ت« رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ دو ِر دوم »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ِ
ارﻋﺎب روﺡﯽ ،ﺟـّﻮﺳﺎزیهﺎ و ﺷﺎﻳﻌﻪ ﭘﺮدازیهﺎی رژﻳﻢ را اﻓﺸﺎء ﮐﻨﻴﻢ!

٭ ﺑﺮﺥﻼف ارﻋﺎب روﺡﯽ و ﺷﺎﻳﻌﺎت هﺮاساﻧﮕﻴﺰ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻡﺬهﺒﯽ ،اﺳﺘﻘﺮار »ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ﻡﺬهﺒﯽ« ﻳﺎ »ﺡﮑﻮﻡﺖ ﻃﺎﻝﺒﺎن« در
اﻳﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻡﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ دوﻝﺖهﺎی ﻏﺮﺑﯽ -و ﺥﺼﻮﺻًﺎ ﺁﻡﺮﻳﮑﺎ -ﻧﻴﺰ ﺡﻀﻮر هﻴﭻ »ﻗﺬّاﻓﯽ ﺷﺮور« و ﻳﺎ »ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻓﺎﺷﻴﺴﺖ« را در ﻡﻨﻄﻘﻪ )و ﺥﺼﻮﺻًﺎ اﻳﺮان( ﺗﺤﻤّﻞ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ :اﺡﺘﻤﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺁﻗﺎی اﺡﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ،ﻳﮏ اﻧﺘﺤﺎر ِﺱﻴﺎﺱﯽ ﺑﺮای رژﻳﻢ اﺳﻼﻡﯽ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺡﻘّﻪ ﺑﺎز ﮐﺮد
»ﺻﻮﻓﯽ ﻧﻬﺎد دام و ﺳ ِﺮ ُ
ﺡﻘّﻪ ﺑﺎز ﮐﺮد
ﮏ ُ
ﺑﻨﻴﺎ ِد ﻡﮑﺮ ﺑﺎ ﻓﻠ ِ
ﻓﺮدا ﮐﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎ ِﻩ ﺡﻘﻴﻘﺖ ﺷﻮد ﭘﺪﻳﺪ
ﺷﺮﻡﻨﺪﻩ رهﺮوی ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻡَﺠﺎز ﮐﺮد«.
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﮔﺴﺘﺮدﻩء »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﻮﺳﻂ ﻡﺮدم و ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺁن ﺑﻪ دو ِر دوّم ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻡﻠّﺖ اﻳﺮان و ﺥﺼﻮﺻًﺎ
روﺷﻨﻔﮑﺮان و رهﺒﺮان ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻡﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﮏ ﺁزﻡﻮن دﺷﻮار و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖُ .دو ِر اوّل اﻳﻦ
»اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« در ﺡﺎﻝﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺡﺘّﯽ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاهﺎی ﺡﮑﻮﻡﺘﯽ )از ﺁﻗﺎی ﮐﺮّوﺑﯽ ﺗﺎ ﻡُﻌﻴﻦ و رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ( ﺗﻘﻠّﺒﺎت ﺁﺷﮑﺎر،
رأیﺳﺎزیهﺎ و رﻗﻢﭘﺮدازیهﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮐﺮدﻩ و در واﻗﻊ ،ﺑﻄﻮر ﻡﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻠﻨﯽ و ﺁﺷﮑﺎر ،ﻡﺎهﻴّﺖ ﻡﺸﮑﻮک و
ﻧﺎﻡﺸﺮوع اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ را اﺑﺮاز ﻧﻤﻮدﻩاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻡﻠّﯽ ،ﻡﻮازﻳﻦ ﻏﻴﺮدﻡﮑﺮاﺗﻴﮏ و ﺗﻘﻠّﺒﺎت ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از دوﻝﺖهﺎی ﻏﺮﺑﯽ )ﺥﺼﻮﺻًﺎ ﺁﻡﺮﻳﮑﺎ(
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺥﻴﺮ را ﻓﺎﻗﺪ ﻡﺸﺮوﻋﻴّﺖ و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ...
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ از ﻋﺪم ﻡﺸﺮوﻋﻴّﺖ ﻡﻠّﯽ و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری ﺑﻴﻦاﻝﻤﻠﻠﯽ ،ﺟﻨﺎحهﺎی رژﻳﻢ اﺳﻼﻡﯽ -در ﻳﮏ اﺗﺤﺎد ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ و در
ﻳﮏ ﻏﻮﻏﺎی ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ و ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ -ﺗﺮس از اﺱﺘﻘﺮار ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ و هﺮاس از ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻡﯽﮐﻨﻨﺪ در
ﺡﺎﻝﻴﮑﻪ ﺡﺘّﯽ اﺑﺠﺪ ﺥﻮاﻧﺎن ﮐﻼس ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻡﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻡﻠّﯽ و ﺥﺼﻮﺻًﺎ ﺑﻴﻦاﻝﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﺤﻘّﻖ ﭼﻨﻴﻦ اﺡﺘﻤﺎﻝﯽ
در اﻳﺮان ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮﻡﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ دوﻝﺖهﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺥﺼﻮﺻًﺎ ﺁﻡﺮﻳﮑﺎ ﻧﻴﺰ ﺡﻀﻮر هﻴﭻ »ﻗﺬّاﻓﯽ ﺷﺮور« و ﻳﺎ »ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻓﺎﺷﻴﺴﺖ« را در ﻡﻨﻄﻘﻪ )و ﺥﺼﻮﺻًﺎ در اﻳﺮان( ﺗﺤﻤّﻞ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ :اﻧﺘﺨﺎب ﺁﻗﺎی اﺡﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ،ﻳﮏ اﻧﺘﺤﺎر ﺱﻴﺎﺱﯽ ﺑﺮای رژﻳﻢ اﺳﻼﻡﯽ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺁﻏﺎز رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری وی ،ﭘﺎﻱﺎن ﺡﮑﻮﻡﺖ ُﻡﻼّهﺎ
ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﻝﺬا» :ﻧﺎﻡﺰ ِد ﻡﺤﺒﻮب و ﻡﻄﻠﻮب« ،هﻤﺎن ،ﺡﺠّﺔاﻻﺳﻼم رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻡﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ درک درﺳﺖ و ﻧﻘﺸﻪء ﺡﺴﺎب ﺷﺪﻩای اﺳﺖ ﮐﻪ رهﺒﺮان رژﻳﻢ اﺳﻼﻡﯽ ،ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر و ﻡﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻡﻠّﯽ و ﺡﺼﻮل ﺑﻪ
ﻡﺼﻮﻧﻴّﺖ ﺑﻴﻦاﻝﻤﻠﻠﯽ را ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮ ِو ﺷﺮﮐﺖ هﺮ ﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮدﻩﺕﺮ ﻣﺮدم در »اﻧﺘﺨﺎﺏﺎت« رﻱﺎﺱﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻡﯽداﻧﻨﺪ.
 ...و اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ »اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دﻳﺮوز« و ﭼﻪ »ﻡﺼﻠﺤﺖ ﻃﻠﺒﺎن اﻡﺮوز«» ،ﻋﺎﻟﻴﺠﻨﺎب ﺱﺮﺥﭙﻮش« )ﺡﺠﺔاﻻﺳﻼم
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ( را ﺑﻪ ﻡﺜﺎﺑﻪء »ﻧﺎﺟﯽ« ﻡﻌّﺮﻓﯽ ﻡﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺁرای ﻡﺮدم ،ﺿﻤﻦ اﺡﺮاز ﻡﺸﺮوﻋﻴّﺖ رژﻳﻢ اﺳﻼﻡﯽ در
ُدو ِر دوم ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ» ،ﺡﻤﺎﺱﻪء دوم ﺥﺮداد«!! را ﺗﺠﺪﻳﺪ و ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ...و درﻳﻐﺎ ﮐﻪ ﮔﺮوهﯽ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ،هﻨﺮﻡﻨﺪان و
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻡﺎ )ﮐﻪ دﻳﺮوز ﺑﺎ ﺡﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺪرﻳﻎ از »ﺥﺎﺗﻤﯽ« ،ﻡﻠّﺖ ﻡﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺠﺎ ﺁﺑﺎ ِد »اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن دﻳﻨﯽ« ﺳﻮق دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ(
اﻡﺮوز ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ »ارﮐﺴﺘﺮ ﺏﯽﺷﮑﻮﻩ« ﭘﻴﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ!
ﻓﺮدا ﮐﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺡﻘﻴﻘﺖ ﺷﻮد ﭘـﺪﻳﺪ
ﺷﺮﻡﻨﺪﻩ رهﺮوی ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻡﺠﺎز ﮐﺮد
ارﻋﺎب روﺡﯽ ،ﺟﻮّﺳﺎزیهﺎ و ﺷﺎﻳﻌﻪﭘﺮدازیهﺎی وﺡﺸﺖاﻧﮕﻴﺰ رژﻳﻢ ،در ﺷﺮاﻳﻄﯽ اوج ﻡﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻡﻠّﯽ اﻳﺮان در
ﻡﺸﻮرت ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖهﺎی ﻡﻠّﯽ ،ﻡﻮﺟّﻪ و ﺥﻮﺷﻨﺎم ،در ﺗﺪارک ﺗﺸﮑﻴﻞ »ﺷﻮرای رهﺒﺮی ﻧﺠﺎت ﻣﻠّﯽ« اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ
ﺁﻟﺘﺮﻧﺎﺕﻴﻮ ﺱﻴﺎﺱﯽ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ و ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺁزادﻳﺨﻮاهﺎﻧﻪء ﻡﻠّﺖ اﻳﺮان در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻝﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﺷﻮرای رهﺒﺮی ،در
ﻡﺒﺎرزﻩ ﺑﺮای ﺑﺮﮐﻨﺎری رژﻳﻢ اﺳﻼﻡﯽ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺎم دﻝﺨﻮاﻩ ﻡﺮدم را ﺑﻪ ﻳﮏ هﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺁزاد و دﻡﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ )زﻳﺮ ﻧﻈﺮ
ﻡﺤﺎﻓﻞ ﺑﻴﻦاﻝﻤﻠﻠﯽ( ﺥﻮاهﺪ ﺳﭙﺮد.

در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺡﺴﺎس و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩء رهﺒﺮان ﺳﻴﺎﺳﯽ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ )و ﺥﺼﻮﺻًﺎ
رادﻳﻮ -ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنهﺎی ﻡﻠّﯽ ﻡﺎ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺸﺎی ارﻋﺎب روﺡﯽ ،ﺟﻮّﺳﺎزیهﺎ و ﺷﺎﻳﻌﻪﭘﺮدازیهﺎی رژﻳﻢ ،ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن را از
ﻡﺎهﻴّﺖ ﻏﻴﺮدﻡﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ و ﻧﺎﻡﺸﺮوع اﻳﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺁﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎد!
و اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺎد!
٣١

