ﺑﺮﺧﻼف ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ

ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺡﺠﺘﻴﻪ
رﻳﺸﻪ هﺎی  ٢٧ﺳﺎﻟﻪ دارد!
اﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ از دل ﺡﻮادﺛﯽ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪ ﮐﻪ راﻩ ﺗﻮدﻩ ﺑﺎرهﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺁن ﻧﻮﺵﺘﻪ ﺑﻮد و در اﻳﻦ
ﺵﻤﺎرﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ
در ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻟﻴﻞ ﻏﻠﺒﻪ ارﺗﺠﺎع ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪﻩ ،ایﻦ
ﺳﺨﻦ ﻧﻴﺰ از ﻣﺤﻤﺪ ﺥﺎﺗﻤﯽ رﺋﻴﺲ ﺝﻤﻬﻮر  ٨ﺳﺎل ﺝﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﺎت در ﺗﺎریﺦ ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺛﺒﺖ اﺳﺖ " ﺑﺮﺥﯽ ﺗﻨﺪروی هﺎ در ایﻨﺴﻮ ،ﺗﻨﺪروی هﺎ در ﺁﻧﺴﻮ را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ و ﺁن را ﺗﻘﻮیﺖ
ﮐﺮد".
ﺥﺎﺗﻤﯽ ،ایﻦ ارزیﺎﺑﯽ را در اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺮﺥﯽ ﻃﺮﻓﺪاران اﺻﻼﺣﺎت و دﻟﻴﻞ ﺑﺎل و ﭘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺜﺎل
ﻣﺼﺒﺎح یﺰدی ،اﺣﻤﺪ ﺥﺎﺗﻤﯽ ،اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و  ...اراﺋﻪ داد.
ﺷﺎیﺪ او ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ هﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎیﺪ هﻢ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺗﻮدﻩ ای هﺎ ﺑﻪ ﺁن ﺑﺎور داریﻢ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ایﻦ دیﺪﮔﺎﻩ اﺳﺖ و اﻣﻴﺪواریﻢ
چﻨﻴﻦ ارزیﺎﺑﯽ و ﺑﺮداﺷﺘﯽ ریﺸﻪ دار ﻧﺒﺎﺷﺪ .ایﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ چﻨﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﺮدیﻢ و ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،چﻨﺎن
ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و و ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ :اﮔﺮ چﻨﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدیﺪ و چﻨﺎن
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻴﺪ ،چﻨﻴﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و یﮏ ﺝﻨﺒﺶ ﻋﻈﻴﻢ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﺎ چﻨﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ روﺑﺮو ﻧﻤﯽ
ﺷﺪ .در ایﻦ چﻨﻴﻦ و چﻨﺎن هﺎ ،واﻗﻌﻴﺖ هﺎﺋﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ هﻤﻪ واﻗﻌﻴﺖ! هﺮ چﻨﻴﻦ و
چﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ هﺎی اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ،ﺁﮔﺎهﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن یﺎﺑﯽ دو ﺳﻮی ایﻦ
چﻨﻴﻦ و چﻨﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ریﺸﻪ هﺎ را ﺑﺎیﺪ در ﺁﻧﺠﺎ ﺝﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد داریﻢ و ﺷﻮاهﺪ ﭘﺮﺷﻤﺎری را ﻧﻴﺰ در اﺥﺘﻴﺎر داریﻢ ﮐﻪ چﻪ از
ﭘﻴﺶ و چﻪ از ﻓﺮدای ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب  ۵٧هﻤﻴﻦ ﺥﻂ و ﺝﺮیﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺼﺒﺎح یﺰدی و
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﺁن ﺷﺪﻩ اﻧﺪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﺳﭙﺲ در دل ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺝﺮیﺎن ﺗﺪویﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺴﻴﺎر دوراﻧﺪیﺸﺎﻧﻪ )ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﭘﻴﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر
"اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن" در ﺁن دﺳﺖ داﺷﺖ( وﻻیﺖ ﻓﻘﻴﻪ را ﺑﺎ یﻘﻴﻦ ﺑﻪ ایﻨﮑﻪ در ﺁیﻨﺪﻩ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺳﺘﺒﺪاد
و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮروﺛﯽ را از دل ﺁن ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ روﺣﺎﻧﻴﻮن و ﻏﻴﺮ روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﯽ ﮐﻪ در
ﮐﻨﺎر ﺁﻗﺎیﺎن ﺝﺎﺳﺎزی ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ در ایﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻧﺪ .در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮﻗﯽ
ﺗﺮیﻦ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺥﺎرﺝﯽ و ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ زﻣﻴﻦ هﺎی ﮐﺸﺎورزی را از چﻨﮓ
ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺑﻴﺮون ﻣﯽ ﮐﺸﻴﺪ ایﺴﺘﺎدﻧﺪ و از ﻣﺮاﺝﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ هﻤﻄﺮاز ﺁیﺖ اﷲ ﺥﻤﻴﻨﯽ  -ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺠﻔﯽ و
ﮔﻠﭙﺎیﮕﺎﻧﯽ  -ﻧﻴﺰ یﺎری ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺮور را ﺑﺎ ﺁیﺖ اﷲ ﻣﻄﻬﺮی ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺥﻴﻤﻪ
روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻃﺮﻓﺪار ﺁیﺖ اﷲ ﺥﻤﻴﻨﯽ ﺑﻮد .ﮔﺮهﯽ را ﮐﻪ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ایﺮان ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز
ﮐﺮد و ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﮐﺮد را در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ )ﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ( ﺝﺎی داد ،ﺑﺎ دﻧﺪان ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺑﺎیﺪ ﺑﺎز ﮐﺮد و چﻬﺮﻩ ﺥﻮﻧﺮیﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﻣﻬﺪی چﻤﺮان" ﺑﺮادر رﺋﻴﺲ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
را ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﺴﺮﻋﺖ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺗﻮﻃﺌﻪ هﺎی دهﻪ  ١٣٣٠را ورق زدﻧﺪ و ﺁﻧﭽﻪ را ﺑﺎیﺪ
ﺑﺮای ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﺁن ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻓﺸﺎر ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ اوﺑﺎش ،ﺝﻨﮓ رواﻧﯽ
ﺑﺎ اﺣﺰاب و ﺳﭙﺲ یﻮرش ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺣﺰاب و روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ ).ﻣﺎ در ایﻨﺠﺎ از هﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ
ﻣﯽ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ چﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و چﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﻣﯽ ﺥﻮاهﻴﻢ از ﮐﺘﺎب ٢٨
ﻣﺮداد ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ روی ﺳﺎیﺖ راﻩ ﺗﻮدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﻴﻢ ،ﺣﺪاﻗﻞ چﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺁﺥﺮی ﮐﻪ روی
ﺳﺎیﺖ راﻩ ﺗﻮدﻩ ﻗﺮار دارد را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اوﺽﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ ایﺮان(.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪیﻦ ﺥﻠﻖ را چﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ در درون رهﺒﺮی ﺁن داﺷﺘﻨﺪ و چﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی
ﺗﺤﺮیﮏ ﺁﻣﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ رهﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﻣﺠﺮی ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﮏ ﺥﻮد ﺗﺒﺪیﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و اداﻣﻪ ﺗﺮور ﻣﻄﻬﺮی را ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ .رویﺎی ﻓﺘﺢ
ﮐﺮﺑﻼ و ﺝﻬﺎﻧﮕﺸﺎﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ را در دﺳﺘﮕﺎﻩ رهﺒﺮی ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺝﺎ اﻧﺪاﺥﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
اداﻣﻪ ﻓﺎﺝﻌﻪ ﺑﺎر ﺝﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق را روی دﺳﺖ ﻣﺮدم ایﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻗﺘﻞ ،ﺗﺮور ،اﻧﻔﺠﺎر ،ﺳﻘﻮط
هﻮاﭘﻴﻤﺎ ،ﺁدرس هﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ در ﻣﻴﺪان هﺎی ﺝﻨﮓ و ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ دادن ﺻﺎدق ﺗﺮیﻦ ﻧﻴﺮوهﺎی
ﻣﺬهﺒﯽ ،اﻋﺪام هﺎ و ﺝﻨﺎیﺎت هﻮﻟﻨﺎک و ﺗﺎریﺨﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان هﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻮادث ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از درﮔﺬﺷﺖ رهﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزیﭽﻪ ﻗﺮار دادن اﺣﻤﺪ
ﺥﻤﻴﻨﯽ اﻧﻮاع ﺝﻨﺎیﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻌﺠﺐ ﺁور را ﺑﺎ اﻣﻀﺎء و یﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺘﻞ
ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،دﺳﺘﮕﻴﺮی و اﻋﺪام اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺁیﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی و از ﺻﺪر ﺑﻪ زیﺮ ﮐﺸﻴﺪن
وی ،ﻓﺘﻮای ﻗﺘﻞ ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪی ﺑﻌﻨﻮان یﮏ اﻗﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺝﻨﺠﺎﻟﯽ در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﺁﻣﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﻠﻄﻨﺖ روﺣﺎﻧﻴﻮن و اﺣﻴﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﻔﻮیﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن "وﻻیﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ" در ﺁن ،ﺣﺎﺻﻞ ایﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ.
ﺑﺮﮐﺸﻴﺪن روﺣﺎﻧﯽ ﺽﻌﻴﻒ اﻟﻨﻔﺲ و ﺝﺎﻩ ﻃﻠﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﻋﻠﯽ ﺥﺎﻣﻨﻪ ای" ﺑﻌﻨﻮان رهﺒﺮ و ﺝﺎﻧﺸﻴﻦ
ﺁیﺖ اﷲ ﺥﻤﻴﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺁﺥﺮ ایﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻮﻃﺌﻪ هﺎﺳﺖ .از ایﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺁﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺗﻘﻮیﺖ ﺁﺷﮑﺎر هﻤﻴﻦ ﺝﺮیﺎن در راس ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺝﺰ ﺑﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ هﺎی ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ،ﺗﺮورهﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و هﺪایﺖ ﺷﺪﻩ ،اداﻣﻪ ﻗﺘﻞ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺥﺎرج از زﻧﺪان هﺎ ) ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮور ﻓﺠﻴﻊ
دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻣﯽ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ دﮔﺮاﻧﺪیﺸﺎن ﻣﻠﯽ و ﻏﻴﺮ ﻣﺬهﺒﯽ ﮔﺮیﺒﺎن اﻣﺜﺎل ﺳﺮﺗﻴﭗ وﻗﺖ
"ﺻﻴﺎد ﺷﻴﺮازی" را هﻢ ﮔﺮﻓﺖ( ،ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻧﺎم اﺣﻤﺪ ﺥﻤﻴﻨﯽ از ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻴﺎت ٨ ،ﺳﺎل
ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺝﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﺎت ،چﻨﮓ اﻧﺪازی ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و
ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﻗﺪرت ﺁیﻨﺪﻩ  -ﺳﭙﺎﻩ و ﺑﺴﻴﺞ  -ﭘﺮدﻩ ﺑﺮداری از ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻏﺎیﺐ رهﺒﺮ ﻣﺎﺝﺮا "اﻣﺎم
زﻣﺎن" ،ﺗﺒﺪیﻞ ﺝﻤﮑﺮان ﺑﻪ زیﺎرﺗﮕﺎﻩ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ و اﮐﻨﻮن ﻓﺎﺝﻌﻪ ﮐﺎﺑﻮس یﮏ ﺝﻨﮓ ﺝﺪیﺪ ﺗﻨﻬﺎ
اﻧﺪﮐﯽ از ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺋﻮس ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺝﺮیﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﻧﻴﻢ ﮔﺎم ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارد .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﺰدیﮏ ﺑﻪ  ۶٠٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮض  ٢٧ﺳﺎل ﻓﺮوﺥﺘﻪ ﺷﺪ
در چﻨﮓ ایﻦ ﺝﺮیﺎن ﺑﻮدﻩ و ﻏﺎرت ﻋﻈﻴﻤﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ) ﺣﺘﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻗﺎﺑﺖ هﺎی
ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﺎن ایﻦ ﺝﺮیﺎن ﺑﺎ یﮑﺪیﮕﺮ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ( ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻣﺎﺝﺮای ﺳﺮداری ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد وزیﺮ ﻧﻔﺖ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺷﻮد "ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ"
ﺑﻌﻨﻮان یﮏ ﻏﻔﻠﺖ و ﺣﺎدﺛﻪ و یﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎدر دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﺎیﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮد.
ﮔﺮوﻩ ﺑﻨﺪی ﺁﺑﺎدﮔﺮان ،ارزش ﮔﺮان و دﻩ هﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن و در دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻧﺎم هﺎی ﺝﺪیﺪﻧﺪ ،واﻻ ﻣﺎهﻴﺖ و ﺣﺘﯽ ﻧﻔﺮات ﺁن هﺎ ،هﻤﺎن هﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮور
ﺁیﺖ اﷲ ﻣﻄﻬﺮی ﻣﻮﺝﻮدیﺖ ﺥﻮد را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ،ﺑﺮﺥﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺥﺎﺗﻤﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻗﺪرت را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل زیﺎدﻩ روی
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در یﮏ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ  ٢٧ﺳﺎل در ﻧﺒﺮد "ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮐﻪ" ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺝﻤﻼت ﻋﻮاﻣﻔﺮیﺒﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺁﻧﻬﺎ در ﻓﻘﻴﺮ دوﺳﺘﯽ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
اداﻣﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﻌﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن اﺳﺖ .ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻘﺮا و ﻏﺎرت ﺷﺪﮔﺎن را دوﺳﺖ دارﻧﺪ،
زیﺮا ﺑﻪ چﺸﻢ اﺑﺰار ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﺥﻮد ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
زیﺮا از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی را ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ هﻤﻪ اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﻣﺼﺎدرﻩ ﮐﺮدﻩ و ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ "ﺥﻂ
اﻧﻘﻼب ،ﺥﻂ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی اﺳﺖ" .ﮔﺮوهﯽ ﻣﺎﺝﺮاﺝﻮ ﺑﻨﺎم "ﻓﺪاﺋﻴﺎن اﺳﻼم" ﮐﻪ ﺁﻟﺖ دﺳﺖ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺝﻨﮓ ﻗﺪرت ﻣﻴﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﻣﺮیﮑﺎ در ﺳﺎل هﺎی ﭘﺲ از ﺝﻨﮓ دوم و در رﻗﺎﺑﺖ
هﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻴﺎن ﺁن هﺎ ﺑﻮد.
ﺁن ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﻠﯽ  -ﻣﺬهﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺥﻮش ﺑﺎوری ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪ ﺳﺎدﻩ اﻧﮕﺎری در ﺁﻏﺎز
دهﻪ  ٧٠ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ "ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ﻋﺎدت ﮐﺮدﻩ ﺣﺠﺘﻴﻪ را ﺑﺰرگ ﮐﻨﺪ و ﭘﺸﺖ

رویﺪادهﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ" )از ﺝﻤﻠﻪ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاهﻴﻢ یﺰدی در یﮑﯽ از ﺳﻔﺮهﺎیﺶ ﺑﻪ اروﭘﺎ( ﺑﺎ دیﺪن
ﺝﺮیﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن روی ﺻﺤﻨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎزیﮕﺮ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ایﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و
هﺸﺪارهﺎی ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﻣﯽ اﻧﺪیﺸﻨﺪ .ایﻦ ﺣﺮف و ﻧﻈﺮ اﻣﺮوز و دیﺮوز راﻩ ﺗﻮدﻩ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻧﻈﺮ اﻣﺮوز و دیﺮوز ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ .ایﻦ یﮏ ﺷﻨﺎﺥﺖ ﺗﻮدﻩ ایﺴﺖ .ﺑﻪ ﺑﺨﺶ هﺎی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﮐﺘﺎب  ٢٨ﻣﺮداد در ﺳﺎیﺖ راﻩ ﺗﻮدﻩ ﻣﺮاﺝﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و هﻤﻴﻦ ﺥﻂ و ﺷﻴﻮﻩ ﻧﮕﺮش و
ﺗﺤﻠﻴﻞ رویﺪادهﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻴﺪ .ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﻧﻴﺰ ایﻦ ﻣﺸﯽ را اﺥﺘﺮاع ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ .ایﻦ
ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .در هﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎرﻩ راﻩ ﺗﻮدﻩ ﻣﺮاﺝﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش "ﻓﻠﺴﻔﻪ را
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺗﺤﻮﻻت را ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم  "...ﺗﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ایﻦ ﻣﺸﯽ یﮏ ﻣﺸﯽ و
ﻧﮕﺎهﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ رویﺪادهﺎﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﻴﻢ "ﺣﺮف اﻣﺮوز و دیﺮوز راﻩ ﺗﻮدﻩ ﻧﻴﺴﺖ" و ﺣﺮف دیﺮوز ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺮف و ﻧﮕﺎﻩ هﻤﻴﺸﮕﯽ ﺗﻮدﻩ ای هﺎﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺑﺎیﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ دهﻴﻢ.
ﺑﺎ هﻤﻴﻦ هﺪف ﺷﻤﺎرﻩ هﺎی راﻩ ﺗﻮدﻩ ﮐﻪ در دوران اوﻟﻴﻪ ریﺎﺳﺖ ﺝﻤﻬﻮری ﻣﺤﻤﺪ ﺥﺎﺗﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪﻩ را ورق زدیﻢ و ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﻪ در اداﻣﻪ ایﻦ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺥﻮاﻧﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدیﻢ ﮐﻪ ﻋﻴﻨﺎ و ﺑﺎ
هﻤﺎن ﻋﻨﺎویﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٧٩ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺝﻤﮑﺮان ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﮑﺎن
ﺗﺎزﻩ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ای ﻧﻴﺴﺖ ،ﺁﺑﺎدﮔﺮان و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﻴﺰ ﮔﺮوهﺒﻨﺪی و ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺥﺘﻪ ای ﻧﻴﺴﺖ.
چﺮا؟ زیﺮا ﻣﺎ ﺑﻘﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﺥﺎﺗﻤﯽ "ﺝﺮیﺎن" را و ﺑﻘﻮل ﺗﻮدﻩ ای هﺎ "ﻧﺒﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻪ" را دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدﻩ ایﻢ و ﺑﺎ ﻣﺎهﻴﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺷﮕﺮدهﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ریﺸﻪ هﺎ ،ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ و ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ و
ﺣﻤﺎیﺖ هﺎی ﺁﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﺥﺎرﺝﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎر داریﻢ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﺎل هﺎی اول اﻧﻘﻼب
ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدیﻢ و از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ ﮔﺮوهﯽ از روﺣﺎﻧﻴﻮن و ﺗﺠﺎر ﻣﺤﺘﺮم )ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻘﺒﻪ
ﻣﺼﺒﺎح یﺰدی و ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ( یﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و از ﺳﻠﻄﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺮیﻦ و ﻏﺎرﺗﮕﺮﺗﺮیﻦ ﻻیﻪ
هﺎی ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری ﺗﺠﺎری ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺥﺮﺳﻨﺪی ﺥﻮد را از ﻣﺤﺘﻮا و
ﺷﻨﺎﺥﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ در ﻧﺎﻣﻪ اﺥﻴﺮ  ۵ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب  ۵٧ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻴﻢ .هﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﻤﻪ اﻧﺘﻘﺎدهﺎ و ﮔﻼیﻪ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ از یﺎران و هﻤﻔﮑﺮان و هﻢ اﻧﺪیﺸﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺥﻮد ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻣﺮدم ایﺮان را ﭘﺎیﻪ ریﺰی ﮐﺮدﻧﺪ داریﻢ ،از ﻧﮕﺎﻩ دﻗﻴﻘﯽ ﮐﻪ
در ﺳﻨﺪ اﺥﻴﺮ ﺥﻮد در ارزیﺎﺑﯽ از اوﺽﺎع ایﺮان اراﺋﻪ دادﻩ اﻧﺪ ﺷﺎدﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ و ﺑﻬﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ و
دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ ایﻦ ﺷﺎدی را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻴﻢ.
)ایﻦ دو ﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻨﺪ را ﻧﻴﺰ در هﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎرﻩ راﻩ ﺗﻮدﻩ ﻣﯽ ﺥﻮاﻧﻴﺪ( .

