ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻏﻔﻠﺖ هﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﮔﺮ درﺧﺪﻣﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﺮوز
و ﺡﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁیﻨﺪﻩ ﻥﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز هﻢ ﺗﮑﺮار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ

رﻗﺎﺑﺖ در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ
ﺗﻀﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ
ﺳﻪ ﻣﺎﻩ و اﻥﺪی ﭘﺲ از اﻥﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺁﻣﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺁن ،ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان را ﺟﺎﻥﺸﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮐﺮدﻥﺪ و ﮔﺮوهﺒﻨﺪی هﺎی ﻥﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ از ﭘﺸﺖ ﭘﺮدﻩ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻩ و ﺳﮑﺎﻥﺪار ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮیﻪ
ﺷﺪﻥﺪ ،ﺑﺘﺪریﺞ واﻗﻊ ﻥﮕﺮی هﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﺮایﻂ ﺑﻐﺮﻥﺞ اﻥﺘﺨﺎﺑﺎت ﻥﻬﻤﻴﻦ دورﻩ ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺁﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .هﺮ اﻥﺪازﻩ ایﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،واﻗﻊ ﺑﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺮزهﺎی ﺡﻘﻴﻘﺖ ﻥﺰدیﮏ ﺗﺮ
ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺁن ﻥﻘﻄﻪ ﻋﺒﻮری ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درک ﺷﺮایﻂ ﺑﻐﺮﻥﺞ ﺗﺮ اﻣﺮوز ﺑﺪان ﻥﻴﺎز اﺳﺖ .ایﻦ
ﮐﻪ در  8ﺳﺎل دوران ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺡﺎت ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺡﺎت در
داﺧﻞ ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ﭼﻪ ﮐﺮدﻥﺪ و یﺎ ﭼﻪ ﻥﮑﺮدﻥﺪ ،ﺗﻮﻃﺌﻪ هﺎی ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﺿﺪ اﻥﻘﻼب  57زیﺮ ﺷﻌﺎر دﻓﺎع از
ارزش هﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺮویﺞ ﺧﺮاﻓﺎت ﭼﻪ ﻥﻘﺸﯽ ایﻔﺎء ﮐﺮد و یﺎ ﺗﺮور ،ﻗﺘﻞ و ﺟﻨﺎیﺖ ﭼﮕﻮﻥﻪ ﺳﺪ راﻩ
اﺻﻼﺡﺎت و ﺧﻴﺰهﺎی اوﻝﻴﻪ در راﻩ ﺁزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و اﺡﺰاب ﺷﺪ و یﺎ ﺡﺘﯽ در ﺟﺮیﺎن اﻥﺘﺨﺎﺑﺎت
ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺪام ﻓﺮﺻﺖ هﺎ از ﮐﻒ رﻓﺖ ،هﻤﮕﯽ ﺑﺠﺎی ﺧﻮد دارای اهﻤﻴﺖ اﻥﺪ و ﺑﺎیﺪ ﺑﺪﻗﺖ
ﺁﻥﻬﺎ را ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ،ایﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺎ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ هﺎ ﺁﻥﮕﺎﻩ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻥﺘﻴﺠﻪ
ﮔﻴﺮی از ﺁن هﺎ ،در ﺧﺪﻣﺖ درک اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻥﯽ ایﺮان و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺁیﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻏﻴﺮ ایﻦ
ﺻﻮرت ایﻦ ﻥﻮع واﻗﻊ ﺑﻴﻨﯽ هﺎ ﻥﻴﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ یﮏ ﺑﺰﻥﮕﺎﻩ ﺗﺎریﺨﯽ دیﮕﺮ ،در ﺁیﻨﺪﻩ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﻥﺪ.
ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪیﺪﻩ ای را ﻣﺎ در ﻃﻮل  8ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرهﺎ و ﺑﺎرهﺎ و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدﻩ ایﻢ .از
اﻥﺘﺨﺎﺑﺎت دوم ﺧﺮداد ﺗﺎ اﻥﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻮم ﺗﻴﺮ و ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪن اﺡﻤﺪی ﻥﮋاد از ﺻﻨﺪوق هﺎی رای .ﺑﺤﺚ
در ﺑﺎرﻩ ﺳﺎل هﺎی ﭘﻴﺶ از دوم ﺧﺮداد ﻥﻴﺰ ،ﺧﻮد ﻣﻘﻮﻝﻪ ای دیﮕﺮ اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﺎهﻴﺖ را
دارد.
ایﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و ﻥﻪ ﻣﻮردی و ﻣﺼﺪاﻗﯽ؛ اﻣﺎ هﻤﻴﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻠﯽ را وﻗﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ هﺮ
یﮏ از رویﺪادهﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ  8ﺳﺎل دوﻝﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ و  4ﺳﺎل ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﺑﮕﺬاریﻢ ،ﺧﻮد ﮐﻠﻴﺪ
ﮔﺸﺎیﺶ درهﺎی ﺑﺴﺘﻪ ،در هﺮ ﻣﺮﺡﻠﻪ از ﺡﻮادث و رویﺪادهﺎﺳﺖ .یﻌﻨﯽ اﮔﺮ ریﺸﻪ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻥﺘﺨﺎﺑﺎت دوم ﺧﺮداد ﺑﻌﻨﻮان ﻥﺘﺎیﺞ و واﮐﻨﺶ ﻣﺮدم ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻥﺖ ﺑﻪ ﺁرﻣﺎن هﺎی اﺻﻠﯽ اﻥﻘﻼب 57
ﻋﻤﻴﻘﺎ درک ﺷﺪﻩ و ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺁیﻨﺪﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻥﻪ درﺡﺪ ﺗﻠﻨﮕﺮ  20ﻣﻴﻠﻴﻮﻥﯽ ،و یﺎ ﻗﺘﻞ
هﺎی زﻥﺠﻴﺮﻩ ای اداﻣﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  )1367ﺁﺧﺮیﻦ دوران ﺡﻴﺎت ﺁیﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ ﮐﻪ یﺎدﮔﺎر او را ﮐﺸﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻥﺸﻮد ﮐﻪ او اﺳﺎﺳﺎ ﻥﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ در ﻓﺠﺎیﻌﯽ ﻣﺎﻥﻨﺪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻥﺪاﻥﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ یﺎ ﺧﻴﺮ
و ﻥﺎﻣﻪ هﺎﺉﯽ ﮐﻪ از او درﺑﺎرﻩ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺁیﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﻓﺘﻮای ﻗﺘﻞ ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪی ،ﻓﺘﻮای ﻗﺘﻞ ﻋﺎم
زﻥﺪاﻥﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و ....در دﺳﺖ اﺳﺖ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ ،یﺎ واﻗﻌﯽ و ،(...اوﻝﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺟﻨﺠﺎل در
ﮐﻨﻔﺮاﻥﺲ ﺑﺮﻝﻴﻦ را یﮏ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن یﺎﻓﺘﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﻋﻠﻴﻪ اﺻﻼﺡﺎت درک ﺷﺪﻩ و
ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی ﺁن ﺑﺴﻴﺞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدیﻢ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ را ﭘﻴﺮوزی ﻣﺮدم ارزیﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻩ و دﻓﺎع از ﺁن
را یﮏ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺎریﺨﯽ ،ﺻﻨﺪوق رای و ﺡﻀﻮر ﺁﮔﺎهﺎﻥﻪ ﻣﺮدم در ﭘﺎی ﺁن یﮏ ﻓﺮﺻﺖ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ
ارزیﺎﺑﯽ ﺷﺪﻩ و ﺑﺠﺎی ﺗﺤﺮیﻢ ﺁن و ﺑﺤﺚ هﺎی ﺑﯽ ﺳﺮاﻥﺠﺎم درﺑﺎرﻩ ﻋﺮﻓﯽ ﺑﻮدن یﺎ ﺳﮑﻮﻻر ﺷﺪن
ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺁیﻨﺪﻩ و یﺎ ﻥﻮع رﻓﺮاﻥﺪوم و یﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻈﺎهﺮات ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻥﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﻣﺮدم را ﺑﺎ هﺮ
وﺳﻴﻠﻪ ای ﮐﻪ دراﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻴﻢ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻮﻃﺌﻪ هﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدیﻢ و....

ﺑﺪیﻦ ﮔﻮﻥﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁن ﺗﻮﺻﻴﻪ و ﻓﺮﻣﻮل ﻋﺎم و ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﻓﺎرغ از ﻣﻮرد و ﻣﺼﺪاق ،در واﻗﻊ و در
هﺮ ﻣﺮﺡﻠﻪ ﮐﻠﻴﺪ ﮔﺸﻮدن درهﺎی ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪیﻢ ،ﺑﺤﺚ در ﺑﺎرﻩ ﻣﻮﺿﻊ
ﮔﻴﺮی هﺎی ﺗﺨﻴﻠﯽ ،ﭼﭗ رواﻥﻪ و در ﺧﺪﻣﺖ راﺳﺖ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﺮایﺶ هﺎی اﺡﺴﺎﺳﯽ و ﻥﻪ
ﻣﻨﻄﻖ و ﺿﺮورت هﺎی ﻝﺤﻈﺎت ﮔﺬار و ﻋﺒﻮر در اﻥﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻮم ﺗﻴﺮ ،اﮔﺮ ﺑﻪ درس هﺎﺉﯽ ﺑﺮای
اﻣﺮوز و ﺁیﻨﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ،ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻝﯽ و ﺳﺘﺎیﺶ اﻥﮕﻴﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺡﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻥﺪ و رو ﺑﻪ ﺁیﻨﺪﻩ ﻥﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزهﻢ در ﺁیﻨﺪﻩ ﺑﺎیﺪ ﻥﺸﺴﺖ و اﺷﺘﺒﺎهﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد!
ایﻦ اﻣﺮ ،ﻋﺎم اﺳﺖ .ﺑﺪیﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺡﺎل هﻤﻪ ﻥﻴﺮوهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ،
ﻥﻮاﻥﺪیﺶ و دﮔﺮاﻥﺪیﺶ و ...ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ ،هﺮﮐﺲ و هﺮ ﺟﺮیﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺑﻴﻨﺶ و
ﮔﺮایﺶ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد .روی ﺳﺨﻦ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮدﻩ ای هﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺁﻥﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ایﻦ
ﺡﻮادث ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ هﺎﺉﯽ اﻥﺪک از هﻢ ،واﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺗﺮیﻦ ﻥﻴﺮوی ﺳﻴﺎﺳﯽ ایﺮان ﺑﻮدﻩ اﻥﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻖ ﺳﺨﻦ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از یﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎریﺨﯽ -اﻥﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .در هﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎرﻩ راﻩ ﺗﻮدﻩ ،و در ﭘﺎیﺎن هﻤﻴﻦ
یﺎدداﺷﺖ ﮐﻮﺗﺎﻩ ،ﺑﺎزﮔﺮدیﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻝﻪ "ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ در ﺁﻝﻤﺎن" و اﻋﺪام رهﺒﺮ ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ایﻦ
ﮐﺸﻮر"ﺗﻠﻤﺎن" .در هﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ از ﺁن ﻣﻘﺎﻝﻪ دﻥﺒﺎﻝﻪ دار ،ﻓﺼﻞ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪن
ﺳﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری ﺑﺰرگ و ﮐﺎرﺧﺎﻥﻪ داران ﺁﻝﻤﺎن و درﺁوردن ﺡﮑﻮﻣﺖ از دﺳﺖ
ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮات هﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻥﻴﺪ .ﻣﯽ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻥﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺘﺢ ﺳﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺮ
ﻗﺪرت از ﺳﻮی ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری ﺑﺰرگ ﺁﻝﻤﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و ﻥﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻥﻮﺑﺖ ﮐﺎرﮔﺰاران
ﺧﻮد ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ هﻴﺘﻠﺮ و ﺳﭙﺮدن ﺳﮑﺎن رهﺒﺮی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ او .درهﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻥﻴﺪ ﮐﻪ یﮑﺴﺎل
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی ﺑﺰرگ ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ﺁﻝﻤﺎن در اﻥﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻝﻤﺎﻥﯽ و راﻩ یﺎﻓﺘﻦ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از
 13در ﺻﺪ ﺁراء ﺑﻪ ﭘﺎرﻝﻤﺎن ایﻦ ﮐﺸﻮر و ﻥﺎﮔﺰیﺮ ﺑﻮدن ﺗﺎﺙﻴﺮ ﭘﺬیﺮی ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮات هﺎی ﺡﺎﮐﻢ
از ﺁن هﺎ ،ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری ﺁﻝﻤﺎن ﭼﮕﻮﻥﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺁﺗﺶ زدن رایﺸﺘﺎگ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ
ﺗﺎ ﻗﺪرت را از دﺳﺖ ﻥﺪهﺪ.
ایﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ را ﮐﺮدیﻢ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ،ایﻦ ﺗﻮدﻩ ای هﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی ﺿﺮورت ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای درک ﻝﺤﻈﻪ و ﺡﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺁیﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻴﺮ .ایﻨﻬﺎ ﺗﻮدﻩ ای هﺎ هﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺁن هﺎ از ذﺧﻴﺮﻩ ﺧﻴﺰهﺎی اﻥﻘﻼﺑﯽ ﺟﻬﺎن و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮیﺶ در ﺧﻮد ایﺮان ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻥﺪ و ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﮔﻮیﻨﺪ.
ﻣﺎ و هﻤﻪ ﮐﺴﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎن ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺮﺡﻠﻪ ای در ایﺮان هﺴﺘﻨﺪ ،ﻥﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ
هﺴﺘﻴﻢ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺡﺎﺻﻞ ﺁن را ﺑﺮای درک ﺷﺮایﻂ اﻣﺮوز و ﺡﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺁیﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺁورد .ﻥﺒﺎیﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻥﺪ ،اﻣﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎیﺪ ﺁﻣﻮﺧﺖ!
ﻣﺎ اﻣﺮوز ﭼﻬﺮﻩ ﺟﺪیﺪی از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ روﺑﺮو هﺴﺘﻴﻢ .درواﻗﻊ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻥﮑﺮدﻩ ،ﮐﺸﺎﮐﺶ دروﻥﯽ ﺁن ﻥﻴﺰ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻥﻴﺎﻓﺘﻪ ،ﺁﻥﭽﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ یﺎﻓﺘﻪ ﭼﻬﺮﻩ
ﺁﻥﺴﺖ؛ و ایﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮیﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﻮﻥﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ رویﺪادهﺎی اﺧﻴﺮ ایﺮان اﺳﺖ.
ﻣﺎ وﻇﻴﻔﻪ داریﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪﻩ ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری ﺗﺠﺎری ﺑﺎ هﻢ را ﮐﻪ ﭼﻬﺮﻩ
ﻥﻈﺎﻣﯽ -اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻥﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻀﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم و ﻃﺒﻘﻪ ﺡﺎﮐﻢ و ﻻیﻪ هﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁن در
ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ را از هﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﻴﻢ .در ﻣﻴﺎن ایﻦ رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﻀﺎد راﻩ هﺎﺉﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻥﻮر و ﺗﺎﮐﺘﻴﮏ هﺎی
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ روی ﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺟﻨﺒﺶ ،از ﺁﻥﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد .هﻢ در رﻗﺎﺑﺖ
درون ﺡﮑﻮﻣﺘﯽ و هﻢ در ﺗﻀﺎد ﺟﻨﺒﺶ و ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ﻥﻴﺮوهﺎﺉﯽ ﻥﻈﺎﻣﯽ و ﺡﺘﯽ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻥﻴﺰ ﺡﻀﻮر
دارﻥﺪ و ایﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻥﺸﺪﻩ ،ﻣﮕﺮ زیﺮ ﺗﺎﺙﻴﺮ و ﺡﺘﯽ ﻥﺘﻴﺠﻪ اﻥﻘﻼب  57ﮐﻪ در ﺗﺎروﭘﻮت ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ رﺳﻮخ دارد.
ﺑﺪیﻦ ﻝﺤﺎظ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﺉﻴﻢ در ﻣﺮﺡﻠﻪ ﺟﺪیﺪی ﮐﻪ وارد ﺁن ﺷﺪﻩ ایﻢ -و ﺡﺘﯽ در ﺳﺎل هﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﻪ از ﺁن ﻏﻔﻠﺖ ﺷﺪ -ﺑﺎیﺪ ایﻦ ﻥﻴﺮوهﺎ را در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮔﻨﺠﺎﻥﺪ و ﺑﻪ

ﺟﻨﺒﺶ وﺻﻞ ﮐﺮد ،ﻥﺒﺎیﺪ ﺡﻴﺮت دیﮕﺮان را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد .واﻗﻌﻴﺖ هﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻥﻪ
ﺁﻥﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ دوﺳﺖ داریﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ در هﻤﻴﻦ دوﻝﺖ و هﻤﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻨﻮﻥﯽ ﻥﻴﺰ ﺑﺘﺪریﺞ ﮔﺮوﻩ ﺑﻨﺪی
هﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ را ﺷﺎهﺪیﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻥﯽ ﻥﺒﺎیﺪ ﺁن را ﻃﺮد و رد ﮐﻨﻴﻢ .هﺮ اﻥﺪازﻩ ﺑﺤﺮان هﻤﻪ ﺟﺎﻥﺒﻪ
ﮐﻨﻮﻥﯽ در ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺷﻮد -ﺡﺘﯽ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺡﻮادث ﻥﻈﺎﻣﯽ -ایﻦ رﻗﺎﺑﺖ هﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و
ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و دور از اﻥﺘﻈﺎر ﻥﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ هﺎﺉﯽ از ﺁن ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺗﻀﺎد ﺑﭙﻴﻮﻥﺪد .ایﻦ ﺗﻀﺎد
ﺳﺮاﻥﺠﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ﮐﻨﻮﻥﯽ را ﺑﺎیﺪ رﻗﻢ ﺑﺰﻥﺪ و ﺁن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ایﻦ ﺗﻀﺎد و ﻥﺘﻴﺠﻪ ﺁن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻔﺎوت ایﻦ دیﺪﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺁن دیﺪﮔﺎهﯽ ﮐﻪ اﺧﻴﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪیﻦ اﻥﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ)ﺁﺧﺮیﻦ ﻣﺼﺎﺡﺒﻪ
ﺳﺨﻨﮕﻮی ایﻦ ﺳﺎزﻣﺎن "ﻣﺤﺴﻦ ﺁرﻣﻴﻦ"( ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻩ و ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ را ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دیﺪﻩ ،هﻤﻴﻦ
ﮔﺮﻩ ﺑﻴﻨﺸﯽ اﺳﺖ .ﺁﻥﻬﺎ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ و در ﺁن ﺡﻀﻮر ﻣﯽ یﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﺤﻮﻻت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎور ﻥﺪارﻥﺪ و ﺁﻥﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻀﺎد ﺟﻨﺒﺶ و ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ و از رﻗﺎﺑﺖ در ﮐﻨﺎر ﺁن و در
ﺧﺪﻣﺖ ایﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻥﺪ .ایﻨﮕﻮﻥﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ "دﻓﺎع از ﻥﻈﺎم" در اﺑﻬﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻥﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
از ﺑﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺡﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺁن و ﺿﺮورت ﺑﻪ زیﺮ ﮐﺸﻴﺪن ﺁن ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

