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 !!آقای حجاريان جفای به مردم تا چه حد؟
 

با خواندن مصاحبه . ، شرکت يا تحريم  ، به  نا مشروع بودن انتخابات در نظام بسته  پرداختم "انتخابات " در مقاله
 . بپردازم استداللهای جانبداران شرکت در انتخابات برخی از نقدی بر نظرات اوبه  ضمن آقای حجاريان بر آن شدم تا

 نها ميپردازم مهمی نهفته است که به ترتيب به آدر مصاحبه آقای حجاريان نکات
در " انقالب در ايران نه اينکه نتوان کرد، بلکه تبعاتش ممکن است آنقدر باال باشد که به کار ايران نيايد" ميگويد

انقالب مخملين يا " وباز " يکباره می آيد. دانقالب که خبر نميکن. جارو کرد وبرد . انقالب آمد " جايی ديگر ميگويد 
صورتی در جاهايی رخ داده که دارای جامعه مدنی قوی بوده و يا در دولت شکاف عميق بروز کرده است و يا 

ميبينيم که ايشان . " اپوزيسيون قوی توانسته بخشی از کشور را طی جنگ يا تقابل داخلی به قبضه خودش در بياورد
 .ی ترس به جامعه مشغول است همواره بکار القا

الزم است به ياد آقای حجاريان بياورم که انقالب از خود هستی ندارد و مجموعه ای از عوامل ومجريان در شکـل 
 با شعار استقالل و آزادی و ۵٧انقالب ضد استبدادی و ضد استعماری ايران در سال . گيری وادامه آن نقش دارند 
، با حضور داند لوله پيروز گر بر گاگل ر" نهايتا، خشونت زدايی روش آن بود  کهلاسالمی که بيانگر اين دو اص

خانه تکانی کرده ،اميد مردم اين بود که پس از سه انقالب . گسترده مردم و اميد بر قراری مردمساالری امکان پذيرفت
ردن را به  ک" جارو"تماد کردند و امر نمايند، اما به کسانی اع"روجا"و استبداد وبه تبع آن وابستگی را از خانه خود 

و با اعدام . کردند" جارو" غبار استبداد سلطنتی را به زير فرش استبداد دينیتند وادی داش فکر استبدردند کهآنها  سپ
های سران رژيم شاه  توسط امثال خلخالی با حکم آقای خمينی ، و جلو گيری از برگزاری دادگاهای عادالنه به هدف 

 و فساد هايش ، مردم را از  شناخت  زير ساختهای يک نظام تچگونگی عملکرد نظام استبدادی و جناياشدن روشن 
بدست آوردن   تنها  ، اقرار شما،چرا که قصد زورپرستان جديد  نه برقراری آزادی، بلکه بهاستبدادی محروم کردند 

های موجود بصورت  گذشت زمان آلودگی بااما  .دوباره سازی همان ساختهای استبدادی بود   در نتيجه وقدرت
 و ، دادگاههای انقالب ) خود شما از بنيان گذاران آنيد( ، وزارت اطالعات نهادهای گوناگون از قبيل سپاه پاسداران 

اگر سی و پنج "با جمله معروف آيت اهللا خمينی که " يتاابيرون زد و نه. ...تحميل خشونت به جامعه و....و   ويژه
 که شما و يارانتان با آ ن بيگانه ۶٠و باالخره با کودتا عليه منتخب مردم در خرداد " ند آری من ميگويم نهمليون بگوي

 .عيان کرد" نيستيد، خود را کامال
بار شده بر انقالب  را ياران  ديروز وامروز  شما  بوجود "تبعات منفی "اما. ميترسانيد    شما مردم را از تبعات انقالب

آن تبعات البته برای شما . ها که با استقرار استبداد واليت فقيه بهار انقالب را به خزان استبداد بدل کردند آوردند  همان
خوشايند بود وگرنه هنوز با اصرار در ماندن در حاکميت واليت فقيه و التزام به آن و حفظ آن ، زحمت مردم نمی 

 آيا تبعات ،کردن  استبداد و در صدد زيستن در آزادی باشند" جارو " اگر تمروز مردم مصمم به خانه تکانی و . داشتيد
 آيا  فاسد که هستی ايران را به بازی گرفته بيشتر است؟چنين خانه تکانی از زيستن در منجالب استبداد خونريز  و

 ايرانی وطن پرست اين استدالل را ميپذيرد؟
 بر لهنوز صحنه های سربازان مسلح که از سوی مردم گ .ايران خود در ربع قرن پيش از اين ، انقالب گل انجام داد

اينک شما .  در خاطر هاست ،که شايد گلوله آن حتی سينه ياری را شکافته بود گذاشته ميشد تفنگی لوله تفنگ آنان 
 اوکراين و قزاقستان را دارای جامعه مدنی قوی ميدانيد وانقالب مخملين ويا بدون خشونت که همان جنبش گرجستان ،

يا ملت ايران که خود مبتکر چنين جنبشی بودند  آ! ؟ ددانيعمومی است را در اين کشورها ممکن ودر ايران ناممکن مي
 مردم ندارند ويا جنگ و  بين بالفاصله خطر تجزيه کشور  از سوی عناصری که جايگاهی دروسزاوار اين جفايند ؟ 

بر اين ترس گروهی از جانبداران شرکت در انتخابات . نتقل کنيدور ميشويد تا ترس را به جامعه مآتقابل داخلی را ياد 
خطر حمله و تجاوز نيروهای بيگانه به ايران را نيز می افزايند و حضور گسترده مردم در انتخابات را مانع به وقوع 

ت نشان از  ميگويند حضور گسترده و رای به کانديدايی که به مراکز قدرت وابسته نيسپيوستن آن قلمداد ميکنند، 
کليه امکانات  رای گيری و رای خوانی در اختيار حاکميت است ، در ثانی ،چه " اما  اوال. مخالفت با حاکميت  ميدهد 

اما اين  . - همانطور که آقای خاتمی خواند– رای به خود را رای به نظام نخواند "منتخب  شخص "تضمينی است که 
تن حوزه های رای گيری است حريم گسترده انتخابات و خالی گذاشامر مجازی بيش نيست و حقيقت امر اين است که ت

 . که نشان از توانايی و آگاهی مردم دارد و تماميت ارضی ، يکپارچگی ملی و عدم دخالت بيگانگان را تضمين ميکند
 خود بر  اينبار را" جارو کردن"يان را از خود و وطن خود براند و امر    ملت ايران  بايد يکپارچه بپا خيزد و زورگو

 .عهده بگيرد 
شايد هم بيدار است و خودش را به خواب زده است ، کسی . جامعه اآلن در حالت خواب رفتگی است"    شما ميگو ييد

 ."د کردکه خواب است را ميشود بيدار کرد ولی کسی که خودش را به خواب زده هيچ کاری نميشو



"  مثال. استامریاشد که معمول ترين آن ترس از     اما کسی که خود را به خواب ميزند بايد دليلی بر اين کار داشته ب
 اگر فرض ! از ترس دزد خود را به خواب ميزند تا حداقل  توسط وی کشته نشودخصی که دزد وارد خانه او شده ، ش

يست؟ ها که شما به جامعه القا ميکنيد در اين خود بخواب زدگی موثر نحرف شما بگذاريم آيا اين ترس را بر صحت 
 مسئوليت شما در اين امر چقدر است؟

ن بيدارند ،خود شما ميگوييد سنجشها حکايت از اين دارند که کمتر از چهل درصد مردم در انتخابات نه، مردم ايرا
 چون تمامی زمينه ها که در اين زمينه هم( م  را بر صحت آن نظر سنجيها بگذاري فرض اگر. شرکت خواهند کرد

شصت درصد "  نشان از بيداری اقال همان نظر سنجيهای مورد استناد شما نيز)  نيست يتاکماعتمادی به  داده های ح
 مدتی تحت شعار اصالحات که هيچ معلوم نبود محتوای آن چيست توسط عده ای که خود را اصالح طلب و .جامعه دارد
  .ند ،آقای حجاريان را مغز متفکر آن ميناميدند هيپنوتيزم شده بوداز قضا،شما

اينان .  ، شناخته ترين آنها داويد کاپرفيلد است يا وهم گرا ميگويندillusionniste     شعبده بازانی هستند که به آنان 
 برج" ختمان عظيمی مثالسادر حضور عده ای تماشاگر . که دارند ،مدتی مجاز را بجای واقعيت مينشانند" قدرتی"با

با پايان نمايش ،حضار در ميابند که ديده آنها مجاز بوده و برج . پديد ميکنند و حيرت همه را بر می انگيزند ايفل  را نا
  از عجايب اينکه تمامی آنان که به ديدن اين گونه نمايش ها ميروند به مجازی بودن آن واقفند،.ايفل همچنان بجاست 
  بوده است که القای اين نظريه به حدی وخيم  حاصل تجربه ،  سال که از شعار اصالحات ميگذرداينک پس از هشت

اگر نگوييم " ( اما خود او احتماال . و اذعان ميدارد جاز بودن آن را ميپذيردمخود آقای حجاريان نيز مرگ آن و 
واليت زور  يعنی  واقعيتات پايان يافته ونمايش اصالح اينک . از ابتدا ميدانسته که مرده بدنيا آمده بود") قطعا

ولی باز با پنهان کردن حقيقت که اصالح ناپذيری نظام واليت فقيه است ، اينبار اصطالح مجازی  .  همچنان بجاست
 ويژه گيها و حال ايشان لطف نموده و. اصالحات تجسدی را بکار ميبرد و ميگويد آنکه مرد اصالحات گفتمانی بود 

نيز اين امر و  و ابزار اجرای آن را در نظام واليت فقيه در چنبره حکم حکومتی ها  صالحات تجسدیاين امشخصات 
.  را شفاف نمايند  دارد جز ابزاری برای چانه زنی در باال و فشار از پايين  شرکت مردم در انتخابات چه نقشیکه 

 به پای واليت مطلقه فقيه قربانی کرده است ا تکليف اين اصالحات تجسدی با قانون اساسی که واليت جمهور مردم را
  نقش رئيس جمهور در اين اصالحات تجسدی اگر تدارکاتچی نيست ، چيست ؟.روشن نمايند 

 و باالخره مردم به جز پرداخت هزينه برای مجاز های ساخته ذهنيت شما و امثال شما  و اکنون نيز طلب شما از آنان 
 ببيند ؟  بايد   قدرت خواهتان ، حاصلی را شمالجستکی برای حزب به تعبير خوددر جهت ايجاد  امکانات مالی و 

کال کار شما و تمامی آنانکه قدرت را اصل ميشمارند وبا  اشحاصلی که امکان تحقق حقوق ملی اش را ميسر سازد؟
 ميدانند که بکار ری وسيله رسيدن به هدف و ابزاکسب قدرت ميخواهند به اهداف خود برسند در اين است که مردم را
 با  مقايسه صوری شما از احزاب قدرت طلب .فشار از پايين و چانه زنی از  باال می آيند نه افرادی دارای حقوق

 . نشان از اين امر دارد و نتيجه گيری شما ،سرمايه دار سود جو
و مخالفت خود با استبداد و فکر  حتم دارم که ملت ايران بيدار است و اينبار فريب نخواهد خوردنه آقای حجاريان ، 

 .استبدادی را با تحريم گسترده انتخابات بر جهانيان آشکار خواهد کرد


