اﺷﺮاف ﻓﻘﯿﺮ!
ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن اﺧﯿﺮا ﺟﻬﺖ ورود اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪی ﺿﻤﻦ
ﻃﻌﻨﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ،ﮔﻔﺘﻪ:
ﭘﺮوژه اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺮه ﻧﺨﻮرده زﯾﺮا اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی
ﮐﻨﻮﻧﯽ آن ،ﻣﺼﺪاق ﮔﺪاﯾﯽ ﻗﺪرت اﺳﺖ .اﺻﻼﺣﺎت ﺻﺪﻗﻪﺑﮕﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ
ﻣﮑﻨﺖ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮود .اﮔﺮ ﭘﻮل
ﺑﺎزار ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ آن را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﺑ ُﻨﺠﻠﯽ ﺗﻦ دﻫﯿﻢ.
ﺣﺠﺎرﯾﺎن »درﺳﺖ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻣﺎ درﺳﺖ »ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ« ﯾﺎ درﺳﺖ »ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺒﯿﻨﺪ« ﯾﺎ درﺳﺖ »ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ«!
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺸﺎن آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺑﺎزار ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎن »رﯾﺎل« ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ »ارز
ﺧﺎرﺟﯽ« ﻋﺰم اﺑﺘﯿﺎع ﻣﺘﺎع از ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ دارﻧﺪ!
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺳﺎل  ۹۴اذﻋﺎن داﺷﺖ:
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻫﻮادار ﻣﺎ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم رو ﻗﺒﻮل
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ اﺻﻼح ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ
ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را از ﺑﺎزار
ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻻر ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ و ﻧﻪ رﯾﺎل!
ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﺧﻮاﻧﺶ ﻫﺎ و ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺪﺳﻪ و
ﻣﻔﺮوﺿﻪ و ﻣﺤﺮوﺳﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و »اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه.
اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻋﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ« در اﯾﺮان را از  ۸۸ﺑﻼﮔﺮدان
ﺧﻮد ﮐﺮده و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮی در ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺎم ﻃﻼﺋﯽ
دوران اﻣﺎم را اﺷﻌﺎر ﻣﯽ داﺷﺖ و ﻣﺪﻋﯽ دﻓﺎع از ﺳﺮﺣﺪات و ﻣﻔﺮدات و
ﻣﺤﮑﻤﺎت »اﻣﺎم و اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم« ﺑﻮد ﺑﺪﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن در ﮐﻒ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻤﺎن ارﺑﻌﻪ »اﻣﺎم و اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب« را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و از اﯾﻦ »راﺑﻌﻪ« اﻧﺰﺟﺎر و ﺗﺒﺮی ﺟ ُﺴﺘﻪ و ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﻣﺸﮑﻞ اﺟﻨﺎس »ﺑﺮﻧﺪ« ﺣﺠﺎرﯾﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﺠﻼت ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﺎزار ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن آن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ در ﺑﺎزاری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺠﺎرﺗﺶ ﺑﺎ واﺣﺪ رﯾﺎل ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺎ دﻻر ﺧﺎرﺟﯽ
از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزاری ،اﻣﺘﻌﻪ ﯾﺎ اﻣﮑﻨﻪ ﯾﺎ اﻃﻌﻤﻪ ﯾﺎ اﺷﺮﺑﻪ اﻗﺸﺎری را
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ در ﻣﻨﻮی اﯾﻦ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ آن »اﻗﻼم« ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
و ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻣﺤﻮرﯾﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
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