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دﻧﯿﺎی اﯾﻦ روزای اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن!
اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ در اﯾﺮان در ﮐﻨﺎر آﺛﺎر
و ﺗﺒﻌﺎت و ﺻﺪﻣﺎت و ﻟﻄﻤﺎت اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ
آﻧﮑﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺳﺒﺎب ﺑﺮونرﯾﺨﺖ ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮاﻧﺪازی را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻨﻔﺮ و ﻏﯿﻆ و ﻧﻔﺮت
ﻫﯿﺴﺘﺮﯾﮏﺷﺎن از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺧﻮاب ﺳﻘﻮط ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع آن را
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻫﺮآﺋﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎآراﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻮق آﻣﺪه
و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﻠﻖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ دﻓﻌﻪ دﯾﮕﻪ ﮐﺎر رژﯾﻢ ﺗﻤﻮﻣﻪ« و
ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺧﻮرده و ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻪ ﺧﻠﺴﻪﮔﺎه ﺷﺎن ﺧﺰﯾﺪه و ﺗﺎ »ﺷﻮﻗﯽ
دﯾﮕﺮ« ﺳﺮﮔﺮم آرزوﺗﺮاﭘﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!
ﺑﺮاﻧﺪازیﻃﻠﺒﺎن ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻔﺮت
را ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻬﻢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ» .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ« ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﯿﻮه ﻣﺸﻐﻮل آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و
ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ اﯾﺸﺎن در ﻣﺼﺎف رﯾﻤﻮت
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﯿﻦ آرزوﺗﺮاﭘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﺪاﺋﯽ و
ﻧﻔﺮت اﺳﺖ.
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ »ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﺗﺎ  ۶ﻣﺎﻫﻪ دﯾﮕﻪ« را ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﯿﻦ
اﺣﺴﺎﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ ،اﻣﺮی اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻓﻬﻢ آن ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ »ﺗﻨﻔﺮ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ« از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ.
دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻧﯿﺎی ﻋﺎری از اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻪ .اﺣﺴﺎﺳﺎت آﻓﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ.
ورود رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺒﻄﯽ اﺳﺖ ﻓﺎﺣﺶ ﮐﻪ ﺗﺎﻟﯽ ﻓﺎﺳﺪ دارد.
ﺧﺮداد  ۶۸و در ﺣﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺟﻮار ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺮاﻧﺪازان در ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺧﺒﺮ ﺑﻮدم و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ده ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻋﺰادار در ﻣﺤﻞ از »ﺑﺮاﻧﺪاز ﻣﺰﺑﻮر« ﻧﻈﺮش را
درﺑﺎره ﺳﯿﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﻋﺰادار ﭘﺮﺳﯿﺪم و در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ:
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎ دادن ﺳﻬﻤﯿﻪ »ﺑ ُﻨﺸﻦ و ﻧﺨﻮد و ﻟﻮﺑﯿﺎ« ﺟﻤﻊ و ﺑﺴﯿﺞ
ﻣﯽﮐﻨﻪ(!) .
ﻫﻤﺎن ﻓﻮران ﻧﺒﻮﻏﯽ ﮐﻪ در  ۸۸ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﺰﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﺎﻧﺪﯾﺲ ﺧﻮاران«
ﻣﻄﻨﻄﻦ ﺷﺪ!
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ »ﺑﺮاﻧﺪاز ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ« ﮔﻔﺘﻢ:

اﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ دادن ﻣُﺸﺘﯽ »ﻧﺨﻮد ـ ﻟﻮﺑﯿﺎ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ »ﻣﺸﺘﯽ ﺑ ُﻨﺸﻦ« ﻧﯿﺰ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ  ۸ﺳﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺣﺸﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺶ
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ از دﯾﻦ و ﮐﺸﻮر و ﻧﺎﻣﻮس و ﺷﺮف و ﺣﯿﺜﯿﺖ اﯾﺮان
دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ول ﻣﻌﻄﻠﯿﺪ! ﺑﺮﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر! اﯾﻨﺠﺎ
ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﺠﺎﺟﯽ ﺗﺎﻟﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻫﻤﺎن ﻏﯿﻆ و ﻧﻔﺮت و اﺣﺴﺎﺳﺎت در
ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻼن آن ﻧﻔﺮت را ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮرﺳﻮﺋﯽ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽﻏﻢ اﺻﺮار ﺧﻮﯾﺶﺑﺎوراﻧﻪ ﺑﺮاﻧﺪازیﻃﻠﺒﺎن ،ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﯿﻦ
ﭘﺎﯾﮕﺎه »ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ« اﺳﺖ.
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر اﮔﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ از
روﯾﺎاﻧﺪﯾﺸﯽ و »ﺳﯿﺎﺳﺖﺑﺎزی« ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﯿﺪاﺋﯽ و ﻧﻔﺮت دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
ﭘﺎی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﮕﺬارد آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﺖ اﻓﺘﺎده و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ »ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ«
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ و رواداری ﺑﺮﺳﻨﺪ! )(۱
در ﮐﻨﺎر ﺑﺮاﻧﺪازیﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺎﻧﺘﺎل در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺮم ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ« را
وارد ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺸﯽ ﺧﻮﯾﺶﮐﺎﻣﺎﻧﻪ »اﻋﺘﻘﺎد«
ﺑﻪ »ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ« را ﺑﻨﺎم »اﺳﺘﺪﻻل« ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻟﻘﺎء ﮐﻨﻨﺪ(۲).
واﺿﻌﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﻄﻦ ﺑﻪ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﻮت و ﺻﻮﻟﺖ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮﻫﻮن »درک اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ« و »ﺟﻨﺲ اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ« ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ و ﺷﻬﺮﯾﺎر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ آﻧﺘﺮوﭘﯽ و آﻏﺎز ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ از آﻧﺠﺎﺋﯽ
ﺗﺠﻠﯽ و ﺗﺴﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻓﺎﻫﻤﻪ ﭘﺎراداﯾﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ
و ﻣﺮدم از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻣﺤﺼﻮل ِ اﻧﻔﺼﺎل ِ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﺎﻧﻪ
ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺼﺎل ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
و ﻣُﻠﻮک از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ
»اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ« ﺑﯿﻦ »ﺷﻬﺮوﻧﺪان واﺛﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« و »ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻣﻮرد وﺛﻮق ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« و اﺳﺘﻤﺮار و ﻋﺪم زوال اﯾﻦ »ﺣﻆ ﻣﺸﺘﺮک« ﺗﺎ
اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی »اﺗﻔﺎق ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ« در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮاﻧﺪازان و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽﺧﻮاﻫﺎن و ﺑﺮآورد ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻏﻠﻂ اﯾﺸﺎن از
آﯾﻨﺪه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ درک ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ اﯾﺸﺎن از ﺟﻨﺲ راﺑﻄﻪ
ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ راس آن اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﻗﯿﺎس ﺑﻨﻔﺲ ﮐﺮده و ﻧﻔﺮتﺷﺎن از ﻧﻈﺎم را ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻓﻬﻢﺷﺎن

از ﻓﺮﺟﺎم ﻧﻈﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ از درک اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ
»واﺛﻘﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« و »ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻮرد وﺛﻮق ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ«
ﺑﯿﺮون از ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺖﺳﺎﻻراﻧﻪ ﯾﺎ دﯾﻦﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاﻧﺪازان
و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽﺧﻮاﻫﺎن ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺘﻀﺎﯾﻒ و ﮐﺮاﻣﺖ ﺳﺎﻻراﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻪ »ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺎن« ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﯽ از ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﺑﺮوﻣﻨﺪی از ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﯿﺸﺖ ،رﻧﺠﻮری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻘﺎﻋﺪه در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﺋﯽ رﻧﺠﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﻣُﺒﺪل ﺑﻪ ر ُﻣﺒﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ »ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺧﺎص« ر ُﻣﺒﺶ ﺧﻮد را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﺑﺮونرﯾﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﺎن ﻣُﻌﺬب ﺷﻮد و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﺮونرﯾﺨﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﺎن ﻣُﻌﻠﻖ ﺷﻮد!
ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻀﺎﯾﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﻣُﻠﮑﺪاری
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺮاﻣﺖ ﺳﺎﻻری و ﻓﻘﯿﺮﻧﻮازی ﻧﺰد ﺗﻮدهﻫﺎﺋﯽ اﺳﺘﻮار ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﻘﺮﺷﺎن اﺳﺒﺎب ﺷﺮمﺷﺎن ﺑﻮد و رﺳﻤﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﻘﺮﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ
رژﯾﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻗﺎﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ »ﻟﻮﮐﻼس« و ﺑﻠﮑﻪ »ﺑﯽﮐﻼس« داوری و ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪی ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ادﺑﯿﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺗﺼﺎف ﺑﻪ وﻟﯽﻧﻌﻤﺘﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﺧﺎدم اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽﮐﺮد.
ﻫﻢاﻓﺰاﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻢاﻓﺰاﺋﯽ در زﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺎ  GNPﺑﺴﻨﺠﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
»ﺣﺎﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی« ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ را دور
ﻧﻤﯽاﻧﺪازﻧﺪ! واﻗﻌﯿﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﻠﯿﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ اﯾﺸﺎن »ﺑﺎرﮐﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻧﺸﺪه ﺗﺎ
ﺑﺪآن ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﻧﻈﺎم ﺑﮕﺬرﻧﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻤﻌﻨﺎی دادن ﭼﮏ ﺳﻔﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ و دوﻟﺘﻤﺮدان
ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻌﯿﺸﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﺎﻣﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﯽاﯾﺤﺎل ﺑﺮاﻧﺪازیﻃﻠﺒﺎن و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺧﻮاﻫﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣـﯽ و ﺳـﺮ دادن ﺷﻌﺎرﻫـﺎی ﺑﺮاﻧـﺪازاﻧﻪ ﻣُﺨﯿﺮﻧـﺪ و ﻫـﻢ ﭼﻨـﺎﻧﮑﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﯽاﺑﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻔﻆ ﻧﻔﺮتﺷﺎن از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ ﺷﺐ روﯾﺎی
ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺧﻮابدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺪآن ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ آرزوی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار
دﻫﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻗﺸـﺎر ﺑـﺎ ﺣﮑـﻮﻣﺖ ﻣﺸﮑـﻞ دارﻧـﺪ و ﻧﻈـﺎم را
ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ اﻣﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم :اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ
ﺗﺄﺳﻔﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ از اول ﻫﻢ

ﻧﺒﻮدﻧﺪ!
ﺑﺮاﻧﺪازیﻃﻠﺒﺎن ،ﺳﮑﻮﻻرﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از اﺑﺘﺪا ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم و
زﯾﺴﺖ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎم ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و از  ۵۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ
ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﻪ زﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﻧﻈﺎم ﺗﻦ دادﻧﺪ .ﭘﯿﻮﻧﺪی
ﺗﺼﻨﻌﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖاش ﻃﻼﻗﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﺮونرﯾﺨﺖ آن ﻧﻔﺮت
ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ را روﯾﺎاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﻮد و ﺑﻪ اﺳﻢ اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﻈﺎم ،ﻣﺼﺎدره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
دﻧﯿﺎی اﯾﻦ روزای اﯾﺸﺎن ﻣﺼﺪاق آن ﺑﺨﺶ از ﺳﺮاﯾﺶ »روزﺑﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ« اﺳﺖ
ﮐﻪ:
در ﺣﺴﺮت ﻓﺮدای ﺗﻮ
ﺗﻘﻮﯾﻢام و ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﻫﺮ روز اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ُ
ﻓﺮدا رو ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ »از رﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ«
https://bit.ly/34GWOiS
۲ـ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ »ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﮐﺒﻮد«
https://bit.ly/37UZ1t9
#دارﯾﻮش_ﺳﺠﺎدی

