رﻧﮕﯿـﻦ ﮐﻤـﺎن ﺳﯿﺎﺳـﯽ در آﺳـﻤﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻤﺎل آرا ” زﮐﺮﯾﺎ ” – ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﭘﺸﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮراﻧﻪ و ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ؟
ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﻪ رﻧﮕﯽ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؟ ﮐﺪام ﭼﻬﺮه ﯾﺎ
ﺟﻨﺎح ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯽ آﻻﯾﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از او
وﻋﺪه ی ﮐﻤﺘﺮی ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﮐﻪ او را در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه اﯾﻢ؟ او ﺑﺎ ﭼﻪ وﻋﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎ را در ﻟﯿﺴﺖ آراء
ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ؟
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ روزﻫﺎی ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ از دو رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ رﻧﮕﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻗﻠﻢ ﺷﻌﺎر ﻣﺤﻮراﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ
در آﺳﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﯽ ﮐﻼه ﻗﻀﺎوت و اﻧﺘﺨﺎب را
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﻔﺖ رﻧﮓ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ روزﻫﺎی ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ و ﺷﻤﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﭼﻬﺮه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و در زﻣﺎن ﻫﺎی
ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮات اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮور ﮐﻨﻨﺪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ از دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،از
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ روزی ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺮار ﻧﻈﺎم در
ﺳﯿﻨﻪ ی آﻧﺎن ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد .اﺳﺮاری ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺸﺎن ،آﻧﺎن را
در ﻣﺤﻀﺮ وﻟﯽ ﻧﻌﻤﺘﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﮑﺪر ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼم و
ﺗﺤﯿﺖ و درود ﺑﻪ ارواح ﻃﯿﺒﻪ ﺷﻬﺪا و اﻣﺎم ﺷﻬﺪا )ره( آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺒﯿﺮ)ره( ﺧﺘﻢ
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺣﺮف ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪه و
ﺑﻪ آﺗﺶ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ .در ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و در ﻣﯿﺎﻧﻪ
آن ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺎز اﻧﺒﺮی ،از ﺗﻤﺎﯾﻞ رﻗﯿﺐ ﺑﺮای ارﺟﺢ داﻧﺴﺘﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮرای
ﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﭘﺮده ﺑﺮداری ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده و ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ زل ﻣﯽ زﻧﺪ و زﻣﺎﻧﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻢ
ﻓﮑﺮش ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و آن ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ
ﺧﻮد ،ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﻢ ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮد ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ)) :ﻣﻠﺖ

اﯾﺮان ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻣﯿﺨﻮاﺑﯿﺪﯾﺪ و ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار ﻣﯿﺸﺪﯾﺪ ﻧﺮخ ارز
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮد؟ ﻣﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺛﺒﺎت ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ در
آوردﯾﻢ(( وﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺗﺮﯾﺒﻮن را اﺷﻐﺎل
دادﮔﺎه ﻋﺪل ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن از رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻈﺎره ﮔﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ
ﺧﻮدﺧﻮاﻧﺪه ی اﻋﻤﺎل اﺟﺮاﯾﯽ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮف ﺣﺰب ﺧﻮﯾﺶ وﮐﺎﻟﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آن ﯾﮑﯽ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
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