ﺷﺮﮐﺖ در »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮاﻓﺮازی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﻣﻼﯾﺎن ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی »اﻧﻘﻼﺑﯽ« ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺑﺎ و ﭼﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ،
ﺗﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﺎن در واﻗﻊ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری »ﺷﺘﺮﻣﺮﻏﯽ« ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻫﺸﺘﻨﺎک »وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ« ،روﺑﻨﺎﯾﯽ
»دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﯿﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ
ﮐﺸﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺑﺮای ﻣﻼﯾﺎن از اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ از ﻫﻤﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﻮد در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ« ﺟﺰ ﺗﻮﻫﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺳﺮﮐﻮب و ﻏﺎرت،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ »ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ« وﻓﺎدار اﺳﺖ!
ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺿﺮﺑﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ .زﯾﺮا ﺗﺎﺑﺤﺎل ﻫﺮﮔﺎه رﻫﺒﺮ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ» ،ﻣﺠﻠﺲ« و »رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری« ﺻﺤﻨﻪﮔﺮدان ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  (۸۸ﺳﯿﺮک اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﮐﻨﺘﺮل
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ ،رﻫﺒﺮ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ای رأی ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ داﻧﯽ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮥ »زرﻧﮕﯽ« ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن »ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک«
و »ﺣﺸﺮات« ) (۱ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺮف آﺧﺮی ﮐﻪ ﻫﯿﺘﻠﺮﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦﻫﺎ را در ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ ﺗﺴﺨﯿﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪدان ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﯿﺸﮏ دﯾﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺘﯽ آﺧﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
اﻣﺮوز ﮐﻪ روزﮔﺎر از ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﮐﻨﻨﺪه
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﺻﻼً ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺘﯽ آﺧﻮﻧﺪ را ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ ،ﭼﻬﺎر دﻫﻪ در اﯾﺮان ﺳﯿﺮک اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را دوﺑﺎره و دوﺑﺎره
ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ:
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻪ »ﺧﻮی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ« ﻫﻤﮥ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد را ﮐﺸﺘﺎر و ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ» ،ﭼﭗ«ﻫﺎ )در دو ﺗﯿﺮۀ »اﺳﻼﻣﯽ« و
»ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ«( ﻫﯿﺰم ﺑﯿﺎر ﻣﻌﺮﮐﮥ ﻣﻼﯾﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﺎن در ﺑﻮق ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ
دﻣﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ:
ـ

ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻧﺨﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن رﻓﺮاﻧﺪوم ﺳﺎل  ۵۸روﺷﻦ ﺷﺪ ،رﺑﻄﯽ ﺑﻪ

ﺷﻖ واﻗﻌﯽ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ از ﻣﺮدم »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ« ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﭼﭗ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن دو ّ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻧﻈﺎﻣﺎت دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﻌﻨﻮان »ﻣﺎﺷﯿﻦ رأیﮔﯿﺮی ﺑﻮرژوازی« ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﮑﺒﺎره »اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﻫﺎی
دﺳﺖﭼﯿﻦ ﺷﺪه« ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻌﻨﻮان »ﺗﻤﺮﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ«» ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ« و »ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع« ..ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ در آن را ﺑﻌﻨﻮان وﻇﯿﻔﻪای اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
رﻓﺮمﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی رﻓﺮمﻃﻠﺐ ،روﻧﺪ »اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ« را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮد و ﯾﺎ دﺳﺘﮑﻢ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺟﻨﺎح »ﺑﺪﺗﺮ« ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻋﻤﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺧﺴﺎرات ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد آورد،
اﻣﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﭘﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت »ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ« ﭼﻬﺮۀ واﻗﻌﯽ ﻣﻼﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن »دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ دروغ ﻣﯿﮕﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ>« و ﯾﺎ »رﺿﺎﺷﺎه ،روﺣﺖ ﺷﺎد!« ،دو ﭘﺎﯾﮥ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز
»ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« را در ﻫﻢ ﺷﮑﻨﺪ و ﻧﺎﻗﻮس ﭘﺎﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺻﺪا درآورد .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻗﻠﻢ
ﺑﺪﺳﺘﺎن »اﺳﺘﻤﺮارﻃﻠﺐ« از ﻫﯿﭻ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ـ

ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی اﯾﺮاندوﺳﺘﺎﻧﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ ،اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ و

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان را واروﻧﻪ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﮐﻮرهراهﻫﺎﯾﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب راه درﺳﺖ
ﻣﺒﺎرزه ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺄ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ از ﻣﺎﻫﯿﺖ رژﯾﻢ و آراﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ
درﺳﺖ از ﺳﺮﺷﺖ رژﯾﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺷﺮط اﺷﺘﺮاک ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.

ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺻﺪای ﭘﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ« در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﮕﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان را ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ،اﻣﺎ از اﻏﻠﺐ ﺟﻬﺎت ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺳﻮﻣﯽ از دو رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻫﯿﺘﻠﺮی و
ﻣﺮۀ رژﯾﻢ اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ را ﻫﺰاران ﺑﺎر ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادهاﻧﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد روز ّ
ﺣﺎل اﮔﺮ اﻣﺮوزه ﻫﻨﻮز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ادﻋﺎی اﯾﺮاندوﺳﺘﯽ »ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ« ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎﻫﯿﺖ رژﯾﻢ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ
ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ آﻧﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ؟
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم » ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻣﺎ در ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ!«) (۲اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در آن ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در
اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮاﻧﺪاز« ﻧﯿﺰ دﭼﺎر »اﻧﺴﺪاد« ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه
ﺑﺮونرﻓﺖ ،از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .او ﺑﻌﻨﻮان دو ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻮﻓﻖ از
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺬار اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮاﻧﮑﻮ« و »آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ« ،از
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻧﯿﮏ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و وﺟﻮد ﻗﺸﺮی »دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاه« در درون آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺸﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻏﺮب ،راه ﺑﺴﻮی اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ در اﯾﺮان
»ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﻨﺪ و اﻓﺮاﻃﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮاﻧﺪاز« ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ( ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ و
ﺳﺮدﻣﺪاران رژﯾﻢ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ وادارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻨﺎه »اﻧﺴﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ« در اﯾﺮان ﺑﺮ ﮔﺮدن »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮاﻧﺪاز« اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ »اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن« و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﮐﺘﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎیﺟﻨﻮﺑﯽ دو رژﯾﻢ ﻣﻨﺰوی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻫﺪف ﺻﺪور »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻧﺎرواﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻫﯿﭻ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد اﺑﺎ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﺿﺪﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮﺳﻮزﻧﯽ از اﻣﯿﺎل ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮاﻧﮥ ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ
رﻓﺮمﻃﻠﺐ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺸﯿﺰی ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺪام رﻓﺮم واﻗﻌﯽ دﺳﺖ زﻧﻨﺪ و ﮐﺪام ﺗﺤﻮﻟﯽ را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ »ﺑﺮاﻧﺪازان« از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟ ﺧﯿﺮ ،ﻣﻼﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ
ﻗﺪﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و آﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮدارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم را ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ
اﻣﯿﺪﻫﺎی واﻫﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ دﻫﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی »ﺳﯿﺮک دﻣﮑﺮاﺳﯽ« ،از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺟﻨﺎح ﺑﺎزی اﺳﻼﻣﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و
ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ از اﻧﺴﺠﺎﻣﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی ﺟﺰ ﮔﺬار ﮐﺎﻣﻞ
را ﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪن ﺟﻨﺎح ﺟﺪﯾﺪی از »اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن« اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮگ
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .زﯾﺮا ﮔﺬار از رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺟﻨﺎﯾﺖﺑﺎر آن ،ﺑﻪ ﺗﺌﻮریﭘﺮدازیﻫﺎی »اﺳﺘﻤﺮارﻃﻠﺒﺎن«
ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰی اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮاﻓﺮازی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ.
) (۱ﻣﻼﯾﺎن در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻣﺮدم را »ﻫﻤﺞ رﻋﺎع« )ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
)(۲ﻣﺤﻤﺪ ارﺳﯽ۲۳ ،ﺑﻬﻤﻦ  ،۱۳۹۸اﯾﺮان اﻣﺮوز

