ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﭙﺎهﯽ
ﺑﺤﺮان را ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﺨﻮاهﺪ داد
ﺑﻠﮑﻪ ﺁن را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد
ﺁﺧﺮﻳﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮی اﮐﺒﺮﮔﻨﺠﯽ از زﻧﺪان اوﻳﻦ ،ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ دﻓﺘﺮ دوم
ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،دورﻧﻤﺎی ﺧﻮﻓﻨﺎک اﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ را
ﺏﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﻳﻦ ﺏﺨﺶ از اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺝﺪﻳﺪ ﮔﻨﺠﯽ را ﻧﻴﺰ
در اداﻣﻪ هﻤﻴﻦ ﺱﺮﻣﻘﺎﻟﻪ راﻩ ﺕﻮدﻩ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﺪ.
ﺧﻄﺮ ﺏﻴﺮون ﺁﻣﺪن ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺱﭙﺎهﯽ از دل ﺝﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﯽ ،ﺏﺤﺚ اﻣﺮوز و
دﻳﺮوز راﻩ ﺕﻮدﻩ ﻧﻴﺴﺖ .ﺕﻘﺮﻳﺒﺎ از زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺕﻬﺪﻳﺪ ﺁﻣﻴﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺱﭙﺎﻩ ﺏﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺕﻤﯽ
در ﺁذرﻣﺎﻩ  1380اﻳﻦ ﺏﺤﺚ ﭼﻪ در ﺱﺮﻣﻘﺎﻟﻪ هﺎی ﺕﺤﻠﻴﻠﯽ و ﭼﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ هﺎ و ﺕﻔﺴﻴﺮهﺎی
ﺕﻮﺿﻴﺤﯽ اﻋﻀﺎی ﺱﺮدﺏﻴﺮی و ﺱﻴﺎﺱﺘﮕﺬاری راﻩ ﺕﻮدﻩ پﻴﺮاﻣﻮن اوﺿﺎع اﻳﺮان پﻴﻮﺱﺘﻪ ﻣﻄﺮح
ﺏﻮدﻩ اﺱﺖ .هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺏﺤﺚ ﺿﺮورت ﺝﻠﺐ و ﺝﺬب ﺏﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن و ردﻩ هﺎی پﺎﺋﻴﻦ ﺕﺮ
ﺱﭙﺎﻩ و ﺏﺴﻴﺞ ﺏﻪ ﺝﻨﺒﺶ اﺹﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﻣﺮدم در راﻩ ﺕﻮدﻩ پﻴﻮﺱﺘﻪ پﻴﮕﻴﺮی ﺵﺪﻩ اﺱﺖ .دو روﻳﺪاد
ﻣﻬﻢ در دوران پﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺕﻬﺪﻳﺪ ﺁﻣﻴﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺱﭙﺎﻩ ﺏﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺕﻤﯽ ،ﺿﺮورت ﺕﻮﺝﻪ
ﺏﻴﺸﺘﺮ ﺏﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺮ و راﻩ ﺣﻞ ﺧﻨﺜﯽ ﺱﺎزی ﺁن را از هﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮی ﺁﺵﮑﺎرﺕﺮ ﺱﺎﺧﺖ.
 -1ﻧﺎﻣﻪ ﺵﻤﺎر دﻳﮕﺮی از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ردﻩ هﺎی پﺎﺋﻴﻦ ﺕﺮ ﺱﭙﺎﻩ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺏﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺕﻬﺪﻳﺪ ﺁﻣﻴﺰ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺱﭙﺎﻩ و اﻋﻼم ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﺎﺕﻤﯽ و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی ﻗﺎﻃﻊ ﺱﺮﻟﺸﮑﺮ ﺹﻴﺎد ﺵﻴﺮازی در
ﺵﻮرای ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع ﺏﻨﻔﻊ ﻧﻈﺮات ﺧﺎﺕﻤﯽ) ﮐﻪ ﺱﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺏﻪ ﺕﺮور و از ﺹﺤﻨﻪ ﺣﺬف
ﺵﺪن وی ﮔﺮدﻳﺪ(.
 -2ﺧﻴﺰهﺎی ﻧﻴﻤﻪ ﮐﻮدﺕﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺹﻼﺣﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ ﺏﻌﺪی.
دﺱﺘﮕﻴﺮی هﺎی ﺱﻴﺎﺱﯽ ،ﺏﺮپﺎﺋﯽ زﻧﺪان هﺎی وﻳﮋﻩ ،ﺵﮑﺎﻳﺖ هﺎی رﺱﻤﯽ رواﺏﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺱﭙﺎﻩ از
روزﻧﺎﻣﻪ هﺎی اﺹﻼح ﻃﻠﺐ ،ﺕﻮﺹﻴﻪ ﻣﺆﮐﺪ ﺏﺮای ﺱﭙﺮدﻩ ﺵﺪن دادﺱﺘﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺕﻬﺮان
ﺏﻪ ﺱﻌﻴﺪ ﻣﺮﺕﻀﻮی ،ﻗﺒﻀﻪ ﺹﺪا و ﺱﻴﻤﺎی ﺝﻤﻬﻮری اﺱﻼﻣﯽ ﺕﻮﺱﻂ دو ﺱﺮدار ﺱﭙﺎﻩ )ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ
و ﺁﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪی( ،ﺣﻀﻮر ﺕﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺵﻮرای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺱﭙﺎﻩ در ﺵﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻠﯽ ،ﺕﻬﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻳﮑﺼﺪﻧﻔﺮﻩ ﺱﭙﺎﻩ ﺏﺮای رﻓﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﯽ ﺏﻪ ﻣﺠﻠﺲ هﻔﺘﻢ و اﺏﻼغ ﺁن ﺏﻪ ﺵﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﻃﺮﻳﻖ رهﺒﺮ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮدن ﺏﺮﺧﯽ ﺵﻮراهﺎی ﺵﻬﺮ و ﺵﻬﺮﺱﺘﺎن -ﺏﻮﻳﮋﻩ ﺕﻬﺮان، -
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻳﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺱﭙﺎﻩ )ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف( در راس ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ) پﻠﻴﺲ( ﺏﻪ ﺱﺒﮏ و ﺱﻴﺎق
دوران ﺵﺎﻩ ﮐﻪ از ارﺕﺶ در راس ﺵﻬﺮﺏﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺏﺮﮔﻤﺎری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن و ﻣﺠﺮﻳﺎن
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺕﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ردﻩ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺵﻬﺮداری ﺕﻬﺮان و ﺏﺎﻻﺧﺮﻩ ورود
ﺱﺮدار ﺵﻤﺨﺎﻧﯽ ﺏﻪ ﺝﻤﻊ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاهﺎی رﻗﻴﺐ ﺧﺎﺕﻤﯽ در دورﻩ دوم اﻧﺘﺨﺎﺏﺎت رﻳﺎﺱﺖ ﺝﻤﻬﻮری
وی ،ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺏﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاهﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺱﭙﺎﻩ ﺏﺮای رﻳﺎﺱﺖ ﺝﻤﻬﻮری ﺧﺘﻢ ﺵﺪﻩ اﺱﺖ.
ﺏﻨﺎﺏﺮاﻳﻦ ،ﺧﻴﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺱﭙﺎﻩ ﺏﺮای ﺏﺮپﺎﺋﯽ ﻳﮏ ﺝﻤﻬﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ دراﻳﺮان ،ﺏﺮای هﺮ
ﮐﺲ ﺕﺎزﮔﯽ داﺵﺘﻪ ﺏﺎﺵﺪ ،ﺏﺮای ﺕﻮدﻩ ای هﺎی پﻴﮕﻴﺮ روﻳﺪادهﺎی اﻳﺮان ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺕﺎزﮔﯽ داﺵﺘﻪ ﺏﺎﺵﺪ.
هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺕﺎرﻳﺨﯽ ﺣﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان ﺏﺮای ﺝﻠﺐ و ﺝﺬب ﻧﻴﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ردﻩ هﺎی
پﺎﺋﻴﻦ ﺏﻪ ﺝﻨﺒﺶ هﺎی اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﺏﻪ هﻴﭻ روی ﻧﺎ ﺁﺵﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ.

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 ﺕﺤﻮﻻت
اﻳﺮان ﺱﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﺱﭙﺎﻩ پﺎﺱﺪاران ،ﻧﻴﺮوﺋﯽ اﺱﺖ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻪ از دل اﻧﻘﻼب  57ﺏﻴﺮون ﺁﻣﺪ و در ﺝﻨﮓ ﺏﺎ
ﻋﺮاق ﻧﻘﺶ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد را ﺕﺜﺒﻴﺖ ﮐﺮد .در ﺱﺎل هﺎی پﺲ از ﺝﻨﮓ و پﺲ از درﮔﺬﺵﺖ ﺁﻳﺖ
اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ ،ﺕﺼﻔﻴﻪ ای ﮐﻪ در دو ﺱﺎل ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺁﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ و ﺏﻪ ﺏﻬﺎﻧﻪ ﺣﺬف ﻃﺮﻓﺪاران
ﺁﻳﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺱﭙﺎﻩ ﺵﺮوع ﺵﺪﻩ ﺏﻮد ،ﺏﺎ هﺪف ﺏﻴﺮون ﮐﺸﻴﺪن ﺏﺎد دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب و ﺁرﻣﺎن
هﺎی واﻗﻌﯽ ﺁن از ﺱﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن و ردﻩ هﺎی پﺎﺋﻴﻦ ﺕﺮ ﺱﭙﺎﻩ ﺏﺎ ﻗﺪرت دﻧﺒﺎل ﺵﺪ .ﺹﺪهﺎ ﺱﭙﺎهﯽ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺱﭙﺎﻩ ،ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺵﺪﻧﺪ ،ﺏﻠﮑﻪ ﺱﺮ از زﻧﺪان هﺎی وﻳﮋﻩ ﺱﭙﺎﻩ درﺁوردﻧﺪ ،ﮐﻪ "ﺣﺎج
داوود ﮐﺮﻳﻤﯽ" از ﺵﻨﺎﺧﺘﻪ ﺵﺪﻩ ﺕﺮﻳﻦ ﭼﻬﺮﻩ هﺎی اﻳﻦ دورﻩ از ﺕﺼﻔﻴﻪ هﺎﺱﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮐﻪ
درﻋﺎﻟﯽ ﺕﺮﻳﻦ ردﻩ هﺎی ﺱﭙﺎﻩ ﺝﺎی داﺵﺖ ،ﻣﺠﺮوح ﺝﻨﮕﯽ ﺏﻮد و پﺲ از ﺱﺎل هﺎ ﺏﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در
زﻧﺪان ﺱﭙﺎﻩ ﻋﻠﻴﻞ و ﻧﺎﺕﻮان رهﺎ ﺵﺪ ﺕﺎ ﻣﺮگ او در زﻧﺪان ﺙﺒﺖ ﻧﺸﻮد!
ﺏﺼﻮرت هﻤﺰﻣﺎن و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻤﺎق ﺕﺼﻔﻴﻪ و پﻴﮕﺮد اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺏﺮ ﺱﺮ ﻋﺪﻩ ای از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن دورﻩ ﺝﻨﮓ ﺱﭙﺎﻩ ﻓﺮود ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ،هﻮﻳﺞ زدوﺏﻨﺪ ﺕﺠﺎری ،ﺏﺮپﺎﺋﯽ اﺱﮑﻠﻪ هﺎی
اﺧﺘﺼﺎﺹﯽ واردات ﻗﺎﭼﺎق و  ...ﺝﻠﻮی دهﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﻣﻄﻴﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺕﻤﺎم اﻳﻦ ﺱﺎل هﺎ و ﺕﺼﻔﻴﻪ هﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺏﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ردﻩ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺱﭙﺎﻩ
پﺎﺱﺪاران ﮐﻪ ادارات اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺱﭙﺎﻩ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ هﺎی وﻟﯽ ﻓﻘﻴﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮐﻞ را ﻧﻴﺰ ﺵﺎﻣﻞ
ﺵﺪ) در راس اﻳﻦ ﺏﺨﺶ از ﺕﺼﻔﻴﻪ هﺎ ،ﺁﻳﺖ اﷲ ﻣﻮﺣﺪی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺝﺎﻧﺸﻴﻦ ﺣﺠﺖ اﻻﺱﻼم ﻋﺒﺪاﷲ
ﻧﻮری ﺵﺪ( ﻗﺒﻮل وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ،پﺮﺱﺘﺶ ﮐﻴﺶ رهﺒﺮ و ﺧﺎﻧﻪ ﺕﮑﺎﻧﯽ ﺱﭙﺎﻩ از هﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ
ﺣﮑﺎﻳﺖ از اﺱﺘﻘﻼل اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺏﺮاﺏﺮ ﺕﺒﻠﻴﻎ ارﺕﺠﺎع ﻣﺬهﺒﯽ داﺵﺘﻪ و دارد در دﺱﺘﻮر
ﮐﺎر ﺏﻮدﻩ و هﺴﺖ .ﺏﺨﺶ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﺱﭙﺎﻩ را روﺣﺎﻧﻴﻮن واﺏﺴﺘﻪ ﺏﻪ ﻣﺪرﺱﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻗﻢ) ﺱﺎزﻣﺎن
ﻋﻠﻨﯽ ﺣﺠﺘﻴﻪ( ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻼهﯽ هﺎی هﻢ اﻧﺪﻳﺶ اﻳﻦ روﺣﺎﻧﻴﻮن و دورﻩ دﻳﺪﻩ ﻣﺪرﺱﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ
ﻗﻢ ،ﻧﻈﻴﺮ "دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺱﯽ" اﺱﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ ﺱﭙﺎﻩ ﺵﺪﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺏﺎت دوم ﺧﺮداد  1376و
رای  80درﺹﺪ ﺏﺪﻧﻪ ﺱﭙﺎﻩ ﺏﻪ ﺧﺎﺕﻤﯽ ﻳﮏ ﺿﺮﺏﻪ هﻮﻟﻨﺎک ﺏﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﺣﻴﺎی ﻧﻈﺎم اﺱﺘﺒﺪاد
ﺱﻠﻄﻨﺘﯽ ﺏﺎ ﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺏﻮد و ﺏﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﻳﻦ  8ﺱﺎل ،ﺕﺼﻔﻴﻪ هﺎ در ﺱﭙﺎﻩ
ﺕﺠﺪﻳﺪ ،و ﺏﺼﻮرت اﻣﻨﻴﺘﯽ و هﻤﺮاﻩ ﺏﺎ ﺕﺒﻠﻴﻐﺎت ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ و اﺹﻼﺣﺎت ﺕﺸﺪﻳﺪ ﺵﺪ .اﻧﻮاع ﺏﻮﻟﺘﻦ
هﺎی دروغ ﺱﺎز وﻳﮋﻩ ﺱﭙﺎﻩ ﭼﺎپ و ﺕﻮزﻳﻊ ﺵﺪ ،دورﻩ هﺎ و ﮐﻼس هﺎی وﻳﮋﻩ ﺏﺮای ﺱﭙﺎﻩ ﮔﺬاﺵﺘﻪ
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...
ﺏﻨﺎﺏﺮاﻳﻦ ،ﺏﺤﺚ ﻧﻪ ﺏﺮ ﺱﺮ ﻧﻘﺶ ﺱﭙﺎﻩ در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ و ﺣﺘﯽ در دوﻟﺖ هﺎ ،ﺏﻠﮑﻪ ﺏﺤﺚ ﺏﺮ
ﺱﺮ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺁن ﮔﺮوﻩ از ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻧﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ از دل ﺕﺼﻔﻴﻪ هﺎی ﺱﻴﺎﺱﯽ ﺏﻴﺮون ﺁﻣﺪﻩ و ﻓﻌﻼ ﺏﻪ
هﻤﺮاﻩ رهﺒﺮ و ﭼﻨﺪ روﺣﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ پﺸﺖ ﺹﺤﻨﻪ) از ﺝﻤﻠﻪ اﺹﻐﺮ ﻣﻴﺮﺣﺠﺎزی ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺨﺼﻮص
رهﺒﺮ و ارﺕﺸﺒﺪ ﻓﺮدوﺱﺖ ﺏﻴﺖ رهﺒﺮی( ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺏﺴﺎط ﺝﻤﻬﻮرﻳﺖ را ﺝﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺱﻠﻄﻨﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ را ﺏﻪ ﺱﺒﮏ دوران ﺵﺎﻩ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺱﺎزﻧﺪ .هﻤﺎن هﺎ ﮐﻪ از ﻓﺮدای دوم ﺧﺮداد ﺕﻬﺪﻳﺪ ﮐﺮدﻧﺪ
زﺏﺎن ﻣﯽ ﺏﺮﻧﺪ و ﮔﺮدن ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﻗﻄﻊ ارﺕﺒﺎط اﺹﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺏﺎ ﻧﻴﺮوی ﺱﭙﺎهﯽ و در واﻗﻊ ﺏﺮﻳﺪﻩ
ﻣﺎﻧﺪن پﻴﻮﻧﺪ ﺱﭙﺎﻩ ﺏﺎ ﻣﺮدم و ﻏﻔﻠﺖ ﺧﺎﺕﻤﯽ و اﺹﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺏﺮای ارﺕﺒﺎط ﮔﻴﺮی ﺏﺎ ﺱﭙﺎﻩ از
ﺏﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ هﺎی اﻳﻦ  8ﺱﺎل ﺏﻮد.
ﺁن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺱﭙﺎهﯽ را ﺏﻪ ﺏﻬﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺏﻬﺘﺮ ،ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺏﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ داﺧﻠﯽ ﺕﺸﮑﻴﻞ دهﻨﺪ)دﻗﻴﻘﺎ هﻤﺎن دﻻﺋﻞ و ﺕﻮﺝﻴﻬﺎت اوﻟﻴﻪ رﺿﺎﺧﺎن(
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ  8ﺱﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺁن هﺎ را در ﺏﺮاﺏﺮ ﺝﻨﺒﺶ اﺹﻼﺣﺎت ،رای دوم ﺧﺮداد و
ﺧﻮاﺱﺖ ﻣﺮدم دﻳﺪﻩ اﻳﻢ .هﻤﺎن هﺎ ﮐﻪ دم از اﻧﻘﻼب ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ژﺱﺖ ﺿﺪ اﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ،
اﻣﺎ اﺱﮑﻠﻪ ﻗﺎﭼﺎق در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ و ﺕﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﯽ و ﺣﺘﯽ ﺕﺠﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮر را ﻓﻠﺞ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ
و ﻋﻤﻼ راهﮕﺸﺎی اﻣﺮﻳﮑﺎ در اﻳﺮان اﻧﺪ .ﮔﻮش ﻓﻠﮏ از ﺵﻌﺎرهﺎی ﺿﺪ اﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ ﺹﺪام ﺣﺴﻴﻦ

پﺮ ﺵﺪﻩ ﺏﻮد ،و هﻤﮕﺎن دﻳﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺝﺮﻳﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺏﻪ اﻳﺮان ،اﺵﻐﺎل ﮐﻮﻳﺖ و
ﺕﻬﺪﻳﺪ اﺱﺮاﺋﻴﻞ و اﻣﺮﻳﮑﺎ) در ﺁﺱﺘﺎﻧﻪ اﺵﻐﺎل اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺕﻮﺱﻂ اﻣﺮﻳﮑﺎ( ﺏﻪ ﻣﻮﺵﮏ پﺮاﻧﯽ ،ﻋﻤﻼ
در ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺏﻮد!
اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺱﭙﺎﻩ زﻳﺮ پﺮﭼﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﻗﻮا ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ،
ﻣﺠﻠﺲ ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ،ﺹﺪا و ﺱﻴﻤﺎی ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ـ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺕﺸﮑﻴﻞ دهﻨﺪ .ﻣﻠﺖ ﺏﺎ
اﻳﻦ ﺧﻴﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺱﺖ.
ﺁﺧﺮﻳﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮی اﮐﺒﺮﮔﻨﺠﯽ از زﻧﺪان اوﻳﻦ ،ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ دﻓﺘﺮ دوم ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﺧﻮد
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،دورﻧﻤﺎی ﺧﻮﻓﻨﺎک اﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺏﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﮔﻨﺠﯽ ﺕﺎ
ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ ﺏﻪ واﻗﻌﻴﺎت ﻧﺰدﻳﮏ هﺴﺖ و ﻳﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﮔﻨﺠﯽ ﭼﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ای دارد و ﺏﻪ ﭼﻪ راﻩ ﺣﻠﯽ
دﺱﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺏﺠﺎی ﺧﻮد ﻗﺎﺏﻞ اﺣﺘﺮام و ﺏﺮرﺱﯽ اﺱﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺕﯽ ﮐﻪ او در ﻣﻘﺪﻣﻪ دﻓﺘﺮ دوم
ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﺧﻮد ﺏﻌﻨﻮان واﻗﻌﻴﺎﺕﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان اوﻳﻦ ﻣﯽ ﺏﻴﻨﺪ و ﺏﻴﻤﯽ ﮐﻪ از ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺏﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻧﻴﺎز ﺏﻪ ﺏﺮرﺱﯽ ﻧﺪارد ،زﻳﺮا در ﺏﺮاﺏﺮ دﻳﺪﮔﺎن اوﺱﺖ .اﻳﻦ هﻤﺎن ﺱﻴﻤﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺱﭙﺎهﯽ اﺱﺖ
ﮐﻪ ﺏﻪ ﺵﻬﺎدت ﻋﻨﺎوﻳﻦ "راﻩ ﺕﻮدﻩ" هﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺕﮑﻤﻴﻞ هﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺏﻴﻨﻴﺪ از ﺱﺎل 80 -79
ﺏﻌﻨﻮان ﻳﮏ ﺧﻄﺮ پﻴﻮﺱﺘﻪ از ﺝﺎﻧﺐ ﺕﻮدﻩ ای هﺎ ﻣﻄﺮح ﺏﻮدﻩ اﺱﺖ.
ﻣﻠﺖ ﻧﻪ ﺏﺎ ﺱﭙﺎﻩ پﺎﺱﺪاران ،ﺏﻠﮑﻪ ﺏﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺱﭙﺎﻩ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارد .ﻧﻪ ﺏﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﺪ ،ﺏﻠﮑﻪ ﺏﻪ ﺁن دﻟﻴﻞ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ  8ﺱﺎﻟﻪ ﺁن هﺎ را در ﺏﺮاﺏﺮ ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎﺝﻌﻪ ﺏﺎر
و ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺕﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت در دﺱﺖ رﺿﺎﺧﺎن را هﻨﻮز ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺣﻴﺎت اﻧﺪ و ﺏﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪ.
ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﮔﻨﺠﯽ از ﮔﻮﺵﻪ زﻧﺪان اوﻳﻦ ﻓﺎش ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ .اﻳﻨﺴﺖ ﺁن ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺏﻪ هﺮ
ﻗﻴﻤﺖ ﺏﺎﻳﺪ ﺝﻠﻮی ﺁن اﻳﺴﺘﺎد .ﺣﺘﯽ ﺏﺎ ﺏﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻮرهﺎی ﺏﻪ ﻇﺎهﺮ ﺁﻟﻮدﻩ ﺏﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﺏﺎﻳﺪ در
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺏﺮاﺏﺮ اﻳﻦ ﺧﻄﺮ اﻳﺴﺘﺎد و ﺱﺪ راﻩ ﺕﺼﻔﻴﻪ هﺎی ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺱﻴﺎﺱﯽ در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰدﻳﮏ
ﺵﺪ .ﺕﺼﻔﻴﻪ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻳﺮان را از ﺁﻟﺘﺮﻧﺎﺕﻴﻮ ﻣﻠﯽ و داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺱﺎزد و ﻧﻮﺏﺖ ﻣﯽ رﺱﺪ ﺏﻪ
اﻣﺜﺎل اﺣﻤﺪ ﭼﻠﺒﯽ هﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺏﻪ ﮐﺎرﮔﺰاری اﻣﺮﻳﮑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و پﺸﺖ دروازﻩ هﺎی
اﻳﺮان اﻧﺘﻈﺎر ﻟﺤﻈﻪ ﻋﺒﻮر از ﻣﺮز را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ!

