ﭼﺮا ،اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ!
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

ﺳﯿﺎوش ﻟﺸﮕﺮی در ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم "ﭼﺮا اﺛﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟" )اﯾﺮان اﻣﺮوز۵ ،ﺗﯿﺮ (۹۷ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﯽ از "ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺗﻼش

ﺑﺪون وﻗﻔﮥ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ" ﺑﻪ دﺳﺖ داده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ "ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮی در ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ" و "در ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ"!

ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﻤﮥ ﺧﺎﻟﯽ ﻟﯿﻮان اﺳﺖ و اﮔﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﮥ ﭘﺮ آن ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﮑﺶ و
اﻣﯿﺪﺑﺨﺸﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺮای دﯾﺪن اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺘﯽ در دﻫﮥ ﭘﺲ از آن ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن در آن زﻣﺎن ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق در
ﺻﻒ ﭼﭗ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ" ،ذﻫﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ" اﻣﺮی دﻟﺒﺨﻮاه و ﯾﺎ واﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ را ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ
ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺪل ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﺎدی ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد .رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎورﻫﺎی اوﺳﺖ و

ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﺎری ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎورﻫﺎﯾﺶ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زور )ﻣﺎدّی( ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ! ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎور
ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ واﻣﯽدارد.

در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﭗ و اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،آﺛﺎر ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮد و ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ دوران ﻣﺼﺪق را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪه ﺑﻮد ،در ﮐﻨﺎر ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﻤﺒﺎران ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﻓﮑﺎر ﭼﭗ ﺑﻮد،

در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ راﻧﺪ.

در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،رﺳﻮخ اﻓﮑﺎر ﭼﭗ در ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ  ،ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻣﺎ

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﺒﻮد ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻮﯾﯽ از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﺜﻼً از رژﯾﻢ ﺷﺎه دﻓﺎع ﮐﻨﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ

ﺑﺎﺷﯽ و از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎر زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻮاداری ﮐﻨﯽ؟

ﻓﺮاﺗﺮ از اﻓﮑﺎر ﭼﭗ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و آلاﺣﻤﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ

در ﺟﻬﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ،دﺳﺖ در دﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاه ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎخ
ﺳﺘﻢﺷﺎﻫﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺟﻬﺎن

را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﯾﻢ!

از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺟﻬﺎن ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ،ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ از

ﺑﻨﯿﺎد دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق و از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ای ﮐﻪ در

آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺜﻼً "راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری" را ﻣﯽ ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ،روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ آرزوﻫﺎی ﭼﭗرواﻧﻪ،

ﺑﺮ ﺧﺸﺘﯽ ﮐﺞ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ﺧﺸﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ زور ﺑﺮﻗﺮار
ﺳﺎزد .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻘﻂ در رﺷﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و آزاداﻧﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﻓﺎه ﻫﺮﭼﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ِ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ.
ﺑﺎ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺗﺮﮐﺘﺎزی
اﺳﻼﻣﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎب دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از اﯾﻦ راه در دل ﭼﭗ ﻫﺎﯾﯽ،

ﮐﻪ ﮐﻌﺒﮥ آﻣﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺰودی ﭼﻬﺮۀ وﺣﺸﯽ و ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ را اﺑﺘﺪا در

اﯾﺮان و ﺳﭙﺲ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن اﻣﺎ اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻄﮥ اوج ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
و راه ﺳﻘﻮط و زوال ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ.

در اﯾﺮان ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از ﺗﻮﻫﻤﺎت درﺑﺎرۀ "ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺮوری اﺳﻼﻣﯽ" ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﻤﺘﺮ اﺛﺮی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی ﻋﻈﯿﻤﯽ رخ داده اﺳﺖ،

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،اﮔﺮ ﻧﯿﭽﻪ زﻧﺪه ﺑﻮد ﺣﺘﻤﺎ ً از ﭼﻨﯿﻦ »واژﮔﻮﻧﯽ ارزش ﻫﺎ" در ﻃﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺷﮕﻔﺖ زده
ﻣﯽ ﺷﺪ!

ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻌﻨﻮان رﯾﺸﮥ ﻓﺴﺎد و ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،اﻣﺮوزه ﻗﺪر ﻧﻮﺳﺎزی دوران

ﭘﻬﻠﻮی را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﺑﯿﺪاد و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻌﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺪﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﻣﯽ ﻧﮕﺮد و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ارزش ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را

ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد ،ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ دﯾﺪۀ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،اﻣﺮوزه ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﺮاﻧﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮓ

از اﻗﻮام ،آﯾﯿﻦ ﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ....و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ واﻻﺗﺮﯾﻦ ارزشﻫﺎ را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ "اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ

و دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ" ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺮوزه درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ای ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ارزش ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ

و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮوز اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺟﺰ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺪارد ...

اﻣﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﮑﺮی در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻈﯿﻢ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دو دﻫﮥ ﭘﯿﺶ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،در اﻓﺸﺎی ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﻼم و ﻧﻘﺶ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ در

ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ! ،در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ

اﻣﺮوز ﭼﻪ راه ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﻫﯿﭻ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ از اﺳﻼم ﻧﺎب و ﯾﺎ اﻧﻘﻼب

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دﻓﺎع ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ از "ﻧﺎدﻻوران ﻓﮑﺮی" ﻫﻨﻮز اﺳﯿﺮ ﺗﻮﻫﻤﺎت دوران ﺟﻮاﻧﯽاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن از ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ

اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن دارد.

ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻣﻨﺶ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را در دو ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﺛﺮات روﺷﻨﮕﺮی در ﺳﻪ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯽ

ﺑﺮﯾﻢ :ﺑﻪ ﺳﺎل  ۸۸ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﻣﺘﺎﻧﺖ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺣﻤﻼت وﺣﺸﯿﺎﻧﮥ ﻣﺰدوران ،اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ ﮐﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻟﻮده ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺑﻠﻮغ در رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در

ﺧﯿﺰش دﯾﻤﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی ﻓﺮاروﯾﯿﺪ و ﺧﻮد را در ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺎزﺗﺎب داد.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ دور زدن دﯾﻮار ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ،
ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻧﻮﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ از ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی ﺑﺎرزی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﭼﻮن ﻫﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از "ﭼﭗ
ـ اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺪﻣﻠﯽ" ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺟﺬب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﺸﻮر دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی

ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﺒﻠﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﺮﻓﯽ در اﯾﺮان داﻣﻦ زﻧﺪ.

ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز درﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ ،در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارزﺷﯽ واﻻﺗﺮ از ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای

ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺎﯾﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،اﯾﺮان را ﺳﺮاﻓﺮازاﻧﻪ ﺑﻪ

"ﮔﻮاراﯾﯽ ﺣﺲ وﻃﻦ" ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﯿﻢ.

ﺳﯿﺎوش ﻟﺸﮕﺮی ﮔﺮاﻣﯽ ،اﯾﻦ ﺗﺎزه اول ﮐﺎر اﺳﺖ» ،ﺑﺎش ﺗﺎ ﺻﺒﺢ دوﻟﺘﺶ ﺑﺪﻣﺪ«!

