دهﻤﯿﻦ دورﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در ﭘﯿﺶ روﺳﺖ !

ﺷﻤﺎ در ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﺟﺒﻬﻪ اﯾﺴﺘﺎدﻩ اﯾﺪ ؟

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دهﻤﯿﻦ دورﻩ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﭘﯿﺶ رو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ روز ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ  ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن هﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ از ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان دارای ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﯿﺖ و ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮﻩ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋﻩ ای ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد و اهﻤﯿﺖ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ دارد ! .
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ هﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﺻﻼﺣﺎت و در ﯾﮏ ﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻗﻬﺮ ﻣﻠﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی رای در ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاهﯽ ﺣﺘﺎ ﺑﻌﻀﯽ از وﻓﺎداران ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎهﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﻠﺐ هﺎ و ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاهﺎ ﺑﻮدﻩ ﺑﻪ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری رﺳﯿﺪ  ،اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد دوﻟﺖ ﺧﻮد را دوﻟﺖ ﮐﺮﯾﻤﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد و در اﯾﻦ
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯽ ﺷﻤﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺑﺎر آورد ﭼﻬﺮﻩ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺸﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺐ و ﻋﺎﻣﯽ ﺟﻠﻮﻩ داد .
وی ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای و ﺑﯿﺎن ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﻣﺤﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و هﻠﻮﮐﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ در آﺧﺮﯾﻦ
ﺣﻀﻮرش در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﻮﺋﯿﺲ ) ﻧﺸﺴﺖ دورﺑﺎن ( و ﺑﺎز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﻮدن
هﻠﻮﮐﺎﺳﺖ و ﻣﺤﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض هﻤﮕﺎﻧﯽ دوﻟﺘﻤﺮدان دﻧﯿﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و هﻤﮕﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﺰت و آﺑﺮوی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺑﺮ ﺑﺎد داد .
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﺮای هﻤﮕﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻩ دروﻏﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻂ و ورزﯾﺪﻩ اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ اﻗﺪام را ﭘﯿﺮوزی ای ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮﺷﻤﺮدﻩ و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ وی را ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻧﺎم
ﻧﻬﺎدﻧﺪ و در ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان دﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ آوﯾﺨﺘﻨﺪ !
اﯾﻦ هﻤﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋادی اﺳﺖ ﮐﻪ در هﻨﮕﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اش در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد در هﺎﻟﻪ ای از
ﻧﻮر ﺑﻮدﻩ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮان دﻧﯿﺎ در ﻃﻮل ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ اش ﺣﺘﺎ ﭘﻠﮏ هﻢ ﻧﺰدﻩ اﻧﺪ ! اﯾﻦ هﻤﺎن
اﺣﻤﺪی ﻧﮋادی اﺳﺖ ﮐﻪ در هﯿﺎت دوﻟﺖ هﻤﻮارﻩ ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺮای اﻣﺎم زﻣﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﺎی هﯿﺎت دوﻟﺖ ﺑﺮای وی ﺟﺎﻧﻤﺎز ﭘﻬﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻣﺎم زﻣﺎن را ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮﯾﯽ از هﯿﺎت دوﻟﺖ
ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ !  ،اﯾﻦ هﻤﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای هﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺧﻠﯿﺞ ﻣﺠﻌﻮل ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮرش در
آن ﺑﺰﯾﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻣﻔﺘﺨﺮاﻧﻪ در ﭘﺎی آن ﻋﮑﺲ ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﺣﻀﻮرش را ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺘﺨﺎر اﯾﺮان ﻣﯽ داﻧﺪ  ،اﯾﻦ هﻤﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮاق آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ هﺎ هﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ وی را

ﺑﺪزدﻧﺪ و هﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ارﺷﺪ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ وی ﺗﺎ ﺑﺎ او ﻋﮑﺲ
ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ  ،هﻤﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋادی ﮐﻪ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ .
و در آﺧﺮ اﯾﻦ هﻤﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋادی اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم
دادن ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ وی رای ﺑﺪهﻨﺪ و اورا ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .

در ﺑﺎب آﻣﺎر و ارﻗﺎم و ﻓﺸﺎرهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وارد ﺷﻮﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ
هﻢ هﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻩ هﺴﺘﻨﺪ و هﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات اﺳﺖ .
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ و ﺣﺎﻣﯽ اﻗﺸﺎر ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ و هﻤﻮارﻩ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
در ﺧﺎﻧﻪ ای ﻣﺤﻘﺮ در ﺷﺮق ﺗﻬﺮان زﯾﺴﺘﻪ ام و هﻢ اﮐﻨﻮن در ﺧﺎﻧﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و اﻟﺒﺘﻪ راﺳﺖ هﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  ،اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن وی ﻧﯿﺰ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ  ،اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺑﻌﺪ از هﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﮐﻨﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﻣﯿﻞ دوﻟﺘﯽ و دوﻣﯿﻦ ﻓﺮد هﺰار ﻓﺎﻣﯿﻞ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر رﺣﯿﻢ ﻣﺸﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎران اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد دهﻬﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻓﺎﺣﺶ و
ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﻄﺎرهﺎی ﻣﮑﺮر ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻢ و ﺣﺘﺎ رهﺒﺮی اﯾﺮان اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد وی را هﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺖ راﺳﺖ
ﺧﻮد دارد  ،ﻣﺸﺎﻋﯽ هﻤﺎن ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺣﺠﺎب را در اﯾﺮان
اﺧﺘﯿﺎری داﻧﺴﺘﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دوﺳﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻩ ! هﻤﺎن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ و اوﻗﺎف را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﮐﺮدﻩ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺑﺮای وی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ
دﻓﺘﺮ رهﺒﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻩ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪ .ﻣﺸﺎﻋﯽ هﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺗﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮد و هﯿﺎت دوﻟﺖ را در ﮐﺎرواﻧﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺒﺮد :

از دﯾﮕﺮ ﭼﻬﺮﻩ هﺎی اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﮐﺮدان اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد  ،ﻋﻠﯽ ﮐﺮدان ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزﻩ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺪرک ﺗﻘﻠﺒﯽ دﮐﺘﺮاﯾﺶ ﭼﻬﺮﻩ ای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﯽ ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﺎدﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮد
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﺳﺖ  ،ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺒﺎرزات و زﻧﺪان ﺧﻮد در ﻃﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﺘﻤﺸﺎهﯽ ﭘﻬﻠﻮی و
دوران داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ اش در آﮐﺴﻔﻮرد ﺧﺎﻃﺮات ﺑﯽ ﺷﻤﺎری را ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻠﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﮐﺮدان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭼﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ؟ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرک زﯾﺮ
ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ هﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد :

از دﯾﮕﺮ ﭼﻬﺮﻩ هﺎی اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﺎدق ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد  ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ
در ﺑﻌﺪ اﻓﺘﻀﺎح ﻣﺎﺟﺮای ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻮدن ﻣﺪرک دﮐﺘﺮای ﻋﻠﯽ ﮐﺮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر هﻢ اﮐﻨﻮن در
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن ! ﻋﻀﻮﯾﺖ دارد اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای وزارت در اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد و
ﻋﺰم وزارت ﻧﻔﺖ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ وزارت ﻧﻔﺖ را
ﺑﻪ ﺳﺮدار ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺑﺴﭙﺎرد ! ﺑﻠﻪ ﺻﺎدق ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﮐﯿﺴﻪ ﮔﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زدو
ﺑﻨﺪ و راﻧﺖ ﺧﻮاری از ﮐﻨﺎر ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران و ﻗﺮارﮔﺎﻩ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻨﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد را هﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺛﺮوت
وی هﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن هﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ  :ﺳﺤﺎب
ﻗﺪس ) ﻣﺠﺮی راهﺴﺎزی و ادوات ﮐﺸﺎورزی( – ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮ ) واردات ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ادوات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ(
ﺗﻮان اﺗﺼﺎل اﯾﺮان) ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص در ﺣﻮزﻩ دﮐﻠﻬﺎی ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ( ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ اﯾﻦ

ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻌﻼ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﻪ اﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎی اﺷﺮاﻓﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دروس ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :

در ﺑﺎب رذاﻟﺖ و ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ هﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﻟﺒﺘﻪ آﻣﺎر و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﯽ ﺷﻤﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﯽ
ﺑﻪ ﺗﮑﺮار آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻼم را در ﻣﻮرد وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رﻣﻀﺎﻧﺰادﻩ ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ و درﺳﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻗﺘﻠﻬﺎی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ
دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﺧﺮاﺟﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ! ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دوﺑﺎرﻩ اﯾﻦ روزهﺎ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﺳﺖ و از زﺑﺎن ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﻣﺎﺟﺮای ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻣﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻗﺘﻞ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ از اﻋﻀﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﺮور و
ﻣﺠﺮی آن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .

اﮐﻨﻮن و در ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ وی  ،اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﺠﺪدا ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ و
ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،اﻣﺎ ﺣﺎﻣﯿﺎن
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟
ﺑﺪون هﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮐﻼم دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد زﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻣﯿﺎن و ﻣﺒﻠﻐﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﺧﻮاهﯿﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از راﻧﺘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺳﻌﯽ در ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت از هﺮ راﻩ ﻣﻤﮑﻦ
را دارﻧﺪ :

اﻣﺎ هﺰار ﻓﺎﻣﯿﻞ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ! وی اﺧﯿﺮا در ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺖ وی از ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻر ﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ در آن ﺧﺒﺮی از دوﺳﺖ ﺑﺎزی و ﺟﻨﺎح ﺳﺎﻻری ﻧﯿﺴﺖ ،
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﻟﺒﺘﻪ راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در دوﻟﺖ وی ﺑﺎﺟﻨﺎق ﺳﺎﻻری ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﭼﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
وی ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ :

ﺳﺨﻦ درﺑﺎرﻩ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ  .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد رای ﺧﻮاهﯿﺪ
داد ؟ آﯾﺎ وی را هﻤﭽﻮن ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و اﺻﻠﺢ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ؟ اﯾﻦ روزهﺎ در ﭘﺎدﮔﺎﻧﻬﺎی ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﺴﯿﺞ اﯾﺸﺎن را ﻋﻠﻨﺎ ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﺢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ  ،ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ؟

ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی
ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاهﺎی دهﻤﯿﻦ دورﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،وی
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮد را دوﻟﺖ اﻣﯿﺪ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻩ اﯾﻦ روزهﺎ ﺧﻮد و هﻮاداﻧﺶ ﺟﺎﻣﻪ ﺳﺒﺰ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ و ﺑﺸﺎرت
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای آﺑﺎد و آزاد و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﻣﯽ دهﺪ  ،اﻣﺎ ﻣﻮﺳﻮی ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﺮا در ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل
ﺳﮑﻮت و ﮔﻮﺷﻪ ﻋﺰﻟﺖ ﮔﺰﯾﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎرﻩ دوﺑﺎرﻩ ﻗﺼﺪ دوﻟﺖ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ؟ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﮔﻼﯾﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺘﻤﺮدان و هﻮاداران ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﮐﻨﺎر ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻩ اﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ
ﻣﻮﺳﻮی ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭼﺮا اﮐﻨﻮن آﻣﺪﻩ و در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ هﻤﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻀﻮرش را داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از واﮔﺬاری ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺸﻮﻧﺪ
ﻧﯿﺎﻣﺪ ؟ ﭼﺮا اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ دوﺑﺎرﻩ ﻗﺼﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﻧﻤﻮدﻩ دوﺑﺎرﻩ آﻣﺪﻩ ؟ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﺮا وارد ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺪﻩ ؟:
در ﺷﻬﺮﯾﻮر و دی ﻣﺎﻩ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری و ﺣﺪاد ﻋﺎدل ﺑﻪ دﯾﺪار آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻣﯽ
روﻧﺪ و از وی ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻈﺮ
رهﺒﺮی هﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ  ،ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺪاﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد  ،ﻣﻮﺳﻮی ﻧﯿﺰ
ﻧﻪ رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ  ،آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎرﻩ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﯽ آﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻩ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺪرﺷﻨﺎس
هﺴﺖ و وارد ﻋﺮﺻﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﺑﺎز ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ ! ﺑﺎ ورود ﺧﺎﺗﻤﯽ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻤﺪی ری ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺧﺎﺗﻤﯽ اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮاﻣﺎ
ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی ﭘﯿﺎم ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﮐﻨﺎر ﻧﺮود  ،آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻮد را

از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﻮی و رهﺒﺮی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﻨﺎﭼﺎر ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﮐﺎ را ﺑﻪ
ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ واﮔﺬار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
هﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻮار ﺻﻮﺗﯽ ای ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻣﺬاﮐﺮﻩ ای ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮﺣﺠﺎزی ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺨﺼﻮص
رهﺒﺮی و ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری و ﺣﺪاد ﻋﺎدل و ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺣﺠﺎزی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و رهﺒﺮ هﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در ﭘﺸﺖ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﯾﺪ ﺧﻮاهﺪ اﯾﺴﺘﺎد ،
ﻣﻮﺳﻮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﻢ آن دارم ﮐﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﭘﺸﺘﻢ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎﻃﻖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ هﻤﻪ را
ﺧﻮاهﯿﻢ زد ! .در هﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯿﺮ ﺣﺠﺎزی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮﯾﺪ آﻣﺎدﻩ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﺎر زﯾﺎد دارﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻌﻀﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ هﺴﺘﻪ ای ﺣﻞ ﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻗﺪﻣﯽ از
ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ! ﻇﺎهﺮا دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرﻩ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﺳﻮی هﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن هﺸﺖ ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اش ﻏﻤﺒﺎر ﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و او ﮐﻪ ﺧﻮد را اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و آزادﻩ ای ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﯽ هﻢ
ﻧﻨﻤﻮد  ،در دوران ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی وی ﮔﺰﯾﻨﺶ هﺎ و هﺴﺘﻪ هﺎی ﺗﺴﻮﯾﻪ در ادارات ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﻃﯿﻒ ﺑﯽ ﺷﻤﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪن و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ اﺧﺮاج و
ﯾﺎ ﺣﺘﺎ رواﻧﻪ زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ :

در زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی در زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﯾﺮان و ﺑﺨﺼﻮص اوﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎهﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮﻣﺸﺎن داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮد

ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ هﺎی اﻋﺪام ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪﻧﺪو ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮف و اﻋﺮاﺿﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ اﻋﺪاﻣﯿﺎن را ﻣﺤﺎرب و ﺧﻼﻓﮑﺎر داﻧﺴﺘﻪ ! ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات آﯾﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم
رهﺒﺮی وﻗﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺮای ﻣﻮﺳﻮی ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﮐﺎرهﺎی ﻻﺟﻮردی اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﺪ وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺮﻣﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ و ﻣﺸﺘﯽ ﻣﺤﺎرب و

ﺧﻼﻓﮑﺎر هﺴﺘﻨﺪ !
اﻣﺎ هﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﺮوز وﻗﺘﯽ واﮐﻨﺶ ﻣﻠﺖ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮدی
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ  :ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن اﻋﺪامهﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدم و

ﮐﺎری ﻧﮑﺮدم! ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا در ﮐﺸﻮر از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب وﺟﻮد دارد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻦ راﺟﻊ

ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﯾﻪ در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﺻﺮاﺣﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاهﻢ داد.
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺪون ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖهﺎ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺳﻮال از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺷﻮد .ﺳﻮال

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻦ را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاهﻢ داد .

ﺑﻠﻪ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﮔﺮ در ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻋﺪاﻣﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﻻاﻗﻞ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺑﺎ آﯾﻪ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺮﻣﺰی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ
ﮐﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ
ﮐﺸﯽ و ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎﯾﺶ در آﻧﺰﻣﺎن داﻣﻦ ﺧﻮد را از اﯾﻦ هﻠﻮﮐﺎﺳﺖ ﭘﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،داﻣﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزهﺎ
آﻟﻮدﻩ اﺳﺖ و ﺑﺎ هﯿﭻ آب زﻣﺰﻣﯽ هﻢ ﭘﺎک ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ ...

هﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزهﺎ از ﺟﺴﺎرﺗﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻣﯽ دهﻢ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺎری ﮐﻨﻢ
آﻧﺴﺎن ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دادﻩ ام ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﺮدم و
اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﺪادم و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ واردات ﺑﺮﻧﺞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ وزراﯾﺶ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد ؟

ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ای ﮐﺎش ﺑﺠﺎی اﻋﺘﺮاض و اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﻟﺘﺶ دﺳﺖ ﮐﻢ

در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻧﮑﺮد ! ﺑﻠﻪ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺎ اﺑﺪ در دادﮔﺎﻩ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﺤﮑﻮم
اﺳﺖ .

ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﮐﻪ اﯾﻦ روزهﺎ ﺧﻮد و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ؟ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺎز ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺸﺎور ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﮐﻪ ﻣﺸﺎور ﺑﺴﯿﺞ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ
ﭘﺎﺳﺪار ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ رﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :

ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ رﺷﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ارﺷﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﭙﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ
ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ در اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ را اﯾﺮان را آﻧﭽﻨﺎن
ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻨﮕﯽ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﻮدﻩ ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺻﻠﺢ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ  ،وی ﺧﻮد درﺑﺎرﻩ
آن روزهﺎی ﺗﻠﺦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :

از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﯿﺒﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ،آﻗﺎی هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ اداﻣﻪ دهﻨﺪﻩ ﻋﻤﻠﯿﺎت
واﻟﻔﺠﺮ از ﺳﻮی ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﮑﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺮارﮔﺎﻩ ﺧﺎﺗﻢ را ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺗﺸﯽ و ﺳﭙﺎهﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
داد ﺗﺎ ﺟﻨﮓ را در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ هﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ آﻗﺎی هﺎﺷﻤﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رهﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع ،ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ هﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و دوﻟﺖ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی ﭘﺎی ﺟﻨﮓ هﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و
ﯾﺎ هﻤﺎن هﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد آﻗﺎی هﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ »اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺳﺎز و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ« ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺣﺎل ﺗﻔﺎوت ﺷﻌﺎرهﺎ هﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺎم
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد »ﺟﻨﮓ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ رﻓﻊ ﻓﺘﻨﻪ در ﻋﺎﻟﻢ« ،رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ »ﺟﻨﮓ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی« و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ
ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ آﻗﺎی هﺎﺷﻤﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ »ﺟﻨﮓ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت وﻟﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز«
و اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ؛ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﻣﺎم در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ
و در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻣﺎم اﻓﮑﺎرم را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﻣﺎم ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻧﻪ رد ﮐﺮدﻧﺪ .

رﺷﯿﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺻﻼﺣﺎت و زﻣﺎﻣﺪاری دوﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﯿﻢ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ وی ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺮﮐﻮب و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺬهﺒﯽ
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و وی ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺳﭙﺎﻩ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ
و ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﻧﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻠﯽ ﻣﺬهﺒﯽ هﺎ را در زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﺮدﻣﯽ ﻧﻤﻮد  ،و
اﮐﻨﻮن در ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی اﯾﺴﺘﺎدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن و دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺪاران ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻬﻨﺪس

ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی را ﺗﺌﻮرﯾﺰﻩ ﻧﻤﺎﯾﺪ و هﻤﯿﻦ ﺣﻀﻮر و اﯾﺠﺎد دﻓﺘﺮ ﺑﺴﯿﺞ در ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ
ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﺳﭙﺎﻩ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻠﻪ
ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ هﻢ ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ هﻢ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ !

ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺴﮕﺮ ،ﺿﺎرب ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﮐﻪ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺳﺎل هﻔﺘﺎد و ﻧﻪ وی را از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرد
هﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار داد ،ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﭘﺪرش در ﺳﺘﺎد ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی در ﺳﻪ راﻩ ﺗﻘﯽ آﺑﺎد ﺷﻬﺮری
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮﯾﺒﻮن ،ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮور ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺴﮕﺮ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﭘﺪرش در اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﮕﺮ ،ﭘﺪر ﺳﻌﯿﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل از
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ در ﺷﻬﺮری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﮐﻪ از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺒﺎز اﺻﻼﺣﺎت ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ  ٧٩در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان هﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺴﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮد .او هﺮﮔﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورد .وی ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮدی ﻧﺴﺒﯽ ﺿﺎرب
ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺴﮕﺮ هﻢ اﮐﻨﻮن از اﻋﻀﺎی ﻓﻌﺎل ﺳﺘﺎد ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی در ﺳﻪ راﻩ ﺗﻘﯽ آﺑﺎد ﺷﻬﺮری اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻼﯾﯽ ﭘﻮر از اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎد ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮی ﺧﻮد
را در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺘﺎد ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ دﯾﺪﻩ اﺳﺖ.

از دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﻮﺳﻮی ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺪون ﻋﻤﻮزادﻩ ﺧﻠﯿﻠﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺮﯾﺎﻧﻔﺮ اﺷﺎرﻩ ﻧﻤﻮد!ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ
دو ﺧﻮد را هﻨﺮﻣﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻧﺎم ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ اﻣﺎ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﭼﭙﺎول
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل دارﻧﺪ ! اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل هﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻣﻮﺳﺴﮥ ﻓﺮهﻨﮕﻲ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ آن ﻣﻮﺳﺴﻪ را ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ »آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان« ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎي ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ آﻏﺎز ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در هﯿﺎت ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ آن ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻓﺮادي از ﺟﻤﻠﻪ  :ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ ،ﻋﻄﺮﯾﺎﻧﻔﺮ ،ﻓﺮﯾﺪون ﻋﻤﻮزادﻩ
ﺧﻠﯿﻠﻲ  ،ﺷﻌﯿﺮﺧﺎن ﺳﻔﯿﺪ )ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺟﻨﺎق ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ ( و ﺧﺎدﻣﻲ )ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ وﯾﮋﻩ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ( ﺑﻮدﻩاﻧﺪ و
هﻤﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ از ﮐﻨﺎر آن و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ ﮐﻪ در آﻧﺰﻣﺎن ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان
و ﻋﻀﻮ هﯿﺎت دوﻟﺖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ وﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻗﺪرت وی در ﺷﻬﺮداري اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋﻄﺎء اﻣﮑﺎﻧﺎت
و ﺑﻮدﺟﻪهﺎي ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﮥ ﻓﻮق ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ :

در ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎی
هﯿﺎت اﻣﻨﺎی آن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﮐﺎر ﻏﺎرت اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر اﺷﺎرﻩ ﻧﻤﻮد :
ﯾﮏ  -آﻗﺎي ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ ﺑﺎ وﺟﻮﻩ ﺷﻬﺮداري اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ در ﺟﺎدﻩ ﮐﺮج ﺑﻪ ارزش
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﮥ ﺧﺼﻮﺻﻲ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮاي
روزﻧﺎﻣﻪ اهﺪاء ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً هﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﻣﻠﮏ ﻓﻮق را ﺑﺎ
هﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﻲﻓﺮوﺷﻨﺪ.

دو -در ﻣﻮرخ  ٧۵/١٢/٢۵آﻗﺎي ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ دﺳﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ارزش ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ و از وﺟﻮهﺎت ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ را ﺑﺮاي روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺻﺎدر ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﻪ  -اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﮥ
آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ،اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺼﻮرت رﺑﻮي ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ »ﻓﯿﻠﺘﺮ اﻟﺒﺮز« وام دادﻩ ﺗﺎ ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ  ۶ﻣﺎﻩ ،ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺮﻩ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ اﺻﻞ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ورﺷﮑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان از ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد

ﻣﺨﺪر )ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﯾﮑﻲ از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﺪان هﺎﺷﻤﻲ( ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وام درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺒﻠﻎ دﻩ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آن ﺑﺪون هﯿﭻ ﺿﺎﺑﻄﻪ اي در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺆﺳﺴﮥ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻗﺮار ﻣﻲﮔﯿﺮد:

ﭼﻬﺎر -اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ارز ﺗﺨﺼﯿﺼﻲ از ﻣﺤﻞ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ
ﺷﺨﺼﻲ :آﻗﺎي ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ در ﻣﻮرخ  ٧۵/۵/٢٩و  ٧۵/٢/۴از ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺮاﯾﻲ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري وﻗﺖ
)ﻣﺤﻤﺪ هﺎﺷﻤﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﻧﺰدﻩ هﺰار دﻻر ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﭼﺎپ و ﭘﺎﻧﺼﺪ هﺰار
دﻻر ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭼﺎپ را ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺻﺪ
و ﺑﯿﺴﺖ هﺰار دﻻر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎي ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ آﻧﺮا ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ
آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻓﻮق ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺳﯿﺼﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،در ﻣﻮرخ  ٧۶/۵/٢۶ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ هﻤﺸﻬﺮي ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

اﻣﺎ هﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﯾﺎراﻧﯽ را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد دارد ؟

ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎهﯽ هﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﻓﺮدی ﮐﻪ هﻤﻪ ﻣﺎ اورا اﯾﻦ روزهﺎ ﺳﺒﺰ ﭘﻮش ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ و در ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ از ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
روزهﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻩ هﻤﻪ را ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
و دادن رای ﺑﻪ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ؟! .

ﺑﺴﯿﺎری اﺑﺮاهﯿﻢ ﻧﺒﻮی را ﻓﻘﻂ ﻃﻨﺰ ﻧﻮﯾﺲ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺳﺮﮐﻮب روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎران در دوﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک وﻃﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ هﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا هﻤﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﺑﺮاهﯿﻢ ﻧﺒﻮی
ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮدش دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ وزارت ﮐﺸﻮر و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت
ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ وی اﺷﺎرﻩ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در هﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ
ﻣﻮﺳﻮی وی در وزارت ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻮاﻗﻊ در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮازات و در ﮐﻨﺎر وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮﭘﺎی

ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و آﻣﺎدﻩ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻮهﺎی
ﻧﺪاﻣﺖ و ﺗﻮاب ﺳﺎزی ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺘﻪ  ،ﻧﺒﻮی در ﮐﻨﺎر اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻻﺟﻮردی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺮد
ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺑﻌﺪهﺎ در ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ رواﻧﻪ
ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ :

ﺑﻠﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ روزﮔﺎری در ﮐﻨﺎر ﻻﺟﻮردی ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺗﻮاب ﺳﺎزی ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
روزﮔﺎری هﻢ ﺑﺎ ﻃﻨﺰهﺎی ﺧﻮد ﻣﻠﺖ را ﻣﯽ ﺧﻨﺪاﻧﺪﻩ و اﮐﻨﻮن هﻢ ﻧﻮار ﺳﺒﺰ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد ﺗﺎ هﻤﻪ را ﺑﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﮔﺴﺘﺮدﻩ در آن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ رهﺒﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺑﺮاهﯿﻢ ﻧﺒﻮی از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﻮی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دارد ﺗﺎ در ﺷﺒﮑﻪ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ هﻤﭽﻮن اورﮐﺎت –
ﻓﯿﺲ ﺑﻮک – ﮐﻠﻮب اﯾﺮاﻧﯿﺎن و هﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و هﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و رای دادن ﺑﻪ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻣﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﻣﺮ وﻗﺘﯽ ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در هﻤﯿﻦ ﮔﯿﺮودار و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی وی در ﻓﯿﺲ
ﺑﻮک ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻮﺳﻮی دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮدﻩ اﻣﺎ ﭘﺲ از

آن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮑﺮوز از اﯾﻦ اﻗﺪام ﻋﻠﯽ اﻟﻈﺎهﺮ ﻏﯿﺮ هﻤﺎهﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻣﺠﺪدا ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺳﺎﯾﺖ رﻓﻊ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ
اﯾﺸﺎن و ﯾﺎرﻧﺶ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﻮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮد و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻼ اﻧﮑﺎر دﺳﺘﺸﺎن ﺗﻮاﻣﺎ هﻢ در ﺧﻮﻧﻬﺎی ﺑﻪ هﺪر رﻓﺘﻪ هﺰاران ﺷﻬﯿﺪ
در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ای ﺑﯽ ﺛﻤﺮ و هﻢ در ﻗﺘﻞ ﻋﺎم هﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر آﻟﻮدﻩ
هﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﮑﺎرﺷﺎن ﻧﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﺮادی هﻢ در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮای
اﻓﮑﺎرﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﮐﺘﻤﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ و ﻋﺪم ﻋﺬر ﺧﻮاهﯽ و ﺑﯿﺎن واﻗﻌﯿﺎت ﺣﺎﮐﯽ
از آن هﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ وﯾﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪﻩ ﻧﻪ اﻓﮑﺎرﺷﺎن !
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی رای ﻣﯽ دهﯿﺪ ؟
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ دادن رای ﻓﻘﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ رای ﺧﻮد ﺗﮑﻠﯿﻒ هﻢ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺧﻮاهﯿﺪ داﺷﺖ
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﯿﺪ ﺑﺎ دادن رای ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﮑﻮت وی را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ؟

ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاهﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﮐﺮوﺑﯽ از دورﻩ ﭘﯿﺶ ﻋﺰم رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رهﺒﺮی و ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای از
رﺳﯿﺪن وی ﺑﻪ ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ در آرا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  .ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻟﻬﺠﻪ
ای ﮐﻪ دارد اﯾﻦ روزهﺎ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺳﺮ ﺳﺨﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﮐﻪ
در اوان ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ هﻤﻮارﻩ در ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻧﻈﺎم ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
رﯾﺎﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﯿﺮ اﻟﺤﺎج ) ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﺣﺞ اﯾﺮاﻧﯿﺎن( و هﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﮐﺮوﺑﯽ در ﺧﻼل رﯾﺎﺳﺘﺶ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺴﺘﺮدﻩ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﺑﻌﺪ از ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﻣﺼﺎدرﻩ اﻣﻮال ﻓﺮارﯾﺎن و اﻓﺮاد ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وی از ﺳﻮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ را در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺮاﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﻧﻬﺪ و ﺷﻌﺒﻪ وﯾﮋﻩ ای را از ﺳﻮی
دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب در ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻨﺎم دﻓﺎع از ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی ﺷﻬﺪا و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج
ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ هﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم را ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ در ﻣﯽ
آورد  ،ﮐﺮوﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻮرد ﻧﻔﻮذ دﻓﺘﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎ هﻤﺮاهﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ری
ﺷﻬﺮی و هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﺬف و ﻋﺰل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی را از ﻣﻘﺎم ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎم رهﺒﺮی داﻣﻦ زدﻩ اﻧﺪ .
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩ ای در هﻤﺮاهﯽ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﺗﻨﺪ روی ﺳﭙﺎﻩ و ﻣﻌﺎرﺿﯿﻦ ﻋﺮاﻗﯽ در ﻣﺠﻠﺲ
اﻋﻼی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮاق ﺑﻪ هﻤﺮاهﯽ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﻘﺪی  ،ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ و  ...در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮاﺋﺖ از
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ در ﻧﻬﻢ ﻣﺮداد ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در آن روز ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺑﺮاﺋﺖ از

ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ زوار اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺻﺪهﺎ ﺗﻦ از ﻧﯿﺮوهﺎی ﻋﺮاﻗﯽ و ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻣﻮران اﯾﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺷﻮرش و ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی ﭼﻨﺪ ﺑﻤﺐ در ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﮑﻪ و رﯾﺎض و
ﻓﺎش ﺷﺪن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﯾﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻮﺳﺎد ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭘﻠﯿﺲ و اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺮگ ﺻﺪهﺎ زاﺋﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاهﻢ آﻣﺪ .
ﮐﺮوﺑﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯽ از ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮔﺮﭼﻪ وی هﻤﻮارﻩ از
رﺷﺎدﺗﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای آزادی ﻟﻘﻤﺎﻧﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ هﻤﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮددم ﻣﯽ زﻧﺪ اﻣﺎ آﮔﺎهﺎن
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ وی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪرﺗﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﺟﺮای ﺷﻬﺮام ﺟﺰاﯾﺮی ﻋﺮب را ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،
ﻓﺮدی ﮐﻪ رﺳﻤﺎ اﻗﺮار ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ دادﻩ ﺗﺎ ﺻﺮف هﺰﯾﻨﻪ
هﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎرهﺎ و ﺑﺎرهﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﺎﺟﺮای اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ و ارﺳﺎل ﺣﮑﻢ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ رهﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﻗﻒ آن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد هﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﻦ هﻢ رﺋﯿﺲ آن هﺴﺘﻢ و هﻤﻪ ﻣﺎ
ﮔﻮش ﺑﻔﺮﻣﺎن رهﺒﺮی هﺴﺘﯿﻢ  ،هﺮ ﮐﺲ هﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ دارد ﺑﺮود ﺧﺎﻧﻪ اش و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺎﯾﺪ !
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزهﺎ ﺧﻮد را ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﯽ داﻧﺪ هﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎرﻩ را در ﺗﺤﺼﻦ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻨﻤﻮد و آﻧﺮا ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم داﻧﺴﺖ.
ﮐﺮوﺑﯽ اﻟﺒﺘﻪ هﻤﻮارﻩ از ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺑﻮدن ﺧﻮد دم ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﺎل دﻧﯿﺎ هﯿﭻ ﻧﺪارد و
اﻟﺒﺘﻪ راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اش ﺑﻨﺎم ﭘﺴﺮاﻧﺶ و هﻤﺴﺮش ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺮوﺑﯽ اﺳﺖ .

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﯽ ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ هﻤﺴﺮان ﮐﺎرﮔﺰاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ وی ﺿﻤﻦ
داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻬﺎد و ﺑﻨﯿﺎد ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل آﻧﭽﻨﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای دارد
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻼک وی را ﮐﻪ اﯾﻦ روزهﺎ در اﺟﺎرﻩ ﻧﻬﺎدهﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﻮن داﻧﺸﮕﺎﻩ آزاد اﺳﻼﻣﯽ

 ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺧﺮداد و ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻮﺛﺮ را ﺑﺮﺷﻤﺎرﯾﻢ ﺑﺪون ﺷﮏ از ﺻﺪ هﺎ
ﻣﯿﻠﯿﺎردهﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :

ﮐﺮوﺑﯽ اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﯿﻢ ﺧﻮد اﯾﻦ روزهﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از هﻤﺴﺮش ﻣﯿﻠﯿﺎردرهﺎ و ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل دﯾﮕﺮی هﻢ
دارد  ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮان ﻣﺸﻬﻮر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﺗﺎ در
ﺻﻮرت ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری رﺳﯿﺪن وی ﻣﻌﺎون اول ﮐﺮوﺑﯽ ﮔﺮدد :

ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺷﻬﺮدار ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻬﺮان « ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ  ,و ﺑﻨﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون اول
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﻗﻠﯿﺘﻬﺎ و  ...دﻓﺎع ﮐﻨﺪ در ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪاش ﺑﻪ ﺳﺎواک
ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﺪ:
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺷﯿﺦ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ،داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﻲ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﻬﺮان ،ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺮاز ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﻲ و ﺷﺎﻩدوﺳﺘﻲ ﺧﻮد،
ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﻢ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر)ﺳﺎواک( هﻤﮑﺎري ﻧﻤﻮدﻩ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺤﺮف و ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﻓﻮراً ﮔﺰارش دهﻢ .ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ در
اداﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎواک ،آﯾﻪ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﻲ را ﻓﺮدي ﻓﺎﺳﺪ و ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ و ﺛﺮوتاﻧﺪوز ،اهﻞ
رﯾﺨﺖ و ﭘﺎش در اﻣﻮر ﻣﺎدي و ﺗﺠﻤﻞﮔﺮا ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ هﻤﮕﻲ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪاﻧﺪ .وي ﺣﺘﻲ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﻲ هﺎي ﺧﻮﯾﺶ اﻋﻼم ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻤﯿﻨﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر و زﯾﺎدﻩ روي اش در اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺮﯾﺎک ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺳﺎواک در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ ﮐﻪ آﻧﮕﻮﻧﻪ آﯾﻪ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﻲ و ﻣﺮاﺟﻊ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ
ﺛﺮوتاﻧﺪوزي از وﺟﻮهﺎت و ﺗﺠﻤﻞﮔﺮاﯾﻲ ﻣﻲﻧﻤﻮد -ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ دهﻪ -ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ

ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ دوﻟﺘﻲ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ،ﺑﻲﭘﺮوا ﺷﺮوع ﺑﻪ ارﺗﺰاق از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
ﺑﻪ هﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﮕﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد اﺧﺘﻼسﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم ! در ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺗﺠﻤﻞﮔﺮاﯾﻲ ،ﮔﻮي ﺳﺒﻘﺖ را از هﻤﻪ رﺑﻮد.

ﭘﺮوﻧﺪﻩ اﺧﺘﻼس و ارﺗﺸﺎء ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ هﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎي اﺧﺘﻼس و ارﺗﺸﺎء در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻀﺎﯾﻲ ﮐﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ هﺎي ﺑﻲ ﺑﺪﯾﻞ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ! وهﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺑﺎ روي ﮐﺎر آﻣﺪن وي ﻣﺪﻟﻲ ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن در ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد و رﻗﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد  ،از دﯾﺪﮔﺎﻩ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ و ﮔﺮوﻩ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮۀ ﻟﯿﺒﺮاﻟﻲ آن ،از هﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮ و ﭘﺎﯾﻪايﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وي هﻮﯾﺘﻲ ﻣﻨﻔﻌﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﻲ ،روﺷﻬﺎ و دﯾﺪﮔﺎهﻬﺎي ﺳﯿﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﻲدهﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ هﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻗﺪرت ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون اول ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار و »ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﻌﻨﻲ »ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺛﺮوت« ﻣﻘﺪم ﺑﻮدﻩ و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻲﺑﺎﯾﺴﺖ در
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﻲ از اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و ﯾﺎ
آﻧﺮا در اﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﻲ ﻗﺮار ﻧﺪاد  .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ هﻤﯿﻦ ﻓﺮد در ﯾﮏ ﺷﻮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای رو در رو

ﺑﺎ ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﻓﻘﺮ و اﻗﺸﺎر ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻠﻮی دورﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ و
ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ !
از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ،ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ در ﭘﺴﺖ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ از اﺳﺘﺒﺪاد ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري و
ﺧﻮدﻣﺤﻮري ﺧﺎﺻﻲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺮوي ﻣﻲﮐﻨﺪ.
از دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺣﺎﻣﯽ آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ و ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ آﻗﺎی ﻗﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮادران ﻗﺒﻪ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﯾﮑﺰﻣﺎن ﯾﮑﻲ در ﮐﻨﺎر ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﻲ ﻓﺮد دوم وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدﻩ و دﯾﮕﺮي در ﮐﻨﺎر
ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ  ،و هﺮ دو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﻣﺸﮑﻮﮐﻲ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .
اﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ و ﻣﺤﻔﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد !
ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ در ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻣﻲ ﮐﻪ داراي ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﻲ ﺑﻮد هﻤﻮارﻩ ارادت و ﻗﺪر ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ هﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻔﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ اﺑﺮاز
ﻣﻲ داﺷﺘﻪ  ،ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ هﻤﻮارﻩ ﺑﺨﺸﺶهﺎ ،راﻧﺖهﺎ و ﮐﻤﮑﻬﺎي ﮐﻼﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺧﺎﻧﻮادﻩ
هﺎﺷﻤﻲ و ﺗﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﻲﻧﻤﻮد و ﭼﺸﻤﺶ را ﺑﺮ روي ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺷﻬﺮي ﻣﻲﺑﺴﺖ.د ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﯿﺎوران  ،ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن هﺸﺖ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ هﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ  ۴٣٢١/۶ﺑﺎ
ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرک وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻋﺴﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮ و
ادوات ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﯿﺰ در آن ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ
ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل هﻔﺘﺎد ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎﻩ ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن آن و ﺗﺎب و ﺳﺮﺳﺮﻩ هﺎ ﺑﺮﭼﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی در آن هﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮی در
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﻧﺪهﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ و ﺑﺪون هﯿﭻ ادﻟﻪ و ﻃﯽ روال ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ در
اﺧﺘﯿﺎر اﮐﺒﺮ ﺧﻮش ﮐﻮش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺧﻮش ﮐﻮش ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ و ﺧﻮدش در آن ﺳﮑﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ  ،ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ
ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ آن
واﮔﺬاری و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻮﻗﺘﯽ و اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻩ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻌﺪ هﺎ
ﮐﺎﺷﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ هﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﺬ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺼﻮرت دو داﻧﮓ ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ .هﺮ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل هﺸﺘﺎد و ﯾﮏ در اﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن ﻣﺤﻔﻞ ﻗﺘﻠﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮﻩ ای در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٨٠/۶/٨در
دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ  ١٠٠در ﻗﻠﻬﮏ ﺗﻬﺮان هﺮ ﺷﺶ داﻧﮓ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﻨﺎم ﻟﯿﻼ ﺑﺎﮐﺮی

ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ  .هﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در آن ﻣﺤﻞ ﺑﺮج ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ای در ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .
از دﯾﮕﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر از ﻗﺪرت ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻓﺎﺣﺶ دﯾﮕﺮی اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﻲ ﺑﻨﺎم »ﻓﺮزﯾﻦ« ) ،ﻋﺮوس ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ( ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزﻩ ﺑﺮاي
ﻓﺮوش ﺑﺎﻏﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﯿﺶ از دو هﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺮ در ﻣﺠﺎورت ﭘﺎرک ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ ﺗﻬﺮان )ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﺎهﻨﺮ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﻮﭼﮥ  ،٢٨ﭘﻼک  (۶٢ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎرک،
از ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺧﻮدداري ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﮏ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ،ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺎغ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزل ﻧﻮد ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ! ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري
ﻣﻲﺷﻮد .ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﺴﻲ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ »ﻋﻠﻲ هﺎﺷﻤﻲ« ﯾﮑﻲ از اﻋﻀﺎي ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺰاران
)ﺑﺮادرزادۀ هﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ( ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻓﻮق را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺻﻮري هﻤﺴﺮش »ﻓﺮﯾﺪﻩ هﺎﺷﻤﻲﻧﮋاد«
ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﻲﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎهﺶ دهﻨﺪﻩ ارزش ﻣﻠﮏ و ﻣﻮاﻧﻊ
ﻓﺮوش آن را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ .وي در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺧﻮد در ﺷﻬﺮداري ،ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺎرک ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ را ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﯾﺪ و هﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻬﺮداري در ﻣﻮرد اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ ،ﻣﻲﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺎﻧﺼﺪﻣﺘﺮ از آن ﺑﻪ ﻃﺮح ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﻲ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ و ﻣﺴﯿﻞ آن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﺘﺒﻲ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻣﻲﮔﺮدد و ﻃﺮح ﺗﻌﺮﯾﺾ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮاي هﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮدﻩ ﻣﻲﺷﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ،ﻣﻠﮏ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي ﻋﻠﻲ هﺎﺷﻤﻲ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ آن از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻓﻮق ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻖ اﻟﺴﻬﻢ و رﺷﻮﻩ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.
و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺧﻮدروي ﺑﻲ ام و ﻣﺪل ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ اﻧﮕﻮري ﺑﺸﻤﺎرﻩ  ٧۶۴٨٩ﺗﻬﺮان  ۴١ﺑﻪ هﻤﺴﺮ
ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﻲ از ﺳﻮي ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ هﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋاد در روز ﻣﯿﻼد ﺣﻀﺮت زهﺮا روز زن هﺪﯾﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد !

ﮐﺮوﺑﯽ در ﺣﺎﻟﯽ از ﺗﯿﻢ ﻣﻘﺘﺪر و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل را
درﮐﻨﺎر ﺧﻮد دارد ﻣﺴﺘﮑﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻩ و ﻣﻘﺎم و ﺛﺮوت از هﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﻓﺮو ﮔﺬار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
 ،ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ ،ﻋﻄﺮﯾﺎﻧﻔﺮ و  ..ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻄﺮﻩ ای از اﻓﺮادی هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ درد ﻣﻠﺖ و ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻐﻀﺸﺎن از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ روزهﺎ
ﺑﺴﺎط ﻣﻔﺖ ﺧﻮری آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻋﻄﺎﻟﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ﻣﺸﺎور اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ در ﯾﮏ ﻣﯿﺰﮔﺮدﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ
ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ هﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻘﯿﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ هﺴﺘﯿﻢ و ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰﻣﺎن
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ در ﻗﻮام ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و رﻓﺮم آن
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ هﺴﺘﯿﻢ وﮔﺮﻧﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺤﻮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ ! ﺑﻠﻪ ﻣﺤﻮ و اﯾﻦ ﮐﻼم ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
روزﮔﺎری هﻤﻪ او را ﺑﻪ ﺗﺴﺎهﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ !
ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻌﺮﻩ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻣﯽ ﮐﺸﺪ اﻣﺎ هﻢ ﺧﻮدش اﻋﺘﺮاف
ﮐﺮدﻩ و هﻢ هﻤﮕﺎن ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻄﯿﻊ و ﻏﻼم ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ !
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ و اﻋﻮان و اﻧﺼﺎرش رای ﺑﺪهﯿﺪ ؟

ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاهﺎی اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
رﺿﺎﯾﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻮﯾﺎی ﻧﺎم اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﺷﺪن دﺳﺖ ﺑﻪ هﺮ ﮐﺎری ﻣﯽ زﻧﺪ  ،وی ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن
ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻐﻠﯽ هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ هﺮ از ﮔﺎهﯽ ﻣﻮﺟﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﻩ ﻣﯽ
اﻧﺪازد  ،ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎرﻩ ﺑﻪ هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ وی ﻣﯽ
اﻧﺪازد هﺎﺷﻤﯽ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ وی ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﭘﻨﺠﻪ ﺑﺮ رخ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﺑﻌﺪ در اوج دﻋﻮا و ﺧﺼﻮﻣﺘﺸﺎن هﺮ دو در ﮐﻨﺎر هﻢ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ
زﯾﺎرﺗﯽ ﺣﺞ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ :

ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ اﯾﻦ دورﻩ و ﻧﻪ دورﻩ هﺎی ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺪارد  ،رﺿﺎﯾﯽ هﻤﺎن وﻇﯿﻔﻪ ای را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﻃﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺖ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری زوارﻩ ای ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻮر ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﮔﺮم ﻧﻤﺎﯾﺪ
!ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﻀﺤﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ .
رﺿﺎﯾﯽ ﮐﻪ هﻢ اﮐﻨﻮن دﺑﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ اش ﺑﺮ
ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران در ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺑﺮون ﻣﺮزی و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران در ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﺑﻤﺐ
ﮔﺬارﯾﻬﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس  ،ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری در ﻣﻘﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن آرژاﻧﺘﯿﻦ
 ،ﺗﺮور ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ  ...ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﻨﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد
ﭘﻠﯿﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ

ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاهﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﭘﻠﯿﺲ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ رای ﺑﺪهﯿﺪ !

ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر رﺳﯿﺪﻩ اﯾﻢ ! و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺰدهﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد اﺳﺖ ؟ آﯾﺎ ﻓﻘﻂ هﻤﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ

اﺣﺮاز رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﺮان را دارﻧﺪ ؟ آﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺘﺪاﺋﺎ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺼﺐ ﺷﺨﺺ رهﺒﺮی
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اول هﻤﻪ را از ﺻﺎﻓﯽ و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ و اﯾﻦ ﺻﺎﻓﯽ آﻧﻘﺪر هﺮ روز ﻣﺤﺪود و ﻣﺤﺪود ﺗﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدی هﺎﯾﯽ هﻤﭽﻮن اﮐﺒﺮ اﻋﻠﻤﯽ را هﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ را ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رای ﺑﺪهﯿﻢ ﺗﻮهﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻌﻮر و اﻧﺘﺨﺎب اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ ؟ هﻤﻮارﻩ رﺳﻢ

ﺑﻮدﻩ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ﻓﻘﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ در
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﺪی ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ هﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ هﺴﺘﻨﺪ ! آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ هﺮ ﺑﺮﮔﻪ رای ﻣﯿﺨﯽ ﺑﺮ
ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻌﻮر و آزادی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ؟اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای را ﺷﻨﯿﺪﻩ اﯾﺪ ﮐﻪ :
آﻧﭽﻪ ﻣﻦ از ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺧﻮاهﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻪ ﺑﺎ »ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ،ﺗﻮان و ﻧﺸﺎط« در  ٢٢ﺧﺮداد ﭘﺎي
ﺻﻨﺪوقهﺎي رأي ﺑﺮوﻧﺪ
ﺣﺎﻻ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ در اﯾﻦ روزهﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻣﻬﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺷﺼﺖ
ﺷﺶ و ﺷﺼﺖ و هﻔﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﮔﻮری هﻢ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺎر از ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﺑﻪ هﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن

دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی آﻣﺪﻩ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻓﻘﻂ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﭘﺎپ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﻟﻄﻔﺎ ﻋﺰت اﺑﺮاهﯿﻢ ﻧﮋاد  ،زهﺮا ﮐﺎﻇﻤﯽ  ،اﮐﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪی  ،زهﺮا ﺑﻨﯽ
ﯾﻌﻘﻮب  ،اﻣﯿﺮ ﺣﺸﻤﺖ ﺳﺎران و اﻣﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﯿﺮ ﺻﯿﺎﻓﯽ را در ﻣﯿﺎﻧﻪ اﻓﮑﺎرﺗﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ .
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دوازدﻩ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرهﺎی زﯾﺒﺎ ﺗﺮی از هﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرهﺎ

آﻣﺪﻩ ﺑﻮد  ،آﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﺎ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ روزهﺎ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن

ﺑﯿﺎورد

اﻣﺎ ﭼﻪ ﺷﺪ ؟ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﭼﻪ ﮐﺮد ؟ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺣﺘﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎران ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﻌﯿﺪ
ﺣﺠﺎرﯾﺎن را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ در روز روﺷﻦ دراز ﮐﺮدﻧﺪ و ﺿﺎرﺑﯿﻨﺶ در دادﮔﺎﻩ ﮔﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ و

ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ هﻤﻪ اﻣﯿﺪهﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻮری وزﯾﺮ ﮐﺸﻮرش را رواﻧﻪ زﻧﺪان ﮐﺮدﻧﺪ و هﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ دﻩ هﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻓﺎع از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی وی ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻧﺪ هﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ  ،داﻧﺸﮕﺎﻩ و

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ هﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ ! ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﺎﺗﻤﯽ در
ﺳﺎﻟﺮوز داﻧﺸﺠﻮ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ در اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺟﺎﻧﻔﺮﺳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺎب

ﺳﺨﻨﻬﺎی ﺗﮑﺮاری وی را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و دروﻏﻪ دروﻏﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻨﺠﯽ ﮔﻨﺠﯽ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﭼﻪ
ﮔﻔﺖ؟ ﮔﻔﺖ  :ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ آدم ﺑﺎﺷﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﯿﺮوﻧﺘﺎن ﮐﻨﻨﺪ ! آن آﻗﺎ زﻧﺪاﻧﯽ زﯾﺎدﻩ ﺧﻮاهﯽ
هﺎی ﺧﻮدش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ !
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ! هﻤﻮﻃﻨﺎن ﮔﺮاﻣﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ هﺰار ﺗﻮ  ،ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺟﻨﺎح دارد و ﻧﻪ ﺧﻂ ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻧﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن هﻤﻪ در ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و اﯾﻦ ﻧﻪ ﭼﭗ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﻪ راﺳﺖ ﻧﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ و ﻧﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و هﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﻪ و ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ﺑﻪ هﻢ ﮐﺸﯿﺪﻧﻬﺎ
ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ را ﺑﻔﺮﯾﺒﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاهﺪ ﭼﻬﺮﻩ واﻗﻌﯽ اﯾﻨﺎن را ﺑﻨﻤﺎﯾﺶ

ﺑﮕﺬراد و ﻣﺎهﯿﺘﺸﺎن را ﺑﺮﻣﻼ ﮐﻨﺪ ﺑﻤﺼﺪاق ﭼﻮن ﭘﺮدﻩ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﻣﻦ هﻤﻪ ﺑﺎ هﻢ ﺻﻒ در ﺻﻒ
ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ؟

آﯾﺎ وﻗﺖ آن ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ از اﺻﻼﺣﺎت ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ؟
ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺎ رای ﻧﺪادن ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ اﻓﺘﺎد و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ از اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ هﻢ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺧﻮاهﺪ ﺑﺮد و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺗﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن هﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺑﯽ ﺧﻄﺮی هﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺗﺎزﻩ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد
ﺗﻨﻔﯿﺬ رهﺒﺮی هﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  .اﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ اﻣﺮوز ﻣﺎ در وﺿﻌﯿﺘﯽ هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی

ﮔﺮﻓﺘﺎر دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آن ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮدﻩ
را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و از هﺮ راﻩ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ در ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﻣﻠﺖ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﻮی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دارد و در راﻩ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺪﻧﯽ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ آزادی
واﻗﻌﯽ ﺑﺮﺳﺪ و اﻣﺮوزﻩ در آن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دزدی و ﺗﻘﻠﺐ در آرای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
اﻣﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ،در ﺳﺎل  ٢٠٠۴و ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪﻧﯽ اﻣﺮوز اوﮐﺮاﯾﻦ ﮐﺸﻮری

اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ در ﻓﮑﺮ ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدن و ﮐﺸﺘﻦ رﻗﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ را اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
رﻓﺮاﻧﺪوم آزادش در ﺳﺎل  ٢٠٠۶ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺛﺒﺎت ﮐﺮد  ،در ﺳﺎل  ٢٠٠۵ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ
در ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و داﺧﻠﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ای را
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺰاب و ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪﻧﯽ
ﻣﺮم ﺳﻼﺣﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﻧﻬﺎدﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻬﻀﺘﻬﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری هﺴﺘﻨﺪ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺜﻞ
روﺳﯿﻪ ﺳﻔﯿﺪ  ،ﺑﺮﻣﻪ  ،زﯾﻤﺒﺎوﻩ  ،ﭘﺎﯾﻮای ﻏﺮﺑﯽ  ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ،ﮔﯿﻨﻪ ﻧﻮ ،و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺣﺎﮐﻤﺎن در ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ :

ﺑﺮای ﺷﺮوع هﯿﭻ وﻗﺖ دﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و هﺮ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮی از ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺲ در هﻤﯿﻦ روزهﺎی آﺧﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﮕﻮﺋﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎری ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ازﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﯾﮏ ﻋﻀﻮی از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرهﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺎ ﭘﯿﺮوزﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ و ﺣﻖ هﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ دادﻧﯽ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮔﻔﺘﻨﯽ هﺎ
www.goftaniha.org

