ﺟﺒﻬﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺤﻮﻻت
ﺳﺮﻳﻊ در اﻳﺮان ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﻳﺮان ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮرات ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺻﻼﺣﺎت ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎب
اﺻﻮﻟﮕﺮا و ﺁﺑﺎدﮔﺮ ﺑﺴﻴﺞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺮﺳﯽ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
درون ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻢ و هﺮاس ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻳﮑﺒﺎرﻩ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ،ﺑﻴﺖ رهﺒﺮی ،ﺳﺘﺎد ﺿﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ رهﺒﺮی ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ
رﺿﺎ ﺑﺎهﻨﺮ و ﻋﻠﯽ ﻻرﻳﺠﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮﻳﻊ روﻳﺪادهﺎ را داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ  48ﺳﺎﻋﺖ )ﻓﺎﺻﻠﻪ رد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﻴﻦ و ﺳﭙﺲ اﻋﻼم ﻗﺒﻮل
ﺻﻼﺣﻴﺖ او( ﭼﻨﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺁﻧﻬﺎ در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ.
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎی ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺳﺘﺎدهﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻌﻴﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان ،ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ
ﺑﺮای اﻋﻼم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن از ارزﻳﺎﺑﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺻﺤﻨﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ داﺷﺖ .ﻣﺬاﮐﺮات ﻓﺸﺮدﻩ ﺑﺎ رهﺒﺮان ﻃﻴﻒ ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬهﺒﯽ و اﻋﻼم ﺻﺮﻳﺢ ﺣﻀﻮر ﺁﻧﻬﺎ
در ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ و از ﺁن ﻓﺮاﺗﺮ ،اﻋﻼم ورود اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ داﺧﻞ و
ﺧﺎرج از ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ در هﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎی ﺟﺪی اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﺤﻨﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁرﺷﻴﻮ
ﻧﻴﺮوهﺎﺳﺖ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،اﻋﻼم "ﺟﺒﻬﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ" ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﻦ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺗﺸﮑﻴﻞ دوﻟﺘﯽ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻣﺮﮐﺐ از اﻋﻀﺎی هﻤﻴﻦ ﺟﺒﻬﻪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻃﯽ 26
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁن اﺻﻞ پﺎﻳﻪ ای را در دﺳﺘﻮر ﻗﺮار داد ﮐﻪ از ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ پﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب  57و ﺳﭙﺲ
در ﺳﺎل هﺎی ﻧﺨﺴﺖ پﺲ از ﺑﺮپﺎﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﻣﺪاﻓﻊ پﻴﮕﻴﺮ ﺁن ﺑﻮد.
ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﺒﻬﻪ ای از ﻃﺮﻓﺪاران ﺁرﻣﺎن هﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﺮای دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب .ﻧﺎم و ﻣﺤﺘﻮای
ﺁن ﺟﺒﻬﻪ ،در ﺁن ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺑﺮﺁﻣﺪ ﻧﻴﺮوهﺎ "ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ" ﺑﻮد و اﻣﺮوز هﺮ ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای پﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺷﻮار ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮد ،ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ "ﺟﺒﻬﻪ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ" و هﺮ ﻧﺎم دﻳﮕﺮی هﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻧﺨﻮاهﺪ
داﺷﺖ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﺗﺎﻩ "رد" و "ﺗﺎﺋﻴﺪ" ﺻﻼﺣﻴﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ ،زﻣﻴﻨﻪ هﺎی ﻋﻴﻨﯽ
اﻋﻼم ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ ﺟﺒﻬﻪ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ،ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻴﺮوهﺎی داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﺮای پﻴﺸﺒﺮد
اﺻﻼﺣﺎت و رﻓﺮُم از ﻳﮑﺴﻮ  ،و اﻋﻼم ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ اﺋﺘﻼﻓﯽ از ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺮوهﺎی اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ ،در ﺻﻮرت
پﻴﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻓﺮاهﻢ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮاهﻢ ﻧﺸﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺮدم
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر) ﮐﻪ در هﺮاس ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ از ﻧﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ پﺎی ﺻﻨﺪوق هﺎی رای و ﺁﺷﮑﺎر
ﺷﺪن ﺳﻘﻮط ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﻈﺎم و ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺑﻮد و هﺴﺖ( و هﻢ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ) ﮐﻪ
در هﺮاس از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺁزادی هﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ(.
اﮔﺮ رﺋﻮس پﻼﺗﻔﺮم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ را هﻤﺎن اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ وی در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن
در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺁن را اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﻋﻤﻼ پﻼﺗﻔﺮﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ هﻤﻪ
ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ اﻳﺮان -اﻋﻢ از داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر -ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ پﻴﺶ از ﺗﻌﻴﻴﻦ
هﺮ ﻧﻮع ﺗﮑﻠﻴﻔﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺁن روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺗﺼﻮر
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﻢ هﻴﭻ ﻧﻴﺮوی ﻣﺘﺮﻗﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﻣﻴﻬﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ" ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺤﻮﻻت در اﻳﺮان
اﺳﺖ ".ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ اﻋﻼم ﺁن ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮازن ﻧﻴﺮوهﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻼم اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ هﺮ ﮐﺪام از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎی ﮐﻨﮕﺮﻩ پﻨﺠﻢ ﺧﺮداد ﮐﻪ ﺑﺮای

ﺗﺎﺋﻴﺪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،در ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮی ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻳﻮرش و دﺳﺘﮕﻴﺮی ،زﻧﺪان و اﻋﺘﺮاف ﮔﻴﺮی هﻤﺮاﻩ ﺷﻮد .ﺁﻧﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ اﮐﻨﻮن دﮐﺘﺮ
ﻣﻌﻴﻦ رﺳﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ در ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ اﺋﺘﻼﻓﯽ او ﺣﻀﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ و در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ ،هﻤﺎﻧﻬﺎﺋﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯽ ﺳﺮوﺻﺪای ﺁﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪ
"ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎر" ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺸﮑﻞ "اﺋﺘﻼف ﻣﻠﯽ -ﻣﺬهﺒﯽ" ﺟﺎن ﺑﮕﻴﺮد .اﻣﺜﺎل ﻣﻬﻨﺪس
ﺳﺤﺎﺑﯽ و ﻳﻮﺳﻔﯽ اﺷﮑﻮری ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ رﺟﺎﺋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺁن ﻳﻮرش ﺑﻮدﻧﺪ و هﻨﻮز ﺳﻪ ﺗﻦ
از ﺁﻧﻬﺎ )ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﯽ -رﺣﻤﺎﻧﯽ -ﺻﺎﺑﺮ( در زﻧﺪان ﺁن ﻳﻮرش اﻧﺪ.

ﻣﻤﮑﻦ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﻴﺰ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت پﻴﺮوزی ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺰ ،ﭼﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﯽ
ﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺸﮑﻴﻞ دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد دارد .پﺎﺳﺦ ﻣﺎ ،پﺎﺳﺨﯽ ﺗﻮدﻩ اﻳﺴﺖ:
 -1هﻤﺎن ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻼم ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎی ﮐﻨﮕﺮﻩ  5ﺧﺮداد را
ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
 -2هﻴﭻ ﺣﺎﮐﻤﻴﺘﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺧﺼﻠﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و هﮋﻣﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺧﻮد ،در هﻴﭻ ﮐﺠﺎی دﻧﻴﺎ ﺁﺳﺎن ﻋﻘﺐ
ﻧﻤﯽ ﻧﺸﻴﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ در اﻳﺮان ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،پﻴﺶ از ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺮوج
اﻧﻔﻌﺎل و ﻳﺎس ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺗﻮان و ﻗﺪرت ﻣﺮدم را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻩ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﺗﺴﻠﻴﻢ را ﺗﺮوﻳﺞ
ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪرت ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺁن ﺟﺒﻬﻪ ای پﻴﻮﺳﺖ و ﻳﺎ ﺁن ﺟﺒﻬﻪ
ای را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﺮد ،ﮐﻪ اﻣﺮوز رﺳﻤﺎ دوﻟﺖ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺁن اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁن
ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﺎ اﻣﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ هﺎ و روﻳﺪادهﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای در ﺣﺎل ﺟﻮﺷﺶ و ﻏﺮق
در ﺑﺤﺮان ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺁﺳﺎن ﺗﺮﻳﻦ راﻩ ﺣﻞ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ دﺷﻮار اﺳﺖ ،پﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺘﺎب ﺧﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺻﺪاﻗﺖ ﺷﺮط اوﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮط ﮔﺮدن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﻧﻴﻤﻪ راﻩ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﮕﺮ ﺧﻮاب و ﺧﻴﺎل
هﺎی دﻳﮕﺮی در ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ هﻨﻮز ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ اﻳﻢ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮاب و ﺧﻴﺎل هﺎﺋﯽ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺳﺮ ﻃﻴﻒ ﭼﭗ و ﻣﻠﻴﻮن اﻳﺮان ) ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر( ﺑﺎﺷﺪ .ﺁن
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در پﺮوﻧﺪﻩ اﻋﻤﺎل هﻤﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ  6دهﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان را واﺑﺴﺘﻪ اﻋﻼم و
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ و ﻗﺪرت هﺎی اﻗﻤﺎری ﺁن
هﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎزﻧﺪﻩ ﮐﻴﺴﺖ؟
ﻣﯽ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻓﺮض ﻧﺎﺧﻮش ﺁﻳﻨﺪ و ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺳﻴﺎﺳﯽ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻃﻴﻒ ﭼﭗ و ﻣﻠﯽ
اﻳﺮان ﺟﺎدﻩ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎ و واﻗﻌﻴﺎت ﻃﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ پﺎی
ﻟﻨﮓ ﺑﻪ پﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺟﺎدﻩ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻳﺎ اﺻﻼﺣﺎت و دﮐﺘﺮ
ﻣﻌﻴﻦ رای ﺧﻮاهﺪ ﺁورد و ﻳﺎ ﺑﻪ هﺮ دﻟﻴﻞ ) از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ و اداﻣﻪ اﻧﻔﻌﺎل
و ﮐﻢ ﺁﮔﺎهﯽ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁن ﺧﻄﺮی ﮐﻪ در ﺑﺮپﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻨﺎح
راﺳﺖ وﺟﻮد دارد( از ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاهﺪ ﻧﺸﺴﺖ.
درهﺮ دو ﺻﻮرت ،ﺁﻧﮑﻪ ﻋﻤﻼ و از هﺮ دو ﺳﻮ ﺑﺎزﻧﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺟﺒﻬﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﺳﺖ .زﻳﺮا اﮔﺮ ﻣﻌﻴﻦ
ﺑﺮﻧﺪﻩ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮد ،ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮدﻩ و ﺳﻬﻤﯽ در اﻳﻦ پﻴﺮوزی ﻣﺮدم ﻧﺪارﻧﺪ) ﺗﮑﺮار
اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  (1376و ﻳﺎ ﻳﮏ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪا از ﺟﺒﻬﻪ ارﺗﺠﺎع و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺗﺠﺎری و
ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاهﺪ ﻧﺸﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﻼ در ﺟﻬﺖ
پﻴﺮوزی او ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻩ و دﺷﻤﻦ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری رﺳﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ.

ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﮑﺎف ﺟﺪی در ﺟﺒﻬﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ در روزهﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ و پﻴﺶ از
ﻓﺮا رﺳﻴﺪن روزهﺎی ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻮد .اﻣﻴﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﺗﻮدﻩ ای هﺎ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻧﻴﺮوی ﻋﻤﺪﻩ از اﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ "دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ" ﮐﻮچ ﮐﻨﺪ.

