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  صدارت علی 

  ٢٠١٨ جون ١٧

  

 )قسمت اول( خارجی ۀگيری از حمل پيش
 نيست که فقط ئیاين ادعا. شکی نيست که اين رژيم رفتنی است 

ه مخالفان ، نه من تنھا، و نادر اين مدع. از اين قلم جاری است

از آن فراتر، . صدا ھستند رژيم، بلکه قدرتھای خارجی ھم ھم

که خود گردانندگان اين رژيم ھم به اين حقيقت اعتراف  طرفه اين

جنبش بعضی از مغزشويان رژيم ھم اين ھشدار را در . کنند می

، در جمع بسيجيان به وضوح اعالم ١٣٨٨ مردمی سال خودجوش

بينند و حيرتا  شگفتا که برخی ھنوز اين واقعيت را نمی). ١(نمودند

که گروھی از اينھا، خود را وسيله دست قدرت در حال فروپاشی 

   .دھند ھا و تجاوزھا به حقوق مردم ايران ادامه می اند ھنوز ھم به سرکوب فقيه کردهۀ  مطلقرژيم واليت

توان حدس زد، برای اين فروپاشی که دير و زود دارد و  ای برای رفتن اين رژيم می که در عمل چه نحوه برای اين

  .توان فرض کرد سوخت و سوز ندارد، چند امکان می

  . قشون خارجیۀ حمل–١

  کودتای نظاميان –٢

  »چف ايرانیربوگ« پيدايش –٣

   . مردمی با فعال شدن يک حداقل الزمی از خود ما مردمۀ جنبش خودجوش و خودانگيخت–۴

  .بيائيم و در اين موارد کنکاشی کنيم

  .توان متصور بود  در مورد سناريوی اول، دو گونه می. قشون خارجیۀ حمل–١

چنان که در افغانستان و عراق شاھد آن بوديم را تدارک   قدرتھای خارجی آنکشی ای قشون که گونه  يکی اين :الف–١

ً مثال(تواند در سر بپروراند   خيالی را نمی چنينامريکادر اين صورت، قدرت ديگری در جھان امروز، به جز . ببينند

ولی حتی امريکا ھم برای حمله به عراق و افغانستان، مجبور شد يک ائتالفی را ) انگليس؟ فرانسه؟ يا حتی اسرائيل؟

ای را به او   امريکا چنين اجازهکار عمومیاف دنيا و حتی افکار عمومیھرچند صوری، دور خود جمع کند و گرنه 

تر  پ در کاخ سفيد است و با روش و منشی که وی از خود بروز داده امريکا، رو به منزویمولی االن دونالد تر. داد نمی
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 عواقب حمله به عراق و ۀھای آنھا ھم، بعد از تجرب ترين طلب جنگگستر و  خشونتمپ، حتی مشاوران تر. شدن است

ولی اين را . کنم اين امکان را در اين تاريخ، ناممکن ارزيابی می. بينند افغانستان، اين روش را برای منافع خود مفيد نمی

کشی اجنبيان و تجاوز به مام  کنم که ھر يک روزی که اين رژيم در قدرت بماند، خطر قشون کيد اعالم میأھم با ت

 در ئید با مغزشو بقای خوۀ است که رژيم برای ادامئیو اين واقعيت، درست عکس آن ادعا. شود وطنمان، بيشتر می

ھمه . …کند فردای روزی که رژيم با پاسدار و سپاھش نباشد، اسرائيل و امريکا و برخی اذھان فشرده است که ادعا می

  !کنند کنند و و روز بعدش ھم تمام کشور را اشغال می  بالفاصله در تھران قشون پياده می

 رژيم و طلبان فاسد در سازان و جنگ خواران و بحران اير ويژهکه با بھانه تھديدھای فرماندھان سپاه و س  دوم اين :ب–١

 پرتاب ًمثال.  از راه دور انجام دھندئیھا طلبان خارجی به مناطقی از وطن ما حمله ی، جنگئ آويز بحران ھسته با دست

ه ب. تر است اين امکان، از سناريو فوق، ممکن. ی و نظامیئ ھای ھسته  سايتً به بعضی نقاط ايران، مثالراکتچند 

جنس بودن زورمداران در تمام دنيا، از جمله ناتانياھو در اسرائيل، با زورمداران فاسد در  علت ھمه خصوص که ب

مپ، به گی دارند و نتانياھو ھم مانند تراش چند پرونده فساد در حال رسيد ايران، نخست وزير اسرائيل و خانواده

سفانه ھرچه عمر اين أاين امکان، غيرممکن نيست و مت. ی مبرم دارد احتياج گستری، سازی و جنگ و خشونت بحران

اين واقعيت . شود گستری بيشتر می سازی و جنگ و خشونت تر شود، نياز مستبدان فاسد داخلی ھم به بحران رژيم طوالنی

 کرده است، ھای بعضی از ايرانيان به زور وارد  رژيم در کلهئیعکس آن چيزی است که دستگاه مغزشوه ھم درست ب

که خود را » فکر روشن«ھای   مھره !!گردند ھای اسرائيل به ايران سرازير میاکترکه اگر سپاه قدس نباشد، 

ت أطلبان و ھرروزه منفورتر شدن آنھا، امروزه کمتر جر خوانند، ويا به علت بدنامی مفرط اصالح می» طلب اصالح«

ثر ؤدر اين وادی، نقشی م! خوانند می» طلب تحول« خود را  و حال بعضی از آنھا »طلب اصالح«کنند بگويند  می

اند که در کنار مردم   به خود آمده و تصميم گرفتهًبعضی از اين اشخاص استعدادھای خوبی ھم ھستند که اخيرا. اند داشته

حفظ نظام، از  «داد يافتن اين رژيم، و در پيشبرد شعار که در امتئی آنھاۀولی تاريخ در بار. به ساختن وطن بپردازند

 زيرا که مردم  .اند، به خوبی قضاوت نخواھد کرد ای ھم برده گوی سبقت را حتی از آقای خامنه» اوجب واجبات است

 مشخص است ولی کسانی که با تزوير و با نقاب  تکليفشان با دولتيان و طرفداران رژيم و عوامل اختناق و سرکوب،

اند اعتماد   که رژيم به حقوق آنھا کرده است، توانستهئی گرفتن از تجاوزھامخالفت با رژيم و حتی بعضی با مشروعيت

ھای فراوان، اين ترس واھی  ھا و مصاحبه ھاو سخنرانی ھای خود در مقاله بخشی از مردم را جلب کنند و با نظرپراکنی

ھا، حتی   با برخورداری از رسانهتوانند ھا، چه راحت می گونه چھره انگيز است که اين حيرت. اند را به مردم تلقين کرده

، در آزادی و استقالل و خودانگيختگیکه طرفداران خط  درازی کنند، در حالی ھای رژيم، به افکار مردم دست رسانه

 یئاند و در واقع از فردا بعضی از اين افراد، در گرفتار کردن ما به سرنوشت موجود، نقش داشته. سانسور مطلق ھستند

اين افراد برای امتداد وضع . کنند ھای دروغينی که خود به جامعه تزريق می ترسند، و نه از ترس که اين رژيم نباشد می

  .موجود، بيشترين گناه را دارند

خصوص پاسداران و بسيجيان، بر کم ه ، منفور بودن رژيم، ب١٣٩۶ ]قوس[ آذر٢١ ۀ با زلزل: کودتای نظاميان–٢

ھای مناطق  وطنان ارتشی، تا حتی رفتگری بعضی از خيابان  گفته شد که بعضی از ھم!ھا ھم عيان شد سوترين چشم

رسد که روحانی  با اين ترتيب، به نظر می. کردند و مردم ھم اعتماد خود را به ارتشيان نشان دادند زده را ھم می زلزله

که فسادھای قوای بسيج و پاسدار و  اينھم خود را مجبور ديد که حساب ارتشيان را از پاسداران جدا کند و با توجه به 

) نقل به مضمون(اطالعاتی و امنيتی، اظھر من الشمس است، گفت که سران ارتش در ھيچ يک از فسادھا دست نداشتند 

رو خواھد شد؟ سران پاسدار، حتی اگر مانند آقای علی شمخانی، ه با اين مقدمه، آيا کودتای سپاه، با اقبال مردمی روب
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 بگير تا به فسادھای ھزار ١٣۶٠کرد خود از کودتای  ھم تھديد کنند، با عمل» گور سرد صدام« را به ای آقای خامنه

   .ھزار ميلياردی، مورد نفرت و انزجار مردم ھستند

  ای ممکن خواھد شد؟ ولی اگر ارتش کودتا بکند چه نتيجه

اند که با ھر يک روزی که وضع موجود امتداد  واقعيت را باالخره دريافته  آيا قوای انتظامی و نظامی و امنيتی، اين 

و نيز حتی خود آنھا به اتفاق (ُيابد، خطر از ھم کسيخته شدن شيرازه ميھن و به خاک و خون کشيده شدن ايرانيان، 

   گردند؟ ه آغوش مردم باز میشوند و تا دير نشده ب شود، يا ھنوز نه؟ آيا آنھا بيدار می بيشتر می) خانواده و عزيزانشان

، در آن کشور انجام دادند و به ديکتاتوری کھنه در اين ١٣۵٧ال چنين کاری را، پنج سال قبل از انقالب گنظاميان پرت

 پريلا شبی در ماه  در. دنبال آن به جنگھای استعمارگرانه اين کشور در افريقا ھم پايان دادنده کشور پايان دادند و ب

  من به. …گيرند در اين شھر تو اين مردم ھستند که تصميم می. سرزمين برادری«… با شعر  پخش آھنگی١٩٧۴

ن کشيده ولی ارتشيان ئيعالمت شروع کودتا شد و ظرف کمتر از يک روز، ديکتاتور از قدرت پا…» عنوان رفيق تو

آيا نيروھای مسلح ايرانی .  در آن کشور، ريخته شدمردمساالریھای   قدرت تکيه نزدند و در نتيجه پايهۀخود بر اريک

ز مردم بيايند و در کنار مردم به دھند که به آغوش با پرستی را از خود نشان می وطن دوستی و وطن اين چنين غيرت ھم

بر راه انداخته را متوقف کنند و … ھای وحشتناکی که رژيم در سوريه و عمر ديکتاتوری در ايران پايان دھند و جنگ

   گردانند؟ که بيشتر در خارج از ايران کشته شوند، به ميھن باز می جوانان ايرانی را قبل از اين

تقسيم به خودی و ناخودی . ايط امروز در ايران، از احتمال کمی برخوردار استبا شر» چف ايرانیربوگ« پيدايش –٣

خواران و سران قوای سرکوب بسيجی سپاھی   که رانتئیھا درون دولت و موقعيت دست باال و تضادھا و دشمنی… و

احتمال اين )  قدرت ھستندۀ مثل او، نه عامل قدرت، که عملئیھا ای و مھره در واقع آقای خامنه(اطالعاتی امنيتی دارند، 

 باقی ئیھم برای خود آبرو!) بخوانيد امتدادطلبان(» طلبان تحول«و » طلبان اصالح«سفانه أمت. سناريو را کم کرده است

از مرحوم مھدی بازرگان منقول است که در آن سالھای آخر در . اند که مردم به آنھا اقبال سابق را نشان دھند نگذاشته

زجويان ساواک به آقای پھلوی پيغام داده بود که ما آخرين اميد رژيم تو ھستيم و اگر به اين خفقان و زندان از طريق با

در اين زمان اگر ھم کسی اين جربزه را داشته باشد، ) نقل به مضمون(سرکوب ادامه دھی، بنياد سلطنت کنده خواھد شد 

 بيماری تفرعن شاھنشاه آريامھر و ساير مستبدان گرفتار مدران ھم به ھمان ای و ساير قدرت که آقای خامنه به دليل اين

ولی جام زھر بعدی را چه کسانی بايد بنوشند و اين زھر » روند تا آخر می«قای خمينی آ اين يکی را ھم به قول  اند، شده

 ئیمغزشوه چعکس آن هھای جبران ناپذيری را برای ايران و ايرانی به ھمراه خواھد داشت؟ و باز ھم درست ب چه زيان

تر و اين جام  اند، ھر يک روزی که اين رژيم بر سرير قدرت بماند، اين زھر مھلک اين رژيم در بعضی مغزھا فشرده

  .تر خواھد شد زھر بزرگ

توان فھميد  سادگی میاقل الزمی از خود ما مردم، را ب مردمی با فعال شدن يک حدۀ جنبش خودجوش و خودانگيخت–۴

   . استءست که صددرصد ممکن و قابل اجرا ائیکه بھترين سناريو

 به طور خودجوش بروز کرد و اين آتشی که باری ديگر از زير خاکستر بيرون آمد، ١٣٨٨اين جنبش دوباره در سال 

 اصلی مردم، با ۀای که باعث نشست جنبش شد اين بود که مطالب اشکال عمده. امتحان موفق بودن اين روش را پس داد

معنای اين شعار اين بود که مردم ايران . خالصه شد» ی من کوأر«پذيری رژيم، در شعار   اصالحباور آن روزشان به

ند به اين رژيم با اگيری گفتند که حاضر یأھای ر مانند مردم تونس و مصر نگفتند ارحل، بلکه با رفتن به پای صندوق

طلب  قايان ديگری که اصالحآ نباشد ولی گرا نژاد اصول خواھند که آقای احمدی دست خود مشروعيت بدھند و فقط می

طلب بودند، چرا که بعيد نيست که ھموطنان در حصرمان، آقايان موسوی و  م اصالحئيشايد بھتر است بگو(ھستند باشند 
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ً و شايد اصال) (شدند کروبی، اگر امکان حرف زدن داشتند، اکنون با مردم ايران در پشت کردن به قدرت ھم ندا می

طلبی را دروغی بزرگ و ساخته   ھمين باشد که آنھا ھم، اکنون اصالحًز در سانسور و حصر ھستند، واقعادليلی که ھنو

   !)دانند  قدرت میۀو پرداخت

ھای گوشه و کنار کشور، پايان راه را با چراغی پرنور به فاسدان نگھدار  ولی پژواک شعار باشعور مردم در خيابان

  :گويند دھد، که می رژيم نشان می

  !!ديگه تمومه ماجرا. …گرا طلب، اصول الحاص

کند و اين کشف عجيب و غريبی نيست که فقط من به آن رسيده باشم  مداران را کور می سفانه قدرت، چشم قدرتأولی مت

؟؟ و در نتيجه به !!تو که چراغ نبينی، با چراغ چه بينی: گويد مدار و نديدن حقيقت، شاعر می و در کور بودن چشم قدرت

چفی از نوع روسی، امتداد در انفعال  و گورب الی،گ از نوع پرتئیای و يا کودتا ار نشستن و دل بستن به مرگ خامنهانتظ

شود و آن جنبش  تر می ولی خوشبختانه، آن حداقل الزم، به لحاظ کيفی و نيز به لحاظ کمی، ھرچه فراھم. است

   .شود  و ھرچه فراگيرتر میتر خودجوش، به لحاظ کيفی و نيز به لحاظ کمی، ھرچه فعال

 را به گوش که نه فقط، بلکه به قلب ساير ئیھای خودجوشی که به تناوب در سراسر ايران ادامه دارد، شعارھا جنش

  :گويد زدا دارند و از جمله می  خشونتئیوطنان رسانده است، محتوا ھم

  !حقت را فرياد بزن. …بيا بيرون ھموطن

طلبی، برای  اين حق» ؟!حق من کو«گويد   رسا میئی، حاال با صدا»ی من کوأر« که گفت ١٣٨٨عکس سال  هيعنی ب

ای که روی به قدرت و پشت به  خورده  جوانان فريبئیفرماندھان قوای سرکوب، ايجاد اشکال کرده است و مغزشو

روعيت دادن ، مردم از مش١٣٨٨عکس سال  هو باز ب. شود تر شده و می تر و بازھم سخت اند، سخت و سخت مردم کرده

روند، اين خطر برای رژيم ھست که منجر به تسخير قلمرو   اگر ھم به نماز جمعه میًزنند و مثال به رژيم سرباز می

 بود وقتی که مردم در نماز جمعه، روی از امام ئی زيبائیزدا خشونتو چه . ديگری از قلمروھايش توسط مردم گردد

  :برگرداندند و شعار دادند

  !!!!روی به ملت. …پشت به قدرت

بندان   اعتصاب و راهاند که اگر ديروز کازرون را سرکوب کردی و امروز مردم با صدای بلند به سرکوبگران گفته

  فردا را چه خواھی کرد؟ داران را در جنوب شکستی، فردا و پس کردن کاميون

تر  تر شود، ممکن سناريوی چھارم مطلوب است ولی سه حالت اول که غيرممکن نيستند، ھرچه عمر رژيم طوالنی

   ..شوند تر می آميزتر شدنشان ھم محتمل تر شدن، خشونت شوند، و با اين طوالنی می

و ! ھا، معمار سرنوشت جمعی خود ھستند، ھر يک فردی به سھم خود جمع انسان. انسان، معمار سرنوشت خود است

  !ُھريک به اندازه خود

تواند بکند اين است که از ھمين امروز به چگونه  و انسانی که ذاتا بايد معمار سرنوشت خود باشد، کمترين کاری که می

   .سناريوھای فوق، بينديشدفعال شدن در رابطه با تمام 

   )ادامه دارد(

   چھارشنبه٢٠١٨ ماه می ٢٣ برابر با ١٣٩٧دوم خرداد 

   ١٣٩٧ ]جوزا[ خرداد١۴ 

)١( ZHjhs7BtKHw=v?watch/com.youtube.www://https   

  


