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سخن سردبير

مقدمه
انقاب اسامی دگرگونی های عظيمی  در ايران پديد آورده است. ما كشوری بوديم كه 
قبل از انقاب، دولتمردان آن تحت نفوذ قلمرو بالنده ای از كوشش های انسانی معطوف 
به هدف مقدس، مشخص، مستمر و مورد اعتماد مردم قرار نداشتند. تاريخ معاصر اين 
مملكت از طريق كارگزاران نادان، وابس��ته و بی هويت، قانون گذاران دلداده به بيگانه، 
احزاب ساخته دست اس��تعمار و اس��تبداد، حكومت های بی كفايت و مجالس نمايشی 

ساخته و بازسازی می شد.
اكثريت مردم به دليل حوادثی كه بر آنها رفت، جهت گيری های فعالی نسبت به آينده 
كشور نداش��تند. چون قدرت نمايندگی شان از اساس از طريق ش��يوه های انتخاباتی و 
مش��اركت در كنش های اجتماعی و يا نهادها و احزاب مردمی  و انجمن های داوطلبانه 
تثبيت نمی ش��د و تنها نقطه اعتماد مردم يعنی مذهب و نهادهای مذهبی نيز نسبتی 
با حكومت نداش��تند و در س��تيز با قدرت سياس��ی بودند. بنابراين، اين نمايندگی كه 
می توانست نقطه اعتماد مردم به دولت باشد چون نقش مثبتی در دگرگونی های كشور 
و زندگی مردم نداش��ت بی معنا بود. انقاب اسامی اين ش��يوه حقارت بار و نفرت انگيز 

ویروس قجری و عصر بی خبری
»در ستايش بيداری مردم«
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را از بين برد و ش��رايط را ب��رای مردم به گون��ه ای فراهم كرد كه باور كردن��د رفتارها و 
انگيزه هايش��ان به رغم وابس��تگی های اجتماعی، طبقاتی، صنفی و حزبی، بر وضعيت 

آينده شان تأثير عميق دارد.
با انقاب اس��امی، مردم باور كردند كه در تاريخ ايران دوره ای آغاز ش��ده اس��ت كه 
آينده جامعه به طور فزاينده ای وابسته به تصميم آنهاست. ايران از جامعه ای مبتنی بر 
سرنوشت و تقدير از پيش تعيين شده توسط ديگران، به طرف جامعه ای حركت كرد كه 

تحوالت و تغييرات آن به وسيله مردم رقم می خورد.
مردم ايران قرن ها دنبال حكومت��ی بودند كه دو اصل آزادی و اس��تقال را به عنوان 
دو ركن غير قابل انفكاك، به تاريخ و فرهنگ اين مرز و ب��وم بازگرداند. اين دو اصل، دو 
گوهری بودند كه ايران در دوران معاصر، پس از شكس��ت در جنگ با روس��يه، به دليل 
بی كفايتی، جهل، ناتوانی و دست نشاندگی شاهان و كارگزاران حكومتی و دل سپردگی 
جريان های فكری و سياسی و فرهنگی وابسته به حكومت، به فرنگستان و فرنگی ها؛ به 

كلی از دست داده بود و از آن پس، به مطالبه ای تاريخی تبديل شد. 
اگر چه جنبش های باشكوه و شوريده ای مثل جنبش تحريم، جنبش مشروطه، جنبش 
ملی شدن صنعت نفت، جنبش جنگل، جنبش خيابانی، جنبش تنگستانی ها و دلواری ها 
و حركت های كم و بيش ملی و منطقه ای در گوشه و كنار ايران به راه افتاد تا به نوعی اين 
دو گوهر از دست رفته و ربوده ش��ده را به مام وطن بازگرداند، اما به رغم شكوه و عظمت 
اين جنبش ها، تا قبل از انقاب اسامی نه اس��تقال و نه آزادی گوشه چشمی  به ايران 

نشان نداد. 
صرف نظر از نقاط قوت هر كدام از جنبش های مذك��ور، بزرگترين ضعف آنها اين بود 
كه دو گوهر از دست رفته اس��تقال و آزادی را كه دو روی يك سكه هستند، جدای از 
هم و يكی بدون ديگری مطالبه می كردند. نياكان به ظاهر منورالفكر ما، بيش از يكصد 
سال زير سيطره اس��تبداد و اس��تعمار، با بلندپروازی های كامًا متفاوت به سر بردند تا 
شايد روزنه ای هر چند ناچيز به سوی رش��د و پيشرفت برای آنها گشوده شود و ممالك 
راقيه منتی بر ايران بگذارند و دستی بر سر و روی آنها بكشند شايد بخت بسته ايران باز 
شود. آنها در اثر توهم مشتركشان نسبت به آزادی و استقال، كشور ايران را در حداقل 
همزيستی و همدستی ملی و فرهنگی و در حداقل رشد و پيشرفت نگه داشتند تا از اين 

طريق، تئوری های فرسوده اربابان خود را به اثبات برسانند. 
اگر از جنب��ش تحريم كه نقطه عزيم��ت همه جنبش های اجتماعی در ايران اس��ت، 
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بگذريم، آرمان ه��ای جنبش مش��روطه عموم��اً متمركز ب��ر آزادی از اس��تبداد بود. 
مشروطه خواهان ش��وريده )نه مش��روطه خواهان سرس��پرده( آنچنان در آرمان های 
آزادی خواهی غرق ش��دند كه بعضی از آنها از س��ر ساده لوحی يا ش��ايد از سر باورهای 
نادرست، بس��اط آزادی خواهی خود را در بازارهای مكاره كنس��ولگری ها و سفارتخانه 
انگليس پهن كردند و به قول شيخ شهيد فضل اهلل نوری، مشروطه ايران را در ديگ پلوی 

انگليسی ها جست وجو می كردند. 
اي��ن نادان��ی تاريخی دقيقاً پاش��نه آش��يل شكس��ت جنبش مش��روطه ب��ود؛ زيرا 
مشروطه خواهان بر اين باور بودند كه آزادی را می توان با قربانی كردن استقال به دست 
آورد. دل س��پردگان به اين تفكر تا به امروز هم نفهميدند كه هيچ ملتی بدون استقال 
نائل به آزادی نخواهد شد. تقی زاده مشروطيت را فرزند روحانی انگلستان می دانست و 

معتقد بود: 
چش��م مردم ايران به جزيره بريتانيای كبير دوخته است و به ياد آن 
مهربانی های سابق )برای اعاده آزادی!!(، منتظر معاونت آن ملت نجيب 

و آن دولت ليبرال هستند.1 
از نظ��ر تق��ی زاده و همفكران او، س��نگ اس��اس حري��ت اي��ران در س��فارتخانه و 
كنس��ولگری های انگليس گذاش��ته ش��د. او در نامه ای به س��فارت انگليس در تهران 

می نويسد: 
اهال��ی پايتخت و س��اير بلدان بع��د از مقاومت هايی كه خودش��ان با 
اس��تبداد كردند باألخره مجبور شدند كه خودش��ان را به سفارتخانه و 
قونس��ولگری های انگليس يعنی يك قطعه خاك آزاد كشيده و در آنجا 
سنگ اس��اس حريت ايران را گذاش��تند. دولت انگليس هم كه موافق 
معهود آزادی دوست بود... به اين حركت انقابی حريت پرستانه در ايران 
هر نوع كمك معنوی و پناه روحانی داده ملت ايران را كه از صد سال به 
اين طرف مجذوب محبت خود نموده ب��ود، الحق ممنون منت تاريخی 
خود كرده، مشروطيت و پارلمان ايران را فرزند روحانی خود قرار داد.2 

ايران فاقد استقال در نظام مشروطه س��لطنتی، به رغم اين كه خون های گرانبهايی 
نثار راه آزادی كرد ولی خيلی زود همان آزادی رنگ و رو رفته مشروطيت را نيز دودستی 

1. ايرج افشار )به كوشش(، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقی زاده، تهران، جاويدان، 1359، ص109.  
2. همان، ص103. 
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تقديم استبدادی به مراتب سياه تر از استبداد قاجاری كرد؛ مشروطه بعد از يك دهه با 
برنامه ريزی همان حكومت ليبرالی كه سنگ اساس حريت ايران در سفارتخانه آنها نهاده 
شده بود و مش��روطيت ايران از ديگ پلوی آنها خارج گرديد و مشروطه خواهان فرزند 
روحانی آن دولت آزادی دوست بودند!! با يك كودتای سياه تحويل يك قزاق چكمه پوشی 
به نام رضاخان شد. مشروطه پرستان ليبرال! هيچ گاه نخواستند يا نتوانستند اين معما را 
حل كنند كه چرا سنگ بنای آزادی ای كه در سفارت انگليس نهاده شد، در پايان منجی 

و ميراث خوار آن يك افسر قزاقخانه روس شد؟! 
به رغم همه اين مجهوالت و پرسش های بدون پاسخ، مشروطه فاقد اعتماد و اعتقاد، 
همچنان برای عده ای جذاب و اغواكننده باقی ماند و نظام مش��روطه سلطنتی، كه قرار 
بود آزادی را برای ملت ايران به ارمغان بياورد، در زير چكمه های پادشاهی كه اكنون به 
بركت قانون اساسی، نه تنها لباس حقانيت بر تن كرده بود، بلكه امتياز سلطه و سيطره 
را مادام العمر متعلق به يك خانواده به نام خاندان سلطنت می ديد، به نظامی  مخوف تر 
از نظام استبداد قاجاری تبديل شد. مردم آزادی را حتی در مقياس ساده ای چون لباس 
پوشيدن و كاه گذاشتن از دست دادند و به تعبير آيت اهلل سيد محمد طباطبايی يكی از 

رهبران مشروطه تهران: »سركه انداختيم اما شراب شد.« 
سرباز مزدبگير، حقير، بی سواد و بی هويت قزاق خانه روس ها، پادشاه ايران شد و چون 
شجره نامه معتبری در ميان خاندان های حكومت گر ايرانی نداشت، ريشه پادشاهی را از 
مناسبات درون فرهنگی ايران به بيرون منتقل كرد تا برای خود و خانواده اش در انگلستان 
و سپس در آلمان حامی  و پشتيبان قدرتمند پيدا كند. رضاخان و حاميان كودتاگر وی 
يك مأموريت بيش��تر نداش��تند و آن اين بود كه مرجعيت قدرت سياسی ايران، يعنی 
ايات و مرجعيت قدرت اجتماعی و فرهنگی ايران يعنی مذهب و در رأس آن روحانيت 
را سركوب و نابود كنند و از طريق افسانه های باستان گرايی و باستان ستايی، پيوند ميان 

ايران و غرب را موجه، تاريخی و نهادينه سازند. 
در ظرف كمتر از دو دهه راز و رمز تمام كتيبه های باس��تانی در بيس��تون و استخر و 
تخت جمشيد و س��اير نقاط تاريخی اين مرز و بوم توس��ط شرق شناسان ايران دوست!! 
گشوده ش��د! آنها پس از خارج كردن مهم ترين ميراث باس��تانی ايران از كشور، به طرز 
معجزه آسايی!! توانستند تمامی  اين كتيبه ها را رمزگشايی كرده و ما را كه شايستگی آن 
را نداشتيم زبان اجداد خودمان را كه پدران ما پايه ريزی كرده بودند، از دوران باستان تا 

به آن روز، بخوانيم با معانی اين زبان آشنا سازند!! 
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رضاخان س��ردمدار آزادی و ترقی، به خصوص آزادی و ترقی زنان ايران معرفی ش��د. 
غافل از آن كه حتی بچه های وی نيز در منزلش آزاد نبودند كه شوهر برای خود انتخاب 
كنند و از همه شرم آورتر اين كه به ميل بی رحمانه پدر ديكتاتور، شوهران انتخابی آنها 
جابه جا می شد. گويی سلطنت طلب های ايران كه باألخره در حسرت سلطنت پادشاه نه 
حكومت او ماندند، چشم بصيرت حتی ديدن خاطرات فرزندان اين ديكتاتور آزاديخواه 
را نداشتند!! اشرف پهلوی خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی در خاطرات خود ناخواسته 
پرده از چهره كريه شيوه حكومت استبدادی رضاخان در خانه خودش را برما می كند. 

او می نويسد: 
در كاخ، شايعاتی بر سر زبان ها بود كه پدرم برای من و شمس، شوهر 
پيدا كرده است. دايه ام، پيشخدمت هايم و حتی مادرم يكی يكی به من 
تبريك گفتند، اما برای ذهن هفده س��اله من اين خب��ر هول انگيز بود. 
خود فكر ازدواج حالم را بد می كرد، چه برس��د ازدواج با مردی كه اصًا 
نديده بودم. می ترسيدم احساساتم را به پدرم بگويم؛ بنابراين از برادرم 
خواهش كردم پا در ميانی كند و از رضاشاه تقاضا كند كه تصميمش را 
عوض كند. برادرم با همدردی به حرف هايم گوش داد، اما وقتی حرفم را 
تمام كردم با پاسخش آب پاكی روی دستم ريخت. او گفت: تاش برای 
عوض كردن تصميم پدرمان در اين باره وقت تلف كردن است، او معتقد 
است كه دختر بايد در سن و سال معينی ازدواج كند و مخالفت كردن با 
او بيهوده است. به نظر من تو بايد هر چه او می گويد انجام بدهی1... من 
می دانستم تنها حق انتخاب من اين است كه يا ازدواج كنم يا عاق و طرد 
شوم... می دانستم كه پدرم هرگز سرپيچی و نافرمانی از سوی هيچ يك 

از بچه ها را تحمل نخواهد كرد.2
از اين بدتر اشرف می نويسد: 

پدرم برای من فريدون جم پسر نخست وزير و برای خواهرم علی قوام 
را به ش��وهری انتخاب كرد ولی از بخت بد شمس دو پايش را توی يك 
كفش كرد كه نامزد من بيش��تر از مردی كه پدرم برای او در نظر گرفته 
بود چشمش را گرفته است و چون به عنوان خواهر بزرگ تر از امتيازات 

1. خاطرات اشرف پهلوی، چهره هايی در يك آينه، ترجمه هرمز عبداللهی، تهران، فرزان روز، 1377، ص53-54. 
2. همان، ص56. 
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ويژه ای برخوردار بود، بنابراين نامزدها رسماً عوض شدند.1
البته در طول تاريخ دوران معاصر تا به امروز، هنوز شاه پرس��تان و س��لطنت طلب ها و 
آنهايی كه عصر پهلوی را عصر آزادی زنان ايران و ترقی كشور معرفی می كنند به مردم 
ايران نگفتند فردی ك��ه فرزندانش در خانه خودش آزادی انتخ��اب، انتقاد، مخالفت با 
ازدواج و حق انتخاب شريك زندگی خود را نداشتند و سراسر زندگی آنها به تصميم يك 
نفر وابسته بود و آنها جرئت اعتراض نيز نداشتند، چگونه می تواند سردمدار آزادی و ترقی 
زنان جامعه باش��د؟! مگر اين كه بی حيايی و بی عفتی را ترقی و آزادی بدانيم. كسی كه 
خانه خودش را به يك زندان برای فرزندانش تبديل كرده بود و به ميل خود با سرنوشت 

فرزندانش بازی می كرد اين فرد چگونه می توانست پاسدار آزادی جامعه باشد؟! 
وقتی سايه س��ياه و رعب آور ديكتاتوری رضاخان با حمايت انگليسی ها، تا عمق جان 
جامعه نفوذ كرد و دس��ت اين افس��ر قزاق تا مرفق، نه تنها به خون آزادی خواهان ايران 
آلوده شد بلكه حتی به اغلب كسانی كه او را بر اريكه قدرت رسانده بودند نيز رحم نكرد، 
مردم ايران فهميدند كه آزادی بدون استقال دوام چندانی ندارد. ملت ايران برای اين 

تجربه بهای سنگينی پرداخت كرد. 
آرمان جنب��ش ملی ش��دن صنعت نفت ب��ر خاف جنبش مش��روطه، بر مب��ارزه با 
استعمار انگليس متمركز شد. ش��وق رهايی از دست اس��تعمار انگليس آنچنان چشم 
ناسيوناليست های ايران را كور كرد كه مصدق اين رهبر اريستوكرات فرزندان اطو كشيده 
بورژوازی تازه به دوران رسيده، باور كرده بود با سركوب آزادی از طريق انحال مجلس، 
گرفتن اختيارات فراقانونی و تمركز قدرت در دس��ت حزب و طبقه خاص و بگير و ببند 
مخالفان و خارج كردن مردم از كف خيابان ها و بازی های ديپلماتيك با دربار و حاميان 
خارجی دربار و غش كردن های نمايش��ی و از همه مهم تر، كوتاه كردن دست روحانيت 
از حوزه سياست می تواند گوهر استقال ايران را به دست آورد و دست استعمار انگليس 
را از صنعت نفت اي��ران دور نگه دارد. مصدق و مصدقی ها با اي��ن اعتقادات تئوريك، به 
تمام معنا آزادی را در پای تصورات مبهمی  از استقال، قربانی كردند. همان طوری كه 
مش��روطه خواهان اس��تقال را فدای آزادی كردند و در نتيجه يكی ديگر از مهم ترين 

جنبش های اجتماعی ايران به بن بست رسيد. 
كودتای 28مرداد 1332ش امريكا، مانند كودتای س��وم اس��فند 1299ش انگليس، 
اگر چه دوران س��ياهی برای تاريخ ايران رقم زد ولی ملت اي��ران را در كوره های مذاب 

1. رك: همان. 
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ديكتاتوری آب ديده كرد و خيلی زود از مدرس و كاش��انی به امام خمينی در دهه 40 
رسيد. 

امام خمينی هوش��مندانه پيش��ينه تاريخی جنبش های اجتماعی و سياسی ايران را 
مطالعه كرد و دانست كه استقال و آزادی با هم و در تنگاتنگ هم می تواند ملت ايران را 
به صحنه مواجهه فعال و سازنده با آينده برگرداند. از آغاز نهضت امام خمينی استقال و 
آزادی به عنوان دو هدف بنيادين در سرلوحه جنبش قرار گرفت. از سال 1340 و واقعه 
تصويب اليحه انجمن های ايالتی واليتی به ندرت می توان اعاميه، سخنرانی، مصاحبه و 

متنی از امام مشاهده كرد كه در آن مسئله استقال و آزادی ايران نيامده باشد. 
امام خمينی در 20 تير 1354 در نامه ای خطاب به مردم ايران می نويسد:

ما می گوييم كه اين وض��ع را بايد به هم زد و ت��ا محمدرضا و دودمان 
پهلوی هس��ت، ما نمی توانيم يك روی آزادی و يك  روی استقال برای 
مملكتم��ان ببينيم. اين يك نوكری هس��ت كه گذاش��ته اند او را اينجا 
و »مأمور« برای وطنش هس��ت! خودش هم می گويد »مأموريت برای 
وطنم«! راست می گويد اما مأموريت از امريكا! مأمور است از جانب امريكا 
برای وطنش كه اين وطن را، وطن بيچاره را، نه بگذارد رشد معنوی بكند 

و نه مالشان را خودشان بخورند. مالشان بايد نصيب امريكا بشود.1
در جای ديگری در سخنرانی ميان ايرانيان مقيم خارج می فرمايد: 

ما حرف تازه ای هم نداريم؛ حرف ما هميشه يك مطلب بوده است. از 
اولی كه اين نهضت اسامی، قريب پانزده س��ال يا بيشتر از پانزده سال 
هست كه ظهور پيدا كرد تا حاال... اين است كه ما برای ملت ايران دوتا 
مطلب می خواهيم، و اين دوتا مطلب هم، دوتا مطلب مش��روعی است 
كه همه جوامع بش��ری كه منحرف نشده اند از انس��انيت، قبول دارند: 
يكی اينكه ... اين ملت سی ميليونی كه پنجاه سال است از حق مشروع 
خودش محروم بوده اس��ت، حاال قيام كرده اس��ت و اي��ن حق را طلب 
می كند، می گويد »ما می خواهيم آزاد باش��يم«؛ اين يك مطلبی است 
كه همه جوامع بشر قبول دارند كه يك مطلب صحيح است؛ يك مطلب 

نامشروعی نمی گويند.
مطلب دوم ملت اي��ران كه ما داريم عرض می كنيم، اين اس��ت كه ما 

1. صحيفه امام، ج3، ص508-509. 
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می خواهيم مس��تقل باشيم. ما در زمان های س��ابق و خصوصاً در زمان 
اين پدر و پس��ر، و باألخص در زمان اين پسر، ما همه جهات مملكتمان 
در تحت سلطه اجانب بوده و هس��ت. ما اقتصادمان به هم خورده است 
به واسطه اينكه اجانب بر آن تس��لط دارند؛ نفت ما را دارند می برند و در 
ازای آن برای خودشان پايگاه درس��ت می كنند در ايران؛ يعنی اسلحه 
می دهند برای پايگاه درست كردن برای خودشان. فرهنگ ما را عقب نگه 
داشته اند؛ جوان های ما را نمی گذارند تحصيل بكنند؛ برای اينكه مبادا در 
بين اينها اشخاصی پيدا بشود كه مخالف باشند با اين كارهايی كه دارند 
اينها می كنند... می گويند: اينها مرتجع هستند؛ نخير، مرتجع نيستند 
و مترقی هم هس��تند و می خواهند كه آزادی داشته باشند و استقال. 
كسی كه آزادی و اس��تقال می خواهد، مرتجع است؟ مرتجع آن است 
كه آزادی را سلب می كند، برگشته به حال ساطين قلدر! و مرتجع آن 
است كه آزادی را سلب می كند، مرتجع آن است كه خيانت می كند به 
مملكتی و به ملتی؛ نه ]اينكه [ مرتجع مردمی هستند كه می گويند چرا 

خيانت می كنی، چرا آزادی را به ما نمی دهی؟...1
امام خمينی ب��ا انتخاب اين دو گوهر از دس��ت رفته به عنوان مطالب��ه اصلی نهضت، 
اعتماد عمومی  را كه در جنبش مش��روطيت و جنبش ملی شدن صنعت نفت به خاطر 
كج فهمی های رهبران جنبش مخدوش شده بود در جوهره جان جامعه ايران زنده كرد 
و همين اعتماد عمومی  را پشتوانه و سرمايه اجتماعی نهضت قرار داد. اعتمادی كه در 

مدتی كمتر از 15 سال منشأ دگرگونی عظيمی  به نام انقاب اسامی شد.
اعتماد عمومی  با انقاب اسامی از حيطه تعامات فردی در ايران به حوزه اجتماعی 
آورده شد و به بعد مهمی  از فرهنگ انقابی تبديل ش��د. به گونه ای كه مفهوم فرهنگ 
انقابی در ايران با احساس وسيع و گسترده ای از كفايت سياسی مبتنی بر اعتماد متقابل 
مردم به نظام انقابی جمهوری اس��امی گره خورد و به هسته اصلی مقاومت در مقابل 

مخاطراتی كه انقاب را تهديد می كرد، تبديل شد. 
اعتماد عمومی  مردم به امام و انقاب، عمًا به اعتماد سياس��ی به دولت و حكومت كه 
در طول تاريخ ايران عموماً نقطه مقابل هم بودند، كش��يده شد و تضاد دولت و ملت در 
تاريخ ايران با انقاب اسامی شكسته شد؛ به گونه ای كه حضور اعتماد عمومی  در عرصه 

1. همان، ج 4، ص194-195. 
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سياسی پيش شرط ضروری برای جمهوری اسامی به عنوان يك نظام سياسی زنده و 
پويا گرديد و امام راحل كه معمار اصلی چنين بنای باشكوهی بود چقدر به سياستمداران، 
كارگزاران، دولتمردان و مديران سفارش كرد كه كاری نكنيد اين اعتماد مخدوش گردد. 

امام خمينی در اهميت اعتماد می فرمايد: 
اگر يك كشور بخواهد يك كشور سالمی باشد، بايد بين دستگاه حاكمه 
با ملت تفاهم باشد و مع األس��ف در رژيم های شاهنشاهی و به خصوص 
در رژيم اخير، آن معنا عكس بود. يعنی دس��تگاه حاكمه، همه دستگاه 
حاكمه، در يك قطب واقع شده بود و ملت هم در يك قطب. آن دستگاه 
حاكمه كوشش می كرد كه با ارعاب و با فشار و با آزار و شكنجه و حبس و 
امثال اينها با ملت رفتار كند. و ملت هم اگر زور نداشت كوشش می كرد 
كه ماليات نپردازد؛ از زير بار همه چيز در برود؛ هر چه بتواند كارشكنی 
كند برای دولت، و از اين جهت هی ش��كاف بين م��ردم و دولت حاصل 
می شد و دولت هم هيچ پشتيبان نداش��ت و دستگاه حاكمه يك امر به 
خيال خودش مستقلی بود كه هيچ ارتباطی با ملت نداشت. ملت هم به 

آن هيچ اعتماد نداشت، آن را دشمن خودش می دانست.1 
در ايران، اعتم��اد در حوزه عمومی  مانن��د اعتماد در حوزه فردی، محصول س��رمايه 
اجتماعی است كه به صورت گسترده و فراگير از درون باورهای اسامی به حوزه سياسی 
كشيده شده است. بديهی است كه اگر به اين اعتماد به هر دليلی لطمه ای وارد شود به 

طور فزاينده ای بر باورها و اعتقادات اسامی لطمه وارد می شود.
در ايران عصر انقاب اس��امی اعتم��اد عموم��ی  از اجتماع متجانس ي��ا نامتجانس 
شهروندان متعهد و وفادار به اقتدار سياسی و قوانين آن به وجود نيامده است. بنابراين 
اعتماد عمومی  در ايران تابع سلس��له مراتب افقی در حوزه شخصی و عمودی نسبت به 
نهادهای حكومتی نيست بلكه چون از دل اعتقادات استخراج می شود يكی از مهم ترين 

مؤلفه های سرمايه اجتماعی است. 
در اينجا برای اين كه متوجه شويم مس��ئله اعتماد عمومی  چقدر در پايداری و تداوم 
جمهوری اسامی ايران و نظام مردم ساالر ما حياتی اس��ت به ناچار كمی  به تبيين آن 

می پردازيم. 

1. همان، ج8، ص230. 
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اعتقاد، اعتماد و مشارکت 
اعتقاد، اعتماد و مشاركت سه متغير وابسته به هم در اعتقادات ما پيروان مكتب اهل 
بيت است. عنصر متابعت و الزام آوری فتاوای مجتهدين شيعه در طول تاريخ كه فضای 
زندگی مردم را نگهداری می كرد تابعی از همين س��ه متغير وابسته به هم بود. ما هيچ 
دليل ديگری برای اين اعتماد تاريخی كه باعث می شود مردم نه تنها زندگی اجتماعی 
بلكه زندگی خصوصی و رس��تگاری دنيا و آخرت خود را به فت��اوی يك مجتهد، فقيه و 

مرجع گره بزنند، نداريم.
امام با انقاب اسامی اين عنصر بالنده، الزام آور و بادوام را از درون قواعد فقهيه به حوزه 
عمومی  وارد كرد و بر اساس آن پايه های يك نظام سياسی كارآمد را ريخت. نظامی  كه از 
طريق اعتماد و اعتقاد اداره می شود برای مردم مقدس می گردد و پايبندی مردم به اين 
نظام نه از طريق سلسه مراتب ساختاری يا س��طوح خدمات رسانی دولت بلكه از طريق 
احترام و اهتمامی  كه برای اين اعتماد و اعتقاد قائل است، استمرار می يابد. با اين تفاصيل 
آنهايی كه تاش می كنند اعتماد و مشاركت را در ايران از حوزه اعتقادی خارج كرده و به 
حوزه سازمانی كه امروزه به آن اعتماد مدنی می گويند، پيوند زنند، دانسته يا نادانسته به 
انقاب اسامی و آرمان های امام خمينی خيانت می كنند. اين چرخش های ايدئولوژيك 
س��خت و نرمی  كه از دهه 70 برای تبديل اعتماد مبتنی بر اعتقاد ب��ه اعتماد مدنی يا 
شهروندی انجام گرفت و سردمدار آن نيز دولت ها و كارگزاران دولت بودند و پيوسته تنها 
خود را نماينده انحصاری حقوق شهروندی معرفی می كنند، به نظر می رسد هسته های 
اساسی استحاله نظام عقيدتی جمهوری اسامی به نظام غير عقيدتی و سكوالر است و 
مصداق اصلی مفهوم نفوذی است كه رهبر معظم جمهوری اسامی پيوسته به جامعه 

هشدار می دهد كه مواظب نفوذ باشيد. 
در اين س��ه دهه، بيش��ترين ضربه به اركان اعتماد عمومی  و دس��ت درازی به حقوق 
اعتقادی و شهروندی مردم توسط ديوان س��االری درون دولت )دولت به مفهوم قوا(، به 
خصوص قوه مجريه و قوه مقننه وارد شد. سياهنمايی، تخريب های انتخاباتی، وعده های 
دروغين، تخريب آمارها، ترويج بداخاقی های سياسی، ترجيح منافع حزبی و فاميلی بر 
منافع ملی، رشوه و فساد اداری، كم كاری، ارايه آمارهای دروغی، دست درازی به اموال 
مردم، دريافت های حقوقی غير قانونی، اس��تفاده ش��خصی از اموال عمومی، سرگردان 
كردن مردم در ادارات و از همه بدتر نپذيرفتن نقاط ضعف و نارسايی ها و مقصر دانستن 
گذشتگان بيشترين عوامل تخريب اعتماد عمومی  و بی اعتنايی و ناديده گرفتن حقوق 
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مردم در سه دهه گذشته بود.
اكنون مهم ترين پرسش برای مردم اين است كه چگونه ساختار و سازمان ها و افرادی 
كه در ديوان ساالری ايران بيش��ترين دس��ت درازی های غير قانونی را به حقوق مردم 
می كنند می توانن��د محافظ اين حقوق و تدوين كننده منش��ور برای آن باش��ند؟! اين 
نمايش ها كه در اواخر دوران زمامداری دولت ها هميشه تكرار می شود نه در ابتدای دوران 
زمامداری؛ و هر دولتی ك��ه می آيد مصوبات دولت قبلی را به گوش��ه ای پرتاب می كند 
و خود از نو در آخر دوره دولت، منشور تازه ای می نويس��د كه يحتمل، دولت بعدی هم 
افتخار اين را داشته باشد حقوقی و منشوری از حقوق مردم را به گوشه ای پرتاب كند!! 
نش��ان می دهد كه نتايج تمام اين بازی ها چيزی جز تخري��ب اعتماد عمومی  و وهن به 

نظام جمهوری اسامی نيست. 
مردم از خود می پرسند چرا بايد باور كنند اين دولت تافته جدا بافته از دولت های قبلی 
است؟! دولتی كه برای اثبات خود، دولت قبلی و دولت های پيش از آن را با خاك يكسان 
كرد و تمامی  برنامه ها، سياست ها و آمارها را دروغ و فريب مردم دانست و همه مصوباتی 
را كه به نوعی با معيشت، مسكن و زندگی روزمره مردم سر و كار داشت به اعتبار اين كه 
برنامه دولت قبلی بوده و آنها آن دولت را قبول نداشتند به گوشه ای پرتاب كرد؛ اكنون 

چرا بايد اجرای مصوبات اين دولت برای دولت بعدی الزام آور باشد؟! 
دولت هايی كه مصوبات نمايندگان مردم در مجلس را بازيچه تمايات متناقض و حزبی 
و جريانی خود می سازند چه دليل عقلی به مردم ارايه می دهند كه مصوبات آنها كه وقت 
و امكانات و فرصت های مردم را تلف می كند، در دولت بعدی تداوم داشته باشد و دولت 
بعدی همان بايی را بر سر مصوبات اين دولت نياورد كه اين دولت بر سر مصوبات دولت 

قبلی آورد؟
تمام اين نمايش ها نش��ان می دهد كه ديوان س��االری ايران هنوز در عصر بی خبری 
قاجاری و پهلوی به س��ر می برد و به رغم اين كه با انقاب اسامی تحوالت عظيمی  در 
جامعه به وجود آمده است اين تحوالت حتی گوشه چشمی  به ديوان ساالری نشان نداده 
است. ديوان ساالری ايران و در رأس آن دولت، يك عقب مانده عصر قاجاری است؛ زيرا 
نشان داده است كه استعداد و شرايط دگرگونی را ندارد و شديداً در مقابل آن مقاومت 
می كند و مناسبات دولت و ملت را در سطح مناسبات قاجاری و پهلوی حفظ كرده است. 
ديوان ساالری از نظر وظايف سازمانی بيش��ترين نقش را در بازسازی اعتماد عمومی 
يا تخريب اين اعتم��اد دارد. عملكرد دولت ها در نظام جمهوری اس��امی صرف نظر از 
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نقاط مثبت و منفی نشان می دهد كه جهت مناس��بی در تقويت اعتماد عمومی  نيست 
و نظام جمهوری اس��امی اگر چاره ای برای اين معضل حياتی نينديش��د آسيب های 

جبران ناپذيری خواهد خورد.
درست اس��ت كه يك نظام آزاد و مستقل مثل جمهوری اس��امی را نمی توان تنها بر 
اعتماد عمومی  بنا نمود بلكه برای استقرار آن به وجود نهادها نيز نياز است اما نهادها نيز 
به خودی خود قابل دوام نيستند بلكه به عامل انسجام بخش همكاری و تكيه گاه اعتقادی 
نيز نياز است. بنابراين حكومت ها به يك عرصه نهادی نياز دارند كه در آن اعتماد واجد 
معنا باش��د.1 در ايران اين عرصه نهادی بی ترديد مذهب اس��ت. در روابط اجتماعی به 
خصوص در منازعاتی كه ايران در دوران معاصر گرفتار آن بود هميشه ملت ايران توانست 
بر پايه اعتماد اعتقادی كوهی از ناهمسازی ها را هموار سازد. اعتماد اعتقادی مفهومی 

 است كه در ايران جايگزين ندارد. 
موفقيت اقتصادی، تكثر آزادی های فردی و اجتماعی، ايجاد رفاه اجتماعی، رش��د و 
توس��عه اقتصادی اگر در تاريخ معاصر ايران بر پايه اعتماد اعتقادی گذاش��ته می شد و 
دولت مردان بی هويت ايران تاش نمی كردند اين دگرگونی ها را در ضديت با مذهب و 
حذف آن از صحنه تحوالت اجتماعی ايجاد كنند، شايد سرنوشت تاريخ تحوالت ايران و 

هزينه هايی كه بر مردم تحميل شد آنقدر زيان بار و غير قابل جبران نبود.
دولت مردان جمهوری اسامی از دهه هفتاد مانند دولت مردان عصر قاجاری و پهلوی 
تحت تأثير اين افس��انه كه ثروت فزاينده، رش��د اقتصادی، توس��عه و مصرف می تواند 
جايگزين اعتماد اعتقادی باش��د دس��ت به اقدامات��ی زدند كه ش��رط الزم دوام نظام 
مردم س��االر جمهوری اس��امی را در مخاطره قرار دادند. انقاب اسامی نمونه آرمانی 
پيوند دو مفهوم اعتماد و اعتقاد در حوزه سياس��ت بود. موضوعی كه توجه بس��ياری از 

پژوهشگران غربی حوزه جنبش های اجتماعی را به خود مشغول كرده بود. 
ميشل فوكو فيلسوف مشهور غربی در كتاب ايرانيان چه رويايی در سر دارند، می نويسد:

در روحانيت شيعه، مرجعيت دينی تابع سلسله مراتب نيست. هر كسی 
تنها از مرجعی پيروی می كند كه خود بخواهد. آيات عظام امروزی را كه 
در برابر شاه و پليس و ارتش او ملتی را يكپارچه به خيابان ها كشانده اند، 
هيچ كس بر مسند ننشانده است، بلكه مردم به ايشان گوش كرده اند و 

1. برای مطالعه بيشتر رك: فران تونكيس، اعتماد و س��رمايه اجتماعی، ترجمه محمدتقی دلفروز، پژوهشكده 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، 1387. 
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اين نكته حتی درباره كوچكترين اجتماعات هم صادق است.1
انق��اب در ايران نتيج��ه يك ائت��اف ميان گروه های متفاوت سياس��ی، يا س��ازش 
ميان طبقات اجتماعی يا پيش��گامی  يك طبقه پيش��رو نبود كه با سازش يا ريزش يا با 
بده بستان های اين گروه ها و طبقات بتوان برای انقاب اسامی تعيين تكليف و تعيين 
مسير كرد. انقاب اسامی به تعبير فوكو محصول اراده جمعی مردم ايران بود اراده ای 
كه تنها می توانس��ت در آرمان های مشترك متمركز ش��ود نه در منافع مشترك. و اين 
آرمان چيزی جز استقال و آزادی نبود. هر جريانی، گروهی، فردی در هر مقام و منصبی 

بخواهد اين دو ركن را مخدوش كند بايد به ديده دشمن نگريسته شود. 
بنابراين اگر تعلق به دولت برای حفظ منافع مش��ترك و تضمي��ن ارزش های غربی و 
آخرين پناه آنها در زمان فاجعه، مرضی است كه س��خت می توان اين مرض را در غرب 
ريشه كن كرد! در ايران اسامی تعلق به اعتماد مبتنی بر اعتقاد، به عنوان آخرين پناه در 
زمان فاجعه، ضامن دوام نظام سياسی و دولت های منسوب به اين نظام است. هر اقدامی 
 در هر قالبی اگر بخواهد جايگزين اين اعتماد شود بايد آن را روزنه ای برای رخنه و نفوذ 
تعريف كرد. می خواه��د لوايح اختيارات ويژه و فراقانونی دولت مصدق باش��د يا جامعه 
مدنی منس��وب به اصاحات باش��د، يا لوايح دوقلوی خاتمی، يا همايش قوه مجريه در 
حقوق اساسی جمهوری اسامی ايران در دولت احمدی نژاد يا منشور حقوق شهروندی 

در دولت روحانی. 
اگر مشاهده می ش��ود كه ملت ايران نسبت به مس��ئله مذاكرات هسته ای و توافقنامه 
برجام حساس شده اند تنها از اين زاويه است. هر قراردادی در هر سطحی بخواهد اصل 
استقال و آزادی و نظام جمهوری اسامی كه ضامن بقای اين دو اصل است را مخدوش 

كند بی ترديد مورد قبول ملت ايران نخواهد بود. اين كام اول و اما كام دوم.

دیوان ساالری عصر قجری و ترویج بی اعتمادی در دولت ها 
می دانيم فهرست كردن تمام آنچه در روابط اجتماعی موجود، بعضی از دولت ها از دهه 
هفتاد به بعد در ايران ترويج كردند و اين روابط تمركز خود را بر تخريب اعتماد عمومی 
 مردم ايران گذاشته اس��ت اوالً غير ممكن، ثانياً، دردناك و ثالثاً ناخوشايد برای عده ای 
می باشد. اما از آنجايی كه اين روابط اركان جمهوری اسامی را نشانه رفته است، سكوت 

1. ميشل فوكو، ايرانی ها چه رؤيايی در سر دارند؟، ترجمه حس��ين معصومی همدانی، تهران، هرمس، 1377، 
ص30. 
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و بی تفاوتی نسبت به آن خيانت به آرمان های شهدا و امام شهدا تلقی می شود. به طور 
كلی دوست و دشمن معتقد است كه نظام جمهوری اسامی بر سه ركن استوار است: 

1. اعتماد عمومی  مردم 2. رهبری نظام 3. مكتب اسام 
مطالعه فرآيند تاريخی سه دهه گذشته نشان می دهد كه دشمن در هر دوره ای برای 
ناموفق جلوه دادن انقاب اسامی و ناكارآمدی نظام جمهوری اسامی كم و بيش بر يك 
ركن متمركز و بقيه اركان را در نسبت با آن يك ركن مورد تهاجم قرار داده است. اسناد 
نشان می دهد كه تمركز اصلی دشمنان انقاب اس��امی در دهه اول عموماً متمركز بر 
ركن مكتب و ايجاد ترديد و دودلی درباره توانايی دين در حل مشكات در دوران مدرن، 
كهنه بودن قوانين دينی، غير عقانی كردن دين و سكوالر كردن آن، عرفی كردن نظام 

دينی و امثال آن متمركز بوده است. 
اين تاش ها اگر چه پای عده ای از انقابيون سس��ت عقيده را نسبت به توانايی مكتب 
اسام در اداره كش��ور ش��ل كرد و عده ای از آنها الجرم از قطار انقاب به بيرون پرتاب 
شدند، يا بهانه به دست مقدس مآبان داد تا به روحانيت انقابی دهن كجی كنند ولی به 
استواری باورها و اعتماد مردم نسبت به انقاب اسامی ضربه غير قابل جبرانی وارد نكرد. 
در دهه دوم انقاب، نقطه تمركز تهاجمات به سمت رهبری كشيده شد. رحلت امام به 
اين فضا تا حدودی كمك كرد اما انتخاب درس��ت و آرمانی مجلس خبرگان رهبری و 
فرهمندی رهبر منتخب در برقراری ارتباط با مردم و پيوند با آرمان های انقاب اسامی 
و از همه مهم تر تجلی روح خمينی كبير در نوع نگاه و سخنان رهبر معظم انقاب تمامی 

 نقشه های دشمنان را نقش بر آب كرد. 
جريان جابجايی رهبری و بحران جانشينی كه هميشه نقطه آغاز انحراف انقاب ها و 
محمل خطرناكی برای تسويه حس��اب های جريانی درون هر انقاب بود و ما نمونه های 
خونبار آن را در انقاب فرانسه، انقاب روسيه و انقاب چين مشاهده كرديم در انقاب 
اسامی نمايشی از شكوه، شعور و بصيرت ملت ايران و نمادی از وحدت عقانی رهبران 
انقاب اسامی بود. در اين جانشينی حتی يك قطره خون هم از دماغ كسی خارج نشد 
در حالی كه اسناد تاريخی نش��ان می دهد بحران جانشينی در انقاب فرانسه، روسيه و 
چين ميليون ها كشته بر جای گذاشت. سياست سلب اعتماد از مردم از طريق تخريب 
رهبری اگر چه عده ای را به روش مس��المت آميز از قطار انقاب به بيرون انداخت ولی 

خللی بر قوام و دوام انقاب اسامی وارد نكرد. 
تقريباً از اواسط دهه دوم ملت ايران ش��اهد استراتژی جديد دشمنان انقاب اسامی 
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در تخريب نظام جمهوری اس��امی هس��تند كه اين بار نقطه تمركز بر ركن اساس��ی 
انقاب يعنی اعتماد عمومی  است. اعتماد برخاف دو اصل ديگر، نماد اصلی نظام های 
مردم ساالری و پيش ش��رط حكومت مبتنی بر آرای مردم است. فرهنگ اعتماد نه تنها 
به پايداری مردم ساالری كمك می كند بلكه دوام چنين نظام هايی بدون وجود ميزانی 
از اعتماد ممكن نيست. هر اقدامی  در تخريب اعتماد می تواند توافق و وفاقی را كه ساز 
و كار اصلی سياس��ت گذاری و تصميم گيری در نظام های سياس��ی مردم ساالر است به 
تضاد و نزاع تبديل كند. برآورد اين روش ها نشان می دهد كه كمين گاه اصلی تهاجم به 
اعتماد عمومی  مردم، ديوان ساالری نظام جمهوری اسامی و در رأس آن قوه مجريه و 

قوه مقننه است. 
راست اس��ت كه گفته اند تاريخ جريان مستمری است كه ش��روع و پايان ندارد اما به 
منظور درست نوشتن تاريخ محقق بايد آن را به دوره های زمانی معناداری تقسيم كند 
و آن دوره را مبنای تحليل يافته های تاريخی قرار ده��د. بنابراين در ابتدا بايد يادآوری 
كنم كه اوالً، روی سخن اين متن با دولت مردان در مقياس قوای سه گانه است؛ ثانياً، اگر 
چه مثال ها از اقدامات دولت فعلی آورده می شود ولی خطابات آن به تمامی  دولت ها از 
دهه 70 به بعد برمی گردد. تمامی  دولت ها كم و بيش در نهادينه كردن بی اعتمادی در 
جامعه نقش داشته اند. اين مسئله نه از جهت عملكرد دولت ها كه به نوعی عملكرد نظام 
جمهوری اسامی نيز هست، بلكه از جهت شيوه دفاع از عملكردها، شيوه برنامه ريزی ها 
و شيوه تبليغ عملكردهای دولت ها مربوط است. از حق نمی توان گذشت كه دولت های 
نظام جمهوری اسامی ايران با همه نقاط ضعف و قدرتی كه داشته و دارند در مجموع 
عملكردهايی داشته اند كه در شرايطی كه ايران بعد از انقاب اسامی در آن قرار داشت، 

بخشی از اين عملكردها شبيه معجزه است. 
آنچه كارنامه اين دولت ها را زير سؤال می برد بيان اين عملكردها برای مردم است. نمره 
تمامی  دولت ها بعد از دهه 70 نمره قابل قبولی نيست. مهم ترين مشكل بيان عملكردها 
در دولت های ايران حزبی ديدن، جناحی كردن و ش��خصی نش��ان دادن عملكردها و 
برخوردهای سليقه ای غير علمی  با مفهوم دولت، مفهوم ملت و مفهوم نظام است. ديدگاه 
دولت مردان ايران از اين سه مفهوم شباهت عجيبی با ديدگاه دولت مردان عصر قاجاری 
و پهلوی دارد. نگاه دولت مردان عصر قاجاری به حوزه عمومی  نگاه ش��خصی، قبيله ای، 
خانوادگی و در يك س��طح باالتر نگاه گروهی و جريانی بود. دولت مردان عصر قاجاری 
و پهلوی همه چيز كش��ور را با عينك منفعت ش��خصی می ديدند، سياست در تعريف 
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دولت مردان قاجاری و پهلوی تعريف قبيله ای داشت. اين نگاه بيش از هر چيز به سرمايه 
اجتماعی و در رأس آن اعتماد عمومی  خسارت وارد كرد.

به نظر می رسد دولت مردان جمهوری اسامی گرفتار اين بيماری قجری شدند. نقطه 
آغازين ابتا به اي��ن بيماری دولت  هاش��می  و جناح كارگزاران ب��ود. كارگزاران دولت 
 هاشمی  اين ويروس را وقتی وارد جمهوری اسامی كردند كه تصميم گرفتند در مقابل 
تهاجمات تخريبی جناح چپ، به جای دفاع از عملكرد نظام جمهوری اسامی از شخص 
 هاشمی  رفسنجانی و دولت او دفاع كنند. دفاع افراطی از  هاشمی  تا بدانجا پيش رفت كه 
بعضی از دولت مردان نه تنها به القابی چون سردار سازندگی، اميركبير ايران و امثال آن 
بسنده نكردند، بلكه سودای مادام العمر كردن رياست جمهوری وی و كارگزاران او را در 
سر می پروراندند و اين ويروس مخرب از آن تاريخ تا به امروز رشد مضاعف كرد. اكنون 
اين بيماری قجری در دولت مردان نهادينه شده است و نشان می دهد ديوان ساالری در 
ايران هنوز تحت تأثير مناسبات عصر قجری است و رشد و بالندگی آن نسبت به تحوالت 
انقابی مردم ايران ناچيز است. دولتمردان ما نسبت به مطالبات مردم، مناسبات جهانی 
و ش��يوه های برنامه ريزی و دفاع از برنامه ها و از همه مهم تر دفاع از انقاب اس��امی در 
شرايطی هستند كه شباهت عجيبی با عصر بی خبری دولت مردان در دوره قاجاری دارد. 
اين يادداشت در نظر دارد اثرات تخريبی اين بيماری قجری را بر اعتماد عمومی  كه يكی 

از اركان جمهوری اسامی است ارزيابی كند. 
اين ارزيابی از آن جهت برای ما حياتی است كه استراتژی تخريب اعتماد عمومی  مردم 
بيش از هر نقطه ای پايگاه اصلی خود را ديوان ساالری ايران و دولت قرار داده است. اكنون 
كه نتايج بی حاصل مذاكراتی كه س��ه س��ال فرصت های تاريخی را از ملت ايران گرفت 
و همه چيز حتی آب خوردن مردم را به خودش گره زد؛ آشكار شد و بدعهدی امريكا و 
هم پيمانانش به عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، توافقات و قراردادهای بين المللی، آب پاكی را 
بر دست فرزندان بی تدبير، بی بصيرت، سطحی نگر و مرعوب اصاحات و اعتدال ريخت 
شايد اشرافيت عافيت طلب النه كرده در ديوان ساالری ايران به سر عقل بيايد و بپذيرد 
كه از ابتدا مبانی، باورها و روش های دولت يازدهم بر پايه خوش��بينی های ساده لوحانه 
به قسم خورده ترين دش��منان انقاب اس��امی و مردم ايران، يك خطای راهبردين در 
سياست گذاری بوده است كه نتايج مثبتی به همراه نداش��ته و ندارد. مذاكره در حوزه 
روابط ديپلماتيك از ديد اغلب نظريه پردازان حوزه روابط بين الملل، صرفاً يك تاكتيك 
در سياست دولت ها است كه نمی توان از آن انتظار دس��تاوردهای استراتژيك داشت. 
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انتظار گرفتن امتيازات استراتژيك از تاكتيك ها صرفاً متعلق به دولت هايی است كه يا 
نسبت به مناسبات جهانی تجربه كافی و عميق ندارند يا شناخت دقيقی از اهداف حياتی 
و حساس طرفين مذاكرات در سياست خارجی ندارند و يا چشم اندازها و برنامه های دقيق 
و عميقی برای اداره كشور خود نداشته و گرفتار اين توهم هستند كه شايد در اين گونه 
تاكتيك ها راهگشايی های استراتژيك اتفاق بيفتد!! و آنها سوار موج آن گردند و خود را 

به ساحل نجات برسانند. 
اما آيا فرزندان لوس و ننر بورژوازی و اشرافيت حاكم بر دولت يازدهم و هم فكران چپ 
و راستش می پذيرند كه تاكتيك ها و استراتژی ها را چپكی و كجكی انتخاب كرده اند و 
بار كج هيچ گاه به منزل نمی رس��د؟ آيا می پذيرند كه آنها نه تنها هدف را اشتباه گرفته 
بودند بلكه بازی با آرمان های انقاب اسامی و خون شهدای مظلوم آن، بيش از هر چيز 

ريشه های آنها را خواهد سوزانيد؟! 
اكنون مهم ترين پرسش اين است: آيا مذاكره مس��تقيم با كدخدای جهانی تنها يك 
نقيصه تاريخ��ی نخراش��يده در كارنامه نه چندان درخش��ان دولت يازده��م و جريان 
اصاحات و اعتدال بود يا يك هياهو و نمايش عمدی برای تضعيف مواضع ضد استكباری 
ايران انقابی در مقابله با استعمار؟ يا شايد يك وادادگی تاريخی جريان های نه چندان 
انقابی ای كه مانند دوران مش��روطه و دوران ملی ش��دن صنعت نفت، از تمايات ضد 
استعماری و ضد استبدادی مردم، تنها به سهمی  راضی هستند كه به آنها، حزب و باند و 

خانواده و قوم و قبيله آنها می رسد؟ 
آيا مذاكره با كدخدا تنها يك پرانتز اجباری در فرآيند استكبارستيزی انقاب اسامی 
بود يا يك ساختارش��كنی گستاخانه با يك چش��م انداز تاريخی واقعی، همراه با طرح و 
برنامه خطيری كه صدايش نه امروز بلكه فردا شنيده می شود؟! هر چه هست و هر هدفی 
را دنبال می كند تا به امروز اثر خود را بر يكی از بنيادی تري��ن اركان بقا و تداوم انقاب 
اسامی گذاش��ت و آن مخدوش ش��دن وجهه اعتماد عمومی  مردم به نظام جمهوری 

اسامی است.
هر چند ممكن اس��ت درباره مذاكره با كدخدا در حال و آينده، شبكه های زنجيره ای 
رسانه های متصل و مزدبگير چپ و راست دولت، افسانه سرايی كنند و دستاوردهای پوچ 
آن را به آالف و الوف برسانند و اين افسانه ها را مانند افسانه اعدام منافقين شقی و مزدور 
صدام، به روايت های عاميانه بدل كنند و مانند منتظری و باند آدمكش مهدی  هاشمی 
 در بيت او برای تبرئه خود از صدور فتوای ضرورت اعدام »مفسد فی االرض« و »باغی« 
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)كه امام بر اساس مبانی فقهی خود جواز اعدام صادر نمی كرد و رئيس وقت قوه قضاييه 
مرحوم موسوی اردبيلی از امام تقاضا كرد در اين مورد به جای عمل به فتوای ايشان به 
نظر منتظری عمل شود و اعدام منافقين شقی بر اس��اس همين فتوا بود( توسط آقای 
منتظری، با ضبط و پخش نوار، فرافكنی نمايند اما هيچ كس نمی تواند از نقش بی بديل 
اين اقدامات در اعتمادزدايی از نظام جمهوری اسامی كه هدف اساسی دشمنان انقاب 

اسامی است غافل شود. 
آنچه بي��ش از هر چيز بايد ملت ايران بدان التفات داش��ته باش��د سلس��له حوادث و 
سناريوهايی است كه پشت هم از دولت سازندگی  هاشمی  رفسنجانی تا دولت اصاحات 
خاتمی  و از دولت كار احمدی نژاد تا دولت اعتزال روحانی، در سرلوحه سياست ها قرار 
گرفته و آن اعتمادزاديی از مردم نس��بت به نظام جمهوری اس��امی است. تمامی  اين 
دولت ها عمداً يا سهواً با سياه نمايی های انتخاباتی، وعده های دروغين به مردم، تخريب 
دستاوردهای انقاب، دست درازی به اموال مردم، بی برنامگی، دادن آمارهای دروغين، 
دريافت حقوق های نجومی، بی اعتنايی به رش��د فساد و فحشا در جامعه، بی اعتنايی به 
رواج رشوه و اختاس در دولت، بي اعتنايي به مشكات اقتصادي كه كمر مردم را در زير 
بار گراني خم كرده است به گونه اي كه برخي از مردم امروز قدرت خريد مايحتاج روزانه  
خود را ندارند، رفتن بر روی اعصاب اجتماع و روح و روان مردم و از همه ناجوانمردانه تر 
كشتن روحيه اميد در مردم، تنها يك چيز را نشانه رفته اند و آن اعتمادزدايی از جامعه.

چنين اقدامات روشمند و سيس��تماتيكی را در درون ديوان ساالری ايران در دو دهه 
گذشته، نمی توان بی تحليل و پيدا كردن جعبه سياهی كه پشت اين اتفاقات خوابيده رها 
كرد و از كنار آن بی تفاوت گذشت و آن را صرفاً به پديده های سياسی زودگذر تقليل داد. 
داستان ما صرفاً داستان مذاكره و وعده و وعيدهای دروغين و امثال اينها نيست. ملت ايران 
می داند مسئله مذاكره و هياهوهای موافقين و مخالفين عمداً می تواند نوعی نمايش های 
انحرافی باشد كه حتی دوستان انقاب را هم به خود مشغول كند. و گرنه هنوز از حافظه 
تاريخی ملت ايران داستان مذاكره مس��تقيم با امريكا در ساختار ديوان ساالری ايران كه 
عمری به درازای عمر انقاب اس��امی دارد، پاك نشده اس��ت. اولين بار نمايش مذاكره 
با امريكا را در مهر س��ال 59 بعضی از كارگزاران دولت وقت در مس��ئله گروگان ها به راه 
انداختند. در هم��ان دوران عطاءاهلل مهاجرانی كه نقاب انقابی نماينده مردم ش��يراز در 
مجلس شورای اسامی به صورت داشت و اكنون در پناه اربابان خود به حيات ذلت بار خود 

ادامه می دهد در مصاحبه با خبرگزاری پارس با تمام قدرت اعام كرد:
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مذاكره با امريكا را تحمل نمی كنيم. مهاجرانی گفت: عده ای در كشور 
ما كه بعضی از آنها از مس��ئولين دولتی هم هستند عاقمند بودند اين 
گونه مطرح كنند كه ريش��ه همه مش��كاتی كه ما داريم و لزوماً جنگ 
تحميلی عراق هم كه به واس��طه امريكا انجام ش��ده مسئله گروگان ها 
هس��ت اما اطاعاتی كه از ماهيت امري��كا و نحوه عم��ل امريكا داريم 
باالخص از اظهارات صريحی كه مقامات رس��می امريكا كردند روشن 
است كه مسئله گروگان ها تنها بهانه جنگ نيست ما حادثه كوير طبس 

و حادثه كودتای اخير را فراموش نمی كنيم. 
مهاجرانی در مورد موضع مجلس درباره گروگان ها نيز گفت: مجلس 
بررسی وضعيت گروگان ها را در حيطه كار كميسيون 7 نفری گذاشته 
كه اعضای آن انتخاب شده اند و چهارچوب و شيوه عمل را هم مشخص 
كرده، يعنی مجلس رأی قاطع داده كه نه تنها تحت همين عنوان مذاكره 
با امريكا را تحمل نمی كند و نمی پذيرد بلكه مذاكره با كسانی كه دوست 

دارند به عنوان ميانجی رفتار كنند آنها را هم نخواهد پذيرفت.1
همين فرد ده سال بعد كه نقاب انقابی گری را از چهره می اندازد و در پيشكسوت يك 
كارگزار دولتی به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی دولت سازندگی  هاشمی  رفسنجانی 
ظاهر می شود مقاله ای تحت عنوان مذاكره مستقيم در روزنامه اطاعات می نويسد كه 
منشأ مجادالت زيادی در كشور و انقابيون دو آتشه آن دوران )كه بعدها آنها هم نقاب 
انقابی گريشان رنگ می بازد و در كس��وت اصاحات در موضعی به مراتب سخيف تر از 
موضع مهاجرانی می افتند( می شود. مهاجرانی در آن مقاله كه در ارديبهشت سال 1369 

در روزنامه اطاعات می نويسد: 
مذاكره در تاريخ عالم و آدم همواره به عنوان امری بسيار بديهی كه نياز 
به برهان و توجيه ندارد به كار گرفته شده است. مذاكره به معنی پذيرش 
سلطه و انقياد نيست. اگر در ش��رايط ويژه ای كه هستيم مصالح كشور 
و انقاب را بر ساير امور ترجيح ندهيم بهره اش از دست رفتن فرصت ها 
برای انقاب و كش��ور و ملتی خواه��د بود كه دش��منانش می خواهند 
فرصت های او را بگيرند و سال ها پس از سال ها بگذرد و ما در وادی بازی 

با شعار مثل بازی با يخ متوقف بمانيم. 

1. اطاعات، 1359/7/14، ص11. 
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تندترين مواضع انقابی درباره اين پيش��نهاد از ناحيه فرزندان چپ دولت سازندگی 
و در رأس آن محتشمی پور اتخاذ می شود. كسانی كه احتماالً دستمزد سكوت خود در 
وقايع اخير و مذاكرات برجام را از پيش دريافت و الجرم به اتخاذ مواضع سكوت شدند. 

علی اكبر محتشمی پور در پاسخ به مهاجرانی در مقاله ای با عنوان »مذاكره مستقيم يا 
انتظار ترحم از شيطان« نوشت:

مذاكره مستقيم عنوان نوشتار غير مسئوالنه ای است كه امت حزب اهلل 
و شيفتگان امام و انقاب را به شدت خش��مگين كرد، به زعم نويسنده 
امريكا حال مشكات است و دراز كردن دست تكدی به سوی او رواست. 
محتشمی پور اين گونه ادامه داده بود كه: مگر حكومت موقت بازرگان 
چه جرمی  مرتكب شد كه مستوجب س��قوط دولتش و مطرود حضرت 
امام و امت حزب اهلل و منفور تاريخ گرديد؟ جز مذاكره مستقيم با امريكا از 
طريق برژينسكی توسط بازرگان و يزدی؟ بی ترديد درج اين گونه مطالب 
لكه ننگی است بر جايگاه مقدس تغذيه افكار عمومی  كه با آب زمزم هم 
پاك نمی شود و امت و امام اين جريان فكری را نمی بخشد و از نظر مردم 

فاقد اعتبار است ولو توبه كند.1
داستان نمايش انقابيگری مجاهدين گذشته و قاعدين امروز را رهبر معظم انقاب با 
سخنانی سر هم آوردند و آب پاكی را بر دست كسانی كه خواب های خوش دهكده جهانی 

و كدخدای دهكده را هر شب مرور می كردند، ريختند. 
رهبر معظم انقاب طی س��خنانی در جمع معلمان و مسئوالن امور فرهنگی كشور با 

اشاره به اين مقاله )مذاكره مستقيم با امريكا( و پيامدهای آن فرمودند: 
من معتقدم آن كسانی كه فكر می كنند ما بايد با رأس استكبار- يعنی 
امريكا- مذاكره كنيم، يا دچار ساده لوحی هستند، يا مرعوب اند. من بارها 
اين نكته را عرض كرده ام كه استكبار، بيش از اين كه نان قدرت و توانايی 
خودش را بخورد، نان هيبت و تشر خودش را می خورد. اصًا استكبار، با 

تشر و ابهت و شكلك درآوردن و ترساندن اين و آن، زنده است.
نمايش بعدی بر روی پرده تئاتر لندن در انگليس توس��ط آقای محمدجواد الريجانی 
يكی از اعضای وزارت امورخارجه دولت  هاشمی  بر روی صحنه رفت. اين نمايش كه در 

1. رك: سيد روح اهلل امين آبادی، »33 س��ال پيش در چنين روزی، مذاكره با امريكا در بيان مهاجرانی«، سايت 
خبرگزاری فارس، 92/7/14: 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920713001657
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تاريخ انقاب اس��امی به مذاكره لندن شهرت دارد و مترادف اس��ت با آخر دوره دولت 
 هاش��می  رفس��نجانی، درس��ت در كوران رقابت داغ انتخاباتی خاتمی  ب��ا ناطق نوری 
فرصت های كافی را به دس��ت جناح چپ و انقابيون قاب��ی آن داد تا ضربه نهايی را به 

پهلوی راست ديوان ساالری ايران وارد سازند. 

مذاكرات لندن، مذاكرات الريجانی- يكی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه ايران- با 
نيك براون- رئيس اداره خاورميانه وزارت امور خارجه انگليس- در محل سفارت ايران 
در لندن و با حضور نفر دوم سفارت ايران صورت گرفت. صرف نظر از محتوای مذاكرات 
كه در همان دوران در مطبوعات از جمله ماهنامه صبح1 منتشر شد و بعدها توسط آقای 
الريجانی به شكل كتاب عرضه گرديد2 محل مناقشه اين مقاله نيست. واكنش انقابيون 
قابی آن دوران در جناح خاتمی  و در رأس آن بهزاد نبوی، دانشجويان پيرو خط امام، 
روزنامه عصر ما و ساير نشريات زنجيره ای وابسته به اين جريان در نوع خود با اين مذاكره 

جالب توجه است. 

1. صبح، س3، ش72، مرداد 1376، ص38-53. 
2. محمدجواد اردشير الريجانی، مذاكره در لندن، تهران، جاده ابريشم، 1376. 
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بهزاد نبوی در مصاحبه مفصلی با ماهنامه صبح حتی به نحوه نشستن الريجانی در كنار 
براون و لحن صحبت های وی با براون انتقاد وارد می كند و می گويد: 

بررسی مذاكرات آقای الريجانی با آقای نيك براون نشان می دهد كه 
ايشان مثل يك متحد و دوست و يك مشاور با نيك براون نشسته و راجع 
به داخلی ترين مسائل كشور كه هيچ ارتباطی با سياست خارجی كشور 

ندارد به مباحثه و ارايه اطاعات پرداخته است!!!
البته همين انقابی قابی و بدلی بعدها هيچ واكنشی نسبت به مذاكرات دولت مردان 
خاتمی  با افراد و سرويس های برانداز غربی مثل جرج سورس و ساير شبكه های جاسوسی 
و از همه مهم تر در مس��ائل مربوط به كنفرانس فضاحت بار برلين در فروردين سال 79 
كه توسط هم سفره هايش مثل مهرانگيزكار، عزت اهلل سحابی، حسن يوسفی اشكوری، 
كاظم كردوانی، اكبر گنجی معروف به اكبر گاف، عليرضا علوی تبار، علی افشاری، شها 
الهيجی، محمود دولت آبادی، حميدرضا جايی پور، جميله كديور و ساير ضد انقابيون 
مارك داری كه اكنون با دشمنان انقاب اسامی هم قسم شدند كه ريشه آرمان های امام 
را بزنند، برگزار شد و شرف و عزت ايران و ايرانی و انقابی را در آنجا به تاراج گذاشتند، دم 
فرو بست و گويی صم بكم هيچ اتفاقی برای انقاب و نظام جمهوری اسامی نيفتاده است 

و تنها مذاكرات جناح رقيب زشت و خاف و محل انتقاد و تخريب می باشد. 
بنابراين از س��كوت خيانت بار اين انقابيون كاس��ب ك��ه تا وقت��ی از مزايای قدرت 
بهره مندند ماسك انقابی آن هم از جنس افراطی بر چهره می زنند و در پشت سر مردم 
پنهان ش��ده به انتظار فرصت می نش��ينند و وقتی از نعمات و رانت های قدرت بی بهره 
می شوند تمام افراط كاری ها و گند زدن های خود را به رقيب حواله می دهند چندان نبايد 
تعجب كرد. تمامی  جناح ها چون اراده معطوف به قدرت دارند نظام جمهوری اسامی 
و مردم را تا وقتی می خواهند كه به آنها در حوزه قدرت اقبال نش��ان دهند؛ در غير اين 

صورت حتی تحمل يك شكست انتخاباتی محلی را نيز ندارند. 
با اين تفاصيل بايد گفت: مس��ئله ای كه پش��ت تمام اين نمايش ها خوابيده است آن 
است كه عده ای در ساختار ديوان س��االری نظام جمهوری اسامی نشسته اند و به رغم 
اين كه خود در تمام تصميم گيری های خ��وب و بد انقاب حاضر و ناظر بودند تيش��ه 
برداشته و ريش��ه به اعتماد مردم به اين نظام می زنند. اين آن واقعيت هايی است كه يا 
ديده نمی شود يا دشمنان قسم خورده انقاب دوست ندارند ديده شود. ما اكنون در غبار 
منازعات، سمت و سوی اقدامات را گم كرده ايم. اكنون وقت آن است كه دل سپردگان 
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به انقاب اسامی و آنهايی كه باور دارند انقاب اسامی آخرين فرصت ملت ايران برای 
حفظ استقال و آزادی است به خود آيند و فارغ از اين منازعات انحرافی و ساختگی كه 
دشمنان عاقل و دوس��تان نادان برای ما ايجاد می كنند روی پيامدهای آزادسازی های 
ساختارشكنانه دولت های  هاش��می، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی متمركز شوند. اين 
به معنای ناديده گرفتن دستاوردهای اين دولت ها كه دستاوردهای انقاب اسامی نيز 
هست، نيست. اين بدان معنا است كه چرخ دنده های كار طاقت فرسای دولت ها در شرايط 
انقاب و در اوضاع اس��ف باری از فقر و عقب ماندگی ای كه رژيم پهل��وی در ايران برجا 
گذاشت فرسودگی هايی دارد كه اگر متوجه اين فرسودگی ها نشويم و اين چرخ دنده ها 
را بازسازی نكنيم بعد از چندی خود مانع بزرگ حركت مؤثر، منظم و سازنده اين پديده 

توليدكننده خواهد شد.
سرپيچی های ساختارشكنانه ديوان س��االری ايران و در رأس آنها قوه مقننه و مجريه 
در دو دهه گذشته نشان می دهد كه ناموس انقاب يعنی اعتماد عمومی  كه سرمنشأ بقا 
و دوام جمهوری اسامی ايران و آرمان های انقاب اسامی و امام خمينی است در خطر 
آسيب ريزگردهای برجامانده از كار طاقت فرسای اين چرخ دنده ها در سه دهه گذشته 
است. هيچ قدرتی از خارج نمی تواند راه پيشرفت و نفوذ انقاب اسامی را محدود كند. 
اكنون كه دشمنان انقاب اسامی و در رأس آن صهيونيسم جهانی و امريكا فهميده اند 
كه تنها راه تخريب چهره س��ازنده انقاب اس��امی ضربه به اعتماد عمومی  است و اين 
ضربه جز از درون خ��ود نظام امكان ندارد از بيرون وارد ش��ود، تمام ني��روی خود را به 
آسيب پذيرترين بخش انقاب كه نسبت به تحوالت درونی و فرهنگی و سياسی جامعه 
كمتر دچار دگرگونی شده است و هنوز ساختار ديوان س��االری ايران ساختار قاجاری 
و پهلوی اس��ت، متمركز كرده اند. آيا وقت آن نرسيده است كه به جنبه های ساختاری، 
سازمانی، شيوه كار، نوع نظارت، نحوه انتخاب و ساير صاحيت های اين كارخانه عظيم 

ديوان ساالری در حوزه عمومی  بينديشيم؟

کالم آخر
شايد عده ای با خوش خيالی بگويند: جامعه بازمی گردد، خانواده بازمی گردد، انقاب 
بازمی گ��ردد، جوان بازمی گ��ردد، روابط اجتماع��ی بازمی گردد و اعتم��اد عمومی  نيز 
بازمی گردد. اما بايد بدانيم همه آن چيزهايی را كه از دس��ت داده يا می دهيم حتی اگر 
احتمالی برای بازگشت آنها وجود داشته باشد و در اميد آن هستيم كه بازگردد، همانی 
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نيست كه رفته بود و ما از دست داديم! 
تاريخ به ما آموخته است كه بازگش��تن از دست رفته چيزی نيست جز عميق تر شدن 
وادادگی های مس��لطی كه در خدمت پنه��ان كردنش بودي��م و بدين ترتيب خود اين 
خوش خيالی ها به فريبی بزرگ تر تبديل می ش��ود. چرا دولتمردان م��ا با پنهان كردن 
فرسايش ماشين ديوان ساالری موجود در خدمت اين خوش خيالی هستند؟ دولت مردان 
ما هنوز باور نكرده اند كه انقاب اسامی آخرين فرصت ملت ايران برای تغيير، آخرين 
فرصت برای پيشرفت، آخرين فرصت برای آزادی، آخرين فرصت برای استقال، آخرين 
فرصت برای عدالت و آخرين فرصت برای در كنار هم بودن در دل يك جمهوری اخاقی 
و انس��انی اس��ت. دولتمردان ما كه برای بودن در قدرت و تخريب رقبای خود حاضرند 
تمامی  دستاوردهای باشكوه انقاب اس��امی و در رأس آن استقال و آزادی را قربانی 
كنند فراموش كردند كه دشمنان انقاب اسامی و دشمنان ملت ايران اگر اين آخرين 
فرصت را از ما بگيرند صدها برابر بايی بدتر از باهايی كه بر س��ر سوريه، عراق، ليبی، 

مصر، تركيه، پاكستان، يمن، بحرين، لبنان و... آورده اند، بر سر ما خواهند آورد. 
تجزيه تمامی  قالب های اجتماعی در ايران كمترين غنيمتی است كه با شكست انقاب 
اسامی نصيب دشمنان ما خواهد شد. چه آنهايی كه در لباس عربی هستند و چه آنهايی 
كه در لباس غربی هستند و چه آنهايی كه در لباس عبری هستند. اين برای ملت ايران 

كه يك ملت با فرهنگ تاريخی است مرگبار خواهد بود. 
اكنون ديوان ساالری ايران و دولت مردان ايرانی به سرنوشت روشنفكری دچار شده اند. 
گفته اند كه روش��نفكری در ايران در طول حيات بی ثمر خود، به جای دعوت به تحرك 
اجتماعی، دعوت ب��ه تحريك می كند. اكن��ون اين نقش تخريب��ی را كارگزاران درون 
ديوان ساالری ايران به عهده گرفته اند. دولت مردان ما به جای ايجاد تحرك اجتماعی، 

سياست تحريك را سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند.
و آخر اين كه ش��ايد بارها اين مطلب را شنيده باش��يم كه اغلب مورخين و محققين، 
عصر قاجاری را عصر بی خبری و عصر اعطای امتيازات به بيگانگان دانس��ته اند. در اين 
كه دادن امتيازات به بيگانگان از شاهكارهای دولت مردان دوران قاجاری و پهلوی است 
كسی ترديدی ندارد. در هيج متنی در تاريخ، افتخار اين ننگ! از دولت مردان سلب نشده 
است و دامن ملت هميشه از اين آلودگی ها پاك بوده است. اما، مشخص نيست چرا اغلب 
متون تاريخی، بی خبری را به مردم منسوب كرده اند و برای اين انتساب هم هيچ دليلی 

ارايه نكردند؟! 
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انعقاد قراردادهای اس��تعماری، بده بس��تان با بيگانگان، فروش مناب��ع ملی، معامله 
استقال و آزادی كش��ور، قانون ش��كنی ها، س��ركوب آزادی خواهان، تبعيد و شكنجه 
مردم، نابودی ذخاير، كودتا، و صدها اقدام وحشيانه را در كمال جهل و نادانی و قساوت 
و ش��قاوت دولت مردان در طول تاريخ مرتكب ش��دند ولی بی خبری و جهل را به مردم 

نسبت دادند!! 
حقيقت اين است كه عصر قاجاری و عصر پهلوی عصر بی خبری است ولی نه بی خبری 
مردم، بلكه عصر بی خبری دولت مردان است؛ دولت مردانی كه هيچ درك دقيقی از اداره 
كشور، اقتصاد جهانی، تحوالت شتابزای منطقه، مناس��بات جهانی و غيره ندارند ولی 
سرنوشت ايران را به زور سرنيزه و استبداد در دست داشته و كشور را به قهقرا می برند. 
عصر قاج��اری چگونه می تواند عصر بی خبری مردم باش��د؟! ملتی ك��ه در اين عصر به 
پيشوايی روحانيت برای اس��تقال و آزادی و عدالت بارها به مصاف استبداد و استعمار 
آمد و از خود جنبش ها و حماسه های باش��كوهی بر جای گذاشت چگونه می تواند ملت 

بی خبری باشد؟!
آيا دولت مردان ايران گرفتار ويروس بی خبری قجری شده اند؟!
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