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ع .اﻣﯿﺪ

وﻗﺘﯽ در ﺳﺮﮐﻮﺑﻬﺎی ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺮان ﻓﯿﻠﻢ ﺻﺤﻨﻪ ی ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ ﻧﺪا از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج از
اﯾﺮان ارﺳﺎل ﺷﺪ ،اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺖ و ﻧﺎﺑﺎوری ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﺮان ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺮان
ﭘﯿﺶ از آن ﺗﯿﺘﺮ اول ﺑﺴﯿﺎری از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد وﻟﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﮑﻨﺪ .در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺗﻔﺎق ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ای
ﻧﯿﺴﺖ .رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺲ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﻮد – ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﺒﻠﯽ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﺑﺴﺘﮕﺎن او اﺳﺖ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺑﺮﻧﺪه ی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼم ﻣﯿﺸﻮد .درﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و ﻏﯿﺮه
ﮔﺎه دراﺛﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ و ﻧﺰاع ﻫﺎی ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ درﮔﯿﺮی ﻫﺎﺋﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ اﻣﻮری ﻋﺎدی
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﻮراﺋﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﮐﺐ از ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن رﻫﺒﺮی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻫﺎ را از ﻟﺤﺎظ
وﻓﺎداری ﺑﻪ رﻫﺒﺮی و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ،دﯾﮕﺮ اﺳﺎﺳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺑﻮد .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺻﺎﻓﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن  :ﯾﮏ ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ،ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎﺑﻖ ،ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﭘﺎﺳﺪاران ﺳﺎﺑﻖ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻌﻠﯽ‐ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯿﮕﺬاﺷﺖ.
درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺪا ،ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ از رﯾﺨﺘﻦ اﺷﮏ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،ﺳﺆال ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﺑﻮد» :در اﯾﺮان ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ؟«

1

ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای دﯾﮕﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﺗﻘﻠﺐ در رأی ﮔﯿﺮی و ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﻤﺎرش آرا ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﻫﻮاداراﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻮب و ﭼﻤﺎق ،ﮔﺎز اﺷﮏ آور و در ﻣﻮاردی

نگاه ندا

راﺳﺘﯽ در اﯾﺮان ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻮد؟ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻋﻼن ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻌﻠﯽ

ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺳﺆال ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻤﻪ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﯿﻠﻢ را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد »ﻧﺪا ﻫﻮادار ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻫﺎ ﺑﻮد؟« و در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ »ﻫﯿﭻ ﮐﺪام .او
اﺻﻼً در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد«.
»ﭘﺲ رﻫﮕﺬر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ او ﺧﻮرده اﺳﺖ؟«
»وﻟﯽ ﻧﻪ او ﻧﻪ رﻫﮕﺬر ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺗﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ او ﺧﻮرد .او ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ«.
ﺣﺘﯽ در و ﭘﻨﺠﺮه ی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎﺋﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻔﮑﺮ آﻣﺪن
ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ .ﻗﺎﺗﻼن ﻧﺪا ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻗﺼﺪ ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺗﻬﺎم از ﺧﻮد آوردﻧﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ وﻗﺎﺣﺖ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ
ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ی ﺗﺮاﻧﻪ در ﻣﺤﻠﯽ دوراﻓﺘﺎده ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻔﻠﻮﮐﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺠﻞ اﺣﻮال ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻮن دﻓﺘﺮ و دﺳﺘﮏ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ وﺟﻮد
دارد ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز و ﻗﺘﻞ او ﺷﺎﯾﻌﻪ ی دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺧﺎرﺟﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﻤﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭘﺲ آن ﺟﺴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﯿﺴﺖ و آن دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻌﺪ و آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﭘﺎره در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آورده و ﺑﻌﺪ از آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﭼﻪ ﻧﺎم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻﻮﻻً ﻫﺮ اﺗﻬﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﭽﺴﺒﺪ اﺗﻬﺎم ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺗﻬﺎﻣﯽ واﻗﻌﺎً ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ اﻋﻼن
ﭘﯿﺮوزی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرِ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ »ﻣﻨﺘﺨﺐ« ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻨﺤﻮی اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﺗﺮدﯾﺪی
در ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺣﺮﻓﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺗﻘﻠﺐ ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮو رﻫﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﻣﮕﺮ رﻫﺒﺮ
ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮف ﻫﺎ اﺳﺖ ؟
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن! ﻧﺪا ﺧﻮدش ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﺮد ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﮔﺰﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﭘﺎ ﭘﯿﭻ
ﺧﺎﻧﻮاده ی داﻏﺪارش ﻧﺸﻮﻧﺪ از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻧﮑﺮدﯾﻢ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﺷﻮق و ﺷﻮر دﻫﻬﺎ و ﺻﺪ ﻫﺎ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در آن ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﺰﻋﻢ ﺧﻮد ﺑﺮای »ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺗﻨﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﭘﺎﺳﺪار و
ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد( ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺧﻮد را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﮕﺬراﻧﺪﻧﺪ،
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﻬﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن در دل او ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ﻓﮑﺮ ﮐﺮد
ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﯽ ﺗﻌﺮض ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺸﻮد ﮐﺮد :
ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ روﺳﺮی ﻟﻌﻨﺘﯽ را روی دوش اﻧﺪاﺧﺖ و ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﻮج ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﭙﺮد.
ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ...و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﺧﺒﺮ ﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن را در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮﺷﺖ و در
ﻫﻤﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﭘﮋواﮐﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ و ﺧﯿﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﻫﺎ
واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ .ﻋﺪه ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ »زﯾﺮک ﺗﺮﯾﻦ« و ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ »ﺧﻮش ﺧﯿﺎل ﺗﺮﯾﻦ«
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رأﯾﺸﺎن وارد ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺋﯽ ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ دادن ﺑﻪ آن
ﺳﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﺧﺮ ،ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﻫﺎ ﺟﺪی ﺑﻮد .اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺰدﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ در ﺻﺪد دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﻬﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻔﺸﺎن ﻫﻢ وارد اﺳﺖ.
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ﺑﺨﻮد »ﺑﺪﺗﺮ« ﺷﺎﻣﻞ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﺪ .دﻟﺸﺎن ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﺪ« ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ
«ﺑﺪﺗﺮ« ﻣﯿﺸﻮد .ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽ آوردﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ »ﺑﺪ« روزی در ﻗﺪرت ﺑﻮد و ﭼﻪ ﻫﺎ
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از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺰﻣﻪ ی »ﺑﯿﻦ ﺑﺪ و ﺑﺪ ﺗﺮ ،ﺑﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ« ﺑﻪ ﺷﻌﺎری ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺧﻮد

ﮐﻪ ﻧﮑﺮد.
وﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻻﺋﯽ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻬﺮه ی رژﯾﻢ دﺳﺖ ﭼﯿﻦ ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭼﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن» ،اﻏﺘﺸﺎﺷﯽ« ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد ؟ ﻧﻈﺮی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ی ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال را آﺳﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻌﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۵۶و  ۵٧اﯾﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﺒﺶ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ﺑﺴﺖ و ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮده
ی او ﺑﺎ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺣﺎﻧﯿﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺎن آزادی
ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﯾﻮغ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر از ﻗﯿﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری آزادی ﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ وﯾﮋه آزادی ﺑﯿﺎن اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮآورده ﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش و ﻧﻪ ﺑﺮای
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان ﺟﺰ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ از ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ روﺣﺎﻧﯿﯽ ﭼﻨﯿﻦ
آزاده و آزاداﻧﺪﯾﺶ اﺣﺴﺎس دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زن ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﺪ او ﺣﺘﯽ از آزار دﺧﺘﺮان ﭼﺮﯾﮏ در
زﻧﺪان ﻫﺎی ﺷﺎه ﺷﮑﻮه ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺪردی ﻣﯿﻨﻤﻮد.
وﻟﯽ ورود او ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻫﻤﺎن ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﻬﺮه ی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﺴﻔﺮ ﻫﺎی او و ﺳﺮود »ای اﻣﺎم«
آﻧﻬﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه و ﻓﺮﯾﺎد »ﻣﻦ دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﻢ« او در ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮدﻓﺮﯾﺒﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ روﺷﻦ داﺷﺖ .ﺧﯿﻠﯽ زود و زودﺗﺮ از آن ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ را ﻫﻀﻢ ﮐﻨﺪ
ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﭘﻠﯿﺴﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن او ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ »ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻤﺘﺮ« ﺧﻮد را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎر ِاﻋﻤﺎل ﻫﻤﻪ ی ﻗﺪرت ﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎه
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪاد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﻃﺮح اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺘﻌﻬﺪی وﻟﯽ
ﻓﻘﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺮدم ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻠﺒﻪ ای ﮐﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯿﮕﻔﺖ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﻧﺠﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ دروغ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﺰرگ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮد
را از اﯾﻦ دروﻏﮕﻮﺋﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان او را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ دروغ ﺑﺰرگ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﻧﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭘﺲ از  ٢۵ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ،ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ در
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻋﻈﯿﻢ ،رژﯾﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎ* ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ دان ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و
اﮐﻨﻮن رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﻮد ﯾﺎرای آن ﻧﻤﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺑﮕﻮﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺎم را اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﻟﻄﻤﺎﺗﯽ
را ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮ آن وارد ﮐﺮده ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺷﻮاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان
ﮔﻔﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ .او ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼب ﺑﭙﺮدازد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻮدﺗﺎ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯿﮑﺮد در ﻫﻤﺎن دو ﺳﺎل اول ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ در اﯾﻦ  ٢۵ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮد و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﻄﻮر
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .و در اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺳﮑﻮت رﺿﺎﯾﺖ آﻣﯿﺰ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺮﻋﻮب ﻣﯽ ﮐﺮد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮور آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
زد.
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ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ اﺧﺘﻨﺎق را در اﯾﺮان ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﯾﮏ ﺣﺰب واﺣﺪ ﺟﻤﻊ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺪه ﺋﻮﻟﻮژی اﯾﻦ ﺣﺰب ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺶ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﺎﻫﺎن اﻣﺮوز و دﯾﺮوز اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪاد اﯾﻤﺎن
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اﮔﺮ ﺷﺎه ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺻﺮاﺣﺘﺎً دوﺳﺖ ﻏﺮب و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺧﻮد

ﺑﯿﺎورﻧﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎن وﻇﺎﺋﻒ را در ﻋﯿﻦ ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎر ﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺿﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن اﺧﺘﻨﺎﻗﯽ ﺑﺎر ﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﻌﯽ در ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن آن ﻫﻢ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود ﮔﻔﺖ »ﻗﻠﻢ ﻫﺎ را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ« .ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﯿﺎﻫﯽ از اﺳﻼم ﺑﻌﻨﻮان اﯾﺪه ﺋﻮﻟﻮژی
ﺣﺎﮐﻢ اﻋﻼم ﺷﺪ و ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮد .اﮔﺮ در زﻣﺎن ﺷﺎه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ی اﯾﺪه ﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺣﺰب او را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد و از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺷﺪن و زﻧﺪان
ﺷﻼق و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم اﻋﺪام ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻣﺪام و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻫﻤﻪ ﮐﺲ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
و ﺗﻌﺪاد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .و اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ در دراز ﻣﺪت دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻄﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﺑﻘﻮل ﺧﻮدﺷﺎن »ﻧﻈﺎم« ﻣﯿﺸﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺠﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر زﻣﺰﻣﻪ ی ﺣﺠﺎب از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎز
ﺷﺪ ﻋﺪه ای ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﯾﺎ روﺳﺮی ﯾﺎ ﺗﻮﺳﺮی« ﺑﻪ ﺻﻒ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺿﺪ ﺣﺠﺎب ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪاً ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ
اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﭼﺎدر ﻫﯿﭻ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی وﺟﻮد ﻧﺪارد اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺗﻮﺳﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻣﺮورزﻣﺎن اﯾﻦ ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ی ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪ ی ﭘﻮﺷﺶ ،ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﮐﺸﯿﺪن اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ و ﺗﻼش
ﺑﺮای ﭘﯿﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  :از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ روﯾﺎروﺋﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮب رژﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮدم ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎز ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﯾﮏ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺪار و ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮدم را در ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ – اﻣﺮی ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ
زود ﺑﻪ ﻟﺰوم آن ﭘﯽ ﺑﺮد و ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﮐﺸﻮری ﺑﺎ  ٣۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻟﺰوم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺴﯿﺞ ٢٠
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺿﻤﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﻟﻮ دادن ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻟﻮ دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺷﺎه
»ﺳﺎواﮐﯽ« ﯾﺎ ﺧﺒﺮﭼﯿﻦ ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺎم زﻣﺎن« ﻣﻔﺘﺨﺮ ﮐﺮد – ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی
ﻋﻈﯿﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻨﺪ –ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‐ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ دﺳﺘﺨﻮش اﻏﺘﺸﺎش ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻢ ﮐﻢ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯿﺮﺳﺪ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪرت ﻣﯿﺸﻮد و وﻟﯿﻨﻌﻤﺖ ﻫﺎی دﯾﺮوزی ﺧﻮد را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻇﺮه ی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﺣﻤﺪ ی ﻧﮋاد اﻓﺘﺎد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻋﺪدی ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺖ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﯿﺪ .و ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻫﻢ ﮐﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ردای رﻫﺒﺮی در ﺣﺪ ﻗﺎﻣﺖ او
زﻣﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﺑﺮد ،در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ی ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎم داد ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرش »ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ« ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ.
و اﻣﺎ ﺣﺎﻻ در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ ؟ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻗﻄﻌﯽ دﻋﻮی در ﺑﺎﻻ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻪ
رﺟﺰﺧﻮاﻧﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﻤﻊ آوری ﻧﯿﺮو ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻫﻢ اﻧﺪک ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ آزاد وﻟﻮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .وﻟﯽ
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ
ﺳﮑﻮت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
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اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ در دراز ﻣﺪت ﺑﻪ او وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﻫﺮم ﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻫﺎ ﻧﻪ در دﺳﺖ
او وﻧﻪ در دﺳﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﺗﻨﺸﯽ در

نگاه ندا

ﺟﻨﺎح ﻧﻈﺎﻣﯽ‐اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ﻓﻌﻼً دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را دارد و ﻇﺎﻫﺮاً در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﯾﻦ ﺟﻨﺎح در آﯾﻨﺪه وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺣﺮف ﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ی او ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﻫﻮاداری ﻟﻔﻈﯽ او از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﺮای او اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺎذب اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽ آورد ﺑﺎ ﻃﻮل و
ﺗﻔﺼﯿﻞ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر در
ﺣﻤﻠﻪ ی اﺧﯿﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺳﺮان ﺣﻤﺎس و ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻘﺶ
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﯾﺮان دﭼﺎر ﺧﺪﺷﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺮان از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ اﮐﻨﻮن آﻧﻬﺎ در
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ از آن زﻣﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ .در آن زﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرت در ﺟﻨﻮب
ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ و در ﻣﺒﺎرزه ﺷﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﻣﯽ
داد .وﻟﯽ اﻣﺮوز ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﻋﻤﻼً ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ
ﻫﺠﻮم اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻏﺰه ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﺎ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﻫﻢ ﺗﮑﺎن ﻧﺪاد و ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺤﺖ دو »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان« ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮراک ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﭘﺎره ای از اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑﻈﺎﻫﺮ ﭼﭗ اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ و اراده و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎوز و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎس و ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن دﺧﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﮔﺎه ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﭘﺲ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ )و ﯾﮑﯽ
از دﻻﺋﻞ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺗﻀﺎد ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺎح رژﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ( ﻣﻮﺿﻊ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در ﻗﺪرت اﺳﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای‐ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﮔﺮوه رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ‐ ﻣﻮﺳﻮی ‐ ﮐﺮوﺑﯽ ﮔﺮوه ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ .رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺶ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﻔﻊ او
ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل وﺟﻮد رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای‐
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﮐﻪ وزﻧﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری آن ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻨﻬﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت روی رﯾﺰش ﻧﯿﺮو از درون رژﯾﻢ ﺑﻨﻔﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺪرت در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎرش دﭼﺎر ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺷﻮد و اﮔﺮ اﮐﻨﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ از درون ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻖ ﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ
ﺑﺮای روز ﻣﺒﺎدا اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺪارد.
ﮐﺮوﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ اﯾﻦ روز ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﯿﺪش را ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ
ﮔﻤﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮی در ﺳﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮرد
اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً دﺳﺖ در ﺧﺰاﻧﻪ ی دوﻟﺖ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ دﭼﺎر ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻌﯽ در ﺣﺎل ﻏﺮق ﺷﺪن ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ از آن ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﯿﺂﯾﻨﺪ .واﻧﮕﻬﯽ ارزش ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﺤﺮﯾﮏ »ﺧﯿﻞ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ« ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و اﯾﻦ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره در دﺳﺖ و ﭘﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯿﻠﻮﻟﯿﺪﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎلِ ﺑﯽ
ﻧﯿﺎزی دﯾﮕﺮآﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﮏ و ﺗﻮک در اواﺋﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۶٠ﺑﻪ در ﺑﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻀﺮع ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻔﻮدﺷﺎن در دادﮔﺎه ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ اﻋﺪام ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﺷﻮﻧﺪ( .واﻧﮕﻬﯽ اﮔﺮ آن ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻻاﻗﻞ دﯾﮕﺮاﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ
ﺷﺨﺺ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
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ﮐﺸﻮر ﺟﺪا ﮐﺮد .او ﺧﻮدش اﺧﯿﺮاً ﺑﺮای ﺗﺼﺮﯾﺢ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻌﻤﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ﻃﺮح "ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﯾﮏ
ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻤﺘﺮ و ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ" راه را ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﻌﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﻫﺎ و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن و ﻏﯿﺮه از

نگاه ندا

ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺳﻮی و »ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ« ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ی اﺧﯿﺮش »راه ﺳﺒﺰ« او را ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺒﺰ ﻫﺎی ﺧﺎرج

ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ او ﻣﯿﺪادﻧﺪ ،و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ی »ﺳﺮﺳﺒﺰی« ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ* ،ﺑﺴﺖ و
ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺳﯿﺪی اﺳﺖ و ﻻﻏﯿﺮ .او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻐﺒﻮن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺳﻤﯿﺖ داد و از رأی دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻨﺪ و در وﻗﺖ ﻟﺰوم ﺑﺴﺮاﻏﺶ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﻤﻬﺎی دﯾﮕﺮ آﯾﻨﺪه دار ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آﻧﭽﻪ در داﺧﻞ ﻣﯿﮕﺬرد اﺣﺘﻤﺎل رﺷﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ دارد .اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﯿﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن رژﯾﻢ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک ﮐﺸﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ اﮐﺜﺮاً در ﻫﻤﺎن اﯾﺎم ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ روز ﻫﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ
و ﺣﺎﺻﻞ ﻏﺎرت ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن »ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل« را ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد دارد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﻞ ﺑﺮﯾﺪه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ :ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف ،ﺳﺎزﮔﺎرا ،ﮔﻨﺠﯽ،
ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ،ﺳﺮوش ،ﮐﺪﯾﻮر ،اﻓﺸﺎری و ﻏﯿﺮه ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل و رواﺑﻂ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ و ﭘﺲ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻮادوﻟﻮﭘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻋﺎزم ﺗﻬﺮان ﺷﻮد ،ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﻨﺪ.
وﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺎﻫﻬﺎی اﺧﯿﺮ دﻻوری اﯾﺮاﻧﯿﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺘﻮده اﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮرﺑﻮﯾﮋه اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺰرگ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺟﺪا ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﯿﺴﻪ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﭼﺸﻤﻬﺎی ﻧﺪا در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻨﻬﺎ دارد .ﻧﮕﺎه او ﻧﮕﺮان رﻓﺘﺎر ﻣﺎﺳﺖ.

* ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ از ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﯿﺒﺪی در  ٣٠ﻣﻬﺮ  ١٣٨٨ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢٢اﮐﺘﺒﺮ  ٢٠٠٩ازرادﯾﻮی ﺻﺪای
اﯾﺮان ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ  :ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﻣﮕﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎﻻﺧﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻬﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ را ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻋﮑﺲ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی در دﺳﺖ و ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ رﻧﮓ ﺑﺎ آرم ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮدوش دﻋﻮت ،آﺷﮑﺎر
ﮐﻨﻨﺪ و در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺮد ﻫﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻫﺎﻧﺪ ﮐﻪ روز ﮐﻮرش »ﺳﺒﺰﺗﺮﯾﻦ« روز ﺗﺎرﯾﺨﺎﺳﺖ.
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