ﺁﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ "ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاهﺎ"

دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ
ﭘﻴﺶ از رای ﮔﻴﺮی
ﺑﺎیﺪ ﺕﺸﮑﻴﻞ و اﻋﻼم ﺷﻮد
ﺷﺮاﻳﻂ ،ﺗﻮازن ﻧﻴﺮو ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﻄﺮات ﭘﻴﺶ رو ،ﺗﻔﺎهﻢ ﺏﺮ ﺳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ هﺎ را ﺏﻪ ﻳﮏ
ﺿﺮورت ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮐﻪ در ﺧﺮداد  1376اﻳﻦ ﺗﻮازن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺏﻮد؟ دراﻳﻦ 8
ﺳﺎل از هﻤﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺸﺪ؟ اﺷﺘﺒﺎهﺎت ﮐﺠﺎ ﺏﻮد و ﻳﺎ ﻧﺒﻮد؟ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮهﺎی
داﺧﻠﯽ ﭼﻘﺪر ﻋﻤﻞ ﮐﺮد؟ هﻤﻪ و هﻤﻪ ﻣﺮﺏﻮط ﺏﻪ دﻳﺮوز اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺏﺎﻳﺪ "ﺳﺨﻦ از اﻣﺮوز"
ﮔﻔﺖ و از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ زﻳﺮ ﺷﻌﺎر ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ "ﻣﺮگ ﺏﺮ ﺿﺪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ" ﻝﺒﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻴﺰ
ﺏﺮﺗﻦ ﮐﺮدﻩ ﺝﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﺮد.
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاهﺎی رﻳﺎﺳﺖ ﺝﻤﻬﻮری در اﻳﺮان ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺏﺎت ﺏﺎ ﺝﺪال
ﺏﺮ ﺳﺮ ﺗﺎﺋﻴﺪ و ﻳﺎ رد ﺻﻼﺣﻴﺖ هﺎ در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺁﻏﺎز ﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻳﮑﺒﺎر "ﺧﻮد رد
ﺻﻼﺣﻴﺖ" ﮐﺮدن هﺎ ﺗﻮﺳﻂ هﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺏﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮑﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺝﻤﻬﻮری را
داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺏﻴﻢ رد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪن در ﺷﻮرای ﻧﮕﺒﻬﺎن وارد ﻣﻴﺪان ﻧﺸﺪﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺁﻧﭽﻪ
ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ ،رد ﺻﻼﺣﻴﺖ هﺎی رﺳﻤﯽ در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ!
هﻨﻮز ﺗﺎ رﺳﻴﺪن و ﻳﺎ ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺏﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق هﺎی رای ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ ای ﺏﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،و
اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺣﻮادث در ﺁن ﻣﯽ ﺝﻮﺷﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﻧﻴﺴﺖ!
از ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی هﺎی هﻤﻴﻦ ﻣﻌﺪود ﭼﻬﺮﻩ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﻴﺪ ﺏﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن را دارﻧﺪ) ﺏﯽ اﻋﺘﻨﺎء ﺏﻪ ﺏﺎزی ﮐﻬﻨﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻋﺪﻩ زﻳﺎدی ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻄﺮح
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ( دو ﺻﻒ ﺏﻨﺪی ﻓﮑﺮی -ﺏﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ.
 -1ﮔﺮوﻩ ﺿﺪ اﺻﻼﺣﺎت واﺏﺴﺘﻪ ﺏﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎی ﻗﺪرت و ﭘﻮل ،ﮐﻪ هﻤﭽﻨﺎن ﺏﺮ ﻃﺒﻞ ﺧﻮدی و
ﻏﻴﺮ ﺧﻮدی ﻣﯽ ﮐﻮﺏﺪ و دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ هﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺧﻮدی را ﭘﻴﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
اﺳﺖ.
 -2ﮔﺮوﻩ ﻃﺮﻓﺪار اﺻﻼﺣﺎت و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺏﻴﻨﯽ ﮐﻪ از ﺿﺮورت ﺁﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ،اﻳﺮان ﺏﺮای هﻤﻪ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن و وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ.
هﻢ در ﮔﺮوﻩ اول روﺣﺎﻧﻴﻮن وﺝﻮد دارﻧﺪ و هﻢ در ﮔﺮوﻩ دوم .ﺣﺘﯽ هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ در
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺏﺎ ﺷﻌﺎر ﭘﺬﻳﺮش اﺷﺘﺒﺎهﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ ﺏﻪ ﻣﻴﺪان ﺁﻣﺪﻩ و ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را از
ﺣﺴﺎب ﮔﺮوﻩ اول ﺝﺪا ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،اﻝﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺏﺎ ﺁن ﺻﺮاﺣﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺜﺎل دﮐﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ و دﮐﺘﺮ اﺏﺮاهﻴﻢ
ﻳﺰدی و ﻳﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﯽ از ﺿﺮورت ﭼﻨﻴﻦ وﺣﺪﺗﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
هﺮ دو ﮔﺮوﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺧﻄﺮ ﺧﺎرﺝﯽ ﺝﺪی اﺳﺖ ،اﻣﺎ راﻩ ﺣﻠﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﺏﮑﻠﯽ ﺏﺎ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﮔﺮوﻩ اول ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺎﺏﻴﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺏﺪهﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺏﻪ دو ﺏﺎزوی
ﻣﺴﻠﺢ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ رهﺒﺮ را ﭘﻴﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ هﻢ در ﻣﻴﺎن روﺣﺎﻧﻴﻮن و هﻢ
در ﻣﻴﺎن ﻏﻴﺮ روﺣﺎﻧﻴﻮن ،از روز ﺁﺷﮑﺎرﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺏﺮ ﺳﺮ اوﻝﻴﻦ ﭘﻴﭻ ،ﺁﻧﻬﺎ رهﺒﺮ را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻇﺎهﺮ و ﺏﺎﻃﻦ "ﻧﻈﺎﻣﯽ" را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮاهﻨﺪ داد .اﻳﻦ ،ﻣﻄﻠﻮب
ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻝﺖ ﺏﺮای اﻣﺮﻳﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺏﻪ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺏﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﺪرت را
هﻤﻴﺸﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺏﺎرهﺎ ﺏﻪ ارﺗﺶ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪام را

ﺏﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮدﻩ و ﻗﺪرت را ﺏﺪﺳﺖ ﺏﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺏﺎ ﺁﻧﻬﺎ وارد ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ژﻧﺮال
هﺎی ﻓﺮاری ارﺗﺶ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ را در اﺏﺘﺪا ﭘﻴﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﮔﺮوﻩ دوم ،ﺏﻪ ﺷﻤﻮل ﺗﻤﺎم ﻃﻴﻔﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از اﺗﺤﺎد و ﺁﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،اﻳﺮان را ﺏﺮای
هﻤﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ و "ﺧﻮدی و ﻏﻴﺮ ﺧﻮدی" را ﺷﻌﺎری ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،راﻩ ﺣﻞ
ﺏﺤﺮان داﺧﻠﯽ و دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر را ﻧﻪ در ﺏﺮﭘﺎﺋﯽ اﻧﺘﺨﺎﺏﺎﺗﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﯽ و اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ
ﺝﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻈﺎﻣﯽ هﺎ و روﺣﺎﻧﻴﻮن و ﻏﻴﺮ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﮔﺮوﻩ اول ،ﺏﻠﮑﻪ در زﻧﺪﻩ
ﺳﺎﺧﺘﻦ دوﺏﺎرﻩ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮل در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ،در ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ هﺎ ،دور زدن و ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ روﺣﺎﻧﻴﺖ در ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺴﺖ
)اﻣﺮی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻝﺤﻈﺎﺗﯽ ﺏﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻴﺰ روﺏﺮو ﺷﻮد( ﺏﻠﮑﻪ ﮔﺬاردن ﻧﻘﻄﻪ
ﺧﻮﻧﻴﻦ و ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺏﺮ اﻧﻘﻼب  57اﺳﺖ .اﻣﺮی ﮐﻪ اﮔﺮ ﺏﻪ ﺝﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﻘﻼل
ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد ،در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﺸﺖ ﭘﺮدﻩ ﺏﺎ اﻣﺮﻳﮑﺎ و اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺏﻪ هﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ
رﺳﻴﺪ.
ﮔﺮوﻩ اول از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﺏﻌﻨﻮان راﻩ ﺣﻞ ﺏﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻌﺎر ﺧﻮد را ﺏﺮ ﻣﺤﻮر
"ﻣﺮگ ﺏﺮﺿﺪ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ" اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻌﺎر ،ﺏﻠﮑﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺏﺮای رد ﺻﻼﺣﻴﺖ هﺎ ﻧﻴﺰ ﺏﺮ هﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ،ﺧﻮد ﺗﻮﻃﺌﻪ اﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در دوران هﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺏﻠﮑﻪ در هﻤﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﻧﻴﺰ ﻓﺎﺝﻌﻪ
از ﺁن ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت در دﺳﺖ رﺿﺎﺧﺎن ) 5ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺻﺪراﻋﻈﻤﯽ
ﮐﻮدﺗﺎی اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺳﻴﺪﺿﻴﺎء( ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ و در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺴﺮش ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﭘﺲ
از ﻃﯽ ﻣﺴﻴﺮ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺏﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺏﻴﻨﻪ و دوﻝﺖ ﻏﻴﺮ واﺏﺴﺘﻪ ﺏﻪ درﺏﺎر)دوﻝﺖ ﻣﺼﺪق( ،ﮐﻮدﺗﺎی 28
ﻣﺮداد و ﺏﺎﻻﺧﺮﻩ اﻋﻼم ﺣﺰب ﻓﺮاﮔﻴﺮ رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ و ﺗﺎج ﮔﺬاری  2500ﺳﺎﻝﻪ ﺏﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج رﺳﻴﺪ.
ﮔﺮوﻩ دوم) ﺣﺘﯽ ﺏﻪ ﺷﻤﻮل اﺷﺎرات هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در دوران اﺧﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺏﺎﺗﯽ( از اﻳﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻗﺪرت ﺏﺪرﺳﺘﯽ ﻧﮕﺮان اﺳﺖ و ﺏﺎزی "وﻻﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ" و "رهﺒﺮﺳﺘﺎﺋﯽ" را هﻤﺎن ﻣﺴﻴﺮی ﻣﯽ داﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮد ﺏﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮی ﮐﺎﻣﻞ)ﮔﺎم ﺏﻠﻨﺪی ﮐﻪ هﻢ اﮐﻨﻮن ﮔﺮوﻩ اول ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺏﺮدارد( ﺧﺘﻢ ﺷﺪﻩ و اﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮی در داﺧﻞ ﺏﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ و در ﺧﺎرج )در ﻣﻨﻄﻘﻪ( ﺏﻪ
ﺗﻮپ و ﺗﺎﻧﮏ ﺏﺎزی ﺧﻮاهﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﮐﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺏﺮای ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺏﺎ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت
در ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺁﻧﺴﺖ .ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺁن را ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻴﺰ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺏﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺝﺪال در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﻧﺘﺨﺎﺏﺎت ،ﻳﻌﻨﯽ رد ﺻﻼﺣﻴﺖ هﺎ در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﭼﻨﻴﻦ
ﺏﺎر ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ﺏﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺝﺪاﻝﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ،ﻳﮕﺎﻧﻪ راﻩ ﺣﻞ ﻣﻘﺎﺏﻠﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺏﺎ ﺁن رﺳﻴﺪن ﺏﻪ
اﺗﺤﺎد ﺏﺮ ﺳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ هﺎ ،ﺏﺮای دﺳﺘﻴﺎﺏﯽ ﺏﻪ ﺁن اﮐﺜﺮﻳﺖ و "درک واﺣﺪ" ی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺏﺮاﺳﺎس ﺁن
ﺏﺘﻮان ،اﻳﻦ ﭘﻴﭻ ﺗﻨﺪ را ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﮔﺮوﻩ اول را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﺮدم را هﺮﭼﻪ
زودﺗﺮ ﺏﺎﻳﺪ روﺷﻦ ﮐﺮد و اﻳﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﺏﺘﺪا ﺏﻪ ﺝﻤﻌﺒﻨﺪی واﺣﺪ رﺳﻴﺪن و ﺳﭙﺲ ﺁن را
ﺏﺎ دﻻﺋﻞ ﺻﺮﻳﺢ و روﺷﻦ ﺏﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻦ و از ﺁﻧﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻳﺎری ﮐﺮد .هﺮ ﻧﻮع ﮐﺎﺏﻴﻨﻪ اﺋﺘﻼﻓﯽ و
ﻣﻠﯽ از ﺳﻮی ﻃﻴﻒ ﻧﺴﺒﺘﺎ وﺳﻴﻊ ﮔﺮوﻩ دوم ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد را ﺏﻪ اﻳﻦ ﻃﻴﻒ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ ﺏﻴﻨﻴﻢ،
ﺏﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از ﺝﻨﺠﺎل هﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﮔﺮوﻩ اول ،ﺗﺸﮑﻴﻞ و ﺏﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﺷﻮد .اﻳﻦ ﮐﻪ ﺝﻨﺒﺶ در
دوم ﺧﺮداد  1376در ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺏﻮد و ﭼﻪ ﻓﺮﺻﺖ هﺎﺋﯽ از دﺳﺖ رﻓﺖ و ﻳﺎ ﻧﺮﻓﺖ ،ﻣﺮﺏﻮط
ﺏﻪ دﻳﺮوز اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺏﺎﻳﺪ ﺳﺨﻦ از اﻣﺮوز و ﺗﻮازن ﻗﺪرت و ﻧﻴﺮو در اﻳﻦ ﻝﺤﻈﻪ ﮔﻔﺖ .در
ﺏﺎرﻩ ﻓﺮدا ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ،ﺏﻠﮑﻪ ﺏﺎﻳﺪ "ﻓﺮدا" ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ!

