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ﺧﻮﻳﺶ را ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ،در ﺷﻤﺎرﻩ  22ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2005ﺧﻮد ﺕﻮﺿﻴﺤﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻋﻤﻮﺋﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺏﺎز اﻧﺘﺸﺎر ﺁن ،ذﮐﺮ ﻧﮑﺎﺕﯽ را ﺿﺮوری ﻣﯽ داﻧﻴﻢ:
ایﻦ ﮐﻪ ﺳﺎیﺖ هﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎرﻩ در ﺕﻮﺿﻴﺢ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﻤﻮﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﺼﺎﺡﺒﻪ ای را ،ﺏﺎ ﭼﻪ ﮐﻴﻔﻴﺘﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و یﺎ ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ و روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ﺏﺎ ﭼﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد اﺷﺎرﻩ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﻋﻤﻮﺋﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و یﺎ ﺕﻌﻤﺪی داﺷﺘﻪ و یﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،هﻤﻪ ﺏﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و
اﻧﮕﻴﺰﻩ ﻣﺎ ﺏﺮای ایﻦ یﺎدداﺷﺖ ایﻦ ﻧﮑﺎت ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺏﺮای ﻣﺎ ﺁن پﺎﻓﺸﺎری ریﺸﻪ دار و
ﺏﻴﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ایﺴﺖ ﮐﻪ ﺏﺮﺧﯽ از ﺏﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻃﺮﻓﺪار دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮐﻪ در زﻣﺎن او ﻣﺤﻠﯽ از
اﻋﺮاب ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻝﯽ ﺡﺎﻻ پﺎ ﺏﻪ ﺳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و پﺮﭼﻤﺪار ﺷﺪﻩ اﻧﺪ در ﺳﺘﻴﺰ ﺏﺎ ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ ایﺮان
دارﻧﺪ .ایﻦ ﺳﺘﻴﺰ ﻧﺎﻧﯽ ﺏﻴﺎت و از دهﻦ اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ایﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻧﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ و
ﻧﻪ در ﺳﻦ و ﺳﺎل ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺏﺎزﺁﻣﻮزی ﺕﺎریﺦ را دارﻧﺪ هﻤﭽﻨﺎن هﻤﻴﻦ ﻧﺎن را ﺏﺮ دهﺎن ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ .ﺷﻤﺎرﺁﻧﻬﺎ ﺏﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن یﮏ دﺳﺖ هﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ،اﻣﺎ از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ درﮐﺴﻮت ﻣﺪرس و اﺳﺘﺎد
راﻩ ﺏﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎی ایﺮان دارﻧﺪ در ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻃﺮﻓﺪار ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻧﻘﺶ ایﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺁﻗﺎی پﺮویﺰ ورﺟﺎوﻧﺪ از ایﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺏﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ در هﺮ ﺏﺰﻧﮕﺎهﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺎﻝﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺕﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ ایﺮان دﺳﺖ ﺏﻪ ﺕﺨﺮیﺐ ﺳﻴﺎﺳﯽ زدﻩ اﺳﺖ.
در ﺳﺎﻝﻬﺎی ﻧﺨﺴﺖ دهﻪ ) 70درﺁﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺏﺎت ﻣﺠﻠﺲ پﻨﺠﻢ( دیﺪارهﺎﺋﯽ در ﺕﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺁن ﺏﺮﺧﯽ رهﺒﺮان ﻣﻠﯽ -ﻣﺬهﺒﯽ و ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎی ﺹﺎدق و واﻗﻌﺎ ﻣﻠﯽ ﻧﻈﻴﺮ داریﻮش
ﻓﺮوهﺮ و ﮔﺎﻩ پﺮواﻧﻪ ﻓﺮوهﺮ ﺏﺎ هﺪف ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺁن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و هﺮ از
ﭼﻨﺪﮔﺎهﯽ یﺎ ﺟﻤﻌﺎ و یﺎ ﺏﺼﻮرت ﻓﺮدی دیﺪاری هﻢ ﺏﺎ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﻤﻮﺋﯽ ﺹﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ایﻦ
دیﺪارهﺎ هﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﻈﻢ و ﻓﺎرغ از ﺏﺤﺚ هﺎی ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺎﻝﻬﺎی پﺲ از ﮐﻮدﺕﺎی 28
ﻣﺮداد پﻴﺶ ﺏﺮود .ﺷﺎدروان داریﻮش ﻓﺮوهﺮ در ﺁﺧﺮیﻦ ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺏﺮای ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺡﯽ ﻣﻬﺮﻩ
هﺎی ﮔﺮدن ﺏﻪ ﺁﻝﻤﺎن ﮐﺮد ،در دیﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺹﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺏﺎ ﭼﻨﺪ ﺕﻦ از
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺳﺮدﺏﻴﺮی راﻩ ﺕﻮدﻩ داﺷﺖ ،در پﺎﺳﺦ ﺏﻪ ایﻦ پﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا دیﺪار ﻣﻨﻈﻢ ﺏﺎ ﺕﻮدﻩ
ای هﺎی هﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺧﻮد در ایﺮان ﺕﺮﺕﻴﺐ ﻧﻤﯽ دهﻴﺪ ،ﺹﺎدﻗﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ »:ﺏﺮﺧﯽ از ﺁﻗﺎیﺎن ﻣﻠﯽ
ﻣﺜﻞ ورﺟﺎوﻧﺪ دوﺳﺮﻩ ﺏﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .هﻢ دﺳﺖ از ﺕﻮدﻩ ای ﺳﺘﻴﺰی ﺏﺮ ﻧﻤﯽ دارﻧﺪ و هﻢ ﻣﻌﻴﺸﺘﯽ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺏﺎ هﻤﻴﻦ ﺕﻮدﻩ ای ﺳﺘﻴﺰی ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اداﻣﻪ ﺁن را ﺕﻀﻤﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ هﻨﻮز
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ایﻢ اﻣﺜﺎل ایﺸﺎن را ﺏﺮای ایﻦ دیﺪارهﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻴﻢ«.
درهﻤﺎن دیﺪار ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺬهﺒﯽ هﺎ و ﻧﻬﻀﺖ ﺁزادی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و داریﻮش ﻓﺮوهﺮ ﺏﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪی
ﮔﻔﺖ »:ﺏﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻘﺪاری ﺕﻴﺸﻪ ﺏﻪ ﺳﻤﺖ ﺡﮑﻮﻣﺖ اﻧﺪ اﻣﺎ زﺏﺎن ﻣﺸﺘﺮک هﺴﺖ و
ﺕﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺏﺮﺧﯽ ﻓﺎﺹﻠﻪ هﺎ را ﮐﻮﺕﺎﻩ ﮐﻨﻴﻢ«.
وﻗﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﻤﻮﺋﯽ ،پﺲ از  37ﺳﺎل زﻧﺪان اﺳﺘﺒﺪاد و ارﺕﺠﺎع از ﺧﻨﺠﺮی ﮐﻪ
پﺮویﺰورﺟﺎوﻧﺪ ﺏﻪ پﻬﻠﻮی ﺕﻮدﻩ ایﻬﺎ ﻓﺮو ﮐﺮدﻩ ﻣﯽ ﻧﺎﻝﺪ ،ﺡﻴﻒ اﺳﺖ در ایﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺕﻮان ﺏﻪ
ﻣﻮﺿﻮع پﺮداﺧﺖ ،ﺁن ﻓﻐﺎن ﺁرام را ﺏﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺹﺮیﺢ ﺏﻴﺎن ﻧﮑﻨﻴﻢ :ﺁﻗﺎیﺎن ﺏﺲ ﮐﻨﻴﺪ! ﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ
ﮔﻮﺋﻴﻢ ﺁن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺏﻮط ﺏﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺡﺮف و ﺳﺨﻦ اﻣﺮوز ،ﺏﺮای رﺳﻴﺪن ﺏﻪ اﺕﺤﺎد ﻧﻈﺮ
و ﻋﻤﻞ و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺴﺎﺧﺘﻦ ﺏﻴﻬﻮدﻩ ﺁن ﺏﺤﺚ هﺎ ﺏﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪیﺪ و ﻏﺮق ﮐﺮدن ﺁن هﺎ درایﻦ ﺏﺤﺚ ﮐﻬﻨﻪ
اﺳﺖ .ﺏﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﺕﺮدیﺪ ﻧﺪاریﻢ از درون ارﮔﺎن هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﺏﺮای ﺧﻨﺜﯽ
ﺳﺎزی هﺮ ﻧﻮع اﺕﺤﺎدی ﺏﺪان داﻣﻦ زدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﺏﺎن ﺕﻮدﻩ ای هﺎ ﮐﻮﺕﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ و ﺳﺨﻦ ﺏﺴﻴﺎر
دارﻧﺪ؛ ﭼﻪ درﺏﺎرﻩ ﺳﺎﻝﻬﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻔﺖ و ﺕﺮﮐﻴﺐ دوﻝﺖ ﻣﺼﺪق و ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی دوﻝﺖ در ﺁن

دوران ،ﭼﻪ درﺏﺎرﻩ زﻣﻴﻦ ﮔﻴﺮ ﺷﺪن دوﻝﺖ ﻣﺼﺪق در ﺏﺮاﺏﺮ ﮐﻮدﺕﺎی  28ﻣﺮداد و ﺳﺮ را پﺎﺋﻴﻦ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ و از ﻣﻴﺪان ﺏﺪر رﻓﺘﻦ و ﭼﻪ در ﺏﺎرﻩ ﺕﺎریﺦ  27ﺳﺎﻝﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺏﻴﻌﺖ هﺎی
ﺷﺘﺎﺏﺰدﻩ ﺏﺎ ﺁیﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ و ﺳﭙﺲ پﺎ پﺲ ﮐﺸﻴﺪن هﺎ از درون دوﻝﺖ ﺏﺎزرﮔﺎن و...
ﻣﺎ ایﻦ ﺏﺤﺚ هﺎ را در ﺷﺮایﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎیﺰ ﻧﻤﯽ داﻧﻴﻢ و ﺳﮑﻮﺕﯽ ﮐﻪ درایﻦ زﻣﻴﻨﻪ رﻋﺎیﺖ ﮐﺮدﻩ
ایﻢ ﻧﺎﺷﯽ از یﻘﻴﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺏﻪ اﺕﺤﺎد ﻧﻴﺮوهﺎ داریﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺏﺎﺷﺪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
از دهﺎن اﻣﺜﺎل پﺮویﺰ ورﺟﺎوﻧﺪ ﺕﻮدﻩ ایﻬﺎ ﺏﻪ ﺿﺪیﺖ ﺏﺎ دیﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻮژﻩ ﺏﺪﺳﺖ ﻣﺤﻔﻞ
ﻧﺸﻴﻨﺎن ﻋﺎﻣﻞ و ﺁﻣﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﻴﺎﺳﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن در ﺳﺎل  1367و ﻗﺘﻞ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و زﻧﺠﻴﺮﻩ ای
پﻴﺶ و پﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺏﺎت دوم ﺧﺮداد دادﻩ ﺷﻮد ،ایﻦ ﺳﮑﻮت دیﮕﺮ ﺟﺎیﺰ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺏﻮد .هﻢ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﻤﻮﺋﯽ در ﺕﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮد ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻩ ﮔﻔﺘﻪ و ﺕﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻩ و هﻢ ﻣﺎ
ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻴﻢ درایﻨﺠﺎ ﺏﻨﻮیﺴﻴﻢ ﮐﻪ ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ ایﺮان ﻣﺤﻔﻞ دیﻨﯽ و ﮐﺎﺳﺖ ﻣﺬهﺒﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺏﻠﮑﻪ
ﻗﺪیﻤﯽ ﺕﺮیﻦ ﺡﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ ایﺮان ﺏﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻣﻞ ﺁﻧﺴﺖ و ﺡﺮف و ﺳﺨﻦ و ﺏﺮﻧﺎﻣﻪ اش ﺳﻴﺎﺳﯽ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺬهﺒﯽ .ﺏﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﻧﻴﺰ ،ﺡﺘﯽ روﺡﺎﻧﻴﻮن ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ درﻣﻘﺎم ﺁیﺖ اﷲ در دهﻪ 30
ﻣﺘﺤﺪ و یﺎ ﻣﺘﻤﺎیﻞ ﺏﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ ایﺮان ﺏﻮدﻩ اﻧﺪ .راﻩ ﺕﻮدﻩ در ﻣﺎﻩ هﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و در
ﺏﺨﺶ "ﺕﺎریﺦ ﺏﻪ روایﺖ اﺳﻨﺎد" در هﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ هﺎ ﺕﺎﮐﻨﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺕﺎریﺨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺏﺎز
هﻢ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﺡﺘﯽ ،ﺏﺎ ﺁﮔﺎهﯽ از ﺷﻴﻮﻩ ﻋﻤﻞ و ﺕﻔﮑﺮ اﻣﺜﺎل پﺮویﺰ ورﺟﺎوﻧﺪ و ﺏﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم او
در هﻤﻴﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﻨﺎد ،ﺏﺮ ﺿﺮورت ﺏﺎزﺧﻮاﻧﯽ ایﻦ اﺳﻨﺎد ﺕﻮﺳﻂ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﻠﻴﻮن ﺕﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻩ
ایﻢ .ایﻦ ﻓﺼﻞ از ﺕﻼش راﻩ ﺕﻮدﻩ را ﺏﺎیﺪ ﻏﻨﯽ ﺕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺏﻴﺸﺘﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ،ﮐﻪ اﻣﻴﺪواریﻢ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕﯽ ﺏﻴﺸﺘﺮی از دهﻪ  30اﮔﺮ دراﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ﺁن هﺎ را ﺏﺮای اﻧﺘﺸﺎر
دراﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دهﻨﺪ.
ﺕﻮﺿﻴﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻋﻤﻮﺋﯽ را ﺏﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق در ایﻦ ﺷﻤﺎرﻩ راﻩ ﺕﻮدﻩ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﺪ.

