ﮐــﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه ﻣﺠﻠــﺲ ﺷــﻮرای اﺳﻼﻣــ ﻋﻀــﻮ
ﺳﺘﺎدﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﺎﻫﻨ ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮده؟

ﮐﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎدﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﺎﻫﻨ ﺣﻮﻣﺖ
ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮده؟

ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﻮز ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ »ﯾﻮﻧﺎﺗﻦ ﺑﺖ ﮐﻠﯿﺎ« از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﻠ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷـــﻮرای اﺳﻼﻣـــ ﭘﯿـــﺶ از اﻧﻘﻼب از اﻋﻀـــﺎء ﺳـــﺘﺎد “ﺳﺎزﻣـــﺎن ﭘﯿﺸـــﺎﻫﻨ اﯾـــﺮان” ﺑـــﻮده
اﺳﺖ.ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی رﯾﺎﺳﺖ ﻋﺎﻟ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨ اﯾﺮان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
در ﺣــﻮﻣﺘ ﮐــﻪ ﺗــﺎ ﮔﻠــﻮ در ﺑــﺎﺗﻼق ﻓﺴــﺎد ﻓــﺮو رﻓﺘــﻪ و ﻣﺮدﻣــﺎﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘــﺎر اﺳــﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫــﺒ
ﺳﯿﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺒﺪاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ داﯾﺮهی ﻗﺪرت ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻨﺲ ﻫﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ
ﺑﻮد و ﯾﺎ رﺧﺖ ﺗﺰوﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮد و ﻧﻘﺎب رﯾﺎ ﺑﺮ ﺻﻮرت زد ﺗﺎ ﺑﻠﻪ راﻫ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و ارﺗﺰاق ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻘﺪور ﺷﻮد.
از ﺳﺎلﻫﺎی دور ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی ارﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
ﺣﻠﻘﻪ ﻗﺪرت دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری زدﻧﺪ و ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻣﻌﺮﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﺑﺮای آﻧﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺗﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ رذاﻟﺖ و ﻓﻀﺎﺣﺘ دادﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﯾ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ روﺣﺎﻧ ﻣﻌﺮوف آﯾﺖ اﻟﻪ “اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻢاﻟﻬﺪی” ﻧﻤﺎﻧﯿﺪه وﻟ ﻓﻘﯿﻪ
در ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿــﻮی ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ اﻇﻬــﺎر ﻧﻈﺮﻫــﺎی او در ﺧﻄﺒﻪﻫــﺎی ﻧﻤــﺎز ﺟﻤﻌــﻪ ﻣﺸﻬــﺪ و ﯾــﺎ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﭼﻬﺮه اﯾ از وی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﻮژه ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ روﯾﺪادی ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ و ﻣﺘﺤﺠﺮ او ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ آن ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﻣﮐﺸﺪ و از ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن دارد ﺑﺮای ﺻﺎف ﮐﺮدن و ﺷﺴﺘﻦ و
ﺑـﺮدن ﻫـﺮ آﻧﭽـﻪ ﻧﻤﭘﺴـﻨﺪد ﺑﻬـﺮه ﻣـﮔﯿﺮد اﻣـﺎ زﯾـﺮ ﺳـﺎﯾﻪ ﮔـﺮدش آزاد اﻃﻼﻋـﺎت در ﺷﺒﻪﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢ ی از او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻫﺎﯾﺶ ﭘﯿﺶ
از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ وی ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺐ و ﺗﺎب ﮐﻪ در ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی “ﻋﻠ ﺧﺎﻣﻨﻪ
ای” ﻧﻄﻖ ﻣﮐﻨﺪ آن روزﮔﺎر در وﺻﻒ ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی و ﺷﺎه اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﻓﺖ ﺗﺰوﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﺑﻪ »ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﻮز«
ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ »ﯾﻮﻧﺎﺗﻦ ﺑﺖ ﮐﻠﯿﺎ« از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﻓﻌﻠ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﭘﯿﺶ
از اﻧﻘﻼب ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﺎﻫﻨ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻋﺴ از او درﮐﻨﺎر
ﻫﻤﺪورهای ﻫﺎ و اﻋﻀﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﺎﻫﻨ اﺳﺖ و “ﺷﺎﻫﺰاده رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی” ﻫﻢ در ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ
ﺣﻀﻮر دارد.
ﯾ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر “ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﻮز” ﻗﺮار داده ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ” :وی ﭘﺲ از
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﺎﻫﻨ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘ ﻧﺰدﯾ ﺷﻮد و در
ﭼﻨﺪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾ ﮐﻪ “ﺷﻬﺒﺎﻧﻮ ﻓﺮح دﯾﺒﺎ” ﺣﻀﻮر داﺷﺖ او ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ
آﮔﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰود ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﻦ ﺑﺖ ﮐﻠﯿﺎ در ﺣﺎل دﺳﺖ ﺑﻮﺳ ﻓﺮح
ﭘﻬﻠﻮی اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی رﯾﺎﺳﺖ ﻋﺎﻟ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨ اﯾﺮان را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
ﯾﻮﻧﺎﺗﻦ ﺑﺖ ﮐﻠﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﺷﻮرﯾﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ
ﺑﺖﮐﻠﯿﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺒﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﺎهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد وی اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗ ﮐﻪ داﺷﺖ ﻣﻐﺎزه ﻧﻮارﻓﺮوﺷ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺘﺸﺎرات »اﯾﻠﻮﻧﺎ« ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از

ﻧﺎم دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ وی اﺳﺖ داﯾﺮ ﮐﻨﺪ .او در ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻮار و ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﺷﻮری ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮐﺮد اﻣﺎ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎری ﻧﺰدﯾ داﺷﺖ .او زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺘﻫﺎ اﺑﺘﺪا رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﺷﻮرﯾﺎن و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه )داﯾﻤ (آﺷﻮرﯾﺎن در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﺪ.
ﺣﻮاﺷ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻮاﻻت ﺷﺨﺼ ﺑﺖﮐﻠﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﺷﻮری ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﺎرﻫﺎ ادﻋﺎ ﮐﺮده »اﯾﺮان ﺑﻬﺸﺖ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ اﺳﺖ« و »اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آزادی
را در دﻧﯿﺎ دارﻧﺪ« و ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را از ﻣﺨﻠﺼﺎن و ﭼﺎﮐﺮان “ﻋﻠ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای” و ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﯿﺪه
از ﺳـﻮی ﻧﺰدﯾـﺎن وی ﺑـﻪ »ﻣﺤﺒـﺖ ﻧﯿـﻮز«؛ ﯾﻮﻧـﺎﺗﻦ ﺑـﺖ ﮐﻠﯿـﺎ در دﻫـﻪ ی ﺷﺼـﺖ ﺧﻮرﺷﯿـﺪی ﺑـﺎ
ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﺮان ﺻﻮرت
ﻣﯿﺮﻓﺖ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ در ﯾ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾ ) ﯾﻮﻧﺎن(
اﻋﻼم ﭘﻨﺎﻫﻨـﺪﮔ ﮐـﺮده اﻣـﺎ ﺑـﺎ واﺳـﻄﻪ وزارت اﻃﻼﻋـﺎت وﻗـﺖ ،وی ﺑـﻪ اﯾـﺮان ﺑﺮﮔﺸـﺖ و در
دﺳﺘﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده وی ﻫﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﺎ ﮐﯿﺲ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ) ﯾﻮ – ان( ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ در ﺟﻔﺎ و زﯾﺮ ﺳﺘﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﺷﻮری ﻣﺠﻠﺲ در آﻣﺮﯾﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﺳﺎﮐﻦاﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻔﺘﻪ ﭼﺮا اﮔﺮ اﯾﺮان را ﺑﻬﺸﺖ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣداﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻓﺮا ﻧﻤﺧﻮاﻧﺪ.
او در ﺣﺎﻟ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪ و ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﺜﻞ“ﺳﭙﻨﺘﺎ ﻧﯿﻨﺎم” ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮب ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻨﻫﺎی ﺷﻮرای ﻧﻬﯿﺎن و “اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘ ”ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﻪ زرﺗﺸﺘ ﺑﻮد از ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ
ﯾﺰد ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ اﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﺜﻞ “ﯾﻮﻧﺎﺗﻦ ﺑﺖﮐﻠﯿﺎ” ﺑﺎ آن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﻨﺎﻓﺬ و ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ!
ﻧﻘـﻞ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺎﺗﻮر آﻣﺮﯾـﺎﯾ» ادوارد اوِرت ﻫﯿـﻞ« ) (۱۷۹۴-۱۸۶۵ﮐـﻪ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻟ روﺣـﺎﻧ و ﮐﺸﯿـﺶ
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﻮﺳﺘﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﻣﭘﺮﺳﻨﺪ“ :دﮐﺘﺮ ﻫﯿﻞ ،آﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻫﻢ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ و او ﺑﻪ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣدﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺑﯿﻨﻢ ،ﺑﺮای ﻣﻤﻠﺖ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ”.

روزﮔــﺎری اﺳــﺖ ﮐــﻪ اوﺿــﺎع و اﺣــﻮال در ﻣﻤﻠــﺖ ﻣــﺎ زﯾــﺮ ﺳــﺎﯾﻪ اﻧﺒــﻮﻫ از ﺑﺤﺮانﻫــﺎ و
ﻧـــﺪاﻧﻢﮐﺎریﻫﺎی ﺣـــﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫـــﺒ ﮐـــﻪ ﺷـــﺶ داﻧـــ آن دﺳـــﺖ در ﻗﺒﻀـــﻪی روﺣـــﺎﻧﯿﻮن و
ﻧﻈﺎﻣﻫﺎﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻬﻞ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻣﮔﺬارد و ﻣﺤﺼﻮل
آن را در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳ و اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺑاﻏﺮاق دﺳﺖ روی ﻫﺮﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺑﺬارﯾﻢ در ﻫﻤﻪی اﺑﻌﺎد ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺸﻞ و ﺑﺤﺮان اﺳﺖ.
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﺎر و واﺧﻮرده و ﻧﺎاﻣﯿﺪ از آﯾﻨﺪه و اﻗﻠﯿﺘ ﮐﻪ زور و ﻗﺪرت و راﻧﺖ و ﺛﺮوت
را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎ.
ﺑﻪ ﻗﻮل ﺣﺎﻓﻆ:
در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﺒﺴﺘﻨﺪ ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﭙﺴﻨﺪ – ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺰوﯾﺮ و رﯾﺎ ﺑﺸﺎﯾﻦ

