ﻧﮭﻀﺖ آزادی
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن
وﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
در اﻧﻘﻼب ۵٧
در ھﻔﺘﮫھﺎ و ﻣﺎهھﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﯿﺮوزی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰی در ﭘﺎرهای
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت راﺳﺘﮕﺮای ﮐﺸﻮر ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ در دوران ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ
ھﻤﯿﺸﮫ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ وﻟﯽ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن و ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ٩٢اوﺟﯽ ﺗﺎزه ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،اوﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻮده ایھﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻧﺎن از روﻧﺪ
اﺻﻼﺣﺎت در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻀﺤﮏ ﺣﯿﺪر ﻣﺼﻠﺤﯽ وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮐﮫ
ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻗﺮار داﺷﺘﮫ و آن را ﻃﺮح رﯾﺰی ﮐﺮده ،ﺗﺎ اﻓﺎﺿﺎت
ﺻﻔﺎر ھﺮﻧﺪی درﺑﺎره ﻧﻔﻮذ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﺎت ،ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫھﺎی ﻧﺸﺮﯾﺎت و رﺳﺎﻧﮫھﺎی
راﺳﺘﮕﺮاﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﮭﺮﻧﺎﻣﮫ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﻮﯾﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺻﺪای اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و ﺧﺎرج و
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻀﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﺎدآور اﺋﺘﻼﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮﯾﻮن و ﻟﯿﺒﺮالھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ
ﻋﻠﯿﮫ ﭼﭗ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﮫ از ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی و آزادی ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎی ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻣﺎﻧﻊ دوﻟﺘﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺖ
ﯾﺎری ﺑﮫ ﻃﺮﻓﺪاران ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان داده و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭼﭗ ﺳﺘﯿﺰی در
اﺧﺘﯿﺎر آﻧﮭﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺑﺎر اﮐﻨﻮن ﺑﮫ دوش ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻟﯿﺒﺮالھﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﮫ از
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮات ﮐﻢ اﻃﻼع ﺗﺮ و ﻗﺸﺮی ﺗﺮ از ﭘﺪرﺑﺰرگھﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﭼﺮﯾﮏ دھﮫ ﭘﻨﺠﺎه
ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ ٱﺗﺶ ﻣﯽﺳﭙﺮد ،اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻟﯿﺒﺮال و ﭘﺮﻣﺪﻋﺎی ﺗﺎزه در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ
ﻧﺎن ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﮫ ﭼﭗ را ﻣﯽﺧﻮرد ،آن را ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﮫ
راﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎرش ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺟﻠﻮه ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻣﺮﮐﺰ ﭼﭗ ﺳﺘﯿﺰی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزﺳﺎزی از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﻮﯾﮋه ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب ﻗﺮار دارد ﮐﮫ در آن
ﻗﺸﺮﯾﻮن ،ﻟﯿﺒﺮالھﺎ و راﺳﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در ﺣﻮل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻗﮭﺮﻣﺎن ﺗﺴﺎھﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ و
اﻧﺴﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ و ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﭗھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺪروی و
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ آزادیھﺎ و ﻣﺠﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﺪ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﺮ آﻧﭽﮫ ﺧﺼﻠﺖ راﺳﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﻧﮕﮫ
داﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﭼﭗ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﭼﭗ اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان ،ﺑﺨﺸﯽ از "ﭼﭗ ﻣﺬھﺒﯽ" آن ھﻢ ﺗﻨﮭﺎ در ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و
ﺑﻮﯾﮋه دوﻟﺖ رﺟﺎﯾﯽ و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻗﺪرت را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻟﺒﮫ ﺗﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺑﺪﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭼﭗ را
ﺑﺼﻮرت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺒﻠﯿﻎ و اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﻢ در ﻟﺤﻈﮫ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺗﻤﮑﯿﻦ
و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﭗ ﺳﺘﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و راھﯽ را ﮐﮫ درﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ دﻟﯿﻞ اﺻﻠ ﯽ
در آن ﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﭼﭗ ﻣﺬھﺒﯽ در اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ او در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ در ﺣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﺎھﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﮐﺎرزاری را
ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﭼﭗ ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎده آﺷﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
١

ﻣﺎ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﮫ اﻧﻘﻼب و ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﺷﺎره ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .ﺗﺤﻮل ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط وی را ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎھﯿﺖ واﭘﺴﮕﺮا و آزادی ﺳﺘﯿﺰ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ را ﮐﮫ وی ﺑﺎ ﭼﭗ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺖ از ﺧﻼل
ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد وی ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .و ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﺴﻞ ﻧﻮﯾﻦ راﺳﺖھﺎ
و ﻟﯿﺒﺮالھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﮭﺮهھﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ و ﺧﺠﺴﺘﮫ رﺣﯿﻤﯽ
و ﺳﻤﺘﮕﯿﺮیھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ
ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻒھﺎی راﯾﺞ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان دوران ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ راﺑﻄﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ
دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ آن ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﮔﻔﺘﮫ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﭼﻮن "اﻧﻘﻼﺑﯽ" ﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ
ﺑﻠﮑﮫ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﯾﮋه ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و آن را "ﻟﯿﺒﺮال" و ﺳﺎزﺷﮑﺎر
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻘﻮط آن را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﭽﻨﺎن ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﮫ ﺑﺰودی ﺑﮫ
ﮐﻠﯿﺸﮫای ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻠﯿﺸﮫھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﺮرﺳﯽ آن ﺿﺮورت دارد .ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻗﺒﺎل دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ روﯾﮫای اﺣﺘﯿﺎط آﻣﯿﺰ و ﺗﻮام ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ داﺷﺖ،
روﯾﮫای ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ھﺠﻮم ﺑﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان از ﺟﺎﻧﺐ ﭼﭗ روھﺎ ﺑﻮد .ﻣﺮور ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﭼﭗ روھﺎ در آن دوران ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﺘﮭﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﺿﻌ ﯽ
ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﮫ دارد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎزش ﮐﺎری ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ و رﯾﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﻢ اﯾﻦ
ﺣﺰب اﺳﺖ.
راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﭗ روھﺎی آن زﻣﺎن ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ "ﻣﺠﯿﺰﮔﻮﯾﯽ" داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم روح اﷲ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن دراﯾﻨﺒﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
"ﭘﺲ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ از ﺳﻮی ﻧﮭﻀﺖ آزادی  ،ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﮫ و ﺗﻮأم ﺑﺎ
ﻧﺮﻣﺶ و ﻣﺠﯿﺰﮔﻮﯾﯽ در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﭘﺲ از آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن اھﺪاف و ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺳﺮان ﻧﮭﻀﺖ آزادی  ،ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﮫ ﺷﺪت ﺑﮫ ﻟﯿﺒﺮاﻟﮭﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮد.
ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ را "ﻧﺎﭘﯿﮕﯿﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻃﻊ" ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﮫ "ﺟﻨﺒﮫھﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ
ﮐﺎراﻧﮫ و ﺗﺴﻠﯿﻢ آﻣﯿﺰ آن ھﺮروز ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ".
در ادﻋﺎی ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد آﻗﺎی روح اﷲ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از ھﺮﭼﯿﺰ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ از ﺳﻮی ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪ .ﻧﮭﻀﺖ آزادی در آن زﻣﺎن ﺧﻮد
ﻣﻮﺿﻌﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد داﺷﺖ .
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ  ٢٩ﻣﺮداد  ١٣۵٨ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺣﻮادث
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
"ﺿﺪ اﻧﻘﻼب دﯾﮕﺮی ھﻢ ھﺴﺖ ﮐﮫ از رگ ﮔﺮدن ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب در درون
رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮاﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﮑﻮن و ﺳﮑﻮت ﻣﺎ و ﻋﺪم ﺗﻌﮭﺪ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼب ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ ﺷﯿﻮه رﻓﺘﺎر
زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺘﺤﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﮭﺎ درﻣﯽآﯾﺪ .
ﻣﺎ ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ اﻣﺎم ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ،اﻧﻘﻼب را آﻧﺴﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻢ و در ھﯿﭻ
٢

زﻣﯿﻨﮫای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﯾﻢ  ...ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻤﻞ »ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻤﺤﮫ ﺳﮭﻠﮫ« را ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﮫ
اﻧﻘﻼب و ﻣﮑﺘﺐ و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﺟﻮی ﮐﮫ ﺿﺪاﻧﻘﻼب در آن ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و
درﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﮫ »ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل« و »رﺣﻤﺖ« و »ﻣﻐﻔﺮت« ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﮫ
ﺧﺮج ﻣﯽدادﯾﻢ ،ﻋﻔﻮ و رﺣﻤﺖ را در ﺣﻖ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮدﯾﻢ ...
اﯾﻦ ﻃﺮز ﻋﻤﻞ ﭘﺮاﺑﮭﺎم و ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ اﻣﺎم از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و اداﻣﮫ اﻧﻘﻼب
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ دﺧﺎﻟﺖھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷﻮد و ازﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ رھﻨﻤﻮدھﺎی رھﺒﺮی
اﻧﻘﻼب و روﺷﻦ ﺑﯿﻨﯽھﺎی اﻣﺎم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ و ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد  ...اﻣﺎم ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﮫ زﯾﺮ و ﺑﻢ
ﺣﺮﮐﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮوھﮭﺎ و ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ،اﺻﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﮫ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد و دوﻟﺖ و ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻣﺪﺗﮭﺎی ﻣﺪﯾﺪ ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻓﮑﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺎم ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﯽﻧﮭﻨﺪ و آﻧﮕﺎه
دوﻟﺖ و ﺣﺘﯽ ﮔﺮوهھﺎی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﭼﭗ ﺑﮫ ﺟﺎی رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﺼﺮا ﺧﻮاھﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدھﻨﺪ ...
اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮدن ﺑﮫ اﺳﺘﻌﻔﺎ ـ در اﻣﻮر ﺟﺰﺋﯽـ و ھﺪر دادن وﻗﺖ و ﻧﯿﺮوی اﻣﺎم در ﺣﻞ و
ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ »رﻓﻮرﻣﯿﺴﺘﯽ« و ﺷﮑﻠﯽ ،ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪی ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽﮐﺮد ،و در ﺧﺼﻮص آﻧﮭﺎ ،در
ﮐﻨﺎر اﻣﺎم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﺎر ﻣﺎ ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ﮐﮫ
درﺑﺎره اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﻠﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ راه و رﺳﻢ ﻧﮫ ﻗﺎﺑﻞ دوام اﺳﺖ و ﻧﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﯾﺎ دﻓﺎع و ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﮔﺮ دوﻟﺖ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﮫ ﻟﻮازم و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻧﻘﻼب ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ ،ھﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از روز ﭘﯿﺶ
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد و روﺣﯿﮫ و ﺗﺤﺮک اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽرود و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب زﻣﯿﻨﮫ ﻋﻤﻞ ﮔﺴﺘﺮده
ﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﻨﺒﺪ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻧﻘﺪه و ﻣﺮﯾﻮان و  ...ﻋﺮﺻﮫ آﺷﻔﺘﮫ ﮐﺎریھﺎی
ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺗﮭﺮان دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن آﺷﻮﺑﮭﺎی ﺑﮫ ﻇﺎھﺮ دوﺷﻌﺎره و ﺑﺎﻃﻨﺎً ﯾﮏ ﺷﻌﺎر
)ﺷﻌﺎر ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب( ﺑﻮد ،و اﯾﻦ روزھﺎ ﭘﺎوه و ﺳﻨﻨﺪج ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و روزھﺎی
آﯾﻨﺪه ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ) "....ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان  ٢٩ﻣﺮداد  -١٣۵٨ﻣﯿﺰان ﺧﺒﺮ -ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان(
ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﭘﺲ از آﻧﮑﮫ از دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ "دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻟﻮازم و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻧﻘﻼب ﺑﺎ
آﮔﺎھﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،و اﺻﻮﻻً ﺟﮭﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻗﻄﺐ اﻧﻘﻼب ﮔﺮداﻧﺪ ،از ﻧﻮﻋﯽ ﻟﺞ ﺑﺎزی ﮐﮫ
در ﮐﺎرھﺎی وی ﻣﺸﮭﻮد اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﺮدارد" ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
"اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ راه و رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﺎرﺳﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و
ﻧﮫ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺟﺎی آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻣﺎم ﮐﺎرﺧﻮد را ﺑﮫ ھﯿﺄﺗﯽ واﮔﺬارد ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻈﺮ ھﯿﺄت ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﺗﻘﻮی و ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﺎﺷﺪ و
ﺧﻮاﺳﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ را درک ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ رھﺒﺮی اﻣﺎم و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﺪﻋﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺗﮭﺮان و ﺣﻀﻮر در ﻣﺘﻦ ﮐﺎر ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ
ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ﺟﺎﻣﮫ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ) ".ھﻤﺎﻧﺠﺎ(
اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و اﻃﺮاﻓﯿﺎن وی ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎمھﺎی دوﻟﺘﯽ را اﺷﻐﺎل
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای اﻣﻮر ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ و ﭘﺲ از ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ ﺑﺎزرﮔﺎن از
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ،وی رھﺒﺮی وﻗﺖ ﻧﮭﻀﺖ آزادی را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮد ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻣﺜﺎل ﻃﺎھﺮ
اﺣﻤﺪزاده ،ﻋﺰت اﷲ ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺘﮫ ﻧﮕﺎر و دﯾﮕﺮان از ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
ﺻﻒ ﻣﻠﯽ -ﻣﺬھﺒﯽھﺎ از ﺻﻒ ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﺟﺪا ﺷﺪ .از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﮭﻀﺖ آزادی و
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن درﮔﺬﺷﺖ وی ﯾﮑﯽ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ دوران ﺣﯿﺎت ﻧﮭﻀﺖ آزادی در
ﺗﺎرﯾﺦ آن اﺳﺖ.
٣

ﺑﮫ ھﺮ روی اوﻻ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﻣﻠﯿﻮن )ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ رھﺒﺮ ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ و
دارﯾﻮش ﻓﺮوھﺮ رھﺒﺮ ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان( ﻧﯿﺰ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺎﺑﯿﻨﮫای اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان در آن دوران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻔﺎوت و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ.
اﺣﺘﯿﺎط و ﻧﺮﻣﺶ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮد.
 -١ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻞ اﻧﻘﻼب و
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺸﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﯾﺎ اﺗﺤﺎد و اﻧﺘﻘﺎد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮد .ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﭼﮫ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،ﭼﮫ ﭘﺲ از آن دوﻟﺖ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر و رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮭﻮری ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫای از ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﺪ.
 -٢ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻼف ﭼﭗ روھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﮫ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب .در دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺸﺮﯾﻮن و ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎﯾﯽ از ﻧﻮع ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان
وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ﺳﺘﯿﺰی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺸﯽ ﺳﻮق دھﻨﺪ وﻟﯽ در
ھﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ دارﯾﻮش ﻓﺮوھﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺟﮭﺖ آراﻣﺶ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻧﻘﻼب
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺎت ﭼﭗ روھﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻣﺜﺎل ﻓﺮوھﺮ را ﺗﻀﻌﯿﻒ و اﻣﺜﺎل ﭼﻤﺮان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺟﻨﮓ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ و ﭼﻤﺮان را ﮐﮫ از ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﺟﻨﺒﺶ اﻣﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮد
وزﯾﺮ دﻓﺎع ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮد .ھﻤﯿﻦ وﺿﻊ در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ،در روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﻣﺬھﺒﯽ ،و در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب وﺟﻮد داﺷﺖ و در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻗﺸﺮی در ﮐﻨﺎر
ﻋﻨﺎﺻﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻦ و روﺷﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ در اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ وﺿﻊ را در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
 -٣ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﻣﮭﻢ ﻧﺮﻣﺶ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ دوﻟﺖ و ﺑﻮﯾﮋه ﺷﺨﺺ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب در دﻓﺎع از
اﻧﻘﻼب ﻧﺎراﺿﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﭼﭗھﺎ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را
ﺑﮫ ﺳﻤﺖ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻮق دھﺪ ﺗﺎ ﺧﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در ﻣﻮرد
ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم درﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻔﺮ را ﺑﺮ اﻧﻘﻼب ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﺗﺸﮑﯿﻞ ،ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ رواﺑﻂ اﯾﺮان و اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی اﻧﺠﺎم داد .از آن ﺟﻤﻠﮫ ﻗﻄﻊ ﺻﺪور ﮔﺎز و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ
ﺳﻮزاﻧﺪن آن ﺑﮫ ﺟﺎی ﻓﺮوش ﺑﮫ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﮐﮫ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ دوﻟﺖ "ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮ" ﭘﺮﭼﻤﺪار آن ﺷﺪ؛ ﺟﻨﺠﺎل
ﺷﺒﺎﻧﮫ روزی ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؛ ﺣﻔﻆ ﺑﺨﺶ ﺿﺪ ﭼﭗ و ﺿﺪ ﺷﻮروی ﺳﺎواک ،ھﻤﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﻤﺪ
رﺿﺎ ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺷﻮروی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد و ﭘﺎﯾﮫ
ﺗﯿﺮه ﺷﺪن راﺑﻄﮫ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺣﺪ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ در ھﻤﺎن ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ؛ اﻋﻼم
اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻮروی در ﺣﻮادث ﮐﺮدﺳﺘﺎن دﺳﺖ دارد و ﺣﺘﯽ ﺗﻠﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﮫ آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﮫ آﺗﺶ زدن
ﺧﺮﻣﻦھﺎ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﺎر ﺗﻮدهایھﺎ و ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺪ.
اﻣﺮوز ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﮫ دﯾﮕﺮان درس دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ و ھﻤﮫ ﻣﺸﮑﻼت
اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ ﮔﺮدن ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .وﻟﯽ رﻓﺘﺎر و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح "دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ" ﺧﻮد در
ﻣﻮرد اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آن ھﻢ ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﮫ ھﻤﺴﺎﯾﮫ اﯾﺮان ﺑﻮد
ﺑﺮﺧﻼف آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب داﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ "ﻟﯿﻨﮕﻦ" ﮐﺎردار وﻗﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ از
ﻗﻮل اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
"اﻣﯿﺮ اﻧﺘﻈﺎم ﺑﮫ ﺑﺪ ﮔﻤﺎﻧﯽ رھﺒﺮان اﻧﻘﻼب ﺑﮫ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻔﯿﺮ
ﺷﻮروی ﻓﻌﺎل ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﺗﮭﺮان اﺳﺖ .روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ھﺮ ﻧﻮع ﮐﻤﮏ
۴

ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﺪام ﭘﺲ زده ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ دوﺑﺎره ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دو ﺑﺎره ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ .اﻣﯿﺮ
اﻧﺘﻈﺎم ﮔﻔﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮرویھﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن واﻻ ﻣﻘﺎم
اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻗﺮار دارد) «.ﮔﻔﺘﮕﻮی اول اﮐﺘﺒﺮ  ١٩٧٩اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽھﺎ  -از ﮔﺰارش ﻟﯿﻨﮕﻦ ﺑﮫ
وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ(
اﻟﺒﺘﮫ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ – ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آﻧﭽﮫ در ﺧﻠﻮت ﺑﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ – ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﺧﻄﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﮫ
اﻧﻘﻼب را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻮروی و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ اﺳﺖ .ھﻤﮫ اﯾﻦھﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را ﺑﮫ اﯾﻦ
ﯾﻘﯿﻦ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺷﮑﻞ ﺣﺰب را ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
دوﻟﺖ وی ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺸﯿﺎرﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺮﺻﮫای وارد ﺷﻮد.
ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ آﻗﺎی ﻟﻄﻒ اﷲ ﻣﯿﺜﻤﯽ "ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﮫ در روز  ١٢ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣۵٨ﮔﺰارﺷﯽ از
رﻓﺮاﻧﺪوم  ١١ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣۵٨را ﺑﮫ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﻘﻼب ـ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ـ ﻣﯽداد ،ﮔﻔﺖ ﮐﮫ  ٩٨/٢درﺻﺪ
ﻣﺮدم ﻣﺆﻣﻦ ،ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ رأی ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ١/٨ .درﺻﺪ ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ ،رأی ﻣﻨﻔﯽ دادﻧﺪ ".ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﮫ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪام ﯾﻘﯿﻦ و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ رای ﻧﺪاده اﻧﺪ "ﻣﻠﺤﺪ" ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ وی در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮور آﯾﺖ اﷲ ﻣﻄﮭﺮی ﮔﻔﺖ:
"ﻣﻄﮭﺮی ﻓﺪای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﺷﺪ" .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﻄﮭﺮی را ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻇﺎھﺮا
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺎم "ﻓﺮﻗﺎن" ﺗﺮور ﮐﺮد.
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان آﻧﻘﺪر ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ھﺪف ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و دوﻟﺖ او را درک ﻧﮑﻨﺪ و در دام
ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ او ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ وی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻣﺪام ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻮد راه ﻣﺪارا را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮد ﻣﺬھﺒﯿﻮن روﺷﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزرﮔﺎن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺑﺎزرﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﻈﻮرات دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﻼﻣ ﯽ
ﻃﺮﻓﺪار اﻧﻘﻼب ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ آﻧﭽﮫ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﺷﻮروی ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ھﺪف اﯾﺠﺎد راه ھﻤﮑﺎری
و ﺳﺎزش ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﺧﻄﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻌﺪھﺎ ﮔﻔﺖ
ﺷﻮروی را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮاﻣﻮش و "ﻣﻨﺴﯽ" ﺷﻮد.
ﻣﺎ در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﻓﺼﻞھﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ دوران
ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ او ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .دوراﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان و ﻓﺮاﺗﺮ از آن دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻧﻘﺎﺑﯽ را از ﭼﮭﺮه ﺑﺮداﺷﺖ.

۵

ﺑﺨﺶ دوم

ﭘﺮده را از روی
ﻣﺠﺴﻤﮫ ای ﺑﻨﺎم
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن
ﮐﻨﺎر ﺑﺎﯾﺪ زد!
در آﺑﺎن ﻣﺎه  ،١٣۵٨ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﺴﺎل ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ
را ﺑﮫ ﺧﺎک ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ھﻤﺰﻣﺎن آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﯾﺰدی و ﭼﻤﺮان در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﻣﺸﺎور
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر وﻗﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .راﺑﺮت ﮔﯿﺘﺲ وزﯾﺮ دﻓﺎع ﺑﻌﺪی
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات را ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
»ﻣﺎ وارد ﺟﻠﺴﮫ ﺷﺪﯾﻢ و ﻟﺐ ﮐﻼم ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ 'ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ
رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻣﺎ دوﻟﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻣﺎ ھﻤﮫ ﺳﻼحھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻗﺮارداد آن ﺑﺮای
ﻓﺮوش ﺑﮫ ﺷﺎه ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮوﺷﯿﻢ .ﻣﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ دارﯾﻢ .
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ھﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ«.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ﺣﻀﻮر راﺑﺮت ﮔﯿﺘﺲ در اﯾﻦ دﯾﺪار را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﺳﺨﻨﺎن ٢٧
ﺷﮭﺮﯾﻮر  ١٣٥٩در ﻣﺠﻠﺲ اول ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ آن ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ را
ﮐﮫ آﻗﺎی ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ “ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺪا ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺎ دو دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ھﻢ
ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ”.
اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺳﺨﻨﺎن اﻟﺒﺘﮫ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﺛﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان ﮔﺬاﺷﺖ و آﻧﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ اﮔﺮ ﻧﺸﺎن
دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺿﺪ ﺷﻮروی و ﺿﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب ھﻢ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن آﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ روی دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺧﻨﺠﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان را از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﺗﺮاژدی ﺑﺰرگ را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب اﯾﺮان رﻗﻢ زدﻧﺪ.
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ھﻤﺎن زﻣﺎن ھﻢ ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ دﺷﻤﻨﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی ﯾﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﺪارد .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺟﻨﺒﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ رﺋﯿﺲ آن اﺳﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﺑﻌﺪھﺎ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﮫ ١١
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در زﻣﺎن ﺑﻮش ھﻢ ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﺑﮫ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ
ﺑﺪﻟﯿﻞ رای  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ اﻧﺠﺎم آن ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺴﺌﻠﮫ
اﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮭﺮان ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪ .ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان در ﺑﯿﺎﻧﯿﮫای ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ :
»داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﺮف ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎ وﺿﻮح ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻠﺖ ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ راھﯽ را
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺶ داﺷﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﻏﺮض ﻣﺎ از ﺻﺪور اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ دوﺑﺎره ﮐﺎری و ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻏﺮض ﻣﺎ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری اﻧﻘﻼﺑﯽ درس ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻧﺘﯿﺠﮫﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺼﺮف
۶

ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض ﺳﺎده ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ راه و رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﻮر و ﺧﺸﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن رھﺒﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮐﻮﭼﮏ آن ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی و اﻃﺮاﻓﯿﺎن او و ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ آﻧﺎن در ﺧﺎک ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﺗﺎﺋﯿﺪش در ﮔﻮﺷﮫ و
ﮐﻨﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ ) «.ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ١۵ ،آﺑﺎن (١٣۵٨
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮد و اﺳﺘﻌﻔﺎی وی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮫ ﻏﻠﻮھﺎ و ﮔﺰاﻓﮫ ﮔﻮﯾﯽھﺎی ﮐﻢ ﺑﮭﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ
درﺑﺎره ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ آن ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﮔﺰاﻓﮫھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ و آن را
ﻧﺸﺎﻧﮫ "ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ او ﺑﮫ ﻗﺪرت"" ،اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻮل"" ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ" و داﺳﺘﺎنھﺎی
دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎزرﮔﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ اوﻻ اﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﻗﺪرﻗﺪرت ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮد وی ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﺛﺎﻧﯿﺎ ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﺑﺠﺰ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ روﻧﺪ ﺗﺎزهای آﻏﺎز ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﭽﮫ
ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و درﺻﻮرت اداﻣﮫ اﯾﻦ روﻧﺪ وی دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﮫ آﻟﺖ اﺟﺮای آن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ آراﻣﺶ ،اﺳﺘﻌﻔﺎ و ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺧﻮد را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﻨﺎن ﺑﺮ وی ﮔﺮان
آﻣﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺠﺎﺟﺘﯽ ﮐﮫ وﯾﮋه ﺷﺨﺼﯿﺖ وی ﺑﻮد در ﺻﺪد اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮی ﺑﮫ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﮫ در آﯾﻨﺪه
روﺷﮭﺎی وی و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آن را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻮﺷﺖ .او ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺰ در ھﻤﮫ ﻣﻮارد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ھﺮﺟﺎ
ﮐﮫ ﻧﻮﺷﺖ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﺑﺠﺎ و ﺑﯿﺠﺎ ،ﮔﺮﯾﺰی ﺑﮫ دوران دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽزد و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻠﺦ
ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی از ذھﻦ او زدوده ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ،وی و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ در دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺠﺪدا ﺑﮫ ﻧﮭﻀﺖ
آزادی روی آوردﻧﺪ و او ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺳﮑﺎن رھﺒﺮی ﻧﮭﻀﺖ آزادی را ﮐﮫ از ﮐﻒ وی ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد دوﺑﺎره
ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ وﺿﻊ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﮫ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﮐﮫ ﺗﺎ
آن زﻣﺎن رھﺒﺮی آن را ﺑﺪﺳﺖ داﺷﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﺳﺘﻌﻔﺎ و ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﺷﺪ .در ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ اﺳﺘﻌﻔﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻊ
ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﮭﯽ وﺟﻮد دارد.
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪزاده ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ اﺳﭙﮭﺒﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺘﮫﻧﮕﺎر ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﺪی ﺟﻌﻔﺮی،
ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺪا ﭘﻨﺎھﯽ ،ﻋﻠﯽ داﻧﺶ ﻣﻨﻔﺮد ،ﻋﺰتاﷲ ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﻓﺮﯾﺪون ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﺣﺴﻦ ﻋﺮبزاده،
اﻧﺴﯿﮫ ﻣﻔﯿﺪی ،اﻣﯿﺮ ﻧﺎﻃﻘﯽ ،ھﻤﺎﯾﻮن ﯾﺎﻗﻮت ﻓﺎم و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ رﺟﺎﯾﯽ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد:
»از ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺮادران ﮐﮫ در ﯾﮑﻤﺎھﮫ اﺧﯿﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻧﮭﻀﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﮫاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﻔﺎوتھﺎی رﯾﺸﮫای و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﯾﺸﮫای
در اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎ و ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺣﻞ آﻧﮭﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی
وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در ﻣﺠﻤﻮع رواﺑﻂ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﮫ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ دﯾﺮﯾﻦ را ﮐﮫ ﺧﺎﺻﮫ و وﯾﮋﮔﯽ ﻧﮭﻀﺘﯽ ﺑﻮدن
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﯾﻢ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺧﺪﺷﮫدار ﻣﯽﺳﺎزد  ...و اﯾﻦ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻔﺎ و ﺑﺮادری اوﻟﯿﮫ ﻣﺎ را ﺑﮭﻢ
ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻟﺬا در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻔﺎھﻢ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﮑﺮی وﺟﻮد دارد و ﻧﮫ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﯽ ،ﮐﺪام ﻋﻤﻞ و
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﮫ و اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﺮد«.
ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﯿﻨﺸﯽ ﺑﺮﺧﯽ رھﺒﺮان ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
» و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮد ﺑﮫ اﺻﺮار و ﻟﺠﺎﺟﺖ ﭘﺪران ﻣﺎ و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺟﻨﺎب ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن
و ﮐﺎدرھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻧﮭﻀﺖ ﮐﮫ در ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ در داﺧﻞ زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﮫ را ﺑﮫ
ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدادﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻧﻈﺎم ﭘﺪر ﺳﺎﻻری ﮐﮫ ﺑﺮ ﻧﮭﻀﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده و ھﺴﺖ اﺣﺘﺮاﻣﯽ
٧

ﺑﺮای ﭘﺪران ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده و ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﺮﮔﺰ درد آﻧﮭﺎ ﻣﻮرد اﻋﺘﻨﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﻓﺮﯾﺎدﺷﺎن ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫﺗﺮﯾﻦ زﺣﻤﺎت و ﻓﺪاﮐﺎریھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻧﮭﻀﺖ در ﺳﺎل  ۵٧و ﺑﻌﺪ از آن در
ﺳﺎل  ۵٨ﺑﻌﻠﺖ ھﻤﯿﻦ ﺧﻄﺎی ﺑﯿﻨﺸﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ رھﺒﺮان ،ﺑﯽ ارزش ﺷﺪ و ﺑﺎزﺗﺎب واﻗﻌﯽ و در ﺧﻮر ﺧﻮد
را ﻧﺪاﺷﺖ و زﺣﻤﺎﺗﺸﺎن ﺑﮫ ھﺮز رﻓﺖ .آﻧﮭﺎ در درون ﻧﮭﻀﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و در ﺑﯿﺮون ﺑﮫ
ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﺎری اﻋﻼﻣﯿﮫھﺎ و ﺑﯿﺎﻧﺎت و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیھﺎی رھﺒﺮﺷﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺗﻠﺨﯽ
دردﻧﺎﮐﺶ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص و ﮔﺮوهھﺎی ﺧﺼﻢ ﻧﮭﻀﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮫ دﺳﺖ داد....
از اﺷﺘﺒﺎھﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺣﺰب آن اﺳﺖ ﮐﮫ رھﺒﺮان ﯾﮏ ﺣﺰب ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ
دھﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آن ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ارزش و ﻓﺮھﻨﮓ ﺣﺰب دارﻧﺪ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪون اﯾﺸﺎن و ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ھﯿﭻ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﻔﺮ داﻧﺴﺘﻦ و ھﯿﭻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ
و ﺗﺎﺛﯿﺮ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ؟« ) ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ اﺳﺘﻌﻔﺎ – اواﺧﺮ آذر  - ١٣۵٨ﻧﻘﻞ از ﻣﯿﺰان ﻧﯿﻮز(
اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻌﺪھﺎ اﯾﻦ ﻟﺞ ﺑﺎزی و ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ و ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﻧﮭﻀﺖ ھﻢ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب رواداری و
"ﺗﺴﺎھﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ" ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﻣﮑﺎرم اﺧﻼﻗﯽ وی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﻓﻌﻼ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫ آن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﮑﺘﮫ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ و در ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺑﯿﻨﺶ
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن درﺑﺎره اﻧﻘﻼب ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ:
»ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﮫ رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزات آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﻠﻞ اﺳﯿﺮ و ﺑﯿﺪاری ﺧﻠﻖھﺎی ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﮭﺎﻧﺨﻮاران ﻏﺮب ،در دھﮫ  ٧٠اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ و در راس آن اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ را دﭼﺎر
ﺑﺤﺮانھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻨﮕﻨﺎھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽھﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﺣﺴﺎب
ﺷﺪهﺗﺮی ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻏﺮب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدار و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎل
 ،١٩٧۵ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ وﯾﺘﻨﺎم و رﺳﻮاﺋﯽ واﺗﺮﮔﯿﺖ و ھﻨﺪوﭼﯿﻦ و ﻻﺋﻮس ﺳﺮ رﺷﺘﮫ داران و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰان ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ رھﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎن را ﺑﻌﮭﺪه دارﻧﺪ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺗﻼش
اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﮐﺐ از ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ از
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ژاﭘﻦ اﺳﺖ
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ و رھﺒﺮی آن را "دﯾﻮﯾﺪ راﮐﻔﻠﺮ" رﺋﯿﺲ "ﭼﯿﺲ ﻣﺎﻧﮭﺎﺗﺎن" ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﯽ آن
را ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ اﺳﺘﺎد ﻓﻌﺎل و ﭘﺮ ﺣﺮارت داﻧﺸﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺎروارد ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﮫ و دارﻧﺪ
)ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎی ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ در ﺳﺎلھﺎی  ٧۵و .(٧۶
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰان ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺤﺖ
ﻧﺎم »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« در ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪ و ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﮫ راه را ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن
ﺳﻮم ﮐﮫ آﻣﺎده ﺷﻮرش و اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﺒﻠﯿﻎﮔﺮان ﻏﺮب آﻧﺮا »ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺎرﺗﺮی« ﻣﯽداﻧﻨﺪ وﺑﺮﺧﯽ از رﺟﺎل و ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﺳﻮم را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺪاﺧﺖ و
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ واﻧﻤﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﻨﺠﻤﻠﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ھﻢ
واﺑﺴﺘﮫ و ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﻣﺪﯾﻮن و ﻣﺮھﻮن آن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻠﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ
آﻧﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ دروﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ و اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان و ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﮫ در اﻧﺪﯾﺸﮫ و
ارزشھﺎی ﻣﺮدم ﻧﺎراﺿﯽ و ﺷﻮرﯾﺪه اﯾﺮان در ﺷﺮف ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻮد ﺗﻨﮭﺎ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺤﺮک
ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﻨﺸﺄ ﺣﺮﮐﺖ و اﻧﻘﻼب ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﯿﺶ از ﻧﻘﺶ واﻗﻌﯽ ﺑﺮ آن ﻧﮭﺎدﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎه
در ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻮادث دو ﺳﺎﻟﮫ اﺧﯿﺮ اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن ،ﭘﺪران و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﮭﻀﺖ آزادی
را ﺑﺪان راه ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﻂ ﻓﮑﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺪا و ﻣﻨﺘﺰﻋﯽ از آﻧﭽﮫ در درون ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﻮد و ﺳﯿﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد و ﺑﺮ آن ﻣﺒﻨﺎ آﺛﺎر ﻋﻤﻠﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ
از ﺧﻮد ﺑﺮوز دھﻨﺪ ....رﯾﺸﮫ اﺻﻠﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان از ﺳﺎلھﺎی  ۵۶ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ،در
ھﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻟﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺿﺪ رژﯾﻤﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﮫ در ارزشھﺎ و آرﻣﺎنھﺎی ﻣﺮدم ﺷﻮرشﮔﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
٨

ﻧﺸﺪه و ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ آن از ﺳﺮﭘﯿﺸﺪاوری و
وﺻﻠﮫ ﮐﺎریھﺎی ﺗﺨﯿﻠﯽ و ﻧﮫ واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﮫ ﻣﻨﺒﻌﺚ از
رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری در ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ در ﺻﺤﻨﮫ ﺗﺎرﯾﺦ از اواﺧﺮ ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ روﻧﺪ
ﺣﻮادث و ﺣﺮﮐﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺳﻤﺎﺟﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﮫ
اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ درون ﻧﮭﻀﺖ و ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﻏﯿﺮ
ﻧﮭﻀﺘﯽ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺎﺣﺼﻞ آن ھﻤﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﯿﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۵٧ﻧﮭﻀﺖ
آزادی اﯾﺮان را ﺑﺮ ﻏﻢ ھﻤﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫھﺎی ﻏﻨﯽ و اﻓﺘﺨﺎر آﻣﯿﺰش و ھﻤﮫ ﺻﺪاﻗﺖھﺎ و ﻓﺪاﮐﺎریھﺎ و ﺗﻘﻮای
رھﺒﺮان و ﮐﺎدرھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻨﺶ ،دﭼﺎر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ از ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺮد  ...ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ در دادﮔﺎه ﻧﮭﻀﺖ آزادی در ﺳﺎل  ۴٢ﮐﮫ اوج اﺛﺮ و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ و ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﻧﮭﻀﺖ در ﺣﺮﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ﺗﻨﮭﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺸﻮای ﻓﻘﯿﺪ و ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺎ
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺪاﻓﻌﺎت ﺟﻨﺎب ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن اﯾﻦ اﯾﺮاد را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﺮا ھﯿﭻ اﺛﺮی از
ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻌﻤﺎر در اﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎت ﻧﯿﺴﺖ؟" )ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ اﺳﺘﻌﻔﺎ  -ﺗﺎﮐﯿﺪات از ﻣﺎﺳﺖ(
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺑﻄﻮر روﺷﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﮫ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن و رھﺒﺮان ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ
اﺻﻼ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺎرﺗﺮ و ﭘﯿﺮوزی آن ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﮫ
ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪ ﺷﻮروی و ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺳﯿﻠﮫای
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﻮد .او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ دوﻟﺖ وی ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ
ھﻤﺎھﻨﮓ اﺳﺖ .او ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﯾﻨﺠﻮر ﭼﯿﺰھﺎ را ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ در ﻋﻤﻖ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﺮدم ،اﺑﻠﮫ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدن آﻧﺎن و وﺣﺸﺖ از ﻣﺮدم ﻧﮭﻔﺘﮫ
ﺑﻮد .از ﻧﻈﺮ او ﻣﺮدم اﯾﺮان آﻧﻘﺪر ﻧﺎدان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻮده اﻧﺪ و
آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﻢ ﻧﺎدان ﺗﺮ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ رھﺒﺮ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﺧﻮد ﺑﺎزرﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت وی در  ٣٠ﻣﮭﺮ  ١٣۵٧ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﮔﻔﺘﻢ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﮐﮫ وﻋﺪهی آزادی آن را دادهاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد و ﺷﺎه را ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﮫ از راهھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم داد.
اﯾﺸﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﺷﮑﺎل ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻮر و ھﯿﺠﺎن ﻣﺮدم ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ و وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺤﺮﮐﺎت اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن اﻇﮭﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ از ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ رو در
روی ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽھﺎی ﺣﺘﻤﯽ دوﻟﺖھﺎی ﺑﺰرگ و ﻟﺰوم دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ
در ﭘﯿﺸﺮوی .ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪم ﮐﮫ دﯾﺪم اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺳﺎده ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ وﺟﻮد ﯾﺎ
اﺛﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﮫ دارد ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺣﺮف
ﺣﻖ ﻣﯽزﻧﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻧﻔﺘﻤﺎن را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﯿﻢ ﻣﯽﻓﺮوﺷﯿﻢ وﻟﯽ
ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻻﻧﮫای ﮐﮫ ﺧﻮدﻣﺎن در ﺑﺎزار آزاد ﻣﺸﺘﺮیھﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ھﻢ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی اﺳﻠﺤﮫ
ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاھﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻢ دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻧﺠﻒ و ﻗﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺣﺮﻓﻤﺎن ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮﻧﺪ .از ﺧﻮﻧﺴﺮدی و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺪﯾﮭﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺮد و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه دﯾﺪم".
ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎزرﮔﺎن از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﮫ ھﯿﭽﻮﺟﮫ اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺣﺮف آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺳﺖ از آب درآﻣﺪ و ﺣﺮف او ﻧﺎدرﺳﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﯿﺪ و ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺮوزی آن ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن درﺳﺖ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ اﺳﺘﻌﻔﺎ از
ﻧﮭﻀﺖ آزادی آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺳﺨﻦ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ
٩

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ آزاد ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب "ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ" ﻣﯽداﻧﺴﺖ و
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺑﻮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ وی در آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ "ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ" ﯾﺎ "ﺳﮫ
ﺳﮫ ﺑﺎر ،ﺑﮫ ﻧﮫ ﺑﺎر ﻏﻠﻂ ﮐﺮدﯾﻢ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﯾﻢ" ﯾﺎ ﮔﺎز را آﺗﺶ ﻣﯽزﻧﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﻮروی ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﯿﻢ.
ﺑﺎزرﮔﺎن در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدم و اﻧﻘﻼب و روی ﺑﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎ دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﮫ ﻗﺪرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﮑﺮی ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯿﺶ از آن
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻤﺘﮕﯿﺮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ او ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺷﻮروی و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ "ﺷﯿﻄﺎن اﮐﺒﺮ" ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .او ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ را ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎھﯿﺖ ﺑﻘﻮل وی "اﻟﺤﺎدی" ﺷﻮروی ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ در واﻗﻊ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﮫ ﻣﻈﮭﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﻮد ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ وی
ﺑﮫ اﺑﺪی ﺑﻮدن آن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ .ھﺮ ﻧﻮع ﺗﺮدﯾﺪ ،ھﺮ ﻧﻮع ﺧﻠﻞ در ﻗﺪرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻨﻈﺮ وی ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
ﭘﯿﺮوزی و ﭘﯿﺸﺮوی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ وی از آن ﻧﻔﺮت داﺷﺖ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﺿﻌﻒ و ﻓﺘﻮر ﻗﺪرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ آن را ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺧﻮد راه دھﺪ .رﯾﺸﮫ اﺧﺘﻼف او ﺑﺎ
ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد و ﻧﮫ در ﺳﺎده ﻧﮕﺮی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﮭﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎن از دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ .ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﭼﻮن ﺑﮫ ﺑﺮﺗﺮی اﺑﺪی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﮫ ﺑﺮﺗﺮی اﺑﺪی ﻣﻈﮭﺮ ﺟﮭﺎﻧﯽ آن ھﻢ اﻋﺘﻘﺎد
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﻋﮑﺲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﺟﺪاﯾﯽ اﯾﻦ دو در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و اﺗﺤﺎد ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﺑﻨﯽ ﺻﺪر از ﯾﮑﺴﻮ و ﻗﺸﺮﯾﻮن و ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎران از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺧﻂ
اﻣﺎم رﯾﺸﮫ در اﯾﻨﺠﺎ داﺷﺖ.
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ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣُﺸﮏ
ﭼﮫ ﺑﻮﺋﯽ داﺷﺖ!
در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮان ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻓﻀﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد از ھﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎز دﯾﺪه و ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺧﻮدداری را ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﮫاﻧﺪ .ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻼ ﺑﮫ ﺣﻠﻘﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻟﯿﺒﺮال ھﺎ و ﻧﻮﻟﯿﺒﺮالھﺎ ،ﻗﺸﺮﯾﻮن و
ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎران ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﯾﺮوز دوﻟﺖ ﻣﮭﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻂ اﻣﺎم در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺠﺎری و واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ دﺳﺖ ھﺎی ﻧﮫ ﭼﻨﺪان ﭘﻨﮭﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﭘﯿﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻣﺜﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ و ﻣﺠﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ "اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﻮﯾﺎ" ھﻤﯿﻦ ﺧﻂ را
ﺑﺮای ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن زﯾﺮ ﭘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و ﺑﻮﯾﮋه اﻋﺘﺒﺎر وﺳﯿﻊ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻧﺰد ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭘﯿﺶ
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﻠﻮ و ﮔﺰاﻓﮫ ﮔﻮﯾﯽ و دروغھﺎی ﻋﺠﯿﺐ درﺑﺎره ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﻣﮑﺎرم ﻣﮭﻨﺪس
ﺑﺎزرﮔﺎن و آزادی ﺧﻮاھﯽ و دﻣﻮﮐﺮات ﻣﻨﺸﯽ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ وی ھﺮ ﺣﺪ و ﻣﺮزی را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ
اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮان ﺑﺎزرﮔﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره در اﺷﺎرهای ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ وار ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
"ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮ ﺷﻨﺎﺧﺖ" ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
"ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن را ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺎم آوران دﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻧﻤﺎد دﯾﻦ ورزی ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ ،ﺗﻼﺋﻢ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﺑﺎ اﺧﻼق ،آﻣﻮزﮔﺎر رواداری ،آزادی ،دﯾﻨﺪاری ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺪﯾﺶ و ﻣﻈﮭﺮ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ
ھﻤﭽﻮن ﺻﺪاﻗﺖ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ داﻧﺴﺖ  ...ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ دﯾﻨﯽ و
ﻣﺼﻠﺢ و ﻣﺘﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار اﺧﻼﻗﯽ و ﯾﮏ اﺧﻼﻗﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار  ...ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺻﺪاﻗﺖ
ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺻﺮاﺣﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ در ﺑﯿﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ از وی ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ .او ھﺮﮔﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎ ﺳﺎزیھﺎی دروﻏﯿﻦ و ھﯿﺠﺎﻧﺎت زودﮔﺬر و ﺷﻮر و ﺷﻌﺎرھﺎی
ﺳﻄﺤﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪی ،ﻣﯿﺎﻧﮫ روی و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﮐﮫ از آن ﺑﮫ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ .آﻧﭽﮫ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ﭘﯿﺮﺳﯿﺎﺳﺖ « و ﻣﺮد دﻧﯿﺎ دﯾﺪه و
ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ  ....ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﭗ روی ھﺎی ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت و
ﭘﺎرهای از اﺣﺰاب و ﮔﺮوھﮭﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻨﺪرواﻧﮫ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻣﺬھﺒﯽ و ﺟﻮﺳﺎزیھﺎ و
ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای او از ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ او و
دوﺳﺘﺎﻧﺶ و ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان در ﻣﻨﺎﺑﺮ و ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺗﺮﯾﺒﻮن ھﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪهای ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﭽﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ و ﺳﺰاوار او ﻧﺒﻮد ﮔﻔﺘﮫ و در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﻧﻮﺷﺘﮫ و در رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .اﻣﺎ او ﺻﺒﻮراﻧﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﮭﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﻣﺘﺎﻧﺖ
ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ اش ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ھﯿﺠﺎﻧﺎت زودﮔﺬر ،ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻧﻈﺮی ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﻣﺮدان
ﻋﻠﻢ و اﺧﻼق و دﯾﺎﻧﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﺤﻤﻞ و ﺑﺮدﺑﺎری ﻧﻤﻮد و ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎﺻﻮاﺑﯽ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن دھﺪ ﺑﮫ راه و رﺳﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻓﮑﺮی ﺧﻮد اداﻣﮫ داد  ...از ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی دﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل ﺑﺎزرﮔﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮫ آزادی ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﺑﺸﺮی ،ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺧﺮد
ﮔﺮاﯾﯽ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﺳﺖ  .او ﻣﺪاﻓﻊ دﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ ﺑﮫ ﺷﺪت
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد "...
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ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ "ﻣﺸﮏ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺒﻮﯾﺪ" ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻄﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ و
ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ "دروغ" ،ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﺎی ﮐﺎر درﺑﺎره ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺗﮑﺮار و ﮔﺰاﻓﮫ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن واﻗﻌﯿﺖ درﺑﺎره ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮای آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﺸﯽ و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﮭﻨﺪس
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ را درﺑﺎره او ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﮫ ﺟﺰ رﺿﺎﺷﺎه ھﯿﭻ ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮی را در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﮫ ھﻮاداراﻧﺶ درﺑﺎره او ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰافھﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺘﯽ درﺑﺎره ﻣﺼﺪق و ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﮫ
ﻧﻘﺶ و ﺳﻤﺘﮕﯿﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎھﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻮﯾﮋه ﮐﮫ اﮐﻨﻮن
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ درﺑﺎره ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻧﺴﺒﯽ دارد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ دﯾﺪن ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ و
آﻧﮭﺎ را ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ھﺎ و ﻗﻮت ھﺎﯾﺸﺎن ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار دھﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ از آﻧﺮو ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ دادن ﯾﮏ ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ درﺑﺎره ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ آن روی ﺳﮑﮫ و آن روی ﭼﮭﺮه ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
زﯾﺮ ﺑﻤﺒﺎران دروغ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺳﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را درﺑﺎره وی
ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ روﺷﻨﮕﺮ و اﻓﺸﺎﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ از ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و
ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮیھﺎی ﺧﻮد ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی زﻧﺪان
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن از ﭼﻨﺪ دوره زﻧﺪان ﺧﻮد ﯾﺎدداﺷﺖھﺎﯾﯽ دارد ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﻨﺠﺎه روزه وی در ﺳﺎل  ١٣٤٠اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ دوره زﻧﺪان وی را ﺑﮫ
ھﻤﺮاه دﮐﺘﺮ ﺳﺤﺎﺑﯽ و ﻣﮭﻨﺪس ﺣﺴﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .
ﺑﺎزرﮔﺎن در ﯾﺎدداﺷﺖ ھﺎی زﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﻈﺮات ﺷﺎه و اﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
"ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎھﺎ ،ﻧﮭﻀﺖ آزادی و ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮدهایھﺎ ﺳﺮ و ﺳﺮّی دارﯾﻢ و از آﻧﮭﺎ اﻟﮭﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ و ﻧﮭﻀﺖ ،ﻧﮫ درﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻧﮫ در ﺣﺎل،
ﻋﻼﻗﮫ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﺗﻮدهایھﺎ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﯾﻢ و ﻧﮫ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ و از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ از
آﻧﮭﺎ ﺗﻨﻔﺮ دارﯾﻢ .ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎ و ﮐﺎرھﺎی ﻣﺎ آﻧﮭﺎ دﺧﺎﻟﺘﯽ و ﯾﺎ
اﺛﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ".وی اﺗﮭﺎم ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاھﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺸﺪت رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻃﺮﻓﺪار ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن – ﺟﻠﺪ ﺳﻮم –  – ١٣٩١ص *(٢٤٠
اﯾﻨﮑﮫ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﺗﻮدهایھﺎ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ
ﺳﺮزﻧﺸﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ او ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ آﺷﮑﺎر او در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﻮد را ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ و ﺑﻨﻮﻋﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺎه درﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮدهایھﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ
ﺑﻌﺪھﺎ در ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ "اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ" ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﻣﻌﮑﻮس ﺟﻠﻮه
ﻣﯽدھﺪ و ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻮدهایھﺎ ﺑﺎ ﺷﺎه ﻋﻠﯿﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ و اﺻﻼ ﺟﺒﮭﮫ ﺿﺪ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻃﺮح و ﺷﻌﺎر وی و ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﺳﺎﺳﺎ  -ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﮫ ﺳﺨﻨﺎن او درﺑﺮاﺑﺮ اﻣﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ  -ﺑﮫ ﺟﺒﮭﮫ ﺿﺪ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮد ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ٥٨/٨/٢٥ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺷﻌﺎرھﺎی ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوران
اﻧﻘﻼب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ " :ﺷﻌﺎر ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﮫ اﺟﺮای
اﺻﻮل اﺳﻼم و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮرات ﺧﻼف را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ؛ و ﺗﻮدهایھﺎ و ﭼﭙﯽھﺎ ﮐﮫ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ؛ ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﺗﻨﮭﺎ دﺳﺘﮫ و ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻟﺒﮫ ی ﺗﯿﺰ ﺣﻤﻠﮫ را روی
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ﺷﺎه ﮔﺬاﺷﺖ  ...و ﺑﻌﺪ ھﻢ اﻃﻼع دارﯾﺪ ﮐﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫای ﮐﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺨﺸﺎن ،از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﮭﮫ ی واﺣﺪ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد
دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ) ".ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﺛﺎر ﺟﻠﺪ  – ٢٣ص (١٨
ھﻤﯿﻦ ادﻋﺎ را در ﮐﺘﺎب "اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در دو ﺣﺮﮐﺖ" ﺗﮑﺮار ﮐﺮده و ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوھ ﯽ
ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺷﻌﺎر ﺟﺒﮭﮫ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺗﻨﮭﺎ
در ﺳﺎل  ۵٧ﺑﮫ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
"در ھﻤﯿﻦ اوان )ﺳﺎل  (١٣۵٧ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺟﺒﮭﮫای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد را
ﻣﯽداد .در آن اﯾﺎم ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﺸﮑﯿﻼت رﺳﻤﯽ ﻋﻠﻨﯽ ھﻨﻮز ﻧﺪاﺷﺖ و آﻗﺎی ﺑﮫ آذﯾﻦ )اﻋﺘﻤﺎد زاده(
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﻮش ﻗﻠﻢ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ رھﺒﺮی آن را داﺷﺖ ،ﻃﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﮫای اﻋﻼﻣﯿﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ،
ﺿﻤﻦ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺿﺮورت دارد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ را
ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ و آزادی ﺧﻮاھﺎن اﯾﺮان ﺟﺒﮭﮫ ای ﻣﺜﻼ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺟﺒﮭﮫ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد" ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﯿﻢ .اﯾﻦ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮدهایھﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ زده ﺻﺤﺒﺖ از دﻓﻊ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻠﯿﻮن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ دﻋﻮت ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاده راه و ﺷﻌﺎر ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ".
ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﮫ ﺟﺒﮭﮫ آزادی و ﯾﺎ ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان در دھﮫ  ٢٠ﯾﻌﻨﯽ  ٣٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻣﯽﮔﺬرﯾﻢ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ از آﻏﺎز دھﮫ
ﭘﻨﺠﺎه ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺷﻌﺎر "ﺟﺒﮭﮫ واﺣﺪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری" را ﻃﺮح ﮐﺮد و از ھﻤﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺿﺪ
اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺎه ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻌﻤﺎر و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻘﺎی رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺻﻮﻻ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .از اﯾﻨﮑﮫ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻃﺮﻓﺪار ھﻤﮑﺎری ﻧﯿﺮوھﺎی ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺤﺚ ﻧﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﺪاﻗﺖ و
راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان آﻗﺎی
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ درﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﮫ ﻧﮫ در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن و ھﻤﺮزﻣﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ زﺷﺖ و
ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ )ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ( و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎم ﺑﺮای "اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت" از ﻧﻔﺮت
از ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﯽ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﭼﮫ ﺑﺮﺧﻮردی ھﻤﺎن
زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻣﻠﯿﻮن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دارد.
آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن در ﯾﺎدداﺷﺖ ھﺎی زﻧﺪان ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
"اﻣﺸﺐ رادﯾﻮ ﭘﯿﮏ اﯾﺮان )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان – راه ﺗﻮده( راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ،
و ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان و ﺗﺄﯾﯿﺪی ﮐﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،و آﻣﺎدﮔﯽ آﻧﮭﺎ و ﻟﺰوم ھﻤﮑﺎر ی
اﺣﺰاب ﻣﻠﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺑﺮای ﺧﺎﻃﺮ آزادی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻔﺼﻞ ﮐﺮد) ".ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﮭﻨﺪس
ﺑﺎزرﮔﺎن – ﺟﻠﺪ  - ٣ص (٥١٦

"رادﯾﻮ ﭘﯿﮏ اﯾﺮان ﻣﺠﺪداً راﺟﻊ ﺑﮫ دادﮔﺎه و اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺷﻮﻧﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ
در ﺟﻮاب ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺎه ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﮫ ﺗﻮدهایھﺎ را ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،اﻋﺘﺮاض و
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﮫ روزﻧﺎﻣﮫ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮوف را ذﮐﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺮح ﺗﻈﺎھﺮات ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﺎه و
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ و دادﮔﺎه را ﺷﺮح ﻣﯽداد) ".ص (٥٣٦
"رادﯾﻮ ﭘﯿﮏ ﺧﺒﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﮭﺎﻧﯽ  ١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﻧﮭﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺪ
آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺣﺒﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺘﺎدان و ﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﮫ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ،
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ) ".ص (٥٦٠
١٣

"ﺳﺮِ ﺷﺐ ،رادﯾﻮ ﭘﯿﮏ اﯾﺮان اﻋﻼﻣﯿﮫی اﻣﻀﺎدار اﻋﺘﺮاﺿﯿﮫی ﻣﺪرﺳﯿﻦ و ﻋﻠﻤﺎی ﻗﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺒﻌﯿﺪ آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻣﻄﺮح و از ﻧﺒﻮدن آزادی در اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .در ﯾﮏ ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮ از ﺷﮑﺴﺖ
ﻓﺎﺣﺶ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﻃﺌﮫھﺎی ﺷﺎه داد :ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺮﺋﮫی دادﮔﺎهھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ -
ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ و از ھﻤﮑﺎران ﺳﺎﺑﻖ درﺑﺎر  -ﮐﮫ از ﻃﺮف ﺳﺎواک اﻗﺎﻣﮫ ﺟﻌﻞ
و ﮐﻼھﺒﺮداری ﻋﻠﯿﮫ او در دادﮔﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺪه و ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺷﮑﻨﺠﮫ دادن او را داﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻤﻼت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﻤﻮده ،ﺑﮫ ﻗﻮل ﭘﯿﮏ ،ﭘﺮده از ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺷﺎه اﯾﺮان ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﺳﺖ و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ(٦١١).
"ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ﺷﺐ رادﯾﻮ ﭘﯿﮏ اﻋﻼﻣﯿﮫ ی اول ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﺳﻮم را ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﮫ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اﻋﻼﻣﯿﮫ ی ﮐﻤﯿﺘﮫ
اروﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ در آﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺻﺮﯾﺢ و ﺗﻨﺪ ﺑﻮده ،از آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ
و ﻧﮭﻀﺘﯽھﺎ و وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﺎﺻﺮﺧﺎن ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮده ،از ﻓﺠﺎﯾﻊ ارﺗﺶ در ﺷﯿﺮاز
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ) ".ص (٦٥٤
"رادﯾﻮ ﭘﯿﮏ اﯾﺮان ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﭼﻨﺪی از دو اﻋﻼﻣﯿﮫ ی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﺼﻞ از آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎ
ﭘﺴﺖ ﺑﺮاﯾﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺸﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫھﺎ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫ و ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ را
ﻗﺒﻞ از ﭘﺨﺶ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اوﻟﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ آﻗﺎی ھﻮﯾﺪا ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﺳﺖ و دوﻣﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ
ﻓﻀﻼ و ﻃﻼب ﺣﻮزه ھﺎی ﻋﻠﻤﯿﮫ) ".ص (٦٧٧
ﺑﺎ ھﻤﮫ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد و اﻗﺮارھﺎی ﺧﻮد آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ،اﯾﺸﺎن ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۵٧و ﭘﺲ از ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﻃﺮﻓﺪار ﺟﺒﮭﮫ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺪ.
ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی ھﻢ در ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪان اﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ:
"در ﻣﻼﻗﺎت دوﺷﻨﺒﮫ ﺧﺒﺮ ﻋﻤﺪهای رﻓﻘﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ﺟﺰ آﻧﮑﮫ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻗﻢ )روز
ﻋﯿﺪﻏﺪﯾﺮ( ﻇﺎھﺮا ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﺗﺠﻠﯿﻞ و دﻓﺎع از آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﺗﻈﺎھﺮات ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ
آﻣﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ اﺷﺎرهای ﺑﮫ ﺗﺮور ﻣﻨﺼﻮر و ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﺎه ﻧﮑﺮده ،در ﻋﻮض ﺣﻤﻠﮫ و ﺟﻮاب ﺑﮫ
رادﯾﻮ ﭘﯿﮏ ،در دﻓﺎع از ﺧﻮد ،ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣُﺴﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ) .ص (٦١٦
ﻇﺎھﺮا اﺷﺎره ﺑﮫ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان از ﺳﮑﻮت آﯾﺖ اﷲ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری در ﻗﺒﺎل ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﯾﺖ
اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ھﻢ ﺑﺎ دﻓﺎع از آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ رادﯾﻮ ﭘﯿﮏ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮده و ﺟﻮاب داده
ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ:
 ١١ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ١٣٤٤
"رادﯾﻮ ﭘﯿﮏ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻔﺼﻠﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺷﺎه ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺴﮑﻮ،
ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﺑﺮژﻧﻒ و ﮐﺎﺳﯿﮕﯿﻦ ﺑﮫ ﺷﺎه ،و روﻧﻮﺷﺖ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﯾﺮان داده اﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰ آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﻮدداری از ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت و ﻓﺸﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻓﺮاد و اﻓﮑﺎر ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺎزه ی ﻣﺮاﺟﻌﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﻃﻦ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪم
ﻣﺰاﺣﻤﺖ) .ص (٦٣٣
اﻟﺒﺘﮫ ﺑﻌﺪھﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻢ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ ﺷﺎه ﺑﮫ ﺷﻮروی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪ
ﺷﺎه ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ آن رژﯾﻢ ﺳﺎزش ﮐﺮده اﺳﺖ.

١۴

در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ:
۴اﺑﺎن ١٣٤٤
"رادﯾﻮ ﭘﯿﮏ ﺧﺒﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﺘﯿﻨﮓ ده ھﺰار ﻧﻔﺮی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﻮروی و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫای ﮐﮫ داﺋﺮ
ﺑﮫ آزادﮐﺮدنِ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و اﻧﺤﻼل ﺳﺎواک و آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و اﺟﺎزه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ
اﯾﺮان ﺻﺎدر ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﯽداد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﮫ ی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻋﻮت و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺎه در روﺳﯿﮫ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﻧﺪ) ".ص (٦٣٦
و ﺑﺎﻻﺧﺮه:
"ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺬﮐﺮ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺎ از روز ھﺸﺘﻢ ﻣﺤﺮم در زﻧﺪان ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺳﺨﻨﺮان آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﺳﮫ ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮی از ﺗﻮدهایھﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) ".ص (٦٥٨
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن در ﺗﻤﺎم دوران ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم  ١٥ﺧﺮداد
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮدهایھﺎ ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﻠﺤﺪ و ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﯽ دﯾﺎﻧﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﮫ رﻧﮓ آن در آوردﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺪام اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻤﺎد
آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ و اﻟﮕﻮی دﻣﮑﺮات ﻣﻨﺸﯽ و آﻣﻮزﮔﺎری رواداری ،دﻓﺎع ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان از ﻧﮭﻀﺖ آزادی
ﯾﺎ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در زﻣﺎن ﺷﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر و ﺣﺒﺲ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮده ﮐﺎر درﺳﺘﯽ اﺳﺖ وﻟ ﯽ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﮐﺎری ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ.

زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ:
* آﻗﺎی ﻓﺮﯾﺒﺮز رﯾﯿﺲ داﻧﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﺷﺮق ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ھﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﺎزرﮔﺎن را ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﻠﻢ
 ١٣٨٦ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﻣﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه از اﺳﻢ ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ و ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺪق و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﻧﺎراﺣﺖ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﺒﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻧﺪادم ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع از دﺳﺘﻢ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد .ﻣﻦ ﺗﺸﮑﺮ
ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﻇﺎھﺮا اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻧﮕﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎ از ﺗﻮدهایھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻨﺪه ﺻﺮﯾﺤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ھﯿﭻﯾﮏ از
اﻋﻀﺎی ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﻋﻼﻗﮫای ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻧﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻧﮫ در ﺣﺎل ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﺻﺮﯾﺤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ
ﻣﺘﻨﻔﺮﯾﻢ .ﻃﻮری ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ زﺑﺎﻧﻢ ﻻل اﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﺟﻤﮭﻮری ھﺴﺘﯿﻢ .اﮔﺮ ﺳﻨﺪی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ و ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ و ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﺻﺪدرﺻﺪ ﻃﺮﻓﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﮫ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ اﺳﺖ و
ھﯿﭻﮔﻮﻧﮫ آرزو و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﮭﻮری ﻧﺪارد«.
ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﮫ آﻗﺎی رﯾﯿﺲ داﻧﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از ﺣﺎﻓﻈﮫ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻇﺎھﺮا در ﭼﺎپھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻃﺮات
زﻧﺪان آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﮫ ﺷﮑﻞھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﺮ ﺣﺎل در اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی
ﻧﺪارد .ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻨﺠﺎ از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﺼﺪق ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻓﺤﺎﺷﯽ و ﺗﻮده ای ﺳﺘﯿﺰی ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﺼﺪق ﺧﻮد ھﯿﭽﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮد.

١۵

ﺑﺨﺶ ﭼﮭﺎرم

آزاد اﻧﺪﯾﺸﯽ
و آزادی ﺧﻮاھﯽ
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن
ﯾﮏ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﯽ ﻣﺰه
اداﻣﮫ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان را ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ﻧﻘﻞ
ﻗﻮل ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ .ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻧﺨﺴﺖ از ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎرهھﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﮫ
"اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﻮﯾﺎ" در اﯾﺮان اﺳﺖ .دوم از "ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺮدم" در اﻋﻼم ﺟﺮم ﻋﻠﯿﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن .ﺳﻮم ﺳﺨﻨﺎن
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن از ﻣﺠﻠﺲ درﺳﺎل  .١٣۶٣و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در ٢٢
ﺑﮭﻤﻦ  .١٣۶٧اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل در واﻗﻊ ھﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ از روال ﻣﺴﺘﻨﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ھﻢ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی آن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دروغ و ﺗﺤﺮﯾﻒ.
 -١اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﻮﯾﺎ – ﺳﺎل :١٣٩٢
"ﺳﺮان ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﭙﯿﺪﻣﻮی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺳﻘﻮط ﺷﺎه ﮔﺮوه ﮔﺮوه
ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﻮم ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ را از ﻧﻈﺮﮔﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم
ﺗﻼش ﺧﻮد را ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﮫ ﻗﻠﻢ ﻣﻮی ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮم ﺑﮑﺸﻨﺪ و رﻧﮕﺶ را ﺑﮫ ﺳﻠﯿﻘﮥ ﺧﻮد
ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ .اﺗﻔﺎق ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﺮان اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و زﯾﺮﮐﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﯿﺎﻧﻮری ھﻤﮥ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻦ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﮐﻨﻨﺪ و از اﺳﺐ اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﻮاری ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ﻓﺮھﻨﮓ
ﻟﻐﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ .واژﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺧﺎﺋﻦ ،ﺟﯿﺮه ﺧﻮار ،ﻣﺰدور ،ﺗﻮﻃﺌﮫ ﮔﺮ ،ﺿﺪ اﻧﻘﻼب،
ﺳﺎزﺷﮑﺎر ،ﺟﺎﺳﻮس ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﺑﻮرژوای ﻟﯿﺒﺮال ،ﺑﺰر گ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﻣﺮﺗﺠﻊ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎ
ﻓﻮﻧﺘﮭﺎی درﺷﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی روزﻧﺎﻣﮥ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ .
ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎر اﻧﻘﻼب ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ھﻢ او ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﻂ اﻣﺎم را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﺮد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ را
ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﮫ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ داﻧﺴﺖ .ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ و ﺟﻠﺴﺎت ھﻔﺘﮕﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه دﯾﺪارھﺎی ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه در
ھﯿﺌﺖ ﯾﮏ "ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎزاری" ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﺮای او ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻓﻼﻧﯽ ﺟﺎﺳﻮس ﺳﯿﺎ و
ﺑﮭﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﺴﻨﺠﺮ اﺳﺖ .
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﻗﺎی ﮐﯿﺎﻧﻮری آب ﻧﺨﻮرد .ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از آ ﻧﮑﮫ دﺷﻤﻨﯽ
ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺣﺮف از آزادی ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﻓﺮاﻣﻮ ش ﮐﺮدن
اوﻟﻮﯾﺖ در ﻣﺒﺎرزه ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ ،اﯾﺮان در ﺑﻐﻞ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﯿﺎﺳﺎﯾﺪ؛ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﮫ در ﺳﻮرﯾﮫ ،ﻟﯿﺒﯽ و
اﻟﺠﺰاﯾﺮ رخ داده ﺑﻮد .اﻣﺎ اوﺿﺎع آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ آﻗﺎی ﮐﯿﺎﻧﻮری ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ) ".ﻋﻠﯽ ﻣﻠﯿﺤﯽ -
اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﻮﯾﺎ  -ﺷﻤﺎره  - ١١ﻣﮭﺮ و آﺑﺎن  -٩٢ﺗﺎﮐﯿﺪات در ھﻤﮫ ﺟﺎ از ﻣﺎﺳﺖ(

 -٢اﻋﻼم ﺟﺮم ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻋﻠﯿﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن – ﺳﺎل : ١٣۶٠
"ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﮐﮫ از ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای دﺷﻨﺎمﮔﻮﺋﯽ و اﻓﺘﺮازﻧﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان  ١٢ -ﻓﺮوردﯾﻦ
١۶

 ١٣۶٠ـ در زﻧﺠﺎن در واﻗﻊ ﺑﮫ دﺷﻨﺎمﮔﻮﺋﯽ و اﻓﺘﺮازﻧﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص داد و آن را ﺑﮫ
اوج ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮهای ھﻢ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ھﻢ ﺑﺎ "اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ" ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﻣﮭﻨﺪس
ﺑﺎزرﮔﺎن و ھﻢ ﺑﺎ رھﻨﻤﻮد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ آﺷﮑﺎرا ﻣﺒﺎﯾﻨﺖ دارد .ﻣﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن
اﻋﻼم ﺟﺮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺧﻮاھﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ اﻓﺘﺮاھﺎی ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان ھﺴﺘﯿﻢ.
ﺿﻤﻨﺎً ﭼﻮن ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﮫ اﻋﻼم ﺟﺮمھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﻣﺎ اﻣﯿﺪ
ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﻼم ﺟﺮم ھﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﻣﺎ از ﺧﻮد ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ روی ﻧﻮار ﺿﺒﻂ ﺷﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﻣﺮدم ـ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ـ ﻣﯿﺰان ھﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد") .ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺮدم – ارﮔﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان-
 ١٨ﻓﺮوردﯾﻦ (١٣۶٠

 - ٣ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ – ﺳﺎل : ١٣۶٣
"ﺗﺎ دو روز دﯾﮕﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦﺟﺎﻧﺐ ﻋﻀﻮ آن ﺑﻮدم و از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ
ﻋﻀﻮﯾﺖ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدم ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .از ﭘﺲ ﻓﺮدا ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﮫ
ﻣﻮﮐﻠﯿﻨﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺗﺄدﯾﺐ ھﺴﺘﻢ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﮫ رﺋﯿﺲ
ﻣﺠﻠﺲ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﺪه ﮔﺬاﺷﺘﮫاﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﮫ اﻃﻼع ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﮫ اﮔﺮ در روزھﺎی ﺑﻌﺪ ﺷﺎھﺪ ﮔﺮدﯾﺪﯾﺪ ﮐﮫ
ﺑﻨﺪه را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺳﺮ و ﺻﺪا اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﺪه ﺟﮭﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و
روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﺣﻘﺎﯾﻖ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻇﺎھﺮ ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ دﯾﺪﯾﺪ آن ﺷﺨﺺ ﺣﺮفھﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ
از ﺳﺨﻨﺎن دﯾﺮوز و اﻣﺮوز ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ و آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ آن
ﻓﺮد ﻣﮭﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ ") .روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ  ١٠اردﯾﺒﮭﺸﺖ (١٣۶٣

 - -۴ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن  -ﺳﺎل :١٣۶٧
"وﻗﺘﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ دوﻟﺖ ﻣﺪرک زﻧﺪهای ﺑﺮ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺳﻔﺎرت ﺷﻮروی در اﯾﺮان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی و ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ
ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻓﻘﻂ اﮐﺘﻔﺎ ﺑﮫ اﺧﺮاج ﭼﻨﺪ دﯾﭙﻠﻤﺎت روﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮان ﺣﺰب را ﮐﮫ ھﻤﮕﯽ اﻗﺮار
ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮروی ﺑﻮدن و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻋﺪام ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺷﻌﺎر و آرﻣﺎن اﻧﻘﻼب ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﻮازﻧﮫ ﻣﻨﻔﯽ "ﻧﮫ ﺷﺮﻗﯽ و ﻧﮫ ﻏﺮﺑﯽ" ﻧﺒﻮد؟ ﻣﮕﺮ ﺷﻮروی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد  ١٣٣٢ﻧﺒﻮد؟ ﭼﺮا
داﺋﻤﺎً آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﻘﺼﺮ و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﻣﯽداﻧﻨﺪ"؟ )ﺗﺠﺮﺑﮫ دھﺴﺎﻟﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان  -ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن
 ٢٢ﺑﮭﻤﻦ  – ۶٧ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﺎزرﮔﺎن – ﺟﻠﺪ – ٢۴ص (۴۶۴

ﻗﺼﺪ ﻣﺎ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻘﻞھﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﻠﯿﺤﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﻮﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺴﻮادی و ﮐﻢ
اﻃﻼﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﻐﺮض ﺑﻮدن او را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ .ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ آﻧﭽﮫ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎد دارد زﯾﺮا ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﺟﺰ آﻧﭽﮫ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎلھﺎ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد ،زﺑﺎن دﺷﻨﺎم را راﯾﺞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺨﺎﻟﻒ آزادیھﺎ،
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻃﺮﻓﺪار ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻮد و اﻣﺜﺎل آﻗﺎی ﻣﻠﯿﺤﯽ ھﻢ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ
ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن اﺟﺎزه ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ اﻣﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای دﯾﮕﺮ
ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ﮐﮫ زﺑﺎن دﺷﻨﺎم را راﯾﺞ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ
زﺑﺎن دﺷﻨﺎم و اﻓﺘﺮا را راﯾﺞ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ﮐﮫ از ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺨﺖ .اﯾﻦ
آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮت ﺑﮫ "ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ" در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻀﺎوت ﻣﻠﺖ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ
١٧

ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻘﻮق دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﻣﺪاﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﮫ
ﺗﻨﮭﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻮدهایھﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺑﮫ ﮐﺸﻮر،
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاھﺎن اﻋﺪام ﺗﻮدهاﯾﮭﺎ ﺑﻮد .ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ
ﮐﮫ ﺑﺮای اﻋﺪام ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ ،از ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺪﻟﯿﻞ دﯾﺮﮐﺮدن در اﻋﺪام ﺗﻮدهای ھﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد و ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ دو روی ﯾﮏ ﭼﮭﺮه ﺑﻮد.
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﮫ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم در اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد ،ﮐﮫ آرﻣﺎن اﻧﻘﻼب را ﻧﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﮫ ﻧﺒﺮد اﺳﻼم
و ﮐﻔﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد ،ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دادن آزادی ﺑﮫ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺳﺮﮐﻮب
و اﻋﺪام آﻧﮭﺎﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ "ﻟﯿﺒﺮال ﺗﻨﮭﺎ" ،آﻣﻮزﮔﺎر رواداری ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺴﺎھﻞ و ﺗﺴﺎﻣﻞ،
ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ،ﻧﻤﺎد دﻣﮑﺮات دﯾﻨﯽ و دﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮫ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان از ﻣﺼﺪق ﺗﺎ ﺗﻮدهایھﺎ ،از ﭼﭗھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺎ ﻣﻠﯿﻮن ،از ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻂ اﻣﺎم ،از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ،از ﻣﮭﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،از ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺗﺎ
روﺣﺎﻧﯽ ،از ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺮاﺑﺮ او زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﻨﺪ و از او ﻃﻠﺐ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺿﺪ اﻧﻘﻼب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﮫ راﺳﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮرده و ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر
اﯾﺮان ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اﻣﺮوز ﺑﺪﺳﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و ﺟﻮﯾﺎی ﻧﺎم از ﻧﻮع ﻋﻠﯽ ﻣﻠﯿﺤﯽ و ﺧﺠﺴﺘﮫ رﺣﯿﻤﯽ
و ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺧﻮد را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺿﺪاﻧﻘﻼب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻣﺜﺎل
ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری "ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ" ھﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺜﺎل ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﻤﺎد ﺻﺪاﻗﺖ و ﺗﻘﻮا .ﮐﯿﺎﻧﻮریھﺎ
ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ھﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ دﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻮدﺷﺎن
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻی ﺷﺼﺖ و ھﻔﺘﺎد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ و زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ را
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ادﻏﺎم ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی رھﺒﺮی ﺣﺰب ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ﻧﻤﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ آﻗﺎی
ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪ ،آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺳﻮق داد و ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﻧﺸﺴﺖ و
ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﺗﺮورھﺎ و اﻋﺪامھﺎ ﺷﺪ ﻧﻤﺎد ﺻﺪاﻗﺖ و ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی آﻗﺎی
ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﭘﺲ از ﻣﻮج ﺗﺮور و اﻋﺪامھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ھﻤﯿﻦ دوران را
ﺧﻮاھﯿﻢ آورد ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﭽﮫ
در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﺬرد و آﻧﭽﮫ ﺧﻮد او از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه آن ﺑﻮده ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن
ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺪﻋﯽ ،ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻧﻤﺎد ﯾﮏ دوران اﺳﺖ ،دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم آن را دوران
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ و "دروغ" ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﻨﮭﺎ در ﭼﻨﯿﻦ دوراﻧﯽ و ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ از ﻣﮭﻨﺪس
ﺑﺎزرﮔﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی دروﻏﯿﻦ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻗﻌﯽ وی ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﮫ ﮐﺮد.
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺣﻮادث و آﻧﭽﮫ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن روی داد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر راه دوری ﻧﻤﯽروﯾﻢ و ﺑﮫ ﺟﺰوه ﺧﻮد ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان "ھﺸﺪارھﺎی ﻣﺎ و اﻋﺘﺮاف ﺳﺮان ﺧﺎﺋﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده" ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﺎل
 ١٣۶٣و ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺗﻮده اﯾﮭﺎﺳﺖ و ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺳﺎل  ۶٢اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﺮ روی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺑﮫ ﮔﻮﺷﮫ اﯾﯽ از ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﮭﻀﺖ آزادی و ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از آن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﺟﺰوه ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد:
"ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻣﻮرﺧﮫ  ١٣۶٢/٢/٢٠ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﺮان ﺣﺰب
ﺧﺎﺋﻦ ﺗﻮده آﻣﺪه اﺳﺖ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﮐﯿﺎﻧﻮری و ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﯿﻔﺰود و
ﻓﺼﻠﯽ ﻧﻮ در روشھﺎیﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﻻاﻗﻞ ﺣﻮل ﭼﺸﻢ ﻣﺎ و ﻣﺮدم آﺷﻨﺎ ﺑﮫ
ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﮕﺸﻮد .ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺳﺮان ﺣﺰب ﺑﺪان اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﮭﻞ
ﺳﺎﻟﮫ آﻧﮭﺎ در ﻧﻔﺎق ،دوروﺋﯽ ،ﺗﻔﺮﻗﮫاﻓﮑﻨﯽ ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺷﻮروی ،ﻧﻔﻮذ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ
١٨

و ...ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم ﺧﺪﻣﺖ در دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻓﺸﺎرھﺎﺋﯽ
ﮐﮫ از ھﺮ ﺳﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﻣﯽﺷﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﯾﻢ ﺑﮫ ﻓﻮج اﻧﺒﻮه ﺗﻮدهایھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎی دراز در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق )روﺳﯿﮫ و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ( ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎً دورهھﺎﺋﯽ را در ﻣﺪارس
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﮫ وﻃﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪھﯿﻢ و ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ از آﻧﺎن را در اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﮫ در اﺛﺮ ﮐﮭﻮﻟﺖ ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺮاﺋﻦ
دﺳﺖ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ... .اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺧﻼﺻﮫای از ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎه اﯾﻦ
ﺣﺰب و ھﺸﺪارھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ دوﻟﺘﻤﺮدان دادهاﯾﻢ ﺑﺮای اﻃﻼع ھﻤﻮﻃﻨﺎن ارﺟﻤﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ*".
ﻧﻔﺎق و دوروﯾﯽ
ﺟﺰوه ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﺳﭙﺲ در ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﻧﻔﺎق و دوروﺋﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده  -ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺑﮫ
ﻣﺴﮑﻮ ـ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻧﻔﻮذ در ارﮔﺎنھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ـ ﻧﻔﻮذ ﻓﺮھﻨﮕﯽ" ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﻣﻮاﺿﻊ
ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺟﺰوه ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﺟﻤﻼﺗﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺣﺰب در
ﺳﺎلھﺎی دھﮫ ﺑﯿﺴﺖ درﺑﺎره ﻋﺪم ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ اﺳﻼم و ﻣﺒﺎرزان
ﻣﺬھﺒﯽ آﻧﮭﺎ را ﻧﺸﺎﻧﮫ دوروﯾﯽ و ﻧﻔﺎق ﺣﺰب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
"ﻋﻼوه ﺑﺮ دوروﺋﯽھﺎ و دروغ ﭘﺮدازیھﺎی ﻓﻮق ﮐﮫ ﺻﺪاﻗﺖ ﺗﻮدهایھﺎ در دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را
زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺳﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
آﻧﺎن را در ﺑﺮاﻧﺪازی رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ
ﺳﻮاﺑﻖ ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻟﮫ و ﺣﺘﯽ اﻇﮭﺎرات ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب آﻗﺎی ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﯽﺷﮏ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﺗﺪرﯾﺠﺎً
رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ و آن را ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﭘﺮﺳﺶ
و ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻨﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﻮم ﺑﻮد .وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﮫ »ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﻧﮕﺮد« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺣﺮف ﻣﺎ را ﮔﻮش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﻼش و ﻧﯿﺮوی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ھﻤﻮاره در ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ«.
وی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﮭﺎر اﻣﯿﺪواری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ:
»ﺑﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ھﻤﮫ اﯾﻦ دروغھﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻃﯽ ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ھﻤﮑﺎری ھﻤﮫ ﻣﺒﺎرزان اﻧﻘﻼﺑﯽ
ھﻮادار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزان ﻣﺬھﺒﯽ ،ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﺑﮫ اھﺘﺰاز درﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ«.
در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﯿﺎﻧﻮری رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺒﺮد ﺣﺰب در ﺟﮭﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻮده و ﭘﺮﭼﻢ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﮫ زودی در اﯾﺮان ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ".
اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ھﻤﮫ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎ "دروغ" درﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلھﺎی ﻧﮭﻀﺖ آزادی از اﺳﻨﺎد ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و ﺗﻔﺴﯿﺮ
دروﻏﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﺖ و درک آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن از ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن درﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ در ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت رھﺒﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﮫ
ﺑﺮاﺳﺎس آن ﭼﻮن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ھﺪف ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻗﺼﺪ ﺑﺮاﻧﺪازی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ھﻤﺎن ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ رھﺒﺮان
ﻣﻮﺗﻠﻔﮫ و اﻣﺜﺎل ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی و ﺑﺎداﻣﭽﯿﺎن از آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺮﭼﻤﺪار آن ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﮫ اﮔﺮ ﺣﺰب ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت اﺳﺖ "ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ" اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺗﻠﻔﮫ ﺣﻖ دارد در ﻗﺪرت
ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ادﻋﺎ ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺟﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ و
١٩

ﺣﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ را در اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﻢ ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻨﮫھﺎی دﯾﮕﺮ
ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ارﺗﺠﺎع ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را ﺑﮫ ﻧﻔﺎق و دوروﯾﯽ ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا از دﻓﺎع آن از اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
ﻧﺎراﺿﯽ اﺳﺖ .وی ﺳﺨﻦ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری درﺑﺎره اﯾﻨﮑﮫ در ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه "ﻃﻮﻻﻧﯽ" در ھﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن
ﻣﺒﺎرزان ﻣﺬھﺒﯽ و ھﻮاداران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﺮان ﺟﺎﻣﻌﮫای ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ را ﻧﺸﺎﻧﮫ ﺑﺮاﻧﺪازی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ آن ھﻢ
"ﺑﺰودی" ﻣﯽداﻧﺪ .واﻗﻌﺎ ﻧﻔﺎق و دوروﯾﯽ در ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺪارک آن دھﮫھﺎ و ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ آن را در ﺳﻤﺖ ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻮق دھﺪ؟ ﯾﺎ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺳﮫ
ﺳﮫ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻧﮫ ﺑﺎر ﻏﻠﻂ ﮐﺮدﯾﻢ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﯾﻢ" و در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؟ ﮐﺪاﻣﯿﮏ دو رو ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن "ﻣﻨﺎﻓﻖ" ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﺷﮑﺴﺖ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن رﺑﻄﯽ
ﺑﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ .رﯾﺸﮫ در آن دوروﯾﯽ و ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺘﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی دوﻟﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .رﯾﺸﮫ در ﻣﺎھﯿﺖ ﮐﺴﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻧﻘﻼب ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﮫ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺑﮫ
اﻣﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی را ﺳﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮان و ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ آن
ﻧﻔﺎق و دوروﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻤﻞ وی در ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اﻧﻘﻼب وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﮫ ﺳﻘﻮط وی
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﻧﮫ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ ﯾﺎ "اﻟﻘﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی" ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان؟
ادﻋﺎی ﻧﻔﻮذ در ارﮔﺎن ھﺎ
ﺟﺰوه ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﯿﺰان ﮐﮫ ارﮔﺎن ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﺑﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺮدم ارﮔﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺷﻤﺎره  ٣٨١ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ »ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻨﻮز ﻣﻘﺎﻣﺎت
وزارت ﮐﺎر را در ﺗﺼﺪی دارﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﮑﺘﺐ ﻃﺎﻏﻮت ھﺴﺘﻨﺪ« از وزﯾﺮ ﮐﺎر »رﻓﯿﻘﺎﻧﮫ« ﯾﺎد
ﮐﺮده او را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وزﯾﺮی در وزارت ﮐﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻃﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.
ﺣﺎﺷﯿﮫﭘﺮداز ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻃﺎﻏﻮت را ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از اﷲ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ از ﻋﺪم
اﻋﺘﻘﺎد ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﮫ اﷲ آﮔﺎه اﺳﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﺎﻏﻮت را از زﺑﺎن »رﻓﻘﺎ« ﺑﺸﻨﻮد و
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺪاﻧﺪ در ﻧﻈﺮ »رﻓﻘﺎ« آﯾﺎ ﮐﺮﻣﻠﯿﻦﻧﺸﯿﻨﯿﺎن ﻃﺎﻏﻮت و ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ؟
ﺿﻤﻨﺎً ﺣﺎﺷﯿﮫﭘﺮداز ﮐﻮﺷﯿﺪه ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺒﺖ »رﻓﻘﺎ« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻔﮭﻤﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺮسوﺟﻮ
اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﻘﺎم وزارت ﮐﮫ اﺧﯿﺮاً ھﻢ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻣﺎﻧﯿﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﻧﻄﻖ آﻗﺎی وزﯾﺮ در ﻣﺎﻧﯿﻞ را ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ در زﻣﺮه »رﻓﻘﺎ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﺖ ﻟﻄﻒ
»رﻓﻘﺎ« ﺑﮫ ﺟﻨﺎب وزﯾﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺎوری ﭼﻨﯿﻦ »ﻧﺎﺻﺢ و اﻣﯿﻦ« اﺳﺖ«.
در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﯿﺰ دو ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ھﺮ دو ﻣﺸﺘﯽ از ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺧﺮوار ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ اول
ﻧﮭﻀﺖ آزادی ،ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را ﻣﺨﺎﻟﻒ "اﷲ" ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و "از ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﮫ اﷲ"
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻧﻤﺎد ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﻼﻗﯽ آن از ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ در ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮرد،
ﺳﺮاغ اﷲ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ارﺗﺠﺎع ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﺘﻮای ﺗﮑﻔﯿﺮ آن را ﺑﮕﯿﺮد .ﮐﺎری ﮐﮫ
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧﺮ و ﺗﺎ ﻟﺤﻈﮫ اﻋﺪام ﺗﻮدهایھﺎ ﺑﮫ آن اداﻣﮫ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﮫ آن ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎزرﮔﺎن در واﻗﻊ ﻓﺸﺎر ﺑﮫ رھﺒﺮی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺗﻮدهای در ھﯿﭻ
ﮐﺠﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﻣﻘﺎم و ﺳﻤﺘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﻏﯿﺮاﯾﻨﺼﻮرت ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﻮذ اﺳﺖ .در واﻗﻊ درﮐﯽ ﮐﮫ
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن از ﻧﻔﻮذ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﺗﻮدهای در ھﺮ ﮐﺠﺎی ﻧﻈﺎم
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اداری ھﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﮫ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﺑﺮﯾﺪه
روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﺮدم درﺑﺎره ﺷﮭﺪای ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق را ﺑﻌﻨﻮان "ﻧﻔﻮذ" ﺗﻮدهایھﺎ در
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ درک اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻧﺎﺧﺪا ﺑﮭﺮام
اﻓﻀﻠﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ دھﮫ در ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده و ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺷﺘﮫ آن را در داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺴﺮی ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﮐﻨﺪ "ﻧﻔﻮذی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در در ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﻋﺪام ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ اﮔﺮ اﻣﺜﺎل
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان را ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد "ﻧﮫ ﺑﺎر ﻏﻠﻂ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﮐﺮده" از
آﻣﺮﯾﮑﺎ آورده و در راس وزارت دﻓﺎع ﺑﮕﺬارﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺶ "ﻧﻔﻮذ" ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ "ﻧﻔﻮذ" ﮔﺰارش ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﺷﮭﺮدار وﻗﺖ و ﻋﻀﻮ ر ھﺒﺮی ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﺑﮫ آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ در دوم آذر  ١٣۵٩اﺳﺖ ﮐﮫ درﺑﺎره آن ﺑﮫ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در زﻣﯿﻨﮫ اﺗﺤﺎد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﺗﻮدهایھﺎ و ﻧﻔﻮذ آﻧﮭﺎ در ارﮔﺎنھﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ
ﻣﻨﺠﻤﻠﮫ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی زﯾﺎدی اراﺋﮫ ﺷﺪ .ﭼﻮن ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ در رژﯾﻢ
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﺳﺎواک و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﺋﯽ رژﯾﻢ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﻻ ھﻢ در ﻟﺒﺎس ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﻮد را ﻇﺎھﺮاً ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺘﻌﮭﺪ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﮫاﻧﺪ و در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻇﺎھﺮی ﺧﻄﺮات
ﺑﯽﺷﻤﺎری را ھﻢ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪ آوردهاﻧﺪ ،ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﻣﺎم اﻣﺖ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ »درﺑﺎره ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺸﮑﻼت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ«.
)ھﻤﺎن ﺟﺰوه(

ﺣﻀﻮر اﻣﺜﺎل ھﻮﺷﻨﮓ اﺑﺘﮭﺎج و ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺣﻤﺪی و ﺟﻌﻔﺮی و ﮐﮭﻨﻤﻮﯾﯽ و دھﮭﺎ ﺗﻦ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻧﺎم آﻧﮭﺎ
را ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﻢ آﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ "ﻧﻔﻮذ" ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻮد؟ ﯾﺎ آﻧﮭﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﺳﺎواک
ھﻤﮑﺎری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﮐﯿﻨﮫ ﺗﻮزی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد؟ ﯾﮏ ﺟﻮ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی در
ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺖ؟
آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻌﺪھﺎ از ﺑﮫ اﺻﻄﻼح "اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺒﯽ" آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر داد ﺳﺨﻦ ﻣﯽداد ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ
ﻣﻨﻈﻮرش ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪن ﺧﻮدش ﺑﻮد وﻟﯽ ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽآورد ﮐﮫ اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﮫ
ﺧﻮد او ﺑﻮد ﮐﮫ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺼﺎر و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺗﻮدهایھﺎ و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن از
ارﮔﺎنھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ.
ﻧﻔﻮذی در اﻧﻘﻼب ،ﺗﻮدهایھﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻧﻔﻮذی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد
را ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ھﻢ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ وﻟﯽ دﯾﺮوز ھﻤﮫ ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎمھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در
اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ادﻋﺎی ﻧﻔﻮذ در اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺧﻮد را ﺟﺰﯾﯽ از اﻧﻘﻼب و
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﮫ ﺟﺮات ادﻋﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
در ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ از اﻧﻘﻼب دﻓﺎع ﻧﮑﺮده و ﺑﮫ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﮑﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ۵٧
ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺳﻌﺎدت ﺑﯿﺸﺘﺮ و درد و رﻧﺞ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ ھﻤﺮاه آورد .اﯾﻦ
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺒﺎرزه اداﻣﮫ دار دﯾﺮوز و اﻣﺮوز ھﻤﮫ ﺗﻮدهای ھﺎﺳﺖ.

* ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ھﺎ ھﻤﮫ ﺟﺎ از ﺟﺰوه ﻧﻀﺖ آزادی اﺳﺖ .در ﻣﻮرد "اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﮐﯿﺎﻧﻮری و ﯾﺎراﻧﺶ" ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ
ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫای در ﻧﺸﺮﯾﮫ راه ﺗﻮده ارﺟﺎع ﻣﯽدھﯿﻢ .در ﻣﻮرد ﺻﺪاﻗﺖ و اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ
ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ھﻤﺎن ﺗﮑﺬﯾﺒﯿﮫ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن درﺑﺎره اﻋﺘﺮافھﺎی آﯾﻨﺪه اش ﮐﮫ ھﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ.
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ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ

ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه
ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ!
در ﺑﺤﺚ ﺧﻮد درﺑﺎره اﻓﮑﺎر و روشھﺎی ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﮫ
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎ ھﺪف ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻈﺎم ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .او در واﻗﻊ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎری را ﮐﮫ
ﺷﺎھﭙﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ﯾﺎ ﺑﻘﻮل وی "آﻗﺎی ﺑﺨﺘﯿﺎر" در اﻧﺠﺎم آن ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او
ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﮫ وی اﯾﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﺑﮫ ﮔﺮدن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻂ اﻣﺎم ،ﺗﻮدهاﯾﮭﺎ ،ﭼﭗھﺎ ،اﻧﻘﻼب ،ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺧﻼﺻﮫ ھﺮﮐﺲ ﻏﯿﺮ از
ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﮫ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﺬھﺒﯽ در درون ﺟﺒﮭﮫ اﻧﻘﻼب
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧﺮ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻧﮫ ﺑﺨﺘﯿﺎر و ﻧﮫ ﺑﺎزرﮔﺎن ھﯿﭽﯿﮏ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﺧﺎﻟﯽ و
ﺑﺮ ھﯿﭻ ﺑﻨﺎ ﻧﻨﮭﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﻣﺬھﺐ و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﮐﮫ زﻣﯿﻨﮫھﺎی آن در
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﮭﻠﻮی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻧﺸﺎن دھﺪ ،ﺟﺒﮭﮫای از ﺳﮑﻮﻻرھﺎ
در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ ،ﺑﺪﯾﻨﻄﺮﯾﻖ در ﺻﻒ واﺣﺪ اﻧﻘﻼب از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺬھﺒﯽ
ﺷﮑﺎف اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد از ﻣﯿﺎن ﻏﯿﺮﻣﺬھﺒﯽھﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﺎزد .ﺑﺎزرﮔﺎن ھﻤﺎن ﺧﻂ
ﺑﺨﺘﯿﺎر را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی اﺻﻄﻼح ﻏﺮﺑﯽ "ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ" از واژه اﺳﻼﻣﯽ "ﮐﻔﺮ"ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی
ﮐﺮد .ﮐﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﮫ ﺳﮑﻮﻻرھﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﮫ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﯾﻌﻨﯽ
ﭼﭗھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺬھﺒﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺧﻂ اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ ﺧﻂ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم و ﮐﻔﺮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .وی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﮐﻮﺷﯿﺪ در ﺻﻒ اﻧﻘﻼب ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﮑﺎف اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺪاﻓﻊ اﻧﻘﻼب را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ،ﺟﺒﮭﮫای از ﻗﺸﺮﯾﻮن و ارﺗﺠﺎع ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮﻣﺤﻮر ﺷﺨﺺ ﺧﻮد و
در ﺣﻮل ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮐﻔﺮ ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﺼﺪاق ﮐﻔﺮ را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ،ﭼﭗھﺎ و
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و در ﻋﺮﺻﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﺣﻮادث ﺑﻌﺪی و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان در دوران ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖ اﷲ
ﺧﻤﯿﻨﯽ -ﮐﮫ دﻻﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد را داﺷﺖ -ﺑﮫ ﺗﺎزه ﻟﯿﺒﺮالھﺎ و ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮان ﺑﺎزرﮔﺎن اﻣﮑﺎن داد
ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ را واژﮔﻮﻧﮫ ﮐﻨﻨﺪ .اﺗﺤﺎد ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع ﻣﺬھﺒﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﭼﭗھﺎ و ﺧﻂ اﻣﺎم ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ھﻤﭽﻮن
اﺗﺤﺎد ﭼﭗھﺎ و ارﺗﺠﺎع ﻣﺬھﺒﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﺑﮫ روﻧﺪ ﺑﻌﺪی ﺣﻮادث و ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﻏﻠﺒﮫ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ واژﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺳﺨﻦ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﮕﻔﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ ﺧﻂ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم و ﮐﻔﺮ را در اﺳﻨﺎد ﻧﮭﻀﺖ
آزادی اﯾﺮان و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﯿﺰان اﺳﻔﻨﺪ  ۵٩ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :

٢٢

"»رﻓﻘﺎ« ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد در ﺗﻮﺟﯿﮫ و ﭘﯿﺮوی از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﮑﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ اﺧﯿﺮًا
اﺳﻼمﺷﻨﺎس ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺧﻂ اﻣﺎم را ھﻢ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﮫ ﻣﺮدم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ "ﺣﺰب ﻣﺎ ذﯾﺤﻖ
اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﯿﺒﺮالھﺎ و ﻗﺸﺮﯾﻮن ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﻂ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﮫ ﺧﻂ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ »ﮐﻔﺮ« ﺑﺪل
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﮫ ﻣﺤﺘﻮای اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻂ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ،اﺳﺘﺜﻤﺎر و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺪاﻧﺪ") .ﻧﻘﻞ از ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ
ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان  -ھﺸﺪارھﺎی ﻣﺎ و اﻋﺘﺮاف ﺳﺮان ﺣﺰب ﺧﺎﺋﻦ ﺗﻮده -ﺗﺎﮐﯿﺪات در ھﻤﮫ ﺟﺎ از ﻣﺎﺳﺖ(

اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و درک ﻣﺘﻀﺎد از اﻧﻘﻼب ﻣﯿﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان و ﻣﮭﻨﺪس
ﺑﺎزرﮔﺎن در ھﻤﯿﻦ ﺟﻤﻼت ﺑﺨﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺤﺘﻮای اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻂ اﻣﺎم
ﮐﮫ آن را ﺧﻂ اﻧﻘﻼب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ،اﺳﺘﺜﻤﺎر و اﺳﺘﻌﻤﺎر اﺳﺖ و اﻧﻘﻼب ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
ﺳﮫ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮﺟﻮد آورد .وﻟﯽ ﻟﯿﺒﺮالھﺎ و ﻗﺸﺮﯾﻮن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺧﻂ
اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه اﺳﻼم و ﮐﻔﺮ ﺑﺪل ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﺮد؟ اﯾﻨﮑﮫ اﻣﺮوز ھﻤﮫ ﺟﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ آزادیھﺎ ﺑﻮد ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺧﻂ اﻣﺎم ﯾﻌﻨﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﺳﺘﺒﺪاد؟ و آﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻂ اﻣﺎم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻮد ﻃﺮﻓﺪار
آزادیھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ذﯾﺤﻖ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﻟﯿﺒﺮالھﺎ را در ﮐﻨﺎر ﻗﺸﺮﯾﻮن ﻗﺮار دھﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ھﻤﺎن
ﺧﻄﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز اﻣﺜﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﮭﺪا و ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ دﻓﺎع
از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﻧﮑﺘﮫ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻗﺸﺮﯾﻮن را ﺟﺰو اﻓﺘﺨﺎرات ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺣﺘﯽ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺻﻼ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮫ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻗﺸﺮی و ﻏﯿﺮﻗﺸﺮی اﺧﺘﺮاع ﺗﻮدهای ھﺎﺳﺖ و ھﻤﮫ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻔﯽ واﺣﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻔﺮ و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻨﺮو در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﮐﮫ در ﺳﺎل ١٣۶٣
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮ اﺗﺤﺎد ھﻤﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﮐﻔﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﮫ اﻇﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ ﺳﺮان ﻧﮭﻀﺖ آزادی و ﺷﺎﮔﺮدان و ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮان
ﺗﺎزه از راه رﺳﯿﺪه ﺑﺎزرﮔﺎن ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻮدهایھﺎ ﺑﺎ ﻗﺸﺮﯾﻮن ﻋﻠﯿﮫ
ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﯿﺰان در اداﻣﮫ ﺑﺎ ﻟﻮدﮔﯽھﺎی ﺑﯿﻤﺰه و ﺳﺒﮏ از اﯾﻨﮑﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻔﺮ را از
ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮات اﻣﺮوز ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
"ﺣﺎﺷﯿﮫﭘﺮداز ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ »رﻓﻘﺎ« از ﺧﻂ اﻣﺎم ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺧﻂ اﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﻔﺎر ﺑﺰرگ
ھﻤﭽﻮن ﮐﺮﻣﻠﯿﻦﻧﺸﯿﻨﺎن ھﻢ ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎماﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ...
ﺗﺎ اﻣﺮوز »رﻓﻘﺎ« ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ واژهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ واژهھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮد،
ﮐﮫ از ﻃﺮﯾﻖ روزﻧﺎﻣﮫھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺧﻮرد اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪھﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ »رﻓﻘﺎ«
درﺻﺪد زدودن ﮐﻠﻤﮫ »ﮐﻔﺮ« از ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮآﻣﺪه و ﮐﻮﺷﺶ دارﻧﺪ ﺧﻂ اﻣﺎم را از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻔﺮ
ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ) ".ﻣﯿﺰان (۵٩-١٢-۶
اﯾﻨﮑﮫ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﺧﻂ اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺧﻂ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻔﺮ ﭼﮫ ﺷﮑﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺟﺒﮭﮫ
اﻧﻘﻼب ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﭼﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب و ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن
و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ آﻧﮭﺎ  -ﺑﺮﺧﻼف آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن  -از ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺪارک
ﻣﯽدﯾﺪ ﻧﮫ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﮫ او ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﮫ ﭼﯿﺰﯾﺴﺴﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎرش ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﮫ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
آن را ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺪاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﯿﺰان در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻟﻮدﮔﯽھﺎی ﺳﺒﮏ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

٢٣

"در اﺳﻔﻨﺪ  ،۵٩وﻗﺘﯽ رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده ،ھﻤﭽﻨﺎن رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ و ﺑﮫ ﻗﺼﺪ اﻟﻘﺎء اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﻘﺎﻟﮫای
درﺑﺎره »اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(« ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﭘﺘﺮوﺷﻔﺴﮑﯽ اﻧﺘﺸﺎر داد ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان»اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﺪﯾﺪ« ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
»ﻣﺎھﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﺣﺎﺷﯿﮫﭘﺮداز روزی را ﮐﮫ ﺣﺰب ﻏﯿﺮواﺑﺴﺘﮫ ﺗﻮده ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی از ﻗﺮآن از ﻣﺎرﮐﺲ
و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﭙﺮدازد ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ »رﻓﯿﻖ«
اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد »ﺧﻂ اﻣﺎﻣﯽ« ﺑﻮدن ﺣﺰب و ھﻤﮕﺎم و ھﻢ ﺟﮭﺖ
ﺑﻮدن آن ﺑﺎ اﻟﮭﯿﻮن در ﺧﻂ اﻣﺎم ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﻣﻘﺎﻟﮫ »اﻣﺎم ﻋﻠﯽ« ﮐﮫ اﺧﯿﺮاً در »ﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺮدم« اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮات اﯾﻠﯿﺎ ﭘﺎوﻟﻮوﯾﭻ ﭘﺘﺮوﺷﻔﺴﮑﯽ درﺑﺎره ﻋﻠﯽ)ع( آﻏﺎز ﮔﺸﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﺎﺷﯿﮫﭘﺮداز ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺧﻄﺮ ورود اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﮫ ھﻤﮫ آﻧﺎن
ﮐﮫ اﻟﺘﻘﺎط را ﺧﻄﺮی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ھﺸﺪار ﻣﯽدھﯿﻢ و ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﻨﺎن ھﻤﺎن ﮔﺮوھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
دﯾﻦ را اﻓﯿﻮن ﺗﻮدهھﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﮐﻮﺷﺶ دارﻧﺪ ﻋﻠﯽ)ع( را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺑﮫ
ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ) «.ﻧﻘﻞ از ھﻤﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ(
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  ۶٠اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ و
آﺷﮑﺎرا وارد ﻣﺮﺣﻠﮫای از ﺳﮭﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ و دردﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞھﺎ و ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﺪ .آﻧﭽﮫ در
واﻗﻊ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ و در ﻋﻤﻞ روی داد ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎھﺎی آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﮫ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم و
ﮐﻔﺮ ،ﻧﮫ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و اﺳﻼم ،ﻧﮫ ﻗﯿﺎم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ ﻋﻠﯿﮫ اﺳﻼم ﯾﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﻗﯿﺎم
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ "ﻣﺴﻠﻤﺎن" ﺑﻮد .آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺣﺎﻟﯽ از ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم و ﮐﻔﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و
درﺑﺎره آن ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ھﺸﺪار ﻣﯽداد ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺎ ارﺗﺠﺎع ﻣﺬھﺒﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻮق ﻣﯽداد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ
ﺑﺎز ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺸﺖ.
ﺟﺰوه ﻧﮭﻀﺖ آزادی در اداﻣﮫ از اﯾﻨﮑﮫ "ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮادران ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮات ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﮫ ﻧﮭﻀﺖ
آزادی اﯾﺮان وﻗﻌﯽ ﻧﻨﮭﺎده ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﮫ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﮭﻀﺖ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻠﻮه دادن ﺧﻄﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺧﻄﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺑﺰرگ
ﺟﻠﻮه ﻣﯽدھﺪ" ﮔﻼﯾﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻗﻮل ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ وﻗﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در اﯾﺮان ﺗﻮدهایھﺎ دارﻧﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر و ﺧﻄﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ وﺟﻮد دارد .ﺗﻮدهای در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﻤﻠﮑﺖ اﻣﺎم ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق آﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ دارد؟ اﯾﻦ ﻧﻐﻤﮫھﺎ ﺳﺎز
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻂ اﻣﺎم را ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ ...و ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ ﺧﻂ اﻣﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﺗﻮدهای ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ«.
ﺟﺰوه ﻧﮭﻀﺖ آزادی از آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ:
"آﯾﺎ آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ و روﺣﺎﻧﯿﻮن و اﻣﺎم را اﮔﺮ ﭼﮫ ھﻤﮫ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﺻﺮﻓ ًﺎ
ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮذ ﺗﻮدهایھﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﭼﮫ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﮐﺮدهاﻧﺪ؟"
ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺧﻂ اﻣﺎم ﭼﺮا ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺸﺴﺘﮫ و ﭼﮫ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻧﻔﻮذ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای
ﭘﺎﮐﺴﺎزی و اﺧﺮاج و ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﺗﻮدهاﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻇﺎھﺮا ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮان آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﻣﮑﺎرم وی ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﯿﺰان در ﻣﻘﺎﻟﮫای دﯾﮕﺮ و در اداﻣﮫ ھﻤﯿﻦ ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﮭﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﮐﺸﻮر و ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﺗﻦ ﻣﺮدم آن ارﺗﺒﺎط دارد ﺑﮫ ﺷﻮﺧﯽ و ﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن در ﻟﻮسآﻧﺠﻠﺲ ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﺮدﻧﺪ؟
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ﮔﻔﺖ :آری وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮ زدﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ھﻢ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮد؟
ﮔﻔﺖ :ﻧﮫ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ!!
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺷﻮروی ﺻﻔﺖ اﺳﻼﻣﯽ را از اﻧﻘﻼب ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮭﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ھﺪف ھﺮ دو ﮐﺎر ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﮔﺮوھﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﻟﻮسآﻧﺠﻠﺲ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ،اﺳﻼم را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ در ﺷﻮروی ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺻﻔﺖ ،ﻣﺎھﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ
اﻧﻘﻼب را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﺗﻨﮭﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﭼﺮا ﺷﺎه ﻣﻌﺪوم ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ از ﺷﺮ ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻣﺎن ﺑﻮد
و در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺑﺎ ﮔﻮﺟﮫﻓﺮﻧﮕﯽ ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ؟
ﮔﻔﺖ :اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺎه را از ھﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﮔﺮ ﺑﺎور ﻧﺪاری ﺑﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ رادﯾﻮ
ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻣﺎم و ﮐﺸﺘﺎر ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد  ۴٢ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻦ و ﺻﺪاﻗﺖ اﻣﺮوز ﻣﺴﮑﻮﯾﺎن را در
ﻃﺮﻓﺪاری از ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ درﯾﺎب.
ﮔﻔﺘﻢ :از ﺗﮭﻤﺖ زدن ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮ دﺳﺖ ﺑﺮدار ﮐﮫ »رﻓﻘﺎ« را ﺧﻮش ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ در راه
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯿﻨﮫ ﭼﺎﮐﻨﺪ؟
ﮔﻔﺖ :آری وﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺟﺪﯾﺪ »رﻓﻘﺎی« وﻃﻨﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺷﻮروی ،ﺻﻔﺖ
اﺳﻼﻣﯽ را از اﻧﻘﻼب ﺣﺬف ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﮕﻮﺋﯽ ،ﺧﺪای ﻧﮑﺮده »رﻓﻘﺎ« از ﻣﺴﮑﻮ درسﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺰ ! آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﺻﻄﻼح ﺗﻮده ـ ﻧﻔﺘﯽ را ﻧﺸﻨﯿﺪهای؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﭼﺮا ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن ﭘﺲ از دو روز از زﺑﺎن ﺑﺮﺧﯽ روزﻧﺎﻣﮫھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎز ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﻟﻘﺎء اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﻣﻄﺮح

ﮐﻨﯽ«؟ )ھﻤﺎن ﺟﺰوه(

ﻣﺎ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﮫ و ﻟﻮدﮔﯽھﺎی ﺑﯿﻤﺰه ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
ﺧﻮداﻓﺸﺎﮔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﮑﮫ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﮫ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺟﻨﺒﮫ "اﺳﻼﻣﯽ" اﻧﻘﻼب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ ﮔﻮﯾﺎ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ "درس ﮔﯿﺮی از ﻣﺴﮑﻮ" اﺳﻼم را از اﻧﻘﻼب ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻌﺎرھﺎ و
ادﻋﺎھﺎی اﻣﺜﺎل ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻃﯽ دو دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم دﻓﺎع از "ﻣﺎھﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ" اﻧﻘﻼب
در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﻧﻮع اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﭼﮭﺮه آﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ دوران
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﮫ رﯾﺸﮫ آن ﭼﮫ ﺑﻮد و ﭼﺮا و از ﮐﺠﺎ آﻋﺎز ﺷﺪ و
ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ.
اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ "ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ" در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ دﻓﺎع از
ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺳﺎل  ۵٧اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در
ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺪﻋﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻃﺮﻓﺪار اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و "اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺎه را از ھﺮ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ" ﮐﮫ ﺧﻮد در ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﺎرھﺎی رادﯾﻮی ﭘﯿﮏ ﺣﺰب
٢۵

ﺗﻮده اﯾﺮان در ﭘﺨﺶ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺪ اﯾﺸﺎن اﺷﺎره و
آﻧﮭﺎ را ﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﺧﺒﺮ ﺗﻈﺎھﺮات اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺷﻮروی ھﻨﮕﺎم ورود ﺷﺎه ﺑﮫ آن ﮐﺸﻮر را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻت(

روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﯿﺰان در ﺷﻤﺎرهای دﯾﮕﺮ و در اداﻣﮫ ھﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر و ادﺑﯿﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
"ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﮕﺮ ﻧﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﺑﮫ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ.
ﮔﻔﺖ :آری ،وﻟﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن و ﻧﮭﻀﺖ آﻧﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﮕﺮ در واﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدن ﺗﻮدهایھﺎ ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮ ﺷﮑﯽ اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﻧﮫ وﻟﯽ ﻣﮕﺮ ﻟﯿﺒﯽ و ﺳﻮرﯾﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﮕﺮ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺗﻮدهایھﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﮐﺴﯽ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻧﮑﺮد؟
ﮔﻔﺖ :آری وﻟﯽ اﻓﺸﺎﮔﺮی اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ھﻤﮫ وﻗﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم را ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﺑﺮای اﻓﺸﺎﮔﺮی دﯾﮕﺮان ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﮕﺮ ﻧﮫ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﮫ ﺗﻮدهای ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﭼﺮا دوﻟﺖ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﻮدهایھﺎ را
دﻧﺒﺎل ﻧﮑﺮد؟
ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا دﯾﻮارھﺎی ﺷﮭﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽھﺎ و ﺷﻌﺎرھﺎی ﺗﻮدهای ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ دﯾﮕﺮان را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺼﯿﺒﯽ
ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﭘﺎداش ﮐﻮﺑﯿﺪن دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ از اﯾﻦھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﺪه ﺗﻮدهای ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﯿﺮﻣﮑﺘﺒﯽ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻻزم اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا دوﻟﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮدهایھﺎی ﺗﻮﺑﮫ ﮐﺮده و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰی ﺷﺪه را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ﮔﻔﺖ :در ﮐﺎر رادﯾﻮ وﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،روزﻧﺎﻣﮫھﺎ و دﺳﺘﮕﺎهھﺎی دوﻟﺘﯽ اﺧﻼل ﻣﮑﻦ) «.ھﻤﺎن ﺟﺰوه(
درﺑﺎره اﺗﮭﺎم ﺧﯿﺎﻧﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ و اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﺪم ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ در دوﻟﺖ ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺎزی و اﺧﺮاج ﻧﮑﺮدن
ﺗﻮدهایھﺎ از روزﻧﺎﻣﮫھﺎ )ﮐﮫ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و اﻋﺘﻘﺎد او ﺑﮫ آزادی
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺖ !( و ادﻋﺎی آﻧﮑﮫ ﺗﻮدهایھﺎ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن در رادﯾﻮ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و دﺳﺘﮕﺎهھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺮا اﺧﺮاج و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺳﺨﻨﯽ
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .ﺑﮫ ﻣﮭﻤﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ "ﭘﺎداش ﮐﻮﺑﯿﺪن دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ" ھﻢ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاھﯿﻢ رﺳﯿﺪ.
ﻣﯿﺰان درﺷﻤﺎرهای دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ« ذﮐﺮ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ :آری ذﮐﺮی ﻻزم و واﺟﺐ اﺳﺖ وﻟﯽ ذﮐﺮھﺎی واﺟﺐ دﯾﮕﺮی ھﻤﭽﻮن »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﻧﯿﺰ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﺿﺪﺑﺸﺮی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
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ﮔﻔﺘﻢ :آری ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه و ﺧﻼﺋﯽ ﺑﺮای ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺰﮐﯿﮫ ﮐﺎﻣﻞ در ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ﮔﻔﺘﻢ :ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺰﮐﯿﮫ ارزشھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ
)آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ( را ﺑﮫ ﻧﻮع دﯾﮕﺮ آن )روﺳﯽ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻧﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن از ﻓﯿﻠﻢھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ :اﺧﯿﺮاً ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﻠﻢھﺎی روﺳﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ھﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫ ﻗﺮاری ﮐﮫ اﻃﻼع دادهاﻧﺪ ﺑﮫ
ﺗﺎزﮔﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﮭﯽ ﻓﯿﻠﻢ در روﺳﯿﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﯿﻤﺎی
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ!! ﻓﺎﺟﻌﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﮭﯿﮫ ﺧﻮراک ﻓﮑﺮی اﺳﻼﻣﯽ از ﭘﻠﻨﮕﯽ
ﺷﺮزه ﺑﮫ ﺧﺮﺳﯽ آدمﺧﻮار ﭘﻨﺎه ﺑﺮﯾﻢ.
ﮔﻔﺖ :ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺷﻮروی را از ﺑﮭﺎﻧﮫﺟﻮﺋﯽ و دﺧﺎﻟﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎز ﻣﯽدارد.
ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ« و »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ھﺮ دو ﺣﺮﯾﻒ را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ
اﺑﻠﯿﺲ را از اﻏﻮاء ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽدارد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑﮫ ﺷﻌﺎر »ﻧﮫ ﺷﺮﻗﯽ ﻧﮫ ﻏﺮﺑﯽ« ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﺖ
ﻣﺎﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ.
ﮔﻔﺖ :ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺷﻌﺎرﯾﺴﺖ ﮐﮫ دﯾﻦ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺴﻠﻤﺎن ادا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮدن ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﮫ ھﻤﮫ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﮐﮫ »ﻧﮫ ﺷﺮﻗﯽ ﻧﮫ ﻏﺮﺑﯽ« ﮔﻔﺘﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮫ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺷﻮروی ،آﻟﺒﺎﻧﯽ و ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﺳﯿﺮﻧﺪ ادا ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ دادن ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ« دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﭼﭗﻧﻤﺎ را ﮔﺮﻓﺘﮫ و آن را ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺴﯽ را در ﻟﺰوم دادن ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ آﯾﺎ ﺑﮭﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮدن
ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« آﻧﺎن را ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ اﻓﺘﺎدن در ﮐﺎم ﺷﻮروی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح
ﮐﻨﯿﻢ؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻧﮫ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺎه را ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ ﯾﺎری ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ و ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﮫ او
را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺎﺧﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ :آری و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ »ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ« وﻟﯽ ﺷﻮروی را از ﯾﺎد ﻣﺒﺮ
ﮐﮫ ﮔﺎز ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺛﻤﻦ ﺑﺨﺲ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﮫ و ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽھﺎی ﮐﺬاﺋﯽ ﺑﮫ ﺷﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺷﻮروی ﺷﺎه را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﭼﺮا ﺳﺮان ﺣﺰب ﻏﯿﺮواﺑﺴﺘﮫ! ﺗﻮده را ﭘﻨﺎه داد و ﺳﺎلھﺎ ﺑﮫ
ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ :آﺧﺮ ﺑﺮای ﺑﻌﺪ از ﺷﺎه ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻮروی ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .ﭼﮫ ﺑﮭﺘﺮ »رﻓﻘﺎ« از ﭘﯿﺶ
آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺷﺎه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﻧﻘﻼب ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﻔﺖ :ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺴﺖ و در آن ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ
از ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ.
٢٧

ﮔﻔﺘﻢ :ھﻤﮫ ھﻤﭽﻮن ﺗﻮ ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻔﺎھﯿﻢ »ﺧﻮاﺑﯿﺪه« را ﺑﮫ راﺣﺘﯽ درک ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﺑﮫ زﺑﺎن ھﻤﮫ
ﻓﮭﻢ ﻧﻤﯽﮔﻮﺋﯽ ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﻧﮫ ﺷﺮﻗﯽ ﻧﮫ ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ) ".ھﻤﺎن ﺟﺰوه(
اﯾﻨﮭﺎ ﻣﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺧﺮوار از ادﺑﯿﺎت "اﺳﻼﻣﯽ" و رواداری آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن و ھﻤﻔﮑﺮان اﯾﺸﺎن ﮐﮫ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﯿﺮاث ﮐﻨﻮﻧﯽ "ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎران" ﯾﺎ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ و واﭘﺴﮕﺮای ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺗﺤﺎد ﻟﯿﺒﺮالھﺎ و راﺳﺘﮕﺮاﯾﺎن و ﻗﺸﺮﯾﻮن ﻣﺬھﺒﯽ در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .
ھﺮﭼﻨﺪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ در دﻓﺎع از ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻋﻠﯿﮫ ﭼﭗ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ "ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎران
ﻣﺘﺤﺪان ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻟﯿﺒﺮالھﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻗﺪرت ﺑﮫ دﺳﺖ ﭼﭗھﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر از ﻧﻮع اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺘﺎد".
)ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ  :ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن -ﻟﯿﺒﺮال ﺗﻨﮭﺎ ،ﻣﮭﺮﻧﺎﻣﮫ ،ﺷﻤﺎره  ،١٨دی (١٣٩٠

اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد ﺑﮫ آن ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻟﯿﺒﺮالھﺎ و
ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎران ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﻗﺸﺮﯾﻮن و ارﺗﺠﺎع ﻣﺬھﺒﯽ اﺗﺤﺎد ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﯾﺎ
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ھﻢ ﺧﻮاھﯿﻢ رﺳﯿﺪ .آﻧﭽﮫ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﻨﮭﺎ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم "اﺗﺤﺎد ﻃﺒﯿﻌﯽ"
ﻟﯿﺒﺮالھﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎران ھﻤﮫی آن ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎرﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﻧﻘﻼب ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ و
ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آن اﮐﻨﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ و ﺑﺎری ﮔﺮان ﺑﺮ دوش ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ.

٢٨

ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ
ﻧﮭﻀﺖ آزادی و ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن

ﻣﯿﺮاث ﺷﻮم ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن
ﺑﺮ ج .اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ!
در ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺪﯾﺸﮫ و رﻓﺘﺎر ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی وی ﺑﮫ
ﺑﮭﺎر ﭘﺮﺟﻮش و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه  ۶٠رﺳﯿﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺑﮭﺎر اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ دوراھﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﺎ
اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎ ،ﮔﺮوه ھﺎ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﻧﻘﻼب و ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﭘﺬﯾﺮش وﺟﻮد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و آزادی ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪون ﭼﻤﺎق ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ در
ﯾﮏ درﮔﯿﺮی ﺧﻮﻧﯿﻦ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺣﺬف و اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﺧﺘﻨﺎق ﺳﻮق ﻣﯽ دادﻧﺪ .در روﻧﺪ ﺣﻮادث،
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ دوم ﻏﻠﺒﮫ ﮐﺮد و در ﻏﻠﺒﮫ اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﻮد.
در واﻗﻊ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ھﺴﺘﮫ اﺻﻠﯽ ﻃﺮﻓﺪاران وی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش راه ﺣﻞ ﻧﺨﺴﺖ داﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ﺑﺎزرﮔﺎن و رﺟﻮی ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﻌﻨﻮان رھﺒﺮان ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﺳﮫ ﻟﺠﻮج ،ﮐﯿﻦ ﺗﻮز و ﺑﺪﺗﺮ از ھﻤﮫ ﻣﺘﻮھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺧﻮد را ﺧﺪای داﻧﺶ و ﻓﻘﮫ و اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ارﺗﺶ و ﻣﺮدم را ھﻮادار ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ و رھﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﮐﮫ ﺑﺪان اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺖ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﮐﺮد .رﺟﻮی ھﻢ ﮐﮫ ﻣﺪﻋﯽ ﮐﻞ اﻧﻘﻼب و ھﻤﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از ﻣﺬھﺒﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺬھﺒﯽ
ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﮫ ﺗﻦ و ﺑﺎ ﺗﻮھﻢ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺧﻮد و ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ رﺳﯿﺪن
ﺑﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﺎزش و ﺗﻔﺎھﻤﯽ ﻋﻤﻼ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ در ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی روﺷﻦ ﺑﯿﻦ دﺳﺖ
ﺑﺎﻻ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺎن را ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﻣﻨﺰوی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﮫ ﺗﻦ واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮی داﺷﺖ ﮐﮫ او را ﺣﺘﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دو ﺗﻦ دﯾﮕﺮ در ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد و آن ھﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮد .او
آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻔﺎھﻢ داﺷﺖ ﺑﺸﺮط آﻧﮑﮫ ﺧﻂ اﻣﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﭗ ﻣﺬھﺒﯽ را از درون ﺧﻮد و ﭼﭗ ﻏﯿﺮﻣﺬھﺒﯽ را از
ﻋﺮﺻﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﯿﺎت ﺣﺬف ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺻﻠﯽ او آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﺳﻤﺘﯽ رود ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﻨﺎﻇﺮه ھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮭﻀﺖ آزادی رﯾﺸﮫ در ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر ﺗﻮدهای ھﺎ و ﻓﺪاﯾﯿﺎن
اﮐﺜﺮﯾﺖ ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه ھﺎ داﺷﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻔﺎھﻢ
و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ را ھﺪف ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد" .اﺳﻼم" ﮐﮫ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺧﻮد را ﻧﻤﺎد آن ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ "ﮐﻔﺮ" ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه ﮐﮫ اﯾﻦ "ﮐﻔﺮ" ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎزرﮔﺎن
ﻣﺪاﻓﻊ آﻧﺎن ﺑﻮد ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻧﮭﻀﺖ آزادی در ﺑﮭﺎر  ۶٠ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺷﺎﻧﺘﺎژ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﻔﺎھﻢ ﻣﻠﯽ در ﺳﻄﺢ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺗﻔﺎھﻢ او
ﻧﻮک ﺗﯿﺰ ﺣﻤﻠﮫ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﮫ "ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺎ" و ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ آﻧﺎن
ﺧﻄﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ھﺴﺘﻨﺪ و در ھﻤﮫ ارﮔﺎن ھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ دوﻟﺖ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﻧﺪ .او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﮫ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺒﮭﻢ "ﭼﭙﯽ ھﺎ" و "ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺎ" را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن
روز اﯾﺮان ھﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﭗ ھﺎ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺎ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺬھﺒﯽ ھﺎ در
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﮫ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و در ﺟﺒﮭﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ
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ﻣﺜﻼ ﺣﺰب رﻧﺠﺒﺮان ﮐﮫ ﺧﻮد را ﭼﭗ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﻣﺘﺤﺪ آﻗﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر و ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد.
ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی راه ﮐﺎرﮔﺮ و اﻗﻠﯿﺖ ﻓﺪاﯾﯿﺎن را ھﻢ در ھﻤﯿﻦ ﺟﺒﮭﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ داد .ﯾﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﮫ
ﺧﻮد را از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺮ و از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺎ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل از ﻧﻈﺮ
اﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن "ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺠﺎھﺪ ﻋﺰﯾﺰم" ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎزرﮔﺎن در ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺟﺒﮭﮫ ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﮫ
او ﺑﺎ ھﯿﭽﯿﮏ از آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ داﺷﺖ و ﻧﮫ آﻧﺎن ﺑﺎ او .ﺗﻨﮭﺎ وﺟﮫ ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﮫ آﻧﺎن ﮐﯿﻨﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
رھﺒﺮی ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب و ﺗﻮھﻢ ﺑﮫ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن آن ﺑﻮد.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در زﻧﺠﺎن
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ روش ﺑﺎزرﮔﺎن در اﯾﻦ دوران و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آن ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮوف  ١٢ﻓﺮوردﯾﻦ
 ١٣۶٠ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در زﻧﺠﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺪان اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺟﺰو اﻓﺘﺨﺎرات ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﺑﺎزرﮔﺎن در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﮫ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎ ﺑﮫ ﻇﺎھﺮ ﻋﻠﯿﮫ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و در واﻗﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻂ اﻣﺎم اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
"ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺪﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ از ھﻤﺎن روز ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن را ﺑﺎ دادن رأی ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدداری از ﺷﺮﮐﺖ در
رﻓﺮاﻧﺪوم ﺟﺪا ﮐﺮده و ﻣﭻ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آﻧﮭﺎ ﭼﭙﯽھﺎ و ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﯾﮏ درﺻﺪ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ".
در اﯾﻨﺠﺎ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﺎﻣﯽ از ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ﭼﻮن ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﮫ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ رای داده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺻﻄﻼح ﻣﺒﮭﻢ "ﭼﭙﯽ" ھﺎ ،ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را ھﻢ
وارد اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ وی ﯾﮏ درﺻﺪ ﻣﺮدم ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮ و
ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ .وی ﺿﻤﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﺳﻠﺤﮫ
را زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﯿﭻ اﺷﺎره ای ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺤﻮل در ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ از
دو ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ را زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده ﺑﻮد .از ﯾﮑﺴﻮ آﻧﺎن را از ﯾﮏ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺰرگ در ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﮫ و ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده ﺑﻮد .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﺳﺘﺪﻻل ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و رھﺒﺮی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﻠﺤﮫ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺮده ﺑﻮد.
آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن در اداﻣﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎﺷﻒ "ﻓﺘﻨﮫ" ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
"زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﺣﯿﻮاﻧﺎت داﺋﻤﺎً ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎ و ﻓﺘﻨﮫھﺎﺳﺖ ... .از اﯾﻦ ﻓﺘﻨﮫھﺎ ﻣﺎ زﯾﺎد
داﺷﺘﯿﻢ و ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ .ﭼﻮن ھﺮ ﮐﺠﺎ ﺣﻖ ھﺴﺖ ،ھﺮ ﮐﺠﺎ ﺧﺪا ھﺴﺖ ،ﺷﯿﻄﺎن ھﻢ ھﺴﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺘﻨﮫ
زﯾﺎدﻧﺪ .ﺷﯿﻄﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺌﻮن و زواﯾﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺣﻠﻮل دارد .ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ دارﯾﻢ ﮐﮫ اﻣﺎم اﯾﻦ اﺳﻢ
را روی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫاﻧﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﺒﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ اﮐﺒﺮ ھﻢ دارﯾﻢ و آن
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺖ".
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ و ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﻤﺎن ﺷﯿﻄﺎن ﯾﺎ ﻓﺘﻨﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﺰ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ را ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
"اﯾﻦ راھﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﯿﻄﺎن و وزﯾﺮان ﺷﯿﻄﺎن اﻋﻢ از ﺟﻦ و اﻧﺲ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ آدمھﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﯿﺰھﺎی ﺧﻮب ﺑﮫ ﻣﺎ وﻋﺪه ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ دﺳﺘﻤﺰدﺗﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮود ﺑﺎﻻ ،ﺻﺎﺣﺐ
اراﺿﯽ راﺣﺘﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد و از اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ وﻋﺪهھﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﻣﺎ را ﺑﮫ
آرزوھﺎ و ﻓﺘﻨﮫھﺎ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ،ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدھﻨﺪ و از ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﮫ دارﯾﻢ دورﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
راه ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﮫ ﺣﺰباﻟﺸﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﺟﻠﻮی ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب
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ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ،ھﺮ ﺟﺎ رﻓﺘﯿﻢ و ھﺮ ﮐﺎری ﮐﮫ ﮐﺮدﯾﻢ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ روﺑﺮو ﺑﻮدﯾﻢ".
ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ اراﺿﯽ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﺷﯿﻄﺎن و
وزﯾﺮان ﺷﯿﻄﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺰب ﺷﯿﻄﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ اﻧﻘﻼب
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در اداﻣﮫ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻌﺎره ھﺎی ﻣﻌﻨﺎداری را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ
"ﺑﻮﺗﮫای ھﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻗﮫھﺎی ﻟﻄﯿﻒ و ﻇﺮﯾﻒ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﻣﺎر ﺧﻮش ﺧﻂ و ﺧﺎل" آن را ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺷﺒﯿﮫ
ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ "اﯾﻦ ﺑﻮﺗﮫ ﺣﺮاﻣﺰاده ﺗﺨﻢ و رﯾﺸﮫ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﻗﺒﻼً ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و دور اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺷﻮد.
ﺑﺬرش ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﺎرچ و ﮔﺮد ﺑﯽرﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ روی ﺗﺨﻤﮫھﺎی ﺧﯿﺎر ﯾﺎ ﺧﺮﺑﺰه ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﻗﺒﻼً ﺟﺎ
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﮫ در ﻟﻘﻤﮫ و ﻧﻄﻔﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد از زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه و ﺣﺘﯽ
از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺑﻌﺪ از ﺷﮭﺮﯾﻮر  ١٣٢٠ﻗﺎرچ ﺧﻮد را در دلھﺎ و
دﯾﺪهھﺎ و زﺑﺎنھﺎ و در ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﺪارس ﻣﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮد .ﻧﻤﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮﺧﺮﺑﺰه ﮐﺮﻣﻮ اﺳﺖ... .
ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﮕﺲ ﯾﺎ ﭘﺸﮫ )درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮواﻧﮫ( روی ﻧﻮزاد ﺧﺮﺑﺰه ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻧﯿﺶ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ
ﺳﻮزن آﻣﭙﻮلزن از ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺮم و ﻧﺎزک ﻧﻮزاد ﺑﮫ وﺳﻂ آن رﺳﺎﻧﺪه ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻄﻔﮫای ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﮫ ﭘﺮواز
در ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺑﯿﭽﺎره ﻣﺮﺗﺐ آب و ﮐﻮد ﺑﮫ ﺟﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺷﺐزﻧﺪهداریھﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻮﺗﮫھﺎ را ﻣﺜﻞ
ﻣﺎدر ﻋﺎﺷﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ اﯾﻦ رو و آن رو ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺪ آن ﻣﮕﺲ ﻧﺎﮐﺲ
ﭼﮫ ﺳﻤﻮﻣﯽ در دل ﻓﺮزﻧﺪان دﻟﺒﻨﺪش ﮐﺎﺷﺘﮫ اﺳﺖ".
در ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﮫ ادﺑﯿﺎت "روادار" و "آزادﯾﺨﻮاھﺎﻧﮫ" آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن درﺑﺎره ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺎ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ – وﻟﻮ ﯾﮏ درﺻﺪ  -ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻋﻘﺎﯾﺪی ﻏﯿﺮ از اﯾﺸﺎن دارﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮرد .او آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﺎر ﺧﻮش ﺧﻂ و ﺧﺎل ،ﺑﻮﺗﮫ ﺣﺮاﻣﺰاده ،ﻟﻘﻤﮫ ﺷﯿﻄﺎن ،ﻗﺎرچ ،ﻣﮕﺲ ﻧﺎﮐﺲ ﺗﺸﺒﯿﮫ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﻤﻮﻣﺸﺎن را در دل ﻓﺮزﻧﺪان دﻟﺒﻨﺪ ﻣﺎدر ﻋﺎﺷﻖ و ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺑﯿﭽﺎره ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت واﻗﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
دردﻧﺎﮐﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪی ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﮕﺮان آﺧﺮت ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد از ﯾﮑﺴﻮ و
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ھﺎ ﺑﻨﺎم ﭼﭗ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎزرﮔﺎن ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ
را ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دھﺪ .واﻗﻌﯿﺖ ان اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮐﮫ در
ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰﯾﯽ از دﺷﻮاری ھﺎ و ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﯾﺮان آن دوران ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮد .دﺷﻮاری ﮐﮫ رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ
دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب ،اﺣﺘﺮام ﺑﮫ رھﺒﺮی آن و رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ آن راه ﮐﻤﺘﺮ
دردﻧﺎﮐﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ھﻤﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ان را ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﻔﺎق و دوروﯾﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای
ﻧﻔﻮذ در اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﮭﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ وی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺎ "ﮐﺎﺳﮫ
داﻏﺘﺮ از آش ﺷﺪﻧﺪ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺷﯿﻄﺎن از ﺧﺪا ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ آدم را دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ
ﺗﻮ ﻣﺨﻠﺪ در ﺑﮭﺸﺖ ﺑﺎﺷﯽ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﻧﻔﺖ را ﻣﻠﯽ ﮐﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ آن را ﺑﺨﺮی
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺧﺴﺎرات ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺪھﯽ .ﺑﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرت ﺑﺪھﯿﻢ ﺷﻌﺎرﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ »ﻟﻐﻮ
ﻗﺮارداد ﻧﻔﺖ« ﺑﺎﺷﺪ ... .ﺣﺎﻻ ﺑﺮوﯾﻢ ﺳﺮ دوز و ﮐﻠﮏھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ
اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﮫ ﻃﻮر ﻓﮭﺮﺳﺖوار".
ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎزرﮔﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﻌﺮوف "ﻧﻔﻮذ" اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻔﻮذ آن اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺎ ،دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ،ﭼﭗ ھﺎ ،ﺗﻮده ای ھﺎ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت و آزادی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻘﯽ
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ھﺮ رده ای ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﻮذ اﺳﺖ .وﻟﯽ ھﺪف
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وی ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﻧﻔﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﮫ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎ
ﻃﺮح ﻣﺪاوم ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ در واﻗﻊ ھﻤﮫ دوﻟﺘﻤﺮداﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺎ دادن زﻣﯿﻦ ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﺎن ﺣﺰب ﺷﯿﻄﺎن و ﻣﮕﺲ ﻧﺎﮐﺲ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن در دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺻﻐﺮی و ﮐﺒﺮی ﭼﯿﺪن ﺣﺮف اﺻﻠﯽ اش را ﻣﯽ زﻧﺪ
و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
"ﺣﻀﻮر ﻓﺮدی اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ،ﭼﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻗﺒﻼً در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺳﺎواک و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و ﺣﻮزهھﺎی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺗﻨﺪی و ﺗﺤﺮک و ﺗﻮﻃﺌﮫھﺎﯾﺸﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ
از ﺳﺎﺑﻘﮫ و اﻓﮑﺎرﺷﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،در ﺑﺴﯿﺎری از رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﮔﺮوھﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎ و ﮔﺮوهھﺎ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .در
ﻣﯿﺎن ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﻣﻮر و ﺣﺘﯽ در ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮض ﺗﻮﺑﮫ و ﻋﻘﯿﺪه ،زﻣﯿﻨﮫ
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻋﻤﻖ آﻣﺎل و اﻓﮑﺎرﺷﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ".
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ اﺷﺎره وی ﺑﮫ اﻓﺮادی ﻧﻈﯿﺮ ﺑﮭﺰاد ﻧﺒﻮی و ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از وزرای
ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﻣﺮﺣﻮم رﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﮫ ،ﻣﺬھﺒﯿﻮن ﻗﺸﺮی و اﻣﺜﺎل آﯾﺖ اﷲ ﺧﺰﻋﻠﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ
ﭘﯿﺮوی از ﺑﺎزرﮔﺎن ھﻤﺎن زﻣﺎن و ﺑﻌﺪھﺎ "ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ" ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
واﮐﻨﺶ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان درﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮔﻮﺷﮫ ای از آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ اﻋﻼم ﺟﺮم ﻋﻠﯿﮫ
آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ "ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی
ﺑﺎزرﮔﺎن ،از ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای دﺷﻨﺎمﮔﻮﺋﯽ و اﻓﺘﺮازﻧﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ" و اﯾﻨﮑﮫ
"ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮهای ھﻢ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ھﻢ ﺑﺎ »اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﻣﮭﻨﺪس
ﺑﺎزرﮔﺎن و ھﻢ ﺑﺎ رھﻨﻤﻮد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ آﺷﮑﺎرا ﻣﺒﺎﯾﻨﺖ دارد" ﻋﻠﯿﮫ او اﻋﻼم ﺟﺮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
او را ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮ دﻋﻮت ﮐﺮده و اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ "ﻣﺎ از ﺧﻮد ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ روی ﻧﻮار ﺿﺒﻂ ﺷﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﺮدم
ـ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ـ ﻣﯿﺰان ھﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد".
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﮭﻤﺖ و اﻓﺘﺮا و دﺷﻨﺎم ﮔﻮﯾﯽ از اﯾﻦ اﻋﻼم ﺟﺮم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را در دادﮔﺎه ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﮫ ﺣﻖ ﺑﺎ
ﭼﮫ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ او ﻧﮫ ﺑﮫ دادﮔﺎه اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮ .ھﻤﮫ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ھﻢ درﺳﺖ ﺑﺮای آن
ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺟﻠﻮی ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﻔﺎھﻢ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﮫ ﻣﻠﯽ را ﺑﮕﯿﺮد .
در اﺋﺘﻼف ﺳﮫ ﻧﻔﺮه ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ﺑﺎزرﮔﺎن و رﺟﻮی ﻧﻘﺶ ﺑﺎزرﮔﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف در ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮد و
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮد .ﻣﺴﺌﻠﮫ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮان ﺑﺎزرﮔﺎن ﺟﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
و ﺑﺎزرﮔﺎن را ﻋﻮض ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوران "ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﮫ" و
ﺑﺪﻟﯿﻞ روﺣﯿﮫ "ﻟﯿﺒﺮال ﻣﻨﺶ" و "آزادﯾﺨﻮاه" ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﻔﺘﮕﻮ و و ﻣﺪارا و ﺗﺴﺎھﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺑﻮده وﻟﯽ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺣﻤﻠﮫ و ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪﻣﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی ﻧﺸﺮﯾﮫ "اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﻮﯾﺎ" ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪن واﻗﻌﯿﺖ را ﮐﮫ در آﯾﻨﺪه ﺑﮫ آن ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ دادﺧﻮاھﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﮫ روﺷﻨﯽ دﯾﺪ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ رﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ
ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ھﻢ از ﻃﺮف ﺑﺎزرﮔﺎن و ھﻢ از ﻃﺮف ﺑﻨﯽ ﺻﺪر و ھﻢ از ﻃﺮف ﻣﻮﺗﻠﻔﮫ و
ﺑﺎزار و ﻗﺸﺮﯾﻮن ﻣﺬھﺒﯽ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد و ﻣﺘﮭﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ دوﻟﺘﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ رﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﮫ وی ،ھﯿﭻ ﺷﺒﺎھﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و دوغ و
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دوﺷﺎﺑﯽ ﮐﮫ او ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﮔﻞ ﺣﺮاﻣﺰده و ﻣﮕﺲ ﻧﺎﮐﺲ و ﺧﺮﺑﺰه ﮐﺮﻣﻮ ﻧﺪارد .او ﺑﺎ ادﺑﯿﺎﺗﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﮫ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
"ﺷﻤﺎ ﺑﯽﮔﻤﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و اﺣﺰاب و ﮔﺮوهھﺎ و
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ دوﻟﺖ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﺴﺘﯿﺪ .ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮫ و ﻧﻮﺷﺘﮫاﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ از
ﻃﺮف اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﺒﻮدهاﯾﺪ  ...از روز اول ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوز ھﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﮫ اﻋﻤﺎل و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی
دوﻟﺖ داﺷﺘﮫاﯾﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﯾﺪ و اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ در ﺗﻮان داﺷﺘﮫام و وﻇﯿﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻮﺷﯿﺪهام ﮐﮫ اﻧﺘﻘﺎدات را از ھﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﺑﺸﻨﻮم و اﮔﺮ ﻧﻘﺎﯾﺼﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺣﺘﻤﺎً ھﻢ ھﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،درﺻﺪد ﺟﺒﺮان ﺑﺮآﯾﻢ و ﻧﻘﺎﯾﺺ و ﻣﻌﺎﯾﺐ را رﻓﻊ ﮐﻨﻢ .اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ،اﯾﺮادھﺎی ﺑﺠﺎ و ﻧﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﮐﮫ از دوﻟﺖ و اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ،ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺤﻖ و
ﯾﺎ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ و ھﻤﮑﺎراﻧﻢ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ از آﻧﮭﺎ ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﮐﻤﺘﺮ درﺻﺪد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻮدهام ...ﺑﺎ اﯾﻨﮭﻤﮫ ﮔﺎھﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﮭﺎ ،ﻣﻀﺎری دارد ﮐﮫ
ﺧﻄﺮ آن اﺣﺘﻤﺎﻻً ،اﻧﻘﻼب را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ داد و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﺴﺌﻠﮫ رﺧﻨﮫ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﺗﻮدهایھﺎ در دوﻟﺖ و ﻧﮭﺎدھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﭘﯿﺶ از ھﻤﮫ و ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و ﻋﺪهای از اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ھﻤﻔﮑﺮان و ھﻢﻣﺴﻠﮑﺎن ﺷﻤﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد و
ﺷﻤﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﺗﺎن در زﻧﺠﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺮﻣﻮدهاﯾﺪ و روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ارﮔﺎن
ﺷﻤﺎ و ﻧﮭﻀﺖ آزادی را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان و ﺗﯿﺘﺮھﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ آﺗﺶ داﻣﻦ زده
اﺳﺖ و ﺗﮭﻤﺘﯽ ﻧﺎروا را ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ درﺷﺖ ،در ﻣﻌﺮض ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﮫ
ﺣﺴﺎب ﭘﺎﮐﺴﺖ ،از ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ اﻟﻘﺎء اﯾﻦ ﺷﺒﮭﮫ ﺑﮫ اﻓﮑﺎر و اذھﺎن ﮐﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و
ﺗﻮدهایھﺎ در دوﻟﺖ و ﻧﮭﺎدھﺎ رﺧﻨﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﮫای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ داﻣﻨﮫ ﻣﺤﺪودی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و دﺷﻤﻦ از
ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﮕﺬرد .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺲ از ھﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﺗﮑﺮار اﯾﻦ اﺗﮭﺎم،
ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻠﻨﺪﮔﻮھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و رادﯾﻮھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺧﯿﺎل ﺧﻮد از آب ﮔﻞآﻟﻮد ﻣﺎھﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺣﻮادث ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد را ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾﺪ و ﺿﺮﺑﮫھﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﮐﮫ از ھﻤﯿﻦ
ﻧﻮع اﺗﮭﺎﻣﺎت را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻤﯽآورﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﮭﻀﺖ ﻣﻠﯽ در آن زﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ زﯾﺮ رﮔﺒﺎر
ھﻤﯿﻦ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؟
آﯾﺎ ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را ﻋﺪهای از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در آن زﻣﺎن ﻋﺎﻣﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ آﻟﺖ دﺳﺖ
ﺣﺰب ﺗﻮده ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﯿﮫ او ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﮫ راه ﻧﻤﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ؟ و ﯾﺎ ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺑﮫ
دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق وارد ﮐﺮد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ را ھﻮﺷﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ دام ﻓﺮﯾﺐ و ﺗﻮﻃﺌﮫ و ﺧﯿﺎﻧﺖ
دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺪه ،ﺧﻮد را ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮد در ﻣﮭﻠﮑﮫ ﻧﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ؟
 ...آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﻧﺤﻮه اﻧﻌﮑﺎس ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ زﻧﺠﺎن ﺧﻮد در روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﯿﺰان ﺧﺒﺮ دارﯾﺪ؟ و اﮔﺮ ﺧﺒﺮ دارﯾﺪ ،آﯾﺎ
از اﯾﻦ ﮐﺎر راﺿﯽ ھﺴﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﯿﺰان در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
را ﺗﯿﺘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ:
»ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ رﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ وارد ﻧﮭﺎدھﺎ و ارﮔﺎنھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺷﺪه و از ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن و اﻟﮭﺎمدھﻨﺪﮔﺎن ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺷﺪﻧﺪ«.
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ از ﺷﻤﺎ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﮐﮫ از ﭘﺮده و ﭘﺸﺖﭘﺮده ﺧﺒﺮ دارﯾﺪ ﭼﺮا ﻣﻮﺿﻮع را آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺒﮭﻢ و
در ﻟﻔﺎﻓﮫ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از آن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ ﺟﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫای ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﻮدهایھﺎ را ﮔﺮداﻧﻨﺪه و اﻟﮭﺎمدھﻨﺪه ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ؟
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آﯾﺎ ﻣﺮدم و ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﮑﺮده و از ﺧﻮد ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده ﭼﮫ
ھﯿﻮﻻﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫﺟﺎ رﺧﻨﮫ و ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و اﻟﮭﺎمدھﻨﺪه و ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟  ...و وﻗﺘﯽ
روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ھﻤﯿﻦ ﺗﯿﺘﺮ ،ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮی از ﻗﻮل ﺷﻤﺎ ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ:
»اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎورﯾﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن رژﯾﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮدﻧﺪ «.آﯾﺎ ﭼﮫ
ﭼﯿﺰی از ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ اﯾﻦ دو ﺗﯿﺘﺮ ﺑﮫ ذھﻦ اﻟﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ ﺗﻮدهایھﺎ در رژﯾﻢ ﺳﺎﺑﻖ ،ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ھﻢ
ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﭘﯽ اﺛﺒﺎت و اﻟﻘﺎء ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ھﺴﺘﯿﺪ؟ و ﮔﯿﺮم ﮐﮫ ﺷﻤﺎ در ﭘﯽ اﻟﻘﺎی ﻣﺴﺌﻠﮫای
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻮﯾﺎی ﭼﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ای اﺳﺖ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻓﺎﯾﺪه ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻣﺎم و ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﻠﺖ ﻟﻄﻤﮫ
ﻧﻤﯽزﻧﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺎ ﺧﺪایﺗﺎن ﺧﻠﻮت ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ
اﯾﻦ اﺗﮭﺎم ،در ﺟﮭﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺟﮭﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﻀﻌﯿﻒ؟
ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ دوﻟﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﯾﮏ ارﮔﺎن اﺟﺮاﺋﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﮫ درﮔﯿﺮ ﮔﻔﺖوﺷﻨﻮدھﺎی
ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ...
ﺷﻤﺎ ،ﺗﻤﺎم اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ادارات ،ﮐﻤﯿﺘﮫھﺎ ،ﺑﺎزﭘﺮﺳﺎن ،ﭘﺎﺳﺪاران،
دادﮔﺎهھﺎی اﻧﻘﻼب ،ﺟﮭﺎدﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺣﺘﯽ ﺟﺒﮭﮫھﺎی ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﮫ ﺗﻮدهایھﺎ
در آﻧﮭﺎ رﺧﻨﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺪون اراﺋﮫ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻮرد اﺗﮭﺎم ﻗﺮار دادهاﯾﺪ .ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﭼﺮا ﺗﻤﺎم ﻧﮭﺎدھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﮫ از ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺟﻠﻮه داده ﺷﻮﻧﺪ؟
 ...ﻣﺤﺾ رﺿﺎی ﺧﺪا ،در ﻣﻘﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ،از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﻮﺟﻮد و واﻗﻌﯽ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ .اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺧﻼف
واﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪھﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮدهایھﺎ ﺗﻌﺎرﻓﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫای را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﮫ
وﺿﻮح اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ،ﮐﺘﺒﺎً ﻣﻮارد رﺧﻨﮫ و ﻧﻔﻮذ
ﺗﻮدهایھﺎ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ... .ﺷﻤﺎ در زﻧﺠﺎن ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﮫ »در ﻣﯿﺎن ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﻣﻮر
و ﺣﺘﯽ در ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮض ﺗﻮﺑﮫ و ﻋﻘﯿﺪه؟ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻋﻤﻖ آﻣﺎل و
اﻓﮑﺎرﺷﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ« در اﯾﻦ ﻣﻮرد دو ﻣﻮﺿﻮع را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﮫ ،اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻮاب ﻓﻮری
دارم.
١ـ ﻣﻦ ﺑﮫ واﻗﻊ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻗﺼﺪ ﺷﻤﺎ از »ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﻣﻮر« ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را
ﺑﮑﺎر ﺑﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن ﭼﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم اﺳﻢ آن ﻋﺪه از
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﻣﻮر را ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﻟﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻖ آﻣﺎل و اﻓﮑﺎرﺷﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ.
٢ـ در ﻣﻮرد ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ وزرای ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ را ﺑﮫ ﺿﻤﯿﻤﮫ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﻋﻤﻖ آﻣﺎل و اﻓﮑﺎر ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ وزﯾﺮان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ اﺳﻢ و رﺳﻢ
آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﻨﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﻢ".
آﻗﺎی رﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺿﻤﯿﻤﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮد ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﻠﯿﮫ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی آﻧﺎن را ﺑﺮای آﻗﺎی
ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻮم رﺟﺎﯾﯽ ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ وارد ﺑﺎزی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺷﺪه و در واﻗﻊ ﺑﮫ
ﺷﺎﻧﺘﺎژی ﮐﮫ او ﻋﻠﯿﮫ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن در دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺗﻦ داده
اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ھﻤﮑﺎری ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮫ آﻗﺎی رﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ
ﻣﺬھﺒﯽ در ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺧﻮد و دﻓﺎﻋﯽ ﮐﮫ از آﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﮕﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﺎن ﻓﺘﻨﮫ و
ﺷﯿﻄﺎن و ﻣﮕﺲ ﻧﺎﮐﺲ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ رﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
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ﺧﻠﻖ ﺗﺮور ﺷﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و آزادﯾﺨﻮاھﯽ و رواداری ﺻﺪھﺎ ﻓﺮﺳﻨﮓ از ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ
اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﭼﺴﺐ زﻧﯽ ھﺎ و ﺷﺎﻧﺘﺎژھﺎی ﻣﺪاوم آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﻔﺎھﻢ را در ﺟﺒﮭﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻧﻘﻼب از ﯾﮑﺴﻮ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﺎن ھﻤﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮد ﯾﮏ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﮫ
اﻣﺜﺎل آﻗﺎی رﺟﺎﯾﯽ و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻂ اﻣﺎم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺘﺎژھﺎ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ.

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﮫ رﺟﺎﯾﯽ
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ رﺟﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
"ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﯿﺪ و در ﻧﺎﻣﮫ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻨﺪه در اﻋﻼم دﺷﻤﻨﯽ و
ﺧﻄﺮات ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺮای اﺳﻼم و اﯾﺮان ﮔﻔﺘﮫ و ﻧﻮﺷﺘﮫام  ...اﮔﺮ ﺑﮫ ﻣﺘﻦ و ﻣﻨﻄﻖ آن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﮫ اوﻻً ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﺋﯽھﺎ و اﻓﺸﺎﮔﺮیھﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﮐﮫ از ﺷﯿﻮهھﺎ و ﻃﺮﯾﻘﮫھﺎی ﻧﻔﻮذ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﺮدهام ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ »ﺧﻄﻮات اﻟﺸﯿﻄﺎن« و ذرﯾﮫ ﺷﯿﻄﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺒﻮده ،دوﻟﺖ ﺷﻤﺎ و
ﻣﺸﺎورﯾﻨﺘﺎن اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻣﻨﺸﺄ ﻗﻀﺎﯾﺎ را ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ رﺟﺎﺋﯽ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮدهام" .
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ از "ﻧﻔﻮذ" ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در دوﻟﺖ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ و از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺮﯾﺪه ھﺎﯾﯽ از
روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﺮدم ﮐﮫ در آن ﻧﺎم آن دﺳﺘﮫ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﮐﮫ در ﺟﺒﮭﮫ ھﺎی ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺮاق ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه
اﻧﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
"ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره از »ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺮدم« ارﮔﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده را ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺮدهام ﺗﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ
ادﻋﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده درﻣﻮرد اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭼﮫ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﮫ
ﺟﺒﮭﮫھﺎی ﺟﻨﮓ رﻓﺘﮫاﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﮫ ﻧﺎم واﺣﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده رﻓﺘﮫاﻧﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﺧﻨﮫ در ﻧﮭﺎدھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ؟"
ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺳﺨﻨﺎن و ﺷﺎﻧﺘﺎژھﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻮدهای ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ اﺛﺮ ﺧﻮد را در ﺷﮑﺎف در ﺟﺒﮭﮫ اﻧﻘﻼب ﮔﺬاﺷﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ آﻗﺎی رﺟﺎﯾﯽ در
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ" :ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب در ﻣﺤﯿﻂھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده را ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎم ﺑﺮد و ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﺿﺮورت دارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮﺟﮫ
ﺧﺎص ﺑﺸﻮد".
آﻗﺎی رﺟﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺑﺎزی ﮐﺮدن در زﻣﯿﻦ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻦ دادن ﺑﮫ ﺷﺎﻧﺘﺎژ ،ﺑﺎ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از ﺿﺮورت ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﻔﺎھﻢ و وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد رﻓﻊ اﺗﮭﺎم ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺎﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در واﻗﻊ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ راه ﺧﻮد اﻣﯿﺪوارﺗﺮ و در ﻣﺴﯿﺮ روﯾﺎروﯾﯽ
ﭘﯿﮕﯿﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ،روﯾﺎروﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺟﺎﯾﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را در آن از دﺳﺖ داد.
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺑﮭﺎر  ۶٠اﻣﮑﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﻔﺎھﻢ ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ .درﯾﭽﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎ و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺸﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺟﻠﻮه آن در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻧﻘﻼب و ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﯾﮑﺴﻮ و اﻋﻼﻣﯿﮫ ده ﻣﺎدهای دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ
اﻧﻘﻼب و آﻏﺎز ﺑﺤﺚ ھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﺑﺮای دھﮫ ھﺎ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ
و ﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﭘﺎره ﭘﺎره ﺷﺪ .ﻣﺬھﺒﯿﻮن ﻗﺸﺮی ﺗﻮﭘﯽ را ﮐﮫ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﭘﺎس داده ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﺗﻔﺮﻗﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪ.

٣۵

ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﮐﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ اﻣﺮوز ﺑﮫ زﻧﺠﯿﺮی ﮔﺮان ﺑﺮ ﭘﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺤﻤﻞ و رواداری ﻧﯿﺎز دارد و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﮫ
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﻞ اﺳﻼم و ﮐﻔﺮ و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و دھﮭﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮ ﺑﮫ ﻧﻮ در درون ﺧﻮد
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ از اﺻﻼح ﻃﻠﺐ و ﻏﯿﺮاﺻﻼح ﻃﻠﺐ و ﻓﺘﻨﮫ و ﻏﯿﺮﻓﺘﻨﮫ و ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت و ﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮت و
ﺷﯿﻌﮫ و ﺳﻨﯽ و اﻗﻮام و ﻣﻠﯿﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ .ﺑﺪون ﻧﻘﺪ ﺟﺪی ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث و
ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ ﺗﻔﺮﻗﮫ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺪی ﮐﮫ ھﻨﻮز در ﻣﯿﺎﻧﮫ راه آن ھﺴﺘﯿﻢ.

٣۶

ﺑﺨﺶ ھﻔﺘﻢ

اﺳﻨﺎد ﻣﮑﺘﻮب
ﺑﮫ ادﻋﺎھﺎی ﺑﺰرگ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﻨﺪ!
آﻧﭽﮫ ﻣﺎ در ﺷﻤﺎرهھﺎی اﺧﯿﺮ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن درﺑﺎره ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺟﺰوه "ھﺸﺪارھﺎی ﻣﺎ و اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺳﺮان ﺣﺰب ﺧﺎﺋﻦ ﺗﻮده" ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان در ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ١٣۶٣ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻧﻘﻞ از اﯾﻦ ﺟﺰوه دو دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه داﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺖ
آﻧﮑﮫ ﺑﮫ آرﺷﯿﻮ روزﻧﺎﻣﮫ "ﻣﯿﺰان" ﮐﮫ ﻋﻤﻼ در آن دوران ھﻤﭽﻮن ارﮔﺎن ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﺮد دﺳﺘﺮﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و آﻧﭽﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ روزﻧﺎﻣﮫھﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﻮﯾﮋه "ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺮدم" ارﮔﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ آرﺷﯿﻮ آن روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺖ .دﻟﯿﻞ دوم آﻧﮑﮫ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﮫ ﺷﻤﺎرهھﺎی روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﯿﺰان
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﯾﻢ ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺟﻤﻠﮫ از اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوی ﺗﺤﻠﯿﻞ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ دﻗﯿﻖ ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﻧﺒﺎﺷﺪ در درﺟﮫ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ و ﺳﻨﺪ
رﺳﻤﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ﺑﺮای ھﺮ ﺟﻮﯾﻨﺪه ای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ﺿﺮورت اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫای در ﺳﺎل  ١٣۶٣ﭼﮫ ﺑﻮد؟ اﮔﺮ ﻏﺮض ﻧﮭﻀﺖ
آزادی و ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و دﺳﺘﮕﯿﺮی رھﺒﺮان آن ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺷﺪه ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﮐﯿﻨﮫ ﺗﻮزی ﺑﻮد  -ﮐﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎﻧﺶ
ﻧﯿﺰ ﺷﮭﺮت داﺷﺖ -ﺑﺎ آن ھﻤﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫھﺎی آﺷﮑﺎر رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﺑﺴﯿﺎری از
آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ آﺗﺶ اﯾﻦ ﮐﯿﻨﮫ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﮭﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا در ﺑﯿﺎﻧﯿﮫای ﮐﮫ ﻋﻨﻮاﻧﺶ "اﻋﺘﺮاﻓﺎت"
ﺳﺮان ﺣﺰب ﺧﺎﺋﻦ ﺗﻮده اﺳﺖ از  ١۴ﺑﻨﺪ آن ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﮫای از رﺿﺎ ﺷﻠﺘﻮﮐﯽ و ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﯽ ﻋﻤﻮﯾﯽ و ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻘﯿﮫ آن ﺑﺤﺚ اﺳﻼم و ﮐﻔﺮ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻧﻔﻮذ ﺣﺰب
ﺗﻮده و ﻧﻘﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﮫ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح "اﻋﺘﺮاﻓﺎت"
اﯾﻦ ﺳﺮان "ﺧﺎﺋﻦ" ھﻢ ﻧﺪارد؟ ﭼﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺜﻼ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﭘﺲ از آن ھﻤﮫ ﮐﻮﺑﯿﺪن
ﺑﺮ ﺑﮫ ﻃﺒﻞ "ﮐﻔﺮ و اﺳﻼم" و ﺟﻨﺠﺎل ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻋﺘﺮاﻓﺎت در ﺳﻄﻮر آﺧﺮ ﯾﮏ اﺗﮭﺎم ﺟﺪﯾﺪ ھﻢ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ
آن زﻣﺎن ﮔﻔﺘﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ و از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ "اﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ
ھﻤﺎن ﺷﮕﺮدھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﺗﺮورھﺎ و اﻧﻔﺠﺎرات اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻔﻮذی اﺣﺘﻤﺎﻻً واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﺰب
ﺗﻮده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد"؟
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶھﺎ را ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان در وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و
ﮐﯿﻨﮫ ﺗﻮزیھﺎ و ﻟﺠﺒﺎزیھﺎی ﻓﺮدی وی ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث در ﺳﺎل ١٣۶٣
ﺑﺴﻮد آن ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮای ﺣﺰب و رھﺒﺮی آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺳﯿﺮ
ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺗﺤﻮﻻت در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﺟﮭﺖ ﺣﺬف ﭼﭗ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻂ اﻣﺎم ،ﮐﮫ ھﺪف
اﺻﻠﯽ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮد ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻧﮭﻀﺖ آزادی در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺟﻨﮓ ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
رھﺒﺮی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﻞ ﻣﺎﺟﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﯾﮏ ﺗﻮﻃﺌﮫ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  -اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ از ﻃﺮﯾﻖ آن رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی را ﺧﺮاب ﮐﺮده و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺑﮫ ﻋﺮاق ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ ،روزﺑﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
)اﯾﻦ ھﻤﺎن دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ دو دھﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ و
٣٧

دﺳﺘﮕﯿﺮی رھﺒﺮان ﺣﺰب را ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ( .ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ در رھﺒﺮی
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ آﻟﺖ دﺳﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ و
ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺧﺎرﺟﯽ و ﻟﯿﺒﺮالھﺎ و ﻗﺸﺮﯾﻮن و ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺷﺪه ،ﺑﻮﯾﮋه ﮐﮫ در آن ھﻨﮕﺎم ﺟﺪال درون
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮﯾﻮن راﺳﺖ ﮐﮫ از راه ﺣﻞھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻟﯿﺒﺮال ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ و دوﻟﺖ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی در ﺣﺎل اوﺟﮕﯿﺮی ﺑﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﻤﺘﯽ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪانھﺎ و ﭘﺮوﻧﺪه رھﺒﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد .در  ٢ﺧﺮداد  ١٣۶٢ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻋﻼم
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ﺣﺰب ،آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺳﺘﺎد اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪانھﺎ را ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
داد .ﻓﺮدای آن روز اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻮرای ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﻃﺮف آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ آﯾﺖاﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮی واﮔﺬار ﺷﺪ .ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ در زﻧﺪانھﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﯿﺌﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻔﻮ و
دﯾﺪار ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺣﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻮد .ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﺳﺪاﷲ ﻻﺟﻮردی
از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ زﻧﺪانھﺎ ﻋﺰل ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺸﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ در دی ﻣﺎه و ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه  ١٣۶٢دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺗﻮدهای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﮫ از ١٠١
ﻣﺘﮭﻢ آن  ١٠ﺗﻦ ﺑﮫ اﻋﺪام و ﺑﻘﯿﮫ ﺑﮫ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن ھﯿﭽﯿﮏ از اﻋﻀﺎی
رھﺒﺮی ﺣﺰب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﻮدﺗﺎ و ﺣﻤﻠﮫ ﺷﻮروی ﺑﮫ اﯾﺮان ﮐﮫ رھﺒﺮی ﺣﺰب در آﻏﺎز ﺑﺪان
ﻣﺘﮭﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد آﻧﻘﺪر ﻣﺴﺨﺮه و ﻣﻀﺤﮏ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت اﺻﻼ ﻣﻄﺮح و ﺑﺪان اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪ.
ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺮای آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .وی درک ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ اﮔﺮ رھﺒﺮان ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان و اﻣﺜﺎل ﮐﯿﺎﻧﻮری و ﻃﺒﺮی و ﻋﻤﻮﯾﯽ و ﺷﻠﺘﻮﮐﯽ را ﻧﺘﻮان ﺑﮫ ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮد ،ﺗﻨﮭﺎ اﺗﮭﺎم
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ھﻤﺎن "ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ" ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ آن ھﻢ وﯾﮋه ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ارﮔﺎنھﺎی دارای اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻧﮫ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﮐﮫ دھﮫھﺎ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
 ٢۵ﺳﺎل در زﻧﺪان ﺑﻮده اﻧﺪ ﯾﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻧﻈﯿﺮ ﻃﺒﺮی .از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫای ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺶ "اﻋﺘﺮاﻓﺎت
ﺳﺮان ﺣﺰب ﺧﺎﺋﻦ ﺗﻮده" اﺳﺖ ،ھﺸﺘﺎد درﺻﺪش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮫ ﺑﺤﺚ اﺳﻼم و ﮐﻔﺮ و ﺧﻄﺮ ﺷﻮروی
ﺑﺮای اﺳﻼم و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﻮدهایھﺎ در ﺗﺮورھﺎ و اﻧﻔﺠﺎرھﺎ !
روﻧﺪ ﺣﻮادث در ﺳﺎل  ١٣۶٣آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن را ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺎ اﯾﻦ
اﺗﮭﺎمھﺎ ﭘﺮوﻧﺪه رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮ روی دﺳﺖ ﻗﺸﺮﯾﻮن و ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ
و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن دو ﺟﻨﺎح ﭼﭗ و
راﺳﺖ آن ،ﯾﺎ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ در ﺟﻨﮓ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﻮد از راه رﻓﺘﮫ ﺑﺎز ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٣۶۵ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
"ﺧﻼﺻﮫ آﻧﮑﮫ ﺳﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﮫ ﯾﮑﺒﺎر در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ زﻣﺎن ﺷﺎه ،اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺴﺘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن و
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻼت و اﻓﺮاد ﻓﺪاﮐﺎر ﺣﺰب را داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎی اﻋﺘﺮاف و اﻋﺘﺬاری ﮐﮫ در
زﻧﺪان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﺳﺴﺘﯽ در ﻋﻘﯿﺪه و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی وﺑﯽ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺣﺰﺑﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯿﮭﻦ
و ﻣﻠﯿﺖ ﺑﻮده و رﺳﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت ﺷﻮروی و اﺟﺮای اواﻣﺮ ﮐﻤﯿﻨﻔﺮم ﺟﺰو ﭘﺎﯾﮫھﺎی
اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺎ ﺑﻮده و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیھﺎ و
اھﺪاف ﻓﻠﺴﻔﯽ و  ...ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﮭﺎدت و  ...رﺳﺘﮕﺎری را ﻧﺪارد؛ ﺣﺘﯽ در ﭘﺎﯾﮫ
ﮔﺬاران و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﺑﺘﻼء و آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻮق و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻠﺨﯽ ﮐﮫ در ﭘﯿﺮوان ﺣﺰب اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ،ﺳﺮان
ﺗﻮده ﺧﻮد را از ﺗﻮﻟﯿﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰب ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺣﺰب ﺗﻮده در اﯾﺮان ﻣﺘﻼﺷﯽ و ﺑﺪﻧﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.
)اﻧﻘﻼب و اﺑﺘﻼ  -ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در  ۶۵/١١/٢٣در دﻓﺘﺮ ﻧﮭﻀﺖ آزادی  -ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آﺛﺎر ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺟﻠﺪ  ٢۴ص (۴١١
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ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن  -ﯾﺎ ﺑﯽ اﻃﻼع ﺗﺼﻮر ﮐﺮدن ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻧﺶ -ﮐﮫ ﻧﻤﯽداﻧﺪ
ﮐﻤﯿﻨﻔﺮم در ﺳﺎل  ١٩۵۶و دوران ﺧﺮوﺷﭽﻒ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ .وﻟﯽ ﺧﻼﺻﮫ ﺳﺨﻨﺎن
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ان اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺟﺎﺳﻮس ﺑﻮده اﯾﻢ و
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﮫ ادﻋﺎی او "ﺑﺪﻧﺎم" ﺷﺪه
اﻧﺪ وﻟﯽ ﺧﻮد را از ﺗﻮﻟﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰب ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ و ﻇﺎھﺮا ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺪام ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
آن ھﻤﮫ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ روی ﺑﺤﺚ ﮐﻔﺮ و اﺳﻼم رﯾﺸﮫ در اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎ داﺷﺖ .ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﻨﮭﺎ
ﭘﺮوﻧﺪهای ﮐﮫ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻮدهایھﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس آن ھﻤﭽﻨﺎن در زﻧﺪان ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و اﻋﺪام ﮐﺮد ﺑﺪﺳﺖ ﻗﺸﺮﯾﻮن
ﺑﺴﭙﺎرد .و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ او درﺳﺖ از آب دراﻣﺪ .در ﺳﺎل  ١٣۶٧زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮔﺮوهھﺎی
ﭼﭗ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ و رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﻣﺤﺎﮐﻤﺎﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮫ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﻧﮫ ﺑﺮاﻧﺪازی،
ﻧﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ،ﻧﮫ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم "ﮐﻔﺮ" اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آن ﻣﯿﺮاث
ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮی ﺷﺪ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﻗﺸﺮﯾﻮن و اﻣﺜﺎل ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی و روزﻧﺎﻣﮫ ﮐﯿﮭﺎن ﭘﺮﭼﻤﺪار آن ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎ و ﻧﮕﺮشھﺎ و ﻗﺸﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺎﻧﺘﺎژ و اداﻣﮫ ﺷﺎﻧﺘﺎژ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان زﯾﺮ ﺷﺎﻧﺘﺎژ و ﻓﺸﺎر ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻃﺮﻓﺪاران وی ،ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺨﺘﯿﺎر،
رادﯾﻮھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ،ﻗﺸﺮﯾﻮن و راﺳﺘﮕﺮاﯾﺎن داﺧﻠﯽ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺮﮐﻮب و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺗﺮورھﺎ
و اﻧﻔﺠﺎرھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ وارد ﻓﺎز اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و اﮔﺮ در ﺑﺎﺗﻼق اداﻣﮫ ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺟﻨﺎحھﺎی ﺳﺎﻟﻢ آن ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﻧﺘﺎژی آﻣﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﺷﺎﻧﺘﺎژی ﮐﮫ ھﺪف واﻗﻌﯽ آن
ھﻤﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ
ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ﺣﺰب ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری دﺑﯿﺮ اول وﻗﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮد در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ
ﻧﺸﺮﯾﮫ "ﮐﺎر" ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را درﺑﺎره دﻻﯾﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺣﺰب ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
"آﻧﮭﺎ )رھﺒﺮان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ -راه ﺗﻮده( ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را ﻣﺤﺪود ﺑﮑﻨﻨﺪ
ﻻاﻗﻞ دو ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ از آن ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ :ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ :اﮔﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﯾﮏ ﺣﺰب ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ
ﯾﮏ روز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﺑﮑﻨﺪ ،ﻓﻌﻼ ﻣﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺘﯿﻢ .ﯾﮏ
ﻧﺘﯿﺠﮫ دﯾﮕﺮ ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ را ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،ﻣﺤﺪودﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺸﺎن را از آﻧﮭﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﭘﺲ اﯾﻦ
ﺣﺮفھﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را ،دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ
از ﻣﻮاﺿﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﻣﺪام ﺑﺎ ﻓﺸﺎرھﺎی زﯾﺎد اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺧﻨﺜﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ دو دﻟﯿﻞ ھﺮ دو ھﻢ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ھﻢ زﯾﺎن ﺑﺨﺶ .ﭼﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮫ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﮫ اﺻﻼ ﺣﺬف ﺑﺸﻮد ،دود ﺑﺸﻮد ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ﺑﺮود ،اﺻﻼ در اﯾﺮان ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﻢ
ﻃﺮﻓﺪار ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﮑﻨﻢ ،ﺑﮫ او ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ را ھﻢ رادﯾﻮ ﺻﺪای اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ ،ھﻢ ﺑﯽ.ﺑﯽ.ﺳﯽ .ھﻢ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ
ﮔﻔﺖ و ھﻢ آن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﮫ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در داﺧﻞ
روﺣﺎﻧﯿﺖ" )ﺣﮑﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود – ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻣﺎه (١٣۶١

٣٩

ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ﺑﯿﺎﻧﯿﮫھﺎی ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن در دوران ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی رھﺒﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ٢٢ﺑﮭﻤﻦ  ۶٧ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :
"روزی ،ﺣﺎل ﻧﻤﯽداﻧﻢ از ﮐﺠﺎ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ و اﺳﻨﺎدی ﺑﮫ دﺳﺘﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﯽ ﻧﻔﺮ از
اﻋﻀﺎی رﺳﻤﯽِ ﺳﻔﺎرت ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و اﺧﻼل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻃﺎﻋﺖ از
ﭘﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮرو ،رﺳﻤﺎً ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺠﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻮروی در اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن
روﺷﻦ ﺷﺪ و اﺳﻨﺎد ﻣﺤﮑﻢ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺧﺮاب ﮐﺎری ﺑﮫ دﺳﺘﺸﺎن رﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﭼﮫ ﮐﺮدﻧﺪ؟ ھﯿﭻ ﮐﺎر
ﻣﮭﻤﯽ ﺟﺰ آﻧﮑﮫ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﮭﻮد و ﺳﻨﺖھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﺳﺘﻮر اﺧﺮاج آن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ روﺳﯽ از
اﯾﺮان را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﻧﮫ ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل ،ﻧﮫ ﻓﺤﺶ و ﻣﺮگ ﺧﻮاھﯽ ،ﻧﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ،
ﻧﮫ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ،ﻧﮫ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﮫ و ﻧﮫ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﯿﺮی ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ! " )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آﺛﺎر ﺑﺎزرﮔﺎن  -ﺟﻠﺪ  ٢۴ص (۴۶۶
و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
"ﺗﺪاوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺎزی اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﺎﻧﮫای ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﺟﮭﺎن ﺧﻮارﮔﺮﻓﺘﮫ و ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺠﺎت ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﮫ دوش ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وﮐﺎرﮔﺰار ﺑﯽ ﺟﯿﺮه و ﻣﻮاﺟﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در ﺑﺮاﻧﺪازی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﮫ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪن رﻧﺠﺒﺮان ﯾﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ! ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺎرھﺎ و
ژﺳﺖھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺟﻨﺒﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺟﻨﮓ در ﺟﮭﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ) ".ھﻤﺎﻧﺠﺎ ص (۴۶٣
و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ :
"اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻓﻘﺎھﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﻗﯿﺎﻓﮫ ﺧﺼﻤﺎﻧﮫ ﺗﻀﺎد و ﺗﺨﺮﯾﺐ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ،اداﻣﮫ دھﻨﺪهی راه و
رﺳﻢ ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺘﺮوک ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ،در اﺳﺘﺨﺪام و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﮐﮫ ﺧﻮد ورود ﺗﺎزه و
ﮐﺴﺐ وﺳﯿﻠﮫ و ﻗﺪرت ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود) ".ص (٣٨٧
در ﮐﺘﺎب "اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در دو ﺣﺮﮐﺖ" ) (١٣۶٣ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
"اﻟﺒﺘﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﺮوھﮏھﺎی ﭼﭗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ و ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﻮد را
ﻣﻮاﻓﻖ اﻧﻘﻼب و ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺪاﻓﻊ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ و ﺧﻂ اﻣﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
آزاد داﺷﺘﮫ ھﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﺸﺎن را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻂ ﺑﺪھﻨﺪ و ھﻢ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺿﺮﺑﮫ ﻻزم را ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺣﺰب ﺗﻮده از ﺗﺠﺮﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺻﻐﯿﺮ دوران ﻣﺼﺪق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ دراﻓﺘﺎد وﻧﮫ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻧﻘﻼب .آن ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮭﺮه واﻗﻌﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺿﺪ ﺧﺪا و ﺿﺪ دﯾﻦوارد ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در
ﻗﺸﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم و در روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﻠﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ... .اﻣﺎ در اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ
ﺣﺎﺿﺮﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ ﺑﻌﺪ از دو ﺳﮫ ﺳﺎل ھﻤﮕﺎﻣﯽ و ﻧﻔﻮذ ،در ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه  ۶١ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺎﻃﻊ اﻃﻼﻋﺎت
ﯾﺎﻓﺘﮫ ای ،ﺳﺮان و اﯾﺎدی ﻋﻤﺪه ﺣﺰب را دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻧﻘﺸﮫ ھﺎﯾﺸﺎن را آﺷﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺰب
ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﻣﺠﮭﺰ ﺗﻮده ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ورزﯾﺪه ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ،در ﺣﺮﮐﺖ دوم اﻧﻘﻼب از ﺻﺤﻨﮫ
ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺷﺪ .وﻟﯽ آﯾﺎ اﻓﮑﺎر و اھﺪاف آﻧﮭﺎ ھﻢ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪ و آﯾﺎ روﺣﯿﮫ و روﯾﮫ و رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ؟" )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آﺛﺎر – ﺟﻠﺪ  – ٢٣ص (٣٨٨
ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳﺎل  ۶۵ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
"ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻧﻘﻼب و ﻋﻤﺎل زﻧﺪان و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ زورآزﻣﺎﯾﯽ )ﺑﺎ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان -راه ﺗﻮده( ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮام ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ اﻓﺮاد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻦ و ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻨﺪان ﺿﻤﻦ ﺗﺄﺳﻒ ﯾﺎ ﺗﻨﻔﺮ از ﺳﺮان ﺣﺰب در اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻼﻗﮫ ﺧﻮد راﺳﺦ ﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ و
۴٠

ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﮫ ﻗﺒﻼً ﺑﮫ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از راهھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ھﻨﺮی ،آﻣﻮزﺷﯽ ،اداری ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و
ﻧﻔﻮذ در ﻧﮭﺎدھﺎ و ﻧﯿﺮوھﺎ و اﺷﻐﺎل ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺆﺛﺮ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻇﺎھﺮا ﻏﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺮق داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آن روﯾﮫ را اداﻣﮫ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺷﻮروی ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻮازی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﻨﻈﻤﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ دﺳﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ وﻟﯽ ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻄﯿﻊ ﺣﺰب را
ﻗﺒﻼً ﺗﺪارک دﯾﺪه و ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ) ".اﻧﻘﻼب و اﺑﺘﻼ – ص(۴١١
و ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
"آﯾﺎ ﺟﺎ دارد ﮐﮫ اﯾﺮان و اﺳﻼم اﺻﻞ ﺗﻀﺎد و ﺗﺨﺎﺻﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﮐﮫ از
ﻣﺒﺎﻧﯽ ادﻟﮫی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی داﺧﻠﯽ ﺷﻮروی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ و اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب را در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﮕﺬارد ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎه ﮐﮫ ﺧﻮد را
ژاﻧﺪارم ﺧﻠﯿﺞ و در ﺧﺪﻣﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺮار داد و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺣﺎﻻ آﻟﺖ دﺳﺖ و آﻟﺖ ﻓﻌﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
ﺑﺮای ﺗﮭﯿﺞ دﻧﯿﺎ ﻋﻠﯿﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻮد ؟" )ﺟﻠﺪ  -٢۴ص (۴۵٣
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﺷﮑﻨﺠﮫ و اﻋﺪام ﺗﻮدهایھﺎ ،در ﺑﺮای ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ھﻤﭽﻨﺎن
ﺑﮫ ﭘﺎﺷﻨﮫ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و ھﻤﮫ ﺣﺮﻓﮭﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺰب
ﻧﯿﺴﺖ او ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی ﻧﻮ ﺑﮫ ﻧﻮ و ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﯿﺮد  :اﻋﺪام ﻧﺸﺪه اﻧﺪ؛ ﺳﻔﺎرت ﺷﻮروی را اﺷﻐﺎل ﻧﮑﺮدﻧﺪ؛ ﺑﺎ
ﺷﻮروی ﻗﻄﻊ راﺑﻄﮫ ﻧﺸﺪه؛ ﮔﺮوﮔﺎﻧﺸﺎن ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ؛ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﯽ ﺟﯿﺮه و ﻣﻮاﺟﺐ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺷﺪه؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی دوﻟﺖ ﺟﻨﮓ در ﺟﮭﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه؛ اﺳﻼم
اﻧﻘﻼﺑﯽ اداﻣﮫ راه و رﺳﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎرﮐﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ؛ اﯾﺮان و اﺳﻼم آﻟﺖ
دﺳﺖ و ﻓﻌﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺷﺪه؛ روﺣﯿﮫ و روﯾﮫ و رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه؛ ﻣﺮام ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در
اﻣﻮر ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و اداری و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺣﻀﻮر دارد؛ در ﻧﮭﺎدھﺎ و ﻧﯿﺮوھﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﻧﺪ؛
ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺆﺛﺮ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ؛ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻇﺎھﺮا ﻏﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺮق وﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺘﺤﺪ دارﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻮازی ﻣﺨﻔﯽ ﺗﺎزه از "ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﻣﻦ و ﻣﻄﯿﻊ ﺣﺰب" ﺑﮫ ﮐﺎر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ! ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و دوﻟﺖ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ھﻤﭽﻨﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮدﻣﮕﺮاﯾﯽ
وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ ﻣﺎﻧﻊ از ﻏﺎرت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﮐﺸﻮر و ﻓﺸﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﻘﯿﻨﺎ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺪﺳﺖ راﺳﺖھﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮد و ﺷﻮروی ﺳﻘﻮط ﻧﮑﺮده ﺑﻮد اﯾﻦ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺷﺎﻧﺘﺎژھﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ اداﻣﮫ داﺷﺖ.
اﻣﺎ ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ ھﻨﻮز ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ٢٢ﺑﮭﻤﻦ  ۶٧از اﯾﻨﮑﮫ "ﺳﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده را
اﻋﺪام ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ" اﻇﮭﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ در واﻗﻊ ھﻤﮫ رھﺒﺮان ﺣﺰب در ﺷﮭﺮﯾﻮر
ﻣﺎه ھﻤﺎن ﺳﺎل اﻋﺪام ﺷﺪه و ﺗﻨﮭﺎ ﺳﮫ ﺗﻦ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻋﻤﻮﯾﯽ و ﻣﺮﯾﻢ ﻓﯿﺮوز ھﻤﭽﻨﺎن
زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﮕﺮان اﻋﺪام ﻧﺸﺪن اﯾﻦ ﺳﮫ ﺗﻦ اﺳﺖ؟ ھﺮ ﭼﮫ ھﺴﺖ او ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از
اﻋﺪام ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﮫ رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﺎن ﻃﻠﺒﮑﺎر و ﻧﮕﺮان "ﻧﻔﻮذ" ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
اﺳﺖ .ﻇﺎھﺮا اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻨﺸﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﺳﺨﻨﺎن رﯾﺸﮭﺮی وزﯾﺮ وﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت در  ٢٩ﻣﮭﺮ  ۶٧در اﯾﻼم
اﺳﺖ .رﯾﺸﮭﺮی در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ ﻓﻌﻼ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ آن ﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
"اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻮﻃﺌﮫ و ﺳﻨﮓ اﻧﺪازی ﻋﻠﯿﮫ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﺮ دﺳﺘﮫ و ﮔﺮوھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دور از ﻣﺰدوری ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺗﻼش در اﯾﺠﺎد
ﺗﻮﻃﺌﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ آزاد اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوھﮑﮭﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺬھﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ "اﮐﺜﺮﯾﺖ" ﺑﺮﺧﻮردی ﻧﺪاﺷﯿﻢ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮫ ﺗﻮﻃﺌﮫ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ در ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮد آزادﻧﺪ و ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدن در ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﻃﺌﮫای در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ".
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ﻧﮭﻀﺖ آزادی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫای ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺸﮫ ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﯾﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ
ﺑﯿﺎﻧﯿﮫھﺎ و ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ  -اﮐﺜﺮﯾﺖ در آن دوران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
"وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای آﻧﮑﮫ رھﻨﻤﻮدھﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮭﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻣﺮدم و اﺣﺰاب از ھﺮ ﺟﮭﺖ روﺷﻦ
ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺮﮐﻮز ذھﻦ ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺷﻮد ،ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﺸﺎن را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻮرد و ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺮوه
"اﮐﺜﺮﯾﺖ" ﻣﺆﺗﻠﻒ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را ﮐﮫ ﺷﺎﺧﮫ اﺻﻠﯽ ﭼﺮﯾﮑﮭﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺠﺎز و ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل وزارت اﻃﻼﻋﺎت )ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن(
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﺸﺎن ،آﻧﻄﻮر ﮐﮫ از ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﯿﺂﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺮوھﮏ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ
اﺳﺖ ﭼﻮن ھﯿﭽﮕﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﻮﻃﺌﮫ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ و ﺑﮫ دور از ﻣﺰدوری ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن "ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﻢ" داﺷﺘﮫ
اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﺑﺮﺧﻮرد وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﯿﺎن ﺑﺮای ﮐﻠﯿﮫ ﮔﺮوھﮭﺎ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آﻧﻄﻮر ﮐﮫ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﺎز ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﮫ اﻓﮑﺎر و
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ھﻤﻮﻃﻨﺎن ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ و ھﻤﮑﺎران دوﻟﺘﯽ آﻗﺎی وزﯾﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ ،از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ھﻮا و اﻧﺤﺼﺎر و اﺧﺘﻨﺎق ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻣﻌﻨﺎی "ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﻢ" و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺎز و ﻣﻌﻘﻮل ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ از دﯾﺪ
ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺿﻤﻨًﺎ درﺟﮫ آﮔﺎھﯽ و اﻃﻼﻋﺎت وزارت اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﮭﺘﺮ درک
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎ و ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﺮداد ﻣﺎه " ١٣۶٧ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ(" را ﮐﮫ در ﻣﺎھﮭﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻧﻘﺎط ﺗﮭﺮان ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ
ذﯾﻼ ﮐﻠﯿﺸﮫ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ... .از دﯾﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﯾﺸﮭﺮی ﮔﺮوھﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺷﻌﺎر آﺷﮑﺎرش ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و رﻓﻘﺎی ﺧﻮد را دﻋﻮت ﺑﮫ "ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺗﺤﺎد وﺳﯿﻊ ھﻤﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر
در ﻧﯿﻞ ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و آزادی و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ" ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻮﻃﺌﮫ ﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ و "ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﺎﻟﻢ" دارد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ رژﯾﻢ ،اﻟﮕﻮی اﺣﺰاب ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .واﻗﻌﺎ ﮐﮫ ﭼﺸﻢ ھﻤﮫ
روﺷﻦ ! ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﮐﮫ اﺳﻼم وزارت اﻃﻼﻋﺎت "اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی" اﺳﺖ ﻧﮫ اﺳﻼم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﻧﮫ اﺳﻼم
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ !" )ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻧﮭﻀﺖ آزادی اﯾﺮان  -ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و وزارت اﻃﻼﻋﺎت  -آﺑﺎن ﻣﺎه (۶٧
اﯾﻨﮑﮫ آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺳﺎل  ۶٧ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻗﻄﻊ راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺷﻮروی و اﻋﺪام دو ﺳﮫ ﺗﻦ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه از رھﺒﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﺳﺖ رﯾﺸﮫ در ھﻤﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻت و ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎﯾﯽ دارد ﮐﮫ از ﺣﻀﻮر و
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ روزی ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ از راھﯽ ﮐﮫ رﻓﺘﮫ ﺑﺎز ﮔﺮدد و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮاﯾﻂ آزادی اﺣﺰاب و از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺟﺰ
زﻣﯿﻨﯽ ﺳﻮﺧﺘﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻮادث ﺑﻌﺪی و ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ و ﻗﺸﺮﯾﻮن  -ﯾﺎ ﺑﻘﻮل آﻗﺎی ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ "ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎران
و ﻣﺘﺤﺪان ﻃﺒﯿﻌﯽ" آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن -در ﭘﯽ ﻣﺮگ آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺧﺎﺗﻤﮫ داد،
ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻇﺎھﺮا از ﻧﻮ ﺳﺮ ﺑﺮ آورده اﻧﺪ و ﮐﺎرزار ﺗﻮدهای ﺳﺘﯿﺰی ﮐﮫ در اﯾﻦ اواﺧﺮ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﺳﺖ راﺳﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎده ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎ و ﮔﺮدش ﺑﮫ ﭼﭙﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﻋﻤﺎق
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان آرام وﻟﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ در ﺣﺎل ﺟﻮﺷﺶ و ﮔﺪازش اﺳﺖ
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