ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ
و ﻣﺴﺘﻘﻞ

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻣﻨﺘﻘﺪ ،دﺑﯿﺮ
ﻧﺸﺮﯾﺎت »ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم« — ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﭼﭗ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﺎﻣﯽ
ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ — در دوران ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ »ﮐﯿﻬﺎن ﻣﺎه« و ﺳﺘﻮن ﻧﻮﯾﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﯿﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل ۵۰
و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دو ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺷﺎه در ﻧﯿﻤﻪ اول
دﻫﻪ  ۱۳۵۰و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺻﺪای ﭘﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﯿﺎﯾﺪ« در ﻧﻘﺪ ﺑﻪ
اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ )ﻣﺠﺘﺒﯽ( در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺤﻤﺪ
ﻏﺮﺿﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺗﻮاب زﻣﺎن ﺷﺎه و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ در دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ )از
ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان( ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۹۷ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۶ژوﺋﻦ  ۲۰۱۸در ﺳﻦ  ۹۴ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ
درﮔﺬﺷﺖ.
ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ »ﺟﻨﺒﺶ«
ﺑﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ
»ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽ« ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﯾﻦ

اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﺎرﯾﺲ از ﺳﺎل
ﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ »ﺟﻨﺒﺶ« ﻗﻠﻢ زد و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
)ﻧﺸﺮﯾﻪ »ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای آزادی«(
دوم ﺳﺎل  ۱۳۵۹ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﮔﺮوه در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺷﯿﺮازی »ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ

ﺟﻨﺒﺶ« ﻫﻢ ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺮوج از اﯾﺮان و ﺳﮑﻮﻧﺖ
در ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه اﺑﺪی در ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺪ.

از ﺧﺒﺮﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی در »ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ« ﺑﻪ ﺟﺰ
»ﺻﺪای ﭘﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﯿﺎﯾﺪ« ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دروغ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ« ﺑﻮد در
ﻧﻘﺪ رواﯾﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺳﻼﻣﮕﺮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از
ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان» ،ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ دروغ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ« ﺑﻮد در ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ »داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم« و ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ  ۵۲دﯾﭙﻠﻤﺎت
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و »اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از اﺳﺎس ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ« ﺑﻮد در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.
ﺣﺎجﺳﯿﺪﺟﻮادی در دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ او
از ﺟﻤﻠﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ )ﭼﺎپ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ( ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
)ﭼﺎپ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ( ،ﻧﺎﻣﻪ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن )ﭼﺎپ ﭘﺎرﯾﺲ( ،ﻧﮕﯿﻦ )ﭼﺎپ ﻟﻮس
آﻧﺠﻠﺲ( و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﺗﺎﯾﻤﺰ )ﭼﺎپ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ( و
ﺑﻌﻀﯽ وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺑﺎزﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪ.
»از اﻋﻤـﺎق«» ،ارزﯾـﺎﺑﯽ ارزشﻫـﺎ«» ،ﺑﺤـﺮان ارزشﻫـﺎ« ﭼـﺎپ ﻗﺒـﻞ از
اﻧﻘﻼب»،ﻃﻠﻮع اﻧﻔﺠﺎر« در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب و »دﻓﺘﺮﻫﺎی اﻧﻘﻼب« ﭼﺎپ ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻼب ﻧﺎم ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺗﯿﺮاژﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺎج
ﺳﯿﺪﺟﻮادی اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در
ﮐﻨﺎر اﻧﻘﻼب و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻗﺮار داﺷﺖ و ﭼﻪ ﻗﺒﻞ و ﭼﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ »ﻧﻪ« ﮔﻔﺖ .ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی از ﻓﺮدای اﻧﻘﻼب ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑـﺎ ﻗـﺪرت ،ﺑﻪ ﻧﻘـﺪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫﺎی ﻗـﺪرت ﺑﺮآﻣـﺪه از اﻧﻘﻼب ﭘﺮداﺧـﺖ.
اﻧﺘﻘﺎدات روﺷﻦ و ﺑﯽ ﭘﺮده دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان و
ﺑﻮﯾﮋه در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ »ﺟﻨﺒﺶ« ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان را ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪ و
اﯾﺸﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ و ﺳﭙﺲ ﺧﺮوج ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ از اﯾﺮان و
زﻧﺪﮔﯽ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺗﺒﻌﯿﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪی روﺷﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در
ﻣﻮرد اﯾﺮان و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮد.
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر آزادیﺧﻮاه ،ﻣﺘﻌﻬﺪ
و ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﯾـﮏ روﺷﻨﻔﮑـﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ،دﻣـﻮﮐﺮات و ﻻﯾﯿـﮏ از ﺟﻨﺒـﺶ
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﺳﺖ.
ﻓﻘﺪان دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی ﺿﺎﯾﻌﻪ ای ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی و ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن و
دوﺳﺘﺪاران اﯾﺸﺎن ،ﻓﻘﺪان ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻮادی را ﺑﻪ ﻣﺮدم و

ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ.

ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
 14ﺗﯿﺮ  5 – 1397ژوﯾﯿﻪ 2018

