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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎد ﻃﺎﻫﺮزاده :ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد از اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺷﻤﺎ را
ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی آﯾﺖ اﷲ ﺟﻮادی را در ﺑﺎره ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﺳﻮال
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻧﺪم ﺷﻮک زده ﺷﺪم .روزﮔﺎری اﮔﺮ آﯾﺖ اﷲ ﺟﻮادی در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﯾﺖ اﷲ ﻣﺼﺒﺎح از
ﻫﺎﺷﻤﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻧﺪازه ا ی ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺤﻮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎﯾﺶ درﺑﺎره رﻫﺒﺮ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ رﻫﺒﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻠﮏ را درﺑﺎره ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم ﻣﯽ داﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل وﻗﺎﺣﺖ و ﺑﯽ ادﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن را ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ و
دﻫﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮﺟﺎم ﺳﻢ ﻣﻬﻠﮏ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ رﻫﺒﺮ ،ﻧﺒﻮد آﯾﺖ اﷲ ﻣﺼﺒﺎح
و آﯾﺖ اﷲ ﯾﺰدی را در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺧﺴﺎرت ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ در در آن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻧﺜﺎر اﯾﻦ دو ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب او را ﮐﺴﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻼء ﺷﻬﯿﺪ
ﻣﻄﻬﺮی و ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ داﻣﻦ ﺧﻮد او را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺸﯿﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫﻤﺴﺮش ﮐﻪ ﻟﻐﺖ ﺑﯽ ادﺑﺎﺑﻪ ﭘﺪر ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻮت ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
اﯾﺸﺎن دم ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آورد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم در ﻓﻘﺮ و ﻓﺸﺎر زﻧﺪﮔﯽ
از اوﻟﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدش ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﺳﺐ ﺳﻮاری و اﺳﮑﯽ و ﮔﺮدش در ﺳﺪ
ﻟﺘﯿﺎن و ....ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( را در ﺑﺎره وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن در زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺷﺮاﻓﯿﺖ و ﺗﺠﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﯽ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﻮﯾﯽ ﻧﻬﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﮑﺮر اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﮔﺮ روزی دوﻟﺖ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺧﻮی ﮐﻮخ ﻧﺸﯿﻨﯽ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ آن روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺗﺤﻪ دوﻟﺖ وﻣﻠﺖ را ﺧﻮاﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را ﺗﺎ ﻫﻢ ﻓﯿﻬﺎ
ﺧﺎﻟﺪون در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮد و ﻣﺴﺒﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﯾﻬﺎی اﻋﺘﻘﺎدی و اﺧﻼﻗﯽ ....ﺷﺪ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزﺷﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺦ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻗﻮل دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎر زرﺷﻨﺎس ﻏﺮب ﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺷﺒﻪ ﻣﺪرن اﯾﺮان را ﮐﻪ ام اﻟﻔﺴﺎد و ﻣﻨﺸﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻫﺎ و ﻣﻨﺸﺎ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎ و ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ را در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺎزی ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺮه
وﺣﺸﺘﻨﺎک اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻧﻘﻼب ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺦ آدم ﺳﻮت ﻣﯽ
ﮐﺸﺪ ﻧﮕﺮان اﺳﺖ ﻋﺴﺎﮐﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ و ﭼﻬﺮه ﻫﺎی زﯾﺒﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ!!!!
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺒﺐ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ در ﻃﻮل ﻓﺘﻨﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر رﻫﺒﺮ ﺧﻄﺶ

را از ﻓﺘﻨﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎﺪ ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﻫﻢ دارد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺗﻬﺎم ﺗﻨﺪ روی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻣﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در زﻣﺎن ﺧﻄﺮ ﻣﺪاﻓﻊ اﻧﻘﻼب اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ را ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻟﺠﻦ ﻣﺎل و از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ و ﻣﺪﯾﺮان از اﯾﻦ دﺳﺖ ،دﺳﺖ
ﭘﺮورده ﻫﺎی اوﯾﻨﺪ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ او را ﺷﻤﺮ اﻧﻘﻼب ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺑﻮی ﻣﻨﯿﺖ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ و ﻣﺸﺎم را آزار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﮔﺮ در اﯾﺮان ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﻞ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺿﺪ اﻧﻘﻼب و ﺣﺘﯽ وﻫﺎﺑﯿﺖ و داﻋﺶ ﺑﻪ او اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﺳﺨﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻌﺶ
درﺑﺎره ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺳﻮرﯾﻪ و...ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﺗﺎزه اﮔﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر اﻧﻘﻼب
درﺑﺎره اﯾﺸﺎن و ﻧﺎﻣﻪ اش ﺑﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه و
ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ .ﺣﺎل ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪان و دﻟﺴﻮزان ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ
ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ ﮐﺪاﻣﺶ ﻧﺎﺑﺠﺎ دروغ و ﺗﻬﻤﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ اﷲ ﺟﻮادی از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ روﺷﻦ ﮔﺮﯾﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺖ اﷲ ﺟﻮادی ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
آرزوی ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ و اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ راه از ﺗﻠﺨﯽ
ﻫﺎ ﻧﺮﻧﺠﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻪ
ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﮐﻪ اﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ دارد واﻗﻌﺎ ﺳﺨﻨﺎن  ،ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ و زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺸﺎن ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی و ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯾﺸﺎن  ،ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺰاران
اﯾﺸﺎن  ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﻏﻔﻠﺖ زای اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن در
اﺻﻔﻬﺎن  ،ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎی اول ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻏﻔﻠﺖ زاﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل آﻗﺎی اﺣﻤﺪ
ﺗﻮﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی
ﺗﻬﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺳﺎق ﭘﺎی آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ در
ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﻮده ﮐﻪ آﯾﺖ اﷲ ﺟﻮادی ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ و ﺻﺒﺮ
اﯾﺸﺎن را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ؟ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻋﮑﺲ اﯾﻨﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را دﭼﺎر ﻏﻔﻠﺖ و ﺗﺠﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻧﻤﻮد ﻣﺎﻧﻮر ﺗﺠﻤﻞ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ اﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ اﺳﺖ .ﺗﺎزه ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻫﻤﺮاه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﮐﯿﻤﯿﺎﺳﺖ و ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ.
ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد ﺑﺮاﺳﺘﯽ آﯾﺖ اﷲ ﺟﻮادی ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻼﻣﻨﺎزع اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺻﺪاﻫﺎ در ﮔﻠﻮ ﺧﻔﻪ و ﻣﺮدم ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ رﻫﺒﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ
رﻫﺒﺮی دﺷﻤﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﺳﺖ .در دوران اﺻﻼﺣﺎت دوﺳﺘﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻮن اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ
و....ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و در آﺧﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪه راه اﯾﺸﺎن ﺑﻮد
در زﻣﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪون ﺳﻼم واﻟﺴﻼم ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﯿﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،در زﻣﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ

ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺣﺘﯽ آﯾﺖ اﷲ ﻣﺼﺒﺎح و....ﺑﻪ
ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﺑﺎره ﭘﺴﺮش را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻈﯽ  ،اﮔﺮ اﯾﺸﺎن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
آﻗﺎی ﺟﻮادی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺻﺒﺮ را داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻗﻮای ﻣﻤﻠﮑﺖ
را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻧﻤﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ،آن ﻫﻢ درﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺮاﯾﻤﺶ روﺷﻦ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮاغ دارﯾﻢ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن واﻗﻌﺎ ﺻﺒﺮ و ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ آن ﻫﻢ در ﻓﺘﻨﻪ .اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻖ ﺑﺪﻫﯿﺪ
ﮐﻪ دل ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻮه ﻋﻠﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﺮد ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺼﯿﺮت ﻗﺮآﻧﯽ
ﮐﺠﺎﺳﺖ اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ،آﯾﺖ اﷲ ﻣﺼﺒﺎح ،ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
اﻧﻘﻼب و ،،،،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ او ﮐﻮه ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﺳﺎده از ﮐﻨﺎرش رد ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ.
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ روزﮔﺎری در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﻀﯽ ﻃﻼب در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ
اﯾﺸﺎن ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰ در ﺟﻮاب از ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ آﯾﺖ اﷲ
ﺟﻮادی و ﺣﻔﻆ ﺷﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪﯾﺪن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺮاف را روﺷﻦ ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ .آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ و.....ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اﮔﺮ آﯾﺖ اﷲ ﺟﻮادی از ﻧﺎدر ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ:
رﻫﺒﺮی را ﺗﺄﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،راﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮕﻮﻢ آﯾﺖ اﷲ ﺟﻮادی
در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﻧﻘﺪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ رﻫﺒﺮی اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ و آﯾﺖ اﷲ ﺟﻮادی از ﺣﺮﮐﺎت آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ اﮔﺮ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻗﺒﻞ از ﺻﺤﺒﺖ رﻫﺒﺮی ﭼﯿﺰی را ﺗﺄﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﺪ
رﻫﺒﺮی آن را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻫﺒﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﯾﺪ از اﯾﻦ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺎﻣﻪی ﺑﺪون ﺳﻼم او ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻓﺘﻨﻪی ﺳﺎل 88
اﺻﻠﯽ آن
ﺷﺪ؛ از ﺧﺎﻃﺮهی ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب ﭘﺎکﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮﻢ آن ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﺖ
ِ

ﻓﺘﻨﻪ ﺷﺪ و آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻠﺨﯽ ﺑﻮد.

آنﭼﻪ ﺑﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻮارد و اﻣﺜﺎل آن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارم ﻋﻘﻞ و ادب اداﻣﻪی اﻧﻘﻼب در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﻌﻪ ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی را ﺗﻌﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ آن
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺄﺪ ﻣﺤﺾ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻌﻮری و ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻃﻮل و ﺗﻔﺼﯿﻞﻫﺎی ﻃﯿﻒ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻠﻮغ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻋﺒﻮر از ﺧﻄﺮ دو ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻗﺒﻞ از
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ﮐﻔﺮ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

