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»آﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ادﻋﺎی ﮐﺬب آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﮫای ﮐﮫ ﻗﺘﻞ ﻓﺮوھﺮ  ،اﺳﮑﻨﺪری  ،ﻣﺨﺘﺎری و ﭘﻮﯾﻨﺪه را ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽھﺎ داﻧﺴﺖ و آن را در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﺳﻤﯽ اﺑﺮاز ﮐﺮد و در دادﮔﺎه  ،ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ  ،ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز اﯾﻦ
ﺟﺮم ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ؟!! آﯾﺎ ادﻋﺎی اﯾﺸﺎن و اﺗﮭﺎم ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﮐﮫ آنھﺎ را ﭘﺎﯾﮕﺎه دﺷﻤﻦ ﺧﻮاﻧﺪ و در دادﮔﺎه
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت  ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺗﺒﺮﺋﮫ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺑﮫ ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ و ھﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ دال ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻮدن
دﺷﻤﻦ در دادﮔﺎهھﺎ اراﺋﮫ ﻧﺸﺪ و ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪ  ،ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ؟!!:
* »اﮔﺮ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺖ داری ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﮫای ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺟﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد  ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ از رھﺒﺮی ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ را ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮐﮫ ﭼﮫ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهھﺎی ﺑﯽ ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮء و اﺗﮭﺎﻣﺎت دروغ  ،از ھﺴﺘﯽ
ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه و ﺟﺎن و ﻣﺎل و آﺑﺮوی آﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﺎراج رﻓﺘﮫ اﺳﺖ«.
» ﻇﺎﻟﻤﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎر او ﻣﺼﺪاق ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ اﺳﺖ؟!! وﻟﯽ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل او ﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎرش را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدھﺪ.
اﯾﻨﮑﮫ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﮫای اﺻﺮار دارد ﮐﮫ ھﯿﭻ رأی و ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ رأی اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻼ در ﻣﺴﺄﻟﮫی اﻧﺮژی ھﺴﺘﮫای ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﻄﺮح ﺷﻮد  ،ﭼﮫ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻏﯿﺮ از »اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﮫ رأی« ﯾﺎ »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری« دارد .اﯾﻨﮑﮫ ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻔﮫ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ھﺮﮔﺎه اﯾﺸﺎن
ﻻزم داﻧﺴﺖ  ،ﺧﻮدش دﺳﺘﻮر ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ  ،ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺟﺰ »اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﮫ رأی« و ﻣﻌﻨﯽ و
ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺟﺰ »ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب رأی او« ﻧﺪارد و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﯿﺰ ﺟﺰ »دﯾﮑﺘﮫ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ دﯾﮕﺮان«
ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻧﺪارد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮھﯿﻦآﻣﯿﺰ اﺳﺖ  ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻞ و رﻓﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﭽﻮن »ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ« اﺳﺖ و
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﺸﺎن و ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺎن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ھﺴﺘﻨﺪ!!«

**************************
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺪای رﺣﻤﺎن و رﺣﯿﻢ
در اوج ﺗﺐ در ﺑﺴﺘﺮ اﻓﺘﺎده و ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻢ ﮐﮫ ﺧﺒﺮ اﺣﻀﺎر ﯾﺎ دﻋﻮت ﺑﮫ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و رواﻧﮫی زﻧﺪان ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮادر را ﺷﻨﯿﺪم.
ﺑﺮادری ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﺪری اﺳﺖ و ﭼﺸﻢ و ﭼﺮاغ ﻣﺎدری رﻧﺞ دﯾﺪه و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
ھﺎدی آﻗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺮادر ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن  ،دوﺳﺘﯽ دﻟﺴﻮز و ﻣﺸﻮق ﻣﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﺣﻞ
ﺗﺤﺼﯿﻞ و ھﻢ درس و ھﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﮫی ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎلھﺎی ﻣﺠﺮدی در ﻏﺮﺑﺖ ﻗﻢ را در ﮐﻨﺎر او ﺑﻮدم و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی
وی در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﻼب در  ١۵ﺧﺮداد  ١٣۵۴ﻣﺪرﺳﮫی ﻓﯿﻀﯿﮫ  ،ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم.
ﺧﺪای را ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ او از ﺳﺮﺑﺎزی در ﺳﺎل  ١٣۵۶ھﻤﯿﺸﮫ در ﮐﻨﺎر ھﻢ و ھﻤﻔﮑﺮ و ھﻤﺮاه ھﻢ
ﺑﻮدهاﯾﻢ و اﮔﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻧﻘﺶھﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺎ رﻗﻢ ﺧﻮرده  ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎری ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ھﺮ
ﯾﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ھﺎدی آﻗﺎ از ﺟﻤﻠﮫی روﺣﺎﻧﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب  ،ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﮫ ﺗﻦ ﮐﺮد و از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻧﻮ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗﻼشھﺎی ﺧﻄﯿﺮ  ،ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﻼب ﻗﺮار ﻣﯽداد.

در روزھﺎی اﻧﻘﻼب  ،ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ھﺠﻮم ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎواک و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﻢ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫی ﺧﺎن )ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ و از ﻋﺼﺮ
آن روز ھﻤﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﺠﻮم ﺷﺒﺎﻧﮫ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدﻧﺪ( ﮐﮫ ھﻤﮫی ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﮫ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ  ،او ﻣﺪرﺳﮫ و ﺣﺠﺮه را ﺗﺮک
ﻧﮑﺮد و آن ﺷﺐ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺎ او ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ  ،ﺗﺎ ﺷﺎھﺪ ﻣﺎﺟﺮا ﺷﻮﯾﻢ .ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ روﺣﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺷﺒﯽ را در ﺣﺠﺮه
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﻨﺰل ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ ﺣﺴﺎس ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و اﻣﺮوز در ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﺪرت ﻧﺸﺴﺘﮫ و ﺧﻮد را
»اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺪاﻓﻊ روﺣﺎﻧﯿﺖ« ﻣﯽداﻧﻨﺪ!!
در روزﮔﺎران ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ  ،او ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ  ،در آﻏﺎزﯾﻦ روزھﺎی ﻧﺒﺮد  ،ﺷﺶ ﻣﺎه دوران ﺧﺪﻣﺖ
زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺧﻮد را داوﻃﻠﺒﺎﻧﮫ و ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺳﭙﺮی ﮐﺮد و ﺗﺎ ﭘﺎی ﺷﮭﺎدت ﭘﯿﺶ رﻓﺖ  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ
ﭘﻮﺷﺶھﺎی ﺷﺒﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )ﮐﮫ اﮐﺜﺮ روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از آن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( از
رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺟﺒﮭﮫھﺎ ﺧﻮد داری ﮐﻨﺪ.
ھﺎدی آﻗﺎ از ﺳﺎﯾﺮ دوﺳﺘﺎن دﯾﺮوزیاش ﮐﮫ ﺳﺮ در ﺟﺒﮭﮫی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﮭﺎدهاﻧﺪ و دل ﺑﮫ ﺟﯿﻔﮫی دﻧﯿﺎ ﺑﺴﺘﮫ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ آرام
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﺰاﯾﺎ  ،ﭘﯿﺶ ﮐﻠﯿﮫی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻋﺰت و ﺷﺮف دارد و اﮔﺮ دوﺳﺘﺎن و ھﻤﻔﮑﺮان ﻧﯿﺰ
او را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ  ،ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ آزادﮔﯽ و ﺷﺮاﻓﺖ اوﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﮫ دوﺳﺘﺎن دﯾﺮوزی از ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و در
ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ و ﭘﯿﺶ وﺟﺪان و ﺧﺪای ﺧﻮد ﺷﺮﻣﻨﺪهی او و اﻣﺜﺎل او ﯾﻨﺪ.
ﺑﺮای ھﺎدی ﻗﺎﺑﻞ  ،زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ  ،واﮔﺬاری ﻣﻨﺎزل ﻣﺼﺎدرهای ﺑﮫ ﺛﻤﻦ ﺑﺨﺲ  ،ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﻻی ﻗﺪرت و ...ﻓﺮاھﻢ
ﻣﯽﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖھﺎی زﺷﺖ و ﺳﺘﻢھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺒﮫ ﻗﻀﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ و رﻓﺘﺎرھﺎی
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫی ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن  ،ﭼﺸﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و »آﺧﺮت ﺧﻮد را ﺑﮫ دﻧﯿﺎﯾﺶ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ«.
از آﻏﺎز ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب  ،ﮔﺮوھﯽ از روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫی ﺗﺴﻠﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﮫ  ،ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را ﺑﮑﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﻇﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت اﻃﻼﻋﺎت  ،اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ
ﺧﺎﺻﯽ در آن وزارﺗﺨﺎﻧﮫ واﮔﺬار ﺷﺪ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ و اﻧﺠﺎم ﺷﻨﻮدھﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﺎن
ﺧﻮد  ،ﮐﻠﯿﮫی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرگ ﺣﻮزه را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻋﺪهای را ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺪرﯾﺲ آﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ و
ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ و ﺷﺨﺼﯽ  ،آﻧﺎن را وادار ﺑﮫ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖھﺎی ﺷﺪﯾﺪ
ﺑﺮای ﻃﻼﺑﯽ ﮐﮫ در درس ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎء ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺠﺎد ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت اداری از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه
 ،از ﺟﻤﻠﮫی اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﮫ ﺳﻠﻄﮫ ﮐﺸﯿﺪن ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﮫ  ،در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه
وﯾﮋهی روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﻠﻊ ﻟﺒﺎس« ﻋﻤﻼ زﻣﺎم اﺧﺘﯿﺎر روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ رﺣﻠﺖ ﻣﺮاﺟﻊ
ﺑﺰرگ ﺗﻘﻠﯿﺪ  ،ﻣﯿﺪان را از رﻗﯿﺐ ﺧﺎﻟﯽ دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮدﺟﮫی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی ﺑﯽ درﯾﻎ ﻣﺎدی و
ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد  ،ﻋﻤﻼ ﺣﻮزهای واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮭﺎدﻧﺪ و اﺳﺘﻘﻼل ھﺰار ﺳﺎﻟﮫی روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﺷﯿﻌﮫ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻧﺎم ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﻣﺠﺘﮭﺪاﻧﯽ ﭼﻮن؛ آﯾﺔاﷲ ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری  ،آﯾﺔاﷲ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﻤﯽ  ،آﯾﺔاﷲ ﺷﺒﯿﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ  ،آﯾﺔاﷲ
ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق روﺣﺎﻧﯽ  ،آﯾﺔاﷲ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮازی  ،آﯾﺔاﷲ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ روﺣﺎﻧﯽ  ،آﯾﺔاﷲ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی  ،آﯾﺔاﷲ اﺣﻤﺪ
آذری ﻗﻤﯽ و ...در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ  ،از ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد  ،ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎ و روﯾﮑﺮدھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت )و
ﮔﺎه ﻧﺎﻣﻘﺒﻮل( ،ھﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺰاﺣﻤﺖھﺎ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪﻧﺪ .از ﺣﺼﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ
 ١٧ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و اﺗﮭﺎم ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻮدﺗﺎ ﯾﺎ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﻣﺤﻠﯽ و...
اﻣﺮوزه  ،دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺟﺰ ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻃﺮﻓﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ  ،اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﻋﺘﺒﺎر اﺻﻠﯽ را ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای اﻗﻠﯿﺘﯽ
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ »آﺧﻮﻧﺪھﺎی درﺑﺎری« ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و ﺣﺘﯽ از »اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﺎﻣﻮش روﺣﺎﻧﯿﺖ« دﻟﮕﯿﺮ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﺎﻣﻮش  ،ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﮑﻮتھﺎ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽھﺎ  ،ﺑﮫ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد ھﻤﭽﻮن ﻟﻘﻤﮫای ﮔﻠﻮﮔﯿﺮ  ،در ﺣﻠﻘﻮم ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﺎن ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﻔﺲ آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺷﻤﺎره اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎر روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل آن از ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮده و ھﺴﺖ .ھﺮﭼﮫ ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﮫ را واﺑﺴﺘﮫﺗﺮ ﺑﮫ ﻗﺪرت
ﺳﺎزﻧﺪ  ،اﯾﻦ ﻧﮭﺎد را ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎرﺗﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ھﺮﭼﮫ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺣﻮزهھﺎ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﺰوده ﮔﺮدد  ،اﻋﺘﺒﺎر و ﺣﯿﺜﯿﺖ آن
ﻣﺤﻔﻮظﺗﺮ و اﻓﺰوﻧﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ھﺠﻮم ﺑﯽاﻣﺎن و اﺻﺮار ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﺎن در ﺗﺤﻘﻖ »ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺣﻮزهھﺎ« را ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﺑﮫی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ؛ »ﺗﻔﮑﯿﮏ دوﺑﺎرهی
"روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ" از "روﺣﺎﻧﯿﺖ درﺑﺎری"« ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره در ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﺗﺎزه ﺷﻮد ﮐﮫ » روﺣﺎﻧﯿﺖ درﺑﺎری  ،ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻄﯿﻊ ﺧﺪاﯾﮕﺎن ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻣﺮدم را ﺑﮫ اﻃﺎﻋﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ  ،ﻧﮫ ﺑﮫ
اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا و ﺷﺮﯾﻌﺖ«.
ﺑﮕﺬار روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ را از ﻟﺒﺎس ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ درﺑﺎری  ،ﺧﻠﻊ ﮐﻨﻨﺪ و او را وادار ﺑﮫ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺳﺎزﻧﺪ
)ﮐﮫ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﮫ اﻣﺮی اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﯽ اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ( و ﺑﮫ او اﺟﺎزهی ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎﯾﺶ را ﻧﺪھﻨﺪ  ،اﯾﻦ
اﻣﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ در ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻزم  ،ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﻧﻨﮓ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ از ﻗﺪرت  ،ﺑﺮ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ )آﺧﻮﻧﺪھﺎی درﺑﺎری( ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻘﻠﯽ و ﺷﺮﻋﯽ را در راه ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻧﯿﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد ،
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎری از روﺣﺎﻧﯿﺎن و ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ  ،ادﻋﺎی »ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ« رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﮫ و وزر و وﺑﺎل
رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺮﺧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﺎن  ،ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾﻦ ﺧﺪا ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد  ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻔﺴﯽ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪ و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ؛ » ﺗﻼشھﺎی ﮔﺮوه اﻧﺪک روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻗﺪرت  ،ﻣﺆﺛﺮ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ«.
اﺻﻮﻻ از ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن روﺣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ  ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻼم و رﻓﺘﺎر آﻧﺎن ﭘﯽ
ﺑﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ اﺛﺮی ﻧﺪاﺷﺖ  ،ﻗﻄﻌﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﺎن زﺣﻤﺖ و رﻧﺞ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و ﺳﺮ
ﺑﯽدرد ﺧﻮد را ﺑﮫ درد ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎ و ﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﺑﯿﺎﻧﯿﮫھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻦ و اﺧﻮی در ﮔﺬﺷﺘﮫ  ،ﺑﮫ زﻋﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﺎن ،
اﺗﮭﺎمھﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﭼﻮن ؛ » اﻗﺪام ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ  ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم  ،ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﻮﯾﺶ اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ،
اھﺎﻧﺖ ﺑﮫ رھﺒﺮی  ،اھﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻮای ﺛﻼﺛﺔ  ،و ﻧﻘﺾ ﺣﺮﻣﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ « را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ در
ﺑﺎزداﺷﺖھﺎی  ۴٠روزه در ﻣﺸﮭﺪ و  ١٢۵روزه در ﺑﻨﺪ  ٢۴٠اوﯾﻦ و ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽھﺎی ﺗﮑﺮاری  ،ﺑﮫ اﯾﻦ اﺗﮭﺎﻣﺎت
ﭘﺎﺳﺦ دادهام )ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ در ﺧﻠﻮت وزارت اﻃﻼﻋﺎت و دادﮔﺎه وﯾﮋه ﻧﮕﮫداری ﻣﯽﺷﻮد ( .ﺑﮕﺬارﯾﺪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ و ﭘﺲ
از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺮادر و ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮد  ،ﭘﺎﺳﺦھﺎ را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﻠﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﮫ »ﻣﺠﺮم
ﮐﯿﺴﺖ؟!!« .اﮐﻨﻮن ﯾﮑﺎﯾﮏ اﯾﻦ اﺗﮭﺎﻣﺎت را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛
اﻟﻒ( اﻗﺪام ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ = اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﮭﺎم را در ﻣﻮاردی ﭼﻮن ؛ »رأی دادن ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﮫای  ،ﻋﺪم
اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ در ﺳﺎلھﺎی ﻗﺒﻞ از  ، ١٣۶٨ﻋﺪم اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت
اﻣﺮﯾﮑﺎ )ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻌﮭﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﻘﺾ ﭘﯿﻤﺎنھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﻮد(  ،ﻋﺪم اﻋﺘﺮاض
ﺑﮫ ﺗﺼﺪی اﻓﺮاد ﻧﺎﻻﯾﻖ در ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺴﺖھﺎی وزارﺗﯽ و اداری ردهی ﺑﺎﻻ  ،ﻋﺪم اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺖ ﯾﮑﺪﺳﺖ و
ﻣﺤﺎﻓﻈﮫﮐﺎراﻧﮫی ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن  ،ﻋﺪم اﻋﺘﺮاض ﮐﺘﺒﯽ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖﻃﻠﺒﯽھﺎ و ﺧﻮنرﯾﺰیھﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع دﺳﺘﮕﺎهھﺎی
ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺷﺒﮫ ﻗﻀﺎﺋﯽ  ،ﻋﺪم اﻋﺘﺮاض ﮐﺘﺒﯽ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ از ﺗﺪرﯾﺲ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻮارد« )ﮐﮫ
در اﯾﻦ ﻣﻮارد  ،ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺎ ﻣﮑﺘﻮب و ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ( ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ  ،اﺟﻤﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از »ﻋﺪم اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻦ و ﺑﺮادرم« ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺗﻼش درﺧﻮری ﺑﺮای اﻃﻼع ﻋﻤﻮم
از اﻧﺘﻘﺎداﺗﻤﺎن ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ.
اﮔﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﮫ در ﻣﻮارد ﯾﺎدﺷﺪه  ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻠﺖ  ،ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ »اﻗﺪام ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« ﮐﺮدهاﯾﻢ ،
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﭘﺬﯾﺮش آن ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد!!
آری آن روز ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺜﺎل آﻗﺎﯾﺎن ﺧﺎﻣﻨﮫای در ﺗﺼﺪی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ  ،ﺑﺎ رأی ﺧﻮد  ،ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ و
ﺑﮫ آﻧﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدﯾﻢ  ،و آﻧﺎن ﻣﯿﺪان را ﺑﮫ اﻣﺜﺎل ریﺷﮭﺮی و ﻓﻼﺣﯿﺎن و اژهای و ﺳﻠﯿﻤﯽ و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺪ  ،ﻧﺪاﻧﺴﺘﮫ
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻗﺪام ﮐﺮدهاﯾﻢ  ،وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ دادﮔﺎه وﯾﮋهی روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺣﺎﻣﯽ اﺻﻠﯽ و ﻓﻌﻠﯽ آن در اﯾﻦ اﻣﻮر )اﮔﺮ آنھﺎ
را ﺟﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ( از ﻣﺎ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ و ﺟﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻣﻦ و اﺧﻮی ﺷﺎﯾﺪ آن روز ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدﯾﻢ و ھﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮزﻧﺪان وﻃﻦ  ،راھﯽ
ﺟﺒﮭﮫھﺎی دﻓﺎع از ﻣﻠﺖ و ﮐﺸﻮر ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺎ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﺟﺒﮭﮫھﺎ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه و از ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽھﺎی ﭘﺲ ﭘﺮدهی ﻗﺪرت و
ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن ﺟﻨﺎح راﺳﺖ  ،ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮدﯾﻢ  ،اﻗﺪام ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ!!
روزﮔﺎری ﮐﮫ اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺑﮫ ھﻤﺮاه آﻗﺎزادﮔﺎن ﺧﻮد  ،در ﻣﻨﺎزل و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﮔﺮم و ﻧﺮم ﺧﻮد
آرﻣﯿﺪه و ﺑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﺰل ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻧﺼﺐ ھﻤﺮاھﺎن ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺪﻣﺎت آن را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان
ﻣﺨﻠﺺ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم را در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی ﺟﺒﮭﮫھﺎ  ،از ﺳﺮ ﻧﺎداﻧﯽ و ﻏﺮور  ،وادار ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ
ﻋﻤﻠﯿﺎت از ﭘﯿﺶ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺑﺪا ﭘﺮواﯾﯽ از ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﮫی ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻠﺖ  ،ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻦ ﻣﺘﺠﺎوز
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ  ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮫ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیھﺎ و آن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهھﺎ ،
اﻗﺪام ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻣﺎ اﻣﺮوز )و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ و اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﻔﺎھﯽ  ،از ﺳﺎل  ١٣۶٠ﺗﺎ  ١٣۶۴و اﻧﺘﻘﺎدات ﻋﻠﻨﯽ در ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﻔﺼﻞ از  ١٣۶۴ﺗﺎ ﮐﻨﻮن( ﮐﮫ از رﻓﺘﺎرھﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ  ،ﻋﻠﻨﺎ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎھﯽ
ﺗﺒﺮی ﺟﺴﺘﮫاﯾﻢ و آنھﺎ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار دادهاﯾﻢ  ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ »ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد« اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫاﯾﻢ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻮاھﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ و دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﮫ »اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻓﻌﻠﯽاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﮫ
ﺷﮭﺮوﻧﺪان و ﻧﻘﺾ ﻋﮭﺪ و ﭘﯿﻤﺎن  ،ﺗﯿﺸﮫ ﺑﮫ رﯾﺸﮫی ﻧﻈﺎم ﻣﯽزﻧﻨﺪ و اﻗﺪام ﺑﮫ ﺑﺮاﻧﺪازی ﺳﺨﺖ ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ﻧﮫ آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ »ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎی ﺟﺎﻧﯽ  ،ﺷﻐﻠﯽ  ،ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖھﺎی ﻓﺮاوان و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت از آزادیھﺎ و ﺣﻘﻮق
ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد« اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی ﺧﻮد )و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد( را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﮫ و
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﮭﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ  ،از ﺑﺬل ﺟﺎن ﻧﯿﺰ درﯾﻎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻦ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﮫی ارﺷﺎد  ،ﭘﺲ از آزادی از زﻧﺪان اوﯾﻦ  ،ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺪﻋﯽ اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻔﺘﻢ
ﮐﮫ ؛ »ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺪھﮑﺎرﯾﺪ و ﻣﺎ ﻃﻠﺒﮑﺎر  ،ﺑﯽﺧﻮد ﻗﯿﺎﻓﮫی ﻃﻠﺒﮑﺎر را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺎ را ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﺸﻤﺎرﯾﺪ« و اﻣﺮوز
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﺑﺎورم.

اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﺎناﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف روش
ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻌﻘﻮل  ،ﺧﻮد » ﻣﺪﻋﯽ « ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﮫ » ﻗﻀﺎوت « در ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .ﻧﮫ ﻗﺒﺢ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
را ﻣﯽﻓﮭﻤﻨﺪ و ﻧﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺑﺪھﮑﺎری ) ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮق ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ( از » ﻃﻠﺒﮑﺎر داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮد ﺣﯿﺎء و ﺷﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.
ﺑﯿﺶ از  ٢٨ﺳﺎل از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ھﻨﻮز ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﻧﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ  ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﻧﮫ » ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ « ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﮫ از » ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﮫ و دادﮔﺎه
ﻋﻠﻨﯽ « ﺧﺒﺮی اﺳﺖ .آﯾﺎ » ﻇﻠﻢ ﺷﺪﯾﺪ و آﺷﮑﺎر  ٢٨ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﮫ در دادﮔﺎهھﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ و ﺑﺪون
ﺣﻀﻮر ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﮫ  ،ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ و ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪهاﻧﺪ « ﮐﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف »ﺗﻌﮭﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﺳﺖ و ھﻨﻮز ﻧﯿﺰ اداﻣﮫ دارد  ،اﻗﺪام ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟!!
ب( ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم = اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد آﻗﺎﯾﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﻟﻄﻒ ﮐﻨﻨﺪ و
»ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪی )ص( را ﻣﻨﺴﻮخ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ« ﭼﺮا ﮐﮫ آن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺣﺎﮐﻤﺎن را
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﺪ  ،در آﺷﮑﺎر و ﻧﮭﺎن«.
آﯾﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺧﯿﺮ ﺧﻮاھﯽ ﻋﻠﻨﯽ  ،ﺑﺪون ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ  ،ﻧﺎﻣﮫ و ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟!! ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی
ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ ھﻤﻔﮑﺮان ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ھﺮﯾﮏ را ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﮫ از دﯾﺪ آﻗﺎﯾﺎن ؛ »اﺻﻮﻻ
ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻔﮫ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﮫ از آﻧﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ«.
اﮔﺮ ﺑﮭﺎی »وﻓﺎداری ﺑﮫ ﭘﯿﻤﺎن اﻟﮭﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪی )ص( و ﻗﺮارداد رﺳﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻗﺘﻞ  ،ﺷﮑﻨﺠﮫ  ،زﻧﺪان و
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖھﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ  ،ﻣﺎ را از ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﮭﺎ  ،ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﺎن راھﯽ ﺟﺰ ﺗﻮﺑﮫ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺴﯿﺮ
اﻧﺤﻄﺎط و ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن و وﻓﺎداری ﺑﮫ اﺧﻼق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  ،زﺑﺎن ﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎه و ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻌﻘﻮل آﻧﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
آﻗﺎﯾﺎن در ﻣﺘﻮن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ »رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ  ،ﻣﺒﻠﻎ ﺑﮭﺘﺮ و ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺮی ھﺴﺘﻨﺪ از ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ« .ﻋﮑﺲ
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ و »رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ از ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ  ،زﯾﺎنﺑﺎرﺗﺮ اﺳﺖ « .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﮔﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﻧﻮع »رﻓﺘﺎر ﻧﯿﮏ« ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ از ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺻﺪﻣﮫ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ  ،وﻟﯽ اﮔﺮ »رﻓﺘﺎرﻧﺎﭘﺴﻨﺪ« از
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ  ،ھﯿﭻ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
ھﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻣﻨﺼﻔﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ واﻗﻒ اﺳﺖ ﮐﮫ ؛ »اﮔﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﺴﺘﯽ در ﺑﯿﺎن او ﺑﺎﺷﺪ  ،ھﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ  ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﻼش او را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد« .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ  ،ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺗﻤﺎم ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم  ،دل ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از
آن  ،ﺟﺎن ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮن دل ﺧﻮردﻧﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻄﺮ  ،ﺑﺮای دﻓﺎع از آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ  ،ﻧﻤﯽﺗﻮان » اﻧﮓ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم « را زد .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻘﺼﻮد آﻗﺎﯾﺎن از »ﻧﻈﺎم« ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻮرت  ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﺎن  ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت آن در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺛﺒﺎت » ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﮫ
ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ «  ،ﭼﻨﯿﻦ اﺗﮭﺎﻣﯽ را ﻣﺘﻮﺟﮫ اﻓﺮاد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮدی ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن )از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎ آﮔﺎه( ﻣﺮادف ﻧﻈﺎم داﻧﺴﺘﮫ ﺷﺪه  ،ﻣﻘﺎم »رھﺒﺮی ﮐﺸﻮر« اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
و در ﻧﺎﻣﮫام ﺑﮫ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ )ھﺸﺘﻤﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر( ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻧﺎ آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺳﺖ  ،ﭼﺮا ﮐﮫ اﮔﺮ
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد  ،ﺑﺎ ارﺗﺤﺎل رھﺒﺮی )آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣﻮرد آﯾﺔ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ( ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد »ﻧﻈﺎم رﻓﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم
ﻣُﺮد« .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣﯿﺎن رھﺒﺮی ﻓﻌﻠﯽ را اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ؛ » ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط ﻧﻈﺎم  ،ﺑﺎ رھﺒﺮی آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﮫای
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ!!«.
ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان »ﻧﻈﺎم« را »ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر رھﺒﺮی« داﻧﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺎم )ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه او ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺎم
اﺳﺖ( ﻣﺮادف ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﻧﻈﺎم « ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﺮادف ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد  ،ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﮫ ﻗﺴﻢ ﺷﯿﺊ  ،ﻗﺴﯿﻢ ﺷﯿﺊ ﻓﺮض ﺷﻮد
و اﯾﻦ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ( دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﺎی ﺧﻮد دارﻧﺪ.
آری اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ؛ » ﻣﺎ ﻧﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ و ﻧﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻧﮫ ﻗﻮای ﻣﺠﺮﯾﮫ و ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ و ﻧﮫ اﺳﻼم
« و ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ وﺟﻮد ﻧﻈﻢ و اﻧﺘﻈﺎم در ﻣﻤﻠﮑﺖ  ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ )ﮐﮫ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه ھﯿﭻ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻗﺪام
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ( ﻣﯽﺗﻮان او را ﺑﮫ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم  ،ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮد.
آﻗﺎﯾﺎن ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ را ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮫی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﮫ آن ﻧﮭﺎدھﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
و ﻓﺮق اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ ﺑﺎ اﺻﻞ وﺟﻮد ﻧﮭﺎدھﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺗﺠﺎھﻞ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﺣﻀﻮر و ﺗﺼﺪی ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﻮد  ،ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺟﺰ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻤﺮدن آن ﻧﮭﺎد از ﺗﻮان ﻓﺮد ﻣﺘﺼﺪی ،
ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﻧﮭﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺼﺪی اﻓﺮاد ﻧﺎﻻﯾﻖ اﺳﺖ  ،ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ
ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن اﺳﺖ.
در ھﺮﺻﻮرت  ،ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم را ﻣﺘﺼﺪﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺧﻮد در ﻧﮭﺎدھﺎ ،
ﺟﺎی اﻓﺮاد ﻻﯾﻖ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮد  ،ھﻤﮕﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ،
ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  ،ﻧﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ھﻤﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﺗﮭﺪﯾﺪ و ﺧﻄﺮ  ،زﺑﺎن ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ و راه را از ﭼﺎه
 ،ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ.

آﯾﺎ دﻋﻮت از ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺮای » ﻋﻤﻞ ﺑﮫ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ « و دﻋﻮت از آﻧﺎن ﺑﺮای »وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﮫ ﻋﮭﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻠﺖ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ از آن « ﺟﺮم اﺳﺖ؟!! آﯾﺎ » اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻨﮑﺮ « در ﻣﻮرد
ﺣﺎﮐﻤﺎن  ،ﺟﺮم اﺳﺖ؟!!
روﯾﮑﺮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ  ،در ﻣﺘﻮﺟﮫ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ اﺗﮭﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﻘﺪ و دﻟﺴﻮز ﻣﻠﺖ و ﮐﺸﻮر و آﺋﯿﻦ  ،ﺑﺮ ﺧﻼف روﯾﮑﺮد اﻣﺎم
ﺻﺎدق )ع( اﺳﺖ ﮐﮫ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﻞ ﺻﺤﯿﺢ ( ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد  » :اﺣﺐ اﻟﻨﺎس اﻟﯽّ ﻣﻦ اھﺪی اﻟﯽّ ﻋﯿﻮﺑﯽ = دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدم ﻧﺰد ﻣﻦ  ،ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﯿﻮب ﻣﺮا ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺰده ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻣﻦ ھﺪﯾﮫ ﮐﻨﺪ « .در ﻣﻨﻄﻖ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( اﻧﺘﻘﺎد
ﮐﻨﻨﺪه  ،ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد اﺳﺖ و در دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻣﺒﻐﻮض ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫی زﻧﺪان و
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖھﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر !!
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎھﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم را در روﯾﮑﺮدھﺎی اﺳﺘﺒﺪادی و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری  ،ﻣﺎﻧﻊ
از ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﻧﺘﻘﺎدی ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪان دﻟﺴﻮز را ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ » وﻃﻦ ﻓﺮوﺷﯽ و ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن « ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
آﻧﺎن را ﺑﮫ زﻧﺪان و اﻧﻮاع ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖھﺎ دﭼﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺘﺒﺪادی را در ﻣﻌﺮض اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ.
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ھﺮ ﺻﺤﻨﮫی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ  ،ﺑﺎ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺧﻮد  ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ،در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن  ،ﺣﻘﻮق
ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺧﻮد را ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﺪا و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺷﺮم ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻏﯿﻮر دﯾﻦ و ﻣﻠﺖ را ﺑﮫ »ﻋﺪم اﻟﺘﺰام ﺑﮫ
اﺳﻼم « ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم و اﺳﻼم را ﺳﺎﻣﺎن دادهاﻧﺪ.
رﻓﺘﺎرھﺎی ﺧﻼف ﺷﺮع آﻗﺎﯾﺎن  ،ﻋﺮق ﺷﺮم را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ھﺮ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ .در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺳﺮﻗﺖ زﯾﻨﺖ ﯾﮏ
زن ﯾﮭﻮدی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﮫ ﻣﺮزھﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ  ،اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﺎﻟﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدن از ﭼﻨﯿﻦ ﻏﻤﯽ را
ﺳﺰاوار ﻣﯽداﻧﺪ  ،ﻣﺪﻋﯿﺎن دروﻏﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﻠﯽ )ع( از ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺪﻋﯽ
اﺳﻼم اﺳﺖ )در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺘﻞھﺎی زﻧﺠﯿﺮهای و ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن زھﺮا ﺑﻨﯽ ﯾﻌﻘﻮب و اﺑﺮاھﯿﻢ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﮭﯽ و ...در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهھﺎی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ(  ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻢ ﺑﮫ اﺑﺮو ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ھﻮﭼﯽ ﮔﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ!!!
در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﯿﺮ ﻣﺆ ﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﺮدم ﺷﮭﺮ » اﻧﺒﺎر « را از »ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﺧﻮد« ﻧﮭﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ روش را ﻣﻀﺮّ ﺑﮫ
ﺣﺎل ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﺪ  ،آﻗﺎﯾﺎن از ﮐﺸﺎﻧﺪن و ﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮدن ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ )ﻣﺜﻞ ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ
رھﺒﺮی ﺑﮫ ﯾﺰد ﮐﮫ ﻃﺒﻖ ﺧﺒﺮ ﺧﺒﺮ ﮔﺰاری ﻣﮭﺮ  ۵٠٠ ،دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس  ۵ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر و ...ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﻦ از
رھﺒﺮی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد( و ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺮدن از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل  ،اﻇﮭﺎر ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮده و داﺋﻤﺎ از ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم
ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﺎم و ﻣﻠﺖ  ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﯿﮫی ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﻦ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!!!
پ( ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﻮﯾﺶ اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ = اوﻻ ؛ آﯾﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر از ھﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺻﺎدر ﺷﻮد  ،ﺟﺮم اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن از اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟!! آﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ادﻋﺎی ﮐﺬب آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﮫای ﮐﮫ ﻗﺘﻞ ﻓﺮوھﺮ  ،اﺳﮑﻨﺪری  ،ﻣﺨﺘﺎری و
ﭘﻮﯾﻨﺪه را ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽھﺎ داﻧﺴﺖ و آن را در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﺳﻤﯽ اﺑﺮاز ﮐﺮد و در دادﮔﺎه ،
ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ  ،ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺟﺮم ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ؟!! آﯾﺎ ادﻋﺎی اﯾﺸﺎن و اﺗﮭﺎم ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﮐﮫ آنھﺎ
را ﭘﺎﯾﮕﺎه دﺷﻤﻦ ﺧﻮاﻧﺪ و در دادﮔﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت  ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺗﺒﺮﺋﮫ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺑﮫ ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ و
ھﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ دال ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻮدن دﺷﻤﻦ در دادﮔﺎهھﺎ اراﺋﮫ ﻧﺸﺪ و ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪ  ،ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ؟!!
آﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﺋﻤﮫی ﺟﻤﻌﮫ  ،ﺑﺮﺧﯽ روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎران واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ  ،ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و ...ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﺠﻌﻮل و
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه در دادﮔﺎهھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ  ،ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﺟﺮم ﻧﺸﺪهاﻧﺪ؟!! و آﯾﺎ ﺑﮫ
ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ از اﮐﺜﺮ آﻧﺎن ﺷﺪه  ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟!!
ﺗﺒﻌﯿﺾ در اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻧﮫ ﺷﺮﻋﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﻧﮫ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای آن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺻﻞ
ﯾﮑﺼﺪ و ھﻔﺘﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ؛ »رھﺒﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ« و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﺑﺮای ﺧﻨﺪه و ﯾﺎ
دﮐﻮر  ،در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ .ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ؛ » ھﯿﭻ ﻣﺮﺟﻌﯽ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ از رھﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻣﯿﺪ ﺑﮫ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻣﺴﺎوی را ﺑﮫ ﺷﺎﮐﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺪھﺪ « .ﻧﺒﻮدن ﯾﺎ ﻋﺪم
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻮدن  ،ﻧﺎﺷﯽ از روﯾﮑﺮد ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده و
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ؛ »ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت رھﺒﺮی  ،ﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮاء ﺷﻮد!!«.
اﮔﺮ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺖ داری ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﮫای ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺟﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد  ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ از رھﺒﺮی ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ را ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮐﮫ ﭼﮫ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهھﺎی ﺑﯽ ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮء و اﺗﮭﺎﻣﺎت دروغ  ،از ھﺴﺘﯽ
ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه و ﺟﺎن و ﻣﺎل و آﺑﺮوی آﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﺎراج رﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ در دادﮔﺎه وﯾﮋهی روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮدﻣﺪاری ﺳﻠﯿﻤﯽ و ﺳﯿﻄﺮهی اژهای و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ  ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﻧﮕﺎرم ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک و ﻣﺼﺪاق » ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ« و » ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم و «...اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺮا ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﺎن از ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎ و ﮔﻔﺘﮫھﺎ  ،ﺑﺮای اﻣﺜﺎل ﻣﻦ »آب از
ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ.«...

ﺛﺎﻧﯿﺎ ؛ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ  ،ذھﻦ ﺷﺎن » ﻣﺸﻮش « ﺷﻮد  ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﻔﻠﺖ ﯾﺎ ﺗﺠﺎھﻞ دراز ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
آﻧﺎن را دﭼﺎر ﻏﻔﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ و »ﻏﺎﻓﻞ« را ﺑﺎﯾﺪ ھﺸﺪار داد .ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از روی ﻋﻠﻢ و آﮔﺎھﯽ  ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را
»ﺣﻘﯿﻘﯽ و واﻗﻌﯽ« ﻣﯽداﻧﻢ و ھﺮﮔﺰ آن را ﮐﺬب و دروغ ﻧﻤﯽداﻧﻢ و » ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯿﺎت « ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ھﯿﭻ
ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫی ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ و در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭼﻮن اوﺿﺎع اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر ﻣﺎ  ،ﻻزم و واﺟﺐ اﺳﺖ.
ت( اھﺎﻧﺖ ﺑﮫ رھﺒﺮی = اوﻻ ؛ رھﺒﺮی ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ  ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اھﺎﻧﺖھﺎ را اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن »ﻣﻔﻠﻮک  ،ﺧﺎﺋﻦ  ،ﻧﻮﮐﺮ دﺷﻤﻦ  ،ﻻاﺑﺎﻟﯽ  ،ﻏﻮﻏﺎﮔﺮ  ،ﻣﻨﺎﻓﻖ  ،ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎدان  ،ﺑﺮاﻧﺪاز ﻧﻈﺎم  ،ﺟﺎده
ﺻﺎف ﮐﻦ دﺷﻤﻦ  ،ﺣﺴﻮد  ،ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺘﮫ  ،ﺗﺮﺳﻮ  ،ﻣﺮﻋﻮب دﺷﻤﻦ  ،ﺳﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮ  ،ﺑﺎزی ﺧﻮرده  ،ﺳﻔﻠﮕﺎن ﻣﻠﺖ و« ...
واژﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺨﻨﺎن ﻣﮑﺮر و ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺼﺪاق ﯾﺎﺑﯽھﺎی
ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﭼﻮن آﯾﺔ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی  ،ﻣﻠﯽ ﻣﺬھﺒﯽھﺎ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن  ،از ﺳﻮی ﺧﻮد اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻨﺎﯾﮫی اﺑﻠﻎ از ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ و ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻓﺮاد از ﺳﻮی
دوﺳﺘﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ ﺧﻮد در ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ھﻤﭽﻮن روزﻧﺎﻣﮫی ﮐﯿﮭﺎن ﮐﮫ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺳﻠﻄﺎن اداره
ﻣﯽﺷﻮد( را دﯾﺪه و ﻧﻔﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ رھﺒﺮی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ واژﮔﺎن  ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﻮازد  ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر »ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺜﻞ« )ﮐﮫ اﻣﺮی
ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ( را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﯾﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ » زور و ﻗﺪرت« ﺣﻖ اﯾﺸﺎن
را ﺑﺮ ﻣﺪﻋﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﻨﺪ .اﺳﺘﻤﺴﺎک ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﮐﮫ ﻋﻨﻮان » اھﺎﻧﺖ ﺑﮫ رھﺒﺮی« در ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ »اھﺎﻧﺖ رھﺒﺮی ﺑﮫ دﯾﮕﺮان« ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ،ھﯿﭻ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺟﺮاﺋﻢ اﯾﺸﺎن را ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﻘﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ از اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻖ ﻣﺪﻋﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ) و ﻣﺴﺌﻮﻻن
آن را رﻓﻊ ﻧﮑﻨﻨﺪ ( ﺣﻖ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺜﻞ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮھﯿﻦ و ھﺘﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ  ،ﺷﺮﻋﺎ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺠﺎزات ھﺮﯾﮏ از دو ﻃﺮف ﻧﯿﺰ  ،وﺟﮫ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﺛﺎﻧﯿﺎ ؛ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ آﻗﺎﯾﺎن و ﻣﻼک داوری ،ﺷﻨﻮدھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺨﺒﺮان و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن دروﻏﮕﻮ از
ﻧﺸﺴﺖھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺮم را ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﮫ آنھﺎ اﺳﺘﻨﺎد
ﮐﺮد .در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد  ،ھﯿﭻ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻋﺎﻗﻠﯽ در ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻨﯽ  ،زﺑﺎن ﺑﮫ واژﮔﺎن رﮐﯿﮏ و اھﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،
ﭼﺮا ﮐﮫ ھﺮ واژهای  ،اﺑﺘﺪاﺋﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪه را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽدھﺪ .
ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺧﻮد را اھﻞ داﻧﺶ و ﻧﻈﺮ و اھﻞ ﻣﻨﻄﻖ و ﺧﺮد ﺑﺪاﻧﺪ و در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺧﻼف اﯾﻦ ادﻋﺎھﺎ  ،ﺗﻮﺳﻦ ﮐﻼم را ﺑﮫ دﺳﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت دھﺪ و ﺑﮫ دﯾﮕﺮی اھﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﻠﺦ اﻣﺎ داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی دارد .اﯾﻨﮑﮫ روش و ﻣﻨﺶ رھﺒﺮی را ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن »اﺳﺘﺒﺪاد ﯾﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری«
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ  ،ﮔﺮﭼﮫ ﺗﻠﺦ و ﮔﺰﻧﺪه اﺳﺖ  ،وﻟﯽ ﻣﺼﺪاق ﺗﻮھﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ رﻓﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ ھﯿﭻ
ﻇﺎﻟﻤﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎر او ﻣﺼﺪاق ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ اﺳﺖ؟!! وﻟﯽ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل او ﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎرش را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدھﺪ.
اﯾﻨﮑﮫ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﮫای اﺻﺮار دارد ﮐﮫ ھﯿﭻ رأی و ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ رأی اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻼ در ﻣﺴﺄﻟﮫی اﻧﺮژی ھﺴﺘﮫای ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﻄﺮح ﺷﻮد  ،ﭼﮫ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻏﯿﺮ از »اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﮫ رأی« ﯾﺎ »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری« دارد .اﯾﻨﮑﮫ ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻔﮫ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ھﺮﮔﺎه اﯾﺸﺎن
ﻻزم داﻧﺴﺖ  ،ﺧﻮدش دﺳﺘﻮر ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ  ،ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺟﺰ »اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﮫ رأی« و ﻣﻌﻨﯽ و
ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺟﺰ »ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب رأی او« ﻧﺪارد و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﯿﺰ ﺟﺰ »دﯾﮑﺘﮫ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ دﯾﮕﺮان«
ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻧﺪارد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮھﯿﻦآﻣﯿﺰ اﺳﺖ  ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻞ و رﻓﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﭽﻮن »ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ« اﺳﺖ و
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﺸﺎن و ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺎن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ھﺴﺘﻨﺪ!!
ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺷﺒﮫ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺗﺤﺖ اﻣﺮ اﯾﺸﺎن  ،ﺑﮫ ﺟﺎی اﺻﺮار ﺑﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه و ﻋﻠﻤﯽ ،
ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ھﺸﺪار دھﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ روش ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺎﺳﺎ رﻓﺘﺎر اﯾﺸﺎن  ،ﻣﺼﺪاق اﺳﺘﺒﺪاد و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻗﺮار
ﻧﮕﯿﺮد  ،ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺻﺎدق را ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ » ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﮫ رھﺒﺮی « ﮐﻨﻨﺪ!!
ﻃﺮﯾﻘﮫی اﻇﮭﺎر ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن )ﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻈﺎم ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن
ﻓﻼن ﻣﺤﻠﮫی ﻓﻼن ﻣﻨﻄﻘﮫی ﮐﺸﻮر  ،ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﻃﺮح ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎری و ﺣﻞ آنھﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد و ﻧﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
ﺗﮑﺮاری( ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ھﻤﮫ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﻮﯾﯽ ھﯿﭽﮑﺲ در ھﯿﭻ اﻣﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﺸﺎن
ﺑﻔﮭﻤﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ.
اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺗﺤﻘﯿﺮ را اﮔﺮ اﻋﻀﺎی دادﮔﺎه وﯾﮋه ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻃﻼﻋﺎت و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺧﻮد را
ﻧﺰد اﯾﺸﺎن  ،ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ  ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺗﺼﻮر و ﺗﻠﻘﯽ را از رھﺒﺮی داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺴﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﮫ در داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﮫای  ،ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﮭﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و
ﻣﯽﻓﮭﻤﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﮫ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﮫای ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ دارﻧﺪ و اﻓﺴﻮس ﮐﮫ آن را در ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﮑﺎر
ﻧﮕﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ و ﮐﺎر ﻧﻈﺎم و رھﺒﺮی ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ روز اﻓﺮاد رﯾﺸﮫدار در اﻧﻘﻼب  ،از اﯾﺸﺎن دورﺗﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎن اﯾﺸﺎن )ھﻤﭽﻮن آﻗﺎﯾﺎن ؛ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ  ،ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری  ،واﻋﻆ

ﻃﺒﺴﯽ و ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ( ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و اﻓﺮاد و ﮔﺮوهھﺎی ﺟﻨﺎح راﺳﺘﯽ »ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺑﮫ ھﺎﺷﻤﯽ« )ھﻤﭽﻮن ؛
ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی  ،اﺣﻤﺪیﻧﮋاد  ،ﻣﻨﺼﻮر ارﺿﯽ و ﻣﺪاﺣﺎن ھﻢ ﺟﮭﺖ ﺑﺎ وی و ( ...ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی ﺧﺎص و ﮐﺎﻣﻞ رھﺒﺮی ﯾﺎ
اﻃﺮاﻓﯿﺎن رھﺒﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن اﮔﺮ آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻮی را روﯾﺎروی اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﮑﺎر ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫی رأی ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ  ،ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﭘﺮوژهی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺧﻮد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺳﮭﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ و از روشھﺎی
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ  ،اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر و ﻧﻈﺎم را در ﻟﺒﮫی »ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺳﻘﻮط در آﺗﺶ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز و ھﺴﺘﯽ
ﺑﺮ ﺑﺎد ده« ﻗﺮار ﻧﻤﯽداد و ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﮫ اﺷﺘﮭﺎ ﻧﻤﯽآورد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺪان داری ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی وﺣﺸﯽ و
ﺳﺮدﻣﺪاری ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎن ﮐﻢﺧﺮد ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ  ،ﻋﺰم ﺗﺎراج ﺳﺮﻣﺎﯾﮫی ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ث( اھﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم = ﮐﮫ ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ  ،رؤﺳﺎی ﺳﮫ ﻗﻮه و وزرا و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺮﺧﯽ
ﻗﻀﺎت و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺷﺒﮫ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﮫ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در ﻗﺪرت  ،اھﺎﻧﺖ ﺑﮫ رﺋﺲ ﺟﻤﮭﻮر و وزراء
و رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺎداش ھﻢ داﺷﺖ!!
ﺣﺘﯽ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه دادﮔﺎه وﯾﮋه در زﻧﺪان اوﯾﻦ  ،ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﻮﮔﻠﯽ ﺟﻨﺎب اژهای ﺑﻮد  ،رﺳﻤﺎ و ﺑﯽﭘﺮوا ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر  ،ﻏﻠﻂ اﺿﺎﻓﯽ ﮐﺮده« و در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﺮا ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎز ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ رﺋﯿﺲ ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ
اھﺎﻧﺖ ﮐﺮدهای!!
وﻟﯽ در ﺑﺎب اھﺎﻧﺖ  ،آﻗﺎﯾﺎن ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ »ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ھﯿﭻ ﺑﮭﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
»ﻏﻨﺎﺋﻢ« آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ھﯿﭻ » ﻏﺮاﻣﺖ « ﻧﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ  ،ﺑﯿﺪار
ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺰد ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺎﺻﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد  ،در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖاش ﻣﯽﺗﻮان او را ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ
ﮐﻢ ﮐﺎری ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آن از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان از او ﭘﯿﺶ دﯾﮕﺮان ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد و در ﻏﯿﺎب او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ رﻓﺘﺎر و
ﮔﻔﺘﺎرش اﻇﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و ھﯿﭽﮑﺪام اﯾﻦ اﻣﻮر  ،از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ در ﻏﯿﺎب او از رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر وی ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻮﯾﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻄﻒ ﮐﻨﺪ و درﺧﺎﻧﮫ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽ
ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﻮد .ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﻨﺎﺻﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ھﻤﭽﻮن داوﻃﻠﺒﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﮫی دﻓﺎع و
ﻧﺒﺮد اﺳﺖ ﮐﮫ اﻗﺘﻀﺎی آن  ،رد و ﺑﺪل ﺷﺪن ﺗﯿﺮھﺎ و در ﻣﻌﺮض ھﺠﻮم اﻧﻮاع ﺳﻼحھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل
ﺑﺎﻟﺶ ﻧﺎز و ﺑﺴﺘﺮی از ﭘﺮ ﻗﻮ اﺳﺖ  ،آدرس را ﻋﻮﺿﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ آن را در ﺻﺤﻨﮫی ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﮐﺎرزار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
اﯾﻨﮭﺎ از اﻣﻮال ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﺎزک ﺗﺮ از ﮔﻞ ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎل ﻣﺮدم را
ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﮫ آﻧﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ  ،ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﭘﺎداش داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺮف ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻦ و اﻣﺜﺎل ﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ؛ » ﭼﺮا ﻣﺜﻼ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻌﮭﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد  ،در  ٢٣و ﺳﯽ
دﻗﯿﻘﮫی ﺷﺐ  ١٠دی ) ١٣٨٠ﺑﺪون ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ؛ ارﺳﺎل اﺣﻀﺎرﯾﮫ  ،و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر  ،اﺧﻄﺎرﯾﮫ و
ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺟﻌﮫی روزاﻧﮫ ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺖ( ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮدﻧﺪ؟!! و ﯾﺎ در ﻗﻀﯿﮫی اﺧﻮی  ،ﺑﺪون اﺣﻀﺎرﯾﮫ و ﺑﺎ
ﺗﻤﺴﮏ ﺑﮫ دروغ  ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺎزداﺷﺖ و ﯾﺎ رواﻧﮫی زﻧﺪان ﮐﺮدﻧﺪ ؟!!« .ﭼﺮا رﻓﺘﺎر ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﺋﯿﮫی ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺻﺪور
» اﺧﻄﺎر ﮐﺘﺒﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر و ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ آﺷﮑﺎر ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﺷﺪ؟!!
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﺋﯿﮫای ﮐﮫ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﺨﻠﻒ آن از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ،اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﻘﺾ ﻋﮭﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺮده و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه ﺷﺪه( ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻋﺎدﻻﻧﮫی ﻣﺤﺎﮐﻢ و ﻣﺮاﻋﺎت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر  ،اﻋﺘﻤﺎد
ﮐﺮد؟!!
اﯾﻦ رﻓﺘﺎرھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ  ،ﺑﮫ ﻋﻮض آﻧﮑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﮫ ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ و ﺗﻮﺑﮫ وادار ﮐﻨﺪ  ،ﮔﻮﺋﯽ ﺑﮫ
ﺗﺠﺮّی ﺑﯿﺸﺘﺮ وادار ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻃﻠﺒﮑﺎراﻧﮫ از » ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﮔﺎن « )ﮐﮫ ﺣﻖاش را ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ( ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻇﻠﻢ آﺷﮑﺎری ﮐﮫ ﮐﺮده و ﻓﺴﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﭘﯿﻤﺎن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ  ،ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و دم ﻓﺮو ﺑﻨﺪﻧﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺳﺨﻨﯽ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ  ،اھﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ اﺳﺖ!!
ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن در ﻣﻮرد ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ؛ » ﻻﯾﺤﺐ اﷲ اﻟﺠﮭﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮء ﻣﻦ اﻟﻘﻮل  ،اﻻ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ = ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺻﺪا ﺑﮫ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺪ را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارد ﻣﮕﺮ از ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺳﺘﻢ دﯾﺪه اﺳﺖ « و اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺮآن
 ،ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻇﻠﻢھﺎ را ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ » ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﮫ ﺳﺘﻤﮕﺮ « را ﺑﺮای ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه  ،ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ زﻧﺪﮔﯽ
آدﻣﯽ  ،ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺳﺎزد .ﺗﺎ ﭼﮫ رﺳﺪ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻗﺎﯾﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮھﯿﻦھﺎی آﺷﮑﺎر
ﻗﻀﺎت و ﻣﺄﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎت و) ...ﮐﮫ ﻓﯽ اﻟﻤﺜﻞ  ،در ﺷﺶ ﺟﻠﺴﮫی ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ  ،ھﻤﺎن ﺑﺎزﺟﻮ  ،اﻟﻔﺎظ رﮐﯿﮏ و ﺗﻮھﯿﻦھﺎی
ﺑﯽ ﺷﻤﺎری را ﻧﺜﺎرم ﻣﯽﮐﺮد( اﮐﺜﺮا ﺗﺤﻤﻞ را ﭘﯿﺸﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و دراﯾﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻔﺎظ ﻋﺎدی ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن را
ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ ﺷﺎھﺪی ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آﻗﺎﯾﺎن  ،ﺑﺨﻮاھﻨﺪ در ﺧﺼﻮص اھﺎﻧﺖھﺎ  ،ﻣﻘﺎﺑﻠﮫی ﺑﮫ ﻣﺜﻞ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺳﺎلھﺎ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﮫ
ھﺮ اھﺎﻧﺘﯽ را ﺑﺎ اھﺎﻧﺖ ﺟﻮاب داده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎزھﻢ ﻃﻠﺒﮑﺎران را ﺑﺪھﮑﺎر ﺟﻠﻮه ﻣﯽدھﺪ و ﺧﻮد
در ﺑﺎرهی ادﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ )إن ھﺬا ﻟﺸﯿﺊ ﻋﺠﺎب(.

ج( ﻧﻘﺾ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺪﯾﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ = اﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺘﻦ ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮادرم آﻣﺪه اﺳﺖ و ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن
»ﻧﻘﺾ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺮﻣﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ« ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﺗﮭﺎﻣﺎت اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮارد ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﮫی اﺗﮭﺎﻣﯽ اﯾﺸﺎن در
ھﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ رھﺒﺮی و ﻣﺴﺌﻮﻻن اھﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻗﺪام ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﻮﯾﺶ اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ  ،ﻟﯿﺎﻗﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ را
ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه دادم  ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﺮﻣﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ دروغ و
ﻓﺮﯾﺐ و ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از زور  ،ﺧﻮد را ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ  ،ﻣﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ  ،رھﺒﺮی و ﺑﺎﻧﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ؛ »ﺑﺮاﻧﺪازی ﺳﺨﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻇﻠﻢھﺎی آﺷﮑﺎر ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺣﺎﮐﻢ  ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮاوان و ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،
اھﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﻣﻠﺖ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن ﻣﻠﺖ  ،ﻧﺸﺮ ﻣﮑﺮر و ﮔﺴﺘﺮدهی اﮐﺎذﯾﺐ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﻮﯾﺶ اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،و ﻧﻘﺾ
ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺮﻣﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ از ﻃﺮق ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﮫ« ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ و روزی را اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﻢ ﮐﮫ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ  ،اﻣﮑﺎن
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اﺗﮭﺎﻣﺎت از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎھﯽ ﻋﻠﻨﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ھﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﮫ و ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻗﻀﺎﺗﯽ ﺑﯽ ﻃﺮف  ،وﺟﻮد
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﺸﻮد  ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻃﺮح ﺑﺮ اﻧﺪازان ﺳﺨﺖ )رھﺒﺮی و ﺑﺎﻧﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﮐﺸﻮر( ﺑﮫ ﻋﻤﻞ در ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ  ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﺗﮭﺎﻣﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎش ﮐﮫ ؛ »ﻣﻦ آﻧﭽﮫ ﺷﺮط ﺑﻼغ اﺳﺖ  ،ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮔﻔﺘﻢ« و ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد  ،ﺣﺠﺖ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﺮدم  ،ﺑﮫ
اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ در دادﮔﺎه ﻋﺪل ﺗﻮ رو ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ و
اﺧﻼق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  ،ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻦ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺸﺎرھﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮان  ،ﮐﻤﺮ ﺧﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ و
ھﺮﮔﺰ از ﺳﺘﻢھﺎی آﻧﺎن ھﺮاﺳﯽ ﺑﮫ دل راه ﻧﺪھﯿﻢ .آﻣﯿﻦ.
اﺣﻤﺪ ﻗﺎﺑﻞ ٢٠ ........................ﻓﺮوردﯾﻦ  .......................١٣٨٧ﻓﺮﯾﻤﺎن

