ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺧﺸﺖ ﮐﺠﯽ ﮐﻪ از
اﺑﺘﺪای ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﺵﺪ
دورﻩ هﻔﺘﻢ ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎرﻩ 446
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  28ﺏﻬﻤﻦ 1359

...از هﻤﺎن روز  24ﺏﻬﻤﻦ  ،1357ﮐﻪ ﮔﺮوهﯽ ﺳﺎواﮐﯽ در ﺕﻬﺮان ،زﻳﺮ ﻥﻘﺎب
»اﺳﻼم« ﺏﻪ زﻥﺎن ﺏﯽ ﺣﺠﺎب ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻥﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮد اوﻟﻴﻦ ﺕﻈﺎهﺮات ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ
اﻳﺮان را ﺳﺎزﻡﺎن دادﻥﺪ ،ﺿﺪاﻥﻘﻼب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﻥﻮﻥﻤﻨﺪ ﺧﻮد را در اﻳﺮان ﺁﻏﺎز ﮐﺮد.
ﭼﻨﺎﻥﮑﻪ ﺕﺠﺮﺏﻪ ﺕﺎرﻳﺦ ﻥﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ،از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدن اﻣﻨﻴﺖ ﻳﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺕﺮﻳﻦ ﻡﻮاد
ﻗﺎﻥﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺿﺪاﻥﻘﻼب اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﮐﻪ هﺮ اﻥﻘﻼب اﺻﻴﻠﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺿﺪاﻥﻘﻼﺏﯽ ﻗﺒﻞ از
ﺧﻮد را از هﻢ ﻡﯽ پﺎﺷﺪ و ارﮔﺎن هﺎی اداری و اﺟﺮاﻳﯽ ﺁن را وﻳﺮان ﻡﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺏﻴﻦ
ﻓﺮوپﺎﺷﯽ ﻥﻈﺎم پﻴﺸﻴﻦ ﺕﺎ ﺏﺮپﺎﻳﯽ ﻥﻈﺎم ﻥﻮﻳﻦ ،ﺿﺪاﻥﻘﻼب اﻳﻦ ﻡﺎدﻩ اﺳﺎﺳﯽ »ﻗﺎﻥﻮن« ﺧﻮد را پﻴﺎدﻩ
ﻡﯽ ﮐﻨﺪ.
هﻤﺎﻥﻄﻮر ﮐﻪ ﺁﻳﺖ اﷲ ﻡﻮﺳﻮی اردﺏﻴﻠﯽ ،دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ ،ﺿﺪاﻥﻘﻼب ﺏﻪ دﻗﺖ
ﺕﻤﺎم ﻡﻴﺪاﻥﺪ ﮐﻪ:
»ﺕﺎ ﺣﮑﻮﻡﺖ ﻗﺎﻥﻮن ﺻﺪ در ﺻﺪ در ﻥﻈﺎم ﻡﺎ ﺣﮑﻤﻔﺮﻡﺎ ﻥﻴﺴﺖ و اﻡﻨﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺕﺎﻡﻴﻦ
ﻥﺸﺪﻩ ،ﻡﺸﮑﻼت دﻳﮕﺮ ﻡﺎ ﺣﻞ ﻥﻤﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﻡﺸﮑﻼت ﺕﺠﺎرﺕﯽ ،زراﻋﺖ ،ﺧﺪﻡﺎت ،ﺻﻨﻌﺖ،
اداری و ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ .اﮔﺮ ﻡﺎ اﻡﻨﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﯽ و ﺣﮑﻮﻡﺖ ﻗﺎﻥﻮن را ﻥﺪاﺷﺘﻪ ﺏﺎﺷﻴﻢ ،ﺧﻮد ﻋﺪم
ﺣﮑﻮﻡﺖ ﻗﺎﻥﻮن ﻡﻮج اﻋﺘﺮاض را ﺏﺎﻻ ﻡﯽ ﺏﺮد« )ﻧﻤﺎز ﺝﻤﻌﻪ  24ﺑﻬﻤﻦ (1359
و ﺿﺪاﻥﻘﻼب ﺏﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﻨﻤﯽ ،ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻠﻖ
هﺎﺳﺖ ﻡﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺕﺎ ﺏﺎ اﺧﻼل و ﺧﺮاﺏﮑﺎری و از ﻡﻴﺎن ﺏﺮدن اﻡﻨﻴﺖ ،ﻡﺎﻥﻊ از اﺳﺘﻘﺮار ﻥﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ
ﺷﻮد و ﺏﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺕﺠﺎرب ﺳﺎزﻡﺎن هﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻋﻈﻴﻢ اﻡﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ،ﺷﻴﺮازﻩ اﻡﻮر را از هﻢ
ﺏﭙﺎﺷﺪ .ﺿﺪاﻥﻘﻼب ﺏﻪ هﺮ ﻥﺴﺒﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ اﻡﺮ ﻡﻮﻓﻖ ﺷﺪ ـ ﺣﺘﯽ در ﺣﺪ ﺏﺮپﺎ ﮐﺮدن ﻳﮏ درﮔﻴﺮی
ـ ﺁن را ﺏﻪ ﺣﺴﺎب اﻥﻘﻼب ﻡﯽ ﻥﻮﻳﺴﺪ و ﺧﻮد درﺏﺎرﻩ اﻳﻨﮑﻪ اﻥﻘﻼب ﻗﺎدر ﻥﻴﺴﺖ اﻡﻨﻴﺖ زﻥﺪﮔﯽ ﻡﺮدم
را ﺕﺎﻡﻴﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺕﺒﻠﻴﻎ ﻡﯽ ﮐﻨﺪ .ﺏﺮای ﻥﻴﻞ ﺏﻪ اﻳﻦ هﺪف ،ﮐﻪ دو روی ﻳﮏ ﺳﮑﻪ اﺳﺖ ،ﻥﻴﺮوی
ﻋﻈﻴﻤﯽ از ﻥﻮﮐﺮان و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن اﻡﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ ﺏﺎ ﺏﻮدﺟﻪ هﻨﮕﻔﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺏﻮﻳﮋﻩ در
ﮐﺸﻮرهﺎی رو ﺏﻪ رﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺏﻴﻨﺎﺏﻴﻨﯽ در ﺁن هﺎ وزﻥﻪ ﺏﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ و اﻏﻠﺐ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ای در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ دارﻥﺪ ،اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻡﯽ ﺕﻮاﻥﺪ اﺛﺮات ﻡﺨﺮب و ﮔﺎهﯽ ﻡﻬﻠﮑﯽ ﺏﺠﺎی
ﺏﮕﺬارد .ﺣﺪاﻗﻞ اﻡﺮ دﻟﺨﻮاﻩ اﻡﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺏﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ وﺿﻊ ،اﺏﺘﺪا ﻃﺒﻘﺎت
ﺏﻴﻨﺎﺏﻴﻨﯽ و ﺳﭙﺲ ﺕﻮدﻩ هﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ را ﻥﺴﺒﺖ ﺏﻪ اﻥﻘﻼب ﺏﯽ ﺕﻔﺎوت ﮐﻨﺪ و ﺳﺮاﻥﺠﺎم ﺿﺮﺏﻪ
ﻥﻬﺎﻳﯽ را ﺏﺰﻥﺪ .اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﻥﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺕﻮﻃﺌﻪ هﺎی دﻳﮕﺮ اﺟﺮا ﻡﯽ ﺷﻮد و در
ﻡﺮﺣﻠﻪ اول ﺏﻪ پﺎﻳﮕﺎﻩ داﺧﻠﯽ اﻡﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ،ﻋﻤﺎل رژﻳﻢ ﺳﺎﺏﻖ ،ﺳﺎرﻗﻴﻦ و اوﺏﺎﺷﺎن ﻡﺘﮑﯽ اﺳﺖ،
ﺏﺮای ﻡﺜﺎل در ﺷﻴﻠﯽ ﺏﺎ ﻡﻮﻓﻘﻴﺖ ﮐﺎﻡﻞ اﻥﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
در اﻳﺮان هﻢ ﺿﺪاﻥﻘﻼب ،درﺳﺖ دو روز ﺏﻌﺪ از پﻴﺮوزی ﻡﺮﺣﻠﻪ اول اﻥﻘﻼب اﻳﺮان،
اﺟﺮای اﻳﻦ ﺕﻮﻃﺌﻪ ﺧﻮد را ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻡﺘﺎﺳﻔﺎﻥﻪ ﺏﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺁﻥﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻥﻘﻼب اﻳﺮان
اﺳﺖ و در ﺏﺮﺧﯽ ﻡﻮارد درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ هﺎی اﻧﻘﻼب ،هﻨﻮز ﮐﻪ دو ﺳﺎل از ﭘﻴﺮوزی

اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﮔﺬرد» ،ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻘﻼب« در ایﻦ ﺑﺎرﻩ ﺑﻪ اﺝﺮا در ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ و یﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ اﺝﺮا در ﺁﻣﺪﻩ
اﺳﺖ.
در اﻳﻦ زﻡﻴﻨﻪ ،ﺁﻳﺖ اﷲ ﻡﻮﺳﻮی اردﺏﻴﻠﯽ ،دادﺳﺘﺎ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،در ﻥﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ  24ﺏﻬﻤﻦ
ﻡﺎ  ،1359در ﺏﻬﺸﺖ زهﺮا ﮔﻔﺖ:
»دو ﺳﺎل از اﻥﻘﻼب ﻡﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ .ﻡﺴﺎﻳﻞ زﻳﺎدی ﺣﻞ ﻥﺸﺪﻩ .پﺎرﻩ ای از ﻡﺴﺎﻳﻞ ﺣﻞ ﻥﺸﺪﻩ
دارﻳﻢ .از ﻡﺴﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﻞ ﻥﺸﺪﻩ ،ﻳﮑﯽ ﻡﺴﺌﻠﻪ ﻗﺎﻥﻮن اﺳﺖ .ﺏﺮادرهﺎ و ﺧﻮاهﺮهﺎ ،در ﺟﺎﻡﻌﻪ ﻡﺎ ﺕﺎ
ﻗﺎﻥﻮن ﺟﺎی هﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺏﯽ ﻗﺎﻥﻮن را ﻥﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﺕﺎ ﻥﻈﻢ و اﻥﻈﺒﺎط ﺟﺎی هﺮﮔﻮﻥﻪ هﺮج و ﻡﺮج را
ﻥﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﻡﺎ ﻡﺸﮑﻼت دﻳﮕﺮ ار ﺷﺎﻳﺪ ﻥﺘﻮاﻥﻴﻢ ﺣﻞ ﮐﻨﻴﻢ«.
ﺳﺨﻨﺎن دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺏﺎ رﺷﺪ ﺏﯽ ﺳﺎﺏﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪاﻥﻘﻼب ،ﮐﻪ از ﻡﻴﺎن ﺏﺮدن
اﻡﻨﻴﺖ را ﻳﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻩ ،هﻤﺰﻡﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻡﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺿﺪاﻥﻘﻼب ﺁﺷﮑﺎرا و ﺏﯽ پﺮوا در ﺟﺸﻦ ﺳﺎﻟﺮوز اﻥﻘﻼب ﺏﻪ ﻳﻮرش ﻡﯽ پﺮدازد و ﺕﻮﻇﺌﻪ
وﺳﻴﻌﯽ را ﻋﻠﻴﻪ اﻥﻘﻼب ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﯽ دهﺪ .اﻳﻦ هﻤﺰﻡﺎﻥﯽ ﻥﺸﺎن ﻡﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻥﻪ ﻡﻘﺎﻡﺎت
ﻡﺴﺌﻮل ﺏﻪ ﺕﻮﻃﺌﻪ دﺷﻤﻦ واﻗﻔﻨﺪ و ﺏﻪ ﮔﻔﺘﻪ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر:
»ﺕﻼش هﺎی زﻳﺎدی ﻡﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻳﮏ روز زودﺕﺮ ﺣﮑﻮﻡﺖ ﻗﺎﻥﻮن ﺏﺮﻗﺮار ﺷﻮد«) .هﻤﺎﻧﺠﺎ(
اﻳﻦ ﻥﻈﺮ ﮐﺎﻡﻼ درﺳﺖ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺵﺮط اول ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﻴﺖ ،ﭼﻴﺰی ﺝﺰ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ
ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻘﻼب ﻧﻴﺴﺖ .در ﺷﺮاﺳﺮ ﻡﻮﺟﻮد ،ﺿﺪاﻥﻘﻼب ،ﺏﻮﻳﮋﻩ ﺏﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺟﻨﮓ ﺕﺤﻤﻴﻠﯽ
اﻡﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﺁﻡﺮﻳﮑﺎ ،در دو زﻡﻴﻨﻪ ﺳﻌﯽ در از ﻡﻴﺎن ﺏﺮدن اﻡﻨﻴﺖ دارد :اول از راﻩ داﻡﻦ زدن ﺏﻪ
درﮔﻴﺮی هﺎ و ﺕﺸﻨﺠﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ،دوم از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ،ﻗﺘﻞ  ،راهﺰﻥﯽ  ،دزدی ،ﺣﻤﻠﻪ در ﻡﻌﺎﺏﺮ
ﻋﻤﻮﻡﯽ ﺏﻪ ﻡﺮدم و  ....ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻥﻮع دوم ﻥﻴﺰ ﻡﯽ ﺕﻮاﻥﺪ ﻡﻮرد ﺏﻬﺮﻩ ﺏﺮداری ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد و ﻡﯽ ﮔﻴﺮد .هﺪف از هﺮ دو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻡﺎدﻩ ﮐﺮدن زﻡﻴﻨﻪ ﺏﺮای زدن ﺿﺮﺏﻪ ﻥﻬﺎﻳﯽ ﺏﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﺏﻪ ﻥﻈﺮ ﻡﺎ ،ﺏﺮای اﻥﻘﻼب ﺿﺮورت ﺣﻴﺎﺕﯽ دارد ﮐﻪ ﻡﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ،ﺏﺪون ﻓﻮت ﻳﮏ
ﻟﺤﻈﻪ ،ﺏﺎ هﺸﻴﺎری و ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺏﺎ اﻳﻦ ﺕﻮﻃﺌﻪ وﺳﻴﻊ دﺷﻤﻦ روﺏﺮو ﺷﻮﻥﺪ و ﺁن را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻡﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻥﻮع اول ـ ﻳﻌﻨﯽ درﮔﻴﺮی هﺎ و ﺕﺸﻨﺠﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ـ هﺸﻴﺎری ﻋﻤﻴﻖ ﺏﻪ
ﻡﻮازات ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺿﺮورت دارد .ﺏﺎﻳﺪ ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺕﺎ ﺏﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺘﺎﺏﺰدﻩ و ﺏﺪون ﺏﺮرﺳﯽ دﻗﻴﻖ،
ﻥﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺏﺴﻮد ﺿﺪاﻥﻘﻼب ﻋﻤﻞ ﻥﮑﺮد و اﻓﺮاد ﻥﺎﺁﮔﺎﻩ را ﺏﻪ ﺻﻔﻮف دﺷﻤﻦ ﻥﺮاﻥﺪ .از اﻳﻨﺮو ﻻزم
اﺳﺖ:
 1ـ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻥﺎﺁﮔﺎﻩ ﻡﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ وﻇﺎﻳﻒ ارﮔﺎن هﺎ و ﻥﻬﺎدهﺎی اﻥﻘﻼب را ﺏﺮﻋﻬﺪﻩ
ﺏﮕﻴﺮﻥﺪ ،ﺏﺎﻳﺪ ﺏﺎ هﺸﻴﺎری ﺁن هﺎ را ﻡﻄﻠﻊ ﮐﺮد و از دﺧﺎﻟﺖ در اﻡﻮر اﻳﻦ ارﮔﺎن هﺎ ﺏﺎزداﺷﺖ .اﻳﻦ
اﻡﺮ ﻡﻬﻢ اوﻟﻴﻦ ﺏﺎر در  23دی ﻡﺎﻩ  1359در ﺕﻬﺮان ﺏﺎ ﻡﻮﻓﻘﻴﺖ اﻥﺠﺎم ﺷﺪ.
 2ـ در ﻡﻮرد ﺁن ﮔﺮوﻩ هﺎ و ﺳﺎزﻡﺎن هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺟﺎﻳﺸﺎن در ﮐﻨﺎر اﻥﻘﻼب
اﺳﺖ ،اﻡﺎ ﺏﻪ ﻋﻠﺖ ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻥﺎدرﺳﺖ اوﺿﺎع ،و ﻳﺎ ﺳﺎدﻩ ﻥﮕﺮی ﺏﻪ ﻡﺴﺎﻳﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﻼ در ﮐﻨﺎر
ﺿﺪاﻥﻘﻼب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻥﺪ ،ﺕﻨﻬﺎ هﺸﻴﺎری ،ﺻﺒﺮ و ﺏﺼﻴﺮت اﻥﻘﻼﺏﯽ ﻡﯽ ﺕﻮاﻥﺪ ﮐﺎرﺳﺎز ﺏﺎﺷﺪ.
ﻡﻘﺎﻡﺎت ﻡﺴﺌﻮل ﺏﺪون ﺷﮏ ﻡﯽ ﺕﻮاﻥﻨﺪ ﺏﺎ ﺏﺮﺧﻮرد اﺻﻮﻟﯽ و دوﺳﺘﺎﻥﻪ ﺏﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ هﺎ ،ﺻﻒ ﺁن
هﺎ را از ﺻﻒ ﺿﺪاﻥﻘﻼب ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺁن هﺎ را ﺏﺎر دﻳﮕﺮ در ﮐﻨﺎر ﺧﻠﻖ ﻗﺮار ﺏﺪهﻨﺪ.
ﺏﻪ ﻥﻈﺮ ﻡﺎ ،اﺟﺮای اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻡﺘﻦ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻥﻘﻼب و ارﮔﺎن هﺎی
اﻥﻘﻼﺏﯽ ﻡﻴﺴﺮ اﺳﺖ ،ﻡﯽ ﺕﻮاﻥﺪ ﺿﺪاﻥﻘﻼب را ﺏﺪون پﻮﺷﺶ و ﮐﺎﻡﻼ ﻋﺮﻳﺎن در ﺁﻓﺘﺎب اﻥﻘﻼب ﺏﻪ
ﺕﻮدﻩ هﺎ ﻥﺸﺎن ﺏﺪهﺪ و ﺁن را رﺳﻮا ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺕﻮدﻩ هﺎ ﺿﺪاﻥﻘﻼب را در ﺣﻘﺎﺏﻞ
ﺧﻮد دﻳﺪﻥﺪ ،ﺁﻥﻮﻗﺖ ،هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ وﻗﺎﻳﻊ روز  23دی ﻡﺎﻩ  1359ﻳﺎ ﻡﺎﺟﺮای »ﺧﻠﻖ ﻡﺴﻠﻤﺎن«
در ﺕﺒﺮﻳﺰ ﻥﺸﺎن داد ،اﻥﻘﻼب ﻡﯽ ﺕﻮاﻥﺪ ﺏﻪ ﺁﺳﺎﻥﯽ دﺷﻤﻦ را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻳﻌﻨﯽ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺿﺪاﻥﻘﻼب و ﻟﻴﺒﺮال هﺎ و ﻡﺎﺉﻮﺉﻴﺴﺖ هﺎی ﺁﻡﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﺏﻪ ﻡﻴﺪان ﻡﯽ ﺁﻳﻨﺪ ـ ﻡﺎﻥﻨﺪ  23دی
 59ـ ﻗﺎﻃﻌﺎﻥﻪ ﺏﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁن هﺎ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮد و ﻡﺘﺨﻠﻔﺎن و ﺕﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮان را ﺏﺪﺳﺖ ﻗﺎﻥﻮن ﺳﭙﺮد.

ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺏﺮﺧﻮرد اﺻﻮﻟﯽ ارﮔﺎن هﺎ و ﻥﻬﺎدهﺎی اﻥﻘﻼﺏﯽ ،ﺏﻮﻳﮋﻩ ﺳﭙﺎﻩ پﺎﺳﺪاران ،ﺏﺎ ﺕﻮﻃﺌﻪ روز
 23دی  ،59ﮐﻪ در اﻳﻦ زﻡﻴﻨﻪ ﮐﻢ ﺳﺎﺏﻘﻪ ﺏﻮد ،ﻡﯽ ﺕﻮاﻥﺪ ﻥﻤﻮﻥﻪ ﺧﻮﺏﯽ ﺏﺮای ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺏﺎﺷﺪ.
در ﻡﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻥﻮع دوم ﻥﻴﺰ ﺏﺪون ﺷﮏ ﺏﺎﻳﺪ ارﮔﺎن هﺎی اﻥﻘﻼﺏﯽ ﺏﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺕﻤﺎم ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖ ﺏﺎﻳﺪ ﺏﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺕﻤﺎم ﺏﺎ دزدی ،ﻏﺎرت ،ﺟﻨﺎﻳﺖ ،راهﺰﻥﯽ ،ﺕﺮور اﻓﺮاد ﻋﺎدی در
ﺧﻴﺎﺏﻦ هﺎ و ﺟﺎدﻩ هﺎ ﻡﻘﺎﺏﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﻋﺎﻡﻼن ﺁن را ﺏﻪ ﻡﺠﺎزات ﺷﺪﻳﺪ ﺏﺮﺳﺎﻥﺪ .ﭼﻨﺎﻥﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻳﻦ
ﻥﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺏﻮﻳﮋﻩ ﺁن ﺏﺨﺶ ﮐﻪ ﺏﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻟﺒﺎس پﺎﺳﺪاران و ﻳﺎ ﺟﻌﻞ ﮐﺎرت ارﮔﺎن هﺎی
اﻥﻘﻼب اﻥﺠﺎم ﻡﯽ ﺷﻮد ﺏﺪون ﺕﺮدﻳﺪ ﺏﺎ ﺿﺪاﻥﻘﻼب ﻡﺮﺏﻮط اﺳﺖ .ﺏﻬﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺏﺎ
ﺕﻌﻘﻴﺐ اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎران ،ﺷﺒﮑﻪ هﺎی ﺁﻥﺎن را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد و ﺏﻪ اﻳﻦ ﺕﺮﺕﻴﺐ ﻥﻴﺰ ﺏﻪ ﻡﺮاﮐﺰ ﺿﺪاﻥﻘﻼب
دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ و ﺁن هﺎ را ﻥﺎﺏﻮد ﮐﺮد.
ﺏﻪ ﻥﻈﺮ ﻡﺎ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻡﻮارد ،از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻥﻪ هﺎی ﮔﺮوهﯽ ،ﺏﻮﻳﮋﻩ رادﻳﻮ
و ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،ﺏﺮای ﺕﻮدﻩ هﺎ اﻓﺸﺎﮔﺮی و ﻡﺎهﻴﺖ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﻋﻮاﻡﻞ را ﻓﺎش ﺷﻮد.

