
  شقاوت شدن دهبر کشی
  عبدالعلی بازرگان، 

انگیختھ شدن و بھ قدرت رسیدن ھای قرآنی طغیان قوم ثمود را، کھ بھ انقراض آن قوم منتھی شد، ناشی از بر در اسطوره
 جای و قساوت بھ جای مساعدت بھ شدت عمل شقاوت کھ مقابل سعادت است، داللت بر )١(.شمرده است ترین شھروندان شقی

  .کند می رحمت

از  سالگی ٢٠ عنفوان جوانی در ھستند کھ ازریاست جمھوری بھ فردی کشیده شدن  اینک ملت ما در آستانھ برانگیختھ و بر 
دادستانی و معاونت  ستُپ گذاشتھ و در گامی یقدرت قضانردبان  مقام دادستانی انقالب کرج و ھمدان بربھ  مدرسھ حقانی قم

بھ   ۶٧در سال  از جملھ ،ھزار زندانی سیاسی ینچندن بھ خون مزّیکارنامھ درخشانی  ٧٣تا  ۶۴انقالب تھران در  دھھ 
  .ھ استگشتن مزّی ٩٣در سال  دادستانی ویژه روحانیتھر ُم ادارد کھ بگردن 

 ٩٣تا  ٨٣در دھھ  بھ ریاست سازمان بازرسی کل کشور و ٨٣تا  ٧٣است کھ او را در دھھ  بوده ھایی چنین خوش خدمتی 
غسل ، پس از !برای رھبری اجرایی آمادگی اینک برای گام گذاشتن بھ پلھ آخررسانده و بھ معاونت اول رئیس قوه قضائیھ 

نمایشی  یبا انتخابات ھای ریختھ شده، غسل دیگری برای شستشوی آثار خون تا برآنند ،رضوی  دسق آستان رویآب درتطھیر 
  .دزده شو بیش از سھ دھھ ھای ت وشقاوتااز ملت بر آن جنای ییدیأھر تتا ُم زار کنندبرگ

اری زسرمایھ گ«ھیئتی در قالب و مفتی اعظم تاتارستان  ،این مقدمھ چینی داخلی با دیدار نماینده ویژه پوتین، سفیر روسیھ 
ک ھنرھایی در َھ کھ را ھمسایھ مھربان شمالیحمایت ! قدس رضوی ت آستانھم با تولّی آن »!مشترک و تبادل دانش فنی

در مراسم تشییع جنازه ھاشمی  »سفارت روسیھ النھ جاسوسیھ« و گویا شعار ،کردن انتخابات آمریکا و فرانسھ از او نقل شده
  . دھد از کاندیدای جناح تندرو نشان میاش را فراھم ساختھ،  رفسنجانی نیز موجبات نگرانی

ورشکستگی کامل و  ،ھای دو جناح علیھ یکدیگر ھبان و افشاگریھای سرسبد شورای نگ مناظره تلویزیونی گلاز طرفی 
در  و نشان داد فساد سیستماتیک کرد عمق فساد فراگیر نظام والیت مطلقھ فقیھ را از زبان برگزیدگانش بیش از پیش آشکار

و  ،استآن و کارھای وابستھ بھ  والیت فقیھ و سازاستبداد سیستماتیک در نظام نتیجھ طبیعی  ،حکومتیترین سطوح  عالی
اسرار پشت این مفاسد و  ازای  پرده از گوشھ است کھ حضور مردم در صحنھ بھ لطف انتخابات واینک در فرصت کوتاه 

  .رود کنار می نظام والیی پرده

ابالغ کرده  تفاوتی خود بھ مفسدان میدان دادند، با سکوت و بی مردمی کھبھ  ،در اسطوره تاریخی دیگری از ھمان کتاب
سکوت  )٢(.»را بھ آنان بچشاندسختی   کھ شکنجھ آنھا برانگیختھ و مسلط خواھد شد ھمواره کسی بر« اند، است مادام کھ چنین

  .شود مشارکت با آنان در چنان ستمی محسوب می ی دادن بھ عامالن آن در این زمان نیز اخالقًاأھا و ر در برابر این شقاوت

 میرزا حسین دوران مشروطیتوشنفکر روحانی ر کھ بھ قول ،استبداد دینیفساد ناشی از قابلھ با برای مدر این مسیر و 
 انقالب یا براندازی مسلحانھ با - ١ ؛وجود نداردتر استبدادی است، دو راه بیش نوع تر از ھر نائینی، خالص شدن از آن سخت

 ل زیربناییحّوو ت نفوس تربیت دموکراسی و جز با تمرین این دومی قدرت بھ ملت، کھ انتقال تدریجی -٢بیگانگان،  بھ اتکاء
   .شود عملی نمی

ھا جز اصالحات تدریجی  بری برای ملت کھ ھیچ راه میان است انقالب خودمان و تجربھ ھمسایگان در این سھ دھھ نشان داده
تحکیم جز  ،ھا حاصلی برای ملت ھیچ وجود ندارد و تحریم انتخابات در کشورھای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی

  .»ھر انقالبی قبل از آگاھی فاجعھ است«: بھ گفتھ معروف شادروان شریعتی .استحاکمان، بھ بار نیاورده 



ارچوب ھدر چ ول و برآمده نظام والیت فقیھ است و ھیچ انتظاری از ایشانصنیز محرییس جمھور فعلی تردیدی نیست کھ 
داخلی و  ھای عظیم خسارتبرخی از در ترمیم سالھ دولت روحانی  ۴رود، اما عملکرد  نمیوالیت فقیھ در نفی  نظام فعلی

، بسیاری کھ رئیس جمھور در نظام والیت فقیھ داردمحدود و تنگناھای  با توجھ بھ اختیاراتدوران احمدی نژاد،   خارجی
ھای خارجی و خطر جنگی مشابھ آنچھ در  تحریم بمخّر یلسھرچند محدود  مھار عیان قابل مقایسھ نیست ودر مقایسھ با مّد

  .کار آسانی نبوده است و متخصص متعّھد یکارشناسانت با ھمکاری و بھ ھّم لیبی و عراق و سوریھ اتفاق افتاد،

 مقایسھ با در ،آن  ھا و کمبودھای ذاتی و عارضی با ھمھ کاستی ،سالھ دولت اعتدال و امید ۴ کارنامھ انھ بھنگاھی واقع بین 
اند، مصلحان و مشفقان  از آستین استبداد داخلی و استیالی خارجی بیرون آمدهدرازتری  خالف احمدی نژادھا کھ با دسِتَا

سازد کھ در این مقطع تاریخی برای خنثی کردن خوابی کھ دشمنان دموکراسی و حاکمیت واقعی ملت ما  ملت را قانع می
برای رسیدن بھ آزادی و امنیت راه درازی در پیش  .ت کرده و مانع پیروزی شقاوت گردنددر انتخابات شرک متفقًا ،اند دیده

سخن برد، بھ  راھی بھ مقصود نمی! ھمھ یا ھیچشعار تحریمی است و سنگرھای زیادی باید فتح گردد، مطلق گرایی و 
  )٣(».نباید ترک کرد ھم آید، بھ کل چیزی را کھ کل آن بھ دست نمی« :حکیمانھ پیامبر اسالم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ِإِذ اْنَبَعَث َأْشَقاَھا ، َكذََّبْت َثُموُد ِبَطْغَواَھا - ١٢و  ١١شمس  -١

  ...َعَلْیِھْم ِإَلىٰ َیْوِم اْلِقَیاَمِة َمْن َیُسوُمُھْم ُسوَء اْلَعَذاِبَوِإْذ َتَأذََّن َربَُّك َلَیْبَعَثنَّ  - ١۶٧اعراف  -٢

  ھلُّک ُکتَرھ، الُیّلُک ُکدَرما الُی -٣


