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ﻣوﻗﻌﯾت ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران و روﺣﺎﻧﯾت در ﺳﺎﺧت ﻗدرت
ﺑﮭروز ﺧﻠﯾق
• ﺳﭘﺎه ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺧود در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﮔروھﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗری از ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧد و در اﯾن ﺗﻣﺎس ،ذھﻧﯾت ﻣﻧﻔﯽ ﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﺧود ﺷﮑل ﻣﯾدھد .ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﭘﺎه
ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻧﺎﺣﮭﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ آن ﻣﻧﺟر ﺷده و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدﯾش ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺑﺧﺷﯽ از
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ھم ﻓراھم آورده اﺳت ...

ﺳﭘﺎه و اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ
اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ در اواﺋل دھﮫ  ٧٠ﺷﮑل ﮔرﻓت و ﺑﻌﻧوان ﺗﺷﮑل ظﺎھرا ﻣردﻣﯽ وارد
ﻋﻣل ﺷد .ﮐﺎر اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ آﺗش زدن ﮐﺗﺎﺑﻔروﺷﯾﮭﺎ ،ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎ،
ﮔردھﻣﺎﺋﯽ ھﺎ ،ﺗظﺎھرات و اﻗدام ﺑﮫ ﺗرور ﺑود .
اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دوم ﺧرداد ،ﻋﻣدﺗﺎ دﮔراﻧدﯾﺷﺎن را در ﻧوک ﺣﻣﻼت ﺧود ﻗرار
ﻣﯾداد و ﺑﻌد از آن اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ را ﻧﯾز زﯾر ﺿرب ﮔرﻓت .اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ ﺑﮫ ھﯾﭻ
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭘﺎی ﺑﻧد ﻧﺑوده و ﺑﮫ ھﯾﭻ ارﮔﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺧﮕوﻧﯾﺳت .آﻧﭼﮫ ﻣﺷﺧص اﺳت اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ ﺑدون
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد در ﺳﺎﺧت ﻗدرت ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﭼﻧﯾن ﯾﮑﮫ ﺗﺎزی ﮐﻧد .
اﻧﺻﺎر ﺑﮫ وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ و ﺳﭘﺎه وﺻل اﺳت .ﻣﺣﻣدﺑﺎﻗر ذواﻟﻘدر ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻓرﻣﺎﻧده ﮐل ﺳﭘﺎه و ﺣﺳﯾن ﷲ ﮐرم
از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺳﭘﺎه ﺟزو ﻣﺑﺗﮑرﯾن راه اﻧدازی اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ ﺑودﻧد .ﺣﺟﮫ اﻻﺳﻼم ﭘروازی در
ﺳﺧﻧﺎن اﻓﺷﺎﮔراﻧﮫ ﺧود در ﻣورد اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺷﺎره ﻣﯾﮑﻧد" :در اﯾن ﺳﺎل ـ ١٣٧٢
ـ ﷲ ﮐرم آﻣد و ﮔﻔت ﺑﯾﺎ در ھﯾﺎت رزﻣﻧدﮔﺎن ﺳﺧﻧران ﺑﺎش .ﺗﻌداد ﻣوﺳﺳﺎن اﻧﺻﺎر  ١٨ﻧﻔر ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔروه ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﮔروه واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ "ذواﻟﻘدر" ﮐﮫ ﺗﻌدادﺷﺎن  ٧ﻧﻔر ﺑود .ھﻔت ﻧﻔر ھم از
طرف "ﻋﺑداﻟﻠﮭﯽ" ﻣﻌرﻓﯽ ﺷدﻧد و ﭼﮭﺎر ﻧﻔر ھم ﺑﺎ "ﷲ ﮐرم" ﺑودﻧد .ﺑﭼﮫ ھﺎ ھﻣﮕﯽ ،ﻣن و ﻣرﺣوم
ﻧﺟﻔﯽ را ﻗﺑول داﺷﺗﻧد .ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎ در دوران ﺣﯾﺎت ﻧﺟﻔﯽ ﺷروع ﺷد و ﺑﻌد از رﺣﻠت اﯾﺷﺎن از ﻣن
ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﺎر او را اداﻣﮫ دھم .اﺳم اﻧﺻﺎر در آن ﺗﺎرﯾﺦ اﺻﻼ ﻣطرح ﻧﺑود .ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﺑرو ﺑﭼﮫ ھﺎی
ھﯾﺋت رزﻣﻧدﮔﺎن ،ﺑﮫ ﻣرور اﺳم اﻧﺻﺎر ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣد و ﺑﺎ ﻗوی ﺷدن ﺣﺿور واﺑﺳﺗﮕﺎن "ذواﻟﻘدر" و
"ﷲ ﮐرم" ،ﺣﺿور رزﻣﻧدﮔﺎن ﮐﻣرﻧﮓ ﺷد ".
ﺳﺧﻧﺎن ﭘروازی ﭘﯾوﻧد ﺑﯾن اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ و ﺳﭘﺎه را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .اﻧﺻﺎر ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی

ﺳرﮐوب ﺳﭘﺎه را ﺑﻌﻧوان ﺟرﯾﺎن ﻏﯾررﺳﻣﯽ و ﺑدون ﭘﺎﺳﺧﮕو ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرد و ﺳﭘﺎه ھم ﺑﺟﮭﺎت ﻣﺣﺗﻠف
از اﻧﺻﺎر ﺣزب ﷲ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد .
ﺳﭘﺎه و ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ
ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ از ادﻏﺎم ﭘﻠﯾس و ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷد .اﻣﺎ اﯾن ﻧﯾرو در اﺧﺗﯾﺎر
ﺳﭘﺎه اﺳت و ﻓرﻣﺎﻧده ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ از ﺑﯾن ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺳﭘﺎه اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﺷود .ﻗﺎﻟﯾﺑﺎف ﻓرﻣﺎﻧده ﻗﺑﻠﯽ
ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ،ﻓرﻣﺎﻧده ﻧﯾروی ھواﺋﯽ ﺳﭘﺎه ﺑود و اﺳﻣﺎﻋﯾل اﺣﻣدی ﻣﻘدم ﻓرﻣﺎﻧده ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯾروی
اﻧﺗظﺎﻣﯽ ،ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺑﺳﯾﺞ ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران و ﻓرﻣﺎﻧده ﺑﺳﯾﺞ ﺗﮭران ﺑود .
ﺳﭘﺎه و وزارت ﮐﺷور
وزارت ﮐﺷور ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟت ﺑﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد .ﺳﭘﺎه در دوره ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ
ﻧﻔوذی در اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻧداﺷت .ﻣﺻطﻔﯽ ﭘورﻣﺣﻣدی وزﯾر ﻣﻧﺗﺧب اﺣﻣدی ﻧژاد راه را ﺑرای
ﺣﺿور ﺳﭘﺎه در وزارت ﮐﺷور ﺑﺎز ﮐرد .ﻣﺣﻣدﺑﺎﻗر ذواﻟﻘدر ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻓرﻣﺎﻧده ﮐل ﺳﭘﺎه ﺑﮫ وزارت
ﮐﺷور ﻣﻧﻘل ﺷد و در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎون اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم ﭘورﻣﺣﻣدی ﻗرار ﮔرﻓت و ﻋده ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ
از اﺳﺗﺎﻧداران و ﻓرﻣﺎﻧداران از ﺑﯾن ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺳﭘﺎه اﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾدﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳﭘﺎه در وزارت
ﮐﺷور ھم ﺟﺎی ﭘﺎی ﻣﺣﮑﻣﯽ ﭘﯾدا ﮐرد .
ﺗﺻﻔﯾﮫ در ﺳﭘﺎه
روﻧد ﺗﺻﻔﯾﮫ در ﺳﭘﺎه از آﻏﺎز ﺣﯾﺎت آن ﺗﺎ اﻣروز ھﻣواره ﺟرﯾﺎن داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺳﭘﺎه ﻣداوﻣﺎ ﻧﯾروھﺎﺋﯽ
از درون ﺧود را ﺑﻌﻠل ﻣﺧﺗﻠف ﺣذف ﮐرده اﺳت .اوﻟﯾن ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺑﮫ اواﺋل ﺣﯾﺎت آن ﺑرﻣﯾﮕردد .
ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﺣﺎﻣل ﮔراﯾﺷﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑودﻧد .ﺻﺎﺣﺑﺎن آن ﮔراﯾﺷﮭﺎ در ﺷورای
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺳﭘﺎه و در دﻓﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺿور داﺷﺗﻧد و ﯾﺎ ﺟزو ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺑودﻧد :ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺗظری،
ﻣﺣﺳن رﻓﯾق دوﺳت ،ﺑروﺟردی ،ﺑﮭزاد ﻧﺑوی ،دوزدوزاﻧﯽ ،ﺳﯾد ﻣﮭدی ھﺎﺷﻣﯽ ،ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺗﯽ،
ﺣﺳﯾن ﺷرﯾﻌﺗﻣداری ،ﻣﺣﺳن ﻣﯾرداﻣﺎدی ،ﻋﻣﺎداﻟدﯾن ﺑﺎﻗﯽ ،وردی ﻧژاد ،ﺣﻣﯾد ﺟﻼﺋﯽ ﭘور ،ﻋﻠﯾرﺿﺎ
ﻋﻠوی ﺗﺑﺎر ..
در آﻧزﻣﺎن ﺷﮑﺎف ﭼپ و راﺳت در ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺟﺎھدﯾن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ از ﮔروھﮭﺎی ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ـ ﻧظﺎﻣﯽ ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑود*،
ﺣﺎﻣل اﯾن ﺷﮑﺎف ﺑود .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﮫ ﺟزو ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران ﺳﭘﺎه ﺑود ،ﮔراﯾﺷﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را ﺑدرون
ﺳﭘﺎه ﻣﻧﺗﻘل ﮐرد .ﺣﺳﯾن ﻓداﯾﯽ ،ﻣﺣﻣدﺑﺎﻗر ذواﻟﻘدر ،اﺣﻣد ﺗوﮐﻠﯽ ،اﻟﯾﺎس ﻧﺎدران و  ...ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده

ﺟﻧﺎح راﺳت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺟﺎھدﯾن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺣت رﯾﺎﺳت آﯾتﷲ راﺳﺗﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑودﻧد .ﺑﮭزاد
ﻧﺑوی ،ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺗﯽ ،ﻋﻣﺎداﻟدﯾن ﺑﺎﻗﯽ....

ﺟﻧﺎح ﭼپ اﯾن ﺟرﯾﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدادﻧد .

ﯾﮑﯽ از ﮔروھﮭﺎی ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﺳﺎزﻣﺎن ﻣزﺑور ،ﮔروه ﻣﺳﻠﺢ ﮐوﭼﮑﯽ ﺑﻧﺎم "ﻣﻧﺻورون" ﺑود.
ﻣﺣﺳن رﺿﺎﺋﯽ و ﻣﺣﻣدﺑﺎﻗر ذواﻟﻘدر در راس اﯾن ﮔروه ﻗرار داﺷﺗﻧد .ﺑﮕﻔﺗﮫ ﻣﺣﺳن ﺳﺎزﮔﺎرا اﯾن
ﮔروه" :ﮐﺎرھﺎی ﻋﺟﯾب و ﻣﺷﮑوﮐﯽ ﻣﺛل ﺑﻣب ﮔذاری در رﺳﺗوران ﺧواﻧﺳﺎﻻر ﺗﮭران را در آﺳﺗﺎﻧﮫ
اﻧﻘﻼب ﻣرﺗﮑب ﺷدﻧد و در آن ﻋﺎﻣل ﺑﻣب ﮔذاری ﮐﮫ ﮐﺎرﮔری ﺑﻧﺎم اﺣﻣدی ﺑود ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻧﺎم راﺳﺗﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎزه از ﻧﺟف ﺑﮫ ﻗم آﻣده ﺑود ارﺗﺑﺎط داﺷﺗﻧد و وﻗﺗﯽ ھم ھﻣﯾن ﮔروه ﺑﮫ
ﺻورت ﯾﮑﯽ از ﮔروھﮭﺎی ھﻔت ﮔﺎﻧﮫ در ﺗﺷﮑﯾل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺟﺎھدﯾن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اول اﻧﻘﻼب
ﻣﺷﺎرﮐت ﮐرد ﺧﯾﻠﯽ زود ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آﻗﺎی راﺳﺗﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﻣرگ آﻗﺎی ﻣطﮭری ،او را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﺎم در آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣطرح ﮐرده ﺑودﻧد ،ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ اﻧﺷﻌﺎب در آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺷدﻧد"
)ﺳﭘﺎه و ﺳﮫ اﻧﺣراف( .اﯾن ﮔروه ﭘس از ورود ﺑﮫ ﺳﭘﺎه" :ﺑﺧش اطﻼﻋﺎت و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺳﭘﺎه را ﮐﮫ
ﻗرار ﺑود ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻐز ﻣﺗﻔﮑر و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾز ﺳﭘﺎه ﺑﺎﺷد و ﺣداﮐﺛر ﺑﮫ ﺻورت واﺣد اطﻼﻋﺎت
ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرای ﺳﭘﺎه ﻋﻣل ﮐﻧد ﺑﺻورت ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت درآورده و ﻣﺣﺳن رﺿﺎﺋﯽ ھم در راس
اﯾن واﺣد ﻗرار ﮔرﻓت و ﻓرﻣﺎﻧده اطﻼﻋﺎت ﺳﭘﺎه ﺷد .ﺧﯾﻠﯽ زود اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت ﺟدﯾد ﺑﮫ ﺳﺎﯾر
ﺑﺧش ھﺎی ﺳﭘﺎه دﺳت اﻧداﺧت .اﯾن ﮔروه ﭘس از ﻓﺗﺢ ﺧرﻣﺷﮭر در رأس ﺳﭘﺎه ﻗرار ﮔرﻓت و ﺑﮫ
ﺳرﻋت ﺷروع ﺑﮫ ﺗﺑدﯾل ﺳﭘﺎه ﺑﮫ ﯾﮏ ارﺗش ﻣﻧظم و ﮐﻼﺳﯾﮏ ﻧﻣود ".
اﯾن ﮔروه ﺑﺗدرﯾﺞ ﻓﺿﺎ را ﺑر ﮔراﯾش ﭼپ در ﺳﭘﺎه ﺗﻧﮓ ﮐرد و زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺣذف آﻧﮭﺎ ﻓراھم
ﺳﺎﺧت .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻧﯾروی ﭼپ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻌدھﺎ طرﻓداران آﯾت ﷲ ﻣﻧﺗظری از ﺳﭘﺎه طرد ﺷدﻧد و
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺳﭘﺎه ﺑدﺳت ﻧﯾروی راﺳت اﻓﺗﺎد .
ﻧﻣوﻧﮫ اﯾن ﺗﺻﻔﯾﮫ ،ﻋﻣﺎادﯾن ﺑﺎﻗﯽ اﺳت .او در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ اﯾﺳﻧﺎ ﻣﯾﮕوﯾد" :ﺳﺎل  ٥٩وارد ﺳﭘﺎه ﺷدم و
ﭘس از ﯾﮑﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ در دﻓﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﭘﺎه ﺑودم ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی آﻣوزﺷﯽ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﺑﺎﺣث
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ،ﻧﻘش روﺣﺎﻧﯾت ،ﻣذھب و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﭘرداﺧﺗم .اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻧد ﺳﺎل
 ٦٢اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .در آن ﺳﺎل ﺷراﯾطﯽ ﺑوﺟود آوردﻧد ﮐﮫ ﻣن ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻔﺎ ﺷدم .اﺳﺗﻌﻔﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣﺣﺗواﯾش اﺧراج ﺑود "
ﺗﺻﻔﯾﮫ در ﺳﭘﺎه در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌد ﮐﺳﺎﻧﯽ را درﺑرﮔرﻓت ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد اﯾن ﮔروه در ﺟﺑﮭﮫ ھﺎی
ﺟﻧﮓ اﻋﺗراض داﺷﺗﻧد ﮐﮫ اﮐﺑر ﮔﻧﺟﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺣﺳﯾن ﺷرﯾﻌﺗﻣداری ﺳرﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻣﯾﮑﻧد.
ﺑﮕﻔﺗﮫ ﻧﯾﻣﺎ راﺷدان ﺣﺎج ﮐﺎظم رﺳﺗﮕﺎر و ﺻدھﺎ ﻓرﻣﺎﻧده ﻣﻌﺗرض دﯾﮕر در ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی دھﮫ ۶٠
از ﺳﭘﺎه ﺣذف ﺷدﻧد :ﺣﺎج ﮐﺎظم رﺳﺗﮕﺎر را از ﺗﻣﺎم ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺣذف ﮐردﻧد و او را در
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑدر ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﯾﮏ ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺳﺎده ﺑﮫ ﻣﺳﻠﺦ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد .ﮐﺳﺎن دﯾﮕری ﻣﺛل داود ﮐرﯾﻣﯽ را ﺑﮫ

زﻧدان اﻧداﺧﺗﻧد ".
ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺑﺧﺷﯽ از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧﯾز ﺑﺟﮭت آﻟوده ﺷدن ﺳﭘﺎه ﮐﻧﺎر ﮐﺷﯾدﻧد" .ﻣﺟرب ﺗرﯾن
ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺟﻧﮓ ﺑدان ﺧﺎطر ﮐﮫ ﻧﺧواﺳﺗﻧد ﺧون ﻋزﯾزان ﺧود را ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت در ﻣﺎﻓﯾﺎی ﺗﺎزه ﻣوﻟود
ﺛروت و ﻗدرت ﺑﻔروﺷﻧد و ﺑر وﺟدان ﺧود ﭼوب ﺣراج زﻧﻧد ،از ﺳﭘﺎه طرد و ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓر ﮐﺷﯽ در
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺗﮭران روی آوردﻧد" )ﭘل ﭘوت و ﺳرداراﻧش ـ ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﯾﻣﺎ راﺷدان (.
ﺗﺻﻔﯾﮫ ھﺎ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌد اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت و ﺷﺎﻣل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺳﭘﺎه ،آﻟوده
ﺷدن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺎﻟﯽ ،دﺧﺎﻟت ﺳﭘﺎه در ﺳﯾﺎﺳت اﻧﺗﻘﺎد داﺷﺗﻧد و ﯾﺎ طرﻓدار اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺑودﻧد .
در ﻣواردی ﺳﭘﺎه ﺑرای ﺗﺻﻔﯾﮫ ھﺎ ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ ﺗرور ﻣﯾﺷود .در اﯾن ارﺗﺑﺎط از اﻓراد زﯾر ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﺳﭘﺎه در ﺟرﯾﺎن ﺗﺻﻔﯾﮫ ھﺎ ﺗرور ﺷده اﻧد ،ﻧﺎم ﺑرده ﻣﯾﺷود :ﺳﭘﮭﺑد ﺻﯾﺎد ﺷﯾرازی ،ﺳرﺗﯾپ ﻣﻧﺻور
ﺳﺗﺎری )ﻓرﻣﺎﻧده ﻧﯾروی ھواﺋﯽ ارﺗش ( ،ﺳرﺗﯾپ ﭘﺎﺳدار اﺑواﻟﻔﺗﺣﯽ ) ﻓرﻣﺎﻧده ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻓﺎرس و
ﻓرﻣﺎﻧده اﺳﺑق ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺗﮭران ﺑزرگ (
ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﭘﺎه ﺷﻔﺎف ﻧﯾﺳت و ھﯾﭻ ارﮔﺎﻧﯽ ھم ﺑر آن ﻧظﺎرت و ﮐﻧﺗرل ﻧدارد .ﺳﭘﺎه ﺑﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻗﺗﺻﺎدی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ ،ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ،ﻗﺎﭼﺎق ﻧﻔت ــ از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﻔت ﻋراق در زﻣﺎن ﺗﺣرﯾم
اﻗﺗﺻﺎدی آن ﮐﺷور ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ـ و ﺑﮕﻔﺗﮫ ای ﻣواد ﻣﺧدر ﻣﯽ ﭘردازد .زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
اﻗﺗﺻﺎدی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ و ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎ ﻗدرت در آﻣﯾزد ،از درون آن ﻓﺳﺎد و ﺑﺎﻧد ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد.
ﺑﻘول ﻋﻠﯾرﺿﺎ ﻋﻠوی ﺗﺑﺎر" :اﯾن طﯾف ،ﻧظﺎﻣﯽ ھﺎی ﭘﺎﮐﺑﺎﺧﺗﮫ ﺑﺳﯾﺞ و ﺳﭘﺎه ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎﻧد
ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻗدرت و ﺛروت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﻼن اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود را ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﻣﮑن
ﻣﯾداﻧﻧد" )ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻋﻠﯾرﺿﺎ ﻋﻠوی ﺗﺑﺎر در دﻓﺗر ﻣرﮐزی ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ـ ﺑﻧﻘل از ﺳﺎﯾت روﯾداد (.
در دوره ﺳﺎزﻧدﮔﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺳﭘﺎه ﺑرای ﺷرﺧری ،اﺧﺎذی ،ﺛﺑت ﺷرﮐﺗﮭﺎ ،ﺗﺻرف ﻣﺑﺎدی
ورودی و ﺧروﺟﯽ ﮐﺷور و ﮔﻣرﮐﺎت ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﮔذارده ﺑودﻧد" .ﺑطورﯾﮑﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ﮔﻣرگ ﺑﻧدرﻋﺑﺎس
و اﺧﯾرا آﺑﺎدان ،ﺧرﻣﺷﮭر داﺋﻣﺎ ﺑرای ﺻدور ﺑرگ ﺳﺑز ﯾﺎ ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ از ورود ﮐﺎﻻھﺎی ﻗﺎﭼﺎق
ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺳﭘﺎه و واﺑﺳﺗﮕﺎن اﯾﺷﺎن ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار داﺷﺗﻧد" )ﭘل ﭘوت و ﺳرداراﻧش ـ ﻧﯾﻣﺎ راﺷدان
(.
ﺑدﻧﮫ ﺳﭘﺎه ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺛروت اﻧدوزی و ﻓﺳﺎد ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺳﭘﺎه ﺣﺳﺎس اﺳت .آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور در ﺟﺑﮭﮫ
ھﺎ ﻓرﺻت ﺗﺣﺻﯾل و ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻗﺗﺻﺎدی را ﻧداﺷﺗﻧد و ﺑﺎ ﺣﻘوﻗﯽ درﯾﺎﻓﺗﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾن زﻧدﮔﯽ
ﻧﺑودﻧد ،در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﻧﺎﺑراﺑری ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد" .ﺑرﺧورد آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣوج ﯾﮑﺳﺎن ﻧﺑود .ﮔروھﯽ ﺧرد ﺷدﻧد
و در روﯾﺎی ﭘوﻟدار ﺷدن ﯾﮑﺷﺑﮫ ﺑﺎ ﻓروش طﻼی ھﻣﺳرﺷﺎن و ﮔوﺷواره ھﺎی دﺧﺗرﺷﺎن ﺷرﮐت ﺑﺎ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺣدود اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد .ﮔروھﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ،ﮔﻧﺞ ﯾﺎﺑﯽ ،ﮐﺎرﭼﺎق ﮐﻧﯽ و ﺷرﺧری

داﺷﺗﻧد و زﻧداﻧﮭﺎی  ۶۶و ﻗﺻر ﭘر ﺷد از ﻣﺣﮑوﻣﺎن ﭘﺎﺳدار ،ﺑﺳﯾﺟﯽ و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﻧﺎھﯽ ﺟز ﺗﺑﻌﯾت
از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺧوﯾش ﻧداﺷﺗﻧد .ﻓرﻣﺎﻧدھﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﺟﺎزات ﻣﺻون ﺑودﻧد" .و "در ﺳﭘﺎه ﺳﺎل ٧۵
رﺷوه ﭘذﯾرﻓﺗن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻋﯾب ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯾﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ ھﻧر و زرﻧﮕﯽ ﺑود .اﯾن ﺳﭘﺎه دﯾﮕر آن
ﺳﭘﺎھﯽ ﮐﮫ اﻋﺿﺎی آن ﺣﻘوق ﺧود را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدا ﺷود ،زﻣﯾن ﺗﺎ
آﺳﻣﺎن ﺗﻔﺎوت داﺷت .ﺳر ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻓﺎﺳد ﺷده ﺑود و ﺑدﻧﮫ ﺑر ﺳر دو راھﯽ ﭼﮫ ﮐﻧد؟")ھﻣﺎن ﻣﻧﺑﻊ (.
در آﻣﯾﺧﺗن اﺳﻠﺣﮫ ﺑﺎ ﺗﺟﺎرت و اﻗﺗﺻﺎد ،اﻗﺗﺻﺎد را ﺑﺻورت ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ در ﻣﯽ آورد .و ﯾﺎ ﺑﮕﻔﺗﮫ ﻣﺣﺳن
ﺳﺎزﮔﺎرا" :ورود ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت دو ﺧطر ﻋﻣده و ﻓوری اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﮫ رﻗﺑﺎی
ﺗﺟﺎری ﺑﺎ زور و دﺳﺗﮕﯾری و زﻧدان از ﻣﯾدان ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ
اﻧﺣﺻﺎری ﻣﯽ ﮔردد .دوم آﻧﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺳﻠﺢ ﺗﺟﺎری ﺑرای ﮐﺳب درآﻣد آﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر زور و
ﺳﻼح وارد ﺣوزه ھﺎی ﻣﻣﻧوﻋﮫ ای ﭼون ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ﻣوادﻣﺧدر و اﻟﮑل و ﻓﺣﺷﺎء ﻣﯽ ﺷود .ﭼرا
ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد و ﺟرأت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺳﺋواﻟﯽ ﺑﮑﻧد)".ﺳﭘﺎه و ﺳﮫ اﻧﺣراف (.
آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد در ﺑدﻧﮫ و ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺳﭘﺎه ،ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺳﭘﺎه آﻟوده اﺳت .طﺑﻌﺎ ﺑﺧﺷﯽ
از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن و ﺑدﻧﮫ ﺳﭘﺎه ﺑﺎ دﺳﺗرﻧﺞ و ﺣﻘوق ﺧودﺷﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد و از ﻓﺳﺎد ﻣوﺟود در ﺳﭘﺎه
رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد .
ﮔراﯾﺷﮭﺎ و ﻧﻔوذھﺎ
ﺳﭘﺎه ﻧﯾروی ﯾﮑدﺳت و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﻧﯾﺳت و ﻣﺗﺎﺛر از ﮔراﯾﺷﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺟود در ﺣﮑوﻣت اﺳت و
ﺟرﯾﺎﻧﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ھم ﺑدرﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف در ﺳﭘﺎه ﻧﻔوذ داﺷﺗﮫ و دارﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﺗﺻﻔﯾﮫ ھﺎ
ﻣوﺟب ﺷد ﮐﮫ ﭼپ اﺳﻼﻣﯽ و طرﻓداران ﻣﻧﺗظری در دھﮫ  ۶٠از ﺳﭘﺎه ﺣذف ﺷوﻧد .وﻟﯽ ﺟﻣﻌﯾت
ﻣوﺗﻠﻔﮫ ،روﺣﺎﻧﯾت ﺳﻧﺗﯽ ،ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ و اﺻﻼح طﻠﺑﺎن در ﺳﭘﺎه ﺻﺎﺣب ﻧﻔوذ ھﺳﺗﻧد .در طﯽ
ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﻣوﻗﻌﯾت ﺣﺎﻣﻠﯾن اﯾن ﮔراﯾﺷﮭﺎ در ﺳﭘﺎه ﺗﺿﻌﯾف ﺷده و ﺑﺧﺷﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﺷﻣول ﺗﺻﻔﯾﮫ
ﮔردﯾده اﻧد .در ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺳﭘﺎه ،ﮔراﯾش راﺳت اﻓراطﯽ ﻏﺎﻟب ﺑوده و اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل دﺳت آﻧﮭﺎ اﺳت .
روﯾﮑرد ﺳﭘﺎه ﺑﮫ اﻣر ﺳﯾﺎﺳت و اﻗﺗﺻﺎد ،ﮔراﯾﺷﮭﺎی دﯾﮕری را در درون آن ﺷﮑل داده اﺳت :
ـ ﮔراﯾﺷﯽ ﮐﮫ از روﯾﮑرد ﺳﭘﺎه ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت و اﻗﺗﺻﺎد و از ﻓﺳﺎد ﻣوﺟود در ﺳﭘﺎه ﺑﯾﻣﻧﺎک ﺑوده و
ﻧﮕران ﺷﮑل ﮔﯾری ذھﻧﯾت ﻣﻧﻔﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﭘﺎه در ﺑﯾن ﻣردم اﺳت .ﺣﺎﻣﻠﯾن اﯾن ﮔراﯾش ﺑر ﮐﺎرﮐرد
ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﭘ ﺎه ﺗﺎﮐﯾد دارﻧد و ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺳﭘﺎه ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻗدرت آﻟوده ﺷود و در ﺟﺎﯾﮕﺎه روﺣﺎﻧﯾت ﻗرار
ﮔﯾرد و ﺳرﻧوﺷت ﺳﭘﺎه را ﺑﺎ ﺳرﻧوﺷت روﺣﺎﻧﯾت ﮔره ﺑزﻧد .
ـ ﮔراﯾﺷﯽ ﮐﮫ در راس ﺳﭘﺎه ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﭘﺎه را در طﯽ دو دھﮫ ﭘﯾش ﺑرده ،ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ﺑﻌﻧوان
ﻧﮭﺎد ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑﻧد و ﺑر ﺣﺿور ﭼﻧد وﺟﮭﯽ ﺳﭘﺎه در ﺣوزه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ،اﻣﻧﯾﺗﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی،

ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری ،اداره ﮐﺷور و ﺳﯾﺎﺳﺗﮕذارﯾﮭﺎی ﮐﻼن اﻋﺗﻘﺎد دارد .
ـ ﮔراﯾﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ اﻋﺗدال در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور در ﻗدرت و اﻗﺗﺻﺎد و دﯾﮕر ﺣوزه ھﺎ اﺳت .
ﺷﺑﮑﮫ ﺣول ﺳﭘﺎه
ﺷﺑﮑﮫ ای ﺑﯾرون از ﺳﭘﺎه وﺟود دارد ﮐﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن آن اﺳت .اﯾن ﺷﺑﮑﮫ درﺑرﮔﯾرﻧده ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ :
ـ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﺳﭘﺎه دارﻧد؛
ـ ﯾﺎران ﻗدﯾﻣﯽ اﺷﺎن در ﺳﭘﺎه ﺧدﻣت ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ارﺗﺑﺎط ھﺳﺗﻧد؛
ـ در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﭘﺎه ذﯾﻧﻔﻊ ھﺳﺗﻧد؛
ـ ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ﺑﻌﻧوان ارﮔﺎن ﻣداﻓﻊ اﻧﻘﻼب و اﺳﻼم ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت آن ھﺳﺗﻧد .
اﯾن ﺷﺑﮑﮫ در درون ھﯾﺋت ھﺎ ،دﺧﻣﮫ ھﺎ ،ﺗﮑﯾﮫ ھﺎ و ﻣﺳﺎﺟد و در ﺑﻧﮕﺎھﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺣﺿور
دارﻧد و ﺑﺎﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﯾﺎری ﺳﭘﺎه و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن آن ﻣﯽ ﺷﺗﺎﺑﻧد .اﯾن ﺷﺑﮑﮫ دارای ﺗوان ﺑﺳﯾﺟﯽ
ﺑﺎﻻ اﺳت .ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺛروﺗﮭﺎی ﮐﻼﻧﯽ اﻧدوﺧﺗﮫ اﻧد ،ﯾﺎران ﺧود را در ﺳﭘﺎه ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد .
ذھﻧﯾت ﻣردم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﭘﺎه
ذھﻧﯾت ﻣردم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﭘﺎه در دوره ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت .ﺳرﮐوب ﺳﭘﺎه ،زراﻧدوزی
ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ،ﻓﺳﺎد در راس و ﺑدﻧﮫ ﺳﭘﺎه ،ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﺑرﯾدن زﺑﺎﻧﮭﺎ ،دﺧﺎﻟت در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ....ﻣوﺟب ﺗﻐﯾﯾر
ذھﻧﯾت ﻣردم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﭘﺎه ﺷده اﺳت .ﺳﭘﺎه ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﻣﺣﺑوﺑﯾت در ﺑﯾن ﻣردم ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت،
ﺑﻠﮑﮫ ذھﻧﯾت ﻣﻧﻔﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن وﺟود دارد .اﮐﺛر ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﻘش ﺳﭘﺎه در ﺳرﮐوب
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ،ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﮐﺎرﮔران ،زﻧﺎن و ﭘروﻧده ﺳﺎزی ﺑرای آﻧﮭﺎ آﮔﺎھﯽ
دارﻧد .
ﺳﭘﺎه ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺧود در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﮔروھﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗری از ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧد و در اﯾن ﺗﻣﺎس ،ذھﻧﯾت ﻣﻧﻔﯽ ﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﺧود ﺷﮑل ﻣﯾدھد .ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﭘﺎه
ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻧﺎﺣﮭﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ آن ﻣﻧﺟر ﺷده و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدﯾش ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺑﺧﺷﯽ از
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ھم ﻓراھم آورده اﺳت

