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 های آنگیو ویژه سنجیروش وضعیت 

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

 ،سنجیگی وضعیتنخستین ویژه ،هستیم. بنابراین 1397مهر  15ما در  ،اینک
است که این ،شودسنجیده می ،استکه واقع شدهوقتی واقعیت نزدیک به همان

 دهد.بدهد. و میبر صحت آن شهادت  ،یندهآ ،زمان
گی دومی باید که ویژهمی ،صدیق کندکه زمان صحت آن را تاما برای این      

است که حاصل شناسایی امرهای واقع و در رابطه نیز داشته باشد و آن این
ا رنها به ترتیبی باشد که امرها خود  زبان بگشایند و واقعیت آقراردادن 

 ،شوندامرهایی که مطالعه می ،ند. بنابرایناست گزارش کنسان که واقع شدههمان
ها که گیهبه ویژ ،بنوبه خود ،امرهای واقع مستمر باید باشند. شناسایی این امرها

 باید انجام بگیرد. ،دارند
 ،هم زمان و مکانی است که ،زمان  و مکان یک وضعیت سنجی ،بنابراین     

اومی است که گذشته و ن مدشود و هم زمان و مکاوضعیت سنجیده می ،در آن
 :استیابد و آن اینگی سوم را نیز میویژه ،گیرد. بنابراینحال و آینده را در بر می

باید آن را شناسایی وضعیت همان می ،یک وضعیت سنجی را هر زمان بخوانی
وضعیت حال  ،کند کهگاهت میآکه پنداری از وضعیتی زمان بیابی. چنان

 . نیآزمانی است که در  ،حاضر
گی چهارم یک وضعیت سنجی که به روش علمی انجام ویژه ،قراربدین    

ها مستمر باشد. آیا باید بنابراین باشد که است که ساختار رابطهاین ،بگیرد
باید امرهای  ،که ساختاری تغییر کندکنند؟ نه. اما برای اینساختارها تغییر نمی

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

توانند بنابر مداخله رویدادها که می ،های امرهای واقع مستمررابطه ،باوجود این
توانند صحیح ها میها و دادهکنند. اطالعتغییر می ،امرهای واقع مستمر نباشند

سنجی به دقتی تا حد وسواس و شیکیبایی خاطر است که وضعیتننباشند. بدی
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ها و شناسایی رویدادهای تغییر دهنده ها و دادهزدایی از اطالعبسیار در تناقض
 نیاز دارد.  ،یک وضعیت

محتمل  آمدهای قطعی وها و پیکار وضعیت سنج یافتن نتیجه ،قراربدین     
نند که وضعیتی را گزارش ک ،پیشاپیش ،بایدامرهای واقع در رابطه می :است

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

کند که حاصل وضعیت مورد مطالعه وضعیت سنج یا وضعیتی را مطالعه نمی
گذارد و یا این آورد را ناگفته مید میاست و یا مسائلی را که یک وضعیت پدی

گی یژهو ،دهد. بنابراینکند و زمان به نادرستی کارش شهادت میدو کار را می
بستن وضعیت بعدی است و آهر وضعیتی  :شودپنجم وضعیت سنجی این می

 وند.شآورد که باید شناسایی مسائلی را پدید می
 ،پردازدابعاد واقعیت اجتماعی می وضعیت سنجی وقتی هم به بعدی از ،و نیز    

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

های باید خاصهمی ،ورد مطالعهترتیب که بعد ماجتماعی و فرهنگی است. بدین
ک گروه کار وقتی دقیق است که ی ،روارش کند. از اینبعدهای دیگر را نیز گز

کم وضعیت دانا به ابعادهای گوناگون واقعیت اجتماعی انجامش دهند. دست
شماری  ،هاها را بپرسد. در نگارش این وضعیت سنجیپرسیدنی ،نانآاز  ،شناس

 تواند کار جمعی تلقی کرد.اند و اغلب آنها را میاز همکاران شرکت کرده
بلکه باید این امکان را به ما  ،اما وضعیت سنجی برای شناسایی تنها نیست     

کارهای بایسته را بیابیم و پیشنهاد کنیم. و نیز باید کار و یا راهبدهد که راه
کاری را هرکس یا هر مقامی کار را نیز بیابیم. هر راهبتوانیم بکاربرنده راه

یک وضعیت سنجی به روش علمی  گی ششمتواند بکار برد. و این ویژهنمی
افتد کس یا شود. بسیار اتفاق میمسئله حل کن نمی ،است. چنانکه مسئله ساز

دهد یا بدان تن نمی ،کار است یا هستندجمعی که توانا به بکاربردن یک راه
ها و آبستن گریهای فرآورده ویرانرو است که وضعیتدهند. از ایننمی

خاطر است که مسئولیت وسایل ارتباط جویند. بدینیاستمرار م ،هاگریویران
ها و ها و دانشجمعی بسیار سنگین است. زیرا هم باید جریان آزاد اندیشه
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ها را برقرار کنند و هم توانایی و سئولیت کس و کسانی را مرتب ها و اطالعداده
 کارها برای تغییر هستند.خاطر نشان کنند که توانا به بکاربردن راه

حال محکی در اختیار خوانندگان قرار شناسی در همانها و روشگیاین ویژه    
 خوانند.ها که میسنجیضعیتدهند برای آزمودن ومی
 

  1397مهرماه  15
 صدرابوالحسن بنی
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                                                          وضعیت سنجی دویست و یکم:

  1–بحران آب در ایران  بعدی موجد 4عوامل 

 اله وفاژ
 
 

 2018مه  17برابر  1397ارديبهشت  27
 

عوامل موجد بحران آب در ایران هم سیاسی است هم فرهنگی 
 هم اجتماعی و هم زیست محیطی

  
: مشکالت و بحرانهایی که محیط زیست ایران انقآلب اسالمی در هجرت 

که عامل و علت ندارد. بل بدان دچار شده است همانند هر پدیده ای تنها یک
هم عوامل سیاسی دارد هم اقتصادی هم فرهنگی و اجتماعی و هم زیست 
محیطی. ایران وطن ما در حال حاضربا چالش های محیط زیستی یعنی بحران 

اط با تامین آب ، بحران ریزگردها و بحران آلودگی هوا مواجه است که بی ارتب
 یکدیگر نیز نیستند.

ر کشور ایران بعنوان یک معضل محوری محیط زیست وضعیت کمبود آب د
ایران ، نیازمند بررسی همه عوامل موجد این بحران است. الزم به تذکر است 
که هر گاه از لفظ بحران نام میبریم به هیچ وجه منظور یک مشکل و معضل 

است و راه کوتاه مدت نیست، بلکه کشور ما همواره با مساله کم آبی روبرو بوده
ایا نیز میطلبد. اما بعلت اینکه کمبود آب مشکالت حادی برای اغلب حل پ

روستاها و شهرهای ایران و سالمت مردم بوجود آورده است و کشاورزی و 
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صنایع را با چالشهای زیادی روبرو کرده است، بحران را "بحران آب" 
 خوانیم.می

دولت نیروی « وزیر»برای اندریافت اندازه حاد بودن مساله به اقرار
 روحانی توجه کنیم:

در نشست مدیران ارشد دولت دوازدهم  97اردیبهشت  1رضا اردکانیان در 
 334 شودمیبا توجه به وضعیت بارشها در تابستان امسال پیش بینی »گفت : 

 میلیون نفر در معرض تنش آبی قرار داشته باشند. 35شهر با جمعیت حدود 
شهر با جمعیت  62وضعیت زرد،  میلیون نفر در 10.5شهر با جمعیت  165
 میلیون نفر 17.2شهر با جمعیت  107میلیون نفر در وضعیت نارنجی و  6.8

شهر در معرض تنش آبی قرار خواهند  334در وضعیت قرمز و مجموعا این 
 «داشت. 

کند. همانگونه که ذکر آن تری پیدا میبحران آب در کشور هر روز ابعاد وسیع
زیستی   ، فرهنگی و محیط بعد سیاسی، اقتصادی 4هر رفت علل بحران آب در 

مدیریت و بی قابل یافت است و البته وزنه برخی از این عوامل همچون سوء
 برنامگی و عدم اختصاص بودجه ضرور، در نظام والیت فقیه، و نقش مافیای

 سنگین تراند. البته برخی از محققان نقش تغییرات اقلیمی را در این بحران  آب
بینند.اما در ایجاد بحران همه اعم از نظام حاکم و دولتهای ار پررنگ میبسی

بخاطر میل به مصرف آب بدون آینده نگری  کفایت و هم جامعهبی برنامه و بی
نتیجه آن همانا آلودگی   ، تخریب و کثیف کردن محیط زیست و عدم آگاهی به

نده اتخاذ روشی سازآب و ... نقش دارند. و بخاطر کوتاهی در رفع آن و عدم 
 همگی مسئولند. 

 

  عوامل ذیل در ایجاد بحران آب نقش د ارند:20حد اقل  ❋ 

 
سیاستهای غلط افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی بدون در نظر گرفتن      

گردد، استفاده از عواقب آن که در نهایت منجر به افزایش مصرف آب نیز می
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های زیرزمینی و کاهش رویه از آببیآب بیش از ظرفیت طبیعت یعنی برداشت 
های سطحی ، حفر غیر منطقی و بی حساب چاههای عمیق آب ، سدسازی آب

وری بی رویه و بی برنامه و بدون در نظر گرفتن عواقب زیست محیطی آنها ، بهره
آب، مصرف محور بودن   پایین کشاورزی و جبران آن با مصرف هر جه بیشتر

های جلوگیری از هرز آب، فرسودگی صنایع آب بر، اقتصاد و عدم آموزش روش
انتخاب محل نا مناسب، همانا استانهای کم آب کشور، برای ایجاد صنایع 
فوالد، فرسایش خاک، سیاستهای غلط و نسنجیده در برنامه های کشاورزی و 
کشت محصوالت بدون عاقبت نگری و میزان نیازشان به آب، فقدان برنامه 

تصفیه شده، عدم استفاده از تلکنولژی برای ساختن استفاده از آبهای 
دستگاههای آب شیرین کن، عدم تخصیص بودجه کافی برای جلوگیری از 
تخریب محیط زیست، وجود مافیای آب و سدسازی، مدیریت نا کارآمد و نیز 
فقدان اختیارات، بنابراین نبود مسئولیت ارگانهای ذیربط وتسلط دولت بر کل 

گیری درباره مدیریت منابع و حکمرانی آب... در بروز میمفرایند سیاسی تص
 .کنندمیبحران آب نقش بس مهمی را ایفا 

  

عواقب و نتایج زیست محیطی و اجتماعی و فرهنگی و  ❋
  اقتصادی بحران آب:

  
تواند عواقب و ابعاد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی بالتبع مساله تنش آبی می

های کشاورزی باعث باشد؛ به عنوان نمونه تعطیلی زمین دنبال داشتهزیادی را به
نشینی در بروز مشکالتی در اشتغال، معیشت، مهاجرت، بیکاری و حاشیه

تغذیه و گرسنگی و گسترش بیمارهای عفونی و مسری شهرهای بزرگ فقر و سوء
آبی هم  ها به هم متصل هستند .همچنین تنششود که تمامی این شاخهو... می
زیادی بر سایر ابعاد زیست محیطی دارد. همچون از بین رفتن گونه های اثرات 

گیاهی کشور و نیز خشکی تاالبها و دریاچه ها و از بین رفتن محیط بومی زیست 
انواع حیوانات. تخریب تاالبها از جمله منجر به تخریب محیط زیست پرندگان 
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ن، آسیبهایی عظیمی به و نیزافزایش ریزگردها . بدین سا شودمیمهاجر به ایران 
 .شودمیسالمت مردم وارد 

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

سال  30گفت: آبی که ایرانیان در طول   ای با خبر گزاری مهرطی مصاحبه
های زیر آب زیرزمینی برداشت کرده اند برابر با ذخیره آب سفرهگذشته از منآبع 

سال گذشته عمق برداشت آب از  15زمینی در هزار سال گذشته است. در 
های های زیرزمینی به پایین ترین سطح خود رسیده و منابع آبی سفرهگاهذخیره

 زیرزمینی ایران رو به پایان است.
ال س 8میشود به مسئولیت وزارت نیرو در پانزده سال مورد اشاره وی مربوط 

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

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

های طرف بر وزرات نیرو(، تعداد چاهجمهوری خاتمی و وزارت حبیب الله بی
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
ست؛ مجاز ولی مضر به پایین دست تا همین اواخر ادامه داشته انیز حفر چاه 

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

حگومت احمدی نژاد ( معتقد است:   )همانا درسالهای آخر1390مهرماه   در
و  الم معاونت حفاظتدر همين سال با وجود اين همه دغدغه باز هم برابر اع

مجوز حفر چاه  841هزار و  3بهره برداري شرکت مديريت منابع آب ايران 
ها صادر و از هاي کشاورزي و کف شکني آنبراي آب شرب، جابه جايي چاه

 ميليون مترمکعب آب استحصال شده است. 313اين محل 
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داده  زم استقبل از پرداختن به نقش هر یک و یا چندی از این عوامل، ابتدا ال
 هایی نسبت به اقلیم ایران در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم:

کشور ما ایران در قسمتی از منطقه خشك و نیمه خشك جهان قرار گرفته ☚
است که همواره بارش هایی به اندازه یک سوم متوسط جهانی داشته است. 

قرن اخیر(  متوسط بارش های ساالنه ایران به صورت درازمدت )متوسط نیم
میلی  55میلیمتر بوده است، که در نقاط خشک فالت مرکزی ایران به  254

ین امتر و در سواحل شمالی کشور به هزار و ششصد میلی متر در سال میرسد . 
این  بارشها در طی سالهای اخیر، روندی کاهشی به خود گرفته است .به طوریکه

یمتر رسید. در حالی که میانگین میل 249.7به  96 – 95رقم در پایان سال آبی 
 بارش جهانی که بیش از هشتصد و سی میلی متر است.

 پدیده خشکسالی متأسفانه طی اعصار و قرون گذشته همواره در کشور ما رخ
ست. اداده و آثار و پیامدهای نامطلوب خود را بر ساکنین کشور تحمیل نموده 

وحشتناک  وقوع خشکسالی هایگفت که تاریخ کشور ما با  تواندمیبه تعبیری 
ی برنامه عجین بوده است. متأسفانه کشور ما برای مقابله با این پدیده شوم طبیع

است. هنوز هم به صورت انفعالی در زمان وقوع این پدیده با آثار جامع نداشته
 . شودمیو پیامدهای آن ها مقابله 

 103.6اکنون اما امسال وضعیت متفاوت است. از ابتدای سال آبی جاری ت
ل میلیمتر بارش در کشور داشته ایم، این درحالی است که در مدت مشابه سا

میلیمتر  203.7میلیمتر و در مدت مشابه به صورت درازمدت  206.1قبل 
درصدی بارش های  49.7بارش در کشور ثبت شده است یعنی کشور با کاهش 

 .استسال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده 
کم شدن بارش های ایران به معنای کاهش منابع تجدیدشونده آب کشور ☚

ردار میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدشونده برخو 130است. ایران ساالنه از 
عب میلیارد مترمک 110سال گذشته منابع آب تجدیدشونده به  20بود، اما در 

 افته است..میلیارد مترمکعب کاهش ی 100سال گذشته به حدود  6و در 
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از یک سو کم شدن بارش های کشور دسترسی به منابع آب سطحی را برای ☚
 سال جاری کاهش داده و از سوی دیگر با برداشت بیش از ظرفیت، از منابع

دشت  609آب زیرزمینی در طی دو سه دهه اخیر، شاهد هستیم که از تعداد 
اجه شده است. دشت با کاهش شدید سطح منابع آب زیرزمینی مو 355کشور، 

دشت ممنوعه در کشور وجود داشت که این تعداد  15تنها  1347در سال 
 دشت ممنوعه افزایش پیدا کرده است. 355امروز به 

گزارش مفصل و جالبی از نشریه  1396مرداد  28خبرگزاری مهر در تاریخ 
 ایی ازنیچر در باره وضعیت زمینهای کشاورزی ایران که در اینجا تنها به بخشه

 :استان اشاره میشود، نشر داده
توزیع جغرافیایی زمین های کشاورزی ایران نشان می دهد بخش اعظم  ☚

فعالیت های کاشت و برداشت ایران در غرب، شمال غرب و بخش های شمالی 
ین میلی متر است. با ا 250کشور است . بارش ساالنه در این مناطق بیش از 

ر میلی مت 100یا حتی کمتر از  200ارش وجود آبیاری محصول در مناطق با ب
زی، . این درحالی است که برای حمایت از کشاورشودمیدر سال نیز انجام 

ه و همین امر مشکل کم آبی را حادتر کرد شودمیسیستم آبیاری کنترل ن
است.هنگامیکه مطلوبیت زمین براساس محدودیت های خاک و توپوگرافیک 

درصد( از زمین های کشور دارای  74کتار)میلیون ه 120اندازه گیری شد، 
کیفیت ضعیف یا پایین تر برای کشاورزی هستند. زمین هایی با مطلوبیت 

درصد( از کشور و زمین های با  11میلیون هکتار ) 17.2متوسط حدود 
درصد( از  4میلیون هکتار ) 5.8کیفیت باال ) خوب و خیلی خوب( حدود 

 .کل کشور را تشکیل می دهند
ای با کیفیت ایران برای کشاورزی) طبقه خوب و بسیار خوب( در خاک ه

 وباریکه ای از کناره دریای خزر) استان های گلستان، مازندان و گیالن( 
ه( همچنین در غرب و شمال غرب) مانند آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشا

 .وجود دارند
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رتفاع زیاد و در شمال غربی و غرب مهمترین محدودیت کشاورزی ناشی از ا
 .شودمیدره های عمیق است که در رشته های البرز و زاگرس دیده 

بی آبا این وجود، ایران در یکی از خشک ترین نقاط جهان قرار گرفته که کم 
اخص . با توجه به ششودمیبه عنوان عامل اصلی محدودیت کشاورزی شناخته 

ک خیلی خشک، خشجزو مناطق  تواندمیدرصد از ایران را  98خشکسالی، 
 یا نیمه خشک به حساب آورد.ماههای تیر و مرداد خشک ترین و ماه های دی

اهد و بهمن پرآب ترین ماه های سال در ایران هستند.بیش از نیمی از کشور ش
ز ماه متوالی سال است که ازتیرماه آغا 5شرایط آب وهوایی بسیار خشک در 

اقب وخیمی برای .این الگوی موقت از شاخص خشکسالی عوشودمی
که  محصوالتی دارد که در تابستان پرورش می یابد زیرا مقدار آب و نرخ آبی

یب ممکن است در این ماه ها تامین نشود. به این ترت کندمیمحصول جذب 
 احتمال کاهش محصول یا از بین رفتن آن به شدت افزایش می یابد. در بیش

 ماه و 2سیار کوتاه است ) درصد زمین های ایران، مدت بازه رشد ب 50از 
قریبا کمتر( . برای هرگونه کشاورزی باید آب برای این زمین ها فراهم شود .ت

تمام منطقه مرکزی ایران)یزد، سمنان ، استان مرکزی و اصفهان( و بخش 
های شرق )خراسان جنوبی و بخش های جنوبی خراسان عظیمی از زمین

رمان( و جنوب) هرمزگان و رضوی( جنوب شرق) سیستان و بلوچستان و ک
تان بوشهر( برای کشاورزی با آب باران نامناسب هستند. هرچند نیمی از خورس
می  و سه چهارم استان فارس نیز با توجه به آنچه گفته شد نامناسب به حساب

آیند.در کل منطقه شرق ایران فقط قسمت شمالی خراسان رضوی در کمربندی 
ی ا ملزومات رضایتبخش برای انجام کشاورزاست که به طور کلی زمین هایی ب

 .با آب باران دارد
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هرچند مدتهاست کمبود منابع آبی یکی از چالش های افزایش تولید     
رود ، محدودیت های دیگر از لحاظ مطلوبیت کشاورزی در ایران به شمار می

زمین نیز وجود دارد. فشارهای زیست محیطی احتمال گسترش زمین های 
نوع تایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون . کاهندورزی را میکشا

زیستی باید به اهداف تنوع زیستی آیچای پایبند باشد. براساس یکی از 
میالدی مساحت زمین های محافظت  2020این اهداف ایران باید تا 

 درصد برساند. این رقم تقریبا دوبرابر منطقه حفاظت 17شده خود را به 
درحال حاضر رشد بیابان ها به خصوص در ایران در کشور است. شده فعلی

 .المللی تبدیل شده استبه یک نگرانی بین
گزارش نشریه نیچر بعنوان راه حل اعالم میکند که تبدیل زمین های بی کیفیت 
به زمین های قابل کشت، به طور حتم میزان محصوالت کشاورزی رابهبود 

هانی موخر در این زمینه، با فراهم کردن بخشد. طبق نتیجه یک تحقیق جمی
دوباره شرایط محیطی مناسب برای زمین های کشاورزی، تولید جهانی حتی 

. بااین وجود برنامه گذار نیازمند کندمیدرصد رشد  30بدون گسترش زمین، 
نقشه بندی دوباره زمین های قابل کشت است، که این امر هم اکنون برای ایران 

از عملکردهای نامناسب کشاورزی در زمین های نامناسب مهیا نیست.باید 
و به  کنندمیجلوگیری شود زیرا این زمین ها محصولی با هزینه کالن تولید 
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مشکل کم آبی دامن می زنند.از سوی دیگر گسترش زمین در ایران نیز احتمال 
 کمی دارد به ظرفیت تولید غذا در کشور بیفزاید. با این وجود، توزیع دوباره

 تواند وضعیت کلی کشاورزی ایران را بهبود بخشد.زمین ها می
  
  

گونه گیاهی و قرار گرفتن 8000تنوع اقلیمی ایران و وجود  ❋
 ایران در مسیر دو کریدور اصلی مهاجرت پرندگان کره زمین:

  
، درصد خاک سرزمینی کشور ایران را در برگرفته 80فالت ایران که بیش از ☚

وجود را ب… دازهای کوهستانی، کوهپایه ای، دشتی ، کویری و تنوعی از چشم ان
ر آورده است. همین ویژگی باعث شده که کشور ایران علی رغم قرار گرفتن د

کمربند خشک و نیمه خشک جهان دارای میکرواقلیم های متنوعی باشد و از 
اقلیم های خیلی سرد تا خیلی گرم و از خیلی مرطوب تا خیلی خشک در آن 

 شود. یافت
لف اقلیم مخت 8هزار گونه گیاهی دارد که ایران با داشتن  100قاره آسیا  ☚

 گونه گیاهي مختلف را در خود جای میدهد و از این رقم 8000آب و هوایی 
ترين تنوع گياهي در رود که يکي از غنيرقم بومی ايران به شمار مي 1720

گونه گياهي وجود  1000انگلستان فقط رود،برای مقایسه درجهان به شمار مي
 دارد.

مال و تنوع اقلیم ایران، پستی و بلندیهای فراوان، وجود دو دریای وسیع در ش
جنوب کشور و گسترش وسیع تشکیالت زمین شناسی دوران سوم زمین شناسی 

ای که اغلب شور هستند، باعث شده که انواع مختلفی از تاالب ها، از جنگله
ور فته تا دریاچه های کوهستانی و دشت های شمانگرو و صخره های مرجانی گر

 کویری در آن شکل بگیرند.
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گرفته  از طرفی ایران در مسیر دو کریدور اصلی مهاجرت پرندگان کره زمین قرار
سیار لذا اهمیت تاالب های ایران در پشتیبانی نظام طبیعی مهاجرت پرندگان ب

 زیاد است.
  

 :وضعیت تاالبها ی ایران ●

ت جمله مولدترین محیط های جهان هستند تاالب ها از اجتماعا تاالب ها از☚
ی مهرگان انبوه گونه های پرندگان، پستانداران، خزندگان، دوزیستان، ماهیان و ب

هزار گونه مختلف ماهی در سطح جهان، بیش از  20حمایت میکنند. از بین 
خیره گاه . تاالب ها ذکنندمی% آنها در آبهای شیرین )تاالب ها( زندگی  40

 های بسیار مهمی از مواد ژنتیکی )وراثتی( گیاهی نیز محسوب می شوند.
نوع تاالب مشخص شده توسط کنوانسیون رامسر در سطح جهان به  42از ☚

ه کجز یک نوع تاالب یعنی تورب زارها، بقیه در کشور ایران یافت می شوند 
ی داد تاالب هابیانگر تنوع بسیار زیاد تاالب های ایران است. همچنین تع

سیار ایران به واسطه وسعت کشور بسیار زیاد و محدوده تغییرات ابعاد آنها ب
 500000وسیع است بطوریکه وسعت آنها بین کمتر از چند هکتار تا بیش از 

 هکتار در نوسان است. 
مورد از آنها آنچنان بزرگ  80تاالب دارد که حدود  270ایران حدود ☚

تاالب 21گیرند. متاسفانه های بین المللی قرار می هستند که در زمره تاالب
نین مساحت خود را کم کم از دست داده اند و منشا گرد و غبار شده اند. همچ

های ایران در معرض خشک شدن قرار دارند. از جمله دو درصد از تاالب 75
 اند.زار تبدیل شدهتاالب بزرگ شادگان و هورالعظیم تقریبا به خشک

  
ن در یاچه هامون و ارومیه و نیز دو رودخانه عظیم خشک شد● 

  ایران کارون و زاینده رود

باخشک شدن دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان ایران، مشکالت ☚
متعدد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در این منطقه بروز کرده است. در 
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تان، دریاچه هامون و با جاری شدن سیالب از افغانس 1393اردیبهشت ماه سال 
حال کارشناسان محیط زیست در سیستان و سال ابگیری شد. با این 15پس از 

دهند احیای دریاچه هامون موقتی است و خطر خشک بلوچستان هشدار می
کند.مشکالت دریاچه هامون در المللی را تهدید میشدن، دوباره این تاالب بین

توسط سدهایی که در افغانستان ساخته  آبه این دریاچههای اخیر با قطع حقسال
های نظام والیت فقیه در این مورد توجهی از اند آغاز شد. اما وزارتخانهشده

آبه هامون و هدایت آب به آن سو خودداری خود نشان نداده و از دادن حق
اند. خشک شدن هامون ُ میزان و شدن طوفانهای گرد و غبار را در منطقه کرده

 1500است . از سوی دیگر نابودی این دریاچه و خشکی بیش از افزایش داده 
ها ی بلوچستان باعث بیکاری و مهاجرت درصد قنات 90رشته قنات یعنی 

 .هزاران نفر به مناطق دیگر شده است
ردد برمی گ 96آذر  29اخرین گزارش در مورد وضعیت دریاچه ارومیه به تاریخ 

الع چه ارومیه در آذربایجان غربی اطس دفتر استانی ستاد احیای دریاییکه ر
ذشته داد که وسعت دریاچه ارومیه در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گ

 734کیلومتر کاهش یافته است و وسعت دریاچه ارومیه به یک هزار و  242
سال گذشته  15کیلومتر رسیده است.و این رقم یک سوم مساحت دریاچه در 

 .است
طی گزارشی که بهار امسال منتشر کرد، نسبت به « ان مللبرنامه توسعه سازم»

سال  20خشک شدن این دریاچه به شدت هشدار داد. بر مبنای این گزارش: 
میلیارد متر مکعب آب در دریاچه ارومیه وجود داشت، اما اکنون  30قبل حدود 
میلیارد متر مکعب رسیده است. طی چند سال گذشته وضعیت  2.5به حدود 
رومیه مقداری بهتر شده است، اما هنوز در معرض خطر خشک شدن دریاچه ا

کامل است. بر خالف اظهارات مقامات ایران مبنی بر خشک شدن دریاچه 
گوید که عامل انسانی، خصوصا ارومیه به خاطر خشکسالی، این گزارش می

های مشرف به این دریاچه، ساخت غیراصولی سدهای متعدد بر رودخانه
تواند مانند دریاچه نی کرده است و اگر دریاچه خشک شود، میوضعیت را بحرا
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محیطی تبدیل آرال در آسیای میانه به یک فاجعه تمام عیار انسانی و زیست
تواند به شود.بر اساس ارزیابی سازمان ملل، خشک شدن دریاچه ارومیه می

های نمکی و پراکنده شدن حجم عظیمی از نمک به مناطق وسیعی از طوفان
راف دریاچه شود که هم کشاورزی این منطقه را از بین ببرد، هم باعث شیوع اط

گوید که ها، از جمله سرطان شود.این گزارش همچنین میبسیاری از بیماری
تر به های عمیقتواند با حفر چاههای زیرزمینی شیرین مناطق اطراف میآب

بود شدن منابع آب های زیر زمینی آب شور کنار دریاچه برسد و باعث ناسفره
 مصرفی مردم شود.

  
خشکی و شوری رودخانه های کارون و مارون و جراحی و زایند ● 

  ه رود:

ترین ترین رودخانه کشور و طوالنیاکنون کف رودخانه کارون که پرآب☚
کیلومتربود، مشخص و قابل روءیت  950ی ایران و منطقه به طول رودخانه

با صرف چهارهزار میلیارد تومان با مهندسی  است وآب ان بعلت زدن سد گتوند
در صد شورتر  25غلط و بدون کارشناسی بعنوان جنایتی در حق سرزمین ایران 

شده است .در ساختن سد گتوند حگومتهای رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد 
کالنتری وزیر اسبق کشاورزی در دوران رفسنجانی در مورد   نقش داشته اند.
مهندس مشاور در پروژه سد گتوند وقتی »گوید: می  وی کارونسد گتوند بر ر

که وابسته به وزارت نیرو بود در پاسخ به اعتراض به اینکه اینجا گنبدهای نمکی 
)گچساران (هست، گفت که ما با کشیدن پتوی رسی روی گنبدهای نمکی این 

گنبدهای میلیارد تومان هم همزمان با احداث سد روی  130کنیم و را جبران می
پور به سد نمکی پتوی رسی کشیدند اما با اولین آبگیری از سد شهید عباس

در دوران »گوید: کالنتری همچنین می«. گتوند تمام این پتوها از بین رفت
خواست این سد را افتتاح کند، من این را خدمت می 90نژاد که تابستان احمدی

سد در زمان دولت خاتمی اتفاق ایشان گفتم، اما گفتند اشتباه جا به جا شدن 
طرف، آقای اردکانیان انجام افتاده است و این کار را زمان آقای حبیب الله بی
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داد. گفتم این اشتباه اول بود ، اشتباه دوم را شما انجام ندهید، به عنوان دفاع 
گیری نکنید، آب شیرین را شور نکنید. یعنی با آب شیرین هم از کشاورزان، آب

واحد نمک وارد رودخانه  350اینک به طور متوسط اما هم« را کردیم.این کار 
چنان جاری باشد، دیگر کارون منبع آب شیرین شود که اگر این آب شور هممی

ها نفر از اهالی خوزستان به نخواهد بود و اکوسیستم و زندگی و سالمت میلیون
و جراحی اکنون های مارون مخاطره خواهد افتاد و بهمان علت نیز رودخانه

 اند.خشک شده
تر آن فرورفتن مرگ زاینده رود هم فقط مرگ یک رودخانه نیست، وجهه تلخ

ارند. کشاورزان استان اصفهان در فقر است تا حدی که حاال نه تنها محصولی ند
شان کشاورزان اصفهانی سالهاست که هر از چندگاهی تراکتورهای خاک گرفته

گویند که پانصد کشند تا حقآبه ای را که میصف میرا در ورودی شهر ورزنه به 
؛ سال پیش شیخ بهایی در طوماری برایشان تعیین کرده، از دولت پس بگیرند

شان ادامه دهند و کشاورزی کنند.سند حقابه تا بتوانند به شغل اجدادی
 923شود شیخ بهایی در سال می کشاورزان اصفهان طوماری است که گفته

 ی حل مساله تقسیم آب این منطقه تنظیم کرده است. در اینهجری قمری برا
های زاینده رود، سهمیه آبی برای طومار با محاسبه آمار بارندگی سرچشمه

 ای که بخشیباغداران، کشاورزان و ساکنان منطقه در نظر گرفته شده بود.حقابه
 از آن نصیب صنایع فوالد و ذوب آهن اصفهان شده و بخش دیگرش سالهاست

مانی زبا خط لوله ای به یزد رفته است. قرار بود خط لوله انتقال آب به یزد 
ا از کارش را آغاز کند که تونل کوهرنگ سه افتتاح شده باشد. تونلی که آب ر

برد. احداث تونل کوهرنگ سه که خود چهارمحال و بختیاری به اصفهان می
د وزستان دارد، حدومخالفان سرسختی در دو استان چهارمحال و بختیاری و خ

 سال پیش آغاز شد و ناتمام ماند.بر روی پالکارد یک کشاورز اصفهانی 20
ریت : اصفهان و چهار محال برادرند با سوءمدیکندمیاین جمله جلب توجه 

 مردم را به جان هم نیندازیم!
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 در شماره آینده به بررسی یک چند از عوامل بحران آب خصوصا سوء مدیریت
 م والیت فقیه میپرداریممسءوالن نظا
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                                                            وضعیت سنجی دویست و دوم :

رشد جمعیت و نا کار آمدی برنامه های نقش عامل 

 -کشاورزی در بحران آب و تخریب محیط زیست

  2-بحران آب 

 ژاله وفا 
 
 

 2018مه  24 برابر 1397خرداد  03
 

  انقالب اسالمی در هجرت :
در شماره قبلی وضعیت سنجی )شماره دویست و یکم ( آوردیم که مشکالت و 

ای دچار شده است، همانند هر پدیدهبحرانهایی که محیط زیست ایران بدان 
تنها یک عامل و علت ندارد، بلکه هم عوامل سیاسی و هم اقتصادی هم 

در حال حاضربا  ׃فرهنگی و اجتماعی و هم زیست محیطی دارد. ایران، وطن ما
چالش های محیط زیستی یعنی بحران تامین آب ، بحران ریزگردها و بحران 

ک و بیابان شدن مواجه است که بی ارتباط با آلودگی هوا و بحران فرسایش خا
عامل که در ایجاد بحران آب نقش دارند نام  20یکدیگر نیز نیستند. حداقل از 

بردیم و ضمن ارائه ویژه گیهای اقلیمی و خشکسالی در ایران، داده هایی نیز در 
مورد مساحت زیرکشت در ایران بدست دادیم. در این وضعت سنجی، به دو 

عامل برنامه های  سی افزایش جمعیت و نگاه نظام حاکم بدان و نیزعامل اسا

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29090-2018-05-24-19-32-29.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29090-2018-05-24-19-32-29.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29090-2018-05-24-19-32-29.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29090-2018-05-24-19-32-29.html
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ناکار آمد کشاورزی و وجود سامانه کشت و آبیاری نا کارآمد و کم بازده و تاثیر 
 پردازیم.ان بر محیط زیست می

  

عامل افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به مواد غذایی و تاثیرش بر  ❋
 محیط زیست

زیست امری پیچیده و دارای اثراتی چند  ر و محیطتاثیر جمعیت بر زندگی بش
ت جانبه بر تحوالت اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی دارد. زیرا به موازا

تحوالت و تغییر حجم و ترکیب و توزیع جمعیت در شهر ها و روستاها، 
 ضرورت برنامه ریزی و تطبیق با شرایط جدید زیست و نیازهای تازه تعریف

 دم و دولت نمایان می سازد.شده را، برای مر
در ایران آغاز شد بعد از انقالب و 1348های کنترل جمعیت که از سالسیاست

با تشویق شخص خمینی برای رشد جمعیت و خصوصا بعد از جنگ، در سال 
درصد رسید و جمعیت از  3.2مواجبه با رشد جمعیت ایران به میزان 1365

رسید.اما سیاست  65نفر در سال  میلیون 50، به 55میلیون نفر در سال  33
به اجرا گذاشته شد وبا حذف بسته های  1367کنترل جمعیت از نو در سال 

تشویقی برای فرزند سوم از طرفی و تبلیغات مداوم و گسترده و بازگشت به شعار 
 1.3رشد جمعیت از  1375باعث شد که در سال « فرزند کمتر،زندگی بهتر »

درصد برسد. و علیرضا مرندی، "وزیر"  2.1ی به در سالهای آخر حکومت پهلو
آمیز این برنامه، از سازمان بهداشت خاطر اجرای موفقیتبهداشت وقت، به

هر ای اظهار داشت:" ، علی خامنه91جهانی جایزه گرفت.اما در تابستان سال 
گونه اقدام برای تحدید جمعیت باید پس از رسیدن جمعیت کشور به 

"و حسن قاضی زاده هاشمی "وزیر" دولت ام شودمیلیون نفر انج 1۵0
هایی که بر این اساس یکی از سیاست»مهرماه نیز افزود:  21روحانی در تاریخ 

های مختلف از جمله وزارت بهداشت باید از آن حمایت همه مردم و دستگاه
هایی که مورد های حمایتی و تشویقی جمعیتی است؛ سیاستکنند، سیاست
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رهبری است، افزایش نرخ باروری برای آینده کشور از اهمیت  تأکید مقام معظم
 زیادی برخوردار است"

ومتعاقب آن علی سنگی مدیرکل دفتر سالمت وزارت بهداشت در گفتگو با 
ر دولت هر خانواده ایرانی باید سه فرزند داشته باشد و د»ایسنا تصریح کرد : 

وزیر بهداشت در یک برنامه  شگیری از بارداری،جای ارائه وسایل پی یازدهم به
های کند و بر اساس برنامههای جدید جمعیتی را اجرا میسیاست روزه 100

های جوان و در ابتدای زندگی، آموزش پیشگیری از بارداری جدید دیگر به زوج
کنیم بلکه بیشتر به آنها طور رایگان ارائه نمیدهیم و وسایل پیشگیری را بهنمی

های گذاری مناسب و مراقبتهمراه فاصلهآوری بهی و فرزندپرورآموزش فرزند
 «کنیم.اولیه را ارائه می

اما از آنجا که ایجاد توازن بین منابع طبیعی و محیط زیستی و رشد جمعیت و 
به دنبال آن افزایش نیازهای انسانی بعنوان موضوعی اساسی و بنیادی نه مورد 

تهای کلی سیاسی ، اقتصادی و توجه شخص خامنه ای قرار گرفت که سیاس
کند و نه برنامه ای سنجیده شده با شرایط ،در جهت اجتماعی کشور را تعیین می

آماده سازی اقتصاد و محیط زیست برای تصمیمی چنین مؤثر در رشد جمعیت 
ارائه داد و نه دولت یازدهم خود را مسئول تنظیم چنین برنامه ای دید ، سیل 

ور به سوی کالن شهرها به قصد دستیابی به امکاناتی مهاجرت از روستاهای کش
از قبیل کار و رفاه و مسکن و ...که تصور میرود در شهرهای کالن یافت میشوند 

ان روستا ها و محلهای کشت و تأمین مواد غذایی خود یی،افزایش یافت و روستا
،کشور  را رها کردند و حاشیه نشینی را آغاز کردند .بطوریکه بنا بر آمار رسمی

در صد  70میلیون نفر حاشیه نشین و جویای کار و مسکن روبروست و  16با 
میلیونی ایران در شهرها سکنی دارند.اما از آنجا که تامین بیشتر  81جمعیت 

این نیازهای افزوده شده، به دلیل معیشتی بودن اقتصاد بر منابعی استوار است 
گیرد ، رشد جمعیت عی صورت میبرداری از منابع طبیکه عمدتا از طریق بهره

و نوع نابسامان پراکندگی غیر مولد این فرآیندها فشار مضاعفی را بر محیط 
کند.البته هستند بسیاری از کشورها که با افزایش جمعیت زیست تحمیل می
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گذاری برای عمران طبیعت و محیط زیست روبرویند اما متناسب با آن به برنامه
ر وطن ما، ایران، شیوع ضد فرهنگ مصرف گرایی و پردازند. متاسفانه دمی

 شود.رکود تولیدی بطور فزاینده ای باعث تخریب محیط زیست شده و می
 بنابراین رشد سریع جمعیت در ایران خصوصا پراکندگی نامناسب آن و تجمع

ایران آن در کلن شهرها یکی از ریشه های اصلی بحران کنونی آب و توزیع آن در
ر کشوری چون ایران که طبیعتش از لحاظ اقلیمی مرتب با است.چرا که د

خشکسالی دست و پنجه نرم میکند ،افزایش سریع جمعیت موجب کاهش سرانه 
ا بر آب در دسترس شده و ادامه مهاجرت به کالن شهرها برای رفاه بیشتر،مسلم

دهد.لذا واضح است که افزایش جمعیت بدون منابع آب فشار را افزایش می
 سیاست های جدی برای کنترل پراکندگی جمعیت و امکانات ونیز بدونداشتن 

د تواندمیداشتن طرحی عملی در جهت متوقف کردن روند شهر نشینی سرطانی 
 بحران آب را به شدت تشدید کند.

  

عامل برنامه های نا کار آمد کشاورزی و وجود سیستم کشت و  ❋
 محیط زیست آبیاری نا کارامد و کم بازده و تأثیر ان بر

اقتصاد متکی به نفت در ایران یکی از عوامل کم شدن روز مره بهره وری 
اقتصادی در بخش کشاورزی است. به طوریکه طبق اعالم معاونت بررسی های 

،سهم  11/5/1396اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی در 
فته است. در درصد کاهش یا 10.7بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی به

دهد. درصد آب کشور را به خود اختصاص می 90حالی که کشاورزی بیش از 
وری کشاورزی ایران رشد چندانی نداشته است. بطور چهار دهه است که بهره

نمونه به تولید محصول بر هکتار، در خصوص محصولی نظیر گندم، توجه کنیم 
تقلیل  1392تن در سال  2.9به  138٤تن بر هکتار در سال  3,8که از حدود 

 ٦.8یافته است. میزان برداشت محصول گندم در کشوری نظیر مصرنیز معادل 
شده در ایران، تولید حاصلتن گندم بر هکتار، از ایران بیشتر است. اضافه

بردن اراضی بیشتر از طریق تأمین آب بیشتر و فشار فزاینده کشتمحصول زیر
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این در حالی است که به قول خلقانی معاون بر منابع زیرزمینی و سطحی است.و 
افزایش هر یک درصد راندمان آبیاری در بخش »وزیر جهاد کشاورزی : 

جويي به همراه سد کرج آب براي کشور صرفه 3کشاورزی به قدرت ظرفیت 
 «.دارد

تکیه بر مصرف بیشتر آب بجای افزایش بهره وری در کشاورزی ربط مستقیم 
نشدن منابع آب گذاریورد حقابه و حفر چاه و قیمتبه تصمیمات سیاسی در م

یافته به انرژی در ایران دارد که همگی زمینه را برای تولید و یارانه تخصیص
اند که در بخش خود بدان اند فراهم آوردهمحصوالتی که واقعاً غیراقتصادی

  پردازیم .می
 
ن آب وجود اما دو دیدگاه در مورد نقش بخش کشاورزی در ایجاد بحرا ●

 :دارد
تمرکز بر روی صنعت و دست کشیدن از رشد در کشاورزی و مخالفت  /1

 با خود کفایی در برخی محصوالت همانند گندم یا برنج
تمرکز بر بهره وری در کشاورزی و تولید محصوالت استراتژیک و  /2

بومی و تناسب با طبیعت و نیاز واقعی مردم و تغییر ساختاری در نگرش 
 آب و اتخاذ راهکارهای نو در آبیاری به مصرف

نی آقای عیسی کالنتری که خود از ابتدای ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجا
تا سال سوم حکومت اول محمد خاتمی وزیر کشاورزی بود و اکنون معاون 

ساله  11ای س سازمان حفاظت محیط زیست است و سابقهییحسن روحانی و ر
قیم در مورد عدم بهره وری در کشاورزی و در وزارت کشاورزی و نقش مست
زمره کسانی است که معتقد است بعلت  ، درتخریب محیط زیست داشته است

 مصرف بیش از حد آب در بخش کشاورزی بایستی تمرکز را در اقتصاد بر روی
 صنعت برد و ایران بعلت شرایط اقلیمی مناسب کشت و کشاورزی نیست. 

 ی توجه کنیم:در ذیل به برخی استداللهای و
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جه زمانی که کشور با این همه مسایل زیست محیطی، اقلیمی و کمبود آب موا«
معناست. در شرایط فعلی منابع آب کشور به است، صحبت از خودکفایی بی

خواهد جزو تولیدکنندگان عمده شدت در حال کاهش است و اگر ما دلمان می
خواهیم می ׃که به بهای نابودی چهدنیا باشیم، باید این نکته را مدنظر قرار دهیم 

 «این کار را کنیم.
)دوران حکومت آقای خاتمی ( به خودکفایی در تولید گندم  83در سال «

فایی رسیدیم که این اتفاق هم به بهای فدا کردن سایر محصوالت رخ داد. خودک
 55ای بود. آن زمان قیمت گندم را ما در راستای توسعه پایدار نبود، بلکه سلیقه

هزار هکتار کشت بقیه محصوالت پایین آمد  700، 600درصد باال بردند و 
دهند،  و برای یک سال خودکفا شدیم. اما بعدها این سیاست را نتوانستند ادامه

ندم گچون دیگر پول نداشتند که هر سال قیمت گندم را باال ببرند. خودکفایی 
ر درازمدت مشکالتی در آن دوره مشکلی از مشکالت کشور حل نکرد، بلکه د

مان به وجود آورد که اقتصاد کل کشاورزی کشور را بر هم ریخت و در نتیجه ه
سیاست غلط، جنگ قیمت ها در محصوالت کشاورزی و رقابت بین 

کشور گران قیمت تمام شده  10محصوالت شروع شد. ما در حال حاضر جزو 
با  دارد. شما اگردر سطح مزرعه هستیم؛ حاال در سطح بازار که جای خود را 

بینید که تومانی، قیمت های جهانی را تبدیل به ریال کنید، می 3450دالر 
ولید درصد کشورهای جهان باالتر است؛ زیرا ت 90قیمت تمام شده در ایران از 

ی ناخالص داخلی کشور ما از سرانه متوسط جهان کمتر است. یعنی به یک نوع
، بلکه م؛ نه به علت عدم وجود موادغذاییما سوء تغذیه را بر مردم تحمیل کردی

 «.به علت فقر
در کاالهای اساسی از بعد اقتصادی قیمت تمام شده ما خیلی باالتر از قیمت «

 5های جهانی است. بطور نمونه قیمت جهانی گوشت در حال حاضر حدود 
تومان است. این رقم در حالی است  500هزار و  17دالر معادل  5دالر است. 

هزار  24هزار تومان است.  24خریم، قیمت گوشتی که از دامدار میکه ما 
هزار تومانی،  5شود. چغندر بدون سوبسید در اروپا با یورو دالر می 7تومان، 
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تومان می خریم. قیمت  270تومان قیمت دارد، اما ما چغندر را از کشاورز  30
خریم. ومان میت 1400تومان است، اما ما در ایران  900جهانی شیر کیلویی 

این تقصیر کشاورز نیست، پتانسیل تولید در کشور وجود ندارد. از کشاورز 
افتد و گرانی نیز در خواهیم تولید کند، اما تولید او با قیمت گران اتفاق میمی

شود. این ها تازه قیمت های پایه تولید است. ادامه به مصرف کننده تحمیل می
سال پیش ما حدود  9آید. عملکرد گندم پایین میتازه روز به روز هم بهره وری 

درصد بیشتر از امروز بود؛ با این که االن بذرهای نسبتا بهتری هم  24، 23
آمده، اما آب های کشور شورتر شده است. . ما هر چه آب سفره های زیرزمینی 

رود. ما پتانسیل تولید برای مان کمتر شود، به شدت شوری آب باال می
ر کشور را نداریم؛ نه تنها پتانسیل تولید را نداریم، بلکه سال به خودکفایی د

شوند. شود، زیرا آب ها کمتر و شورتر میسال هم پتانسیل های تولید کمتر می
به عبارتی، کیفیت آب برای تولید محصوالت کشاورزی همان قدر مهم است 

درصد  20 درصد شورتر بشود، پتانسیل تولید 5که کمیت آب اهمیت دارد. آب 
 «.کاهش می یابد

این سیاست ها در جهت کمک به بحران آب کشور بود. سیاست دولت از  «
ابتدا حمایت از برنج کاران شمال بود و این مناطق، تنها جایی است که مشکل 

هزار متری بود و سیاست دولت این بود که به  6، 5آب ندارند. قطعات آنها 
لید کنند و از بعد اجتماعی و اشتغال آنها کمک کند تا در همان قطعات تو

کشور هم مهم بود. بر این اساس، برنج شمال را قیمت گذاری کردند؛ قیمت 
تمام شده به اضافه هزینه زندگی شان. اما دیگر نقاط کشور از این سیاست 

دالر است، ما از آنها برای مثال  700سوءاستفاده کردند. یعنی اگر قیمت برنج 
دیم. بنابراین بقیه برنج کاران کشور از این حمایت دولت خریدالر می 3000

از برنج کاران شمال سوءاستفاده کردند. آنها برای مثال، ارزش تولید برنج شان 
هزار مترمکعب آبی که مصرف می  18هزار دالر بود در مقابل  2حداکثر 

ه سنت تولید می کردند. در حالی ک 10کردند. یعنی به ازای هر مترمکعب آب، 
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سنت است. بنابراین فقط آب را  30قیمت تمام شده آب ما امروز نزدیک به 
 «.دهندهدر می

کند که: کشاورزی در ایران هم اکنون چندان توان وکالنتری نتیجه گیری می
های زیربنایی ندارد. بودجه الزم برای گذار گذاریاقتصادی برای توسعه سرمایه

روش ی اقلیمی جدید کشور باید از محل فبه کشاورزی پایدار و منطبق با الگو
زا نه اراضی قابل کشت، بلکه نفت حاصل شود.بنابراین نه ابرهای باران

زنند. تداوم ها و تحوالت جهانی حوزه انرژی آینده این بخش را رقم میسیاست
شود نه دولت بتواند آنچنانکه باید و شاید به کاهش بهای نفت باعث می

الزم برای تبدیل کشاورزی ناپایدار، زیانمند  هد و نه سرمایهروستاییان یارانه بد
 و ورشکسته کنونی به یک حوزه پایدار و پویای اقتصادی مهیا باشد.

  

گیری کالنتری بر مبنای نگاه دوم همانا تمرکز بر نقد نتیجه ❋
بهره وری در کشاورزی و تولید محصوالت استراتژیک و بومی و 

واقعی مردم و تغییر ساختاری در نگرش  متناسب با طبیعت و نیاز
 به مصرف اب و اتخاذ راهکارهای نو آبیاری

قبل از پرداختن به نقد نظرات کالنتری توجه خوانندگان محترم را به یک امر 
اساسی جلب می نماییم: نگاه نوع دوم به هیچ وجه موضوع را امر کارشناسی 

سئله قابل حل است تقلیل وری آبیاری بخش عمده مکه مثال با افزایش بهره
های اتخاذی همچون دهد. تا مسئولین این نظام گمان کنند که برخی سیاستنمی

رویه اراضی افزایش جمعیت که در باال ذکرش رفت، همچنین توسعه بی
کشاورزی بدون توجه به باالبردن بهره وری، عدم حفاظت از مراتع و دامن زدن 

های عمیق و ساختن سدهای مخل و... هرویه چابه دامداری سنتی و حفر بی
مورد سرزنش نیست. از طرفی نبایستی اثرات عظیم سیاستهایی که منجر به کم 

های گاهآبی شده را بطور مدام تذکر داد تا مساله به حوزه کشاورزی و سکونت
تواند قابل مهار باشد و راه حل تنها در همین حداست آبی میانسانی و اینکه کم

 ند.تقلیل نده
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ای که در محیط زیست ایران رخ داده بسیار چرا که از دید نگارنده دامنه فاجعه
فراتر از جمعیت روستایی است. در شماره اول این وضعیت سنجی ) دویست 
و یکم ( توضیح داه شد که مجموع اراضی کشت آبی و اراضی مورد استفاده 

 81ای جمعیت در ایران بسیار محدود است. بدان بیفزاییم محلهای سکن
احتی که میلیونی ایران را ) اعم از شهر و روستا ( و سواحل دریاها و تمامی مس
یلیون م 1مورد استفاده انسان در ایران قرار می گیرد کمتر از ده درصد مساحت 

گیرد. بیست درصد مساحت هزار کیلومتر مربع کل کشور را در بر می 600و 
درصد مساحت باقی مانده ایران  70ماند میایران را نیز بیایان تشکیل میدهد. 

دهد. که عرصه حیاتی و غذای طبیعی و تنوع زیست نباتی و حیوانی را تشکیل می
اده وقتی حقوق طبیعت را باور نداشته باشیم و عمران طبیعت را بعد از استف
فر حصحیح و سازگار با حقوق انسان وطبیعت فراموش کنیم ، آنگاه است که با 

یق غیر مجاز و بی اندازه و سد سازیهای غیر مفید سبب خشک چاههای عم
خ رشدن دریاچه ها و تاالبها و تقلیل آب رودخانه ها میشویم که هم اکنون 

قرار، تنها بر ارتزاق یک گونه از موجودات )انسان ( تمرکز است . بدینداده
 هم در صد مورد استفاده انسان ( و آن 10شده است ) اهمیت دادن به همان 

در صد  70با توزیع نابرابر در آمدها که گسترش فقر را نیز دامن زده است و، در 
 توجهی کامل شده است.مساحت ایران، به از بین رفتن زمینه تنوع زیستی بی

د . لذا بایستی سخت مراقب بود که مردم ایران نسبت به این فاجعه حساس شون
رکدام سرا ه حل تنها در بحث بر  یعنی وجدانی جمعی در این زمینه شکل گیرد که

گذاری در کدام سامانه آبیاری نیست، بلکه الگوی کشت یا چه نوع سرمایه
مسئولیتی مسئوالن نظام والیت فقیه و میل به مصرف بایستی توجه کرد که بی

گرایی در جامعه ایران و میل به تخریب و تصرف زمینهای کشاورزی و نیز 
رفتن رطوبت خاک و فرسایش آن و از بین تخریب جنگلها باعث از دست 

زایی و ها وگسترش بیابانرفتن مراتع و جنگلها و خشکیدن تاالبها و دریاچه
درصد مساحت ایران به مرگ اکولوژیک شده است. این  70محکوم کردن 

  است.مرگ روندی بس شتابان بخود گرفته
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 :می نمایمبرای نمونه به نقش مردم و دو نوع سیاست گذاری اشاره  ●

ی میلیونی ایران یک ششم متوسط جهان 81میدانیم که سرانه جنگل به جمعیت 
ر است. با این وجود، هم خواسته های بیجا و هم عدم اهمیت به نقش جنگل د

 تلطیف هوا و نیز تولید اکسیژن و مواد غذایی و ایجاد محیط متنوع زیست
است. اینست گلها شدهنباتات و حیوانات و... سبب چشم بستن بر تخریب جن

که جنگلها در کام تجارت چوب و استفاده از آنها برای چرا و ... ،رها 
است. از طرفی هم دولت با اتخاذ سیاستهای غلط در چنین کشوری با چنین شده

وب سرانه کم جنگل، با قرا دادن تعرفه سنگین به واردات چوب، به برداشت چ
 د ، دامن زده است.را که در ایران هیچ مزیتی نسبی ندار

ه آقای ناصر کرمی اقلیم شناس و پژوهشگر محیط زیست از قول آقای چنانه ک
کند: یک دوره ی طوالنی مدیر کل روابط عمومی منابع طبیعی بوده است نقل می

رفتند و مردم تقاضاهایی را آن زمان که آقای احمدی نژاد به سفرهای استانی می
یگیری و اعالم پین تقاضاها، با پایان سفر جهت کردند. ابه شکل نامه مطرح می

شد. در چند سال اخیر، چهار هزار های مربوطه تقسیم مینتایج، بین سازمان
، مردم مورد از این تقاضاها مربوط به ما بوده و عیناً در هر چهار هزار مورد

دی ای آقای احم»تقاضای تخریب و تصرف داشتند؛ یعنی مردم گفته بودند که: 
گذارد برویم در ها مثل شمر جلوی ما را گرفته و نمید، این سازمان جنگلنژا

گذارد برویم در جنگل درخت ها را قطع کنیم جنگل گاو داری راه بیندازیم! نمی
ها س جمهوری هستی!؟ باید جلوی اینییتو چه ر…! و جای آن گندم بکاریم

 است.دهپس مطالبه مردم، تماماً تخریب و نابودی بو« را بگیری!
این نوع نگرش اگر در میان مردم وجود داشته باشد و نفع کوتاه مدت خود را 
هدف قرار دهند غفلت از این است که از بین بردن پوشش سبز جنگل با چرای 

شود ،در جنگل و مراتع عالوه رویه خصوصا آنگاه که با خشکسالی همراه میبی
خاک و کاهش آب های  های جنگلی و مرتعی،فرسایشبر کاهش تنوع گونه
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زیرزمینی، بهم خوردن زنجیره غذایی در طبیعت، از بین رفتن وحوش، شیوع 
 بیماری در جنگل و مراتع، افزایش آتش سوزی در جنگل را نیز بهمراه دارد.

ن که حال در نظر بگیریم که به نقل از کتاب فروپاشی اثر جرد دایموند، درچی
درصد جریب  3ی کمی دارد و فقط در زمره کشورهایی است که پوشش جنگل

 جنگل برای هر نفر در مقایسه با میانگین جهانی که یک ششم جریب بری هر
درصد از مساحت چین )در مقابل با  16نفر است و با پوشش جنگلی فقط 

در صد مساحت ژاپن ( ،جنگلهای طبیعی آن رو به کاهش بود . پس از  74
لیارد دالر خسارت شد و می 25که موجب  1996سیلهای بزرگ در سال

میلیون نفر را )یعنی یک پنجم  240حدود  1988سیلهای بزرگتر در سالهای
دن جمعیت چین را (گرفتار کرد، دولت وادار شد اقداماتی از جمله ممنوع کر

وب چقطع هردرختی در جنگلهای طبیعی انجام دهد و همزمان با کم کردن تعرفه 
 رصد انرژی مصرفی در روستاها پرداختد 40به وارد کردن چوب برای تامین 

 و موفق شد همانند ژاپن جنگالهایش را حفظ کند.
    

  نقد نگاه کالنتری: ❋
یی اشکال نگاه کالنتری و هم نظران ایشان، تک بعدی نگری و تمرکز و ایستا

بر روی وضعیت کنونی است . حتی زمانی که ایشان وزیر کشاورزی دوران 
اشت . نگاهی که برای تمی بود ، نیز نگاهی ایستا دهای رفسجانی و خاحکومت

حفظ محیط زیست ایرانی به امکانات در چار چوب و محدوده تنگ برنامه 
کند کند و آنرا برای این نسل و نسلهای آینده محتوم فرض میهای رژیم بسنده می
در این رژیم ،مانع از در نظر گرفتن حقوق محیط « مقام »و ضرورت حفظ 

ر ان کهن است . این نوع نگاه نخواهد توانست فراتر از رژیم حاضزیست ایر
لبته ایجاد چشم اندازی را برای نسلهای آینده و راه حل متناسب با آن را ببیند. ا

کند که محدوده استبداد تغییر در ساختار، شجاعت و بلند نظریی را طلب می
 سازد.آنرا می بندد و کور می
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ینده آت که در تنگنا گیر کرده ولی نگاهی پویا و شاهد ما تجربه کشورهایی اس
ر از نگر داشته و ناممکن ها را ممکن کرده اند. از اینرو بجای خود را ناچا

مد آعمل در محدوده نظام دیدن باورمند بودن به لزوم قطع سیاستهای نا کار 
نظام و مخالفت صریح در سطح ملی با آنها و خلع ید از کل این نظام و 

 اران آن راه چاره است.سیاستگذ
کالنتری خود سیاست خود کفایی در گندم در دوره حکومت خاتمی به قیمت 

نماید. ناگفته نماند که عالوه بر حکومت مصرف بیش از حد آب را نقد می
کند که خاتمی، اکنون نیز دولت روحانی در جشن خودکفایی گندم اقرار می

بود. اما در دوره فعالیت  به خودکفایی گندم رسیده 1383کشوردر سال 
ش بینی حکومتهای نهم و دهم این امر به تاخیر افتاد تا اینکه دولت یازدهم پی

 خودکفایی دوباره ایران در تولید گندم را تحقق بخشید!
کند که این خود کفایی به قیمت هدر رفتن منابع آبی اما روحانی محاسبه نمی

جاد د کفایی در تولید گندم با ایبدست آمده است. آیا ممکن نبود به هدف خو
بهره وری در کشاورزی نیز دست یافت؟ اما مساله تنها سیاستگذاری این 
حکومت و آن حکومت نیست بلکه سیاستگذاریهای کل نظام فاقد هر گونه 

 آینده نگری و مجموعه نگری است. 
»دولت آمده است: «برنامه ششم توسعه»چرا که درذیل موضوع کشاورزی در 

كلي ی هات است براي حصول اهداف بندهاي ششم و هفتم سياس موظف
در امنیت غذایی و نیل به خودکفایی اقتصاد مقاومتي در جهت تأمين 

در پایان اجرای درصد  9٥ميزان بزی به و آزراعی، دامی، محصوالت اساسي 
دارای مزیت ويژه محصوالت ی و افزايش توليدات كشاورزقانون برنامه 

 «.توسعه صادرات کشاورزی اقدام کند صادراتی، تولید و
این دستور العمل که یک سویه نگر است و نیزدستور العمل توسعه کشاورزی 
حتی با پسوند حفاظتی آن، خرید تضمینی و به موقع محصوالت کشاورزی، 

ای، فهرست بلند باالیی افزایش تولید محصوالت استراتژیک که از دید خامنه
حصول کشاورزی، ده محصول دامی و انواع چهارده م-شود را شامل می
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، منتزع از واقعیات طبیعت ایران وبدون هیچ گونه تمهید -محصوالت باغبانی
آبه های دریاچه ها و تاالبها و نیز سیاست حفظ بهای نادر زیر برای حفظ حق

زمینی ایران بر قلم رفته است. از طرفی افزایش زمینهای زیر کشت و توسعه 
سیدن به واحد یازده میلیون و هشتصد هزار تن گندم که در کشاورزی برای ر

برنامه دولت روحانی تعریف شده بدون کوشش برای افزودن بهره وری در 
کشاورزی به نحوی که کمبود بهره وری را با مصرف آب بیشتر جبران ننمایند 
صورت گرفته است . تازه تولید گندم در حکومت دوازدهم با هفت میلیون 

رف مواجه شده است. و البته این مازاد تولید هیچ مزیت صادراتی مازاد مص
پردازد برای اقتصاد ایران ندارد چرا که با سوبسیدی که دولت به کشاورزان می

و خرید تضمینی گندم توسط دولت، مزیت صادراتی و رقابتی محصول از میان 
ا با تعهد خرد اما به صادرکننده هتومان می 1270رفته است. دولت گندم را 

 تومان میفروشد تا با قیمت جهانی قابل رقابت باشد. 638صادرات، در بورس 
 واما این حجم گندم حتی امکان ذخیره سازی هم ندارد چون سیلو های مدرن

گذاری برای ذخیره سازی گندم مازاد مصرف در کشور وجود ندارد )بازدر برنامه
و سازی وسایل و شرایط رو بردولت با کوتاه نگری و عدم پیش بینی و مهیا 

 هستیم(. با این رویه بسیاری از محصوالت کشاورزی تولید ایران نسبت به
تر است و بدون یارانه دولتی اساسا مزیت صادراتی ندارد. کشورهای دیگر گران

نگاه غیرمسوالنه به خودکفایی گندم یا سایر محصوالت کشاورزی نشان از 
قلیم دارد. حتی در مناطق کم آب، لی و تغییر اتوجهی مطلق به بحران خشکسابی

 تغییر الگوی کشت به تولید محصول کم آب بر صورت نگرفته است
محصول کشاورزی بدان معنا باشد  14گذاری خودکفایی در اما اگر این هدف

کند تا محصوالت نیازمند آب نظیر گندم را که دولت کشاورزان را تشویق می
کشت را بدون در نظر گرفتن آب مصرفی و مزیت  در سراسر کشور کشت و این

شود که نرخ خالی کند، کارش منجر به این امر شده و مینسبی آن محصوالت می
ها در جهان قرار ترین نرخهای آب زیرزمینی ایران امروز بین سریعشدن سفره

استان  31استان از  12نحوی که، بنا بر محاسبات متخصصان، داشته باشد. به
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شان خشک خواهد های زیرزمینیطور کامل سفرهسال آینده، به٥0طی » کشور
 «.شد

 در نقد این نوع سیاستگذاری یک سویه نگر و غیر مجموعه نگر و نیز قیمت
ا، گذاری های از هم گسسته و منتزع از سایر واقعیتهای کشور، توسط حکومته

ولیتها به ز بار آن مسئدر نظام والیت فقیه، با کالنتری هم نظریم و البته بخشی ا
دلیل ل که بهم حاییشود که بگودوش خود او نیز هست. اما اینهمه دلیل نمی

آب در ایران، تولیدات کشاورزی در کشور ما به سمت ارزان نگاه داشتن قیمت 
ترین محصوالت حرکت کرده است، پس، چارچوب برترین و پرآبتولید ارزان

گردیم رچوب نظام والیت فقیه بدنبال راه حل بعمل را ایستا فرض کنیم و در چا
 و صد البته نیابیم 

شود نه دولت کاهش بهای نفت باعث می»از اینرو اصرار کالنتری بر اینکه 
الزم برای  بتواند آنچنانکه باید و شاید به روستاییان یارانه بدهد و نه سرمایه

و  ک حوزه پایدارتبدیل کشاورزی ناپایدار، زیانمند و ورشکسته کنونی به ی
ه، ، بجا نیست. راه حل خارج از نظام والیت فقی«پویای اقتصادی مهیا باشد

 ودر یک جامعه حقوقمند وجود دارد.
داد این امر که در نظام والیت فقیه عالوه بر سیاستهای ضد رشد که با استب

خواری مالزمه دارد، وابستگی اقتصاد به نفت بسیار باالست و نیز رانت
تی ،سهم عمده بازده اقتصادی و مالی کشور را مالی و واردا-ای نظامیمافیاه

بخود اختصاص میدهند وتخصیص بودجه در جهت توزیع نا عادالنه منابع، 
زند. اتفاقا ضرورت تغییر بنیادی بیشترین ضربات را به تولید داخلی زده و می

 سازد.تر میاین نوع وابستگی و بی برنامگی را مبرم
درصد اعالم  35وری آب کشاورزی در ایران به طور متوسط یزان بهرهاز طرفی م

درصد و برای کشورهای در  65شود که این رقم برای کشورهای توسعه یافته می
وری آب در بخش کشاورزی درصد است و میانگین جهانی بهره 45حال توسعه 

ن کیلوگرم محصول به ازای هر مترمکعب آب است؛ آماری که در ایرا 1,1
تری دارد. بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهانی عملکرد به مراتب پایین
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درصد  35درصدی کشاورزی در ایران)حد متوسط  40تا  30)فائو( بازدهی 
( در مقایسه با کشورهای مشابه، از نظر اقلیم و شرایط اجتماعی و اقتصادی، 

ای متر است . لذا چارهمانند هند، چین، سوریه، پاکستان، عربستان و لیبی، نیز ک
جز ایجاد یک وجدان و معرفت ملی بر لزوم تغییر در سیاستها و شکل گیری 
عزمی ملی بر افزایش بهره وری در کشاورزی و تفییر الگوی مصرف و تقویت 
تولید هماهنگ با حقوق طبیعت نیست. و نباید از یاد برد که هیچ دهقان و 

ر حیات وی در معرض تهدید قرار کشاورزی بخیل به آینده خود نیست و اگ
نگیرد میل به تخریب محیط زیست خود را ندارد. بقول آقای محسن رنانی 

اگر الگوی مصرف مردم در جایی خراب شده است، این حکمرانی غلط آب »
دانستند چگونه سال می 3000است که آن را تخریب کرده است. مردم ما برای 

های میزان بارش ر در طبیعت برسند. گرافآب را مصرف کرده و به تعادلی پایدا
سال گذشته، میزان بارش در کشور  30در کشور حاکی از آن است که طی 

سال پیش از آن نداشته و حتی آسمان نیز بر ما  30تفاوت چندان محسوسی با 
تدبیر در حوزه حکمرانی آب، جفا نکرده است. ولی نظامی ناکارآمد و بی

 «.اله ما را بر باد داده است س 3000براحتی فرهنگ آبی 
  

 ׃مردم را با آمار و وعده وعید نمیتوان سیر کرد ❋

ه بایستی در نظر گرفت که هرگاه سیاستها ضربتی و از قبل تدارک دیده نشد
انجامند. مثالی در مورد وضعیت کشاورزان باشند به نتیجه مطلوب نیز نمی

 آوریم:خوزستانی می
ای مواجه با شرایط تغییر اقلیم از کشاورزان حکومت روحانی بر 96در سال 

اصفهان خواست تا کشت بهاره و پاییزه را در ازای جبران خسارت متوقف 
کنند. همزمان طرح انتقال آب زاینده رود به شهر یزد را که در وضعیت قرمز 
قرار داشت اجرا کرد.سال به سر آمد ولی دولت منابع مالی کافی برای پرداخت 

ان کشاورزی که با سیاست دولت بیکار شده بودند را نداشت و در پول به هزار
عین حال مجبور شد از کشاورزان در استان های دیگر مثل خوزستان هم بخواهد 
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که دست از کشت برنج بکشند. سیاست ممنوعیت کشت برنج به دلیل نیاز آبی 
تان باال این محصول تقریبا در بسیاری از استان ها از جمله فارس و خوزس

 است.اجرایی شده
ود اما کشاورزان خوزستانی برای نپذیرفتن سیاست ممنوعیت کشت برنج دلیل خ

راضی به را دارند. آنها میگویند به دلیل شور بودن زمین های خوزستان و نیاز ا
 وکارخانه شالی کوبی  200زهکشی ناگزیر به کشت برنج هستند. البته حضور 

ز مزید بر علت است.) سختی معیشت برای دغدغه بیکاری هزاران کارگر نی
 کشاورزان خوزستانی و اعتصابات کشاورزان اصفهانی که دست از کشت و کار
کشیده که پول آنها از طرف دولت پرداخت نشده است ،فشاری است واقعی(. 

ش میاید و مردم را با آمار و وعده و وعید نمیتوان سیر کرد. اولین سئوالی که پی
چگونه بودجه کافی در  ׃دالل کالنتری وارد است این استنقدی که به است

اختیار دولت برای تحول درساختارهای کشاوری نیست اما بخش اعظم همین 
شود که در نه تنها به تولید فرهنگ بودجه صرف موسسات ضد فرهنگی می

پردازند بلکه نوع وابستگیشان به بودجه دولت خبر از مصرف گرا بودن آنها نمی
ای جز تولید ضد فرهنگ از قبیل شود نتیجهای که خرج میو بودجه دهدمی

 کند.انواع و اقسام تئوری های خشونت گرا حاصل نمی
چگونه است که دولت همه بودجه عمرانی را صرف بوروکراسی عظیم دولتی و 

ست هزینه های جاری می سازد؟ ولی فراموش میکند که ساختار بودجه از پای ب
 ویران است؟

چطور است که کشورهای منطقه اعم ازامارات و  ׃کنندم از خود سوال میمرد
هستند با وجود داشتن اقلیم خشک دچار  قطر و عربستان سعودی که شن زار

 27تا کنون  1980بحران نشده اند؟ چطور است که عربستان سعودی از سال 
ون متر میلی 3واحد بزرگ شیرین ساختن آب را براه انداخته است که روزانه 

های عربستان را تامین درصد مصرف شهر 70مکعب آب شیرین تولید و 
های زدایی از آبدهه گذشته برای نمک 4کنند، اما نظام والیت فقیه طی می
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کیلومتر سواحل جنوبی ایران و تولید آب  1200خلیج فارس در طول بیش از 
 رده است؟ شیرین از این منبع هیچ هزینه نکرده و ظرفیتی نیزایجاد نک

ای ولی ثروت مردم ایران در پای جنگهای منطقه به فنا میرود و بحران هسته
تب میلیاردها دالر برای ایران هزینه برداشته و سودی که نداشته هیچ ، مر

ها را افزایش داده است؟ و چرا میلیاردها دالری که صرف بحران تحریم
 زایش بهره وری کشاورزیتواسنت صرف افام نمیای شده است را این نظهسته

ن سال و نیز پیشگیری از هرز رفتن منابع آب و احیای سامانه قناتها که هزارا
دا شیوه بومی کار آمد آبیاری بوده است و یا صرف تولید دستگاه های نمک ز
فیه از آب دریا، پیاده کردن سامانه استفاده مجدد از آبهای مصرف شده و تص

 د؟رفتن منابع آب و...کن ها، پیشگیری از هرزفاضل آب
پس مساله وجود یک نظام فاسد و رانتخوار است که منابع و ثروت ملی را 

ردن حیف و میل میکند و هرز میدهد. با استدالل نبود بودجه برای کار آمد ک
دات کشاورزی،نمیتوان مردم را قانع به صرفنظر کردن از بخش کشاورزی و تولی

 کشاورزی کرد.
سیاست اشتباه قیمت گذاری را برای محصوالت کشاورزی  عیسی کالنتری خود

سیاست » ׃کندای به کل ایران را در مثال ذیل بیان میو نداشتن نگاه مجموعه
دولت ازابتدا حمایت از برنج کاران شمال بود و این مناطق، تنها جایی است 

هزار متری بود و سیاست دولت این  6، 5که مشکل آب ندارند. قطعات آنها 
ود که به آنها کمک کند تا در همان قطعات تولید کنند و از بعد اجتماعی و ب

اشتغال کشور هم مهم بود. بر این اساس، برنج شمال را قیمت گذاری کردند؛ 
قیمت تمام شده به اضافه هزینه زندگی شان. اما دیگر نقاط کشور از این سیاست 

ست، ما از آنها برای مثال دالر ا 700سوءاستفاده کردند. یعنی اگر قیمت برنج 
دالر می خریدیم. بنابراین بقیه برنج کاران کشور از این حمایت دولت  3000

از برنج کاران شمال سوءاستفاده کردند. آنها برای مثال، ارزش تولید برنج شان 
کردند. هزار مترمکعب آبی که مصرف می 18هزار دالر بود در مقابل  2حداکثر 

سنت تولید می کردند. در حالی که قیمت  10مکعب آب، یعنی به ازای هر متر
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سنت است. بنابراین فقط آب را هدر می  30تمام شده آب ما امروز نزدیک به 
 «.دهند

در واقع وقتی سیاست قیمت گذاری محصوالت به نحوی است که بخشی از 
کنند وبرای سایر محصوالت قیمتهای عادالنه کشاورزان احساس بی عدالتی می

شود و یا دولت به تعهداتش در قبال خرید محصوالت آنان به نفع هاد نمیپیشن
کند و دولت فاقد یک سیاست عادالنه و هدفمند و مافیای واردات عمل نمی

توانند آنان مشخص است وسندیکاها و تعاونی های کشاورزان و دهقانان که می
قیم دهند یا شکل گذاریها دخالت و مشارکت مسترا در سیاستگذاری ها و برنامه

شوند ، نمیتوان به برخی دهقانان صفت گیرند و یا هستند اما سرکوب مینمی
پشتوانه دانها داد و هدر رفتن آب را تنها به عملکرد بی« سوء استفاده چی»

 رو،نسبت داد. از این
  

لزوم ارائه راه حل که در بخش کشاورزی چند نمونه آن در ذیل ذکر  ❋
 ׃گرددیمیشود شدیدا حس م

تغییر نگاه منتزع و یک سویه و یک هدف به نگاهی مجموع بین به تمامی ☚
 حقوق انسان و طبیعت 

 تغییر اقتصاد مصرف محور به اقتصادی تولید محور☚
بکار گیری شیوه های نو و کار آمد در کاشت محصوالت کشاورزی .ذکر  ☚

بود  ب میوه انگورچند نمونه مفید فایده است. در قدیم منطقه ارومیه کشت غال
 در حالی که اکنون، سیب، کشت غالب این منطقه است و این محصول نیاز به

ه، در آبیاری غرقابی دارد که با توجه به شرایط منطقه و بحران دریاچه ارومی
ای به این منطقه وارد خواهد ساخت. کشت برنج در طوالنی مدت آسیب جدی

هندوانه و خربزه نیز که  شتکهای جنوبی شدیدا آب بر است و استان
شوند که این یعنی بر هستند، ابتدا تولید و سپس صادر میمحصوالتی بسیار آب

ه بصادرات آب به بهایی اندک است. کشت چغندر نیز بایستی از فصل تابستان 
 فصل پاییز تغییر پیدا کند
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 تغییر الگوی کشت ناکارآمد و جایگزین کردن بذرهای کم آب بر☚
ر اساس بی کالن و استراتژی های بلند ملت ملی برای تولید محصول ریزبرنامه☚

ریزی و رعایت حق آبه ها بطور عادالنه و دخالت دادن مقدار آب قابل برنامه
شورا های محلی و کشاورزان که خود در تعاونی های محلی برای تقسیم آب 

 تری را اتخاذ می نمایندشیوه های مردمی
در کشور با  های کشاورزیاکنون بسیاری از زمین نو کردن روشهای آبیاری.☚

شود که این میزان با شود که آب زیادی مصرف میروش غرقابی آبیاری می
یابد و دهم کاهش میای حدود یکاستفاده از روش آبیاری نوین و قطره
 همچنین آب کمتری تبخیر خواهد شد.

ه کشت آنها انتخاب کشت محصوالت بومی با فن آوری های کار آمد،ک☚
ت متناسب با شرایط اقلیمی و نیاز مردم است و جلوگیری از واردات محصوال

 رقیب 
فرهنگ سازی در مصرف آب کشاورزی و نیز لزوم طرح برنامه سازمان یافته ☚

 مدیریت مصرف
ی افزایش فناوری در کشاورزی و مدرنیزه نوکردن آن با توسل به تجربه بوم☚

می و نیز تجارب سایر کشورها که با شرایط اقلی دهقانان و کشاورزان ایران و
دن فرهنگی ایران سازگاری دارد و از طرف دهقانان قابلیت پذیرش و بکار بر

شده محصوالت کشاورزی موثر خواهد بود و دارد که هم درکاهش قیمت تمام
رساندو هم به هم به افزایش صادرات به جهت افزایش تولید یاری می

دهد و هم به یهدررفت منابع آبی در کشاورزی پایان م های ناشی ازنگرانی
ت رونق کشاورزی و کاهش سیر صعودی مهاجرت به شهرها و بالتیع عمران طبیع

 گردد. و حفظ محیط زیست منجر می
مرفه سازی کشاورزان و جوامع روستایی با برسمیت شناختن ماکیت شخصی ☚

  آنان بر حاصل کار خود
...☚ 
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سنجی به سایر عوامل موجد بحران آبی و تخریب محیط در بخش سوم وضعیت 
 زیست می پردازیم.
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                                                            وضعیت سنجی دویست و سوم :

مدیریت در ایجاد بحران آب و تخریب نقش سوء

 - محیط زیست و اهمیت صرفه جویی در آب مجازی

3 

 اله وفاژ
 
 
  2018مه  31 برابر 1397خرداد  10 

( آوردیم که  202و  201در دو شماره قبلی وضعیت سنجی )شماره    
است، همانند هر دهمشکالت و بحرانهایی که محیط زیست ایران بدان دچار ش

ای تنها یک عامل و علت ندارد، بلکه هم عوامل سیاسی و هم اقتصادی پدیده
هم فرهنگی و اجتماعی و هم زیست محیطی دارد. ایران، وطن ما، در حال 
حاضربا چالش های محیط زیستی یعنی بحران تامین آب، بحران ریزگردها و 

بان شدن مواجه است که بحران آلودگی هوا و بحران فرسایش خاک و بیا
عامل که در ایجاد بحران آب  20ارتباط با یکدیگر نیز نیستند. حداقل از بی

گیهای اقلیمی و خشکسالی در ایران، نقش دارند نام بردیم و ضمن ارائه ویژه
هایی نیز در مورد مساحت زیرکشت در ایران بدست دادیم و به دو عامل داده

های ناکار ظام حاکم بدان و نیز عامل برنامهاساسی افزایش جمعیت و نگاه ن
یر آن آمد کشاورزی و وجود سامانه کشت و آبیاری نا کارآمد و کم بازده و تاث

 بر محیط زیست پرداختیم و راه حلهایی را اراپه دادیم.

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29174-2018-05-31-13-56-58.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29174-2018-05-31-13-56-58.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29174-2018-05-31-13-56-58.html
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در این شماره وضعیت سنجی به مساله نقش سوء مدیریت در بحران آب و 
هایی از این سوء مدیریت را بررسی مونهپردازیم و نتخریب محیط زیست می

 پردازیم.کنیم و به مسأله اهمیت نقش اب مجازی در تجارت میمی
  

عامل سوء مدیریت در ایجاد بحران آب و تخریب محیط  ❋
 زیست:

 
حران مدیریت به این معنا که مسئوالن نظام ، درک کامل و صحیحی از آنچه ب   

گذرد و نیز نتایج وعواقب آن ندارند. از میدر حوزه مدیریتی و مسئولین آنها 
های موقتی برنامه  برنامگی هستند و در روزمرگی گرفتار و یارو یا دچار بیاین

هدفی و مقطعی نیز با عدم درک صحیح از مسأله و حوزه مدیریتی معطوف به بی
 شود.می
های متعدد دولتی وظایف مشخص و هر کشوری هر گاه دستگاه در   

ای برای مدیریت آب و منابع آبی کشور دارند و متناسب با آن نیز شدهتعریف
رو، تحرک امکانات الزم را در اختیار دارند. ولی در ایران چنین نیست. از این

خورد. مشکل های آبی کشور به چشم نمیخاص و قابل ذکری برای حل چالش
ه به مجموعه ست. در نظام والیت فقیه چنانچا  از جمله زاده سوء مدیریت

و   عملکرد و نیز نظرات ابراز شده از سوی مسئوالن مختلف وزارت نیرو
های آنها توجه کشاورزی و سازمان محافظت از محیط زیست و زیر مجموعه

 شود:محور خالصه می 3کنیم ، مشاهده خواهیم کرد که اظهارات آنان در 
 ود آبهشدار درباره کمب -1
ر حد حرف باقی دمردم در مناطق شهری که  توسط  جویی آبلزوم صرفه -2

 شودیی نیز ارائه نمیای برای صرفه جومانده و برنامه
ایستی حذف شود و قیمت آب بایستی اصالح شودو افزایش بیارانه آب  -3 

 یابد.
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ای تنها مرتبط با بخش های متعدد و گسترده وپر هزینهر حال حاضر دستگاهد   
 رند : آب، از قرار ذیل وجود دا

 حافظت از محیط زیستمسازمان  -1
 زارت جهاد کشاورزی که دارای معاونت تخصصی آب و خاک است و -2
 ای در این خصوص برخوردار است:زارت نیرو که از تشکیالت گستردهو -3

 . بخشی از تشکیالت وزارت نیرو برای بخش آب2.1
 ای آب منطقه شرکت 30. 2.2
 ی شهری هاشرکت آب و فاضالب34. 2.3
 شرکت آب و فاضالب روستایی 30. 2.4
 های آبیاری و زهکشی برداری از شبکهبهره شرکت20. 2.5
شرکت اقماری شرکت مادر تخصصی تولید وساخت کاالی آب و  110  .2.6
 برق 
 مؤسسه آموزش علمی ـ کاربردی صنعت آب و برق  10. 2.7
 . شرکت مادرتخصصی توسعه منابع آب ـ آب نیرو2.8
 . مؤسسه تحقیقات آب2.9

 . دانشگاه صنعت برق2.10
الب است که با وجود این دستگاههای عریض و طویل، وضع آب کشور ج    

بسیار بحرانی است!دستگاههای عریض و طویل وزارت نیرو و کشاورزی 
که درواقع در موقعیت اجرایی قراردارند و   وسازمان حفاظت از محیط زیست

امکانات را در اختیار دارند در موضع ناظران  برای این منظور بودجه و
حل و تدبیر وبرنامه برای حل مشکالت مربوط به آب و وبجای ارائه راه  نشسته

محیط زیست و متعاقب آن اقدامات عملی در این خصوص، تنها به 
پردازند ! یعنی اگر قرار باشد مسئوالن برطرف کردن مشکل ها مینگرانی  بیان

تنها موکول و خالصه به انتظار بارندگی   یب محیط زیست راکمبود آب و تخر
کنند، فلسفه وجودی این   بیشتر و نیز صرفه جویی درحوزه مصرف شهری

 یست؟ها و سازمانهای پر هزینه چوزارت خانه
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الب اینکه در حالی که وزارت نیرو مسئولیت آب را در کشور برعهده دارد، ج    
ر درصد آب کشو 90ر بخش کشاورزی که بیش از این وزارتخانه نفوذ چندانی ب

کند ندارد و وزارتخانه جهاد کشاورزی و چند سازمان دیگر عمال" را مصرف می
گذاری واجرای دهند. نه تنها در برنامهبخشی از وظایف مدیریت آب را انجام می

ها، هماهنگی کافی، مؤثر و همگرا بین مجموعه عوامل دخیل موجود برنامه
کند، بلکه این امر به هم پیوستگی مدیریت آب را کامال" مخدوش مینیست و 

است که وزارت دوگانگي مديريت توليد و مصرف آب در کشور موجب شده
وی نيرو و وزارت جهاد کشاورزي يکديگر را به سوء مديريت متهم کنند. از س

دیگر فقدان قوانین جامع و همه سونگر که متناسب با تحوالت مدیریت آب 
 شور و نظام بهره برداری از منابع آب به صورت رسمی و قانونی باشد ازک

 های مفقود مدیریت آب کشور است.حلقه
  

 هایی از سوء مدیریت :نمونه ❋

 
های نظام والیت فقیه اینکه، به عنوان های سوء مدیریت در حکومتاز نمونه    

اند که ه گذاری شدهمثال، بسیاری از صنایع کشور بدون هماهنگی در جایی پای
های دسترسی کافی به آب ندارند. یا در بخش کشاورزی وظیفه احداث شبکه
های آبیاری و زهکشی فرعی بر عهده وزارتخانه دیگری است. وزارت نیرو شبکه

کند. لذا همچنان های فرعی را احداث نمیسازد اما شبکهاصلی پای سدها را می
شود واهداف و فواید سنتی انجام می های کشاورزی به طریقآبیاری 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 

پذیرد که نظارت کند که کشاورزی است. هیچ دستگاهی این مسئولیت را نمی
صنعت بیش از اندازه برداشت نشود. اما  آب توسط بخش کشاورزی و بخش

ها سازمان محیط زیست است ها و رودخانهوقتی متولی تأمین حق آبه تاالب
گری و مسئولیت چیست؟ در واقع این مسئولیت دقیقاً همین پس این متولی
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است که باید نظارت کنند تا این آب واقعا به طور کامل به تاالب برسد و جایی 
د. ولی سازمان حفاظت از محیط زیست قدرت عرض اندام دیگر برداشت نشو

 در مقابل وزارت نیرو را ندارد.
 
ه در ایران مطابق برآورد شرکت آب و فاضالب،دانشکده محیط زیست دانشگا● 

 تهران:
در مسیر انتقال هدرمیرود. درحالي که اين   ترمکعب آبمیلیارد م35 -الف

 درصد است 12تا  9رقم در دنيا 
ه آبرسانی مورد نیاز لیارد تومان بودجه ساالنه برای بازسازی شبکمی600 -ب

 است
 در صد از شبکه آب کشور فرسوده است 40 -ج
 درصد از کل هدر رفتن آب در ایران به دلیل فرسودگی شبکه است 13-د
  

 نقش صنایع فرسوده:●

ها ومراتع در مصاحبه با حمد درویش کارشناس مؤسسه تحقیقات جنگلم    
های مهم فرسودگی صنایع ایران از علت»گوید: می 2018اردیبهشت 13ا ایسن

 هدر رفتن منابع آبی در این بخش است. صنایع فوالد ایران هر ساعت هزار
 50درجه سانتیگراد به  450کنند تا دما را از مترمکعب آب شیرین استفاده می

ب مصرف مترمکعب آ 10درجه کاهش دهند .در دنیا برای این فرآیند فقط 
شدت از ایم که بهشود نه هزار مترمکعب؛ این یعنی ما با صنایع فشلی مواجهمی

استفاده از   آبی ما نیست همچنینتکنولوژی روز عقب است و این مشکل کم
دارند نمونهِ دیگری از « شدت پرت آب باالییبه»آبی های برق نیروگاه
 برانگیز است . های سئوالگذاریسیاست

های تجدیدپذیر باد و در حالی است که دنیا به سمت استفاده از انرژی این    
برنامه مدون و زمان گذاری شده برای   کند ولی متاسفانه فاقدخورشید حرکت می

مجهز شدن به انرژی های تجدید پذیرهستیم. در حالی که ایران خصوصا در 
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انات و مکان وسیع زمینه انرژی خورشیدی دارای پتانسیل باالیی است و نیز امک
باشد. )کویر ها (، برای کار گذاشتن تجهیزات انرژی خورشیدی، را دارا می

بر مثل پاالیشگاه، های آب زیرزمینی برای صنایع آببرداشت از سفره
پتروشیمی، نیروگاه و آلومینیوم مشکل دیگری است گویای سوء مدیریت. چرا 

برای استفاده از پساب و  با وجود محدودیت منابع آبی تاکنون فکری  که
های سطحی نشده است. ضمن اینکه هدررفت فاضالب و همچنین مهار آب

آب و فرسایش خاک هم بسیار باال است. مثال در استان مرکزی چندین حوزه 
های آنها فکری نشده و در عین حال آبریز وجود دارد که هنوز برای مهار آب
 «شوند. رسانی میببسیاری از روستاهای استان، با تانکر، آ

انستنی است که در ابتدای دهه هشتاد خورشیدی در دوره د    
اصالحات هشت طرح تولید فوالد برای هشت استان، از جمله   حکومت

ا تمام خوزستان، یزد، کرمان و خراسان جنوبی در دستور کار قرارگرفت که تقریب
 . زیستی نداشتند آنها از نگاه کارشناسان جانمایی توجیه اقتصادی و محیط

محمد خاتمی در آخرين روز دوره خود به همراه اعضای هيات وزیران در     
سال اخیر حکومت  5حضور يافت و با ارائه گزارشی از عملکرد « مجلس»

خود ) در برنامه سوم توسعه !( خبر از افزایش تولید فوالد و آلومینیم در کشور 
آب و کم آبی مانند انتخاب استانهای بیداد. اما به این مسأله اشاره نکرد که 

صنایع فوالد و آلومینیم ، صنایع   اصفهان، یزد، کرمان، خراسان برای ایجاد
ای برای آن چه فاجعه  «آب بَر»های بزرگ تولیدی و تجاری سنگین، مجتمع

های است. در واقع درآینه انتخاب این استانها برای مجتمعاستانها ببار آورده
کفایتی و نادانی و بعضا تعمدی د فوالد و آلومینیم، دالیل بیبزرگ تولی

برای تخریب محیط زیست واقتصاد ایران خود را   مسئوالن نظام والیت فقیه
کیلومتر ) با  1400سازد. وقتی ایران در خلیج فارس سواحلی بطول نمایان می

سلیمی باشد، معلوم نیست چرا عقل کیلومتر ( دارا می 1800احتساب جزایر 
 9مجتمع فوالد در ایران  19از   در حوزه تصمیم گیری وجود نداشته است که

آب ایران احداث نکنند و واحد صنایع سنگین آب بر را در مناطق خشک و کم
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های دریای عمان و خلیج به مناطقی مانند چابهار، بندرجاسک و سایر کرانه
 ق احداث نمایند.فارس منتقل نمایند و یا تأسیسات جدید در این مناط

ر چند هستند کسانی که معتقدند در اوایل قرن بیستم، از کل مصارف آب ه    
شده است و هم اکنون درصد در بخش صنایع مصرف می 6در جهان، حدود 

درصد از کل  5است. به همین نسبت در ایران نیز فقط برابر شده 4.5این رقم 
صنایع ایران در  و مصرف آب درباشد. از اینرمصرف آب، مربوط به صنایع می

مقابل مصرف آب در بخش کشاورزی رقم ناچیزی است . اما این قبیل 
سئوال  استداللها بستن ذهن به روی راهکارهای جدید است .بعنوان نمونه به این

دهد که چرا برای تأمین آب مورد نیاز این صنایع فوالد، راهکارهای پاسخ نمی
 تم بازیافت فاضالب استفاده نمیشود؟ دیگر ازجمله استفاده از سیس

بر مثل های آب زیرزمینی برای صنایع آبشکل اصلی برداشت از سفرهم    
نابع پاالیشگاه، پتروشیمی، نیروگاه و آلومینیوم است که با وجود محدودیت م
های آبی تاکنون فکری برای استفاده از پساب و فاضالب و همچنین مهار آب

 است..سطحی نشده
شود، معموال دای از آن بایستی از یاد نبریم که آبی که در صنایع مصرف میج 

شود و یا آلودگی دهد. یا گرمای آن زیاد میبسرعت کیفیت خود را از دست می
توان با کند. گرمای آب مورد نیاز صنایع را میشیمیایی و میکروبی پیدا می

ره مورد استفاده قرار و آب را دوباره یا چندبا های خنک کننده گرفتبرجک
 ن بسیار هزینه بر است.آ  داد. اما رفع آلودگی شیمیایی یا میکروبی

  

 (Virtual Water)گذاری برای استفاده از آب مجازیعدم برنامه ❋

 
آب مجازی میزان آبی است که یک کاال و یا یک فرآورده کشاورزی در     

توان قت آب مجازی را میکند تا تولید شود. در حقیفرآیند تولید مصرف می
میزان آبی دانست که برای تولید یک کاال مورد نیاز است. مجازی بودن در این 
جا بدان معنا است که بخش زیاد آب مصرف شده در فرایند تولید، در محصول 
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نهایی وجود فیزیکی ندارد و در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از آب مصرفی در 
ماند. بعنوان نمونه، برای افت محصول باقی میپایان به عنوان آب واقعی در ب

تولید یک کیلوگرم از غالت، به شکل دیم و در شرایط جوی مطلوب، بین یک 
تا دو متر مکعب آب نیاز است و برای تولید همین مقدار غله در شرایط جوی 

 .شودمیمتر مکعب آب مصرف  5تا  3نامطلوب )دما و تبخیر باال( بین 
وجود المللی از آب مجازی را بهکاالها یک جریان بینتجارت جهانی     
شود. همزمان با آغاز تجارت آورد که به آن تجارت آب مجازی گفته میمی
ای به منطقه دیگر در جهان در المللی کاالها جریان آب مجازی از منطقهبین

حال جریان است. محاسبات انجام شده از جابجایی جریان عظیمی از آب که 
 دهد.ل مجازی با تجارت کاالهای آب بر در حال جریان است خبر میبه شک

توانند با واردات شورهای خشک و نیمه خشک )از جمله ایران ( میک    
مواد غذایی، آبی را که برای تولید آن نیاز است را   کاالهای آب بر نظیر برخی

م زیاد و ها حفظ کنند. انتقال آب حقیقی در حجبرای استفاده در سایر بخش
های باالی آن تقریبا های طوالنی به علت مشکالت انتقال و هزینهدر فاصله

تواند با انتقال رسد، در این حال تجارت مواد غذایی میغیرممکن به نظر می
سازی توزیع ناهمگون آب به مجازی حجم عظیمی از آب به عنوان همگون

ا ین بخشی از این آب بحساب آورده شود. برخی از کشورهای کم آب برای تام
های زیرزمینی و های طبیعی به پمپاژ بیش از حد آبنادیده گرفتن ظرفیت

دهند که تولید پردازند. نتایج تحقیقات نشان میزدایی آب دریا مینمک
محصوالت در این شرایط بیش از پنج برابر گرانتر است. کشورهای کم آب 

های آبی عالوه بر این در سیاستآب مجازی  توانند با دخالت دادن تجارتمی
دهند از افزایش فشار که میزان دسترسی خود را به منابع آب جهانی افزایش می

 بر منابع محدود خود نیز بکاهند. 
فهمی، کارشناس منابع آبی وزارت نیرو، در باره نقش تجارت آب مجازی     
یزان میالدی( م2011تا  198٦گوید: در حدود سه دهه گذشته )سال می

میلیارد 989میلیارد مترمکعب به ٤38صادرات آب مجازی در جهان از 
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درصد بیشترین 3٤دهد آمریکا با آمارها نشان می  مترمکعب افزایش یافته است.
است و کشورهای آفریقایی سهم صادرات آب مجازی را به خود اختصاص داده

درصدی در انتهای 3,8کنند با سهم وپنجه نرم میکه با بحران کمبود آب دست
 جدول صادرات آب مجازی قرار گرفته اند

کند محصوالتی مثل نخ، پارچه و کنید چرا اتحادیه اروپا تالش میکر میف     
درتمند قپنبه را از کشورهایی مثل ازبکستان و یا هند تأمین کند؟ یا چرا شرکت 

همراه  کند؟ مگر ساخت یک تلفناپل آیفون معروفش را در چین تولید می
های تر از رباتچقدر آلودگی دارد؟ یا مگر کارگرهای چینی چقدر ارزان

 گیرند؟هوشمند خط تولیدهای آمریکایی دستمزد می
 1٥00رواقع علت اصلی این است که هر گوشی تلفن همراه هوشمند حدود د    

ها گوشی آیفون درواقع لیتر آب مجازی در خود دارد و چین با صادرات میلیون
کند! اما این کاله فقط سال یک دریاچه بزرگ از آب کشورش را صادر می در

د آبی بر سر کشورهای دیگر نرفته است و ایران هم یکی از قربانیان این اقتصا
برابر صادرات آن است اما در کشوری  2,٥شده است. واردات آب مجازی ما 

 ین رقم حداقلمیلیاردمترمکعبی در بهترین حالت ا130با منابع تجدیدپذیر 
 برابر افزایش یابد ٥باید به 

بودن آب در ایران، رویه تولیدات کشاورزی در کشور ما به سمت دلیل مفتهب    
ترین محصوالت حرکت کرده و البته این محصوالت برترین و پرآبتولید ارزان

بیشترین سهم صادرات را نیز به خود اختصاص داده است. به گفته 
مدت امکان کاهش دهد که در میانی اولیه نشان میهابررسی  فهمی

 از جمله آب مجازی( وجود دارد .)درصدی رد پای آب 32
  

 مفهوم تجارت آب مجازی :●

مفهوم تجاری آب مجازی بر این نظر استوار است که کشورهای فقیر از نظر     
ی و فقیر(، نیاز غذایی خود را به جای آنکه با ترویج کشاورزی سنتآب )آب
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نابود کردن منابع آبی موجود و بسیار کم خود برطرف کنند، از طریق واردات 
 غنی( تأمین کنند.محصوالت از کشورهای غنی از آب )آب

توان برای ترمیم منابع آب در مناطق خشک و ز تجارت آب مجازى میا    
خشک و حفظ تعادل و پایداری منابع آب بهره برد. از همین رو ضرورت نیمه

داری ارد با توجه به اثرگذاری تجارت آب مجازی بر عملکرد و سودآوری و پاید
های مختلف آن از نظر اقتصاد، الگوی کشت، تولید در بخش خصوصی، جنبه

و بررسی   پتانسیل تولید، امنیت غذایی، اشتغال، محیط زیست و... نیز شناسایی
 قرار گیرد.

های داخلی و حمایت ی از سیاستکشور تابع تبادل آب مجازی در داخل یک    
ای و پتاسیل تولید در بین مناطق از الگوی کشت و تولید محصوالت منطقه

های خارجی مختلف یک کشور و تجارت خارجی آن نیز تابعی از سیاست
 کشورها برای تأمین نیاز غذایی یا تجارت است. 

  
محصوالت کشاورزی زم به تذکر است که گاهی این امر شامل همه در اینجا ال    

شود.و محتاج تحقیق و بررسی دقیق هر کشور نسبت به عادات غذایی و نمی
نیاز جمعیت به کالری و...می باشد. در بسیاری موارد مصرف به اندازه 
محصوالت بومی و نه محصوالتی که هم در تولید آنها آب بسیار مصرف شده 

یگر دند ( و از قاره های )مثل آواکادو که از کاالهای لوکس نیز محسوب میشو
ر گرفته صادر میشوند و برای انتقال آنها نیز سوخت گران نیز مورد استفاده قرا

کند. است و از تخریب محیط زیست جلوگیری می  است ، بسیار عاقالنه تر
دلیل نیست در کشورهایی که معرفت و اشراف بیشتری به نیازهای محیط بی

صوالت بومی و در هر فصل محصوالت زیست وجو دارد مردم به مصرف مح
 اند.ای گرایش یافتهطور قزایندهب  متعلق به آن فصل

  
 لیتری آب مجازی: ۵2790نمونه مصرف روزانه ● 
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رای اینکه خوانندگان محترم نگاهی نزدیک به واقعیت نسبت به اندازه آب ب    
ه وجود در کاالها و مواد غذایی، بیایند گزارش مصرف روزانم  مجازی

برای تعیین (  Tobias Aufmkolk)  ژورنالیست آلمانی توبیاس آفمکولک
 آوریم:ا میر  میزان مصرف آب مجازی

لیتر(،  200لیتر شیر )میلی 200لیتر(،  140بحانه: یک فنجان قهوه )ص -
 لیتر. 540لیتر(. جمع:  200یک عدد تخم مرغ )

لیتر(، دو  200لیتر(، یک عدد موز ) 70دد سیب )میان وعده: یک ع -
 لیتر. 550لیتر(. جمع:  280فنجان قهوه )

 225زمینی )گرم سیب 250لیتر(،  1200)  گرمی 250اهار: شنیتسل ن -
 300لیتر(، یک لیوان آب سیب ) 65لیتر(، ساالد کاهو و گوجه فرنگی )

 لیتر. )در صورت استفاده از گوشت گاو میزان مصرف آب 1790لیتر(. جمع: 
 یافت.(بر افزایش میمجازی تا سه برا

لیتر(. تولید یک کیلو دانه  2000صرانه: یک بسته کوچک شکالت )ع -
 لیتر آب نیاز دارد. 27000کاکائو به 

لیتر(، نصف بسته  120لیتر(، یک گیالس شراب ) 180ام: نان و پنیر )ش -
 لیتر 390لیتر( . جمع:  90چیپس )

 ۵270ای یک روز: هها و نوشیدنیمجموع مصرف آب پنهان در خوراکی
 لیتر.

ودرو، به این مجموعه باید سهم استفاده روزانه کاالهای دیگر مانند پوشاک، خ
 کاغذ، لوازم الکترونیک و غیره را هم اضافه کرد.

گر کشاورزی معتقد است با در نظر ئورگ فرده، پژوهشگ-رفسور هانسپ   
« ازیمج»ب جویی در آگرفتن وضعیت آب در سراسر جهان، تنها با صرفه

توان با کنتور توان ذخایر موجود را مدیریت کرد. این میزان مصرف را نمیمی
گرفت زیرا آب مجازی در بسیاری از محصوالت مصرفی روزانه پنهان  اندازه
 است.
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لیتر آب پنهان است. این میزان  140ه عنوان مثال، در هر یک فنجان قهوه، ب    
شد و آبیاری و به بار نشستن گیاه قهوه بکار رای گیرد که بررا در بر می کل آبی

شود که از نظر ذخایر رفته است. البته قهوه به طور معمول در مناطقی کشت می
آبی غنی هستند، اما خالف این وضعیت در مورد محصوالت دیگر مانند 

های کمیاب و یا سویا صادق است که جهت مصرف دام از آفریقا و میوه
فرنگی زمستانی هم شوند. این وضع شامل توتاروپا وارد می آمریکای التین به

 شود.می
ای، اطالعات جالب در باره اهمیت صرفه جویی در ابک نصیری، در مقالهب    

 آب مجازی ارایه داده است:
های کره زمین تنها یک دهم درصد آن، آب شیرین و در ز مجموع آبا    

 70شود، ساالنه در جهان مصرف میهایی که هاست. از کل آبدسترس انسان
درصد برای  10درصد در بخش صنعت و فقط  20درصد در بخش کشاورزی، 

جویی در بخشی که کمترین رود. بدین ترتیب، صرفهکار میمصارف خانگی به
آبی نیست.بلکه در مناسبی برای حل مشکل کم  سهم را دارد الزاما راه حل اول

 ی بیشتر کرد.مصرف آب مجازی باید صرفه جوی
رین هوکسترا، پرفسور مدیریت آب در آغاز قرن حاضر تحقیقاتی را برای آ    

ا ر« ردپای آب»انستیتوی آموزشی آب یونسکو در هلند انجام داد و اصطالح 
مطرح کرد. ردپای آب تمامی آب مصرف شده توسط یک کشور، مؤسسه یا فرد 

ه اطالعات مربوطه به مصرف ن است کآکند. ویژگی این طرح در را محاسبه می
دهد. به عنوان مثال، چه ات ارائه میییآب برای تولید هر محصول را با جز

توانند همزمان است. این اطالعات میمیزان آب مصرف، تبخیر یا آلوده شده
 کننده قرار گیرند.کننده و منطقه جغرافیایی تولیدمورد استفاده مصرف

های گذاریتواند برای ارزشهای مجزا میشده در دستهتفکیک آب مصرف    
های آسمانی است که در خاک نفوذ کرده ، بارش«آب سبز»بعدی مفید باشد. 

شود، امری که سازگارترین روش با محیط و توسط گیاهان جذب و تبخیر می
، «آب آبی»زیست و برای تولید محصوالت کشاورزی دارای اهمیت است. 
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گردد، برای ها باز نمیت که به رودها و دریاچههای سطحی و زیرزمینی اسآب
رود و ذخایر آن در سطح جهان محدود است. تولید و آبیاری مزارع به کار می

ست که در روند تولید، مانند استفاده از کودهای نیز آبی« آب خاکستری»
های دیگر در صنعت آلوده ها در کشاورزی و به شیوهکششیمیایی و آفت

 شود.می
جویی در مصرف آب شهرت دارند؛ به طور نمونه ها به صرفهدر اروپا، آلمانی    

کنند و هر از گاهی کشی با دستمال خشک میآلود را بدون آبهای کفظرف
کنند. هر چند این حد از نمدار را جایگزین دوش گرفتن می استفاده از حوله

. در آلمان مصرف فایده استصادی و محیط زیستی بیجویی از نظر اقتصرفه
لیتر در سال  121به  2000لیتر در سال  132آب به ازای هر نفر از  روزانه

های آب و فاضالب نشده کاهش یافته، که الزاما موجب خشنودی اداره 2010
آب و فاضالب فاقد حداقل جریان آب ضروری  های شبکهچرا که لوله  است.

 125لمان با واردات آبل رویت، جویی در مصرف آب قاهستند. در مقابل صرفه
دارد.  میلیارد متر مکعب آب مجازی بعد از آمریکا و ژاپن در جایگاه سوم قرار
است.  دلیل این امر حجم باالی واردات و مصرف محصوالت کشاورزی

لیتر )که نیمی از  5000مصرف روزانه آب مجازی هر شهروند آلمانی حدود 
لیتر  121ا مصرف روزانه تفاوتی عظیم ب ست( تخمین زده شده کهآن وارداتی

 آب قابل رویت دارد.
  

 در چه آبی باید صرفه جویی انجام گیرد؟● 
است که از ذخایر بسیار « آبی»تر از حجم آب مصرفی ، میزان آب همم    

شود. به همین دلیل محصوالت کشاورزی بهتر است محدود زمین استفاده می
 آب آبی )آبیاری مصنوعی( کمتری دارد.در مناطقی تولید شوند که سهم 

مراکش و پاکستان  به عنوان مثال در تولید برنج تایلند و هند کمتر از برنج   
در تولید « آب سبز»طور نیز سهم شود. همیناستفاده می« آب آبی»از ذخایر 

های این کشورها شراب فرانسه، اتریش یا آلمان بسیار باالست، چون تاکستان
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شوند. اما برای تولید شراب کشورهای استرالیا، نوعی آبیاری نمیبه طور مص
های زیرزمینی مورد کالیفرنیا یا آفریقای جنوبی، میزان باالیی از ذخایر آب

 گیرد.برداری قرار میبهره
مچنین هرچه زمان استفاده از اجناس مصرفی دیگر مانند پوشاک، موبایل، ه    

متر است. کد، سهم آب مجازی در مصرف سرانه تر باشکامپیوتر و غیره طوالنی
ها  آب مجازی آن ِدر نتیجه استفاده از اجناس دست دوم، به کاهش سرانه

 انجامد.می
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                                       یت سنجی دویست و چهارم: وضع
نقش عوامل سدسازیهای غیر اصولی و مافیای آب و 

مسوولیت نشناسی ساخت و ساز و حکمرانی آب و 
آحاد جامعه در ایجاد بحران آب و تخریب محیط 

 4 -زیست
 
 اله وفاژ
 
 

 2018وئن ژ 7 برابر 1397خرداد  17
 
 201در سه شماره قبلی وضعیت سنجی )شمارهمی در هجرت :انقالب اسال  
(متذکر شدیم که مشکالت و بحرانهایی که محیط زیست ایران  203و  202و 

ای تنها یک عامل و علت ندارد، بلکه است، همانند هر پدیدهبدان دچار شده
هم عوامل سیاسی و هم اقتصادی هم فرهنگی و اجتماعی و هم زیست محیطی 

های محیط زیستی یعنی بحران یران، وطن ما، در حال حاضربا چالشدارد. ا
تامین آب، بحران ریزگردها و بحران آلودگی هوا و بحران فرسایش خاک و 

عامل  20ارتباط با یکدیگر نیز نیستند. حداقل از بیابان شدن مواجه است که بی
یهای اقلیمی گکه در ایجاد بحران آب نقش دارند نام بردیم و ضمن ارائه ویژه

هایی نیز در مورد طبیعت ایران بدست دادیم و به و خشکسالی در ایران، داده
اساسی همچون افزایش جمعیت و نگاه نظام حاکم بدان،   بررسی نقش عواملی

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29265-2018-06-07-17-01-07.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29265-2018-06-07-17-01-07.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29265-2018-06-07-17-01-07.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29265-2018-06-07-17-01-07.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29265-2018-06-07-17-01-07.html
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ها، مدیریت ناهماهنگ، ضعف سیاسی سازمان حفاظت از تعدد ذیمدخل
های ناکار آمد محیط زیست و فقدان نگرش دراز مدت و نیز عامل برنامه

مدیریت کشاورزی و وجود سامانه کشت و آبیاری نا کارآمد و کم بازده و سوء
که حاصل آن چیزی جز  های غیر کارشناسانه بودهباعث اجرایی شدن راه حل

تخریب   است . به بحران آب ونابودی منابع با ارزش آبی و زیست محیطی نبوده
برای پایان بخشیدن به نقش   اختیم ومحیط زیست ایران ونقش آبِ مجازی پرد

 مخرب این عوامل، راه حلهایی در خور را نیز ارایه کردیم.
رویه سد سازیهای بی  ، به مسأله نقش 204ر این قسمت، وضعیت سنجی د    

 و غیر اصولی و نیز مافیای آب و ساخت وساز در ایجاد بحران آب و تخریب
مسوولیتی جامعه در ایجاد این محیط زیست و نیز نقش مدیریت آب و بی

 پردازیم:بحرانهای می
 

رویه و غیر اصولی ونقش مافیای آب و مافیای سد سازیهای بی ❋
 :ساخت و ساز

 
گیر تب سدسازی در دنیا شدت گرفت و همه 1950تا  1940ر بین سال د    

ها ذخیره شد. اما مدتی سدود و آبم  های مهمشد. در مدتی کوتاهی رودخانه
ها متوجه شوند سدها تنها دارای محسنات نیستند و ل کشید تا که انسانطو

توانند فجایع گیهای طبیعی محیطی ساخته شوند، میچنانچه بدون سنجش ویژه
های گیاهی و جانوری و شوری آب زیست محیطی همچون انقراض گونه

ورت صرودخانه ها و... حتی مهاجرت اجباری انسانها را نیز سبب شوند. بدین
 که: 
های طبیعی و تواند باعث از بین رفتن زیستگاهیک پروژه سدسازی می● 

 های گیاهی و جانوری شود.گونه
 های کشاورزی وجود دارد.با ساختن هر سدی احتمال از دست رفتن زمین● 
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در خالل پروژه سدسازی، تمام تأسیسات زیربنایی موجود اعم از خطوط ● 
 ها در محل مخزن سد تخریب خواهند شد.هآهن، ساختمانها و جادراه
تواند منجر به بروز باال آمدن سطح آب زیرزمینی در نواحی پیرامونی می● 

 مشکالت مربوط به زهکشی شود.
 یط طبیعی محتمل است.شناختی در محتأثیرات منفی زیبایی● 
دست تغییراتی مانند تغییر در رژیم تواند در پایینیک طرح سدسازی می● 

ها را به ان آب، انتقال رسوبات، تغییر کیفیت آب و شکل هندسی آبراههجری
 دنبال داشته باشد.

 در برخی از مواقع نیز مهاجرت را به مردمی که در اطراف سد، زمینهای● 
 اند تحمیل کند.حاصلخیز خود را از دست داده

 ز اینرو، گزینه ساخت سد بطور مطلق بد ویا خوب نیست. چرا که هیچا    
گیری در ای به تنهایی خوب یا بد نیست. آنچه مبنای قضاوت و تصمیمپدیده

ها قرار می گیرد، موقعیت مکانی، زمانی و کلیه عوامل مورد خوبی یا بدی پدیده
 ها است.و تأثیر و تأثرات آن پدیده در و از سایر پدیده

با آغاز شد. چهارده سد بزرگ ایران  1950احداث سد در ایران، در سال 
 کمک مهندسان و مشاوران خارجی در طول دو دهه قبل از انقالب ساخته شد.

ه بدر دوران پس از انقالب، در ایران ظرفیت و توان سد سازی، قابل توجهی 
شرکت  200های طرف قرارداد وجود آمد. با تقویت برخی از شرکت

 شرکت بزرگ به وجود آمد. همچنین در 30شرکت مشاور و  70پیمانکاری، 
یس این مدت صدها واحد تولیدی برق آبی در داخل ایران کمتر از سه دهه تأس
ت و شد.سدها در ایران عالوه بر ضرورت تولید برق، باید به طور مؤثر مدیری

کردند. ایران با احداث کنترل کمبود تقاضای آب، در سراسر ایران را جبران می
دیک به دو میلیارد به طور متوسط، نز 2007سد بزرگ و کوچک در سال  88

 متر مکعب آب به منابع آب کشور در سال اضافه کرد. 
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سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر شده، طابق فهرستی که در وبم    
شود و برداری میسد کوچک و بزرگ در ایران بهره 647در حال حاضر از 

 سد دیگر در مرحله اجرا یا مطالعه قرار دارند. 683
های اخیردر کشومان در رابطه با تب سد سازیالمی در هجرت :انقالب اس

شود که تصمیم گیری و اجرای سیاستهای سد سازی تا چه این سوال مطرح می
گیهای جغرافیایی محل سد و حد بر مبنای مطالعات زیست محیطی و ویژه

 گذاری بر اساس رشد پایدار انسان و آبادانی طبیعت و نیز در نظر گرفتنبرنامه
تر انجام گرفت است. و چرا از تجربه تر و سازندهگزین و کم هزینهحلهای جایراه

ه ایجاد مشکالت مختلف )همچون سد گتوند بر روی کارون و سد بر روی زایند
 ؟ استرود(درس گرفته نشده

  

ای که از دید کمیسون جهانی سدها در هفت اشتباه عمده ❋
  اند:شدهسدسازی رخ میدهند و در ایران تکرر 

 
در كشور سوئيس آغاز  1997( كه از سال WCDکميسيون جهاني سدها)    

ار پيچيده ارزيابي كار بسي 1997-2000هاي است، در طول سالبه كار كرده
هاي سدسازي در اساسي و بازبيني جامع پيامدهاي گوناگون شش دهه فعاليت

ن موانع است. اين كميسيوجهان را به انجام رسانده و نتایج آن را ارایه نموده 
هاي توسعه منابع آب، دستيابي به توسعه پايدار و در فرآيند تصميم گيري طرح

چارچوب جديدي را براساس پنج محور ارزشي و هفت اولويت راهبردي 
 پيشنهاد مي كند.

گيري مشاركتي، نج محور ارزشي اين كتاب شامل مساوات، كارايي، تصميمپ    
 ر و مسووليت پذيري است.مفاهيم توسعه پايدا

هفت اولويت راهبردي براي تصميم گيري در مورد احداث سدها، عبارتند     
هاي جايگزين، توجه به از كسب رضايت عمومي، ارزيابي جامع تمام گزينه

وضعيت سدهاي موجود، حفظ پايداري حيات رودخانه ها و معيشت مردم، 
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ها، تضمين اجراي تعهدات و شناخت حقوق مردم و تقسيم منافع طرح بين آن
 هاي مشترك براي صلح، توسعه و امنيت.استفاده از رودخانه

ر ایران اما تا چه میزان مساوات، کارایی، تصمیم گیری مشارکتی و توسعه د    
 پایدار به عنوان اصول راهنما مورد توجه تصمیم سازان سدسازی در ایران

رضایت عمومی، ارزیابی جامع  دهای کسباست؟ وتا چه میزان از راهبربوده
های جایگزین، توجه به وضعیت سدهای موجود، حفظ پایداری تمام گزینه

ها و معیشت مردم، شناخت حقوق مردم و تقسیم منافع طرح بین حیات رودخانه
 ایم؟ها پایبند بودهآن
توجهی به تغییرات جریان آب نتخاب رودخانه اشتباه برای ساخت سد، بیا    

بردن زنجیره اتصال غذایی موجودات دست، غفلت از تنوع زیستی و از بینپایین
ها و محاسبات اقتصادی اشتباه، ناتوانی آبزی و حیوانات اطراف آن، سیاست

ت در جلب رضایت عمومی مردم منطقه، سوءمدیریت در برآورد خطرات و تأثیرا
ین کمیسیون رویه سد، هفت اشتباهی هستند که او در نهایت ساخت و ساز بی

 است.آنها را معرفی کرده
توانستیم است، میسال گذشته که با شتاب به سدسازی اقدام شده 50ر طی د    
سد ساخته شده در  650های جایگرین به اندازه نزدیک به استفاده ازگزینه  با

های جایگزین دارای ایران، برای نیاز مصرفی، آب تأمین کنیم. این شیوه
 صادی، اجتماعی و محیط زیستی بسیار کمتری هستند؟های اقتهزینه

باشد. با احتساب درصد می 70هاي كشاورزي حدود هدر رفت آب در شبکه    
میلیارد مترمکعب تخمین  86مصرف ساالنه آب در بخش کشاورزی که حدود 

درصد نیز لحاظ کنیم،  50شود، حتی اگر هدر رفتن آب در این بخش را زده می
میلیارد  43توان ساالنه یزی برای جلوگیری از این اتالف میبا برنامه ر

مترمکعب آب استحصال کرد و دراختیار بخش کشاورزی قرار داد. این میزان 
است که باشد. سئوال اصلی اینسد می 100تقریبا برابر با حجم ذخیره بیش از 

ه الگوی شوند؟ چرا برنامگذاری نمیهای جایگزین برنامهچرا برای این گزینه
در هیأت وزیران به تصویب  1377مصرف بهینه آب کشاورزی که در سال 
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سد عملکرد داشته باشد، به اجرا  100تواند به جای احداث است و میرسیده
 شود؟گذارده نمی

شورهای دیگر من جمله امریکا ازاشتباهات خود درس گرفتند. ک    
های ترین سامانهدهشموع جزو کنترلهای کشور آمریکا در مجرودخانه

 کل 2002هیدرولوژیک در ابعاد خود در کل جهان هستند. این کشور تا سال 
کرد اما هزار سد نگهداری می 76اش را در پشت بیشتر از آب ساالنهمیزان روان

آور در این ای تحت عنوان حذف سدهای زیانبیشتر از ده سال است که پروژه
 کشور اجرایی شده است.

  

 مسئوان نظام والیت فقیه در قبال خرابکارها: مواضع ❋

 
از قول پرویز  1388یژه نامه آب و برق ضمیمه روزنامه ایران در آذر ماه و    

خواهیم مان بلند است و مدام میما طبع»نویسد: فتاح "وزیر" نیروی پیشین، می
 ختسدبسازیم. ممکن است بپرسید که چرا شما هم به این تعداد سد در حال سا

اید؟ در این جا دیگر عوامل کمی از کنترل وزارت نیرو خارج است. افزوده
 سفرهای استانی هیات دولت، تقاضای نمایندگان مجلس، و تقاضاهای استانی

 «در به وجود آمدن تصمیم به سدسازی بسیار دخیل بوده است.
 های آبی بکارکند ساختن سدها و سازهر واقع آقای "وزیر" اعتراف مید    

تصویربرداری و به نمایش عمومی گذاشتن آنها و ارضای حس خودنمایی 
اند. نمایش تصاویری از عظمت سدها، آمدهمقامات سیاسی نظام والیت فقیه می
پاشیدن آب از دریچه سدها، بهترین شیوه تأسیسات عظیم انتقال آب و بیرون

لت ا "خادم " مبرای مسؤالن این نظام بوده تا خود را "سردار سازندگی" و ی
ادعای حرکت کشور   تبلیغ نمایند. نمایش این تصاویر همواره توجیهی برای

تابع منطق خاصی از این   های سیاسی نیزاست و همه جناحبوده  سوی توسعهبه
 اند.قاعده پیروی کرده
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تواند موافق رشد باشد و تاوان است که استبداد نمیال برهمگان معلوم شدهح    
 کرر استبدادیان را مردم و نسلهای آینده بایستی بپردازند.خطاهای م

آقای "وزیر" از اینکه با صراحت بگوید در پشت اصرار بر   ز آن گذشتها    
رویه، آنهم با وجود مشکالت عدیده، مافیای اصولی و بی  سدسازیهای غیر

 هساخت و ساز و مافیای آب قرار دارد، طفره میرود. مجلس نظام والیت فقی
 گریزد. لیت میاطالعی، از مسئوکند و با اظهار بینیز نظارت نمی

یدراضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نظام س    
ها در سد»است: ( گفته1394اردیبهشت  19جم )شنبه ، به خبرنگار جام

ن برسند. هایی باید ساخته شود که همه مردم به حقابه خودشاها و موقعیتمکان
ها و همچنین مشکالتی از این اگر این اتفاق عملی شود، دیگر شاهد ریزگرد

م قبیل نخواهیم بود. ما به عنوان مجلس گزارش کاملی در این خصوص که کدا
ز یک از سدهای قبلی نامناسب بوده و سدهای جدید قرار است چه مشکلی را ا

 «. کشور حل کنند، در اختیار نداریم
چیان، "وزیر" نیرو در حکومت یازدهم، چند ماه پس حمید چیت از طرفی    

یزان ماز آغاز بکار، گفته بود: ظرفیت ذخیرگاه سدهای ایران یک و نیم برابر 
نیز، او با انتقاد از "سدسازی  1392های جاری است. در شهریور سال آب
حتی اگر  هاییبازده"، اعالم کرد چنین پروژههای کمرویه در مسیر رودخانهبی

 شود.اجرای آن آغاز شده باشد متوقف می
های گذشته در زمینه سدسازی انتقاد وزیر" پیشین نیرو در حالی از سیاست"    
ی قبل از تصدی این مقام، به عنوان معاون کند که تقریبا در تمام سه دههمی

 خانه همکاری کرده است.وزیر با این وزارت
یست به جاسوسی و ناگزیر شدن کاوه مدنی، متهم کردن فعاالن محیط ز    

معاون محیط زیست، به خوداری از بازگشت به ایران بعلت تهدید به توقیف 
درصد پول در  60نظامی که بر  -مافیای مالی  سازد که عزمشدن، محرز می

جریان کشور مسلط است، عزم بر تخریب محیط زیست ایران و بیابان کردن آن 
کند و احتماالً در م مقابله کند، عنوان جاسوس پیدا میاست. هرکس با این عز
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کنند . در واقع آب و زمین، از طریق مافیاها با یکدیگر اش میزندان، خودکشی
کنند. دکتر زهرا جواهریان، مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد رابطه برقرار می

آهنگ های نادرست و ناهماعمال سیاستگوید: سازمان محیط زیست، می
شدن برخی از مناطق این کشور مدیریت منابع آب در ایران نیز در خشک

دشت  ۶00دشت از  297تاثیر نیست. این امر تا کنون به خشک شدن بی
های نادرست بلحاظ زمین و آب، از نظر . این سیاستایران انجامیده است

شاورزی، های آب و نیرو و کخانهمنافع مافیاها درست هستند. وگرنه، وزارت
کردند و باوجود مشاهده اثرات آنها، از اعمال های نادرست را اتخاذ نمیسیاست

 داشتند.آنها دست بر می
سد ایران ” ترینپرهزینه“رای فهم اصرار بر ساختن سد گتوند که به عنوان ب    

است، بایستی بدانیم چه نهادهایی در آن دخیل هستند. کارفرما: شناخته شده
منابع آب و نیروی ایران. مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب  شرکت توسعه

قدس )وابسته به آستان قدس رضوی( و پیمانکار: گروه سپاسد )وابسته به 
 قرارگاه خاتم االنبیا سپاه پاسداران انقالب اسالمی(

همان بالیی که »اوه مدنی معاون سابق سازمان محیط زیست معتقد است: ک    
ها نیز تکرار شد.با توجه به طبیعت ایران، آمد، در سدسازی ها بر سر مابا چاه

ها بهترین سیستم برای تأمین آب، قنات بوده و هست. اما چون حفر قنات
های زحمت داشت و تکنولوژی حفر چاه نیز به سرعت توسعه پیدا کرد، چاه

ل سابقه ذخایر آب زیر زمینی و به دنباعمیق به وجود آمد و نتیجه آن کاهش بی
ها بود که اکنون روز به روز بیشتر از پیش اثرات و خطراتش آن فرونشت دشت

 «دهد.را نشان می
  

ساخت سدهایی که در ایران ضررهای جبران ناپذیر ایجاد  ❋
 اند:کرده
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دادند. افرادی انجام می  ها در ایران را باادعای دامن زدن به توسعهدسازیس    
ال پیش طرفدار این روش سقبول ندارند هشت  اکنون سیاست سدسازی راکه هم

شان بودند و از اینکه سدسازی باعث رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه
 شود خوشحال بودند.می
های بدون مطالعه است. سد گتوند با قرار گتوند" یکی از همین سدسازی"    

که قرار بود  است. آب سدیگرفتن در محلی نامناسب خود به بحران تبدیل شده
حیات بخش باشد اکنون شور شده و حیات جلگه خوزستان یکی از بزرگترین 

است. بسیاری از های حاصلخیز ایران را با تهدیدی جدی مواجه کردهخاک
های آبا و هایشان، چاره جز ترک زمینان با شور شدن خاک زمینییروستا

 اند.اجدادی و آوارگی نداشته
خاتمی و احمدی نژاد  حکومت رفسنجانی و حکومت حکومتهای متعدد از    

حمایت و   های سد سازی سنجیده نشدهگرفته تا حکومت کنونی از طرحهای
اند. برای ساخت آنها جواز صادرکرده  از ساخته شدن آنها پشتیبانی مالی و

اند. و بسیاری از روستاهای باال دست و پایین دست را نابود کرده  سان،بدین
هایشان نابود شد، نداشتند زمین انی کهییگذاری مناسبی برای روستامهچون برنا

یبی که الجرم بسیاری از آنها به سمت شهرها مهاجرت کردند. این امر غیر از آس
السکنه شدن روستاها به بخش تولید کشاورزی وارد کرد، مسائلی همچون خالی

م هینی و ... را نشو پرجمعیت شدن شهرهای کم تولید و پر مصرف و حاشیه
 آورد.پدید

هانه توسعه کشاورزی و صنعت و افزایش جمعیت باعث شد تا بر سر ب    
های حاصلخیز در خوزستان، شهریار، ورامین، میناب، مسیله، کربال، دشت

رود، کرخه، سیمره، داریان، گاوخونی و ارومیه با ساخت سدهایی چون زرینه
را، استقالل گتوند، درودزن، سیوند، مالصدرود، کرج، جاجرود، قم رود، زاینده

که اثرات  -ما مردم نیز با سکوت خود اجازه دایم –میناب و ... بالیی بیاورند 
 ظهور استو  آن آرام آرام در حال بروز
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التحصیل رشته سیاست و مدیریت منابع طبیعی از رفسور علی یخکشی فارغپ    
زیست رشته دانشگاهی محیط  گذاردانشگاه ژرژ آگوست گوتینگن( آلمان و پایه

اچه علم هیدرولوژی ثابت کرده که در هر سد پشت دری»در ایران، معتقد است: 
سد هم حجم داشته باشیم،  10شود، یعنی اگر ما درصد از آب تبخیر می 10

دهیم چرا که این در هر سال به اندازه یک دریاچه پشت سد آب از دست می
گیرند ها را میها و تاالبها، دریاچهتنها آب رودخانهشود. سدها نهآب تبخیر می

شوند. در مناطقی که ما شاهد بلکه حتی باعث افت سطح آب زیرزمینی هم می
کند و عمق رشد نمیسدسازی در ابعاد وسیع هستیم، پوشش گیاهی با ریشه کم

ادی شود و در نهایت هم مجال برای فرسایش اعم از برفته عریان میزمین رفته
دهد و باعث شود. مجموع این عوامل دست به دست هم میو آبی مهیا می

تر در های عمیقشود که باغدار و کشاورز هر کدام به نوبه خود چاهمی
برند. تر میکنند و بالطبع سطح آب زیرزمینی را باز هم پایینهایشان حفر میزمین

زایی و ست: بیاباننتیجه اینکار هم که امروز کم و بیش بر همه مشخص ا
زنیم که ارزیابی ب های گرد و غبار. اینکه ما سد را در جاییگیری چشمهشکل

محیطی نشده یا اگر هم ارزیابی شده صرفاً به منظور توجیه بوده، حتماً زیست
ساز خواهد بود. اگر سدی روی گسل زده شود، احتمال وقوع زلزله را مشکل

ایجان نه شاهد این حرفها را در زلزله آذربهم به دنبال خواهد داشت و متاسفا
 «شرقی دیدیم.

  

 :کنیمنمونه از سد سازیهای غیر اصولی اکتفا می 3به برشماری  ❋

 
 :سد" گتوند" جنایتی در حق سرزمین ایران☚
ماجرای ساخت سد گتوند خوزستان و چالش تپه نمکی گچساران شاید یکی     
های اخیر باشد. طرحی که هدف از آن الآشناترین تأثیرات سدسازی در سنام از

گیگاوات در سال عنوان شد اما به واسطه  4.500تولید انرژی برق آبی به میزان 
نزدیکی به تپه نمکی موسوم به گچساران عمالً با مشکالت جدی مواجه شد. 
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متأسفانه اتخاذ تدابیری نظیر ساخت دیوار حائل موسوم به تپه رسی نیز نتوانست 
مک در آب شود. گزارشها حاکی است که میزان نمک حل شده در مانع حل ن

گرم در هر  300ترین عمق دریاچه پشت سد اکنون به رقمی نزدیک به پایین
دست های زراعی پایینتنها اکوسیستم و زمینلیتر رسیده. این معضلی است که نه

آفرین مشکلهای سد نیز بشدت تواند برای توربینسازد بلکه حتی میرا متاثر می
 باشد.

فوذ نمک به آب پشت سد گتوند، منجر به شوری آن شده و رود کارون را ن    
 در معرض یک فاجعهِی زیست محیطی قرار داده است

های سدسازی است که با سد شفارود استان گیالن یکی دیگر از پروژه☚
 اس:.زیست مواجه شدهانتقادهای جدی از جانب کارشناسان محیط

زیست در مصاحبه با خبرگزاری رکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیطمدی     
از مخالفت این سازمان با ساخت سد شفارود  1394فروردین  24مهر به تاریخ 

هکتار از جنگلهای هیرکانی خبر داد. حمید  175به دلیل تخریب بیش از 
ای وزارت نیرو نیز در راست»جاللوندی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: 

های طبیعی و توضیحات و مشکالتی که این سد با شرایط فعلی برای عرصه
سنجی کرده و کند، اعالم آمادگی کرده تا امکانزیست محیطی منطقه ایجاد می

جاللوندی « های فنی جدید برای اصالح ساختار این سد را بررسی کند.گزینه
محیطی ت زیستتنها تأمین آب شرب و کشاورزی با رعایت مالحظا»افزود: 

تواند مشکالت را به حداقل برساند در حالیکه به همراه اصالح ساختار سد می
عنوان تأمین آب مورد نیاز برای صنعت آن هم از طریق نیروگاه باالدست به هیچ

منطقه اکولوژیکی « محیطی در این منطقه سازگار نیست.با موازین زیست
کیلومتر،  27ومتر و عرض متوسط کیل 800جنگلهای هیرکانی به طول تقریبی 

الیه داغی واقع در منتهیغربی دریاچه خزر آغاز و تا منطقه گلیاز آستارا در شمال
کند. این منطقه که از آن تحت عنوان یک منطقه شرقی امتداد پیدا می

برگ دوران های پهنشود، در حقیقت بازمانده جنگلاکولوژیکی خاص یاد می
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که عمر متوسط آن را بیشتر از یک میلیون سال تخمین شناسی است سوم زمین
 اند.زده
سد اطراف دریاچه ارومیه وتاثیر سدسازی  74نگاهی به آثار مخرب  ☚

 در سرنوشت متفاوت دو دریاچه در ایران و ترکیه:
مورد در یاچه ارومیه بیشتر زیست در های کارشناسان محیط جموع نگرانیم    

ها نشان . بعنوان مثال بررسیدر گذشته رقم خورده به دلیل تجاربی است که
دهد که عدم رعایت حقابه دریاچه ارومیه یکی از دالیل وقوع این بحران می

تواند در سایر ای است که در مقیاس متفاوت میمحیطی است و این مسالهزیست
 ها نیز رقم بخورد. طرح حفاظت از تاالبهای ایران در گزارشی که بهاکوسیستم

، منتشر ساخت و در آن شرایط پایه دریاچه ارومیه را تشریح کرد 1392سال 
سد در حوضه آبریز دریاچه  29برداری بیش از است که ساخت و بهرهمتذکر شده

طرح سدسازی در  16میلیون مترمکعب به انضمام  1712ارومیه با ظرفیت 
های تطرح سدسازی در دست مطالعه به ترتیب با ظرفی 17دست اجرا و 

میلیون مترمکعب در همین حوضه در دستورکار قرار دارد. در  657و  1500
های متعدد توسعه و طی چند دهه اخیر، پروژه»این گزارش همچنین آمده: 

های سیالبی اجرا برداری از منابع آب مبتنی بر احداث سد و کنترل جریانبهره
عمق تا عمیق، مهای کرزان نیز با احداث چاهاست و همزمان کشاوشده
اند. مجموع این موارد به معنای برداری از ذخایر آب زیرزمینی را توسعه دادهبهره

 «تاثیرات مخرب هم بر روی تاالب و هم بر روی دریاچه است.
س کمیته ییسه جامعه مهندسین مشاور و رییمرتضی حقوقی عضو هیئت ر    

های کشاورزی در نمحیط زیست این جامعه در خبری گفته است توسعه زمی
اطراف دریاچه ارومیه و نیز افزایش تعداد سدهای این منطقه علل اصلی خشک 

اند. او در این اظهار نظر کارشناسی به مقایسه دریاچه ارومیه شدن دریاچه ارومیه
و دریاچه وان ترکیه نیز پرداخته و گفته است: اگر گرم شدن زمین و اقلیم به 

گیر یاچه ارومیه شده باشد، این وضع باید دامنطور کلی، موجب خشک شدن در
شده که  سد در حوزه ارومیه احداث 22شد. در این دو دهه، دریاچه وان هم می
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برداری رسیده و مابقی در مرحله مطالعه و اجرا هستند. در سد به بهره 8البته 
 سد 22سد احداث شده و  36منطقه آبریز دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی، 

برداری رسیده است. همه این سدها را وزارت نیرو احداث نکرده، بلکه به بهره
تری هستند که از سوی وزارت کشاورزی تعداد زیادی از آنها، سدهای کوچک

سد هم در کردستان ایجاد  4اند. برداری قرار گرفتهاحداث شده و مورد بهره
 شده و یا در دست احداث است.

ماری نیز گفته است: اگر چه شورای عالی شهرسازی و معپیروز حناچی دبیر     
های عوامل مختلفی در وضعیت کنونی این دریاچه دخیل است اما در گزارش

سد زده  44های منتهی به دریاچه ارومیه است که در رودخانهوزارت نیرو آمده
نکه سد برسد. حناچی با اعالم ای 90شده و در برنامه است که این تعداد به 

ارد، بقی این سدها یا در دست اجرا بوده و یا اینکه در نوبت ساخت قرار دما
ها مورد ادامه داد: به طور حتم با وضعیت کنونی دریاچه ارومیه، این طرح

گیرد اما در حال حاضر شرایط دریاچه ارومیه رو به وخامت بازنگری قرار می
 دن مشکل دریاچهرفته است. وی این را هم افزوده است که امروز برطرف کر

شود. بنابراین پذیر میهای بسیار و تخریب سدها امکانارومیه با تحمیل هزینه
گرفت و این بهتر بود که از همان ابتدا حداقل دخالت در طبیعت انجام می

های اجرایی در انجام وظایف اجرایی باشد. وی موضوع باید نقشه راه دستگاه
های اخیر با سدسازی جلوی منابع ر سالچندی پیش نیز در خبری گفته است د

ها گرفته شده و سدسازی تأمین کننده آب دریاچه ارومیه یعنی رودها و سیالب
ترین دلیل خشک شدن این دریاچه است.در حال حاضر دریاچه ارومیه عمده

ه به بعد نزدیک ب 75در بدترین وضعیت صد سال گذشته قرار دارد و از سال 
 ایم.آب از دست دادهمیلیارد مترمکعب  30

  

ها در حال حاضر در ایجاد نقش عامل حکمرانی آب و حقآبه ❋
   بحران آب:
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اندرکار ای که دستهای سیاسی، اقتصادی و اداریکمرانی آب یعنی نظامح    
های آبی، مدیریت منابع آب هستند.مدیریت منابع آب پیش از آنکه تکیه بر سازه

 -برگیرنده نظمی سیاسیابع مالی داشته باشد، درمقوالت فنی، تجهیزات یا من
دادن به تصمیم درباره چگونگی مواجهه با منابع آب، اجتماعی برای سامان
 برداری است.ها برای بهرهکردن سرمایههای صرفمدیریت منابع و شیوه

گیری سیستماتیک و کار آمد در راستای ذا مقوله اراده معطوف به تصمیمل    
ها و ضعفها و قبل سنجیده و تعریف شده آنهم بر مبنای قوتاهداف از 

و نیز تخصیص منابع و بودجه و تحلیل   حساسیتها و ویژه گیهای محیط طبیعی
ها و عدم پیش و مساله رعایت حقآبه  تأثیرهای ناشی از سیستم تصمیم گیری

 خورکردن منابع و بکارگیری میزان عدالت در تصمیم گیریهای درون نسلی و
 کند. بین نسلی، ربط مستقیم به حکمرانی آب پیدا می

تاسفانه بجای اینکه در این تصمیم گیری خود مردم حضور و نقش داشته م   
ن همچون سرطانی ریشه آکه فساد در  -باشند، دستگاه بوروکراتیک دولتی 

ان سیاسی نظام حاکم و "نمایندگان" قالبی نظام ازسوی کنشگر -است دوانده
با ذینفعان، تابع سیاست   حت فشار قرار گرفته و بدون مشورتحاکم، ت

گرایی و تالش برای خرید رأی دستیاران والیت مطلقه فقیه، گشته و زیر منطقه
ای در حوزه آب و کشاورزی های سازهفشار سیاسی شدید، عامل اجرای طرح

 است. شده
رسانی و رای آبشده بشده و منابع صرفزیاد سدهای ساخته تعداد بسیار    

بردن اراضی بیشتر، محصول فشارهای نمایندگان بر کشتتأمین آب و زیر
 استدستگاه بوروکراتیک بوده

اندازی به منابع آب و الوه بر آن دولت از این امکان خود برای دستع    
هایی که غالباً برآمده از ناکارآمدی هستند استفاده کردن از سایر تصمیمپشتیبانی

 استکرده
ها و سایر منابع آبی و منابع مرتبط براثر مالکیت ها، آبخوانها، رودخانهدشت    

اند. خصوصا که این دولتها نماینده تبدیل شده« دفاعهای بیسرمایه»دولتی به 
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ها را بدون واقعی ملت ایران نیستند. تغییر نظام حکمرانی آب و حقآبه
ها توسط ن انجام این بررسیای و بدوهای عمیق و جامع منطقهبررسی

متخصصان امور آب و محیط زیست آنهم بدون دخالت دان نظر کشاورزان و 
توان ارائه داد. اصل برداشتن واسطه در این تصمیم ل آنها، نمیییدانستن مسا

ها یا منابع آب ها، رودخانهبرداری از دشتاست. اگر به فرض، بهره  گیریها
طبیعت   مردم و با در نظر گرفتن نظرات و حقوقزیرزمینی با مشارکت واقعی 

گرفت، چه بسا احتمال داشت نظامی نظیر قنات شکل و کشاورزان انجام می
کرد. ایران در این ایجاد این نظام بگیرد که مبتنی بر صیانت از منابع عمل می

 تجربه و سابقه چند هزار ساله دارد.
منابع آب   اعمال مدیریت  ری وتحولی عظیم در حوزه تصمیم گی  از اینرو    

اعمال   در کشور با رعایت حقوق انسان و طبیعت بایستی رخ دهد که شامل
نگری، اصالح سامانه توزیع آب به خصوص توزیع آب های یکپارچهسیاست

برداری از منابع آب ای به منظور بهرهزیرزمینی در بخش کشاورزی است. سامانه
 ان و طبیعت که، در آن، با رعایت شرط حجمزیرزمینی متناسب با حقوق انس

های گذاری )که بر مبنای مطالعه درست و اصولی و اجرای مدلآب قابل برنامه
باشد(، آب  گذاری منابع آب در حوضه آبریز تهیه شدهبرداری و برنامهبهره

رای بزیرزمینی به صورت عادالنه و با رعایت ساز و کار مشخصی قابل استفاده 
برداری قرارگیرد. در شرایط های کشاورزی مورد بهرهلکان زمینهمه ما

برداری حق برداشت آب با حجم مشخصی کنونی،کشاورزان دارای پروانه بهره
برداران دارای پروانه در را دارند که )البته ممکن است تخلفاتی نیز توسط بهره

ن ون در ایقالب اضافه برداشت انجام شود( این حجم باید کنترل شود و تاکن
برداری اقدام امر موفق عمل نشده است. اما در نقطه مقابل افراد فاقد پروانه بهره

 کنند .های عمیق میبه برداشت غیرمجاز از آب چاه
های حفاظتی بر نقش رانت، برنامه  و  بنابر ساختار غلط مذکور در کشور    

اند. از اینرو اساس حفط حقوق انسان و طبیعت شکل اجرایی به خود نگرفته
یابی کلی در باره رعایت حقابه های طبیعت و کشاورز این است که در جهت
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یک اقتصاد تولید محور وزارت کشاورزی بایستی با در نظر گرفتن توان اقتصاد 
گیها ی اقلیمی ایران و نقاط قوت وضعف آن و نوع ها و ویژهملی و توانایی

گذاری کند که از هر نوع محصول چه نامهنیازها و سالیق ملی، بتواند ساالنه بر
میزان نیاز است و چه میزان در کشور میتوان بدون صدمه زدن به طبیعت یعنی 

های کشاورزی دارای کرد. کدام فرآوردهبا رعایت جبران نیاز طبیعت، تولید
بردار چه میزانی از مزیت نسبی و ارزش افزوده مناسب هستند و کدام بهره

برداران متقاضی جه به مقدار آب مصرفی باید تولید کند. بهرهمحصول را با تو
گذاری در دشت، مقدار استاندارد آب آب نیز براساس حجم آب قابل برنامه

مورد نیاز برای تولید واحد محصول، سطح زیر کشت و شرایط اقلیمی منطقه، 
، آب مورد نیاز را برای تولید محصول مورد نظر دریافت کنند. با این روش

مقدار واقعی تولید هر یک از محصوالت در کشور مشخص خواهد شد. 
محصوالت کشاورزی باید با به کارگیری روش   بنابراین افزایش ظرفیت تولید

های آبیاری پیشرفته( سامانه  ای وهای نوین کشاورزی )مانند کشاورزی گلخانه
نولژی و ضعف انجام شود نه اینکه با مصرف هر چه بیشتر آب، کمبودها در تک

در نیافتن روشهای نوین و کار آمد کشت و آبیاری را جبران کرد. درحقیقت 
ایران، در مسیر تأمین تقاضای مواد غذایی، باید میان تمایل به امنیت غذایی و 

 حفظ منابع آبی توازن برقرار کند.
  

 :نقش جامعه ملی در ایجاد بحران آب ونتیجه گیری ❋ 

 
انجام دادیم،   ی که در زمینه بحران آب در ایرانهایدر وضعیت سنجی    

مالحظه کردیم که بحران آب و تخریب محیط زیست محصول علل متنوع 
سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است و این تنوع، نتیجه گستردگی و 

هایی است که حول ها، کنشگران و کنشها، نهادها، سازمانمجموعه زیرساخت
ماندگی فنی اند. حتی برخی از عوامل فنی همچون عقبتهمقوله آب شکل گرف
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در کشاورزی و فقدان کارآمدی در صنایع و خدمات که مسبب فشار در بخش 
 کشاورزی شده، ماهیتی سیاسی دارند.

بودن پایین و -آب زیرزمینی بویژه منابع -بودن تقریبی منابع آبی جانیم    
متری  300است که آب از عمق قیمت انرژی، این امکان را فراهم کرده

 متر پمپاژ و صرف کشت ٦00استحصال شود و در مناطق کوهستانی تا ارتفاع 
واقع کشت آنها غیراقتصادی و حتی محصوالتی شود که ارزش افزوده ندارند و به

شرط صادرات، به معنای صادرات آب مجازی هستند. یا بقول محمد درویش به
در کشوری زندگی »ها و مراتع کشور: جنگل علمی مؤسسه تحقیقاتعضو هیئت

هزار مترمکعب آب در هر هکتار برای کشاورزی  10طور متوسط کنیم که بهمی
وقت نیشکری ها در دنیاست و آنیکی از باالترین رقمشود و ایناستفاده می

هزار مترمکعب آب مصرف  35کنیم که برای تولید آن در هر هکتار کشت می
 «!شودمی
گیرها منافع مقطعی و نا کار کنیم که در پشت این تصمیمس مالحظه میپ    

ار آمدی و فقر علمی و نیز تقدم مصلحت و منافع موقت اقلیتی بر حقوق پاید
 همه مردم و طبیعت، نهفته است.

قتی بدانیم پیشروی بحران آب تا حدی که امروز رسیده، محصول ندانستن و    
کفایت هم نتوانسته است دیریت ناتوان و بینیست بلکه هم نظام حاکم و م

ری و بحران را کنترل کند و هم بعلت آلودگیش به فساد و اتخاذ شیوه رانتخوا
ند، مقدم دانستن آن بر حقوق مردم و طبیعت، نخواسته است بحران را کنترل ک

شود که جای عوامل فرهنگی و اجتماعی آید این میآنگاه سؤال اصلی که پیش می
و نقش صاحبان اصلی این مرز و بوم یعنی ملت ایران در شکل گیری کجاست 

 این بحران چیست؟
دانند که وقتی انسان از حقوق خود غفلت کرد، وانندگان محترم میخ    

خردانه و نسنجیده آیند که زور در قالب تصمیم گیریهای بیخالئهایی بوجود می
 گذارد.جمعی باقی نمیقل کند و محل عملی برای عو مخرب، آن را پر می
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قش مردم ایران و تک تک آحاد آن در این غفلت از حقوق و حق رهبر ی ن    
ی و تصمیم گیری خود در رابطه با حفظ محیط زیست و تأمین آب بعنوان حیات
ه تری عنصر، بسیار اساسی است و نباید بر آن چشم بست. در طول سالهایی ک

اشته و عدالت درون نسلی و بین نسلی د  منفعت بر حقوق غلبه مصلحت جویانه
گذاری متناسب با حقوق تاریخی نسلهای آینده انجام رعایت نشده، هدف

این  جای خالی حضور رهبری جمعی مردم ایران به چشم می آید. نگرفته،
ضعف فرهنگی بایستی با آگاهی بخشیدن توسط کسانی که حس مسئولیت نسبت 

 ران شود.به خود و وطن خود دارند بسرعت جب
کردن تقصیرها در تصمیم گیریهای غلط مسئولین نظام و منحرف الصهخ    

دانشجویان و   کردن نگاهها از مسئولیت جمعی، مسئولیت اساتید دانشگاهها و
فرهیختگان و معلمان جامعه در راه نینداختن نهضتی علمی برای یافتن 

ت، سبب غفلت از برای بحران آب و تخریب محیط زیس حلهای اجرا پذیرراه
است. تر شدن پهنای خودکامگی سودجویان گشتهاهمیت مشکل و هرچه فراخ

کارهای در این موقعیت و وضعیت، پرسیدنی است که آیا به اجراگذاردن راه
 درخور، یعنی سازگار با حقوق انسان و طبیعت هنوز ممکن است؟.

نگر و آینده تخصص و مستقلبانان دلسوز و ماند و هستند بسیار دیدهالبته بوده    
اند و صدای که نسبت به تخریب محیط زیست ایران بموقع هشدار و انذار داده

اند. اما هنوز وجدان ملی بر ضرورتا قدام عاجل برای اعتراض خود را بلند کرده
یم بعمل نجات ایران از بیابان شدن، پدید نیامده و این وجدان ایرانیان به تصم

 است.برنیانگیخته
  

 :سوالهایی از وجدان طرح ❋

 
دن هر ایرانی بایستی از خود و وجوان خود بپرسد که سهم من در بوجود آم● 

 اندازه است ؟شرایط کنونی چه
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ام و تفاوت رفتار کردهمن نسبت به تخریب محیط زیست خود تا چه حد بی● 
دگی خود ستم؟ و تا چه حد سرنوشت طبیعت ایران را با زنه  تفاوتیا هنوز بی

 یابم؟و فرزندانم گره خورده می
ام و و هم رسا به تخریب محیط زیست اعتراض کرده  تا چه میزان هم بموقع● 

تهام ا  ام و به واردکردنکردهفعاالن حوزه محیط زیست دفاع  یا از حقوق
 ام؟جاسوسی به آنها و زندانی کردنشان اعتراض کرده

ها، سواحل ، واد شیمیایی در رودخانهدر ریختن و رهاکردن زباله و یا م● 
 جنگلها ،مسیرهای بین راه و مناطق شهری و روستایی، چقدر سهیمم؟

 در مصرف آب و نفت وگاز و بنزین و مواد غذایی و...همه نعمات، تا چه● 
داشتن بوده و هستم؟و تا چه حد ام و الگوی اندازه نگاهداشتهحد اندازه نگاه

 بعنوان مصرف کننده
و جامعه  آیا بمثابه تولید کننده در رعایت اندازه و نیز رعایت حقوق انسانو ● 

نسبت به جلوگیری سریع از ادامه این تخریب احساس   ملی و طبیعت و اکنون نیز
 مسئولیت مینمایم؟

ا این سؤالها مدتی وجدان فردی و ملی خود را درگیر کنیم و در خلوت ب   
د و اصل این درگیری قضاوتی عادالنه بگردبدانها فکر کنیم به امید اینکه ح

ین وجدان همگانی به خطر پدید آید و عزم ملی راسخی را برای متوقف کردن ا
 گیزد.خیانت عظیم به مرز و بوم کهنسال خود و نسل خود و نسلهای آینده، بران
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                                                       :وضعیت سنجی دویست و پنجم
توافق مبهم میان دو نماد بی اعتمادی و چرا برای 

 ایرانیان تنها یک انتخاب مانده است؟
 
 

  2017وئن ژ 14 برابر 1397خرداد  24
 
، توافق مبهمی میان ترامپ، 1397خرداد  22برابر  2018ن وئژ 12در    
قه یم کره شمالی که والیت مطلژس جمهوری امریکا و کیم جونگ اون، در رییر

ر و با او است، به امضاء رسید. واکنش های مقامات دولت ها از قدم معنی دا
 یم والیت مطلقهژمثبت توأم با احتیاط، تا منفی )سخنگوی وزارت خارجه ر

اعتمادی را ابراز کردند، هم  قیه(، بودند. اما مطبوعات معتبر غرب، هم بیف
س جمهوری امریکا چنین فرصت طالیی در اختیار کیم ییبرخی از اینکه ر

است، ابراز شگفتی کردند، و شماری هم اعتراض کردند.  جونگ اون قرار داده
 ده، نماد بی. چرا که دو امضاء کنناعتمادی همگانی است سان، بی بدین

اند و محرک هر دو،  اعتمادی هستند. هر دو در به زیر امضای خود زدن، شهره
 نیازِ بالفاصله است:

  

معرفی ترامپ و کیم جونگ اون از زبان لوموند دیپلماتیک و   ❋
 :نوول ابسرواتور

  
به معرفی ترامپ و کیم  ( در مقاله ای2018وئن )ژلوموند دیپلماتیک      

 :استپرداخته   جونگ اون

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29353-2018-06-14-13-45-19.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29353-2018-06-14-13-45-19.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29353-2018-06-14-13-45-19.html
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ی های بساز و بفروش پیشین نیویورکی به شرط بند»ترامپ به قلم ترامپ:  ● 
خطرناک، تحقیر قانون و درگیری سخت با شرکای تجاریش، عادت دارد. اما 

 .این بار، صلح در تمامی یک منطقه مورد تهدید قرار گرفته است
است  ن اصل استوار کردهای خود را بر ای آقای دونالد ترامپ خط سیرحرفه     

باشد. وقتی که ساختن یک ساختمان به  که همه چیز قابل مذاکره مجدد می
ده )و یا هر شاو با استناد به کیفیت پایین کارهای انجام رسید،  پایان می

پس  .زد بهانۀ دیگری( از احترام گذاشتن به تعهدات خویش سرباز می
بعنوان  .کرد اش تحمیل می ان پروژهاز آن، او شرایط جدیدی بر مقاطعه کار

یا «. پردازم درصد مبلغ قرارداد امضا شده را می 75من فقط »گفت: مثال می
کردند، چاره دیگری به جز  این، و یا هیچ. آنهایی که پیشنهاد او را رد می

 پر هزینه و نامطمئن در ییشکایت بردن به دادگاه و پذیرش خطر روال قضا
ند. فعی که همانند ترامپ حیله گر و سرسخت بودند را نداشتبرابر وکالی مدا

مثل میلیاردرها فکر ) Think Like a Billionaire ترامپ در کتاب خود
همیشه » که  کندمیمنتشر شد، به خوانندگانش توصیه  2004کنید(، که در سال 
 از بد حساب بودن او فروشندگان و بانک«. ها اعتراض کنید به صورت حساب

 .ردندا آگاهی داشتند و بسیاری از آنان از معامله کردن با او اجتناب می که
ترحم در زندگی و تجارت، جاه طلب و بی»در کتاب دیگرش،      
، که در (Think Big and Kick Ass : In Business and Life)«باشید
از له کردن حریف و به جیب زدن »گوید: انتشار یافت، او می 2007سال 
هایی که نتوانستند وام اهدایی به او را پس  و از به تمسخر کشیدن بانک« عمناف

این مشکل آنهاست و ربطی به من ندارد. من به آنها »برد.  بگیرند، لذت می
دویچه بانک، تنها مؤسسه بزرگی «. دادند گفته بودم که نبایستی به من وام می

، 2008به تلخی آموخت: سال دهد، تجر که به معامله با شرکت ترامپ ادامه می
میلیون دالر  40در بحبوحه بحران مالی، این بانک از بساز و بفروش به دلیل 

پرداخت نشده، به دادگاه شکایت کرد. ترامپ به نوبۀ خویش دست به ضد حمله 
میلیارد دالر غرامت کرد. استدالل او این بود:  3زد و از بانک تقاضای 
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حران مالی است و دویچه بانک یکی از مسئولین مشکالت نقدینگی او ناشی از ب
سال  5بانک مورد بحث، ناچار شد به او  . ...آید این بحران به حساب می

س جمهور آینده به سرعت متوجه شد که تهدید به یی(. ر2دیگر مهلت بدهد )
که او  شودمیتخمین زده  .د اثر بازدارنده داشته باشدتواندمیشکایت کردن 

 .«بعنوان شاکی و یا متهم دخیل است ییونده قضاپر 3۵00در 
پرونده، یا شاکی است،  3500این سئوال سخت بجا است: کسی که در       

س جمهوری امریکا ییپیشینه دارد، با وجود سوء پیشینه چگونه ر یا متهم، و سوء
 است؟شده 

دبلیو ژ رژ وباز لوموند دیپلماتیکِ همان تاریخ، از زبان افکار عمومی جهان  ● 
معرفی کیم  و ترامپ، به -یم کره شمالی را یکی از محور شر خواندژکه ر –بوش

 :پردازد جونگ اون می
 مرده میشاو که در تمامی جهان، دیکتاتوری بدکردار و سبک مغز و موذی  - 

رامپ تیم خانوادۀ کیم را محور شر خواند، انسانی که ژدبلیو بوش، رژ رژشد و 
دولتی مسئول،  سییخواند، ظرف چند روز ر می« شکآدمک مو»او را 

 .س جمهوری امریکا، شدییهمردیف و هم سطح طرف گفتگویش، ر
های خانوادۀ  ( عهد شکنی2018وئن ژ 12اما هفته نامه نوول ابسرواتور ) ● 

سو، طرح ها برای اتحاد دو کره، از  : از جنگ بدینکندمیکیم را خاطر نشان 
 :شده اند ما بال اجرا گذاشتهپی یکدیگر، تهیه، ا

دیدار تاریخی »، 2000، توافق آشتی ملی به امضاء رسید. در سال 1992در  - 
 .آمیز دو کره شد کره شمالی و کره جنوبی انجام شد و بنابر اتحاد صلح« سران

، اجالس سران دومی برگزار شد. بار دیگر، فکر نزدیک شدن دو کره 2007در 
ها خیانت و آنها را نقض کرد. از  الی به همۀ این توافقمقبول افتاد. کره شم

میلیارد دالر به کره شمالی کمک کرد، بدان  8، کره جنوبی 2008تا  1998
نام دادند و « پرتو خورشید»یم کره شمالی نرم شود. بدان کمک ژامید که ر

یم کره ژهدف از آن این بود که مردم کره شمالی از گرسنگی بدر آیند. اما ر
مالی آن پول را خرج تولید بمب اتمی کرد. این بار نیز کره شمالی در بازاری ش
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فروشد )خلع سالح اتمی کامل شبه جزیره  ها، کاالی آنند، کاال می که فریب
کره( و ترامپ خریدار این کاال است. باید دید کیم جونگ اون از این خلع 

موشک های توانا به  فهمد. زرادخانه اتمی کره شمالی و سالح کامل چه می
ها برای ماندن او بر قدرت هستند. او  ای، بهترین تضمین حمل سالح هسته

 های اتمی و شلیک موشک ها را رها کند، پذیرفته است آزمایشمتعهد نشده 
طرفه اینکه او برای نشان دادن حسن  .است به حالِ تعلیقشان در آورد

ت در مراسم بستن محل نیتش، از هیأت های نمایندگی خارجی خواس
آزمایش های اتمی شرکت کنند. اال اینکه این مرکز، بنابر تحقیق یک 
محقق چینی، از زمان واپسین آزمایش در سپتامبر سال پیش، بخاطر 
انفجارهای انجام گرفته در آن، خطرناک شده بود و تأسیسات آن باید 

  .شدند برچیده می
  

ر فعالیت های اتمی کره سرنوشتی که توافق های پیشین بر س ❋
 :شمالی پیدا کردند

  
 1994بار بین دو کشور، توافق امضاء شده است؛ در سال  4پیش از این هم  ● 

ای را امضا کردند که بر اساس  پیونگ یانگ و واشنگتن توافقنامۀ دو جانبه
 های اتمی، برنامۀ هسته آن، کره شمالی متعهد شد تا در ازای تأسیس نیروگاه

 .ظامی خود را متوقف کندای ن
جنوبی، کره شمالی، کشور )چین، ژاپن، کره 6، حاصل گفتگوهای 2003در  ● 

کره شمالی، فعالیت های اتمی نظامی خود را رها   روسیه و آمریکا( این شد که
 سپتامبر سال 19تا  13کند. این گفتگوها پی گرفته شدند و در گفتگو از 

 نام گرفت. بنابر عادی« در برابر عمل عمل»، توافقی بعمل آمد که 2004
 .جنوبی و ژاپن شدریکا و کرهشمالی با آم سازی روابط کره

، به رغم تحریم های شدید امریکا، کره شمالی اولین آزمایش 2007در سال  ● 
 ، کره2007ه سال ییوژ 18موشکی خود را بعمل آورد. باز گفتگو شد و در 
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های  ازای دریافت کمک های اتمی خود را به شمالی موافقت کرد تمام برنامه
 .اقتصادی و فنی، تعطیل کند

جانبه خارج شد و برای دومین  6شمالی از مذاکرات  ، کره2009در سال  ● 
المللی انرژی اتمی را از این کشور اخراج کرد و به  مرتبه، بازرسان آژانس بین

این تاریخ، کره شمالی از  ای خود ادامه داد. در های موشکی و هسته آزمایش
 .ای خارج شد قرارداد منع گسترش سالح هسته

افقنامه تو»، آمریکا و کره شمالی، توافق جدیدی به نام 2012فوریه  29در  ● 
سازی اورانیوم  را بعمل آوردند. کره شمالی متعهد شد برنامۀ غنی« روز جهش
المللی بر  نظارت بینا به حال تعلیق درآورد و های موشکی خود ر و آزمایش

ای خود را بپذیرد؛ و در عوض، آمریکا کمک غذایی، به میزان  برنامۀ هسته
 .رسیدهزار تن، به پیونگ یانگ بفرستد. اما این توافقنامه نیز، بجایی ن 240

اند  امضاء کرده به استناد این سوابق، و با توجه به متن مبهمی که دو طرف    
شکارا نشان دی هستند، مطبوعات غرب بدبینی خود را آاعتما و هر دو نماد بی

 :دهند می
  

برندۀ اصلی دیدار، کیم جونگ اون است و ترامپ خود نیز   ❋
 :!ماه بعد بیایم و بگویم، فریب خوردم ۶گوید ممکن است  می

  
 –، در سرمقالۀ خود، از توافق ترامپ (2018وئن ژ 12روزنامه گاردین ) ●

 :است آوردهارزیابی را بعمل کیم جونگ اون، این 
  

او با  .در مالقات ترامپ با کیم جونگ اون، دیکتاتور کره شمالی برنده شد    
وضعیت  .نقشه وارد شد و بیشترین امتیازها را گرفت و کمترین امتیازها را داد

 .خود را مستحکم کرد. ستایش های پر شکوهی از طرف ترامپ دریافت کرد
کره جنوبی را گرفت، و اعتماد  -ه مانورهای نظامی آمریکا قول پایان بخشیدن ب

به نفس خود را بسیار تقویت کرد. نتیجۀ این مالقات که قرار بود به خلع سالح 
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اتمی کره شمالی منجر شود، تبدیل به خوش آمدگویی به کره شمالی بهنگام ورود 
 .به باشگاه کشورهای دارای بمب اتمی شد

کا از آنها خبر ه او قولی داد که نه وزارت دفاع آمریطرفه اینکه ترامپ ب    
کره  -داشت، و نه کره جنوبی، و آن پایان بخشیدن به مانورهای نظامی امریکا 

 !جنوبی بود
 .ار مضحک بودبرداشت ترامپ از دیدار و توافق، اگر شوکه آور نبود، بسی    

  
 12رستادۀ لوموند )ف نظر هستند و لوموند و نوول ابسرواتور، با گاردین هم ●
که ترامپ، خود نیز،  کندمیخاطر نشان ( به سنگاپور 2018وئن ژ

ماه بعد بیاید و  ۶دهد فریب خورده باشد و ممکن است  احتمال می
 .است بگوید فریب خورده

(: گفتگوی مجله با بارتلمی کورمنت 2018وئن ژ 13نوول ابسرواتور )● 
Barthélémy Courmont ر مؤسسۀ روابط استراتژیک بینمدیر تحقیق د 

 :استالمللی فرانسه و معلم دانشگاه را انتشار داده 
لی نوول ابسرواتور: سئوال اول اینست: آیا اجالس سران امریکا و کره شما◑ 

 موفق بود، یا خیر؟
پردازی دو شرکت کننده در اجالس که  بارتلمی کورمنت: از منظر چهره● 

ون بود، زیرا ترامپ اآمیز بود. برد با کیم جونگ تردید موفقیت  بنگریم، بی
 س جمهوری امریکا است که حاضر شد با دیکتاتور کره شمالی بریینخستین ر

ها، به روی او لبخند  سر یک میز بنشیند. دست او را بفشارد و در برابر دروبین
ز بگردد د به امریکا باتواندمیبزند و با او بیانیۀ مشترک امضاء کند. ترامپ نیز 

 .نندو بگوید یخی را شکسته است که رؤسای جمهور پیشین نتوانسته بودند، بشک
سال بود که  25تر است. زیرا  با وجود این، برد کیم جونگ اون بزرگ    

 پیونگ یانگ )پایتخت کره شمالی( تقاضای دیدار دو به دو با امریکا را می
از آن بمیان آمد که بیل  ، سخن2000شنید. در سال  کرد و پاسخ منفی می

س جمهوری وقت امریکا با کیم جونگ ایل )پدر کیم جونگ ییکلینتون، ر
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اون( دیدار کند. اما دیدار سر نگرفت. پس جونگ اون از عهدۀ کاری برآمده 
 .که پدر و پدر بزرگ او از عهده اش بر نیامده بودند

 رسد؟ مضای سند به چه کسی میاابسرواتور: سود  نول◑ 
یم کره شمالی ژگوید و به روشنی که سودش، به ر بارتلمی کورمنت: سند می● 

است. توقعاتی که امریکا، پیش از امضای سند، مطرح کرد، برآورده  رسیده
پذیر نشدند. امریکا خواسته بود تأسیسات اتمی یکجا و بطور کامل و برگشت نا

ابود نمی کره شمالی برچیده شوند و قابل راستی آزمایی باشند و اسلحه های ات
شوند. در سند، سخنی از این دو خواست، نیست. آنچه هست، همان است که 

 خلع سالح اتمی شبه جزیرۀ کره، :است کره شمالی همواره مطرح کرده
شدنی است، اما از امروز به فردا، شدنی نیست و بدون گفتگوهای مهم 

 .و امتیاز دادن و گرفتن، ممکن نیست
س مطبوعاتی ترامپ ن از دونالد ترامپ قول شفاهی )در کنفرانکیم جونگ او    

( گرفت؛ و قولی که شودمیایان داده های نظامی مشترک پ اعالن کرد به تمرین
کرد. زیرا از آن، هیچ سخنی بمیان نبود.  ترامپ داد، همگان را شگفت زده

پئو، روز پیش از آن، پم 2گفت بر موضع خود سخت استوار است.  امریکا می
اش گفته بود: اگر کره شمالی شرائط امریکا را نپذیرد، توافقی  وزیر خارجه

ر دبعمل نخواهد آمد. کره شمالی شرائط را نپذیرفت، و توافق بعمل آمد؛ و 
 .سندی که امضاء شد، از موشک نیز سخنی بمیان نیامد

دو . آن توافق نامه را کاست 1994این سند، بسیار شبیه موافقت نامۀ      
Kedo د کره ی شبه جزیره کره( خواندند. بنابر آن، بنا بوژ)سازمان توسعۀ انر

آن  شمالی برنامۀ اتمی خود را رها کند، در ازای آن، امنیتش تضمین بگردد.
مل، جز عزمان، کره شمالی هم به مواد غذایی نیاز داشت، و هم به نیرو. اما در 

قیه به یی به کره شمالی فرستاد، بامریکا که به تعهد خود عمل کرد و مواد غذا
 .آن عمل نکردند
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وئن ( به قلم داوید سنجر، یکی از سر دبیران ژ 13تایمز ) روزنامه نیویورک ●
جمهوری  سییر»است: یم جونگ اون را ارزیابی کرده ک -خود، توافق ترامپ 

 شمالی امضا کرد، کمتر از ای که با رهبر کره آمریکا در توافق یک صفحه
 چیزهایی را دریافت کرد که پدر و پدر بزرگ کیم جانگ اون هم پیشتر، به

هم پدر کیم  2005رؤسای جمهوری قبلی آمریکا وعده داده بودند: در سال 
های اتمی خود را  داد همۀ فعالیت جونگ اون، به جرج دبلیو بوش وعده

ای  انرژی هستهالملی  متوقف کند، به پروتکل الحاقی بپیوندد، و به آژانس بین
هایی که بسیار دقیقتر  ای خود را بدهد ... . وعدهاجازۀ نظارت بر مراکز هسته 

ای میان  نامۀ یک صفحه تر از آن چیزی بودند که دیروز در توافق و عینی
 .«ترامپ و کیم جونگ اون، رد و بدل شد

  
، ری خواهحزب دموکرات و جمهو 2یک چند از نمایندگان کنگرۀ امریکا، از  ●

اشگاه یم کره شمالی و پذیرفتنش در بژنگرانی خود را بابت منزلت بخشیدن به ر
بهم مدارندگان بمب اتمی و به سرنوشت توافق های پیشین دچار شدن این توافق 

 .اند هبندی و ...، ابراز کرد و خالی از زمان
  

آیا تشدید تحریم ها و تهدید به جنگ، کیم جونگ اون را به  ❋
 :میز مذاکره آورد؟ پای

  
سیاست پرتو »نوان عوئن، مقاله ای زیر ژ 12لوموند دیپلماتیک )     

رسش ، نوشتۀ سونگ ایل کوون و مارتین بوالرد( پاسخ دقیقی به این پ«خورشید
 :دهد می

  
وئن را حاصل سیاست فشار ژ 12اینکه آقای ترامپ و طرفدارانش دیدار      

جای تعجب ندارد. زیرا از ادعای خود )تحمیل دانند،  در حداکثر خود می
گویند: بدون تهدید کره شمالی به فرو  . میکنندمیصلح به زور( ابراز رضایت 
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داد. اما  یم کره شمالی تن به دیدار و توافق میژریختن سیل آتش بر آن، کجا ر
داشت، سال ها پیش باید سلسلۀ کیم را وادار به  اگر این افسانه واقعیت می

، 1993ی کره شمالی در کرد. درست بعکس، نخستین آزمایش موشک تسلیم می
انجام شد. آن آمایش بعد از آن انجام شد که امریکا از گفتگو با پدر بزرگِ 

بوش نیز کره شمالی را یکی از ژ رژجونگ اون، کیم ایل سونگ، امتناع کرد. 
 - 2002های دهند. در سال  را تشکیل می« محور شر»کشوری خواند که  3

، بوش، کره شمالی را تحریم کامل کرد. نتیجه این شد که کیم جونگ 2003
 .ای را به اجرا گذاشت ایل، پدرِ حاکم کنونیِ کره، برنامۀ تولید سالح هسته

ای و موشک  رزندِ او، کیم جونگ اون، به اجرای برنامۀ تولید سالح هستهف    
 س جمهوری پیشینییر 2درحالی که های توانا به حملِ آنها، سرعت بخشید، 

ا به س جمهوریِ وقت امریکا، درها رییکره جنوبی، به توصیۀ باراک اوباما، ر
رط روی کره شمالی بسته بودند. اوباما رها کردن تولید بمب اتمی را پیش ش

نام « شکیبایی استراتژیک»دانست. این شرط گزاری را به غلط،  امریکا می
 حاد دو کره، در حکومت کره جنوبی، نیک توضیح مینهادند. وزیر پیشین ات

شد انتظار داشت کره شمالی،  شکیبایی استراتژیک، سیاست نبود. نمی» :دهد
! آن تحریم بدون ما به ازاء، سالح اتمی خود را نابود کند. ریشخند زمانه را ببین

 یژو در انتظارِ به نتیجه رسیدنش نشستن، به کره شمالی فرصت داد تکنولو
 .«اتمی خود را کامل کند

از سوی امریکا، « سیاست یا همه و یا هیچ»نه تهدید، که رها کردن      
سبب شد رهبر کره شمالی به پای میز مذاکره بیاید. ترامپ که از پشت 

، در کندمیس جمهوری پیشین اظهار خرسندی ییکردن به سیاست ر
. کندمیوی پوشش تشدید فشار، از سیاست گام به گام است که پیر

داریم، اهمیت دارد.  گوید: هر قدم که بر می اش می پمپئو، وزیر خارجه
است: خلع سالح اتمی کامل شبه جزیره، خلع سالحی  هدف همان

سان، ترامپ از شدت تحریم  برگشت ناپذیر و قابل راستی آزمایی. بدین
است. زیرا خلع سالحی که پیش شرط بود را هدف  و تهدید کاسته
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ردانده است. با تأسف باید گفت که این زرادخانۀ اتمی کره شمالی گ
است که امریکا را وادار کرد پیش شرط را رها کند، و تن به گفتگوی دو 

 «به دو بدهد
و تهدید به جاری کردن  سان، ترامپ که برغم تحریم ها و مانور نظامیبدین     

ا بدترین قرارداد با ایران ر سیل آتش بر کره، تن به قبول موضع کره شمالی داد،
و در کنفرانس  کندمیتعهد از ایران راضیش ن 105 داند و گرفتن قراردادها می

ه برای یم والیت فقیه را به مذاکرژمطبوعاتی خود نیز بار دیگر، گردانندگان ر
م و دو سیاست یک با .خواند رسیدن به توافقی که سود همه در آن باشد می

 است؟هوای او از چه رو 
  

آنچه ترامپ بدست آورده یک وعده است، پس چرا از توافق   ❋
، کندمیاتمی با ایران که تولید بمب اتمی را برای همیشه ممنوع 

 خارج شد؟

  
عمل ترامپ را، در آنچه به  نخست به سراغ یک مقام رسمی برویم و ببینیم     

کِ توانا به حمل این وشمای و دارای  یم کره شمالیِ برخوردار از سالح هستهژر
نامۀ اتمی ، با عمل او در خارج شدن از توافق وین بر سر برشودمیسالح مربوط 

 :کندمیای و موشکِ توانا به حمل آن، چگونه مقایسه  ایرانِ فاقد سالح هسته
  

، وزیر امور Nathalie Loiseau وئن( قول ناتالی لوازوژ 12لوموند ) ●
سیاست یک بام و دو هوای واشنگتن »: کندمیقل اروپایی فرانسه را اینسان ن

چیز آن روشن  آور است. او با کره شمالی توافقی را امضاء کرد که هیچ تأسف
نیست. پس چرا از توافق اتمی با ایران خارج شد. این توافق را ایران محترم 

حال اینکه امضای سندی به اتفاق کیم  .است شمرده و بدان عمل کرده
رفته است، در عمل،  ه تا داشتن سالحی اتمی نیز پیشجونگ اون ک
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المللی را زیر پا  پاداش دادن به کسی است که تمامی قراردادهای بین
 .«استگذاشته و نقض کرده 

سان، از دید یک مقام رسمی نیز، عمل ترامپ پاداش دادن به کیم  بدین     
عمل به توافق  بخاطر کردن ایران جونگ اون بخاطر داشتن بمب اتمی و تنبیه

 وین است. افزون براین،
  

است شبه جزیره کره خلع سالح  با توجه به این مهم که امریکا پذیرفته ●
ی از یک –اتمی بشود، یعنی امریکا نیز چتر اتمی خود را از سر کره بردارد

در همان حال پذیرفته  و -شودمیهدف های عمدۀ چین نیز برآورده 
 کشور دارد، هرگاه بنابراین باشد که در همه 2کره، است که شبۀ جزیره 

ای هم عمل  جا یک منطق بکار رود و به قرارداد منع گسترش سالح هسته
می شود، توافق اتمی و موشکی با ایران نیز باید در برگیرد، خلع سالح ات

منطقه خاورمیانه و ممنوعیت موشک های دور برد توانا به حمل سالح 
لع سالح ل نیز باید خییمنطقه را. به سخن دیگر، اسراای در  های هسته

 شود. افزون براین،
  

و  کشور را در هواپیما پس گرفت 7ترامپ، کسی که امضای خود زیر بیانیۀ  ●
رف پرونده، یا شاکی یا مشتکی عنه است، فاقد اعتبار الزم برای ط 3500در 

د به تواندمیکه قدرت نقرارداد شدن است. اگر هم فاقد اعتبار نبود، بنابر این
تعهدی وفا کند که دیگر با توقعاتش سازگار نیست، کشوری چون ایران، 

حل داخلی مسائل خود  د توافق با قدرت های خارجی را جانشین راهتواندمین
 .کند
با توجه به وضعیت داخلی )بیابان شدن کشور، شدت گرفتن بحران      

گر و استبدادی که به همان  یرانبیکاری و فقر، اقتصاد مصرف محور ِو
( و با توجه شودمیناپذیرتر  تر و انعطاف ، خشنشودمیمیزان که فلج 

جنگ که مرگبارترین شان جنگ  7به وضعیت خارجی آن، گرفتاری در 
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اقتصادی است، وضعیت، دیگر آن وضعیتی نیست که مشکل با جانشینِ 
غرب حل شود. در این  یمی وابسته بهژیم والیت مطلقه فقیه شدنِ رژر

نیست، انتخاب   وضعیت، انتخاب موجود، دیگر انتخاب میان بد و بدتر
میان بهترین زندگی، زندگی در استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت 
اجتماعی یا به نظاره مرگ حیات ملی نشستن است. هرگاه نسل امروز 

رود توانا  لی میتصمیم به گزینش بهترین زندگی را بگیرد، به سراغ بدی
به متحقق کردن بهترین زندگی. بدین موضوع بس مهم، به تکرار 

 .خواهیم پرداخت
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                                                      وضعیت سنجی دویست و ششم:

 اجماع بر نگرانی و بحرانها و حذف بدیل درونی؟

 
 

 2018وئن ژ 21برابر  1397خرداد  31
 

 ست:چند امر واقع گویای شدت بحرانی هستند که ایران هم اکنون در آن ا    
 درصد مردم ایران نگرانند؛ 98.9بنابر سنجش افکاری، ● 
دت شکنند که تورم در حال سئوالن اقتصاد نیز اعتراف میاینک روحانی و م● 

 گرفتن است؛
تحلیل خبرگزاری فارس، متعلق به سپاه پاسداران در این باره که  –گزارش  ● 

 است، بخاطر انتشارنوشته « ای ننگیننامه»حکومت خاتمی به حکومت بوش 
با  یمژتگوی رتن که در آن، امضاءکنندگان خواستار گف 100ای به امضای نامه

است. در واقع، این سپاه و  آویز شدهاند، دستترامپ و حکومت او شده
یم، اجازه وجود ژگویند، در محدوده رالی هستند که میم –مافیاهای نظامی 

 دهند؛پیداکردن بدیل را نمی
رد و خرا گیرد و آنشتابان، اقتصاد کشور را به زیر می« بهمن حجم نقدینه»● 

 ؛شودمیلیارد تومان بر حجم نقدینه افزوده می 1000: روزانه کندخمیر می
برای  کند کهبار روحانی به کسانی اعتراض میبحران دالر نیز برجاست و این● 

ند خرتومان می 4200وارد کردن کاال، از بانک مرکزی ارز به قیمت هر دالر 
نا و ب قیمت بفروشند! بر آن تب قیمت سکه طال و تو آن را در بازار آزاد می

 اند؛خودرو و... نیز افزوده شده

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29435-2018-06-21-15-16-30.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29435-2018-06-21-15-16-30.html
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ستگیریافزاید و با دناپذیری خود می دستگاه والیت مطلقه فقیه بر انعطاف● 
کاری حال، بی کوشد. در همانها و اعدامها، در تشدید جو ارعاب می

 شوند؛های اجتماعی نیز فراگیر میروزافزون و آسیب
 70گوید: حانی، موسی کالنتری، میمسئول محیط زیست در حکومت رو● 

 دهند کهآبی روبرویند. کارشناسان هشدار میدرصد مردم کشور با مشکل بی
تی صدا است و آن فرو نشستن زمین است. حزمین ایران گرفتار زمین لرزه بی

 اند وبنای ارک شیراز و بنای ضریح حضرت عبدالعظیم نیز خم شده
دهند، یکدیگر ای را تشکیل میحال که مجموعه امرهای واقع در همان این    

 اند:را پدید آورده
  

اند و آیا عامل این نگرانی ایرانیان بر نگرانی اجماع کرده ❋
 جنگ روانی است؟:

 
 بنابر سنجش افکاری که در ایران انجام گرفته و عباس عبدی از آن سخن● 

 درصد نگران 98.9درصد مردم ایران نگران نیستند.  1.1است، تنها  گفته
ی کاسته درصد بر این نظرند که در آینده از شدت نگران 6هستند. از آنها، تنها 

 شود. درصد براین باورند که بر شدت آن افزوده می 94شود و می
 ییقاگوید از اسباب نگرانی هیچیک وجود ندارد. بلکه نگرانی الروحانی می● 

خش ها پیران بسوی ایران برنامهاست و وسائل ارتباط جمعی که از خارج از ا
 کنند! را در ایرانیان القاء میکنند، آنمی
دهد و نگرانی، با هفت امر واقع دیگری که فهرست شدند مجموعه می اما     

هستند  نیستند و امور واقعی ییتازه همه امرهای واقع نیز نیستند، هیچیک القا
کنند. هرچند امور ق میکه مقامات حکومت روحانی نیز وجودشان را تصدی

ومت کنند، نیازمند تصدیق مقامات حکواقعی که یکدیگر را ایجاب و ایجاد می
 نیستند. 
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اگر به  اند کهگویند آنها را تهدید کردهمجلس می« نمایندگان»با وجود این، ● 
دیدار  خرداد، در 30ای در )که خامنه« مبارزه با تأمین مالی تروریسم»الیحه 

 مجلس با تصویب شدن آن مخالفت کرد اما افزود« نمایندگان»و « سییر»با 
 و دیگری ییکه مجلس خود دو قانون وضع کند یکی در باره مبارزه با پولشو

آن بال را  در باره مبارزه با تأمین مالی تروریسم( رأی بدهند، بر سر آنها این و
اب ه قول آفتگوید: مرکز مشهد است. در واقع، بخواهند آورد. علی مطهری می

ون است. محمد رضا خباز ،معا نیوز، مشهد مرکز ستیز با حکومت روحانی شده
ز، گوید بحران ساس جمهوری) در مصاحبه با شفقنا(، میییپارلمانی پیشین ر

است. در سال پیش، در حکومت خاتمی بوجود آمده  20دولت پنهان است که 
ان طال و مسکن و خودرو رو حقیقت، حجم عظیم نقدینه را به بازارهای ارز و

ن توانند این سیل را بسوی ایآورد و کسانی میکردن، بحران سخت پدید می
سانی جز بازارها سرازیر کنند که حجم عظیم نقدینه را در اختیار دارند و این ک

 الی نیستند:م –تشکیل دهندگان مافیاهای نظامی 
  

مافیاهای نظامی اما از نوع  بدیل اصالح طلب از نوع خاتمی نه  ❋
 مالی آری: –
 
اند )یعنی را تشکیل داده« دولت سایه»گوید: وقتی نامزد کسانی که خباز می● 

تر شدند و ناطق نوری(، در انتخابات، از خاتمی شکست خورد، آنها متشکل
روز  9گفت هر شروع به کارشکنی در کار حکومت خاتمی کردند. خاتمی می

سازند. این کسان در نند و یک بحران میکیک توطئه بر ضد حکومتش می
نهادهای انتخابی نیستند ولو در مجلس کسانی را دارند. در نهادهای انتصابی 

و دستگاه  ییای و سپاه و قوه قضاخواهد بگوید که در بیت خامنههستند. او نمی
است که مافیاها در  ای هستند. راستی اینتبلیغاتی و زیر چتر حمایتی خامنه

ای/هاشمی رفسنجانی بود که شکل گرفتند. هم در آن دوره بود خامنه حکومت
تشویق هم شدند. نخست « ورود در اقتصاد»سپاه برای « سرداران»که 
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مالی نبودند و بعدها عنوان مافیاهای سنتی  –قوت گرفتند که نظامی  ییمافیاها
ر حکومت نامیدند و... اما دمی« پدرخوانده»را یافتند. هاشمی رفسنجانی را 

ای و مأمور تضعیف حکومت خاطر که سپاه تکیه گاه خامنه خاتمی، بدین
« سنتی»مالی قوت گرفتند و جانشین مافیاهای  –خاتمی بود، مافیاهای نظامی 

است.  شدند. این تحول شوم بطور مستمر در نشریه انقالب اسالمی، مطالعه شده
اختیار این مافیاها است.  کند، درای که حکومت ایجاد میحجم عظیم نقدینه

اند، نه تنها با و این مافیاها با اتکا به حزب سیاسی مسلحی که از سپاه ساخته
بندند تا که در سازند، بلکه مدار را میمصونیت کامل بحران از پی بحران می

یم نیز، امکان پیدایش بدیلی که در استقالل نسبی از مافیاهای نظامی ژدرون ر
 اسی مسلح کشور را اداره کند، پدید نیاید.مالی و حزب سی –

ای ، یک سال بعد از کودتای خامنه1389تیرماه  22خبرگزاری فارس، در ● 
ه نام»از راه تقلب بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری، گزارشی را در باره 

س جمهوری وقت امریکا( منتشر کرد. اینک، به ییخاتمی به بوش )ر« ننگین
وضوع ای، آن گزارش راست و دروغ، میدار خاتمی با خامنهدنبال انتشار خبر د

 است:روز شده 
گزارشي از نامه ذلت بار و »است:  تحلیل خبرگزاری این –عنوان گزارش  -

خبرگزاری متعلق به «. جمهور امريکا دولت خاتمي به رئيس 2003ننگين 
و  بارذلتای ننوشت تا کند. زیرا خاتمی به بوش نامهسپاه دروغ گزارش می

انقالب  ننگین باشد یا نباشد. ماجرای ارسال پیشنهاد به امریکا را نخست نشریه
ق اسالمی فاش کرد. وقتی علنی شد، معلوم شد که گزارش انقالب اسالمی دقی

 ای و خاتمی، به اتفاقاست: صادق خرازی پس از کسب موافقت خامنه بوده
تصویب  کنند و متن را بهتهیه می س در تهران، متنی راییتیم گلدیمن، سفیر سو

جه س، تسلیم وزارت خارییرسانند و از طریق حکومت سوای و خاتمی میخامنه
ابین، مگوید: ایران در باره حل و فصل همه مسائل فیکنند. متن میامریکا می

 است. ایران بر حل و فصل همه مسائل صادقانه مصمم است.  آماده مذاکره
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و پیشنهاد را مورد  ر دو جنگ افغانستان و عراق بودبوش مست پیروزی د -
وانست تاعتناء قرار نداد. چرا که او نیز در منطقه به دشمن نیاز داشت و نمی

 ایران را بمثابه دشمن از دست بدهد.
س ییچنی، معاون رگزارش خود مدعی شده بود که دیگ خبرگزاری فارس در -

قلبی  به ایران کرده و بخاطر بیماریای جمهوری وقت امریکا نیز سفر محرمانه
ه سفر ای نیز باست. بنابر گزارش، خامنه که داشته، در ایران بستری نیز شده

ده است بدون اطالع او، دیگ چنی به ایران آمدیگ چنی اشاره کرده و گفته 
ر دست دها که فرودگاهشود. زیرا با وجود ایناست. دروغگو کم حافظه می بوده

س ییای از ورود معاون رواک هستند، چگونه ممکن است خامنهسپاه و وا
 جمهوری امریکا به ایران، خبر پیدا نکند!! تناقض دیگر موجود در گزارش

ه بس جمهوری امریکا معاون خود را محرمانه ییکه، هم رخبرگزاری فارس این
میال مابین را در سطل آشغفرستد و هم پیشنهاد حل و فصل مسائل فیایران می
 اندازد!؟

اطالع و مخالف علت دوم بازطرح آن گزارش راست در پوشش دروغ )بی● 
ت. تن از ایرانیان اس 100ای به امضای ای( انتشار نامهجلوه دادن خامنه

این اند با حکومت ترامپ وارد گفتگو شود. یم خواستهژامضاءکنندگان از ر
ود به مردم ایران بش حل داخلی دارد و مراجعه بایدواقعیت که مسئله راه

تر است، از رهگذر گفتگو، وسیله سنگین یم ساختهژتا مگر مشکلی که ر
گذارند، نشود، بجای شدن تعهدها که به دست و پای مردم ایران می

است برای  الی شدهم –آویز سران سپاه و مافیاهای نظامی اما نامه دست خود،
 بدیل»یم، ژدر این رراین، تیر خالص خالی کردن در سر بدیل درونی. بناب

به سخن دیگر، بدیل مافیاهای « تواندباشدای نمیای جز خامنهخامنه
مالی خود آنها هستند. و آنها از وجود بحران اقتصادی شدیدی  –نظامی 

دهد ورنده آند و از هفت جنگی که استراتفور احتمال میآ  که خود پدید
ده شود، برای ایجاد جنگ سایبری و بسا جنگ نظامی هم برآن افزو

 :کنندشرائط مناسبتر برای بسط ید خود بر دولت استفاده می
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ل و ییآیا ایران خود را برای جنگ سایبری با امریکا و اسرا ❋
 کند؟:کشورهای عرب نفت خیز آماده می

 
( که مؤسسه تحلیل گری است که ارتباطش با سیا 2018وئن ژ 9ستراتفور )ا   

است که زمینه ساز جنگ حلیلی را منتشر کردهت –، گزارش از پرده بیرون افتاد
 است: حلیل اینت –تواند باشد. چکیده گزارش گیرانه میپیش

قابله، متواند در مقام ایران ابزارهای پرشمار برای جنگ سایبری دارد که می● 
ختیار ابرضد رقبای خود بکار برد. به احتمال بسیار زیاد، تهران از ابزار در 

 ل و امریکا و دولتهای کشورهای نفت خیز واقع در ساحل خلیجیید اسرابرض
کنند( استفاده فارس )خصمهای ایران که برضد منافعش در منطقه عمل می

خودداری می ییخواهد کرد. اما از ورود به جنگ سایبری با کشورهای اروپا
رج شدهن خاکنند. بخاطر اهمیتی که برای برجا ماندن توافق وین که امریکا از آ

 کند. است، قائلند چنین می
است. گذشته نزدیک، ایران ظرفیتهای سایبری خویش را توسعه بخشیده در     
 به شرکت نفت آرامگو در عربستان 2012ترین حمله سایبری ایران، در مهم

به شرکت پتروشیمی عربستان حمله کرد و در  2017انجام گرفت. در سال 
ن را مورد حمله قرار داد. برای انجام ای ییمریکا، چهل و دو بانک ا2012

ابطههای مزد بگیر و یا هکرها که تشخیص و تعیین رها، ایران از گروهحمله
ایران  است. این احتمال وجود دارد که شان با ایران مشکل است، استفاده کرده

سمی ر راز آنها بار دیگر استفاده کند. ارتش سایبری ایران و سالح هک کردن غی
نیز  تواند وارد جنگ سایبریدر اختیار سپاه پاسدارانند. بنابراین دولت می

 ستند.ها هپذیرترینهای خلیج فارس در برابر این حمله آسیبنشینبگردد. شیخ
کند. بخصوص که فایده یم را قانع نمیژخت سران رهای سایبری ساما حمله     

 است. قرارداد وین بسیار کم شده
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. ل هستندییهایی به متحدان امریکا و اسرایم خواستار ضربهژان رسخت سر● 
 توانند در افغانستان و غزه و یمن وارد شوند:ها میاین ضربه

ه با طالبان دارد، استفاده کند و توان کتواند از روابطی در افغانستان، ایران می -
بان، با هد. طالضربه زدن آنها به قوای امریکا مستقر در افغانستان را افزایش د

ل توانند پیشنهاد امریکا برای حل مشکاطمینان از پیروزی نظامی خود، می
 افغانستان از راه گفتگو را نپذیرند.

ن ادامه دهد. به آنها در ها در یمتواند به حمایت از حوثیایران همچنان می -
ی کند اما برکسشان کمک کند. گرچه ایران تکذیب میبیشترکردن توان موشکی

با  ها در جنگپوشیده نیست که از راه دادن تجهیزات و تعلیم افراد به حوثی
 کند.کشورهای مؤتلف که متحد امریکا هستند، کمک می

بیشتر از آن با جهاد  وتواند از روابطی که با حماس ل، ایران میییبر ضد اسرا -
اده استف ل،ییدر مرزهای جنوبی اسرا ییاسالمی فلسطین دارد برای حمالت ایذا

 ل مرزهای غزه را بسته است، ایران با مشکل بزرگی برایییکند. چون اسرا
ران رساندن تجهیزات نظامی به این منطقه روبرو است. باوجود این، حمایت ای

عربی  از مبارزان فلسطینی بسود او است. زیرا دولتهای سعودی و امارات متحده
برد، می ها بکارکه بر ضد فلسطینی ل را بخاطر خشونتیییکند، اسرارا ناگزیر می

ری حال، گروههای فلسطینی دیگر را از گرایش به همکامحکوم کنند. در همان
د از امریکا کندارد. متحدان امریکا در منطقه را نیز ناگزیر میل باز میییبا اسرا

  کند. یمیم اردن را هم متزلزل ژیمی چون رژل فشار بیاورد. رییبخواهند به اسرا
دت، مبخاطر ارزش استراتژیک سوریه برای ایران، دولت ایران بسا در کوتاه  -

کند. اما  ل، پرهیزییسر فرو بخواباند و از درگیری از نوع درگیری ماه مه با اسرا
ه سراسر ل بخواهد سرداران سپاه را بکشد و دامنه برخورد نظامی را بییاگر اسرا

لی د، ایران در حمله به مرز شماسوریه و لبنان و بسا خود ایران گسترش ده
ملهحل، تردید نخواهد کرد. قوای امریکا و متحدانش در سوریه نیز از ییاسرا

هند های چریکهای تعلیم یافته توسط ایران و حتی قوای خود ایران مصون نخوا
 ماند. 
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ل یینسولگری امریکا و اسراتواند برای حمله به سفارتها و کو نیز، ایران می -
 هدفهای استراتژیک در هرجای جهان، از گروههای مسلح هوادار خودو دیگر 

جمله  است. ازها در گذشته بعمل آورده استفاده کند. ایران از این نوع حمله
حمله به قوای   و 2012لی در بلغارستان در ییحمله به اتوبوس توریستهای اسرا

ر دانتین ژان آرو مرکز جامعه یهودی 1996امریکا مستقر در عربستان در سال 
 و... 1992

 کند. آن را دارد که تنگه هرمز را مسدود ییو ایران توانا -
ها دارد ییکه با اروپا ییگیرد که ایران بخاطر گفتگوهاستراتفور نتیجه میا     

ملیات عکوشد به اقدامی که ریسک آن زیاد باشد، دست نزند. فعالً پا را از می
دید شل بهانه واکنش ییبت داد و امریکا و اسراکه نتوان به ایران نس ییایذا

توانند بر او یداند که کار را مرا نیز میگذارد. اما اینبدست نیاورند، فراتر نمی
 .ییشود برای رویاروسخت کنند، پس آماده می

ل ییحلیل استراتفور حق دادن به جانب مثلث امریکا و اسرات –رچه گزارش گ     
تواند به جنگهای پیشین ا جو سنگین جنگی که میو دولت سعودی است، ام

گ افزوده شود، نیز یک واقعیت است. این جو البته از عوامل مهم تشدید جن
ز هستند که یک چند از آنها را در آغا ییاقتصادی، بنابراین، وقوع امرها

 ایم:وضعیت سنجی آورده
  

است اال اینکه این جنگ فعالً  جهان وارد جنگ سوم شده ❋
یم والیت ژشود، رقتصادی است و، در آنچه به ایران مربوط میا

 کند:مطلقه فقیه اسباب شکست در این جنگ را فراهم می

 
های گمرکی بر واردات توسط ترامپ و دست زدن به با توجه به وضع تعرفه     

عمل متقابل توسط اتحادیه اروپا و چین، از دید اقتصاددانان و نیز ناظران 
است. در این وضعیت،  ن وارد جنگ سوم، اما اقتصادی، شدهسیاسی، جها



102 
 

یم کماکان زمینه سازی برای شکست ایران و البته به ژسیاست مالی و ارزی ر
 خواران است:حداکثر رساندن رانت رانت

  
 یم والیت فقیه:ژسیاست مالی و ارزی ر● 
بانکی غیر  دولت همراه با سیاست اعتباری نظام بانکی که نظام غیر بودجه    

و این  -استه اینک سیاست اعتباری نظام بانکی را تابع خود کرده ک -رسمی 
صاد را یم استبدادی که جامعه را تابع اقتصاد دولت و این اقتژدو، همراه با ر

 -کند و این سه همراه سلطه مافیاهای نظامی تابع اقتصاد مسلط خارجی می
به فعالیتهای « بخش خصوصی» مالی بر اقتصاد و این چهار همراه تمایل

 گری هستند:اقتصادی پر سود و کم خطر، عامل چندین ویران
 
. افزایش روزانه حجم نقدینه که در حکومت روحانی سه برابر گشته 1

شود. این ر حجم آن افزوده میب  میلیارد تومان 1000است و روزانه 
جمله  زا –حجم هنگفت نقدینه ایجاد قدرت خرید عظیم و متمرکزی 

کند که چون بهمن شتابان اقتصاد یم –بخاطر توزیع بس نابرابر درآمدها 
 کند؛گیرد و خرد و خمیر میکشور را به زیر می

قیمتهای برخی اقالم مواد »است:  ریهای آنگتورم یکی از ویران . 2
تورم باال «. استدرصد افزایش یافته  ۵0نیز، ظرف یک هفته،  ییغذا

نقدینه یا قدرت خریدی که در کمین سودآورترین همراه با رجحان 
شود که بنوبه خود، فعالیت اقتصادی است، سبب باال رفتن نرخ بهره می

نه فعالیتهای تولید محور را کم سود و بسا زیانبخش و فعالیتهای سوداگرا
 کند.را تا بخواهی سودآور می

 در نتیجه،ها بروی واردات و افزایش میزان قاچاق، . بازشدن دروازه3
. فشار به منابع ارزی و غیر قابل مهار شدن بهای ارزهای خارجی. در 4

ها برای واردکردن تصمیم گرفتند بانک« سران سه قوه»خرداد،  30
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برد. نمی ییکاالهای غیر ضرور، ارز ندهند. این تصمیم ره بجا
 بهای ارز تابع عوامل دیگر نیز هست: زیرا 

 روش ارزی به قیمت باال وخود از راه فنیاز بودجه به تأمین کسر  -
 کاهش ارزش پول ملی و -
یم که گویا سبب تمایل به تولید میژثر تحریمها که برخالف تبلیغ را -

شود، بخاطر سیاست درهم شکستن مقاومت اقتصاد، از عوامل فرار 
 شود و ها از فعالیتهای تولید محور و حتی از کشور میسرمایه

سنگین جنگ  شی از فقدان امنیت و منزلت و نیز جوها نافرارسرمایه -
 و
 ؛نیاز اقتصاد قاچاق محور به ارز  -
خطر کردن فعالیتهای اقتصادی خواری بخاطر سودآور و بی. رانت۵

ای از گری بزرگ دیگری است که خود مجموعهکوتاه مدت، ویران
 گریها است:ویران

شدید فقر اکثریت . بیش از اندازه فربه شدن یک اقلیت کوچک و ت۶
 تر از همه؛بزرگ و مهم

که بیابان شدن کشور و فروش  . تحمیل اقتصاد مصرف محور به جامعه7
چند کها یکاری روزافزون و فرار مغزها و سرمایهروزافزون منابع طبیعی و بی

 از عوارض آن است. 
     
سو، بدینها امور واقع مستمر اقتصاد ایران از دوران قاجار این واقعیت    

سو هستند. دو نوبت کوشش شد عوامل باال با بخصوص از دوره پهلویها بدین
عوامل مساعد اقتصاد تولید محور بگردد. یکی در حکومت مصدق و دیگری 
در دوران مرجع انقالب، در حکومت موقت و بخش اول ریاست جمهوری بنی

که شرائط آن روز صدر، به یمن برنامه عملی که او تدوین کرده بود و در حدی 
داد، به اجرا گذاشته شد. هردو کوشش براثر دو کودتا، یکی کودتای امکان می
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یم ژ، متوقف شدند و دو ر1360و دیگری کودتای خرداد  1332مرداد  28
 استبدادی پهلوی و والیت مطلقه فقیه اقتصاد مصرف محور را باز ساختند. 

کشور هستند و نه تبلیغات وسائل ل نگرانی مردم مجموع این امور واقع عام    
 کنند.ن میارتباط جمعی که از بیرون از مرزها امواج تبلیغاتی را بسوی ایران روا

اد و زمین و اقتصاد ایران، در موقعیتی هستند که اگر تمامی استعد    
روند. بنابراین، توان مردم کشور بکار نیفتند، درکام مرگ فرو می

ین زندگی و مرگ است نه میان زندگی نیمه انتخاب، انتخاب میان بهتر
جان و مرگ . برای یافتن بهترین زندگی، ایرانیان باید به حقوق پنج

آنها  ها را بحد مطلوب برسانند و گانه خویش عمل کنند تا همه سرمایه
دیلی رو، برا در کشاندن زمین و اقتصاد از کام مرگ، بکار اندازند. از این

شود و نه یم پیدا میژنیاز دارد نه در درون رکه ایران امروز بدان 
و  ای هستند که در بازسازی استبداد و فرورفتن زمینوابستگان به بیگانه

ه اند. نیاز ایران باقتصاد ایران بکام مرگ، نقش درجه اولی بازی کرده
 .ه نماد استقالل و آزادی و همه دیگر حقوق استک بدیلی است 
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                                                          وضعیت سنجی دویست و هفتم: 

 یم کودتای دائمیژر

 
 2018وئن ژ 28 برابر 1397تیر  07

 
ل حران ایجاد کردن با هدف ایجاد زمینه برای تصرف کامبحران از پی ب    

مالی، کار امروز تنها نیست. از گروگانگیری  –دولت توسط مافیاهای نظامی 
 9000تا امروز، دولت، گرفتار کودتای دائمی است. صعود قیمت دالر به 

و تومان، ولو عوامل اقتصادی داخلی و خارجی مساعد با آن وجود دارند، ول
ینگی جاری است، اما توجیه اقتصادی ندارد، توجیه سیاسی دارد. سیل نقد

ارها شوند، هشدنمایند. نظرها هم که اظهار میانگیخته نمی اجتماعات هم خود
شوند و اخطارهای یک طرف به طرف دیگر هستند. پنداری عوامل ایجاد می

آیند.  در ای، دولت و کشور به مهار کامل مافیاهابرای آنکه پیش از مرگ خامنه
سی ییدر مشهد و اجتماع مرتب شماری از سران سپاه با ر« پایتخت دوم»ایجاد 
ی نظامی الهدی در این شهر و این واقعیت که نقدینه و ارز در ید مافیاهاو علم

الی هستند، برای تصرف دولت است. عواملی که در این وضعیت سنجی م –
د و در جنبش همگانی روی نیاورن گویند: ایرانیان اگر بهشوند، میمی ییشناسا

این جنبش، استقالل و آزادی و حقوق دیگر روش و هدف نشوند، کشور می
 را از کامش بیرون کشید: تواند در کام خطری رود که آسان نتوان آن

  

ایم و هشدارهای مهم که در دو خبر مهم که ما دریافت کرده ❋
 اند:علن اظهار شده

 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29514-2018-06-28-15-17-02.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29514-2018-06-28-15-17-02.html


106 
 

 ایم:دریافت کردهدو خبر مهم که ما      
ای با حضور برخی سران که اخیراً تشکیل بود، بحث برکناری در جلسه ☚

س جمهور موقت ییروحانی به جد مطرح شد. صحبت از جایگزینی او با یک ر
نظامی و سرکوب شدید معترضان، بمیان بود. جلسه به نوعی جلسه هماهنگی 

ست. موج جدید بود. شواهد و قرائن محیطی نیز حاکی از صحت خبر ا
ان شود که کامیون داراعتراضات برای ممکن کردن این کودتا است. شنیده می

 نیز به زودی اعتصاب را از سر میگیرند. 
ر این وضعیت، اگر جنبش عمومی نشود و اگر هوشیارانه ادامه پیدا نکند د    

ردم در م اند و نتیجه آن کاهش پتانسیلآید. اعتصابها در بیراههفاجعه ببار می
 وضعیت بد معیشتی و گردن نهادن به یک دولت نظامی است که کمی اوضاع را

ح گرفته بسامان کند. در آستانه فروپاشی اقتصادی هستیم. اگر جلو ایجاد این طر
 کند. نشود، ایران سرنوشتی نامعلوم پیدا می

  
در گزارش/تحلیل استراتفور، آمده بود که کشتن  205در وضعیت سنجی  ☚

ز شود ایران وارد عمل بگردد. خبری که ال سبب مییین سپاه توسط اسراسرا
ع سربستهاست، حاکی است که اشاره استراتفور، اطال عراق و سوریه به ما رسیده

اه ل و امریکا و دولت سعودی: فهرستی از سرداران سپییای است از طرح اسرا
شوند. هدف طرح اند، تهیه شده برای اینکه ترور توصیف شده« مزاحم»که 

ل و دولت یییم با مقاصد امریکا و اسراژیم از درون است. به ترتیبی که رژتغییر ر
یناکند سعودی سازگاری کامل پیدا کند. خبر دیگری که این خبر را تکمیل می

اند. تعلیم داده شده و به درون کشور نفوذ داده شده« ایرانی»است که شماری 
 باشد برای خبر دیگری که مافیاهای نظامی تواند پوششیاما این خبر می

ح آنها برای دسته از سران سپاه دارند که با طر بر حذف آن مالی بنا –
 . تصرف کامل دولت موافق نیستند

  
 نند:کگیریها چه اندازه این دو خبر مهم را تأیید میاینک بنگریم که موضع ☚
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یای مور کنونی خامنهتیر، رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه و مشا 4در ● 
یز شود. او دروغ بزرگ دیگری نگوید: اگر دولت نباشد کشور بهتر اداره می

ا آمریکا بمقام معظم رهبری از همان ابتدا به مذاکره »است:  است که این گفته
ندی به بین نبودند و این مسئله را اعالم کردند، اما به دلیل همان پایب خوش

 اگر ولت اجازه دادند وارد مذاکرات برجام شوند؛ حاالقانون اساسی کشور به د
اشتباه رفته است گناه حضرت آقا چیست؟ خُب این دولت انتخاب  دولت راه
ینده برای نما ایبنابر این دروغ، مقصر مردم هستند. نه خامنه«. است مردم بوده

گفت و  گفتگو با فرستاده اوباما به مسقط فرستاد و نه از نرمش قهرمانانه سخن
گوید زیرا نه با قرارداد وین موافقت کرد!! او در باره قانون اساسی نیز دروغ می

وامل عای است. یکی از کار در سیاست خارجی با خامنه بنابر آن، تعیین دستور
ای است. هم بخاطر از بین است، نیز خامنه ردهک پیدا  سرنوشتی که آن توافق

 سال حکومت احمدی نژاد و هم بخاطر 8 بردن توان مقاومت اقتصاد کشور در
 جلوگیری از عادی شدن رابطه، بنابراین، اخذ تعهد متقابل از امریکا. 

 گوید: گمان نبرید اگر روحانی و حکومت او برود وتیر، ظریف می 4در ● 
 شوند.گرایان بیایند، توانا بکاری میاصول

است: فتهگيي مجلس رئيس فراكسيون وال، محمد دهقان، نایب97تیر  5ر د  ●
ها و نگاه به غرب وجود دارد و دولت همچنان اگر خدای نکرده همچنان تردید

خواهند نشینی است و دوباره میمعتقد است تنها راهکار حل مشکالت، عقب
 ادامه حضور دولت، خیانت به کشور استتجربه تلخ گذشته را تکرار کنند، 

 .تاین کار تنها خدمت به کشور اسو باید کار را به اهلش واگذار کند که 
س فراکسیون مبارزه با مفاسد ییهمدان و ر« نماينده»تیر، امير خجسته،  4در ● 

دهیم تا روز به دولت فرصت می 1۵تا  10ما »است:  اقتصادی، گفته
های دشمن در جنگ اقتصادی های خود را برای مقابله با توطئهبرنامه

د، ما استیضاح وزرای اقتصادی دولت و به مجلس ارائه کند و اگر نتوان
 جمهور را در مجلس کلید خواهیم زد و صد سییموضوع عدم کفایت ر

البته این استیضاح و عدم کفایت نه با اهداف سیاسی، بلکه به دلیل 
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ناتوانی در حوزه اقتصادی است. این خواسته مردم است و ما از آن یک 
 «.نشینی نخواهیم کرد درصد نیز عقب

کومت تیر، حسین موسویان که در گذشته در تیم مذاکره کننده و حامی ح 3در ● 
 ایجاد اجماع وبرای »است:  روحانی بوده و اینک در امریکا است، گفته

وحدت داخلی نیاز به درک درست از شرایط داخلی و خارجی کشور، 
گذشتگی است. با این وضع، مشکالت اقتصادی فعلی  خود فداکاری و از

های و منافع کالن ملی کشور دو قربانی اصلی اختالفات فعلی جناحمردم 
سیاسی داخلی هستند. بزرگان نظام باید قبل از هر چیز در این مورد 

تکانی اساسی در دولت یا  ک خانهاندیشی کنند؛ حتی به قیمت یچاره
حتی استعفای دولت فعلی و برگزاری انتخابات زودرس، زیرا استمرار 

جبران  دو سال دیگر ممکن است موجب لطمات غیر قابل وضع فعلی تا
 «.شود

الی تیر، زیبا کالم خطاب به دولت در سایه، یعنی مافیاهای نظامی/م 5در ● 
وضعیت  خواهید بکنید؟ اواست: کار روحانی که تمام شد با ترامپ چه می گفته

ک یر هر برای فلج کردن دولت اگ»بیند: گونه میروحانی و حکومت او را این
های خود کفایتیهایی یا تهدیدات آمریکا یا بیاز این موارد یعنی حضور دست

کاری از دست دولت روحانی دولت را در نظر گیریم، در هر صورت، 
آید. بنابراین در هر حالتی )استعفا یا عدم آن( تغییری به وجود برنمی

ا تمام قدرت ر شده و باید نخواهد آمد زیرا کار دولت آقای روحانی تمام
 «به تندروها واگذار کند.

: تظاهرات دیروز و  97و این گزارش در باره تظاهرات سوم و چهارم تیر ● 
امروز، تصمیمی بود که از طرف اصناف گرفته شده بود که بدون تردید مخالفان 

این گروه به آن دامنه بیشتری بخشیدند.  روحانی درآن نقش داشتند. نسل جوان از
داند جز شعار سوریه و لبنان را رها کن، فکری به حال ما سیاسی نمی هیچ شعار

کن. در نزدیکی مجلس برخورد شد. امروز نیز بر اساس اطالعات مأخوذ از 
بازایستادن صرف   رفتن قیمت دالر و های مختلف، همه در باره باالصنف
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کوب، داند. پس از حمله قوای سرثروتهای کشور در جنگهای منطقه، شعار می
ناسزا هم گفتند. به قوای سرکوب حمله نیز کردند. یک ویدیو، در باالترین 

اند. است که بنابر آن، مردم شعار روحت شاد رضا شاه سر دادهگذاشته شده 
اند. قبالً نیز در ورزشگاه دروغ محض است شعار را بر روی فیلم میکس کرده
لی کریمی را تشویق میآزادی، بهنگام بازی پرسپولیس و سپیدرود، مردم ع

بار، بالفاصله، آنها  کار را با آن فیلم کردند. آن زنان همان کردند و این دروغ
 که در استادیوم بودند، تکذیب کردند.

ده است و جماعت شعاردهن(، شعار داده شده97تیر  6بنابر آفتاب نیوز، )● 
پروا آنقدر بیاین جماعت »کند: سان معرفی میرا این« رضاشاه روحت شاد»

سابقه رضا شاه روحت شاد و مرگ بر ای را با شعارهای بیکه عدهاند شده
کنند و آنها نیز با مشایعت پلیس آزادانه مانور خور، روانه مجلس میمفت

 این جماعت دقیقاً همان دسته و گروهی هستند که در نماز. دهندمی
کبیرشان مرگ بر یان تها حضور دارند و پاجمعه تهران و راهپیمایی

شناسند و ظاهرًا خوبی میالمال است. همه آنها را بهغارتگر بیت
کنی دولت با سوءاستفاده از شرایط حاد ماموریت جدیدشان ریشه

 اقتصادی است
شوند، ولو درجا از دست کتها چون جدا جدا انجام میبهررو، اینگونه حر     

 شوند، مردمشوند، سرکوب میشوند و بمحض اینکه خارج میمحرکها خارج می
 . کننداندازند و آماده تن دادن به حکومت سرداران سپاه میرا از نفس می

 است که هرگاه مردمی نخواهند وسیله کودتای جدیدیراستی این     
کار نزدن کار نه سکوت گزیدن و دست به هیچ یم شوند، راهژدر درون ر

امعه در برانگیختن جنبش آهنگ شدن نیروهای محرکه سیاسی جکه هم
تواند به فشار قدرتهای خارجی به همگانی است. این جنبش است که می

 .ایران نیز پایان ببخشد
زاده در آخرین روز است: مهدی کوچک، ایسنا گزارش کرده 97تیر  5در ● 

« طرح عدم کفایت روحانی»طراح اش در مجلس نهم خود را نمایندگی
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ن زمان کسی با او همراهی نکرده اما پس از معرفی کرد و گفت که در آ
که به روایتی با هدف تضعیف دولت از مشهد و از  9٦ماه های دیناآرامی

جانب طیفی از اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری کلید خورده بود، 
آرام جان گرفت و کار به آنجا رسید که نیمه این زمزمه ضعیف، آرام 

لک از جمله اعضای جبهه پایداری در اسفندماه همان سال احمد سا
جمهوری با منتقدان دولت انتقاد مجلس، نسبت به نحوه برخورد رییس

اگر این روند »کرد و رسما از تریبون مجلس خطاب به روحانی فریاد زد: 
تان را را دنبال کنید، پای استیضاح شما با اجرای عدم کفایت سیاسی

 «.کشیموسط می
اده د، روزنامه وقایع اتفاقیه، اطالع 1396دی ماه  16دانستنی است که در ● 

برابر «. رسدرد پای درخواست استعفای روحانی به مشهد می»بود که 
سی و ییالهدی و دامادش رایم، علمکرده اطالع جدیدی که ما دریافت

اند. این جماعت مافیاهای نظامی/مالی، فعالیتهاشان را دوچندان کرده
« حق خود»ای را جریه قانع نیست، جانشینی خامنهتنها به تصرف قوه م

« رهبری»دانند و تصرف سه قوه را شرط الزم برای از آن خود کردن می
 ییادانند. تسلط بر قوه قضدانند. دو برادر الریجانی را هم مزاحم میمی

 . از اولیت برخوردار است. زیرا برای سرکوبها بدان نیاز است
  

 کند:ناتوانی مطلق آنها گزارش میماهیت کودتاچیان را  ❋
 
ر اول را گیریها و رویدادها دو خبر مهم، بخصوص خبسان، موضعبدین    

ا از های زیر رها واقعیتکنند. اما خبرها و رویدادها و موضعگیریتصدیق می
 اندازند:پرده بیرون می

 
اگر  سازی و کودتای مداوم است. یم بحرانژیم والیت مطلقه فقیه، رژ. ر1

است، بخاطر اقتصاد ایران، اقتصادی مصرف محور و طبیعت ایران بیابان شده 



111 
 

ماند و مافیاهای یم کودتای مداوم برجا نمیژاست که بدون بحران، راین 
خواری به حداکثر، نظامی/مالی که با تخریب نیروهای محرکه برای رساندن رانت

دستگاه تبلیغاتی را از آن خود  نقدینه و ارز و طال و آب و ... و نیروی مسلح و
بینند که اگر دولت را تصرف نکنند، اند، اینک خود را در وضعیتی میکرده

 خود باید تن به انحالل بدهند.
  

. دولت واقعی یعنی دستگاه والیت مطلقه فقیه و حزب سیاسی مسلح و 2
مافیاهای نظامی/مالی و دستگاههای سرکوب اگر نبودند، بدیهی است مردم 

وجود  کردند. اما اگر دولت واقعی و این تشکیل دهندگانایران بهتر زندگی می
ند و خاطر است که برای مردم نقشی غیر از تسلیم شدن قائل نیستدارند، بدین

 سو، مافیاهاماه بدیناند. از دیمردم کم و بیش این نقش را بازی کرده
ربار اندازند اما همی را برضد حکومت روحانی به راه« اجتماعات قابل مهار»

هدف تصرف کنند. جتماعات را سرکوب میا رود و مهار از دستشان بدر می
ای است کامل دولت یعنی دستگاه والیت مطلقه فقیه و قوای سه گانه

یکدست کردن »در هر کودتا، «. یکدست بگردد»که از دید آنها باید 
 اچیان در ایناست. ناتوانی بزرگ کودت آویز اصلی بودهدست« دولت

اند بییند و روشی را در پیش گرفتهاست که مردم را رویاروی خویش می
که مردم مخالف، تن به تسلیم بدهند. بنابراین، اگر تن به تسلیم 

 . کندندهند، این دولت واقعی است که سقوط می
  

است که اگر اقتصاد ایران مصرف محور شده و . ناتوانی بزرگ سوم آنها این 3
ایران در محاصره  سو،طبیعت ایران بیابان گشته و اگر از گروگانگیری بدین اگر

است که گروه اکنون گرفتار هفت جنگ است، بخاطر این اقتصای است و هم
اند. بر دولت و اقتصاد و سیاست خارجی ایران مسلط شده ییبندیهای مافیا

که از روی قرار و  دوره احمدی نژاد دوره حاکمیت آنها بود و در آن دوره بود
قاعده، اقتصاد ایران را ویران کردند تا که در برابر تحریمها توان مقاومت نداشته 
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بندیها توانا به اداره اقتصاد کشور و رهاندن سرزمین باشد. بنابراین، این گروه
ایران از کام بیابان نیستند. بخصوص که حیات آنها در گرو مصرف محور 

 اری است. خوماندن اقتصاد و رانت
  

ویش خهای دینی حیات است که حوزهها این بندی. ناتوانی چهارم این گروه4
اکنون  مبینند و هاز والیت مطلقه فقیه می ییو بسا حیات دینی جامعه را در جدا

یم والیت مطلقه فقیه نظر ژدر حوزه قم، ضرورت رهاکردن قم از اسارت ر
و  ای دینی با مافیاهای نظامی/مالیهاست. اما مخالفت حوزهاکثریت گشته 

ا عامل ها، به حق، این مافیاها رتر است. زیرا آن حوزهحزب سیاسی مسلح قطعی
الفان بندیها که مخرو است که این گروهدانند. از اینوضعیت کنونی کشور می

ختیار دانند که بدون در اخوانند، میمی« دولت در سایه»یم آنها را ژدرون ر
ای دلخواه خود را جانشین خامنه« رهبر»ل دولت، نخواهند توانست داشتن کام

 کنند.
  

که این  –است که در سیاست خارجی  ها اینبندی. ناتوانی پنجم این گروه5
بحران سخت  اند،که هنوز به اجرا در نیامده ییبندیها با استفاده از تحریمهاگروه

در رأس آنها قراردارد، ایران را گرفتار ی ابندیها که خامنهاین گروه -اندرا ساخته
ه اند. آنها بودند که مانع عادی شدن روابط با غرب شدند کهفت جنگ کرده

وجب ازای تن دادن به تعهدها و بزعم روحانی و حکومت او، متوانست مابهمی
 رونق اقتصادی گردد.

لهای ه یک عامل تشدید کننده بحران، دستیابی به پواست کراستی این      
ه خارج شده از توقیف و حاصل از فروش نفت هستند. چرا که تبدیل به سرمای

اقعیت وگردند و نقدینه عامل بحران است. این شوند و تبدیل به نقدینه مینمی
دم میرا بهنگام امضای قرارداد وین خاطر نشان مردم ایران کردیم و امروز مر

 بینند که درگرداب مهیب بحران گرفتارند.
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شور نیز نیستند کبندیها توانا به تغییر سیاست خارجی قرار، این گروهبدین     
 های شدید و مداوم خارجی دارند. وزیرا باز موجودیت خود را از بحران

  
خاطر ینشناسند. بدهای باال را نیک می، ناتوانیییبندیهای مافیا. این گروه6

کامل دولت یعنی والیت اند. قمار تصرف است که دست به قمار بزرگ زده
ا را از پا های برشمرده آنهییمطلقه فقیه و سه قوه. چرا که مطمئن هستند ناتوانا

ای حامی روحانی شد و روحانی هم گفت تیر، خامنه 6درخواهد آورد. در 
ست ااست و روحانی ای میانه رو نشدهدهد. روشن است که خامنهاستعفاء نمی

 است.تر شدهکه تسلیم
ها ممکن دیبنبا این گروه یییم، رویاروژقرار، در محدوده ربدین     

یم و آوردنش به سطح ژاز درون بسته ر یینیست. با خارج کردن رویارو
 توان دولت سایه را از میان برداشت. است که میجامعه 

 یم که خود را در معرض حذف شدنژدر این وضعیت، آن بخش از ر     
که این  ییهانی و حکومتش، از بیان واقعیتبیند، چون خود روحامی

دهند، های پیشین، آنها را توضیح میسنجیوضعیت سنجی و وضعیت
 که بر سر توافق وین آمده نیز ییناتوانند. بحران شدید اقتصادی و بال

است که مخالفت جمهور فرصت داده  ییهای مافیاهابندی به گروه
فت آنها با تنها روحانی و حکومت یم را مخالژمجموعه ر و مردم با خود 

رو، هرگاه مردم کشور فرصت را برای شرکت در او جلوه دهند. از این
یم، حتی سپاه ژجنبش همگانی مغتنم شمارند، بخش مهمی از بدنه ر

هند به آنها خوا -اکثریت آن نگران سرنوشت کشورند –پاسداران 
گاه والیت کشور از دولت واقعی، یعنی دست ییپیوست و امکان رها

ا رشود. بسا بتوان حیات ملی های آن، فراهم میپایهمطلقه فقیه و ستون
  نجات داد.
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                                               تم:شوضعیت سنجی دویست و ه

 دشمن!؟

 
 

  2018وئیه ژ 5 1397تیر  14
 
آوریم و این خالءها ها پدید میکنیم، خالءوقتی به حقوق خویش عمل نمی   

کند. تخریب بزرگ و اولش، تخریب کند. زور هم تخریب میرا زور پر می
کند، خلق میها است. کار عقل وقتی به دو حق استقالل و آزادی عمل عقل

است. هرگاه از استقالل و آزادی خود غافل بماند، خالء را قدرت )= زور( پر 
که عمل به حق گردد. توضیح اینگر میکند و عقل خالق، عقل توجیهمی

که است. حال این نیازمند توجیه نیست. چرا که دلیل حقانیت حق در خود آن
رو، دست زدن به ت. از ایناسدلیل ناحق یعنی عمل تخریبی در بیرون آن 

شود. در رابطه کشورها با یکدیگر نیز، خالء را زور تخریب، نیازمند توجیه می
کند. از اینرو، بکار برندگان زور، هر ویرانگری را به دشمن نسبت میپر می

کنند، بلکه ترامپ نیز یم والیت مطلقه فقیه چنین میژهای ردهند. نه تنها مقام
هردو نسبت به واقعیتی بس مهم تجاهل است. پیش گرفته  همین رویه را در

گریها در درون، بخاطر خالءهای در درون است. خالءکنند: ویرانمی
. قدرت به هر شکل که درآید، ضد کندکند و زور ویران میها را زور پر می

گر پر میکند خالء را و خالء با زور ویرانرشد است زیرا وجودش گزارش می
شود، استبداد بیشتر و میزان ر هر کشور، به میزانی که به حقوق عمل نمیشود. د

خاطر است که ادعای مبلغان مافیاهای نظامی  تر است. بدینتخریب نیز بزرگ

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29595-2018-07-05-15-23-29.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29595-2018-07-05-15-23-29.html


116 
 

مالی در باره ضرورت دولت نظامی که فساد را از میان بردارد و چرخ زندگی  –
نها گویای شدت تخریب را به راه بیاندازد، دروغ بزرگ است. زیرا وجود خود آ

س ییاست. مقایسه دو راهکار، یکی راهکاری که راست که فساد نوعی از آن 
به ریاست جمهوری انتخاب  2018ه ییوژ 1در  –جمهوری منتخب مکزیک 

و  Andrés Manuel López Obradorآندره مانوئل لوپز اُبرادُر  -شد
بس  –ور است که مسبب وضعیت امروز کش -راهکار والیت مطلقه فقیه 

 است:آموزنده 
  

آندره مانوئل لوپز ابرادور: مسبب وضعیتی که امریکا دارد نظام  ❋
حاکم بر آن و مسبب وضعیت مکزیک نیز نظام حاکم بر مکزیک 

 است:

 
له میس جمهوری منتخب مکزیک را که چکیده کنیم، این جمییسخن ر    

کم آید که نطام حانمی شود: ترامپ چون از پس حل مشکالت داخلی امریکا بر
ای خواهد میان امریکا و مکزیک و کشورهای دیگر مدار بستهاست، میبر آن 

ما نباید  ایجاد کند و مشکلهای جامعه امروز امریکا را به پای آنها بنویسد. اما
اریم و بد خویشتن را در این مدار زندانی کنیم. ما باید استقالل خویش را پاس

شود یدشمنی نرویم، یعنی بدانیم مسائل داخلی ما که سبب مبا امریکا به راه 
هم  وها به امریکا مهاجرت کنند را خود باید حل کنیم. هرگاه هم ما مکزیکی

ز نمیشویم و مجبور نیای زندانی نمیامریکا چنین کنیم، دیگر در مدار بسته
وقتی  گوید:داند و میشویم، یکدیگر را عامل وضعیتی بدانیم که داریم. او می

نیز می سازآوریم، در واقع، برای یکدیگر مسئلهبا یکدیگر مدار بسته بوجود می
ود شویم. بنابراین، اگر هم حکومت ترامپ نخواهد از مدار بیرون رود، ما خ

 باید چنین کنیم. 
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 2017( که در آوریل  2018ه ییوژ 1یک )نوشته او را لوموند دیپلمات    
می است. نکات آموزنده دیگری از نوشته اونشر کردهاست، باز نوشته شده

 آوریم:
رسد، که آقای دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا بدو سالی پیش از آن● 

کا کردند. او و مشاورانش، آغاز به مطالعه با قرار و قاعده حالت روحی مردم امری
ریک ناشی ان، احساس فریب و حالت تحییامریکا  از نظرگیرترین احساسات

مانی از احساس آزار شدن و خشم و غم و ناامیدی بودند. مطالعه به تشخیصِ در
س جمهوری امریکا ییر برنده شدن در انتخابات و رد  انجامید که بکار ترامپ

و  اند، مسلمانهاان پیدا کردهییآمد: عامل وضعیت روحی که امریکاشدن می
انع از از امریکا اخراج کنیم و م ها هستند. اگر سه میلیون مکزیکی رامکزیکی

مریکا ها به امریکا شویم و اگر از کشورهای مسلمان کسی را به اورود مکزیکی
 شود.راه ندهیم، مشکل حل می

د که هم پیش از آنکه او به ریاست جمهوری امریکا برسد، مسلم بو     
تبلیغات ضد مکزیکی و ضد مسلمان او بر هیچ تحلیل اقتصادی، بنا 

است که او برای مسائل امریکا، رد. بلکه سود سیاسی او موجب شدهندا
را بسود خود برانگیزد  ییگرامقصر خارجی پیدا کند. هم احساسات ملی

و هم بجای درمان واقعی، درمانی را تجویز کند که در بیمار احساس 
 .کندکند اما بیماری را تشدید میتسکین ایجاد می

غش، از برد و چند و چون تبلیکه در تبلیغ بکار می محتوای پیام او و فنونی● 
یز نام کتاب هیتلر است و او ن« ) نظریه فضای حیاتی»موضع مسلط، ملهم از 

یهودیان را دشمن و مسبب شکست آلمان در جنگ جهانی اول و وضعیت 
 داد( است که در قرن نوزدهم فردریک راتزل،اسفبار اقتصادی آلمان جلوه

از  و امپریالیسم ییبنابراین نظر، کشورگشانی ساخته بود. دان آلماجغرافی
دهد رفاه مردم خویش را تأمین کند، موجه زمانی که به دولت امکان می

ید ، شدت تورم در آلمان و نگرانی شد1930طور که در سالهای . همانشودمی
 ها را هیتلر دستمایه کردو روی به تصرف کشورها آورد. آلمانی
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ا وقتی مکزیک اتباع خود را به کشور م»گوید: گفت و میمی آقای ترامپ● 
. افرادی فرستدفرستد، افرادی مثل من و شما را نمیها را نمیفرستد، بهترینمی

رای ما مسئله آورند. بها را به کشورما میفرستد که مسئله دارند و این مسئلهرا می
جاوز به تآورند، مسئله ا میهای اجتماعی رآورند، مسئله آسیبمواد مخدر را می

ین اپس باید در مرز خود با مکزیک دیوار بکشیم و خرج «. آورندزنان را می
 دیوار را هم مکزیک بپردازد!

کند. امریکا نمی کس را روانه است که مکزیک هیچاما حقیقت این    
کنند، بخاطر تحصیل روزی، این صدها هزار تنی که کشور را ترک می

بار میکنند. اغلب از خشونت و وضعیت اقتصادی فاجعهکار را می
و  ییزداحل مشکل نه دیوار که فساد و خشونت گریزند. بنابراین، راه

کردن است. این کاری است که ما مکزیکی اقتصاد را از کام فاجعه خارج
مکزیک نه مستعمره و نه تحت: ها باید در کشور خود انجام دهیم

جی است. در هر شرائطی، ما بر حق خود که الحمایه یک قدرت خار
 س جمهوری امریکاییکنیم. راستقالل در برابر کاخ سفید است، تأکید می

خواهد باشد، ما باید استقالل خود را حفظ کنیم. از اینهرکس که می
س جمهوری خواستیم در برابر آقای ترامپ موضع قاطعی ییرو، ما از ر

 اتخاذ کند و او نکرد.
 کار پیش رو داریم که مقدم بر کارهای دیگر هستند:ما دو ● 
ای هستند که فریبانه ان را متقاعد کنیم که قربانی تبلیغ عوامیی. باید امریکا1

هدفش غافل کردن آنها از وسعت بحران اقتصادی است که بدان گرفتارند. ما 
ن ها بطور خاص و دیگر خارجیاان روشن کنیم که مکزیکیییباید برای امریکا

ان در آنند. وضعیت ییبطور عام مسئول وضعیتی نیستند که اینک امریکا
ها با آن روبرویند، ییاقتصادی که کارگران و کشاورزان و یا رؤسای کارفرما

های سیاسی بدفرجام است. فرآورده انحصار امتیازها توسط حاصل انتخاب
است.  –زیک هم در امریکا و هم در مک –یک اقلیت و توزیع نابرابر ثروتها 

در لوس آنجلس و ... و شیکاکو و نیویورک، باید به مردم امریکا توضیح 
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گیرند و اگر شرائط بدهیم که اگر کار ندارند و اگر مزد بخور و نمیر می
زندگیشان این اندازه بد است، مسئول آن حکومت امریکا است. برای 

ات ، حکومت امریکا برای نج2008مثال، بعد از بحران اقتصادی 
 1۶000، 2013تا  2008بنیادهای مالی امریکا )بانکها و...(، از 

میلیارد دالر به آنها پول پرداخت کرد. البته به زیان مردم زحمتکش و 
به این ترتیب که دولت امریکا برای کاستن از   قشرهای متوسط امریکا.

میلیارد دالر از خدمات دولتی به مردم کاست. وضعیت  8۵بار وامهایش، 
 1۵جمعیت عظیمی برابر   ،2012تا  200۵نان شد که در فاصله چ

های خود اخراج شدند. حقیقت دیگری تن از خانه 287۶87میلیون و 
درصد تولید  8گوید، اینست که که آقای ترامپ به مردم امریکا نمی

 های مقیم امریکا است. ناخالص امریکا حاصل کار مکزیکی
حالی  دهند راکاری را که در امریکا انجام میها اهمیت . و باید به مکزیکی2

است وده بسال اخیر بدانها گرفتار  30کنیم. و نیز ، اثر مشکالتی که کشورما در 
 را بر زندگی آنها، برایشان روشن کنیم. 

ک، از پی قرار، علت مهاجرت از مکزیک اینست که حکومتهای مکزیبدین    
ی هااند. اینست که شکست برنامهردهیکدیگر، نئولیبرالیسم را مرام خود ک

اند تواست. هیچ ملتی نمیاقتصادیشان سبب فرار بخشی از مردم از کشور شده
د را سال دوام بیاورد. بر آن، خشونت و فسا 30در برابر رکود اقتصادی بمدت 

اید افزود. سازمان ب -المللی است یندر این دو، مکزیک از قهرمانان ب -
 123کشور جهان، مکزیک را در ردیف  176لی، در میان الملشفافیت بین

 «است. قرار داده 
ظ فساد و خشونت به گرد ایران دانیم که هنوز مکزیک بلحاو ما ایرانیان می    

ای و هها را مقایسه کنیم با بیان خامنرسد. حال این بیان منتخب مکزیکینمی
 دستیاران او:
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روز افزون طبیعت و اقتصاد و  گریهایدشمن تنها عامل ویران  ❋
 گسترش فساد و خشونت است!:

 
 –یم فساد و خشونت را فرآورده نظام سیاسی ژدیهی است که مقامات رب    

ه دولت پذیرند ککنند و نیز نمیتبلیغ می« موردی»دانند و آن را اجتماعی نمی
ت رانعامل تخریب اقتصاد تولید محور و جانشین کردن آن با اقتصاد مصرف و 

م ه پذیرند که استبداد عامل بیابان شدن کشور است. وقتیمحور است و نمی
شوند و هنوز در توقیف دهند، توقیف میمسئوالن محیط زیست هشدار می

ی هستند. عامل گرانی ارز و طال و ... دشمن )= امریکا( است و حتی ابرها
 پذیرد ساختاریم پهلوی حاضر شد بژدزدد!. نه رل میییایران را هم اسرا
ه هم حاصل ساختارِ قدرت محورِ نظام اجتماعی است و ک - استبدادی دولت 

حور هم مانع بکار افتادن نیروهای محرکه و باز شدن نظام اجتماعی و حقوق م
مصرف محور بس ویرانگری است که از دوران  عامل اقتصاد -است  شدن آن

میلمند گشت و تحهلوی نظامسو، به ایران تحمیل شد. در دوران پقاجار بدین
 کنندهِ این اقتصاد، اقلیت حاکم و دولت نظامی تحمیلی بود و هست. روشن

ا راست که این اقلیت و دولت استبدادی بودند و هستند که پای قدرت خارجی 
زیر سلطه  –آورند و میان ایران و آن قدرت، مدار بسته مسلط بمیان آوردند و می
نتظار برای گشودن این مدار و خارج شدن از آن، به ا کنند.ایجاد کردند و می
ار توان نشست زیرا او مأموریت خود را در بازسازی این مدآقای ترامپ نمی

 بپذیرند.  اند سلطه امریکا راداند که آمادهبسته با همه دیگر کشورهای جهان می
موضع ش از آنکه به راهکار در اختیار مردم بپردازیم، چند نمونه ازپی    

 آوریم:گیریهای تازه را می
ذاشتند چهار قرارداد دیگر نظیر قرارداد با گمی  نفت: اگر« وزیر»زنگنه، ● 

یمیلیون بشکه در روز م 4بستیم و میزان صادرات نفت را به توتال را می
     توانست ما را تحریم کند.رساندیم، دیگر امریکا نمی
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کی یل و ییاست: اسرا ند غیرعامل، گفتهس سازمان پدافییغالمرضا جاللی، ر● 
ابرهای در حال ورود به ایران را غیر »های مشترکی از کشورهای همسایه در تیم

کنند. عالوه بر این، ما با بحث ابر دزدی و برف دزدی نیز مواجه بارور می
قایسهمهستیم. این تهدیدات دائما در حال تغییرند و با تهدیدات سایبری قابل 

 «اند!
س بانک مرکزی، وضعیت اقتصادی را عالی یی، سیف، ر97بهمن  17در ● 

حمت است و به خود نیز ز توصیف کرده و امریکا را عامل گرانی دالر خوانده
د تواناست بگوید اگر وضعیت اقتصادی عالی باشد، امریکا چگونه مینداده 

ی متغیرها در مجموع، نگاهی به روند»گوید: سبب تب قیمت دالر شود. او می
داری با تحوالت  دهد که نوسانات اخیر نرخ ارز ارتباط معنیاقتصادی نشان می

هش نیز علیرغم کا 1394متغیرهای کالن اقتصادی ندارد. همانطور که در سال 
 شدید قیمت نفت، برخالف سایر کشورهای صادرکننده نفت، بازار ارز عمدتا

ندید  و افق مناسب انتظاری آسیب به واسطه استحکام متغیرهای بنیادین اقتصاد
 ؛ لذا علت نوسانات اخیر ارزی را باید در جایو تحت تاثیر قرار نگرفت

دیگری جست و جو کرد که همان مقوله روابط سیاسی و انتظارات مرتبط 
واقعیت این است که آمریکا به ویژه بعد از روی کار آمدن . با آن است

هانی، ایگاه خود در اقتصاد جگیری از جس جمهور جدید، با بهرهییر
ی و آرامش اقتصاد ایران را نشانه گرفته و با سناریوی ایجاد التهاب تصنع

تزریق نگرانی در ذهن فعاالن داخلی و خارجی به دنبال تضعیف 
های پسا گذاری در اقتصاد ایران و عدم انتفاع کشورمان از فرصتسرمایه

 «.برجام است
که  ییقیمت دالر به سیاست ترامپ و تحریمهاکه سه برابر شدن پس از آن● 

قرار است از مرداد ماه اعمال شوند، نسبت داده شد، علیرضا محجوب، 
میلیارد  22وزارت خزانه داری امریکا با اعالم اینکه »مجلس گفت: « نماینده»

دالر ارز کشور در دست مردم است، به دنبال باطل کردن این اسکناس هاست. 
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س جمهوری آمریکا به اطالعات بنیادی برسد، ابتدا این یی، راگر دونالد ترامپ
 «.کندمیها را مشکوک و بعد باطل اعالم اسکناس

زورمدار، برای منصرف کردن خریداران  هایالبد این تدبیری است که عقل     
ه این اند. باز خرید دالر و ناگزیر کردن دارندگان دالر به فروش آن، سنجیده

ه میشود و هم به یاری دولت والیت فقیپ سبب گرانی دالر میترتیب، هم ترام
 «!!پایان بخشیدن به بحران دالر»آید برای 

ها مدعی شدهآمریکایی»است:  ( گفته2018ه ییوژ 2س )ییروحانی در سو● 
ا معنی خواهند به طور کامل جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند. آنهاند که می

ر نشود چرا که این اصال معنی ندارد که نفت ایران صادفهمند، این حرف را نمی
اش یجهو آن وقت نفت منطقه صادر شود. اگر شما توانستید این کار را بکنید نت

 «.را خواهید دید
وابستگی بودجه  کند کهکند. در همانحال اعتراف میسان، او تهدید میبدین    

نامهت. اقتصاد نه حاصل براس و اقتصاد ایران به نفت، بیشتر از گذشته شده
گذاری برای اقتصاد تولید محور و مستقل، که حاصل رابطه با قدرتهای 

دهشکه سبب  ییهااقتصادی بیگانه است. در همان سخنرانی، او نه تنها کاستی
دی در بیند، بلکه اقتصاد ایران را اقتصااند تحریم امریکا مؤثر شود را نمی

بیند که اینک یم –وافق وین بر سر برنامه اتمی ایران البته باز براثر ت – ییشکوفا
 در معرض تحریم امریکا قرار گرفته است.

س ییسان، موضع مقامات رژیم والیت مطلقه فقیه، ضد موضع ربدین     
جمهوری جدید مکزیک است. این موضع دروغ است، زیرا نفس تحریم 

ز آنها، اقتصاد را است که تحریمها با استفاده ا ییهاگویای وجود خالء
گیرند. بحران اتمی را امریکا ایجاد نکرد، های ویران ساز میزیر ضربه

یم والیت مطلقه فقیه ایجاد کرد و امریکا از آن برای وارد کردن فشار ژر
هرچه بیشتر به ایران سود جست. اقتصاد مصرف محور را استبدادیان 

به مافیاهای نظامی  ها( و پسین )مالتاریا که اینک جایپیشین )پهلوی
است(، در مدار بسته رابطه مسلط مالی سپرده و خود همدست آن شده  –
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است و این اقتصاد است زیر سلطه با اقتصادهای مسلط، ایجاد کرده  –
یم خود، با ژترین مقاومت در برابر تحریمها را ندارد. گرچه رکه کم

مقاومت آنرا  ییناهرچه بیشتر رانت محور کردن این اقتصاد، هرگونه توا
 .استاز میان برده

  

 راهکار، بازسازی اقتصاد تولید محور است: ❋

 
س جمهوری جدید مکزیک را که دقیق ییادُر ، رنظر آندره مانوئل لوپز اُبر    

ه کگری، در همان مدار بسته شود: غرب در طول چند قرن سلطهکنیم، این می
بع این اند منافاق غربی بوجود آوردههای زیر سلطه به اتصاحب امتیازان جامعه

های عههای خالی از منابع و جامکشور را به غرب جریان داده و امروز، سرزمین
ود را به ها نیز ثروتهای خاند. اقلیت ثروتمند این جامعهفقیر را برجا گذاشته

شتهگاند. در نتیجه، فقر عامل برانگیزنده موجهای مهاجرت غرب انتقال داده
 هایآویز گرایشهای راست و راست افراطی در جامعهاین موجها، دست است و

از غربی شده و این گرایشها با زبان فریب، انتخاب کنندگان را که چشم اند
ین گرایشها از مردم نیز به ا ییدهند. قشرهابینند، فریب میآور میزندگی را یأس

مثابه بقول را از خود، جو، عداری سلطهدهند. در حقیقت، نظام سرمایهرأی می
 کند. است، غافل میترین ویرانگری که تاریخ بخود دیدهبزرگ

 بنابراین،     
تن گر نیز در گرو بکار گرفکاری که حتی نجات غرب از نظام ویرانراه. 1

هاکردن نظام زیر سلطه و ر-است، خارج شدن از مدار بسته مسلط  آن
انی ینبار در خدمت رشد انسان و آبادداری و بنای اقتصادی دیگر، اسرمایه

اند اگر . خوانندگان این وضعیت سنجی به خود خدمت کردهطبیعت است
به  وصدر و سایت انقالب اسالمی را بخوانند برنامه عمل موجود در سایت بنی
 اند اگر مردم کشور را از آن، آگاه کنند.مردم و کشور خود خدمت کرده
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ا به س جمهوری جدید مکزیک بجییلوپز اُبرادُر ، ر. نه تنها آندره مانوئل 2
های است، بلکه در کشور گذاری اقتصاد توجه کردهاهمیت استقالل در برنامه

ه راه شود کمی غرب برخوردار از اقتصاد مسلط نیز روز به روز بیشتر پی برده
ی جز جاماست و فررشدی که غرب رفته و بقیه دنیا را بدان کشانده، بیراهه بوده

گذاری تمرگ ندارد. اقتصاددانان مروج نئولیبرالیسم به کنار، آنها که با سیاس
شد بر برند که رکاری پی میاقتصادی سر و کار دارند، بطور روزافزون، به راه

 کنند که اگرپایه استقالل و آزادی است. باز خوانندگان به خود خدمت می
دمت خرا بخوانند و به مردم خود  صدرجلدهای اول و دوم کتاب رشد نوشته بنی

الل و کنند اگر آنها را از ناممکن بودن رشدی آگاه کنند که بر پایه استقمی
 آزادی نباشد. در نتیجه،

  
. کشورهای فقیر که اقتصادهای زیر سلطه دارند، نیازمند آنند که در 3

چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، استقالل و آزادی 
ها تر بگردد. به سخن دیگر، نقش زور در تنظیم رابطهندان کاملشهرو

نه، کند. بدینقرار، دولت نظامی و بدیل وابسته به قدرت بیگا به صفر میل
و  حل نیستند، بلکه زهری هستند که بیماری که اقتصاد ایراننه تنها راه

 کندکشد. بر هر ایرانی است که مرتب تکرار است را در جا میطبیعت آن 
ها( و استبداد دینی که وضعیت امروز او حاصل استبداد مدرن )پهلوی

یم والیت مطلقه فقیه( است تا وجدان بر وضعیتی که در او است، او ژ)ر
، مشارکتش را در نجات ییمصمم کند و به یمن زور زدا ییرا بر زور زدا

 .اقتصاد و طبیعت ایران از مرگ، کارآ گرداند
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                                                              م: نهوضعیت سنجی دویست و 

 :وقتی ابر قدرت، کشور درجه سوم میشود

 
 

 2018وئیه ژ 12 برابر1397تیر  21
 
به ریاست جمهوری امریکا رسیدن ترامپ بیانگر این واقعیت است که امریکا     

رجی است. سیاست داخلی و خا بمثابه یک ملت، انسجام خود را از دست داده
 های عبور به کشور درجه سومتر شدن شاخصها و قطعیاو سبب تشدید گسست

وی سیاست بایسته، از س است، است. پیشاروی وضعیتی که امریکا در آنشده
یعت چون ایران که باید فرصت را برای رشد شهروندان و آبادانی طب ییکشورها

 خود فراهم کند، کدام است؟:
  

ها و روند برای درجه بندی جامعههایی که بکار میشاخص ❋
 های درجه سوم؟تشخیص جامعه

  
تاریخ  در نوشته خود که به Charles Hugh Smithشارل هوگ اسمیت    
است که بدانها،  هایی را برشمردهاست، شاخص انتشار داده 2018ه ییوژ 9

خواهد این شوند و از خوانندگان نوشته خود میکشورهای درجه سوم شناخته می
ببرند و بینند که یک کشور درجه سوم  ها را خود در مورد امریکا بکارشاخص

است.  را تنها او بر قلم آوردهها است. اما نباید پنداشت که این شاخص شده
نامزدهای ریاست جمهوری نظیر اوباما و حتی همین ترامپ نیز یک چند از 
آنها را دستمایه تبلیغات انتخاباتی خود کرده بودند. وسائل ارتباط جمعی امریکا 

اند. واقعیت امروز، انحطاط ابر قدرتی که امریکا نیز به نظرگیرترین آنها پرداخته

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29679-2018-07-12-15-48-52.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29679-2018-07-12-15-48-52.html
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وقتی جریان نیروهای محرکه در سطح  1970صدر در سالهای اول یاست را بن
کرد، در باره امپراطوری روسیه و امریکا، دریافته و توضیح جهان را مطالعه می

 ها:داده بود. اما شاخص
. تمرکز شدید ثروت و تأسیسات مالی و صنعتی و کشتزارها در دست یک 1

است،  هیم که نویسنده به قلم آوردتر کن. هرگاه بخواهیم شاخصی را دقیقاقلیت
ن توسط ای« نیروی کار»م این انحصار نیروهای محرکه، از جمله ییباید بگو

 است؛را گرفتار وضعیت کنونی کرده  ییاقلیت است که جامعه امریکا
کنند، فرسوده و خرج . زیرساختها که همگان از آن استفاده می2

 . اقلیت ثروتمندز سنگین استبازسازی آنها به کنار، خرج مرمت آنها نی
به جای آنکه خرج بازسازی این زیر ساختها را بپردازد، برای خود، زیر 

 است:ساختهای ویژه ساخته 
اقلیت مالی و نخبگان سیاسی برای خود وسائط نقلیه خاص، . 3

تجهیزات بیمارستانی و بهداشتی خاص، تأسیسات آموزش و پرورشی 
شوند. بگان، سوار قطار و اتوبوس نمی. این نخاستخاص ایجاد کرده

ها و فرستند. پزشکان و درمانگاهفرزندان خود را به مدارس خصوصی می
حتی  اند.بریده ییهای خاص خود را دارند. اینان با جامعه امریکابیمارستان

 اند: محلهای مسکونی خود را با دیوار محصور کرده
اهای اند، بلکه بنمردم جدا کردههای های خود را از خانهنه تنها خانه. 4

یه دولتی و غیر آن که محل کار افراد این اقلیت هستند، با شکوه و از بق
این  ها که مورد مراجعهگاهها و تفریحها و ورزشگاه. حتی موزهجدا هستند

 کنند؛ اقلیت هستند، جز آنها هستند که عامه مردم به آنها مراجعه می
ت به یکدیگر فعال هستند اما عمل این بر آن . دو طبقه هستند که نسب۵

های مهار شده حاضر تحت مهار سخت است: ثروتمندان که در جماعت
و بر همه بنیادهای عمومی و خصوصی نظارت دارند و مقرراتی که شوند می

کنند و آنها که زندگی قسطی این بنیادها باید از آنها پیروی کنند را تحمیل می
ها مقروض دائمی هستند و تقریباً هیچ بانکی و مؤسسات اولیکنند و به نظام می
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ساالران و پادوها ساالران و دیوانها دستیارانی دارند که فنچیز ندارند. اولی
ها ها هستند و مأموریت آنها تأمین منافع اولیها و دومیهستند. اینان رابط اولی

 است؛
 ها، ثروتهای متعلق بهها و انحصارها که اقلیت ثروتمند بدانکارتل. 6

 اند که وسائلکنند، به این اقلیت امکان دادههمگان را از آن خود می
 : گوگل در انحصار نزدیک به کامل آنهاارتباط جمعی را از آن خود کنند

 –است. فیس بوگ در انحصار نزدیک به کامل آنها است. مطبوعات و رادیو 
آن  ت. کارتل خدمات بهداشتی ازتلویزیون در انحصار نزدیک به کامل آنها اس

ست که اآنها است. نظام بانکی متعلق به آنها است. دفاع ملی هم در ید کارتلی 
وزش متعلق به آنها است. امنیت ملی هم در ید کارتل متعلق به آنها است. آم

عالی نیز در اختیار کارتل متعلق به آنها است. مؤسسات اعطای وامهای 
کلیدی  سان، هر مؤسسه و بنیاد که نقشآنها است. بدیننیز متعلق به  ییدانشجو

قلیت شود و بکار آن ادارد توسط کارتل یا انحصارات نزدیک به کامل مهار می
 آید؛کشی از ملت میدر بهره

حداکثر خشونت را از طریق قوای سرکوبگر دولت در « نخبه»اقلیت . 7
نبش مخالفی بکار سرکوب کردن و به حاشیه راندن و یا نابود کردن هر ج

یلیارد م 10ها )اگر . دو نظام حقوقی وجود دارد. یکی برای اقلیت نخبهبردمی
قلب نیز پردازند و بخاطر تمیلیون جریمه می 10دالر به جیب بزنند و لو برود، 

وجود مهای ها و تبعیضگیرند زیرا با استفاده از کاستیگرد قرار نمیتحت پی
 شوند که تقلب به حساب شخص نوشته شود(.آن میدر نظام حقوقی، مانع از 

اما نظام حقوقی دوم برای همه دیگر مردم است که از حمایتی و امتیازی 
دن سال زندان برای داشتن مواد مخدر اندک، دستگیر ش 10برخوردار نیستند: 

بخاطر داشتن پول در خودرو و متهم شدن که چون پول در خودرو خود داری 
و فروش مواد مخدر است. چون سیاه هستی، چون مسلمان پس کار تو خرید 
 هستی، مجرمی و...؛  ییهستی، چون آسیا
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یبنیادهای دولتی که بسود اقلیت نخبه و به زیان همه دیگر مردمان م. 8
چرخد با قدرت نامحدود برای اخذ مالیات و عوارض و جریمه و... از 

 شود. یککند، جریمه می. اگر هم کسی از این مردم دیر پرداخت مردم عادی
دستگاه اداری منحط که کاری جز در مهار اقلیت نخبه نگاهداشتن ملت نمی

 کند.
کنند ساالرن حقوق و مزایای باال دریافت میالبته دیوان ساالران و فن. 9

یمو خود را نسبت به آن اقلیت، فرمانبر و نسبت به عموم مردم فرمانروا 
 . انگارند

  
یم، در میان کشورهای بینها بسنجیم، میوز را که با این شاخصایران امر     

انه، گ 9های که براین شاخصها است. اال ایندرجه سوم، بسا در شمار بدترین
اید ب -انده از قلم افتادهک -ها هستند را ترین شاخصدو شاخص که بسا مهم

 افزود:
می ریها را ادارهی که ساالیهاساالری جهانی، اقلیتدر نظام سرمایه. 10

دهند که تمامی سازشها و ای را تشکیل میکنند، در سطح جهان، شبکه
. اگر این شبکه وجود گیرندستیزها در محدوده این شبکه انجام می

وید، نداشت، در محدوده هر کشور، اقلیتی که بتواند بر اکثریت بزرگ سلطه بج
ورها، ه روابط قوا میان کشآمد. در حقیقت، این شبکه است که بر پایپدید نمی

یت برپا است و روابط قوا در هر کشور را میان اقلیت صاحب همه چیز و اکثر
 کند. افزون براین، فاقد همه چیز، بسود اقلیت، محکم برقرار می

های حاکم در کشورهای زیر سلطه از طریق صادرکردن اقلیت. 11
وردار از موقعیت ها در کشورهای برخنیروهای محرکه است که با اقلیت

کنند و از حمایت شبکه جهانی برخوردار میمسلط، رابطه برقرار می
. اقلیتهای حاکم بر کشورهای دارای موقعیت مسلط، بخشی از نیروهای شوند

رو، ترس برند. از اینداشتن اکثریت بزرگ بکار میپذیر نگاهمحرکه را در فعل
قعیت مسلط را در اکثریت القاء از هم پاشیدن نظام جهانی و از دست رفتن مو
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آورند که بخاطر ای را پدید میکند. این ترس و ترسهای دیگر مجموعهمی
پذیرش نگاه میاکثریت بزرگ از استقالل بمثابه جفت آزادی، فعل غفلت 
 دارند.

  

شوند و این واقعیت که کشورهای مسلط دارند درجه سوم می ❋
 :چون ایران ییراهکار ایران و کشورها

  
یک اقلیت باچیز و یک اکثریت بی ها بهنخست بدانیم که تقسیم جامعه    

ن، چیز، امر واقع مستمر است. ارسطو، فیلسوف یونان دوران باستان، برای آ
ه هر کها دو اقلیت و یا اکثریت وجود دارند توجیه نیز ساخته بود: در جامعه

برای  است و این داشته را ای برای جامعه دارند. یک اقلیت ثروتمندیک داشته
ه میجامعه دارد. یک اقلیت نجبا و اشراف هستند که داشته نجابت به او اجاز

رد دهد جامعه را خوب اداره کند و یک اکثریت بزرگ که آن دو داشته را ندا
درآید و  دهد به استخدام ثروتمنداناما آزادی دارد. این آزادی به او امکان می

ود او خگزار عادل = والیت فقیه(. بان اطاعت کند )قانونترینِ نجیاز شایسته
ست ا ناگزیر شد بپذیرد که آن دو اقلیت یک اقلیت هستند و باز خود او گفته

کند  است که اقلیت، اکثریت بزرگ را ادارهکه منطق صوری را برای آن ساخته 
این پرسش  به ها باید چنین باشند؟ پاسخ اوکشی کند. اما چرا جامعهو از او بهره

هستند  ها را برای فرمان دادن و اکثریت بزرگ که عواماین بود که طبیعت نخبه
 است! را برای فرمانبری خلق کرده

شود. در حقیقت، از باستان تا د شد و هنوز نیز نقد میبدیهی است نظر او نق    
د شدههای اجتماعی پیشنهاکارهای بسیار برای تغییر ساختار نظامامروز، راه

چون  ییهااند. باوجود این، امروز، جامعهاند. شماری از آنها بعمل نیز در آمده
ر سلطه، چون جامعه ایران در موقع زی ییهاجامعه امریکا در مقام مسلط و جامعه

کارهای ناکام گردان هستند. نیک که در راهگرفتار اقلیت منحط و منحط
 م:یابیبنگریم، کاستی مهمی را در آنها می
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کنیم که ها هستند که تأمل کنیم، مشاهده میدر واقعیتی که جامعه. 1

ودهبکار از این مهم غافل ارسطو، و از او تا امروز، پیشنهادکنندگان راه
. کنداند که آزادی جفتی دارد که غفلت از آن، آزادی را میان تهی می

 ادی اکثریت،اند که مدعای ارسطو در باره آزفیلسوفان معاصر توجه داشته
ز جراست نیست. زیرا این آزادی میان تهی است. میان تهی است زیرا اکثریت 

« زادیآ»در فروش خود بمثابه نیروی کار و تن دادن به اطاعت از حاکمان، این 
 است که ازاما علت میان تهی بودن این آزادی این تواند بکاربرد. نمی

که استقالل و بس مهم این نکته تازه است.جفت خود، استقالل، بریده 
که ها. پس برای اینکند به در اختیار داشتن امکانواقعیت پیدا می

شهروندان از جفت استقالل و آزادی غافل نشوند و مستقل و آزاد زندگی 
ان باید بر میزان عدل در اختیار همگکنند، امکانها و نیروهای محرکه می

واست از استقالل غفلت کند، خقرار گیرند. بنابراین، اگر ارسطو نمی
 پذیرفت که اقلیت بناحق همه آنچه که به همگان تعلق دارند راباید می

کار و با  است. این اقلیت، با این به مالکیت خصوصی خود درآورده
های برقراری رابطه قوا با اکثریت، خود را با وجود داشتن امکانها و نیرو

است. اکثریت ل محروم کردهمحرکه، از آزادی، بنابراین، از استقال
بزرگ چون امکانها و نیروهای محرکه الزم برای برخوداری از استقالل 

ت برده کند که او را در موقعیرا در اختیار ندارد، آزادی میان تهی پیدا می
 دهد. قرار می

کند و ثانیاً اکثریت که چون اوالً خالء را زور پر میامر مهم دیگر این     
ذیرد که با اقلیت کوچک برابر نیست، در ذهن او، پبزرگ می

کند که اگر شود. این دروغ را باور میخالءاستقالل، با زور پر می
را ندارد، باید از زورمندان زورداشته باشد، آزادی نیز دارد و چون آن

شود. سان به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت، معتاد میاطاعت کند. این
است. برد، زور از آن همگان شدهکند، گمان میمیهر بار هم که جنبش 
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که همگانی شدن بکاربردن زور، درجا، سبب بازسازی اقلیت غافل از این
خاطر است که شود. بدینصاحب همه چیز و اکثریت فاقد همه چیز می

ها را خشونت در اشکال گوناگون، از جمله آسیبهای اجتماعی، جامعه
آید، توزیع ها میکاری که بکار همه جامعهاهقرار، رگیرد. بدینفرا می

امکانها و نیروهای محرکه در سطح هر جامعه به ترتیبی است که همگان 
بتوانند مستقل و آزاد زندگی کنند. آگاه کردن همگان از واقعیت که 
جفت آزادی زور نیست، زور ضد آزادی است. جفت آزادی، استقالل 

کند که او خواستار در اختیار می است. برخورداری از استقالل ایجاب
همگان قرارگرفتن امکانها و نیروهای محرکه بگردد. بکاربردن قواعد 

نیز ضرور است زیرا ترک اعتیاد قرون، در گرو خشونت ییزداخشونت
 جا،. از اینمداوم است ییزدا

  
: این واقعیت که گشایدکار دوم می. راهکار اول چشم بینا را بروی راه2

ا بمثابه ابر قدرت گرفتار فراگرد انحطاط است را، نیم قرن پیش از این، امریک
صدر خاطر نشان اهل خرد و عبرت کرد. بارها در باره آن با مردم ایران بنی

صحبت کرد و در این باره بسیار نوشت. امروز، این واقعیت برکسی پوشیده 
مانند  یین و کشورهانیست. اال اینکه نیاز اقلیت حاکم بر اکثریت بزرگ در ایرا

است. انقالب ایران، اقلیت حاکم  را به امریکا نیازمند نگاه داشتهایران، آن
اند، های حاکم تشکیل دادهوابسته را راند. یعنی ایران از شبکه جهانی که اقلیت

خارج شد. اما بازسازان استبداد، با گروگانگیری و جنگ و ... اقلیت حاکم 
جهانی درآمدند. با توجه به انحطاط امریکا، راهکار شدند و به عضویت شبکه 

همان بود که پیش از انقالب، در برنامه جامع شامل بُعدهای سیاسی و اقتصادی 
و اجتماعی و فرهنگی، پیشنهاد شد. خمینی که در فرانسه، به استناد آن برنامه 

ای آن گفت برنامه داریم، در ایران، خود و دستیارانش مانع اول اجرجامع، می
شدند. جامعه امروز ایران و هر جامعه دیگری در موقعیت ایران، باید بداند که 
راهکار، پایان دادن به سلطه اقلیت عضو شبکه جهانی بر کشور است. این 
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که اینک دارد جامعه درجه سوم می ییکار، به جامعه امریکاها با اینجامعه
لیت منحط بر خود. و بسا کنند در پایان بخشیدن به سلطه اقشود، کمک می

 رسد.ساالری نیز به پایان میدوران ویرانگری سرمایه
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                                                              وضعیت سنجی دویست و دهم: 

 میان دو سنگ آسیا؟

 
 

 2018وئیه ژ 19 برابر  1397تیر  28
 
، در هلسینکی، ترامپ 1397تیر  25  ، برابر2018ه ییوژ 16روز دوشنبه      

های طراز اول غرب دیدار، روزنامه و پوتین دیدار کردند. در توصیف این 
پوتین را در هرحال برنده مذاکره می )لوموند و گاردین و نیویورک تایمز که

کنند و بوستون کالپ و دانند و روش ترامپ را افتضاح آمیز ارزیابی می
و خود را جانشین غرور ملی کردن  ییواشنگتن پست که کار ترامپ را من ستا

گوید اول نویسد: وقتی ترامپ میورنال که میژکند. وال استریت ارزیابی می
است: اول ترامپ. و حتی فاکس نیوز(، به اتفاق، پوتین امریکا، مقصودش این 

س دموکراتها ییرا مسلط و ترامپ را تحت سلطه پوتین توصیف کردند. نه تنها ر
در سنای امریکا که دو سناتور جمهوریخواه نیز ترامپ را ضعیف و سخنان او 

 س جمهوری نباید بکند،ییبار و کاری که یک ررا در کنفرانس مطبوعاتی خفت
خواه مجلس نمایندگان، از ترامپ خواست س جمهوریییشمردند. و پل رایان، ر

بفهمد که روسیه متحد امریکا نیست و گفت تردید ندارد که روسیه در انتخابات 
مدیر  Dan Coats است. دان کتس ریاست جمهوری امریکا دخالت کرده

در پاسخ به  - استکه ترامپ به این مقام نصبش کرده  –اطالعات ملی آمریکا 
اظهارات ترامپ گفت: نظر جامعه اطالعاتی امریکا در باره مداخله سیاسی 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29772-2018-07-19-16-16-56.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29772-2018-07-19-16-16-56.html
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است و از این پس نیز در باره این مداخله اطالع روسیه در امریکا روشن بوده 
 کرد. بینانه خواهدرسانی واقع

رامپ دخالت روسیه در انتخابات امریکا را که بسود خود او انجام گرفته ت    
ا ، محکوم نکرد. در عوض، اف.بی.آی و سازمان اطالعات امریکا، سیا، ربود

چ دلیلی است اما من هیسرزنش کرد. او گفت سیا به او در این باره گزارش کرده 
.بی.آی سان، او قول پوتین را تصدیق و قول افبرای باورکردن آن نداشتم. بدین

رفت. کا را هم به سخره گامری ییو سیا را تکذیب کرد. بیشتر از آن، قوه قضا
من دش« بنوعی»اتحادیه اروپا را دشمن امریکا خواند و روسیه و چین را هم 

ود، بامریکا خواند. با توجه به اینکه مسلمانان را هم دشمن امریکا خوانده 
دید بنابراین، بخاطر منزوی نشان دادن و منزوی کردن امریکا، مورد سرزنش ش

نافع خاطر که از مخواه، ترامپ را بدینجمهوریقرار گرفت. سناتور مک کین، 
. توصیف کرد« یکژترا ییخطا»است، ضعیف و کار او را  امریکا دفاع نکرده

زجارآور، بار، بریده از واقعیت، اندیگران، این صفتها را به ترامپ دادند: خفت
پرستانه، یک شرمساری ملی و ضعیف و کاری وحشتناک، ناوطن زشت

ن و... و در بازگشت به امریکا، ترامپ که خود را با طوفا خطرناک و خائن
اور بخواسته است بگوید دلیلی در انتقادات روبرو دید، ناگزیر شد بگوید می

ین انکردن به گزارشهای دستگاههای اطالعاتی امریکا ندارد. غافل از اینکه 
مدعی  عایآمیز، بنابراین دروغ است. زیرا این جمله را در پاسخ ادجمله تناقض

 کرد.گویند و در آن کنفرانس، مدعی پوتین بود که انکار میمی
اما واقعیتی که وسائل ارتباط جمعی اروپا و امریکا و نیز مقامات اروپا خاطر     

است: اروپا و امریکا، به اتفاق، روسیه را بخاطر مداخله در کنند، ایننشان می
ورد تحریمهای اقتصادی قرار دادند اوکراین و ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه، م

و به انزوا در آوردند. اینک، ترامپ سیاست امریکا در قبال روسیه را احمقانه 
و این سیاست را دلیل بدی روابط دو کشور، تا لحظه دیدار خود با پوتین، 

افکندن میان اروپا  ییکند. افزون براین، عامل سیاست پوتین که جداارزیابی می
است که شود. نتیجه این تالشی کردن اتحادیه آتالنتیک است میو امریکا و م
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کند. دست باال شود، سهل است، پوتین دست باال را نیز پیدا میها پنبه میرشته
ه(، هدف پوتین جدا کردن ییوژ 17کند زیرا بنابر سرمقاله لوموند )را پیدا می

ترامپ به او نسبت امریکا از متحدانش بود و مک مستر، دومین مشاور امنیتی 
به این هدف پوتین هشدار داده بود. باوجود این، ترامپ پیش از رفتن به 

در مواردی، ترامپ هلسینکی گفت تنها است. بر تصدیق لوموند باید افزود: 
ای قرار گرفت که، در آن موارد، با آسیا و اروپا تعامل تنها در برابر روسیه

   دارد.
« آمیزپرونده اسرار افتضاح»ود ضعف ترامپ، وجنوشتند و گفتند که علت     

 او در دست پوتین است. در کنفرانس مطبوعاتی، در این باره هم از پوتین
ران نگاای را تکذیب کرد و از روزنامهپرسش شد. گرچه او وجود چنین پرونده
 اما اگر ترامپ خویشتن را در موضعخواست این دروغ را از سر بدر کنند، 

. کردکننده نیز خطور نمی داد، این پرسش از ذهن پرسشیضعف قرار نم
جهان، در گفتگو، تحت « تنها ابر قدرت»س جمهوری ییسان، وقتی ربدین

حتمالی اتوان فهمید که توافقها و عدم توافقهای گیرد، میسلطه پوتین قرار می
 میان این دو، کدامها هستند:

  

 قها:عوامل تعیین کننده توافقها و عدم تواف ❋
  

بینیم در مواردی که پای قدرتن که تأمل کنیم، میدر سخنان ترامپ و پوتی    
 تر است:های رقیب )اروپا و چین( بمیان نیستند، توافق دو طرف نمایان

که سیاست اروپا ل و وضعیت در سوریه با توجه به اینییدر مورد امنیت اسرا● 
گوید و ترامپ مکاری سخن میبا سیاست امریکا همسو است، پوتین از لزوم ه

کشد: ما که داعش را از میان برداشتیم، نمیشاخ و شانه می« ایران»برای 
« ایران»استفاده کند. طرفه اینکه پیش از روسها،  گذاریم ایران از موقعیت سوء

گویند )علی خرم، نماینده در سوریه حضور داشت و منتقدان سیاست روسیه می
ما نگاه به شرق را »ملل و سفیر سابق در لیبی و چین(:  یم در سازمانژسابق ر
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ها امتحان کرده ایم. روسیه هر جایی که خواسته است مشکالتش را با غرب بار
حل کند از ایران استفاده کرده است. این کشور هیچ وقت قابل اعتماد نبوده 

ان . آخرین آن مربوط به سوریه است. ایرهای فراوانی وجود دارداست، مثال
از روسیه برای حضور نظامی در سوریه دعوت و البی کرد، به روسیه 
پایگاه داد، اجازه استفاده از فضای ایران برای ارسال موشک به سوریه 
را داد حاال که روسیه در سوریه بر کار سوار شده است، حرف خروج ایران 

 (.97تیر ماه  25)دیپلماسی ایرانی، « .کنداز سوریه را مطرح می
ست و قرار، معامله بر سر سوریه، میان روسیه و امریکا محتمل ابدین    

این احتمال قوی است. این معامله اگر سر بگیرد، به زیان ایران سر می
. دورتر است که تنها است« ایران»چرا که در مورد سوریه، این . گیرد

جلسی م« نماینده»ای به مسکو و هم خواهیم دید که هم والیتی، فرستاده خامنه
ز گرسنگی اگذارد ایرانیان خاطر که نمیکه از روسیه قدر دانی کرد. روسیه، بدین

ط ای این ضعف مفر!( و هم خامنهییبمیرند )دریافت نفت در ازای مواد غذا
 اند. را اظهارکرده

هند خوادر مورد قرارداد وین )برجام(، وضعیت دیگر است: چین و اروپا نمی● 
دمات را اپن نیز قرارداد مبادله آزاد کاالها و خژاروپا و  تابع امریکا شوند.

این، امضاء کردنذ و گفتند این کار را کردند تا که ترامپ درس بگیرد. بنابر
ر هرگاه روسیه بخواهد با امریکا معامله کند، از شرق و غرب خود تحت فشا

ای یمهکردن تحرگیرد. بخصوص که با اروپا در حال تعامل برای خنثیقرار می
 امریکا تا حد ممکن است: 

ها تقاضای ییروپاا»(، گزارشی را زیر عنوان 2018ه ییوژ 16لوموند )   
مده است. نکات ع ، انتشار داده«امریکا را برای منزوی کردن ایران ردکردند

 این گزارش اینها هستند:
ه . فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اروپا اعالن کرد که وزیران خارج1

برای حمایت « ابزار حقوقی»کشور عضو اتحادیه اروپا، بر سر  28
کنند، در برابر مجازاتهای که در ایران عمل می ییهای اروپاییکارفرما  از
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ان تقاضای امریکا را برای منزوی ییامریکا، توافق کردند. در این روز، اروپا
ی آنکه ایران بتواند کردن اقتصادی ایران ردکردند. ما تمامی تدابیر الزم را برا

 ایم.از تمامی امکانات اقتصادی درپی لغو تحریمها، استفاده کند، سنجیده
که قانون بلوکه کردن تحریمهای امریکا برضد ایران « ابزار حقوقی»ین ا     

شود، به که مرحله اول تحریمهای امریکا عملی می 2018اوت  6است، در 
یان منوامبر، روز انتخابات  4مها، در شود. مرحله دوم تحریاجرا گذاشته می

، عدم سوبدین 1996ای کنگره امریکا به اجرا گذاشته خواهند شد. از سال دوره
جرا قابل ا»کند، بنابر اصل رعایت تحریمها که امریکا بر ضد کشوری وضع می

یکا را قابل مجازات از سوی امر یی، هر فرد و یا شرکت غیر امریکا«در جهان
ود. خاطر است که شرکت توتال تصمیم گرفت از ایران خارج شبدین گرداند.می

خاطر از مجازات ب ییامریکا تقاضای اروپا را برای معاف کردن شرکتهای اروپا
 معامله با ایران، رد کرد.

های پذیرد که عمل به قانون بلوکه کردن تحریم. با وجود این، موگرینی می2
فتنی گرد امریکا در اقتصاد جهان نادیدهامریکا، مشکل است. زیرا وزنه اقتصا

ا هر کنند امنیست. من در موقعیتی نیستم که بگویم آیا کوششهای ما کفایت می
هیم کرد. کار در توان داریم را برای جلوگیری از مرگ توافق اتمی با ایران، خوا

 آمدهای مرگ این توافق برای همه فاجعه بار خواهد بود.زیرا پی
مه کار بکنیم تا که هضرور است »زیر خارجه فرانسه، نیز گفت: لودریان، و    

اتحادیه اروپا و چین و روسیه در ایران بتواند نفت خود را بفروشد. 
 . «جستجوی سازوکاری مالی هستند که صدور نفت ایران را تضمین کند

میلیارد  50، 2017های اتحادیه اروپا، بخش نفت ایران، در سال بنابر داده    
است. صادرات گاز ایران ناچیز است. در سال ر درآمد از آن ایران کرده دال

درصد از  20است. اروپا ایران ده میلیارد مترمکعب گاز صادر کرده   ،2017
ی بر روی سازوکاری کار میژانر ییخرد. کمیسر اروپانفت صادره ایران را می

دهد. پولی که در معامله کند که به اروپا امکان دهد به خرید نفت ایران ادامه 
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رود، نه دالر که یورو است. مبادالت پولی میان بانک مرکزی اروپا نفت بکار می
 گیرد. و بانک مرکزی ایران انجام می

کند که عالن میسان، در همان روز دیدار ترامپ با پوتین، اروپا ابدین     
گوید یکند و مد میتقاضای ترامپ را برای به انزوای اقتصادی درآوردن ایران ر

ا ربه اتفاق روسیه و چین درکار ایجاد سازوکاری است که تحریمهای امریکا 
پوتین  گوید کار مشکل است، اما رفتار اروپا دستبلوکه کند. گرچه موگرینی می

ود، شخاطر، موضع او، در آنچه به توافق وین مربوط می کند. بدینرا پر می
ر توافق خوبی است و من نگرانی خود را بخاطروشن و صریح است: توافق وین 

کند که یمخروج امریکا از آن به او اظهار کردم. در برابر، ترامپ به این بسنده 
تی پس از کنفرانس مطبوعا«. باید جلو بلندپروازیهای اتمی ایران را گرفت»

خوب  ییاست: توافق اتمی وین برای روسیه و کشورها مشترک، ترامپ گفته
بد است!  ا ایران تجارت دارند، برای امریکا، در نتیجه برای بقیه دنیااست که ب

ر سوریه، سسان، معامله امریکا و روسیه بر سر توافق وین، بخالف معامله بر بدین
 مشکل است. باوجود این،

  
با توجه به ضعیف شدن امریکا، حتی در  توافق بر سر مناطق نفوذ:● 

ه نمیقلمرو نفوذ و سلطه امریکا بود و اجازخاورمیانه که تا جنگ در سوریه، 
ود خبرای  ییداد روسیه، وقتی هم یکی از دو ابر قدرت دنیا بشمار بود، جاپا
 ایجاد کند، اینک ناگزیر است برای روسها منطقه نفوذ بشناسد. 

رامپ با نادیده گرفتن ه( اینست که تییوژ 17ان )لوموند یینگرانی اروپا    
عامله ، یعنی اروپا، در باره اروپای شرقی نیز با روسیه م«متحد تاریخی خود»

 کند. 
المللی زندانی کردن، ایران ای و بینسان، خود را در روابط قوای منطقهبدین    

است و در دو معامله مهم، یکی بر سر سوریه ترین موقعیت قرار دادهرا در ضعیف
یم ژوضوح روابط قوا، ر است. با وجودو دیگری بر سر قرارداد وین، بازنده 
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گیرد؟ تن به گفتگو با حکومت کار را در پیش میوالیت مطلقه فقیه کدام راه
 دهد؟ترامپ می

  

دهند و امکان ای و دیگران نشان میعالمتهای ضعفی که خامنه  ❋
 و احتمال گفتگو با حکومت ترامپ:

  
ای روحانی رامپ، خامنهت -تیر، یک روز پیش از گفتگوهای پوتین  25در ● 

کرد  و وزیران او را نزد خود خواند. اعتماد خود را به حکومت روحانی اظهار
های اروپایی البته طرف»شود، گفت: و در آنچه به سیاست خارجی مربوط می

های الزم را در خصوص برجام بدهند اما نباید اقتصاد کشور موظفند تضمین
ن لزوم گسترش روزافزو»و بر ا«. را به این موضوع گره زده و معطل آن شود

 به جز موارد معدودی»، تأکیدکرد و افزود: «دیپلماسی و ارتباطات خارجی
همچون امریکا، روابط کشور با شرق و غرب باید هر چه بیشتر تقویت 

 .«شود و تحرک عملیاتی و هدفمند دیپلماسی افزایش یابد
جمهوری در حضور  سییفس تشکیل هیأت وزیران به اتفاق رغافل از اینکه ن   

ا، ، در روابط قو«ایران»او و سخن گفتن او از ضعف اقتصادی، یعنی این که 
ا تواند اتخاذ کند. این موضع را دیگران، بپذیر نمیموضعی جز موضع فعل

 ند:اصراحت بیشتری بازشناخته و، بدان، گفتگو بدون خط قرمز را توجیه کرده
ای و روحانی را برای پوتین برده امنه، والیتی که پیام خ97تیرماه  22در ● 

شود، موضع ضعیف اتخاذ کرد: هر زمان بود، در آنچه به سوریه مربوط می
شود. در مقامات سوریه و عراق بخواهند، ایران از این دو کشور، خارج می

میلیارد دالر سخن  50گذاری در ایران، تا مبلغ عوض، از وعده پوتین به سرمایه
تواند سخنان او را گفت نمیاگر هم مقام روسی نمی گفت. سخن او حتی

ها در آن، دروغ بود. از جمله این تناقض که تصدیق کند، بخاطر وجود تناقض
کند که فروش نفت ایران را به صفر خواهد رساند، مسئله وقتی ترامپ تهدید می

شدن در سرمایه ییاول، تضمین فروش نفت ایران و نه جانشین شرکتهای اروپا
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گذاری در بهره برداری از منابع نفت و گاز ایران است. اگر ایران نتواند نفتی 
گذاری جدید در نفت، کند، صادر کند، سرمایهرا که هم اکنون استخراج می

اند یعنی زیان را چند برابر کردن. البته بعد معلوم شد، احتماالً روسها وعده داده
 ن بدهند.به ایرا ییدر ازای دریافت نفت، مواد غذا

وپا ایم که قول کمیسر اقتصادی اردر این باره، اطالعی بدست آورده   
تواند به همان سختی شود که کار که کار ایران میاست حاکی از این

عراق بعد از شکست صدام از قوای امریکا و متحدانش شد: منحصر شدن 
 .فروش نفت در ازای غذا و دارو

ی دهد: دیپلماسپلماسی ایرانی، توضیح میاما خرم در همان مصاحبه با دی● 
 یم از جملهژدارد که خط قرمزی درکار نباشد. خط قرمزهای ر ییوقتی کارآ

 گفتگو بر سر موشک و برنامه اتمی برای برآوردن خواست ترامپ هستند.
تر شدن وضعیت بهداشت که نسبت به سخت و سخت« وزیر»به دنبال ● 

( و عضو 97تیر  25مجلس )« نماینده» اقتصادی کشور هشدار داد، خادمی،
ای است که در حال حاضر وضعیت ما به گونه»ی، گفت: ژکمیسیون انر

یه باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم، باید بین اینکه نفت به روس
مان را تامین کنیم و یا اینکه اصال نتوانیم بدهیم و در قبال آن مواد روزانه

در . ن را هم تامین کنیم، یکی را انتخاب کنیممواد اولیه مورد نیازما
دهند نفت بفروشیم و کاالی مورد نیازمان را شرایطی که به ما اجازه نمی

دهد تا از گرسنگی وارد کنیم، ممنون روسیه هم هستیم که به ما کاال می
 «. نمیریم

دین قرار، وضعیت، وضعیت از گرسنگی مردن یا نمردن است. ضعفی تا ب    
دهد ایران را در موقعیت فعال قرار نمیشود، د شدید که اظهار نیز میاین ح

 . آیا در این موقعیت، گفتگو از موضعدهدپذیر قرار میدر موقعیت فعل
یه میرا رو« نرمش قهرمانانه»یم ژناپذیر است؟ آیا یکبار دیگر رضعف اجتناب

 کند؟
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را هم مأمور  ای جواز گفتگو را صادر کرده و روحانی و ظریفخامنه● 
بر  : سخنان او در باره شرق و غرب )غیر از مورد امریکا(است مذاکره کرده

با  لزوم گفتگو صریح هستند. بنابر اطالع واصل، اجازه گفتگو با پادرمیانی
فر، او س و اتریش سفر کرد. در آن سییاست. روحانی به سو امریکا را نیز داده

انند توان به صفر برسد، دیگران نیز نمیتهدید نیز کرد که اگر صدور نفت ایر
ز س حافظ منافع امریکا در ایران است و چند نوبت نییینفت صادر کنند. سو

ی س و صادق خرازی پیشنهادییاست. یکبار نیز، سفیر سو واسطه گفتگو بوده
 س آنییای و خاتمی رساندند و حکومت سورا تهیه کردند و به تصویب خامنه

ش س جمهوری وقت امریکا، بوییجه امریکا فرستاد. اما ررا برای وزارت خار
و را در اای و روحانی به پوتین نیز نکرد. مراجعه خامنه یی)پسر(، به آن اعتنا
ر دهد. بخصوص که حکومتش به اتفاق اروپا و چین در کاموقع واسط قرار می

جرای ایجاد سازوکار برای بلوکه کردن تحریمهای امریکا است. بنابراین، دو م
 گفتگوی غیر مستقیم باز است.

  

کار، بیرون آمدن از روابط قوا، آنهم از موضع ضعف و راه ❋
 انفعال است:

  
رد، . خواه گفتگو در حال انجام باشد و یا انجام بگیرد و خواه انجام نگی1

ن تر نشود و به تعهدهای جدید گردایران در وضعیتی نیست که ضعیف و ضعیف
 نگذارد. 

پاشد اگر ببینید در ایران چه خبر است. دارد از هم می»است:  پ گفتهترام    
اما «. رسدو در همه شهرهایشان شورش شده است. تورم دارد به سقف می

است که جنبش اعتراضی سیاسی در دیماه، انجام شد. بعد از خروج  حقیقت این
این و  امریکا از توافق وین، جنبش سیاسی کشوری جای خود را به جنبش در

است. به سخن دیگر، سیاست ترامپ هم عامل آن شهر در مضیقه آب سپرده 
یم ژبازدارنده جنبش است و هم کار انتقال فشار اقتصادی به مردم را برای ر
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یم ژکند. بنابراین، پیش و پس از تن دادن روالیت مطلقه فقیه بسیار آسان می
 رو،اهند پرداخت. از اینبه تعهدهای جدید، بهای کمرشکن را مردم ایران خو

 
ن از روابط کار، بیرون آمد . هرگاه ایران نخواهد بهای کمرشکن را بپردازد، راه2

وازنه قوا است. یکبار دیگر، باید خاطر نشان کرد که راهکار، اصل قراردادن م
عدمی در سیاست خارجی است. این واقعیت را بطور مستمر خاطر نشان کرده

 کنیم:می ایم و باز خاطر نشان
ای رکه. ایران باید استقالل خویش را بازیابد یعنی امکانها و نیروهای مح2.1

خارج  دهند از روابط قوا، در سطح منطقه و سطح جهانرا بازیابد که امکان می
بدون بازیافتن استقالل، آزادی در ضد خود که زورگفتن و شود. 

 شود وقتی:می. این بازیافتن ممکن شودزورشنیدن است، ناچیز می
ق . شهروندان ایران از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقو2.2

ا خود بعنوان جامعه جهانی برخوردار شوند و طبیعتِ سرزمین آنها حقوقش ر
قوق حناپذیرند، در همه  ییبیابد. دو حق استقالل و آزادی که از یکدیگر جدا

را که  ییبه حقوق و توانااما استقالل ،عمل گانه مشترک هستند. پنج
شود از برخورداری از امکانها و نیروهای محرکه ایجاب میحاصل می

 گانهکند. هرگاه ایرانیان از استقالل و آزادی، بنابراین از حقوق پنج
گردند. بدیهی است برخوردار شوند، در سطح جهان، جامعه الگو می

تواند چنین جامعهشوند. کسی چون ترامپ کجا میغیر قابل تحریم می
 قرار، بدین ای را تحریم کند؟

ور . راهکار، جامعه حقوقمندان گشتن و جانشین کردن دولت قدرتمدار و ز2.3
 مدار و کارگزار و خدمتگزار جامعه حقوقمندان است. محور با دولت حقوق

« برنامه اتمی»ل است، پوشاندن یی. اینک که اسناد اتمی ایران در ید اسرا2.4
یم به بحران، نیازی حیاتی است و ژگوید که نیاز ردم ایران، جز این نمیاز مر

باید بهای کمرشکن بحران را بپردازند، باک ندارد. از اینکه مردم ایران می
اگرنه، تنظیم چند سیاست، سیاست جمعیتی و سیاست اقتصادی با هدف 
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ق با حقوق ی و سیاست خارجی منطبژبازیافتن اقتصاد تولید محور و سیاست انر
شود، تعیین ی از آنها تحصیل میژشد. منابعی که انرگانه، کار اول دولت میپنج

ی، تدابیری که باید به اجرا گذاشته شوند، سنجیده میژو بر وفق اقتصاد انر
شود و تحریم و منزوی گزین ابهام کنونی میسان، شفافیت جایشدند. بدین

آسای شوند. جریان سیلناممکن می کردن و به چپاول بردن نیروهای محرکه،
گردد و فرزندان این سرزمین، توان استعدادها به خارج از کشور متوقف می

 برند.خویش را در ساختن ایران مستقل و آزاد بکار می
را در سایت انقالب اسالمی در هجرت و  برنامه عملبرخواننده است که     

 صدر بخواند.یا سایت بنی
 
 
 

  

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/10-banisadr/mosahebe/9958-2014-07-29-06-37-56.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/10-banisadr/mosahebe/9958-2014-07-29-06-37-56.html
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                                                         دهم : یاز وضعیت سنجی دویست و

 وقتی توپخانه های سنگین زبانی بکار میافتند!؟

 
 

 2018وئیه ژ 26 برابر 1397مرداد  04
 

  تهدید روحانی و تهدید متقابل ترامپ: ییدر چرا ❋

  
ه ییوژ 22ئو، وزیر خارجه ترامپ بود که تهدید کرد )یک شنبه نخست پمپ  ☚

ب ترکییهودیان پولدار و عناصر سر سپرده(. « = ایرانیان»، در اجتماع 2018
گوید و به فریاد آن دموکراسی که امریکا برای می« ایرانیان»اجتماع 
خواهد، از چه قماش است. از قماشی است که، در آن، تنها ایران می

 ند. چراکه دردست نشاندگان امریکا مجاز خواهند بود ایران را اداره کن
که  امریکا نیز، ایرانیان مقیم امریکا آزادی حضور در اجتماعی را ندارند

وزیر خارجه امریکا در باره سیاست امریکا در مورد کشورشان سخن می
 را ندارند.« نامطلوب»گوید. دعوت شدگان نیز حق پرسش 

صلح  و سپس روحانی بود که خطاب به ترامپ گفت: با دم شیر بازی مکن!     
از  ها و جنگ با ایران مادر جنگها است. تنگه هرمز یکیبا ایران مادر صلح

 است که ما در اختیار داریم.  ییهاتنگه
به »خنان روحانی تهدید با هدف منصرف کردن ترامپ و حکومت او از س    

اکنش بود. پس از آن، او امریکا را تهدید به و« صفر رساندن صدور نفت ایران
ه ب: ایران خواهان زندگی در صلح است. اما چرا ترامپ بدان شدت کرد و گفت

 او پاسخ داد؟ نخست تهدید ترامپ را بخوانیم:

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29851-2018-07-26-16-26-00.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29851-2018-07-26-16-26-00.html
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ه کمتر کشوید می ییآمدهادیگر هرگز امریکا را تهدید نکنید وگرنه گرفتار پی ☚

آن کشوری نیستیم که   است. ما دیگر کشوری در طول تاریخ، گرفتارشان شده
اظب ی شما، در بردارنده تهدید به خشونت و مرگ را تحمل کند. موهاییلغوگو
 باشید!

اند، موضوع ن که دو طرف چرا توپخانه سنگین تهدید زبانی را بکار انداختهای    
ربط ترامپ به سخنان روحانی، این وضعیت سنجی است. اما واکنش بی

د. انپرداخته های مهم غرب، از جمله لوموند، بدانموضوعی است که روزنامه
خاطر بیپیش از نقل توضیح لوموند خاطر نشان کنیم که واکنش ترامپ بدین

ت است. اگر صدور نف ربط است که تهدید روحانی از موضع دفاع بعمل آمده
موضع  ایران به صفر برسد، چنین و چنان خواهیم کرد. واکنش نسبت به تهدید از

 یست. ناست،  طول تاریخ کم دیده شدهدفاع، تهدید به نابودی از آن نوع که در 
 است: یل تهدید ترامپ شده( در جستجوی دال2018ه ییوژ 24اما لوموند )    
 کوشد موضوع را عوض کند. پیش از این، او در مورد کیم جونگترامپ می● 

وشد کمرتب می اون نیز همین لحن را بکار برده بود. در مورد ایران هم بطور
پرسند یمیم ایران را برانگیزد. ناظران سیاسی بسیاری از خود ژامید به تغییر ر

ناظران  برد که با کره شمالی بکار برد؟ اماآیا او دارد همان روش را بکار می
هدید تکه از نزدیک ترامپ و رفتارهایش را زیر نظر دارند، علت این  ییامریکا

با پوتین در اش جویانهها از رفتار بس آشتیشدید را منصرف کردن توجه
. آرون کنفرانس هلسینکی و نیز ناکامی از سیاستش در قبال کره شمالی می دانند

پیشین که در حکومتهای دموکرات و  ییداوید میلر، دیپلمات امریکا
 گوید:است، می کردهجمهوریخواه، گفتگوهای دیپلماتیک را تصدی می

در گفتگوها با گرفتار احساس حرمان و غم ناشی از فقدان پیشرفت »    
کره شمالی و عصبانی از واکنشهای منفی نسبت به کنفرانس هلسینکی، 

سر روحانی خالی کند  ترامپ را بر آن داشته است که دق و دلی خود را 
اش در قبال پوتین و ... است، و توجه عموم را از موضوعی که رویه
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منصرف و منحرف کند. تهدید با حروف درشت، جز یک واقعیت را 
است که امریکا در قبال ایران، فاقد سیاست  کند و آن اینازگو نمیب

  «.است
ت که اس المللی، نیز بر اینس گروه بحران بینیی، رRob Malleyرُب مالی ● 

ر، خواهد توجه مولشوند. او در حقیقت، میتهدیدهای ترامپ جدی گرفته نمی
ست ه در انتخابات ریابه مداخله روسی ییدادستان مستقل، مأمور رسیدگی قضا

 جمهوری امریکا را از آن منصرف کند. 
نرسیدن  ییه، واشنگتن پست خبر داد که ترامپ، بخاطر بجاییوژ 23در ● 

است و در خلوت  سیاستش در قبال کره شمالی، سخت حرمان زده و غم زده
 fake »جا، به خبر واکنش نشان داد. آن را  دهد. ترامپ، درآنرا بروز نیز می

news » شود توصیف کرد و نوشت بسیار دروغی که راست جلوه داده می
رود و دلیلی ندارد که بخاطر سریع پیش خوشحال نیز هست. کار پیش می

 نرفتنش عصبانی باشد.
وصیف کردهتگانه بچه  ییگو ناظران، این تهدیدهای زبانی را بیهوده   

 اند و در واقع نیز چنین است.
  

ت و نی، اعتراف به واقعیتی از کار درآمد: حق با پمپئو اساما واکنش روحا ☚
از نمایش وحدت خبر داد. در   ما همه از یک قماش هستیم. معاونش نیز

یای او و گو« اعتدال و امید»اتخاذ این لحن از سوی روحانی که نافی  ییچرا
ای است، ش به خامنهییجو از خود بیگانه شدنش در احمدی نژاد و شباهت

 اند:ی گوناگون اظهار شدهنظرها
یم را ژگرایان ر است و باید اقتدار روحانی مشی رهبر شدن را در پیش گرفته● 

ایم که از صحت آن اطالعی نیز دریافت کرده راضی کند. در این باره،
ای، بعذر کهولت، اند خامنهها پیشنهاد کردهییاینکه اروپا و آنمطمئن نیستیم 

س ییرو واقعی هم رحانی جای او را بگیرد و یک میانهاز کار کناره جوید و رو
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جمهوری بگردد تا جو افکار عمومی در غرب تغییر کند و بتوان به بحران پایان 
 داد.
می و با توجه به این واقعیت که قوای اصلی )سپاه و ارتش و نیروهای انتظا● 

نیستند،  وحانیاقتدارگرایان که مقامهای کلیدی را در اختیار دارند( در اختیار ر
ای بیند، بجروحانی برای آنکه بحران را خود تصدی کند، صالح را در این می

 آنها، خود عمل کند. 
کسانی نیز دو وضعیت، یکی وضعیت کره شمالی و دیگری وضعیت ایران را ● 

رف سازی برای گفتگوی دو طمقایسه کرده و رد و بدل شدن تهدیدها را زمینه
 اند.ت مطلقه فقیه، دانستهیم والیژو ر ییامریکا

ک که اند. اینکسانی نیز کار روحانی را کاری از روی ناچاری ارزیابی کرده● 
با سخت  آواز شدن ای جز هماست، او چاره نبرده ییبجا راه« اعتدال و امید»

 یم ندارد. ژسران ر
 اند:کنندگان گریختهز دید ناظران و ارزیابیااما دو واقعیت مهم      

  

تن ندادن به حل مشکل در درون کشور و با مردم و از طریق  ❋
 مردم:

  
گیرندهای به این مهم که مردم ایران تصمیمدر سخنان طوالنی روحانی، اشاره● 

اند و مشکل باید در درون و از راه مراجعه به مردم کشور حل شود، نیز، نمی
یم والیت ژاز رپارچه شوند که یکتوان یافت. در عوض، مردم موظف می

مطلقه فقیه، سازنده و ادامه دهنده بحران اتمی، حمایت کنند. وگرنه، بازیچه 
دست ترامپ شمرده خواهند شد. راهکاری که در سر دارد و در زبانی گنگ، بر 

حلی است که با قدرتهای خارجی، از راه جستجوی آن رابطه  آورد، راهزبان می
گویند وجود این، تهدیدهای او بوضوح می . بایم را بر پا نگاه داردژکه ر ییقوا

که اگر راهکار  بیند و راهکاری ندارد. چرابست مییم، خود را در بنژکه ر
کردن به  گفت. امیدوار است که تهدیدداشت، بجای تهدید، از آن سخن می
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ها و چرا نه، عربها، ها و روسها و بسا چینیییها که اروپا، واسطه«هاتنگه»بستن 
شند، دست بکار شوند و مانع از آن گردند که امریکا صدور نفت ایران را به با

کند و با توجه به یم را با خود یار میژباوران ر صفر برساند. در درون نیز، زور
 ییای و سران سپاه، اگرهم این روش بجاتصدیق و تأیید موضع او توسط خامنه

 که این روش جواب نداد!فرمایید نرسید، روحانی خواهد گفت: مالحظه می
دهد، ای و سران سپاه جواب نمیم شود روش خامنهاما تا آن زمان که معلو     

مرحله رجز خوانی  فشار شدید تحریمها را مردم باید تحمل کنند. هم اکنون که 
 تر شدن واکنشاست، بهای دالر و سکه، نسبت به تهدیدهای زبانی، با گران

و  کاری و فقرگیرد. مشکلهای آب و ریزگرد و بیدهد. تورم شدت مینشان می
تن یم بجایژشوند. چرا رجویند و تشدید میحل نمیهای اجتماعی، راهآسیب

ق دادن به رعایت حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی ایرانیان و حقو
گری دی« نرمش قهرمانانه»دهد که مجبور از طبیعت، خود را در وضعی قرار می

 شود؟تری به غرب  بارم مصیبتو تسلی
طلقه زیرا تن دادن به حقوق مردم، تن دادن به انحالل استبداد م     

یم است که اوجب ژاست. اما تن دادن به تسلیم در برابر بیگانه، حفظ ر
 است، زیرا مردم یم تا این زمان، کارآ بودهژواجبات است. این رویه ر

کند، مدام به آنها منتقل می یمژایران هم فشارهای سنگینی را که ر
یم رعایت ژاند و هم به حقوق خویش عمل نکرده و هم از رتحمل کرده

هرگاه  اند.نایستاده آنها را مطالبه نکرده و هم از تن دادن به فشارها، باز
مردم ایران دو کار، یکی عمل به حقوق و مطالبه رعایت آنها و دیگری 

 حلحل داخلی جانشین راهبکنند، راهشانه به زیر بار فشارها ندادن را 
پذیری روش زندگی کردن شود. مردم ایران باید بدانند فعلخارجی می

توانند نیست، تن دادن به مرگ در ذلت است. بنابراین، مردم کشور می
د، آن نکنند که ترامپ انتظار دارد، بلکه آن کنند که با تغییر وضعیت خو

امریکا  که این بخش از آسیا را نیز از سلطه بر شوندمنطقه را به تغییری راه
 .بردو روس بدر می
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بسیار کم شمار و هم معلوم  یم پیش رو دارد، همژحلها که ردر حقیقت، راه     
 هستند:

: به دنبال مبادله آتش یم جونگ اونک –حل گفتگو به روش ترامپ راه● 
. اما این ی واقعی برسیمایم با ایران به توافقتوپخانه زبانی، ترامپ گفت آماده

 ازتواند درحل، با توجه به خطر به صفر رسیدن صادرات نفت ایران، نمیراه
لوم است: ترین زمان به نتیجه برسد. نتیجه نیز از پیش معمدت باشد. باید در کم

نوع برآورده شدن توقعات ترامپ: تعهد دائمی به تولید نکردن بمب اتمی و مم
 ودوربرد و دست و پای خود را از منطقه جمع کردن شدن از داشتن موشکهای 

ریست میل آنها را تروییکه امریکا و اسرا ییقطع کمک و نیز رابطه با سازمانها
ظر مردم یم والیت مطلقه فقیه را در نژخوانند. اما تن دادن به این خواستها، ر

 رهیم کژیم در موقعیت رژکند. رمنطقه و مردم ایران، نماد خفت و ذلت می
ین ترحال، این آسانشمالی نیست و چنین تسلیمی برایش مرگبار است. با این

 راهکار است.
مز است. ها تنگه هریکی از این تنگه «:هاتنگه»حل مقابله از راه بستن راه● 

که  کند جز بلحاظ افزایش قیمتها. چرابستن آن، فشاری به امریکا وارد نمی
ان نفت کند. اما به اقتصادهای دیگر خریداریامریکا دارد مازاد تولید پیدا م

 کند. با توجه بهکشورهای واقع در حوزه خلیج فارس، صدمه شدید وارد می
ستن است، باپن به راه انداخته ژجنگ اقتصادی که امریکا با اروپا و چین و 

ه کند؟ اقتصاد نگون بخت ایران چتنگه هرمز ترامپ را راضی یا ناراضی می
می حل چهتحمل بسته شدن تنگه هرمز را دارد؟ سرانجام این راه اندازه توان

ن شود؟ جنگ نظامی به دنبال جنگ اقتصادی؟ یا بازگشتن به میز مذاکره و ت
 دادن به مطالبات ترامپ؟

حل حفظ قرارداد وین با برخورداری از حداقل صادرات نفت برای راه● 
 احمدی نژاد تجربه شده –ای حل در دوره خامنه: این راهزندگی بخور و نمیر

بود. در آن دوره ایران روزانه « نرمش قهرمانانه»است. پایان آن، تن دادن به 
کرد. چون پیش از برقرار شدن تحریمهای یک میلیون بشکه نفت صادر می
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دالر، ارز کافی بدست آورده بود  116ای شدید، از فروش نفت به قیمت بشکه
کرد، تا یم به مردم تحمیل میژبزند، فشاری که ر توانست تحریمها را دورو می

درصد شد و فشار طاقت شکن  40زمانی قابل تحمل بود. از زمانی ببعد، تورم 
 گشت.

ت و اسیم به دادگاه الهه شکایت بردهژرامید بستن به رأی دادگاه الهه: ● 
امه ا نس دادگاه به وزیر خارجه امریکیییم، رژبنابر قول وسائل ارتباط جمعی ر

ز است که تا صدور حکم دادگاه، از هر اقدامی خودداری کنید. پیش انوشته
در  کردن نفت، انگلستان به همین دادگاه شکایت کرد. مصدقاین، بهنگام ملی

ه دادگاه حاضر شد و از حق ایران در ملی کردن صنعت نفت دفاع کرد. دادگا
ش نفت انگلستان از فرو نیز بسود ایران رأی داد. اما رأی دادگاه سبب نشد که

، ایران جلوگیری نکند و سپس، انگلیس و امریکا، به دستیاری شاه و زاهدی
، کودتا کنند و حکومت ملی مصدق را ساقط کنند. اگر 1332مرداد  28در 

ازه تبدهد و ترامپ نیز حکم دادگاه را اجرا کند، « ایران»دادگاه حکم بسود 
دیت کند: اجبار در زندگی در محدود میشود که اروپا پیشنهاوضعیت همان می

  اقتصادی. 
ی )تسلیم شدن به هدفها حل پنجم تن دادن است به انقالبی از درونراه● 

 :گانه انقالب، از جمله والیت جمهور مردم( و یا انقالبی از بیرونبیست
  

 انقالب از درون و یا انقالب از بیرون؟: ❋

  
که غیرتشان به ارباب  ییهاجمع دست نشانده پمپئو، وزیر خارجه امریکا، در    

از ارباب بیشتر است، به نفی انقالب ایران پرداخت وقتی وضعیت  ییامریکا
امروز را حاصل آن خواند. با این دروغ، نقش امریکا در بازسازی استبداد، از 
راه طراحی گروگانگیری و برانگیختن صدام به حمله به ایران و تحریمهای 

را، پوشاند: او نگفت که نخستین « ایرانی»تاها توسط عوامل مداوم و کود
سران هفت »وزیری رساندن بختیار و قرار و مدار در کنفرانس کودتا، به نخست
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در گوادولوپ، بر حفظ نظام با حمایت از حکومت « کشور ثروتمند جهان
بهمن  22بختیار گذاشته شد. او نگفت کودتای دوم، توسط بختیار، در شب 

م گرفت و به شکست انجامید. او نگفت کودتای سوم، کودتای نوژه، باز انجا
توسط بختیار انجام گرفت و ناکام شد. او نگفت چراغ سبز به صدام برای حمله 
به ایران، توسط حکومت امریکا داده شد و باز، این بختیار و اویسی و براون، 

به صدام اطمینان  وزیر خارجه اسبق انگلستان، و چراغ سبز امریکا بودند که
دادند که ارتش ایران توانا به مقاومت نیست و با حمله ارتش او، ارتش ایران 

او نگفت که طرح تجزیه ایران و دیگر شود. آید و تسلیم میاز پا در می
ها در همان لیییکشورهای خاورمیانه را وزارت دفاع امریکا و نیز اسرا

می عراق به ایران، تجزیه ایران تاریخ تهیه کرده بودند و هدف حمله نظا
او نگفت: ارتشبد جم مراجعه و پیشنهاد کرده بود امریکا به کردها . بود

« ایرانی»یم ایران بجنگند و این افسر ارشد ژپول و اسلحه بدهد تا با ر
بود خوزستان را تصرف کند و بگذارد روسها نیز شمال از امریکا خواسته 

را در خوزستان حکومت ببخشد تا و بختیار  ایران را تصرف کنند
  . بتدریج، قلمرو آمریتش توسعه پیدا کند

نسکی، مشاور امنیتی ژبهمن، بر 22او نگفت، باوجود شکست کودتای شب      
ورزید. او نگفت اگر کودتای شب کارتر، همچنان بر اقدام به کودتا اصرار می

انقالب گرفتار شد، داد و تحول بدون خشونت انجام میبهمن روی نمی 22
گشت. او نگفت بدون آن کودتا و ترورهای روزها و شبهای گری نمیخشونت

نهادهای »یافت و بعد از آن، طرح محرمانه دکتر ابراهیم یزدی امکان اجرا نمی
های موجود افزوده نمیپایههای جدید استبداد بر ستونیا ستون پایه« انقالب

شد، مریکا طراحی و در ایران اجرا نمیشدند. او نگفت اگر گروگانگیری در ا
دادند و استبداد وابسته بازسازی نمیکودتاها در درون نظام جدید، روی نمی

ها بر سر گروگانها با خمینی و شد. او نگفت معامله محرمانه جمهوریخواه
بود.  60دستیاران او )اکتبر سورپرایز(، از عوامل تعیین کننده کودتای خرداد 

ل بود و ییایجاد و ادامه جنگ در سود انگستان و امریکا و اسرااو نگفت که 
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اش را، از جمله با این دو قدرت و دستیارشان در منطقه، اسباب ایجاد و ادامه
ها(، فراهم کردند. او نگفت در فروش محرمانه اسلحه به دو طرف )ایران گیت

رت در است و نقش این قدطول چهل سال، یک طرف بحرانها امریکا بوده
بازسازی استبداد، واقعیتی نیست که بتوان انکارش کرد. او نگفت فرق است 

های استبداد بازسازی میان نقد انقالب و نفی انقالب و فرق است میان فرآورده
او نگفت ظرف چهل شده با انقالبی که نخستین قربانی بازسازی استبداد شد. 

سیاسی کار و منحصر کردن  کردن ایرانیان سال، امریکا در کار فاسد 
ترین خدمت امریکا به بدیل، به بدیل وابسته است و این جنایت بسا مهم

 -ادامه حیات استبداد مالتاریا است که اینک استبداد مافیاهای نظامی
 .است گشته مالی 

انویه سال جاری مسیحی که ترامپ گفت این آخرین بار است ژاو نگفت از     
کند، جنب و جوش وابستهبرابر قرارداد وین، تعلیق تحریمها را امضاء میکه، 

توان ها برای بدیل سازی، از نو، آغاز گرفت. از آنجا که بدیلی از نوکران را نمی
به افکار عمومی امریکا و بقیه جهان قبوالند، نیاز به بدیلی مقبول، در محدوده 

اید تعیین شود. در است که بپس، نخست محدوده وابستگی، است. 
یم والیت مطلقه فقیه ژ: محدوده رحقیقت، سه محدوده بیشتر وجود ندارند

ل و دولت سعودی ییو محدوده وابستگی به امریکا و متحدانش در منطقه )اسرا
یم و درون ایران، بنابراین، ژو...( و فراخنای استقالل و آزادی، یعنی بیرون از ر

انقالب، درجا، فراخنای استقالل و آزادی و  مستقل از هر قدرت انیرانی. نفی
بدیل جانبدار نظام اجتماعی باز بر پایه استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت 

ماند. کند. بنابراین، دو محدوده بیشتر باقی نمیاجتماعی است که حذف می
است که آنها هم، نه از راه « اصالح طلبان»یم که محل فعالیتژمحدوده درون ر

گری که کنند، از راه مساوی کردنش با خشونتفاق، انقالب را نفی میات
تواند متصدی نخستش خود آنها بودند. در محدوده دوم، جز بدیل وابسته نمی

یم استبدادی و وابسته ژخاطر که با نفی انقالب، به رواقعیت بجوید. نه تنها بدین
جای نقد انقالب خاطر نیز که ببلکه بدینبخشد، شاه سابق مشروعیت می
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ها تا که انقالب به هدفهای های آن و جبران کاستییعنی یافتن کاستی
عوامل  ییخویش برسد و بجای نقد بازسازی استبداد با هدف شناسا

درون نظام جدید و عوامل بیرون آن که بازسازی را ممکن کردند، دست 
گرداند یم میژکم بخشی از عوامل بیرون از نظام جدید را محور بدیل ر

کند. را روش منحصر می« انقالب هدایت شده»و با نفی نقش اول مردم، 
گر، در پرده بود، پمپئو توسط قدرت سلطه« انقالب هدایت شده»اگر 

 . آن را از پرده بیرون انداخت
کنندگان انقالب، از حل تناقض ناتوان بودند. توضیح یدر حقیقت، نف     

کردند  کردند و مردمی که خودانگیخته انقالبیانقالب را نفی م ییاینکه از سو
یگر، کردند و از سوی دتوصیف می« گله گوسفند»شعور و را مردمی نادان و بی

یم والیت ژخواستند به عمل بر خیزند و به عمر رز همان مردم میا -در ظاهر -
« انقالب هدایت شده»مطلقه فقیه پایان ببخشند. این تناقض جز با راهکار 

شکار آحل نبود. پمپئو چون انقالب را نفی کرد، چاره نداشت جز نهان را قابل 
 کند و بگوید: 

کنند این امر غیرممکن است هایی که فکر میبله، حتماً، من همیشه به آن »    
کنم ها، خواهد بود، یادآوری میها و نه ساعتکنند که افق زمانی، قرنیا فکر می

هایی وقتای وجود دارند. کننده ت تعیینکند. لحظاکه اوضاع تغییر می
افتد که غیرمنتظره و وجود دارند که، در آنها، اموری اتفاق می

 «.ب ما، یکی از آنها خواهد بودنشده هستند. انقالبینیپیش
عنی ، ی«انقالب ما»سان، نوعی از انقالب مطلوب است و آن بدین   

ر ران را بطور کامل به مداانقالبی است که توسط امریکا رهبری شود و ای
. سخنان او در این باره صریح هستند. او جز این نمیوابستگی بازگرداند

ب انقال»یم بطور کامل در مدار وابستگی به امریکا عمل کند. ژخواهد که ر
خنان خاطر است که این قسمت بسیار مهم از سی او همین است. آیا جز بدین«ما

 ردند؟ او را ترجمه کنندگان سانسور ک
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که  –کوشند با از پیش پا برداشتن موانع یمایستادگان بر تجربه انقالب که     
الب را متحقق بگردانند، ، هدفهای انق-است  عمده استبداد بازسازی شده

ه مدار گران برای کشاندن آنها ببینند که تقالی چهل ساله سلطهاینک روشن می
حذف  بینند که تهدید بهت. اینک میاسکرده وابستگی کدام هدف را تعقیب می

ب کدام هدف را تعقی« بدیل مقبول»در صورت تن ندادن به وابستگی و سیمای 
بینند چهار دهه ضدیت مثلث زورپرست با عمل است. اینک می کردهمی

و حق کنندگان به دو حق استقالل و آزادی و دیگر حقوق و ایستادگان بر این د
 و« ایرانی»زورپرستان است.  کردهتعقیب می و حقوق دیگر، کدام هدف را

 برند یا بایدبینند، گمان میخاطر که جز قدرت را نمیگران بدینسلطه
توانند ببینند که آن زندگی که واقعی وابسته گشت و یا حذف شد. نمی

است، زندگی در استقالل و آزادی است و آن زندگی را ایستادگان بر دو 
کنند و ایران اگر بخواهد بزید، دیگر حقوق میحق استقالل و آزادی و 

 .تواند بزیددر استقالل و آزادی است که می
 
 
 
 
 
 

 

                                                  وضعیت سنجی دویست و دوازدهم: 

 ونزوئال یا کره شمالی؟

 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29938-2018-08-02-14-16-33.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/29938-2018-08-02-14-16-33.html
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 2018اوت  2 برابر 1397مرداد  11

 قدر نعمت ندانستن و گرفتار وضعیت امروز شدن!؟ ❋

  
مینگوید اگر توافق وین انجام است وضعیت امروز اقتصاد می ظریف، گفته ☚

ش فان توافق را سرزنآمد. او مخالگرفت، وضعیت امروز همان زمان پدید می
عقل قدرتمدار او، در  است که قدر نعمت را ندانستند. بدیهی است که  کرده

بیند. مینتواند ببیند و ای که مدار قدرت است، جز آن یا این را نمیمدار بسته
مریکا کرد، چرا از ا پرسید: او که تعهدنامه را امضاءوگرنه نخست از خود می

 قطعی کند؟ مگر نه خود او پذیرفت حکومت امریکانخواست توافق را امضای 
کند؟  یدمختار باشد و تحریمها را به حال تعلیق درآورد و هر سه ماه یکبار تمد

ار را دانست که هر قدرت مسلطی، هر زمان که الزم ببیند، همان کاو نباید می
قیه، ف یم والیت مطلقهژدانست که در خود رکند که ترامپ کرد؟ او نباید میمی

 تواند توافق وین را از اعتباردولت واقعی حاکم بر دولت تدارکاتچی می
 بیاندازد؟

ای باید بدان پاسخ دهند حکومت، مقدم بر همه، خامنه اما پرسشی که او و    
حرانی بای بود، چرا برای است؟ وقتی بنابر انصراف از تولید سالح هسته این

ردم را حل در درون و از راه مراجعه به م اند، راهکه خود آنرا ایجاد کرده
انهای دیگر اند؟ وقتی کشور اورانیوم ندارد و وقتی برای تولید برق، امکبرنگزیده

و تازه  تعهد بپذیرند 105، «اعتبار نظام»در اختیار دارد، چرا باید برای حفظ 
چرا امریکا رییس جمهوری پیدا کند که بگوید آن تعهدها کافی نیستند؟ 

ل ای که کلید قفگوید؟ زیرا در مدار بستهاز این راهکار سخن نمیظریف 
توان و نباید ای است، البته به این راهکار نمیآن در دست خامنه

 اندیشید؟
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خطاب به سفیران ایران در کشورهای جهان، محسن هاشمی، فرزند علی ☚
ه مدت فسنجانی ،یکی از عوامل اصلی ادامه جنگ بر –اکبر هاشمی رفسنجانی 

 ، بود598سال و نوشاندن جام زهر شکست در پایان آن و امضای قطعنامه  8
سال پیش  30ه وضعیت امروز )جنگ اقتصادی( با وضعیت پس از مقایس ،-

 گوید: ساله(، می 8)روزهای پایانی جنگ 
ها که از نیمه دوم سال افزوده خواهد شد، این شرایط را فشار تحریم»    

نجات ایران در گرو کند که و ما را به این نکته واقف می تر خواهد کردسخت
تصمیم امسال ما است، تصمیم سختی که سی سال قبل توسط مسئوالن 

نظام  هزینه را برای ایران و فایده و کم و صلحی پایدار، پر کشور گرفته شد
 «.جمهوری اسالمی به ارمغان آورد

بست خود را در بن ل پیش، رژیمسا 30است که امروز نیز، چون  راستی این    
نجات »گیرد، تن در دهد. او داده و باید به تصمیمی که قدرت خارجی می قرار

را در گرو تصمیمی  –یم والیت مطلقه فقیه ژجات ردر حقیقت، ن -« ایران
ارای دکشور  5که  598بیند. آن روز، ایران به قطعنامه چون تصمیم آن روز می

اید به بودند، تسلیم شد. پس امروز نیز ب تهیه کرده حق وتو در شورای امنیت
 تصمیم ترامپ تسلیم شود. 

یم خمینی به تسلیم تن در داد. آن واقعیت که فرزند آن ژسال پیش، ر 30    
یران توضیح ای باید به مردم ااست که خمینی و پدر او و خامنه گوید اینپدر نمی

ه شورای کچرا پیشنهاد غیر متعهدها را  کودتا کردند؟ 60دادند چرا در خرداد می
ت عدم عالی دفاع و خمینی پذیرفته بودند، با کودتا و با ممانعت از آمدن هیأ

زی یم صدام با آن پیشنهاد و پایان جنگ بود، پیروژتعهد که حامل موافقت ر
از آن  وسال ادامه دادند  8مسلمی را از مردم ایران دزدیدند و جنگ را به مدت 

کومت ح؟ آنها با داشتند ایران را در حلقه آتش، تا به امروز، نگاه پس نیز،
ای داشتند که سبب شد آلن کالرک، وزیر دفاع او، در تاچر چه رابطه

گیت انگلیسی بگوید: جنگ در سود انگلستان و غرب بود، دادگاه ایران
 اسباب ایجاد و ادامه آن را فراهم کردیم؟ 
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از منظر حیات ملی، پاسخ نداده اساسی، اساسیچرا هیچگاه به این پرسش     
دادند و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را میاند؟ زیرا اگر پاسخ می

دم ایران دادند. مرپذیرفتند، باید جای خود را به منتخبان واقعی مردم ایران می
تحقق ماز بیراهه بازسازی استبداد خیانت و جنایت و فساد پیشه، به راست راه 

اشد یکبار بآمدند. و امروز نیز بحرانی نبود که الزم هدفهای انقالب باز میکردن 
استند دیگر، جام زهر تسلیم را سرکشید. اما مردم ایران نیز به جد توضیح نخو

 یم به بحران سازی ادامه داد و اینک باز باید جام زهر را سرکشد:ژو ر
  

ست یعنی گوید آماده گفتگو بدون شرط با ایران اترامپ می ❋
 ایران از همان راه برو که کره شمالی رفت؟!:

  
، وزیر ایتالیا ، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست2018وییه ژ 30در  ☚

 ترامپ گفت:
دانم البته که حاضرم با آنها مالقات کنم. هروقت که بخواهند.نمی»   

ای . هم برهروقت بخواهند شرطی نداریم.آنها آماده باشند. هیچ پیش
آنها خوب است،هم دنیا. این کار را از موضع قدرت یا ضعف انجام 

 «کنم مالقات کردن کار مناسبی است.دهم، فکر مینمی
 شار دادهوییه( در باره این قول ترامپ، مقاله مفصلی را انتژ 31لوموند )  ☚ 

ه با برد کاست که ترامپ همان روش را با ایران بکار می است. چکیده آن این
ن به ره شمالی بکار برده بود: رساندن فشار به حداکثر و ناگزیر کردن ایراک

 تسلیم شدن به شرائط خود.
ا ندارد که کیم جونگ اون ردهد که روحانی همان اقتدار لوموند توضیح می    

دارد. کره شمالی واسطه ای داشت که کره جنوبی بود و حامی ای چون چین 
ند واسطه توارو، اروپا نمیاست. از این قیر کردهداشت. اما ترامپ اروپا را تح

ابل قگوید: امریکا شود. می ماند پوتین. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز می
 اعتماد نیست و شرائط گفتگو با حکومتی غیر قابل اعتماد فراهم نیستند.
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 31از جمله المستقبل )های عرب زبان ای از روزنامهدر همانحال، پاره  ☚
مریکا این باورند که برغم تکذیب ایران، از طریق عمان، تماس با ا یه( برویژ

، سفر است و بن علوی، وزیرخارجه عمان بعنوان واسطه به امریکا برقرار شده
 یم را رسانده باشد، سخنانژهرگاه وزیر خارجه عمان پیام راست.  کرده

به پیامی شود کند. زیرا پاسخی علنی میترامپ روشنی کامل پیدا می
محرمانه: آماده گفتگو هستم بدون شرط و از موضع نه قوی و نه ضعیف، 

است و  . سه ماه به انتخابات مجلس امریکا بیش نماندهاز موضع برابر
ها نیز بسود دموکراتها هستند. بنابراین، صرف یک دیدار بسود نظرسنجی

ارد توافق وبپذیرد که اگر ایران بتواند » است:  ها است. پمپئو گفتهجمهوریخواه
«. است که با این کشور مذاکره کند مادهای جدیدی شود، دونالد ترامپ آهسته

یکا اند. رییس جمهوری امریم این سخن را شرط دانستهژوسائل ارتباط جمعی ر
مان گوید با شرط. اما، ترامپ، در هاش میگوید بدون شرط و وزیر خارجهمی

فق است: تاکه آن توافق بد را با توا گفته دعوت به گفتگو بدون پیش شرط
 توان تخفیف قائل شدن شمرد. خوب جانشین کنیم. تازه سخن پمپئو را می

و « ه ونزوئالفاجع»یم به ژکه این روزها وسائل ارتباط جمعی رطرفه این  ☚
 نویسند. پرداختن به روشی کهرسیدن میزان تورم به یک میلیون در صد می

ورد. آ نشین او در پیش گرفتند و این فاجعه اقتصادی را ببارحکومت چاوز و جا
گرش بود و در کمک به آن، در یم ستایشژاین همان حکومت است که ر

نژاد( در مراسم )احمدی« رییس جمهور»کرد و سازی میونزوئال، خانه
 ها روشن است: باید میانگونه نوشتهسوگواری چاوز شرکت کرد. پیام این

و  شمالی شدن یکی را انتخاب کنیم. جام زهر را بنوشیمو کره ونزوئال شدن
حفظش اوجب واجبات »را حفظ کنیم چراکه « نظام والیت مطلقه فقیه»

 «!است
 است؟ هزار تومانی نیز همین است و یا ضد این 11یا پیام دالر آاما     
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وگرنه ایران  گوید باید گفتگو کرد هزارتومانی می 11دالر  ❋
 : شودمی ونزوئال

  
هزارتومان، یعنی بیشتر از سه برابر شدن قیمت آن، ظرف سه ماه،  11الر د    

ا تدلیل اقتصادی ندارد. نه شدت تورم و نه کاهش شدید واردات در کار است 
 کند:قتصاد کشور آن را توجیه میا -کند. اما ساختار سیاسی آن را توجیه

شار ر( میلیارد تومان نقدینه و انت)یک میلیون و پانصد هزا1500000وجود ● 
 خواهد اسکناس چاپ کند. این شایعه که دولت می

ری جمع آورد: یکی تأمین کسر بودجه و دیگدالر گران دو نیاز دولت را بر می● 
ست اکند. بدیهی ای که دولت خود، روزمره، به اقتصاد تزریق میکردن نقدینه

 تا بخواهی طاقت شکن است.غیر مستقیمی چنین سنگین، « مالیات»اخذ 
یار شود بخش عمده آن در اختتوزیع بسیار نابرابر این نقدینه که سبب می● 

 یرد.گ مالی قرار –مافیاهای نظامی 
ی هایدر سطح کشور، مناطق بزرگی از مدار توزیع نقدینه و مصرف فرآورده● 

زرگ بشهر شوند، بیرون هستند. تمرکز حجم نقدینه در تهران و چند که وارد می
و نیز تمرکز جمعیت و مصرف در این شهرها، خود از عوامل ایجاد کننده 

 خواری هستند. فرصتهای رانت
بخش مهمی از اقتصاد که خصوصی نیست، از مهار حکومت خارج ● 

کل سپاه به روحانی طعنه می« فرمانده»که جعفری، است. طرفه این
داند که کند. او میزند که چرا به متصدیان اقتصاد کشور غضب نمی

 کرد و اقتصادروحانی اگر این توان را داشت، به سرداران سپاه غضب می
کرد. سپاه تنها الی خارج میم –را از دست سپاه و مافیاهای نظامی 

و بنیاد مستضعفان و آستان قدس و بازار غیر « اموال رهبری»نیست، 
ذ مرکزی را از اتخارسمی پول که عمالً بر نظام بانکی حاکم شده و بانک 

 است، نیز هستند.سیاست و اجرای آن بمقدار زیاد ناتوان کرده
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ن، کند، بنابراینظام بانکی در اقتصاد مصرف و رانت محور است که عمل می● 
 کند.خواری شرکت میخواری و هم در رانتهم در ایجاد فرصتهای رانت

خذ وام کسری خود را با اخاطر که زیان ده هستند و شرکتهای دولتی نیز بدین● 
قش نکنند، نقش اندکی در تبدیل پول به سرمایه و از نظام بانکی، تأمین می

 ارند.د –ود چنین فرصتی هستند خ –خواری مهمی در ایجاد فرصتهای رانت
چشم انداز اقتصاد باوجود تشدید تحریمهای امریکا که تاریک است. ● 

ا شود بافزایش قیمتها مساوی می بنابراین، کاهش درآمد ارزی دولت بعالوه
 گران شدن دالر و طال

 شود در اختیار دارندگان حجم عظیممصرف محور بودن اقتصاد که سبب می● 
 یناخواری ایجاد کنند. در حقیقت، سوداگرها کارشان نقدینه، فرصتهای رانت

له ا حمیابند و به آن یا آنهاست که در اقتصادها، عنصر یا عناصر ضعیف را می
عف کنند. بخصوص که ضکنند. سوداگران همین کار را با اقتصاد ایران میمی

 شود.پول ملی نه تنها آشکار است، بلکه روز به روز تشدید می
جمعی آن( از و بخش مهمی از دولت ) دستگاه والیت فقیه و ابواب● 

مهار دولت خارج و بر آن حاکم است. و این پدیده فرآورده والیت 
یه و آن بخش از دولت است که تابع مستقیم او است. مطلقه فق

شوند. این امر که استبدادهای توتالیتر گرفتار این بیماری کشنده می
شود و میکند و قیم مردم میفرمانده سپاه به رییس جمهوری تحکم می

گوید مردم به رییس جمهوری ایران اجازه دیدار با رییس جمهوری 
که دهند، یعنی اینی آینده امریکا را نمیامریکا و حتی رؤسای جمهور

حقیقتی که مطهری در باره  –کند حکومت توانا به اجرای توافقی که می
نا به اتخاذ سیاست و ، نیست و توا-برزبان آورد « برجام»اجرا نشدن 

اجرای آن نیز نیست. صدا و سیما و بقیه شبکه تبلیغاتی دولت حاکم بر 
 کند. می دولت نیز برضد حکومت تبلیغ

تواند تواند نقدینه ایجاد نکند و نه میباوجود این ساختار، دولت نه می    
 –درصد و به قولی  40خواری )از یاد نبریم که رانتها حداقل فرصتهای رانت
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درصد تولید ناخالص ملی  60 –قول توکلی وقتی نامزد ریاست جمهوری بود 
د سیاست اقتصادی به معنای تحول توانرانت است( را از میان بردارد و نه می

اساسی اقتصاد مصرف و رانت محور به اقتصاد تولید محور را اتخاذ و اجرا 
تر و تحت دو کند. بنابراین، محکوم به سرنوشت ونزوئال با شدتی بسیار کم

 فشار شدید است:
  

دو فشار شدید، یکی در جهت مذاکره کردن و دیگری در جهت  ❋
 پ:مذاکره نکردن با ترام

  
وأم ساختار اقتصاد ایران ت . فشار شدید در جهت مذاکره کردن با امریکا:1

کاری روزافزون بی و –میلیون تومان  5ط فقر هر خانوار خ –با فقر گسترده 
عامل فشار عظیم به حکومت است برای ورود در گفتگو و نوشیدن جام زهر 

 حسن هاشمی، م  دیگر به شرحی است که از قول محسن هاشمی آمد. غیر از
گویند ناست: نباید مذاکره با امریکا را ردکرد تا  . ناطق نوری نیز گفته1.1

ر زده هم نشویم، یشنهاد ترامپ د ایران به دنبال جنگ و خشونت است. ذوق
 شورای امنیت ملی بررسی شود؛

تراض . روزنامه جمهوری اسالمی نیز بر همین نظر است و به صدا و سیما اع1.2
 کند.که چرا بر ضد حکومت روحانی تبلیغ می کندمی

اطق گوید عمان آماده ایفای نقش میانجی است. و ن. وزیر خارجه عمان می1.3
 کند. ودهد که او این نقش را بازی مینوری احتمال می

ترین رییس جمهوری امریکا برای گفتگو است. هم ترامپ ضعیف. 1.4
خصوص بخاطر بیزاری افکار به دلیل ضعفش در درون امریکا و هم و ب

اپن ژعمومی جهان از او و اعالن جنگ اقتصادی که به اروپا و چین و 
خاطر، که به قول لوموند )همان مقاله( نیز، است. و هم بدین کرده

یم شدن را ندارد و ترامپ مجبور ژآلترناتیو وابسته، امکان جانشین ر
 .یم معامله کندژاست با همین ر
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مالی متکی به حزب سیاسی مسلح و  –قدینه نزد مافیاهای نظامی . اما هرگاه ن2

ولت ددستگاه والیت مطلقه فقیه حاکم، جمع باشد و آنها با استفاده از نیاز 
تحت حکم خود )قوه مجریه یا حکومت و مجلس. زیرا قوه قضایی بطور 
رسمی ابواب جمعی دولت حاکم = والیت مطلقه فقیه است( به پول برای 

سر بودجه، عامل تشدید بحران اقتصادی شده باشند، دولت را در تأمین ک
 توانند مانع از گفتگو با امریکا شوند. هم اکنون،گروگان دارند و می

اجازه  مردم ایران»است:  ، گفته97مرداد  9سپاه، در « فرمانده». جعفری، 2.1
با  د کهدهند. این آرزو را به گور خواهید برمذاکره با شیطان بزرگ را نمی

اهند مقامات ایران دیدار کنید. حتی رؤسای جمهور بعدی امریکا هم آن را نخو
 «.دید. دولت و ملت مقاومت خواهند کرد

بینی کننده کودتای ترکیه )خانم ادموندز( بنابر اطالعی که پیش. 2.2
است، همزمان با فشار اقتصادی شدید، تعدادی از سران  انتشار داده

ا است و وقتی تمام شرائط فراهم شد، باید کودت خریدهنظامی را امریکا 
صحت و سقم این خبر به کنار، اطالع ،تصدیق قول لوموند در باره  کنند.

 ناتوانی آلترناتیو وابسته به امریکا است.
مرداد(، صدا و سیما هم بر ضد  9. به قول روزنامه جمهوری اسالمی )2.3

مریکا کند تا گفتگو با اسازی میجو کند. در حقیقت،حکومت روحانی تبلیغ می
 تابویی ناشکستنی بگردد. 

 
توانند مانع از گفتگو گیرندگان حکومت، وقتی می به گروگان. 3

بگردند، که مردم ایران به امثال جعفری اجازه دهند نقش قیم آنها را 
بازی کند. و نیز عوامل ناگزیر کننده حکومت به گفتگو و جام زهر 

شوند که مردم ایران نقش مرده در دست مؤثر واقع میسرکشیدن وقتی 
شوی را بازی کنند. بنابراین، در وضعیت کنونی، نقش مردم تعیین مرده

است. هرگاه مردمی حقوق خویش را بشناسند و به این حقوق کننده 
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عمل کنند و صاحب سرنوشت خویش بگردند، وضعیت یکسره تغییر می
گیرد که ر جایگاه واقعی خود قرار میبار امریکا است که دکند. این

جایگاه بدهکار به ایران بابت گذشته سیاه سیاستش در ایران و اموالی 
گریش بر منطقه می باشد. اگر مردم است که باال کشیده و بابت سلطه

ایران تصمیم به زندگی در استقالل و آزادی و برخورداری از حقوق، 
آزادی را سخنگوی خویش خواهند بگیرند، بدیل ایستاده بر استقالل و 

 .کرد و وضعیت دیگر خواهد شد
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                                                          وضعیت سنجی دویست و سیزدهم:

 نیز راهکار را زور میدانند؟« مراجع»وقتی 

 
 

 2018اوت  9برابر  1397مرداد  18
قلید مراجع ت»نخست مکارم شیرازی و به دنبال او، دوتن دیگر، معروف به     

در مورد فساد شدت عمل به خرج  « قوه قضاییه»شدند که » ، خواستار «دولتی
 بدهد.

ول و پنیست که وقتی به جای حقوق، ترکیب زور با  از قرار، بر اینان معلوم● 
ساد فراگیر شود. وقتی فکند، فساد فراگیر میها را تنظیم میعلم و فن و... رابطه

قوه  شوند. بنابراین،گانه دولت نیز فاسد و فساد گستر میشود، قوای سهمی
ماند نمیشود. بنیاد دین نیز از فساد مصون قضایی هم فاسد و هم فسادگستر می

شود. قدرت، بخصوص دین گری قدرت، از خود بیگانه میو از رهگذر توجیه
ا پول باست که از خود بیگانه میشود. چراکه باید روزمره بکاربردن ترکیب زور 

 و... را توجیه کند. 
از قرار بر اینان معلوم نیست که وضعیت امروز را بکار بردن ترکیب زور با ● 

ه و بنیاد دین هم بجای بیان حقوق و فراخواندن بدانها، پول و... بوجود آورد
خواهند است. هنوز هم نمی گر بکا بردن ترکیب زور با پول و... شدهتوجیه

ای است که میان اقلیت بدانند که ایجاد کننده این وضعیت، قدرت، یعنی رابطه
. پس، رودحاکم و جمهور مردم برقرار است و آن ترکیب در این رابطه بکار می

گفتن به مردم به قصد اصالح وضعیت را از آن خواستن، نه کم و نه بیش، دروغ

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30019-2018-08-09-15-03-02.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30019-2018-08-09-15-03-02.html
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دو رأس فریب آنها است. در این دروغ گفتن به قصد فریب، آنها تنها نیستند، 
دیگر مثلث زورپرست نیز شریک هستند. آنها هم این دروغ را القاء می

درمانی است که یکننده درد ب درمان« از نوعی دیگر»کنند که قدرتی 
است. نه تنها  قدرت بر سر مردم ایران و وطن بیابان شده آنها آورده

باورانند، آورده را قدرت میگویند وقتی درمان درد قدرت پدید دروغ می
ترشان گویند که قدرت انواع خوب و بد دارد. دروغ بزرگبلکه دروغ می

ور با پول و... بکار ای که در آن ترکیب زاین دروغ است. چراکه رابطه
رود، مدار بسته تخریب است. قدرت زاده تخریب است و با افزودن می

گویند که چاره جز فرار از دروغ می ماند.مداوم بر حجم تخریبها برجا می
است که رابطه قوای فرد با فرد در قاعده  قدرت به قدرت نیست. راست این

ید کننده اقلیت حاکم اکثریت بزرگ شود. بنابراین، تولهرم اجتماعی برقرار می
داند، خود باید الگوی زندگی در مدار کسی که دین را بیان حق میاست. 

باز حق با حق بگردد و در سطح اکثریت بزرگ، مروج عمل به حقوق و 
ای بگردد که در آن، ترکیب زور با پول و علم و فن، رهاشدن از مدار بسته
است،   گرترین را که اقلیت حاکمرانافزاید و ویویرانی بر ویرانی می

 .کندتولید می
ی، به از قرار، بر اینان معلوم نیست که وقتی امامان جمعه، در لباس روحان● 

شمارند، دروغ، ایجاد کننده وضعیت غیر قابل تحمل را این و آن شخص می
 گویند. چرا که ایجاد کننده این وضعیت، ساختاری است که والیتدروغ می

 است محور آن هستند. طرفه فقیه و حزب سیاسی مسلحی که سپاه شدهمطلقه 
حش گویند: اقتصاد را به سپاه بسپارید تا اصالکه بدون احساس شرم میاین

گویند فاسدکننده اقتصاد و سیاست و فرهنگ و روابط اجتماعی، کند. می
 صاحب اختیار کل اقتصاد بگردد!

وره نهضت ملی کردن نفت و بهار انقالب از قرار، برای اینان مشکل است دو د● 
که اینک استبداد مافیاهای نظامی  –را با استبداد پهلوی و استبداد مالتاریا  57

حل مسئلهِ اقتصادی چنین ویران،  مالی است مقایسه کنند و دریابند که راه –
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دریابند که نه اقتصاد بدون بازسازی آن، یعنی منقلب کردنش زور نیست. 
تولید محور، بر پایه استقالل و آزادی و بر میزان عدالت  به اقتصاد

زدایی شود و نه بعدهای سیاسی و اجتماعی و  تواند فساداجتماعی، می
. دلیل روشن آن اینکه در حال حاضر، توانند فساد زدایی شوندفرهنگی می

گوید که سپاه و نیروهای مالی می –بلحاظ اقتصادی، وجود مافیاهای نظامی 
ها هستند. آیا اگر فاسدترین« فقیهولی»امی و دیگر سازمانهای تحت امر انتظ
میلیارد دالر که پول از کشور خارج شده –  44گویند که حاال می – 30آن 

مالی خارج کرده بودند، اسم و رسمشان  –است را غیر از مافیاهای نظامی 
نباشند و بتوانند این  ماند؟ غیر آنها کسانی هستند که وابسته به آنهامحرمانه می

 اندازه پول از کشور خارج کنند؟ 
 بسود بخشی از دولت که ریشه فساد است وارد عمل« مراجع»که طرفه این● 
سیج آماده بدهد: سپاه و در سپاه، به آنها پاسخ می« فقیهنماینده ولی»شوند و می
ت دقی اسدر قلمرو اقتصاد هستند!. این نماینده اسمش حاج صا« آفرینینقش»

 است: منتشر شده  97مرداد  15و نامه او در 
"با اهداء سالم و تحیات در حالیکه چالش های متعدد نظام جمهوری اسالمی 
از ابتدای انقالب تاکنون در پرتو رهبری داهیانه امام راحل )قدس سره 
الشریف( و رهبر معظم انقالب ) مدظله العالی( و هدایت و حمایت مراجع 

د و نیز ایثار و جانفشانی ملت عزیز ایران، به حول و قوه الهی مرتفع عظام تقلی
شده و نظام با سربلندی و عزت و اقتدار به مرحله چهل سالگی خود رسیده 

وجود مشکالت اقتصادی ناشی از عوامل و فشارهای بیرونی و سوء است، 
ر . ددر شأن مردم و زیبنده نظام والیی نیست، مدیریت برخی از مسئوالن

طول تاریخ تشیع، مراجع معظم تقلید، همواره ملجا و از حامیان اصلی مردم 
بوده و دغدغه دینداری و معیشت آنان از مهمترین خواسته های علما بوده است. 

در حضرتعالی نیز که همیشه حامی مردم متدین ایران اسالمی بوده اید، اخیراً 
نمندی های داخلی و خصوص اصالح امور با تغییر عناصر و تکیه بر توا

اقتصاد مقاومتی و نیز محاکمه سریع و قاطع مفسدان و غارتگران 
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، که یقیناً مایه دلگرمی ملت بوده و زمینه ساز جدیت تذکراتی فرموده اید
دانم اینجانب بر خود الزم میمسئوالن برای حل معضالت است؛ انشاءالله. 

 ه و بسیج برای نقشضمن اعالم آمادگی فرزندان انقالب اسالمی در سپا
آفرینی و کمک در حل مشکالت جاری عرصه اقتصاد کشور و مقابله با 

، از مواضع حکیمانه توطئه های دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی
 حضرتعالی صمیمانه سپاسگزاری و حمایت نموده ...

 ی"عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالم
ر را سرکوب گر و فسادگستر، راهکاغافل از ساختار ویران« مرجع»سان، بدین  

کند مادگی مینیز، اعالن آ« نماینده رهبر»برد و داند و از زور به زور پناه میمی
 :بکار اندازد!. چرا چنین است؟« آفرینینقش»تا زور سپاه و بسیج را در 

  

رت به قدرت از امر واقع جهان شمول و مستمر: پناه بردن از قد ❋
 چه رو است؟:

  
در سپاه نیست، خاتمی هم از قدرت به قدرت پناه « رهبر»اما تنها نماینده  ☚
گر به های پناه بردن از قدرت ویرانترین چراییبرد. استدالل او یکی از مهممی

فروپاشی را همانند  نهد: او انقالب و شورش و گر را در اختیار میقدرت ویران
یکی از القائات خطرناک این است که نظام جمهوری »گوید: ی میکند وقتمی

اسالمی در حال فروپاشی است. این یک جنگ روانی است و نظام فرو 
پاشد. زیرا عالوه بر ابزارهای مختلفی که برای حفظ خود دارد، همچنان نمی

های مطالبه بخشهای قابل توجهی از جامعه پایگاه دارد. در میان بخش
زرگتری از جامعه نیز همچنان انقالب، شورش و فروپاشی نیست، بسیار ب

و اگرچه ممکن است اعتقادی به  بلکه زندگی امن و برخوردار و آرام است
جمهوری اسالمی هم نداشته باشند، اما خواهان آرامش و امنیت و برخورداری 

د سان، او انقالب را که قربانی بازسازی استبدادی است که خوبدین«. هستند
است، بجای این استبداد که اینک بعنوان پاسدار آن وارد او نیز از عمله آن بوده 
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گرداند. است، در شمار شورش و فروپاشی، ضد ارزش و مقصر میمیدان شده 
ای ای مسبب وضعیت امروز به خامنهکند، از خامنهبه این اندازه نیز بسنده نمی

وجود از رهبری معظم درخواست با همه »خواهد: برد و از او میپناه می
کنم که با فرمان و دستورات خود مسائل و مشکالتی که امروز کشور را می

ها و مشکالت و معتقدم با وجود همه تحریمدچار چالش کرده حل فرمایند 
 «!تواند به مراتب بهتر از این اداره شودموجود، این کشور می

انی را مقصر درت به قدرت، قربیک دلیل از دالیل فرار از قسان، بدین    
آوردن و  گر را حالل مشکلها شمردن و بدان رویکردن و قدرت ویران

گر . کسی چون خاتمی نیز قدرت را نه ویرانقدرت را محور شناختن است
ای روی نمیداند. اگرنه، به خامنهکه فعال مایشاء، بنابراین، توانا به ساختن می

، برخورداری داد و در شمار تدبیرهاخود را انتشار نمیگانه آورد و تدابیر پانزده
ان ایرانیان از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق آنها بعنو
اظ عضو جامعه جهانی و نیز حقوق طبیعت در حال بیابان شدن ایران را هم لح

 کرد.می
  

گر مبپرسیم: اند، که بکاربردن زور را راهکار انگاشته« مراجعی»هرگاه از  ☚
درت قاست، از چه رو، راهکار را اعمال نه وضعیت امروز را قدرت پدید آورده

وی شمارید؟ کسانی که کارشان باید فراخواندن مردم به عمل به حقوق و رمی
ا شوند؟ آینهادن به معنویت باشد، چرا بطور مداوم، دست به دامن قدرت می

... بکار  ودر آن، ترکیبی از زور و پول ای که دانند قدرت بمثابه مدار بستهنمی
کار دانند که رجوع به قدرت انکند؟ آیا نمیمحل میرود، خداوند را بیمی

ده کنناست؟ چرا دین را در توجیهخداوند و فراخواندن همگان به انکار آن 
 کنند؟قدرت از خود بیگانه می

ست، اینست که قدرت، ا شنیده شده« روحانی»دلیلی که از زبان این و آن      
که صالح آن ، نه خوب و نه بد است. خنثی است. بستگی دارد به این«بنفسه»

را بکار ببرد یا طالح. اگر صالح بکار ببرد )والیت مطلقه فقیه = بسط ید بر 
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برد ولو مردم ندانند و از بکار جان و مال و ناموس مردم(، در خیر مردم بکار می
ترین دلیلسان دلیل دوم و بسا رایجاراضی شوند. بدینرفتن زور در باره خود، ن

که این دروغ ها در سطح جهان و در طول تاریخ، این دروغ است. برای این
دارند که، بدون ای غافل نگاه میها را از رابطه یا مدار بستهپذیرفته گردد، عقل

کند بنابراین که آید و نه کاربرد پیدا میآن، ترکیب زور با پول و... نه بوجود می
در مدار بسته رابطه قوا، ترکیب زور با پول و...، تنها در تخریب بکاربردنی 
است، قدرت نه سازنده و نه خنثی که مخرب است. بسا بر اثر تکرار، عقلهای 

شوند که،برایش، تعریف روشنی نیز، گر اسطوره قدرت میخود آنها نیز پرستش
 ندارند.

رت رف و خنثی است، دلیل دیگر فرار از قدطسان، قدرت بیبدین     
  است و هست.  به قدرت در همه جامعه ها و در طول تاریخ بوده

  
، اما این «ایرانی تابع زور است»که بگویند اند به اینگرچه ایرانیان خو کرده ☚

طلب است، امر واقعی گر و خشونتدروغ که انسان، بنابر سرشت، خشونت
اند ست. امثال مصباح یزدی این نظر را به عاریت گرفتهمستمر و جهان شمول ا

ی یم والیت فقیه را توجیه کنند. بنابر این نظر که باورژگری رتا خشونت
را  است، با نبود دولت بمثابه قدرت متمرکز، انسانها یکدیگرهمگانی گشته 

ناه خواهند درید. به سخن دیگر، مفری وجود ندارد. باید از قدرت به قدرت پ
دروغ  طلبی گنگ و مبهم گریزان از تعریف روشن، این باورمایه اصالحبرد. بن

 است.آزارتر کردن آن است: تنها کار شدنی، اصالح قدرت بمعنای کم
د حقوقی توانقرار، از دید باور کننده به این دروغ، انسان نمی بدین    

قوق، داشته باشد که ذاتی حیات او باشند. چرا که پذیرفتن این ح
 کند. اعتبار میطلبی ذاتی را بیگری و خشونتخشونت

  
ا زور یداری و شود. یا زور داری، نان و آب نان و آب نمی« من حق دارم»  ☚

 نداری، سر بر بستر مرگ بنه. مگر نه فردوسی گفت: 
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 جهان تا جهان جای زور است و بس
 بس؟  زور گور است ومکافات بی

بخواهی باورمندان  ترین دروغها در سطح جهان است و تانیز رایج این دروغ   
اگر هم  وا ست و نظر خود او نیست  دارد. فردوسی نیز از زبان زور باوران گفته

های باشد، نظری غلط است. بخاطر شیوع این باور و این واقعیت که نظام
این  دههای قوا و تنظیم کننها بیشتر رابطهاجتماعی قدرت محور هستند، رابطه

 دهد. مایه آن را تشکیل میها نیز ترکیبی است که زور بنرابطه
آب  ونان « عامل اصلی»قرار، باور به زور بعنوان تنها و یا بدین    

 های پناه بردن از قدرت به قدرت است.داشتن، سببی دیگر از سبب
     
ثریت این تصور که قدرت صاحب دارد و صاحب آن نیز اقلیتی است که بر اک ☚

توان از آن است و جبری است که نمیمسلط است؛ در طول تاریخ چنین بوده
 گریخت، نیز امرواقعی جهان شمول و مستمر است. در جهان امروز، مبارزه

ا بشناسند، رکنندگان با سلطه این اقلیت نیز، براین باورند. اما اگر آنها واقعیت 
، ه تمکین کردن به حکم زوراست کدهند. راستی اینروش خویش را تغییر می

خود را به همگان القاء می کننده خواهد و قدرت، طرز فکر توجیهتوجیه می
. سازدرا اکثریت بزرگ می« صاحب قدرت»در حقیقت، اقلیت کند. 

طح فرد سها هستند، در ای که این رابطههای قوا و مدار های بستهچراکه رابطه
ار میهای بکو پول و... که در این رابطه آیند و ترکیب زوربا فرد بوجود می
ست. ادهند که مالکیت امکانها و نیروهای محرکه توسط اقلیت روند، منتجه می

و چون قدرت میل به تمرکز و بزرگ شدن دارد، نابرابری روزافزون است و 
 شود.ها فراگیرتر مینقش قدرت در تنظیم رابطه

ها بیفزایند، توانند بیابند و بر ایندگان میاین علتها و علتهای دیگری که خوانن   
گوید: چرا در جهان دیروز و امروز، در علم سیاست، تعریف سیاست به آنها می

بعمل بکاربردن تدابیر برای به چنگ آوردن قدرت و حفظ آن و بکاربردن در 
گوید که حتی از ، خود، می«بعمل درآوردن»است.  ای شدهبرنامه درآوردن
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نیز، قدرت یا وسیله و یا فعال مایشایی فرض « شمندان دانش سیاستدان»دید 
 توانی هرکار خواستی بکنی! شود. که اگر داشتی میمی

  

کار بیرون آمدن از روابط قوا به مدار باز رابطه حق با حق راه ❋
 است:

  
ها داری که اگر توانایی»از خود بیگانه شده « زورداری نان و آب داری»  .1

ا و کردن استعداده است. توانایی حاصل فعال« ن بری، نان و آب داریبکارشا
. شودعمل کردن به حقوق ذاتی حیات است. در روابط قوا، توانایی تخریب می

 شود؛ها نمیبدون این تخریب، زور جانشین حق در تنظیم رابطه
  

 گفت: هدف هرمبارزه سیاسی. از پیش از انقالب، در رد نظر لنین که می2
تصرف قدرت است، سیاست روش زیستن در استقالل و آزادی و رشد بر میزان 

فت، یاعدالت اجتماعی تعریف و پیشنهاد شد. هرگاه این تعریف امکان اجرا می
زیستن در مدار باز رابطه حق    شد، ایرانیان الگوییعنی استبداد بازسازی نمی

ان و امروز، در ایرند. گشتبا حق و جامعه برخوردار از جمهوری شهروندان می
جهان، راهکاری جز رهاشدن از مدار بسته روابط قوا و حقوق را تنظیم 

ها کردن، وجود ندارد. بجای فرار از قدرت به قدرت، کننده رابطه
. برای شدنی شدن ز مدار بسته قدرت به مدار باز حق با حق درآمدا  باید

 کار،این راه
  

ولید اقلیت مالک امکانها و نیروهای محرکه باز . اکثریت باید از تولید و بازت3
شود، ایستد. بداند که در آنچه به حاکمیت اقلیت بر اکثریت بزرگ مربوط می

بنابراین، در «. گندد و نه از سر که رأس هرم اجتماعی استماهی از قاعده می»
سطح قاعده هرم اجتماعی است که باید گذار از مدار بسته به مدار باز انجام 

باید « اعمال قدرت»بگیرد. به زبان عمل، در سطح اکثریت بزرگ است که 
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جای به برخورداری هرچه بیشتر از استقالل و آزادی و دیگر حقوق بسپارد. و 
از آنجا که برخورداری هر انسان از استقالل، نیازمند برخورداری او از امکانها 

ای محرکه باید همگانی و نیروهای محرکه است، برخورداری از امکانها و نیروه
های زور با زور اما تحقق این امر بس مهم در گرو جانشین شدنِ رابطه بگردد. 
 های حق با حق است.با رابطه

  
اما به اجرا گذاشتن این راهکار از دولت که قدرت متمرکز است بر . 4

 آید که الگوی زندگی در مدار باز حق با حقآید، از آنهایی بر مینمی
و مروج سیاست بمعنای مجموعه تدابیر برای زیستن در استقالل بشوند 

و آزادی و رشد کردن بر میزان عدالت اجتماعی بگردند. بدیل و نیروی 
 .محرکه انقالب بمعنای درآمدن از مدار بسته به مدار باز، اینان هستند
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                                               وضعیت سنجی دویست و چهاردهم:

 بن بست هست یا نیست؟

 
 

 2018اوت  16برابر  1397مرداد  25
 
ه کها صادر کرد. غافل بود از این«حکم»ای ، خامنه1397مرداد  22در     

   :دهندسان که هست، در منظر دید قرار میها وضعیت کشور را هماناین حکم
  

بست نیست. هرکس بگوید در کشور بندر کشور بن گوید:او می ❋
 بست هست یا جاهل است یا خائن؟:

  
 گوید: ای میخامنه    
بستی وجود ندارد زیرا مشکالت کشور شناخته شده است در کشور هیچ بن»    
ای وجود دارد. فقط باید مسئوالن های شناخته شدهحلها نیز راهبرای همه آنو 

ایم، یا جاهل است بست رسیدهکمر همت ببندند. هرکسی که اعالم کند ما به بن
 «و یا حرف او خائنانه است

 خواند. چراویشتن را جاهل یا خائن میگوید او خود خمی  او« حکم»اما    
 که
 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30106-2018-08-16-15-12-24.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30106-2018-08-16-15-12-24.html
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حل  هاست و هم برای همه آنها را مشکالت کشور شناخته شدهگوید: هم . می1
ندارد  بست تنها وقتی وجودداند که بنای وجود دارد. اما او نمیشناخته شده

یحل هر دو شناخته نباشند )چون سرطان که وقتی شناخته م که مشکل و راه
وم باشد. امعلحل ن شود که کار از کار گذشته باشد( و یا مشکل معلوم باشد و راه

ل نیز ح تر وقتی وجود دارد که مسئله شناخته باشد و راهبست سختبن
بردن،  ارحل نباشد و یا بهنگام بک بردن راه باشد اما توانایی بکار شناخته

تر است؟ بست سخت. چرا این بندر روش ویرانگری از خود بیگانه شود
 زیرا

حلها  هترین راهبشود، حل آن میکننده مسئله خود مأمور  وقتی ایجاد    
شود و تر هم میشود، پیچیدهبرد که مسئله حل نمیرا چنان بکار می

. افزاید تر شده، میهای دیگر هم بر مسئله حل نشده و پیچیدهمسئله
فزوده اسان پدیدآمده و برهم مسائلی که امروز کشور با آنها روبرو است، بدین

 آوریم:مثال می اند. چند بحران بزرگ راشده
بار آورد و ای پنهانی شد و میلیاردها دالر زیان بگروگانگیری که وسیله معامله● 

ییدند بحران جنگ را زایید و این دو بحران، هنوز حل نشده، بحران اتمی را زا
ارجی آورند: محور سیاست داخلی و خاند و میآورده های بسیار ببارو مسئله

گیتهای امریکایی و بر سورپرایز و افتضاحهای ایرانتافتضاح اک  شدن امریکا و
بابت  ها به محکوم کردن ایران به پرداخت غرامتاروپایی. در امریکا، دادگاه

ه نبردهدهند. جنگ ایران و عراق هنوز به قرارداد صلح راگروگانگیری ادامه می
و جنگ است: نظامی در سوریه  7است. سهل است، هم اکنون ایران گرفتار  

جنگ بواسطه، در سوریه و عراق و یمن، ترور، جنگ مذهبی، جنگ 
دیپلماتیک، جنگ تبلیغاتی، جنگ اقتصادی که اینک در منتهای شدت است. 

 است. بر این جنگها، جنگ روانی نیز افزوده شده
 ها آغاز شد. در بهار انقالب، برنامه بیابانبیابان شدن کشور در دوران پهلوی● 

جانشین شد. اینک « سدسازی»گذاشته شد. آن برنامه، با برنامه  زدایی به اجرا
شدن آب کارون یکی از آنها است و  اند )شورهای مهم گشتهسدها خود مسئله
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پیدایش مافیای آب، یکی دیگر از آنها است(. در حکومت روحانی بنابر بر 
 50: گویدسرسبزکردن بیابانها شد و اینک، معاون او در امور محیط زیست می

 سال دیگر، ایران بدون آب خواهد شد.
و  مسئله نفت که در بهار انقالب قیمت هر بشکه آن سه برابر شد و تولید● 

و  جهانی کاهش یافت. زیرا بنابر حفظ منابع و جذب نفت عرضه نفت به بازار
ایران  گاز در اقتصاد تولید محور شد. با کودتا، اقتصاد، باز مصرف محور شد و

زان کننده بنزین است، بلکه می کننده نفت خام و وارد مچنان صادرنه تنها ه
اطر های نفتی، بخاطر فرسودگی تأسیسات، در افزایش است و بخاتالف فرآورده

می برداری غلط از منابع نفت، بخش مهمی از منابع غیر قابل استخراج بهره
 شود.

کودتا برضد  با -ایز جمله خامنها –اقتصاد مصرف محور که مالتاریا ● 
و آن را  انقالب و دموکراسی، برنامه تبدیل آن را به اقتصاد تولید محور، متوقف

ردهکهای فراوان ایجاد های بزرگ تبدیل کرد، مسئلهخواریبه فرصتهای رانت
 شوند:ها مرتب برهم افزوده میاست و این مسئله

به درستی می تصاد به صدور نفت و گاز و ورود کاالها. راغفروابستگی اق -
ه بخواباند، زیرا این صنعت هزار تومانی، صنعت کشور را می 9گوید: دالر 

 واردات متکی است.
ای گذرد، خامنهمی 60ر طول مدتی که از کودتای خرداد د –ر افزودن مستم -

بر حجم نقدینه وقتی تولید  –است  بوده« رهبر»و یا « رییس جمهوری»یا 
ست. اما اطلبیدهخواری و تأمین کسر بودجه میاما رانتطلبیده داخلی آن را نمی

د آن درص 80تا  70درصد آن و بنابر قولی  60این نقدینه عظیم، بنابر قولی، 
ر در دست بخشی است که به یک اعتبار دولتی است و به اعتباری دیگر نه. د

ی مالی است و بحرانهای مالی و پولی و ارز –واقع، در دست مافیاهای نظامی 
 کنند.را آنها ایجاد می

 ر بیکاری و صدور استعدادها از کشور.افزایش مستمر ب -
 افزایش مستمر بر تورم  -



176 
 

 فزایش مستمر فقر کشور و فقر مردم کشور و برهم افزوده شدن نابرابریهاا -
کش کشور قربانیان ردیف ها که زنان و قشرهای زحمتیم تبعیضژبرقراری ر -

 اول آن هستند.
 ی از آنها استیش مستمر بر آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی که اعتیاد یکافزا -
ان نهاد تعهد بر عهده ایر 105بحران اتمی که به عقد قرارداد وین انجامید و ● 

جبور ای را ماست که خامنهاما حل نشد، سهل است، بحرانی شدید ببار آورده 
نگ اقتصادی که از حمله ز جمله جا -کند، به مردمی که گرفتار هشت جنگمی

نان بدهد جنگ نخواهد شد!! هستند، اطمی -گرتر است نظامی به ایران ویران
هانهب)همان قرارداد وین( آوردند که « برجام»یم، چه بالها بر سر ژدر خود ر

 ها شدند برای ترامپ؟
  

 ترچیدهرا در پیحل مسئله، آنکردن راهیم مسئله ساز بجای عملیژ. اما چرا ر2
مله یم استبدادی، از جژزیرا ربرد؟ ها بکار میکردن مسئله و ایجاد مسئله

خاطر مسئله ساز است که امر داخلی را خارجی و امر خارجی را بدین
انبار می ها ساخته و برفبستی که، در آن، مسئلهکند. بنداخلی می

مرخارجی و خارجی کردن امر داخلی ا  شوند، فرآورده داخلی کردن
 . سه نمونه:است

ردم پنهان از چشم م« اتمی برنامه»خاطر بوجود آمد که بحران اتمی بدین● 
ن نشد آیم والیت مطلقه فقیه بر ژایران، به عمل درآمد. وقتی ماجرا لو رفت، ر

مچنان تا هکه پنهان را آشکار و این امر داخلی را با مردم ایران حل کند. آن را 
غرب  وداشته و وسیله تنظیم رابطه با شرق  اهامروز، از مردم کشور پنهان نگ

به  یم، بخاطر نیاز شدیدشژحل وجود داشته اما رسان، راهاست. بدینکرده 
گرفتار  کردن آن نبوده و خود و کشور راکردن امر داخلی، توانا به عملیخارجی

 گوید:ای میخامنه است.  بست کردهبن
گیری میکردم.  بود. تازه بنده خیلی سخت برجام نمونه واضح همین مسئله»     

جمهوری اسالمی هر البته خطوط قرمزی هم که مشخص کردیم رعایت نشد. 
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وقت به آن اقتداری برسد که هوچیگری آمریکا رویش تأثیری نگذارد، 
میتواند با آمریکا مذاکره کند. امروز چنین چیزی نیست. بنابراین 

 «.مذاکره با آمریکا را ممنوع میکنم
بحران اتمی  ،«جمهوری اسالمی اقتدار پیداکند»سان، تا زمانی که بدین    

بدیهی است به عقل زورمدار او نمی بست است.ادامه دارد و کشور در بن
رجا، از راه حل داخلی مسئله داخلی، د -و نه اقتدار –رسد که توانایی 

ج ذارد و باگای برجا نمیشود و اینگونه حل برای امریکا بهانهحاصل می
 کند. محل میا هم بیر دادن به این و آن قدرت خارجی 

محور کردن امریکا در سیاست داخلی و خارجی کشور یا داخلی کردن امر ● 
خارجی: با گروگانگیری، خمینی امریکا را محور سیاست داخلی و خارجی 

محور،  رود که، بدون اینز همان بیراهه میا خاطر کشور کرد. جانشین او، بدین
جست و ادامه حیات نمیاستبداد خیانت و جنایت و فسادگستر استقرار نمی

دهد. اما این محور کردن قدرت خارجی در سیاست داخلی و خارجی کشور، 
کن سازی را ممهای موجود را ناممکن و مسئله مانع بزرگی است که حل مسئله

رده کمستمر، پیچده  ها که ساخته و بطورچند از مسئلهکند. یکو روزمره می
 است:

پاه پاسداران که در آغاز صفت موقت داشت و بنابود از انقالب پاسداری س -
مروز انقش تعیین کننده بازی کرد و « تسخیر سفارت امریکا در تهران»کند، در 

حزب سیاسی مسلح با حوزه عمل در داخل و خارج کشور است و بخش عمده
مالی یکی از  –ید او است و مافیاهای نظامی  ای از اقتصاد و ارز و نقدینه در

 است. هایی است که ساخته مسئله
 است.قه پایگاههای نظامی و اطالعاتی قرار گرفته ایران در حل -
 .اندتحریمها که امر واقع مستمر شده -
ریای خزر، دگذار روس و چین و هند و... شدن ایران. قرار داد در باره باج -

 ها است.یکی از این باج
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تیار آنها های خلیج فارس و سعودیها و عراقیها با در اخدادن به شیخباج -
 برداری از منابع نفت و گاز خلیج فارس که مشاع هستند.گذاشتن بهره

 گرفتار هشت جنگ شدن و  -
انشین رشد انسان و آبادانی طبیعت شدنِ رشد غارت منابع کشور و بزرگ ج -

 ر از کشور.شدن شمار استعدادهای مهاج
یل پول به سرمایه و گریز ها، بنابراین، ناممکن شدن تبددائمی شدن ناامنی -

 ها از کشور.سرمایه
شود که ناشی از تحریمها ظیم که بطور مستمر بر آنها افزوده میعزیانهای مالی  -

 های شدید هستند. و جنگها و تنش
حال حاضر، سیاست د تابع سیاست داخلی باشد. اما در سیاست خارجی بای -

 داخلی تابع سیاست خارجی است.
ضعیت پذیرد که وای میاقتصاد که براثر توضیح و تشریح مداوم، اینک خامنه● 

ای داخلی است، با تحمیل حکومت رجایی و بخضوص بعد بدی دارد و مسئله
نقالب، که در بهار ا، امری خارجی شد و ماند. توضیح این 60از کودتای خرداد 

نگ ه اقتصاد تولید محور به اجرا گذاشته شد. با گروگانگیری و سپس جبرنام
و کودتا، به اقتصاد مصرف محور باز گردانده شد و امری خارجی گشت. نه 

دهند، یمخاطر که صدور نفت و گاز و ورود کاال محور آن را تشکیل  تنها به این
ا، رو این جامعه بلکه عمده بدینخاطر که دولت را نسبت به جامعه ملی خارجی 

جی و کردن امر خاراست. داخلی در معیشت خود، به بودجه دولتی وابسته کرده
ت است که بطور مستمر بر حجم بودجه دولکردن امر داخلی، سبب شده خارجی

اند. راهدهشها برهم افزوده ها ساخته و این مسئلهافزوده شود. و این خود مسئله
ند از این چیم توانا به بکار بردن آنها نیست. یکژن رحلها نیز وجوددارند اما ای

 ها:مسئله
شود از زافزون بودجه تا بدانجا که امروز بودجه دولت ترکیب میکسر رو -

فت نشود و ارز حاصل از درآمد کسری که با افزودن بر حجم نقدینه تأمین می
 تر فروخته شود.و گاز که باید هرچه گران
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ای است سازنده مسئله مسئله بودجه از راه فروش ارز که نیاز دولت به تأمین -
که گرانی مستمر ارز و ایجاد رانتهای بزرگ برای اقلیت صاحب امتیاز. چنان

ت گویند: ظرف دوماهی که قیمت دالر تب کرد، دارندگان دالر و طال ثرومی
 خود را سه برابر یافتند و مردم کشور فقر خود را سه برابر جستند!

و خارجی  های داخلی)هزینه« های نظاماولیت»های بسود در هزینه تبعیض -
یم( که سبب کاهش مداوم بودجه عمرانی گشته و ژالزم برای ادامه حیات ر

خم زشود، در عمل، به بخشی از بودجه هم که بعنوان بودجه عمرانی تصویب می
چه خاطر، طرح جلوگیری از خشکاندن دریاشود. بدینبودجه عادی زده می

 اند. ارومیه، بودجه نیافت و طرحهای نیمه تمام نیز بودجه نیافته
همی از مکردن بسیار نابرابر بودجه دولت که سبب رها شدن بخش  هزینه -

 روستاها و شهرهای کوچک و تراکم جمعیت در شهرهای مصرف کننده گشته
 است.

شوند و در رانتاوم حجم اعتبارات بانکی که به سرمایه تبدیل نمیافزایش مد -
 افتند.خواری بکار می

 همه،  تیجه اینافزایش مداوم نرخ بهره. در ن -
 ها از تولید. رمایهسکاهش مداوم ارزش ریال و گریز  -
بستی است . در بنبستی ساده نیستیم والیت مطلقه فقیه در بنژقرار، ربدین    

ها حلها و نیز راهلهای به وجود مسئها است. خامنهکه دستگاه تولید مسئله
ارائه  حلها که بطور مستمر از سوی خط استقالل و آزادی، کند. راهاعتراف می

ا در روش ریم والیت مطلقه فقیه توانا به اجرای آنها نیست یا آن ژشوند اما رمی
ر یافت کند. چنانکه برنامه اقتصاد تولید محور انتشاتخریب از خود بیگانه می

ثله کرد؟ مُنام نهاد. چرا « اقتصاد مقاومتی»را مثله کرد و بدان ای آناما خامنه
 زیرا والیت مطلقه فقیه مانع اجرای برنامه اقتصاد تولید محور است:

  

 بست سازی که والیت مطلقه فقیه است:بست و بنبن ❋
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شوند، در نتیجه، در سلسله ص جمع میوقتی همه اختیارها در یک شخ    
د، ز اجتماعی، میان مسئولیت و اختیار، تناسب وجود ندارمراتب دولتی و نی

وقتی  شوند. و نیزبست و مسئله سازی مینظام دولت و نظام اجتماعی گرفتار بن
نی کند و قدرت ویراشود، قدرت دست باال را پیدا میبرای حق حد تعیین می

توضیح  راافزاید. این دو قاعده مهم بر ویرانی، بنابراین، مسئله بر مسئله می
 دهیم:

  
آید بست پدید می. چرا وقتی میان مسئولیت و اختیار تناسب وجود ندارد، بن1

 شود؟ زیرا ها میها = ویرانیبست دستگاه تولید مسئلهو این بن
ر در کند که اختیا. عدم تناسب مسئولیت با اختیار وقتی واقعیت پیدا می1.1

بیگانه  ا پول و علم و فن و... از خودقدرت یعنی اجازه بکار بردن ترکیب زور ب
است بیای را از اختیار مطلق برخوردار کردهشود. والیت مطلقه فقیه خامنهمی

، توسط آنکه او در برابر مردم مسئول باشد. تعریف اختیار به قدرت هم از آغاز
الیت است. هم از راه از خود بیگانه کردن تعریف کلمه وخمینی انجام گرفته 

ستی کت در رهبری است با برخور داری از استقالل و آزادی و بر وفق دوکه شر
«. مبسط ید بر جان و مال و ناموس مرد»و برابری و هم از راه قائل شدن به 

، یکبار یکبار دیگر خاطر نشان کنیم که اگر از روز اعمال والیت فقیه تا امروز
ای هم بکار بردن امنهمرداد خ 22خنان س –نیز، والیت فقیه جز در اعمال زور 

است که کاربرد دیگری ندارد و نمی ت، بخاطر آناسبکار نرفته  –زور است 
یت تواند داشته باشد زیرا عمل به حق نیازمند والنمیتواند داشته باشد. 

 مطلقه نیست و عمل به ناحق، یعنی تخریب، بدان نیاز دارد.
د، راه بر دولت از همه سو . قدرت مطلقی که کار بردی جز در تخریب ندار1.2
و بخش بزرگی از دولت که تحت امر مستقیم او « رهبر»بندد. چرا که هم می

کنند و هم هر راهکاری برای ساختن با این مانع که راه را از است تخریب می
شوند و برهم سازد، حل نمیها که میشود و هم مسئلهبندد، روبرو میهمه سو می
بست، والیت مطلقه فقیه است. آیا چون خامنهسان، بنشوند. بدینافزوده می
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است، یا جاهل است یا « رهبر»کند که خود او بمثابه ای بن بستی را انکار می
بست بگوید و بنویسد کند تا کسی نتواند از بنخائن؟ در حقیقت، او تهدید می

گری سازی و ویرانبست دستگاه مسئله که والیت مطلقه فقیه است و این بن
 است و بدهکاری که او است، دائم خود را طلبکار بنمایاند.

  
شود حقی که آزادی است، محدود است، برای مثال، وقتی گفته می. 2

شود. راست است، حاکم بر حق می در جا، قدرت که محدود کننده
: دکنگیرد و آن را از خود بیگانه میبخواهی، آزادی را از هر سو فرا می

حق کند. کار به نادرت او در قلمرو فردی خویش تعریف پیدا میآزادی فرد ق
قوا  کردن حق، یعنی از خود بیگانه کردن آزادی در قدرت )= مدار بسته رابطه

همراه  شود، حقوقی که اگررود( محدود نمیو ترکیبی که در این رابطه بکار می
ر نشد، نسور و اگشود، نیز ساحقی که آزادی است نباشند، آزادی بکار بردنی نمی

نساناشوند. از خود بیگانه کردن حق و سانسور و انکار حقوق دیگر، انکار می
ت. اس کند که انسان عصر ما بدان گرفتارها را در همان وضعیتی گرفتار می

که آزادی بمثابه حق انسانهای عصرهای پیشین گرفتار بودند. توضیح این
ن، ستقالل در گرفتن تصمیم، بنابرایانتخاب کردن نیازمند توانایی، یعنی ا

از  که هر شهروندشود مگر اینتوانایی انتخاب است. این توانایی حاصل نمی
امکانها و نیروهای محرکه برخوردار باشد )حق برخورداری از امکانها و 

 نیروهای محرکه(. 
کردن، یعنی استقالل را  ایی انتخابتواندمیاگر مردقرار، بدین    

د و به پای صندوقهای رأی رفتند، بدون داشتن آزادی انتخاب به نداشتن
گویند: گفتند و میسان، آنها که میروند. بدینپای صندوقهای رأی می

دهم تا وقتی انتخاب میان شیطان و بچه شیطان وجود دارد، من رأی می
رو، با صندوقهای رأی طلب هستیم، از این گویند ما تحولو آنها که می

فریبند. درحقیقت، وقتی توانایی یا کنیم، نخست خود را مینمیقهر 
کنند، مدار گریز استقالل وجود ندارد، مداری که انسانها در آن عمل می
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از قدرت به قدرت یا همان مدار بسته بد و بدتر است. آیا زندانی در این 
 بست باشد؟بست نیست؟ کار اول او نباید بیرون آمدن از بنمدار، در بن

یم والیت مطلقه فقیه، بنابر نظریه والیت مطلقه فقیه، مردم را مکلف به ژر    
ند، گرداشمارد و تکلیفها را جانشین حقوق شهروندان میمی« رهبر»اطاعت از 

یعنی  کند.مدار عمل شهروندان را مدار بسته اطاعت از اوامر و نواهی قدرت می
کرد و  اند که، در آن، باید ویرانگردبستی میآنها را محکوم به زندگی در بن

ت به بست یا مدار بسته فرار از قدرکار اول، بیرون آمدن از بنویران شد. 
قدرت، به سخن دیگر، رهاشدن از والیت مطلقه فقیه و درآمدن به 

 فراخنای زندگی حقوقمندانه نیست؟ 
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                                               وضعیت سنجی دویست و پانزدهم: 

یم ژوقتی زور عریان تنظیم کننده رابطه ها در درون ر

 :میشود

 
 

 2018اوت  23 برابر 1397شهریور  01
رکیب زور با پول و علم و تکشور، سهم زور در  در سطح منطقه و در سطح    

لسفه و کند. در فشود. گاه زور سهم عناصر دیگر را ناچیز میفن و... بیشتر می
ا های قوها رابطهاست که آیا چون همه رابطهعلم سیاست، بحث بر سر این 

 هستند، همه چیز، هر پندار و گفتار و کرداری سیاسی است؟ فوکو، فیلسوف
د را ها و نظرهای سیاسی که خوها و دینیژی، همه بیانها )= ایدئولوفرانسو
طه قوا دانست زیرا بکار تنظیم رابانگارند( را بیان قدرت مییک نمیژایدئولو

ا، نه مآیند. در منطقه ما و در کشور و بکاربردن ترکیب فوق در این رابطه می
ها ن رابطهم زور در تنظیم ایشوند، بلکه سههای قوا دارند فراگیر میتنها رابطه

 دائم در افزایش است. چند نمونه:
  

های های سرزمیندر سطح منطقه، اتحاد سعودیها و شیخ ❋
ساحلی خلیج فارس با اسراییل، در بهار عربی، شکل قطعی به 

 گیرد:خود می

  
که بگاه  David D. Kirkpatrick  یک روزنامه نگار امریکایی بنام    

یم مبارک در مصر ناظر جنبش و پیروزی آن )سقوط ژصر برضد رجنبش مردم م

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30204-2018-08-23-14-19-33.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30204-2018-08-23-14-19-33.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30204-2018-08-23-14-19-33.html
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یم مبارک و نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر( و سپس کودتای ژر
السیسی با حمایت امریکا )البته عدم خواست اوباما شخصا و قلیلی از 

است، کتابی با این عنوان انتشار  ها بودهدمکراتها(،و اسراییل و سعودیها و شیخ
 Into the Hands of Soldiers: Freedom and Chaosاست: ه داد

in Egypt and the Middle East دهد چرا اسراییل . کتاب توضیح می
دشمن دموکراسی است وقتی قرار باشد در کشورهای منطقه مستقر بگردد، بلکه 

های نفتی، در دهد چگونه، با شرکت در اتحاد با سعودیهای و شیختوضیح می
کند. نکاتی گویا از نقش اتحاد گرداندن کودتا برضد دموکراسی، شرکت می موفق

 ها در کودتای مصر:اسراییل و سعودیها و شیخ
نظامیان مصری به فرماندهی السیسی  2013اسراییل در کودتای خونین ● 

ها یمژگرترین ریمی در مصر شد که سرکوبژشرکت داشت. سبب استقرار ر
امریکایی، از جمله شخص باراک اوباما، رییس  است. برخی از شخصیتهای

هدید جمهوری وقت امریکا سعی کردند از دموکراسی نوپا حمایت کنند. اوباما ت
راییل کند. اسمیلیارد دالری به مصر را قطع می 1.3کرد که کمک نظامی ساالنه 

ند. و البی حامیش در واشنگتن وارد عمل شدند و مانع از عملی شدن تهدید شد
ی مصر، نرال عبدالفتاح السیسی، مرد قوژگوید: ن پانتا، رییس وقت سیا، میلئو
ر دگفت: تهدید اوباما بلوف است. زیرا مطمئن بود که اسراییل و البیش می

  شوند.واشنگتن مانع از عملی شدن تهدید می
مریکا، کس بود. در کنگره ادر کنگره امریکا نیز، دموکراسی نوپای مصر، بی ● 

یداشت. کنگره، خود را دوست اسراییل مل بود که حامیان بسیار میاسرایی
 کرد.دانست و در مورد مصر نیز، از دیدگاه اسراییل حمایت می

داشت که عبارت بودند از  اسراییل تنها نبود، در منطقه متحدانی● 
. یم نظامی در مصر بودندژهای نفتی که جانبدار رسعودیها و شیخ
مریکا، نظیر جیمس ماتیس و مایکل فلین، با السیسی و فرماندهان نظامی ا

نرالهای مصری دیگر، دوستی شخصی داشتند. هیالری کلینتون، نخستین وزیر ژ
با وجود دانست. یم نظامی را عامل ثبات میژخارجه در حکومت اوباما نیز ر
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شد، در این، اگر اسراییل به حمایت از کودتای مصر وارد عمل نمی
توانست از دموکراسی ، اقلیتی که شامل اوباما نیز بود، میحکومت اوباما

 .نوپا در مصر حمایت کند
پاتریک، نویسنده کتاب، شش سال صرف تحقیق در باره کتاب خود کیرک● 

یه انوژ 25دهد چه سان جوانان شجاع که جنبش است. در کتاب نشان میکرده 
از  نه کردند، با حمایتیم او را رواژرا به ثمر رساندند و مبارک و ر 2011

المسلمین که به ریاست ، بر ضد محمد مرسی، عضو اخوان2013کودتا در 
 آورد خود را بر باد دادند. کتاب مرسی وبود، دست جمهوری انتخاب شده

ازهای کند. او حاضر به دادن امتیحکومت یک سال و سه روزه او را نیز نقد می
ذیرفتن پدعوت به گفتگو کرد اما آنها از  بزرگ نبود اما چندین بار مخالفان را

 دعوت او سرباز زدند. 
 

کند که امر واقعی که نویسنده خاطر نشان میانقالب اسالمی در هجرت: 
ر دانفعال اکثریت بزرگ و شرکت در زمینه سازی برای کودتا توسط کسانی که 
 اقعانقالب شرکت داشتند، امر واقعی مستمر و جهان شمول است. همین امر و

شد. با وجود  1360و خرداد  1332مرداد  28از عوامل موفقیت دو کودتای 
مر، اای از این امر واقع و امرهای واقع دیگر، بخصوص سه این، بدون مجموعه

یکی قدرت محوری اقلیت صاحب امتیاز و دیگری وابستگی آن به قدرت 
را حفظ کند  واند موقعیت مسلط و امتیازهای خودتکه بدون آن، نمی –خارجی 

از زن و مرد، هیچ کودتایی « هابدکاره»چماقداران و  و سومی اسلحه بدستان و –
نده المسلمین در انقالب، نقش تعیین کنشود. در مورد مصر، اخوانموفق نمی

 نداشتند. فقدان بدیل، سبب شد که نامزد آنها، با حداقل رأی، به ریاست
اخوان به ریاست جمهوری، ترس  جمهوری برسد. پس از رسیدن مرسی، نامزد

 واز تکرار تصرف قدرت توسط مالتاریا در ایران، در مصر، بشدت القاء شد 
این  المسلمین به تصرف دولت، این ترس را واقعی گرداند وبروز تمایل اخوان

  خود زمینه ساز کودتا شد. 
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ر صد هزانویسنده کتاب و دستیار مصری او، در قاهره، شاهد اجتماع یک● 

ند ااند و دیدهبوده 2013نفری مسالمت جویانه، در حمایت از مرسی در اوت 
ه نگار است که هیچ روزناماند. او دیده تن از آنها را کشته 1000قوای مسلح 

ارش کنند، غربی، برغم اصرار مصریان برای این که بیایند و کشتار را ببینند و گز
 اند. در محل نبوده

 دهد. کری به مرسی وقعیر بدی از جون کری بدست میپاتریک، تصویکیرک● 
د. کری آور بود. او حامی کودتاچیان بواطالعی او از مصر، بهتنهاد و بینمی

ا ت 30یمی که ژپاتریک، هیچ ندامتی از حمایت خود از ردر مصاحبه با کیرک
 هزار زندانی سیاسی دارد، ابراز نکرد.  60
رخ ماند: اقتصادش گرفتار رکود است. چمی مصر امروز، به بمب ساعت شمار● 

ب چرخد به یمن میلیاردها دالر کمک سعودیها و شیخهای نفتی. کتادولت می
ن به یم سیسی غرق فساد است و ناتوان از پرداختژکند چگونه و چرا رمدلل می

مسائل واقعی که مردم مصر گرفتارشان هستند. سرکوب وحشیانه اخوان
گرایان، است که اسالم ت پرهیز داشت، سبب شدهالمسلمین که از خشون

های مسلح، بطور مرتب در بخصوص جوانانشان، به خشونت روی آورند. گروه
ست ادهند. این نیروی هوایی اسراییل صحرای سینا عملیات مسلحانه انجام می

 ند. کها حمله مییم السیسی، بطور مرتب به این گروهژآهنگی با رکه، با هم
 کند که مردم مصر مانند هر مردم دیگری هم تواناییده تأکید مینویسن● 

 است. من شاهدبرخورداری از آزادی و دموکراسی را دارد و هم خواهان آن 
جتماعی، ابودم که هزاران تن بخاطر یافتن جامعه آزادتر و برخوردارتر از عدالت 

 ار نیفتادهخاطر که شکست خوردند، خواست آنها از اعتبجان باختند. بدین
  توان با اطمینان گفت که عمر استبداد دیرین کوتاه است.است. امروز می

یم والیت مطلقه ژسان، اتحاد شومی که اینک با استفاده از نیاز شدید ربدین    
است، دیرگاهی است که تشکیل  جنگ کرده 8فقیه به بحران، ایران را گرفتار 

ه کشورهای منطقه را در بند استبداد است ک است و برای آن تشکیل شده شده
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است،  دارد. اگر این کتاب امروز چاپ شدهوابسته و در لبه پرتگاه تجزیه نگاه 
روزنامه) تا زمان چاپ کاغذی( و سپس سایت انقالب اسالمی، هم از زمان 
ورود این اتحاد به عمل، در لیبی و سوریه و مصر و یمن و عراق، نسبت به خطر 

یم فرآورده ژاست آیا شنیده شد؟ نه. چرا؟ زیرا ر ن، هشدار دادهآن برای ایرا
گیری و جنگ( است و حیاتش بستگی به بحران دارد. به بحران )گروگان

سازد و مسئلهها میبست، مسئلهاندازد و در بنبست میضرورت خود را در بن
ذیرند. با پیم، حل ناژشوند که در محدوده رشوند، کوهی میها برهم افزوده می

توجه به وجود این اتحاد برای جنایت و فساد و خیانت گستری است که می
 توان معنای امور زیر را دریافت:

  
انتلیجنت سرویس و  –مرداد، سال روز کودتای سیا  28هم زمان با   ☚

دستیارانشان، شاه و زاهدی، برضد حکومت ملی مصدق، پمپئو، وزیر خارجه 
نو در را داد. این کمیته کارش به زا« وه اقدام ایرانگر»امریکا، خبر تشکیل 

 یم ایران است.ژآوردن ر
ران و سفر بولتن، مشاور امنیتی ترامپ، به اسراییل، برای گفتگو در باره ای ☚

ا منافع باست منافع روسیه در سوریه  گوید پوتین به او گفتهسوریه. بُولتن می
 ایران در این کشور، همسان نیستند.

پوتین بر سر تخلیه سوریه از قوای  –وع بحث مداوم شدن توافق ترامپ موض ☚
 ایران،

قول نخست وزیر عراق: عراق تحریم ایران از سوی امریکا را رعایت می ☚
ر وزیر عراق، دها و مشکل شدن کار بر العبادی، نخستکند. در پی اعتراض

 اوت، عراق از امریکا خواست عراق را مستثنی کند. و 21
 را خواندن ترامپ کشورهای عرب را به تشکیل ناتو ی عرب، ف ☚
های اقتصاد و روانی و دیپلماتیک و مذهبی گویند: جنگاین امرها می    

شوند. امریکای ترامپ بیشتر از حامی، که همچون عضو اتحاد تشدید می
کند. اتحادیه اروپا، نیز، مفر جدی های نفتی و اسراییل عمل میسعودیها و شیخ
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سان، درگیری در جنگهای هشتگانه با تواند ایجاد کند. بدینیم نمیژبرای ر
است. راه چشم انداز تشدید جنگهای باال، ایران را در حلقه محاصره قرار داده 
را خامنه مقابله کارآ، بازکردن فضای سیاسی در درون است. اما این بازشدن 

رو، دانند. از اینفقیه میای و سران حزب سیاسی مسلح، پایان والیت مطلقه 
گانه و کوه مسئلهبست و گرفتاری در جنگهای هشتبست است. بنیم در بنژر

 شود:ها بیشتر میگویند چرا بطور روزافزون، سهم زور در تنظیم رابطهها، می
  

یم و در جامعه، بطور ژها در رنقش زور در تنظیم رابطه ❋
 شود:روزافزون بیشتر می

  
تشکیل شد. پالکاردهایی «!! اجتماع خود جوش طالب»اصطالح در قم، ب● 

بودند. بر یکی از آنها خطاب به روحانی نوشته شده « طالب»در دست برخی از 
دم خروس ) جمله«. ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح به انتظارت»بود: 

خواست بعد از پایان اجتماع، پالکاردها را ای بر دسته پالکارد که می
زگردانند( تردید باقی نگذاشت که اجتماع سازمان داده شده بود. مکارم با

شیرازی اعتراض شدید کرد و از مدیریت حوزه و سپاه توضیح خواست. 
فرماندهان سپاه قم نزد او رفتند و گفتند ما نقشی در تشکیل این اجتماع 

مانده اند و فراما شماری از افراد سپاه در آن اجتماع حاضر بودهنداشتیم. 
است.  است. رحیم پور ازغدی سخنران بودهسخنرانی کرده  83تیپ 

است؟ تواند بگوید در تشکیل آن اجتماع نقشی نداشته چگونه سپاه می
است، سخنان آنچه مکارم شیرازی و نوری همدانی را به خشم آورده 

حوزه »است. اما اگر  ازغدی است که حوزه قم را میان تهی خوانده
ر چهلمین سال استقرار والیت فقیه، همچنان میان تهی از د« علمیه

ای که اقتصاد و سیاست و... است، پس، والیت مطلقه کسی چون خامنه
است )بعنوان  الشرائط نیز نشدهدر این حوزه درس خوانده مجتهد جامع

پایه و مایه و دروغ است. مجتهد متجزی عضو مجلس خبرگان شد(، بی
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است که والیت فقیه، چه رسد به والیت نتیجه رسیده  آیا سپاه نیز به این
   مطلقه فقیه دروغ است؟

تهدید می« رییس جمهوری»، در آن، است ووقتی اجتماعی سازمان یافته     
س ک شود که هاشمی رفسنجانی کشته شد و هیچشود که با همان شیوه کشته می

حت عات سپاه در قم تگیرد و واواک و اطالسازمان دادن آن را بر عهده نمی
صولا»شوند و وسائل ارتباط جمعی مهار کامل سپاه، مانع تشکیل اجتماع نمی

یم را سانسور میژاعتراضهای مراجع مقبول ر« گرااصول»و مقامهای « گرا
 است.  تشکیل داده« دولت در سایه»کنند، یعنی این که اجتماع را 

« ایهدولت در س»وید: اجتماع را گایم میاطالع موثقی که ما دریافت کرده● 
که مرکز آن مشهد است )باند رییسی و علم الهدی و حزب سیاسی مسلح(، 

و انکار  –آمد اجتماع دیماه سال پیش در مشهد است. با وجود پیترتیب داده 
یه، نه تنها به تضعیف روحانی و حکومت او ، دولت در سا-سازمان دهندگانش

که در کار از تهدید علنی به قتل نیز باکی ندارد، بل است، نه تنهاتداوم بخشیده
، ،فرهاد رهبر«دولت در سایه»یم است. زیر فشار ژتصرف مقامهای حساس در ر

ییسی رییس دانشگاه آزاد، جای خود را به محمد مهدی تهرانچی داد که معاون ر
 ر دردر کار به مهار خود آوردن حوزه قم است. هم بخاط« دولت در سایه»بود. 

رگ ای در صورت ماختیار گرفتن مراجع قم و هم بخاطر، تحمیل جانشین خامنه
 او.
یم ژاما امر واقع مهمی که اجتماع قم و اعتراضهای دو مرجع مقبول ر● 

و ...را عیان می« گرااعتدال»و « طلباناصالح»های ها و گفتهو نوشته
حوزه قم،  ها، حتی درسازد، طبیعی انگاری نقش زور در تنظیم رابطه

باید نماد معنویت باشد. این امر که در تنظیم رابطه با جایی است که می
یم )تهدید روحانی به مرگ(، از ژحوزه قم و در تنظیم رابطه در درون ر

انگیزد. اگر بتوان اعتراض به شد، حساسیتی را بر نمیزور استفاده می
ولو در لفافه، سلب استقالل حوزه را حساسیت به این واقعیت دانست که 

دانسته  اجتماع کذایی گویای سلطه سپاه، حزب سیاسی مسلح، بر حوزه
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که در دوره خمینی از دست داد و پس   –شده و نسبت به استقالل حوزه 
ای به انحصار خود در از آن نیز، اداره حوزه را دست نشاندگان خامنه

 اند:آمده هایی بعملدر واقع، سلطه فراگیر سپاه، اعتراض ، -آوردند
جمله  های شرق، سازندگی، ایران، ستاره صبح، اعتماد و آفتاب یزد ازنشریه● 

اند. اما کلمههایی هستند که بیانیه مکارم شیرازی و سپاه را درج کردهروزنامه
اگر سازمان  . بدیهی است اندای در باره سازماندن دهندگان اجتماع قم ننوشته

ب سیاسی مسلح نبود، هر کس یا کسانی و حز« دولت در سایه»دهندگان 
   شدند.بودند، با اسم و رسم معرفی می

ز اگروهی »مرداد  25مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی در باره اجتماع ● 
م آنچه در روز پنجشنبه گذشته در مدرسه فیضیه ق…»است: نوشته « طالب قم

استقالل خود  به همگان فهماند حوزه علمیهرخ داد، زنگ خطری بود که 
را از دست داده است و کار به جایی رسیده که در مرکز حوزه علمیه قم 

ا ب. بزرگان حوزه علمیه قم شودبه مراجع و روحانیت آشکارا اهانت می
واکنش هایشان، نشان دادند که نگران مخدوش شدن استقالل حوزه هستند و 

هایی شگذشته در برابر تالهای تفاوتیبی تابند. اکنون کهچنین چیزی را بر نمی
گرفت کار را به اهانت آشکار به مراجع که علیه استقالل حوزه علمیه صورت می

یشتر تقلید و حوزه علمیه رسانده و بزرگان حوزه را به واکنش کشانده، صبر ب
ها جایز نیست. انتظار این است که بزرگان حوزه علمیه با در برابر این تالش

های خارج از حوزه را قطع نمایند و برای صر و جریاناقدامات جدی دست عنا
الش همیشه استقالل حوزه علمیه را تضمین کرده و به سفارش امام خمینی که ت

 «دانستند عمل نمایند.برای استقالل حوزه علمیه را بر همگان واجب می
اما خمینی خود اول کس بود که استقالل حوزه را از میان برد. مراجع را در     

های خود محصور کرد و اهانت به مراجع را باب کرد و امروز، مراجع که خانه
و حزب « دولت سایه»خود به مرجع دولتی معروفند، چگونه بتوانند دست 

تواند و اگر بکند استقالل کاری که حوزه میسیاسی مسلح را قطع کنند؟ 
از  زدایی است و پیشیابد، یکی نفی خشونت و فراخواندن به خشونتمی
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یم ژآن، نفی والیت فقیه از مطلقه و غیر مطلقه و رهاندن دین از مهار ر
 والیت مطلقه فقیه است.

دورها به تن»دهندگان اقدامات زیر کیانند؟: پرسد: سازمانروزنامه اعتماد می● 
کجا وصلند؟ برخی جریانات، خواسته یا ناخواسته موضوعات خاصی را مطرح 

دهند که بازی در زمین دشمن است. از نمونه این می کنند یا اقداماتی انجاممی
توان به حمله با مُهر به رییس مجلس، آتش زدن سفارت عربستان، اقدامات می

تسخیر سفارت انگلیس، اخالل در سخنرانی سید حسن خمینی در سالگرد 
های ارتحال امام خمینی )ره( و مواردی از این دست اشاره کرد که هزینه

یانت خام تحمیل کرده است. اگر این اقدامات آگاهانه باشد قطعا سنگینی به نظ
گاهانه باشد، جهل است  «به نظام و کشور است و اگر ناآ

یم که در درون و ژطالعاتی رتواند بپرسد: دستگاههای ااما روزنامه نمی     
تا این  بیرون مرزها جنبنده نیست که بجنبد آنها از آن مطلع نشوند، چگونه است

  اند؟گریها را هنوز شناسایی نکردهن سازمان دهندگان اینگونه خشونتزما
به آن طل… »است: روزنامه ابتکار قول نعمت احمدی، حقوقدان، را آورده ● 

ن پیدا جوان و یا آن گردانندگان آمدند آن کار را انجام دادند و خروجی کارشا
اطالعی کنند. ار بیاظه گیرد که بیاینداست. اینجاست که آدم بیشتر دلش می

شود این در واقع توهین به شعور مردم است. اصال نشدنی است، مگر می
کسی با لباس روحانیت در مکانی مانند مدرسه فیضیه تجمع کند و شعار 

الله هاشمی از .. در مورد مساله فوت آیةبدهد اما کسی در جریان آن نباشد.
آید بینیم دستی از غیب میما می دفعههمان ابتدا شایعاتی مطرح بود. حاال یک

شوند. حاال زند. خوب مردم اینجا پرسشگر میو بر آن شایعات مهر تأیید می
خواهند بگویند ما در جریان افرادی که گناه این جریان بر گردن آنها است می

خگو نبودیم و نیستیم. به نظر من اینها مسئول هستند و باید در دادگاه پاس
 «.باشند

گوید اما همچنان، که گوینده از تشکیل دهندگان سخن میقرار، با آننبدی    
توانند برضد حوزه و تواند بگوید در قم چه کسانی هستند که مینمی
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مراجع، اجتماعی تشکیل دهند و در آن، به صراحت تهدید به قتل بکنند 
 ایم؟را هم ما کشته« یمژمرد شماره دو ر»و بگویند هاشمی رفسنجانی، 

  

گوید: باید فرماندهی نیروهای مسلح منتخب روحانی وقتی می ❋
 غافل نیست؟:« دولت در سایه»مردم باشد، از استراتژی 

 
است: بار اصلی نیروهای ر حضور نظامیان، روحانی گفته د، 97مرداد  30در    

سلح ممسلح بر دوش مردم قرار گرفته و بنابر این، چنانچه فرماندهی نیروهای 
 اسالم ی باشد، یعنی منتخب و مورد اعتماد مردم باشد و عالوه بر ایننیز مردم

روهای شناس، مدیر، مدبر و مورد اعتماد دینی مردم باشد، توانمندی و قدرت نی
 «. مسلح مضاعف خواهد شد

اند یم یا آن را سانسور کردهژخن او دو پهلو است. وسائل ارتباط جمعی رس    
ولی »ش تواند بگوید مراددو پهلو است زیرا او می اند.و یا از آن، در گذشته

است که منتخب غیر مستقیم مردم )منتخب مجلس خبرگان( است. اما « فقیه
ند تواها نیز میسخن او بازگو کردن این واقعیت پذیرفته شده در دموکراسی

باشد: وقتی والیت با جمهور مردم است )دموکراسی بمعنای مشارکت جمهور 
ره جامعه و کشور خود(، دولت، از جمله نیروهای مسلح، تحت مردم در ادا

رند، بخاطر که از ملت فرمان میفرمان ملت هستند. افراد نیروهای مسلح بدین
یشوند و در برابر دشمن متجاوز شکست ناپذیر ماز غرور ملی برخوردار می

 ایساله که با تجاوز قو 8شوند. تجربه ارتش در دوران چند ماهه اول جنگ 
اعف صدام به ایران آغاز شد، گویای این واقعیت است. اما غرور ملی آنها مض

اوم کنند چه رسد به سرکوب مدشود زیرا در امور داخلی کشور مداخله نمیمی
 مردم. 

دولت در »ا وجود دو پهلو بودن، روشن است که روی سخن او با سپاه و ب    
: دو سال جنگ سیاسی کافی گویداست. بخصوص که خطاب به آنها می« سایه

 است:افتهاست بیایید متحد شویم. از قرار او استراتژی دولت در سایه را اندر نی
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است که باوجود شدت براین نظر شده« یهدولت در سا»در حقیقت،     
تحریمهای امریکا و تهدیدهای اتحاد اسراییل و سعودیها و... و 

و بهترین موقعیت است پذیر هستند حکومت ترامپ، مردم کشور فعل
تر برای تصرف کامل دولت. تضعیف بازهم بیشتر حوزه قم، کار را آسان

کند. بدیهی است که حزب سیاسی مسلح و دولت در سایه، کوه مسئلهمی
بست قطعی یم در حل آنها و نیز بنژهای برهم افزوده و ناتوانی مفرط ر

یه د، بلکه دستمایه توجآوریم در آن است را نه اینکه به حساب نمیژکه ر
    کند می« سپاهیان»سپردن کار به دست 

ه مراجع قم و نه نگری است. و نه او و کارش خشونت« رهبر»که طرفه این    
بطه با یم خطر زور بمثابه تنظیم کننده راژبندیهای موجود در رهیچیک از گروه

ی دیگر ور با کشورهایکدیگر، با مردم و مردم با یکدیگر و مردم با طبیعت و کش
شونتبینند تا نسبت به آن هشدار بدهند. از بکاربردن قواعد خجهان را، نمی

و حزب سیاسی مسلح، « دولت در سایه»است که زدایی که مپرس. نتیجه این
 یند.بای را در برابر خود، برای اجرای طرح خویش، نمیمقاومت پشیمان کننده
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                                               وضعیت سنجی دویست و شانزدهم:

 :تصدیق ناتوانی ناشی از خودگرفتارکردن در بن بست

 
 

 2018اوت  30برابر  1397شهریور  08
 

دو جمله، گویای چرایی قفل بودن لبهای روحانی و ناتوانی  ❋
 بست:مفرط او بخاطر گرفتار شدن در بن

  
ر ششم شهریور، روحانی در مجلس حاضر شد و به پنج پرسش، پاسخ داد. د    

و  پیشتر گفته بود گفتگوی تلویزیونی فرصت مناسبی برای اظهار حقایق نیست
ظهار حقایق به مجلس خواهد رفت. اما مجلس فرصت مناسبی هست و برای ا

رد تا ای بر زبان آودر مجلس، از حقایقی که بنا بود بگوید، هیچ نگفت. جمله
 است: معلوم کند چرا محکوم به سانسور خویش شده 

امیدوارم که بتوانم نکات مورد نظر مقام معظم رهبری را که در »● 
ند، دقیقا مراعات امروز به من فرمود هایی که نسبت به جلسهتوصیه

 «کنیم
که عامل وضعیت کنونی را دولت در ینو جمله دومی نیز گفت حاکی از ا    

 داند:سایه می
ماه، آقای ترامپ را به طمع انداخت تا که او در اواخر حادثه دی»● 

 «.مانمنمی ماه اعالم کند من در برجامدی

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30289-2018-08-30-16-59-12.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30289-2018-08-30-16-59-12.html
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تواند این کلید او نمی و ای دهان او را قفل کردهگوید خامنهجمله اول می    
گوید: یاست. جمله دوم مای تمکین کرده قفل را باز کند. ناچار به امر خامنه

توانست قفل یم دهان او را قفل نکرده و یا کلید او « مقام معظم رهبری»اگر 
رو، ینگفت. از ارا باز کند، حقایقی که به مردم وعده داده بود، بگوید را می

میاند، واقعیت دارند، اما چون نپرسش شده 5یی که موضوع گوید مشکلهامی
حل ها  اهتواند رتواند بگوید علل و عوامل پدید آورنده آنها کدامها هستند، نمی

عف ضگوید که اقتصاد را نیز ارائه کند. باال رفتن بالفاصله قیمت دالر می
ش تب افزای مفرط حکومت روحانی را احراز کرده و علل و عوامل پدید آورنده

قع مانند. رأی مجلس )قانع نشدم( نیز تصدیق سه امر واقیمت دالر برجا می
 مهم بود:

 . روحانی و حکومت او توانا به حل مسائل کشور نیستند. و1
که کند، بلای سپردن، دولت در سایه را نرم نمی. لبها را به قفل خامنه2

سش از پرسشهای پنجبا رأی به کافی نبودن پاسخهای روحانی به چهار پر
، یعنی -پاسخ یکی از آنها، تحریم بانکها را مجلس کافی دانست  –گانه 

ای بر لبان روحانی قفل ، نخست توسط خامنه«دولت در سایه»این که 
است و سپس، مجلس دست نشانده، به رأی خود، مشروعیت و  زده

و باید از علل می« رییس جمهوری»است. چرا که  مقبولیت بخشیده
گفت و سخن حلهای آنها سخن میعوامل پدید آورنده مسائل و راه

سان، روحانی از حامیان خود رانده و از پدید آورندگان نگفت. بدین
 گردیم.وضعیت امروز کشور مانده شد. بدین مهم باز می

رأی « اعتدالیون»و « طلباناصالح». رأی دهندگانی که از بیم بدتر به 3
یم والیت مطلقه فقیه، مجلس هر ژده بودند. در رداده بودند، خطا کر

است، بخصوص در این ترکیبی را پیدا کند، مجلس دست نشانده 
قوی هستند و هم « دولت در سایه»مجلس، هم نمایندگان دست نشانده 

: دو وزیر قوی و باد سیاست به زیان روحانی در وزیدن است« حزب باد»
شوند و خود سه وزیر تهدید به استیضاح میاند و او را با استیضاح روانه کرده
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شود به فرستادن پرونده پرسخ و پاسخ به قوه قضاییه. هر چند او نیز تهدید می
است اگر حق  مجلس گفت قابل ارسال به قوه قضایی نیست. بدیهی« رییس»

 شد.آورد، وضعیت وارونه میمردم را بر دانستن حقایق بجا می
های خالی روحانی را و پاسخ رویمگانه میی پنجاینک به سراغ پرسشها     

 کنیم:بررسی می
  

 گانه:پاسخهای خالی روحانی به پرسشهای پنج ❋

  
عدم موفقیت دولت در .»1 درباره« رییس جمهوری»از « نماینده» 82● 

عدم اقدام . »3و « های بانکیاستمرار تحریم. »2و « کنترل قاچاق کاال و ارز
رکود اقتصادی شدید . »4و « صوص کاهش نرخ بیکاریشایسته دولت در خ

افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش خرید ارزش . »5  و» چندین ساله
 ست:ااند. روحانی به هریک از این پرسشها، پاسخ داده سئوال کرده« پول ملی

  
. در پاسخ به استمرار تحریمهای بانکی، روحانی این پاسخ را داده1

 است:
عنوان قابل قیاس هیچ  وضعیت شبکه بانکی کشور بعد از پذیرش برجام به»     

توجهی در آن صورت گرفته که های وسیع و قابل با پیش از آن نیست و گشایش
بست دوره تحریم شده است. موجب خروج بخش مالی از مرحله بحرانی و بن

جرای برجام کرد اما پس از اپیش از برجام هیچ بانکی با ایران کار نمی
اند های خارجی آغاز کردههای مختلف روابط کارگزاری خود را با بانکبانک

بانک در دنیا روابط کارگزاری برقرار شد. در واقع یکی از  300و با حدود 
های غیر آمریکایی دستاوردهای مثبت برجام این بود که تمامی مقرراتی که بانک

کردند، رفع شده و های ایرانی میکرا مکلف به قطع روابط کارگزاری با بان
درنتیجه نظام بانکی کشور از انزوای بانکی خارج و تعداد روابط کارگزاری 
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یافته بود، به  ای کاهشسابقهطور بیهای ایرانی که در دوران تحریم بهبانک
 «. تدریج در حال بازگشت به سطح معمولی است

های مالی و پولی امضاء کها و مؤسسها که با بانذیل آن نیز قراردادهایی ر     
یه، است. قراردادهای امضاء شده درشت رقم، با روساند را فهرست کرده شده

 10میلیارد دالر و چین به مبلغ  2.2یکی بدون محدودیت در مبلغ و دیگری 
رد یورو، میلیا 5میلیارد دالر است. با کشورهای اروپایی، به استثنای ایتالیا )

ست. اتبار کوتاه مدت برای خرید( با دو کشور اتریش و دانمارک یوزانس یا اع
 میلیون یورو.  500و دومی  1000اولی 

گوید برابر می 3.5ما سقوط ارزش برابری ریال در برابر دالر نزدیک به ا     
 عاملهای داخلی،

هزار میلیارد تومان( متمرکز در دست مافیاهای  1600. حجم عظیم نقدینه )1 
 درصد( و 70تا  60الی )نظامی م

 50تا  30واحد تولیدی تعطیل و بقیه از  5000. سقوط تولید داخلی )2 
 کنند(، بنابراین، نیاز به واردات ودرصد کار می

 . کاهش صادرات نفت و3 
 ز حل مسائل انبار شده، در نتیجه،ایم ژ. ناتوانی ر4 
 از تاریک دیدن آینده نزدیک و . عامل روانی ناشی5 
ن و عامل خارجی، تحریمها و تهدید به صفر رساندن صادرات نفت ایرا. 6 

 ممنوع شدن بانکها از معامله با ایران. 
روحانی از این شش عامل و عواملی که در بررسی سئوال پنجم     

توانست از راهشناسایی خواهیم کرد، هیچ نگفت. بنابر این، نمی
 حلهای آنها سخن بگوید. 

     
ه، )تنها در یک ما« کنترل قاچاق کاال و ارز»ئوال در مورد . در باره س2

 میلیارد دالر ارز را از کشور خارج کردند(: 30
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آنکه از عوامل  است، بیای حکومت خود را برشمرده آوردهروحانی دست     
 آورنده قاچاق و قاچاقچیان عمده سخنی بگوید:پدید

 
دست»قاچاق: ذیل آن کومت در زمینه مبارزه با ح . دستاوردهای 1

ست، بنابر قول او، قاچاق وقتی واردکردن کاالها ا اند.فهرست شده« آوردها
 12.6)آغاز ریاست جمهوری روحانی( به  1392میلیارد دالر در سال  25از 

 96کاهش یافته است. روند نزولی قاچاق در سال 1395میلیارد دالر در سال 
نسبت به سال  96  د مخدر در سالاست. کشف قاچاق موانیز تداوم داشته 

، کشف این مواد 97در سه ماه اول سال  درصد افزایش یافته و  740، 92
میلیارد  6.6کاهش   درصد افزایش داشته است. کشف قاچاق تلفن و 570

ای که درصدی واردات سرمایه 22دالری قاچاق سوخت و در نتیجه، افزایش 
تولید  به او یادآور شدند که« مایندگانن»شود. و سبب افزایش تولید داخلی می

 داخلی گرفتار رکود است. 
  

، «اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه کنترل قاچاق توسط دولت. »2
 ذیل این عنوان نیز اقدامات را فهرست کرده است:

جلسه(  20برگزاری مستمر جلسات اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق )     
آیین  10 ساله مبارزه با قاچاق و تدوین و ابالغ 5دهای !، تدوین و ابالغ راهبر
 میلیارد تومان برای 500دستور العمل و تخصیص  36نامه اجرایی قانون و 

اال و ارز قانون مبارزه با قاچاق ک 13و  7و  6و  5های مواد اندازی سامانهراه
 و...
 1397ز در سال های دولت برای مبارزه مؤثر با قاچاق کاال و اراهم برنامه»● 
سازی کلیه  اند: اتصال و یکپارچهزیر این عنوان نیز تدابیر فهرست شده« 

الخصوص اتصال های مورد نیاز برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز علیسامانه
گمرک به سامانه جامع تجارت )موضوع قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 

الی امنیت ملی کشور و مصوبات ابالغی های ذیربط، مصوبات شورای عنامهآیین



199 
 

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز( و اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان 
 های کشور و...فاقد بارنامه در جاده

ا اینجا، سخنی از عوامل پدید آورنده قاچاق و قاچاقچیان عمده نگفته ت    
 است:است. در بند چهارم به عوامل پرداخته

 
ترین دالیل استمرار مشکالت در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ممه. »3

 است: را فهرست کرده « دالیل»زیر این عنوان، او  «.ارز
ی اقتصادی باال برای قاچاق و عدم همکاری کافی وجود انگیزه. » 3.1

 «، باعث استمرار معضل قاچاق در اقتصاد کشور شده است.دیگر قوا
های بروز پدیده قاچاق کاال در کشور وجود تعرفه . دلیل اصلی اقتصادی3.2

که محصوالت داخلی قدرت رقابت باال و نرخ ارز غیر رقابتی است و مادامی
های مشابه خارجی را نداشته باشند و قصد بر این باشد که از پذیری با نمونه

یرند، همواره ای موردحمایت قرار گای و غیر تعرفههای تعرفهطریق محدودیت
ای برای کاالهای قاچاق وجود خواهد داشت. بنابراین برای قاضای بالقوهت

ستا دولت مبارزه با قاچاق، الزم است انگیزه قاچاق را از بین ببریم. در این را
 ها انجام داده است.تمام تالش خود را برای از بین بردن این انگیزه

ل ست. برای مثاقوه ا 3مبارزه با پدیده قاچاق نیازمند همکاری هر . 3.3
 در حال حاضر دولت در موارد زیر نیازمند همکاری دیگر قوا است:

ن همکاری نیروی انتظامی ج.ا.ا در اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگا● 
و نقل، سامانه جامع  فاقد بارنامه در کشور )کارکرد ضعیف سامانه جامع حمل

 انبارها و سامانه شناسایی قاچاق(
ط قوه قضاییه پایگاه اطالعات محکومان قاچاق کاال و ارز توساندازی  راه● 

های کاشف که موجبات کاهش توان شناسایی و اشتراک اطالعات آن به دستگاه
 گردد.یافته می ای و سازمانقاچاقچیان حرفه
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های خود با های اجرایی در اشتراک اطالعات سامانهاقدام برخی دستگاه● 
در پیوستن به سامانه  قاچاق ازجمله همکاری گمرک ج.ا.اهای مبارزه با سامانه

 جامع تجارت
دیابی، همکاری بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برای استفاده از سامانه ر● 

 رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو
الخصوص در کاالهای توجه به اصل امحای کاالهای قاچاق در کشور علی● 

 بادوام و لوکس
 ها، ارت بر تمام اسکلهنظ ● 
ن متولی های متولی و مشخص شدهای مردمی با همکاری دستگاهشکن موج و 

 برخی از این مناطق در کشور.
بینیم سربسته از عدم همکاری نیروی یمدر پاسخ روحانی که تأمل کنیم،     

 د. بهگویانتظامی و ناتوانی تولید داخلی برای رقابت با تولید خارجی سخن می
ه کگوید و نه از قاچاقچیانی سخن دیگر، نه از عوامل و علل واقعی سخن می

شوند که یمنیز به او یادآور « نمایندگان»حکومت توانا به مبارزه با آنها نیست. 
ی پایانی دانیم که در روزهااست. و ما میبرخالف قول او، قاچاق افزایش یافته 
دهیارد دالر را از کشور خارج کرمیل 30سال پیش و روزهای اول سال جدید، 

تا  20، ساالنه 1396فروردین  اند. و مجلس، تنها قاچاق کاالها را در تاریخ 
، رییس کمیسیون 1396خرداد  5میلیارددالر برآورد کرده بود. و در  25

م. او فروشیم، قاچاق داریای که نفت میاقتصادی مجلس، گفته بود: به اندازه
میلیارد  10میلیارد دالر گفته بود. یعنی  22 را در سال، رقم واقعی قاچاق کاال

 کند.دالر بیشتر از رقمی که روحانی به مجلس ارائه می
  

 اما عوامل و دالیل ناگفته کدامهایند:● 
. فقر و افزایش بیکاری خصوصاً در شرق و جنوب و جنوب غربی کشور که 1

 شود؛سبب روی آوردن به قاچاق می
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رج دت تورم برای تحصیل درآمدها توسط سازمانهای دولتی خا. استفاده از ش2
 از مهار حکومت )سپاه و...(؛

یشتر ب«( بازار آزاد». استفاده از رانت ارز )تفاوت بهای رسمی و قیمت در 3
« ادبازار آز»ها. کاالهای قاچاق به تناسب بهای دالر در «شبه دولتی»توسط 

خرد و را به قیمت رسمی، می ود، ارز ششوند و با پولی که حاصل میفروخته می
پول  که قاچاقچیان باکنند. توضیح اینداشته خود را نزدیک به سه برابر می

انه حاصل از فروش کاالهای قاچاق )سود اول(، با استفاده از نفوذ خود، ببه
خرند. در بانک، قیمت دالر انک ارز میب ، از «کاالهای ضرور»واردکردن 

را  تومان است. بنابر این، اگر قاچاقچی جنسی 4200ردات، گونه وابرای این
می  هزار تومان بدست آورده باشد، 11یک دالر خریده باشد و با فروش آن، 

 است! م سفید کردهه دالر بخرد )سود دوم(. پول قاچاق را  2.6تواند 
ین ا. نابرابری شدید عرضه کاالها و تقاضای آنها در همه کشورهای گرفتار 4
بانکی  برابری، زمینه و عامل عمده قاچاق است. در مورد ایران، دولت و نظامنا

یکنند که دست کم دوبرابر خود، تقاضا بر مقوه خرید عظیمی را ایجاد می
انگیزد. کاال برای جذب این قدرت خرید نیست. در نتیجه قاچاق رونق می

 گیرد. 
ه توجه به این مهم ک . سود عظیم وقتی موضوع قاچاق مواد مخدر است. با 5

مالی همواره در تقالی به انحصار درآوردن این نوع قاچاق  –مافیاهای نظامی 
 د.شوهستند، مبارزه با قاچاق در گرفتار کردن قاچاقچیان خودسر، خالصه می

توانست یک از این عوامل را بر زبان نیاورد. لذا، نمیروحانی هیچ     
 راهکار ارائه کند.

  
 وحانی به سئوال در باره بیکاری:. پاسخ ر3 

در باره بیکاری نیز او به این مهم که اقتصاد مصرف محور توانا به ایجاد      
شوند، شغلهایی هستند که، ها که ایجاد میشغل نیست و در این اقتصاد، شغل

پردازد. بنابراین، به این مهم شوند، نمیخوانده می« شغل کاذب»در اقتصاد، 
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کارگاهها تعطیل هستند و آنها هم که تعطیل نیستند، اغلب با کم که بسیاری از
کند. بجای آن، به بزرگ کنند، اشاره نیز نمیتر از نصف ظرفیت خود کار می

پردازد و این که در حکومت او شدن نرخ بیکاری در حکومت احمدی نژاد می
ازار کار ی که وارد ب«نیروی کار»میزان کار ایجاد شده نزدیک است به میزان 

است که بخاطر میزان باالی بیکاری پدید آمده  است. و گفتهشود، پرداخته می
پیش از ریاست جمهوری او، حکومت او نتوانسته است نرخ بیکاری را کاهش 

است که برای ایجاد اشتغال تهیه شده هایی سخن گفتهدهد. در پایان از طرح
 اند. اما

  
 محور: عوامل بیکاری در اقتصاد مصرف● 
کند، فرصت برای رانت . اقتصاد مصرف محور فرصت برای کار ایجاد نمی1

 رو، در اقتصادهای مصرف محور، ایجاد کار از راهکند. از اینایجاد می
ی شود که در واقع، دریافت مزد براهای دولتی ممکن میدستگاه« بادکردن»

 خود تخریب کردن است؛
 شوند. بخشی درآمد با هزینه، رها می. کارهای تولیدی بخاطر عدم تکافو2

د، کننکشاورزی ایران گرفتار این مشکل است. جوانان که روستاها را ترک می
مار شکنند و یا بر پیدا می« شغل کاذب»کند و در شهرها کار مولد پیدا نمی

 افزایند؛بیکاران می
م . کاهش شدید بودجه تولیدی که در حال حاضر بخش عمده آن نیز به زخ3

 شود؛بودجه عادی زده می
ت گذاریهای صنعتی که به ضرور. فقدان منزلت و امنیت الزم برای سرمایه4

دراز مدت هستند. هم بخاطر در محاصره آتش و در قید تحریم بودن و هم 
بخاطر دولت استبدادی. تازه نه تنها حزب سیاسی مسلح در مهار حکومت 

 است.  نیست، بلکه حکومت در مهار آن
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ند درصد اقتصاد کشور را در اختیار دار 70وجود انحصارها که افزون بر  .5
کار )سپاه و اموال رهبری و بنیاد مستضعفان و...( این انحصارها مانع از ب

 شوند؛در تولید می« بخش خصوصی»های افتادن سرمایه
ر د. بزرگ شدن نابرابری میان سطح علمی و فنی کشور با پیشرفت علم و فن 6

صدی تو ناتوانی آموزش و پرورش از آموزش و پرورش فرزندان ایران برای جهان 
 کارهای نیازمند به دانش و فن به روز؛ 

. فرار مغزها بخاطر نبود منزلت )برخورداری از حقوق و کرامت( و کار 7
 درخور، در نتیجه، کمبود عامل اول از عوامل تولید و ایجاد شغل. و 

ه، کند. در نتیجی گوناگون انسان ایجابشان می. نبود کارها که استعدادها8
« های کاذبشغل»در کارهای موجود که اغلب « نیروهای کار»متراکم شدن 

 هستند.
وانست تتوانست این عوامل را بر زبان آورد. الجرم، نمیروحانی نمی    

 سیاست اقتصادی ارائه کند.
  

 . پاسخ روحانی به پرسش در باره رکود اقتصادی:4
تی در باره رکود اقتصادی، او گفت: از پایان جنگ با عراق، تنها حکوم    

صاد است و در حکومت او، اقت است که اقتصادی با رشد منفی را تحویل گرفته
 است: رشد مثبت داشته و رشد کرده 

جز دولت یازدهم، هیچ دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی، کار خود را به»    
است. در آغاز فعالیت دولت یازدهم، تصادی آغاز نکردهبا نرخ رشد منفی اق

که رشد طوریگریبان بود. به به سابقه دستکشور با یک رکود تورّمی بی
درصد و نرخ  -3/0و  -7/7به ترتیب  1392و  1391های اقتصادی در سال

درصد رسید. تدابیر دولت یازدهم در همان  7/34و  6/30تورّم به ترتیب به 
، سال خروج از رکود همراه با افت 1393اول باعث شد که سال شش ماه 

درصد کاهش  6/15که در آن سال، نرخ تورّم به طوریشدید نرخ تورّم باشد، به
ویژه رشد اقتصادی و درصد افزایش یافت... به 2/3و نرخ رشد اقتصادی به 
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)اجرایی شدن برجام(  1394رشد اقتصادی غیرنفتی از فصل چهارم سال 
واره مثبت بوده است. طی مدت یادشده )نه فصل متوالی(، متوسط رشد هم

 «.درصد بوده است 3/5و متوسط رشد اقتصادی غیرنفتی  4/7اقتصادی 
 ن را مثبت کردهگوید رشد اقتصاد منفی بوده و او آقرار، کسی که میبدین    

ائه کند ا ارتواند عوامل رکود اقتصادی را بر شمارد و نه تدابیری راست، نه می
ابق سبرای بیرون رفتن از رکود. در حقیقت، رشد اقتصاد واقعی، در دوره شاه 

 هکسو نیز منفی است. توضیح ایننیز منفی بود. از کودتای مالتاریا بدین
ی یم شاه برای پوشاندن رشد منفژ. اقتصاد آن تقسیم بندی را ندارد که ر1

: کند. اقتصاد دو بخش داردمییم والیت مطلقه فقیه ژکرد و راقتصاد، می
ه آن. بخشی وابسته به صدور نفت و گاز و دیگر ثروتهای ملی و بخش ناوابسته ب

نظام بانکی « ارزش افزوده»بخش اول واردات بعالوه بودجه دولت بعالوه 
کند و با رشد خود، بخش دوم )کشاورزی و پیشهاست. این بخش رشد می

هواردات نبود. در حال حاضر، وابسته شدوری و بخشی از صنعت که متکی به 
هرگاه اقتصاد کشور بخواهد تولید محور بگردد کند. است( را تخریب می

و رشد کند، رشد بخش اول، باید بطور مداوم منفی و رشد بخش دوم 
بطور مداوم مثبت باشد. این رشد نیز باید بر پایه استقالل و آزادی 

صدر(، یعنی رشد ابوالحسن بنی)کتاب رشد جلدهای اول و دوم نوشته 
یر بنابراین، رشد بخش غ انسان و آبادانی طبیعت، سازمان و سامان بجوید.

 گوید، دروغ فاحشی است.نفتی اقتصادی که روحانی از آن سخن می
های شهرهای بزرگ را می. بیابان شدن کشور و تراکم جمعیت در حاشیه2

وری و بخش صنعت و پیشه گویند شتاب و شدت منفی شدن تولید کشاورزی
شوند و یا با ظرفیت وابسته به آن. و این واقعیت که کارگاههای صنعتی تعطیل می

تواند به سرمایه است که حجم عظیم نقدینه نمیکنند، گویای آنکم فعالیت می
تبدیل و در تولید بکار افتد. علتها و عوامل آن، غیر از آنها که در سه قسمت 

د، وجود بودجه دولت و ترکیب آن و ترکیب اعتبارات نظام پیش بر شمرده شدن
خواری است که روزمره ایجاد میبانکی و ترکیب واردات و فرصتهای رانت
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شوند. رانت خواری همراه است با فساد ساختاری. و نیز، از عوامل تولید، 
کارفرمایی و آزادی جریان اطالعات و امنیت و وجود استعدادهای علمی و فنی 

 90شود، اکثریت باالی خصوص توزیع بسیار نابرابر درآمدها که سبب میو ب
درصد جامعه قوه خرید نداشته باشند، در نتیجه، بازار بسیار محدود باشد، وجود 

 ندارند. 
ماعی، . اقتصاد تولید محور بر پایه استقالل و آزادی و بر میزان عدالت اجت3

 حقوق انسان و حقوق شهروندی به ضرورت، نیازمند برخورداری شهروندان از
ی و جامعه ایرانی از حقوق ملی و طبیعت ایران از حقوق طبیعت و برخوردار

کشور از حق صلح و دیگر حقوق خود بمثابه عضو جامعه جهانی است. چنین 
ت. بنابراین، اقتصادی مطلقاً با استبداد ناسازگار و استبداد نیز با آن در تضاد اس

ننده کخاطر که تنظیم و نیز نظام اجتماعی بسته )بدین ساختار استبدادی دولت
ز ها قدرت است و حقوق نیستند(، از موانع برخورداری مردم ایران ارابطه

 اقتصادی در خدمت رشد آنها و آبادانی طبیعت است.
  

 . پاسخ روحانی به پرسش در باره ارز و کاهش ارزش پول ملی:۵
نی به کاهش ارزش پول کشور در برابر در پاسخ به پرسش اول، پاسخ روحا    

م که او به شویایم. یکبار دیگر یادآور میدالر و یورو و دیگر ارزها را نقد کرده
ه باست. ترین عامل که افزایش عظیم حجم نقدینه است، اشاره نیز نکردهمهم

عامل دیگری که کاهش ارزش داخلی پول و در نتیجه، محاسبه قیمت 
ی . در حقیقت، پدیده ااستدالر است نیز نپرداخته  هرکاال به قیمت روز

اال در که ایرانیان روزمره با آن رویارویند و آن خودداری فروشنده از فروش ک
 است.  انتظار افزایش قیمت دالر است، به چشم روحانی، نیامده

  
اختیارند، مجلس تماشاخانه و و مجلس بی« رییس جمهوری»وقتی  ❋

 کنند:بازی را بازی میمکهای خیمه شبسخنرانان نقشهای آد
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س اش کردند، این بود که رییس جمهوری و مجل. واقعیتی که همگان مشاهده1
ود، اختیارند. حتی اختیار بر زبان آوردن وضعیت واقعی کشور ، به جای خبی

 است را نیز ندارند.یم خود ساخته ژواقعیت طرح چند مسئله که ر
را نه فدای حقیقت که فدای مصلحت کرد. در  اند روحانی خود. گفتنه2

ه این یم مانده شد. زیرا بژحقیقت، او از مردم رانده و از صاحبان قدرت در ر
بازی را ایفا کرد. اختیاری تن داد. نقش آدمک خیمه شباندازه از بی

 نیز « نمایندگان»
جود وی . یکبار دیگر مردم ایران دیدند که در مدار بسته بد و بدتر، انتخاب3

باید هم بد و هم بدتر را تحمل کنند. دیدند که بد جز به بدتر روی نمی  ندارد و
مت شد جانبدار حکوآورد. جهت یابی روحانی و نیز ترکیب مجلسی که ادعا می

 دهد. یابی بد به بدتر را با شفافیت تمامی، نشان میاو است، سمت
یدن یا برجا است، اما اگر بر گویند پیوند روحانی با اصالح طلبان. گرچه می4

ی بوضوح طلبان قابل مشاهده نباشد، بریدن او با اصالح طلبنبریدن او از اصالح
ل طلبی نیز به وضوح قاباست. در حقیقت، قالبی بودن اصالحقابل مشاهده 
 مشاهده است.

تی شود. ح. هرکس از سیره خود خارج شد، بنده قدرت و غیر قابل اعتماد می5
و، رباند حاکم. والیت مطلقه فقیه خارج شدن از سیره است. از این در درون

یر دولت والیت مطلقه فقیه غیر قابل اعتماد و روحانیان زورمداری گزیده غ
مجلس آلت فعل و غیر قابل « نماینده»و « رییس جمهوری»قابل اعتماد و 

ند؟ کمی یم چه کسی به روحانی اعتمادژاند.در درون رشوند که شدهاعتماد می
ی میتوانند به او اعتماد کنند وقتچگونه می« وزیران»در هیأت وزیران او، 

  کند؟ بینند، او از وزرای خود دفاع نمی
 5تواند مسئله حل کند، بلکه عوامل پدید آورنده یم مسئله ساز نمیژ. نه تنها ر6

د. زیرا علتتواند برزبان بیاورهای موضوع سئوال شده را هم نمیمسئله از مسئله
العلل والیت مطلقه فقیه و نظام اجتماعی است که، در آن، قدرت، تنظیم کننده 
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های مطیع ها است، در نتیجه مردم نه شهروندان حقوقمند که دون انسانرابطه
 اند.پذیر شدهبشمارند و محکوم به ایفای نقش فعل
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                                                                 وضعیت سنجی دویست و هفدهم:

است یا میخواهند تقصیر را به پای « رهبر»تقصیر با 

 بنویسند؟« رهبر»

 
 

 2018سپتامبر  6 برابر 1397شهریور  15
 
ر ، سعید لیالز عضو کارگزاران که با اقتصاد سر و کا97شهریور  13در    

می بینینویسد و پیشدارد،تقصیر وضعیت کنونی اقتصاد را به پای روحانی می
ا من پشت پرده ر»گوید: هزار تومان برسد. می 16و  15کند بهای دالر به 

ای به روحانی و سران سه قوه دانم ولی اختیاراتی که آقای خامنهنمی
 «.داده اگر به چوب داده بود، تا االن یک کاری کرده بودند 

دهد و این رییس است که به سران سه قوه اختیار می« رهبر»ن بدینسان، ای   
رییس مجلس »کفایت است. این سخن را، جنتی، قوه مجریه است که بی

 وردهآن مجلس بود، بر زبان آ ، در همان تاریخ که روز نخست اجالسیه«خبرگان
 است:

  

به  ها راهای برجام و ناکار آمدیخواهند هزینهجنتی: می  ❋
  گردن رهبری بیاندازند:

  

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30369-2018-09-06-16-31-12.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30369-2018-09-06-16-31-12.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30369-2018-09-06-16-31-12.html
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ها را گردن رهبر خواهند ناکار آمدیامروز برخی از افراد می» گوید: جنتی می● 
 شده شود و از پیش تعیینانقالب بیاندازند. این خط نیز از غرب هدایت می

خواهند تلقین کنند که در کشور، مجلس و سایر قوا هیچ آنها میاست. 
ها فقط بر گردن رهبر است. رهبر انقالب کاره هستند و مسئولیت

 علیرغم چنین ادعاهایی اختیارات زیادی به قوای سه گانه دادند که یکی
از آنها تسهیل در امر قضاوت برای دستگاه قضا است. در بحث سیاست 

جی نیز رهبر انقالب، آزادی عمل دادند، هرچند این تیم خطوط خار
. رهبر انقالب به سه قوه حتی برای برون رفت از قرمز را رعایت نکردند

مشکالت اقتصادی اختیارات بسیاری دادند. حتی دستور تشکیل کار گروه 
های اجتماعی را نیز صادر کردند. رهبر انقالب حتی وظایف محوله را آسیب
ای نیز با درایت خود کنند و حتی در حوزه مسائل منطقهرتب پیگیری مینیز م

کنند... با توجه به انجام تمامی تعهدات، کارها را به صورت مستمر رصد می
های آمریکا است آمریکا از برجام خارج شد، اروپا نیز به دنبال پیگیری خواسته

ه برجام عبرت از تجرب کند. بایدو حتی مذاکره برای قدرت موشکی را مطرح می
ذاکرات بگیریم و بدانیم آمریکا قابل اعتماد نیست. همین نگاه را باید برای م

های خواهند هزینهاحتمالی آتی نیز حفظ کنیم. هر چند در همین شرایط نیز می
 برجام را بر گردن رهبر انقالب بیاندازند.

ها چراغ نارضایتیهای به حق دارند، اما نباید به این مردم نارضایتی    
جدی،  . وظیفه قوه قضاییه این است که در این راه با برخوردهایسبز نشان داد

شاره کرد و اعتماد را به مردم باز گرداند. وی به نوسانات بازار سکه و ارز نیز ا
رهبر انقالب معتقد هستند وضعیت موجود برآمده از سوء مدیریت گفت: 

ترین است. باید در همین رابطه محکم و حتی ناشی از خیانت برخی افراد
 .برخوردها با سوء استفاده کنندگان صورت بگیرد

  
 ها را شناسایی کنیم:نخست تناقض● 
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وظایف هر یک از سه  وسان، این نه قانون اساسی است که اختیارات بدین  .1
از آن  واست که اختیار مطلق دارد « رهبر»کند که قوه و سران آنها را معین می

ا نقض دهد. این امر واقع، ادعای جنتی ربه هر مقام که الزم دید، مقداری می
شود و از پیش این خط نیز از غرب هدایت می» گوید: کند آنجا که میمی

خواهند تلقین کنند که در کشور مجلس و سایر قوا است. آنها می تعیین شده
هرگاه مجلس و  «.هبر استرها فقط بر گردن هیچ کاره هستند و مسئولیت

ا بر دارند؟ بن« رهبر»ای هستند، چه نیاز به اخذ اختیار ازسایر قوا کاره
ست، ا ای اختیار دادهمواردی که بنابر قول جنتی و لیالز، در آنها، خامنه

های اجتماعی و ترین مسائل کشور، از اقتصادی و آسیبدر اساسی
یستند و بخش اصلی سیاست خارجی، سه قوه از اختیار الزم برخوردار ن

دولت ) سپاه و دیگر قوای مسلح و بخشی از اقتصاد را که در مهار خود 
ر بپردازند و دولت بمثابه سه قوه هایی که به اقتصاد میدارند و مؤسسه

آنها  درصد نقدینه و ارز نیز در اختیار ۶0ترین مهار را ندارند و آنها کم
 . است(

  
مت و ای که با حکوستند و تقصیر نه با خامنهگوید مردم ناراضی ه. جنتی می2

« شورا»است و این « دبیر شورای نگهبان»مجلس است. اما نه مگر جنتی خود 
یست؟ نای کند؟ آیا این شورا دست نشانده خامنهها را تعیین میصالحیت نامزد

 داند ودر والیت مطلقه فقیه می« ذوب بودن»آیا مالک صالحیت را اندازه 
اقع واصلی را در « وزیران»ای نیست که داند؟ آیا خامنهمالک نمی لیاقت را

کفایتی حکومت و مجلس را ناشی از توان بیکند؟ پس چگونه میتحمیل می
 «مجلس و سایر قوا»ای به مطیع امر بودن اعضای میل مهار نکردنی خامنه

 ندانست؟
  

ه اجرا بگذارد، ای اقتصادی تهیه کند و ب. هر حکومتی که بخواهد برنامه3
است که دست کم بر اقتصادی که در قلمرو دولت است، مهار داشته  نیازمند آن
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بنابراین گران فروختن  –باشد. حکومتی که هم نیاز به پول برای تأمین بودجه 
، موقع را برای ضربه زدن به آن مغتنم می«دولت در سایه»دارد و هم  –ارز 

دست کم، ارز و نقدینه در اختیار سازمانهای  شمارد، آیا اختیار آن را دارد که
بیرون از مهار خود را در اختیار بگیرد؟ آیا این سازمانها در مدیریت مستقیم 

کفایتی کنند، خودسری آنها دلیل بینیستند؟ اگر خودسر عمل می« رهبر»
 نیست؟« رهبر»
  

 حمدیاست. اما بیشتر در حکومتهای ا. حجم نقدینه، مرتب افزایش یافته 4
ینک انژاد و روحانی. و بسیار بیشتر از دوره احمدی نژاد در دوره روحانی و 

بیش ود اکنون ساالنه حد»هزار میلیارد تومان است. بنابر نامه قالیباف،  1600
شود. دقت کنید این رقم هزار میلیارد تومان سود پرداخت می 270از 

ی بر رقم یارانه نقدبیش از دو برابر درآمد فروش ساالنه نفت و هفت برا
« رهبر»بنابر قانون اساسی بازنگری شده، تعیین سیاست اقتصادی با «. است

 3سال حکومت روحانی  5است میزان نقدیه ظرف است. آیا او اجازه داده 
ا از ردرصد از این نقدینه  60برابر شود و سازمانهای تحت مدیریت مستقیم او 

 ای است و نه غربس این خود خامنهآن خود کنند؟ هرگاه پاسخ آری است، پ
اگر  داند. وو امریکا که او آنها را مسئول وضعیت اقتصادی متالشی ایران می

یتی او کفااند، بیبدون اجازه او، مردم ایران گرفتار این وضعیت اقتصادی شده
 است که مسبب این وضعیت است.

  
دش قرارداد وین گوید مقصودیرتر می –گوید در سیاست خارجی . جنتی می5

 -است که چون کسی حاضر نشد مسئولیت آن را بپذیرد، برجامش خواندند 
است. را رعایت نکرده« خط قرمزها»است اما حکومت اختیار داده « رهبر»

که روحانی و ظریف گفتند قرارداد، ازآغاز تا پایان، بعد از تصویب غیر از این
ای کفایتی خامنهتصریح است بر بیاست، اما قول جنتی  ای، امضاء شدهخامنه

کند و والیت مطلق تعیین می« خط قرمزها»و مسئولیت کامل او، چرا که او 
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گذارد کند و برعهده مجلس مینیز دارد، باوجود این، قرارداد را از سر باز می
دقیقه، به حکومت  20دهد و ظرف و مجلس هم تن به قبول مسئولیت نمی

است، هم به که جنتی دبیر آن « شورای نگهبانی»هد و داجازه اجرای آن را می
گوید این قرارداد است و باید به تصویب کند و نمیوظیفه قانونی خود عمل نمی

کند. مجلس برسد و مصوبه مجلس با قانون اساسی بخواند، آن را از سر باز می
مسئول دوم « شورای نگهبان»ای مسئول اول و جنتی و چه کسی جز خامنه

 ت؟اس
ند که مسئولیت کننه تنها تناقضهای باال و رفع آنها مسلم میسان، بدین    

ای است وضعیت اقتصاد مصرف و رانت محور غرق فساد با شخص خامنه
گوید: مسئول کفایتی او است، بلکه تناقض بنیادی زیر میو گزارشگر بی

 اول وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و طبیعت امروز
 :ایران، نظام والیت مطلقه فقیه است

  

مسئولیت تام وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  ❋
 مطلقه فقیه است:« نظام والیت»و طبیعت ایران با 

  
« یر قوامجلس و سا»است اما ای اختیار داده گویند خامنه. لیالز و جنتی می1

ردهبریب اقتصاد ایران بکار اند و اختیارات اعطایی را در تخکفایت نداشته
ت اند: اختیارااند. خواسته یا ناخواسته، واقعیت بس مهمی را تصدیق کرده

یرا جز در اعمال زور و تخریب کاربرد ندارد. کاربرد ندارد ز« رهبر»مطلقه 
قوه قضایی  گوید بهاست: جنتی میای به آنها اختیار بکاربردن زور را داده خامنه
اخالل»است که  کمه کسانی را دادهر امر قضاوت برای محاتسهیل د  اختیار

ن تریمحکم»شوند. به حکومت نیز اختیار خوانده می« گران در اقتصاد کشور
 است.داده « برخوردها را با سوء استفاده کنندگان

داد از اختیار او در بنای اقتصاد تولید محور استفاده اگرهم اجازه می    
کار بردنی نبود، زیرا اقتصاد مصرف و رانت محور که کنند، این اختیار ب
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همزاد است با آسیبهای اجتماعی و بیکاری که همزاد است با کاهش 
خودانگیختگی شهروندان، بنابراین، ناتوانی از خلق فرهنگ که همزاد 

است، فرآورده نظام والیت مطلقه  یم در آنژبست سیاسی که راست با بن
ین ساختار، بنابراین، حذف یک مقام صاحب فقیه است. بدون تغییر ا

گونه مسئولیتی در قبال مردم ندارد، بلکه مردم در اختیار مطلق که هیچ
برابر او مسئول هستند، ناممکن است. با حذف این مقام، و تغییر قانون 

اش نه گانه بگردد و وظیفهاساسی، به ترتیبی که مرام دولت حقوق پنج
ت زدایی بگردد و در سلسله مراتب، هر اعمال زور که زور و خشون

ای و مسئولیت توأم شود و دولت تحت مهار جامعه اختیاری با وظیفه
مدنی درآید ساختار نیروهای مسلح تغییر و آنها تحت مهار کامل دولت 
درآیند، اجرای برنامه در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و 

 .شودفرهنگی ممکن می
  

یم، والیت مطلقه فقیه است. ژجنتی بس گویا است: محور رگویی . تناقض2
نین چاما والیت مطلقه او بکاربردنی نیست مگر با تفویض به این و آن مقام! 

 کند، سهلنظام زور محوری را خداوندی که دانش مطلق است، هرگز مقرر نمی
رر مق است، حتی آدمهایی هم که از حداقل دانش و بینش برخوردار باشند، آن را

مطلقا  زاده عقل« نظام»دهند. این کنند و خود را در اختیار آن قرار نمینمی
قدرت محوری است که خود را تجسم قدرت بپندارد و نداند که قدرت چیست 

یر ممکن و بپندارد که جمهور مردم باید مطلقا مطیع او باشند و حتی نداند که غ
ران جبور است آن را به دیگاست بتواند اختیارات مطلق را خود بکار برد و م

 تفویض کند. 
عقلی که سازنده والیت مطلقه، بمعنای اختیار مطلق بکار بردن قدرت است،     

داند ساختن و رشد با اعمال زور چنان در تسخیر قدرتمداری است که نمی
که هرگاه بنابر ویران کردن باشد ) مثل اجازه توضیح این ناسازگار است.

شود که، در آن، بیشترین دام(، نیاز به ترکیبی میمحاکمه سریع و اع
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سهم را زور داشته باشد. اما اگر قرار بر ساختن و رشد باشد )مثل به صفر 
مالی بر  –رساندن کسر بودجه و یا پایان دادن به سلطه مافیاهای نظامی 

اقتصاد(، نیاز به ترکیبی است که در آن، بیشترین سهم را حق و علم و 
شند و در آن، از زور هیچ نباشد. بنابراین، منقلب کردن فن داشته با

اقتصاد مصرف و رانت محور به اقتصاد تولید محور، نیازمند زور زدایی 
است و نه اختیار بکار بردن آن. در سیاست خارجی نیز، نیاز به بازگشت 
به استقالل و آزادی و دیگر حقوق ملی و منطبق کردن سیاست خارجی 

ملی، یعنی زور زدایی است. اما زور زدایی نه تنها نیاز  زورمحور بر حقوق
به والیت مطلقه فقیه ندارد، بلکه نیاز به از میان برداشته شدن آن و تغییر 

مدار نگاهداشتن ساختار دولت و نقش پیداکردن جامعه مدنی در حقوق
 . دولت دارد

  
حیدری، محلس، یکی پروانه سلحشوری و دیگری غالمرضا « نماینده». دو 3

را « نظارت استصوابی»اند. سلحشوری، به حق، زبان به گفتن حقیقت گشوده
است و حیدری این حقیقت را بازگفته عامل ناتوانی مجلس و حکومت دانسته 

است که اختیارات در یک جا و مسئولیتها در جای دیگرند. او خواسته است 
او است و « وزیران»نی و ای و مسئولیتها با روحابگوید اختیار مطلق به خامنه

یم ژهای ذاتی رعامل وضعیت امروز کشور همین است. درحقیقت، از تناقض
است که اختیار با وظیفه ها، این ترینوالیت مطلقه فقیه، یکی و در شمار مهم

آنکه وظیفهدارد بی« رهبر»و وظیفه با مسئولیت همراه نیست. اختیار مطلقه را 
ای بر عهده ندارد، مسئولیت نیز ندارد. د و چون وظیفهای برای او معین شده باش

وظایف و »بینی، عنوان آن، بازنگری شده که بنگری، می 110در اصل 
اختیار  11است. اما در متن، هرچه هست، اختیار است. او « اختیارات رهبری

آنکه موظف به اداره نیروهای مسلح، دارد. از جمله، فرمانده کل قوا است بی
ین، مسئول باشد. او در برابر مردم و به طریق اولی، قوای سه گانه دولت، بنابرا

مسئول نیست. فرماندهی کل قوا و دیگر اختیارات را برابر کدام قانون تصدی 
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کند؟ نه قانون اساسی و نه قانون عادی، وظیفه فرماندهی کل قوا و چگونگی می
 کنند.عمل به آن را معین نمی

صدی تآنکه چگونگی شود بیداده می« رهبر»ار به وقتی مقام و اختی    
آن معین و مسئولیت او مشخص شود، به ضرورت، هر مأموری خود را 

برد. دیدیم چرا اختیار داند و بکارش میصاحب همان اختیار می
تواند بکار برد. در طول تاریخ، در همه را شخص او نمی« رهبر»

 مأموران از آن خود پنداشته واستبدادها، همواره، اختیارات مستبد را 
است که مأموران یم از اینژسان، فساد ذاتی راند. بدینبکار برده

آنکه مسئول باشند. اما این برند بیاختیارات او را بکار می« رهبر»
خاطر است که دستگاه اختیارات جز در تخریب کاربرد ندارند. بدین

ه فساد مقامی است که سان، ریششود. بدیندولت فاسد و فسادگستر می
اختیارات مندرج در قانون اساسی تازه کف اختیارات او را تشکیل می

 !دهند
  

را چدانیم . اینک که ریشه فساد و عامل مسئله سازی معلوم شد، اینک که می4
 توانندناتوان از حل مسائل هستند و حتی نمی« وزیران»و « رییس جمهوری»

شود، یممونه حجم نقدینه که دائم برآن افزوده ها )نانبار شدن مسئله از برف
 بیابان شدن کشور که روز افزون است و بیکاری و آسیبهای اجتماعی و...(

 یم صاحبژجلوگیری کنند، باید بگوییم که همه کسانی که در محدوده این ر
به این  است. نه تنها شوند، مسئول وضعیتی هستند که ایران گرفتار آنمقام می
برند، بلکه برند و در ویرانی بکار میرا اینان بکار می« رهبر»اختیارات  دلیل که

تی اگر حیم مسئله ساز و فساد گسترند. ژخاطر نیز که سبب برپاماندن این ربدین
 خود فاسد نباشند، وسیله فساد گستری هستند. 

روند و از خود سلب و نیز، آن بخش از مردم که به پای صندوقهای رأی می    
تر دارند. زیرا خود را در مدار کنند، مسئولیت بازهم سنگینق حاکمیت میح

دهند که کنند و به تحریم انتخابات، این معنی را نمیبسته بد و بدتر زندانی می
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حق حاکمیت از آن من است. حقوق انسان و حقوق شهروندی مرا هستند و 
باید حقوق هستیم که می حقوق ملی را ما شهروندان بمثابه جامعه ملی داریم و ما

طبیعت را بجا آوریم و باز ما هستیم که باید خود را بمثابه عضو جامعه جهانی 
صاحب حقوق بشناسیم و نگذاریم به حقوق ما تجاوز شود و اجازه ندهیم 

یمی تک پایه، برای سلطه استبدادی بر ما، از راه ستیز و سازش با قدرتهای ژر
اینان بجای عمل به حقوق و عمل در گاهدارد. انیرانی، خود بر پا و برجا ن

های خود با بیرون از مدار بسته بد و بدتر، زور را تنظیم کننده رابطه
 .شوندکنند و عامل برپایی و دیرپایی استبداد جباران مییکدیگر می
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                                                                  وضعیت سنجی دویستُ هجدهم:

کنند، دست جنگها، سانسور و سرکوب را تجویز نمی

یم از جنگ همه جانبه با مردم ایران را ژکشیدن ر

  :کنندضرور می

 
 
 

 2018سپتامبر  13 برابر 1397شهریور  22
 

گوید: ما در شرائط جنگی هستیم و باید با یکدیگر متحد باشیم. روحانی می ☚
حبت صاگر امریکا با تمام قوا به میدان نیامده بود، من در مجلس طور دیگری 

 کردم. می
ها تاثیر بسیار گوید: تحریم، می97شهریور  19جهانگیری، معاون او در  ☚

اه رو آمریکا اعالم کرده است که علیه ما یک جنگ اقتصادی به  زیادی داشته
اند تا بر ای و سیاسی ایجاد کردهانداخته است عالوه بر این، آنها جنگ رسانه

 افکار عمومی ملت ما تاثیر بگذارند. 
 پس از یک دوران انکار، اینک نوبت تصدیق بخشی از حقیقت رسیده     

ای رسانه»یکا همراه با جنگ اقتصادی، جنگ است: ما در جنگ هستیم و امر
یم، ایران را ژجنگی که ر 8سان، از است. بدیننیز به راه انداخته « و سیاسی

شود. افزون بر این سه جنگ، است، به سه جنگ اعتراف میگرفتارشان کرده 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30456-2018-09-13-15-35-35.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30456-2018-09-13-15-35-35.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30456-2018-09-13-15-35-35.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30456-2018-09-13-15-35-35.html
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گوید به پایگاههای نظامی ایران گرفتار جنگ نظامی نیز هست و اسراییل می
است. گرفتار جنگ نیابتی نیز هست. نه تنها حمله کرده  200سوریه، ایران در 

خارجی در غرب و شرق  –در سوریه بلکه در یمن نیز. گرفتار جنگ داخلی 
کشور است: حمله موشکی به کردستان عراق، اعتراف به درگیر بودن در این 
نوع جنگ است. گرفتار جنگ از راه ترور هست و خود نیز به این جنگ 

پردازد. رحیم صفوی، در توجیه حمله به کردستان عراق، تهدید می
کنند؛ بلکه متجاوزان را تا آن مدافعان امنیت کشورمان فقط دفاع نمی»کند:می

جنگ مذهبی شیعه «. کنندسوی مرزهای زمینی، دریایی و هوایی هم تعقیب می
نتهای است و جنگ روانی که در م و سنی که به داخل کشور نیز سرایت کرده

شدت است. آیا درگیر این هشت جنگ بودن توجیه دارد؟ از گروگانگیری 
پذیری به مردم کشور بوده یم جز ایجاد بحران و تحمیل فعلژسو، کار ربدین

جنگی را وسیله توجیه خودسانسوری « رییس جمهوری»که است؟ طرفه این
 یم در پدیدآمدنش نقش اول را دارد!ژکند که رمی

  

رفتار جنگهای دائمی است و این امر واقع مستمر از ایران گ ❋
 کننده بازسازی استبداد است:عوامل تعیین

  
« دانشجویان خط امام»گیری طرحی امریکایی بود اما سپاه و گروگان    

تر از انقالب اول خواند. اجرایش کردند و خمینی آن را انقالب دوم ،بزرگ
انگلیس و امریکا و دست نشاندگان آنها  زمینه ساز تجاوز عراق به ایران، تنها

آویز متالشی کردن نبودند که کودتای نوژه را طراحی کردند و کشف آن، دست
ارتش شد، بلکه دستگاه خمینی و سران حزب جمهوری اسالمی نیز بودند. اینان 
بودند که ارتش را، برغم گزارش اداره اطالعات ارتش در باره آمادگی عراق 

یم، خود ایجاد کرد و ژیران، متالشی کردند. بحران اتمی را ربرای حمله به ا
یم ایجاد ژای شرکت جست. سازمان ترور را ریم، خود در جنگهای منطقهژر

آورد در باره مواد منفجره کرد. سخنی که امروز احمد منتظری بر زبان می
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فرستادن به عربستان توسط هاشمی رفسنجانی و سپاه، امر واقعی است که 
ان مستمر است. ترورها در کشورهای مختلف موضوع کار مداوم سازمان همچن

یم والیت فقیه، ایران ژترور است. امروز نیز بابت یکی از فعالیتهای تروریستی ر
ها تنها شود. جنگ مذهبی را سعودیمیلیون دالر محکوم می 104به پرداخت 

و عراق و لبنان و یم به راه انداخت. در افغانستان ژراه نیانداختند، نخست ر
ها را سپاه قدس سازمان داد و مسلح کرد و سوریه و یمن و بحرین و... شیعه

آویز ایجادکرد برای تجاوز به حقوق شهروندی و حقوق آنها بعنوان انسان، دست
های استبدادی وابسته و فاسد. جنگ دیپلماتیک و روانی را هم یمژتوسط ر

 ح منطقه به راه انداخت. یم والیت مطلقه فقیه، نخست در سطژر
اصل جنگها و بحرانها اعتراف به انزوای ایران از زبان مصباح یزدی است. ح    

 وهرچند نیاز به اعتراف او نیز نیست. آتش زدن کنسولگری ایران در بصره 
حمله موشکی به کردستان عراق برای کشتن افراد سازمانهای سیاسی کرد 

اق و به م نه در عراق شیعه و نه درکردستان عریژکردستان ایران، یعنی این که ر
ر است. طریق اولی، در عراق سنی نشین، توانا به رقابت با رقیبان نیست و منفو

 یم در سوریه بسیار بدتر است. ژوضعیت ر
شود، نه تنها ایجاد کننده بحران خود و در آنچه به بحران اتمی مربوط می    
مالی را در اختیار دارد،  –قدرت نظامی  یم کهژیم است، بلکه آن بخش از رژر

ای داخلی را مسئلهاصرار بر تشدید آن داشت و دارد. یکبار دیگر، بپرسیم: 
تعهد،  10۵المللی تبدیل کرد و برغم سپردن چرا باید به بحرانی بین

این امکان را در اختیار قدرت در حال انحطاط امریکا قرارداد تا که 
به ایران تحمیل کند؟ سئوالی به همان  تحریمهای هرچه شدیدتر را

اندازه مهم: چرا برای جنگ اقتصادی و ... نه در داخل که در خارج از 
شود؟ دست بدامن اروپا شدن و باجهای سنگین کار جسته میمرزها، راه

است که  پاسخ این پرسش این به روسیه و چین دادن از چه رو است؟
یم والیت مطلقه فقیه با ژجانبه ر آمدهای جنگ همهگانه پیجنگهای هشت

مردم ایران است: از منظر مالتاریا که بنگری، هدف اول گروگانگیری و جنگ 
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نبود؟ این از قدرت خارجی نبود که در « دیکتاتوری مالتاریا»و کودتا استقرار 
داخل، برای غلبه بر مردمی که برای متحقق گرداندن اصول راهنمای انقالب،در 

کت کردند استفاده کرد؟ متوقف کردن برنامه بازگرداندن جنبش همگانی شر
ها به اقتصاد تولید محور، با تحمیل اقتصاد مصرف محور دست ساخت پهلوی

حکومت رجایی انجام نگرفت؟ فرار و راندن استعدادها از کشور و کشتار نسل 
تفاوت کردن پذیر و بیانقالب در زندانها و میدانهای جنگ، هدفی جز فعل

کشور داشت؟ تورم مستمر و کاهش مداوم ارزش پول کشور و کاهش  مردم
سطح درآمد واقعی و افزایش میزان هزینه ها و در نتیجه پویایی فقر مردم و 
سرزمین ایران )بیابان شدن و اتالف منابع آن( و باج دادن به بیگانگان برای 

کار، راین، راهتحمیل استبداد به مردم ایران، امرهای واقع مستمر نیستند؟ بناب
 جز پایان دادن به جنگ همه جانبه با مردم ایران است؟: 

     

کار نیست، پایان دادن به جنگ سانسور و تشدید سرکوبها راه ❋
 کار است:همه جانبه با مردم ایران راه

  
گانه هستند، نه خود سانسوری و نه تحمیل کار واقعیتی که جنگهای هشتاهر      

نمانیده  بنگرید به رفتار با دو« ) نمایندگان»ل ارتباط جمعی و سانسور به وسائ
یق مجلس که زبان به اظهار حقیقت گشودند( که الغای سانسورها و اظهار حقا

کار نه اعدام جوانان ازکرد و غیر کرد ،حمله موشکی به به مردم ایران است. راه
ایرانیان و  افراد سازمانهای کرد که رعایت حقوق انسان و حقوق شهروندی
 بازسازی سیاست خارجی کشور بر پایه حقوق ملی مردم ایران است:

 اند: شود، گفتهدر آنچه به اقتصاد مربوط می● 
 هزار تومان برسه سه اتفاق مهم رخ خواهد داد; 20  اگه دالر به سطح»    
 30الي  20هزار ميليارد بدهي دولت به شركتها بارقمي در حدود  700. 1

 دالر تسويه ميشه ميليارد 
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 ميليارد ۶0هزار ميليارد تومان سپرده مردم هم در بانكها با  1۶00. 2
 و ديگه دولت مجبور دالر تسويه ميشه و كل نقدينگي از بازار حذف ميشه

 ميليارد تومان سود سپرده بدهد. 1000نيست روزي 
رف ص هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي 100. قبال كل درآمد نفت باضافه 3

شه بحقوق كاركنان دولت ميشد اما در شرايط فعلي حتي اگر حقوقها دو برابر 
 10 ميليارد دالر تسويه ميشه و با فروش پنجاه درصدي نفت بازهم 20باز با 

 ميليارد دالر اضافه مياد كه براي كاالي اساسي اختصاص ميدن .
ذخيره ارزي موجود  ميليارد دالر 120لت با افزايش قيمت دالر و در واقع دو    

 1000روزانه   عالوه بر خنثي كردن اثر نقدينگي موجود و جلوگيري از پرداخت
كند و باخيال ها، بدهي خود به شركتها را نيز تسويه ميميليارد تومن سود به سپرده

 راحت به مسير ادامه ميدهد!
 «و البته تاهمین االن هم این هدف تقریبا محقق شده است!! 

کند. اما بالیی که بر سر یم میژگفته، در واقع، همان کاری است که راین      
آورد، گویای امر واقعی تلخ و دیرپا است: اقتصاد و زندگی روزمره مردم می

گانه دولت والیت مطلقه فقیه از جامعه بیگانه و با آن در جنگ است. دولت بی
گی دینی و فرهن از مردم با مردم ایران در جنگ اقتصادی و جنگهای سیاسی و

ای که جوان است و نیروهای محرکه و اجتماعی )تخریب مستمر نیروی محرکه
 کند( است.را تولید می

جنگ اقتصادی دولت با مردم، یک امر واقع مستمر است. از دوران شاه      
تا امروز، دولت با مردم در این جنگ است و هدف از آن، وابستگی مردم به 

که پنداری ه است. جهانگیری معاون روحانی چنان دولت در زندگی روزمر
گوید: پولدار شدن بخش خصوصی سقف ندارد. است، میکشف مهمی کرده 

کند که اقتصاد کشور مصرف و رانت محور او دانسته یا نادانسته اعتراف می
است. حال آنکه اگر هم بنابر پیروی از الگوی اقتصاد لیبرال غرب باشد، کار 

ید تصدی کارفرمایی و تولید باشد. کارش باید تبدیل پول به بخش خصوصی با
سرمایه و ترکیب سرمایه با دیگر عوامل تولید و بکار انداختن آن در تولید باشد 
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و نه رانت خواری از راه سوداگری، از جمله، رانت ناشی از چندگانگی نرخ 
 ارز.
رجی سبب جانی هم گفته بود قرضه گرفتن از کشورهای خاهاشمی رفسن    
یم شوند و آن را از سقوط حفظ کنند. باز او گفته بود ژشود آنها پشتیبان رمی

کنند. آیا کاهش درآمد واقعی مردم ایران، از کودتای مردم گرسنه انقالب نمی
سو، یک امر واقع مستمر نیست؟ در دوره کوتاه حکومت بدین 60خرداد 

ار از متوسط هزینه در شهر نوصدر، متوسط درآمد هر خابازرگان و تصدی بنی
از هزینه  و روستا بیشتر شد. اما به دنبال کودتا، هم فقر فراگیر شد و هم درآمد

این واقعیت را نباید سانسور کرد، « جنگ با دشمن»تر شد. بخاطر مرتب کم
حور را باید آن را گفت و برای رهاکردن جامعه از فقر، برنامه اقتصاد تولید م

حقیقت، به جنگ اقتصادی با مردم است که باید  دربه اجرا گذاشت. 
که تولید ملی بودجه دولت باید برداشت از تولید ملی باشد و نه این پایان داد.

 ناچیز شود در فروش نفت و دیگر منابع کشور و بودجه دولت و کسر بزرگش.
آویز تحمیل فقر و سکوت به مردم کرد، جنگهای اقتصادی و... را نباید دست

رنامه ها کرد. فرصتی برای اجرای ب«خصولتی»باید فرصتی برای خلع ید از بلکه 
مراه جامع شامل چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کرد. باید ه

ا با پایان دادن به جنگ اقتصادی به جنگهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ب
 مردم نیز پایان داد:

ی مطلق یک تن بر یک جامعه، جنگ سیاسوالیت مطلقه فقیه بمعنای اختیار ● 
خاطر که سالب والیت جمهور مردم دائمی با مردم کشور است. نه تنها بدین

خاطر نیز که اعمال این والیت با برخورداری ایرانیان از حقوق است، بلکه بدین
انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی در تضاد است. بیابان شدن سرزمین 

ز حقوق خود االیت مطلقه فقیه با برخوردار شدن طبیعت نیز که وایران یعنی این
خاطر است که هرگاه ایرانیان به حقوق خود بعنوان انسان در تضاد است. بدین

یت یم والژو حقوق خود بمنزله شهروند و حقوق خود بمثابه ملت، عمل کنند، ر
 شود. مطلقه فقیه منحل می
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ترین سازمانهای عده و پر عُده اسی، پریم برای موفقیت در جنگ سیژر     
گوید سرتاسرجهان را محدوده است و با صراحت هم میسرکوب را ایجاد کرده 

 داند. سرکوب خود می
ه توجیه بیم والیت مطلقه فقیه با دین، تنها این نیست که بخاطر نیاز ژستیز ر● 

که بجای خاطر است کند، بلکه بیشتر بدینخود، مرتب دین را از خود بیگانه می
گرداند که اینک مردم در گری که هست، دین را مقصر وضعیتی میقدرت ویران

یم با فرهنگ است، فرهنگ، فرآورده خالقیتهای ژتر رآنند. اما جنگ بزرگ
تواند شهروندان است. اما تنها عقل خودانگیخته، یعنی عقل مستقل و آزاد می

ر از ابراین، جامعه برخورداابتکار کند، ابداع کند، کشف کند و خلق کند. بن
است که، در آن، جامعه خود و شهروندان، از رشد فرهنگی، جامعه ای 

ت. خودانگیختگی برخوردار باشند. اما خودانگیختگی در ایران امروز جرم اس
ترین جنگها است و حیات ملی را یم با فرهنگ، خطرناکژسان، جنگ ربدین

 کند.تهدید می
 مردم ایران، تنها در کشتن استعدادهای مسئولیت یم باژجنگ اجتماعی ر● 

شود، کردن جوانان به بیکاری و فرار از کشور، خالصه نمیشناس و محکوم
های بلکه معتادکردن جامعه ایرانی به خشونت نیز هست. ابعاد بزرگی که آسیب

کند. افزون اند و فساد فراگیر، شدت این جنگ را گزارش میاجتماعی پیدا کرده
 این، تحمیل منزلت دونِ مرد به زن و گسستن پیوندهای همبستگی اقوامبر 

را  ایرانی، از جمله با اعدام و موشک باران را روش مستمر خود کردن و زور
های اجتماعی را برهم افزودن، نظام اجتماعی تنظیم کننده رابطه کردن و تبعیض

 ها است. ننده اصلی رابطهاست که، در آن، زور، تنظیم کای گردانده را نظام بسته
را از  یم والیت فقیه با مردم کشور، تأمل کنندهژتأملی در جنگهای ر    

یم در جنگهای ژآورد. از این غفلت: وارد شدن رغفلت بدر می
گانه، بخاطر نیازش به آنها در جنگ با مردم ایران است. زیرا هشت

 :را ندارد ها، توان جنگیدن با مردم ایرانداند بدون آن جنگمی
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تا جنگ در چهار بعد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی  ❋
با مردم ایران به پایان نرسد، جنگهاو بحرانها با انیران، ادامه 

 دارند:

 
دانیم گروگانگیری و جنگ هشت ساله و تحریمهای اقتصادی و ینک میا    

هایی را پایهستون  مطلقه فقیه دادند، والیت... و بحران اتمی، اگر روی نمی
شد. امرهای واقع یافت. به سخن دیگر استبداد بازسازی نمیکه اینک دارد نمی

عیتی مستمر، در رابطه با یکدیگر، هر ایرانی را که بخواهد بداند چرا در وض
گاه می گویند جنگها کنند و به او میاست که هست، از دلیل جنگها و بحرانها آ

حال، شهروند است. با اینا مردم خود ایجاد کرده یم بژبا انیران را جنگ ر
یم با مردم ایران، جنگها و ژتواند از خود بپرسد: آیا بدون تخاصم رایرانی می

تواند به جنگها و یم میژبحرانها با انیران، پایان یافتنی است؟ به سخن دیگر، ر
ه جنگ با مردم که ببحرانهای فرآورده روابط قوا با انیران پایان بدهد بدون این

ر دایران پایان بدهد؟ بمحض در میان گذاشتن این پرسش، تاریخ پاسخ آن را 
داد و نه گیری روی میکار شدنی بود، نه گروگانگذارد: اگر ایناختیارش می

کرد و نه ایران در حلقه شد و نه عراق به ایران حمله میتحریم اقتصادی وضع می
گرفت و بحران اتمی تی و نظامی قرار میآتش و محاصره پایگاههای اطالعا

 کرد. م کشور را درگیر هشت جنگ مییژآمد و نه ربوجود می
کار و برنامه عمل توانند راهاست که ایرانیان می ایده پرسش و پاسخ اینف     

کار و برنامه عمل واقعی واقعی را از غیر آن تمیز دهند و وجدان همگانی به راه
این وجدان  یم با خود توانا کند.ژرا به پایان دادن به جنگهای رپدید آید و آنها 

یم والیت مطلقه فقیه نتوانند واقعیت را وارونه کنند و ژشود که سران رسبب می
 دروغ بر جای حقیقت بنشانند. بنابراین،

 
گفت هدف از تشدید یم با مردم حتی آشکار نبود، نه ترامپ میژ. اگر جنگ ر1

دی  5گفت جنبش یم است و نه روحانی میژن مردم برضد رتحریمها برانگیخت
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خارج شود. «( برجام)»است از قرارداد وین ، ترامپ را بر آن داشته 96ماه 
یم با مردم فرآورده تحریمها نیست. ترامپ برخطا است ژقرار، جنگ ر بدین

پندارد تحریمهای شدید سبب احساس قوت گرفتن مردم و برخاستنش وقتی می
یم در ژشود که با آنها در جنگ است. زیرا ترامپ را مددکار ریمی میژربرضد 

گری نبود، روشی کند. هرگاه انگیزه ترامپ سلطهجنگ اقتصادی بر ضد مردم می
در یم با مردم توجیه ناپذیر شود. ژگرفت که جنگ اقتصادی ررا در پیش می

را  حال، مردم ایران که چهل سال تحریم و مجازات اقتصادیهمان
اند، حاال دیگر باید بدانند، تا دولت را تابع خود نکنند، تجربه کرده

یم، تنها شکل جنگ اقتصادی با آنها ژکاهش و افزایش دالر در اختیار ر
یم نسبت به مردم خارجی و در جنگ با آنها است. ژدهد. ررا تغییر می

سئله یم مسئله ساز مژمشکلی که باید حل شود، این مشکل است. وگرنه، ر
 .کندحل نمی

  
ای داخلی است، است و مسئله یم مسئله اتمی را که ساختهژ. این واقعیت که ر2

ف و حاضر نیست با مردم ایران حل کند و این مسئله را وسیله نزاع با یک طر
است و واقعیت دیگری که انزوای ایران است و  باج دادن به طرف دیگر کرده

د. یرانیان خطرناک است، راهکار خارجی ندارتا بخواهی برای حیات ملی ما ا
ه کراهکار داخلی دارد. پس باز باید وجدانی همگانی به این مهم پیدا شود 

ای خارجی، هم گویای جنگ دولت با ملت ای داخلی به مسئلهتبدیل مسئله
شود، است و هم محکوم کردن ملت به پرداخت بهایی که دائم بر آن افزوده می

تر از گذشته و حال است. پس درنگ در برخاستن به هم سیاهیعنی آینده باز
 جنبش، خود را محکوم کردن به مرگ و ویرانی روزافزون است.

این وجدان باید پدید آید تا که ایرانیان به یاد حقوقی بیفتند که ذاتی حیات      
ق آنها بمثابه انسان و حقوق آنها بمثابه شهروند و حقوق آنها بمثابه ملت و حقو

طبیعت و حقوق خود بعنوان عضو جامعه جهانی هستند و جنبش همگانی را 
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ها با حقوق بگردانند و به بدیلی روی جنبش عمل به حقوق و تنظیم رابطه
  بیاورند که نماد استقالل و آزادی و الگوی عمل به حقوق است.
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                                                 وضعیت سنجی دویست و نوزدهم: 

 :یم والیت فقیه درحال از دست دادن سه ثبات استژر

 
 

 2017سپتامبر  20 برابر 1397شهریور  29
 

گرفتن بلبشو  گویای شدت  خبرها و هشدارها و اعالن خطرها، ❋
 در ایران و منطقه هستند:

  
شدند، اینک موضوع ک چند از واقعیتها که از مردم پنهان نگاه داشته میی    

یم والیت مطلقه فقیه را ژاند و واقعیتهای دیگری مدعاهای سران رها شدهمقاله
ها روزنامههای شدارها و تحلیلههای خبرها و کنند. یکچند از عنوانتکذیب می

گاه  2018سپتامبر  18برابر  97شهریور  27  در تاریخ ما را از شدت بلبشو آ
 کنند:می
حوزه اختیار دولت )= با قوه مجریه( بخصوص در قلمرو اقتصاد محدود ● 

، محسن هاشمی گفته بود: 97شهریور  21است. پیش از این، در 
، نه سیاست شناسدهای دولت سایه، که نه سیاست خارجی میتخریب»

 27شهریور )در  25و در . «کاری بدتر استداخلی، به مراتب از موازی
شهریور همچنان در سایت درج بود(، پایگاه خبری آفتاب، قول لعیا جنیدی، 

لعیا »است:  سان آوردهاین« دولت موازی»معاون حقوقی روحانی را در باره 
ها در کاریموازیجنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری، در باره گستره 

جمهوری اسالمی، با اشاره به اینکه این مشکل در برخی دیگر از کشورها هم 

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30531-2018-09-20-17-25-29.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30531-2018-09-20-17-25-29.html
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اما در ایران ما به صورت گسترده با این مشکل مواجه هستیم، هست، 
گفت: این معضل از گذشته مرسوم شده است، به این معنی که کنار هر 

د و در همان بینیم که یک نهاد موازی هم وجود دارنهاد دولتی، می
 ؛«.کندکند، فعالیت میای که آن نهاد دولتی فعالیت میزمینه

 رکود در راه است؛● 
د کرد بهای دالر همچنان در افزایش است. در باره این عنوان، خاطرنشان بای● 

رخ نتومان(  4200که در حال حاضر، دالر سه نرخ دارد: نرخ دولتی )هر دالر 
سمی رده است و قیمت دالر در آن بیشتر از نرخ در بازاری که حکومت ایجاد کر

ان هزارتوم 14است و نرخ در بازار آزاد که حدود « بازار آزاد»تر از نرخ در و کم
 است؛

ها، بیشتر عراقیها و است که همسایهچهار برابر شدن بهای دالر سبب شده ● 
و بکشورهای  ی لبنیات از ایران بخرندهای نفتی و حتها، دارو و فرآوردهافغانی

است، سبب خرید  خود ببرند. هشدار مقام اتاق بازرگانی که قحطی در راه
 است. بمیزان بیشتر از نیاز روزمره شده 

 کنند؛اعتمادند و به قول و قرارهای مسئولین نظام، اعتماد نمیمردم بی● 
یم و ژمحکوم شدن مشایی به شش سال و نیم زندان هم گویای بلبشو در ر● 

کند و هم گویای شدت زورش رسید هرکار خواست با مخالف خود میهرکس 
خاطر است که روحانی برای تصدی یم است. بدینژاعتمادی در رأس و بدنه ربی

هایی که باید وزیرانش تغییر کنند، وزیر های بدون وزیر و وزارتخانهوزارتخانه
 کند.پیدا نمی

گوید قصد روسیه یم میژرتوافق نفتی روسیه و سعودیها که وزارت نفت ● 
 تصرف بازارهای نفتی ایران با استفاده از تحریم امریکا نیست؛

گوید: اگر امریکا سابقه و یم میژکاهش خرید نفت از ایران: وزارت نفت ر● 
 تجربه تحریم را دارد ما هم سابقه و تجربه دورزدن تحریم را داریم!؛

دست و پای خود را  اوضاع واقعاً وخیم است. روحانی و حکومت او● 
  اند؛گم کرده
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ی امریکا پیام ژی اتمی، وزیر انرژالمللی انرانس بینژدر جلسه شورای حکام آ● 
ترامپ را قرائت کرد: ما طالب توافق جامع با ایران هستیم و دو تضمین 

آمیز بماند و ایران هرگز سالح خواهیم: برنامه اتمی ایران بطور دائم صلحمی
 نکند؛ ای تولید هسته

است: خروج امریکا از برجام ریشخند به اصول  در همان جلسه، صالحی گفته● 
المللی است. برجام در خطر است، اروپا به تعهدات خود عمل اساسی حقوق بین

گوید: اروپا کند. اما خاویر سوالنا، مسئول پیشین سیاست خارجی اروپا می
د و ناگزیر است به تحریم ایران ز برجام حمایت کناتواند در برابر امریکا نمی

  بپیوندد؛
ن شد. پوتین و اردوغان بر سر ادلب توافق کردند. قرار بر ایجاد کریدور ام● 

روز بعد از  10گیرد. بنابر این، حمله ارتش سوریه به این منطقه انجام نمی
 یم با آن موافق بود،ژکنند که اگر رکنفرانس سه جانبه تهران، این دو، توافقی می

 آمد؛ در تهران بعمل می
ل یک هواپیمای روسی بر فراز سوریه سرنگون شد. روسیه اسراییل را مسئو● 
است اما در همان شناسد. گرچه هواپیما را ضد هوایی سوریه به اشتباه زده می

د. چون زمان، هواپیماهای اسراییل به الذقیه و دو منطقه دیگر حمله برده بودن
است، فرانسه مله، نیروی هوایی فرانسه شرکت داشته گفته شده بود در این ح

 دارد؛گوید حق تالفی را برای خود محفوظ میخبر را تکذیب کرد. روسیه می
مسئله »که، در آن، دستور جلسه شورای امنیت تغییر کرد و ترامپ از این● 

ک را طرح کند، منصرف شد. قرار بر رفتن ظریف و روحانی به نیویور« ایران
 است؛

روز یم خود را پیژیم والیت مطلقه فقیه و امریکا در عراق: رژرویارویی ر● 
داند بخاطر تعیین رییس مجلسی که مخالف تحریم ایران توسط امریکا است می

وزیری عراق. اما و توافق بر سر عادل عبدالمهدی، برای تصدی مقام نخست
توافق خبرهای واصل از عراق حاکی از مذاکرات طوالنی است که به 

 اند؛انجامیده
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یای دن»بیرون کردن سفیر فلسطین از امریکا به دستور ترامپ و قرارگرفتن ● 
 کنند؛ها وارد میدر باره فشار شدیدی که اسراییل و امریکا به فلسطینی« عرب

و مقاله یک مقام حکومت ترامپ که در « ترس»کتاب وود وارد با عنوان ● 
بشو در ز انتشار خبرها و گزارشها در باره بلنیویورک تایمز انتشار یافت، آغا

نویسند و در کاخ سفید و در اداره کشور است. از جمله، نطقی برای ترامپ می
گاه به سال گذشته، هیچ 10آن، این جمله هست: وضعیت اقتصاد امریکا در 

است. یکی از کارکنان کاخ سفید که باید به اندازه کافی نزدیک  این خوبی نبوده
و باشد که بتواند در نوشته دست ببرد و یک صفر بیافزاید، یک صفر به ا
که ترامپ کند. مضحک اینسال اخیر می 100سال اخیر را ، 10 افزاید و می

  اندازند. سائل ارتباط جمعی دستش میو خواند و نیز متن را می
ارتباط ا توجه به این واقعیت که از بسیاری موارد، یکی دو مورد در وسائل ب    

شود اسراییل بخاطر شود، گفته میجمعی خارج از امریکا موضوع خبر و مقاله می
 است. عامل سانسور مانند ترامپ برایش،سودمندی بی

که خبرها و هشدارها و اعالن خطرها گویای وضعیت بلبشو است، یر از اینغ    
عیت داخلی و توانیم وضوقتی در باره رابطه آنها با یکدیگر تحقیق کنیم، می

 تر تشریح کنیم:تر و دقیقای ایران را روشنمنطقه
  

 است:یم آن را از سه ثبات محروم کرده ژناتوانی روزافزون ر ❋

  
گویند و در خطرها، در رابطه با یکدیگر، می . خبرها و هشدارها و اعالن1

آمد بالواسطه و شفافیت کامل که وضعیت ایران در منطقه و در جهان، پی
 یمژیم و وضعیت حاصل از رابطه رژبالفاصله وضعیت کشور و وضعیت درونی ر

 کهبا مردم ایران است. توضیح این
یم، جنگ همه با همه است و استعدادها از این جنگ ژ. در درون ر1.1
گریزند و اگرهم تنی چند از آنها ناگزیر از قبول مقامهایی بشوند که به آنها می
یل نیستند ابتکار عمل را حق خود بشناسند و هم شود، هم مامی« تکلیف»
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در همه سلسله مراتب، اختیار الزم را ندارند. « دولت موازی»بخاطر حضور 
. در نتیجه، است ماشین تقسیم به دو و حذف یکی از دو، شتاب نیز گرفته

 یم فاقد ثبات درونی است. ژر
تر و تا یم را بیشژربست، ناتوانی ثباتی درونی، آنهم در وضعیت بن. بی1.2 

خاطر است است. بدینبخواهی، بر مردم ایران و قدرتهای خارجی نمایان کرده 
ا لحاظ ریم، در معامله با آن، این ناتوانی ژکه در منطقه و در جهان، طرفهای ر

   کنند.می
  

یم با مردم ایران، ژ. جنگهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ر2
 یم را از ثبات دوم و اساسی محروم کردهژسو، رگیری بدیندست کم از گروگان

که تازه شکسته  –یعنی پایه بنیاد دینی  –ای یم تک پایهژاست. در حقیقت، ر
است. برای اینکه وضعیت  نیز هست، بیش از پیش محتاج ثبات خارجیش کرده

انهای که عنو –یم با مردم را از زبان خبرها و هشدارها و اعالن خطرها ژجنگ ر
ا را در بشنویم، آنه -ایم ایم و در مواردی با توضیح نقل کردهآنها را نقل کرده

 دهیم تا زبان بازکنند و واقعیت را بازگویند:رابطه با یکدیگر قرار می
های دالر به دست در ایران و رفتار . باالرفتن قیمت ارز و حضور همسایه2.1

رخوردار نیست. یم از حمایت مردم بژکنند که راقتصادی مردم ایران گزارش می
یمی ژاعتمادی به راعتمادی منفعالنه نیز نیست، بلکه بییم بیژاعتمادی به ربی

رو، مردم تنها نسبت به قول و قرارهای است که با این مردم در ستیز است. از این
کنند واقعیتها دروغ یم، ناباور نیستند، بلکه وقتی مشاهده میژمقامهای اول ر

شوند که وضعیت بدتر نیز کنند، مطمئن میدن قول و قرارها را گزارش میبو
، تنها حاصل «ترکود در راه اس»این اعالن خطر که شود. بنابراین، می

برآورد وضعیت اقتصادی نیست، بلکه گویای اطمینان مردم از بدتر شدن 
 .وضعیت نیز هست

ر ستیز با یکدیگر، یم حاکی است که جناحها، دژ. یک اطالع از درون ر2.2
جدا جدا، بکار برآورد میزان تحمل مردم مشغولند. حزب سیاسی مسلح، یعنی 
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مالی، دست به یک رشته تغییرها در این حزب  -سپاه و مافیاهای نظامی 
« انتخابات»، متناسب به مهندسی آن «انتخاباتی»اند. از آنجا که پیش از هر زده
د، این حزب از هم اکنون خود را برای مهندسی انآمدهگونه تغییرها بعمل میاین

ریاست جمهوری در سال « انتخابات»  مجلس در سال آینده و« انتخابات»
کند. از منظر این حزب، جامعه ایرانی زیر بار فشارهای آماده می 1400

که جنگهای هشتگانه، بخصوص جنگ اقتصادی آنها را  –اقتصادی و ترسها 
شود که این حزب و مافیاها بتوانند پذیر میندازه فعلبه آن ا –کنند تشدید می

ای را هم معین کنند. بطور کامل دولت را از آن خود کنند و جانشین خامنه
یم نیز از آن معاف نیستند، ژهای درون ربندیتشدید سرکوبها، که افراد گروه

) دانشجویان و  ای دارند: خنثی کردن نیروهای محرکههدفهای چندگانه
یم، بنابراین، ژنشگاهیان و زنان فعال و... ( و نیز گرایشهای موجود در ردا

 بازداشتن مردم از جنبش و برداشتن موانع همه جوره از سر راه. 
 ، به این ارزیابی رسیده«اعتدالیون»و « طلباصالح»ر برابر، گرایشهای د     

به رویه کنونی  شود. اگر حکومت روحانیاست که کاسه صبر مردم دارد لبریز می
ا مجلس، از آنه« انتخابات»ادامه دهد، ولو مردم به جنبش بر نخیزند، در 

، بطور «طلبان مرغ عروسی و عزااصالح»شوند. این عنوان گردان میروی
است که هرگاه  کند. ارزیابی آنها اینشفاف، شدت نگرانی آنها را نمایان می
شوند. راست قربانی می« تدارگرایاناق»مردم به جنبش برخیزند، آنها نیز چون 

کنند که همه ما سوار یک کشتی بخواهی، دو طرف به یکدیگر اعالن خطر می
 شویم. هستیم و اگر کشتی غرق شود، همه با هم غرق می

ها را پاره جنگ با مردم رشتهگویند: خطرها میخبرها و هشدارها و اعالن    
رابطه تقابل است. میان تهی شدن  است،ای که برجا مانده کرده و رابطه

یم، آن را از وسیله توجیه خود ژتوسط ر« نظریه والیت مطلقه فقیه»
های دینی نیز خود را ناگزیر است، سهل است، حوزهمحروم کرده 

یم جدا کنند. ژرا از حساب ر« اسالم فیضیه»بینند، حساب خود و می
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یم و ژبریدن از رها به سخنان مصباح یزدی، گویای نزدیک شدن حوزه
 یم و دستگاه والیت فقیه است.ژترس او و اقلیت وابسته به ر

دید زیرا یم بسود خود میژ. پیش از این، مهاجرت استعداد از کشور را ر2.3
شد. این زمان، داوطلبان مهاجرت بیشتر جامعه از نیروی محرکه تغییر محروم می

ها و میزان این دو فرار سرمایه رت همراه است بااند. باوجود این، مهاجنیز شده
کاری. و شدت یأس از رژیم بازهم تر است از میزان شدت فقر و بیبسیار کم

ا یم حتی آتش بس دولت به ملت رژبیشتر است. جامعه هیچ عالمتی از اینک ر
هستند. « دولت در سایه»بینند. بلکه شاهد یکه تاز تر شدن بدهد، نیز نمی

های اجتماعی هم بنوبه خود، گویای عصیان و آسیب وسعت و شدت نابسامانیها
 اند. راه گم کرده

اند و آینده خود را، یم آگاه شدهژکه مردم از تنها شدن رحاصل این    
یم از ثبات دوم و ژکنند. لذا، ریم تعریف نمیژای باوجود این رآینده

 اساسی، بسیار بیشتر از گذشته محروم است. 
  

ای، باید از راه گرایش به که به قول والیتی، مشاور خامنه. اما ثبات خارجی 3
شود، هم در درون امریکا اعتبار میشرق، حاصل شود. ترامپ بیش از پیش بی

و هم در سطح جهان. بنابراین، بیش از پیش، نیازمند بدست آوردن پیروزی در 
شود، خود را بدان سیاست خارجی است. در آنچه به کره شمالی مربوط می

است که کیم جونگ اون، به او نامه فدایت شوم نوشته و خواستار دلخوش کرده 
سپتامبر، رؤسای دو کره در باره برچیده  19است. در  دیدار دومی با او شده

که امریکا به تعهدهای شدن دوپایگاه اتمی و موشکی توافق کردند بشرط این
کند یا به تعهدها عمل میاست. اما آخود عمل کند. ترامپ اظهار خوشحالی کرده

برد؟ پاسخ این و کره شمالی اسلحه اتمی و موشکهای خود را هم از بین می
یم ایران را ناگزیر ژاست که ترامپ، عجله دارد رپرسش را آینده خواهد داد. این

اش تمکین کند. حساب کرده بود خود ریاست شورای امنیت را کند به خواسته
را پیش بکشد، اما حسابش غلط از آب درآمد و  «مسئله ایران»تصدی کند و 
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شود، مربوط می« برنامه اتمی ایران»منصرف شد. جنگ تبلیغاتیش در آنچه به 
های کری به او، برپایه است. حمله در امریکا و در جهان، موفقیت آمیز نبوده

 ناکامی ترامپ در جنگ تبلیغاتی و محصول این ناکامی هستند. 
ی طع کمکهای مالی و رابطه سیاسی با فلسطین، یعنباوجود این، ق    

جانبه نگر است این که ترامپ و حکومت او، در منطقه، بطور کامل یک
آمیز با طرف دیگر، توأم است. جانبه نگری با رفتار خصومتو این یک

دهد چرا، از دید حکومت روحانی، بهر این واقعیت است که توضیح می
 . را از دست داد قیمت، نباید اتحادیه اروپا

  
ای سیاست . سخنگویان حکومت روحانی و نیز ارگانهای تبلیغاتی که خامنه4

« ایران»کنند که نه نادیده گرفتن نفتی روسیه و سیاستش در سوریه را توجیه می
است. اما واقعیت زبان دارد و خود خویشتن را « ایران»نه بطریق اولی، ضد  و 

( ، پوتین 2018سپتامبر  17) 97شهریور  26 ز روز پیش ا 10کند: اظهار می
در کردند. و اردوغان و روحانی در تهران، گفتگو کردند و در پایان آن، بیانیه صا

اما رضا  اردوغان مخالفت کرد و پیشنهاد کرد، دربیانیه، آتش بس قید شود، 
 ا آنبیم والیت مطلقه فقیه ژداد. اگر توافق پوتین و اردوغان همان است که ر

آید و اعالن شود. هرگاه این توافق توانست در تهران بعملموافق است، پس می
شد. اما حاال که در تهران یم ایران میژآمد سبب اعتبار ردر تهران بعمل می

اعتباری آوردند، سبب بی بعمل نیامد و پوتین و اردوغان، در روسیه، آن را بعمل
 ن و منطقه معلوم کرد:ایران شد و واقعیت مهمی را بر مردم ایرا

یم، یکی در درون خود و دیگری در ژثباتی ر. پوتین و اردوغان از دو بی4.1
یم آگاهند. از ژرابطه با مردم ایران آگاهند. از وخامت وضعیت اقتصادی ر

یم در منطقه و در قبال امریکا و نیز اروپا، آگاهند. بنابر این، هم ژموقعیت ر
دانند بشدت نیازمند ثبات خارجی است. میدانند که ضعیف است و هم می

یم والیت فقیه را در برابر امر انجام شده ژاند و ربنابراین، میان خود توافق کرده
یم را ناگزیر از قبول توافق ژماند این پرسش: چرا در تهران، راند. میقرار داده
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حانی نیز اند؟ در تهران، پوتین تن به خواست اردوغان نداد. اما موضع رونکرده
توانست ای اجازه داده بود، روحانی میهمان موضع پوتین بود. آیا اگر خامنه

توانست ای نمیکه خامنهتوافق در روسیه را در تهران به انجام رساند؟ نخست این
ساله و به دنبال آن، بحران اتمی و در پی آن،  8با آن موافقت کند. زیرا جنگ 

در جنگ عراق، برای ایجاد کمر بند سبز یم در جنگ سوریه و سپس ژشرکت ر
و رسیدن به مدیترانه بود. اگر ادلب از اختیارش خارج شود، هستی سوخته و 

که برفرض که این پرسش محل داشته باشد و شود. سپس اینبجایی نرسیده می
یم نیز ژاست که ثبات خارجی رتوانست، نتیجه اینپاسخ آن این باشد که بله می

یم به روسیه و چین و نیز هند و ترکیه و... ژلزل است. بنابراین، رتا بخواهی متز
 تری را بدهد.باید باجهای بزرگ

است. یم والیت مطلقه فقیه از سه ثبات در حال محروم شدن ژقرار، ردینب    
ا ردست باال « دولت در سایه»یم، ژدر این وضعیت، در کوتاه مدت، در خود ر

کنند. با توجه وب پیدا میدم، نقش اول را قوای سرککند و در برابر مرپیدا می
که ابتکار عمل کنند، جامعه ملی برای اینبه خطرها که حیات ملی را تهدید می

اه وجدان را از آن خود کند، نیازمند همگرایی و توحید است و این توحید را از ر
رآورده د. اتحادی فتواند ممکن کنگانه و عمل به این حقوق میبر حقوق پنج

تواند کار تغییر دهد که میوجدان بر حقوق و عمل به حقوق، به بدیلی نقش می
   را به انجام رساند.
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                                                      وضعیت سنجی دویست و بیستم: 

بستی که خشونت زدایی جنگ از راه ترور و بن

 گشایدمی

 
 

  2018سپتامبر  27 برابر 1397مهر  05
 
، در اهواز، پنج 2018سپتامبر  22برابر  1397شهریور  31وز شنبه ر    

آویز ن جنایت، دسته دهندگان و مردم عادی را به رگبار بستند. آژتروریست ر
 تهدید و تهدید متقابل شد:

  

 توان پوشاند:تهدیدها و تهدیدهای متقابل و ضعفی که نمی ❋

  
ای امارات و دولت سعودی را بعنوان دست نشانده امریکا، عامل ترور خامنه● 

یز داد. پیش از او، فرمانده سپاه و روحانی ن« گوشمالی سخت»شمرد و وعده 
 . تهدید کرده بودند

سپتامبر، شورای امنیت، به ریاست نیکی هیلی، تشکیل و حمله  24در  ● 
 حال،محکوم کرد. در همان« ترین عباراتبا قوی»تروریستی در اهواز را 

، مایک پمپئو ایران را تهدید کرد که هرگاه خود یا 2018سپتامبر  24و در ● 
امریکا با ایران  اش به منافع امریکا حمله کنند،گروههای مسلح دست نشانده

یم ژوارد جنگ خواهد شد. پیش از او، جولیانو، وکیل ترامپ نیز گفته بود: ر

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30617-2018-09-27-17-48-22.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30617-2018-09-27-17-48-22.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30617-2018-09-27-17-48-22.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30617-2018-09-27-17-48-22.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30617-2018-09-27-17-48-22.html
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یم واکنش شود و دست به عمل ژسان، هرگاه رکنیم. بدینایران را سرنگون می
مشابهی در کشورهای دست نشانده امریکا بزند، ایران عرصه عملیات نظامی 

شدن نیست، کنش شدن است و کنش  شود. راهکار واکنشتری نیز میگسترده
محل کردن جنگهایی در خور، پایان بخشیدن به جنگ با مردم ایران و بدان بی

 است.است که هم اکنون ایران گرفتار آنها 
گونه ایم، سازمان تروری که به اینبرابر اطالعی که ما از عراق تحصیل کرده● 

مستقر و تحت سرپرستی  انزند، در بیرون از ایرعملیات در ایران دست می
آتش زدن کنسولگری ایران در بصره و با سعودیها و شیخ امارات است. 

ر استفاده از بلبشو، وارد کردن افراد به داخل برای ترور و انجام آن د
اهواز، بخشی از طرح است. قرار بر انجام ترورهای دیگری در تهران و 

 اسراییل نیز وجود داردسازمان ترور و جاسوسی دست پرورده  اصفهان است.
دانند گوید جنایت کار او است. اما امروز دیگر همه میو فعال است. داعش می

ای از نظر کنند. در قسمت دوم، نوشتهکشور از داعش حمایت می 5که 
کند یم را در خصومت سازی مدلل میژگذرانیم که نقش این دو رخوانندگان می

 دارد.گری پرده بر میو از وجود شبکه جهانی فساد و البی
انات در باره مبادله نفت و میع 1+  4، بیانیه مشترک 2018سپتامبر  24در ● 

ویترز ربا کاال و خدمات، در نهادی شبیه بورس، صادر شد. اما در همان تاریخ، 
که با اجرای قول شماری از دیپلماتهای اروپایی را منتشر کرد حاکی از این

 کشور امضاءکننده دیگر قادر به حفظ 5نوامبر، تحریمهای امریکا در ماه 
 شوند.نمی« برجام»

ت: سپتامبر، بولتون، مشاور امنیتی ترامپ، خطاب به اروپاییان گف 25در ● 
یم والیت مطلقه فقیه ژدهیم تحریمهای ما را دور بزنید و خطاب به راجازه نمی

پاییان امپ نیز اروگفت: خود را برای خطرها آماده کنید. پمپئو، وزیر خارجه تر
است، شگفت را سرزش کرد: از اینکه اروپا درکنار دولت ترور پرور ایستاده 

 زده شدم.
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ی سپتامبر، در سازمان ملل، ترامپ، سخنرانی کرد و گفت: با جهان 25در ● 
ای را دزد و متجاوز به شدن مخالفیم، اول امریکا ،و به ایران حمله کرد. خامنه

حال، نند. او تهاجمی و روحانی تدافعی سخن گفتند. با ایحقوق مردم ایران خوا
رد. روحانی او را دارای مرام نازی خواند و گفت دنیا باید جلوی او را بگی

یک از دو طرف، راهکار ارائه نکردند. اال اینکه روحانی، در بروی گفتگو هیچ
و نسبت. در عوض، مکرون، رییس جمهوری فرانسه بود که مستقیم به ترامپ 

« ترممن والیت مطلقه دارم چون از همه قوی»سیاست او حمله کرد و گفت: 
است و... پذیریم. یک جانبه تصمیم گرفتن جهان را در بحرانها فرو برده را نمی

ن، هزار توما 19راهکار چند جانبه گرایی است. عبور بهای هر دالر از مرز 
های ییل و سعودی و شیخیمهای اسراژیعنی این که دو طرف، امریکا و جبهه ر

آمیز مسائل یم ایران، در سازمان مللی که بخاطر حل صلحژخلیج فارس و ر
است، از راهکارها سخن نگفتند. دیوار دشمنی را مابین دولتها بوجود آمده فی

 باالتر بردند. 
سپتامبر، ترامپ بر شورای امنیت ریاست کرد. قرار بود شورا به منع  26در ● 

ای به پردازد، اما ترامپ، فرصت را برای سخنرانی هستهگسترش سالح 
انتخاباتی )متهم کردن چین به دخالت در انتخابات امریکا با هدف گرفتار 
شکست کردن او( و حمله به ایران مغتنم شمرد. او گفت برضد ایران تحریمهای 

تر را به اجرا خواهیم گذاشت و هر کشوری تحریمهای امریکا را هرچه سخت
کنیم. اعضای شورا او و حکومتش را بخاطر بزند، بشدت مجازات می دور

خارج شدن از قرارداد وین سرزنش کردند. روحانی شادی کرد که امریکا به انزوا 
های شورای امنیت را کاغذ پاره یم والیت مطلقه فقیه قطعنامهژدرآمد. اگر ر

ه قصد جان نخوانده بود، روحانی این فرصت را داشت که ترامپ را کسی ک
است بخواند و از جهانیان بخواهد از این سازمان در برابر سازمان ملل را کرده

امریکا دفاع کنند. چراکه رییس جمهوری امریکا، کشوری که از بانیان اصلی 
سازمان ملل است، در این سازمان حاضر شد و گفت: من مصوبه این سازمان 
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ی را محکوم به تحمل را پاره و برخالف مصوبه شورای امنیت، کشور
 ام.مجازاتهای بسیار سخت کرده

های ه امنیت ندارند با واقعیتژاما این واقعیت که حتی نظامیان بهنگام ر● 
ان بلند دیگر )بردن اسناد اتمی از ایران و ترور دانشمندان اتمی و خریدن افسر

یتهایی را یم در سوریه(، بنوبه خود، واقعژهای مکرر قوای رپایه سپاه و بمباران
 گویند:باز می

 
توانی مرزها را به روی گانه شدی، دیگر نمی. وقتی وارد جنگهای هشت1

ای که اگر در عراق و سوریه نجنگیم این جنگها ببندی. سخن خامنه
باید در کرمانشاه و همدان بجنگیم، دروغ بود و دروغ است. تا این 

نگ از راه ترور و یا جاست مانع از گسترش  زمان، هیچ کشوری نتوانسته
توسط سازمانهای مسلح و یا جنگ اقتصادی و یا...، به « جنگ نیابتی»

درون مرزهای خود شود. بخصوص که جنگها با دیگران از تبعات جنگ 
 یمی با مردم خودش باشند. ژر
 
یم، بطور روزافزون از حفظ امنیت خویش، ژثباتی درونی ر. بی2

اطالعاتی دوگانه بسا  ومانهای مسلح ترش ساخته است. وجود سازناتوان
 ، نه تنها موجب امنیت بیشتر نشده«دولت در سایه»چندگانه و وجود 

کنند، گستره ناامنی ها ایجاد میاست، بلکه بخاطر شکافها که دوگانگی
است، بخصوص که هدف از پیدایش و بزرگ شدن آنها نه بیشتر شده 

ها را در جنگ با مردم ناامنی یمژر -برخوردارکردن شهروندان از امنیت 
است. در حقیقت، هدف از یم بوده ژبلکه حفظ امنیت ر –کند بیشتر می

ه ایجاد سازمانهای موازی، جلوگیری از کودتا بود. اما اینک سازمانها ک
است، بیش از اندازه بزرگ و سران آنها معتاد به یم ایجاد کرده ژر

ی رفسنجانی، د. به قول هاشمانخواری شدهاستفاده از فرصتهای رانت
 شود.خورد و سیر نمیسپاه کشور را می
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قرار، روحانی در حالی برای شرکت در اجالس سازمان ملل به . بدین3

است. هم بخاطر استیضاح  است که تا بخواهی تضعیف شده امریکا رفته
وزیرانش و هم بخاطر رأی مجلس بعد از پاسخهای او به پرسشها و هم 

اتوانیش از گزینش وزیران و هم بخاطر وضعیت اقتصادی، بخاطر ن
اقتصادی که هنوز تحریمها به عمل در نیامده، دستها را بعالمت تسلیم 

ای پذیری کشور از جنگهای هشتگانهاست و هم به خاطر آسیب باال برده
است و هم بخاطر  یم والیت مطلقه فقیه کشور را درگیر آنها کردهژکه ر

 .کندتر عمل میپردهبی« در سایهدولت »اینکه 
  
  

ثباتی آنها را تثبیت کنند، عامل بی یمها ژجنگها که قرار بود ر ❋
 اند:شده

  
ای است نوان مقالهع، «بقصد سود بردن ثبات کردن خاورمیانهبی»     

 هالمللی، نوشتئل بینمحقق در مسا ،  Derek Davison داوید داویسون  که 
است. مقاله پیوند مقامهای مالی و انتشار داده  2018  سپتامبر 25و در تاریخ 

دهد. نکات عمده آن ثباتی، لو میسیاسی را با هدف سود بردن از راه ایجاد بی
 عبارتند از:

( همکار UANI« ) اتحاد بر ضد ایران اتمی»مارک واالس، مدیر عامل ● 
با کاپالن و  بود. دست کم سه شخص دیگر Kaplanتوماس کاپالن  نزدیک 

گاه از ارتباط این سازمان با کردند. کاپالن هیچگروه وکالی دادگستری کار می
، در کنفرانس ساالنه گروه، رابطه آن 2017گفت. تا اینکه در خود، سخنی نمی

سازمان را با خود علنی کرد. او در باره سیاست تهاجمی ایران سخن گفت و 
کند برای پوشاندن مقاصدش. او ایران را گفت ایران از روش تقیه استفاده می
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ها است تا با خیال راحت، مار پیتون توصیف کرد که در پی تخفیف مجازات
 کشورهای منطقه را ببلعد. 

  
را « اتحاد بر ضد ایران اتمی»انستنی است که د  انقالب اسالمی در هجرت:

لیاردرها دالر است را که میا بودجه آنخوانند. نه تنهترین البی ضد ایران میمهم
ای عضویت کنند، بلکه گردانندگان آن در مجموعههای عرب تأمین میو شیخ

 آورند:دارند که با ایجاد نزاع در منطقه، ثروتهای هنگفت بدست می
 
ست اواالس از دستیاران اصلی جان بولتن بود. بولتن مشاور امنیتی ترامپ ● 

عامل  ازمان ملل بود. او باز مدیرکه در دوره بوش پسر، نماینده امریکا در س
ای که اروپا گرفتار بحران گروه مالی تگریس، متعلق به کاپالن است. در دوره

ضا برای اقتصادی بود و دالر ضعیف شده بود و خاورمیانه گرفتار بلبشو بود، تقا
گذاری باال بود و شرکت، نانش در روغن. مدیر شرکت به صاحبان سرمایه سرمایه

 کرد و وضعیت خاورمیانه و احتمال جنگ اتمی هند با پاکستان ومراجعه می
های ایران با ایران را وضعیت بحرانی خلیج فارس و شدت تنش میان همسایه

داد و سپردن پول به شرکت را تضمین امنیت آن و سودآور گشتنش شرح می
 خواند. می
 تشویق کنند پولهایشان دیران ضد ایران تنها این نیست که پولدارها رااما کار م    

مریکا، را به شرکت مالی آنها بسپرند. واالس با سفیر امارات متحده عربی در ا
یوسف العتیبه، دوست و همدست است. یوسف العتیبه یکی از بانفوذترین 

این سفیر، با داماد ترامپ، جارد دیپلماتهای خارجی در واشنگتن است. 
ر کرده و به اتفاق واالس و کاپالن ها را برقراترین رابطهکوشنر، نزدیک

کنند تا که سیاست امریکا در قبال ایران و اخیراً قطر گری میو... البی
 . تر بگرددنیز، هرچه تهاجمی

  
 اتصاالت با مقامهای خارجی:● 
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است منابع مالی خود را اعالن کند حاضر نشده « اتحاد بر ضد ایران اتمی»    
کنند. محل تردید ی و خارجی آن را تغذیه مالی میو بگوید کدام مقامهای داخل

دیک نیست که گروه با سازمانهای اطالعاتی امریکا و کشورهای دیگر روابط نز
ن و دارد. اعضای کمیته اجرایی آن، مدیران پیشین سازمانهای اطالعاتی آلما
ی و اسراییل و انگلستان و دیپلماتهای پیشین امریکایی و انگلیسی و لهستان

 الیایی و کانادایی و اسپانیایی و استرالیایی هستند. ایت
خواست منابع مالی خود را در اختیار « اتحاد برضد ایران اتمی»ادگاه از د    

دادگاه بگذارد. اما حکومت امریکا مانع شد. در حکومت اوباما، در سال 
است، مانع از آن شد « سر دولتی»، وزارت دادگستری به این عذر که 2014

د. امری دادگاه گروه را به تسلیم فهرست تغذیه کنندگان مالی خود، وادار کنکه 
سابقه در تاریخ قضایی امریکا روی داد. حکومت در نزاع میان دو شرکت بی

«( اتحاد برضد ایرانی اتمی») ویکتور رستیس، صاحب شرکت شاکی و 
 سان مداخله کرد.خصوصی، بدین

افتاد:  سط امارات و سعودیها از پرده بیرونباوجود این، تغذیه مالی گروه تو● 
اند به این گروه و گروههای دیگری پول داده  در سالهای اخیر، دهها میلیون دالر

کنند کنند. صورت حسابهای بانکی العتیبه مسلم میکه برضد ایران فعالیت می
« اتحاد بر ضد ایران اتمی»شود و به که به وسائل ارتباط جمعی پول داده می

 نیز. این گروه با امارات و دولت سعودی روابط مالی دارند. 
است و از او برای برگزار ، واالس به العتیبه ایمیل کرده 2014سپتامبر  3ر د    

 وشته بود: است. واالس ن کمک مالی خواسته« فوروم»کردن 
 تواندنمی« اتحاد برضد ایران اتمی»هزینه سنگین دارد و « فوروم»تشکیل این 

. در آن را تأمین کند. حامیان مالی و شرکت کنندگان باید آن را تأمین کنند
و   است.شکر کرده ت  CEPنیز، واالس از عتیبه بخاطر کمک مالی به  2015

و نورم کلمن که « ائتالف جمهوریخواهان یهودی»، ایمیل رییس 2016در 
در  CEP  که کندیکند، به عتیبه، معلوم مگری میبسود دولت سعودی البی

  خدمت دولت سعودی نیز هست...
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گذاریهای استراتژیک مالزی افتضاح کاپالن و عتیبه و صندوق سرمایه ● 
 (MDB Malaysia Development Berhad :) 
، مقامات مالزیایی نجیب رزاق، نخست وزیر را متهم کردند که 2015ر د    

که صندوق   Malaysia Development Berhadمیلیون دالر از  700
و به حساب خود ریخته  گذاریهای استراتژیک کشور است، خارج کردهسرمایه

 همیلیارد دالر از این مؤسسه دزدیده شد 4.5است. تحقیقات معلوم کرد که 
است. وزارت دادگستری اوباما مشغول تحقیق شد در باره فعالیتهای مالی 

ا کرد. ی دزدیده شده را پیدنجیب رزاق در امریکا و یک میلیارد دالر از پولها
های عتیبه معلوم کردند که او و کاپالن به این نجیب رزاق توقیف شد. ایمیل

 اند. افتضاح آلوده
شرکت  و.  Low Jhoاند به جو الو تیبه و کاپالن وصل بودهدر حقیقت، ع     

گذاریهای استراتژیک مالزی آلوده بود. این شخص به افتضاح صندوق سرمایه
گذارد و کاپالن میلیون دالر در گروه مالی کنسرواسیون کاپالن می 20مبلغ الو 

بالید که اجازه معامله در ایران را دارد. باوجود حمله سخت به ایران، به خود می
ی طرفه این که عتیبه و همسرش عبیر العتیبه، اعضای هیأت مدیره گروه مال

تعلق به الر در گروه الکتروم ممیلیون د 150کنسرواسیون هستند. باز، الو مبلغ 
وع کاپالن، سرمایه گذاری کرد و عضو هیأت مدیره آن شد. و این سرمایه موض

 رسیدگی دستگاه قضایی امریکا است. 
ر میلیون دالر از شرکتهایی که د 66ورنال، مبلغ ژبنابر نوشته وال استریت  و     

سنگاپور مشغول تحقیق  ضایی امریکا وکنند و دو قوه قخارج امریکا فعالیت می
 1است. این مبلغ،بخشی از آن  در باره فعالیتهای آنها هستند، دریافت کرده

 است.میلیارد دالر است که کشف شده 
گذاریهای اپالن و عتیبه در باره آلوده شدنشان به افتضاح صندوق سرمایهک     

امپ دو که حکومت تردهند. امر شگفت ایناستراتژیک مالزی، توضیحی نمی
است که کاپالن سازمان داده و عتیبه از آن شخصیت را به اجتماعی فرستاده 

 است.پشتیبانی کرده 
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 سال پیش، الیوت بروادی، رییس کمیته مالی مشترک ترامپ و حزب    
میلیون  7۵خواه امریکا با جو الو در گفتگو بود برای دریافت جمهوری

 تضاح صندوق را دنبال نگیرد. ازدالر تا که وزارت دادگستری پرونده اف
در  قرار، او همین گفتگو را با نجیب رزاق، پیش از بازدید او از واشنگتن

 .است ، برای متوقف کردن تعقیب قضایی انجام داده2017
 ها در خاورمیانه:ارتباط با سازمانهای اطالعاتی خارجی بر سر نزاع● 
ر باره نزاعهای خاورمیانه و طالعاتی خارجی داارتباطها با سازمانهای     

ترین فساد تاریخ معاصر از توانایی ها به بزرگهای مالی پوشیده و آلودگیتغذیه
 برای فشار به مقامات حکومت ترامپ بر ضد ایران« اتحاد ضد ایران اتمی»

کنند. نکاسته است و مسئوالن این حکومت در اجتماع های این گروه شرکت می
رساند، می ترامپ فشار به ایران را به حداکثر حال که حکومتدر همان

مالی  را تغذیه« اتحاد بر ضد ایران اتمی»امریکاییان و غیر امریکاییانی که 
دهند و این گروه، با تمام توان از بولتن و پمپئو در سیاست کنند، بیشتر پول میمی

 کند. ضد ایرانیشان حمایت می
  

 کند:یماین نوشته امور چندی را آشکار     
تالشی  . سعودیها و شیخ امارات برای برانگیختن امریکا بر ضد ایران، از هیچ1

کنند. بخصوص پول در فاسد کردن دستگاه حاکم بر امریکا نقشی فروگذار نمی
 اه حاکم امریکا آلوده نیست.توان گفت دستگاست که دیگر نمییافته 

نزاع، ثروتهای مقامات امریکایی و کشورهای منطقه، با ایجاد . 2
زنند. این امر واقع، البته امر واقع مستمری در هنگفت به جیب می

 است. کشورهای منطقه است و اینک امر واقع جهان شمول گشته
گری یک شبکه جهانی است. . شبکه فساد مالی و جنگ افروزی و البی3

گیرند تا در کشورهای خود، بساط گروههای مسلح که پول و اسلحه می
 و اگر شد جنگ داخلی را بگسترانند، وسیله کار این شبکه هستند.  ترور
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ها، با محور کردن امریکا یم والیت مطلقه فقیه بجای خنثی کردن البیژ. ر4
ها را تا بخواهی تضمین در سیاست داخلی و خارجی کشور، موفقیت البی

 کند.می
یاست سمحور  ها کمک نکند؟ زیراتواند حتی به این البییم نمیژ. چرا ر5

 داخلی و خارجی شدن امریکا، عامل مهم مهار مردم ایران است. 
که وسیله پرکردن جیبها و ، غیر از این«جنگ نیابتی». جنگ از راه ترور و 6

دهد، های دیگر منطقه نیز امکان مییمژآمدهای جنگ با مردم است، به راز پی
. فضاهای سیاسی ر کنندهای خود را مهابرخوردار از حمایت امریکا، جامعه

 اند.سان بسته شدهکشورهای منطقه این
  

زدایی، روشی است که ایرانیان با بکاربردنش، خود را خشونت ❋
 کنند:از گزند جنگهای نیابتی و ترور حفظ می

  
ردم ایران واکنش ترور تروریستها نشدند. رفتار مردم و رفتار تمایلهای م    

دم جنایت آنها را وابسته معلوم کردند جمهور مر گونه گروههایسیاسی بر این
کنند. در برابر خشونت کور، مردم واکنش نشدند و با ابراز بیزاری، محکوم می

سان، چهار دهه کوشش، از راه ارائه قواعد زدایی کردند. بدینخشونت
است. هرگاه جمهور مردم بر این قواعد وجدان زدایی، بیهوده نبوده خشونت
کار آن را در همه بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ببیابند و 

سبز  برند، ایرانِ در حال سوختن به آتش جنگها را، نجات میدهند و ایران را
 گردانند.کنند و حیات ملی را به یمن رشد خود و آبادانی طبیعت، جاودان میمی
زدایی روش تیم والیت مطلقه فقیه هم خشونژو اگر قرار بود سران ر    
کردند، بجای تهدیدکردن که سبب تهدید شدن توسط امریکا و جبهه وابسته می

های اقتصادی و یم و در سطح جامعه، به خشونتژبه آن قدرت شد، در درون ر
دادند که خود روزمره برضد مردم بکار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی پایان می

کردند. اما خود عضو این ن میبرند، شبکه جهانی آتش افروز جنگ را زبومی
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زدایی، انحالل والیت کار توانا نیستند. زیرا این خشونتشبکه هستند و به این
 کند.مطلقه فقیه را ناگزیر می

تواند به جنگهای سیاسی و یم والیت مطلقه فقیه نمیژدانیم رال که میح    
نتظار انباید به  اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با مردم ایران پایان ببخشد، پس

یم ژزدایی را بکاربریم و، بدان، قلمرو رباید خود قواعد خشونتبنشینیم. می
گردد. والیت مطلقه فقیه را محدود و محدودتر کنیم تا که ناگزیر از انحالل ب

 گلوله پیروز کرد. توان گل را بریکبار دیگر، باید و می
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                                    وضعیت سنجی دویست و بیست و یکم:

ایرانیان از مردم یمن بیاموزند که نان خشکیده »

 ؟«!خورندمی

 
 

 2018اکتبر  4 برابر 1397مهر  12
 
، در خدمت 1360از پیش از کودتای خرداد  کهاست اکبر والیتی، کسی یعل    

است و امروز نیز حاضر به اعتراف به این حقیقت جبار در بازسازی استبداد بوده 
که  -اند نیست که اگر مردم ایران دچار وضعیتی قابل مقایسه با مردم یمن شده

ز ، بخاطر تجاو-ل و... است ییقربانی تجاوز سعودیها، به پشتیانی امریکا و اسرا
مداوم به حقوق ملی و حقوق شهروندی و حقوق طبیعت و حقوق این مردم 

ست. بعنوان عضو جامعه جهانی و کرامت و حقوق یکایک آنها، بعنوان انسان، ا
ای در این تجاوز مستمر، او دستیار جباران وقت، خمینی در دیروز و خامنه

خواهد از مردم یمن بیاموزند که به خود یران میاست. او از مردم ا امروز، بوده
 کنند!لنگ می بندند و بخوردن نان خشک بسنده می

نان  -اگر گیر بیاورند -اند که اینک اما مردم یمن چرا وضعیتی را یافته    
خورند؟ بنابر گزارشهای رسمی، بسا ناگزیر از خوردن علف نیز خشک می

اکتبر( خبر داده بود که  1ز هستند. لوموند )هستند. گرفتار بیماریهای مسری نی
سعودیها، به اتکای حمایت حکومت ترامپ از خود، در جنگی که به مردم یمن 

خواهند، می ییاند و با تهدید به معامله نکردن، از کشورهای اروپاتحمیل کرده 
سکوت گزینند.   کنند، خود و مطبوعاتشان درباره آنچه سعودیها در یمن می

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30699-2018-10-04-16-07-42.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30699-2018-10-04-16-07-42.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30699-2018-10-04-16-07-42.html


248 
 

ها و اند که ائتالف سعودیها و اماراتیقرار، مردم یمن قربانی جنگی شدهبدین
ل و حکومت ترامپ در آن شرکت دارند. این کشورها از سوی ترامپ ییاسرا

را بر ضد ایران ایجاد کنند. اما مردم ایران چرا « ناتو عربی»اند موظف شده
شک درس بیاموزند؟ ها در خوردن نان خاند که باید از یمنیوضعیتی را یافته

 زیرا
  

از آن زمان که درآمد سرانه خانوارها از هزینه آنها بیشتر شد تا  ❋
 ها درس بگیرند:این زمان که باید از یمنی

  
و شکل یک استبداد، شکل سلطنتی و شکل والیت مطلقه فقیه آن، یک د    

در آن دوره،  کنند و آن دوره مرجع یا بهار انقالب ایران است.دوره را سانسور می
د مصرف وامها بخشیده شدند و این تدبیر و تدابیر دیگر برای بازگرداندن اقتصا

 تا زمانی که -ها بود، به اقتصاد تولید محور و رانت محوری که ارثیه پهلوی
 وزورمداران تحت رهبری خمینی کودتای خانمانسوز را در خفا و علن تدارک 

نتیجه آن شد که متوسط درآمد ته شدند. ه اجرا گذاشب -کردندزمینه چینی می
ز اخانوارها، در شهرها و روستاها، از متوسط هزینه خانوارها بیشتر شد. 

توانست الگو باشد، زیرا ایرانیان هنوز گرفتار زندگی این نظر، ایران می
های صنعتی نشده بودند. بنابراین، تنها از این قسطی همچون جامعه

 . یت اقشار زحمتکش داشتندلحاظ، وضعیتی بهتر از وضع
کنند زیرا ها و هم مالتاریای قدرت پرست سانسور میچیاین دوره را پهلوی    

 –زد یمش پولهای نفت را آتش میژاگر نکنند، باید بپذیرند که شاه سابق و ر
و اقتصادی مصرف و  -او خود گفت دیگر پولهای نفت را آتش نخواهیم زد

کرد و در جامعه کرد که ایران را بیابان میل میرانت محور را به کشور تحمی
کند زیرا یم والیت مطلقه فقیه سانسور میژگسترد. اما رایران، فقر و فساد می

و  60بازگو کردن حقیقت، حکم محکومیتش در دست زدن به کودتای خرداد 
بازسازی استبداد است. اعتراف به این واقعیت است که گذار از اقتصاد مصرف 
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ت محور و وابسته به اقتصاد مسلط، به اقتصاد تولید محور مستقل، ممکن و ران
بود. چون با استبداد ناسازگار بود، کودتا کردیم و اقتصاد را به بیراهه مصرف 
و رانت محوری بازگرداندیم. اعتراف به حقیقت، جبار و دستیاران او را با 

ن به اجرا گذاشته هرگاه آن تدابیر همچناکند: پرسش بسیار مهم روبرو می
   شدند، امروز وضعیت اقتصادی مردم ایران چگونه وضعیتی بود؟می
صدر پاسخ این پرسش مهم را، پیشاپیش، خمینی داده بود. او گفته بود: بنی    
س و فرانسه کند اما مردم برای اسالم انقالب کردند! ییخواهد ایران را سومی

آنکه بگوید سخن ، بی1361آذر  26این سخن او را،هاشمی رفسنجانی در 
مردم دیدند حکومت دست »است: خمینی است، به این ترتیب بازگو کرده 

اند، کسانی است که البتّه اسمشان مسلمان است، از لحاظ نسلی هم مسلمان
خوانند امّا خواست و میهاشان هم ممکن است نماز هم بخوانند، خیلی

ای س و آلمان است و جامعهییومت، جایی مثل سوئد یا سوآلشان برای حکایده
بدیهی است مدعای خمینی نادرست بود. چرا که !«. خواهند ،... این چنینی می

خواست اقتصادی سرمایه ساالرانه، از نوع اقتصادهای فرانسه و صدر نمیبنی
د محور س بنا کند، او در پی آن بود که همراه با مردم کشور، اقتصادی تولیییسو

رشد انسان بر میزان  ییدر خدمت رشد انسان و آبادانی طبیعت، بناگردد. پویا
گرداند عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت، ایران را الگوی جامعه جدیدی می

 های زیر سلطه.ها، بخصوص جامعهبرخوردار از حقوق و الگو برای همه جامعه
د محور و در خدمت انسان و آبادانی یران، وقتی تولیابرای مثال، رشد اقتصاد     

شد بطور مداوم میزان درآمد خانوارها از میزان گشت، سبب میطبیعت می
ها بیشتر بگردد. در نتجه، هم ایرانیان و هم دولت آنها، مازاد تولید بر هزینه

ای افتادند و جامعهیافتند که همراه با نیروهای محرکه دیگربکار میمصرف می
های فرهنگ استقالل و آزادی، ایران سبز، محل زندگی انسان برخوردار از

 یافت.عنوی، واقعیت میم -برخوردار از حقوق و مدار باز مادی 
با استقرار والیت مطلقه فقیه، تخریب نیروهای محرکه رویه شد و امروز در     

کنند که سرطان فقر و شود، مردمی زندگی میاست و می بیابانی که ایران شده

https://www.farsnews.com/news/13940925001803/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%84
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است قرار بود اسالم با قدرت جمع نشود، فساد و قهر زندگی آنها را فراگرفته 
یعنی به مالکیت قدرت در نیاید و بمثابه بیان استقالل و آزادی راهنمای ایرانیان 

معنوی به آنها امکان  –در عمل به حقوق خویش بگردد و به یمن مدار باز مادی 
نند تا که شهروندان ایران، در جامعه بگردا دهد، حقوق را تنظیم کننده رابطه

رها از تضادها، در توحید اجتماعی، به زندگی در رشد ادامه دهند. آن 
گر سپرد کننده قدرت ویرانکننده خشونت و توجیهجای به اسالم تقدیس  اسالم

و آنقدر توسط دولت والیت مطلقه فقیه از خود بیگانه شد که اینک، در آن 
گری نیست. اگر نه، مشاور های جنگ و خشونت و ویرانکنندههیچ جز توجیه

خواست از مردم یمن بیاموزند ای در سیاست خارجی، از مردم ایران نمیخامنه
عقل قدرتمدار و بس از خود بیگانه و به خوردن نان خشک قناعت کنند. 

والیتی، چگونه بتواند دریابد که نان خشک خوردن، بنفسه، گرفتار 
. آیا نان خشک  کندمیو همه جانبه شدن را گزارش گونه خشونت همه

کند؟ او چگونه بفهمد خوردن مردم یمن، چنین خشونتی را گزارش نمی
زدایی است و نه مجبور کردن مردم به قناعت به نان کار، خشونتکه راه

ها و نیرهای محرکه نه با یمن هم در کشوری که بلحاظ داشتهخشک، آن
. او چگونه بفهمد های منطقه قابل مقایسه نیستو نه با هیچیک از کشور

با هم به  -بشرط آنکه زمانش نگذشته باشد  –زدایی که اگر قواعد خشونت
اجرا گذاشته نشوند و برنامه عمل پیشنهادی خط استقالل و آزادی، بالدرنگ 

پیشین کشاورزی و معاون کنونی محیط « وزیر»به اجرا گذاشته نشود، به قول 
میلیون نفر از جمعیت ایران باید از ایران کوچ  50سال دیگر،  30زیست، تا 

سان، کنند. یعنی، در این سرزمین، دیگر نان خشک نیز نخواهند یافت. بدین
های فقر و فساد و نابرابری و قهر و پویایی رشد بهار انقالب، جای به پویایی

اند، در داشته است. این پویایی ها هستند که دانشگاهیان را بر آن مرگ سپرده
ای که در فضای سیاسی بسته ایران، بکار بردنی است، نسبت به زبان و اندازه

 ، اعالن خطر کنند:پویایی فقر و آسیبهای اجتماعی و به خطر افتادن حیات ملی
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 خطرهای اقتصاددانان و دانشگاهیان:اعالن ❋

  
 اند:نشان کرده در نامه دوم خود، این واقعیتها را خاطر اقتصاددانان     
 
ها از طریق . ایجاد به اصطالح "بازار" ثانویه ارز باعث تداوم نااطمینانی1

ها نفر از سرعت گرفتن مشکالت تولید کنندگان، فرو غلطیدن ناگهانی میلیون
های افراد طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخش

گیری شود. این پدیده همچنین، موجب شکل بزرگی از فقرا و مستمندان کنونی
های خام فروش شده و ها و بنگاههای عظیم برای غیر مولدو استمرار رانت

ثروت به افزایش  های قدرتظهور انواع آشکار و پنهانِ امکانات و انحصار
های تولیدی نیمه شدید انفعالی نقدینگی خواهد شد، فعالیت بسیاری از بنگاه

متوقف کرده و بخش عظیمی از نیرویِ کارِ شاغل را بیکار کند.  جان را کامال
در همین مدت زمان نسبتاً کوتاه سال جاری، نگاهی به تحوالت جهشی قیمت 

های تولیدی یا تشدید بحران مایحتاج مردم روند رو به افزایش توقف واحد
انک های ملی بهای حسابکامالً قابل مشاهده است در حالی که نگاه به آمار

گذارد. در سال های عریان تری را به نمایش میواقعیت 1396مرکزی، در سال 
های حقیقی به قیمت 1395مزبور افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 

 19200میلیارد تومان و همزمان افزایش موجودی انبار  26000معادل 
اخالص داخلی درصد افزایش تولید ن 74میلیارد تومان است. به عبارت دیگر 
کننده، تبدیل به موجودی انبار شده است. به دلیل کمبود تقاضای موثر مصرف

درصد و رشد  5/2طی این مدت رشد مصرف بخش خصوصی )خانوارها( 
درصد بوده است. معنای آن این است که مردم بخش  5/20موجودی انبار 

 3500تا  3000های هایی که با دالرمهمی از قدرت خرید خود را برای کاال
 های اخیر ارزی از دست دادهتومان تولید یا وارد شده بودند، حتی قبل از شوک

بودند. در همین راستا الزم به ذکر است که مخارج مصرف نهایی بخش 
( نسبت به سال قبل کاهش یافته 1397خصوصی در فصل بهار سال جاری )
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ها باید از دی و خانوارهای تولیاست؛ بنابراین برای امکان پذیری بقاء بنگاه
های رانتی و سوداگرانه بازی با نرخ ارز هرچه سریعتر متوقف اساس همۀ بستر

 گردد.
  

های صورت گرفته در قیمت ارز موجب ها و سهل انگاری. استمرار خطا2
های ایرانی با باالترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم خواهد شد که خانوار

درصد از کل  15دهند در شرایطی که فقط نشان میمواجه شوند. محاسبات 
های ضروری درصد مصرف کاال 10و حدود  1396ها در سال مصرف خانوار

ها در همین سال منشاء ارزی دارد، استمرار نااطمینانی با روند کنونی خانوار
نچه درصد افزایش خواهد داد و چنا 60سیاستگذاری قیمت ارز، تورم را باالی 

های اساسی و قدرت قیمت ویر، سوء تدبیر و مدیریت غلط بازار کاالبه این تص
صورت  گذاری دلبخواهی عرضه کنندگان و دالالن در داخل را نیز بیافزاییم، در

های پیش های مشفقانه کارشناسی، نگرانی برای ماهعدم توجه بایسته به توصیه
ست ماه نخ 5ان در های گمرک ایرکه بر اساس داده شود. در حالیرو تشدید می
 860میلیون دالر به واردات قطعات و اجزای خودرو،  2300سال جاری 

های دامی، میلیون دالر به واردات نهاده 1000میلیون دالر به واردات برنج، 
میلیون دالر به  1190میلیون دالر به واردات دارو و اقالم طبی،  1040

 46افته است، شاهد افزایش یهای روغنی و کره اختصاص واردات روغن، دانه
درصدی  51درصدی قیمت تخم مرغ و  37درصدی قیمت برنج، افزایش 

درصدی شیر و کمیاب شدن دارو و افزایش شدید قیمت  54قیمت کره، 
 های داخلی بوده ایم.خودرو

  
سال گذشته،  75برانگیز شوک ارزی چهارم طی . اثر تخریبی و اضطراب3

های ه دهۀ پس از جنگ تحمیلی، در اثر سیاستسابقه خواهد بود. در سبی
تعدیل ساختاری، اقتصاد ایران چهار شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده است. 

شکل گرفت که تنها یکی  1373تا زمستان  1372اولین شوک ارزی از پاییز 
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است. شوک دوم ارزی از زمستان  1374درصد سال  49.7از آثار آن، تورم 
تا زمستان  1390بروز کرد. شوک سوم از تابستان  1377تا زمستان  1376
جریان و  1397تا تابستان  1396پدید آمد و شوک چهارم از زمستان  1391

تر نسبت به شوک تداوم دارد. سه شوک نخست در یک بازه به مراتب طوالنی
ای چهارم وارد شدند، اما شوک چهارم در یک مدت کوتاه و به صورت ضربه

درصد،  5یانگین ماهانه افزایش نرخ ارز در شوک اول کمتر از وارد آمد، زیرا م
درصد و در شوک  7درصد، در شوک سوم نزدیک به  4در شوک دوم کمتر از 

سال اخیر دو شوک ارزی متوالی ارزش  7درصد بوده است. فقط در  15چهارم 
دهم تنزل داده است که در سه ربع قرن اخیر تجربه پول ملی را به حدود یک

سال پی در پی رکود همراه با تورم  7ه است. شوک چهارم ارزی پس از نشد
در اقتصاد کشور و بیکار شدن جمعیت بزرگی از مردم و تضعیف قدرت خرید 
بخش بزرگ دیگری از جمعیت صورت گرفته است. از این رو، اثر تخریبی و 

برانگیز شوک ارزی چهارم در صورت عدم چاره جویی قاطع و سریع  اضطراب
سابقه سال گذشته، بی 75و دور اندیشانه از جنگ جهانی دوم تاکنون طی 

خواهد بود... نکته قابل ذکر مهم در اینجا این است که حتی اگر مبنای قدرت 
خرید نسبی را بپذیریم باید سال پایه را طوری انتخاب کنیم که نرخ ارز آن سال 

ر نظر بگیریم که در آن نرخ د 1356با ثبات و تعادلی باشد لذا اگر سال پایه را 
ریال بوده است و از آنجا همه ساله  70سال حول وحوش  20ارز برای حدود 

تفاوت تورم امریکا وایران را در آن لحاظ کنیم نرخ ارز کمتر از یک هشتم 
 28/6/2018مقدار کنونی خواهد شد. جالب است بانک جهانی در تارخ 

ک شانزدهم نرخ کنونی به عنوان برابری درامد سرانه ایران را با نرخی معادل ی
قدرت خرید مطلق محاسبه کرده است. نظر به کاهش قدرت خرید خانوارها، 

تومان را هم ندارد و قیمت  4200اقتصاد ایران توان مصرف دالر با قیمت 
کنونی دالر بیش از هرچیز معلول اختالل در عرضه، سفته بازی و سوداگری و 

نبوه واردات نامرتبط با بقاء و بالندگی مردم و تولید های خانمان سوز، افرصت
های کنندگان و گسترش بی سابقه مونتاژ کاری به نام تولید است که با رفتار
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های اخیر اتحاد نامبارک کوته نامتعادل ترامپ گره خورده است. طی سال
های اقتصادی و منافع طیف نامولد، منجر به جعل های حاکم بر سیاستنگری

ای به نام فنر نرخ ارز شده که توجیه گر روند دائمی رو به افزایش نرخ ارز هواژ
های مرتبط با منافع سوداگران و نامرتبط با مصالح باشد، در حالی که اگر تقاضا

 تولید ملی متوقف شود چیزی به نام فنر وجود خارجی نخواهد داشت.
  

دولتی و شبه دولتی و هم هایِ رانتیِ ها توسط بنگاه. افزایش دستوری قیمت4
ها با باالترین قیمت ارز در بازار سوداگران بزرگترین و راستا نمودن آن

ترین رکود را طی سه ربع قرن گذشته بدنبال خواهد داشت، بطوری که در عمیق
ر و همین شش ماه باقی مانده از سال خطر از بین رفتن یک میلیون شغل پایدا

های بانک مرکزی، در ار وجود دارد. بر پایه دادهبه همین تعداد اشتغال ناپاید
ر ددرصد،  3.8شوک سوم رشد بهای مواد اولیه شیمیایی و پتروشیمی ماهیانه 

درصد بوده است. در حالی که متوسط قیمت مواد  7.4شوک چهارم ماهیانه 
ن نسبت به تیرماه سال قبل از آ 1397شیمیایی و پتروشیمی در تیرماه سال 

اند. درصد افزایش داشته 51متوسط قیمت فلزات اساسی درصد و  135
، 1396نسبت به مرداد ماه سال  1397شاخص قیمت تولید کننده در مرداد ماه 

طی دو سال  1397تا تیر  1395دهد. از فروردین درصد رشد را نشان می 45
یمی برابر و بهای مواد شیمیایی و پتروش 1/2و چهار ماه بهای فلزات اساسی 

تا بهار  1396آالت ساختمانی در فاصله بهار برابر شده است. قیمت آهن 3/2
های درصد افزایش یافته که با توجه به افزایش قیمت دیگر نهاده 72، 1397

دهد قیمت مسکن در دست ساخت فراتر از قیمت بازار تولید ساختمان نشان می
ارز، با ابعاد  ترود و فعالیت بخش مسکن، نیز در اثر افزایش دستوری قیممی

 کنندۀ رکود گسترده و تشدید بحران تقاضای مؤثر مواجه خواهد شد...نگران
  

. بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش تولید بیکار خواهند شد. از آنجایی 5
برابر  3های تولید بیش از که در پی افزایش دستوری قیمت ارز، بهای نهاده
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ها کمبود ی که یکی از مشکالت حاد کنونی آنهای تولیدیابد، بنگاهافزایش می
برابری نیاز خواهند داشت که به  2نقدینگی است، به سرمایه در گردش حداقل 

های بیشتری از تولید خود را دلیل ناتوانی در تأمین آن، در بهترین حالت بخش
ها منجر خواهد متوقف خواهند کرد. این مساله به کاهش متناسب نیروی کار آن

کردند )عموما کاال های بزرگی از اقتصاد کشور که با اعتبار کار میبخششد. 
کردند( نظر به کاهش شدید دادند و چند ماه بعد وجوه خود را دریافت میمی

ارزش پول ملی قادر به ادامۀ حیات نخواهند بود و به همین دلیل بخش دیگری 
از دست خواهند داد و از نیروی کار بخش تولید نیز از این ناحیه شغل خود را 

دچار بیکاری خواهند شد. پرسش نگران کننده این است که با افزایش شدید 
های کارگری با حداقل دستمزد حدود یک میلیون بیکاری و تورم، خانواده

های جدید جهانی خط تومانی چگونه باید روزگار سپری کنند؟ بر اساس گزارش
دالر در ماه مشخص  170میزان فقر شدید، مصرف یک خانوار سه نفره، به 

هزار تومان به باال، حداقل نیمی از  9شده است. در اینصورت با استقرار دالر 
رود. تاکید برخی مطالعات بر از دست جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق می

میلیون نفر از نیروی کار شاغل در صورت برخورد سهل  1.1رفتن حدود 
نگرانی افزوده شدن به خیل بیکاران موجود. آن انگارانه تایید دیگری است بر 

 هم در شرایط اوج گیری سطح عمومی قیمت ها.
  

. در سه دهه اخیر پس از جنگ تحمیلی تاکنون، استدالل مدافعین افزایش 6
قیمت ارز پر مناقشه و پر مغالطه بوده و به یک دور باطل انجامیده است. بهترین 

ست که پدید آمده اند. طی این مدت طوالنی استدالل بطالن این منطق نتایجی ا
گیری یک دور ها هیچگاه تحقق نیافت، بلکه به شکلنه تنها هیچ یک از وعده

ها و به دنبال آن افزایش نرخ ارز و در پی آن مجددا افزایش باطل افزایش قیمت
ها انجامیده ها و بدنبال آن افزایش نرخ ارز و گسترش بحران به سایر حیطهقیمت

ها تحقق نیافته است. نه صادرات واقعی ست. اما در عمل هیچ یک از وعدها
فروشی سکه روز شد(، نه رونق اقتصادی حاصل شد، افزایش یافت )بلکه خام
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جویی کاسته شد، نه فساد مهار شد و نه نه توسعه صنعتی پدید آمد، نه از رانت
تله این دور باطل رفاه مردم افزایش یافت. اما از طرف دیگر همه جامعه در 

اما درمورد این که چرا از این تجربۀ تلخ و فاجعه ساز گرفتار آمده است. 
شود پاسخ این است که این غارتگری از مردم، درسی گرفته نمی

هایی از ساختار های نامیمونی با بخشها پیوندبرندگانی نیز دارد که آن
ترین ثروت، اصلی ثروت قرار دارند. این گروه از اصحاب قدرت قدرت

ترین مانع در های اقتصادی سه دهۀ گذشته و اصلیمدافعین سیاست
. به همین دلیل از ابتدای دولت مقابل اصالحات اقتصادی بوده و هستند

ها مطرح شد که اگر برنامه جدی برای مقابله ساختاری با یازدهم این تذکر بار
 بود. فساد وجود نداشته باشد، هیچ سیاستی موفق نخواهد

  
. برجسته کردن یکبارۀ رشد نقدینگی، بدون عنایت به نقش تعیین کنندۀ 7

های پیاپی ارزی در سه دهۀ گذشته، ابزار سیاسی برای متقاعد کردن شوک
رنج  مسئولین کشور به استمرار دور باطلِ کاهش ارزش پول ملی و تحمیل درد و

 .بوده استهای مردم  ناشی از آثار آن بر جسم و جان و دارایی
  

صادرات مواد خام و اولیه معدنی و فلزی )که بیش از نیمی از آن سنگ . 8
میلیارد دالر بوده است و این میزان برای سال  9آهن و فوالد بوده است( حدود 

میلیارد دالر صادرات برآورده شده؛ بنابراین درنتیجه افزایش  10جاری بیش از 
هزار میلیارد تومان  100جاری حدود  نرخ ارز و بهای فروش داخلی، در سال

رانت ارزی )جدای از رانت منابع و انرژی ارزان( فقط در این بخش ایجاد 
درصد از این رانت  30خواهد شد. با توجه به این که در بهترین حالت حدود 

عظیم به خزانه دولت واریز خواهد شد، چه توجیه و منطقی برای خلق این حجم 
هایی تنها فقط در د فساد مالی و توزیع آن در بین گروهعظیم از رانت و تشدی

این بخش وجود دارد؟ همچنین بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی از 
های داخلی با های وارداتی با ارز دولتی یا نهادهمحل تزریق رانت نهاده
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شود که ارزیابی رانت تعلق گرفته این بخش از این های دولتی انجام مییارانه
 حیه نیز مورد تأمل است.نا
  

استای . چرا ارز حاصل از صادرات مواد خام و اولیه به قیمت عادالنه و در ر9
شود و به های مولد به بانک مرکزی فروخته نمیهای بخششرایط و محدودیت
های تولید صادرکنندگان )اعم از مواد شود و قیمت نهادهبهای آزاد عرضه می

سازی نشده و به بهای بازار آزاد ایر موارد( واقعیخام و اولیه و انرژی و س
شود؟ هدف از اعمال دستوری هزینه ریالی و درآمد دالری برای محاسبه نمی

ها چیست؟ با توجه به آن چه ذکرشد ارزیابی کلی این است که تجربۀ تعیین آن
ز، با نادرست نرخ ارز طی سه دهۀ گذشته و احالۀ آن به پدیدۀ موهوم بازار ار

انند "فنر نرخ م هاییهای فاقدِ بنیه کارشناسی و اعتبار علمی تحت عنوانتوجیه
های تورم" صورت ارز" و مبنا قرار دادن تنها یک متغیر یعنی "تفاوت نرخ

ی پذیرفته به پایان خط رسیده است و دستاوردی جز تعمیق فقر و عقب ماندگ
ازی بنۀ در بستر زمینه و شکل گیری یک دورِ باطل بر محور طمع ورزی سوداگرا

ای موهوم به نام با نرخ ارز از خود باقی نگذاشته است. در چنین شرایطی پدیده
و  بازار ارز به محملی تبدیل شده است که در آن دولت بدون هر نوع برنامه
ا باولویت گذاری، طمع گرانفروشی ارز و کسب درآمد بیشتر دارد و همراستا 

کند که ای برخورد میه این به اصطالح بازار به شیوهمنافع سوداگران و دالالن ب
های غیر ضرور و فاقد اگر ارز به آن تزریق بشود بخش مهمی از آن صرف هزینه

ای امواج استمرار رانت جویی و تشدید شود و به گونهای میاولویت برنامه
به هر زند و اگر وابستگی به دنیای خارج و تعمیق نابرابری و فساد را دامن می

 ودلیل دولت از تزریق ارز در هر سطحی خودداری کند، امواج آینده هراسی 
های گاه های چهارگانه مورد اشاره از طریق جهشعدم اطمینان و تشدید بحران

 «گردد...و بیگاه نرخ ارز به نظام ملی تحمیل می
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بانیان مورد، نیازمند اطالع از علم اقتصاد نیست. مردمی که قر 9هم این ف    
یم والیت مطلقه فقیه به آنها ژاقتصاد مصرف و رانت محوری هستند که ر

دانند که این موارد فرآورده تحمیل اقتصاد مصرف و است، میتحمیل کرده 
 ست.ارانت محور به مردم ایران است. اقتصادی که با استبداد وابسته سازگار 

صادر « رهبر»ایران و ای خطاب به مردم نیهاستاد دانشگاه بیا 280و      
های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اند و در آن، نسبت به گسلکرده

اند که حیات ملی را با خطر مرگ روبرو فرهنگی خطرناکی هشدار داده
خاطر آن باشد که ای را مخاطب قراردادن، بهاند. هرگاه خامنهکرده

ه سازند، قابل همگان را از خطرهای بزرگ آگا کنندگان بتوانندامضاء
کردن به پیشنهادها را درک است. با این وجود، از جباری توقع عمل

داشتن، به جای خاطرنشان کردن به همگان که وضعیت امروز فرآورده 
استبدادهای پهلویها و مالتاریا است، نه کاری است که از استادان 
دانشگاه انتظارداشتنی است. خطرهایی که متوجه حیات ملی هستند و 

دهند، نه مگر نتیجه والیت مطلقه استادان نسبت به آنها هشدار می
فقیهی است که با تحمیل قانون اساسی استبداد فقیه محور، به مردم 

اند؟ پس، این نه از پدید آوردندگان این خطرها که از ایران، ایجاد شده
پذیرانه تسلیم مرگ حیات ملی مردم ایران است که باید خواست، فعل

 .و برخیزندنشوند 
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                                          وضعیت سنجی دویست و بیست و دوم: 

 :ترس از آینده

 
 
 

 2018اکتبر  11 برابر 1397مهر  19
 

مایه مشترک همه مرامهایی امید به آینده که در غرب، از رنسانس بدین سو، بن    
کردند، اینک جای به آرمان شهر را به همه انسانها پیشنهاد می  بود که این و آن

است. یک دلیل قوت گرفتن تمایل راست ناامیدی از آینده و ترس از آن داده 
است. این ترس است که  س از آیندههای غرب، همین ترافراطی در جامعه

اند. در دستمایه مدار بسته بد و بدتری است که میان حال و آینده برقرار کرده
ا ر« اول امریکا»امریکا، نماینده راست افراطی به ریاست جمهوری رسید و 

انجامد یشعار کرد و گفت امریکا را از افتادن در سراشیبی که به انحطاط کامل م
تر سناکد. اما کارنامه او، به گزارش صندوق جهانی پول آینده را ترنجات می ده

است. با وجود این، در برزیل، نامزد راست افراطی )ترامپ برزیل(،  نیز کرده
رد. او درصد رأی آو 46با دستمایه کردن ترس از آینده، در دور اول انتخابات، 

ید ند تا خود تهددامی« اشخاص خوب»عالج ناامنی را دادن اسلحه به دست 
 کنندگان امنیت جانی خویش را بکشند و...

  

 و ترس از آینده:« وضعیت در آینده بدتر است» ❋

   
 های گویای ترس از آینده:داده    
 در جهان: ☚

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30778-2018-10-11-16-27-40.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30778-2018-10-11-16-27-40.html
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کنونی  درصد از جوانان، وضعیت آینده را بهتر از وضعیت 13در فرانسه، تنها ● 
 دانند؛می
 افزایش دمای زمین 2030راي اينكه تا سال براساس گزارش سازمان ملل ب● 

ید به بیش از دو درجه )در مقایسه با شروع انقالب صنعتی( نرسد نبايد تول
گیگاتن باشد. سازمان ملل تخمین زده اگر بخواهيم  42کربن بیش از اکسیددی

لید فعلی گیگاتن از تو 19تا  16درجه باقی بماند باید بین  1.5افزایش دما زیر 
کربن کاسته شود و اگر بخواهیم افزایش دما زیر دو درجه سانتی گراد سیداکدی

گیگاتن از تولید فعلی دی اکسید کربن کاسته  13تا   11باقي بماند، باید 
اکسید کربنی است که یک گیگاتن دی اکسید کربن تقریبا معادل دی  شود.

 روپا در یکحمل و نقل و رفت آمد )از جمله صنعت هوانوردی( در اتحادیه ا
کند. حاصل گرم شدن زمین از جمله این است که گرفتاران به فقر، سال تولید می

شوند و گرما بخشهایی از جهان را غیر قابل یک پنجم جمعیت زمین می
 کند.سکونت می

( 1397مهر  17برابر  2018اکتبر  9کند )المللی پول گزارش میصندوق بین● 
ی مقصر اول آن نیز ترامپ و سیاست اقتصاد رشد اقتصاد جهان رو به کاهش و

 شود:، فقیرتر می2020او است. اقتصاد ایران تا سال 
. گزارش صندوق در باره اقتصاد امریکا: اقتصاد امریکا بخاطر کاهش 1

آورد، بیند. اما بابت این دستمالیاتها، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری بخود می
ازرگانی است. این بش کسر بودجه و کسر است و آن افزای بهایی پرداخت شده

تواند سبب تورم شود و نرخهای بهره را افزایش دهد. در افزایش مهار نشده می
اند )در قیاس با های دولتی و خصوصی، به اوج خود رسیدهجهانی که قرضه

ها بر عدم افزودن بر کسریاند(، درصد افزایش یافته 60، 2007سال 
شود، اثر اید. در آنچه به اقتصاد امریکا مربوط میافزتعادلهای جهانی می

شود. در عوض، کسریها، از زایل می 2020کاستن از مالیاتها در سال 
جمله کسر بودجه امریکا را در صورت بروز بحران، از اتخاذ تدبیر و 

  کند.اجرای آن ناتوان می
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 یابد.درصد کاهش می 6.2رشد اقتصاد چین به ● 
ها، ترینشود: مزدها، جز در مورد مرفهزحتمکش بدتر میوضعیت قشرهای ● 

یابند. در امریکا، مزد متوسط، در فاصله گرفتار رکود است و افزایش نمی
است. بنابراین، در میان مدت، مشکلی که  ، تغییر نکرده2016تا  1999

 شوند، مشکل اجتماعی است.کشورهای پیشرفته با آن روبرو می
انتین و ترکیه و افریقای ژصنعتی چون برزیل و آر وضعیت کشورهای نو● 

است: افزایش بهای  جنوبی، بخاطر سیاست اقتصادی امریکا، رو به پس روی
های مهمی از این کشورها دالر و نرخ بهره در امریکا، سبب خروج سرمایه

ازار پولی این کشورها را ب  اند واند. پول ملی این کشورها را ضعیف کردهشده
 اند.های سخت کردهر تکانگرفتا

تری به های بیشتری دارند، تکانهای سختکشورهایی که کسری    
تر بینند. با توجه به وزن این اقتصادها در اقتصاد جهانی، بزرگخود می

شدن مشکلهای اقتصاد این کشورها تهدید مهمی برای کشورهای 
 پیشرفته است.

 در ایران: ☚
های امریکا کاهش چشمگیری حت تأثیر تحریمرشد اقتصادی ایران نیز ت● 

درصد و در سال  1,۵  2018رشد اقتصادی ایران در سال کند: پیدا می
ها، . قبل از آغاز تحریمکندمیدرصد کاهش پیدا  3,۶حدود  2019

درصد تخمین  4المللی پول رشد اقتصادی ایران را حدود صندوق بین 
همچنان سیر نزولی را طی  2023 – 2020زده بود. اقتصاد ایران تا سال 

 .شودکند و الغرتر میمی
متصدی محیط « س جمهوریییمعاون ر»، موسی کالنتری، 97مهر  13در ● 

در زمینه مشکالت است در صورت عدم اقدام فوری  زیست اعالن خطر کرده
درصد اراضی کشاورزی کشور نابود خواهد  70متعدد زیست محیطی 

درصد ذخایر تجدید پذیر آب را به کار  100در حال حاضر ایران . شد
 40برد در حالیکه بر اساس ضوابط جهانی، این رقم نباید بیش از می
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تواند یک تهدید جدی است و می»های زیرزمینی . استفاده از آبدرصد باشد
 «.تبعات اجتماعی وخیمی داشته باشد

است: ن گفتهس اطاق بازرگانی ایرایی، غالمحسین شافعی، ر97مهر  17در ● 
بزرگترین مشکل فعاالن اقتصادی، عدم اطمینان از آینده است و به 

اه م 5تا  4.بارها و بارها در طول تصمیمات اعالم شده نیز اعتماد ندارند
افت گذشته بسیاری از تصمیماتی که از سوی دولت اتخاذ شد، به سرعت تغییر ی

کرد. در شرایط فعلی توجه الن اقتصادی وارد های فراوانی به فعاو این خسارت
ر روی ببه اقشار آسیب پذیر بسیار مهم است و فشار بازار ارز و التهابات آن، 

طبقه متوسط به سرعت در دوش مردم بسیار باال است و با کمال تاسف، 
شود. یعنی اکثر افراد طبقه متوسط در حال تجزیه است و دارد کم می

   :حال سقوط به طبقات پایین جامعه هستند
  

سان، ترس از آینده، امر واقعی جهان شمول است و میزان آن نسبت دینب    
ی و مستقیم دارد با میزان کسریهای اقتصاد کشورها و ثبات سیاسی آنها و کم

رو، پذیری اجتماعی آنها. از اینبیشی وابستگی اقتصادی آنها و درجه آسیب
و بخشی از  یمژخصوص که رتر است، بترس از آینده، در ایران، بسیار شدید

 کنند:تمایلهای سیاسی نیز این ترس را تبلیغ نیز می
  

امرهای واقعی که در رابطه با یکدیگر وضعیت کنونی را  ❋
 شناسانند:می

  
 اند:مرهای واقع مستمری که امید به آینده را با ترس از آینده جانشین کردها    
ر تولید است. مصرف انبوه و . اصل راهنمای سرمایه داری فزونی مصرف ب1

ورده آتولید انبوه برای مصرف انبوه، یک چند امرهای واقع دیرپای دیگر ببار 
 است:
 دیک؛. کاهش مداوم منابع زمین و قرارگرفتن پایان آنها در چشم انداز نز1.1
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 . آلودگی محیط زیست ناشی از تولید و مصرف انبوه؛1.2
ی اکثریت بین رفتن نیازهای واقعی و ناتوان . ازدیاد مصرف کنندگان انبوه از1.3

 بزرگ انسانهای روی زمین از برآوردن نیازهای واقعی؛
 ل تولید؛کهای مخرب از . بزرگ شدن سهم تولید فرآورده1.4
. در نتیجه، زیادت مصرف بر تولید که متوقف شدن سیر صعودی آن، با 1.5

 تغییر ساختار اقتصادی کنونی میسر است؛
کند و برهم افزوده داری از حل مسائلی که ایجاد مینی نظام سرمایه. ناتوا1.6

 ها.شدن مسئله
  

شهرها های قدرت و اقتصاد محور بودند و آرمانها که بیان. ایدئولوژی2
خاطر که بیان قدرت بودند، از یک کار مهم ناتوان شدند کردند، بدینپیشنهاد می

توانند به آنها عمل کنند. بگویند، درجا، میتوانستند به انسانها که نمیو آن این
کردند. اما هرجا دولت را عمل کردن به آنها را موکول به تصرف دولت می

 اوجب»تصرف کردند، بنابراین که فکر راهنما بیان قدرت بود و حفظ قدرت 
ر ، فکر راهنما را به خدمت توجیه قدرتمداری گماردند و قدرت، فک«واجبات

که آرمان شهر، د بیگانه و از هر آنچه بود خالی کرد. نتیجه اینراهنما را از خو
 ساختنی نشد. 

داری، لیبرالیسم، در نئولیبرالیسم از خود بیگانه شد و این مرام رام سرمایهم     
خاطر است که مرام نیز در حال خالی شدن از محتوایی است که داشت. بدین

ز جمله ترس اچرا که برپایه ترسها، است  راست افراطی پیروان روزافزون یافته
 است. از آینده ساخته شده

  
ها، مانع از باز و زیر سلطه در سطح جهان و در سطح جامعه –. روابط مسلط 3

های اجتماعی و در نتیجه، ناتوانی نظامهای اجتماعی از پذیر شدن نظامتحول
. قدرت مسلط بکار رشد انسان و آبادانی طبیعت درآوردن نیروهای محرکه است

دارد، زیرا سبب باز نیز نیروهای محرکه را از بکارافتادن در این رشد باز می
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رو، بخش شود، از اینشدن نظامهای اجتماعی و از میان برخاستن خود می
 شود.بزرگی از نیروهای محرکه تخریب می

  
. برانگیخته شدن موجهای مهاجرت در سطح هر کشور و در سطح جهان یکی 4

زیر سلطه و تخریب نیروهای محرکه است که بنوبه  –آمدهای روابط مسلط یاز پ
 آورند؛دید میپ هایی است که مهاجران به کشورهاشان خود، عامل ترس جامعه

  
حال که در سطح جهان مالک نیروهای محرکه ها در همانملی. ماوراء5

 ه،اند. در نتیجاند، دولتها را نیز دست نشانده خود کردهگشته
  

، «نسل دیجیتال»و پیدایش عصر و « تمدن صنعتی». در معرض از میان رفتن 6
است، در نتیجه حاال دیگر نه رابطه کارگر و کارفرمایی را تغییر داده

ساالران و ساالران مؤتلف آنها که کارگران هستند که از ترقی علمی و سرمایه
 ترسند؛فنی می

  
تر بعنوان منتخب مردم عمل االری و کمس. دولتها بیشتر کارگزار سرمایه7

است: هرگاه جز این کنیم، آورند این کنند. دلیلی که همه دولتهای غرب میمی
 است:آمد آن اینیابند. پیش میکاری و... افزایروند و بیها از کشور میسرمایه

  
. تضعیف احزاب سیاسی چپ و راست سنتی و قوت گرفتن احزاب راست 8

مایه فکر راهنمای آنها ترس و ناامیدی خاطر که بنبدینجمله  افراطی، از
 نابراین، ب زیر سلطه است –ط گر دیرپایی روابط مسلو توجیه

  
ای که شهروندان شود و مدارهای بستهتر می. حاکمیت ملی دایم ضعیف9

 شوند:کشورها گرفتار آنها هستند، چندگانه می
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شورها در آنها زندانی ای که شهروندان کمدارهای بسته ❋
 شوند:می

  
گویند چرا ترس از آینده و ناامیدی از مرهای واقع مستمر جهان شمول میا    

دانهای بنای آرمان شهر، نیز جهان شمول است. مدارهای بسته نیز که زن ییتوانا
اند نیز جهان شمول هستند. با وجود این، شهروندان کشورهای مختلف شده

گاه آنان خویشتن طه در مدارهای بسته بیشتری گرفتارند و هرهای زیر سلجامعه
که وضعیت سنجی بیش دهند. برای آنرا از این مدارها برهند، جهان را تغییر می
پردازیم که مردم ایران در آنها ای میاز اندازه طوالنی نشود، به مدارهای بسته

 زندانی هستند:
  

فقیه  که حاصل از تغییر نظام والیت . مدار بسته میان حال بد و آینده بدتر1
کند، گرایشهای سیاسی و یم القاء نمیژرا تنها ر« بدتر»باشد. این ترس از 

 کنند؛می تابند نیز القاءامتیازان که تغییر را بر نمیصاحب
  

کاری که که جامعه هنوز به راه. مداربسته ناامیدی از آینده دیگر، ناشی از این2
آورد. بنابراین، هیچ آینده دیگری جز سازد، روی نمیده را میبا عمل به آن، آین

 گیرد؛وضعیت کنونی کشورهای منطقه، در منظر او قرار، نمی
  

اقتصادی بد و ترس از بدتر شدن وضعیت،  –. مدار بسته وضعیت اجتماعی 3
که   یم تغییر نکند )ملحق شدن قشرمیانه به قشرهای تهی دست(ژحتی اگر ر
 ابراین،د چرایی رفتن بخشی از مردم را به پای صندوقهای رأی. بندهتوضیح می

  
رابر یم والیت مطلقه فقیه چندان مشکل نیست: با قراردادن بد در بژ. کار ر4

 کند؛بدتر، رفتار مطلوب خود را به جامعه تحمیل می
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ه و . مدار بسته ترس از رها کردن دینی که قدرت حاکم آنرا از خود، بیگان5
 ین سنتی و گرفتار خالء فکر راهنما شدن؛است و نیز د کردهتهیمیان

  
ت به . مدار بسته ترس از بیابان شدن کشور و نیافتن جایی برای رفتن که دس6

 است.  دست امرهای واقع دیگر، برانگیزنده ایرانیان به مهاجرت از کشور شده
  

بندیها روهگه با گروه که . مدار بسته روابط قوا در سطح رابطه فرد با فرد و گرو7
 اند. در نتیجه، با ایجاد مرزها و خاکریزهای دفاعی بوجود آورده

روی . مدار بسته فرد و دولت والیت مطلقه فقیه که تنهایی هر شهروند پیشا8
های غرب نیز وجود دارد، اال اینکه در ایران، قدرت است. این تنهایی در جامعه

 ع سالح است؛فرد در برابر قدرت، کامالً خل
  

ر . مدار بسته ترس از بیرون بخاطر قرارگرفتن کشور در حلقه آتش و درگی9
جنگهای هشتگانه شدنش. ترس از حمله نظامی به ایران، شدیدترین ترسها 

 است. و
  

ی . مدار بسته خشونت ناشی از مدارهای باال که در شکل آسیبهای اجتماع10
     زنند.به هستی ایران میو تخریب طبیعت و نیروهای محرکه، آتش 

  
کار کند. بنابراین، راهاندن در این مدارها زندگی را بطور روزافزون سخت میم    

 است:بایسته ضرور 
  

 کار برای بیرون رفتن از مدارهای بسته ترس و ناامیدی:راه ❋

  
را اینگونه آورده  prefigurative politicsآقای محمود دلخواسته تعریف    

اش کنیم و کنیم، از هم اکنون زندگیهدفی را که برای آن مبارزه می»است: 

https://isreview.org/issue/92/reflections-prefigurative-politics


267 
 

ها بکارند جا اندیشهگوید که در همهاین تعریف می«. اینگونه حال را آینده کنیم
ا با بکار بردنش، بتوانند مدارهای بسته را باز تا مگر روشی را بیابند که انسانه

که، مرامها که به انسان کنند و استقالل و آزادی خویش را باز یابند. اال این
ای که عملی شدنشان در اند: دستهتوانند بشوند، دو دستهاند و یا میپیشنهاد شده

انها ای که از انسگرو ایجاد وضعیت جدید از راه تصرف دولت است و دسته
 خواهند، درجا، با ما عمل کنید.می
ها بیان قدرت هستند و بکاربردنشان از سوی همگان و درجا، اولی     

رو، نه کند. از اینبرای بنای آینده، دروغ بودنشان را آشکار می
کنند و نه گروندگان. بنابراین، پیشنهادکنندگان خود به آنها عمل می

سازد که گویا باید مرام یمقدرت )= دولت( سازند، ها نمیآینده را انسان
آید و با تخریب را به اجرا گذارد. از آنجا که قدرت از تخریب پدید می

مأمور توجیه  –با از خود بیگانه کردنش  –دهد، مرام را ادامه حیات می
کند. امر واقعی که جهان شمول است و هیچ دین گری خود میتخریب

 اند.و مرام از آن مصون نمانده
قرار، آینده، واقعیتی موجود نیست. بعمل امروز واقعیت پیدا دینب    

شود. از گوید چگونه ساخته میکند. بنابراین، نوع عمل امروز ما میمی
، اگر هدف «کنیمزندگی کردن هدفی که بخاطرش مبارزه می»رو، این

شود. زیرا، جز به باشد، عمل امروز ما تخریبی می« تحصیل قدرت»
آید )راست بخواهی، در پی تخریب نیز، این خریب، قدرت بدست نمیت

ای که زندگی آید(. بنابراین، آیندهانسان است که به بندگی قدرت در می
توانند زندگی کنند. بدین رشد در استقالل و آزادی باشد، را همگان، می

 شود. زندگی آن آینده بنا می
توانند ترین روش که همگان میبردنیترین راه و بکاررو، کوتاهاز این    

بکارش برند، عمل به حقوق است. بدین عمل همه مدارهای بسته از 
خیزند و امرهای واقعی که ترس و ناامیدی و ناتوانی را القاء میان بر می

شوند. پیشنهاد حقوق و خاطر نشان کردن کنند، از میان رفتنی میمی
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دهد ، به همگان امکان میاین مهم که هر حقی خود روش خویش است
را به محک تجربه بیازمایند. عمل به حقوق، افزون براین که انسانها آن

دهد اندیشه رهد، به آنها امکان میرا از زندان مدارهای بسته می
راهنمایی را بجویند که راهنمای زندگی روزانه آنها در عمل به حقوق و 

 شود.رشد در استقالل و آزادی می
مدارهای  که همگان، با عمل به حقوق بر اعتیاد به زندگی درباشد     

 بسته، غلبه کنند. از آنجا که نقش الگو بس مهم است، هرگاه جوانان که
توانند جامعه را از نیروی محرکه تغییر هستند، این روش را بکاربرند، می

 زندان مدارهای بسته برهند.
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                            وضعیت سنجی دویست و بیست سوم: 

 :؟«ایرانی پیشرفت  –الگوی اسالمی »

 
 
 

 2018اکتبر  18 برابر 1397مهر  26
 

الگوی اسالمی »نوان ر کرد با عای متنی را منتش، خامنه1397مهر  22در     
کشور جهان  5، ایران یکی از 1444که بنابر آن، درسال « یرانی پیشرفت ا –

ت ، یکی از هف«سطح کلی پیشرفت»برخوردار از باالترین رشد علمی و بلحاظ 
کشور اول جهان و یکی از چهار کشور اول آسیا خواهد شد. مدعی است که 

است و طی هفت  ستادان و صاحب نظران و... الگو، حاصل کار چند هزار از ا
 سال کار، این الگو را اندیشیده اند. 

تواند حاصل کار های بسیار است و نمیها و تناقضما متن، واجد کاستیا    
و استادان دانشگاه و حوزه و فرزانگان و ...   چند هزار دانشمند و صاحب نظر

 باشد:
  

 ا را دارد:هاین گویایی« الگو»بلحاظ شکل،  ❋

  
ماند: چند صد تن دانشگاهی مأمور شدند کاری از این . به کار شاه سابق می1

ولو به زور، من ایران را به دروازه تمدن »نوع را انجام دهند. خود او گفت: 
نه او دانست که زور ضد تمدن است و با کاستن از نقش زور «. رسانمبزرگ می

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30866-2018-10-18-16-10-42.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30866-2018-10-18-16-10-42.html
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از حقوق خویش، از جمله استقالل و ها و برخورداری شهروندان در جامعه
کند و به یمن آزادی، خودانگیختگی فردی و جمعی میل به صد در صد می

فهمد که ای مییابد. و نه خامنهخالقیتها، جامعه، فرهنگ استقالل و آزادی می
آغاز هر رشد، بازیافتن خودانگیختگی، یا استقالل و آزادی فردی و جمعی 

 است.
  

طور که محور (. همان 44و، والیت مطلقه فقیه است )بند . محور این الگ2
رسید، می« دروازه تمدن بزرگ»شد و ایران به طرحی که باید اجرا می

گوید می« الگو»برخوردار از اختیار مطلق بود. « شاهنشاه»و « شاهنشاهی»
است. آیا نباید جانشین او « ای سلسله خامنه»ای ایجاد که قصد خامنه

  کند؟« رهبری»که اجرای این طرح را کسی باشد 
  

دان . اما رشد علمی و فنی، و در نتیجه رشد اقتصادی را انسانها، و شهرون3
باید بیشترین امکان را برای کنند. بنابراین، هر الگوی رشد، میایران می

برخورداری شهروندان از حقوق خویش و رشد فراهم کند و نیروهای محرکه 
کنند، در نظام اجتماعی باز بکار خود، آنها را تولید میتوسط شهروندانی که 

(، مردم نقش 53و  48  و 45و  37بار ) در بندهای ، دو «الگو»افتند. در 
است و  ، نظارت و مشارکت در ارتقای سالمت آمده37اند: در بند پیدا کرده

گیری تهدید علیه جمهوری پیشگیری از شکل»در « بسیج مردمی»، 53در بند 
، در محدوده "مردم ساالری 45است. در بند نقش پیدا کرده « اسالمی ایران

ر ددینی"! )بر محور والیت مطلقه فقیه(، از مشارکت مردم سخن رفته است و 
 است !!، به مردم نقش نظارت بخشیده شده 48بند 
ای هم، مردم نقش کمک کننده به اجرای الگو را دارند. به ر نامه خامنهد    

کنند و مردم هم به اجرا می« امرولی»دیگر، الگو را دولت تحت رهبری سخن 
 کنند! دولت کمک می
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حاصل کار چند هزار استاد و صاحب نظر و... « الگو»توان باور کرد این یم    
 باشد!؟

  

 پرشمار هستند:« الگو»های بلحاظ محتوا، کاستی ❋

  
کنند، پس آغاز هر ها میانسان . از آنجا که رشد را انسان و جامعه متشکل از4

شود: حقوق انسان گانه میالگوی رشدی، برخورداری شهروندان از حقوق پنج
و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه بعنوان 

غایب »عضو جامعه جهانی. در الگوی پیشنهادی آقای خامنه ای، این حقوق 
 اند:ساده نیز نیستند، با شبه حقوق پوشانده شدهاالثر هستند. مفقود« االثرمفقود

انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی و »● 
ز ااخالقی، دینداری، آزادی توأم با مسئولیت، تعیین سرنوشت و برخورداری 

 همین!؟« . دادرسی عادالنه است
سی در حوزۀ بینی شده در قانون اساهای پیشاجرای کامل ضمانت»● 

های فردی و اجتماعی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و آزادی
 (. 49)بند « تقویت احساس آزادی در آحاد جامعه

کنند. چرا که را قانون اساسی تضمین نمی« تکالیف و حقوق شهروندی»ما ا    
اند. در شبه حقوق نافی حقوق، پوشش حقوق شهروندی شده« قانون»در این 

 19تنها در « حقوق ملت»، «والیت مطلقه فقیه»قیقت، در قانون اساسی ح
توان به حقوق شهروندی راجع اصل را می 11اند که از آنها، تنها اصل آمده

کوم به یعنی مح«!!. با رعایت موازین اسالم»دانست که آنها هم مقیدند به قید 
وید، اگر شهروندان گنابر اصل، چون حق است، خدا میاند. چرا که بمحال شده

است و مقیدکردن این حقوق را دارند، پس اسالم این حقوق را پذیرفته 
آویز سازی ، ناقض حق و دست«رعایت موازین اسالم»برخورداری از آنها به 

برای حاکمان در ممانعت از برخورداری، از اندک شمار حقوق شهروندی 
 مندرج در قانون اساسی است. 
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دانستند ر استاد و صاحب نظر این متن را تهیه کرده بودند، می. هرگاه چند هزا5

 وکه علم، خلق است. پس، توانا به خلق علم، عقل خود انگیخته، یا مستقل 
ش و آزاد است. بنابراین، نخستین مطالبه آنها، دست کم در سطح دستگاه آموز

 برایتا عالی، ایجاد محیط مناسب و امکانهای درخور،  ییپرورش، از ابتدا
 شد. پرورش نسل خود انگیخته، مستقل و آزاد، می

های علمی( داند که فرق است میان معلوم )= یافتههر اهل دانشی می    
شود. و علم. علم خلق است و جز عقل خود انگیخته بدان توانا نمی

کشور اول جهان بلحاظ  ۵کشوری که بخواهد ظرف نیم قرن، یکی از 
ن آن، باید از بیشترین خود انگیختگی رشد علمی باشد، شهروندا

برخوردار باشند. باید برخورداری عقلهای فردی و جمعی از استقالل و 
اند و البته به شهروندان نقشی نداده« الگو»آزادی کامل باشد. در این 

اند بدانند که رشد بازیافت خود انگیختگی است و رفتن الزم نیز ندیده
 شود.ود انگیختگی ممکن نمیبه این راه، جز با بازیافت خ

  
است: آنچه در حال، شدنی  . از روشهای شناختن مدعی دروغگو یکی این6

دهد. جا به عمل درآوردنی است را به آینده حواله میاست و هم اکنون و همین
حقوقی که ذاتی حیات انسان هستند و حقوق شهروندی و حقوق ملی که ذاتی 

قوق طبیعت که ذاتی حقوق طبیعت هستند حیات شهروندی و ملی هستند و ح
بر  و حقوق جامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی ذاتی حیات حقوقمند انسانها

روی این کره خاکی هستند، بالدرنگ، قابل بکار بردن توسط یکایک 
امه شهروندان و جمهور شهروندان هستند. بدون عمل به این حقوق نیز هیچ برن

لوم ) در ، در آینده نامع«الگو»شود. اما بنا بر این رشد به عمل درآوردنی نمی
؟ پرسشی بدون پاسخ است(، ایرانیان 1440تا  1400کدام سال از سالهای 

 باال، برخوردار شوند!! «شبه حقوق»توانند از می
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فزون بر این، آینده را کارهایی که در آینده انجام خواهند گرفت، پدید ا    
گیرند، پدید اند و میرفتهگذشته و حال انجام گآورند. کارهایی که در نمی
ها و مالتاریا، وضعیت آورند. اما حاصل کار استبدادهای قاجار و پهلویمی

نظام  امروز کشور است. بنابراین، هرگاه بنابر بنای آینده دیگری باشد، باید
اجتماعی تغییر کند که میزان تخریب را از میزان ساختن بیشتر کرده  –سیاسی 

قرار، الگو ،واجد تناقض است. بدینحیات ملی را گرفتار خطر مرگ گردانده  و
م در اساس است: والیت مطلقه فقیه با رشد در تضاد است. رشد نیازمند نظا

اند. یأس از آینده اجتماعی باز است که الگو نویسان یکسره از آن غافل مانده
است، را با  به بستهجتماعی نزدیک ا –نزدیک و دور که حاصل نظام سیاسی 

توان با امید کند، نمیسال بعد واقعیت پیدا می 50وعده آرمان شهری که در 
 جانشین کرد. بعبارت دیگر "اینها وعده سرخرمن هستند". با بازشدن نظام

کسره ییم از دولت استبدادی به دولت حقوقمند و ژاجتماعی و با تغییر ماهیت ر
شود. زیرا شهروندان خود دست بکار یأس می تابع مردم است که امید، جانشین

شوند و به یمن رشد، که بر خودافزا است، آرمان شهر مطلوب خویش را می
 سازند. می
ز آنجا که شهروندان برای درپیش گرفتن راست راه رشد انسان و آبادانی ا     

شود، طبیعت، نیازمند میزان هستند، عدالت نه هدفی که در آینده متحقق می
گر، نلکه بمثابه میزان تمیز حق از ناحق، عمل رشید و رشدآور، از عمل ویراب

 کند:همه روز کاربرد پیدا می
  

 «:الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت»نقش عدالت در  ❋
  

بار  در متن، یازده بار کلمه عدالت بکار رفته است. عدالت اجتماعی هیچ    
، مفهومی «الگو»عدالت همانند خود بکار نرفته است. در موارد، یازده گانه، 

است، گاه بمعنای میزان تمیز حق از ناحق بکار نرفته گنگ و مبهم دارد. هیچ
گانه و سنجیدن است بکار رود. زیرا نیازمند پذیرفتن حقوق پنجتوانسته نمی
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یکایک بندهای الگو بدانها است. نیازمند سنجیدن پندار و گفتتار و کردار 
یم با آنها است. نیازمند سنجیدن نابرابریهای ژمی متصدیان رای و تماخامنه

فرآورده قشربندی اجتماعی بر محور قدرت با آنها و طراحی طرحی برای زدودن 
 نابرابریها است. نیازمند...

است، پس با کدام ما اگر عدالت میزان تعریف و در الگو بکار نرفته ا     
توان یافت. زیرا نمی ، پاسخ روشنیاست؟ برای این پرسشتعریف بکار رفته 

 است: ها معانی نایکسان جستههرگز تعریف نشده اما در جمله
طلبی، در ردیف زیبایی طلبی ، عدالت«مبانی انسان شناختی»در ذیل عنوان ● 

گرایی، جویی، خیرخواهی، زیباییگرایی، حقیقتکمال» است: و... آمده 
که، اگر غافل از این«. های متعالیرزشخواهی و دیگر اطلبی، آزادیعدالت

و آزادی را، با کدام میزان باید   عدالت میزان نباشد، کمال و خیر و زیبایی
که اگر گرایش به حقیقت و خیر و زیبایی و آزادی، عدالت سنجید؟ توضیح این

کند: است، گرایش به عدالت چیست؟ این پرسش تنها یک پاسخ پیدا می
ت، گرایش به عدالت گرایش به برابری است. در این صور عدالت برابری است و

پذیرش بدانیم، عین ستم شود و بر فرض که تحققکه عدالت هدف میغیر از این
پذیر، برابر کردن پر شود: برابر کردن دانا با نادان. برابر کردن فعال با فعلمی

یرا به قول آلن آورد. زکار با کم کار، نفی استقالل و آزادی انسان را ببار می
دن تورن ) دموکراسی چیست؟(، برابر کردن پرکار و کم کار، جز با محدود کر

 آزادی پرکار، شدنی نیست. 
 ت.در مبانی جامعه شناختی نیز، عدالت در ردیف تقوی و استقامت آمده اس● 
 در مبانی دین شناختی، باز عدالت در ردیف آمده و صفت همه جانبه جسته● 

« اهم ارزشهای تشکیل دهنده حیات طیبه»تر است. زیرا املاست. ابهام ک
عبارتند از: معرفت به حقایق، ایمان به غیب، سالمت جسمی و روانی، مدارا و 
همزیستی با همنوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، 

مسئوالنه، برداری کارآمد و عادالنه از طبیعت، تفکر و عقالنیت، آزادی بهره
پذیری، ، تعاون، مسئولیتجانبه، عدالت همهمداریانضباط اجتماعی و قانون
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هیچ معلوم نیست که «. صداقت، نیل به کفاف، استقالل، امنیت و فراوانی
« آزادی مسئوالنه»یعنی چه و چرا ارزشی است در ردیف « عدالت همه جانبه»
 و...؟ « انضباط اجتماعی»و 
و « صلح جهانی وعدالت »و « عدالت بین نسلی» در همین قسمت، از   
توانند یک تعریف است. که قدر مسلم نمینیز سخن رفته « پیشرفت و عدالت»

 علوم است.را داشته باشند و البته معانی نایکسان عدالت در این سه مورد نیز نام
 وعقل و نقل، علم و دین، پیشرفت و عدالت، ایرانی بودن » ، 11در بند ● 

است. اگر قرار بود مراد پیشرفت بر میزان عدالت اجتماعی  آمده« میتاسال
 شد. پس عدالت بمعنای میزان بکار نرفتهباشد، عدالت مترادف پیشرفت نمی

است. زیرا است؟ بمعنای برابری نیز بکار نرفته است. اما به چه معنی بکار رفته 
ه تعریف افالطون از عدالت رابری. با توجه ببشد پیشرفت با هدف باید نوشته می

است )عدالت  که در کله از خود بیگانه کنندگان دین در بیان قدرت حک شده
ری یعنی این که هر چیز در جای خود قرار بگیرد که تعریف عدالت به نابراب

است(، پیشرفت و عدالت، پیشرفت و قرارگرفتن هرکس در جای خود )= هرم 
 دهد. اجتماعی( معنی می

رفته است. که البته تعریفی « عدالت مالیاتی»، سخن از 21 در بند● 
است. بر کسی پوشیده نیست که در فقه، در سوسیالیسم، در لیبرالیسم، نجسته

ه، عدالت در نئولیبرالیسم، در... عدالت اجتماعی معانی متضادی دارند. بنابر فق
یعت و حق طبمالیاتی، اندازه گرفتن مالیات بر میزان حقوق، از جمله حق کار 

برآوردن نیازهای اساسی و  و حق جامعه و حق قشرهای نیازمند به برابری در 
 شود. حق نسلهای آینده، تعیین نمی

، از 45است: در بند نیز عدالت بدون تعریف آمده  51  و 45در بندهای ● 
» ، عدالت در ردیف 51است و در بند  عدالت و ثبات سیاسی سخن رفته

 است.  آمده« ی، اعتماد، فداکاری و پاسخگوییصداقت، راستگوی
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فاقد حقوق و در نتیجه، فاقد عدالت بمثابه میزان برای « الگو»دینسان، ب     
گوید، وقتی عدالت که ها نیز میاست. تاریخ جامعه سنجیدن مواد الگو با آن

و تنها در بیان استقالل و آزادی، عدالت تعریف صحیح و دقیق  –میزان است 
ای پیدا تعریف از خود بیگانه –یابد خود را بمثابه میزان تمیز حق از ناحق می

گردد. زیرا شود تا هدفی که باید به آن رسید معنی دهد، غیر قابل تحقق میمی
کنند تا هم میزانی برای سنجش عمل قدرتمدارها بدانخاطر عدالت را هدف می

دانستند که قدرت اگر آنها می آنها نباشد و هم، مردم فریب سراب را بخورند.
یافتند که عدالت، ولو برابری تعریف آید، در جا نیز در میاز تخریب پدید می

 شود. شود، غیر قابل تحقق می
 ها دارد:کاستی« الگو»و هنوز     
  

ها و نامعلوم بودن رابطه بعدهای سیاسی و اقتصادی دوگانگی ❋
 و اجتماعی و فرهنگی:

  
ر همین قانون اساسی )اصل نهم( استقالل و آزادی از یکدیگ . با آنکه در1

ی انسان این دو حق از یکدیگر جدایند. از آزاد« الگو»جدایی ناپذیرند، در این 
 سخن بمیان است اما از استقالل او نه:

است. سه نوبت به کشور ، تنها چهار نوبت از استقالل سخن رفته «الگو»در ● 
(. تعریفی نیز از 24)ماده « استقالل بودجه»راجع است و یک نوبت به 

است. اما سه نوبتی که در باره کشور بکار رفته، در معنی استقالل بعمل نیامده 
چند هزار صاحب نظر و استاد دانشگاه و »است. از قرار، تقابل قوا بکار رفته 

ر است. در این مدار، مسلط و زیدانند که رابطه قوا یک مدار بسته نمی« حوزه
شوند. استقالل، زیستن یک جامعه است سلطه، هردو، از استقالل محروم می

های دیگر. بدین معنی استقالل و آزادی، دو در بیرون از روابط قوا با جامعه
شدند، اصل راهنمای انقالب ایران و هدف آن بودند که هرگاه روش نیز می

 شدند.ایرانیان گرفتار استبدادی به نام دین نمی
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است، البته تعریف نیز نشده ، کلمه آزادی شش بار بکار رفته «الگو»در ● 
وأم با آزادی ت»و « آزادی مسئوالنه)»است. اما آزادی مقید به قید مسئوالنه، 

گذارد، نویسندگان این قید جا برای تردید نمیاست.  شده«( مسئولیت
ی ستیز ، از استقالل و آزادی خویش غافل و بسا استقالل و آزاد«الگو»

 نیز هستند. چرا که استقالل و آزادی حق هستند. مسئولیت انسان این
است که از این دو حق غافل نشود و به این دو حق و حقوق دیگر خویش 

برد برای اندازه عمل کند. میزان عدالت را وجدان اخالقی بکار می
گرفتن عمل به مسئولیت که روش و هدف گرداندن استقالل و آزادی، 

 .فرد و توسط جامعه است توسط
  

نگاشته  ی که باید به اجرا گذاشته شوند،«تدابیر»، 56تا شماره  1. از شماره 2
اند. مبهم و درهم برهم بی آنکه معلوم باشد تدابیر بکدام یک از بعدهای شده

ه بسیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی راجعند و رابطه تدبیرهای مربوط 
 رابطه بعدها با یکدیگر کدامها هستند. هر بعد با یکدیگر و 

  
ای، اسالم و اسالمی ، بیشتر از هر کلمه«الگو»ای و در متن )ابالغیه خامنه . 3

ت. بار( بکار رفته اس 13بار( و دین )بیشتر از  53و اسالمیت ) بیشتر از 
است. بنابراین که هم پایه و هم محور اسالم صفت ناب محمدی نیز جسته 

در توجیه « اسالم ناب محمدی»الیت مطلقه فقیه است، کار ، و«الگو»
« الگو»که در متن است. طرفه ایناز خود بیگانه شده « رهبر»قدرتمداری مطلق 

ای هر نیز، دین نه بیان استقالل و آزادی، در بردارنده حقوق و اندیشه راهنم
 گر قدرت است:انسان که توجیه

، مشارکت و رهبریِ پیشوای الهیم، پیشرفت حقیقی با هدایت دین اسال» ● 
 « شود.الله حاصل می اتحاد مردم و توجه به غایت پایدار تحقق کلمه

ساالری دینی مبتنی بر والیت مردمگسترش فهم عمیق و تحکیم نظریه » ● 
 «فقیه
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را بخوانند، دلیل مشوش بودن و خالی « الگو»رگاه خوانندگان متن مشوش ه     

یابند که والیت فقیه است. ای میهای انجام دادنی آن را پایهاز حقوق و تدبیر
امی والیتی که اختیار بکاربردن زور تعریف شده است و بنابر این تعریف، تم

اند. این قرار گرفته« رهبر»سازمانهایی که کارشان اعمال زور است در اختیار 
م نا« فقیه والیت مطلقه»پایه ضد رشد است چنانکه استبداد مطلقی که بدان 

ها میان فرد با فرد و اند، بطور روزافزون، زور را تنظیم کننده اصلی رابطهداده
است. فقر طبیعت ایران )بیابان شدن( و  گروه با گروه و ایران با جهان کرده

ن بدان خشونتی که طبیعت ایران بدان گرفتار است و فقر و خشونتی که مردم ایرا
امل عنیروهای محرکه فرآورده والیت مطلقه فقیه گرفتارند و تخریب روزافزون 
 پذیر شدن نظام اجتماعی است. جلوگیری کننده از باز و تحول

م تکرار کنیم که هر رشدی با شناسایی حقوق و عمل به حقوق انجا    
 .توانند عمل کنندگیرد و به حقوق، همگان و هم اکنون میمی
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                        وضعیت سنجی دویست و بیست وچهارم: 

 وجدان تاریخی و جنگ و جنایت

 
 

  2018اکتبر  25 برابر 1397آبان  03
 
رویه رژیم و دستگاه تبلیغایش در  و« ایرانی رشد –الگوی اسالمی »انتشار     

ها در ها در ترکیه و به حافظه راه نجستن جنایات سعودیباره جنایت سعودی
یمن و مدعی پرچمداری حقوق انسان و جنگ با تروریسم که امریکا است و 

میلیارد دالری اسلحه با دولت سعودی، غمض عین بر  110بخاطر معامله 
شوند، این پرسش را ها مرتکب میوقتی سعودیتجاوز به حقوق انسان و ترور، 

 ها چرا خفته است؟:اریخی جامعهنهند: وجدان تپیش رو می
  

دلیل تحول وضعیت از بد به بدتر ، از جمله، بخاطر به خواب  ❋
 رفتن وجدان تاریخی است:

  
ای برنامه ، سالی بعد از رییس جمهور شدن محمد خاتمی، خامنه1377در  ☚

، فقر 1397ا ابالغ کرد. قرار بر اجرای آن برنامه بود تا که در ای رساله 20
بگردد « بخشانداز آرامپس»زدوده شود، اقتصاد، مازاد تولید کند و این مازاد 

استقالل کشور »کامل بگردد و « انسجام ملی»خواری از میان برخیزد و و رانت
کشور آسیب ببیند، اگر استقالل »متحقق شود. چرا که « همراه با تعامل جهانى

و در بعد اجتماعی، چهار هدف می « آوردجهانى هم ذلّت براى کشور مى تعامل

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30950-2018-10-25-14-39-51.html
https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/30950-2018-10-25-14-39-51.html
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بایست متحقق شود: اول صیانت از ارزشها و دوم عدالت اجتماعی همراه رشد 
هاى خارج از حاکمیت. توجه به جریان» و سوم امنیت ملی و اجتماعی و چهارم 

د در کشور، که در حاکمیت نیستند اجازه هاى موجوها و جریانباید به گروه
 و... «تکامل و تعامل داده شود که آنها هم احساس غربت، تنهایى و انزوا نکنند

ها که اندک سال، وضعیت کشور از زبان واقعیت 20اینک بعد از گذشت  و    
گزاران شماری از مسئولیت شناسان نگران حال و آینده کشور و حتی خدمت

 کنند:رشان مییم نیز اظهاژر
، میر سلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت و از نزدیکان 1397آبان  1در ● 

 گوید:ای، به ایلنا، میبه خامنه
ما در وزارت صنعت دیگر مجالى براى کارآموزى نداریم؛ یادمان باشد »   

ها و کارگاهها و معادن در کشور تعطیل یا ورشکسته کارخانه  درصد 70نزدیک 
 «. استشده 

ف رشید هکی وکیل دادگستری، فعال اجتماعی و محیط زیست می گوید  ● 
ت غیر ایران به آستانه فروپاشی اجتماعی رسیده است و بسا دیر شده و در وضعی

اقو قابل بازسازی است ) وی اخیرا بنا بر اطالعی در مقابل منزلش به ضرب چ
او خبر داده کشته و سپس جسدش سوزانده شد، نیروی انتظامی از خود سوزی 

 است(
ها است که مدام به جنگ و تحریم 8به جای تعامل باجهان، کشور گرفتار ● 

 شوند.آنها افزوده می
خواری بیشتر از هر زمان است و حکومت روحانی و مخالفان او در رانت● 
خواری محکوم خواری و یا زمینه سازی برای رانتیم، یکدیگر را به رانتژر

 هستند.« اخالص داخلینتولید »سا متجاوز از نیمی از ها بکنند. رانتمی
 فقر زدایی براى این که»گوید: که می« ساله 20سند چشم انداز »هرگاه بنابر ● 

است که  باید جامعه از لحاظ معاش و نیازهاى ضرورى مطمئن باشد. معلوم
جامعه نباید نسبت به امورى مانند مسکن، خوراک، تحصیل، درمان و مانند 

درصد جامعه  80، میزان فقر را در جامعه امروز برآورد کنیم، «ن، نگران باشدآ
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درصد  50گیرند. آنها که گرفتار فقر مطلق هستند، افزون بر زیر خط فقر قرار می
 مردم هستند:

، رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به 1397مرداد  10ر د    
در یک سال اخیر فقر مطلق در »خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفته است: 

است و نرخ خط فقر  درصد مردم افزایش یافته ۵0درصد به  12کشور از 
. ریشه کن کردن فقر مطلق یکی از میلیون تومان رسیده است ۶به نزدیک 

بود و  96شعارهای اصلی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 
 اقتصادی، محور بودجه دولت دراین موضوع همراه با رفع بیکاری و عدالت 

ه بلکه قرار گرفت، اما متاسفانه امروز نه تنها فقر مطلق از بین نرفت 97سال 
 «.چندین برابر شده است

عیسی کالنتری، معاون رییس جمهوری در قلمرو محیط زیست هم مرتب ● 
درصد زمینهای کشاورزی  70شود و دهد که ایران دارد بیابان میهشدار می

 ر معرض از دست رفتن هستند و...کشور د
  

ساله، وضعیت بدتر امروز است  20برنامه « اجرای»اوجود اینکه حاصل ب    
ای که وضعیت روز و ماه و سال آیا مردم ایران، وجدان تاریخی به کنار، حافظه

ان آنها را بخاطر بسپرد را نیز ندارند؟ این پرسش محل دارد زیرا اگر وجد
ها را محک سنجش «برنامه»های اجرای ید تجربهباکه می –تاریخی 

ای که تحول وضعیتی را و، دست کم، حافظه –گذاران کند گذاری و برنامهبرنامه
الگوی »ای جرأت کند، ثبت کند که دارند، بیدار بود، غیر ممکن بود خامنه

 را انتشار دهد.« یرانی پیشرفتا –اسالمی 
  

ربستان بود، در کنسولگری این کشور در خاشقجی که روزنامه نگاری تبعه ع ☚
است. سلمان، ولیعهد آل سعود، کشته شده ترکیه، توسط دژخیمان محمد بن

اند. بسیاری از اتباع پیش از ارتکاب این جنایت، سعودیها بسیار ترورها کرده
های مسلح تشکیل و اند. گروهایرانی و غیر ایرانی را با خریدن پول، فاسد کرده
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اند. دو کشور لیبی و سوریه، قربانیان ای دیگر، مأمور جنایت کردهدر کشوره
گری سعودیها و نخستین آنها و دولتهای غربی هستند. یمن نمایشگاه جنایت

های عظیم حاصل از فروش نفت که دست حامیان امریکایی آنها است. سرمایه
اع فسادها، کم باید مردم عرب را از فقر بیاساید، خرج جنگ و ویرانی و به انو

 شوند. و...تلف می
تا از پرده بیرون افتادن جنایت فجیعی که قتل خاشقجی است، غرب بر  و    

بود. اگر حکومت ترکیه بر  همه این جنایتها و فسادها، پرده سکوت کشیده شد
با وجود قولی که اردوغان داده بود،  –شد، افشای جنایت را طوالنی کند آن نمی

متی از آن را از پرده ، هر روز، قس-از حقیقت را نگفت همچنان بخش مهمی 
شکستند، بیرون اندازد و اگر وسائل ارتباط جمعی، این بار سکوت را نمی

ست دجنایت درجا، از یادها رفته بود. هنوز هم ترامپ و سعودیها برآنند که 
 دست کنند تا کهنه شود و وسایل ارتباط جمعی دیگر بدان نپردازند.

ریخی مردم عرب وجدان تاریخی جهانیان بیدار بود، هرگاه وجدان تا هرگاه    
یم ژن ریمهایی چوژبیدار بود، هرگاه وجدان تاریخی دنیای مسلمان بیدار بود، ر

یم والیت مطلقه فقیه نبودند تا مرتکب جنایتها و فسادها و ژها و رسعودی
 ها بگردند.خیانت

ز نیز بیدار نیستند؟ نخست بدانیم که افظه رواما چرا وجدانهای تاریخی و ح    
مایه راهکارهای پیشنهادی آنها را گرفتن تمایل راست افراطی که زور، بن قوت

دهد، از به خواب رفتن وجدان تاریخی و نارضایی از وضعیتی که تشکیل می
ه دائم دارد ک –ها ها در آنند و ناامیدی از آینده، در فریب بخشی از جامعهجامعه
آورها جویند. بنابراین، پدیده جهانی است. لذا خوابسود می –شود ر میتبزرگ

زید، های حافظه ثبت کننده تحول وضعیتی که هر نسل در آن میکننده و مشوش
 کنند. البته با قوت و ضعف:ها عمل مینیز در همه جامعه
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کند و اگر وجدانهای اخالقی و وجدان تاریخی تنها عمل نمی ❋
 ماند:عمل نکنند، بیدار نمی علمی خوب

  
 شمول هستند: چند از عوامل را خاطر نشان کنیم که جهان خست یکن    
 بحران اندیشه راهنما، از باورهای دینی و غیر دینی؛● 
 های فرد با فرد و گروه با گروه و کشور با کشور؛نقش قدرت در تنظیم رابطه● 
 اجتماعی و حقوق طبیعت)= حقوقاز یادها رفتن حقوق ذاتی حیات فردی و ● 

 گانه(؛پنج
 کند؛زیادت مصرف بر تولید که آینده بدتر را از پیش متعین می● 
 آلودگی روزافزون محیط زیست و کاهش روزافزون منابع موجود در طبیعت؛● 
 شود؛خشونت که در اشکال پرشمار روزافزون می● 
تر طور مستمر بزرگنابرابریها در سطح جهان و در سطح هر جامعه که ب● 
 شوند؛می
های فقیر است. اما بیشتر جامعهبیکاری روز افزون که پدیده جهانی گشته ● 

 گرفتار آنند و از عوامل برانگیخته شدن موجهای مهاجرت است؛
بر قدرتی که فردیت، تنهایی و انزوا را به انسانها تحمیل کرده و آنها را در برا● 

 است؛کرده  اتوان، مایل به تسلیمداری است، تنها و ن سرمایه
احساس ناتوانی که وجدان تاریخی و حافظه ثبت کننده تحول وضعیت روز ● 
 کند؛ا بیزار و متمایل به فراموش کردن میرا تنبل و بس،-شود ه از بد بدتر میک -
های متضاد: هر ملت و هر قوم و هر گروه اجتماعی و نیز جنس و نژاد، هویت● 

 کند.در تضاد با هویت دیگری تعریف میهویت خود را 
ق و فقدان الگو، بدیل عامل به حقوق و ایستاده بر حق و فراخواننده به ح● 

 پیشنهاد کننده نظام اجتماعی باز. و
دهد: تغییر نظام ها قرار میناامیدی از آینده که دو راهکار پیش روی انسان● 

های و ناگزیر کردن جامعه اقتصادی و یا حصار کشیدن به دور خود –اجتماعی 
داری و تبعات آنها. راهکار دوم، فریب است  گریهای سرمایهفقیر به تحمل ویرا
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کاران گرایشهای راست افراطی هستند که مجموعه عوامل را وسیله فریب و فریب
 کنند. می
است که  های این عصر از آن غافلند اینواقعیت مهمی که انسان    

ش متعین خاطر که جهانی است و پیشخور کردن و از پیداری بدینسرمایه
کند، برای جلوگیری از ها تحمیل میکردن آینده را به همه جامعه

ا ربرخاستن جهانیان به عمل، برای تغییر نظام، ناتوانی و یأس از تغییر 
کنند که تالش برای کند و این کار را با القای این دروغ میهمگانی می

کند. شرکت قدرتهای بیگانه در بازسازی بدتر میتغییر، وضعیت را 
استبداد در ایران بعد از انقالب، در متوقف کردن جریان تحول از 
استبداد به دموکراسی در روسیه و ترکیه، بستن راه بر هرگونه راهکار 
 دیگر در خود غرب و در بقیه دنیا، تا بجایی که فوکویاما، صاحب نظریه

شمرد که جهان را را نظامی می« راسی لیبرالدموک»، که «پایان تاریخ»
اند، امروز های پیشنهادی دیگر شکست خوردهاست و نظام فرا گرفته

یابد اگر جنبشهای شود و ادامه میدهد: جنگ فراگیر میهشدار می
های بزرگ، کارگران و قشرهای دیگر گرا یکه تاز بمانند و گروههویت

دفاع بمانند و به این ت افراطی، بیزحمتکش، در برابر گرایشهای راس
 .گرایشها تسلیم شوند

کنند؟ چرا انسانها با آنکه، خود خویشتن ما این عوامل چرا هستند و عمل میا   
شوند که این اند، برآن نیز نمیرا گرفتار جبر مجموعه امرهای واقع مستمر کرده

ا تاریخی خود رامرها را شناسایی کنند و بدین شناسایی، وجدانهای علمی و 
کنند و غنی و بیدار نگهدارند؟ چرا حقوق ذاتی حیات خویش را شناسایی نمی

کنند تا که وجدان اخالقی آنها غنی و بیدار باشد و نقش قدرت بدانها عمل نمی
 ها به حقوق بسپارد؟ پاسخهای این پرسشها:را در تنظیم رابطه

  
ها ساخته اقلیت اخالق و پند نامهگویند: اند و هستند که می. فیلسوفانی بوده1

چیز است. چرا که دستورهای اخالقی صاحب قدرت برای مهار اکثریت بی



285 
 

کند. اما هر انسانی وجدان اخالقی دارد که کارش پذیر میاکثریت بزرگ را فعل
تصویب هر عملی است که او بخواهد انجام دهد. بنابراین، حق و ناحق بودن 

کند و یا با سنجش اخالقی را کارگزار قدرتمداری میها هستند که وجدان وزنه
های قوا، بنابراین، سلطه اقلیت صاحب امتیار را بر اکثریت، عمل به حق، رابطه

گرداند. هرگاه انسانها از حقوق خویش غافل شوند، وجدان اخالقی محل میبی
کنند که پر می« دستورهای اخالقی»شود و این خالء را گرفتار خالء می

 شوند. پذیر شدن اکثریت میگر سلطه اقلیت بر اکثریت و فعلوجیهت
های کند؟ وقتی اندیشهما وجدان اخالقی چه وقت محتوایی چرکین پیدا میا    

کنند. شوند و حقوق را ممنوعه میهای قدرت از خود بیگانه میراهنما، در بیان
دانش و فن با  رکیبآیند و در توقتی دانشمندان به خدمت قدرتمداران در می

کنند و زور و پول و بکار رفتنش در سلطه اقلیت بر اکثریت بزرگ شرکت می
های اجتماعی به نقش کنند. دانشپر می« هاشبه دانش»وجدان علمی جامعه را 

پردازند. در برخورداری از حقوق در بیرون رفتن از مدار بسته بد و بدتر نمی
سان، وجدان اخالقی فرد برند. بدینرسها میعوض، دانش و فن را بکار القای ت

ن و وجدان اخالقی جامعه، از حقوق و دانش که بکار زندگی در رشد و آبادا
های قدرت و قدرتمداری کنندهشود و از توجیهآیند، خالی میکردن طبیعت می

 شود.پر می
  

ر . وجدان علمی جامعه که غنی گرداندنش بر عهده اهل دانش است، هم بخاط2
نقشی مردم کشورها در تولید علم و اختصاص تولید علم به مراکز علمی و بی

رود، هم بدینخاطر که علم در ترکیبی کاربرد دارد که در روابط قدرت بکار می
اقتصادی  –های نظام اجتماعی ها یا توجیه کننده«شبه علم»از علم خالی و از 

وسایل ارتباط جمعی در توسط  که « هاشبه دانش»شود. این موجود پر می
شوند، انواع ترسها را نیز القاء داری به جمهور مردم القاء میاختیار سرمایه

ها « علم شبه»تر است، بر هایی که نظام اجتماعی آنها بستهکنند. در جامعهمی



286 
 

است که  شوند. نتیجه اینها نیز افزوده میها و خرافهتا بخواهی غیر عقالنی
 است. ش ضد رشد را پیدا کردهعلمی نق وجدان

  
های امروز و نبود مقاومت در برابر سیل آتش، . فقدان الگو،بدیل در جامعه3

ها مند الگو یا بدیلکند. تخریب سامانهزندگی بر روی زمین را دارد خاکستر می
تفاوتی اکثریت بزرگ در برابر این تخریب، اند و بیکه به استقامت ایستاده

شود که وجدان همگانی به خطر وامل بر شمرده، مانع از آن میدست به دست ع
دهد، پدید آید و این وجدان، در همانحال که جنبش همگانی را فرمان می

زدایی از وجدانهای اخالقی و علمی و تاریخی را ناگزیر می گرداند. کچر
 ذیهدانستنی است که وجدان همگانی از سه وجدان اخالقی و علمی و تاریخی تغ

کند. مگر وقتی که شود و فاسد شدن آن وجدانها، این وجدان را نیز فاسد میمی
خیزد و سبب پیدایش وجدان همگانی به زندگی الگو یا بدیل به فسادزدایی بر می

گردد. این زمان، فساد زدایی از در رشد، رشد انسان و آبادانی طبیعت، می
 گیرد.ها، در دستور کار قرار میوجدان

کنند. جور پذیر میهای اخالقی و علمی انسانها را فعلسان، وجدانینبد    
ها را خاطر نشان کند و امرهای واقع پذیری با وجدان تاریخی که تجربهفعل

خواهد این پذیر نمیمستمر فرآورده روابط قوا را یادآور شود، جور نیست. فعل
پذیرها که زور وجدان به او راست بگوید، بگوید تغییر وقتی تغییر است

پذیر، وجدان فعلحقوقمندها بگردند و زورگوها را به حقوقمندی بخوانند. 
پذیری را توجیه کند. این دروغ را تعلیم دهد خواهد که فعلتاریخی می

کند. که دست زدن به هر تغییری، کار را از آن هم که هست بدتر می
شود: هر دآور نمیوجدان تاریخی این درس راست تاریخ را به انسانها یا
کند که شهروندان تغییری وقتی وضع را از آن هم که هست بدتر می

شوند. تغییر از بندگی قدرت به انسان تغییرکننده و تغییر دهنده نمی
های گیرد، رابطهمستقل و آزادی عارف و عامل به حقوق، انجام نمی

ماند، میزیرسلطه نیز برجا  –مانند و دو موقعیت مسلط قدرت برجا می
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ها تنها کسانی که در موقعیت مسلط هستند، جای خود را به تازه نفس
تر نیز ها ابعاد تخریب نیروهای محرکه را بزرگدهند و این تازه نفسمی
 .کنندمی

  

رود، بیش از هر زمان ها فرو میجهانی که در کام آتش خشونت ❋
 نیاز به الگو یا بدیل دارد:

  
ها را به خود بدهد و از اندازه زحمت مراجعه مکرر به عاملهرگاه خوانندگان     

یابد، نیاز آلودگی وجدانهای جامعه امروز ایران، برآوردی بعمل بیاورد، در می
زادی آبه چشم انداز دیگری است. نیاز به آن است که رشد انسان در استقالل و 

داری سرمایه و بر میزان عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت، جانشین بزرگ شدن
 وو تخریب طبیعت و نیروهای محرکه بگردد. نیاز به معرفت و عمل به حقوق 

ها است. نیاز به موازنه عدمی بمثابه اصل کاستن از نقش قدرت در تنظیم رابطه
ها با کشورهای راهنمای هر شهروند و اصل راهنمای جامعه ملی در تنظیم رابطه

یی شده شبه یادآور شدن به انسان فرد شده، دیگر، بر پایه حقوق ملی است. نیاز 
و تسلیم شده است که توانایی ذاتی حیات است، امید، حقی از حقوق ذاتی 

ای را دارد که، در حیات است، توانایی به تغییر بمعنای رها شدن از مدار بسته
 کند. تواند و نمیآن، انسان جز بردگی قدرت نمی

توانند به جمهور ا چه کسانی میاما این هشدار، این فراخوان ر    
های عارف و عامل به است: الگو یا بدیلشهروندان بدهند؟ پاسخ این

حقوق و در رشد و ایستاده برحق. در ایران امروز، در جهان امروز، 
ترین کار، بدیل یا الگوی عارف و عامل به حقوق شدن و رشد عاجل

ند، باید شجاع باشند و یاباست. آنها که اینسان زندگی خویش را باز می
مند، مقاومت کنند. از خود بپرسند، وقتی در در برابر تخریب سامانه

سوزانند، های راست افراطی که جهان را به آتش خشونتها میبرابر تمایل
مقاومتی نباشد، چه بر سر جمعیت کره زمین و قابلیت زیست این کره 
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د، بیشتر برعهده آنها آید؟ از آنجا که جوانان نیروی محرکه تغییرنمی
است که بالدرنگ، به ساختن خود، بمثابه بدیل یا الگوی عارف و عامل 

گر تحمیل های ویرانیمژبه حقوق و رشد، بپردازند و تغییر را به ر
    . کنند
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                                           وضعیت سنجی دویست و بیست و پنجم:

 ت مایم و مسئولیژآینده ر»

 
 

 2018نوامبر  1 برابر 1397آبان  10
 

 23این نوشته نخست در مجله میهن، شماره  انقالب اسالمی در هجرت:
است. امر جدیدی که تصدیق درستی  انتشار یافته 1397مورخ مهر و آبان 

زدی یارزیابی است )در مورد بند یک از دست رفتن ثبات در پایه(، نامه محمد 
ها و انتقادها به آنچه اساسی است اشاره نجانی است. اعتراضبه آیةالله شبیری ز

ای به منحصر کردن اند. یک مورد )نقد محسن کدیور( به قصد خامنهنیز نکرده
است. این امر  یم والیت فقیه، پرداخته شدهژمرجعیت به مراجع دست نشانده ر

است که دست نشانده کردن مراجع، جاده صاف کردن برای کسی است که بنا 
تر آن که نامه ای بگردد، یکی از تبعات آن است. اما از همه مهمجانشین خامنه

کننده والیت مطلقه فقیه است را نقدکنندگان توجیه « فقه»اعالن خالی شدن 
اند. در حقیقت، محمد یزدی، در نامه، و اعتراض کنندگان، به ذهن خطور نداده

کند، بلکه استناد نمی« احکام شرع»ی از کمحای و نه به روایتی و نه به نه به آیه
کند. این بودن دیدارکنندگان با آیةالله شبیری زنجانی، استناد می« دارمسئله»به 

 گوید:استناد دو واقعیت مهم را فاش می
گوید . قرار بود سیاست تابع دین بشود و دولت دینی بگردد، نامه می1

ود و هست. بنابر نامه، دین ادعا دروغ بود چرا که دولت دینی نا ممکن ب
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و اخالق و اختیار حتی یک مرجع دینی، باید تابع موافقت یا مخالفت با 
 باشد؛« رهبر»
محک احکام شرع  که محمد یزدی دیدار را با تر از آن، این. مهم2

گر والیت مطلقه فقیه، هیچ حکم و سنجد. چرا که در شرع توجیهنمی
که یک  ای به استناد آن، حتی عمل سادهاست تا بتوان  ای نماندهقاعده

ید دیدار است را خوب یا بد شمرد. تهدید آیةالله شبیری زنجانی نیز، تهد
کرد و از موضع قدرتی است که دین را وسیله توجیه بکاربردن زور می

است، یکسره تهدید به زور  چون دین را از خود بیگانه و خالی کرده
گر والیت مطلقه فقیه است که وجیهت« فقه»کند. این خالی شدن می

 کند.یم والیت مطلقه فقیه را اعالن میژپایان ر
گری یک سامانه از میزان سازندگی آن نابر قاعده، هر زمان که میزان ویرانب     

یم گشته ژنهد. وقتی این سامانه یک رشود، آن سامانه روی به مرگ میبیشتر می
کند. در آنچه به حفظ سه ثبات تعیین می است، زمان مرگ آن را تواناییش در

شود، تک پایه بودنش، آن را نیازمند ثبات یم والیت مطلقه فقیه مربوط میژر
کند و آن ثبات در پایه، بنیاد دینی، است. از آنجا که قدرت، فکر چهارمی نیز می

م یژکند، رگیرد از خود بیگانه و میان تهی میراهنمایی را که از آن مشروعیت می
تهی شدن و دینی که چه بخواهد و چه نخواهد، میان دین رسمی در حال میان

آورد. این، آن تعارض داند، تعارض بوجود میبنیاد دینی خود را مروج آن می
های دینی را ترین شکل آن، حوزهکند. تازهاست که در اشکال گوناگون بروز می

ای امنهاست که زمانی آقای خ کارگاه تولید انبوه مرجع خواندن بود. این تعارض
الهدی گفت اگر آن سفرها را ناگزیر کرد پی در پی به قم برود. بعدها، آقای علم

 کرد. نبود، قم عصیان می
  

 یم از ثباتهای چهارگانه:ژاندازه برخورداری ر ❋
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 . از دست رفتن ثبات در پایه:1
ریت مجلس خبرگان تعارض، با طرح والیت فقیه از سوی اکث در واقع، این    

ود اول، عینیتی مشخص پیدا کرد. از آن پس، به تدریج که قدرت دین را از خ
زد کرد، از سویی آقای خمینی دم از والیت مطلقه فقیه میبیگانه و میان تهی می

گفت حاکم بر احکام دین است و، بطور روز افزون، دین را در توجیه و می
 ، کار انکار والیت مطلقه فقیه را آساناز سوی دیگر و  بردخشونت بکار می

آن اندازه که آقای منتظری، نظریه پرداز والیت فقیه، والیت مطلقه  کرد. به می
 فقیه را از مصادیق شرک خواند. 

 جا رساندهگریهای قدرت، کار دین را به اینکاربردن دین در توجیه ویرانب     
 د ندارد. قدرتمداری که آقایاست که، امروز، جز در توجیه خشونت، کاربر

برد، توجیه کند و با دشمن به پایان میای است، سخن را با دشمن آغاز میخامنه
های امریکا است. است که هدفش بوجود آوردن بصیرت نسبت به توطئهاو این

ها زور است، یعنی این که ها و جملهمایه کلمهکه وقتی بنغافل از این
الی در حقیقت، او خ کند.دن زور را توجیه نمیفکر راهنما، جز بکاربر

گوید. گرهای اعمال زور، فاش میشدن فقه را از آنچه بود و پرشدنش را از توجیه
گاه در ساختن، یم و دستگاه تبلیغاتی آنها، هیچژنه از راه اتفاق است که سران ر

وص کنند اما در مقام توجیه گرانی و زلزله و سیل و بخصبه دین رجوع نمی
گریها، پای جنگهای گوناگون و فسادها و آسیبهای اجتماعی و همه دیگر ویران

 آورند. خدا و دین را بمیان می
از این منظر که بنگریم، اجتماع اخیر در قم، اجتماعی که در آن پالکاردهای    

تهدید به مرگ در دستان چند طلبه بودند و سخنان رحیم پور ازغدی را آشکار 
یابیم که سانسور مانع مشاهده شدنش بود: والیت مطلقه فقیه تی میکننده واقعی

است و در حوزه قم، جانبداران آن، دین را در وسیله توجیه خشونت ناچیز کرده 
کننده دینی تا  توانند توجیهنمی« مراجع دولتی»اند. حتی اقلیت ناچیزی گشته

ثباتی تا بدانجا است که در این اندازه از خود بیگانه و میان تهی باشند. این بی
نظام »ها و دین و بقای ها، این مسئله مطرح است: وقتی میان بقای حوزهحوزه
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تعارض قطعی است، چه باید کرد؟ پاسخ شماری از « والیت مطلقه فقیه
است: اعالن جعلی بودن والیت فقیه و پاک کردن دامن  روحانیان حوزه قم این

ها، اعتراف است به این یم پور ازغدی به حوزهرح دین از لوث آن. حمله آقای 
است. این شکستگی هم نتیجه از ثبات که شکسته یم، نه بیژواقعیت که پایه ر

 ثباتی دیگر است:خود بیگانه کردن مستمر فقه توسط قدرت و هم فرآورده سه بی
  

 یم:ژ. از دست رفتن ثبات در درون ر2
آقای خمینی تا همه جاسوس هم او « همه باهم»فاصله زمانی میان از شعار     

با او  میلیونی(، کوتاه بود. یک دلیل آن، ورود به ابتال 36)سازمان اطالعات 
ودند. بو ایستادگی بر اصول راهنمای انقالب بود که بر زبان خود او جاری شده 
ا بر آن اما دلیل دیگر، شتاب بخشیدن به بازسازی استبداد بود که استبدادیان ر

 مکانیسم تقسیم به دو و حذف یکی از دو را بکار اندازند. نخست درداشت 
کردند تا یکی از دو را حذف کنند، اما سرانجام، قسیم به دو میت  بیرون خود

یم ژاست که ر کار تقسیم به دو و حذف یکی از دو به درون رسید. نتیجه این
ی قدرت پدید های روابط شخصها که از شبکهبندیجوید و گروهانسجام نمی

 اند:ادهاند، رو در روی یکدیگر ایستآمده
ه و تا . دولت دو گانه است نه تنها دستگاه والیت مطلقه فقیه از قوه مجری2.1

حدودی قوه مقننه جدا است، بلکه نیروهای مسلح، از نظامی و انتظامی و 
 هستند. « رهبر»دستگاه تبلیغاتی نیز از آن جدا و تحت فرمان 

های مستمر گویای آن هستند، نه تنها مدیران را اتی شغلی که تصفیهثب. بی2.2
است که کنند. نتیجه اینگیرد، بلکه وزیران را نیز گرفتار خود میقربانی می

است. هم اکنون، آقای دستگاه اداری نه استعدادپرور که استعداد کش گشته 
های اندک الیق خاطر کهروحانی قادر به گزینش وزیران الیق نیست. هم بدین

خاطر که هرکس مقام وزارت را شمار حاضر به قبول مقام نیستند و هم بدین
 داند توانایی او برای اجرای یک برنامه بس ناچیز است.پذیرد، میمی
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هم  یم وجود دارد، هم در شکل رسمی وژ. این دوگانگی از رأس تا قاعده ر2.3
و دستگاههای اطالعاتی  در شکل غیر رسمی: در شکل رسمی، سپاه و ارتش

هایی چون وزارت نفت و وزارت خانهمتعدد و دو گانگی در درون وزارت
خارجه و وزارت دفاع و واواک و وزارت کشور و آموزش پرورش و آموزش 

اند. در حقیقت، یک دلیل فساد گسترده و عالی، وجود دارند و فلج کننده
وگانگی است. بخصوص که ناکارآمدی نزدیک به فلج دستگاه اداری، همین د

 کند:دوگانگی غیر رسمی آن را تشدید نیز می
کننده، وجود یک دولت غیر رسمی است که چون تعرضهای . دوگانگی فلج2.4

 خود را به روحانی و حکومت او تشدید کرد، حجاب از سرش بیفتاد و موجود
 گوید ایننام گرفت. مشاور حقوقی روحانی می« دولت در سایه»حجاب بی

کند. ایجاد بحرانهای دولت در سایه از صدر تا ذیل دولت وجود دارد و عمل می
سخت سیاسی و اقتصادی بلحاظ در اختیار داشتن حجم عظیم نقدینه و ارز، 

دهند، بلکه یم و شدت آن را نشان میژثباتی درونی رتنها عالئمی نیستند که بی
رساندن  اه الزم شود، به قتلپرونده سازیها و تبلیغات شدید برضد یکدیگر و هرگ

یم از حفظ امنیت کارکنان خود، حتی نیروهای مسلح،نیز عالئم ژهای رو ناتوانی
 ثباتی هستند.بارز این بی

است از آغاز، که سبب شده « رییس جمهوری»و « رهبر». دوگانگی 2.5
مامی تواجد « رهبر»کارکرد این دو مقام بیشتر متمایل به تضاد باشد. چرا که 

یت حفظ وال»اختیارها است و در برابر مردم مسئول نیست و کارکرد مقام او، 
ا است و قدرتی که این مقام دارد، جز در تخریب، کاربرد پید« مطلقه فقیه

خاطر است که کند، حال آنکه کارکرد ریاست جمهوری ساختن است. بدیننمی
 اند.این دو مقام، در طول چهاردهه، سازگاری نجسته

ها پدید آورده قرار، مکانیسم تقسیم به دو و حذف یکی از دو، دوگانگیینبد    
ثباتی دولت و اند: بیثباتی ببار آوردهای از بیها مجموعهو این دوگانگی

ثباتی ناشی از ثباتی ناشی از فقدان امنیت و منزلت و بیثباتی شغلی و بیبی
ثباتی ناشی ی اطالعاتی و بیسازیهای دستگاههاو پرونده« رهبر»گیریهای موضع
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ثباتی ناشی از افزایش نارضایی مردم و بی« دولت در سایه»از حضور و عمل 
 یم والیت مطلقه فقیه با مردم ایران:ژ،فرآورده جنگ دائمی ر

  
 ثباتی ناشی از جنگ دائمی با مردم ایران:. بی3
ا با قدرتهای هاست که ستیز و سازشامرهای واقع مستمر، یکی این امری از    

ضیح یم والیت مطلقه فقیه با مردم ایران هستند. توژخارجی فرآورده رابطه ر
شد، گروگانگیری با هدف محور که، هرگاه قرار بر بازسازی استبداد نمیاین

داد. گروگانگیری کردن امریکا در سیاست داخلی و خارجی نیز، روی نمی
جرا شد و وضع تحریمهای اقتصادی در ایران ا وخاطر که در امریکا طراحی بدین

نگهای جبرضد ایران و برانگیختن صدام به حمله به ایران و بحران اتمی و اینک 
، جنگ از راه ترور، جنگ مذهبی، «نیابتی»هشتگانه )جنگ نظامی، جنگ 

جنگ اقتصادی، جنگ تبلیغاتی، جنگ دیپلماتیک و جنگ روانی(، هرگاه 
دادند. شد، روی نمیپایه استقالل و آزادی میبنابر بازسازی دولتی حقومدار بر 

است زیرا بخشی مهم از جنگ دولتی این ستیز وسازش دائمی ضرورت یافته 
 م. یم شاه، با توان ویرانگری بیشتر است با مردژاست استبدادی که ادامه ر

دادگاه »، خاصه، سپاه و «(نهادهای انقالب)»های قدرت جدید پایهتونس    
ما در ای آن بوجود آمدند که انقالب را از ضد انقالب حفظ کنند. ابر« انقالب

ان ، بنابراین، از می«سلسله روحانیت»برای ایجاد « مالتاریا»عمل، وسیله 
برداشتن مخالفان شدند. سپاه بسان کرم هفواد )شاهنامه فردوسی(، حزب 

نع قا سیاسی مسلح شد که به قول هاشمی رفسنجانی به خوردن تمامی ایران نیز
نیست. یک اقلیت نوکیسه، بدون جنگی همه جانبه، چگونه بتواند اکثریت 

ای از نیروهای محرکه را تخریب کند؟ از بخش عمده  بزرگ را استثمار کند و
، جنگ با مردم ایران به جنگها 60رو است که، بخصوص با کودتای خرداد  این

 بدل شد:
تن مردم ایران در ترس و . بحرانها و جنگهای خارجی بقصد نگاهداش3.1

 بازداشتن آنها از جنبش همگانی،
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به خود گرفت. « ریاضت». جنگ اقتصادی که در حکومت رجایی، عنوان 3.2
، متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی 1359شود که درسال یادآور می

، بطور مستمر، 60های آنها باالتر شد. اما از کودتای خرداد از متوسط هزینه
شود. این جنگ از رهگذر متوقف کردن ی درآمد نسبت به هزینه بیشتر میکسر

اه شتدابیر در حال اجرا برای منقلب کردن اقتصاد مصرف و رانت محور دوران 
و  به اقتصاد تولید محور و بازگرداندن اقتصاد به همان مسیر اقتصاد مصرف

زاینده فگرفتار فقر رانت محور دوران شاه، ایران را بیابان و جامعه ایرانی را 
 است.کرده 
با اکثریت بزرگ  . جنگ دینی و مرامی نه تنها با اقلیتهای دینی و مرامی که 3.3

گر استبداد فراگیر نیز. در حقیقت، بحکم آنکه والیت مطلقه فقیه مرام توجیه
کند. این جنگ تنها جنگ با است، پس مهار مردم از لحاظ دینی را ناگزیر می

داشتن آنها نیست. انکار حقوق انسان و  هدف دون انسان نگاه زنان کشور با
و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق ایرانیان بعنوان عض
ت جامعه جهانی نیز هست. هر مخالفتی را محاربه خواندن و محاربه و مجازا

شی است که بخآن را درجه بندی کردن نیز هست. از تبعات این جنگ، یکی این
اند و دیگری بیزاری از مردم کشور حساب دین خود را از دین دولتی جدا کرده

 از دین است. 
. جنگ سیاسی که چهار دهه است با شدت تمام ادامه دارد: جنگ با 3.4

دن سازمانهای سیاسی مسلح و غیر مسلح و اعدام و حبس هزاران تن و منحل کر
و مجاهدین انقالب اسالمی  سازمانهای سیاسی که حتی حزب جمهوری اسالمی

مر هم از آن معاف نگشتند و نیز سرکوب خونین جنبشهای همگانی که رویه مست
یم نه تنها نیروهای محرکه سیاسی ژاست. در برابر ر یم والیت مطلقه فقیه گشتهژر

داریان ا)دانشگاهیان و دانشجویان و معلمان و زنان و کارگران( که کشاورزان و 
نیروهای محرکه  خشی از روحانیان نیز، قرار دارند. سرکوب اینوران و بو پیشه

 همه روزه است. اما موجهای جنبش نیز بطور مستمر، در شکلهای مختلف، بر
 شوند. خیزند و مدام سرکوب میمی
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است.  ها به زنان یک وجه آن. سرکوب اجتماعی که تحمیل تبعیض3.5
رآورده منزلت و امکانها که خود ف مهاجرت استعدادها بخاطر برخوردار نبودن از

است. باز نبودن نظام  ها توسط قدرت است، وجه دیگری از آنتنظیم رابطه
چند از های اجتماعی یککاری و گسترش خشونت و آسیباجتماعی که بی

مند در تمامی سلسله است. تحمیل تبعیض سامانهعوارض آنند، وجه سومی از آن
 است. ر از آن مراتب اجتماعی هم وجهی دیگ

است، با مردم ایران،  ای که آن نیز شکستهین جنگها میان دولت تک پایها     
یم والیت مطلقه فقیه قدرت خارجی را محور سیاست ژر  شود از سوییسبب می

کند، با ایجاد داخلی و خارجی کشور بگرداند و از سوی دیگر ناگزیرش می
را  ز و سازش از سوی دیگر، بقای خودتعادل از راه باج دادن از سویی و ستی

یم ژالمللی، رممکن بگرداند. باوجود این، تغییرهای مستمر در روابط قوای بین
 است: را از ایجاد ثبات خارجی ناتوان کرده

  
ثباتی ناشی از ناتوانی در برقرارکردن تعادل پایدار با . بی4

 قدرتهای انیرانی:
ران در جریان انقالب، اینک جای خود را ایشعار نه شرقی و نه غربی مردم     

است. و ستیز و سازش با غرب، بخصوص امریکا، داده« تعامل با شرق»به شعار 
است. در  باوجود این، از برقرارکردن تعادل پایدار با قدرتهای انیرانی، ناتوان

های تک پایه، حتی اگر در موقعیت مسلط نیز باشند )شوروی یمژحقیقت، ر
شوند. یکی از عوامل روی دادن انقالب ایجاد چنین تعادلی ناتوان می سابق(، از

رانی یم شاه با قدرتهای انیژو موفقیت آن نیز، برهم خوردن تعادلی بود که ر
یم والیت مطلقه فقیه ژشود که ربرقرار کرده بود. در آنچه به تعادلی مربوط می

اتی این تعادل را گزارش ثبها بیکند، واقعیتبا قدرتهای انیرانی برقرار می
 کنند:می

که به درون مرزها نیز  –یم به انواع جنگها در بیرون مرزها ژ. گرفتار شدن ر4.1
هم از منظر افزوده شدن جنگها بر یکدیگر و هم از منظر  –اند سرایت کرده
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است، همچنان بر یم والیت مطلقه فقیه را ناگزیر کرده ژبغرنج شدن آنها، ر
 کند، بیفزاید. که صرف بقای خود می سهمی از بودجه

دادن اقتصادی و ارضی و سیاسی که همچنان بر ابعاد آن افزوده . باج4.2
 شود:می
گذار است: یم باجژاز خلیج فارس تا مرز روسیه با کشورهای آسیای میانه، ر● 

خورند. برند و میها میهشت منطقه نفت و گاز مشاع در خلیج فارس را همسایه
پوشد و سیاستش در آسیای میانه، از حقوق ایران در دریای خزر چشم مییم ژر

 دنباله رو سیاست روسیه است.
تر، هم در فروش نفت و هم در واردکردن کاالها، به چین بیشتر و به هند کم● 

گوید به کشورهای دیگر نیز دهد. تراز منفی بازرگانی خارجی ایران میباج می
 دهد. باج می

ها ریمد این، توانا به برقرارکردن تعادل پایدار نیست: بازگشت تح. باوجو4.3
، از به دنبال خارج شدن آقای ترامپ از توافق وین و رفتار کشورهای نفت خیز

گوید آنها میان دفاع از حق یک ملت در برابر قدرتی که امریکا جمله روسیه، می
یه در سوچی، نیز، وسیه و ترکرشمارند. توافق است، منافع خود را مقدم می

ثباتی تعادل با ماند. بیثبات میگوید تعادل با روسیه، ولو با دادن باج، بیمی
 1+ 4 اروپا را هم تحریمهای امریکا و رویه اروپا در قبال آنها )در نیویورک

است.  کار دور زدن تحریمها را تصویب کردهاجتماع کردند اتحادیه اروپا راه
رائط یم از فراهم آوردن شژیدار است( و هم ناتوانی راما تعادل همچنان ناپا

صویب شد ولی بنابر قول آقای ت  FATE  ثبات بخشیدن به این تعادل )قانون
الریجانی، تکلیف آن باید در مجمع تشخیص مصلحت تعیین شود(، گزارش 

 کنند.می
است جنگ  . اما تعادل با کشورهای منطقه: دولت سعودی که وعده داده4.4
یم والیت مطلقه فقیه در خود کشور و در ژتا عمق خاک ایران بکشاند و ررا 

خاک عربستان و همه دیگر کشورهای منطقه با آن دولت در ستیز است. فعل 
ثباتی است. در سوریه، یم با دولت عراق هم گویای بیژو انفعال در روابط ر
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ین روسیه سال پرداخت هزینه سنگین جانی و مالی، اینک ا 40پس از نزدیک 
« بسط نفوذ ایران تا مدیترانه»است. حاصل است که دست باال را پیدا کرده 

های جانی و مالی و دیگری، برانگیخته شدن احساسات یکی افزایش هزینه
 خصمانه نسبت به ایران هستند.

  
اند. ر سازندگی کاستهیم افزوده و از تواناییش دژگری رها بر ویرانثباتیین بیا    

رگ مون والیت مطلقه فقیه با رشد انسان و آبادانی طبیعت در تضاد است، و چ
ی و رشد آن ناگزیر است اگر جامعه ملی بر بدیلی نماد زندگی در استقالل و آزاد

 بر میزان عدالت اجتماعی، وجدانی همگانی بیابد و خود در آن شرکت کند:
  

 مسئولیت ما: ❋

د، مسئولیتِ شرکت در تغییر است، کنمسئولیتی که وضعیت ایجابش می     
وردار از تغییر نظام اجتماعی از نیمه بسته به باز، بنابر این، جامعه مدنی برخ

های الزم برای مهار دولت حقوقمدار است که بتواند از حقوق و توانایی
زدایی تحول کند تا کننده انحصاری خشونت به سازمانی توانا به خشونتاعمال

 ها حقوق بگردند: استقرار جمهوری شهروندان. ابطهکه تنظیم کننده ر
است « ما»گوید بیشتر از همه این کیست؟ وضعیت امروز ایران می« ما»ما ا    

است. در نتیجه، بدیل توانا بر عمل به مسئولیت، قوت که تعریف روشنی نجسته
است. یادآور شوم که بدیل بدون پیدایش وجدان همگانی بر الزم را نیافته

آورد. برای سئولیت باال و بدیل خود شدن جامعه مدنی، توانایی بدست نمیم
قع آنکه جمهور مردم وجدان همگانی به خود بمثابه بدیل بیابند، امرهای وا

 کار پیشنهاد کرد:مستمر را شناسایی و برپایه آنها، باید راه
  

 . سه تمایل تاریخی:1
های ای در بردارنده ویژگیسطورها –جنبشهای همگانی موفق، از جنبش کاوه     

، حاصل 1357تا انقالب  –امر واقع مستمری که جنبش همگانی است 
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اند: تمایل چپ و تمایل ملی و تمایل همگرایی سه تمایل تاریخی ایران بوده
ها و دینی. تاریخ اجتماعی ایران، از هخامنشی تا این زمان، تاریخ کنش

 واکنشهای سه تمایل است:
است، مرام خود را پ که بیانگر اکثریت زحمتکش مردم ایران بودهتمایل چ● 

کرد. با بازگرداندنش از بیان قدرت توجیه گر امتیازهای قشرهای از دین اخذ می
حاکم به بیانگر خواستهای قشرهای زحمتکش جامعه )گئومات که نخستین 

یان های چپ با بسوسیالیست نام گرفت و مزدک و... پیش از اسالم و جنبش
ها از دینی نا همخوان با دین رسمی، چون سربداران و عیاران و... تا جنبش

سو، بیانگرهای تمایل چپ، سو(. از اواسط دوره قاجار بدینعصر صفوی بدین
منشعب شدند: آنها که بر رویه پیشین ماندند و آنها که ایدئولوژی غیر دینی از 

 خارج اخذ کردند.
شدن عدالت در تمامی جنبشها و در وجدان همگانی شود که شعار یادآور می    

های اکثریت بزرگ و جا پیداکردن مفهومی از عدالت گویای خواست
امتیازها برای تغییر این پردازان در خدمت صاحبکوششهای مستمر نظریه

 مفهوم، امر واقع مستمر جهان شمول است.
. اال اینکه برای استتمایل ملی در جریان تاریخ از تمایل چپ جدا نبوده● 

است. این استقالل ایران از انیران و نیز همبستگی ملی در درون تقدم قائل بوده
خاطر است که از است. بدینگرفتهتمایل نیز فکر راهنمای خود را از دین می

است. کارکردهای بنیاد دینی، پیش و پس از اسالم، دفاع از استقالل ایران بوده
است، بنیاد دینی نیز وظیفه ان این تمایل ضعیف گشتهخاطر است که هر زمبدین

است: ایران بهنگام حمله اسکندر، ایران بهنگام حمله عرب، خود را از یادبرده
سال پایان عصر صفوی تا ایران بهنگام حمله مغول، ایران بهنگام جنگهای سی

 آغاز استقرار سلسله قاجار و ایران در دوره جنگهای ایران و روس. 
سو، است. از جنبش تنباکو بدیندر پی شکست ایران، تمایل ملی قوت گرفته    

تمامی جنبشهای همگانی ایرانیان را این تمایل برانگیخته و از انقالب 
 است.سو، استقالل و آزادی را هدف و روش شناختهمشروطیت بدین
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وبه سو، این تمایل نیز بنباوجود این، از پیش از انقالب مشروطیت بدین    
است: تمایلی که اندیشه راهنمای خود را از خود، در زیر تمایلها منشعب شده

است: تمایلی که به استقالل زیرتمایل منشعب شده غرب اخذ کرده و خود به دو 
 دهد. دهد و تمایلی که به آزادی تقدم میتقدم می

ی گر دولت و دیگرتمایل دینی که از نخست به دو زیر تمایل یکی توجیه● 
بیانگر خواستهای مردم، منقسم بود. تعامل این تمایل با دو تمایل دیگر از سویی 

های متعدد های فلسفی و رشد علمی از سوی دیگر، سبب پیدایش قرائتو نحله
های قدرت باشند، از ها که انواع بیاناست. راست بخواهیم، قرائتاز دین شده

اند. بنابراین، دو قرائت دینی وجود هدین از خود بیگانه در بیان قدرت مایه گرفت
 دارند: بیان قدرت و بیان استقالل و آزادی.

این دومی است که به تمایل دینی امکان داده است با دو تمایل دیگر     
اند همگرایی بجوید و همگرایی این سه تمایل، جنبشهای همگانی را برانگیخته

حال، ادامه اند. با اینممکن کردهو این جنبشها ادامه حیات ملی را تا به امروز 
دولت استبدادی و نیمه بسته ماندن نظام اجتماعی، از جمله برغم سه جنبش 
همگانی در یک قرن ) انقالب مشروطیت و ملی کردن صنعت نفت و انقالب 

دهند: چرا هم دولت استبدادی برجا است (، این پرسش را پیش رو قرار می57
ت. باز نیست زیرا میزان تخریب نیروهای محرکه و هم نظام اجتماعی باز نیس

 تا بخواهی باال است.
است: همگرایی سه تمایل زودگذر و سرکوب یک پاسخ به این پرسش این     

اند هر سه تمایل دیرپا بوده و هست. بدیهی است قدرتهای انیرانی حضور داشته
درون به قدرتهای کنند. اما این مراجعه از اند و عمل میو دارند و عمل کرده

سازی برای حضور و عمل آنها است که به آنها امکان حضور و خارجی و زمینه
ها های جنبشدهد. دلیل زودگذر بودن اتحاد نیز کاستیاست و می عمل داده

دهند با روی آوردن به قدرتهای هستند که به تمایلهای قدرتمدار امکان می
 انیرانی، استبداد را بازسازی کنند:
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 «:ما»های .کاستی2
ام )فصل پنجم و ها را در کتاب انقالب، آوردهحاصل تحقیق درباره کاستی    

و مسئولیتش « ما»پردازم که به ها میجا به آن کاستیحاصل سخن(. در این
 شوند: مربوط می

. استقالل و آزادی، دو اصل از اصول راهنمای انقالب بودند و هدفی تلقی 2.1
شدند. همین برداشت باید متحقق مییم شاه میژبعد از سقوط ر شدند کهمی

نادرست )متحقق شدن در آینده(، این دو اصل را، پیش از رفتن شاه، وسیله 
تحصیل »یم شاه(، به سخن دیگر، ژتوجیه موضع رهبری انقالب )سرنگونی ر

گرداند. شناسایی قدرت بمثابه هدف، ناگزیر مردم را وسیله )= « قدرت
یم جدید ژیم شاه ساقط و رژرفت برای اینکه رکرد که بکار میی میزور(ا
شد که استقالل و آزادی هدف و روش بگردد. اگر قرار بر این می  مستقر

کردند باید استقالل و آزادی را روش میبگردند، درجا، یکایک شهروندان می
کرد خوردار میای را که اجرای آن جامعه ملی را از استقالل و آزادی برو برنامه

شناختند و در جا، در اجرای آن شرکت کرد، میباز می و نظام اجتماعی را 
شد، بنابراین که این حقوق ذاتی کردند. در آنچه به حقوق انسان مربوط میمی

شد. بنابراین، وقتی حیات انسانند، عمل به آنها نیز نباید به آینده باز گذاشته می
شد، باید درجا اصول راهنمای انقالب پذیرفته میحقوق انسان بمثابه یکی از 

گرفت: یکی پذیرفته شدن آنها در اندیشه راهنمای انقالب ایران سه کار انجام می
و دیگری عمل شهروندان به آنها و سومی نقش تنظیم کننده بخشیدن به آنها در 

، آمدند و در عملای شدند که بکار توجیه ها. بجای آن، وعدهتنظیم رابطه
باید کیفیت زندگی را تغییر های قوا ماندند و انقالبی که میها رابطهرابطه

داد، کمیتی )جمهور مردم شرکت کننده در جنبش( را بکار انداخت برای می
جانشین کردن کمیتی )استبداد( با کمیتی همانند و با ظرفیت تخریب بسیار 

 تر.بزرگ
شد )استقالل و آزادی و حقوق . دو گانگی میان هدف ذهنی که اعالن می2.2

یم شاه و ژشد )سرنگون کردن رانسان و...( و هدف واقعی که بدان عمل می
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های اعالن شده تصرف دولت(، بدیلی را پدید آورد که ترکیبش با هدف
در این ناسازگار، بلکه در تضاد و با هدف واقعی )تصرف دولت( سازگار بود. 

شناختند و ه قدرت را هدف میبدیل، اکثریت بزرگ با کسانی بود ک
این کاستی در هر سه جنبش مردم ایران  داشتند.برنامه پنهانی نیز می

( وجود داشت. تالش برای 57)مشروطیت و ملی کردن صنعت نفت و انقالب 
خاطر که جذب و حذفها که رفع شود، نتوانست بجایی برسد. از جمله بدیناین

رها با هدفهای انقالب کم شمار و سبب شدند که، در ترکیب بدیل، سازگا
 ناسازگارها پر شمار شوند:

، بعنوان رهبری «رهبر». گرایشهای چپ و ملی و حتی دینی ناسازگار با 2.3
شدند. در حقیقت، حذف با شونده جذب و بعنوان رهبری کننده حذف می

شروع نشد، پیش از آن، از حذف « دولت موقت»یم شاه و برقرار شدن ژسقوط ر
توضیح اینکه طرح  مدار، آغاز گرفت. تصدی کننده بنای دولت حقوقبدیل 

تشکیل شوراها در سطح روستاها و شهرها و استانها و کشور، توسط مردم در 
که نمایندگان تمایلها در جنبش، امکان اجرا نیافت. حتی کوشش برای این

نیز  شورای انقالب شرکت کنند نیز بجایی نرسید. مردم شرکت کننده در جنبش
است که خواستار شرکت خود در ایجاد شوراها و شورای ملی نشدند. راستی این

نمایندگان سه گرایش، اختالف و بسا تضاد را استراتژیک و اتحاد را تاکتیک 
انگاشتند. از جمله، اسناد سفارت امریکا حکایت روشنی هستند از تاکتیکی می

دو گانگی هدف و روش و  قائل بودن بهها. بودن اتحاد و مقرر بودن حذف
گوید ، بنابراین، روش میشودغفلت از این مهم که هدف در روش بیان می

هدف واقعی کدام است، عامل چشم بستن بر هدفهای واقعی گرایشهای شرکت 
گوید که اصول راهنمای انقالب که از کننده در انقالب شد. کاستی زیر نیز می
شدند، هدف واقعی او و همه اظهار میزبان آقای خمینی، خظاب به جهانیان، 

 شان تصرف دولت بود:آنهایی نبودند که هدف واقعی
. قانون اساسی، بسا قانونهای اساسی، باید پیشاپیش به جامعه پیشنهاد 2.4
شدند تا تحمیل قانون اساسی بعد از استقرار دولت جدید، ناممکن شود. اما می
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توانست در حقوقی که هر شهروند می چنین نشد. بنابراین، اصلهای اعالن شده،
درجا به آنها عمل کند، تعریف نشدند. حتی تصریح نشد مراد از حقوق انسان، 
کدام حقوق هستند. برنامه عمل وجود داشت اما در سطح جامعه طرح نشد و 
وجدان همگانی نسبت به آن وجود نیافت، در نتیجه، مردم فاقد اختیار و رهبری 

 ار شدند. قدرتمدار واجد اختی
های سیاسی را به . سانسورها و خود سانسوریها که همچنان درهای گروه2.5

ها و ها و دادهاند، مانع از آن بود که جریان آزاد اندیشهروی یکدیگر بسته
توانست ها برقرار شود و یک وجدان جمعی پدید آید حافظ اتحادی که میاطالع

شدت بود که هشدارها نسبت به خطر  مانع بازسازی استبداد شود. سانسور بدان
 نیز شنیده نشدند.« فاشیسم مذهبی»استقرار 

کاستی، بنابراین، یی است که فاقد این«ما»سان، نیاز امروز ایران به بدین    
هایی است که واجد سازگاری کامل با مسئولیتی باشد که متحقق کردن هدف

 خود، روش خویش باشند:
  

 «:ما»های گی. ویژه3
های یی که بتواند از عهده مسئولیت برآید، دست کم باید فاقد کاستی«ما. »3.1
گانه باشد. کار را با سانسور زدایی و بازکردن درها بروی یکدیگر و روی پنج

 ها آغاز کند.های آزاد و شرکت در این بحثآوردن به بحث
و آزادی . بنابراین، باید نماد/الگوی حقوق باشد، نماد/الگوی استقالل 3.2

ها به قدرتهای انیرانی را باشد. از سه تجربه در یک قرن درس بیاموزد و وابسته
 به خود راه ندهد. 

زدایی را روش اندیشه و عمل شفاف دارد و ابهام« ما»حال که . در همان3.3
کند. این واقعی باید برای کند، نمایندگی خود را از سه تمایل تاریخی، واقعی می

کند، با جمهور مردم عمل می« ما»قابل مشاهده شود. از آنجا که جمهور مردم 
اعتماد آنها را به خود جلب و همراه مردم، بدیل تحول از جامعه نیمه بسته به 

 جامعه باز، بنابراین، مستقل و آزاد، حقوقمند و عامل به حقوق، بگردد.
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سوی همگان کند، درجا و از اعالم و اعالن می« ما»که آنچه . برای این3.4
گانه، شامل حقوق انسان و حقوق شهروندی او و قابل عمل باشد، حقوق پنج

حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق ایرانیان بعنوان عضو جامعه جهانی، تدوین 
شوند و بیانگر های حق تعریف میگیاند. این حقوق وقتی به ویژهشده

انند اتحاد نمایندگان واقعی توای نیستند که موافق و مخالف دارد، مییژایدئولو
 تواند دیر بپاید.سه تمایل تاریخی را ممکن کنند و این اتحاد می

گانه و قانون اساسی های اساسی و برنامه عمل و حقوق پنجقانون« ما. »3.5
کند تا که همگان هدف و روش های آزاد میدوران گذار را موضوع بحث

 هند.مشخصی را بیابند و تغییرکنند و تغییر د


