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ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻘﻠﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ در دو روز ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺑﻌﺎدی ﺟﺪی و ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺑﮫ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ راه ﺑﺮون رﻓﺖ ﯾﺎ از درون ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ ﯾﺎ از ﺑﯿﺮون آن .ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد :ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان از ﻃﺮﯾﻖ دﺧﺎﻟﺖ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ .ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮھﺎ را در ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺑﻌﺪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد راه ﺣﻞ
ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺑﻄﺎل اﻧ ﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺪد آن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺪد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ .ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اوج ﺑﮕﯿﺮد در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﺎﻣﻨﮫ ای وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﯾﮏ
» ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻠﯽ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﺟﺎی آن دﺳﺘﻮر ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺪھﺪ .آن ﮔﺎه
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و » ﻣﻠﺖ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ «.در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﺑﮫ ھﻤﺖ » ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی«
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ » ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه« ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ
ﺳﯽ ﺳﺎل ﻧﮑﺒﺖ و ذﻟﺖ ودﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﻄﮭﯿﺮ ﮐﺮده و آن را ﺑﮫ » ﻣﺮﺟﻊ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم اﯾﺮان« ﺟﺎ ﺧﻮاھﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.
اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ را ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺘﻮن ﺧﯿﻤﮫ ﻧﻈﺎم ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﺠﺎء و ﭘﻨﺎه و
ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﺑﺮای د ھﮫ ھﺎ و دھﮫ ھﺎ ﺟﺎ ﺧﻮاھﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر
» ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی« ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ داد .ﻣﻮﺳﻮی ﺑﮫ » ﺣﻀﻮر رھﺒﺮی ﺷﺮﻓﯿﺎب« ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و از او ﺑﺎﺑﺖ » ﺻﯿﺎﻧﺖ
ﺣﻘﻮق و رای ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن« اﯾﺮان ﺗﺸﮑﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺳﻔﺎرش ﺧ ﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ھﺮ ﻣﺸﮑﻞ و
ﻣﺴﻠﮫ ای داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ » وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ ﻧﻈﺎم« ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق آﻧﮭﺎ ھﺴﺖ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺟﻨﺒﺶ و اﻋﺘﺮاض و
اﻣﺜﺎل آن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﻧﺎﺟﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺎﻣﻨﮫ ای و ﻣﻮﺳﻮی ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ
رﯾﺨﺘﮫ و ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﮑﺮ از » ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ رھﺒﺮی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺎح ھﺎی درون رژﯾﻤﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ راﺣﺖ ﺷﺪن از ﺷﺮ
ﭘﺎﺳﺪاران ،آﯾﻨﺪه ی درازﻣﺪت ﻧﻈﺎم را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه
داﺷﺘﮫ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از وﻓﺎداری ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای آﻧﮭﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮫ » ھﻤﺖ او« ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻈﺎم از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺑﺤﺮان و ﺟﻨﮓ و ﻧﺎﺑﻮدی و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه او از آن ﭘ ﺲ ﺗﻮﺳﻂ ھﯿﭻ ﺟﻨﺒﻨﺪه ای در درون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺟﮭﺎن ﻧﯿﺰ در ﺧﻮاھﺪ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺣﺮف آﺧﺮ را » در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﮭﻢ« ﻓﻘﻂ »وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ« ﺧﻮاھﺪ زد.
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪه از آن ﭘﺲ آﻣﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
روش ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد » آﻗﺎ ﻣﺠﺘﺒﯽ« آﻣﺎده ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ
ﯾﮏ ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻟﯽ ﺳﺎﯾﮫ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ » ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان« ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﺑﺨﺼﻮص آن ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻮرﭼﺸﻤﯽ رھﺒﺮ
ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ زﯾﺮ دﺳﺖ او اداره ی ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر را در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده در دﺳﺖ داﺷﺘﮫ و ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺳﺮان ﻏﯿﺮﺳﭙﺎھﯽ ﻧﻈﺎم – ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ،رﻓﺴﻨ ﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﮭﺪوی ﮐﻨﯽ ،ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﻣﻮﺳﻮی و -...ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ
ﺗﺎ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺷﺮ ﺳﭙﺎھﯽ ھﺎ ی در ﻗﺪرت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﮓ ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻋﺮاق روی دﺳﺘﺸﺎن
ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ رھﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﺗﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﻏﺮب رواﺑﻄﯽ ﻋﺎدی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ھﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای دھﮫ ھﺎ ﺑﯿﻤﮫ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎل اﻓﺮاد ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎزﮔﺎرا و
ﺗﺮﯾﺘﺎ ﭘﺎرﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ از ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻃﻼع ﻋﻠﻨﯽ
ﯾﺎ ﺿﻤﻨﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ھﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ .دﯾﺪار ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای و زﻣﺰﻣﮫ ھﺎی ﺗﻮاﻓﻖ اﯾﻦ دو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻼﺋﻢ اوﻟﯿﮫ
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮕﺎﻧﮫ راه ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ رود ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﮫ ی ﻋﻤﺮ درازﻣﺪت رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را اﻓﺸﺎء ﮐﻨﯿﻢ و آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ھﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ راه ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را ﻧﮫ در درون ﻧﻈﺎم ﮐﮫ در ﺑﯿﺮون آن ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ .در ھﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ و
ﺑﮫ ھﯿﺞ ﻋﻨﻮان ﭘﺎی راه ﺣﻠﯽ ﻧﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ آن وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر رژﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ھﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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