اﻣﺮوز ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ -دﻳﺮوزﻣﻬﻨﺪس ﻏﺮﺿﯽ

ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﻮﻥﺪ
اﻣﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﮑﺴﺎن ﺏﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ،ﺑﻬﺎﻧﻪ و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻳﻮرش ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان  6دهﻪ ﻳﮑﺴﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﭼﻪ
در دوﻝﺖ ﻣﺼﺪق ،ﭼﻪ در دوﻝﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﭼﻪ در ﺳﺎل هﺎی ﭘﺲ از دوﻝﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎرزﮔﺎن.
اﻧﮕﻠﻴﺲ و اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ هﺎی وﻗﺖ را از ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان و ﮐﻮدﺗﺎی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ و ﻧﻴﺮوی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و واﺑﺴﺘﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﻴﺰ روی هﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
ﻣﺎﻧﻮر دادﻩ اﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻴﺰ ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﺑﯽ دﻳﻨﯽ و
ﻣﺬهﺐ ﺳﺘﻴﺰی ﺗﻮدﻩ ای هﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﺣﺎل ﺁﻧﮑﻪ ،هﻤﻪ اﻳﻦ هﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺁن دﻝﻴﻞ
و اﻧﮕﻴﺰﻩ اﺹﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در اﻳﻦ دهﻪ هﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺮدﻣﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻓﺮهﻨﮓ ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻣﺮدم ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل هﺎی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل هﺎی ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ و ﺗﺎ
اﻧﻘﻼب  ،57ﺑﻠﮑﻪ در هﻤﺎن ﺳﺎل هﺎی اول ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻧﻴﺰ هﻤﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﺳﻴﺎﺳﺖ از
ﺧﺎرج و در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر دﻧﺒﺎل ﺵﺪ .اﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ هﻤﺎن اﺳﺖ .دﻳﺮوز در ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺜﺎل
ﻣﻬﻨﺪس ﻏﺮﺿﯽ ﻃﺮح ﺿﺮورت ﻳﻮرش ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد و ﻋﺴﮕﺮ
اوﻻدی دﻻﺋﻞ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺁن را از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﺮان ﺁورد و اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ،هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
رﺳﻮاﺋﯽ ﺵﻌﺎرهﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺧﻴﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﺝﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻨﺪﻳﮑﺎهﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ و رﺵﺪ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ واﻧﺠﻤﻦ هﺎی ﻏﻴﺮ دوﻝﺘﯽ ،ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ هﻤﻴﻦ ﮐﺎرزار ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺵﺪﻩ
اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن و ﻃﺮاﺣﺎن ﻋﻮض ﻣﯽ ﺵﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺹﻞ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ هﺎی اﺧﻴﺮ ﺹﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﺎ ﺁب و ﺗﺎب ﺁن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺮاﺝﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ .دﻗﻴﻘﺎ هﻤﻴﻦ ﺧﻂ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ -اﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺵﻮد .ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن اﻳﻦ ﺳﺘﻴﺰ و
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در هﺮ دوراﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺵﻮﻧﺪ .اﻣﺮوز ﺹﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ را ﺑﺪﻝﻴﻞ ﮐﻴﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
اﻓﺸﺎی ﺣﻤﻞ ﺗﺮﻳﺎک ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان در دل دارد ﺝﻠﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ .در ﺳﺎل هﺎی
ﻗﺒﻞ از  28ﻣﺮداد ﺳﻴﺪﻣﻬﺪی ﻣﻴﺮاﺵﺮاﻓﯽ را ،در ﺳﺎل هﺎی اول ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻬﻨﺪس
ﻏﺮﺿﯽ را .ﻣﻬﺮﻩ را اﻧﮕﻠﻴﺲ و اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻳﻦ ﺝﻨﮓ رواﻧﯽ در ﺝﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺰب
ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .رﺳﻮا ﮐﻪ ﺵﺪ ،ﮔﻼدﻳﺎﺗﻮر دﻳﮕﺮی را رواﻧﻪ
ﻣﻴﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺪ در اﻳﻦ ﺵﻤﺎرﻩ راﻩ ﺗﻮدﻩ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﺪ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ هﺎ ،ﺝﺪی
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻃﺮﻓﺪار درﺑﺎر و اﻧﮕﻠﻴﺲ در ﺳﺎل  1330ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻀﻤﻮن ﺁن ﺵﺒﺎهﺖ
ﮐﺎﻣﻠﯽ دارد ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل هﺎی ﻗﺒﻞ از ﻳﻮرش ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان دﻧﺒﺎل ﺵﺪ .ﭘﺮﻳﺮوز
ﻣﺼﺪق را از ﮐﻮدﺗﺎی ﺗﻮدﻩ ای هﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،دﻳﺮوز ﺁﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ را از ﮐﻮدﺗﺎی ﺗﻮدﻩ ای
هﺎ و ورود ارﺗﺶ ﺳﺮخ) ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﺑﻪ اﻳﺮان و اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ دو دهﻪ اﺳﺖ،
درﻋﻴﻦ اﻋﻼم ﻣﺮگ و اﻧﺤﻼل ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ،از اﻳﻦ ﺵﺒﺢ زﻧﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺮﻓﺮاز هﺮ ﺝﻨﺒﺶ
اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻳﺮان وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ .ﭘﺎی ﺹﺤﺒﺖ ﺹﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﻘﻞ ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ و در
ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺤﻔﻞ ﻗﺘﻞ و ﺝﻨﺎﻳﺖ هﻤﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺣﺴﻴﻦ
ﺵﺮﻳﻌﺘﻤﺪاری و ﮐﻴﻬﺎن ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﻣﯽ ﺵﻮد.
ﻣﻘﺎﻝﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ هﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ ﺳﻨﺪ در ﺑﺎرﻩ ﺁﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ﺁوردﻩ ﺵﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ:

