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ﺳﺮدار ﻓﻀﻠﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد

ﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﺎ ﺑﻮد /ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺼﻦ ﻓﺮدی در
ﺣﺮم اﻣﺎم و اﻧﻔﺠﺎر در
ﮐﻔﺸﺪاری /ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﻨﮕﯿﺪن
ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﺪادﯾﻢ
ﺳﺮدار ﻓﻀﻠﯽ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی  ۷۸ ،۷۳و  ۸۸و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﺳﺮدار ﻋﻠﯽ ﻓﻀﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ اﻟﻤﻬﺪی )ﻋﺞ( و ﻟﺸﮑﺮ  10ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء در زﻣﺎن 8
ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
و ﻓﺘﻨﻪ  88ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
رﻧﺠﺒﺮان)ﻣﺠﺮی( :ﺷﻨﯿﺪم ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﻀﻠﯽ :ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﻧﯿﺮوﻫﺎی آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ .روزی ﻣﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  30ﺑﺎر ﻣﺠﺮوح ﺷﻮم و ﯾﮑﯽ از دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪم در واﻟﻔﺠﺮ  4ﺑﻮد.
ﻣﺠﺮی :ﮔﺎﻫﯽ در ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻧﻤﯽ رﻓﺘﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ؟
ﻓﻀﻠﯽ :ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺎدم و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ و در درﺟﻪ اول اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ،ﻫﺮ ﺑﺎر
ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪم ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﻮدم .در واﻗﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺒﻞ از ازدواج ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺪر و واﻟﺪه و اﺧﻮی و
ﻫﻤﺸﯿﺮه ﻫﺎ و ﺑﻌﺪ از ازدواج ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻢ و ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻢ و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮدم و ﻫﻤﺴﺮم ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺠﺮی :ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ دارﯾﺪ؟
ﻓﻀﻠﯽ :ﺧﺪاوﻧﺪ  3اوﻻد ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ،زﯾﻨﺐ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻗﺪری ﻫﻢ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﻫﺮا و ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی دو
ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻣﺠﺮی :ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی دوﺳﺖ دارد در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟
ﻓﻀﻠﯽ :ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﺑﺴﯿﺠﯽ و ﺣﺰب اﻟﻬﯽ اﺳﺖ وﻟﯿﮑﻦ ﻣﺨﯿﻞ اﺳﺖ و ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺻﺤﺒﺘﯽ از ﺟﺒﻬﻪ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﻮد ﺳﻮال ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ.
ﻣﺠﺮی :ﺟﺰء ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم )ره( در ﺳﺎل  42ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻦ در ﮔﻬﻮاره ﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اوﻟﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺣﺎج آﻗﺎ روح اﻟﻠﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد؟
ﻓﻀﻠﯽ :روزی ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﻧﺠﺎری ﺑﻮدم و دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ
داﺷﺘﻢ ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻦ  15ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم و ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ اﺳﺘﺎد ﮐﺎر
ﻧﺠﺎری ﺑﻮد وی ﻓﺮدی ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ روی ﻣﻦ داﺷﺖ.
ﭘﺪر ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺷﺎﻃﺮ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ و در ﻧﺎرﻣﮏ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﮔﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺳﺮ ﻣﯽ زدم .در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻋﮑﺲ اﻣﺎم )ره( را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دﯾﺪم در ﺳﺎل  56ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﻪای از اﻣﺎم ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
دوﺳﺘﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن را ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .در
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎرﻣﮏ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ واﺣﺪی و ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻧﻮری در ﻫﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﺮای ﺗﻬﺬﯾﺐ ﺑﭽﻪ
ﻫﺎ و ﺗﺰرﯾﻖ روﺣﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﺮی ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﺎه ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ
رژﯾﻢ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻮدم.
ﻣﺠﺮی :در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪﯾﺪ؟
ﻓﻀﻠﯽ :ﻧﻪ
ﻣﺠﺮی :از ﮐﻤﯿﺘﻪ وارد ﺳﭙﺎه ﺷﺪﯾﺪ؟
ﻓﻀﻠﯽ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  58ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ﻣﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﻨﮕﺎن
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن زﻣﺎن  1500ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺑﯿﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ
 11ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﭙﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﭙﺎه ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪﯾﺪ.
روز  28اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  58ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ره( ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ  15روزه ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺪﯾﻢ .در اﺑﺘﺪا
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ  450ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﮔﺮوﻫﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﮔﺮوﻫﺎن ﻣﺎ ﺷﺪ ،در آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺖ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ و ﺳﺮدار ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎج ﺟﻌﻔﺮ
ﺟﻨﮕﺮوی ﺑﻪ ﺑﻨﺪه رﺳﯿﺪ.
در زﻣﺎن ورود ﻣﻦ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ ﻟﺒﺎس ﮔﺎرد را ﺷﺴﺘﻪ و اﺗﻮ ﮐﺮده ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ ﻗﺮار
داﺷﺖ .ﺗﺨﺘﯽ ﮐﻪ روزی ﻣﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﮔﺎردی ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮده ﻗﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺒﺎس ﻗﺪری ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد و ﺗﺎ  4ﻣﺎه ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻟﺒﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم .ﭘﻮﺗﯿﻨﯽ ﮐﻪ روزی ﻣﻦ ﺷﺪ
ﻧﯿﺰ ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﻣﯿﺮزا ﻧﻮروز ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ  46و دﯾﮕﺮی  41ﺑﻮد و ﺷﻤﺎره ﭘﺎی ﻣﻦ  43ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ دوره را ﮔﺬراﻧﺪم .روز دوازدﻫﻢ دوره ﺳﺮ ﮐﻼس ﮐﻪ آﻣﻮزش دﻓﺎع ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ
رﺳﯿﺪ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ درﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ،ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻼب ﺑﺨﺶ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺎون ﺧﻮد
ﺳﺮدار ﺗﻮﺳﯽ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ اﻓﺮادی را ﺑﺮای اﻋﺰام ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
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از ﺑﯿﻦ  450ﻧﻔﺮ  50ﻧﻔﺮ را ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺰام ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪم ﺷﻬﯿﺪ ﮔﻼب ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮد ،ﻧﺬر  500ﺻﻠﻮات ﮐﺮدم وﻟﯿﮑﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮد .ﺗﻌﺪاد ﻧﺬر ﺻﻠﻮات را ﺗﺎ
 2500رﺳﺎﻧﺪم ﺗﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪم .رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﮏ ﺧﻠﻖ ﻋﺮب و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﺎ
ذﮐﺮ ﺻﻠﻮات روزی ﻣﻦ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن در روز  9ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  58ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ رﻓﺘﯿﻢ.
ﺑﻨﺪه ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ در ﺳﻮﻣﺎر ﺑﻮدم ،در ﻧﻔﺖ ﺷﻬﺮ ﻗﺼﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ .ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ درﮔﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻏﺮب ﺑﻮد ،ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺮورﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﯿﻦ
ﮔﺬاری ﻫﺎ و ...ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد 636 ،ﺑﺎر ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز رﺳﻤﯽ ﺟﻨﮓ ،ﻧﻘﺾ ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان از ﺳﻮی ﻋﺮاق اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﻮد.
در ﺳﻮﻣﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻫﺎی ژاﻧﺪاﻣﺮی ﮐﻪ  13ﻋﺪد ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎت اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﯿﻢ و اﻧﺪﮐﯽ از ارﺗﺶ
ﻋﺎرﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺮدد در ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺮز آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺮای
ﮔﺸﺖ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﻣﺮز ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ 3-4 ،روز ﺑﻪ آﻏﺎز رﺳﻤﯽ ﺟﻨﮓ اﺣﺴﺎس ﺷﺪ ﺣﺎدﺛﻪ ی ﺑﺰرﮔﯽ در
راه اﺳﺖ.اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﯽ در راه اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮاق از ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺣﮑﺎﯾﺖ داﺷﺖ.
ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﯾﮕﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮﻣﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﺎ ﻋﺮاق آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪ وﻟﯽ اﻋﺘﻨﺎی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ از
ﻋﺪم ﺑﺎور ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد .ﺑﺮادر ﻋﺒﺎدی ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﻠﻢ رواﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ وی ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﺒﻬﻪ در  7-8ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ .ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ در آن زﻣﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﺸﺎن و ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻮدم.
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﺮدار ﭘﺮوﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ اﻣﺎم ﻣﺸﻐﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﯿﺖ اﻣﺎم ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد
اﻣﺎم )ره( رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﮔﺰارش را ﺗﻘﺪﯾﻢ اﯾﺸﺎن و ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﺋﯽ ،ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،آﻗﺎی
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﭽﺴﺎران ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ؛ از ﮔﭽﺴﺎران  4رزﻣﻨﺪه
دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺻﺒﺢ روز  31ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻗﺼﺪ ﻋﺒﻮر از ﺟﺎده دﻫﻠﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻼم را داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻫﻨﮓ ﺟﻨﮓ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻤﺒﺎران
ﻋﺮاق ،ﻫﺠﻤﻪ ﻫﻮاﯾﯽ و ...آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻤﺒﺎران ﺟﺎده اﻫﻮاز ﺑﻪ اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد؛ در زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻧﺪ
اﺿﻄﺮاری ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ ﻧﺎدری ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز  31ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮﻣﺎر رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ژاﻧﺪارﻣﺮی ،ارﺗﺶ و ...ﭘﻞ ﻫﻔﺖ دﻫﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ای ﺑﺪل ﺷﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ﺻﻒ آراﯾﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﺠﺮی :در ﺳﯽ و اﻣﯿﻦ روز ﺟﻨﮓ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ در ﺟﺒﻬﻪ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﻋﻨﻮان
ﮐﺮدﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﻀﻠﯽ :ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻣﺎ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺟﻨﻮب آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺟﺒﻬﻪ دارﺧﻮﯾﻦ و ﻣﺎرد ﺑﻮدﯾﻢ .ﺟﺎده ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﯿﺮ
ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم از آن ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﺮد؛ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮان ﺷﻬﺎدت،ﮔﻠﻒ ،ﻗﺮارﮔﺎه ﮐﺮﺑﻼی اﻣﺮوز ،ﻗﺮار ﺑﻮد
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان رزﻣﻨﺪه ﻫﺎ ﮔﺮداﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ آﺑﺎدان ﺑﺮوﯾﻢ و ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم )ره( را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﯿﻢ.
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در روز  39ﺟﻨﮓ ﭼﻨﺪ اﺗﻔﺎق رخ داد؛ ﺑﺮد ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﻋﺮاق ﺗﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮان ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
وﺟﻮد دﯾﺪﺑﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺪ ﻧﻈﺮ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ؛ در ﺻﺪ ﻣﺘﺮی ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺗﻮپ
ﻫﺎ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ آﻣﺪ؛ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻗﺮی ،ﻣﻌﺎون اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮارﮔﺎه ﺟﻨﻮب ،و ﺷﻬﯿﺪ داوود ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﭙﺎه در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ؛ در آن روز از ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺮو آﻣﺪه ﺑﻮد؛ ﻣﺎ را در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﻢ و ﯾﮏ ﮔﺮدان ﺑﺸﻮﯾﻢ ،.ﮔﺮوه ﻫﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک  10ﻧﻔﺮه ﯾﺎ  20ﻧﻔﺮه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮوه ﻣﺎ  84ﻧﻔﺮ از ﮔﭽﺴﺎران ﺑﻮد ﮐﻪ دارﺧﻮﯾﻦ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ آﺑﺎدان ﺑﺮوﯾﻢ.
ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻠﻬﺮ  50ﻧﻔﺮ از ﮐﺮج و ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان آورده ﺑﻮد ،ﺳﺮدار اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮی  50رزﻣﻨﺪه از اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
آورده ﺑﻮد؛  46رزﻣﻨﺪه را ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺰاز زاده از دزﻓﻮل آورده ﺑﻮد؛ ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ  16رزﻣﻨﺪه از ﺟﺰﯾﺮه ﺧﺎرک ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺖ.
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و ﺧﺒﺮ ﺳﻘﻮط ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎ را داده ﺷﺪ .ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد،
ﺑﺴﺘﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،ﻫﻮﯾﺰه در ﻣﻌﺮض ﺳﻘﻮط اﺳﺖ ،ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﺣﻤﯿﺪﯾﻪ و ...در ﻣﻌﺮض ﺳﻘﻮط
ﺑﻮدﻧﺪ؛ آﺑﺎدان در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻋﺮاق ﺗﺎ  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﻫﻮاز ﻋﺮاق ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﺧﺒﺮ
رﺳﯿﺪ آﻗﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻗﺼﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ رزﻣﻨﺪه ﻫﺎ را دارد.
در ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺴﺘﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ؛ ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی وی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ آﻣﺪﯾﺪ؟
ﺷﻤﺎ داﻧﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﺪ و دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ارﺗﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ؛
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ ﺑﺮای ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ از ﻧﺎن ،آب ،ﻏﺬا و ﺗﺪارﮐﺎت ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن از دادن اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻬﻤﺎت ﺑﺮای
ﻣﺠﺎﻫﺪت در راه ﺧﺪا درﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻓﻀﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد.
در ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺧﺮوج ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻫﻞ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ از ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮرد و
دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺸﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن رﻓﺖ؛ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻤﺎز را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎز ﺑﺎ رزﻣﻨﺪه ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎز اﯾﺮاد ﺳﺨﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ ای ﮐﺎش ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ در
رﮐﺎب اﻣﺎم )ره( ﺳﻼح ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ و در ﺳﻨﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪم .ﭼﻬﺮه روﺣﺎﻧﯽ و ﻧﻮراﻧﯽ
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺎن روح ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ داد ﮐﻪ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﻫﻤﻪ ﺣﻀﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ  2اﻣﺎم )ره( ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭘﯿﺎم دارد .ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع دادﻧﺪ آﻣﺎده ﺷﺪن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدان ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺳﺎﻋﺖ  2ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ رادﯾﻮ ﭘﯿﺎم اﻣﺎم )ره(
را ﭘﺨﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺳﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺻﺪام ﺧﻮاﻫﯿﻢ زد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﻮد.
ﻋﺰﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻧﮑﻨﺪ اﺧﺒﺎر ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﻣﺎم)ره( ﻧﻤﯽ رﺳﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط اﺳﺖ اﻣﺎم )ره(
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﺟﺰ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ؛ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ اﻣﺎم از ﺧﻮدﺷﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﻣﺎم )ره( ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن رواﯾﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎن ﺳﺎده ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ درک ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎم )ره( ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﺎده ﻗﺮآن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و از ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  3از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ؛ آﻣﺎده ﺷﺪﯾﻢ ﺑﻪ آﺑﺎدان ﺑﺮوﯾﻢ؛ ﺣﺎج داوود ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺑﺮادر
ﻃﺎﻫﺮ و ﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ آﺑﺎدان رﻓﺘﯿﻢ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آﺑﺎدان ﺟﺎده ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ زﯾﺮ آﺗﺶ دﺷﻤﻦ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
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ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ آﺑﺎدان رﺳﯿﺪﯾﻢ؛ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه آﺑﺎدان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در آﺑﺎدان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﻔﺖ ،اﯾﺴﺘﮕﺎه  12و ذواﻟﻔﻘﺎرﯾﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺷﺐ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰان ارﺗﺶ ﺟﻠﺴﻪ اﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ؛ ﺑﺎ ﺳﺮدار ﺷﮑﺮ رﯾﺰ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎت
ارﺗﺶ در آﺑﺎدان ،از ﺣﻀﻮر  2ﮔﺮدان در آﺑﺎدان ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ
ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؛ ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﭙﺎه آﻣﺪﯾﻢ؛ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﺎج داودد ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺷﺪ ﺷﺐ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .وارد ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮادران آﺑﺎدان ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.
ﺟﺎده ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﻪ آﺑﺎدان ﺳﻘﻮط ﮐﺮد؛ ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ از  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ذاﻟﻔﻘﺎرﯾﻪ ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺮی ﭘﻠﯽ
را اﺣﺪاث ﮐﺮدﻧﺪ و اوﻟﯿﻦ ﮔﺮدان زره ﭘﻮش ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ وارد ﻋﺮاق ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق در آﻣﺪه
ﺑﻮد وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن و آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﯾﺤﯿﻮی ،ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻧﺎﻫﯿﺪی ...،ﺑﻪ اﺳﺎرت در آﻣﺪﻧﺪ؛ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم
و ﺗﮑﺎوران ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه )ﺣﺴﻦ ﺑﻨﺎدری( ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه  15ﻧﻔﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ  19ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺒﻮد
ﻧﻔﺮ  20ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮود ﺟﺒﻬﻪ ﺗﺎ ﺧﻂ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .در دل ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ؛ ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ﻣﻐﺮور از ﭘﯿﺮوزی و ﻓﺘﺢ آﺑﺎدان ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ در دل ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﻣﺮز ﮐﺸﻮر ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻌﺪا ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از آن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺷﻬﯿﺪ اﮐﺒﺮ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر )در واﻟﻔﺠﺮ  4ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺗﯿﭗ  1ﻋﻤﺎر ﻟﺸﮕﺮ 27
ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ )ص(( ،ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ،ﺷﻬﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺧﻮش رﻓﺘﺎر ،ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﯾﻤﯿﻦ ،ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﺮاﺗﯽ...،آن ﺷﺐ ﺧﺪا ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﺮد ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﭘﻞ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ را ﻣﻨﻬﺪم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺑﺎدان رﺳﯿﺪه
ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ درک واﺻﻞ ﺷﺪ و ﯾﺎ اﺳﯿﺮ ﺷﺪ.
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺻﺒﺢ ﺧﻂ را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ آن ﻃﺮف ﺑﻬﻤﻦ ﺷﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺳﺮا را ﺑﻪ
ﺳﭙﺎه آﺑﺎدان آوردﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺎﻧﮏ و ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮد اﺳﺮای ﻋﺮاﻗﯽ را ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای آوردن ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،آﻣﺪﯾﻢ دﯾﺪﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎده
ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ در آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﭘﯿﺎده ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ راه ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد در
ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آﻣﺪﯾﻢ از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف ﺗﯿﺮ ﺑﻮد.
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم ﺑﯽ ﭘﻨﺎه ،زن ﻣﺮد ﭘﯿﺮ ﺟﻮان ،ﺑﻪ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﭘﻨﺎه آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ در آﺑﺎدان ﻫﻨﻮز ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﺳﺎری و ﺟﺎری اﺳﺖ و ﻣﺮدی و ﻣﺮداﻧﮕﯽ اداﻣﻪ دارد ،آﺑﺎدان ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻣﻦ ﺗﺮ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺑﺎدان ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ؛ آﻧﺠﺎ ﺗﺎ  5ﻣﻬﺮ ) 1360ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﺎل( در اﺷﻐﺎل ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ
ﺑﻮد.
ﻣﺠﺮی :ﺷﻤﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﻓﺘﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﺘﻨﻪ  88ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ روز ﭼﻬﻠﻢ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻓﺘﻨﻪ ای ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ و
رزﻣﻨﺪه ﻫﺎ را ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻓﻀﻠﯽ :ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮی آﻣﺪ ﻣﺎ را از ارﺗﻔﺎع ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﻦ وﺳﻂ
راه ﭘﯿﺎده ﺷﺪم و آن ﺑﺮادران ﺑﺎ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﻮاز رﻓﺘﻨﺪ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺎ آﻗﺎﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺮدان ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﯿﻨﻮ ﺑﺮود .ﮔﻔﺘﻢ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﯿﻨﻮ ﺧﺒﺮی
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ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ؟ ﻧﻮه ﺣﻀﺮت اﻣﺎم آﺳﯿﺪ ،.....ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ؟ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﺮدان ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم اﺳﺖ را اﺑﺘﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﯿﻨﻮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ در ﻃﯽ ﺟﻨﮓ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﻬﯿﻢ و ﺑﺼﯿﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﻋﺰاﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ آﺑﺎدان ﻣﯽ روﯾﻢ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه آﺑﺎدان
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ روﯾﻢ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪ در ﻫﻤﺎن روز ﻫﺎی ﭼﻬﻠﻢ ﺟﻨﮓ ﻫﻢ ﺑﻮد .و اﮔﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻧﺒﻮد ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی ،78
ﻓﺘﻨﻪ  73در ﻗﺰوﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺑﺼﯿﺮت ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺣﺎدﺛﻪ ای را درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺤﺚ
اﺳﺘﺎن ﺷﺪن ﻗﺰوﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﺣﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺰوﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ ﺗﻌﺪادی از
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻧﺠﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اراده ﻧﻈﺎم .اﺳﺘﺎن ﺷﺪن رأی ﻧﯿﺎورد ﻣﺮدم را ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪا اﺳﺘﻐﻔﺎر
و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻈﺎم ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد.
ﻣﺠﺮی :ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟
ﻓﻀﻠﯽ :آدﻣﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮت .ﻣﻦ ﻟﺸﮕﺮ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺎ ﺗﺎ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻮد و ﺗﯿﭗ ﺳﻮم
ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻧﻤﯽﺑﺮم ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ آراﻣﺶ دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از دﺳﺘﺸﺎن در رﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
اراذل و اوﺑﺎش اﻣﺪﻧﺪ و ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻠﺦ و دﻟﺨﺮاﺷﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  186ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺰوﯾﻦ 55 ،ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ درﺧﺖﻫﺎ و ﮐﯿﻮﺳﮏﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺠﺮی :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اوج ﺟﻮاﻧﯽ وارد اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪ و اﻋﺮاب و دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺟﻨﮓ و
ﺣﻮاﺷﯽ آن ،ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎی  78 ،73و  88را دﯾﺪﯾﺪ ،ﮐﺪام ﻓﺘﻨﻪ از ﻫﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻮدﺑﻮد؟
ﻓﻀﻠﯽ :ﻓﺘﻨﻪ  88ﻓﺘﻨﻪ ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ،ﻓﺘﻨﻪ ای ﺷﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،اﯾﻦ  8ﻣﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازه 8
ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﻧﺮژی ﺑﺮد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺘﻨﻪ و اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮت ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺎ را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ را در اوج ﭘﯿﺮوزی و ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺠﺮی :رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺷﺎره ای داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ  88ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،78 ،در ﻓﺘﻨﻪ  78ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻗﺮارﮔﺎه ﺛﺎراﻟﻠﻪ ﺑﻮدﯾﺪ .ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺰاه ورود ﺑﺪﻫﻨﺪ اﯾﻦ را ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺟﺎزه
دادﻧﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ زودﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮادث اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد.ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد؟
ﻓﻀﻠﯽ :ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻗﺮارﮔﺎه ﺑﻮدم 78 .ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼم ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﻌﺪادی از
ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﻪ ﮐﻮی ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﭘﻠﯿﺲ آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺘﻔﺮق ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﻓﺘﻨﻪ ای در ﮐﺎر ﺑﻮد و ﻋﻘﺒﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﺷﺒﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ در
وزارت ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻓﻀﺎی ﻣﺴﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ در واﻗﻊ ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮی را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻮی ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و آن ﻫﺎ را
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ درﮔﯿﺮی را ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﺗﺎق ﻫﺎی
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ،آﺗﺶ زدن و ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ آن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺼﺮ را ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻠﻮه دادﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ
اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ و اراده ای را ﻧﺪاﺷﺖ؛ آن ﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آن ﻫﺎ را وارد ﮐﻮی ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺘﻨﻪ ﺣﺪود  500ﻧﻔﺮ درﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی و ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎ ﺑﻮد.
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ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺎ در ﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ؛ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ آن ﻫﺎ از آن ﺟﺎ دور
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ارازل و اوﺑﺎش ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردی ﺷﺪ و ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن
ﻓﮑﺮی و ﻋﻘﺒﻪ داﺷﺖ.
ﻣﺠﺮی :ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﮐﻪ وارد ﺷﻮﯾﺪ؟
ﻓﻀﻠﯽ :ﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻮاﻟﯽ دارﯾﻢ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ذاﺗﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺗﻬﺮان ،دﻓﺎع
از ﺗﻬﺮان اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰان ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان و ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﺸﺎن را ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺮوی ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ از ﻣﺤﻀﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﺎ ورود ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺗﺎ ﺷﺐ  23ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ،ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﮔﺬﺷﺖ درﮔﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ،ﻓﺮدوﺳﯽ ،داﺧﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت داﺧﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،از ﻣﺤﻀﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮارﮔﺎه ﺛﺎراﻟﻠﻪ ﺗﻬﺮان رﺳﻤﺎ وارد ﺷﺪ.
ﻣﺠﺮی :ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺮاداران ﺳﭙﺎه ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ؟
ﻓﻀﻠﯽ :آن را ﻣﺎ ﻗﺒﻠﺶ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺎﻧﮕﺮان آن ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻋﺰﯾﺰان ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
داده ﺑﻮدﻧﺪ .از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮو ﻓﺸﺎر ﻣﯽاورﻧﺪ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺸﺎر ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﻣﺼﻮﺑﻪ درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻼﻓﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و
اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﺮج دادﻧﺪ و ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎدﺛﻪ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﻣﺎﮐﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻟﻮﻻﮔﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و آﺗﺶ
زدﻧﺪ.
ﻣﺠﺮی :ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭼﻪ ﻃﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﭙﺎه در  88ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ؟
ﻓﻀﻠﯽ :ﻧﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم 78 ،ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﺟﺮا ﺟﻤﻊ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪش ﺑﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺎﯾﺪ روز اول دوم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﺎدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮدار ﺻﻔﻮی در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﯿﻢ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادران اﮔﺮ  5000ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺧﻮد ﻧﯿﺮو ﺟﻤﻊ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮادران ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ ﻣﺎﺟﺮا داﺷﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﺎ ﻫﻢ ﺻﺮف اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم ﺷﻮد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ آﻣﺪﯾﻢ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﺮد و ﺻﺤﻨﻪ را ﻫﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدﯾﻢ .اﮔﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﭙﺮدازد ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﺎﻟﯽ از
ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ.
در  88ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در راس ﻗﻮا را داﺷﺘﻨﺪ ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻨﺎی ﻓﺘﻨﻪ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﯽ
رأی داده اﺳﺖ .رأی ﻣﺮدم ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ.
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ﻣﺠﺮی :ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاری از ﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ در ﻫﻤﺎن اﯾﺎم 88
در ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮ ﺗﺤﺼﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدﯾﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮد؟
ﻓﻀﻠﯽ :از اﺳﻢ او ﺑﮕﺬرﯾﻢ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﺳﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻢ ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﻗﻢ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺷﯿﻄﻨﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﺰﻧﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻟﯿﺪر اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻧﻮراﻧﯽ و ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
و اﮔﺮ ﮔﻮش ﻧﮑﺮدﯾﺪ و آﻣﺪﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺷﺄن ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادران
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮردی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم اﺛﺮ ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺖ و آن ﻫﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ
ﺑﺪون اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻔﺠﺎری ﻫﻢ در ﮐﻔﺸﺪاری ﺣﺮم اﻣﺎم اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪ.
ﻣﺠﺮی :ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺧﺎﻧﻪ آن ﻓﺮد ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،درﺳﺖ ﺑﻮد؟
ﻓﻀﻠﯽ :ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ اﯾﻦ آﻗﺎ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﺮد ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ اﺧﺒﺎر ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ داﺋﻢ رﺻﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺷﺪت از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺪارد ،اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؛
اﻗﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﺮی :ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻧﺪم در ﺧﺼﻮص آﻗﺎی ﻓﺮﺟﯽ داﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻣﺎ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﻀﻠﯽ :درﺳﺖ اﺳﺖ؛ آﻗﺎی ﻓﺮﺟﯽ داﻧﺎ در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ  9ﺳﭙﺎه در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﯿﭗ اﻟﻤﻬﺪی را داﺷﺘﻢ؛ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺼﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻮدﯾﻢ،
ﻓﺮﺟﯽ داﻧﺎ ﺟﺰء ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن در آن دوران و ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻮد؛ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻮﺗﺎه وزارت ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه راﻫﯿﺎن ﻧﻮر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
وزارت و داﻧﺸﮕﺎه آزاد را ﺳﺎﻣﺎن دادﻧﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﮐﺎر وی ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺣﻖ
ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روال ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺠﺮی :ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺟﻨﮓ را اداﻣﻪ دادﯾﻢ؟ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺧﺎک ﮐﺸﻮر اﺷﻐﺎل ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ
ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک دﺷﻤﻦ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮏ
ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪﺷﻨﯿﺪم از ﺳﺮدار ﻏﻼﻣﭙﻮر ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس را ﻃﻮری اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
ورود ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎک دﻓﺎع ﻣﻘﺪس .ﺷﻤﺎ ﮐﺪام را ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ؟
ﻓﻀﻠﯽ :ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران ﺳﺮوارن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮدار ﺟﻌﻔﺮی ،ﺳﺮدار ﺻﻔﻮی و ﺳﺮدار ﻏﻼﻣﭙﻮر ﺳﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و دارﻧﺪ و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﻣﺎ در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس زواﯾﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد؛ ﺑﺮﺧﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ را ﻫﻢ در ﺟﺒﻬﻪ ﻧﮕﺬراﻧﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺎز را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺟﻨﮓ را ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻣﯽ دادﯾﻢ .ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﺣﺮف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺪی از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﯽ و ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد و ﮐﺸﻮری درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﻬﺎی آﺗﺶ ﺑﺲ.ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﺑﯽ ﺻﺪر داﺷﺘﯿﻢ
زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن داﺷﺖ اﺗﺶ ﺑﺲ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻬﯿﺐ اﻣﺎم )ره( ﻧﺒﻮد اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .دﺷﻤﻦ ﻫﺮ
وﻗﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ درﺧﻮاﺳﺖ آﺗﺶ ﺑﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد.
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در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺘﺠﺎوزی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎری
از ﺧﺎک اﯾﺮان در اﺷﻐﺎﻟﺶ ﺑﻮد ،ﻗﺮﯾﺐ  12000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در اﺷﻐﺎل ﺑﻮد ،در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس  5700ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺒﯿﻦ و ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻘﺪس ﻫﻢ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی آزاد ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ
ﻫﻨﻮز ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از ﺧﺎک ﮐﺸﻮر در اﺷﻐﺎل دﺷﻤﻦ ﺑﻮد.
از ﻣﺎ ﻫﯿﭻ درﺧﻮاﺳﺖ آﺗﺶ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻠﺤﯽ ﻫﻢ ﻧﺸﺪ ،ﺳﻨﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد؛ ﭘﺲ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ
در آن زﻣﺎن و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ آﺗﺶ اﻓﺮوزی ﮐﺮد
و ﺟﻨﮓ را اداﻣﻪ داد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ دﻓﺎع ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻗﺘﯽ ﺧﺎک ﻣﺎ در اﺷﻐﺎل دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ در
ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک دﺷﻤﻦ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدﻣﻤﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺠﺮی :آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اواﺧﺮ ﺟﻨﮓ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد؟
ﻓﻀﻠﯽ :ﻫﺮﮔﺰ ،ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را دارﯾﺪ ﻣﺜﻼ در ﻧﺰدﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﺗﺐ و ﺗﺎب
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ روی اﻋﺰام ﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد و داﺷﺖ ،در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ در واﻗﻊ ﺷﺮاﯾﻄﻤﺎن ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻋﺰام ﻫﺎﯾﻤﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺜﻼ ﻟﺸﮕﺮ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا )ع( ﮐﻪ در آن روز  300ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رزﻣﻨﺪه دارد وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،رزﻣﻨﺪه ﻫﺎی ﻋﺰﯾﺰ آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ در ﻟﺸﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮای  30ﻫﺰار رزﻣﻨﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺮدم
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺴﺎس ﺗﮑﻠﯿﻒ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
آن روز در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺠﻤﻪ ﻓﺮاوان دﺷﻤﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه ،ﺣﻤﻠﻪ دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ را دوﺑﺎره ﺑﻪ اﺷﻐﺎل
درآوردﻧﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺻﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب آﻣﺪﻧﺪ و
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ و اﻋﺰام ﻣﺠﺪد ﺷﺮوع ﺷﺪ ،در ﻣﻘﻄﻊ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ دو ﻓﺮزﻧﺪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از
رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻟﺸﮕﺮ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ آﻗﺎزاده ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﯾﮕﺎن ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ،
ﺟﺰ ﯾﮕﺎن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ و رزﻣﻨﺪه ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭘﯿﺸﺮوی را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ و دﺷﻤﻦ را ﺑﺎ دادن ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ ،ﻟﺬا ﻣﻘﻄﻊ
و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی آن را ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
ﻣﺠﺮی :در ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  598ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ را ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن داﺷﺘﻨﺪ؟
ﻓﻀﻠﯽ :ﻫﺮ دو را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ دﯾﺪ ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﯾﮕﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ دﻫﻢ ،ﭼﻮن ﺟﺰﺋﯽ از
اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮارﻫﺎ ﺑﻮدم ،اراده اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن در ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم)ره( ﺑﻮد؛ اﺻﻼ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﻨﮕﯿﺪن ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را
ﻧﺪادﯾﻢ ،اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﭙﺎه و ...ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻦ در آن ﺑﺨﺶ ورود ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ وﻟﯿﮑﻦ رزﻣﻨﺪه ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻗﻄﻊ ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
اﻣﺎم )ره( را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﻣﺎم )ره( از ﺑﺎب ادای دﯾﻦ و وﻇﯿﻔﻪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ
آﻣﺪﯾﻢ؛ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﻮاره آوﯾﺰه ﮔﻮش رزﻣﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻮد ،اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم )ره( ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد ،ﻧﺒﻮدﯾﻢ.
اراده رزﻣﻨﺪه ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ؛ رزﻣﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی دﺷﻤﻦ
آﻣﺪﻧﺪ؛ در ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ آﻗﺎی ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﻮد ،ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﺟﻠﺴﻪ اﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد و ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯽ
9/12

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13930703000183

خر

ری

د/

دی در

ما موا

ر در

اری/

ای

ن

دی اد Fars News Agency :

1/15/2018

روﺣﯽ ﺑﺎﻫﻢ داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺮادارن ﻣﺎ از ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﻣﺠﺮی :ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد.
ﻓﻀﻠﯽ :ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﭘﺎ ﻧﺪاده اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﺰﯾﺰان از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع اﻋﺰام
ﺷﺪﻧﺪ 5 ،ﻫﺰار ﻋﺰﯾﺰ از وزارت دﻓﺎع ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻋﺰام ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ازﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮد ﻣﺠﻬﺰ
ﻗﺼﺪ اﻋﺰام دارﻧﺪ؛ ﻫﺰار ﭼﺎدر 2500 ،اﺳﻠﺤﻪ ژ 800 ،3آرﭘﯽ ﺟﯽ ﻫﻔﺖ 100 ،دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽ ﺳﯿﻢ و...از ﺟﻤﻠﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺸﺎن ﺑﻮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﮔﺮوﻫﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﻮل ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار داده ﺑﻮد
ﻣﺠﺮی :ﺑﻌﺪ از ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ؟
ﻓﻀﻠﯽ :دﻗﯿﻘﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﺻﺎد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺻﺎد .ﻗﺮﯾﺐ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﻫﺎ رزﻣﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮﺷﻨﺎم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﺻﺎد و ﺑﻌﺪ از آن
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد از رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮش ﻧﺎم در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺎزه رﺳﯿﺪه ای ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﺮا ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﺧﺘﯿﺎر رزﻣﻨﺪه
ﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻤﻪ ﻧﻮ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪادﻧﺪ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ در
اﺧﺘﯿﺎر رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﻣﻨﺪه رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ .آن ﮔﺎه ﮐﻪ
اﻣﺎم )ره( ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ دل ﻫﻤﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد؛ در ﺟﻠﺴﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم)ره( را
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮدﯾﻢ.در آن ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻠﺴﻪ
ای ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﺒﻮد.
ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری از اﻓﺮادی دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ از دادن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ رزﻣﻨﺪه ﻫﺎ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟ آرﻣﺎن ﻣﺎ
آرﻣﺎن اﻣﺎم )ره( ﺑﻮد؛ اﮔﺮ ﺟﻨﮓ  20ﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ؛ ﺑﺎ آرﻣﺎن اﻣﺎم )ره( در  8ﺳﺎل
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ؛ اﯾﻦ ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺑﺮای ﺧﺪا آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺟﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﻼم و اﻣﺎم )ره( آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ
ﺑﮕﺬارد؟
ﻣﺠﺮی :در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻮﺛﺮی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﯾﺪ؟
ﻓﻀﻠﯽ  :آﻗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺠﺮی :ﻧﻪ! ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﯾﺪ؟
ﻓﻀﻠﯽ :ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﻣﺎ اﺳﺖ؛ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ )ص( ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﯾﺪ اﯾﺸﺎن
ﻫﺴﺘﻢ .در رﮐﺎب اﻣﺎم )ره( از ﻫﯿﭻ ﻓﺪاﮐﺎری درﯾﻎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؛ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮده ﻫﻤﺎن اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ اﺟﺎزه
ﭘﺎدﮔﺎﻧﯽ را در ﮐﻨﺎر ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ در ﮐﺮج ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم.
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺣﻀﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻦ در ﺗﻬﺮان ﻧﺒﻮدم و ﺑﻪ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ ﭘﯿﻐﺎم دادم ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﺮوﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﺒﺢ رزﻣﻨﺪه ﻫﺎ .ﻣﺎ ﺧﻼف دﺳﺘﻮر و ﺗﺪﺑﯿﺮ
ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺮوﯾﻢ؛ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ رﻓﺖ و وی را ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ.
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ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس رﺟﻮع ﮐﺮدم وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻀﺎﯾﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد؛ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻣﺎم )ره( آن ﭘﺎدﮔﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻣﺎم در دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺟﻮع ﮐﺮدم ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﺎ ﭘﺎدﮔﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ
ﮐﻪ ﭘﺎدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎدر اﻣﻮزش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺣﺎﻻ دارد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮادر ﮐﻮﺛﺮی ﻫﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪی
داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ رزﻣﻨﺪه ﻫﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻨﻮز ﻋﺮق اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش در آن ﭘﺎدﮔﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺟﺎﯾﯽ ﻫﯿﺎﺗﯽ از ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی در اﯾﻦ ﻫﯿﺎت
ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻮد ،ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﭙﺎه اﯾﻦ ﭘﺎدﮔﺎن را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﺪ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻮﻻی
ﻣﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ واﻟﻠﻪ ﻟﺤﻈﻪ اﯾﯽ درﻧﮓ ﻧﺸﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺑﻼغ ﺷﺪ؛ ﭘﺎدﮔﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ را ﺑﻪ وزارت ﻣﺤﺘﺮم
ﮐﺸﺎورزی ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﯾﻢ.
ﻣﺠﺮی :در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ اروﭘﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی در  23ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  90و ﺗﺤﺮﯾﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در  18ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل 91
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ و اﺗﻬﺎم ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻋﺪم آزادی ﺑﯿﺎن اﺳﺖ؛ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﻀﻠﯽ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ اﻣﻮرات آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد ،ﺑﺎﻻﺧﺮه دﺷﻤﻦ اﻫﻞ دﺷﻤﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﻫﺸﯿﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﻮﮐﺮ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻢ.
ﻣﺠﺮی :اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ اوﻟﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
ﺑﻮد؟
ﻓﻀﻠﯽ :ﻣﻌﺘﻘﺪم در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺮات و ﺑﺮﮐﺎت ﺑﺴﯿﺎری از آن دﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﺮ زاﻧﻮ ﺧﻮد
ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر و ﺟﻮاﻧﺎن از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﻣﻄﯿﻊ اﻣﺮ ﻣﻮﻻ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺒﺎرﮐﯽ را
در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؛ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اراده ﺧﻮد و ﻣﺮدم ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻓﺘﺢ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺠﺮی :ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺴﯿﺞ را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﻀﻠﯽ :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺴﯿﺞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا از ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی را ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ روﺷﻨﮕﺮی دارﯾﻢ .روﺷﻦ ﮔﺮی ﺟﺰء وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن
اﺳﺖ
ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ دﻫﻢ و ﻗﺴﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﺳﺮدار ﻧﻘﺪی ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ ،در روز ﺳﺎﻟﮕﺮد رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم)ره( و در ﺣﺮم اﻣﺎم )ره( در ﺟﻠﺴﻪ اﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮدار
ﮐﺎﻇﻤﯿﻨﯽ و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮدار ﮐﺎﻇﻤﯿﻨﯽ از ﺳﺮدار ﻧﻘﺪی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ رأی ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺳﺮدار ﻧﻘﺪی ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺣﺮام اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟ ﻣﮕﺮ ﻣﻮﻻی ﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ورود
ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ دارد ﺷﺮاب ﺧﻮردن و اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﺣﺮام را اﻧﺠﺎم دادن.
ﺳﺮدار ﻧﻘﺪی ﺣﺘﯽ در ﺟﻤﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﻣﺎ در ﻗﺮارﮔﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪه در ﺣﺮم اﻣﺎم )ره( ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان
ﻧﮑﺮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ رای ﺧﻮاﻫﺪ داد؛ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺳﺎﯾﻪ اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺎم از ﺳﻮی وی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ورود ﭘﯿﺪا
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ﻧﮑﺮد .اﮔﺮ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت دﯾﮕﺮی رخ ﻣﯽ داد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎت را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮادر دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﻬﻤﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ.
ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ از رای ﺳﺮدار ﻧﻘﺪی ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺸﺪم ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻓﺮد ﺑﺼﯿﺮ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﺖ .وی رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﻮا ﮐﺮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد راس ﺑﺴﯿﺞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺮاد درﺑﺎره او ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ دﻋﺎﮔﻮی ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ دﻋﺎی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭼﺮا در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم و ﻫﺠﻤﻪ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﺎ اﺳﺖ ،در ﺣﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﻋﺎ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻨﺰه ﺷﻮﯾﻢ؟
ﺳﺮدار ﻧﻘﺪی ﺗﻤﺎم اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﮐﻨﺎر وی ﺳﭙﺎه و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮدار ﺟﻌﻔﺮی ،ﺳﺮدار ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه
ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯿﮑﻦ روﺷﻨﮕﺮی را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و اﯾﻦ روﺷﻨﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ.
ﻣﺠﺮی :در ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺞ در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻨﺎن ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ...ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد.
ﻓﻀﻠﯽ :اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮑﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ رای دﻫﻨﺪ .اﻓﺮاد دارای ﺑﺼﯿﺮت،
آﮔﺎﻫﯽ و اﻫﻞ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﻓﺮاد در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت و
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎن ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺎء ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮑﺘﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ رای دﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ رای دﻫﯿﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ آن ﻓﺮد رای ﺧﻮاﻫﺪ آورد وﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎ ﻣﻄﯿﻊ ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﻮﻻی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ؛  18ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی رﺳﯿﺪﻧﺪ؛ اﯾﺸﺎن در
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﺰه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درک ﻧﮑﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ورود ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد؛ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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