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 !وکالت بی وکالت

 
 جا ھر .است رسيده سر هب جھان در که ما کشور تنھا نه سياسی سپھر در چوپانی و قيمومت و وکالت و واليت دوران

 از مردم از گرفتن وکالت یسناريو .است ادآز انتخابات و مردمی آراء ۀزمزم تنھا ستا حبتص دمکراسی و آزادی از

 و خود اطرافيان تحميق دنبال هب ايشان که باشد داشته اشاره ناگفته يک بودن موجود به تواند می تنھا پھلوی رضا سوی

 دنبال عمل در و کند می شروع ائتالف طرح با .آن غيردمکراتيک بشدت نوع از آنھم است خود رھبری تحميل و مردم

 کرده سپيد سياست در یئمو که آنھا برای و است خود پيرامونی ھای ذينفع و متوھمين و خود ھواداران زا گرفتن وکالت

 .است روشن آن پيامدھایً کامال اند

 به ائتالف .است رفته اند بوده پھلوی رضا با ائتالف پی در که آنھا ھمه سر بر گشادی کاله که بود مشخص ھم ابتدا از

 چند،بيشتر يا کمتر احتماال و اند گذاشته ھشتک و اند داده وکالت او به نمايشی سطوح در ھم یا پاره و شد تبديل وکالت

 ھزارفاميل بقايای و ھواداران از بيش و کم او موکالن طيف .داد خواھند وکالت او به مجازی بشکل ھزاری صد

 نم و ذره ذره که نھادھايی بازسازی .اند تاريخ تکرار صدد در که ھستند متوھمين و خوران روز نرخ به نان شاھنشاھی

 نيازمند .است ابزار نيازمند است جنبش بر خود مھر کوبيدن درپی که زمانی قيم .کنند تبديل قيمومت به را وکالت نمک

 در کمک کم نيز چماقدارانش ).رنگارنگ و ھمبسته اعتراضات بخوانيد ( بريزند بھم را ديگران کافه که است کسانی

 آنھا .شد خواھيم آن شدن گسترده شاھد وی مندانه رضايت سکوت با نيز آينده در تجربه بر بنا و ھستند گيری شکل حال

 چھل با نفره بيست ده ھای نعره با بگويم بھتر و شعارھا با بخوبی اند داشته شرکت کشور از خارج اعتراضات در که

 فقط رھبر ،هللا حزب فقط حزب از اقتباس ( شاه رضا فقط اناير – شاه جاويد ،شاه ،شاه :ميگويند که اند شنيده را پرچم تا

 ) هللا روح

 هاجنبي نگه ھرکی ،پھلويه ما رھبر :گويند می ھم باز

 دمجاھ چپی مال ،فاسد سه بر مرگ :که اين يا
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 پرھيزی خشونت واژه با نيز اکنون ھم و داشته آلرژی رژيم سرنگونی و انقالب واژه به نسبت ھا دھه که پھلوی رضا

 وحوش با مقابله انسانی حقوق از را معترضان و ببرد بيراھه به را آزادی و زندگی ،زن شکوھمند انقالب تا است مايل

 ،خود لمپن ھواداران گسيل با ديگر سوی از و ميدھد اتحاد شعار گفتار در سويی از ،کند سالح خلع نظام جنايتکار

 و ميخواھد وکالت کشورمان مردم از سويی از.ريزد می بھم کشوررا خارج در ايرانيان مشترک اعتراض ھرگونه

 نيز را ھايش چکمه حتما.ميکشد شانه و شاخ تھديدوار ھا ترکمن ،بلوچھا ،عربھا ،ھا آذری ،کردھا تمامی برای ھمزمان

 و ھا تیسلبري سويی از .کند لشگرکشی مناطق آن به مريدانش با و کند بپا آنان اعتراض اولين با تا است گذاشته دست دم

 و دھند وکالت و کنند بيعت او با آنان که ميخواھد ديگر طرف از و ميکند دعوت ائتالف به را شده شناخته شخصيتھای

 .باشند او اوامر بدنبال گوسفندوار

 شناسد نمی را کشورمان جوان نسل بخصوص و را ما مردم که است اين از ناشی کوچولو شازده کبيره خطای و اشتباه

 برابری ھای واژه و شوند رھا استبداد و ديکتاتوری ،فقيه واليت کابوس از ميخواھند مردم اين که است ھميدهنف ھنوز و

 ايشان نام که اينجاست جالب.نميگردند جديد چوپان و قيم دنبال به .اند گذاشته خود روی پيش را زن و زندگی و آزادی و

 با.است کشور خارج ھمين در کشور خارج ھياھوی و ميزنند صدا بندرت اما ،ھيچگاه نگوئيم اگر کشور داخل در را

 که ای ارابه بگيرد؟ بعھده است ھراسان بسيار آن از که را انقالب ارابه رھبری فرد اين است قرار اجتماعی پايگاه کدام

 از یموج که رھبر نه ھستند نيازمند آن به آحاد ھمه امروزه آنچه .نيست احدی توان در چرخھايش به زدن ترمز

  .کشورند زندانھای و خيابان صحن در يا ھستند مردمی نھادھای منتخب يا  که ھستند رھبران

 ميگردند دمکراسی و زندگی رايحه و آزادی از سرشار و تازه ھوای بدنبال کشورمان مردم و ھست ھم االن ديکتاتوری

 پرچم زور با .ھستند آگاه و اند کرده تغيير مردم اين .ندارند نيازی اش شده تجربه بويژه و ديگر نوع از ديکتاتوری به و

 خيابانھاست در جوان نسل خصائل بزرگترين از يکی خودباوری.افتند نمی راه ھرکسی دنبال ھراسی ارضی تماميت و

 و اسالمی جمھوری چماقدار دستجات و ھا مخ بی شعبان ھمانند فشار ھای اھرم بازسازی برای يکی اين روياھای و

 .رفت خواھد برباد ھمبسته اعتراضی ھای ھمايش به حمله و ھجوم و الوقت ابن ھای شخصی لباس

 .ميشود فراگيرتر روز ھر شعار اين که شرايطی در آنھم

 یبرابر ،دمکراسی ،رھبری نه ،سلطنت نه
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