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در ســال 1357 زمانيكه انقالب ضد استبدادي 
ملت ما پــس از ماهها افت و خيز به پيروزي نهايي 
رسيد جمعيت ايران در حدود سي ميليون نفر اعالم 
مي شــد و امروز كه سي ســال از آن زمان سپري 
گرديــده ما بــه جمعيت بيش از هفتــاد ميليون نفر 
رســيده ايم اين قياس آشكارا نشان مي دهد كه اين 
چهل ميليون افزايش جمعيتي كه پيدا كرده ايم در 
شرايط سني كمتر از 30 سال قرار دارند و اگر در 
چهل ميليون افزايش جمعيتي كه پيدا كرده ايم در 
شرايط سني كمتر از 30 سال قرار دارند و اگر در 
چهل ميليون افزايش جمعيتي كه پيدا كرده ايم در 

نظر بگيريم كه ما در بين سي ميليون جمعيت زمان 
انقالب حدود 10 ميليون نفر كودك خردســال و 
طفل دبستاني داشــته ايم كه آنها اكنون در شرايط 
ســني بين 30 تا 40 سالگي قرار دارند به اين نتيجه 
طفل دبستاني داشــته ايم كه آنها اكنون در شرايط 
ســني بين 30 تا 40 سالگي قرار دارند به اين نتيجه 
طفل دبستاني داشــته ايم كه آنها اكنون در شرايط 

روشــن مي رسيم كه در حال حاضر ما با حدود 50 
ميليون نفر جمعيت كمتر از چل سال روبرو هستيم 
كه نه در انقالب شــركت كــرده اند و نه در ايجاد 
ساختار سياســي اجتماعي كامال سنتي نشأت گرفته 
از مديريت سياسي بعد از انقالب دخالتي داشته اند 
و اكنــون اين خيل عظيم جوانــان كه حدود هفتاد 
درصد جمعيــت اين مملكت را تشــكيل مي دهند 
از خود مي پرســند كه اگر هــم بالفرض پدران و 
مادران ما چنين مي خواستند آيا ما هم ناگزيريم به 
از خود مي پرســند كه اگر هــم بالفرض پدران و 
مادران ما چنين مي خواستند آيا ما هم ناگزيريم به 
از خود مي پرســند كه اگر هــم بالفرض پدران و 

همان سياق زندگي كنيم؟ امروز اين گروه بزرگ 
مادران ما چنين مي خواستند آيا ما هم ناگزيريم به 
همان سياق زندگي كنيم؟ امروز اين گروه بزرگ 
مادران ما چنين مي خواستند آيا ما هم ناگزيريم به 

از جامعه ايران در عصر ارتباطات و در زمان انتشار 
انفجارگونــه اطالعات و در دورانــي كه از جهان 
بعنوان دهكده جهاني ياد مي شود بخوبي از جوامع 
بشري و زندگي جوانان در كشورهاي مختلف آگاه 
بعنوان دهكده جهاني ياد مي شود بخوبي از جوامع 
بشري و زندگي جوانان در كشورهاي مختلف آگاه 
بعنوان دهكده جهاني ياد مي شود بخوبي از جوامع 

است و مي خواهد كه از حقوق مدني و آزاديهاي 
اجتماعي و سياســي شبيه ساير  ملل برخوردار باشد 
آنها به حق امكانات آموزشــي، شــغل آبرومندانه، 
مســكن قابل قبــول و امكانات زندگــي معقول را 
مــي خواهند. ذهن خالق و جســم پــر انرژي آنان 
خواهان تحــول و تغيير و رفــورم در جهت بهبود 
اســت و صد البته مدرنيته قرن بيســت و يكم را به 
ســنت گرايي قرون گذشــته ارجح مي دانند و مي 
اســت و صد البته مدرنيته قرن بيســت و يكم را به 
ســنت گرايي قرون گذشــته ارجح مي دانند و مي 
اســت و صد البته مدرنيته قرن بيســت و يكم را به 

خواهند مانند ســاير ســاكنين اين دهكده جهاني و 

همدوش با آنان زندگي نمايند. اگر با توجه به اين 
شرايط جامعه شناختي ايران و تركيب جمعيتي آن 
با رويداد انتخابات دهمين دوره رياســت جمهوري 
برخورد نماييم مي بينيم كه حاكميت بدون توجه به 
نيازهاي سياســي اجتماعي جامعه به روال هميشگي 
برخورد نماييم مي بينيم كه حاكميت بدون توجه به 
نيازهاي سياســي اجتماعي جامعه به روال هميشگي 
برخورد نماييم مي بينيم كه حاكميت بدون توجه به 

و ســي ســاله خود تمام پيش شــرط هاي ضروري 
براي  انجام يك انتخابات آزاد را ناديده انگاشــته 
و ســي ســاله خود تمام پيش شــرط هاي ضروري 
براي  انجام يك انتخابات آزاد را ناديده انگاشــته 
و ســي ســاله خود تمام پيش شــرط هاي ضروري 

و آزادي مطبوعــات، آزادي احزاب و اجتماعات 
و حق كانديدا شــدن براي مخالفان و دگرانديشان 
و ســاير حقوق شهروندي را به زير پا نهاده است و 
از بين تعداد زيــادي از داوطلبان حضور در عرصه 
انتخابات، چهار نفر از طرف شوراي نگهبان انتصابي 
براي كانديداتوري ذيصالح شــناخته شده و مورد 
تاييد قــرار گرفته و به مردم معرفي شــده اند اين 
براي كانديداتوري ذيصالح شــناخته شده و مورد 
تاييد قــرار گرفته و به مردم معرفي شــده اند اين 
براي كانديداتوري ذيصالح شــناخته شده و مورد 

مردم صبور و فهيم به اميد آنكه بتوانند در شــرايط 
نا به سامان حاكم به جامعه خود تحولي ايجاد كنند 
از همين كمترين امكانات موجود استفاده نموده و 
براي حمايت از دو كانديدايي كه شعارها و برنامه 
هاي اصالح طلبانه ارائــه مي كردند و مواضع آنها 
با خواســته هاي مردم و منافع ملي آنها نزديك تر 
بود بســيج شده و به صحنه انتخابات آمدند. شور و 
شــوق زنان و مردان اكثراً جوان اين ســرزمين در 
بود بســيج شده و به صحنه انتخابات آمدند. شور و 
شــوق زنان و مردان اكثراً جوان اين ســرزمين در 
بود بســيج شده و به صحنه انتخابات آمدند. شور و 

حمايــت از كانديداهاي اصــالح طلب در روزهاي 
قبــل از انتخابات بــه عنوان يــك واقعيت عيني و 
آشكار تاريخي بر هيچكس پوشيده نيست. در روز 
انتخابات روز 22 خرداد همين توده هاي عظيم ملت 
در پاي صندوق هــاي راي حضور يافته و به گفته 
انتخابات روز 22 خرداد همين توده هاي عظيم ملت 
در پاي صندوق هــاي راي حضور يافته و به گفته 
انتخابات روز 22 خرداد همين توده هاي عظيم ملت 

مقامات حكومتي حدود چهل ميليون نفر راي خود 
را به صندوق ها ريختند. ســئوال اين است كه آيا 
شركت گسترده مردم براي حمايت از دولت حاضر 
و براي تداوم رياست جمهوري ايشان بوده است؟ يا 
اين جنبش ملي براي تغيير دادن و كنار زدن دولتي 
كه با شــعارهاي تنش آفرين كشــور را در آستانه 
خطرات عظيم و نابوده كننده قرار داده و با ســوء 
مديريت ملت را در ســخت ترين شــرايط زندگي 
خطرات عظيم و نابوده كننده قرار داده و با ســوء 
مديريت ملت را در ســخت ترين شــرايط زندگي 
خطرات عظيم و نابوده كننده قرار داده و با ســوء 

قرار داده بوده است؟ مسلمًا پاسخ اين است كه اين 
حضور گســترده مردم جز براي تغيير و ايجاد نظم 
قرار داده بوده است؟ مسلمًا پاسخ اين است كه اين 
حضور گســترده مردم جز براي تغيير و ايجاد نظم 
قرار داده بوده است؟ مسلمًا پاسخ اين است كه اين 

اقتصــادي و اجتماعي نمي تواند _ اقتصــادي و اجتماعي نمي تواند _ اقتصــادي و اجتماعي نمي تواند  _ جديد سياســي _ جديد سياســي 
صورت گرفته باشــد ولي شــگفتا كه چند ساعت 
پــس از پايان زمان انتخابــات نتيجه آن به گونه اي 
اعالم شــد كه بازتابي جز بهت و حيرت و احساس 
گول خوردگي و به بازي گرفته شدن براي شركت 
اعالم شــد كه بازتابي جز بهت و حيرت و احساس 
گول خوردگي و به بازي گرفته شدن براي شركت 
اعالم شــد كه بازتابي جز بهت و حيرت و احساس 

كنندگان در انتخابات در پي نداشت مردم احساس 
كردند كه از حضورشــان در انتخابات و آرايي كه 
به صندوق ها ريخته اند سوء استفاده شده است. به 
هميــن جهت پس از اعالم نتيجه انتخابات ميليون ها 
نفر از مردم در سرتاســر كشور بعنوان اعتراض به 
اين نتيجه و براي پشــتيباني از كانديداهاي اصالح 
طلب كه نتيجه انتخابات را متقلبانه مي دانســتند به 
خيابان آمده و نتيجه انتخابات را زير ســئوال بردند 
و آن را غيــر قابل قبول توصيف كردند. حاكميت 
جمهوري اســالمي در برخورد با اين معترضين كه 
آرام و متمدنانــه بــه خيابانها آمده بودند سياســت 
اعمال خشونت و سركوب را در پيش گرفت كه در 
آرام و متمدنانــه بــه خيابانها آمده بودند سياســت 
اعمال خشونت و سركوب را در پيش گرفت كه در 
آرام و متمدنانــه بــه خيابانها آمده بودند سياســت 

نتيجه ده ها نفر از مردم شهيد و صدها نفر مجروح و 
هزاران نفر دستگير و زنداني شدند و جوي پرتنش 
نتيجه ده ها نفر از مردم شهيد و صدها نفر مجروح و 
هزاران نفر دستگير و زنداني شدند و جوي پرتنش 
نتيجه ده ها نفر از مردم شهيد و صدها نفر مجروح و 

و اضطراب آلود بر جامعه ايران سايه افكند. محققًا 
هزاران نفر دستگير و زنداني شدند و جوي پرتنش 
و اضطراب آلود بر جامعه ايران سايه افكند. محققًا 
هزاران نفر دستگير و زنداني شدند و جوي پرتنش 

رهبري ايــن اعتراضات مردمي بــا جريان اصالح 
طلبي درون حاكميــت و كانديداهاي اصالح طلب 
بوده و هست. و اگر آنان در پي خواسته هاي مردم 
طلبي درون حاكميــت و كانديداهاي اصالح طلب 
بوده و هست. و اگر آنان در پي خواسته هاي مردم 
طلبي درون حاكميــت و كانديداهاي اصالح طلب 

و در پيشــاپيش صفوف آنها حركت نكنند مســلمًا 
بوده و هست. و اگر آنان در پي خواسته هاي مردم 
و در پيشــاپيش صفوف آنها حركت نكنند مســلمًا 
بوده و هست. و اگر آنان در پي خواسته هاي مردم 

خواســته هاي مردم راديكال تر شده و از آنان نيز 
عبور خواهند كرد و نيز بر حاكميت اســت كه اين 
تحول خواهي نسل جوان ايران يعني اكثريت غالب 
ايــن ملــت را عميقًا درك كند و به خواســته هاي 
تحول خواهي نسل جوان ايران يعني اكثريت غالب 
ايــن ملــت را عميقًا درك كند و به خواســته هاي 
تحول خواهي نسل جوان ايران يعني اكثريت غالب 

سياســي اجتماعي منطقي آنان تمكين نمايد كه در 
غير اين صورت بيم آن مي رود كه آينده اي مبهم 
و خطير در كمين اين كهن مرز و بوم قرار داشــته 

باشد.

ملت ايران خواستار تغيير و تحول است
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نظام جمهوري اســالمي نظامي برخاسته از 
انقالب سال 57 اســت انقالبي كه در آن ملت 
ايران قبل از هر خواســته اي با شــعار «مرگ 
بر شــاه» يعني مرگ بر نماد ديكتاتوري آن را 
آغاز كرد زيرا كه شــاه را صرفنظر از همراهي 
و همگامــي با بيگانگان در بر پايي كودتاي 28 
مرداد 32 مظهر فســاد و ديكتاتوري و استبداد 
و اختناق مي دانســت. در مراحل بعدي انقالب 
بود كه شعارهاي ديگر مانند «استقالل، آزادي، 
جمهوري اســالمي» مطــرح گرديــد و به هر 
صــورت اكثريت قريب به اتفــاق ملت ايران 
با هدف برقــراري آزادي و به دســت آوردن 
استقالل و اســتقرار حكومتي مبتني بر عدالت 
اجتماعــي و رواج معنويــت در جامعــه در آن 
انقالب شركت نمود و با حمايت عظيم مردمي 
انقالب به پيروزي رسيد ولي از همان روزهاي 
نخستين پيروزي انقالب خشــونت ابتدا نسبت 
به وابستگان رژيم ســابق آغاز شد و همه شاهد 
اعــدام هاي روي پشــت بام و اعــدام هاي فله 
اي در زندانهــا گرديدند گرچــه خيلي از زنان 
اعــدام هاي روي پشــت بام و اعــدام هاي فله 
اي در زندانهــا گرديدند گرچــه خيلي از زنان 
اعــدام هاي روي پشــت بام و اعــدام هاي فله 

و مــردان نيك انديش و آينده نگر نســبت به 
بــي رويه بودن و عدم رعايــت موازين قانوني 
در آن اعــدام ها اعتراضاتــي نمودند و آنها را 
آغازي براي تداوم و تســري خشونت دانستند 
ولــي جو انقالبــي آن روز  و تبليــغ اينكه اين 
عوامل رژيم ســابق بعلت جرائمي كه مرتكب 
شــده اند مســتحق اعدام هســتند نگذاشت كه 
عوامل رژيم ســابق بعلت جرائمي كه مرتكب 
شــده اند مســتحق اعدام هســتند نگذاشت كه 
عوامل رژيم ســابق بعلت جرائمي كه مرتكب 

آن اعتراضــات اصولي انعكاس چنداني بيابد و 

صداي آن به گوش كســي برسد.در حدود دو 
سال پس از انقالب خشونت نسبت به گروهها و 
فعاالن سياسي كه در انقالب هم فعاالنه شركت 
داشــتند يكى پس از ديگرى شروع شد.زندانها 
فعاالن سياسي كه در انقالب هم فعاالنه شركت 
داشــتند يكى پس از ديگرى شروع شد.زندانها 
فعاالن سياسي كه در انقالب هم فعاالنه شركت 

از زندانيان سياســى لبريز و اعــدام هاي يوميه 
برقرار گرديد.در دوران هشت ساله جنگ عراق 
از زندانيان سياســى لبريز و اعــدام هاي يوميه 
برقرار گرديد.در دوران هشت ساله جنگ عراق 
از زندانيان سياســى لبريز و اعــدام هاي يوميه 

با ايران، جو جنگ و دفاع ملي در مقابل دشمن 
خارجي متجاوز بر جامعه ايران ســايه افكند و 
واضح اســت كه در آن شــرايط جنگي، بسته 
بودن فضاي سياسي كشور نمي توانست آنچنان 
كه بايد نظر كســي را جلب كند و آن وضعيت 
جنگــي توجيه گر رفتــار و عملكرد حاكميت 
شده بود.كشــتار زندانيان سياســي در تابستان 
67 در زندانهــا به بهانه حمله نظامي ســازماني 
كه بخش بزرگي از زندانيان بدان وابسته بودند 
انجام شد و با وجود اعتراضات گسترده اي كه 
نسبت به آن اعدام هاي غير قانوني و خودسرانه 
صورت گرفــت ولي مستمســك حمله نظامي 
نسبت به آن اعدام هاي غير قانوني و خودسرانه 
صورت گرفــت ولي مستمســك حمله نظامي 
نسبت به آن اعدام هاي غير قانوني و خودسرانه 

از بيرون مــرز روي آن اعتراضات ســرپوش 
گذاشــت. طي بيست ســالي كه از پايان جنگ 
گذشــته اكثريت ملــت ايــران در يك حالت 
ســكوت و انفعال و بي تفاوتي سياســي به سر 
مــي برد و جز در انتخابــات دوم خرداد 76 و 
هيجدهم خرداد 80 كه جنبشــي از خود نشــان 
داد در صحنه ديده نميشــد متاسفانه در آن دو 
مورد و همچنين انتخابات مجلس ششم هم نتيجه 
اي كه مورد انتظار ملت بود به دســت نيامد در 
انتخابات اخير دهمين دوره رياســت جمهوري 

بــاز هم ملت هوشــمند و آگاه ايــران با درك 
حساسيت اوضاع كشــور جهت تاثيرگذاري بر 
بــاز هم ملت هوشــمند و آگاه ايــران با درك 
حساسيت اوضاع كشــور جهت تاثيرگذاري بر 
بــاز هم ملت هوشــمند و آگاه ايــران با درك 

سرنوشــت و آينده خــود در چارچوب همين 
امكانات محدود و شــرايط موجود به صورت 
گسترده در انتخابات حضور يافت و كيست كه 
نداند و نفهمد كه اين شــركت وسيع توده هاي 
خامــوش ملت براي تغيير و تحــول و نه براي 
تداوم وضع موجود بــود ولي دريغا كه از اين 
حضور گســترده مردم سوء استفاده شد و رأي 
تداوم وضع موجود بــود ولي دريغا كه از اين 
حضور گســترده مردم سوء استفاده شد و رأي 
تداوم وضع موجود بــود ولي دريغا كه از اين 

آنــان كه به صورت واقعيتــي عيني و ملموس 
براي همگان روشــن بود به حساب نيامد و پس 
از اعالم نتيجــه انتخابــات، اعتراضات آرام و 
ميليوني مــردم به اين فريب بــزرگ به منصه 
از اعالم نتيجــه انتخابــات، اعتراضات آرام و 
ميليوني مــردم به اين فريب بــزرگ به منصه 
از اعالم نتيجــه انتخابــات، اعتراضات آرام و 

ظهور رســيد اين اعتراضــات قانوني از ظرف 
حاكميت جمهوري اســالمي آنچنان به خاك و 
خون كشيده شد كه نه تنها افكار عمومي مردم 
ايران بلكه افكار عمومي جهانيان را جريحه دار 
نمود. اين بار نه تنها مبارزين آزاديخواه سياسي 
بلكه توده هاي وســيع مردم در سراسر كشور 
و بلكه سراســر جهان ماهيت استبدادي و خشن 
حاكميــت را به چشــم ديدند. امــروز نقاب از 
چهره حاكميت جمهوري اسالمي  برداشته شده 
و ديگر ادعاي داشتن پايگاه و حمايت مردمي 
از طرف اين نظام را هيچكس باور ندارد. امروز 
كه ماسك از چهره حاكميت جمهوري اسالمي 
فرو افتاده ماهيت سركوبگرانه و مردم ستيزانه 
آن براي عموم مردم آشــكار شــده حتي براي 

خوش باوران ديروز درون حاكميت.

مبــارزات و انقالبهاي اجتماعي براي كســب آزادي بر 
عليه فســاد ها و ظلم آشــكار وقتي كه به نتايج اوليه برســند 
در تعيين اولويتهاي اقدامات بعدي دچار اشتباه مي شوند در 
حاليكه پس از رسيدن كاروان آزادي به شهر و ديار شوريده 
در تب انقالب ضمن ســتايش و تعريف آزادي،نوبت ســعي 
وافي جهت برقراري امنيت و ايجاد احترام و اقتدار به اجراي 
قانون اســت كه بايد مورد توجه قرار گيرد و قوانين اساسي 
وافي جهت برقراري امنيت و ايجاد احترام و اقتدار به اجراي 
قانون اســت كه بايد مورد توجه قرار گيرد و قوانين اساسي 
وافي جهت برقراري امنيت و ايجاد احترام و اقتدار به اجراي 

نوشــته شود. طبيعي است در غير اين صورت طبع سركش و 
زيادي طلب بشــر در تصرف و تصدي مقامات و مســئوليت 
ها حد و حدودي را محترم نشــمرده و با يكه تازي اســباب 
زحمــات فراوانــي را به وجود خواهد آورد و هيچ مســئول 
درجه اولي با شــهامت و صراحت گناه و خطا و اشــتباهي را 
زحمــات فراوانــي را به وجود خواهد آورد و هيچ مســئول 
درجه اولي با شــهامت و صراحت گناه و خطا و اشــتباهي را 
زحمــات فراوانــي را به وجود خواهد آورد و هيچ مســئول 

نخواهد پذيرفت :
شنيده ايم در روايات حكمت آموز گفته اند كه متوفي 
بــا كوله بــاري از كارهاي خــوب و بد، آنگاه كــه جان از 
شنيده ايم در روايات حكمت آموز گفته اند كه متوفي 
بــا كوله بــاري از كارهاي خــوب و بد، آنگاه كــه جان از 
شنيده ايم در روايات حكمت آموز گفته اند كه متوفي 

كالبدش خارج مي شــود تا لحظه خوابيدن در خاكجاي ابدي 
خويش، مناظر شــيون و زاري زن و فرزند، جمع شدن اقوام 
و دوســتان، حركت به سوي گورســتان و ... سرانجام قرار 
خويش، مناظر شــيون و زاري زن و فرزند، جمع شدن اقوام 
و دوســتان، حركت به سوي گورســتان و ... سرانجام قرار 
خويش، مناظر شــيون و زاري زن و فرزند، جمع شدن اقوام 

گرفتن در زيــر خاك را مي بيند ولي هنــوز مرگ خود را 
و دوســتان، حركت به سوي گورســتان و ... سرانجام قرار 
گرفتن در زيــر خاك را مي بيند ولي هنــوز مرگ خود را 
و دوســتان، حركت به سوي گورســتان و ... سرانجام قرار 

باور ندارد؛ او در حالي كه تا پيش از انجام تشريفات معمول 
بــا تعجب از اطرافيان مي پرســيد اين رفت و آمد و گريه به 
باور ندارد؛ او در حالي كه تا پيش از انجام تشريفات معمول 
بــا تعجب از اطرافيان مي پرســيد اين رفت و آمد و گريه به 
باور ندارد؛ او در حالي كه تا پيش از انجام تشريفات معمول 

مناسبت درگذشت كيست و مربوط به مرگ كدام شخصيت 
مي باشــد، مي خواهد از جا برخيــزد و دوباره راه بيافتد اما 
پيشــانيش به ســنگ لحد مي خورد و با تاسف و حسرت مي 
گويد : عجب پس اين تشــريفات به خاطر من بي گناه بوده 

و من نمي دانستم؟! 

اين روايت و ضرب المثل در واقع حســب و حال پاره 
اي سياســتمداران و زمامــداران اين زمان اســت كه پس از 
ارتــكاب صدها گناه و خطا و آتــش زدن به آرزوهاي ملتي 
بزرگ وقتي پيشانيش را به سنگ قبر كوبيدند باز هم گذشت 
زمان، مــرگ را قبول ندارند و زير بار اعتراف نمي روند؛ و 
بزرگ وقتي پيشانيش را به سنگ قبر كوبيدند باز هم گذشت 
زمان، مــرگ را قبول ندارند و زير بار اعتراف نمي روند؛ و 
بزرگ وقتي پيشانيش را به سنگ قبر كوبيدند باز هم گذشت 

گويي از زود و بي هنگام آمدن فرشــته مــرگ گله دارند! 
مبارزات و انقالبات آزادي خواهي، معموال به خاطر شكست 
دادن غول فســاد و ظلــم و فقر در جامعه شــكل مي گيرند 
و براي تداوم خاصيت و ريشــه دار گشــتن هدفهاي جنبش 
دادن غول فســاد و ظلــم و فقر در جامعه شــكل مي گيرند 
و براي تداوم خاصيت و ريشــه دار گشــتن هدفهاي جنبش 
دادن غول فســاد و ظلــم و فقر در جامعه شــكل مي گيرند 

بايد مدام به نوآوري و كشــف اســتعدادهاي خالق بپردازند 
و عوامل انســداد راههاي رونــق و رفاه را كنار بزنند و آگاه 
بايد مدام به نوآوري و كشــف اســتعدادهاي خالق بپردازند 
و عوامل انســداد راههاي رونــق و رفاه را كنار بزنند و آگاه 
بايد مدام به نوآوري و كشــف اســتعدادهاي خالق بپردازند 

باشــند كه هدفهاي نيكو به چنگ نخواهــد افتاد مگر روزي 
كه زمامداران زيادي طلب و سير نشده از لذات خودكامگي 
به حقوق خــود و ملت قانع گرديده و دريچه هاي بســته را 
براي عبور نسيم آزادي و تقويت قلمرو قانون بگشايند، البته 
به حقوق خــود و ملت قانع گرديده و دريچه هاي بســته را 
براي عبور نسيم آزادي و تقويت قلمرو قانون بگشايند، البته 
به حقوق خــود و ملت قانع گرديده و دريچه هاي بســته را 

درخواســت و انجام اين مطلب توقع سهل الوصولي نبوده و 
تالشــي طوالني طلب خواهد كــرد، ديگر آن كه امروزه در 
درخواســت و انجام اين مطلب توقع سهل الوصولي نبوده و 
تالشــي طوالني طلب خواهد كــرد، ديگر آن كه امروزه در 
درخواســت و انجام اين مطلب توقع سهل الوصولي نبوده و 

نحوه نگهداري مملكت رجحان اقدامات بررســي شــده و از 
غربال كارشناسي هاي واقعي گذشته، به تصميمات مستقيم و 
عجوالنه صاحبان مقام جاي ترديد براي كســي باقي نگذاشته 
غربال كارشناسي هاي واقعي گذشته، به تصميمات مستقيم و 
عجوالنه صاحبان مقام جاي ترديد براي كســي باقي نگذاشته 
غربال كارشناسي هاي واقعي گذشته، به تصميمات مستقيم و 

اســت اما متاســفانه به خاطر منافع و تلقينات اطرافيان متملق 
يا ارضاي خاطر شــخص صاحب مقام غالبا رعايت اين قائده 
فراموش مي شــود. اداره كنندگان مملكت در تمام مسائل و 
يا ارضاي خاطر شــخص صاحب مقام غالبا رعايت اين قائده 
فراموش مي شــود. اداره كنندگان مملكت در تمام مسائل و 
يا ارضاي خاطر شــخص صاحب مقام غالبا رعايت اين قائده 

آنگاه كه مصالح و منافع ملي در معرض خطر قرار مي گيرد 
فراموش مي شــود. اداره كنندگان مملكت در تمام مسائل و 
آنگاه كه مصالح و منافع ملي در معرض خطر قرار مي گيرد 
فراموش مي شــود. اداره كنندگان مملكت در تمام مسائل و 

ادعــاي پيروزي و غلبه بر اســتكبار بي رحــم را دارند و در 
مقابــل ميزان تضييقات و تحميالت بــر مردم را افزايش مي 

دهند ولي نمي دانيم چرا؟ «عالجي نمي كنند كه از دلهايمان 
خون بيشــتر نيايد!» مي گويند هيتلــر يكي از ديكتاتورها و 
دهند ولي نمي دانيم چرا؟ «عالجي نمي كنند كه از دلهايمان 
خون بيشــتر نيايد!» مي گويند هيتلــر يكي از ديكتاتورها و 
دهند ولي نمي دانيم چرا؟ «عالجي نمي كنند كه از دلهايمان 

خون ريزان به نام تاريخ در اواخر جنگ جهاني دوم كه همه 
امكانــات و لــوازم جنگي اش از بين رفته بــود، هنوز از آن 
خون ريزان به نام تاريخ در اواخر جنگ جهاني دوم كه همه 
امكانــات و لــوازم جنگي اش از بين رفته بــود، هنوز از آن 
خون ريزان به نام تاريخ در اواخر جنگ جهاني دوم كه همه 

سخنراني هاي آتشــين مي كرد و نوجوانان 14-15 ساله را 
به جبهه هاي جنگ مي فرســتاد تا شايد آبهاي رفته را دوباره 
به جوي باز آرند! در طول تاريخ امثال معمر قزافي ها، فيدل 
كاســتروها و صدام حســين ها هم بوده اند كه از فرط غرور 
و خود بزرگ بيني دفترو دســتك خــود را فقط يك پله با 
كاســتروها و صدام حســين ها هم بوده اند كه از فرط غرور 
و خود بزرگ بيني دفترو دســتك خــود را فقط يك پله با 
كاســتروها و صدام حســين ها هم بوده اند كه از فرط غرور 

بارگاه خداوندي فاصله مي دادند و حاكميت هميشگي خود 
را مدعي بودند، ولي آنگاه كه باد مهرگان بر تن و پيكرشان 

وزيد قانع شدند كه وقت رفتن فرا رسيده است.
ما در اين نوشــته ايــن بحث را آغاز مــي كنيم كه آيا 
غرض از مبارزات آزاديخواهي و انقالبات رســيدن به نقطه 
اي بــود كه افعــال هيئت حاكمه مورد انتقاد را بنحو زشــت 
تري انجام دهيــم و به جاي پذيرش توصيه هاي خرد و عقل 
بر باالي ســر هر قانون كلمات «من» چنين دستور مي دهم، 
بگذاريم؟ در حاليكه بايد قبول كنيم از دوران بســيار «تلخ و 
بر باالي ســر هر قانون كلمات «من» چنين دستور مي دهم، 
بگذاريم؟ در حاليكه بايد قبول كنيم از دوران بســيار «تلخ و 
بر باالي ســر هر قانون كلمات «من» چنين دستور مي دهم، 

يا شيرين ما مي فرمائيم» الاقل يكصد سال گذشته است؛ آيا 
بگذاريم؟ در حاليكه بايد قبول كنيم از دوران بســيار «تلخ و 
يا شيرين ما مي فرمائيم» الاقل يكصد سال گذشته است؛ آيا 
بگذاريم؟ در حاليكه بايد قبول كنيم از دوران بســيار «تلخ و 

انتخاباتي كه  براي انتخابات رئيس جمهوري تشريفاتش طي 
گرديد يك دهن كجي آشــكار به آزادي، انتخاب و انتخاب 
اصلح نيســت؟ و جاي افتخاري بــراي ملتي باقي مي ماند كه 
از مجموعه گردش كار انتخاباتي بســيار حســاس او داستانها 
اصلح نيســت؟ و جاي افتخاري بــراي ملتي باقي مي ماند كه 
از مجموعه گردش كار انتخاباتي بســيار حســاس او داستانها 
اصلح نيســت؟ و جاي افتخاري بــراي ملتي باقي مي ماند كه 

و طنزها بســازند؟ و از ســرقت راي و جابجايي نامها صحبت 
كنند؟ آيا ضرب المثل مذكور راســت مي گويد كه زماني 

مي رسد كه در زنده يا مرده بودن خودمان شك مي كنيم!

چه كسي اصالت و صحت چنين انتخاباتي را تاييد خواهد كرد؟

پس از اين انتخابات
ديگر كسي ادعاي داشتن پايگاه مردمي اين حاكميت را باور ندارد
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دكتر كريم ســنجابي در ســال 1283 در كرمانشاه 
متولد شد پدرش قاســم خان سنجابي رييس ايل سنجابي 
بود او پس از اتمام تحصيالت متوســطه به تهران آمد و 
متولد شد پدرش قاســم خان سنجابي رييس ايل سنجابي 
بود او پس از اتمام تحصيالت متوســطه به تهران آمد و 
متولد شد پدرش قاســم خان سنجابي رييس ايل سنجابي 

در مدرســه حقوق تهران به تحصيالت خود ادامه داد و 
ســپس به فرانســه رفت و دكتراي حقوق را از دانشگاه 
پاريس گرفت او پس از بازگشت به ايران از سال 1313 
ســپس به فرانســه رفت و دكتراي حقوق را از دانشگاه 
پاريس گرفت او پس از بازگشت به ايران از سال 1313 
ســپس به فرانســه رفت و دكتراي حقوق را از دانشگاه 

در دانشــكده حقوق دانشــگاه تهران به تدريس حقوق 
پاريس گرفت او پس از بازگشت به ايران از سال 1313 
در دانشــكده حقوق دانشــگاه تهران به تدريس حقوق 
پاريس گرفت او پس از بازگشت به ايران از سال 1313 

اداري و بيــن الملل پرداخت پس از شــهريور 1320 و 
ســقوط حكومت رضاخان دكتر ســنجابي با عده اي از 
روشــنفكران آزاديخواه و ميهن دوست در بنيانگذاري 
ســقوط حكومت رضاخان دكتر ســنجابي با عده اي از 
روشــنفكران آزاديخواه و ميهن دوست در بنيانگذاري 
ســقوط حكومت رضاخان دكتر ســنجابي با عده اي از 

حزب ميهن شركت نمود اين حزب بعداً به حزب ايران 
روشــنفكران آزاديخواه و ميهن دوست در بنيانگذاري 
حزب ميهن شركت نمود اين حزب بعداً به حزب ايران 
روشــنفكران آزاديخواه و ميهن دوست در بنيانگذاري 

ملحق گرديد. دكتر ســنجابي در ســال 1328 در جنبش 
حزب ميهن شركت نمود اين حزب بعداً به حزب ايران 
ملحق گرديد. دكتر ســنجابي در ســال 1328 در جنبش 
حزب ميهن شركت نمود اين حزب بعداً به حزب ايران 

سياســي كه دكتر مصدق در اعتــراض به نبودن آزادي 
انتخابــات آغاز كرد در كنار او قــرار گرفت و در روز 
سياســي كه دكتر مصدق در اعتــراض به نبودن آزادي 
انتخابــات آغاز كرد در كنار او قــرار گرفت و در روز 
سياســي كه دكتر مصدق در اعتــراض به نبودن آزادي 

22 مهرماه سال 28 در جمع بيست نفره اي بود كه همراه 
مصدق در تحصن اعتراضي در دربار شركت كرد و چند 
22 مهرماه سال 28 در جمع بيست نفره اي بود كه همراه 
مصدق در تحصن اعتراضي در دربار شركت كرد و چند 
22 مهرماه سال 28 در جمع بيست نفره اي بود كه همراه 

روز بعد با تشكيل اولين شوراي مركزي جبهه ملي ايران 
در آن عضويت يافت در ســال 1330 با تشــكيل دولت 
ملي مصدق دكتر ســنجابي وزارت فرهنگ دولت ملي 
در آن عضويت يافت در ســال 1330 با تشــكيل دولت 
ملي مصدق دكتر ســنجابي وزارت فرهنگ دولت ملي 
در آن عضويت يافت در ســال 1330 با تشــكيل دولت 

را عهده دار شد در سال 1331 كه ديوان داوري الهه به 
شكايت دولت انگليس از ايران رسيدگي مي كرد دكتر 
سنجابي بعنوان قاضي ايراني در هيئت قضات آن دادگاه 
شكايت دولت انگليس از ايران رسيدگي مي كرد دكتر 
سنجابي بعنوان قاضي ايراني در هيئت قضات آن دادگاه 
شكايت دولت انگليس از ايران رسيدگي مي كرد دكتر 

حضور داشت سنجابي بعد از كودتاي 28 مرداد 32 مثل 
همــه ياران مصدق تحت تعقيب كودتاچيان قرار گرفت 
حضور داشت سنجابي بعد از كودتاي 28 مرداد 32 مثل 
همــه ياران مصدق تحت تعقيب كودتاچيان قرار گرفت 
حضور داشت سنجابي بعد از كودتاي 28 مرداد 32 مثل 

او از طريق حزب ايران در نهضت مقاومت ملي شركت 
داشــت.دكتر سنجابي در فعاليتهاي جبهه ملي سال 39 به 
بعد هميشــه عضو هيئت اجراييه و عهده دار مســئوليت 
هاي مهم تشكيالتي بود. دكتر سنجابي در خرداد ماه 56 
طي نامه سرگشاده سه امضايي به شاه همراه دكتر بختيار 
هاي مهم تشكيالتي بود. دكتر سنجابي در خرداد ماه 56 
طي نامه سرگشاده سه امضايي به شاه همراه دكتر بختيار 
هاي مهم تشكيالتي بود. دكتر سنجابي در خرداد ماه 56 

و داريوش فروهر مهمترين حركت سياسي اعتراضي را 
نسبت به رژيم شــاه بعمل آورد.او در آبانماه 57 بعنوان 
رييس هيئت اجراييه جبهه ملي ايران در پاريس اعالميه 

ســه ماده اي را منتشــر كرد كه طي ماده اول آن رژيم 
ســلطنتي را با نقض مداوم قوانين اساسي و اعمال ظلم و 
ســتم و ترويج فساد و تسليم در برابر سياست هاي بيگانه 
ســلطنتي را با نقض مداوم قوانين اساسي و اعمال ظلم و 
ســتم و ترويج فساد و تسليم در برابر سياست هاي بيگانه 
ســلطنتي را با نقض مداوم قوانين اساسي و اعمال ظلم و 

فاقد پايگاه قانوني و شرعي دانست و در ماده دوم اظهار 
ســتم و ترويج فساد و تسليم در برابر سياست هاي بيگانه 
فاقد پايگاه قانوني و شرعي دانست و در ماده دوم اظهار 
ســتم و ترويج فساد و تسليم در برابر سياست هاي بيگانه 

كرد كه جبهه ملي ايران با وجود بقاي نظام سلطنتي غير 
فاقد پايگاه قانوني و شرعي دانست و در ماده دوم اظهار 
كرد كه جبهه ملي ايران با وجود بقاي نظام سلطنتي غير 
فاقد پايگاه قانوني و شرعي دانست و در ماده دوم اظهار 

قانوني در هيچ تركيب حكومتي شــركت نخواهد كرد 
كرد كه جبهه ملي ايران با وجود بقاي نظام سلطنتي غير 
قانوني در هيچ تركيب حكومتي شــركت نخواهد كرد 
كرد كه جبهه ملي ايران با وجود بقاي نظام سلطنتي غير 

و در ماده ســوم قيد كرد كه نظــام حكومت ملي ايران 
قانوني در هيچ تركيب حكومتي شــركت نخواهد كرد 
و در ماده ســوم قيد كرد كه نظــام حكومت ملي ايران 
قانوني در هيچ تركيب حكومتي شــركت نخواهد كرد 

بايد بر اســاس موازين اسالم و دموكراسي و استقالل به 
و در ماده ســوم قيد كرد كه نظــام حكومت ملي ايران 
بايد بر اســاس موازين اسالم و دموكراسي و استقالل به 
و در ماده ســوم قيد كرد كه نظــام حكومت ملي ايران 

وســيله مراجعه به آراي عمومــي تعيين گردد. با صدور 
بايد بر اســاس موازين اسالم و دموكراسي و استقالل به 
وســيله مراجعه به آراي عمومــي تعيين گردد. با صدور 
بايد بر اســاس موازين اسالم و دموكراسي و استقالل به 

ايــن اعالميه بود كه در حقيقت جبهه ملي ايران از رژيم 
مشروطه ســلطنتي عبور كرد. و به همين علت است كه 
ايــن اعالميه بود كه در حقيقت جبهه ملي ايران از رژيم 
مشروطه ســلطنتي عبور كرد. و به همين علت است كه 
ايــن اعالميه بود كه در حقيقت جبهه ملي ايران از رژيم 

برخي افراد به ويژه دســت اندركاران و شيفتگان رژيم 
مشروطه ســلطنتي عبور كرد. و به همين علت است كه 
برخي افراد به ويژه دســت اندركاران و شيفتگان رژيم 
مشروطه ســلطنتي عبور كرد. و به همين علت است كه 

ســلطنتي سابق در اين سالهاي پس از انقالب از هيچگونه 
برخي افراد به ويژه دســت اندركاران و شيفتگان رژيم 
ســلطنتي سابق در اين سالهاي پس از انقالب از هيچگونه 
برخي افراد به ويژه دســت اندركاران و شيفتگان رژيم 

بــي حرمتــي و هتاكي نســبت به اين بــزرگ مرد ملي 
ســلطنتي سابق در اين سالهاي پس از انقالب از هيچگونه 
بــي حرمتــي و هتاكي نســبت به اين بــزرگ مرد ملي 
ســلطنتي سابق در اين سالهاي پس از انقالب از هيچگونه 

فرهيخته فروگذار نكرده اند كه چرا او پيشــنهاد نخست 
بــي حرمتــي و هتاكي نســبت به اين بــزرگ مرد ملي 
فرهيخته فروگذار نكرده اند كه چرا او پيشــنهاد نخست 
بــي حرمتــي و هتاكي نســبت به اين بــزرگ مرد ملي 

وزيري شاه را نپذيرفت و چرا در پاريس آن اعالميه سه 
ماده اي را منتشــر كرد. دكتر ســنجابي پس از پيروزي 
انقالب به مدت چند روز در پست وزارت خارجه دولت 
موقــت قرار گرفت ولي خيلــي زود بعنوان اعتراض به 
انقالب به مدت چند روز در پست وزارت خارجه دولت 
موقــت قرار گرفت ولي خيلــي زود بعنوان اعتراض به 
انقالب به مدت چند روز در پست وزارت خارجه دولت 

بي دولتي و دخالت افراد غير مســئول در كار دولت از 
وزارت اســتعفا داد و با انتقادهــاي صريح و تند خود با 
كج رويهاي حاكميت پس از انقالب به مخالفت برخاست 
وزارت اســتعفا داد و با انتقادهــاي صريح و تند خود با 
كج رويهاي حاكميت پس از انقالب به مخالفت برخاست 
وزارت اســتعفا داد و با انتقادهــاي صريح و تند خود با 

هنگام شروع جنگ عراق با ايران دكتر سنجابي با وجود 
كج رويهاي حاكميت پس از انقالب به مخالفت برخاست 
هنگام شروع جنگ عراق با ايران دكتر سنجابي با وجود 
كج رويهاي حاكميت پس از انقالب به مخالفت برخاست 

نا خرســندي كه از عملكرد قدرتمداران پس از انقالب 
هنگام شروع جنگ عراق با ايران دكتر سنجابي با وجود 
نا خرســندي كه از عملكرد قدرتمداران پس از انقالب 
هنگام شروع جنگ عراق با ايران دكتر سنجابي با وجود 

داشــت ولي براي حفظ تماميت ارضي ايــران عزيز به 
غرب كشــور رفت و نيروي مقاومت قابــل توجهي از 
ايالت و عشاير براي مقابله با دشمن متجاوز فراهم نمود 
ســرانجام روز 25 خرداد سال 60 پس از يورش سنگين 
ايالت و عشاير براي مقابله با دشمن متجاوز فراهم نمود 
ســرانجام روز 25 خرداد سال 60 پس از يورش سنگين 
ايالت و عشاير براي مقابله با دشمن متجاوز فراهم نمود 

حاكميت جمهوري اســالمي به جبهه ملي دكتر سنجابي 
ســرانجام روز 25 خرداد سال 60 پس از يورش سنگين 
حاكميت جمهوري اســالمي به جبهه ملي دكتر سنجابي 
ســرانجام روز 25 خرداد سال 60 پس از يورش سنگين 

مخفي شــد و پس از مدتي اختفا به طور پنهاني ايران را 
ترك نمود و تا پايان عمر از ميهني كه آن را تا پاي جان 
دوست داشــت دور ماند و در روز 14 تيرماه 1375 در 

غربت چشم از جهان فروبست. دكتر كريم سنجابي نمونه 
يك سياستمدار شــرافتمند و وطن دوست و منزه بود و 
غربت چشم از جهان فروبست. دكتر كريم سنجابي نمونه 
يك سياستمدار شــرافتمند و وطن دوست و منزه بود و 
غربت چشم از جهان فروبست. دكتر كريم سنجابي نمونه 

اكنون كه در بلندي برج تاريخ ايســتاده و به گذشته اي 
يك سياستمدار شــرافتمند و وطن دوست و منزه بود و 
اكنون كه در بلندي برج تاريخ ايســتاده و به گذشته اي 
يك سياستمدار شــرافتمند و وطن دوست و منزه بود و 

كه زير پاي ماست مي نگريم در مي يابيم كه براي دكتر 
اكنون كه در بلندي برج تاريخ ايســتاده و به گذشته اي 
كه زير پاي ماست مي نگريم در مي يابيم كه براي دكتر 
اكنون كه در بلندي برج تاريخ ايســتاده و به گذشته اي 

ســنجابي بعنوان رهبر جبهه ملــي در آن دوران متالطم 
كه زير پاي ماست مي نگريم در مي يابيم كه براي دكتر 
ســنجابي بعنوان رهبر جبهه ملــي در آن دوران متالطم 
كه زير پاي ماست مي نگريم در مي يابيم كه براي دكتر 

انقالب بيش از سه گزينه متصور نبود :
ســنجابي بعنوان رهبر جبهه ملــي در آن دوران متالطم 

انقالب بيش از سه گزينه متصور نبود :
ســنجابي بعنوان رهبر جبهه ملــي در آن دوران متالطم 

نخســت وزيري شــاه را بپذيرد و سرنوشت  1ـ 
مليــون آزاديخــواه و پيــروان مصدق را به سرنوشــت 
شــاه گره بزند شاهي كه با همدســتي انگليس و آمريكا 
مليــون آزاديخــواه و پيــروان مصدق را به سرنوشــت 
شــاه گره بزند شاهي كه با همدســتي انگليس و آمريكا 
مليــون آزاديخــواه و پيــروان مصدق را به سرنوشــت 

كودتاي ننگيــن 28 مرداد را بر عليه دولت ملي مصدق 
شــاه گره بزند شاهي كه با همدســتي انگليس و آمريكا 
كودتاي ننگيــن 28 مرداد را بر عليه دولت ملي مصدق 
شــاه گره بزند شاهي كه با همدســتي انگليس و آمريكا 

به راه انداخته بود و با ظلم بي حد و فســاد بي حصر كار 
را به جايي رسانده بود كه حتي در ده كوره ها هم مردم 
به راه انداخته بود و با ظلم بي حد و فســاد بي حصر كار 
را به جايي رسانده بود كه حتي در ده كوره ها هم مردم 
به راه انداخته بود و با ظلم بي حد و فســاد بي حصر كار 

پرچم «مرگ بر شاه» برافراشته بودند.
را به جايي رسانده بود كه حتي در ده كوره ها هم مردم 

پرچم «مرگ بر شاه» برافراشته بودند.
را به جايي رسانده بود كه حتي در ده كوره ها هم مردم 

مانند برخي افراد و جريانهاي سياسي جذب  2ـ 
حاكميت انقالبي بشــود و از جريان واپس گراي حاكم 
مانند برخي افراد و جريانهاي سياسي جذب  2ـ 
حاكميت انقالبي بشــود و از جريان واپس گراي حاكم 
مانند برخي افراد و جريانهاي سياسي جذب  2ـ 

بر كشــور و مظالــم بيش از پيش آن تمكيــن نمايد و به 
حاكميت انقالبي بشــود و از جريان واپس گراي حاكم 
بر كشــور و مظالــم بيش از پيش آن تمكيــن نمايد و به 
حاكميت انقالبي بشــود و از جريان واپس گراي حاكم 

حفظ مقام و موقعيت و ســازمان خود بســنده كند و بر 
بر كشــور و مظالــم بيش از پيش آن تمكيــن نمايد و به 
حفظ مقام و موقعيت و ســازمان خود بســنده كند و بر 
بر كشــور و مظالــم بيش از پيش آن تمكيــن نمايد و به 

ناروايي ها و رفتار ضد دموكراتيك و كج انديشــي ها 
حفظ مقام و موقعيت و ســازمان خود بســنده كند و بر 
ناروايي ها و رفتار ضد دموكراتيك و كج انديشــي ها 
حفظ مقام و موقعيت و ســازمان خود بســنده كند و بر 

چشم ببندد.
هم با رژيم ديكتاتوري و فاسد و وابسته شاه  3ـ 

چشم ببندد.
هم با رژيم ديكتاتوري و فاسد و وابسته شاه  3ـ 

چشم ببندد.

همكاري نكنــد و به انقالبي كه بر ضد او و در جهت بر 
هم با رژيم ديكتاتوري و فاسد و وابسته شاه  3ـ 
همكاري نكنــد و به انقالبي كه بر ضد او و در جهت بر 
هم با رژيم ديكتاتوري و فاسد و وابسته شاه  3ـ 

چيــدن رژيم منفور او در جريان بود ياري رســاند و هم 
با كــج روي ها و مواضع غير دموكراتيك رژيم مذهبي 
چيــدن رژيم منفور او در جريان بود ياري رســاند و هم 
با كــج روي ها و مواضع غير دموكراتيك رژيم مذهبي 
چيــدن رژيم منفور او در جريان بود ياري رســاند و هم 

برخاسته از انقالب «نه» بگويد و روي مواضع مترقي و 
با كــج روي ها و مواضع غير دموكراتيك رژيم مذهبي 
برخاسته از انقالب «نه» بگويد و روي مواضع مترقي و 
با كــج روي ها و مواضع غير دموكراتيك رژيم مذهبي 

ميهن دوســتانه و آزاديخواهانه جبهه ملي ايران و به راه 
برخاسته از انقالب «نه» بگويد و روي مواضع مترقي و 
ميهن دوســتانه و آزاديخواهانه جبهه ملي ايران و به راه 
برخاسته از انقالب «نه» بگويد و روي مواضع مترقي و 

ملت پاي بفشارد. 
و دكتر ســنجابي اين راه سوم را برگزيد و زندگي 

ملت پاي بفشارد. 
و دكتر ســنجابي اين راه سوم را برگزيد و زندگي 

ملت پاي بفشارد. 

خود را به ســر آن گذاشــت ولي اعتبار و حيثيت مليون 
و دكتر ســنجابي اين راه سوم را برگزيد و زندگي 
خود را به ســر آن گذاشــت ولي اعتبار و حيثيت مليون 
و دكتر ســنجابي اين راه سوم را برگزيد و زندگي 

ايــران و پيروان مصدق را حفظ كرد و تداوم بخشــيد. 
روانش شاد و راهش پر رهرو باد. 

به ياد بزرگ مردي ملي و آزاديخواه در سالروز درگذشت او

آورده اند كه نوشــيروان عادل را در شــكاركاهي صيد 
كباب كردند و نمك نبود. غالمي به روستا رفت تا نمك آرد. 
نوشــيروان گفت : نمك به قيمت بســتان تا رسمي نشود و ده 
خــراب نگردد. گفتند : از اين قدر چه خلل آيد؟ گفت : بنياد 
ظلــم در جهان اول اندكي بوده اســت هر كه آمد برو مزيدي 

كرده تا بدين غايت رسيده.«گلستان سعدي، باب اول» 
ظلــم در جهان اول اندكي بوده اســت هر كه آمد برو مزيدي 

كرده تا بدين غايت رسيده.«گلستان سعدي، باب اول» 
ظلــم در جهان اول اندكي بوده اســت هر كه آمد برو مزيدي 

آري بنياد ظلم چنين اســت، ديوار دروغ و تقلب هم. اين 
ديوار اندك اندك ارتفاع مي گيرد وقتي بلند شــد سايه آن به 
آري بنياد ظلم چنين اســت، ديوار دروغ و تقلب هم. اين 
ديوار اندك اندك ارتفاع مي گيرد وقتي بلند شــد سايه آن به 
آري بنياد ظلم چنين اســت، ديوار دروغ و تقلب هم. اين 

پيرامونش گســترده مي شود. آن هنگام است كه آثار مخرب 
ديوار اندك اندك ارتفاع مي گيرد وقتي بلند شــد سايه آن به 
پيرامونش گســترده مي شود. آن هنگام است كه آثار مخرب 
ديوار اندك اندك ارتفاع مي گيرد وقتي بلند شــد سايه آن به 

آن در زندگي روزمره ظاهر مي شود و مبادا كه چنين گردد. 
پيرامونش گســترده مي شود. آن هنگام است كه آثار مخرب 
آن در زندگي روزمره ظاهر مي شود و مبادا كه چنين گردد. 
پيرامونش گســترده مي شود. آن هنگام است كه آثار مخرب 

يكي از مصاديق تقلب و دروغ كه در سال گذشته تشتش 
در ميهن ما از  باالي بام به زمين افتاد و كوس رســوايي آن به 

صدا در آمد تقلب و دزدي علمي است. 
سالهاست كه هرگاه به بخش هاي خبري راديو و تلويزيون 
ايران و يا مصاحبه ها و گزارشــهاي مسئولين حكومتي توجه 
مي كنيم از پيشــرفت هاي كشــور در عرصه هــاي گوناگون 
باخبر مي شــويم و چندي اســت كه در اين بين اخبار مربوط 
به پيشــرفت هاي علمي كشــور جايگاه خاصــي را به خودش 
باخبر مي شــويم و چندي اســت كه در اين بين اخبار مربوط 
به پيشــرفت هاي علمي كشــور جايگاه خاصــي را به خودش 
باخبر مي شــويم و چندي اســت كه در اين بين اخبار مربوط 

اختصاص داده اســت. اخباري شــامل موفقيت جوانان ايراني 
در المپيادهاي علمي، كشف يا ساخت داروهاي جديد، حصول 
نتايج خيركننده تحقيقات مربوط به ســلولهاي بنيادي، درمان 
بيماريهاي صعب العالج، ســاخت تجهيزات پيشــرفته نظامي و 
البته ارسال ماهواره به فضا. و البته مقامات رسمي مملكت اين 
پيشــرفت ها را ماحصل و معلول برنامه ريــزي ها و مديريت 
عالمانه خود قلمداد كرده اند. اما آيا مردم كوچه و بازار تاثير 
اين پيشــرفت هــا را در زندگي روزمره خود شــاهد بوده اند 
عالمانه خود قلمداد كرده اند. اما آيا مردم كوچه و بازار تاثير 
اين پيشــرفت هــا را در زندگي روزمره خود شــاهد بوده اند 
عالمانه خود قلمداد كرده اند. اما آيا مردم كوچه و بازار تاثير 

يا خير؟ بي شــك پيشــرفت هاي علمي از عالئم و ويژگيهاي 

جوامع مترقي اســت. بــا نگاهي گذرا مي تــوان دريافت كه 
كشــورهاي توســعه يافته، امروزه در جهان پرچم دار و پيش 
قــراول فعاليتهاي علمي و ســردمدار توليد دانــش بوده و از 
طرفي ديگر اســتاندارد زندگي مردمان آنان نيز باالتر از ساير 
مردم جهان اســت (البته  اگر كسي منكر اين موضوع نشود و 
از بهداشــت گرفته تا بيمه ها و 
مردم جهان اســت (البته  اگر كسي منكر اين موضوع نشود و 
از بهداشــت گرفته تا بيمه ها و 
مردم جهان اســت (البته  اگر كسي منكر اين موضوع نشود و 

اســتاندارد زندگي ايرانيان – 
مردم جهان اســت (البته  اگر كسي منكر اين موضوع نشود و 

اســتاندارد زندگي ايرانيان 
مردم جهان اســت (البته  اگر كسي منكر اين موضوع نشود و 

امكانات رفاهي و وضعيت محيط زيســت و ... را از آنان باالتر 
نداند! كه امروز چنين ادعايي بعيد هم نيســت !!!). امروزه در 
ايران دهها هزار نفر متخصص در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي 
نداند! كه امروز چنين ادعايي بعيد هم نيســت !!!). امروزه در 
ايران دهها هزار نفر متخصص در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي 
نداند! كه امروز چنين ادعايي بعيد هم نيســت !!!). امروزه در 

مختلف مشــغول به كار هســتند. هر چند كه بسياري از آنان به 
ناحق در موقعيت خود قرار گرفته اند و با اســتفاده از ســهميه 
ها و رانتهاي گوناگون ظاهراً متخصص و محقق شده اند اما به 
ناحق در موقعيت خود قرار گرفته اند و با اســتفاده از ســهميه 
ها و رانتهاي گوناگون ظاهراً متخصص و محقق شده اند اما به 
ناحق در موقعيت خود قرار گرفته اند و با اســتفاده از ســهميه 

هر حال نمي توان منكر دانش و توانايي درصد قابل توجهي از 
متخصصين ايراني شد. پس چرا توليدات علمي اين خيل عظيم 

تحوالتي را در مسير زندگي مردم به همراه نداشته است؟
متخصصين ايراني شد. پس چرا توليدات علمي اين خيل عظيم 

تحوالتي را در مسير زندگي مردم به همراه نداشته است؟
متخصصين ايراني شد. پس چرا توليدات علمي اين خيل عظيم 

جدا از اشــكاالت ســاختاري مراكز علمي كشور، برنامه 
ريــزي هــاي غلط و غيــر واقع بينانــه و همچنيــن نبود طرح 
مشخصي براي توســعه علمي پايدار،  متاسفانه در حال حاضر 
جامعــه علمي ما مبتال به بيماري ديگري نيز مي باشــد، بيماري 
دروغ و تقلــب كه طبل بي آبرويــي حاصل از آن در كوي و 
برزن عالم زده شده است و حتي آش چنان شور شد كه عليرغم 
تمام محدوديت هاي خبري در رســانه هاي داخلي نيز عده اي 
به آن پرداختند قصه از آنجا آغاز شد كه در مقاله اي در مجله  
مشــهور      « نيچر » موضوع ســرقت علمي يا« پالجياريسم » 
مــورد بحث قرار گرفت و در كمال تاســف نام كشــور ما در 
مشــهور      « نيچر » موضوع ســرقت علمي يا« پالجياريسم » 
مــورد بحث قرار گرفت و در كمال تاســف نام كشــور ما در 
مشــهور      « نيچر » موضوع ســرقت علمي يا« پالجياريسم » 

صدر بحث به ميان آمد در آن مقاله به برخي از مقاالت منتشر 
شــده از طرف محققين دانشگاه هاي تهران، شيراز، مشهد و ... 

با ذكر نام نويسندگان اشاره شــد كه متاسفانه اقدام به سرقت 
علمي نموده  بودند. در اين بين نام يكي از معاونين سابق رييس 
جمهور نيز مطرح شد و مقاله ايشان كه حداقل چكيده آن كپي 

برداري كاملي از مقاله ديگري بود نيز قيد گرديد.
جمهور نيز مطرح شد و مقاله ايشان كه حداقل چكيده آن كپي 

برداري كاملي از مقاله ديگري بود نيز قيد گرديد.
جمهور نيز مطرح شد و مقاله ايشان كه حداقل چكيده آن كپي 

امروزه براي بســياري از آناني كه از نزديك دســتي بر 
آتش فعاليتهاي علمي در ايران دارند مســلم اســت كه جدا از 
دزديهــاى علمي  بــه عمل آمده، به داليــل مختلف نتايج اكثر 
تحقيقاتي كه در كشــور صورت مي گيــرد قابل اعتماد نبوده 
دزديهــاى علمي  بــه عمل آمده، به داليــل مختلف نتايج اكثر 
تحقيقاتي كه در كشــور صورت مي گيــرد قابل اعتماد نبوده 
دزديهــاى علمي  بــه عمل آمده، به داليــل مختلف نتايج اكثر 

و فاقد ارزش اســت. علت اين امر جدا از كم ســوادي و خود 
بــزرگ بيني برخي محققين ريشــه در نااميــدي و بي تفاوتي 
و فاقد ارزش اســت. علت اين امر جدا از كم ســوادي و خود 
بــزرگ بيني برخي محققين ريشــه در نااميــدي و بي تفاوتي 
و فاقد ارزش اســت. علت اين امر جدا از كم ســوادي و خود 

برخي ديگر دارد و البته برنامه ريزي هاي ناصحيح و نابخردانه 
دليل اصلي موارد فوق است. 

اما ادعاهاي بعمل آمده از طرف مسئولين دال بر پيشرفت 
هــاي فوق العاده در زمينه هاي علمي گوناگون و برنده شــدن 
جوايز  مختلف آغشته با بزرگنمايي هاي بسيار و اغلب بر پايه 
گزارشــات دروغين اســت و صرفا به منظور سرخوش كردن 
افكار عمومي داخلي مي باشد. متاسفانه تبليغات به عمل آمده 
پيرامــون اين موضوعات كار را به جايي رســانده كه امروزه 
بسياري از ايرانيان (و بعضا حتي فرهيختگان جامعه) باور كرده 

اند كه واقعًا چنين پيشرفت هايي رخ داده است. 
بسياري از ايرانيان (و بعضا حتي فرهيختگان جامعه) باور كرده 

اند كه واقعًا چنين پيشرفت هايي رخ داده است. 
بسياري از ايرانيان (و بعضا حتي فرهيختگان جامعه) باور كرده 

داريوش اول پادشــاه هخامنشــي آرزويي بدين مضمون 
براي ســرزمين ما دارد : «خداوندا اين كشــور را از دشــمن، 
خشكســالي و از دروغ محفوظ بدار.» و چه دعايي كه پس از 
بيش از دو هزار ســال هنوز به استجابت آن سخت نيازمنديم تا 
شــايد سايه شوم ديوار دروغ چه در زمينه پيشرفت هاى علمى 
و چه در مورد انتخاباتمان كه بر ميهن ما گســترده شده قدري 
شــايد سايه شوم ديوار دروغ چه در زمينه پيشرفت هاى علمى 
و چه در مورد انتخاباتمان كه بر ميهن ما گســترده شده قدري 
شــايد سايه شوم ديوار دروغ چه در زمينه پيشرفت هاى علمى 

كنار رود تا ميزبان حقيقت شويم. چنين باد 

پيشرفتهاي علمي ايران ، دروغ يا واقعيت
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اول_علل بنيادي و ســاختاري عفــب ماندگي اقتصادي 
ايران عليرغم داشــتن برتريهاي نسبي (نيروي كار جوان 
زحمتكش و خالق، منابع طبيعي اســتراتژيك، موقعيت 
جغرافيايي ممتاز، عشق به وطن و افتخارات ملي همگاني 
زحمتكش و خالق، منابع طبيعي اســتراتژيك، موقعيت 
جغرافيايي ممتاز، عشق به وطن و افتخارات ملي همگاني 
زحمتكش و خالق، منابع طبيعي اســتراتژيك، موقعيت 

كه بن مايه وحدت ملي است ) :
1 ـ  فقدان سـاختار اجتماعي، سياسـي و تشكيالتي براي 
شـكل گيري احزاب و گروههاي اجتماعي و سياسـي به 
صـورت متعـارف در دنيـا و در نتيجه عدم امكان شـكل 
گيـري و بيان ايدئولوژي سياسـي، اجتماعـي و اقتصادي 
صـورت متعـارف در دنيـا و در نتيجه عدم امكان شـكل 
گيـري و بيان ايدئولوژي سياسـي، اجتماعـي و اقتصادي 
صـورت متعـارف در دنيـا و در نتيجه عدم امكان شـكل 

توسـط احزاب و به صورت جمعي (فقدان فلسفه اقتصادي 
سياسي – سياسي – سياسي – اجتماعي جمعي).

2ـ منفرد بودن و بي برنامه بودن كانديداهاي پسـت هاي 
سياسـي و مديريتـي كه نتيجه آن در وضـع موجود، بيان 
حرفهـاي خلق االسـاعه، مصلحتي و تقليـدي براي جلب 

توجه است.
3ـ نقش كليدي شـوراي نگهبان و مراكز انحصاري حفظ 
قـدرت مديريت طبقه خاص در ايجـاد و تداوم بي ثباتي 
از راه پرونـده سـازي براي هر فـرد و جلوگيري از ثبات 
قـدرت مديريت طبقه خاص در ايجـاد و تداوم بي ثباتي 
از راه پرونـده سـازي براي هر فـرد و جلوگيري از ثبات 
قـدرت مديريت طبقه خاص در ايجـاد و تداوم بي ثباتي 

و اطمينان براي وقف زندگي افراد شايسـته براي خدمات 
عمومي در سـطوح باال. يك فرد كانديداي باالترين مقام 
اجرايي كشـور حتي تا يك ماه قبل از انتخابات نمي داند 
كـه صالحيت دارد يا نـدارد؟ در حاليكه در دنيا داشـتن 
صالحيـت امري اسـت ذهنـي و باور شـخصي و مالك 
تشخيص، اقبال و راي مردم است كه در زندگي كانديداي 
رياسـت جمهوري صدها بار قبال امتحان شـده اسـت كه 
آخرين آن قبل از انتخابات سراسري با برگزاري انتخابات 

مقدماتي استاني روشن مي شود.

دوم_روش كار و عملكرد فاجعه بار دولت فعلي 
1ـ بي اعتقادي به سـازمان، تشـكيالت، اصول مديريتي، 
بودجه ريـزي و قوانين و مقـررات تعيين اصول و حدود 
اختيارات و روش كار (منعكس شـده در انحالل سـازمان 
مديريـت و برنامـه ريـزي، انحالل عملي شـوراي پول و 
اعتبـار، بهم ريختن رديف هاي بودجه و سـاختار وزارت 

نفت و ...)
2ـ توسـل به نظرات شـخصي و فردي و صدور دستورات 
و يا انجام كارها طبق نظر شخصي و بدون برنامه متجانس 

قبلي.
3ـ عوضي گرفتن نظـرات فردي يا جناحي و مصلحتي با 

منافع ملي و عمومي. 
4ـ خـود محوري، قـدرت طلبي و ناديـده انگاري مصالح 

منافع ملي و عمومي. 
4ـ خـود محوري، قـدرت طلبي و ناديـده انگاري مصالح 

منافع ملي و عمومي. 

جمعي و ملي.

عملكرد دولت در دوره چهار ســاله اخير، مخل _عملكرد دولت در دوره چهار ســاله اخير، مخل _عملكرد دولت در دوره چهار ســاله اخير، مخل  ســوم
سالمت اقتصادي – سياسي و اجتماعي مردم ايران

1ـ رونـد منفي و يا غير قابل قبـول همه متغيرهاي كالن 
اقتصـادي (بيكاري، تورم، خروج سـرمايه ها از كشـور، 
برگشـت اندك پس اندازهاي ايرانيان از خارج، باال رفتن 
اقتصـادي (بيكاري، تورم، خروج سـرمايه ها از كشـور، 
برگشـت اندك پس اندازهاي ايرانيان از خارج، باال رفتن 
اقتصـادي (بيكاري، تورم، خروج سـرمايه ها از كشـور، 

بدهـي هاي بيـن المللي، اتـالف درآمدهـاي ارزي نفتي، 
سـقوط خالص سرمايه گذاري در امور زير بنايي و صنايع 

واقعي و بنيادي مورد نياز كشور).
2ـ افزايـش غيـر قابـل كنترل هزينه هـاي جاري دولت 
و ايجـاد رديف هاي هزينه مصلحتـي و غير ضروري كه 
نتيجـه آن افزايـش نياز بـه درآمد نفت بـراي اداره امور 

جاري كشور است (كاهش دائم هزينه هاي عمراني).
3ـ  به بن بسـت رسـاندن روابط اقتصادي – سياسـي بين 
المللي كشـور (جدا از مسـئله صادرات نفت و هدر دادن 

پول آن براي واردات و ايجاد محاصره براي ايران با حلقه 
تحريم هاي بين المللي).

وارداتي سـنتي و – وارداتي سـنتي و – وارداتي سـنتي و  4ـ مسـلط نگاه داشـتن جناح بازاري 
تحريم هاي بين المللي).

4ـ مسـلط نگاه داشـتن جناح بازاري 
تحريم هاي بين المللي).

سـوداگران انحصاري پرقدرت بر ساختار اقتصادي كشور 
4ـ مسـلط نگاه داشـتن جناح بازاري 

سـوداگران انحصاري پرقدرت بر ساختار اقتصادي كشور 
4ـ مسـلط نگاه داشـتن جناح بازاري 

(با نمونه هاي فراوان كاال، ساختمانها، فروشگاهها، مسكن 
شـهري، خريد هاي دولتـي، مزايده ها، مناقصـه ها، نظام 
بانكي، اعتبارات، نظام توزيع و حتي دستگاههاي تنظيمي. 
شـهري، خريد هاي دولتـي، مزايده ها، مناقصـه ها، نظام 
بانكي، اعتبارات، نظام توزيع و حتي دستگاههاي تنظيمي. 
شـهري، خريد هاي دولتـي، مزايده ها، مناقصـه ها، نظام 

در مـورد كاال هـا (شـكر، اتومبيل، ميـوه، دارو، گندم و 
بانكي، اعتبارات، نظام توزيع و حتي دستگاههاي تنظيمي. 
در مـورد كاال هـا (شـكر، اتومبيل، ميـوه، دارو، گندم و 
بانكي، اعتبارات، نظام توزيع و حتي دستگاههاي تنظيمي. 

واردات بنزين نمونه هاي خوبي است).
5ـ توزيع نامتناسـب درآمـد و پيدايش اختالفات طبقاتي 
بيشـتر در دسـت دهك بـاالي درآمـدي، مخصوصا پنج 
درصد طبقه باالي درآمدي، بدون رابطه مناسب با پرداخت 

ماليات و سهيم شدن در تامين مخارج عمومي.
6ـ  ناتوانـي و عدم آگاهي در دفاع بـه موقع از منافع ملي 

ماليات و سهيم شدن در تامين مخارج عمومي.
6ـ  ناتوانـي و عدم آگاهي در دفاع بـه موقع از منافع ملي 

ماليات و سهيم شدن در تامين مخارج عمومي.

و حراسـت از تماميت اراضي كشـور و منافع ملي (نمونه 
ها: سـهم و منافع ايران در درياي خزر، منابع آبي هيرمند، 
صيانـت از خليج فارس، دفاع از جزاير سـه گانه) صيانت 
ها: سـهم و منافع ايران در درياي خزر، منابع آبي هيرمند، 
صيانـت از خليج فارس، دفاع از جزاير سـه گانه) صيانت 
ها: سـهم و منافع ايران در درياي خزر، منابع آبي هيرمند، 

از زبان فارسـي حتي در مدارس ايران و افتخارات تاريخي 
مردم ايران در سـطح جهاني در زمينه تاريخ و فرهنگ و 

تمدن بشري.
7ـ عوضـي گرفتـن عوامل واقعي قـدرت و عظمت يك 
كشـور و جامعه با حوادث و وقايـع تكنولوژيك موردي 
محصـول نبوغ ذاتي قوم ايراني (چرا شـوروي با آزمايش 
هاي اتمي در سـال 1947 و فرستادن اسپوتكنيك به فضا 
در سـال 1956 و داشـتن رشـد اقتصادي حيرت انگيز تا 
دهه 1970 باالخره در اواخر دهه 1980 سـقوط كرد ولي 
اروپاي ويران شـده از جنگ جهانـي دوم امروز همچنان 
اجتماعي و فرهنگي جهان 
اروپاي ويران شـده از جنگ جهانـي دوم امروز همچنان 
اجتماعي و فرهنگي جهان 
اروپاي ويران شـده از جنگ جهانـي دوم امروز همچنان 

اجتماعي و فرهنگي جهان – اجتماعي و فرهنگي جهان –  سياسي – سياسي – سياسي  سـكاندار اقتصادي 
است).

8ـ فقـدان سياسـت هـا و برنامـه هاي اقتصادي منسـجم 
(صنعتـي، كشـاورزي، بازرگاني، مالي و پولـي، زمين و 
8ـ فقـدان سياسـت هـا و برنامـه هاي اقتصادي منسـجم 
(صنعتـي، كشـاورزي، بازرگاني، مالي و پولـي، زمين و 
8ـ فقـدان سياسـت هـا و برنامـه هاي اقتصادي منسـجم 

مسـكن) كه حداقل عدم تعادلهاي ايجاد شـده طي 3 دهه 
اخير را تشـديد كرده اسـت. (بـي بند و بـاري در ايجاد 
مسـكن شـهري، بي بند و باري در توليد اتومبيل شخصي،  
بي توجهـي به سـرمايه گذاريهاي بنيادي در كشـاورزي، 
رواج رانت خواري در بانكداري و بازار پول در مقابل فدا 
شـدن محيط زيست، توليد ماشين آالت كشاورزي، ايجاد 
تسـهيالت حمـل و نقل عمومي و خدمات ريلي، مسـكن 
روستايي و تاسيسات عمومي اقتصادي و رفاهي در مناطق 
روستايي كه جملگي حاصل فقدان برنامه توسعه اقتصادي 
فرهنگي ملي و يا بي اعتقادي يا ناتواني در – فرهنگي ملي و يا بي اعتقادي يا ناتواني در – فرهنگي ملي و يا بي اعتقادي يا ناتواني در  اجتماعـي – اجتماعـي – اجتماعـي 

اجراي قوانين و برنامه هاي مدون موجود است.
9ـ بهترين نشانه ناتواني و يا عدم آمادگي دولت در دفاع 
از اقتصاد كشـور، سـاكت ماندن در مقابـل بحران مالي، 
اقتصادي – سياسـي و اخالقي بين المللي و اعالن جهالت 
بار بي تاثيري اين تحوالت عظيم بر اقتصاد و جامعه ايران 
اسـت در حاليكه سـيل حوادث قدرتمندترين اقتصادهاي 

جهان را متزلزل و يا حتي متالشي كرده است.

چهارم_تعهــدات بنيادي يك رييس جمهــور (انتصابي 
– انتخابي) با تاكيد بر جنبه انتخابي 

1ـ تعهد به كوشش در اصالح اشكاالت ساختاري مذكور 
در قسـمت اول (علـل بنيادي و سـاختاري عقب ماندگي 
1ـ تعهد به كوشش در اصالح اشكاالت ساختاري مذكور 
در قسـمت اول (علـل بنيادي و سـاختاري عقب ماندگي 
1ـ تعهد به كوشش در اصالح اشكاالت ساختاري مذكور 

(...
2ـ خروج ايران از انزواي خصمانه خود ساخته بين المللي 
از راه تفاهم جامع و بنيادي با اياالت متحده امريكا (شامل 
پذيرش صميمانـه اصول نظام اقتصـادي آزادي رقابتي ـ 

آزاديهاي فردي و تساوي اقوام و انسانها).
3ـ پذيـرش اصـول حاكم بر سـازمان تجـارت جهاني و 
فراهم سازي شرايط پذيرش ايران (ايجاد نظام آزاد رقابتي 

و ...)
4ـ اعتقـاد بـه ضرورت تغيير سـاختار تصميـم گيري و 
مديريتـي كشـور (زمان تحـول و تغيير بعد از 30 سـال 

عملكرد ناموفق فرا رسيده است).
5ـ كوچـك و كارآمد كردن دولـت و حكومت. ادغام 
وزارتخانـه ها (مثـل صنايع و بازرگانـي)، انحالل ادارات 
5ـ كوچـك و كارآمد كردن دولـت و حكومت. ادغام 
وزارتخانـه ها (مثـل صنايع و بازرگانـي)، انحالل ادارات 
5ـ كوچـك و كارآمد كردن دولـت و حكومت. ادغام 

و سـازمانهاي موازي، كوچك كـردن، جابجايي وظايف 
تا مرز تاميـن مخارج جاري از محل مالياتها و درآمدهاي 
عمومـي غير نفتي، انحالل نهادهاي مربوط به زمان انقالب 

و جنگ.
6ـ تنظيـم سياسـت هـا و برنامه هـاي عدم ايجـاد فقر و 
شـكاف طبقاتي بيشـتر (حذف انحصارات و عوامل ايجاد 
كننده تورم، ايجاد شـرايط رقابت، توانمند سازي گروهها 

و اقشار ضعيف جامعه و واحدهاي كوچك).
7ـ نجات دولت و اقتصاد از تله تسـلط واردات چي ها و 
همدسـتان قدرتمـدار آنها در نهادهـا، بنيادها، خريد هاي 
دولتـي، مناقصه ها و ... (بعنوان مثال، سـئوال كليدي اين 
اسـت كه چرا با 4 درصد بودن تعرفه واردات ميوه، انگور 
وارداتي در سطح خرده فروشي بيش از دو برابر نيويورك 
و شـش براي قيمت «سـيف» عرضه مي شـود باند وارد 
كننـده حاضر در كشـتي و بندر در فـرداي روز كاهش 

تعرفه ها كدام است.
8ـ تنظيـم سياسـتها و برنامه هـاي اقتصـاديـ  صنعتي ـ  
رفاهـي جامع بـراي حذف عدم تعادلها و شـروع تنظيم و 

اجراء برنامه هاي توسعه و رشد اقتصادي واقعي شامل:
احيـاء كشـاورزي و زندگي روسـتائي سـالم و متعادل • احيـاء كشـاورزي و زندگي روسـتائي سـالم و متعادل • احيـاء كشـاورزي و زندگي روسـتائي سـالم و متعادل 
(نهضت خانه سـازي روسـتايي و ايجاد مراكز بهداشتي و 
درمانـي و اجتماعـي، بازارهـا و مراكز توزيع مناسـب با 
پوشـش جمعيتي، احياء نظـام توزيع از توليـد تا مصرف 

كننده (حذف واسطه ها).
احيـاء سياسـت توسـعه صنعتـي مناسـب، احيـاء توليد • احيـاء سياسـت توسـعه صنعتـي مناسـب، احيـاء توليد • احيـاء سياسـت توسـعه صنعتـي مناسـب، احيـاء توليد 
ماشـين آالت كشاورزي، صنايع قند، فرآوري محصوالت 
كشـاورزي، صنايع داروهاي گياهي، آبيـاري، لوله هاي 
ماشـين آالت كشاورزي، صنايع قند، فرآوري محصوالت 
كشـاورزي، صنايع داروهاي گياهي، آبيـاري، لوله هاي 
ماشـين آالت كشاورزي، صنايع قند، فرآوري محصوالت 

صنعتـي (گاز، نفـت، آبيـاري و زه كشـي، توليد ريل و 
كشـاورزي، صنايع داروهاي گياهي، آبيـاري، لوله هاي 
صنعتـي (گاز، نفـت، آبيـاري و زه كشـي، توليد ريل و 
كشـاورزي، صنايع داروهاي گياهي، آبيـاري، لوله هاي 

ماشين آالت توسعه شبكه هاي ريلي).
تنظيـم برنامه فوري مقابله با بحران اقتصادي ـ مالي بين • تنظيـم برنامه فوري مقابله با بحران اقتصادي ـ مالي بين • تنظيـم برنامه فوري مقابله با بحران اقتصادي ـ مالي بين 
المللي بـا هدف حفظ واحدهاي اقتصـادي ـ صنعتي قابل 

رقابت و بقاء

يك كانديداي انتصابي – انتخابي رياست جمهوري با چه مسائلي مواجه است و 
چه وعده هايي بايد بدهد؟


