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 آغاز ماجرا
    
    

به دنبال אنتشار یכ نظر سنجی אز        
طرف موسسه پژوهש אفكار عمومی در      
אیرنا، خبرگزאری رسمی جمهوری            
אسلامی אیرאנ، مدیر عامل אیנ موسسه           

 دאدگاה عمومی     ١٤١٠אز طرف شعبه  
تهرאנ برאی پس دאدנ بازجوءی       

موضوع אز אیנ قرאر بود     . فرאخوאندה شد   
 كه אز  كه در نظر سنجی منتشر شدה     

طرف گویا مجلس به אیנ موسسه دولتی    
  درصد אز ٧٠سفارש دאدה شدה بود، 

 

 
  مردم تهرאנ خوאستار مذאكرה با آمریكا        

بلافاصله بعد אز אنتشار אیנ       .   بودند
نظرسنجی نه فقط  مدیر عامل אیرنا با       

 عمومی و جعل    אتهام تشویש אذهاנ  
بهروز   . אخبار به دאدگاה فرאخوאندה شد   

 مدیر عامل موسسه پژوهש         گرאنپایه  
אفكار عمومی نیز با شكایت مدعی       

جدא אز   . אلعموم به دאدگاה فرאخوאندה شد    
אیנ به حكم قاضی مرتضوی در موسسه      

با دستور    پژوهש و אفكار سنجی نیز      
قضایی پس אز بازرسی توسط مامورאנ       

 روز    «نا گزאرש دאد كه     אیر .پلمب شد 
یكم شهریورماה سال جاری، خبر       و سی 

نظرسنجی دربارה مذאكرה با آمریكا كه        
 توسط سه موسسه پژوهشی אنجام شدה  
بود، توسط خبرگزאری جمهوری אسلامی        

אنتشار یافت كه مورد אستفادה مطبوعات      
خبر،    پس אز אنتشار אیנ    . قرאرگرفت   

 אلعموم بطور جدאگانه אز     مدعی 
موسسه  «و « مدیرعامل خبرگزאری אیرنا       «

 به אتهام  »ملی پژوهש אفكار عمومی    
אنتشار مطالب خلاف وאقع، نشر אكاذیب        

به قصد تشویש אذهاנ عمومی و جعل       
ویژה   دאدگاה  ١٤١٠אخبار، به شعبه   

برپایه אیנ    . كاركناנ دولت شكایت كرد   
مركز     «گزאرש، بهروز گرאنپایه مسوول       

همرאה   نیز به  »رپژوهש و سنجש אفكا  
،  »طرحمجری   « ، »گرאנ همت  «خانم 

روزهای دوشنبه هشتم و سه شنبه نهم    
و به قرאرگرفتند     بازجویی  مهرماה مورد     

سوאلهای قاضی دאدگاה بطور كتبی پاسخ       
אست، مامورאנ     אیנ گزאرש حاكی    . دאدند

عصر روز دوشنبه با حكم قضایی دאدگاה        
موسسه پژوهש و  «به برאی بازرسی   

 مرאجعه كردند و پس אز     »אفكارسنجی  
بازرسی آנ مركز رא تا אطلاع ثانوی         

به   بهروز گرאنپایه،      . پلمب كردند 
موسسه پژوهש     : گفت خبرنگار אیرنا     

אفكار عمومی، אیנ نظرسنجی رא به         
אسلامی در   درخوאست مجلس شورאی      

אزאی دریافت مبلغ سه میلیوנ توماנ      
  אیנ مركز   אست و پرسشگرאנ    אنجام دאدה 

  نفر در אیנ زمینه پرسشنامه     ١٥٠٠אز  
و ضمنا אیנ مركز پس אز         . אندتكمیل كردה   

پایاנ كار، نتایج آנ رא به مجلس אرאءه         
אست و هیچگونه دخالتی در אنتشار     دאدה

 ».אستآנ ندאشته  
 
 

 واکنش ها و اعتراضات
پلمب در موسسه پژوهש مورد אعترאض       

و وאكنש جناح אصلاح طلب حكومت قرאر      
شجاع پوریاנ در وאكنש به       .فت گر

برخورد با مركز אفكارسنجی و אحضار         
 مدیر عامل خبرگزאری جمهوری אسلامی           

 
אقدאم صورت     « : گفت ، אیرאנ به دאدگاה 

گرفته در خصوص برخورد با مركز          
نظرسنجی و אحضار مدیر عامل        
خبرگزאری بیانگر آנ אست كه برخورد با            
אبزאرهای אطلاع رسانی، شامل مرאكز           

وهشی هم شدה و حتی در آیندה ممكנ      پژ
אست، شامل مرאكز آموزشی و دאنشگاهی      

 » .نیز بشود 
ولی אلله شجاع پوریاנ نایب رییس      
 كمیسیوנ فرهنگی مجلس شورאی      

אسلامی به خبرنگار سرویس پارلمانی       
 אیנ אقدאم אز چند جهت      : אیسنا گفت  

 .نگرאנ كنندה אست   
אولا بیانگر אیנ אست كه برخورد با          

ای אطلاع رسانی یا تولید    אبزאره  
אطلاعات و منابع خبری، محدود به    

ها نشدה و دאمנ مرאكز پژوهشی       روزنامه  
رא نیز گرفته و حتی ممكנ אست پس אز      
آנ مرאكز آموزشی و دאنشگاهی رא نیز           

 . شامل شود
صرف یכ تحقیق نظرسنجی و       : وی אفزود 

توאند بسیار    אفكارسنجی كه در دنیا می   
 طوری كه روزאنه      معمول هم باشد، به  

دهها مركز وجود دאرد كه نظر مردم رא       
نسبت به موضوعات مختلف جویا می       

شوند، به دلیل آنكه ممكנ אست نتایج     
آנ نظرسنجی مورد قبول ما نباشد،     
برخورد با אیנ مرאكز برאی دنیای אمروز            

 . ی نوینی אست پدیدה
معمولا אمروز در همه جای دنیا אز         

جی אستفادה موسسات پژوهشی و نظرسن   
ها روی   شود كه دولتهای فرאوאנ می  

ها و برنامه گیری  אقدאمات، موضع   
توאنند دیدگاهها و نظرאت     هایشاנ، می  

مردم رא مرتبا دאشته باشند و موאرد        
منفی و مثبت رא شناسایی و خود رא   
אصلاح كنند و אیנ אمر אقدאم بسیار     

ها و موثری برאی كارآمد كردנ دولت        
شجاع پوریاנ   .  אست های سیاسیتشكل  

ممكנ אست אیנ بردאشت صورت       : אفزود 
 . گیرد كه ما با وאقعیات سر جنگ دאریم    

حتی אگر אیנ نظرسنجی ناقص و        
شد، אما در אیנ نادرست هم منتشر می  

ی رאستا بود كه به طور مثال عمدה      
پسندند،  مردم، אرتباط با آمریكا رא نمی        

آیا در آנ صورت هم با خبرگزאری یا          
ركز پژوهشی אیנ برخورد صورت          אیנ م 

گرفت؟ در אیנ صورت ممكנ אست אیנ           می 
تصور אیجاد شود كه ما אز پذیرש     

  ».ها گریزאנ هستیم   وאقعیت  
همچنیנ مجلس رسما خوאستار توقف        
אقدאمات علیه אیנ موسسه شد و אحمد      

سخنگوی هیات رییسه مجلس         » بورقانی  
هیات رییسه    «: به خبرنگار אیرنا گفت    

جلسه عصر چهارشنبه خود       مجلس در  
تصویب كرد كه با אرسال نامه אی برאی     
رییس قوה قضاییه אیנ مطلب رא به       

 وی در مورد   ».אطلاع אیشاנ برساند  
در אیנ نامه    »: مضموנ نامه گفت   

خاطرنشاנ شدה كه كمیسیوנ אمنیت ملی        
و سیاست خارجی مجلس אز مدتی كه        

ل אیرאנ و آمریكا رא       ء موضوع بررسی مسا   
ر كار خود دאرد، در تیرماה        در دستو

گذشته אز مركز پژوهشهای مجلس        
نظر سنجی  شورאی אسلامی ، אجرאی سه    

رא دربارה روאبط אیرאנ با אتحادیه אروپا       
 » .و آمریكا درخوאست كرد    

مركز پژوهشهای     «: بورقانی אفزود كه  
مجلس אجرאی אیנ سه نظرسنجی رא به        
موسسه پژوهشهای אجتماعی و فرهنگی          

سه ملی پژوهש אفكار      خرد و موس 
عمومی و پژوهشكدה علوم אنسانی و      
אجتماعی جهاد دאنشگاهی سفارש      

 » .دאد
نتایج    «: وی همچنیנ روشנ ساخت كه     

אیנ نظرسنجی در مردאد ماה در אختیار   
مجلس قرאر گرفت و خبرگزאری جمهوری           

در تاریخ سی و یكم        )אیرنا  (אسلامی  
شهریور سال جاری بخشهایی אز       

 یافته های میانگیנمیانگیנمیانگیנمیانگیנط به آمارهای مربو  
نظرسنجیها رא در تلكس مطبوعاتی         
خود منتشر كرد و برخی مطبوعات نیز     

گزאرש    «و » .خبر آנ رא درج كردند   
منتشر شدה در אیرنا، مطابق میانگیנ       

های نظرسنجیها بودה و אیرنا و     یافته
موسسات یاد شدה אز אیנ بابت مرتكب    

 אجرאی    ..«» .»هیچ نوع تخلفی نشدה אند 
ظرسنجی تعمدא به سه موسسه متفاوت       ن

سفارש شد و همخوאنی نتایج آנ אز    
روند صحیح אمور در אیנ نظرسنجیها      

 » .حكایت میكند  
با אیנ «  :بورقانی אعلام كرد كه   

توضیحات هیات رییسه مجلس אز رییس      
قوה قضاییه خوאست برאی منع پیگرد         
مسوول خبرگزאری و موسسات فوق در        

ته معمول      אقدאم شایس  ١٤١٠شعبه 
 ».شود

سخنگوی دولت   » عبدאلله رمضانزאدה   « 
روز چهارشنبه אبرאز אمیدوאری كرد كه        
موضوع אحضار مدیرعامل אیرنا به         
دאدگاה و אقدאمهایی كه علیه یכ     
موسسه نظرسنجی وאبسته به دولت        
صورت گرفته אست، هرچه سریع تر حل      

�. شود

    

 برخورد با نظر سنجی و افکار عمومی
 به شيوه جمهوری اسالمی
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گو با    و در گفت » عبدאلله رمضانزאدה    «
خبرنگارאנ پس אز نشست هیات وزیرאנ           

אیנ אقدאمها و אحضار مدیر عامل        : گفت 
» رمضاנ زאدה  «. אیرنا پایه خوبی ندאرد   

وزیر فرهنگ و אرشاد אسلامی در   : گفت 
نشست روز چهارشنبه هیات وزیرאנ        
گزאرشی אز אحضار مدیر عامل אیرنا به           

 كه علیه موسسه      دאدگاה و אقدאمهایی 
ملی پژوهש אفكار عمومی صورت گرفته         

وی در پاسخ به سوאلی   . ه كرد ءאست، אرא 
دربارה نظر دولت در زمینه پلمפ دفتر         

به صرאحت تاسف   «: موسسه مذكور گفت  
دولت رא אز אیנ אقدאم بیاנ میكنم كه با      
. مركزی دولتی چنیנ رفتاری شدה אست     

אیנ مركز یكی אز مرאكز معتبر         
ی در كشور אست كه حتی به  نظرسنج 

یه نیز كارهای     ءسفارש قوה قضا 
سخنگوی   » .پژوهشی אنجام دאدה אست  

אیנ مركز نظرسنجی،      : دولت تصریح كرد  
هیچ אقدאم مستقلی غیر אز אنجام       
سفارש مركز پژوهشهای مجلس אنجام         

 . ندאدה אست
 

 ائيهضپاسخ قوه ق
 

در پاسخ به אعترאضات ، قاضی مرتضوی          
رد كه دאدگاה بر حسب    دوبارה אعلام ك   

אسناد به دست آمدה אقدאم می كند و   
درخوאست مجلس برאی توقف پیگرد      

 .قضاءی بی مورد אست  
به  با אرسال نامه אی    قاضی مرتضوی   

رییس مجلس ضمנ אظهار       مهدی كروبی   
 در   بورقانی تاسف אز دخالت بیمورد     

אی كه در مرحله      אمر قضاء و پروندה   
و אنتشار  تحقیقات مقدماتی قرאر دאرد     

،   אطلاعات آנ دאرאی אیرאد قانونی אست   
 نكات ذیل در حد ضرورت   אعلام كرد كه  

 :و تنویر אفكار عمومی به אطلاع میرسد      
 سفارש مركز پژوهشهای شورאی         «

אسلامی حسب אظهارאت صریح مدیرعامل          
موسسه ملی پژوهש אفكار عمومی به         
صورت محرمانه و مستقیم تحویل        

אستناد   مجلس گردیدה و حتی به    
אظهارאت مشارאلیه وزیر محترم فرهنگ          
و אرشاد אسلامی نیز אز אیנ אمر كه در      

  ، زیرمجموعه آנ وزאرت خانه אنجام شدה         
بیאطلاع بودה אست و لاكנ وزאرت كشور      

 -در بولتנ دאخلی خود به نام رخدאدها 
 صفحه אول در تاریخ     - ٦شمارה  

 با درج طبقه بندی خیلی    ٥٢/٦/٨١
ی گزینشی به چاפ      محرمانه אطلاعات   

:  وی در אیנ نامه אفزود ».میرساند 
متعاقب آנ אیرنا بدوנ توجه به طبقه          «

بندی مذكور مطالب صفحه אول و دوم     
אیנ بولتנ رא بر روی خروجی مطبوعاتی       
خود مخابرה میكند، صرفنظر אزאینكه         

در مرאحل تحقیقات      » بهروز گرאنپایه    «
مقدماتی אظهار دאشته אست אطلاعات      

ه در روزنامه های مورخ    مذكور ك 
 به چاפ رسیدה منطبق با      ٢٨/٠٦/٨١

نظرسنجی موسسه پژوهש אفكار عمومی       
نیست و آنرא تكذیب نمودה و אیנ موضوع     

אی مستقل به    رא به صورت نامه 
نیزאرسال دאشته و با     » אیرنا «خبرگزאری    

 بند تصریح نمودה چنانچه یافته    ٩ذكر 

ها به صورت وאقعی منتشر میگشت    
یدאد كه مردم در مجموع تصویر       نشاנ م

مثبتی אز آمریكا ندאرند و به آمریكا      
بیאعتماد بودה و אیנ كشور رא صادق     

  ».نمیدאنند 
همچنیנ جهاد   «: אیנ نامه میאفزאید   

 אیנ   ١/٠٧/٨١دאنشگاهی در تاریخ  
نظرسنجی رא كه در مطبوعات و     
خبرگزאری به پژوهشكدה علوم אنسانی و          

تسب   אجتماعی جهاد دאنشگاهی من   
گردیدה بكلی تكذیب نمودה و אظهار      
دאشته كه مرجع مذكور هیچگونه      
فعالیتی در אیנ رאبطه ندאشته אست      
بنابرאیנ درאیנ بند تحریف و אنتساب     
אمور غیروאقع و نشر אكاذیب و אنتشار        
مطالبی كه دאرאی طبقه بندی خیلی   

 مطرح رسیدگی میباشد    ،محرمانه بودה  
رאجع   كه אیנ אمر در صلاحیت ذאتی م    

قضایی بودה و همانطور كه جنابعالی       
نیز تصدیق میفرمایید آقای بورقانی          
تخصص و صلاحیت دخالت و رسیدگی       
به אمر حاضر رא ندאشته و چنانچه        

 میبایست قبل      ،אحساس تكلیفی دאشتند   
אز אقدאم دאدگستری نسبت به تكذیب و       
توضیح مطالبی كه به سفارש آנ        

  ،.مجموعه אنجام شدה אقدאم میكردند     
گزאرש   «:در אیנ نامه همچنیנ آمدה אست       

ه شدה توسط ضابطیנ دאدگستری    ءאرא 
حكایت אز אیנ دאرد كه نتایج موسسه     
پژوهש אفكار عمومی وאبسته به وزאرت          
فرهنگ وאرشاد אسلامی نظرسازی بودה    
تا نظرسنجی و تا بحال هیچ پژوهشگری     
كه تحقیق אز وی، صحت شكلی كار رא           

 معرفی نگردیدה    אثبات كند به دאدگاה   
دאدگاה به  «:  אیנ نامه میאفزאید     ».אست

موجب אسناد بدست آمدה در אیנ  
موسسه، אفرאدی رא كه אیנ نظرسنجی به        

אحضار نمودה و     ، آنها منتسب شدה 
پروندה درخصوص אیנ گزאرש درحال         

بنابرאیנ باتوجه به      . پیگیری אست  
אینكه مجلس شورאی אسلامی برאی אیנ       

ی میپردאزد و    אمر هزینه قابل توجه     
لاجرم طالب אطلاعات صحیحی برאی       
بهرה بردאری هستند، אساسا نگرאنی        
آقای بورقانی و تقاضای توقف رسیدگی    

 . به אیנ پروندה بیمورد میباشد    
قاضی مرتضوی درنامه خود    

قطعا جناب آقای بورقانی     «:אفزود 
هیچگونه صلاحیتی در تقاضای توقف    
رسیدگی به אمر حاضر ندאرند و    

تری نیز نمیتوאند به دستور      دאدگس
 ».אیشاנ رسیدگی قضایی رא متوقف كند    

 
  اما مساله چيست؟

 
مساله אصلی אیנ نیست كه چرא نظر         

در جمهوری אسلامی     . سنجی شدה אست
نیز مثل تمامی حكومت های دیگر      
نظرسنجی می شود و موسسات متعددی   
هم برאی אیנ كار وجود دאرد و אز جمله   

ر آנ پلمب شدה     همیנ موسسه אی كه د   
مساله אیנ جاست كه אیנ بار      . אست

نتایج אیנ نظرسنجی אنتشار عمومی         
پیدא كزدה אست و אیנ نتیجه باب میل      
جناح قدرتمند حكومت و قوה قضاویه     

تحت فرماנ آנ نیست و با خط ولی      
پس طبیعی אست    . فقیه خوאناءی ندאرد  

كه باید كذب و دروغ و تشویש אذهاנ      
 .عمومی אعلام شود   

אیנ كه אصلاح طلباנ عمدא אیנ        
نظرسنجی رא منتشر كردה אند یانه،     
تغییری در אیנ وאقعیت نمی دهد كه אز      
אیנ قبیل نظرسنجی ها در جمهوری        
אسلامی كم نبودה و نتایج آנ هم هموאرה         
به نفع حكومت نبودה אست و אز همه אیנ       
قبیل نظرسنجی ها فرאتر رאی مردم در          

كه كسی بر    אنتخابات مختلف بودה אست     
 . آנ ها وقعی نگذאشته אست   

حكومت های دیكتاتور و مستبد عموما        
אفكار عمومی رא نه لازم دאرند و نه      

אیנ قبیل    . אصولا در بند جلب آנ هستند    
حكومت ها אغلب در صدد ساختנ אفكار      
عمومی خاص خود با אستفادה אز تمامی        
وساءل אرتباط جمعی ملی و אمكانات         

ندهی رאهپیماءی     سازما . دولتی هستند
و تدאرכ صحنه های    » میلیونی  « های 

ساختگی אز شوریدگی و شیفتگی אمت در      
مقابل زعما و گوسفندאנ در مقابل        
چوپاנ و یا فرودستاנ در مقابل ناجی     
دروغیנ، אز אیנ نوع فضاسازی هاست و        
لازمه آנ، كنترل بلامنازع بر رسانه           
های عمومی و تحمیل سانسور و אختناق       

ه و نصب تصاویر عظیم و     بر جامع 
مجسمه های غول پیكر אز دیكتاتور های         
حقیر و در ماندה و قدرت طلب در    

. میادیנ شهر ها و אماكנ عمومی אست     
چنیנ حكومت هاءی نیازمند موسسات     
پژوهشی به شیوה خود هستند كه نظر      
سنجی های ضرور و نه وאقعی אز مردم       
رא كارسازی كنند و برאی آرאمש خاطر       

ور و مستبد خورאכ لازم رא تهیه          دیكتات
אیנ قبیل خورאכ ها نیازی به        . كنند

وאقعی بودנ ندאرند و كاربردشاנ آנ     
 . אست كه خیال مبارכ رא آرאمש بخشند      

در جمهوری אسلامی نیز אیנ نوع نظر     
אما  . سنجی ها هموאرה در كار بودה אست     

אیנ بار نظرسنجی كه منتشر شدה אست،     
ودسته حول و  باب طبع ولی فقیه و دאر

حوש אو نیست و نتایج نظرسنجی به         
نفع جناح אصلاح طلب درآمدה و مهم تر        

بنا   . אز همه به بیروנ درز كردה אست    
برאیנ باید كه به زور گرفتנ و بستנ و        
پلمب كردנ، جعلی אعلام شود، حتی אگر           

 .عیנ אفكار عمومی هم باشد    
אصل در جمهوری אسلامی نه אفكار          

م كه אرאدה باند    عمومی و نه نظر مرد     
طبیعی אست  . های قدرت و ثروت אست  

كه در چنیנ حكومتی در موسسات      
پژوهشی كه אز אیנ قاعدה عمومی تخطی        
كنند، بسته شود و مدیركل خبرگزאری       
رسمی حكومت بازجوءی گردد كه چرא         
אیנ قبیل نظرسنجی ها رא منتشر كردה      

هیچ אتفاقی هم نیفتادה باشد،    . אست
گذشته هشتاد و چند  لاאقل طی دو سال  

روزنامه و مجله  كه بیهودה بسته نشدה     
خبرگزאری دولتی هم باید אز          . אند

سرنوشت אیנ روزنامه عبرت گرفته          
رא آנ گونه كه باند های     » وאقعیت  «

قدرت و ثروت در رאس حكومت دیكته      
 .  می كنند، منعكس كند   

�


