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ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹آﺑﺎن  ۱۳۹۶ﺗﻬﺮان ۱۹:۵۷

ﺳﻴﺎﺳﯽ

ﻣﺼﻠﺤﯽ :وزارت اﻃ ﻋﺎت ﭘﺲ از ﻓﺘﻨﻪ  ،۸۸ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ
/۱۳ﺷﻬﺮﯾﻮر۱۳۸۹/

ﺑﻬﺮوز ﮐﺎروﻧﯽ

ﺣﻴﺪر ﻣﺼﻠﺤﯽ ،وزﻳﺮ اﻃ ﻋﺎت اﯾﺮان  ،روز ﺟﻤﻌﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ » ﺧﻮد ﺗﺮﻣﻴﻤﯽ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ و » ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری » اﻳﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃ ع رﺳﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ،وی اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ » ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت
ﻣﻬﻢ وزارت اﻃ ﻋﺎت و » و ﻳﺘﻤﺪاری اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ داﻧﺴﺖ.
وزﻳﺮ اﻃ ﻋﺎت ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺘﻨﻪ  ،۸۸ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن
ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ،ﺧﻮد را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎم ،آن
ﻓﺘﻨﻪ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ اﻳﺮان از اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان » ﻓﺘﻨﻪ
و از ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮی و ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان » ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ » ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻳﺎ » ﺑﺎزﺳﺎزی از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ اﻳﺮان در ﻣﺎه ﻫﺎی ﭘﺲ از آﻏﺎز اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﺘﺮ ،وزارت اﻃ ﻋﺎت ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮ ﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری
ﺷﻤﺎری از ﻣﺴﺌﻮ ن آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
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در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮی ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘ ب اﺳ ﻣﯽ ،در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎﺳﺪاران از رﻫﺒﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ اذﻋﺎن ﮐﺮد.
ﺑﻬﺮوز ﺧﻠﻴﻖ ،ﻓﻌﺎل ﺳﻴﺎﺳﯽ در آﻟﻤﺎن ،درﺑﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮ ﺗﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ
اﻳﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۲۲ﺧﺮداد ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎم ﻫﺎی وزارت اﻃ ﻋﺎت ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﺮم ﻧﻈﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻪ » رادﻳﻮ ﻓﺮدا ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی
در وزارت اﻃ ﻋﺎت در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۲۲ﺧﺮداد ﺑﻪ ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮی رای دادﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻃ ﻋﺎﺗﯽ اش ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﻳﺪاد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﺪﻧﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﯽ اﻓﺰاﻳﺪ :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗ ش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ وزارت اﻃ ﻋﺎت و
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران را ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻳﮑﺪﺳﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﺣﻴﺪر ﻣﺼﻠﺤﯽ ،وزﻳﺮ اﻃ ﻋﺎت ،در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ » :ﻫﺮ ﺟﺎ رﺻﺪ ﮐﺮدﻳﻢ و دﻳﺪﻳﻢ دﺷﻤﻦ ﻗﺼﺪ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ دارد و ﻳﺎ ﻧﻔﻮذ و ﻳﺎ اﻗﺪام ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ را
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﮐﺮده ،دﺳﺖ او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻳﻢ« .
آﻗﺎی ﺧﻠﻴﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﻳﺎ اﺻﻮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﭘﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺑﺮﮐﻨﺎری آن دﺳﺘﻪ از اﻋﻀﺎی
ﺧﻮد ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ اﻳﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻫﺪف در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﺟﺪی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ
اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ وﻳﮋه اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ،
ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﺪی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ،دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب از آن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاری زم ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ.
وزﻳﺮ اﻃ ﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ اﺟﺮای » ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﺮم ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮی در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص
ﻧﺪاد و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریﻫﺎی آﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان و ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﺮم ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۹۱
ﺗﺎ  ۲۰۱۰ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۷ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  ۷۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن د ر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻴﺪر ﻣﺼﻠﺤﯽ در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ،دﺷﻤﻨﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳ ﻣﯽ اﻳﺮان را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ،
ادب ،ﻫﻨﺮ ،ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺪارس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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او در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺗ ش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻔﮑﺮات و اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺳﻮق
دﻫﻨﺪ.
وزﻳﺮ اﻃ ﻋﺎت در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻓﺰود :دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎ راهاﻧﺪازی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻮارهای و اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮده
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺼﺪ اﻳﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﯽ و ﺑﺮاﻧﺪازی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺣﻴﺪر ﻣﺼﻠﺤﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮐﻒ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و اﻏﺘﺸﺎش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر اﺿﻤﺤ ل ﺷﺪﻧﺪ.
وی در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖ » :ﺑﺎ رأﻓﺖ و ﻋﻄﻮﻓﺖ ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ ،اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را ارﺷﺎد ،ﻧﺼﻴﺤﺖ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﺮدﻳﻢ ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﺪاﻣﺖ و ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺪهای از آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از آﮔﺎﻫﯽ ﻳﺎﻓﺘﻦ از دام دﺷﻤﻨﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن در ﺣﺎﻟﯽ اﺑﺮاز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻏﺎز اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ،ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ و دﻫﻪ ﻧﻔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻓﻌﺎ ن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎرﻫﺎ از اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری زاد و ﺣﻤﺰه ﮐﺮﻣﯽ درﺑﺎره ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺧﻮد در زﻧﺪان ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ.
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