ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ روی آب
در اﯾﻦ ﯾﺎداﺷﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻮﺿﻊ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دوﻟﺘﯽ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ در ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ی اﺑﻌﺎد
اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺣﻞ
آن در ﻧﻈﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ
ﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ ﯾﺎداﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﮔﺬار ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا از
ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ.
ﯾﺎداﺷﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ »در ﻋﺮﺻﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
و راه ﮐـﺎری در ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮد وﺿﻌﯿـﺖ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻫـﺎ ﮐـﺎرﮔﺮ و ﻣﻌﻠـﻢ و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪ ی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪﮔﯽ آن ﻫﺎ را ﺳﯿﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ،
اراﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﻣﺪاﻓﻊ
و ﺣﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه ی اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن از او و
»ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی«اش دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺮاﺣﺖ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮑﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﯾﺎداﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺣﻞ
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم آن ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه در
اﯾﺮان در ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﺣﯿﺎﺗﯽ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﺪون اراﯾﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺷﻔﺎف و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای دوران ﭘﺲ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﭼﭗ اﯾﺮان
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻋﻠﯿﻪ »ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
و ﻓﻨﯽ« اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻧﺘﻘﺎد درﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﺪف آن ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺒﺮد اﻧﻘﻼﺑﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ راﻫﮑﺎر اﻗﺘﺼﺎدی آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﺳﯿﻢ،
ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺑﻪ آن
ﺿﺮوری
ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﺮده ،ﺿﺮورت ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ آن را ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ و راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﭼﻢ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ دﺳﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎﻧﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺎداﺷﺖ ذﮐﺮ ﻣﯽ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ی اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و آزاد ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال را
دادن ﺑﻪ
ﻣﻄﺮح و در ﻧﺒﺮد ﻣﺘﯿﻦ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
***
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮای »ﻧﺠﺎت اﯾﺮان«
• ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﺳﻮی
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ روی آب اﺳﺖ ،آب
ﺧﺮوﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،آن ﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد …
اﺧﺒﺎر روزwww.akhbar-rooz.com :
آدﻳﻨﻪ  ۲ﺷﻬﺮﻳﻮر  ۲۴ – ۱٣۹۷اوت ۲۰۱٨

ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺧﺒﺎر روز :اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از وﺿﻌﯿﺘﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﺷﺪه اﻧﺪ .وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
ﺣﺎﮐﯽ از ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم در ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ زﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﻖ دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺧﻮد و
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺒﺘﺪادی – ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر
را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ دارﻧﺪ در ﺑﺎﺗﻼق
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در اﯾﺮان ،ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آن ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
»دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﮐﺮدن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« و اﺻﻼح آن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎر
ـﺖ.
ـﻪ اﺳـ
ـﻪ را داﺷﺘـ
ـﺖ ﻓﻘﯿـ
ـﺎﯾﻪ ی وﻻﯾـ
ـﺮ ﺳـ
ـﺘﺒﺪادی و زﯾـ
ـﯽ اﺳـ
ﺳﯿﺎﺳـ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮای »ﻧﺠﺎت اﯾﺮان« و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ اراﯾﻪ ﺷﺪه ،ﻫﯿﭻ ﮐﺪام – ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام – ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ

ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر و زﯾﺮ
ﺳﺎﯾﻪ ی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻨﺘﺼﺐ او ،ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﺟﺎری در ﮐﺸﻮر و
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد ،ﻧﻤﯽ
ﭘﺮدازد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﻐﻮ ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ »ﺣﺼﺮ« و آزادی ﻋﺪه ای
از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻼﯾﯽ ﭘﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی »ﺧﻮش
ﻧﺎم« ﺗﺮی ﺑﺮای ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد!
در ﻋﺮﺻﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و راه ﮐﺎری در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﻌﻠﻢ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪ ی وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪﮔﯽ آن ﻫﺎ را ﺳﯿﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ ،اراﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ
اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﻣﺪاﻓﻊ و ﺣﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ
دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه ی اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻮده
اﻧﺪ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن از او و »ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی«اش دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻼح ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ی ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ِ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ،ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺎن و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﻣﻬﺮه ﻫﺎﯾﺸﺎن از اﯾﻦ
ﻧﻬﺎد ،ﺑﻪ آن ﻧﻬﺎد اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮدم در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﻧﻮاع
ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .از
دوران اﺻﻼﺣــﺎت و رﯾﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری ﺧــﺎﺗﻤﯽ ﺗــﺎ دوران ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴــﻢ
ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﺎﻧﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋادی .واﮐﻨﺶ ﺳﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﮐﺎت اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
»ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« اﺳﺖ.
از دی ﻣﺎه  ،۹۶ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از رای  ۲۴ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﯽ ،ورق ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺮ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزات اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﭘﺲ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺑﺨﺘﮏ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻫﺎی »دوران اﺻﻼﺣﺎت«
ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه ،ﭘﯿﺎم ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻣﺒﻬﻢ
ﺑﻮد و آﻧﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﺎﻻ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﻣﺤﺘﻮی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ آﻧﺎن ﯾﺎ
ﭘﯿﺎم ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه اﻧﺪ و اﮔﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪه اﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ

اﯾﻦ روﻧﺪ و ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ و
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ – ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ
و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﺳﻮی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ روی آب اﺳﺖ ،آب ﺧﺮوﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،آن ﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺎح ﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.

