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                  مصاحبه  كند وكاو  در

  بوريتلويزيون پارس واقاي سرهنگ ص

  ( قسمت اول )
  قوقدانح –ض ياميرف

انجام شده که کنجکاوی نسبت به برخی  يزدی، قای سرھنگ صبوریآ مصاحبه ای با قای مسعود صدرآدربرنامه 
   .موضوع اين تحريراست ،ن مصاحبهآدر ازموضوعات مطروحه

  چوب الي چرخ گذاشتن 

قای مسعود صدر وھم آ> بود که ھم مصاحبه کننده چوب الی چرخ نگذاشتن< استواربری مصاحبه مزبورزيربنا
رعايت کنند ومشمول مفھوم چوب گذاشتن الی چرخ  نراآقای سرھنگ صبوری سعی داشتند حريم آمصاحبه شونده 

  .نشوند

، رويه ای . محافظه کاریحافظه کاربودن که تقريبا يک عادت عام است يکی ازمشخص ترين عوارض ترس استم
نھا انسان رابيمه آدوست وياتوجه زيان وگرفتاری وامثال  ، ياازدست دادن موقعيتدرمقابل خطرِ  است که انسان را

   .ميکند

رسيد که درمشرب ادبی به  محافظه کاری تعبيرشده به مکتب تشيع باب تقيه  ،ميتوان درريشه يابی محافظه کاری
   .است

 در را وھمواره خودنميخواھد خود رادرقطب مخالفت قراربدھد  شخص است کهماھيت اين روش، دراين مختصر
موقعيتی معرفی ميکند که غرضش مخالفت نيست ونميخواھد مانع تحقق خواستھای طرف شود وبه اصطالح چوب 

ن درحاليست که باتمام قوا چوب الی چرخ حرکت طرف ميگذارد ولی ترس ومحافظه واي د،الی چرخ طرف نميگذار
   .وادار به پنھان شدن درسنگرچوب الی چرخ نگذاشتن ميکند کاری اورا

رخ ول است  دادستان ميگويد چوب الی چدرجمھوری اسالمی معم  اصطالح مزبور يکی ازاصطالحاتی است که مدام
که قصدش چوب الی چرخ دولت  همصباحی نمايده تھران ورئيس کميسيون ويژه مدعی شد - پرونده اختالس نگذاريد

) ودولت بخوانيد طويله اسالمی. درحاليکه می بينيم جدال سختی بين مجلس (گذاشتن نيست وازسردلسوزی است
وسوی ھم م ؛بيش ازھرکسی ازعبارت مزبور استفاده کرده است ،. ميگويند الريجانی رئيس مجلسوجود دارد

    .ه استطالح معمول شدصحتی دربين مقامات ورزشی ھم اين ا ميکند نديگران رامتھم به چوب الی چرخش گذاشت

 به صيغه اخالق انسانی در نراآبدترين بيماری اجتماعی ھمين حالت محافظه کاری وترس است که محافظه کاران 
   .حفظ موقعيت خودشان ساخته اند ورده وسنگرِ آ

گران يبطورطبيعی درحالت ايجاد ممانعت برای د ،ت که انسانھا درميدان رقابت وتحصيل موقعيت برترواقعيت اين اس
د ،  انسان شجاع ھيچ ابائی درمخفی کاری نداردراين جريان  ،فراھم شدن زمينه برای موفقيت خودشان قراردارند و
ومحافظه کاردرعين اينکه درجھت دم ھای ترسو آبه او داده استفاده ميکند ولی وحق طبيعی حقی که قانون  از و

، پنھان نھا بشودآدسترسی به حق طبيعی خودشان زيرکانه فعالند ولی ازترس احتماالتی که منجربه توقف موقعيت 
   .کاری خودشان رابه چوب الی چرخ طرف نگذاشتن تعبيرميکنند

نھا مواجه آچوب الی چرخ ه مترقی ھرکاری وياحرفی که خالف قانون باشد بايد بامخالفت ديگران وعدريک جام
ھن الی چرخ خمينی آاگرجامعه به وظيفه اخالقی وقانونی خود عمل ميکرد وچوب که ھيچ  ۵٧درشورش بشود
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قانون حاصل   ،بايد خرد کرد ،بايد شکست ؟ چرخ فعاليت ھای ضد قانون رايا قابل ايراد بودآوافکاراوميگذاشت 
چوب الی چرخ  ه ھای نامربوط وبا استفاده ازاصطالح نکه ببھا ؟يعنی چه ،خواست محترم مردم است و افکار

 ميشود حرکت مشروع نيست که حمايت بردار غازآحرکتی که خالف قانون  ،نگذاشتن اجازه تعدی به قانون داده شود
   .باشد الجرم چوب که ھيچ باھروسيله ای که ممکن است بايد متوقف شود

ن ميشود آوبطورحتم باعث نابودی عرابه ومحموله شده  يک عرابه ای که بوسيله چند قاطرچموش ازمسيرش خارج
ن عرابه آدم ترسو نزديک آالبته که يک  ؟!ن گذاشتن است اقدام نکردآن که چوب الی چرخ آيا ميتوان برای توقف آ
    .د ولی انسان شجاع درکمال سربلندی عرابه رامتوقف ميکندن نميشوآقاطرھای سرکش  و

قوانين ومصوبه ھا مانع فعاليت ھای مخالف منافع عمومی نميشوند وبه کشورھای دمکرات جھان با وضع  ياآ
   ؟نھا نميگذارندآاصطالح چوب الی چرخ 

دست  از تلويزيون ھا برای اينکه موقعيت خودشان را ،محافظه کاری ھستيم ماايرانيان بوضع رقت باری گرفتار
استفاده  ومريز کجدار ، ازبه ميخ و از نعل ،نھا به نقصان نگرايد از رويه نه سيخ بسوزد نه کتابآگھی آ ندھند وممر

نقدر دراين زمينه مھارت يافته اند که محال است انسان بتواند درک کند که آبيطرفی ميگذارند  نراآميکنند ونام 
  .وسی سال است که درحال تقيه اند  دنبال ميکند جری برنامه چه عقيده سياسی رام

  :معروفی داردمولوی درنفی رويه نامطلوب محافظه کاری بيت 

  نی برگودرستــــــيکـــــربيانش مـــــــگ  ستـــات بانفی ازروز نخــــــنسبت اثب

  نسبت دوتاست ،چون جھت شد مختلف  رواستباتش ــــــيز واثــــــــن چآنفی 

   :ايرج ميرزاھم ابياتی  دارد که وصف الحال سياست پيشه ھاست

  من وتوپاکبازندانند ــه مــــن    سياست پيشه مردم حيله بازند

  ھی مشروطه وگاه مستبدندگَ     ييرشکلی مستعدندـــھرتغـــــــب

  )۴تاريخ اجتماعی جلد (

مخالف نص وقانون اساسی است بايد  ،درکارمبارزه سياسی ھمينکه برانسان مسلم شد که حرکت سياسی طرف
   > چمشه بابيل بتوان گرفت ....سرِ مجالش نداد < متوقفش کرد

   ؛بتکليف مبارزاتی عمل شده است  نمونه ای ارائه داده ميشود که

رشماره گقای دکترنصراصفھانی پيشگام طرح ھمه پرسی برای تعيين نظام سلطنتی شدند درسنآکه  ١٣٨٢درسال 
  :> نوشته شدوظيفه تاريخی ماسلطنت طلبانزيرعنوان داخلی < ٣٣٢+٣٩٢

 ، ايرانيان بايد ووظيفه داريم که دکان التاری سلطنت را، بفرمان تاريخ وھويت ايرانیبه حکم تربيت ومنش ايرانی
قای نصراصفھانی آن خطاب به آتاديب وسرافکنده سازيم...... ودردنباله  نراآبرای ھميشه تعطيل کنيم ودکانداران 

   :نوشته شد

   .، متوقفت ميکنيمقای نصراصفھانیآ

 ان ثارآ نھم خيانتی که عظمت وآ .تنھائی که سلطنت رابه ھمه پرسی احاله ميکنند خيانت اسآکاروھمه عمل سر
، به عمل ھمه پرسی ازسنگرنيست ھمه حقوقدانان تعبيرخيانت ،درتاريخ ايران زمين بی سابقه است آن بخشودنی

عالقمندان به صحه گذاشته اند (سلطنت سی باھمه پربرمخالفت ازجمله دکترمھدی بھار که باسلطنت ھم مخالف بود 
  يند  )ارجوع فرم فرازھای ازانقالب ٣١٩نظردکترمھدی بھاربه صفحه
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التاری گذاشتن سلطنت قرارداده اند خيانت کرده اند درمسير نھائی که رضاشاه دوم راآمه ھ –قای نصراصفھانی آ
بايد  اين جريان را ،د خيانت ميکنندن سو ميکشنآ به دوش گرفته وبه اين سو و وھمه کسانی که اين بارمتعفن را

   .نرا متوقف خواھند کردآمتوقف کرد وسلطنت طلبان 

  ھمان سنگر) ١٢صفحه (                                                                            

. سلطنت طلبان به پشتيبانی متوقف کردندسلطنت طلبان حرکت التاری گذاشتن نصر اصفھانی را= ديديد که  حاشيه

ھويت ايرانی حرکتھای مخالف باتداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت راسرکوب ميکنند.  چنانکه توطئه ھای 
  .نرا خواھيد شنيدآوصدای تالشی  ميکنند را متالشی !زيرلوای منشورباصطالح ملی تجزيه کشور

  )پايان قسمت اول( 

  

    

 


