ﻣﺨﻠﺺ ِﺟﻤﮭﻮر ﯾﺎ ﻣﺨﻠﺺ ِﺳﭙﺎه ﻗﺪس و ﺑﺎﻧﺪھﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ رژﯾﻢ
] اﯾﺮج ﻣﺼﺪاﻗﯽ[

از راﺳﺖ ﺑﮫ ﭼﭗ :ﺣﺴﯿﻦ ﷲ ﮐﺮم ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻘﺪی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ذواﻟﻘﺪر ،ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،اﺻﻐﺮ) ﺻﺎدق( ﻣﯿﺮ ﺣﺠﺎزی ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺣﻤﺪیﻣﻘﺪم،
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎھﻨﺮ و اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪن »اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد« اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ]و در اﺻﻞ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺗﭗ و ﻟﭗ اﻓﺘﺎدﻧﺪ[ ــ ﭘﯿﺎﻣﯽ داد ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ :
» ﻗﻠﻢ ﻧﺎﺗﻮان اﻳﻦﺟﺎﻧﺐ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ھﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ و اﻧﮕﯿﺰهى ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﺼﯿﺮت ﻧﺎﻓﺬ و ﺷﻮر ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪى ﺷﻤﺎ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻛﻨﺪ« .
ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻼم ھﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑَﺮد آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ــ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ در
اوﻟﯿﻦ ﺳﻄﺮ ﭘﯿﺎﻣﺸﺒﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن »ﺑﺼﯿﺮت ﻧﺎﻓﺬ« اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ ! او ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ دو ﮐﻠﻤﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ رﺿﺎﯾﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮدش را ﺑﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﺎن او از ھﻤﯿﻦ » ف « ﺗﺎ »ﻓﺮح زاد« ﻣﯽ روﻧﺪ !
ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد  ١٨ﺗﯿﺮ  ،ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی رژﯾﻢ و اھﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دھﺪ ) (١طﯽ ﺣﮑﻤﯽ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺣﻤﺪی ﻣﻘﺪم راﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد  .اﯾﻦ ﻓﺮد ﺟﺪﯾﺪ! ﮐﯿﺴﺖ ؟ او ﻣﻌﺎون ھﻤﺎھﻨﮕﯽ
ھﺪاﯾﺖﷲ ﻟﻄﻔﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در دوران ﺳﺮﮐﻮب  ١٨ﺗﯿﺮ  ،و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ
اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای در اﻧﺘﺨﺎب اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری رژﯾﻢ داﺷﺖ .
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ دو ﻧﺸﺎن ﻣﯽزﻧﺪ ھﻢ ﺳﻨﮓھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺗﻼشھﺎﯾﺶ در دوران اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »ﺑﺎرک ﷲ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ! ظﺎھﺮاً ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎداشھﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎزﺗﺎب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و دﺑﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﭘﺎﺳﺪار اﺣﻤﺪی ﻣﻘﺪم ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ وی »ھﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﮫﺮان را ھﻢ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ و از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود«
ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﺣﻤﺪی ﻣﻘﺪم را » ﺳﻮاﺑﻖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ وی ﺑﺎ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد« ،داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را از اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺣﻤﺪی ﻣﻘﺪم و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ وی ﺑﺎ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ »وی در زﻣﺎن
ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻗﺮارﮔﺎه ﺣﻤﺰه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ رزﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﺮارﮔﺎه
ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ«
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺟﮫﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﯾﺎ
وﻟﯽﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽرود.
ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮداﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪھﺎی رژﯾﻢ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮاﺑﻖ وی آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﻮرد ﻗﺮارﮔﺎه ﺣﻤﺰه ،ﻗﺮارﮔﺎه رﻣﻀﺎن و ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻧﻘﺶ وی در اﯾﻦ ارﮔﺎنھﺎ ﮐﻤﯽ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻢ.

ﻗﺮارﮔﺎه ﺣﻤﺰه ،ﻗﺮارﮔﺎه رﻣﻀﺎن و ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس )(٢

ﺗﺸﮑﯿﻼت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی وﺳﯿﻌﯽ در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ روﺑﺮو
ﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﮫﻀﺖھﺎ و ﺟﻨﺒﺶھﺎی آزادﯾﺒﺨﺶ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد در ﻟﺒﻨﺎن و
ﺳﻮرﯾﻪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری در ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺳﺘﺎد ﺟﻨﮓھﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ را ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر دﺧﺎﻟﺖ در ﺧﺎک ﻋﺮاق ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮐﺮد.
دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ اطﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه و ﻧﯿﺮوھﺎی آن در ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﺣﺰبﷲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻘﺮ
ﻧﯿﺮوھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﺑﯿﺮوت و ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی اﺗﺒﺎع آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﷲ وارد دور ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪ(٣) .
ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﺎی ﻓﻮق ﺑﺎ ھﺪاﯾﺖ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻧﯿﺮوھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ در آن ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺖ ورﺿﺎ
ﺳﯿﻒاﻟﻠﮫﯽ ،ﻓﺮﯾﺪون وردیﻧﮋاد ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی) (۴و ...ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن آن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﻛﻪ رژﯾﻢ در اﻳﻦ ﻣﯿﺎن
از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻟﻮﻳﺖ وﻳﮋهای را ﺑﺮای ﺣﺰبﷲ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ اطﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﮐﻪ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل
ﺣﺰبﷲ ﻧﻈﺎرت داﺷﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮد.
ﺳﺘﺎد ﺟﻨﮓ ھﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﮐﻪ اول ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او در ﺧﺮداد  ۶٠ﺑﻪ اﻣﺎن ﺧﺪا رھﺎ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺖ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۶٣ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻗﺮارﮔﺎه ﺟﻨﮓھﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر در ﺷﮑﻞ و اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪی ﭘﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺷﺪ.
ﻗﺮارﮔﺎهھﺎی رﻣﻀﺎن ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻗﺮار داﺷﺖ .ھﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ آن دﺧﺎﻟﺖ در ﺧﺎک ﻋﺮاق و
اﯾﺠﺎد ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﺑﻮد .ﺗﯿﭗ ﺑﺪر ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎه ﺑﺪر اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ از ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎودﯾﻦ ﻋﺮاﻗﯽ در
ھﻤﯿﻦ ﻗﺮارﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن اﺻﻠﯽ ﻗﺮارﮔﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ذواﻟﻘﺪر و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﺷﻤﺲ ﻧﺎم ﺑﺮد .اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری در ﻗﺮارﮔﺎه رﻣﻀﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ زﻣﯿﻨﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ او ﺑﺎ دو ﺗﻦ از ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم در ﻧﮫﺎدھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺟﻼﯾﯽ ﭘﻮر ﺑﻪ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻣﺎﮐﻮ رﺳﯿﺪ و ھﻤﺰﻣﺎن ارﺗﺒﺎطﺎت ﺧﻮد
را ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﺣﻤﺰه در اروﻣﯿﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ(۵) .
اﯾﻦ ھﻤﺎن دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﻤﺪی ﻣﻘﺪم در ﻗﺮارﮔﺎه ﺣﻤﺰه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ) (۶و ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ دودر
ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦﻋﻄﺎر در اﯾﻦ دوران اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد و ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ھﻤﻔﮑﺮی زﯾﺎدی
ﺑﯿﻦ او و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﺼﺪی ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮدﺑﯿﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ھﻤﺸﮫﺮی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد(٧).
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و در دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﭙﺎه اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﺴﯿﺞ و ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی زﻣﯿﻨﯽ ،ھﻮاﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﻨﮓ و ﺑﺤﺮان در ﻳﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ ھﻤﭽﻮن ﻣﺎﺋﺪهای آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺑﺮون ﻣﺮزی ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس و ﺗﻮﺳﻌﻪی آن در
ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ ﺑﻮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻳﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻘﺪی و ﺣﺴﯿﻦﷲﮐﺮم دو ﺣﺎﻣﯽ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﻮد.
در اﯾﻦ دوران ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در رده ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه ﻗﺪس اﺳﺖ و از ﻗﻀﺎ زﻣﯿﻨﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ وی ﺑﺎ آﯾﺖﷲ ﺟﻨﺘﯽ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای
ﻧﮕﮫﺒﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺎﻣﻨﻪای در اﻣﻮر ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﺑﻮﺳﯽ ھﺰرﮔﻮﯾﻦ اﺳﺖ! ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺷﻮد)(٨
آﯾﺖﷲ ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺑﯿﺮی ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای در اﻣﻮر ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﺑﻮﺳﻨﯽ ،رھﺒﺮی ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺼﺎر ﺣﺰبﷲ را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارد .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،دوران
طﻼﯾﯽ ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﻋﻤﯿﻖاش ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق و ﺳﭙﺎه ﺑﺪر دﺳﺖ
ﺑﺎزی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺧﺎک ﻋﺮاق داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺧﻂ
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺮاق اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺮوھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﭙﺎه و ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس در دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ و وﻻﯾﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و
ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺟﮫﺖ ﺗﺮورھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺳﺮﺗﯿﭗ ﭘﺎﺳﺪار ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺤﺮارودی ﮐﻪ در ﺗﺮور دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ و
ھﻤﺮا ھﺎﻧﺶ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت زﺧﻤﯽ ﺷﺪ ،از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و از ھﻤﮑﺎران اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد ﺑﻮد .طﺒﻖ ﮔﺰارش ﺷﺎھﺪ  Dاﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ در اﯾﻦ ﺗﺮور داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اطﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی
ﺷﺎھﺪ Dﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ھﻤﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﺗﻤﺎم
ﺗﻼش دوﻟﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اھﺮم اﻗﺘﺼﺎدی از ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه در اﺗﺮﯾﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﮫﺪهدار ﺷﺪن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﺣﺰب دﻣﮑﺮات و دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺮد داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﻧﺰدﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
از دﯾﮕﺮ اﺗﮫﺎﻣﺎت اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد دﺧﺎﻟﺖ او در ﺗﺮور دﮐﺘﺮ ﮐﺎظﻢ ﺳﺎﻣﯽ اوﻟﯿﻦ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاری دوﻟﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .اھﻤﯿﺖ
ﻣﻮﺿﻮع از آنﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﮫﺎم اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶھﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮراطﻼﻋﺎﺗﯽ دﺳﺖ دارد ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
)(٩
در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ از دﺧﺎﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺗﺮورﯾﺴﻢ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زﯾﺎد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ وزارت اطﻼﻋﺎت )ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺧﺎطﺮ »اﺧﺘﻼس« ی ﮐﻪ ﻣﺮدم اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رأی او در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ

ﮐﻢ ﺑﻮد ــ ﺑﻠﮑﻪ ( وی را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آن ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﺷﮫﺮداری
ﺗﮫﺮان ،ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽداد ،و وزارت ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺷﮫﺮداری او طﻔﺮه ﻣﯽرﻓﺖ.
ﺣﺘﺎ ﻓﺸﺎرھﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان وارد ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺟﺎی وی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺎﻗﺒﺖ وزارت
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮔﺮدن ﮔﺬاﺷﺖ و از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ(١٠) .

ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ھﺮﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از وی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد اﺗﻔﺎﻗﺎً رد ﭘﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاراﻧﻮ ﻗﺮارﮔﺎه رﻣﻀﺎن و ...ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ طﯽ ﺳﻪ دھﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد دﺳﺖ در ﺧﻮن ) (١١ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯿﮫﻦ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪاﺳﺖ .در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ذواﻟﻘﺪر ﮐﻪ اﯾﻦروزھﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮫﻮری در ھﻤﺎﻳﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﺴﯿﺞ اداری ،ﻛﺎرﮔﺮی و اﺻﻨﺎف ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮرﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﺮوھﺎى اﺻﻮﻟﮕﺮا ﺑﺤﻤﺪﷲ ﺑﺎ طﺮاﺣﻰ
درﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻳﻚ رﻗﺎﺑﺖ واﻗﻌﻰ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارى ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺟﻠﺐ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ«.
طﺒﻖ ﮔﺰارش رادﯾﻮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ وﻗﺘﯽ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد وارد ﺣﺴﯿﻨﯿﻪای در ﺗﮫﺮان ﺷﺪ ھﻮاداراﻧﺶ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ"زور و ﻓﺴﺎد و
ﺗﺒﻌﯿﺾ ،اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﯿﺰ"
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻘﺪی ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ »ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﻌﯿﺾ« اﺳﺖ.او در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در
ﺟﻤﻊ اﻧﺼﺎر ﺣﺰبﷲ ﻣﺸﮫﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻳﻦ ﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﻳﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ دزدی ﮐﺮده و
از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺧﻮرده اﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن دﻳﮕﺮ ﺳﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﯽ آﻳﻨﺪ؟«)ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ(
ﻧﻘﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ »ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﻌﯿﺾ« ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮد در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ دارای ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﻗﺘﻞ،
ﻓﺴﺎد ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ،دزدی ،ﻗﺎﭼﺎق و  ...اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ و ﺗﻮﺻﯿﻪ دﻓﺘﺮ اطﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ رھﺒﺮی از زﻧﺪان  ۶۶ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ(١٢) .
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎھﻨﺮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت رژﯾﻢ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮔﻔﺖ ...»:ﺑﻪ ﺟﻨﺎب ﯾﻮﻧﺴﯽ )وزﯾﺮ اطﻼﻋﺎت( ھﻤﺎن
ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻔﺘﻢ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد رﯾﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ﻣﺎﺳﺖ و ﺷﮫﺮداری ﺑﺮای او دﺳﺖﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻓﻜﺮی ﻛﻨﯿﺪ ﻓﻜﺮی ﺑﺮای
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺷﺪن وی ﻛﻨﯿﺪ  ...ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﻛﺴﯽ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺑﺤﺚ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﯾﻮﻧﺴﯽ
ﻣﻄﺮح ﻛﺮدم «.
ﺣﺪود ﯾﮑﺴﺎل و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ ،ﷲ ﮐﺮم ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد » :ﺑﻪ ﯾﺎری آﻗﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر
آﯾﻨﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد«
ﺣﺴﯿﻦ ﷲ ﮐﺮم ﮐﻪ رھﺒﺮی اﻧﺼﺎر ﺣﺰب ﷲ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارد ،ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪھﺎی ﻗﺪرت ،ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ،
ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖﺗﺮﯾﻦ آژاﻧﺲھﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺪاﯾﯽ) ( ١٣ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ از ﺗﮫﺮان و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺳﭙﺎه ﺑﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺣﻤﺪیﻧﮋاد اﺳﺖ.
دور از ﻧﻈﺮ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﺮدار ﺳﺮﺗﯿﭗ وﺣﯿﺪی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس و از اﻋﻀﺎی دﻓﺘﺮ اطﻼﻋﺎت و
اﻣﻨﯿﺖ رھﺒﺮی و ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻪ ھﻤﺮاه دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی دﻓﺘﺮ رھﺒﺮی از اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در اﻧﺘﺨﺎب اوﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﮫﻮری رژﯾﻢ داﺷﺖ.
اﺻﻐﺮ )ﺻﺎدق( ﻣﯿﺮﺣﺠﺎزی ﻣﻨﺸﯽ رھﺒﺮ و ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ اطﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ رھﺒﺮی و ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺳﯿﺴﺘﻢ اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﻣﻮازی و از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان و ﺣﺠﺎری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻋﻤﺪه اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮدﻧﺪ.
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮارداد داﯾﺘﻮن در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ١٩٩۵ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺧﺮاج ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس و دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ از
ﺑﻮﺳﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎﯾﺶ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رژﯾﻢ ،اﻧﺤﻼل ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس اﺳﺖ ،اﻣﺮوز ﺑﺎ رژﯾﻤﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ﮐﻪ
اھﺮمھﺎی ﻗﺪرﺗﺶ در دﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس و ﺣﺎﻣﯿﺎن آنھﺎﺳﺖ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ وﺳﯿﻊ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﻨﺎح راﺳﺖ رژﯾﻢ ﺑﻮد ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮫﻢ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮانھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺎورﻗﯽ:
-١ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی رژﯾﻢ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﮐﻮب داﺧﻠﯽ ،اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻨﺤﻂ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺻﺪور ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﯾﺠﺎد ھﻼل ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺮازی دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰبﷲ اﯾﺮان و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل روزﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺰبﷲ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ ﮔﻔﺖ » :در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ،آﻏﺎز ﺟﺪي دوران ﺻﺪور اﻧﻘﻼب ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد«.
در د و روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ طﻮر ھﻤﺰﻣﺎن در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﻢ و ﺗﮫﺮان و در ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻋﺮاق ﻣﺮاﺳﻤﯽ در
ﺣﺪ ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ وﻓﺎت ﻓﺎطﻤﻪ زھﺮا و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻋﺎﺷﻮرای ﻓﺎطﻤﯿﻪ« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻗﻢ ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ راه اﻓﺘﺎده و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺣﺰباﻟﻠﮫﯽ ﺳﯿﺎھﭙﻮش ،ﻣﯿﺪان وﻟﯽﻋﺼﺮ ﺗﮫﺮان را ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮد در آوردﻧﺪ.
اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع در آن اﺳﺖ ﮐﻪ طﺒﻖ ادﻋﺎی ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻓﺎطﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺎردار ﺑﻮد در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺘﺎده و ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای دﯾﺪن ﻋﮑﺲ ھﺎ و ﺧﺒﺮھﺎی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ آدرسھﺎ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رژﯾﻢ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺧﻂ ﻣﺰﺑﻮر ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﺸﺎرھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ داﺷﺘﻪ و
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﯿﺮوھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎری
ﺧﺘﻢ ﺷﻮد .اﻣﯿﺪوارم اﻧﻔﻌﺎل و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﺳﮑﻮﻧﯽ را ﮐﻪ اﻣﺴﺎل در ﺳﺎﻟﮕﺮد  ١٨ﺗﯿﺮ دﯾﺪﯾﻢ ،ﻣﻮﻗﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﮑﻢ آﺗﺶ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از طﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم از ﺷﺮح ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﻢ.
-٣ﺳﺮدار ﺳﺮﺗﯿﭗ ﻣﺤﺴﻦ رﻓﯿﻖ دوﺳﺖ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران طﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع ﮐﺸﻮر ﮐﻪ
در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻟﺖ  ٢٩ﺗﯿﺮ  ٧٠درج ﺷﺪ ﮔﻔﺖ» :در ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب در ﻟﺒﻨﺎن و در ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﺎھﺎی دﻧﯿﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺿﺮب ﺷﺴﺖ ﻣﺎ را ﺑﺮ
ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻨﺤﻮس ﺧﻮدش اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﺪ آن ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮهای ﮐﻪ ﺑﺎ آن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪ و در ﻣﻘﺮ ﺗﻔﻨﮕﺪارھﺎی
درﯾﺎﯾﯽ ﭼﮫﺎرﺻﺪ اﻓﺴﺮ و درﺟﻪ دار و ﺳﺮﺑﺎز را ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ھﻢ ﺗﯽ ان ﺗﯽ آن ﻣﺎل اﯾﺮان ﺑﻮد و ھﻢ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﺶ از
اﯾﺮان رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ...آﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻧﺸﯿﻨﺪه و ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﻧﺪ؟
در  ٢٩ﻣﮫﺮ  ١٣٧٠ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران طﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﮫﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﮔﻔﺖ » :آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺮﭼﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و در ﺣﻔﻆ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮑﻮﺷﺪ ،ﮐﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ و
روزی ﺟﺮﻗﻪھﺎی اﯾﻦ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت در دل واﺷﻨﮕﺘﻦ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ«.
از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از آن اطﻼع داﺷﺘﻪ و زﯾﺮ ﺳﺒﯿﻠﯽ در ﮐﺮدﻧﺪ ،رﺑﻮدن وﯾﻠﯿﺎم ﺑﺎﮐﻠﯽ رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ
ﺳﯿﺎ در ﺑﯿﺮوت و اﻧﺘﻘﺎل او ﺑﻪ اﯾﺮان و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻮد .ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ وی را ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﻨﻈﺮﯾﻪ ﻗﻢ
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪا ران ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﻓﺸﺎ ﺷﺪن رواﺑﻂ رژﯾﻢ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩٨۶
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﮫﺪﯾﺪﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻠﻮی اﻓﺸﺎﮔﺮی ھﺎ را ﻧﮕﯿﺮد آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺷﺎره او ﺑﻪ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﺎﮐﻠﯽ و در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
-۴ﻣﺤﺴﻦ ﻣﯿﺮداﻣﺎدی از رھﺒﺮان اﺻﻠﯽ ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از ﺳﺮﻣﺪاران ﺑﻠﻮای ﻣﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ طﯽ آن
ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻌﺒﻪ)ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا( را داﺷﺘﻨﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺘﻨﻪ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴٠٠زاﺋﺮ اﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .وی ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ و ...در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیھﺎی دوﻟﺖھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﺻﺪور روادﯾﺪ از دﯾﺪار اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .ﻓﺮﯾﺪون وردی ﻧﮋاد ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن ﺑﯽرﺣﻢ  ٢٠٩اوﯾﻦ و ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۶۵ﺑﺎ ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده
رﯾﮕﺎن در ﺗﮫﺮان دﯾﺪار ﮐﺮد .وی ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﻔﯿﺮ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﯿﻦ اﺳﺖ.
 -۵ﻗﺮارﮔﺎه ﺣﻤﺰه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪه ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ .طﺒﻖ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺮﺗﻀ ﯽ آوﯾﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رژﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮوﺟﺮدی در ﭘﯿﺶ از
اﻧﻘﻼب » اﻧﻔﺠﺎر رﺳﺘﻮران ﺧﻮاﻧﺴﺎﻻر ،ﻋﺸﺮﺗﮑﺪه و ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ و ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺘﺎد آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ  C.I.Aدر
ﺗﮫﺮان .و اﻧﻔﺠﺎر اﺗﻮﺑﻮس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،در ﻟﻮﯾﺰان« در ﺳﺎل ۵٧
اﺳﺖhttp://www.aviny.com/News/83/03/01/04.aspx.
اﯾﻦ دو ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻈﻔﺮ وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دوﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺘﻢ از ﺗﮫﺮان در ﺧﺎطﺮاﺗﺶ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﮫﺎن ﺳﺎل ٧٧ﭼﺎپ ﺷﺪ از ﻧﻘﺶ ﺧﻮد و ﺧﺎﻣﻨﻪای در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎتھﺎ ﭘﺮده
ﺑﺮداﺷﺖ .ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺧﺎطﺮات ﻣﻈﻔﺮ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﯾﭙﻠﻤﺎتھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪھﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻮد ،ﺗﺤﻮﯾﻞ دادم .اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ظﺎھﺮاً دﻟﺘﻤﺮدان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺟﺰم ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رد ﭘﺎﯾﯽ از ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ!
 -۶رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺮدﺳﺘﯽ و ﻓﺮﺻﺖطﻠﺒﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺲ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎ آﯾﺖﷲ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻧﺠﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮان ﻓﻮﮐﻮس و
ﺳﭙﺲ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه وی را ﻓﻀﻞﷲ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻼش ﮐﺮد
ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ واﺣﺪ اطﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻧﻘﺶ او در ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮد.
 -٧در ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه ﻣﺘﮫﻤﺎن ﺗﺮور دﮐﺘﺮ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺷﯿﺦﻋﻄﺎر ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺗﺮور ،ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻗﻼﺑﯽ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺗﮫﺮان اراﺋﻪ داده ﺑﻮد .ﺣﮑﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮی او ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دادﮔﺴﺘﺮی و دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده و اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری او ﺑﺎ ﺷﮫﺮدار ﺳﺎﺑﻖ ﺗﮫﺮان ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﻟﯿﺎس ﻧﺎدران ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﮫﺮان و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﺎﻣﯿﺎن و ﯾﺎران ﻧﺰدﯾﮏ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
ﻧﯿﺰ ﺳﺎلھﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺧﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ.
 -٨اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن از اﺳﺘﺎﻧﺪاری اردﺑﯿﻞ و ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﺪی ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان در ﺷﻮراﯾﻨﮕﮫﺒﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر
ﺷﺪ .وی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺎج زاده در ﺳﺎﯾﺖ اﻣﺮو ز ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺼﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮﯾﺒﺎزرﺳﺎن ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ .در
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دور ﺷﺸﻤﻤﺠﻠﺲ ،اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎزرس وﯾﮋه ﺟﻨﺘﯽ )دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن( در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎاﺑﻄﺎل
ﺗﻌﺪادی از ﺻﻨﺪوق ھﺎی آرا ،ﻧﺘﯿﺠﻪ آرای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻮزه ھﺎی اروﻣﯿﻪ ،ﺧﻮی و ﻧﻘﺪه راﺗﻐﯿﯿﺮ داد.

 -٩از ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ و ذﯾﺼﻼح اطﻼﻋﺎﺗﯽ رژﯾﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻋﮑﺲ ﻓﺮدی ﮐﻪ دﺳﺖ ﮔﺮوﮔﺎناﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪ و ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ او ،از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز
ﻓﺎﺷﯿﺴﺖاش ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،رﻓﻊ اﺗﮫﺎم ﮐﺮد ،در ﺑﺎره اﺗﮫﺎم دﺧﺎﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ .از آنﺟﺎﯾﯽ

ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و اطﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ رژﯾﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﻠﻊ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر
ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺗﺮور دﮐﺘﺮ ﮐﺎظﻢ ﺳﺎﻣﯽ و دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ ﻧﯿﺰ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،ﻟﻄﻔﺎً ﻋﺎﻣﻼن واﻗﻌﯽ آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان و
ﺟﮫﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﯿﺨﻮد ﭘﺎﭘﯿﭻ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﻈﻠﻮم ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
و دراﯾﺖ ﻣﺸﮫﻮرﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﮐﺮه ﻣﺮﯾﺦ آﻣﺪه و دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎتھﺎ زده اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ھﺪف »ﺗﯿﺮ
ﻏﯿﺒﯽ« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ..
 -١٠ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ آن ﮐﻪ ھﻤﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز دم از ﺻﺪای ﭘﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ زده و ﺑﺮای ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺮدم و ﺣﻀﻮر در
ﺻﺤﻨﻪھﺎی رأیﮔﯿﺮی اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و ﺣﺎﻣﯿﺎن وی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب وی ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺳﮑﻮت
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده و ﺣﺘﺎ ﭼﻮن اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺰدی ﻣﻮارد روﺷﻨﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘﺮوﻧﺪه او دﯾﺪه و وﻋﺪه ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺘﻢ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »دومﺧﺮدادی« ﺑﯿﺶ از رﻗﺒﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد از اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎزﺗﺎب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺰارش داد » :در ﺣﺎﻟﯿﻜﻪ ﻓﺮاﻛﺴﯿﻮن اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﻲ از رﻳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﺮدﻧﺪ رﻳﯿﺲ
ﻣﺠﻠﺲ و ﺳﺨﻨﮕﻮي ھﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﺑﺎﻟﺤﻦ ﺻﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ اطﻼع رﻳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ... .ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻤﻲ ﻋﻀﻮ
ﻓﺮاﻛﺴﯿﻮن اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﯿﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻮم ﺗﯿﺮ در راﺳﺘﺎي ﺣﻤﺎﺳﻪ دوم ﺧﺮداد و ﺑﯿﺴﺖ ودوم ﺑﮫﻤﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﺠﻠﺲ از دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺗﺎﻛﯿﺪ ﻛﺮد .ﭘﯿﺮ ﻣﻮذن ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮ ﻓﺮاﻛﺴﯿﻮن اﻗﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ اظﮫﺎرات ﻣﺸﺎﺑﮫﻲ را اﻳﺮاد ﻛﺮد«.اﯾﻦ ﺳﮑﻮت و
ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺣﺘﺎ از ﭘﯿﮕﯿﺮی رﺳﻤﯽ
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﯿﭽﺎره ﻣﺪﻋﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازﻧﺪ ،دﺧﯿﻞ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ.
 -١١ﻣﮫﺪی ﭼﻤﺮان رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان و ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮫﺮهھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ رژﯾﻢ و از واﺑﺴﺘﮕﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ از
ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺟﺪی او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادرش ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی و ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر راه ﯾﺎﻓﺖ .و از ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دور از ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ را در دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه داﺷﺖ .وی ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان رﯾﺎﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزشھﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس را
ﻧﯿﺰ ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﻣﻌﺎون وی اﺣﻤﺪﭘﻮرﻧﺠﺎﺗﯽ ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ریﺷﮫﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ
ﻣﻨﺘﻈﺮی داﺷﺖ.
اﺳﺎﺳﯽ در ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ۶٧و ﺣﺬف آﯾﺖا
آﯾﺖﷲ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ و ﯾﮑﯽ از آﻣﺮان ﻗﺘﻞھﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺨﺶ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ،از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻮدﻧﺪ.
 -١٢ﻣﻨﺎﺑﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎحھﺎی رﻗﯿﺐ ﻓﺎش ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٧٩ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻘﺪﯾﺮﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻔﺎظﺖ اطﻼﻋﺎت
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه ﺧﺎﻣﻨﻪای،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻧﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم "ﮐﺒﯿﺮ" و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺮھﻨﮓ ﭘﺎﺳﺪار ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺟﻠﯿﻠﯽ،ﺳﺮﮔﺮد
ﭘﺎﺳﺪار ﻋﺒﺎس آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ،ﺳﺮوان ﺣﻤﯿﺪ وﺳﺘﻨﺒﻮ ،ﺳﺘﻮان دوم اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﮐﮫﻨﺪل ،ﺣﺴﯿﻦ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻄﺎ ﻓﺮاﺗﯽ،ﻓﻮاد ﮐﻠﮫﺮ)
ﻋﻀﻮ وزارت اطﻼﻋﺎت ( ﻣﺮﺗﮑﺐ ده ھﺎ ﻓﻘﺮه ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ١٢ ،ﻓﻘﺮه ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ و ﻗﺘﻞ ﺟﻨﺴﯽ ٣۶ ،ﻓﻘﺮه ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در
ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮھﺎی ﭼﺎﻟﻮس ،راﻣﺴﺮ ،ﮐﻼردﺷﺖ و اﺻﻔﮫﺎن ،دهھﺎ ﻓﻘﺮه ﺑﺎﺟﮕﯿﺮی و اﺧﺎذی ،ﺳﺮﻗﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻼح و
ﻣﮫﻤﺎت ،ﻗﺎﭼﺎق و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .رﺿﺎ ﺑﺮوﺟﺮدﯾﺎز روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﻋﻤﺎل ﻓﻮق را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻼشھﺎی وﯾﮋه دﻓﺘﺮ اطﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ رھﺒﺮی ﺑﺮای
ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻣﺘﻨﻔﺬ ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن و ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻧﺪھﺎی رﻗﯿﺐ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺮوﻧﺪه
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﺟﻮھﺎی وﯾﮋه وزارت اطﻼﻋﺎت و اﻓﺮاد ذیﻧﻔﻮذ دﺳﺘﮕﺎه اطﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ رھﺒﺮی دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ
ﺑﺎر در ﻓﺮوردﯾﻦ  ٨٢ﻧﻘﺪی در ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪه و در ﻏﺮﻓﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﮫﺎن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدھﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽرود وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از زﻧﺪان ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازد .ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وی ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی او ﺑﺮای ﻓﻘﺮ زداﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﺤﺮوﻣﺎن ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻓﺴﺎد و ...اﺳﺖ!
 -١٣ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ذواﻟﻘﺪر ،اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ،اﻟﯿﺎس ﻧﺎدران و  ...ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ آﯾﺖ ﷲ راﺳﺘﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

