ﺁﻗﺎی ﻋﺒﺪی ﻇﺎهﺮا ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺁﻧﭽﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺏﺎت اﺧﻴﺮ روی داد،
ﻓﺮاﺕﺮ از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ،ﺁﻡﺎر ﺷﻤﺎری و ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺕﻮدﻩ ﻡﺮدم
یﻜﺒﺎر دیﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺪ
و ﺏﻪ ﻡﻴﺪان ﺏﺎزﮔﺸﺖ
ﭘﻴﺮوزی ﺏﺰرگ ﺝﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﺎت
در اﻧﺘﺨﺎﺏﺎت اﺧﻴﺮ را آﻮچﻚ ﻧﻜﻨﻴﺪ
رهﺒﺮ و ﺝﺒﻬﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ،ﺏﺎ ﺏﺮﮔﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺏﺎت اﺧﻴﺮ ﺏﺎزی آﺮدﻧﺪ ،آﻪ اﮔﺮ ﻃﺮﻓﺪاران
اﺻﻼﺣﺎت و ﺕﺤﻮﻻت ،دﻗﻴﻖ و ﺁﮔﺎﻩ ﻋﻤﻞ آﻨﻨﺪ ،ایﻦ ﺏﺮگ ﺏﻪ ﺏﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﺕﻜﺎن اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺏﺮای ﮔﺎم
ﺏﺰرگ اﺻﻼﺣﺎت ﺏﻪ ﺝﻠﻮ ﺕﺒﺪیﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻬﻤﻴﻦ دورﻩ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻇﺎهﺮ اوﺿﺎع ،ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ
ﭘﻴﺮوز اوﻝﻴﻪ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد ،هﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﻡﺰد ﺁن و ﻧﺎﻡﺰد اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺮای
ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻜﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺎآﺎم ﻡﺎﻧﺪﻧﺪ.
در واﻗﻊ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ،ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ،ﺑﺎ ﻧﺎﻡﺰدهﺎی ﻡﺸﺨﺺ در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ـ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ
از ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﮔﺰاری آﻮدﺕﺎﺋﯽ ﺁن ـ ﺷﻜﺴﺖ ﺥﻮردﻧﺪ .اﻡﺎ اﻳﻦ هﻤﻪ واﻗﻌﻴﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺥﻴﺮ
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ و ﺁن هﺎ آﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺕﺼﻮر ﻡﯽ آﻨﻨﺪ ،ﻳﺎ از ﺡﻮادث ﻋﻘﺐ اﻧﺪ و
ﻳﺎ رﻳﺸﻪ هﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﺒﺮد ﺕﻨﮕﺎﺕﻨﮓ دراﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻓﺮاﻡﻮش آﺮدﻩ اﻧﺪ.
ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ ،آﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻳﻚ راﻩ ﺡﻞ در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وارد ﺷﺪ ،در ﺡﻮل
"ﺁری" ﺑﻪهﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد آﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب او ﺷﻜﺴﺖ ﺥﻮردﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﺮ ﻡﺤﻮر "ﻧﻪ" ﺑﻪ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺁن ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮدﻩای آﻪ در ﻡﺮﺡﻠﻪ دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در
ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪﻓﺎﺷﻴﺴﺖ ﮔﺮد ﺁﻡﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺕﺎآﻴﺪ ﺥﻮد ،ﻡﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎن ﭘﻴﺮوزی هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،آﻪ ﻋﻤﺪﺕﺎ
ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ او ﺑﻪ ﻡﻴﺪان ﺁﻡﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻓﺎﺷﻴﺴﻤﯽ ﺑﻮد آﻪ ﻡﺼﺒﺎح
ﻳﺰدی ﺕﺌﻮرﻳﺰﻩ آﺮدﻩ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر دﻏﺪﻏﻪ هﺎی دﻳﻨﯽ و ﻧﻪ ﺷﻜﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻡﺮدم ﺑﻪ ﻡﻴﺪان ﺁﻡﺪﻩ ﺑﻮد.
ﺟﺒﻬﻪ ای آﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ در اﻳﻦ هﺪف ﭘﻴﺮوز ﺷﺪ ﻳﻌﻨﯽ اﻡﻜﺎن
ﻳﻮرش ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻡﻌﻪ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺡﻤﺎﻳﺖ ﻡﺜﺒﺖ و ﻡﻮاﻓﻖ ﻡﺮدم از اﻳﻦ ﺷﻌﺎرهﺎی ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ
ﺥﻨﺜﯽ آﺮد.
ﻡﺤﻤﻮد اﺡﻤﺪی ﻧﮋاد ،آﻪ در ﻡﺮﺡﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرهﺎی ﻡﺼﺒﺎح ﻳﺰدی ﺑﻪ ﻡﻴﺪان ﺁﻡﺪﻩ ﺑﻮد ،در
ﻡﺮﺡﻠﻪ دوم ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرهﺎی ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرهﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎرهﺎﻳﯽ آﻪ از ﺟﺒﻬﻪ
ﺿﺪﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺎرﻳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزی رﺳﻴﺪ .اﻳﻨﺴﺖ ﺁن ﻧﻜﺘﻪ ﻡﺤﻮری آﻪ ﺁﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪی
در ﻡﻘﺎﻝﻪ ﺕﺤﻠﻴﻠﯽ ﺥﻮد)در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻡﺮﺡﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﺁﻗﺎی ﻋﻄﺮﻳﺎﻧﻔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺕﺎ
ﺑﻪهﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮد( ﺁن را ﻓﺮاﻡﻮش آﺮدﻩ اﺳﺖ.
هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺁن ﺷﺮاﻳﻂ و ﺕﻨﮕﻨﺎی آﻮدﺕﺎﺋﯽ ،ﻳﮕﺎﻧﻪ رﻗﻴﺐ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻡﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ،آﻪ
اﺕﻔﺎﻗﺎ اﻡﻜﺎﻧﺎت ﺡﻜﻮﻡﺘﯽ او ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻡﺠﻠﺲ ﺥﺒﺮﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب رهﺒﺮی و ﺟﺎﻳﮕﺎهﯽ آﻪ
در ﻡﻴﺎن روﺡﺎﻧﻴﻮن دارد ،ﺑﺮای ﺷﻜﺴﺖ دادن ﻃﺮف ﻡﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻡﺮاﺕﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻡﻬﺪی آﺮوﺑﯽ

ﺑﻮد .هﺮ ﭼﻨﺪ اﮔﺮ هﺎﺷﻤﯽ ﺟﺎی ﺥﻮد را ﺑﻪ آﺮوﺑﯽ دادﻩ ﺑﻮد ،ﺡﻤﺎﻳﺖ از آﺮوﺑﯽ هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺕﺮ
ﻧﻴﺰ ﻡﯽ ﺷﺪ اﻡﺎ ﺁن دﺳﺘﯽ آﻪ در ﭘﯽ آﻮدﺕﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ ﺑﻮد و در ﻡﺮﺡﻠﻪ اول ،ﺡﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ رﻗﺺ
در ﺁوردن ﻓﺮﻡﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻡﯽ ﻡﯽ ﺥﻮاﺳﺖ اﻡﺮ ﺥﻮد را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد ،ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ در ﻡﺮﺡﻠﻪ دوم
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻡﻴﺪان ﺁﻡﺪن آﺮوﺑﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺴﺖ .اﻳﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﻳﻚ راﻩ ﺡﻞ داﺷﺖ و
ﺁن ﺑﺴﻴﺞ ﺕﻮدﻩهﺎی وﺳﻴﻊ ﻡﺮدم ﺑﻮد ،آﻪ اﺕﻔﺎﻗﺎ ﺑﺪﻝﻴﻞ ﻏﻔﻠﺖ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ،ﻧﻴﺮوی ﻡﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ
وﻋﺪﻩهﺎی ﺳﺮﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺁن هﺎ را ﻗﺒﻞ از ﺁﻧﻜﻪ هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻡﯽ ﺥﻮاهﺪ "ﻗﺎﻧﻮن
ﻗﺮاردادهﺎی ﻡﻮﻗﺖ آﺎر را ﺕﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪهﺪ" ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺥﻮد آﺸﺎﻧﺪ .اﻳﻦ آﻪ هﺎﺷﻤﯽ ﭼﻪ آﺮدﻩ و ﻳﺎ ﭼﻪ ﻡﯽ
ﺥﻮاﺳﺖ ﺑﻜﻨﺪ ،در ﺁن ﺕﻨﮕﻨﺎﺋﯽ آﻪ او ﭼﺎرﻩای ﺟﺰ ﻡﺘﻜﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺡﺎﻡﯽ ﺥﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻡﻄﺮح ﻧﺒﻮد و ﺑﻌﺪهﺎ ﻧﻴﺰ ،در ﺻﻮرت ﭘﻴﺮوزی ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ هﻤﻴﻦ ﻧﻴﺮو و درﭼﺎرﭼﻮب ﺥﻮاﺳﺖ هﺎی
ﻋﻤﻮﻡﯽ ﺁن هﺎ ﺡﺮآﺖ ﻡﯽ آﺮد .ﭼﻨﺎن آﻪ اﻡﺮوز ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺟﺒﻬﻪ ای آﻪ ﻡﯽ ﺥﻮاهﺪ ﺕﺸﻜﻴﻞ دهﺪ،
ﻋﻤﻼ ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﻋﺎم ﺕﺮﻳﻦ ﺁن ﺡﻤﺎﻳﺖ را ﺕﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﻋﺘﺪال اﺳﻼﻡﯽ" ﭘﺮﭼﻢ ﺥﻮد آﺮدﻩ
اﺳﺖ .اﻳﻦ را ﻓﺮﻡﺎﻧﺪهﺎن آﻮدﺕﺎﺋﯽ ﺳﭙﺎﻩ و آﺎرﮔﺰاران ﺑﻴﺖ رهﺒﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺥﻮد رهﺒﺮ و
ﻓﺮزﻧﺪش ﺥﻴﻠﯽ دﻗﻴﻖ ﺕﺮ از ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪی ﻡﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ هﻢ ،وﺡﺸﺖ زدﻩ و ﺑﺮای
اﻳﺠﺎد اﺥﺘﻼف ﺁراء ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ آﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺕﻘﻠﺐ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻡﻪ ﺕﻘﻠﺒﯽ )ﻡﺎﻧﻨﺪﻩ دور اول( ﻡﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد
وهﺎﺷﻤﯽ ﻡﯽ ﺕﻮاﻧﺴﺖ زﻳﺮ ﺑﺎر ﺁن ﻧﺮود ،ﺕﻦ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻡﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ دادﻧﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻡﻴﺪان
آﺸﺎﻧﺪن ﻡﺮدم ﺑﺎ ﺷﻌﺎرهﺎی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺮ آﺮدن ﺷﻜﻢ ﺁﻧﻬﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻡﻪ هﺎی ﻡﺘﻌﺪد
ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ و از زﺑﺎن اﺡﻤﺪی ﻧﮋادی آﻪ در دور اول ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "دﻏﺪﻏﻪ دﻳﻨﯽ ﻡﺮدم ﻡﺘﺪﻳﻦ" ﺑﻪ
ﻡﻴﺪان ﺁﻡﺪﻩ ﺑﻮد .آﺎﻧﺪﻳﺪاﺋﯽ آﻪ در ﻡﺮﺡﻠﻪ اول ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﻤﻪ ﺕﻘﻠﺐ هﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ هﺰار رای
ﺕﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ او را ﺟﻠﻮ آﺸﻴﺪﻩ و آﺮوﺑﯽ را ﻋﻘﺐ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻡﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ ،اﻡﺮوز ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ﺿﻌﻒ ﺟﺒﻬﻪ اﻳﺴﺖ آﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺮدﻩ ،اﻡﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ آﺎرزار اﺻﻠﯽ ﺕﺎزﻩ ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورﻩ ﻧﻬﻢ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻳﺮان اداﻡﻪ دارد .ﺁن ﺕﺎآﺘﻴﻜﯽ آﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی از ﺁن
ﻡﯽ ﺕﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ) و ﺕﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ( ﭼﻨﺎن اﺥﺘﻼف ﺁراﺋﯽ اﻳﺠﺎد آﻨﻨﺪ آﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺮوز
ﺷﻮد ،اﻡﺮوز ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺕﮋی ﺟﻨﺒﺶ ﺕﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺁن ﺟﺒﻬﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺡﺮﻳﻒ ﭼﻨﻴﻦ ﻡﻴﺪاﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ
و ﺑﺰودی ﺥﻮاهﻴﻢ دﻳﺪ ،ﺟﺒﻬﻪ ﭘﻴﺮوز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻡﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪﻩ و روﺑﺮوی هﻢ ﺥﻮاهﻨﺪ
اﻳﺴﺘﺎد.
ﺡﺎﻡﻴﺎن ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ﻡﯽ ﺥﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ روﻳﺎروﻳﯽ دو ﮔﺮوﻩ ﺕﺒﺪﻳﻞ آﻨﻨﺪ :در ﻳﻜﺴﻮ
ﻡﺮدم دﻳﻨﺪار و ﻡﻮﻡﻨﯽ آﻪ ﻧﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻓﻘﺮ و ﺁزادی و ﺑﯽ ﻋﺪاﻝﺘﯽ ،ﺑﻠﻜﻪ دﻏﺪﻏﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ
"ارزشهﺎی دﻳﻨﯽ ﺥﻮد" را دارﻧﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﯽ دﻳﻨﺎن و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﯽ آﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺁزادی
هﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت "ﺑﯽ ﺑﻨﺪ وﺑﺎری" و ﺕﻮهﻴﻦ ﺑﻪ ارزش هﺎی اﻳﻦ دﻳﻦ ﺑﺎوران در ﺟﺎﻡﻌﻪ رواج
ﻡﯽ دهﻨﺪ .اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ ﺑﻮد آﻪ ﺁﻧﺎن در اﺑﺘﺪا ﺕﺮﺳﻴﻢ آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻡﯽ ﺥﻮاﺳﺘﻨﺪ از درون
ﺁن ﻧﺎﻡﺰد ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ را ﺑﻴﺮون ﺁورﻧﺪ .اﮔﺮ ﻡﺤﻤﻮد اﺡﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺡﻮل ﺕﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ دو ﮔﺮوﻩ ﭘﻴﺮوز
ﻡﯽ ﺷﺪ ،ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ﭘﻴﺮوز ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﺳﺮآﻮب ﺁﻏﺎز ﻡﯽ ﺷﺪ.
اﻡﺎ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ در ﻡﺮﺡﻠﻪ دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻡﺤﻤﻮد اﺡﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪ
ﺷﻌﺎرهﺎی اوﻝﻴﻪ ﺥﻮد را ﺕﻐﻴﻴﺮ دهﺪ و ﺑﺠﺎی "دﻏﺪﻏﻪهﺎی دﻳﻨﺪاران" ﺥﻮاﺳﺖ هﺎی ﺟﺒﻬﻪ
ﺿﺪﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﻡﺮدم ﻋﺮﺿﻪ آﻨﺪ:
 ﺡﺴﺎب ﺥﻮد را از "ﭼﻔﻴﻪ" ﺑﻪ ﮔﺮدن اﻧﺪازان ﺟﺪا و ﺕﺎآﻴﺪ آﻨﺪ آﻪ ﺁن ﭼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﺮهﺎ ﺑﺎ اوارﺕﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارﻧﺪ،
 ﻡﺨﺎﻝﻒ ﺁزادی و ﺡﻘﻮق ﻡﺪﻧﯽ ﻡﺮدم ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻨﻬﺎ هﻤﻪ ﺷﺎﻳﻌﻪ اﺳﺖ، ﻡﻮﺕﻮرﺳﻮاران ﺡﺰب اﻝﻬﯽ ﻡﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺡﺴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاری را "ﺕﻴﻎ زن" ﺑﻨﺎﻡﺪ، ﻡﺪاﻓﻊ ﺡﻘﻮق زﻧﺎن آﻢ ﺡﺠﺎب ﺷﻮد، از ﺁﻧﺎن در ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ ﺥﻮد ﺑﻬﺮﻩ ﺑﮕﻴﺮد و دﻓﺎع از "آﺮاﻡﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ" ﺁﻧﺎن را هﺪف ﺥﻮداﻋﻼم آﻨﺪ،

 ﻡﺨﺎﻝﻔﺘﺶ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻡﻪهﺎی ﺕﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﯽ و ﭼﺎدر ﺑﻌﻨﻮان ﺡﺠﺎب ﺑﺮﺕﺮ و ﻡﺮز آﺸﻴﺪن ﻡﻴﺎنزﻧﺎن و ﻡﺮدان و ﻏﻴﺮﻩ اﻋﻼم آﻨﺪ.
 .....ﺕﺎ هﻤﻴﻦ ﺟﺎی آﺎر ﻡﻀﻤﻮن ﺁراﻳﯽ آﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ اﺡﻤﺪی ﻧﮋاد دادﻩ ﻡﯽ ﺷﺪ ﺕﻐﻴﻴﺮ آﺮد و
ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ ﭘﻴﺮوز ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
اﻡﺎ ﺑﺎ از ﻡﻴﺎن رﻓﺘﻦ ﺥﻂ ﺟﺒﻬﻪ ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻡﻴﺎن "دﻳﻦ ﺑﺎوران و ﺑﯽ دﻳﻨﺎن" ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺎﮔﺰﻳﺮ ﻳﻚ
ﺥﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺕﺮﺳﻴﻢ ﻡﯽ ﺷﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ وﺳﻌﺖ ﺟﺒﻬﻪ ای آﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و
ﺑﺮای ﺑﻪ ﻡﻴﺎن آﺸﻴﺪن وﺳﻴﻊ ﺕﺮﻳﻦ ﺕﻮدﻩ هﺎی ﻡﺮدم ،اﺡﻤﺪی ﻧﮋاد ﺿﺮورت ﻋﺪاﻝﺖ ،ﻡﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ
ﻓﻘﺮ و ﻓﺴﺎد ،ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﺡﻜﻮﻡﺖ اﺷﺮاﻓﻴﺖ ﺳﺮ ﺑﺮﺁوردﻩ از اﻧﻘﻼب و آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
وی "  26ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ دوﻗﻠﻮ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻝﯽ هﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ اﻧﺪ" ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ای ﺟﺪﻳﺪ ﺕﺒﺪﻳﻞ آﺮد.
اﺡﻤﺪی ﻧﮋاد ﺁﻧﻘﺪر در اﻳﻦ ﺷﻌﺎرهﺎ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ آﻪ ﺟﺎﻡﻌﻪ او را ﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺡﻜﻮﻡﺖ ﺑﻠﻜﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ "اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن" ﺕﺼﻮر آﺮد و اﺡﺴﺎس آﺮد آﻪ ﺑﺎ رﻳﺨﺘﻦ رای ﺑﻨﺎم او ﺑﻪ ﻳﻚ ﺕﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ،
ﺑﻪ ﻳﻚ "اﻧﻘﻼب" رای ﻡﯽ دهﺪ .هﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺎورد ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ ﺑﻮد .اﻳﻦ دﺳﺘﺎورد
ﭼﻨﺎن ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻡﻔﺴﺮﻳﻦ داﺥﻠﯽ و ﺥﺎرﺟﯽ ﺑﻠﻜﻪ ﺥﻮد اﺡﻤﺪی ﻧﮋاد و ﺡﺎﻡﻴﺎن وی
ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺮوزی "دﻳﻨﺪاری ﺑﺮ ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری و ﺑﯽ دﻳﻨﯽ" ﺕﻔﺴﻴﺮ ﻧﻜﺮدﻩ اﻧﺪ
و ﺑﺮﻋﻜﺲ هﻤﮕﺎن از ﻧﻘﺶ ﺑﯽ ﻋﺪاﻝﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﻜﺎف ﻃﺒﻘﺎﺕﯽ و ﺥﻮاﺳﺖ هﺎی
ﺕﻮدﻩ هﺎی ﺕﻬﻴﺪﺳﺖ در ﭘﻴﺮوزی اﺡﻤﺪی ﻧﮋاد ﺳﺨﻦ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻡﻀﻤﻮن رای ﺑﻪ اﺡﻤﺪی ﻧﮋاد
درﺳﺖ ﺑﺮﺥﻼف ﻡﻴﻞ اوﻝﻴﻪ ﺡﺎﻡﻴﺎﻧﺶ از رای ﺑﻪ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ﺑﻪ رای ﺑﻪ ﻳﻚ ﺕﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺕﻐﻴﻴﺮ آﺮد.

ﺏﺎ ﺻﺪای رﺳﺎ ﺏﺎیﺪ ﮔﻔﺖ و ﺏﻪ ﺁن اﻓﺘﺨﺎر آﺮد:
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺥﻴﺮ ،ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﺟﺎﻡﻌﻪ را ﺳﻴﺎﺳﯽ آﺮد .ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﺕﻤﺎم ﺕﻼش هﺎﻳﯽ آﻪ در هﺸﺖ
ﺳﺎﻝﻪ اﺥﻴﺮ ﺑﺮای ﻏﻴﺮﺳﻴﺎﺳﯽ آﺮدن ﻡﺮدم و ﻡﻨﺤﺮف آﺮدن ﻡﻀﻤﻮن اﺻﻼﺡﺎت آﺮدﻩ ﺑﻮد در
ﻋﺮض ﻳﻚ هﻔﺘﻪ ﺑﺒﺎد داد .هﻢ ﺁن دﻩ ﻡﻴﻠﻴﻮن راﻳﯽ آﻪ ﺑﺮایهﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺻﻨﺪوق هﺎ
رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و هﻢ ﺁن  17ﻡﻴﻠﻴﻮﻧﯽ آﻪ ﺑﻨﺎم اﺡﻤﺪی ﻧﮋاد از ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﺮون ﺁﻡﺪ ﺕﻘﺮﻳﺒﺎ هﻤﻪ ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ
ﺑﻮد .ﺡﺘﯽ ﻡﯽ ﺕﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮآﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ دارای ﻳﻚ درك
ﺳﻴﺎﺳﯽ از ﻋﻤﻞ ﺥﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺑﺎر اﻡﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺪن دوم ﺥﺮداد و ﭘﺲ از دوم ﺥﺮداد ﺑﻜﻠﯽ ﻡﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻡﺤﻮر ﺁن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺪن "ﻃﺒﻘﻪ ﻡﺘﻮﺳﻂ" و "ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ" ﺑﻮد ،در ﺡﺎﻝﯽ آﻪ ﻡﺤﻮر اﻳﻦ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺪن ﻃﺒﻘﻪ زﺡﻤﺘﻜﺶ ﺟﺎﻡﻌﻪ اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺥﻴﺮ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ را ﺳﻴﺎﺳﯽ آﺮد و ﺑﻪ ﻡﻴﺪان
آﺸﻴﺪ.
اآﻨﻮن ﭘﻴﺮوزﺷﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻡﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ هﻔﺪﻩ ﻡﻴﻠﻴﻮن رای ﺕﻮدﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺪﻩ آﻪ دﻏﺪﻏﻪ
دﻳﻨﺪاری و ﺑﯽ دﻳﻨﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻡﻨﺘﻈﺮ ﺕﺤﻘﻖ وﻋﺪﻩهﺎی ﻋﺪاﻝﺖ و رﻓﻊ ﻓﻘﺮ و ﻓﺴﺎد و ﺕﺒﻌﻴﺾ
اﺳﺖ و ﺡﺪاﻗﻞ  5ﻡﻴﻠﻴﻮن از رای هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺁرای ﻃﺮﻓﺪاران دآﺘﺮ ﻡﻌﻴﻦ و ﺑﺨﺶ
وﺳﻴﻌﯽ از ﺁرای آﺮوﺑﯽ را ﻧﻴﺰ ﻡﯽ ﺕﻮان ﺑﻪ اﻳﻨﺎن اﺿﺎﻓﻪ آﺮد.
در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻡﺘﻀﺎدی آﻪ ﭘﻴﺮوزﺷﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻡﻐﻠﻮب ﺑﺎزی ﺥﻮد ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،ﺷﻜﺴﺖ ﺥﻮردﮔﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺥﻮاهﺎن ﺕﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎرهﺎی ﺥﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ هﻤﺎن وﻋﺪﻩهﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ ﻡﺤﻤﻮد
اﺡﻤﺪی ﻧﮋاد هﺴﺘﻨﺪ.
ﺥﻄﺮ در هﻤﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻡﺘﻀﺎد اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻡﺴﺌﻠﻪ ﭘﻴﺮوزﺷﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻪ اداﻡﻪ اﺻﻼﺡﺎت
ﻗﺒﻠﯽ و ﺕﻌﻤﻴﻖ ﺁن ﺑﺴﻮد ﺕﻬﻴﺪﺳﺘﺎن ،ﺁﻧﭽﻨﺎن آﻪ ﻡﺤﻤﻮد اﺡﻤﺪی ﻧﮋاد وﻋﺪﻩ دادﻩ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ راﻩ
ﻓﺮار از اﺟﺮای اﻳﻦ ﺕﻌﻬﺪات اﺳﺖ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ از ﭘﻨﺠﺮﻩ دو راﻩ دارﻧﺪ:
ـ ﻧﺨﺴﺖ ﺕﻼش ﺑﺮای ﺕﻔﺴﻴﺮ ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ از رای ﻡﺮدم اﺳﺖ آﻪ هﻢ آﺎراﻳﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ،هﻢ ﺑﻪ
ﺕﻘﺎﺑﻞ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﻡﺮدﻡﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺁن هﺎ رای دادﻩ اﻧﺪ داﻡﻦ ﺥﻮاهﺪ زد و هﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁن واﻗﻌﻴﺖ

ﻋﻴﻨﯽ ﺷﻌﺎرهﺎی ﻋﺪاﻝﺖ ﺥﻮاهﺎﻧﻪ اﻳﺴﺖ آﻪ در ذهﻦ ﻡﺮدم ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﺮای ﻡﻴﻠﻴﻮنهﺎ ﺕﻦ ﺑﻪ
ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﺡﻘﻴﻘﺖ ﻡﻠﻤﻮس دراﻡﺪﻩ اﺳﺖ.
ـ راﻩ ﻓﺮار دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ،در ﺑﺤﺮان ﺳﺎزی و اﻧﺪاﺥﺘﻦ ﻡﺴﺌﻮﻝﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺤﺮان
هﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن آﻪ ﮔﻮﻳﯽ ﺁﻧﺎن ﻡﺨﺎﻝﻒ ﺕﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻝﺖ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻓﻘﺮ
و ﻓﺴﺎد و ﺕﺒﻌﻴﺾ هﺴﺘﻨﺪ ﺕﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﺮآﻮب را ﭘﻴﺪا آﻨﻨﺪ .ﺁﻧﺎن اﺡﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای اﻳﻦ
ﺑﺤﺮان ﺳﺎزی ﺑﺮ روی ﺿﻌﻴﻒ ﺕﺮﻳﻦ و در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ﻡﺎﺟﺮاﺟﻮ ﺕﺮﻳﻦ ﺡﻠﻘﻪ هﺎی ﺟﻨﺒﺶ
داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ از ﻳﻜﺴﻮ و ﺁﻧﺎﻧﯽ آﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺕﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮی دارﻧﺪ ﺡﺴﺎب
ﺥﻮاهﻨﺪ آﺮد .هﻮﺷﻴﺎری ﺟﻨﺒﺶ ﺁن اﺳﺖ آﻪ اﺟﺎزﻩ ﺕﺤﻘﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی را ﻧﺪهﺪ.
ﻡﺴﺌﻠﻪ دﻳﮕﺮ در ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﻗﺪرت ﻋﻠﯽ ﺥﺎﻡﻨﻪ ای ،آﻪ رهﺒﺮی اﻳﻦ ﻡﺎﺟﺮا را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ داﺷﺘﻪ از
اﻳﻦ ﭘﺲ ﻧﻪ ﻡﺘﻜﯽ ﺑﻪ روﺡﺎﻧﻴﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻠﻜﻪ ﻡﺘﻜﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡﻴﺎن اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ﻧﻴﺰ در
ﻋﺎم ﺕﺮﻳﻦ ﺥﻮاﺳﺖ ﺥﻮد آﻪ در دوﻡﻴﻦ ﻡﺮﺡﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺡﺘﯽ از دهﺎن هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ
ﺕﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺕﺎرﻳﺨﯽ" ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﺥﺘﻴﺎرات از آﻨﺘﺮل ﺥﺎرج ﺷﺪﻩ رهﺒﺮ
ﺑﻮدﻩ و هﻤﭽﻨﺎن هﺴﺖ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد "ﺷﻮرای ﻓﺘﻮا" از ﺟﺎﻧﺐ هﺎﺷﻤﯽ در ﻗﻢ و در ﺕﻼش ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ
راهﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻋﻨﺎن ﮔﺴﻴﺨﮕﯽ ﺑﻴﺖ رهﺒﺮی و ﻓﺮﻡﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻳﻨﺠﺎ و ﺁﻧﺠﺎ
ﻋﻠﻴﻪ رهﺒﺮی ﻓﺮدی ﺥﺎﻡﻨﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنهﺎ اﻓﺘﺎد ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺳﺨﻨﺎن ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺳﺤﺮﺥﻴﺰ،
در ﺟﺮﻳﺎن اﻋﻼم ﺡﻤﺎﻳﺖ از رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺕﺎآﻴﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت دﻓﺎع هﺎﺷﻤﯽ از ﻡﺤﺪود ﺷﺪن
اﺥﺘﻴﺎرات رهﺒﺮی در ﻡﺠﻠﺲ ﺥﺒﺮﮔﺎن ﻡﻄﺮح ﺷﺪ .ﺕﻮان و اﻡﻜﺎﻧﯽ آﻪ هﺎﺷﻤﯽ ،ﺑﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻡﻮﻗﻌﻴﺘﺶ در ﻡﺠﻠﺲ ﺥﺒﺮﮔﺎن ﺑﻴﺶ از آﺮوﺑﯽ داﺷﺖ و هﻨﻮز هﻢ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺁﻗﺎی
ﻋﺒﺪی ،از ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و ﻡﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻡﺎری رای دهﻨﺪﮔﺎن ) آﻪ در ﻳﻚ آﺸﻮر اروﭘﺎﺋﯽ اﻝﺒﺘﻪ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻴﺰ هﺴﺖ( ﻓﺮاﺕﺮ ﻡﯽ رود و ﻡﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﺷﻌﺎر و ﺥﻮاﺳﺖ
اﺻﻠﯽ اﻡﺎ ﺑﻴﻤﻨﺎك ﻡﻄﺮح ﺷﺪﻩ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دورﻩ ﻧﻬﻢ :درهﻢ ﺷﻜﺴﺘﻦ اﺥﺘﻴﺎرات
ﻡﻄﻠﻖ رهﺒﺮ و ﻡﺸﻮﻗﺎن و ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮان اﻃﺮاف او) ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدهﺎی
اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ -ﻧﻈﺎﻡﯽ( آﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺡﻜﻮﻡﺖ ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ -ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺥﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و هﻨﻮز
ﻧﻴﺰ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﻴﺎدﻩ آﺮدن ﺁن هﺴﺘﻨﺪ.

