ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
دورﻩ ﻧﻬﻢ ،اﻳﻨﺠﺎ ﻡﺸﺨﺺ ﻡﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻪ در
ﺷﻤﺎرش ﺁراء .ﺑﻨﯽ ﺻﺪر هﻢ  11ﻡﻴﻠﻴﻮن رای ﺁورد.

ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را
در ﻣﻴﻠﻴﻮنهﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ آﻨﻴﺪ
ﻧﺒﺎیﺪ ﻓﺮﺻﺖ داد ،ایﻦ وﻋﺪﻩهﺎ ﭘﺸﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ﺱﺎزی هﺎ
ﻧﺎﭘﺪیﺪ ﺵﻮد .اﮔﺮ ﻣﺮدم رای دادﻩ اﻧﺪ ،ﺏﻪ ایﻦ ﺣﺮف هﺎ
رای دادﻩ اﻧﺪ .ﺏﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ اﺟﺮا آﻨﻴﺪ .اوﻝﻴﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺎﺟﻌﻪای
آﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺏﺮای ﻣﺮدم ﺕﺮﺱﻴﻢ آﺮد ،ﺵﺨﺺ رهﺒﺮ اﺱﺖ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دو ﻡﺮﺣﻠﻪای و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻐﺮﻧﺞ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﻳﺮان ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻋﻼم
ﮔﺮدﻳﺪ و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺷﻬﺮدار ﺕﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻡﻨﺘﺨﺐ ﻧﻬﻤﻴﻦ دورﻩ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﻳﺮان
ﻡﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺕﺮﺕﻴﺐ ،ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن  8ﺳﺎل رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻡﺤﻤﺪ ﺥﺎﺕﻤﯽ و ﮔﺎمهﺎی ﺑﻠﻨﺪ و آﻮﺕﺎﻩ اﺻﻼﺣﯽ،
آﻪ ﻋﻤﺪﺕﺎ روی ﺕﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺥﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﻡﺘﻤﺮآﺰ ﺑﻮد ،ﺳﻜﺎن ﻗﻮﻩ ﻡﺠﺮﻳﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﺴﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎد
آﻪ ﻳﻚ ﻓﺮاآﺴﻴﻮن  80ﺕﺎ  100ﻧﻔﺮﻩ ﻧﻴﺰ در ﻡﺠﻠﺲ دارﻧﺪ .ﻓﺮاآﺴﻴﻮن ﻓﺮﻡﺎﻧﺪهﺎن ﻝﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ
ﺷﺪﻩ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران و ﻡﺎﻡﻮران اﻡﻨﻴﺘﯽ ﺳﭙﺎﻩ آﻪ ﺑﺮﺥﯽ ﻡﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺕﺮورﻳﺴﺘﯽ ﻧﻴﺰ هﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺥﻴﺰ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوم ﺥﺮداد  76ﺑﺎ ﻡﺤﺎآﻤﻪ ﺷﻬﺮدار ﺕﻬﺮان "آﺮﺑﺎﺳﭽﯽ"،
ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺷﻬﺮداراﻧﯽ آﻪ ﺟﺮﻡﺸﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺥﺎﺕﻤﯽ ﺑﻮد ،ﻗﺘﻞهﺎی زﻧﺠﻴﺮﻩ ای،
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻓﺮﻡﺎﻧﺪﻩ ﺳﭙﺎﻩ در ﻗﻢ) ﻗﻠﻢ ﻡﯽ ﺷﻜﻨﻴﻢ ،زﺑﺎن ﻡﯽ ﺑﺮﻳﻢ( ،ﺕﻮﻗﻴﻒ روزﻧﺎﻡﻪ هﺎ ،ﻡﺤﺎآﻤﻪ
ﺁﻳﺖ اﷲ ﺥﻮﺋﻴﻨﯽ هﺎ در دادﮔﺎﻩ روﺣﺎﻧﻴﺖ ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺥﻮاﺑﮕﺎﻩ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،ﻡﺘﻼﺷﯽ آﺮدن ﺕﺤﻜﻴﻢ
وﺣﺪت ،زﻧﺪاﻧﯽ آﺮدن ﻡﻠﯽ -ﻡﺬهﺒﯽ هﺎ ،زﻧﺪاﻧﯽ آﺮدن رﺋﻴﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺕﻬﺮان و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺁﻳﺖ
اﷲ ﺥﻤﻴﻨﯽ در ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران "ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﻮری" ،ﺕﺮور ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ هﻤﻴﻦ ﺷﻮرا در روز روﺷﻦ و
در ﺑﺮاﺑﺮ چﺸﻢ هﻤﮕﺎن "ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎرﻳﺎن" ،ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮدن ﻡﺸﺘﯽ ﺟﻮان و داﻧﺸﺠﻮ و اﻧﺪاﺥﺘﻦ ﺁن
هﺎ در ﺳﻠﻮل زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر ،ﻓﻠﺞ ﺳﺎزی ﻡﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ،ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﻡﺠﻠﺲ ﻓﺮﻡﺎﻳﺸﯽ هﻔﺘﻢ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،دو ﻡﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮ ﺕﻘﻠﺐ و ﺕﻬﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻡﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ رﺳﻴﺪ آﻪ اآﻨﻮن
هﻤﻪ ﺷﺎهﺪﻳﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻬﻤﻴﻦ دورﻩ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺎﻳﺎن دو دورﻩ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﻡﺤﻤﺪ ﺥﺎﺕﻤﯽ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ هﺸﺖ ﺳﺎل ﺕﺪارك ﺥﻮﻧﻴﻦ و ﭘﺮﺕﻨﺶ و ﺁﻏﺎز ﻡﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪی ﻧﻴﺰ ﺑﻮد.
ﻧﻴﺮوﺋﯽ آﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻧﺎم ﻝﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ هﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺴﻴﺞ آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ
ﻳﻚ ﺣﺰب  300هﺰار ﻧﻔﺮﻩ ﻧﻴﻤﻪ ﻡﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻡﺎهﺎﻧﻪ  150هﺰار ﺕﻮﻡﺎﻧﯽ ﺕﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و ﺳﻜﺎن
ﺑﺮﮔﺰاری و ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ آﻪ ﺑﯽ ﺷﻚ ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ در ﺕﺎرﻳﺦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ،
ﺑﻠﻜﻪ در ﺕﺎرﻳﺦ ﭘﺎرﻝﻤﺎﻧﯽ اﻳﺮان آﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮد.
وﻳﮋﮔﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ هﻔﺘﻪای دو ﻡﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،از ﻧﻈﺮ ﻡﺎ ﻡﻬﻢ ﺕﺮ از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁن ،چﻪ در ﻡﺮﺣﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺖ و چﻪ در ﻡﺮﺣﻠﻪ دوم اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دوﻝﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻬﻤﻴﻦ دورﻩ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را رﻗﻢ ﻡﯽ زﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻡﻴﺰان ﺁراء دادﻩ ﺷﺪﻩ و ﻳﺎ ﺟﻌﻞ
ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ زور ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﻳﺎ ﺕﻘﻠﺐ ﺷﺪﻩ.
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ چﻴﺰی ﻧﻴﺴﺖ ،ﻡﮕﺮ هﻤﺎن وﻋﺪﻩ هﺎﺋﯽ آﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﻪ ﻡﺮدم ﻓﻘﻴﺮ و
ﻏﺎرت ﺷﺪﻩ داد و ﺁراء ﺥﻮد را از  4ﻡﻴﻠﻴﻮن ﺑﻪ چﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ  4ﻡﻴﻠﻴﻮن ﺁن را
هﻢ ﻓﺮﻳﺐ و ﺕﻘﻠﺐ و زور ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺁن ﺑﺮای هﻤﻴﻦ ﺣﺮف هﺎﺋﯽ ﺑﻮد آﻪ او زد و ﻗﻮل
هﺎﺋﯽ ﺑﻮد آﻪ داد.

اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﻘﻂ ﺻﻮت ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻩ ،ﺑﺼﻮرت ﻡﻜﺘﻮب روی ﺳﺎﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ رﺳﻤﯽ اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد هﻢ ﺑﻮدﻩ و هﻤﭽﻨﺎن هﺴﺖ و ﺻﺪهﺎ هﺰار اﻳﺮاﻧﯽ ﺁن را دﻳﺪﻩ اﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﻡﻜﺘﻮب ﺑﻴﻦ
ﻡﺮدم ﺕﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺁﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﮔﻮی و اﻳﻦ هﻢ ﻡﻴﺪان!
ﻡﯽ ﺕﻮاﻧﻴﺪ ﺣﺴﺎب ﺥﻮد را از ﺣﺴﺎب ﺑﻴﺖ رهﺒﺮی و ﺷﺨﺺ رهﺒﺮ آﻪ  8ﺳﺎل در ﺳﻤﺖ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر و  15ﺳﺎل ﺑﻌﻨﻮان رهﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﻡﺮدم آﻪ ﻧﺒﺾ هﻤﻪ اﻡﻮر در اﺥﺘﻴﺎرش ﺑﻮدﻩ،
ﺟﺪا آﺮدﻩ و ﻓﻜﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻓﻘﺮ و ﻏﺎرت و ﺑﻴﻜﺎری ﻋﻤﻮﻡﯽ آﻨﻴﺪ ،آﻪ ﺷﺨﺺ اﻳﺸﺎن ﻡﺴﺌﻮل
ﻡﺴﺘﻘﻴﻢ ﺁﻧﺴﺖ؟
ﺣﺴﺎب ﺥﻮد را ﻡﯽ ﺕﻮاﻧﻴﺪ از ﺣﺎﻡﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ ﺥﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ آﻤﻴﺘﻪ اﻡﺪاد ،ﻡﻮﺕﻠﻔﻪ اﺳﻼﻡﯽ،
ﺑﻨﻴﺎدهﺎی ﻋﻈﻴﻢ ﻡﺎﻝﯽ و ﺳﺮﻡﺎﻳﻪ داری ﺕﺠﺎری ﻏﺎرﺕﮕﺮ ﺟﺪا آﻨﻴﺪ؟
اﮔﺮ ﻡﻄﺎﺑﻖ وﻋﺪﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ ﺥﻮد ﻗﺼﺪ دﻓﺎع از ﺁزادیهﺎ را -در هﻤﺎن ﺣﺪ آﻪ وﻋﺪﻩ دادﻩ اﻳﺪ-
دارﻳﺪ ،ﺣﺴﺎب ﺥﻮد و دوﻝﺖ ﺥﻮﻳﺶ را از اﻡﺜﺎل ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاری ﺕﻮاب ﺳﺎز ،ﺑﺎزﺟﻮهﺎ و ﺷﻜﻨﺠﻪ
ﮔﺮان ،ﺣﻤﻠﻪ آﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺥﻮاﺑﮕﺎﻩ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ...ﺟﺪا ﺥﻮاهﻴﺪ آﺮد؟
ﻡﺎ چﻜﻴﺪﻩ ﺣﺮف هﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻡﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺑﻌﻨﻮان
ﻳﻚ ﺳﻨﺪ ﻓﺮاﻡﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻡﯽ ﺁورﻳﻢ و ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺥﻮد ﺁﻧﻘﺪر ﺁن را ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺥﻮاهﻴﻢ آﺮد ﺕﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
ﺣﺎدﺙﻪ ﺳﺎزی هﺎی ﻡﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﺎﻧﻪ هﻢ ﻧﺘﻮان ﺁن را ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ آﺮد .ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻜﻪ:
 آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺎ چﻔﻴﻪ ﻡﯽ ﺁﻳﻨﺪ در ﺥﻴﺎﺑﺎن هﺎ و ﺣﻤﻠﻪ ﻡﯽ آﻨﻨﺪ از ﻡﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ازﺷﺎن ﺷﻜﺎﻳﺖ آﺮدﻩام.
 اﻳﻦ وزارت آﺸﻮری هﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﻡﻮﺕﻮر ﺳﻮار ﺑﺎ چﺎﻗﻮ ﺕﻮی ﺥﻴﺎﺑﺎن ﻡﯽ رﻳﺨﺘﻨﺪ. ﻡﻄﺒﻮﻋﺎت از ﻡﻦ اﻧﺘﻘﺎد آﺮدﻧﺪ ،ﻡﻦ ﺕﺸﻜﺮ آﺮدم. ﺁزادی روح اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﻡﺎ هﻢ ﻃﺮﻓﺪار اﻳﻦ هﺴﺘﻴﻢ.از روی ﺳﺎﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و دﻗﻴﻘﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻳﻢ:
* ﻇﺎهﺮًا ﻡﻦ وارد ﻡﺤﺪودﻩ ﻡﻤﻨﻮﻋﻪ ﻗﺪرت ﺷﺪﻩام؛ ﻋﺪﻩای )آﻪ ﻡﺮا ﺕﺨﺮﻳﺐ ﻡﯽ آﻨﻨﺪ( ﻋﺮﺻﻪ
ﻡﺪﻳﺮﻳﺖ هﺎی آﻼن آﺸﻮر را در اﻧﺤﺼﺎر ﺥﻮدﺷﺎن و هﻢ ﺣﺰﺑﯽ هﺎ ،ﺥﺎﻧﻮادﻩ و ﻋﻮاﻡﻞ ﺥﻮدﺷﺎن
ﻡﯽ داﻧﻨﺪ و اﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﻳﻚ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺰرگ و ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ.
*ﻳﻚ دﻓﻌﻪ ﻡﺎ ﻗﺎﺕﻞ و ﺁدﻡﻜﺶ ﺷﺪﻳﻢ آﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،در ﭘﻴﺎدﻩ روهﺎ دﻳﻮار ﻡﯽ آﺸﺪ ،زن هﺎ را
ﻡﯽ زﻧﺪ ،دﺳﺖ ﻗﻄﻊ ﻡﯽ آﻨﺪ و ﻡﺨﺎﻝﻒ ﺳﺮﻡﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ،آﺎر و ﺕﻼش اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﺪ هﻤﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺪا ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮﻡﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ هﻤﺎن.
*ﻋﺪﻩای اﺣﺴﺎس ﻡﯽ آﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺁﻡﺪن ﻡﻦ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری هﺎی اﺥﺘﺼﺎﺻﯽ ﻡﺤﺪود ﻡﯽ
ﺷﻮد.
*ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻼﺣﺎﺕﯽ در ﺷﻴﻮﻩ ادارﻩ آﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
*در ﺳﺘﺎد دوﻝﺖ  ١۵اﻝﯽ  ١۶ﺳﺎل اﺳﺖ ﮔﺮوهﯽ ﺥﻴﻤﻪ زدﻩ اﺳﺖ آﻪ آﺸﻮر را ﻡﺎل ﺥﻮد و
ﻡﻴﺮاث ﺥﻮد ﻡﯽ داﻧﺪ.
*ﺑﺪﻧﻪ ﻡﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﻡﺎ هﻢ ﻳﻚ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﺮآﺎر و دﻝﺴﻮز و ﺳﺎﻝﻢ و ﻓﺪاآﺎر اﺳﺖ
*ﻡﻦ ﻓﻜﺮ ﻡﯽ آﻨﻢ ﺳﺘﺎد دوﻝﺖ از ﻡﺮدم ﺟﺪا ﺷﺪﻩ ،ﻡﺸﻜﻼت ﻡﺮدم را ﺥﻮب ﺕﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﯽ دهﺪ،
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺎزی هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺑﺎزی هﺎی ﻗﺪرت ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
*ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺥﺪﻡﺎﺕﯽ ﺑﺴﻴﺎری آﻪ ﺑﺪﻧﻪ دوﻝﺖ در آﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻡﯽ دهﺪ ﻡﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎهﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ،
ﻓﺴﺎد و ﺕﺒﻌﻴﺾ در آﺸﻮر هﺴﺘﻴﻢ.
*ﻡﺮدﻡﯽ ﺕﺮﻳﻦ دوران ﺷﻬﺮداری ،دوران ﻡﺎﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﻡﺎ ﺑﻪ هﻤﻪ ﻡﺮدم ﺕﻬﺮان؛ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻧﮕﺎﻩ
آﻨﻴﻢ ﺁن هﺎ آﺪام ﺣﺰب هﺴﺘﻨﺪ ،چﻪ زﺑﺎن ،دﻳﻦ ،ﺳﻠﻴﻘﻪ و ﻏﻴﺮﻩ دارﻧﺪ ﺥﺪﻡﺖ آﺮدﻳﻢ.

*ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎهﺎی ﺕﻔﺮﻳﺤﯽ را در ﺕﻬﺮان درﺳﺖ آﺮدﻩاﻳﻢ.
*آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﭘﺨﺶ ﻡﯽ آﻨﻨﺪ آﻪ ﻡﻦ در ﺷﻬﺮداری آﺎرﻡﻨﺪاﻧﻢ را ﻡﺠﺒﻮر آﺮدﻩ ام چﺎدر ﺳﺮ
آﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺁﻗﺎﻳﺎن رﻳﺶ ﺑﮕﺬراﻧﺪ .ﻓﻜﺮ ﻧﻤﯽ آﻨﻨﺪ اﻳﻦ چﻨﺪﻳﻦ هﺰار آﺎرﻡﻨﺪ ﺷﻬﺮداری اﻳﻦ را ﻡﯽ
ﻼ ﺕﻮهﻴﻦ ﺑﻪ ﻡﻠﺖ اﻳﺮان اﺳﺖ و ﻓﻜﺮ
ﻓﻬﻤﻨﺪ ،ﻡﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻳﻚ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﺻ ً
ﻡﯽ آﻨﻢ اﻳﻨﻬﺎ ﻡﻠﺖ را ﻧﺸﻨﺎﺥﺘﻪ اﻧﺪ.
*اﮔﺮ ﻡﻦ در ﺷﻬﺮداری ﺁﺳﺎﻧﺴﻮرهﺎ را ﻡﺮداﻧﻪ زﻧﺎﻧﻪ آﺮدﻩ ام ،چﺮا اﻡﺮوز ﻡﯽ ﮔﻮﻳﻴﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ
اﻳﻦ ﺥﺒﺮ را در اﻳﻦ دو ﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟
*ﺷﻤﺎ آﻪ ﺕﻤﺎم ﺥﺪﻡﺎت ﻡﻦ را ﻡﻌﻜﻮس ﺟﻠﻮﻩ دادﻳﺪ ﻳﻚ ﺑﺎر از ﺥﺪﻡﺎت ﺷﻬﺮداری ﺕﻌﺮﻳﻒ ﻧﻜﺮدﻳﺪ
ﺁﻳﺎ در اﻳﻦ دو ﺳﺎل اﻳﻦ را ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻳﺪ ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﺕﻮهﻴﻦ ﺑﻪ آﺎرآﻨﺎن ﺷﻬﺮداری ﻧﻴﺴﺖ؟
*ﻡﺎ ﻓﻜﺮ ﻡﯽ آﻨﻴﻢ اﻡﺘﻴﺎزات وﻳﮋﻩای آﻪ در اﺥﺘﻴﺎر ﻋﺪﻩ ﺥﺎﺻﯽ ﻗﺮار ﻡﯽ ﮔﻴﺮد ﭘﺪر ﻡﻠﺖ را
درﺁوردﻩ و اﻳﻦ ﻡﺪﻳﺮﻳﺖ ﺽﻌﻴﻒ ﺕﺮﻳﻦ و ﭘﺮﺥﺮج ﺕﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻡﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ.
*ﻳﻚ ﺟﻮان ﻡﺎ ﻡﯽ ﺥﻮاهﺪ ازدواج آﻨﺪ  ٢ﻡﻴﻠﻴﻮن ﺕﻮﻡﺎن ﻧﻤﯽ ﺕﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻴﺮد؛ اﻡﺎ ﻡﻴﻠﻴﺎردی ﺥﺮج
دآﻮرهﺎ و چﻴﺰهﺎی ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻡﯽ ﺷﻮد .ﻡﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﻬﺎ ﻡﺨﺎﻝﻔﻴﻢ.
* ﻡﺎ ﺣﺘﻤًﺎ ﻡﯽ ﺥﻮاهﻴﻢ ﻡﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻼح ﺷﻮد.
*اﻳﻨﻬﺎ آﻪ ﺕﺨﺮﻳﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﺎ را ﺷﺮوع آﺮدﻩاﻧﺪ ﻡﺮدم را ﻧﺸﻨﺎﺥﺘﻪ اﻧﺪ .ﻡﻠﺖ را ﻧﺸﻨﺎﺥﺘﻪ اﻧﺪ ﻡﮕﺮ
آﺴﯽ ﻡﯽ ﺕﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻡﻠﺖ ﻡﺎ چﻴﺰی ﺕﺤﻤﻴﻞ آﻨﺪ ﺁن هﻢ ﻡﻦ آﻪ ﻳﻚ ﻡﻌﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎهﯽ هﺴﺘﻢ.
*وﺽﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻡﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ و هﻢ ﻡﻨﺶ ﻡﻦ ﺥﻴﻠﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ.
*ﺑﺮوﻳﺪ در ﻓﺮهﻨﮕﺴﺮاهﺎی ﻡﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ چﻪ آﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻡﯽ آﻨﻨﺪ؟ ﻡﻦ ﻡﺮزﺑﻨﺪی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻴﻦ ﻡﺮدم
را هﻢ ﺕﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻢ.
*ﻡﺎ ﻳﻚ ﻡﻠﺖ هﺴﺘﻴﻢ ﻳﻚ ﺥﺎﻧﻮادﻩ ،در ﺥﺎﻧﻮادﻩ هﻤﻪ چﻴﺰ هﺴﺖ اﻡﺎ هﻤﻪ ﻳﻚ ﺥﺎﻧﻮادﻩ هﺴﺘﻨﺪ و هﻤﻪ
ﻋﺰﻳﺰ هﺴﺘﻨﺪ.
*واﻗﻌًﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ دورﻩ ﺷﻬﺮداری اﻓﺘﺨﺎرﺁﻡﻴﺰ اﺳﺖ ،وﻝﯽ ﺁﻧﻬﺎ هﻤﻴﺸﻪ ﺕﻮهﻴﻦ و ﻡﺴﺨﺮﻩ آﺮدﻧﺪ.
*ﻡﺸﻜﻞ ﻡﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﻡﻦ اهﻞ اﻳﻨﻜﻪ زﻳﺮ ﺑﺎر ﺑﺎﻧﺪهﺎ و ﮔﺮوﻩ هﺎ ﺑﺮوم ﻧﻴﺴﺘﻢ و اﻳﻦ را ﺑﺎ
اﻓﺘﺨﺎر ﻡﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﻓﻘﻂ ﻡﯽ ﺥﻮاهﻢ ﺑﻪ ﻡﻠﺖ ﺥﺪﻡﺖ آﻨﻢ.
* دﻝﻴﻠﯽ ﻧﺪارد ﻡﻦ ﻡﻨﺎﻓﻊ ﻡﻠﺖ را ﻓﺪای ﮔﺮوﻩ هﺎ و ﺑﺎﻧﺪهﺎ و اﺣﺰاب آﻨﻢ.
*ﺑﺎﻧﺪی آﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻡﺮاآﺰ ﺕﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی اداری ﻡﺎ ﺳﻴﻄﺮﻩ زدﻩاﻧﺪ .اﺣﺴﺎس ﺥﻄﺮ
آﺮدﻧﺪ آﻪ راﻩ ﺑﺮای ﻧﻴﺮوهﺎی ﻡﺮدﻡﯽ و ﺥﺪﻡﺖ ﺁن هﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد و ﺑﺸﻮد آﺸﻮر را ﺑﻬﺘﺮ ادارﻩ
آﺮد.
* ﻧﻮﮔﺮاﺕﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮداری در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ  ١٠٠ﺳﺎﻝﻪ ﺷﻬﺮداری هﻤﻴﻦ دورﻩ  ٢ﺳﺎﻝﻪ اﺳﺖ .ﻡﺎ هﺮ
ﻡﺎﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ اﺑﺘﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪ دﺳﺖ زدﻳﻢ.
*ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻃﺮﻓﺪار ﺁزادی ﻡﻄﺒﻮﻋﺎت هﺴﺘﻢ ﻡﺎ ﺣﺘﯽ از رﺳﺎﻧﻪ هﺎﻳﯽ آﻪ از ﻡﺎ اﻧﺘﻘﺎد آﺮدﻧﺪ
ﺕﺸﻜﺮ آﺮدﻳﻢ و ﺑﻪ ﺁن هﺎ هﺪﻳﻪ دادﻳﻢ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎب اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺎز ﺷﻮد.
* در اﻳﻦ  ٢ﺳﺎل ﻡﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻳﻜﯽ از ﺕﻮهﻴﻦ هﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺥﻮدم ﺷﺪﻩ ﺟﻮاب ﻧﺪادم و ﮔﻔﺘﻢ اﻳﻨﻬﺎ
ﻡﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ چﻮن ﻡﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ وﻗﺖ را ﺑﺮای اﻳﻦ چﻴﺰهﺎ ﺕﻠﻒ آﻨﻴﻢ.
*ﻡﺎ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻡﺪﻳﺮان ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻗﺸﺮ ﻡﻤﺘﺎز و ﻡﻨﺖ ﮔﺬار ﻡﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ وﺳﻂ ﻡﺮدم و در
ﻼ ﻓﺮﻳﺎد ﻡﺮدم را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮد.
ﺥﺪﻡﺖ ﻡﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻡﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﺁن ﻡﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻ ً
*ﻡﺎ ،هﺮ چﻪ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ آﺎرﻡﻨﺪ ،ﺳﻪ ﺑﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد دارد و دارد زﻳﺮ ﺑﺎر ﺕﻮرم ﻝﻪ
ﻼ ﻡﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻡﯽ ﺷﻮد اﻳﻨﻬﺎ اﺻ ً
*ﻡﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ دو ﻡﻴﻠﻴﻮن ﺟﻮان ﻧﺼﻒ ﺁن هﺎ ﺕﺤﺼﻠﻴﻜﺮدﻩ هﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﻜﺎر هﺴﺘﻨﺪ ،چﻮن ﺁﻗﺎی ﻡﺴﺌﻮل،
ﻡﺸﻜﻠﯽ ﻧﺪارد هﻤﻪ چﻴﺰ ﺁن ﺑﻪ راﻩ اﺳﺖ ،از ﻓﺮﺻﺖ هﺎ و اﻡﺘﻴﺎزات اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻡﯽ آﻨﺪ درك ﻧﻤﯽ
آﻨﺪ.
*ﻡﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪاﻝﺖ را ﺑﺮﭘﺎ آﻨﻴﻢ ،ﻋﺪاﻝﺖ ﻳﻌﻨﯽ هﻤﻪ آﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ هﻢ ﺳﺎﺥﺘﻪ ﺷﻮد.

*ﻡﻦ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﻡﺪﻳﺮ ،ﻡﺪﻳﺮ هﻤﻪ ﻡﻠﺖ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن هﺎی دور ﺑﺎﻳﺪ هﻤﺎن ﻧﮕﺎهﯽ را آﻨﺪ آﻪ
ﺑﻪ ﺥﺎﻧﻪ ﺑﻐﻞ دﺳﺘﯽ اش و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ آﻨﺪ آﻪ هﻤﻪ ﺣﺮف هﺎ را ﺑﺸﻨﻮد ،اﻡﻜﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺁن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺪاﻝﺖ ﻡﺤﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﻤﯽ آﺎر آﻨﺪ.
*ﻡﻦ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻡﺎﻝﯽ آﺸﻮر را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم ،ﻡﻦ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﻢ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻋﺪﻩ ﺥﺎﺻﯽ اﺳﺖ و
اآﺜﺮﻳﺖ ﻡﻠﺖ از ﺁن ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ هﺴﺘﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ هﺎی ﻃﺒﻘﺎﺕﯽ دارد هﺮ روز ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻋﺪﻩای
ﺥﺎص ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻡﯽ ﺷﻮد.
*ﻡﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺕﻮ ﻡﺨﺎﻝﻒ ﺳﺮﻡﺎﻳﻪ ﮔﺬاری هﺴﺘﯽ؛ ﻡﻦ ﻡﻮاﻓﻖ ﺳﺮﻡﺎﻳﻪ ﮔﺬاری هﺴﺘﻢ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻡﺎﻝﯽ ﺷﻤﺎ دارد اﻗﺘﺼﺎد آﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻻﻝﯽ ﺳﻮق ﻡﯽ دهﺪ.
*ﻡﻦ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﺷﻤﺎ  ١۵اﻝﯽ  ١۶ﺳﺎل ﺕﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﯽ آﺮدﻳﺪ ﻡﻦ از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﻡﯽ
آﻨﻢ ﺁﻳﺎ آﺸﺎورزان ،آﺎرﮔﺮان ،آﺎرﻡﻨﺪان و ﺕﺠﺎر و ﺑﺎزارﻳﺎن ﻡﺎ اﻡﻨﻴﺖ ﺥﺎﻃﺮ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻳﻚ
ﺙﺒﺎت ﺑﺮﻧﺎﻡﻪ رﺳﻴﺪﻩاﻧﺪ؛ ﻧﻪ ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻴﺐ ﻳﻚ ﻋﺪﻩ ﺥﺎص رﻓﺘﻪ و در ﺳﻔﺮﻩهﺎی ﻋﻤﻮم
ﻡﻠﺖ ﻧﻴﺴﺖ.
*ﻡﺎ ﺳﻄﺢ رﻓﺎﻩ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ و ﺁزادیهﺎ را ﻋﻤﻖ و ﮔﺴﺘﺮش دهﻴﻢ ،ﺁزادی هﺎﻳﯽ آﻪ
ﻡﺎ ﻡﯽ ﻓﻬﻤﻴﻢ ﺥﻴﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺕﺮ از اﻳﻦ ﺁزادی اﺳﺖ.
*ﻡﻦ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﺁزادی روح اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﻄﻴﻪ و هﺪﻳﻪ اﻝﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺁزادی ﻡﺎ
هﻴﭻ چﻴﺰی ﻧﺪارﻳﻢ؛ ﺁزادی دﺥﺎﻝﺖ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،دﺥﺎﻝﺖ در اﻡﻮر ﺳﻴﺎﺳﯽ ،دﺥﺎﻝﺖ در اﻗﺘﺼﺎد،
دﺥﺎﻝﺖ در آﺸﺎورزی.
*ﻡﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﺁزادی آﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ از ﺁزادی اﺳﺖ.
*ﻡﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪهﻴﻢ و ﻡﺮدم واﻗﻌًﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮ ﻡﺪﻳﺮی آﻪ ﺑﻴﺖاﻝﻤﺎل را ﺕﻠﻒ ﻡﯽ آﻨﺪ داد ﺑﺰﻧﻨﺪ،
چﺮا ﻧﺒﺎﻳﺪ داد ﺑﺰﻧﻨﺪ؟ ﺁﻳﺎ واﻗﻌًﺎ اﻳﻦ ﺁزادی هﺴﺖ؟ اﻻن ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ادارﻩای ﺑﻪ ﻡﺪﻳﺮ ﺁن ادارﻩ
ﺑﮕﻮﻳﺪ آﻪ ﺕﻮ ﺑﻪ چﻪ ﺣﻘﯽ  ٣٠٠ﻡﻴﻠﻴﻮن ﺕﻮﻡﺎن ﺥﺮج دآﻮر آﺮدﻩای؟
*ﻡﺎ در ﺷﻬﺮداری ﺕﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی چﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﻳﯽ را ﻓﺮاهﻢ آﺮدﻳﻢ .ﻡﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺥﻮدم وﺳﻂ
ﻡﺮدم هﺴﺘﻢ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻡﺮدم ﺑﻪ ﻡﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و راﺣﺖ ﻡﯽ ﺕﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﻓﺸﺎن را ﺑﺰﻧﻨﺪ و دارﻧﺪ
ﻡﯽ زﻧﻨﺪ.
*ﺟﺎﻝﺐ ﺑﻮد ،ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺁﻡﺪ ﺁﻧﻘﺪر داد زد ﻡﻦ ﮔﻮش دادم ﺕﻤﺎم ﺷﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ﻡﺸﻜﻞ ﺁن ﻳﻚ ﺟﺎی دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ! ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻬﺮداری ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ادارات ﺕﺴﻠﻂ ﻧﺪارد ،اﻡﺎ ﺑﻨﺸﻴﻦ ﻡﻦ زﻧﮓ ﻡﯽ زﻧﻢ .ﻳﻚ ﻳﺎدداﺷﺖ
ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ادارﻩ ﻡﯽ دهﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ آﺎرت رﺳﻴﺪﮔﯽ آﻨﺪ.
*اﻻن درهﺎ ﺑﺎز اﺳﺖ زﻡﺎﻧﯽ آﻪ درهﺎ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ اﻻن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮداری اﺟﺤﺎف ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻡﺮدم ﺣﺮﻓﺸﺎن را ﻡﯽ زﻧﻨﺪ.
* ﺷﻬﺮداری ﺕﻬﺮان زﻡﺎﻧﯽ در راس ﺳﺎزﻡﺎن هﺎی ﻡﺘﺨﻠﻒ و ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺥﻴﺰ ﺑﻮد و اﻻن ﺷﻜﺎﻳﺎت
ﺕﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ،چﻮن آﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺕﻮاﻧﺪ اﺟﺤﺎف آﻨﺪ و هﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻡﯽﺕﻮاﻧﻨﺪ ﻡﻦ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ،
ﺷﻬﺮدار ﻡﻨﻄﻘﻪ را هﻢ ﻡﯽ ﺕﻮاﻧﺪ ﺑﺒﻴﻨﺪ.
* ﺑﻪ ﮔﻮاهﯽ ﺥﻮد ﺳﺎزﻡﺎ ن هﺎی ﻧﻈﺎرت آﻨﻨﺪﻩ ،رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺳﺎزﻡﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ اﻻن ﻡﺎ
در ردﻩ ﺁﺥﺮ ﻧﺎرﺽﺎﻳﺘﯽ ﻡﺮدم هﺴﺘﻴﻢ و ﻡﻌﻨﺎی ﺁن اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﻡﯽ ﺷﻮد راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ ﻡﺮدم
اﺻﻼح آﺮد.
*اﻻن اﮔﺮ ﻡﻦ اﻋﺘﺮاض آﻨﻢ ،روزﻧﺎﻡﻪ دوﻝﺖ ﻡﻨﻌﻜﺲ ﻡﯽ آﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻡﻦ ﺕﻮهﻴﻦ ﻡﯽ آﻨﺪ و ﻓﺤﺶ
ﻡﯽ دهﺪ؟
* ﻡﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮدار ﺕﻬﺮان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻳﻚ اﻧﺘﻘﺎد آﺮدم ،اﺳﺘﺎﻧﺪار،
ﻓﺮﻡﺎﻧﺪار ،وآﻴﻞ و وزﻳﺮ ﺑﻪ ﺕﻮهﻴﻦ هﺎی ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ دﺳﺖ زدﻧﺪ و ﻡﻌﻨﺎی ﺁن اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ
ﺁن ﺁزادی آﻪ ﻡﺎ ﻡﯽ ﺥﻮاهﻴﻢ اﻻن ﻧﻴﺴﺖ.
* اﻝﺒﺘﻪ ﺁزادی اﻻن ﻡﺎ ،ﺥﻴﻠﯽ ﺁزادی ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺥﻴﻠﯽ ﺟﺎهﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
اﺳﺖ اﻡﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻡﻦ دﻧﺒﺎل ﺁن هﺴﺘﻢ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺕﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ.

*ﻡﻦ ﺟﺰو اﺳﺘﺎدهﺎی ﻡﻌﺪودی هﺴﺘﻢ آﻪ هﻴﭻ وﻗﺖ ﺕﻘﺮﻳﺒًﺎ در آﻼس هﺎﻳﻢ ﺣﺎﺽﺮ و ﻏﺎﻳﺐ ﻧﻤﯽ
آﻨﻢ ،وﻝﯽ آﻼﺳﻢ هﻤﻴﺸﻪ ﭘﺮ اﺳﺖ و اﺽﺎﻓﻪ هﻢ ﻡﯽ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻡﻦ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ درﺳﺘﯽ اراﺋﻪ دهﻢ ﺑﭽﻪ هﺎ ﻡﯽ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ و ﺳﺮ آﻼس هﺎی ﻡﻦ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
دﻋﻮا دارﻧﺪ.
*در ﻓﻮق ﻝﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﭽﻪ هﺎ ﻡﯽ ﻡﺎﻧﻨﺪ ﺕﺮم ﺳﻮم درس هﺎ را ﺑﺎ ﻡﻦ ﻡﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺥﻴﻠﯽ راﺣﺖ در
ﻼ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻡﺎ ﻧﻤﯽ ﺕﻮاﻧﻴﻢ زﻧﺪﮔﯽ آﻨﻴﻢ.
آﻼس ﺑﺤﺚ ﻡﯽ آﻨﻨﺪ اﺻ ً
* ﻡﻮﻗﻌﯽ ﻡﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻡﯽ آﻨﻴﻢ آﻪ ﺕﻚ ﺕﻚ ﻡﻠﺖ را ﻳﻚ ﺳﺮﻡﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻴﺎورﻳﻢ ،داﻧﻪ داﻧﻪ ﻡﺮدم
ﺑﺮای ﻡﺎ ﺳﺮﻡﺎﻳﻪ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺕﻚ ﺕﻚ اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺥﻴﺎﺑﺎن ﺳﺮﻡﺎﻳﻪ ﻡﻠﺖ هﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﮕﺎﻩ،
ﻡﺪﻳﺮی دﻳﺪ ﺁن زﻡﺎن ﺕﻤﺎم ﻡﻨﺎﺳﺒﺎت آﺎری ،ﺕﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی هﺎ و اوﻝﻮﻳﺖهﺎی ﺁن ﻋﻮض ﻡﯽ ﺷﻮد.
* ﺣﺮف ﻡﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﻡﯽ ﺥﻮاهﻴﻢ ﺟﻠﻮی راﻧﺖ هﺎ را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.
* ﺑﺮای ﻓﺮهﻨﮓ و هﻨﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺎر را آﺮدﻳﻢ .ﻡﺎ  ٢٣ﺳﺎﻝﻦ دارﻳﻢ و داﺋﻤًﺎ در اﻳﻦ هﺎ ﻓﻴﻠﻢ
ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﯽ ﭘﺨﺶ ﻡﯽ ﺷﻮد .ﻗﻴﻤﺖ را ارزان آﺮدﻳﻢ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺳﺖ .ﺕﻘﺮﻳﺒ ًﺎ
ﺕﻤﺎم رﺷﺘﻪ هﺎی هﻨﺮی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدﻩ دارﻳﻢ ﺁﻡﻮزش ﻡﯽ دهﻴﻢ .ﺕﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ٢۵
هﺰار ﺑﺮﻧﺎﻡﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،هﻨﺮی و ورزﺷﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن اراﺋﻪ آﺮدﻳﻢ.
ﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎی ﭘﺎﻳﺪار ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻡﺜﻞ ﻡﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎﻩ
* ﻡﺎ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮهﻨﮓ او ً
را ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻨﻴﻢ ،ﻡﺤﻴﻂ ﻡﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﻧﺸﺎط و اﻡﻴﺪﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
* ﺁﻗﺎﻳﺎﻧﯽ آﻪ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺕﻨﺪرو اﺳﺖ را ﻡﻦ ﻡﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ .ﺳﺎل  ۶۴ﺕﺎ  ٧٢وزارت
آﺸﻮر دﺳﺖ اﻳﻦ ﺁﻗﺎﻳﺎن ﺑﻮد .ﻡﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﻬﺎ دﻋﻮا داﺷﺘﻴﻢ ﻡﻮﺕﻮر ﺳﻮار در ﺥﻴﺎﺑﺎن هﺎ ﻡﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و
ﺑﺎ آﺎﺕﺮ ﺑﻪ ﻡﻮ ،آﻔﺶ و ﻝﺒﺎس ﺑﭽﻪهﺎی ﻡﺮدم ﻡﯽ زدﻧﺪ و ﻡﺎ ﺑﺎ ﺁن هﺎ دﻋﻮا داﺷﺘﻴﻢ و ﺑﺎ اﻳﻦ آﺎرهﺎ
ﻡﺨﺎﻝﻔﺖ ﻡﯽ آﺮدﻳﻢ.
*هﻤﻴﻦ ﺁﻗﺎﻳﺎن ﻡﻴﻨﯽ ﺑﻮس ﺳﺮ ﺥﻴﺎﺑﺎن هﺎی ﺕﻬﺮان ﻡﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺮﺑﺎز ﻡﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ آﻪ ﺁراﻳﺶ
هﺎی ﺥﺎﻧﻢ هﺎی ﻡﺮدم را آﻨﺘﺮل آﻨﻨﺪ و هﺮ آﺪام ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻮد ﺳﻮار ﻡﻴﻨﯽ ﺑﻮس آﻨﻨﺪ و ﻡﺎ ﻡﻌﺘﺮض
ﺑﻮدﻳﻢ آﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺥﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ؛ ﺣﻖ ﻧﺪارﻳﺪ ﺑﺎ ﻡﺮدم اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺥﻮرد آﻨﻴﺪ ،اﻳﻨﻬﺎ ﻡﺮدم ﻡﺎ
هﺴﺘﻨﺪ.
* اﻳﻨﻜﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد چﻨﻴﻦ ﺥﻔﻘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ آﺸﻮر ﺕﺤﻤﻴﻞ آﻨﺪ ﺕﻮهﻴﻦ ﺑﻪ ﻡﻠﺖ اﻳﺮان اﺳﺖ.
* ﺑﻨﺪﻩ ﻳﻚ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ١۶ﺳﺎﻝﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺴﺘﻢ و رﻓﺘﺎر ﻡﻦ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻡﻌﻠﻮم
اﺳﺖ.
* در ﻃﻮل  ٢ﺳﺎل ﺑﻴﺶ از  ٢٠٠ﺑﻮﺳﺘﺎن و ﺑﻴﺶ از  ١۶٠ﻡﺠﺘﻤﻊ ورزﺷﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ و هﻨﺮی
درﺳﺖ آﺮدم و هﺰاران ﺑﺮﻧﺎﻡﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ در ﺕﻬﺮان ﭘﻴﺎدﻩ آﺮدﻩام.
*ﺷﻤﺎ ﻳﻜﺴﺮی ﺕﻬﻤﺖ هﺎﻳﯽ ﻡﯽ زﻧﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آﺴﯽ آﻪ ﻡﺘﻬﻢ اﺳﺖ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﻴﺪ دﻓﺎع آﻦ و هﻴﭻ ﺳﻨﺪی
هﻢ ﻧﺪارﻳﺪ .ﻡﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ دوﻝﺘﯽ ﻡﺎ ﺁزﻡﺎﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪی ﭘﺲ داد .رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻡﺎ ﺁزﻡﺎﻳﺶ
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪی ﭘﺲ داد .اﻻن ﻡﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وزارت آﺸﻮر و اﻃﻼﻋﺎت هﻤﻪ ﺣﺰﺑﯽ هﺴﺘﻨﺪ و اﻡﻨﻴﺘﯽ ﺑﺮای
ﻡﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
*اﻻن ﺑﻨﺪﻩ را از ﺣﻘﻢ ﻡﺤﺮوم ﻡﯽ آﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ وارد ﻡﺤﺪودﻩ ﻡﻤﻨﻮﻋﻪ ﻳﻚ ﻋﺪﻩای
ﺷﺪﻩام ،اﻧﻮاع ﺕﻬﻤﺖ هﺎ و چﻴﺰهﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺥﻨﺪﻩام ﻡﯽ ﮔﻴﺮد.
* در روزهﺎی اﺥﻴﺮ ﺕﺤﺮآﺎﺕﯽ در ﺥﻴﺎﺑﺎن هﺎ رخ ﻡﯽدهﺪ .ﻡﺜﻼ ﺑﺎ چﻔﻴﻪ ﻡﯽ ﺁﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻡﺮدم ﺣﻤﻠﻪ
ﻡﯽ آﻨﻨﺪ .ﻡﺎ ﺑﻪ وزارت آﺸﻮر و ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻡﯽ ﺷﻜﺎﻳﺖ آﺮدﻳﻢ .ﻡﻦ ﻡﯽ داﻧﻢ اﻳﻨﻬﺎ از آﺠﺎ
ﺳﺎزﻡﺎﻧﺪهﯽ ﻡﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺁن هﺎ ﻡﺨﺎﻝﻒ ﻡﺎ هﺴﺘﻨﺪ.
*ﻡﻦ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻡﺴﺘﻘﻞ هﻴﭻ ﺣﺰﺑﯽ و ﮔﺮوهﯽ و هﻴﭻ دﺳﺘﻪ ای از ﻡﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮد و ﻡﻦ ﺥﻮدم را
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻡﻠﺖ ﻡﻌﺮﻓﯽ آﺮدم و ﻡﻠﺖ هﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﺮد .ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻡﻮرد هﺠﻮم ﺑﺎﻧﺪهﺎی ﻗﺪرت
و ﺙﺮوت ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮم و ﺷﻤﺎ هﻢ ﺕﻤﺎﺷﺎ آﻨﻴﺪ.

