ورود ﺳﭙﺎه ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ :ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رژﯾﻢ
ﮐﻮرش ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ

korosherfani @yahoo .com

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان وارد دوا زدھﻤﯿﻦ روز ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد رژﯾﻢ ﮐﻠﯿﮫ اﺑﺰارھﺎی در دﺳﺘﺮس ﺧﻮد
را ﺟﮭﺖ وﺣﺸﺖ آﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ .آﻣﺎر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺻﺪھﺎ و زﺧﻤﯽ ھﺎ ﺑﮫ ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ .ھﻤﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮﮐﻮب در ﻣﯿﺪان ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران .اﻃﻼﻋﯿﮫ ای ﮐﮫ روز ﮔﺬﺷﺘﮫ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺣﺎوی ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺟﻤﻠﮫ ھﺎی ﮐﻠﯿﺸﮫ ای و ﺗﮑﺮاری
اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺻﺪھﺎ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و اﻣﺮوز ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از دﺳﺖ داده
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮭﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﮫ ورود ﺳﭙﺎه را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی وﺣ ﺸﺘﻨﺎک ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد واز آن
ھﺮاﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺳﭙﺎه ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﺸﻦ و آدﻣﮑﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،از آﻧﮭﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ھﻤﺎن ﻗﺪر ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺼﻮر
ﮐﺮد ﻧﯿﺮوھﺎی ﺿﺪ ﺷﻮرش و ﻧﯿ ﺰ ﺑﺴﯿﺠﯽ ھﺎ از ﻻﯾﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺷﯿﮫ ای ﺑﻮده و در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺿﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻐﺰ ﺷﻮﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ  ،در ﻣﻮرد ﺳﭙﺎه ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎور
داﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺪﻧﮫ ی اﺻﻠﯽ ﺳﭙﺎه ،و ﻧﮫ رده ی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ آن ﮐﮫ ﻣﺸﺘﯽ ﻣﺎﻓﯿﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ ﻗﺪر ت و ﺛﺮوت و ﻓﺴﺎد
ھﺴﺘﻨﺪ ،از ﯾﮏ زﻣﯿﻨﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻻﯾﮫ ھﺎﯾﯽ از
آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در درون ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﻓﺮاﺗﺮ و
ﺗﺮس آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺿﺪ ﺷﻮر ش و ﭼﺎﻗﻮ ﮐﺶ ھﺎی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ و آدﻣﮑﺸﺎن ﺑﺴﯿﺠﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
آن ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﮑﺲ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﭙﺎه اﺣﺴﺎس ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻤﻨﻮﻋﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﺎ و اﻗﻮام و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻮف ﻣﺮدم ﺧﻮاھﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .و در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﮫ روی آﻧﮭﺎ آﺗﺶ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﻮد؟ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺷﺎره
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻘﻂ اﺟﺮای ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻓﺮﻣﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺪﯾﮭﯿ ﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ .روﺣﯿﮫ ی آدﻣﮑﺸﯽ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﮭﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺤﺮوم آﻣﺪه  ،دﻧﯿﺎی ﻓﮑﺮی رژﯾﻢ ﺳﺎﺧﺘﮫ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده و درﻓﻀﺎی
ﻣﻐﺰﺷﻮﯾﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده اﻧﺪ ،اﯾﻦ ھﺎ ھ ﻤﺎن ﺑﺨﺸﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ در آن ھﺎ ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ رﺣﻤﯽ آﻧﮭﺎ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺰ اﻓﺮادی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺎھﻤﮕﻮﻧﯽ
ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﭙﺎه زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی-اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﭙﺎه اﺳﺖ .ﺑﺪﻧﮫ ی ﺳﭙﺎه ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎﻓﻆ اﻧﻘﻼب
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﻧﻮﻋﯽ از آن و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﮫ آن ،در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن رده ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﮏ اﻧﻘ ﻼب ھﺴﺘﻨﺪ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان » ﺣﻔﻆ اﻧﻘﻼب« ﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ؟ آﯾﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻧﻘﻼب ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮐﺮد؟ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺪﻧﮫ ی ﺳﭙﺎه ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ آورده ﺷﻮد،
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻧﻘﺶ و ﻟﺒﺎس ﺑﺎزﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﭼﻮن ﭼﺮا از ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی» ﺣﺎﻓﻆ
اﻧﻘﻼب« ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی آدﻣﮑﺶ و ﻣﺮدم ﮐﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮز روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﺪﻧﮫ و ﻻﯾﮫ
ھﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺳﭙﺎه ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺶ رود .اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﯽ ﺷﮏ دو دﺳﺘﮕﯽ را ﺑﮫ ﺻﻮرت روﯾﺎروﯾﯽ در ﻣﯿﺎن
ﺳﭙﺎھﯿﺎن در ﺧﻮاھﺪ آورد.
ﻣﺴﻠﮫ ﺳﻮم ﭼﻨﺪﭘﺎرﮔﯽ ﺣﺘﯽ در ﻻﯾﮫ ھﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳﭙﺎه اﺳﺖ 1 .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻂ ﺑﻨﺪی ھﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﭙﺎه ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ھﺎی ﻓﮑﺮی ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﻨﻮز ﺿﻤﻨﯽ و ﺣﺪودی اﺳﺖ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت در ﺑﺎﻻی
ھﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ اوج ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﺑﮫ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ آورده ﺷﻮد ﺑﮫ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر و ﻓﻌﺎل
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در ﻣﯽ آﯾﺪ و راس ﺳﭙﺎه را ﭼﻨﺪ ﺷﻘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد 2.اﯾﻦ ﺗﮑﮫ ﭘﺎره ﺷﺪن و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻻی ﺳﭙﺎه ﺳﺒﺐ از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ رده
ھﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ آن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و زﻣﯿﻨﮫ ﭘﯿﺮوزی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺮدم را ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺴﻠﮫ ﭼﮭﺎرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﻼش ،ارﺗﺶ ھﺮﮔﺰ در ﺳﭙﺎه ادﻏﺎم ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﻓﮑﺮی و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﮑﻮت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ا ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﮏ
داﺷﺖ ﮐﮫ در ﺻﻮرت دﺧﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎه در ﺻﺤﻨﮫ ی اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺮدم ﺑﯽ دﻓﺎع،
ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ از ارﺗﺶ ﺑﺨﺼﻮص رده ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﯿﺎﻧﯽ آن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ داد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳ ﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه
ﮐﮫ در اواﺧﺮ دوران اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮوز ﮐﺮد .در ﮔﯿﺮی اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ی ﻣﺮدم ﺗﻮام ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺴﻠﮫ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ھﺎ
در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﻗﺪام ﻣﺘﻘ ﺎﺑﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر
اﻋﻢ از ﺑﺴﯿﺠﯽ و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ و ﭘﺎﺳﺪار و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﮫ ﺳﺮاغ آﻧﮭﺎ و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺸﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ و
ﺑﯽ ﺷﮏ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﺎﻧﮫ ی ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﮫ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ھﯿﭻ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ھﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﮫ و ﻣﺤﻠﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ در ﺻﻮرت رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﯿﮕﻨﺎھﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎم ھﺎﯾﯽ ﮐﻮر از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم داﻏﺪﯾﺪه و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺘﯽ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺷﮭﺮک ھﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺳﭙﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺷﺮ ﺣﻤﻠﮫ و اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺮدم
ﭘﺮ از ﺧﺸﻢ در اﻣﺎن ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ را ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ﺑﯽ ﺷﮏ از
دﺳﺖ زدن ﺑﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ازھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺷﻌﺎر » ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ آﻧﮑﮫ ﺑﺮادرم ﮐﺸﺖ« را ﺳﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ
ﺧﻮدداری ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﭙﺎه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺮ ﮔﻠﻮﻟﮫ و ﺑﺎ ھﺮ
ﺿﺮب ﺑﺎﺗﻮم ﯾﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﺷﮑﻨﺠﮫ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﮫ زﻣﺎن » اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺮخ ﻣﺮدم« ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﮫ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ -ﺟﻨﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﮭﺘﺮﯾ ﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﯿﺪان ﯾﮏ
ﺟﻨﮓ ﮐﻼﺳﯿﮏ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽ ﮫ ﺷﮑﺴﺖ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ
ﺟﻨﮓ در ﺷﮭﺮ و آن ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ از ھﯿﭻ ارﺗﺶ وﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺮ
اﺳﻠﺤﮫ داران ﭘﯿﺮوز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﮫ آراﯾﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ دارد در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﮐﻼن ﺷﮭﺮھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ .وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻧﮏ و ﻧﻔﺮﺑﺮ زرھﯽ و
ﺧﻮدرو زرھﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮ رواﻧﯽ ﮔﺬرا ﻧﻔﻊ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻦ آن ﮐﮫ ﺧﻮد اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺤﺮک
ﻧﯿﺮوھﺎی رژ ﯾﻢ را ﮐﺎھﺶ داده و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھﺪف ھﺎﯾﯽ راﺣﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﻼت ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮ ی ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺨﻮاھﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ھﯿﭻ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ
ورود ﺳﭙﺎه وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ روﻧﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رژﯾﻢ ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺷﻮد.
دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﭙﺎه ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ رژﯾﻢ ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﺷﯿﺮازه ی رژﯾﻢ را ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد .ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﮫ ھﻤﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ د ﻟﯿﺮاﻧﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮن و ﻓﺪاﮐﺎری اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﺑﺮگ ھﺎی رژﯾﻢ درﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻣﮋده داد ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﺖ
ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯽ رﺣﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ آورده و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻘ ﺐ راﻧﺪه و
ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ازاﯾﻦ ﭘﺲ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ھﺮﭼﮫ ھﺴﺖ ادﻋﺎ و ﺷﻌﺎر و ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺎدی و
ﻋﯿﻨﯽ ﻗﺪرت دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ .در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ آدم ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ
دﻓﺎع ﻓﻌﺎل ﻣﺮدم از ﺧﻮد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﮭﺎﺟﻢ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﺲ و
ﺧﺎﺷﺎﮐﯽ از ﺻﺤﻨﮫ ﺟﺎرو ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .رژﯾﻢ ﺑﺮگ ھﺎی ﻣﮭﻢ ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮐﺮده
وﺳﻮزاﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮد ،از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﯿﺮوزی ﻣﺮدم اﺳﺖ.
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