ﺟﺮﻳﺎن ﲢﻮل ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﻣﺴﻠﺢ
ﲢﻠﻴﻠﯽ از ﻧﺸﺮﻳﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳎﻠﺲ هﺸﺘﻢ روز ﺑﻪ روز ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ
ﭘﺎﺳﺪاران را ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﮑﻪ ﲬﻴﻨﯽ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر ﺁﻧﺎن را در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻨﻊ
ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﳕﺎﻳﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﺮﺧﯽ از ﲢﻠﻴﻞ ﮔﺮان در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﮐﻪ ﺁﺎ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺳﭙﺎﻩ را در ﳘﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﱰ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد از اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و از ﺳﺎﳍﺎی اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب
ﻋﻀﻮ ﺁن ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎ ﺁن از ﻧﺰدﻳﮏ ﺁﺷﻨﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر
اﻳﻦ ﻧﻴﺮو  ،ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب  ،وﺳﻴﻠﻪ ﮐﺎر ﲬﻴﻨﯽ و دﺳﺘﻴﺎران او در ﮐﻮدﺗﺎی
ﺧﺰﻧﺪﻩ ﺑﻮد  .از ﺁن ﭘﺲ ،در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﮓ  8ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ اول ﺑﺪل ﺷﺪ
و روز ﺑﻪ روز ،در ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻴﺸﱰ ﻳﺎﻓﺖ  .ﺗﺎ اﻳﻦ
ﮐﻪ اﻳﻨﮏ ﺧﻮد را ﻋﻨﺎن دار ﻗﺪرت ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﺮﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﻟﺖ ﺑﺎزان دﻳﺮوز را
ﺁﻟﺖ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ  .اﻣﺮی ﮐﻪ ﻋﻴﺎن اﺳﺖ اﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻨﯽ
و ﺑﺪون وﺣﺸﺖ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ،در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ  ،ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ » رهﱪ «اﺳﺖ  .اﻳﻦ ﲪﺎﻳﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻀﻮرش در
اﻳﻦ ﺣﺪ ﮔﺴﱰدﻩ ﻧﻴﺴﺖ .
ﲢﻮل اﻳﻦ ﻧﻴﺮو را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد  .از
ﺁﳒﺎ ﮐﻪ در ﺳﭙﺎﻩ ﮔﺮوﻩ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و هﺴﺘﻨﺪ  ،ﲠﱰ ﺁﻧﺴﺖ ﮔﺮوﻩ ﺑﻨﺪی هﺎ
ﲞﻮاﻧﻴﻢ و ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻴﺮوهﺎ را ﮔﺮوهﻬﺎﻳﯽ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ در ﺳﭙﺎﻩ
را ﻧﻴﺮوهﺎ
و ﺣﺮاﺳﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر
ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﺴﻴﺞ و ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ
ﺑﻮدﻩ و هﺴﺘﻨﺪ .

* ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ:
ﲞﺎﻃﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال در هﻔﺘﻪ هﺎی اول ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺁﻧﮑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت ﳏﻮر ارﺗﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻩ ﺷﻮد ،وﺟﻮد ارﺗﺶ و ﺧﻄﺮ ﮐﻮدﺗﺎ ،دﺳﺖ ﺁوﻳﺰ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﺪ .دﮐﱰ ﻳﺰدی ،ﮐﻪ ﻣﻌﺎون ﳔﺴﺖ وزﻳﺮ در اﻣﻮر اﻧﻘﻼب و
ﻣﺄﻣﻮر ﲥﻴﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد او ،ﻃﺮح ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران
را ﲥﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﲬﻴﻨﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ .
ﺳﺎزﻣﺎن ﳎﺎهﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ ،ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﱳ ﻗﺪرت
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﳎﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ .ﻗﺮار ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﮐﻮدﺗﺎ و ﮔﺮوهﻬﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،
ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﳎﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ – ﭼﺮﻳﮑﻬﺎی ﻓﺪاﻳﯽ ﺧﻠﻖ – ﮔﺮوﻩ ﭘﻴﮑﺎر و  ...ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﺷﻮد  .ﮔﺮوهﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﳎﺎهﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﭙﺎﻩ در ﺁﻣﺪﻧﺪ .
در ﺁن دورﻩ ،اﻓﺮاد  11ﮔﺮوهﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ دﺧﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﲪﺎﻳﺖ از ﲬﻴﻨﯽ ﮔﺮوهﯽ ر ا
ﻧﺎﻣﺶ را ﺳﺎزﻣﺎن ﳎﺎهﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺸﮑﻴﻞ دهﻨﺪ  .ﺁن را ﺗﺸﮑﻴﻞ و
ﮔﺬاردﻧﺪ  .اﻳﻦ ﮔﺮوهﻬﺎ ﳔﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎی اﻧﻘﻼب درﺁﻣﺪﻧﺪ  .ﻳﻌﻨﯽ از
ﲬﻴﻨﯽ ﳎﻮز ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎ را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﻋﻀﻮ ﺁن ﺷﺪﻧﺪ  .هﺪف ﺁﺎ
از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎ از ﺁن ﺧﻮد ﮐﺮدن ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ای در دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮد .
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﻤﻴﺘﻪ ،ﺁﺎ ﮐﺎر دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ رﻗﻴﺐ
ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ  .از ﮐﺎرهﺎی اوﻟﺸﺎن و ﺑﺴﺎ
ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﺁﺎ ،دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻓﺮزﻧﺪان ﺁﻳﺖ اﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﳏﻤﺪ ﻏﺮﺿﯽ ﺑﻮد  .در ﺁن
زﻣﺎن ،او ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻳﮑﯽ از ﭘﺎﻳﮕﺎهﻬﺎ ﺑﻮد .دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻓﺮزﻧﺪان  ،ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻬﺮ ﺁﻳﺖ
اﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﻏﻴﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺁﻳﺖ اﷲ ﻻهﻮﺗﯽ و ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﺴﺌﻮﻻن دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺮﻣﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﭗ ﺑﻮدﻧﺪ .
ﲞﺸﯽ دﻳﮕﺮ از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺬب ﻧﻴﺮو و ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﺳﭙﺎﻩ و ﮐﻤﻴﺘﻪ
ﻣﺮﺗﺐ از اﳓﻼل ارﺗﺶ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ
هﺎ و ﻓﺮاهﻢ ﺁوردن اﺳﺒﺎب اﳓﻼل ارﺗﺶ ﺑﻮد.
ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﲠﺸﺘﯽ ،در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ،ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺷﻮراﺋﯽ از ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب و ﺳﭙﺎﻩ و ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎ و دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب ﺑﺮای
ﻣﻬﻨﺪس
ادارﻩ ﮐﺸﻮر و اﳓﻼل ارﺗﺶ ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮد  .در ﳐﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﺮح،
ﺑﺎزرﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﺎری ﮐﻪ ﴰﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﺪ ﺑﮑﻨﻴﺪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ رﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮری

اﮔﺮ در هﻮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁن زﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻴﺮوهﺎی اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﻴﻢ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ از روز اول در ﭘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردن ﻗﺪرت از راﻩ ﻳﮏ ﺣﺰب
ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ .
ﳏﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ –ﳏﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ذواﻟﻘﺪر –ﺑﺮوﺟﺮدی –رﺣﻴﻢ ﺻﻔﻮی  -ﲠﺰاد ﻧﺒﻮی –
ﳏﺴﻦ ﺁرﻣﻴﻦ – ﳏﻤﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و  ...ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﳘﺎن اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب ،ﮐﺎر
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﺢ را در درون رژﻳﻢ ،در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن،
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ در ﺳﭙﺎﻩ و ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .از ﺁﳒﺎ
ﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﻴﺎن ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ واﺑﺴﺘﮕﯽ هﺎﻳﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺁﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺁن ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻗﺪرت روﺣﺎﻧﻴﺎن
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮔﺴﱰش ﺧﻮد را ﻓﺮاهﻢ ﺁورﻧﺪ .

* ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﺗﺼﺮف ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﮑﺎ
از ﲨﻠﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ک اﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ ﮐﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎن و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﲬﻴﻨﯽ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﺪﻩ ﺑﻮد دﺧﺎﻟﺖ در ﺗﺼﺮف ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻮد  .اﻳﻦ
ﻧﻴﺮو هﺎ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﳘﺎن ﺣﺎل ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎ
را ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺴﻴﺞ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﲬﻴﻨﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ارﺗﺶ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﯽ از
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺑﺎ ﲪﺎﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﳔﺴﺖ وزﻳﺮی و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺳﺎزﻣﺎﺎی
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﮑﺎ ﳕﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﳍﺎ اﻳﺮان را در
ﮔﺮوﮔﺎن اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل .
ﺑﺎ ﺗﺼﺮف ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﭙﺎﻩ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن
ﺳﻴﻒ اﻟﻠﻬﯽ و اﻓﺸﺎر و ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ و  ، ...داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﲢﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﲪﺎﻳﺖ ﺳﭙﺎﻩ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻓﺸﺎﮔﺮی هﺎ زدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روﺣﺎﻧﻴﺎن ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اداﻣﻪ ﮐﺎر ﻧﻴﺮوهﺎی وﻃﻦ دوﺳﺖ و ﻓﺪاﮐﺎری ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﺪاوم ﺟﺒﺸﻬﺎی اﻳﺮاﻧﻴﺎن در راﺳﺘﯽ ﺁزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻮدﻧﺪ .
ﳏﺴﻦ رﻓﻴﻖ دوﺳﺖ از ﮐﻤﮏ رﺿﺎ ﺳﻴﻒ اﻟﻠﻬﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪن ﳏﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺳﻔﺎرت ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ و رﺿﺎ ﺳﻴﻒ اﻟﻠﻬﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﮑﺎ ،از ﲨﻠﻪ اﻳﺠﺎد دﻳﺪﻩ ﺑﺎﻧﯽ در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﺎی روﺑﺮوی ﺳﻔﺎرت و ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﺁن ،در ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ  ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ.
وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :در ﺁن زﻣﺎن ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﮐﺎر ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ
از ﺳﻔﺎرت و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻔﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن و رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ هﺎ را ﮐﻨﱰل ﮐﻨﻴﻢ
روزهﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﺎی روﺑﺮوی ﺳﻔﺎرت ﺑﺎ ﲡﻬﻴﺰاﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻴﻢ،
ﺳﻔﺎرت را ﲢﺖ دﻳﺪﻩ ﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار دادﻩ ﺑﻮدﻳﻢ .
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وارد ﺳﻔﺎرت ﺷﺪﻳﻢ  .ﭼﻮن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻴﻢ از
ﲪﺎﻳﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺮﺧﻮردارﻳﻢ و اﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ ﺁﳒﺎ را در ﮐﻨﱰل ﺧﻮد دارﻧﺪ،
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﲪﻠﻪ ﻗﺮار ﳔﻮاهﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ  .ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی
ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺼﺮف ﺳﻔﺎرت ،ﻋﻼوﻩ
ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ،در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻴﺰ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ
اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﳏﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ رژﻳﻤﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﺁن
ﺷﺪﻧﺪ .

* ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺮدن ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ از راﻩ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم:
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ و ﳐﺎﻟﻔﺖ هﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺳﺮان ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻧﻈﺎم از ﲨﻠﻪ ﲬﻴﻨﯽ و
ﲠﺸﺘﯽ و رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و  ...ﻣﺮدم و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از وﺿﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ
هﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ ﳕﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺁن ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎهﺮات و ﳐﺎﻟﻔﺖ زدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ
 .ﺑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁﻣﺪن ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ﺑﻌﻨﻮان رﻳﻴﺲ ﲨﻬﻮری
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﺴﱰش ﲪﺎﻳﺖ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﺎن

ﻧﺎﻣﻪ هﺎی هﺎﴰﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  58و ﻧﺎﻣﻪ هﺎی هﺎﴰﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و
ﲠﺸﺘﯽ و ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﻴﻠﯽ و ﺑﺎ هﻨﺮ در ﺳﺎل  59ﮔﻮاﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ ﺁﺎ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﱳ ﲬﻴﻨﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار » ﺳﻠﺴﻠﻪ روﺣﺎﻧﻴﺖ « ) ﺑﻪ ﻗﻮل
ﻣﺸﮑﻴﻨﯽ ( ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  .ﳘﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﲬﻴﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ او ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ) ﺑﻪ رواﻳﺖ هﺎﴰﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ (  ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻨﯽ
ﺻﺪر را ﺑﺮهﻢ ﺧﻮردن ﻃﺮح اﻳﺠﺎد دوﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﻪ ﻧﺎم » اﺳﻼم ﻓﻴﻀﻴﻪ «
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﻣﻴﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ  .اﻳﻦ ادﻋﺎی ﺁﺎ ﮐﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری
»اﺳﻼم ﺟﻮاهﺮی « و »اﺳﻼم ﳎﻠﺴﯽ« ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺪ  ،ﲬﻴﻨﯽ را از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ
ﺁﮔﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﭘﺎ ﳕﯽ ﮔﻴﺮد .
ﲬﻴﻨﯽ و ﳘﮑﺎران او ،در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از » داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻂ
ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﮑﺎ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻘﻠﺐ در
اﻣﺎم«  ،ﺑﺪﺳﺖ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳎﻠﺲ اول ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر را ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻢ ﺑﻮد،
ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﭘﻴﺶ از ﺁن ،ﻻزم ﺑﻮد داﻧﺸﮕﺎﻩ را ﲟﺜﺎﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺁن روز ،ﻧﻮار ﺁﻳﺖ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﻌﻄﻴﻞ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﺰﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ،از اﻋﱰاﻓﺎت اﻣﺮوز ﺑﺮﺧﯽ از
» داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻂ اﻣﺎم « ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻃﺮح » اﻧﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﯽ « ﻳﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﺗﻮﺳﻂ ﲞﺸﯽ از ﺣﺰب ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ) ﺣﺴﻦ ﺁﻳﺖ و دﻳﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺮو
ﺑﻘﺎﺋﯽ و در ﺧﻂ ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎء ﺑﻮدﻧﺪ ( ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎری ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﳘﻴﻦ اﲪﺪی ﻧﮋاد
و دﻳﮕﺮان ﺗﺪارک دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .
ﺁﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻴﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﳒﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ
رﻳﻴﺲ ﲨﻬﻮری ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﳒﺎم دادﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﳘﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺟﻬﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﻮدﺗﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺁورﻧﺪ .
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬاری اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﻴﺎﺳﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﺴﻦ ﺁﻳﺖ ) ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ رژﻳﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردﻩ اﺳﺖ
( ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻠﻴﺲ ،در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﳏﺎرم ﺧﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد  .وی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ و ﺷﺎﻣﻞ داﻣﯽ هﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻨﯽ
ﺻﺪر هﻢ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ازﺁﺎ ﺑﺪر ﺁﻳﺪ  .ﻣﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ را ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ...
) ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن (

* ﺳﭙﺎﻩ ﺁﻟﺖ ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺪﻩ در ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺎل 60
هﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﻣﺎهﯽ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮان ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزی ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای
ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﺎن ﳕﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﳔﻮاهﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﮐﻮدﺗﺎ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .
در ﺁن روزهﺎ ﮐﻪ ارﺗﺶ اﻳﺮان زﻳﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﲠﺸﺘﯽ و ری ﺷﻬﺮی و
ﳏﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ و ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﺷﻴﺮازﻩ ﺁن را ﭼﻨﺎن از هﻢ
ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﺁن ﺟﺰﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﳕﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﲡﺎوز ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ
اﻳﺮان هﺸﺪار ﻣﯽ داد و دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﲡﺪﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﺶ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮان رزﻣﯽ
ﺁن ﺑﻮد  .ﲡﺎوز ﻋﺮاق ﺑﻪ اﻳﺮان زﻣﺎﻧﯽ اﳒﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ارﺗﺶ،
ﲞﺼﻮص ﻧﻴﺮوی زﻣﻴﻨﯽ  ،هﻨﻮز ﺗﻮان رزﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ  .زﻳﺮ
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ارﺗﺶ را از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﺮد و اﻳﻦ
ﺿﺮﺑﺎت دﴰﻦ،
ارﺗﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻴﺸﺮوی دﴰﻦ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ و اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ را ﺑﺪﺳﺖ ﺁورد  .از
ﻣﺎﻩ دوم ﺟﻨﮓ ،اﻳﻦ ارﺗﺶ اﻳﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﲪﻠﻪ هﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ارﺗﺶ زﻣﻴﻦ ﮔﻴﺮ
از ﺁﳒﺎ ﮐﻪ ﺳﺮان ﺣﺰب ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﲞﺸﯽ از
ﺷﺪﻩ ﻋﺮاق ﺁﻏﺎز ﮐﺮد .
ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺮﺗﺐ در ﮐﺎر ارﺗﺶ اﺧﻼل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﳘﻪ روز در ﺟﺒﻬﻪ هﺎی
ﺟﻨﮓ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد  .ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻌﺎر ﮐﻪ ﻧﻴﻤﯽ از اﻳﺮان ﺑﺮود ﲠﱰ از
ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﭘﻴﺮوز ﺷﻮد ،در ﲥﺮان ،ﳘﭽﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل دﺳﻴﺴﻪ ﭼﻴﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ
رﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮری ﺑﻮدﻧﺪ .ﺁﺎ  ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﲬﻴﻨﯽ ،اﻓﺮاد ﺳﭙﺎﻩ را در ﲥﺮان و ﺷﻬﺮهﺎی
و
و از ﺁﺎ در ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺑﺰرگ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻨﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮور ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات هﺎﴰﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،در ﺁن ﺳﺎﳍﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ
ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران  ،ﲞﺸﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﳎﺎهﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺰب
ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،در ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﻳﻔﺎ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .
هﺎﴰﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در » ﻋﺒﻮر از ﲝﺮان « ﻣﺎ را ﺁﮔﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ،در ﺧﺮداد  ،60از ﺟﺒﻬﻪ هﺎ اﻓﺮاد ﺳﭙﺎﻩ را ﺑﻪ ﲥﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ  .هﺎﴰﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد از رﻓﱳ ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ ﲠﺸﺘﯽ ﺟﻬﺖ
ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﭘﺎرک ارم ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽ
ﻧﻮﻳﺴﺪ.
ﻧﻘﺶ ﳏﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ و ﺧﺴﺮو ﲥﺮاﻧﯽ و ﻋﻠﯽ ﴰﺨﺎﻧﯽ و رﺿﺎ ﺳﻴﻒ اﻟﻠﻬﯽ و ...ﮐﻪ
در ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ
از ﲨﻠﻪ ﺳﺮداران ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺳﺮداران ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺳﺮان ﮐﻮدﺗﺎ وارد ﮐﺎرهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺪﻩ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
رﻳﻴﺲ ﲨﻬﻮری  ،ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮدم در اﻋﱰاض ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ،
ﲠﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح »ﻋﺪم ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ« رﻳﻴﺲ ﲨﻬﻮری و ﲪﻠﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮدم
در ﺁن روزهﺎ و ﳘﮑﺎری ﺑﺎ » دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب « در دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎ و اﻋﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻮدﻩ
اﻧﺪ .
هﺎﴰﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ  ،در ﳘﺎن ﮐﺘﺎب ،ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ را ﺑﺮای دﻓﺎع
از اﻧﻘﻼب و ﳎﻠﺲ ﺑﻪ ﲥﺮان ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »
اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻋﺒﻮر از ﲝﺮان « در ﲤﺎﻣﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ ﻳﺎ ﺁن ﲞﺶ از ﮐﻮدﺗﺎ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﲞﺶ
ﻣﻬﻤﯽ از اﺟﺮا ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺁﺎ ﺑﻮد  .ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت و اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات رژﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ
هﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﻴﺮون راﻧﺪن ﻣﺮدم از ﺻﺤﻨﻪ  ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﳐﺎﻟﻔﺘﺸﺎن ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﭼﻨﺎن
ﻋﻴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﲬﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ  :اﮔﺮ  35ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻠﻪ ،ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﻧﻪ
 ،دﻳﮕﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ رژﻳﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ  .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺮوﮔﺎﺎ
ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ رﻳﮕﺎن و ﺑﻮش و ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ  ،ﻧﻘﺶ ﺳﭙﺎﻩ در ﺟﻨﮓ و در ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ) اﻳﺮان ﮔﻴﺖ (  ،روز اﻓﺰون ﺷﺪ  .ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﺮداران ﺗﺎ
اﻣﺮوز ،ﳘﻮارﻩ در ﲠﱰﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و
دارﻧﺪ و هﺮﮔﺰ ﻣﻮرد ﺳﺌﻮال و ﻳﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .
در ﲠﺎر  ،60دﴰﻦ ﻣﺘﺠﺎوز ﺁﻣﺎدﻩ ﻗﺒﻮل ﺻﻠﺢ و ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﺮب ﺣﻮزﻩ ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس ﺁﻣﺎدﻩ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ  .ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﱳ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺸﻮرهﺎی
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ از ﺳﻮی رژﻳﻢ ﺻﺪام  ،ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﺮداد  60ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
 .از اﻳﻦ رو ،ﲠﺸﺘﯽ و هﺎﴰﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻧﺰد ﲬﻴﻨﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻨﺪ  :اﻣﺮوز اﮔﺮ ﳘﻪ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺷﻮد ،از ﭘﺲ او ﺑﺮ ﳕﯽ ﺁﻳﺪ .
ﻓﺮدا ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﲤﺎم ﮐﺮد ،ﺳﻮار ﺗﺎﻧﮕﻬﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﲥﺮان ﻣﯽ ﺁﻳﺪ  .ﺁن
وﻗﺖ ﴰﺎ هﻢ دﻳﮕﺮ ﺣﺮﻳﻒ او ﳔﻮاهﻴﺪ ﺷﺪ  .اﻳﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺁﻣﺪن هﻴﺄت
ﮐﺸﻮرهﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﺁوردن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺻﺪام ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪهﺎ
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر در هﺸﺪارﻧﺎﻣﻪ  22ﺧﺮداد ،ﺗﺄﮐﻴﺪ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺷﺘﺎب ﲞﺸﻴﺪﻧﺪ .
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از هﺪﻓﻬﺎی ﮐﻮدﺗﺎ ،اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ  .زﻳﺮا هﻢ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
و اﻣﺮﻳﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺪان ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ و هﻢ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺪون ﺁن ﳕﯽ
ﺷﻮد  .ﺁن اﻳﺎم ،ﺁﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل زد و ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرﲥﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،در
ﺿﺮورت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﭘﺎﻳﺎن ﭘﻴﺮوز ﺟﻨﮓ ،ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮدﻧﺪ  .از ﲨﻠﻪ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻏﺮﺿﯽ
ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،از هﻴﭻ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ درﻳﻎ ﳕﯽ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪهﺎ ﻳﮑﯽ
از ﻃﺮﻓﻬﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اﻳﺮان ﺷﺪ ،در ﺁن اﻳﺎم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد  :ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﻢ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪهﻴﻢ اﻣﺎ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﭘﻴﺮوز ﻧﺸﻮد .
در ﳘﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ در ﺟﺒﻬﻪ هﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺖ و ﮐﺸﻮر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻀﻮر
ﻧﻴﺮهﺎی رزﻣﻨﺪﻩ در ﺟﺒﻬﻪ هﺎ ﺑﻮد ،ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻪ ﲥﺮان ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و
روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧﺪ  :ﺑﻨﯽ ﺻﺪر از ﺣﻀﻮر ﺳﭙﺎهﻴﺎن در ﺟﺒﻬﻪ
ﺣﺎل ﺁﻧﮑﻪ ﺁﺎ
هﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺁﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﳕﯽ دهﺪ و...
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻩ در ﺷﻬﺮهﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪ .
ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﺮدار ﻓﻀﻠﯽ هﻨﻮز ﺑﻴﺶ از  34روز از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺶ
اﻳﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻴﺮوهﺎی ﻋﺮاﻗﯽ را از ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﻬﺮهﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎزد  .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺬاری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ارﺗﺶ ،ﻗﺮار ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ دو ﻣﺎﻩ اول
 ،ارﺗﺶ اﻳﺮان ﻗﻮای ﻋﺮاق زﻣﻴﻦ ﮔﻴﺮ ﮐﻨﺪ و ﺁﻧﮕﺎﻩ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ را از ﺁن ﺧﻮد

ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻞ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺪاوم اوﻟﻴﻦ رﻳﻴﺲ ﲨﻬﻮری اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻗﺮارﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺷﻮد ،ﲬﻴﻨﯽ و هﺎﴰﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و ...و ﳘﻪ
ﺳﺮداران ﺳﭙﺎﻩ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﲠﺰاد ﻧﺒﻮی و ﺁرﻣﻴﻦ و ﺣﺠﺎرﻳﺎن و ﺗﺎج زادﻩ و
ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺎرﻩ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮی و ﭘﺎﺷﺎﻧﺪن
اﻣﻴﻦ زادﻩ و ...
ﳎﻠﺲ اول و ﮐﻮدﺗﺎ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ
ﺷﻴﺮازﻩ ارﺗﺶ  ،و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﻼﺑﯽ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪهﻨﺪ  .ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪهﻨﺪ  .ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺎرﻩ اﻳﺮان ﮔﻴﺘﻬﺎ
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ و ﺁن ﮐﺴﺎن ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺎ ﺟﻨﮓ را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻨﺪ  .درﺧﻮر
ﻳﺎدﺁوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻟﻦ ﮐﻼرک ،ﲟﻨﺎﺳﺒﺖ اﻳﺮان ﮔﻴﺖ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ  ،در دادﮔﺎﻩ ﮔﻔﺖ :
ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق در ﺳﻮد اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻏﺮب ﺑﻮد اﺳﺒﺎب اﻳﺠﺎد و اداﻣﻪ ﺁن را
ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدﻳﻢ  .ﺟﻨﮓ را از ﻃﺮﻳﻖ رژﻳﻢ ﺻﺪام اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ رژﻳﻢ
ﲬﻴﻨﯽ اﺳﺒﺎب اداﻣﻪ ﺁن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻳﮏ ﻧﺴﻞ را ﻓﺮاهﻢ ﺁوردﻧﺪ  .ﻋﻮاﻣﻠﺸﺎن
در رژﻳﻢ ﲬﻴﻨﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ؟ از ﺁن روز هﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ،رژﻳﻢ ﺧﻮن ﻣﯽ
رﻳﺰد  .ﺁﻣﺮان روﺣﺎﻧﻴﺎن ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﻨﺪ  .اﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮران ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺁﻣﺮ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و ﺳﭙﺎﻩ را وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﻓﺴﺎد رژﻳﻢ ﮐﺮدﻩ
اﻧﺪ .
ﺁﺎ ﮐﻪ در ﺁن ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻨﮕﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ  ،اﻳﻨﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ :
● روﺣﺎﻧﻴﺎن  ،ﲬﻴﻨﯽ  ،هﺎﴰﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ  ،ﲠﺸﺘﯽ  ،ﺧﺎﻣﻨﻪ ای  ،ﺑﺎ هﻨﺮ و...
● در ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران  ،ﳏﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ – ﳏﺴﻦ رﻓﻴﻖ دوﺳﺖ –ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ رﺷﻴﺪ – رﺿﺎ
ﺳﻴﻒ اﻟﻠﻬﯽ – ﳏﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ذواﻟﻘﺪر – رﺿﺎ اﻣﺮاﻟﻠﻬﯽ – ﺧﺴﺮو ﲥﺮاﻧﯽ و ...
● ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎ  ،ﲠﺰاد ﻧﺒﻮی – ﻋﻠﯽ ﻓﻼﺣﻴﺎن – ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ و ...
● دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب  ،ﳏﻤﺪی ﮔﻴﻼﻧﯽ  -اﺳﺪاﷲ ﻻﺟﻮردی – اﺳﺪاﷲ ﺑﺎدﻣﭽﻴﺎن – اﲪﺪ
ﺗﻮﮐﻠﯽ  -ﻋﺴﮑﺮ اوﻻدی – ﺑﺎهﻨﺮ – ﺗﺎج زادﻩ – ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪی – روح اﷲ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن -
ﻣﻮﺳﻮی ﺗﱪﻳﺰی – هﺎدی ﻏﻔﺎری – ﳏﻤﺪ ﻳﺰدی – ﺟﻨﺘﯽ – دﻋﺎﮔﻮ و...
● اﻃﻼﻋﺎت ﳔﺴﺖ وزﻳﺮی ،ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎرﻳﺎن  -ﻓﺮﻳﺪون وردی ﻧﮋاد – و...
از اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ ،در ﺳﺎل  ، 60ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻓﺮاد ﺳﭙﺎﻩ ،دﺳﺖ ﺑﻪ
●
ﺑﻮدﻧﺪ زدﻧﺪ.
ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻴﺶ از  4000ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اﻳﺮان ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎن ﺁزادی
ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﻴﺸﱰ از  2000ﺗﻦ از اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن در دﺳﺖ هﺴﺘﻨﺪ  .در ﺷﻬﺮهﺎی ﳐﺘﻠﻒ،
ﻳﺎ ﺑﺴﱳ ﺗﻈﺎهﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ رﮔﺒﺎر ﮔﻠﻮﻟﻪ و ﺗﺮور ﴰﺎر ﺑﺴﻴﺎری را ﮐﺸﺘﻨﺪ .

* ﻧﻘﺶ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺳﭙﺎﻩ رﺳﻴﺪﻧﺪ در
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت :
ﺑﺎ اﳒﺎم ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر و ﻗﺒﻀﻪ دوﻟﺖ  ،ﺷﻌﺎر » ﺟﻨﮓ  ،ﺟﻨﮓ ﺗﺎ
رﻓﻊ ﻓﺘﻨﻪ در ﺟﻬﺎن « و » راﻩ ﻗﺪس از ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯽ ﮔﺬرد « ،ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ اداﻣﻪ
دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺟﻨﮓ ،ﺳﭙﺎﻩ را ارﺗﺶ اول
ﮐﻨﻨﺪ و در ادارﻩ دوﻟﺖ در ﴰﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از روﺣﺎﻧﻴﺎن ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮدن اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮﻳﺶ ﻻزم ﻣﯽ دﻳﺪﻧﺪ،
ﺑﻴﺸﱰ از ﳘﻪ ﻃﺮﻓﺪار اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ  .اﻳﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻮﺟﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در
ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﺁن را ﮔﺴﱰدﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻧﺪ .
ﺁﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ هﺮ اﻋﱰاﺿﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﺗﺶ را ﺑﻪ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﱪﻧﺪ و ﺳﭙﺎﻩ را ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ .
ﺗﺼﻔﻴﻪ هﺎی ﮔﺎﻩ ﺧﻮﻧﻴﻦ در ﺳﭙﺎﻩ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺳﻪ دهﻪ اﳒﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﲠﱰﻳﻦ
ﻣﺪرک ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﺳﺮان اﻳﻦ ﺣﺰب در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ ﮐﻪ ﺁﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و از اﺳﱰاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ
ﺟﻨﮕﯽ هﻴﭻ ﳕﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺮدم ﻓﺪاﮐﺎر ﮐﺸﻮر ،ﲬﻴﻨﯽ را
وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺁﺎ ،
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻨﮓ را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ،ﺣﺪود ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از
ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﮐﺸﱳ دادﻧﺪ  .ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از ﺁﻧﺎن را
ﳎﺮوح و ﻣﻌﻠﻮل  ،وارد ﺷﻬﺮهﺎی ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻃﻮل  8ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ،ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ را

رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮش ﮐﻪ هﻴﭻ دﻟﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺪرت
ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺮ اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ هﺎی ﭘﯽ درﭘﯽ روﺑﺮو
ﺷﺪﻧﺪ  .ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻳﻪ از ﲬﻴﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
 598ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﮑﻪ ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
را اﺷﻐﺎل ﳕﺎﻳﺪ .
ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻳﻦ ﮐﻪ ﲬﻴﻨﯽ ﺟﺎم زهﺮ را ﺳﺮﮐﺸﻴﺪ و ﻣﺒﻠﻐﺎن رژﻳﻢ ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ ﲤﺎم ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ در ﺟﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻳﻢ  ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن ﺁﺗﺶ
ﺑﺲ ،هﻢ ﺳﺮان رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ و هﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﻌﺎر دادﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﭘﻴﺮوز ﺷﺪﻩ اﻧﺪ  .اﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ در ﺳﺎل ،60
ﻳﮏ ﭘﻴﺮوزی ﺑﻮد و ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ رژﻳﻢ هﺎی دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری از ﭘﯽ هﻢ از ﭘﺎی درﺁﻳﻨﺪ
 .اﻳﺮان راﻩ رﺷﺪ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﺮوز ﭘﻴﺸﺮو ﮐﺸﻮرهﺎی ﺁزاد و رﺷﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
در ﺧﺮداد  ، 60ﺗﻠﻔﺎت اﻳﺮان در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ  5هﺰار ﺗﻦ و ﴰﺎر زﲬﯽ هﺎ  28هﺰار
ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ  .ﺧﺴﺎرت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻴﺰ وارد ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد  .ﻏﺮاﻣﺖ ﮐﻼﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﺮان
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ  .اﻣﺎ روﺣﺎﻧﻴﺎن ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ و ﳘﺪﺳﺘﺎﻧﺸﺎن در ﺳﭙﺎﻩ ،ﻧﺴﻠﯽ را
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﻴﻦ  ،ﲬﻴﻨﯽ را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﺎم زهﺮ در دﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮﻳﮑﺎ زاﻧﻮی ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﺰﻧﺪ .
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﲞﺸﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﲠﺰاد ﻧﺒﻮی را ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ  .در اﻳﻦ ﻣﻮرد
 ،ﳏﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای  ،ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺸﺎﲠﯽ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺁوردﻩ اﺳﺖ :
● ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﲠﺰاد ﻧﺒﻮی ﺑﺎ ﺧﱪﻧﮕﺎران اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ)  4ﲠﻤﻦ ﻣﺎﻩ : ( 1386
» ...اﻣﺎم در ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﭼﺮا ﺁﺗﺶ ﺑﺲ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻋﺎﺷﻮراﻳﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺁﺗﺶ ﺑﺲ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد؟ ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺖ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ٣٠
ﺳﺎل ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ اﻳﺴﺘﺎدﻩ اﱘ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﭼﻨﲔ ﮐﺮد؟ در ﻧﺎﻣﻪ ﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از ﭘﺬﻳﺮش ﺁﺗﺶ ﺑﺲ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﺪل و ﻗﻮی و واﺿﺢ ﻋﻠﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدﻧﺪ و ﳘﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺎس اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و ﺧﻄﺮ اﺷﻐﺎل
ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد .ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا ﺑﻮدم ﺑﻪ ﴰﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﱘ
اﮔﺮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﳕﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻴﻢ ،اﻳﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﲤﺎم
ﺁن زﻣﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن از دﺳﺖ اﻳﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﻟﺬا ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ اﻣﺎم ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و
ﮔﻔﺖ ﺟﺎم زهﺮ را ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻢ و ﺁﺗﺶ ﺑﺲ را اﻋﻼم ﮐﺮد .در ﻋﲔ ﺣﺎل اﻣﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﺗﮑﻠﻴﻒ هﻢ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﳘﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﺁﺗﺶ ﺑﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ اﳒﺎم داد،
ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﮕﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﺎ اﺻﻼح وﺿﻊ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﳘﻴﺸﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻴﻒ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﻢ« .

* ﻧﻘﺶ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﺢ در ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ :
ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻃﻠﺒﮑﺎر اﻧﻘﻼب ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر  ،درﺧﻮاﺳﺖ هﺎی ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﺁﻧﺎن ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴﺖ و
ﻣﻘﺎم و اﻣﺘﻴﺎزات ﺷﺮوع ﺷﺪ  .ﺁﺎ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺟﺒﻬﻪ هﺎ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﮐﻮﺛﺮی ﺣﺘﯽ از ﮔﺮﻓﱳ ﺣﻘﻮق هﻢ ﺧﻮدداری ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ،
ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮهﺎ ،ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﺎ از ﮐﻠﻴﻪ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ
ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و از دﺳﺖ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم
و درﺟﻪ هﺎی ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺟﱪان
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮهﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
هﺎﴰﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﻻ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻣﻴﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ .
دﻳﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ دوﻟﺖ را از ﺁن
ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻌﺪ از ﲬﻴﻨﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺁﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺘﺎرﻩ هﺎﻳﯽ را ﺑﺮ دوش ﺁﻧﺎن ﮔﺬاردﻧﺪ  .ﲞﺸﯽ از اﻗﺘﺼﺎد را
ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺁﺎ درﺁوردﻧﺪ و راﻩ را ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری ﺑﺮوﻳﺸﺎن
ﮔﺸﻮدﻧﺪ .
اﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺮان رژﻳﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺁﺎ هﺴﺘﻨﺪ روز ﺑﻪ
هﺮ روز
روز ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎ و اﻣﺘﻴﺎزات ﺧﻮد اﻓﺰودﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻳﮏ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻮدﻧﺪ از ﲨﻠﻪ :

● اﻣﺘﻴﺎز ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادﻩ  ،ﻣﺎدام
اﻟﻌﻤﺮ  .در ﺁذرﻣﺎﻩ اﻣﺴﺎل ﳏﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﺮداﻧﯽ رﻳﻴﺲ ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ در ﳘﺎﻳﺸﯽ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :
» ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪاي ﮐﻪ در ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﱰک ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﻪ
رﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﳑﺘﺎزﻳﻦ ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺪون ﮐﻨﮑﻮر اداﻣﻪ ﲢﺼﻴﻞ دهﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت دﻳﮕﺮي
ﳘﭽﻮن ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ«.
ﻣﺸﲑي ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ﳎﻠﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  » :ﺑﺴﻴﺞ اﻻن ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻨﻪ ﮐﺎرداﻧﻲ،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺳﻬﻤﻴﻪ دارد ،اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن اﻣﺮوز ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ورود
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺷﻬﺪا ،اﺳﺮا و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ ﮐﻤﱰ ﺷﺪﻩ ،وزارت
ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ  40درﺻﺪ ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ را ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺁن،
هﺮ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮي ﺑﺴﻴﺞ ﳏﻠﻪاش ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از اﻣﺘﻴﺎز ﺳﻬﻤﻴﻪ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد « .
ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﳎﺎهﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب در ﺑﻴﺎﻳﻨﻪ ای ازﺗﺰرﻳﻖ اﻓﺮاد
ﺧﻮدي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﲑﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ آﺎدر هﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺟﺪي
ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻌﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪهﺎﻳﻲ ﻧﻈﲑ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺳﻬﻤﻴﻪ  40درﺻﺪي
اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎﻩهﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ،ﺧﱪ داد.
و...
● اﻣﺘﻴﺎز ﮔﺮﻓﱳ رﺗﺒﻪ هﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺪون ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ .
● اﻣﺘﻴﺎز ﺳﺎﺧﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎی ﳐﺼﻮص ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪارک ﻋﻠﻤﯽ از ﲨﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ
اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ – اﻣﺎم ﺻﺎدق – ﻣﺎﻟﮏ اﺷﱰ – ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس و ...
● اﻣﺘﻴﺎز درﻳﺎﻓﺖ ﳎﻮز ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺎﻻ .
● اﻣﺘﻴﺎز درﻳﺎﻓﺖ ﳎﻮز هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ و اﻧﺘﺸﺎرات .
● اﻣﺘﻴﺎز درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴﺖ هﺎی ﻣﺪﻳﺮﺗﯽ ﮐﻼن در ﮐﺸﻮر از ﲨﻠﻪ وزارت – ﻣﻌﺎوﻧﺖ –
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ – ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﳎﻠﺲ – ﺳﻔﺎرت و...
● اﻣﺘﻴﺎز درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻬﻤﻴﻪ هﺎی اﺳﺘﺎدی و داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﺑﺪون ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ .
ﺟﻌﻔﺮ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ،رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ اﺳﺎﺗﻴﺪ و از اﻋﻀﺎي هﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ
داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﺳﭙﺎﻩ ،در ﺁذر ﻣﺎﻩ اﻣﺴﺎل ،ﻃﻲ ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﻲ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪس
ﺧﱪ داد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎدان ﻋﻀﻮ ﺑﺴﻴﺞ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ  25درﺻﺪ ﮐﻞ اﺳﺘﺎدان
رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺴﻴﺞ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮐﻪ از  13ﺁذر  79ﺁﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻩ  ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻌﻔﺮ
ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ در دو ﺳﺎل اﺧﲑ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﻪ  27ﺁذر ﺳﺎل  80ﺷﻮراي ﻋﺎﱄ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﮔﺴﱰش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وي » در اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ،دو وزارت ﻋﻠﻮم،
ﲢﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و ﲠﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﳘﺮاهﻲ و ﳘﻜﺎري
ﺑﺎ ﻧﲑوي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺴﻴﺞ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﺳﺘﺎدان ﺑﺴﻴﺠﻲ در ﻋﲔ ﺣﺎل وﻇﻴﻔﻪ دارﻧﺪ "ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و
دﻓﺎﺗﺮ ﺎد ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رهﱪي و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي داﻧﺸﮕﺎهﻲ ﺑﺮاي ﲢﻘﻖ
داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﻼﻣﻲ ﳘﮑﺎري ﮐﻨﻨﺪ :ﺗﻼش ﺑﺮاي اﳚﺎد وﺣﺪت ﺣﻮزﻩ و داﻧﺸﮕﺎﻩ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ .آﻤﻚ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺎدهﺎ درهﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻏﲑ ﻣﱰﻗﺒﻪ و
ﺷﺮاﻳﻂ ﲝﺮاﻧﻲ  .ﻣﺸﺎرآﺖ در اﳒﺎم ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﺎي دوﻟﱵ و ﻣﺮاآﺰ ﻋﻠﻤﻲ .ﻣﺸﺎرآﺖ در ﺑﺮﮔﺰاري ﳘﺎﻳﺶ هﺎ و ﻧﺸﺴﺖ هﺎي 
ﻋﻠﻤﻲ – ﭘﮋوهﺸﻲ .ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ﳘﻜﺎري و اﻳﺜﺎر در ﺑﲔ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ «
.
رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﻲ را ﮐﻪ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﺑﺴﻴﺠﻲ
ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ هﻴﺎت هﺎي ﻋﻠﻤﻲ در ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ "ﺣﺪود 12هﺰار ﻧﻔﺮ" اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

* ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﻴﻢ هﺎی ﺗﺮورو ﺗﺮور ﳐﺎﻟﻔﺎن رژﻳﻢ در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر :
راﻩ اﻧﺪازی ﺗﻴﻢ هﺎی ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر  :از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ از ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻳﺮان ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺗﺮورهﺎی روز اﻓﺰون ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن و ﻓﺮهﻨﮕﻴﺎن در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ  .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ از
ﺟﺒﻬﻪ هﺎ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﻴﻢ هﺎی ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ واواک ،ﮐﺎر ﺗﺮورهﺎی ﳐﺎﻟﻔﻴﻦ در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ  .ﻃﯽ ﻣﺪت  8ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری هﺎﴰﯽ

* ﲝﺮان ﺳﺎزی هﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر :
اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز از ﻣﺮدم و اﻧﻘﻼب ﻃﻠﺐ ﮐﺎر ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﺎر را
ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺎری را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و از ﺁﳒﺎ ﮐﻪ رژﻳﻢ
ﻧﻴﺰ ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﻮن اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﻪ هﺮ اﻣﺘﻴﺎزی ﮐﻪ ﺁﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺗﻦ ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺁﺎ را ﻧﻴﺰ وارد ﮐﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﳕﻮد  .و اﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺧﻮاهﯽ ﺁﻧﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺁﺎ
هﻢ وزارت را و
هﻢ رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و هﻢ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﳎﻠﺲ را و
ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﺷﻮراهﺎ را و هﻢ
هﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪاری هﺎ را و هﻢ ﺷﻬﺮداری هﺎ را و
ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﺧﱪﮔﺎن رهﱪی را و هﻢ ....
ﺳﺮان ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر
ﺟﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻋﻠﯽ وار وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﱰ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ  .ﮔﺮﻓﱳ ﻗﺮاردادهﺎ و اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺴﻴﺎر
زﻳﺎد ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﲢﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار
ﮐﺮدن ای ﻧﻴﺮوهﺎ از ﲨﻠﻪ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺁﺎ واﮔﺬار ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد
.
هﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺎل ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺎدرهﺎ در ﮐﻠﻴﻪ اﻣﻮر
ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺮان اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﺎ ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﱳ
ﺑﻴﺸﱰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺮﻓﻬﺎی اﻣﺎم ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﱰ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از ﻗﺪرت اﻓﺰاﻳﺶ
دهﻨﺪ .
ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﮐﻤﮏ واواک
ﺁﻣﺪﻩ و ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺮﮐﺖ اﻋﱰاﺿﯽ ﻣﺮدم و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﺎﻗﺪار اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ در ﮐﻠﻴﻪ ﲥﺎﲨﺎت ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن و زﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﭙﺎهﻴﺎن و
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در
ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن و ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در راس ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮان
واﻗﻊ رژﻳﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻧﻴﺮو و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ دادن اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﺁن ،
از وﺟﻮدش اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ اش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﲝﺮاﺎ ﻳﯽ
ﮐﻪ در دوران ﺧﺎﲤﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺎﲤﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ در  9روز ،ﻳﮏ ﲝﺮان ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺁﻟﺖ ﻓﻌﻠﻬﺎﻳﺶ ،اﻧﺼﺎر ﺣﺰب اﷲ ) ﮐﻪ ﲢﺖ ﻓﺮﻣﺎن
اﻓﺴﺮان ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ( و ﺑﺴﻴﺞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ اﻧﺪ  .در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﲪﺪی ﻧﮋاد اﻳﻦ
ﲝﺮان ﺳﺎزی اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺎر  ،ﺑﺴﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﲪﺪی ﻧﮋاد و ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ ﲢﮑﻴﻢ ﺳﻠﻄﻪ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

* ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺪس و در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﱳ ﲞﺶ ﺣﺴﺎس ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﺢ :
ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺳﭙﺎﻩ در ﺳﻔﺎرﲥﺎی ﺧﺎﻧﻪ هﺎی اﻳﺮان در ﮐﺸﻮرهﺎی ﳐﺘﻠﻒ اﻣﺮ ﺗﺎزﻩ
ای ﻧﻴﺴﺖ  .در ﻳﮑﭽﻨﺪ از ﮐﺸﻮرهﺎ ،ﺳﻔﻴﺮان از ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران هﺴﺘﻨﺪ  .اﻣﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻳﺮان  ،در ﮐﺸﻮرهﺎﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﻳﮑﺴﺮﻩ در دﺳﺖ ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺪس اﺳﺖ  .ﻣﯽ

*ﻣﺮﺣﻠﻪ » ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ «
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ و وارد ﺷﺪن ﺑﻪ دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و درﻳﺎﻓﺖ ﳎﻮزهﺎی ﳐﺼﻮص،
ﭘﺎﺳﺪاران دوﻟﺖ را وادار ﺑﻪ دادن اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺴﻴﺎری ﳕﻮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﮐﺜﺮ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ هﺎ را در ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎزﻣﺎﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺎدهﺎ و ادارات و ، ...
در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ  .اﻣﺮوز  ،ﲞﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﻗﺒﻀﻪ ﺳﭙﺎﻩ
اﺳﺖ .
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  :ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ،ﻧﻘﺶ ﺳﭙﺎﻩ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را از ﻧﻈﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬراﻧﺪﻩ اﻳﻢ  .دورﺗﺮ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﭙﺎﻩ در اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ .

* ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﲤﯽ
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوم ﺧﺮداد ﺑﻪ
ﭘﻴﺮوزی دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﲝﺮان ﺳﺎزی و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ در اﻣﻮر را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ از ﲨﻠﻪ :
 دﺧﺎﻟﺖ در ﺗﺮورهﺎی داﺧﻠﯽ . دﺧﺎﻟﺖ در ﺑﺮهﻢ زدن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت. دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن – ﻣﻌﻠﻤﺎن – ﮐﺎرﮔﺮان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﺮﮐﻮب دﺧﱰان و ﭘﺴﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺁﺎ . دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﺴﱳ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ .دﺧﺎﻟﺖ در ﲪﻠﻪ ﺑﻪ ﳎﺎﻟﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و ﲪﻠﻪ ﺑﻪ وزرای ﺣﮑﻮﻣﺖ . ﲪﻠﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ هﺎ . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮودﮔﺎﻩ » اﻣﺎم ﲬﻴﻨﯽ « -دﺳﺘﮕﻴﺮی و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ

 ﲝﺮان ﺳﺎزﻳﻬﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﲥﺪﻳﺪ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﲤﯽ اﻳﻠﻐﺎر ﺧﻮﻧﻴﻦ  18ﺗﻴﺮ و ﮔﺮﻓﱳ اﺟﺎزﻩ ﺳﺮﮐﻮب از ﺧﺎﻣﻨﻪ ایو...

* در ﺣﮑﻮﻣﺖ دوران اﲪﺪی ﻧﮋاد
دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﭙﺎﻩ و اﻳﺠﺎد
ﺑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁﻣﺪن اﲪﺪی ﻧﮋاد،
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﮔﺴﱰش ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ
ﻋﻠﻨﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻩ و ﺑﺴﻴﺞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎرهﺎ ی ﺳﻴﺎﺳﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ  .ﲞﺼﻮص از دورﻩ ﺧﺎﲤﯽ  ،در
.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری و ﺷﻮراهﺎ و ﳎﻠﺲ ﺑﻮد  ،دﺧﺎﻟﺘﻬﺎی ﺳﭙﺎﻩ وﺳﻴﻊ ﺷﺪ و از
ﭘﺮدﻩ ﺑﻴﺮون اﻓﺘﺎد .
در اﻳﻦ دورﻩ ،ﺁﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮐﻠﻴﻪ راﻧﺖ هﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ هﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﯽ – ﻓﺮهﻨﮕﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮای ﺧﻮد در
اﺧﺘﻴﺎرﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺎ اﺷﺎرﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .

* ﲬﻴﻨﯽ و ورود ﻧﻴﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﳔﺴﺖ ﲬﻴﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در  6ﺧﺮداد  1360ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  .در ﳘﺎن ﺳﺨﻨﺎن  ،او ﲥﺪﻳﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در دوران ﺷﺎﻩ ﻧﻴﺮوی ﻣﺴﻠﺢ
ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺣﺎﻻ دارﻳﻢ  .ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎﻩ و دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ را در
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﳑﻨﻮع ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،در ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﺮداد  ، 1360ﺳﭙﺎﻩ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮد  .از ﺁن
ﭘﺲ ،ﻳﮑﯽ از هﺪﻓﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ ،ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﺳﭙﺎﻩ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁن ﺑﻪ ارﺗﺶ
اول و اﺻﻠﯽ ﺑﻮد  .ﺑﺎ اﻳﻨﻬﻤﻪ ،ﺗﺎ ﲬﻴﻨﯽ زﻧﺪﻩ ﺑﻮد  ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻩ
وﻟﯽ از زﻣﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁﻣﺪن ﺧﺎﻣﻨﻪ
ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ در ﺳﻴﺎﺳﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﺪ .
ای ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﳏﺮوم ﺑﻮدن از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﲬﻴﻨﯽ ،ﳎﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﺳﭙﺎﻩ
در ﳘﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ واﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺘﯽ ورزﺷﯽ ﺷﺪ .
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﺴﻴﺞ هﺎی ﲢﺖ ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻧﻴﺮوهﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺣﺮاﺳﺘﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ هﺎی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ وﻻﻳﺖ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻳﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .هﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن از
دوران ﻣﺮﺟﻊ اﻧﻘﻼب ،دور ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ رژﻳﻢ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
وﻟﯽ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ
و از ﺁن دور ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ،
ﻓﻘﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﲝﺮان ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺧﻮد ﻓﺎﻳﻖ ﺷﻮد ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻴﺸﱰ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ اواﺧﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ از ﺁﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ وارد ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎر ﺣﺬف ﻳﮑﯽ از ﻗﺪرﲤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﲞﺶ هﺎی ﻧﻈﺎم
ﺧﻮد را ﻓﺮاهﻢ ﺁورد .
ﺑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁﻣﺪن دوﻟﺖ » اﺻﻮﻟﮕﺮای « اﲪﺪی ﻧﮋاد ،وﻟﯽ ﻓﻘﻴﻪ ﮐﻪ
ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ دﺳﺖ ﮐﺮدن ﳎﻠﺲ و دوﻟﺖ و ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای
اداﻣﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺧﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﲞﺮداﻧﻪ ﺳﺮان رژﻳﻢ ،روز ﺑﻪ
روز ،ﺷﺎهﺪ رﻳﺰش ﻧﻴﺮوهﺎی هﻮادار ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ رﻳﺰش ﻃﻴﻒ اﺻﻠﯽ
ﺣﺎﻣﯽ رژﻳﻢ را ﻧﻴﺰ درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ  .اﻳﻨﮏ ﺣﺘﯽ هﺎﴰﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﻓﻼﺣﻴﺎن و ﮐﺮوﺑﯽ
و ﺧﺎﲤﯽ و ﺣﺴﻦ ﲬﻴﻨﯽ و ﺗﻮﺳﻠﯽ و ﻣﻮﺳﻮی ﺗﱪﻳﺰی و  ...را ﻧﻴﺰ ﳐﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺑﻴﻨﺪ و ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻨﺎن و هﻮاداراﻧﺸﺎن را ﻧﻴﺰ از ﮔﺮدوﻧﻪ ﺧﺎرج
ﺳﺎزد ،ﳎﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﲤﺎم ﻋﻴﺎر از ﻧﻴﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭼﻨﻴﻦ روزهﺎﻳﯽ ﺁﻣﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ ،ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .
ﻧﻈﺮ ﲬﻴﻨﯽ در ﻣﻮرد ورود ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ در وﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ  ...اﻳﻨﺴﺖ
 » :وﺻﻴﺖ اﮐﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﳘﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻣﻘﺮرات ﻧﻈﺎم،
ﻋﺪم دﺧﻮل ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﺣﺰاب و ﮔﺮوهﻬﺎ و ﺟﺒﻬﻪهﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺁن ﻋﻤﻞ ﳕﺎﻳﻨﺪ و ﻗﻮای
ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻄﻠﻘﺎ ،ﭼﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﭘﺎﺳﺪار و ﺑﺴﻴﺞ و ﻏﲑ اﻳﻨﻬﺎ ،در هﻴﭻ
ﺣﺰب و ﮔﺮوهﯽ وارد ﻧﺸﺪﻩ و ﺧﻮد را از ﺑﺎزﻳﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ دور ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ و از اﺧﺘﻼﻓﺎت درون ﮔﺮوهﯽ ﻣﺼﻮن
ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﲢﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد را از ورود در
اﺣﺰاب ﻣﻨﻊ ﳕﺎﻳﻨﺪ .و ﭼﻮن اﻧﻘﻼب از ﳘﻪ ﻣﻠﺖ و ﺣﻔﻆ ﺁن ﺑﺮ ﳘﮕﺎن اﺳﺖ،
دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ و ﺷﻮرای دﻓﺎع و ﳎﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ وﻇﻴﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﻴﻬﻨﯽ ﺁﻧﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ،ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن و ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ و ﭼﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف

ﻣﺼﺎﱀ اﺳﻼم و ﮐﺸﻮر ﲞﻮاهﻨﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﳒﺎم دهﻨﺪ ﻳﺎ در اﺣﺰاب وارد ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ـ
ﺑﯽاﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﺗﺒﺎهﯽ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ـ و ﻳﺎ در ﺑﺎزﻳﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ وارد ﺷﻮﻧﺪ ،از
ﻗﺪم اول ﺑﺎ ﺁن ﳐﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﺮ رهﱪ و ﺷﻮرای رهﱪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ از
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺟﻠﻮﮔﲑی ﳕﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮر از ﺁﺳﻴﺐ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ «.

ﭘﻴﺎم  ٢٩ﻓﺮوردﻳﻦ  ١٣۶١ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﲤﺎﻣﯽ ﻧﲑوهﺎی
● ﲬﻴﻨﯽ در
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :
» ...از اﻣﻮر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﲤﺎم ﻧﲑوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ از ﺁن ﭘﲑوی ﮐﻨﻨﺪ و
اﻏﻤﺎض از ﺁن ﺑﻪ هﻴﭻوﺟﻪ ﳕﯽﺗﻮان ﮐﺮد و ﺑﺎز هﻢ ﺗﺬﮐﺮ دادﻩام ،ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ
هﻴﭻﻳﮏ از اﻓﺮاد ﻧﲑوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﭼﻪ ردﻩهﺎی ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﲔ در ﺣﺰب و ﮔﺮوهﯽ ﺑﺎ
هﺮ اﺳﻢ و ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﻳﺪ وارد ﺷﻮﻧﺪ ،هﺮﭼﻨﺪ ﺁن ﺣﺰب و ﮔﺮوﻩ ﺻﺪدر ﺻﺪ اﺳﻼﻣﯽ و
ﺑﻪ ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ .و هﺮ ﮐﺲ در ﻳﮏ ﺣﺰب و ﮔﺮوﻩ وارد ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ
از ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎﻩ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﺧﺎرج ﺷﻮد .و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻮﻇﻒ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺲ در ﻳﮑﯽ از اﺣﺰاب ﻳﺎ ﮔﺮوهﻬﺎی
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻳﺎ دﻳﻨﯽ وارد ﺷﺪ ﺑﻪ او ﺗﺬﮐﺮ دهﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﺰب و ﻳﺎ ﮔﺮوهﻬﺎ و ﻳﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﲣﻠﻒ ﮐﺮد او را از ارﺗﺶ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ اﺧﺮاج
ﮐﻨﻨﺪ ،و ﳘﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ ﭼﻨﲔ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﳕﺎﻳﻨﺪ .و
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ورود ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ در اﺣﺰاب و ﮔﺮوهﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﺎ،
ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد و ﻏﻔﻠﺖ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﮕﺮد
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.«.
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﲬﻴﻨﯽ ﻧﻈﺮات ﺳﺮدار ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ
دﮐﱰ ﳏﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮی و ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻢ اﳍﺪی اﻣﺎم ﲨﻌﻪ ﻣﺸﻬﺪ را ﻣﯽ ﺁورﻳﻢ :

● ﻧﻈﺮ ﺳﺮدار ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ
ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن در ﺳﻴﺎﺳﺖ :

دﮐﱰ

ﳏﻤﺪ

ﻋﻠﯽ

ﺟﻌﻔﺮی

درﻣﻮرد

ﺣﻀﻮر

ﺧﱪﮔﺰاری اﻳﺴﻨﺎ  ،در ﺣﺎﺷﻴﻪ دوﻣﲔ دورﻩ ﻃﺮح وﻻﻳﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در
ﻣﺸﻬﺪ ،در ﲨﻊ ﺧﱪﻧﮕﺎران و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ راﻩهﺎی ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﺣﺪت
اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن ،ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﺟﻌﻔﺮی ﮔﻔﺖ :
»  ...اﻳﻦﮐﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر را اﳒﺎم دهﺪ ،دارای ﻇﺮاﻓﺖهﺎی ﺑﺴﻴﺎری
اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ و ﺗﺬﮐﺮ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﲤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را اﳒﺎم
ﺑﺪهﺪ .هﺮﮐﺲ ﺧﻼف ﻣﺴﲑ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ وﺣﺪت ﻣﻴﺎن اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن را از
ﻣﻴﺎن ﺑﺮدارد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮد ﺷﻮد.
 ...ﺑﺴﻴﺞ اﮔﺮ ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻳﮏ ﺗﮑﻠﻴﻒ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم را هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﱰ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقهﺎی اﺧﺬ رای
ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻳﻔﺎ
ﮐﻨﺪ.
 ...ﺑﺴﻴﺞ ﭼﻮن ﻳﮏ ﻧﲑوی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ،اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﯽ راﻩ و ﻣﻨﺶ اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن
اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻳﮕﺮان را در اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﺢ راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
ﺗﺪاوم راﻩ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﲪﺎﻳﺖ از ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻮلﮔﺮاﻳﯽ ﺿﺮورﺗﯽ ﻗﻄﻌﯽ،
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﺗﮑﻠﻴﻒ اﳍﯽ ﻧﲑوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ارزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﴰﺎر ﻣﯽﺁﻳﺪ.

● ﺳﺮدار در ﲞﺶ دﻳﮕﺮی

و در ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :

ﺧﱪﮔﺰاری اﻳﺴﻨﺎ – ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺟﻌﻔﺮی ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﳘﺎﻳﺶ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی و اﲢﺎد ﻣﻠﯽ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻮوﻻن
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﺸﻮر و ﻣﺴﻮوﻻن ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﻦ ﺗﺸﮑﻞ
ﲥﺮان،ﮔﻔﺖ  ...ﺑﺴﻴﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﲞﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت چﻃﻮر ﮐﺎر و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
 ...اﻣﺮوز ﻣﺮزﺑﻨﺪیهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ هﻢ رﳜﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در هﺮ
ﻣﻘﻄﻊ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺎهﺪ ﺗﻐﻴﲑ و ﲢﻮﻻت ﻋﻤﺪﻩای در ﮐﺸﻮر هﺴﺘﻴﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ
از ﭼﭗ و راﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ از ﺟﺒﻬﻪ ارزﺷﯽ و ﻏﲑارزﺷﯽ ﺑﻮدﻩ و اﻣﺮوز
ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ،ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی }اﺳﺖ{ و ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻮلﮔﺮاﻳﯽ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﻧﻘﻼب،
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم و ﺑﺴﻴﺠﯽهﺎ ﺑﻮد.

» داﻧﺸﺠﻮ  ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،
ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﻳﮏ ﺻﺪ
در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ
ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

 ...ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺁن را ﮐﺎﻣﻞ و ﺿﻌﻒهﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻴﻢ.
ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻮلﮔﺮاﻳﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ٢۵ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب دوﺑﺎرﻩ زﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و
اﮐﻨﻮن در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ دو ﻗﻮﻩ از ﺳﻪ ﻗﻮﻩ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺶ ﺟﺪاﺳﺖ و انﺷﺎءاﷲ ﳘﲔ اﺻﻮلﮔﺮاﻳﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
 ...اﻣﺮوز در ﻗﻮﻩ ﳎﺮﻳﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻮلﮔﺮاﻳﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو
اﮔﺮ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺮاﻗﺒﺖ و در ﺣﻔﻆ  ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺁن و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﺶ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ.
 ...از ﺁﻓﺖهﺎی ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻮلﮔﺮاﻳﯽ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﲝﺚهﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ و ﳘﺎهﻨﮕﯽ و
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮهﺎ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ و ﳘﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻣﺎم
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮهﺎ اﺳﺖ.
)رﻩ( ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮهﺎ رﲪﺖ و ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻋﻘﻴﺪﻩهﺎ
ﻧﻴﺰ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﳘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﻢ ...
اﻣﺮوز ﺷﺎهﺪ وﺣﺪت ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ در ﺑﲔ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻮلﮔﺮا هﺴﺘﻴﻢ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﺎرهﺎی اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺁﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮی ﻧﻴﺰ دارد ﮐﻪ
ﺑﺎﻳﺪ از ﺁن ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﲪﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﻢ.از اﻳﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد وﻇﻴﻔﻪ
ﻗﺸﺮ ﺟﻮان و داﻧﺸﺠﻮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﲔ
اﻗﺸﺎر ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺞ ﻗﺸﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ دوش دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪهﺎی
راهﱪدی اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن را ﺗﺒﻴﲔ ﮐﻨﺪ.
...ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وﺣﺪت ﺑﲔ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻮلﮔﺮاﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﱰاﺗﮋﻳﮏ و ﻣﻬﻢ اﻳﻦ
ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﴰﺎر ﻣﯽﺁﻳﺪ ،ﺣﻔﻆ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ وﺣﺪت هﻢ
ﭼﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و هﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ از ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ راﻩ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ .ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻮلﮔﺮاﻳﯽ ﻗﺮار دارد اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﴰﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺷﻔﺎفﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اﻗﺸﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ روﺷﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ.از اﻳﻦ رو
اﻣﻴﺪوارﱘ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﺴﻴﺠﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻴﻢ.
اﺳﻼم در دو ﻣﻘﻄﻊ ،ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد  :ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﭘﻴﺎﻣﱪ ﺑﻪ اﳓﺮاف ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و اﺳﻢ و رﲰﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﳕﺎﻧﺪ.
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ دوران ﮐﻪ ﺑﺎ ﳎﺎهﺪت اﻣﺎم)رﻩ( و ﻣﺮدم ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎرﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺁرزوی ﭘﻴﺎﻣﱪ و اﺋﻤﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﻗﻮل اﻣﺎم)رﻩ( ﳘﻪ اﺋﻤﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و
اﻣﺮوز اﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﴰﺎ ﻋﺰﻳﺰان رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﱘ ،ﮔﻔﺖ :در ﻣﻘﻄﻌﯽ هﻔﺖ هﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ
ﺷﺎهﺪ ﺗﻼشهﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ اﻧﻘﻼب و اﳓﺮاف ﺁن در داﺧﻞ ،در ﻋﻤﻞ و ﺳﺨﻦ
ﺑﻮدﱘ .وﻟﯽ ﺑﺎ اﺗﻔﺎق رخ دادﻩ در ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﲑ و ﺗﻐﻴﲑ روﻳﮑﺮد ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب ،اهﺪاف و اﻧﺪﻳﺸﻪهﺎی ﺁن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻧﻘﻼب در
داﺧﻞ ،ﻧﺎاﻣﻴﺪی دﴰﻨﺎن اﻧﻘﻼب را در داﺧﻞ رﻗﻢ زﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﳕﯽﺗﻮان از
ﻧﺎاﻣﻴﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﺁنهﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ« .

و از ﻳﺎران ﻣﺼﺒﺎح
● ﺳﻴﺪ اﲪﺪ ﻋﻠﻢ اﳍﺪی اﻣﺎم ﲨﻌﻪ ﻣﺸﻬﺪ
در ﻣﻮرد دوری ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن از
ﻳﺰدی در ﻣﻮرد ﺳﺨﻨﺎن ﲬﻴﻨﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ و اﻣﺎم را دﴰﻦ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ :
» ...ﻣﻌﻨﺎی اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺞ در ﺳﻴﺎﺳﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺞ
ﺳﮑﻮﻻر و ﺑﯽدﻳﻦ ﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﳘﻪ ﳏﻮر ﺑﺴﻴﺞ دﻳﻦ ،اﻳﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
ﺧﺪاﺳﺖ  .اﻣﺎم رﲪﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ هﻴﭻﮔﺎﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﴰﺎ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﲨﻊ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ دﴰﻨﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ  ...ﺳﭙﺎﻩ در ﳘﻪ ﺻﺤﻨﻪهﺎی
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺴﻴﺞ ﺣﻀﻮر دارد و ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن
ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﻌﻪهﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ...در زﻣﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳎﻠﺲ دوم ﻳﺎ ﺳﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم رﲪﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺮوهﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ زور وادار ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
رای ﺑﺪهﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻼف اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁزاد اﺳﺖ و از اول اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
اﳊﻤﺪاﷲ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ...اوﻟﻴﻦ ﺑﺴﻴﺠﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺴﻴﺞ در
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺘﮑﺒﺎری و ﻏﺎﺻﺐ ﻣﺎﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ اﻣﺎم و رهﱪ ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺴﻴﺞ را
ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ  .ﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﻴﺞ را از اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم دارﻳﻢ

و اﻳﻦ ﮐﻪ اﻣﺎم ﲬﻴﻨﯽ رﺿﻮان اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﻣﺎن ارﺗﺶ  20ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ ﻣﯽدهﻨﺪ،
ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﲡﺮﺑﻪ ﺷﺪﻩ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮد....اﻣﺮوز ﭘﺲ
از  29ﺳﺎل دﴰﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻴﺮون ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻘﻼب را
ﺑﻴﻦ ﺑﱪد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ  8ﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﲡﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ﺟﻨﮓ ،اﻧﻘﻼب را
ﺑﻴﻤﻪ و ﻧﻈﺎم را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺁب ﻟﺮزان
ﺑﻮد و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﳐﺘﻠﻒ ﻓﮑﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖهﺎی ﻣﻠﺤﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻖهﺎی ﻣﺸﺮک و
ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏ دﻳﻦ زدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ دﺳﺘﺸﺎن در دﺳﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻮد از
.
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﺳﻬﻢﺧﻮاهﯽ
اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻈﺎم
 8ﺳﺎل ﺟﻨﮓ و ﺧﻮن ﺷﻬﺪا ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
اﻣﺮوز ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ ﳕﯽﺷﻮﻧﺪ ﻳﮏ ﻓﺮد ﮐﻤﱰ از
ﺣﺰباﻟﻠﻬﯽ ذوب ﺷﺪﻩ در وﻻﻳﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ .
ﺟﻨﮓ ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﯽ دﴰﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﴰﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺿﺪ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ،ﺿﺪ ﺁزادی ،ﺧﺸﻦ و ﺎقداری اﺗﻼق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﴰﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﲨﻊ
ﺑﺎﺷﺪ... ،ﺳﻮژﻩ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺁن ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای
ﴰﺎﺳﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻪ هﻴﭻﭼﻴﺰی
ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﺎﻧﺶ ﺑﺪهﺪ « .

ﭼﺮا
ﺷﺪ:

و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﭙﺎﻩ وارد ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر

ﮔﻨﺠﯽ در ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺷﺎرﻩ ای ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد  .وی ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ :
» ...ﺁﻗﺎی ﲬﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﳐﺎﻟﻒ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن) ﻳﻌﻨﯽ ﺳﭙﺎﻩ( در اﻣﻮر
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻮد و ﻟﺬا در ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪﻩ ﳐﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺪت ﲤﺎم اﻋﻼم
داﺷﺖ .
ﺑﻪ اﻳﻦ دﻻﻳﻞ
ﺁﻗﺎی ﲬﻴﻨﯽ ﻳﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺑﻮد ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻮزﻩهﺎی دﻳﻨﯽ و ﺗﻮدﻩ هﺎی دﻳﻨﺪار ﺑﺮای وی ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﺁورد.
ﺁﻗﺎی ﲬﻴﻨﯽ رهﱪ اﻧﻘﻼب و ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﮐﺎرﻳﺰﻣﺎﺗﻴﮏ ﺑﻮد.او ﺑﺮای زﻣﺎﻣﺪاری ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ورود ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ی ﺳﻴﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎدﻧﻴﺎزی ﻧﺪاﺷﺖ.
اﻣﺎ ﺁﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻓﺎﻗﺪ ﳘﻪ ی اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻮد.
 ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺪرﺳﲔ ﺣﻮزﻩ ی ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد وی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ ازﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﭘﺲ از ﳏﺎﺻﺮﻩ اﺟﻼس ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺪرﺳﲔ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاهﯽ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﺁﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای از ﺁﻧﺎن ﺷﺪ.

 ﺁﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻧﻪ رهﱪ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ،و ﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﮐﺎرﻳﺰﻣﺎﺗﻴﮏ دارد .ازاﻳﻦ رو ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ،ﺑﺮای ﻳﮏ رهﱪ ﻏﲑ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ،ﺗﻨﻬﺎ راﻩ ﭘﻴﺶ
روﺳﺖ.
ﺁﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﺎرهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ -اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ دﮐﱰﺮان در ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن وزﻳﺮ دﻓﺎع ﺷﺪ ،او هﻢ زﻣﺎن ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ دﻓﺎع و
ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ی ﺁﻗﺎی ﲬﻴﻨﯽ در وزارت دﻓﺎع ﺑﻮد.
 در ﺳﺘﺎد ﻣﺸﱰک ارﺗﺶ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ .ری ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ دادﮔﺎﻩ ارﺗﺶﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
در ﺟﺮﻳﺎن ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻮژﻩ از ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﺁﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در ﻣﻘﺎم رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری ،ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﺑﺮای رﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮرﭼﻴﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﳕﺎﻧﺪﻩ ،ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ رﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮر
ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رهﱪ از ﺳﻮی ﳎﻠﺲ ﺧﱪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،در اوﻟﲔ دﻳﺪار اﻋﻀﺎیهﻴﺄت دوﻟﺖ ﺑﺎ وی" ،ﻧﻈﺮﻳﻪ رﻋﺐ" ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺁﺎ در ﻣﻴﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﻠﻘﯽ ﺁﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای از ﻗﺮﺁن و ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ،ﻳﮏ اﻗﻠﻴﺖ ﻓﺪاﮐﺎر ﺑﺎ ارﻋﺎب و
ﺗﺮور ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺧﺎﻣﻮش را دور ﺧﻮد ﮔﺮد ﺁورد و ﺑﺮ ﺁﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺁﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻔﺖ " :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﺮ ﻳﮏ ﲨﻊ ﻓﺪاﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ .اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﻨﺪ .ﻳﮏ ﲨﻊ ﻓﺪاﮐﺎر ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﳚﺎد رﻋﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﭘﺎﻳﺪار ﻧﮕﺎﻩ دارد".

ﺁﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﭘﺎی ﺳﭙﺎهﻴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﮔﺸﻮدو هﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن ﭘﻴﺶ رﻓﺖ ،اﻳﻦ ﺣﻀﻮر و دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻴﺸﱰ و ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪ.
اﻧﺘﺼﺎب ﺳﭙﺎهﻴﺎن ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﻳﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﺑﻮد.
هﺮﻳﮏ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﲞﻮاهﺪ در ﻳﮏ ﭘﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد،
ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزﻩ ی رهﱪ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد.
در هﻔﺘﻤﲔ دورﻩ ی ﳎﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﱰی از ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﳎﻠﺲ راﻩﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
.ﭘﺲ از ﺁﻢ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراهﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮی از ﺁﺎ وارد ﺷﻮراهﺎیﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺣﻮزﻩ ی اﻗﺘﺼﺎد ،از ﺁﻏﺎز زﻣﺎﻣﺪاری ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺘﻴﺎزهﺎیﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن دادﻩ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﭘﺮوژﻩ هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼن ﺑﻪ
ﺳﭙﺎﻩ واﮔﺬر ﺷﺪ.
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوم ﺧﺮداد  ٧۶ذواﻟﻘﺪر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﺮای ﭘﲑوزی ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮریﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
دﺧﺎﻟﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ و ﺑﺴﻴﺞ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﺻﻼﺣﺎت ،دردوران اﺻﻼﺣﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
...ﺣﻀﻮر اﻳﻨﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ی ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺳﻪ دورﻩ رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.در
اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﮔﺴﱰش ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ی ﺳﻴﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد در
دورﻩ ی اﲪﺪی ﻧﮋاد اﺷﺎرﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ:
در دورﻩ ی اﲪﺪی ﻧﮋاد ﺑﻮدﺟﻪ ی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻳﺮان ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورﻩ ی ﺧﺎﲤﯽ ،دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ.
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﳎﻠﺲ ،ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاران ،ﻣﻌﺎوﻧﲔ وزرا،ﺷﻬﺮداری هﺎ و ﺷﻮرا هﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻴﺎر رﺷﺪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﱰ ﻧﲑوهﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ
ﺗﻮﺳﻂ اﲪﺪی ﻧﮋاد دارای ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﻈﺎﻣﯽ  ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و دادﺳﺘﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﻀﻮر ﺎدهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﲑ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ ورﲰﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
واﮔﺬاری ﻗﺮاردادهﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران  ،ﻳﮏ ﳕﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﺳﺖ.
 ﳕﻮﻧﻪ ی دﻳﮕﺮ " ،ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ" اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎی ﻏﲑﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻳﻦ ﺎدهﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺁﺎ ﺟﻨﺒﻪ ی رﲰﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﲞﺸﻴﺪﻩ
اﺳﺖ.ﮐﻞ ﻧﻮار ﴰﺎل ﲥﺮان در ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﱪز در دهﻪ هﺎی  ١٣٧٠و  ١٣٨٠ﺑﻪ زﻳﺮ
ﺷﻬﺮک هﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺁﭘﺎرﲤﺎن ﺳﺎزی و ﻏﲑﻩ رﻓﺖ .ﺳﺎزﻧﺪﻩ ی ﲤﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ هﺎ
ﻧﲑوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ )ﺳﭙﺎﻩ ،ارﺗﺶ ،ﻧﲑوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ(
ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ.ﺷﻬﺮداری هﺎ ﺗﺎدورﻩ ی اﲪﺪی ﻧﮋاد از ﺻﺪور ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزهﺎ ﺧﻮد داری ﮐﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎن رﲰﻴﺖ ﻳﺎﻓﱳ و درﻳﺎﻓﺖ
ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ واﺣﺪهﺎ را ﻧﺎﳑﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد.در دورﻩ ی اﲪﺪی ﻧﮋاد
ﺷﻬﺮداری ﺑﺮای ﲤﺎم اﻳﻦ واﺣﺪ هﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر ﺻﺎدر ﮐﺮد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁن ،از
ﻣﺎﺷﲔ ﺁﻻت اﻳﻦ ﺎدهﺎ در ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﺷﻬﺮداری هﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد.درﻳﺎﻓﺖ "ﭘﺎﻳﺎن
ﮐﺎر" و رﲰﻴﺖ ﻳﺎﻓﱳ اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ارزش ﺁﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﺑﺮد  ،ﺁﺎ را از
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮی و ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﲠﺮﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪن ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻋﻈﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺪ.
دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻴﺸﱰ اﻳﻦ ﺎدهﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ و وام هﺎی ارزان .ﻳﮑﯽ ازﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ "ﺑﺪهﯽ هﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ" اﺳﺖ .ﲞﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺸﱰﻳﺎن ﺑﺪ ﺣﺴﺎب و
دارای "ﺑﺪهﯽ ﻣﻌﻮﻗﻪ" ﺷﺮﮐﺖ هﺎی اﻗﻤﺎری ﺎدهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ
هﺴﺘﻨﺪ.
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﺛﺮوﲤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن" ،ﻃﺮح ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ"ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﳎﻠﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژﻩ هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺞ واﮔﺬار ﮐﺮد.
اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺁﻣﻴﺰ،دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻮرﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺖ را ﺑﺰرﮔﱰ و ﲞﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد]«.[١٩
در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ اﻧﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ و در ﺧﻮر
ﺗﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎس  .اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺁن اﻓﺰود دﺧﺎﻟﺖ هﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران و ﻧﻴﺮوهﺎی
ﺑﺴﻴﺞ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ دورﻩ هﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ذﮐﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .
ﻗﻄﻌﺎ هﻢ او و هﻢ دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺒﻞ از ﺁﻣﺪن
در ﻣﻘﺎم رهﱪی ﻧﻴﺰ در ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ دﺧﻴﻞ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺁﺎ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد :
 دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران در ﺗﺼﺮف ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﮑﺎ . -دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران در اﻧﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﯽ .

در ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از ﮐﻮدﺗﺎی

ﺳﺎل

 دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران. 60
 دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران در اﳒﺎم ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺎل  60ﲢﺖ رهﱪی ﲬﻴﻨﯽ وﺳﺮان ﺣﺰب ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ  - .دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران در دﺳﺘﮕﻴﺮی و
و در ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  67در ﻧﺪاﺎی
اﻋﺪام ﺟﻮاﻧﺎن وﻃﻦ در ﺳﺎﳍﺎی ﺑﻌﺪ از 60
ﮐﺸﻮر .
 دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران در ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽدر دوران ﺟﻨﮓ .
 دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ در ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺁﺎ . دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ در ﲪﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ هﺎ و ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﺳﻴﻨﻤﺎهﺎ. دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ در ﲪﻠﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮدﻣﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎ . دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران در ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺸﮑﻴﻞ اﺳﮑﻠﻪ و ﺑﻨﺎدر ﻏﻴﺮ ﳎﺎز.
 دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران در واردات ﮐﺎﻻهﺎی اﺳﺎﺳﯽ . دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ و ﺑﺴﻴﺞ در ﺗﻮزﻳﻊ ﮐﺎﻻهﺎی اﺳﺎﺳﯽ . دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران در ﺳﺮﮐﻮب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن – ﻣﻌﻠﻤﺎن – ﮐﺎرﮔﺮان –زﻧﺎن و ...
 دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ در ﻣﺮاﮐﺰ ﳐﺘﻠﻒ اﻋﻢ از  :ﺻﺪا وﺳﻴﻤﺎ و وزارت ارﺷﺎدو وزارت ﮐﺸﻮر و واواک و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و وزارت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و وزارت
اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻦ ﺁوری و وزارت ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش و وزارت راﻩ و ﺗﺮاﺑﺮی و ﺑﻨﻴﺎد
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺳﺘﺎد اﻣﻮال اﻣﺎم و رهﱪی و ﺳﺘﺎد اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و
ﺳﺎزﻣﺎن
و
ﺳﺘﺎد اﺋﻤﻪ ﲨﻌﻪ و ﲨﺎﻋﺖ و ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز
ﻓﺮهﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ و اﮐﺜﺮ
ﻓﺪراﺳﻴﻮن هﺎ و ﺗﻴﻢ هﺎی ورزﺷﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و ﺣﺞ وزﻳﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎن
ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و راهﻨﻤﺎﻳﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ) در ﮐﺎر
دادﮔﺎهﻬﺎی اﻧﻘﻼب از اول و در ﮐﺎر ﺑﻘﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﲞﺼﻮص از زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﺎﲤﯽ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ( .
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﮑﻪ وارد اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ در
ادارات و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﻳﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺷﺮﮐﺖ
در ﺟﻨﮓ و ﺣﺘﯽ در ﳘﺎن زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و ﺑﻌﺪ
از ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﺎ و ﳏﻞ هﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ و
در ﳏﻠﻬﺎی ﮐﺎر ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺴﺖ هﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﺟﺪﻳﺪ رﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ و داﻣﻨﻪ ﻧﻔﻮذ و
ﺗﺴﻠﻂ را ﮔﺴﱰش دادﻩ اﻧﺪ .
اﻳﻦ ﮔﺴﱰش ﺷﺪت
اﲪﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری،
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺼﺎب
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺧﻠﻴﻖ ﻧﻴﺰ ،در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ،دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﺣﻀﻮر را اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ دارد :
»  ...ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎﻧﺶ هﻢ ﮐﺮﺳﯽ هﺎی ﳎﻠﺲ را ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ در ﺁورﻧﺪ .در دورﻩ هﻔﺘﻢ ﳎﻠﺲ
ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﳎﻠﺲ راﻩ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻴﺸﻮد ﺣﺪود  ٧٠ـ  ٨٠ﻧﻔﺮ از ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﳎﻠﺲ هﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻩ واﺑﺴﺘﻪ هﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻦ از
۵٠
ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﳎﻠﺲ ﺁﺗﯽ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺳﭙﺎﻩ ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮد.
ﭼﺮا ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﻴﺨﻮاهﺪ در ﳎﻠﺲ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪ؟ ﭼﺮا ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺁﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﮐﺮدﻩ ،از ﺳﭙﺎﻩ
ﺑﻴﺮون ﮐﺸﻴﺪﻩ و راهﯽ ﳎﻠﺲ ﻣﻴﺴﺎزد؟ ﺁﻳﺎ هﺪف ﺳﭙﺎﻩ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﺎدر ﺑﺮای
ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎدر ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ واﺟﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮری ﳎﻠﺲ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﳎﺒﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﲡﺮﺑﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ هﺴﺘﻨﺪ ،وادار ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ از ﲰﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮدﻩ و از ﺁﺎ ﲞﻮاهﺪ ﮐﻪ وارد ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮﻧﺪ؟
ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻧﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ در ﻃﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ دهﻪ
ﮐﺎدر ﭘﺮورش دادﻩ و از ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎدر رﻧﺞ ﳕﯽ ﺑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن در
ﳎﻠﺲ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎدر ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﻧﮕﻴﺰﻩ هﺎی دﻳﮕﺮی رﻳﺸﻪ
ﺁن اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد:
ﻣﻴﮕﻴﺮد ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد
 .١ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻴﺴﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ وﻟﻊ ﺳﻴﺮی
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت و ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ دارﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ از ﻣﻴﺰان
ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ در ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺁﻣﺎری در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻳﮏ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﺘﻮان اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﺮد.

 .٢ﳎﻠﺲ ﳏﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﺖ .ﺳﭙﺎﻩ ﳘﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ در ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و در ادارﻩ ﮐﺸﻮر ﺳﻬﻴﻢ ﮔﺮدد ،در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری هﻢ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .٣ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺪون اﻳﻨﮑﻪ اذﻋﺎن ﮐﻨﺪ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ ﳘﺎﻧﻨﺪ اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺣﻀﻮر در ﳎﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ هﺪف ﮐﻤﮏ ﻣﻴﮑﻨﺪ.
 .۴ﺳﭙﺎﻩ ﺳﺎﳍﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﭘﺮدازد .در ﭘﺮﺗﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﭙﺎﻩ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن و ﻧﺰدﻳﮑﺎن ﺁﺎ ﺑﻪ ﺛﺮوﲥﺎی ﮐﻼﻧﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ،
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﲡﺎری راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و در ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﳎﻠﺲ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎﻧﺶ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ.
 ﺧﻄﺮ ﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪن دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎﻩ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺣﻀﻮر در ﳎﻠﺲ  :دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎﻩدر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن در ﳎﻠﺲ ﺷﻮرا ،ﭘﻴﺂﻣﺪهﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ
زﻳﺎﻧﺒﺎری ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دارد .ﺳﭙﺎﻩ از اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﺴﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد
ﲠﺮﻩ ﻣﻴﮕﻴﺮد .اﮔﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎﻩ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺣﻀﻮر در ﳎﻠﺲ ﺗﺪاوم ﻳﺎﺑﺪ ،اﻳﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ و ﺟﺰو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻔﮏ ﮐﺮدن ﺳﭙﺎﻩ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﳎﻠﺲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻣﺮ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎدﻩ دﺷﻮاری ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ .ﻟﺬا از هﻢ اﮐﻨﻮن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر
روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ دﺳﺖ زد و از ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﳕﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎﺎ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ را در
ﺷﻌﺎرهﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دهﻨﺪ.
ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺟﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ در ﳎﻠﺲ و دوﻟﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ،
راﻩ اﻧﺪازی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﲡﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﺋﻒ ﺳﭙﺎﻩ ﳕﯽ
ﮔﻨﺠﺪ .ﺟﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﭘﺎدﮔﺎﺎ اﺳﺖ و وﻇﻴﻔﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻣﺮزهﺎی ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲡﺎوز ﮐﺸﻮرهﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.

*ﺳﺎﺑﻘﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎﻩ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺳﻴﺎﺳﺖ :
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺧﻠﻴﻖ ،ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎﻩ در ﺳﻴﺎﺳﺖ از ﳘﺎن
اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  :ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ
ﲨﻬﻮری و ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺣﺰب ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﮐﻠﻴﻪ ﺳﺮان ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ
ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﳎﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺁوردن ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ
ﳐﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﺰﻧﻨﺪ از ﮐﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺮوزی اﻓﺮاد ﺣﺰب ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎزﻧﺪ .
در ﺁن دورﻩ ﺣﺰب ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﮐﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﮐﻠﻴﻪ
روﺣﺎﻧﻴﻮن و ﻧﻴﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺳﭙﺎهﯽ و ﮐﻠﻴﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ و
ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد ﺗﺎ ﳎﻠﺲ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎزﻣﺎن دهﯽ ﮐﻨﺪ
.
 دﺧﺎﻟﺖ در ﺗﺼﺮف ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﮑﺎ دﺧﺎﻟﺖ در اﻧﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﯽﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎی ﺳﺎل  60هﺎﴰﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ) ﻋﺒﻮر از ﲝﺮان ( ﮔﺰارش روز ﺑﻪ
روز ﻧﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎﻩ – ﮐﻪ ﳏﺴﻦ رﺿﺎﺋﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺁن ﺑﻮد – و واﺣﺪهﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﮐﻪ
از ﺟﺒﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﲥﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﺮداد  60هﺴﺘﻨﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
دﺧﺎﻟﺖ ﺁﺷﮑﺎر ﺁﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳎﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ .
ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻠﻴﻖ،
دﺳﺘﻮر ﺧﺎﻣﻨﻪ ای.
وی ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ  :دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎﻩ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳎﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﳎﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدد .در ﺁن دورﻩ ﭘﻴﺮوزی ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاهﺎی ﮐﺎرﮔﺰاران
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و راﻩ ﻳﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪای دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ .ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ وارد ﻣﻴﺪان ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻟﻴﱪاﳍﺎ ﳕﻮد و از ﺧﻄﺮ
اﻓﺘﺎدن ﳎﻠﺲ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .او ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻩ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ورود "ﻟﻴﱪاﳍﺎ" ﺑﻪ ﳎﻠﺲ ﮔﺮدد .ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺁن،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪ ﮐﻞ ﺳﭙﺎﻩ ،ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ را در ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﺒﺤﮕﺎﻩ ﻟﺸﮑﺮ  ٧ﺣﻀﺮت
رﺳﻮل ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ" :ﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻴﺎﺋﻴﻢ و ﺑﺎ رای
ﺧﻮد ﻧﮕﺬارﻳﻢ ﻟﻴﱪاﳍﺎ و ﻟﻮ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﳎﻠﺲ ﺑﺮوﻧﺪ و ﲞﻮاهﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ
ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل  .(١٣٧۵ﺑﻌﺪ از
٢٩
و ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻞ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ") ﮐﻴﻬﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت "ﺣﺰب اﷲ" ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ای اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ":ﻣﺎ ﺑﺎ ﲤﺎم ﻗﻮا ﺑﻪ

رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺁﻧﺎن در ﮐﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﳕﺎﻳﺎﻧﱰ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﮔﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺧﺎﻟﺖ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻮد ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﻴﺎری از
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ  :دﺧﺎﻟﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری دور هﺸﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از دﺧﺎﻟﺖ
ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻗﺎی ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ﺷﺪﻧﺪ  .دﺧﺎﻟﺖ در ﳎﻠﺲ هﻔﺘﻢ  .دﺧﺎﻟﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم و دﺧﺎﻟﺖ در اﻧﺘﺨﺎب رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری اﻗﺎی
اﲪﺪی ﻧﮋاد ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ ﺑﻮد
ﺁﻗﺎی ذواﻟﻘﺪر در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :
"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻤﻴﻦ دورﻩ رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎﻳﺪ
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﺸﺪ و ﻧﻴﺮوی اﺻﻮﻟﮕﺮا ﲝﻤﺪاﷲ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ درﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻳﮏ رﻗﺎﺑﺖ واﻗﻌﯽ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ،ﲪﺎﻳﺖ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﺑﻴﺸﱰ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺁﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ" )روزﻧﺎﻣﻪ اﻳﺮان  ١٨ﺗﻴﺮ ﺳﺎل
.(١٣٨۴

* دﺧﺎﻟﺖ روﺑﺎز و وﺳﻴﻊ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورﻩ هﺸﺘﻢ :
ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران  ،زﻳﺮ ﻋﺒﺎی
ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاری ﺳﻮﭘﺮ راﺳﺖ ﻧﻴﺰ
ﳕﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎد وی ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺑﮕﻴﺮد در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺳﺨﻨﺎن
ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ در روز ١٣

اﻳﻦ روزهﺎ دﺧﺎﻟﺖ وﺳﻴﻊ و ﮔﺴﱰدﻩ و ﺑﯽ ﭘﺮوای
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای  ،ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ رﺳﺎﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺣﺴﻴﻦ
زﺑﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺸﻮدﻩ اﺳﺖ  .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ
دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی اﻋﱰاﺿﺎت دﻳﮕﺮ را
ﻓﻴﺮوز ﺁﺑﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﺒﺤﮕﺎهﯽ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ
ﲠﻤﻨﮕﻮﻳﺎاﺳﺖ:
از ورود ﻣﺘﺤﺼﻨﻴﻦ و ﻣﺮﻋﻮب ﺷﺪﮔﺎن اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﳎﻠﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﺮد :
اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺪﻩ ای ﻣﺮﻋﻮب و ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﻏﺮب اﻣﻴﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺁﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻮش ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ رهﱪی ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻮش ﺑﺴﺎزد و در ﳎﻠﺲ ﲢﺼﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ و در داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﮐﻪ  ۵٠ﺳﺎل ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﻣﺮﻳﮑﺎﺳﺖ و هﻨﻮز ﺧﻮن
ﺷﻬﻴﺪان ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر در ﺁن ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻣﺮﻳﮑﺎ
ﺷﻌﺎر دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻣﺒﺎد ﺁﺎ ﮐﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ
ﺁﻧﺎن دل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ هﺎی ﳎﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎز ﺁن
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ".
ﲞﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺴﻴﺞ
ﺣﺴﻦ ﻃﺎﺋﺐ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺴﻴﺞ در ﳘﺎن روز ،ﺿﻤﻦ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
"ﺑﺼﻴﺮت" ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ" :ﺑﺴﻴﺞ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻧﻘﺶ ﳏﻮری ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎﺋﯽ را ﺑﺎ
هﺪف ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی و ارﺗﻘﺎء ﺑﺼﻴﺮت ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖ دﻳﻨﯽ ﻣﺮدم و ﺁﺣﺎد
ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﺢ را ﺻﻮرت ﻣﯽدهﺪ" .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﻴﺮ
از ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ "در زﻣﻴﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت"
ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺴﻴﺞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻃﺎﺋﺐ اﻳﻦ ﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ:
"ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻓﻀﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮر و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳎﻠﺲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ اهﺪاف اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻈﺎم دارد را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاهﺪ
ﮐﺮد".
ﮔﻮﻳﺎ ﺗﺮ از اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن  ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺳﻮای ﳎﻠﺲ هﺸﺘﻢ اﺳﺖ  .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ » اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت « هﻢ ﺑﺮ ﴰﺎر ﭘﺎﺳﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ » ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ « ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و
هﻢ » اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎﻧﯽ« ﮐﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﺰرگ ﳎﻠﺲ را ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎهﯽ در ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان ﺳﭙﺎﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﺳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر در ﮐﻮدﺗﺎ و دﺧﺎﻟﺖ در ﺗﺼﺮف ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم و ﳐﺎﻟﻔﻴﻦ و ، ...ﺑﻪ درﺟﺎت ﺑﺎﻻ رﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ .
ﺳﭙﺎﻩ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺗﺸﮑﻴﻞ ادﻋﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﲪﺎﻳﺖ از اﻧﻘﻼب در
ﺑﺮاﺑﺮ دﴰﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ را داﺷﺖ ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل »
ﺳﺮدار ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ دﮐﱰ « ﻋﺰﻳﺰ ﺟﻌﻔﺮی ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﱰاﺗﮋﻳﮏ دادﻩ و ﻗﺮار ﺷﺪﻩ ﮐﻪ در
ﮐﺎرهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ  .اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ او
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺳﺮان ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ دادن ﻗﺪرت را اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻩ
اﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ رﻳﺰش هﻮاداران اﻧﻘﻼب و ﻗﻮی ﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﻴﺮوهﺎی ﳐﺎﻟﻒ اﺳﺘﺒﺪاد
ﻓﻘﻴﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .

در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮداران ﺳﭙﺎﻩ
ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
در ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ:

 » - 1ﺳﺮدار ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ دﮐﱰ« ﳏﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ
– از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ارﺷﺪ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﳍﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻮد .
او از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﳎﺎهﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و از ﻣﻬﺮﻩ هﺎی اﺻﻠﯽ در ﺗﺪارک و
اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻮدﺗﺎ و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم و ﺑﻪ درازا ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﮐﺸﱳ و
ﳎﺮوح ﮐﺮدن ﻣﻴﻠﻴﻮﺎ ﻧﻔﺮ و ﺗﺮور دهﻬﺎ ﻣﺒﺎرز  ،ﺑﻮد. .
اﻳﻦ ﻣﻬﺮﻩ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا اﻧﮕﻴﺰﻩ ﺧﻮد را اﺳﻼم و
ﲪﺎﻳﺖ از ﻣﺮدم ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽ ﺁورد ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮای دﻓﺎع از وﻻﻳﺖ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ را هﻢ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺸﺖ .
ﳏﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ وارد ﮐﺎرهﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﲞﻮر و ﺑﱪ ﺷﺪ .
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد او ﻳﮑﯽ از واﺳﻄﻪ هﺎی راﻧﺖ ﺧﻮار در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،او دﺑﻴﺮ ﺷﻮرای ﳎﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را
ﻧﻴﺰ »ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻗﺮﺁن « ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ در اﻳﻦ ﳎﻤﻊ رﺳﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ
.
او ﻳﮏ ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری ﳕﻮد  .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ » رهﱪ « ﻃﺮﻓﺪار ﻓﺮد ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﺑﺪون اﻳﻨﮑﻪ اﻋﱰاﺿﯽ ﺑﮑﻨﺪ از
ﮔﺮدوﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ  .هﻢ اﻳﻨﮏ ﺑﺎ ﻳﺎری ﺳﺮداراﻧﯽ دﻳﮕﺮ از ﲨﻠﻪ » ﺳﺮدار
ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ دﮐﱰ« ﳏﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف و » ﺳﺮدار ﺳﺮﺗﻴﭗ دﮐﱰ« ﻋﻠﯽ ﻻرﻳﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻴﺮوهﺎی دﻳﮕﺮ ﺳﭙﺎﻩ از ﲨﻠﻪ » ﺳﺮدار دﮐﱰ « ﳏﻤﻮد اﲪﺪی
ﻧﮋاد و »ﺳﺮدار ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ دﮐﱰ « ﳏﻤﺪ ﻋﻠﯽ – ﻋﺰﻳﺰ  -ﺟﻌﻔﺮی و  ...وارد
ﮐﺎرزار رﻗﺎﺑﺖ ﳎﻠﺲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .
ﳏﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ از ﻗﺪرﲤﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮدران ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ وﺳﺎﳍﺎ ﺑﺎ
ﲪﺎﻳﺖ وی ﺗﺮورهﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ او در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎری از ﲟﺐ
ﮔﺬاری هﺎی داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دﺧﻴﻞ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
اﲪﺪ رﺿﺎﻳﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﳏﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ اﺧﻴﺮا" ﺑﻪ ﲰﺖ ﻣﺸﺎور وی در دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﳎﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ  .اﲪﺪ رﺿﺎﻳﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﳏﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ درﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ دوﺑﯽ وازﺁﳒﺎ ﺑﻪ
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﮔﺮﻳﺨﺖ وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﺴﺒﺖ داد وﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت
ﻓﺮاوان ﺑﺮای اﻳﻦ ﺳﺮدار ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮔﺸﺖ  .ﳘﭽﻨﻴﻦ ﻋﻠﯽ رﺿﺎﻳﯽ ﭘﺴﺮ دﻳﮕﺮ ﳏﺴﻦ
رﺿﺎﻳﯽ ﮐﻪ  26ﺳﺎل دارد اﺧﻴﺮا" ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﺎوﻧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﳎﻤﻊ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﻴﺶ ،ﺗﻼﺷﻬﺎی ﮔﺴﱰدﻩ ای ﺑﺮای اﻧﺘﺼﺎب ﻋﻠﯽ رﺿﺎﻳﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺮان ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ ،ﳏﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ ﻓﺮزﻧﺪش را
ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺮد .

 » - 2ﺳﺮدار ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ دﮐﱰ « ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ رﺷﻴﺪ
 ﻳﮑﯽ از ﻣﺮﻣﻮز ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل و ازﲨﻠﻪ اﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻪ ﮐﺎرهﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .
ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ رﺷﻴﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ و از ارﺷﺪ ﺗﺮﻳﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای اﻋﺘﻤﺎدی واﻓﺮ ﺑﻪ وی دارد .
» ﺳﺮدار ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ دﮐﱰ « ﻓﻴﺮوز ﺁﺑﺎدی
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از ﺑﯽ ﺑﻨﻴﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮداران ﺳﭙﺎﻩ اﺳﺖ .او ﮐﻪ در هﻴﭻ زﻣﻴﻨﻪ ای از ﺟﻨﮓ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ،ﺑﺎ ﻳﺎری ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮداران ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﻪ زد
و ﺑﻨﺪهﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ
ﻣﺸﱰک رﺳﻴﺪ و هﻨﻮز هﻢ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ  ،از ﲨﻠﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﳏﺎﺑﺎ
از دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﲪﺎﻳﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ  .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﺳﺘﻮر او ﺑﻮد ﮐﻪ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری ﮐﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﳎﺒﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻘﻠﺐ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺪﻧﺪ و اﲪﺪی ﻧﮋاد را ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ  .ﺑﺮادر وی در
ﲨﻌﻴﺖ اﻳﺜﺎرﮔﺮان و در ﺗﻼش ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ .
ﻓﻴﺮوز ﺁﺑﺎدی از ﲨﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ  .او از اﺑﺘﺪای ﺟﻨﮓ
ﺑﺪون اﻳﻨﮑﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﻴﺸﱰ از ﳘﻪ ﭼﻴﺰ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد .
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری ،ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن در

ﺗﻘﻠﺒﻬﺎ در اﺻﻔﻬﺎن و ﲥﺮان

ﺑﻨﺎ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﲪﺎﻳﺖ از اﲪﺪی ﻧﮋاد را داد .
ﺑﺮ دﺳﺘﻮر وی اﳒﺎم ﺷﺪﻧﺪ .
ﻓﻴﺮوز ﺁﺑﺎدی رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﲝﺚ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳎﻠﺲ
هﺸﺘﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ورود ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﳎﻠﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ وی ﺁﻧﺎن را
ﻣﺮﻋﻮب اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﱪﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﻓﻴﺮوز ﻣﺘﺤﺼﻨﻴﻦ و
.ﺁﺑﺎدی ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را در ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﺒﺤﮕﺎهﯽ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﺑﺮاز ﮐﺮد
وی در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ اداﻣﻪ » راﻩ اﻣﺎم « و ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺎوردهﺎی
دهﻪ ﻓﺠﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺑﺮﮐﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن اﻧﻘﻼب ﮔﻔﺖ  :هﺮ
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺸﱰی را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد وی ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ روزاﻓﺰون ﺗﺮ ﺷﺪﻩ و
ﻣﻴﺜﺎق اﻣﺎم و ﺷﻬﻴﺪان ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻳﺪ ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺖ وﻻﻳﺖ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ
ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل و ﺁزادی و ﻣﺮدم ﻓﻘﻴﻪ ،ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎی
ﻣﻬﻢ اﻣﺎم ﻳﻌﻨﯽ اﻳﻤﺎن ،وﺣﺪت ،ﺳﺎﻻری در ﮐﺸﻮر را ﺑﺪاﻧﻴﻢ و از دﺳﺘﺎوردهﺎی
ﲪﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﳏﺮوﻣﺎن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ارزش هﺎی دﻳﻨﯽ ،ﭘﺎﺳﺪاری و
ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻦ .ارزش هﺎ ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را اﻳﺠﺎد ﮐﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺪاوم ﺁن ﺷﺪ
ﺗﺒﻌﻴﺖ از رهﱪی اﻧﻘﻼب ،ﻗﺪردان ﻣﺴﻮوﻻن ﻧﻈﺎم ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﲪﺎﻳﺖ و
ﻧﮋاد اﻣﺮوز اﻟﮕﻮی ﻣﺴﻮول ﺻﺎﱀ در ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﻟﮕﻮی ﻣﺜﺎل دﮐﱰ اﲪﺪی
.اﻳﻦ رﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮر ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﺴﻮول را ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻣﺴﻮوﻻن ﻧﻈﺎم اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺪر
رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎدﮐﻞ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ از
ﺗﻼش هﺎی رﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮری  ،اﻇﻬﺎر
ﻗﻠﺐ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮدم ﮐﺮد  :اﲪﺪی ﻧﮋاد در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮ از ﭘﺎ ﳕﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و
ﻣﮑﺮرا اﻳﺮان ﺳﺮﺷﺎر از ﳏﺒﺖ اوﺳﺖ و ﳘﻴﺸﻪ او ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ و ﺗﻼش هﺎی او و ﻧﻴﺰ زﻧﺪﻩ ﮐﺮدن ارزش هﺎی اﻣﺎم در دوﻟﺖ او ﺗﻮﺳﻂ
.رهﱪی اﻧﻘﻼب ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
وی ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد :اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺪﻩ ﻳﯽ ﻣﺮﻋﻮب و ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﻏﺮب اﻣﻴﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻮش ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ رهﱪی ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻮش ﺑﺴﺎزد و ﺁﺎ ﮐﻪ
و در داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﮐﻪ  ۵٠ﺳﺎل ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﻣﺮﻳﮑﺎﺳﺖ و در ﳎﻠﺲ ﲢﺼﻦ ﮐﺮدﻧﺪ
اﺳﺘﮑﺒﺎر در ﺁن ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ ،ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ هﻨﻮز ﺧﻮن ﺷﻬﻴﺪان ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ
اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻓﻴﺮوز ﺁﺑﺎدی اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺷﻌﺎر دادﻧﺪ  .ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ هﺎی ﳎﻠﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:ﻣﺒﺎد ﺁﺎ ﮐﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن دل ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﻠﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ هﻮﺷﻴﺎری .ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎز ﺁن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
دادن ﺧﻂ اﻣﺎم ،ﮐﻼم رهﱪی و ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی هﺎی رﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮر ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﻮﻩ ﻗﺮار
ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاهﺎی دﻟﺴﻮز ،ﺣﺎﻣﯽ دﻟﺪادﮔﺎن اﻣﺮﻳﮑﺎ و ﻏﺮب را
ﳏﺮوﻣﺎن و ﻣﻮﻣﻦ اﻗﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ...
ﻓﻴﺮوز ﺁﺑﺎدی  ،ﻋﻀﻮ ﳎﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻴﺰ هﺴﺖ
 .او از ﮔﺮوﻩ هﺎ و اﻓﺮاد ﺳﺌﻮال ﮐﺮد :ﭼﺮا ﺑﻮش ﮐﻪ اﻳﺮان را ﳏﻮر ﺷﺮارت
دﴰﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و هﺮ روز ﻣﺎ را ﲥﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻧﺪﻩ و داﺋﻢ ﺑﺮ
اﺷﺨﺎص ﲪﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺎح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺎح هﺎ و
ﻣﻮرد ﲪﺎﻳﺖ ﺑﻮش ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﻳﮑﺎ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻮش ﻣﻨﺎﻓﻊ هﺎ و اﺷﺨﺎص
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﻳﮏ ﺑﺎر ﻃﻌﻢ اﻳﻦ ﻧﻨﮓ ﺧﻮد را از ﻃﺮف ﺁﺎ
دراﻳﺖ ،ﻧﻴﮏ اﻧﺪﻳﺸﯽ ،ﻋﻘﻞ و ﻋﺰﲤﺪاری ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ .را ﻧﭽﺸﻴﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻩ اﻣﺎم و اﻳﺮان از اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮاﺋﺖ ﲜﻮﻳﺪ و
و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ دﴰﻨﺎن را ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺗﺎﮐﻴﺪات رهﱪی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ٢۴اﺳﻔﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ
.ﺳﺎزد
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از ﳐﻮف ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ  .او ﺑﻴﺸﱰ از ﺁﻧﮑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺖ و ﺳﺎﳍﺎ در ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ هﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  .از ﺁﳒﺎﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﻮد در دوران اﲪﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون اﻣﻨﻴﺘﯽ وزارت ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺮدار ﺣﺠﺎزی ،ﳘﺴﺮ او ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎﻧﻮان وزارت ﮐﺸﻮر ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺧﺎﱎ ﺳﻠﻄﺎﳔﻮاﻩ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ .
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ هﺎی ﺻﺮﻳﺤﺶ ،ذواﻟﻘﺪر دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎﻩ و ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﲪﺪی ﻧﮋاد را ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری رﺳﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ  .در زﻳﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮات اﻳﻦ
زور ﭘﺮﺳﺖ را ﻣﯽ ﺁورﻳﻢ :
م ﲪﺪﺑﺎﻗﺮ ذواﻟﻘﺪر آﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ آﻞ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ  .در ﺳﺎل  ،68ﺳﺘﺎد ﻣﺸﱰك ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران آﻪ ﳘﺎهﻨﮓآﻨﻨﺪﻩ ﭘﻨﺞ ﻧﲑوي زﻣﻴﲏ،

وی از ﲨﻠﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﳎﺎهﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از درﮔﻴﺮی
هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﲬﻴﻨﯽ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن راﺳﺘﯽ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪ و اﳓﻼﻟﺶ ﺷﺪ ،از ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎرج و در ﺳﭙﺎﻩ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ .
ذواﻟﻘﺪر در ﳘﺎﻳﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺑﺴﻴﺞ اداری و آﺎرﮔﺮی ﺳﺮاﺳﺮی آﺸﻮر،
اﺟﺮاﻳﯽ ،ﻧﻘﺶ ﮔﻔﺖ  :ﺑﺴﻴﺞ ادارات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﳘﻜﺎری و ﳘﺎهﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺗﻌﻴﲔ آﻨﻨﺪﻩ ای در ﲢﻘﻖ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻤﲔ دورﻩ رﻳﺎﺳﺖ
و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش ﮔﺴﱰدﻩ دﴰﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاهﺎن ﺑﻪ ﲨﻬﻮری در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽ ﻧﻈﲑ ﺑﻮد
اﳍﯽ و ﺑﻪ ﻣﺪد ﺁﮔﺎهﯽ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﲠﱰﻳﻦ ﳓﻮ ﳑﻜﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رهﱪی ﺑﻮد ﲢﻘﻖ ﻣﺮدم هﻢ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاآﺜﺮی آﻪ راهﱪد ﺗﻀﻤﲔ ﺷﺪﻩ از
اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﺎﻓﺖ و هﻢ ﻓﺮد ﺻﺎﱀ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ای از ﳎﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﺎن
اﺻﻮﻟﮕﺮا را ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ .وى ﺑﺎ ﲣﻄﺌﻪ ﮐﺴﺎﱏ آﻪ ﻧﲑوهﺎی
ﺳﺮ در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﯽ و ﻋﺪم ﺗﻔﺎهﻢ ﺑﺮ
آﺎﻧﺪﻳﺪای واﺣﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ آﺮدﻧﺪ اﻓﺰود  :در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ آﻪ ﻗﺪرت
ﺟﺮﻳﺎن هﺎی ﻓﺰون ﺧﻮاﻩ در داﺧﻞ از ﻣﺪت هﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﱰﺻﺪ ﺑﻮدﻩ و هﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺗﻐﻴﲑ دهﻨﺪ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ
ﺟﻠﻮﮔﲑی ﳕﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ﮔﲑی ﻳﻚ دوﻟﺖ آﺎرﺁﻣﺪ اﺻﻮﻟﮕﺮا
ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻳﻚ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﲑوهﺎی اﺻﻮﻟﮕﺮا ﲝﻤﺪاﷲ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ درﺳﺖ و
ﺑﻴﺸﱰ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻪ واﻗﻌﯽ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ،ﲪﺎﻳﺖ اآﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری
هﺎ و ﺁﺎ ﺟﻠﺐ ﳕﺎﻳﻨﺪ .ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺎن داد ﳘﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺁرﻣﺎن
اهﺪاف اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ اﺳﺖ و ﺳﻌﺎدت و آﻤﺎل ﺧﻮد را در ﲢﻘﻖ اﻳﻦ ارزش هﺎ
ﺟﻮ ﻣﯽ آﻨﺪ .ﺟﺴﺖ و
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﱪﻧﮕﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ "ﻣﻬﺮ" وی در ﳘﺎﻳﺶ ﺳﺮاﺳﺮی هﺎدﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺴﻴﺞ
...
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﲥﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ هﺎ و ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی هﺎی درون
ﺧﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺁن رﺧﻨﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﻌﻴﻒ ،وادادﻩ و ﻧﻔﻮذی در
درون ﻧﻈﺎم اﺳﺖ  .ﺑﺎﻳﺪ ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم را از ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﻳﻨﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
دﻳﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺎک ﮐﻨﻴﻢ زﻳﺮا ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ هﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺁﺳﻴﺐ
ﭘﺬﻳﺮ هﺴﺘﻴﻢ  .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراهﺎ و ﳎﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎک ﺳﺎزی دو
رﮐﻦ ﻣﻬﻢ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻔﻮذی ﺑﻮد .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ هﺎﻳﺶ ،او ﻳﮑﯽ از ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ از دﺧﺎﻟﺖ
» ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ « در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﱰاف ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ  .و ﺑﺪﻳﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
» دو رﮐﻦ  ،ﻗﻮﻩ هﺎی ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﳎﺮﻳﻪ ﮐﺸﻮر را ﭘﺎک ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .
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اﲰﺎﻋﻴﻞ اﲪﺪی ﻣﻘﺪم

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،از ﻗﺮار ،ﺑﺎﺟﻨﺎق اﲪﺪی ﻧﮋاد اﺳﺖ.
وی درﺟﻨﮓ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺗﻴﭗ ،ﻟﺸﮕﺮ و ﻗﺮارﮔﺎﻩ ﲪﺰﻩ را ﲡﺮﺑﻪ آﺮدﻩ و در ﻃﻮل
ﺳﺎلهﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ و در دوران ﺳﺮدار ﻟﻄﻔﻴﺎن در ﲰﺖهﺎﻳﯽ ﭼﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﳘﺎهﻨﮓ آﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ آﺮدﻩ
اﺳﺖ  .اﲪﺪی ﻣﻘﺪم ﺑﺎ ورود ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﺴﻴﺞ رﻓﺖ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺳﺮدار ﺣﺠﺎزی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﺷﺪ و ﳘﺰﻣﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﲥﺮان را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ .اﲪﺪی ﻣﻘﺪم ،دارای ﻣﺪارك
ﲢﺼﻴﻠﯽ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﻳﯽ ،آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و دآﱰای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﺳﱰاﺗﮋﻳﻚ دﻓﺎﻋﯽ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺁﻧﭽﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽﺁﻳﺪ ﲞﺸﯽ از ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺳﺮدار اﲪﺪی ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎی ﻳﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪاش اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
» ...ﺣﺮآﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوﻩهﺎی ﻓﺸﺎر ﺑﻪ دور از ﺿﻮاﺑﻂ و ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪهﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻩ و ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺴﺖ« .
»  ...در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺎرزﻩی ﻓﺮهﻨﮕﯽ را اﺻﻞ ﻗﺮار دهﻴﻢ و
اﺟﺎزﻩ ﻧﺪهﻴﻢ آﻪ دﴰﻨﺎن ﻓﺮهﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﲢﻤﻴﻞ آﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮهﻨﮓ
اﺳﻼﻣﯽ و اﻳﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﲢﻤﻴﻞ آﻨﻴﻢ.
»  ...ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﮔﺮدﻧﻪای آﻪ اﻧﻘﻼب از ﺁن ﻋﺒﻮر آﺮد ،در ﺳﺎل  60ﺑﻮد .در
ﺁن ﺳﺎلهﺎ ﺑﻨﯽﺻﺪر ﺣﺮفهﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽزد ،اﻣﺮوز ﺣﺮفهﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ
ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺑﻨﯽﺻﺪر ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدی ﻧﺪارد ،ﻋﺪﻩای اﻣﺮوز ﺗﻀﻌﻴﻒ روﺣﻴﻪ ﻣﯽآﻨﻨﺪ آﻪ ﻣﺎ

ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﻮﻳﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ آﻮﺗﺎﻩ ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ ،اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ آﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ هﻴﭻﮔﺎﻩ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز در ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ« .
»  ...اﻣﺮوز ﻋﺪﻩای ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﻓﺮهﻨﮓ ﻟﻴﱪال دﻣﻮآﺮاﺳﯽ ،ﳏﻮر آﺸﻮر ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد .ﻇﺎهﺮ اﻳﻦ ﺷﻌﺎر ﺁزادﻳﺨﻮاهﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻری اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻟﻴﱪاﻟﻴﺴﻢ ،ﺣﺮآﺖ از ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﲰﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ را ﲡﻮﻳﺰ ﻣﯽآﻨﺪ .اﻣﺮوز ﺑﺮﺧﯽ
ﺟﺮﻳﺎنهﺎ ﺁﻧﻘﺪر اﻓﺮاط در ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﻣﯽآﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ دﻳﻦ را ﻣﻨﺰوی آﻨﻨﺪ .ﺁﺎ
اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ دﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﻮد «.
»  ...اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻈﺎم و ﺑﻘﺎء ﻧﻈﺎم در ﮔﺮو آﺎرﺁﻣﺪی ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ در ﺣﻞ
ﻣﺸﻜﻼت و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺁﺎ اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ آﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﺑﺎ
روﺣﻴﻪ ﺑﺴﻴﺠﯽ اﻳﺠﺎد آﻨﻴﻢ .اﻣﺮوز ﺷﻬﺮدار ﲥﺮان ﺑﺎ آﺎرهﺎﻳﯽ آﻪ ﻣﯽآﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﳏﺒﻮﺑﻴﺖ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﭘﻴﺪا آﻨﺪ و ﻣﺎ
ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﺸﺎن اﻟﮕﻮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.
ﳘﭽﻨﻴﻦ اﲪﺪی ﻣﻘﺪم در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻮم ﺗﻴﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺞ
ﲥﺮان ﺑﺰرگ را در دﺳﺖ داﺷﺖ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﱪﮔﺰاری ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در واﮐﻨﺶ
ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﻳﺮان وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن در اﻣﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻔﺖ » :اﻋﻼم ﲣﻠﻔﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺴﻴﺞ ،ﺟﻮﺳﺎزی ﺑﺰرﮔﯽ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺴﻴﺞ و ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن اﺳﺖ .
هﻨﻮز ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻌﻀﯽهﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺴﺎس آﺸﻮر
ﲝﺮان اﻳﺠﺎد آﻨﻨﺪ « .
اﲪﺪی ﻣﻘﺪم ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﻴﺞ ﺑﻮد و در ﺑﺴﻴﺎری
از ﺳﺮﮐﻮب هﺎی ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد  .ﺣﺎل ﮐﻪ ﺧﻮد در
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻی
اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﮔﻤﺎردﻩ اﺳﺖ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻴﺮوهﺎی ﺣﺰب اﷲ را ﺑﺎ وارد
ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﻣﻮرد ﲪﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ .
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از ﺳﺮداران ارﺷﺪ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ  .او ﮐﺎﻧﺪﻳﺪای ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﳎﻠﺲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .وی از ﲨﻠﻪ اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻌﺪ از ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ
ﺧﺎﲤﯽ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﱰاﺿﯽ ﻧﻮﺷﺖ  .او ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﭙﺎﻩ دارد ،در ﺟﺮﻳﺎن
ﺑﺮف ﺳﻨﮕﻴﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺳﭙﺎﻩ و ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﺮﺧﯽ از
ادوات ﺳﭙﺎﻩ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ در راﻩ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺳﭙﺎﻩ را
رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری و ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺒﻠﻴﻎ ﳕﻮدﻧﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ادارﻩ ﮐﻞ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺎرس ،ﺳﺮدار ﻓﻀﻠﯽ
ﺳﯽ و ﻳﮏ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎﻩ ﺳﺎل ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺟﻨﮓ ﲢﻤﻴﻠﯽ در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :ﻋﺮاق ﻣﻘﺎرن
دوازدﻩ ﻟﺸﮑﺮ ﭘﻴﺎدﻩ ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﲪﻠﻪ ﮐﺮد ،دﴰﻦ در ﺁن زﻣﺎن
ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ در ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﻩ ،ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻗﺒﻀﻪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ در ارﺗﻔﺎع و ﻳﮏ هﺰار و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ
ﺗﺼﺮف ﻳﮏ هﻔﺘﻪ ﲥﺮان را داﺷﺖ  .ﺑﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺖ  .در ﺁن زﻣﺎن ،دﴰﻦ ﻗﺼﺪ
ﳏﺎﺻﺮﻩ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺳﯽ و ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر را ﻣﻮرد
ﺷﺮاﻳﻂ ،ﮐﺸﻮر در دو در ﲤﺎم اﻳﻦ.ﮐﺮد ﭼﻬﺎر روزﻩ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ،دﴰﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ
را از ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺮزهﺎ و ﲥﺮان وارد ﺟﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﲥﺮان اﻣﺎم ،ﺑﻨﯽ ﺻﺪر
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا ﻋﺰل ﮐﺮد و ﳎﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر
داد رأی
ﻋﻠﯽ اﻓﻀﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻨﮓ را در اﺑﺘﺪا روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﻗﻮی ﻋﺮاق ﺑﺎ ﲤﺎم ﲡﻬﻴﺰات ﺑﻪ اﻳﺮان ﲪﻠﻪ ﮐﺮد و
ارﺗﺶ اﻳﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﲤﺎم ﺑﺪ رﻓﺘﺎری هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ دراﻳﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن رﺷﻴﺪش و ﻧﻴﺰ روﺣﻴﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﻗﻮا  ،ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،در
ﻋﺮض  34روز ﻗﻮای دﴰﻦ را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﮐﺮد از ﺷﻬﺮهﺎی اﻳﺮان ﻋﻘﺐ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ  .از
ﺁن ﭘﺲ ،اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت از ﺁن ارﺗﺶ اﻳﺮان ﺷﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ او ﺗﺎرﻳﺦ هﺎ را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،در  34روز اول
ﺟﻨﮓ و از ﺁن ﭘﺲ  ،ﺗﺎ  20ﺧﺮداد ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا ﺑﺎ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﻮد  .ﮐﻮدﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ اﳒﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ هﻴﺄت ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮاﻓﻖ
ﺻﺪام را ﺑﻴﺎورد و ﺟﻨﮓ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﭙﺬﻳﺮد  .ﺑﻨﯽ ﺻﺪر در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻮد و
ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان در ﲥﺮان واﭘﺴﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻮدﺗﺎ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .
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رﺿﺎﻳﯽ

از ﲨﻠﻪ ﳐﻮف ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ .وی از زﻣﺎن
ﺟﻨﮓ در ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد ﻩ اﺳﺖ و در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﻗﻮا ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در ﻣﻮرد ﺳﭙﺎﻩ رﺳﻴﺪﻩ
ﺑﻮد او را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺳﭙﺎﻩ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻬﺮﻩ ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎدش ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺳﭙﺎﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
وی ﺳﺎﳍﺎ در ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎﻩ ﮐﺎر ﺳﺮﮐﻮب و دﺳﺘﮕﻴﺮی
ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ  .او ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
ﺑﻮد ﺑﻪ ﳘﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮازی را در ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﻳﺠﺎد ﮐﺮد  .در
اﻣﻮر اﻣﻨﻴﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﲢﺖ ﻧﻈﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺖ رهﱪی ﮐﺎر ﮐﻨﱰل ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎهﯽ
و ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﻋﻬﺪﻩ دار اﺳﺖ .
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ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻟﺸﮑﺮ وﻳﮋﻩ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪران ﻗﺪس اﺳﺖ  .ﻣﺪﲥﺎﺳﺖ ﮐﻪ او از ﺳﻮی
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ درﮐﺸﻮرهﺎی ﺧﺎرج ﺑﻪ اﻳﻦ ﲰﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .
اﻳﻦ » ﺳﺮدار « ﺳﭙﺎﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻳﺮان د رﮐﺸﻮرهﺎی ﻟﺒﻨﺎن و
ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ...را از ﺳﻮی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد و
ﺑﻴﺸﱰ ﮐﺎدرهﺎی اﻳﻦ ﻟﺸﮑﺮ از ﺳﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﮐﺎر هﺴﺘﻨﺪ  .از ﲨﻠﻪ » ﺳﻔﻴﺮ« اﻳﺮان در ﻋﺮاق ﻣﺴﺌﻮل اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺪس ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ  .ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ارﺑﻴﻞ ﺑﻪ اﺳﺎرت اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻴﺎن در ﺁﻣﺪﻧﺪ وﻧﻴﺰ
ﺳﺮدار ﻓﺮهﺎدی ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﻪ ﻋﺮاق دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ ،از ﮐﺎدرهﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺪس
هﺴﺘﻨﺪ  .دﻋﻮت ﺳﭙﺎﻩ از ﺑﭽﻪ هﺎی ﭼﻪ ﮔﻮارا ﺑﻪ اﻳﺮان ،از ﮐﺎرهﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺪس
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرداﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﭙﺎهﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .
ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺪس در ﮐﻠﻴﻪ ﺗﺮورهﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﲢﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ
ای دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و دارد .

 » - 8ﺳﺮدار « ﭘﺎﺳﺪار ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺰاﻳﺮﻳﺎز
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﭼﯽ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ  .ﻃﯽ ﻳﮏ ﮔﻔﺖوﮔﻮی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺑﺎ ﺧﱪﮔﺰاری اﻳﺴﻨﺎ ،او ﳘﺎن ﺣﺮف هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در ﺗﱪﻳﺰ زد و ﭘﻴﺶ از
او ،ﻓﻴﺮوز ﺁﺑﺎدی رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻋﺰﻳﺰﺟﻌﻔﺮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﺳﭙﺎﻩ
زدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﺎز ﮔﻔﺖ :
» ﳘﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻓﻴﺮوزﺁﺑﺎدی ،رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮔﻔﺖ »
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺮﻋﻮب ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪﺧﻮاهﺎن ،ﺑﺪ ﺳﻠﻴﻘﻪهﺎ،
ﺳﻮدﺟﻮﻳﺎن و دﻧﻴﺎﭘﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردهﺎ از ﺑﻴﺖ اﳌﺎل ﻣﻠﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ
ﺧﻮد درﺁوردﻩاﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺁنهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رهﱪی ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻮش
ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،در ﳎﻠﺲ ﲢﺼﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺷﻌﺎر
دادﻧﺪ ،اﻳﻦهﺎ دﴰﻨﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﳏﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﳎﻠﺲ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻣﻠﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻒ ﺧﻮد را از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﲤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ،
ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻮی واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﻠﺖ اﻳﺮان
ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد)اﲤﯽ( ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دل دادﮔﯽ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ و ﻏﺮب و ﳘﺴﻮ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ
رواﻧﯽ دﴰﻨﺎن و رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ،ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﻘﺎوم ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺁﻣﺪن در
ﺑﺮاﺑﺮ دﴰﻨﺎن دﻋﻮت ﮐﺮدﻩ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﺻﻠﺢﺁﻣﻴﺰ هﺴﺘﻪای ﺷﺪﻧﺪ
ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزﻩ ﻧﺪهﺪ ﺁﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺣﺴﺎس و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻧﻈﺎم ﻗﺮار
ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن و ﻣﺴﻮوﻻن ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﻣﺒﻠﻎ و ﻣﺮوج اﻳﻦ ﻧﮕﺮش در ﻋﺮﺻﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁﺗﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد« .

- 9

ﺳﺮدار ﳏﻤﺪ ﮐﻮﺛﺮی

از ﳐﻮف ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ارﺷﺪ ﺳﭙﺎﻩ اﺳﺖ  .او در ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺮﮐﻮب هﺎ
دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وی از ﲨﻠﻪ ﺳﺮداراﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻠﻐﺎر ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎﻩ
در  18ﺗﻴﺮ  ،ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺧﺎﲤﯽ اﻋﱰاض ﮐﺮد .او ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻮدﺗﺎ اﻓﺘﺎدﻩ
ﺑﻮد .
او ﮐﻪ در اﻳﻦ روزهﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﳎﻠﺲ از ﺳﻮی
ﮔﺮوﻩ راﻳﺤﻪ ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﱪﮔﺰاری ﺣﻴﺎت ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :
» اﺳﺎس ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﻴﺠﯽ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﻄﻦ ﮐﻼم ﺧﺪا ،ﻗﺮﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم)رﻩ( ﺁن را ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﮐﺮد  ...اول اﻧﻘﻼب ،ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﻳﮏ ﺎد ﻧﻮﭘﺎ
ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﱰ درﮔﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر از ﲨﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب و
دﺳﺘﮕﻴﺮی اﻓﺮاد ﺳﺎواﮐﯽ ﺑﻮد .ﮔﺮوهﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻮد اﻣﺎ
اﻣﺎم ﻧﻈﺮﺷﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ از ﮔﺮوﻩ هﺎی ﭼﭗ ﭘﺎﮐﺴﺎزی

ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﭘﺎﮐﺴﺎزی اﳒﺎم ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎزهﻢ اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺁن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﳘﻴﻦ
دﻟﻴﻞ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ارﺗﺶ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ را دادﻧﺪ« .
ﺧﱪ ﮔﺰاری از او ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ  :ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن از اﻓﺮاد ﭼﭙﯽ ﻋﻮاﻣﻞ "ﮐﻮﺗﺎی ﻧﻮژﻩ"
اﺳﺖ؟ او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دهﺪ  » :ﺑﻠﻪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻮژﻩ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻴﺖ
رهﱪی را ﲟﺒﺎران ﮐﻨﻨﺪ و اﻳﻦ اﺗﻔﺎق در ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ  59ﻳﻌﻨﯽ درﺳﺖ هﻔﺖ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﺴﻴﺞ رخ داد « .ﺧﱪﮔﺰاری از او ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ  :اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪو
ﺗﺎﺳﻴﺲ ،ﺣﻀﻮر ﺑﺴﻴﺞ در ﻋﺮﺻﻪ هﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﻮدﻩ ،ﺁﻳﺎ دﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ و ﮐﻮﺛﺮی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دهﺪ  » :هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر در ﲠﻤﻦ  58روی
ﮐﺎرﺁﻣﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﻴﺞ را ﺑﻠﮑﻪ ﺳﭙﺎﻩ را هﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺟﺮات ﳕﯽ ﮐﺮد
ﺁﺷﮑﺎرا ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﮐﺸﻮر را ادارﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﻮن رﻳﻴﺲ ﲨﻬﻮر ﺷﺪﻩ ،ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎﻩ زﻳﺮ
ﭘﺮوﺑﺎﻟﺶ را ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و هﺮ ﺧﻼف و ﺧﻄﺎﻳﯽ هﻢ اﳒﺎم دهﺪ ﺑﻪ او ﭼﻴﺰی ﳕﯽ
ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﳘﺎن ﺑﻨﺎی ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪرن و ﺑﺎ ﺧﻂ و ﺧﻄﻮط ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ
هﺎ ﭘﻴﺎدﻩ ﮐﻨﺪ« ...
ﺧﱪﮔﺰاری از او ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ  » :ﺁن ﺳﺎل هﺎ ﮔﻮﻳﺎ زﻣﺰﻣﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺎرد ﻣﻠﯽ
زﻳﺎد ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ؟ و او ﺑﻪ دروغ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ  » :اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﳎﻠﺲ ﺧﱪﮔﺎن ﺁن
زﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺎرد ﻣﻠﯽ ،ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﳘﺎن ﲰﺖ و
ﺳﻮﻳﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم
ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﺮود و ﺁن ﺟﺎ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ و ﮐﺎرهﺎی ﳑﻠﮑﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﭙﺎرد« .
در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺮدار ﮔﻮﺷﺰد ﺷﻮد ﮐﻪ اﻳﻨﮑﻪ » اﻣﺎم ﺑﻪ ﻗﻢ
ﺑﺮود و ﮐﺎر را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺴﭙﺎرد « ﺣﺮف ﺧﻮد ﲬﻴﻨﯽ در ﭘﺎرﻳﺲ ﺑﻮد وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
اﻳﺮان ﺁﻣﺪ ﻋﻄﺶ ﻗﺪرت اﻧﭽﻨﺎن وی را ﺳﺮﻣﺴﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن را ﺑﻴﺸﱰ از
درس دادن داﻧﺴﺖ و در ﲥﺮان ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﱳ دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪار ﺷﺪ .
ﺧﱪﮔﺰاری ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ  :ﭘﺲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺎ ﺁن ﺣﻮادث و
روﻳﺪادهﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻴﺸﱰ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﺪ؟ و او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دهﺪ  » :ﺑﻠﻪ ،ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم)رﻩ( دﻳﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﺻﺤﻨﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﮐﻪ در ﺁن زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﻗﻮا ﺑﻮد ،ﺳﭙﺎﻩ را اﺻﻼ ﻗﺒﻮل
ﻧﺪاﺷﺖ وﺁن زﻣﺎن ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﭙﺎهﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ وارد ﺳﭙﺎﻩ ﳕﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﮑﻠﻴﻒ و ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم داﺷﺘﻨﺪ وارد اﻳﻦ ارﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺁن هﺎ از ﺳﭙﺎﻩ ﺣﻘﻮق ﳕﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺟﺎری ﺁﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺪوق
ﮐﻤﮏ هﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﺎزار ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻳﮏ ﺎد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ هﺰﻳﻨﻪ
هﺎی ﺁن هﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﳘﻴﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ اﻣﺎم درﻣﻮرد ﺳﭙﺎﻩ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ" :ﺳﭙﺎﻩ ﺣﺎﻓﻆ دﺳﺘﺎورد اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺣﻔﻆ اﻧﻘﻼب را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ
دارد« .
اﻣﺎ ﮐﻮﺛﺮی ﳕﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺜﻞ اﺧﺘﺎﭘﻮس ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ارﺗﺸﯽ هﺎ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﻧﺼﻒ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﻟﻨﺪ  .ﺁﻳﺎ اﻳﻦ » ﺳﺮدار « ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﳎﻠﺲ اﺳﺖ ﳕﯽ ﺑﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﯽ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر راﺳﺖ از ﮐﺎر درﺁﻣﺪ  .ﺳﭙﺎﻩ و ﺑﺴﻴﺞ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﺒﺪاد
ﺗﺒﻬﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺁن روز  ،ﺁﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺳﺮان ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ اﮔﺮ
هﻢ ﺁن روز ﲞﺎﻃﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻴﻒ وارد ﺳﭙﺎﻩ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﮐﻪ دوﻟﺖ
اﺳﺘﺒﺪادﻳﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺁﻟﺖ ﻗﺪرت اﺳﺘﺒﺪادی ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺳﻬﻴﻢ ﺷﺪن در
ﻗﺪرت ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﻋﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و در ﺑﺮدن و ﺧﻮردن ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ از
ﳘﮕﺎن رﺑﻮدﻧﺪ ؟
اﻳﺎ » ﺳﺮدار « ﻗﺒﻮل دارد ﺳﭙﺎهﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺣﺘﯽ
ﺣﻘﻮق درﻳﺎﻓﺖ ﳕﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺎﻻ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ رﺳﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻤﱰ از
ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و در ﺧﻮاﺳﺖ هﺎی ﻣﮑﺮر ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ زﻣﻴﻦ – وام – ﺧﺎﻧﻪ و...
ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی ﳕﯽ اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ؟
ﺁﻗﺎی » ﺳﺮدار « ﴰﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺲ ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ درﺁﻣﺪهﺎی
ﺟﺎﻧﺒﯽ ای ﮐﻪ دارد )راﻧﻨﺪﻩ و ﳏﺎﻓﻆ و ﳘﺮاﻩ وﻣﺴﺌﻮل دﻓﱰ و ...ﭼﻴﺰی ﺣﺪود 10
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎﻩ در ﺁﻣﺪ دارد و ﺧﺮج ﭘﺎی ﺑﻴﺖ اﳌﺎل ﻣﯽ ﮔﺬارد  .اﻳﻦ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﻘﻮق ﺣﺪود  2ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ و ﺣﻖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﮐﻴﻠﻮﻣﱰ و
زﻣﻴﻦ و ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺟﺪﻳﺪ و  ...اﺳﺖ  .ﺁﻳﺎ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در ﺁن زﻣﺎن
ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻩ و ﺑﺴﻴﺞ ﳐﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ ؟ او ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻳﻦ وﺿﻊ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﺴﻴﺞ
را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﺎﻣﻞ
ﮔﺴﱰش ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﻓﺴﺎد اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﻳﺮان از ارﺗﺶ دارای ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر و ﺗﻮاﳕﻨﺪ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر ارﺗﺶ ﳏﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪ  .ﳘﻴﻦ

ﺳﻮی ﴰﺎ ﺳﺮان ﺳﭙﺎﻩ ﺧﻄﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ وی

ﺗﺼﺮف ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ از
هﺸﺪار دادﻩ ﺑﻮد.
ﺧﱪﮔﺰاری از او ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ  :ﺗﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﻴﺞ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﭼﻪ
ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ؟ و ﮐﻮﺛﺮی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دهﺪ  » :وﻗﺘﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ  17ﻣﻬﺮ  59ﺧﱪﻧﮕﺎران
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ دﻳﺪار ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺮ اﻣﺎم
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،اﻣﺎم ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﮔﻔﺖ" :ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﻨﮓ هﺴﺘﻴﻢ .ﺣﺎﻻ ﻳﮏ
دزد ﺁﻣﺪﻩ و ﺳﻨﮕﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺁن ﭼﻨﺎن ﺳﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺻﺪام ﻣﯽ زﻧﻴﻢ ﮐﻪ
ﻧﻔﻬﻤﺪ از ﮐﺠﺎ ﺧﻮردﻩ اﺳﺖ ".اﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ دﴰﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ
دﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺖ.
اﻳﺸﺎن ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ" :اوﻻ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﳘﻴﺸﻪ ﳐﺎﻟﻒ هﺴﺘﻴﻢ و
ﻣﻴﻞ دارﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﳘﻪ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺻﻠﺢ و ﺁراﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﻨﮓ را ﺑﺮﻣﺎ
ﲢﻤﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﲤﺎم ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺟﻨﮕﺠﻮﺳﺖ و ﺑﺎ ﲤﺎم ﻗﻮا ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ وﻟﻮ اﻳﻨﮑﻪ
ﳘﻪ اﺑﺮﻗﺪرﲥﺎ دﻧﺒﺎﳌﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺷﻬﺎدت را ﻳﮏ ﻓﻮز ﻋﻈﻴﻢ ﻣﯽ
داﻧﻴﻢ و ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺷﻬﺎدت را ﺑﻪ ﺟﺎن و دل ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺟﻨﮓ ﳔﻮاهﻨﺪ
هﺮاﺳﻴﺪ .ﻣﺎ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﻴﻢ".
ﺁﻗﺎی » ﺳﺮدار « ﻣﺮدان ﺟﻨﮓ ﭼﺮا در روزهﺎی ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﮔﺮﻳﻪ و
اﻟﺘﻤﺎس ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ؟ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اول ﲠﺰاد ﻧﺒﻮی و ﻧﺎﻣﻪ ﳏﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﻳﺎد
ﺁورﻳﺪ و ﺳﺮﮐﺸﻴﺪن ﺟﺎم زهﺮ و ...را .وﻗﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﱪﮔﺰاری را اﻳﻨﻄﻮر ﻣﯽ دهﻴﺪ
و ﳕﯽ ﮔﻮﺋﻴﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺪرت ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﻴﺞ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ اﺳﺖ ،اﻋﱰاف ﻣﯽ
ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﴰﻦ  .از اﻳﻦ ﳊﺎظ،
ﺗﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارد .
ﺧﱪﮔﺰاری ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ  :ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﺴﻴﺠﯽ ﺑﺎﻳﺪ از ﭼﻪ راﻩ ﮐﺎرهﺎﻳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺎدﻳﻨﻪ ﺷﻮد؟ و ﮐﻮﺛﺮی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دهﺪ :
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺁن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﳌﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﲢﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ .دورﻩ
دوﻟﺖ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻳﮑﯽ از زﻣﺎن هﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺑﺴﻴﺞ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺎﻧﻊ ﺁن هﻢ ﺷﺪ .زﻳﺮا ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﻴﺠﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﻋﻤﻞ و ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی
ﮐﻼن ،ﻣﺎﻧﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﻴﺠﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم)رﻩ( ﺑﺮای ﲢﻘﻖ ﺁن زﲪﺖ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ ،ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎم )رﻩ( در روزهﺎی ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ" :ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﻴﺠﯽ
ﺑﺎﻳﺪ در ﲤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺴﻮوﻟﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﺪ
ﻣﻮرد ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد".
ﺧﱪﮔﺰاری از ﮐﻮﺛﺮی ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ  :ﺁﻳﺎ ﺳﭙﺎﻩ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﳒﺎم دادﻩ اﺳﺖ؟ و او ﭘﺎﺳﺦ دادﻩ اﺳﺖ  :ﻗﺒﻮل دارم ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻩ هﻢ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﲠﱰ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺎدﻳﻨﻪ ﮐﺮدن اﻳﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا ﲤﺎم ﳑﻠﮑﺖ در دﺳﺖ ﺳﭙﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ دﻗﻴﻘﺎ
ﺁن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﻣﺎم و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رهﱪی اﺳﺖ را ﭘﻴﺶ ﺑﱪد .ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ دوﻟﺖ،
وزارﲣﺎﻧﻪ هﺎ و ﳎﻠﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ اﻧﺪ و هﺮﻣﻴﺰان ﮐﻪ ﺁﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﮑﺮ
ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ رود و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رهﱪی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ" :ﺑﻪ ﲞﺶ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻇﻠﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ".اﻳﻦ دوﻟﺖ و ﳎﻠﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺁن ﺑﺮوﻧﺪ و ﺁن ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از اﻧﮕﻴﺰﻩ هﺎی ورود اﻳﻦ ﺳﺮداران ﺑﻪ
ﳎﻠﺲ و دوﻟﺖ ﳘﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ  :ﺳﺮان ﺳﭙﺎﻩ ،ﲟﺜﺎﺑﻪ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﺢ،
در ﮐﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺗﺼﺮف دوﻟﺖ هﺴﺘﻨﺪ .
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁن

ﺳﺮدار دﮐﱰ ﳏﻤﻮد اﲪﺪی ﻧﮋاد

ازﲨﻠﻪ ﺳﺮداراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﲢﻤﻴﻠﯽ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮداران ﻗﺮار
داﺷﺖ  .وی ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ وﻳﺰﻩ ﺳﭙﺎﻩ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺪس ﻧﺎم دارد رﻓﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ
از ﺗﺮورهﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،از ﲨﻠﻪ ﺗﺮور ﻗﺎﲰﻠﻮ و ﻓﺎﺿﻞ رﺳﻮل و ﻗﺎدری ،در
وﻳﻦ  ،دﺧﻴﻞ ﺷﺪ .
او ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری اردﺑﻴﻞ رﺳﻴﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﲥﺮان و
هﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﻘﺎم رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﺑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر
ﺁﻣﺪن وی ،دﺳﺖ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ارﮔﺎﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﺎ ﺑﺎزﺗﺮ ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ
ﻳﺎری وی ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﭙﺎهﻴﺎن وارد ﳎﻠﺲ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁﻣﺪن وی ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﮐﻠﻴﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﲥﺮان
ﺑﺮدﻩ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﻠﻨﺪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﺎ وزارت و
ﺷﻬﺮداری و ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎزﻣﺎﺎ و ادارات رﺳﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ در زﻳﺮ
اﺳﺎﻣﯽ ﻳﮑﭽﻨﺪ از ﺁﺎ ﺁوردﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

● ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪﻟﻮ ،ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻬﺮدار و وزﻳﺮ ﭘﻴﺸﻬﺎدي ﻧﻔﺖ آﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﳎﻠﺲ
راي اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮕﲑد ،ﭼﻨﺪي اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﻳﻲ رﻳﻴﺲﲨﻬﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد
را ﺁﻏﺎز آﺮدﻩ اﺳﺖ.
● ﻣﻬﺪي هﺎﴰﻲ ،ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ اﻣﻮر اﺳﺘﺎنهﺎي ﺷﻬﺮداري ﲥﺮان ﻧﻴﺰ آﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺮاي ﺗﺼﺪي وزارت رﻓﺎﻩ راي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺴﺐ آﻨﺪ ،ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﻲ وزﻳﺮ آﺸﻮر ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ.
● ﳏﻤﺪﺟﻮاد ﳏﻤﺪيزادﻩ آﻪ ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮداري ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
● ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم رﻳﻴﺲ دﻓﱰ اﲪﺪيﻧﮋاد در ﺷﻬﺮداري اﺳﺘﺎﻧﺪار هﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .
● اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر رﺣﻴﻢ ﻣﺸﺎﻳﻲ آﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮهﻨﮕﻲ و هﻨﺮي ﺷﻬﺮداري ﲥﺮان را
ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ ،در ﻣﻘﺎم رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي و ﻣﲑاث ﻓﺮهﻨﮕﻲ آﺎر ﺧﻮد را
ﺁﻏﺎز آﺮدﻩ اﺳﺖ .
● ﺣﺴﲔ ﻋﻼﻳﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﺘﺸﺮﻳﻔﺎت رﻳﺎﺳﺖﲨﻬﻮري ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  .وي ﻗﺒﻼ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮ آﻠﻲ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮداري را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ.
● ﻋﻠﻲﺁﺑﺎدي هﻢ آﻪ ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻓﲏ ﺷﻬﺮداري ﲥﺮان ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون
رﻳﻴﺲﲨﻬﻮر و رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺁﻏﺎز آﺮدﻩ اﺳﺖ.
● داوود ﻣﺪدي ﻓﺮدي اﺳﺖ آﻪ از ﺷﻬﺮداري ﲥﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺁﻣﺪﻩ و ﺳﺮﭘﺮﺳﱵ
وزارت رﻓﺎﻩ را ﻋﻬﺪﻩدار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .وي ﻗﺒﻼ رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺷﻬﺮداري
ﲥﺮان ﺑﻮد.
● ﻣﻬﺮداد ﺑﺬرﺑﺎش ،ﻣﺸﺎور ﺟﻮان ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻬﺮداري ﲥﺮان در ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد ﻳﻌﲏ
ﻣﺸﺎور رﻳﻴﺲ ﲨﻬﻮر در اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن و رﻳﻴﺲ ﮔﺮوﻩ ﻣﺸﺎوران ﺟﻮان رﻳﺎﺳﺖﲨﻬﻮري ﺑﻪ
اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲﭘﺮدازد .ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ وي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  20ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﮔﺮوﻩ ﻣﺸﺎوران
ﺟﻮان ﺷﻬﺮداري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺁﻣﺪﻩ و ﻣﺸﺎوران ﺟﻮان وزرا و ﻣﻌﺎوﻧﺎن رﻳﻴﺲ
ﲨﻬﻮر ﺷﺪﻩاﻧﺪ .
● دآﱰ اﺑﻮاﳊﺴﻦ ﻓﻘﻴﻪ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮآﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮداري ﲥﺮان ﺑﻪ ﲰﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﲠﺰﻳﺴﱵ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .
● ﻋﻠﻲاآﱪ اﺷﻌﺮي ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﳘﺸﻬﺮي و ﻣﺸﺎور ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮدار ﲥﺮان آﻪ وزﻳﺮ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﲪﺪيﻧﮋاد ﺑﺮاي وزارت ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﻖ
در آﺴﺐ راي اﻋﺘﻤﺎد ﳎﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻳﻴﺲ آﺘﺎﲞﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﻌﺮﰲ ﺷﺪ .
● ﳏﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﺘﺢاﻟﻠﻬﻲ ،ﻣﺸﺎور ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻬﺮدار ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون دﻓﱰ رﻳﻴﺲﲨﻬﻮر
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
● ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ از ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮداري ﲥﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺁذرﺑﺎﳚﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻌﺮﰲ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .
● ﺟﻮانﻓﻜﺮ از دﻳﮕﺮ ﻧﲑوهﺎﻳﻲ ﺑﻮد آﻪ در دورﻩ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﲪﺪيﻧﮋاد در ﺷﻬﺮداري،
ﻣﺸﺎور ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ وي ﺑﻮد و در دور ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺎﺑﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ رﻳﻴﺲﲨﻬﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .
● اﲪﺪ ﺧﺎدماﳌﻠﻪ از ﻧﲑوهﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﺮﻧﺎ و از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺟﻮاﻧﻔﻜﺮ ﻧﻴﺰ
آﻪ ﻣﺪت آﻮﺗﺎهﻲ ﺑﺎ ﺳﺘﺎد اﲪﺪيﻧﮋاد ﳘﻜﺎري داﺷﺖ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺧﱪﮔﺰاري ﲨﻬﻮري
اﺳﻼي اﻳﺮان )اﻳﺮﻧﺎ( را ﻋﻬﺪﻩدار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .
● ﻣﺴﻌﻮد زرﻳﺒﺎﻓﺎن ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ،ﻋﻨﻮان دﺑﲑي هﻴﺎت وزﻳﺮان
را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺳﻠﻄﺎنﺧﻮاﻩ از دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
زهﺮا ﺷﺠﺎﻋﻲ در ﻣﺮآﺰ ﻣﺸﺎرآﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺳﺮدار ﺳﭙﺎﻩ ﮐﻪ رﻳﻴﺲ ﲨﻬﻮری ﺷﺪﻩ اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﳘﮑﺎران ﺧﻮد در
ﺷﻬﺮداری  ،زﻧﺪان ﺑﺎﻧﺎن را ﻣﻘﺎم هﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .از ﲨﻠﻪ :
● ﺻﻮﻟﺖ ﻣﺮﺗﻀﻮی ،ﻣﺪﻳﺮ ﮐﻞ اﻣﻮر اداری ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﺎ ،اوﻟﻴﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از
اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ.
● ﻣﺮﺗﻀﯽ ﲞﺘﻴﺎری ،رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﺎی ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎهﯽ از
اﻧﺘﻘﺎل وی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ
از ﻣﺪﻳﺮ ﮐﻠﯽ دﻓﱰ ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری
● ﻗﻮام ﻧﻮذری
اﺳﺘﺎن زﳒﺎن رﺳﻴﺪ
● ﳏﻤﺪ رﺿﺎ ﳏﺴﻨﯽ ،ﻣﺪﻳﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ

● ﻋﺒﺎس رهﯽ،
ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ
● ﻣﻈﻔﺮ اﻟﻮﻧﺪی ﻧﻴﺰ از ﻣﺪﻳﺮ ﮐﻠﯽ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪاﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری
اﺳﺘﺎن ﳘﺪان رﺳﻴﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
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ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻴﺮوی ﺑﺴﻴﺞ :

ﺳﺮدار ﺣﺠﺎزی ﺳﺎﳍﺎ در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺑﺴﻴﺞ در ﮐﻠﻴﻪ ﺳﺮﮐﻮب هﺎی
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ از ﲨﻠﻪ ﲪﻠﻪ ﺑﻪ دﺧﱰان و ﭘﺴﺮان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن
دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و در اﻳﻦ ﺳﺮﮐﻮﲠﺎ از ﳘﻴﻦ ﻧﻴﺮوهﺎی دﴰﻦ ﺷﻨﺎس اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ
.
وی از ﲨﻠﻪ ﳐﻮف ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﮐﻮب هﺎی
ﺑﻌﺪ از  18ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ دﻳﮕﺮ ﺳﺮداران ﻗﺼﺪ ﮐﻮدﺗﺎ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺧﺎﲤﯽ را داﺷﺘﻨﺪ
 .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﱳ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و رﻓﺘﺎر او  ،ﳕﻮﻧﻪ هﺎﺋﯽ از ﺳﺨﻨﺎن او را ﻣﯽ ﺁورﻳﻢ
:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻟﺴﺮدﮐﺮدن ﻣﺮدم اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ » ...دﴰﻦ
.ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،دﴰﻦﺷﻨﺎﺳﯽ وﻇﻴﻔﻪ هﺮ ﺑﺴﻴﺠﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺒﻞ از ﮐﺴﺐ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم ﻣﺎ دارد ،ﺳﻌﯽ در ...دﴰﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﻘﺪﻩهﺎﻳﯽ ﮐﻪ
.ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻴﺮوهﺎی ﺑﺴﻴﺠﯽ دارد
ﺑﺎﻻی ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان و اﻟﺒﺘﻪ ﳘﻪ اﻳﻦ ﺣﺮفهﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻋﱰاف ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ
ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﯽ اﳒﺎم ﺑﺴﻴﺞ اﺳﺖ  .ﺁﻧﺎن ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﲞﻮاهﻨﺪ
اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ را از ﺳﺮ دهﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﭘﻮﻻدﻳﻦ و ﺁهﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ
« .راﻩ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺪارﻧﺪ ،ﳕﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎری اﳒﺎم دهﻨﺪ
وی،
ﮔﺮدانهﺎی ﻋﺎﺷﻮرا و اﻟﺰهﺮا)س( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :اﻳﻦ ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ
ﮔﺴﱰدﻩ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽای ﮔﺮدانهﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻞدادن ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﭙﺎﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ را در ﺑﻴﻦ ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺪال اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺞ اﺳﺖ
و اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺮای ﺁﺎ ﺑﺴﻴﺠﯽ ﮐﻪ وارد ﺳﭙﺎﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﳘﻪ ﭘﺎﻳﻪ
اﻳﻦ ﺗﻮاﳕﻨﺪی ﮐﻪ ﻳﮏ  .ﻓﺮاهﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ در ﮐﺴﺐ ﺗﻮاﳕﻨﺪیهﺎی ﺑﻴﺸﱰ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ
ﺟﺎی دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﳘﻴﻦ ﮔﺮدان از ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ داوﻃﻠﺐ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﻴﺮد در هﻴﭻ
از اﻳﺮان ﺷﺪﻩ ﺗﻮاﳕﻨﺪیهﺎ ﺑﺎﻋﺚ و ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪﻩ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ اﺑﺮﻗﺪرتهﺎ
«.اﺳﺖ
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ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﭙﺎﻩ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن  18ﺗﻴﺮ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ
ﻧﻈﺎم ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﲰﺖ ﺑﻴﺖ رهﱪی اﺳﺖ  .ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎی
ﻃﺮز ﻓﮑﺮ او ﺑﻮد و از او ﻣﺎﻧﺪ ،ﲥﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻳﺪن دﺳﺖ هﺎ و ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن زﺑﺎﺎی
و زدن ﮔﺮدﺎی ﳐﺎﻟﻔﻴﻦ اﺳﺖ .
وی در ﺁﺧﺮﻳﻦ روزهﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺧﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﲪﻠﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ
اﻳﺮان رواج داﺷﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ای ﳏﺮﻣﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ
را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﮑﻪ ﳕﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺸﮑﺮ ﮔﺎرد رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری ﻋﺮاق ﺷﻮﻳﻢ،
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻩ اﻳﻢ و در ﭘﯽ ﻳﺎﻓﱳ ﺑﺮﺧﯽ هﺎی دﻳﮕﺮ هﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﳘﮑﺎری ﺑﺎ
اﻣﺮﻳﮑﺎ را دارﻧﺪ .
اﻳﻦ » ﺳﺮدار دﮐﱰ « در ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا و ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺧﺸﻦ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮداران ﺑﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻩ را
وارد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺮد و از ﻗﺒﻞ ﺁن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ
را ﺑﻪ ﻧﺎن و ﻧﻮاﻳﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  .وی در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  86ﮔﻔﺖ ...» :اﻣﺴﺎل را
ﺳﺎل دﻓﺎع ﳘﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺎم ﺎدﻩاﻳﻢ «
» ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ آﻞ « ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﯽ،اﻣﻨﻴﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار،ﺳﻴﺎل و ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ارزﻳﺎﺑﯽ آﺮد و ﮔﻔﺖ » :ﻣﻨﻄﻘﻪ،ﳏﻴﻂ اﻣﻨﻴﺖ
در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖهﺎی ﺧﻮد،ﺁﻣﺎدﮔﯽ آﺎﻣﻞ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻄﯽ
«.ﳘﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺎم ﺎدﻩاﻳﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺴﺎل را ﺳﺎل دﻓﺎع
و از ﺳﺨﻨﺎن او اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ  ... » :هﺮ آﺲ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺳﺮﺑﺎز اﻣﺎم زﻣﺎن
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺋﺐ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﳘﺎﻧﻄﻮر )ﻋﺞ( ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﺑﺎز
اآﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪای رهﱪی آﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪای اﻣﺎم)رﻩ( ﻣﯽآﺮدﻳﻢ
« ﻣﯽآﻨﻴﻢ
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» ﺳﺮدار دﮐﱰ«

ﳏﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف

از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن اﺑﺘﺪای اﺟﻨﮓ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﻓﺮوع در ﺳﺮﮐﻮب
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ » ﻣﺪارج ﺗﺮﻗﯽ « را ﻃﯽ ﮐﺮد  .اﻣﺮوزﻩ ،ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺮدم در او
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ  .اﻣﺎ او ﳘﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎرﮔﺮان
ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮد  .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺁﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ او ﮐﻪ ﺷﻬﺮدار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
دﺳﺘﻮر ﺳﺮﮐﻮب ﺁﺎ را داد .
او ﳘﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن رﻳﺎﺳﺖ وی ﺑﺮ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﻴﺎری
از رد ﺻﻼﺣﻴﺖ هﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن زﻳﺮ ﻧﻈﺮ او ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳎﻠﺲ هﺸﺘﻢ ،او ﺑﺎ » ﺳﺮداران « ﳏﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ و ﻋﻠﯽ ﻻرﻳﺠﺎﻧﯽ اﺋﺘﻼف
ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ  :از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﺎﱂ ﲠﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد !
ﺷﮑﺴﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻣﻮرد
ﲪﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺁﺧﺮﻳﻦ روزهﺎ ﻣﻮرد ﺑﯽ ﻣﻬﺮی و ﺳﻠﺐ ﲪﺎﻳﺖ ﺷﺪ و اﲪﺪی
ﻧﺰاد را رﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮری ﮐﺮدﻧﺪ ،وی را ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب وی ﺑﻪ
ﺷﻬﺮداری ﲥﺮان ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرهﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
ﺑﺮای رﻓﻊ دﳋﻮری او اﳒﺎم دادﻩ اﺳﺖ .
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺎم ﮔﺮوﻩ وﻳﮋﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
وی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ :
● ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف :
» - 1ﺳﺮدارﺳﺮﺗﻴﭗ « ﻧﻘﺪی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﺟﺎ آﻪ ﺑﺎﲥﺎم دهﻬﺎ ﻓﻘﺮﻩ ﻗﺘﻞ
و ﲡﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن ودﺧﱰان ﻣﺮدم ﻣﺪت آﻮﺗﺎهﯽ ﲢﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﳎﻠﺲ ﺷﺸﻢ
اﺳﻢ او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﳘﻴﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪ .
 2ﺳﺮدار رﻣﻀﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻓﻌﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﺟﺎ
 - 3ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن دﻓﱰ ﻓﻴﻠﱰﻳﻨﮓ ﺳﺎﻳﺖ هﺎ در دﻓﱰ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮي
 - 4ﳏﺒﯽ ،از ﳎﺮﻳﺎن ﻗﺘﻞ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ رژﻳﻢ » ﻗﺘﻠﻬﺎی زﳒﲑﻩ ای« ﻧﺎﻣﻴﺪﺷﺎن و
ﺑﺎزﺟﻮی دهﻪ 60
 - 5آﺸﺎورز ،ﺑﺎزﺟﻮی وﺑﻼگ ﻧﻮﻳﺴﺎن
 6ﻣﻴﺜﻢ ،از ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪﮔﺎن زﻳﺮ دﺳﺖ اﺳﺪاﷲ ﻻﺟﻮردی و ﳎﺮﻳﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم 67
 - 7ﺗﻴﻤﻮری ،ﺑﺎزﺟﻮی دهﻪ 60
 - 8ﺻﺎدق ،ﺑﺎزﺟﻮی دهﻪ 60
 - 9ﻓﺎﺿﻠﯽ ،ﺑﺎزﺟﻮی دهﻪ 60
 - 10ﺣﺴﻴﻨﯽ ﺑﺎزﺟﻮی دهﻪ  60و از ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺗﻮدﻩ اﻳﻬﺎ
 - 11ﺳﻴﺪ ﳎﻴﺪ ،ﺳﺮﺑﺎزﺟﻮی ﳐﻮف دهﻪ 60
و...

 - 14ﺳﺮدار ﳏﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﻘﺪی

ﻳﮑﯽ از ﺳﺮداران ﻣﻌﺎود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﴰﺲ رهﱪی ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .وی از
ﻧﻴﺮوهﺎی ﻗﺪس ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻮد ﮐﻪ وارد ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪ و در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد  .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ،وی دﺳﺖ
ﺑﻪ ﮐﺎرهﺎﻳﯽ زد ﮐﻪ هﻴﭻ دﴰﻦ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﳕﯽ ﮐﻨﺪ  .وی ﻣﺴﺌﻮل
دﺳﺘﮕﻴﺮی و ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎی ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺷﻬﺮداران ﲥﺮان ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رازﻳﻨﯽ ،ﻗﺎﺿﯽ
ﺟﻨﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﻪ ،در زﻳﺮ زﻣﻴﻦ زﻧﺪان ﺧﻴﺎﺑﺎن وﺻﺎل ﺑﻮد .
و او ﳘﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﲪﻠﻪ ﺑﻪ دو وزﻳﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﲤﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﻮری و
ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﳘﮑﺎری ﺣﺴﻴﻦ اﷲ ﮐﺮم و دارو دﺳﺘﻪ ﺣﺰب اﷲ ﺑﻮد .
او ،در واﭘﺴﻴﻦ دورﻩ ﺗﺼﺪی اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ،ﮐﺎر ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داران را رهﱪی ﻣﻴﮑﺮد و ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم دهﻬﺎ ﲡﺎوز و ﻗﺘﻞ ﺑﻪ
ﳘﺮاﻩ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺄﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر » رهﱪ ﻓﺮزاﻧﻪ « ﺁزاد ﮔﺸﺖ .
ﺑﻌﺪ از ﺁزادی ،او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ » ﺳﺮدار « ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف را در
ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ  .اﻣﺎ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺧﺎﻣﻨﻪ
ای ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن ﺷﺪ .
ﺑﻌﺪ ازاﻧﺘﺨﺎب اﲪﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری از ﺳﻮی او ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ وی در
ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق و ارز رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺰاﲪﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ دﻳﮕﺮی
ﮐﻪ از ﲪﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﱰی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،از اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺰول ﺷﺪ .
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» ﺳﺮدار « ﳏﺴﻦ رﻓﻴﻘﺪوﺳﺖ

از ﺳﺮداران ارﺷﺪ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران و ﻗﺎﺗﻼن اﺻﻠﯽ  4ﺗﻦ از ﺳﺮان ﺗﺮﮐﻤﻦ
ﺻﺤﺮا اﺳﺖ .وی ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺟﺮﻳﺎن ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﮑﻪ رﻳﻴﺲ ﲨﻬﻮری دﺳﺘﻮر
ﺑﺎزداﺷﺖ وی را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد از ﮐﺸﻮر ﮔﺮﻳﺨﺖ  .ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﺮداد ، 60
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم ﺷﺪ  .زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وزارت ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران رﺳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻨﻴﺎد
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺷﺪ :
رﻓﻴﻖ دوﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ هﺎی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎد
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪ  .در ﺁن ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن
اﻣﻮال ﺁن ﺑﻨﻴﺎد ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﻳﮑﺎن ،از ﮐﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ .
ﺑﺮادر اﻳﻦ » ﺳﺮدار « ﻣﻌﺮوف ﺳﭙﺎﻩ در ﳘﺎن ﺳﺎﳍﺎﻳﯽ ﮐﻪ او ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻨﻴﺎد
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼس  132ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﻪ دادﮔﺎهﯽ ﮐﻪ
ﳏﺴﻨﯽ اژﻩ ای رﻳﻴﺲ ﺁن ﺑﻮد ﺑﺮدﻩ ﺷﺪ .وﻟﯽ اﻣﺮی ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ روی داد و ﺁن
اﻳﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی وی اﻋﺪام ﺷﺪ .او ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﳏﮑﻮم ﺷﺪ وﻟﯽ در
زﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺮﻳﺪ زﻧﺪان رﺳﻴﺪ و ﺑﻌﺪهﺎ هﻢ ﺁزاد ﺷﺪ .
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» ﺳﺮدار« رﺿﺎ ﺳﻴﻒ اﻟﻠﻬﯽ

از ﺳﺮداران اوﻟﻴﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻴﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم
وارد ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺷﺪ و از ﺁﳒﺎ ﮐﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﻣﯽ داد .
وی از ﲨﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺎل  60در ﮐﻨﺎر ﳏﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ
ﻗﺮار داﺷﺖ و از ﺁﻟﺘﻬﺎی ﻓﻌﻞ ﮐﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن و از ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﻣﻌﱰض ﺑﻪ
ﮐﻮدﺗﺎ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻮد .
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﻴﻨﯽ هﺎی وی و ﳏﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ از ﺳﻮی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ
هﺎﴰﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات اﻳﻦ »ﺁﻳﺖ اﷲ « ) ﻋﺒﻮر از ﲝﺮان ( ﻣﻀﺒﻮط
هﺴﺘﻨﺪ . .

 » - 17ﺳﺮدار « ﻓﺮهﺎد ﻧﻈﺮی
ﺳﺮدار ﻣﻌﺮوف ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﲪﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﲥﺮان دﺧﻴﻞ
ﺑﻮد  .او ﻳﮑﯽ از ﺳﺮداران ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﻣﺎﺟﺮا ،ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻳﺰدی » ،رﺋﻴﺲ « وﻗﺖ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ،اﺟﺎزﻩ ورود ﻧﻴﺮوهﺎی
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ اﻧﺼﺎر ﺣﺰب اﷲ را ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ داﻧﺸﮕﺎﻩ داد و ﺁن ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﺑﺒﺎر
ﺁورد .
ﺑﻌﺪ از اﻳﻠﻐﺎر ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ داﻧﺸﮕﺎﻩ ،او در دادﮔﺎهﯽ ﳏﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪ و ﻃﺒﻖ
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺪون اﻳﻨﮑﻪ اﲥﺎﻣﺎت واردﻩ ﺑﺮ وی ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮد ﺁزاد ﮔﺸﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ
ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﺟﺮم دزدﻳﺪن ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮاﺷﯽ ﳏﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺷﺪ !
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» ﺳﺮدار دﮐﱰ« ﻋﻠﯽ ﴰﺨﺎﻧﯽ

از ﺳﺮداران ارﺷﺪ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺳﭙﺎﻩ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺎل  60ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﻳﯽ
رﺳﻴﺪ .از ﲨﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻧﻴﺮوی درﻳﺎﻳﯽ  .در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﲤﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
وزﻳﺮ دﻓﺎع ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد .
اﻓﺮاد ﲢﺖ ﻓﺮﻣﺎن او ،ﺑﺮای اﳒﺎم ﮐﻮدﺗﺎ  ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﮓ ،ﺑﺪون
اﻃﻼع ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﻗﻮا ،ﺑﻪ ﲥﺮان ﺁﻣﺪﻧﺪ و در ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﲥﺮان ﺷﺮﮐﺖ دادﻩ
ﺷﺪﻧﺪ .
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﴰﻌﺨﺎﻧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺪون اﻳﻨﮑﻪ
ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ در اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ دم از اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﯽ و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن ﻣﯽ زﻧﻨﺪ  .وی در ﮐﻨﺎر ﳏﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ و دﻳﮕﺮ » ﺳﺮداران « ﻣﺆﺗﻠﻒ
ﳐﺎﻟﻒ اﲪﺪی ﻧﮋاد و ﺣﮑﻮﻣﺖ او اﺳﺖ .

 » 19ﺳﺮدار « ﺿﻴﺎﻳﯽ ﻓﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ  .او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎﻩ
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﺸﻮر در وﺿﻌﻴﺖ ﲝﺮاﻧﯽ ﻗﺮار دارد و اﻳﻦ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﺑﺎﻳﺪ از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﻳﻢ .
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» ﺳﺮدار دﮐﱰ« ﳏﻤﺪ رﺋﻮﻓﯽ ﻧﮋاد

از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ارﺷﺪ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻮد و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺳﻮی اﲪﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  .وی از
ﲨﻠﻪ ﺳﺮداراﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﲤﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و در ﲨﻊ دﻳﮕﺮ
ﺳﺮداران وی را ﲥﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ  .وی ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪار اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪاری رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ،در اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ،ﭘﻴﺶ از ﺧﻄﺒﻪ
هﺎی ﳕﺎز ﲨﻌﻪ  ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :
» ﻣﺮدم اﻓﺮادي را اﻧﺘﺨﺎب آﻨﻨﺪ آﻪ در راﺳﺘﺎي دوﻟﺖ ﻢ و روﻳﻜﺮد
اﺻﻮﻟﮕﺮاﻳﻲ و روﻳﻜﺮد وﻻﻳﺘﻤﺪاري ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻳﻜﻲ از ﺻﺤﻨﻪهﺎي ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز و ﻣﻬﻢ
و ﺑﺎ اﳘﻴﺖ آﻪ در ﭘﻴﺶ رو دارﱘ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت هﺸﺘﻢ ﳎﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ .ﻣﺮدم
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﱰدﻩ ﺧﻮد در اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز و ﻣﻬﻢ آﻪ ﺷﺮآﺖ در ﺁن از
ﺗﺎآﻴﺪات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رهﱪي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺮادي را اﻧﺘﺨﺎب آﻨﻨﺪ آﻪ ﳎﻠﺴﻲ ،وﻻﻳﻲ،
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮدم ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺮادي را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪ آﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺎﻃﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻜﺒﺎر
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ و ﳎﻠﺴﻲ آﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﺪي در راﺳﺘﺎي ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ اﺳﻼﻣﻲ
دارد اﻧﺘﺨﺎب آﻨﻨﺪ
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻟﺸﮑﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪار در
زﻳﺮا وی در ﺁن زﻣﺎن در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ
ﮐﺮﻣﺎن روی داد ،اﺷﺎرﻩ ای ﺑﺸﻮد .
ﻟﺸﮑﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁن ﻟﺸﮑﺮ در
اﻳﻦ ﻗﺘﻞ هﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .
روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ از ﳓﻮﻩ ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻠﻬﺎی زﳒﲑﻩ ای در
ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪﻩ در ﻣﻮرد ﺷﻴﻮﻩ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن در ﺁب
ﺧﻔﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از ﻗﺎﺗﻼن اﻋﱰاف
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻳﮑﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﭼﻨﮓ ﻗﺎﺗﻼن
ﺟﺎن ﺳﺎﱂ ﺑﻪ در ﺑﺮد ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﮑﻪ او را ﻧﮑﺸﺘﻪ اﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺳﻪ
ﺑﺎر اﺳﺘﺨﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ اﻣﺎ هﺮ ﺳﻪ ﺑﺎر اﺳﺘﺨﺎرﻩ ﺧﻮش ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﻗﺎﺗﻼن اﻧﮕﻴﺰﻩ ﺧﻮد را ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻴﭻ دﻟﻴﻠﯽ دال ﺑﺮ
ﻓﺴﺎد اﺧﻼق ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
...ﻗﺘﻞ هﺎی زﳒﻴﺮﻩ ای ﮐﺮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺑﺴﻴﺞ در دوران ﺳﺮدار رﺋﻮﻓﯽ
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ،ﻣﺘﻬﻤﺎن ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻣﺄﻣﻮران ﻳﮑﯽ از ﺎدهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ
ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و ﳏﺎﮐﻤﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﲑ ﻋﻠﻨﯽ و ﭘﺸﺖ درهﺎی ﺑﺴﺘﻪ اﳒﺎم ﻣﯽ ﮔﲑد.
ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﻪ از او
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺮدار "ر ،ک" ﻳﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻬﻤﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ در دادﮔﺎﻩ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪ.
ﻗﺎﺿﻲ دادﮔﺎﻩ آﺮﻣﺎن ﮔﻔﺖ :ﲤﺎﻣﻲ  6ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﺘﻞهﺎي زﳒﲑﻩﻳﻲ آﺮﻣﺎن ﻋﻀﻮ
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻋﻠﻲاﺻﻐﺮ ﻣﻮﻻ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﭘﺎك آﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ از
ﻓﺴﺎد اﻳﻦ ﻗﺘﻞهﺎ را اﳒﺎم دادﻩاﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﱪﻧﮕﺎر ﻣﺎ ،ﻗﺎﺿﻲ اﻣﲑي ﺗﺒﺎر
رﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  9دادﮔﺴﱰي آﺮﻣﺎن و ﻣﺴﻮول رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻗﺘﻞهﺎي زﳒﲑﻩ اي در
آﺮﻣﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ:رﻳﺎﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ را ﳏﻤﺪ ﲪﺰﻩ ﻣﺼﻄﻔﻮي ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ
داﺷﺖ آﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺮآﺰ آﻨﱰل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﻲ ﻧﺎﺟﺎ اﺳﺖ و ﺑﻘﻴﻪ اﻓﺮاد ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن او
ﻋﻤﻞ ﻣﻲآﺮدﻩاﻧﺪ .وي ﮔﻔﺖ :ﳔﺴﺘﲔ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺟﻮان  19ﺳﺎﻟﻪﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺼﻴﺐ اﻓﺸﺎري ﺑﻮد آﻪ  22ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ در ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲهﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺼﻴﺐ در ﻣﻴﺪان اﻣﺎمﲬﻴﲏ آﺮﻣﺎن ﻣﻮاد ﳐﺪر
ﻣﻲﻓﺮوﺧﺖ .ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ او ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﺬآﺮ دادﱘ ﺗﺎ دﺳﺖ از آﺎرهﺎﻳﺶ
ﺑﺮدارد ،اﻣﺎ او ﺑﻲاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﲪﺰﻩ ﻳﻚ روز او را ﺑﻪ زور
ﺳﻮار ﻣﺎﺷﻴﲏ آﺮدﱘ و ﺑﻪ ﳏﻠﻪ هﻔﺖ ﺑﺎغ ﺑﺮدﱘ .در ﺁﳒﺎ ﲪﺰﻩ اﺑﺘﺪا ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﺼﻴﺐ آﻮﺑﻴﺪ و او را داﺧﻞ ﭼﺎﻟﻪ اي اﺳﺘﺨﺮﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺳﭙﺲ هﺮ آﺪام از
ﻣﺎ ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ او آﻮﺑﻴﺪﱘ اﻣﺎ ﻣﺼﻴﺐ ﳕﻲﻣﺮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﲪﺰﻩ ﮔﻔﺖ ﲠﱰ اﺳﺖ او را
زﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮر آﻨﻴﻢ .ﺑﻌﺪ ﭼﺎﻟﻪﻳﻲ آﻨﺪﱘ و ﭘﻴﻜﺮ ﻧﻴﻤﻪﺟﺎن ﻣﺼﻴﺐ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺁن
اﻧﺪاﺧﺘﻴﻢ و ﺑﺎ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ روي ﭼﺎﻟﻪ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﱘ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺼﻴﺐ را

زﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮر آﺮدﱘ .ﻗﺘﻞ دوم :ﻳﻚ هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﻣﺼﻴﺐ ،ﳏﺴﻦ آﻤﺎﱄ را
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﺮدﱘ .او ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﻲ داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻚ روز آﻪ در ﺣﺎل ﺧﺮوج از
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،او را ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و ﺑﻪ هﻔﺖ ﺑﺎغ ﺑﺮدﱘ و در ﺁﳒﺎ ﳏﺴﻦ را هﻢ ﺧﻔﻪ آﺮدﱘ
و ﺟﺴﺪش را در ﳘﺎﳒﺎ ﻣﺪﻓﻮن آﺮدﱘ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﲪﺰﻩ ،ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و ﻣﻮﺗﻮر ﳏﺴﻦ
را ﺑﺮداﺷﺘﻴﻢ ﺗﺎ از ﺁﺎ ﺑﺮاي آﺎرﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﻴﻢ .ﻗﺘﻞ ﺳﻮم :ﻧﻔﺮ ﺳﻮم

ﲨﻴﻠﻪ اﻣﲑاﲰﺎﻋﻴﻠﻲ ،زن ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻮد آﻪ او هﻢ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﳐﺪر ﻣﻲآﺮد و
ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﻲ داﺷﺖ .از ﺁﳒﺎ آﻪ اﻳﻦ زن ،ازدواج هﻢ آﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از رﺑﻮدن
وي او را ﺧﻔﻪ ﻧﻜﺮدﱘ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭼﺎﻟﻪﻳﻲ آﻨﺪﱘ و ﺑﺎ روش ﺳﻨﮕﺴﺎر او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪﱘ ،ﺑﻌﺪ ﺟﺴﺪ اﻳﻦ زن ﺷﻮهﺮدار را ﺑﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎنهﺎي اﻃﺮاف آﺮﻣﺎن ﺑﺮدﱘ و در
ﺁﳒﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻃﻌﻤﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﻮد .در ﻗﺘﻞ زوج ﺟﻮان ﻣﺘﻬﻤﺎن اﻋﱰاف
آﺮدﻩاﻧﺪ :ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﳏﻤﺪ رﺿﺎ و ﺷﻬﺮﻩ ،دﺧﱰ و ﭘﺴﺮ ﻓﺎﺳﺪي هﺴﺘﻨﺪ
آﻪ ﺑﺎ هﻢ ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﻣﺸﺮوع دارﻧﺪ ﺑﻪ ﳘﲔ ﺧﺎﻃﺮ،ﺁﺎ را هﻨﮕﺎﻣﻲ آﻪ ﺳﻮار
ﺧﻮدروي ﭘﮋوي ﳏﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﺮدﱘ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻠﻮﻳﺸﺎن را در
ﺟﺎدﻩ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺁﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﻪ ﭘﺮ از ﺁب هﻔﺖ ﺑﺎغ ﺑﺮدﱘ و هﺮ دو را در ﺁﳒﺎ
ﺧﻔﻪ آﺮدﱘ .ﺑﻌﺪ اﺟﺴﺎدﺷﺎن را داﺧﻞ ﭘﮋو ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ و ﺑﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﺮدﱘ ،ﭘﺲ از
ﺁﻧﻜﻪ اﺟﺴﺎد را ﺑﻪ ﺑﲑون اﻧﺪاﺧﺘﻴﻢ ،ﻣﺎﺷﲔ ﭘﮋو را ﺑﻪ ﺁﺗﺶ آﺸﻴﺪﱘ و ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ
ﳏﻤﺪرﺿﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻴﻢ ) .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﻳﻦ دﺧﱰ و ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ،ﺷﻬﺮﻩ و
ﳏﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎ هﻢ ﻧﺎﻣﺰد ﻋﻘﺪ آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺁن ﺷﺐ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﭘﮋو ﺑﺮاي دﻳﺪن
ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪﺷﺎن ﻣﻲرﻓﺘﻨﺪ آﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺎﻧﺪ ﻗﺎﺗﻼن ﺷﺪﻩاﻧﺪ(.
ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﲑ ﺷﺪﻧﺪ ؟ ﻗﺎﺿﻲ اﻣﲑيﺗﺒﺎر درﺑﺎرﻩ ﳓﻮﻩ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﮔﻔﺖ:
ﮔﺮوﻩ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ،در ﺷﺸﻤﲔ ﺁدمرﺑﺎﻳﻲ ،ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم هﺎدي را ﻃﻌﻤﻪ
ﻗﺮار دادﻧﺪ آﻪ ﭘﺲ از رﺑﻮدن ،وي را ﺁزاد آﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ هﺎدي را ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ
ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﮔﺮوﻩ رﺑﺎﻳﻨﺪﻩ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻨﻴﻢ .در اﻳﻦ ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﱘ
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از رﺑﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﳘﺮاﻩ ﺧﻮد ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺪس زدﱘ اﻳﻦ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞهﺎ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻌﻼم از ﳐﺎﺑﺮات ﲥﺮان و ﮔﺮﻓﱳ
ﭘﺮﻳﻨﺖ ﲤﺎسهﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺎ ﴰﺎرﻩ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞهﺎي ﻣﻘﺘﻮﻻن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﱘ
ﺑﻴﺶ از  2هﺰار ﲤﺎس ﺗﻠﻔﲏ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞهﺎ اﳒﺎم ﺷﺪﻩ آﻪ ﺑﻴﺸﱰ ﺁﺎ ﺑﺎ ﻣﺮآﺰ
آﻨﱰل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﻲ ﻧﺎﺟﺎ و ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﳏﻤﺪ ﲪﺰﻩ ﻣﺼﻄﻔﻮي ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻓﺮد را ﺑﺎزداﺷﺖ آﺮدﱘ و او را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ ﻗﺮار دادﱘ.
اﻣﺎ ﳏﻤﺪ ﲪﺰﻩ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ هﻴﭻ اﻋﱰاﰲ ﻧﻜﺮد.
ﺑﻌﺪهﺎ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮﻣﺎن ،ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺳﺮدار رﺋﻮﻓﯽ ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻧﻴﺮوی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ رﺳﻴﺪ  » .ﺳﺮدار « داراﻳﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ
ﺧﱪﻧﮕﺎران ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺮدار رﺋﻮﻓﯽ هﻢ رزم وهﻢ ﺳﻨﮕﺮ ﺑﻮدم وﺑﻨﺪﻩ
ارادت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دارم .ودر ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﮐﻤﺎل ﳘﮑﺎری را ﺑﺎ
اﻳﺸﺎن ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد.
...ﻗﺎﺗﻠﻴﻦ در اﻋﱰاﻓﺎت ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﱎ وﺁﻗﺎی ﻣﻼﻳﺮی را ﺑﻪ
اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از ﺁﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :ﻳﮏ ر وز ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﳘﺮاﻩ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎﳕﺎن در ﺣﺎل ﮔﺸﺖ زﻧﯽ ﺑﻮدﻳﻢ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ودﺳﺘﺒﻨﺪ وﺳﺎﻳﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺘﺎد اﻣﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮوف وﯽ از ﻣﻨﮑﺮ(در ﭘﺎرک ﻧﺸﺎط ﺑﺎ
ﻳﮏ ﺧﺎﱎ وﺁﻗﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ دوﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻴﺪﻧﺪ وﻣﺎ ﺁﺎ را
ﺑﻪ ﺟﺮم اﻳﻨﮑﻪ رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎ هﻢ دارﻧﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻩ واﻳﻦ زوج ﺟﻮان ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ روزی از ﺟﺸﻦ ﻧﺎﻣﺰدی ﺁﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﱰﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﳘﺮاﻩ ﻣﺎ
ﺁﻣﺪﻧﺪ اﻳﻦ زوج ﺟﻮان ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و روﺷﻦ ﺷﺪن ﻗﻀﻴﻪ ﺁزاد ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ ﳕﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺁﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺁﺎ را ﳘﺮاﻩ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﺑﺎﻏﺎت اﻃﺮاف ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺮدﻩ ودﺧﱰ ﺟﻮان
را در ﺣﻮض ﺁب اﻧﺪاﺣﺘﻪ وﺑﺮ روی ﮐﻤﺮش ﻧﺸﺴﺘﻪ واورا ﺧﻔﻪ ﮐﺮدﻳﻢ واو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ
اﻧﺴﺎن ﲞﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ دﺳﺖ وﭘﺎ ﻣﯽ زد وﺳﺮ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﺁب ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ و ﺧﻔﻪ ﮐﺮدﻳﻢ
 ...ﺳﺮدار ﺟﻮرﮐﺶ در ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﲑوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺷﺨﺺ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر وﻋﻘﺎﻳﺪم در دوران ﺧﺪﻣﺘﻢ در ﮐﺮﻣﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻩ در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﳐﺘﻠﻒ درﮔﲑ ﺷﺪم وﺑﻨﺪﻩ ودوﺳﺘﺎﱎ ﳘﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﺎدهﺎی اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف
وﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻩ وﺧﻮدﺳﺮﻳﻬﺎی ﺁﺎ در ﺷﻬﺮ ﳐﺎﻟﻒ ﺑﻮدم وﺁﺎ
ﺳﻌﯽ در ﺣﺬف ﺑﻨﺪﻩ ﮐﺮدﻧﺪ وﺣﺘﯽ ﻳﮏ ﺳﺮی ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮار ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺿﺮب
وﺷﺘﻢ ﻣﺮدم وﻣﻐﺎزﻩ داران ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از ﻃﺮف ﳘﲔ اﻓﺮاد اﺟﲑ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪودر
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪﻧﺪ وﺑﻨﺪﻩ ﺳﻌﯽ در ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮدن
اﺻﻞ ﻗﻀﻴﻪ داﺷﺘﻢ ﺁﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ در ردﻩ هﺎی ﺑﺎﻻی ﻧﲑوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
وﺑﻴﻮت دارﻧﺪ ﺗﻮﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻋﺰل وﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻨﺪﻩ را از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﮕﲑﻧﺪ.
...اﺳﻢ دو ﺗﻦ از اﻓﺮاد اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﻧﻴﺰ از ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
)ﻓﺮزﻧﺪ » ﺳﺮدار « ﮐﺮﻣﯽ از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪارن و ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﮐﺮﻣﺎن(.

ﺣﺎل اﻳﻦ ﺳﺮدار اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺟﺪﻳﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﺎﻳﺎت روی اﺳﺘﺎﻧﺪاران زﻣﺎن ﺷﺎﻩ
را ﺳﻔﻴﺪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر دﺧﺎﻟﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﯽ دهﺪ .

 » -21ﺳﺮدار « ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﻓﺸﺎر
ﺳﺮدار اﻓﺸﺎر از ﻧﻴﺮوهﺎی اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺗﺼﺮف ﺳﻔﺎرت
اﻣﺮﻳﮑﺎ وارد اﻳﻦ ﺳﻔﺎرﲣﺎﻧﻪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺠﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﳍﺎ ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺎد
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﻳﻦ ﺎد رﺳﻴﺪ و در اﳒﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ  .ﺣﻀﻮر او در
ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ در ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺳﻴﺎﻩ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺪار ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺿﺒﻂ
اﺳﺖ  .در  2ﺧﺮداد  76ﮐﻪ ﺧﺎﲤﯽ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،او ﮔﺮوهﯽ ﺑﺴﻴﺠﯽ
را در ﺑﺮاﺑﺮ » ﺑﻴﺖ « ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﮔﺮد ﺁورد  .او و ﮔﺮوهﺶ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧﺪ :
ﻣﺎ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر دوم را ﳕﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ !
او ﺑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁﻣﺪن اﲪﺪی ﻧﮋاد و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ ذواﻟﻘﺪر در وزارت ﮐﺸﻮر
 ،ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮی ﮐﻠﯽ ادارﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  .اﳊﻖ هﻢ ﺧﻮد از
ﭘﺲ ﳘﻪ » ﻧﻔﻮذی هﺎ « ) ﻧﺎﻣﺰدهﺎﺋﯽ ﮐﻪ » اﺻﻮل ﮔﺮا « ﻧﺒﻮدﻧﺪ ( ﺑﺮ ﺁﻣﺪ و در
ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺁﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﳘﻪ
»ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و ﻧﻔﻮذی هﺎ « ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ و ﺗﻨﻮر داغ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪ  .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﮐﺎر ﺗﻘﻠﺐ را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺻﺪای ﭘﻮر ﳏﻤﺪی را هﻢ درﺁورد  .او
ﻧﺎﻣﻪ ای در ﺑﺎرﻩ ﲣﻠﻔﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ » ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺋﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺧﺸﻢ ﺷﺪﻳﺪ
اﲪﺪی ﻧﮋاد را ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ .
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» ﺳﺮدار « دورﮐﯽ

از ﺳﺮداران ارﺷﺪ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﭙﺎﻩ ﺷﻴﺮاز ﺑﻮدﻩ و در
ﳎﻠﺲ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻘﺎم ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﯽ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ  .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳎﻠﺲ هﺸﺘﻢ ﻧﻴﺰ ،
او ﺧﻮد را ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد  .ﮐﺎرش ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ .
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» ﺳﺮدار « ﻓﺮهﻨﮕﯽ
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» ﺳﺮدار « ﺟﻨﮕﺮوی

ﻓﺮهﻨﮕﯽ از ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﳎﻠﺲ اﺳﺖ  .وی در زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ هﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ
در ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﱪﻳﺰ را ﻋﻬﺪﻩ دار ﺑﻮد.
درﮔﻴﺮی هﺎی ان ﺷﻬﺮ ﺑﺮادر وی ﺑﺎ ﺗﻴﺮ ﻏﻴﺒﯽ ﮐﻪ هﻨﻮز هﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﮐﺠﺎ ﺷﻠﻴﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ .
ﺑﺮادر وی ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺠﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد در ﺟﻨﺒﺶ اﻋﱰاﺿﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺗﱪﻳﺰ،
ﳘﻴﻦ ﺳﺮدار
ﺑﺮادر ﻣﻘﺘﻮل،
در ﺣﺎل ﲪﻠﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .
ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از اﻋﻤﺎل وی در ﺷﻨﺎﺋﺖ هﻨﻮز ورد زﺑﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ .
وی ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﮐﻮب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ  .ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻴﺮوهﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﺳﭙﺎهﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و وارد ﳎﻠﺲ ﺷﺪ  .در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،
ﮐﺎرش ﺑﻪ دور دوم ﮐﺸﻴﺪﻩ اﺳﺖ .
از ﺳﺮداران ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻳﮑﯽ از ﭘﺎﻳﮕﺎهﻬﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ﲥﺮان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد .
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» ﺳﺮدار « ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻼﻳﯽ

از ﺳﺮداران ﻣﻌﺮوف دوران ﺟﻨﮓ  8ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ
وی از ﲨﻠﻪ ﺳﺮداراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻬﺮ اراک  ،ﺷﺪ.
دارﻧﺪ  .در دوراﻧﯽ ﮐﻪ اﲪﺪی ﻧﮋاد در ﺷﻬﺮداری
و ﺑﻌﺪ هﻢ ﮐﻪ رﻳﻴﺲ ﲨﻬﻮری ﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت

-26

 .او ﮐﺎﻧﺪﻳﺪای ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﯽ از
راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﲪﺪی ﻧﮋاد
ﺑﻮد در ﮐﻨﺎر وی ﻗﺮار داﺷﺖ
وی را ﻋﻬﺪﻩ دار ﮔﺸﺖ .

» ﺳﺮدار دﮐﱰ« اﻣﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﯽ

از ﲨﻠﻪ ﺳﺮداران ﺳﭙﺎﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁﻣﺪن اﲪﺪی ﻧﮋاد ،ﺑﻪ اﻳﻦ و
ﺁن ﻣﻘﺎم رﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ  .او ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن رﺳﻴﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﱳ راﺑﻄﻪ ﻧﺎ ﻣﺸﺮوع از اﻳﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و در ﳘﻴﻦ زﻣﺎن
ﺑﻮد ﮐﻪ وزﻳﺮ ﮐﺸﻮر از ﻣﺎدﻩ هﺎی ﺑﺮای ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁورد و ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﮐﺎری ﮐﺮد
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» ﺳﺮدار« ﻣﺼﻠﺤﯽ

از ﺳﺮداران اوﻟﻴﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺪوزی ﻳﺪی ﻃﻮﻻ دارد .وی
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺳﺮداری در ﺳﭙﺎﻩ ﮐﻠﻴﻪ ﭘﻴﺘﺰا ﻓﺮوﺷﯽ هﺎی ﺑﻮف ﲥﺮان را
در اﺧﺘﻴﺎر دارد و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن ﺷﻬﺮ ﺑﺎزی ﳐﺼﻮﺻﯽ را در ﲥﺮان ﻧﻴﺰ دارد .

- 28

» ﺳﺮدار «

ﻏﻔﻮر درﺟﺰی

» ﺳﺮدار « درﺟﺰی از ﻧﻴﺮوهﺎی ﻟﺸﮑﺮ وﻳﮋﻩ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ و در ﺑﺴﻴﺎری
وی ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ
از ﺗﺮورهﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دﺧﻴﻞ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .

اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت و ﺣﺮاﺳﺖ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ وارد ﮐﺎرهﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮔﺸﺖ .هﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺮد و ﺧﻮرد راﻧﺖ هﺎی ﺧﺎص اﻳﻦ ﮐﺎر و اﻓﺰاﻳﺶ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ  .در ﺿﻤﻦ ،هﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ  ،در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ
ﺳﭙﺎﻩ ﳘﮑﺎری ﻧﺰدﻳﮏ دارد  » - 28.ﺳﺮدار ﻣﻬﺪی هﺎﴰﯽ «
از ﺳﺮداران ﳎﺮوح ﺳﭙﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ازﺟﻨﮓ در ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد وی
در زﻣﺎن ﺷﻬﺮداری اﲪﺪی ﻧﮋاد  ،ﻣﺘﺼﺪی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮداری ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن
وی ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری ،ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯽ وزارت ﮐﺸﻮر رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻢ اﮐﻨﻮن
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر اﺳﺖ .
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» ﺳﺮدار« ﻋﺒﺎس ﳏﺘﺎج

ﺳﺮدار ﻋﺒﺎس ﳏﺘﺎج
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻧﻴﺮوی درﻳﺎﻳﯽ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁﻣﺪن اﲪﺪی
ﺳﺮدار ذواﻟﻘﺪر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ذواﻟﻘﺪر ﺷﺪ .

از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺳﭙﺎﻩ اﺳﺖ .ﻳﮏ زﻣﺎن ﻧﻴﺰ
ﺳﭙﺎﻩ را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ  .اﻳﻦ » ﺳﺮدار « ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻗﻢ رﺳﻴﺪ و ﺑﻌﺪ از رﻓﱳ
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻮر ﳏﻤﺪی ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺁﻣﺪ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ

 » - 30ﺳﺮدار « ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻳﺰدی
از ﺳﺮداران ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﮐﻪ در ﺳﺘﺎد ﳒﻒ اﺷﺮف در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﺳﭙﺎﻩ دارای ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻬﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .
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» ﺳﺮدار « ﳏﻤﺪ ﳒﺎر

وزﻳﺮ دﻓﺎع در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﲪﺪی ﻧﮋاد و از ﻧﺰدﻳﮑﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪ ای اﺳﺖ  .ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،اﲪﺪی ﻧﮋاد ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب او را ﺑﻪ وزارت دﻓﺎع اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ  .وی از ﲨﻠﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﱰ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻴﺸﱰ
ﺑﻪ اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .

 » - 32ﺳﺮدار « ﺣﺴﻴﻦ ﳒﺎت
از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ارﺷﺪ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران و رﻳﻴﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ » ﺑﻴﺖ رهﱪی « اﺳﺖ .
وی ﺳﺎﳍﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺮﮐﺖ اﻋﱰاﺿﯽ ﻣﺮدم ﺷﺮﮐﺖ دارد  .او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ
 :اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻴﺖ رهﱪی ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎ دوﺷﮑﺎ ﺁﺎ را ﻣﻮرد ﲪﻠﻪ ﻗﺮار
ﺧﻮاهﻢ داد .
ﻳﮑﯽ از ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺖ ﻳﮏ ﺧﱪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﻧﺎم
اﻳﻦ » ﺳﺮدار «
ﺳﺎﻳﺖ اﻓﺸﺎ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮد  .اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺳﺮاﻓﺮاز ﻣﻌﺎون ﺻﺪا وﺳﻴﻤﺎ راﻩ اﻧﺪازی ﺷﺪﻩ ﺑﻮد  .ﮔﺮوﻩ ادارﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﺻﺪا
و ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ از اﳒﺎ ﺑﻪ ﳏﻞ دﻳﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .
در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ،اﻓﺮاد دﻳﮕﺮی از ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺸﺮﻳﻪ
ﳘﺸﻬﺮی ﮐﻪ از ﻧﺰدﻳﮑﺎن ﺁﻳﺖ اﷲ ﺟﻨﺘﯽ ﺑﻮد ،ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .وی ﳘﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺁرای رﺟﺎﻳﯽ را در ﳎﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮد و ﻣﻮﺟﺐ رﻓﱳ ﺣﺪاد ﻋﺎدل ﺑﻪ ﳎﻠﺲ ﺷﺪ
 .ﺑﺎز از ﲨﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﳘﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻋﺒﺎس ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻳﺎران وﻻﻳﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺸﺮﻳﻪ ﳘﺸﻬﺮی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﲞﺶ ﺧﺎرﺟﯽ را در
اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺳﺎﻳﺖ ﻳﻪ ﺧﱪ  ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﱰاض روﺑﺮو ﺷﺪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺁن ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ رﻓﺖ
وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺁن ﻧﺸﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎی دﻳﮕﺮ از ﲨﻠﻪ ﻗﺘﻞ هﺎی زﳒﻴﺮﻩ ای و
ﲪﻠﻪ ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮس اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻴﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺷﻮرا و ﭘﻮﺳﱰ ﺧﺎﲤﯽ و ﻣﺼﺪق

 » - 33ﺳﺮدار « ﻧﻮﺟﻮان  ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺳﺘﺎد ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت

او ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﺮﮐﻮب هﺎی ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ و از اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﺰب اﷲ
اﺳﺖ .او اﻳﻨﮏ ،در ﻋﺮاق ،در ﺣﺎل هﺰﻳﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﻴﺖ اﳌﺎل ﻣﺮدم اﻳﺮان اﺳﺖ .او
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮج ﻧﻮر ،ﺳﺎﻟﻦ و ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا را از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی اﻳﻦ ﺳﺘﺎد در ﳒﻒ اﺷﺮف
ﺑﺮﴰﺮدﻩ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :از ﺳﻮی اﻳﻦ ﺳﺘﺎد ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺴﻘﻒ ﺑﺮای زاﺋﺮان ،ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ و
ﺳﺮوﻳﺲ ﲠﺪاﺷﺘﯽ ﳎﻬﺰی اﺣﺪاث ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻇﻤﻴﻦ ﻳﺎزدﻩ هﺰار ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻨﮓهﺎی ﺻﺤﻦهﺎی ﻣﺘﱪﮐﻪ و ﻧﻴﺰ
دربهﺎی ﺣﺠﺮﻩهﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰدﻳﮏ ﻃﻼﮐﺎری ﮔﻨﺒﺪ اﻣﺎم
ﺟﻮاد)ع( ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر هﺰار ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ ،ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪای ﺑﺎ هﻔﺖ
در ﺷﻬﺮ ﳒﻒ
هﺰار ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺳﻴﺼﺪ هﺰار ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮاﺋﺘﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻮزﻩ و
ﻣﺮﮐﺰ ﳘﺎﻳﺶهﺎ از ﲨﻠﻪ ﺑﻨﺎهﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮم ﺣﻀﺮت اﻣﻴﺮ)ع( ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

در ﮐﺮﺑﻼ ﳎﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎردﻩ هﺰار ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای زوار ،ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪای
ﺑﺎ دﻩ هﺰار ﻃﺒﺦ ﻏﺬا و ﺁﻣﻮزﺷﮕﺎﻩ ﺧﺪام در ﺟﻮار ﺣﺮم ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪاء)ع( در ﺣﺎل
اﺣﺪاث اﺳﺖ.
اﺣﺪاث داراﻟﺸﻔﺎ ﺑﺎ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر ﲣﺖ ،ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﺮﻣﻴﻦ ﻣﻄﻬﺮ و ﻃﺮح ﺑﺰرگ
ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ  40ﮐﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی دارﻳﻢ .
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» ﺳﺮدار دﮐﱰ« ﻣﻬﺪی ﮐﻮﭼﮏ زادﻩ
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» ﺳﺮدار « دﮐﱰ ﻳﺪاﷲ ﺟﻮاﻧﯽ

از ﺳﺮداران ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ اﲪﺪی ﻧﮋاد ﮐﻪ از ﺳﻮی وی ﺑﺮای ﳎﻠﺲ دورﻩ هﺸﺘﻢ ﻧﻴﺰ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  .اﻳﻦ ﺳﺮدار ﺳﭙﺎﻩ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎم ﳕﺎﻧﺪﮔﯽ ﳎﻠﺲ را در
اﺧﺘﻴﺎر دارد  .وی از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﳎﺎﻟﺲ اﻧﺼﺎر ﺣﺰب اﷲ و از ﻳﺎران ﭘﺮ ﻧﻔﻮذ
ﺁﻧﺎن در ﳎﻠﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

رﻳﻴﺲ ادارﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﱰک ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران از ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن
ﺳﭙﺎﻩ ﮐﻪ ﳘﻮارﻩ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ هﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺳﭙﺎهﻴﺎن و ﺑﺴﻴﺠﻴﺎن و
دﺧﺎﻟﺖ ﺁﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .از ﲨﻠﻪ  ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :
»...از ﻧﻈﺮ داﺧﻠﯽ و در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎورد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪن
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺎوری و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﺳﻼﻣﯽ و
ﺁﻣﻮزﻩهﺎی دﻳﻨﯽ اﺳﺖ  .ﻣﻠﺘﯽ آﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﯽ داﺷﺖ و اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻴﺪی
و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽآﺮد اﻣﺮوز ﺧﻮد را ﺑﺎور آﺮدﻩ اﺳﺖ .
...اﺳﻼم و رهﱪی دﻳﻨﯽ ﺑﻮد آﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ رﺳﺎﻧﺪ و
اﻣﺮوز ﺷﺎهﺪﻳﻢ آﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﺘﯽ ﭘﻮﻳﺎ ،ﺑﺎاﻣﻴﺪ و رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
ﺑﺎور آﺮدﻩ اﺳﺖ«.
ﺳﺨﻨﺎن او واروﻧﻪ ﮐﺮدن واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ  .واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان در
ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب  ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و رژﻳﻢ ﺑﺎ ﻧﻔﻠﻪ ﮐﺮدن ﻳﮏ ﻧﺴﻞ از
راﻩ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ و ﺳﺮﮐﻮب وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ  ،در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻳﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ ﮐﻮﺷﻴﺪ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ .
وی دﴰﻦﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻻزﻣﻪ ﺣﻀﻮر در آﺮﺑﻼی واﻗﻌﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ » :
ﺑﺎﻳﺪ آﺎری آﻨﻴﻢ آﻪ در ﺳﻄﺢ ﺣﺴﻴﻦﺑﻦ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﭼﺮاآﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت
و
ﺑﻮد «.
ﺧﻮاهﻴﻢ
ﺑﯽﺗﻔﺎوت
ﺁنآﻪ
ﻳﺎ
هﺴﺘﻴﻢ
ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺻﻒ
در
ﻳﺎ
»  ...ﺣﻀﻮر ﺣﺪاآﺜﺮی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻌﻨﯽ ﺧﻨﺜﯽآﺮدن ﺗﻮﻃﺌﻪهﺎی دﴰﻦ  .اﻧﺘﺨﺎب
آﺴﺎﻧﯽآﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از رهﱪی دارﻧﺪ و وﻓﺎدار ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و راﻩ ﺷﻬﻴﺪان و دﻟﺴﻮز
اﻳﻦ ﻧﻈﺎم هﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻤﻚ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﲢﻘﻖ ﺁرﻣﺎنهﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ «
.
» ﺳﺮدار « ﺟﻮاﻧﯽ در ﳘﺎﻳﺶ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﺎﺳﺪاران ردﻩ هﺎی ﺳﭙﺎﻩ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن
ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳎﻠﺲ ﺧﱪﮔﺎن و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :
ﻣﺴﺎﻳﻞ داﺧﻠﯽ  ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﯽ اﳘﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁﻳﻨﺪﻩ را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ .ﺁﺣﺎد ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺧﻮدﭘﺎی ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی
رای و اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ ،ﮐﺎرﺁﻣﺪ ،ﻻﻳﻖ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ دﴰﻨﺎن اﺳﻼم را ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  24ﺁذرﻣﺎﻩ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﺎﻳﻮس و ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺳﺎزﻧﺪ« .
» ﺳﺮدار « ﺟﻮاﻧﯽ در ﺑﺎرﻩ ﻧﻘﺶ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  » :ﺳﭙﺎﻩ
ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺟﻨﺎﺣﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ و اﺛﺮ ﮔﺬاری در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
« !
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رﻳﻴﺲ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد »رهﱪ« در ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ از ﲨﻠﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﻳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ
در رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد  .وی در زﻣﺎن وزارت ﻣﻴﺮ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮدار ﻋﻠﯽ
در وزارت ارﺷﺎد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ.
ﺳﻠﻴﻢ،
» وزﻳﺮ« اﻳﻦ وزارﲣﺎﻧﻪ ﺷﺪ ،در اﻳﻦ وزارت
ﻻرﻳﺠﺎﻧﯽ از ﺳﭙﺎﻩ ﻣﻨﻔﮏ ﺷﺪ و
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد  .ﺑﻌﺪ  ،ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ رﻓﺖ .
اﻳﻦ » ﺳﺮدار « ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﲝﺮان ﺳﺎز از ﲨﻠﻪ ﭘﺎﺳﺪاراﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﲪﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺷﺮﮔﺖ داﺷﺖ  .او اﻳﻨﮏ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﺎﻣﺰدهﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮔﺴﱰدﻩ ﺑﺮﺿﺪ ﺣﺬف
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻪ ﺳﻮد » اﺻﻮل ﮔﺮاﻳﺎن «  ،در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد  .ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺮﺿﺪ
ﳕﺎدهﺎی اﺳﺘﻘﻼل و ﺁزادی ﮐﺎر ﻣﺪاوم او اﺳﺖ .

اﻳﻦ » دﮐﱰ « ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻳﺐ ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﮐﺸﺎﻧﺪن
ﺁﺎ را ﺁﻣﺎدﻩ و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ در ﺁورد  .ﺣﺎﺻﻞ ﺁن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم در ﲢﺮﻳﻢ وﺳﻴﻊ »
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت « ﺷﺪ .
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از ﲨﻠﻪ » ﮐﺎدرهﺎﺋﯽ « ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم ﺷﺪﻧﺪ  .او ﺑﻪ
وزارت و رﻳﺎﺳﺖ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و دﺑﻴﺮی ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ و اﻳﻨﮏ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﳎﻠﺲ
او ﮐﻪ ﺳﺎﳍﺎ در رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﭙﺎﻩ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ دروغ ﺳﺎزی و
رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ .
ﺑﺴﻴﺎری از اﻓﺮاد ﺳﭙﺎﻩ وارد وزارت ارﺷﺎد ﮐﺮد  .ﳘﺎن
دروغ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﺑﻮد ،
ﮐﺎری را ﮐﻪ اﻻن » ﺳﺮدار « ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻔﺎر هﺮﻧﺪی اﳒﺎم ﻣﯽ دهﺪ .
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای  ،وی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﺷﺪ .
در ﺳﺎﳍﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻮد ،ﺑﺎرهﺎ و ﺑﺎرهﺎ ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر را ﻟﮕﺪ
ﻣﺎل اهﺪاف وﻻﻳﺖ ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﮐﺮد  .از ﲨﻠﻪ ﮐﺎرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ او در اﻳﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن اﳒﺎم داد  -ﮐﻪ در ﺁن  ،ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاری و ﺳﻌﻴﺪ اﻣﺎﻣﯽ و ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن
و ﭘﻮر ﳏﻤﺪی و ﻣﻴﺮ ﺣﺠﺎزی ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎﺋﯽ
:
ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﺮهﻨﮓ و
● هﻮﻳﺖ – ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان را ﺑﺎ » اﻃﻼﻋﺎت « واواک و روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻴﻬﺎن  ،ﲞﺎﻃﺮ
اهﺪاف ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﺴﺖ ﺧﻮد ،ﺑﮕﻤﺎن ﺧﻮﻳﺶ ،ﳉﻦ ﻣﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .
● ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺮاغ ﮐﻪ در ﲪﺎﻳﺖ از ﻗﺎﺗﻼن ﻗﺘﻞ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ) ﮐﻪ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎران ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺁن » ﻗﺘﻠﻬﺎی زﳒﻴﺮﻩ ای « ﻧﺎم ﺎدﻧﺪ « ،ﺑﺎ ﳘﺪﺳﺘﯽ ﭘﻮر ﳏﻤﺪی و
ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاری و ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن ﮐﻪ از ﻳﺎران ﺳﻌﻴﺪ اﻣﺎﻣﯽ  ،ﲥﻴﻪ و اﺟﺮا ﺷﺪ .
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻟﻴﻦ از ﲨﻠﻪ ﮐﺎرهﺎﻳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻻرﻳﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﱳ
●
ﳎﻮز از ﺑﺮﺧﯽ از » ﺁﻳﺎت ﻋﻈﺎم« ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﺨﺶ ﮐﺮد  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎوی
ﺻﺤﻨﻪ هﺎی ﺑﺴﻴﺎر زﺷﺖ و ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﺮ ﺿﺪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ،ﺑﻮد .
● اﻳﻦ » ﺳﺮدار « ﺳﺎﳍﺎ در ﻣﻘﺎم » ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ رهﱪ« در ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ و
در ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺮداران از ﲨﻠﻪ ذواﻟﻘﺪر و اﻓﺸﺎر و
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺁن،
رﺿﺎﻳﯽ و  ...ﳘﮑﺎر ﺑﻮد .
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» وزﻳﺮ « ﳏﺒﻮب ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺮای وزارت ارﺷﺎد او اﺳﺖ  .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﲪﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ وزارت رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺳﺎﻧﺴﻮر را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .
ﮐﺘﺎﲠﺎﺋﯽ را هﻢ ﮐﻪ ﳎﻮز داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﳎﻮزهﺎﺷﺎن را
ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در ﺳﺎﻧﺴﻮر ،ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎی
ﺳﺎل  1364هﺎﴰﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را ﳔﺴﺖ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﺟﺎزﻩ » ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎر اﻣﺎم «
ﮐﺮد  .ﭘﺲ از ﺁﻧﮑﻪ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ،اﻳﻦ ﺑﺎر
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺎزﻩ دﻓﱰ » ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رهﱪی « ﺷﺪ  .ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از » ﻣﻮاﻓﻘﺖ رهﱪ «
ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب اﺟﺎزﻩ اﻧﺘﺸﺎر داد  .اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻋﻤﻞ او ﺑﺎ ﮐﺘﺎب هﺎﴰﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﮔﻮﻳﺎی ﺗﻀﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﲪﺪی ﻧﮋاد و ﻳﮑﺪﺳﺘﻪ از » ﺳﺮداران « ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺎ هﺎﴰﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ هﺴﺖ .
وی ﮐﻪ ﺳﺎﳍﺎ در ﮐﻨﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاری در ﮐﺎر ﺗﻮاب ﺳﺎزی و ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ از
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻩ و در اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﻳﯽ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ،
ﺣﺴﻴﻦ ﺁﻗﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﯽ از » رهﱪ «
وی در ﮐﻨﺎر او ﮐﺎر ﺳﺮدﺑﻴﺮی را اﳒﺎم ﻣﯽ داد .از زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ وزارت
ارﺷﺎد رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺑﺴﻴﺎری از ﻳﺎران ﭘﺎﺳﺪار و ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺴﺖ هﺎ
و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﻳﯽ در اﻳﻦ وزارﲣﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .
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ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف در ﭘﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
از ﻣﻌﺎوﻧﺎن » ﺳﺮدار «
ﲥﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﮐﻮب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .
اﻳﺸﺎن ﺑﻌﺪ از رﻓﱳ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﲥﺮان ﺗﻼش ﳕﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﲥﺮان
وارد ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از درﮔﻴﺮی هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻮرد
داﺷﺖ از اﻳﻦ
ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺮوﺟﺮدی ،روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ و ﲢﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ اﺳﺖ ،
ﻣﻘﺎم اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﲥﺮان رﻓﺖ .
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» ﺳﺮدار « رادان

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
از ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮداران ﺳﭙﺎﻩ
ﲥﺮان را ﻋﻬﺪﻩ دار اﺳﺖ  .وی در ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن » ﺑﺪ ﺣﺠﺎب « و زﻧﺎن
ﻃﺮﻓﺪار ﺁزادی و ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮان را
از ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر اﻳﻦ » ﺳﺮدار « زﺷﺖ ﮐﺮدار ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ اﻳﺮان در دورﻩ هﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ .
رادان ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﲪﺪی ﻣﻘﺪم را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد در
» ﺳﺮدار «
ﺟﺮﻳﺎن ﻃﺮح هﺎی اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺁﻧﻘﺪر دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرهﺎی ﺧﻼف زد ﮐﻪ هﻢ ﳎﻠﺲ و
هﻢ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ را ﺑﺮ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وارد داﻧﺴﺘﻨﺪ .او ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح هﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ او و ﻗﻮای ﲢﺖ اﻣﺮ او دﻳﮑﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ  .اﻣﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﺮاب ﺷﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﻔﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎرهﺎ زدﻩ
اﺳﺖ .
در ﺗﺸﺨﻴﺺ » ﺗﱪج «  ،رادان ﺁﻧﻘﺪر وارد ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻳﺰ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻳﺎد اﻋﱰاض
ﺑﺮﺧﯽ از ﺁﺧﻮﻧﺪهﺎی دوﻟﺘﯽ را ﻧﻴﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد  .اﻳﻦ اﻋﱰاض هﺎ وی را وادار
ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .
ﺑﻘﺪری ﺑﯽ
در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ارازل و اوﺑﺎش،
رﲪﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل او و ﻣﺄﻣﻮران او اﻋﱰاض ﮐﺮد و
ﻣﺎﻧﻊ از اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺁﺎ ﺷﺪ .

 » - 41ﺳﺮدار «

ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوی اﻣﻨﻴﺖ ﲥﺮان ﮐﻪ در ﻣﺎﺟﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﻋﺬر
اﺟﺮای ﻃﺮح اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻴﺮوهﺎی وی ﺑﺎ ﻧﻘﺎب و ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﻪ
ﺷﺐ از دﻳﻮار ﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺮﻓﺖ و وارد ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﻣﺮدم ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺧﻮاب
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر رﻗﺖ ﺑﺎری را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ
ﺁورد .
اﻳﻦ » ﺳﺮدار « و اﻓﺮاد ﲢﺖ اﻣﺮش ﺁﻧﻘﺪر وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﲪﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﳎﺒﻮر ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﻳﺶ دﺳﺘﻮر دهﺪ ﺑﺎ
ﮐﻪ از ﺗﺮس واﮐﻨﺶ ﻣﺮدم،
ﻧﻘﺎب وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻣﻮرد ﲪﻠﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ .
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ﻧﺰدﻳﮑﱰﻳﻦ ﻣﺸﺎور اﲪﺪی ﻧﮋاد اﺳﺖ  .او از ﲨﻠﻪ » ﺳﺮداراﻧﯽ « اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻃﯽ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  50ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﺳﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
وی در ﺟﺮﻳﺎن » اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت « ،از ﺳﻮی اﲪﺪی ﻧﮋاد  ،ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮوﻩ
راﻳﺤﻪ ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﲥﺮان ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .
در » اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت « ﳎﻠﺲ ﻧﻴﺰ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ رﻳﻴﺲ ﲨﻬﻮری در ﮔﺮوﻩ
 5ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  6ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در ﲥﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﻣﺰدهﺎ ﮐﻪ ﺳﺮ از ﺻﻨﺪوق هﺎ در
ﺁوردﻧﺪ  ،ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .
وی از ﲨﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ از
» ﺳﺮداران « ﺳﭙﺎﻩ را در دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .
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ﺳﺮدار رﺳﺘﻢ ﻗﺎﲰﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮارﮔﺎﻩ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﰎ اﻻﻧﺒﻴﺎ

وی ﻗﺒﻼ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺮارﮔﺎﻩ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮح واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی درﻳﺎﻳﯽ ﺳﭙﺎﻩ
ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  .ﻗﺮارﮔﺎﻩ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﰎ اﻻﻧﺒﻴﺎء ﻳﻜﯽ از ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ و
ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در آﺸﻮر اﺳﺖ  .دﻩهﺎ ﻃﺮح ﻣﻬﻢ و اﺳﱰاﺗﮋﻳﻚ در
ﲞﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺑﻨﺎدر و ﺗﻮﻧﻞ را در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد و ﺗﺎآﻨﻮن
ﺑﻴﺶ از  1500ﭘﺮوژﻩ را در ﺳﺮاﺳﺮ آﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ اﻳﻦ
ﻗﺮارﮔﺎﻩ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ آﻞ ﺳﭙﺎﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﯽ ﺁن ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ وی اﺳﺖ
آﻪ اآﻨﻮن » ﺳﺮدار « ﻗﺎﲰﯽ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد .ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن اﺳﺖ

 » - 44ﺳﺮدار « ﺟﻼﻟﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮر
از ﺳﺨﻨﺎن » ﺳﺮدار « ﺟﻼﻟﯽ  ،ﻳﮑﯽ اﻳﻨﺴﺖ  » :ﺷﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از
ﺷﺎﺧﺼﻪهﺎی ﭘﻴﺮوزی در ﺟﻨﮓ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ،ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ،در اﻳﻦ
ﻧﺴﻞ ،از ﺟﻨﮓ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﺮف ﺧﺎک ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم واﺑﺴﺘﻪ هﺴﺘﻨﺪ ،هﺪف
ﺎﻳﯽ ﳔﻮاهﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﺗﻌﺎدل ادارﻩ ﻣﺮدم را ﺑﺮ هﻢ زﻧﻴﻢ ،دﴰﻦ در
اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ هﺪف ﺧﻮد رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ « .
و ﺑﺎز او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  » :ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽهﺎ از
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ
ﺟﺎ دﻓﺎع ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ در ﮐﻨﺎر دﻓﺎع ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﻳﻌﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﲥﺪﻳﺪات از
ﻣﺪﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ در ﺁن اﺳﻠﺤﻪ و ﺗﻮپ و ﺗﻔﻨﮓ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺪل
ﻣﯽﺧﻮاهﻴﻢ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻏﻴﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ ﮐﻨﻴﻢ و ﺁﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮیهﺎی ﺁن را ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﲞﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،دوﻟﺖ،
ﮐﺎهﺶ دهﻴﻢ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس
زﻳﺮﺳﺎﺧﺖهﺎ ،ﻣﺮدم و ﲞﺶ دﻓﺎع ﺑﺎ اﳘﻴﺖ اﺳﺖ،
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﭘﻴﮕﻴﺮی ﲡﻬﻴﺰات و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﲝﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
در
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻇﺮﻓﻴﺖهﺎی ﺑﺴﻴﺞ از ﲨﻠﻪ اهﺪاف ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﳒﺎم
اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ هﺴﺘﻴﻢ « .
و او در ﺑﺎرﻩ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﻴﺞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  » :از ﲨﻠﻪ ﮐﺎرﮐﺮد هﺎی ﺑﺴﻴﺞ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﴰﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﲣﺼﺼﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﲥﺪﻳﺪات و ﺁﺳﻴﺐهﺎ در دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎی
ﳐﺘﻠﻒ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺷﻮرای ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﲝﺮان و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮهﻨﮓﺳﺎزی و ﺁﻣﻮزش و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﻴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت
اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد «.
ﺳﺨﻦ او را ﮐﻪ روﺷﻦ ﮐﻨﻴﻢ ﻋﺒﺎرت ﻣﯽ ﺷﻮد از  :ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﴰﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﻘﻮط ﺁن اﺳﺖ .

 » -45ﺳﺮدار ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم «
ﺳﺘﺎد ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﯽ رهﱪی در ﺳﭙﺎﻩ

ذواﻟﻨﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﻴﭗ اﻣﺎم ﺻﺎدق و ﻣﺴﺌﻮل

اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ در ﺑﺴﻴﺎری از اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و رهﱪی داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ  .از ﲨﻠﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﲪﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺖ ﺁﻳﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،وی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﲪﻠﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .او ،ﺑﺎ ﳘﺎهﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻳﺰدی و
ﺟﻨﺘﯽ و ﻋﻠﯽ ﻓﻼﺣﻴﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﺧﺎﻧﻪ او ﲪﻠﻪ ﮐﺮد
 .ﻗﺼﺪ ﮐﺸﱳ ﻣﻨﺘﻈﺮی را داﺷﺖ و اﮔﺮ ﻧﺒﻮد اﻋﱰاﺿﺎت ﺁﻳﺖ اﷲ ﺻﺎﻧﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ
ای ،ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮی اﻳﻨﮏ در ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎت ﺑﺎﺷﺪ .
ذواﻟﻨﻮر در ﺑﺎرﻩ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ  » :ﺟﻨﮓ اﺗﻜﺎي ﻣﺎ ﺑﻪ اﳝﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮد و
ﻣﺮدم ﳘﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ ﺟﻨﮓ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﳘﲔ اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻮد آﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪهﺎ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .اﻳﻦ اﻋﺘﻤﺎد و اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺁﺗﺶﺑﺲ را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻴﻢ اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ از دﺳﺖ ﻣﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﺪ .ﭘﺲ
ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺁﺗﺶﺑﺲ اوﻻ ،اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ دﺳﺖ دﴰﻦ ﻣﻲاﻓﺘﺎد .ﺛﺎﻧﻴﺎ دﴰﻦ از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮاي ﲡﺪﻳﺪ ﻗﻮا اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲآﺮد .اﮔﺮ دﴰﻦ ﲪﻼت ﮔﺴﱰدﻩﺗﺮي را اﳒﺎم ﻣﻲداد ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮدش و ﲡﺎرﺑﻲ آﻪ آﺴﺐ آﺮدﻩ دﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻪ
ﺟﺒﻬﻪهﺎ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ .ﺁنوﻗﺖ ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ ﴰﺎ اﺻﻼ ﺻﻼﺣﻴﺖ و آﻔﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺪارﻳﺪ؛ ﻳﻌﲏ
ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم را از دﺳﺖ ﻣﻲدادﱘ .ﻓﻘﻂ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻦ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﻋﺮض ﻣﻲآﻨﻢ.
هﻴﭻ آﺲ در ﺁن زﻣﺎن ﺣﺮف از ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎورد .ﺗﻨﻬﺎ آﺴﻲ آﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﮔﻔﺖ
ﺻﻠﺢ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )رﻩ( ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﺒﺎرت اﻣﺎم اﺳﺖ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﺮا ﳕﻲﮔﻮﻳﻴﺪ ﺻﻠﺢ ﭼﺮا ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﺪ ﺁﺗﺶﺑﺲ .ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺻﻠﺢ و اوﻟﲔ ﻗﺪم
ﺻﻠﺢ ،ﺗﻌﻴﲔ و ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﺘﺠﺎوز اﺳﺖ «.آﻴﺎﺳﺖ و زﻳﺮآﻲ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﳑﻠﻜﺖ را ﳒﺎت
داد؛ ﻳﻌﲏ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻳﻚ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﺜﻞ)ﺁﺗﺶﺑﺲ( ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻲﺷﺪﱘ ،ﻋﻮاﻗﺒﺶ ﺑﺮاي ﻣﺎ
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻳﮑﯽ از اﻋﱰاﻓﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺻﻠﺢ و اﺗﺶ ﺑﺲ در
ﺳﺎل  60ﻣﻄﺮح ﺑﻮد زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﺘﯽ در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎرﻩ ای هﻢ ﳕﯽ

ﮐﻨﻨﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ او ﲤﺎم واﻗﻌﻴﺖ را ﳕﯽ ﮔﻮﻳﺪ  .ﲤﺎم واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻼﺗﺎرﻳﺎ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ارﺗﺶ ﺷﺪن ﺳﭙﺎﻩ ﲟﺪت  8ﺳﺎل اداﻣﻪ
ﻳﺎﻓﺖ  .وﮔﺮﻧﻪ  ،ﺳﺨﻴﻒ ﺗﺮ از اﻳﻦ ادﻋﺎ ﳕﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺁﺗﺶ ﺑﺲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﺪ ،دﴰﻦ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ...زﻳﺮا از ﻧﻘﺾ هﺎی اﻳﻦ ادﻋﺎ ﻳﮑﯽ اﻳﻦ ﮐﻪ
ﺟﻨﮓ  8ﺳﺎل اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻳﮏ ﻧﺴﻞ اﻳﺮاﻧﯽ را ﻧﻔﻠﻪ ﮐﺮد و ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ در ﺁزادی
را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺪل ﮐﺮد و ﺳﺮاﳒﺎم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﺑﺲ ﺗﻦ داد و
ﺟﺎم زهﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻔﺖ ﺑﺎر را ﺳﺮﮐﺸﻴﺪ  .ﺑﻘﻮل ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﻴﻦ ،ﻣﺸﺎور اﻣﻨﻴﺘﯽ رﻳﮕﺎن
ﮐﻪ ﺳﻔﺮ او ،در رأس هﻴﺄﺗﯽ ﺑﻪ اﻳﺮان ،اﻓﺘﻀﺎح اﻳﺮان ﮔﻴﺖ را ﺑﺒﺎر ﺁورد،
ﲬﻴﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮﻳﮑﺎ زاﻧﻮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ زد .
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» ﺳﺮدار درﻳﺎدار

دﮐﱰ «

ﻋﻠﯽ اﮐﱪ اﲪﺪﻳﺎن

در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ ﺳﭙﺎﻩ ﻋﻬﺪﻩ دار ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎی ﳐﺘﻠﻔﯽ از ﲨﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوی
درﻳﺎﻳﯽ ﺳﭙﺎﻩ و ﳘﭽﻨﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﱰک ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪارن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  .او ﳘﻮارﻩ
ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻧﻴﺮوهﺎی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﻧﺎﻣﺰدهﺎی
ﻣﺴﻠﺢ در ﳏﺎﻓﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .
رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﱰک ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در
ﻋﻠﯽ اﮐﱪ اﲪﺪﻳﺎن،
دوﻣﻴﻦ روز از ﳘﺎﻳﺶ ﻤﻴﻦ هﻢ اﻧﺪﻳﺸﯽ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺴﻴﺠﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﻓﺮهﻨﮕﺴﺮای
ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺸﻬﺪ  ،ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﲥﺪﻳﺪ ﻧﺮم ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :ﻣﺎ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﲝﺜﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺪرت ﻧﺮم داﺷﺘﻪ اﻳﻢ وﻟﯽ ﲥﺪﻳﺪ ﻧﺮم ﲝﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁن
و
ﮐﻤﱰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺞ اﺳﺎﺗﻴﺪ دو رﺳﺎﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﺧﻮد ﻳﺎﺑﯽ
دﻳﮕﺮی دﴰﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ  ...اﻣﺮوز ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ هﺎ و ﺗﺌﻮری هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻏﺮب اﺑﺪاع و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﺪﻩ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺞ اﺳﺎﺗﻴﺪ
اﳒﺎم ﺷﻮد  .رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎزی و ﺟﺒﻬﻪ ﺁراﻳﯽ از ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ و از ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﻴﺞ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ  .ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزی و
ﺑﻌﺪ ﮐﺎدر ﺳﺎزی ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در  15ﺳﺎل ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازاﻧﯽ ﺑﻮﻣﯽ
اﻣﺮوز در ﭼﻨﱪﻩ ﲥﺪﻳﺪ ﻧﺮم
و اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻨﺲ اﻧﻘﻼب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ...
ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻢ و ﺑﺮای رهﺎ ﺷﺪن از اﻳﻦ ﭼﻨﱪﻩ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﻬﺎدی ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺮ و ﺑﺰرگ از
 8ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس دارﻳﻢ « .
ﺳﺨﻨﺎن او و دﻳﮕﺮ » ﺳﺮداران « و ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﺷﺎن ﮔﻮﻳﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪﻳﺪ
ﺳﺮان رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻘﻮط رژﻳﻢ اﺳﺖ .
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ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﯽ

:

رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﮐﺎرﮔﺮان و اﺻﻨﺎف اﺳﺖ  .او ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :
ﺧﻴﺎل ﻧﮑﻨﻴﺪ ﺑﺴﻴﺞ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﺧﻴﺎل ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﻳﮏ ﺣﺎﺷﻴﻪ
اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﱳ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
ﳘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﳘﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن هﻢ ﺑﺴﻴﺠﯽ هﺴﺘﻨﺪ.
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» ﺳﺮدار « ﺧﻮرﺷﻴﺪوﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن

ﻗﻢ

او ﻗﺒﻼ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﻨﻨﺪج و در ﻗﺘﻞ ﻳﮏ زﻧﺪاﻧﯽ دﺧﻴﻞ ﺑﻮدﻩ
در ﺑﺎرﻩ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ او ﺑﻮدﻩ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،
ﺳﺨﻨﺎن او
اﺳﺖ.
ﮔﻮﻳﺎی ﭘﻨﺪار و ﮐﺮدار او هﺴﺘﻨﺪ:
ﻧﺎم دارد روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﺎﻣﻮران
ﭘﻮﻳﺎ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺁﺑﺎدی
» اﻳﻦ ﺟﻮان آﻪ
ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ وی و دو ﺗﻦ دﻳﮕﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﻈﻨﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آﻪ او را
ﺑﺎزداﺷﺖ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽﮔﺮﻳﺰﻧﺪ  .از اﻳﻦ ﺟﻮان در ﺣﻴﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻣﻘﺪاری ﺣﺸﻴﺶ
 ١۵دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﳐﺘﺼﺮ ﺑﻪ
آﺸﻒ ﺷﺪ  .ﺟﻮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ در آﻼﻧﱰی ﭘﺲ از
 ٢٠دﻗﻴﻘﻪ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ اﻧﺘﻘﺎل دادﻩ ﺷﺪ  .اﻳﻦ ﻓﺮد ﺑﻌﺪ از
درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﺸﻮﻳﯽ ﻣﯽﳕﺎﻳﺪ آﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وی را ﺑﻪ دﺳﺘﺸﻮﻳﯽ هﺪاﻳﺖ
ﻣﯽآﻨﺪ و ﻧﺎﻣﱪدﻩ در دﺳﺘﺸﻮﻳﯽ ﺑﻨﺪ آﻔﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎز آﺮدﻩ و ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ
ﻣﺎﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺁن را در ﺟﻴﺐ ﻣﯽﮔﺬارد  .اﻳﻦ ﻓﺮد هﻨﮕﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﻨﺪ آﻔﺶ ،ﺧﻮد را ﺣﻠﻖﺁوﻳﺰ ﻣﯽآﻨﺪ  .اﻳﻦ ﻓﺮد ﺑﻌﺪ
از ﺣﻠﻖﺁوﻳﺰ آﺮدن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ زﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺜﺖ

اﳒﺎم
دهﻨﺪ !! «.
اﻳﻦ ﻳﮑﯽ ﺑﺎ » ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ « ﺧﻮد را ﺣﻠﻖ ﺁوﻳﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺁن دﻳﮕﺮی ،زهﺮا
ﺧﻮد را ﺣﻠﻖ ﺁوﻳﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎران از ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ
ﺑﻨﯽ ﻳﻌﻘﻮﺑﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺎک اﺳﺖ .
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ﻟﻄﻔﻴﺎن

و اﻳﻨﮏ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺳﺮﮐﻮب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
او
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی » ﺳﺮدار « ﻧﻘﺪی و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﲪﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺘﺎد
ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺑﺮﺳﺪ  .اﻳﻦ ﺷﺨﺺ در ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﺮداد  ، 60از ﲨﻠﻪ
» ﺳﺮداران « دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﺑﻮد .

 » - 50ﺳﺮدار « ﺟﻮاد ﮐﺮﻳﻤﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن ﴰﺎﻟﯽ و ﮐﺎﻧﺪﻳﺪای ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ – او
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﮐﱰ ﺧﻮاﺟﯽ ﻣﺸﺎور ﺧﻮد ﮐﻪ از ﮔﺮوﻩ راﻳﺤﻪ ﺧﻮش اﺳﺖ،
ﻧﺎﻣﺰد ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﳎﻠﺲ از ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺪ .
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» ﺳﺮدار «

ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﲰﯽ

ﺳﺨﻦ او ﮔﻮﻳﺎی ﻃﺮز ﻓﮑﺮ او اﺳﺖ  :او ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻐﻨﻴﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
 » :هﺮ ﺟﺎ ﮐﺎر ﮔﺮﻩ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺧﻮن ﺷﻬﺪا ﺁن را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎر ﺧﻮن
ﻣﻐﻨﻴﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺣﺖ ﺟﻬﺎد ﳏﺪود
ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ « .

 » - 52ﺳﺮدار « داوود اﲪﺪی ﻧﮋاد
ﺑﺮادر ﳏﻤﻮد اﲪﺪی ﻧﮋاد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﱰ وی را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد  .او ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ اﺳﺖ  :در ﮐﻨﺎر اﻃﺎق هﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪار و وزﻳﺮی ﻳﮏ اﻃﺎق ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت و دﺧﺎﻟﺖ در ﮐﺎرهﺎ اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ
.
● دﺧﺎﻟﺖ وی در ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاران از وزﻳﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﱰ و
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ  .وی زﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﻮب ﺑﻮد  .ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﺳﻴﺪﻩ
اﺳﺖ و ﺧﺪا را هﻢ ﺑﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ .
● در ﺟﺮﻳﺎن » اﻧﺘﺨﺎب « اﲪﺪی ﻧﮋاد ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ » ﺳﺮدار « ﻓﻴﺮوز ﺁﺑﺎدی و
ﭘﺴﺮ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻣﺘﺼﺪی ﺻﻨﺪوق ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺁرای ﻗﻼﺑﯽ ﺑﻨﺎم ﳏﻤﻮد اﲪﺪی ﻧﮋاد ﺑﻮدﻧﺪ
.

 » - 53ﺳﺮدار «

ﻓﺘﺎح

از اﻓﺮاد دﺳﺖ ﭼﻨﺪﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﳏﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ در ﺳﭙﺎﻩ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .
اﻣﺎ از ﻧﺰدﻳﮑﺎن ﺑﻪ اﲪﺪی ﻧﮋاد ﺑﻮد  .ﺑﻪ ﳘﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁﻣﺪن
اﲪﺪی ﻧﮋاد ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وزﻳﺮی ﺑﺮ وزارت ﻧﻴﺮو رﺳﻴﺪ  .ﺑﺮادر وی ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮق
در ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ  .او ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری
از اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادر هﺎﴰﯽ ﲦﺮﻩ و ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر
اﲪﺪی ﻧﮋاد ﺑﺮ ﮐﺎر ﲟﺎﻧﺪ،
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎورت و ﻳﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .

 » - 54ﺳﺮدار دﮐﱰ « ﺣﺴﻴﻦ اﷲ ﮐﺮم
ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ  .او از ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
از ﺧﺸﻦ ﺗﺮﻳﻦ » ﺳﺮداران «
اﻧﮕﺸﱰی  ،ﲠﻨﮕﺎم ﲢﺼﻴﻞ دﮐﱰی از » داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم اﺳﱰﺗﮋﻳﮏ « درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ .
وی رﻳﻴﺲ ﮔﺮوﻩ ﺎﻗﺪاران ﺣﺰب اﷲ و ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ از ﺳﻮی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮐﺮاوﺳﯽ اﺳﺖ .

از ﺁﳒﺎ ﮐﻪ در ﺑﺎرﻩ اﻳﻦ ﺳﺮ ﺎﻗﺪار
ﺷﺮح ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ و ﺧﻮرد و ﺑﺮدهﺎﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ .
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ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ

» ﺳﺮدار « ﺟﺎﻧﻠﻮ

اﻓﺸﺎر ﺑﻪ وزارت
از » ﺳﺮداران « ﺑﺴﻴﺠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺪن » ﺳﺮدار «
ﮐﺸﻮر و ﮔﺮﻓﱳ ﻣﻘﺎم رﻳﺎﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻳﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او ،ﺑﻪ
اﻳﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر وی ﮐﺎر دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺣﺬف ﻧﻴﺮوهﺎی
ﳐﺎﻟﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﳒﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﳒﺎم رﺳﺎﻧﺪ .

 » - 56ﺳﺮدار «

ﻓﺮﺟﻴﺎن زادﻩ

رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻓﺮهﻨﮕﻴﺎن

او ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ  :از ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻓﺮهﻨﮕﯽ  300هﺰار ﻧﻔﺮ از ﺁﻧﺎن ﻋﻀﻮ ﺑﺴﻴﺞ
هﺴﺘﻨﺪ  .اﻳﻨﻬﺎ از هﻴﭻ ﺗﻼﺷﯽ در راﻩ ﺁﻣﻮزش دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ و ﻳﺎری ﺑﻪ
ﺑﺴﻴﺞ ﻓﺮوﮔﺬار ﳕﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﴰﺎر داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان و ﻧﻘﺶ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ او و اﻓﺮادش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﻌﻤﺎن و داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان و
ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻘﻴﺪﻩ اﺳﺖ .

◄ ﺳﺮداران دﻳﮕﺮ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ هﺴﺘﻨﺪ
زﻳﺮاﻧﺪ :

ﺑﻪ ﻗﺮار

 - 56رﺑﻴﻌﯽ ﻗﺎﻳﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﲥﺮان
اﻟﻴﺎس ﻧﺎدران ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ﳎﻠﺲ
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 - 58زاﮐﺎﻧﯽ ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ﳎﻠﺲ
ﻣﺸﺎور
از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﻗﺒﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ و
اﲪﺪ ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ،
- 59
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﭙﺎﻩ .
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ
 - 60ﳎﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻮر
ِ ﺑﺴﻴﺞ
ِ ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ِ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ
 - 61ﻣﻴﺮاﲪﺪیِ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
رﻳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ از ﺳﻮی » ﺳﺮدار «
ﺳﻴﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻴﻨﯽ ﺗﺎش
- 62
ﺟﻌﻔﺮی
 - 62ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺻﻔﺎری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوی درﻳﺎﻳﯽ ﺳﭙﺎﻩ
 - 63ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻃﺎﺋﺐ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ
ﺟﺎهﺪ ﻣﻌﺎون ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﻧﲑوي زﻣﻴﲏ ﺳﭙﺎﻩ و دﺑﲑ ﺳﺘﺎد
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻈﻴﻤﯽ
- 64
راهﻴﺎن ﻧﻮر
 - 65ﺷﻮﺷﱰي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﺘﺎد راهﻴﺎن ﻧﻮر
 - 66ﳎﻴﺪ ﻣﺸﺎﻳﺨﯽ رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ورزش ﮐﺸﻮر
 - 67ﳏﻤﺪ ﻓﺮهﺎدی ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﺳﺘﺎد
 - 68ﳏﻤﺪﻋﻠﯽ ﳒﻔﯽ ﻣﺪﻳﺮ آﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﺎآﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ
رﻳﻴﺲ راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﲥﺮان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﳘﺪان
 - 69هﺎﴰﯽ
 - 70ﺳﺎﺟﺪی ﻧﻴﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﲥﺮان ﺑﺰرگ
 - 71ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
 - 72ﻓﺘﺢاﷲ ﺟﻌﻔﺮی ،از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران
 - 73ﻋﺮاﻗﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران
 - 72ﻓﻴﺼﻞ ﺑﺎﻗﺮزادﻩ رﺋﻴﺲ ﺑﻨﻴﺎد و ﺣﻔﻆ ﺁﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزش هﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
 - 73ﲠﺪاد ﻣﺸﺎور ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﲪﺪی ﻧﮋاد
 - 74ﺣﺴﻴﻦ اﻓﺸﺎر از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران
 - 75زارﻋﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﲥﺮان
ﻣﻴﺮﺟﺎﻧﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران
- 76
 - 77ﮐﺮﻳﻤﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺳﭙﺎﻩ
 - 78ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﺰادﻩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﭙﺎﻩ ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪای ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﻮد .
ﺟﻌﻔﺮی از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران
- 79
 - 80رﻣﻀﺎﻧﯽ – رﻳﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎﻩ

ﺣﺴﻦ رﺳﺘﮕﺎرﭘﻨﺎﻩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻗﺮارﮔﺎﻩ ﲪﺰﻩ ﺳﻴﺪ اﻟﺸﻬﺪا
- 81
رﺑﺎﻧﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران
- 81
 - 82ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﲤﻴﺰی از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران
 - 83ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻟﺸﮑﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع(
از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران
 - 84ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﲰﯽ
 - 85دﮐﱰ آﺮﻣﯽﻧﻴﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ
ﺣﺎج ﺁﻗﺎﻣﻴﺮ  ،ﲪﺪﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮی از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران
- 86
 - 87ﮐﺮﻳﻤﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺴﻴﺞ در اﺳﺘﺎﺎی ﻓﺎرس و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و ...
 - 88ﻏﻴﺎﺛﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺴﻴﺞ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .
ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻼﻣﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران
- 89
 - 90ﻋﺎﺑﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺮارﮔﺎﻩ ﺧﺎﰎ اﻻﻧﺒﻴﺎ
 - 91ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎون ﳘﺎهﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ
ﻋﺴﮕﺮی از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن
 - 92ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﱰک ﺳﭙﺎﻩ - 93
ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران
ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران
- 94
ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ﳎﻠﺲ از ﮐﺮﻣﺎن
 - 95ﮐﺮﻳﻤﯽ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻓﺼﻴﺤﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﭙﺎﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻢ
- 96
 - 97ﮐﺮﻣﯽ از ﺳﺮداران ﺳﭙﺎﻩ در ﮐﺮﻣﺎن ﮐﻪ ﭘﺴﺮش در ﻗﺘﻞ هﺎی ﮐﺮﻣﺎن دﺧﻴﻞ
ﺑﻮد .
 - 98رﺑﻴﻌﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران
 - 99داراﻳﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮﻣﺎن
ﺳﺮدار اﺟﺮﻟﻮاز ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان دهﻪ  60و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻴﻢ ورزﺷﯽ و ﻣﻌﺎون
- 100
ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮداری ﲥﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ .
و » ﺳﺮهﻨﮕﻬﺎی دﻳﮕﺮی ،دوﻟﺖ و
اﻳﻦ ﺻﺪ ﺗﻦ ،ﳘﺮاﻩ ﺑﺎ » ﺳﺮدار« هﺎ
اﻗﺘﺼﺎد را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  :ﻃﺮﻓﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ اﲪﺪی ﻧﮋاد رﻳﺎﺳﺖ ﲨﻬﻮری ﺧﻮد را از ﻣﺎﻓﻴﺎهﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ دارد و در ﳘﺎن ﺣﺎل ،از ﺧﻮرد و ﺑﺮد ﻣﺎﻓﻴﺎهﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ .
ﺑﻼﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻗﺘﺼﺎد
او ﮐﻪ ﺑﻪ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺎﻓﻴﺎهﺎ هﺮ
اﻳﺮان ﺁوردﻩ اﺳﺖ ،ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﺸﻮر را اﻣﺎم زﻣﺎن ادارﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .و ﭼﻮن ﺑﻪ
او اﻋﱰاض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،اﻳﻦ ﺑﺎر ﺧﺪا را ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽ ﴰﺎرد .ﺳﺨﻨﺎن او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ او را از ﻗﺮﺁن و ﺁزادی و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺣﻘﻮﻗﻤﻨﺪ را ﺑﺎزهﻢ
ﺁﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص  ،ﺟﺰ زور
ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﺰ ﺑﻪ زور اﺻﺎﻟﺖ ﳕﯽ دهﻨﺪ  .ﻣﻌﻠﻢ او ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺖ ﺧﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺐ اﺳﺖ  .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ را ﻣﯽ داﻧﺴﺖ اﻣﺎ
ﭼﺎرﻩ ای ﻧﺪاﺷﺖ !
ﻧﺸﺮﻳﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر
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