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ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻥﺨﺴﺘﻴﻦ رﻳﻴﺲ ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ اﻳﺮان ﺏﺪون ﺕﺮدﻳﺪ ﻳﮑﯽ از ﺏﺮﺝﺴﺘﻪ ﺕﺮﻳﻦ
روﻳﺪاداهﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺕﺎرﻳﺦ ﻡﻴﻬﻦ ﻡﺎﺳﺖ .ﻡﺒﺎرزﻩ ﻡﺮدم ﮐﺸﻮر ﻡﺎ ﺏﺮای ﺏﺮاﻥﺪاﺥﺘﻦ ﻥﻈﺎم ﭘﻮﺳﻴﺪﻩ و
ﻓﺎﺳﺪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﭘﯽ رﻳﺰی ﻥﻈﺎم ﺝﻤﻬﻮری ،ﺳﺎﺏﻘﻪ ای دراز دارد .ﻡﺮدم اﻳﻦ ﻡﺮز و ﺏﻮم در ﻃﻮل
ﺕﺎرﻳﺦ ﺥﻮد ﺏﺎرهﺎ و ﺏﺎرهﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺝﺒﺎر ﺏﭙﺎﺥﺎﺳﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻡﺒﺎرزﻩ ﺏﺎرهﺎ ﺏﻪ ﺥﻮن ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ و
اﮔﺮ هﻢ ﭘﻴﺮوزی ﺏﻪ دﺳﺖ ﺁﻡﺪ ،ﺕﻨﻬﺎ ﺏﻪ ﺕﻌﻮﻳﺾ ﻳﮏ ﺳﻠﻄﺎن ﺝﺒﺎر ﺏﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺝﺒﺎر دﻳﮕﺮی
ﻡﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدﻳﺪ .اﺳﺎس ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺏﺎﻗﯽ ﻡﺎﻥﺪ و ﺏﺎ ﺁن اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ دوﺏﺎرﻩ راﻩ ﺥﻮد را ﺏﺎز ﮐﺮد.
در ﺝﺮﻳﺎن و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺝﻨﮓ اول ﺝﻬﺎﻥﯽ ،ﻡﺒﺎرزات ﺥﻠﻖ هﺎی اﻳﺮان ﺏﺮای اﺳﺘﻘﻼل
و ﺁزادی ،ﮐﻪ ﺏﺎ اﻥﻘﻼب ﻡﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ ﺏﻮد ،ﺕﺤﺖ ﺕﺎﺛﻴﺮ ﺕﻀﺎدهﺎی درون ﺝﺎﻡﻌﻪ اﻳﺮان و
ﺏﻪ وﻳﮋﻩ ﺕﺤﺖ ﺕﺎﺛﻴﺮ دﮔﺮﮔﻮﻥﯽ هﺎی ﻋﻈﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﺏﺎ ﭘﻴﺮوزی اﻥﻘﻼب ﮐﺒﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ اﮐﺘﺒﺮ و
ﻓﺮورﻳﺰی ﻥﻈﺎم ﺳﺘﻢ ﭘﻴﺸﻪ اﻡﭙﺮاﻃﻮری ﺕﺰارهﺎ در روﺳﻴﻪ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪﻩ ﺏﻮد ،اوج ﺏﯽ ﺳﺎﺏﻘﻪ ای
ﻳﺎﻓﺖ .در اﻳﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﻪ ﻡﺴﺌﻠﻪ ﺝﻤﻬﻮری ﺏﺮای اوﻝﻴﻦ ﺏﺎر از ﻃﺮف اﻥﻘﻼﺏﻴﻮن اﻳﺮان در
ﺁذرﺏﺎﻳﺠﺎن و ﮔﻴﻼن در ﮐﺸﻮر ﻡﺎ ﻡﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ و داﻡﻨﻪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﭘﻴﺪا ﮐﺮد .ﮐﻮدﺕﺎی ﻥﻨﮕﻴﻦ
اﻥﮕﻠﻴﺴﯽ رﺽﺎﺥﺎن و ﺳﻴﺪ ﺽﻴﺎاﻝﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻡﻮج ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد .ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻥﻈﺎم ﻓﺮﺕﻮت و ﻡﻨﻔﻮر
اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺏﺎر دﻳﮕﺮ ﺡﻔﻆ و ﺕﺤﮑﻴﻢ ﻥﻤﻮد.
ﭘﺲ از ﺷﻬﺮﻳﻮر  ،1320ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان ﻥﺨﺴﺘﻴﻦ ﺡﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻡﺴﺌﻠﻪ
ﺏﺮاﻥﺪاﺥﺘﻦ رژﻳﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺏﺮﻗﺮاری ﺝﻤﻬﻮری را در ﺏﺮﻥﺎﻡﻪ ﺥﻮد ﻗﺮار داد و ﺏﺮای ﻡﺪت
ﻃﻮﻻﻥﯽ ﺏﻪ ﺕﻨﻬﺎﻳﯽ در اﻳﻦ ﻡﻴﺪان ﻥﺒﺮد ﮐﺮد.
ﺝﻨﺎﻳﺖ هﺎ و ﺥﻴﺎﻥﺖ هﺎی ﺥﺎﻥﺪان ﭘﻬﻠﻮی در ﺳﺎل هﺎی اﺥﻴﺮ ﺏﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺏﯽ ﺳﺎﺏﻘﻪ ای
ﻡﺮدم را ﺏﻪ ﻝﺰوم ﺕﻐﻴﻴﺮ ﺏﻨﻴﺎدی در ﻥﻈﺎم اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﻡﻌﺘﻘﺪ ﺳﺎﺥﺖ .ﻡﻮﺽﻊ ﮔﻴﺮی ﻗﺎﻃﻊ و ﺁﺷﺘﯽ
ﻥﺎﭘﺬﻳﺮ اﻡﺎم ﺥﻤﻴﻨﯽ ،رهﺒﺮ اﻥﻘﻼب اﻳﺮان ،در ﺕﺒﺪﻳﻞ اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﺏﻪ ﺥﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻡﯽ ﺥﻠﻖ ،ﻥﻘﺶ
ﺕﺎرﻳﺨﯽ و ﺕﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ای اﻳﻔﺎ ﮐﺮد .رژﻳﻢ ﭘﻮﺳﻴﺪﻩ و ﻓﺎﺳﺪ ﺥﺎﻥﺪان ﭘﻬﻠﻮی و ﺏﺎ ﺁن ﻥﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪاد
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﺏﺮ اﺛﺮ اﻥﻘﻼب ﺥﻠﻖ هﺎی اﻳﺮان ﺳﺮﻥﮕﻮن ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺎﻳﻪ هﺎی ﺝﻤﻬﻮری ﻥﻮﺏﻨﻴﺎد اﻳﺮان،
ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼی اﻳﺮان  ،ﭘﯽ رﻳﺰی ﺷﺪ.
ﺏﺎ ﺕﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻥﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ اﻳﺮان و اﻥﺘﺨﺎب ﻥﺨﺴﺘﻴﻦ رﻳﻴﺲ ﺝﻤﻬﻮر،
ﮔﺎم هﺎی ﻡﻬﻢ ﺕﺎزﻩ ای ﺏﺮای ﺕﺜﺒﻴﺖ و رﺷﺪ اﻳﻦ »ﻥﻮزاد« اﻥﻘﻼب اﻳﺮان ﺏﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .اﻥﺘﺨﺎب
ﻥﺨﺴﺘﻴﻦ رﻳﻴﺲ ﺝﻤﻬﻮر ﺹﺮﻓﻨﻈﺮ از هﺮ ﮔﻮﻥﻪ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی درﺏﺎرﻩ ﺁن ،ﭘﻴﺮوزی ﺏﺰرگ اﻥﻘﻼب

اﻳﺮان ﺏﻪ ﺷﻤﺎر ﻡﯽ رود .ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان اﻳﻦ ﭘﻴﺮوزی ﺏﺰرگ را ﺏﻪ هﻤﻪ ﻡﺮدم اﻳﺮان از
ﺹﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺷﺎدﺏﺎش ﻡﯽ ﮔﻮﻳﺪ.
ﻋﻼوﻩ ﺏﺮاﻳﻦ ،ﺏﺮ اﺛﺮ هﺸﻴﺎری اﻥﻘﻼﺏﯽ ﻡﺮدم و ارﮔﺎن هﺎی اﻥﻘﻼب ،اﻥﺘﺨﺎﺏﺎت رﻳﺎﺳﺖ
ﺝﻤﻬﻮری ﺏﻪ ﺁراﻡﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ﺕﻮﻃﺌﻪ ﺽﺪ اﻥﻘﻼب ﺏﺮای ﻡﺘﺸﻨﺞ ﺳﺎﺥﺘﻦ و ﺏﺮ هﻢ زدن اﻥﺘﺨﺎﺏﺎت
رﻳﺎﺳﺖ ﺝﻤﻬﻮری ﻋﻘﻴﻢ ﻡﺎﻥﺪ .اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻥﻴﺰ ﻡﻮﻓﻘﻴﺖ ﺏﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻡﺎم هﻢ ﺏﺮ ﺁن ﺕﺎﮐﻴﺪ
ﮐﺮدﻩ اﻥﺪ.
درﺏﺎرﻩ ﻥﺘﻴﺠﻪ اﻥﺘﺨﺎﺏﺎت اﻥﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺏﺎﻳﺪ ﻳﺎدﺁور ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺏﺎ ﺁن ﮐﻪ ﻡﻘﺎم رﻳﻴﺲ ﺝﻤﻬﻮر،
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻥﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،از اﺥﺘﻴﺎرات زﻳﺎدی ﺏﺮﺥﻮردار ﻥﻴﺴﺖ ،ﻡﻌﺬاﻝﮏ ﻡﯽ ﺕﻮاﻥﺪ ﺕﺎﺛﻴﺮ ﻡﺜﺒﺖ ﻳﺎ
ﻡﻨﻔﯽ در روﻥﺪ ﺕﺜﺒﻴﺖ و ﺕﺤﮑﻴﻢ و ﮔﺴﺘﺮش اﻥﻘﻼب اﻳﺮان داﺷﺘﻪ ﺏﺎﺷﺪ.
در هﻤﻴﻦ دوران ﮐﻮﺕﺎﻩ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن رای ﮔﻴﺮی ،ﺷﺎهﺪ ارزﻳﺎﺏﯽ هﺎی ﮔﻮﻥﺎﮔﻮﻥﯽ درﺏﺎرﻩ
ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﻳﻦ اﻥﺘﺨﺎﺏﺎت و اﺛﺮاﺕﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻡﯽ ﺕﻮاﻥﺪ در ﺳﺮﻥﻮﺷﺖ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻥﻘﻼب اﻳﺮان
داﺷﺘﻪ ﺏﺎﺷﺪ ،هﺴﺘﻴﻢ .ﺏﻪ وﻳﮋﻩ ﻡﺤﺎﻓﻞ اﻡﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﺘﯽ دﺷﻤﻦ اﻥﻘﻼب اﻳﺮان ﻡﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ،در ﺝﻬﺖ
ﺕﺎﻡﻴﻦ ﻡﻨﺎﻓﻊ ﺥﻮد ،ﺏﻪ اﻳﻦ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮﺏﻬﺎ دهﻨﺪ و اﻇﻬﺎر اﻡﻴﺪواری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺏﺎ اﻳﻦ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی،
دوران ﺕﺸﺪﻳﺪ ﻡﺒﺎرزات ﭘﯽ ﮔﻴﺮ و ﺁﺷﺘﯽ ﻥﺎﭘﺬﻳﺮ ﻡﺮدم اﻳﺮان در راﻩ رﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎﺥﺘﻦ هﻤﻪ ﮔﻮﻥﻪ
ﺕﺴﻠﻂ اﻡﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﺘﯽ و ﻗﺒﻞ از هﻤﻪ و ﺏﻴﺶ از هﻤﻪ ﺕﺴﻠﻂ اﻡﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﻢ ﺁﻡﺮﻳﮑﺎ ،ﺏﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺏﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻡﺘﺎﺳﻔﺎﻥﻪ اﻇﻬﺎرات ﺁﻗﺎی ﺏﻨﯽ ﺹﺪر هﻢ ﺏﻪ اﻳﻦ ﺥﻮش ﺏﻴﻨﯽ هﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﻡﻠﺖ،
ﺥﻮراک ﻡﻨﺎﺳﺐ دادﻩ اﺳﺖ.ﻡﻬﻢ وﻥﺘﻴﺠﻪ ﺁن را ﻡﻮرد ﺏﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دهﻴﻢ:

ﺷﺮﮐﺖ ﻡﺮدم در اﻥﺘﺨﺎﺏﺎت
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺳﺮو ﺹﺪای ﺕﺒﻠﻴﻐﺎﺕﯽ روزهﺎی اﻥﺘﺨﺎﺏﺎت ،ﻥﺘﻴﺠﻪ اﻥﺘﺨﺎﺏﺎت ﻥﺸﺎن ﻡﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻡﺮدم در اﻥﺘﺨﺎﺏﺎت ﻥﺨﺴﺘﻴﻦ رﻳﻴﺲ ﺝﻤﻬﻮر ﺏﺴﯽ ﻡﺤﺪودﺕﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﺁﻥﺎن در هﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﺏﺮای
ﺕﺎﻳﻴﺪ ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ،و ﺡﺘﯽ در اﻥﺘﺨﺎﺏﺎت ﺏﺮای ﻡﺠﻠﺲ ﺥﺒﺮﮔﺎن و ﻳﺎ درهﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﺏﺮای
ﺕﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻥﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺏﻮدﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻡﺤﺪودﻳﺖ ﺏﻪ وﻳﮋﻩ ﺏﻪ اﻳﻦ دﻝﻴﻞ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻡﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ
ﺏﺨﺶ ﻗﺎﺏﻞ ﺕﻮﺝﻬﯽ از ﻥﻴﺮوهﺎﻳﯽ ﮐﻪ رای ﮔﻴﺮی هﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻋﻤﻼ ﺕﺤﺮﻳﻢ ﮐﺮدﻩ ﺏﻮدﻥﺪ ،در اﻳﻦ
اﻥﺘﺨﺎﺏﺎت ﺏﺎ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺏﯽ ﺳﺎﺏﻘﻪ ای ﺷﺮﮐﺖ ﺝﺴﺘﻨﺪ.
ﻡﯽ داﻥﻴﻢ ﮐﻪ ﺕﻤﺎم واﺏﺴﺘﮕﺎن ﺏﻪ ﺽﺪ اﻥﻘﻼب ،هﻤﻪ واﺏﺴﺘﮕﺎن ﺏﻪ ﺏﻮرژوازی ﻝﻴﺒﺮال ﮐﻪ
اﻥﺘﺨﺎﺏﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺕﺤﺮﻳﻢ ﻡﯽ ﮐﺮدﻥﺪ ،اﻳﻦ ﺏﺎر ﺏﻪ ﻃﻮر ﺝﻤﻌﯽ و ﻓﻌﺎل در اﻥﺘﺨﺎﺏﺎت رﻳﺎﺳﺖ
ﺝﻤﻬﻮری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻥﺪ و ﺏﻪ ﮐﺎﻥﺪﻳﺪای ﻡﻮرد ﻥﻈﺮ ﺥﻮد رای دادﻥﺪ .ﺏﺎ ﻓﺮض اﻳﻦ ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ ﻥﻴﻤﯽ
از ﺁرای درﻳﺎدار ﻡﺪﻥﯽ ﻡﺘﻌﻠﻖ ﺏﻪ اﻳﻦ ﻥﻴﺮوهﺎﺳﺖ ،ﺏﻪ اﻳﻦ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻡﯽ رﺳﻴﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
اﻥﺘﺨﺎﺏﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺝﻤﻬﻮری ﺏﻴﺶ از ﺳﻪ ﻡﻴﻠﻴﻮن ﻥﻔﺮ ﻥﺴﺒﺖ ﺏﻪ ﺕﺎﻳﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻥﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎهﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺏﺎ ﮐﻤﺎل ﺕﺎﺳﻒ ﺏﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺎهﺶ از ﺁن ﺷﻬﺎدت ﻡﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﻗﺸﺮ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی از زﺡﻤﺘﮑﺸﺎن ﻳﺪی اﻗﺪام ﺏﺮای ﺕﻐﻴﻴﺮات ﺏﻨﻴﺎدی ﺏﻪ ﺳﻮدﺷﺎن را ﺏﺎ ﺕﺮدﻳﺪ ﻡﯽ ﻥﮕﺮﻥﺪ.

ﺕﻤﺮﮐﺰ ﺁرا اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺏﺮای ﺁﻗﺎی ﺏﻨﯽ ﺹﺪر
ﺥﻮد ﺁﻗﺎی ﺏﻨﯽ ﺹﺪر ﻡﯽ ﮐﻮﺷﺪ اﻳﻦ ﺕﻤﺮﮐﺰ ﺁرا را ﺏﻪ »ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ« ﺥﻮﻳﺶ
ﻡﺮﺕﺒﻂ ﺳﺎزد .وﻝﯽ ﺏﻪ ﻥﻈﺮ ﻡﺎ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺏﯽ درﺳﺖ ﻥﻴﺴﺖ .ﺏﻪ ﻥﻈﺮ ﻡﺎ ،ﻋﻮاﻡﻠﯽ را ﮐﻪ ﻡﻮﺝﺐ اﻳﻦ
ﺕﻤﺮﮐﺰ ﺁراء ﺷﺪﻩ ،ﺏﺎﻳﺪ ﺏﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻡﻮرد ﺕﻮﺝﻪ ﻗﺮار داد:

اﻝﻒ ـ ﺁﻗﺎﻳﺎن ﺏﻨﯽ ﺹﺪر و ﻡﺪﻥﯽ دو ﮐﺎﻥﺪﻳﺪاﻳﯽ ﺏﻮدﻥﺪ ﮐﻪ ﺕﻘﺮﻳﺒﺎ از هﻤﺎن ﺁﻏﺎز دوران ﭘﺲ
از ﭘﻴﺮوزی اﻥﻘﻼب ،ﺥﻮد را ﺏﺮای اﺡﺮاز ﻡﻘﺎم رﻳﺎﺳﺖ ﺝﻤﻬﻮری ﻥﺎﻡﺰد ﮐﺮدﻥﺪ و ﺕﻤﺎم ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺥﻮد را ﺏﺮ روی اﻳﻦ ﻡﺤﻮر و در اﻳﻦ ﺝﻬﺖ ﻡﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﺥﺘﻨﺪ.
ب ـ ﺁﻗﺎی ﺏﻨﯽ ﺹﺪر ،ﺕﺎ ﭘﺲ از ﺏﺮﮐﻨﺎری دوﻝﺖ ﺏﺎزرﮔﺎن ،از ﭘﺬﻳﺮش هﺮ ﮔﻮﻥﻪ ﻡﺴﺌﻮﻝﻴﺖ
در اﻡﻮر اﺝﺮاﻳﯽ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﮐﺮد و ﺏﺎ ﺏﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی از اﻡﮑﺎﻥﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ و اﻥﺤﺼﺎری ،ﻳﻌﻨﯽ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از رادﻳﻮ و ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،از روزﻥﺎﻡﻪ »اﻥﻘﻼب اﺳﻼﻡﯽ« ،از ﺳﺨﻨﺮاﻥﯽ در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ
ﮐﺸﻮر ،از ﻋﻀﻮﻳﺖ ﭘﺮاﻋﺘﺒﺎر در ﺷﻮرای اﻥﻘﻼب ،ﺕﻨﻬﺎ ﺏﻪ ﺕﺒﻠﻴﻎ ﺏﺮای ﺥﻮﻳﺶ و ﺏﻪ اﻥﺘﻘﺎد از ﻥﻘﺎط
ﺽﻌﻒ ﺳﻴﺎﺳﺖ دوﻝﺖ ﺏﺎزرﮔﺎن ﭘﺮداﺥﺖ .ﺏﻪ اﻳﻦ ﺕﺮﺕﻴﺐ ،در ﺏﺨﺸﯽ از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻡﯽ ،هﻤﻪ
اﻥﺘﻘﺎدهﺎی ﺏﺠﺎ ﺏﻪ ﮐﻤﺒﻮدهﺎی ﻋﻴﻨﯽ دوران ﺡﮑﻮﻡﺖ دوﻝﺖ ﺏﺎزرﮔﺎن و ﺽﻌﻒ هﺎی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ در
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺁن دوﻝﺖ ،ﺏﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ اﻥﺪوﺥﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ »ﻡﺠﺎزی« ﺏﻪ ﺡﺴﺎب ﺁﻗﺎی ﺏﻨﯽ ﺹﺪر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪ .در دوران ﮐﻮﺕﺎﻩ ﻗﺒﻮل ﻡﺴﺌﻮﻝﻴﺖ هﻢ ،ﺁﻗﺎی ﺏﻨﯽ ﺹﺪر ﺕﻮاﻥﺴﺖ ﺏﺎ دادن اﻡﺘﻴﺎزات ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ
ﻡﺎﻝﻴﺎﺕﯽ ﺏﻪ ﺳﺮﻡﺎﻳﻪ داران و ﺏﺪهﮑﺎران ﺏﻪ ﺏﺎﻥﮏ هﺎ ،ﺏﻪ ﺡﺴﺎب درﺁﻡﺪ دوﻝﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺏﺬل و ﺏﺨﺸﺶ
از ﺏﻴﺖ اﻝﻤﺎل ،ﻗﺸﺮ وﺳﻴﻌﯽ را راﺽﯽ ﮐﻨﺪ و ﺏﻪ ﺏﺬل و ﺏﺨﺸﺶ هﺎی ﺏﻴﺸﺘﺮی اﻡﻴﺪوار ﺳﺎزد.
ﻡﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻳﺎن هﺎی اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻥﺎدرﺳﺖ ﺏﯽ ﺡﺴﺎب را ﻡﺘﺎﺳﻔﺎﻥﻪ ﻡﺮدم اﻳﺮان در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺏﺎﻳﺪ
ﺏﭙﺮدازﻥﺪ.
ﺏﻪ هﻤﻪ اﻳﻦ هﺎ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ هﻢ ﺏﺎﻳﺪ اﻓﺰودﻩ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻥﺎﺥﺮﺳﻨﺪی ﺏﺨﺶ ﻡﻬﻤﯽ از رای
دهﻨﺪﮔﺎن از ﺏﺮﺥﯽ زﻳﺎدﻩ روی هﺎی ﻥﺎﺹﻮاب راﺳﺖ ﮔﺮا و اﻓﺮاﻃﯽ ﻡﺬهﺒﯽ و هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺥﺮاﺏﮑﺎری هﺎی دﺷﻤﻦ ،ﮐﻪ در ﻥﻬﺎدهﺎی اﻥﻘﻼﺏﯽ ﻡﺎﻥﻨﺪ ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎ و ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران و دادﮔﺎﻩ هﺎی
اﻥﻘﻼب رﺳﻮخ ﮐﺮدﻩ ﺏﻮدﻥﺪ ،ﻥﻴﺮ ﺏﻪ ﺹﻮرت »ذﺥﻴﺮﻩ ﻡﻌﻨﻮی« ﻡﺠﺎزی ﺏﻪ ﺡﺴﺎب ﺁﻗﺎی ﺏﻨﯽ ﺹﺪر
رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ.
ج ـ در ﺁﻏﺎز دوران ﻡﺒﺎرزﻩ اﻥﺘﺨﺎﺏﺎﺕﯽ ﺏﺮای رﻳﺎﺳﺖ ﺝﻤﻬﻮری ،ﺡﺰب ﺝﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻡﯽ ﮐﻪ ﻡﯽ ﺕﻮاﻥﺴﺖ ﻥﻘﺶ ﻡﻬﻤﯽ در اﻥﺘﺨﺎﺏﺎت ﺏﺎزی ﮐﻨﺪ ،دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎﻩ از ﺝﻬﺖ اﺕﺨﺎذ روﺷﻦ
ﻳﮏ روش ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺏﺮای اداﻡﻪ راﻩ اﻥﻘﻼب ﮔﺮدﻳﺪ .رﺷﺪ اﺥﺘﻼﻓﺎت ﻥﺎﺷﯽ از اﻳﻦ وﺽﻊ و ﻋﻮاﻡﻞ
ذهﻨﯽ ﻥﺎﺷﯽ از ﺥﻮدﮔﺮاﻳﯽ ﺏﺮﺥﯽ از رهﺒﺮان ﺡﺰب ،اﻳﻦ ﺡﺰب را دﭼﺎر ﻳﮏ ﺏﺤﺮان داﺥﻠﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ در ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻥﺘﻮاﻥﺴﺖ ﮐﺎﻥﺪﻳﺪای ﻡﻨﺎﺳﺒﯽ ،ﮐﻪ ﺏﺘﻮاﻥﺪ در ﻡﻴﺪان ﻡﺒﺎرزﻩ اﻥﺘﺨﺎﺏﺎﺕﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺕﻮدﻩ رای
دهﻨﺪﮔﺎن را ﺝﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،ﻡﻌﺮﻓﯽ ﻥﻤﺎﻳﺪ .ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺏﺮ اﺛﺮ ﭘﺎﻓﺸﺎری روی ﻥﺎﻡﺰدی ﻓﺮد
ﻥﺎﺷﻨﺎﺥﺘﻪ ای ﻡﺎﻥﻨﺪﺝﻼل اﻝﺪﻳﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﻥﺼﻴﺐ اﻳﻦ ﺡﺰب ﺷﺪ ،اﻳﻦ ﺡﺰب دﻳﮕﺮ ﻥﺘﻮاﻥﺴﺖ در اﻳﻦ
ﻡﻴﺪان ﻗﺪ راﺳﺖ ﮐﻨﺪ .اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر اﮐﺜﺮﻳﺖ رهﺒﺮی ﺡﺰب ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ در زﻡﻴﻨﻪ ﺕﺤﻤﻴﻞ
ﻳﮏ ﮐﺎﻥﺪﻳﺪای ﻥﺎﻡﻨﺎﺳﺐ ﺳﺒﺐ ﺏﺮوز اﺥﺘﻼف ﺷﺪﻳﺪ در ﻡﻴﺎن رهﺒﺮی و اﻋﻀﺎ و هﻮاداران ﺁن
ﺡﺰب ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻥﺘﻴﺠﻪ اﺏﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﺡﺰب ﻋﻤﻼ از ﺏﻴﻦ رﻓﺖ.
د ـ ﺏﺮای ﻥﻴﺮوهﺎی ﭼﭗ رو ،ﺏﻪ دﻥﺒﺎل اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻗﺒﻠﯽ )ﮐﻪ ﺏﺎ ﺕﺤﺮﻳﻢ ﺕﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻥﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻡﺮﺕﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺏﻮدﻥﺪ( وﺽﻌﯽ ﭘﻴﺶ ﺁﻡﺪ ﮐﻪ ﻥﺘﻮاﻥﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﻥﺪﻳﺪای ﻡﺴﺘﻘﻠﯽ را در ﻡﻴﺪان ﻡﺒﺎرزﻩ وارد
ﮐﻨﻨﺪ و ﺕﺎ ﺁﺥﺮ ﻥﮕﺎﻩ دارﻥﺪ.
هـ ـ ﻥﻴﺮوهﺎی ﭘﯽ ﮔﻴﺮ ﭘﻴﺮو »ﺥﻂ اﻡﺎم ﺥﻤﻴﻨﯽ« ﺥﻴﻠﯽ دﻳﺮ دﺳﺖ ﺏﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻥﺪ و در
ﺡﻘﻴﻘﺖ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺝﻼل اﻝﺪﻳﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺏﻪ ﻃﻮر ﻡﺘﻔﺮق و ﺳﺎزﻡﺎن ﻥﻴﺎﻓﺘﻪ و ﺏﺎ ﺕﺰﻝﺰل ﺏﺮای
ﻡﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻥﺪﻳﺪای ﺥﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ ﺁﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺡﺴﻦ ﺡﺒﻴﺒﯽ ،وارد ﻡﻴﺪان ﻡﺒﺎرزﻩ ﺷﺪﻥﺪ .ﺏﺮﻥﺎﻡﻪ ﺁﻗﺎی
ﺡﺒﻴﺒﯽ ﺕﻨﻬﺎ دو روز ﭘﻴﺶ از اﻥﺘﺨﺎﺏﺎت در ﺕﻬﺮان ﻡﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﻇﺎهﺮا ﺡﺘﯽ در ﺏﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮهﺎ
هﻢ اﻡﮑﺎن اﻥﺘﺸﺎر ﻥﻴﺎﻓﺖ.

و ـ ﺏﻪ اﻳﻦ ﺕﺮﺕﻴﺐ در واﻗﻊ در ﺏﺮاﺏﺮ اﮐﺜﺮﻳﺖ رای دهﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﻼ ﺕﻨﻬﺎ دو ﺳﻴﻤﺎی ﺷﻨﺎﺥﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺏﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻥﺪﻳﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺁﻗﺎﻳﺎن ﺏﻨﯽ ﺹﺪر و ﻡﺪﻥﯽ و در اﻳﻦ ارﺕﺒﺎط ،دو ﻋﺎﻡﻞ
ﻡﻬﻢ زﻳﺮ هﻢ ﺏﻪ ﺳﻮد ﺁﻗﺎی ﺏﻨﯽ ﺹﺪر ﺕﺎﺛﻴﺮ ﮐﺮد:
ﻋﺎﻡﻞ اول اﻳﻦ ﮐﻪ در ﺝﺮﻳﺎن ﻡﺒﺎرزات اﻥﺘﺨﺎﺏﺎﺕﯽ ﻡﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻥﻴﺮوهﺎﻳﯽ از ﺽﺪاﻥﻘﻼب
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺕﺎ ﺏﻮرژوازی ﻝﻴﺒﺮال و ﺏﻪ وﻳﮋﻩ ﻋﺪﻩ ای اﻓﺴﺮان راﻥﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺏﺎزﻡﺎﻥﺪﮔﺎن رژﻳﻢ ﺳﺮﻥﮕﻮن
ﺷﺪﻩ در ارﺕﺶ و ژاﻥﺪارﻡﺮی و ﭘﻠﻴﺲ هﻤﻪ ﻥﻴﺮوهﺎی ﻡﺎدی و اﻥﺴﺎﻥﯽ ﺥﻮد را ﺏﺮای ﭘﻴﺮوزی ﺁﻗﺎی
درﻳﺎدار ﻡﺪﻥﯽ ﺏﻪ ﮐﺎر اﻥﺪاﺥﺘﻪ اﻥﺪ .اﻳﻦ ﻋﺎﻡﻞ هﻤﻪ ﻥﻴﺮوهﺎی ﻡﻌﺘﻘﺪ ﺏﻪ اﻥﻘﻼب اﻳﺮان را ﺏﻪ هﺮاس
اﻥﺪاﺥﺖ .ﺁن هﺎ اﻡﮑﺎن ﭘﻴﺮوزی درﻳﺎدار ﻡﺪﻥﯽ را ﻡﺎﻥﻨﺪ زﻥﮓ ﺥﻄﺮی ﺏﺮای اﻥﻘﻼب ﺏﻪ ﺡﺴﺎب
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﺎﻡﻞ دوم ،ﮐﻪ از ﻡﻮﺛﺮﺕﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻡﻞ ﺏﺮای ﺕﻤﺮﮐﺰ ﺁرا ﺏﻪ ﺳﻮد ﺁﻗﺎی ﺏﻨﯽ ﺹﺪر اﺳﺖ،
ﭘﻴﺎم ﺷﻮراﻥﮕﻴﺰ اﻡﺎم ﺥﻤﻴﻨﯽ در ﺏﺴﺘﺮ ﺏﻴﻤﺎری ﺏﻮد .ﺏﺮ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﮐﻪ ﻡﻘﺎم رﻳﺎﺳﺖ ﺝﻤﻬﻮری »ﭼﻴﺰ
ﻡﻬﻤﯽ ﻥﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺏﺮ ﺳﺮ ﺁن ﻥﺰاع ﮐﻨﻨﺪ« و ﺏﺮای ﻥﺸﺎن دادن وﺡﺪت ﺏﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﻥﻘﻼب اﻳﺮان،
اﻡﺎم هﻤﻪ را ﻓﺮا ﺥﻮاﻥﺪ ﮐﻪ از ﺕﻘﺴﻴﻢ ﺁرا اﺡﺘﺮاز ورزﻥﺪ ،و در ﺝﻬﺖ ﺕﻤﺮﮐﺰ هﻤﻪ ﺁرا ﺏﻪ ﺳﻮد
ﮐﺎﻥﺪﻳﺪاﻳﯽ ﮐﻪ زﻡﻴﻨﻪ ﺏﻴﺸﺘﺮی دارد ،ﻋﻤﻞ ﻥﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺏﻴﺎﻥﻴﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﺎﻥﺪﻳﺪای رﻳﺎﺳﺖ ﺝﻤﻬﻮری ،ﺏﻪ دﻥﺒﺎل ﭘﻴﺎم اﻡﺎم ،و اﻳﻦ ﮐﻪ اﺕﻔﺎﻗﺎ ﻥﺎم ﺁﻗﺎی ﺏﻨﯽ
ﺹﺪر )ﺏﻪ ﻋﻠﺖ ﺡﺮوف اﻝﻔﺒﺎ( درﺹﺪر اﻡﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﺛﺮ اﻳﻦ ﭘﻴﺎم اﻡﺎم را ﺕﻘﻮﻳﺖ
ﮐﺮد.
ﺏﺮﭘﺎﻳﻪ ﺏﺮرﺳﯽ و ارزﻳﺎﺏﯽ هﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻡﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻡﺎ ،ﺏﺮﺥﻼف ﺁﻗﺎی ﺏﻨﯽ ﺹﺪر و
ﻡﺒﻠﻐﻴﻦ »راﻩ« اﻳﺸﺎن ،ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻥﺪارﻳﻢ ﮐﻪ  10/7ﻡﻴﻠﻴﻮن رای ﻥﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺏﻪ ﻥﺎم اﻳﺸﺎن ،رای ﺏﺮای
ﻥﻈﺮات ﻡﺒﻬﻢ اﻳﺸﺎن در ﻡﺴﺎﻳﻞ ﮔﻮﻥﺎﮔﻮن ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺥﻠﯽ و ﺳﻤﺘﮕﻴﺮی ﺡﺎدﺛﻪ ﺝﻮﻳﺎﻥﻪ و ﺥﻄﺮﻥﺎک
اﻳﺸﺎن در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺥﺎرﺝﯽ اﺳﺖ.
ﻡﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن دارﻳﻢ ﮐﻪ ﻥﻴﺮوهﺎی ﻋﻈﻴﻢ راﺳﺘﻴﻦ اﻥﻘﻼب اﻳﺮان ،ﮐﻪ ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻡﺪاﻓﻊ »ﺥﻂ
اﻡﺎم« در ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺥﻠﯽ و ﺥﺎرﺝﯽ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺏﻪ ﮐﻤﮏ واﻗﻌﻴﺖ زﻥﺪﮔﯽ ،ﺥﻴﻠﯽ زود اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ
ﺏﺰرگ را ﺕﺼﺤﻴﺢ ﺥﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻡﺎ اﻡﻴﺪوارﻳﻢ ﮐﻪ ﺁﻗﺎی ﺏﻨﯽ ﺹﺪر در ﻡﻘﺎم ﭘﺮ ﻡﺴﺌﻮﻝﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻥﺪ ،ﭘﺲ از
ﮔﺬراﻥﺪن دوران »ﭘﺮﺝﻮش« ﭘﻴﺮوزی ،ﻡﻮﻓﻖ ﺷﻮﻥﺪ ﮐﻪ ﺥﻮﻥﺴﺮداﻥﻪ ﺏﺎ واﻗﻌﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ و
اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺏﺮﺥﻮرد ﮐﻨﻨﺪ و از ﺕﺤﻤﻴﻞ ﺁزﻡﺎﻳﺶ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺕﺎرﻳﺦ دوران ﻡﻌﺎﺹﺮ ،ﺹﺪهﺎ ﺏﺎر
ﺁزﻡﺎﻳﺶ ﺷﺪﻩ و ﺏﺎ ﺷﮑﺴﺖ دردﻥﺎﮐﯽ ﺏﺮای ﺁزﻡﺎﻳﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥﺶ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺏﺮ ﺝﺎﻡﻌﻪ ﻡﺎ،
ﺥﻮدداری ﻥﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺏﺎ ﮐﻤﺎل ﺕﺎﺳﻒ ﺏﺎﻳﺪ ﺏﮕﻮﻳﻴﻢ ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا دوران »ﭘﺮﺝﻮش« هﻨﻮز ﺏﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻥﺮﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
زﻳﺮا اوﻝﻴﻦ اﻇﻬﺎرﻥﻈﺮهﺎی رﺳﻤﯽ ﺁﻗﺎی رﻳﻴﺲ ﺝﻤﻬﻮری ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺕﺮ و ﺳﺎدات و
ﺏﮕﻴﻦ ﻡﯽ ﺕﻮاﻥﻨﺪ ﺏﺮای ﺁن هﻮرا ﺏﮑﺸﻨﺪ و »داﻥﺸﺠﻮﻳﺎن ﻡﺴﻠﻤﺎن ﻡﺒﺎرز ﺥﻂ اﻡﺎم« ﺏﻪ ﻋﻨﻮان
ﻥﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﮏ ﮔﺮاﻳﺶ درﺳﺖ اﻥﻘﻼﺏﯽ در اﻥﻘﻼب اﻳﺮان ،ﺁن را ﻡﺤﮑﻮم ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺁﻗﺎی ﺏﻨﯽ ﺹﺪر اﻳﻦ اﻡﮑﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ را در زﻥﺪﮔﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻥﺪ ﮐﻪ ﻳﺎ ﻡﻨﺸﺎ ﺥﺪﻡﺎت ﺏﺰرگ
ﺏﻪ ﻡﻠﺖ اﻳﺮان در راﻩ ﺡﻞ ﻡﺸﮑﻼت ﻋﻈﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﺏﺎ ﺁن روﺏﺮوﺳﺖ ،ﺏﺸﻮﻥﺪ و ﻳﺎ ﺁن ﮐﻪ ﺏﺎ اﺕﺨﺎذ
ﺳﻤﺖ ﮔﻴﺮی ﻏﻴﺮﻡﻨﻄﺒﻖ ﺏﺎ ﻥﻴﺎزهﺎ و ﺽﺮورﻳﺎت ﺝﺎﻡﻌﻪ ﻡﺎ ،زﻳﺎن هﺎی ﺝﺒﺮان ﻥﺎﭘﺬﻳﺮی ﺏﻪ اﻥﻘﻼب
اﻳﺮان وارد ﺳﺎزﻥﺪ.
ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان از ﺹﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺥﻮاﺳﺘﺎر ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺡﺎﻝﺖ اول از اﻳﻦ دو ﺡﺎﻝﺖ ﺏﻪ
واﻗﻌﻴﺖ در ﺁﻳﺪ .ﺏﻪ ﻥﻈﺮ ﻡﺎ ،ﺏﺮای ﭘﻴﺮوزی اﻥﻘﻼب اﻳﺮان ﺕﻨﻬﺎ ﻳﮏ راﻩ وﺝﻮد دارد و ﺁن هﻢ
ﭘﻴﺮوی ﺏﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا از ﺥﻂ ﺽﺪ اﻡﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﺘﯽ و ﺥﻠﻘﯽ اﻡﺎم ﺥﻤﻴﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺥﻄﯽ ﮐﻪ اﻡﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﻢ
ﺁﻡﺮﻳﮑﺎ را دﺷﻤﻦ اﺹﻠﯽ ﻡﺮدم ﺳﺘﻤﮑﺶ اﻳﺮان و ﺝﻬﺎن ﻡﯽ داﻥﺪ و هﻤﻪ را ﻓﺮا ﻡﯽ ﺥﻮاﻥﺪ ﮐﻪ هﻤﻪ
ﺕﻮاﻥﺎﻳﯽ ﺥﻮد را ﺏﺮای در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺕﻮﻃﺌﻪ هﺎی رﻥﮕﺎرﻥﮓ اﻳﻦ ﺷﻴﻄﺎن ﺏﺰرگ ﺏﻪ ﮐﺎر اﻥﺪازﻥﺪ،

ﺥﻄﯽ ﮐﻪ هﻤﻪ ﺕﻮﺝﻬﺶ ﺏﺮای ﺕﻐﻴﻴﺮات ﺏﻨﻴﺎدی در ﻥﻈﺎم اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺏﻪ ﺳﻮد »ﮐﻮخ ﻥﺸﻴﻨﺎن« ﻳﻌﻨﯽ
ﺕﻮدﻩ هﺎی دﻩ هﺎ ﻡﻴﻠﻴﻮﻥﯽ زﺡﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ اﺳﺖ ،ﺥﻄﯽ ﮐﻪ از هﻤﻪ ﻡﯽ ﻃﻠﺒﺪ در راﻩ
رﺳﻴﺪن ﺏﻪ اﻳﻦ دو هﺪف ﺏﺰرگ ﻡﻠﯽ و اﻥﺴﺎﻥﯽ در ﺹﻒ واﺡﺪی ﻡﺘﺤﺪ ﺷﻮﻥﺪ و ﻗﻠﻢ هﺎ و ﺕﻔﻨﮓ هﺎ
را از ﻥﺸﺎﻥﻪ روی ﺏﻪ روی ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺏﺮﮔﺮداﻥﻨﺪ و ﺏﻪ ﺳﻮی ﺷﻴﻄﺎن ﺏﺰرگ ﻳﻌﻨﯽ ﺁﻡﺮﻳﮑﺎ در
ﺹﺤﻨﻪ ﺝﻬﺎﻥﯽ و ﺏﻪ ﺳﻮی ﺽﺪ اﻥﻘﻼب و ارﺕﺠﺎع ﻋﺎﻡﻞ ﺁﻡﺮﻳﮑﺎ در داﺥﻞ ﮐﺸﻮر ،ﻡﺘﻮﺝﻪ ﺳﺎزﻥﺪ.
ﻡﺮدم اﻳﺮان ﻡﺎﻳﻞ ﻥﻴﺴﺘﻨﺪ هﻴﭽﮕﻮﻥﻪ ﺥﻂ دﻳﮕﺮی ﺏﻪ ﺷﮑﻠﯽ از اﺷﮑﺎل ﺝﺎﻥﺸﻴﻦ اﻳﻦ ﺥﻂ ﺳﺎﻝﻢ و
درﺳﺖ اﻥﻘﻼﺏﯽ ﺷﻮد.
ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان در ﺁﻳﻨﺪﻩ هﻢ ﻡﺎﻥﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از اﻳﻦ »ﺥﻂ اﻡﺎم« ﺏﺎ ﺕﻤﺎم ﻥﻴﺮوی ﺥﻮد
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ ﺥﻮاهﺪ ﮐﺮد.
ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان اﻡﻴﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻗﺎی ﺏﻨﯽ ﺹﺪرهﻢ هﻤﻪ ﻥﻴﺮوی ﺥﻮد را در هﻤﻴﻦ راﻩ
و در هﻤﻴﻦ ﺳﻤﺘﮕﻴﺮی ﺏﻪ ﮐﺎر اﻥﺪازد.

ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻡﺮﮐﺰی ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان
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