بسیار منعقد شد، جز بازگشت به وضعیت پیش از توافق 
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کردند و نبود و نیست. وضعیتی که، درآن، سانتریفوژهای ایران اورانیوم غنی می
توانست به کرد. بنابراین، ایران میوتونیوم تولید میکارخانه آب سنگین اراک پل

اندازه کافی اورانیوم غنی شده و نیز پلوتونیوم برای تولید بمب اتمی بدست 
 بیاورد. 

 بیند:هائی نیز هستند که پل پیالر نمیاما واقعیت    
هائی را تحمیل کند که بوش، حکومت اوباما توانست به ایران تحریم. 6

ها ی پیش از او، نتوانسته بود تحمیل کند. این تحریمرئیس جمهور
آوردن به  ردند برای رویکمالی ایجاد  - فرصتی برای مافیاهای نظامی

ها برای بردن و ترین فسادها. این فساد تنها در ایجاد فرصتبزرگ
شد. چراکه ایجاد کردن فرصت ها خالصه نمیترین رانتخوردن بزرگ

ها، جز با تخریب از روی قرار بیشتر اندازه رانتبرای بزرگ کردن هرچه 
 میلیارد دالر پول ۸00و قاعده اقتصاد کشور ممکن نبود. چون افزون بر 

صرف تخریب اقتصاد کشور و هرچه مصرف محورتر کردن آن شد، 
ای و همدستان او، زیر فشار دو واقعیت اقتصاد، یکی ویرانی اقتصاد خامنه

ردمی یک فشار اجتماعی و سیاسی که از سوی مها و کشور و دیگری تحریم
شدند، شد که کشورشان بیابان و خودشان فقیر و فقیرتر میوارد می

 . بدهد« نرمش قهرمانانه»ناگزیر شد تن به 
 تعهد، نه تنها به امریکا که روسیه و چین و 105برابر قرارداد وین، ایران   .7

ا به دست امریکا و دیگران ر است. در حقیقت، مهار خویشاروپا نیز سپرده 
خاطر است که بابت وضعیت است بدیناست. اگر رژیم این تعهدها را سپرده داده 

پردازند، دغدغه خاطر ندارد. حواسش پیش اوجب سخت مردم ایران که بها را می
   واجبات، یعنی حفظ خویش، رژیم والیت مطلقه فقیه، است. 

ندگان حزب جمهوریخواه امریکا با او که، در این مورد، گردان-. ترامپ 8
آمد. پس نباید ها از پا در میگوید: ایران زیر فشار تحریممی -صدا هستندهم
ها سبک بگردند و ایران امکان نفس گذاشتیم با امضای قرارداد وین، تحریممی

کشیدن پیدا کند. استدالل پیالر بر این که خالء حضور امریکا را روسیه پر 
نماید. باوجود این، او از ها، معتبر میخواهر مورد این دعوی جمهوریکند، دمی

پذیر، جلوگیری از تغییر رژیم گر و سلطهاین واقعیت غافل است که از دید سلطه
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، وقتی تغییر آن قابل مهار نیست، از تقدم برخوردار حاکم بر کشور زیر سلطه
 است.

آشکار را بگوید و چرا کلینتون تواند این دروغهای اما چرا ترامپ می      
 کند؟ زیرادروغهای او را بر مالء نمی

شود، هم کسی می« محور شر»الف. وقتی کشوری در نظر مردم کشور دیگری 
شود تواند در باره آن دروغ بسازد و بگوید و هم کسی حاضر نمیچون ترامپ می

متهم شود. « ر شرمحو»خواهد به طرفداری از گوئی زیرا نمیبگوید چرا دروغ می
 و 

کند زیرا در ضدیت با ایران، او کم از ترامپ ب. هیالری کلینتون دفاع نمی
خواهد کند و هم میهای اسرائیل و سعودی و... را مینیست. هم مالحظه البی

 دستش در فشار بازهم بیشتر بر ایران باز باشد.
 سان، هنوز ایران داردبدین    
 پردازد. وای سنگین را میپردازد و هزینههزینه گروگانگیری را می● 
است و بقای رژیم  در امضای قرارداد وین، به حقوق ملی ایرانیان تجاوز شده● 

 است. واست که این تجاوز را توجیه کرده 
تا وقتی مردم ایران حاکم بر سرنوشت خویش نشوند، هر انتخابات ریاست ● 

 ویز است و ایران موضوع رقابت. جمهوری در امریکا، نیازمند اکتبر سورپرا
ستیز و سازش روشی است که رژیم والیت فقیه و نیز حکومت امریکا، در ● 

 رابطه با یکدیگر بکار خواهند برد. بنابراین،
امریکا همچنان محور سیاست داخلی و خارجی رژیم والیت مطلقه فقیه ● 
 ماند. ومی
ها زینههین تحمل این استبداد و ایران گرفتارِ استبداد همچنان باید بهای سنگ● 

 نویسد را بپردازد.که این استبداد به پای او می
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 وضعیت سنجی یکصد و بیستم: 

واردات وابسته است و قربانیان مدار چرا اقتصاد ایران به 
بسته ای که میان اقتصاد کشور با اقتصادهای مسلط پدید 

 است؟ آمده
 
 

 2016اکتبر  20 برابر 1395مهر  29
  

ر پیش از این، وضعیت اقتصاد کشور را از این نظر که مصرف و رانت محو    
کنیم که میان بودجه می ای را شناسائیایم. این بار، مدار بستهاست، مطالعه کرده

از  دولت و واردات بوجود آمده و اقتصاد کشور در درون این مدار گرفتار بند
بیش از پیش مصرف محور و رانت محور شدن است. نخست،   بند گسستگی و

 ها را مشاهده کنیم:داده
 
هایی که بر زبان مقامهای حکومت و بر قلم رقیبانش در درون داده ❋

 اند:رژیم جاری شده
 
ماشین اقتصاد کشور در » گوید: اسحق جهانگیری، معاون اول روحانی می ☚

اند که گودالی افتاده که خروج از آن زمانبر است. با اقتصاد و مردم کاری کرده
 «.به این راحتی قابل جبران نیست

 بدین 60ها و هم از کودتای خرداد  است که هم در دوران پهلویاستی این ر    
زیر سلطه )اقتصاد  –گر )اقتصاد مسلط(  قتصاد ایران در مدار بسته سلطهسو، ا

است و بودجه دولت نقش اول را در زندانی شدن اقتصاد ایران( گرفتار آمده 
این زندان، گرفتار محور شدن واردات و رانت و پی  ایران داشته، و در 

 آمدهایشان گشته است.

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/21591-2016-10-20-10-15-48.html
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نیازمند  نوسازی تأسیسات نفتی ایران»گوید: نفت می« وزیر»بیژن زنگنه،  ☚

 «گذاری استمیلیارد دالر سرمایه 200
شود که در دوره دوم حکومت خاتمی بود که وزارت نفت گفت ادآور میی     

گذاری است. میلیارد دالر سرمایه 200نوسازی تأسیسات نفتی کشور نیازمند 
یلیارد دالر م 200ش، صنعت نفت ایران نیازمند سال پی 16قرار، بدین

است. معنی نخست  است. امروز نیز نیازمند همان مبلغ سرمایهگذاری بوده سرمایه
 16است: با آنکه صنعت نفت شیشه عمر این رژیم است، در طول این داده این 

است.  گذاری نشدهسال، با وجود درآمد هنگفت نفت، در این صنعت سرمایه
گذاری در نفت، بخصوص از سرمایهبرغم هشدارهای مداوم در باره اهمیت 

لحاظ میزان استحصال نفت و تلف نشدن ذخایر نفت و گاز کشور، در آمدهای 
 اند صنعت نفت را بر سر پا نگاهاند و حتی حاضر نشدهنفت را برده و خورده

 دارند.
 
میلیارد دالر  150رشد اقتصادی ایران نیازمند » است: حسن روحانی گفته  ☚

 «.خارجی است سرمایه گذاری
)به اصطالح برجام(، رقم   شود که پیش از امضای قرارداد وینادآور میی    

گفتند. و میلیارد دالر می 120، 130، 150ایران را  پولهای توقیف شده
گیریم، گفت: مشکل اتمی را که حل کنیم، سرمایه در اختیار میروحانی می

کنیم و... و حاال ها را سر سبز میانکنیم و بیابدریاچه ارومیه را پر از آب می
 گذاری خارجی است.میلیارد دالر سرمایه 150گوید اقتصاد کشور نیازمند می
است.  قرارداد اقتصادی با کشورهای بیگانه بسته 34حکومت روحانی  ☚

اند )به نقل از نزدیک به تمام آنها با کشورهای غربی بسته شده
 اند:و هنوز لباس عمل به خود نپوشیده (95دیماه  26مورخ   598  سایت
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ها اقتصادی انتشار ( فهرستی از ناکامی95مهر  28و سایت نسیم )مورخ  ☚
است. حال ها را به پای حکومت روحانی نوشته است و این ناکامیداده 

گیری، بخصوص این وضعیت حاصل رژیم والیت فقیه از زمان گروگان که این
 بدینسو است. 60کودتای خرداد 

های اند رابطهآورده فرعی را پدیدهای های اصلی که ناکامیناکامی  
 اقتصاد ایران با اقتصادهای بیگانه هستند:
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 وضعیت سنجی یکصد و بیست و یکم: 

 بنا: استبداد فراگیر در حال

 
 
 2016اکتبر  26برابر  1395آبان  6
 

 است؟:از مجلس چه بر جامانده ❋
 

ای مقرر که خامنه« های کلی در باره انتخابات و قوه مقننهسیاست»نخست  ☚
است، انتشار یافت. در پی آن، مجلسیان این پرسش را بمیان ننهادند: از  کرده

« نماینده»نخاست، در عوض، ی بر یمجلس چه برجا ماند؟ از مجلسیان صدا
ی پیشین، احمد توکلی از سلب اندک استقالل برجا مانده از مجلس ابراز شاد

را « های کلی در باره مجلسسیاست»، احمد توکلی 1395مهر  30کرد. در 
 توضیح داد:

 
پذیر با ابالغیه رهبری، اخراج نمایندگان مجلس حین نمایندگی امکان ☚
 : شودمی
ه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، احمد توکلی در خصوص ب    

انقالب با ابالغ این   رهبر. »1سیاست های کلی انتخابات اظهار داشت: 
شود؛ ها پر میسیاست ها، چند محور جدید را باز کردند که با آن برخی از شکاف

مدیر، مدبر  اینکه تشخیص شورای نگهبان نسبت به اینکه چه کسیمانند 
 .و رجل سیاسی است باید تسهیل پیدا کند

نمایندگان در آخر هر دوره، تغییراتی را به نفع خود در انتخابات اعمال . 2
های کلی انتخابات این موضوع را بستند انقالب در سیاست« رهبر»کردند. می

ایشان گفتند که دو سوم نمایندگان و باعث ثبات در قانون انتخابات شدند. 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/21676-2016-10-27-10-03-59.html
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باید به این تغییرات رای دهند و به این صورت تغییر قانون را دشوار 
 .کردند

پس ان است که نمایندگهای کلی انتخابات این سومین نکته مهم در سیاست. 3
شدند اما رهبر انقالب از تصویب اعتبارنامه نمایندگی، مصون از تعرض می
صورت اخراج به این . فرمودند که ثبات شرایط نیز باید رعایت شود

شود و امیدواریم که این امر نمایندگان حین نمایندگی نیز ممکن می
 .محقق شود

 
همواره « اصالح طلبان»واقعیتی را بازگفت که   صدر، بنی95مهر  31در  ☚
شود، کنند: وقتی سامانه محوری دارد که قدرت در آن متمرکز میرا سانسور میآن

آن محور ناممکن و اصالح بمعنای  اصالح در جهت حتی کاستن از قدرت
صالحی واقعیت یافتن گستره اعمال قدرت، یعنی استقرار استبداد فراگیر، تنها ا

شود. در آنچه به تحقق و عینیت یافتن والیت مطلقه فقیه است که ممکن می
شود، بخصوص در دوره خاتمی و اینک در حکومت روحانی است که مربوط می

 گیرد:است و میانجام گرفته 
 . دادگاه غیر قانونی ویژه روحانیت در حکومت خاتمی قانونی شد؛1
. مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکومت خاتمی بود که تشکیل شد و در 2

های خارجی و داخلی و اقتصادی و... به این حکومت بود که تعیین سیاست
 ای، عملی شد؛تشخیص این مجمع و دستورالعمل شدنش به دستور خامنه

اول بار، حکم حکومتی را خمینی به درخواست میرحسین موسوی، نخست . 3
ت و اختیار نداش« رهبر»وزیر وقت، صادر کرد. آن زمان، بنابر قانون اساسی، 

ر میان این اختیار داده شد. د 11« رهبر»ناظر بود. اما با تغییر قانون اساسی، به 
خاتمی و در ریاست اختیارها، حکم حکومتی نبود. با وجود این، در حکومت 

ای بر خالف قانون اساسی، حکم حکومتی صادر کرد کروبی بر مجلس، خامنه
و کروبی، در مقام اطاعت از آن حکم، طرح مطبوعات را از دستور مجلس 

 خارج کرد؛
. تصدی مستقیم سرکوب مردم در جنبش نیز در حکومت خاتمی انجام گرفت: 4

شگاه تبریز و سرکوب خونین جنبش ایلغار کوی دانشگاه تهران و سرکوب دان
و روزهای پس از آن. تصدی این سرکوب تجدید  1378تیر  18دانشجویان، در 
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شد وقتی مردم ایران تقلب بزرگ در انتخابات، درواقع، کودتای از راه تقلب در 
ای به ، خامنه1388خرداد  29انتخابات را برنتافتند و به جنبش برخاستند. در 

الن جنگ داد و دست به سرکوبی خونین و بس ننگین زد که مردمِ در جنبش اع
ها شد. ای از بسیاری از نمونهشکنجه و تجاوز و قتل در زندان کهریزک، نمونه

ای که دژخیمان رژیم در قلب او خالی کردند، او را کشتن ندا آقا سلطان با گلوله
ن جهانی او را به نماد زن ایرانی ایستاده بر آرمان استقالل و آزادی کرد و وجدا

 صفت چنین نمادی شناخت؛
های اطالعاتی موازی و هم ردیف شدن اطالعات سپاه با . ایجاد سازمان5

روزهای پایانی مجلس پیشین و در حکومت روحانی انجام   واواک نیز در
 گرفت؛

ای مطبوعات هم در . ورود مستقیم به ایجاد اختناق و دستور توقیف فله6
ای دستور داد و سعید مرتضوی اجرا کرد. نزدیک امنهحکومت خاتمی شد. خ

 نشریه توقیف شدند. 200به 
های سبعانه هم، در حکومت خاتمی، توسط . دستور ترور و قتل توأم با شکنجه7

ای صادر شد. فروهرها و نویسندگان، قربانیان این دستور شدند. در توجیه خامنه
تواند نباشد نمی «رهبر»بود: تا کسی ای گفته این جنایت، یکی از نزدیکان خامنه

 ناپذیر است!بفهمد صدور دستور اینگونه قتلها چرا اجتناب
کار و فاسد از کار ای شدند، جنایتخامنه« سعیدجون»گفتا! سعیدها که ش    

 درآمدند: سعید امامی و سعید مرتضوی و اینک سعید طوسی!؟
کند. با یوه مقننه را صادر مهای کلی در باره قای سیاستو اینک، خامنه    

شود. می« رهبر»ها، قوه مقننه هم بطور رسمی آلت فعل عملی شدن این سیاست
 در حقیقت،

. نخست خمینی گفت: مجلس باالتر از همه است. سخن او البته خالف قانون 8
اساسی بود. بنای او نیز بر این نبود که مجلس مرکز تصمیم گیری بگردد. قصد 

صدر، رئیس جمهوری، علم کند. وگرنه ه مجلس را در برابر بنیاو این بود ک
، مجلس را 60داد و پس از کودتای خرداد اجازه تقلب در انتخابات را نمی

گرداند. کار را به جائی رساند که مجلس اول در باره نقش نمیبطور کامل بی
و او  بار نقض قانون اساسی( 300نقض روزمره قانون اساسی به او تذکر داد )
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وعده داد که از آن پس رعایت کند و بجای آن، دم از والیت مطلقه فقیه زد! از 
 آن پس،

. مجمع تشخیص مصلحت را بر خالف قانون اساسی ایجاد کرد. به این 8.1
عنوان که در صورت حل نشدن اختالف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، این 

سان، مجلس یک آقا بدین مجمع داوری کند و هر دو از رأیش پیروی کنند.
 باالسر دوم نیز پیدا کرد.

 . دستگیری و زندانی و شکنجه کردن نمایندگان هم در دوره خمینی آغاز8.2
شد: بسوی سالمتیان توسط گارد محافظ مجلس تیراندازی شد و غضنفرپور 

وه زندانی و شکنجه شد. اما در دوره خاتمی بود که احضار نمایندگان توسط ق
یه شد. این بار کروبی تحمل نکرد و لب به اعتراض گشود و قوه قضائی، رو

ای کوتاه آمد. در عوض، نمایندگان اصالح طلب قضائی دست نشانده خامنه
و تحسن در مجلس زدند،   ,مجلس ششم که جرأت کردند و دست به اعتصاب

 نتخاب شدن و تصدی مقام در سه قوه محروم شدند. ا  برای همیشه از
 ند:نزجلسیان سه پوزبند میمبر « های کلیسیاست»، . و اینک8.3

 
 :زنندن سه پوزبند میبر مجلسیا« های کلیسیاست» ❋
 
رخالف حق ندارند قانون انتخابات را تغییر دهند. یعنی نظارت استصوابی که ب● 

 گردد. سهل است،است، دائمی می قانون اساسی، به شورای نگهبان داد شده
رئیس جمهوری و هم در باره  نگهبان، هم در باره نامزدهایدست شورای  ● 

( 1395آبان  4شود. در این باره، جنتی )نامزدهای نمایندگی مجلس، بازتر می
 گوید:می
توان گفت است. شاید ب« تقوی» 115یکی از شرایط مصرح در اصل »      

عدالت این شرط، مهمترین شرط است و اگر تقوی، مافوق عدالت نباشد مادون 
 نیست. یعنی داوطلب ریاست جمهوری اگر فاقد عدالت باشد تقوی هم ندارد و

تواند امانتی که ملت به او سپرده است را به خوبی اگر تقوی نداشته باشد نمی
 «.حفظ کند

داند عدالت و تقوی از یک مقوله نیستند که تا تقوی که جنتی نمیغیر از این     
زیرا عدالت میزان است و تقوی عمل کردن به  بتواند مافوق عدالت بگردد،
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حقوق و پرهیز از ارتکاب ناحق است و آن عمل و این پرهیز به میزان عدل 
شود، تشخیص تقوی نه کاری است که از عهده ذهن جنتی و امثال سنجیده می

به حق )= میزان   او برآید، بلکه کاری عینی است و با سنجش گفتار و کردار
شود، واگذار کردن آن به ذهنیات امثال جنتی، حاصلی جز عدالت( میسر می

 آورد.تأیید امثال احمدی نژاد ببار نمی
است که از این پس، دست شورای  این« های کلیسیاست»هررو، نتیجه ب     

 شود. ها و پر کردن مجلس از آلتهای فعل بازتر مینگهبان در رد صالحیت
گیرند. در این ای نگهبان قرار میشورمجلسیان بطور مداوم تحت نظارت ●  

 گوید:گوی شورای نگهبان میباره، کدخدائی، سخن
شوند آیا مخصوصا در انتخابات مجلس باید دید که افرادی که انتخاب می»    

اید داشته شرایط را صرفا برای ورود دارند یا شرایط را برای دوره چهار ساله هم ب
ره ورای نگهبان، شورا این نظارت را در دوباشند؟ براساس نظارت استصوابی ش

شد این بود که اختیارات شورای نگهبان چهار ساله فرد دارد ولی آنچه که اجرا می
امر جامعی  13اکنون در بند . اما همتا زمان تصویب اعتبارنامه منتخین بود

است و بر لزوم نظارت بر انجام وظیفه نمایندگان  در نظر گرفته شده
بند  که در قوانین انتخاباتی به این موارد اشاره نشده بود ولی تاکید شده

های کلی به این امر تاکید کرده و ضرورت استمرار نظارت بر سیاست 13
 . «شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان در این بند ذکر شده است

ه مایندگی، هر نماینده کنتواند در طول مدت ترتیب، شورای نگهبان میدینب     
 از دست بدهد را اخراج کند. « شرائط»

های سوم و صدر به مردم ایران، در تاریخس از انتشار هشدار و انذار بنیپ     
اند. به موضع کدخدائی و جنتی اعتراض کرده« نماینده»، سه 1395چهارم آبان 

تحت نظارت هستند. مطهری « نمایندگان»اند، برابر قانون موجود، آنها گفته
گیریهایشان در معرض اخراج از مجلس زاید: هرگاه نمایندگان بخاطر موضعافمی

گوید: نظارت استصوابی دهند و سومی میقرار گیرند، آزادگی خود را از دست می
 مداوم شورای نگهبان خالف قانون اساسی است.

است: وقتی مجلس گفته « نماینده»محمدجواد کولیوند،  ، 95آبان  3در     
بان صحت انتخابات را در یک حوزه تعیین کرد، فرآیند انتخابات شورای نگه

شوند و از اینجا به بعد هیأت پایان یافته و منتخبان نمایندگان مردم تلقی می
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نظارت بر رفتار نمایندگان برای بررسی و رسیدگی به تخلفات احتمالی مسئولیت 
 یین کرده است.کند و قانون نیز به روشنی ضوابط این نظارت را تعپیدا می

ه بنماینده مردم کرج تصریح کرد: شورای نگهبان پس از تأیید صحت انتخابات 
تواند در کنار هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان عمل عنوان یک نهاد نظارتی می

ار کند و گزارش تخلف احتمالی و یا اطالعات جدید را در این مرحله در اختی
ت نظارت است که تشخیص بدهد که آیا قرار دهد و از این پس مسئولیت هیأ

فعل صورت گرفته از سوی نماینده در چارچوب وظایف نمایندگی بوده و یا 
 «.خارج از این چارچوب عمل شده

 گویند:نمی« نماینده»یک از سه  قیقت بارز را هیچحاما سه     
 
 :ورندآبرزبان نیز نمی« نمایندگان»سخ حقیقت بارز که  ❋
 
ای که هرگاه قانون موجود و نظارت کنونی مقصود خامنهحقیقت بارز اول این● 

« نمایندگان»آورد، دیگر چرا بر ضرورت تحت نظر مستمر قرارگرفتن را بر می
افی کاو نظارت کنونی را که باز ناقض قانون اساسی است کرد؟ تصریح می

بطور کامل از  را خواهد که استقالل و آزادیرا می داند و نظارتینمی
 . و بستاند« نمایندگان»
« نمایندگان»، از این پس، «های کلیسیاست»که بنابر حقیقت بارز دوم این● 

ین امر که اخراج توسط اتوانند اخراج شوند. تحت نظارت مستقیم هستند و می
« شورای نگهبان»انجام بگیرد و یا توسط این هیأت و « هیأت نظارت»

زیر تیغ « نمایندگان»، در این واقعیت که «هبانشورای نگ»و یا توسط 
 . وکندد نمیگیرند، تغییری ایجابران اخراج قرار می

که واقعیت عینی پیدا کردن والیت مطلقه فقیه ایجاب حقیقت بارز سوم این● 
های فعل او باشند. قوه قضائی چنین بود. قوه مجریه، با کند که سه قوه آلتمی

های اقتصادی و فرهنگی و یاست خارجی و سیاستتوجه به این امر که س
قوه مجریه که برقرارکردن  کند و بخش عمده وظیفهمعین می« رهبر»اجتماعی را 

است )قوای نظامی و انتظامی « رهبر»امنیت داخلی و خارجی است، در ید 
تحت امر مستقیم او هستند( و تازه در گزینش نامزدهای ریاست جمهوری و 
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کند و رئیس جمهوری نیز قابل عزل است، ران هم دخالت میعزل و نصب وزی
 شود. آلت فعل او است. حاال، قوه مقننه هم بطور کامل آلت فعل او می

دند و اینک بر آنها که مردم کشور را دعوت به شرکت در دادن رأی کر    
حاصل دادن رأی بخشی از مردم که در دادن رأی شرکت کردند، وضعیتی 

ت، فرض است که قضاوت را به وجدان خویش بسپرند تا اس چنین شده
برای  از آنها بپرسد: آیا باید مردم هر نوبت به پای صندوقهای رأی بروند و

کنند؟ آیا صحیح بود مردم بروند پای « انتخاب»آلت فعل « رهبر»
مجلس « نمایندگان»مجلس و آن « نمایندگان»صندوق و به این 

ای را معین ن جنتی است و جانشین خامنهخبرگانی رأی بدهند که رئیس آ
کند؟ آیا مجلس کنونی ارزش آن را داشت که بخاطرش مردم ایران می

اختیاری خود و نزد جهانیان مردمی معرفی شوند که خود بر بی
 دهند؟برگزیدگان خود رأی می

 
 
 

  



256 
 

 
  

 وضعیت سنجی یک صد و بیست و دوم: 

 سه قلب معنی در باره انقالب:
 
 
 

 2016نوامبر  3 برابر 1395آبان  13
 
، فیلسوف فرانسوی، کتابی انتشار  Jean-Claude Milner ژان کلود میلنر   

 Relire la« )بازخوانی انقالب»نقالب زیر عنوان ااست در باره داده 
Révolution دهد چسان، در قرن بیستم، فکر (. در این کتاب او توضیح می

، بررسی  Sophie Wahnichاست. سوفی وانیچ  انقالبی مقلوب گشته
ایت سه قلب معنی درباره انقالب، در سکوتاهی در باره این کتاب، زیر عنوان 

است. ، انتشار داده 2016اکتبر  29مجله فرانسوی نوول ابسرواتور، مورخ 
میز تنخست ترجمه نوشته او را بخوانیم و بعد بپرسیم آیا این سه معیار بکار 

یت انقالبی از ضد انقالبی در ایران دوران انقالب و بعد از آن، بخصوص وضع
 آیند؟:یران میامروز انقالب ا

 
 :سه قلب معنی در باره انقالب ❋
 
کند که باید رویداد انقالب را جدی گرفت. ژان کلود میلنر خاطر نشان می    

های انقالبی را باز که به صداهائی گوش داد که اندیشهجدی گرفتن یعنی این
هائی را خواند هائی را خواند که این اندیشه را در برداشتند. متنگفتند. بیانمی

یک کالم، باید انقالب را در موقعیت  دادند. درها را توضیح میکه این اندیشه
دهد که در قرن بیستم، و وضعیتی باز قرار داد که داشت. نویسنده توضیح می

از خود بیگانه شد. از یاد رفت که « باور انقالبی»هایش، در انقالب و داشته

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/21774-2016-11-03-14-29-14.html
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بودند. مقلوب کردن آن در اسطوره و « های ناطقتن»انقالب فرانسه، نخست، 
کوشد به یمن سه ود که بر سر انقالب فرانسه آورده شد. نویسنده میباور، بالئی ب

بدهد که داشتند و انقالب قلب شده را همان بگرداند  قلب معنی، همان معانی را 
 که بود:

 
 . قلب معنی اول:1

، در معنائی «ترقی»خواهیم باور کنیم، زبان انقالبیان، زبان رخالف آنچه میب     
یز در نوزدهم داشت، نبود. در زبان علمی قرن هیژدهم، و ن که این کلمه در قرن

ثبات در های بییعنی استحاله« انقالب»دان بود، کلمه  زبان پولیت که تاریخ
که، برای مثال، منحط گشتن رژیم سلطنت در های با ثبات. توضیح اینرژیم

ام جباریت، منحط شدن اشرافیت در الیگارشی و یا انحطاط دموکراسی در عو
 ها انقالب آور بودند. فریبی. این انحطاط

ثباتی جامعه دهد تجدید حیات کنند. اما بیها امکان مینقالب به جامعها    
آهنگی و ثبات یک خطر است. لذا باید کوتاه مدت باشد و بازگشت به هم

ردن ، انقالبیان درپی زیر و روک1779تدارک گردد. در انقالب فرانسه در سال 
آهنگی بودند. بنابر قول ژان کلود میلنر، در صدد تجدید قوای حیاتی و هم نبودند،

اعدام شد(  1794سن ژوست انقالبی )نویسنده کتاب روح انقالب است و در 
دید، بلکه تهدیدی ، اول کسی بود که جباریت را یک انحطاط زودگذر نمی

نون اساسی نیز قاائمی باشد. درو، انقالب نیز باید شناخت. از ایندائمی می
 ( همراه باشد که محل عمل در institutionsباید با ایجاد بنیادهائی )

اختیار هر شهروند برای پاسداری از جمهوری در برابر خطر جباریت، 
بگذارد. انقالب دائمی و حضور شهروندان در صحنه برای جلوگیری از 

 .ودخطر جباریت، ترقی نبود، یک جنبش سیاسی روشن بین و مداوم ب
(1) 
 
 . قلب معنی دوم: 2

نیست. ساقط کردن یک دیکتاتوری نیز « تصرف قدرت»عمل انقالبی      
ها است. نیست. بلکه بازکردن فضای بحث و برقرار کردن جریان آزاد اندیشه

های های خویش را اظهار کردن است. اندیشهانقالبی بودن اندیشیدن و اندیشه
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های دیگر را نقد کردن، به ر سپردن و اندیشههای دیگخویش را به نقد اندیشه
که های آزاد است. به ترتیبی که همگان امکان اظهار نظر بیابند و چنانیمن بحث

 کردن، رویه بگردد.نه دم فروبستن و نه قال و مقال
ها شود. اما بحثها متوقف بگردند، انقالب نیز متوقف میقتی بحثو    

کند و یا ز سکوت میترس که همگان را ناگزیر اشوند مگر بر اثر متوقف نمی
براثر صاحب انحصارِ سخن گفتن یک گروه یا یک سازمان سیاسی و جانشین 

های روسیه و چین، انقالب را با کودتا انقالبیجمهور شهروندان گشتن آنها. 
خلط کردند. با از یاد بردن فضای بحث و برخورد آراء و عقاید، گروهی 

گرفت و گفت و تصمیم میکه به جای همگان سخن میرا متولد کردند 
های روسیه و خواند. در حقیقت، انقالبآهنگ ترقی میخود را پیش

 ( 2چین انقالب نبودند. )
 
 . قلب معنی سوم:3
قرار دارد. زیرا « بیانیه حقوق انسان و حقوق شهروند»ر کانون انقالب د    

های آزادی انجام آید و بحثبدون این حقوق، فضای بحث آزاد پدید نمی
 گیرند. نمی
فی به دنیا بیائی تا صاحبِ بود: کافی بود از پدر و مادر اشرابومارشه گفته     

اید تا از ی گفتند: کافی است کسی به دنیا بیامتیازها بگردی. و انقالبیان فرانسو
حقوق انسان و حقوق شهروندی برخوردار بگردد. از حقوق طبیعی دائمی و 

رکوب سناپذیر، آزادی و برابری در حقوق و امنیت و حق استقامت در برابر تباهی
کند که حقوق انسان و و خفقان، برخوردار بگردد. فضای بحث آزاد ایجاب می

شود. در زبان ندی رعایت بگردند. وگرنه، جباریت بازساخته میحقوق شهرو
ان به فراموشی سپردن و تحقیر حقوق طبیعی و جه» انقالبی، بازسازی جباریت 
    (3شود. )، خوانده می«شمول و تباهی ناپذیر انسان

، مائوئیست بود، حاصل سخن کتاب 1970ان کلود میلنر که در اوائل دهه ژ    
کند، هیچ چیز ترور و وحشت را حذف نمی»برد: سان به پایان میاینخویش را، 

گوید کتاب بعدی خود را با او می«. کنداما ترور بیانیه حقوق بشر را حذف نمی
 کند.این جمله آغاز می
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یز سه قلب معنی بعنوان سه معیار در ارزیابی وضعیت انقالب ایران و تم ❋
 انقالبی از ضد انقالبی:

 
خواهد تاریخ را است، وقتی میه زمانی مائوئیست بودهسان، فیلسوفی کنبدی    

شناسد. ودتا باز میکاست، شناسائی کند، انقالب را از سان که روی دادههمان
ی وضعیت حال اگر از معیارهای بسیار، به همین سه معیار بسنده کنیم و در ارزیاب

 های کشور خود بکار ببریم،انقالب ایران و تمیز انقالبی از ضد انقالبی
 دهد:وضعیت، خود را، با شفافیت تمام نشان می

 
بینیم که انحطاط رژیم شاه و گرایش . با بکاربردن معیار اول، روشن می1

 این است. دقیق سخنشدیدش به جباریت، برانگیزنده مردم ایران به انقالب بوده
کنند، ضدش انقالب میاست که یک رشته عوامل باید در رژیمی که مردم بر 

دید آید، پدید آید و نیز یک رشته تغییرها در جامعه مدنی، بمثابه جمهور مردم، پ
 تا که انقالب به انجام رسد.

 
 . بنابر معیار دوم، وضعیت پیش و در دوران مرجع انقالب و وضعیت ایران2

 بینیم: بعد از بازسازی جباریت را روشن می
اند، انقالبی تأسیس کردند و تا به امروز ادامه داده. آنها که بحث آزاد را 2.1

 هستند؛ بودند و هستند و آنها که بحث آزاد را تعطیل کردند، ضد انقالب بودند و
و با  . آنها که تمامی سانسورها را شناسائی و در معرض شناسائی قراردادند2.2

ا که سانسور کنند، انقالبی بودند و هستند و آنهسانسورها مبارزه کردند و می
 کنند، از جمله از راه قلب حقیقت، ضد انقالب بودند و هستند. می
گاه نباید دانند که هیچدانستند و میای می. آنها که انقالب را تجربه2.3

اند، انقالبی بودند و هستند. و آنها که انقالب را با رها کرد و رها نکرده
ژیم د و خود را بر محور رکننخشونت برابر و تجربه را رها کردند و می

 کنند، ضد انقالب بودند و هستند.کردند و میتعریف می
. آنها که جانبدار حضور مدام مردم در صحنه بودند و هستند و 2.4

دانستند، انقالبی متحقق شدن هدفهای انقالب را در گرو این حضور می
ب و کمیته بودند و هستند و آنها که با تشکیل سپاه پاسدار و دادگاه انقال
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های جباریت را و... این سازمانها را جانشین مردم کردند و ستون پایه
بازسازی شده گرداندند، ضد انقالب بودند و هستند. و نیز آنها که این و 

گرداندند و آن سازمان سیاسی مسلح یا غیر مسلح را جانشین مردم می
 گردانند، ضد انقالب بودند و هستند. می
 
لی مار سوم، جانبداران حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق . بنابر معی3

ی او و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ایرانی بمثابه عضو جامعه جهانی، انقالب
ت شرک 1360بودند و هستند و منکران این حقوق و آنها که در کودتای خرداد 

رم رئیس جمهوری به ج« عدم کفایت»کردند و بعنوان عضو مجلس تقلبی، به 
دگان جانبداری او از حقوق انسان و دموکراسی رأی دادند و همه دیگر شرکت کنن

 در آن کودتا، ضد انقالب بودند و هستند. 
ای که اصول راهنمای انقالب گانهرخور است که یکبار دیگر، اصول بیستد    

مروز ابه نسل را تشکیل دادند و از زبان آقای خمینی اظهار شدند را بیاوریم و 
 وخاطر نشان کنیم که انقالب بازایستادن از ادامه دادن به بیراهه مرگ 

گرائی زدائی و نه خشونتبازگشتن به راه زندگی است. بنابراین، خشونت
کند که مردم پاسداری از انقالب، از است. خشونت وقتی محل پیدا می

های راه شرکت در تحقق بخشیدن به اصول راهنمای آنرا به سازمان
گذارند و این سازمانها، از راه بازسازی جباریت، و غیر مسلح باز می مسلح

 شوند:های آن میستون پایه
 
 بیست اصل راهنمای انقالب ایران ❋
 
اب و جامعه فردا، جامعه ارزي» کنند:. تمام مردم در رهبری شرکت می1

منتقدى خواهد بود كه در آن تمام مردم در رهبرى امور خويش شركت 
 (2) «.جستخواهند 

شوند به پرستش خدا، در آن انسانها دعوت مى»... :. توحید اجتماعی2
صورت همه روابط بين انسانها، چه اقتصادى و يا غير اقتصادى در داخل چنين 

شود. كند و ضوابط عوض مىاى و در رابطه اين جامعه با خارج تغيير مىجامعه
الك برترى است. زمامدار با شوند. فقط تقوى و پاكى مهمه امتيازات لغو مى
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ترين فرد جامعه برابر است. ضوابط و معيارهاى متعالى الهى و انسانى، پايين
 «مبناى پيمانها و يا قطع روابط است

 
گونه ستم و در جمهورى اسالمى هر» :. اصل بر استقالل و آزادی است3

 «گيردستقالل مىرا آزادى و ازورگويى محکوم است و جاى آن
 
مردم »خمینی:  .ینی و روحانیان نقشی در دولت نخواهند داشت. خم4

ليت امور هستند كه بايد افراد كاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب كنند و مسئو
توانم در اين تشکيالت مسئوليت را بدست آنان بسپارند. وليکن من شخصا" نمى

 خاصى را بپذيرم و در عين حال هميشه دركنار مردم ناظر بر اوضاع هستم و
علما خود حکومت نخواهند كرد. »و   «همدوظيفه ارشادى خود را انجام مى

 « باشندآنان ناظر و هادى مجريان امور مى
بايد اختيارات دست مردم باشد و هر آدم عاقلى اين را قبول دارد كه »     

 (7«.)مقدرات هر كس بايد در دست خودش باشد
 
بنظر من راديو و تلويزيون و »  :ها را ندارد. دولت حق دخالت در رسانه5

مطبوعات بايد در خدمت ملت باشد و دولتها حق نظارت ندارند. ملت را 
 «.شود تحميق كردنمى

  
جناحهاى سياسى در حکومت اسالمى در اظهار » :. آزادی عقیده و احزاب6

 «.عقايد خود آزادند
 
 آزادى مذهبى: براى همه اقليتهاى مذهبى آزادى بطور » :. آزادی مذهبی7

اند اظهار عقيده خودش را بکند. و اسالم جواب كامل هست و هركس می تو
واهد خهمه عقايد را بعهده دارد و دولت اسالمى تمام منطقها را با منطق جواب 

 «.داد
 
برنامه » :. مراد از استقالل، استقالل از سلطه داخلی و خارجی است۸

سياسى ما ابتدا آزادى، دمکراسى حقيقى و استقالل به تمام معنى و قطع ايادى 
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هاى خارجى اند. استقالل از سلطهدولتهائى كه تصرفاتى در داخل مملکت كرده
 « و داخلى متكى به خارج است

 
جامعه آينده ما، » :ز میان خواهند رفتاهای فشار و اختناق . دستگاه9

از  جامعه آزادى خواهد بود و همه نهادهاى فشار و اختناق و همچنين استثمار
نحل مساواك و تمامى سازمانهاى امنيتى ضد مردم را  ما» و «. ميان خواهد رفت

 خواهيم كرد، آگاهى مردم و مشاركت و نظارت همگانى آنها با حکومت منتخب
 «. باشدخودشان، خود بزرگترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه مى

 
خدا هرگز سلطه براى انسان » :. نظام اجتماعی بدون سلطه و استثمار10

قرآن اعالن جنگ به سالطين و »  و  «.قرار نداده است مسلمان و غير مسلمان
 «. استسرمايه دارها كرده 

 
نهضت ايران تنها مختص ايران »  :. حقوق انسان جهان شمول است11

نبوده بلکه نهضت مستضعفين عليه مستكبرين و در جهت حمايت تمام كسانى 
هضت همچنان است كه برای انسانيت و حقوق بشر احترام قائل هستند. این ن

 «.ادامه دارد
 

 :تواند رئیس جمهو بشود. زنان حقوق برابر با مردان دارند و زن می12
 نابرابرى ميان زن و مرد نيست و زنان آزادى در رأى دادن و انتخاب شدن»

 زنان در انتخاب شغل و سرنوشت و پوشش آزادند» و « دارند
 
در خدمت   بنابراین . اقتصادی تولید محور بر پایه توحید اجتماعی،13

ما خواستار يك صنعت ملى و مستقل هستيم كه در اقتصاد مملکت » :انسان
سل ما در مقابل ن»و « ادغام شده و همراه كشاورزى در خدمت مردم قرار گيرد

اقتصاد كشور از سلطه »و   «.آينده مسئوليت نگهدارى از مخازن نفت را داريم
هايى نخواهند بود كه رنامهبهاى اقتصادى، گردد و ديگر برنامهبيگانه آزاد مى

 «.ايران به اجرا بگذارد المللى را درهدفهاى شركتهای بين
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الزم است طبقات محترم » :.دانشگاه و رابطه دانشگاهیان و روحانیان14
روحانى و دانشگاهى با هم احترام متقابل داشته باشند. جوانان روشنفكر 

سانى كن به )روشنفكران(احترام بگذارند... و دانشگاهها به روحانيت و روحانيو
را كه جهلًا يا از سوء نيت، موجب دور نگهداشتن اين طبقه موثر است از 

 « روحانيت، از خود برانند و به آنها اجازه ايجاد تفرقه ندهند
 
براى اينكه  :.استقالل دستگاه قضائی و امنیت قضائی شهروندان15

به مجازات « اشخاص متعارف»كند، بايد:  استقالل قوه قضائی واقعيت پيدا
يت مجرمان نپردازند: ... مجازات اشخاص جنايتكار و مجرم بعد از اثبات جنا

 «.با محاكم صالحه است نه با اشخاص
 
احکام اسالم احکامى است » :.صلح اجتماعی و زندگی همه با همه16

  (34«. )خواهيم همه قشرها مسالمت آميز باشندمسالمت آميز و مى
 
 :شوندمی« ملت واحد»اقوام ایرانی خیزند: ها از میان بر می. تبعیض17

 شوند.می« ملت واحد»شوند و همه اقوام ها از میان برداشته میتبعیض
 
آن روش اسالم دين ترقى است، قر»  :گیرد. ایران راه رشد را در پیش می1۸

منطق اسالم رها شدن از يوغ فرهنگ »و  (71«. )ترقى و شکوفايى انسان است
 ( و 80استعمارى است. زيرا اگر ما رشد كنيم منافعشان بخطر مى افتد. )

 
امعه جچون بنابر بنای . بحث آزاد عمومی و بنابر نقد و نقد متقابل است: 19

های نخست انقالب، خمینی بحث آزاد را اعالن هم در روزارزیاب و منتقد بود، 
صدر را معرفی کرد تا طرفداران طرز فکرهای مختلف با او به بحث آزاد و بنی

 نشینند.
 
. عفو همگانی به قصد بیرون آمدن از مدار بسته خشونت و ممانعت از 20

کرد و : این تنها اصل بود که خمینی با اعالن آن موافقت نبازسازی جباریت
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موکول کرد به بازگشت به ایران و ایجاب کردن شرائط و مقتضیات بعد از سقوط 
 شاه.
مروز ااصل هستند در وضعیت  20هرگاه ایرانیان با معیاری که این      

که بمثابه شهروندان حقوق خویش از  ایران، در رژیم حاکم و در خود، 
توانند ند. میبگیر توانند اندازهیاد برده بنگرند، شدت جباریت را می

توانند درک کنند چرا باید انقالبی را از ضد انقالبی تمیز بدهند. می
ام و ایران را سرزمینی بگردانند که دشمنی با اندیشه و مرام و دین، هر مر

ها و ها و فنها و دانشهر دینی، از آن رانده شود و جریان آزاد اندیشه
کرده و نقد، روش  را ممکن ها و اطالعات، بحث آزادهنرها و داده
توانند دریابند چرا باید عیبی که کار را در نیمه رها می  همگان بگردد.

کردن است را باید در خود درمان کنند و تجربه انقالب را تا متحقق 
 .کردن این اصول پی بگیرند
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 -وضعیت سنجی یک صد و بیست سوم

انتخابات امریکا: در مدار بسته بد و بدتر، بدتر انتخاب 
 شد و در واقع، بدترین انتخاب شد:

 
 

 2016نوامبر  10برابر  1395آبان  20
  
انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان امریکا و یک سوم مجلس     

 سنا، با پیروزی ترامپ، بعنوان چهل و پنجمین رئیس جمهوری و پیروزی حزب
 لس امریکا، به پایان رسید:خواه در هر دو مج جمهوری

  
 انتخابِ در مدار بستۀ بد و بدتر: ❋
  
جمهوری از دو حزب بزرگ امریکا، برگزیده بستان، وقتی دو نامزد ریاست در تا     

ای حضور این دو نامزد در میدان مبارزۀ انتخاباتی  صدر، در مصاحبه شدند، بنی
دیشه، امریکا را گویای فقدان اندیشۀ راهنما دانست و توضیح داد که نبود این ان

ای تر باشد، و بر شود، خالء را زور پر کند. پس هرکس در ترساندن موفقسبب می
 شود.قدرت، کاربردِ مجازی و واقعی، پیشنهاد کند، برنده می

  
توان پیشنهاد  چون چشم انداز نیست و جامعۀ آرمانی را بدون اندیشۀ راهنما نمی     

شوند، راه حل درخور یافتنی نیست. زبان  کرد، برای حل مسائلی که برهم افزوده می
 باوراند. چرا که می به رأی دهندگان میعامه پسند و عامه فریب، وارونۀ واقعیت را 

باوراند که قدرت حالل مشکالت است، حال اینکه قدرت مشکل ساز است و 
کند. چند هفته پیش از انتخابات امریکا، بنی صدر توضیح داد چرا مشکل حل نمی

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/21861-2016-11-10-11-30-58.html
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است. و طی چند دهه، او بطور  جامعۀ امریکایی در مدار بستۀ بد و بدتر گرفتار آمده
شوند. اینبار،  دهد که، در این مدار، بد و بدتر و بدترین انتخاب میم توضیح میمداو

امریکائیان خود نیز انتخاب میان هیالری کلینتون و دونالد ترامپ را، انتخاب میان 
بد و بدتر دانستند. حتی در روز رأی گیری، سنجش آراء از کسانی که رأی خود را 

 65در صد رأی دادگان، خانم کلینتون و  54ت: گف به صندوق انداخته بودند، می
دانند. طرفه اینکه عدم اعتماد آنها  درصد آنها، آقای ترامپ را متقلب و دغلکار می

 به آقای ترامپ بیشتر بود.
است. اما پیروزی او، پیروزی و اینک، بدتر رئیس جمهوری امریکا شده     

حزب، ضدِ مهاجرانی است: در درون، ضد رهبری هر دو « ضدها»ترس از 
است که دو میلیون از آنها را اخراج کند، ضد ورود اتباع  که او وعده داده

کشورهایی به امریکا که تبعیت کشورهای تروریست پرور را دارند، ضد 
، قانون بیمۀ درمانی که اوباما به تصویب دو مجلس رسانده بود، ضد مالیات

مریکا بمثابۀ ی عامل انحطاط اگرایان افراط ضد نژادهایی که بزعم راست
 ابر قدرت هستند، و ضد... . و در رابطه با دنیای خارج، ضد قرارداد وین

ای که میان امریکا و اروپای غربی وجود دارد، ضد  ، ضد رابطه«(برجام)»
دیپلماسی و موافق بکار بردن قوای نظامی، حتی بمب اتمی، البته به خرج 

حمایت نظامی امریکا برخوردار شوند، ضد کشورهای دیگری که بخواهند از 
قراردادهای بازرگانی، ضد توافق پاریس بر سر تأمین سالمت محیط زیست، 

  و ضد ناتو و ضد ...
هرچند در سخنرانی خویش بمناسبت پیروزی، ترامپ سخن از تفاهم با کشورهای     

او بود، اما رأی دنیا بر زبان آورد که وارونۀ همۀ سخنان دوران مبارزات انتخاباتی 
عظمت »اندن اند؛ به بازگرد ، رأی داده«ضدها»دهندگان بخاطر ترس و کین از 

حال در انزوا از جهان  ، یعنی بازسازی قدرت مسلط بر جهان، در همان«امریکا
اند. غافل از اینکه به سرعت گرفتن روندِ انحطاط و  گیر( رأی داده )تعرض چشم

اند. زیرا آنچه سبب شد امریکا ابرقدرت  قدرت رأی داده انحاللِ امریکا بمثابۀ ابر
این قدرت، ناتوانی خود را از جنگ ویتنام تا جنگ  –بگردد، تنها قدرت نظامی نبود

، توانایی اقتصادی بود. -استهای عراق و افغانستان، بطور مستمر، آشکار کرده 
لیه، نیازمند بیرون از خود خاطر که امریکا، بلحاظ کارمایه و بیشترِ مواد او هم بدین

نبود. کمبودها را هم از حیات خلوت خود که امریکای مرکزی و جنوبی بود، تأمین 
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داری، همۀ منابع طبیعی را بلعیده و امریکا را نیازمند دنیا کرده  کرد. اما سرمایه می
های  ترین کشور دنیا است و بودجۀ دولتش متکی به سپرده است. امریکا مقروض

ن و ژاپن و اژده اهای اقیانوس کبیر و کشورهای نفت خیز و اروپا است. و نیز، چی
بهترین »شد که بیشتر از قدرت نظامی و توان اقتصادی، امریکا کشوری شمرده می

را دارد. ترامپ، مردی که در هر سه دقیقه و چند ثانیه یک دروغ « شیوۀ زندگی
گوید، هم انگارد و...، بنفسه می یگوید و دغلکار است و زنان را شیء جنسی ممی

که « امریکایی آزادمنش»کاریِ امریکا، و هم الگوی لیبرالیسم، و هم محافظه
 اند. کرد، ورشکسته توکویل وصف می

خواه، از  ریدر حقیقت، اوباما را دو مجلس امریکا، با اکثریت جمهو    
 30جرای بیشتر از شود او به اند. گفته میاش ناتوان گردا اجرای برنامه

است. بنابراین، جامعۀ امریکا سامانۀ  درصد برنامۀ خویش موفق نشده
یابد و از فلجی که دولتش دارد بدان گرفتار  سیاسی موجود را ناکارآمد می

کند. و ترامپ همین ناکارآمدی و فلج و ترس از آنرا، شود، وحشت میمی
رود و آن  به واشنگتن میدستمایه کرد و وعده داد که بمحض انتخاب شدن 

 کند.شهر را از فساد پاک می
  
ای انحطاط، و از دید جهان بیرون از امریکا نیز، انتخابات، همه گوی    

است. امریکاییان خود نیز درخواهند  است که امریکا سقوط کرده گویای آن
ها تواند پر کند. تن را قدرت نمی های از دست رفته یافت که خالء توانایی

 ها است: کند، شتاب بخشیدن به روند ناتوان گشتنتواند و می کاری که می
  
 اند؟:شهر انتخاب کرده آیا امریکاییان میان دو اندیشۀ راهنما و دو آرمان ❋
  
شوک »تافلر، متفکر امریکایی، که اخیراً چشم از جهان فرو بست، در کتاب      

 دهد و متفکران را به اندیشیدن به آرمانار میشهر هشد نسبت به نبود آرمان« آینده
ها  خواند، تا مگر به یمن نقدها، جامعه شهرها فرا می شهر و پیشنهاد کردن آرمان

شهر پیشنهاد  شهرِ بایسته را بجویند. اما به جامعۀ امریکایی، این و آن آرمان آرمان
بازسازی »اد نکردند. شهری را پیشنه یک از دو نامزد نیز، آرماننشدند. هیچ 

گرایی است و از این نظر، دونالد ترامپ به  ، گذشته«عظمت امریکا
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ماند که از وضعیت موجود وحشت دارند و از یافتن راهکار  سلفیست ها می
و « گذشتۀ با عظمت»سپرند، که  ناتوانند، و فکر و عمل به مجازی می

 برند. حقیقت، گمانش می
 ای را نیز پیشنهاد نکردند. همچون دو فن دو نامزد، آینده شهر به کنار، رمانآ    

ها را پیشنهاد  حلساالر، برای مسائل انبوه شدۀ زمان حال، این و آن مجموعه راه
های دو طرف نیز قدرت بود. هیالری کلینتون  حل مایۀ راه کردند. طرفه اینکه بن

پ، بر سر بکار بردن قدرت برای بی چون دونالد ترامدانست که وقتی با رقی باید می
کند. بخصوص که او زن دهد، بسود رقیب خود تبلیغ میها مسابقه می حل مشکل

باید  داد. او نمی است و جامعۀ امریکایی برای اولین بار باید به یک زن رأی می
 کرد، و کرد. معرفی می« لبط جنگ »خود را یک نامزد 

ای باز بروی شهروندان امریکا ناتوان شدند و ما اگر دو نامزد از گشودن فضا    
خاطر بود شهر به کنار، از پیشنهاد آینده، ولو نزدیک هم ناتوان گشتند، بدین آرمان

 بست رسیده های راهنمای موجود به بن که به قول فولر، متفکر امریکایی، اندیشه
شۀ راهنما ارائۀ اندیاند، و به قول ادگار مورن، متفکر فرانسوی، غرب از اندیشیدن و 

داری، بمثابۀ استبداد فراگیر،  است. بر قول این دو، باید افزود که سرمایه ناتوان گشته
 امعهدیگر در وضعیت اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم تا دهۀ هشتاد نیست. وعدۀ ج

 داری و نیز اندیشهگر سرمایه های راهنمای توجیه های برخوردار از وفور که اندیشه
دادند، نه تنها تحقق نیافت، بلکه وارونۀ آن وعده  های راهنمای منقّد و ضد آن، می

اقتصاد بود نیز، کاسته شدن « جهانی شدن»واقعیت جست. واپسین وعده که 
زیست  روزافزون از منابع موجود در طبیعت و افزایش بازهم روزافزون آلودگی محیط

ن و فراگیر شدن کشور و در سطح جهاها در سطح هر  و برهم افزودن نابرابری
های نژادی و ملی و قومی و جنسی  ها و ضدیت هایی که فرآوردۀ تبعیض خشونت

و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هستند، ازکار درآمد. غرب، وحشت 
 این جز یماد ↔زده، ناظرِ سر برآوردنِ آسیا و وامدار آسیا شد. در مدار بستۀ مادی 

 .نبود ممکن نیز
گران امریکایی و اروپایی، در مقام تحلیلِ پیروزیِ دونالد ترامپ،  تحلیل    

 به این واقعیت پرداختند که این حزب جمهوریخواه بود که، آرام آرام، ترس
های قدرت را بمثابۀ راهکار، افزایش داد: با توسل  ها را القاء کرد و چاشنی

، درخِت بد سرشتی را ببار نشاند به این و آن ضدیت، به خود هویت بخشید
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گویند، این گران می بر واقعیتی که تحلیل و ترامپ، میوۀ این درخت است.
واقعیت را نیز باید افزود که حزب رقیب نیز نکوشید از آن مدار برون آید. بلکه بر 

خواه را به خود جلب کند. غافل از اینکه آب به  آن شد که رأی دهندگان جمهوری
ریزد. ترامپ منتخب وحشتِ مردمی است که فکر از دست دادن  رامپ میآسیاب ت

های خویش و بدتر شدن آینده از حال، آنها را گرفتار « امتیاز»موقعیت امریکا و 
گرایِی بریده از معنویت و بریده از  برند ملی گمان میکند و ترس شدید می

دی و درون مرزها، ها بر زیست در استقالل و آزا شناسایی حق همۀ جامعه
های نژادی و اقتصادی و فرهنگی، و...، عظمت از  بنا گذاشتن بر تفوق

همین فکر خطا، رأی دهندگانِ انگلیسی  گرداند. دست رفته را به امریکا باز می
ها، امپراطوری مرده  را بر آن داشت که به جدایی از اروپا رأی بدهند. رأی انگلیسی

بخشد. دوران وحشت،  امریکاییان هم به انحطاط، شتاب میکند، و رأیِ را زنده نمی
 انجامد. سرانجام به دورانِ تسلیم شدن به واقعیت می

است که گرایش به راست و راست افراطی، خاِص امریکا نیست، در راستی این     
شود: گرایش راست، محروم از اندیشۀ راهنما، اروپا نیز، همین واقعیت مشاهده می

دمداری و مقابله با چپ، به تصورِ از آنِ خود کردن زمینِ راست افراطی، ض در مقامِ
کند که حاصل آن، قوت گرفتن راست افراطی است. اما گرایش را روش می« آمریت»

 راست، تنها نیست، گرایش چپ نیز، ناتوان از گشودن چشم انداز بروی جامعه،
 ساالر، مجری روش ام فنجستجویِ اندیشۀ راهنما را از دست فروهشته و در مق

 است. هایِ راست شده
خواند و هگل  شهر بشریت می سان، غربی که زمانی خود را آرمان بدین    

به  کرد، اینک، درمانده، خویشتن را  توصیف می« ایده»آن را سرای 
صدر، نه تنها به ایرانیان،  سپارد. از اینرو، هشدار بنی ضدگرایی و آمریت می

نما، ۀ اندیشه راهکه به جهانیان، در بارۀ اهمیت بیان استقالل و آزادی بمثاب
 مادی ↔امروز دیگر انذار است. چرا که درنگ در گشودن مدار بستۀ مادی 

 اندیشۀ بکاربردن و پذیرفتن یمن به معنوی، ↔ار باز مادی مد یافتن و
 تشِ آ کام   از را جهان آوردنِ  بیرون است، آزادی و استقالل بیان که راهنمایی
 .گرداند می ناممکن ها، خشونت

  
 اثرات پیروزی ترامپ و اکثریت حزب جمهوریخواه در دو مجلس امریکا: ❋
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شویم.  شود، وارد نمیدر آنچه به کشورهای صنعتی اروپایی و آسیایی مربوط می     

گران غرب و شرق بدین کار مشغولند. در ارزیابی، به اثر  ناظران و مفسران و تحلیل
 کنیم:این انتخاب بر ایران و منطقه بسنده می

  
ای و کند. گرچه خامنهاست قرارداد وین را کاغذ پاره می دونالد ترامپ گفته ☚

تواند بخود  شاخه تبلیغاتیش به سود ترامپ تبلیغ کردند و کیهان شریعتمداری می
 دهند، اما،ببالد که درست گفته بود که امریکاییان به هیالری کلینتون رأی نمی

ل و ون کشور حاکم کرده، و با سانسور بیان استقال. رژیمی که بیرون را بر در1
گرِ قدرتمدارِی توجیه« طرز فکر»است که زور و آزادی، خالئی را بوجود آورده 

« دشمن»، «دشمن»روبرو است که ولو « دشمنی»کند، اینک با رقیب، آنرا پر می
ها بود که هخوا کند، ولو رژیم والیت مطلقه فقیه با جمهوریگفتن را بر او آسان می

د هستن« بیت رهبری»رویۀ ستیز در علن و سازش در خفا را باب کرد، و ولو در 
دهد کند و به آنها فرصت میپندارند ترامپ قرارداد وین را پاره میکسانی که می

رش وجود دشمن را وسیله تشدید استبداد و رانت خواری کنند، اما اینک سر و کا
است. جمله با رژیم حاکم بر ایران که ابراز کرده  ها، ازبا ترامپ است و ضدیت

جمهور مردم  بنابراین، باید انتظار داشت که فشار بر ایران را افزایش دهد و بهایی که
فاوت، و آن اینکه با یک تتر بگردد.  وطن ما ناگزیر از پرداختن آن شوند، سنگین

تواند اروپا را با  یبخاطر ابراز ضدیت ترامپ با اروپا، او همانند اوباما، نم
ه بخود متحد کند. بنابراین، بر فرض که بتواند قرارداد وین را پاره کند، 

شود. در ها توسط شورای امنیت و اروپا توانا نمی برقرار کردن مجدد تحریم
عوض، رژیم والیت مطلقۀ فقیه ناچار است قرارداد وین را که برجام 

آویزی  از دستش بدر نیاورند و دست خواند، به چنگ و دندان گیرد تا کهمی
نیاز کند. چراکه بنابر قطعنامۀ روپا و روسیه و چین بیا نسازند که ترامپ را از 

های به تعهد خود عمل نکند، قطعنامه« ایران»شورای امنیت، هرگاه 
 شوند.های مقرر، خود به خود برقرار میصادره و تحریم

اند. به یمن ن یابندۀ موازنه عدمی بودهگوید که ایرانیاتاریخ ایران می    
موازنۀ عدمی، توانمندی اقتصادی و اجتماعی )انسجام ملی( و فرهنگی 

های  )شناسایی حقوق یکدیگر و بنا گذاشتن بر توانایی و دیگر ویژگی
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ایرانیت(، بنابراین، توانایی سیاسی )منصرف کردن بیگانگان از تعرض به 
رسانند. چند نوبت،  در ایران به صفر می ایران(، اثر گذاری انیران را

قشرهای حاکم برای حفظ موقعیت خویش، مبانِی مقاومت درون در برابر 
توانست در برابر شد که ایران نمیاند. نتیجه این می بیرون را از میان برده

شد تا حیات ملی را از دست مهاجمان مقاومت کند و چند بار نزدیک می
رژیم والیت مطلقۀ فقیه برای ادامۀ سلطۀ جبارانۀ  بدهد. هم اکنون نیز،

خویش بر مردم ایران، مبانی مقاومت درون در برابر بیرون را از میان 
خاطر است که ایران در برابر انیران ناتوان است و نگران  بدین .استبرده

 سرنوشت خویش در دورانِ ریاست جمهوریِ ترامپ.
  

ست اشود، ترامپ هرگاه بخواهد به آنچه گفته در آنچه به خاورمیانه مربوط می ☚
کند. او گفته است عربستان جامۀ عمل بپوشاند، با نتان یاهو دمسازی کامل پیدا می

ند. و کشورهای نفت خیز دیگر باید مزد حمایِت نظامی امریکا از خود را بپرداز
که بوش  روش مانه –های نظامی امریکا را در منطقه بپردازند هرگاه آنان هزینه

ی اتحاد اسرائیل و دولت ، امریکا حام-)پدر( بهنگام حمله به کویت بکار برد
کند. شود، و این اتحاد است که دست باال را پیدا میها می سعودی و شیخ نشین

 هایی نمیشوند، سیاست بدیهی است مواضعی که در جریان انتخابات اتخاذ می
گذارند. باوجود این، تغییر نزدیک به  اجرا میکنند و به شوند که منتخبان اتخاذ می

ه صد درصدی الزم است تا که سیاستی ضد مواضع ترامپ در انتخابات، اتخاذ و ب
 اجرا گذاشته شود.

  
شود، های منطقه، عراق و سوریه و یمن و افغانستان، مربوط می در آنچه به جنگ ☚

 اند و دوران ریاست جمهوری ها بوده ش بیار این جنگهای منطقه که خود آت دولت
اند، اینک  اوباما را برای پشت کردن به جنگ و روی آوردن به رشد، مغتنم نشمرده

ها،  گیرند: همسازی با یکدیگر برای پایان بخشیدن به جنگبر سر دو راهی قرار می
کار دوم، موجب تشدید ها. راه و یا استفاده از موقعیت جدید برای تشدید جنگ

ها، بخصوص دو عارضه، یکی تروریسم، و دیگری برانگیخته  کنونی جنگ عوارضِ
 های مهاجرت خواهند شد. شدن سیل
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 راهکار پیشاروی ایران و بسا جهان: ❋
  
« انقالب»انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا را زمین لرزه و      

اند. ولو  تغییر بنیادی رأی دادهخاطر که رأی دهندگان به او، به  اند. بدین خوانده
اند که رأی به تشدید قدرتمداری، نه تغییر بنیادی، که تشدید انحطاط ببار  ندانسته

گویند، نه از حملۀ نظامی به امریکا، و نه از آورد. روشنفکران امریکایی هم می می
یرا با ترسند. ترس آنها از جهل مردم امریکا است. ز کودتای نظامی در امریکا می

 شود. اماوجود گسترشِ جهل، دموکراسی، قالبی میان تهی می
  

ان . فراگیر شدن جهل در امریکا یعنی چه؟ یعنی نبود اندیشۀ راهنمایی که بی1
کنند که هایی پر می« ایسم»است که آنرا  استقالل و آزادی باشد. خالء این اندیشه

زور( است. مذهبی که باید مانع  نیروهای محرکه با مایۀ آنها قدرت )= ترکیب بن
شد، خود در بنیادگرایی ها می از بسته شدن مدار اندیشه و عمل انسان

(، از intégrisme« )انتگریسم»( و fondamentalisme، «فوندامنتالیسم)»
های چپ و راست نیز گرفتارِ استحاله در  شود. مرامخود بیگانه و مروج جنگ می

 گردند. هایِ قدرت محور می ایسم
ا کردن اکثریت بزرگ از جهل، در واقع، رها کردن او از این هقرار، ر بدین    
گذرد،  ها و فراخواندنش به بیانِ استقالل و آزادی است. آنچه در ایران می «ایسم»

گویند گذرد، می گذرد، و آنچه در غرب و شرق می و آنچه در منطقۀ خاورِ نزدیک می
ذاشت. روز باید سالح ضدیت و ستیز با دین و مرام را زمین گفردا دیر است. هم ام

همه جا.  به نقد دین و مرام با هدف بازیافتن بیان استقالل و آزادی روی آورد و در
کت داد. اکثریت بزرگ را در این نقد و در بازیافت بیانِ استقالل و آزادی باید شر

که به یمنِ نقد و بازیافتِ بیان برعهده بگیرد، چرا  تواند نقش پیشگام را ایران می
د. هرگاه استقالل و آزادی بود که انقالبی روی داد که در آن، گل بر گلوله پیروز ش

ر بشناسیم، والیتِ مطلقۀ فقیه را واپسین مقاومتِ ساختارِ استبدادی و قدرتمداریِ کو
 .گشاید و درهمش بشکنیم، این ایران است که افق جدید را به روی انسانیت می

زنهار! ناتوانی بر ناتوانی افزودن در درون، ایران را بیش از پیش بازیچۀ     
زدایی  اندازد. جهلکند و حیات ملی اش را به خطر جدی میبیرون می

راهکاری جز شناسایی پنج دسته حقوق، حقوق انسان و حقوق شهروندی و 
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ت و حقوق ملی و حقوق ایران بمثابۀ عضو جامعۀ جهانی و حقوق طبیع
جانداران ندارد. نه تنها این حقوق را باید بازشناخت، بلکه باید آنها را بعمل 
درآورد. دانش و فن را نه جانشین ایرانیان، که در اختیار آنها باید گذاشت. 

های حق با حق افزود. وجدان  های قوا باید کاست و بر رابطه از رابطه
ها و بیابان سازی برای  ختن زمینتاریخِی ایرانیان باید به آنها بگوید که سو

ممانعت از هجوم بیگانگان، ایران را ناتوان کرد. اما در رژیم والیت فقیه 
بیابان گرداندن ایران، محضِ جلوگیری از هجوم بیگانگان نیست، بلکه 

است. پس  های بیگانه بخاطِر ناتوان کردِن مطلق ایرانیان پیشاروی قدرت
ید بجا آورند و پیش از آنکه کار از کار بگذرد، هر ایرانیان، حق طبیعت را با

مقدار از این سرزمین را که ممکن باشد، باید از کام  بیابان، بیرون کشند. 
 ها نیز این راهکار را باید درپیش گیرند.دیگر جامعه

  
شود، نیز، جهلِ اکثریت، فرآوردۀ . در آنچه به جهل بلحاظ علم و فن مربوط می2

داری است که این  فن نزد اقلیت بسیار کوچک است. و این سرمایهتمرکز دانش و 
ها(، عاملِ گسترش جهل نزد اکثریِت  دو را در رقیب تراشیدن برای انسان )آدمک

ساالری. دانش  است که انسان باید رشد کند، و نه سرمایهکند. راهکار این بزرگ می
رشدِ دیگری  شد بگردند. راهِها در ر و فن هستند که باید دستیار جمهور انسان

 کند.رشد پیشنهاد می های عقل آزاد و صدر در کتاب بایسته است که بنی
  

شود، دموکراسی بر اصل انتخاب، سمت و سوی . وقتی قدرت، محور و مدار می3
گیرد. جهِت سپردنِ زندگی به قدرتِ زندگی سوز دموکراسی شورایی را در پیش نمی

رب حاضر نشد باوجود تجربۀ نازیسم و فاشیسم و استالینیسم، غ گیرد.را در پیش می
داری استبداد فراگیر خویش را بر زندگی  گری را رها کند. گذاشت سرمایه سلطه

 جهانیان برقرار کند.
های امروز نیازمند بدیل هستند. بدیلی که تجسم بیان استقالل و  جامعه    

و   خود، حل کند. انتخابات امریکاآزادی باشد و جامعۀ آرمانی را در وجودِ
گوید فقدان چنین بدیلی تا کجا می -از کشورهای شرق که مپرس –نیز اروپا

 خطرناک است.
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در برابر فرو رفتن جهان در ظلمات جهل و قدرت محوری و قدرت مداری،     
ست. اجهان نیازمند نقد دموکراسی به قصد تعمیم آن در هر جامعه و در سطح جهان 

نیازمند راهکارهایی است که رشد انسان را جانشین تمرکز و بزرگ شدن  جهان
کشور،  سرمایه بمثابۀ قدرت در سطح جهان بگرداند. چنانکه مردمِ هر کشور و در هر

 هر منطقۀ آن، توان رشد در استقالل و آزادی را بیابند.
ور گنجد، مفیدند. گیرند، بیش از آنچه در تصها انجام میها که در این زمینهتحقیق    

  شوند. خاطر است که سانسور می بدین
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  وضعیت سنجی یکصد و بیست و چهارم:

برابر انیران از میان رژیم والیت فقیه مقاومت ایران را در 
 برد/ فرار مغزهابرد و می

 
 

 2016نوامبر  17برابر  1395آبان  27
 

 ٭ ركوردهای جهانیِ ايران:
  
بندی جهانی کشورهایی که محل پولشویی  چندی پيش مجدداً نام ايران در رتبه     

ون کنند، بمیان آمد. معلوم شد که ایران از کشورهایی چهستند و خود پولشویی می
کرده  افغانستان و تاجیکستان نیز پیشی گرفته و مقام اول در جهان را از آن خود

به نقل از وال استریت ژورنال، ایران برای سومین  است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
کرد سال متوالی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالیانه در زمینۀ ارزیابی عمل

 است. است، جایگاه نخست خود را حفظ کردهکشورها در زمینه ریسک پولشویی 
از نظر شاخص بازل، کشورهایی که باالترین ریسک پولشویی در آنها وجود     

مبوج، دارد، عبارتند از: ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، کا
سک کم ری موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند و میانمار. کشور فنالند در این رتبه بندی،

به های ترین کشور از نظر پولشویی شناخته شده و کشورهای لیتوانی و استونی در رت
کشور، کشورهای بلغارستان، نیوزیلند،  3اند. بعد از این  دوم و سوم جای گرفته

 اند. اسلونی، دانمارک، مجارستان، کرواسی و جامائیکا جای گرفته
، رژیم والیت فقیه توانست نشان با كسب مقام اول برای سومين سال پی در پی    

 ای، هوس سلطنتآید که افرادی چون خمينی و خامنهدهد چه بر سر یک کشور می
های خویش را با زور جبران  های نادان، نادانی کنند و همانند سلطانکردن می

 کنند.ت و فساد را فراگیر میکنند و خیانت و جنایمی

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/21949-2016-11-17-10-11-18.html
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خاطر  نقش نیستند. از جمله بدین شدن کشورشان بی اما ایرانیان نیز در مقام اول    
االسالم عليرضا پناهيان، همان شيخ عليرضای معروف به عليرضا  که وقتی حجة

های اجتماعی منتشر شده است، دروغ ساخت  مارمولك، در كليپی كه بر روی شبکه
خود را )خداوند به هنگام جشن بعثت حضرت محمد به او بشارت آمدِن امام 

کنند و می خندند. در برابر فسادهای مينی را می دهد( مطرح کرد، سکوت میخ
بندند. تنها کاری که  ها چشم می ها و جنایت کنند. برخیانتبزرگ سکوت می

 کنند، فراهم کردن اسباب فرار مغزها از کشور است. با این فرار، مقاومت ایرانمی
 رود. در برابر فشار انیران از میان می

ر، رهبران و حاكمان مستبد های توتاليتاگویند که حکومتگويند و راست میمی    
های  تدر گرفتار بالها کردن کشور، بدتر از دشمن هستند. غیر از اینکه اگر سلطن

بردند، اسکندر و اعراب و استبدادی در انحطاط مقاومت کشور را به تحلیل نمی
خيز ما به دادند، حملۀ اسکندر به كشور زر مغول یارای حمله به ایران را به خود نمی

هایی از کشور  اندازۀ استبداد والیت فقیه صدمه وارد نکرد. حملۀ مغول، در بخش
که محل تاخت و تاز و کشتن و بردن و سوختن مغول شدند، با استبداد والیت 

  مطلقۀ فقیه قابل مقایسه است.
دارۀ کشور را اب، چون دانش قدرت طل« روحانیان»در پی سقوط رژیم شاه،      

 خواستند مقامات دولت و دستگاه اداری را از آن خود کنند، زندان نداشتند و می
رور را گستردند تهای شاه را نه تنها نگاه داشتند، بلکه بر آنها افزودند و بساط اعدام و 

ه ی مهاجرت مغزها را از کشور برانگیختند. خمینی نیز گفت: به جهنم کو موج ها
 روند! می

ها که ساخته و منتشر  ها و خرافه های ابلهانه سازی و دروغ اندازۀ نادانی و دروغ    
های کشور به روی مهاجرت مداوم  شوند، خود گویای چرایی باز گذاشتن دروازه می

ای بنابر كليپ موجود، استعدادهای کشور است. برای مثال، يکی از مبلغان خامنه
ميليون از مردم سياه پوست امريکایی در تظاهراتی در برابر  مدعی است كه يك

اند حکومتی همچون ايران می خواهند و مسئوالن امريکایی  مسئولين امريکا گفته
اند. سازندۀ دروغ از کجا  اند و خبر آن را مخفي كرده و كشته آنها را به گلوله بسته

ای است. دروغ ساز اول خامنه شود!دانست که ترامپ رئیس جمهوری امریکا می می
او بر پایۀ اطالعات نادرستی كه آقا مجتبی و آقا مصطفی و نيز برادران حسن و علی 

دهند، به اين نتيجه رسيده و مهدی طائب و برادران سعيد و وحيد حقانيان، به او می
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 است. در خاطرات علم آمدهاست كه ايران در ده سال گذشته صدها برابر رشد داشته 
است و  درصد رسیده 30گوید: رشد اقتصاد ایران به است که روزی شاه به او می

هم رشد کرده باشد،  در صد 15گوید: اگر کند و میعلم دروغ بزرگ را نصف می
ای که پا جای پای شاه سابق نظیر است! هم در دورۀ شاه، و هم در دورۀ خامنه بی
و دیگر نیروهای محرکه اند که صدورشان از  ها و استعدادها گذارد، این سرمایه می

 شود.تر می کشور بزرگ و بزرگ
 است، در آمار زیر تأمل کنیم: برای آگاهی از بالیی كه بر سر ايران آمده    
  
 نیروهای محرکه: فرار مغزها و فرارهای دیگرِ ❋
  

است که به لحاظ مهاجرت  خود اعالم کرده  2009سازمان ملل در گزارش سال  ☚
کشور در حال توسعه یا توسعه نیافتۀ جهان، ایران مقام   91نخبگان، در میان 

ای اين مقام را برای ايران کسب نخست را داراست. والیت مطلقۀ خمینی و خامنه
 اند. کرده

  
هندس و پزشک مهزار  250ل هم اکنون بیش از المللی پو طبق آمار صندوق بین ☚

هزار ایرانی با تحصیالت  170کنند و بیش از ایرانی در خارج از ایران زندگی می
 کنند.عالیه در آمریکا زندگی می

  
 3کارشناس ارشد!،  15، روزانه 87طبق آمار رسمی ادارۀ گذرنامه، در سال  ☚

شود مهاجرت ر مهاجرت کرده اند که مینفر لیسانسیه از کشو 5475دکترا! و ساالنه 
 هزار نفر در آن سال. 12جمعی بیش از 

کنند. پدر عروس او، همانند شاه گفت: ای را از اين مطلع نمیاحتمااًل خامنه    
له خمينی خوب بروند، كشور به اين افراد احتياج ندارد. چرا راه دور برويم؟ روح ال

 ت:ها گف خوانده در بارۀ مهاجرت درس
زنند،  اش دم از علم و تمدن غرب میها، اینها که همه... این دانشگاه رفته»    

دانید که خواهیم. اگر شما هم میبگذارید بروند. ما این علم و دانش غرب را نمی
 «.اینجا جایتان نیست، فرار کنید. راهتان باز است
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نم که فرار کردند این مغزها! د! بگذار فرار کنند. جهگویند مغزها فرار کردنمی»...    
ملکت مغزهای علمی نبودند این مغزها، مغزهای خیانتکار بودند، و الّا کسی از م

کند به انگلستان و زیِر کند به آمریکا؟! از مملکت خودش فرار میخودش فرار می
کند با بختیار و امثال بختیار که خواهد زندگی بکند؟ پیوند میسایۀ انگلستان می

ا هم مما را به تباهی کشیدند؟ ... دیگر جای زندگی برای آنها نیست. ...  مملکت
کنند؛ یک مغزهایی داریم که با اینکه مغز علمی هستند، دارند به مردم کمک می

 خواهیم؛ ...کنند. این مغزها را ما میروند دِرو میدارند می
مهندس است،  عین حالی که دکتر است، ... خواهیم که درمغزهایی را می    
اندازد. ... که از آمریکا پا خواهیم در جهاد سازندگی و جهاد سازندگی را راه میمی
کند از اینجا!  ام برای کمک؛ نه پا بشود فرارگوید من آمدهآید اینجا میشود میمی

بینم مباهات های انسانی، نورانی، خدمتگزار را می ... من وقتی شما را، این چهره
ها را برای ما نشین به اینکه مملکت ما این طور است ... خداوند این کوخکنم می

ند حفظ کند؛ و خداوند این مسلمینی که تعهد دارند برای اسالم، ... خدمت دار
 «.ما حفظ کند کنند به اسالم، خداوند برایمی

 حزبآنهایی كه مد نظر خمينی بودند و تعريفشان كرد، همان برادران غيرتمند و     
و به قول سردار  اند  اللهی بودند و هستند كه كشور را در طول سال ها چپو كرده

ای معادل  ها، دارای اندوخته ها و شركت حسين كنعانی، از رهگذر خريد كارخانه
ای بس هنگفت كه با  اند. سرمايه يك ميليون و چهار صد هزار ميليارد تومان شده

آورند. البته بسياری از اين دارایی ها از  هر دولتی میآن هر بالیی بخواهند بر سر 
های دزد و بی سواد و سرداران خروس صفت آن برادران غيرتمند حزب الله و آخوند

ای، صاحب به يمنِ حمايت خمينی و خامنه اند. بعد از رفتن با صالحیت ها،  شده
هايشان، از  ، در جيبی كه بهنگام پیروزی انقالباند. در حال اين همه دارایی شده

 کردند. ها چهار قاپ بازی می بی پولی، به قول سردار سعيد قاسمی، شپش
  

ها  ترین گروهاز نظر درآمد، ایرانیان مقیم آمریکا، در بین مهاجرین، از پر درآمد ☚
ها  درصد در زمینۀ تکنیک 20درصد از این افراد در زمینۀ مدیریت و  30هستند: 

آلمان، در  هی، مشغول به کار هستند. همینطور از صد هزار ایرانی در و امور دانشگا
میلیون  2جلد کتاب منتشر کرده اند. در حالیکه از  2000سال های گذشته، مؤلفان 
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 جلد کتاب منتشر کرده 1000تنها  اند،  ترک مهاجر به آلمان، مؤلفانی که پیدا شده
 اند.

  
 350نفر از دارندگان مدال المپیاد و  308رد که ن اعالم کایرا بنیاد ملی نخبگان  ☚

 اند. ، به خارج مهاجرت کرده86تا  82های آزمون سراسری از سال  نفر از برترین
ای نمی خوردند. در کشوری البد این مغزها هم بدرد ایران تحت استبداد خامنه    

ضرب چماق،  تر از او، و زور باوران نادان، به کفایت نژاد، و بی که احمدی
 ه استعدادهای تحصیل کرده هست؟!کنند، چه نیاز بحکومت می

  
مان طبق آمار منتشره از سوی سازمان ها و نهادهای دولتی مثل هفته نامۀ ساز ☚

سال گذشته  3دانش آموزی که در  125نفر از  90ریزی،  مدیریت و برنامه
های آمریکا  ر دانشگاهاند، هم اکنون د لمپیادهای جهانی رتبه کسب کردها در 

 گردند. کنند. بسیاری از آنان هرگز به ایران جهت زندگی دائم باز نمیتحصیل می
  

اند  مبتکر و مبدع ایرانی نیز به امریکا مهاجرت نموده 1438 ، 2010در سال  ☚
که پس از کشورهای چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا، بزرگترین کوچ 

است. دردناکتر آنکه این  این کشور در آسیا و اقیانوسیه بوده مهاجرت نخبگان به
 نفر اعالم شده است. 233در حدود  1990-2000تعداد در دوره زمانی 

  
است که بابت مهاجرت استعدادها، ایران المللی پول برآورد کرده  صندوق بین ☚

ز این مطالعات از کند. اما امر واقعی که بسیاری امیلیارد دالر زیان می 50ساالنه 
اند، تأثیرگذاری این استعدادها بر رشد فرهنگ و رشد دانش و فن و  آن غافل بوده

اثر شدن  یبایجاد اقتصاد تولید محور و رشد این اقتصاد، بنابراین، استقالل ایران و 
  گر بر ایران است. فشار قدرت های سلطه

 مهاجرت، و کشورهای مهاجر پذیر ارقام زیر، کشورهای برانگیزندۀ استعدادها به    
دهند. به استثنای دو را نشان می 2010تا  2000های  جهان در دوره زمانی سال

، و «رشد نیافته»کشور چین و هند، اغلب کشورهای فراری دهنده استعدادها، 
هستند. اما مهاجرت « رشد یافته»کشورهای مهاجر پذیر جهان، کشورهای 

 به آن کشور نیز بسیار است:« رشد یافته»استعدادها از این کشور 
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یرا در این میان، وضعیت ایاالت متحده امریکا نیز متفاوت از سایرین است. ز● 
از  هزار نفر( بسیار بیشتر 195میزان پذیرش استعدادها به این کشور )در حدود 
 اند. نفر( بوده 100هزار و  11خروج نخبگان و مبتکرین از این کشور )در حدود 

اند. این  کشور جهان، بیشترین استعدادها مهاجرت گزیده 10بازندگان: از ● 
های خود را به  ها و اختراع مهاجرانِ مبتکر و مخترع، در کشورهای میزبان ابداع

اند، کشورهای بندی جای گرفته کشوری که در این رده 10اند. تمامی  ثبت داده
 ند.باش کمتر توسعه یافته و در حال توسعه می

بندی نیز، ایران جایگاه چهارم را دارد و نرخ مهاجرت از ایران  در این رده    
درصد ابداعات  96، بیش از 2010تا  2000های  دهد که در سالنشان می

اند. این نرخ، اندازۀ محرومیت  ایرانیان، در کشورهای مقصد به ثبت رسیده
 مقاومت ایران را در برابرقطعی ایران از استعدادهای خویش و کاهش توان 

دهد. بنابراین، ترساندن مردم ایران از تبدیل شدن به انیران، بدست می
 افغانستان و عراق، ترساندن به دروغ است. چرا که ایران وضعیتی بهتر از

 وضعیت کشورهای قحطی زده و جنگ زده، ندارد.
ی دیگر جهان کرده اینکه بیشترین تعداد استعداد را روانۀ کشورها چین علیرغم●  

است. به درصد بوده  17است، اما نرخ مهاجرت نخبگان از این کشور، کمتر از 
اند. این نرخ  سخن دیگر، استعدادهای چینی در کشور خود مشغول فعالیت بوده

 است.درصد بوده  8درصد و برای اسرائیل  25درصد، برای روسیه  48برای هند، 
گردش »ر مغزها و نخبگان از کشورها، نه فرار، که ر خالف این ادعا که فراب    

گویند، صریح و شفاف، که گردش مغزها در بارۀ کشورهای ها می است، رقم« مغزها
بر ، به زحمت صادق است. چراکه همین کشورها نیز در موقعیت برا«توسعه یافته»

ا از ن رنیستند. کشورهای در موقعیت زیر سلطه و اغلب استبداد زده، بیشترین زیا
  کنند.اند و می فرار مغزها کرده

  
 بندی کشورها بلحاظ ابتکار و خالقیت: رده ☚
، آماری به اين شکل منتشر شد: گزارش جامع شاخص 95در ارديبهشت سال     

کشور جهان  141)اندیس( جهانی ابتکار و خالقیت که شامل رتبه بندی مفصل 
هرچند در گزارش جدید، جایگاه ایران است.  های خالقیت و ابتکار  در زمینه

کشور و رتبۀ  141در میان  106حاکی از رشد است، اما همچنان با رتبۀ 
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ترین کشورهای جهان در این رتبه بندی  از ضعیف چهارم در منطقه، یکی 
 است.

  
شورهای سوئیس، انگلستان )بریتانیا( سوئد، هلند و ایاالت متحده به ترتیب ک    

اند. در سوی دیگر و در پایان این  رتبه بندی امسال قرار گرفتهدر صدر جدول 
قرار  جدول رتبه بندی نیز به ترتیب کشورهای سودان، توگو، گینه، میانمار و یمن

 اند. گرفته
ق، به میزانی بیشتر از آمار فوق نشان می دهد میزان ابتکار و ابداع و خل     

  د.پذیر میزان مهاجرت استعدادها، کاهش می
  

نومند تکوچ جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور، آنها را درختی  ☚
چینند. بیهوده نیست که نخست  است که میوۀ آنرا کشورهای مهاجرپذیر می گردانده

داد، چرا  سال! پيشرفت 25دولت ايران ما را گوید: وزير كانادا به صراحت می
 ايرانی به اين كشور را فراهم کرد.که زمینۀ مهاجرت هزاران متخصص 

 های صندوق بین مهاجرت جوانان ایرانی به کشورهای خارجی حتی در گزارش
 است: المللی پول هم جایگاه برتر پیدا کرده

دکتر اشرف بروجردی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ● 
پول  ار صندوق بين الملليطبق آمفرهنگی در این باره به خبر آنالین می گوید: 

كشور در حال  91ايران به لحاظ مهاجرت نخبگان در ميان  2009در سال 
ين توسعه و توسعه نيافته، مقام اول را داشته است. طبق این آمار ساالنه ب

كنند.  هزار ايرانی تحصيل كرده برای خروج از كشور اقدام می 1۸0تا  150
ورهای مهاجر پذیر جوانان ایرانی تعدادی که با بررسی موردی برخی کش

هزار دانشجوی ايرانی 14همخوانی دارد؛ برای مثال در حال حاضر حدود 
 در كشور مالزی مشغول تحصيل هستند.

های  المللی دانشگاه های بين از سوی دیگر، نتايج بررسی ساالنۀ نام نويسی    
ايرانی در  626هزار و  5نشان داد كه  2010-2011آمريکا در سال تحصيلی 

درصد افزايش  19حال تحصيل در اين كشور بوده و اين رقم نسبت به سال قبل، 
توان به آمارهای داخلی نیز مراجعه کرد؛ بر اساس  را نشان می داد. در این رابطه می

هزار نخبۀ ايرانی از ايران مهاجرت  60، 1389آمار مجلس شورای اسالمی در سال 
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مپيادهای علمی و يا جزو نفرات برتر كنكور و يا دانشگاه اند كه اغلب از ال كرده
درصد از ايرانيان تحصيل  25اکنون دهد که ها هستند. آمار و اطالعات نشان می

كنند که از مجموع مهاجران  كرده، در كشورهای توسعه يافته زندگی می
 دهند.درصد را دختران و زنان تشکيل می 40حدود 

  
 مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس دربارۀ خروج استعدادهادکتر منیژه فیروزی  ☚

دهد که گوید: بررسی نرخ بیکاری در کشور نشان میاز کشور به خبرآنالین می
است و همچنین درآمد  بیکاری در قشر تحصیل کرده بیش از قشر تحصیل نکرده

اللی دافراد تحصیل کرده به نسبت افراد تحصیل نکرده که جذب بازار واسطه گری و 
شوند، بسیار پایین است ... . اصطالح پدیدۀ فرار مغزها یک اصطالح قدیمی  می

افتد، فرار نیست، بلکه یک پدیدۀ فیزیکی  است، آنچه امروزه به واقع اتفاق می
ارد؛ بسیار ساده است. کاالیی تولید می شود، اما ظرفیت نگهداری از آن وجود ند

شوند تا در فضایی خالقانه مشغول  و آماده می کنندافرادی با سختی پرورش پیدا می
وری از آنها وجود ندارد، این نیرو  به کار شوند، اما از آنجا که ظرفیت الزم برای بهره

 اج است.این موقعیتِ فرار نیست، بلکه نوعی اخرشود. به سمت خارج رانده می
د، در ازای شوصادرات مغزها نیز اصطالح مناسبی نیست، وقتی کاالیی صادر می

آوریم،  شود. اما در ازای خروج جوانان نه تنها چیزی به دست نمیآن وجهی وارد می
 کنیم.بلکه هزینۀ سنگینی نیز پرداخت می

است که انسان کاال نیست. چون او  آنچه گوینده از آن غافل است، این    
وه گیرد وطنی را ترک گوید که در آن بار آمده، پس عالاست که تصمیم می
، امکان ایجاد این ظرفیت «وری ظرفیت الزم برای بهره»بر وجود نداشتن 

که نیز نیست. چرا که استبداد، بعالوۀ نظام اجتماعی بیشتر بسته، برای این
کنند. انسان، نیروی محرکه ساز برجا بمانند، نیروهای محرکه را تخریب می

، ملِ تخریب در نظاماست، تخریب او، یا ناگزیر کردنش به تبدیل شدن به عا
 و یا مجبور کردنش به ترک وطن است.

  
هزار دانشجو تقاضای خروج از  150، حدود 1391بنابر آمار رسمی در سال  ☚

اند. خروج این شمار از  اند که بیشترشان دانشجوی دورۀ دکترا بوده کشور را کرده
میلیارد دالر  50ادل المللی پول، ساالنه مع دانشجویان، برابرِ برآوردِ صندوق بین
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کند. حال آنکه این زیان، بخشی از زیان، و بخشِ کوچک خسارت به ایران وارد می
سال  14آورِ المپیاد ،طی  آموزان ایرانی مدال درصد دانش 64است. همچنین  آن

 اند. گذشته از ایران مهاجرت کرده
 125از »( نوشت: 1391ریزی ایران )سال  و برنامه نامۀ سازمان مدیریت هفته    

سال گذشته در المپیادهای جهانی کسب رتبه کردند،  3آموز ایرانی که ظرف  دانش
ها هم اکنون در آمریکا مشغول تحصیل هستند. حمید گورائی، رئیسِ  نفر آن 90

های  پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی نیز هشدار داد که دانشمندان رشتۀ سلول
 ن مییشتر از گذشته جذب کشورهای غربی و دیگر نقاط جهابنیادین ایران هر روز ب

 «شوند.
  

در اينجا به نظرات مهرداد بذرپاش، ماركوپلو كوچولوی دوران حاج محمود  ☚
و در ادروغگو، می پردازيم كه آن زمان مسئول جوانان بود و بعد به وزارت رسيد. 

قشر  ر مغزها در میاندر برخی از محافل از فرا»مورد مهاجرتِ نخبگان می گويد: 
شود که این امر اشتباه است و باید به جای فرار مغزها، واژۀ جوان صحبت می

کار ببریم. هجرت، برای معرفی افتخارات کشور را ب« علمی! -هجرت فرهنگی »
های بسیار ارزشمند است و هم اکنون زمان تشکیلِ نهضت  به دنیا و کسب تجربه

است. اگر است، چرا که این امر مهجور مانده  هانتقال فرهنگ کشور! فرا رسید
 پیموده بتوانیم فرهنگ مترقی کشور را به خوبی انتقال دهیم، نصف راه را به سالمت

 «ایم.
ای كلیۀ مناصب و مقامات بلندپایه و حتی میان پایۀ كشور در  وقتی در جامعه    

شود، به تدريج كشور می سپرده« مکتبی»اختيار افراد بی سواد و زورمدارِ ملقب به 
هجرت »شود و فرار مغزها از چنین کشوری، مبتال به كاهشِ سطح بینش و دانش می

 گیر است. گیرد. ایرانِ امروز، مبتال به بیماریِ تواننام می« علمی –فرهنگی 
وضعيتِ آب كشور و بیابان شدنش، وضعيت كانی كشور، وضعیت صنعتِ نفت     

 علمی كشور، آسیب و فرهنگی و سياسی و اجتماعی و کشور، وضعيت اقتصادی 
گویند ايراِن است، می های اجتماعی که از اندازه و مهار بیرون زده ها و نابسامانی

های جهانی، بندی است كه در ردهسربلندِ دوران مرجع انقالب، به كشوری تبديل شده
 رود. هقرا میاست و همچنان به قها قرار گرفته در آخرين رده
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ها به سرزمين خشك و كاهشِ  بيابان و كوير شدن كشور از يك سو و تبديل جنگل    
های غلط صاحب مقاماِت  ها و رودها، به دليل سياست آب و خشك شدن درياچه

سازی، كار را به جایی  بی دانش و زورمدار و شرکت بخشی از مردم در این ویران
ای منهنابودی كشور از هر سو، حتی از دهان خارسانده كه هم اكنون همواره فرياد 

 شنيده می شود .
با نگاهی به سطح دانش و ميزان مهاجرت استعدادها از ايران، می توان برهم     

های آينده را مشاهده کرد. نخستین  ها در سال ها و مصيبت افزوده شدن مسئله
شد که  یونسکو برآن آن زمان، ها بود. برانگیزندۀ استعدادها به فرار، استبداد پهلوی

شد ر»به کشورهای « درحال رشد»و « رشد نیافته»پدیدۀ فرار مغزها از کشورهای 
را مطالعه کند. انجام این مطالعه را به دکتر احسان نراقی سپرد. و عواملِ آن« یافته

قتصاد ارژیم شاه ناگزیر شد کمبود پزشک را با پزشکان پاکستانی و هندی پر کند و 
، ارتش کشور را نیز به کارشناسان غرب، بیشتر امریکایی بسپرد. با انقالبو 

ی کنندگان استعدادها به ایران بازگشتند، اما بهار انقالب ایران کوتاه شد و بازساز
استبداد با پیش کشیدن شعارِ مکتبی باالتر از متخصص، سیلِ مهاجرت را بر 

 انگیختند.
و مالتاریا در تخریبِ اقتصاد کشور از هیچ مینی گفت اقتصاد مال خر است خ    

ِد کار فروگذار نکرد. با ایجاد مافیاها و به تصرف آنها در آمدن اقتصاد، رش
است که وضعیتِ وخیم  اقتصادی، جای به رشد فقر سپرد. اینک کار به جایی رسیده

نه  جود،است. با این وای را به خطر انداخته اقتصادی، واليتِ فقيه مطلقۀ خامنه
مالی، حاضر نیستند بعنوان مانع، کنار بروند و بگذارند،  –او، و نه مافیاهای نظامی 

ولید اگر هنوز ممکن باشد، استعدادهای برخوردار از استقالل و آزادی، اقتصاد ت
 محور و رها از سرطانِ فساد و رانت خواری را باز بسازند.
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  وضعیت سنجی یکصد و بیست و پنجم:

 فرار دهندگان مغزها کیانند؟

 
 در نگارش این وضعیت سنجی پژوهشگری نیز شرکت دارد 

 
 
 2016نوامبر  24برابر  1395آذر  4
 
   واملِ مؤثر در فراری شدنِ مغزها:ع ٭
   
رجایی و دولتش، همچنین با »است: در كتابِ ایستاده بر آرمان چنین آمده     

و  صدر درصد كسری داشت، فریادهای بنی 300ای که  تقدیم و تصویب بودجه
اردبیلى و الله سحابی را بلند کردند. پیش از انتخاب وزیران نیز شبى،  عزت

جائى مهدوى كنى نزد آقای خمینى رفته و گفته بودند، هیأت وزیرانى كه آقاى ر
صدر  خواهد تشکیل دهد، "فاجعه" است. آقای خمینى گفته بود پیش بنىمی

 کند:صدر از این جلسه نقل می بروید و وزرا را معین كنید. بنی
بازرگانیِ دولت موقت[ در جلسه، پیشنهاد شد آقاى دكتر رضا صدر ]وزیر »    

 چون خوب كار كرده است، وزیر بازرگانى بماند. آقاى رجائى مخالفت كرد و
اند مردم باید ریاضت بکشند و رضا صدر وقتى ایران در  گفت: امام فرموده

محاصرۀ اقتصادى بود، محاصره را شکسته و از هر جاى جهان توانسته كاال 
خست نآقاى مهدوى كنى فریاد زد: شما را وارد كرده كه مردم در زحمت نمانند! 

  «. هیداند که به مردم ریاضت بد وزیر نكرده
 شود و پستپرور می کند، سفلههر استبدادی، وقتی میل به والیت مطلقه می    

دهد تا که حاضر باشند برای حفظ استبداد، ها قرار می ترین مقام تر ها را در عالی

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/22042-2016-11-24-17-59-14.html
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فسادی خودداری نکنند. و یک عاملِ فرار مغزها از هیچ خیانت و جنایت و 
ها به استعدادها  همین است. اگر هم به حکم ضرورت، تن به سپردن برخی مقام

دارد. ایران امروز در  بدهد، ساختار قدرت، آنها را از انجام کار بایسته باز می
  این وضعیت است.

 
، نرخِ 2012، در سال المللی پول و بانک جهانی بنابر برآوردِ صندوق بین ☚

می باشد و امریکا  15كشور جهان، رتبۀ  193خالص مهاجرت ایرانیان در میان 
ورودی، و ایران با  میلیون مهاجر  5را در اختیار دارد با بیش از  193رتبۀ 
هزار نفر از آنها از تحصیل كردگان و  150هزار مهاجر خروجی كه  300

تبط با مهاجرت به برخی عوامل اینگونه متخصصان می باشند. در بررسی های مر
 اشاره شده است:

وجود استبداد که بنفسه ضد رشد انسان است، از جمله، از راه واگذاری ● 
بسیاری از مشاغل به افراد فاقدِ صالحیت و یا کم صالحیت، استعدادها را فراری 

 دهد؛می
شخصی  واگذاری مشاغل بر اساس رابطه، به سخن دیگر سلطۀ شبکه روابط● 

 قدرت بر دولت و اقتصاد و آموزش و پرورش؛
 ها در رشتۀ تحصیلی آنها؛ نبودن کار برای تحصیل کرده● 
فقدان منزلت و استقالل و آزادیِ الزم برای تصدیِ یک شغل همراه با تشدید ● 
 ثباتیِ ناشی از گسترش آسیب های اجتماعی و تهدیدهای خارجی؛ بی
 نازل بودن سطح دستمزدها؛● 
 تخریب اقتصاد تولید محور و گسترش اقتصاد مصرف و رانت محور؛ ●

 یابی به زندگی با کیفیت بهتر؛ دست● 
 وجودِ فضای فرهنگی و سیاسی و اقتصادیِ بسته و فقدانِ امکانِ رشد؛● 
 خارج شدن از ساختار اجتماعی و احساس بیگانگی در جامعۀ خود؛● 
شناسند  ها را مزاحم خود میوجود شبکۀ روابط شخصی قدرت که استعداد● 
 دهد؛فراری می و 
 غلبۀ یأس بر امید و گریز از یأس. و● 
نیازِ حیاتیِ استبدادِ حاکم به حذف نیروهای محرکه، بخصوص استعدادها. ● 

ای هستند که نیروهای محرکۀ دیگر را نیز  چرا که استعدادها، نیروی محرکه
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بکار افتند، نظام اجتماعی را باز و کنند. هرگاه این نیروهای محرکه تولید می
 شود. بدینمحل می کنند و استبداد و شبکۀ روابط شخصی قدرت بیبازتر می

پذیر شدن نظام  خاطر است که صاحب امتیازها، همواره مانعِ باز و تحول
 دهند.شوند و اینکار را از راه حذف نیروهای محرکه انجام می اجتماعی می

 
 دن مغزها:٭ عواقبِ فراری دا

 
گویند عواقب فراری دادن مغزها کدام هایند. گانۀ باال، خود می عواملِ دوازده   

 باوجود این، این یادآوری ها بموقع هستند:
. فراری دادن مغزها، بنابر اینکه اقتصاد تولید محور بدانها نیاز دارد و هرگاه 1

اشند، و حتی کارگران شناسان و کارگران ماهر اگرهم وجود داشته ب نباشند، فن
شوند. ناگزیر،  نقش می ساده، سرمایه و فن و دانش و مواد اولیه و کارفرمایی، بی

گریزند. میدان برای اقتصاد مصرف محور و  سرمایه همراه با استعدادها، می
 شود. وهای کاذب، خالی می خواری و شغل رانت

پا درآمدنِ دو بخش صنعت  . تضعیف و بسا تخریب اقتصادِ تولید محور، با از2
شود و آید. در نتیجه، بر شمار بیکاران افزوده میو کشاورزی، از پا در می

 یابد. شوند و بیابان گسترش می روستاها رها می
. فراری دادن مغزها و فرار کردن سرمایه و تشدید نیاز به صدورِ مواد اولیه و 3

جۀ دولت و بودجۀ دولت به نفت و گاز، سبب وابستگیِ اقتصاد کشور به بود
کشی از منابعِ کشور و استخدامِ  گردد. در نتیجه، میزان بهره اقتصاد مسلط، می

 کند.نیروهای محرکه در سود اقتصاد مسلط، دائم افزایش پیدا می
شوند، افزایش  . نیاز کشور به واردات که بخشی از آنها، بطور قاچاق وارد می4

 کند.پیدا می
ترین  که اقتصاد مصرف محور بیشترین فرصت ها را برای بزرگ. بنابر این5

کند، اقلیتِ صاحب امتیازِ متکی به استبداد، ثروت های بزرگ ها فراهم می رانت
 گردند. اندوزند. در نتیجه، فسادها و نابرابری ها روزافزون می می
اشکالِ ها و آسیب ها، از رهگذرِ نقشِ روزافزون پیدا کردنِ  . نابسامانی6

 شوند. ها، فراگیر می خشونت در تنظیم رابطه
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شوند(، و  . با از دست رفتنِ سرمایۀ انسانی )استعدادها که فراری داده می7
پذیرد. سرمایۀ طبیعی نیز دچار  عواقبِ باال، سرمایۀ اجتماعی نیز کاهش می

 گردد. خسران روزافزون می
 شهروندان از حقوق شهروندی، . کاهشِ استقالل و آزادی و برخوردار نشدن8ِ

 کنند.عوامل برانگیزندۀ استعدادها به فرار را اثر بخش تر می
شود، بلکه . نظامِ اجتماعی نه تنها باز و توانا به جذب نیروهای محرکه نمی9

بخاطر از دست دادن نیروهای محرکه، بطور روزافزون با خودانگیختگیِ انسان، 
 گردد. و لق، ناسازگار و با انحطاط سازگارتر میبنابراین، ابتکار و ابداع و خ

. گرفتار شدن به بحران های داخلی و خارجی که استبداد و فرار نیروهای 10
آورند، و کاهش روزافزونِ توانِ مقاومتِ کشور در برابر فشار از  محرکه ببار می
 آمد فراری دادن استعدادها است.پی 9بیرون، حاصلِ 

ترین آنها هستند. ایران امروز، آمدها نیستند، اما مهمباال، همۀ پیآمدهای پی     
   گرفتار این عواقب است. 

 
 فراری دهندگان مغزها کیانند؟: ❋
 
 خودی»و « مکتبی ها»ها که از سال ها قبل،  دانستنی است که یکی از عنوان    

مجلس، بسیجی، عمامه به سر « نماینده»، از هر قماش، پاسدار، چماقدار، «ها
اند و در تالش هستند تا آنرا بدست آورند، همانا عنوان  و ...، به آن دل بسته و 

ر، هم بلحاظ حفظ موقعیت خود در دکترا و استادی دانشگاه است. این اصرا
سلسله مراتب است، و هم بخاطر ارتقاء در این سلسله مراتب، و هم پوشاندن 

 اند. در سال فقدان دانش و استعداد برای تصدی مقامی است که غصب کرده
هایِ اول انقالب، برای آنکه با استعدادها و با دانش ها را برانند و جای آنها را 

تحصیل را جرم کردند. بخصوص اگر تحصیل در خارج از ایران بگیرند، داشتن 
انداختند. مالتاریا هم که سواد  انجام گرفته بود. جنگ مکتب با تخصص را راه

های دولتی را مغایر بنای استبداد خود و  ادارۀ کشور را نداشت و تصدی مقام
شید. حزب سوادترها، اما مطیع ها را مقام بخ دانست، بی سلطه بر دولت می

ها باج ندهید؛ لنین آنها را راند  توده نیز به بهشتی اندرز داده بود به درس خوانده
و دربانِ بانک مرکزی را رئیس بانک کرد. این شد که بخصوص بعد از کودتای 
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حد که ها در آمد. بدان  کفایت سوادها و بی ، دولت به تصرف بی60خرداد 
آمد و با طرف های ایرانی خود به گفتگو وقتی هیأت مک فارلین به ایران 

کنند. ها اداره می مایه سوادها و بی نشست، به ریگان گزارش کرد که ایران را بی
 تصور کنید که یک آشپز، وزیر خارجه، و یک خیاط، وزیر کشور باشند.

این شد که بعد از تصرف دولت و ایجاد دانشگاه های تحت مدیریت خود      
م صادق، دانشگاه علوم استراتژیك، دانشگاه تربیت مدرس، )دانشگاه اما

ها، دکترا های  دانشگاه امام علی، دانشگاه مالك اشتر و....(، به صاحب مقام
های خارجی را جعل  چند از آنها نیز مدرک دکترا از دانشگاه قالبی دادند. یک

، آشکار شد و کردند. دو تن از اینان وزارت نیز یافتند، اما قالبی بودن مدرک
 ناگزیر از کار کناره گرفتند.

برای مثال، برخی از دكترهای رشتۀ پزشکی، مانند دكتر امیدوار رضایی با     
استفاده از گذراندنِ چندین دورۀ مجلس، به دانشگاه پزشکی رفت و دكتر شد 
و بعد در زمان مرگ سعید امامی ریاست بیمارستان لقمان را بر عهده داشت، تا 

مرگِ او را ماست مالی كند. و یا دكتر ابوالحسن فقیه، رئیس اسبقِ هالل  مسئلۀ
ای برادرش از سهمیه استفاده كرده و به دانشگاه پزشکی  احمر، با مدارك جبهه

« دكتر»گفتند. در زمان  رفت كه بعدها افشا شد. با وجود این، به او دکتر می
به برادر زن محمد علی رامین  احمدی نژاد، مسئولیت شركت دارویی رشد را ابتدا

)فردی كه پروندۀ جاسوسی دارد(، و بعد مسئولیت آن شركت را به محمد یاسین 
 100رامین، فرزند محمد علی، دادند تا او بتواند در عرض چند سال بیش از 
 30و  میلیارد تومان سود از افزایشِ قیمت داروهای مردمِ محتاج، بدست آورد 

  همسرش )مهناز افشار، هنرپیشه( کند.میلیارد تومان را مهرِ
محمد رضا رحیمی كه اصالً به دانشگاه نرفته بود و مدعی بود كه مدرك      

است، مدتی ریاست دانشکدۀ حقوقِ دانشگاه آزاد را بر  دكترا از اكسفورد گرفته
، احمدی نژاد شد. و به دلیل «رئیس جمهوری»عهده داشت. بعد، معاونِ اول 

سال زندان شد. ولی در نهایت  5صد میلیارد تومانی، محکوم به اختالس چند 
روز در زندان ماند و بعد به مرخصی رفت، مانند برادر محسن رفیقدوست  11

 كه هنوز در مرخصی است!
عوضعلی كردان كه مدرك جعلیِ دكترا داشت، می گفت: در دانشگاه     

دیگر دانشجویان، خیلی سخت تر شدنِ استعداد او و اكسفورد، اساتید برای بارور
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گیری می كردند. باوجود این، او موفق به اخذ دکترا شد. او با همین مدرك 
کرد و در حکومت احمدی نژاد به  ها تدریس می قالبی، در دانشگاه آزاد سال

وزارت كشور رسید. بعدها استیضاح و بركنار گشت. الزم به ذكر است كه او در 
یمی ریاست آن را بر عهده داشت، به عنوان استاد دانشگاهی كه محمد رضا رح

 حقوق، مشغول به تدریس بود!
 و ....،

کنیم که به دلیل را شناسایی می« دكترهایی»و « اساتید»در ادامه، برخی از      
اند. اینان، ولو بعضی از  وابستگی به خاندان مافیاییِ والیت، به مقامات رسیده

اند، و تار  هایی که غصب کرده جودشان در مقاماند، اما و آنها درس خوانده
اند، عاملِ تنگ شدن و عقب ماندنِ  عنکبوتِ روابط شخصی که بوجود آورده

فضای علمی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی می باشد و در فراری 
 دادن استعدادها، نقشی مهم دارند:

ای اسالمی و استاد استاد سردار دكتر علی الریجانی، رئیس مجلس شور● 
 دانشگاه.

و دكتر صادق الریجانی، داماد آیت الله وحید خراسانی، « آیت الله»استاد ● 
 های علمیه. رئیس قوه قضائیه، استاد دانشگاه و حوزه

استاد دكتر باقر الریجانی، برادر الریجانی ها، پزشك و رئیس دانشگاه علوم ● 
 پزشکی ایران،

نی، برادر الریجانی ها، دارای دكترای سیاستگذاری استاد دكتر فاضل الریجا● 
علمی، مدیرکل مرکز سیاست علمی و پژوهشی )وزارت علوم تحقیقات و فن 

 آوری( و استاد دانشگاه.
استاد دكتر محمد جواد الریجانی، برادر الریجانی ها، رئیس دانشگاه و استاد ● 

 ئیه.دانشگاه، رئیس حقوق بشر اسالمی و معاون رئیس قوه قضا
عضو هیأت علمی  –فرزند ارشد آیت الله مطهری  –استاد دكتر مجتبی مطهری● 

 دانشگاه عالمه طباطبایی.
استاد دكتر! احمد یزدی، داماد آیت الله مطهری و باجناق علی الریجانی و ● 

 مجید عباسپور تهرانی، دكترای داروسازی.
طهری، دكترای محیط استاد دكتر مجید عباسپور تهرانی، همسر دكتر وحیده م● 

 زیست و استاد دانشگاه صنعتی شریف.
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استاد دكتر مصطفی محقق داماد، شوهر خواهرِ علی الریجانی و دیگر برادرانِ ● 
استادش، استاد حقوق در دانشگاه بهشتی، رئیس گروه حقوق دانشگاه، معاون 

 سابق رئیس قوه قضائیه.
زادۀ استاد دكتر علی الریجانی،  السادات محقق داماد، خواهر استاد دكتر مریم● 

 دكترای حقوق و استاد دانشگاه
استاد دكتر علی عباسپور تهرانی، برادرِ باجناقِ علی الریجانی و همسر عبدالله ● 

 جاسبی، نمایندۀ چندین دورۀ مجلس، عضو هیأت علمی دانشگاه،
ریاست استاد دكتر عبدالله جاسبی، همسرِ خواهرِ برادرانِ عباسپور تهرانی، ● 

 دانشگاه آزاد اسالمی و استاد دانشگاه.
ای، رئیس مؤسسه مالصدرا و استاد استاد آخوند دكتر سید محمد خامنه● 

 های علمیه. دانشگاه و حوزه
ای و استاد استاد دكتر محمد جواد محمدی گلپایگانی، داماد سید علی خامنه● 

 حقوق دانشگاه.
نی، فرزند محمدی گلپایگانیِ رئیس استاد دكتر امیر حسین محمدی گلپایگا● 

 ای، استاد دانشگاه.ای، داماد آیت الله شاهچراغی و برادر داماد خامنهدفتر خامنه
ای، استاد دانشگاه امام الهدی باقری كنی، داماد خامنه استاد دكتر مصباح● 

  صادق.
  صادق. ای، استاد دانشگا اماماستاد دكتر علی باقری كنی، برادر داماد خامنه● 
استاد دكتر صدیقه مهدوی كنی، دختر مهدوی كنی، دكتر و استاد دانشگاه امام ● 

صادق و همسر ابراهیم انصاریان رئیسِ دفترِ سابقِ مهدوی کنی در مجلس 
 خبرگان رهبری.

استاد دكتر محمد سعید مهدوی كنی، حجت االسالم، فرزند مهدوی كنی و ● 
صادق و عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و مدیرکل حوزۀ ریاست دانشگاه امام 

سیما، عضو هیأت امنای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 
 و تحقیقات و فن آوری و ....

استاد دكتر مریم )مهدیه( مهدوی كنی، دختر مهدوی كنی، مدرس دانشگاه ● 
در امام صادق و همسر حجة االسالم میر لوحی و مسئول گزینش خواهران 

 دانشگاه امام صادق.
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استاد دكتر مصطفی میرلوحی حجت االسالم، داماد مهدوی كنی، مدیر واحد ● 
 الملل دانشگاه امام صادق. روابط بین

استاد علیرضا پناهیان، معروف به علیرضا مارمولك، استاد حوزۀ علمیه و عضو ● 
بری در هیأت امنای دانشکده هنر دانشگاه تهران، معاونت فرهنگی نهاد ره

دانشگاه ها، مسئول نهاد رهبری دانشگاه هنر، عضو هیأت علمی مرکز تخصصی 
 تبلیغ.

ای كه در جریان كودتای سال استاد دكتر محسن میردامادی، پسر دایی خامنه● 
 به زندان افتاد، استاد دانشگاه تهران. 88
 استاد علی اكبر موسوی حسینی، استاد حوزه های علمیه، پدر همسر حسین● 

  طائب و علی شاهمرادی.
های علمیه و رئیس قرارگاه  استاد مهدی طائب، از برادران طائب، استاد حوزه● 

 و استاد دانشگاه. عمار 
های علمیه و رئیس سازمان  استاد حسین طائب، از برادران طائب، استاد حوزه● 

 اطالعات سپاه.
ها و مسئول نظارت  بهای علمیه و برادر طائ استاد علی طائب، استاد حوزه● 

 بر آیات عظام در قم.
ای و همه استاد اعظم دكتر غالمعلی حداد عادل، پدرِ همسرِ مجتبی خامنه● 

كارۀ دانشگاه ها و مراكز پژوهشی به همراه خاندان وابسته، كه الحمدلله همه 
 دكتر و استاد و مدرس هستند.

ای دکترای فلسفه تعلیم و استاد دكتر طیبه ماهرو زاده، همسر حداد عادل، دار● 
ریزی درسی از دانشگاه تربیت معلم، مدیر پژوهشکدۀ  تربیت با گرایش برنامه

  و دانشیار دانشگاه الزهرا. مطالعات زنان دانشگاه الزهرا 
استاد دكتر آزاده حداد عادل، دکترای فناوری نانو از دانشگاه کانازابای ژاپن ● 

 و استاد دانشگاه.
 کوری، داماد حداد عادل و استاد دانشگاه.استاد دكتر ش● 
الدین حداد عادل، دكترای علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق استاد دكتر فرید● 

 و مدرس دانشگاه و دبیرستان.
استاد دكتر مسعود ترقی جاه، باجناق حداد عادل و مدیر سابق شبکۀ رادیو ● 

 گفتگو.
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علی حداد عادل و باجناق محمود استاد دكتر! خرسندیان، داماد خواهر غالم● 
 نجابت، استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.

استاد دكتر محمود نجابت، معاون دانشگاه علوم پزشکی، باجناق دکتر ● 
 خرسندیان كه همسر خواهرزاده حداد عادل می باشد.

اماد االمینی، رئیس انستیتو پاستور و پدر د الحسین روحاستاد سردار دكتر عبد● 
 اردبیلی فرماندار اسبق شیراز.

 استاد دكتر احمد توكلی، پدر عروس آیت الله حائری شیرازی و استاد دانشگاه.● 
استاد دكتر غالمحسین نجابت، دارای مدرك از دورهام انگلستان، داماد آیت ● 

 الله نورالدین هاشمی و باجناق آیت الله حائری شیرازی، استاد دانشگاه.
زاده، نمایندۀ مجلس و سخنران انصار حزب الله، و  مهدی كوچك استاد دكتر● 

 استاد دانشگاه.
های  استاد مداح سعید حدادیان، مداح اهل بیت كه در دانشگاه تهران كالس● 

 است. آموزش خصوصی مداحی برپا نموده
الله  االسالم قاسم روانبخش، شاگرد سرشناس آیتاستاد دكتر حجت ● 

 های علمیه. حوزهو استاد  مصباح 
استاد سردار دكتر اسماعیل كوثری، نمایندۀ سابق مجلس و فرماندۀ اسبق ثار ● 

 الله و استاد دانشگاه.
از وابستگان  –استاد دكتر عماد افروغ، در حال تحصیل از انگلیس اخراج شد● 

دكترای تربیت مدرس،  -و چند سالی طلبه بود به خاندان حائری شیرازی 
 در دوره هفتم. نماینده مجلس

استاد دكتر سید حسین ذواالنوار، فرزند حاج آقا امام، نمایندۀ مجلس، خواهر ● 
 زادۀ حائری شیرازی.

استاد دكتر سید مهدی خاموشی از همکاران بیت رهبری و سازمان تبلیغات ● 
 اسالم.

استاد دكتر حجت االسالم محمد حاج علی اكبری، وزیر جوانان در حکومت ● 
 های علمیه. د و امام جمعۀ سابق دماوند و استاد دانشگاه و حوزهاحمدی نژا

استاد دكتر حسین میر محمدصادقی، فرزند عالء الدین میر محمد صادقی كه ● 
 زمانی سخنگوی قوه قضایه بود و در دانشگاه تدریس می كند.
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استاد دكتر احمد عباس آخوندی، وزیر فعلی راه، متولد نجف و دكترای ● 
 از لندن و استاد دانشگاه، باجناق ناطق نوری و شهیدی محالتی.اقتصاد 

 
 و هنوز اسامیِ برخی اساتیدِ دکترِ چند منظوره!: ❋
 
استاد دكتر غالمحسین الهام )عصا بدست(، استاد دانشگاه حقوق و علوم ● 

 سیاسی دانشگاه تهران.
اد سابق و است« رئیس جمهوری»استاد سردار دكتر محمود احمدی نژاد، ● 

 دانشگاه علم و صنعت.
 كرم، چماقدار و رئیس گروه انصار حزب استاد سردار دو دكتره حسین الله● 

الله و از حمله كنندگان به تجمعات مختلف كه فعال مدرس دانشگاه های ایران 
 می باشد!

 و استاد دانشگاه. 88استاد سردار دكتر سعید جلیلی، از عوامل سركوب سال ● 
 دكتر وحید جلیلی، از عوامل مرتبط با تهاجم فرهنگی و حزباستاد سردار ● 

 الله و استاد دانشگاه.
استاد سردار دكتر محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران و دبیر فعلی ● 

ها و عوامل سرکوب  مجمع تشخیص مصلحت و از کودتاچیان و ایران گیتی
 رفسنجانی.هاشمی  –ای های خونین دوران خمینی و دورۀ خامنه

استاد سردار دكتر جواد منصوری، نخستین فرماندۀ سپاه و شرکت کننده در ● 
المللیِ  گیری و فعالً رئیس بخش اسناد بین اشغال سفارت امریکا و گروگان

 وزارت امور خارجه.
و مدیر  استاد سردار دكتر حسن عباسی، سردارِ جبهه ندیده و استاد دانشگاه ● 

 مؤسسه یقین.
د سردار دكتر حسین صفار هرندی، از سرداران سپاه كه استاد دانشگاه و استا● 

 مشاور فرمانده سپاه است.
استاد سردار دكتر عزت الله ضرغامی، عضو هیأت امنای دانشکده هنر ● 

دانشگاه تهران و استاد دانشگاه، رئیس سابق صدا و سیما و نامزد احتمالی 
 گرایان برای ریاست جمهوری.اصول
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دكتر سعید قاسمی، معاون اسبق سپاه محمد و از رهبران  اد سرداراست● 
 های حمله به مراكز مختلف. چماقداری و از سر دسته

  استاد سردار دكتر رضا سراج، از فرماندهان تحلیلگر و استاد دانشگاه.● 
استاد سردار دكتر محمد باقر قالیباف، فرماندۀ سركوب دانشجویان در تیر ● 

 ردار فعلی تهران.و شه 78سال 
استاد سردار دكتر محمد علی جعفری، فرماندۀ سپاه پاسداران و استاد ● 

 دانشگاه.
استاد سردار دكتر سید حسن آقایی فیروز آبادی، استاد دانشگاه و رئیس سابق ● 

 ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح.
ظامی استاد سردار دكتر رحیم صفوی همایی، فرماندۀ اسبق سپاه، مشاور ن● 

 رهبر و استاد دانشگاه.
ای در بنیاد شهید و مدرس استاد سردار دكتر حسین مظفر، نمایندۀ خامنه● 

 دانشگاه كه فرزندش رئیس اتحادیۀ تاكسیرانی است.
استاد سردار دكتر احمد وحید دستجردی، از سرداران همه كاره والیت مطلقه ● 

 فقیه و استاد دانشگاه.
رسولی نژاد، نمایندۀ اسبق مجلس، از عوامل حمله به  استاد سردار دكتر احمد● 

   مردم در خیابان های تهران و از مدیران ورزشی ایران!
 
 


