
  حکومت سپاهی
  چه کسانی را
  ؟غافلگير کرد

  
انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری در ايران روی داد و حاصلی که از آن بدست  آنچه در

حداقل، برای کسانی که راه توده را می خوانند و مطالب و نظرات . آمد، غافلگير کننده نبود
کميت عريان گروهی از بحث بر سر بيرون آمدن حا. آن را دنبال می کنند چنين نبود

اگر . فرماندهان سپاه بر قوه مجريه و داشتن قوی ترين فراکسيون نظامی در مجلس هفتم است
های پس از   در ناباوری نسبت به تحقق آن روندی است که طی سال- که هست-غفلتی هست

ه در خوش باوری نسبت به ممکن بودن را. درگذشت آيت اهللا خمينی در ايران روی داده است
حل هائی است که مخالفان بيرونی و اپوزيسيون درونی داشته و دارند و آن را همچنان تبليغ 

  .نيز می کنند
برای ياری رسانی به حافظه هائی که اين روزها سخن از غافلگيری می گويند و به تئوری 

خدمت راست  بافی های خود در طيف به ظاهر چپ و مدعی، اما در باطن منفعل و در
ماه سال گذشته و  ادامه می دهند، دو گفتگوی راديوئی که يکی مربوط به مردادهمچنان 

 از اين دو گفتگو يکی. مهر ماه سال گذشته انجام شده را در اينجا می آوريم ديگری در
 و ديگری مربوط به نيروهای مسلح استجانشين ستاد کل " رشيد" مصاحبه سردار مربوط به

حکومت : هر دو يک مرکز ثقل مورد بحث است در. دريافت حکم دادستانی سعيد مرتضوی
امری که شورای سردبيری و سياستگذاری راه توده دو سال و نيم پيش در سرمقاله . سپاهی

 آن را نه تنها محتمل دانست، بلکه بنابر شواهد و سير رويدادهای داخل کشور 126راه توده 
 تير را صرفا يک 18ها که حمله به خوابگاه دانشجويان در  آن. عی نيز ارزيابی کردقط

رويداد واکنشی ارزيابی کرده بودند و اطالعيه راه توده که آن را کودتای سپاه ارزيابی کرده 
  . بود را ناباورانه می دانستند، از سرانجامی که امروز حاصل آمده غافل ماندند

دامه گوش می کنيد و ما بنا داريم در شماره های آينده در اين باره، آن دو مصاحبه را در ا
  .يعنی آنچه گفتيم و ناباورانه به آن نگاه شد سخن بگوئيم
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