ﺷﻮﮐﺮان دوم!
در اﯾﺮان ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﻣﻬﺎرت و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل »آﺷﻨﺎ«
ﺑﺮای ﺗﻤﻬﯿﺪ »دوﻣﯿﻦ ﺟﺎم زﻫﺮ« در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﺮﯾﺪور ﻫﺎی ﻗﺪرت در
ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ و اوج ﮔﯿﺮی اﺳﺖ.
 25ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻠﻘﻪ ای از ﭘﺎﯾﻮران
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪآﻧﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺤﺎﺻﺮه و اﯾﺰوﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ »آﯾﺖ اﻟﻠﻪ« ﺑﺎ ﺳﻨﺪﺳﺎزی و ﺧﻮاﻧﺶ و اﻟﻘﺎی
ﻣﮑﺮر اﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﻊ ﺑﻨﺪ ﮐﻪ »ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ« و »اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ
ﻧﯿﺴﺖ« »ﻣﺮدم ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ« ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً راﺳﺨﯿﺖ اﻣﺎم و ﯾﺎراﻧﺶ در ﺟﻨﮓ
را

ﻣﻐﺒﻮن

و

ﻣﻔﺘﻮن

ﻣﺼﻠﺤﺖ

اﻧﺪﯾﺸﯽ

ﻗﺪرت

ﻣﺤﻮراﻧﻪ

ﺧﻮد

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

و

ﻇﻔﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺟﺎم زﻫﺮ  598را ﺑﻪ ﮐﺎم »اﻣﺎم اﻧﻘﻼب« ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ!
ﻃـُﺮﻓﻪ آن ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر درﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر
ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮﻗﻊ از ﭘﺎﯾﻮران ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف
اﯾﺮان و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﮐﺸﻮرش را در
ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﮓ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻓﻘﺪان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ اﻟﺘﺠﺎء ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﯽ ﺑ ُﺮد ﺳﺎل  63و در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در ﻋﻄﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺖ روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ
ﺑﻌﺜﯽ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﭘﺮوژه ﻏﯿﺮ ﺿﺮور و ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﻣﺘﺮوی
ﺗﻬﺮان را ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﺎً در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ ﺑﻼﻣﻮﺿﻮع و ﻓﺎﻗﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ وﻗﺖ و ﺑﯽ
وﻗﺖ و ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ »ﻣﺘﺮوی ﺗﻬﺮان« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ
اﻓﺘﺨﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ رخ دﯾﮕﺮان ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺎﺑﺖ آن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪ!
 23ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢ ﺳﻮﯾﺎن آن در اﯾﺮان ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ:
»» … ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی واﺷﻨﮕﺘﻦ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮاﻧﺪازی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﺑﻪ »ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ اﻗﺘﺼﺎدی« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ
ﺧﻮد را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و اﺳﺘﻬﻼک ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﮐﺮده ﺗﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان در
ﻣﺠﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺿﻤﻦ اﻣﺤﺎء و اﺿﻤﺤﻼل
زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان دﺳﺖ دوﻟﺘﻤﺮدان در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻃﺮح ﻫﺎی
ﻋﻤﺮاﻧﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﺴﺘﻪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد »ﺑﺤﺮان
اﻧﮕﯿﺰه« در ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را از درون ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و ﻓﺎﻗﺪ

ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﯽ در ﭼﻨﻴﻦ راﻫﺒﺮدی دﺧﻮل ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ داﻳﺮه ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮی ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺧﺴﺘﻪ
ﮐﺮدن ﺣﺎﻣﻴﺎن ﭼﻨﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﻴﺴﺘﻢ را دﭼﺎر اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ »اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻘﺎ« ﮐﻨﻨﺪ … ««
)ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻨﺶ ﻫﺎ و واﮐﻨﺶ ﻫﺎ(
ﺗﻮﺳﻞ ﻣﺠﺪد و اﻣﺮوزﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺟﺎم زﻫﺮ ﺳﺎز ﺳﺎل  67ﺑﻪ »ﻧﺎﻟﻪ درﻣﺎﻧﯽ« و
ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺳﺎزش ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﭘﺮوژه  598ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻮﮐﺮاﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ را
ﺑﻪ ﮐﺎم اﯾﺮان ﺑﺮﯾﺰد!
ﺣﻠﻘﻪ رﻫﺒﺮان ﻋﺎﻟﯿﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ »دام ﭼﺎﻟﻪ« و
راﻫﮑﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﮔﺮﯾﺰی از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻼ ً و در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﻮرت ﻗﻀﯿﻪ را درﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺎ ﺻﻮرت
ﻗﻀﯿﻪ ﻏﻠﻂ ﻫﻤﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
واﻗﻌﯿﺖ ﻗﻀﯿﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  24ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل
 92از ﺣﯿﺚ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﯾﮏ »ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را
»ﭘﯿﺮوزی ﻧﻈﺎم« ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد!
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  24ﺧﺮداد در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺮوزی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﻘﺒﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟﻨﺎح ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﻫﺎ در داﺧﻞ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﺰاﻣﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﺑﺎ »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺟﺎﻣﻌﻪ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ را زﯾﺮ ﻓﺸﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ اﺳﺘﯿﺼﺎل و ﻓﻼﮐﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪه و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ و ﺑﺼﻮرﺗﯽ
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺸﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﻨﺎه ﺑ ُﺮدن ﺑﻪ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ ﺑﺎ »دﻧﯿﺎ«
)ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ( اﺳﺖ!
اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﺳﺎل  88و ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﻬﺎر ﺷﻬﺮ آﺷﻮﺑﯽ
ﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ و ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺟﻨﺎح ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و ﻋﻘﺒﻪ
اﯾﺸﺎن از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺖ ﻫﺎی داﺧﻞ اﯾﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
)ﭘﯿﺶ ﺗﺮ در ﻣﻘﺎﻻت دام ﭼﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺼﯿﻞ داده ﺑﻮدم(
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺤﻮری در ﭘﺮوژه ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴـﻨﺠﺎﻧﯽ آن را ﻋﻬـﺪه داری ﮐﻨـﺪ اﻣـﺎ در ﻣﯿـﺎﻧﻪ راه ﭘـﺮوژه ﺑـﺎ
»روﯾﺪادی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪه« ﻋﻘﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ!
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮز ﻓﻼﮐﺖ و اﺳﺘﯿﺼﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و
در ﭘﺮده دوم از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪاﻋﯽ ﺧﺎﻃﺮ »ﻣﺮد ﺑﺤﺮان ﻫﺎ« و ﺿﺮورت »ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻣﻨﺠﯽ« ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﺗﺎرک اﻗﺒﺎل آرای ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﻗﺪرت ﻧﺸﺎﻧﺪه و ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﺮدن وی از

آراﺋﯽ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻤﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم را ﺑﺮای وی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻀﺎﺳﺎزی
ﺑﺮای ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  598ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ »ﻗﻬﺮﻣﺎن« ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﻫﺒﺮی ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻧﻈﺎم
را ﻣﺠﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
ﻣﺮدم ﺑ ُﺮﯾﺪه اﻧﺪ! ﺧﺴﺘﻪ اﻧﺪ! دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﮐـِﺸـَـﻨﺪ و ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ
و اﻗﺒﺎل ﺑﺎﻻی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی رﯾﺎﺿﺘﯽ ﺷﻤﺎ را
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن »ﺟﺎم زﻫﺮ ﺳﺎزش ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ«
اﺟــﺎزه دﻫﯿــﺪ ﮐــﺎر ﻣُﻠــﮏ و ﻣﻤﻠﮑــﺖ را ﻣﻄــﺎﺑﻖ »ﻣﺼــﻠﺤﺖ اﻧــﺪﯾﺸﯽ
ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻤﯽ« ﻋﻬﺪه داری ﮐﻨﯿﻢ!
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮﺧﻮردار از اﻧﺴﺠﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﻮد اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﺳﺰارﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﺗﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ
رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻮد ﭘﺎﺗﮑﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮوژه را در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه از ﻣﺤﻮری ﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﯽ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر از
ﻗﻄﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺎده ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻤﻌﻨﺎی واﮔﺬار ﮐﺮدن ﺑﺎزی ﻧﺒﻮد و
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اردوی »ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ« ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻢ ﻓﺮوغ ﺗﺮ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ژﻧﺮال ﻫﺎی ﻣﻠﺘﺰم اﻟﺮﮐﺎب
ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ آرای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  92ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻣﯿﺰان اﻗﺒﺎل ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﭼﻪ در
ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً آرای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﺎﺣﯽ اﺳﺖ و ﭼﻪ در
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﮐﻪ آرا ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺟﻬﺘﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺟﻤﻠﮕﯽ و
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﺮﺧﻮردار از ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻋﺪدی ﺑﻮد! ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺘﯽ
ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮده و
آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺤﺮان ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺑﻘﺎ را
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻗﺮار داده و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دﯾﮑﺘﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮع آرای ﻣﺘﺨﺬه
روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آرای ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻤﯽ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ذﻟﻪ درآﻣﺪه و
ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر آرای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺨﺎﻟﻒ رﻫﺒﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر رﻓﺘﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ در اردوی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ رای دادن ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ »رﻫﺒﺮی اﺋﯽ« دﻫﺎن ﮐﺠﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  88ﺑﯿﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﻮد را ارﺟﺢ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد! )ﭘﯿﺶ
ﺗﺮ در ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ« در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﻮدم(
ﻋﻠﯽ اﯾﺤﺎل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﺻﺤﺎب ﻗﺪرت در
اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ اوﻟﯿﻪ و ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﮐﺴﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اوﻻ ً در اﻧﺪازه ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﺒﻌﺎً در
اﻧﺪازه ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﻪ
ﺻﻔﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ روﺣﺎﻧﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﺗﺨﺎذ
اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻧﺎم وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

ﺗﺤﺖ اﻻﻣﺮ و ﻣﻠﺘﺰم اﻟﺮﮐﺎب ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﺛﺒﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻮد.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم
ﻗﺪ ﺧﻮد از روﺣﺎﻧﯽ در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ روﺣﺎﻧﯽ را
ﻣﺪﯾﻮن و ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎزل ﺑﺎزی ﻗﺪرت در اﯾﺮان
را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﭘُﺮ ﮐﻨﺪ.
رواﻧﮑﺎوی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﯾﺪ اﺳﺘﻌﺪاد اﯾﺸﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺒﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ
اﺳﺖ.
)ﺑﺨﺶ رواﻧﮑﺎوی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ را ﺗﻌﻤﺪاً از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺬف و ﻣﺘﻦ
ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﯿﺮاژی ﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﺎص ارﺳﺎل ﺷﺪه اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﯿﺶ رو ﻗﻄﻌﺎً اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻧﯿﺰ وﻟﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ
اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪ(
ﻓﺎز دوم و در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه »اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزی«
و »ﺳﯿﺎه ﻧﻤﺎﺋﯽ از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی« اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻮر
ﮐﺒﻮﺗﺮان ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻫﺮم ﻓﺸﺎر ﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت در اﯾﺮان را ﺟﻬﺖ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن و ﺳﺎزش ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﻣﻬﻤﯿﺰ زدن ﺑﻪ اﺳﺐ ﺳﺮﮐﺶ اﻧﻘﻼب
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺎزی ﮐﻪ ﻃﯽ آن

اﺳﻼﻣﯽ و »ﺧﻮراﻧﺪن ﺷﻮﮐﺮان دوم«
ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮد »ﻧﺎﻟﻪ

درﻣﺎﻧﯽ« ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ﺑ ُﺮدن از ﻗﻮاره
ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ دﭼﺎر ﺻﺤﻨﻪ آراﺋﯽ ﺗﺮاژﯾﮏ ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ اﻧﺪازه
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻠﻮی ﻧﻈﺎم را ﺑﺮای ﺷ ُﺮب دوﻣﯿﻦ ﺟﺎم زﻫﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻓﺎز ﻣﺰﺑﻮر در ﺗﻤﻬﯿﺪ »ﻣﻼﺣﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ« ﻧﺎﺑﻠﺪاﻧﻪ
زﯾﺎده روی ﮐﺮده و آش را آﻧﻘﺪر ﺷﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ رای
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺻﺪای »ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻌﻔﺮی« ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﯿﺰ در آﻣﺪ وﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻧﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﺮﺧﺎش ﮐﺮد:
» … ﻃﺮح ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎدی از ﺳﻮی دوﻟﺖ ،ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی را ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ … رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﻣﺪاوم ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﺧﺰاﻧﻪ
ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ .ﻣﺪام ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺻﺮار
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻈﺎم ،دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺄس و
ﻧﺎاﻣﯿﺪی را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ … رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺪام
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ…«
ﻫﻢ زﻣﺎن ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم »ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺼﺒﺎﺣﯽﻣﻘﺪم« دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺻﻮﻟﮕﺮای
ﻣﺠﻠﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﺧﺰاﻧﻪ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
»از دو وﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ،آﯾﺎ ﺧﺰاﻧﻪ ﮐﺸﻮر
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟ ﯾﺎ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دارد؟ اﮔﺮ
ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ذﺧﺎﯾﺮ ارزی در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﯿﺮ ،ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﺳﺮﺷﺎر اﺳﺖ .ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ذﺧﺎﯾﺮ
ﺧﺎرﺟﯽ و ﻃﻼی ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه دارد و اﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ«.
ﺑﻤﻮازات اﯾﻦ »ﻻﺑﻪ آﻣﺎﺋﯽ« ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻫﺎی ﺗﻀﺮﻋﯽ و ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی »روﯾﺪاد« اﺧﯿﺮاً دو ﻧﺎﻣﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع را رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ در ﻫﺮ دو »ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻬﻮل ﻧﺎﻣﻪ« رد ﺛﺎﺑﺖ و آﺷﻨﺎی ﺗﺮاژﯾﮏ ﺑﻮدن
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ً ﺿﺮورت ﻣﯿﺪان دادن ﺑﻬﻬﺎﺷﻤﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن و راﻫﮕﺸﺎ
و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺪﺑﺮ و ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﺶ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!
)ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﺎﺷﻤﯽ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ـ ﺳﺎﯾﺖ روﯾﺪاد(
رﺳﻮاﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﻮﺿﻊ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﯾﮏ
دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺎﺷﻨﺎس در ذﯾﻞ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک
دﮐﺘﺮ ﻇﺮﯾﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﻣﺘﻌﺠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺸﮑﻞ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎﺋﯽ ﻧﺸﺎن دار ﻧﯿﺰ ﺑﻮﻟﺪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻫﺘﻤﺎم در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺒﻮق ،ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﯾﻀﺎً ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی
ﻣﻤﺘﺎز در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ
ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺪرش ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺑﺮای ازدواج وی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﻫﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻣﻤﺘﺎز در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﻤﺘﺎز داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ
اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺗﻮان از ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ازدواج ﺑﻮده! و
دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺰﺑﻮر در اوج ﻓﻼﮐﺖ و ﻋﺴﺮت ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً در اﻧﺘﻬﺎی ﻧﺎﻣﻪ و در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﺮاژﯾﮏ ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮده ﺣﺮف اﺻﻠﯽ را ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻀﻤﻮن ﻣﯽ زﻧﺪ:
»ای ﺧﺪااااااااا ﭘﺲ ﮐﯽ ﺗﻤﻮم ﻣﯿﺸﻪ؟؟؟
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﺎرو ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪوﻧﯿﺪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ زﻧﺪه اﻧﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ آرزوی ﻣﺮگ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻤﺎ ﺗﻤﻮم
ﺑﺸﻪ ،ﯾﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ارزوﻧﯽ ﺑﺸﻪ  ،ﮐﺮاﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﮐﻢ ﺑﺸﻪ  ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ارزون ﺑﺸﻪ ،ﺑﺎزار ﮐﺎر روﻧﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻪ ،دارو و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮن
آدم ﻧﺒﺎﺷﻪ ،اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﭽﻪ درس
ﺧﻮن ،ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺗﻼش ﮐﺮدم ،ﺻﺒﺮ ﮐﺮدم و ﭘﺎﻣﻮ ﮐﺞ ﻧﺬاﺷﺘﻢ،
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ و ﻓﮑﺮم ﻣﺪام ﭘﯽ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﻪ ،ﯾﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻮوﻧﺎ

راﺣﺖ ازدواج ﮐﻨﻦ اﯾﻨﻄﻮری ﻓﺴﺎدم ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻪ .ﻓﻘﻂ ﯾﮑﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ …
ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ آﺧﺮش ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻧﺪه .ﺗﻮ رو ﺧﺪا… دﯾﮕﻪ ﺑﺴﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ…«
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ﺷﺪ
اﻣﺎ ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﺑﺎزﯾﮕﺮداﻧﺎن و ﺻﺎﻧﻌﺎن دوﻣﯿﻦ ﺷﻮﮐﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺳﯿﺎه ﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮدن و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻻاﻗﻞ ﮐﻤﯽ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ و اﻋﻤﺎل ذﮐﺎوت ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﺣﯿﺚ ﺳﻮزﻧﺎﮐﯽ و ﺗﺮاژﯾﮏ ﺑﻮدن و اﺛﺒﺎت وﺿﻌﯿﺖ
وﺧﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﺎ آن اﻧﺪازه
اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺧﻂ اﻟﻨﺜﺮ ﯾﮏ زن در ﻧﮕﺎرش ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ
ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ .اﻣﺮی ﮐﻪ در ﻧﮕﺎرش
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺟﻨﺲ و ﻟﻬﺠﻪ و ﮔﻮﯾﺶ و ادﺑﯿﺎت
ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺗﻌﻘﻠﯽ ﺑﺎ دوزی رﻗﯿﻖ از اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن از آن
داﺷﺖ ﮐﻪ »آﻗﺎی« ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﻇﺮاﻓﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻻزم در ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری
ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻮده!
در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﺎرﻣﻮرﺗﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎ را
ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺮار داد و ﻓﻬﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ورود ﺑﻪ
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دﻫﻪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮاً آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ
ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ وﺣﺪت آرﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻬﺎﺋﯽ »اﻧﻘﻼب
ﺧﻤﯿﻨﯽ« رﺳﯿﺪه اﻧﺪ!
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