روز شانزده آذر سی و دو را «روز تحقیر ملت ایران توسط اربابان شاه» باید قلمداد کرد

این کجا و آن کجا

در آذر نود و نه ،ترامپ با احساس ناامنی برای نیروهایش در منطقه ،سفارتخانهی بزرگش را در بغداد تعطیل میکند

درست شصت و هفت سال پیش بود که در چنین
روزهایی (شانزده آذر) دانشگاه تهران ،قربانگاه سه
دانشجوی ایرانی شد؛ جوانانی که توسط مزدوران
شاه ،پیش پای معاون رئیسجمهور آمریکا قربانی
شدند تا عالمتی باشد و گواهی بر اوج سرسپردگی
رژیم پهلوی به کاخ سفید و نش��انهی قدرشناسی
شاه از اربابی که حدود سه ماه پیش از این ،با کودتا
علیه دولت قانونی ،مجددا او را بر گردهی ملت سوار
کرده بود .از همهی آنچه دربارهی شانزده آذر میتوان گفت و نوشت ،برای من
که زادهی سال کودتا ،دانشجوی سالیان قبل از انقالب و ناظر حوادث گوناگون
در عمر ش��صت و هفت س��الهی خود بودهام ،بیش از هر چیز مقایسه میان آن
گذشتهی دور و احوال امروز ایران جذاب است و قابل تأمل.
بنا ندارم در این نوش��تار مختصر به تحلیل تفصیلی آنچ��ه در این چند دههی
پرحادثه گذشته است ،بپردازم اما از این میان اکتفا میکنم به مقایسهی اعتبار و
اقتدار ملی ایران در شانزده آذر سی و دو با شانزده آذر نود و نه.
روز شانزده آذر سی و دو را «روز تحقیر ملت ایران توسط اربابان شاه» باید قلمداد
کرد .روزی که س��ران وقت کاخ سفید میخواس��تند در ماتمکدهی ایران پس
از کودتا ،جش��ن موفقیت خود را در کانون مقاومت ملی (دانش��گاه تهران) برپا
کنند و به ریش مردم ایران بخندند .پس از آن بود که پای مستش��اران نظامی و
غیرنظامی آمریکا به ایران باز شد و چنان بر مقدرات ایران و ایرانی حاکم شدند که
ده سال بعد ،این سرزمین آنقدر که برای اراذل و اوباش ینگهی دنیا محیط امنی
محسوب میش��د ،برای صاحبان اصلی آن امنیت نداشت .تا جایی که پیشوای
بیدار ملت در سال چهل و سه فرمود« :امروز اگر یک آشپز آمریکایی ،شاه یا مرجع
تقلید ما را زیر بگیرد ،هیچ کس حق ندارد بگوید باالی چشم شما ابروست و باید
این فرد در آمریکا محاکمه شود؛ ایران [طبق قانون مصونیت قضایی اتباع آمریکا
در ایران] حق محاکمه ندارد» .اما امروز ،چهل سال است که با قیام و انقالب ملت
ایران ،نهتنها دست آمریکاییها از تس��لط بر مقدرات ما کوتاه شده و دهها هزار
مستشار و جاسوس آمریکایی از ایران بیرون رانده شدهاند ،بلکه مقدمات اخراج
آنها از منطقهی غرب آسیا (به اصطالح خاورمیانه) هر روز بیش از پیش فراهم
میشود.
آذرماه س��ال س��ی و دو ،ایران برای ایرانی ناامن بود و در آذرماه س��ال نود و نه،
رئیسجمهور آمریکا با احساس ناامنی برای نیروهایش در منطقه ،سفارتخانهی
بزرگش را در بغداد تعطیل میکند و یک گام به خواستهی آزادیخواهان منطقه
که بیرون راندن آمریکاییها از این سرزمینها است ،نزدیکتر میشود .در این
میان چون عامل همهی این نگونبختیهای خود را انقالب اسالمی و ملت ایران
میدانند ،از آنها با فشار حداکثری و تحریم و ترور قهرمانانش انتقام میگیرند.
سال سی و دو ،خون سه دانش��جوی آزادیخواه ایرانی بهدس��ت عوامل ایرانی
دستنشاندهی کاخ سفید بر زمین دانشگاهی در پایتخت ایران ریخت اما امروز
قهرمان ملی ما (سردار سلیمانی) به دستور ش��خص رئیسجمهور آمریکا و در
فرامرز ایران عزیز ،هدف پهپاد و موش��کهای آنها قرار میگیرد تا شاید آتش
خش��م و کینهی س��اکنان کاخ س��فید از نفوذ و اقتدار منطقهای ایران ،اندکی
فروکش کند .امروز آنقدر در چشم جهان ،بزرگ ش��دهایم که برای سد کردن
اس��باب بزرگی ایران ،ناگزیر از ریختن خون دانشمندان ما همچون فخریزاده
هستند و با ارتکاب این جنایتها ،رسوایی آن را به جان میخرند.
حال حق نداریم بگوییم  ۱۶آذر  ۳۲کجا و  ۱۶آذر  ۹۹کجا؟!
باش تا صبح دولتش بدمد؛ کاین هنوز از نتایج سحر است
محمدحسین صفارهرندی
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عکس :روزنامهدیواری «حق»

