ﻫـﺎﺷﻤﯽ از اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﯾـﺎزدﻫﻢ ﺗـﺎ
اﻣـﺮوز ﭼـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ؟/ﺗﺨﺮﯾﺐ دوﻟـﺖ
ﮔﺬﺷﺘـﻪ؛ ﺷـﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤـﻮر ﺳـﺨﻨﺎن
آﯾﺖاﻟﻠﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﺪارﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وی ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎد از
رﻓﺘﺎرﻫﺎی دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ زودیﻫﺎ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﯿﻮه ﺧﺎﺻﯽ از رﻓﺘﺎر را در ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮑﺮر از ﺷﯿﻮه اﻋﺘﺪال و اﻋﺘﺪال ﮔﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ
اﻓﺮاﻃﯿﻮن ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و دﯾﺪار ﻫﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﭘﺲ از  24ﺧﺮداد  92اﺳﺖ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﻃﻮل  3ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده دﯾﺪارﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ داده و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻮاﺿﻌﺶ درﺑﺎره وﺿﻊ ﮐﺸﻮر
ﺑﭙﺮدازد.
وی ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ و در دوران دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺗﯿﻎ ﺗﯿﺰ
اﻧﺘﻘﺎد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ دوﻟﺖ وﻗﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮔﻠﻪ از
ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر ،دوﻟﺖ را ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻘﺎﯾﺺ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮد.
وﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮا آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﯾﻦ روﯾﻪ را ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﺗﺮک ﻧﮕﻔﺘﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺘﻘﺎد از دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ دادن ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﻪ
ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد.

اﻧﺘﻘﺎد ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ،ﺧﻂ ﻣﺸﯽ
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در  3ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺣﺠﻢ دﯾﺪارﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ آن در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮﻫﺎی ﺗﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻗﺼﺪ دارد ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ،از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢ و … را ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﻃﻮل  3ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮال را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ آﯾﺎ وی ﺳﻌﯽ دارد ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ
ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد ،ﻣﯿﺮاث دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎن داده
و ﺣﺘﯽ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﺪاﻧﺪ؟
در اداﻣﻪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻃﯽ 3
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽ
آﯾﺪ:
ﮐﻨﺎﯾۀ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎت )دﯾﺪار ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و
اﯾﺜﺎرﮔﺮان

(4/7/92

ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اول ﺧﻮﺷﺂﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﺮ از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﯿﻬﻤﺎن و ﺳﭙﺲ ﻫﻢ ﯾﮏ
ﺷﻮﺧﯽ ﻣﻌﻨﺎدار.
آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﮔﺮ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻣﯽ زدﯾﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻮاب ﻣﯽ دادﯾﺪ اﻣّﺎ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ! ﺷﻮﺧﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻤﺐ ﺳﺎﻟﻦ را ﻣﯽ ﺗﺮﮐﺎﻧﺪ .اﻧﮕﺎر ﻫﻤﻪ
ﺗﺎزه ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﺘﺎده؟!
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ از آﯾﻨﺪۀ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر )دﯾﺪار اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ (3/7/92
اﮔﺮ ﺑﺎ اﺻﻼح ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﻣﻘﺮرات اداری ،راه را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﺮان ،ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺴﺖ! )دﯾﺪارﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻻن
ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﺎرس ،ﯾﺰد و ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ (2/7/92

ﺑﻦﺑﺴﺖﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر را ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﻪ دور از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﻋﻼم
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺪال و ﻣﻨﻄﻖﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﺎس
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﺑﻌﺎد داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺮوزی در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ )دﯾﺪار اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ( 27/6/92
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺻﻼﺑﺖ دﯾﻨﯽ و اﻧﻌﻄﺎف اﺳﻼﻣﯽ را ﻻزﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﺬاﮐﺮات رؤﺳﺎی ﻗﻮا ﺑﺎ اﻣﺎم در
ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ  8ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﮔﻔﺖ :ﻫﻮﺷﯿﺎری اﻣﺎم در آن ﻣﻘﻄﻊ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﮑﻤّﻞ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎﺋﻦ و ﺧﺎدم را اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ! )دﯾﺪار ﺟﻤﻌﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب اﻋﺘﺪال
و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺮوﻫﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
(26/6/92
اﮔﺮﭼﻪ اﻓﺮاد اﻓﺮاﻃﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ از ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﭘﯿﺮاﯾﻪای را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﮐﻪ
ﻣﻌﻨﺎی اﻋﺘﺪال و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ
روﯾﮑﺮدی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رأی ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد اﻧﻘﻼب در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻮد.
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﯿﺴﺖ؟ )دﯾﺪارﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت
ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺮهوری و ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﻋﺴﮑﺮﯾﻪ (25/6/92
در دورﻧﻤﺎی  8درﺻﺪی رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ  2/5درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺑﻬﺮهوری
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ رﺷﺪ
ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻋﻤﻖ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻗﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ )دﯾﺪار ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣُﻬﺮ از
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس (19/6/92
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ،ﺣﺠﻢ و ﻋﻤﻖ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه و ﭘﯿﺶ روی دوﻟﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﺑﯽوﻗﻔﻪ
ﻣﺪﯾﺮان ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ.

رأی روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﺼﻮرات ﻏﻠﻂ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮد )در ﺟﻤﻊ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎی دﻟﯿﺮ از
ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﻣﺮزنآﺑﺎد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮس (13/6/92
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ اﻣﺎ رای ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮد.
ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ )در دوازدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد وﻓﺎت آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﯿﺮﮔﺎه (10/6/92
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ وﻋﺪه ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ داده
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ وﻋﺪه ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ.
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺮ رﻓﻊ ﺣﺼﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ )دﯾﺪار ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ از
اﯾﺜﺎرﮔﺮان ،آزادﮔﺎن و ﺗﺸﮑ ّﻞﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮی (6/6/92
وﻇﯿﻔﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺷﺮط اﺧﻼق اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﺣﺼﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﯾﺠﺎد رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای
اﮐﺜﺮﯾﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،دﯾﻨﯽ ،ﻧﮋادی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ

و

ﻓﻀﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠۀ دوری از اﻋﺘﺪال ﺑﻮد )دﯾﺪار ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﻗﺸـﺎر ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،داﻧﺸﮕـﺎﻫﯽ ،داﻧﺸﺠـﻮﯾﯽ و داﻧﺶآﻣـﻮزی ﺷـﺮق
ﻣﺎزﻧﺪران و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﮑﺎ (4/6/92
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ دروغ ،رﯾﺎﮐﺎری ،ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ،دﺷﻤﻦﺗﺮاﺷﯽ،
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرم،
ﮔﺮاﻧﯽ و ﺑﯿﮑﺎری را ﻧﺘﯿﺠﻪ دوری از اﻋﺘﺪال داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎﻧﻪروی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﻣﺮدم ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را
در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮدﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ.
رأی ﻣﺮدم
(1/6/92

ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﺑﺎﯾﺪ

ﺣﻖ

اﻟﻨّﺎس

ﺑﺎﺷﺪ

)ﻣﺮاﺳﻢ

روز

ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﭘﺰﺷﮏ

ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﮔﺮ در رای ﻣﺮدم دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻖاﻟﻨﺎس اﺳﺖ و ﯾﮏ روز
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب دﻗﺖ
ﮐﻨﯿﻢ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﻇﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ )دﯾﺪار ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺣﺪ

و ﺟﻤﻌﯽ از اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ (31/5/92
اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻏﻠﻂ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ
ﻓﺮد ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﻇﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﻘﯽ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻠ ّﺖ اﯾﺮان ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﺮد،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﻧﮑﻨﺪ )دﯾﺪار اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ (15/5/92
ﺟـﺎی ﺗﺄﺳـﻒ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻧﻈـﺎم اﺳﻼﻣـﯽ و ﺑﺮاﺳـﺎس آﻣﺎرﻫـﺎ ﺑﮕـﻮﯾﯿﻢ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺪﻫﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ در ﻫﻤﯿﻦ
آﻣﺎر آرای ﺑﯿﺶ از  50درﺻﺪی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ  5ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻣﯿﺪ وارد ﺷﺪﻧﺪ و
ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ،ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی
(13/5/92

8

ﺳﺎل

ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻓﺮاﻣﻮش

ﺷﻮد

)دﯾﺪار

ﺑﺎ

ﺧﺎوﯾﺎر

ﺳﻮﻻﻧﺎ

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻓﻀﺎی  8ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺮ
اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪازد ،ﭼﻮن دوره ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺘﺮام و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ  8ﻣﯿﻠﯿﺎرد،ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ  800ﻣﯿﻠﯿﺎرد!

)دﯾﺪار ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از

ﻣـﺪﯾﺮان ارﺷـﺪ ﺣﻤﻞوﻧﻘـﻞ و ﻓﻌـﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﺷﺎن (11/5/92
دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ارزی ﮐﺸﻮر ﺷﺮوع ﺷﺪ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ،ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ،وﻟﯽ در دوره اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﺣﺪود  800ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ارزی ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای
ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از دﺳﺖ داد.
ﺣﻖ اﻟﻨّﺎس ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺴﺖ )دﯾﺪار ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ (7/5/92
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﻫﺸﺪار درﺑﺎره ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ اﻓﺮاﻃﯿﻮن داﺧﻞ
و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺮای دﺷﻤﻦ ﺗﺮاﺷﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﻖ
اﻟﻨﺎس رﻫﺒﺮی ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ روش در اداره ﮐﺸﻮر و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻋﺘﺪال ﺗﻤﮑﯿﻦ

ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﯿﺪ ﻣﺮدم از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮد )در دﯾﺪار ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم (2/5/92
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﮔﻨﺎه ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ دﯾﻨﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﻮب ﻣﺮدم را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮد و
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﺄﯾﻮس ﮐﺮدن ﻣﺮدم اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ
و ﻣﻠﯽ داﻧﺴﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﺑﺎ ﺷﻌﻮر و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در
از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

“ﺗﺤﺠ ّﺮ ﺑﺎﯾﺪ از داﻣﻦ اﻧﻘﻼب ﭘﺎک ﺷﻮد” )در دﯾﺪار اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان و ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن
ﻣﺎزﻧﺪران (25/4/92
ﻣﺮدم و ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺤﺠ ّﺮ و دﮔﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ
دوﺑـﺎره داﻣـﻦ اﻧﻘﻼب و ﮐﺸـﻮر را ﺑﮕﯿـﺮد /روﺳـﺘﺎﯾﯿﺎن در ﺑﻤﺒـﺎران
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ رأی دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮ در اﻣﻮر
و اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد.
“از ﮐﯿﻨۀ ﺑﯽ رﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارم” )دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻪ ﺷﻬﯿﺪ
دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس (19/4/92
ﻫﺮﭼﻪ دارم از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻧﺪهام ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﻘﻼب و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﺸﻢ و ازﮐﯿﻨﻪ ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن اﻧﻘﻼب و اﻓﺮاﻃﯿﻮن ﺑﯽرﯾﺸﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺮاﺳﯽ
ﻧﺪارم ،اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺎن ﻫﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی ﺷﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﮑﻮس
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  92از ﻧﮕﺎه ﻫﺎﺷﻤﯽ )دﯾﺪار ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن و
ﻋﻠﻤﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی (14/4/92
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻫﺎی وارده از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮﺑﯽ
ﻫﺎ در ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
)دﯾﺪار ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻻن
“ﻣﺮدم ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ را ﮐﻨﺎر زدﻧﺪ”
ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ و اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪ رو
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن (14/4/92
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ رأی ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻋﺘﺪال و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از

ﺗﻨﺪروی و اﻓﺮاﻃﯽ ﮔﺮی در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و
ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای ﮐﺮد.
ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻬﺠﻮر ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ) دﯾﺪار ﺟﻤﻌﯽ از اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ
و ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دوره ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎد
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن (9/4/92
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻬﺠﻮرﯾﺖ اﯾﺮان در
ﻓﻀﺎی ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ آن ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻔﯽ
رو ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﯽ رود و اﻻن وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺮاط و زﻫﺪﻓﺮوﺷﯽ “ﭘﺎﯾﺪاری” ﻧﺪارد )در دﯾﺪار ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﻬﺪای
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮ (4/4/92
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻄﻌﺎً در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻧﭽﻪ
ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ،ﺧﻠﻮص و اﺧﻼص اﺳﺖ و رﯾﺎﮐﺎری ،زﻫﺪﻓﺮوﺷﯽ و
ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزی و اﻓﺮاطﮔﺮی ،ﻣﻮﻗﺘﯽ ،ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻧﺴﺒﺖ دادن اﻓﺮاط و اﻓﺮاﻃﯽ ﮔﺮی ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﻧﻘﺾ آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺘﻤﺮدان ﺳﺎﺑﻖ در ﻫﻤﻪ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ اﻇﻬﺎرات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ در اﮐﺜﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی وی
اﺳﺖ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اذﻋﺎن ﺧﻮد دوره ﺟﺪﯾﺪ را دوره اﻋﺘﺪال ﮔﺮاﯾﯽ
ﻣﯽ داﻧﺪ داﺋﻤﺎ ﺑﺮ روی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮه ای ﻣﻌﺘﺪل از ﺳﻮی ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﮐﻢ
ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ،اﻣﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺮاج و ﺗﻬﺪﯾﺪ
اﻟﻬﻪ راﺳﺘﮕﻮ از اﺣﺰاب اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده و ﻫﯿﭻ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ﻟﻪ و
ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮑﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﺧﯽ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺮه ای اﺛﺮﮔﺬار در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺘﻘﺎد از دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ از دﺳﺖ
ﻧﺮود.
اﻟﻘﺎی ﻓﻀﺎی ﻧﺎاﻣﯿﺪی و زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن

اﻧﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ راه اﻧﺘﻘﺎد را ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺎرس

