ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﯿﻦاﯾﺠﺮﻫﺎ!
ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﯿﻦاﯾﺠﺮﻫﺎ!
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎﺟﺰاده از زﻣﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺶ در ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی  ۸۸ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﻬﻢ دﭼﺎر ﯾﮏ ﻫﯿﺠﺎنزدﮔﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺑﺎ اﺑﺮاز و اﺛﺒﺎت ﺗﻨﺰهﻃﻠﺒﯽ و ﺑﺮاﺋﺖﺟﻮﺋﯽ ﻧﺎدﻣﺎﻧﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽاش
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺰد ﺷﯿﺪاوﺷﯽ ﺟﻮاﻧﺎن زاوﯾﻪدار ﺑﺎ ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب راﻫﺠﻮﺋﯽ و
ﮐﺴﺐ اﻗﺒﺎﻟﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻤﻨﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﯾﺮان از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮاﻣﭗ
اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ:
ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدش در ﮐﺮوﻧﺎ و ﻗﺘﻞ ﻓﻠﻮﯾﺪ  ،ﺑﻪ دﺳﺘﺎورد ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺎز دارد .ﺣﺎل ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬاﮐﺮه از ﻣﻮﺿﻊ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه ،ﭼﺮا رﻫﺒﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺮﻣﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ/ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪای ﺷﺎﯾﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﯿﻦاﯾﺠﺮﻫﺎ و ﻧﻮﺑﺎوﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻣﺠﺮﺑﯿﻦ و ﻣﻌﻤﺮﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ )ﻋﻠﯽرﻏﻢ
ﮐﺪورت( ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎذﯾﺎﺗﯽ را ﺗﻮﻗﻊ ﮐﺮد.
ﮐﺎش ﺟﻨﺎب ﺗﺎﺟﺰاده ﻻاﻗﻞ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ارزان ﻓﺮوﺷﺎﻧﻪ ﭼﻮب ﺣﺮاج ﺑﺮ ﮐﻨﯿﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽزد!
ﺟﻨﺎب ﺗﺎﺟﺰاده ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﺤﻖ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ در اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻏﯿﻆ ﺑﺎﺑﺖ »ﺗﻌﺰﯾﺮ
ﻗﺰﻟﺒﺎﺷﺎﻧﻪﺗﺎن« از  ۸۸ﺗﺎ  ۹۵ﻻﮐﻦ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺑﺮای دﻫﺎن ﮐﺠﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺑﻪ
ﺑﻬﺎی ﺣﻔﻆ رﮐﻮرد ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰد ﻣﻘﻬﻮران ،ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺮای ﮐﺪورت »ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺘﯽﺗﺎن« ﺗﺎرﯾﺦ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه
اﻧﮕﺎﺷﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪام ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﮐﻨﻮن اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮود و آن ﻣﺎﻣﻮت را ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎری
رﺳﺎﻧﺪ!؟
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻓﺮدای ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺮوزی ﻣﺠﺪدی ﻟﮕﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ
ﻧﮑﺮده
ﻧﮑﻨﺪ!؟
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ﮐﺎش ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﮐﯿﻨﻪﻫﺎی ﺣ ُﻨﯿﻨﯽ ،ﻻاﻗﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم را ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺣﺮﯾﺖ و
ﻋﻘﻼﻧﯿﺖﺗﺎن ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ!
ﺗﺮاﻣﭗ از ﻟﺤﻈﻪ دﺳﺘﻮر ﺗﺮور ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و از ﻓﺮدای ﺑﺸﮑﻦﻫﺎی
ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪاش ﺑﺎﺑﺖ ﺷﻬﺎدت آن »ﺷﯿﺮ زﻫﻠﻪ ﺷﯿﻌﻪ« ﺑﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن
»وﺣﺸﯽ« ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎری را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﺰه ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا را ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ

ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪ.
ﮐﺎش ﺑﺠﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺗﮑﺪی ﻣﺤﺒﺖ از ﺗﺮاﻣﭗ  ،ﺗﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ
ﮐﻪ وﺣﺸﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ رﯾﺎورزاﻧﻪ اﯾﻤﺎن آورد ﻻﮐﻦ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺑﺖ آن
ﺟﻨﺎﯾﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺨﺸﻮده ﻧﺸﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آن »زنﺑﺎره زردﻣﻮی«
اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺂورده و ﺑﺮ ﻓﺴﻖ ﺧﻮد ﺗﺠﺮی دارد!
#دارﯾﻮش_ﺳﺠﺎدی
#ﻣﺼﻄﻔﯽ_ﺗﺎﺟﺰاده
#ﺗﺮاﻣﭗ

