و اﻣــــﺮوز ﭼــــﻪ
ﮐﺮد؟ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺗﻘﻮی ﺑﯿﺎت

ﺑﺎﯾــــﺪ

ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ” اﻣﺮوز ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟” ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ
ـﻮﻧﺮﯾﺰی و
ـﺪون ﺧـ
ـﺪاﻧﻪ ،ﺑـ
ـﺎی ﺧﺮدﻣﻨـ
ـﺎ راه ﮐﺎرﻫـ
ﺑـ
وﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ .ﺗﮏ ﺗﮏ
ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی
ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای را
ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﻫﻤﻪ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎز
ﻫﻤﻪ ی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ی
دارﯾﻢ.
ﮐﺸﻮر ،از ﭘﯿﺮوان ﻫﻤﻪ ی آﯾﯿﻦ ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و دﯾﺎری و از ﻫﺮ اﯾﻞ و ﺗﺒﺎری ،ﺣﺘﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﯾﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ
ی ﺑﺰرگ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﻬﻨﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ .ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺪن ﻫﺎی اﻣﺮوزی و ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ﯾﮏ و دو و ﺳﻪ
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ؛ » ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﺰ و اﻣﺘﯿﺎزی،
آزاد و ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻧﮋاد ،رﻧﮓ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زﺑﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه ٔ دﯾﮕﺮی ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻠﯽ] ،وﺿﻌﯿﺖ[
ﺳﺰاوار ﺗﻤﺎﻣﯽ
داراﯾﯽ] ،ﻣﺤﻞ[ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ »اﻋﻼﻣﯿﻪ« اﻧﺪ «.اﻣﺮوز در اﯾﺮان
اﺳﺘﻌﻤﺎر زده ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺒﻬﻪ ی آزادی ﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺟﺒﻬﻪ ی آزادی ﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
از زﯾﺮ ﺳﺘﻢ ﯾﮏ ﻗﺪرت داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ِ ،در ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل از ﻓﺮﯾﺐ و ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺟﻨﮓ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در
اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺬرد .اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎآﮔﺎه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﯿﻬﻦ
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ.
دروغ و ﺧﺪﻋﻪ ﻫﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ و در ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا و در ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت
و ﭘﺲ از ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﯽ ﺳﺎل ﻓﺘﻨﻪ ی ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ روﺳﯿﻪ و
ﭼﯿﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺻﻞ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮ از ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ،ﺿﺪ ﺑﺸﺮ و ﺿﺪ
اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺎ و ﻧﺨﺒﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎر
زده ی ﻣﺎ را از ﻧﻮ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی،

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی
داﻧﺸﻮراﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای
ﻣﺪرن و اﻣﺮوزی ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاه اﺳﺘﻌﻤﺎرزدﮔﯽ اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ اﻣﺮوز آن
اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ی اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روم و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ
ﺷﺮﻗﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد .ﯾﮏ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،اوزون ﺣﺴﻦ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺷﯿﺦ ﺣﯿﺪر)ﭘﺪر ﺷﺎه
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی( ﺑﺎ ﺗﺌﻮدورا دﺧﺘﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺗﺮاﺑﻮزان ازدواج ﮐﺮد و
ﭘﺎی اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ازدواج ،اوزون ﺣﺴﻦ ﺑﺎ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار
ﭘﺎپ ﻧﯿﮑﻼس ﭘﻨﺠﻢ اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم رواﺑﻂ
ﺳﺎﺧﺖ .در آﻏﺎز ﺳﺪه ﻫﻔﺪﻫﻢ دودﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻪ داﻣﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪِ ﺷﺮﻗﯽ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ اﻓﺘـﺎد .دو ﺷﻬﺮوﻧـﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺑـﺮادران ﺷﺮﻟـﯽ
وزﯾﺮﻣﺨﺘﺎر ﺷﺎه ﻋﺒﺎس در اروﭘﺎ ﺷﺪﻧﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اروﭘﭙﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﺑﺮادران ﺷﺮﻟﯽ
ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدﺷﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺟﻠﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اروﭘﺎﯾﯿﺎن در
ﺟﻨﮓ ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ،ﺑﻪ درﺑﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺑﻪ درﺑﺎر ﭘﺎپ
رﻓﺘﻨﺪ .ﻧﻔﻮذ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺲ در درﺑﺎر ﺻﻔﻮی ﺑﺎ
وارد ﮐﺮدن “ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ” از ﺧﺎرج ﺑﻪ اﯾﺮان ،آﯾﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ را در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و
ﺗﻮاﻓﻖ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻮادﻟﻮپ ،در ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دوﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ را در اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻧﺴﺐ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﻪ ی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭼﻬﻞ و اﻧﺪی ﺳﺎل ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ،
زن ﯾﺎ ﻣﺮد ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻓﺎرس و ﺗﺮک و ﮐﺮد و ﻟﺮ و ﺑﻠﻮچ و
ﻏﯿﺮه رﺣﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﯾﺮان
ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻧﺎم دﻓﺎع از اﺳﻼم و
اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ داده اﺳﺖ .دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮان را ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻫﺎی ﻋﺮب
ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮده اﺳﺖ .از ﺑﻼ ﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﯿﻞ و ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽ
ﮔﻨﺎه ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ ،ﻃﻼ و
ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﺣﺘﺎ آب و ﺧﺎک اﯾﺮان را ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﭘﻮل آن
ﻫﺎ را در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را
ﺿﻌﯿﻒ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ

ﻏﺎرت ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﺎن را ﻫﻢ از ﺳﻔﺮه ی ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻘﯿﺮ
دزدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻻر از ﻫﻔﺖ
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮓ را دوﻫﺰار ﺗﮑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و  ۱۹۹۹ﺗﮑﻪ ی آن
را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽ ﭼﯿﺰ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ از دو
ﻫﺰار ﺗﮑﻪ ی ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮓ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯽ داروﯾﯽ
ﻫﺮ روز ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮد و اﻋﺘﯿﺎد و ﺧﻮدﻓﺮوﺷﯽ
در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺸﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از
ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﯿﺘﻠﺮ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎران ﺟﻨﮕﯽ ﻫﻢ ﻓﺠﯿﻊ ﺗﺮ و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﻏﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ
دﻫﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان و ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار روﺑﺮو ﻧﺸﻮد
ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻮﺟﻮان ،ﺟﻮان و اﻓﺴﺮان ﮐﺎرآزﻣﻮده و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن و ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻫﺎ
را در ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق و در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ داده اﺳﺖ .دوﺳﺘﯽ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮﻓﻮﻻدوﻧﺪ
ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ و ﺧﺎﻧﻮاده اش او را ﺑﻬﺰاد ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .او اﻓﺴﺮی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ و در ﮐﺎر ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ورزﯾﺪه ﺑﻮد .در ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق،
ﻧﺎم ﺳﺮوان ﻓﻮﻻدوﻧﺪ در ﺟﺒﻬﻪ ،ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ .او
روزﻫﺎ و ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ،دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ زﯾﺮ آﺗﺸﺒﺎر ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻨﮕﺎم آﺗﺶ
ﺷﺐ ﻫﺎ ،ﺟﺴﺪ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺲ و در ﻧﯿﻤﻪ
ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ)ﮐﺎری اﻧﺴﺎن
دوﺳﺘﺎﻧﻪ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ( .ﻋﻮاﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدی ﻫﺎ،
او را از ﭘﺸﺖ و از درون ﺧﺎک اﯾﺮان ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ی ﺧﻤﭙﺎره ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ
ﮐﺮدﻧـﺪ و ﺟﺴـﺪش را ﺑـﻪ درﺟـﻪ ی ﺳـﺮﮔﺮدی ارﺗﻘـﺎء دادﻧـﺪ و ﻓﺮزﻧـﺪ
ﺷﯿﺮﺧﻮاره اش را ﺑﯽ ﭘﺪر ﮐﺮدﻧﺪ .او را در ﻗﻄﻌﻪ  ۳ردﯾﻒ  ۷در ﮔﻮرﺳﺘﺎن
اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ در ﭼﯿﺬر ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ .در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻋﺮاق ،ﺑﺮادران اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻫﺰاران ﻫﺰار ﺟﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و
ﻋﺮاق ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﮐﺸﺘﻨﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم ،ﺷﻤﺎر اﻓﺴﺮان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻣﯿﻬﻦ
دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ در “ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ” ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .درﺑﺎره ی ﻣﺮگ دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان ،ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﺸﻬﺮی آﻧﻼﯾﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ۱۳۸۷
ﺑﺎ آب و ﺗﺎب ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ی ﺣﺮف ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪ ای ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ »:در ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺷﺼﺖ ،اﯾﺮج رﺳﺘﻤﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻫﻼوﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ و ﺷﻬﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﭼﻤﺮان از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ
اﻓﺴﺮده و ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد .ﻏﻤﯽ ﻣﺮﻣﻮز ﻫﻤﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺳﺘﺎد ،ﺑﺨﺼﻮص

ﺑﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﯾﮑﯽ از
رزﻣﻨﺪﮔﺎن و دوﺳﺘﺎن رﺳﺘﻤﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد…
ﺧﻤﭙﺎره ﻫﺎی ﺻﺪاﻣﯿﺎن ] ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﭼﻤﺮان[ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﺒﺎﻫﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ]،ﻫﻤﺸﻬﺮی از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﻢ آﮔﺎه اﺳﺖ![ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻋﻠﯽ)ع( و ﺣﺴﯿﻦ)ع( … « ﺑﻪ
اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .درﺑﺎره ی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﭼﻤﺮان دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ و ﻫﻤﺴﺮش ﭘﺮواﻧﻪ ی اﺳﮑﻨﺪری در اول آذر ﻣﺎه ۱۳۷۷
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،رﺳﻮاﯾﯽ ﻗﺘﻞ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای آﺷﮑﺎر ﺷﺪ و راز ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺘﻞ
ﻫﺎی ﻣﺮﻣﻮز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻫﺎی ﺑﯽ دﻟﯿﻞ و
ﺷﻬﯿﺪﺳﺎزی ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ.
اﻣﺮوز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻋﺮب و ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧﯽ ،زﯾﻨﺒﯿﻮن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺣﺰب اﻟﻠﻪ
ﻟﺒﻨﺎن و … در ﺻﺪد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻬﻤﯽ در رده ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن و ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .آﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ی ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﯿﺮو ﻋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻠﻦ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻋﺮب ﺗﺒﺎر در اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﯿﺎورد .اﮔﺮ
ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدﻣﺎن و ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﮑﻨﯿﻢ،
ﺑﺰودی و در آﯾﻨﺪه ی ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺮان ﺳﭙﺎه و ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان دﯾﮕﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻣﻠﻦ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه
ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺮوز ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺒﻬﻪ ای آزادی ﺑﺨﺶ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺗﻘﻮی ﺑﯿﺎت
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ـ ﺳﻮم ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۹۸ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۴ﻣﺎه ﻣﻪ ۲۰۱۹
ﻣﯿﻼدی

