ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﺻﻒ ﺑﻨﺪی هﺎی ﻧﻮﻳﻦ در ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﺎت و ﺿﺪ اﺻﻼﺣﺎت

درس هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ
ﺁیﻨﺪﻩ ای ﮐﻪ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ
زﻳﺮ ﺁن ﺧﻴﻤﻪ ﺣﮑﻮﻡﺖ ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ای ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﻡﺠﻠﺲ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺁراﻡﺶ و ﺁﺳﻮدﻩ ﺧﻴﺎﻟﯽ
از ﻡﺰاﺣﻤﻴﻦ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ،ﮐﻪ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻴﻦ رﻗﺒﺎ ﺑﺮپﺎﺳﺖ .هﺮ ﺗﺎزﻩ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎ اﺧﺒﺎر و روﻳﺪادهﺎی اﻳﺮان
و ﮔﺮوﻩ ﺑﻨﺪی هﺎی ﻧﻈﺎﻡﯽ و روﺣﺎﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﻡﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﺣﺎدﺛﻪ
ﻡﻬﻢ ،اﻳﻦ ﺧﻴﻤﻪ از ﺟﺎ ﮐﻨﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺧﻠﻮت ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺁن ،پﻴﺶ از ﺁن ﮐﻪ ﻡﺘﻔﺮق ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺮﻳﺒﺎن
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﻡﺤﮑﻢ ﺗﺮ از اﮐﻨﻮن ﺧﻮاهﻨﺪ ﭼﺴﺒﻴﺪ.
ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،اﻧﮕﻴﺰﻩ هﺎ و ﻧﻮع ﺑﺮوز ﺑﻴﺮوﻧﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﮐﺸﺎﮐﺶ هﺎ در راس ارﮔﺎن
هﺎﺳﺖ و ﺑﺮای هﺮ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﻴﻞ اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻳﺮان ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .در
ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت دﭼﺎر اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ "ﻧﺒﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻪ" ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻠﻄﻪ و ﺑﺮﺗﺮی ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ
و ﻗﺸﺮهﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁن در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ پﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﺋﯽ را درﺑﺎرﻩ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﻄﻌﯽ اﻧﻘﻼب  57ﻡﯽ ﺗﻮان ﺻﺎدر ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺒﺮد ﻡﻮرد اﺷﺎرﻩ
هﻤﭽﻨﺎن اداﻡﻪ دارد ،ﮔﺮﭼﻪ در اﺷﮑﺎل و ﮐﻴﻔﻴﺘﯽ دﻳﮕﺮ .اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺘﯽ ﺁﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،اﻡﺎ ﺑﺪان ﺷﺮط ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭼﭗ ﻳﺎ راﺳﺖ ﻧﻴﻔﺘﺎدﻩ و اﺣﮑﺎم ﺗﺨﻴﻠﯽ را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ اﺣﮑﺎم ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻧﮑﻨﻴﻢ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻡﺎ در ﻡﺠﻠﺲ هﻔﺘﻢ ﻧﻴﺰ ،ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻳﮑﺪﺳﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻨﺎح راﺳﺖ و
ﺗﺠﺎری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎهﺪ روﻳﺎروﺋﯽ هﺎی روز ﺑﻪ روز ﻋﺮﻳﺎن ﺗﺮ و ﺗﻨﺪ ﺗﺮ هﺴﺘﻴﻢ.
ﮔﺮوهﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ از ﺳﺮﻡﺎﻳﻪ داری ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺠﺎری اﻳﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوﻩ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺳﺮﻡﺎﻳﻪ
داری ﻡﺪرن و ﻧﻈﺎﻡﯽ ـ ﺗﺠﺎری را ﻡﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﻋﻮا و اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ پﺴﺖ هﺎ و ﻡﻘﺎﻡﺎت در دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎن دارد از اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻡﯽ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻤﺎز
ﺷﺐ و ﻳﺎ اﻡﻨﻴﺘﯽ ﺑﻮدن اﻳﻦ وزﻳﺮ ﻳﺎ ﻧﻈﺎﻡﯽ ﺑﻮدن ﺁن دﻳﮕﺮی ،از ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺁﻡﺪﻩ و ﻳﺎ از ﻡﺠﻠﺲ
ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ رﻓﺘﻪ اﻳﻦ و ﺁن .ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻮع ﺳﻤﺖ ﮔﻴﺮی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ دو
ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ،هﺮ دو ﺑﺮ ﻡﻮج ﺗﺤﺠﺮ و ﺧﺮاﻓﻪ ای ﮐﻪ در ﺟﺎﻡﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪﻩ اﻧﺪ ﺳﻮارﻧﺪ.
اﻡﺎ ،هﻨﻮز از درون اﻳﻦ دو ﻃﻴﻒ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﻪ هﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺟﺪا ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .ﻡﺎ در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺎهﺪ
ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﻋﻠﻨﯽ ﮔﺮوهﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻌﺎر ﻋﺪاﻟﺖ و ﻓﻘﺮ ﺳﺘﻴﺰی در ﺟﺎﻡﻌﻪ ﺗﮑﻴﻪ ﺧﻮاهﺪ
ﮐﺮد ،اﻡﺎ ﻧﻪ از ﻧﺤﻮﻩ پﻴﺎدﻩ ﮐﺮدن ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻡﻌﻪ ﺑﺎ اﻃﻼع اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭼﺎرﻩ ﻓﻘﺮ ﮔﺴﺘﺮدﻩ در ﺟﺎﻡﻌﻪ
را ﻡﯽ داﻧﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ .در هﻤﻴﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی هﺎ ﻧﻴﺰ ،ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی هﺴﺘﻪ هﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎپﺬﻳﺮ
اﺳﺖ .ﮔﺮوهﯽ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺧﻮاهﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻡﻪ  20ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎ
ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻌﺎرهﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ رهﺒﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺘﯽ در ﮐﺎر ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو
ﺷﻴﻮﻩ ﻋﻤﻞ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ پﻴﻮﺳﺖ:
اﻟﻒ -پﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻒ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻡﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺪون دﻡﮑﺮاﺳﯽ و ﺁزادی ﻡﻄﺒﻮﻋﺎت و اﺣﺰاب هﻴﭻ دردی
در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ درﻡﺎن ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
ب -وﺳﻮﺳﻪ ﺣﻞ ﻡﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻡﯽ.

در ﺻﻒ ﺳﻨﺘﯽ هﺎی راﺳﺘﮕﺮا ﻧﻴﺰ ﺷﺎهﺪ ﺑﺮوز و ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺷﺎﺧﻪ هﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﻮد.
در اﻳﻦ ﺻﻒ ﻧﻴﺰ ﮔﺮوهﯽ ﻡﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎد ﺧﻮاهﻨﺪ ﻡﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻡﺎﻧﺪن در ﻗﺪرت روﺷﻦ
ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮوﻩ دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ هﺎی ﻳﺎد ﺷﺪﻩ در ﺑﺎﻻ ﺧﻮاهﻨﺪ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ.
هﻤﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﮔﻴﺮی و ﺗﺤﻮﻻت در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻨﺪی هﺎ ،در ﮐﻠﻴﺖ ﺧﻮد ،دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ،ارﮔﺎن هﺎی ﻧﻈﺎﻡﯽ و
روﺣﺎﻧﯽ را در ﺧﺎرج از ﻡﺠﻠﺲ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻡﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻡﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
رهﺒﺮی ﺧﻮاهﻴﻢ دﻳﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻨﺪی هﺎ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی هﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻡﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪ
ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ دﻓﺎع از ﺟﻤﻬﻮری و ﻳﺎ ﺣﮑﻮﻡﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ از درون هﻤﻴﻦ ﻃﻴﻒ ﺑﻨﺪی
هﺎ ﺑﻴﺮون ﺁﻡﺪﻩ و ﺁﺷﮑﺎرﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را در دﻳﺪرس ﻡﺮدم ﻗﺮار ﺧﻮاهﻨﺪ داد.
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﺮﮐﻨﺎری و ﺑﺮﮔﻤﺎری هﺎی ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﭙﺎﻩ پﺎﺳﺪاران و ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻡﺎم ﺟﻤﻌﻪ هﺎ در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰدﻳﮏ و ﺣﺘﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻡﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در هﻤﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻧﻴﺰ ،از روﻳﺪادهﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻡﻮج هﺎی ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺗﻮﻓﺎن زﻳﺮ درﻳﺎﺳﺖ .ﺧﻴﺰ ﺑﺮای ﻗﺒﻀﻪ ﻡﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺣﺘﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ رهﺒﺮ از ﻳﮏ ﻃﺮف ،و وﺣﺸﺖ از ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ای و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
از ﺁن و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﺪن از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﭼﺮﺧﺶ هﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻴﺖ و ﺷﺨﺺ رهﺒﺮ را ﻧﻴﺰ ﻡﻮﺟﺐ ﺧﻮاهﺪ
ﺷﺪ .هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻡﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ از اﻳﻦ ﺻﻒ ﺑﻪ ﺁن ﺻﻒ ﻡﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ارﮔﺎن هﺎی
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺳﻤﺖ ﮔﻴﺮی هﺎ و ﻳﺎرﮔﻴﺮی هﺎ هﻤﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ اﻳﻦ دورﻩ
از ﭼﺎﻟﺶ هﺎ و درﮔﻴﺮی هﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻨﺒﻪ هﺎی ﻧﻈﺎﻡﯽ ﺁﻧﺴﺖ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻳﮏ
روﻳﺪاد ﻡﻬﻢ و ﻳﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰرگ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻩ ـ ﺑﻪ هﺮ دﻟﻴﻞ و ﺑﻬﺎﻧﻪ درﺳﺖ ﻳﺎ ﻏﻠﻂ -ﻗﺒﻀﻪ
ﻗﺪرت را ﻳﮕﺎﻧﻪ راﻩ ﺣﻞ پﺎﻳﺎن و ﻳﺎ ﮐﻨﺘﺮل اوﺿﺎع ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪهﺪ زﻳﺎد اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰرگ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻡﯽ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ ) ﮐﻪ ﺧﻮد روﻳﺪادی ﺑﺰرگ در اﻳﻦ زﻡﻴﻨﻪ اﺳﺖ( ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻮادث دﻳﮕﺮ
ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻳﺎ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ و ارادی ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .ﻋﻘﺒﻪ هﺎی ﺑﻴﺮون از ﻡﺠﻠﺲ و ﺑﻴﺮون از
پﺎدﮔﺎن هﺎی ﺳﭙﺎﻩ و ﺑﺴﻴﺞ ﻓﻌﻼ هﻨﻮز ﺑﺎ ﺗﻌﺎرف و اﺷﺎرﻩ ﺑﺎ هﻢ ﺣﺮف ﻡﯽ زﻧﻨﺪ و ﻡﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻡﺎ اﻳﻦ
اﺷﺎرات و ﺗﻌﺎرف هﺎ را ﺑﺪﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻴﻢ و هﺮ ﮐﺪام را در ﺳﺮ ﺟﺎی ﻡﻨﺎﺳﺐ و دﻗﻴﻖ ﺧﻮد ﻗﺮار
دهﻴﻢ .از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﻡﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی هﺎی اﺧﻴﺮ رهﺒﺮان ﻡﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻡﯽ ،ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻗﺎﺋﻢ ﻡﻘﺎم
ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ و ﮐﻮدﺗﺎ ﺧﻮاﻩ ﺳﭙﺎﻩ "ذواﻟﻘﺪر" .اﻧﺘﻘﺎد ﺁﺷﮑﺎر هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از ﻡﻴﺮاث ﺧﻮاران ﺳﭙﺎﻩ
پﺎﺳﺪاران در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان ،هﺸﺪار ﺧﺎﺗﻤﯽ در ﻡﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن درﺑﺎرﻩ ﺧﻄﺮ ﺗﺤﺠﺮ ،ﺑﺤﺚ ﺑﺮ
ﺳﺮ هﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻡﺠﻠﺲ ،ارزﻳﺎﺑﯽ ﺧﺎﺗﻤﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻡﺸﻬﺪ ﻡﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﺴﺘﺎدن ﺗﺤﺠﺮ
)ﺣﺠﺘﻴﻪ( در ﺑﺮاﺑﺮ رهﺒﺮ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ارزﻳﺎﺑﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮی ﺑﻮد ،دو دﺳﺘﮕﯽ در ﺷﻮرای
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ و پﺮﻳﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ هﻢ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ ﺳﺘﺎد وﻳﮋﻩ ﺧﺎرج از
دﻳﺪ دوﻟﺖ و ﻡﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻡﺪﻳﺮان و اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻡﻌﺎوﻧﺎن دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻡﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ و پﺴﺮ و
رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ و ﻡﻨﺸﯽ رهﺒﺮ در ﺁن ﺣﻀﻮر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ دارﻧﺪ ،ﻡﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮدن ﮔﺮوهﺒﻨﺪی ﺳﺎﺑﻖ و
ﻡﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻡﻨﻴﺖ ﻡﻠﯽ و از ﻡﺪار ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻓﺮدی ﻡﺎﻧﻨﺪ "ﺁﻗﺎﻡﺤﻤﺪی" ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﻻﻳﻖ ﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ از ﻋﻠﯽ ﻻرﻳﺠﺎﻧﯽ ﻡﯽ داﻧﺪ .روﻳﺎروﺋﯽ هﺎ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی هﺎی ﺟﺪﻳﺪ در ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ،
ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﺗﮑﺎﻧﺪهﻨﺪﻩ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ رﺋﻴﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﻡﺮﮐﺰ)ﻋﻠﻴﺰادﻩ( درﺑﺎرﻩ ﺑﺎزرﺳﯽ از زﻧﺪان هﺎ
ﺗﺠﻠﯽ ﻳﺎﻓﺖ و ﻳﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رهﺒﺮ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر از دﻡﮑﺮاﺳﯽ و
ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻡﺮدﻡﺴﺎﻻری در ﮐﻨﺎر ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاهﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد و اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻡﮕﺮ ﺗﺮس از ﻡﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد و
ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی از ﻡﺮدﻡﺴﺎﻻری ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ و ﻳﺎرﮔﻴﺮی هﺎی ﺗﺎزﻩ در ﺑﻴﺮون از ﻃﻴﻒ راﺳﺖ .ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻡﺎ ﺷﺎهﺪﻳﻢ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر و روﻳﺪادهﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد اهﻤﻴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اهﻤﻴﺖ ﺁن هﺎ وﻗﺘﯽ
ﻡﺸﺨﺺ ﻡﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ ﻳﮏ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ از روﻧﺪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﮔﻮﺷﻪ
هﺎی ﺗﺎرﻳﮏ را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﮐﻪ ﻡﺴﺎﺋﻞ اﺗﻤﯽ اﻳﺮان اﮐﻨﻮن ﻡﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ روﻳﺪاد ﺑﻴﺮوﻧﯽ در
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﻡﺎ هﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮادث ﻡﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﺤﻮﻻت را

در اﻳﺮان رﻗﻢ ﺧﻮاهﺪ زد ،از ﺟﻤﻠﻪ هﻤﻴﻦ ﺧﻴﺰ اﺗﻤﯽ ﻡﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻡﺎ هﻤﻪ ﺣﻮادث داﺧﻠﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻳﺮان را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺗﻤﯽ دﻳﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد ﺁن هﺎ هﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﻳﮏ ﺑﻤﺐ اﺗﻢ ﺑﺮای
دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﻡﻮﺛﺮﻧﺪ .ﻡﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻓﻘﺮ
زداﺋﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁﻡﺪﻩ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن در اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از  26ﻡﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از راﻩ ﮐﺎر و ﻧﻪ ﺗﺠﺎرت و
ﻳﺎ ﮐﺎرﻡﻨﺪی دوﻟﺖ ﻧﺎن ﻡﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .ﻓﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ و اﻗﺸﺎر در ﻡﻴﺎن اﻳﻦ  26ﻡﻴﻠﻴﻮن اﻧﺪ .ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺷﻬﺮهﺎی ﺑﺰرگ اﮔﺮ ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ  26ﻡﻴﻠﻴﻮن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،هﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﺁن هﺎهﺴﺘﻨﺪ و ﻡﺎ
ﻡﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺷﻬﺮهﺎ هﻤﺸﻬﺮی هﺎی ﺟﺪﻳﺪ هﻤﺎن ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎن اﻧﺪ ﮐﻪ در
اﻧﻘﻼب  57ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ .هﺮ ﻧﻮع ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺳﭙﺎﻩ و ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻡﺘﺎﺛﺮ و
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی ﻡﺜﺒﺖ و ﻳﺎ ﻡﻨﻔﯽ از اﻳﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎن و ﺁن  26ﻡﻴﻠﻴﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ در
ﺻﻮرت ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻡﯽ ﺑﻪ اﻳﺮان و ﺑﺮای ﺟﻠﺐ هﻤﻴﻦ ﻧﻴﺮو ،ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎ و ﺷﻌﺎرهﺎی دﻳﮕﺮی در
دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار ﻡﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﻡﺮدم ﺁن ﺷﻌﺎرهﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎ را از دهﺎن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ 15
ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺞ و ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎپﺬﻳﺮ ﻡﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﭼﺎرﻩ ای ﺟﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﭼﻬﺮﻩ هﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ زﻳﺮ ﮐﺸﻴﺪن ﺁن هﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻡﯽ ﻡﺎﻧﺪ؟
وﻗﺘﯽ ﻡﯽ ﮔﻮﺋﻴﻢ در زﻳﺮ ﺧﻴﻤﻪ وﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﻡﺠﻠﺲ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ،ﺗﻮﻓﺎن ﻡﺤﺒﻮس اﺳﺖ،
ﻧﮕﺎﻩ ﻡﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎپﺬﻳﺮ ﻡﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ در اﺷﮑﺎل ﺑﺮوز و زﻡﺎن
ﺑﺮوز ﺁن هﺎ ،ﺑﺮاﺳﺎس روﻳﺪادهﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد .در ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﻃﻴﻔﯽ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ دﻡﻴﺪن در ﺗﻨﻮر اﺗﻤﯽ ﻡﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺣﺪﺗﯽ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺁورد ،اﻡﺎ ،ﺣﺘﯽ در ﻡﻴﺎن
هﻤﻴﻦ ﻃﻴﻒ ﻧﻴﺰ هﺴﺘﻨﺪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻡﯽ داﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺎﻡﻞ ﻗﺪرت در اﻳﻦ ﺗﻨﻮر ﻡﯽ دﻡﻨﺪ.
هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻡﻴﺎن و ﺳﭙﺎهﻴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺼﻮرﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر اﺷﺘﺒﺎﻩ دوران ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق را
ﺗﮑﺮار ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد و در ﻧﻴﻤﻪ راﻩ ﺟﻨﮕﯽ ،ﻗﺪرت را ﮐﺎﻡﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

در ﺟﺒﻬﻪ روﺑﺮو
وﻗﺘﯽ از ﺟﺒﻬﻪ روﺑﺮو ﺻﺤﺒﺖ ﻡﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻤﺎم ﻃﻴﻒ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻗﺒﻼ در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ و اﮐﻨﻮن ﺧﺎرج
از ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻴﻒ هﺎی هﻤﻴﺸﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ را در ﺑﺮ ﻡﯽ ﮔﻴﺮد .در ﺁن ﻃﻴﻒ
ﮔﺴﺘﺮدﻩ ای ﮐﻪ از ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،ﻡﺎ ﺷﺎهﺪ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﯽ هﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﺻﻒ ﺑﻨﺪی هﺎی ﻧﻮﻳﻦ
هﺴﺘﻴﻢ .اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺗﻮهﻢ "ﻃﺒﻘﻪ ﻡﺘﻮﺳﻂ" ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺧﻮش ﺧﻴﺎﻟﯽ هﺎی راﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺎح هﺎی
ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻡﮑﺮاﺳﯽ اروپﺎ ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن و پﺲ از ﺿﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ ﻡﺸﯽ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
اﺻﻼﺣﺎت زد ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ دادﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺨﻨﮕﻮی اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد.
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻻﻳﻪ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺻﺪ ﺁﻡﺪ ،ﻧﻮد هﻢ ﻧﺰد اوﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻩ اﻧﺘﻘﺎدی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن واﻗﻌﯽ و پﻴﮕﻴﺮ) از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻡﺎن
ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻡﯽ( ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  8ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ و پﺬﻳﺮش اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺒﻘﺎت و
اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻓﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮاﺳﺖ هﺎی ﻃﺒﻘﺎت ﻡﺤﺮوم ﺟﺎﻡﻌﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮد ،از اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮد ،از ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی دوﺑﺎرﻩ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎهﺎی ﻡﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮد و ...زﻡﻴﻨﻪ هﺎی
ﺟﺪﻳﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺮوهﺒﻨﺪی هﺎی ﻧﻮﻳﻦ .اﻳﻦ هﻤﺎن ﻏﻔﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻡﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻡﻌﺘﺮض در ﺷﻬﺮهﺎی ﻡﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻧﺪ و ﻡﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ پﺮﺳﺘﺎران
و ﮐﺎرﻡﻨﺪان در ﻡﻘﺎﺑﻞ ﻡﺠﻠﺲ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﻡﺠﻠﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ و ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ پﻴﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮔﺎم هﺎی ﺑﻠﻨﺪ در ﻟﻐﻮ ﻡﺼﻮﺑﺎت ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ﻡﺠﻠﺲ پﻨﺠﻢ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮای ﺷﻮراهﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ
هﺎی روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻃﺮح اراﺋﻪ ﻧﺪاد و ﻗﻴﻤﺖ پﺎﻳﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻡﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﮑﺮد .دﻩ هﺎ
ﻡﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن ،پﺮﺳﺘﺎران و ﮐﺎرﻡﻨﺪان ،ﺑﻪ ﺳﻮد راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺪﻡﻪ ﺧﻄﻮط

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی ﻡﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﻨﺪ و پﺎﻳﮕﺎﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻡﺠﻠﺲ را ﺑﺠﺎی ﺁن ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ
و داﻧﺸﺠﻮ وﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت وﺻﻞ ﮐﻨﺪ و ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮد .اﻳﻨﻬﺎ درس هﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻡﺎ اﻡﺮوز در ﺳﺨﻨﺎن ،ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎزﻡﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻡﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﯽ
پﻴﺸﺮو ﺗﺮﻳﻦ اﺣﺰاب ﻃﺮﻓﺪار اﺻﻼﺣﺎت ﻡﺸﺎهﺪﻩ ﻡﯽ ﮐﻨﻴﻢ و اﻳﻦ هﻤﺎن ﺗﮑﺎن ﺑﺰرگ در ﺻﻒ
اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﮑﺎن و ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ ،در ﮐﻨﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﻡﺸﯽ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﻮراهﺎی ﺷﻬﺮ ،ﻡﺠﻠﺲ هﻔﺘﻢ و رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﻬﻢ از ﺳﻮی روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻡﺘﺮﻗﯽ اﻡﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ واﻗﻊ ﺑﻴﻦ ،اﻗﺸﺎر ﻡﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮی و ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﻡﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ زﻡﻴﻨﻪ ﺳﺎز
پﻴﻮﻧﺪهﺎی ﻋﻤﻠﯽ ـ و ﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺎزﻡﺎﻧﯽ -ﺟﺪﻳﺪی را پﺎﻳﻪ رﻳﺰی ﮐﻨﺪ.
هﺮ اﻧﺪازﻩ از ﺿﺮورت ﻓﺮﺻﺖ دادن ﺑﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﻀﺎدهﺎ و رﻗﺎﺑﺖ هﺎی درون اردوﮔﺎﻩ راﺳﺖ ﻏﻔﻠﺖ
ﺷﻮد ،هﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت و رﻗﺎﺑﺖ هﺎ و ﺗﻀﺎدهﺎ ﻡﺘﻮﺟﻪ اردوﮔﺎﻩ ﻡﻘﺎﺑﻞ ﺁن هﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻀﺎدهﺎ و رﻗﺎﺑﺖ هﺎ ﻡﻴﺪان داد و درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻡﺴﺘﺤﮑﻢ ﺳﺎزی ﺑﺮج و
ﺑﺎروی اﺻﻼﺣﺎت پﺮداﺧﺖ .ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻴﻖ و هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﺎﻡﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻡﻘﺎوﻡﺖ هﺎ و
اﻧﻔﺠﺎرهﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻡﯽ ﺑﺮد ،ﻡﻬﻢ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اوج اﻳﻦ اﻧﻔﺠﺎرهﺎ و ﻡﻘﺎوﻡﺖ هﺎ ،ﻧﻴﺮوی ﻡﻨﺴﺠﻢ و
پﺎﻻﻳﺶ ﺷﺪﻩ ﻡﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاری را ﺑﺮ اﻳﻦ اﻧﻔﺠﺎرهﺎ و ﻡﻘﺎوﻡﺖ هﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از هﺮ
اﺑﺘﮑﺎری و ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی از هﺮ اﻡﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻡﺎﻧﻊ ﻳﻮرش ﺑﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻇﺎهﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ ﻡﺘﻬﻢ ﺑﻪ راﺳﺖ روی و ﺳﺎزﺷﮑﺎری ﺷﻮﻧﺪ .ﻟﺤﻈﻪ ﺷﮑﺎف در ﻧﻴﺮوهﺎی ﻡﺴﻠﺢ و
پﻴﻮﻧﺪهﺎی ﺟﺪﻳﺪ ،ﻟﺤﻈﻪ اﻳﺴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از هﻢ اﮐﻨﻮن ﺧﻮد را ﺁﻡﺎدﻩ ﺁن و ﺑﺮای ﺁن ﺳﺮﻡﺎﻳﻪ
ﮔﺬاری ﮐﺮد .ﻡﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺪارﻳﻢ ﮐﻪ از ﻡﺮﮐﺰی ﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮح هﺎی اﻡﺮﻳﮑﺎ و اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺳﺮﮐﻮب اﻳﻦ
ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﺨﻦ اﻡﺮوز و دﻳﺮوز ﻡﺎ ﻧﻴﺴﺖ .در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل هﺎی ﻡﻘﺎوﻡﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺻﻼﺣﺎت اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ اﻡﺮﻳﮑﺎ و اﻧﮕﻠﻴﺲ در ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻳﻦ
ارﮔﺎن هﺎی ﻧﻈﺎﻡﯽ و اﻡﻨﻴﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻡﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻳﻢ .اﻳﻦ ﻳﮕﺎﻧﻪ اﻡﻴﺪ اﻳﻦ
دو ﻗﺪرت ﺑﺮای ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﻮد در راس ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﺳﺖ .ﺁﻧﻬﺎ روی
ﺳﺎزﺷﮑﺎرﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﻧﺎراﺿﯽ ﺣﮑﻮﻡﺖ ﻧﻴﺰ ﺣﺴﺎب ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻡﺎ ﺁن هﺎ ﺻﺮﻓﺎ
پﻞ پﻴﺮوزی ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻔﻆ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺻﺎدق و وﻓﺎدار ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر و
ﻃﺮﻓﺪار ﺁرﻡﺎن هﺎی ﻡﻠﯽ و ﻡﺮدﻡﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﻳﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ و ﻋﺠﻠﻪ
ﺳﺮهﺎﺋﯽ را ﺑﺮﺑﺎد داد ﮐﻪ در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻧﻴﺎزﻡﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻴﻢ.
هﻤﻴﻦ دو ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﻪ از روﻧﺪ ﺣﻮادث و ﺁﻳﻨﺪﻩ روﻳﺪادهﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﺪﮔﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻡﯽ
دهﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﻮت و رﮐﻮد و اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎپﺬﻳﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻡﺘﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ .ﻓﺮﺻﺖ
ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﺗﺎزﻩ ﮐﺮدن و ﺑﺎزﺳﺎزی هﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮاهﻢ ﺁﻡﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺁن ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺁﻡﺎدﻩ اداﻡﻪ پﻴﮑﺎر ﺷﺪ.

