ﻣ ُﺮ َددﯾﻦ و ﻣ َﺮدودﯾﻦ!
ﻣُﺮ َددﯾﻦ و ﻣَﺮدودﯾﻦ!
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎﺑﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ،
ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﭘﯿﻐﺎمدﻫﻨﺪه از ﻣﻮﺿﻊ
ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﺷﻮب را
ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﯿﺪه و ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻈﺎم و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﺮدن واﮐﻨﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ از ﺻﺮاﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪن در اردوی اﻧﻘﻼب ﮔﺬر
ﮐﺮدهاﻧﺪ!
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ:
ﺗﺮدﯾﺪﺗﺎن اﻣﺮی اﺳﺖ ﻣﻤﺪوح و اﺳﺎﺳﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﻇﻔﯿﺪ از ﭘﺬﯾﺮش ﭼﺸﻢ و
ﮔﻮش ﺑﺴﺘﻪ اﻣﻮر اﺣﺘﺮاز ﮐﺮده و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﻣﺤﮏ ﻋﻘﻞ و
اﺳﺘﺪﻻل و اﺣﺘﺠﺎج ،اﻗﺒﺎل ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺮط ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣُﺮدد در آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﻧﺪ و
ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﻮد را ﭘﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻘﺎﻧﯽ را
از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺼﯿﺮت ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ،ﻃﺮﯾﻘﺖ ﮐﻨﺪ.
در آﺷﻮب اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺖ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﯿﺸﺖ اﻗﺸﺎر ﻓﺮودﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد »ﺣﻖ ﺻﺪر
در ﺻﺪی و ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد« ﮐﻪ ﻧﺠﯿﺒﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑ ُﺮدﺑﺎراﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻠﻖاﻟﺴﺎﻋﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ اﯾﻦ ﺑ ُﺮدﺑﺎری را ﺑﻪ ﻧﻘﻈﻪ
ﺟﻮش رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮون رﯾﺨﺖ ﮐﺮد.
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﯿﭻ اﻣﺮ ﻣﺬﻣﻮﻣﯽ ﻧﻪ ﻣﺴﻤﻮع اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺸﻬﻮد و اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﺎﯾﻤﺮدان در ﺟﺒﻬﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و اوﻟﯿﻦ
ﻣﺪاﻓﻌﺎن و ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮدهﻫﺎی
ﻣﻈﻠﻮم و ﺗﻨﮓدﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ اﻓﺘﺮاق ورود آﺷﻮﺑﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
اوﺑﺎﺷﮕﺮی و ﺟﻨﮓ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻬﺮی ﻓﻀﺎ را رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪن اﻋﺘﺮاض ﻣﺪﻧﯽ و ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﻗﺸﺎر ﻓﺮودﺳﺖ
ﻣﯿﺪاندار اﻏﺘﺸﺎش در ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﺎﻟﯽ در ﺳﺮﮐﻮب
ﻏﻮﻏﺎﺋﯿﺎﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ در اﺗﺤﺎدی آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﯾﺎض و واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﮐﻤﯿﻦ
ﺳﻮری ﮐﺮدن اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ!
اﻋﺘﺮاض ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع و ﻣﺴﻠﻢ اﻗﺸﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﻪ در روز
ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻣُﺒﺪل ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺒﻮن اﻧﺘﻘﺎل

اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد رواداراﻧﻪای را اﻋﻤﺎل ﮐﺮد.
اﻋﺘﺮاض ﻣﺪﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺎن راهﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﺳﮑﻮت در  ۲۵ﺑﻬﻤﻦ  ۸۸ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ در ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ آن
را اﻗﺒﺎل ﮐﺮد.
اﻣﺎ در ﻫﯿﭻ دﯾﮑﺸﻨﺮی ﺑﻪ آﺗﺶزﻧﻨﺪه ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺴﺠﺪ و اﺗﻮﺑﻮس و ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻬﺮ ﮐﻠﻤﻪ »ﻣﻌﺘﺮض« اﻃﻼق ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻫﺮ ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺮﮐﻮب
ﭼﻨﺎن ﻣُﺨﺮﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺎز و ﺿﺮوری ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن رواداری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ راﻫﭙﯿﻤﺎﺋﯽ ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮت
در  ۲۵ﺑﻬﻤﻦ  ۸۸ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻮک و ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺞ  ،ﭘﺎﺳﺦ
ﮐﻮﺑﻨﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﻣﮕﺮ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ و
ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ آﺗﺶ ﻧﻤﯽزدﯾﻢ!؟ ﭘﺲ ﭼﺮا آن ﻣﻮﻗﻊ آﺗﺶ زدنﻫﺎ ﺧﻮب ﺑﻮد و
اﮐﻨﻮن اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮی ﻧﺎم دارد؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت  ۵۷ﯾﮏ
اﻧﻘﻼب ﺑﻮد »ﮐﻪ ﺑﻮد« در آن اﻧﻘﻼب ﻫﺪف اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی اﻣﺎم ﺑﻪ
زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﻪ ﻟﻮازم ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﺎ آﻏﻮشﮔﺸﺎﺋﯽ ﻫﺎز ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ،اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن را ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﯽﺑﺴﺖ! اﻣﺎ ﻣﮕﺮ آﺷﻮب اﺧﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ
از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد!؟
اﮔﺮ ﺑﻮد »ﮐﻪ ﻧﺒﻮد« آﺷﻮﺑﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻮازم اﻗﺪاﻣﺎت
ﺗﺨﺮﯾﺒﮕﺮاﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺰم ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﺷﻬﺮ را
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ از ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻏﺘﺸﺎﮔﺮان ﺑﺮود!
ﺑﺪون ﺗﻌﺎرف اﮔﺮ ﻣُﺮددﯾﻦ و ﻣﺮدودﯾﻦ از ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﺪاﻫﺖ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ ﻫﻤﺎن
ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪن و ﺧﺮوجﺷﺎن از اردوی اﻧﻘﻼب ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ.
اردوی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﻘﻼب ﻫﻤﭽﻮن اردوی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﻘﻼب ،ﻣﺤﺘﺎج ژﻧﺮالﻫﺎی در
اﻧﺪازه »ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽﻫﺎ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ درﮐﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﻓﻬﻤﯽ ﺑﺼﯿﺮ از
ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ و ﺳﺮﺣﺪات اﯾﺮان و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﻨﮕﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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