دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ!
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ در  3ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ »ﺑﯽ زاری« و
»آی دی ﻟﻮژی« و »ﺗﺤﻘﯿﺮ« ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﮐﻮﺷﯿﺪه ام ﻏﺎﺋﻠﻪ  88را در ﺳﻪ
ﺳﻄﺢ رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دوم و ﺳﻮم را ﺑﺎ
ﮐﻤﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ :ﺑﯽ زاری!
دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻫﺘﻤﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ
»ﺧﻮب ﺗﺮﯾﻦ« از ﻣﯿﺎن »ﺧﻮب ﻫﺎ« و در ﻧﺎزل ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺰ ﮔﺰﯾﻨﺶ »ﺑﺪ«
از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی »ﺑﺪﺗﺮ« اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ
آرﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻮﻟﻮدی اﺳﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ.
ﺑﺮﺧﻼف دو ﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق و ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎور ﻋﺎﻣﻪ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪش
ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻘﺎء و اﺣﺼﺎء دو ﮔﺎﻧﻪ »ﺧﻮب« و »ﺑﺪ« و ﺗﻘﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺧﻮب« ﯾﺎ »ﺑﺪ« ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ »دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ« ﻣﻨﺘﺠﻪ از ﯾﮏ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ« اﺳﺖ.
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ﻧﮕـ
)ﺑﻮدﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ(
)ﺷﺮح »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ« را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺮون از ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﺗﻘﻠﺐ در  88و ﺑﯿﺮون از
ﺷﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺷﺎﻧﯿﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﺑﯿﺮون از اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﺑﯿﺮون از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﺑﯿﺮون
از ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﺑﯿﺮون از ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم
ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﻏﺎﺋﻠﻪ  88آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﻌﻨﺎداری از ﺷﻬﺮآﺷﻮﺑﺎن ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ادﺑﺎرﺷﺎن از ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﺗﻘﻠﺐ ،ﺑﺮآﯾﻨﺪی از ﻫﻤﺎن ﺳﺮﺷﺘﯽ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯽ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد »در ﻗﺎﻣﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺳُﻤُــّﻮ ﭘﻠﺸﺘﯽ ﻫﺎ
و ﻋﻠﺸﺘﯽ ﻫﺎ« از ﺑﻮاﻃﻦ اﯾﺸﺎن ﻟﻬﯿﺐ ﻏﯿﻆ و ﻧﻔﺮﺗﯽ ﺧﻮدﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺤﻤﻮد)!( و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻤﻮد)!( را ﺑﻪ ﻗﻠﯿﺎن و ﻓﻮران ﻣﯽ
ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﺪازاﻧﺪ!
ﺣﺮف اﺻﻠﯽ اﯾﺸﺎن در  88آن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪه.
ﮔﻮﻫﺮ ﮐﻼم اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آﻏﺸﺘﮕﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ »اﻧﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ« آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و اﯾﻀﺎً ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻬﻀﻢ در
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﺳﺎﺳﺎً ﺷﺎن رﺋﯿﺴﯽ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺪارد ﭼﻮن دون ﻣﺎﯾﻨﺪ!
ﭼﻮن ﻣﺎ اﺟﻠﯿﻢ و آﻧﻬﺎ اﺳﻔﻞ!
ﭼﻮن ﻣﺎ ﻓﺎﺿﻠﯿﻢ و آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺳﻖ!

ﭼﻮن ﻣﺎ ﺣﺎذﻗﯿﻢ و آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺳﺪ!
ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣُﺪرﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺠﻊ!
ﭼﻮن ﻣﺎ ﺷﺨﯿﺼﯿﻢ و آﻧﻬﺎ ﺷﺮﯾﺮ!
ﭼﻮن ﻣﺎ ﺷﮑﯿﻠﯿﻢ و آﻧﻬﺎ ذﻟﯿﻞ!
ﭼﻮن ﻣﺎ ﻓﺎﺧﺮﯾﻢ و آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺟﺮ!
ﭼﻮن ﻣﺎ ﺗﻤﯿﺰﯾﻢ و اﻧﻬﺎ ﮐﺜﯿﻒ!
ﭼﻮن ﻣﺎ زﯾﺒﺎﺋﯿﻢ و اﻧﻬﺎ ﮐﺮﯾﻪ!
و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﯿﻄﺎن:
ﭼﻮن ﻣﺎ از آﺗﺸﯿﻢ و آﻧﻬﺎ از ﺧﺎک!
و ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﯿﻄﺎن:
دﭼﺎر ﻫﻤﺎن ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪ!
ﺣﻀﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﯾﺸﺎن را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﮏ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎﺗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﺎن و آﻧﺎت ﺷﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ:
ای ﮐﻮﻓﯿﺎن ﺑﯽ وﻓﺎ
…
ﺑﯿﺰارم از دﯾﻦ ﺷﻤﺎ
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﺷﻤﺎ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ »ﺳﯿــﺌﻪ« ﻧﺰد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن »ﻗﺪﯾﻢ« اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺪارد و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از ﺟﻤﯿﻊ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ﺷﺪت و
ﺿﻌﻒ ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻇﺮﯾﻒ ﻣﺎﺟﺮا آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ
رواﯾﺖ ﺻﺎدق »ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ« ﺑﻮدن از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ »ﻣﺪﯾﻮم ﺷﯿﻄﺎن« در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻔﺮﻋﻦ و ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ و اﻧﺎﻧﯿﺖ
»ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺷﯿﻄﺎن« در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻋﻬﺪه داری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﻨﻮد اﻗﻤﺎرﯾﺶ ،ﺳﺮﻧﺎ را از دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎدش ﻣﯽ دﻣﻨﺪ!
ﻣﺎﺟﺮای ﺷﯿﻄﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﻗﻤﺎری اﯾﻦ »ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺗﻔﺮﻋﻦ« ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای
»اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻮدا« اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻮدا ﭘﯿﺮواﻧﺶ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻆ
ﺑﺼﺮ ﺑ ُﺮدن از زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﻣﺎه در آﺳﻤﺎن دﻋﻮت ﮐﺮد و اﻣﺖ ﺣﯿﺮاﻧﺶ ﺑﺎ
ﺷﻌﻒ و ﺣﯿﺮت ﻏﺮق در روﯾﺖ ﺟﻤﺎل اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ)!(
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ دﻋﻮت ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ »ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ« اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ ﺟﻨﻮدش
ﺑﺠﺎی »ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ« ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ »ﺧﻮد ﺷﯿﻄﺎن ﺑﯿﻨﯽ« ﺷﺪه.
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻧﻮن »ﺗﻔﺮﻋﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ« ﺧﻮد را ﻣﺮﮐﺰ و ﺳﺮور ﺟﻬﺎن ﻣﯽ
داﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ﺣﮑﻢ ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﺋﯽ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ از اﯾﻦ »ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎﺋﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺳﺘﺎره ﻧﺨﺴﺖ«
اﮔﺰوﭘﺮی اﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻠﻘﯽ آن ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺗﻔﺮﻋﻦ )آﻣﺮﯾﮑﺎ( از

اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻣﺼﺮﯾﺎن و ﺳﻌﻮدﯾﺎن و اﻓﻐﺎﻧﯿﺎن و ﻫﻨﺪﯾﺎن و آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯿﺎن
ﺟﻤﻠﮕﯽ و ﭘﮑﯿﺠﯽ ﻣﺸﺘﯽ »ﮐﻠﻪ ﻣﺸﮑﯽ« رﻋﯿﺖ و ﺳﻔﻠﻪ زاده اﺳﺖ )!( ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
اﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻣﺼﺮﯾﺎن و ﺳﻌﻮدﯾﺎن و اﻓﻐﺎﻧﯿﺎن و
ﻫﻨﺪﯾﺎن و آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد »ﺑﯽ وﻗﻌﯽ ﮐﺪﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﻮد« ﻣﺎﻧﻨﺪ
»ﭘﯿﺮوان ﺑﻮدا« ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد »ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ« ﺷﯿﻄﺎن ﺗﺎﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
زﺑﻮﻧﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ »ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﯿﻨﯽ« ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از اﺳﺎس ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
و ﻫﻮﯾﺖ و ﺑﻮدن ﺷﺎن ﻧﺰد »ﮐﺪﺧﺪا« ﻓﺎﻗﺪ رﺳﻤﯿﺖ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ اﺳﺖ!
ﮐﺎش اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ »ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻨﺤﻮﺳﻪ« ﻻاﻗﻞ ﺑﺠﺎی ادای ﺷﯿﻄﺎن را در
آوردن و ﺧﻮد را »آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻓﻬﻢ ﮐﺮدن« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺮوان وﺛﯿﻘﯽ در
راﺳﺘﺎی »ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ« ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ!

