«آتش به اختيار» ،يعني بكشيد تا زنده بمانيم !

عباس رحمتي
خامنه ای  :به همه دستگاههای کشور فرمان "آتش اختيار "داده است آیا این یک دیوانگی مطلق نيست ؟
در دیدار سه ساعته مورخ  ۱۷خرداد  ۱۳۹۶جمعی از دانشجویان و تشکلهای دانشجویی وابسته به نظام
فاشيستي اسالمي با مقام رهبری اش ،خامنه اي  ،ده توصيه به دانشجویان کرد ،از جمله «تالش جدی و
همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقالب در دانشگاهها ،البته این خطاب ،مخصوص دانشگاهها
نیست و هر یک از هستههای جهاد فکری در سراسر کشور باید در این زمینه به صورت مستقل
ی فکر ،فرهنگ و سیاست ،دچار اختالل و تعطیلی میشوند که
عمل کنند .گاهی دستگاههای مرکز ِ
در این وضعیت ،باید افسران جنگ نرم ،با شناخت وظیفه خود ،به صورت آتش به اختیار ،تصمیمگیری
و اقدام کنند»( .پایگاه اطالع رسانی مقام رهبری) خامنه اي نمي داند چه مي گويد يا مي داند و به سيم آخر
زده است  ،اين "آتش به اختيار" آخرين تيري است كه خامنه اي رها مي كند ! آتش اختيار يعني همان ،
خشاب آخرين است كه هر سرباز و افسري مي تواند هر كجا و به هر شكل كه خواست استفاده كند  ،در
اينجا  ،آتش اختيار  ،يعني بكشيد تا جمهوري اسالمي بماند ! پيشينه موقعيت «آتش به اختيار" البته بدون بکار
بردن اصطالحات نظامی را می توان در انتهای بند ميم وصيت نامه الهی سياسی ،روح اله خمينی مشاهده
کرد .خميني در مورد جلوگيری از رواج آزادی مخرب به شکل غربی تذکر می دهد« :مردم و جوانان
حزب اللهى اگر برخورد به یکى از امور مذکور نمودند به دستگاههاى مربوطه رجوع کنند و اگر آنان
کوتاهى نمودند ،خودشان مکلف به جلوگیرى هستند ».اين گونه فرمانها در در دستور كار هر دو
رهبر واليي بسیار ديده میشود  ،اين جمله معروف خمیني را كه گفته بود ؛ حفظ نظام از اوجب
واجبات است يك آتش به اختیار ديگري است كه بايد تعمق بیشتر به آن كرد .بارها ياد آوري كرده ام
كه معناي اين جمله  "،حفظ نظام از اوجب واجبات است " ،استراتژي رژيم فاشيستي مذهبي را تعيين مي كند
كه براي حفظ بقاي نظام  ،حاضر است دست به هر جنايتي بزند تا بقاي خود را تضمين كند! خميني در كتاب
صحيفة (امام )جلد  ۱٥خود مينويسد  ":امروز ما از همه روزها بيشتر به همبستكي نياز داريم  ،امروز ما تحت
فشار قدرتها هستيم در داخل و خارج دارند طرح ريزي ميكنند براي اينكه اين انقالب را بشكنند و اين نهضت
اسالمي را نابود كنند ،اين يك تكليف الهي است براي همه و از اهم تكاليف خدا يعني حفظ نظام جمهوري
اسالمي از حفظ نَفَر وال امام عصر باشد اهميتش بيشتر است  ،براي اينكه امام عصر هم خودش را براي اسالم
فدا مي كند  ،معني اين حرف اين است ؛ اگر امام زمان هم ظهور كرد و حرفي عليه ج اسالمي ِزد بايد آنرا كشد!
امام زماني كه قانون اساسي اش را امام عصر تنظيم كرده و واليت َفقِيه اش ،خود را جانشين همان امام مي
داند حاال رهبري اين نظام براي حفظ نظام حاضر است امام زمانش را هم فداي آن كند .براي چنين
نظامي هرگز فرق نمي كند  ،سركوب و دستگيري براي حفظ بقاء اوجب واجبات است و آتش اختيار از واجبات
است ،که به خودي يا غير خودي رحم نمی کند .فرق نمي كند  ،مردم فقير باشد تا از اشراف اشراف زاده ،
جبهه رفته باشد و يا كارگر زحمتكشي كه دستش پينه پسته باشد ،قانوني براي جلو گيري از سركوب وجود
ندارد ،مهم حفظ نظام است  .براي واليت َفقِيه  ،فرقي نمي كند هر گونه جنايتي براي حفظ نظامش واجب
است ! رژيم كنوني حاضر است رئيس جمهور و يا نخست وزير هاي پيشين خود را ترور و ترور شخصيت كند و يا
رئيس مجلسش را به حصر خانگي ببرد تا نظام را حفظ كند .واليت َفقِيه با پيام "إتش اختيار " تنشهاي زيادي را
دامن خواهد ِزد و دست اراذل و اوباش را بيشتر باز خواهد گذاشت.
رژيم فاشيستي مذهبي درست مانند استالين كه مي خواست تمام ابعاد فرهنگي مردم را سوسياليستي كند
و هرآنچه را كه مردم از قبل بدست آورده بودند  ،در عرصه سياسي و فرهنگي و ايدئولوژيكي و تمامي
دستاوردهاي ( بدست آمده )را حذف كند  ،چنين كاري  ،فقط با حذف مخالفين ميسر است  ،که ج اسالمی تا
کنون کم انجام نداده است ".آتش به اختیار" ( يك اصطالح نظامي است ) يعني همه چیز به اختیار
پاسداران و حامیان خامنه اي است  ،مردم را هر زمان كه خواستن  ،تحت فشار قرار می دهند ،
يعني آتشي كه هر كسي كه دلش خواست به روي مردم بريزد يعني كاري كه در طول اين سي و
هشت سال انجام داده اند اين فرمان درست مانند فرماني است كه خمیني در مورد فرهنگي كردن
دانشگاهها صادر كرده بود  ،همان انقالب فرهنگي !! اگرچه مردم مي دانند كه خميني خيلي حرفها را از
روي ناآگاهى مي زد ولي اين جمله را از روي آگاهي كامل زده بود  ،اين همان مطالب محوري اسالمي بود كه
در كتاب حكومت اسالمي اش در زير زيلويش در پاريس قايم كرده بود و تا زماني كه به اجرا در نيامده بود كسي
از محتوي آن با خبر نبود  ،همينكه پايش به تهران رسيد بگفته خودش بجای اینکه بعنوان طلبه اي بهمراه
آخوندهاي ( طلبه ها ) ديگر به قم برود خدعه کرد و نرفت و ديديم آحوندها برای حفظ اسالم با خدعه ( دروغي
كه خودش اعتراف كرده بود ) و نيرنگ  ،سنگر به سنگر تمامي پستهاي كليدي را اشغال كردند ،اين هم همان
آتش اختيار ديگري بودکه مردم نفهميد از کجا ضربه اش را خورد .بگيريد پست ها كه درنگ جايز نيست !

خامنه اي  ،گاهي به تقليد از خميني جمالتي مي گويد كه مرغ پخته در ديگ  ،خنده اش مي گيرد ،و كسي باور
نمي كند كه رهبري كشوري كه ادعاي رهبري جهان شيعه را دارد  ،چنين حرفهايئ را در در مقابل دوربين هاي
تلويزيون بزند ،مگر مي شود؟ او درست مانند آن ديوانه اي است كه يك سنگ را به ته چاه مي اندازد تا هزارتا
عاقل نتوانند آنرا بيرون آورد ! ( ايجاد بحران) رهبر شيعيان جهان مردم را به سخره گرفته است ! بعد از ترور هايي
كه در مجلس و بر سر قبر خميني اتفاق افتاد گفته است اين يك "ترقه بازي' بود كه مطرح كردن چنين جمله اي
خود سوال برانگيز است  ،ولي كار به اينجا ختم نشد او در حضور جمعي از دانشجويان و افسران جوان گفته
است " ،آتش به اختيار " معناي اين جمله اين است كه ما بازي را باخته ايم حاال بايد همه چيز را بهم بريزيم
درست مانند شطرنج بازي كه وقتي باخت خود را مي بيند بازي را بهم ريخته تا از مات شدنش جلوگيري كند!
حاال خامنه اي از بحراني كه خودش درست كرده است ميخواهد كشور را به سيستم استاليني آشكار اداره
كند.براي اينكه  ،كار نياز به بحران ديگري دارد .اين بحران مي تواند نظامي و يا بحران فرهنگي  /سياسي و با
تنها  ،فرهنگي باشد!
اصوال  ،بحران سازي يكي از روشهايي است كه رژيم فاشيستي مذهبي در دستور كار دارد به همين دليل است
كه گروه بحران سازي بنام داعش در تهران عمليات انجام ميدهد  ،همه چيز از قبل آماده شده است  ،دوربين و
خبرنگار و ...پاسداران بي خبر از درون اسلحه هايشان و مشقي هايي كه اثري بر داعش ساختگي ندارد و راه را
بر تروريستهاي رهبر باز ميكند تا پشت صحن مجلس هم پيش ميروند هدف نهايي ترور مجلسيان است ولي
آنها راحت به كارشان ادامه ميدهند و سلفي هم از يكديگر هم مي گيرند ،در اين ميان مردمي كه براي حل
مشكالتشان به مجلس آمده بودن يبخبر از همه چيز در انتظار مرگ نشسته اند و خبري از سپاه نيست ،
كشتارها به دوازده ،سيزده و  ...بعدا به هفده نفر هم ميرسد و شمار مجروح ها  ،چهل و يكي دونفر است
شايد هم بيشتر ! به مجرد اين اتفاق  ،سپاه كه حق شلیك گلوله واقعي را ندارد و اين تیپ "نوهد"
ارتش است كه بعد از ساعت و نیمي وارد مي شود و غائله را خاتمه میدهد و خامنه اي خیلي
راحت مي گويد ؛ اين يك ترقه بازي بوده ا ست كسي كه چنین راحت حرف میزند معلوم است كه از
ترقه بازي هم بدش نمي آيد گاهي اوقات ترقه بازي براي بحران سازي مفید هم هست  ،اين همان
بحراني است كه بعدا با "آتش اختیار" ساخته مي شود ولی پس لرزه ها ي اين بحران در راه است !
خامنه اي استاد بحران سازي است زماني دستور متوقف كردن و کم کردن پذيرش در رشته هاي ادبی و
فرهنگي را ميدهد و زماني فرمان جنگ نرم صادر مي كند و گاهي "شبيخون فرهنگي " ميزند و دستور حمله به
دانشگاهها بنام انقالب فرهنگي و سفارتخانه ها را ميدهد! در حاليكه او از فرهنگ چيزي نمي داند دستور عوض
كردن محتوي كتابهاي ادبی  /فرهنگي را صادر مي كند .او نمي داند فرهنگ مساوي دين نیست  ،اعتقاد
ديني يك امر كلي است و انقالب فرهنگي زماني اتفاق مي افتد كه تنوع در فرهنگ بوجود آيد و
جامعه را متحول كند  ،درست همان كاري كه در اروپا بوجود آمد  ،تنوع فرهنگي در اروپا باعث
رشدش شد و نه آتش اختیار !  ،آتش اختيار يك شبيخون فرهنگي است كه خامنه اي به جامعه ترزريق كرده
است .خامنه اي از خيلي نهادها نااميد شده است و در حاليكه راديو و تلويزيون و وزارتخانه اي كليدي رادر
دست خودش دارد بازهم ترس از دگرگون شدن جامعه را دارد .خامنه اي مي خواهد تمام برنامه ها و نظرات با
نظرات خودش هماهنگ باشد و حاال احساس مي كند این راه به ناکجا آباد است او از جامعه ایران ده ها
سال عقبتر است و سالهاست كه به بن بست رسیده است و با دستور آتش به اختیار مي خواهد يا
همه چیز و يا هیچ را به احرا در آورد او براى رسیدن به قدرت بیشتر سعي دارد دولت تدبیر و امید را
هم زمین بزند و براي اين كار دست به كاري خواهد زد كه از هم اكنون عواقب آن مشخص است .
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