
  حکومت سپاهی
  بحران را خاتمه نخواهد داد

  خواهد کرد بلکه آن را تشديد 
  آخرين افشاگری اکبرگنجی از زندان اوين، که در مقدمه دفتر دوم

  فناک اين حکومت راومانيفست خود منتشر کرد، دورنمای خ
  اين بخش از افشاگری جديد گنجی را نيز . به نمايش می گذارد

  .خوانيد ه توده میدر ادامه همين سرمقاله را
  

خطر بيرون آمدن يک حکومت سپاهی از دل جمهوری اسالمی، بحث امروز و 
 تقريبا از زمان انتشار نامه تهديد آميز فرماندهان سپاه به محمد خاتمی .ديروز راه توده نيست

 و تفسيرهای  اين بحث چه در سرمقاله های تحليلی و چه در مصاحبه ها1380در آذرماه 
مطرح پيوسته پيرامون اوضاع ايران ضای سردبيری و سياستگذاری راه توده اعتوضيحی 

 ضرورت جلب و جذب بيشتر فرماندهان و رده های پائين تر  بحثهمانگونه که. ده استبو
دو رويداد . سپاه و بسيج به جنبش اصالح طلبی مردم در راه توده پيوسته پيگيری شده است

 ضرورت توجه  فرماندهان سپاه به محمد خاتمی،هديد آميزمهم در دوران پس از انتشار نامه ت
  .بيشتر به اين خطر و راه حل خنثی سازی آن را از هر زمان ديگری آشکارتر ساخت

  
نامه شمار ديگری از فرماندهان رده های پائين تر سپاه در مخالفت با نامه تهديد آميز  -1

ياد شيرازی در ی قاطع سرلشکر صفرماندهان سپاه و اعالم حمايت از خاتمی و موضع گير
که سرانجام نيز منجر به ترور و از صحنه حذف (  خاتمیشورای عالی دفاع بنفع نظرات

 . )شدن وی گرديد
  .خيزهای نيمه کودتائی فرماندهان مخالف اصالحات در مراحل بعدی -2
   

 اه از، برپائی زندان های ويژه، شکايت های رسمی روابط عمومی سپی سياسیدستگيری ها
کد برای سپرده شدن دادستانی انقالب و عمومی تهران روزنامه های اصالح طلب، توصيه مؤ

ضرغامی (به سعيد مرتضوی، قبضه صدا و سيمای جمهوری اسالمی توسط دو سردار سپاه 
، حضور تعيين کننده نماينده شورای فرماندهی سپاه در شورای عالی امنيت )و آقا محمدی

 به مجلس هفتم و ابالغ آن به شورای  فرمايشیدنفره سپاه برای رفتنملی، تهيه ليست يکص
 ، - بويژه تهران-نگهبان از طريق رهبر، نظامی کردن برخی شوراهای شهر و شهرستان

به سبک و سياق ) پليس( در راس نيروی انتظامی) قاليباف(نشستن يکی از فرماندهان سپاه 
برگماری فرماندهان و مجريان ر می گرفتند، دوران شاه که از ارتش در راس شهربانی قرا

عمليات تروريستی در خارج از کشور در رده های مختلف شهرداری تهران و باالخره ورود 
سردار شمخانی به جمع کانديداهای رقيب خاتمی در دوره دوم انتخابات رياست جمهوری 

   . شده استوی، که اکنون به کانديداهای چهارگانه سپاه برای رياست جمهوری ختم
ی نظامی درايران، برای هر بنابراين، خيز فرماندهان سپاه برای برپائی يک جمهور

. های پيگير رويدادهای ايران نبايد تازگی داشته باشد گی داشته باشد، برای توده ایکس تاز
همانگونه که نظر تاريخی حزب توده ايران برای جلب و جذب نيروهای نظامی رده های 

  .ش های اجتماعی مردم به هيچ روی نا آشنا نيستپائين به جنب



بدين ترتيب و با اين يادآوری است، که آسان تر و آشناتر با موضوع مورد بحث می 
توان درباره خطر سپاهی و نظامی شدن حاکميت بعنوان يک چرخش تعيين کننده در تحوالت 

  .ايران سخن گفت
 بيرون آمد و در جنگ با 57ب سپاه پاسداران، نيروئی است مسلح که از دل انقال

های پس از جنگ و پس از درگذشت آيت   در سال.عراق نقش و موقعيت خود را تثبيت کرد
آيت اهللا خمينی و به بهانه حذف طرفداران دو سال آخر عمر اهللا خمينی، تصفيه ای که در 

الب و آرمان آيت اهللا منتظری در سپاه شروع شده بود، با هدف بيرون کشيدن باد دفاع از انق
 و یصدها سپاه. های واقعی آن از سر فرماندهان و رده های پائين تر سپاه با قدرت دنبال شد

حاج "فرمانده سپاه، نه تنها خانه نشين شدند، بلکه سر از زندان های ويژه سپاه درآوردند، که 
 که فرماندهی. از شناخته شده ترين چهره های اين دوره از تصفيه هاست" داوود کريمی

ها باقی ماندن در  درعالی ترين رده های سپاه جای داشت، مجروح جنگی بود و پس از سال
  !زندان سپاه عليل و ناتوان رها شد تا مرگ او در زندان ثبت نشود

که چماق تصفيه و پيگرد امنيتی بر سر عده ای از  حالی بصورت همزمان و در
وبند تجاری، برپائی اسکله های  زدويج، ههان دوره جنگ سپاه فرود می آمدفرماند

  .جلوی دهان فرماندهان مطيع قرار گرفت... اختصاصی واردات قاچاق و 
ها و تصفيه های مرحله به مرحله در رده های مختلف سپاه  در تمام اين سال

پاسداران که ادارات ايدئولوژيک سپاه و نمايندگی های ولی فقيه و فرماندهی کل را نيز شامل 
اين بخش از تصفيه ها، آيت اهللا موحدی کرمانی جانشين حجت االسالم عبداهللا در راس ( شد

 قبول واليت مطلقه، پرستش کيش رهبر و خانه تکانی سپاه از هر نشانه ای که )نوری شد
دستور  حکايت از استقالل انديشه و مقاومت در برابر تبليغ ارتجاع مذهبی داشته و دارد در

سازمان ( بخش ايدئولوژيکی سپاه را روحانيون وابسته به مدرسه حقانی قم. کار بوده و هست
 های هم انديش اين روحانيون و دوره ديده مدرسه حقانی کالهیقبضه کردند و ) ی حجتيهنعل

 و 1376انتخابات دوم خرداد . استاد دانشگاه امام حسين سپاه شدند" دکتر عباسی"قم، نظير 
 درصد بدنه سپاه به خاتمی يک ضربه هولناک به طرفداران احيای نظام استبداد 80رای 

 سال، تصفيه ها در سپاه 8اين  سلطنتی با نام حکومت واليت مطلقه بود و به همين دليل در
انواع بولتن . شدتشديد  دولت و اصالحات بصورت امنيتی و همراه با  تبليغات عليه، و تجديد

 سپاه چاپ و توزيع شد، دوره ها و کالس های ويژه برای سپاه گذاشته های دروغ ساز ويژه
شد، ارتباط های خانوادگی زير دوربين امنيتی قرار گرفت، مجموعه های مسکونی برای 

  ...فرماندهان سپاه گسترش يافت تا ارتباط آنها هرچه بيشتر با مردم قطع شود و
، بلکه بحث بر حتی در دولت ها بحث نه بر سر نقش سپاه در حاکميت و بنابراين،

فعال به از دل تصفيه های سياسی بيرون آمده و سر حاکميت آن گروه از نظاميانی است که 
از جمله اصغر ميرحجازی منشی مخصوص ( همراه رهبر و چند روحانی ديگر پشت صحنه

سلطنت می خواهند بساط جمهوريت را جمع کنند و ) رهبر و ارتشبد فردوست بيت رهبری
همان ها که از فردای دوم خرداد تهديد کردند . طلقه را به سبک دوران شاه مستقر سازندم

واقع بريده  ان با نيروی سپاهی و درقطع ارتباط اصالح طلب. زبان می برند و گردن می زنند
اه از ری با سپ پيوند سپاه با مردم و غفلت خاتمی و اصالح طلبان برای ارتباط گيماندن

  . سال بود8 ضعف های اين بزرگترين نقطه
آن فرماندهانی که می خواهند حکومت سپاهی را به بهانه مديريت بهتر، حفظ امنيت 

) دقيقا همان دالئل و توجيهات اوليه رضاخان(نظامی و برقراری نظم داخلی تشکيل دهند
 ها را در برابر جنبش اصالحات، رای دوم خرداد و  سال عملکرد آن8کسانی اند که در اين 
همان ها که دم از انقالب می زنند و ژست ضد امريکائی می گيرند، . خواست مردم ديده ايم
کشور را فلج کرده اند  اختيار دارند و توليد ملی و حتی تجارت قانونی در اما اسکله قاچاق در

 ضد امريکائی صدام حسين یگوش فلک از شعارها. ايران اند و عمال راهگشای امريکا در



، و همگان ديدند که او چگونه در جريان حمله نظامی به ايران، اشغال کويت و پر شده بود
به موشک پرانی، عمال ) آستانه اشغال اين کشور توسط امريکا در( تهديد اسرائيل و امريکا
  !در خدمت امريکا بود

اين گروه از فرماندهان سپاه زير پرچم فرمانده کل قوا می خواهند حکومت يکپارچه، 
ملت با .  امنيتی تشکيل دهندـپارچه، صدا و سيمای يکپارچه و قوه قضائيه نظامی مجلس يک

  .اين خيز مخالف است
آخرين افشاگری اکبرگنجی از زندان اوين، که در مقدمه دفتر دوم مانيفست خود 

اين که مانيفست گنجی تا . فناک اين حکومت را به نمايش می گذاردومنتشر کرد، دورنمای خ
ه واقعيات نزديک هست و يا نيست، گنجی چه انديشه ای دارد و به چه راه حلی چه اندازه ب

بررسی است، اما مستنداتی که او در مقدمه دفتر دوم  احترام ودست يافته، بجای خود قابل 
مانيفست خود بعنوان واقعياتی که در زندان اوين می بيند و بيمی که از آينده بيان می کند، 

اين همان سيمای حکومت سپاهی است . ، زيرا در برابر ديدگان اوستنياز به بررسی ندارد
 80 -79 هائی که در تکميل همين مقاله می بينيد از سال "راه توده"که به شهادت عناوين 

  .ها مطرح بوده است بعنوان يک خطر پيوسته از جانب توده ای
نه به اين دليل که . در اين فرماندهان سپاه مسئله دا با نه با سپاه پاسداران، بلکهملت

 نتايج فاجعه بار .ها را در برابر چشم دارند ساله آن 8نظامی اند، بلکه به آن دليل که کارنامه 
 .حيات اند و به خاطر دارند سانی درو خونين تمرکز قدرت در دست رضاخان را هنوز ک

ری که به هر اينست آن خط. آينده اين حکومت را گنجی از گوشه زندان اوين فاش کرده است
 حتی با بزرگترين مانورهای به ظاهر آلوده به عقب نشينی بايد در. قيمت بايد جلوی آن ايستاد

اين مرحله در برابر اين خطر ايستاد و سد راه تصفيه های خونين سياسی در آينده نزديک 
د به تصفيه هائی که ايران را از آلترناتيو ملی و داخلی محروم می سازد و نوبت می رس. شد

ت دروازه های گزاری امريکا افتخار می کنند و پشامثال احمد چلبی های ايرانی که به کار
 !ايران انتظار لحظه عبور از مرز را می کشند


