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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،در آﻧﭽﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و دﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ روا ﻣﯽدارد ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺑﻬﮑﺮد ﮐﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ دﯾﮕﺮ زﯾﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
آنﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮدی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ــ ﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ
در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻧﻘﻼب و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ در ﺑﺎره ﻋﻠﺖﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﯿﺮه روزی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ،ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ،ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و
ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ اﻧﺘﻠﮑﺘﻮﺋﻞ ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺰرﮔﯽ را درﺧﻮد دارد و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮاژدیاش را دردﻧﺎکﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﯿﺶ از
ﻫﺮﭼﯿﺰ ،و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدﺷﺎن در ﺟﻬﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻮدﺳﺘﺎﺋﯽ و اﺣﺴﺎس ﮐﻮﭼﮑﯽ؛ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎری و ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،راﺑﻄﻪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﻬﺮ و ﮐﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن؛ ﺳﻮدﺟﻮﺋﯽ
ﺑﯽﮔﺬﺷﺖ و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﯽﻣﺮز ،ﻫﺮ دو وﯾﺮاﻧﮕﺮ؛ ﻧﺎﺑﺎوری ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی آﺷﮑﺎر و زودﺑﺎوری ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ و ﺧﺮد را از ﻗﻀﺎوت ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاه آﺳﺎنﮔﯿﺮی و ﮐﻮﺗﺎهﺑﯿﻨﯽ در
ﺣﺪ اﺑﺘﺬال ،ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و ﻏﺮق ﺷﺪن در ﮔﺬﺷﺘﻪ و آن ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻫﻤﻪ ﮐﮋی و
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرداری ،در اداره اﻗﺘﺼﺎد ،ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺣﻔﻆ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽدﻫﯿﻢ؛ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺗﻨﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎﭼﺎری ﯾﺎ آزﻣﻨﺪی ،ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد
اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و آن را ﺗﺎراج و وﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از رژﯾﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺗﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ و رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮو
رﻓﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز ﺟﻬﺎن در ژرﻓﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎی آن اﺳﺖ
ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و دﺳﺘﯽ ﺑﺮﻧﯿﺎورد .از ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﮔﻔﺘﻦ و ﻫﺸﺪار دادن ،از ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﺮﻣﺸﻖﻫﺎی
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رﻓﺘﺎر ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺘﻮان درﯾﻎ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد .ﻧﺴﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﻧﻘﻼب ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺠﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﻮﯾﺶ ،واﭘﺴﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎززاﺋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎر
اﺻﻠﯽ ﺑﺮ دوش ﻧﺴﻞ ﺗﺎزهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت دادن دارد و ﺑﻄﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮای
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶروی آﻣﺎده اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از ﻗﺪرت ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎدی
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﻣﺎ از ﮐﺪام "ﻋﺎدی" ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﻫﺪف ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان اﻓﺰوده ﺷﺪ؛ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻋﻤﻠﯽ :اﺻﻼ در ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد
ﺟﻤﻌﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺟﻬﺎن از ﻗﺪرت ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ؟ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﺮون از ﺑﻮﯾﻪ ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ ،دور
اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺮورش اﯾﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ــ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻮدن از
ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی و ﮔﺮد آوردن ﭘﯿﺮوان و رای دﻫﻨﺪﮔﺎن .از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺣﺰب از
ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮﻫﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﺎرهﻫﺎ ــ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ رﻧﺠﺎﻧﯿﺪن ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﻬﺮه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ درﮐﻤﺘﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻫﻤﻮﻧﺪان ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﮐﺎر ﻣﺎ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ.
از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺗﺎﺑﻮ ﺷﮑﻨﯽ و ﺗﻘﺪسزداﺋﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ
و روﯾﺪادﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺗﻮﻓﺎن ﺣﻤﻼت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت زﻧﺪاﻧﯿﺎن وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪاده
اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﮔﺮدآﻣﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪای را ﺑﺮﺗﺮ از روﺑﺮو ﺷﺪن
ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد ،از دﺳﺖ ﻧﺪادهاﯾﻢ.
"ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ"ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺋﯽ ،در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ  16ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮاد ﺷﺪهاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺘﺎر
ﻣﯽﮔﻨﺠﻨﺪ و از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪ ﮔﺮدآوردنﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎ ــ ﮐﻪ از
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﺰﺑﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ ﻓﺮاﺗﺮ اﺳﺖ ــ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﻓﺮد ﻫﻤﻮﻧﺪان و ﺗﻮده ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮ روی ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﯽآن از ﺣﺰب ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؛ و اﻧﮕﯿﺰهای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ :اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﺮای
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و در ﺿﻤﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ.
ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد .ﻣﻦ آن را ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻦ و ﭘﺮوراﻧﺪن اﯾﺪهﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻢ .رﺳﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻟﺤﻈﻪای ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب
ﻧﯿﻮﺷﻨﺪﮔﺎن  audienceرا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺮﯾﻊ و زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ذﻫﻦ در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
***
ﺑﺨﺶ  1اﯾﻦ ﮐﺘﺎب زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ،ﯾﺎزده ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ دروﻧﻤﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ
ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ  ،2ﺑﺎزﻧﮕﺮیﻫﺎ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﺮوزﮔﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ و واﮐﻨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ
"روﺷﻨﻔﮑﺮی" آن زﻣﺎن .ﺑﺨﺶ  ،3ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎﺋﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از
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ﻫﻮﯾﺖﻃﻠﺒﯽ ﺗﺎ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ و ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ "ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ـ ﻣﻠﺖﻫﺎ"ی "اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ" را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در
ﻫﺸﺪارﻫﺎ ،روﺷﻨﮕﺮیﻫﺎ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﻐﻠﻄﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ .در ﺑﺨﺶ  ،4ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﯾﺎزده ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ از ﺳﺎلﻫﺎی  1999ﺗﺎ  2009ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺋﯽ ﺣﺰب را ﺑﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﮑﯿﺪه ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺪد اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺨﺶ  ،5ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح.م.ای اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب را در ﭘﺮﺗﻮ
ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺮی آن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﺎره ﺟﻮﺋﯽﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﻤﻮﻧﺪان از ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی اﻧﮕﺎری
 virtualدوﻫﻔﺘﮕﯽ ﺗﺎﻻر ﺑﺤﺚ آزاد ﻫﻤﻮﻧﺪان ﺣﺰب اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺨﺶ ،6
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪ؟ ﺳﯿﺮ آزادیﺧﻮاﻫﯽ را از ﺳﺪهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﻔﺘﻢ و ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ــ ﯾﮏ آﻓﺎقﮔﺮدی  tour d’horizonﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻢ و ﻧﺎدﯾﺪه اﯾﺮان در
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺷﺎرهﻫﺎی ﻻزﻣﯽ دارد .ﺑﺨﺶ  ،7ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ ،دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻣﺎ و دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و درسﻫﺎی ﯾﮏ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ )ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ(.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﮔﺮدآوردن و ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ از ﺟﺎﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و در آوردنﺷﺎن
ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺮﻫﻮن ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻣﺪرس و آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﮐﺸﮕﺮ ،ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ
"ﺗﻼش" اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  siteروزاﻧﻪ آن ،ﺗﻼش آﻧﻼﯾﻦ ،از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و ﭘﯿﺸﺮوان روﺷﻨﮕﺮی ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺎی دﻓﺎع از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﺷﻮرﺗﺮ
از آن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.
***
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻠﻮک اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ ﺧﻮد و ﺣﺰب را در ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در دو ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻢ ﯾﮑﯽ
ﺳﺨﻦ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻨﺘﺎم اﺳﺖ در ﺧﻮﯾﺸﮑﺎری ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم؛ و دﯾﮕﺮی
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ روزﮔﺎر ﺧﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻫﻤﺮای ﮐﺮدن اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺑﯽﺷﻤﺎر ،و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪنﺷﺎن از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺖ .رﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪن
آﮔﺎﻫﯽ ،و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن واﻗﻊ ﺑﻪ ﺟﺎی آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺼﻮر ﮐﺴﺎن ﻣﯽﮔﻨﺠﻨﺪ؛ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺳﻮد
ﺷﺨﺼﯽ روﺷﻨﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ.
ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖﻫﺎ ﻣﺒﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ــ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در اﻧﺴﺎن ،و ﻫﺰار ﺑﺎر دﺷﻮارﺗﺮ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،روﺷﻦ و ﻗﻄﻌﯽ
اﺳﺖ؟ ــ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺣﺲ ﮐﺮد .ﻫﺮ دو ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖ ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻗﺮار
دارﻧﺪ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻣﯿﺪان اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﺎ اﻓﺴﺎر
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﯾﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ ،ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻪ اﯾﻦﺳﻮ و
آنﺳﻮ ﮐﺸﯿﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻋﺼﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻫﻨﺮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺰرگﺗﺮی از ﻣﺮدﻣﺎن
اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﻮد را از راهﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ،ﺑﻬﺘﺮ از راهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
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ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻫﻤﺮوزﮔﺎر .ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ دو
راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻔﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و از ﺑﺎﺑﺖ دوﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎدﻣﺎﻧﻢ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾﻦ دو ﮔﺰاره ﭘﺮداﺧﺘﻪام.
د.ه
ژﻧﻮ 2010
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ﺑﺨﺶ 1
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ

آﯾﻨﺪه اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن
در دو ﺳﺎل ﻧﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺆﺳﺲ ﺳﺎزﻣﺎن )آورﯾﻞ  (94ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه آن ،ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﭼﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺒﺎرزه دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﺋﯽ روی داده اﺳﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه آن ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و ﻧﯿﺰ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر و آﻣﺎدهاش ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮم.
اﻟﻒ ـ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺬﺷﺘﻪ
در دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺒﺎرزه و در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ:
در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﯽﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮕﺮ در ﺳﯿﺎهﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ،روزﮔﺎری ﺑﺪﺗﺮ از
اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری رﻫﺒﺮ »ﻣﯿﺎﻧﻪرو «،و ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﺎن« ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رﻫﺒﺮی او
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را از ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪای از ﭘﺎرهای از اﯾﻦ
ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺒﺎرزه و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
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* ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ
)ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ  70درﺻﺪش زﯾﺮ ﺳﯽ ﺳﺎل دارد و ﻧﻪ آﯾﻨﺪهای ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ اﮐﻨﻮنش دﻟﺨﻮش
اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮری ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد وﯾﺮان و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زور ﺑﮕﻮﯾﺪ( ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ
ﺧﯿﺰشﻫﺎ در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮای رژﯾﻢ رﺳﯿﺪ .در ﻣﺸﻬﺪ ،ﻗﺰوﯾﻦ ،زاﻫﺪان ،اﺳﻼم ﺷﻬﺮ و ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ
آﻧﻬﺎ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻨﺪی رﻧﮓ
ﺿﺪ رژﯾﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺷﻮرشﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺮاس ﺳﺮان رژﯾﻢ ﺷﺪ ﺧﻮدداری ارﺗﺶ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران از
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮد .در ﻣﺸﻬﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺎﺳﺪار ﺑﺠﺎی آﺗﺶ ﮔﺸﻮدن ﺑﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻨﺪ .واﮐﻨﺶ رژﯾﻢ ،ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎزهای زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوی دﻓﺎﻋﯽ
ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺠﯽﻫﺎ ﺑﺎ زﯾﺎده رویﻫﺎیﺷﺎن روال ﻋﺎدی ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ
رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮ ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺰودهاﻧﺪ.
ﺗﺤﻮل ﭘﺮﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﻮد .اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده 134
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی آزاداﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺮﮐﺸﯽ روزاﻓﺰون ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد در دﻓﺎع از ارزشﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و دارﻧﺪ ﺑﻬﺎیش را ﺑﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
* ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮج ﺗﺮور ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﮐﻨﺶ از ﺳﻮی رژﯾﻢ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .رژﯾﻢ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺎزهای را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدﻣﺎن از ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺎزﺗﺮ ﮐﺮد .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻮﺧﻪﻫﺎی ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ در دﻫﻪﻫﺎی ﺷﺼﺖ و
ﻫﻔﺘﺎد و رﺑﻮدن و ﮐﺸﺘﻦ و ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮدن دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ،از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺴﻨّﻦ در
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﮐُﺮدﺳﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺎزیﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮج ﺗﺎزه ﺗﺮور
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی از ﺳﻮی ﮐﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺳﺮﺧﻮد از ﺳﻮی
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل رژﯾﻢ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺷﮕﻔﺖآوری ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﺸﻮق آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﺧﺎرج اداﻣﻪ داد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺗﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎنش در آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮورﯾﺴﻢ دوﻟﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ واﮐﻨﺶﻫﺎﺋﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
* اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﮐﻪ اﮐﻨﻮن دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ
اﯾﺮان آن را ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﺑﻌﺎد ﺗﺎراج ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ در اداره اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ دوره آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻓﺸﺎر ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﻓﺮع اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﻤﺮ اﻗﺘﺼﺎد را ﺧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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* ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻨﺎحﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺒﺎرزات ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل آﯾﻨﺪه رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﻓﻠﺞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ رژﯾﻢ را ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮐﺮد .زﯾﺮا دو ﺳﻮی اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه،
ﻫﻤﺰورﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ دورﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
* ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ:
ــ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﻔﻘﺎز ،ﮐﻪ اﯾﺮان ﻋﻤﻼً از ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻫﺮ
ﮔﺎم ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺑﺮوﺳﺖ.
ــ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻼت رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﮐﻮﯾﺖ
رﺳﻤﺎً ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ راﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رژﯾﻢ ،آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن
ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ــ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﺎ رﺳﻮاﺋﯽ دادرﺳﯽﻫﺎی ﭘﺎرﯾﺲ و ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﭘﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و رﻫﺒﺮ آن
را ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﺗﺮور ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺎن آن ﺑﻪ زﯾﺎن رژﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺑﺎ رﻓﺘﺎر
ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ دوﻟﺖ داﻧﻤﺎرک ﮐﻪ رﺳﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ــ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻔﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺎز ﻣﯽدارد
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد راه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻼً ﺳﻘﻔﯽ ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎی رژﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻﺗﺮش ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮد و اداﻣﻪ آن
دﯾﺮ ﯾﺎ زود رژﯾﻢ را از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ زاﻧﻮ در ﺧﻮاﻫﺪ آورد ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﯾﺮان.
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی راﺳﺘﯽﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ "ﭘﯿﺮوزی" اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد.
در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮﺧﻼف اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ زﯾﺎن رژﯾﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اداﻣﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ،از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﮑﺎر ــ
ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط دادن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻔﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ  28ﻣﺮداد ــ و از ﻃﺒﯿﻌﺖ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﯽ دﻣﮑﺮات
ﺑﻮدن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﯾﮏ ﻫﻤﺮاﺋﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺤﻮﻻت در
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺒﺎرزه را ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ آورد:
* ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺷﮑﺎف در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﯽ )اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ( در رژﯾﻢ ﮐﻪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  1979رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،از ﺷﺮﮐﺖ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺎحﻫﺎی رژﯾﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺮ ﺳﺮ روﻧﺪ اﺻﻼﺣﯽ در
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺿﺮورت ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن ﺷﮑﺎف را ﮔﺬارﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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* ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در آﯾﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﮔﺮدی ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج .اﻣﺮوز اﻓﺮاد و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﯿﺸﻤﺎر در
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل در ﭘﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺎرهای از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن را در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺳﻮﺋﺪ و آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﯾﺪﯾﻢ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای دﻓﺎع از دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮔﺸﺎده ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮ
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﻦ دوره ﺑﻮده اﺳﺖ.
* ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ در ﭘﯿﮑﺎر ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ،اﯾﻦ
ﺑﺤﺚﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮک را در ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ از راه ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ راﻫﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﮐﺮد.
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ
در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن از ﻫﻮاداران دﻣﮑﺮاتﻣﻨﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،ﺟﺎﺋﯽ
ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﺋﯽ روی داده اﺳﺖ:
* ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ و
آزادﯾﺨﻮاه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زود رﺷﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ،اﺳﺘﻮاری ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت از ﻫﺮ ﺳﻮ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
* ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪه اﯾﺮان .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ درﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ را در ﺑﺮاﺑﺮ
رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺒﺎرزه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
ــ در ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺿﺮورت اداﻣﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺗﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ و رد ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه:
ــ در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان.
ــ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ از ﻣﻌﺪود ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﻨﯽ و اﻫﻤﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ را درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ــ در ﮔﺴﺘﺮدن و رﯾﺸﻪدار ﮐﺮدن روﺣﯿﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻃﯿﻒ ﻫﻮاداران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدی
ﺧﻮد ﺷﺎﯾﺪ از ﻣﺎﻧﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ب ــ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه
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در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ دو زﻣﯿﻨﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد :اﺳﺘﺮاﺗﮋی رژﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آن ،و
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎزﻣﺎن در آﻏﺎز دوران ﻣﺒﺎرزهاش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪﻫﯿﭻ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎﺷﺪ و در ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶﻫﺎی دﺷﻮاری روﺑﺮوﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎﻓﯿﺎﺋﯽ رژﯾﻢ و ﻫﺮاس ﻣﺮﮔﺒﺎری ﮐﻪ از ﻣﺮدم دارد آن
را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺼﻤﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎ و ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی زﯾﺮ
ﻧﮕﻬﺪارد:
* ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن ﺑﻦﺑﺴﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ اﻧﺪک اﻧﺪک دارد زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺧﻮﻧﺪی ﺗﻨﮓ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﯽ دادن اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮط و از ﻧﻈﺮ ﺳﺮان رژﯾﻢ ﻣﺮﮔﺒﺎر اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﻼش
ﭼﻪ از راه ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و ﭼﻪ ﻓﺸﺎر آوردن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ،و ﺣﺮاج ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﺨﺖ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ رژﯾﻢ را
ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻟﻮه ﺑﻮدن آن ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺘﻮای ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪی ﺗﺎ دادﮔﺎه ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل
روزاﻓﺰون دﺳﺖ داﺷﺘﻦش در ﭘﺎرهای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺰرگ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزار و ﯾﮏ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ.
* ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ از ﺑﺤﺮان ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺴﻠﻂ »ﻧﻬﺎد«ﻫﺎ و ﻧﺎﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
* ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدن و آﺷﻔﺘﻦ و ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺧﺎرج از راه ﻓﺮﯾﻔﺘﻦ و ﺧﺮﯾﺪن
ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ و ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﯿﺎن آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮان .اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ روی
ﻫﻮاداران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رژﯾﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد اﯾﻦ ﻃﯿﻒ را ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ از ﻣﯿﺪان ﺑﺪر ﮐﻨﺪ.
* از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻫﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در داﺧﻞ رژﯾﻢ ﺑﺎ درس ﮔﺮﻓﺘﻦ از
رژﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و وﯾﺘﻨﺎم ،ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎرج در اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﺎ ﻣﺸﺖ آﻫﻨﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی ﻫﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭘﺎﮐﺴﺎزیﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻮﺧﻪﻫﺎی ﻣﺮگ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺰرگ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﺷﺪن
ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن در ﭘﯿﮑﺎر و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﺪن اﺣﺘﻤﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺮاﺋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻠﯽ و آزادﯾﺨﻮاه ،و
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در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻤﯽﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮواﺋﯽ ﻧﺪارد ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺳﺎزﻣﺎن را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان آورد:
* اداﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻋﻀﺎء و در ﻋﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ،ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪن واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن .ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
ﺧﻮد را در ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪدی ﻧﺸﺎن دادهاﯾﻢ و اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﺒﺎرزه درآﺋﯿﻢ.
* ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و آزادﯾﺨﻮاه ﺑﺪون ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای دﻓﺎع از دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی رژﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﻨﺤﺮف و
ﺑﯽاﺛﺮ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزان.
* رﺳﻮا و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﺳﺎزﺷﮑﺎران ،ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﻫﻮاداران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدن
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن و ﻣﻈﻬﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رژﯾﻢ در آﻣﺪهاﻧﺪ.
* ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ رژﯾﻢ ،آﮔﺎه ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن از ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی آن،
ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪای اﯾﺮان آزاد ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد اﻧﺘﻘﺎدآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ رژﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﮕﺮه آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
***
ﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺆﺳﺲ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ .اﮐﻨﻮن ﺗﺎ ﮐﻨﮕﺮه
دوم ،دو ﺳﺎل ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ،واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ1996 ،
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ﺑﺨﺶ 1
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
دو ﺳﺎﻟﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺰرگ
دوران ﻣﯿﺎن دو ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﺗﻤﺎم زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﺮان اﻓﺘﺎد .از  2ﺧﺮداد
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﺋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺮدم ،ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ درﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در آوردﻧﺪ
و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ رژﯾﻢ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه دارد از آن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽآﯾﺪ وﻟﯽ دﯾﮕﺮ از آن ﮐﻤﺮ
راﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﺘﺮاض و آن را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدﯾﻢ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮری
از درﺟﻪ روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮدم و ﭘﯿĤﻣﺪﻫﺎی آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﺮ ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
در آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﺗﻮده اﯾﺮاﻧﯽ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از درﺟﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺴﯿﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﭘﺲ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ
ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از آن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺗﻮدهﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺪه ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﺤﺪود
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ .اﯾﻦﺑﺎر ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ آرﻣﺎنﻫﺎی آزادی و ﺗﺮﻗﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﺮون
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن را درﯾﺎﻓﺖ و اﺛﺮات آن را ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﮑﺎر ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﻣﺎ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻪ
دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﯽ )اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ( رژﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را دﯾﺪﯾﻢ .رژﯾﻢ در زﯾﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و درﮔﯿﺮ
ﻣﺒﺎرزه ﺟﻨﺎحﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻓﺮدای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﭘﯽ ﺟﺒﺮانش ﺑﺮآﻣﺪ و اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد و ﺑﻪ
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ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ،آن را ﺟﺒﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ از آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﺪر آﻣﺪ .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ از آن ﭼﻨﺎن در ﻣﺬﻫﺐ رادﯾﮑﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﭼﭗ و راﺳﺖ و روﺷﻨﻔﮑﺮ
و ﺑﯽﺳﻮاد ،ﮐﺴﯽ را در ﺳﻄﺢ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ رﻫﺒﺮ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻬﺮهاش را ﺑﺮ ﻣﺎه
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺑﺮای ﺗﻤﺪن و زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رأی رﯾﺨﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﺗﻮدهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ واﭘﺲﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ را در ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ )ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن واﭘﺲﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد( ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ آزادی و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن و در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،رأی ﺑﻪ راهﺣﻞ ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ )ﺳﮑﻮﻻر( دادﻧﺪ .رأی آﻧﻬﺎ
ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﮑﺮد وﻟﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺸﺎن داد.
از آن روز دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻣﺬﻫﺐ وﻟﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪﺗﺮ اداره ﺷﻮد ﺗﮑﺮار ﮐﺮد.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوم ﺧﺮداد ﯾﮏ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﻣﯿﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ :ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﯽﺑﺎکﺗﺮ ،ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮﻣﻌﻨﯽﺗﺮ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮ و دﻟﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ.
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوم ﺧﺮداد ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر آن ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺎﻟﺖ رأی ﺑﻪ ﮐﻞ رژﯾﻢ را
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺎن دورهای ﻣﺠﻠﺲ ،ﮐﻨﺎر اﯾﺴﺘﺎدن ﻣﺮدم ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﭼﻨﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﭘﺸﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮐﻨﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ دوم ﺧﺮداد اﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﻣﺎ در واﮐﻨﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ دوم ﺧﺮداد ﺷﯿﻮهای را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎری را داﺷﺖ ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ را از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ از درون ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺮ آن ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺗﻨﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ رأی ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم را از
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻮﻣﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ زور ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ ﮐﻪ آﻟﺖدﺳﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری رژﯾﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ
ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ از رأی ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ﻧﻬﺎد ،ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺸﻮراﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او رأی داده
ﺑﻮدﻧﺪ .زﯾﺮا از رﻗﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و دوم ﺧﺮداد را ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آن ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎزه ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان دارد
ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ در راه ﻣﺮدم ﮔﺎم ﺑﺮدارد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ
او ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮ آن راه رﻓﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺴﺖﺗﺮ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﺮدﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺴﺖ ﺷﺪن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از ﭘﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز و آزادﯾﺨﻮاه در ﻫﺮ ﺟﺎ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و از زﻧﺎن و ﻣﺮدان
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی رژﯾﻢ را ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻣﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻠﯽ و آزادﯾﺨﻮاه از ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺸﯽ در اﯾﻦ راه آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺴﺘﯿﻢ.
***
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ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در دو ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ دوران ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد و
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ را از ﻣﺤﻞ وام ﺧﺎرﺟﯽ ــ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﺎپ اﺳﮑﻨﺎس ﺑﯽﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ــ ﺑﭙﺮدازد،
و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ را زﯾﺮ ﺑﺸﮑﻪای ﺷﺶ دﻻر ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درآﻣﺪﻫﺎی آﯾﻨﺪه را
ﭘﯿﺶﺧﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺄﯾﻮﺳﺎﻧﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻮرم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ روزاﻧﻪ ارزش رﯾﺎل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ارزش دﻻر را در ﺑﺮاﺑﺮ رﯾﺎل در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﺒﻮد ارز و
ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ رﻫﺎ ﮐﺮدن ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﯽ اﻣﯿﺪ و ﺑﯽ آﯾﻨﺪه ،ﻫﺮ روز ﺑﯽ اﻣﯿﺪﺗﺮ و ﺑﯽ آﯾﻨﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽﻫﺎی رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻤﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﻔﻘﺎز ﮐﻪ
اﯾﺮان از ﻫﻤﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺎز ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺧﺮﺳﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺤﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ
و ﻧﺪاﻧﻢﮐﺎری ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺧﻮﻧﺪی را ﺑﺮ ﻫﻢ زدهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
ﮐﺸﺘﺎر دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ زﺧﻢ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻠﺖ وارد آوردهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﺋﯽﻫﺎی
ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﮕﯿﺮد آزادی راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺟﻨﺎزهﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﭘﯿﺮوزی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﺼﯿﺐ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را وادار ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ .ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎران
زن از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺮد و ﻃﺮح ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری از زن ،ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻨﺪهآور و ﺗﺒﻬﮑﺎراﻧﻪای اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪن در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺪت دﺷﻤﻨﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود.
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﻌﻬﺪ رﺳﻤﯽ و ﻋﻠﻨﯽ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽدر ﻣﻮرد ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪی ،راﺑﻄﻪ آن را ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮد
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎی
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رژﯾﻢ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﻪای ﮐﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﺣﻮال رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اداﻣﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آن از ﺳﻮی
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ روﺷﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ رژﯾﻢ ﺑﻬﺒﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ از
ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻇﺎﻫﺮی
اﺳﺖ .ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎل اﻧﻘﻼب ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ در اﻓﻖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ اﺑﺮﻫﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از
ﺗﻮﻓﺎنﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻣﯽدﻫﺪ.
***
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در رﻫﺎﺋﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﺮان ﺳﻬﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺰرگ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﭼﻪ ﺑﺸﻮﯾﻢ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در زﯾﺮ
ﻧﮕﺎه ﻣﺎ و در ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ژرف دروﻧﯽ دارد ﺧﻮدش را ﺑﻪ رﻏﻢ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ واﭘﺴﮕﺮا از رﯾﺸﻪﻫﺎ ﻧﻮﺳﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و اﺻﻼح و ﻧﻮﮔﺮی را ﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﻮده
ﺑﯽﻣﯿﻞ و ﺣﺘﺎ ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ وارﺛﺎن ﺳﻨﺖ اﺻﻼح و ﻧﻮﮔﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺧﻮدﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ؟ آﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه و اﻣﮑﺎﻧﺎت واﻗﻌﯽ آزاد ﮐﺮدن
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ از روﺣﯿﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﺎن روﺣﯿﻪ و ﻋﺎدات ذﻫﻨﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ را ﻧﮕﻬﺪارﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺮای وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﯽ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان از ﻣﺎ درﯾﻎ ﺷﺪ ﮔﺮد
ﻧﯿﺎﻣﺪهاﯾﻢ ،و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه و آواره ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﺧﻼﻗﺎً ﺧﻮد را وﻇﯿﻔﻪدار ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ،ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮕﺎه ﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد از آن ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮدﯾﻢ درآﺋﯿﻢ.
ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪف و روﺣﯿﻪای ﻃﺒﻌﺎً ﻣﺎ را از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺪار ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ دور
ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ و در دﻧﯿﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺧﻮد ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮایﺷﺎن ﯾﮏ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ ﻏﺮب اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﺎزی ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ درد اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎرﻓﯽ ﺑﺎ آن ﮐﺮد و ﺑﻪ راهﻫﺎی آﺷﻨﺎی ﺧﻮد رﻓﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺣﺘﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺣﺰب راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻮل ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ،آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ،
ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاﻫﯽ ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺷﮑﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺮای اداره ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯽ ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺰب را
در ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺟﺰ در ﻧﺎم ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ .ﮔﺴﺘﺮش و ﺟﺎاﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،و اﺳﺘﻮاری و ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
و ﻏﻨﺎی ادﺑﯿﺎت ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺣﺪی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و زﻣﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی را ﺑﺮدارﯾﻢ و ﻧﺎم ﺣﺰب را
ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﻣﯽ ،از وارد ﺷﺪن اﺟﺒﺎری در ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﻣﺒﺘﺬل ﺑﺮ ﺳﺮ اﻟﻔﺎظ ﻧﯿﺰ
رﻫﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ.
***
ﺗﺄﮐﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺖ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ژرﻓﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن رژﯾﻢ آﺧﻮﻧﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ را درﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدد ،و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻤﯽ در ﭘﯿﮑﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺸﮑﻞ در دوﻣﯽ اﺳﺖ :ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺧﻮد ،و
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ،در ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎرﻫﺎ درﺑﺎره ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﮐﺮدن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺴﯿﺞ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و آزادﯾﺨﻮاه از ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ،اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای رﺳﯿﺪه
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزان داﺧﻞ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از ﻫﺮ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﯾﻢ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﮕﺮه دوم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ،ﺑﺮﻟﯿﻦ 1998
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ﺑﺨﺶ 1
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
اﻓﻖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺎ
ﺷﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﮥ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﻮاﻣﻠﯽ دﺳﺖ در ﮐﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در آن زﻣﺎن ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ وﻟﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی دﮔﺮﮔﻮن
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺪیﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮدﯾﻢ و ﮔﺴﺘﺮش دادن اﻓﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽﻣﺎن در آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺟﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ را داﺷﺖ.
در اﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان
دارد آﮔﺎه ﺷﺪهاﯾﻢ .آﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬرد و دورﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﺗﺎزهای را ﺑﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .اﮔﺮ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪای در ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن زﻣﺎنش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﻮد.
دو دﻫﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮا آﻣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﺑﻮد ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﻨﻈﺮۀ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ روﺑﺮوﺋﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺨﻦ از دوران ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورﯾﻢ :دوران ﺗﺎزهای در ﭘﯿﮑﺎر ،دوران ﺗﺎزهای ﮐﻪ
ﺣﺰب ﺧﻮد را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در اﯾﺮان ،ﻫﺪفﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﮥ ﺗﻼش ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرگ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن را در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ
در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ وﺿﻊ ﺧﻮد ﻃﺮح ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﺮان ﮔﺮوﻫﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی دروﻧﯽ
ﺧﻮد ،در ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی ﻣﺮدم و ﺗﺎراج ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺮداﻣﻨﻪای
دﺳﺖ ﮐﻢ در ﺳﻄﺢ ،روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮدم ﺧﻢ ﺷﺪه در زﯾﺮ ﺑﺎر ﺗﻮرم و ﺑﯿﻨﻮاﯾﯽ ،ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و
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اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺸﻢ و ﺗﻠﺨﯽ ﺧﻮد را ﭼﻨﺪان ﺑﺮوز ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
داﺷﺖ .روﺷﻨﻔﮑﺮان اﮔﺮ ﻫﻢ از ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺟﺎن ﺑﺪر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ اوﺑﺎش و ﺟﻮﺧﻪﻫﺎی آدﻣﮑﺸﺎن روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺧﻮرد آﻧﺎن ﻣﯽداد ،ﻓﺮض
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻐﺰﺷﻮﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ رژﯾﻢ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ رژﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﺪ :ﺑﺠﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،و ﺑﺠﺎی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮﻓﯽﮔﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻫﻮادار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﭼﻨﺎن ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﻞ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ﺑﻮد )ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ و
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﮏ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ راه ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺮوز آن ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﺑﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻓﺮاخﺗﺮ و
ﻣﯿﺪاﻧﺪاراﻧﯽ اﻧﺪکﺗﺮ .ازدﺣﺎم آن دو دﻫﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ده ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ،رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻋﻮض ،واﻗﻌﯿﺎت
اﯾﺮان ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺰرگﺗﺮی را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺮاﺋﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺪرت و ﮐﻨﺎرهﺟﻮﯾﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﮑﺎر اﻣﺮوز در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺟﺮﯾﺎن دارد و آﮔﺎﻫﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ
و ﻓﮑﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ در دو دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل و ﻫﻮای ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪای و ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖِ
ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ
اﺳﻼﻣﯽ ارﺗﺒﺎط دارد ،ﻣﻨﻈﺮه ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺄﻧﻮس و ﺧﻮﮐﺮده ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺎی آن را ﻃﯿﻔﯽ
از رﻧﮓﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزان ،ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﭘﺎرهای آرزویﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻣﺮدم را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم از دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻓﻌﺎل وارده ﺷﺪهاﻧﺪ .دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮان ﮐﻪ ﭘﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را
ﺻﺤﻨﮥ ﭘﯿﮑﺎر ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺎ ﮔﺸﻮدن ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دورهﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﯾﺮان را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ.
***
ﻧﺒﺮد ﻗﺪرت و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻨﺎحﻫﺎ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﺴﺘﻪ آرزوی دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزان ﺑﻮد .اﻣﺮوز ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﯿﻤﺖﻫﺎ در ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﭘﺮﻧﺸﺪﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ
آﺷﮑﺎرا ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮو ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺴﯿﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ﺳﺨﺖ دﺷﻮار
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻼح ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ آن ﺳﭙﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوی آن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﻫﻮاداران وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را واﭘﺲ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻤﺎن  discoursﺳﯿﺎﺳﯽ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻨﻮز رﻧﮓ ﺗﻨﺪ
دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ داﺷﺖ ،ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﻔﻌﻮم ﮔﺴﺘﺮدهاش ﺷﻌﺎر ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺗﺠﺪد و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺟﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد را در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﻨﺘﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ دارد
ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ آﺧﻮﻧﺪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ،و دﯾﻦ از ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮد
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را از ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ آزاد ﮐﻨﺪ .روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ــ واﭘﺴﯿﻦ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﯽ ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ ـ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎیش را ﻣﯽآراﯾﺪ
وﻟﯽ اﻣﻮاج آزادی و ﺗﺮﻗﯽ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ آن ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎیش را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ؛ و
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در زﻧﺪه ﺑﺎد و ﻣﺮده ﺑﺎد ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺣﺘﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻃﻒ از ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ در ﺟﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺮار ﻧﺪارد .ﻣﺮدم اﯾﺮان ،آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد و ﺑﻪ
رﯾﺸﻪﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی آﺳﺎن و ﺷﻌﺎرﻫﺎ را ﺑﺴﻨﺪه ﻧﺪاﻧﻨﺪ .ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺮان را اداره
ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺟﻨﺒﮥ ﺣﯿﺎﺗﯽ آن ،ﺟﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪای در
ﭘﯿﮑﺎر ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﻟﯿﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﮥ اﯾﺮان ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎزۀ ﻣﺒﺎرزه و ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺶ آورده اﺳﺖ .ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮادار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ـ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای اﯾﺮان و
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮدن ﻧﻬﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در ﭘﯿﮑﺎر رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ دارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺣﺘﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ در
ﻣﺤﺪودۀ ﺻﺪﺳﺎﻟﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ آن ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻘﺶ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وارﺛﺎن ﺳُﻨﺖ
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از دادن ﺗﮑﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﻨﺪن آن از زﻣﯿﻦ واﭘﺲﻣﺎﻧﺪﮔﯽ،
و ﮔﺬاﺷﺘﻦش در ﻣﺪار ﺗﺠﺪد و ﺗﺮﻗﯽ روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .در ﻣﯿﺎن ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﻫﯿﭻ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﺠﺪد ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ آزادی و ﺗﺮﻗﯽ ﻧﺪارد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺎ از آزادی ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﺮﻗﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ .اﮐﻨﻮن از ﭘﯿﺮوزیﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮد درس ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آزادی و ﺗﺮﻗﯽ ﺟﺰ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻫﻢ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎز ژرفﺗﺮ اﺳﺖ .ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﻫﻨﻮز در ﭘﯿﺶ
اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﯾﻢ.
***
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﻨﺎر اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺎﻟﻢ
اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و اﮔﺮ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﺖ .اﻣﺎ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺤﺮان ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ
و اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﻣﯽﮐﺸﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﺮوزی اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن
ﺑﺤﺮاﻧﯽ روﺑﺮوﺋﯿﻢ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ،
ﺧﺴﺘﻪ و زﺧﻢ ﺧﻮرده از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از واﭘﺲﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﻮد .در ﺳُﻨﺘﯽﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﺮوهﻫﺎﺋﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻔﮑﺮﺷﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻧﯿﺴﺖ.
روﺷﻨﻔﮑﺮان در ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎی راﯾﺞ ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺗﺎ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺳﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﭘﺲ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻓﺮداﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ،در ﺗﻼﺷﯽ ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺬﻫﺐ
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ﺳﯿﺎﺳﯽاﻧﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﺢﻫﺎ ،از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درآﻣﯿﺨﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً زودﺗﺮ از ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻠﺐ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﯾﻨﺠﺎ در
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود و ﻫﻤﮥ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﻈﺎم ارزشﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺎ
ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻣﺎ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ و
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ آن دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺎن ﺳُﻨﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ درﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻮﺷﺶ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ
ــ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ــ ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی ﺗﺎزهای ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .اﻧﺮژی ﺗﺎزهای ﺑﻪ
ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﻞ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ از رﯾﺸﻪ ،ﻫﯿﭻﮔﺎه ﭘﺲ از آن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ راه ﻧﯿﺎﻓﺖ.
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ آﻣﺪ ،و ﮔﺎه ﺑﯿﺶ از اﻧﺘﻈﺎر آﻣﺪ وﻟﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺒﻮد .اﻣﺮوز دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ــ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ و وﺣﺸﯿﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ از ﺑﺎﻻ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﯿﺰان روﺷﻨﻔﮑﺮی و آﮔﺎﻫﯽ
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ اﻓﺘﺪ ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ درﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺮدم ﻋﺎدی را ،ﮐﻪ از ﺑﯿﻨﻮاﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﯾﺎ درﺟﻪ ﭘﺨﺘﮕﯽ و روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ،راﻫﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺎر
ﺧﻮد را از رﯾﺸﻪ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺒﺮد .ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺗﺎزه دارد .اﮔﺮ اﯾﺮان در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪۀ ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻫﻨﻮز در ﭼﻨﮕﺎل ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ
ﻣﯽزﻧﺪ ــ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺮان آورده اﺳﺖ ﻧﻤﯽﭘﺮدازﯾﻢ ــ
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری و ﮐﮋاﻧﺪﯾﺸﯽ ﭼﻬﺎر ﻧﺴﻞ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ را دارد .از ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﻣﺎ
راه را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯿﻢ و آن را ﻫﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ رﻓﺘﯿﻢ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ
را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی درﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ واﭘﺲﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه
وﻇﯿﻔﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ روﺷﻦاﻧﺪﯾﺶ دﯾﮕﺮی .ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻼش را در ﻣﺘﻦ
اﺻﻠﯽ ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﺮﻫﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،زﯾﺮا ﻫﻢ آﮔﺎﻫﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺗﻘﺪس ﺗﺎﺑﻮﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﻦ ﮔﺮﻫﮕﺎه ،راﺑﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﭘﯽِ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﯿﻢ زد؟ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺳُﻨﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﯾﺖ را رد
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻮﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﮐﻪ
ﮐﺎرﮐﺮد ذﻫﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮔﺬراﺳﺖ و ﮔﺎه ﮔﺎه ــ و در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ــ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ آن را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد و
اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻠﺖ )ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻮﯾﺖ در ﺑﺎﻓﺘﺎری وﯾﮋه( ﻧﺨﻮاﻫﺪ
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رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد را ـ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را ـ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دﯾﺪه اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و ﻫﺮ
ﭼﻪ در آن ﺑﻪ ﮐﺎر زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺪۀ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ
را ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻓﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ادﺑﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ رﺳﻢﻫﺎ و ﺳُﻨﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪﻣﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
دوﻣﯿﻦ ﮔﺮﻫﮕﺎه ،ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺗﺠﺪد و ﻏﺮب ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻮ ﺷﻮﯾﻢ ،ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺑﻬﺘﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺪرآﯾﯿﻢ و ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮﯾﻢ؟ در ﭘﻨﺞ ﺳﺪهای ﮐﻪ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ
اروﭘﺎ و ﻏﺮب و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﺻﻼح و ﺗﺠﺪد ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﯾﻢ از اروﭘﺎ اﻓﺰارﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ در ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺧﻮدﻣﺎن را دﮔﺮﮔﻮن و ﺑﻬﺘﺮ ﻧﮑﻨﯿﻢ و
از ﺧﻮدﻣﺎن آزاد ﻧﺸﻮﯾﻢ ،ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ و اﻓﺰارﻫﺎی دﻓﺎع و ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ آورد .ﺗﺠﺪد
و اﺻﻼح ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد و ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻻزم اﺳﺖ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﯽزﻧﺪ .ﮐﺪام ﻣﻠﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳُﻨﺖﻫﺎ ـ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳُﻨﺖ و ﻫﻮﯾﺖ و ﻋﺎدت را ﺑﺎﻫﻢ در آﻣﯿﺰﯾﻢ
و از آن ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﺠﺪد و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺮاﻓﺮازﯾﻢ .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻋﺎدتﻫﺎی ﻣﺎ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻢ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺤﺘﺮمﺗﺮ ﺳُﻨﺖ و ﻫﻮﯾﺖ را ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،زﯾﺎنآور و دور از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻘﻞ و اﺧﻼقاﻧﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮﻫﮕﺎه ،راﺑﻄﮥ دﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺪد اﺳﺖ .ﻣﺮدﻣﯽﮐﻪ ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر دﯾﻦ ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ ،ﺗﺠﺪد
را ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﺧﻮد دﯾﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرهای از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ در اﯾﺮان
و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ ،ﭼﻪ از راه ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﺄوﯾﻞ و ﭼﻪ از ﺳﺮ ﭘﻮزﺷﮕﺮی ﺑﺎ زﯾﺮ و رو ﮐﺮدن و اﻓﺰودن و
ﮐﺎﺳﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ،ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﺳﻼم را ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺷﺘﯽ دﻫﻨﺪ و اﻣﺮوز در ﮐﺎر ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺣﯿﺎء اﺳﻼﻣﯽ و اﺻﻼح اﺳﻼﻣﯽ ــ و اﻣﺮوز ــ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻤﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﺟﺎﻣﻌﻪای رو ﺑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻬﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ،ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺗﻼشﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ﮐُﻨﺪ ﮐﺮدن ﺳﯿﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺗﺠﺪد ﻧﺪارد .اﺳﻼم و ﻫﺮ دﯾﻦ دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺪد ﯾﮑﯽ
ﮐﺮد .ﺗﺠﺪد اﺻﻼً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از دﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺪر ﻣﯽآورد ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
ﺗﺠﺪد ﺑﺎور ﻧﺪارد .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از ﻫﺮ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺮون آورد.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻟﺮزان ،از ﻣﺘﻦﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد .ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
اﺳﺘﻮارﺗﺮ را از ﻫﺸﺖ ﺳﺪۀ ﭘﯿﺶ ،اﻧﺪﯾﺸﻪوراﻧﯽ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﮐﻪ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ دﯾﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﺟﺪا از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺪد و ﺗﺮﻗﯽ ،ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ ،ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮات دﯾﻨﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺷﯿﻌﻪ و ﺳُﻨﯽ ،ﻣﺴﯿﺤﯽ و زرﺗﺸﺘﯽ ،ﯾﻬﻮدی و ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﯾﺎ در ﻫﺮ دﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ
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ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻋﺮﻓﯽﮔﺮا ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را از ﻋﺼﺮ ﺑﺎززاﯾﯽ و روﺷﻨﺮاﺋﯽِ اروﭘﺎ و ﻧﯿﺰ آزﻣﺎﯾﺶ
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ــ در اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ــ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ واﭘﺴﯿﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎ را از اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﻢ و اﯾﻦ ﻫﺪﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮ ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﺎ ،ﮐﻤﺘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن از ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ راه را ﺑﺮ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﻮآوری در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺖ ،ﮔﺸﻮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺎ اﺳﺖ ــ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺶ
دﯾﮕﺮ ــ ﮐﻪ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ و راه را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ،ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
اﻣﺮوزی ،ﺑﺮوﯾﻢ .ﭘﯿﮑﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ از ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽﻣﺎن ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻮﺳﺎزی ﻫﻤﻪ
ﺳﻮﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ1999 ،
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ﺑﺨﺶ 1
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﻣﻮج ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ
دوﺳﺘﯽ از ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻮج ﺳﻮاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻧﯿﺮو ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﮑﺎر
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ دﻓﺎع از دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺷﺎره ﻣﺎ را ﺑﺮ آن ﻣﯽدارد ﮐﻪ
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻮج ﺳﻮار ﺷﺪهاﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻮج اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ را از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﻣﯿﺎن ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ
ﻧﻘﺎدی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ زدﯾﻢ؛ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮﯾﻦ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای
آﻧﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان از آﻻﯾﺶ ﺟﻨﮓ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭘﺎک ﺷﻮد ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺨﺸﻮدن ﺗﺎرﯾﺦ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
را دادﯾﻢ و اﯾﻨﺪه اﯾﺮان را ﺑﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮥ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻫﺪﻓﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ارزش ﭘﯿﮑﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺗﻨﻬﺎی ﻣﺎ در ﻏﻮﻏﺎی ﺧﺸﻢ و ﺧﺮوش »ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎی
ﻣﻠﯽ« ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﺧﻮﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ ،از
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ آن ﻫﻤﻪ ﻧﻔﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،دم ﻣﯽزد.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ ﻧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن اﻧﺪک اﻧﺪک و در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻣﯿﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﺳُﻨﺘﯽ و ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻧﻮﯾﻦ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮی آن ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖ را از
ﻧﺎﭼﺎری ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﺮور ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ )ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن آن
ﺳﺎلﻫﺎ ﺷﺪت آن ﺟﻨﮓ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ( .آوردن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ دوم
ﺧﺮداد ﻣﻨﻈﺮه ﺳﯿﺎﺳﯽ را در اﯾﺮان دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ در ﮐﺎر دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن
ﻣﻨﻈﺮه ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﺑﻮدﯾﻢ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺟﻬﺎﻧﯽ )ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اردوﮔﺎه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ( و ﯾﮏ
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ﺗﺤﻮل دروﻧﯽ )ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﻘﻼب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان( ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ:
در ﺷﻤﺎره آﺑﺎن /1371ﻧﻮاﻣﺒﺮ  92راه آﯾﻨﺪه ،ارﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ ،ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد» :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ...از ﻫﻮاداران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﯿﮑﺎر
ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻔﻆ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان و ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎری در ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و آزادﯾﺨﻮاه و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻨﺸﻮر آن آﻣﺪه اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﻣﺎده اﻣﺮوز ﻫﻢ آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪه اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﻣﺎﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻫﯿﭻ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ داد
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری و ﭼﻨﺪﮔﺮاﯾﯽ )ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ( در آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻً در
ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺸﻮرﻫﺎ و اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽآﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ از ﻓﺮدای دوم ﺧﺮداد در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺎزه و ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺮده
ﺑﻮدﯾﻢ .در ﺷﻤﺎره ﻓﺮوردﯾﻦ  /1372ﻣﺎرس  1993راه آﯾﻨﺪه ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را در اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرت ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎﺳﺖ» :رﺳﻮا ﮐﺮدن رژﯾﻢ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ،ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدنش در
دﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﮥ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻌﺎل و ﻣﻨﻔﯽ و دﻟﮕﺮم ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ،
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﻣﺮدماﯾﺮان و دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ دارد و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر
ﭘﺲ از اﯾﻦ رژﯾﻢ ﯾﮏ ﺧﻤﺮ ﺳﺮخ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﺮج و ﻣﺮج و از ﻫﻢﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﺪفﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ،از ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ،از روﺷﻦ
ﮐﺮدن ﻣﻮاﺿﻊ ،از ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ )ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ
ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ؟(«
در  1994در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺆﺳﺲ در ﮐُﻠﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان رﺳﻤﺎً ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ .در ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺳﺎل  1992ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری و ﭼﻨﺪﮔﺮاﺋﯽ و ﻫﻤﮑﺎری و
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن از ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮑﺎر اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه
اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ از ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در ﭘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ...ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ
دﯾﻮارﻫﺎی ﺗﺮس و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑﻬﺮوزی ﻣﻠﺖ ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
»اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران و ﻏﺎرﺗﮕﺮان در دادﮔﺎه دادرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭼﻪ ﻣﻮاﺿﻌﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ و آﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺷﻮد .آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ آﻧﮑﻪ اﺷﺨﺎص ،ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺣﻖ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان را ﻧﺪﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوران اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﯾﯽ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اداﻣﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،ﭘﺎﯾﺎن داد«.
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در اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن )ﺣﺰب اﻣﺮوزی( را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ2» ...:ـ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .رأی آزاداﻧﮥ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر و ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ
و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ...
4ـ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن و اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ اﻓﺮاد را از آﻧﻬﺎ ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻪ در
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺪﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه،
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﻮن ﺑﻮدن ﺟﺎن و آزادی و ﻣﺎل ﻣﺮدم در ﭘﻨﺎه ﻗﺎﻧﻮن و وﻇﺎﺋﻒ دوﻟﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺌﻮن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
5ـ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎز ﻗﻮﻣﯽ ،دﯾﻨﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮد .دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ از
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪاﺳﺖ.
 -6اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪهای ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن و دادﮔﺎهﻫﺎ
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺣﺪود و ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎیﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آزادی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد.
 -7اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری در ﺣﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم را ﺑﺮای اداره
اﻣﻮر داﺧﻠﯽﺷﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در راه آﯾﻨﺪه ﻓﺮوردﯾﻦ  1994/1373در ﻓﺮدای ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺆﺳﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻠﮑﻪ در دو ﺳﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻣﯽﮔﺬرد و در ﻫﻤﮥ
ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﯿﮑﺎری واﻗﻌﯽ ،ﺳﺮﺷﺎر از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽﻫﺎ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ،ﺑﺮ ﺳﺮ
روﺷﻨﮕﺮی و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﻨﺪه و ﺟﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در ﻣﺒﺎرزه اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﮥ و ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﻓﺮدای اﯾﺮان درﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻫﻮاداران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ژرفﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪوﮐﺎوﻫﺎ در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺳُﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﻠﻦ رﺳﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪه ،و از ﻻﺷﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ و ﮔﻤﺎﻧﭙﺮوریﻫﺎ
ﺑﯿﺸﻤﺎر ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐُﻠﻦ ﺟﺰ ﺗﮑﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن واﭘﺴﯿﻦ ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ـ
ﯾﺎدﮔﺎر ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ »ﺣﻘﺎﻧﯿﺘﯽ« ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ واﻗﻌﯿﺘﯽ روﺋﯿﻦ ﺗﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ـ ﻻزم ﻧﯿﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎ
و »ﺣﻘﺎﯾﻖ« در ﮐُﻠﻦ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﻧﺸﺪﻧﺪ و در ﺟﺎﻫﺎ و ﻧﺰد ﮐﺴﺎن ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .وﻟﯽ در ﮐُﻠﻦ
ﯾﮏ ﺻﺪای ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ،از ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و روﺑﺮوﺋﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت را دارد ،از
دﻫﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﮐﺎرﮐﺮدش ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪهاش ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮ آﻣﺪ"...
ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ .دوﻣﯽ
را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و اوﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را اﺳﯿﺮ ﺧﻮد ﺳﺎزد .ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎیش
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آﯾﻨﺪۀ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺴﺎزد .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و درسﻫﺎی ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﯾﻨﺪهای ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ؟
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺆﺳﺲ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت و دﯾﺪ ﻧﻮ را ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮده اﺳﺖ» :ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن ﮔﺮوه ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ،ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و آزادﯾﺨﻮاه دﯾﮕﺮ ،و ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﻮد آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎ دﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎز
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ .ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪه آزاد ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دارﻧﺪ ﭘﺮ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺰرگ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﺑﺰرگ ،و
ﺑﺮای آﯾﻨﺪهای ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روی آن دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺑﺎ درس ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺑﻪ ﺟﺒﺮان آن
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﻧﺘﻘﺎدی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪﺗﺮی ﺑﻪ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮک آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
»اﻋﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن  ...ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ روﯾﺎروی آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﺰ
آﻧﻬﺎ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻦ ﻧﻨﮕﺮﻧﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل را ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ آن ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و در ﺣﺪ
ﺷﻌﺎر و ﺗﻌﺎرف ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﯾﻢ .ﻧﻤﯽﺗﻮان آزادﯾﺨﻮاه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺖ و در ﭘﯽ ﮐﯿﻔﺮ دادن دﯾﮕﺮان
ﺑﻪ ﮔﻨﺎه دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮآﻣﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ و ﻗﺪرت را ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺣﻘﻮق
اﻗﻮام ﯾﺎ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ زﻧﺎن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮد و ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻣﺤﺠﻮر
ﺷﻤﺮد ،ﯾﺎ ﮔﺮوه ﮔﺮوه آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد... .
»ﻣﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻋﻘﯿﺪه را ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﮑﻮم و ﺳﺰوار ﮐﯿﻔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ و ﮐﯿﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﺰاوار ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮن اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻣﺎل ﻣﺮدم دراز ﺷﺪه اﺳﺖ .داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻋﻘﯿﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺪان ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ ...ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد ﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪش را
زﯾﺎنآور ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺰوا ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺨﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪﻫﻨﺪ.
»وﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ ﻫﻤﺮاﺋﯽ و ﻧﻪ روﯾﺎروﺋﯽ دﺷﻤﻨﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ .در ﻧﻈﺎﻣﯽﮐﻪ رأی ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ ...ﻣﺎ ﺣﻖ را در اﻧﺤﺼﺎر ﻫﯿﭻ ﻓﺮد و ﻣﮑﺘﺒﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺳﻬﻢ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد از ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ
دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﭼﻪ ﮐﻢ و ﭼﻪ زﯾﺎد ،ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ.
»ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﮕﻬﺪاری ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻠﯽ از ﺗﻤﺮﮐﺰ
دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ؛ ﯾﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ؛ ﯾﺎ از ﻧﻔﯽ ﺳُﻨﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺪد ،ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﺗﺠﺪد ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺳُﻨﺖﻫﺎ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ؛ ﯾﺎ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻓﺪای ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺳﺎزﯾﻢ«.

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ ـ ﻧﻮآوریﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ ـ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن

33

در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎزﻣﺎن )واﺷﻨﮕﺘﻦ  /دﺳﺎﻣﺒﺮ » (1996ﭘﯿﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﻠﯽ و آزادﯾﺨﻮاه« ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮأی ﺷﺪن ﺑﺎ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد )ﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ را وارد واژﮔﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ( و ﻃﺮح ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد .در اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﻪ و در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺤﻼل
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی رژﯾﻢ و ﻧﻈﺎرت ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ،ﻧﻘﻄﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻨﻄﻘﯽ« اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺮدﻣﯽاﻋﻼم ﺷﺪ.
دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﮐﻨﮕﺮه ﭘﺲ از دوم ﺧﺮداد )ﺑﺮﻟﯿﻦ  (1998ﮐﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﻪ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ
داد ،ﺟﺰ ﮔﺴﺘﺮش دادن ،ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻣﺮوز ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،وﻇﯿﻔﻪای ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪد
ﺣﺰب ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ را در ﺑﯿﺮون دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن آن روز و ﺣﺰب اﻣﺮوزی در ﻫﺮ ﭘﯿﭻ اﯾﻦ راه دﺷﻮار ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﻤﻼﺗﯽ از درون و ﺑﯿﺮون روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻠﺦ دروﻧﯽ و اﻧﺸﻌﺎبﻫﺎ دﭼﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ و
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ آن ،ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ دادهاﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮج ﺳﻮاری ﻧﯿﺎﻣﺪهاﯾﻢ ــ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ راه درﺳﺖ درآﻣﺪن ،ﺑﻪ ﻫﺮ
دﻟﯿﻞ و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯿﮑﺮه ﺳﯿﺎﺳﯽ  body politicﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آن
دوﺳﺖ ﺧﺮدهﮔﯿﺮ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺣﻖ دارد .ﻣﺎ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺟﯽ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺮﺟﺎی
درﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺴﻮی ﻣﺎ آﻣﺪ .ﻣﺎ زودﺗﺮ از ﺑﺴﯿﺎری ،ﺑﺮآﻣﺪن ﻋﺼﺮ ﺗﺎزهای را ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪﯾﻢ و ﺧﻮد
را ﺑﺮای آن آﻣﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان دﯾﺮ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ را در اﻓﻘﯽ ﮐﻪ آن اﻧﺪازه ﺗﯿﺮه ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﻣﻮﺳﯽ وﻗﺘﯽ ﮔﺎم ﺑﺮ راه ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﻮﻋﻮدی ﻫﺴﺖ وﻟﯽ ﺧﻮد ،آن را ﻧﺪﯾﺪ .ﻣﺎ رﻫﺮوان ﺑﯿﺸﻤﺎر آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮدی ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن در آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ،و ﻧﻪ دﯾﻮان و ددان ،در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن آﯾﻨﺪهای ﻫﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺎ آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ.

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ ـ ﻧﻮآوریﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ ـ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن

34

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ ـ ﻧﻮآوریﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ ـ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن

35

ﺑﺨﺶ 1
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ و ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ
ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺮون آﻏﺎز
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎیش ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻟﯽ ﭼﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺧﻮد ،و ﭼﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
دﯾﮕﺮ روﺑﺮو ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی رواﺑﻂ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﺲ از آن ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪی در
ﻫﻤﺎن ﻓﻀﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ دوران اﻧﻘﻼب ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .رژﯾﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن از ﻣﯿﻬﻦ راﻧﺪه ﺑﻮد و در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج و در زﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺘﻤﺪنﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮمﺷﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﺷﮑﺴﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮی در آﻧﺎن داده ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺒﯽﺷﺎن اﻓﺰوده ﺑﻮد .ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ و
ﺗﻠﺨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﭘﯽ اﻧﺘﻘﺎم و ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و رژﯾﻢ آﺧﻮﻧﺪی ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ
ﻧﻤﯽﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﺎﺳﻒ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮑﺸﻨﺪ و در ﺑﯿﺮون
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﻼت زﺑﺎﻧﯽ وﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖ ،و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ،ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﮐﻪ "ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﺸﺎن ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد" از ﻫﻤﻪ
ﺗﻠﺦﺗﺮ و ﺳﺮدرﮔﻢﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﯿﺎز رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽﺷﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﭘﺮدازیﻫﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ
اﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎ و زﯾﺎدهرویﻫﺎﺋﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آن آﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد و
ﮐﺸﻮر را در ﭘﺎی ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻧﺎﻻزم رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .دﻧﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﺮس ،از ﺣﺴﺎدت ،ﭼﻨﺎن ﺑﻼﺋﯽ ﺑﺮﺳﺮﺷﺎن
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آورده ﺑﻮد .ده ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در آرزوی ﺑﯿﻬﻮده ﺑﺎزﮔﺸﺖ دو ﻣﺎه و دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺳﭙﺮی
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺰار ﻫﺰار رﻫﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽﻫﺎیﺷﺎن را ﺑﺎز ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﮔﺮ اﻣﯿﺪی در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد،
ﻧﺎدری و ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن رﺳﺎﻧﺪ و ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﻢ ﮐﺮدهﺷﺎن
ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ .اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از ﭘﺎﯾﻪ ﺗﮑﺎنﺷﺎن داده ﺑﻮد وﻟﯽ ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﮔﺮ
دﺳﺖﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ﭘﻨﺎه ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﯿﭻ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮدوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎر ﻣﺒﺎرزه ،اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد
ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی آن و اﻧﺪاﺧﺘﻦش ﺑﻪ ﮔﺮدن دﯾﮕﺮان
ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﺳﺎزﻣﺎن دادن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎ اﻓﺮادی ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﭼﻨﺎن ﺣﺎل و ﻫﻮا ،و در اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدﺟﻮش ﺳﺮﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﮑﺎر در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .ﻫﻮاداران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﺳﻬﻢ در
ﺧﻮرﺷﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد آﻏﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽﺷﺎن ﻫﻤﺎن روﯾﮑﺮد
 atitudeﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﯽ و اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦش ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﺑﻮد .زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﯽ و ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ،اﺳﺎس ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﮑﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﯾﮏ دو ﺳﺎﻟﻪ
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن و ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن در ﻫﻤﺎن اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺷﺪ
ﻧﻤﻮدار ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺗﺠﺪد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮد و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را از ﻧﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺮای اﯾﺮان ﭘﺲ از ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎرﺑﻂ و ﻻزم ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺖ .از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ درسﻫﺎ و آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﮐﻨﻮن و آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺘﺒﺪادی ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
اﺳﺘﺒﺪادی از اﻧﻘﻼب ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺎدزﻫﺮ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ آﺧﻮﻧﺪی ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﻧﺘﻘﺎدی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺪان
دﺳﺖ زدﻧﺪ آﺛﺎری ژرف و ﭘﺮداﻣﻨﻪ داﺷﺖ؛ ﯾﮏ ﻋﺎدت ذﻫﻨﯽ در آﻧﻬﺎ ﺟﺎﮔﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺒﺶ ﻓﺮضﻫﺎ ﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪ؛ و آﻧﭽﻨﺎن اﻋﺘﺒﺎر و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ  integrityاﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺘﻠﮑﺘﻮﺋﻞ ﺑﻪ آﻧﺎن داد ﮐﻪ از
آن ﭘﺲ ﻧﮕﺬاﺷﺖ در ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ژرﻓﺎی دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻨﻪای ﮐﻪ
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻧﻮﯾﻦ در ﻫﺮﺟﺎ و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در ﻻﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف آﺷﮑﺎر در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﻌﻨﻮی
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ،درﮐﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﻤﻔﮑﺮان و ﭘﯿﺮوان،
ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و آﻧﭽﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻓﺸﺎر ﻫﻤﮕﻨﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر از
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ﺳﻮی ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎزه ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﻪ زﯾﺎن
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﻼﻗﯽ داده ﻧﺸﺪ .اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻨﯿﺎدی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ از ﭘﺮده ﺑﯿﺮون اﻓﺘﺎد ــ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎیش
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﺑﻮد.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺗﺎزه ،ﺑﺎ روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺠﺎی ﺳﺎزش ﻣﻮﻗﺘﯽ ،ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از آن ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ؛ وﻟﯽ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ،
ﺑﺪان اﻗﺘﺪاری داد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎهش را در آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ در ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎل  ،1988ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ،ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺴﯽ آن را ﺻﺮﻓﺎ از
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﻧﺸﻤﺮد .ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ از آن ،ﻧﺒﺮدﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺟﺪلﻫﺎی ﺑﯿﺮون و اﻧﺸﻌﺎبﻫﺎ،
ﺣﺰب ﺗﺎزهای را ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺮوه ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ از ﺻﻔﺮ در ﺑﯿﺮون اﯾﺮان روﺋﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ
دﯾﺮﭘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد.
***
دوﻣﯿﻦ ﭘﯿﮑﺎر در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻔﺘﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ )ﻻﯾﺤﻪ داﻣﺎﺗﻮ( ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻋﻤﻮم ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن از اﻧﺰوا و
ﺗﺤﺮﯾﻢ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ دم ﻣﯽزدﻧﺪ .ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و اﺻﺮار ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ اﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ رژﯾﻢ
آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﺶ ﭼﻪ ﺳﻼح ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در  1996ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮدش و ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﺰﺋﯽ
ﺳﺎل  1986ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪ داﻣﺎﺗﻮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد ﻏﻮﻏﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن
و ﺟﺒﻬﻪ ﺑﯽ ﺷﮑﻞ "ﻣﻠﯿﻮن" آن ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ﯾﮏ  28ﻣﺮداد دﯾﮕﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ؛ دﯾﮕﺮان ،در
ﻣﯿﺎن ﻏﻤﺨﻮاران رژﯾﻢ ،آن را ﺗﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ؛ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺮدم اﯾﺮان دل ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ
دود ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺟﺰ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪای در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ
داد و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدش ﻧﯿﻔﺘﺎد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺣﻤﻼت و اﺗﻬﺎﻣﺎت
از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﻻزم ﺷﻤﺮد و آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ آن را ﺑﺮ رژﯾﻢ ،و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﯽﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ در ﺗﯿﺮه روزی
ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد.
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ درﮔﺬر زﻣﺎن ،و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رای دادﮔﺎه ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس ﮐﻪ اﻧﺰوای رژﯾﻢ را ﺑﻪ ﺣﺪود ﺗﺤﻤﻞ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﭘﻮﯾﺎﺋﯽ ﭘﯿﮑﺎر ﻗﺪرت دروﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در آﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
 ،1997 / 1376ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﮐﺮد؛ و روﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ و روﺷﻦ ﺷﺪن اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ده
ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دوره رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ــ ﺳﺎلﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﭘﺎرهای از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮردﻫﺎ
را ﺑﺪﺳﺖ آورد ــ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ،اﺳﺎﺳﺎ ﯾﮏ ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺛﺮ ﭼﻨﺪان ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭻ اﺣﺴﺎس ﺿﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ دودی ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﻮده ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺎراج ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ،ﭼﻪ
در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ــ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺮان
ﭘﯿﺶ از ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻮدﺗﺎی ﺣﺰباﷲ ﺑﻮد ــ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺒﺎرزه در
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ از ﭼﭗ و راﺳﺖ در آن ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .درآﻣﺪن
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اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ از دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﺘﺎدنش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﯾﮑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آﺷﮑﺎرا ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮد .وﺿﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺪی ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ
دﺳﺖ ﮐﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ را ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﭘﯿﮑﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮑﯽ داﺷﺖ وﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ ،آﻧﻬﻢ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ ﭘﺎﻫﺎی
ﺧﻮد اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﮐﺮد و در ﭘﯿﮑﺎری ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از آن در ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﯾﺎری آﻣﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از
ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ و واداﺷﺘﻦش ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دﻓﺎع ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﻫﻤﺎورد آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﮕﺮان ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻔﺎوت ﺑﮕﺬارد.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺑﺴﯿﺎری را در اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﻫﻤﻪ دﺳﺖ درﮐﺎران اﯾﺠﺎب ﮐﺮد ﺑﺮ دو ﮔﺮوه آﺳﺎنﺗﺮ اﻓﺘﺎد .ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ دل ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪروی و ﻋﻤﻠﮕﺮاﺋﯽ او ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ رو ﺑﻪ اﺻﻼح دارد و ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد رﺳﺎﻧﺪ ،از ﻣﺒﺎرزه ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  97 / 76رﯾﺴﻤﺎن ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه درﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس را از آب
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺮای آﻧﺎن ﻫﯿﭻ دﺳﺖ ﺑﺮدﻧﯽ در روﯾﮑﺮد و ﺷﯿﻮهﻫﺎیﺷﺎن ﻻزم ﻧﯿﺎﻣﺪ؛ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮی روی داد
در ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و اﻟﺘﺰام ﺑﺪان
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺑﻪ آﻧﺠﺎﻫﺎ ﻧﮑﺸﺪ.
ﮔﺮوه دوم اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان آن روز ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در دوم ﺧﺮداد ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﯾﺮﯾﻦ
ﺧﻮد را دﯾﺪﻧﺪ و ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،از ﻫﻤﻪ ﺳﻮ زﯾﺮ ﺣﻤﻼت و اﺗﻬﺎﻣﺎت .آن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن
آﻏﺎز ﮐﺎر زﯾﺮ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ را در ﺗﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان
ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﺒﺎرزه درون و ﺑﯿﺮون را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺮای ﮔﺸﺎده ﺷﺪن ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،و رﺳﺎﻧﺪن دﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﻪ درون ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﯿﺎﻧﻪروی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎ( و ﻋﻤﻠﮕﺮاﺋﯽ او )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎزﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﭘﺮﻗﺪرت ،و ﺑﺴﺘﻦ ﻫﺮ راه ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ( آﻧﻬﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽداد .آﻧﻬﺎ ﺗﺎر ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽ را ﮐﻪ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی ــ ﺑﻪ ﺗﯿﺮ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ،و راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺮور از روی اﻟﮕﻮی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی
اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ــ ﺑﺮ ﮔﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﭘﺲ از دوم ﺧﺮداد ﺟﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻻزم ﻧﻤﯽﺑﻮد .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﯽﺷﺪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﭘﺲ از آن ﻫﻤﺎن ﺗﻤﺎﯾﺰی ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن"اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن"
رﺳﻤﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﺪرت ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﻻزم آﻣﺪ .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺎﻓﯽ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎﻫﻨﺪهای در ﺑﯿﺮون ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻮﻻت
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ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﺮای ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮد .در ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﺎن ﻓﺮدای
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﻧﯿﺮوی روز اﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و ﮔﺮوه ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺎ دوم ﺧﺮداد
ﻣﺒﺎرزه آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ،و ﺷﻮرشﻫﺎی ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮن ﺧﻔﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .از آن ﭘﺲ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﺎل ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶِ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ آن،
ﺑﺪانﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ آن را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از اواﺧﺮ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺑﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﮔﻤﺮاه رﻫﺒﺮی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻤﺎرد زﯾﺮا ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
اﯾﻨﻬﺎ در ﭘﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ درﮐﺎر ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ آﺳﺎن اﺳﺖ :ﮐﺴﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .روزﮔﺎر ،آﻧﺎن را
در ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎهﻫﺎی دور دﺳﺘﺸﺎن رﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮ روز در اﯾﺮان اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺟﺰ آﻧﻬﺎ ﭘﺮ
ﻣﻌﻨﯽ و ﮔﺎه ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺗﻦ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﭘﯽ رای ﻣﯽدﻫﻨﺪ و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ــ و ﺑﻄﻮر روزاﻓﺰون در ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺰ ــ ﺑﻪ ﯾﺎد اﯾﻦ ﮐﺴﺎن ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل در ﺟﻬﺎن
ﺧﻮد زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺰﯾﻨﺪ .اﯾﺮان ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ و دارد ﺑﺎز ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﺷﻤﻦ و دوﺳﺖ "ﺳﻘﻂ ﮔﻔﺖ و ﻧﻔﺮﯾﻦ و دﺷﻨﺎم
داد ".ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰﮐﻪ اﺻﻼح ﺗﺪرﯾﺠﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻫﻢ
در ﺟﻬﺎن روی ﻣﯽدﻫﺪ؛ و اﺻﻼ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،از ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻀﺎد دارد
ﻫﺮ اﺻﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ از
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آﻣﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دوﮔﺮوه اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ــ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از دوم ﺧﺮداد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ
و ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ ــ اﮔﺮ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻫﺪفﻫﺎی ﺧﻮد وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدم،
اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر و دوﺑﺎر و ﻧﻪ ﯾﮏ
ﺳﺎل و دو ﺳﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ را ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را دارﻧﺪ .اﺻﺎﻟﺖ ﭘﯿﮑﺎر و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﺻﻮلﺷﺎن دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ ،و اﻧﺘﻈﺎرات و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎیﺷﺎن درﺳﺖ در ﻣﯽآﯾﺪ .ﻫﻨﻮز ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻘﯿﻪ راه درازی در ﭘﯿﺶ دارﻧﺪ وﻟﯽ راه را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﻨﺪ دارﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
***
ﮔﺸﺎده ﺑﻮدن ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺎت و واردﮐﺮدن اﻧﺼﺎف در ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻓﺮاوان دارد .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای راه آﻣﺪن ﺑﺎ زﻣﺎن اﺳﺖ .ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺮﺷﺎر از اﯾﺪهﻫﺎ و راهﺣﻞﻫﺎ
ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎزه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آواری ﺑﺮﺳﺮش ﻓﺮود آﻣﺪه ﺑﻮد .اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
وﺿﻊ در اﺑﻌﺎد ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯽاش روﺑﺮوﺋﯿﻢ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮح ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ را ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻧﻮﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮی ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ،
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ﺑﺤﺚ را در دو زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮدهاﻧﺪ :ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺣﻘﻮق اﻗﻮام اﯾﺮان در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ﻣﻠﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﺮان؛ و دوم ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺸﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ.
ﻃﺮح ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  1997ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻪ و در ﮐﻨﮕﺮه  1998ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ
ﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ  sovereigntyو ﺣﮑﻮﻣﺖ  governmentاز ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﯽﺗﻮان و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮﮐﺰ و اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اداره اﻣﻮر اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﺣﻖ دارد اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ارﮔﺎنﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد اداره ﮐﻨﺪ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ را در ﺣﮑﻮﻣﺖ و اداره اﯾﺠﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻮﯾﮋه در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﮐﺸﻮر اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد.
در ﻃﺮح ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ رای ﻣﺮدم آن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎی آن )ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺪﻧﯽ اﻓﺮاد
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻗﻮام( ﻣﺴﺌﻠﻪای از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻧﻮآوری دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  1999رﺗﺮدام ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪ
اﺳﺖ در ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻮاﻣﺒﺮ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺪ و ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ آن ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی،
ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻗﻠﻤﺮو اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﺋﯽ وﮐﯿﻨﻪﮐﺸﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان از آﻓﺖ "وﻧﺪﺗﺎ"
ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﯽ رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ آﯾﻨﺪه اﯾﺮان از آﺳﯿﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و روشﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺪور ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ردﮐﺮدن ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺮون ﺑﺮدنش از ﻗﻠﻤﺮو
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ .زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ در ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﺮدا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻧﺎدرﺳﺖ درآﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی
ﭘﺮداﺧﺖ .دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ
ﺣﺘﺎ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻀﺎوت آن ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺳﺘﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ رای ﻧﻤﯽآورد و ﻣﺠﺎزاتش ﻫﻢ ﺟﻨﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ و ﺑﺲ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺟﺮاﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :دزدی اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ،
آدﻣﮑﺸﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺮﺿﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﮕﺮد
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺮاﺋﻢ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎده ،در دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﺮد اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه اﯾﺮان ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای را ﺑﺎ اﻓﺮﯾﻘﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺪر آﻣﺪه از ﮐﺎرزار آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ و دادﮔﺎه ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻪ از ﻫﺸﺖ دﻫﻪ
ﺟﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺟﺎﻣﻪ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎرﯾﺦش ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ،
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ﮐﺪام اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ :ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎریﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺮﺿﺪ
ﺑﺸﺮﯾﺖ و دزدی اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻟﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﯾﮏﺑﺎر و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺴﺴﺘﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺪاﻟﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و ﺳﻮزانﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻃﻒ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در آن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺮد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ژوﺋﻦ 2000
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ﺑﺨﺶ 1
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
در راه ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺨﺖ دﯾﺪارﺷﺎن ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ درود ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .اﯾﻦ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی دو ﺳﺎل در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ از ﺳﺎل  1994آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ
و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎر آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺣﺰب اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ و ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر
در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ دارﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان ،از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن و آﯾﻨﺪهاش ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻓﺮاﺧﻮر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﮑﺮی ﻣﺎ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽﻫﺎ و روﺷﻨﮕﺮیﻫﺎ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
در ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺟﺎاﻓﺘﺎدن اﯾﻦ ﺣﺰب ﮐﻪ ﺗﺎ  1998ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ ﻃﺒﻌﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻮد ــ ﺣﯿﺎﺗﯽ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ و آﯾﻨﺪه ﺣﺰب ﺑﻪ آن
ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ) .ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ درد ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؛ وﻟﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن
دارم ﮐﻪ در ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎزه ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ( ــ وﻟﯽ در دوﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﮑﺒﺎرﺗﺮ ﻣﯽروﯾﻢ و از
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ ،ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن درﺑﺎره
ﺣﺰب و ﻣﺒﺎرزه و اﯾﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﺰﺑﯽ در ﺑﯿﺮون اﯾﺮان
و از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪی وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪی ،ﺑﭙﺮدازم و از اﯾﻨﺠﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮدن وﻟﯽ ﻧﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺑﻮدن را ﻣﺎ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ دارﯾﻢ در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽورزﯾﻢ و زﻣﺎنش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺟﻬﺎن و در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ و از ﻧﻈﺮ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدر ،ﻫﯿﭻ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺒﻌﯿﺪی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺟﺰ ﻣﻌﺪودی از آﻧﺎن ﺑﻘﯿﻪ ﻫﺮﮔﺎه
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ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮوﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .آن اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ از اﯾﺮانِ زﯾﺮِ ﺣﮑﻮﻣﺖِ آﺧﻮﻧﺪ دل ﮐﻨﺪه
اﺳﺖ در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪی دارد؛ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل آن اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯽﺑﻬﺮه اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎرﯾﺎ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و روادﯾﺪ ﯾﺎ اﻣﻮال ﺧﻮد در اﯾﺮاناﻧﺪ از او دﺳﺖﮐﻢ در ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺎره ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع دوﺑﺎر ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ،در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت و دﺷﻤﻨﯽﻫﺎ از ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ.
اﺧﺘﻼف در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ،ﺑﺎز ﺑﺮﺧﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺗﺒﻌﯿﺪی ،ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردﮔﺎن و ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪان اﻧﻘﻼب ﻫﺮ دو را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﺣﺘﺎ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺪﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .دﺷﻤﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺧﺸﻢ و ﻧﺎﻣﺮادی ﺷﮑﺴﺖ در اﻧﻘﻼب اﻓﺰوده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ،ﮔﺎه ﺑﺰرگﺗﺮ از اﮐﻨﻮن و آﯾﻨﺪه ،ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﮔﺮدآﻣﺪن اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺒﻌﯿﺪی ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﺑﯿﺮون را دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺘﯽ در ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ آن ﻋﻨﻮان ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺪود و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ﻧﺎم دادم و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮم ﮔﻮﯾﺎی ﻫﻤﻪ آن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮرم ﻧﮕﺮش و روﺣﯿﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دوراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺧﻮد از
ﺻﺤﻨﻪ اﺻﻠﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺳﺮﮔﺮمﻧﺪ و ﺗﻮﻓﺎنﻫﺎیﺷﺎن در ﻓﻨﺠﺎنﻫﺎیﺷﺎن
ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ــ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﯿﭽﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﮕﺮان ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯿﺎن ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎ زودﺗﺮ از ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را از ﻋﻮاﻟﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺑﯿﺮون آوردﯾﻢ .ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادن ﺑﻪ دﺷﻨﺎمﻫﺎ و اﺗﻬﺎﻣﺎت؛ ﺑﺎ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری در روﺷﻨﮕﺮی دروغﻫﺎ و ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎ؛ و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد از ﺑﯿﺮون و
دوﺧﺘﻦش ﺑﻪ درون ،ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺧﻮد آزادی و وﺳﻌﺖ دﯾﺪی دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﻣﺒﺎرزه اﺻﻠﯽ ،از
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ،دور ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺎ آﺳﺎن ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ »اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻫﻮاداران ﭘﺮاﮐﻨﺪه و
ﺑﯽﺷﻤﺎرﻣﺎن ،ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک و آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ را ﺑﯿﮕﺮﯾﻢ ـ ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در ﺑﺎزار
روز ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽداﺷﺖ ـ وﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺗﺒﻌﯿﺪی ،ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﺑﺮود .ﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺎز ﺑﺮاه آﻣﺪن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺮون ،ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم در اﯾﺮان رﻓﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪﯾﻢ .آزادی ﻋﻤﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪی اﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﻌﯽ را در ﭘﯿﮑﺎر آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن وارد ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد را داده اﺳﺖ .ﻣﺎ از ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺮدﻣﯽ واﭘﺲ ﻧﯿﻔﺘﺎدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد آن را ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮدﯾﻢ.
ﯾﮏ ﺳﻮدﻣﻨﺪی دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ از روﺣﯿﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪی ،در آوردن ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺮف
ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ــ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﯾﺰﮔﺰﯾﻨﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ــ ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﻨﮕﺮه دوم )ﺑﺮﻟﯿﻦ (1998 ،و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺰب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ،ﯾﮏ ﺣﺰب راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ ،آﻏﺎز ﺷﺪ در اﯾﻦ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارم ﻣﺎ در دو
روز آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن را ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﮐﻨﻔﺮ اﻧﺲ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪارد؛ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و در
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ﭘﯽ ﺗﺎﺑﻮزداﯾﯽ از ﻫﻤﻪ اﻋﺘﻘﺎدات و ارزشﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن اﺳﺖ .ﻗﺮار دادن ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﺠﺪد ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ ،در ﺑﺎﻻﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﺣﺰب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻣﯽﺑﺮازﯾﺪ ،دﻋﻮی ﺣﺰب را ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ رژﯾﻢ اﺳﺘﻮارﺗﺮ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ .روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را از ﭘﺸﺖ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺬﻫﺐ
ﻣﯽﻧﮕﺮد .ﻣﺎ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ را از ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﺧﺸﮏ ﺑﺪر آوردﯾﻢ و ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺤﺚ آزاد را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﯾﻦ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ را ــ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ــ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و ﺑﻪ
زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪی در دو ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اروﭘﺎﯾﯽ رﺗﺮدام )اﮐﺘﺒﺮ  (99و ﻣﻮﻧﺴﺘﺮ )اوت  (2000ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮا آﻣﺪ آزاد ﮐﺮدن اﻧﺪﯾﺸﻪ از ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮﻧﺴﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﺟﺮم ،اﻣﺮی در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻨﻄﻖ ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ در ﺑﺮ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺟﺮم در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻖ اﺳﺖ ،زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺎﺳﺎً اﻣﺮی اﺳﺖ در ﻗﻠﻤﺮو درﺳﺖ
و ﻧﺎدرﺳﺖ .اﻋﺘﻘﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺣﻘﯽ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .ﺗﻨﻬﺎ در رژﯾﻢﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻋﻘﯿﺪه و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺣﻖ
ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻔﮑﺮ ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ،در اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺟﺮاﺋﻢ و ﺧﻼفﻫﺎی دﯾﮕﺮی از آﻧﻬﺎ
ﺳﺮزﻧﺪ و در آن ﺻﻮرت ﭘﯿﮕﺮد و ﮐﯿﻔﺮ دادنﺷﺎن ﻻزم اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺧﻮد ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ﭘﯿﮕﺮد و ﮐﯿﻔﺮ ﻧﺪارد .اﻋﺘﻘﺎدات ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﺮد
ﻧﯿﺴﺖ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺎزی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد.
***
ﺑﺎز ﻧﮕﺮی در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در اﺧﻼق ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﻫﻤﺎن رﺗﺮدام ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان اوﻟﻮﯾﺖ دادﯾﻢ .ﺑﺮﭼﯿﺪن
ﻣﻘﻮﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻪ آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮد؛ ﻫﻮاداری از ﻟﻐﻮ ﮐﯿﻔﺮ اﻋﺪام ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻪ دﯾﮕﺮ آن.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮه ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻫﻤﻪ ﺻﻮرتﻫﺎیش
از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ،و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﭼﻨﺎن رﻫﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﭘﺬﯾﺮه ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﻨﻪ زﻧﯽ و ﻗﻤﻪ زﻧﯽ و ﺧﻮن و ﺷﻬﺎدت
و ﮐﺸﺘﻦ را ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﯿﺮه ﺳﺎزد و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را از ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ دﯾﺪ ﻣﺎﻧﻮی ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ دارد .ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻧﺨﺴﺖ از ﺣﻖ و ﺣﺘﺎ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻋﺎری ﻣﯽﺷﻮد
و آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ رﻓﺘﺎری ﺑﺮ او روا داﺷﺖ .ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ
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ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮرم و ﺑﯿﮑﺎری و اﻓﺘﺎدن ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را از ﭼﻨﺒﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان
ﻧﺒﺮد ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ ﮐﻪ ارﺳﻄﻮ دو ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از
»ﺷﻬﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽداد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد :ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺮای ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن
اﺳﺖ .ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮدن در ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﻨﺶ ﺧﻮب و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﺣﻘﯿﻘﺖ ،دادﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﯽﮐﯿﻔﺮ ،ﺑﺮای ﺳﺮان و ﮐﺎرﮔﺰاران و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺎن رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،از
روی ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮﻧﺴﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﭼﻨﺒﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰاران ﺗﻨﯽ
ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ زدهاﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﯿﻔﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ درازﻣﺪت ﺟﺎﻣﻌﻪ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ دراﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﺗﮑﺎن آن
ﺗﺎ ﻧﺴﻞﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺟﺰ اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ژرﻓﺎی ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ آن را در
ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮده اﺳﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ،اﻋﺘﺮاف و اﻣﻮال ﺗﺎراج ﺷﺪه ﻣﻠﯽ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و آﻧﮕﺎه ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر
را رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﻘﻼب و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﯾﮏ »ﮐﺎﺗﺎرﺳﯿﺲ« ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ـ ﺗﺮاژدیای
ﭼﻨﺎن ﺷﮕﺮف ﮐﻪ اﺛﺮ دراﻣﺎﺗﯿﮏ آن روان را ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ و اﻋﺘﺮاف ﺑﺪان ،و دور از
ﻫﺮ آﻻﯾﺶ ﮐﯿﻨﻪﺟﻮﯾﯽ ،ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺶ را ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
***
در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﺎ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﺣﺰب راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺰب آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎزﮔﺎری دارد .وﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﯾﺮﻋﻨﻮان »ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای اﮐﻨﻮن و آﯾﻨﺪه اﯾﺮان« در
ﻣﻮﻧﺴﺘﺮ ﻃﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ از رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺰب آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﻮس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ را
ﺑﺮای اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪای در ﺑﺮ دارد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺸﻮرداری ﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ در ﺟﺰﺋﯿﺎت آن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ
»ﺑﯿﺎن ﻧﺎﻣﻪ« در ﻋﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ،ﺗﻔﺼﯿﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺑﺎﮐﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺪه ﺗﻼش ﻣﻠﯽ ﻣﺎ در راه ﺗﺠﺪد ،و
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮرداری و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ globalisationرا ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ را ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ دادن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای آﻣﻮزش و
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،و ﮔﺸﺎدﮔﯽ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و »ﭘﮋوﻫﺶ و
ﮔﺴﺘﺮش« اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزﯾﻢ .ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و اﺟﺮای
ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای اﻗﻮام اﯾﺮان ،در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ از
ﺗﻀﻌﯿﻒ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﻃﺮح ﮐﺸﻮرداری ﻣﺎﺳﺖ .اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد را
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در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ؛ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ دور ﺑﺎ ﻧﮕﺎه آزادﺗﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان و ﭼﺎره
ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
اﮔﺮ ﮐﻨﮕﺮه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ
دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ )آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ( ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺰب راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای
ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﺮان ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
***
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آن دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ درﺑﺎره ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻓﻀﺎﯾﯽ آزاد و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﭘﯿﮑﺎری دراز در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ
ﭘُﺮ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮑﻞ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﺎﻻی ﻫﺸﯿﺎری ،ﮐﻪ ﭘﺮ ﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮادش از دل اﻧﻘﻼب و ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ ،از
ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﺑﺨﺶ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽاش ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽﻫﺎی
ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﺗﻮ در ﺗﻮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ را از ﺑﺨﺶ اﺻﻼﺣﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ را
ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺑﯿﺮون ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﺮان وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه در ﺑﯿﺮون ارﺗﺒﺎط دارد دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آن ﺗﺎزه آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻫﯿﺞ ﭼﯿﺰ ﺳﺮ
راﺳﺖ و آﺳﺎن در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺮ ﻣﻨﻈﺮه ﺳﯿﺎه و ﺳﭙﯿﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
دﺷﻮاری ،ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه
از رژﯾﻢ ﺑﯿﺰارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ،اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،دﺳﺖ و ﭘﺎیﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎرﺟﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺮون در ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﺎم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .رﻓﺖ و آﻣﺪ از اﯾﺮان و ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ
ﭼﻨﺎن ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی از راه ﮔﺴﺘﺮش
ﺗﻤﺎسﻫﺎ ،ﭼﻪ واﻗﻌﯽ و ﭼﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺳﻮدﺑﺮی ،ﺷﯿﻮه ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ــ از ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ .ﻧﯿﺮو ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺮﯾﺰه دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮانﺗﺮﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻮد ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد،
در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺎروﯾﯽ ،ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻤﺘﺮی ،ﻣﮕﺮ در آﻧﺠﺎﻫﺎ
ﮐﻪ ﭘﺎی اﻣﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ آن اﻗﻠﯿﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪی ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺮون اﯾﺮان از آن ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ و
ﺑﯽاﺛﺮی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده در ﻓﻀﺎی ﺧﻮد روﺑﺮو ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ وﻟﯽ آﻣﺎده ﻣﺮاوده و ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ،ﺟﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ روﺑﺮو ﮔﺮدد .ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮآﺷﻔﺘﻦ و ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪای ﻧﺎﻻزم و ﺑﯽ اﻣﯿﺪ
ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺟﻠﻮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺮان را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ از
ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﻮد وﻓﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
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ﻓﺸﺎر آورﻧﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﮔﺮاﯾﺶ دارد .ﻣﺎ ﮐﻪ روﯾﺎروﯾﯽ را ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد در اﯾﻦ درﯾﺎی ﻧﺎﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﻣﯿﺎنﻣﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؟
اﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ از آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ رویﻣﺎن اﺳﺖ ﭼﻨﺪان
ﻧﯿﺰ دﻟﺴﺮد ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از اﻣﺘﯿﺎزات ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪا و ﮔﺎه دﺳﺖﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯿﺎن درون و ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮون ﺑﻪ درون ﻣﯽرﻓﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از
درون ﻣﯽرﺳﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ .از آﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮیاش را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺸﻮد ﺑﻪ ﺳﻮد ﭘﯿﮑﺎر ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﯿﻢ .اﺳﺘﻔﺎده ازدﯾﺪارﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎرج ﺑﻪ
ﺗﺠﺎوزات ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم اﯾﺮان ﯾﮏ راه ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺳﺖ؛ آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ در
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آزاد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ )اﯾﻦ دو ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ( راه دﯾﮕﺮ آن .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﺎﺟﺮان
ﻫﻮادار ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﻓﻌﺎل اروﭘﺎﯾﯿﺎن روی آورﻧﺪ.
دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ زﯾﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اروﭘﺎی
ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری زﯾﺮوزﺑﺮ ﺷﺪنﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻧﻈﺎﻣﯽ»ﺑﺮ ﭘﺮ ﻣﺮﻏﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﺴﺘﻪ« ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را از
رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ دﺳﺖ اول را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدماﻧﺪ ،در
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﯽاﻧﺪازه ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺑﺎورﻫﺎیﺷﺎن .ﻣﺎ ﺣﺘﯽ از ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در
ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ــ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺰاری از رژﯾﻢ ،رﻓﺖ و آﻣﺪﺷﺎن را دارﻧﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،از ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ آﻧﺎن
در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺪتﻫﺎی دراز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ »ﭘﯿﺎم«ﺷﺎن دﺳﺖ
ﺷﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻋﻤﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی روﺷﻦ ،ﻣﺒﺎرزه را در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
وﺧﻮدﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﻄﻨﻘﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻧﭙﯿﭽﯿﻢ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎ از آﻏﺎز ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ
ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﮓ و آن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آﮔﺎه
ﺷﺪن و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ .ﻧﻘﺶ ﻣﺎ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ،در ﺑﯿﺮون ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رژﯾﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺑﺎ رژﯾﻢ ـ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺒﺎرزه ،و ﻧﻪ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در ﯾﮏ
ﺳﻨﺎرﯾﻮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﮐﺎر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل آرام ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ ـ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﯿﻢ و آﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،از رژﯾﻢ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻃﺮد ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻫﯿﭻ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎ و اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ رژﯾﻢ ،ﺑﺎ ﻫﺮ
ﺑﺨﺶ از آن ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺪارﯾﻢ .وﻟﯽ ﺣﺴﺎب ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺪاﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺼﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮدم را در اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ دو ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺮدم در ﺟﺮﯾﺎن
زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻟﻒ از آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻪاﯾﻢ وﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر
ﻧﺪارﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮدهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ رژﯾﻢ در
ﻣﺒﺎرزهاﻧﺪ و اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه و ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ آن اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ واﻗﻌﯿﺎت و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن
ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﺷﻮرای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﯾﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﻢ و ﻫﺮ روز در ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﻪ
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ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯿﻢ و ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﯾﺎ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺤﮑﻮم
ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران اﯾﺮاﻧﯽ دﺷﻨﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﮔﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا
اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎی ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽروﻧﺪ و از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ــ ﻫﻤﺎن ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ
ﮐﻪ در ﺧﻮد اﯾﺮان اﺟﺎزه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺪارﻧﺪ .وﻟﯽ ،و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آﻏﺎز ﺳﺨﻨﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدم ،ﻣﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن در
»ﮔﺘﻮ«ی ﺗﺒﻌﯿﺪ را ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪهاﯾﻢ؛ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﻫﻢ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽﮐﻪ در
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزهای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎ ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ :اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎﺳﺖ" ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ".
ـــــــــــــــــــــــــــ
ﮐﻨﮕﺮه ﺳﻮم ،آرﻧﺞ ﮐﺎﻧﺘﯽ ،ژاﻧﻮﯾﻪ 2001
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ﺑﺨﺶ 1
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﺑﻪ ﺻﻒ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ
دو ﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﺰب ،ﺟﺒﻬﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ اﻫﻤﯿﺘﯽ در ردﯾﻒ ﺟﺒﻬﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
دارد .اﯾﻦ اﻋﻼم در آن زﻣﺎن اﺑﺮوﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .در ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را در ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮ را واژه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺰﺑﯽ را در ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎ و
ﻋﺎدتﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎﺋﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ "ﺧﺮد ﻣﺘﻌﺎرف"  conventional wisdomﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ــ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻮل ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮوﻧﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ درﭘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮود ﮐﻪ از ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ دو آﺗﺸﻪ و
ﺣﺰباﻟﻠﻬﯽ ﺗﺎ ﭼﭗ اﻓﺮاﻃﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪﮐﺎر را در ﻋﻮاﻟﻢ ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟
آن ﺣﺰب ﭼﺎرهای ﺟﺰ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪش ﻧﻤﯽدﯾﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﮔﺮﯾﺰ از
اﺻﻮل و ﺳﺮﺳﺮی ﺑﻮدن در ﻋﯿﻦ ﺗﻌﺼﺐ را ﯾﮏ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺑﺰرگ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﮔﺎم آﺧﺮی را
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺟﺰﻣﮕﺮاﺋﯽ و ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﮕﺮی و ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ را از ﯾﮏﺳﻮ ،و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﻮدن و
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ رﻧﮕﯽ درآﻣﺪن را از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،آﻣﺎج ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺎمش را
ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﻠﻮک ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺠﺪد و ﻧﻮﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺎزشﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻦ دردﻫﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت اﺻﻼ ﺑﻪ ﺗﻘﺪس در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ.
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اﻣﺮوز ﺑﺎ روﯾﺎروﺋﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﻪ از ﭘﺲ از  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻫﻤﯿﺖ
ﺟﺒﻬﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﭼﻪ در ﻏﺮب و ﭼﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ اﺳﻼم؛ و ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺑﯽ
ﺗﺮدﯾﺪ در ﭘﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺠﻨﮕﺪ و از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺟﺰ ﻣﻌﺪودی در ﭘﯽ
آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی و آﺳﻤﺎﻧﺨﺮاشﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﺎﮐﺘﺮی و وﯾﺮوس و
ﮔﺎزﮐﺸﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﻧﯿﺎورﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد اﯾﻦ واﭘﺴﯿﻦ
ﺟﻨﮓ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ رو ﺑﻪ زوال را ﺑﺎﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰش را ﻣﺮﻫﻮن آن اﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﺪروﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﻣﺮداﻧﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت ﺣﻖﻣﺪاری  righteousnessــ ﮐﻪ از
ﻧﺎداﻧﯽ ژرف ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد و ﺑﺎ درﻧﺪه ﺧﻮﺋﯽ ﺟﺰ اﻧﺪک ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻧﺪارد ــ ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﻬﺎن رو ﺑﻪ زوال ،از ﻣﯿﺪان ﺑﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﺣﺴﺎسش ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪان
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ در درون ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻫﻤﻪﺟﺎ ،ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻨﺎن ﺗﻦ
ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺟﻨﮕﺎوران ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮوﺗﺮ رﻓﺘﻦ در
ﮐﻮره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ.
***
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ،ﺧﻂ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ
ﮐﻪ ﺑﺎ "ﻣﺎ" ﯾﺎ اﺋﺘﻼف ﺿﺪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان دو دﻫﻪای ﭘﯿﺶ
اﯾﻦ ﺧﻂ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ ،ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ :ﯾﺎ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽﯾﺎ ﻣﺮدم؛ ﯾﺎ اﺳﻼم راﺳﺘﯿﻦ و ارزشﻫﺎی اﺻﯿﻞ ،ﯾﺎ
ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری و ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﯽ؛ ﯾﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﯾﺎ ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮان و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﻌﯽ در ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻂ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از ﻣﻮﺿﻊ روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ،
درآﻣﯿﺰی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﭘﯿﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﺒﺎزی ﺑﻪ زﯾﺎن رﻫﺎﺋﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﭘﯿﮑﺎر را از
دروﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻬﯽ و از ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﻼم در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،و در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﺑﯽ ﭘﺮوا ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و اﺳﻼﻣﯿﺖ ،ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺶ )ﻗﺮاﺋﺖ( ﺗﺎزه ،ﺑﻪ ﻧﺎم دوم ﺧﺮداد
ﻋﻤﺮ آن را دراز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از اﻗﺪاﻣﯽ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻘﯿﻪاش ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .از ﻫﺪف ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی در ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ :ﺑﺮای ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ،ﯾﺎ رﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﯾﺎ اﻧﺘﻔﺎمﺟﻮﺋﯽ؛ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﻮر و ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺘﻔﺎوت؛ و آﻧﮕﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﻪ
اﻧﺪازه ﻣﺘﻔﺎوت؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺳﻨﺎرﯾﻮ دﯾﮕﺮی را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد و ﭘﺎرهای از آن ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ
ﭼﻨﺪان ارزش ﻣﺒﺎرزه ﻧﺪارد ــ اﮔﺮ ﺑﺪ را ﺑﺪﺗﺮ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ،ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ و راه ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺬاﺷﺖ .وﻟﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ؛ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎ از
ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ راﻧﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺪد
ﻧﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ارزش ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ
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ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ درﻧﯿﻔﺘﺎدهاﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آن ﺗﮑﺎن ﻧﻬﺎﺋﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺪﻫﯿﻢ؛
ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﮐﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل از ﻣﺎ ﮔﺮﯾﺨﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورﯾﻢ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ
ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪﻫﺎ و ﭼﺎرهﺟﻮﺋﯽﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره را رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎمﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ را ﺑﺮای
دور ﺷﺪن از ﮔﺬﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﯽ در اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری و ﺗﻨﺒﻠﯽ و
ﺑﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎوازی و ﻫﻤﺮاﺋﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای در دو اﻣﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﯿﻞ ﺑﻪ زﯾﺴﺘﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮﺑﯿﺎن و ﺑﺮﺧﻮرداری از آزادیﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻧﺎن .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻔﮑﺮ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪ )ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﮑﺮی را ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ( و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮﺑﯿﺎن زﯾﺴﺖ ،ﺷﻮق ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ آﻧﺠﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ .دوم ،دﯾﮕﺮ ﺣﺘﺎ ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﯿﺮون ﺑﺮدن دﯾﻦ از
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﺎن ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺬﻫﺒﯽﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( .در ﻏﺮب ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﯽ،
در آﻏﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﺸﻮدن ﺑﺤﺚ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد زﯾﺮا
ﺑﻨﺪ را از دﺳﺖ و ﭘﺎی ﮔﻔﺘﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮔﺸﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ درﺑﺎره ﻣﻘﺪﺳﺎت و ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ آزادی
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،از اﻣﺘﯿﺎزات اﺷﺮاف و ﺷﺎﻫﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎزه دارﯾﻢ ﻋﺮﻓﯿﮕﺮا ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺑﯿﺮون
ﺑﺮدن ﻣﺬﻫﺐ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻌﺎر ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﺎﻧﯽ آن را ﺷﮑﺎﻓﺖ.
***
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋﺮﻓﯿﮕﺮا ﺷﻮد ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره و ﭘﺮ از ﺳﺎزش آن
ﺳﺮﻧﯿﺰه ارﺗﺶ ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﻓﯿﮕﺮا ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎ و ﻣﻘﺪﺳﺎت را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ )ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اداره ﮐﺸﻮر( درﭘﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
از ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮدهاﻧﺪ و آزادی ﮔﻔﺘﺎر را ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺘﻌﺼﺒﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪی دﯾﺮﭘﺎی
آﺗﺎﺗﻮرک و ﺣﯿﺜﯿﺖ ارﺗﺶ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دﺳﺖﮐﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽاش را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی روﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اروﭘﺎﺋﯽ را دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺣﺰب ﺗﺎزه ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﯾﺎری
ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﯾﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ.
آﻧﭽﻪ اﯾﺮان را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن درﺑﺎره ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪﻧﯽﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﭘﺮﭼﻤﺪارش ﺑﻮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮانﺗﺮان در ﺑﯽ ﭘﺮواﺋﯽ ﺧﻮد ﺑﺪان داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ و ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎ "ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻘﺪﺳﺎت" را ﻧﮕﻬﺪارد وﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ درﮐﺎر آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺮﻣﺖ و ﻣﻘﺪﺳﯽ را از ﺳﺮ راه ﮔﻔﺘﺎر آزاد ﺑﺮدارد .ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان رو ﺑﻪ ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﯽ دارد و
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻋﺮﻓﯽ ﺷﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .در اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ،
ﻋﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ از ﻣﺬﻫﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ دارد ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،از اﻧﺤﺼﺎرﺟﻮ ﺗﺎ اﺻﻼحﻃﻠﺐ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای "ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻘﺪﺳﺎت" ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ
ﺧﻮد ﺑﯽﺣﺮﻣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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آن ﺗﮑﺎن ﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ داده ﺷﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد ،ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺳﺮ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ
رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن اﻧﻘﻼب و ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از آن ﺑﺮآﻣﺪ ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺷﻮﻧﺪ .ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ :آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺻﺮﻓﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ؛ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﻫﻤﻪ ﮔﺴﺘﺮه آن ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﻗﺮون وﺳﻄﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ،
ﺟﻨﮓ در ﻣﯿﺎن ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎن و ﺗﺠﺪدﻃﻠﺒﺎن از ﯾﮏﺳﻮ و ﮔﺬﺷﺘﻪﮔﺮاﯾﺎن و اﺳﻼﻣﯿﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
اﺳﺖ.
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ،روﺷﻦﺗﺮ از ﺑﺴﯿﺎری ،ﺻﻒﻫﺎ را ﻣﺸﺤﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﺮف ﺑﺮ
ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻗﺪرت ،و در ﻧﺒﻮد ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﭘﯿﮑﺎر ،راه ﺑﺮ ﻫﺮ اﻧﺤﺮاف و ﺳﺎزﺷﮑﺎری ﮔﺸﻮده ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از
ده ﺳﺎل اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻋﻤﻼ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ از ﺳﮑﻪ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽﻫﺎ و دوم ﺧﺮدادﯾﺎن را ﺑﺠﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزهﺷﺎن ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﻼﻣﮕﺮا ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ،اﻣﺘﺪاد دادن
ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ــ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ زورﺷﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب روﺷﻦ اﺳﺖ :در دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ و ﺑﯿﻢ از ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯽاﺛﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺎحﻫﺎی رژﯾﻢ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ درﭘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽاﻧﺪ ،ﻧﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﮐﻪ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﺪ .ﺑﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺘﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ ــ اﮔﺮ اﺻﻼ در ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎﻧﺪهاﯾﺪ .ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ ﮐﺮدن و ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان ﻻزم ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﻮﯾﻢ ﻓﺮدا
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ و ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺻﻒ واﻗﻌﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﯾﺎن ،دﻣﮑﺮاﺗﻬﺎ ،ﺗﺠﺪدﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ و
ﺗﯿﺮهﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ ﮐﺸﺎﮐﺸﻬﺎی ﺧﻮد ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
***
ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ دﯾﮕﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎزهای روﺑﺮوﺋﯿﻢ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻮاﻣﻞ ،ﭘﺎرهای از آﻧﻬﺎ ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺳﻮد ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﺷﮑﺎرا رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮاس اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﭻ دﺳﺘﯽ
در ﺟﻨﺎﯾﺖ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﺋﺘﻼف ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺿﺪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﺒﺮد ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن و
ﺑﻦﻻدن آﻏﺎز ﺷﺪه ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺣﺰباﻟﻠﻬﯽ را ﺑﻪ ﻟﺮزه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺮاه
اﻧﺪاﺧﺖ و رﻫﺒﺮ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮریاش ،ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻔﺘﻪای ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ
اﺻﺮار و از ﻣﺠﺎری ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم داﺷﺖ .رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ
دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ را ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺖ اﮐﻨﻮن آﻣﺎده ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻧﺠﺎت دادن ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎک اﯾﺮان ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺳﺨﺖ رژﯾﻢ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی
ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺮوز اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺮ روی ﻣﺮدم ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
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ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻀﺎ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ رژﯾﻢ ﻓﺮاوانﺗﺮ و ﺑﯽﭘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﮔﺮد آﯾﻨﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻮرش و دﺳﺖﮐﻢ
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮑﺸﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﺪه رژﯾﻢ درﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻮﺷﺶ ﺧﻮدﺑﺨﻮد اﺣﺴﺎس
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯽرﻧﮓ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮐﺮدن ﻣﺮدم از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ زور ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ،ﻓﺮدا ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻧﺎم ﭘﻬﻠﻮی ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر ﭘﻬﻠﻮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد .در آن ﺳﺎلﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪن
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﺪاری  optionﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و دوﺳﺘﺪاران و ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﮔﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﭘﺲ ﮐﺠﺎﺳﺖ و زﻣﯿﻨﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽرود ،ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ وارث ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﻬﻠﻮی در زﯾﺮ
ﻧﻮراﻓﮑﻦ ﺑﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ آن ﻧﻮر اﻓﮑﻦ اﻧﺪک اﻧﺪک اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻫﺮﭼﻪ از اﯾﺮان
ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻮﺟﻪ روزاﻓﺰون ﻣﺮدم ﺑﻪ وارث ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﻬﻠﻮی اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﺎن او را از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﭼﻬﺮه او
از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻓﺮدوﺳﯽ ﺷﻬﺮ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﻫﺮدو ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﯾﺎد
دارد در ﻣﯽﮔﺬرد و ﺗﻤﺎم اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد .ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ و
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای اﺳﺖ و از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ؛ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﻧﻔﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮ ﻧﺎم
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان و ﯾﮏ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی در آن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﻨﺪ .ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺮدﯾﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اداره ﮐﺸﻮر ﮔﺮدآورد و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﺷﻮاری ﭼﺮخﻫﺎ
را ﺑﻪ ﮔﺮدش اﻧﺪاﺧﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﺎن ﺑﺎ رﺑﻂ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦﺷﺎن آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺴﺎن ،از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﻞ ﺳﺎﻟﺨﻮردهﺗﺮ و درد اﺷﺘﯿﺎق و ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و وارث ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﻬﻠﻮی را در ﻣﯿﺎن ﺟﻮانﺗﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .آﻧﻬﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﮑﺒﺖ ﻣﯽﺑﻮد آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ :ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺧﻮد را از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آزاد
ﮐﻪ ﭘﺎک ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﺠﺎی زﯾﺴﺘﻦ در ﺟﻬﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ذﻫﻦ ﻧﻮﺟﻮی ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه اﯾﺮاﻧﯿﺎن دور ﺑﻤﺎﻧﺪ.
***
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮوﺋﯿﻢ ،در ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ اﮔﺮ
ﻫﻢ از ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .دوﻟﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق از ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ) .ﻟﯿﺒﯽ ﭘﺲ از ﺑﻤﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﺎدر ﻗﺬاﻓﯽ
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اﻓﺘﺎد آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ( .ﺑﯽاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻦﻻدن ،او
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد را اداره ﮐﻨﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﯿﭻ رژﯾﻤﯽ ﻣﮕﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی ﺑﯿﺶ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ راه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮔﺮوﮔﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎﺳﺖ
و ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﺎ ﻧﯿﻮﯾﻮرک و واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ
ﮐﺸﯿﺪ .دﺳﺖ ﺗﺮور رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ از اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﺗﺎ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﻮﺋﻨﻮس آﯾﺮس ﺗﺎ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺎ ﭘﯿﺘﺰا ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﻞآوﯾﻮ ﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺮورش ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻣﯽرﺳﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ دﺳﺖﮐﻢ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺮﻟﯿﻦ و ﭘﺎرﯾﺲ ــ
آری ﭘﺎرﯾﺲ ــ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺟﻨﺎﺋﯽ رژﯾﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻌﺪ ﺗﺎزهای ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ،آن را ﺑﻪ
ﮐﻤﺎل ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ دوﭼﻬﺮﮔﯽ ژاﻧﻮسوار ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮﯾﺶ ــ ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﺧﺎﻣﻨﻪای
ــ ﻫﻢ دل اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﻧﮕﻬﺪارد .ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ اﺋﺘﻼف ﺿﺪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،در
ﺣﺮارت ﺧﻮد ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪن ﺟﺒﻬﻪ اﺋﺘﻼﻓﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺧﻄﺮ رژﯾﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک اﯾﺮان ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺒﺎرزه
دﻣﯽ از ﯾﺎدآوری ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ رژﯾﻢ ﺑﺎزﻧﺎﯾﺴﺘﯿﻢ .ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺣﺰباﷲ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺎ
ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ .ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺗﺮور رژﯾﻢ در ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد.
ﺳﻮدی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻦﻻدن و ﻃﺎﻟﺒﺎن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺖ و ﺗﺮورﯾﺴﺖﭘﺮور
ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ،و ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ رژﯾﻢﻫﺎی ﻧﺎ اﺳﺘﻮاری ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺧﻮﻧﺪی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯽ دﺳﺖ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ واداﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﭼﻨﺎن ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان و ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﻬﺮوزی ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽآﯾﺪ.
***
ﺣﻀﻮر دﺑﯿﺮﮐﻞ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب وﻃﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اروﭘﺎﺋﯽ ﺣﺰب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ دارد .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان از  1979ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان راه را ﺑﺮ ﻫﺠﻮم ﺷﻮروی ﮔﺸﻮد .اﮔﺮ اﯾﺮان ﻓﺮو ﻧﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮژﻧﻒ ﺟﺮﺋﺖ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ــ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺳﭙﺲ ﮐﻮﯾﺖ ﻟﺸﮕﺮ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ ــ و اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪﻫﺎ
روی ﻧﻤﯽداد .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮﻫﻢ زدن اوﺿﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﻬﻢ
ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ و ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺧﻮد ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﺳﺖ از ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهش در ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺑﺮآﺷﻔﺘﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﯿﺰاب اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را داﺷﺖ
و اﺳﻼﻣﯿﺎن و ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻨﻮز از ﺑﺎده ﭘﯿﺮوزیﻫﺎیﺷﺎن در اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻣﺴﺖاﻧﺪ ــ
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ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﯾﺮان آن ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ رﺳﻮاﺋﯽ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ رادﯾﮑﺎل و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ آن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ و در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯽ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺮوزی ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽآﻣﺪ .اﮐﻨﻮن ﺷﮑﺴﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﺷﮑﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺴﺘﺎن را ﻫﺸﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎد را از ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎدﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺎﺛﯿﺮات ﭼﻨﺎن
ﺷﮑﺴﺘﯽ را در ﺗﻬﺮان و ﻗﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺖ .رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﻮازﻧﻪ داﺧﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
آورد.
ﻓﺎﺟﻌﻪ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ از آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﺘﻮان دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﺳﺤﻦ
ﮔﻔﺖ .وﻟﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﻣﻮﯾﻪ و ﺳﻮﮔﻮاری ﻧﺪارد ﭼﻨﯿﻦ
روﯾﮑﺮدی ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .از  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺴﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺠﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از ﭼﻨﮕﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪﮔﺮاﯾﺎن ﺧﻮنآﺷﺎم ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ؛ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی اﻧﺪﮐﯽ
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش آﮔﺎهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﻋﺮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﯿﺮهﺗﺮ ﺑﻪ
ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮوﯾﻨﺪ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﺮان اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺑﯿﺮون و
درون اوﺿﺎع را ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اروﭘﺎﺋﯽ ،ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ،اﮐﺘﺒﺮ 2001
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ﺑﺨﺶ 1
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان
در ﯾﮏ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰﺑﯽ از ﮔﻔﺘﻦ و ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻦ درﺑﺎره ﺣﺰب و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﮔﺰﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻣﻦ اﻣﺮوز
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺎرهای از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﮐﻨﻢ .ﻗﺼﺪ ﺧﻮدﺳﺘﺎﺋﯽ ﯾﺎ دﻟﮕﺮم ﮐﺮدن دوﺳﺘﺎن و رﻧﺞ دادن
دﺷﻤﻨﺎن ﻓﺮاوان ﺣﺰب را ﻧﺪارم .وﻟﯽ ﻣﺎ در ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎزهای در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ از روی ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻧﺎدﯾﺪه و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪاش ﺑﮕﺬارﯾﻢ .اﻣﯿﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﺰب ﺑﻪ ﻫﻤﺮزﻣﺎن و ﻫﻮاداران ﻣﺎ دﯾﺪ و روﺣﯿﻪ ﺗﺎزهای ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮ روزهاﯾﻢ؛ وﻟﯽ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ﺣﺰب و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ
دوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ اﻧﺪک اﻧﺪک در ﻗﺎﻟﺐ آن ﻫﺪفﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰد.
ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺷﺪ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ،اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ و از آﻧﭽﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺑﻬﻢ ﺑﺮآﻣﺪﯾﻢ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺣﺘﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺑﺮازﯾﺪ )ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺸﻬﻮری ﮐﻪ درﺑﺎره اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ(
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان واروﻧﻪ ﺑﻮد؛ وﻟﯽ اﺷﮑﺎل اﺻﻠﯽ از اﯾﻨﻬﺎ درﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﻣﺎ ﺑﯽﺳﺨﺘﯽ زﯾﺎد درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ــ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ــ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﮑﺎﻧﯽ دارد .ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ وارد ﺑﺤﺚ زﻧﮕﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮم .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺘﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻧﺴﺎن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ارﺳﻄﻮ ﮔﻔﺖ؛ و ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻘﺪم ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر
ﮐﻮدﮐﺎن در ﻫﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ .آﻧﻬﺎ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ راﺑﻄﻪای
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺟﺎی ﻫﺮﯾﮏ در ﭘﺎﯾﮕﺎن)ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ( ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
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ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺳﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺑﻪ دورﻧﻤﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ رژﯾﻢ آﺧﻮﻧﺪی ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﮔﻮﺷﻪ ﭘﯿﮑﺎر اﺳﺖ ــ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
دﯾﮕﺮان درﭘﯽ آن ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺷﻮﯾﻢ و ﺳﻮار ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﺎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺳﻮار ﺷﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻠﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد .از آن ﭘﺲ ﻧﻮآوری ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﺋﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان راﯾﺞ ،ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺮدن ﻋﺎدتﻫﺎ و ﺧﺮد ﻣﺘﻌﺎرف conventional wisdom ،و
ﺷﻨﺎﮐﺮدن ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن ،ﻫﺮﺟﺎ ﻻزم ﻣﯽآﻣﺪ ،دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ ﻣﺎ ﺷﺪ .ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل در ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ آﻣﺪ .ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﭼﺮﺧﯽ را دوﺑﺎره اﺧﺘﺮاع
ﮐﺮدهاﯾﻢ وﻟﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﯾﻢ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮب ﻏﺮب ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻏﺮﺑﮕﺮاﺋﯽ ﻣﺎ ،در ﻓﻀﺎی ارزشﻫﺎی اﺻﯿﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﯾﮏﺳﻮ ،و ﻏﺮب
ﺳﺘﯿﺰی روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺶ ﭼﭗ و راﺳﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ـ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان اﺣﺴﺎﺳﯽ و
ﻓﮑﺮی ﺣﺰباﷲاﻧﺪ ــ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ از ﻫﺮﺳﻮ ،ﺣﺘﺎ از درون ﻃﯿﻒ
ﻫﻮادار ﺧﻮدﻣﺎن ،ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻏﺮﺑﮕﺮاﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان از ﻧﻈﺮ
ژرﻓﺎی ﻓﺮورﻓﺘﻦ در ﺳﻨﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮب ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎﺋﯽ دارﯾﻢ .اﻣﺎ ﻏﺮﺑﮕﺮاﺋﯽ ،ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ را از ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ ،ﺑﺪآﻣﻮزیﻫﺎ و اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﺶ ﭘﯿﺮاﺳﺘﯿﻢ ،آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺠﺪد اﯾﺮان
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،و در ﻣﺮﮐﺰ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﯾﻢ .ﺗﺠﺪد و ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ را اﮔﺮ از ﻏﺮﺑﮕﺮاﺋﯽ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ در آن ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و اﮐﻨﻮن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﺪی
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوط ،ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺑﺮای ﺑﻬﺮوزی اﯾﺮاﻧﯿﺎن زﯾﺎنآور
ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎ در ﭘﯽ ﺗﺠﺪد اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﻮﺷﺪن در ﻋﯿﻦ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪن ،و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺴﯿﺎری ارزشﻫﺎی
اﺻﯿﻞ )ﮐﻪ ﻧﻪ اﺻﯿﻞ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ دردی ﻣﯽﺧﻮرد( ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ،و ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮدن ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺎ آن
ارزشﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺠﺎی ﺗﮑﺮار اﺷﺘﺒﺎه آﻧﺎن ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ را در ﻫﻤﺎن ارزشﻫﺎی اﺻﯿﻞ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ،دﯾﺪﯾﻢ؛ و
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ و آﻣﻮﺧﺘﻦ آﻧﭽﻪ دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ذﻫﻦﻫﺎی ﺑﺸﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل در ﭘﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺟﻬﺎن آزﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮآﻣﺪﯾﻢ ،و ﺑﺎ درس ﮔﺮﻓﺘﻦ از
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت آﻧﺎن و درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ،و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻠﯽ درازﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻠﺖ،
راهﺣﻞﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺪارد و ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮ و آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،و ﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻓﺮوﺗﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺧﻮد را
در ﺑﺎﻻﭘﻮش ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی دروﻏﯿﻦ و ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﻢ .زﻣﺎنﻫﺎﺋﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد؛ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ دﭼﺎر اﺣﺴﺎس
ﺑﺮﺗﺮی دروﻏﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻧﺎداﻧﯽﺷﺎن را از ﮐﺎر ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﺧﻮﯾﺶ از ﺳﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ
ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﺑﺎز در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﺋﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ و ﺟﺰ آﻣﻮﺧﺘﻦ از دﯾﮕﺮان
ﭼﺎرهای ﻧﺪارﯾﻢ
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***
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ در اﺑﻌﺎد ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ آن ،ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺸﻮر
ﺣﺰب ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎل ﺟﺪی ﺑﺮ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺸﻮر را ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎنﻧﺎﻣﻪ
)ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ( "ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای اﮐﻨﻮن و آﯾﻨﺪه" ﮔﺴﺘﺮش دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ و ﻋﻤﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ آرﻣﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﭘﺪران
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاوان در ﺟﻬﺎن در ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ و
ﻣﮑﺘﺐﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮد ،و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﭘﺲ از ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖﮐﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯽ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادیﺧﻮاه و
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺳﺎس ﺑﺮ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در اردوی اﺣﺰاب راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ اروﭘﺎﺋﯽ ،ﺣﺘﺎ
ﭘﺎرهای اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺰب "راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ" ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﭘﺮﺗﻐﺎل ﮐﻪ در دو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻣﺴﺎل آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ ،ﺟﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن اﺳﺖ؛ اﺑﺘﮑﺎرﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﺣﻖ ﻓﺮد ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزاداﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ،ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻗﺘﺼﺎدی آن؛ و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ در ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ زﯾﺎده ﻣﯽرود ،ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آن.
درﺳﺖ ﺑﻮدن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی ،و اﻣﺮوزی ﺑﻮدن ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ،اﺻﻞ ﮐﺎر اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
وﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی را ﮐﻪ در ﻣﺪرن ﮐﺮدن ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﯾﻢ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ آوردﯾﻢ .ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ،در آﻧﭽﻪ
دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﻣﯽدارد رﻓﺘﺎری اﻣﺮوزی ــ ﻏﺮﺑﯽ ــ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از روشﻫﺎی راﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎران اﯾﺮان ،از
ﺳﻨﺖ رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ ،ﺟﺪا ﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪ از ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزی ﮐﻪ در ﺑﻬﺎر  1994ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن
آن روز را رﺳﻤﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ :در ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری در ﺣﻤﻠﻪ و دﻓﺎع؛ دﻫﺎﻧﻪ زدن ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت
ﻋﻮاﻃﻒ؛ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺣﺘﺎ دﺷﻤﻦ ،در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل؛ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ و ﻫﺮ ﮔﺮوه
ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺮان ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و اﻣﺮوزی ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ؛ در ﺳﯿﺎه و ﺳﭙﯿﺪ ﻧﺪﯾﺪن ﺟﻬﺎن.
اﯾﻦ اﻧﻀﺒﺎط و ﭘﺎﺑﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪرن از ﻫﻤﺎن ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آن روز ﻣﺎ ﺟﺎ اﻓﺘﺎد و
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از آن ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﺪهاﯾﻢ .اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻨﻪ و ﺗﻠﺨﯽ ﻣﻌﻤﻮل
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ــ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺠﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﻃﻐﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دوﺳﺘﺎن دﯾﺮوز دﺷﻤﻨﺎن اﻣﺮوز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران در ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران در ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺎ در ﻫﻤﺎنﺟﺎ راﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ.
اﺗﻬﺎﻣﺎت را ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﻣﺪارک رد ﮐﺮدﯾﻢ و وارد ﺑﺎزی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ دﺷﻨﺎم و اﺗﻬﺎم ﻧﺸﺪﯾﻢ؛ ﺣﺘﺎ از ﺣﻤﻼﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﯽ درﯾﻎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﺮدﯾﻢ .از آن ﭘﺲ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺘﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﮑﺸﺪ .ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ،اﮔﺮ ارزش داﺷﺘﻪ و ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﺲ .ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ
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ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی و ﺷﺨﺼﯿﺖﮐﺸﯽ ﺗﻔﺎوت دارد و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎران اﯾﺮان ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻠﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﺟﻬﺎنﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺗﺎزهای ﺑﮕﺬارد ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون
آوردن اﯾﺮان را از ﺟﻬﺎنﻫﺎی آن ،از ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ،از ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،و از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻫﺪف ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﯾﻢ.
ﻣﺘﻤﺪن ﮐﺮدن ﺑﺤﺚ ،دراﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﺘﻤﺪن ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﻓﻼن ﮐﺲ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ
ﻣﻨﻈﻮر ،ﺧﻮد ﻋﻘﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﯿﻒ و ﺣﺘﺎ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﻖ او ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد وﻟﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﯿﺪه را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد .رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺣﺶ
ﯾﺎ ﺗﻤﺪن ،از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در دو ﺳﻮی اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ داوﻫﺎ و ژرفﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺣﺶ رﺳﯿﺪ ــ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﺮوزﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﻮدهاﯾﻢ ــ ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻣﺮوزی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﻫﻢ در رﻗﺎﺑﺖ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽاﻧﺪ ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺤﺚ
در ﻓﻀﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻃﺮفﻫﺎﺳﺖ.
در ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ درﺑﺎره ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ــ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺋﯽ
و اﺻﻮﻻ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻣﺬﻫﺐ ــ در ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮔﺰارده ﺷﺪه
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آزادیﻫﺎ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺪه
اﺳﺖ؛ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﻓﺎﻋﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ از آزادیﻫﺎﺋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدیﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
داﺷﺘﻦ ﻋﻘﯿﺪهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﺧﻮد روﺣﯿﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ را ﻣﯽآورد ــ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﺑﺠﺎی ﺣﺬف ﮐﺮدن ــ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮدن ،ﮐﻪ ﺧﻮد درﺟﻪای از ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺳﮑﻪ زده ﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر از ﺳﻮی ﻣﺎ در واژﮔﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را ــ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ــ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ او ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ داﺷﺖ .دﺷﻤﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اوﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ .ﺑﺎز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﺠﺎی ﻣﯽآورﯾﻢ؛ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ آزاداﻧﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﻪ ﮐﺎری درﺳﺖﺗﺮ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏﺗﺮ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ؟ اﯾﻦ
ﻓﺮاﺧﻮان را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮشﻫﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺳﺨﻦ درﺳﺖ را ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺷﻨﻮاﺋﯽ دﯾﮕﺮان ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ.
** *
ﭼﻨﯿﻦ روﺣﯿﻪای در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻤﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ دو
ﻃﺮف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،و ﻫﻤﺮاﺋﯽ  consensusو رواداری ﯾﺎ ﻣﺪارا  toleranceﻫﻨﻮز ﻣﻌﺎدلﻫﺎی ﺟﺎ
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اﻓﺘﺎدهای در ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه دور از ذﻫﻦ و آرﻣﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ده ﺳﺎل اﺳﺖ اﯾﻦ
روﺣﯿﻪ را ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻨﻮز ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮدهای در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﭼﭗ ،ﭼﭗ ﺗﺮاژﯾﮏ اﺻﻼح ﻧﺸﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺧﻮدش را
در ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؛ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻧﺸﻨﻮد و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺸﻨﻮد ،در ﮔﻮﺷﺶ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻪ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﺳﺖ .دو دﻫﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری؛ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ از رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن
ﺑﯿﺮون اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺎﻃﻊ اوﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺳﻬﻢ ﺧﻮدش و دﯾﮕﺮان را ،در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﭘﺮورش دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ ،و در ﮔﺮداﻧﺪن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﻮﻻی ﺧﻮﻧﺨﻮاری ﮐﻪ از روز ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽﺷﺪ
دﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از راﺳﺖ ،راﺳﺖ ﻧﺴﺘﺎﻟﮋﯾﮏ اﺻﻼح ﻧﺸﺪه ،از آن ﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ در ﭘﯽ درآوردن
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪاﯾﻢ و از ﻫﻤﺮاﺋﯽ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد دم
ﻣﯽزﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ ،در ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺮدهﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﯿﺎه و ﺳﭙﯿﺪ؛
ﺷﺨﺼﯿﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﺷﺨﺼﯿﺖﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزه ،ﻓﺮﯾﺎد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺳﺮ ﻣﯽدﻫﺪ
و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪیﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺰباﷲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.
وﻟﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﺮﺟﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺳﯿﺮ دﮔﺮﮔﺸﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را رو ﺑﻪ آزادی دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهاﯾﻢ از ﺗﮑﺎنﻫﺎی
ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﯾﮏ دوران رو ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﭘﯿﺎم ﻣﺎ ﭘﯿﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ
و اﻣﺮوز ﺑﺮﺧﻼف ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ را دارﻧﺪ .ﻣﺬﻫﺐ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻫﻤﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﭼﭗ و راﺳﺘﺶ رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ روﺣﯿﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺗﻨﻬﺎ در
اﺳﻼﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﭗ و راﺳﺖ اﺻﻼح ﻧﺸﺪه اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﺮدﮔﺮﯾﺰی و ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ "ﻣﯿﺖ"ﻫﺎ ،و ﺧﺸﮑﯽ
در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻋﻤﻞ )ﻫﺮﺟﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﺮﺳﺪ( ﺗﻔﺎوت ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺎ اﺳﻼﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر
اﺳﺖ ﻧﺪارد .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺣﺘﺎ ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺑﺎ آزاد ﻣﻨﺸﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎیش را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﻣﺎده ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺑﺴﺘﻪ دوران ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ،ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎ اﯾﻦ را در اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺣﺰب در ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﻠﯿﺖ ،و ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﺋﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪﯾﻢ .ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ
از ﺳﻮی وارث ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﻬﻠﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ و ﻣﺎ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖزدهای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺮون ﺑﺮدن ﻣﺒﺎرزه از ﻗﻠﻤﺮو ﮐﯿﻨﻪﺟﻮﺋﯽ و ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﯽ ،و ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ،دادﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ
ﺑﯽﮐﯿﻔﺮ ﺑﺮای ﯾﮑﺒﺎر ،ﮔﺎم دﯾﮕﺮی در راﺳﺘﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖزداﺋﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب از ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺑﺮداﺷﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﻬﺎی
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮری در اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺎم و ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﯽ و
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را درازﺗﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ .روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺗﺎراجﻫﺎ و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن
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ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻻزم اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺎر ﺑﺴﺮان ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺸﻮر را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،و دﯾﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻪ اﺑﻌﺎد ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ دارد .وﻟﯽ اﯾﻨﻬﺎ
ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪآﯾﻨﺪه و ﻧﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮن رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ
ﺧﻮدش ﺑﻪ ﮔﻮر ﺳﭙﺮد .ﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ
ﻫﯿﭻ ﮔﺮوه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻤﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﯿﺰاری آورش،
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﻠﯿﺖ ،دو ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ را ،ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮراﻧﺪﻧﺪ ،از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻼ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ
"آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن"ی در درون و ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒش ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،و ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن دارد .آﻧﭽﻪ
اﻣﺮوز ﺟﺮم اﺳﺖ ﻓﺮدا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻓﺮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﯿﭻ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮداری ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﭼﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪارد .در
اﯾﺮان زﻧﺎن و ﻏﯿﺮﺷﯿﻌﯿﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ ،ﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه اﻗﻠﯿﺖ
ﻗﻮﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ،ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ.
***
ﻣﺘﻤﺪن ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺎ را از آن ﺳﺮ ﺑﻪ زﯾﺎده روی ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺮدﻣﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪون درآوردﯾﻢ ،راه ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﺷﮑﺎر را ﺑﻪ رﻫﺎﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزه
ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﮐﺮد .ﺣﺰب ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ،ﺗﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن
رژﯾﻢ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و آﻧﻬﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎیش را آﻣﺎده ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪاﻧﺪازه
ﻣﺎ در آﻧﭽﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﻪ رژﯾﻢ آﺳﯿﺐ زده ﻧﮑﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ .دﻓﺎع ﻣﺎ از ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی رژﯾﻢ و دﺳﺖﮐﻢ ﻣﺤﺪود
ﮐﺮدن و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﺮدن رواﺑﻂ ﺑﺎ آن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای از اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻨﻬﺎی ﻣﺎﺳﺖ .ﭘﯿﮑﺎر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ،ﻧﻮآوری دﯾﮕﺮی در ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ را ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺗﻀﺎد ﻣﯽدﯾﺪ .در
ﮔﺮاﯾﺶ راﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﻋﻠﻨﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه زﯾﺎنآور ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ ــ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻨﻮز در
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻤﺮﻧﺪ ــ ﮐﻪ وﻗﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ در ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﭗ ﻫﻨﻮز در اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﻣﺎ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ،ﺗﮑﯿﻪ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و از ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ .ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﮑﺮی
ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﺮان و ﺗﺤﻮﻻت آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ــ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ــ ﺑﯿﺶ از آن زﯾﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ" .ﭘﯿﺮوزیﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ" در ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﻮریﺗﺮ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪادن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪی ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و ﺟﻨﺒﺶ و ﺟﻮﺷﺸﯽ را ﮐﻪ در ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﻣﺪ و ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻧﺴﻞ ﺟﻮانﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺳﺎزﯾﻢ .اﯾﺮان آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ راﺳﺖ ﻧﺴﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﭗ ﺗﺮاژﯾﮏ ﯾﺎ
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ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن آرزو ﭘﺮور در ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺰﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢش را ﺑﺮای ﭘﺲ
از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آن را ﺑﺮای ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﺟﻮان
ﺷﻮﻧﺪه ،ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﯽ و ﭼﻪ ﻓﮑﺮی ،ﮐﻪ رﻫﺒﺮیش را ارﺗﺶ اﻧﺒﻮه روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮔﺪاﺧﺘﻪ در آﺗﺶ رژﯾﻢ
اﺳﻼﻣﯽ ،و آﺷﻨﺎ ﺑﺎ راه و روشﻫﺎی ﺟﻬﺎن آزاد و ﭘﯿﺸﺮو ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺣﺴﺎﺳﺎت و وﻋﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎنﺗﻬﯽ و ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ ،ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ را
آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ ﻧﺪارد.
ﺣﺰب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﻧﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺧﻮد را اﺳﯿﺮ ﻣﻬﺮ و
ﮐﯿﻦ و ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎلﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ،ﺗﻮﻓﺎنﻫﺎ در ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ،ﺧﺴﺘﻪﺷﺎن ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ و در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺪود و ﺑﺨﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮﯾﺶ دﻣﯽ از ﭘﺮﯾﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﺳﻮده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺎم ﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﻪ ﮔﻮش آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺗﻼشﻫﺎﺷﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ و دﻧﺒﺎل ﮐﺎرﺷﺎن را در ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺸﺘﺮک ،ﻫﻤﺎن ﮔﻔﺘﻤﺎن آزادی و ﺗﺮﻗﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در اﯾﺮان
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از درون و ﺑﯿﺮون ،ذﻫﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﻼف راﺳﺖ اﺻﻼح ﻧﺸﺪه
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﺪاﺋﯽ را ﺟﺰ ﺧﻮدش ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﺪ ــ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ــ و ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزهای را ﮐﻪ در دﺳﺖ
ﺧﻮدش ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮده ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ؛ و ﭼﭗ اﺻﻼح ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﯽ را در اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻗﺪر ﻫﻤﻪ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ و ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎی آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن را در اﯾﺮان ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﯽﮔﺰارﯾﻢ و دﻋﻮی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﺎ ﺣﺘﺎ اﮐﺮاه دارﯾﻢ ﺑﺮﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﺎرهای
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻓﮑﺮی در اﯾﺮان اﻧﮕﺸﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﻨﺪ .ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﭼﯿﺮه ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﮔﻔﺘﺎری ﻋﺮﻓﯿﮕﺮا ،آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ،و ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ــ ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ آرزو دارﯾﻢ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ دارد
ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺷﮑﺴﺖ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﻨﻈﺮه را ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از
رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ را ﮐﺎﺷﺖ ،و رﻫﺒﺮی ﻋﻤﻠﮕﺮای ﻣﯿﺎﻧﻪروان ﺑﺴﺎز و ﺑﻔﺮوش ﮐﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ رژﯾﻢ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﻮد ،ﻧﻮﺑﺖ اﺻﻼﺣﮕﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و
دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﯽ ﭘﺮده ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ از رای دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯽ ﺷﮑﻮه دوم
ﺧﺮداد از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺟﺎی ﭼﻮن و ﭼﺮا و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎﻓﯽﻫﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﻮد اﮔﺮ ﻣﺮدم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﺷﺎن را از آن درﯾﻎ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮﭼﻪ زﯾﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی رژﯾﻢ ﻣﻮﻗﺘﺎ دم در ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺻﺤﻨﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻈﺮه ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮدی ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ؛ دو ﻃﺮف دارﻧﺪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎﺷﺎن را دوﺑﺎره ارزﯾﺎﺑﯽ ،و
ﻧﯿﺮوﻫﺎﺷﺎن را ﺑﺮای ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽﺗﺮ آﯾﻨﺪه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﻞ ﺑﯽاﻣﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ
ﺟﻮان ﮐﻪ ﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪای ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻪ آﯾﻨﺪهای ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ از دﺳﺖ
ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺑﺴﺠﯿﯿﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،اﻧﺒﻮه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﯾﻨﮑﻪ در دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد  21ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺳﺎﻟﯽ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و در ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮان وارد ﺑﺎزار ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮ ﺳﯽ ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮان ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪه ﭘﺮ از ﺑﯿﺰاری و دﺷﻤﻨﯽ را ﺑﮕﯿﺮد.
رژﯾﻢ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﻧﺪارد و از اﺻﻼﺣﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮی و در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻪای ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ.
ﻫﺮﮐﺲ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﺼﻮری ﻧﺪارﯾﻢ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ رژﯾﻢ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﭘﺴﻮﻧﺪ
ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺳﺎزﯾﻢ.
***
ﺣﺰب ،اﻣﺴﺎل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻫﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد ،ده ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ و از ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺑﺪرآﻣﺪن ﮔﺬﺷﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان ــ ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮﻫﻨﮓ ــ ﺑﻪاﻧﺪازهای آﻟﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺤﺮان ،ﺑﻪ
وﯾﮋه در ﻣﺮاﺣﻞ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻨﯽ ،ﮔﺮﯾﺰی ﻧﻤﯽﺑﻮد .اﮐﻨﻮن در آﺳﺘﺎﻧﻪ دوﻣﯿﻦ دﻫﻪ ﺣﺰب و روﺑﺮو ﺑﺎ دورﻧﻤﺎی
درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎ از آن ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪاﯾﻢ و زﻣﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ .اﻣﺮوز از ﻧﻈﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ )ﻣﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﻪاﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺑﯿﺮون ﺷﺪهاﯾﻢ( و ﻏﻨﺎی ﻓﮑﺮی)ﻫﯿﭻ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺑﺎری اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺎ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ( و زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ در اﯾﺮان )ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و وارث ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ،از
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ روزاﻓﺰون ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ( ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪای رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎری ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺰب ﺣﺘﺎ درﮐﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ
ﮐﺎدرﻫﺎ )اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪ( ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .در دو ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎدرﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ آﻣﺎدهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان آزاد
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﭼﻨﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺑﻨﺎی زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺮدم ﺗﺮکﻫﺎ و رﯾﺨﺘﮕﯽﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﻦ ﻫﯿﭻ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮده اﻋﻀﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﻧﯿﺰ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﻮاداران و اﻋﻀﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺎ ،ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺣﺰب ﻫﻮادار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاﯾﻢ؛ وﻟﯽ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭘﺪران ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﮐﺮدار ﻣﺎ ﻣﻌﺮف ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺪازه ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺎ ﻫﻨﻮزﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮآﺋﯿﻢ .ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگﺗﺮ
ﻣﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ؛ ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎدرﻫﺎ دارﯾﻢ ﺗﺎ از ﺑﺴﯿﺞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮی ﺑﺮآﺋﯿﻢ .اﯾﻦ دو ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻬﻢ
ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دو ﺳﺎﻟﻪ آﯾﻨﺪه ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮی ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﺎ درﻫﻤﻪ ﺳﻄﺢﻫﺎی
ﺣﺰب ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺎﺋﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﺑﺤﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دارد ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽرﺳﺪ
و ﻣﺎ دارﯾﻢ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ در ﺑﯿﺮون ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯽ
ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪیﻫﺎی دروﻧﯽ رژﯾﻢ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺲ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮﺳﯽ
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ﮐﻪ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﮔﯿﺮی در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺑﺠﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ،از
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎرزه و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ واﻗﻌﯽ ﺗﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ ﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ .ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ ــ ﺑﻪاﯾﻨﮑﻪ در ﻋﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺎ در اﺻﻮﻟﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ،و
در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ــ ﮔﻮشﻫﺎی ﺷﻨﻮای ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ
ﻣﺎ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺷﻮﯾﻢ دﯾﮕﺮان در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای دور ﺷﺪن از ﻣﺎ و ﺣﺘﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ
رژﯾﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪش ﺑﻮدهاﯾﻢ.
وﻟﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎﺳﻒآور را رﺳﯿﺪن دﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادی و ﺗﺮﻗﯽ در درون اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﺶ از
ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ .در درون اﯾﺮان ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺑﯿﺮون ،ﻫﺮ ﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ
ﻗﻮت ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻧﮕﯿﺰه ﺗﻔﺎﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎرزان ﭼﭗ در ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖﺟﻮﺋﯽ ﺗﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮو اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ؛ و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺒﺎرزان راﺳﺖ در ﻧﺸﺌﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻗﻊ
ﭘﯿﺮوزی ،دارﻧﺪ رﻧﮓ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎرهﺷﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ،
در ﺧﻮد اﯾﺮان ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری ﮐﻪ در ﭘﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رژﯾﻢ ،و
اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﮔﻮشﻫﺎی ﺷﻨﻮا را در ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادی و ﺗﺮﻗﯽ درون اﯾﺮان ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮو و ﻋﻤﻠﯽ ــ و اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ ــ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ
روﻧﺪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وارث ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻤﻪ ﺗﮑﯿﻪاش را ﺑﺮﭼﻨﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﺻﺮف
دﻓﺎع از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ادﻋﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در آﯾﻨﺪه ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﭘﯿﺎم آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاﻫﺎﻧﻪاش را ﺑﻪ ﮔﻮش
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن و آﯾﻨﺪه ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب ﻫﻮادار
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،وﻇﺎﯾﻒ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی دارﯾﻢ ﮐﻪ روﺷﻨﮕﺮی درﺑﺎره ﮔﺬﺷﺘﻪ و دﻓﺎع از ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را از روی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﮐﺎﻧﺎدا و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪهای را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎنش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از اﯾﺪهای ﮐﻪ زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
* ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﮕﺮه ﭼﻬﺎرم ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪاﯾﺮان ،دوﺳﻠﺪرف  2و  3ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2002
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ﺑﺨﺶ 1
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﺑﺴﺘﻦ دﻓﺘﺮ ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ
از ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﻮﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺳﺨﻦ از ﺟﺒﻬﻪ و اﺋﺘﻼف و ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺖ .ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﯾﮏ رﮐﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎزار ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎزی ﮔﺮم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
وزﯾﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﺗﺎزه ،ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را دارد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺳﻬﻢ را دارد .وﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪه اﺻﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در درون ،ﺻﺪاﻫﺎی دﻻوری ﺻﻼی
اﺋﺘﻼف ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادیﺧﻮاه را ﺳﺮ دادهاﻧﺪ و در ﺑﯿﺮون ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ دلﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﮔﺮم
ﮐﺮده اﺳﺖ .دورﻧﻤﺎی ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﻧﻤﻮدار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎر روز اﻓﺰوﻧﯽ دراﻧﺪﯾﺸﻪ آنﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﺋﯽ در زﯾﺮ
آﻓﺘﺎب ﺑﺮای ﺧﻮ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ را ﭘﻮﺷﯿﺪهﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل "ﻣﺒﺎرزه" ﮐﺮدهاﻧﺪ
ــ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ،ﭼﻪ در ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﭼﻪ در آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ،اﻧﺪﯾﺸﯿﺪهاﻧﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺟﻠﻮ
دﯾﮕﺮان را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ــ ﺑﺎﮐﯽ از آن ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ در آن ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎد
ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﻤﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺗﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ .زﻣﯿﻨﻪ دارد آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮑﻮﺷﺪ در
وﺿﻊ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ و آزادی ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﯽﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ در
وﺿﻊ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎز و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ــ ﮐﻪ ﻻﺑﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
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ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادی رﺳﯿﺪﻧﺪ ــ از ﻓﺮﺻﺖ و آزادی ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﺑﻬﺮه
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اروﭘﺎی ﺧﺎوری را ﻧﯿﺰ درﺑﺮاﺑﺮ دارﯾﻢ .در آن ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪاد زده،
ﻧﺎﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎن زودﺗﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺻﺤﻨﻪ را ﭼﻨﺎن آﺷﻔﺘﻪ و ﻓﻀﺎ را ﭼﻨﺎن آﻟﻮده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎک
ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﺑﻨﺎزﯾﻢ ﺑﻪ درﺟﻪای از ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻت آﻣﺎده ﺑﻮد .در
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﺑﯽﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﯾﺎ در آرزوی ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻓﺎت ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻒ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻫﻢ آراﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﻮل و ﻣﻘﺎم و اﻧﺘﻘﺎم ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و ﻧﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﯾﺮان
و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی دﺳﺖ درﮐﺎر ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ دارد ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﯿﻨﺪازد) .ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻫﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺧﻼﻗﯽ دراﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر اﺳﺖ و در ﺷﻌﺎر "ﻫﺪف وﺳﯿﻠﻪ را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ" و
ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ آﺗﺶ زدن ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ دﺳﺘﻤﺎل ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد(.
ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ رﮔﻪای از آرﻣﺎﻧﮕﺮاﺋﯽ را وارد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﻢ .در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎﻓﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،آن را از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از آن ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺻﻼح ﻧﻤﯽﺑﻮد،
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻧﯿﺮوی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪهاش ﺑﺎﺷﺪ ﺷﯿﺮازه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺴﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﺪ دادن و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﻧﯿﺮوﺋﯽ را در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺒﺎرزه ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ از ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺪی دارد ﭘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮآﯾﺪ .اﻣﺮوز ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎرهای از ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎی آن رﺳﯿﺪ .ﮔﻮرزادان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد
ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺒﯽ آﻧﺎن ﺑﯿﺮون از
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪارد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
اﯾﻦ ﮐﻤﺮﺷﺎن را ﺧﻢ ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎر و ﻣﺮده رﯾﮓ ﺑﻪ ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺗﯿﺰ و ﮔﺎمﻫﺎی ﭼﺎﻻک ﻧﯿﺎز
دارد.
اﯾﻦ ﺳﻮدازدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﺮ ﺧﻠﻌﺘﯽ ﺑﺮ آن ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،از ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ در دو ﺳﻪ دﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوران ﭘﻬﻠﻮی ﮐﺮد
ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .در آن دﻫﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻠﺨﮑﺎﻣﯽ ،ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی و ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﻫﺪر رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت آن درآﻣﺪ .در آن زﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی و ﻓﺴﺎد ،اﻣﮑﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺳﺎزﻧﺪه ،ﺣﺘﺎ
اﺻﻼح از درون ،ﻣﯽﺑﻮد .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﺴﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﺮ ﺑﺮدن در ﻓﻀﺎی آن ﺳﺎلﻫﺎ اﻧﺮژی ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان
ﺿﻌﯿﻒ ،و دﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی در اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آن دﻫﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﻮد .ﺑﺴﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺖﻫﺎ ،ﭘﻨﺞ دﻫﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﺨﻮش ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ
دارﻧﺪ ،و ﻫﺮ اﺷﺘﺒﺎه و ﮐﮋروی را ﺑﺮ ﺧﻮد روا داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﻣﺮوز ﺧﻮد و ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را از ﻫﺮ ﺣﻘﯽ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺒﺎن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺟﺒﻬﻪ ﯾﺰدان ﺑﺎ اﻫﺮﯾﻤﻨﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ
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روﯾﺎرویﺷﺎن ﺑﻮده ﺧﻮدﺑﺨﻮد در ﺻﻒ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﻨﺠﺎه
ﺳﺎل اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ را درﺳﺖﺗﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ــ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻨﯽ اﺳﺖ.
***
ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﮑﺮار ﭼﻨﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ از ﺳﻮی ﺑﯿﺸﺘﺮی از آزادی ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻏﺎز ﮐﺮد:
ــ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن راه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎن اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻤﯽ در ﭼﻨﺎن اوﺿﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﭙﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﺟﺴﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ؛ رﻫﺒﺮی ﻣﺤﻠﯽ
ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻓﺮاواﻧﯽ رژﯾﻢ را آﺷﮑﺎرا ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺧﻄﺮ از ﺑﯿﺮون رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
 governmentو ﻧﻪ ﻏﻠﻂ ﻣﺸﻬﻮر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ  sovereigntyﺟﺰ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد
ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮﻧﺪه از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .در زﻧﺪان ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن ،اﻣﺮوز از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺮ آﻓﺘﺎب ﻟﺐ ﺑﺎم ﺑﻮدن رژﯾﻢ
اﺳﺖ.
ــ از درون اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﯾﺎ ﺳﯽ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و آن رﻫﺒﺮی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ زﻧﺪان رژﯾﻢ را ﭘﺬﯾﺮه ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺮوای ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭼﭗ و راﺳﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل ،اﯾﺮان را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ ﻣﺮدم ،ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن
زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ در آﺗﺶ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮوﺳﺖ.
ــ آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺎزﮔﺎر درآﯾﺪ .ﮐﺸﻮری از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﯿﺮون داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در آن اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪای
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻫﺮ ﺗﻌﺎدﻟﯽ را ﺑﺮﻫﻢ زﻧﻨﺪ .ﺑﺮﻗﺮاری
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﺳﺖ.
ــ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادﯾﺨﻮاه در ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﻪ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ دﻓﺎع از ارزشﻫﺎ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ .آﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد؛ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ
ﺗﺴﻠﯿﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ــ زﻣﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺮﻫﺎی آﺗﺸﺰاﯾﯽ ﮐﻪ در اﻓﻖ ﮔﺮد ﻣﯽآﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺶ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای آن و ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
از اﯾﻨﻬﻤﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ :اﮔﺮ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ در ﭘﯽ رﻫﺎﯾﯽ اﯾﺮان و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﮐﮋرویﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮدﺑﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
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درﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﺸﻮد و ﭼﻨﺎن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﻓﺘﺎدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
ﭘﺮﺗﮕﺎهﻫﺎی ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﺗﺒﺎﻫﯽ ،و اﺳﺘﺒﺪاد و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ،ﻣﺎ ،ﻫﻢ ﺑﻪ
اﺣﺰاب و ﮔﺮوه ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﯾﯽ آن اﺣﺰاب و ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪیﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی
ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺰب اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮدازد
ﺑﯿﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﮕﺎه
ﺗﺎزه و روﺷﻨﯽ را ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ دارد از آﻏﺎز اﯾﻦ ﻫﺪف دوﮔﺎﻧﻪ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن اﺣﺰاب ﺟﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪای آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺿﺮورت ﻫﻤﺮاﯾﯽ اﺣﺰاب و ﮔﺮوهﻫﺎ را ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در آﻏﺎز اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد و ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻧﻪ در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺰب
ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺮ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺜﺮت ﮔﺮا ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﺘﯽ( اﺳﺖ:
"ﻣﺎده  1ــ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد از ﻫﻮاداران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﯿﮑﺎر رﻫﺎﯾﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان و
ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و آزادی ﺧﻮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻌﻬﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ".
ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد .اﺣﺰاب ﺟﺪی ﺳﺮاﻧﺠﺎم راه ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪیﺷﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،و ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻋﯿﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎورﻣﻨﺪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ در اﺳﺘﻮاری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﺰب و ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮد ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ .ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ از ﻫﺮ ﺳﻮ در ﺳﺎﯾﺶ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ درﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪه و ﻋﻤﻞ ﻧﺸﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﯾﺶ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺸﻮد.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎ در راه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ از ﺳﻮی ﺣﺰﺑﯽ ﺷﻤﺮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪاش را
ﺑﺎ آن ﺟﻤﻠﻪ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﺣﺰاب و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﺰب از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ،ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺎی ﮐﺎر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺳﺴﺖ و ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﮔﻔﺘﻦ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺣﺘﺎ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻮﯾﺮی اﺳﺖ .ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪ از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻗﻮاﻋﺪ
اﺳﺖ؛ ﮐﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯿﻘﺮاری ﻣﺰﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺎ ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎدی از اﯾﻨﺠﺎ

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ ـ ﻧﻮآوریﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ ـ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن

73

ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ؛ اﻣﺮوز در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﭙﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮدا در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ؛ و ﭼﻮن اﻧﺴﺎن از ﺷﻦ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ اﺳﺖ،
ﮔﺎه در ﯾﮏ زﻣﺎن در دو ﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﯾﮓ روان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺎﻧﻪای آﺑﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮای
ﮔﺮﯾﺰ از ﺗﻌﻬﺪ و اﻧﻀﺒﺎط ﻧﻤﯽﺗﻮان آورد .ﻫﻢ ﺑﻮدن و ﻫﻢ ﻧﺒﻮدن ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺮ زدن و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ دل ﻧﺒﺴﺘﻦ؛
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ آﻣﺎده ﺑﻮدن ،و ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ را از دﺳﺖ دادن.
***
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪ .ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ
ﭼﭗ و راﺳﺖ و ﻫﻮادار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺸﺖ دﻫﻪ را در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ از دﺳﺖ داده
اﺳﺖ .دو ﻃﺮف ﺟﻨﮓ ﺑﻪاﻧﺪازهای روﺣﯿﻪ ﺑﯽﮔﺬﺷﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ را وارد ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺬﻫﺐ ﺑﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺣﺰاب ،و ﻣﯿﺎن ﺳﺮاﻣﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺎﯾﺎن داد .ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ را از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ اداﻣﻪ داده اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان دارد ﮐﻪ در واﭘﺴﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی ﺧﻮد ،دﻓﺘﺮ ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺒﻨﺪد .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﺎ ﭼﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ آﺧﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد زﻧﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﺳﺘﺎوردی ﺑﺰرگﺗﺮ از اﻧﻘﻼب "ﺑﻬﻤﻦ"ﺷﺎن و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮش ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
درﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و اﺋﺘﻼفﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ،ﯾﺎ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس اﻫﻤﯿﺖ و ﺳﻬﻤﯽ داﺷﺘﻦ ،ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗﯽ ﮔﺮدآﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﻧﺎم ﺑﺰرگ
ﭘﺮﻣﺪﻋﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﺬرﻧﺪ .ﮐﺴﺎن آزادﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺣﺰاب ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ،و ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ــ ﺑﻪ ﺷﺮط
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺗﺎزه و ﺳﺴﺖ ﮐﺮدن ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻧﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﺪ داد .وﻟﯽ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﯾﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﻧﺮﺳﻨﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ از ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﯾﺎ
اﺋﺘﻼف ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﺮﯾﺰ از آن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن آن ،و ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﭘﺎک
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را از ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﺑﺪر آورد .در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮان
اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی را از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف
ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارد .ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ آن را ﺑﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ؛ ﻣﺎ رﻗﯿﺒﺎن ﺧﻮد را
در ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آن را از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﻌﯽ در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺪرآورﻧﺪ.
ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺻﺮف ﮐﻨﺪ .ﻧﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ
در اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪرو و اﺳﺘﺒﺪادی ،ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺸﻮر
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﺒﺮدی اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ
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ﺗﺎرﯾﺦ ،ارزش ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺻﺮف وﻗﺖ را ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان دﻣﮑﺮاﺳﯽ را در اﯾﺮان ﺑﺮﻗﺮار ،و از آن
ﻣﻬﻢﺗﺮ ،ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد؟
ﺳﯿﺮ روﯾﺪادﻫﺎ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادی و ﺗﺮﻗﯽ در ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ زودی ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .زﻣﺎن دارد ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﺶ در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻤﯽ از ﭼﭗ آزادیﺧﻮاه ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺰﯾﺪار ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ رژﯾﻢ
اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح اﺻﻼﺣﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺒﻨﺪد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻠﺦ ﻧﻮﻣﯿﺪی ،از اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در درون ﻧﻈﺎم دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﭗ ،ﻣﺒﺎرزهای
ﮐﻪ در درون و ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ درﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن ﺑﺎ ﭼﺸﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻧﻈﺎم" دارﻧﺪ ،و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺷﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ،از داﯾﺮه ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪاﻧﺪ .دﯾﮕﺮان ﺑﯽ آﻧﮑﻪ در ﻧﮑﻮﻫﺶ آﻧﺎن اﺧﺘﯿﺎر از
دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪیﺷﺎن را ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﯾﯽ در آﯾﻨﺪه
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻫﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﮕﺮان ،آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ اﯾﺮان از ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ و وﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ از ﺧﻼء ﺑﯿﺰار اﺳﺖ .ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮدی در ﺑﺮاﻧﺪازی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ دارﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﯿﺪان ﺗﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ آزﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎن آن را ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
آزﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ،ﻟﺰوﻣﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺧﻮان ﻏﻨﺎﯾﻢ
ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺳﺮﻫﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺋﺘﻼفﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﮑﻪ ﻧﺎﻣﯽ در ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻨﺘﻈﺮان رﻫﺒﺮی ﺑﯿﺎﯾﺪ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﻮﻻت ،ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی و ﮔﺰﯾﻨﺶ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺳﺎزد .در
ﻏﯿﺎب ﺳﮑﻪﻫﺎی ﺧﻮب ،ﺳﮑﻪﻫﺎی ﺑﺪ ﺑﺎزار را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه را ﺑﺎ ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺎدن ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎک
دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد .ﺣﺘﺎ در آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ،ﺳﺮه از ﻧﺎﺳﺮه ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺷﻤﺎری از اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر و ﺳﺮاﻣﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺗﺮﺣﻢاﻧﮕﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ روی ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻨﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻣﯿﺪ
ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺮاﯾﯽ  consensusﻣﻠﯽ ﺑﮕﺮداﻧﺪ .ﺑﺎزﺗﺎب ﭼﻨﺎن روﯾﺪادی ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﺑﻌﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻪ آن داد .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﮏ
دوران ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ،از ﺑﺮآﻣﺪن ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﺗﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .در آن ﺟﻨﮓ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ در اﯾﻦ
ﻫﻤﺮاﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﯿﺪان ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮔﺸﺎده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ ﮔﺰﯾﻨﺶ دارد .ﻫﺮ ﮐﺲ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
 alternativeرا ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻨﻪ
رﺳﺎﻧﺪ؛ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ در ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻨﯽ
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ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺪارد و اﯾﺮان ﺑﺎزﺳﺎﺧﺘﻪای ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮِﯾﻦ دورانﻫﺎی ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ.
ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ روانﻫﺎی آزادهای ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﭘﺎی در ﮔﻞ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ؟ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﭼﭗ ،و ﻫﻤﻪ راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪرو و ﻏﯿﺮ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ در ﺑﯿﺮون ،دﺳﺖ ﺧﻮد
را ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻮج ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﮐﻪ از دوم ﺧﺮداد ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
دراز ﮐﺮده اﺳﺖ .آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎنﻣﺎن دارد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
در اﯾﻦ آﯾﻨﺪه ﺳﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﺸﻤﺎنﺷﺎن را از دﯾﺪار و ﮔﺎمﻫﺎیﺷﺎن را از رﻓﺘﺎر ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ،ژوﺋﻦ 2003
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ﺑﺨﺶ 1
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﺣﺰب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻫﻮﺷﻨﮓ وزﯾﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺣﺰب در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .او روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﻮد ﭼﻨﺎن وﻓﺎدار
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﭙﺮداﺧﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮﺑﺎرش ﺗﻨﻬﺎ در آن رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻧﺪﯾﺸﻪﻣﻨﺪ ،او از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد .ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻪ در ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺎ آﮔﺎه و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻐﺮض ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ
ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی آزادیﺧﻮاه و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺠﺪد اﯾﺮاﻧﯽ را در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ را در ﺗﻌﻬﺪش ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ،ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﭼﻨﺪﮔﺮا )ﭘﻠﻮرال( ﺑﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪن
دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ،و ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻫﻤﻪ ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﯽ ،و در ﭘﺎﺑﯿﻨﺪیاش ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎیش و در ﻣﻘﺎم ﺳﺮدﺑﯿﺮی ﭘﺎرهای از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮد و ﺑﻪ
ﺗﻮدهﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﻧﺒﺮد او ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﻪ ﺗﺒﻬﮑﺎریﻫﺎ و ﭘﻠﯿﺪیﻫﺎ ﮐﻪ ﯾﺎدآور اﯾﻦ ﻧﺎم
اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪﮐﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎﺷﺎن آﺳﻮده ﺷﻮﻧﺪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎع اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪی اﺳﺖ.
اﻣﯿﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻨﮓ وزﯾﺮی را اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان ﻣﯿﻬﻤﺎن در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﮐﻨﻮن
ﻧﺎﻣﯿﺪن اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﯾﺎد او ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺳﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ درﺑﺎره ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز از ﻧﻈﺮﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻢ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺰب را در اﯾﻦ ده
ﺳﺎﻟﻪ از ﻧﻈﺮﮔﺎهﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﯾﺪهاﯾﻢ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻼﺣﯽ در ﭘﯿﮑﺎر رﻫﺎﺋﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﺮان ﮐﻪ
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ﺑﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان؛
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﮕﺎور ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺒﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﭘﯿﺸﺒﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻤﺮاﺋﯽ ﻣﻠﯽ )ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻮل و ارزشﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ (.اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﮐﺎری ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺗﻨﮕﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﭘﺎی ﻣﺎ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺲ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﯿﺶﺗﺮ رﻓﺖ .ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آن
را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وﺟﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯽآورد.
درﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺮﻧﺪه ،و ﻧﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ دارای اﻏﺮاض و ﻣﻨﺎﻓﻊ،
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﺎ درﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺴﺮ ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﻢ .ﺣﺰب درﮔﯿﺮ ﭘﯿﮑﺎر ﻗﺪرت
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪان ﭘﺮوای ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺰد آﺧﺮﯾﻦ رای دﻫﻨﺪه را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ــ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ــ از ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺎﻟﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .آن ﻗﺪر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺖ در ﺑﺮود و ﺧﺮاب ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮاﻧﺪازه ﻧﮕﺮﻧﺪه و ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه در ﻫﺮ
ﺟﺎﻣﻪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد.
وﺟﺪان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ارزشﻫﺎ و اﺻﻮل اﺳﺖ .ﺷﺮم و اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﯾﺎ ﺧﺸﻨﻮدی از ﮔﻔﺘﺎر و
ﮐﺮدار اﻧﺴﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﯿﺰ از
وﺟﺪان ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ارزشﻫﺎ و ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ اﺳﺖ
و ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺣﺘﺎ در رﯾﺸﻪ واژه ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ از ﺳﺨﺘﮕﯿﺮیﻫﺎی وﺟﺪان ،رﯾﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار اﺳﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮان ﺧﻮب ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺧﻮدش ،ﺧﻮد
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪش ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ رﯾﺎﮐﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ  polityﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﯾﺎﮐﺎریﻫﺎﺳﺖ و اﮔﺮ وﺟﺪانﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻧﮑﻨﻨﺪ از دروغ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در دروغ )ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب زﻟﺰﻟﻪ اﻓﮑﻦ واﮐﻼوﻫﺎول ﭼﮏ( ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺣﺰب ﮐﻼس اﺧﻼق ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ،ﻣﺎ در ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ از ﻫﯿﭻ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽآﺋﯿﻢ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﻣﻮر اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ؛ و دو ،اﮔﺮ
اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯽ اﺻﻮل و ﺑﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ارزشﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﺮوای اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎ
ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺳﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ؛ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺑﺮﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺪی و
ﭘﻠﯿﺪیﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎی ﺑﺰرگ زﯾﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دروغ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻨﺪ .دروغ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دارﯾﻮش در ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﻪاش ﮔﻔﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و درﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﻤﻪ ﭘﻠﯿﺪیﻫﺎ
ﺷﻤﺮد .اﮔﺮ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻫﺮ راه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﮐﺎری ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪاش ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرتش ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ ﺑﺎزار و ﺣﺠﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرتش ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺧﯿﺎل ﻧﺪارﯾﻢ ﭘﯿﺮوزیﻣﺎن در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ ﺣﻮزه و ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﮑﺴﺖﻣﺎن در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ درازﻣﺪتﺗﺮ و ژرفﺗﺮ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ :آﯾﺎ ﻫﻤﻪاش ﻗﺪرتﻃﻠﺒﯽ و ﻧﺎم و ﻧﺎن اﺳﺖ؟ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮﯾﻨﻪای از ﺳﻼﻣﺖ اﺧﻼﻗﯽ و درﺳﺘﮑﺎری ﻻزم اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن
اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺸﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺸﺎن .ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﯾﺎ
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ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن را ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن ﺑﺎﺷﮑﻮه  22ﺑﻬﻤﻦ ،ﺑﺮﻫﻨﻪﺗﺮ از آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از آن ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﺶ در اﯾﺮان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد.
ﻣﺮدم ﺑﺴﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺑﺴﺎ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن و ﺗﺮﺳﯿﺪن .وﻟﯽ ﻫﺮ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ در آن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ــ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر و ﮔﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ــ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم
ﻧﯿﺎز دارد ،ﺑﻪ ﻧﻬﺎده inputای ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮔﻤﻨﺎم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدم از ﺗﺮس ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺮدﻧﺪ ــ اﻫﺮام ﻣﺼﺮ را ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ دو ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ــ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﺰرگ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮدم در ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎﺷﺎن ﻓﺮا آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ در ﺑﯿﺎن ﺷﮕﺮﻓﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،آن را ﺑﺎ اﻫﺮام ﻣﺼﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎﺷﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﻼس درس اﺧﻼق ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .آری ،ﻣﺎ ،از ﻫﺮ رﻧﮓ و
ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ و ﺑﺎ دروغ و ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﮐﺲ ﺑﻮدن و در ﻫﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﯿﻘﻪ اﻫﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺘﻦ و ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ،
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﺣﺰب ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن دل ﯾﮏ ﻋﺪه آﻣﺎده زﯾﺮﭘﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺻﻮل ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺰرگﺗﺮی را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﮔﺮوﯾﺪن آن ﻋﺪه ﺟﺒﺮانش ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .آن ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دروغ ﭘﺮدازی ﯾﺎ ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اﻣﺘﯿﺎزی از رﻗﯿﺐ ﺑﺪﺳﺖ
آورد ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ــ ﻧﻤﻮﻧﻪاش اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی درﺟﺎ زن دﻫﻪﻫﺎ.
***
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ اﺻﻮل و ارزشﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺰاردن و ﺟﺎاﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﻣﻼکﻫﺎی رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر و ﺗﺬﮐﺮ دادن در ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻠﻨﺪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ .ﻣﺎ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺨﻦ و در ﮐﺮدار ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎﻧﺖ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﻪ ﭼﻨﺎن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد) .ﺑﯽ اﺧﻼقﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪﺗﺮدﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
اﻓﺘﺎد (.اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ .ﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﯿﺶ از ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه از ﺑﯿﺮون دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﺎد آور زﯾﺎدهرویﻫﺎ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎیﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻮﻗﺘﺎ از ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﻢ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎﻣﺎن ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ــ از
ﭘﺲﺗﺮ رﻓﺘﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﮔﺬرﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎرﺑﻂ اﺳﺖ و ﻫﻢ روان را ﺗﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ــ در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﻣﻌﺎﯾﺐ
و ﻧﺎﻓﻬﻤﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﺮه روزی اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ )از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺗﺎرﯾﺦ
ﺟﻬﺎن( ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﮔﺮدن ﻣﯽاﻓﺮازد :ﺿﻌﻒ ﮐﺎراﮐﺘﺮ .ﺿﻌﻒ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺪارد .ﺧﻮد ﮐﺎراﮐﺘﺮ را دﺳﺖ
ﮐﻢ دو ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد ،ﻧﺨﺴﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاش ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،و دوم اﺳﺘﻮاری ﻣﻨﺶ ،ﺑﺎ اﺳﺎس ﺑﻮدن،
داﺷﺘﻦ ژرﻓﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪن ،زود از اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ آن ﺣﺎل ﻧﺸﺪن ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ و وﺳﻮﺳﻪ
اﯾﺴﺘﺎدن .ﮐﺎراﮐﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻧﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽآورد و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﯾﺐ.
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در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﻮار اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ و ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪﯾﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ وﺟﺎﻫﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺮدﯾﻢ ــ رﺿﺎﺷﺎه در ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن و ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان؛ ﻣﺼﺪق در ﯾﮏ
ﺳﺎل اول ﭘﯿﮑﺎر ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  .1962–3 / 1340–1ﻫﺮ ﮔﺎه
ﻫﻢ ﮐﻪ زرﻧﮕﯽ و "ﺳﯿﺎﺳﺖ" ﺑﻪ ﺧﺮج دادﯾﻢ ــ در ﺑﯿﺸﺘﺮ آن دوره ــ ﯾﺎ درﺟﺎ زدﯾﻢ ،ﯾﺎ ﭘﺲ رﻓﺘﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﮑﺒﺖ اﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﯿﺮﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺳﺖ؛ زرﻧﮕﯽ و "ﺳﯿﺎﺳﺖ" ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪادن اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺮﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻮم ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮان ﻣﺎ
در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮی دارد .در آن اﺣﻤﻘﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺗﺎرﯾﺦ ،از ﺗﻮدهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و رﻫﺒﺮان ﻟﯿﺒﺮال و ﻣﺘﺮﻗﯽ
و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺒﯽ و ﺑﯽ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻮد؛ از رﻫﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد
ﺳﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮی و ﺑﯽ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻮد .در ﻫﺮ دو ﺳﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ،ﺿﻌﻒ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را داﺷﺖ .ﻫﺮدو در
آزﻣﺎﯾﺶ دﺷﻮار ﺧﻮد ــ و آزﻣﺎﯾﺸﯽ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد ــ ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮج رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ دو،
ﻫﺮﮐﺪام در ﺟﻬﺘﯽ ،ﺑﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻨﻬﻤﻪ در ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ورزﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد .در
ﺧﺮده ﺟﻬﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ و روﯾﺪادﻫﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺰرگ ،ﺟﺰ داﯾﺮهﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ
آب ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽآورد ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻮاﻧﮕﺮی اﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺧﺮده
ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﺗﺮ و اﺻﻮﻟﯽﺗﺮ ﺑﻮد و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮی ،ﻣﺎ ﺣﺘﺎ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدارﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ .اﮔﺮ اﺻﻮل
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮان و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن اﻣﺮ ﻣﺎ در ﮐﺸﺎﮐﺶ اﻓﺘﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺎﺳﻒ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد .اﮔﺮ از
ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﺰﻧﯿﻢ اﻋﻼم
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﻧﺸﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد )ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دروﻧﻤﺮز اﺳﺘﺜﻨﺎﺳﺖ (.ﺳﺮو ﺻﺪای
ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﺎن ﺣﺮﻓﻪای ،ﻣﺎ را از ﮐﺎر درﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﺮﺟﺎ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺮد ﻣﺘﻌﺎرف را ﭼﺎﻟﺶ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽرود ﻋﻘﯿﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺮد ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﺮد اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
ﻣﺘﻌﺎرف .دهﻫﺎ ﺳﺎل ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺟﺰ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻏﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .از وﻗﺘﯽ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ
اﺳﻼم ﻧﯿﺮوی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .از ﺳﺎل ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ رﺿﺎﺷﺎه از اﯾﺮان آﺧﻮﻧﺪ ﭘﺮوری را ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری ﺷﻤﺮدﻧﺪ.
***
ﺗﺠﺮﺑﻪ دراز ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ،اﮔﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺮراﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و رو راﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد ،درﺳﺖ و
ﻧﺎدرﺳﺖ اﻣﻮر و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را در ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﺎﻣﺤﺒﻮب در ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ،ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮب ﺑﺎز ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری ﺑﺮای ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺻﺮف
ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﻤﻔﮑﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .رﻓﺘﻦ روﯾﺎروی ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮدم
ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و ﻗﺪرت ﺧﻮد را از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺎ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ از ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و
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ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ،ﺑﺎ واﻧﻤﻮد ﮐﺮدن و در ﺧﻠﻮت ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدن ،ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻓﺘﺎدهاﯾﻢ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .ﺷﮑﺴﺖ ﺻﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ دارد؛ ﭘﯿﺮوزی ﯾﮑﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردﮔﺎن و درﺟﺎزدﮔﺎن ﺟﺪاﺋﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و آزاداﻧﺪﯾﺶﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺲ اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ؟ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻟﯿﻞش آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻫﻮاداران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗﺮن ﺑﺮای ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن وﻗﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ
ﺳﺒﺐش ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد ﻣﺎﺳﺖ .در ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت از ﺣﺪودی ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽرود و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
راهﺣﻞ ،وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮش اﺳﺖ .ﺧﻮد ﻣﺎ
ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ را روی دﻋﻮای رﯾﺎﺳﺖ از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ .ﻫﻮاداری از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﻻزم اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ از ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ژرفﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر
ﺧﻮد ﻫﻮاداران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ و ﺑﻪ آن ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎن
و رﻓﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻮاداران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﯿﭻ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺮ ﻧﻤﯽاﻧﮕﯿﺰد .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﺮوران ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻠﺪﻧﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺷﺎه ﺑﮑﺸﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ و ﭼﻪ اداره اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮدی ﺷﻤﺮدن دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ و ﻣﺮدم ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺰاب واﻗﻌﯽ ،ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﺷﻦ و درﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان ،ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺗﺎب ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺑﻪ درازا
ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺒﺎرزه و اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﯿﺎورد؛ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎز دارد .در اﺟﺘﻤﺎع اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺮون
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
ﻃﯿﻒ ﻫﻮادار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزان ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪارﺗﺮ ﺷﺪن دورﻧﻤﺎی
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﯾﺎ از ﻫﻢﭘﺎﺷﯽ آن ،در ﻣﻌﺮض اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت ﺑﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻧﺒﺎﻟﻪ
رو دوم ﺧﺮداد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ .آن ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن در دوم ﺧﺮداد دورﻧﻤﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﻗﺪرت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﯾﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻣﻨﻈﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دوم ﺧﺮدادﯾﺎن دارد اﯾﻦ
اﻣﯿﺪ در آن زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮان زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﻣﺘﯿﺎز دادن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ
را ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﻪ دوم ﺧﺮدادﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺮای اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽﺗﺮﻧﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری رژﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﻓﺎداران ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﻫﻮاداران
اﺻﻼﺣﺎتِ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎمِ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎل و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ ،را ﻫﻢ در ﺣﻠﻘﻪ ﺧﻮدیﻫﺎ راه دﻫﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﯾﺎ ،ﺑﻬﺘﺮ ،آرزوﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ذﻫﻦ ﺑﺎورﻣﻨﺪان آﺋﯿﻨﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ
از ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم آن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺾ ،ﯾﮏ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮﺑﯽ در دﻧﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﻫﻮاداران آﺋﯿﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ـ آرزوی دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ :ﻓﺸﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎ رژﯾﻢ را رو ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﺑﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .در ﺑﯿﺮون ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺮد
آورد و در درون ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ درﭘﯽ ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﯽ ﺑﺮآﻣﺪ .ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از رژﯾﻢ رو ﮔﺮداﻧﺪهاﻧﺪ
و اﮔﺮ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺮآورده ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﻨﺘﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع
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ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﯽ را ﺑﻪ اﺑﻬﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .اﻣﺮوز زﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﻨﻬﺎ را زﻣﺎنﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺧﺮﻣﺎی ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻧﺨﯿﻞ ﻣﯽﺑﻮد .اﮐﻨﻮن زﻣﺎن واﻗﻌﮕﺮاﺋﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ رای ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن اﻓﺮاﻃﯽ را ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻌﺎرﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﻧﺮﻧﺠﺎﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ دارد و از اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان
ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ .ﻣﺮدم دﻧﺒﺎل رﻫﺎﻧﻨﺪهاﻧﺪ و ﺑﺲ .ﮐﺴﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽروﻧﺪ :دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ وﻗﺖ
ﮔﺬراﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﺷﺎه را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﺳﺖ .اﺻﻼ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد.
در ﻫﺮدو ﻃﯿﻒ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ .آﯾﺎ آن ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﻨﺘﻈﺮ دوم
ﺧﺮداد و ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؟ و آﯾﺎ ﭼﻨﺎن درﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮایﺷﺎن ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻫﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .آﯾﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﻧﯿﺮو ﮔﺮﻓﺘﻦ روﺣﯿﻪ و ﮔﻔﺘﻤﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﻣﺮدم
ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮدش را ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﮔﺮدآوردن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی ﯾﮏ دوره ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و رو ﺑﻪ زوال ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﯾﺎ راﺿﯽ ﮐﺮدن ﻣﻠﯽ
ﻣﺬﻫﺒﯿﺎن و روﺣﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ؟ روزﮔﺎر ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﻨﮓ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ رﻫﺎﺋﯽ ﺧﻮد را در دﺳﺖﻫﺎی
واﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺠﻮﺋﯿﻢ؟ ﮐﺎرﮐﺮد وﺟﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﺋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯿﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖ واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮری ،ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﺎزﻧﺪ و از ﺑﻨﺪﺑﺎزی ﺗﺎ اﻓﺘﺎدن در ﻫﺮ ورﻃﻪای ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ.
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رژﯾﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﺎن اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﮐﺮد .ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮ راه ﺗﺎزهای ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .اﯾﻦ راه ﺗﺎزه را ﻧﻪ ﺑﺎ
ﺑﻘﺎﯾﺎی اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ در اوج
ﻗﺪرتش ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﺎدوﺋﯽ در ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽاش ﺟﺎن ﺗﺎزه ﻧﻤﯽﺗﻮان دﻣﯿﺪ .آرزوﻣﻨﺪان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺗﺼﻮریﺷﺎن دﻟﺨﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺗﻮده ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮدم اﯾﺮان روﺑﺮوﺋﯿﻢ ﮐﻪ در ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ و ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽاش ،و در ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽاش
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﻘﺎدی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﺮای او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ارﺗﺒﺎطﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ درون دارﯾﻢ وﻟﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎطﻫﺎ اﻣﺘﺪاد ﻣﺎﺳﺖ در ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ .ﻧﻔﺲ دور
اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺎ از آن درﯾﺎی ﻣﻮج زن و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای راه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻮاﺿﻊ و ﻧﺸﺎن دادن ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺑﺮ ﺳﺎزﺷﮑﺎریﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی
ﺳﻄﺤﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎل و ﻧﺎ روﺷﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺻﺮف ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﯾﻦ را در ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﻫﺮﭼﻪ دورﺗﺮ را دﯾﺪﯾﻢ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺗﺮ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ وﺿﻊﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ .ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺎزﺷﮑﺎری ﺑﺮای ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮدن ﻋﯿﺐ
ﺟﻮﯾﺎن ،ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﺗﺎزه ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻋﻤﻞ دﯾﺪﯾﻢ ﭼﻨﺎن "ﻣﺰاﯾﺎﺋﯽ" ﺑﻪ
ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﺪن ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﻤﯽارزﯾﺪ.
***
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ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ از ﮐﻨﮕﺮه و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﻣﺠﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺧﻮدﻣﺎن و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﮐﻪ در اﯾﻦ دو روز ﺑﺪان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در
ﻧﮕﻬﺪاری وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎم و ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ
ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ از ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی راﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟِﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دور ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ
رﻓﺘﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ .ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
آﻧﭽﻪ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ در ﭘﻬﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﺷﻮد اﺻﻮل را در ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه و ﻧﮕﺮش
ﺗﺎزهای اﺳﺖ وﻟﯽ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰده اﺳﺖ.
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﺟﺰ ﻗﺪرت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد رو ﺑﻪ ﺳﺮاﺷﯿﺐ دارد .ﻣﺮدم از آن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮات
روﺑﺮوﺳﺖ؛ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻧﺎﺑﻮدیاش ﮐﻮﺷﯿﺪ .دﺷﻤﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺟﺰ ﺗﻬﻤﺖ و دروغ و ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﺳﻼﺣﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﻣﺎ را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ .در آﻧﺠﺎﻫﺎ ﮐﻪ درﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ
ﭼﺸﻢ و ﮔﻮشﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎ را در ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اردوی ﻣﺎ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و
ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در درون و ﺑﯿﺮون اﯾﺮان در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ؛ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز؛
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ــ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رای اﮐﺜﺮﯾﺖ ــ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻪ از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺮﺳﯽ دارﯾﻢ ﻧﻪ از ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ آزاداﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻧﺎﻣﯽ از اداﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،از ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖش ،از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽاش و از ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽاش دﻓﺎع ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
زﻣﺎن ﮔﺴﺴﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ از ﻫﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ،از ﻫﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دﯾﻦ در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اروﭘﺎﺋﯽ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ،ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2003
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ﺑﺨﺶ 1
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﺑﻮد
ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺑﺎر ﺣﺰب ،ﯾﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﺧﻮدﺳﺘﺎﺋﯽ ﺟﻤﻌﯽاﻧﺪ ﯾﺎ روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ .ﮐﻨﮕﺮه ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﺮ دوﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ،ﺧﻮد ﺳﺘﺎﺋﯽ ﺟﻤﻌﯽ.
ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺰﺑﯽ )و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻮم ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎی دﯾﮕﺮ( ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،و از ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﻬﻨﺎور ﺑﻪ ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ،ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ و از
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﻨﮕﺮه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را( ﻫﻤﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺎ در ﻫﺮ ﮔﺎم اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ؛ و ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻋﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای اداره ﺷﺎﺧﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ده ﺳﺎل اﺳﺖ در
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎﺷﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ و از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺣﺰب را ﺑﺰرگﺗﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽﺷﺎن ﺑﻪ آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ اﻓﺰون ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ زدهاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻔﻆ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ زﯾﺮ ﻓﺮش ﭘﻨﻬﺎن
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و در ﻓﻀﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﯽ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎدن اﺻﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .از اﻧﺸﻌﺎب ﻧﺘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮس را از زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و
دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﯽ دﺷﻮاری زﯾﺎد ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را ،و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎ ،ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺑﺎﻻ ﯾﺎ از ﺧﺎرج )ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ( اداره ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺰ ﺧﻮد ﭘﺸﺘﮕﺮم

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ ـ ﻧﻮآوریﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ ـ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن

86

ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری دارد و ﺑﺤﺮانﻫﺎ آن را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؛ ﺟﻮان ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ رﺷﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮی و ﻫﻢ ﻗﺪرت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﺶﻫﺎی ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد درﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎزه روﺑﺮو ﺷﻮد .ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ از ﮔﺬﺷﺘﻪاش
ﭘﻮزش ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎ آن را از ﻧﻮ اﺧﺘﺮاع ﮐﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺑﺪان اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ از آن روﮔﺮدان ﺷﻮد؛ ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﻮد ﻧﺪارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻦ آﺧﺮش را اول ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﻻزم ﻧﺪارد .ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺶ
ﺑﺪان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮ دوش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ آن اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﯾﻪ اﻟﻬﺎم
و ﻋﺒﺮت .ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﺟﺎی
ﺳﺰاوار ﺧﻮد ،و ﻧﻪ ﭘﻮزﺷﮕﺮی و ﺳﭙﯿﺪ ﺷﻮﺋﯽ ﺧﻮدی و ﺳﯿﺎه ﮐﺮدن ﻏﯿﺮﺧﻮدی .ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازﯾﺶ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺳﺎﯾﺪ
و ﺗﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎﯾﺶ را از روزی ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﺑﯽ ﻣﻨﺎزع ﺑﺮﺳﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ از روﯾﮑﺮد ﺣﺰب ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .اﺻﻼ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺣﺰب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﯾﻢ؟ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺎده اﺳﺖ :ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮان
را از اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺒﻬﮑﺎر رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﻗﺪرت را دردﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ واروﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دادﯾﻢ .اول ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ اﺷﮑﺎل اﯾﺮان در
ﮐﺠﺎﺳﺖ؛ ﭼﺮا در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ردﯾﻒ ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و رو ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻬﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوه واﭘﺴﻤﺎﻧﺪه ﺗﺒﻬﮑﺎری ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺮان در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻼﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮﺳﺮ ﺧﻮدش ﺑﯿﺎورد؟ ده ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﻞﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪی ،ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﺮاﻣﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﻨﺪه اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﺑﺎور را در ﻣﺎ اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﻣﻞ ﺳﺮ ﺑﺎزﮐﺮدۀ ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺧﻼق و ارزشﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺐ ذﻫﻨﯽ
 mindsetﻣﺎ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ روشﻫﺎ و
روﯾﮑﺮدﻫﺎﺋﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ واﭘﺲ ﻣﯽﺑﺮد ﺑﺠﺎی آن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮاﻧﺪ ،و ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ
ﻫﻤﻮار ﮐﻨﺪ؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم اﮔﺮ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ زﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ را
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺟﺪیﺗﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ "اﯾﺪه" در ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﺰب ﭘﯿﺶ از ﻫﺪف آﻣﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ دارﯾﻢ ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﺪ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺠﺎﯾﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮوﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺧﻮد اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ آورده اﺳﺖ ،راه
آﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﻗﻄﺎر ﺣﺰب از ﺧﻂ ﺧﺎرج ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ژرﻓﺎی ﻧﻈﺎم ارزشﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ،از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﻮد و روﺑﺮو ﺷﺪن
ﺑﺎ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی آن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ .ﻋﻮاﻃﻒ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ،ﭼﺎرهای ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻻت را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﺗﺎ از
ﺗﮑﺮارﺷﺎن ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮﯾﻢ .اﮔﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﻪ ﻫﺪف ﺑﻠﮑﻪ وﺳﯿﻠﻪای در ﺧﺪﻣﺖ آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
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اﺧﻼﻗﯽ ،ﺷﻬﺎﻣﺖ در ﺑﺎورﻫﺎ و آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی درﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ دﻧﺒﺎلش ﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ  integrityدر ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ
ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ،و دوری از ﺳﺎزﺷﮑﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺻﻮل اﺳﺖ؛ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪن از ﺳﻮد آﻧﯽ ﺑﻪ
ﺑﻬﺎی آﺳﯿﺐ زدن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .ﺷﻬﺎﻣﺖ در ﺑﺎورﻫﺎ ،در ﻧﺘﺮﺳﯿﺪن از ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،آﻣﺎده
ﺑﻮدن ﺑﺮای آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوز ﺑﺪان ﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﺖ politically incorrect
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺋﯽ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ
ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽﻫﺸﯿﺎری ،ﺑﯽﭼﺎﻻﮐﯽ ﻓﮑﺮی ،و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ دادهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﻮاره در ﺟﺴﺘﺠﻮیﺷﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺎ در ﻫﯿﭻ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺑﺰرگ ﺣﺰﺑﯽ از ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎی دو ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر و
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر ﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻬﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﭘﯿﮑﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن و در درون ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوردﮔﺎن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ
ﻣﻠﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮداﻟﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﮕﺮان ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺰب
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺑﻬﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﮑﻮﺷﺪ دﺳﺘﯽ ﺑﻪﺟﺎﺋﯽ ﺑﻨﺪ
ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان را ﺑﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﮐﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﭙﺎرد .ﻣﺎ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و دﯾﮕﺮان را ﺑﻪراه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .رﻫﺮوان راهﻫﺎی آﺷﻨﺎ و ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﻓﺮاوانﻧﺪ
و ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازهاﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ارزش اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﯽرود ﻧﺪارد .اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺎ ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه رﻧﮓ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﻣﻮﻋﻈﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن
ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﯽ ﺗﺰﻟﺰل ﻣﯽﭘﻮﯾﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎن ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه از ﻋﺎﻣﻞ
اﺧﻼﻗﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و زﯾﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی زﯾﺎد دارد ،ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﻼﻗﯽ
اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ از اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻨﺎورﺗﺮ ﺷﺪهاﯾﻢ .اﯾﻦ
اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ارزﻧﺪه و ﺑﺎ اﺻﻮل را ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻫﻮادار و ﺣﺘﺎ ﻫﻤﻮﻧﺪ ﺑﯿﺨﺒﺮ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻟﻢ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻓﺮاد ﺑﯿﺶ از ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻋﻘﺎﯾﺪ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﺗﺎزهای ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﮕﺬرد و ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺧﻮد
را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ ﭘﺎرهای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .در ﺧﻮد ﺣﺰب روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﯾﮏ
روﺣﯿﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای روشﻫﺎ و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ دﻣﮑﺮات ،ﺣﺘﺎ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻮت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺸﺮی ﺟﺪاﺋﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺪت ﻫﺮ
ﺟﺎی دﯾﮕﺮ در ﮐﺎر اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺗﺎ آن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ .آزادی از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ داده اﺳﺖ در آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز و
آﯾﻨﺪه را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﮕﺮش روﺷﻦﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از ﻧﻈﺮ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن
راهﺣﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﮐﻪ آن را در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮدهاﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﭘﻬﻨﻪ
ﮐﺸﻮرداری را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺰاب اﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ ،و ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ
اروﭘﺎﺋﯽ درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻖ آﻧﻬﺎ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
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ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری و دﻓﺎع از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ؛ و ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﻧﯿﻔﺘﺪ .اﯾﻦ ﻫﺮدو ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺣﮑﻤﺮوا ﺷﻮد .ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎ در ﻧﻘﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﻧﻘﺪ در ﻣﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ( دوﺳﻮی اﻓﺮاﻃﯽ ﻃﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺧﻮش ﻧﻤﯽآﯾﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ؟ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل ،و اﻧﻌﻄﺎف در ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ
ﻧﻪ از ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدهاﯾﻢ و ﻧﻪ در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪهاﯾﻢ.
***
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ ،و ﺑﺎ روﯾﺎروﺋﯽ اﺷﮑﺎر ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺮ راﻫﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ درﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﭘﺎﯾﺎن آن اﺳﺖ .ﭘﻮﯾﺎﺋﯽ روﯾﺪادﻫﺎ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽرود ﺗﺎ اﺧﺘﯿﺎر را از دﺳﺖ ﺳﺮان رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺪر ﺑﺮد .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی و اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮدن اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق و دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﮔﺮ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﯾﻮاﻧﻪوارﺷﺎن ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﭘﺎﺳﺨﯽ درﺧﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺪازه ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺮﺧﻄﺮ ،ﺣﺰب ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ،و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭼﻨﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﯾﮏ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دوﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ در دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی دﺷﻮارﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺣﺰب در دوره آﯾﻨﺪه ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ وادارد و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺒﺮد.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ "ﺣﻖ" ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ )ﻧﺎمش را ﺣﻖ اﯾﺮان ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ(
و اﺷﮕﺮﯾﺰی ﺑﺮ ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺟﻨﮕﯽ آﯾﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ
دﯾﺪ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮد .اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رژﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺗﻤﯽ،
ﯾﺎ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﺟﻬﺎن ﯾﺎ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ .اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و "آزاد ﮐﺮدن ﻗﺪس" ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺑﻪ دور
ﮐﺮدن ﺧﻄﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان ،و ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﻢ .اداﻣﻪ ﺗﻼش رژﯾﻢ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ ،ﺧﻄﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺴﻠﻂ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ را
ﺑﺮ اﯾﺮان اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﻣﻘﺎﺻﺪ رژﯾﻢ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ در رﻫﺒﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﺷﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ورق ﺟﻨﮓ را ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن اذﻫﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺧﺎرﺟﯽ از ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻻزم
اﺳﺖ ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺤﺮان ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺗﻤﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ رژﯾﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد و ﺗﺮﻓﻨﺪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﺟﻨﮓ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻫﺸﺖ ﺳﺎل" ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ" ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ
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و ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﺗﻮﻫﻢ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﺮد.
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺷﺘﺎﺑﺰده درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ وﺿﻊ اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﭘﺲ
از رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯽﺟﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از آﻣﺎدﮔﯽ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﺷﻮرای رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای آرزوﻣﻨﺪان اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﭘﺮ آوازه و ﻣﯿﺎنﺗﻬﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﻨﻈﻮر ،ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎ از راه ﻃﺮح و ﭼﺎرهﺟﻮﺋﯽ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮلﺗﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﺋﯽ
 consensusو ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی ﮐﻠﯽ .ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه در ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ،ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ،ﻋﺪمﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺣﻘﻮق اﻗﻮام ،و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﺋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺸﻮد و ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد و ﺗﻔﺎﻫﻢ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ درﭘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻨﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻮاره ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪای ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﻌﻘﻮل دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﭘﺲ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻋﺮﻓﯿﮕﺮا
)ﺳﮑﻮﻻر( را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در آن ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ و از ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﻮام اﯾﺮان ،و
ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،دﻓﺎع ﻧﮑﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺟﺎی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازهای در ﺑﺤﺚﻫﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪن دورﻧﻤﺎی ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮای دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻟﯿﺒﺮال ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ .زﯾﺮا ﻫﺮ دوﺷﮑﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﯾﺎ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﺮان آﯾﻨﺪه ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﮐﺸﻮر ،و ﻧﻪ رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ،
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﺪه دﻓﺎع از ﻧﻬﺎدﻫﺎ و راﺳﺦ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﺸﻮر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی
در آزاد و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺶ راه ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺲ از آن ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رای ﻣﺮدم را
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﯿﻮه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن و ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ و اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺣﺰب را در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻋﻼم دارد.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺣﺰب در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق اﻗﻮام و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ
و در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اروﭘﺎﺋﯽ ﭘﺎرﯾﺲ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺰب ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺴﺖ و ﻣﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق اﻗﻮام و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﮐﻨﺎر
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ در ﮐﻨﮕﺮه ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺰب ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺣﺰب ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ و آزادﻣﻨﺸﺎﻧﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﻣﺴﯿﺮی ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزی اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ در ﻋﻮاﻟﻢ
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ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب را در ﺑﺤﺮان اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ روﺷﻨﯽ اﻋﻼم دارد
ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻗﺪام
ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﮔﺮ دﺳﺖ از ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ ﺑﺮ ﻧﺪارد اﯾﺮان و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﮑﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﺮان
دوﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را در اردوی ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ رژﯾﻢ
اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ از  28ﻣﺮداد درس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﻮر را در
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ــ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺠﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
***
ﭘﺲ از ﻫﺪر دادن ﯾﮏ ﻧﺴﻞ در ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺳﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ،ﺳﯿﺮ روﯾﺪادﻫﺎ دارد ﻫﻤﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را وادار ﺑﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺳﺒﮑﺒﺎرﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،رو ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮ از ﺧﻄﺮﻫﺎ و ﻧﻮﯾﺪﻫﺎ رواﻧﻪاﯾﻢ .ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ
ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﺪ؛ و ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب
را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﺸﻢ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ دوران اﻧﻘﻼﺑﯽ را؛ و ﺳﻬﻢ دوﺳﺖ و ﻫﻮادار را ﺑﻪ زﯾﺎن دﺷﻤﻦ و
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻃﺮف ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در درون و ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و
ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺖو ﭘﺎیش را ﺑﺒﻨﺪد؛ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪاری اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ
و از "ﭘﺎراداﯾﻢ" ﮐﺮﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﺎده ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺎزهای اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﺎﺷﺎد ﺧﻮد ﭼﯿﺮه ﺷﻮد .ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﮑﺎرش اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد اﻧﺪک اﻧﺪک ﺟﺎیش را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﺎزهای
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﺮﭼﻪ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎی ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن آن ﻧﺴﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﺎزه ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﮐﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎروان در ﮔﺬر اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان راهش را ﺑﺴﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﯽ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد روﺑﺮو ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻠﯽ دارد و ﺑﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻬﺮ و ﮐﯿﻦ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﮐﺜﺮتﮔﺮاﺋﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد
اﺧﺘﻼف در ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺪان ﺑﺮﺳﯿﻢ .روﯾﮑﺮد ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﻀﺎی آزاد از اﻧﻔﺠﺎر ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﻘﯿﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رای ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻬﻤﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮان ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﺟﺎ ﺑﺮای ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺎرهای از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪمﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺣﻘﻮق اﻗﻮام
اﯾﺮان و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻃﺮح ﮐﺮد و ﻣﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺣﯿﻪ آزادﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺣﺰب ،ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎدت ﮐﻨﯿﻢ از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﻢ .ﻫﻤﯿﺸﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪای ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮات ﻣﻌﻘﻮل دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪاﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪ.
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ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ رﻧﺞ ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺳﺎزﻧﺪه در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺰب
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﻣﺠﻤﻮع اﻋﻀﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻫﻤﻮﻧﺪان ﺣﺰب ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن رﺷﺪ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺷﻮﯾﻢ ــ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ در آﺑﮕﯿﺮﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﺟﻠﻮهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی
و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎدن ،ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻫﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ
ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﮐﺎر ﻣﺎ را ﻧﻮﺟﻮﺋﯽ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ؛ از آن ﻧﺘﺮﺳﯿﻢ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎ در ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺳﻮار
ﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﻮج ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺎ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ و ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ اﯾﻦ و آن
آﻏﺎز ﻧﺸﺪ .ﻣﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ رژﯾﻢ و اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد آری ﮔﻔﺘﯿﻢ و از
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦﻫﺎی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ" ،ﻧﻪ" ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﺎت ،ﺑﻪ دﯾﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،و ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ؛ "ﻧﻪ" ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﺋﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه
داد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ را ﻫﻢ در ﻃﺮح ﺑﺰرگﺗﺮ ﺧﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮﺗﻪﻧﻈﺮان،
ارزش ﻣﺒﺎرزان درون را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ و از ﮐﺎری ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻧﮑﻮﺑﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ
روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﯾﮏ ﺣﺰب راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺣﺰب ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اروﭘﺎﺋﯽ و ﻧﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان داده اﺳﺖ و ﺗﺴﻠﻂ ﭼﭗ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺮدد .ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺖ .ﺣﺰب ﻣﺎ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آزاد از ﻫﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺮود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﮐﻨﮕﺮه ﭘﻨﺠﻢ ،ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ2004 ،
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ﺑﺨﺶ 2
ﺑﺎزﻧﮕﺮیﻫﺎ
ﻟﺤﻈﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ "ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ" ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺸﻪ در آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺸﺘﻢ ،ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺒﺰ ،ﺧﻮد را
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﻫﻢ ﺧﻄﯿﺮ و ﻫﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ
ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرگ و ﻫﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻪ ﭼﻨﺪان اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ دارﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﺰب ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﻃﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ در ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎدهای ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺣﺰﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺑﺮو ﺷﺪهاﯾﻢ .اﻣﺮوز ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎز ﮐﻨﻢ.
ﺣﺰب در ﻣﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﯿﺮد را ﺑﺸﮑﺎﻓﯿﻢ ﻧﻘﺶ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ از آن ،ﺧﻮﯾﺸﮑﺎری ﺣﺰب را
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ) .ﻧﻘﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ؛ ﺧﻮﯾﺸﮑﺎری آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ(.
ﺣﺰب ،ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﺪ ــ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ــ و
ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻮد ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و در آن ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ .ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﮏ ﺣﺰب در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻫﺮ دو را ﺧﻮب ﺑﺒﯿﻨﺪ و از ﻋﻬﺪه ﺑﺮآﯾﺪ؛ و در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺧﻮب
ﺑﺒﯿﻨﺪ و از ﻋﻬﺪه ﺑﺮآﯾﺪ.
ﺣﺰب ،ﻫﻢ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺷﮑﻨﻨﺪه آﻧﭽﻪ زﻣﺎنش ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪه؛ ﻫﻢ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ،
ﻫﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﺎده دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ .ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﻨﺪ واﭘﺲ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از آن
ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﭘﯿﺶ آﻣﺪن ﺑﺎ زﻣﺎن را درﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺣﺰبﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را دﮔﺮﮔﻮن
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ﮐﻨﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽروﻧﺪ .ﯾﮏ ﺧﻮﯾﺸﮑﺎری ﺣﺰب ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎدن از روﯾﺪادﻫﺎ و دﮔﺮﮔﺸﺖﻫﺎﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺰب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﺎﻻکﺗﺮ و ﻫﺸﯿﺎرﺗﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﮑﻨﺪ ﺑﯽرﺑﻂ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ راﻧﺪن دارد .ﺣﺰب ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺰب را ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و در ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺣﺰب از ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﻫﻨﻮز ﻏﻮﺗﻪور در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی روﺣﯿﻪ اﻧﻘﻼب ،و از آﻟﻮدﮔﯽ ﯾﮏ دوران ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ،ﻫﺮ دو ،آزاد ﺑﻮد.
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽاش ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره روﺷﻨﮕﺮی اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽاش ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه در ﺳﻨﺖ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﺪه ﻫﻔﺪﻫﻢ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن.
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻬﮑﺮد و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ،در ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ،ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی و ﻧﯿﺮوی
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ﻣﺎ ﺑﻮد و ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ روﯾﺪادﻫﺎ و روﻧﺪﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ روﯾﺪادﻫﺎ و روﻧﺪﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺴﺖ دﯾﺪ ــ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﺋﯽ ﺳﯿﺎل و ﮔﺸﺎده ﺑﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن .اﺣﺘﻤﺎل اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺖ
و ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ ﯾﺎ درﺟﺎ زدن .ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه در
راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ درﺟﺎ زدن .ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؛ درﺟﺎ زدن ﻓﺮد و ﮔﺮوه و
ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﻧﯿﺮوی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.
از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ روﻧﺪ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ و ﯾﮏ روﻧﺪ ﺷﻮم ﺗﻮﺟﻪ روز اﻓﺰون ﻣﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .روﻧﺪ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ
را ﺳﺎلﻫﺎی دراز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﯾﻢ و اﺻﻼ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ آن ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﻬﺎد .ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان؛ در آﻣﺪنش از ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺑﯿﻤﺎر و زﻫﺮاﮔﯿﻦ ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼب ،و ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻦش در
ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن آرزوﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻫﺪف در آﻣﺪ ــ در دﺳﺖ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﺷﻦ و اﻧﺮژی ﻻزم .دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎ ،وﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﯾﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎﺋﯽ در ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ و زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ ،ﺑﺎ
اﺻﻼﺣﯽ در ﻣﻨﺸﻮر آن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﮑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺣﺰب اﺷﺎرهای ﺷﺪ.
ﻣﯿﺎن اﺻﻼح ﻣﻨﺸﻮر و آﻧﭽﻪ در ﺳﺎل ﭘﺲ از ﮐﻨﮕﺮه در اﯾﺮان روی داد ،ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰی ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات ﺧﻮد درازا و ﭘﻬﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﻓﺮاورده ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺶ از
ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ راهﻫﺎی ﺧﻄﺎ را رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ از ﻓﺮدای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ .زﯾﺮا آن اﻧﻘﻼب ،اﮔﺮ
ﻧﯿﮏ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﻣﻠﺘﯽ را ﺑﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺑﺮو ﮔﺮداﻧﯿﺪ .اﻣﺮوز ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ،آن ﮐﺮم
ﺧﻮردﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﺮ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﻮر ﺧﻮد ،آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
روﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺳﭙﺎﻫﯽ ـ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﺌﻮن ﮐﺸﻮر ،آن دﮔﺮﮔﺸﺖ ﺷﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﺮ روز ﻧﮕﺮاﻧﯽ آورﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺎل ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺻﺪاﻣﯽ و اﻋﻤﺎق
ﭼﺎهﻫﺎی ﺟﻤﮑﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺸﻢ ﺣﺰب )آﺧﻦ  (2006ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﯾﻢ:
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"در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ...ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪای ﺑﺮای زﯾﺮ و رو
ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،روﺑﺮوﺋﯿﻢ .ﮐﻮﺷﺶ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪای در راه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺳﺮاﺳﺮ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻨﮓ ﯾﮏ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را در ﻫﺮ ﺟﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ از رﯾﺸﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﮔﺮوه
ﺗﺎزهای ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد و ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازیﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻓﺮاﺗﺮ از آن
روی ﮐﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖش ﻣﯽداﻧﺪ .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ
روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮان ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ اﮐﻨﻮن در ﯾﮏ ﭼﺮﺧﺶ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮری
ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و آﻧﭽﻪ از ﺟﻨﺒﺶ
روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ...
اﻧﻘﻼب دﯾﮕﺮی در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ واﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮑﯿﻪ دارد ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﯿﺎورد .ﯾﮏ "ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ" ﺗﮑﻨﻮﮐﺮات و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎح "روﺣﺎﻧﯿﺖ" ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻤﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داراﺋﯽ اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد و
ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻣﺪرن ،ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﺎی ﺧﺮاﻓﺎت و
ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪ ...ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ،ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻧﻬﺎﺋﯽ"ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ"ی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان
ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺧﯿﺎل دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ رژﯾﻢ ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﻋﺎدی ﮐﺮدن رواﺑﻂ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﺘﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﺮان را ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد".
ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ﮐﻨﮕﺮه ،ﺣﺰب ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻄﺮ را درﺳﺖ دﯾﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ــ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل .1388 / 2009
***
ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد ﺣﺰب ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯽ درﯾﻎ از ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  22ﺧﺮداد ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﺮﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﮔﺸﺎده ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺶ از رایﮔﯿﺮی ،و
از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻟﺤﻦ و ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن از ﻫﻤﺎن دﮔﺮﮔﺸﺖ ﺑﻨﯿﺎدی
دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب اﺻﻼ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﮕﺮان از ﮔﺮدش اوﺿﺎع ﺷﮕﻔﺖ زده
ﻧﺸﺪﯾﻢ وﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ :از اﯾﺮانِ اﺳﻼم رادﯾﮑﺎل ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﯿﻌﻪ
ﻋﻠﻮی ،اﺳﻼم ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ،ﭼﭗ ﺷﯿﮏ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﮔﺮا" ،ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ" ﺑﯽ
ﺧﺒﺮ از آزادی ،روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺶ ،ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯽ و ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ﻣﯿﺎن ﺗﻬﯽ ،از اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰش درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎزهای ﺑﺪر ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﺪ ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ روﺷﻨﮕﺮی ﺳﺪه ﻫﮋدﻫﻢ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد.
ﻣﺎ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ دارد ــ ﭼﻪ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ،و ﭼﻪ ﭘﯿﮑﺎر آﺷﮑﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺻﺪاﻣﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ از
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ﭼﺎهﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺟﻤﮑﺮان ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﮔﺮد ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و رﻫﺒﺮان ﻣﯽﮔﺮدد.
آن ﮔﻔﺘﻤﺎن ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﯾﺎ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ــ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ــ
و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﮑﺎر اﻣﺮوز و ﺑﺎز ﺳﺎزی آﯾﻨﺪه اﯾﺮان در ﭼﻨﯿﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻬﻮری .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﯾﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ رﺳﯿﺪ .ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ان
ﻣﯽﺗﻮان درآورد.
از اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﺣﺰب ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮔﺎم آﺧﺮی در راه ﻣﺪرن ﮐﺮدن
ﺣﺰب و رﻓﻊ ﭘﺎرهای ﺑﺪﻓﻬﻤﯽﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )اﺣﺘﻤﺎﻻ( ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺰب ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات اﯾﺮان ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ
ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺣﺰب ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻋﺒﺎرت ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات در زﯾﺮ آن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ،ژرفﺗﺮ از ﻧﺎم و ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،در ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺎﻫﺎ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻃﻠﺒﺎن ﺟﺰ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ آن ﻧﺪارﻧﺪ و ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮج اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺑﯿﺮوﻧﯿﺎن زﯾﺎد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ( ﺑﺎ آن آﺳﻮده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر دوم اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن
ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ دورﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن رﺳﻤﯽ و آﺷﮑﺎر ﺣﺰب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ دﻓﺎع ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد وﻟﯽ دﯾﮕﺮ
ﻻزم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال را از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺪرآورﯾﻢ .آﺳﺎنﺗﺮ و ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﺑﺎﻓﺘﺎر دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد .در ﻫﻤﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ دوام آورده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آن ﻟﺤﻈﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ .ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم آﺧﺮی را ﻧﯿﺰ در آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای
آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ،آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺮدارد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ رﯾﺸﻪ در
ﻋﺎدتﻫﺎی ذﻫﻨﯽ دهﻫﺎ ﺳﺎﻟﻪ و ﻧﺎ آﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎآﺷﻨﺎﺋﯽ دارد اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
داد و در آن ﺻﻮرت ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺎ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﭘﯿﺶ آﻣﺪن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از
ﭼﺎرهﺟﻮﺋﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ﻧﻤﯽداﻧﺪ وﻟﯽ دارد ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و آﻏﺎزﮔﺎه ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آزادی و ﺗﺮﻗﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ
راه آﯾﻨﺪه ﻣﻠﺖ ﻣﺎ را ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ﺻﺪ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ارزشﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از آن ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و
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داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﯽﯾﺎﺑﺒﻢ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺳﺖ در دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ.
در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻦ روﻧﺪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ
اﻧﺪازهای روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺗﻌﻬﺪم ﺑﻪ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ درﺟﻪای رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﻫﻤﺎن ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﻢ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﻢ و ﺑﺴﯿﺎری دوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﺰودن اﯾﻦ ﺻﻔﺖ
ﺑﺮ ﻧﺎم ﺣﺰب ﺷﺎﯾﺪ در ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﺣﺰب ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﯾﮏ ﺣﺰب ﻟﯿﺒﺮال
دﻣﮑﺮات ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺮوی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان وارد ﺷﻮد ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ .وﻟﯽ در
آزﻣﻮنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﺑﯿﻢ ﻫﺮ آﺳﯿﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮود .ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﻔﮑﺮان ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺰب را ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻮار و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ روﯾﺪادﻫﺎ و روﻧﺪﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪارﯾﻢ .ﻗﺪرت ﻣﺎ
ﻫﻤﻮاره در ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺮدن روال ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﺎورﻫﺎی ﺟﺎاﻓﺘﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ .از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ،ﻫﺮﺟﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﯿﻮب ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ روﺣﯿﻪای ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻫﻮای ﺗﺎزه ﮔﺸﻮدهاﯾﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﺎری داده اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻫﻮاﻫﺎی ﺧﻔﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .آﯾﺎ ﺣﺰب ﻫﻨﻮز
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻮی اﻓﻖﻫﺎی ﺗﺎزهﺗﺮ را دارد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺸﺘﻢ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان )ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺒﺰ(
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ﺑﺨﺶ 2
ﺑﺎزﻧﮕﺮیﻫﺎ
ﯾﮏ روز ﺗﺎرﯾﺨﻰ و ﯾﮏ روز ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﻰ
روزﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺒﺎﺋﻰ ،در ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﻨﺪهاﻧﺪ .ﮐﺴﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮد را در ﺑﺎره روزﻫﺎى
ﺗﺎرﯾﺨﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ داورى ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺑﺮاى اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﺎدآور دو روز ﻣﻬﻢ اﺳﺖ،
ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ .از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رﻗﺎﺑﺘﻰ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو روز ﺑﺮﺳﺮ ﺟﺎﺋﻰ ﮐﻪ در ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻰ ﻣﻠﻰ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن دارﻧﺪ درﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺳﯿﺎﺳﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﻬﻢ دارد .ﺗﺎ  1332ﻫﺮﭼﻪ در ﻣﺮداد ﺑﻮد ﺑﻪ روز
ﭘﯿﺮوزى )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ( اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺸﺖ؛ روزى ﮐﻪ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ،در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺮدﻣﻰ ﮔﺮدن ﻧﻬﺎد و ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ را اﻣﻀﺎء ﮐﺮد .ﺗﺎ  1332/1953ﭼﻬﺎرده ﻣﺮداد
در ﻧﮕﺮش ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺷﺪه اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ روزى ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آن ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .از
ﭼﭗ و راﺳﺖ ﮔﺮوﻫﻰ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آن را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روز ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﺮوزﮔﺎر ﻣﺎ ﻧﺸﻤﺎرد .اﻣﺎ از آن ﭘﺲ  28ﻣﺮداد ﺑﺮاى
ﮔﺮوهﻫﺎى ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ اﻫﻤﯿﺖ روزاﻓﺰون ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻼً ﺟﺎ را ﺑﺮ  14ﻣﺮداد
ﺗﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوز اﺳﻼﻣﯿﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ را دﺷﻤﻦ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ؛ ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن آن را ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﯾﮑﻰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ و از
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ و ﻣﺼﺪﻗﻰﻫﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد  14ﻣﺮداد ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻰﻣﯿﻠﻰ اﺳﺖ .ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ
و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ روز اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺎه ﻣﺮداد اﻫﻤﯿﺖ دارد .درﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن و دﯾﮕﺮ ﻫﻮاداران ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰاﻧﺪ
ﮐﻪ  14ﻣﺮداد را ﺑﺰرگ ﻣﻰدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﻬﺎرده روز ﭘﺲ از آن در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺎرى ﻧﺪارﻧﺪ .ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ 14
ﻣﺮداد ،ﯾﮏ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻓﻀﺎﺋﻰ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ،آن را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺑﺮﺳﺮ روزﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ را ﮐﻢ داﺷﺘﻪاﯾﻢ وﻟﻰ ﭼﺎرهاى ﻧﯿﺴﺖ .روزﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻰ در روﯾﺪادﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ارزﯾﺎﺑﻰ ﻫﻤﯿﺸﮕﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن و درﮔﺬﺷﺘﻦ
ﻫﻤﺎوردان ،ﻧﻘﺶ ﻫﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪهاش را ﺑﺎزى ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرى اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻰآﯾﺪ.
ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روزﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﻣﻰﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﺧﻮد ،ﺗﺎﺛﯿﺮى ﮐﻪ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪیﺷﺎن ﺑﺮاى آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﭼﻬﺎرده ﻣﺮداد ﯾﺎد آور ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ در
آﺳﯿﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه و ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻌﻤﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﻣﻠﺖﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪ .در ﺧﻮد اﯾﺮان اﻧﻘﻼب
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺠﺪد و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﻰ آن ،ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﻰ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ،اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮐﻢ و
ﺑﯿﺶ و در ﺟﺎﻫﺎﺋﻰ ﺑﻬﺘﺮ و ﺟﺎﻫﺎﺋﻰ ﺑﺪﺗﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﺮان را ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮى ﮐﺮد .ﭘﯿﺎم آن اﻧﻘﻼب اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ
ﺑﺎزﺗﺎب دارد زﯾﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﻰ ﻫﻨﻮز درﮔﯿﺮ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﺮﻓﻪ آﻧﮑﻪ در آﻏﺎز ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﻮد اﻓﺘﺎده اﺳﺖ :ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺳﺪ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﻰ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ از ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎى ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮى در ﺧﺪﻣﺖ واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ،درﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺘﻰ ﺑﯿﺪار و ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺮگ ﺑﯿﺰار از
ﺣﮑﻮﻣﺖ؛ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎرﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻠﺒﺸﻮ و ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﮔﻰ ﺧﻮد ،روﯾﺎرو ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮده ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪه و ﺧﻮاﺳﺘﺎر
دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ رﯾﺸﻪاى ،و ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ.
ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺮداد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﺎدآورى ﻧﺸﻮد وﻟﻰ آﺛﺎر آن ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪﻧﻰ اﺳﺖ زﯾﺮا از آن اﻧﻘﻼب ﻫﯿﭻ ﺑﺪى ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ در آن اﺳﺖ ﺷﻮق آزادى و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ؛ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ
ﭼﺸﻤﻰ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ .اﻧﻘﻼﺑﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺳﺨﻨﻰ ﺑﺮاى آﯾﻨﺪه اﯾﺮان دارد در ﻃﺮف
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن آن اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﺳﻮى ﻃﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﻰ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﻰ ﺻﻒ آراﺳﺘﻪ در ﺷﻤﺎر آن
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﯿﺮاث آن اﻧﺒﺎز ﺷﻮد ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن
و ﭘﺎرهاى از ﻣﺼﺪﻗﻰﻫﺎ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ آن اﻧﻘﻼب ﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪى ﻣﻠﻰ اﺳﺖ ،از ﺟﻨﺒﺶ ﻓﮑﺮى ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم
ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺷﺪ؛ از ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻫﺒﺮى ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از ﺳﺘﺎرﮔﺎن درﺧﺸﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻣﺎن را درﺑﺮ
ﮔﺮﻓﺖ؛ از ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺗﺎ رﻓﺘﺎر ﺑﻠﻨﺪﻧﻈﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردﮔﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺮاى آﺷﺘﻰ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎﻟﺮوز اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺮاﻧﻰ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ
اﯾﺮان آﻣﺪ ﺑﯿﻨﺪازد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اروﭘﺎﺋﻰ )در ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﻰ ﺣﺴﻦ رﺷﺪﯾﻪ( ﮐﻪ
آﻣﻮزﮔﺎران آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻰ اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ درسﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻰ ﺑﺎﺷﺪ و آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ آﻧﻬﺎ را آﺗﺶ ﻣﻰزدﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدﻣﻰ
)ﻧﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﻪ دوﻟﺘﻰ( و ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﻰ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮى؛ رﻣﺎن و ﺗﺌﺎﺗﺮ و داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه و ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ،ﺑﯿﺪارى
زﻧﺎن و آﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﺋﻰ زن؛ ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﻰ؛ )ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ( اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﺠﻠﺲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻰ .او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
اﯾﺮان ﺳﺎل  1905را ﺑﺎ اﯾﺮان ﺳﺎل  1979ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ )ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﺲ اﺳﺖ( و ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﺸﻮرش ﺑﻪ
ﺑﺮﮐﺖ آن اﻧﻘﻼب از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪ .دﯾﺪ و اﻧﺮژى ﮐﻪ آن اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﻧﯿﻢ ﻣﺮده داد ﺣﺘﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻰ ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﻧﺮﻓﺖ و ﺻﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﺘﺎب و ﮔﺎه اﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان ،ﮔﺎه در ژرﻓﺎ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺳﻄﺢ ،اﯾﺮان را ﺑﺮ راه ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﻰﺑﺮد .اﯾﺮاﻧﻰ اﮔﺮ از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻨﮕﺮد از ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻣﺎ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺰدﯾﮏﻣﺎن روزى ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﭼﻬﺎرده ﻣﺮداد دارﯾﻢ؟
ﺑﺮاى ﺑﺨﺸﻰ ﮐﺎﻫﻨﺪه از ﻃﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﻰ اﯾﺮان ﭼﻨﺎن ﭘﺮﺳﺸﻰ ﺑﯿﺠﺎﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎ روز ﻣﻬﻢﺗﺮى ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ از ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺤﻮ ﺷﻮد .روزى ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻰ ﯾﮑﺒﺎر ،ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﺷﺪ ﻫﺮ روز ،ﻣﻰﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد
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آورىاش ﮐﺮد .روزى ﻫﺴﺖ ،درﺳﺖ در ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ و ﺷﻬﯿﺪان و اﺷﻘﯿﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ و
ﻋﺰادارى و ﻧﻔﺮﯾﻦ و آرزوى اﻧﺘﻘﺎم .روزى اﺳﺖ در ﺣﮑﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻬﺎن .از آن روز ﺑﻮد ﮐﻪ درﻫﺎى ﺧﺮﻣﻰ و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ،ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﻰ و ﺧﺪﻣﺖ ،اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و دﻣﮑﺮاﺳﻰ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺧﺮدﮔﺮاﺋﻰ و اﺳﺘﻘﻼل ،اﺻﺎﻟﺖ و ﻧﻪ
ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻏﺮب ﻣﻨﺤﻂ ،ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﮑﻰ اﻫﺮﯾﻤﻦ ﺑﺮ روﺷﻨﺎﺋﻰ اﻫﻮرا ﻣﺰدا ﻇﻔﺮ ﯾﺎﻓﺖ .آن روز ﮐﻪ در
اﻫﻤﯿﺖ از ﻫﻤﻪ روزﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ اﯾﺮان ﻣﻰﮔﺬرد  28ﻣﺮداد اﺳﺖ.
***
درﺑﺎره  28ﻣﺮداد و ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ آن اﺧﺘﻼف ﺑﻪ اﻧﺪارهاى زﯾﺎد و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار
ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﻤﻰرﺳﺪ .از آن ﻣﻮارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﯿﻢ )اﯾﻦ
ﯾﮑﻰ از ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎى ﻣﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﻰ آﻧﮕﻠﻮ ﺳﺎﮐﺴﻮن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ (.وﻟﻰ ﻣﻰﺗﻮان
دﺳﺖﮐﻢ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرهاى آﺛﺎر زﯾﺎنآور آن روﯾﺪاد ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻫﻰ اﻧﺪاﺧﺖ و درﺳﻰ
ﺑﺮاى اﻣﺮوز ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮﺧﻼف  14ﻣﺮداد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ اﯾﺮان را ﺑﺮﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ و ارﺗﺠﺎع
ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮد 28 ،ﻣﺮداد ﯾﺎدﮔﺎر ﺷﮑﺎف ﺳﯿﺎﺳﻰ ﭘﺮ ﻧﺸﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﻰ اﯾﺮان را دو ﭘﺎره ﮐﺮد و
در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻬﻮده ﻓﺮﺳﻮد ،و درﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ و ارﺗﺠﺎع ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻫﺮدو ،ﺑﯿﺪﻓﺎع ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﯾﮑﻰ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﺎى دﯾﮕﺮى را ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﻮدازدﮔﻰ آن روﯾﺪاد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ از ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﻰ اﯾﺮان را از ﻧﻈﺮ
ﺳﯿﺎﺳﻰ و ﻓﮑﺮى ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﺮد و از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان را ،ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻮد ،ﺗﺎ
ﺧﻮدﮐﺸﻰ ﻣﻠﻰ ،رﺳﺎﻧﯿﺪ .روﯾﺪاد ﺗﺄﺳﻒآورى ﺑﻮد ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻃﺮفﻫﺎى آن .ﺣﺘﺎ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ  28ﻣﺮداد را
ﭘﯿﺸﺪﺳﺘﻰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎى ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر رﻫﺎﻧﯿﺪن اﯾﺮان از ﺗﺴﻠﻂ ﺣﺰﺑﻰ ﮐﻪ ﺗﺎ
دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد )ﻣﯿﻼدى( دﻧﺒﺎل ﮐﻮدﺗﺎى ﻫﻮادار ﺷﻮروى ﺑﻮد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﻤﻰﮐﺸﯿﺪ) .آﺳﺎﻧﻰ ﺳﻘﻮط ﻣﺼﺪق و اﺑﻌﺎد
ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً اﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ را ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺟﻠﻮه ﻣﻰدﻫﺪ .ﺷﺸﺼﺪ ﻫﻔﺘﺼﺪ اﻓﺴﺮ
ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻰ از رﺧﻨﻪ آن ﺣﺰب در ارﺗﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺒﮑﻪ درﺟﻪداران واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺸﻒ
ﻧﺸﺪ 28 (.ﻣﺮداد روزى ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﺎد ﺑﯿﻤﺎرى ﭘﯿﮑﺮه ﺳﯿﺎﺳﻰ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﮐﺸﻮرى ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن اﻣﭙﺮاﺗﻮرى ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺷﮑﺴﺖ داده ﺑﻮد ،ﺑﻰﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﻰ دروﻧﻰ
ﺧﻮد را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎهش ﺑﺮاى ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ او ﺑﻮد ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎر و اﻃﻤﯿﻨﺎن
دوﻟﺖﻫﺎى ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﻻزم ﻣﻰداﺷﺖ و از ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﺑﺎزﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎجﺷﺎﻫﻰ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارى ﻣﻰﮐﺮد
و ﭘﯿﺸﻮاى ﻣﻠﻰاش )در ﭘﺎﺳﺦ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪﯾﻘﻰ( از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎنش ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺎدى ﻣﻰﻧﻤﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﺰاى  28ﻣﺮداد اﺻﺮار ﺑﻪ ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 14 ،ﻣﺮداد ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﺎل آﻧﻬﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎل اردوى ﻣﻘﺎﺑﻞ» ،اردوى اﻫﺮﯾﻤﻦ« ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﭘﯿﺮوزﯾﺶ را در  22ﺑﻬﻤﻦ ﭘﺲ داد )آن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺮ ﮐﺪام
ﮔﺮوهﻫﺎ ﮔﺮانﺗﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟( اﯾﻦ ﺟﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎى
ﻃﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ دﻋﻮى ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﻧﻘﻼب ﺻﺪﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺖ .ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در آن
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺪ و ﺧﻮب اﻧﻘﻼب و ﻫﺮ ﭼﻪ از آن ﺑﺮآﻣﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﻢ دﺳﺖ ﮐﻢ ارﺟﮕﺰارى آن
را ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاک ﺧﻮد ﺳﺎزﯾﻢ و در اﯾﻦ اﺷﺘﺮاک ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭼﯿﺰى از دﺳﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ آزادى و ﺗﺮﻗﻰ
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ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺗﺠﺪد را ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰى اﯾﺮان ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﯿﺮاثدار اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﻰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ ﺑﺮاى اﯾﺮان ﺑﺨﻮاﻫﺪ .آن اﻧﻘﻼب ﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪى ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮدم اﯾﺮان
اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻟﺰوﻣﻰ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ از ﺑﺎﺑﺖ آن ﭘﻮزﺷﻰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوز از آن دورى ﻣﻰﺟﻮﯾﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎى دراز ﺳﺘﺎﯾﻨﺪه و ﻣﺪاﻓﻌﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
درﺑﺮاﺑﺮ ،اﮔﺮ از  28ﻣﺮداد وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه و ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﻪ از آن
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدآورى ﻫﺮ روزه و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺮزد؟ در  28ﻣﺮداد ﺟﺰ ﯾﮏ ﺳﻼح ﺳﯿﺎﺳﻰ ﮔﺮوﻫﻰ ،ﭼﯿﺴﺖ
ﮐﻪ آن را ﯾﮏ روز ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﮐﻨﺪ؟ و ﺷﮑﺎﻓﻰ را ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﻰ اﯾﺮان اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﮐﻰ ﻣﻰﺷﻮد اداﻣﻪ
داد؟ اﻫﻤﯿﺖ  28ﻣﺮداد ﺑﺮاى آﯾﻨﺪه اﯾﺮان در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎ از ﺗﮑﺮار وﺿﻌﻰ ﮐﻪ ،درﻣﺎﻧﺪه از ﮔﺸﻮدن
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮدﻣﺎن ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه در اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﻰ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮرى
اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎى ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪاش اﯾﺮان را در ﭼﺸﻢ ﺗﻮﻓﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺪرتﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻰ
در دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ رژﯾﻢ و ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﻫﺎى ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻰ ﺑﺮوﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﯿﻢ از  28ﻣﺮداد درس
درﺳﺖش را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻣﻰﺑﺎﯾﺪ آن را از ﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺻﺮف ﺑﺪر آورﯾﻢ .ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺟﻨﮓ در دو ﺳﻮى 28
ﻣﺮداد ﺑﺲ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻣﻰﺑﺎﯾﺪ ﺑﺠﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ دور ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺰرﮔﻰ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ .ﺑﻘﺎﯾﺎى ﻧﺴﻠﻰ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺘﻰ )و ﺟﺒﺮان ﺑﯽ ﺧﺪﻣﺘﻰﻫﺎﺋﻰ را( ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﮑﻨﺪ اﮔﺮ اﻣﺮوز
ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﻠﻰ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﺮ روزﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ را از دﺳﺖ ﺑﮕﺬارد دﯾﮕﺮ ﭼﻪ
ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﮐﺴﻰ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد ﮐﻪ اﺻﺤﺎب  28ﻣﺮداد از آن »ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روز ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان« ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﻰﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ آن را در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺧﻮد ﻧﮕﺬارﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
 28ﻣﺮدادیﻫﺎ ﺑﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﻰ ﺳﺮوﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺴﺎن را ﺑﻪ
ﺧﻮد آورد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎى ﺑﻰ ﻣﻌﻨﻰ و ﺑﻰ ﻧﺘﯿﺠﻪﺷﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮایﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ؟
ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﯿﺮون دارﯾﻢ .در ﺧﻮد اﯾﺮان ﺳﯿﻼب ﭘﺮ زور روﯾﺪادﻫﺎ ،ﺻﺪ ﺳﺎل و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
را از ﯾﺎد ﻣﺮدم زدوده اﺳﺖ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ واﻗﻌﯿﺖ زﺷﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻫﺮ روزه در داﻣﻦ اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ،و
در ﺑﺮاﺑﺮ دورﻧﻤﺎى ﻫﺮاسآور ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎى رژﯾﻢ ﺑﺮاى آن ﺗﺪارک ﻣﻰﺑﯿﻨﺪ ،ﻫﺮ روز ﭘﺎس  14ﻣﺮداد را
ﺑﺪارد ﯾﺎ در ﺳﻮگ  28ﻣﺮداد ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺪﮐﻰ ﺣﺲ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﻰ ـ ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﺑﯿﺎورﯾﻢ
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎى ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ،ﺧﻮد را از زﻧﺪان ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺮدﻣﻰ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻻزمﺗﺮ از ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻧﮑﻮﻫﺶ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن دارﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎل ﻫﻤﻪ ﻣﻰﺷﻮد و
ﻧﯿﮏ و ﺑﺪش ﺑﺮ ﻣﻠﺘﻰ ﮐﻪ آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ و زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ زودﺗﺮ از ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد اﺷﺨﺎص و
ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺪر آﯾﺪ.
***
ﺗﻔﺎوت ﭘﺨﺘﮕﻰ ﺳﯿﺎﺳﻰ و رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ از رﻓﺘﺎرى ﮐﻪ ﺑﺎ روزﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ
از ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎر ﻣﻰﺷﻮد .ﭼﺮﭼﯿﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﻰ ﺧﻮد در رﻫﺎﺋﻰ ﺟﻬﺎن از ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ
اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺮد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ زﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻰآﯾﺪ .ﻣﺮدم اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﭼﺮﭼﯿﻞ را در
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ﻓﺮداى ﭘﯿﺮوزى ﺑﺮ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ دﭼﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﻧﻪ ﺣﺰب
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﻫﯿﭻﮔﺎه داﺷﺘﻦ ﭼﺮﭼﯿﻞ را ﺑﻪ رخ ﺣﺰب ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺸﯿﺪ و از ﭘﯿﺮوزى ﺑﺰرگ او ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﻰ
ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻪ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﭼﯿﻞ اﺣﺴﺎس ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺮد .اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﻘﻼب
اﻣﺮﯾﮑﺎ روزﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻰ ﮐﺴﻰ ﺑﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺧﻮدش ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﭘﻰ ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و روزﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺳﻮدﻣﻨﺪى ﺳﯿﺎﺳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
روز ﻣﻰﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ روﻧﺎﻟﺪ رﯾﮕﺎن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ وﻟﻰ ﺟﺮج ﺑﻮش ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻼه او را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬارد ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻰﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ رأى ﺑﺪﻫﯿﺪ ﭼﻮن رﯾﮕﺎن ﭼﻨﺎن و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد و ﮐﺎرﺗﺮ
دﻣﮑﺮات ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ،آن ﻫﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪى ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ رﯾﮕﺎن و
ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﺋﻰ او در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺷﺎرهﻫﺎﺋﻰ ﻣﻰﮐﻨﺪ وﻟﻰ ﺑﻮش ﻧﺎم رﯾﮕﺎن را ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰﻫﺎى
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺧﻮد ﻧﻤﻰﺑﺮد .اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﻰ آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﺳﯿﺎﺳﻰ را ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﺋﻰ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻰﮔﯿﺮﯾﻢ و اﺻﻼ اﻣﺮﻣﺎن ﺑﻰ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰﮔﺬرد ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﻰ از ﺳﻮى رأى دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻰﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻠﺘﻰ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد روزﻫﺎى ﺧﻮب و ﺑﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎى ﺑﺰرگ و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ دارﯾﻢ
وﻟﻰ ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوهﻫﺎﺋﻰ از ﻣﺎ ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﺧﻮد زﻧﺪه ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻰﺷﻮد؛ اﻧﺮژى ﻣﻠﻰ ﻧﯿﺰ در ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﺮ
روزﻫﺎ و ﮐﺴﺎن ﺑﺮﺑﺎد ﻧﻤﻰرود .ﻣﺮدم از رﻫﺒﺮان و اﺣﺰاب ،ﻓﺎﺿﻞ ﺑﻮدن ﭘﺪرﺷﺎن را ﻧﻤﻰﭘﺮﺳﻨﺪ .در ﺧﻮد اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ﻣﺮدم ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﻪ در اﻧﺒﺎن دارد؛ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻓﺘﺨﺎرات ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻰﺗﻮان اﺗﺘﻈﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻣﻨﻔﻰ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان ﺑﮑﺎر ﻧﯿﺎﯾﺪ .دﯾﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺧﻤﯿﻨﻰ ،ﻣﺤﮑﻮم
ﮐﺮدن او و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﻪ او ﻧﯿﺰ ﮔﺮوهﻫﺎ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﻧﻤﻰﺳﺎزد؛ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﮐﻪ ﺟﺎى
ﺧﻮد دارد .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارىﻫﺎى آﺳﺎناﻧﺪ ﺑﺎزى را از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .دﻋﻮى اداره ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻧﯿﺎز دارد و ﺑﺪ ﺑﻮدن دﯾﮕﺮى ،اﮔﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮد
ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﻰ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ و ﺑﺎ روﺷﻨﻰ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
در رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ و دﯾﮕﺮان ،ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻰ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ ﺷﺪه ،ﺳﺮﻣﺸﻘﻰ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﺎى ﺗﻮﺟﻪ دارد .ﺑﺮاى ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان آﺳﺎنﺗﺮ از آن ﻧﻤﻰﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﮕﺬارد .ﻣﺎ
ﺧﻮﺑﯿﻢ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺪﻧﺪ ﭼﻮن در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد و در زﻣﺎن ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ .ﺣﺰب ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻫﺮ
روزى را ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﻼﺣﻰ ﺑﺮ ﺿﺪ آن ﺑﮑﺎر ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ و روزى ﺑﻬﺘﺮ ،ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪن
ﺷﺨﺼﯿﺖ و روزى ﺑﺪﺗﺮ از ﺳﻮى ﻣﻘﺎﺑﻞ ،از اﺛﺮ ﺑﯿﻨﺪازد .ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ وارد ﻫﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ زﯾﺒﺎﺋﻰ )در واﻗﻊ ﻟﺠﻦ
ﭘﺮاﮐﻨﻰ( ﺑﺸﻮد و زﺷﺘﻰ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ زﺷﺘﻰ دﯾﮕﺮان ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎرى ﺳﺮﻫﺎى ﺗﻬﻰ ﺑﺴﯿﺎرى را ﮔﺮم و
دلﻫﺎى ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎرى را ﺧﻨﮏ ﻣﻰﮐﺮد؛ و اﻟﺒﺘﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻣﺒﺎرزهاى را ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ
ﮐﺮد ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻰ و ﺑﻰ آﺑﺮوﺋﻰ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ در ﮐﺎران ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻰﮐﺸﯿﺪ .از آن ﺑﺪﺗﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪاى ﺟﺰ اداﻣﻪ ﺑﯿﻤﺎرى
و ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاى آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﻧﻤﻰداﺷﺖ.
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آﻧﭽﻪ در روﯾﮑﺮد اﯾﻦ ﺣﺰب ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ اﮐﺮاﻫﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻨﯿﺎدى ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ،
در ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﺳﯿﺎﺳﻰ از آن دارد .ﺑﻬﺮهاى ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان از آن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻰﺑﺮد ژرفﺗﺮ رﻓﺘﻦ در
ﭘﯿﺎم آن ،ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮدنش ﺑﺎ اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﻣﺮوز ،و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آن
ﺟﻨﺒﺶ را از آن ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮک دﯾﮕﺮى ﺑﺮاى ﻫﻤﺮاﺋﻰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن
و ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻰ ﺑﺮاى ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .روزﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮاى ﺑﺪﺳﺖ آوردن
اﻋﺘﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﻰ؛ اﻋﺘﺒﺎر را ﻣﻰﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎ ﺧﻮﺑﯿﻢ ﭼﻮن ﻓﻼن ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن
ﻣﻰﺧﻮرد و از ﺗﻬﻰدﺳﺘﻰ ﺗﺎ ورﺷﮑﺴﺘﮕﻰ راﻫﻰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺪﻋﻰ ﻣﯿﺮاث دورهﻫﺎ و
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﺋﻰ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺮاث ﺑﺎ ارث ﺗﻔﺎوت ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﻣﯿﺮاث ﻣﺎل ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ .در
ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان دﻧﺒﺎل ارث ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وارث ،ﮐﺴﻰ ﮐﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ارث ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺒﺮد ،ﻣﻰﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ارث ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﮔﺬﺷﺘﻪاى ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﺳﻄﻮره زداﺋﻰ از روﯾﺪادﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﻋﺎﺷﻮراﺋﻰ
آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻻزم در ﻣﻨﺶ ﻣﻠﻰ ﻣﺎﺳﺖ .ﻧﯿﺎز ﺣﯿﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ،ﺗﻨﺎﻗﻀﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎﺋﻰ و
واﭘﺲﻣﺎﻧﺪﮔﻰ را در ﺧﻮد دارد .ﺣﺘﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﺮاﺳﺮ اﻓﺘﺨﺎرات و درﺧﺸﺶﻫﺎ ﻧﺒﻮد .ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮏ،
ﻧﺎآزﻣﻮده و ﻧﯿﻤﻪﺳﻮاد ،در ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﮐﻪ ﯾﮏ دوره دراز ﺗﺎرﯾﺨﻰ در ﺧﺮاﻓﺎت و ﺑﻰ ﻧﻈﻤﻰ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اراﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪاى را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮﮐﺖ داد و زود از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎد ،و ﺑﯿﺶ از آن ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺷﺪ .ﻣﺎ
ﺣﻖ دارﯾﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و از ﻫﻤﮕﻨﺎن درﮔﺬرﯾﻢ )از ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن در ﺑﺴﯿﺎرى ﺟﺎﻫﺎ( ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وﻟﻰ در ﺑﺎﻓﺘﺎر  contextﺟﻬﺎﻧﻰ ﻫﻨﺮى ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﻣﺎﻧﺪن در آن ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﻫﻤﺖﻣﺎن را ﭘﺴﺖ و ﭘﺎى رﻓﺘﺎرﻣﺎن
را ﺳﺴﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮده ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ داده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﺪﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ 31 ،ژوﺋﯿﻪ 2004
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ﺑﺨﺶ 2
ﺑﺎزﻧﮕﺮیﻫﺎ
ﯾﮑﺼﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ
دوﺳﺘﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی رﺋﯿﺴﯽ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺗﺎزهای ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺗﺎزه ﺑﺴﯿﺎر
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ را در ﭼﻨﺪ اﺳﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻗﺮﺧﺎن و ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ...و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺪد ﺻﺤﺒﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،از اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و ﻣﺼﺪق ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ.
آﻗﺎی رﺋﯿﺴﯽ ﻣﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﻪ ﺑﻮده و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ در ﻋﺮض
اﯾﻦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ـ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ـ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻋﺮاﯾﻀﻢ را از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی رﺋﯿﺴﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﺮا
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﯾﻢ در ﻫﻤﺎن آﻏﺎز؛ و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺷﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﺣﺎﻻ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ دارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آرزوﻫﺎ ،آرزوﻫﺎی ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺧﯿﺎل ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺗﺠﺪد ،آزادی و ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ .ﻣﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﯾﻢ و آن
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎﻫﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ رﺳﯿﺪ و ﻇﺎﻫﺮا دارد ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﺎ و اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪاش ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ،و ﺣﺎﻻ ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن
اﯾﻦ دﻟﮕﺮﻣﯽ را ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎ ،ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﮐﻪ آﻗﺎی رﺋﯿﺴﯽ ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ
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ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﻢ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮوﯾﻢ ﺟﻠﻮ .در ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺴﺖ و
از ﻫﯿﭻﮐﺲ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ اﻻن در ردهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در
ردهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی
ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻣﻌﻨﯽ ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
اﺳﺎرتش ﺑﺪر آﺋﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﮑﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ﭘﻮﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺪد ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ در اﻓﺘﺎدن و ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﺎ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺠﺪد اﺳﺖ.
اﮔﺮ در  100ﺳﺎل ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ،در  120ﯾﺎ  130ﺳﺎﻟﮕﯽاش ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ .ﯾﮏ وﻗﺖ در ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .وﻟﯽﺷﮑﺴﺖ دو ﺟﻮر اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﯾﻢ و ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ .ﺷﮑﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪن اﺳﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .ﻣﺜﻼً در اﯾﺮان اﯾﻦ ﺻﺪﺳﺎل ،اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺎ ﺳﻬﻢ داﺷﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞﻣﺎن را
ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .داﺷﺘﯿﻢ و ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮدﯾﻢ .وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺧﺎرﺟﯽ در اﺣﻮال داﺧﻠﯽاش دﺧﺎﻟﺖ و
ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﯾﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺻﺪﺳﺎل ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ آﻗﺎی رﺋﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖﺷﺎن را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎزه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
ﺧﻮدﻣﺎن ،ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﺑﺎ ﯾﮏ روﺣﯿﻪ ﻧﺎراﺿﯽ از
اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻧﺎ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﯿﻢ ،از ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺎراﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﻧﺎراﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزهای ﺑﺸﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .ﻧﺎراﺿﯽ ﺷﺪن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪای
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ روز اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺮوز ﺑﺸﻮﯾﻢ و ﻣﺴﯿﺮ
دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ رﯾﺸﻪﻫﺎی آﻧﭽﻪ ﻣﺎ را در ﺻﺪﺳﺎل ﭘﯿﺶ و در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺻﺪﺳﺎل ﺷﮑﺴﺖ داد ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺻﻼً
در ﭼﻪ ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻮدﯾﻢ .ﯾﮏ ﻣﻠﺘﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻌﺎر ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم
زﯾﺎد ﻧﺒﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺤﺪودی ﺑﻮد در ﺻﺪﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ( اﯾﻦ ﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽدﻫﻨﺪ زﻧﺪه ﺑﺎد
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و »زﻧﺪه ﺑﺎد ﻣﻠﺖاﯾﺮان« زﺑﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻠﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﭼﻨﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن )دو ﺑﺮادر
ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ( ﺟﺮﺋﺖ ﻧﺪارﻧﺪ در آن ﻓﺮﻣﺎن اﺳﻢ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و اﺳﻢ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺑﯿﺎورﻧﺪ .وﻟﯽ ﺻﺤﺒﺖ اﯾﻦ را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺸﻮد .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا را دارﯾﺪ،
ﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﺪف اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف
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اﻧﻘﻼب اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺸﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﺖ .اﯾﻦ ﻫﺪف را اﻋﻼم ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ
رخ ﺷﺎه ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ .ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﭘﯿﺮوزﺷﺪه و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ .ﺣﺎﻻ
ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻫﯽ آﻣﺪه و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺶ و ﺑﻪ ﻗﻮل آﻗﺎی دوﺳﺘﺪار دﯾﻦ ﺧﻮﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺧﺎرج از دﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ
آﺧﻮﻧﺪزاده ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺑﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﺛﺎرش ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻵن ﻣﻤﻨﻮع از اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ ،در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوره.
در ﭼﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽاش در ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﻧﻘﻼب ،ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ،ﺗﺼﺮف ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﺸﺎﯾﺮ از ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﯾﺮان.
دو ﮔﺮوه ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺮان را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺷﺎن ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﺮوﻃﻪ واﻗﻌﺎً در ) 1909ﯾﻌﻨﯽ  (1288ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .آن ﺷﻮر
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،آن ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮدﻣﯽ داﺷﺖ اﯾﻨﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .اﻓﺘﺎد دﺳﺖ ﺧﺎنﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن زﻣﯿﻦداران ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻫﺮ ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ رأی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﻫﻢ در
روﺳﺘﺎﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺎلِ زﻣﯿﻨﺪاران ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه ﻣﻼک ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد.
***
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﯾﮏ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد اﺗﻔﺎﻗﺎ او ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﻧﺠﺎت داد .ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ ﻣﻼﮐﯿﻦ و ﻋﺸﺎﯾﺮ و آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد .ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺷﺮوﻋﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﻇﯿﻔﻪای ﺑﻪ دﺷﻮاری رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن را ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد
ﺑﺎ آن ﻣﻘﺪﻣﺎت ،ﺑﺎ آن اﻓﮑﺎر ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .وﻗﺘﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﮔﺮﻓﺖ،
اﯾﺮان ﺷﺶ ﻫﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز اﺑﺘﺪاﯾﯽ داﺷﺖ ،ﭼﻨﺪ ﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ داﺷﺖ ،ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻼﺣﺖ
داﺷﺖ و ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎ و ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﻤﻌﻠﯿﻤﻦ .اﯾﻦ ﺳﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .آن داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺪرت ﻋﻤﺪه ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ راه ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﭼﺎدر ﭼﺎﻗﭽﻮرﻫﺎ ﺷﺸﻠﻮلﻫﺎیﺷﺎن را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮ ﭼﺎدرﻫﺎیﺷﺎن و
ﺗﻈﺎﻫﺮات و از ﻣﺸﺮوﻃﻪ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ و ﺑﻨﯿﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .ﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ
داﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﻪ داﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺷﺘﯿﻢ ...ﻫﯿﭻ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دم از ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﭼﻮن ﮔﻮﯾﺎ
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ درد آزادی ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﺑﻪ درد دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﭼﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ
ﺳﺮﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهام .ﻫﻤﻪ دوره ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﻬﻠﻮی را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهام .ﻫﺮﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪام اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ درد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آزادی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دﻧﯿﺎ از
ﭘﺎﺋﯿﻦﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺻﺪ ﺳﺎل ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻋﻬﺪهاش ﺑﺮ آﻣﺪهاﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻻزم ﺑﻮد ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﺎﻻ ﻫﺴﺖ .اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻌﻠﻢ دارﯾﻢ .ﻗﺪرت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﺮوز در اﯾﺮان در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ .و اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
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ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ اﺳﺖ .در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺪرت ﺻﻨﻌﺘﯽ .اﻣﺎ
ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ دو ﺟﺎﺳﺖ :ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ .ﯾﮑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و دﯾﮕﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه .ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ در ذﻫﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ آزادی از ﺑﻨﺪ ﻣﺬﻫﺐ
در اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ روز ﻋﺎﺷﻮرا و ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و
ﻣﺜﻼً ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻈﻠﻮم ﻧﻤﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺴﺎزﻧﺪ .در اﯾﺮان ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ
در ﺷﺮاﯾﻂ آزاد ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﺮﺑﻼ و ﻧﻤﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻤﯽرود .ﻗﺒﻼً اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮد .ﻗﺒﻼً ﺑﺮای
ﺣﺰب ﺗﻮدهاش ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻮرا و ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد .دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد داﺷﺖ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺎن
را از اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺰو ﺳُﻨّﺖ ﺑﻮد ،ﺟﺰو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ و
ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ و ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد از اﯾﻨﻬﺎ .ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮد ،ﻻﻣﺬﻫﺐ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوز ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮ ذﻫﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آورﻧﺪه آداب ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،و آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺧﯿﻠﯽ ﺳُﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ
رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد.
ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻻﻣﺬﻫﺐ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮا و ...ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ
ﭼﯿﺰ ﺷﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ آﺧﻮﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﮑﻠﯽ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺘﺎ در ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﻣﺎ آﺑﺮوی آﺧﻮﻧﺪ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮدهاﯾﻢ .ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل آﺧﻮﻧﺪ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺬﻫﺐ ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ در اﯾﻦ دو ﺳﻪ دﻫﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺧﻮدش
ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و ﺗﺤﻮل دوم ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺳﺖ .آﻟﻤﺎن در ﻣﺮﮐﺰ اروﭘﺎﺳﺖ .در ﻣﺮﮐﺰ اروﭘﺎ ﺑﻮدن ،ﺗﺎرﯾﺦ آﻟﻤﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻗﺮون
وﺳﻄﺎ ﮐﻪ دوران ﺑﺮﺗﺮی آﻟﻤﺎن اﺳﺖ و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روﻣﯽ ـ ژرﻣﻨﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اروﭘﺎ ﺑﻮدن ،اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را ﺑﻪ
ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﺮﮐﺰ اروﭘﺎﯾﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮق را درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺮب و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را اداره ﮐﻨﯿﻢ .اﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎره اروﭘﺎ ﻧﺪارد.
ﺧﺮجش ﺳﻮاﺳﺖ .ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽاش در ﮐﺸﺘﯽﻫﺎیش اﺳﺖ ﻧﻪ ﻟﺸﮕﺮﻫﺎیش .ﻟﺸﮕﺮ در ﺧﺎک اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ درد
ﻧﻤﯽﺧﻮرد .آن وﻗﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺑﺎدﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺎدﺑﺎﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ  3500ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖش
ﺑﻮده اﺳﺖ ــ ﻫﻤﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﺮد ﻧﻠﺴﻮن ﺑﺮ آن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .و ﻗﺪرت آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ در آن
ﻧﺒﺮد ﻣﺸﻬﻮر داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﺗﻮپﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮپﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن در ﻧﺒﺮد واﺗﺮﻟﻮ
داﺷﺖ .ﯾﮏ ﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ را ﭼﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮدن.
ﭘﺲ اﯾﻦ ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﺖ .در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ از  1800ﺑﻪ ﺑﻌﺪ .ﭘﯿﺶ از  1800ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ
ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﯾﺮان داﺋﻤﺎً از ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق زﯾﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺮﻏﺰارﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎه ﻣﺎزاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ راه ﻣﯽاﻓﺘﺎد .آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎ ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﯾﮏ
ﻫﻤﭽﯿﻦ وﺿﻌﯽ داﺷﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻫﺠﻮمﻫﺎ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺒﺎﯾﻞ آرﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر
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ﺑﻌﻀﯽﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آرﯾﺎﯾﯽ ﻧﮋاد .ﺑﻌﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ آرﯾﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ﮐﻮروش ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﺲ از
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻗﺒﺎﯾﻞ آرﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ آرﯾﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺗﺎ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻫﺠﻮمﻫﺎ از ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻮنﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﻫﻮنﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻮنﻫﺎی زرد رﺳﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻫﻮنﻫﺎی زرد
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺎن ﻏﺰ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻐﻮﻻن رﺳﯿﺪ و اﯾﻨﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ وﯾﺮان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ .وﻟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻓﻌﻼً ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ،ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮏ اﯾﺮان ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده اﺳﺖ از
ﯾﮏ اﺑﺮ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻧﺎم روﺳﯿﻪ در آن ﺑﺎﻻ و ﯾﮏ اﺑﺮ ﻗﺪرت در ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺲ .روﺳﯿﻪ از ﻗﺮن ﻫﮋدﻫﻢ
ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ آﻣﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﺮوی در ﻗﻔﻘﺎز ،ﭘﯿﺸﺮوی در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻫﻤﺎن ﻗﺮن
ﻫﮋدﻫﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوی در ﻫﻨﺪ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ روسﻫﺎ ﻗﻔﻘﺎز و اﻧﮕﻠﯿﺲﻫﺎ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﯾﺮان .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎ و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﯾﻦ دو ﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ در  ،1907اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و روس ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﯾﺮان را ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎل 1911-1912
روسﻫﺎ وارد اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﺪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽﺗﺎن را اﻧﺘﻈﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺮاﺣﺖ .در ﺳﺎل
 1914روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان .ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮان را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺑﺸﻮﻧﺪ .اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻟﯽاش را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮن ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ را
ﻣﺜﻞ رﺿﺎﺧﺎن ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .او ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮان از ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺻﻔﺮ و در ﻫﻤﻪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺗﺎ ﺳﺎل  1320ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ.
***
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ ،رﺿﺎﺷﺎه در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺪق ﻫﻢ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺮا آورد وﻟﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﯽ
ﻃﺮف اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و آﺧﻮﻧﺪﻫﺎیش را آوردﯾﻢ وﻟﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﯽ ﻃﺮﻓﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ژﺋﻮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی را دﻧﺒﺎل ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،در ﺳﺎل  1320دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﺮان
ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ 12 .ﺳﺎل ،آن ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ داده ﺑﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ،
آزادی ﺑﻮد ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد و ...اﻣﺎ ﺑﺎز اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻪ ﺑﻮد ،ﺟﺰ در ﺗﻬﺮان و ﯾﮑﯽ دوﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ،ﺑﻘﯿﻪاش را
ﻫﻤﺎن ﺧﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦدارﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺠﻠﺲ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  1326اﻓﺮاد ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ
آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺘﺤﺼﻦ ﺷﺪﻧﺪ در درﺑﺎر .در ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .وﻟﯽ در ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺎن ﺑﺴﺎط ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل  1332ﺑﺎز وﺣﺸﺖ از ﺗﺴﻠﻂ روسﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﺮان )آﻗﺎی رﺋﯿﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ( ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪ.
ﻣﺼﺪق ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻣﺜﻞ ﻣﺮغ ﺑﯽ ﺑﺎل و ﭘﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد آن وﺳﻂ و ﺑﺮ ﺳﺮش دﻋﻮا ﺑﻮد ﮐﻪ روس ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﯽآﯾﺪ .ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺒﻮد ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺪق روز  28ﻣﺮداد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﯿﺮون
ﻧﯿﺎﻣﺪ .دﻋﻮا ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد و ﺧﻮد او ﺟﺰ ﮔﺎرد ﻣﺤﺎﻓﻆش ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﺪاﺷﺖ .وﺣﺸﺖ از روسﻫﺎ
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ﻫﻤﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ـ ﭼﻮن ﺧﻮدم ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدم .ﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ روسﻫﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان
ﻗﺪرت ﭘﺎﯾﺪاری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮدﺗﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺴﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه و دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ
ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺼﺪق ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪ و ﭼﺮا ﻣﺼﺪق ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد؟ ﻫﻤﺎن
ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﮑﺮاری را ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺴﺮان ﺗﻮدهای ﺗﺎﻧﮏ داﺷﺘﻨﺪ و وﺳﯿﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ از ﻣﺼﺪق
دﻓﺎع ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﺣﺮفﺷﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮدهایﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺼﺪق ﺳﻘﻮط ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﺪق
ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و دﻟﺴﺮد ﺷﺪه ﺑﻮد و
در ﺷﻮروی ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﺮده ﺑﻮد و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮب ﺑﺎ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎﻧﺪن
ﻣﺼﺪق ﭼﻪ ﺳﻮدی ﺑﺮای اﯾﺮان و ﺧﻮدش ﻣﯽداﺷﺖ؟ ﺗﺎﻧﮏﻫﺎی اﻓﺴﺮان ﺗﻮدهای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در
ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ؟
اﻣﺮوز ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ روﺑﺮوﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺷﻮرویﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ دﻣﺎر از روزﮔﺎرﺷﺎن در آوردﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻣﺮوز آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ آدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺻﺪ در ﺻﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ داﻣﻦش را
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮروی را
ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از  200ﺳﺎل ﻫﻢ ﻣﺮز ﯾﮏ اﺑﺮ ﻗﺪرت ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
در ﺟﻨﻮب ،اﻧﮕﻠﯿﺲﻫﺎ در ﺳﺎل  1967ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺮق ﺳﻮﺋﺰ را اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ در ﺷﺮق ﺳﻮﺋﺰ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﯿﻢ.
از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس رﻓﺘﻨﺪ ﺑﯿﺮون و اﯾﺮان آن ﺧﻼء را ﭘﺮ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪاً آﻣﺮﯾﮑﺎ آن ﺧﻼء را ﭘﺮ ﮐﺮد .و ﺗﺎ ﭘﯿﺲ از آن
ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس درﯾﺎﭼﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .اﻧﮕﻠﯿﺲﻫﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ .روسﻫﺎ ﺧﻄﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﮕﻠﯿﺲﻫﺎ دﻧﺒﺎل
ﺗﺴﻠﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﺮان ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭼﻮن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ روسﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﺗﺴﻠﻂ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و آن ﻫﻢ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﮔﺮم در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس .اﯾﺮان را ﻻزم داﺷﺘﻨﺪ .در  1990روﺳﯿﻪ و ﯾﺎ
ﺷﻮروی رﻓﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺮز ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و
ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺮزﻧﺪ و ﮐﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
در ﻏﺮب اﯾﺮان ﻋﺮاق از ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،و ﺳﺮﭘﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﻮده از ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ .ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اﺳﻼم از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ا ﯾﺮان ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪاً ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ از آن ﻃﺮف ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ
ور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ روﻣﯽﻫﺎ ﻣﺎ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﺟﻨﮕﯿﺪهاﯾﻢ .ﻋﺮاق ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ و ﮔﺬرﮔﺎه
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺳﺎل  1320ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ از ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺮاق ،از وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺷﺪ ،ﺧﺎری ﺑﻮد در ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻂاﻟﻌﺮب .و ﻣﺎ در دوره ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه در ﺣﺪود دو دﻫﻪ در
ﺟﻨﮓ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﮔﺎه ﮔﺮم ﺑﺎ آن ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ .ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  1975ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻂاﻟﻌﺮب ﺣﻞ ﺷﺪ وﻟﯽ
ﻋﺮاق ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺑﮑﻨﺪ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل آﻧﻬﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ،
ﺑﮕﯿﺮد .دﯾﺪﯾﻢ در ﺳﺎل  1980از اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و  8ﺳﺎل ﺑﺎ اﯾﺮان ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺲ در ﻏﺮب ﻫﻢ
اﯾﺮان زﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ داﺋﻤﯽ از دوره اﺷﮑﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ آن ﺗﻬﺪﯾﺪ
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را ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﻌﻼً ﻋﺮاق ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﺪان ﻧﻔﻮذ اﯾﺮان ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺎ ﺣﻞﺷﺪ.
آن ﺗﺎرﯾﺦ دراز ﻣﺪاﺧﻼت ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﯿﺎن ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﻧﻮﺳﺎن
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻮاره ﻋﺪه زﯾﺎدی ،اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐﻫﺎ ﮔﺮاﯾﺶ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺧﺎرﺟﯽ راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ دﺷﻨﺎمﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و در آن ﻓﻀﺎ ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوﻫﺎ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﺋﯽ ﻧﺒﻮد .اﻣﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ آناﻧﺪازه ﺣﺎد
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺧﺎرﺟﯽ در اﻣﻮر روزاﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺎرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢﺗﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺻﺤﺒﺖ از ﮔﻔﺖ وﺷﻨﻮد اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ اﺻﻄﻼح دﯾﮕﺮ وارد زﺑﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﺎﺋﻦ ،وﻃﻦ ﻓﺮوش ،ﺟﺎﺳﻮس و اﻣﺜﺎل
آن ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن
دارﯾﻢ؟
***
ﭼﺮا ﺑﻪاﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﭼﺮا اﯾﻦ واژهﻫﺎ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﻋﻮض ﺷﺪه .زﺑﺎن اﻧﻌﮑﺎس دﻫﻨﺪه
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺎ ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻦ ﺧﻮﺋﯽ را از ذﻫﻨﯿﺖﻣﺎن دور ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﭼﻪ
اﺛﺮی دارد در ارﺗﺒﺎط و ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﯿﺎﺳﯽ؟ اﺛﺮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﻨﺼﺮ اﯾﻤﺎن را وارد رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽﻣﺎن
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻮدهایاش ﻫﻢ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﻫﯽاش ﻫﻢ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن
ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻋﻘﻞ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد .ﻋﻘﻞ از ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﯾﻤﺎن و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
را از ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺧﺮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺣﺮف اﻓﺮاد ﺗﺎ ﮐﺠﺎﯾﺶ درﺳﺖ
اﺳﺖ؟ و اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ آن را ﻃﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ آﻟﻤﺎن ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ
وﺣﺸﯽﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .وﺣﺸﯽﺗﺮ و آدم ﮐﺶﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺮاغ دارﯾﻢ .ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دارﯾﻢ
ﻣﯽﮔﺬرﯾﻢ .ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﺪه ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺎ دارﯾﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
دارﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ »ﺣﺎﻻ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ.
ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﻪای ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﻣﯿﺎن اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺸﺮوﻃﻪ .ﻋﻨﻮانش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻣﺎ ﺻﺪﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻣﺪهاﯾﻢ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ«.
اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ،ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ؟ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ
ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﮑﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را در اﯾﻦ ﺻﺪﺳﺎل ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ و
ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .وﻟﯽ ﺗﻀﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺻﺪﺳﺎل ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻧﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن را ﻣﻦ ﺗﻌﻤﯿﻢ
ﻣﯽدﻫﻢ .ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﻪ آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه اﻣﻀﺎء ﺑﮑﻨﺪ و ﺗﻤﺎم
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ﺑﺸﻮد ﺑﺮود ،ﻧﻪ ،ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه اﺳﺖ .ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽاش ﻣﯽﺷﻮد
 .Consititutionalistدر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺎ دوﺳﺘﺎن ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻓﻘﻂ
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻪ .اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاهﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاهاﻧﺪ .از
ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ دﺷﻨﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻢ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺖ .ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻃﻮر .ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه ﻫﻢ اﮔﺮ
دﻣﮑﺮات ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻬﺎ در ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺘﺎن را از
آﻟﻤﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪ .آﻧﺠﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻬﻮری .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻋﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
ﻣﺎ ﺗﻀﺎدﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادی و ﺗﺮﻗﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺸﻮدهاﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻣﺜﻼً ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺗﻀﺎد اﻧﺪﯾﺸﻪ آزادی و ﺗﻮﺳﻌﻪ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً
ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻫﻤﺮاه آزادی داﺷﺖ .ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ واﭘﺲﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ .آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ
اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼً از دادن ﺣﻖ رأی ﺑﻪ زﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺜﺎﻟﯽ آﻗﺎی رﺋﯿﺴﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻮد .در ﺳﺎل  1342دوﻟﺖ ﻋﻠﻢ ﻻﯾﺤﻪای را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد
ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺖ اﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮔﺮﻓﺖ .آﻗﺎی ﻋﻠﻢ
ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ ﮐﻪ آن ﻟﻮاﯾﺢ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ دادن ﺣﻖ رأی
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺷﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ آزادی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺳﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ
اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﺠﻠﺲﻫﺎﺋﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد  5ﻣﺠﺘﻬﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری را
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﺳﻼم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎ را در اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﺮد .اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﺮد.
ﺣﺎﻻ ﻓﺮاوان از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ از دﻫﻪ  ،40ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آزادی را
ﻓﺪای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻢ آزاد ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .و اﺗﻔﺎﻗﺎً اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ آزاد ﻣﯽﺷﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد .اﮔﺮ ﻣﺎ در دﻫﻪ  40ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺮوز ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب دﭼﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ
و ﻧﻪ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.
آزادی ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ .از آزادی ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری از
آزادی ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آزادی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪاﻧﺪازهای ﺑﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎرز ﭼﻨﺎن اﻓﺘﻀﺎﺣﯽ ﺑﺒﺎر آوردﻧﺪ؛ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ
ﻣﺜﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی دوران اﻧﻘﻼب ،آن ﻗﺪر دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری دﻟﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم رو ﺑﻪ
دﺳﺖﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ آوردﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آزادی ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد آزادی ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ.
داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺖ در اﯾﺮان ،در اواﯾﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖش ــ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ داﺷﺖ ــ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎرز ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﺎتش اﻧﺘﻘﺎد
ﮐﻨﻨﺪ زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎن روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاه! او ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮد .ﻣﻈﻬﺮ اﺳﺘﺒﺪاد در اﯾﺮان ،از روزﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﺒﺪ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر را ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ دادﮔﺴﺘﺮی ﻫﻢ ﻫﯿﭻﮐﺎری ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﻌﺪ
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روزﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻔﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آزادی ﮐﺎر را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻫﺎ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺜﻞ آدم رﻓﺘﺎر
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،او ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺜﻞ آدم رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽﺷﺎه را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺎﻫﻢ درک ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎرﯾﺦ را ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺷﻤﺎ در آﺛﺎر ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺗﻬﺎم ﺑﻪ
ﺳﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،آن ﻗﺪر ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ از ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ،از روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ،از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ.
ﻋﺸﻘﯽ و ﻋﺎرف ،ﻓﺤﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ از رﺿﺎﺷﺎه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل،
اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه.
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﭼﭗ و راﺳﺖ دﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎﺳﺖ .اﻵن
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻂ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ،ﻧﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل .اﺧﺘﻼف اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮال ـ دﻣﮑﺮات
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ و ﻧﺎﺗﻮان وﻟﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؛ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر دارد وﻟﯽ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل دارﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت دارﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎر
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ داد .دوﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎل ـ دﻣﮑﺮات ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ روی ﻫﻤﻪ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺧﺘﻼف ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ .در اروﭘﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ .در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ داد و آن دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ داد .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ  35ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮ  50ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﺪ .دﻋﻮا ﺳﺮ اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺳﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮی ﺳﺮش زد ،ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﺎﯾﺪ در زرورق ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎرﮐﺲ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ .ﻧﻪ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﺎﻧﯽ .ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ را
ﺷﮑﺴﺘﻪاﯾﻢ .وﻗﺘﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺣﻞ ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ اﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺜﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ اﺑﺪﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺮان .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻮﺿﻌﯽ و اﻣﺮوزی اﺳﺖ .ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن آﯾﻨﺪه ﭘﺲ از اﯾﻦ رژﯾﻢ اﺳﺖ.
در آﯾﻨﺪه ﭘﺲ از اﯾﻦ رژﯾﻢ اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان دوﺑﺎره ﺑﯿﻔﺘﺪ در ﻣﺴﯿﺮ آزادی و ﺗﺮﻗﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از دوره اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن آزادیﻫﺎ را دارﯾﻢ.
وﻟﯽ اﻣﺮوز در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﺮاﯾﻀﻢ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺪﻫﻢ:
ﻣﺎ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻣﺪهاﯾﻢ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ.
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ﺑﺨﺶ 2
ﺑﺎزﻧﮕﺮیﻫﺎ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ
اﻣﺮوز ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﺎﻟﺮوز ﺧﺎوران را در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را در واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮدش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ﺑﺪی را در ﻣﻮردش ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه آن
اﺳﺖ .در اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺘﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .وﻟﯽ ﻫﯿﭻ روﯾﺪادی و ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ رژﯾﻢ را اﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻖ ﻓﺴﺎدی را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و
در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ.
وﻟﯽ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼً از اﯾﻦ
ﻋﻮاﻟﻢ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﻮن ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﯽاش ﺷﺪه اﺳﺖ و راهﺣﻞ ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی را در ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ،اﻓﺮاﻃﯽﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .راهﺣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮد؛ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد ﮐﺎر را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ و ﺣﺬف ـ ﺣﺎل ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺻﻮرت ـ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ
اﻧﺴﺎن زداﯾﯽ را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،او را از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺎری ﻣﯽداﻧﯿﻢ .او را ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻫﺮﯾﻤﻦ .و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﺒﻌﺎً ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﯽروﯾﻢ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎرهای از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ آﻣﺪ .ﻣﺎ از ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ
ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را در اﻃﺮاف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و اﻓﺴﻮﺳﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺴﯿﺎر درﯾﻎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در آن ﮐﺸﻮر ﮐﺸﺎﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ درو دادﯾﻢ و
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رﻓﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮﺑﻼ ﺳﺎﺧﺖ و در ﭘﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
آن ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻋﺒﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﯾﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻼﻓﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ  5-4ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﯾﻨﻬﺎ را ﻫﻢ اﻋﺪام ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ را داﺋﻤﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد آن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻼً ﺳﻮدی ﻧﺪارد .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻣﺮوز و
آﯾﻨﺪهﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮرد .ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺸﻮد ﻋﺪهای را ﮐُﺸﺖ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ  5-4ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﻃﻮری ﻫﻢ ﻧﺸﺪ و
ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻫﻢ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ آدمﻫﺎ .در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد .ﻫﻤﯿﻦ اﻵن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖﻣﺎن را ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﭼﻨﯿﻦ روزی آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻣﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺸﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻫﺪر ﻧﻤﯽرود و ﻣﺜﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ و ﺑﻘﻮل
ﻻووازﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻧﻤﯽرود« ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻫﺪر
ﻧﻤﯽرود .اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﯾﺎدآوری ﭼﻨﯿﻦ روزﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮری ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ
اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آدم رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺘﻤﺪن دﻧﯿﺎ ﻓﺮق ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻮم
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮش ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎری را ﺑﻪ
ﻣﺎ وارد ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺗﺎ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮشﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻋﺮاﯾﻀﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اﻣﺮوز ﺑﮑﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ
ﺻﺤﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺮدهام .اﻣﺮوز از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و  14ﻣﺮداد ﺗﺎ ﺣﺪود
ﺳﺎلﻫﺎی 20ﺷﻤﺴﯽ ) 40ﻣﯿﻼدی( ،روﯾﺪادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و اﺣﺘﺮام ﻫﻤﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آن .دﻟﯿﻞش ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺪراﻧﺸﺎن،
ﭘﺪران ﻣﻌﻨﻮیﺷﺎن ،ﭘﺪران زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽﺷﺎن ،ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .از دﻫﻪ  ،40/20ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ
دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﺴﺖ ،و ﻫﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ را ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺗﺎزه ﺑﺴﺎزد ،درﺑﺎره
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺟﺪا ﺷﺪن .ﺷﮑﺎف ﭘﺮ ﻧﺸﺪﻧﯽ از ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﺎز ﺷﺪ .ﻣﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ در
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻮدم ،ﺑﯿﺮون ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻﻧﻢ ،ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺧﻮدﻫﺎیﻣﺎن ﺑﺤﺚﻫﺎی ﭘﺮﺷﻮر ،ﺑﯿﺸﺘﺮش ﺑﺮ ﺳﺮ
رﺿﺎﺷﺎه ﮐﻪ ﻣﺼﺪق او را ﺧﺎﺋﻦ ﻣﯽﺷﻤﺮد داﺷﺘﯿﻢ .آدم وﻗﺘﯽ ﻓﮑﺮش را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻨﺪهاش ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه
ﺑﭽﻪ از ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺒﺎرزه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ در ﺟﺮﯾﺎنش ﺑﻮدم و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺲ ﮐﺮدم.
اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺪف را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در
ارﺗﺒﺎط ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﯾﻌﻨﯽ آزادیﺧﻮاﻫﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺷﺘﯿﺎق ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ از ﻫﻢ ﺟﺪا
ﺷﺪن و ﺗﮏ ﺗﮏ از ﻃﺮف ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ رد ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻢ در آن زﻣﺎنﻫﺎ
ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺒﻮد .آﻧﭽﻪ در ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﺑﻪ درد ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران اروﭘﺎﺋﯽ از ﻋﺼﺮ
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روﺷﻨﮕﺮی ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ درﺟﻪ ﯾﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روح و ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮی ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ .و روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﺮایﺷﺎن از ﻟﺤﺎظ
ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻨﺪه داﺷﺘﻨﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺷﺘﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ از اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻘﻂ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ دراﻣﺎﺗﯿﮏ
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺲ از دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری وﺳﯿﻠﻪای ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﮑﯿﻪ را ﺑﺮ روی ﻋﻨﺼﺮی ﺑﮕﺬارﻧﺪ و
ﭘﺎرهای از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ را اﺻﻮﻻً ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ از ﻧﻘﺺ و اﻧﺤﺮاف ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﻌﺪاً
در آﺛﺎر ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه و ﺑﻪ ﺗﻮپ
ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺠﻠﺲ و ﻓﺘﺢ ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻓﺘﺢ ﺗﻬﺮان
ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﺗﻬﺮان اوج ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻮد.
ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ از آدﻣﯿﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺷﻮرش
و ﺗﻈﺎﻫﺮات و زﻧﺪه ﺑﺎد ،ﻣﺮده ﺑﺎد ،آن اﻫﻤﯿﺖ را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن دارد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .آن ﺟﻨﺒﺶ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ روﯾﺪادﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد و ﯾﮏ ﭘﺮوژهای اﺳﺖ .اﻣﺮوزه
ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﭘﺮوژه ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮن ﺣﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ را در
ﭼﻬﺎر روﯾﺪاد دراﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
***
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﻣﺮوز ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﻢ؛ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ آن دوران در اﻣﺮوز
ﻣﺎ دارد و ﺳﻮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻣﺮوز از آن ﺑﺒﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از دﻓﺎع و ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﺮان .ﻣﺮدم
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎنﺷﺎن دارد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎه و درﺑﺎر و ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﮑﻪ ﭘﺎره
ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان ﺑﮑﻠﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼً ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮود
ﺑﻪ دﻓﺘﺮش ،ﺑﺎﯾﺴﺖ روسﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ اﺟﺎزه ﻣﯽدادﻧﺪ .روسﻫﺎ ﺳﻔﺎرتﺷﺎن در آن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد و
ﻗﺰاقﻫﺎ ﺟﻠﻮ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ او را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آن ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺷﺪ .اﯾﻦ درﺟﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .روﺷﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﭘﺎره ﭘﺎره ﺷﺪن و اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ دﺳﺖ روس و
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯿﻢ .اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﺳﺪه
ﻧﻮزدﻫﻢ اﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آن اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ را اول در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ .اول ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه را از اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﻮل ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯿﺎن اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽدادﻧﺪ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﺼﺮ اﻣﺘﯿﺎزات «.ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و
دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ ﺷﺎه و ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻻزﻣﻪاش ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﺠﻠﺲ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت دارد .وﺳﺎﺋﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﺷﻤﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ اول را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻣﺠﻠﺲ اول ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
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وزرا را اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻨﺎ
ﺷﺪهام .ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ اول  10-20ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﯿﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اداری را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻌﺪ اﯾﻨﻬﺎ وزرا را اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﻼن ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮا
ﻧﺸﺪه؟ وزﯾﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﮐﺪام وﺳﯿﻠﻪ و ﺑﺎ ﮐﺪام ﭘﻮل .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و دﯾﮕﺮ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن وﺳﺎﺋﻞ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ
در ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ و ﭼﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﺰاب ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻻزم دارﯾﻢ .از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر درش ﻫﺴﺖ ،ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﯿﺪن راهآﻫﻦ،
ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ،ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ذوب آﻫﻦ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ آن؛ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺖ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوران ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺮای آن ﻓﻀﺎ ﭼﻨﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﺗﺎزﮔﯽ و ﺣﺘﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ
داﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮش ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎل ـ دﻣﮑﺮاتﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻮد .اﯾﻨﻬﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺎزه ﺳﻮﺳﯿﺎل ـ دﻣﮑﺮات را
آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از روﺳﯿﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻦ
ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮان ﺑﺨﺘﯿﺎری اﻓﺘﺎد .ﺧﺎن ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮب ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺟﻮر در ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﺣﻠﻪ اداره ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺮان ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ روی ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﺎﯾﺎن اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ از ﻓﺘﺢ ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﺠﻠﺲ آوردن ﺷﻮﺳﺘﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم روسﻫﺎﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﻗﻀﯿﻪ ﺷﻮﺳﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ در
واﻗﻊ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد و اﯾﺮان را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  9ﺳﺎل از ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺳﺎﻟﻪ
ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻧﺒﻮد .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻬﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺋﯽ را
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت اﺻﻼً در ﻧﮕﺮش ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﯿﺪان ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن رﻓﺘﻨﺪ دﻧﺒﺎل راهﺣﻞ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان را در او ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ؟ او ﯾﮏ اوﺗﻮﮐﺮات اﺻﻼح ﻃﻠﺐ اﺳﺖ ــ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻨﻮر ﺑﻪ آن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ــ از روی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
ﻗﺮن  17و .18
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﺋﯽ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت از ﺑﺎﻻ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ زور ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ زدﻧﺪ .از ﻣﯿﺎنﺷﺎن روﺳﯿﻪ
از اواﺧﺮ ﻗﺮن  17ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ اﺻﻄﻼح وارد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺪن .ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ زور ﺑﻮد و ﺑﻪ اﻣﺮ
ﺗﺰار )ﭘﺘﺮ ﮐﺒﯿﺮ (،و ﮐﺴﯽ ﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از وﻟﺘﺮ ﭘﺪر روﺷﻨﮕﺮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮ ﭘﺘﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺘﺮ ﮐﺒﯿﺮ او را
ﺧﻮاﻧﺪهام .وﻟﺘﺮ ،آزادﯾﺨﻮاه ﻟﯿﺒﺮال ،ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮ ﭘﺘﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﻣﺴﺘﺒﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آدﻣﮑﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ زور ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آن ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺎورد ﺑﺎﻻ .و آزادیﺧﻮاﻫﺎن و دﻣﮑﺮاتﻫﺎ و ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎی آن
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زﻣﺎن ﻫﻢ ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮانش ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮدرﯾﮏ دوم )ﮐﺒﯿﺮ( ﻫﻢ اوﺗﻮﮐﺮات وﻟﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
دﯾﮕﺮ اروﭘﺎ در ﺳﺪه ﻫﮋدﻫﻢ.
ﺑﺎری ،ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎری رﻓﺘﻨﺪ دﻧﺒﺎل راهﺣﻞ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ .و اول از ﻫﻤﻪ آوردن اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان .اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﺮد .ﻣﺮدم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود .ﯾﮏ دوره ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻮد ،ﻣﻨﻬﺎی ﻋﻨﺼﺮ
آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪاش .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ،ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ داﺷﺖ .و ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺼﺮ آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮدی
ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺗﺎ دﻫﻪ  20ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﮑﻠﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط رﺿﺎﺷﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ را ﮔﺮﻓﺖ و اول ﮔﻔﺘﻨﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮده و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اﺻﻼ ﻣﻨﮑﺮ
اﺻﻼﺣﺎت ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺷﮑﺎف ﭘﺮ ﻧﺸﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد.
***
آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ در اﯾﻦ دوران  60-70ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ
روﺣﯿﻪ ﻫﻤﺮاﺋﯽ  consensusرا در اﯾﺮان ﭘﺮورش ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ در
ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺟﺪاﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮان ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﻣﻠﯽ و ﮐﻠﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺪﻓﻬﻤﯽ ﯾﺎ
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻘﻼب و دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،رﯾﺸﻪ و ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن دوران ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ
ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎقﻫﺎ ﺑﻮده در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ،ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻣﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﭘﺪران ﻣﻌﻨﻮی ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﮑﺮی ﺧﻮدﻣﺎن را در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ .از ﭼﭗ ،راﺳﺖ ،ﻟﯿﺒﺮال ،ﺳﻮﺳﯿﺎل
ـ دﻣﮑﺮات و ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ...ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ،ﻫﻤﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮب ،اﯾﻦ ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺸﺘﺮک،
ﯾﮏ ﻣﯿﺮاﺛﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﻮل اﻫﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﮏ  Temperateواﻗﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ
ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﯾﻢ .ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞﻣﺎن آﻧﺠﺎﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﻣﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ و ﻫﻢ ﺷﺮوعﻣﺎن از آﻧﺠﺎﺳﺖ.
از اواﯾﻞ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺷﺘﺮاک و ﻫﻤﮑﺎریﻣﺎن ﺑﻮد ،ﺷﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺎ .و اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻟﺒﺘﻪ از دوره رﺿﺎﺷﺎه ﺷﺮوع
ﮐﺮدﯾﻢ .او وﻗﺘﯽ آﻣﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ اول ﻧﻈﻤﯽ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ .وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ دﯾﺪ
وﺳﯿﻊﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و اﻧﺼﺎﻓﺎً دﯾﺪ وﺳﯿﻌﯽ داﺷﺖ .آدم وﻗﺘﯽ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیش را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از او ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ در آن زﻣﺎن ﭼﻪ ذﻫﻦ روﺷﻨﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮد آﻣﺪ و آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻢ دورش را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺣﺴﺎدت ورزﯾﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﺮﺷﺄن ﺧﻮدش داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺒﺮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ .ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮزﻧﺪ آن ﺑﻮد ،از در رﻗﺎﺑﺖ درآﻣﺪ .از دوره او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را در
ﺟﺸﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ  14ﻣﺮداد ﮐﻪ روز ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ از ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﭘﯿﺎم آن اﻧﻘﻼب
ﻧﺒﻮد .ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎن ،ﯾﮏ ﺟﺸﻦ ﺧﺸﮏ و ﺧﺎﻟﯽ.
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واﮐﻨﺶ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ و رﻓﺘﺎر رﺿﺎﺷﺎه ــ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﺒﺎرش را ﺑﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪﻫﺪ ــ از
ﻫﻤﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ .ﻣﺼﺪق ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،راه ﺑﻪ ﭼﻪ دردی
ﻣﯽﺧﻮرد ...زﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زور آزاد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﮕﺮ ﻣﺮدﻫﺎ آزاد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زنﻫﺎ را آزاد ﮐﺮدﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ.
ﺧﺪﻣﺖ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﻔﯽ ﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان از ﻋﻨﺼﺮ واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ و اﻧﺼﺎف ﺧﺎﻟﯽﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﻋﻨﺼﺮ واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ و اﻧﺼﺎف ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺸﻮد ﭼﻪ ﺟﺎیش ﻣﯽآﯾﺪ؟ زور .ﻫﺮ ﮐﺲ زور دارد ﺣﺮف
ﺧﻮدش را ﻣﯽزﻧﺪ .ﺣﺎل ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖش ﻣﯽآﯾﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺻﻼً رﺿﺎﺷﺎه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮد ،ﺿﺮر زد.
ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺟﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ،رﺿﺎﺷﺎه ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاﻫﯽاش را ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
رﺿﺎﺷﺎه ﻓﻘﻂ آزادﯾﺨﻮاﻫﯽاش را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺧﻮدش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯿﺪان ﻫﻤﮑﺎری ،اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﭼﭗ و راﺳﺖ ــ ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد
اﺧﺘﻼف ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ و راهﺣﻞ از راه ﺷﻤﺸﯿﺮ ــ در ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد و
آﺧﺮش ﻫﻢ 16ﺷﻬﺮﯾﻮر  67اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﺻﺪ ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﯽﮔﺬرد .در اﯾﻦ ﺻﺪ ﺳﺎل اﺗﻔﺎﻗﺎت زﯾﺎدی اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ واﻗﻌﯿﺖ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺑﺎ آن ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ــ ﻓﺘﺢ ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺠﻠﺲ و ﺳﺘﺎرﺧﺎن و ﺑﺎﻗﺮﺧﺎن .ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ در آن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﭗ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ــ اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺎ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎ ــ از
ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد .آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ و ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن از ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﯾﻢ ﺑﻪ آن زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻠﯽ .ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻣﺎ ﻫﻤﻪ از آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ وﺻﻞ ﮐﺮدن  20ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ از  1299ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﻓﺸﺎر و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی ،از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎده ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ
و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،از ﻟﺤﺎظ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل ـ دﻣﮑﺮاتﻫﺎ ،ﺳﻬﻢ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد
ﻫﻢ ﺑﺮ ﺿﺪش ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آﺛﺎرش را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .ﻣﺜﻼً راه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی در ﻫﻤﯿﻦ رژﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ رژﯾﻢ ﻗﺒﻠﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده ،وﻟﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ آن رژﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ .ﻣﺜﻼً ﺣﺠﺎب را
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ زﻧﺎن از ﺣﺠﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ رﻓﺘﻨﺪ راﻧﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ و ﮐﺎﻣﯿﻮن و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﮐﺎرﻣﻨﺪ
اداره و داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪﻧﺪ .اﻵن ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮﻧﺪ .در دوره ﻣﺎ ،ﭘﺪران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ
زﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ دﺧﺘﺮانﺷﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮوﻧﺪ .ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ و ﭘﺪراﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ
درس ﺧﻮاﻧﺪن دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺠﺒﻮرﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ را ﺑﮕﺬارﻧﺪ درس
ﺑﺨﻮاﻧﺪ .اﻵن ﺳﻨﺘﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪر ،ﺑﻪ ﺑﭽﻪاش و ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮو داﻧﺸﮕﺎه .راه ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮق
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ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ و اﻣﺜﺎل آن و ﭘﺮوژه ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻔﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ
ﭘﺮوژه را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه وارد ﮐﺮدن اﯾﺮان اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ از دﺳﺖ دادﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﺎن ﺳﺪه
ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﺳﺖ .و اﻣﺮوز ﭘﺲ از ﺻﺪ ﺳﺎل
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﭼﻨﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﻮب دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻟﻌﻨﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ آزاد ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از  200ﺳﺎل ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی آﺷﮑﺎر ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺗﺄﺛﯿﺮ روﺳﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان اﻧﺪازه
ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﮑﻼی اول آﻣﺪﻧﺪ از درﺑﻨﺪ ﻗﻔﻘﺎز ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮ روسﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮد .اول رﻓﺘﻨﺪ
ﺳﺮاغ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن .ﺑﻌﺪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﺎ روسﻫﺎ ﻗﺮارداد ﺑﺴﺖ و ﭘﺸﺖ اﯾﺮان ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ .رﻓﺘﻨﺪ ﺳﺮاغ اﻧﮕﻠﯿﺲﻫﺎ .اﻧﮕﻠﯿﺲﻫﺎ
ﻫﻢ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﺎ روسﻫﺎ ﮐﻨﺎر آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎز ﭘﺸﺖ اﯾﺮان ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ .آﻧﮕﺎه اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻨﮓﻫﺎی
دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺮان از دﺳﺖ رﻓﺖ ،دﺳﺖ و ﭘﺎ زد ﺑﯿﻦ روﺳﯿﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ .در ﺗﻤﺎم آن
دوران اﯾﻦ دو ﻗﺪرت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎز از اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ را ﻣﻨﺤﺮف و
اﯾﺮان را ﻋﻤﻼ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ دﻫﻪ  80و  90ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﺷﻮروی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ.
ﻣﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﭼﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﭼﻪ ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﭼﻪ ﺑﭙﺴﻨﺪﯾﻢ ،ﭼﻪ ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﺘﻘﻼلﻣﺎن را ﻓﺪای ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
اﺳﺘﻘﻼلﻣﺎن را ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ دادﯾﻢ وﻟﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﺮان را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ،در
ﻫﻤﺎن  ،1324دو ﺗﮑﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﺮان از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻘﯿﻪاش ﻫﻢ در ﺷﺮف رﻓﺘﻦ ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ،وﻟﯽ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮورﺗﯽ دﯾﮕﺮ در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺧﺘﻼف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﭗ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروی ﺑﻮد وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻧﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻠﻮ ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ
اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﻢ و اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ،ﻣﺸﮑﻞ آزادی ﺑﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ دﻫﻪ  60 /40ﻣﻄﻠﻘﺎ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﯽ
ﻧﻤﯽﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ آﻫﻨﯿﻦ اول اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻌﺪ رﻓﺖ دﻧﺒﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ .ﻫﻢ
ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد اﯾﺮان .ﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲﻫﺎی آزاد ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺗﺎ  1332ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖﻫﺎی ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮوی ﮐﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و
ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯽآﻣﺪ .ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ را
ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،اﺻﻼً ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻮد .ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﮐﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﭼﻨﺪ اﺻﻼح اداری اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ ﻻﯾﺤﻪ
ﮐﻪ ﻣﺼﺪق ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻼﺣﺎت اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ )ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎواک اﺟﺮا ﺷﺪ (.ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ارزش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آزادی ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﻧﻪ ارزش ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﮐﻪ
در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ ـ ﻧﻮآوریﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ ـ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن

122

***
اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﻞ ﺷﺪه .ﭼﻮن آن ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری آزادی و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻻزم اﺳﺖ ،در اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه .اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ دﻋﻮا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﺑﻪ زور ﻓﻼن ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده ﻓﻌﻼً در اﯾﺮان در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن راﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ درد ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺣﺎﻻ از ﻫﻤﺎن راه ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ .ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴﺖ ،دﺳﺘﮕﺎه اداری ﻫﺴﺖ ،ارﺗﺶ
ﻫﺴﺖ ،و ...اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻟﻮازم دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺧﻼء ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ .در ﻫﺮج و
ﻣﺮج ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻈﻢ و ﻗﺪرت ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻗﺪرت ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺘﯽ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻗﺪرت ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺸﺎر وارد ﮐﻨﯿﺪ
و ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر زور و ﻓﺸﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺨﺶ ﺑﺸﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﮏ
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم اﻣﮑﺎن دارد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﻀﺎد و ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن آزادیﺧﻮاﻫﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ روی ﻫﺮ دو ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮔﻔﺖ ،و ﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﺴﺮت ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﺮان
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ،اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺳﯿﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ.
اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ دوره ﺷﺎه ،ﺑﻌﺪ از ،ﺑﺨﺼﻮص ،ﺗﺠﺮﺑﻪ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ 70
ﺳﺎل ،ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﻪ ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮ
اﻋﺘﺒﺎر دارد ،ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر و ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ .اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ .و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﯾﮏ اﺻﻮﻟﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ را ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻨﺪه .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ .ﺷﻤﺎ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﭼﻨﺎن ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آﺷﮑﺎری ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و
ﺷﮑﺎف ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
ﯾﮏ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ از دﻫﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری زای
 ،40/20ﭼﭗ ﻣﺆﺛﺮ اﯾﺮان در آن دﻫﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻮد ،و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺮان را از
ﻧﮕﺎه ﺷﻮرویﻫﺎ ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﻮروی داﺷﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ﺟﺰو ﻣﯿﻬﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺑﺮای اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪ .ﮐﺴﯽ دﻣﮑﺮات اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺟﺪاﺋﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ.
ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﻏﯿﺮﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از آن ﻣﯽﺗﻮان در آورد .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،از دﻫﻪ  ،40/20ﺣﺰب
ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﻮی ﺷﻮروی ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮد
ﺷﻮروی ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻌﺎت ﺑﻮد ،اﺣﺰاب ﻗﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .وﻟﯽ در اﯾﺮان رﻓﺘﻨﺪ روی اﺣﺰاب ﻗﻮﻣﯽ.
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اﺣﺰاب ﻗﻮﻣﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ آن روز اﯾﺮان ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺰب داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺣﺰاب ﻗﻮﻣﯽ
ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان در ﻃﻮل اﯾﻦ  50-60ﺳﺎل اﻋﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن
دل اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺘﯿﺎزات زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر داده ﺷﺪ.
ﻣﺎ ﺻﺪ ﺳﺎل زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و دوﺑﺎره ﭘﺎرهﻫﺎی از ﻫﻢ دور اﻓﺘﺎده اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻠﺖ ـ
دوﻟﺖ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎزه دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﯾﻦ
ﺣﺮفﻫﺎ ﺳﺮش ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺟﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖﻫﺎ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﺪارد ﮐﻪ روی
ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﺑﺎ آن ﺳﻨﺖ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده ،و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ،و ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،در ﺑﺨﺸﯽ از
ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﭗ اﯾﺮان ﺟﺎ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ.
ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﭼﭗ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻠﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ از دﺳﺖ
دادن اﯾﻦ ﺻﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺻﺪ ﺳﺎل .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
واﭘﺲﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ .و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ از ﮐﺠﺎﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﺎ ﮐﺠﺎﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ روزﮔﺎر و ﺑﻪ دﺳﺖ از ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮان ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺋﺘﻼف ﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ .ﺟﻬﺖ را ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .راه ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .راهﺣﻞ درﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ راهﺣﻞ در آوردن اﯾﺮان اﺳﺖ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ .ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺻﺪ ﺳﺎل ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ.
ﮐﻠﻦ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2006
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ﺑﺨﺶ 3
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺮان؛ دو روﺷﻨﮕﺮی و دو ﻫﺸﺪار

ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دو روﺷﻨﮕﺮی آﻏﺎز ﮐﺮد :ﻧﺨﺴﺖ درﺑﺎرۀ
ﺗﺎرﯾﺦ و دوم درﺑﺎره اﺻﻄﻼﺣﺎت )ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژی(.
از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻮﻣﯽ روﺑﺮوﺳﺖ
ﺗﻔﺎوت دارد .اﯾﺮان ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق ﺑﻄﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﺮاردادی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺮف ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺣﺪود ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه؛ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﯾﺲ
از ﯾﮏ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻗﻮم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﮔﺴﻼوی آن را از ﺳﺮِ ﻧﺎﭼﺎری ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻨﺪی
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﺮان ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﮕﻞ )در ﺑﺎﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮی( ﻫﻢ آواز ﻧﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻠﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎری از ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺧﺎک اﯾﺮان ﻣﯽزﯾﻨﺪ از آﻏﺎز
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ و زﯾﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم )در ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن( ﺑﺎ ﻫﻢ زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران
آﻧﻬﺎ اﮐﻨﻮن در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﺮارود )ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ( و ﻣﯿﺎﻧﺮودان )ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ( ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﯾﺎ ﻗﻔﻘﺎز ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻨﺎن در ﭘﻨﺞ ﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ از اﯾﺮان ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺎ
اﻣﺮوز ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ادﻋﺎﺋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ رواﺑﻂ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻗﻮام ﻋﺮب و
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ﺗﺮﮐﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺧﺎک اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎز ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ دو ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ و ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در اﯾﺮان در اﯾﻦ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ اﻧﺒﺎز ﺷﺪهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺮان
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ و اﻗﻮام ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺒﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺪارد .ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺳﺘﻢﮐﺸﺎن ﻣﺪتﻫﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ را در
دﺳﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎنش در ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺣﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﮏ اﺻﻄﻼح وارداﺗﯽ ﺑﯽرﺑﻂ اﺳﺖ .ﺗُﺮﮐﻤﺎﻧﺎن و اﻋﺮاب اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﻓﺎﺗﺤﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﻠﺖ ،ﻗﻮم ،ﺧﻠﻖ و ﻣﻠﯿﺖ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎراﻧﻪ و دﻟﺒﺨﻮاه ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐُﺮدان و ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن
اﻓﺮاﻃﯽ و ﭘﺎنﺗﺮﮐﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد .از ﻣﻠﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﻫﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد .ﻗﻮم
آن ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻠﺖ ﻫﺴﺖ ﻧﺪارد .اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺟﺪا از اﯾﺮان ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﺖ ـ از اﺷﺘﺮاک در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺧﻮن و ﺳﻮد ﻣﯽﮔﺬرﯾﻢ .ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺧﻮن
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﻮد واﻗﻌﯽ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ در ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﯾﻦ
ﻣﻠﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻗﻮام ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﯾﺮان داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ در اﯾﺮان
ﺟﻨﺒﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺪارد .در اﯾﺮان ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐُﺮد
ﯾﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮدم در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﻓﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐُﺮدﻫﺎ در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اردﺷﯿﺮ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ )آﻧﺎﺑﺎز( .ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﺮای دﻓﺎع از
ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن ﺷﻤﺎل ﺧﺎوری اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را در ﺟﻨﮓﻫﺎی دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗُﺮﮐﺎن ﻫﻤﺰﺑﺎن دادﻧﺪ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دور اﻓﺘﺎده ﯾﺎ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﯾﮏﻧﺪ و ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺑﺴﻮی ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻠﺖﺳﺎزان و ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎزان در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه زﺑﻮن ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺎدل ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﭼﻨﺎن واژه ﮐﻠﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهای در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ از آن
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺧﻠﻖ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮم واژۀ
ﻣﻠﯿﺖ را ﻋَﻠـَﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺻﻄﻼح ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﭘﻮﺷﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﻣﻠﺖﻫﺎی
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﺎن ﮐﺜﯿﺮاﻟﻤﻠّﻪ اﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﻠﺖ و ﻣﻠﯿﺖ را در ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوزی و اروﭘﺎﺋﯽ آن ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و ﭘﺲ از اﯾﻨﻬﻤﻪ
ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر درﺳﺘﯽ از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻠﯿﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺻﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ
اﻓﺮادش ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺎ ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ دارﯾﻢ؛ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ اﻓﺮادش ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺟﺰ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .از ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺻﻄﻼح ﭼﻨﺪ ﻣﻠﺘﯽ و ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ رواﺟﯽ
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ﺗﻤﺎم داﺷﺖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮﺗﺮ و ﻣﻄﻠﻖﺗﺮی از "زﻧﺪان ﻣﻠﺖﻫﺎ و اﻗﻮام"
ﯾﻌﻨﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روﺳﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
»ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ« ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ و ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ اﯾﺮان ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز راﻫﻨﻤﺎ و دﺳﺘﻮر
ﻋﻤﻞ ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺎزه را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم در ﺻﺪ
ﺳﺎل ﻓﺘﺢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی او ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺪود در آن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻌﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻫﺎن
ﻗﺎﻃﻊش ﻫﻢ ﻧﻪ آن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزیﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻧﯿﺰه ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺑﻮد.
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ از ﻗﻮم ﻣﯽﭘﺮﻫﯿﺰﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻪ ﻧﺎﺳﺎز ﻣﻠﯿﺖ را ﺑﺮ آن ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ از ﻧﻈﺮ واژﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد را
ﺳُﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﻠﯿﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻣﻘﺼﻮدﻣﺎن »از ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻮدن« اﺳﺖ .دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖﻫﺎ را در زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﻠﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ دﻻﻟﺘﯽ داردNationality, :
 .Nationalitéﻣﺎ در ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺮادف ﻣﻠﯿﺖ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ.
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ رﺳﻤﯽ و اداری ﻣﻠﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »ﻣﻠﺖ ﻓﺎرس« و »ﻓﺎرسﻫﺎ« و »ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺎرﺳﯽ« اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ زﻫﺮآﮔﯿﻦ ﺑﮑﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻠﺖ ﻓﺎرس ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﭘﺎرس و ﻓﺎرس را دﯾﮕﺮان ﺑﺮای
ﻧﺎﻣﯿﺪن ﻣﺎ )اﯾﺮاﻧﯿﺎ( ﺑﮑﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻮرد آﻟﻤﺎﻧﯿﻬﺎ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن
ﻓﺎرس ﺧﻮد را ﻣﻠﺖ ﻓﺎرس ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﻓﺎرﺳﯽﻫﺎ و ﻧﻪ ﻓﺎرسﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺎم
اﺻﻠﯽ زﺑﺎن ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﻮی ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮ زﺑﺎن دری ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐُﺮدان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎن و ﮔﯿﻠﮏﻫﺎ ،ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯿﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺎن ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻫﯿﭻ ﮐﺪامﺷﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ از ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن در ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ زﺑﺎن از ﺗﻬﺮان و ﻓﺎرس ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ
ﺳﺎل ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن را ﭘﯿﺶ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،از ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺗﺮک ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎﮐﻮ )ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻦ اﺳﺖ و
اﯾﺮان دل( ﺗﺎ ﻟﻮﮐﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ »ﺑﺨﺎرا ﺧﻮش ﺗﺮ از ﻟﻮﮐﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ«
ﺑﻪ زادﮔﺎهش ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻪ »وﻟﯿﮑﻦ ﮐُﺮد ﻧﺸﮑﯿﺒﯿﺪ از دوغ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ«.
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﯾﮏ روﺣﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮد را رو در روی ﮐُﺮدی ﯾﺎ ﺗُﺮﮐﯽ آذری ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .آﻧﭽﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺘﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر واﺣﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺠﻮم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﺳﺖ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻓﺎرﺳﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻻزم اﺳﺖ.
***
ﺑﺤﺚ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن
اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻮﺿﻊ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺘﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗُﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻇﺮﯾﻒﺗﺮ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﻃﺮح رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﻬﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐُﺮدان ﻫﻤﮕﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا در ﺗﻮدهﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ در
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ﻣﯿﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎن ﺗﻔﺎوت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ از ﻧﻈﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻠﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﻮاره در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﭼﻨﺪ ﺳﺪهای ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺪهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﺳﺎﺳﺎً ﺗﺎرﯾﺦ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
ﺟﺰ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا درﭘﯽ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﮐُﺮدﺳﺘﺎن ﯾﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﮕﺮان ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻮﻣﯽ را از ﻧﻈﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اداری و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ :زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﻠﯽ در آﻣﻮزش ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و در اداره ﭼﻪ
ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ اﺧﺘﯿﺎرات اداری ﻣﺮدم در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮع راﺑﻄﻪ واﺣﺪ ﻣﺤﻠﯽ
)ﮐُﺮدﺳﺘﺎن( ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ،ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ؟
ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯿﺖ ﮐُﺮد در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﺎوت دارد .ﭘﺎرهای از آﻧﺎن ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ
ﺿﻤﻦ دﻓﺎع از رﺟﻮع ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﯽ از ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻫﻤﻪ
ﭘﺮﺳﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ دِﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺪا ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻮﻣﯽ اﮔﺮ ﻃﺮح ﺷﻮد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﻧﺪارد .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
اداری در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺴﺖ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ راه ﺣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﭼﻮن
دﻣﮑﺮات ﮐُﺮدﺳﺘﺎن در ﻫﻤﯿﻦ »ﺣﺎﻟﺖ وﯾﮋه« اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﺮدﺳﺘﺎن »ﻣﻮرد وﯾﮋه«ای اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن
ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن رﻫﺒﺮیﻫﺎی ﮐُﺮدان ﻋﺮاق و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
آﻧﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐُﺮدﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق در ﺳﺪه ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ از اﯾﺮان ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺎ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن
در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﺟﺰ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﻤﮑﯿﺶ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوه ﻗﻮﻣﯽ .ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
اول ،ﮐُﺮدﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ ﮐﺮﮐﻮک را ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﺧﻮد ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ ـ ﻣﻠﺖ ﺗﺮک ﺟﺎی ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮐُﺮدﻫﺎ ﺗُﺮکﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻈﺮی ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎزه »ﺣﻞ« ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوز آﻧﭽﻪ در ﻋﺮاق ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﻮد را در ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺰب ﺳﺮ و ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐُﺮد را در ﻋﺮاق ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ آورﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﭼﻬﺎر ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ و
ﻋﺮاق و اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ آرزوﺋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .آرزوی آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﺪارد.
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ وﺿﻊ اﯾﺮان و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﺪارﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ از ﻣﻠﯿﺖ ﮐُﺮد دم ﻣﯽزﻧﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﻫﻤﺰﺑﺎن ﺑﺎ ﭘﺎرهای ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﭼﭗ
اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦش اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻠﯿﺖ ﮐُﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺌﻮداﻟﯽ اﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺲ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖﻫﺎ و
ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ و ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ و ﭼﻨﺪ ﻣﻠﺖ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
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اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻮﻣﯽ را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اداری و ﺳﯿﺎﺳﯽ و آزاد از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﺎرﺟﯽ ـ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
ﮐُﺮدان ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق ﯾﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﺎن ﺗﺮﮐﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﺪان ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺪ
ﺳﺎﻟﯽ در راه ﻧﻮﮔﺮی و ﺗﺠﺪد ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ اﻧﺪوﺧﺘﻪاﯾﻢ .از ﺗﺤﻮﻻت ﺻﺪ
ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ درس ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﭘﺎرهای از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ را از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺿﺮورتﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی دﻫﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ دوﻟﺖ ـ ﻣﻠﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ
دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺎک اﯾﺮان دارﻧﺪ ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری روﺳﯿﻪ ﮐﻪ دو ﺳﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرت روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن دارد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
زﯾﺎد ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻘﯿﻪاش را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دم ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺑﺎ ﺣﻖ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
و آﻣﻮزش دﯾﺪن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدریﺷﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان در ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺷﯿﻮۀ اداره ﮐﺸﻮر ﻧﺸﻤﺎرﯾﻢ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﯿﺎرات اداری ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی و
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﻣﺠﻠﺲﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺴﺌﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﭘﺪران اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ را در ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻠﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ آزادی و ﺗﺮﻗﯽ از ﻫﻤﺎن
آﻏﺎز ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ آﻣﺪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﮑﻞ اداری و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ آن ﺑﺨﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرهای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ اﺟﺮا
ﻧﺸﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻨﺎهش ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﺪازی ﺣﮑﻮﻣﺖ ازﻫﺮ راه و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎ
ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و از دﻫﮥ ﺑﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﺪه ﺑﺮای ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ اﯾﺮان در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻮروی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﮔﻨﺎه
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ را ﻧﺪﯾﺪه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ آن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ در
ﻧﻈﺮ آورﯾﻢ .اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ وﻇﯿﻔﻪای را ﮐﻪ دو ﻧﺴﻞ اﯾﺮاﻧﯽ از اواﯾﻞ اﯾﻦ
ﺳﺪه ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﺮان و اﺳﺘﻮاری وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ.
آن دو ﻧﺴﻞ ﺑﺴﯿﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺑﺴﺎ ﺟﺎﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﺳﻮی
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ و "دوﻟﺖ" )در واﻗﻊ ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ( ﻣﺴﺌﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ آن واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺮای
ﮐﺸﻮری در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان
و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽاش ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺟﺒﺮان زﯾﺎنﻫﺎ و وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی رژﯾﻢ آﺧﻮﻧﺪی ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﮔﺮو ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و
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ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﺮان اﺧﺘﯿﺎر اداره ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﯾﺲ و آﻟﻤﺎن ﻣﺜﺎل ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن رژﯾﻢﻫﺎی واﺣﺪ ،ﻧﻪ ﻓﺪرال ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ درﺟﺎت ﺑﺎﻻی
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻧﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ .در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪای ﮐﻪ از آﻏﺎز اﯾﻦ ﻗﺮن از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮد .و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ .دو ﺳﻪ اﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮر ﺑﻘﯿﻪ را
ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪرال ﮐﻪ »ﻣﻮرد وﯾﮋه« ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره دﺷﻮاریﻫﺎی ﻧﺎﻻزم ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﺗﺎ
ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺸﻮر و ﻃﺮحﻫﺎی دور و دراز و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻧﻬﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی
ﺑﺮﮐﺸﯿﺪن اﯾﺮان را از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ آن ﻓﺪای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
و ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺎن را ﺑﺮ آورد .در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﮑﺘﺒﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺮژی و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺑﺮآﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک از ﻧﻈﺮ ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش،
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
دﺷﻮرایﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻓﺎرﺳﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺒﺎر آورده و ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮده از »ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ« ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﭼﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﮕﺮف و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرگﺗﺮی در آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻣﻮزش دادن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دو زﺑﺎن آن ﭼﻨﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﮔﺸﻮدﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﺮاژﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ
دوزﺑﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﮐُﺮد ﯾﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی درﺳﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ آن
ﻣﯽﺗﻮان رﺳﯿﺪ.
درﺑﺎره واﭘﺲﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آﻧﮑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮان در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ درس ﺑﮕﯿﺮد و
ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺎﺗﯽ را درﺑﺎره آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و
ﮐﺮدﺳﺘﺎن روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ .آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی دﻫﻪ  1920ﺷﺎﻫﺮاه ﺑﺰرگ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد .روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی
آن از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،و از ﻣﺒﺎدﻻت ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻔﻘﺎز داﺷﺖ .از آن ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺗﺮس روزاﻓﺰون اﯾﺮان از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﻮروی ،روﻧﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و راه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮروی
اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎ ﻗﻔﻘﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺮای اﯾﺮان ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺮای روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ آن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را در
اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار داد.
وﻟﯽ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن راه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ راه درﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ روزاﻓﺰون ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﻨﺪرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و راهآﻫﻦ
ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﻪ از ﺗﺮس ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺷﻮروی ﺗﺎ ﻣﺮز آن ﮐﺸﻮر اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﺎﻓﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﭘﺎک
از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد.
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ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺮد .ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻬﺮان
ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﺎد ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻨﻌﺖ
ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺖ .در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ را ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ دارد زﯾﺮا ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻣﺤﺪودﺗﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دو ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮا آﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،اﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺪاﺋﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ؟
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺸﺪار آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺎ ﭘﺎی ﻫﺮ ﭼﻪ ،در دﻓﺎع از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺎی ﻫﺮ
ﭼﻪ .اﯾﻦ را ﺗﺎرﯾﺦ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻔﺎوت
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ روی داده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ،و ﺑﺎز روی ﺧﻮاﻫﺪ داد .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺮﯾﻪ ـ
ﻧﺎمش را ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ـ ﻫﻤﻪ اﺟﺰای اﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﺧﺘﻼفﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ را ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
دوﻣﯿﻦ ﻫﺸﺪار آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺪا ﮐﺮدن اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ از ﻫﻢ ﺑﮑﺸﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﮑﺴﻼوﮐﯽ ﺗﮑﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .آﻧﭽﻪ روی ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﮑﺮار ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ .در اﯾﺮان اﻗﻮام ﺑﻪ روﺷﻨﯽ و
ﺳﺮراﺳﺘﯽ ﭼﮏﻫﺎ و اﺳﻠﻮاکﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﯾﻮﮔﺴﻼوی در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪهاﻧﺪ .ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺸﺎن
ﭘﺎﮐﺸﻮﺋﯽﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﺧﻮﻧﯿﻦﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎن ﺗﺮﮐﯿﺴﺖﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻘﺸﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ آﯾﻨﺪه روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دو
ﻃﺮف ادﻋﺎ دارﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ در ﺣﺪود ﻫﻤﺪان ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ روی دﻫﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎره اﺑﻌﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﺑﻠﮑﻪ روﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ )ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ارﻣﻨﺴﺘﺎن( روﺑﺮوﺳﺖ .ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺎن ﺗﺮﮐﯿﺴﺖﻫﺎ در ﺑﺎﮐﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮﺑﻪای
ﻫﺸﯿﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎن ﺗﺮﮐﯿﺴﻢ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻟﺮزاﻧﯽ دارد .ﺗﺮﮐﯿﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر واﻗﻌﯿﺎت ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
رؤﯾﺎﻫﺎی ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮرﮔﻮت اوزال را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ .در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری رؤﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮک ﻣﺮدابﻫﺎ وﺳﺮدابﻫﺎ
ﻓﺮاواﻧﻨﺪ.
ﮐﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﻢﺑﻨﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻏﺮب از ﮐُﺮدان ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪازه ﻏﺮه ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺮکﻫﺎ در آن ﺑﺎﻻ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﺎر از دﺳﺖ ﺑﺮود .دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐُﺮدان را
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻐﺪاد ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ــ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐُﺮدان ﻋﺮاﻗﯽ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮارﺑﺎر و ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از راه ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺮای ﺑﺎز ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ راه آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در
ﮐﻨﺎر واﺣﺪﻫﺎی ارﺗﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐُﺮد ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ ــ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺳُﻨّﺖ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎدﮔﺎن
ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐُﺮدان اﯾﺮان ﺧﺎﻧﻪای آﺳﻮدهﺗﺮ از اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺪا
اﻓﺘﺎدن ﮐُﺮدان از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﺎﻧﺼﺪﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﺎ اﻗﻮام دﯾﮕﺮ در وﺿﻊ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ ـ ﻧﻮآوریﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ ـ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن

132

ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ واﺣﺪ ﮐُﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐُﺮدان در ﻋﺮاق و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و در اﯾﺮان ﻣﺮدم را ،ﺣﺘﺎ ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ،درﭘﺸﺖ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ راﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺟﺰ ﻣﯿﺎن
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ روزﮔﺎر ،روﺑﺮو ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﭼﺎﻟﺶ در ﺑﯿﺮون و درون ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑﺮ روی ﻫﻢ
رﯾﺨﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎیﻣﺎن دارﯾﻢ .ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و روﺑﺮو
ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ اﻋﻼن ﺟﻨﮓ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﻼن ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻋﺎدت دارﯾﻢ و ﺑﺎﮐﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ آن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮ روی وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،اﮔﻮﺳﺖ 1993
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ﺑﺨﺶ 3
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﻠﺖ ﺳﺎزیﻫﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم
ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪهام و ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ
ﯾﮏ ﻣﯿﺮاث زﻫﺮآﮔﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪی ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث زﻫﺮآﮔﯿﻦ ،در ﯾﮏ
ﮐﻠﻤﻪ اﮔﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻢ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺷﮑﺎف ﭘﺮ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت در اﯾﻦ دو واژه ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ واژه ﻣﻨﺤﺼﺮ و ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ دُﻣﻞ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ را از دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﯾﻢ و
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪهاﯾﻢ.
در دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎن داﺷﺘﯿﻢ ــ ﺑﺠﺎی ﻧﺒﺮد ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﺎ ﻧﺒﺮد
ﺳﻠﺴﻠﻪای و ﻗﺒﯿﻠﻪای .ﻧﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوزی از دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ .دو ﻃﺮف ﺑﺮ ﺳﺮ
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﮐﺸﺘﻦ زﯾﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در دوره رﺿﺎﺷﺎه ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺮم ،ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ داﺷﺖ ،و ﺟﻨﺒﻪ ﺟﻨﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻫﺴﺖ .رﺿﺎﺷﺎه روی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ را وارد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﮐﺮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮام اﺷﺘﺮاﮐﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﮐﺸﺘﻨﺪ
وﻟﯽ در زﻧﺪان ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
در دوره ﻣﺼﺪق ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ را وارد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽﻣﺎن ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد،
ﺧﺎﺋﻦ و ﻣﺰدور ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻮد .در دوران ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی را ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮدﯾﻢ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ
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ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮود .ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪی ﺑﻮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎر
آورد .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ و در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﺑﺎ  28ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ آن اﻧﻘﻼب ،اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ
درﺟﻪاش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دُﻣﻞ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ دُﻣﻞﻫﺎ ﺳﺮ ﺑﺎز ﮐﺮده .ﻣﺎ اﻵن ﺟﺎﻣﻌﻪای دارﯾﻢ
ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺧﻮدیﻫﺎ و ﻏﯿﺮﺧﻮدیﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
زﯾﺎد ﺑﺎز ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع اﻗﻮام اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺒﯽ ﮔﺎه ﮔﺎه اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮی اﯾﺮان داﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻌﯽ
ﺑﻮد و ﻣﺤﻠﯽ و ﮐﻮﭼﮏ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .در دوران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺎس ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎیش ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاﯾﺾ اﻣﺮوز ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮم ﺑﺠﺎی ﻣﻠﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ،اﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﺒﻮد .ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ
را دارﯾﻢ .اﻣﺮوز ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ دارد و ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻠﻞ اﯾﺮان دارﯾﻢ.
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺟﺎی ﺧﻮدش را
ﺑﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎی اﯾﺮان داده اﺳﺖ.
در آﻏﺎز ،ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻠﻖ و ﻗﻮم را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ؛ ﺧﻠﻖ ﻋﺮب ،ﻗﻮم ﻋﺮب ،ﺧﻠﻖ ﮐُﺮد ،ﻗﻮم ﮐُﺮد و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ .ﺑﻌﺪ،
ﻣﻠﯿﺖ ﮐُﺮد ،ﻣﻠﯿﺖ ﻋﺮب ،ﻣﻠﯿﺖ ﺑﻠﻮچ ،ﻣﻠﯿﺖ ﺗُﺮک .اﻣﺮوز ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﻠﺖ ﻋﺮب اﺳﺖ ،ﻣﻠﺖ ﺗُﺮک اﺳﺖ ،ﻣﻠﺖ
ﮐُﺮد اﺳﺖ ،ﻣﻠﺖ ﺑﻠﻮچ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﯾﮏ ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮی اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﺎ
ﻣﻠﺖ ﻓﺎرس ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﻧﺎم ﻣﺎ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﻣﻠﺖ ﻓﺎرس اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ،
ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻓﺎرس ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎ واژهﻫﺎ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ
ﻃﺮح ﭘﯿﺶ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮداﻣﻨﻪای اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اولش ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼً آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ،از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﮔﺮ روی ﻣﻠﺖﻫﺎی اﯾﺮان ﺗﮑﯿﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﻣﻠﺖ ﺗُﺮک در اﯾﺮان ﯾﺎ ﻣﻠﺖ ﮐُﺮد در اﯾﺮان ،ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺣﺬف
ﮐﺮدهاﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺣﺬف ﮐﺮدﯾﺪ ،راه ﺑﺮای ﺣﺬف ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺟﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ واژهﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻧﺪاﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ آن آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ای ﺑﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع.
ﺷﻤﺎ  Nation Stateﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و  Etats Nationدر ﻓﺮاﻧﺴﻪ Nation State .ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ و ﺧﻮد ﻣﺎ در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪاﺋﯽ آن داﺷﺘﻪاﯾﻢ .وﻟﯽ از ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ در ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ
وارد ﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺎﻧﻮن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و دﯾﮕﺮان ﺣﻖ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی آن را ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ،در آﻟﻤﺎن ،در ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﺴﺘﺮ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ وﺳﺘﻔﺎﻟﯽ اﺳﺖ در ﺳﺎﻟﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ وﺳﺘﻔﺎﻟﯽ
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را ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ،ﻣﻠﺖ دوﻟﺖﻫﺎ رﺳﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و از
زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ــ ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﯾﻦ داﺷﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اروﭘﺎ ــ و
دوﻟﺖﻫﺎ از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺖﺷﺎن آزاد ﺑﻮد ﺧﺎرج از ﻗﺎره اروﭘﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری دلﺷﺎن
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ،ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻠﺖ ـ دوﻟﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
اﯾﻦ اﻗﻮام ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﺧﺘﺮاﻋﯽ ،وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ
ﺟﺰء ﻣﻠﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐُﺮﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﯾﺪ ،ﺟﺰء دوﻟﺖش ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﻠﺖ ،ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ .و ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺪارد ،ﻣﻠﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ اﯾﻨﻬﺎ دارﻧﺪ ﻣﻠﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖش ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺸﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺒﺎلش ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی ،ﺣﺎﻻ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط
ﻧﺪارﯾﻢ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ و ﮐُﺮد ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ .اﻣﺮوز
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﺑﺎن ﻣﺎدریﺗﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ دﻋﻮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﻓﻌﻼً در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺜﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻦ ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی،
ﺗﺎ اﯾﻦ درﺟﻪ ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ؟ ﺑﻪ دو ﭼﯿﺰ :ﯾﮑﯽ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﻣﺎ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ .ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻠﺖﺳﺎزان و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸﻮد .ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮف
ﻣﻠﺖﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪاﯾﯽ.
اﮔﺮ ﻣﻠﺖ ﮐُﺮد ﯾﮏ روزی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﻖ دارد از اﯾﺮان ﺟﺪا ﺑﺸﻮد .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐُﺮد ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﺮب و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﺖ ﻓﺎرس ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ واﺣﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺣﻖ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد آن ﻣﻠﺖ ،در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ زﺑﺎن ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﻣﻠﺖ و در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺣﻖ ﻓﺮدی ﺻﺤﺒﺖ ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﺮ
ﺟﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﻓﺮاد اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺻﻞ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ
دﯾﻮار ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻘﯽ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻖ اﯾﻦ ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ وﻗﺘﯽ
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﻠﺖ ﮐُﺮد و ﻓﺎرس ﺑﺎﺷﺪ ،اوﻻً دارﻧﺪ راه را ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﻖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دوم ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ را در اﯾﺮان ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ،در آن ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﻣﻠﺖ ﮐُﺮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺣﻖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ
داﺷﺖ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻋﺮاق ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐُﺮد ﻫﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ،
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﭼﻪ
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ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺧﺎن ﺧﺎﻧﯽ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻓﺌﻮداﻟﯿﺘﻪ ،ﭼﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
اﺳﺖ و ﭼﻪ آش در ﻫﻢ ﺟﻮﺷﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ،ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮریاش ﻫﻢ آﻗﺎی ﺑﺎرزاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ و ﺑﺎرزاﻧﯽ رﻫﺒﺮان دو ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐُﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت را ﻫﻤﯿﺸﻪ در آﻧﺠﺎ در دﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽﺷﺎن اﻵن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻋﺮاق اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﮐﻪ ﭘﺴﺮش
ﻫﻢ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق اﺳﺖ؛ و ﭼﻪ ﺑﻪ روز روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران و آزادی ﺑﯿﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ اﯾﻦ اواﺧﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺰارش ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﻮاﻧﺪهام از اﯾﻦ وﺿﻊ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح در اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﯽﺷﺎن ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺪﻏﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدا در ﺳﻨﻨﺪج ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻠﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻣﻠﺖ ﮐُﺮد،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ .و ﻓﺮدا در ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
آﻗﺎی اﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺧﯿﺮﺷﺎن را ﮐﺮدم ،اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ آن روز اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ،ﻫﻤﻪ
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﭘﺎن و ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻫﻢ ﯾﮏ رﮔﮥ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﮐﺎﻣﻼً
ﻧﮑﺘﻪ درﺳﺘﯽ ﮔﻔﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﻬﺎ روی ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮدی
و ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ .ﻫﺮ ﮐﻪ زورش ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ زور ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ داﻣﻦ
زدن ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﻫﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﻫﻢ از
ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ .و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دو ﺧﻄﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﺎﺳﺖ ،وارد ﻣﯽﺷﻮم.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺧﻄﺮﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ .اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﺣﻘﺎق
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﺮﺳﺪ و ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ »ﻣﻠﺖﻫﺎی« اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،ﻣﻠﺖﻫﺎی اﯾﺮان در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻏﯿﺮ ﺧﻮدیﻫﺎﺋﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻠﯽﻫﺎی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ رزﻣﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻦ آش ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﻣﯽﭘﺰﻧﺪ،
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎ و ﮐُﺮدﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽﻫﺎ زورﺷﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﮐُﺮدﻫﺎ را ﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐُﺸﺖ .و اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ از ﺣﺎﻻ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺎ ﻋﻤﻼً دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮی در ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ،ﻓﻌﻼً ﻣﺎ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﺑﺮادرﮐﺸﯽ و ﭼﻨﺪ
ﭘﺎرﭼﻪ ﺷﺪن اﯾﺮان را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
دوم اﯾﻨﮑﻪ ،اﻵن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ،ﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ را ﮐﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی و
دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ،ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮای ﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖﻫﺎی ﮐُﺮد و ﻓﺎرس ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮑﺸﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﻮﻗﺘﺎً ،اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻨﺎر .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎز ﯾﮏ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺰرگﺗﺮی
در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﺗﮑﻪ ﭘﺎره ﺷﺪن اﯾﺮان اﺳﺖ و از آن ﺑﺪﺗﺮ ،اﻓﺘﺎدن اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.
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ﺷﻤﺎ دﯾﺪهاﯾﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﭼﻪ در ﻋﺮاق ـ در ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻮ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد ـ و ﭼﻪ در ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻧﻨﺪهﺗﺮ
آن ﺑﻮد ،ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﮐُﺸﺘﻦ )در ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﻣﯿﺎن ﺻﺮبﻫﺎ و ﮐﺮواتﻫﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ (.ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﺻﺮب و ﮐﺮُوات ﺑﺎ
ﻫﻢ ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ .ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻓﺎع از دﻣﮑﺮاﺳﯽ.
اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﺑﯿﻨﺪازد .در ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮط دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای را اﻵن دارﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از وﻗﺘﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎنِ ﻋﺮاقِ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ زﯾﺮ
ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در آﻏﺎز و ﺑﻌﺪ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﺎل  ،2002ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﺮای ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ،اﻣﺮوز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻪ اﯾﺮان ،و رﻫﺒﺮش و دﺑﯿﺮﮐﻞ و ﻣﻌﺎونش ﺻﺤﺒﺖ از اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ را در ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﻞ اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ از اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﻞ
اﯾﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
ﭼﻮن اوﺿﺎع ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎداﻧﺎﻧﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ درﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ روی
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺑﺸﻮد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﻣﺎن و ﭼﻪ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﺨﺼﻮص در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ،
ﺑﺪون آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻋﺮاق ،روی ﺻﺤﺒﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺸﻪ ﻧﺎﭘﺎک و ﻧﺎدرﺳﺖ ،اﻣﺜﺎل ﭼﻠﺒﯽ ،ﺧﻮدﺷﺎن را در
ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ روی دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ وﺿﻊش از ﻋﺮاق
ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ روی ﺻﻼح اﻧﺪﯾﺸﯽ اﯾﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻵن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ و ﺑﺎ
اﯾﻦ ور و آن ور دارﻧﺪ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﻓﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮدن ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺎ آﺗﺶ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ داﻣﻨﮕﯿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان اﮔﺮ
ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺑﺸﻮد ،ﻋﺮاق ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎ ﺷﻌﺎع  500ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را
ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ از ﻫﻢﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ اﯾﺮان و اﻧﻔﺠﺎر اﯾﺮان را .و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎﻫﺎ
ﺑﮑﺸﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮدﻣﺎن را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﮔﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻗﻮاﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻀﻮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،از ﻃﺮف اﯾﻼت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻫﻢ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﻫﻢ در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،روﺣﯿﻪ اﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﻠﺒﻪ دارد و اﯾﻨﻬﺎ
اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را در دﺳﺖ دارﻧﺪ .و ﺧﺎن زادﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﮑﻪﻫﺎﺋﯽ از آن ﮐﺸﻮر .و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ در اﯾﺮان
ﺑﺸﻮد.
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ﻣﻦ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ از ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم .وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻮﻣﯽ
دارﯾﻢ .ﻣﺴﻠﻤﺎً در اﯾﺮان ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﭘﺎرهای از ﻧﻘﺎط اﯾﺮان اﮐﺜﺮﯾﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮی
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺣﻖ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،اﻧﺘﺸﺎرات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
داﻧﺸﮕﺎه درﺳﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻖ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺣﻖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎﻫﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ آن زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ،ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯾﻢ ﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﻃﻮاﯾﻒ ،ﻧﻪ ﺣﻘﻮق
اﻗﻮام ،ﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻞ در داﺧﻞ اﯾﺮان .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮوه ،ﮔﺮوه ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
ﮔﺬﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﺻﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،دارد ﺑﺎﺳﻮاد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺻﺪ
ﺳﺎل .ﺷﻮﺧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .از ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮﯾﻢ .ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎدر ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد ،ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ دوران ﻣﻠﻮکاﻟﻄﻮاﯾﻔﯽ .ﻓﻼن اﯾﻞ اﯾﻨﺠﺎ ،ﻓﻼن ﺧﺎن آﻧﺠﺎ .ﺣﺎﻻ زﯾﺮ اﺳﻢ ﻣﺪرن ﺣﺰب دﻣﮑﺮات
ﻓﻼن ﺟﺎ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺣﻖ ﻫﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻣﻮﺿﻮع اﮐﺜﺮﯾﺖ و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﯾﮑﯽ
از اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﮑﺮات ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،اﻗﻠﯿﺖ اﺳﺖ .اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد در ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ .اﻗﻠﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﻗﻠﯿﺖ ﻗﻮﻣﯽ ...ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺮاﻧﯽ.
در ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻠﻪ ،در ﯾﮏ رأی ﮔﯿﺮی ﻣﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ .ﻓﺮدا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﻢ.
وﻟﯽ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺸﻮد .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻏﯿﺮﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺤﺮوم ﺑﺸﻮد از اِﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺣﻖ .اﯾﻨﻬﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
ﯾﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ .ﮔﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،و ﮔﻠﮥ ﺑﺤﻖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﯾﺮان ،در ﺗﻬﺮان
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ روزاﻓﺰون اﯾﻦ ﻃﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .از دوره رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺨﺼﻮص .و ﭼﺎرهای ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺖ ـ ﻣﻠﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اول ﭼﯿﺰی ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﺑﻌﺪاً درش ﯾﮏ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی را درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .وﻟﯽ اﯾﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺸﻮد .وﻟﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ در اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﺠﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﮐﻪ  Governmentﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ sovereignty
ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را دارد ﯾﺎ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻧﺪارد ،دﯾﮕﺮ
ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ دﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺧﻮرد .وﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺸﻮد.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،در ﺟﻬﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﮕﻮﯾﻢ
و ﻋﺮﺿﻢ را ﺗﻤﺎم ﺑﮑﻨﻢ .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮑﻨﺪ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮕﺬارد و
ﻣﺠﺮﯾﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﺑﮑﻨﺪ و اﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﯾﮏ ﻗﺪم ﭘﺎ آن
ﻃﺮفﺗﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ ﭘﺎﻣﺎل ﺑﮑﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﯾﮏ ﻗﻮم را ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه زﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ را،
آن وﻗﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ درش ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ  Ethnic Groupsدارﯾﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ .ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ،ﮐﺮهای،
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ژاﭘﻨﯽ ،اﯾﺮاﻧﯽ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺷﻤﺎ را ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﻤﯽداﻧﺪ .و اﯾﻦ
اﺳﺖ داﺳﺘﺎن .دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان دارﻧﺪ زﺑﺎن را دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ و ﻣﻠﺖﺳﺎزی ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮی دارد .و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﯾﺲ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .در ﺳﻮﯾﺲ ﮐﻪ
ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺴﺘﻢ ﯾﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻪ ﺳﻪ
زﺑﺎن ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺳﻮﯾﺲ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺳﻮﯾﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺴﺘﻢ ،ﺳﻮﯾﺲ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ
ﻫﺴﺘﻢ .در آن ﺻﻮرت ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
روﺗﺎری ﮐﻼب ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ 2006
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ﺑﺨﺶ 3
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽروﯾﻢ
در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮهای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﯿﺮون از ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎ،
ﺑﯿﺮون از ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻟﻤﺸﻐﻮل درآوﯾﺨﺘﻦ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻮدهاﯾﻢ ،ﮐﻪ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻢ و ﮔﺮوه ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ را در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﻧﭽﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ــ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ  credibleو ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد .اﻣﺮوز ﻣﺎ
ﻫﻤﻪ آن دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽﻫﺎ را دارﯾﻢ وﻟﯽ ﭘﺮﻫﯿﺒﯽ )ﺷﺒﺤﯽ( ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯿﻬﻦ
ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺧﻮدﺳﺘﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ از دﯾﮕﺮان ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﺳﺖ دوﺳﺖ ﻧﺪارم .اﻣﺎ در ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﮐﻨﻮن و آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﯾﺎدآوری ﻫﺸﺪاری ﻫﺴﺘﻢ .اﯾﻦ
ﻫﺸﺪار از ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﭘﺮده ﺑﯿﺮون اﻓﺘﺎد ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر از ﺳﻮی
ﻣﺎ داده ﺷﺪ .ﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ
وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻠﻮ آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اداﻣﻪ آن ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﮑﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪت ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﺎ دارد درﺳﺖ در
ﻣﯽآﯾﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ دﯾﮕﺮان
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺘﯽ ،ﺑﺎ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ اﻧﺪک اﻧﺪک
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اﺿﻄﺮاری ،روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ و دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺪارﯾﻢ .رژﯾﻢ آﺧﻮﻧﺪی ـ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف
ﺧﻮدش ﻫﮋده ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽاش را از ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﯾﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد و
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات
ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﺎﻧﻪ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻗﺪاﻣﺎت و
ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺮان رژﯾﻢ دارﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای روﯾﺎروﺋﯽ ﻧﻬﺎﺋﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺮدﯾﺪ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ
رﻫﺒﺮ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ اﯾﺮان )آﯾﺎ در ﺧﻮاب ﻫﻢ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﺖﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺘﯽﻫﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ؟(
ﺗﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﺷﯽ ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ ﺟﻨﮓ ،ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ و ﻫﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
درﺑﺎره اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎلش ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻫﻤﯽ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﺮﺳﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺗﺮورﯾﺴﺖ و ﺗﺮورﯾﺴﺖﭘﺮور ،از ﺿﺮﺑﺎت ﻫﺰاران ﺑﻤﺐ ﻫﺸﯿﺎر ﮐﻤﺮ
راﺳﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻬﺎ وﯾﺮان ﮐﺮدن ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ــ ﺑﺮای ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺪرت در ﻣﯿﺎن ﺗﻠﻔﺎت و
وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪه زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺒﯽ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﮔﺮ ﭘﺲ از
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ــ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ ــ در دو اﺳﺘﺎن ﻣﺮزی اﯾﺮان
درﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﺎر در اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﻫﺰار ﺑﺎر آﺷﻘﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ را داﺷﺖ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺿﺪ
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در ﮐﻨﯿﺎ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺟﻨﮓ و ﻣﺠﺎزات رژﯾﻢ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎ در  1996در
ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﺣﻖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎک اﯾﺮان ﻧﺪارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ از ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﻓﺎع
ﮐﺮدﯾﻢ .در آن ﻫﻨﮕﺎم دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ دود ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ از ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد دودی
ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﺮود .اﻣﺮوز ﯾﯿﺸﺘﺮی ﻃﺮﻓﺪار ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اروﭘﺎﺋﯽ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﻮﺷﻨﮓ وزﯾﺮی 27) ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  (2003ﺣﺰب ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ
ﺑﺤﺮان اﺗﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان اﺗﻤﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ:
"ﻣﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ اﺗﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮ آﺳﯿﺒﯽ را ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ زﻣﺎﻣﺪاراﻧﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻮد ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
"ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺳﺨﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ رژﯾﻢ،
 1ــ ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﻟﺴﻮز را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﺪا ﺑﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪن رژﯾﻢ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﻼح
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ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و
ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻫﺮ ﺟﻨﺎح ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺪر آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
 2ــ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﺣﻔﻂ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و
اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر ﻣﺪاوم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺮ رژﯾﻢ آﺧﻮﻧﺪی ،ﻣﺎﻧﻊ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺳﺮان رژﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪ".
ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺤﺮان را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﺎت ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺮ اﯾﺮان
ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪاش در ﻣﯿﺎن اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻗﻮام
اﯾﺮان درﺟﻪای از ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻮی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﻮد .ﮔﺮوهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﺋﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪفش ﮔﺸﻮدن ﺟﺒﻬﻪ ﺗﺎزهای ﺑﺮﺿﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮزی اﯾﺮان اﺳﺖ .در
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﺋﯽ از ﺗﻬﯿﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺑﯿﺮون ﻣﺮزﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺮ دوﺳﺘﺪار اﯾﺮان
اﺳﺖ.
***
ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ) (1992در ﺗﺪارکﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن
ﺳﻨﺪی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮﺳﺲ ﺳﺎل  1994ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﻮر آن ﺳﺎزﻣﺎن )از ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺣﺰب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان( ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﮓ و ﺗﺠﺰﯾﻪ اﯾﺮان و اﺳﺎﺳﺎ
ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ:
"ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮای آزادی ﻣﯿﻬﻦ ،رﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ،ﻣﺮدﻣﯽ و ﭘﯿﺸﺮو در
اﯾﺮان اﺳﺖ.
"ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮑﺎر اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه
اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد".
"آﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
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" 1ــ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ و در ﻫﺮ
وﺿﻌﯽ از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ".
از اﯾﻦ روﺷﻦﺗﺮ در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻧﺒﻮد ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮔﻔﺖ وﻟﯽ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .در آن ﺻﻮرت ،و ﺗﻨﻬﺎ در آن ﺻﻮرت ،ﻫﻤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ روی ﻣﯿﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮای دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻌﺪی ﮔﻔﺖ
"دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﺳﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﯿﺰ ".ﻣﺎ ﺳﺮﮐﺸﯿﺪن ﮐﺎﺳﻪ زﻫﺮ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ازﻫﻢﭘﺎﺷﯽ اﯾﺮان ﺑﻮدن ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .دﯾﮕﺮان را ﻧﻤﯽداﻧﻢ وﻟﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﯾﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﺎن
ﺧﻄﺮی روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ.
ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺳﺨﺖ و ﺗﻠﺦ ﭼﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری داده اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ داد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮشﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺎ ﻧﻘﺸﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاریﻫﺎ ﻧﺪارﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﭘﺎرهای
اﺷﺘﺒﺎه ﺣﺴﺎبﻫﺎ ،در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﻨﮓ ،ﮐﻪ درﻫﺎی دوزخ ﺗﺎزهای را ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﯿﺎم ﺳﺨﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ رﻓﻊ ﭘﺎرهای اﺷﺘﺒﺎه ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:
 1ــ "ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﺗﺎزهای را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ".
اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اراده و ﺗﻮان ﺟﻨﮓ دارد و ﻓﺮو ﺑﺎرﯾﺪن ﻫﺰاران ﺑﻤﺐ ﻫﺸﯿﺎر و
ﺑﺘﻦﺷﮑﻦ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻨﺪ روز اﺳﺖ.
 2ــ "اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﮔﺎهﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺑﺰﻧﺪ".
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﮐﻪ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و آﮔﺎﻫﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر آن ،ﻫﺴﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻘﺎم
ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺗﻤﯽ را ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﻧﺪ.
 3ــ "ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﻏﺮور ﻣﻠﯽ و ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎﺳﺖ؛ ﭼﺮا دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟"
دﯾﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽﺗﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻧﺪارد؛ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻤﺐ را ﺑﺮای ﻏﺮور ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻏﺮور ﻣﻠﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ و ﻣﺜﻼ
ﺑﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ.
 4ــ "اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺣﻤﻠﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ".
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ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
درﺟﻪای ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﻪ زﻫﺮ را ﻫﻢ ﺳﺮﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺸﯿﺪ.
ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی رادﯾﮑﺎل ﻣﺎ در ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ آن از ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺐ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان دارﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﻮاهﺷﺎن اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭼﻪ اﻧﺪازه آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
دﺷﻤﻨﯽﻫﺎ را ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺸﺪاری ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ روﺷﻦﺗﺮ و
ﻣﺴﺌﻮلﺗﺮ را در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ دوﺑﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ــ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ .ﺣﺰب ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﻨﮓ ،و ﺑﺮای ﭘﺲ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﻣﺮوزﻣﺎن در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ و ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﺮدن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺰب در اﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻓﻀﺎ ﺑﺴﯿﺎر از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ روﺷﻦﺗﺮ اﺳﺖ .در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ درﺑﺎره اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ ﭼﻠﺒﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از اﺣﺘﻤﺎل درﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺰد دوﺳﺘﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺐ ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درﺟﻪ
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﻃﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرش ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﮔﺮﯾﺰ از ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﺷﻮار و ﺗﮑﺮار ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻠﯽ ﻫﻤﻪﭘﺴﻨﺪ و ﺑﯽ اﺛﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﺮﻧﺨﻮرد ،دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﺑﻮدن ﺑﺠﺎی ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮدن ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ اﻣﺮی ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺣﺰب ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮕﺬارد و راهﺣﻞﻫﺎی درﺳﺖ را
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﭘﺴﻨﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ دارد .رﻫﺒﺮی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ وﻇﯿﻔﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه
در اوﺿﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ؛ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از اﻣﺮ درﺳﺖ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺖﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮیﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
***
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻣﺮوز ﺑﯽ آوردن ﯾﮏ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را ﮐﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺻﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر
ﺣﺰب اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ) 8-7ژوﺋﻦ  (2003ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﮐﻨﮕﺮه ﭘﻨﺠﻢ،
ﮐﻨﮕﺮه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ) 3-2اﮐﺘﺒﺮ  (2004ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺰب اﻓﺰوده ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﺸﺎن
دادن ﺣﺴﻦﻧﯿﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ از ﻣﻮﺿﻊ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و "ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ" ﻣﯽﺗﺎزﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ رﺳﻤﯽ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ
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اﯾﺮان اﺳﺖ ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ آن را رﺳﻤﺎ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ؛ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺪتﻫﺎ
آن را در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﺰب ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ؛ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در ﻣﻘﺎﻻت و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ
ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺣﺘﺎ در ﺧﺮدهﮔﯿﺮی ،از آن ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﺣﯿﻪﻫﺎﺋﯽ آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎ را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده ،در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ
ﺟﻮﺋﯿﻢ؟
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را در ﺗﻤﺎﻣﯿﺘﺶ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ روﺷﻦ ﻫﺴﺖ و ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ در آﻧﭽﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮای اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﻧﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪای،
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و دﻓﺎع از اﯾﻦ ﻣﻠﺖ و اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻓﺪا
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و از ﻫﺮ ﻣﺮزی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬﺷﺖ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ذرهای
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽآﺋﯿﻢ:
"از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﮑﯽ ﺑﯽدﯾﮕﺮی ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد؛
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در ﻣﻘﻮﻟﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ﻫﺮدو
ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ؛
و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎی ﺣﻘﻮق اﻗﻮام و
ﻣﺬاﻫﺐ ﭘﯿﻮﺳﺖ آن را )ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﻣﻀﺎی دوﻟﺖ اﯾﺮان رﺳﯿﺪ( ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﮐﻨﮕﺮه ﭘﻨﺠﻢ ،ﮐﻨﮕﺮه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،اﺻﻮل زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺰب ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 1ــ ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ آﻧﺎن
ﻣﯽداﻧﯿﻢ .ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اراده و در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم و ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﻗﻠﯿﺘﯽ
ﺟﺰ در رایﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺎﻣﻮس ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺣﺬف ﺷﻮد.
 2ــ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻫﺰارهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ زﯾﺴﺘﻪ و از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻣﻠﯽ و ﻏﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ و
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﻖ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺰاران ﺳﺎﻟﻪ ،از
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اﺳﺘﻘﻼل و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻠﯽ دﻓﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 3ــ ﺣﻘﻮق اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎی آن ﺑﺎ
اﺻﻞ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪ اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻋﺮﻓﯿﮕﺮا ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﯾﺖ وﯾﮋه ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در ﭘﻨﺎه ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻧﮕﻬﺪاری
ﮐﻨﻨﺪ .زﺑﺎن رﺳﻤﯽ اﯾﺮان زﺑﺎن ﻣﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺮدم در ﻫﺮﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد
آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ رﺳﻮم ﺧﻮد را ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ و از ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ.
 4ــ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎراﯾﯽ و
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺿﺮورت دارد .ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﻣﻮر ﻣﺤﻠﯽ در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت
ﮐﺸﻮری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺣﺰب ﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺳﻨﺖ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و دﻫﺴﺘﺎن و روﺳﺘﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ  sovereigntyو ﺗﻘﺴﯿﻢﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ
 governmentاﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮدم اﯾﺮان زﯾﺮ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ زﯾﺴﺖ.
اﻣﺎ اﯾﺮان از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ اداره ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری ،اﻣﻮر ﻣﺤﻠﯽ را از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاری و اﻣﻮر ﺷﻬﺮی و اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎی آن ﮐﻪ در
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ارﮔﺎنﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد اداره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
 5ــ در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻫﺮ
ﻣﺤﻞ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ در
اﯾﺮان دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺪم
ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاﺑﺮ از ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری ﺷﺮﯾﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد و ﻫﻤﺴﻮد ،ﺑﺎ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ
آورﯾﻢ".
***
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اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﺮان ﯾﮏ آﯾﻨﺪه آزاد و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ رﻓﺎه روزاﻓﺰون داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ
ﻣﻠﺖ ،و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان رﺳﯿﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺠﺎی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﺎف اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﺮان ،در ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﮕﺮف و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان درس ﺧﻮاﻧﺪه
و ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و آﺷﺘﯽ دادن ﻧﻈﺮات و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻻﯾﻪﻫﺎ و
ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد ﺗﺎ ﺟﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎزﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﻘﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﺑﯿﻢ :ﻫﯿﭻ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ .دوﻣﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را از زﺑﺎن دﮐﺎرت ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﻨﯿﺪ :ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﻨﺠﺎﻣﺪ آﺷﻔﺘﮕﯽ اﺳﺖ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﮕﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺘﻤﮕﺮی اﺳﺖ.
اﮐﺘﺒﺮ 2007
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ﺑﺨﺶ 4
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﭘﺮواز ﺑﺎ ﺑﺎل ﻫﺎی آزاد و در ﻫﻮای ﺗﺎزه
دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺎ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اروﭘﺎﺋﯽ اﺧﯿﺮ ﺣﺰب در ﺑﺮﻣﻦ ،ﺑﺎ ﺟﺪاﺋﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺧﻮد را از ﺑﻘﺎﯾﺎی روﺣﯿﻪ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﻣﺒﺎرزات ﻫﻮاداران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮﺳﺪ آزاد ﮐﺮدﯾﻢ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ،ﮔﺎﻣﯽ در اﯾﻦ راه
ﭘﯿﺶﺗﺮ رﻓﺘﯿﻢ و ﺧﻮد را در ﻣﻘﻮﻟﻪای ﺟﺪا از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻫﻮادار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ .اﻣﺴﺎل در
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش دادن اﻓﻖ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد و اﻓﺰودن ﯾﮏ
ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺮ آن ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮدﯾﻢ ـ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻣﺎ را از آن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺑﯿﺸﻤﺎری ﮐﻪ در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺪﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺎرهای از آﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد.
از آن ﺳﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺑﺰرگ ﺣﺰﺑﯽ ،ﻋﻤﻼ ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪی ﺗﺎزه ﺑﺪرآﻣﺪه اﺳﺖ ــ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﺻﻮل
ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺎ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﺗﺎزهای ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺰرگﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻬﺎدهاﯾﻢ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ .ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ازﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ــ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اروﭘﺎﺋﯽ ﭘﺲ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮﺳﺲ ﮐﻠﻦ ) (1994ــ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺗﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻣﺒﺎرزه اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺑﯿﺮون ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﺗﺮدام ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ راﻫﺸﻤﺎر  landmarkﻣﻬﻢ در اﯾﻦ راه دراز دﺷﻮاری ﮐﻪ
اﺟﺘﻤﺎع اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺮون در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎ
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ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد را در ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺎﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ وﺧﻮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﻦ دو ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎی آﺳﯿﺎب ،ﺧﻮدﺷﺎن را ازﮔﺮدنﻣﺎن ﺑﺎزﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺒﮑﺒﺎﻟﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﻫﻮای ﺗﺎزه ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﺮان در ﻣﯽآﺋﯿﻢ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮد و ﻫﻮای ﺗﺎزه ﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ:
 - 1ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ را اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﯾﮏ واژه ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﺪﮔﺮاﺋﯽ ﯾﺎ ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
دوﻟﺖ اﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺎن ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
را ﭘﺮﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﺮان اﻣﺮوزﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﺟﺎیش ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،روال
ﻋﺎدی اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ــ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در
آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ــ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .آﻧﭽﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺧﻮدش اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ
زورش ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و زﯾﺮﺑﺎر ﻧﺮو اﯾﺮاﻧﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮﻧﺪه اﯾﺮان را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
از ﺑﺎورﻫﺎی دروﻧﯽ اﺟﺰاﺋﺸﺎن ،در ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﻮدیﻫﺎ ﮐﺴﯽ در آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ .وﻟﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ذاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزی دارد در ﺟﺪاﮐﺮدن ﺧﻮدی از ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﻫﺮ روزی روﺑﺮوﺳﺖ؛ ﮔﺮوﻫﯽ ،از ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺮ اﻧﺒﻮهﺷﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﺧﻮدی ﺗﺮﻧﺪ ،و ﺑﺎز اﯾﻦ
ﮔﺮوهﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ درﺟﺎت ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺧﻮدی ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺧﻮدیﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮدی ،ﻏﯿﺮﺧﻮدیﻫﺎی ﺧﻮدی
ــ ﺗﺎ ﻫﺮﺟﺎ ﺗﺎﺑﺶﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻮاﻧﺲﻫﺎی واژه اﺟﺎزه دﻫﺪ(.
در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻘﻼل رای ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮد و ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺮدن
"دﺳﺘﮕﺎه "  ،establishmentﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ در اﯾﺮان از اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ(؛ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺒﺮدی ﻫﺮ روزی داﻣﻨﻪ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را
ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ اﺣﺰاب و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﺣﺰﺑﯽ ،ﻫﻤﻪ از ﺳﺮدﻣﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و در ﻧﺒﺮد واﻗﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ روزاﻓﺰون ﺗﺴﻠﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ ﻧﺴﻞ
ﺟﻮان اﯾﺮان ،ﺑﺮ ﺗﻮده ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و
اﻧﺤﺼﺎرﺟﻮی رژﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را در دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯽدﺷﻮاری زﯾﺎد ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻮﭘﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و اﻧﺤﺼﺎرﺟﻮ را ﻫﻤﭽﻨﺎن واﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪ؛ ﻣﻌﻨﺎیش آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﻬﻢ روز اﻓﺰوﻧﯽ در
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اداره ﮐﺸﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ را در اﯾﺮان ،و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی را از
ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻧﻤﻮدار ﻣﯽﺳﺎزد .ﺗﺎ دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻤﯽ ﭘﯿﺶ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ
ﺻﺤﻨﻪﺳﺎزی ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ،و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮد ،ﭼﻮن در آن ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﮐﺮﺳﯽﻫﺎ را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در دو
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ــ 1988و  1375 / 1996ــ  1367ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺎح ،دﯾﮕﺮی را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ ﺑﺎز ﮐﺸﻤﮑﺶ در ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی دروﻧﯽ ﻗﺪرت و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن در "ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺤﻔﻠﯽ" ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه رای ﻣﯽدادﻧﺪ ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮیﻫﺎ و ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﻓﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺣﺴﻦﻧﯿﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت و رﻓﻊ ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﺟﺎﻣﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ــ ﺑﺮای وﻓﺎداران ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﻀﺖ آزادی ،و ﻫﻤﺮاﻫﺎنش در ﺑﯿﺮون ﮐﻪ در ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﻧﺪﮐﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ،رو در رو ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯽﻣﻬﺮی ﯾﺎران ﺳﻮار ﺑﺮﮐﺎر،
رﻧﺠﯿﺪه ﭘﺲ ﻣﯽزدﻧﺪ و دﺳﺖﮐﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  ، 1376 /1997آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻫﻤﺎن روال و ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺑﯿﻨﺶ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎزهای ﺑﺎز ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﺨﻦﺷﺎن درﺳﺖ درآﻣﺪ) .ﻣﺎ در آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺿﻮع را درﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ وﻟﯽ
ﺑﯽﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮدﯾﻢ( .از آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯿﻨﺶ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی درﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﺋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻫﻤﺮاه ﮐﺮد؛ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران آزاده اﯾﺮاﻧﯽ
ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
 - 2ﺑﻬﺒﻮدﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﻟﻔﻈﯽ دل ﺑﻬﻤﺰن ﺑﺮﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﺮوزﮔﺎر )ﻣﻌﺎﺻﺮ( اﯾﺮان ــ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﻬﻠﻮی
ــ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای آزادی و رﻫﺎﺋﯽ اﯾﺮان را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻃﯿﻒ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﭘﺨﺘﮕﯽ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺧﻮدش ،ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﻫﻨﻮز ﮔﺮوهﻫﺎﺋﯽ
ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در ﻫﺴﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن دارد :در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻧﺪان آﺳﺎ ،و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﮐﻨﻮن و آﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮﮔﻮن ،ﻣﯿﺎﻧﻪای ﻧﺪارد؛
و در ﻣﺮﺣﻠﻪای از زﻧﺪﮔﯽاﻧﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ در ﻫﯿﭻ ﺟﻠﻮه ﺧﻮد در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
وﻟﯽ درﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﻃﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﮕﺎهﻫﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪه ارﺗﺒﺎط دارد اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻫﺮﯾﮏ در ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﯿﺮون ،در اﯾﻦ دﮔﺮﮔﺸﺖ اﺛﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
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در ﺗﻮده ﺑﺰرگ ﻫﻮاداران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻦ اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺮوزی و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دهﻫﺎ ﻫﺰارﺗﻨﯽ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭼﻨﺪ ﻣﺎه و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ و در ﺑﯽﺻﺒﺮی ﺧﻮد ﻧﯿﺎزی ﻧﻪ ﺑﻪ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ژرﻓﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﻧﻪ دادن ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن؛ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ؛ ﻣﻌﺪودی ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮدن اﯾﻦ و آن ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ.
ﻧﻪ در ﻫﯿﭻ ﮔﻮﺷﻪای ﭼﺮاﻏﯽ ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻪ ﺷﻬﺴﻮاری ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﭙﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﮔﺎم
ﺑﺮ ﻓﺮش ﺳﺮخ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭘﯿﮑﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد از ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎ ﺑﯽﻫﯿﭻ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﯿﺮون ﯾﺎ از ﺑﺎﻻ و آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎر در ﺗﺒﻌﯿﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺎداش ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻢ و ﻣﺨﺎﻃﺮات و زﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻠﻢ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزان دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ.
ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن ﮐﻪ ﺗﺮاژﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاناﻧﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺪر ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻪ
ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺸﺎن ﮐﻨﺪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﻼﻗﯽﺷﺎن اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛
و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽﻫﺎی اﺳﮑﻮﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﻮﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ
واﻗﻌﯿﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺧﻮد را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در واﻗﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ .اﺣﺴﺎس ﺑﺮﺗﺮی آﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﺎمش را ارادهﮔﺮاﺋﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در اﻗﻠﯿﺘﯽ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ ،و ﺿﺮورت ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻫﻤﺮاﺋﯽ در ﮐﺎر
ﺳﯿﺎﺳﺖ داد.
ﺣﺘﺎ در ﻫﻮاداران ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﻌﺮﯾﻒﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ و دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻮر را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻧﺪک ﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮی ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرداری ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ﭼﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺒﺎرزان ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﺑﯿﺮون ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﻨﺪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان روی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺮان ،روی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺖ )در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎی آن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮق اﻗﻮام ﺑﺮای ﻫﻤﺮای ﺷﺪن ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم اﺳﺖ درج ﺷﺪه.
***
ﺑﺮای ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﮐﻪ از آﻏﺎز دﻧﺒﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ و ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،و
ﺷﯿﻮه ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ را اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه در اﯾﺮان ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻢ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎرزان ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﯿﺮون
دﺳﺖﮐﻢ از ﻧﻈﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،اﮔﺮﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﺎﻃﻔﯽ ،آﻣﺎدهاﻧﺪ ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻬﻮده ﮔﺬﺷﺘﻪ را واﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟ )اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰ ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺮ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ(.
ﻣﺎ درﺣﺪودی دارﯾﻢ ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دور ﻣﯽﻧﻤﻮد اﻧﺪﮐﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮش ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش دادن ﻓﻀﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ،ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
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ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ آن ﺷﺪﯾﻢ؛ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل
ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺧﺎرج ،آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ از ﻓﻀﺎی ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﯿﻦﺧﻮاﻫﯽ ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺪر آﯾﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ از ﺧﻮاﺑﮕﺮدی اﻧﻘﻼﺑﯽاش ﺑﻪ ﺑﯿﺪاری دردﻧﺎک
رﺳﯿﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ دﻟﻤﺮدﮔﯽ ،و آﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﺑﯿﻢ ﺧﻮد ﭼﯿﺮه آﻣﺪ؛ و اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ آﺧﻮﻧﺪی ﺑﻪ دو اردوی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺷﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آن ،رﺳﺘﮕﺎری ﺧﻮد و رژﯾﻢ را در ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺟﺴﺖ ــ ﻣﺮدﻣﯽ
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽروﻧﺪ .در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺎ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ را در اﻓﻖﻫﺎی دوردﺳﺖ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ
و ﮔﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺑﻮدﯾﻢ وﻟﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻮد آزادی و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان
و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﻣﯽداﺷﺘﻪاﯾﻢ اﮐﻨﻮن آن زﻣﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ آن ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ از ﻇﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ
اﻣﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ و
دو ﺗﻈﺎﻫﺮات ،ﻗﺎﻟﯿﭽﻪای ﻧﻤﯽدﯾﺪ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﮑﻮﻫﺶ "اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن" ﻣﯽﮔﺸﻮد و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺎدر و ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﻣﯽاﻓﺘﺎد؛ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻫﯿﭻ اﺳﺖ و درون اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﭘﺎﻓﺸﺎری ،و آری روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ ،ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ،وﻧﻪ ﻫﺪﻓﯽ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎ در ﻫﻤﻪ اﺟﺰاﯾﺶ
درﺳﺖﺗﺮ از دﯾﮕﺮان درآﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ،ﺣﺮﮐﺘﯽ دارد .ﺑﻘﯿﻪاش ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﭘﺎﻓﺸﺎر و روﺷﻦﺑﯿﻦ
ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ در راه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دادهاﯾﻢ از آن روﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺗﻼش ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺧﺴﺘﻪ
ﻧﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﯿﻨﺪازد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺳﺪ و
ﭘﯿﻤﻮده ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﺮان از ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺧﻮﻧﺪی رﻫﺎﺋﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽﻫﺎ ــ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از آن دارﯾﻢ ــ دو ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﮔﺮﮔﺸﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﻤﮑﺎری ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﮑﺮات در
ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮو از ﻣﺒﺎرزان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد آن ﻣﺒﺎرزان ﺑﺴﯿﺎر ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮏ دﻟﯿﻞ آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .ﭼﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭼﻤﺎق را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎﺋﯽ ،ﻫﻮﯾﺞ را .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻋﺪام آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺧﻨﺪهآور ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﯾﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ از رﻫﺒﺮان رژﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ آﺗﺸﻔﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﻔﺠﺎری در راه اﺳﺖ
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻤﺎر
اﯾﺮان ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد و ﭼﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان و آﺳﺎن ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻫﺴﺖ .ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮﺣﺰباﻟﻠﻬﯽ ﮐﻪ از ﻟﺠﻨﺰارﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ــ
ﮐﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ژرف و ﭘﻬﻨﺎور اﺳﺖ ــ ﺑﺪرآﻣﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
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اداره روزﺑﺮوز ﮐﺸﻮر را دارﻧﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﺣﺰباﷲ درﻫﺎی دوزخ ﺑﺮ رژﯾﻢ و ﺑﺮﮐﺸﻮر ﮔﺸﻮده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﺰباﻟﻠﻬﯽ ،ﺑﺎ زدن و ﮐﺸﺘﻦ و اﻋﺪام
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،وﺿﻊ ﺧﺎرﺟﯽ رژﯾﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺧﻮن
و آﺗﺶ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺒﺎرﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻏﯿﺮدﺷﻤﻨﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﯿﺮون ،ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏﺗﺮ را ــ در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ــ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻢ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد ،رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺗﻦ را در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﻋﺪام
ﮐﺮد و ﺑﺮایش ﺗﻔﺎوت ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺗﻦ را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎلﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪازد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪت ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻫﺮ ﺧﯿﺰش ﻣﺮدﻣﯽ را در ﺧﻮن و آﺗﺶ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﺪ.
دو ،اﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﺋﯽ و ﮐﺸﺘﺎر ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﻢ و از اﺻﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ "ﭼﺸﻢ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ و دﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ دﻧﺪان" اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ آﻣﺪهاﯾﻢ و ﺑﻬﺮوزی ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ،ﯾﮏ
ﭘﯿﺮوزی "ﭘﯿﺮﯾﮏ" ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﯿﺮوزﯾﯽ ﮐﻪ ﻻﺷﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از ﺧﻮن و آﺗﺶ آن ﺑﺪرآﯾﺪ،
ﭼﻪ ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ از ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﺰباﷲ ﺣﺘﺎ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻓﺮوﺧﺖ و ﭘﻮﻟﺶ
را ﺑﯿﺮون آورد .ﺣﺰباﷲ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽاش ﻫﻤﻪ آن ﺗﻮده ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ،ﺑﺮ داراﺋﯽﻫﺎی اﯾﺮان و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ
اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و در ﯾﮏ روﯾﺎروﺋﯽ ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ از "ﺣﻖ" ﺧﻮد ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ دﻓﺎع ﺧﻮاﻫﻨﺪﮐﺮد.
ﺳﻪ ،در اﻣﻦ و آﺳﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﺮون ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ﮐﺴﯽ
از ﻣﺮدم ﭘﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺪام راه ﭼﺎره را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﻣﺮدم از اﻧﻘﻼب ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ،و از
راهﺣﻞ آﺗﺶ و ﺧﻮن ﺑﯿﺰار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ درسﻫﺎﺋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺸﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ــ زﯾﺮا ﺑﯿﺮوﻧﯿﺎن ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﯿﺪانﻫﺎﺋﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ؟
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻫﺠﻮمﻫﺎ و ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان اﻧﺤﺼﺎرﺟﻮ را از آدﻣﮑﺸﯽﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای ،و ﻧﯿﺰ از  18ﺧﺮداد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ دوام آوردهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﺎم ﺑﮕﺎم
آﻧﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد ،ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻮار ﺑﺮای ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
رﯾﺸﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻖ و ﻧﺎﺣﻖ داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺴﺎن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاﺿﻊ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﯿﻔﺮ داد .ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﻪ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و روﯾﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ .ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻧﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ ﻣﻄﻠﻘﯽ را
در آن راه ﻧﺒﺎﯾﺪ داد )ﺣﻖ را در اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺘﺎر  contextﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺖ( .ﺣﻖ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺣﻖ
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زور ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺣﻖ را ﺑﺮدﯾﮕﺮی ﭼﯿﺮه ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻫﻢ
اذﻋﺎن ﮐﺮد و ﺷﻮرای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ را ﺑﺎﻻی ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ؛ و
آدﻣﯿﺎن از ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺪودی دارد ،و ﻣﺼﻠﺤﺖ در ﻫﻤﺮاﺋﯽ اﺳﺖ؛ در
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺳﺎزش دادن ﻧﻈﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ .در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ،ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
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اراده آزاد اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺳﻠﺐ ﻧﺸﺪﻧﯽ او ،ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﯾﮕﺮ و در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ
اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﮐﺴﺎن ،ﻣﻮاﺿﻊ و ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺘﯽ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺎداش و ﮐﯿﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮدم ﺑﺎ رای دادن ﯾﺎ
ﻧﺪادن ،ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺲ .ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و دزدی و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی ،ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ را اﻣﺮوز در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽاش در ﺷﯿﻠﯽ ﺑﺮﺿﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ روی داده اﺳﺖ در
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ .وﻟﯽ ﯾﮏ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮﺿﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻮدن؛ و دو،
ﻣﻮﺿﻮع در دادﮔﺎه ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ادﻋﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻧﻤﯽدﻫﺪﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎﻣﺶ را ﺑﮕﯿﺮد.
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﮐﯿﻔﺮ اﻋﺪام ﺑﺮای ﭼﻨﺎن "ﺟﺮاﺋﻤﯽ" ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ دوران ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺎم از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺮان را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻮن و وﯾﺮاﻧﯽ .اﺣﺴﺎس ﺗﻠﺦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ــ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ــ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻌﺼﺐ و ﺣﻘﻤﺪاری
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ دارﯾﻢ ﻣﺮزی ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﻠﯿﻪ
ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را از آن درﻣﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
در ﺟﺒﻬﻪ دﯾﮕﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
آﺧﻮﻧﺪی و دﯾﻨﺴﺎﻻری ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال در اﯾﺮان ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﺰب و ﻫﻮاداران آن
در ﻫﺮﺟﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب و ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﻓﺮاﺣﺰﺑﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ
ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .درﮐﻨﺎر اداﻣﻪ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺣﺰب ،و
ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﻗﺪامﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺰب در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﻮم ﺣﺰب ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ دﺷﻮاری را ﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ
ﺣﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﮐﺘﺒﺮ 1999
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ﺑﺨﺶ 4
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی در ﻣﺒﺎرزه
ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻧﻮﺷﺘﻪای زﯾﺮ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ اﻣﺮی ﺑﺪﯾﻬﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﮑﺎر ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ از اﯾﻦ
ﻧﻈﺮ ،ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی دﯾﮕﺮ ــ ﺿﺮﺑﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ــ ﯾﮑﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻋﻨﻮانش ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ و اﺳﺘﻮار ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ در زﯾﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺳﺪ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ؛ و ﮔﺴﺘﺮش دادن
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺻﻨﻔﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼﻓﺎت دروﻧﯽ ﮔﺮوه ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﺎرﺟﯽ،
ﺳﻼحﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﯿﺮو ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﯾﮏ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺖ ،ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮ دﯾﮕﺮ
آن .ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻫﺮدو ﻧﯿﺰ ﺑﯽﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن رژﯾﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
در آن ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ درﺳﺖ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم ﯾﮏ دوران "ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺛﺮوتاﻧﺪوزی ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎر آﺧﻮﻧﺪ و ﺑﺎزاری و
"ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ" دﻻﻻن و ﺑﺴﺎز و ﺑﻔﺮوﺷﺎن ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ را داﺷﺖ .از دراﻣﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻧﻔﺖ
ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮﻫﺎ ﻧﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮد و دﺳﺖ آزادی ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری "ﻣﯿﺎﻧﻪ رو و ﻋﻤﻠﮕﺮا" در ﮐﺸﺘﺎر
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﻫﺮ ﺟﺎ ،و ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از زﻣﯿﻦ و ﻫﻮا ،داﺷﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻧﻈﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻢ اﺛﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺮدم ﻓﺮﺳﻮده از اﻧﻘﻼب و ﺟﻨﮓ ،راه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ در
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ از ﻋﻨﺼﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﺑﻮد .روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﮑﺮی ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﮕﺎن درﭘﯽ
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آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﺮﮔﯽ داﺷﺖ و ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﭘﺎک از ﻋﻮاﻟﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺒﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ
ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻈﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎزهای را در ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ آن
ﮔﺸﺎدﮔﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺸﺎﮐﺶ دروﻧﯽ رژﯾﻢ ﺑﻮد .از ﭘﺮده ﺑﯿﺮون اﻓﺘﺎدن راز آدﻣﮑﺸﯽﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای و ﻧﻘﺶ ﺳﺮان رژﯾﻢ در ﺗﺮور رﻫﺒﺮان ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان؛ و رﺳﻮاﺋﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان
اﺻﻠﯽ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ ،ﺑﯿﻢ ﻣﺮگ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد .روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آزادی و ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺮدم را دﻟﯿﺮﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎﺋﯽ داﻣﻦ زدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﻓﺘﺎد .ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاورده ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوم ﺧﺮداد ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺳﺮاﭘﺎ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در  18ﺗﯿﺮ ﺑﺮﺿﺪ رژﯾﻢ درﮔﺮﻓﺖ ﺧﻂ ﺳﯿﺮ آﯾﻨﺪه ﻣﺒﺎرزه را ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﯽﻣﺒﺎﻟﻐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ از دوره ﮔﺸﺎدﮔﯽ دوم ﺧﺮدادی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺖ.
در آن دوران اﺻﻼح از درون ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ آرزوی ﻣﺒﺎرزه آﺳﺎن و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ
ﺑﯿﺮﻧﮕﯽ اﺻﻼﺣﺎت و ﻓﺴﺎد و ﺳﺎزﺷﮑﺎری اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﯿﺒﺎن اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮدی و
ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﺑﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﯿﺮه ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزیﻫﺎ و اﺻﻼﺣﺎت زﺑﺎﻧﯽ دوم
ﺧﺮدادﯾﺎن را ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺤﻈﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻋﻘﺐ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﺧﺴﺘﮕﯽ اﻧﻘﻼب و ﺟﻨﮓ ﻫﻨﻮز
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن اﺻﻼﺣﺎت از درون ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﯿﻮﻻوش ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﻠﯿﺪی
ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻣﺎﻓﯿﺎﺋﯽ را دارد و ﻓﺴﺎد و ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺤﺾ را در ﺟﺎﻣﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ،
ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ .ﭘﺎﯾﺎن دوران دوم ﺧﺮداد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻏﺎزش در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎزهای در
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎزه را ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ واژه ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﻣﺮدم را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ رژﯾﻢ روﺑﺮو
ﺷﻮﻧﺪ و رژﯾﻢ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزی و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺮاﺳﺮ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و
آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد .روﯾﺎروﺋﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در
ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺﺗﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺎن روﯾﺎروﺋﯽ در ﻫﺮ ﮔﺎم داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺮدم ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن و ﭼﺎه ﺟﻤﮑﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اداره
ﺑﺤﺮان ﻣﯽرﺳﺪ؛ و ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه و روﺣﯿﻪ ﮐﺸﻮرداری ،ﻫﺮ روزه و ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽﻫﺎی رژﯾﻢ را در اداره ﺑﺤﺮان دﺳﺖﮐﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ وﻟﯽ اﯾﻦ "ﺳﻨﺪان اﻫﺮﯾﻤﻨﯽ "،ﺑﻪ ﻗﻮل ﻓﺮدوﺳﯽ،
رژﯾﻢﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﺎﺋﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺤﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻋﻤﺮ دراز داﺷﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رژﯾﻢ ﻫﻤﻪ را از ﺑﯿﺮون و درون از آن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﯽﻣﯿﻞﺗﺮﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ وا
ﻣﯽدارد .ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،و رایﻫﺎی ﻣﻮاﻓﻖ روﺳﯿﻪ و
ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯿﻞ ﺑﻤﺐ ﺳﺎزان ﻧﻄﻨﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در درون
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ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺷﺪن ﻣﺮدم از اﺻﻼﺣﺎت ﺑﯽﻫﺰﯾﻨﻪ ،و ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ و زﯾﺎدهروی ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﮐﻪ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺻﻨﻔﯽ و ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ وارد
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ دوران ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪهاﯾﻢ .در ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ،اﯾﺮان ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
از ﺧﻮد ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ و ﻣﺮدم در ﮐﻨﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺮاق ﭘﯿﺮوز
ﺑﺪر آﯾﺪ؟
***
ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ در اﯾﺮان اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر اﺳﺖ و ﻧﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دورﻧﻤﺎی ﯾﮏ رژﯾﻢ
ﺗﺮورﯾﺴﺖ دارای ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ روﺑﺮوﯾﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﯽ را در روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﯾﮏ
ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺑﺤﺚﻫﺎی دراز درﺑﺎره
دﮔﺮﮔﺸﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ رژﯾﻢ آﺧﻮﻧﺪی ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮ ﻓﺮود آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ دﮔﺮﮔﺸﺖ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی
رﯾﺸﻪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ آن اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯿﺎﺋﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﺳﺪﺗﺮ و
زورﮔﻮﺗﺮ ﺷﻮد .دﮔﺮﮔﺸﺖ اﺻﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻮردﻟﯽ اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻫﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﻠﯽ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،و از آن ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﮔﺬر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ از ﺳﻮی ﺳﺎزﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﺋﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻗﺪرتﻃﻠﺒﯽ رد ﻧﻤﯽﺷﻮد .دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﮐﺴﯽ را ﺟﺰ
در ﻫﻮاداران ﻧﻈﺎم ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺮان را در ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮدن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ رژﯾﻢ
ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺪاﻧﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﮕﺮﻣﯽ
ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن رد ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺧﻮﻧﺪی ـ ﺳﭙﺎﻫﯽ ـ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﭼﺎرهاش را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد
ﻣﺎ ،ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرهای ﻗﺪرتﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﭼﺸﻢ
ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ ﭼﻮن دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﺪه راﺑﻄﻪ اﯾﻦ دوﺳﺖ :ﻧﻪ آن اﻧﺪازه ﺑﻬﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻠﯽ را ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮد و ﻧﻪ آن اﻧﺪازه دور ﮐﻪ از ﻧﻘﺶ ﮔﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﯽﺑﻬﺮه ﺷﻮد .زﯾﺮا اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﻣﺪرن،
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺴﻠﻂ ،و دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه
اﮔﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮازﻧﻪ را ﭘﺎک ﺑﻪ زﯾﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﺋﯽ ﻫﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻻزم دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﺑﺮآﻣﺪن ﻫﺮ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ را ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﮐﻨﺪ ﺑﺮآﯾﺪ .ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ را اﮔﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﭼﻨﺪ ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﮔﺴﺘﺮده و ﮔﺮﯾﺰاﻧﺪن ﻓﻌﺎﻻن آن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯽﺳﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .در
زﻧﺪانﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ داﻻنﻫﺎی ﻣﺮگ اﺳﺖ رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎن در ﻣﯽآورﻧﺪ ﯾﺎ
ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون زﻧﺪان آوازی از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان
اﻧﺪاﺧﺘﻦ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ رﻫﺒﺮ اﻋﺘﺼﺎب و ﺑﯿﮑﺎر ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﯿﻢ
ﺟﺎن از ﭘﺎ درآﯾﻨﺪ .در ﺑﯿﺮون ﺑﺎ ﮔﺸﻮدن درﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ "در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻋﺪام
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ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ" اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎرﺷﺎن را ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
را در ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد و اﺑﺘﺬاﻟﯽ ﻓﺮو ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ رﻏﺒﺖ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ آن را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎرزان ﺟﺪیﺗﺮ رژﯾﻢ ــ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞﺷﺎن ﻧﻪ ﻣﺒﺎرزان دﯾﮕﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺒﺎه اﯾﺮان
اﺳﺖ ــ ﺧﻮد را از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و اﺧﻼﻗﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﺳﺎزﻧﺪ دور از واﻗﻊ و
ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻨﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .ﺗﺠﺮﺑﻪ اروﭘﺎی ﺧﺎوری در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎﺳﺖ .اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺷﻮروی را اﻣﻮاج آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ از ﺑﯿﺮون و درون ﻏﺮق ﮐﺮد و ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺒﺶ
آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون زﯾﺎن ﻧﺪﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﭘﺸﺘﮕﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﺮون ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزان را
دﻟﯿﺮ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮاﺋﯽ ،راهﻫﺎی ﻧﻔﻮذ از ﺑﯿﺮون ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزهای ﮐﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮرﯾﻪ و ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ
و ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎرزار ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﻄﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی ﺟﻤﮑﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﺳﻼح اﺗﻤﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
***
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺒﺎرز ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎ را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻤﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ درﺑﺎره اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﯾﺎ
اﻋﺘﺼﺎب راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺷﺪ .ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن در ﻫﺮ ﮔﺎم
ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ زﯾﺮ ﻧﮕﺎه و ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﻤﺎن واﮐﻨﺶ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺎﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ در
اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد .وﻟﯽ ﻣﺠﺎزات اﻗﺘﺼﺎدی رژﯾﻢ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد و ﻣﺮدم ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ
ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی آن را ﺑﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪی درازﻣﺪﺗﺶ در ﺗﺮازو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻬﺎد.
ﮐﻤﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﯿﺮون و رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ درون اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ،
آن را در ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﺑﯽآﺑﺮوﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در وﺿﻊ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮی ﻣﯽﮔﺬارد .رادﯾﻮﻫﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﺘﺪ ﮐﻪ
ﻣﻨﻈﺮهای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ رژﯾﻢ اﺳﺖ .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
در ﻣﺒﺎرزهاﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪ .در دﻫﻪﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ در اروﭘﺎی ﺧﺎوری ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺎن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ از ﺑﯿﺮون در دراز ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه در درون ،ﺣﯿﺎﺗﯽﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮدهای از
ﺑﯿﺮون ﺑﺴﯿﺞ و اداره ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻠﯽ آﻧﻬﺎ ،ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺴﯿﺞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻫﻢ دوﺑﺎره ﮐﺎری و اﻧﺤﺮاف را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﺎﻧﺪ .اداﻣﻪ دﺷﻤﻨﯽ و دوری در ﺻﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺑﺨﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯽ
و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻏﺎﻓﻞاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻦﺷﺎن ﺑﺮ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﭼﻪ اﺛﺮ وﯾﺮاﻧﮕﺮی در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه
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ﺗﻨﮓ ﻣﺤﻔﻠﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز
ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻮﺑﯿﺪن دﯾﮕﺮان و "اﻓﺸﺎﮔﺮی" و ﺧﺮدهﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ "زاﻫﺪ ﺧﻮدﺑﯿﻦ" ﺣﺎﻓﻆ "ﺟﺰ ﻋﯿﺐ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ" در ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﻫﻮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدنش ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺿﺮورت ﮔﺴﺘﺮش دادن ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎهﻫﺎ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﺧﻮان رﻓﺮاﻧﺪم ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻮل ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال و ﺗﻔﺎﻫﻢ درﺑﺎره ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه در درون ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﭘﺲ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ راهﺣﻞ ﺑﻬﺘﺮی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺟﺰ ﺳﭙﺮدن ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد؟ در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ و ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ آزاد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮاﺧﻮان رﻓﺮاﻧﺪم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ رﻓﺮاﻧﺪم ﻫﻤﻪ
ﻫﻮادارانش را ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻖ دارد ﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗﯽ
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ .ﻋﻤﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ و روح ﻓﺮاﺧﻮان رﻓﺮاﻧﺪم ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﺳﯿﺎﺗﻞ 2006
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ﺑﺨﺶ 4
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﺧﻮان رﻓﺮاﻧﺪوم
اﻣﺮوز دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ دارم .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﺧﻮان رﻓﺮاﻧﺪوم ﭼﯿﺴﺖ و دﯾﮕﺮ ﯾﮏ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی در ﻣﻮرد ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ در آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﮕﺬارﯾﻢ
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﭼﻪ ﻫﺴﺖ و ﭼﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﺑﺸﻮﯾﺪ ،ﺗﺎ آﺧﺮ دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺿﻌﻒ
اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ دارﻧﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻋﻘﯿﺪهای ﮐﻪ اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ در دﻧﯿﺎ در اﻣﺮ ﺗﻔﮑﺮ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن اﺳﺖ .از ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
ارﺳﻄﻮ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ را درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ داﺷﺖ و ﺑﯿﻬﻮده ﻧﺒﻮد ﮐﻪ  2300ﺳﺎل
ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺸﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ،ﺑﻨﺪه ارﺳﻄﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎ ،اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ رﻓﺮاﻧﺪوم را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
ﺗﻌﺮﯾﻒش ﻫﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ و ﭼﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ رﻓﺮاﻧﺪوم آن ﻗﺪر ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ .اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ وﻗﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ اول ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﭼﯽ ﻫﺴﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﺧﻮان رﻓﺮاﻧﺪوم ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن را ﺑﺮاﺑﺮ واژه  discoursﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ .آن اﺳﻢش ﮔﻔﺘﮕﻮﺳﺖ .ﻣﺬاﮐﺮه دو ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ آن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ  dialogueﮔﻔﺖ و
ﺷﻨﻮد .ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺤﺚ ﺟﺎری ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﯾﺎ دوره .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
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ﺳﺮ آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﺧﻮان رﻓﺮاﻧﺪوم ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﯾﮏ
ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﺖ .در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﺑﮑﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﺸﻮد .ﺣﺎل ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﻃﻮل  27ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺳﺎﺳﺎً اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻣﺴﻠﮑﯽ دوران ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب و دوران اﻧﻘﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻣﺮﮐﺒﯽ ﮐﻪ روی ﺻﺤﺮای ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ و ﺻﺮف اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺷﺪه ،اداﻣﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎ و دﻋﻮاﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎرزه را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ آن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎن ﺑﺎ آن ﮔﺮم ﺑﻮد ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .اﺻﻼً ﻣﺒﺎرزه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﺒﺎرزه در اﯾﻦ  27ﺳﺎل اداﻣﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهاﻧﺪ .آن آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ دارﻧﺪ ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻘﯿﻪ از دم و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهاﻧﺪ .و
ﻫﻤﺎن دﻋﻮاﻫﺎ اداﻣﻪ دارد.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﺎزه ﺑﺤﺚ ﺗﺎزهای را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه ،ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎیش اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻋﻮض ﮐﺮده.
ﭘﺲ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان رﻓﺮاﻧﺪوم ﻫﺴﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﺎزهای آورده ،ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺒﺎرزه
را ﻋﻮض ﮐﺮده و ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻫﺴﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار از ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎیش را ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻧﻈﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺎﻻ در اﺛﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻓﺸﺎر ﺧﺎرج اﺳﺖ و ...ﺣﺎﻻ ﻓﺮض
ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮاق ﺑﻮد .ﻋﺮاق دﯾﮕﺮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوی ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺪه ﯾﮏ ﮐﺸﻮری را در
ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه و ﻧﻈﺎم آن را ﺑﻪ زور اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮده ،ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺠﺎیش ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎورد .ﭼﻪ
ﺑﯿﺎورد؟ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮاق ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راه دﯾﮕﺮی ﺣﺘﺎ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺿﺪش ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺸﻮﯾﻢ .ﺣﺘﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ در آن ﺻﻮرت ،ﯾﮏ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﮔﺬار از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ .و اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از
ﻃﺮف ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﮐﻪ در ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺸﻮد و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎل ﭼﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﺧﻮان اوﻻً ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ﺣﺰب ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ
و ﮔﻔﺘﻤﺎن .ﻣﻌﻨﯽاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮدش
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ رﻓﺮاﻧﺪوم را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﺑﺎ
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اﻧﻀﺒﺎط ،ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ ﺑﮑﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﻨﺒﺶ رﻓﺮاﻧﺪوم اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ
رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪش روی ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ﺧﻮدش را از ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺰﺑﯽ ،ﻋﻤﻼً ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،دوم اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎز اﯾﻦ ﯾﮏ اﺷﮑﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺘﻮﺟﻪش ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﺧﯿﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان رﻓﺮاﻧﺪوم در اﯾﺮان،
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻧﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﻌﺪ اﺳﺖ .ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار
اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﻣﺎ داﺷﺘﯿﻢ ﯾﮏ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﻋﯿﻨﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﮑﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﻈﺎراتﻣﺎن از دﯾﮕﺮان روﺷﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎ اﻣﺮوز در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن از ﻣﻦ
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﻪ روزه ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ دو ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاﺧﻮان رﻓﺮاﻧﺪوم ﻫﺴﺖ و
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺮادات ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻋﻤﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮش
در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺎﺳﺎً از اﯾﺮان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دﭼﺎر
اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺻﺪﻣﻪای ﺑﻪ اﺻﻞ ﮐﺎر ﻧﻤﯽزﻧﺪ .ﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﺑﻬﺎﻣﺎت در اﯾﻦ ﺳﻪ
روز روﺷﻦ ﺷﻮد و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻮد روی ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻓﺮاﺧﻮان .دوم اﯾﻨﮑﻪ ،ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ از اﯾﻦ
ﺟﻤﻊ در ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺒﺎرزه را ﭼﻪ ﻣﺒﺎرزه رﻓﺮاﻧﺪوم و ﭼﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﮐﺎر را در اﯾﻦ دو ﺳﻪ روزه اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﻮد.
ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎزه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرتﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ،ﺑﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﺳﻬﻤﯽ در ﺗﻬﯿﻪاش ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در آن داﺷﺘﻪ
در اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺴﺖ .و ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ روی اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮش ﺑﺪﻫﯿﺪ ،راه را ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪ
ﺟﺮﯾﺎن رﻓﺮاﻧﺪوم درﺳﺖ ﺑﺸﻮد و اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد.
ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ
ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﺑﮑﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ وﺣﺪت را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺟﻤﻊ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه را دور ﻫﻢ آورد.
ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن را از ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎی آﻫﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
آﻗﺎی آﻫﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ،وارد اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﻦ رﺳﯿﺪه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ـ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺪن .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ
رﯾﺸﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼب .ﻧﺴﻞ دوم اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﭘﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﯽ ﺑﻮد؟ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ
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اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان ،اﯾﻦ ﻣﻐﺰﻫﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪه را ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ دور .ﻣﻨﻈﻮرش آن ﺗﻮدهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎ ﭼﻮﺑﮏ ﻇﺮف ﻣﯽﺷﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ .اﻧﻘﻼب ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ واﻗﻌﺎً اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و روﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎ .ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻨﺎر ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ
ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ دﻗﯿﻘﺎً ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺎﻟﻪ ﻧﻮر ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﮐﺴﯽ
ﭼﻮن اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻮ ﮐﺮدن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭼﺎه ﺟﻤﮑﺮان و اﻣﺎم ﻏﺎﯾﺐ و ...ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺣﺴﺎب
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﻨﺪ دارﻧﺪ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺﺷﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ دﻓﺎع ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ــ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﯿﺒﯽ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم آن
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻤﺎم ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻤﺎم آدمﻫﺎی روﺷﻦ در آن ﮐﺸﻮر اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ روی داده
اﺳﺖ و از اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺸﯿﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻌﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦﻫﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی روز ﻫﺴﺘﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ آﺷﻮب ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ آﺧﻮﻧﺪ ﺑﯽ ﺳﻮادی را رﺋﯿﺲ آن ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻧﺎراﺿﯽ و ﻫﻤﻪ ﺑﮑﻠﯽ از اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از درون ﺧﻮدِ اﯾﻦ
رژﯾﻢ در ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ درﺳﺖش ﮐﻨﺪ .راهﺣﻞ آﺳﺎن و ﮐﻢ ﺧﺮج .اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و
ﻫﺮ روز ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﺧﻮان رﻓﺮاﻧﺪوم اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﺑﯽﺷﻤﺎر و
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻻﺑﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﺧﺎرج .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺪرس روی ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﯾﯽ و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﺑﺮ روی اﺻﻮل اﺻﻼً ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺮدار ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﮔﺸﺎدﮔﯽ ﺑﺮ
اﺻﻮل ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﮕﺎن .ﻫﺮﮐﺲ ،اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﺧﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،او ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ
زورش رﺳﯿﺪ ،ﺳﺮ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑُﺮد .وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﯿﻢ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ
ﺳﺮ ﮐﺴﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑُﺮﯾﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻪﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻮل و ﮔﺸﺎدﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﮕﺎن .وﻟﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در را ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از داﺧﻞ ﻓﺸﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﺗﺤﺎد دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺧﻮاﻫﺎن ـ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﯽ ﻃﺮﻓﺪار
ﮐﯿﺴﺖ ،دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺪ را ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻓﻼن ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﯽ اﺻﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ .ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻃﻮر.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد .ﺗﻮﻧﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺗﺎرﯾﮑﯽ و
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ .ﺗﯿﺮﮔﯽ اﯾﻦ  27ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ  27ﺳﺎل ﻣﺎ در ﻗﺮون وﺳﻄﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺎﻻ دارﯾﻢ ﻣﯽآﯾﯿﻢ ﺑﯿﺮون از ﺗﻮﻧﻞ .ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒش روﺷﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮﺷﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ آزادی ﺧﻮاﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ و
اﯾﻦ را ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ از ﺟﻬﺶﻫﺎی رﻓﺘﺎری  Mutationﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
آن .اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮش ﻣﺜﻞ وﯾﺮوس اﻧﻔﻮﻵﻧﺰا و دﭼﺎر Mutation
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ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﯾﮑﯽ از آن Mutationﻫﺎﺳﺖ .ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و
ﻫﻤﻪﺟﺎ را ﮔﺮﻓﺖ .و اﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪاش اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن اﻧﮕﺸﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ روی ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان.
آﻗﺎی آﻫﯽ ،ﺑﺮ ﺿﺮورت اﺋﺘﻼف ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ دارد
ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﺴﺘﯽ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﮔﺬﺷﺘﻪزی روی داده اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﮐﺎر ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و زاری
رﺳﯿﺪه .ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎً ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ دارﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ! دو ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻧﺎم آور ﭼﭗ ،ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻄﻠﺐﺷﺎن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﻧﻤﻮﻧﻪاش ﻫﻢ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ!
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﺷﻤﺎ ﭼﺮا اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﭼﺮا ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟! ﭼﺮا ﻣﺮدم را ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟! ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ؛ ﻣﺎ
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮدﯾﻢ ،ﻣﺮدم اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻗﺎی دوﺷﻮﮐﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﺧﻮان رﻓﺮاﻧﺪوم ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﮑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر درﺳﺖ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻦ اﻵن اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ :ﻣﺎ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺳﻬﻢ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﮐﺎر داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر را ﻣﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺳﻬﻢ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪاﯾﻢ .و اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﮔﺮﯾﺰ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ﺷﺪ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ .وﻟﯽ اوﻻً ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ،ﭼﻮن دﯾﮕﺮان از ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ ،وارد ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ
درﺳﺖ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻧﺸﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺖ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻬﻤﯽ را در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻤﯽدادﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،دﻧﺒﺎل ﻗﻀﯿﻪ را رﻫﺎ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﻫﻤﻮﻃﻨﺎنﻣﺎن آن ﭘﺎﻓﺸﺎری و اﺻﺮار را ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺮاغ دارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺧﺪﻣﺖ
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﺧﻮان رﻓﺮاﻧﺪوم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺠﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻧﺮﻧﺠﻨﺪ .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ
دﯾﮕﺮی را از ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﻦ ،ﯾﺎ ﺗﻮ .دﯾﮕﺮ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﻢ ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﻢ ﺗﻮ .ﭼﻮن ﻫﻢ ﻣﻦ ،ﻫﻢ ﺗﻮﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ در ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮش رﻓﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺒﺎرزﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽرﯾﺰﯾﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﺧﻮان رﻓﺮاﻧﺪوم.
از اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﻣﺎ زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺟﻨﺒﺶ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
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ﺑﺨﺶ 4
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی

*

در ﻣﯿﺎن ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎی ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎزه آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری ،ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻫﺒﺮی از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر رای اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﺣﻖ ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﻫﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎﻧﯽ )ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ(
اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎرﻫﺎ روی ﻧﻤﻮد از آن ﺳﺮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و
رﻣﻪوار ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﻮﭘﺎن ﺑﺮآﯾﻨﺪ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮ اداره ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ درﻫﺮ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ؛ و
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ رای )ﻣﺘﻔﻖاﻟﺮای( ﺷﻮﻧﺪ رای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﻤﮕﺎن در ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ و ﺣﺘﺎ در
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎی رﻫﺒﺮی ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺸﺮی ،ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺖ.
رﻫﺒﺮی در ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ ــ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻫﺴﺖ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
آﻧﮑﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی دارد ﯾﺎ در ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس وﯾﮋهای ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ﺣﻖ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﻤﯽآورد .رﻫﺒﺮی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﭘﺎداﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﺎوﻗﺘﯽ ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﺋﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻬﺮ ﺣﺎل از ﭘﺬﯾﺮش دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در
ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی واﭘﺴﻤﺎﻧﺪه اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭼﻨﺎن "ﺣﻖ"ی را ﺑﻪ اﻓﺮاد
و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﯽداد و ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺎﻧﻊ
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ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮان ﺷﻮد و ﺑﺮﺿﺪ اﻓﺮاد ﺑﮑﺎر رود .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻫﺒﺮی را از
ﻣﺮدم ،از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در ﺑﺮﺗﺮی آﺷﮑﺎر دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻣﻮر
ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ )ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ﺑﻬﺮ ﻧﺎم
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟( از ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزی آن،
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺬﺷﺖ و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،رﻫﺒﺮی در ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺶ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪه دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ زﯾﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺿﻌﻒ روﺣﯿﻪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎﺋﯽ ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر
ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﺑﻮدن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف و ﺣﺘﺎ دﺷﻤﻦ ﺗﺮاﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪون ﯾﮏ
رﻫﺒﺮی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﻋﻘﺐﺗﺮ
ﻣﯽﺑﺮد .ﻋﺎﻣﻞ رﻫﺒﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﻧﯿﺰ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ،اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
در آن ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ رﻫﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد؛ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺮژﯾﺶ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﮕﺬارد.
ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮش ﻫﻤﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را در ﭼﻨﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ رﻫﺒﺮ ﺑﺴﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦﻫﺎ را در ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت در ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
رﻫﺒﺮی اﺳﺖ .ﺗﮑﯿﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ــ ﻗﻀﺎوت ﻣﺴﺘﻘﻞ،
اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،و ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﺮدن "ﺧﻮد" در ﮔﺮوه ــ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮی ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ.
اﯾﻨﻬﻤﻪ رﻫﺒﺮ رﻫﺒﺮ ﮐﺮدن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯽ اﺛﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺎن اﺳﺖ؛ اﻋﺘﺮاﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺑﺒﺮد ،و از آن ﺑﺪﺗﺮ ،ﻣﻌﺠﺰه وار ،راهﻫﺎ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻫﻤﻮار ﮐﻨﺪ و درﻫﺎ را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﺰﻧﻨﺪ.
رﻫﺒﺮی دﻟﺨﻮاه اﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﻧﻮع دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .آرزوی آﻧﺎن رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ  charismaticﺑﻪ ﻗﻮل "ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ"
اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺗﻮدهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮﯾﺰد .آﻧﻬﺎ ﯾﮏ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯽ ﯾﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻏﯿﺮآﺧﻮﻧﺪ ﻻزم دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ رﻫﺒﺮی ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺠﺎی آﻧﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﭼﻨﺎن رﻫﺒﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و در اﻣﺮی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﺜﻼ در ﻗﻢ ﻣﺠﺎور ﺷﻮد.
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح زرﻧﮓ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .اﺻﻞ ﮐﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ و از ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ آرزو اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮآوردﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﻠﯽ دارد.
***
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی را در ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺘﺎر  contextدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ
ﭘﯿﺶ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ .در ﺑﺎﻓﺘﺎر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺎز ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ آن
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﺳﻬﻢ آن در ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﻈﺎمﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .در
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ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ رﻫﺒﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺮ رﻫﺒﺮی در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ .ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮔﺮوه ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺰب ﯾﺎ اﺋﺘﻼﻓﯽ از اﺣﺰاب ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺰ آزادی ﻋﻤﻞ دارﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد را در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ اﻣﮑﺎن
آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ
ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪیﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ )ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪیﻫﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از روﺣﯿﻪ ﻣﺪﻧﯽ( در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
رﻫﺒﺮی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽاش در ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ،ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻫﻪﻫﺎ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮ
آن ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻤﺮد :در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﺎی ﺳﻮد آﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻢ ،ﯾﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﺳﺨﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی روﺣﯿﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﮕﯿﺮد .در اﯾﻨﺠﺎﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
"ﺷﻮر ﻣﺪﻧﯽ" ﺑﻪ ﺟﻮش ﻣﯽآﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺻﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ روﺣﯿﻪ ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وارد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﻢ و
اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎن رﻫﺒﺮﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ــ
واﭘﺴﻤﺎﻧﺪﮔﯽ ،و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ــ ﻫﺴﺖ و ﻫﺮ روز ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﮔﺎهﺗﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ
روی دﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﻮد اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﻣﺤﻠﯽ ،رﻫﺒﺮاﻧﯽ در ﻫﺮﺳﻄﺢ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آﻗﺎی ﻧﺮﯾﻤﺎن ﺻﺎﺑﺮ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رﻫﺒﺮان ،ﮔﺮد آﻣﺪهاﯾﻢ و ﺑﺮﮔﻦ در ﻧﺮوژ ،ﺷﻬﺮی از
ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮﮔﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﻮر رﻫﺒﺮی را ﺑﮑﺸﻨﺪ ﮐﻪ از وﺟﻮد آﻧﺎن آﮔﺎه ﺷﻮد و
آﻧﺎن را ﺑﺎ دﻣﯿﺪن در ﺷﯿﭙﻮر ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورد و ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزد .ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ
از آﻧﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ .از ﺑﺮﮔﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد؛ از
ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﯾﺮان و زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ
ﻣﺒﺎرزه اﻧﺠﺎم داد .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و ﺿﺮﺑﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ زد.
آﻗﺎی ﺻﺎﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﻧﮕﻬﺪارد و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺮوه را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺎزد .رﺳﻮا ﮐﺮدن رﺷﻮهﮔﯿﺮی ﭘﺴﺮ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺘﯽ ﻧﺮوژ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺎنﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﻮد.
ﺑﺮﮔﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد و آﻧﮕﺎه ﺧﻼﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از آن ﻣﯽﻧﺎﻟﻨﺪ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻪ رخ
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺣﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ــــــــــــــــــــــ
* ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻧﺮﯾﻤﺎن ﺻﺎﺑﺮ ،ﺑﺮﮔﻦ 26 ،ﻣﻪ 2006
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ﺑﺨﺶ 4
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﻧﮕﺎه ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪهﺗﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ
روزﮔﺎر اﯾﺮان ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار و دﺷﻮارﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻮﯾﮋه اﮐﻨﻮن ﮐﻪ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع و دورﻧﻤﺎی ﻫﺮاسآور آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،ﺧﻮﺷﺒﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﻇﺮان را ﺑﻪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﺴﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﭼﺎرهﺟﻮﺋﯽ ﺑﯿﻨﺪازد.
ردﯾﻒ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن روﺑﺮوﺋﯿﻢ زﺣﻤﺘﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻬﺮ ﺳﻮ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ازﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ و ﻓﺮوﺗﺮ
رﻓﺘﻦ در ﺑﺤﺮانﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻫﺎن ﺑﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ زورﮔﻮﺋﯽ و ﺗﺎراج را ﺑﺠﺎی ﮐﺸﻮرداری ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ ارﮐﺎنش را ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣﯽاﻧﺪازد؛ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در ﺟﻨﺎﯾﺖ و اﻋﺘﯿﺎد و ،ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ در ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎیش ،ﻏﻮﺗﻪور اﺳﺖ؛ ﺗﻮده ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﻨﺪهاش را از او ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﻪ ﻟﺠﻨﺰار ﻓﻮﻟﮑﻠﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﺮدم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﯿﻔﺘﺪ و از ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ روﺷﻨﺮاﺋﯽ و
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﺷﻮد .ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪاش دﻧﺪان ﺗﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻫﯿﺘﻠﺮ دور و ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻦ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ و ﻧﻪ ﻧﻮﻣﯿﺪی ،زﯾﺮا در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و در زﯾﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر
از زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺳﺘﺒﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻪ اﯾﺮان را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺪﺗﺮ
از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﭘﺸﺘﮕﺮم ﻫﺴﺘﯿﻢ ــ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺰﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و دورهﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ،و ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن در ﻃﺮح ﮐﻠﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﺮ راه ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،ﺗﺠﺪد ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ،آزادی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ .رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
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اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﻧﻘﻼب ارزشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد را ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ از
ارزشﻫﺎیش ﭘﺮ ،و از ﺧﺮد و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺗﻬﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎﺋﯽ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ و
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪاش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎروان ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺟﺎن ﺳﺨﺖﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ.
ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﺎﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﺎب آوردن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﻬﻤﯽ در ﭘﯿﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﮐﻨﻮن و
آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ دارﯾﻢ .اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .روﺷﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را رﺳﻮا و از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ آﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮑﯽ از آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﻣﺒﺎرزان در درون اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﯿﺮون ،ﺑﻪ وﯾﮋه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ روی
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﮕﺬارم .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻢﻫﺎﺷﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه دﻓﺎع از آزادی ﺑﻪ زﻧﺪان
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی
ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ از دﻓﺎع از اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ در ﻣﯽﮔﺬرد و ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﺰار ﻫﺰار ﻣﺮدان و
زﻧﺎن آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﺎﻫﯽﻫﺎ و ﺗﺠﺎوزات و ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزان در
ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرزار ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در رﺳﻮا ﮐﺮدن رژﯾﻢ و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻼﺻﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪه و ﺧﻮاﻧﺪﻫﺎﯾﻢ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺪارد ،و از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﻮرا ﺑﻪ رﻫﺒﺮ
وﺷﻮرای رﻫﺒﺮی ﻣﯽرﺳﻨﺪ و اﻓﺴﻮس ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .وﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ رﻫﺒﺮ و ﺷﻮرای رﻫﺒﺮی ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ
ــ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد .ﻧﻘﺶ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺳﻮا ﮐﺮدن رژﯾﻢ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزان ،ﺳﺎزوار  articulateﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺪوﯾﻦ
و ﺑﯿﺎن روﺷﻦ و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﻧﻈﺎم و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺷﻌﺎر
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﯽ دادن ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ژرﻓﺎی اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت رﻓﺖ و ﻫﻢ آﻧﻬﺎ
را در ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ زﯾﺴﺖ .ﺳﯿﺴﺮو ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ وﮐﯿﻞ دﻋﺎوی ﺗﺎرﯾﺦ و ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮ دﻣﮑﺮات )در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯿﺪن دﻣﮑﺮاﺳﯽ رم و آﻏﺎز ﻋﺼﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮران( ﮐﻪ ﮐﺎرش ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن اﻋﺘﻘﺎد ﻻزم اﺳﺖ.
وﻇﯿﻔﻪ دﯾﺮﭘﺎی ﻣﺎ ،اﮔﺮ از آن ﺑﺮآﺋﯿﻢ ،ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﺳﺖ ﮐﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ آزادی و ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ﮐﻪ زورﺷﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻮرزﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻧﺪهای از ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮاﭘﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ .در آن ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و آن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮش را در رﺳﻮا ﮐﺮدن
رژﯾﻢ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزان و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه در درون ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ از اﻫﻤﯿﺖ
و ارزش ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن آزاد ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ .اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ راه
دﻣﮑﺮاﺳﯽﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮال ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮود و ﻣﺎ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
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در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرهای ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی دﯾﮕﺮﻣﺎن ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻫﺪف
ﻣﺒﺎرزه اﺷﺎره ﮐﻨﻢ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮاﻧﺪازﯾﻢ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی
ﺑﺎز ﮐﻨﻢ .ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﺟﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺋﯽ دارد ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦش ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺗﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦش ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﯾﻦ رژﯾﻢ رﻫﺎ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮد رﻫﺎﺋﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﺟﺰ ﮔﺮوهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ
دارﻧﺪ ﻫﯿﺞ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﻓﺘﺪ .ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؛ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ،ﺑﻬﺮوزی ﻣﻠﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽ ﺑﺮاﻓﺘﺎدن رژﯾﻢ ﺑﻪ آن
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﻬﺮوزی ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻨﻬﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻮرﺑﺨﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﻣﯽرﺳﯿﻢ :ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻈﺎم و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮی در ﮔﻔﺘﺎر و
ﮐﺮدار" .ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ" ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺎم و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻠﮑﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺪ اﮐﻨﻮن
ﺧﻮد ﻣﺎ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ درﻧﮓ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .ﻫﺰاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺑﺎ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ و اﻧﮕﯿﺰه
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎلﻫﺎی اﻗﺎﻣﺖ اﺟﺒﺎری ﻣﺎ را در اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه
ﺷﮕﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺧﺘﺮی اﺳﺖ ﺑﯿﻬﻮده ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اداﻣﻪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ" ،ﺑﺴﺘﻦ ﭘﺮاﻧﺘﺰ" ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮد ﻧﻪ ارزش داﺷﺖ .ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮد ﭼﻮن ﻫﻤﺎن اﺧﺘﻼف ﺑﺮﺳﺮ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﭘﺮاﻧﺘﺰ ،ﮔﻞﻫﺎی
ﺳﺮ ﺳﺒﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﻣﯿﻬﻦ راﻧﺪه ﺑﻮد .آن ﮔﻞﻫﺎی ﺳﺮ ﺳﺒﺪ ﺑﯿﺶ از ﺧﻄﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ آﺧﻮﻧﺪی ﻧﮕﺮان ﺳﻮد و
زﯾﺎن ﺗﺼﻮری ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺮوی ﺑﺰرگﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﭘﺪﯾﺪ
آﯾﺪ .ارزش ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﻮن اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ آن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد
در ﭼﻨﮕﺎل ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻢ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ؟
ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن از اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﭘﺎک ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﮔﺮدن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﻪ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و ﺑﯽﺷﻤﺎری ﻫﻨﻮز ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ادﺑﯿﺎت
ﻧﻮﺷﺘﺎری و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻃﯿﻒ ﭼﭗ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﻄﻮره ﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﺮوزﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
راﺳﺖ ﻫﻮادار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺧﺎﻣﻮشﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا از ﻣﺎﯾﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ وﻟﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو دﻫﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﮐﺎر اﺻﻠﯽاش اﺳﻄﻮره ﺳﺎزی از ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .در اﯾﺮان ،ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺮ دوﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ دوران ﺻﻔﻮی ﻓﻮﻟﮑﻠﻮرﯾﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎ در ﺑﯿﺮون ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯿﺘﻮﻟﻮژی
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺷﮕﻔﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ آﻣﯿﺨﺘﻪای از ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر و ﻣﯿﺘﻮﻟﻮژی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن اﮔﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ درﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ زﻣﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ازﻧﻮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﮑﺮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮده ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﻫﺮ ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ
ﻋﻮاﻟﻢ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ .دﻟﺨﻮﺷﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدن در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻫﻤﻔﮑﺮان ﻫﻤﺪرد ،ﺑﯿﺶ از
ﻫﻤﺎن دﻟﺨﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ در واﻗﻊ ﺑﺮای دوران ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ .ﺳﯽ
ﺳﺎل در اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺲ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺧﻂﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ.
از ﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮی ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد آﺋﯿﻢ و از ﺧﻮد ﺑﺪرآﺋﯿﻢ.
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***
رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ،آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،در دو زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ ،در ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮدﻣﺎن در اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﭘﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺎ دارد ﻧﻪ اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﯾﺶ ﻗﺪرت در اﯾﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ و زﻣﺎﻧﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻮرﯾﺘﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﯿﺮوی
ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﮑﺎر اﻧﺪازﯾﻢ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺶ ﻗﺪرت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم
در اﯾﺮان اﮔﺮ ﻫﻢ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻬﺮهﻫﺎ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ از آن ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﻓﺮاوان در دﺳﺘﺮس دارﻧﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ روﺣﯿﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺎزه اﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،و از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ ،روﯾﮑﺮد ﺑﻪ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن اﺳﺖ ــ ﻫﻤﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ
دادﻧﺸﺎن از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺎ ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ،و از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﯽﺷﺪ ﻓﺪا ﮐﺮد .روﯾﮑﺮد ﺗﺎزهای
ﮐﻪ زﻣﺎنش رﺳﯿﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و ﮔﺰاردن ﺣﻖ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ــ اﺧﺘﻼف ﻋﻘﯿﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ،ارج ﮔﻔﺘﺎر درﺳﺖ و ﮐﺮدار ﺑﺠﺎ را از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺴﺘﻦ ،و ادب ﺳﯿﺎﺳﯽ را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﺮدن ــ در ﯾﮏ ﮐﻼم از ﻓﻀﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﻪ ﺳﭙﻬﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی درآﻣﺪن.
آﻧﭽﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه در ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﻮداری از ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﻣﺎ ﻓﺮدا در اﯾﺮان ﺧﯿﺎل دارﯾﻢ در ﭼﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮق دارد( ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﮐﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ؟ آﯾﺎ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و راه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮدﻣﺎن آزادی ﺳﺨﻦ ﻣﯽدﻫﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ "ﻫﺮﮐﺲ ﯾﮏ رای ﯾﮏ ﺑﺎر" اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﯾﺎ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ و آﻧﮑﻪ اﻣﺮوز اﮐﺜﺮﯾﺖ دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮدا در اﻗﻠﯿﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ
و اﻗﻠﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن آن را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﻓﺮدا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ  28ﻣﺮداد ﯾﺎ  22ﺑﻬﻤﻦ را ﻫﻤﭽﻮن
ﺳﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮﯾﻢ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺴﺎن از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺎزﯾﻢ؟ )ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
 22ﺑﻬﻤﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه روﯾﺪاد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد(.
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ ﻧﺪارد ﮐﻪ در آزادﻣﻨﺶﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ درﮐﻨﺎر دﺷﻤﻦ ﺑﺎ
ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ و از اﯾﻦ ارﺑﺎب ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ آن ارﺑﺎب ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﺴﻠﺢ ،اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺮوناﻧﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎرهای از ﻣﺎ از ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ )ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ آن( دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب
ﺑﺮﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻮد؛ و دﯾﮕﺮان دﺳﺖ درﮐﺎران ﯾﺎ وارﺛﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮدا در ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺑﺮﺿﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮑﺎر ﺑﺮﻧﺪ .اﮔﺮ در آن زﻣﺎن  28ﻣﺮداد و  22ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز
ﺑﺮای ﭘﺎرهای دﺳﺖ درﮐﺎران ﻫﺴﺖ اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﺮا آﻣﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ وﻟﯽ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺷﻌﺎرﻫﺎﺋﯽ
ﺟﺰ زﻫﺮاﮔﯿﻦ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟
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ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر ﺑﺠﺎی آورد .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در اﯾﺮان
آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻣﺪﻧﯽ در ﻋﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺸﻮر را از دﺷﻤﻨﺎنش ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ ،از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ و راهﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻦ،
ﺑﻠﮑﻪ رﻗﯿﺐ و ﻫﻤﺎورد )ﺣﺮﯾﻒ( و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ؛ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﻗﯿﺐ و ﻫﻤﺎورد ﺑﻮدن ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را ﺑﻪ ﻓﺮدای اﯾﺮان واﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﺳﺮ اﻣﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اداره ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن دادن اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮد و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در اﻧﺘﺰاع از ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺤﺚ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮔﺴﺴﺖ و
رﻧﺠﺶ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ واﻗﻌﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎر )و ﻧﻪ ﺳﺎزش ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﯾﮕﺮ( ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،و ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻮﻣﯽ) ،ﮐﻪ ﺑﺎ "ﻣﻠﺖ"ﻫﺎ و "ﻣﻠﯿﺖ"ﻫﺎی اﯾﺮان ﺗﻔﺎوت دارد( و در ﮐﺎرزار
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺿﺪﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی ،ﯾﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﮐﻪ
ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺷﺪن ﺑﺮ آن ﺿﺮورت دارد ،در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺗﻮان اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ را ﭼﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎدن از رﻗﯿﺒﺎن
و ﭼﻪ وﻓﺎداری ﺑﻪ اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ؛ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮه ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮔﺸﻮد .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ــ
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎز ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ و راﺳﺖ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ــ وارﺛﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﺴﻠﮑﯽ دو ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺷﺪ .دو ﻧﺴﻞ زﯾﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی
ﺷﺎﻫﯽ و ﻣﺼﺪﻗﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﺷﺒﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﮐﯿﻨﻪﮐﺸﯽ ﺷﺒﻪ اﯾﻠﯿﺎﺗﯽ ،دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻫﺮ
وﺳﯿﻠﻪ را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﯽﺷﻤﺮد در ﺣﺬف ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .دو ﻃﺮف ﻃﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺗﺮور ،ﺑﺎ ﮔﺸﻮدن
ﭘﺎی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ دروغ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ،ﺑﺎ ﻫﻢ درآوﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ در اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮکﺷﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺴﻞ و ﺳﻦ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎی ﻣﺬﻫﺐ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻧﻤﻮدی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ اﺷﺎره دﺳﺖ ﺑﯽرﺑﻂ ﺷﻤﺮد ،ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮگ ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ دوران اﻧﻘﻼب و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎدی از ﻧﻮ
ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ؛ ﺑﺎﯾﺪ "از ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﯿﺪار"
ﺷﻮﯾﻢ .ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدی ﻓﺎرغ از ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ اﯾﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭘﻮزشﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدن و ﻧﻪ دادوﺳﺘﺪ.
ﭘﻮزشﺧﻮاﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا از دﺳﺖ درﮐﺎران دوﻧﺴﻞ دوران اﻧﻘﻼب و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﺪﻫﮑﺎری ﻧﺪارد و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪاش از ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﻮزش را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﺮ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺣﺘﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪانش را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭼﭗ و راﺳﺖ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻋﺮﻓﯿﮕﺮا
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)ﺳﮑﻮﻻر و ﻟﯿﺒﺮال( اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ ،و دور ﻧﯿﺴﺖ روزی ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
اﺻﻮل و ارزشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮ از دﺷﻤﻨﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻫﺮ ﭘﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺗﺎرﯾﺦ را اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ اﻓﺴﺎﻧﻪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و
ﺑﺨﺸﯽ از وﺟﺪان ﻣﻠﯽ ﻣﺎﺳﺖ؛ زﺷﺖ و زﯾﺒﺎﻫﺎ و ﭘﺴﻨﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﻫﺎی آن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
و راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮدن و ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎزی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در راه ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺷﻮر و ﺗﻌﺼﺒﺎت ﺗﻮدهﻫﺎ از آن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﺧﻮد اﯾﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ .دو ﻧﺴﻞ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎﺋﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻗﻮل ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻮج ﺗﺎزه
ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎزی را ﺑﺮای ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،دادوﺳﺘﺪ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن ،در ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺎزﻧﺪه ،ﭘﺲ از اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ و
ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ رﻓﺘﻦ ،ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ زودﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روی ﻫﻢ
رﯾﺨﺘﻦ اﻧﺮژی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﺒﺮان وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺠﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﺮوزﮔﺎر ﺧﻮد ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﺪه اﻧﺼﺎف ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ اﯾﻦ روز اﻓﮑﻨﺪه در ﮔﻔﺘﺎر و
ﮐﺮدار از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪ آوردن ﻓﻀﺎی اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﻧﻘﺎدی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺿﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد.
ﺣﺘﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ را ﻧﮕﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و
ﻧﻘﺎدی ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
***
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺶ دﻫﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ــ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻫﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ در
ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن داﺷﺘﻪاﯾﻢ ــ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی دارﻧﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ و ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ .ﻣﺎ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻧﺴﻞﻫﺎ ﺧﻮد را اﻣﺮوزی ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﻞ دوران اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و درﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ را در دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮان دارﻧﺪ .ﯾﮏ ﻣﻠﺖ و ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮی
ﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎز ﺳﺎزی ﮐﺮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻪ ﻟﻮح ﺳﭙﯿﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی روی آن
را ﭘﺎک ﮐﺮد.
ﺣﺰب ﻣﺎ در ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺳﺎﺧﺘﻦ آن رﻓﺘﻪ راه درازی را از ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺳﺎﺳﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻃﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮدو ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ــ ﻫﻮادار ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ــ آﻣﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﺳﺮاﺳﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ
)ﺗﺠﺪد ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ( درآﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎر دارﯾﻢ .ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻃﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی و آزاد ﺷﺪن از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ــ آزاد
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ﺷﺪن ﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن .ﻗﺪرت ﻣﺎ در ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی و ﻧﺎزﯾﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ و آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن
آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ ﺣﺰب در دو ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ درﮔﯿﺮش ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ارزش
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد .در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺒﺶ رﻓﺮاﻧﺪم ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ؛ در ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺰب و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪن ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ؛ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در اﻣﻮر اﯾﺮان و دﻓﺎع از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ارﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺘﺎزش ﺑﻮدهاﯾﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان دژ اﺳﺘﻮار دﻓﺎع از اﺻﻮل ،و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ از ﻫﯿﭻ ﮐﺲ و از ﻫﯿﭻ ﻣﺪ
روز ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه و آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ .از ﺳﻮﺋﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮاداران ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ را در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻪ
و ﺑﺎ ﻫﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال )ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن
ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ( را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ ﭘﯽ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻫﯿﭻ راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻘﻮط اﯾﺮان درﻫﺎوﯾﻪای ﺑﺪﺗﺮ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.
ــــــــــــــــــ
ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺸﻢ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2006
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ﺑﺨﺶ 4
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎ

*

ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪای ﭘﯿﺶ از ﮐﻨﮕﺮه ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺘﻤﺎل دارد
آﻏﺎز دوران ﺗﺎزه و ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯽاﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮی و
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺖ .اﻣﯿﺪ در ﻧﺎﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎ و زﻣﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻧﻮﻣﯿﺪی و ﺗﺮس ﭼﯿﺮه ﻣﯽآﯾﺪ؛
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ژرف اﻣﮑﺎن دارد؛ و ﺑﺤﺮان ﺳﺨﺖ ﭘﯿﺸﺪراﻣﺪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﺎزهای ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف و ﻋﺎدت ﺷﺪه ﺑﯿﺮون آﯾﺪ و ﺑﻪ
اﻓﻖﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﻨﮕﺮد.
ﻣﺎ اﻣﺮوز از اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎﻫﺰاده ﮔﺮاﻣﯽ و ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺎﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای از ﻃﯿﻒ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ دوﺳﺘﺎن و ﺳﺮوران را ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﻬﻢﺗﺮ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ .آﻧﭽﻪ ﺷﺎﻫﺰاده در ﺑﺎره ﺗﻔﺎوت ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای آن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺳﻮی
ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮری در ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮدن
ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻈﺎم اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ آن را از ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﺮون ﺑﺮد .ﺷﺎﻫﺰاده
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪه اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ از ﻣﺰﯾﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ
از آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن و دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﺪن
ﺻﺪای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺞﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻦ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺎرﻫﺎی
اﯾﺸﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهام اﻧﮕﺸﺖ روی ﭘﺎرهای ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻨﺶ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﻨﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ
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ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﺮاﺋﯽ و ﻫﻤﮑﺎری در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻪ ﻣﺎ آن را در زﯾﺮ ﻋﻨﻮان دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال
ﻣﯽآورﯾﻢ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮای ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آﻗﺎی ﮔﻨﺞﺑﺨﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺑﺴﯿﺎری ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮان ﻣﺎ ﮐﻤﯿﺎب اﺳﺖ ﺿﺮورت اﺳﻄﻮرهزداﺋﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ و آﻣﺎدﮔﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﻃﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻦ در ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎن
ﻫﻤﻔﮑﺮان دﯾﮕﺮﺷﺎن در ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮزاﺋﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺻﻒ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن را
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .اﯾﻦ ﺳﺮوران ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن را ﺣﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ را از
ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺪر آوردهاﻧﺪ.
اﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺧﻮﺑﺮوی ﭘﺎک ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺴﻠﻢ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﺋﯽ و از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎر از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮاتﻣﺎن در ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﺮان در ﻋﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﯾﺎدآوی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻗﻮم اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر در
ﻣﻮﺿﻮع اﻗﻮام ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد در ﻋﯿﻦ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﺪن
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﯽ روی ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﻫﺮ ﺧﻄﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﮑﺸﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ از دو
ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻧﺎم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان و دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ آن ﻧﺎم از آﺳﻤﺎن ﻧﯿﻔﺘﺎد و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ داﺷﺖ و ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺎآﺷﻨﺎ
ﻧﺒﻮد .ﺑﺪون ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﺮان در ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه ﺷﺪن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب
اﻣﺮوزی ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﻮام ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﻮری ﻋﻼ ﻧﻪ از ﻣﻮﺿﻊ ﯾﮏ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺮﻧﺪه ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و دو ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن در ﮐﺎر ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪای
را در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ؟ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
زﯾﺎد ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ
آوردهاﻧﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺸﺮوﻃﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را از ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ﺑﻪ ﻧﻮزاﺋﯽ ﯾﺎ رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺳﺪه ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و روﺷﻨﮕﺮی ﺳﺪه
ﻧﻮزدﻫﻢ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ اروﭘﺎ وارد ﮐﺮد .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﭘﺮوژه ﮐﺸﻮرﮔﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ و ﻫﻮاداران و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎنش در آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﻧﯿﺰ در
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺰاده ﻧﯿﺰ اﻣﺮوز ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮏ ﺟﻠﻮه اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ در ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﻮری ﻋﻼ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﯽ ﯾﺎ
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻃﺮح ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ .ﺟﻠﻮه دﯾﮕﺮش
در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﮑﻮه ﻣﯿﺮزادﮔﯽ در ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﺮاث ﻣﻠﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﺎ از
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﯾﻢ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ،اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺪفﻫﺎی
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺮزادﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﺸﮑﻞ دوﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﯽﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺷﺪن ﺣﺰب ﻫﺴﺖ .در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺷﻮروی
اﺻﻄﻼح ﭘﺎﯾﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎد وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻠﻤﻪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺎﯾﺎن در اﯾﻨﺠﺎ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎ "ای" ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮی ﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﯽ دارد ــ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ،ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎ "ای"
ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﯾﺪهﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻧﺪارﻧﺪ و داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺪودﺗﺮی از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ای ﺑﺰرگ را ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻼ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺖ وﻟﯽ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال دارد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ،
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ را در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪی ﻫﻤﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ و روﺣﯿﻪ ﭼﯿﺮه ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن در واﻗﻊ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺣﺰب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آزادی و ﺗﺮﻗﯽ اﺳﺖ.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻠﯽزاده ﮐﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺷﺎدﺑﺎش ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ در ﺧﺎرج و ﺑﺨﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ آن در
اﯾﺮان و ﭘﯿﺎم آﻗﺎی ﺣﺸﻤﺖاﷲ ﻃﺒﺮزدی را اﺑﻼغ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره در
ﭘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﺋﯽ اﺻﻮﻟﯽ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻋﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻋﻼم
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎدﮔﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ آﻗﺎی ﻃﺒﺮزدی ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﯽﭘﺮواﺋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ ،از ﺑﺎﺑﺖ ﭘﯿﺎم
ﺷﺎدﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﮕﺮه ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
***
ﻣﺎ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل اﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ،ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻌﺎرفآﻣﯿﺰ ،ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮﻧﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮنﻣﺎن ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ .دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻬﺎن ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ﮐﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺠﺎﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽآﺋﯿﻢ و ﮐﺠﺎﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﺷﯿﻮهﻫﺎیﻣﺎن را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﯿﻢ.
دوری از ﻣﯿﻬﻦ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در آﻧﺠﺎ روی ﻣﯽدﻫﺪ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺑﻨﺪد وﻟﯽ ﻣﺎ
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﻓﺮاﻏﺖ از ﻣﺒﺎرزه ﻗﺪرت را ﺻﺮف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﯾﺮان و
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ و دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺮوز ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه از ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺸﻢ ﺟﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﮔﻔﺘﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
و ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭙﺮدازم .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﺑﺮای
آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد.
ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﯽ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺮون ﺑﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻘﺪس؛ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻣﺬﻫﺐ ،و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺬﻫﺐ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در درون و
ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻬﻢ ﻣﯽزﻧﺪ .در
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ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر دارد ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﯽ را ﺑﺎز ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و آﯾﻨﺪه اﯾﺮان را دور
از ﺑﺨﺘﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ،ﺳﻮدای ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺒﯿﺎن و "ﺑﻮﺳﯿﺪن دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺪان ﻧﺘﻮان
ﺑﺮد" ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺴﺎن را رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎز ﺑﻬﺎﻧﻪﺗﺮاﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺮو ﮐﺎر دارﯾﻢ ﻧﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ؛
و ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺬﻫﺐ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺷﺪ .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯽﺧﺒﺮ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد .ﻣﺎ در ﮐﺎرزار ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺳﻼﺣﯽ
ﮐﺎرﺳﺎزﺗﺮ از ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯽزﻧﺪ .رﺳﻮخ ﻣﺬﻫﺐ در ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻫﺮ ﮔﺎم ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﺮان را از ارﺗﺠﺎع و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎﻓﯿﺎﺋﯽ
و واﭘﺴﻤﺎﻧﺪﮔﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺪاد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺬﻫﺐزده اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺎﺷﺎد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﮔﺮوهﻫﺎی روزاﻓﺰوﻧﯽ از
اﯾﺮاﻧﯿﺎن را از ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮوان ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﯽ در اﯾﺮان وﻇﯿﻔﻪ دارد
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﻧﮕﺬارد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺧﻮد و
ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ اﺻﻮل را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ )آن ﻫﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ(
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .ﺑﯿﻢ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮ روﺷﻨﮕﺮی در ﺑﺎره ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺟﻨﺎﯾﺖآﻣﯿﺰ
آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ را از آن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺲ از ﺳﯽ ﺳﺎل زﯾﺴﺘﻦ ﺑﺎ رﯾﺎﮐﺎری و ﻓﺴﺎد و ﺑﯽاﻋﺘﻘﺎدی آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ و
ﻫﻤﺪﺳﺘﺎنﺷﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﯾﮏ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎ )اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻪ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ از آﻧﻬﺎ( ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،از ﺳﻮی آﻧﻬﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻮری ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽآورﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺣﺘﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﻓﺮو اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک ،ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه و ﻫﻢ ﻧﺎﻻزم اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ در آن زﻣﺎن آﻣﺎده ﺷﻨﯿﺪن
ﭘﯿﺎم ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاﻫﺎﻧﻪﺗﺮی از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ.
***
دوم ،ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﺮان اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﺎراج و وﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﺪاﻧﻢﮐﺎری از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و
داراﺋﯽﻫﺎیش ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻃﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﮔﺮوﻫﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ،ﺳﯿﻨﻪ ﺳﭙﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﻨﺪ .در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮد و ﺗﺮدﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻗﺮار دارد .ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﺮان ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻤﺪن ﺑﺎﻻی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺟﻨﮓ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎی ﺻﺪ ﻧﺴﻞ اﯾﺮاﻧﯿﺎن آن
را ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرهﻫﺎی اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﺎن آﯾﻨﺪهای ﺑﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .آﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اراده ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ،آن اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ
ﻣﯽرود ،در ﻫﻢ ﺷﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎدﺷﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ .ﺗﮑﻪ ﭘﺎرهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎکﺷﻮﺋﯽﻫﺎ و
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﺑﺮادرﮐﺸﯽ ﺑﺪر آﯾﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ــ ﭼﻪ ﺟﺪا ﺟﺪا و ﭼﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ــ زﯾﺎن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻣﺮوز آن ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﮔﻮﯾﺎی ﻓﺮدایﺷﺎن اﺳﺖ ــ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از دﻣﮑﺮاﺳﯽ و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯽدﻫﻨﺪ .رﺳﺘﮕﺎری ﻣﻠﺖ ﻣﺎ در اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﻫﻮﯾﺖﻃﻠﺒﯽ
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و ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﻮر
داﺧﻠﯽﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺟﻬﺎﻧﺮوای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻠﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺳﺪهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﺷﺐ دراز ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ.
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ
ﺣﻤﻠﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ،و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ ــ ﻫﺮ ﮔﺮوه زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺮان ﺣﺎل ﺧﻮدش ــ در دو ﺳﻪ
ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر زده اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮهای
ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺷﮑﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﺰی ﺣﻤﻼت ﺑﻪ رژﯾﻢ آﻧﻬﺎ را
ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﭘﺸﺘﮕﺮم ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﻟﺤﻦ ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﻮد ﻣﺸﺘﺮک در اﯾﺮان ﺳﺘﯿﺰی ،ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮد؛ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺶ از آن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ
ﻣﻠﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﺻﻼ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ دﺷﻤﻦ ﻣﻠﯽ در ﭘﺮده اﺑﻬﺎم رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺰب ﻣﺎ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﮔﻮﺋﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﺋﯽ ،در اﺻﻞ ﯾﮑﻢ ﻣﻨﺸﻮر ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ" :اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ و
در ﻫﺮ وﺿﻌﯽ از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ".آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ اﯾﺮان
ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺪﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ "ﺳﻼﻣﺖ را در ﮐﻨﺎر" ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ؛ ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ از آن ،ﭼﻠﺒﯽوار ،ﺑﺎ ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﺮدن ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪیﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ
اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﺑﮑﺸﯿﻢ؛ ﯾﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﯿﺎنﺗﻬﯽ و ﺑﺮای ﻻی ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از آن "اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن درﺑﺎره
ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪﻧﯽ" اﺻﻄﻼح ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ؛ در ﻣﯿﺎن اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻇﺎﻫﺮﺑﯿﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺟﺎی ﻣﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎ در ﮐﻨﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﭼﻨﺎن روﯾﺪادی اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺎ آﺳﺎن ﻧﻤﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺻﻮل دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺰب در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .وﻟﯽ اﻣﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎنﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽآﯾﺪ :اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﮐﻪ در
ﺟﻨﮕﯽ ﭼﻨﺎن وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺮ ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺣﺰب در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮان ،در ﻋﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺎرﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﮕﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻠﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺗﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻘﯿﻪاش ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ 12
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﺳﻮی ﻫﻤﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮﺑﯿﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺣﺰب ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ
از ﺗﺤﺮﯾﻢ رژﯾﻢ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﮕﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دود ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﻣﺮوز ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دود ﺗﻮﻫﻢ و ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ ﺗﺼﻮری از ﺑﺴﯿﺎری ﭼﺸﻤﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ
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اﺳﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ دور ﻧﻤﺎی ﺿﺮبﺷﺼﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ دود ﺑﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻮزﻧﺪه ﺑﺮﺗﺮی دارد.
***
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺸﺎده ﮐﺮدن ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺣﺰب ﮐﻪ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ در ﺳﺨﻨﺎن و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺗﺎزه و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی از
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺗﺎزه و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
اﯾﺮان ﻣﯽداد اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻃﺮح ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻣﻨﻪاش از
ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ادﺑﯿﺎت ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮد آن در
ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری رﺳﻤﯽ ﺣﺰب ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال و از
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد .در آن ﺳﺎلﻫﺎ و ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در اﯾﺮان ﭼﻨﺪان
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭼﭗ و راﺳﺖ و ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻪ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﻟﯿﺒﺮال و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎ ﺑﻮد؛ ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽﻫﺎ و ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن ﻫﻤﭽﻮن دﺷﻨﺎم ﻧﺜﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﺎﻇﺮان ﻧﺎآﮔﺎه ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻮن ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻞ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﮏﺳﻮﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎورﻫﺎی ﺟﺰﻣﯽ
ﺧﻮد را از ﻫﺮ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﯽآوﯾﺨﺘﻨﺪ.
در ﺧﻮد ﺣﺰب اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻟﯿﺒﺮال را ﻣﺸﮑﻮک و در ﻧﻬﺎن ﺿﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﻤﺮﻧﺪ و ﯾﺎ در
ﮐﺎرﺑﺮد اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ آن ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﺎ در ﮐﺎرزار ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد از اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﺣﺰﺑﯽ را در اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺘﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎ درﮔﯿﺮ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
و روﺷﻨﮕﺮی در ﺑﺎره ﺧﻮد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ از ﻫﻤﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﻮﻧﺪان و ﻫﻮاداران ﻣﺎ
از ﻫﻤﺎن ﺟﺎ اﺷﮑﺎل داﺷﺘﻨﺪ .ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺰء ﮐﻮﭼﮑﯽ از آن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود در ﮔﻮش اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎزه و ﻧﺎآﺷﻨﺎﺳﺖ وﻟﯽ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در آن ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺎﻣﺶ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ ــ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ و ﺣﻘﻮق ﺳﻠﺐ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ در ﺷﮑﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﻫﻢ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻟﯿﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﺜﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ از ﻧﺎم ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﯽﺧﺒﺮ
ﺑﻮدﯾﻢ .اﮐﻨﻮن ﭘﯽ ﺑﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ و آزادﻣﻨﺶﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎی
آﻧﮑﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ دﯾﮕﺮان ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺷﺪهاﯾﻢ.
ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ دﻫﻪ اﺳﺖ در ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم در ژاﭘﻦ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ
رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ )ﻫﺮ دو ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ،ﭼﭗ
ﻣﯿﺎﻧﻪ و از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اردوی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ،و ﻫﺮ دو ﻣﺎﻧﻨﺪ ژاﭘﻦ دارای ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ( ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ رای اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد در
ﭘﻨﺎه اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ دارای ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ و اﺳﻼﻣﯿﺎن و
ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﺰ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﻣﻨﺸﻮر ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ آوردهاﯾﻢ:
* ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار و اﺑﺘﮑﺎر ﻓﺮدی ،وﻟﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دوﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه.
* ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در دادن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ــ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ــ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺒﺮد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﮐﻨﻮن در اﯾﺮان و در ﺑﯿﺮون اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارد ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻘﺎ ،از اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻧﻮد و
ﭼﻨﺪ درﺻﺪی از ﻣﻨﺸﻮر ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﺮان و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ .ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻟﯿﺒﺮال ،و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ در اﯾﺮان اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اداﻣﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪهای
ﮐﻪ اﮐﻨﻮن زﻣﺎنﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ را از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد وﻟﯽ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻮریﺗﺮی روﺑﺮوﺋﯿﻢ .در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﯽﺟﻬﻨﺪ؛ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﻣﺎ ﺳﻼﺣﯽ ﺑﺮﻧﺪهﺗﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .در ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﺮد و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ﻫﻢ ﻓﺮد و ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﺷﺎن را در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ داده و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﮕﺬارد ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮ
اﺻﻮل و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن اﻓﻖﻫﺎی ﺗﺎزه در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻫﻤﺎن اﺻﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﻨﮕﺮه ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ را ﻧﮕﻬﺪارد و ﺑﻪ آن ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزهای ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺮزﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را
ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮاﻧﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻔﮑﻨﻨﺪ .ﺣﺰب ﻣﺎ
ﻫﻤﻮاره ﻗﺪرت ﺧﻮد را از ﺟﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮار
ﺑﺮ ﻣﻮج ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮاﻧﯿﻢ.
* ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﮕﺮه ﻫﻔﺘﻢ
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ﺑﺨﺶ 4
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﺟﻬﺎن )ﻣﺒﺎرزه( ﻣﺎ در درون اﺳﺖ
اﻣﺮوز ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ از اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺧﻮدﻣﺎن ،ﮔﺮوﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ و ﮔﺎه ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﯾﮏ اﯾﺮان ﻣﺘﻔﺎوت ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻏﺎز ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻤﺎ و
ﻧﻮﯾﺪی را ﮐﻪ در ﺗﻼش ﻣﺎﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﯽرﺑﻂ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺪﻫﺪ؟
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ در درون ﻣﯽﮔﺬرد ،و اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺑﺎز ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﺰاران ﺗﻦ
اﯾﺮاﻧﯽ درس ﺧﻮاﻧﺪه و ﺟﻬﺎن دﯾﺪه و ﮐﺎرآزﻣﻮده را در ﻣﺮاﮐﺰ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﻬﺎن ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آزاد ﻏﺮﺑﯽ ،و ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﻮرداری از آن آزادی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮا ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﺑﯽاﺛﺮ ﺷﻤﺮد .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺒﻮد آزادی
ﻋﻤﻞ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﺎل در اﯾﺮان دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .در ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن در ﻣﺒﺎرزه ،ﻣﻦ از ﺳﻬﻢﺷﺎن در
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ راه ﺗﺎزهای ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ﻣﯽﮔﺬرم .ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون اﯾﺮان
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،و ﺑﺮﯾﺪن ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در درون ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را از
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﭙﺮی ﺷﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻼح ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﯾﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﺳﻼﻣﯽ آزاد ﮐﻨﺪ.
)روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮ ،دﯾﻦش را ﺑﺮای وﺟﺪانش ﺑﮕﺬارد؛ وﻟﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﺰم ﯾﺎ دﮔﻢ دﯾﻨﯽ را ﻣﺒﻨﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻗﺮار داد و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی
رﺳﯿﺪ(.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﻣﯽﮔﺬرم ﮐﻪ در ﺧﻮد اﯾﺮان ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪ رﻫﺎﺋﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﯽ ﭼﻨﮓ زدن در
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد؛ و در ﺑﯿﺮون ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ و "ﭼﺎره
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ﮐﮋدم زده را ﻧﻪ در ﺧﻮد ﮐﮋدم" ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮﯾﺪن از ﻣﺬﻫﺐ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻋﺮﻓﯿﮕﺮا )ﺳﮑﻮﻻر( ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزه
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ) .ﻣﻦ از ﺳﻬﻢ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرم(.
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺳﺎدهاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮی ،دﺳﺖ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ )ﺧﯿﺎﻟﯽ(
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل اول ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در ﺑﯿﺮون از ﺳﻮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮج ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ .آن
ﺳﺎلﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز از ﻣﺎﻫﺰدﮔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺗﺐ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻫﺮ ﭼﻪ از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﻮد در ﺑﯿﺮون ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﺮﯾﮑﯽ در ﭘﯿﮑﺎر ﻗﺪرت
اﻏﺎز دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد/ﺷﺼﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در اﯾﺮان ﺑﯿﻢ ﺧﻮرده و روﺣﯿﻪ ﺑﺎﺧﺘﻪ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ و ﺧﻮد ﮐﺮده،
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ روی آوردﻧﺪ و ﻣﺒﺎرزه اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻮﯾﮋه ﮐﻪ
اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﺮوه ﮔﺮوه از اﯾﺮان ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮج اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪی ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻧﻘﻼب
و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن رژﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ زدﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ،ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﺎ اواﺧﺮ دوره ﺑﺴﺎز و ﺑﻔﺮوﺷﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﺮون اﯾﺮان
ﺑﻮد .ﺗﺮور ﭼﻪ در ﺻﻮرت ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﺸﺌﻮم آن )ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪنﻫﺎ( و ﭼﻪ آﺷﮑﺎر )آدﻣﮑﺸﯽﻫﺎی ﻓﺠﯿﻊ در
درون و ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ؛( و ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ ﺷﻮرشﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺗﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی
از ﻫﻮا ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻌﺎل( ﭼﻨﺎن ﻓﻀﺎی ﺧﻮنآﻟﻮد
ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ﺟﺰ در اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ و ﻟﺮزان ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﺷﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه آﺷﮑﺎر ﺑﺎ رژﯾﻢ زد .در
درون ﻣﺒﺎرزان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ روی آوردﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮاﺋﯽ و ﻣﯿﺎﻧﻪروی
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺗﺮور را ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﺧﻮد در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد دل ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از دوم ﺧﺮداد ﻧﻘﺶﻫﺎ واروﻧﻪ
ﺷﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺐ درون ﮐﻪ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﺒﺎرزه را در
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺣﻖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪن دوم ﺧﺮداد و
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮیﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ و ﺣﻮزه اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺴﺰا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
***
اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﺑﯽﺑﻨﯿﺎد و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،اﻧﺤﺮاف اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﭘﯿﮑﺎر آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻮﯾﮋه دﺳﺘﺨﻮش اﻧﺤﺮافاﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺖ درﻧﺪه رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﺎرواﺋﯽ را در ردای ﺗﻘﺪس ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺑﭙﯿﭽﺪ؛ ﻧﻮع آدمﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت را در دﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ ،ﻣﺮگ دﯾﮕﺮان ،آن را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ؛ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻏﺎﯾﺐ و ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻈﻠﻮم ،ﺑﺴﺘﻪ و از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻟﯿﺒﺮال ﺑﯿﺮون اﺳﺖ؛ و دراﻣﺪ روزاﻓﺰون ﻧﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻮری را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﺮﺿﺪ اﺻﻼﺣﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏاﻧﺪ .ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن اﯾﺮان و ﺧﻮدیﻫﺎی دوم ﺧﺮدادی ﯾﺎ
"ﻣﺸﺮوط ﺧﻮاﻫﺎن" ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺧﻮد ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﯾﺪه از ﻣﺬﻫﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر اﻃﻼحﻃﻠﺒﺎن ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﺷﻌﺎر ﺟﺒﻬﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را از ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزان راﺳﺘﯿﻦ ،در درون و ﺑﯿﺮون ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
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ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد درﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ اﯾﺴﺘﺎد:
ــ ورود ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وﻓﺎدار رژﯾﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺟﺒﻬﻪای ،آن را ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه
اﺻﻠﯽ را ،ﺑﺎ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ رژﯾﻢ ﺳﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از ورود ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺷﻬﯿﺪان زﻧﺪۀ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮور ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺟﺒﻬﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
ــ دﻣﮑﺮاﺳﯽ واژهای ﮐﺸﺪار اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﯽ را ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺪر آورد،
از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﺎن دارﻧﺪ ﺣﺪود دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ دﯾﻮارﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ــ ﺟﺒﻬﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻠﯽ رﻓﺮاﻧﺪم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﺒﻬﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺿﺮﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺰﻧﻨﺪ و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ
آن ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺒﺎرزان راﺳﺘﯿﻨﯽ ،ﭼﻮن ﺧﻮدﺷﺎن در ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﻮن
ﺟﻨﺒﺸﯽ در اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺗﺎزه روی ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ و ﺑﺎز آﺷﻔﺘﮕﯽ
و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ .ﺷﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ اﻣﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزان ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻠﯽ رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در
اﯾﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ )وب ﺳﺎﯾﺖ( رﺳﻤﯽ رﻓﺮاﻧﺪم ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ و دﺳﺖﻫﺎﺋﯽ در ﺑﯿﺮون آن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﻋﻤﻼ
از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺟﯽ را ﮐﻪ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ،ذﻫﻦﻫﺎی ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ و روانﻫﺎی ﺑﯽﻗﺮار در ﭘﯽ
ﻓﺮﻣﻮل دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮔﺮدآوردن ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﮔﻮﺋﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺎ آن
زﺑﺎن روﺷﻦ و ﭼﺎرهﺟﻮﺋﯽ ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮد از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮش اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮدن و ﮐﻨﺎر زدن ﺗﻨﻬﺎ راﻫﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﻬﯿﻨﻪ )اﭘﺘﯿﻤﻮم( ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،و اﯾﺮان ﺑﺮای ﻫﻤﻪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود؛ راﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن از درون ﻧﻈﺎم و اﺻﻼح آن را
ﺑﯽﺛﻤﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮدم در ﺷﺮاﯾﻂ آزاد از ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
دﻟﺨﻮاهﺷﺎن رای ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاآﻣﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮوهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ آن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪ را دور
ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎف اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﺻﻒ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﯾﺮان ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات ﭘﺲ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .از
ﻧﮕﺎه درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﻫﻤﻪ ﻃﯿﻒﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ،ﺟﺒﻬﻪ
دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺮد ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻠﯽ رﻓﺮاﻧﺪم ﻧﻤﯽرﺳﺪ .دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﺎن ﺣﺘﺎ آن درﺟﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺧﻮان
رﻓﺮاﻧﺪم را ﻫﻢ ﺟﻠﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺧﺸﻨﻮد ﮐﺮدن ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﺑﺮ ﻟﺒﺎنﺷﺎن ﻣﯽآورد ،ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ راﯾﮕﺎن و ﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
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ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎﻫﺎ ﻧﻤﯽروﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ از ﮐﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن ﺟﻨﺒﺶ رﻓﺮاﻧﺪم و ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ
ﮐﺮدن آن ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﯿﻮهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﻣﺎ راه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﮕﺮان ﮔﺸﻮده اﺳﺖ و در ﮐﻨﮕﺮهای
ﮐﻪ درﻫﺎیش ﺑﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻓﻀﺎﺋﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و،
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﭼﺎرهﺟﻮﺋﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﻣﺮاﺟﻊ و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎ در ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺳﻔﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺪرﯾﻎ و ﺑﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﺧﻮد از ﻓﺮاﺧﻮان رﻓﺮاﻧﺪم ﮐﺴﺎﻧﯽ
را از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آن ﺑﺎزداﺷﺘﻪاﯾﻢ .اﯾﻦ "ﻣﺸﮑﻞ" در ﮐﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ ،از آن ﻫﻢ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ و ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ؛ و ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ،و اداﻣﻪ
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در آن ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛ روﺣﯿﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪای و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺣﺰب ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
دﯾﮕﺮ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎتﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮان دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﯾﻨﺪه ﻻزم ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﺎ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم و ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻓﺮاﺧﻮان ،ﺗﺒﻠﻮر ﯾﮏ
ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ  convergenceاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺤﻮﻻت و
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی دو ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ درسﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ :ﯾﮏ ،ﻣﺎ ﭼﺎرهای ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ رژﯾﻢ
ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؛ دو ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮدن ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺣﺬف ﮐﺮد؛ ﺳﻪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ
رژﯾﻢ ﯾﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﯾﮕﺮ ،ﺑﻬﺮ ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﻬﺎر ،ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﭘﺲ
ﺟﺰ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺮ آن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﯿﺸﺘﺮ رﻓﺖ وﻟﯽ از آن دور ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻓﺘﺎد.
***
ﺑﺎ آﻏﺎز ﮐﺎر ﮐﺎﺑﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ای ﻫﺸﺖ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺳﭙﺎﻫﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
رﺟﺎﺋﯽ ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ را ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﯾﮏ دور ﺗﺎزه ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ارﺗﺠﺎع و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ.
رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﭘﺎﺋﯿﻦ آورده اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺘﺬلﺗﺮ و ﺑﺪﺗﺮ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮ آﻣﺎده
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درﺟﻪ رادﯾﮑﺎلﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﺎزش و راه آﻣﺪن ﺑﺎ رژﯾﻢ دورﺗﺮ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﻣﺒﺎرزهای دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺟﺒﻬﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻬﻀﺖ آزادی ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻨﺠﯽﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ آﺧﺮ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ :ﺧﺎﻣﻨﻪای و رژﯾﻢش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ
ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎﺳﺰاواری ،رﺳﺘﮕﺎری ﺧﻮد را در ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ژرﻓﺎﻫﺎی ﺗﯿﺮه ﻧﺎداﻧﯽ و ﺗﺒﻬﮑﺎری ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از اﺻﻼح ﺗﺪرﯾﺠﯽ رژﯾﻢ و راهﺣﻞﻫﺎی
ﺑﯽﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮﺧﯽ زﺷﺘﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺖ و ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺒﺾ ﻣﺒﺎرزه در درون ﻣﯽزﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﮐﻤﮏرﺳﺎن ،اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزه در درون ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺎرزان ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﺮ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ رواﻧﯽ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺒﺎرزه آﻣﺎده ﺷﻮﯾﻢ؛
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر در ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ،ﻓﻀﺎی رواﻧﯽ آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درون
ﺑﺒﺮﯾﻢ.
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ﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺰرگ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻪ در اﻣﻮاج ﭘﯿﺎﭘﯽ از ﻫﺮ رﻧﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ از اﯾﺮان ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺪر
ﺑﺮدﻧﺪ ،زﯾﺴﺘﻦ در ﻓﻀﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ــ ﻫﻤﺎن ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎ و دﺷﻤﻨﯽﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ ،اﻧﮕﺎر ﻫﯿﭻ اﻣﺮ
ﺗﺎزهای ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻻزم ﺳﺎزد .آن ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﮔﻨﺎه ﺷﮑﺴﺖ و ﺷﻮرﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ رﺳﯿﺪن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت و
ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن دﯾﮕﺮان وارد ﻧﺒﺮد ﺑﯿﻬﻮده ﺗﺮﺣﻢاﻧﮕﯿﺰی ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼبﺷﺎن را از ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﺗﺎزه ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮﻓﺘﺎری دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ زﯾﺴﺘﻦ در ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ:
دور اﻓﺘﺎدن از ﻣﺮدم و ﺧﻮ ﮐﺮدن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﮓ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻫﻢ ﻣﺸﺮب ﮐﻪ اﻓﻖﻫﺎی ﻧﮕﺎه را ﺗﻨﮓ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ دارﯾﻢ زﯾﺮا از آﻏﺎز ﮐﻮﺷﯿﺪهاﯾﻢ دﭼﺎرش ﻧﺸﻮﯾﻢ،
ﯾﺎ از آن ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ .وﻟﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ در درون اﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎﮐﺒﺎزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزان
درﮔﯿﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺟﻨﺎحﻫﺎی رﻗﯿﺐ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ
اﻓﺮاد ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ )آن ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮی دارد (.رژﯾﻢ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺮان ﮐﻪ آزادی و ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﮔﺮو اﯾﻦ ﻫﺪف ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .زﯾﺴﺘﻦ در ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺎرزه درون ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺪرﯾﻎ از اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت زﯾﺎد دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ در آﻧﭽﻪ ﺑﺪان ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ .ﺣﺰب ﻣﺎ از آﻏﺎز
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻧﻪ ﺣﺘﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای زﻣﯿﻦ زدن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺧﺸﻨﻮد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آن را اﻣﺮوزی و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ اﯾﻦ
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪف ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺎ را آن آرﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﭘﺎرهای از ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دو ﻣﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ آﻗﺎی اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺳﺘﻮدم
ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ از ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﻨﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ آﻗﺎی ﮔﻨﺠﯽ اﮔﺮ
در ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ او ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻠﻮﮐﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻫﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ رﯾﺰشﻫﺎﺋﯽ از ﭘﯿﮑﺮ رژﯾﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮاوانﺗﺮ ﺷﻮد .آﯾﻨﺪه اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﺪه
ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯽ )ﺳﺪه آرزوﺋﯽ ﻣﺎ ﻋﻘﺐﺗﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ( ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی ﮔﻨﺠﯽ ﭘﺎﯾﻨﺪان )ﺿﺎﻣﻦ( ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﺋﯽ آرﻣﺎنﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ ﺳﺪه ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
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زﯾﺴﺘﻦ در ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺎرزه درون ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺎﺣﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ،و ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ
دوردﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ آزادﻣﻨﺶ و ﭘﯿﺸﺮوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺎزﯾﻢ .اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺑﯿﺪاد ،در اﯾﻦ
ﺗﻮﻓﺎن ﻧﺎ اﻫﻼن ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﻨﺎﺋﯽ ،از ﭼﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﻮد در
ﺻﺪ راه را ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻨﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮده ﯾﺎ در زﻧﺪان ﻧﭙﻮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺰدوری رژﯾﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد؟
***
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه در آﻧﻬﺎ
ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم در ﯾﮏ دو روز آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﻧﺪان ﻻزم
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ ﺑﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻟﯿﺒﺮال
دﻣﮑﺮات ﺣﺰب .اﯾﻦ ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺮاﯾﺶ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻟﯿﺒﺮال در اﯾﺮان ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال را ﺑﺎرﻫﺎ از ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ و ﺑﺎز ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ رای اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺎ
ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ از ﻻﺑﻼی اﺻﻮل ﻣﻨﺸﻮر و ادﺑﯿﺎت ﺣﺰﺑﯽ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺰب
ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻼح ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
روز ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه دﻣﮑﺮاتﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره را ﮔﺸﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﭙﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻓﺎع
از ﺟﻤﻬﻮری "ﻧﺎب" ﯾﺎ ﻻﺋﯿﮏ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﻮد .دوﻣﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﭘﺎرهای
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺸﻮر و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺨﻦ ﻣﺎرا زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎز ﺑﺎ اﺻﻼح ﻋﺒﺎرﺗﯽ و ﻧﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﺻﻮل ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭘﺮ وﭘﯿﻤﺎﻧﯽ دارد و ﻫﻤﺮزﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮ از اﻧﺘﻘﺎدات و ﻧﻈﺮات ،و اﻣﯿﺪوارم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ ،از ﻫﺮ ﺟﺎی اروﭘﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮورش ﻋﻤﻠﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﻧﺮژی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﻣﯽارزد.
ﻫﺮ ﮔﺮد ﻫﻤﺎﺋﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﻣﮑﺮات و آزادﻣﻨﺶ ﻣﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ اﻣﯿﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن آن ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻗﺪامﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺸﻮدن درﯾﭽﻪﻫﺎی ﺣﺰب ﺑﺮ
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ،ﮐﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ اﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺮان درازﻣﺪت
اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﻐﯿﯿﺮات ذﻫﻨﯽ ،و اﮔﺮ ﻧﺸﺪ ﻧﺴﻠﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﯾﺴﺘﺎد ،ﺑﯽ اﻧﺤﺮاف از اﺻﻮل ،و از اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻬﺘﺮش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛
و ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در روشﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ .ﻣﺒﺎرزه اﮔﺮ دﺷﻮار و ﻫﺪف اﮔﺮ ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻘﺼﺪ اﮔﺮ دور اﺳﺖ ﺟﺎی
ﻫﺮ روز ﺑﻪ راﻫﯽ اﻓﺘﺎدن و از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺣﺘﺎ اﺻﻮل را ﻋﻮض ﮐﺮدن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺟﺎی رﻓﺘﻦ و
در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آﻏﺎز ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯽرﺑﻂ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺮﺑﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ در اﯾﺮان و رو در روی ﮔﺮوه
ﺧﻮنآﺷﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ـ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ و آﯾﻨﺪه ﻣﺎ ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اروﭘﺎﺋﯽ ،ﻻﻫﻪ2005 ،
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ﺑﺨﺶ 4
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ وﺳﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﯾﺒﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ آن را زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﺳﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽآورم .ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ رو
ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ :دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﺴﻞ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ رژﯾﻢ .ﻧﺨﺴﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﺴﻞ .ﻫﺮ ﻧﺴﻞ دورهاش
 25ﺗﺎ  30ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ  25ﯾﺎ  30ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ  30ﺳﺎل ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﭘﺮورش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﻧﺴﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺣﺪ درسﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ آنﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺧﻮدآﻣﻮزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ آدم اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده
اﺳﺖ ادﻋﺎﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را در اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪای
ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﻧﺴﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آنﻫﺎ را ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎ
ﮐﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در آن ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن
را دارﻧﺪ ﻣﻐﺰﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ درس ﺧﻮاﻧﺪن و داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺘﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮدم.
اﺻﻮﻻ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان دو وﯾﮋﮔﯽ دارد :ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮد ﭘﺎﮔﯿﺮ ﻧﺪارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ در
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮد ﭘﺎﮔﯿﺮ دارﯾﻢ؛ و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺴﺎن اﮔﺮ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖش در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﮐﻤﺘﺮ
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اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺎده ﻣﻨﻔﺠﺮه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯽ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  60درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان زﯾﺮ 35
ﺳﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻫﻢ در اﯾﺮان ﺗﮑﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زﯾﺮا
اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪآوری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﭼﻮن ﻧﻪ روﺣﯿﻪاش را دارد و ﻧﻪ وﻗﺖش را.
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ دوم ﻫﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﺖ .اﺻﻄﻼح ﮔﻔﺘﻤﺎن را دارﯾﻮش آﺷﻮری در ﺑﺮاﺑﺮ واژه ﻓﺮﻧﮕﯽ
دﯾﺴﮑﻮرس ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .دﯾﺴﮑﻮرس واژه ﺗﺎزهای اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ و ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﺳﺪه ﻫﻔﺪه ﻣﯿﻼدی .در
آن ﻫﻨﮕﺎم دﮐﺎرت ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮑﯽ ،رﺳﺎﻟﻪای ،ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »دﯾﺴﮑﻮرس در روش ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﻋﻘﻞ« ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮوﻏﯽ آن را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﮔﻔﺘﺎر در روش ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻣﺰهای در آﻏﺎز اﯾﻦ
رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻘﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻬﻢ
ﺧﻮدش ﮔﻠﻪای ﻧﺪارد «.ﺑﺎ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و دﯾﺴﮑﻮرس ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻮﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺗﺎ آن
زﻣﺎن ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و زﺑﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ .دﮐﺎرت ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﺎزهای ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺮد .دﯾﺴﮑﻮرس را
در زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن راﯾﺞ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ دوره
ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ در ﻧﻈﺮ دارم .ﮔﻔﺘﻤﺎن دﮐﺎرت ﺗﺎ ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ از دوران ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و از اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﺪ .ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزک اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ اروﭘﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﺎزهای آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .در واﻗﻊ از ﺳﺪه ﺳﯿﺰده ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ ﻣﻐﻮلﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮد و ﺑﺲ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را در ﺧﺮاﻓﺎت ﻓﺮو
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از آن اﻟﺒﺘﻪ داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺎز از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪه ﻧﻮزده دارای ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﺪﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .در ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ،اﻧﺤﺼﺎر ذﻫﻨﯿﺖ
اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻤﺎن دوره ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﮔﻔﺘﻤﺎن دوره دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺧﻮاﻧﺪ ،وﻟﯽ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺼﯽ از ﮔﻔﺘﻤﺎن روز اروﭘﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﮐﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اروﭘﺎﯾﯽ
داﺷﺘﻨﺪ وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ از درﯾﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻮزهای آب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻫﻢ در آن زﻣﺎن ﻣﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺸﺘﺮک
ﺗﺎزهای دارد .از آن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را از آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ در
آﻏﺎز ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ آزاد از ﻣﺬﻫﺐ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
رﯾﺸﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﯾﺮان از ﭼﭗ ﺗﺎ راﺳﺖ در ﮔﻔﺘﻤﺎن آن دوره ﻫﺴﺖ .در واﻗﻊ ﭘﺪران ﻓﮑﺮی
ﻫﻤﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ در ﺻﺪ و اﻧﺪی ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ وﺟﻮد
داﺷﺘﻨﺪ .از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن در ﮐﻨﺎر ﮔﻔﺘﻤﺎن دوره ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ دو ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﺪن ﮐﺮدﻧﺪ .از دﻫﻪ ﭼﻬﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻓﺮو اﻓﺘﺎد و دو ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﭗ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺮوع
ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .در دوران اﻧﻘﻼب ﻣﺎ وارد ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪﯾﻢ و آن ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽو
ﻣﺬﻫﺐ در ﺟﺎﻣﻪ "ﻣﺪرن" ﺷﺪه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺴﻠﻂ دوﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮد .در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﻞ وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺎ
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رخ داده ﺑﻮد ﻫﺮ دو ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﭗ و ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﺗﺨﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎ و اﺻﻞ ﺧﻮد .و ﻣﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ زﺑﺎن ﻓﺮﻧﮕﯽ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ رﻓﺘﯿﻢ
ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در رﯾﺸﻪ آن ﮔﻔﺘﻤﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ و ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞش
ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه .ﻣﻦ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن را دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻧﻬﺎدهام.
اﻣﺮوزه ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ و از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ .ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻟﻐﺖ ﯾﻌﻨﯽ آزادی و آزادﻣﻨﺸﯽ .اﻣﺎ در اﺻﻞ از دو ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ ﺣﻖ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ .ﺣﻖ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن
ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽآورد؛ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺪه ﭼﻬﺎرم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد اﺳﻤﺶ را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
ﺣﻘﻮق ﻓﻄﺮی )آﻓﺮﯾﻨﺸﯽ( ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ .آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽﺷﺎن ﺑﻪ آن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »ﺣﻘﻮق
ﺳﻠﺐﻧﺸﺪﻧﯽ« ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻫﯿﭻ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻨﺼﺮ دوم ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻧﻤﯽﺗﻮان او را ﻋﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﻧﺴﺖ .ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ اول را ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ دوم را ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪش را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮدش اﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﯿﺮوزی اﻫﻮراﻣﺰدا ﺑﺮ اﻫﺮﯾﻤﻦ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﻫﻮراﻣﺰدا ﺑﯽ ﮐﻤﮏ
اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻫﺮﯾﻤﻦ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺮدﯾﻢ .اﺻﻞ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻮل در ﺑﯿﺎورد .ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽآورد وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﻫﻤﻪ دارای ﺣﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺳﺮاغ
ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﯽروﯾﺪ .ﺣﺎﻻ در زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ اﻧﺼﺎف ﻫﻢ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎن راﻟﺰ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﺴﻂ داده اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ .ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﺮدم اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺪارﻧﺪ اﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎورﻣﻨﺪان درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻣﺎ
در دﻫﻪﻫﺎی ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراداﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺮوز اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراداﯾﻢ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از اﯾﺮان ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮏ
ﻧﻤﻮﻧﻪاش ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻏﻮﻏﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﺪه ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن از
ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺑﻨﺎی آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ زﻧﺎن ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ دوﻣﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ آن
ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ دﯾﺪهاﯾﻢ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻮم اﻣﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در ﺟﺮﯾﺎنش ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﯾﮏ زﻣﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ از راه ﻗﯿﺎم
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و اﻧﻘﻼب ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺪک اﻧﺪک ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ زﯾﺮا در ﺧﻮد رژﯾﻢ ﻋﻼﯾﻤﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت
اﻣﯿﺪوار ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
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ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ .دﯾﺮوز ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم از اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺷﻤﺎرش رایﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
رژﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﭘﯿﺶ از
ﻣﯿﻼد ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﯾﻮﻧﺎن را ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺎرﯾﺦ را
ﻧﺸﺎن داد .ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻌﺎﻧﯽ ژرف روﯾﺪادﻫﺎ و راﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ .در ﻣﻮرد
ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻮد آن دو ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺣﻮادث ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد و ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺮی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺴﺨﺮهﺑﺎزی اﺳﺖ و ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ رخ ﻣﺎ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮوﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﻮﯾﯽ
دﯾﮕﺮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و از آن اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ! وﻟﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
رخ داد ﮐﻪ ﻣﻨﻬﺎی آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻘﯿﻪ آن آزاد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺑﺤﺚ آزاد ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ و
ﺗﻈﺎﻫﺮات ،ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﺮدن در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ و ...ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب آزاد
ﺑﻮد ﺑﺠﺰ آزادی اﻧﺘﺨﺎب.
دﻻﺋﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺎزه رژﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .رژﯾﻢ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪای
در ﻣﻌﺮض ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺨﺖ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻬﺎر
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ وﻟﯽ در ﮐﻞ ﻧﺎﺷﯽ از دوران ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آورده ﺑﻮد ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و ﮐﻤﯽ آرام ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﺮان دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻫﺴﺖ.
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﺳﺮ ﮐﺎر آوردهاﻧﺪ .در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران از ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﺿﻤﻦ آن
ﮐﻪ  70درﺻﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻤﻠﮑﺖ در دﺳﺖ ﺳﭙﺎه اﺳﺖ .اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺑﺎﺑﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﺮج ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر در ﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ را ﺻﺮف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت ﺧﻮد ﮐﺮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻗﯿﺒﺎن ﺧﻮد را در رﻫﺒﺮی ﺳﻨﺘﯽ رژﯾﻢ ﺧﺮد ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺪاران اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺒﺮﻧﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ ـ ﺟﻤﮑﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد .اﯾﻦﻫﺎ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ را ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﭘﺎﺳﺪاران درس ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﻓﺘﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی دارﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻬﺎن را اداره ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ و
ﺑﻘﯿﻪ اﻣﻮر را ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎﺳﺪار ـ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﭼﺎهﻫﺎی ﺟﻤﮑﺮان و ﺷﻌﺒﻪﻫﺎﯾﺶ در ﺷﻬﺮﻫﺎ )ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺬﻫﺐ در ﻓﺮم ﮐﻼﺳﯿﮏ آن( را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺪون
ﺷﻤﺎرش آرا ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ اﮔﺮ رایﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻧﺘﯿﺠﻪ درز ﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺗﻮدﻫﻨﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ و از آنﻫﺎ زﻫﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ دو ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن رای را ﻇﺮف دو
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ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ! دﻓﺘﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن
اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﮔﻮار اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮرش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه اﻣﺮوز اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه
ﺳﺮﮐﻮب اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﺎه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺪان ﺗﯿﺎنآنﻣﻦ را ﺗﮑﺮار
ﮐﻨﻨﺪ و دوم آن ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽدﻫﺪ .روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺣﺪود  200ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ در ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺳﭙﺎه ﺳﻬﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آنﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻ ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
ﺧﻮد و آﯾﻨﺪه اﺳﻼم ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪاران رﯾﺸﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ را ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﻼم ﺷﻮد و آﻧﮕﺎه اﺳﻼم دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺧﺮداد ﺟﻨﺒﺶ و ﻣﺒﺎرزهای آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ در
آﻏﺎز ﭘﺎﯾﺎن رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .وﯾﻨﺴﺘﻮن ﭼﺮﭼﯿﻞ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در اﻟﻌﻠﻤﯿﻦ
ﮔﻔﺖ »اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ آﻏﺎز ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن آﻏﺎز ﺑﺎﺷﺪ «.ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ در اﯾﺮان از
ﭘﺎﯾﺎن آﻏﺎز ﮔﺬﺷﺘﻪاﯾﻢ و در آﻏﺎز ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
ﭘﺮﺳﺶ ــ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ـ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از
آن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻫﻢ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ـ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی  1299و اﯾﺠﺎد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد
اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ دارﯾﻢ و ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن از ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد .در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻫﻢ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی زﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ زﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ از ﻣﻨﺼﻒ ﺑﻮدن اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ؟ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻄﻠﺐ را روﺷﻦ ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﺎﯾﻮن ــ در اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ زﻣﯿﻨﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻦ ﺷﮏ دارم .در ﺷﺮاﯾﻂ دﻫﻪ
ﺳﯽ ﺳﺪه ﻧﻮزده ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﺣﺘﺎ ﺗﺼﻮری دوردﺳﺖ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ داﺷﺖ .اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﺠﺰ داراﻟﻔﻨﻮن ﯾﮏ
ﺳﺮی اﺻﻼﺣﺎت اداری ﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی ﻻزم ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺎن
ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ .ﻣﻦ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺿﺮب
ﺷﺼﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻗﺪرتﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاه از ﺳﻮی ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﭼﻮن ﮐﺮاﻣﻮل ﻻزم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ
اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎ از دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺪارد وﻟﯽ از ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد
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ﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﺗﻮﮐﻮﯾﻞ از آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﺪ .رﺷﺪ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در دوره ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﺘﺮادف دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻻزﻣﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺑﺎ رای
اﮐﺜﺮﯾﺖ از دﺳﺖ ﻧﻤﯽرود .در روزﮔﺎر ﻣﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺣﮑﻮﻣﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آوردهاﻧﺪ .ﭼﻮن در ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ زور
ﻫﺴﺖ .اﻧﺼﺎف در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﻫﺮ ﮐﺲ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ از آن ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮﺳﺶ ــ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽﺑﺮ دو ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم و اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮدش ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم ﺗﻮی دﻫﻦ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﯽزﻧﻢ وﻟﯽ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪای در واﻗﻊ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ ﺗﻮ دﻫﻦ ﻣﺮدم ﻣﯽزﻧﻢ .ﺳﺌﻮال ﻣﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ »اﷲاﮐﺒﺮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ؟«
ﻫﻤﺎﯾﻮن ــ ﺧﺪا ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ» .اﷲاﮐﺒﺮ« ﻫﻢ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﮐﺎرﺳﺎز ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ و ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ »اﷲاﮐﺒﺮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮداد ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ــ در آﯾﻨﺪه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ دوره را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ
ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﭼﻮن ﭘﺲ از ﺳﯽ ﺳﺎل دارد ﺗﻮازن ﻗﺪرت از دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد .دوم اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺧﻮدش را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻣﺤﻮر وارد ﻓﻀﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و
ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﻮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در دوﻟﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد «.وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :دوﻟﺖ از
اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻨﯽﺻﺪر و ﺣﺬف ﺟﻨﺎح ﭼﭗ و ...وﻟﯽ اﻣﺮوزه اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻄﻘﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﮐﺮد ﺷﮑﺎفﻫﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .اﻻن ﺑﺎزی رو در رو اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﻼح و ﺑﺎ ﻗﺪرت .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﺧﻮدش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﺮوﺑﯽ وﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﯾﻮن ــ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی آﻗﺎی ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﻣﻮاﻓﻘﻢ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﻻن ﮔﻔﺘﻨﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ.
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درﺑﺎره ﺷﮑﺎف در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﺣﻖ دارد .ﺣﺎﻻ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﭘﺎﺳﺪاران ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ،و ﻣﺒﺎرزه در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ ــ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭼﯿﺴﺖ؛ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی؟ اﮔﺮ
ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ رو ﺑﻪ روی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻫﻤﺎﯾﻮن ــ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺒﺎرزه ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻗﺪرت اﺳﺖ؛ ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﻞ .اﻗﺘﺼﺎد وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺒﺎرزه ﻗﺪرت ﺧﻮد آن اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎ در ﺳﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﺪرت را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد
ﻗﺪرت ﻧﺪارد .در ﺧﻼ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و در ﺧﻼ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻗﺪرت ﺑﻮد .او ﺷﯿﻌﻪ را ﻫﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮد،
ﻟﺒﺎس آﯾﺖاﷲﻫﺎ را ﻫﻢ درآورد .ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﭗ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر در ﭘﯽ ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ،
ﭘﺎﺳﺪاران ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﻖﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای اداره ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﮔﻨﺞﺑﺨﺶ ــ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز را
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر و اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﺗﻤﯽ را ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر .اﻣﺎ ﺳﺌﻮال ﻣﻦ
اﻣﺮوز از آﻗﺎی ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﯾﺰن ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﻧﻪ در دﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ در دﺳﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ،آﯾﺎ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﯾﮏ
ﺳﺮی اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎ درﺑﺎره ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد و اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ زﯾﺮ ﺷﻌﺎر اﺑﻄﺎل
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻫﻤﺎﯾﻮن ــ ﻣﺎ آن ﻗﺪر دﺳﺖﻣﺎن را ﺑﺮای اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دراز ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺖﻣﺎن ﺳﺒﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ .ﺷﻌﺎر اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دارد در
اﯾﺮان ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺒﺎرزه از آن رد ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .رﻫﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ در دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .رﻫﺒﺮی در دﺳﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن
اﺳﺖ .دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﺻﻔﺖ رﻫﺒﺮی ﻣﯽداد؟ ﻣﻮﺳﻮی دارد ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ روی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺧﻮدش ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ .اﯾﻦ
رژﯾﻢ دارد ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ دوران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رژﯾﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻦ
ﺧﻮدش را ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ از آن ﺟﻠﻮ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ .ﻣﺎ در ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﺑﮑﻠﯽ دارﯾﻢ ﺑﯽرﺑﻂ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮشﻫﺎ را ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﻮار اﯾﺮان و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و دﭼﺎر ﻋﻘﺪه ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪ.
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ﭘﺮﺳﺶ ــ ﺷﻤﺎ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در اروﭘﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺪا ﺑﺸﻮد
ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻮرژوازی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
اﻧﻘﻼب ﮐﺮد .دهﻫﺎ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اروﭘﺎ رخ داد ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد .ﺑﺪون ﺳﻘﻮط
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎر ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ رﺿﺎﺷﺎه آﻣﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻫﻢ زد و ﺑﻌﺪ
دوران ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﮐﻪ در آن ﺧﻔﻘﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد .ﺑﺪون اﻧﻘﻼب  57ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﻣﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم را ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﺎح رژﯾﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﻤﺎﯾﻮن ــ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪه ﻫﮋده روی داد ،اﻣﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﺳﺪه دوازدﻫﻢ .ﭘﯿﺶ از آن
از ﺳﺪه دﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ ﺳﺪه ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﮕﺮی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺮای
از آن ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻪ ﺳﺪه زرﯾﻦ اﯾﺮان« ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ روی
ﮐﺎرﻫﺎی ارﺳﻄﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ رﺳﯿﺪ .در ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﭘﺎپ
ﺑﻨﺪﯾﮑﺖ  15ﮐﻪ ﭘﺎپ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺎم ﺧﻮد را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺶﻫﺎ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﻣﻌﻪﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .آنﻫﺎ اول از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻧﺴﺎﻧﺴﯽ از ﻗﺮن
دوازدﻫﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﻧﺴﺎﻧﺲ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰده و ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺪارد .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه اﻧﺴﺎن و از
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ،ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوز
ﺟﻬﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﻫﮋدﻫﻢ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎزه ﻣﺤﺼﻮل اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪی ﻫﻢ از روی اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روﺳﯿﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻧﻘﻼب اﻣﺮوز ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات اﺳﺖ و آﯾﻨﺪه ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ
داد.
ﭘﺮﺳﺶ ــ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﯾﺪ ورق زد .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﺴﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺮﮐﺘﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ
رﻫﺒﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮ ــ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺎح رژﯾﻢ ﺑﺤﺚ ﻗﺪرت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﯿﻦ دو ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻏﺎز
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺪل اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را
ﺳﺮ ﮐﺎر آوردﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﭙﺎه ﺧﺎﻣﻨﻪای را ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد دارد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻋﺪل اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ آﻧﻘﺪر ﻗﺪرت دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟«
ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮ ــ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ
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اﮐﻨﻮن ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﭼﻪ ﺟﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺪﻫﯿﻢ؟ آﯾﺎ زﻣﺎنش ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ از
ﺷﻌﺎرﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﯽ ،ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺮگ ﺑﺮ اﯾﻦ و آن ﺳﺒﺐ اﻧﺠﺎم آن اﻋﺪامﻫﺎ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮی ﺷﺪ .آﯾﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺑﻬﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮ ــ اﻻن دو ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد ،ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﺮدم .اﮔﺮ ﻣﺮدم ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دارد ﺟﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ؟ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﺎه ﺑﺮود ﺷﺎه ﺑﺮود و
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﺟﺎی آن رژﯾﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ رژﯾﻢ
ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺪﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟«
ﭘﺮﺳﺶ آﺧﺮ ــ ﻣﺮدم اﻣﺮوز از ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﺷﺎن .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی در داﺧﻞ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ از ﺷﺎﻫﺰاده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ .ﺳﺌﻮال ﻣﻦ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻫﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ در داﺧﻞ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را از
ﮐﭽﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﻮﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدم و از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣﺮگ ﺑﺮ را ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ او ﮔﻔﺖ ﺑﮕﻮ! ﻣﺮدم در اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﮕﻮ!
ﻫﻤﺎﯾﻮن ــ ﻋﺪل اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ
ﺟﻤﻬﻮری دﻣﮑﺮات ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوم ﺧﺮداد  1376اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﺸﺪ .آﻧﭽﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻫﻢ ﻋﺪل اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺎﺳﺪاران ﺧﺮاﻓﺎت را ﺟﺎی دﯾﻦ
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺎ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ دﻫﻪ ﺳﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽروﯾﻢ .اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را دﺳﺖﮐﻢ
ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .او آدم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی اﺳﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺪرت زﯾﺎدی ﺑﻪ آدم ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ورزﯾﺪ .ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽﮐﺎران و روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻮرزﯾﺪ .ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮد .در اﯾﺮان ﻫﻢ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع
آﻣﻮزش ﻫﺴﺖ.
وﺣﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه دو ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ .در اﻧﻘﻼب ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪ وﻟﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ
اﻣﺮوز ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﻓﻘﻂ اﺑﺰار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ﻣﻮﺳﻮی را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ وﻟﯽ ﻓﺮدا از او رد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ را دارد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻬﺘﺮ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎیش وﻓﺎدارﺗﺮ و در ﻋﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﺎم ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ
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ﺷﺨﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن ﺣﺪاﮐﺜﺮ آرزو اﯾﺮادی ﻧﺪارد وﻟﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .ﻣﺎ
در ﺧﺎرج آن ﻣﻼﺣﻈﺎت را ﻧﺪارﯾﻢ .ﺣﺮف اﻟﺒﺘﻪ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻧﺪارد .در اﯾﺮان ﺑﺠﺎی
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺮگ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺑﺠﺎی ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
آﻣﻮﺧﺖ.
دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪه در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه از اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻈﺎﻫﺮات ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺮﭼﻢ روی داده ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
دﺧﺎﻟﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی آرزو ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﮐﺎﻧﻮن دوﺳﺘﺪاران ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ،واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ،ژوﺋﻦ 2009
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ﺑﺨﺶ 4
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
*

زﯾﺴﺘﻦ در ﻓﻀﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ

در ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﯿﺶﺗﺮ از ﻫﻤﻪ در ﻓﻀﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮرم از ﻓﻀﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ــ ﻧﺨﺴﺖ ،ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی آن ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ و دوم ،ﺑﺎور داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ،و ﻧﻪ ﺿﺮب ﺷﺼﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ از
ﺧﺎرج ،ﮐﻪ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﮐﻪ در  1992ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ و از  1994ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری رﺳﻤﯽ ﺣﺰب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﻮر آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات اﺳﺖ ــ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎی آن .اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﻤﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺟﻠﻮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﻼﻣﮕﺮاﺋﯽ،
و ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،و اﺻﻼﺣﺎت در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را دورانﻫﺎی ﭘﺎرﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ و
دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ و ﻧﻮ ﺳﻨﮕﯽ )ﻫﻤﺎن ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮ( ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﻧﺎﻣﯿﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻦ ﺑﺎرور
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺘﻮار ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﻣﺎ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را در اﺳﻼم ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ و
دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان و اﺳﻼم را ﺑﺎ آﻣﯿﺰه ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
آن ،ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﻤﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﺮود آﻣﺪ ذﻫﻦﻫﺎ را ﺑﯿﺪار ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت داﻣﻦ زد ﮐﻪ در
دوم ﺧﺮداد ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رﺳﯿﺪ .وﻟﯽ آن ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن در زﻧﺠﯿﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
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ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻏﺰواﺗﯽ آن (،و ﭘﺎی
ﺑﻨﺪ آﻣﯿﺰه ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮد ـ ﯾﮏ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﺪان ﻫﻢ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ و دارﯾﻢ؛ و اﺻﻼح ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎزﺷﮑﺎری؛ و ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﺮﻫﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﺮزﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻤﺮاﻫﯽ را درازﺗﺮ ﮐﺮد؛ ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ دﻫﻪ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺪرتﻃﻠﺐ و روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺶ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮان ﻣﯿﺎﻧﻤﺎﯾﻪ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن در آن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮو و اﻣﺮوزﯾﻦ ﺧﻮد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ دﺳﺖ از آﺷﺘﯽ دادن آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،و زﻧﺪﮔﯽ در ﺗﺎرﯾﮏ روﺷﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ و "دﯾﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﻋﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ" ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ،ﺑﺮدارﻧﺪ .ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ از ﺧﻮاب آﺷﺘﯽ
دادن داﻧﺸﮕﺎه و ﻓﯿﻀﯿﻪی ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽﻫﺎ ،و دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﯿﺪار ﺷﻮﻧﺪ .دﯾﮕﺮ
در اﺻﻮل ﻧﻤﯽﺗﻮان دﻧﺒﺎل "از ﻫﺮ ﭼﻤﻦ ﮔﻠﯽ" ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ اﺳﻼم را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎک
از ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ وﺟﺪاﻧﯿﺎت اﻓﺮاد ﺑﺮد؛ و ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﺮان را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻘﺪم داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﭘﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ دﮔﺮﮔﺸﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ راه ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ رژﯾﻢ ،ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی دور از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮوزی را ﻣﺴﻠﻢﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .اﻣﺮوز ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ ﺑﺎ آن ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺖ ﺑﻠﻮغ آن ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﯿﺮوزی آن ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،در ﺟﻤﻌﯿﺖ ،در ﻧﺴﻞ ،در ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽ ،در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و،
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻮد آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺲ ادﺑﯿﺎت ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،از اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎ ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ ،از
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر را
را از دﺳﺖ ﻧﺪادﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازاﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺎ را
ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ را از ﻫﻤﺎن دﺑﺴﺘﺎن ﻣﻐﺰ ﺷﻮﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی آﺧﻮﻧﺪ ﻧﻤﯽرود .در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ اﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ داﺋﻤﺎ دﻧﺒﺎل راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و آﺧﻮﻧﺪی ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎ در آن اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺮان را از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ
ﮐﻪ دو ﺳﻮم ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ را در ﺗﻼش ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻧﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬراﻧﺪه ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ )ﺧﺮد ﮔﺮاﺋﯽ،
اﻧﺴﺎﻧﮕﺮاﺋﯽ ،ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﯽ( آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای را ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ زود از ﻧﺸﺌﻪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻤﺎر ﺗﺎراج و ﮐﺸﺘﺎر آﺧﻮﻧﺪی اﻓﺘﺎده ﺑﻮد؛ و ﺗﻮده ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻪ ﻫﺮ روی
در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎ دﻟﺰدﮔﯽ روز اﻓﺰون ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .از آن ﺳﻮ رژﯾﻤﯽ را
ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺑﺎﻻ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ اﻣﺮوزی ﻣﯽﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮویش را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮدش ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﯿﺎورد .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ رﻫﺒﺮیش ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و روزاﻓﺮون ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﺎﺳﺘﻮدهﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺎد زﯾﺮا ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ روزی ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎت
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ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دوام ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻣﺎ اﻣﺮوز "ﺷﮑﻮﻓﻪ ﮐﺮدن" اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺸﻮرداری را در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،و ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ از ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ و ﻧﺎﺑﮑﺎری و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮد ﭼﺎهﻫﺎی ﺟﻤﮑﺮان ،ﭘﯿﺮوزی
"اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ" ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺮﻣﻮز و دﺳﺖﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﻗﻀﺎوت
ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ــ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭘﻮﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻧﺪارد ،و رژﯾﻤﯽ ﻧﺎﺗﻮان از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎری دراﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ــ و دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺮدم را در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﮑﺎری ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ دراز و ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ.
***
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﭘﺪﯾﺪهای ﯾﮕﺎﻧﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﺖ و در ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ داﻣﻨﻪ و
ژرﻓﺎی آن ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺤﻮ در ﯾﮏ رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ او ﺗﺎ دوزخ ﻧﯿﺰ ﺑﺮود )در  1357رﻓﺖ (.ﺑﺮﮔﺮد ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮﮔﺮد ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦﺗﺮ و از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪﺗﺮ .ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺶ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .دارد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ دارد ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ داﺋﺮهاﻟﻤﻌﺎرف ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ
آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ زودی در ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﺎن در راﺳﺘﺎی ﮐﻠﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال،
ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ــ ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود و ﺑﺲ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دادن
ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ درﺳﺖ ﺧﻼف ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﻬﺎ ﮔﻤﺮاهﺗﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﺎدت
"ﻟﯿﺒﺮال" ﺧﻮد ﺑﺎز در ﭘﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺮدن ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﯽ )ﺧﻮدﺷﺎن( و ﻏﯿﺮ ﻣﻠﯽ )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن( اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ.
ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر اﯾﻦ "ﻣﻠﯿﻮن" ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ دﯾﮕﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻼ ﻫﻤﻪ،
ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻏﯿﺮﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ) .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮ "ﻣﻠﯿﻮن" اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺋﻦ و ﺧﯿﺎﻧﺖ و
ﻏﯿﺮﻣﻠﯽ را از ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻬﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺑﺲ ﮐﻪ در دﺷﻨﺎم و ﺑﺪ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن زﯾﺎده رﻓﺘﻪاﻧﺪ (.اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﻮدن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﮑﻞﭘﺬﯾﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻫﯿﭻ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪای را ،ﻫﯿﭻ ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﺋﯽ را ﺑﺮ اﺻﻮل ﺧﻮد روا ﻧﺪارد .روﯾﮑﺮدﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﻣﺮدم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﭘﺲ ...رژﯾﻢ زورﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ "...ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﺋﯽ در ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮیﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ و ﺳﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﻃﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،از رژﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آن ،ﻣﺎ را
در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ.
دوم ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ دو ﭘﺎره اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ و در ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺮدﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮه دارد ــ آن ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و ﮔﺎز اﺷﮏآور ﻣﺎﻣﻮران
رژﯾﻢ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ و روز ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻗﺪس را روز ﻧﻪ ﻏﺰه ﻧﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺸﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﮐﺎﺑﻮس آن
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ﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﯽ ﻫﻢ دارد ــ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﻟﺨﻮاه ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺗﻔﺎوت دارد )آن
ﺳﻨﺘﯽاﻧﺪﯾﺸﺎن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ رﻫﺒﺮی ﻫﻢ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻣﺮدﻣﯽ اﻣﮑﺎن دارد و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ و ﺑﻠﻮغ
ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ (.ﭘﯿﮑﺮه ﺟﻨﺒﺶ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﯿﺎورد و ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﺮان ﺟﻨﺒﺶ ــ راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ــ ﻣﺤﺪود
ﮐﺮد.
ﺑﺮﺧﻮرد درﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮدﺟﻮﺷﯽ و آزادی ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،و ﺣﻖ راه ﺳﺒﺰ
اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد را
ﻧﮕﻪ دارد و ﻣﺘﺤﺪاﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺎحﻫﺎی رژﯾﻢ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮد رژﯾﻢ ﺟﻠﻮ ﺧﻄﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺟﻤﮑﺮاﻧﯽ را ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎرزان ﺧﻮشﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ،ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎ ادﻋﺎی اﺟﺮای
دﺳﺘﻮرﻫﺎی "آﻗﺎ" و ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ او ،آزاد از ﻫﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎ ﮐﻨﻮن آن،
ﭼﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺮوران ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮏ دو ﺑﺎر از اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی،
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖش ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ؛
و ﻣﯿﺪان دﯾﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮاﺧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
"روﺣﺎﻧﯿﺖ" ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ را ﻧﺪارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﺧﻮد را آزاداﻧﻪﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺮه از راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﺑﺒﺮد .اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﺷﻮد
ﻫﻤﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ زﯾﺎن ﮐﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .ﺗﺎ آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﺴﻮﺋﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ،ﺑﺮﻫﻢ
ﺧﻮرد .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻇﺮاﻓﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﮕﻔﺘﺎور ﺳﺒﺰ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ) .ﺷﻌﺎر ﺟﻤﻬﻮری
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ دوﮔﺎﻧﻪی ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و اﺳﻼﻣﯿﺖ ﻧﻈﺎم را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﺮد زود ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ؛ ﻣﺮدم درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺑﻮده اﺳﺖ(.
***
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﯾﺰاده ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ دﯾﻮارﻫﺎ را ﻣﯿﺎن درون و ﺑﯿﺮون ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻓﻀﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻫﻤﺎن ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﯿﺮون ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ
ﺑﯽرﺑﻂ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺒﺎرزان
ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺎک در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز اﯾﺮان ،در ﭘﯿﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ رژﯾﻢ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه ،ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ
زﻣﺎن اﯾﻦ دﻋﻮاﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﻤﮕﺎن ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎم
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻣﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﺤﺜﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺮد
آﻣﺪن در زﯾﺮ ﯾﮏ رﻫﺒﺮی ،دارﻧﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال را ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺧﻮد در ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد ﺟﻮش ﺳﺒﺰ
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ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﻮدن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮای اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﻧﻔﺎق اﻓﮑﻦ ﻧﺒﺮﯾﻢ.
ـــــــــــــــــــ
* ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان
اﮐﺘﺒﺮ 2009
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ﺑﺨﺶ 4
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد دو ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ از ﻧﻈﺮﮔﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺟﺎی آن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را
ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دوران ﻣﺎﺳﺖ در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﮕﺬارم ،ﯾﻌﻨﯽ وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ( در رﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻄﺢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ روزﮔﺎرش دارد .ﻣﺎ اﻣﺮوز ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم ﯾﮏ ﭼﺮﺧﺸﮕﺎه
دﯾﮕﺮﯾﻢ و اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﺗﮑﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﻻزم را ﺑﺮای اﻣﺮوزﯾﻦ ﮐﺮدن ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را از
ﭘﺎرﮔﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را در دو ﻫﺰار ه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪرآورﻧﺪ.
اﯾﺮان ﭘﺲ از دو ﺳﻪ ﺳﺪه ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻣﻮﺑﺪان ،در ﺳﺪهﻫﺎی
ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ داﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﮑﻔﺘﮕﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎ ﻫﺠﻮم
ﺑﻨﯿﺎنﮐﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدان روﺑﺮو ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺟﺰ آن "ﺳﻪ ﺳﺪه زرﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان" ) 10ﺗﺎ (13
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤﺮ راﺳﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻫﺠﻮم از ﺑﺎﺧﺘﺮ اﻣﻮاج ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدان از ﺧﺎور آﻣﺪﻧﺪ .آن ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدان ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺎراج و وﯾﺮاﻧﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻫﻢ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و
واﭘﺴﻤﺎﻧﺪﮔﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﮐﺎﻓﯽ از ﻫﺮ دو داﺷﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .از
ﺻﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﻧﺴﻞ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖﺗﺮی ﺑﯿﻨﺪازد وﻟﯽ رﺳﻮﺑﺎت
آن دو ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ دﯾﺮﭘﺎیﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﻬﻤﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻓﺘﺎد.
اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺮآﻣﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮش ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و
ﭘﺮﺷﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﻨﻪﭼﺎﮐﺎن اﻧﻘﻼب ــ از ﮐﺸﺘﺎر ﺧﺎوران ﺗﺎ دادﮔﺎه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ــ ﯾﮏ رﻗﺺ ﻫﻔﺖ ﭘﺮده
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 stripteaseﮐﺎﻣﻞ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد .اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﻫﻤﻪ رﻧﮓ و ﮔﺮاﯾﺶ ،ﺧﻮد را در آﺋﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎی اﻧﻘﻼب دﯾﺪﻧﺪ و ﻫﺮ
روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از آﻧﭽﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻬﻢ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .ﺗﻠﺨﯽ ﺷﮑﺴﺖ ،ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻣﯿﺪی و ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮی داﻣﻦ
زد وﻟﯽ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮔﺸﺘﺎور )impetouosﺗﮑﺎن ﺗﻨﺪ و ﭘﺮزور( ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ
ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎوﯾﻪای ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ .دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ از آن ﻧﻤﯽﺷﺪ رﻓﺖ و
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎﻻ آﻏﺎز ﺷﺪ.
اﻣﺮوز در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم دوﻣﯿﻦ ﭼﺮﺧﺸﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺤﻮﻻت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ در ﻃﻮل دو ﻫﺰاره ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ درسﻫﺎی آن دو ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻠﯿﺪی و
ﺷﮑﺴﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ دوران ﭘﺎﻻﯾﺶ
ﻣﻠﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ ــ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﭘﺎﻻﯾﺶ روانﻫﺎی ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣﺎ ــ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺮوی اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﺖ از آن ﻫﺎوﯾﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﺪ؛ از
آن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ دﻣﻞ ﺳﺮﺑﺎز ﮐﺮده آن ﺷﺪ درﻣﺎن ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻮدهاﯾﻢ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ ﻃﻐﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد را ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،از دور اﻓﺘﺎدن از راه ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺎ رﻓﺘﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ راه او.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ .وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل و ﺻﺪ ﺳﺎل ،و ﺑﻪ دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎ
رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻦ ﺧﺮد و ﻋﻨﺼﺮ اﺧﻼﻗﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ؛ ﺧﺸﻮﻧﺖ و دﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﺖ ،آن ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ )ﭼﻪ ﺑﯽ دﯾﻦ و دﯾﻨﺪار( ﻫﻤﻪ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﺪ و در اﯾﻤﺎن و ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻮر و ﮐﻮر ﮐﻨﻨﺪهاش
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺮزﻫﺎی ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬرد؛ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﺧﺮاﻓﺎت اﺳﺖ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ
ﭼﺸﻢﻫﺎ و ذﻫﻦﻫﺎ را ﺑﺮ ﻫﺮ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ؛ روﺣﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪادی و آن ﺳﻮی دﯾﮕﺮش ،ﺑﻨﺪﮔﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه
در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺳﺮاﻣﺪان را ﻫﯿﻮﻻﻫﺎ و ﺗﻮدهﻫﺎ را زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮد.
ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ روی آورده اﺳﺖ .ﺗﻮده ﺑﺰرﮔﯽ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ آن ﺗﻮده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه critical
 massﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺸﮑﻨﺪ و دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از آنﻫﺎوﯾﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﻪ دﺳﺖ در ﮐﺎرانش ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ و اﺻﻼ دارای ﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺸﻤﺎراﻧﯽ در ﺟﻨﺒﺶ در ژرﻓﺎی روان ﺧﻮد ﻫﻨﻮز از آن ﻫﺎوﯾﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﭘﻮﺷﯿﺪه در رﻧﺞ در ﻫﺮ ﮔﺎم ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ،
ﭘﺎﻻﯾﺸﺴﺮای " purgatoryﮐﻤﺪی اﻟﻬﯽ "،اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻻزم دارﯾﻢ )ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ(.
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻫﺪفﻫﺎی روزاﻧﻪ و ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ــ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ــ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻧﮕﺎه را از ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﯾﮏ دﯾﺪ  visionﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .دﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه و ﻧﮕﺮش ﺗﻔﺎوت دارد ،از اﻣﺮ
روزاﻧﻪ ،از آدمﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﺟﻠﻮ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﮋرویﻫﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮد .آن را ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﯾﺪﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﻮار ﺷﻤﺮد .در ﺧﻮد اﯾﺪﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﺪﺋﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﺴﺎن را از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ واﻻﺗﺮ و
ﭘﺴﺖﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺪﺋﺎل ﻣﺜﻼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪی .ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
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و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﺳﺖ .ﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن را دارﯾﻢ و ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽاش را
ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﻣﺮوز ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﯿﻀﯿﻪ
ﻗﻢ .ﻧﺒﺮدی ﮐﻪ در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﻠﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ژرﻓﺎﻫﺎی اﯾﻦ وﯾﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ.
***
ﻣﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ژرﻓﺎﻫﺎ را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآورم .روﯾﺪادﻫﺎﺋﯽ ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ و در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺰرگﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎ ﻫﻤﻪ از آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﻃﺮﻓﻪ آﻧﮑﻪ ﻫﺮ
دو اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻫﻤﺎن دوره آدﻣﮑﺸﯽﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪه ﻣﺒﺎرزات و روﯾﮑﺮد دوری از اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﺋﯽاش ﺑﻮدهام .در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر آﻗﺎی
اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ در
ﻫﻤﺎن اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﯾﻨﺪ اﺟﺎزه ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﻄﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺧﻮدیﻫﺎ را
ﻧﯿﺎﻻﯾﻨﺪ .اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺰه ﺗﻠﺨﯽ در دﻫﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮد اﯾﺮان از اﯾﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ دور ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﻣﺮ ﻣﻠﯽ و ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﮕﺬارد .ﻫﻤﺎن آﻗﺎی ﮔﻨﺠﯽ ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﯿﺶ در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داﺷﺖ و ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﺳﺨﻨﺎن
ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﮔﺮد ﻫﻤﺎﺋﯽ را ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ زدﻧﺪ.
اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ آزادی ﮔﻔﺘﺎر زﯾﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﻫﺮ دو روﯾﺪاد ﺗﺎﺳﻒآور
از ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ؛ دو روی ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖﺗﺮ و ﻫﺮ ﮐﺪام دﻧﺒﺎﻟﻪ
دﯾﮕﺮی )ﭘﺮﭼﻢ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﻮا ﺷﺪ (.ﻣﺎ دارﯾﻢ آزادﯾﺨﻮاه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ــ از ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ــ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺮﺧﻼف دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﯽ اﺧﺘﺮاﻋﯽ ﻧﻮآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ،ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن
ﻧﺪارد .اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ آزادﯾﺨﻮاه ﺑﺎﺷﺪ .آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﺨﺴﺖ از ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺮدن ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻫﻤﻪ اﻓﺮادﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﺎ ﻫﻤﮑﺎری در اﻣﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ) .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی،
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﺒﺎع ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺗﺤﻮل ﯾﺎﺑﻨﺪه و رو ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﻨﯿﺪم(.
اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺮهای ﺑﮕﯿﺮم و آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﮐﻪ آرﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺒﺮم .ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ،ﺣﺘﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ  16آذر او
را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﺑﺴﯿﺞ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و "ﻗﺎﻧﻮن" را ﻟﮑﻪدار ﮐﻨﺪ ،ﺳﺰاوار ﮐﯿﻔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻢ )دادرﺳﯽ و
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎن اﻣﺮ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮا ﺗﻨﻔﺲ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ﮐﯿﻔﺮ دادن ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ (.ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻧﺎم و ﺑﺮای ﻫﺮ آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮهاش در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ،ﺳﺰاوار ﻧﮑﻮﻫﺶ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺻﻼح و آﻣﻮزش
ﻣﯽداﻧﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ راه ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی،
آﻗﺎﯾﺎن ﮔﻨﺠﯽ و ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف و ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎی ﻓﺮاوانﺷﺎن در ﺑﯿﺮون ،ﺧﺎﻧﻢ رﻫﻨﻮرد و آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺠﺎرﯾﺎن و اﺑﻄﺤﯽ و
ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ و ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﺑﺎﻗﯽ و ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ و ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰاران دﯾﮕﺮ ،رﻫﺒﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻪﻣﻨﺪان ﻣﺬﻫﺒﯽ در
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درون و ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ،ﻫﻤﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺻﻒ آﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ و در
ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺣﺘﺮاماﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻧﻔﯽ ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﯽ و
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪارم و ﻣﻮاﺿﻊ آﻧﺎن را ﮔﺮﯾﺰ از ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽداﻧﻢ؛ ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ و
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﮕﻬﺪارم .وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﻧﺪارد .اﺳﺎﺳﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺪاﺧﻠﻪای در ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ
ﻣﯽﺗﺎزﻧﺪ ﯾﮏ ﺻﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﺎن را در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﺮ ﻣﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدن ﻧﺎم ﻣﺒﺎرزان در اﯾﺮان در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻌﯽ وﺿﻊ آﻧﺎن را دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎر
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎنش از اﯾﻦﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ دو ﺳﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل آﻧﻬﺎ .راﻫﯽ اﺳﺖ ﮔﺸﻮده ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮐﺲ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم در آن ﺑﮕﺬارد .ﺑﺎز ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدم ﺑﻪ آن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻪ آن ﭼﺮﺧﺸﮕﺎه و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﻠﯽ؛ آن دﯾﺪ و
اﯾﺪﺋﺎل ﮐﻪ ﻣﺎ را از اﯾﻦ ژرﻓﻨﺎ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﻧﻬﺎد آﻟﻤﺎن ـ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﯿﻮﺷﻨﺪﮔﺎن  audienceاﯾﺮاﻧﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪیﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن و ﻧﯿﺰ روﺳﯿﻪ ﻣﯽاﻧﺪازد .ﻣﺎ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺗﺮاژﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮاژﯾﮑﯽ دارﯾﻢ .آﻟﻤﺎن ﺑﻪ
رﺳﺘﮕﺎری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،روﺳﯿﻪ در ﮐﺸﺶ و ﮐﻮﺷﺶ اﺳﺖ و ﻣﺎ در آﻏﺎز ﮐﺎرﯾﻢ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻫﻮاداران ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﻧﻬﺎد آﻟﻤﺎن ـ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ 2009
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ﺑﺨﺶ 4
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮﮔﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺤﺚ ﮐﺮد .ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﮐﻤﯽﺑﺮوم ﺑﻪ ژرﻓﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﺣﺎﻻ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ و روز و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺠﺎی ﺧﻮدش ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﯿﻢ.
اﻣﺎ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﭼﯿﺴﺖ؟ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻏﺎز ﺷﺪ و
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،وﻟﯽ آﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻓﻘﻂ
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺳﺖ؟ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎرش ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ اﺟﺎزهﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺟﺎی ﭘﺎﯾﻪﯾﯽﺗﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ .وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی در آن زﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در آﻟﺒﺎﻧﯽﺳﺖ ،در ﺷﻮرویﺳﺖ ،در ﭼﯿﻦ ﻣﺎﺋﻮﺳﺖ ،در ﮐﻮﺑﺎﺳﺖ .ﯾﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻟﻨﺒﯽ؛ و ﯾﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داده اﺳﺖ .از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ آن ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اوﻟﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﺴﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ دوره ﯾﮏ ﻧﺴﻞ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  30ﺳﺎل اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ دورهای
ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺗﺎزهای ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد 25
ﯾﺎ  30ﺳﺎﻟﻪ ،ﻧﻪ ،ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻢ ﮐﻢ ﮐﺎرﻫﺎ را از ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻗﺒﻠﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻣﯽروﻧﺪ.
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ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﻠﯽ را در اﯾﻦ  30ﺳﺎل ﻃﺒﻌﺎً دارﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺴﻠﯽ ﻓﻘﻂ روی ﺳﻦّ ﺑﺎز ﻧﺘﺎﺑﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪهی زﯾﺎدی  30 ،25ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ،
ﻧﻪ! ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽاش را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه از ﻟﺤﺎظ وزﻧﻪای ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ،در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ را زﯾﺮ ﻣﺜﻼً 30 ،ﺗﺎ  40ﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺜﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدرانﺷﺎن ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎری .ﭘﺲ وزﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر دارد ،ﺑﮑﻠّﯽ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و
ﺷﻤﺎر و ﮐﻤﯿّﺖ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای اﺳﺖ.
دوم ،اﯾﻦ ﻧﺴﻞ از ﻧﻈﺮ آﮔﺎﻫﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﺎز در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ دو ﺳﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻮاﻧﺎن ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺜﻼً زﯾﺮ  40ﯾﺎ  50ﺳﺎل ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪﺷﺎن
ﺑﺎ ﺳﻮاد ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺎزه اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺧﻮب ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮده ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ وزﻧﻪ ﮐﻤﯽ و ﻣﻘﺪاریاش ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻫﻢ آﮔﺎﻫﯽاش ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .از ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و از ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻤﺎم ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ دوﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را در دوره ﺻﻔﻮی ﯾﺎ در دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯽ ﯾﺎ در ﺗﯿﺮاﻧﺎ ،ﻫﺎواﻧﺎ ،ﻣﺴﮑﻮ و ﭘﮑﻦ و
ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎﺷﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ را در ﺟﺎﻫﺎی درﺳﺖش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ
ﻧﺴﻞ ﻣﺪلش و آرﻣﺎنش آﻧﺠﺎﻫﺎﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﯿﻢ و آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﯾﻢ،
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﮑﻠّﯽ از رﯾﺸﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
وﺟﻮدی اﺳﺖ Existential ،اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻼفﺗﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،اﯾﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼفﺷﺎن ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
 Existentialاﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،اﺻﻼً وﺟﻮدﺷﺎن ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ وﺟﻮدﺗﺎن ﻣﺎ را ﻧﻔﯽ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﯽ ﺷﻞ ﻣﯽدادﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﻋﺎﻗﻞﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻨﺎر ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ .ﻣﺎ
ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﻋﺎﻗﻞﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﺷﻞ ﻣﯽدادﯾﺪ .اﺷﺘﺒﺎه از ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻮد
از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻮم ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ رژﯾﻢ اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪای،
اﮐﺜﺮﯾﺖش ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮد اﺷﮑﺎل وﺟﻮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺪی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ آﮔﺎﻫﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )و رژﯾﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﻢ واﻗﻌﺎً ﺳﺮاﭘﺎ ﻧﺎداﻧﯽ و ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﺎﺷﺪ
و ﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ( و اﯾﻦ وﺿﻊ دوام ﺑﯿﺎورد؟ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد .ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺣﺎﻻ ﻫﺮﭼﻪ ،راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺤﺚ
ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ در ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪاش ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ از ﮐﯽ!
اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﺣﺮف درﺳﺘﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮن از دﻣﺎغ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺣﺘﺎ
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ﺧﻮن از دﻣﺎغ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﯿﺎﯾﺪ ،از ﺑﯿﻨﯽ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﯿﺎﯾﺪ) ،اﺻﻼً آدم از ﺑﺮدن اﯾﻦ ﻧﺎم ﭼﻨﺪﺷﺶ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺸﮑﻞ
وﺟﻮدی ﮔﻔﺘﻢ ،وﻟﯽ از آن ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ (.ﺑﻬﺮﺣﺎل ...ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮن از دﻣﺎغ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آن
ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ﺷﮏّ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ
از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه ،اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
ﺣﺎﻻ ،ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ روﺑﺮوﺋﯿﻢ .دوﺗﺎ را در ﺟﺮﯾﺎنش ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
از اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﺋﯽ دارد؟
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ در اﯾﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
در دﻧﯿﺎ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﺎت رﻧﮓ ﻧﺸﺎن ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ،آﺑﯽ ،ارﻏﻮاﻧﯽ ،ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﺨﻤﻠﯽ ﻧﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎد داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن ﻗﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﻪ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽزدﻧﺪ و در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ رﻫﺒﺮی
ﺧﻮد ﺑﺨﻮد از درون در آﻣﺪه ﺑﻮد .رﻫﺒﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ .در ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﻫﺎول ﺑﻮد و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ  77ﯾﺎ در ﻟﻬﺴﺘﺎن واﻟﺴﺎ
ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ .در اﯾﺮان اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺟﻮش.
ﻣﻦ آن اواﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را ﺑﺎ وﯾﮑﯿﭙﯿﺪﯾﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻢ .وﯾﮑﯿﭙﯿﺪﯾﺎ ﮐﻪ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﻫﺮﮐﺲ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،ﺑﺮ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ .ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ و
ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﺳﺖ ،ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ .اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﻫﻢ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر دارد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻤﯽ را در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ دﯾﺮوزش ﺑﺎ اﻣﺮوزش ﻓﺮق داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﺮدایش ﺑﺎ اﻣﺮوزش ﻓﺮق ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮕﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ دارد ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽش ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒش ﮐﺮد ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﯿﺪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺎز ،ﺑﮑﻠّﯽ ﮔﺸﺎده ،ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺎزه ،ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎزه .ﮔﻔﺘﯿﻢ رﻫﺒﺮ ﻧﺪارد و ﻣﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ
)ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺟﺰوش ﻧﺒﻮدم( ،ﺑﺴﯿﺎری ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺿﻌﻒ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ رﻫﺒﺮ ﻧﺪارﯾﺪ،
ﻓﺎﯾﺪهﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﻪ! اﺻﻼً ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻧﺪارد و دارد ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺜﻞ ﮐﻮه ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در دﺳﺘﺮس
ﺑﻪ اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﺎﻻ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ را دارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺣﮑﻢ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ! ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام اﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،دارد ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﺮا اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ؟ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ از ﮐﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻪ ﺑﺮ ﮔﺮد ﯾﮏ ﻓﺮد،
ﻧﻪ ﺑﺮ ﮔﺮد ﯾﮏ روﯾﺪاد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﮔﺮد ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ آن ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﻤﺎن
ﻣﺪﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﻫﻤﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻣﺮوزی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽاش را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،ﻣﯽﺷﻮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺣﺎﻻ دوﺳﺘﺎن
ﭼﭗ ﺣﺘﻤﺎً اﯾﻨﺠﺎ زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻟﯿﺒﺮال ﺧﺎرشﻫﺎﯾﯽ در ﺗﻦﺷﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻪ!
ﻟﯿﺒﺮال آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﻫﻢ ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
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ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮق دارد .ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرتش ﮐﻪ در
دﻧﯿﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ" ،ﻟﺴﻪ ﻓﺮ" اﺳﺖ ،ﻫﺮﮐﺲ ﻫﺮ ﮐﺎری دﻟﺶ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ! اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .وﻟﯽ آن ﺑﺠﺎی ﺧﻮد .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ،دﻣﮑﺮاﺳﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻗﻠﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺮ اﺳﺎس
رواداری اﺳﺖ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ
آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻗﺪرت و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮد اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﮔﺮد
راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺳﻢ ﺑﻪ راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ .ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺚ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن ﻣﺎ ﻫﻢ اﻣﺸﺐ از راه ﺳﺒﺰ
اﻣﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻼﻗﻪ و اﻋﺘﻘﺎد دارم .وﻟﯽ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮدش ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن زد و ﺧﻮرد و اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط دوﺳﻮﯾﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺮ
روی ﻫﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭼﻨﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ آن ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽش را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم دارد ،ﻧﻪ از آن ﺧﻮدش .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو ﺗﺎ را از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﮐﺮد .ﻣﺎ ﯾﮏ راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ و ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ دارﯾﻢ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﮔﺮد آن ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ ،در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻠﯽ
ﻗﻮﻣﯽ ،ﭼﻮن ﻣﻠﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ ،در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻠﺖ .وﻟﯽ راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ
آزاد ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ دوﺗﺎ را از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون و درون ،و اﻟﺒﺘﻪ درون ﮐﻤﺘﺮ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در درون اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﯿﺮون ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻨﻬﺎ را ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ .اﮔﺮ اﯾﻨﻬﺎ را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ از ﻫﻢ ،ﻧﻪ
آن ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ را ه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ.
ﺑﺴﯿﺎری اﯾﺮاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻗﺒﻮل دارد .اوﻻً اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﯿﺴﺖ .راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﻧﻪ ﻣﺎه ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻋﻘﺐ
ﻧﻤﺎﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦش ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺣﯽ ﻣﻨﺰل ﻧﯿﺴﺖ .از آﺳﻤﺎن ﻧﯿﻔﺘﺎده .دوم
اﯾﻨﮑﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ درش اﺧﺘﻼف و ﺷﮑﺎف ﻓﺮاوان ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
اﺧﺘﻼف و ﺷﮑﺎف ﻫﻤﯿﻦ راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
راه ﺣﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻻزم ﻣﯽداﻧﯿﺪ وارد ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .اﻣﺎ راه ﺳﺒﺰ
اﻣﯿﺪ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ زور ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﻫﻤﺎن
ﺧﺎﺗﻤﯽ اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ! ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺷﻌﺎر اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽرود .ﯾﮏ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
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ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ
ﺣﻔﻆ ﺑﺸﻮد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻪ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را ﺑﮕﯿﺮد ،ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ آزادی ﻋﻤﻞ راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ را ﻣﺤﺪود ﺑﮑﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﻣﺎ اﻻن اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﭼﻮن در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون از اﯾﺮان دارﯾﻢ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺪاری ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﺟﺮﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﭘﺎرهای از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در
اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻢ .ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ درون و ﺑﯿﺮون را ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﮐﺮد .و
ﺣﺘﺎ ﭘﺎرﯾﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﯾﮏ راه ﻣﺨﺘﺼﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺎرﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﺠﺲﻫﺎی ﻫﻨﺪی را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺎرﯾﺎ،
ﺣﺎﻻ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺠﺲ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺑﯿﺮون از اﯾﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ در ﺑﯿﻦ ﻫﻮاداران ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،از ﻧﻈﺮ
دوﺳﺘﺎن درون اﯾﺮان ،وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ را ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪیﻫﺎ ،اﯾﻦ
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺮج ﺧﻮدش را ﺳﻮا ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺎر را ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﮑﯽ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
ﯾﮑﯽ دﻧﺒﺎل ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ،ﯾﮑﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آن .اﯾﻦ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در درون ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ
دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ را ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻋﺮض ﮐﻨﻢ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام ﻣﺜﻼً در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی اﺳﺖ .در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ رﻓﺘﻪام ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ،ﯾﮏ دو
ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ،ﻫﺴﺘﺶ .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً دوﺳﺘﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و اﯾﻦ روﺣﯿﻪای ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺖ ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از
اﯾﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮزﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻗﺎی ﻧﻮریزاده ﯾﮏ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪای ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ دل ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺖ .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﺮزﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ را ،ﻣﻨﻈﻮرش ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺧﻞ اﯾﺮان
ﺑﻮد .آن وﻗﺖ ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ ،ﺑﯿﺮون ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد .وﻟﯽ اﻻن ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪی دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ.
دوﺳﺘﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﻫﺮﮐﺲ ﻫﻮای ﮐﺎر ﺧﻮدش را دارد .ﻣﺎ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﮐﺎر
راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﺳﺘﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ راه ﺳﺒﺰ ﻧﺪارد .راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و
اﯾﻦ و آن درﮔﯿﺮ اﺳﺖ .درﮔﯿﺮی روزاﻧﻪ؛ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺟﺰء ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ درون رژﯾﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮ
و ﮐﺎر دارد .ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﮐﺎرﺳﺎزﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻔﺘﺪ و آن ﺑﺮای ﺧﻮدش از ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪی ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش از ﯾﮏ
ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﺰ دﻟﺴﺮد ﮐﺮدن دروﻧﯽﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .و ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮی ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن
ﻋﺮض ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ درون اﯾﺮان دارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ وﻟﯽ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﯾﺎد ﻧﺸﻮد .ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ.
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ2010 ،
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
اﻓﺰودن ﻋﺒﺎرت ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان
ﻏﯿﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺘﻌﺮض ﻧﺸﻮﯾﻢ و رﻫﺎیش ﮐﻨﯿﻢ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ رویﻫﻤﺮﻓﺘﻪ
آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات را ﭘﺲ از ﻧﺎم ﺣﺰب ﻧﯿﺎورﯾﻢ .ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ" دو ﺑﺎر رد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ آﻗﺎی
ﻗﻄﺒﯽ ﮔﻔﺘﺎوردی از ﻣﻦ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ .آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪام "ﻫﺮ ﮐﺲ ﯾﮏ رای ﯾﮏ ﺑﺎر" ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ از روشﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ روی ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ از ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ روی ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﮐﺲ ﯾﮏ رای ﯾﮏ ﺑﺎر و
دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﻧﻈﺮ دادﯾﺪ دﯾﮕﺮ آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺪارﯾﺪ .ﻧﻪ ،ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻫﺮ روز ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه دﻫﺪ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ رای ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ را در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دﻻﯾﻞ را آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ ﭼﺮا  6ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪ .اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﻢ را
ﻋﻮض ﮐﻨﯿﻢ و ﻗﺮار ﺑﻮد اﺻﻼ" اﺳﻢ ﺣﺰب را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﻮﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .ـ ﻣﯽروﯾﻢ از ﺣﺰب
ﻓﻼن ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ؛ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﮐﺮد .آن آﻗﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف را زد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺎر دارد
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ.
دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال آﻣﺪ در ﻣﻨﺸﻮر .وﮔﺮﻧﻪ آن را ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .دﻟﯿﻞ
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﺮس اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺴﻮﻧﺪ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ .راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﺳﻢش را ﻫﻢ در ﻣﻨﺸﻮر آوردﯾﻢ
اﻋﻼم ﻫﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺎ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺣﺎل
ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ؟ وﻟﯽ ﻣﺮدم اﺳﻢ ﻣﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد اﺛﺮ دﯾﮕﺮی دارد .در
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اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن "ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان" ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻻﻟﺘﯽ دارد .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ
ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽاﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮود ﻣﻨﺸﻮر را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ ،وﻗﺖ
اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات ﻓﻮرا" ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻻﻟﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ در
ﻣﻨﻄﻖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ واژهای دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺸﺖش ﭼﯿﺴﺖ .ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ
ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت را از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
ﺻﺤﺒﺖ  6ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺪ؛ ﻣﻦ اﺻﻼ" ﯾﺎد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ  6ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺪر ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ دوﺳﺘﺎن را ﺑﺒﺮم ﺑﻪ ﺳﺎل  1999ﺗﺎ اﻣﺮوز .ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آﻧﭽﻪ اﻻن ﻫﺴﺘﯿﺪ و دارﯾﺪ ﺻﺤﺒﺘﺶ را ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در  99اﯾﻦ ﺟﻮر ﺑﻮد؟ در  99اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ
ﺟﻮر ﺑﻮدﯾﺪ؟ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽزدﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮسﻫﺎ را ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ داﺷﺘﯿﺪ :آﻗﺎ اﯾﻦﻫﺎ دارﻧﺪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﯿﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻫﺮروز اﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎی آﻧﻮﻗﺖﻫﺎ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐﻫﺎ
ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﺎ دﺷﻤﻦاﻧﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒاﻧﺪ .ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﯾﻢ ــ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ را
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ــ ﻣﻦ از اﺣﺪی ﺑﺎک ﻧﺪارم .اﮔﺮ ﻧﻈﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .اﺻﻼ" ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﯽ
دوﺳﺖ دارد ﮐﯽ دوﺳﺖ ﻧﺪارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﻣﺮا .ﺗﺎ ﺣﺎﻻ دﯾﺪهاﯾﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺘﺮﺳﻢ و از ﻣﻼﺣﻈﻪ دﯾﮕﺮان
ﻧﻈﺮم را ﻧﮕﻮﯾﻢ؟ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ از روز اول اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﻧﻤﯽزدم و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻣﻨﺸﻮر را
ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺘﻢ .ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ و ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﮔﻔﺘﻪام .ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس را ﮔﻔﺘﻪام
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ .ﮔﻔﺘﻢ اﺻﻼ" ﻣﻘﺪس را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ؛ ﻧﻘﺸﻪای ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﭼﺮا اﯾﻦ داﺳﺘﺎن  6ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ
ﻫﻨﻮز در ﮔﺬﺷﺘﻪاﯾﺪ و ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺘﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ .اﯾﺮان ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻋﻮض ﺷﺪه .اﮔﺮ آﻗﺎی زﯾﺒﺎ ﮐﻼم ﻣﯽآﯾﺪ ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﯽزﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آﺧﺮ ﭼﻄﻮر
ﻣﯽﺷﻮد آدﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻣﯽزﻧﺪ .آﺧﺮ اﻻن وﻗﺖ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ
و ﺑﮕﯿﺮﻧﺪش .ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ .ﻣﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﻣﯽزدﯾﻢ اﻟﻬﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺎ از ﮐﯽ ــ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎزه ﻣﻦ ﺑﻪ زودی در ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﻪ در
ﺣﺰب و ﻣﻘﺪاری ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ــ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ دﺳﺖﮐﻢ از ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮدﯾﻢ از اول .اﻻن از ﭘﯿﺸﺮوان اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ از اﯾﻦ اﻓﺰوده ﺷﺪن
ﺻﻔﺖ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ؟ ﭼﻮن
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ درد ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﺑﺨﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ  20ﺳﺎل ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آﺑﺮو ﺧﺮﯾﺪه؟ ﻏﯿﺮ از ﺷﺎﻫﺰاده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﮐﺎر
ﮐﺮده ،ﺟﺰ ﻣﺎ؟ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺮﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐﻫﺎ از ﻣﺎ دارﻧﺪ .ﺣﺮفﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره دﻣﮑﺮاﺳﯽ و
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ زدهاﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ـ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ـ
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وﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﻣﮑﺎن دارد ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در آﻧﺠﺎ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﺬرد و آﯾﻨﺪه ﮐﺠﺎﺳﺖ .اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎﺳﺖ در دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه .در دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ اﯾﻦ را از ﻣﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .آﺧﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ دارد زﯾﺮ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات؟ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﺣﺰب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺮوط .ﺣﺎﻻ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻤﻖ دارد وﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ در ذﻫﻦ ﻣﺮدم .اﻧﮕﺎرهای ،اﯾﻤﺎژی در ذﻫﻦ ﻣﺮدم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻋﻮض ﮐﺮد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺰار ﭼﯿﺰ درش اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم آﯾﻨﺪه
ﺑﺸﺮﯾﺖ درش اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻟﯿﺒﺮال
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﺗﻌﺮﯾﻒش را ﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻤﻪ آن ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎ را دارد .ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﻟﯿﺒﺮال
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻢ ﻫﯿﭻ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ درش ﻫﺴﺖ ﭼﻮن در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﺷﺪﯾﺪا" از ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﻓﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،و
ﭘﺴﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮی ﻻزم ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ .آﻗﺎی
ﻋﺴﮕﺮی درﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺴﺘﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاتاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻋﺪهای
اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﺑﺰﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از
ﻣﯿﺪان ﺑﺪر رﻓﺖ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺎر درﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را دوﺳﺘﺎن دﺳﺖﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .آﻗﺎی آﺟﺮﻟﻮ
ﺟﻮاناﻧﺪ .از ﯾﮏ ﺟﻬﺎﺗﯽ از ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ .ﺗﺎزه از اﯾﺮان آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻫﻨﻮز رﻓﻘﺎیﺷﺎن در اﯾﺮاناﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﻮانﻫﺎ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﮐﺎراﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد .آن ﺟﺮﺋﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺟﺮﺋﺖ ﮐﻨﯿﺪ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ .از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻋﺮض ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،اﯾﻦ ﺣﺰب دو راه در ﭘﯿﺶ دارد ﯾﻌﻨﯽ دو ﻣﯿﺪان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺰرگ دارد ﯾﮏ
ﻣﯿﺪان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ؛ ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖش ﺗﺎﮐﯿﺪ روی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ .ﻣﻦ
از ﺣﺎﻻ ﺧﺪﻣﺖﺗﺎن ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻌﺎرف ﻫﻢ ﻧﺪارم .وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻣﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،ﺑﺮ روی ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻫﻠﻨﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ زﺣﻤﺖ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﻘﺶ ﻣﺎ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎر درﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻬﺎد و اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوﯾﻢ در آن ﻣﯿﺪان
اﺻﻠﯽ .ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻘﺪاری در اﯾﺮان ﻣﺮﻫﻮن ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان
اﺳﺖ .ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺌﻮرﯾﮏش .ﺧﻮب ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﮑﺎر ﻧﺒﺮﯾﻢ؟ از ﺗﺮس اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﯾﮏ وﻗﺖ ﻧﺎم ﺣﺰب ﻋﻮض ﺑﺸﻮد؟ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا اﺗﻔﺎﻗﯽ
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ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﺧﻮب اﮔﺮ روزی ﯾﮑﯽ آﻣﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﮐﺮد رد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .رودرﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از
ﮐﺴﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻻن ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ.
اﮔﺮ ﺑﻨﺪه و اﻣﺜﺎل ﺑﻨﺪه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و
دورهاش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﯽروﯾﻢ ﭘﯽ ﮐﺎرﻣﺎن .ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ دارد ﺗﺎﮐﯿﺪی ﮐﻪ داﺋﻤﺎ" روی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮐﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ دﻓﺎع ﻣﻮﺛﺮ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮات را ﺑﻬﻢ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻋﮑﺲ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم وﻟﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺟﺪا" ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﺗﻌﺼﺒﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺸﺪاوریﻫﺎ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻨﺎر.
ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪه اﯾﺮان .ﺟﺮﺋﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺳﯿﻨﻪﺗﺎن را .ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم اﯾﻦ ﻣﺮدم
ﺳﯿﻨﻪﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺳﯿﻨﻪﺗﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ و
ﺑﺰرگ ﺑﺸﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﺼﻮر؛ ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﻋﺪهای ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ
ﻫﻢ در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮج دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻣﯿﺪان ﺑﮑﻠﯽ ﺗﺎزهای را ﺑﻪ روی ﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﮔﺮﻧﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ" اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﺤﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﮑﻠﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ .اﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﻪای ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﺷﺎﻧﺲ
دارد و ﺑﺲ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ  20ﺳﺎل دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮده ﻣﻦ ﺑﻮدم و دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد اﻣﺎ در اﯾﻦ
ﭼﻬﺎرﭼﻮب.
August 09, 2010
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺰب
درﺑﺎره ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،اﻻن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﭼﻮن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺣﺰﺑﯽ اﺻﻼ وارد
اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﻧﻈﻢ و ﮔﺸﺎدﮔﯽ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﺤﺚ ﻧﮑﺮده و راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻣﺮوز ،اﯾﻦ ﺣﺰب ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺸﻮد ،ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮنش ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦش ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از  1980ﻣﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری دوره ﻫﻤﺮوزﮔﺎر اﯾﺮان را
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﺮدﯾﻢ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری اﯾﺮان ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺻﺪ ﺳﺎل را در ﻣﺼﺪق ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن.
ﻣﺎ اﯾﻦ را ﻋﻮض ﮐﺮدﯾﻢ و ﯾﮏ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﮔﺎه
ﻣﺼﺪﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ــ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ و ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﯾﺮان ،از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ .اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ ﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ و اﻣﺮوزی ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺼﺪق ﮔﻮﺷﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺎﻻ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم دارد ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﯾﺮواﻧﺪ آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن ﺗﮑﯿﻪاش ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،آﻗﺎی آﺟﻮداﻧﯽ ﻫﻢ
ﮐﻪ روی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮش ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﻮد رﺿﺎﺷﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻮد.
ﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ وﯾﮋه رﺿﺎﺷﺎه را در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ از دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺑﻌﺪا در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .دوﻣﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻌﻨﯽ

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ ـ ﻧﻮآوریﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ ـ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن

226

ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ را ﺑﻪ آن ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪﯾﻢ .ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﻬﻠﻮی و اﯾﻦ را ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﺸﺎن
دادﯾﻢ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻞ ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﮕﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ اﮔﺮ از روﺷﻨﮕﺮی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ در واﻗﻊ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ دومش اﺳﺖ .ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ دو ﻧﻮآوری ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ،ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺰب از اول ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ را
ﮐﻪ اﻣﺮوز دارد داﺷﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ درش آﻣﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮهای ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ  99درﺻﺪﺷﺎن
ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻋﻮاﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ،ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺳﺎﻟﻦ ،ده ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﯿﮑﺮدم وارد اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ روی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و رﺿﺎﺷﺎه دوم ،و
ﺧﻮب اول ﻫﻢ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺧﻮد دﻓﺘﺮ ﺷﺎﻫﺰاده ﮔﺬارد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم و ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ .ﺣﺎﻻ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ اﯾﻦﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼ ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻓﺪاری از
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ وارد ﻋﻤﻖ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮق دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮﻫﻢ ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر روی آن زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺎ دو ﮐﺎر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ دوره ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ازﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺗﺎزه ﺑﺮ آﻣﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را زﯾﺮ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ آوردﯾﻢ .زﯾﺮ ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ آوردﯾﻢ و اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭼﻨﺪان رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺪارد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺪمﻫﺎ در آن ﺟﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر
و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ،آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ از ﻃﺮف
دو ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮد .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻠﯽ آوردﯾﻢ .ﮔﻔﺘﯿﻢ ،اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﭘﺎدﺷﺎه
و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ .ﻧﻪ؛ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ را آن وﻗﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮدﯾﻢ .اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ دﻓﺎﻋﯽ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت در ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎزه ﺑﻮد و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت داد از ﺳﻮ
اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎ را از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﺷﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻗﯿﻤﺖ و در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و اﯾﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﻬﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ داﺳﺘﺎن ﺷﻮﺧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺟﺪی روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ذرهای ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
در "ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای اﮐﻨﻮن و آﯾﻨﺪه اﯾﺮان" ﻣﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ رﺑﻂ دادﯾﻢ .اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ)در ﻇﺎﻫﺮ( وﻟﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﻪ؛ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮاﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه و
ﻗﺪرت اﯾﺮان را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و دﻧﯿﺎی ﮔﻠﻮﺑﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺟﻬﺎﻧﮕﺮا ،ﺑﻪ ﺟﺎی
اﯾﻨﮑﻪ دورﻣﺎن دﯾﻮار ﺑﮑﺸﯿﻢ ﻣﯽروﯾﻢ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﯾﻢ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ .ﺳﻬﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ
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ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮداﺷﺖ و روﯾﮑﺮد اﻧﺰواﺟﻮ و ﺗﺮﺳﯿﺪه و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ دﻓﺎع از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .آن را ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان اﺳﺖ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن.
ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻋﻠﻢ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻣﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
اﯾﺮاﻧﯽ .ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮاﺋﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ در ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺮایﺷﺎن ﺧﻄﺮی اﺳﺖ.
ﻧﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺑﺸﻮﯾﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ.
ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ آن ﺗﺎﺑﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان وارد ﺷﺪه ﺑﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ دﻓﺎع از ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ
اﺳﺖ در دﻧﯿﺎ .ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ اﺻﻼ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ.
ﻣﺎﻫﯽ  600-500ﻧﻔﺮ در دارﻓﻮر دارﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻧﮕﺎر ﻧﻪ اﻧﮕﺎر ،اﻣﺎ ده ﺗﺮک روی ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
زدوﺧﻮرد و ﺟﻨﮕﯿﺪن ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺳﻼح ﺳﺮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮو
ﺻﺪا ﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ در زدوﺧﻮرد ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮ
دوﺳﺖ ﭼﻪ ﺳﺮوﺻﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دارﻓﻮریﻫﺎ ﯾﺎدﺷﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ و
ﺗﻤﺎمﺷﺎن اﻋﻼﻣﯿﻪ دادهاﻧﺪ .ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﻪ .ﻣﺎ اﺻﻼ ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﺎ اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼه ﺧﻮدﻣﺎن را
ﻧﮕﻬﺪارﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﺪارﯾﻢ و اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﻮد .وﻟﯽ اﻣﺮوز
اﻧﻌﮑﺎسش را در اﯾﺮان ﺑﺼﻮرت ﻧﻪ ﻏﺰه ﻧﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ .ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای اﯾﺮان .اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای اﯾﺮان ﻧﻪ ﻏﺰه
ﻧﻪ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ و ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دارﯾﻢ ﻧﻪ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮان دارﯾﻢ و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻟﺒﻨﺎن و ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻤﺎم ﺷﺪ
رﻓﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﺮب در دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮوﻧﺪ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ار
آنﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﻣﺎ دﻓﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ؟ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ.
ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎ ﺟﺰو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻗﺒﻮل
ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ؛ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﻢ ﺳﺮ ﺟﺎیش ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯽ وارد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮد .ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ادﺑﯿﺎت ﺣﺰﺑﯽ ﻧﯿﺎورده اﯾﻢش؛ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ وﻇﯿﻔﻪاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ زﻣﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ اﻻن در ﻏﺮب
دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﺎﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻣﻮرد آزادیﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎ ﺗﮑﯿﻪ را روی دو ﭼﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دارﻧﺪ و آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ ،دوم اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻋﺘﻘﺎدﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺠﺎوز
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻀﺎد دارد ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و اﺳﺘﻘﻼل اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر دﯾﮕﺮان ﻧﺪارد .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻖ دارد در
ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻣﺠﺎزات و اﺧﻄﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران را اﮔﺮ
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دﺳﺖش رﺳﯿﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﮑﯿﻪ آزادﯾﺨﻮاﻫﯽﻣﺎن را ﻧﻪ روی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ روی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮوﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﯿﻢ اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
و ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ درد ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮعش ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،از اﯾﻦ ﺟﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و اﻻن اﺻﻼ ﻣﺸﮑﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال را در ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺎﻫﺎ ﺣﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ .در اﯾﺮان اﯾﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ دﯾﮕﺮ راﺣﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .آزادیﺧﻮاﻫﯽ اﮔﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽاش ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ
آن ﺟﻮر ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺮب ﺑﺸﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎز ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﻓﺸﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب روی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮد ،ﻋﺪهای ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻋﺪهای ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮب اﺳﺖ و در ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﺮﮐﺪام ﻫﻢ داد ﺳﺨﻦ ﻣﯽدادﻧﺪ ﻣﺎ
آﻣﺪﯾﻢ اﺻﻼ" ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ را ﻋﻮض ﮐﺮدﯾﻢ .ﮔﻔﺘﯿﻢ آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم .اﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم را ﻫﻢ ﺑﺎز ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﺟﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻬﻮری ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ ﯾﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر
اﺳﺖ .ﻣﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻈﺎم و ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم اﺻﻼ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺑﯿﻬﻮده
اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ده ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ اﻓﺘﺎد .ﮐﻪ ﺣﺎﻻ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮدﻣﺎن و ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﻢ اﯾﻦ را
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن .ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﺻﻮرت ﻓﺮﻗﯽ در ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻻن دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و
ﺟﻤﻬﻮری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐﻫﺎی اﺻﻼح ﻧﺸﺪه و اﺻﻼحﻧﺎﭘﺬﯾﺮ؛ و اﻻ ﻣﻦ
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ اذﻋﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻪ اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮانش ﭼﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ رﻫﮕﺸﺎﯾﯽ ﺑﻮد در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﻣﻮرد
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻬﻮری و ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع اﻗﻮام اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و آﻣﺪن اﯾﻦ "ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن" اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی
ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج و دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻋﺮاق و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﻬﻮری
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻗﻔﻘﺎز اﯾﻦﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻋﻮض ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ وارد ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﺸﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﺣﻘﻮق
اﻗﻮام و ﻋﺪمﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﯾﻢ
و ﺳﻪ اﺻﻞ را ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار دادﯾﻢ .ﯾﮑﯽ اﺻﻞ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻌﺎر ﮐﻮﺑﻨﺪهای اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و
ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﺪارد .ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﺖ و دﯾﮕﺮ
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ .آن ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﺮان ﺑﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن.
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دﯾﮕﺮی اﺻﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻢﭘﺬﯾﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎز از ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺸﺨﺺ در ادﺑﯿﺎت ﺣﺰﺑﯽ آﻣﺪ .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮق دارد ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ
ﻫﻤﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ را ﺟﺪا و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺪرال ﻧﺪارﯾﻢ ﭼﻮن ﻓﺪرال ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺘﯿﺎرات اداری
و اﺟﺮاﯾﯽ و آن اﺻﻄﻼح ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ را آوردﯾﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺻﻞ ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺪﻧﯽ اﻗﻮام ﮐﻪ آن را ﻫﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﺳﺎسش ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎی اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و آن ﺟﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ .دﻋﻮا را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﻫﺮﮐﺲ
ﺣﺮﻓﯽ دارد ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﻢﺗﺮ از آن ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ
ﭼﻮن اﯾﻦ را ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺪمﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﯿﻢ  .ﻣﺎ اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان
را ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارﻧﺪ ﻧﻪ ﺟﻨﺒﻪ زﺑﺎﻧﯽ؛ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و اﯾﻦﻫﺎ دارای ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد و ﻣﺮدم اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را در دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﻪ ـ روی اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎر زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ
را ﺑﺸﻮد روی آن ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﮑﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر را در دﺳﺖ ﻧﺪارد
و ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺛﺮوت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﯿﺴﺖ .ﻧﻘﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﻗﺘﺼﺎد را ﮔﻔﺘﯿﻢ دادن ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ؛ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎ و
رﻗﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ.
راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﭼﻮب زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
از ﮐﻤﮏ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺎرهای ﺧﺪﻣﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺜﻞ راهآﻫﻦ و ﻧﻔﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ
وﻟﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺻﺮف واردات
ﺑﯽﺣﺴﺎب و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﺸﻮد .ﻣﺜﻞ اﻻن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻔﺖ دارد ﻫﺰﯾﻨﻪ روزاﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎﻻﺳﺎز ﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روی آﻣﻮزش ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺰاری ﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و داﻧﺶ اﻣﺮوزی را ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﻣﺮدم را ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎر ﺑﯿﺎورﯾﻢ؛ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﻤﻘﺪار زﯾﺎد و ﻫﻨﮕﻔﺖ وارد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮑﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ و دادن
اﺟﺎزه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺰار ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل درﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﯿﻢ وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ ﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ .اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ روی ﭘﺎی ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﺧﺮج ﺧﻮدﺷﺎن و دوﻟﺖ را ﺑﺪﻫﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻫﻢ روزی رﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺮدم اﺳﺖ .از ﻣﺮدم
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ و
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺛﺮوت دارد .دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ واﻻ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﯾﺮان داﺷﺘﻪاﯾﻢ و دوﻟﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﺑﻮد ،ﻣﺮدم ﻫﻢ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اﺻﻮﻻ" در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ـ اول ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺮوت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
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ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺎزه دﯾﮕﺮ ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ زداﯾﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
دﻓﺎع ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر در اﯾﺮان ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد و ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺮم
ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﺳﺮان و ﻋﻮاﻣﻞ رژﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻓﻘﻂ ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﮕﺮد و ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ آدمﮐﺸﯽ؛ دزدی و ﺷﮑﻨﺠﻪ .وﻟﯽ
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻋﻀﻮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ اﺑﺪا" ﮐﯿﻔﺮ ﻧﺪارد .ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد را ﺧﯿﻠﯽ ﺗﮑﯿﻪ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﻨﺸﻮر ﺷﺪ.
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺻﻞ آﺧﺮ ﻫﻤﺎن ﭼﻬﺎر اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻗﯿﻘﺎ" در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺟﺎ ﻧﺪارد .اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در واﻗﻊ در دوره
ﭘﻬﻠﻮی ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ اوﻻ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دادن ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ دادن ﭘﺎداش ﺑﺮاﺑﺮ و اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﺻﻼ" راه ﻣﺎ را ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺗﻤﺎم ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
اﻓﺮاﻃﯽ و ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ .ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ را اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻨﻮان ﺻﺪﻗﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ.
ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ را اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺟﺒﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ.
روی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﮑﺎر ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺪت در اﯾﺮان
ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ آﺧﻮﻧﺪی ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﻫﺮج و ﻣﺮج و در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم و اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﻋﯿﻨﺎ" ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر دارد ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺟﺮﺋﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﺰب راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ را اﯾﻦ ﺟﻮر
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار اﺑﺘﮑﺎر آزادﯾﻢ و ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ را دادن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و
اﻻن راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزﮔﯽ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ دارد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﭗ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﭗ را ﮐﻪ ﭼﭗ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺸﻮد.
ﮐﺎر ﺑﻌﺪی ﻃﺮح ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﺟﻬﺎنﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ از ﺟﻬﺎن ﺳﻮم،
از ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻬﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای ﺑﯿﺮون ﺑﺮود .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ ــ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ اﺣﺘﺮام ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻪﻫﺎی واﭘﺲﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﺑﺨﺸﯿﺪهاﯾﻢ.
ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺰب ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم در رواﯾﺖ ﺗﺎزه ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای اﮐﻨﻮن و آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ دوﺳﺘﺎن در دﻓﺘﺮ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﺳﻨﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ واردش ﺷﺪه و ﺑﺪﻋﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن
آﻣﺪه ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﻣﻦ از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺧﻮاﻧﺪهام .ارزش دارد ﮐﻪ رویش ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و
آﻧﺮا ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
***
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ﭘﺮﺳﺶ :در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﺎر اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی و اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ را اﺻﻼ"
ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪون ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﻪ؛ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﭘﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟
ﻫﻤﺎﯾﻮن :اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﺎرﮔﺮی و اﺳﻼﻣﯽ در آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
و آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎردﺳﺘﯽ اﮔﺮ زورﺷﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﺷﻌﻮرﺷﺎن ﺑﺮﺳﺪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی روﺳﯽ ﯾﮏ
روﺑﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽﺷﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ در اﺻﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﭘﻮل ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ
از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ .در ﻋﻤﻞ
ﻫﻤﻪ ﺟﯿﺐ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ .اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ از ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮری ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮدش را در ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺪﻫﺪ ـ ﻧﻔﻮذ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ـ ﺑﻪ اﺳﻢ
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ .در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ دوم ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻮد .ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮد و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﯾﺎراﻧﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﻪ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻪ
ﻧﻮﭘﺎ و ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎرﺟﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ دو ﺷﯿﻮه ﮐﻤﮏ ﻫﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ .ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮ ﯾﮑﯽ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و دوم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻬﺎیﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪا" روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻤﮏ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﯾﮏ "ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای "...ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و ﮐﻢ و
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دوران ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ را ﭘﯿﺮاﺳﺘﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻤﯽش درآوردهﻧﺪ
)ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ( .ﻟﻄﻔﺎ" در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ
ﻫﻤﺎﯾﻮن :ﺿﻌﻒ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻓﯿﺼﻠﻪ دادن ﺗﻌﺎرﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دﯾﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ و
اﺳﻼم و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ دوران ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﻮری اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ آﺷﺘﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻮﺳﺎزاﻧﻪ و ﻣﺪرن ﺧﻮدش ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮد و ﻧﻔﺲ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل در ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و ﺑﻪ
زﯾﺎن ﮐﺸﻮر و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﮐﻢ ﮐﻢ رﻓﺖ روی ﯾﮏ ﺷﺨﺺ و اﯾﻦ دو ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ﯾﮑﯽ ﻻﯾﻨﺤﻞ ﺑﻮدن ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺬﻫﺐ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ و دﯾﮕﺮی ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺎﻧﺪن ﺟﺎی ﭘﺎدﺷﺎه

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ ـ ﻧﻮآوریﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ ـ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن

232

ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از اوﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از او ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ .در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺖ.
2010/7/18
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
آزادی ﺧﻮاﻫﯽ در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان
ﺑﺤﺚ آﻗﺎی ﻣﻮﺑﺪی ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﻮد از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ارزش را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺤﺚﺷﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪا ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد واﻻ ﺗﮑﯿﻪ
روی ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ زﯾﺎن آن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﯿﻦ ارزشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ .در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ رﺑﻂ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را درﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽﭼﺮﺧﺪ و از ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ
اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻓﺘﺎد .ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ،ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ از آن آب و ﺧﺎک دﻓﺎع ﮐﺮد .ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺮ دو دﻓﺎع از آب و ﺧﺎک و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ﻫﺴﺖ.
اﻣﺎ آزادیﺧﻮاﻫﯽ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺗﮑﯿﻪ را ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ روی آزادی ،آزادی ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ارزش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدش ﮐﻪ
ﺳﺨﻨﺮان ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻢ اﺛﺮی ﮐﻪ روی ارزشﻫﺎی دﯾﮕﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﺎز اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪﺗﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺖاﻧﺪازیﻫﺎ ،ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد ﺑﻬﺘﺮ از
ﺧﻮدش دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ آن ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت داده و او را آزاد ﮐﺮده اﺳﺖ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ
وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ .در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻢ آزادیﺧﻮاﻫﯽ ــ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎز ﮐﻪ از آن
ﻣﯽآﯾﺪ ــ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ و از زﻣﯿﻦ ﺑﮑﻨﺪ و از ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺑﺒﺮد ﺑﯿﺮون.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﻤﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻘﻂ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﯾﮏ وﻗﺖﻫﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ .آن ﻗﺪر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﮑﺎر را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮد
وﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آزاد ﺷﻮد و اﮔﺮ
دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ )اﯾﻦ دوﻟﺖ ـ ﻣﻠﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ( زﯾﺎد ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﺷﻮرش ﺑﮑﺸﺪ .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪای ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﺑﺪی روی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﺑﺪون
دﻓﺎع از آب و ﺧﺎک ﯾﮏ ﮐﺸﻮر آﯾﺎ آزادی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ دﯾﮕﺮان ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺗﻮ ﺳﺮ ﻣﺮدم
ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺎری ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻫﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ دوم
ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﺮان اﻓﺘﺎد.
آزادی ﮐﻪ ﻣﺎ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻨﺠﺎ در ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒش ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺑﻪ
ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﺎن .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﮏ
ﺷﯿﻮهی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒش ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رای اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎر دارد .وﻟﯽ ﭼﻪ در ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﭼﻪ در
ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ رای
ﺧﻮدش روی ﮐﺎر ﺑﯿﺎورد .ﮐﻪ اول ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ را و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در
ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺘﺎده و در ذات ﺧﻮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ  .ﭘﺲ ﻣﺎ رﻓﺘﯿﻢ روی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ .از ﺻﺪور اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﺪود
 61ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎن .ﻣﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ اﯾﻦ ﻓﺘﺤﻨﺎﻣﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از  2500ﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ و در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊش در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺪ ــ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻫﻤﻪی ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی  2500ﺳﺎل ــ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﻓﺘﺤﻨﺎﻣﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ .ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ازﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ
آزادیﺧﻮاﻫﯽ را در ﻣﻔﻬﻮم وﺳﯿﻊش ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻪ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺗﺎزهﺗﺮ ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ  18-17ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻨﺸﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﺪارد و دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﻤﺎنﻫﺎﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و ﺑﯿﺎن ﻣﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺗﮑﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ آزادی و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ آزاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ .آن دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﯿﺴﺖ اردوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ اﺳﺖ .ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﺨﺶ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن
ﺟﻨﮕﯽ اﺻﻼ ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻫﻮﯾﺖﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﻫﻮﯾﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﻮدن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ،ﯾﺎ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎﺷﺪ ،دارای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺪا
ﮐﺮدنﻫﺎ در ﺣﺪ ﺑﺎ ﺣﻖ و ﺑﯽ ﺣﻖ ﮐﺮدن اﻓﺮاد در واﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ ـ ﻧﻮآوریﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ ـ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن

235

ــ ﺑﺎز اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ــ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮ
ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﮐﺮد.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖﻃﻠﺒﯽ ،ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺮزﻫﺎ را ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ  ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ
دارﯾﺪ  ،اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻢ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺬف ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ در ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
زورﺷﺎن ﺑﭽﺮﺑﺪ ﻣﯽرﺳﺪ .ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻃﺒﻘﻪ زﺣﻤﺘﮑﺶﯾﺪ او ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ آزادیﺧﻮاﻫﯽ را در وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرتش در اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎی
ﺑﺤﺚ درش ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎیﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖﻃﻠﺒﺎن ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎن دﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ دارﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺣﺎﺻﻞ  2500ﺳﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ .ﻓﻘﻂ
ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮی زد ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺣﺮف ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ
اﺳﺘﺪﻻل ﻗﻮی در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﺟﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب رویش اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آﻧﻘﺪر
ﺟﻨﺒﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارد ﮐﻪ اﺳﻢش را ﮐﻪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ رگﻫﺎی ﮔﺮدن ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﻮی ﺷﺪن .ﮔﻮشﻫﺎ ﺷﺮوع
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺷﻨﯿﺪن .ﻧﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ .آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از آزادیﺧﻮاﻫﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﻪ ،در ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
درﺟﻪ ﺟﻤﻬﻮری از آزادیﺧﻮاﻫﯽ در ﻣﯽآﯾﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺪام دﻋﻮی ﺧﺎص و ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ آزادیﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ
اﺷﮑﺎل ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻫﺮدوﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﯾﮏ ﻧﻈﺎم آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ـ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﮕﻨﺠﻨﺪ ﻫﺮ دو ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻈﺎم ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﮕﻨﺠﻨﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎ در
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻨﺠﯿﺪهاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﻮدن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻی ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وزﻧﻪ اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ اﯾﺸﺎن از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
وارد اﺳﺖ و ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آزادیﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
آزادیﺧﻮاﻫﯽ دارد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ،ﻣﺮدم اﯾﺮان ،اﺣﺴﺎس ﻣﺮدم
اﯾﺮان ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ وﺿﻊ ﺑﻬﺘﺮی دارد و از ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارد .ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم آن ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺸﻮر اﺟﺮا ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﯿﻞش ﯾﺎد ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﮑﻨﺪ
و در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮان ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﯿﻞﺷﺎن ﯾﺎد ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﻠﻮیش را ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺮوز اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ آن آﺳﺎﻧﯽﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ در ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﮑﯿﻪﻣﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﭼﯿﺴﺖ؟
روﯾﻬﻢ رﻓﺘﻪ ﺳﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ .ﻋﻼﻗﻪﻣﺎن ﺑﻪ آن
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ دارد و ﺑﻪ ﺧﺮجش ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺜﻼ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺳﻮﺋﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در اﯾﺮان ﮐﯿﻨﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و
ﻧﺴﻠﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻠﯽ دارد.
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اﯾﻨﻬﺎ از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آزادی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ را دارﯾﻢ؛ ارزﺷﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺎن دﻓﺎع از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﺮایش ﻗﺎﺋﻠﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺑﺎ آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﻤﻪﺟﺎ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﺮان ،اﺛﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ دارد ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ
اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺪاﺧﻠﻪای ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و ﻋﯿﺒﯽ ﺑﺮ او ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮﺗﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭼﻮن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،دﯾﮕﺮ
ﺑﺮ ﺳﺮش دﻋﻮا ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻗﻮل آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ﻫﺮ  5-4ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ،داد و ﺑﯿﺪادی ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﯿﺰد ﮐﻪ از
ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎر آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ از اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻦ دﻋﻮاﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺳﻮم دﻓﺎع از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ .اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را
ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،وﺟﻮد ﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺰﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺻﺮﻓﻪاش در اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب را ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﮕﻪ دارد ــ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ آن ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﺑﻬﻢ ﺑﺨﻮرد اول ﺧﻮدش ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ــ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ در اﯾﺮان آﯾﻨﺪه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺸﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﯾﺎد ﭘﻨﺞ ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ــ از  1896ﯾﻌﻨﯽ  115ﺳﺎل .در اﯾﻦ  115ﺳﺎل ،اول ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه آﻣﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ زود ﻧﻤﯽﻣﺮد ﺑﯿﺮونش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﺲ اﻓﺘﻀﺎح ﺑﻮد .آدم ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮد و اوﺿﺎع درﺑﺎرش را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺨﺖ ﺑﺎ او ﯾﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ روزﻫﺎی آﺧﺮ
زﻧﺪﮔﯽاش ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻋﺎﻗﻞ او ﭘﺪر ﻣﻮﺗﻤﻦ اﻟﻤﻠﮏ و ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ آزادیﺧﻮاه ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﻪ او داد و ﮔﻔﺖ اﻣﻀﺎ
ﮐﻦ و ﻧﯿﮏ ﻧﺎﻣﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و او ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد و ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪ دارد ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺴﺮش
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﺎ ﺟﻨﮓ از اﯾﺮان اﺧﺮاج ﺷﺪ .اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻧﻮهاش در ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﺮد .ﺧﻠﻊ ﺷﺪه از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ او ﻫﻢ واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻔﺮتآوری ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آدم و ﭘﺎدﺷﺎه .رﺿﺎ ﺷﺎه در ﺗﺒﻌﯿﺪ ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ ﻣﺮد.
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮد و ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ اوﺿﺎع ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﺎرﺟﯽ داد.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه در ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﻗﺎﻫﺮه ﻣﺮد .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺧﯿﻠﯽ ﻟﺮزان و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮده
اﺳﺖ .در ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ روی اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ﻣﺮد .او ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ زود ﻣﺮد.
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ آزاد
ﺑﮑﻨﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺣﻔﻆ آن وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ او را ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺮدم
آﻣﺪهاﻧﺪ رای دادهاﻧﺪ آزاداﻧﻪ ،او ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ دﺳﺖش را از ﻫﻤﻪ اﻣﻮر
اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ او ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎ از ﮔﻠﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن دراز ﮐﻨﺪ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻃﻮری ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی
زﯾﺎده رویﻫﺎی ﭘﺎرهای از اﻓﺮاد را ﮐﻪ در ﺻﺪد ﻏﺼﺐ ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎیش ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺴﺖ ،در
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺤﺚ
آﻗﺎی ﻣﻮﺑﺪی ،ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد و ﻧﻈﺮ آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی اﺷﮑﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ آزادی ﮔﻔﺘﺎر دارﯾﻢ .ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب .در آزادی ﮔﻔﺘﺎر ،ﻓﺤﺶ و ﻓﺼﯿﺤﺖ
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ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺣﺮفﻫﺎی ﻫﺮزه ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺗﻬﻤﺖ دروغ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد زد .اﮔﺮ آزادی ﮔﻔﺘﺎر ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  ،Civic Responsibilityﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ
دﯾﮕﺮان؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن آزادی ﺑﺎ آزادی دﯾﮕﺮان و اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ اول آزادی ﮔﻔﺘﺎر از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ﺑﻌﺪ ﺧﻮد
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺤﺎش ،ﻫﺮ روز ﻫﺰار اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻣﺎ اﯾﻦﻫﺎ را
در اﯾﺮان داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﺎ آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ،اﻗﺘﺪارﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .درﺳﺖ اﺳﺖ و اﯾﻨﻬﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻘﺘﺪر ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺮاد آزادیﺷﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﯿﻠﯽ آزادی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ از اﻗﺘﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺑﺖ آزادﺗﺮ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ و اﻗﺘﺪارش را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪ .آزادی اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺣﺪودی دارد و اﻗﺘﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﯿﺰ ﺣﺪودی دارد .اﯾﻦ ﺣﺪود را دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ آن
ﺣﻘﻮق ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ واﻻ ﮐﺸﻮر را ﻧﻤﯽﺷﻮد اداره ﮐﺮد.
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ،ﻓﺮﻫﻨﮓ دو ﺗﻌﺒﯿﺮ دارد در زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﯾﮑﯽ "ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻻ" اﺳﺖ ﻣﺜﻞ
ﻫﻨﺮﻫﺎ ـ ﻓﻠﺴﻔﻪ  ،ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺰو "ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻻ" اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آدمﻫﺎی ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ .وﻟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ وﺳﯿﻊ و ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد .ﻫﻤﻪی ﻓﺮآوردهﻫﺎی
ذﻫﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ .در ﺟﻬﺎن ﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ
و اﻋﻢ ﺧﻮد ،ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺳﺮﯾﻌﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دور ﺧﻮدش ـ ﻣﺜﻞ ج.ا .ـ دﯾﻮار ﺑﮑﺸﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﻠﻮی ﻫﺠﻮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮداب درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﺮﺑﯽ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮا دارد ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺸﻮﯾﻢ و ﻣﺪام ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
.........
آزادی ﯾﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎ ارزشﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد و در ﻫﺮ
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ .ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈﺮی دارﻧﺪ ﻫﻢ ﺳﻮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال دارد
و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻬﺖ ﺳﻮدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .اﺳﺘﺪﻻل آﻗﺎی ﻣﻮﺑﺪی اﺳﺘﺪﻻل ﺳﻮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ"
درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻣﺎ از ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﺎن از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ؛ ﯾﮑﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﻧﻈﺮی ﻧﺪارد ﯾﮑﯽ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﮑﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﮑﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی ﻧﺪارد .در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ .وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ
ﻧﻈﺮی ﻣﺤﺾ ﺑﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺰب و ﺗﻌﻬﺪﻫﺎی ﻣﺎ
ﺑﺤﺚ آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ از روال ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺎﯾﻪ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ اﺳﺖ و ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اداﻣﻪ دادﻧﺪ
و ﺣﺎﻻ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ـ ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﺮان ـ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ اﺳﺖ وﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊﻣﺎن را روﺷﻦﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ .اﺻﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎری
در دو ﺟﺎﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ﺗﻀﺎدی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﯾﺎ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﯿﺪا ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ـ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهای ﮐﻪ از ﭼﯿﺰی در
ﺟﺎﺋﯽ ﺷﺪه آن را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺴﺖ .ﻣﺜﻼ دوﺳﺘﺎن ﭼﭗ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻦ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮐﺎﻣﻞﺗﺮش ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
آﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎرﯾﺦداﻧﺎن و ﻧﺎﻇﺮان اﻣﻮر ﺑﺸﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی
ﺗﺎرﯾﺦش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ اﻧﺤﺮاف و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺎسش ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺑﻬﺮوزی و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺑﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ﺣﺮفﻫﺎی ﺧﻮب .اﻣﺎ ﺑﻪ درﺟﻪای ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و راﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺷﻤﺎ از روﺳﯿﻪ ،از آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﺒﻮج ﺗﺎ ﭼﯿﻦ ﻣﺎﺋﻮ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ
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ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ ﻣﺮدم آوردﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در دﻧﯿﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
دوم ﺗﻀﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .ﺑﻠﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ روی
ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ را
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ـ ﻣﻠﺖ و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ دﻓﺎع از آن و ﭘﯿﺸﺒﺮد آن.
اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ـ دوﻟﺖ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن  17ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و رﺳﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد وﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ
ﭼﯿﻦ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ از اول ﺗﺎرﯾﺦ ،ﭼﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،و زﯾﺮ و ﺑﺎﻻ اﻟﺒﺘﻪ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
وﻟﯽ ﺑﻪ  2300ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ژاﭘﻦ ﯾﺎ اﯾﺮان .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻨﺼﺮی از دوﻟﺖ ـ
ﻣﻠﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ و ﮔﺎﻫﯽ ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺪﯾﺪهی ﻣﺪرﻧﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ اﺧﺘﺮاع
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ و ﺣﺪودش ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪ و رﺳﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رویش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
اﺟﺰای اﯾﻦ دوﻟﺖ ـ ﻣﻠﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﯾﮏ :ﻣﺮدم .ﻣﺎ ﻣﻠﺖ را در ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺠﺎی ﻣﺮدم ﺑﮑﺎر
ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﻠﺖ .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﺪ ،ﻣﻠﺖ ﭘﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺪر ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﺰار اﺷﮑﺎل ﻫﻢ در ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻪ؛ ﻣﻠﺖ ،ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻠﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ـ ﻣﻦ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮدهام ﻣﻠﺖ را ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪ و
ﻣﺮدم در آن ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ــ آﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد .اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻋﻮض
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آن آب ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﺎ ﻋﻮض ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﻠﺖ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،آن ﻇﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در آن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﻪ ﻇﺮف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻇﺮف ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ،ﻇﺮف ﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
و ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻪ آب و ﺧﺎک ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻓﻘﻂ آب و ﺧﺎک ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را درﯾﺎﻓﺖ.
ﻋﻨﺼﺮ دوم ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺮدم اﮔﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ اﻗﺘﺪاری ،ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم را زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺑﯿﺎورد ﭼﻪ
ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ زور )ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ (،ﻣﻠﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ،آن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن ارﺗﺒﺎط
را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار و ﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﮐﯽ را ﮐﻪ آن ﻣﺮﺟﻊ اداری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮ آن ﺗﺴﻠﻂ
دارد از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ واﻻ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﺪه اﯾﻦ ور و آن ور زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻮد ،ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﻮد و آب و ﺧﺎک ﺑﻮد وﻟﯽ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻧﺪاﺷﺖ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ آن ﻇﺮف ،ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺮدﻣﯽ دارد؛ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد ،ﮐﻪ آن
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دارد ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺣﺪ و ﻣﺮزی دارد ﮐﻪ آن ﻣﺮدم
را از دﯾﮕﺮان ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ و ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ﻫﻤﻪ را ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ زﺑﺎن  50ﻣﻠﺖ دﻧﯿﺎﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ زﺑﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دو ﻫﻤﺴﺎﻟﻪ ﻫﻤﺰﺑﺎن
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ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺷﻮﻧﺪ .آن ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ـ ﻣﻠﺖ در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺑﯿﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻣﻠﺖ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﻟﺖ ـ ﻣﻠﺖ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻗﺮن ﻫﻔﺪه ﯾﺎ ﻧﻮزده و اﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺪارد .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻮده ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻇﺮف ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻠﯽ ،ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎی دراز آن ﻣﺮدم ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی را ﮔﺎﻫﯽ زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ ،آن ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮدی و ﻣﺮدﻣﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرهام و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهام آب و ﺧﺎک و ﭼﻬﺎردﯾﻮاری ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺮزﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺎری
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﻧﻪ ﺑﻪ زور ،ﺑﻪ رﺿﺎ و رﻏﺒﺖ ،از ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻃﺎﻋﺖ و از آن در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮان دﻓﺎع ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺿﺪ آن
ﻧﺸﻮرﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد وﺟﻮد دارد و ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ در ﻣﻨﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪن زﯾﺮ ﻋﻨﺼﺮ آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭼﺎره ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻮﻗﺘﺎ ــ و ﻣﻮﻗﺘﺎ را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺋﻤﯽ
ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻨﺪ ــ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺑﻌﺪ ﻧﻮﺑﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ آن وﻋﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
واﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ اﻗﺘﺪار زﯾﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﮐﺎر ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﻞ ﺳﯽ
ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﭘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ از اﺳﺒﺎب دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎنش ﺗﺎزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ــ ﻣﺠﻠﺲﻫﺎی اﯾﺮان ﺗﺎ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ــ
ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ را آورد در ﻣﺠﻠﺲ رد ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﺒﻮد ﺑﺎ رﻓﺮاﻧﺪم ﻗﻀﯿﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺗﻀﺎد ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺮﺣﻠﻪای ،ﺣﺎﻻ ﻫﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ و از آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
ﮔﺬﺷﺘﻪاﯾﻢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﺴﯿﻢ ﭼﻪ ﺗﻀﺎدی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ اﻻن ﻣﺎ در
ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ) Globalizationﺟﻬﺎﻧﮕﺮاﺋﯽ از ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﻟﻐﺖ
ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ( در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮاﺋﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ را ﺣﺒﺲ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دوﺳﺘﺎن و ﺷﻮراﺋﯽ ﮐﺮدن و اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﮐﻨﺎر .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎری وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را دوﻟﺖ ﺑﮑﻨﺪ
ﻣﯽﺷﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮروی و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و آن اﻓﺘﻀﺎﺣﺎت .دوﺳﺘﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،از ﭼﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺳﻮددﻫﯽ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﯿﺮون .ﻫﯿﭻ ﺟﻮری ﺟﻠﻮی ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺰار وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺴﺖ .ﭘﺲ ﻧﻈﺎﻣﺎت و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ .وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪای از دراﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
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ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦﻫﺎ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺼﺪی ﮐﻪ از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ دارﯾﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻧﮕﻬﺪارﯾﻢ،
ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﺑﺪﺳﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮان ﻋﻘﺐ ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﮐﺸﻮر ﺿﻌﯿﻒ و درﻣﺎﻧﺪه ﻣﺜﻞ
اﻣﺮوز ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻌﺮض ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺖ .در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺖ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻫﺴﺖ،
ﺷﻮرش ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺮوی
دﻓﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻬﺪﯾﺪی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن از دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
آرزوی ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﮑﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﻪ آن دادهاﻧﺪ در اﺳﺎس
دﻓﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .از اول ﻣﺮدم دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ .ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻃﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ دﻧﯿﺎ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ و ﺗﺠﺎوز .ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ وﻃﻦﺧﻮاﻫﯽ و
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎزی ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ اﺳﺖ وﻃﻦﺧﻮاﻫﯽ ﻫﻤﺎن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ.
راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل .اﺳﺘﻘﻼل ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد ﯾﮏ اﻣﺮ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ وﻗﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺸﻮری در اﺷﻐﺎل دﯾﮕﺮان ﯾﺎ در اداره دﯾﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺖ وﻟﯽ اداره ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق ﮐﺮده .اﻻن اﺷﻐﺎل
ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺻﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺻﺮف ﺧﻮدش ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊش ﺻﺮف ﻣﺮدم ﺧﻮدش ﺑﺸﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ دﯾﮕﺮان ﺑﺮود ،ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮش ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻻف اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯽزﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮروی از ﻣﯿﺎن
رﻓﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺮان ﺻﺮف ﻣﺮدمش ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺑﯿﺸﺘﺮش
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﯾﺎ ﻣﯽرود ﺑﯿﺮون در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻣﺮدﻣﺎن دﯾﮕﺮ .اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻮر
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد واﻻ از ﻧﻈﺮ آﻣﻮزش ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎس ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و در دﻓﺎع از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﺧﻮدﻣﺎن دارﯾﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ آب و ﺧﺎک و ﻣﺮزﻫﺎ ،و ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﺳﺎﻧﺪنش ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﺻﺮف ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊش ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮدش.
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدم .اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻠﺖ و در ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ .زﯾﺮا ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و در آﻧﻬﺎ ﺟﺮﯾﺎن
دارد .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺎﺳﺖ ،از ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﻢ ﻣﻮﺗﻮرش اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ :ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آن ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻫﺴﺘﯿﻢ.
***
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وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در دورهای ﮐﻪ از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ﭘﺎﺗﺮﯾﻮﺗﯿﺴﻢ
ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ را از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﯾﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ دﯾﮕﺮ
ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارد.
در ﻣﻮرد ﭘﺎرهﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺷﯿﻌﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ
ارﻣﻨﯽﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﯿﻦ ﻫﻢاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﺎره ﻣﻠﺖ اﺳﺖ آن ﯾﮏ ﭘﺎره دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﮔﺮ
اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻣﻠﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ از ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن زﺑﺎنﻫﺎ و ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور
دﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﯽاﻓﺘﻢ ﮔﻪ در ﻣﺘﻦ اﻧﮕﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن( ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﯾﮏ ﻟﺨﺖ  monolithicﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ integrity
اﯾﺮان را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﯾﻢ،
وﻟﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺒﺎن دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ و ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻓﺤﺎﺷﯽ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .دﻓﺘﺮ ﺷﺎﻫﺰاده
ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و آن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻏﻠﻂ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و از آن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﻧﻮﻟﯿﺘﯿﮏ ﯾﮏ ﻟﺨﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺑﯿﻬﻘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪام ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻟﻔﻈﯽ ﻣﻮﻧﻮﻟﯿﺘﯿﮏ
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ  .Neolithicاﻣﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺟﺰاء ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪهاﻧﺪ.
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ؛ آزادی؛ ﺗﺮﻗﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺶ آﻗﺎی ﻓﺮﺣﯽ .اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ﺳﻼح اﺗﻤﯽ را ﮐﻪ  12ﮐﺸﻮرﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻼحﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻼحﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
آنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﺑﺮﺿﺪﺷﺎن ﺑﮑﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﯾﻦ
ﻗﺼﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺸﻮد و ﮐﻢ ﺑﺸﻮد و ﮐﻢ ﮐﻢ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .وﻟﯽ ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﺨﺎﻟﻒش درﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻓﺮﺣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .دوﻟﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ــ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ ــ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ دﻧﺒﺎل اﺳﻠﺤﻪ
اﺗﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﺘﺮ اﺗﻤﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﺮﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺤﺚ اﻣﺮوز راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺰب اﺳﺖ ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ارزش را اول آوردهاﯾﻢ و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺎده ﻣﻨﺸﻮر در واﻗﻊ
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﭼﻬﺎر اﺻﻞ اﺳﺖ و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ارزشﻫﺎﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﺮ
ﻧﺸﺴﺖ دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ارزشﻫﺎ را در ﻣﻨﺸﻮر دﻧﺒﺎل ﮐﺮد .ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﻨﺸﻮر را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ آن
ارزش در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮد .آن ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ارزشﻫﺎﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ و رﺑﻂ دادن اﯾﻦ دو
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎزهای ﻋﻨﻮان ﺷﻮد ﮐﻪ آن وﻗﺖ ﺑﻪ درد ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻣﺜﻼ" روزآﻣﺪ ﮐﺮدن
ﮐﺘﺎب ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای اﮐﻨﻮن و آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﻗﺎی ﻣﻮﺑﺪی اﺳﺖ ،ﻧﺸﺴﺖ آﯾﻨﺪه ﻣﺜﻼ ﺑﭙﺮدازد ﺑﻪ
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ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ،و در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﻨﺸﻮر ﭼﻪ ﺟﻮر آﻣﺪه و ﭼﻪ ﺗﻌﻬﺪی ﭘﺸﺖش اﺳﺖ و ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ؛ و ﻣﻨﻈﻮر آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎ ﭼﻬﺎر ارزش اﺳﺎﺳﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽﻣﺎن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ارزش را
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ آﻗﺎی زاﻫﺪی ﮔﻔﺘﻨﺪ از آﺳﻤﺎن ﻧﯿﺎوردهاﯾﻢ ،از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻮم آﻧﻬﺎ رﯾﺸﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ دارد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻮاری ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﺰب ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺑﻌﺪا در ﻣﻨﺸﻮر ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ دﻓﺎﻋﯽ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻬﺎر دﯾﻮاری ﺧﻮدﻣﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﯾﻢ .ﯾﮏ وﺟﺐ ﻧﻪ
از اﯾﻦ ﺧﺎک ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻧﻪ از ﮐﺴﯽ ﺧﺎﮐﯽ ﻃﻠﺐ دارﯾﻢ .ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽﻣﺎن را ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺣﺎﻻ آذری ﯾﺎ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﺲ ﻫﯿﭻ ﻧﮑﺘﻪای در اﯾﻦ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﺪا .دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه.
ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯽ؛ اﺻﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ از ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺸﻮری ﯾﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ از ﮐﺎروان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﯿﻔﺘﺪ ،ﻧﻪ ﻧﺎآﮔﺎه اﺳﺖ ﻧﻪ دﭼﺎر دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ دام ﻣﺬﻫﺐ
اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ را در ﺧﻮدش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺑﺮد .ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺣﻔﻆ آزادی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﻗﯽ دارد .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﭙﺎ ﮐﺮد.
ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻇﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ ارزشﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد درآورد .ﻣﯽﺷﻮد دوﻟﺖ رﻓﺎه درآورد .از ﮔﻬﻮاره ﺗﺎ ﮔﻮر دوﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮدم اﺳﺖ .در
اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد .در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺪتﻫﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﮐﻮد و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪ .ﻣﯽﺷﻮد از
آن ﺗﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﮑﻨﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﺑﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ از آن ﺑﺎﻻ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ
دﻟﯿﻠﯽ ،زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮرﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻧﺮوﻧﺪ .ﯾﮏ ده ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ  John Rawlsﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺎزهای آورده اﺳﺖ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ اﻧﺼﺎف در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ
روی ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺳﺪ .از ﯾﮏ ﻟﺤﺎﻇﯽ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺖ
از ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻟﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎیﺷﺎن ﻋﻤﻼ ﻧﺎﺑﻮد
ﺷﺪه اﺳﺖ 800 .ﻣﯿﻠﯿﺎرد از ﮐﯿﺴﻪ ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﻮی ﺻﻨﺪوق اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ورﺷﮑﺴﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ آﺧﺮ
ﺳﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ دوﯾﺴﺖ ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺟﺎﯾﺰه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ،
اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﺮﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮدﺷﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .دوﻟﺖ ﷲ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ .دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﻇﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻮل اﻓﺮاد
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺮدم را اداره ﮐﻨﺪ .اﺟﺎره ﻣﺮدم را ﺑﭙﺮدازد ،ﻏﺬای ﻣﺮدم را ﺗﺎ ﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر
دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ .آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ در ﺳﻮﺋﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎزی اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ و  70ﺳﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ اداره ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮﺋﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﻧﻄﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺮ ﺟﺎ دﻧﺒﺎل آن رﻓﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪی دﯾﺪﻧﺪ.

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ ـ ﻧﻮآوریﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ ـ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن

247

آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﮕﺮد ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ  70درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آن وﻗﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺮدم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮد روزیرﺳﺎن
ﻣﺮدم و در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎ اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻣﺮدم
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮود ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ.
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ .اﻣﮑﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺒﻼ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﺗﻘﺼﯿﺮ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻮادهاش رﻓﺘﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ درس ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮلش
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻠﻘﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮدﺷﺎناﻧﺪ ،ﺿﻤﻨﺎ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ
دﺳﺖش اﺳﺖ.
ﭼﭗﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ "دوﻟﺖ رﻓﺎه" دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ درﺳﺖ آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ،ﺗﺴﻠﻂ ﯾﮏ ﺣﺰب را ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﺮدم ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ  70ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ آﻗﺎی زاﻫﺪی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮق ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺎ
ﺑﻘﯿﻪ ،ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و راﺳﺖ و راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﺎ ﺟﺰو اوﻟﯿﻦﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﻣﺮدم را از
ﻧﻈﺮ ﭘﺎداﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺴﺎوی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺗﻮﻟﺪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺑﭽﻪ را ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﮐﺎریش
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺷﻮد آن ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﺠﺎزات و ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد .ﻣﺜﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﭽﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ زﺷﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ اﺳﺖ .وﻟﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺸﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﭽﻪای اﺳﺘﻌﺪاد داﺷﺖ وﻟﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﺮود داﻧﺸﮕﺎه ،آن را ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮود داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺖ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ
دورهای ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﺒﻞﺧﺎﻧﻪ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻋﺪهای ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺮج ﺧﻮدﺷﺎن
را ﺑﺪﻫﻨﺪ وﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮد .ﻓﻘﻂ آن ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﻫﺴﺖ
ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻫﻢ درش وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﻻزم و ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و اﺻﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم
ﻓﻀﺎی ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ درون و ﺑﯿﺮون اﯾﺮان را ﮐﻤﯽ روﺷﻦﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
آزادی ﺧﻮاﻫﯽ :آزادی ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎ از ﻫﻤﺎن اول ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﻔﺎوت آزادی ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده
اﺳﺖ ،آزادی ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎ روی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ روی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﯿﺪاد و ﺗﺒﻌﯿﺾ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ در
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﯿﺪاد ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎ آزادی ﺧﻮاﻫﯽﻣﺎن را در ﺑﺎﻓﺘﺎر
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ آوردهاﯾﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺸﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ را ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ از اول ﻟﯿﺒﺮال
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دﻣﻮﮐﺮات ﺑﻮدﯾﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزادیﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎ ﻋﯿﻨﺎ ﯾﻌﻨﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال.
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺮد و ﻧﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﻦ ﺟﻠﻮی ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮم ﺑﺎزی و
ﻫﻮﯾﺖﻃﻠﺒﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪاﯾﻢ ﻓﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺣﻖ دارد .ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﻓﺮد وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد و در ﺧﻮدش دارای ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﺑﺎنش ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺮﮐﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ،ﻣﺠﺒﻮرش ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ در
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺮک زﺑﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهای و در ﻓﻼن ﺟﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهای ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﮐﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ و
ﮐﺮدی ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯽ ،ﻧﻪ .ﻓﺮد آزاد اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی زاﻫﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ از اﯾﻦ
ارزشﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎیﺷﺎن آﮔﺎﻫﯽ اﻣﺮوزی ﻫﻢ درﺑﺎرهﺷﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻢ آﻣﺪ ــ "از
اﺛﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﭘﺎک" ﺑﻪ ﻗﻮل ﺣﺎﻓﻆ ،ﺣﺎﻻ ﻣﺎ روی اﯾﻦ ارزشﻫﺎ دارﯾﻢ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ و ﺟﻠﻮ ﻣﯽروﯾﻢ.
***
ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی آدﻣﯿﺖ ﻋﻨﻮانش "اﻧﺪﯾﺸﻪ آزادی و ﺗﺮﻗﯽ" اﺳﺖ .ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺸﺮوﻃﻪ در اﯾﻦ
دو ﮐﻠﻤﻪ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد و درﺳﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ آزادی و ﺗﺮﻗﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آوردهاﯾﻢ.
وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آزادی و ﺗﺮﻗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ و در ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ و
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ،در ﯾﮏ دورهﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻗﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮ دﻧﺒﺎل آزادی رﻓﺘﻨﺪ ،از ﺗﺮﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و اﮔﺮ
دﻧﺒﺎل ﺗﺮﻗﯽ رﻓﺘﻨﺪ از آزادی ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ،ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ از آن ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ آزادی و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ در اﯾﺮان  60-50ﺳﺎل اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪ
ﻫﻢ آزادی داﺷﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ آن درﺟﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﺳﯿﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ رژﯾﻢ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﺑﺰﻧﻨﺪ وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن آزادی ﺑﻪ ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ .آزادی ارزش ﺑﺎﻻﺗﺮی اﺳﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ﺑﺮای آدﻣﯿﺖ در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ارزش ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺖ .ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮد و
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل آن ﺗﻠﻘﯽ آدﻣﯿﺖ ﺑﻮد و در ذﻫﻦ ﻣﻦ اﺛﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞش اﯾﻦ ﺑﻮد.
***
ﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ و ﺗﺠﺎوز ﮐﺎر و ﺟﻨﺎﯾﺖآﻣﯿﺰ ﺣﺘﯽ دﯾﺪهاﯾﻢ ،ﻣﺜﻼ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی آﻟﻤﺎن .ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻋﻨﻮان اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ رویش ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارد .ﺑﻌﺪ آن وﻗﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن از
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﺻﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ را ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ در اﺻﻞ ﻫﻤﻪی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻠﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻮد
زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﻓﺮق دارد .زﺑﺎن رﺳﻤﯽ زﺑﺎن اﺳﻨﺎد اﺳﺖ و زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر .اﮔﺮ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ زﺑﺎن ﻻزم دارﻧﺪ .ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ دوﺳﺘﺎن ﮐﺮد ﻧﺎراﺣﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﺗﺮک ﮐﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﺮ
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اﯾﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ راﻧﺪﻧﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن رﺳﻤﯽﺷﺎن ﺑﻮد .زﺑﺎن درﺑﺎر ﺑﻮد .زﺑﺎن دﯾﻮان ﺑﻮد.
زﺑﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد ،زﺑﺎن ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد ،ﺣﺎل ﻣﺮدم ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،زﺑﺎن
رﺳﻤﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻣﻨﺪان آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ اﺻﺮار ﺑﺮ آن داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻧﮕﺮان ﻫﻮﯾﺖﻃﻠﺒﯽ
ﺗﺮکﻫﺎی ﺟﻮان و ﭘﺎنﺗﺮﮐﯿﺴﺖﻫﺎ در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺒﻼ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ
و ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،آن ﻫﻢ ﺗﺎزه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪ.
دوﺳﺘﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اﮔﺮ در اﯾﺮان
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ در ﻣﺪارس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺮدی ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﺎرﺳﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻢ ﺑﻪ دردﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮرد ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد زﺑﺎنﻫﺎ و ﻧﺒﻮد
ﯾﮏ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ رای ﺑﺪﻫﯿﺪ در اﯾﺮان ﻓﻘﻂ ﮐﺮدی ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺮدی ﺧﻮدش ﭼﻬﺎر زﺑﺎن اﺳﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻟﻬﺠﻪ
اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺪام اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮجﺷﺎن را ﺳﻮا ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮج ﺑﺎﺑﻞ 600 .زﺑﺎن و ﮔﻮﯾﺶ در اﯾﺮان
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮب ﮐﺪام را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ از دﯾﮕﺮی ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻮده و دوﺳﺘﺎن ﮐﺮد ﻫﻢ ﺑﻠﺪﻧﺪ .از داﻧﺴﺘﻦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻪ زﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؟ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ادﺑﯿﺎت
دﻧﯿﺎ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ زﺑﺎن اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .دوﺳﺘﺎن
آﻣﺪهاﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آﯾﺎ ﮔﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﺪﻧﺪ؟ ﻧﻪ ،ﭼﯿﺰی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
 28آورﯾﻞ 2010
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﺸﻮر
اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﻣﺨﺘﺎری ﺗﺎﮐﯿﺪﺷﺎن را روی ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻼ از ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ارﺳﻄﻮ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒش ﮐﺮد ،ﺧﺎﺻﯿﺖﻫﺎ ،ﺗﺤﻮﻻت و
ﺗﺎﺛﯿﺮاتش ﺑﻌﺪا ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﻄﻼﺣﺎت را .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ
ﻣﻌﻨﯽاش ﻫﻤﺎن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒش ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﻫﺰار ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان در
ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از آﻏﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺮدم ﺑﺎ آن روﺷﻦ
ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ روی ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﺸﻮر " :ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ،ﺑﺮای آزادی ﻣﯿﻬﻦ ،رﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﮏ
ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ،ﻣﺮدﻣﯽ و ﭘﯿﺸﺮو و ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎر رای اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ".
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺸﺮوﻃﻪ را از راه ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .در
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷﺎرت در ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ورﻗﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه رویش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺟﺎرﭼﯽ ﻣﯽآﻣﺪ در ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﺤﻮل ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺷﺪ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن .از اﻧﻘﻼب آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺎﮔﻨﺎ ﮐﺎرﺗﺎی ﻗﺮن  12ﺑﻮد .اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺧﻮد
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ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و اﺳﻤﺶ را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ  .Constitutionalismدر ﻟﻐﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎد ﯾﮏ ﭼﯿﺰی و
ﮐﺎﻧﺴﺘﯿﺘﻮﺷﻨﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ و وﻇﺎﯾﻒ ﻫﻤﻪ روﺷﻦ
اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎیﺷﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻗﺒﻼ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ روی ﺳﻨﺖ و ﻋﺎدت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ
ﯾﺎ ﺑﺎ زور .در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ دوره ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺳﻤﺶ را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ.
ﺷﺎرت را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺮبش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎب ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ از آن درآﻣﺪ.
ﻣﺸﺮوط ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ﭼﻮن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﻃﯽ ﻫﺴﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺻﻼ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻬﺎ در اﯾﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺴﺘﯿﺘﯿﻮﺷﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﮕﺮی اﯾﺮان اﺳﺖ .از آن وﻗﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﮕﺮی اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻫﮋدﻫﻢ
اروﭘﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﺎه ﺗﺎزهای ﺑﻪ دﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺮد؛ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن در ﺟﻬﺎن ،ﻧﻘﺶ
دوﻟﺖ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ .ﭘﺲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻢ اﺳﻢ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ ﻫﻢ اﺳﻢ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮐﺎﻧﺴﺘﯿﺘﯿﻮﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺴﺘﯿﺘﯿﻮﺷﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اراده ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﺳﺘﻮر داده ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ
ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد و ﮐﺎﻧﺴﺘﯿﺘﯿﻮﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ اراده ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻤﯽﺳﺎزد.
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ .ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی و ﺣﺬف ﮐﺮدن ﻏﯿﺮﺧﻮدی .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ
آدمﻫﺎ ﺟﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎﺷﺎن ﻣﻤﺘﺎزﻧﺪ از دﯾﮕﺮان و ﺣﻖ دارﻧﺪ دﯾﮕﺮان را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ
ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ.
ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ؛ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﯽ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺎرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﺎ دﯾﺮ از اروﭘﺎ آوردﯾﻢ و ﻣﻌﺎدل ﺑﺮایش ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ و دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎده و ﻫﻨﻮز ﺳﺮش ﺑﺤﺚ اﺳﺖ
وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻏﯿﺮﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﺿﺪﻣﻠﯽ اﺳﺖ و در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻟﺒﻨﺎن و
وﻧﺰوﺋﻼ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺟﯽ از ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
ﻣﺮدﻣﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ و اراده ﻣﺮدم و ﺑﻨﺎﺑﺮ اراده ﻣﺮدم .ﭘﯿﺸﺮو ﻫﻢ  progressiveاﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺎده ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﺪهﻫﺎ و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و در ﺟﺎ ﻧﺰدن.
ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎر رای اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ .ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺪود اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺠﺎوز
ﮐﻨﺪ و ﺣﻖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد .اﻗﻠﯿﺖ ﺣﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﺪن دارد.
در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ:
"ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮑﺎر اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه
اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
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ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ از ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در ﭘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وارﺛﺎن ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک و ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ
ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﺑﺘﻮان از ﻫﻢ ﺟﺪایﺷﺎن ﮐﺮد .ﻣـﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ
و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ دﯾﻮارﻫﺎی ﺗﺮس و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑﻬﺮوزی ﻣﻠﺖ ﻣﺎ را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ".
ﻣﺎ ﻣﺒﺎرزه و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ج.ا .را ﻫﺪف اﺻﻠﯽﻣﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ .اﯾﻦ راه ﻣﺎ را ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮود؛ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ را
در آن زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﺟﺮﺋﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻓﺤﺶ و ﻓﻀﯿﺤﺖ و اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺸﻮد .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮد و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﻣﺎن و ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﺧﻮدﻣﺎن را دارﯾﻢ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﮐﻨﺎر ﻧﻤﯽﮔﺬارد ــ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ،
آﺧﻮﻧﺪ ﻃﺮﻓﺪار ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﭘﺎﺳﺪار ،ﺑﺴﯿﺠﯽ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ از ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در ﺻﺪد
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮآﺋﯿﻢ  .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺪر اﺻﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ
ﻫﻢ در ﻣﻮارد اﺻﻮﻟﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ـ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﻢ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﮔﻮﺋﯿﻢ و ﮐﺎر ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ـ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻣﺎدهاﯾﻢ و دﺳﺖﻫﺎیﻣﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ دراز اﺳﺖ و ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎدﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮ
در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺘﺮک و ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎری دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ دوﻟﺖ ـ ﻣﻠﺖ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺎز در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﺸﻮر:
" اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران و ﻏﺎرﺗﮕﺮان در دادﮔﺎه دادرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭼﻪ ﻣﻮاﺿﻌﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ و آﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺷﻮد .آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ آﻧﮑﻪ اﺷﺨﺎص ،ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺣﻖ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان را ﻧﺪﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوران اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ و ﺗﺼﻔﯿﻪﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اداﻣﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﺎﯾﺎن داد".
ﺑﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻏﺎرﺗﮕﺮان و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد.
ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را آوردهاﯾﻢ؟ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ رژﯾﻢ؛ ﺗﺎزه ﯾﮏ دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب و
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اﻧﺘﻘﺎم و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﺑﻤﺐﮔﺬاری در اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﺑﺸﻮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﮏ ﻋﺪهای ﺗﻤﺎم
ﺷﻮد .ﺣﺘﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺼﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻫﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ درد ﻣﯽﺧﻮرد و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ رﻣﻖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و ﻫﻢ
ﺑﻪ آراﻣﺶ و ﺛﺒﺎت آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﺑﻪ دوران اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﺋﯽ و ﺗﺴﻮﯾﻪ
ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ .از ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دزدی
ﯾﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯾﺎ آدﻣﮑﺸﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ در دادﮔﺎه ﺗﮑﻠﯿﻒش روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ رژﯾﻢ
ﺧﺪﻣﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮل دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﻘﻼب در آن وﻗﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ رژﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ؛ ﻣﺠﺎزات و
اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﺋﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﺸﻮر اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
" ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﺮ اﻋﺪام ،ﻟﻐﻮ و ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﻮد .داﺷﺘﻦ ﻫﯿﭻ ﻋﻘﯿﺪه و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺿﻊ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺒﻮل ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ
ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﯾﻪ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻓﺮاد ﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻫﺮ رژﯾﻤﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان آزار ﯾﺎ
ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﺮد".
ﻟﻐﻮ ﮐﯿﻔﺮ اﻋﺪام اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺟﺰو اوﻟﯿﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ وﻟﯽ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺟﺮم
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان دارد .ﻣﺎ اول ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد.
آن وﻗﺖ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ ﺑﯿﺮون در ﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪارد .ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﻋﻘﯿﺪهای داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻗﺪرت ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒاﻧﺪ .اﻣﺮوز ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺟﺮم اﺳﺖ ﻓﺮدا ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن .اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎری
ﻧﮑﺮده ﮐﻪ در ﻋﺮف ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،وﮐﯿﻞ و وزﯾﺮ ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﺪه ﯾﺎ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ،ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ در آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻤﺪن
ﻗﺒﻮل دارد ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﺻﻼ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎص
ﺑﻪ ﻣﺎ دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﺪم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه اﯾﺮان.
از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﺸﻮر:
"ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺮ ﭘﺎرهای اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪۀ آن اﺻﻮل ﺑﺎﺷﺪ".
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدمﺷﺎن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻠﺖ .ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ...ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪهام از اﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
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ﻗﻮﻣﯽ .دﯾﮕﺮ اﯾﺮان ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ .ﯾﺎ ﻣﻠﺖ ﺗﺮک ،ﻣﻠﺖ ﮐﺮد ،ﻣﻠﺖ ﻓﺎرس ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و
ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد آزاد ﮐﺮد و ﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد اداره ﮐﺮد و ﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
روی ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ و روی ﭼﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﺮ روی آﻧﭽﻪ دﻧﯿﺎ رویش ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺳﺖ اﺳﺎس ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺒﺎن و ﻣﻠﺖﺳﺎزان و ﭼﭗﻫﺎی اﺳﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ.
اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺷﺒﯿﻪ  1848اروﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آن ﺳﺎل ﻣﺮدم در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻣﻨﻬﺎی اﺷﮑﺎﻻت و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎیش ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺗﺮﯾﺶ و روﺳﯿﻪ ﻓﺮﺻﺖ دروﻏﯿﻦ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﻫﺮ
اﺻﻼﺣﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﺪ .اﻻن ﻫﻢ ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﺸﻮر :
" اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ اﯾﺮان و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اﺻﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮ
آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ .ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دادن و اداره
ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ" .
اﯾﻦ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ﺗﺎزﮔﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﻮاﻧﺪهام ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
اﯾﻦﻫﺎ دارﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ دﺷﻨﺎم ،ﺗﺤﻘﯿﺮ .ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻗﺪر ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺸﻮﯾﻢ؟
ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﺗﻌﺼﺐ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ اﯾﻦﻫﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻗﺮار داد .وﻗﺘﯽ
ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﯾﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺑﺪ اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﻨﺪه ﻣﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺣﺮفﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﺮدم و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﺲ ﺑﺮای ﺧﻮدش دارد .اﻣﺎ ﺑﺪون آن اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮی ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ زورش ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻘﯿﻪ را زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮدش در ﺑﯿﺎورد .اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زورﺷﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؟
از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﺸﻮر :
"اﮔﺮ ﻣﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ و دﻣﯽ آﺷﺘﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را
ﺟﺎﯾﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻤﺮد .اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺎ درﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و
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ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽآورد ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ ارزشﻫﺎی اﯾﻦ رژﯾﻢ در ﺳﺘﯿﺰﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ و
ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﯾﺮان ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎن داد".
آن وﻗﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ـ دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ـ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ و اﻻن وﻗﺖ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻌﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺒﺎرزه ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ .اﻧﮕﯿﺰه و اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ درﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪارد و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ج.ا .ﻣﺒﺎرزه
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آن وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
 14آورﯾﻞ 2010
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﻫﺪف "ﻣﻠﺖﺳﺎزان" از ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻠﺖ؛ دوﻟﺖ و ﻫﻮﯾﺖ
از اﯾﻦ آﺧﺮ ﺷﺮوع ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻋﻤﺪه ﻣﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهای ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎر ﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .دﯾﮕﺮان ﮐﻤﺘﺮ وارد اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪاران را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﺰار ﻣﻼﺣﻈﻪ دﯾﮕﺮ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ دﯾﮕﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد از اﺣﺪی در دﻧﯿﺎ ﺑﺘﺮﺳﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ آدم
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ و ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ دﺷﻤﻦ
ﺷﺪ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎ اﺻﻼ" دﻧﺒﺎل ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﻣﺴﺎﯾﻞ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎ در ﺧﺎرج اﯾﺮان .و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وﻗﺖش اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎ روی
ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺰب و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ آن اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ .آن
وﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،رﻓﺮاﻧﺪم و ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﻣﻠﺖ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ در ﻣﻮرد
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ؛ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ؛ ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻮام ﺟﺎﯾﺶ در اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
روﺷﻦ ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻨﻬﺎ را در ﻃﻮل دو ﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت را ﺧﻼﺻﻪ و ﻣﻨﻈﻢ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﭼﺎﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر دﻫﯿﻢ و ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ .ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ  20-15ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ اﻣﺮوز ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ
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اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ دارد .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽرود اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺧﻮد
ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ را ﺑﮑﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻗﺪر ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﻢ .ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻫﺴﺖ  400ـ  500ﮐﻠﻤﻪای در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺎن در ﺑﺎره
ﻧﻮزاﯾﯽ اﯾﺮان .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻧﻮزاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﯾﺎ روﺷﻨﮕﺮی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ دارد و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﻠﻤﻪ درﺑﺎرهﺷﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺰاران ﮐﺘﺎب .اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم در ﻋﺮض
 400ـ  500ﮐﻠﻤﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻮزاﯾﯽ اﯾﺮان را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دو ﺳﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﭼﻨﺪ
اﺻﻼح اداری ﮐﺮد در اﯾﺮان و اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ داراﻟﻔﻨﻮن ﻫﻢ ﺑﺰودی از آن روﻧﻖ
اﻓﺘﺎد .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ﺑﻮد 57 .ﺳﺎل ﮐﺎر روی ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و  120ﺳﺎل
ﺗﻼش ﺑﺮای آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺎزه روﺷﻨﮕﺮی ﯾﺎ رﻧﺴﺎﻧﺲ و اﺻﻼح ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻮزاﯾﯽ اﯾﺮان ﻋﺒﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﮐﻪ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺴﺘﺮش
ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ذﻫﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ﺑﺨﻮدش اﺧﺘﺼﺎص داده
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮری ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮐﻠﻤﻪ و دو ﺗﺎ اﺻﻄﻼح ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﺪﯾﻢ و آن وﻗﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن اﻣﺸﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ،
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ زﺑﺎن ،ﻣﻠﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮم ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ اﻣﺸﺐ را از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺷﻮد وارد ﺷﺪ .وﻟﯽ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ دارد ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت؛
ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ واﻗﻌﯿﺎت؛ ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺠﺎی اﺳﺘﺪﻻل ،ﺗﻬﻤﺖ زدن؛ ﺑﺎ ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ را ﭘﯿﺶ
ﺑﺮدن؛ ﺗﮑﺮار و ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪن و ﮐﺎری ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺎت ﻗﻀﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﺗﻮده ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ وارد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رویش اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ دوی
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﺑﺮو ﺑﺸﻮﯾﻢ ﺑﺎ دوﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ آﮔﺎﻫﯽ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن ،ﻣﻄﺎﻟﺐ را روﺷﻦ ﮐﺮدن،
ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﮔﻔﺘﻦ .اوﻟﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮش اﯾﺴﺘﺎد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺴﺘﯽ اﯾﻦﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ
ﻣﺪﻋﯽاش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎ ﻣﯽاﻧﺪازد .ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭙﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و وﺳﻂ را
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﻠﯽ ،و اﯾﻦ ﻣﺪ ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ را دﯾﮕﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و در
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن ﻣﻠﯽ ﺟﺎی آن ﻗﻮﻣﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻠﺖ داﺧﻞ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﮕﺮ
ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ :آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
در آن ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ.
در ﺑﺎره ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﻠﻪ در ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ آﻣﺪه وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه اﺳﺖ و
اﺷﺎرهاش ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه اﺳﺖ .ﻣﻨﺸﻮر در ﺳﺎل  1946ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .آن وﻗﺖ ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه داﺷﺘﻨﺪ آزاد و ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮری ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ او داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ
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ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻬﺎ آب را ﮔﻞآﻟﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﻪ اول ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﻗﻮم را ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦ رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﻗﯿﻘﺎ" ﻣﯽداﻧﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﺮان ،ﻗﺼﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و اﻻ
ﻫﯿﭻ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪرال ﻧﺪارﯾﻢ .اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﺮدم ﻫﺮ ﻣﺤﻞ اﺳﺖ
ﺑﻪ اداره ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﺳﻮﺋﺪ ﻣﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﺪرال اﺳﺖ؟ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﮕﺮ ﻓﺪرال
اﺳﺖ؟ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺮدم اﺧﺘﯿﺎر اداره ﮐﺎرﻫﺎیﺷﺎن را دارﻧﺪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺧﯿﻠﯽ اﺧﺘﯿﺎرات وﺳﯿﻌﯽ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺿﻌﯿﻒ
ﮐﺸﻮری را اداره ﮐﺮد؟ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﮐﺸﻮری ﺳﺎﺧﺖ؟
ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﺣﺪی ﺑﺎک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮفش را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰﻧﺪ ،آن ﻫﻢ
در ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﺮان ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد .ﺣﺮف ﺣﺴﺎب را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﯾﻦ
ﺳﻼحﻫﺎی زﻧﮓ زده ﻫﻢ از ﻣﯿﺪان ﺑﺪر ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از ﻣﯿﺪان ﺑﺪر ﺑﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ
ﺣﺮف ﺣﺴﺎب .اﻋﻼم ﻫﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻗﺒﻮل دارد واﻻ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻪ درد ﺧﻮد آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽﺧﻮرد .ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ
ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و روی آنﻫﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺮوز زور ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﻓﺮدا ﻫﻢ اﮔﺮ آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدمش آزاد ﺷﺪ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ آن ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺸﻮد و ﺟﻨﮓ ﺑﺸﻮد ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود
آن ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ .ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻬﺘﺮ از آن ﻧﺪارﯾﻢ .ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ ﻧﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺷﺮط ﻣﯽرود ﻧﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽرود .ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ
ﻧﻤﯽﺷﻮد از ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﻃﻠﺐ داﺷﺖ .ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ؟
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻤﮏش ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد؟ ﻫﺮ ﮐﺲ آزاد اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺪارد .ﻧﻪ ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮد ﻓﺮد
ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ دارد وﻟﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻨﺎر .وﻗﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮای
ﻫﻤﮕﺎن ﺑﭙﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮط ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد.
ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ:
1ــ آﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﺻﻼ" از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 2ــ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎل ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎل ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﺎن اﺳﺖ؟ ﻣﺎل ﻫﺮ دﻫﯽ اﺳﺖ؟ ﻣﺎل ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺣﺴﺎس ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻫﺮ ده اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ وﻗﺘﯽ ﻣﺮز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ.
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 3ــ آﯾﺎ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﻗﻮم ﯾﮑﯽ اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا دو واژه اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﻟﺰوﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺖ را ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟
 4ــ آﯾﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ آن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ؟ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﭽﻪ آنﻫﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ را  200ﮐﺸﻮر زﯾﺮش اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ  60ﺳﺎل ﻫﻢ ﻫﺴﺖ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد اﻗﻼ"
روی ﮐﺎﻏﺬ .ﺑﺎﺑﺖش ﻫﻢ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ آدم را از ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
 5ــ آﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻫﺮﺟﺎ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻓﺪراﻟﯽ
اﺳﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ وﻟﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﻗﻮل آﻗﺎی آﺟﺮﻟﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻗﻮام و ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮب ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻓﺪرال ﺑﺸﻮد ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﭘﺎﮐﺸﻮﯾﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺧﻄﺮﻫﺎ را
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
 24ﻣﺎرس 2010
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻨﺞ ﺑﺨﺶ
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ،ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ از ﻧﻈﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺞ ﺑﺨﺶ
ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ دارﻧﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺮآﻣﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،دﺳﺖ ﮐﻢ در ﺑﯿﺮون ،اﯾﺸﺎن
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻢ ،داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻨﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و روﺷﻦ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو اﺳﺘﻌﺪاد
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺎﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ " ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد " اول ﺧﺪﻣﺖ دوﺳﺘﺎن
ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺞ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻻن در اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺗﺎ ﻣﺜﻼ"
ﺑﻌﺪا در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ .اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻻن وﻗﺖ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ از
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی آﻗﺎﯾﺎن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ دوﺳﺘﺎن "ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
آزاد" ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار ﺑﺮﺳﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ج .ا .ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﻮﻧﯽاش
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺷﺎن را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﻌﺎری ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻋﻨﻮان ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺳﺮ آن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ج .ا .را ﯾﺎ ﺑﺮدارد ﯾﺎ از ﺻﻮرت ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻣﮑﺮر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ آﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار ﺑﺮﺳﯿﻢ؟ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺮود
ﮐﻨﺎر؟ آﯾﺎ ﺷﻌﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮔﺮد ﻫﻢ ﺑﯿﺎورد؟ دوم ،آﯾﺎ اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺪاﮐﺜﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ؟ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ؟ ﺑﻘﯿﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ در درون اﯾﻦ ﺷﻌﺎر
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ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد؟ ﻫﻤﺎن ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﺑﺪی اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﺳﺌﻮاﻻت اﺻﻠﯽ
اﺳﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب آزاد در اﯾﺮان ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮد آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺞ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭼﻪ در درون و ﭼﻪ در ﺑﯿﺮون
ﺑﯿﺶ از آن از ﻫﻢ دور اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﺸﻮد آﻧﻬﺎ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮارداد .درﺳﺖ اﺳﺖ
در  22ﺧﺮداد ﺗﻘﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﺮدم ﺷﺪ وﻟﯽ ﺧﻮب ﺑﻪ وﯾﮋه در  6ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﻄﺎﻟﺐ
دﯾﮕﺮی ﺟﺰ آزادی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﻋﻨﻮان ﺷﺪ .ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺤﻮر ،ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺎﺷﺮان ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ آزادی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ  6ـ  7ﻣﺎﻫﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻧﯿﺴﺖ .اﻻن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻏﺰه ﻧﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای اﯾﺮان اﺳﺖ،
ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮریاش ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻨﯽ دارد و اﺻﻼ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد
دﻧﺒﺎﻟﻪرو ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺎرهای ﻫﻢ ﻧﺪارد .او ﻫﻢ ﮐﻢ ﮐﻢ دارد ﻣﯽآﯾﺪ ﺟﻠﻮ و او ﻫﻢ ﻓﻘﻂ
ﺻﺤﺒﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ــ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻖ دارﻧﺪ ــ در ﻣﺴﯿﺮی ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد ﮐﻪ
ﻣﺎ دﻟﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﻗﺪم ﺑﺮ دارد .آن ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺎﻟﺸﮕﺮ ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻻن ﮐﺸﻮر را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻓﻮری دارﯾﻢ و
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﻌﻼ اﯾﻨﻬﺎ ﻋﻮض ﺑﺸﻮﻧﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﯽﻋﺮﺿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ در
ﻧﻘﺶ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دارد وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ
دادن .ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرزه ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻠﻪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮوع ﺷﺪ .وﻟﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﯿﻌﺖ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺮوز ﺑﮑﻠﯽ
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﻮﺳﻮی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖش از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود و در ﮐﻨﺎرش
ﻫﺰار ﺣﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ و دوﺳﺘﺎنﺷﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از "ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد " ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺳﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﻨﺒﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﯾﺎ ﻏﯿﺮآزاد ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽﺗﺮی
در ﭘﯿﺶ آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ آزاد ﻧﺒﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺗﻤﺎم آن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ از اﻗﺪاﻣﺎت "ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد" اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻن ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ درﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﭼﯿﺴﺖ و ﺷﺮاﯾﻂش
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ .و اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪهاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد
را ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
آزاد و ﺳﻮدﻣﻨﺪیﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺻﻼ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار ﺑﺮﺳﯿﻢ.
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ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮب ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ اﻻن ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﺑﺸﻮد ﮐﻪ در آن ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺴﯿﺎر
درﺳﺘﯽ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان را ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ و
ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺪارد در ﻫﺰار ﮔﻮﺷﻪ؛ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﻻن درﮔﯿﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻣﺎ اﻻن ﻧﮕﺎه
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺣﺮﯾﻔﺎن و ﻣﺘﺤﺪان ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺘﺤﺪان ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ از اﯾﻦ
رژﯾﻢ آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﻪاش روی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ وﻟﯽ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻮریﺗﺮ و واﺟﺐﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻣﯽزﻧﯿﻢ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آزادی ﺑﯽ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎم ﻓﺮزﻧﺪان ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﮔﺮ  5ﻣﺎه
ﺣﻘﻮق ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود .اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ
ﺟﺰء ﻣﺒﺎرزه و ﮐﻤﭙﯿﻦ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎﺳﺖ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﻼن ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه ﭼﻮن ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮدم را ﻧﺰده ،رﺋﯿﺲش
ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ و رژﯾﻢ دﯾﺪه ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد ،آﻟﻮدهﺷﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﻃﺮف
ﺧﻮدﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ـ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ و ﻫﯿﭻ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺛﺮوت ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻂ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﯾﺮان ﺑﺮﺳﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ راﺿﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﺷﺪ رﻓﺖ و ﻫﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ و ﻧﻨﮓآور اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻘﻂ در
"ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد" ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺸﻮد و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻤﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﺮ روز ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ روز ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺮ و ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺻﻮرت ﺟﻨﺒﺶ و اﺑﻌﺎدش ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮض ﺷﻮد.
اﺳﺘﺮاﺗﮋیاش ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮض ﺑﺸﻮد .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪاش را ﺑﺮ روی
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﮕﺬارد ،ﺧﻮب اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻌﯿﻦ اﻻن ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻘﻮل ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮی
ﻫﻢ ـ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺮﻣﺎن ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ـ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ در اﯾﺮان .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺟﺎی ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ.
ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻠﯿﺖﺳﺎزﻫﺎ و ﻣﻠﺖﺳﺎزﻫﺎ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ زﯾﺮ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﻮام ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدﺷﺎن و ﺗﻤﺎم ﺷﺪ
رﻓﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﻼن زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭘﺲ دارای ﺣﻖ ﻫﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻮدم ،ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺑﻪ ﮐﺪام
ﮔﺮوه ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﺮوه زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻫﺴﺘﻢ آﻧﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻖ دارم ﯾﺎ ﻧﺪارم .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ
ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ روﺷﻨﮕﺮیﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
ﺳﺮوﮐﺎر دارد ،ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﺮوﮐﺎر دارد ،ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﺮوﮐﺎر دارد ،ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ ﺳﺮوﮐﺎر دارد .ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ ﻣﯿﻬﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ در ﺑﯿﺮون
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه در درون ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ .در درون اﻻن ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﺧﻮدش را در
وﺿﻌﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺸﻮد .اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ﻋﻀﻮ راه
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ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﺑﺸﻮﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻓﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .دارﻧﺪ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ ،اﮔﺮ ﻻزم داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻻزم ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﺧﺘﯿﺎر
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﻤﺮاهش ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﮐﻤﮑﯽ ﻫﻢ از دﺳﺖﻣﺎن ﺑﺮآﻣﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزه دﯾﮕﺮی ﺑﺎ
ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ از ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد
از ﺑﻬﻢ ﺧﻮردﮔﯽ وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز در آن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻫﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ رژﯾﻢ و اﻣﯿﺪوار
ﺑﺎﺷﯿﻢ ــ ﭼﻮن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ؛ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﻀﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد رژﯾﻢ اﺳﺖ ــ
اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﮑﻨﺪ و دارد ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎرﻫﺎی داﺧﻠﯽاش
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺎﺑﻊش رو ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽرود .اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﻮد اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺸﻮد اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﺑﻪ زاﻧﻮ درآورد.
ﺑﺎ اﺻﻼح ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ؟ ﻧﻪ دﯾﮕﺮ .اﺻﻼح ﻃﻠﺐ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﺎ
دﺳﺖﺷﺎن در دﺳﺖ رژﯾﻢ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒاﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻫﻢ ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از دادﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد .آن
اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ رژﯾﻢ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪش ﺟﻠﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و آﺑﺮوی آن
رژﯾﻢ رﻓﺘﻪ و آﺑﺮوی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽاش ﻫﻢ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ او دﯾﮕﺮ اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻤﺎم ﺷﺪ دﯾﮕﺮ .اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .ﺑﻠﻪ اﮔﺮ ﻋﺪهای ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺸﻮد و اﯾﻦ رژﯾﻢ را
ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﺮ ﻗﺮار ﺷﻮد ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد؟ ﻣﮕﺮ ﻣﺎ دﻧﺒﺎل آدمﮐﺸﯽ و دار زدن ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﻧﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح ﻫﻢ ﺑﺸﻮد اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺧﻮد
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮔﻔﺘﻨﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ﻣﻮاﻓﻘﻢ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎزﯾﭽﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﭙﺎه اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﺿﻊ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻓﺮدا ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪش .ﻣﻨﻔﻮر ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺸﻮﻧﺪ .آن ﺣﺎﻻ ﺑﻤﺎﻧﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﯽﺷﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺧﻮدش اﺳﺖ ـ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ و اﮔﺮ زﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺳﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪای را ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺮد ـ ﺧﻮب
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد او ﻫﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺸﻮد .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮض اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ روﺣﯿﻪای را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻫﺮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮدن اﯾﻦ رژﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ از ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ آن را ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ
آن ﺟﺰﯾﯽ از ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ ﺑﻘﯿﻪی ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻫﻢ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ
رژﯾﻢ وﻟﯽ ﻓﻘﻂ آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻫﻢ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﻓﺮاﯾﻨﺪ را
ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ اﺟﺰاﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻈﺮه را ﺑﺎﯾﺪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و از ﺑﻘﯿﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد و ﻣﺎ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ و اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز در ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﻤﻨﻮن ﻫﺴﺘﯿﻢ
 10ﻣﺎرس 2010
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎ را روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮔﺬار
اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﻘﺼﻮدﻣﺎن از ﮔﺬار ﭼﯿﺴﺖ .در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ،آﻗﺎی ﺳﯿﺎوﺷﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﻼً
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒش ،ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ زﯾﺮ ﯾﮏ
ﭼﺘﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺷﻌﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد را ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ آن ﻧﺪارد
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻔﮑﺮی و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺸﺎن از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮔﺬار
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از دوران ﮔﺬار ،دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان
آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان داد ــ ﯾﻌﻨﯽ از ﺣﺎﻻ ﺗﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮف ﺣﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ روﯾﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺟﻮر ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻤﻞ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺟﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮی ﯾﮏ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد .در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد و زﻣﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽﺷﻮد داد .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮔﺬاری ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ در
ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ زد وﻟﯽ در درون ﮐﻪ ﻋﺪه زﯾﺎدی اﺻﻼً ﺟﻠﻮ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ــ آزاد ﯾﺎ
ﻏﯿﺮ آزاد ــ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒاﻧﺪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻨﺎر ،آن وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺠﺎی
اﺑﺰار ،اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮕﺬارﯾﻢ؛ ﭼﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺑﺰار اﺳﺖ ،ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ،
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ﺑﺮای آﻧﭽﻪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺎ اﺑﺰار ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﮕﺎه را ﺧﯿﻠﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؛ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و از آن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺗﻔﺎوت ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ در ﺑﯿﺮون اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از روز اول ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ در
اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺚ ﺑﮑﻠﯽ روی ﭘﺎﺷﻨﻪ دﯾﮕﺮی اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﮐﺸﻮری ﮐﻪ  31ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﭘﯿﺸﺮو اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮان آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﯽ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ،اﺳﺘﺎدان
داﻧﺸﮕﺎه ،ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﻣﺘﺠﺪد ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ ،دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻠﯽ ــ ﻣﺼﺪﻗﯿﺎن ــ
اﯾﻦﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ رﻫﺒﺮی آﺧﻮﻧﺪی ﮐﻪ از اول ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﺳﯽ و ﯾﮏ
ﺳﺎل ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺤﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب آن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻫﻢ ﺷﺎخ و دم ﻧﺪارد .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ـ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻣﯽآﯾﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺗﺒﻌﻪ آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ دارد و آزادی دارد در ﭘﻨﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎز
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ دوﺳﺘﺎن ﭼﭗ ﻣﺎ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯿﺖﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎز ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﭼﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎیش ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﺎﯾﺪ دﻋﻮا ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ؟ ﻓﻘﻂ دﻋﻮا ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﮐﯽ زورش
ﺑﻪ ﮐﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﮐﻪ  200ﮐﺸﻮر زﯾﺮش
اﻣﻀﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی دﻟﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺟﺎی آن ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺸﺘﺮک و ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ دﻧﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ 500
ﺳﺎل رﻧﺴﺎﻧﺲ و روﺷﻨﮕﺮی و اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻧﻘﻼب اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮔﺬار در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮی ــ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻠﯽ را ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺑﺮای ﺑﻌﺪ ــ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ،از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ وﻗﺘﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ در اﯾﻦ
ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ .اﮔﺮ از اول رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺳﺮاغ آن اﺻﻞ اﻵن ﮐﻠﯽ ﺟﻠﻮ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ و ﻫﯽ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﯾﻢ .اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ازﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻮدهی ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺧﻮدم را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ رای ﺑﺪﻫﻢ ،آزاد
ﺑﺎﺷﻢ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﺧﻮﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ آن ﻫﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻫﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ
ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﮐﻠﯽ :اول ،ﻣﻦ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽام ،دوم ،دارای ﺣﻖ ﻫﺴﺘﻢ .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮔﺬار در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮی ﺗﮑﯿﻪ روی
اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اول اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ زﺑﺎن
ﻣﺎدریﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮریﻣﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﯾﮏﺳﺎن ،دوم ﺣﻖ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻤﺎم
ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎﺳﺖ و وﻗﺖش ﻫﻢ رﺳﯿﺪه
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اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎور زﻣﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را
ﺧﻮاﺳﺘﻪ وﻗﺖش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ را ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده و آﺑﺮو ﺑﺮای ﻫﯿﭻﮐﺪام از آن ﺣﺮفﻫﺎی ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﯾﮏ ﻋﺪه ﻫﻢ روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽاﻧﺪ ،اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽاﻧﺪ .ﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﻋﺮض ﺳﯽ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪهاﻧﺪ اﯾﻦﻫﺎ را ﻫﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،دﻟﺴﺮد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦﮔﻮﯾﺎن ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻣﻮاﺿﻊﺷﺎن را
اﺻﻼح ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ و اداﻣﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﯾﺎ ﻣﻨﺤﺮف
ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻣﻨﺤﺮف ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﯾﺪ "ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖﻫﺎ" را ﻫﻢ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ واﻻ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺧﻮب ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﮑﻨﺪ .ﻫﯿﭻ
اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﺎم را ﻣﺤﺪود ﻧﮑﻨﯿﻢ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪاش را ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻘﯿﻪ را ول ﮐﻨﯿﻢ .از اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای در ﺧﺎرج از اﯾﺮان وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﻮد و دلﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد .ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و در ﻓﮑﺮ ﺷﻮرای رﻫﺒﺮی ،ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻤﻪ زﯾﺮ ﻓﻼن
ﭘﺮﭼﻢ .اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺨﯿﻼت ﺧﺎرج از اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﯽ و ﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد دارﯾﻢ وﻟﯽ
اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاء ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اول ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ از آﺧﻮﻧﺪ ﺟﺪا ﺑﺸﻮد ،ﺑﻌﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد .ﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ را از آﺧﻮﻧﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﻫﻢ ﻋﺮﻓﯿﮕﺮا .ﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ وﺳﯿﻊﺗﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﯽ ﻫﻢ ﺟﺰﺋﺶ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ زدﻧﺪ؛ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .درﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻣﺎ ،رﺿﺎﺷﺎه و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه در ﻋﻤﻞ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎ دﻧﺒﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﺮا ﻓﻘﻂ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﯾﺎ ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﯽاش را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺤﺪود ﮐﺮد؟ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎ ﻋﺪه ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﻤﻊ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮد.
ﮐﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد؟ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺮ آن ﻣﺒﻨﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ آن
ﻣﺒﻨﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،آن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻠﻮی ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدش را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ
اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻠﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮای زدن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ او
اﺟﺎزه داد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ "اول ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻌﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ".ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎویاﻧﺪ؛ ﻫﻤﻪ آزادﻧﺪ؛ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺣﻖ دارد .ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻧﺨﯿﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ رای ﺑﺪﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﻦ آﻣﺪم دﯾﮕﺮ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺧﻮب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ رای
ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آن آﺧﺮش ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ در
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ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﭘﺲ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮔﺬار ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﮔﻔﺘﻤﺎن
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم.
ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻠﯽ ،در اﯾﺮان ﺑﺮای آن ﻣﺒﺎرزه ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮد؟ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدش راهﺣﻞ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﻦ ـ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺗﻔﺎوت ـ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﻪای از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﻈﺎم ﮐﻪ راه ﺳﺒﺰ
اﻣﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮدهی ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزه درﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺮدم آن ﮔﻔﺘﻤﺎن را دارﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ـ ﮐﺎری ﮐﻪ ازﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ـ و آن ﮔﻔﺘﻤﺎن را ﻫﻢ در ﮔﻔﺘﺎر و
ﭘﯿﺎم و ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ــ ﻣﺮگ ﺑﺮ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ــ ﻣﺮگ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ .اﻣﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را از راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ از راه
ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﻫﻤﻪاش در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .آن را ﻫﻢ
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﺑﮑﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ رژﯾﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ ﻫﺰار
اﺗﻮﺑﻮس ــ ﻏﯿﺮ از راه آﻫﻦ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ــ ﺑﺮای آوردن اﻓﺮاد از اﻃﺮاف ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ رژﯾﻢ
آدمﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل و ﮐﻮﭘﻦ و وﻋﺪه و ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد  200000ﻧﻔﺮ را ﺟﻤﻊ
ﮐﺮد وﻟﯽ آن  200000ﻧﻔﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻄﻮر آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و
اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺧﻮب ﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ و
ﮐﺘﮏﮐﺎری ﻧﮑﺮدﻧﺪ و زﺧﻤﯽ و ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻠﯽ ،راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ
ﺑﺎﯾﺪ رﻫﺎ ﺷﻮد ﮐﺎرش را ﺑﮑﻨﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ وﺣﺸﺘﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖش ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ  .اﯾﻦ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی
و در ﻃﺮف ﻏﻠﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻫﺮ روز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺮ روز
ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﺎن را درازﺗﺮ ﺑﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮﯾﻢ از ﻫﺮ ﭘﯿﺮوزی راه
ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﯾﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋادﻫﺎ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪایﻫﺎ و زﯾﺎن ﺟﻨﺘﯽﻫﺎ و از آن ﻃﺮف ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻔﻮظ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻻن ﻧﻮﺑﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻫﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﻮد ﻓﻘﻂ در ﺧﻮاﺳﺖ درﺳﺖ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎ آزادیﻫﺎ ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺮدم زﯾﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روز اﻓﺰون اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ روی اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻢ
اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ روی اﯾﻦﻫﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ وﻟﯽ در ﺧﻮد اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
و راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﻢ
ﺧﻄﺮ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ و ﺑﺎلش در
ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﯾﺎد ﺑﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎرهاش ﺻﺤﺒﺖ ﺑﮑﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺟﻠﺐ ﺑﺸﻮد و اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺗﺬﮐﺮ
ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻫﻢ ﺧﻮدﻣﺎن دﻧﺒﺎلش را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
***
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ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪل ﺳﺎزی
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺟﻠﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﮑﺎﻓﯽ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺪهای ﻣﯽآﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻃﺮف و ﺗﮑﯿﻪ را روی اﯾﻦ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﭘﯿﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﯾﮏ ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺤﺜﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد ﺗﮑﯿﻪ را
روی ﺟﺰﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﺰ ﺷﮑﺎف اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺪارد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﺑﺪی ﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻣﻦ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﻈﺮی و ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺻﻮﻟﯽ را ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﻫﻢ ﺧﻮدش ﺑﺎزﻧﺪه اﺳﺖ ﻫﻢ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻈﺮی ﻣﺪام ﺑﻨﺪﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﺎه ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ
ﮐﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺐﻫﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﮔﺎه ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺪﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ
ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻬﻮده .اﻻن وﻗﺖش ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دﻧﺒﺎل وﺟﯿﻪاﻟﻤﻠﻪ ﺑﻮدن،
ﻃﺮﻓﺪار ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ ﺑﮑﻠﯽ از ﻗﺪرت ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻠﻮص ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺷﯿﺪ،
ﭘﯿﺎم ﺷﺴﺘﻪ رﻓﺘﻪای داده ﺑﺸﻮد؛ اول ﻓﮑﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻪ دﻟﺨﻮاه ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻬﺪ و دﻧﺒﺎلش ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺣﯿﻒ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺗﻠﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪای ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺟﻠﺐ ﺷﻮﻧﺪ .اﺷﮑﺎل اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ.
 25ﻓﻮرﯾﻪ 2010
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎی ﺳﯿﺎوﺷﯽ ﻫﺴﺘﻢ .آﻗﺎی ﺳﯿﺎوﺷﯽ ﯾﮑﯽ از روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
اﻧﺘﻠﮑﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دوﺳﺘﺎن اﻣﺸﺐ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ از ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ .وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از
اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ و ﺑﻨﺪه ﯾﮏ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ارادت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام ﺧﺪﻣﺖﺷﺎن ،ﺧﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهام.
در ﺑﺎره ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ راهﺣﻞﻫﺎی
ﺟﺰﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﮑﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ
ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد را ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دوﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﻓﻬﺮﺳﺖ وﺳﯿﻊﺗﺮی ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮد آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
و ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد در دﻧﯿﺎ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪارد ﭼﻮن از ﺧﻮد اﺻﻄﻼح ﺷﺎﯾﺪ 200
ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﺬرد و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺤﻞ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ" ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره دﻫﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻏﺎز ﺷﺪ وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮﺣﻠﻪ
رای ﮔﯿﺮی و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ را ﻗﺼﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم  4ﻧﻔﺮ را رﺿﺎﯾﺖ داد،
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻋﻨﻮانش را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺤﻮر ،و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎیﺷﺎن را ﭼﻪ از رژﯾﻢ ﭼﻪ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ و رای ﮔﯿﺮی در درﺟﻪ دوم
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اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﺘﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ
را ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯽزﻧﯿﻢ؟ ﺑﺮای ﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﺮای ﭼﻪ رای ﻣﯽدﻫﯿﻢ ؟ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ
ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای آزادی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آزاداﻧﻪ رای ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ  .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ دزدی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ رای ﻣﻦ ﮐﻮ ،وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﮕﺮ رای ﻣﻦ ﮐﻮ ﻧﺒﻮد و اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪای
و ﻣﺮگ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ.
اﺗﻔﺎق ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ اﻓﺘﺎد آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﻋﻮض ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﮕﺎهﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن
ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﺎن ،ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ﻋﻮض ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﯾﮏ آدمﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺟﺰءش اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﻤﻪش اﺳﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اوﻻ" وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد؛ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻗﺎی ﮐﺎﻇﻤﯿﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ؟ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﺧﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﺮوﯾﺪ ﻣﺮدم رای ﺑﺪﻫﯿﺪ ،آزاد اﺳﺖ ﺧﻮب ﺑﻪ ﭼﯽ
رای ﺑﺪﻫﯿﻢ؟ آن ﻣﻮﺿﻮع را اول ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺗﻮ ﺳﺮ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻧﺰﻧﻨﺪ و روی ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ اولش ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ اﯾﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺪه آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽﺷﻮد
روی ﻫﻤﺎن اﯾﺪهﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ .اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آزادی و
ﻏﯿﺮ آزادیاش ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺖ ،ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ
از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ :ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪش را ﻫﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﭼﯿﺴﺖ ﻓﺮدای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﯾﮏ
ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺖ .ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ زدﻧﺪ اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﻮن ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ دارﻧﺪ .ﻓﺮدای روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭘﯿﺮوزی ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﺴﯽ رای ﺑﺪﻫﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ .ﻣﻦ اﺳﻤﺶ را ﮔﺬاﺷﺘﻪم ﻫﺮ ﮐﺲ ﯾﮏ رای ﯾﮏ ﺑﺎر .اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد .در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل
 1357ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد اﺻﻼ" ﻣﺎﻫﺎ را ﻫﻢ آزاد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ
رای ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ" ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ در رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﯽﺑﺮد و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﺠﻠﺲ و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮده ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ،ﻃﺮﻓﺪارانش ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺤﺚ رﻓﺮاﻧﺪوم را زﻧﺪه ﮐﻨﻢ .ﺗﻤﺎم ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از رژﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺮای ﭼﻪ؛ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻧﻪ؛ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ آن ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال .اول اﺻﻮل را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از رﻓﺮاﻧﺪوم ،ﭘﯿﺶ از رای دادن ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ،ﻣﺮدم
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﻖ دارﯾﻢ .آن
وﻗﺖ ﺑﺮوﻧﺪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق رای .آن وﻗﺖ ﺑﺮوﻧﺪ ﭘﺎی رای ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻌﺪ از آن ارﮔﺎنﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
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ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﮑﻨﯿﮏش اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﺳﯿﺮ
ﺗﺤﻮﻟﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻢ در ﺟﻬﺎن از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻧﺒﻮده؛ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﮐﻨﻮﻧﯽ .ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ زﻧﺎن ﺣﻖ رای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ آﻗﺎی ﺳﯿﺎوﺷﯽ و دوﺳﺘﺎنﺷﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و اﺻﻼ ﻗﻀﯿﻪ را
از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺟﺰء ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻫﻤﻪ
آن آزادیﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد؛ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.
ﭘﺲ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪم داﺷﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽآﯾﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﺨﻤﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
آزاد ﺷﺮوع ﻧﺸﺪهاﻧﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ،
ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ وادار ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ .وﺳﺎﯾﻞ ﻫﻢ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم داﺷﺖ .در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﯾﮏ روز ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ آن ﻃﺮف ،و ﮔﺎردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ دﺳﺘﻮری ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﯾﺎ ﻣﺮدم از ﻣﺮز ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﯿﺮون ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﻣﺮدم از آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ آن رژﯾﻢ ﺳﺎﻗﻂ
ﺷﺪ و دﯾﻮار ﺧﺮاب ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﺟﺰء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی آﻟﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮏ ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ
ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪ .ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮی اﺳﺖ
اول از ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻋﻮض ﺷﻮد .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﻓﺘﺎده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ،ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽﺷﺎن ﻫﻢ ﺻﻮرتش ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ آن اﻋﺘﻘﺎدات
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.
ﻗﺒﻼ" ﻣﺮدم رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺣﺮفﻫﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد :ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ ﻃﻮری ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ را آورده
ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﺮد؛ ﻫﺮ ﮐﺲ ﯾﮏ دورهای دارد؛ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﯽروﻧﺪ .ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺲ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ﮐﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﺤﺚﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
را ﺑﻨﺪه ﺑﺎ آﻗﺎی ﺳﯿﺎوﺷﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اوﻻ" ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻨﻮع ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﭼﻪ در راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ؛ از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﻪ
ﯾﮏ رﻫﺒﺮی؛ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺣﺎﻻ ﺧﻮب و ﺑﺪش را ﮐﺎری ﻧﺪارم ،زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﯽروﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ
ﺣﺮفﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد اﮔﺮ رﻫﺒﺮی ﻻزم دارد ﺧﻮدش ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در اﯾﺮان اﻟﺒﺘﻪ .اﮔﺮ
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻻزم دارد ﺧﻮدش ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﺟﻨﺒﺶ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر دارد
ﺧﻮد را ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و دارد ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺎوﺷﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﺬاﮐﺮه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﺋﯽ از اﯾﻦ رژﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﻮد اولش ﻫﻢ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،آن وﻗﺖ ﺧﯿﻠﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺬار ﮐﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺎوﺷﯽ
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ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .اول ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﻧﻤﺎﯾﺎن و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻻزم اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﺳﺖ و ﺑﺲ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ رژﯾﻢ  30-20درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪه و واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ .ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺎ اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ.و ﮐﺎریش ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﺮد وﻟﯽ آنﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ" ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﮐﻪ وﺿﻊﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ؛ آﯾﻨﺪهﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎ
ﻓﻌﻼ" آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ اﯾﻦ ﻣﺮدم اﮔﺮ رﻫﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،درس را آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ ﻧﻪ ،اﮔﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺧﻠﻮت ﺷﻮﻧﺪ و
دوﺑﺎره ﯾﺎس ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺧﻮب اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد .وﻟﯽ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ  .از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺎوﺷﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﺮاﺳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺤﺚ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ .آن را ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ
ﺳﺮﺟﺎیش در ﺑﺤﺚ ﮐﻠﯽ .ﺑﻠﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯽآﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﭼﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮد و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ در
اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﺮض
ﮐﺮدم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درد ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮرد رای دادن آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رای آزادﻧﻪ ،ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻘﯿﻪاش دﯾﮕﺮ ﭼﺎﻧﻪ زدن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ در داﺧﻞ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺧﺎرج ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد داد ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ ﻫﺴﺖ .و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ  .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺴﺖ :ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرگ دهﻫﺎ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻗﺘﺼﺎد درﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎرش ﭘﯿﺶ ﻧﺮود و ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺟﺎﺋﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﻓﻘﻂ زدن و ﺑﺴﺘﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻵن ﻫﻢ دﯾﮕﺮ
دﻧﯿﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد  3000ﻧﻔﺮ را درﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﺴﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﻢ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و
وﺟﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﺳﯿﺎوﺷﯽ در ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﮐﻪ اﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در آﯾﻨﺪه دﭼﺎر اﻧﺤﺮاف ﻧﺸﻮﯾﻢ؛ دﭼﺎر زﯾﺎده روی ﻧﺸﻮﯾﻢ؛ دوﺑﺎره ﺟﺎده دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺎف ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺣﺎﻻ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﺠﺎی ﺧﻮد؛ ﺧﻮد ﻃﯿﻒ ﻣﺎ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ
اﺣﺘﻤﺎل و ﻇﺮﻓﯿﺖش را دارد .ﻣﻮاﻇﺐ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﺳﯿﺎوﺷﯽ و آﻗﺎی
دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺞﺑﺨﺶ و دوﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎر از ﺣﻀﻮرﺷﺎن دوﺑﺎره ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
و ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎیﺷﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد در دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ.
 12ﻓﻮرﯾﻪ 2010
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ  17ﻣﻮﺳﻮی
ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ را ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از آﻣﺴﺘﺮدام
ﯾﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﮕﺎه و ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ از اﯾﺮان؟ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺮای دﻟﺨﻮﺷﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ
ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و آن ﻧﻬﺎﯾﺖش را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ؛ ﻣﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ج.ا .را از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺧﺮاج
ﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ وﻟﯽ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪارد .ﺻﺪ ﺗﺎ
از اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮی در وﺿﻊ ،در آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬرد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ
ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﺧﻮد را ﺟﺎی آدﻣﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ و دارد ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎن اﺳﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻦ در اﯾﻨﺠﺎ و ﻫﺮ ﺟﻮر ﺣﺮف زدن .ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﻣﺮگ ﺑﺮ ،ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد وﻟﯽ آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﻣﻤﻠﮑﺖ زﯾﺮ و رو ﺷﺪه .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ
وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺮ و رو ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ آﻗﺎی زاﻫﺪی ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﻫﻤﺎن ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﯿﻢ .اﺻﻞ
ﻣﻮﺿﻮع آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﺑﮑﻨﺪ اﯾﻦ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺣﺎﻻ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﺑﮕﻮﯾﺪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود ﭘﯽ
ﮐﺎرش .اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎرش را ﺑﮑﻨﺪ .اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ  ،ﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﯿﺮون اﺳﻤﺶ را ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﺗﻤﺎم ﻣﺎ از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ و از
ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ و ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ وﻟﯽ اﯾﻦﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬرد و واﻗﻌﯿﺖ دارد
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮد ،ﻧﻪ
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ﭼﻪ ﮐﺎر دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺮان رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان را ﺧﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻘﺪر وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖاﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ روز دارد ﻓﺮو ﻣﯽرود و ﻣﺎ ﻣﺪام ﺑﺮای دل ﺧﻮدﻣﺎن دارﯾﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﻮ
ﻓﺮو رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﻣﯽزﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮب ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻤﻠﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺣﺮفﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﻋﻮض ﺷﺪه 6 .ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره رایﻫﺎ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ﯾﺎ دوﺑﺎره رای ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ در ﻫﻤﺎن ﺣﺪود ﺑﻮد .ﻣﻮﺳﻮی ﻫﻢ
ﮐﻪ دﯾﺪ ﺟﻨﺒﺶ دارد ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﺷﺎل ﺳﺒﺰ و ﺳﺒﺰ آل ﻋﺒﺎ و از اﯾﻦ ﻣﻬﻤﻼت .اﻣﺮوز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺳﻬﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﯽزﻧﻨﺪ دارد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ
ﻗﺪم ﺟﻠﻮﺗﺮﻧﺪ از او و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ دﻧﺒﺎل اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽرود ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮف را
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺮفش را ﻓﻌﻼ" در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺷﺮع و اﺳﻼم در ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ اﺳﺖ
وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻮﺳﻮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ
ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ؟ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮐﺪام در اﯾﺮان ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻨﺞ زﻧﺪان ﻣﯽاﻓﺘﺎدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﻫﻢ ﻧﻤﯽزدﯾﺪ ﮐﻨﺞ زﻧﺪان
ﺑﻮدﯾﺪ .ﻓﺎﯾﺪهاش ﭼﻪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ زﻧﺪان ﺑﻌﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦﻫﺎ ﺷﻬﯿﺪ
ﺷﺪﻧﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﻌﻼ" ﺑﻪ زﻧﺪان ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎیﺷﺎن را ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
اﮔﺮ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن وﺿﻌﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﺑﺮای ﻋﻮض ﮐﺮدن اﯾﻦ
رژﯾﻢ دارﯾﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﺮوﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﺑﺎ راه ﺣﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮود ﺟﻠﻮ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ دلﻣﺎن ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺮفﻫﺎی ﻗﺸﻨﮓ ﺑﺰﻧﯿﻢ آن اﻣﺮ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﺮاﻓﯿﺎن
ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺣﺮفﻫﺎیﺷﺎن زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺣﺮفﻫﺎ را ﻧﺰﻧﻨﺪ اﻃﺮاﻓﯿﺎنﺷﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ج.ا .ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ .ول ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ دور و ﺑﺮیﻫﺎ را.
اﯾﻦﻫﺎ  30ﺳﺎل ﺣﺮفﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط زدهاﻧﺪ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ راه درﺳﺖ و ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ و راه ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﮔﺰﯾﻨﻪای واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺑﺮای ﻣﺎ واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﯿﺮوﻧﯿﻢ و ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﻮﺳﻮی ﻧﺎم و ﮐﺮوﺑﯽ ﻧﺎم اﻵن ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺘﻬﯽ از اﯾﻦ راه .ﻫﺮ ﮐﺪام اﯾﻦ ﭘﻨﺞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﺳﻮی اﮔﺮ اﺟﺮا ﺷﻮد آﯾﺎ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ؟ آﯾﺎ اﮔﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را آزاد ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻨﻪای و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؟ اﮔﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آزاد ﺑﺸﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
در اﺻﻞ  27ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﺪام
ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺳﻼم؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺒﻬﻤﯽ اﺳﺖ و اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﻌﻼ" اﺻﻞ  27را ﺑﭽﺴﺒﯿﻢ .ﭼﻪ اﺷﮑﺎل دارد
آن ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ" ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ در آن اﺻﻞ
ﮔﻨﺠﯿﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ اﮔﺮ اﺟﺮا ﺷﻮد .اﯾﻦ را ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻨﺎر .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی
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ﻓﻌﻼ"ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯽاش ﮐﺮد .اول ﺑﺎﯾﺪ آن ﺣﺮف را زد ﺗﺎ ﺑﻌﺪا ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺸﻮد و ﺣﺮف را زدهاﻧﺪ و ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺟﺎ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺳﻮی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﻧﻪ ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،او از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رد ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻻن دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻻن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ دوﺑﺎره رای ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
رای را ﺑﺸﻤﺮﯾﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪه و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺷﺪه .اﻣﺎ راهﻫﺎﺋﯽ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﺑﻪ زاﻧﻮ در ﺑﯿﺎورد .ﺣﺎﻻ ﺣﺮف ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ وﻟﯽ اﻗﻼ" اﯾﻨﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ روی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدهاﯾﻢ؟ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن
درﺳﺖ ﻧﺸﻮد ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﻮب ،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن دارد ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دوﺳﺘﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ از ﮐﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ رخ ﻫﻢ ﻧﮑﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻼن ﮐﺲ ﭼﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻗﺸﻨﮕﯽ داده اﺳﺖ .ﻓﺎﯾﺪه اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎ ﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽﻫﺎش ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در داﺧﻞ ﻫﻢ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﺪارد ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻣﺎ آن ﺣﺮفﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﻣﯽزﻧﺪ از درون
ﻧﻈﺎم را ﺗﮑﺎن داده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻋﺪه ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ داﺋﻢ ﻣﺮدم را ﺑﮑﺸﯿﻢ ،ﺑﺰﻧﯿﻢ؟ اﯾﻦ آﺧﺮش
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرﺳﺪ؟ اﻻن زورﺷﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻮﺳﻮی دارد راه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﻪ
ﻋﺎﻗﻞﺗﺮﻧﺪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﻪ آن ﺳﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را در وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ در داﺧﻞ رژﯾﻢ
اﺳﻼﻣﯽ .آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺳﻮی دارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺸﺎن دادن راهﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ از ان راه ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
را ﺣﻞ ﮐﺮد.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦﻫﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮی آن ﭼﻪ ﻣﻮﺳﻮی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﯽ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺖ و در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﭼﯿﺰی از اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ .ﯾﺎ اداﻣﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .آن ﻗﺪر ﻣﺮدم را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻧﻘﺪر آدم ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﺪتﻫﺎ
ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦﻫﺎ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در داﺧﻞ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
و ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﺧﻠﻊ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ راه ﺣﻞ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣﻞ ﻣﻮﺳﻮی را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد و ﻫﯿﭻ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻫﻢ در آن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺳﻮی در اﯾﻦ  6ﻣﺎﻫﻪ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻋﻮض ﺷﺪه و ﻣﺮدم وادارش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻋﻮض ﺑﺸﻮد .ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺪه دﯾﮕﺮی
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻮن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ آدمﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام
ﺑﺮای ﻣﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
اﻣﺎ درﺑﺎره آﻗﺎی ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻋﺎدت ﻣﻠﯽﻫﺎ و ﻣﻠﯽﻣﺬﻫﺒﯽﻫﺎ ﮐﻪ از روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﯽﮔﺮﺑﺰﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﺳﺎل  42ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮرش را ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮدم ،وﻟﯽ آن ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ اوﺑﺎش ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻧﮕﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﻮرش آن
ﺳﺎل ﺧﻤﯿﻨﯽ آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ از ﯾﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ـ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را دارد ـ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺣﺸﯽﮔﺮی
و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮود و ﺷﻌﺎر ﻣﯽﮐﺸﻢ ﻣﯽﮐﺸﻢ آﻧﮑﻪ ﺑﺮادرم
ﮐﺸﺖ ﺷﻌﺎرش ﺑﺸﻮد .اﻻن ﻧﻪ  1342اﺳﺖ ﻧﻪ  .1357اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎﻫﺎ
ﺑﮑﺸﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻫﻢ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻫﻢ
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ﻧﮕﺮاﻧﯿﻢ .ﻣﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﺸﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺲ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮآﯾﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻗﯽ ﻗﻮی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد
زﯾﺮا ﺗﻤﺎم زور اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ آدم رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﯿﻮان .اﯾﻦﻫﺎ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺷﺒﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ وﺟﻪ .ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺤﺚ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ را ﺑﺎرﻫﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﺎز اﺷﺎرهای ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ وﻗﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﺎ وﻗﺖ ﻧﺪارﯾﻢ،
ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ ﻣﺜﻼ" اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻣﺎ وﻗﺖ ﻧﺪارﯾﻢ و ﻓﺮدا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮض ﺑﺸﻮد ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﺮان ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم داد.
ﭼﮑﺎر دوﺳﺖ دارﯾﻢ را ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻨﺎر .ﺑﻪ ﭼﮑﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﭽﺴﺒﯿﻢ .ــ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .ﺑﺮای ﺣﺮف ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ آزاد اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ دارﯾﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮد؟ ﻓﺮدا اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود ،ﺑﻠﻪ .اﮔﺮ ﻧﺮﻓﺖ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﮑﻨﯿﺪ؟ زورﺗﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺣﺮفش را زدهاﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن
ﺟﺎﺳﺖ و دارد از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ و ﻫﺮ روز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪش ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ﮐﺎرش را ﺑﮑﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻔﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺳﻮی را ﺣﻠﻮا ﺣﻠﻮا ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ آﺧﺮ اﻧﺴﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش را ﺑﮕﺬارد ﺟﺎی ﻣﺮدم .ﺑﻨﺪه ﻧﻮﻋﯽ اﮔﺮ در اﯾﺮان ﺑﻮدم ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدم؟ ﺷﻌﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻣﯽدادم؟
ﺧﻮب ﻓﺮداش ﻧﺒﻮدم .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺳﻤﯽ از ﻣﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد .آﻧﻬﻢ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﭼﻮن در آن
ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺎت ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ؟ او دارد
ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻣﯽرود و ﭼﺎرهای ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻢ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺳﻪ ﭘﻠﻪ ﺑﺮو ﯾﺎ
ﺷﺶ ﭘﻠﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮو ،او ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻣﯽرود ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮود .ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﭘﻠﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ؟
ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺷﺶ ﭘﻠﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺣﺮف زدن ﻣﻔﺖ ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺸﻮد.
اﯾﻦ اوﺿﺎع اﮔﺮ ﺑﻬﻢ ﺑﺮﯾﺰد ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اوﺿﺎع ﺑﻬﻢ ﺑﺮﯾﺰد ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺧﺘﯿﺎر را در درﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺴﻠﺢﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺮورﯾﺴﺖﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎدرﺳﺖﺗﺮﯾﻦ آدمﻫﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .از اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ .وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰد اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﺮی
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﺎﻗﻮﮐﺶﻫﺎ و ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﺪﺳﺖﻫﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف وارد اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﺳﻠﺤﻪای ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮر ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻧﻪ ﺣﺮف ﺣﺴﺎب ﺑﻨﺪه و ﺷﻤﺎ .اﯾﻨﻬﺎ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
آﻗﺎی آﺟﺮﻟﻮ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از آن ﻃﺮف ﻗﻀﯿﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ .درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻃﻼع دارﯾﻢ .آن ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ آن ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ را
ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ و ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از
آرﻣﺎنﻫﺎﯾﻤﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،از ﭘﺮﭼﻢ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﺎﻣﻼ" درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .اﮔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﺪه
ﺑﺮﺧﻼف آرﻣﺎنﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎی ﺣﺰب ﻧﺒﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﻧﺸﻮﯾﻢ از راه
ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﯾﻢ.
دوﺳﺘﺎن روﯾﻬﻢ رﻓﺘﻪ دو ﻃﺮز ﻓﮑﺮ دارﻧﺪ .ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺻﻼ" ﺧﻮدی و
ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻮر اﻓﺮاد ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎزﺗﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎزﺗﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .آﻗﺎی اﺟﺮﻟﻮ زﯾﺎد
زﯾﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را راه ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ .در ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ از ﭼﭗ ﺑﻮدﻧﺪ از
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒاﻧﺪ.
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﯿﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ و ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
آدمﻫﺎﺳﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻠﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد .ﻣﺎ روشﻣﺎن اﯾﻦ
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻟﻄﻒش ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺪه و ﮔﺮوه و رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .آﻗﺎی
ﻣﻮﺳﻮی در اﻋﻼﻣﯿﻪای ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنش
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮف درﺳﺘﯽ اﺳﺖ .ﺣﺮف ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺗﺎ ﻣﺎ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻮﺳﻮی ﺷﺪﯾﻢ وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ" ﺣﺮف ﺣﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﺣﺰب ﻣﺎ ﻫﻢ از
اول ﻫﻤﯿﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﺧﺘﻼف ﺳﺮ ﺟﺎیش ﻣﺤﻔﻮظ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﯾﮏ اﺻﻮﻟﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮد و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه آن اﺻﻮل اﺳﺖ .زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ  20ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ
زﺣﻤﺖ زده ﺷﺪه اﮐﻨﻮن آﺷﮑﺎرا ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﻧﺒﺎلش ﻣﯽرود و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ دﻧﺒﺎلش ﻣﯽروﯾﻢ.
راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان و ﭘﺮﭼﻢ ﺣﺰب ،آوردن ﭘﺮﭼﻢ ﺣﺰب در ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان در آن ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان را ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺻﺮار داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﺮﯾﻢ .آﻗﺎی آﺟﺮﻟﻮ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﯽ ﭘﺮﭼﻢ
اﯾﺮان ،ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﮕﺮ ﺻﺪایش ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻃﺮﻓﺪار ﮐﯿﺴﺖ .ﭘﺮﭼﻢ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﻮی
ﭼﺸﻢ ج.ا .ﻣﯽرود و روز ﺑﺮوز ﻫﻢ ﻃﺮﻓﺪارانش زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .درﺑﺎره ﺷﻌﺎرﻫﺎ ،ﺑﻠﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد و ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد .از اولش ﻫﻢ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺷﻌﺎرﻫﺎﺋﯽ ﺗﻨﺪﺗﺮ از اﯾﺮان ﺑﺪﻫﯿﻢ و
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از روز اول اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻮده ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﮐﺸﻮر ،دراﯾﻦ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎﻻ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ
رژﯾﻢ ﺑﺮود و ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎ.
راﺟﻊ ﺑﻪ  18ﺗﯿﺮ آﻗﺎی آﺟﺮﻟﻮ ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ 18 .ﺗﯿﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﺷﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ،
ﺗﺎ ﺣﺪی درﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ دﯾﮕﺮان را ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﯿﻢ .ﻓﻘﻂ ﺟﻮان و داﻧﺸﺠﻮ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ﮐﻤﯽﺗﻨﺪ رﻓﺘﻨﺪ .آﻗﺎی آﺟﺮﻟﻮ درﺳﺖ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻣﺠﻠﺲ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ روی داده وﻟﯽ آﻗﺎی آﺟﺮﻟﻮ ﺟﻮاناﻧﺪ و اول ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﺷﺎن ﻫﻢ در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻣﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺷﺘﺒﺎه اﺻﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﻪ ﯾﮏ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه .ﺗﻤﺎم ﺷﺪ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺎ در آﻏﺎز ﮐﺎر
ﻓﻬﻤﯿﺪن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدش ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ.
اﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ آﻗﺎی ﻗﻄﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﯽ را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آﺧﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺷﺪه
اﯾﺸﺎن  19ﺳﺎلش ﺑﻮده اﺳﺖ 19 .ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﻧﯿﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ .ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
اﻧﻘﻼب ﺑﻮده آﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ دارد؟ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﻘﻼب
ﺑﻮدﯾﻢ .ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻓﺪار اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻮد و اﺷﺨﺎص ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﻈﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻨﺎر .ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ،ﻣﺠﺮم ،آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮم اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ دادرﺳﯽ ﺷﻮد .او را
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ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﭘﺲ از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪاش ﮐﻨﯿﻢ؟ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ را ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻨﺎر .اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻨﺎح
راﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻧﮕﻬﺪارﯾﻢ و از آن ﻃﺮف زﯾﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .وﻟﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﺎﺑﺖ
اﻧﻘﻼب ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ و در ﺣﺰب ﻫﻨﻮز ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ  16آذر ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
را ﺳﺰاوار ﮐﯿﻔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮی را ﮐﺸﺘﻪ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺟﻠﻮی ﻣﺮدم را ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﮐﺎریش ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﻢ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦﻫﺎ را ﺟﻠﻮی
ﺧﻮدﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﺎرهای ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﺸﯿﻢ .اﯾﻦ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻫﻢ ﻏﻠﻂ
اﺳﺖ .از ﻟﺤﺎظ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﻋﺪه ،ﻋﺪه دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان
ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺧﻮد اﯾﻦ آﻗﺎی ﮔﻨﺠﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ آﻗﺎی ﮔﻨﺠﯽ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﻗﺪرت رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ
داﺷﺘﻨﺪ آدم ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ؛  90ﻧﻔﺮ را در ﺑﯿﺮون ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ را در درون ﮐﺸﺘﻨﺪ او آن ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﻧﻮﺷﺖ و
رﺳﻮا ﮐﺮد آﻧﻬﺎ را .ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎواﻣﺎﺷﺎن اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻫﺎ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد 5
ﺳﺎل ،ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا و داﺷﺖ ﻣﯽﻣﺮد ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻣﺪ ﺑﯿﺮون .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ دارد ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻫﻢ ﻧﮕﻔﺘﻪ
ﻣﻦ رﻫﺒﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﺎ اﻻن ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزهای دارﯾﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺮای آوردن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻟﯿﺒﺮال ﺑﻪ
اﯾﺮان .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .اﺻﻼ" ﺗﻤﺎم ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در آن ﻣﻤﻠﮑﺖ روﺣﯿﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻟﯿﺒﺮال ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﻧﺸﻮد .ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آن ﺟﺎ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﭼﻪ
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی درﺳﺘﯽ دارﻧﺪ و آن ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﮑﻨﯿﻢ.
 30دﺳﺎﻣﺒﺮ 2010
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﺗﺎﺛﯿﺮ رادﯾﮑﺎل ﺷﺪن ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
از ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ﺷﻌﺎرﻫﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺮف آﺧﺮ آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ
ﮐﻪ واﻗﻌﺎ" ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ در ﺧﻮدش ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن اﯾﻦ رژﯾﻢ را دارد.
ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺪﻫﻨﺪ اﺳﺒﺎب دردﺳﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﺪر ﺷﺪﯾﺪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ روی در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﯿﭻ
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ ﺣﺎﻻ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ" ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی رادﯾﮑﺎل و رادﯾﮑﺎل ﺷﺪن ﺷﻌﺎرﻫﺎ ،واﻗﻌﺎ" ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮد ﺷﻌﺎر رادﯾﮑﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ و ﭼﻪ ﺟﻮری ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ رادﯾﮑﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ رادﯾﮑﺎل
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر اﯾﻦ رادﯾﮑﺎل اﺳﺖ
وﻟﯽ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺟﻬﺎنﺑﯿﮕﻠﻮ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﯿﻦ رادﯾﮑﺎل و
ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺖ .رادﯾﮑﺎل در واﻗﻊ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻃﺮﺣﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮏ رژﯾﻤﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد رادﯾﮑﺎل اﺳﺖ .اﮔﺮ وﺿﻊ ﻋﺎدی در اﯾﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ﺧﻮب ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﺎن ﮔﺮان
اﺳﺖ ارزان ﮐﻨﯿﺪ و ارزان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رژﯾﻢ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎن
ﺑﺸﻮد  1000ﺗﻮﻣﺎن و آن وﻗﺖ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ رژﯾﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ رادﯾﮑﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ" ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ دارد ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﺷﻌﺎرﻫﺎیش را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﺷﻌﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﯾﻮﺳﻒ ﻧﮋاد ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﺠﺎیش رادﯾﮑﺎل اﺳﺖ؟ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم رﺳﯿﺪه
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اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ از اﯾﻨﺠﺎ و ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ
ﺷﻌﺎر را ﺑﺪﻫﯿﺪ و آن ﺷﻌﺎر را ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روز ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﻣﺮدم ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻻن ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ و ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ و ﭼﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از  16آذر ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و واﮐﻨﺶﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده .ﺑﻌﺪا" ﺗﻈﺎﻫﺮات دﯾﮕﺮی در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آﻧﻬﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .زﯾﺎد اﮔﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ اﺻﻼ" ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآورﯾﻢ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ دارد .ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻫﻢ
ﻣﺮزی ﻧﺪارد و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﻋﺘﺮاض دارﻧﺪ و ﺣﻖ ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ اﻋﺘﺮاضﺷﺎن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی
رادﯾﮑﺎل داد ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮد؟ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ ﺷﻌﺎر ﻧﺪﻫﯿﺪ؟ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎﺳﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻻزم ﺑﻮد از ﺑﯿﺮون ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدن ﺗﺎ ﺧﻮد ﻣﺮدم
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺳﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ .ﻣﺴﺎﺋﻞ
زﯾﺎدی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽش اﻋﺪام اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ
آﻗﺎی آﺟﺮﻟﻮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻼ" درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺑﯿﺮون ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﯾﺮان را ﻧﺪارﯾﻢ و در اﯾﺮان
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮگ ﺑﺮ اﯾﻦ و آن ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺒﺎب زﺣﻤﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮد ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺮون ﮐﺴﯽ از
اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻧﺪارد .ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد ﻣﺎ در ﺑﯿﺮون ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ .وﻟﯽ ﻣﺮگ ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ .ﭼﻮن ﻣﺎ اﺻﻼ" ﺑﺎ ﻣﺮگ و اﻋﺪام و ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮگ ﮔﻔﺖ .رژﯾﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮد و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮدن ﮐﺸﺘﺎر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم در اﯾﺮان رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﺎ آزادﯾﻢ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ آزاد ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ در ﺑﯿﺮون رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ در ﺑﯿﺮون ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در درون ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد و
ﮔﻮشﻫﺎ ﻋﺎدت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ از رﯾﺸﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ رژﯾﻢ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ از ﯾﺎدﻣﺎن ﻧﺮود ﮐﻪ ﻣﯿﺎن راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ دارد و ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ در واﻗﻊ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﮕﺮان ﺣﻔﻆ
ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻓﻌﻼ" ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار
اﺳﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ در درون رژﯾﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎج اول ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻃﺮف اﺋﺘﻼف ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ راه
ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻧﺪارد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ آزادﺗﺮﯾﻢ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ آزادﺗﺮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﭼﻮن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﺑﺪﻫﻨﺪ و در دﯾﮕﺮی ﺷﻌﺎری دﯾﮕﺮ .ﻣﺮدم آزادﻧﺪ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ دلﺷﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
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وﻟﯽ دارﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ از ﻣﺮدم و ﻧﻪ آﻧﻘﺪر ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ـ و ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ـ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻻزم ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺟﺰاء اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﻤﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ و اﻻ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎدﺗﺎن ﻣﯽآﯾﺪ
ﻣﻮﺳﻮی ﻗﺼﺎب ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ،ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻓﻘﻂ
ﺧﻮدش؟
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺒﺶ از آﻏﺎز ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎیش را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﺮود اﯾﻦ را اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﻻن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺣﺮف آﺧﺮ را اول
ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻻزم ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮕﺎه آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﺷﺎن ﻧﮕﺎه ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺟﻠﻮ ﺑﺮود .ﺑﻌﻀﯽ دوﺳﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﺻﻄﻼح رادﯾﮑﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ آﺧﺮش را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺮوﯾﻢ ﺟﻠﻮ .ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری .در ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد وﻟﯽ در
داﺧﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎز ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﯽ ﺳﺎل
ﮐﻪ ﺣﺘﺎ در 18ﺗﯿﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد ،ﺑﻌﺪ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﻇﺎﻫﺮا" ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ،دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎنش را ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ و ﻃﺮز ﮐﺎرش را ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻗﺒﻮل
داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪه
دﺳﺖ داده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن اﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺒﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺷﻌﺎر
ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﻟﮕﺮﻣﯽ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ را در اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪاران
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ؟ از ﻣﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ رﻫﺒﺮی را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ وﻟﯽ واﮐﻨﺶ ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﻦ روﯾﺪاد آﻣﯿﺨﺘﻪای اﺳﺖ از ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ،و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺣﺴﺎدت؛ اﻧﺪک اﻧﺪک رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺳﺮان ﺟﻨﺒﺶ .ﭼﻮن ﺧﻮد ﺟﻨﺒﺶ را ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻮﺑﯿﺪ وﻟﯽ ﺳﺮانش را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻮاﺑﻖ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ رﻫﺒﺮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﺸﺪ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را
ﺗﺨﻄﺌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﮐﺮدن را در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎرهای از ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .در آن ﻃﺮف ،ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺒﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﺖش ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اداره اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ در دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ زﯾﺎد دﺳﺖﺷﺎن در ﺟﯿﺐ و داﻣﻦ رژﯾﻢ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﯿﻠﯽ از
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن داﺧﻞ اﯾﺮان ﯾﺎ ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ دﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ،
اﺻﻼحﻃﻠﺐ ،ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺘﺤﺪان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﺮف آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ دارد ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ در آن ﻧﺪارﯾﻢ و
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮان را ﮐﻮﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎ ﺑﺮای رﻫﺒﺮ ﻣﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد
و ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻢ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ را دارﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﻫﺮ دو ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﻓﺘﺎدن رﻫﺒﺮی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ ﺣﺘﺎ ﻃﺮف ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺧﻮدﺟﻮش ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
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ﻗﺪرتش در اﯾﻦ اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻫﻢ اﺣﺴﺎس ﺣﺴﺎدت و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﻧﻪ ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ از آن و ﻧﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮑﻮﺑﯿﻢش .ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه وﺳﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .آﯾﻨﺪه اﯾﺮان در
ﮔﺮو ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﺖ .در ﮔﺮو ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﭼﻨﯿﻦ روﺣﯿﻪای اﺳﺖ در ﻣﺮدم .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن دارﯾﻢ
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﮏ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﯾﺎ
ﻃﺮﻓﺪار ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز ﺷﻮد ،اﮔﺮ در ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﻫﺴﯿﺘﻢ؛ و زﺑﺎن ﻣﺎ در اﯾﺮان
ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ در درون اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ دارد اﯾﻦ دو ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﻫﻢ ﭘﺎی ﻫﻤﻪ
ﺑﯿﺮوﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﻫﻢ زﺑﺎن ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ و ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ دوﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﺼﺪا ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺪ .ﻫﯿﭻﮐﺪام از
اﯾﻦﻫﺎ را ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .ﻗﺪرت ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را از اﯾﻦﻫﺎ دور ﻧﮕﻬﺪارﯾﻢ و از ﻣﺮدم ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ.
از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ آﺧﺮ در ﻣﻮرد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ اﯾﻦ را
ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺰب و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از
ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼم و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ آن ،دو ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رای ﮔﺬاﺷﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ و
اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻟﯿﺒﺮال ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮادش از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺮاﻧﺪم ،اﻣﺎ از ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻟﯿﺒﺮالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون
ﺑﺮود .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻟﯿﺒﺮال ،اﯾﻦ ﻃﻮر
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺟﻠﻮی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .اﻻن ﻧﺎﯾﺴﺘﺎده وﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل آن
ﻫﺴﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﻻن وﻗﺖش اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﺋﯽ
ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﻠﺐ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﺎ ﻓﺮدا ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ درد اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
ﺑﺮای روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﺮﺿﯽ را ﺑﮑﻨﯿﻢ :اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب روﺑﺮو
ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﺎ اﯾﺮان ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،ﮐﺪام را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ؟ اﮔﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از اﯾﻦﻫﺎ
ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺪام را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ــ از ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاه ﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال را ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ،ﭘﺎﺳﺦش ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد .ﻣﻨﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺳﺘﻘﻼل و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﺮان از ﻫﻤﻪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺷﮑﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮ
اﺳﺖ .اول ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﺮان ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ اﺻﻼ" ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال را از ﺧﻮدش ﺑﮑﻨﺪ ــ ﮐﺪام ﯾﮏ از
اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ :ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻬﻮری ،ﯾﺎ اﯾﺮان و دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ؟
 6دﺳﺎﻣﺒﺮ 2009
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻗﺎی ﮐﺸﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در ﺻﻮرت ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات آن ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ وارث
ﺟﻮر در ﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻖ و وراﺛﺖ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﻬﻮم
واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .آﻗﺎی ﯾﻮﺳﻒﻧﮋاد در اﺛﺮ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ را
اﻣﺸﺐ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن
و ﺟﻮابﻫﺎیش را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از  30-25ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﺪام ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری )ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﮐﺎر ﺧﻮب و ﻻزﻣﯽ ﺑﻮد( ﺣﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﮔﺎر
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺟﻮاﺑﯽ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮد و
ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدم .آﻗﺎی ﻣﻮﺑﺪی ﻫﻢ اول اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادم ﮐﻪ
اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎ ﺣﻖ ﻓﺮق دارد .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰء ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻧﺸﻮد از ﮐﺴﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺘﯿﺎزی اﺳﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺸﻮد
ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ آﻗﺎی ﯾﻮﺳﻒﻧﮋاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ آن ﺻﻮرت
اﺳﺖ .ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺣﻖ دارﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﻖ دارﻧﺪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮﮔﻤﺎرﻧﺪ .ﭘﺲ دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ" ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎنﺷﺎن ﭼﯿﺰی را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮدا ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻧﻪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﺎداﺷﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎری
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ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﻢ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮروﺛﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮ روز ﺳﺮش دﻋﻮاﺳﺖ و آن وﻗﺖ
دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﺻﻼ" ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮا ﺳﺮ رﺋﯿﺲ ﮐﺸﻮر ـ ﻧﻪ رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ـ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود
اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگش ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮش ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺑﺸﻮد ــ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دﺧﺘﺮش،
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دﺧﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﻠﺖ اﮔﺮ رای ﺑﺪﻫﺪ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ دﺧﺘﺮ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢ از
ﮔﺮدن اﯾﺮان ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﭼﺮا؟ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را ﮐﺮده و ﭘﺎداش دادهاﻧﺪ و ﻓﺮدا ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن
دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻫﺮﭼﻪ را ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دادهاﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ آن دﯾﮕﺮ ﺣﻖ ﺳﻠﺐ ﻧﺸﺪﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻗﺎی ﮐﺸﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﺗﺤﻘﯿﺮی ﻧﺪﯾﺪم.
ﺑﻠﯽ ﯾﮏ ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ آن ﻫﻢ از ﻗﻮل ﻣﻦ اﺳﺖ .راﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻓﺮادی
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب؛ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺣﺰب ﻣﻨﺸﻮرش  20ﻣﺎده دارد ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ دارد ﯾﮏ ﻣﺎدهاش ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ و ﺑﺲ .ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﻣﺎده اﺳﺖ .ﺑﻘﯿﻪاش ﺣﻔﻆ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ و اﯾﻦﻫﺎ
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد .ﺣﺎل ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آنﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاﯾﻢ آن  19ﺑﻨﺪ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﯾﯽ و ﭘﺴﺘﯽ را ﺑﮕﯿﺮد ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی اﺳﺖ .ﺗﺒﻌﯿﺾ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﯿﺪهاش ﯾﺎ
ﻣﺬﻫﺐ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖش از ﯾﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ .آن
ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺣﺰﺑﯿﻢ .آدﻣﯽ اﮔﺮ در
ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺪﯾﺸﻪای را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮﯾﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ" اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ"
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد .ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖش ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮاﺑﺮی اﮔﺮ در ﺣﻘﻮق ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ﻫﻤﻪ آدمﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮی در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎ" ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮی در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮاﺑﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ از ﺗﻀﺎد و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاﺑﺮی در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻠﻒزاده ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ ﻗﺼﺪﺷﺎن درﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از
ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻘﯿﻪاش دﯾﮕﺮ ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻬﺸﺎن ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ ﺑﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﺷﺮﻣﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻠﻪ از ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮدهام و ﻫﺰاران ﮐﺘﺎب و ﻣﺠﻠﻪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺧﻮاﻧﺪهام و اﯾﻦ را در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺰب ﮔﺬاﺷﺘﻪام .ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ ﻣﻦ .ﭼﻪ
اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد؟ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دارد ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎیش را ﻣﯽزﻧﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را در دﻧﯿﺎ ــ
اﻻن ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺷﺪهاﻧﺪ ــ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮد آﻗﺎی ادوارد ﺑﺮوﻧﺸﺘﺎﯾﻦ در
دﻫﻪ  80ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ .ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد؟ دﻧﺒﺎلش را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ دﻧﺒﺎلش را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻌﺪ
از ﻣﻦ و ﺑﺒﺮﯾﺪش ﺟﻠﻮ .ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد.
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اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﮔﺬاﺷﺘﻢ "ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺴﺖ" ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺴﺖ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺴﺖ .ﻟﯿﺒﺮال
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻢ در آن ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ .وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪی
ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ وﻟﯽ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪام ﭼﺮا ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺸﻮد.
ﮔﺮاﯾﺶ ﺿﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﻬﻢ و ﺷﻌﻮر ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ ﭼﻮن ﯾﮏ وﻗﺘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﯾﺎ آل
اﺣﻤﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﺷﺪ اﯾﻦﻫﺎ .اﻣﺮوز روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﻬﻢ و ﺷﻌﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه
ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ .ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻫﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻌﻮر
و ﺳﻮاد ﺑﻪ درد ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﮔﻮرﯾﻨﮓ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﯽﺷﻨﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ دﺳﺘﻢ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪام ﻣﯽرود .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻓﺘﺎد.
ارث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮف درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻋﺪه .وﻟﯽ ﯾﮏ ﻋﺪه دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ ارث ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﻫﻤﻪﺗﺎن ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ارث ﺗﺎرﯾﺨﯽﺗﺎن اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮوﯾﻢ روی اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ .اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺖ .آن وﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻫﻢ
زﯾﺎد ﺑﺰرگ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻬﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .درﺳﺖ اﺳﺖ وﻗﺖ ﻣﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻓﺎﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ داﺷﺖ .آﻗﺎی ﮐﺸﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺰب ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻦ
ﻣﻦ را آوردهاﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮلش ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ.
 6دﺳﺎﻣﺒﺮ 2009
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﺎﺳﻞ )ُﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ(
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن دﻋﻮت ﺷﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ ،ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ" ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .دﯾﮕﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮدﺷﺎن دﻋﻮت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن در ﮐﺎر ﻣﺎ ﺷﻤﺮدﻧﺪ
آن ﺟﺎ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮردش ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎب ﮐﺮدﯾﻢ Yﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮدﻣﺎن را دﻋﻮت
ﮐﺮدﯾﻢ .ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻧﻮدی را ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮﮐﻠﯽ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و روی ﺧﻂ آوردﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﮐﺎر
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻟﻄﻒ ﮐﺮدﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎد ﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺟﻮاب ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ دادﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺎ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﯿﺎﻣﺪن ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ را اﺻﻼ" ﺟﺪی ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ
و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ وﻗﺖ اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻟﯽاش را ﻧﺪارﯾﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﻮب اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﺮجش را ﻧﺪارﯾﻢ .ﺧﻮب ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آﻗﺎی ﻧﻮریزاده اﮔﺮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﻤﺎن ﺣﺮفﻫﺎ را ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﮔﺮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﻟﺘﺎک اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺮج دارد و روادﯾﺪ
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﺰار ﮔﺮﻓﺘﺎری .ﮐﻢﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻋﺼﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺸﻮﯾﻢ .ﺗﻠﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻻن ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دارﯾﻢ .اوﻻ" ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺮادی
ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﭗاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﺷﺎن
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﯿﺮ از ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐﻫﺎ ،آﻧﻬﺎ
ﻓﻌﺎلﺗﺮﻧﺪ از ﻣﺎ .دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢﺗﺮﻧﺪ از ﻣﺎ و ﺳﺨﻨﺮانﺗﺮﻧﺪ از ﻣﺎ .ﻣﺎ ﮐﻢ دارﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .ﻣﺎ در ﻫﻮاداران
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آدم ﻓﻌﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ دارﯾﻢ؛ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه؛ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ دارﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮدﯾﻢ .ﻫﯿﭻ وﻗﺖ
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ﻫﻢ ﻧﮑﺮدﯾﻢ و آﻧﻬﺎ ﻋﻤﺮی در اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﻮیﺗﺮ از ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﻧﯿﺮوی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﻪ را
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻣﺎ ،ده ﺑﺮ ﯾﮏ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺣﺰب
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﯿﺎن آن ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ ﻋﺮض اﻧﺪام ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎ ﺑﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯽ ﻣﯿﻞاﻧﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺳﮑﻮت اﺳﺖ .راﺟﻊ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ .ﻣﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻌﺪ از  15ﺳﺎل ﻫﻨﻮز اﻓﺮاد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﯿﻢ
و ﻫﻤﺎن آدمﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﺧﻮدﻣﺎن در ﺑﺎره ﺧﻮدﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ  50ﺗﺎ رﺳﺎﻧﻪ دارﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺧﯿﻠﯽ آدمﻫﺎی ﻗﻮی در ﺑﯿﻦﺷﺎن ﻫﺴﺖ .اﺻﻼ" ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن .دو
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻧﻬﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از اﻧﺴﺠﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮه ﭼﻨﺪان ﻧﺪارﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ .وﻟﯽ اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﭘﺮاﮐﻨﺪهای اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎیﻣﺎن ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﺑﯿﺮون اﯾﺮان ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪﯾﻢ
و ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺎزﺗﺎب ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﻧﻤﯽداﻧﻢ در ﺑﯿﺮون ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ
آن ﭼﻪ از درون ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻮن آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺳﮑﻮت ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ
ﺑﻬﺘﺮ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ روح اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮد .ﻣﺎ دو ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﺠﺎ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد
آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ" از ﻃﺮف ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی دارد ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ زورش ﺑﻪ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .دوم "راه ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ" را از ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .دو ﻣﺎﻫﯿﺖاﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر ﻫﻢاﻧﺪ و از ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ .اﻵن ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺷﺪه
اﺳﺖ .دﯾﮕﺮان آن ﻗﺪر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاوان در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .ﯾﮑﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻧﺸﺴﺖ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آن
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ــ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ول ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ دﻋﻮا ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ول ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در آﯾﻨﺪه
اﯾﺮان.
 14ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2009
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﺎﺳﻞ
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺑﺎر ﺑﻮد .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺤﺚ
ﻣﻔﺼﻠﯽ روی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻧﺎم ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ
اﺷﺨﺎص ﯾﮑﯽ ﺷﻮﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﯾﮑﯽ ﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،وﻟﯽ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻓﻌﻼ" از آن ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ آن ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎ از ﺣﺮﮐﺖ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺎم دارد ﻧﺎﻣﺸﺮوط اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ،
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ" ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را روی آن ﭼﻪ در اﯾﺮان روی داده و
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺣﺰب ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻫﺴﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن از ﻓﺮدای اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ دوره  15ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺰب را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ" درﺳﺖ از آب درآﻣﺪ زﯾﺮا 1 :ـ ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن را
اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان روی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺧﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد 2 .ـ راﺑﻄﻪ ج.ا .ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ دادن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ
درﺟﻪ اول دارد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ زﻣﺎن اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻢ از ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻣﺎن در ﻣﻮرد دوم ﺧﺮداد ﺑﮑﻨﯿﻢ ﭼﻮن دوم ﺧﺮداد
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ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎﯾﺪ .روی اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮام ﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﻧﻪ ـ ﭼﻮن ﻋﺪهای ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪوﯾﻦ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ـ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ و ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی،
رﻫﺒﺮان ﯾﺎ ﺳﺮانش...
ﺗﻮده ﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﻋﻼﻗﻪ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺟﻬﺘﯽ داﺷﺖ
و ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ داﺷﺖ آن وﻗﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﺴﺘﺎﻟﻮژی و ﻧﺎم ﻻزم اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﺎﻟﻢزاده در ﻧﺸﺴﺖ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﮑﯿﻪ را ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﺰب ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﭼﻮن ﺣﺰﺑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد .ﻧﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐﻫﺎ دارد ﻧﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺪق و ﭼﭗ و ﻧﻪ آن
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون و درون اﯾﺮان درﺳﺖ ﺷﺪ .ﻓﻠﺴﻔﻪای دارد ،ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮی دارد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد
ﺑﺮای اداره ﮐﺸﻮر و آﯾﻨﺪه اﯾﺮان.
ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻃﺮح ﺷﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ،ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺣﺰب در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ج.ا .ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮاتش .اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روز
اﺳﺖ .اﻻن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ و ﺑﺮاﻧﺪازی ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮاﺿﻊ روﺷﻨﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻧﻘﺶ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺣﺰب ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭼﻮن ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﺻﺮﯾﺤﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮان را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﮐﻮﺗﺎه .اﻧﺸﺎء اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻪ ﻧﻌﻞ و ﺑﻪ ﻣﯿﺦ اﺳﺖ و ﻓﺮار از ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ از آﻗﺎی ﮔﻨﺠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ .ﻧﻪ ،ﮐﺎر ﻣﺎ
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎر ﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮدﻣﺎن و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ واﻗﻌﺎ" ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ راﺟﻊ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻓﮑﺮ ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﻧﻈﺮﻣﺎن را ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ و اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦﻫﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻬﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﻗﺎی آﺟﺮﻟﻮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﭼﻮن دﯾﮕﺮان ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ روش
ﺧﻮدﻣﺎن را در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺎر درﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﻌﺪا" اﮔﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد
ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭻ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﮐﺎر ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ .اﯾﻦ  15ﺳﺎﻟﻪ روش ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ
اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺘﻨﺪ در اﯾﻦ  15ﺳﺎل ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر ﮔﺮوهﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺣﺮفﻫﺎ
زدﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻪ درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺮﻓﺪار ﻓﻼن درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﺪر ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮاﻧﺪازی درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﺮاﻧﺪازی و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ؛ و ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺪ روز ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮑﺮدﯾﻢ و رﻓﺘﯿﻢ دﻧﺒﺎل رﯾﺸﻪ
ﻗﻀﺎﯾﺎ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل آﻗﺎی ﻋﺎﻟﻢ زاده ،ﮔﻔﺘﯿﻢ در ﺑﯿﺮون ﭘﻮﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﺴﺨﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺜﻼ" در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ و آن ﮐﺎری ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن از ﻫﺰاران ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﯾﺮان ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
دﯾﺪﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﯽ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎ ﺣﺮفش را زدﯾﻢ
آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻞ دﯾﺪﻧﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺣﺮفش را ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻣﯽزﻧﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
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ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﮐﺎری ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﯽاﻓﺘﯿﻢ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ
ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ﻫﻤﺮاه ﺟﺮﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ.
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﺑﺮاﻧﺪازی ﻫﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﻫﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ .ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﭼﻮن
اﯾﺮان ﺗﺤﻤﻞ ﻫﯿﭻ آﺷﻮب دﯾﮕﺮی را ﻧﺪارد .ﺑﺮاﻧﺪازی ﻣﺴﺘﻠﺰم آﺷﻮب اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪهای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻋﺪهای
دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ زور ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﭼﻨﺎن وﺿﻌﯽ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و وﻗﺘﯽ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی از ﺑﯿﻦ
رﻓﺖ ،ﺧﻄﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﮐﺸﻮر اﻻن اﻧﺒﺎر ﺑﺎروت اﺳﺖ .اﺳﻠﺤﻪ از اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﺮازﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ دﺳﺖﺷﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ .در ﺷﺮوع ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺟﻮﻻن
دادﻧﺪ و ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ رﻓﺖ و ﻋﺪهای را ﮐﺸﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺪون ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار آدﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺴﻠﺢاﻧﺪ و ﭘﻮلﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن
اﺳﺖ و ﻗﺪرت دارﻧﺪ ،اﯾﻦﻫﺎ آرام ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ .آﻧﭽﻪ در ﻋﺮاق اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ در اﯾﻦ ﺟﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻤﺐﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺧﺮاﺑﮑﺎری
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ زورآزﻣﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﮑﺸﺪ .ﮐﻮدﺗﺎ ﻫﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ دوﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ در اﯾﺮان ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ روزه ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮑﻨﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻌﺎر اﺳﺖ و دﻟﺨﻮش ﮐﻨﻨﺪه؛ ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﻮر اﺳﺒﺎب
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮد را دارد .ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ وﺳﯿﻊ ﻣﺮدﻣﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺧﻮرده ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و اﯾﻦ
ﮐﺎر دارد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .از رژﯾﻢ دارد رﯾﺰش ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدم ﺑﻪ آن ﺣﺮف ﮐﻪ ﺗﻮﻣﺎرﻫﺎ و اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﯾﻦ ﻣﺮامﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺗﻮﻣﺎر  2ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﭘﻮلش را ﮐﯽ داده؟ ﻫﯿﭻ
ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ از ﺗﻬﺮان و ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت دارﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺮج ﯾﮏ ﮐﺎر ﺧﻮب را ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺎ آن
ﮐﺎر ﺧﻮب را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﺑﯿﺮون ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻮﻣﺎر  2000ﻣﺘﺮی ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ"
در ﻓﻼن ﺟﺎ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﻨﺸﻮر و ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺎر ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﻄﻠﺐ
ﭼﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﻮر و ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮف ﺣﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ و آﻗﺎی ﻋﺎﻟﻢزاده ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻗﺪرت و رﻫﺒﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآورد .ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﺧﻮدﺟﻮش ،ﺧﻮدﺟﻮش ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺘﯿﺎرش دﺳﺖ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﮐﺲ دارد
ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﮑﻨﺪ ﺧﻮب
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮق ﺑﮕﺬارﯾﻢ در ﻋﻤﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎر و آزادی ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در درون ﺧﻮد رژﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .در ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﺧﻮد رژﯾﻢ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه و از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺸﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ زور اﯾﻦ ﻣﺮدم
ﺑﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﺧﻮدش ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺑﺮاﻧﺪازی درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﻏﺎﻓﻞاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ رژﯾﻢ آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﯾﮏ
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ﺟﻮری ﺑﺎ ﻣﺮدم راه ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎل داد ﺑﺮود اﺋﺘﻼف ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺮاﻧﺪاز .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮاﻧﺪاز ﻧﺎﺑﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﻣﺎ آن ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ را
ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﮔﺬاﺷﺖ .ﺷﻌﺎر ﻣﺎ ﺷﯿﺮﯾﻢ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﻣﺎ ﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﺮگ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را اﮔﺮ دﻟﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ را ﺑﺮوﻧﺪ دﻧﺒﺎلش ،اﯾﺮان ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻏﺰه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ
روﺳﯿﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ روسﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و از رژﯾﻢ دور ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ را آن ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ و
آن را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن آدم را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮﺷﺎن را ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﭘﯿﺎم
ﭼﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺎم اﮔﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .ﺗﺮﺳﯽ از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و
از دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮد .رﻫﺒﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻢ ﺑﺸﻮﯾﻢ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻫﺮﮐﻪ زورش ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺻﺤﺒﺖ ﺣﺴﺎدت و اﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐﻫﺎ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﻗﺎﻓﯿﻪ را ﻣﯽﺑﺎزﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺒﺎدا ﺷﺎﻫﺰاده ﻋﻘﺐ ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﺧﻮب ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﻘﺐ اﺳﺖ ﭼﻮن در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﮐﻪ در
ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ﯾﮏ ﻗﺪم ﻋﻘﺐ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺼﺎﻓﺎ"ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮدهاﯾﻢ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﯾﻢ
وﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﯿﺮوﻧﯿﻢ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮس از ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.
اﮔﺮ در ﺑﯿﺮون ﮐﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ راهش دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮفش را ﺑﺰﻧﺪ .ﺗﺎزه آن
وﻗﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﻻن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺴﺎدت و ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻧﮕﺬارﯾﻢ اﯾﻦ و آن رﻫﺒﺮ ﺷﻮد و آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه درﺳﺖ ﺷﺪ ﻧﮑﻨﺪ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ را
ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻨﺎر .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دﻋﻮاﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن ﺗﻮﻓﺎن در ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﺎن اﺳﺖ
و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ  30ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ  30ﺳﺎل ﻣﺮدم ﺳﺮ ﺗﻮﻓﺎن در ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ .ﻓﻨﺠﺎن
ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﺎنش ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﯾﮏ
دورهای ﺑﻮد ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﻣﯽﺷﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد ﻣﯽﺷﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺮوز از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺷﺪهاﯾﻢ و ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ
وﻗﺖ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
 1ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2009
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﯾﻨﺪه ﺣﺰب
اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی اﺷﮑﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﻫﻨﻮز ﺑﺪﻧﻪاش ـ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاﺿﻊ رﺳﻤﯽ ﺣﺰب ﺟﺎی
ﺑﺤﺚ ﻧﺪارد و در ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺑﻪ درد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﻪ درد ﺣﺰب ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺰب اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮدش ،ﺳﻮدی ﻧﺪارد.
ﺣﺰب ﻓﺎﯾﺪهاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎ" ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮﻗﻪ ،ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺗﺸﮑﯿﻼت دارﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﯾﮏ
ﺣﺮف را ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ درد آن ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺟﺎﯾﯽ ﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﻠﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺣﺰب ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻘﺐ اﺳﺖ از ﺧﻮد ﺣﺰب .ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺣﺰب ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮدهی
اﻓﺮاد ﺣﺰب در ﻋﻮاﻟﻢ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ در ﻋﻮاﻟﻢ دﻫﻪ  50-40زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻧﻘﻼب ﺗﺎﺛﯿﺮش
ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ را در ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺗﺮ و اﯾﻦ ﺟﻮر ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن
ﺑﻪ ﺣﻮادث ،اوﺿﺎع و ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و آﯾﻨﺪه .اﺛﺮش ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آدم در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮدش و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ
ﺗﻤﺎس دارد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و دلش ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻪ و او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻪ و ﺗﻤﺎم ﺷﻮد
ﺑﺮوﻧﺪ .اﯾﻦ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ،در ﻫﻤﺎن ﻋﻮاﻟﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻬﺎر
ﺗﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف را ﮐﻪ ﻫﻤﻔﮑﺮﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺲ.
ﻧﻘﺶ ﺣﺰب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻗﺪمش در آﯾﻨﺪهای
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﻪ آﯾﻨﺪه روﯾﺎﯾﯽ ،و ﯾﮏ ﻗﺪمش ﻫﻢ در واﻗﻌﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻤﺎ" ارﺗﺒﺎطش ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان روی داده اﺳﺖ ،و ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﺰب و ﻣﻮاﺿﻊ
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رﺳﻤﯽاش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﺎوردی ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﺑﺪی از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﻔﺘﻢ آوردﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب دﻗﯿﻘﺎ" در ﻣﺘﻦ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬرد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ )ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان در آن ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ( و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ
ﯾﮏ ﮔﺎم ﻫﻢ ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﮏ ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ
ﻣﺮاﻗﺐ اوﺿﺎعﺷﺎن اﺳﺖ .ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪهﺷﺎن اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ و روی اﻫﻤﯿﺖﺷﺎن
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮدش دلش ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﻠﻪ ﻣﺎ دلﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ
آن ﺷﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،آن  70ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺪارد .آن ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﮏ روزی ﯾﮏ ﻃﻮرﻧﺪ
ﯾﮏ روز ﻃﻮر دﯾﮕﺮﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻊ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻟﺰوﻣﺎ" ﻋﻘﺎﯾﺪی ﮐﻪ ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺮوز ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﺎ در ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ
ﺧﯿﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ اﻣﺮوز آدمﻫﺎی ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .آدمﻫﺎی دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ اﯾﻦ ﺻﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺮدﻧﺪ ﭘﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در آن دادﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ آﺑﺮویﺷﺎن را ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ در
واﻗﻊ آﺑﺮوی ﺧﻮد رژﯾﻢ رﻓﺖ ،اﯾﻦﻫﺎ ﺑﮑﻠﯽ آدمﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در اﯾﻦ
اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ دﯾﺪﯾﺪ ﻓﻼن ﻓﻼن ﺷﺪهﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮﺗﺎن آﻣﺪ،
دﯾﺪﯾﺪ رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر آوردﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﺮد؟ ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﻃﻮری ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﺮد وﻟﯽ آدم ﺑﺎﯾﺪ آن ﺟﺎ ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻮر دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن دلﻣﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ـ اﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﭽﻪﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﺎل آدمﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ـ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در آن ﮐﺸﻮر ﭼﻪ
اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮد .ﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر آن ﻣﺮدم و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ در
اﯾﻦ آدمﻫﺎ روی داده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﯾﺎ در زﻧﺪاناﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺮوناﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ 40-30
ﺳﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮی ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و واﻗﻌﺎ" ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ
و ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﻃﻮرﻧﺪ و در داﺧﻞ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون
ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﺣﺎﻃﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اوﺿﺎع دارﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽاش ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ در اﯾﺮان .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ رد ﺑﺸﻮﯾﻢ .از
ﮐﻨﺎرش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﺬرﯾﻢ .ﯾﮏ اﺗﻔﺎﻗﯽ در اﯾﺮان اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ" ﺳﺮاﺳﺮ وﺿﻊ را
ﻋﻮض ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺮان ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺮدم وارد ﯾﮏ دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻣﻨﻈﻮرم
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻤﺪه آن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺎ  30ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو
ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردﯾﻢ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﭘﯿﺶ و دﻧﺒﺎل اﯾﻦ رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮایش
ﻧﻌﺮه ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺑﮑﻠﯽ ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﯾﻨﺪه ﻣﺎ،
ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺰب اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ .اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﺳﺖ داد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺣﺎﻻ ﻏﯿﺮ از ﻧﺎمش اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮش و راﺟﻊ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﺮان در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ،ﺑﺤﺚ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ ﺷﺎﯾﺪ آن ﺗﻮده ﺣﺰﺑﯽ را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻋﻮاﻟﻢ ﺗﮑﺮاری ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را
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زدهاﻧﺪ و ﺑﺲ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ .اوﺿﺎع ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .دوﺳﺘﺎن در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن .ﻣﺎ اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪﻣﺎن را ﮐﻪ ﻋﻮض ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﺤﻮﻻت روز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯽ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺟﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ده ﺳﺎل ﯾﮏ ﺟﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان و دﻧﯿﺎ و
ﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺧﻮد ﻣﺎﻫﺎ آدمﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺷﺪهاﯾﻢ .ﭘﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻣﺮوز ﮐﻤﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ آوردﻧﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ واﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺎرﺳﺎل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﯾﻢ  .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﺎه
ﮐﺮدﯾﻢ و روﻧﺪش را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن روﻧﺪ
ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﺷﺪن و ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﭙﺎﻫﯽ ـ اﻣﻨﯿﺘﯽ ـ ﺟﻤﮑﺮاﻧﯽ ﺷﺪنش .ﺣﺎﻻ ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﺮاﺣﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ روﺷﻨﯽ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ اﻣﺴﺎل ﻗﻀﯿﻪ ﮐﺎﻣﻼ" روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺮدم
ﭘﺎرﺳﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ درﺟﻪای ﮐﻪ  80-70ﮐﺸﺘﻪ دادﻧﺪ و ﭼﻘﺪر زﻧﺪاﻧﯽ و
ﭼﻘﺪر ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﭼﻪ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﭘﺎیش اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﺳﺮان اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻃﯿﻒ ﻣﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﯿﻨﻪ و
ﺷﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺴﺎدﺗﯽ ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺲ رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﺧﻮب اﯾﻦ اﺻﻼ" ﻣﺎ را ﺑﮑﻠﯽ
ﻣﻨﺰوی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﻼ" اﯾﻨﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻃﺮف اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻫﺎ ﺑﯿﺮوﻧﯿﻢ .ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻣﺎﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ" ﻃﺮف اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮاناﻧﺪ ﻃﺮف رژﯾﻢاﻧﺪ و اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺗﻮﻗﯿﻒﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ دﺷﻤﻦ اﯾﻦﻫﺎﺋﯿﻢ؟ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦﻫﺎﺋﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ دارﻧﺪ رﻫﺒﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮاﻇﺒﺸﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ رﻫﺒﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش را دارد ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ" روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﺪارد ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﻢ ﻧﺪارد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ در ﺧﻮد ﻣﺮدم دارد
ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ و ﺳﺮان اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺮوﺑﯽ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ" ﻫﯿﭻ ﺧﻂ ﻣﺸﯿﯽ ،ﻫﯿﭻ اﺻﻮﻟﯽ را
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ .دﻓﻌﻪ ﭘﯿﺶ آﻗﺎی ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ دﯾﺪهاﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮفﻫﺎی رژﯾﻢ را ﺗﮑﺮار و روی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽاش و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﮔﺮدﺷﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻼف آن ﺣﺮفﻫﺎ را ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻮرا" ﺗﻮﻗﯿﻒﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﻣﺎ از ﭼﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ
ﻓﻼﻧﯽ دارد رﻫﺒﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،دارد ،رﻗﯿﺐ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﯾﺎ رﻗﯿﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪش.
ﯾﺎ از آن ﻃﺮف ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮی ﭘﺮﭼﻢ ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻠﻮیش و ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻮﺳﻮی ﺷﻤﺎ .اﯾﻦ ﻫﻢ آدﻣﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ از او ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻻﺑﺪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻣﻮﺳﻮی ﮐﻪ در اﯾﺮان
اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﭼﯿﺰی ﻧﺸﺪه ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﯿﻔﺘﺪ .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻼ" ﭘﺮﭼﻢ ﺷﯿﺮو ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد؟
آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﻣﻘﺪاری ،ﯾﮏ ﻣﻘﺪار اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ .آﺧﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺸﺴﺘﻪ و زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﻮری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﺧﻄﺮی ﻫﺴﺖ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ در
ﺧﺎﻧﻪاش را ﻣﯽزﻧﺪ و ﯾﺎ ﺿﺮﺑﺪر ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ
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اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان دارد ﻣﺒﺎرزهای ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ در آن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،وﻗﺘﯽ روی داد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﯾﻢ
.ﺣﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﺮﭼﻢ ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮدهاﯾﺪ؟ ﯾﮏ ﻣﻨﺎﻇﺮهای ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران رژﯾﻢ
داﺷﺘﻪام ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ " ﺗﻼش" آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ آن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﻗﻀﺎﯾﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ
ﻓﺤﺶ را ﺑﮑﺸﻢ ﺑﻪ او  ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎداتش ،ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢش و رژﯾﻢش ،ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﻘﻂ دلم را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮدم .اﮐﻨﻮن او ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ دوﺑﺎره ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﻮر ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺒﺎرزه را اﯾﻦ
ﺟﻮر ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و از اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون دارﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و اﻻ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ دور ﻫﻢ و ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﺑﺮای ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ
ﻣﯽروﯾﻢ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ1 ،ـ ﻧﺎم ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ 2ـ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺰب در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﭼﯿﺴﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ و رﺋﻮس آن را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد 3ـ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ
ﭘﺎرﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎدآوریش ،ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺣﺰب ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﻗﺪری از آن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﻫﺸﺪار را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﺿﻊ دارد ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
***
در ﻣﻮرد ﻣﺸﺮوط ﺑﻮدن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺻﻮل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ از اﻓﺮاد .ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻮﺳﻮی ﯾﺎ ﮐﺮوﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻫﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﮐﺮدهاﯾﻢ وﻟﯽ ﺿﻤﻨﺎ" ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮدﻣﺎن در اﯾﺮان ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻼف آن ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮدﻣﺎن را در ﺟﺎی ﻣﺒﺎرزان ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻓﺮق ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭘﺎرﺳﺎل در اﯾﺮان
ﻣﺒﺎرزهای ﻧﺒﻮد ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻮانﻫﺎ ﺑﮑﻠﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺑﻮدﻧﺪ از ﻫﻤﻪ اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر و
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رژﯾﻢ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﺎری ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎحﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻧﺪارﯾﻢ و ﺣﺮف ﺧﻮدﻣﺎن را
ﻣﯽزدﯾﻢ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺮدم وارد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﮏ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ دﻧﯿﺎی درون ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺧﻮدش را دارد و ﻣﺎ دﻧﯿﺎیﻣﺎن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺧﻮدﻣﺎن را دارﯾﻢ و زﯾﺎد ﺑﻪ ﻫﻢ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖش را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺮون
اﻫﻤﯿﺘﯽ داﺷﺖ از ﺟﻬﺖ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ .اﻣﺮوز از ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﻧﻤﻮدی ﻧﺪارد .اﻓﺮاد زﯾﺎدی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ
ﻫﻤﻪاش از ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺰک ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺤﺚ اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﺮان دارد ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻻزم دارد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎف را ﻫﻢ ﺧﻮدﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزان در اﯾﺮان
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﻋﻤﻞ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ،اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و دو ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺑﺸﻮد از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﺪا از ﮐﺴﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺟﺰ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
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ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد زﯾﺮ ﻫﻤﺎن ﭘﺮﭼﻢ ،ﻫﻤﺎن وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ و ﻫﻤﺎن ﮐﺜﺎﻓﺖﮐﺎری و ﭼﺎرهی
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .اﻻن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻮض ﮐﺮدن ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود و ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راهش ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺻﺪ در ﺻﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اوﺿﺎع ﻋﻮض ﺷﻮد وﻟﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﺮان اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﯿﺎرﻧﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﺗﺨﻄﺌﻪ
ﮐﺮد .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و ﺟﺮﺋﺖ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎنﺷﺎن ـ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و ﺧﺎﻣﻨﻪای
ـ ﭼﻪ رﻓﺘﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .ﻓﻌﻼ وارد
اﻓﺮاد ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺸﺪهاﯾﻢ .اﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎف را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ و ﺳﺮان ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﺮاف ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪﺷﺎن زﻧﺪان و ﭼﻨﺎن ﺑﻼﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺜﻞ اﺑﻄﺤﯽﻫﺎ و ﺣﺠﺎرﯾﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﺎوهای ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .وﻟﯽ
اﻣﺜﺎل ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﮐﺎر از اﯾﻦﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ وﻟﯽ ﺧﻮب اﮔﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدم
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺣﺎﻻ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ
ﻣﺜﻞ آنﻫﺎ .ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ از اﯾﻦ اﺻﻮل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺣﺎﻻ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ
دوم ﺧﺮداد .اولش ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد دو ﺳﺎل ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻧﻪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ آب
ﺷﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،دارﻧﺪ ﯾﮏ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم " ﮔﺰﯾﻨﻪ واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ" ﻧﻪ ،ﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪاﯾﻢ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺰب اﺳﺖ .اﺷﮑﺎل رﻓﻘﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﺎﭘﯽ دﺷﻤﻨﯽ دارﻧﺪ .ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽرود ﺗﺎ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﮔﻮش ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ﻃﻮر اﻓﻮاﻫﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﺰار ﻣﻄﻠﺐ درﺑﺎرهاش ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ دو ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﺶ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ دادﯾﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در ﻣﻮرد ﮐﻨﺎر ج.ا اﯾﺴﺘﺎدن ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﮐﺸﯿﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﯾﺮان ﮐﺸﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮم .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ول ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر
ﻣﻤﻠﮑﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﮐﻪ ﻣﺎ دﺷﻤﻦ ﻓﻼن و ﻃﺮﻓﺪار ﻓﻼن ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﻣﺎ ﺑﺮای دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ج.ا ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن
ج.ا ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪهاﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺸﻮر
آوردهاﯾﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﯾﻢ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن اﯾﺮان ج.ا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎ رای ﻣﺮدم
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺸﻮد ﻫﻤﯿﻦ .وﻟﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺮع اﺳﺖ .اﺻﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ج.ا را
ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ و ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺑﺪﺗﺮ آﻣﺪ ﺧﻮب ﭼﮑﺎر ﮐﺮدهاﯾﻢ؟ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر را
ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و از ﭘﺸﺖ ﻣﻨﺸﻮر درﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ج.ا اﺳﺖ ﺧﻮب
ﺑﺮوﻧﺪ ﺟﺰو ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺸﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ج.ا ﺑﺮود .ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،در اﯾﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .آن اﺻﻞ اﺳﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ اول
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اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ" ﻣﺬاﮐﺮات دﻓﻌﻪ ﭘﯿﺶ دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ را در ﺑﺎرهاش ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎز
ﺻﺤﺒﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻟﻨﺪن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد اﺳﺖ و ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﻞ رژﯾﻢ ﻧﺪارﯾﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و دار و دﺳﺘﻪ ﺳﭙﺎﻫﯽ ـ اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ رژﯾﻢ را ﯾﮏ دﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ رژﯾﻢ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﻣﺎ آن وﺿﻊ را ﺑﺮای اﯾﺮان از وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻢ
ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ.
 23ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2009
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﭼﺮا ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ؟
آﻗﺎی اﺷﮑﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺣﺰب ﻃﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻨﮕﺮی اﺳﺖ .ﺗﺤﺮﯾﻢ رژﯾﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪودی ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ و
ﺑﺮایش ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز دﻧﯿﺎ
اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﺣﺘﯿﺎج دارد و ج.ا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﻗﺎی ﻗﻄﺒﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ را ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و راه ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺎ اﻣﯿﺪوار
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ )ﭼﻮن اﮔﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ج.ا
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ را اداﻣﻪ دﻫﺪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻣﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻨﮓ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد( اﮔﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﺮ ج.ا وارد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮕﺬرد وﻟﯽ ﺧﻮد
اروﭘﺎﺋﯽﻫﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﺳﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ آن وﻗﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺮوژ را ﻫﻢ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ ﻫﻢ اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ و ج.ا ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﻮد ﺣﺮف ﺣﺴﺎب را
ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ در اﯾﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،دﻧﯿﺎ و اروﭘﺎ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺣﻖ اﯾﺮان در اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی
اﺗﻤﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارد و ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دارد اﺳﺮاﺋﯿﻞ دارد؟ ﻣﺎ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺧﻮب ،ﭘﺲ ﻓﺮدا
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﻣﻦ ﻧﺪارم ﻗﻄﺮ و اﻣﺎرات و ﺗﺎ ﻣﺼﺮ ﻫﻤﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ و ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
زرادﺧﺎﻧﻪ اﺗﻤﯽ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان از ﺑﻤﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﺪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ﺑﻤﺐ
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اﺗﻤﯽ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼح اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﺿﺮورت ﻣﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽﻣﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎ ﻣﺎ دﻋﻮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺳﯿﻊ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ داﺷﺘﯿﻢ و ﻗﺮار ﺑﻮد
ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮش ﻫﻢ از اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺣﺘﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ ﻧﺒﻮد.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ اﺳﺖ .آن وﻗﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻤﺐ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺣﺎﻻ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺼﻤﻢاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺤﺚ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮد و ﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻨﺰﯾﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ 40درﺻﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦش را وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺸﻮد
ﺟﻠﻮیش را ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﺳﯿﺐ رﺳﺎن
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ و روسﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دارﻧﺪ وﻟﯽ روسﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﯿﭻ
ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد .ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪهاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی اﺻﻠﯽ روﺳﯿﻪ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﮔﺮ اﯾﺮان و ﺑﻪ دﻧﺒﺎلش دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ
زرادﺧﺎﻧﻪ اﺗﻤﯽ روﺳﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روسﻫﺎ از ﻣﺤﺪود ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .روسﻫﺎ ﭼﯿﺰی در دﻧﯿﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺟﻨﮓ اﻓﺰار و
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ .ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻗﺪرﺗﯽ در ﺣﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن
ﺳﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اول و اﺑﺮﻗﺪرت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺪرت
اﺗﻤﯽﺷﺎن اﺳﺖ و آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﺗﻤﯽ ﺷﺪن اﯾﺮان و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ روسﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻘﯿﻪاش را ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺑﯿﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻮد و ﻓﺸﺎر ﺟﺪی وارد ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮاﻓﻘﯿﻢ ،اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮب اﺳﺖ وﻟﯽ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺪ ،ﻓﺮار از ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻣﻮﺛﺮ ﮐﺮد و ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺨﻮرد؟ ﻣﺜﻼ" اﯾﻦ "دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﯽ" ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ راه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺟﻠﻮی ﻣﺴﺎﻓﺮت
رﻫﺒﺮان رژﯾﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻣﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻋﻤﻼ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ و رﻫﺒﺮاﻧﺸﺎن ﭘﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎیﺷﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺳﺮاغﺷﺎن و اﯾﻦﻫﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﺣﺘﻤﺎل
ﺟﻨﮓ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﺪی ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ
ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آن آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ
وادارش ﮐﻨﯿﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽاش را در ﮔﺮو آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ دودی ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﺑﺮود .اﯾﻦﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺮﻓﯽ زده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﺎ
ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ وﻟﯽ در واﻗﻊ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﺪ ﺑﺸﻮد .ﻣﺎ ﺣﺰب ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ از ﺗﺮس اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻮاﺿﻌﻤﺎن را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺻﺮﯾﺢ ﺣﺮﻓﻤﺎن را ﻣﯽزﻧﯿﻢ
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ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﻓﺮش ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺮدم
روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار و ﻣﺨﺎﻟﻒ آدم ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺳﺮاغش .ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﻢ آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ زد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺿﻤﻨﺎ" ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ
ﺑﻌﺪا" ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﯿﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻌﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻠﻪ روی ﻣﯿﺰ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ از آن ﻋﻮام
ﻓﺮﯾﺒﯽﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ را ﻫﻢ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
اﻵن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﻬﺎﯾﺖ آﺳﯿﺐ را دارﻧﺪ از اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﻧﯿﺎرﻣﯿﺪهاﻧﺪ و از
اﯾﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزهﺷﺎن 22 .ﺧﺮداد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮدم ﺗﺎ ﮐﺠﺎﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺎ از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ و
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﺎن درﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﺎ را ﺳﺮ ﺟﺎیﻣﺎن
ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ؟ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﻮی ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺗﺼﻮر ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺮاﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﻃﺮح ﺷﻮد اﯾﻦ را ﺗﺮﺟﯿﺢ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺿﻤﻨﺎ" ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺗﻤﯽ ج.ا ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و ﺿﺪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و اﯾﻦ را
ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
در ﺑﺎره ﭘﺮﺳﺶ دوﺳﺘﺎن ،ﺑﻠﻪ در را ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ از درﯾﭽﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺗﺮﯾﺶ اﺻﻼ" ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ج.ا ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺮوژیﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارﻧﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و رﺷﻮه
دادن ﺑﻪ ج.ا .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻤﻮﻧﺪان ﻣﺎ در ﺑﺮﮔﻦ ﻧﺮوژ ﭘﺮده از روی اﻓﺘﻀﺎح رﺷﻮهﮔﯿﺮی ﭘﺴﺮ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ دوﻟﺘﯽ ﻧﺮوژ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮ اروﭘﺎ ﺟﺪا" ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﺪ ـ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
)و ﻧﺮوژیﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﮑﻨﻨﺪ(
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺳﻄﺢﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﺷﺪه از دﺳﺖ اﯾﻦ رژﯾﻢ رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﯾﮏ
وﯾﮋﮔﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر درﺑﺎره ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺎرﺟﯽ در اﻣﻮرﻣﺎن ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ از آﻏﺎز ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ آن ﻗﺪر ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ" ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻠﻪ ﻣﺮدم
ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﺮ اﯾﻦﻫﺎ راﺣﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ،
ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺻﻮرت ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ
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ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺸﻮد ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
و اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد
و ﺑﺲ .اﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ردﯾﺎﺑﯽ و رادار و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮق ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﺪف
اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺎن ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻟﺰوﻣﺎ" ﺑﻪ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺧﻮدم را
ﻣﯽﮔﺬارم ﮐﻨﺎر ،ﭼﻮن از ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﮐﺮدهام ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺸﻮد ﭼﮑﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،در ﮐﻨﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻏﻠﻂ ﯾﺎ درﺳﺖ .ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻫﻢ در اﯾﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻨﺪ.
اﺗﻔﺎﻗﺎ" ﯾﮑﯽ از اﺳﺒﺎب ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ رژﯾﻢ و دﺳﺘﮕﺎه اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺣﻤﻠﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آنﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ" ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از
ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اوﺿﺎع اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺪازهای آﺷﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﻫﻢ در رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮر ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،وﺳﯿﻠﻪ دﻓﺎع ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﻫﺮﮐﺎری
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮑﻨﺪ )و ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﺧﯿﻠﯽ واردات اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﭼﺎق از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،و ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ
دارﻧﺪ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﻫﺴﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮد
ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﺻﻮل ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ورزﯾﻢ .و اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؛؛ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ  28ﻣﺮداد ﯾﮑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ درﺳﺖ ﯾﺎ
ﻏﻠﻂ از ﻟﺤﺎظ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی را ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن دﻧﺒﺎل ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ
ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ روی ﮐﺎر .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺎرهای ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺮﻟﯿﻦ و
ﭘﺎرﯾﺲ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽﻫﺎ را آوردﻧﺪ وﻋﺪهﻫﺎ دادﻧﺪ و وﻋﺪهﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷﻨﯿﺪم ﯾﮏ  200000دﻻری ﻫﻢ
آن وﺳﻂ رد و ﺑﺪل ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺷﺴﺖ و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺳﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .اﻣﺮوز
ﺧﯿﻠﯽ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺪر ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺎدلﺷﺎن ﺑﻬﻢ ﺧﻮرد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ
اﺳﺖ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﺮدﯾﻢ .ﺑﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﻮدﯾﻢ .اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻮدن از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
روش اﺳﺖ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺮﯾﻢ را در ﺑﺎﻓﺘﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﻨﮓ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﺻﻼ" در
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺎرج ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﻢ .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ" ﻫﻢ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ
اﻧﮕﺸﺖﺷﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
وارد آن ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ وﻟﯽ از آن ﺗﺤﺮﯾﻢ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺋﯿﺪ آﻗﺎی ﯾﻮﺳﻒ ﻧﮋاد ،ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﯾﺎد ﻣﻨﺸﻮر در ﻓﯿﺰﯾﮏ اﻧﺪاﺧﺖ .اﻧﺴﺎن از ﭘﺸﺖ
ﭼﻪ ﻣﻨﺸﻮری ﺑﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﮕﺎه و ﻋﻘﺎﯾﺪی دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ از
ﭘﺸﺖ ﻣﻨﺸﻮری ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺸﻮرش ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدش اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮای
او دارد و ﺗﮑﻠﯿﻒش روﺷﻦ اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽرود دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد .ﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺸﻮرش اﺻﻮل
اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺸﻮرش ﺗﻌﺼﺐ اﺳﺖ .ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان اﺳﺖ و رﺳﺎﻧﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و
ﯾﮑﻢ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ ،ﺧﻮد ﺣﺰب ،ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻪ از ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ج.ا ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﺸﺪﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪﯾﻢ
ﮐﻪ ﻻزﻣﻪاش ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن اﯾﻦ رژﯾﻢ اﺳﺖ .ﻓﺮق دارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻزﻣﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮد ﻫﺪف .ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺪفﺷﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل آﻗﺎی ﯾﻮﺳﻒ ﻧﮋاد اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻌﺪش ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺮش ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ
ﭼﯿﺰی را ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮدارﯾﻢ .وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪهاﯾﻢ و اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪش ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ .آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﯿﺶ ﻣﯽِآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ رژﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ واﻗﻌﮕﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺨﺼﯽ را
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و از اﯾﻦ ﺷﺎخ ﺑﻪ آن ﺷﺎخ ﻧﻤﯽﭘﺮﯾﻢ.
اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺮاغ ﺣﻞ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺮوﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞﻫﺎ از ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدن.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ و واﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ دﻋﻮا در
اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ آن وﻗﺖ ﻣﻨﻈﺮه ﺑﺮایﻣﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﮓ زرﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ .دﻟﯿﻞ ﻧﺪارد اﯾﻦ
ﺑﺴﺎط را راه ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻨﺎﻇﺮهﻫﺎی رﺳﻮا ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ رژﯾﻢ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﺧﺮ ﭼﺮا ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎﻟﯿﺰدار ﻣﯽآﯾﺪ آن ﺣﺮفﻫﺎ را در ﻣﻮرد آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﻣﯽزﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﯾﮏ
روﻧﺪ و ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺖ .ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ دزدﻧﺪ ،ﺑﯽآﺑﺮوﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ درد ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﺎزد ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدیﺷﺎن .ﺑﻌﺪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻣﯽآﯾﺪ آن ﺣﺮفﻫﺎی ﺻﺮﯾﺢ را در ﻣﻮرد رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﯽزﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺮگ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺷﻮﺧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮدﺗﺎن را ﺟﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ
وﻗﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺸﻮری اﯾﻦ ﺣﺮ فﻫﺎ را ﻣﯽزﻧﺪ و ﭘﺲ ﻓﺮدا ﻣﯽآﯾﺪ دوﺑﺎره ﻣﯽﺷﻮد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ دﻋﻮا ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ .در ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺧﯿﻠﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺗﻌﺰﯾﻪ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮدم ﺟﺎنﺷﺎن را ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺳﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﻌﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽرود ﺧﻮرﺷﺖ
ﻗﯿﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮرد در ﺳﯿﺎﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
 9ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2009
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
آﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؟
ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎءش ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺗﺼﻮر
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺒﺎرزهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه را وﻗﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اول ﺟﻨﺒﺶ رای دادن ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺤﻮر ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ آزاد ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﺎﺷﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﺘﺎب ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺟﺪی
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﻘﻠﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد وﻟﯽ درﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .رای
زﯾﺎدی ﻫﻢ دادﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻢ ﻣﯽرﻓﺖ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺒﺮد .ﻇﺎﻫﺮا" ﻫﻢ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺮده زﯾﺮا آنﻫﺎ ﻣﺘﻮﺣﺶ ﺷﺪﻧﺪ و در
ﻋﺮض دو ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن رای ﮐﺎﻏﺬی را ﮐﻪ ده درﺻﺪش را ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در ﻋﺮض ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در
رایﮔﯿﺮی و رایﺧﻮاﻧﯽ و اﺑﻄﺎل و ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﻢ رﻫﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﻢ و دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از ﺣﻖ ﺧﻮدﻣﺎن و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب وﺳﯿﻊ و زﻧﺪان و آدم ﮐﺸﯽ رﺳﯿﺪ .ﻃﺒﻌﺎ"
ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺮدم ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ رادﯾﮑﺎل ﺷﺪن .اولش ﺻﺤﺒﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد ﺑﻌﺪ ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر آﻣﺪ و ﻣﺮگ
ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪای آﻣﺪ و اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺑﻄﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی رژﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﻮد ﻣﺮدم ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺗﻨﺪﺗﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﺑﺮای اﯾﻨﮏ ﻣﺮدم ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺰار از ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺧﺎﻣﻨﻪای و
ﭘﺎﺳﺪاران را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺗﻨﺪ ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﺮ
ﺧﺎﻣﻨﻪای رﺳﯿﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﭘﺲ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﻈﺎﻫﺮات در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ،ﺷﻌﺎر
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ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .اﻻن ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ،اﺳﻼﻣﯿﺖ رژﯾﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ رژﯾﻢ .وﻗﺘﯽ
ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی و ﯾﺰدی از ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮدم ﻫﯿﭻ ﮐﺎرهاﻧﺪ و وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎره اﺳﺖ و
ﻣﺮدم ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری ،آن ﭘﺴﻮﻧﺪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑﺮدارﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﻮردی ﺑﺮای وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺻﺤﺒﺖ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ و ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮف ﺣﺴﺎﺑﯽ و ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ زﻧﺪه ﺑﺎد رﺿﺎﺷﺎه
ﭘﻬﻠﻮی .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع رﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺮده ﺑﺎد .ﻣﺮده
ﺑﺎد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ راه ﺑﺎز ﺷﻮد ﺗﺎ اراده ﻣﺮدم اﺑﺮاز و ﻋﻤﻞ ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ .اﻻن
وﻗﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ اﯾﻦ ور
ﯾﺎ آن ور ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻞ اﺳﺎس ﻣﺒﺎرزه ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﺳﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ،ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ؟ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﷲاﮐﺒﺮ و ﻗﺮآن ﺳﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ
اﻧﺘﻈﺎردارﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮاﻧﯽ و زﻧﺪه ﺑﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ؟ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی؟ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .ﯾﮏ ﭼﯿﺰی را ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ دارﯾﻢ و دلﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب .وﻟﯽ
ﯾﮏ ﭼﯿﺰی آﻧﺠﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎریش ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻠﻮی ﻣﺮدم اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ
ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﺪ و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ؟ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز رﻓﺮاﻧﺪم ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﯾﮏ روزی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ .اﻻن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽاش را ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮاﻧﯽ .ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻬﻮریاش را ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ .اﮔﺮ ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﻧﻤﯽروﯾﻢ دﯾﮕﺮ
ﺟﻠﻮش ﻧﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﺪ و اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮرد
و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ دﻓﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﻓﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﻫﻢ رﻓﺮاﻧﺪم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﭘﻨﺎﻫﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از اﻧﻘﻼب ،آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﺳﻔﺎرتﻫﺎ و
ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮیﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻨﺪ و رای دادﻧﺪ .ﺑﻠﻪ آن ﺑﺎر ﻫﻢ رﻓﺮاﻧﺪم ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺻﻼ" اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد .اوﻻ" ﻫﯿﭻ ﮔﺬﺷﺘﻪای ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﮑﺮار ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ
ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐُﺸﻢ ﻣﯽﮐُﺸﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺮﺑﺎز و
ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺗﻮﺋﯿﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻮﺳﻮی رﻫﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و دور و
ﺑﺮش اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ آﺗﺶﻫﺎ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و اداﻣﻪ دارد
و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺷﻌﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ .ﻣﺎ ﻫﻢ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ
ﮐﻪ از ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﮑﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻃﺮف ﻣﺎ از ﺑﯿﺮون .ﻣﮕﺮ ﭼﻘﺪر
ﻗﺪرت دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻧﺰﻧﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻊ ﻧﮕﺮ ﺑﻮد.
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ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ دوﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ وﺣﺸﺘﯽ از ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻻن ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﮑﻠﯽ از ﻓﻀﺎی اﺳﻼم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ؛ از اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .در اﯾﻦ  40-30ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرد ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎ
را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﺳﻼم و آﻧﭽﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ و اﯾﻦ ﯾﺎوهﻫﺎ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ .اﻣﺮوز آن
ﮔﻔﺘﻤﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ اﺳﺖ ﺑﻘﯿﻪاش دﯾﮕﺮ ﻓﺮع اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ اداره ﻧﺸﻮد و ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اداره ﺑﺸﻮد ﺑﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﺴﺖ و ﮔﺮﻧﻪ ﭼﻪ
ﺑﺨﺘﯽ؟ در ﯾﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﺮﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪفﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎیﻣﺎن
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﺨﻨﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺮوز اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم
آﯾﻨﺪه در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ رﻓﺮاﻧﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ وﻟﯽ اﻻن دﯾﮕﺮ ﺗﺮس از
اﯾﻦ ﺷﻌﺎر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﺪﻧﺎم اﺳﺖ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪ دارد و ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮورﯾﺴﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺧﻮدش ﺑﭙﺬﯾﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد
اﮔﺮ از رﻫﺒﺮی ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،راﻫﯽ دارﻧﺪ.
 25ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2009
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﻣﺒﺎرزات اﺧﯿﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان )(2
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ آن دوﺳﺖ ﻣﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺤﻮر ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻔﺼﻞﺗﺮی اﻧﺘﺸﺎر
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﮔﺮد اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎزه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ
اﻧﮕﺎری )ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻏﻠﻂ( ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻋﻨﻮاﻧﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪ آزاد اﺳﺖ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺤﻮر را ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮده ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻘﺎ" در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﯾﺎ ﻟﯿﺒﺮالدﻣﻮﮐﺮات
ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ و اﮔﺮ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن رﺳﯿﺪ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺮوﻧﺪ روی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪ آزاد.
ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ آزاد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و اﻻن ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺤﻮر .آن دری ﺑﻮد ﮔﺸﺎده ﺷﺪ و اﯾﻦﻫﺎ از آن در وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺎ ﺳﻬﻤﯽ
در آن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎر ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ  .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ﺑﺤﺚ
و اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان دﻧﺒﺎلش ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ دوﺳﺘﺎن در اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
راﺟﻊ ﺑﻪ دو ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺸﯿﯽ را ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮﭼﻢ
اﺳﺖ .ﺑﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ روی ﭘﺮﭼﻢ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از آن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﯾﮏ
ﭘﺮﭼﻢ ﻻزم دارد و ﭘﺮﭼﻢ ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدم رد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽرود در ﺗﻈﺎﻫﺮات داﻧﺸﮕﺎه
در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺮﭼﻢ زﺷﺖ ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﭘﺮﭼﻢ
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺒﺰ ﻫﻢ رﻧﮓ ﭘﺮﭼﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،رﻧﮓ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ.
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ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺣﺰﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد از ﺳﺒﺰ اﺣﺘﺮاز ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺒﺰ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و اﯾﻦ
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﭘﺮﭼﻢ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ رﻧﮕﯽ دارد اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﺎت
ﻣﺨﻤﻠﯽ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎیش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﮕﯽ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺣﺰب ﮐﻪ
در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی ﻧﻤﯽﺷﻮد درﺳﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ ﯾﮏ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺸﺪ .رﻧﮕﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ را از ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺎ را
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺪ و ﺳﺎدات.
وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﭗ اﯾﺮان در دﺷﻤﻨﯽاش ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ اﺻﺮار ﻣﯽورزد؟ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮﭼﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد و ﺳﺎﺑﻘﻪاش ﺑﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻫﺰار
ﺳﺎل ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان ﺑﻮده در دوره ﻗﺎﺟﺎر ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺮﭼﻢ رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻧﺪازهﻫﺎ و ﺷﮑﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﺑﻌﺎد آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ﻫﻢ ﭘﯿﺶ از رﺿﺎﺷﺎه اﯾﻨﮑﺎر ﺷﺪ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﭘﻬﻠﻮی اﺳﺖ ،ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺼﺪق ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﻣﺼﺪق ﺟﺰ اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ ،ﭘﺮﭼﻢ ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاﻏﻠﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺪرس آﺧﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻮده .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ رﻧﮓ ﺷﯿﺮ و
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﺴﺒﺎﻧﺪنش ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی و ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ آن دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮدن ﭼﭗ اﯾﺮان را ﻣﻨﺰوی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﭗ اﯾﺮان دارد ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺰرگﺗﺮ را ﻣﯽﺑﺎزد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ را ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺧﺖ ،ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ در دل ﻣﺮدم دوﺑﺎره ﺟﺎیش را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﻣﺜﻞ روز روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﺧﻮد ﺑﺨﻮد اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺣﺘﺎ در اﯾﺮان در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺗﮏ و ﺗﻮک ﭘﺮﭼﻢ
ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﭘﯿﺎم دﯾﮕﺮ ﭼﭗ ﮐﻪ ﺑﺮایش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ .ﺑﻪ
ﺻﻼح ﺧﻮد ﻧﯿﺮوی ﭼﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ از آن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻠﻮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻣﺎ ﻫﯿﭻ
ﻣﺎﻧﻌﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺑﮕﺬار ﮐﺎرﺷﺎن ﺟﻠﻮ ﺑﯿﻔﺘﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﻮد .ﻣﺎ آﻧﻘﺪر ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف زﯾﺎدی اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﺤﺚﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ وﺣﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه
دارﻧﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ" اﯾﻦ ﺷﮕﻔﺖآور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﻼش ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﭙﺎﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺑﺴﺎط ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻬﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﭼﯿﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ از اول ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ راهﻫﺎی ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم
ﺷﺎﻧﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ وﻟﯽ اﻻن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راهش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل اﯾﻨﻘﺪر ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﯽ و اﻧﺤﺮاف از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ اﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﯿﻔﺘﺪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮی ﺑﺠﺎیش ﺑﯿﺎﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ رود و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﯽ ﺳﺎل اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ آرزوﻫﺎ را ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ روزی ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺮدم رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد و ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ اﺳﻼﻣﯿﺖش ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد.
ﭼﭗ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و اﻧﻘﻼب ﺧﻮﻧﯿﻦ و ارزش اﻓﺰوده و اﯾﻦ
ﺣﺮفﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﺳﻼﻣﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒﺷﺎن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼﻣﯿﺖ در اﯾﺮان
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ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺗﺸﺘﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ج.ا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺒﺎب ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﺮهای روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﺧﻮد رژﯾﻢ )در راﺳﺸﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ وﻟﯽ او
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﭘﺸﺘﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ( اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ از رﻫﺒﺮ و از اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﯾﺎ
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺜﻼ" زﯾﺮ ﭼﻨﺎن ﻓﺸﺎری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ و آﻧﺠﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ راه ﺣﻞ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای رژﯾﻢ و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﺑﺮﻧﺪارﻧﺪ ـ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ـ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
در ﺧﻮد رژﯾﻢ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ را ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ راهﺣﻞ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ را در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
راهﺣﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﺑﺎ ﯾﮏ رای ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﯾﮏ راهﺣﻞ
دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از درون ﺧﻮد رژﯾﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﺸﻮد اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺪاران دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن رژﯾﻢ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎ" آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﻫﻢ
ﺟﻠﻮیش ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد .ﻋﻮض ﺷﺪن رژﯾﻢ و ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن اﺳﻼﻣﯿﺖ در اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮوزی
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮوزیِ ﻋﻨﺎﺻﺮی در ﺧﻮد اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺗﻦ در ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و
ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی آﯾﻨﺪه و در اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎرش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮایش ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﯿﺪا ﺑﺸﻮد
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦﺷﺎن را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،درﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻢ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮفﺷﺎن را ﺑﺰﻧﻨﺪ و از ﻣﻮﺿﻊ ﺷﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﻼ" ﺣﺪاﮐﺜﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ در آﯾﻨﺪه ﮐﻤﯽ دورﺗﺮ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺨﻮرد در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد اﺻﻼ" ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎزﻧﺸﺪن ﻓﻀﺎ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ روی ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﺣﺎﻻ زور ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ
و آﯾﺎ ﭼﯿﺰی از ﮐﺸﻮر ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﯿﭻراه دﯾﮕﺮی ﻫﻢ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن
ﻫﺴﺖ ﻧﻪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را در دو ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در ﮐﺎر
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺮفﻣﺎن را ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﺗﺎزه آن
وﻗﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ از اول روی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ روی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻟﯿﺒﺮال و ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ در
ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻟﯿﺒﺮال ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ درﺟﻪ دوم و ﺳﻮم اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺸﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ آن
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻟﯿﺒﺮال و ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن اﺳﺎس آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﭼﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری .ﻣﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻟﯿﺒﺮال را وارد ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﮐﺮدهاﯾﻢ و اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺴﻠﻂ در اﯾﺮان .ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﺮض دو
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ﺳﻪ ﺳﺎل ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ رﻓﺖ ﮐﻨﺎر .ﻣﺼﺪق ﭘﺮﺳﺘﯽ اﻻن ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎهاﻟﻬﯽ در اﯾﺮان ﻣﻄﺮح
ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﭗ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﯿﻦ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ و ﭼﭗ اﻓﺮاﻃﯽ ،اﻻن ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ
وﺣﺸﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﺑﺪا" اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﻢ
ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در ﺻﻮرت ﻧﻮﯾﻦش ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ در اﯾﺮان ﺷﺎﻧﺲ دارد و ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ
ﻣﻨﺘﻬﺎ زﻣﺎن دارد .اﻻن اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮی دارد ﻣﯽﺑﺮد ﭘﺲ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺧﺮاب اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﻮی ﻫﻢ ﺑﺒﺮد ﮐﺎر
ﻣﺎ ﺧﺮاب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ راه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮی را ﺑﻪ راﻫﯽ
اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ آن راه را ﺑﺮود ﭼﺎرهای ﻧﺪارد.
 20اﮔﻮﺳﺖ 2009
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﻣﺒﺎرزات اﺧﯿﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان
آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬرد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه و ﻣﺮدم رﻫﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و از ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن  18ﺗﯿﺮ را اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﺮ روز ﻫﻢ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﯿﺮون اﻧﺰوای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ زﯾﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ وارد ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﻮد اﯾﺮان ﮔﺮوهﻫﺎﺋﯽ از آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﮑﻠﯽ
ﺻﻒﺷﺎن را از ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺟﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮش اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻋﻼﻣﯿﻪ ﭘﺮﻣﻌﻨﺎﯾﯽ داده اﺳﺖ و
ﺑﺴﯿﺎری از آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه ﺧﻮدﺷﺎن و اﺳﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ و ﺳﭙﺲ اﺳﻼم ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .ﺑﻪ ﻗﺪری وﺣﺸﯿﮕﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ و آدم ﮐﺸﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﯿﻨﻪای ﮐﻪ در دل ﻣﺮدم اﺳﺖ ﯾﮏ ﺟﻮری ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎﻣﻼ" اﺣﺘﻤﺎل داد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮدم ﻣﺜﻞ دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺗﻘﻠﺒﺎت و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
دوﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪای و اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ اﺳﺎس رژﯾﻢ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ اﻻن در ﮐﺸﻮر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺮدم و ﺑﺨﺶ روزاﻓﺰوﻧﯽ از آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺪاران و دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی و ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ،اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﺸﻮر را
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ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮض اول ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﻘﻠﺐ ﻫﻢ
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﻮﺳﻮی اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد
و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ رژﯾﻢ و ﺧﺎﻣﻨﻪای
و اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻓﻌﻼ" اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ و اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ رای ﻣﺎ ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ،ﺑﻠﮑﻪ رای ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺷﺪ؟ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺎر ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻌﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻋﯿﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﻋﯿﻦ ﻫﻢ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم  ،ﺻﺪای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻫﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ  .ﺗﺎ  18ﺗﯿﺮ
ﭼﻨﺪ روزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم روز ﻣﻬﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ
در اﯾﺮان ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻫﺴﺖ و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻣﻮﻗﻊش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻣﺎﯾﻮس ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ روی ﺟﻮانﻫﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ روی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ روی ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮان ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ" ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺮد ﻣﺎ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﻮﺳﻮی ﻫﻢ ﺗﮑﯿﻪ روی ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺷﮑﺎف دﯾﮕﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان رخ داده اﺳﺖ و آن ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ و ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ .اﯾﻦ
ﺷﮑﺎف ﮐﺎﻣﻼ" ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ .اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻋﺎﻣﺪا" اﯾﻦ ﺑﺨﺶ زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﮐﻤﮏﻫﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪم در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻣﻌﺎدل  60ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای دﻓﺎع از
ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و در ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻫﺮ ﻓﺸﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻌﯽ
دارﻧﺪ آن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ را از اﺳﺒﺎب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاش ﻋﺎری ﮐﻨﻨﺪ و در ﻃﻮل زﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﮑﺮاﻧﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺎ از
اول روی ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﮔﻔﺘﻤﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال
آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را زدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎیش ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ
در اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل رویش ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ داده اﺳﺖ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ
ﻋﯿﻨﺎ" اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﮐﻪ ﻋﺮض اﻧﺪام ﮐﺮده ﻏﯿﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ و ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐﻫﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ـ ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در اﯾﺮان ـ دﯾﮕﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﻋﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺪ و ﻋﺪهای
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ رﻓﺘﻪاﻧﺪ دﻧﺒﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﻏﺮﺑﮕﺮاﯾﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﺎ" در ﺻﻮرتﻫﺎی
ﻣﺒﺘﺬلش؛ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .ﻣﺎ از اول ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ
اﯾﺮان .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان و زﻧﺪه ﮐﺮدن آرﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺪفﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻻ  5درﺻﺪش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﺑﻘﯿﻪاش ﺗﻮﺳﻌﻪ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﭘﺲ اﻻن ﺻﺤﺒﺖ
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اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ و ازﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺷﻌﺎر ﺟﺎوﯾﺪ ﺷﺎه
ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻗﯿﺎم ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺘﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﭼﻢ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﯿﺎم ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ از اﯾﻦ وﺿﻊ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﻢ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را و ﻣﺒﺎرزه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اولش
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ زﯾﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ واﻻ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎیﻣﺎن ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود و اﻻن ﺣﺮف آﺧﺮ را ﻧﻤﯽﺷﻮد زد و ﻧﺒﺎﯾﺪ زد .ﺧﯿﻠﯽ از ﻓﻀﺎی اﯾﺮان
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎد .اﻗﺘﻀﺎی ﻣﺒﺎرزه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻻن ﻣﺒﺎرزان در اﯾﺮان ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ از آﯾﺖاﻟﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﻮیﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﮐﺎرآﻣﺪی اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان روی ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺮس ﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮدهای ﮐﻪ وارد ﻣﯿﺪان
ﺷﺪه .از ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﻮازﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﺰار روﺳﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ درﺑﺎر
ﻗﺎﺟﺎری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮود ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮد .ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻫﺴﺖ و آﺧﻮﻧﺪ ﻫﺴﺖ وﻟﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ آن
دﺷﻤﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ روسﻫﺎ ﻧﻤﯽﺑﻮدﻧﺪ و ارﺗﺶ روﺳﯿﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ" ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد
ﮐﻪ وارد اﯾﺮان ﺷﻮد ﻧﻪ درﺑﺎر ﻗﺎﺟﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺒﻨﺪد .ﻣﺎ ﻓﻌﻼ"
ﻣﺒﺎرزهﻣﺎن را ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ روی ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽﻣﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از ﻣﺮدم
ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻠﻮ ﻧﯿﻔﺘﯿﻢ و ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ اﻣﺎ ﻋﯿﻨﺎ" ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺰﻧﯿﻢ.
اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ و ﻣﺮدم ﺧﺎﻣﻨﻪای را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ در آن
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻧﺪارد ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﯿﺮون اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزه را در اﯾﺮان
ﺑﺮدهاﻧﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺮدهاﻧﺪ راه ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ رﻫﺒﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد .اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﺮای ﻫﻤﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﺮف ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺰﻧﯿﻢ
و ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺣﺮف ﺧﻮدش را ﺑﺰﻧﺪ .آن ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎ ﺷﺎﻧﺲ
دارﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺮدم ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .اﻻن از ده ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .ﻣﺎ اﻻن ﺷﺎﻧﺴﯽ در اﯾﺮان ﻧﺪارﯾﻢ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد آن وﻗﺖ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎ
ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد  .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ،ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺨﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ اﻻن
وﻗﺖ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﮏ ﻣﻨﻈﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ
دوﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﺷﻬﺮی در ﺧﺎرج اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺧﻮدش و روش ﺧﺎص ﺧﻮدش را داﺷﺘﻪ و اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﺤﺪ اﻟﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﮏ روﺣﯿﻪای ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻋﻤﻮم
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اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻧﻪ آن ﺣﺰﺑﯽﻫﺎی ﭘﺮﺷﻮر و ﻣﮑﺘﺒﯽﻫﺎی آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ـ آﻧﻬﺎ اﻗﻠﯿﺖاﻧﺪ ـ ﺗﻮده اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ" دلﺷﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ و وزن ﺧﻮدﺷﺎن را روی ﻣﺒﺎرزه ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ از
ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﭗ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری وﺳﯿﻊﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ را
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺤﻠﯽ و زﯾﺎدهرویﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﯾﺎ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎن ﭼﭗ ،آﻧﻬﺎ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪاش ﺻﺤﺒﺖ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی ﺑﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮ
ﺧﻮدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺸﻮﻧﺪ .درﺳﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ وﺿﻊ رژﯾﻢ ﺑﺨﻄﺮ اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﭗ ﺑﺎ ﻣﺎ دﺷﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪه ﭼﺮا؟ ﭼﻮن 1ـ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ
ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ دارﯾﻢ و در ﺗﻪ دل از ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﺷﺎن ﻣﯽآﯾﺪ 2ـ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ
ﮐﻪ در اﯾﺮان آﻧﻬﺎ دﺳﺘﯽ دارﻧﺪ ،آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﯽ دارﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ از دوره اﻧﻘﻼب ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎری
داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را در اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻣﺎ دورﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺗﻮﻫﻤﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪارم وﻟﯽ ﻫﻤﻪﺷﺎن اﯾﻦ
ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﭼﭗ ﮐﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺼﺪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮدن ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﻘﻂ اﯾﺮان ﺑﺎز ﺷﻮد.
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮوﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺜﻼ" ﻗﺮآن روی
ﺳﺮﺷﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ اﷲاﮐﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ اﮔﺮ روی ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺎرﻫﺎی آزادی و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،اﺣﺘﺮام رای ﻣﺮدم ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﻋﻤﻼ" ﺑﺎ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدهاﯾﻢ
و ﻋﻤﻼ" اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﻧﻔﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻋﻤﻼ" ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﻫﺎ ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻓﻼن و ﺑﻬﻤﺎن اﻟﺒﺘﻪ زﺷﺖ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ اﻋﺪام را
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﭼﯿﻨﯿﻢ دﻧﺒﺎل دادﮔﺎه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻮن ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺷﻌﺎرﻫﺎیﻣﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ آﯾﻨﺪهی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮگ آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ
ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮگ ،ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﻧﮓ ﺳﺒﺰ را ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺷﺎل ﺳﺒﺰ ﺳﯿﺪی را ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ .رﻧﮓ
ﺳﯿﺎه را ﻧﮕﺮﻓﺖ ﭼﻮن ﺳﯿﺎه رﻧﮓ ﻣﺮگ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺳﺒﺰ ﺿﻤﻨﺎ" رﻧﮓ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﻧﻮروز اﺳﺖ و رﻧﮓ ﺑﻬﺎر
اﺳﺖ و ﺑﺎززاﯾﯽ اﺳﺖ و رﻧﮓ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ و ﺑﻘﻮل دﮐﺘﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ رﻧﮓ ﺧﺮد اﺳﺖ ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن.
از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ روﺑﺎن ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺑﻨﺪد اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد؟ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﺨﻤﻠﯽ ﻫﻤﻪ رﻧﮓ داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ وﺳﻂ اﯾﻦ دﻋﻮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد
رﻧﮓ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد .اﻻن ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮی ﻧﮕﺮان ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎل ﺳﺒﺰ ﺳﯿﺪیاش را ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮرش اﻣﺜﺎل ﻣﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ در ﺧﺎرج ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺷﻌﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻮﺳﻮی ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر
اﺳﺖ؛ او ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ او را ﻓﻬﻤﯿﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ
ﻣﺮدم ﺳﺒﺰ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﺪ رﻧﮓ اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﺮان در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی آﻗﺎی دﯾﻮاﻧﯽ ﻓﺮد از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻻزم ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎزه ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺻﺤﺒﺖ اﯾﺸﺎن اﺷﺎرهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻨﮕﺮی ﮐﺮد و
ﺑﺤﺚ ﮐﺮد و ﺑﺪون روﺷﻨﮕﺮی ﻣﺮدم آﺷﻨﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و روﺷﻨﮕﺮی ﻫﻢ از آﺳﻤﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ورزﯾﺪن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را روی ﮐﺘﺎب ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای ورزﯾﺪن و
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در ﮐﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ از ﺟﺎﻫﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺷﺮوع
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دارﯾﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪا" ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺷﻮد ،ورزﯾﺪن
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮدش را دارد .از ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ زﯾﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﻓﺮاوان اﻧﺪک اﻧﺪک اﯾﻦ ورزﯾﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻋﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻓﻀﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﺑﺎره ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽﻫﺎی اﻣﺮوز دﻧﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﻘﻂ ده درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺣﻖ رای داﺷﺘﻨﺪ و آن ﻫﻢ ﻣﺮدان ﺻﺎﺣﺒﺎن
اﻣﻼک و درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .آن وﻗﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ ﭼﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  10درﺻﺪ ﻣﺮدم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﺴﺨﺮه اﺳﺖ و ﺑﺎزی اﺳﺖ .وﻟﯽ از  10درﺻﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ
ﺑﻪ  100در ﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮده ،ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ اﺻﻼ"
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺒﻮده و اﻧﺪک اﻧﺪک اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ .اﮔﺮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ
ﺑﺎﺷﺪ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ از آﻧﭽﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﺴﺖ ــ ﭼﻮن ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﺳﺒﺎب و ﻇﻮاﻫﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﺠﻠﺲ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎﻃﻦش ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ـ وﻟﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺳﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در
آﻧﺠﺎﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺣﻘﻪ ﺑﺎزی اﺳﺖ و ﻓﺎﯾﺪهاش
ﭼﯿﺴﺖ و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ دارد و ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺪر ﻗﺪرت اﺳﺖ
ﭼﻪ ﺳﻮدی دارد .ﺣﺎﻻ اﺧﺘﯿﺎرات وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺳﻠﻄﻨﺖﻫﺎی ﻣﻄﻠﻘﻪای ﮐﻪ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺷﺪﻧﺪ اﺻﻼ" ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .وﻟﯽ از ﭘﺎﺋﯿﻦﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی
اﻣﺮوزی رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﯾﺎ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮏ ارﺗﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽآﯾﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ دﻧﺒﺎل
ﮐﻮدﺗﺎ ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪهاﻧﺪ ﻏﯿﺮ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ واﻗﻌﺎ" اﻧﻘﻼب ﻧﺒﻮد و ﺟﻨﮓ
آزادﯾﺒﺨﺶ ﺑﻮد و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻼ" در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .راه ﺣﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻪ ﺑﺎزیﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟﯽ ﭼﺎره ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮهﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻪ ،ﻫﻤﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ  5ﯾﺎ 10ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ ﯾﺎدش ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ اﻻن اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﯾﻞ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﻧﻈﺎم ـ و ﻟﻄﻔﺶ در ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ـ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ
ﻣﻌﻨﯽاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺧﻮد رژﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻫﻢ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﭘﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ وﻟﯽ
ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم را از زﺑﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﯾﻢ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺎ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯽﺷﻮد در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،اﯾﻦﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ و در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻧﻪ اﯾﻦ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ رژﯾﻢ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت رژﯾﻢ اﺳﺖ .ﮐﺪام رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در دﻧﯿﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻫﺎ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﮏ ﮐﺎری
ﺷﻮد .ﻫﺮ روز ﭘﺘﻪ رژﯾﻢ روی آب ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﭼﻮن در واﻗﻊ رژﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺑﺮویش ﻣﯽرود .ﮐﺪام رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ از زﺑﺎن ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺰاران رژﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد؟ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ،زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﺜﻼ" دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺒﻮد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮات
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در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽﺷﺪ آﯾﺎ اﻻن در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺎزی اﺳﺖ؟ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺎر
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪه .ﺣﺎﻻ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪه ،اﺷﮑﺎلش ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﮕﺬارﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺸﻮد .آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان
ﻣﯽﮔﺬرد ﺗﻘﻠﯿﺪ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺴﺖ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ
ﺗﻦ ﻧﺪاده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻧﻘﻼب
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ده زﺑﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮد را در ﭼﺎﻟﻪ و
ﭼﺎه ﺑﯿﻨﺪازم .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ وزﻧﻪ ﺧﻮد را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻨﻢ و اﯾﻦﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز دادن ﮐﻨﻢ و
ﻣﻮاﺿﻊ را ﺑﮕﯿﺮم .ﺧﻮب ﻣﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ ﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺑﺮوﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻦ زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺑﺎزی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺷﻤﺎ
ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ وزن ﻣﺮدم زﯾﺎد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﮔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎﯾﯽ ﺣﺮف ﻣﺮدم را ﻧﻤﯽزدﻧﺪ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ اﺻﻼ" ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻻزم ﻣﯽﺑﻮد؟ ﻣﮕﺮ ﻗﺒﻼ" ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﯽﺷﺪ؟ ﮐﯽ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ج.ا از اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﻘﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﮐﯽ ﻣﺠﺒﻮرﺷﺎن ﮐﺮده؟ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﺷﺎن ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﻫﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪای ﮐﻪ داده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﯾﺎ رای ﻣﺨﺪوش و رای ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻣﺮدم ﮔﻮش ﻧﺪادهاﻧﺪ .و رﻓﺘﻨﺪ رای دادﻧﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎیﺷﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﮑﺸﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی را در رژﯾﻢ
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﻨﻨﺪ ـ ﺣﺎﻻ زﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ـ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ راﻋﻤﻞ
ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﺪﻧﯽ .ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎیش اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ
آن رای ﻧﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﺸﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪای .درﺳﺖ اﺳﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺮدﻧﺪ دارد وﻟﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد .آﯾﺎ در دوره ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ" در اواﺧﺮ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪ؟ اﺑﺪا .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮدش را داﺷﺖ و
ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎ اﺻﻼ" ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ .آن ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻓﮑﺮی آن را ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ و
ﮔﺰارشﻫﺎ ﻫﻢ ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺷﺎد ﺷﻮد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﻢ آدﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذﻫﻨﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺷﺮاف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﯿﺎل ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽروﻧﺪ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ .وﻟﯽ او اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد و ﻓﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﯿﻦ
ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و اﻻ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ آدم ﻗﺪر ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﯾﻦ ﺟﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﻫﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﻮر اﺧﺘﯿﺎراتش را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮود .آن ﻣﻘﺪار اﺧﺘﯿﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺮدﻧﺪ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﻧﺪارد .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﻢ
ﻣﺘﺮﺳﮏ ﻧﯿﺴﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎراتش ﻣﺤﺪود اﺳﺖ وﻟﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ آدمﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺷﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮق
دارد .ﻣﺴﻠﻤﺎ" اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺒﻠﯽ ﺣﺘﯽ رﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .از اﯾﻦ
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ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻌﻼ" ﻣﯽﮔﺬرﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻻن ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﺰب ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ درﺟﻪ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻣﺮدم داده دﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺻﻮرت درﺟﻪ ﯾﮏ دارﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ را ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎلش ﺑﺮوﯾﻢ.
در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺑﻌﻀﯽ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺻﻼ" ﻣﺮدﻣﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎﻫﯽ و
ﻗﻀﺎوتﻣﺎن در ﺑﯿﺮون ﭼﯿﺴﺖ .اﮔﺮ در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮون ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ و در ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮدﻣﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻔﮑﺮ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮفﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻫﻢ اﻻن در ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﻫﺴﺘﻢ .ﺣﺘﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ اﻣﺜﺎل ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ و
ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻃﻮر دﯾﮕﺮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ" ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهام ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﮑﻠﯽ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ .اﻻن وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ" ﮔﻮشﻫﺎیﻣﺎن را ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﻢ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬرد .اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون زده ﻣﯽﺷﻮد از روی ﺗﻌﺼﺒﺎت و ﭘﯿﺶ داوریﻫﺎ و
ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎﺳﺖ .وﺿﻊ اﯾﺮان ﺗﻔﺎوت دارد ﺑﺎ اﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ده درﺻﺪ وﻗﺖﻣﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ در اﻣﻮر
اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬرد و از آﻧﻬﺎ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻣﯽﮔﺬرد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻣﺎ اﺻﻼ" ﺣﺲ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎزهای ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و اﯾﻦﻫﺎ آدمﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺎ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ را ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ از اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ در اﯾﺮان ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و در ﺻﺪد اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ رﻫﻨﻤﻮد ﺑﺪﻫﯿﻢ .آﻧﻬﺎ اﻻن ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﻢ
ﻧﮑﺘﻪ اﺧﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﻣﺸﮑﻼت رژﯾﻢ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎریش ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﺮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﺪد ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اوﻟﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ دوﻣﯽ ﺑﭙﺮدازد .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اوﻟﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و از دوﻣﯽ
ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﻔﺴﺮ ﺗﮑﺮاری ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ج.ا دارد
ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده ﻓﻬﻤﯿﺪهاﯾﻢ و در ﺟﺮﯾﺎنش ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ در ﯾﮏ دورهﻫﺎﯾﯽ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻮد .ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻫﻢ آن را ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺜﻼ" در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل  57ﻣﻘﺎﻣﺎت درﺟﻪ
ﯾﮏ دوﻟﺘﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ج.ا ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﻻن ﻃﻮری رﻓﺘﺎر
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ آنﻫﺎﺳﺖ .زﻣﺎنﻫﺎﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و ﺻﺪاش در ﻧﻤﯽآﻣﺪ .آن
ﻗﺪر آدم ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ در ﺑﯿﺮون و ﭼﻪ در درون ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺮﺋﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻃﻮر
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ دارﻧﺪ ﺳﺮو ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﺮ و ﺻﺪاﻫﺎ را ﺑﯽ اﺛﺮ
ﻧﺪاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺮو ﺻﺪاﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎدهای ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﮑﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ روی اﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺖ ﭘﺲ ﻓﺎﯾﺪه
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ﻧﺪارد و زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ اﺳﺖ و ﺑﺮوﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎیﻣﺎن و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻮب ﻫﻤﯿﻦ اوﺿﺎع اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺧﺎﻣﻨﻪای ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﻤﯿﻦﻫﺎ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ.
ﻣﺮدم ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﺑﺮوﯾﻢ ﺳﺮاغ ﻣﺮدم.
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﺳﻨﺘﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﺮش راﯾﺞ و
رﺳﻤﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺎ دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ و روﺷﻨﮕﺮی و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎن و رم ﺗﺎ دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ و
روﺷﻨﮕﺮی اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و ﺧﻮدش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ .ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ﻣﮑﺘﺐ اﺳﺖ اﺻﻮﻻ" ﻣﺼﺮف ﻫﻨﺮی دارد و اﺣﺘﻤﺎﻻ" ﮔﺎﻫﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ وﻟﯽ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺨﻨﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﺳﺖ ﻧﺪارد .ﻣﺎ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را ﺗﺠﺪد ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺖ ﻫﻢ
ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ آدمﻫﺎ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺮدﮔﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن؛ و ﻋﺮﻓﯿﮕﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و اﻧﺴﺎﻧﮕﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺤﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﺠﺪد ﮐﺎﻣﻼ" اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻫﻢ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻫﻨﺮی و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﺎدی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﻧﺪارد ــ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺿﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﻨﻈﻮر آﻗﺎی ﻣﻮﺑﺪی از ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﻮد ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﯾﺎ ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ را ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی را اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮدهاﯾﻢ .ﮐﺎرﻫﺎی دوره رﺿﺎ ﺷﺎه و ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ داﺷﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و رواﺑﻂش و ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ ذﻫﻦﻫﺎ روﯾﻬﻤﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻮد
ﻣﺎﻧﺪ .در اروﭘﺎ اﯾﻦ ﻫﺮ دو در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺘﺎﺛﺮ از دﯾﮕﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ واﭘﺲ
ﻣﺎﻧﺪه ﭼﻮن ﺷﺘﺎﺑﯽ ﻻزم ﺑﻮده ﻻﺟﺮم ﺗﻘﺪم را ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ و
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ اﺳﺖ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺮﯾﻮر ،ﯾﮏ ﭘﺎیﻣﺎن در ﺗﺠﺪد ﺑﻮده و دﯾﮕﺮی در ﺳﻨﺖ و در ﻣﻮاردی
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اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮد ارﺗﺠﺎع داده ﻣﯽﺷﺪ ﭼﻮن در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد .وﻟﯽ در ﻫﻤﺎن
دوره ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﺴﻮراﻧﻪای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﭼﻮب ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺻﺮﯾﺢ و ﺑﯽ ﺗﻌﺎرف ﺧﻮد را ﺧﻮرده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯿﺴﻢ اﯾﻦ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ اﺧﻼق را
ﺑﮑﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻨﺎر .او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اداره ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﯾﻢ ﻣﺪل اﻧﺠﯿﻞ و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﻤﻠﮑﺖ داری ﻧﻤﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﯿﺴﯽ و اﻧﺠﯿﻞ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﻫﺪف
ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺠﯿﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮی و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﻫﻨﺮ ﻣﻤﮑﻦ داﻧﺴﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﮔﻔﺘﺎرش اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮرش را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
در اﯾﺮان ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮدﯾﻢ از ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ درﺟﺎ زدﯾﻢ ﭼﻮن
ﯾﮏ :ﺟﺮﺋﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را ﻧﮑﺮدﯾﻢ و دوم :ﻏﺮور ﻣﻠﯽﻣﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪاد .ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدﻣﺎن
ﻣﯽﻧﺎزﯾﺪﯾﻢ و اﻻن ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺎزﯾﻢ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮد و از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻫﻢ ﺻﻼح ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ درﺟﺎ زدﯾﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ ﻧﭙﺮداﺧﺘﯿﻢ ﺑﻪ
اﺳﺒﺎب ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ .اﺳﺒﺎب ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ از دﯾﮕﺮان و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﺒﻞ ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻧﺼﺎﻓﺎ" در دوره  8ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ دوره دﯾﮕﺮی
آﺛﺎر اﺻﻠﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .ﭼﻮن ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه رﺷﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺧﺎﺗﻤﯽ زﯾﺮ
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داﺷﺖ در آن دوره ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ دوﺑﺎره اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ از ﻧﻈﺮ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ درﺟﻪای رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﭘﺎ ﮔﺬارد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ
ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان وارد ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮏ ﭘﺎیش در ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﻘﯿﻪاش ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺎﻇﻢزاده اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺮاﯾﺸﯽ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در دور اﻓﺘﺎدن از
ارزشﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﻧﻔﻮذ ﻋﺮﺑﯽ در ﻓﺎرﺳﯽ ،و اﺳﻼم در اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺷﯿﻔﺘﻪ اﻓﺘﺨﺎرات
و ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮد و اﯾﻦ ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ) .ﻫﻤﺎن آﻧﭽﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ" .ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ درد ﺑﺨﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد و ﮐﺎری ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎرات ﻧﺪارد .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪای
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮش ﺧﻮب ﺑﻮده ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺳﻼﻣﯿﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎﻇﻢزاده اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری اﯾﺮان ﻧﺒﻮد اﯾﺮان ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دورانش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺮا زﻧﺪه ﮐﻨﺪ ...ﮐﺴﺮوی ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از زاوﯾﻪ
ﺗﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﻣﺜﻼ" زﺑﺎن را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ رﯾﺎﺿﯽ از ﻧﻮ ﺑﺴﺎزد و از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﭙﯿﺮاﯾﺪ .اﯾﻦ
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ،ﻣﺎ را از راه درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﯿﻤﺎﺋﯿﻢ دور ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺤﻮر
ﺑﺤﺚ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺧﯿﺎل دارد در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺣﺰب را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ و
ﺗﺮﺟﯿﺢ داد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺤﺚ ﺷﻮد .دو ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺴﺖ :در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ﻧﻈﺮ ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺘﺎن ﺻﻼح ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ و
ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﮔﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .ﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻫﺮ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن آزادی ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد .ﭼﻮن ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﺮدم ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﮑﻨﯿﻢ .اﻵن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
در داﺧﻞ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ دﻓﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﯾﻢ و اﺣﻤﺪیﻧﮋاد آﻣﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎزی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻼ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن .رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دارد ﯾﺎ
ﻧﺪارد .ﮔﺬﺷﺖ آن دوره ﮐﻪ ﻧﮕﺮان آﺑﺮویﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻤﻠﮑﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و دورﺑﺎن
آن ﻣﺰﺧﺮﻓﺎت را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ دﻧﺒﺎل آﺑﺮو ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در اﯾﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ .اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮارد ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را آوردهاﻧﺪ دوم ﮔﻔﺘﻤﺎن را در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻮض ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد و اﮐﻨﻮن ﻧﺎﻣﯽ از
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ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺰب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻮﻻ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺳﺖ؟ در آن  8ﺳﺎل ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ارزش از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭼﺎپ
ﺷﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﺎﺷﯿﻢ وﻟﯽ ﻧﻪ درﮔﯿﺮ؛ ﻣﺜﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽای ﮐﻪ
از اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﺮو ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب و
ﺟﻨﮓ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﻣﻮﺗﻮر آن ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮاناﻧﺪ و ﺣﺮفﻫﺎیﺷﺎن ﻫﻤﺎن
ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺎ و اﺳﺒﺎب ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﺮا
ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﻬﻮدهای ﺑﻮد و ﺳﺮاﺳﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺪی ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ .دوم ،اﯾﻦ
رژﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ رﺧﻨﻪ ﮐﺮدن اﺳﺖ و از داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺰار ﺑﻼ ﺑﺮ ﺳﺮش آورد.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﺋﯽ دارد .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻪ آورده
اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎز اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﻮد ﺑﺮای اﯾﺮان ﺧﻮب اﺳﺖ 40-30 .درﺻﺪ
ﻣﻌﺘﺎدان زﯾﺮ  29ﺳﺎلاﻧﺪ ﭼﻮن اﻣﯿﺪ را از ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ 4200 .ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﻘﺸﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺎﺟﺎر
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻪ ﺳﺎده ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ.
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
درﺻﺤﺒﺖﻫﺎی دوﺳﺘﺎن ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﺴﻂ ﺑﺪﻫﯿﻢ .اﺳﺎس ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﭘﺎراداﯾﻢ روی داده
در اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻈﺎﻫﺮ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺗﻈﺎﻫﺮ اﺳﺖ و ﭘﻮﺳﺘﻪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرگ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﺷﺎن آن را ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪ ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﻣﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﻗﺪر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ در درﺟﻪ دوم اﺳﺖ .در اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ دﯾﺪﯾﻢ ﻣﺪ ،ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ و ﺣﺘﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ دﻧﺒﺎلش راه
اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﺪ ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن را و ﭘﺎراداﯾﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﯾﮑﯽ
از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎیش را در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺰب در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ اﺻﻼ
دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺪق در دادﮔﺎه ﺧﻮدش را ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪای دوم ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ ﺑﺎ
ان ﺳﻮاﺑﻖ ﭼﭙﯽ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ از آب در ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﺎﯾﺪ
ﻫﻨﻮز ﺑﺨﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺒﺎرزهﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺪرن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﯾﮏ
ﻫﺪف ﻣﺪرن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ زﺑﺎنش ﻣﺪرن اﺳﺖ ﻫﻢ روشش .ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﻣﻀﺎ ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎزه اﺳﺖ
در اﯾﺮان و ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺘﮑﺎری اﺳﺖ در دﻧﯿﺎ و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ.
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺤﺚ ،ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﯾﻦ را ﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ .اﻣﺮوز در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺣﺰب ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاش ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ را از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
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اﺣﺴﺎﺳﺎتﮔﺮاﯾﯽ وﻟﯽ اﯾﻦ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ دارد .اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و
ﻏﯿﺮﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎو ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺴﻂ دﻫﺪ و از آن ﺳﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ،ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺴﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎورﯾﻢ در ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺤﺚ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺖ وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﺣﺮف ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﺰﻧﺪ .ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﻣﺜﻞ ﻫﻮا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ
ﯾﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ را ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد و
ﻣﻠﺖﻫﺎ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از آن ﻃﺮف ﺗﻮده اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دارد ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوران ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب؛ ﻫﻢ در واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ و ﻫﻢ در
واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﮕﺮاﯾﺎن و ﻫﻮﯾﺖﻃﻠﺒﺎن و ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮزاﯾﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ آن ﻗﺪر ﻣﺼﺪق ﻣﺼﺪق ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ دﻓﺎع از اﯾﺮان و اﯾﻦ را در ﭼﭗ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺗﻔﺎوت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻦ
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ دﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .اولش ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﻣﻘﺪس
ﺑﻮد ﺑﻌﺪﻫﺎ آرام آرام ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺧﻮب ﺑﻮد و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﺷﺪ و دزدﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﯾﮏ ﻋﻤﻠﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎران ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﻞ آﻣﺪ .اﻧﺪک
اﻧﺪک ﺑﻘﺪری اوﺿﺎع اﯾﺮان ﺑﺪ ﺷﺪ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ زد.
ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای آزادی ﮐﻪ
دزدﯾﺪه ﺷﺪ و ﻣﺼﺎدره ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ از ﺧﻮد ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﭗ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آزادی ﺑﻮد؟ اﺻﻼ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ آزادی ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﻋﻮض ﺷﺪن ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﮐﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ را ﻏﯿﺮ از ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ) ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻬﻮری( از ﻫﻢ
دور ﻣﯽﮐﺮد ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﭼﯿﺰ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪی ﺑﻮد و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺮون و
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﺧﻮب اﺳﺖ ﭼﻮن درش ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﺪ اﺳﺖ.
ﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺒﻨﯿﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﺿﺎﺷﺎه ﭼﻘﺪر
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ اﻻن در ﺧﻮد اﯾﺮان اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎ را دارﻧﺪ .ﺑﮕﺬرﯾﻢ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﯾﮏ ﻋﺪهای دارﻧﺪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺪق را ﺟﻠﻮی رﺿﺎﺷﺎه و ﻣﺼﺪﻗﯿﺴﻢ را ﺟﻠﻮی اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮده اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎﻻ ،آن ﻫﻔﺘﺎد در ﺻﺪ
ﺟﻮانﺗﺮﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ دارﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ رﺿﺎﺷﺎه .در ﻣﯿﺎن ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو دارد ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻏﯿﺮ از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺪﻗﯽ ﺣﺘﺎ در ﻣﯿﺎن ﭼﭗﻫﺎ ﻣﺎ در ﻣﻮرد
رﺿﺎﺷﺎه ﻣﺎ ﺣﺮفﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭼﭗ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن و ﺑﺮوﺟﺮدی ﺧﯿﻠﯽ از رﺿﺎﺷﺎه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮب اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ
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ﻣﺮداد ﯾﮏ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در آﻣﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دارد
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻣﺮداد ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ دﯾﮕﺮ از آن ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺑﺎرهاش ﺣﺮف زد .ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﺼﺪﻗﯽﻫﺎ و ﭼﭙﯽﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻣﺮداد را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺳﺎﮐﺖش ﮐﺮد و ﻫﺮﭼﯿﺰی را ﺑﺎ آن ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﮐﺮد .دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش را دارد و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد
ﮐﻪ اﻓﺮاد روی ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻣﺮداد ﭼﻪ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺷﺮمآور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻣﺮداد ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺖ ،ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ دارد .ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺼﺪﻗﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﺸﮑﻞﺗﺮﯾﻦش ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮی در ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺟﺰ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﺗﮑﻔﯿﺮ و اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻘﯿﻪﺷﺎن ﺑﺎ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻞ ﺣﺰباﻟﻠﻬﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ دﺷﻨﺎم و
اﺗﻬﺎم و ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ دوام ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎس ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را در ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد و ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی ﻧﺎم ﯾﮏ ﻣﺮده ﺑﭽﺮﺧﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
آﯾﻨﺪهای در اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺧﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻣﺮوز در اﯾﺮان درﺑﺎره ﻣﺼﺪق راﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮد
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﺮان زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺑﺮود.
ﭼﭗ اﯾﺮان ﻫﻨﻮز از ﻋﺎدتﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ذﻫﻨﯽ آزاد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ
اﻧﺤﺮاف دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﯾﺮان را ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎران ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺳﯿﻞ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻﻻت و اﯾﻦ
ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ ﮐﺮدن اﺻﻄﻼﺣﺎت و اﯾﻦ دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ آﺧﺮش
ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ وﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﭼﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺧﻼص ﻧﺸﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭼﭗ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﯾﺮان
ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏﺷﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
اﺳﻼﻣﯽﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم و دوم ﺧﺮداد و اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﻫﻤﺎن ﺣﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺘﻬﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮل را
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺬﻫﺒﯽﻫﺎ و ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﻬﺖ ﻋﺮفﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﻬﺖ
ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ اﻧﺴﺎنﮔﺮاﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺗﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ را
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ.
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮد ﻣﺎ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ زﺣﻤﺖ دارد .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف
ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﺪ .ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﻧﺪارد ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎه آﯾﻨﺪه اﯾﺮان را ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ دوﺳﺖ
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دارﯾﻢ آوردﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﻫﯿﭻ ﺧﻮاﺳﺘﻨﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻮﺳﯿﺪن و ﺑﻪ ﺧﺪا
رﺳﺎﻧﯿﺪن و ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ و ﺗﻤﻠﻖﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ژﺳﺖﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮدش را ﮔﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎز ﯾﮏ ﻋﺪه ﻣﮕﺲ دور ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﻣﻮﮐﺮات و
آزادﻣﻨﺶ اﺳﺖ .ﻧﻪ ،ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ او را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﻃﺮﻓﺪاری از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را از ﺷﺎه ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺮﺳﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻃﺮﻓﺪاران
ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﺮ ﮐﺎری از دﺳﺖﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﯽآﻣﺪه ﺑﺮای ﭘﺎﺋﯿﻦ آوردن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
و آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﮐﺎﺳﻪ داغﺗﺮ از آش ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ آنﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺎ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻓﺘﺎرﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن رگ ﺷﺎهﭘﺮﺳﺘﯽﻣﺎن ﺑﺎﻻ زده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ از
ﺧﻮدﻣﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ .در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎداتﻣﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﯾﻢ و ﻋﻮض ﻧﺸﺪهاﯾﻢ و ﺑﺮای
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ آن ﺳﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ .اﺻﻞ ،ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات آن ﯾﻌﻨﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ .ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،در
اﯾﻦ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﺻﻞ از ﺷﮑﻞ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﺮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات ،ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ وﻟﯽ
ﺑﺎﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات ،ﯾﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ از ﺻﺤﺒﺖ دوﺳﺘﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﮑﻠﯽ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،درﺳﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻪ .اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﮑﺲ
آدﻣﯽ را در ﻣﺎه دﯾﺪ .اﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد ،ﺣﺘﺎ در اﻓﺮﯾﻘﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده ،در ﻣﯿﺎن آﻣﺎزونﻫﺎی ﻋﺼﺮ
ﺣﺠﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﻣﺎ آن ﻗﺪر ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻧﻤﯽﺷﺪ رﻓﺖ و از اﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ
و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﭘﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
***
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ اﮔﺮ ﻃﺮﺣﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ان ﻫﻢ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻮ را ﺷﮑﺴﺘﻪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده و ﻧﻤﻮﻧﻪاش ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻫﺰاده رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی در
ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺎد و ﺣﺰب ﺧﯿﻠﯽ درﺳﺖ و اﺳﺘﻮار در
ﻣﻘﺎﺑﻞش اﯾﺴﺘﺎد و ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻫﯿﻨﯽ ﺑﺸﻮد .اﯾﻦ ﺧﻮدش ﺟﺎی اﻣﯿﺪواری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدا
ﻣﯽﺷﻮد راه ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢ ﺑﺎز ﺑﺸﻮد .ﺧﻮب ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﺣﺰاب دم از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽﺷﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪاش را ﻫﻢ در ﺟﻨﺒﺶ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ
اﯾﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ اﺧﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻨﻮز زﻣﺎنش ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺮدم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنش ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن
ﻣﺎ اﺣﺰاب ﮔﺮوهﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ  500ﯾﺎ  600ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﺰاران ﺗﻦ
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ﻣﺮدم ﻋﺎدی آن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﺘﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﻃﯿﻒ راﺳﺖ ﺑﻪ ان
ﭘﯿﻮﺳﺖ دوﺳﺘﺎن ﭼﭗ ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ اﺧﺮ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽﻃﻠﺒﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺷﻮد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﺘﯽ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ؟
اوﻻ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻬﻮری ﻫﻨﻮز ﮔﺮه اﺻﻠﯽ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪه زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ
از ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان .اﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﻋﻘﺪه
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ .در ﺑﯿﺮون اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ دراﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﯽﮔﻨﺠﻨﺪ،
در داﺧﻞ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﯾﻢ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﺟﺎ اﺳﻢ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﺎط اﺳﺖ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرتش ﻧﺪﯾﺪن و ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدن اﺳﺖ و اﻻ ﺧﺮاﺑﮑﺎری و
ﺣﻤﻠﻪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﯾﻢ و ﭼﻘﺪر ﮐﻮﺷﺶﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ آن ﻓﺤﺎﺷﯽﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﭼﭗ اﻓﺮاﻃﯽ در اﯾﺮان ﻏﯿﺮ از ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ را
دادهاﻧﺪ در دو ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ در ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
ﺟﺪاﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﺳﺖﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺧﻂ و
ﻧﺸﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮدﺷﺎن در ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺮسآور اﺳﺖ .دﯾﮕﺮی ﭼﭗ
اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده را دارد .اﯾﻦ اﻧﻮاع ﺣﯿﻮاﻧﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﺪهﺷﺎن آن ﻗﺪر ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رو ﺑﻪ زوال ﻣﯽرود ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻏﺮﯾﺰه دﻓﺎﻋﯽ و ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮدﺷﺎن
دﯾﮕﺮ ﺣﺪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﭼﭗ اﻓﺮاﻃﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ دارد ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد
و اﯾﻦ در و آن در ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮدش و اﺻﻮﻻ ﻫﻢ ﭼﭗ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ از ﻫﻤﺎن دﻫﻪ ﺳﯽ ﺧﯿﻠﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺷﯿﻮهﻫﺎﺷﺎن ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮﺷﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻫﺎ آن ﺗﻮﺣﺶ ﺿﺪ ﯾﻬﻮدی
را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﭗ اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺮده ده ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎزیﻫﺎ ﺑﻮده ﺧﻮب ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ دﯾﮕﺮ .ﯾﮏ ﮐﯿﻨﻪ ﻓﺮو ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ ارﺑﺎب
و زﯾﺎرﺗﮕﺎهﺷﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وﻟﯽ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮش ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ رو ﺑﻪ ﻓﻨﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ اﯾﻦﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد دارد .در اﻣﺮ ﻫﻤﮑﺎری
ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ آن ﻋﻘﺪه ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻞش ﺑﺸﻮﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢ ﻧﮑﻨﻨﺪ
ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﻘﯿﻪاش را دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد .اﯾﻨﮑﻪ آن ﺗﻔﺎﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﻋﻮض ﺑﺸﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراداﯾﻢ ﺑﺸﻮد ،ﻣﺎ وارد ﭘﺎراداﯾﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺸﻮﯾﻢ آن اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ دارد ﮐﻪ
دارد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻣﻮج اﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ .ﺑﻘﯿﻪاش دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻌﻼ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻧﻪ دﻧﺒﺎلش
ﺑﺮوﯾﻢ ،ﻣﺎ زﻣﯿﻨﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ ﻫﺮ وﻗﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﺟﻨﺒﺶ دوم ﺧﺮداد 1376
دو ﻧﻈﺮ در ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺧﻮب و اﺳﺘﺎداﻧﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﯾﮏ
ﻃﺮف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دوم ﺧﺮداد ﺳﻮﭘﺎپ ﺑﻮد و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮد رژﯾﻢ ﺑﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎل اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻮد و ﻧﻈﺮ دوم ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﺧﺎﺗﻤﯽ را و ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ .ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﯾﻢ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻤﮑﻦﺗﺮ و ﻣﯿﺴﺮﺗﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﺣﺎل اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮد .آن وﻗﺖﻫﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺿﻊ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺪا ﭘﻮل
ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻋﻘﺐ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ" از اﻧﻘﻼب ﺳﺮ ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ دﯾﮕﺮ آن
اﺷﺘﺒﺎه را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ وارد ﮐﺎری ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ آن ﻧﺪارد و ﺑﺎ اﻧﻘﻼب  ،اﺣﺘﻤﺎﻻ" ﺧﻄﺮ ازﻫﻢ
ﭘﺎﺷﯿﺪن اﯾﺮان ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ در داﺧﻞ رژﯾﻢ ﺷﻠﻮغﺗﺮ ﺷﻮد و ﺑﺮ
ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺟﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .در آﻏﺎز ﭼﻨﺪ ﺳﺌﻮال از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ دوم ﺧﺮداد ﻫﻤﻪ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮد:
 -1اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد  2ﺧﺮداد روی ﺑﺪﻫﺪ و ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ﺑﯿﺎﯾﺪ و
آدﻣﮑﺸﯽﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺸﻮد؟

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ ـ ﻧﻮآوریﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ ـ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن

338

 -2آﯾﺎ آن  22ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ رای دادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺎپ اﻃﻤﯿﻨﺎن رای دادﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺎری ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﺮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن رای دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪا" ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﯿﺮ زﻣﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .دوم ﺧﺮداد ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره دوم ﺗﻔﺎوت دارد.
 -3آﯾﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻃﺮﻓﺪار ﻧﻮری ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ؟ اﮔﺮ ﺑﻮد و ﺧﺎﺗﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﻮدن
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﺮد.
در دوم ﺧﺮداد ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮری و ﺧﺎﺗﻤﯽ از ﻧﺎﭼﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ رای ﻣﯽدﻫﯿﻢ .دوم ﺧﺮداد ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻧﺒﻮد.
اﻣﺎ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﺴﺘﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﻌﻀﺎ" دﭼﺎر ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ.
در دوره ﺧﺎﺗﻤﯽ ،آدمﮐﺸﯽﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮی اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﻤﺎن ﮐﺎر دوره رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را اداﻣﻪ دﻫﺪ .اﻧﺼﺎﻓﺎ" ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎن داد .اﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در دو
ﺧﺮداد اﻓﺘﺎد ﻧﻘﺶ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻮد .دوم ﺧﺮداد ﺗﻠﻔﻦ را وارد ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺳﻮدﻣﻨﺪ
اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺻﻼ" ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻔﺠﺎری ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﺪارد.
ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ دو ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼﺣﺎت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد و ﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد اﺻﻼح و اﺻﻼﺣﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻼﺣﮕﺮان ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﭘﺎرهای ﺧﺮاﺑﮑﺎریﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ــ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ .اﻻن ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎری ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻓﻌﻼ"ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎری ﻗﺎﻧﻊاﻧﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دوم ﺧﺮداد در ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﻮد .اﻫﻤﯿﺖ دوم
ﺧﺮداد در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻪ از آن ﮐﺮدﻧﺪ ـ ﺟﻠﻮ ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ؛  8000اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری دهﻫﺎ ﺳﺎل اﯾﺮان ﻫﻤﯿﻦ دوره ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﯾﮏ
ﺑﻪ ﯾﮏ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮔﻔﺖ وارد اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﺸﻮﯾﺪ؛
و از ﻫﻤﺎن ﺟﺎ دوم ﺧﺮداد ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ دوم ﺧﺮداد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺪودی داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻤﺮد و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ دوران ﻗﺒﻞ از دو ﺧﺮداد ﺑﺮ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻮض ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮی وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪ و
آﺳﺎﯾﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از رژﯾﻢ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺖ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻨﮓ زرﮔﺮی ﺑﻮد .دو ﺧﺮداد در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ و دارد و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در آﯾﻨﺪه ﺑﺸﻮد.
 4ﻣﺎرس 2009
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره دﻫﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دو ﻧﮑﺘﻪ ﻋﻤﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﺴﺖ:
 -1ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
 -2ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻪ در ﺑﯿﺮون و ﭼﻪ در درون.
ﭼﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺰب ﭼﻪ
ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ:
ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﻣﮑﺮر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آزاد ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﺻﺤﺒﺖ
در ﺑﺎره آن زاﯾﺪ اﺳﺖ .در اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮی
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺷﻮد ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آزاد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺜﻼ" ﺳﻮرﯾﻪ ﯾﺎ ﻋﺮاق ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻪ آزاد ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ
دارد .ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺴﺠﻢ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﯿﺴﺖ .در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻮرﯾﻪ و ﭼﯿﻦ و ﻋﺮاق ﺻﺪام ،دﺳﺘﮕﺎه ﺑﮑﻠﯽ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰی ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه در ﺻﺪد ﻓﺮوﺧﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﻣﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮﻗﯽ ﻫﻢ ﺑﺮایش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و
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اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﻮری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺼﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺪارد .در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  1376ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻫﻤﯿﻦ
ﻃﻮر ﺑﻮد و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ و در دوره رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ در  1376ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪای و رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت زﯾﺎد ﺷﺪ و رﺳﻮاﯾﯽ آدم ﮐﺸﯽﻫﺎی ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس
و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﻢﺑﻨﺪ اﯾﺮان،
وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺬارد رﻗﯿﺒﺎﻧﺶ و ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺗﺒﺎ" اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد اﺳﺖ و
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﯾﮑﯽ از وزرای وی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺎن دادن ﮐﻤﯽ آزاد ﻣﻨﺸﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﻌﺎر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻇﻮاﻫﺮ آزاد ﻣﻨﺸﺎﻧﻪ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪ و رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را
آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺗﻮده ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد در ﺧﺎرج ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دادن رای ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ از درون ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﻢ ﻧﺎﺷﯽﮔﺮی
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮد و ﺧﺎﺗﻤﯽ را ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .از آن ﭘﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
آزاد ﻧﺒﻮد و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ از ﺻﺎﻓﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎزهای ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﭼﯿﺰی ﺷﺪ ﻣﯿﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ رژﯾﻢﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در درون ﺧﻮد ﺷﮑﺎف ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و رﻫﺒﺮش ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺪازد.
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ از  1376اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و وﺳﯿﻠﻪای ﺷﺪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ دوم ﺧﺮداد ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﻮدهای ﮐﻪ ﺑﺎ دوم ﺧﺮداد ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ازﯾﻦ زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم در دوم ﺧﺮداد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از  18ﺗﯿﺮ ﮐﻪ دوم ﺧﺮدادیﻫﺎ از ﭘﺸﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻨﺠﺮ زدﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺖ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺠﻠﺲ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری از ﻫﯿﭻ ﮐﺎری
ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای دﺳﺘﻮر داد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺨﺶ را در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن و ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻠﺲ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن دادﻧﺪ .ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دوم ﺧﺮداد دود ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻮا رﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از دوم ﺧﺮداد
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ .از آن ﭘﺲ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﻫﺰار ﮐﺸﺎﮐﺶ در داﺧﻞ رژﯾﻢ روﺑﺮوﺳﺖ و ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻘﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺞ 6 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮدﮔﺎن
را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺮﮐﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖﻫﺎ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر رای ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎز ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺎﻓﻞ دروﻧﯽ رژﯾﻢ و ﺣﺴﺎبﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺜﻼ ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .در دﻋﻮای داﺧﻠﯽ رژﯾﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺤﺚ و ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻌﺪ از دوم ﺧﺮداد ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ از ﺑﯿﺮون ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎ
ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﺮدم رای دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮش ﻧﮑﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ در
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دوره ﻗﺒﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در درون ﺧﻮد ج.ا اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و
ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش آﻣﺪﻧﺪ و اﺣﻤﺪیﻧﮋاد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮐﺮد.
ﭘﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهی وﯾﮋهای روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺑﮑﻠﯽ ﺑﯽاﺛﺮ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻏﯿﺮﻣﺸﺨﺺ وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﺧﻮد را دارد .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﮑﻠﯿﻒش روﺷﻦ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻬﻤﯽ دارﻧﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻗﺪری ﮐﺎر رژﯾﻢ را ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ آﺳﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع دوم ـ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ .در ﺑﯿﺮون ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﮐﺮد .ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺜﻞ دوم ﺧﺮداد رای داده ﺷﺪه ﺑﻮد
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ از وی ﺑﻮد و اﻧﺼﺎﻓﺎ" ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ اﻣﺜﺎل ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ  50000ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد وﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻨﻘﺪر ﻧﺎﻻﯾﻖ و ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه ﻧﺒﻮد .در اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر روی اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﯾﮏ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﭼﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺠﻠﺲ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻋﻼم ﮐﺮدهاﯾﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ" ﺑﺎزی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺮوﻧﯿﺎن رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻪ رای ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ رای
ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻧﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دارﯾﻢ .ﭘﺲ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺑﻂ
ﻧﺪارد وارد ﺷﻮﯾﻢ .ﻧﻈﺮ ﻣﺎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزی و رﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﻪ ،ﺑﺎزی ﻣﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا
ﻟﻐﺰﯾﺪهاﻧﺪ و دﺳﺘﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮﯾﺸﮑﺎری و ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ را از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﺨﺎﻟﻒ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮآزاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺖ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺮﮐﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺠﺎی ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ از اﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
آزاد دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎ اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ج.ا .ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ رژﯾﻢ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻫﻢ راهﺣﻞ ﺗﺎزهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرهای دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ذﻫﻨﺸﺎن
رﺳﯿﺪه.
در درون وﺿﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻫﺮ ﮐﺎر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم داده .ﭘﻮل زﯾﺎدی
ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ و ﺗﻠﻒ ﮐﺮده و ﺧﺰاﻧﻪ را ﺧﺎﻟﯽ و ﮐﺸﻮر را ﻣﻘﺮوض ﮐﺮده اﺳﺖ .از آن ﺳﻮ و در ﺟﻬﺖ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ
و ﻣﺎﻫﻮاره و ﻣﻮﺷﮏ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﺋﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﻃﺮﻓﺪار ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎل ﻣﺮدم ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻌﻒ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ روی ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی وی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ رد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم در درون ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻈﺮی ﻣﺎ
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ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آزادی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ و ﺑﺲ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﺛﺮ دارد و
ﺑﺎﯾﺪ رای ﺑﺪﻫﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎن  2ﺧﺮداد ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺎﺗﻤﯽ آﺑﺮوی رﻓﺘﻪ را ﺟﺒﺮان
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺎری وﺿﻊ را ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﺮدم ﺣﻖ دارﻧﺪ اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺲ
دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از اﺣﻤﺪیﻧﮋاد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد رای ﻧﺪﻫﯿﺪ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ رای دادن و ﻧﺪادن ﺗﻔﺎوتﻫﺎﺋﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن روش
ﺑﯿﺮون و درون ﺗﻔﺎوت ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در درون آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ راهﺣﻞﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮریﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻤﯽ روی ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .آﯾﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ اﺻﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮآزاد ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ
ﺟﻠﻮی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻗﺪری ﺧﻄﺮ را از اﯾﺮان ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه
وﻗﺖ دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮی از اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ
* در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ وﻟﯽ ﺑﻌﺪا" ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎه و
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﯾﺮان را ﺑﺨﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی درون و ﺑﯿﺮون ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﮕﺮ ﻏﯿﺮ ازﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درون ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ درون ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و
ﻫﻢ دو ﻓﻀﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی راﺳﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ج.ا ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد وﻟﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی درون.
* اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ را ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دﻫﯿﻢ و اﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﯾﮏ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ را ﺑﮕﺬارد ،در ﮐﻨﺎر ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﻣﺮدم او را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺰاﻣﺎ" ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮاغ دوﻣﯽ
ﺑﺮوﯾﻢ و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ روش درﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ" .ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ" ﮐﻪ اﺧﯿﺮا"
اﻋﻼﻣﯿﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻊ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داده اﺳﺖ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﮐﺮده وﻟﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
درﺳﺖﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی آﻧﻬﺎ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ورود در ﺑﺤﺚ روش ﺣﺰب ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دو ﻧﻈﺮ ﺟﺰﻣﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ:
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 -1اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ رژﯾﻢ آزاد ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آزاد ﻧﺒﻮدن ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ دﻧﺒﺎل آراﻣﺶ ﺑﺮای اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
 -2ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻫﻤﻪ ﮐﺎره اﺳﺖ .ﻧﻪ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و آﺑﺮویش را ﺑﺮد و
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﻣﺮدم آﺑﺮویش را ﺑﺎ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای او ﺑﺒﺮﻧﺪ.
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﻮری ﻋﻼ در ﺑﺎره "ﻣﻌﻤﺎی رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی"
آﻗﺎی ﻧﻮری ﻋﻼء ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺧﻮدﺷﺎن را زﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ آﻣﺪن اﯾﺸﺎن ﺑﺴﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
در ﻣﻮرد ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯿﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ،ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻧﻮری ﻋﻼء درﺳﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ
وﺟﻮد دارد .ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﺴﯽ ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮد و ﻓﻌﻼً ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﻓﻌﻼ رﻫﺒﺮم .ﺑﻌﺪ از
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﺸﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺮدم رأی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن آن ﺟﻤﻬﻮری را ﮐﻪ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ .ﺑﺎرﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺸﺮوط
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭼﯿﺰی
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮی دارد ﮐﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺪارد و ﻧﮑﺘﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ
ﻣﺸﺘﺮک ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ
اﺷﺎره ﺷﺪ ﭼﻘﺪر ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ دروغ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ و ﻃﺮﻓﺪار ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﻗﺎی ﻧﻮری ﻋﻼء اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺰاده از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮو
ﺑﯿﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ،اﮔﺮ اﯾﺸﺎن رﻫﺒﺮ ﻧﺸﺪ ـ و ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻫﺒﺮی ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ـ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺎﻧﺲ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﺑﺨﺖ
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ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﯾﺸﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﮑﻨﺪ و دﻧﺒﺎل رﻫﺒﺮی ﻧﺮود ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻓﻌﻼ"
زﻣﯿﻨﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﻣﻮرد رﻫﺒﺮی ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ رﻫﺒﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂش ﺑﯿﺮون از ﻣﺎ ﭘﯿﺪا
ﺷﻮد و وﻗﺘﯽ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ رویش زﯾﺎد ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮑﻨﯿﻢ .در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ رﻫﺒﺮی ﺣﺎﻟﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﻮﯾﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﯽﺷﻮد روﺣﯿﻪ  2500ﺳﺎﻟﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و ﺟﺎ ﺑﯿﻨﺪازد و دﺳﺖ ﮐﻢ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺧﻮد ﺣﺰب ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮕﺬارد؛ ﮐﻪ
ﻣﻦ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ" ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪهاﯾﻢ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻋﻮض ﮐﺮد .ﻓﻌﻼ" از رﻫﺒﺮیای
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ رﻫﺒﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺣﻮزه ﺧﻮدش در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ،ﺑﺎﯾﺪ رﻫﺒﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﺎرﻫﺎیﻣﺎن را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼ" اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺳﻮﺋﺪ .ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﺮ ﺷﮑﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮات و ﻟﯿﺒﺮال ،رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ .در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻬﻮری ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎری
اﯾﻦ دو ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ.
و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﺑﺤﺚ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ" ﻣﻮاﻓﻘﯿﻢ ﺑﺎ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ؛ وﻟﯽ
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻧﮕﺎه ﺻﺮﻓﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دوره ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﺎ در اﯾﺮان آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮری را ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ اول ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
و دﺳﺘﮕﺎه اداری ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﻫﻤﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﻄﻠﻖ و ﺣﻖ اﻟﻬﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﺎ  400ﺳﺎل ﭘﯿﺶ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،اﺳﺒﺎب آﻣﻮزش و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ.
ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ رﺿﺎﺷﺎه اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ .او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮدش،
ﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎری را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 1341ﻗﯿﺎم  15ﺧﺮداد ﺧﻤﯿﻨﯽ را دارﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ
اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪام ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از رﺿﺎﺷﺎه ﻣﯽﺷﺪ
و ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .اول ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی :ﺑﺤﺚ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﻣﺎ اﺻﻼً ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﻣﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،آزادی و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاد ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و دوﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺰار ﺗﻌﺒﯿﺮ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی روح ﺣﺎﮐﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺣﺰاب اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ روز ﻋﻮض ﺷﻮد
وﻟﯽ ﻫﺮ ﺣﺰﺑﯽ دارای اﻧﺴﺠﺎم ﻓﮑﺮی اﺳﺖ و آن اﻧﺴﺠﺎم ﻓﮑﺮی ﯾﮏ ﻣﺒﺎﻧﯽای دارد .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ،و اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ دارﻧﺪ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻄﻠﻖﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ 200 .ﺳﺎل دوره اﯾﺪه ﻣﻄﻠﻖﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
روی  200ﺳﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد .ﻣﺎ اول اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را دور و
ﺑﺮش ﺑﺴﺎزﯾﻢ .اﻧﺴﺎن را از ﺳﻨﺖ زرﺗﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﺳﻨﺖ رواﻗﯽ و اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ رﻧﺴﺎﻧﺴﯽ .اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺴﺌﻮل،
ﺧﺮدﮔﺮا ،ﻋﺮﻓﯽﮔﺮا و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮدﮔﺮا ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻋﻤﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽﻣﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﻣﻤﻨﻮن ﻫﺴﺘﯿﻢ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺸﺪار را دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا روی
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،در آن ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ؛ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ" رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ :ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻧﻤﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ دﻣﻮﮐﺮات و ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻌﻨﻮان
ﯾﮏ ﻗﺪرت اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ وﺟﻮد دارد و ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﺎن ﻗﺪرت
اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ
 5ﻓﻮرﯾﻪ 2009
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭼﯿﺴﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎ ﮐﺪام اﺳﺖ
در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺤﺚ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭼﻮن
آﻗﺎی رﺿﺎ ﻋﻤﻮزاده ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ وارد ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ دارﯾﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻤﻮل دوﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﻮد .ﻣﻘﺎﻟﻪای
ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرهای دوﺳﺘﺎن در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﭼﭗ و
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ،ﻣﺎ را ﻧﺨﺴﺖ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ و ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮدش ﺗﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ در واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
ﺳﺨﻨﺎنﺷﺎن رﺑﻂ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪارد.
آﻗﺎی ﻋﻤﻮزاده اﯾﺮاد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﺑﺎ آی ﺑﺰرگ ﯾﺎ آی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎ آی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﯽ اﺑﺪاع ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .ﭼﻮن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻤﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﺒﻮده و اوﺟﺶ در ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و ﻧﺎزﯾﺴﻢ و ﻣﺬﻫﺐ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮردهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻧﺪ .آﮔﺎﻫﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﻤﯿﺰ داده ﺷﻮد .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖﮔﺮاﯾﯽاش از ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﺪهﻫﺎ از اول ﺑﻮده و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﺪهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﺤﺚ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ .اﯾﻦﻫﺎ دو ﭼﯿﺰﻧﺪ و ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ
از ﻗﺮن  19اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﯾﺪهﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و
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راﻫﮑﺎرﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﮑﺮی و
ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اﮔﺮ از آدﻣﯿﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آزادی و ﺗﺮﻗﯽ اﺳﺖ ،ﯾﺎدآوری
ﻧﺴﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ" ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻓﻘﻂ در ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺗﺒﺮﯾﺰ و
ﺳﺘﺎرﺧﺎن و ﺑﺎﻗﺮﺧﺎن ﮐﻪ ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن
ﻓﮑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻘﯽ اﺳﺖ و آﺑﺸﺨﻮرش از ﻗﺮن  16رﻧﺴﺎﻧﺲ اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻗﺮن  19ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺪرن اروﭘﺎﯾﯽ
را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﻗﺮن  18روﺷﻨﮕﺮی ﻣﯽﮔﺬرد .اﮔﺮ آدﻣﯿﺖ ﮔﻮﻫﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را در ﻣﯽآورد و ﻋﻨﻮان
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آزادی و ﺗﺮﻗﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﻧﺴﺘﺎﻟﮋی ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺮان
ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ.
اﯾﺸﺎن ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺪام اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮ ﮔﻮﻫﺮ آزادی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﺎرﮔﺮی و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و ﻫﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺠﺎیش ﺑﺮ آزادی ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺷﺪن .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻓﺮق اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎ آی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ ﻓﺮق آدم ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن ﺻﻮرت
ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ و ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﺣﺰب و ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪیای ﺑﺪون اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﺎن ،راﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺎن ،ﭼﭗ ﻣﯿﺎﻧﻪ و راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﺟﺰ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاﯾﺶ ﻻﯾﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ آن را ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻣﺜﻼ ﭼﭗ ﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻻ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﭼﭗ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ و راﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ؟
اﺷﮑﺎل ﺑﺰرگ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی آﻗﺎی ﻋﻤﻮزاده ﮐﻪ درﮐﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻧﻮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﺪت دﻧﺒﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎ آی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ
ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎرﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ "اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ،ﯾﺎ درﺳﺖﺗﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،آﺑﺸﺨﻮرش اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﮔﺴﺘﺮۀ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﮕﺮش اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻫﻤﺎﯾﻮن را وا ﻣﯽدارد ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺷﮑﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪسﺳﺎزی آن ،ﺣﺮﺑﮥ دﻓﺎع و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﻘﺘﻀﯽ را در دﺳﺖ
ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ".
ﻣﺎ ﺗﻘﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺧﻄﺮ آن ﻫﻢ اﻧﮕﯿﺰه اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ "ﺟﻬﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ روﺋﯿﺪه ﺑﺮ آن ،در ﻧﻔﯽ اﺻﻞ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،اﺷﺘﺮاک ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﺎ ﻃﻠﻮع دﻧﯿﺎی ﻧﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ زﻣﺎنﻫﺎی
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺮاﺗﯿﮏﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﮑﺸﺎف ﺑﺪﯾﻊ اﺻﻞ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل آزادی ﺻﻮرت
ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ".
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ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز )اﻟﺒﺘﻪ زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺮدم( را ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ وﻟﯽ اﯾﻦ را از ﮐﺠﺎ
آوردهاﯾﻢ؟ از ﻫﻤﺎن آزادی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آوردهاﯾﻢ .اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آزاد ،اﻟﺒﺘﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ،
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺮدم ،ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻓﺮاد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ آزادی ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﮐﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎدی آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻮد
اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آزادی ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺎم آن را اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .آﻗﺎی زاﻫﺪی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻘﺪس ﻧﺪارد و ﻗﺮاردادی اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد را از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .آﻗﺎی ﻋﻤﻮزاده ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب را ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ
و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺮفﺷﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﯾﺐ را ﻫﻢ دارد .وﻟﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎ از
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎ
آی ﮐﻮﭼﮏ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ.
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻧﻮ درآورﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ را از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در ﻣﯽآورﯾﻢ .ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را
ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ ،و ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﯾﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ .اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻏﺮب اول ﻣﺮدم ﻋﺮﻓﯿﮕﺮا ﺷﺪﻧﺪ و
ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺮد ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اول ﮐﺎرﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻘﺪس وﺟﻮد ﻧﺪارد ــ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﺬﻫﺐ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ.
اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ از ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻧﻈﺮی اﺳﺖ .وﻟﯽ از اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺎزه
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺮد و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ از ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺪ اﺳﺖ
و اﮔﺮ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻘﯿﻪاش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽآﯾﺪ .ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻋﺮﻓﯿﮕﺮا وﻟﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺤﺾ
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد؟ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﺑﻠﻪ ،وﻟﯽ ﮐﺪام اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی؟ اﮔﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی را ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و
اﺳﻼم و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ وﻟﯽ اﺣﺰاب اروﭘﺎﺋﯽ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺧﻮد را دارﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ.
ﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دارﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﻟﺒﺘﻪ دارﯾﻢ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺑﻬﺘﺮ آن ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺣﺰب اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ آﻣﺎده ﻋﻮض ﺷﺪن ﻫﺴﺖ .ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺮﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ در آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ آزاد ﺑﺎﺷﺪ و
آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮدهای از زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ زﻧﺎن ﻋﺮب و اﻓﻐﺎن ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
وﺣﺸﺖﻧﺎکﺷﺎن را ﺣﻖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽروﻧﺪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮایش ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ از ﺣﻖﺷﺎن و
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯽ دارد .ﺑﻪ آﻣﻮزش و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ارﺑﺎب
و رﻋﯿﺘﯽ .ﭘﺲ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺒﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺒﺎب ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﻬﻮده ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺸﺮوﻃﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اول ﮐﺸﻮری ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺪرﺗﯽ
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داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﻘﻮقﺷﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻪ آزادی و ﺗﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺧﻮدش ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را دارد .آزادی ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن .وﻟﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال اﮐﻨﻮن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻤﯽ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯽ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آن اﯾﻦ
ﻋﻨﻮان ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺣﺰب اﻓﺰودهاﯾﻢ .ﺗﺎﮐﯿﺪ روی آزادی و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﭼﻮن
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ اﻻن ﻫﺴﺖ آن وﻗﺖ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﻤﯿﺖ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ وارد ﻋﺼﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺷﺪهاﯾﻢ.
ﺧﻼﺻﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺪارد و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮی ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﭘﺪﯾﺪه
ﺟﺪﯾﺪی در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺖ؛ و اﯾﺪهﻫﺎ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺑﺎزﺗﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻫﺴﺖ ،آن
وﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺎ ﺣﺰﺑﯽ دارای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آزادی و ﺗﺮﻗﯽ اﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﯽ.
 23ژاﻧﻮﯾﻪ 2009
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﻣﻌﻤﺎی رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی
در اﯾﻦ  30ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﺎ دﺷﻨﺎم داده ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ
آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ـ رﻫﺒﺮی ـ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ـ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد .ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﯾﯽ
ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﺮوی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در اﯾﺮان .اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و دﻟﯿﻞش ﻫﻢ ﺣﻤﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﻫﺰاده از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﺪهای ،ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﻮرای رﻫﺒﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺎرهای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻮلت
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺧﺘﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ.
دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮی و ﺑﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﯽ و اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ول ﮐﻦ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ رﻫﺎ ﮐﺮد ،دﯾﮕﺮ
رﻫﺒﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻪ رﻫﺒﺮ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه .ﻣﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ و اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺪ و زﯾﺮ ﺑﺎر
ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﺑﺮو ﺑﯿﺎی ﺷﺎﻫﺰاده از ﻣﻘﺎم و ﻋﻨﻮانش
اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﻫﺰادﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وزﻧﻪ را دارد .ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﺷﺎﻫﺰاده ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺰاده ﭼﻪ ﺗﻀﺎدی وﺟﻮد دارد .در ﭘﺮوژه رﻫﺒﺮی ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮد.
اول اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .ﻧﯿﺮوی ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 80درﺻﺪﺷﺎن ﭼﭗ و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاهاﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .در داﺧﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ 50000
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺮدم درﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻓﻌﻼ زﻣﯿﻨﻪای ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺣﻔﻆ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .ﺑﺎ وﻋﺪه و وﻋﯿﺪ اﺷﺨﺎص ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪای وارد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ
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از  50درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴﺖ وﺟﻮد دارد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .آن ﻗﺪر اﺧﺘﻼﻓﺎت زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎی رﻫﺒﺮی دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﻋﻤﻞ ،رﻫﺒﺮی ﻣﯽﺷﻮد وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﯿﺎلﺷﺎن از
ﺑﺎﺑﺖ او راﺣﺖ ﺷﻮد .ﺑﺨﺼﻮص اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ.
 5ژاﻧﻮﯾﻪ 2009
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال
در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و اﻧﺴﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ و از روز اول از روش ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﻃﺮح ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ روی ﺗﻮده ﺣﺰﺑﯽ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﮐﺎدرﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ آﮔﺎه و ﻣﺴﻠﻂ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال را اول ﺑﺎر در  4ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﮐﻨﮕﺮه آوردﯾﻢ و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در آﺧﻦ دوﺑﺎره
ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺰب را ﺑﻪ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ .ﻃﺮﻓﺪار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات
ﻣﯽﺷﻮد و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺻﻔﺖ ﺣﺰب اﺳﺖ .ﭘﺲ در ﻣﻮﺿﻮع ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات ﮐﻪ ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال را ﺑﺮدارﯾﻢ و ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮﻟﯿﺒﺮال ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﺸﺴﺖ اول ﻓﺮا ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺎ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﻣﻌﻨﯽاش اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ را ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ .ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻗﺎی ﻧﻮری ﻋﻼء را ﻫﻤﻪاش را ﻗﺒﻮل
ﻧﺪارﯾﻢ وﻟﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯿﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺣﺮفﻫﺎیﺷﺎن را زدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﺎﻫﺰاده .ﺣﺰب در
ﻣﻮرد ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮاﺿﻊش را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد و اﯾﻦ را در آﺧﻦ و در
ﺷﻌﺎر "ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﻣﻠﺖ" اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺮوی و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻈﺮاتش را ﺧﻮدش ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﮏ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ و در
ﯾﮏ ﺳﻄﺢ .ﻣﻠﮑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ـ ﺳﻮﻓﯿﺎ ـ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی دارد و ﮐﺎرﻫﺎی
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ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ او اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﮑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻮﺿﻊ
ﺗﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .در ﺑﺎره ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎرﻫﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و وﻋﺪه اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎ ﮔﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ دوره ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﯿﺮی از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭗ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﭼﭗ از آنﻫﺎ اﯾﻨﮏ در ﻋﯿﻦ ﺗﺮﻣﯿﻢ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﭗﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ راﺳﺖﻫﺎ را ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎﻫﺰاده ،ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ را در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺟﺎ
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻣﺜﻞ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﺰب ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ـ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺿﺮان ﺗﺬﮐﺮ داد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده اﺷﺎرهﺷﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﺑﻮد .ﺷﺎﻫﺰاده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻏﻠﻂ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﯾﺸﺎن ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ رﺟﻮع ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﺷﺎن ﻫﻢ از ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪای دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﯾﺎد ﺷﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ رای ﺑﮕﺬارﯾﻢ .آﯾﺎ اﺳﺘﺒﺪاد را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪم و ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻮﺳﺴﺎن ارﺟﺎع ﮐﺮد .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ رای ﻣﺮدم ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺻﻮﻟﯽ ﻫﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ رای ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺻﻮﻟﯽ
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب آن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان .ﻣﺜﻼ ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻣﺎﺳﺖ .اﮔﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺎﻻ ﻣﺮدم
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ را ﻫﻢ ﺑﻪ رای ﻣﺮدم ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ؟ و ﯾﺎ
ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺣﺎﻻ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ رای ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ" ﻣﺮدم رای ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ را ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
ـ ﻫﻤﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮی ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ" ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮادی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ آن رای داد ﻣﺎ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎ را ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﻗﺪرت ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ دﻫﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﭘﺲ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻌﻬﺪﯾﻢ؟
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﺋﯿﻢ اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ رای ﻧﺪاد ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﯽزﻧﯿﻢ .ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ـ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ آزاد اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ـ ﻣﺎ از ﻃﺮف ﺣﺰب ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ و ﺣﻖش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﺮ آن اﺻﻮل ﺑﻨﺎ ﺷﻮد و آن وﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ راهﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ اﺻﻮل را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ و رای دادن اﺳﺖ .وﻟﯽ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺜﻞ
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ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ و رای ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺟﺰو اﺻﻮل ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ،ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ زﺑﺎﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﺎن دور ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺮز ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻋﺮاق ﮐﺮدﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﺮاﻗﯿﺎن را ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺮای
اﯾﺮان ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽداﻧﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ و ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﻣﺮدم رای
ﻧﺪادهاﻧﺪ و ﺣﺘﺎ ﺑﻌﺪ از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭼﻮن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ روشﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﺜﻼ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ را ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﯾﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﺮان را ﺗﮑﻪ ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﻻن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ
ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﺑﮑﺸﺪ ﻣﺒﺎرزه اﺣﺰاب و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﻓﺮاد و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻮاﺿﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن رای
ﻣﯽدﻫﻨﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی رای ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت را ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺑﺮای
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ،ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ رای ﻣﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﻃﺮف ﻣﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﮐﻪ از ﻫﻮا
ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ـ ﻫﻤﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻮل ﭼﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ زد و ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ رای ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﻌﺮﯾﻒ
واﻗﻌﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ را در ﻋﺮاق
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﭘﺮﭼﻤﯽ از ﻋﺮاق ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺪرال ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻋﺮاق .ﻣﺮزﻫﺎ
ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ .ﻣﺎده  140ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ در ﻣﺮز ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻓﺪرال و ﻋﺮاق ﺑﺮ ﺳﺮش دﻋﻮاﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری اﻋﻀﺎی اﺣﺰاب ﮐﺮدی ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و ﺗﺮکﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﯽاش ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ آن در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﺣﺘﺮام او واﺟﺐ اﺳﺖ وﻟﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺪر ﻣﻠﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﺎﺳﺎ" از ﺟﺎوﯾﺪ ﺷﺎه ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ رﺳﯿﺪن زاﯾﺶ
اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی اﺳﺖ.
در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺎﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده و
اﮔﺮ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﭘﯿﺶ
ﻧﯿﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻓﻌﻼ" ﺳﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﺪی ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻬﻪ اﺣﺘﺮام آﻣﯿﺰی داد؟ اﮔﺮ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻓﺪرال ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺻﺤﺒﺖ از
ﻣﺮزﮐﺸﯽ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ و از اﻃﺮاف و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﮐﺎر ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮوﯾﻢ دﻧﺒﺎل ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ زﺑﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺷﺪ :دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﮑﻠﯽ ﺟﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ .در ﻣﻮﺿﻮع دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ و ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺶ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ و دﺷﻤﻦ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و دﺷﻤﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد .در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻠﻮرال زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و
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دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﻮاﻓﻖ اﺻﻮﻟﯽ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ را
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ؛ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺎر ﮐﺮد و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢاﻧﺪش ﺑﻮد .ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﺻﻮل اﺳﺖ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺣﺰب در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺪمﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺣﻘﻮق اﻗﻮام ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه
اﺳﺖ وﻟﯽ ﺣﺘﯽ از اﻋﻼم وﺻﻮل ان ﺧﻮدداری ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﻢ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ اداﻣﻪ دارد و ﻫﯿﭻ اﺛﺮی
ﻧﺒﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪهاش ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺖ در ﮐﺎراﻧﺪ .ﯾﮑﯽ
از راهﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺪروان در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ" ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻃﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .اﻋﻼمﻫﺎی ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان و
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺸﻮر اﺛﺮ زﯾﺎدی داﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﺧﯿﺮ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﺗﺎ ﺣﺪودی آن را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮدم اﯾﺮان را وادار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
در ﭘﺸﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ را ﺟﺰء ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﺪمﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ.
ﻋﺪمﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد و ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ در
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺪم ﻧﺪارد .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ آن را ﺑﻪ رای
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .وﻟﯽ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﺟﺰء ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
 22دﺳﺎﻣﺒﺮ 2009
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ﭼﺮا ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات ﺷﺪﯾﻢ
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﯽرود ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﯾﮏ ﺣﺰب ﻃﺮﻓﺪار
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﻮری ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ ﻧﺪاﺷﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ و آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ
ﻧﺎمش ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و راه ﻣﺎ را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ اﻧﻘﻼب ﺷﺪ و ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪان
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﺮون اداﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺤﺚﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .در داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﺎرﯾﺲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭗ ﻣﯿﺰ و رﺳﺎﻟﻪ و ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺘﮏﮐﺎری ﻫﺮ روزی ﺑﻮد .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آزاد
ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در
اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﮐﻪ آﻗﺎی ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ و دوﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد از ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ از اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦﻫﺎ ﺟﺮﺋﺖ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ارﺗﺸﺒﺪﻫﺎ و وزرای ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﺮطﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺸﻮد .ﮐﻢ ﮐﻢ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﻣﺎﻫﯿﺖ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ زودﮔﺬر اﺳﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده زﯾﺎد ﺷﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
دو آﺗﺸﻪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻘﺪاری ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﺑﻮد و ﻧﯿﺎز رواﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و
ﺑﺮﯾﺪن از رژﯾﻢ ﻫﻢ ﺑﻮد .ﻃﻮری ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻫﻤﺎﯾﻮن و ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﮔﻨﺎه ﺑﻮد .در ﻋﺮض دو ﺳﺎل
در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﺳﺎده ﺑﻮد :ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
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و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اوﺿﺎع را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد .در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﮐﺎر ﻣﺮدم
ﻧﺒﻮده و اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﺗﺮ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺎ رﺑﻄﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪادی از ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﯿﻞ را دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد و
اﻣﻮاج اﻧﻘﻼب را و ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از وزرا و وﮐﻼ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﻣﺜﻼ در
ﭘﺎرﯾﺲ رای داده ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ" از ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼب ﺧﯿﻠﯽ
ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﯾﻢ .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ آﻧﭽﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎنآور اﺳﺖ و ﺑﮑﻠﯽ راه
دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ.
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را ﺗﻮده ﻣﺮدم ﮐﺮده اﻧﺪ و  6ﻣﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ
را در ﻣﺎه دﯾﺪﻧﺪ و رﯾﺶ در ﻗﺮآن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺮاﺳﺮ ﭼﭗ و راﺳﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﺠﯿﺰ
ﻣﺬﻫﺐ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮﻫﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺑﻪ آﯾﺖاﻟﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﻧﺪ ،در ﭼﻨﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ
ﭼﻨﺎن زﯾﺮ و رو ﺷﺪنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪ ﺗﮑﺮار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ اﻣﮑﺎن دارد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻼح اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮنآﻟﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن را از ﮔﺬﺷﺘﻪ آزاد ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ راهﺣﻞ ﺗﺎزه
ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪاش اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
در ﺑﯿﺮون دﯾﺪﯾﻢ و در اﯾﺮان ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮﻫﺎ را ،ﺑﺎﯾﺪ دور رﯾﺨﺖ .وﻟﯽ ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را دور ﻧﺮﯾﺨﺘﯿﻢ و ﭼﻨﺪ
دﻟﯿﻞ داﺷﺖ  1ـ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎیﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ 2 .ـ از
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻤﺎد و ﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮب ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ دﻧﺒﺎل
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮان را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻨﻮز در ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ ﺑﻮد و ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﻢ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺗﺎزه اﻧﻘﻼب ﺷﺪه ﺑﻮد و
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺗﺎزه اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﭼﻨﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .روی ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را در ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ"  99در ﺻﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن در ﺣﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﻓﺮق زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻋﺪه ﮐﻤﯽ از اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺮق داﺷﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ از ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ اوﺿﺎع اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ و اوﺿﺎع ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ و رﻓﺘﺎر
رﻫﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب روی داده ﺑﻮد و اﻓﻖ ﺗﺎزهای ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ
ﻣﺎ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ اﻓﻖ ﺗﺎزه را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻫﻤﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﭗﻫﺎ و ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐﻫﺎ و ﻣﺼﺪﻗﯽﻫﺎ .ﺑﺤﺚﻫﺎی آن دوره ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  90ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .در آن ﺑﺤﺚﻫﺎ
ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﺗﺎزهای ﻧﺒﻮد .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﭼﻮن ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻨﺪ و
ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﭗﮔﺮاﻫﺎ و ﻣﺼﺪﻗﯽﻫﺎ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎﮐﯿﺪ را روی ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار دادن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺖ
ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ اﯾﻦ ﻓﺮق ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ زﻧﺪه ای ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺖ وﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﮑﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺠﺮد و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﻧﻘﻼب آﻏﺎزﮔﺎه ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺮان روی دﻫﺪ و ﻫﻤﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﯾﺮان دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ درس ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮبش و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
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وﺟﻪ در ﭘﯽ ﺗﮑﺮار آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و در ﭘﯽ ﺑﺎززاﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ وارد دﻋﻮای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮدﻣﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺧﻮد را از ﮔﺬﺷﺘﻪ آزاد ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دادهاﯾﻢ .ﺧﯿﻠﯽ ﺣﻤﻼت ﺷﺪ و
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اداﻣﻪ دارد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ راه
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎ  15ﺳﺎل ﭘﯿﺶﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮔﻔﺘﯿﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻗﺪر
ﺑﺪاﻧﯿﻢ .اﻧﻘﻼب ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎززاﯾﯽ ﺷﻮد .ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮏ اﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ در ﭘﯽ راهﺣﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارد اﺷﮑﺎﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺎر زدن ﺗﺌﻮری ﺗﻮﻃﺌﻪ و درﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و
ﺑﺎﻻی اﯾﺮان ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮدﯾﻢ .ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﯾﮏ ﻓﺮد و ﭘﺮﺳﺘﺶ او ﮐﻪ از دوره رﺿﺎﺷﺎه آﻏﺎز ﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد روﺣﯿﻪ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽآورد و اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﮔﺮ از
ﻋﻬﺪه ﺑﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﺎط ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻮادار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﺗﮑﯿﻪ را روی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﯿﻢ  .ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺪک ﺷﺎﻫﺰاده
و ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﯾﺎ دﻧﺒﺎل ﭘﻮل در آوردن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﻤﻪ
اﯾﻨﻬﺎ از ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮد و از آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎ آن روﺣﯿﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در اداره ﮐﺸﻮر .اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﺑﻮد ،روح ﯾﮏ
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﺮان .وﻟﯽ اﯾﻦ روح ﺟﺴﻤﯽ ﻫﻢ ﻻزم داﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ،آﻣﻮزش ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ...و وﻗﺘﯽ اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﮑﺘﻪ
دﯾﮕﺮی ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ  %5ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ و  %95اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﯾﺎ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ  %95ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی درﺳﺖ و آزﻣﻮده و ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻻزم دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮدﻣﺎن و
ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﺷﺎه ﯾﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﻮام و اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎنﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻣﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ و اﻋﺘﺒﺎرش ﺑﻪ ﺣﺰب اﺳﺖ :ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺷﮑﻞ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮری .ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات اﺳﺖ ﯾﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری .ﻓﻘﻂ
در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال آن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺮ ﮔﺮد آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺲ ﻣﯿﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺰب ارﺗﺒﺎط ارﮔﺎﻧﯿﮏ
اﺳﺖ ،اﻧﺴﺠﺎﻣﯽ در ﻣﻨﺸﻮر اﺳﺖ و اﺟﺰایش ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮔﺎم در راهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع و ﻧﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ،در ﻧﻈﺮ
آوردﯾﻢ و روشﻫﺎیﻣﺎن ﺑﮑﻠﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺸﺖ .در ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﭼﻪ از
دﯾﮕﺮان در ﻃﯿﻒ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺤﺎﺷﯽ و اﺗﻬﺎم زﻧﯽ و اﻓﺸﺎﮔﺮی و اﻧﺸﻌﺎب و ﺗﯿﺰ ﮐﺮدن
دﺷﻤﻨﯽﻫﺎ و دوری از ﮐﺎر ﻓﮑﺮی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮایش ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺷﺪ و در
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ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﯾﺸﻪای روی آوردﯾﻢ .روﯾﮑﺮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ از اﻧﺘﻘﺎم و اﺗﻬﺎم
ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
آﻟﻮده اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﯿﻔﺮ دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ اﻧﺘﻘﺎم را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ از در ﻫﻤﺪردی
و ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ وارد ﺷﺪﯾﻢ و ﺗﺎ دادﮔﺎه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن و ﻣﺠﺎزات ﻧﮑﺮدن ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ رژﯾﻢ
رﺳﯿﺪﯾﻢ.
ﺗﻔﺎوت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه را در ﺑﯿﺮون ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺪادﯾﻢ .ﺑﺴﯿﺎری
دوﺳﺘﺎن در ﻃﯿﻒ ﻣﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎری ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﻮاسﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزهﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﻨﺪ و رژﯾﻢ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺮون ﺣﻮادث درون را
ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺒﺎرزان درون و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ آزادی ﻋﻤﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ﻫﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻤﻠﻪ ،و ﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎﻟﻢ را
ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ و ﯾﮏ ﭼﺸﻢﻣﺎن ﺣﺪاﻗﻞ درون را ﻣﯽﭘﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در  30ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺣﺘﺎ در ﺧﻮد رژﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻧﮕﺮش ﻣﻨﺰهﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﯿﻔﺘﺪ و در ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺒﻮلش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن زﻧﺪان اﻓﺘﺎدن و
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ .روزی ﺑﺴﯿﺎری
از آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﺴﺘﻪاﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ آرزوی ﺣﻤﻠﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﻫﺮ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮی را ﮐﺸﯿﺪن
ﺷﺮﻣﺎور اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ از آن ﻃﺮف ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﻋﻮای اﺻﻠﯽ ﺳﺮ ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم اﺳﺖ؛
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮﻗﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺰاب ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﭼﭗ
اﯾﺮان  60ﺳﺎل اﺳﯿﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﺻﺪا در ﭼﭗ ﻫﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﺪﯾﻢ .ﭼﻮن ﻧﻈﺎم ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻟﯿﺒﺮال
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و اﻣﭙﺮاﺗﻮری آﻣﺪ وﻟﯽ ﮐﻨﺎر زده ﺷﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اروﭘﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ
از ﻣﯿﺎن ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ در ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .دﻋﻮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮع
اﺳﺖ دﻋﻮای اﺻﻠﯽ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺳﺮ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﯾﺮان واﺣﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﺑﺎره اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ:
دوﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ج.ا .ﻣﺎ را ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ ﻧﺪاﻧﺪ .ﻗﺼﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن دارﯾﻢ؛ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ و
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ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ج.ا .ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﻢ در دﻧﯿﺎ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮدش اﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻢ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را.
روﺣﯿﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﯽ ﻓﻘﻂ روی ﯾﮏ ﺑﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮد دارد و ﻗﺒﻼ" ﻫﻢ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪام ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم
ﺣﺲ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ رﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ دور ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را
آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻮس ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﻧﻈﺮﻣﺎن را ﻋﻮض ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺪف اﻋﻼم ﺷﺪه رژﯾﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
واﻗﻌﻪ ﺷﯿﺮاز ﻣﺎ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﻗﺒﻼ" ﻫﺪف اﻋﻼم ﻧﺸﺪه رژﯾﻢ ﺑﻮدﯾﻢ.
در ﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺎ در ﻣﺒﺎرزه ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﻣﺒﺎرزه ،ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ .آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﺑﻪ
وﻧﺰوﺋﻼ و ﻟﺒﻨﺎن و ﺟﯿﺐ ﻋﺪه ای ﻣﯽرود؟
ﻃﺮف ﻣﺎ آدمﻫﺎی ﺑﺎﺳﻮاد و روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺷﻌﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪد داﺷﺘﯿﻢ آن
وﻗﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎ دﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ
و ﻗﻠﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺎن را روی ﺑﯽ اﻃﻼعﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﮕﺬارﯾﻢ .اﻻن
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ آدمﻫﺎی ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .آدم ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﯽﻋﻼﻗﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮔﺮوه روﺷﻨﻔﮑﺮ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ در اﯾﺮان دارﻧﺪ.
رژﯾﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ را داﺷﺖ ﻏﯿﺮ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮف درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﺴﺎد و
زورﮔﻮﯾﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﮐﺎرﻣﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای رﻓﻊ و رﺟﻮع ﻧﯿﺎﻣﺪهاﯾﻢ و ﺳﺮ اﺻﻮل ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ.
 22ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2008
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ﺑﺨﺶ 5
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ح .م .ای
ارﺗﺒﺎط ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﯾﮏ ﺣﺰب ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات
در اﯾﺮان ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻧﺒﺎل ﯾﮏ رﺿﺎﺷﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﮐﺎرﻫﺎ را از ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .وﻟﯽ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب زﺷﺖ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﺒﻮدن
رواداری در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ روی داد .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﯿﺮوی ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ.
ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﯾﮕﺮی در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن دادن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .ﺑﺮای
اﯾﺮان ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎلﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوزی ﻣﺎ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﻫﺴﺘﯿﻢ و در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺎ ﻫﻢ از ﺣﺰب ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ .ﺗﺮسﺷﺎن از
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﺷﮑﻞ اروﭘﺎﺋﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﻗﻮت
ﻣﺎﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
در ﺑﺤﺚ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﯾﮏ ﻧﮕﺎه اﻣﺮوزی و روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺎل اﻣﺮوز ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﺑﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﺸﻮد .در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ذﮐﺮ ،و
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .در اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ راهﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﯽرﺳﺪ رﺿﺎﺷﺎه و ﻧﺎدرﺷﺎه اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﺲ از
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آﻧﻬﺎ ﮐﺸﻮر از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل راهﺣﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﺧﻄﺮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟
ﻣﺎ در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺰب ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﯾﻨﺪه روﺷﻦ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮار اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﺗﮑﺮارش را ﺧﻮاﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل اوﺿﺎﻋﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز ﭘﺲ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻼ ﺳﺮﻣﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در اﯾﺮان ﻣﺜﻼ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻗﺪر ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺣﺰب اﺻﻮﻟﯽﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ دوام آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺮدم اﯾﺮان دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮری دﻧﺒﺎل
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .و زﯾﺮ و ﺑﻢ اﻓﮑﺎر ﺣﺰب ﯾﺎ ﻓﺮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب
اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻣﻨﺸﻮر ﻫﻢ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻣﺎ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻣﺸﺮوﻃﻪﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ .اﺻﻮل ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ راهﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﻣﺎ
دﻧﺒﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻣﺎ از آﻏﺎز ﻫﻮادار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻣﺮدم ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ
ﻫﻢ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﻣﺎن را ﺑﺮای اداره ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ .ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ وﻟﯽ اوﻟﻮﯾﺖ را
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدم در ﺧﻮد اﯾﺮان ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻃﯿﻒ اﺳﺘﺒﺪادی ﭼﭗ و راﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺰب ﻫﻢ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺰاران ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ .ﮔﺮوﻫﯽ از ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﻮﻧﺪان ﺣﺰب در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎ ﺗﻘﺪسزداﺋﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد و ﺟﻬﺎن را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻢ از
آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ آورده ﺷﺪ .دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ودﯾﻌﻪای اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ﺣﺰب ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را در
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن آن ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺪسﮔﺮاﺋﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارﯾﻢ .ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ و ﻧﻘﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﮐﺸﺘﺎر  16ﺷﻬﺮﯾﻮر 1367ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ و دل ﺳﻮزی ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان
اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﺮﯾﮑﯽ را در آن ﻣﻮﻗﻊ آزادیﺧﻮاه داﻧﺴﺖ .ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﻟﯿﺒﺮال
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ دارد .اﺻﻞ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ و دﻋﻮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻮردی
ﻧﺪارد.
ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز دارای ﺷﻤﻮل و اﻧﻌﻄﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﻮد و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
زﻣﺎن ﺳﺎزﮔﺎری دارد .در ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﺘﻘﺎد ﺟﺪی از آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن
ﻧﺪارﯾﻢ وﻟﯽ اﺳﺘﺪﻻل و روﺷﻨﮕﺮی و ﻃﺮز ﺑﯿﺎن را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻫﻢ ذﻫﻦ ﻣﺎ را ﺑﺎزﺗﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻢ در ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ دارد و ﺑﺮای ﻫﻮاداران ﻣﺎ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﺳﺨﻦ روز
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﺰب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ در زﺑﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﯾﺮان ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﻨﺸﻮر ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم
ﺣﺰب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺻﻔﺖ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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در ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در ﺑﺤﺚ دوﺳﺘﺎن دو ﻧﮕﺮش را ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .ﻧﮕﺮش ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﻧﮕﺮش
اﺻﻮﻟﯽ .ﻧﮕﺮش ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻊ ﻣﺮدم در آن زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﻣﺤﻮر ﻗﺮار داد و ﺗﮑﯿﻪ را روی آن ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﻧﮕﺮش اﺻﻮﻟﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮدﻣﻨﺪی اﺳﺖ ﺳـﻪ اﺻﻞ را در ﻧﻈﺮ دارد:
 1ـ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ 2 .ـ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﻣﺼﺮف و ﺧﺮاب ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻮاداران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در اﯾﻦ دﻫﻪﻫﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ 3 .ـ اﻧﺪﮐﯽ ﻫﻢ در اﻧﺪﯾﺸﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮد از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﺳﺒﺎب اﺳﺘﺒﺪاد و ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪادی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮل ﯾﮑﯽ از
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭙﮕﺮا ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﺑﺠﺎﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ،و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻏﻠﺒﻪ
ﻫﻮﭼﯽﮔﺮی و ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺎز دﭼﺎر دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﻮﯾﻢ.
ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮل را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﻧﻈﺮی را ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ .ﮐﺎر ﻣﺎ رﻓﻊ و رﺟﻮع و ﺗﻮﺟﯿﻪ و از آن ﺑﺪﺗﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﺎ درﺳﺖ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﻧﮕﺮش ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد .ﮔﺬر زﻣﺎن و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻧﺴﻠﯽ
را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﺛﺮی از آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﻃﺮﻓﺪاری ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را
ﻧﮕﻬﺪارد .ﻗﺪرت ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺗﺎ دورﻧﻤﺎی ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ در اﻓﻖ ﭘﺪﯾﺪار ﻧﺸﻮد و ﻣﺮدم اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺮدم را از ﺑﯿﺮون ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .ﻧﮕﺮش ﺳﻮد ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی زﯾﺎد
دارد وﻟﯽ ﻧﮕﺮش اﺻﻮﻟﯽ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد؟
اﺷﮑﺎل ﻣﻬﻤﯽﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻮروﺛﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎﻻ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻮروﺛﯽ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻏﯿﺮﻣﻮروﺛﯽ ﻟﺰوﻣﺎ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺮوز
ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﻣﻮروﺛﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ دو ﺗﺎﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮد اﯾﻦ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﻫﺮ روز در اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ی ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ .دوم ﺳﯿﺮ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در اروﭘﺎ ﮐﻪ اﺻﻼ از اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻌﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺳﺪه ﻫﮋدﻫﻢ
در اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﻫﺎﺋﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ ﺧﺒﺮی
ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و درﺟﻪ ﺑﺎﻻ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺘﻢ آن
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻫﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و دﻣﮑﺮات ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻢ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﮔﺮدﯾﺪ .آﻧﭽﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪه
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻧﻪ ﻣﻮروﺛﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮان و وزﯾﺮان وﻗﺘﯽ
دورهﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎمﺷﺎن ﻧﻤﯽﭼﺴﺒﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد
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ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ و اﺻﻞ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻘﯿﻪاش ﻫﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪ و ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﻓﺮاد ﺳﻠﺐ ﮐﺮد.
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ﺑﺨﺶ 6
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺳﻪ ﻧﺸﺴﺖ دوﺳﺘﺎن ﺗﻼش 2008
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪ
درﺑﺎره ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮان و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﻣﻮر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺣﺎل آن ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻟﯿﺮ )ﺑﻮرژوا ژاﻧﺘﯿﻮم( را دارﯾﻢ .ﯾﮏ آدم ﺗﺎزه ﺑﻪ دوران رﺳﯿﺪه ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وارد ﺳﻄﺢﻫﺎی اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﺑﺸﻮد و اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺑﺸﻮد.
ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﯿﺎت ﻣﯽآورد و در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﻣﻌﻠﻢ ادﺑﯿﺎت ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ادﺑﯿﺎت دوﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ.
ﻧﺜﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻮرژوا ژاﻧﺘﯿﻮم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺠﺐ! ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ
ﻧﺜﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ و ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
در ﻣﻮﺿﻮع ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻧﺜﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ را ﻣﻦ از واﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ در
ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﭗ و ﻫﻢ راﺳﺖ دﯾﺪهام ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .در ﺣﺰب ﺧﻮدﻣﺎن )ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان(  4ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دوﺳﺘﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺣﺰب را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻟﯿﺒﺮال ـ دﻣﮑﺮات .ﺣﺎﻻ ﻏﯿﺮ از اﯾﺮادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ روز ﻧﺎم ﺣﺰﺑﯽ ﻋﻮض ﺑﺸﻮد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺣﺮف ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻫﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب؛ ﭘﯿﺎم ﺣﺰب و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﺰب در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻟﯿﺒﺮال ـ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ وﻟﯽ واﮐﻨﺶ
ﭘﺎرهای از دوﺳﺘﺎن ﺣﺰﺑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﺪ ﺑﻮد .ﺣﺘﺎ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻗﺎ ،ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و
راﺣﺖ ﺑﺸﻮﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺒﺮال ـ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺪارد.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺷﺪﯾﺪاً از اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺮﻓﺪار اﺟﺮای آن اﻋﻼﻣﯿﻪ در اﯾﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺳﺮ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ،
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از ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎم ﻟﯿﺒﺮال ـ دﻣﮑﺮات ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮔﺮاﯾﺶ
ﭼﭗ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎل ـ دﻣﮑﺮات ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺳﺨﻨﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ
ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎل ـ دﻣﮑﺮاﺳﯽ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮﺳﯿﺎل ـ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎره اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺸﻮﯾﺪ،
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺸﻮﯾﺪ و...
اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ اﺳﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪهاﯾﻢ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﻪ دارﯾﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺻﻼً ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺤﺚ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را از ﮐﺠﺎﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺮوع ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آن ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﭼﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺴﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻻزم آﻣﺪ.
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در واژه ﺷﻨﺎﺳﯽ از  libreآزادی ،آزادﮔﯽ و ﮔﺸﺎدﮔﯽ آﻣﺪه .در ﺑﺤﺚ از ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ 1 :ـ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻖ  2ـ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ  3ـ اﻗﺘﺼﺎد )ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ(  4ـ ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد(.
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻮﻟﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ و
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﻖ
وﻟﯽ اﮔﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮف ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ
دﺳﺘﺮﻧﺞش و ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ارث ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖش ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدش .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ اﺻﻄﻼح دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال را درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﻤﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﭼﭗ و
راﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزۀ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽﮔﻨﺠﻨﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻟﯿﺒﺮال از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻟﯿﺒﺮال ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻗﻠﯿﺖ و ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪون دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دارد .و ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﮔﺮ در ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی دﻓﺎع ﻧﮑﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ
ﻧﻪ دﻣﮑﺮات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻟﯿﺒﺮال .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺨﯽ از
ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺗﺎﮐﻨﻮن.
ﺳﺪهﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ و ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺳﺪهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدا در
ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﮐﻨﻔﻮﺳﯿﻮس در ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﻮده اﺳﺖ؛ زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،وﻟﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﻦﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮدﯾﺴﻢ ،ﮐﻨﻔﻮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ و زرﺗﺸﺘﯽﮔﺮی ،در ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد
وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺪﻧﺪ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ آﺗﻨﯽ در ﺳﺪه ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ .از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﺳﺪهﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺳﺪهﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﺑﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎﯾﯽ از ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ،
در آن ﭼﻬﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﺣﺎﻻ ﻧﻪ ﻫﻤﻪاش وﻟﯽ در آن ﭼﻬﺎرﭼﻮب ،روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .در ﺑﺤﺚ از
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺎﻣﯽ از اﯾﺮان ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﺻﻼً از اﯾﺮان ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ؛
ﺳﻬﻢ اﯾﺮان در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی و ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ .زرﺗﺸﺖ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ از ﮐﺠﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﯿﺪا ﺷﺪ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻗﻮم ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد ،ﺷﺒﺎن و داﻣﺪار ﮐﻪ از اﺳﺘﭗﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن درﯾﺎی ﺧﺰر و ﺳﯿﺒﺮی ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﮏ
ﮔﺮوه رﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﯾﮏ ﮔﺮوه آﻣﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ...ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﯾﮏ ﻗﻮم ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد ﭼﻨﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮔﺸﺎدهای ﭘﯿﺪا
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ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻗﻮام ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام دارای ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺸﺎدﮔﯽ ذﻫﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻮزادهﻫﺎی ﻣﺎ در ﻫﻨﺪ ،از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ آن
ﺟﻬﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وداﺋﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ؟
زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻖ ،از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮد .آﺋﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ آﺋﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ او در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺒﺮد ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﺪی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
راهﺣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﺪ اﺻﻼً ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺑﺮ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺷﺮّ و ﺑﺪی در ﻫﻤﻪ
ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ .در آن ﺟﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺪی اﺳﺖ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ دورهﻫﺎی ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ـ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً زرﺗﺸﺘﯽﻫﺎ آوردﻧﺪ و ﺧﻮد زرﺗﺸﺖ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ ـ اﯾﻦ
ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺪی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺎز ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻓﺴﺎد و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮم ﭘﯿﺮوزی ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﺮاﻧﻤﻨﺪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻧﻮآوری ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ در راﺳﺘﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ از آن ﻣﯽآﯾﺪ و از اﯾﻦ رو ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﮕﻞ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻠﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ دارای ﺣﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ.
دراﯾﻦ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ،زرﺗﺸﺖ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽدﯾﺪ .اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ و
ﺧﻮﯾﺸﮑﺎریاش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻒ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﯿﮑﯽ )اﻫﻮراﻣﺰدا ،ﺧﺮد ﺑﺰرگ( ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻤﮏ و
ﻫﻤﯿﺎری اﻧﺴﺎن اﻫﻮراﻣﺰدا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﻮآوری ﺷﮕﺮﻓﯽ اﺳﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ .ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در ﻫﯿﭻ دﯾﻨﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ زرﺗﺸﺖ از ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮد .آﻧﭽﻪ از زرﺗﺸﺖ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ اﺷﺎره ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺪارد .ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺪاﮔﻮﻧﻪ
ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﻃﺒﻌﺎً ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮ او ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن آﻣﺪﻧﺪ و آن اﻣﭙﺮاﺗﻮری را
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﮑﻠﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻮد و ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن آﻣﺪ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ در رواداری.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ در دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﭼﻪ در ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ رواداری  toleranceاﺳﺎس ﮐﺎر اﺳﺖ .اﮔﺮ رواداری در ﻣﯿﺎن
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻧﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺟﺎﺋﯽ دارد و ﻧﻪ از اﻧﺴﺎن
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮاﺳﺖ .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺣﺮﻓﺶ را ﺑﺰﻧﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﻫﻮراﻣﺰدا ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ رواداری اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺤﺪودی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اداره آن اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﻋﻈﯿﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺪ وﻟﯽ رﯾﺸﻪاش در آﻣﻮزه  doctrineزرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻮد .دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺖ .ﻣﺜﻼً ﻣﺮدم ﮐﺎرﺗﺎژ
)ﺗﻮﻧﺲ ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﺧﺪاﮔﻮﻧﻪای را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﻟﻮخ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﯿﮑﻞ ﻣﻔﺮﻏﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن آﺗﺶ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ در آن آﺗﺶ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺗﺎژ ﺟﺰو اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺷﺪ دارﯾﻮش دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﻢ را ﺑﺮاﻧﺪازﻧﺪ و از آن ﭘﺲ دﯾﮕﺮ آدمﻫﺎ را در ﺷﮑﻢ ﺳﻮزان
ﻣﻮﻟﻮخ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن در ﺷﮑﻢ ﻣﻮﻟﻮخ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ادارۀ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻧﺪاﺷﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﮑﻨﻨﺪ و
دارﯾﻮش ﻫﻢ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺧﻮدش را اداره ﺑﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در اﻣﺮی ﮐﻪ ﺳﻮد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮایش
ﻧﺪارد ،ﻧﺸﺎﻧﻪ آن ﻃﺮز ﻓﮑﺮ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ارزش اﻧﺴﺎن در دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻪ آن درﺟﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
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ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺻﺤﺒﺖ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺣﻖ ﺗﮑﯿﻪ ﺷﺪه .روی آن ارزش
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻖ ،اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ارزش اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در واﻗﻊ از ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در
اﯾﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ،در آن ﻗﺮن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﺚ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ارزش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ آﺳﯿﺐ
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺮ او ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ ﮐﺎر زﺷﺘﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ در اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮده داری ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺮﻣﺴﺮاﻫﺎ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮده ﻧﺒﻮدﻧﺪ و
ﺣﻘﻮق ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎبﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻧﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎری ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﯿﺨﻮدی
ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ؛ ﺣﺎﻻ در دوران اﻧﺤﻄﺎط و ﻓﺴﺎد ﺧﯿﻠﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﯿﻔﺘﺪ اﻣﺎ اﺳﺎس اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ارزش اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد .و آن اﻧﺴﺎن رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﺗﺮ و ﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ارزش اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻧﮕﺮش »ﻟﯿﺒﺮال« ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻟﻮحﻫﺎی ﮔِﻠﯽ ﮐﻪ در آﻣﺪه اﺳﺖ و رویش
آﻟﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ــ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺧﺎﻧﻢ  Annemarie Schimmelﮐﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ــ از اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺎن در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدان ﻗﺮار دارﻧﺪ ،در ﮐﺎرﻫﺎ ،در اداره ،در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و در
رﯾﺎﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از زاﯾﻤﺎن و ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻘﻮقﺷﺎن را ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ از اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی اﻣﺮوز .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺷﯽ از آن ارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ رواداری و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ وﻟﯽ از اﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ در
اداره ﮐﺸﻮر ﻣﻄﻠﻘﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻬﻤﯽ ﻧﺪارد .او ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﭘﺎدﺷﺎه و دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن
را در اﯾﻦ ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ او را ﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪش ،ﺳﻨﺖﻫﺎ و رﺳﻮمش ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﺟﻠﻮی
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ آن ﺣﻖ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .و از اﯾﻦ ﻟﻮﺣﻪ ﮐﻮروش ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن ﻗﺪر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ replicaﻫﺎ از ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺗﻮرات از ﮐﻮروش ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﻨﺪ ،در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺧﺪاﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه داﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد.
***
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺣﺪودی ﺣﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﺳﺪه ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺎ در دوﻟﺖ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﻮهﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .در آن ﺟﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ از ﺣﻖ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺷﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮔﺮوه ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرگ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺻﺎﺣﺐ ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﻧﺪاﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎز ﺑﺎورﻫﺎ و ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ،و ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎوز اﺳﺖ .اﺷﺨﺎص رأی ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻋﺪه ﻣﻌﺪود ﺷﻬﺮوﻧﺪان .ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و راﯾﺰﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ـ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦش ﺳﻘﺮاط اﺳﺖ ــ ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺑﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺷﻬﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ و اﺟﺎزه
ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ؛ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎوز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮد.
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ﭼﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد؟ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮد .ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ ﮐﺎری ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .روی ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﻟﻮن در ﺳﺪه ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﺮای آﺗﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻮﻟﻮن ﻣﯽﮔﻔﺖ آن ﮔﻮﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ )واژه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .ارﺳﻄﻮ ﻫﻢ در ﺑﺤﺚ
ﻧﻈﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ؟ از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﺑﻌﻨﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﺷﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ارﺳﻄﻮ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮدهداری را ﻻزم ﻣﯽﺷﻤﺮد ﺗﺎ "اﻧﺴﺎن" ﻓﺮاﻏﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﺗﮏ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد ،اﻧﺴﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ
ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و) ...ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻣﺮوزی( اﺳﺖ.
ارﺳﻄﻮ از ﺣﻖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻏﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺮش ﺳﻮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺟﺎری
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻬﻤﯽ در اداره ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاری ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از آن آﺗﻨﯽﻫﺎ ﯾﮏ دوره ﺗﯿﺮاﻧﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪاً اﻓﻼﻃﻮن درﺑﺎره ﺗﯿﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و آن را ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪن ﺟﻬﺎن در وﺟﻮد ﯾﮏ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺟﺎزه
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊش ﻧﺸﻮد .آﺗﻨﯽﻫﺎ اﯾﻦ دوره ﺗﯿﺮاﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﯿﺮانﻫﺎ را ﺑﯿﺮون
ﮐﺮدﻧﺪ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در آﺗﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .در اﺳﭙﺎرت ﻣﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .در آن ﺟﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ.
ﭘﺲ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ ﯾﮏ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺘﺪاﯾﯽ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را زﯾﺮ ﭘﺎ
ﺑﮕﺬارد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻟﯿﺒﺮال ﻧﺒﻮد ،ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻋﻤﻠﯽ ارزش ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد و اﺟﺎزهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن
ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آن رواداری ،رواداری ﻣﺬﻫﺒﯽ ،رواداری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح؛ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﻮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ آﺗﻨﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺘﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺗﺎ در اﻣﻮر ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺣﻖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭼﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﭼﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺮدﮔﺎن و ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽ
ﺣﻖ .از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻟﯿﺒﺮال در ﮐﻨﺎر دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﺮان روﺣﯿﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺎ دوره اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد وﻟﯽ در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﮑﻠﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن دو
ﻧﻮآوری ﮐﺮدﻧﺪ :ﯾﮑﯽ اﻋﻼم دﯾﻦ رﺳﻤﯽ )زرﺗﺸﺘﯽ( و دﯾﮕﺮی ﻫﻤﺰاد ﺑﻮدن دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در
ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺋﯽ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ اﺳﺖ .دﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ دوﻟﺖ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻣﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﻠﺖ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﻠﺖ در ﭼﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ در  2300ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و دوﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ از آن ،در اﯾﺮان
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮد در ﺳﺪهﻫﺎی دوم ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی .ﮐﺸﻮری ﺑﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﻋﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺣﺘﺎ ﻣﺮزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮزﻫﺎ ،در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﻨﺪ ﻗﻔﻘﺎز )اﯾﺮان آن روز( و ﻓﺮارود )ﻣﺎوراء
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اﻟﻨﻬﺮ( دﯾﻮار ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺜﻞ دﯾﻮار ﭼﯿﻦ در  2300ﺳﺎل ﭘﯿﺶ .ﯾﮏ دوﻟﺖ ـ ﻣﻠﺖ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮن 17
اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ دادﻧﺪ و در آن ﻗﺮن ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از آن ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﻫﺮ دو ،در اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .در ﯾﻮﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻣﻘﺪوﻧﯽﻫﺎ )ﻓﯿﻠﯿﭗ ﭘﺪر
اﺳﮑﻨﺪر( از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .وﻟﯽ ادﺑﯿﺎت ﻟﯿﺒﺮال ـ دﻣﮑﺮات اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ..ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎه
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .از وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺪوﻧﯽﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﯾﻮﻧﺎن را ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﺳﺎﺧﺖ در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ رﻓﺘﻨﺪ و
اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن ﺷﺪ .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاش ﮐﻪ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آن زﻣﺎن
ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ  800ﮐﺘﺎب راﺟﻊ ﺑﻪ آﺋﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﯾﮏ ﻫﻤﭽﻮ وﺳﻌﺘﯽ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪاً در ﺣﻤﻠﻪ ژول ﺳﺰار ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ،آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻋﺮﺑﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و آﺗﺶ زدﻧﺪ و ﮐﺘﺎبﻫﺎ را آب ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎزﮔﯽ در اﯾﻦ  10-15ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮدش دوﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﻠﯽ اﺳﺖ و
ﻣﻌﻤﺎری ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارد .وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺘﺎبﻫﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮐﺴﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد .ﺑﮑﻠﯽ ﺧﻼف ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ.
در ﺳﺪه ﭼﻬﺎر ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ،ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﻮد ﯾﻮﻧﺎن آﻏﺎز
ﺷﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮانش )ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﻮ( در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﮑﺘﺐ رواﻗﯽ .اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ رواﻗﯽ اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﻧﺴﺎن را از آﺋﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮدش اﺳﺖ و
اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻮدش ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎن را
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﺑﺮاﺑﺮیاش را ﭼﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﮕﻮﺋﯿﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ .اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﻌﺪاً در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر
ﺣﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻮاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪن اﻧﺴﺎن .ﮔﻔﺘﻨﺪ آدﻣﯿﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ ﺣﺪوداﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﭘﻮﻟﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺧﻮد آن آدم ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﻪ آدمﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از او ﺑﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮل
ﺧﻮدش اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﻻزم را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ آدﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻓﻄﺮی ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ .و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖش از آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪاش را ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮدﻧﺪ؛ )ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ( ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ دﯾﮕﺮش را )ﺣﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ ﺑﻘﯿﻪ(
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و رواﻗﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را در ﻫﻤﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎیش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ
از رواﻗﯿﺎن ﺷﺮوع ﺑﮑﻨﯿﻢ .و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ رواﻗﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ رواﻗﯽ
ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﻮﻧﺎن و اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺘﺪرﯾﺞ از اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺑﻪ رُم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .رُم
ﻣﻘﺪوﻧﯽﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﯾﻮﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺖ؛ آﺛﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .روﻣﯽﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﻪ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻏﺮق ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ادﺑﯿﺎت ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﺸﻮرداری و ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﻪ
از ﯾﻮﻧﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ رُم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .در رُم رواﻗﯿﺎن ﭼﻨﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻣﻨﺪ و آدم ﻣﺘﻨﻔﺬ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﯽ

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ ـ ﻧﻮآوریﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ ـ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن

375

ﺳِﻨِﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻓﯿﻠﺴﻮف رواﻗﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ آﻣﻮزﮔﺎر ﻧﺮون ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد .ﻧﺮون ﯾﮏ ﺷﻬﺮت ﺑﺪﺗﺮ از اﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎزه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای
ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ و رُم را ﻫﻢ ﻧﺴﻮزاﻧﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ رُم ﺳﻮﺧﺖ ،ﺷﻬﺮ را ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺖ؛
ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭼﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﻣﺮزﻫﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری را ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎ او ﺑﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﻧﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺷﮏ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آدم ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳِﻨِﮑﺎ را ﮐﺸﺖ.
ﺳِﻨِﮑﺎ و ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺴﺮو ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﺑﻮد ،ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ رم و ﻧﻪ ﻣﻘﺮرات آن را ﮐﻪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﻮد ﭘﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ رُم ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻖ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ :اﻧﺴﺎن دارای ﺣﻘﻮﻗﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﭼﯿﺴﺖ ،ﺣﺪودش ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد؟
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻈﻤﯿﯽ اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ رُم ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ اواﺧﺮ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎری ﺑﻮد و ﮐُﺪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﮐﻪ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﮐُﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از آن
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐُﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮ آن ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐُﺪ رُم ،ﻣﻔﻬﻮم دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را
اﺳﺘﻮاری ﻻزم ﺑﺨﺸﯿﺪ .رُم ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﺑﻮد .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻨﻮان و ﻣﺎل اداره
ﻣﯽﮐﺮد .در ﻣﯿﺎن آن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرﺷﺎن ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد و ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﺒﻮد ،اﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اداره ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻘﯿﻪ
ﻣﺮدم ﺣﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮدﮔﯽ ﻫﻢ ﻓﺮاوان ﺑﻮد .در اﯾﺮان ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺣﺮﻣﺴﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﺟﻪ و ﻏﯿﺮه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رُم ﯾﺎ ﯾﻮﻧﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ
ﺗﺌﻮری ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ،ﭘﺮت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽرﺳﺪ.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن را
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺰارد ،ﺧﻮدش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن را ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﺰارد وﻟﯽ آن را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎ و اﺳﺘﺒﺪادﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ روی ﻫﻤﺎن
ﺳﻨﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ در ﻏﺮب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﺘﺮ داﺷﺘﯿﻢ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﺑﻪ زودی
ﺑﺮﮐﻨﺎرش ﮐﺮدﻧﺪ .در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺜﻼً ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن )ﻋﺮف( را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد
ﺑﺮﮐﻨﺎرش ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ رُم ،ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮد .ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ،ﺣﺘﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ رُم ﯾﮏ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﻮد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری رُم .و اﯾﻦﻫﺎ رُﻣﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺣﻘﻮق رُﻣﯽﻫﺎ را
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن ،روی آن ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ رواﻗﯽ ،ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﻤﻞ و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ .در رُم دادﮔﺎه ﺑﻮد و وﮐﯿﻞ دﻋﺎوی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز .ﺳﯿﺴﺮو ﮐﻪ
ﺻﺤﺒﺖش را ﮐﺮدم ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ وﮐﯿﻞ دﻋﺎوی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺳﺨﻨﺮان ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم در دادﮔﺎه
دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد و از دﻣﮑﺮاﺳﯽ رُﻣﯽ ﻫﻢ دﻓﺎع ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺰار ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
***
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اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رُم ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ژرﻣﻨﯽ آﻣﺪﻧﺪ و رُم را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در
اروﭘﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺎرل ﺑﺰرگ )ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ( ﺑﻮد ﮐﻪ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺜﻞ آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ،
اﺗﺮﯾﺶ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﯾﮑﯽ ﮐﺮد ،اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﮐُﺪ رُم را ﺑﻪ ارث ﺑﺮد.
وﻟﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐُﺪ رُم ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽاش اداﻣﻪ داد واﺗﯿﮑﺎن و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد .ﮐﺸﯿﺸﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮓ رُم و ﯾﻮﻧﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺣﻘﻮق رُم در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ زﻧﺪه
ﻣﺎﻧﺪ .و ﻃﺒﻌﺎً روی ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ اﺛﺮ ﮐﺮد .ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ دﻧﺒﺎل رُم ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وارث اﻣﭙﺮاﺗﻮری رُم،
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻮد .ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﮐﻪ ﻣﻘﺮش در واﺗﯿﮑﺎن رُم ﺑﻮد ،در ﻏﯿﺎب اﻣﭙﺮاﺗﻮری رُم )ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺪت اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگش از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ( اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ )ﭘﺎپ(
ﺑﻮد .ﭘﺎپ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن دﻧﯿﻮی اﺳﻤﺎ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖﺷﺎن را از او ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﭘﺎپﻫﺎ ﺗﺎج ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎﻫﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .و اﯾﻦ ﯾﮏ اﻗﺘﺪار ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ داد.
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺣﻘﻮق رم را ﺑﺮای ﺧﻮدش و ﺣﻔﻆ اﻣﻮالش در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻻزم داﺷﺖ .در
ﺣﻘﻮق رُم ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ .در ﺑﺤﺚﻫﺎیﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺛﺮ دارد .اﺻﻼً ﺑﺪون اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﺮﻗﺮار
ﺑﺸﻮد .و اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﺣﻘﻮق رُم ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ رﺳﯿﺪ و در ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ
ﺑﻪ اروﭘﺎ ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده در زﻣﯿﻨﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﭼﺮا اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﻗﺎره دﻣﮑﺮاﺳﯽ و
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ و ﭼﺮا آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽاش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ و ﻏﻔﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺑﺤﺚﻫﺎ ،ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ رُﻣﯽﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺟﺎن و
ﻣﺎل اﻧﺴﺎن ﺷﺮﻗﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﻣﺪاﺧﻼت ﺳﻠﻄﺎن و آﺧﻮﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .رُﻣﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮑﯽ را داده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را ﮐﺮدﻧﺪ.
اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﺮ ﺧﻼف آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻬﻢ ﺗﻤﺪن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻫﺠﻮم ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدان وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻧﺸﺪ .ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد در اروﭘﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در اروﭘﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﺒﺎﯾﻞ ژرﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رُم ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ درﺟﻪای از ﺗﻤﺪن داﺷﺘﻨﺪ .اوﻻً در ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ژول ﺳﺰار
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﻮﺋﯿﺲ و اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﮔﺮﻓﺖ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ( در ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن رُﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻣﺘﻤﺪن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ رُم را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آن را وﯾﺮان ﻧﮑﺮدﻧﺪ )ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺎراج ﮐﺮدﻧﺪ( ﺑﺮﺧﻼف ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮداﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪﻫﺎﺷﺎن ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد وﯾﺮان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﻦﻫﺎ ﭼﻪ روﺣﯿﻪﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ .آن ﻗﺒﺎﯾﻞ ژرﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و رم را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪه رُم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮران ﻧﺎﻻﯾﻖ و ﻓﺎﺳﺪ رُم و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻬﺘﺮی از رُم دوره اﻧﺤﻄﺎط ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ.
روی ﺳﻨّﺖ و ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رُﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر اﺳﺖ ،در اروﭘﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش
اﻧﺪﯾﺸﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ آﺳﯿﺎ .ﭼﯿﻦ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﺻﻼً دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
و ﮐﻨﻔﻮﺳﯿﻮس ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎردﯾﻮار ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻔﻈﯽ ،راه را ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻔﻮذ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﺖ و ﯾﮏ
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اﺣﺴﺎس ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻪ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ داد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺎ ﻗﺮن  14از ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن دﻧﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
در اروﭘﺎ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ را ﺑﺮ آﺳﯿﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮورش
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﭘﺮورش ﺣﻘﻮﻗﯽ رﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن در ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮد.
ﺿﻤﻨﺎً ﭼﻮن ﭘﺲ از در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری رُﻣﯽ ـ ژرﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد و ﻫﺮ ﺗﮑﻪاش ﮐﺎر ﺧﻮدش را
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﻮد و ﺗﺎ دوره ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻫﻢ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،آزادی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﯿﺪا
ﺷﺪ .ﭘﺎرهای ﺷﻬﺮﻫﺎ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻏﺮﺑﯽ از ﺑﺮﻣﻦ و ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﻦ ﻧﺮوژ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﻫﺎﯾﯽ در
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی آزاد ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﻗﺮون وﺳﻄﺎ.
ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺼﺮ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط رُم ﺗﺎ ﻗﺮن  15و  16ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺮون رﻧﺴﺎﻧﺲ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی آزاد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی وﻟﯽ ﺑﯿﺶ از آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪﯾﺪی
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎمﺷﺎن ﺷﺪ
ﺷﻬﺮ آزاد .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎل آﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی آزاد اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﻟﻮﻧﯿﺎ و ﻓﻠﻮراﻧﺲ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻮدﻧﺪ .و وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی دارﯾﺪ و ﺟﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی دارﯾﺪ و اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در
ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ و ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺮاد ﺑﯽﺷﻤﺎری در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دارای ﻣﺎل و
ﻣﻨﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺒﻌﺎً ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮدن در اداره ﺷﻬﺮ .ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﻮل دارﻧﺪ ،داﻧﺶ دارﻧﺪ ـ آدﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد ،از ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در
ﻫﻮش و ﻓﻬﻢ و ﻣﻬﺎرت دﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﻧﺪارد ـ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در اﻣﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ .ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ )ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﺪ ﺑﻮرژوا وﻟﯽ در
ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻫﻢ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮرﮔﺮ ﯾﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ( اﯾﻦ ﺑﻮرژواﻫﺎ آدمﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﻌﯿﻦ و ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اداره ﺷﻬﺮ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و اﯾﻨﻬﺎ را ﺳﺮﮐﻮب
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻬﺮﻫﺎی آزاد ،ﺿﻤﻨﺎً ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال .ﮐﻪ از ﯾﻮﻧﺎن و رم ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻗﺮون  13و  14ﻣﯿﻼدی در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪﻣﻨﺪاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
درﺑﺎره ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮون
وﺳﻄﺎ ﻣﺎرﺳﻠﯿﻮس اﻫﻞِ ﭘﺎدوا اﺳﺖ و ﭘﺎدوا ﯾﮑﯽ از آن ﺷﻬﺮﻫﺎی آزاد در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ .او در ﻧﺒﺮد ﭘﺎپ و اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺟﺎﻧﺐ
اﻣﭙﺮاﺗﻮر را ﮔﺮﻓﺖ و از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد دﻓﺎع ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ وارد
ﻋﺼﺮ روﻧﻖ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
***
ﭘﯿﺶ از دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺑﺤﺚ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ رم ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﺣﻘﻮﻗﯽ روﻣﯽ و اﻫﻤﯿﺖ آن در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻟﯿﺒﺮال .روﻣﯽﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺰرﮔﯽ دادﻧﺪ و وارث اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﺮان و آﺋﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ رُم ﮐﺎردﯾﺪه و ﺟﻬﺎﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای
ﺑﻮدﻧﺪ .و اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﯾﻨﻬﻤﻪ آدم ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎﺳﺖ و اﯾﻦﻫﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﻧﺪ و
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ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .و اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ آن ﺑﺎﻻ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ و
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪﻫﺪ و ﺗﺎ رﻓﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺰﻧﺪ .روﻣﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ دوران ﺗﯿﺮاﻧﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .و از اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و از ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﭼﻨﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮری و راﺿﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺮدم ،ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ آدﻣﯿﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﺒﺎع رُم در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن ،ﺗﻔﺎوت دارد ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن .ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن ﻋﺎمﺗﺮ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد را از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺪاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﻘﻮق رُم و درﯾﺎﻓﺖ روﻣﯽﻫﺎ از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﺰرگ اﻣﭙﺮاﺗﻮری رُم ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻢ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ روﻣﯽ و
ﺑﺮﻗﺮاری ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ اﻣﭙﺮاﺗﻮران اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺪی ﻫﻢ ﮐﻪ اﺗﺒﺎع و ﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻮد .روﻣﯽﻫﺎ ﺣﻘﻮق را از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺮوع و در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ روﻣﯽ ﯾﮏ درﺟﻪ ﻣﺤﺪودی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم را داﺷﺖ و اﺗﺒﺎع ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل و
ﻣﻨﺎل و درﺟﻪای از ﺛﺮوت در ﮐﺎرﻫﺎی اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ و رُم ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮاﯾﯽ ﺑﻮد .ﺳﻪ
ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری ،اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻼً ﮐﺎرﺷﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗﯽ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻔﺘﺎد .اﺳﺎس
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و ﺣﻖ در ﻋﻤﻞ و ﺟﺪا از ﻣﺒﺎﻧﯽ رواﻗﯽ آن از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد و ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ از آن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و آن ﻧﮕﺮش ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل
اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻓﺮاد ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
را ﺑﺮده دﯾﮕﺮان ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ آزادی ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ زﯾﺎده روی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد از ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﻪ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ و از ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻖ ﺑﺎ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗﻄﺒﯿﻖ دادن ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ .و در آن ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ،اﯾﻦﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد و
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﭘﯿﺶ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽﻫﺎﺷﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ و ﮐﺎرﮐﺮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ارﺗﺒﺎط ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ .دوﺳﺘﺎن ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﻧﻈﺎمﻫﺎی
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻟﯿﺒﺮال و ﮐﺎرﮐﺮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ.
در ﺳﺪه ﭼﻬﺎرم ﻣﯿﻼدی ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮر رم ﮐﻪ از ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی اداره ﮐﺮدن ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮاتش از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎور ﺑﻮد )اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ( ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری را ﺑﻪ
ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎرد )ﺗﺮوﯾﺎی ﮐﻬﻦ( در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺒﻬﻪ اﯾﺮان و ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻨﻮﭘﻞ )اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﮐﻪ ﻋﺮبﻫﺎ و ﺗُﺮکﻫﺎ ﺑﻪ آن
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،را ﺑﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺮﮐﺰ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺷﺪ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻨﻮﭘﻞ )ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ ﺷﻬﺮ( و ﻫﻤﻪ ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ و
ﻣﻘﺎﻣﺎت را ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاوان ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ و ﻣﺮﮐﺰ اداری و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری رﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﺮق .ﺑﻌﺪﻫﺎ
اﻟﺒﺘﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری دو ﭘﺎره ﺷﺪ )اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺷﺮﻗﯽ ﺑﯿﺰاﻧﺲ و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻏﺮﺑﯽ( ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام
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ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻏﺮﺑﯽ در ﻗﺮن  5ﻣﯿﻼدی از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ وﻟﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ
اواﯾﻞ ﻗﺮن  15ﻣﯿﻼدی دوام آورد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ.
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﻓﺘﺎد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺴﺘﺎﺗﯿﻦ ﭘﺎپ را در رُم ﺳﺮ ﺟﺎیش ﮔﺬاﺷﺖ و او را ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ
ﻧﯿﺎورد .دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﭘﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل آن  400ﺳﺎل ﻗﺪرﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده در رُم ﻣﺎﻧﺪ و از زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﻪ اﻧﺪازه زﯾﺎدی آزاد ﺷﺪ .واﺗﯿﮑﺎن در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻫﻢ اﻣﻼک و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت زﯾﺎدی داﺷﺖ و ﭼﻮن
ﺣﻘﻮق رُﻣﯽ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﭘﺲ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری رُم ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻫﻢ اﺟﺮا
ﻣﯽﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﻼک در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﮐﻠﯿﺴﺎ آزاد از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال ﮐﻪ در ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺎﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ
راﯾﺞ ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺧﻮدش اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی 15
و  16ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺎﻟﮏ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ،آﺋﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ ،آﯾﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﯿﺴﺖ و آﺋﯿﻦ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ از آنِ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺳﺰار ،آﻧﭽﻪ ازآنِ اوﺳﺖ .ﺳﺰار ،ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺪرت دﻧﯿﻮی اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﮑﻠﯽ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺟﺪا
ﻣﯽﺷﻮد و اﺻﻼح دﯾﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل روﺑﻪ رو ﺑﻮده اﺳﺖ .در آﻏﺎز ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ دوﻟﺖ در دﯾﻦ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﺎپﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر اﻣﭙﺮاﺗﻮران ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮑﻨﺪ .ﺟﺪاﯾﯽ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آنﻫﺎ از ﻫﻢ اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﭘﺮﻣﻌﻨﺎﺗﺮی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در واﺗﯿﮑﺎن در رُم )ﭼﻮن
در واﻗﻊ ﭘﺎپ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری رُم ﺷﺪ در اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻏﺮﺑﯽ .ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری رُم در ﻏﺮب ،و
ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ژرﻣﻨﯽ ﻫﻢ اﺣﺘﺮاﻣﺶ را ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﺎپ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺷﺎن را از ﭘﺎپ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﭘﺎپ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺎ
آن ﺟﺪاﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪرت ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و اﻣﭙﺮاﺗﻮران ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ ،ﻃﺒﻌﺎً ﻗﺪرت ﭘﺎپ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺖ.
اﻧﺪک اﻧﺪک در ﻃﻮل ﻗﺮون وﺳﻄﺎ از ﻗﺮن ﺗﺎ  16و  16ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﭘﺎپﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
دو ﺳﺪه ای ﭘﯿﺶ از ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ اردﺷﯿﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر دﯾﻦ رﺳﻤﯽ را ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ در
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮی در اﯾﺮان ﻧﻬﺎده ﺷﺪ .اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮ
اﻣﻮاج ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ آن زﻣﺎن( و دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ )اردﺷﯿﺮ ﺧﻮد از ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻐﺎن ﺑﻮد( ﺑﻪ ﻗﺪرت
رﺳﯿﺪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ دو آﺑﺸﺨﻮر ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ :دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ و دوﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯿﮕﺮی و
ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻮه ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ـ ﭘﺎرﺳﯽ .ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻣﺸﮑﻞ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﻨﺸﺎء ﻗﺪرت را ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻤﺰاد ﺑﻮدن
دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﮔﺸﻮدﻧﺪ .دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و درﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﮔﺮ زﻣﺎنﻫﺎﺋﯽ دﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻣﯽﺑﻮد .ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻣﻞ اوﺿﺎع و
اﺣﻮال اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﯿﺎﺑﺪ.
اﻣﭙﺮاﺗﻮری اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﮑﻪ ﭘﺎره ﺷﺪ و از اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﻘﺪس روﻣﯽ ـ ژرﻣﻨﯽ ﺟﺰ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و در اروﭘﺎ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و دوک ﻧﺸﯿﻦﻫﺎ و ﭘﺮﻧﺲﻧﺸﯿﻦﻫﺎ و اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖﺷﺎن را از ﭘﺎپ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﮐﺸﻤﮑﺶ داﺋﻤﯽ
اول ﻣﯿﺎن ﭘﺎپ و اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم ﺷﺮﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎپ و ﻗﺪرت دﻧﯿﻮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ.
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اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻃﺒﻌﺎً ﺑﻪ ﺳﻮد ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺮو ﮔﺮﻓﺖ ــ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ،دﯾﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮان
ﻓﺌﻮدال ،ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن ﺑﻮرژوازی و اﺷﺮاﻓﯿﺖ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻗﺪرت دﻧﯿﻮی
ﺑﻪ ﺳﻮد ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و آزادی ﮐﺎر ﮐﺮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی آزاد )ﺣﺪود  500ﺷﻬﺮ( وﺟﻮد داﺷﺖ .و
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن آزادیﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ .ﭘﺎپﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺎرﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و اﻣﯿﺮان را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهای اروﭘﺎ زا در ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ رﺷﺪ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺿﻤﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻧﺪک اﻧﺪک ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را از زﯾﺮ ﺑﺎر ﻫﺮ دو ﻗﺪرت ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ وارد ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮی از ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﺮض ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ
از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎدی ﻧﯿﺴﺖ.
***
ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ،از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻗﺮون ﺳﯿﺎه و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮی ،ﻗﺮون وﺳﻄﺎ دوران
آﻓﺮﯾﻨﺸﮕﺮی ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ .در ﻗﺮن  14ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺸﺎورزی در
اروﭘﺎ روی داد و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در اروﭘﺎ در اﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪ .در ﻫﻤﺎن اوان اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
رﯾﺎﺿﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺪاد ﻫﻨﺪی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،آﺷﻨﺎ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺗﺎ آن زﻣﺎن اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ اﻋﺪاد روﻣﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .اﻋﺪاد روﻣﯽ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎﺳﺖI .
 V ،IV ،III ،II،و ...وﻗﺘﯽ ﺑﻪ  10ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﮏ  Xاﺳﺖ و ...ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ  1000ﮐﻪ ﯾﮏ  Mاﺳﺖ .ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ
اﺻﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮوف ﯾﺎ اﻋﺪاد روﻣﯽ ﮐﺎر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺪه  16ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻋﺪاد
ﻋﺮﺑﯽ ﺟﺎی اﻋﺪاد روﻣﯽ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﮐﻪ آن ﺟﺎ
ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻞ اﺻﻠﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آن ﻗﺪر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد .از ﺳﺪه  14ﮐﻢ ﮐﻢ ﻧﻈﺎم ﻋﺪدی اﻋﺸﺎری ﮐﻪ از
ﺻﻔﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﺮاع ﺧﺪا اﯾﻦ ﺻﻔﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﺮاع اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﺪاد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺻﻔﺮ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ در دﺳﺖ راﺳﺖ
ﯾﺎ ﭼﭗ ﻋﺪدی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد آن ﻋﺪد را ﺗﺎ ده ﺑﺮاﺑﺮ و ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگ و
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺸﺎری ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﻓﻮقاﻟﻌﺎده آﺳﺎن ﮐﺮد و ﺣﺴﺎب ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪود و ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﺑﻮد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺎ ﻣﺤﺪود در ﺧﺪﻣﺖ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻓﯿﺰﯾﮏ .ﻣﻘﺎرن ﻫﻤﯿﻦ اﺣﻮال،
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﺑﻞ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ .ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﺑﻞ ﻓﺮق دارد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دﻓﺘﺮی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﻼن ﮐﺲ
آن ﻗﺪر ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،از ﻓﻼن ﮐﺲ آن ﻗﺪر ﻃﻠﺐ دارﯾﻢ .ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﻧﺪه را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد
ﺑﻪ ﮐﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯽ ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ ،اﻧﻘﻼب ﮐﺸﺎورزی ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻋﺪاد ﻋﺮﺑﯽ و ﻧﻈﺎم
ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻮﺷﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرﮔﯽ را در اروﭘﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اروﭘﺎ و ﻏﺮب را
ﻓﺮﺳﻨﮓﻫﺎ از ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻬﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﺮان اﻋﺪاد ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ ،وﻟﯽ در دو زﻣﯿﻨﻪ
دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺮان
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ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزی اﺳﺖ و ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب آن راﺣﺖ ﺑﺘﺎزﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آن ﺛﺒﺎﺗﯽ را
ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﺑﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
اﯾﻦ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی در اروﭘﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد .ﺑﻮرژواﻫﺎ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﺮورش ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ارزﺷﯽ در اﻧﻘﻼب
ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻮرژوازی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .و
اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪاﻓﻊ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه را ﻓﻘﻂ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻮل
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد ارﺳﻄﻮ ،ارﺳﻄﻮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد و اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮐﻢ ﮐﻢ داﺷﺖ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ
ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﺮد و ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ ﺧﻮدش را ﻧﻮﺷﺖ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﺗﻨﯽ اﺧﺘﺮاع او ﻧﺒﻮد وﻟﯽ درسﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از آن
ﮔﺮﻓﺖ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﺪ.
در اروﭘﺎ ﻫﻢ ،ﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮآﻣﺪن دوﺑﺎره اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﮏ ﻣﻘﺪاری ﺳﻨﺖ ﺑﺮآﻣﺪه از رُم اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺑﺮی اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻟﯿﺒﺮال در ﺧﻮدش دارد و ﻧﻈﺎم ﭘﺎﯾﺪار
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻦش ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،اﻓﺮاد و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎری را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﯽآورد ﺑﻪ اروﭘﺎ
ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎ در ﺟﻬﺎن ﺧﺎورزﻣﯿﻦ ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ .ﭼﻮن اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﻣﻮال ﺧﻮدﺷﺎن دﻓﺎع و
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺪرت .ﻣﺎ در اﯾﺮان آن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﻗﻮی ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻘﯿﻪ را ﻧﺎﺑﻮد و از ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺎﻗﻂ
ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺪاﻓﻊ آن
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﺠﺎوزﮐﺎر ﻫﺮ روزه آن ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ درﺟﻪ از ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .درﺟﻪای از اﻧﺘﻈﺎم و اﻧﻀﺒﺎط درش
ﻫﺴﺖ واﻻ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ــ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮب وﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﻓﺎع ﺑﮑﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻬﺘﺮی
از ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﻟﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ اﺳﺘﺒﺪادی و ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﯾﮏ
درﺟﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
***
ﺑﺎ آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎ آن ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺑﺎ آن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪه ﺑﻮرژوازی زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﻔﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻟﯿﺒﺮال .ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻫﻠﻨﺪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن رﺷﺪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ اروﭘﺎ .وﻟﯽ ﻓﺌﻮدالﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ اروﭘﺎ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻪ درﮔﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ رﻋﺎﯾﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و روی زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻌﯿﻒ
ﺷﺪن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺟﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻮرﻣﺎﻧﺪی و ﺑﺮﺗﺎﻧﯽ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ از
»ﺟﺎن« ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺎن ﺑﯽ زﻣﯿﻦ« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﺧﺘﯿﺎرات
ﭘﺎدﺷﺎه را در دﻧﯿﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ اﺟﺮا ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آن اﻓﺰودﻧﺪ و ﺷﺪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ.
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اﯾﻦ اﺷﺮاف ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آن ﭘﯿﺮوزی .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻮن روی
زﻣﯿﻦﻫﺎیﺷﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .آن اﻧﻘﻼب ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ اﺷﺮاف اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺲ از آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺿﺎﻓﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﻮد .ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺷﯿﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن اﺿﺎﻓﯽ را از زﻣﯿﻦﻫﺎیﺷﺎن ﺑﺮاﻧﻨﺪ و زﻣﯿﻦﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺰار ﯾﺎ
ﻣﺮﺗﻊ ﮐﻨﻨﺪ .داﻣﺪاری ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و آن ﮐﺸﺎورزان ﻫﻢ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ .ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺟﯿﻤﺰ وات ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺎر را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد
و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺟﺎی ﻧﯿﺮوی ﺑﺎزوی اﻓﺮاد را ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ از آن ﺟﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﺪﯾﺪ زودﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ در اروﭘﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﻠﻨﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد .در آن ﺟﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد .ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ
ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺎور زﻣﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺛﺮوتﻫﺎی ﺑﺰرگ در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻮرﮔﺮﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪی ﻗﺪرت ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح آزادﯾﺒﺨﺶ ،ﺧﻮد را از اﺳﺎرت اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ رﻫﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼح ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﭘﯿﺶ از آن ،وﻗﺘﯽ از ﭘﺎدوا ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد ،در ﻗﺮن  ،14ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال )ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮدﺷﺎن( در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن .ﭼﻮن زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎدیاش ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺪرﺗﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ را
ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد و اﺻﻼً اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﻻزم دارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،دوکﻫﺎ ﯾﺎ ارﺑﺎﺑﺎن ﻓﺌﻮدال
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
***
ﻣﺎ دارﯾﻢ وارد ﺳﺪه  16ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .رﻧﺴﺎﻧﺲ از ﺳﺪه  15ﺷﺮوع ﺷﺪ ،در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ.
وﻟﯽ رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﺪون اﺻﻼح ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﺑﻮد .رﻧﺴﺎﻧﺲ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎمش ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻮﻧﺎن اﺳﺖ .اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻻﺗﯿﻨﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ
زﺑﺎن ﻋﻠﻤﯽﺷﺎن ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ رﻓﺘﻨﺪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺘﻦﻫﺎ را در زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی داﺷﺖ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ روﻧﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺰرﮔﯽ
در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﻠﯿﺴﺎ را در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ.
ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽاش ﺑﺎ ﻗﺪرت دﻧﯿﻮی )ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮران و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن( ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮر اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ روی داد .ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺌﻮدورﯾﻮس اﯾﻤﭙﺮاﺗﺮ ،ﺳﺮان ﯾﮏ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﻮرش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ دﻋﻮت ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ دوﺳﺘﯽ و آﺷﺘﯽ ،و ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را در آن ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﮐﺸﺖ .ﭘﺎپ زﻣﺎن ﺑﺮآﺷﻔﺖ و او
را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮد و ﺗﮑﻔﯿﺮ ﭘﺎپ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ آﺋﯿﻦ رﺳﻤﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﻮد .اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﺎپ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽزﻧﯿﺪ؟
داوود ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آدم ﮐﺸﺖ و زن ﻣﺮدم را ازﺷﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮدش ﮐﺮد و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﻔﺘﺎد .ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻻ
درﺑﺎره ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﭘﺎپ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ :ﺗﻮ از داوود ﮔﻨﺎهش را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮدهای وﻟﯽ ﺗﻮﺑﻪ و
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽاش را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮑﺮدی.
داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ داوود ﭘﺲ از آن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻪ ﮔﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮد و ﺑﺮ در ﻣﻌﺒﺪ اﯾﺴﺘﺎد و از ﻣﺮدم ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ
ﺧﻮاﺳﺖ .ﺗﺌﻮدورﯾﻮس ﭘﯿﺎم را ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺎﻣﻪ ﮔﺪاﯾﺎن ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮد و ﻣﺪتﻫﺎ ﻣﯽرﻓﺖ ﺟﻠﻮ ﮐﺎﺗﺪرال ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و از
ﻣﺮدم ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻗﺪرت ﭘﺎپ را ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .ﺑﻌﺪ در ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎپﻫﺎ
ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮران روﻣﯽ ژرﻣﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺣﺘﻤﺎً دوﺳﺘﺎن آن داﺳﺘﺎن را ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
اﻣﭙﺮاﺗﻮر روﻣﯽ ـ ژرﻣﻨﯽ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ رﻓﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﺎخ ﭘﺎپ در ﮐﺎﻧﻮﺳﺎ اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ او را ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ .اﯾﻦ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻗﺪرت و ﺗﺴﻠﻂ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﮐﺸﯿﺶﻫﺎ را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﺮد .ﮐﺸﯿﺶﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺑﻬﺸﺖ و از
اﻓﺮاد ﺑﺎﺑﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺮده و ﻧﺎﮐﺮده ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﻣﯽﺑﺨﺸﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻏﯿﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻫﯿﭻ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﻓﺴﺎد در ﺣﺪ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎپ ﺗﺎ اﺳﻘﻒﻫﺎ و
ﮐﺸﯿﺸﺎن در آن ﻏﻮﺗﻪ ور ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ اوﺿﺎع ﯾﮏ ﮐﺸﯿﺶ آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻮﺗﺮ ،در ﺷﻬﺮ وﯾﺘﻨﺒﺮگ ،ﺑﺮآﺷﻔﺖ و
اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﮑﺎر زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ و آﻏﺎز ادﺑﯿﺎت آﻟﻤﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ اﺻﻼً در اﻧﺠﯿﻞ ﺻﺤﺒﺖ از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎً در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ در اواﺧﺮ ﺳﺪه  ،15ﺻﻨﻌﺖ
ﭼﺎپ ﻫﻢ در آﻟﻤﺎن اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻋﻼﻣﯿﻪای را ﮐﻪ ﻟﻮﺗﺮ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﮐﺎﺗﺪرال ﺷﻬﺮ وﯾﺘﻨﺒﺮگ ،ﺷﺮوع
ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﺎپ ﮐﺮدن و اﻧﺘﺸﺎر دادن .اوﻟﯿﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺟﺪﯾﺪ ،و ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ زﯾﺎدهرویﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ از
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ .ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد در واﻗﻊ .رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ
ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎر را ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﻀﺤﮏ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن رﯾﺸﻪﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺠﯿﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮرات ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ .دﻧﯿﺎ ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن ﺷﺶ روز آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه.
ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻢ ﻓﺴﯿﻞ از زﯾﺮ ﺧﺎک در ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺗﺤﻮل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺮجﺷﺎن ﻧﻤﯽرود.
ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼح ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻓﻮراً رﻧﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻮد ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ دراﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم دﻓﺎع از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ راﺳﺘﯿﻦ .ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از
دوﻟﺖ ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺮوع و ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻗﺪرت ﮐﻠﯿﺴﺎ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪ ﮐﻪ  150ﺳﺎل اروﭘﺎ در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،در آدم ﮐﺸﯽﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻓﺮو رﻓﺖ وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺪه
 17در ﺷﻬﺮ وﺳﺘﻔﺎﻟﯽ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن داد ،ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎن داد و ﻫﻢ دوﻟﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﺪرن را رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و در ﭘﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺻﻼح ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺑﺮ اﻣﻮر اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد )اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﮐُﻨﺪی( و آن ﻗﺎﻟﺐ ذﻫﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮐﻪ اروﭘﺎ درش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻮﺗﺮ و
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ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ ،از او ﮐﻤﺘﺮ ،ﻫﯿﭻ آزادی ﺧﻮاه ﻧﺒﻮدﻧﺪ )ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای ﺑﺪﺗﺮ از ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد( وﻟﯽ ﭘﺮوﺗﺴﺘﻨﺎﻧﺘﯿﺴﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ در اروﭘﺎ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد،
ﮐﺸﯿﺸﺎن روی آوردﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺎزه در ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎیﺷﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن
اﻧﺤﺮاﻓﺎت در ﻣﺬﻫﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﯿﻠﯽ رﺷﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻣﺬﻫﺐ و ﺣﺘﯽ ﺧﺪا را در اﯾﻦ ﻗﺮنﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ .در ﺳﺪه  18ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ
ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی.
***
اﺻﻼح ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎزه رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی ،ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﺪرت
ﭘﺎپﻫﺎ و ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﻬﺮﻫﺎی آزاد ،ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻀﺎی اروﭘﺎ را ﺳﯿﺎل ﮐﺮد و از ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮد
ﺑﺪر آورد .ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﺮد درﺑﺎره ﺑﺪیﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﺎ .ﻗﺮون ﺧﯿﻠﯽ زاﯾﻨﺪهای
ﺑﻮدﻧﺪ .اﺷﮑﺎلﺷﺎن در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و در اﺳﺘﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .واﻻ
ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ .ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ را
ﺑﻪ ﺳﺪه  17ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺪک اﻧﺪک ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪﻣﻨﺪان ﻟﯿﺒﺮال ﻣﻬﻤﯽ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ دو ﻫﻠﻨﺪی از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭼﻮن ﻫﻠﻨﺪ ﯾﮏ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ آزادﻣﻨﺸﯽ و اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺟﻬﺎن ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻪ اﻗﻮام،
ﻧﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ،ﻧﻪ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ ،ﻧﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖﻫﺎ ،دارای ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ
اﯾﺮان را ﺑﻪ اﻗﻮام دارای ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ از ﻫﻠﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ -300
 400ﺳﺎل ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژوازی ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﻫﻠﻨﺪیﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﻖ ﺑﻪ ﮔﺮدن
دﻧﯿﺎ دارﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺪرن را ﺑﺮ اﺳﺎس دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻨﺎ
ﮐﺮد و ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺣﺪودی و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ
و ﮐﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آن ﭘﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻘﻞ ــ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮ روی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻋﺎری ﺑﻮد ــ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آن ﺟﺎﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ .در ﻫﻠﻨﺪ ﻣﺎ دو اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ
ﺑﺰرگ ﻟﯿﺒﺮال دارﯾﻢ :ﯾﮑﯽ اﺳﭙﯿﻨﻮزا و دﯾﮕﺮی اراﺳﻤﻮس .اراﺳﻤﻮس اوﻟﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﮕﺮای ﻣﺪرن اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﻨﮓ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و از آزادﻣﻨﺸﯽ و آزادی دﻓﺎع ﮐﺮد .اﻣﺮوز در اروﭘﺎ ﻧﺎمش را ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ )ﺳﺘﺎﯾﺶ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ،ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺮدن ﺑﺎورﻫﺎی راﯾﺞ اﺳﺖ(.
دوﻣﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﭙﯿﻨﻮزاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻨﺪان و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺪرن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﺳﭙﯿﻨﻮزا
ﯾﻬﻮدی ﺑﻮد و ﭘﺪرانش از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎ در ﺳﺪه ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻫﻢ ﯾﻬﻮدیﻫﺎ و ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ .و ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﮔﺮوﻫﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﻏﺮب رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺷﮑﻨﺎزی و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺮق رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻔﺎردﯾﻢ و اﯾﻦﻫﺎ اﮐﻨﻮن در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و اﺣﺰاب ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ
و ﺑﯿﻦﺷﺎن ﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ .اﺷﮑﻨﺎزیﻫﺎ ﺧﻮب ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﻧﺪ.
اﺳﭙﯿﻨﻮزای اﺷﮑﻨﺎزی ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در واﻗﻊ ﺑﯽ ﺧﺪا ،و
ﻧﻪ اﺗﻪ ﺋﯿﺴﺖ ،ﺷﺪ .زﺑﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺪا و آزاد ﮐﺮد .ﯾﻬﻮدﯾﺎن او را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﮐﻪ در
واﻗﻊ ﭘﺪر ﻣﻌﻨﻮی ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد دﯾﻨﺪار ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺖ .روی ﺧﺮد
ﺷﺨﺼﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ دﯾﻦ رﺳﯿﺪ .او ذﻫﻦ ﺑﺸﺮی را آزاد ﮐﺮد.
ﭘﺲ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﯿﺮ دراز از اﻣﭙﺮاﺗﻮری رُم ﺗﺎ ﺳﺪه ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اروﭘﺎ اﺳﺒﺎب ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﻟﯿﺒﺮال را از روﻣﯽﻫﺎ ﺑﻪ ارث ﺑﺮد ،اﺳﺒﺎب ﻣﺎدیاش را در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ از ﻗﺮن  14ﺷﺮوع ﺷﺪ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد؛ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺘﻠﮑﺘﻮلش را از ﻗﺮن  12در آن ﺻﻮﻣﻌﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﮐﻢ ﮐﻢ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻗﺮن  16و  17رﺳﯿﺪ و اﺳﺒﺎب ﺳﯿﺎﺳﯽاش را ﻫﻢ ﺗﮑﻪ ﭘﺎره ﺷﺪن اروﭘﺎ ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽداد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽاش ﻫﻢ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اروﭘﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ در آن دورانﻫﺎ و ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از
ﺳﺪه ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﺗﺎ ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی )ﯾﻌﻨﯽ از ﻗﺮن  10ﺗﺎ  (13ﺑﻪ آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن ،دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد از اﯾﺮان ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮی
دﻧﯿﺎی ﻋﺮب و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن؛ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﭼﺮا ﻣﺎ درﺟﺎ زدﯾﻢ و ﻋﻘﺐ رﻓﺘﯿﻢ وﻟﯽ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر از ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﯾﮕﺮی رﺳﯿﺪﻧﺪ؟ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ
وﻟﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ را ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻦ اﯾﻦ را در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭼﻨﺪی دﯾﺪم .اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ
ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺳﺖ.
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارد و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎ از آﺳﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ :اروﭘﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﻞﻫﺎ
و رودﻫﺎ و ﺟﻠﮕﻪﻫﺎ .ﺟﻠﮕﻪ ﯾﻌﻨﯽ دﺷﺘﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮐﻮه .ﺟﻠﮕﻪﻫﺎی وﺳﯿﻊ و رودﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﮐﻮهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ،ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﮐﺸﺎورزی.
اﯾﻦ ﺟﻠﮕﻪﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺪرﻫﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﺳﯿﻌﯽ را اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اروﭘﺎ از ﺳﺪه 13 – 14
ﺷﺮوع ﮐﺮد و اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺶﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮ ﺗﺎ آن ﺳﺮ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز و
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮراﻫﺸﺎن اﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ .در آﺳﯿﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺷﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،رودﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻮن ﻣﻮاﻧﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ارﺗﺶﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﺮ ﺗﺎ آن ﺳﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و
ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻫﺠﻮمﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در آن زﻣﺎنﻫﺎ
ﯾﮏ ﺑﺮﺗﺮی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﮓ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ،ﮔﺮوهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮبﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﺎ ﮔﺮد و ﺧﺎک و ﺗﺸﻨﮕﯽ آﻣﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺳﺐﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ
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ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﯾﺎ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻨﮓ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﻧﯿﺰهﻫﺎی
درازﺗﺮ و ...اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﺎرت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن.
وﻟﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺖ و ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻨﺪ و داﺋﻤﺎً ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎلِ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،آنﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ درﺟﻪای رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ
از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .آﺳﯿﺎ و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻗﻠﺐ آن
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎزﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدان ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﺟﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺷﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻢ ﻋﻮض
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﺒﺎً اﻣﻮال دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﻫﯿﭻ
دورهای آن ﻗﺪر ﻧﻤﯽﭘﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﻤﯽ رﯾﺸﻪ ﺑﺪواﻧﺪ و دﺳﺘﮕﺎه اداری ﻣﺮﺗﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻨﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺷﺎن ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،دﯾﻮاﻧﺴﺎری اﯾﺮان از دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﺮان را ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ.
اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه و در واﻗﻊ دﻓﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻریای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را درﺑﺮﮔﯿﺮد .ﻣﺎ در اروﭘﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اداری ﺗﺎ ﺳﻄﺢ دِه ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽداد و در اﯾﺮان ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
در اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖش را ﮐﺮدم ﭘﺎ ﻧﮕﺮﻓﺖ .وﻗﺘﯽ آن دوره روﻧﻖ ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺰﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن  12و در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ را
ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﻗﻨﺎتﻫﺎ را وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﭘﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ
را ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﻐﻮﻻن آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻔﮑﺮ را از دﺳﺖ دادﯾﻢ ،ﺧﻮب ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ آن رﻓﺖ؛ از
ﻗﺮن  13ﺗﺎ ﻗﺮن  ،20ﺗﺎ ﺣﺘﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن  ،20ﻣﮕﺮ در دوهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ.
در ﭼﻨﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
دﻧﯿﺎی ﻋﺮب ﻫﻢ ﺑﺮ روی ﻫﻢ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﻮد و اﺻﻼ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺪاﺷﺖ؛ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺠﺎوزات و ﻫﺠﻮمﻫﺎ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ آﻣﺪ و ﯾﮏ ﻧﻈﻢ  500ﺳﺎﻟﻪای را در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ
 500ﺳﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ را در آن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻮد اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ .اﺟﺎزه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯽداد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻮار ﺑﻮد؛ ﻏﯿﺮ از آن ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .در واﻗﻊ "ﺻﻠﺢ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ "،دوران آراﻣﺶ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در
آن  500ﺳﺎل ،ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺪه ﻧﻮزدم رﮐﻮد ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ اﻧﺪک اﻧﺪک آﻧﺠﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی آزادﻓﮑﺮی را
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮑﻨﻢ ،ﻣﺎ روی ﻫﻢرﻓﺘﻪ ﻣﻐﻠﻮب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﻣﺎن ﺷﺪﯾﻢ در آن ﺳﺪهﻫﺎ .در ﺳﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎ در ﭘﻨﺎه ﮐﻮهﻫﺎ
و ﻣﻮاﻧﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻤﻼت را ﻋﻘﺐ ﺑﺰﻧﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎ از ﺑﻦ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻧﯿﻤﻪ وﺣﺸﯽ وﯾﺮان ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺷﮑﺴﺖ از اﻋﺮاب را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺷﺪﯾﻢ .اروﭘﺎﺋﯽﻫﺎ ﺟﻠﻮ ﻫﺠﻮم از ﺧﺎور را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻐﻮلﻫﺎ در ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ و ارﺗﺶﻫﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ
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وﻗﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن آن ﻃﺮف ﺗﺮ ﺑﺮوﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ رﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻮد اروﭘﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در آراﻣﺶ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
***
در ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺪه  18ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺪه ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ
وارد اﯾﻦ ﺳﺪه ﺑﺸﻮم ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻤﯽ در ﺳﺪه ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﺪه  17از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺸﺎﮐﺶ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﮐﻪ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ
درﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ را ﺑﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ آن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺳﺪه ﺷﺎﻧﺰده و رﻧﺴﺎﻧﺲ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺪه دوازده.
دﮐﺎرت ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺪرن را ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺖ در ﺳﺪه  17ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺎﺑﺲ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن ﺑﺎ او
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺳﺪه  17ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
داد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺷﺎﻫﺪ دو روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ وﺳﺘﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ
دوﻟﺖ ﻣﻠﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ و رﺳﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ .دوم،
اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن .اﯾﻦ اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل  1688روی داد .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻣﺪاﺧﻼت ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت زﯾﺎدی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از وﯾﻠﯿﺎم اوراﻧﮋ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺮده ﯾﮏ ﺗﺒﺎر و ﺣﺰب ﻫﻠﻨﺪی و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻻﯾﻘﯽ ﺑﻮد دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻠﮑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺸﻮد .در آن زﻣﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﻋﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و آﻣﺪ و ﺷﻮرﺷﯿﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺑﺎ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺬاﺷﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﻤﻪ اﻣﺮوزی آن .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﯿﺎرات اﺟﺮاﯾﯽ از دو ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ آن
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
در آن ﻣﻮﻗﻊ در ﻗﺮن  17ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎزهای ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻖ اﻟﻬﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن .ﮐﻠﯿﺴﺎ و اﻧﺪﯾﺶﻣﻨﺪان دﯾﻨﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و
از آن ﻣﻘﺎم اﻓﺘﺎد ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭘﺎپ ﺻﺎﺣﺐش ﻧﯿﺴﺖ
ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺎﺣﺐ آن اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﻬﺪارد .اﯾﻦﻫﺎ ﺗﺌﻮری ﺣﻖ
اﻟﻬﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ دارد ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﻟﻮﯾﯽ 14
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﺣﻖ اﻟﻬﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺖ.
ﺟﯿﻤﺰ اول ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﺴﺮان وﻧﻮهﻫﺎی او ﻣﺪﻋﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮد را دارای ﺣﻖ اﻟﻬﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻋﻼم
داﺷﺖ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﺷﻮرشﻫﺎ و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ
دﻋﻮای ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و اﻧﮕﻠﯿﮑﻦ .ﭼﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﯾﮏ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ و زﯾﺮ
ﺑﺎر اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ آﻣﺪن وﯾﻠﯿﺎم اوراﻧﮋ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯽ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در اﻧﮕﻠﯿﺲ روی داد،
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎم آن را اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻼف اﻧﻘﻼﺑﺎت دﯾﮕﺮ
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ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روﺳﯿﻪ و اﻧﻘﻼب »ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ« اﺳﻼﻣﯽ ،و ﻫﻢ در ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و آﺷﻮب ،ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺨﻮرد و
ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻧﻘﻼب ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎزﻧﺪهای ﺑﻮد .و از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺳﺪه  17ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً راهﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
اﻣﺮوزی را آﻧﻬﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺪه  17را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
در ﻫﻤﺎن ﻗﺮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻧﺸﯿﻨﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و آﻧﺠﺎ ﮐﻠﻨﯽﻫﺎﯾﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺪه  18آن اﻧﻘﻼب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ را ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ.
آن ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺟﺎن ﻻک اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮد .ﺟﺎن ﻻک ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﻮد و ﭘﺰﺷﮏ وﻟﯽ اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﭘﺮدازی ﺳﯿﺎﺳﯽ .او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺷﺮوع ﮐﺮد ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺑﺸﺮی ﻣﺜﻞ ﻟﻮح ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻃﺮز
ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﻘﯿﻪ روی آن
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎن ﻻک ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ذﻫﻦش ﺑﮑﻠﯽ ﺗﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻟﻮح ﺳﭙﯿﺪ
و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺖ .و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ
ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ و آدم ﺗﺎزهای ﺑﺸﻮد ،در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،آﻣﻮزش ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﺮادش آﻣﻮزش درﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ ﻻک ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن
درﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﻨﺸﺎء ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺸﺄﯾﯽ ﺟﺰ رﺿﺎﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺪارد.
از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻓﻘﻂ زور اﺳﺖ .و زور ﻫﻢ ﻣﺒﻨﺎی درﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داد .ﭘﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن از آن راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻮن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﻨﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود در دﺳﺖ ﻧﺠﺒﺎ داﺷﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ .ﻻک اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را
ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﻤﻞ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ  100ـ
 150ﺳﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﻮد وﻟﯽ داﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻻک ﮐﺎﺷﺖ .ﻻک ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺻﺤﺒﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺪﻧﯽ
ﮐﺮد .اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻻک ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎزیﻫﺎ وارد
ﺳﺪه  18ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .زﯾﺮﺳﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﺎ آزادﻓﮑﺮی و ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﻧﺴﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ و رواداری اراﺳﻤﻮﺳﯽ ﺟﺎی ﺧﻮدش را
ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اول ﺳﺪه  18ﺳﺪه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ .از ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮ .وﻟﯽ در ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﻟﯿﺒﺮال ـ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
***
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺪه  18ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﮑﺮی ـ ﻗﻠﻤﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺪرو ﮐﻪ داﺋﺮهاﻟﻤﻌﺎرف ﻓﺮاﻧﺴﻪ را
ﻧﻮﺷﺖ و اﯾﻦ داﯾﺮهاﻟﻤﻌﺎرف در واﻗﻊ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻗﺮون وﺳﻄﺎ از ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮ ،و ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا را از ﻻک ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺴﻂ داد و اﻣﺮوزیاش ﮐﺮد و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺎس ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻟﺘﺮ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر درﺧﺸﺎن
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺗﻨﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﻣﻨﺤﻂ را ﺑﻪ ﺑﺎد اﺳﺘﻬﺰا ﮔﺮﻓﺖ .در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺎ
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ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻻک و ﻫﯿﻮم و آدام اﺳﻤﯿﺖ .اﯾﻦ دو ﻣﮑﺘﺐ ﻟﯿﺒﺮال ،ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮاﻧﺴﻮی و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،
ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﮔﺴﺘﺮش وﭘﺮورش اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻟﯿﺒﺮال داﺷﺘﻨﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ از اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺮد ﻣﺤﺾ ﺷﺮوع
ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺳﯿﺮ
اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﮐﻤﺎلﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را از
ﺧﺮاﻓﺎت و اﺳﺘﺒﺪاد آزاد ﺑﮑﻨﺪ؛ و ﯾﮏ ﻧﮕﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮی و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﻫﻢ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺘﻨﺪ.
روش آنﻫﺎ روش اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﻮد .اﺻﻮل و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﺻﻮلﺷﺎن ﺑﺮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻼف ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ،درﺳﺖﺗﺮ .اﻣﺎ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی ﺗﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ــ ﺗﺎ ﻗﺮن  18ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﺪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز از اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ــ ﻧﮕﺮش ﺗﺠﺮﺑﯽ داﺷﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﻮم و آدام اﺳﻤﯿﺖ و اﺳﺘﺎداﻧﺸﺎن ،ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎری ﺑﻪ اﺻﻮل و ﺷﺮوع ﮐﺮدن از اﺻﻮل
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ .از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی و اﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و روﯾﮑﺮد
آﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﺳﺖ.
ﻫﯿﻮم ﻧﮕﺎهش را ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮی اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺎم ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ
)ﻓﯿﻠﻮزوف(ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ آن ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻓﯿﻠﻮزوف ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪاش ﺑﮑﻨﯿﻢ .اﯾﻨﻬﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺎﻧﻔﻮذ .اﻣﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﮐﺎرت و ﮐﺎﻧﺖ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻫﯿﻮم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از روی ﻋﻮاﻃﻒش ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺶ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺮایش ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .و او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮ ﻫﻢ ﻣﺎر
اﺳﺖ ﻫﻢ ﮐﺒﻮﺗﺮ .ﺑﺸﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﺮ دوﺳﺖ و ﻓﻘﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﺒﻮﺗﺮان ﻃﺒﻊ ﺷﮑﺎر
ﻣﺎران ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎز دارد ﺑﺎ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮑﻨﺪ و ﭼﻮن ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ از ﻫﻢ
ﻧﻮﻋﺎنش ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و اﺣﺘﺮام و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﺮام و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد .و اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و زﻧﺪﮔﯽ در اﺟﺘﻤﺎع ﺿﻤﻨﺎً از اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ و ﺻﻔﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺗﻪِ وﺟﻮدش از ﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ :ﺣﺘﯽ
آدﻣﮑﺸﺎن وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺎه را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ از درد زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ ﺑﻪ ﯾﺎری او ﻣﯽروﻧﺪ و از
ﻧﻮزاد ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﯿﮑﯽ در ﺑﺎﻃﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ
اﻧﺴﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﺑﺰﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺮش اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ و
ﻧﮕﺮش ﻫﯿﻮم ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ از ﯾﮏ ﻧﮕﺮش ﺗﺮاژﯾﮏ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
رﻓﺘﺎرش ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻫﻢ در درونش ﻫﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﻬﺎر ﮐﺮد .و اﯾﻦ
ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ﻧﯿﮑﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد وﮔﺮﻧﻪ
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ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ زودی ﻣﻐﻠﻮب ﺑﺪیﻫﺎی او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻫﯿﻮم ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﻣﺎ
دارد.
آدام اﺳﻤﯿﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ .او ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪای ﻫﺴﺖ .آدام اﺳﻤﯿﺖ و ﻫﯿﻮم
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ دوﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﯿﻮم ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و آدام اﺳﻤﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ
اﺧﻼﻗﯽ ﻫﯿﻮم ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﺮ دو آﺛﺎر ﺑﺎ ارزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻗﺎدر
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺳﻮد
ﺷﺨﺼﯽ روﺷﻨﺮاﯾﺎﻧﻪ .ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽای ﮐﻪ درازﻣﺪت را ﺑﺒﯿﻨﺪ و از ﻧﻮکﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود .و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮد
ﺷﺨﺼﯽ روﺷﻨﺮاﯾﺎﻧﻪ ،دﺳﺖ ﻧﺎﭘﯿﺪای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزار و ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر آزاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮑﻨﻨﺪ آن ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮازن
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .آدام اﺳﻤﯿﺖ را ﭘﺪر اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ او ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد در ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼﻗﯽ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮد و ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺒﺎب آﻣﻮزش ﻫﻤﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ را ﺑﮕﯿﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ،ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ ﺑﻮد .اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎر آزاد را
ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﻤﯽﮐﺮد .و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﭘﺪر ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
اﯾﻦ دو اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎد را زﯾﺮ و رو ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻢ ﻓﯿﻠﻮزوفﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
داﯾﺮهاﻟﻤﻌﺎرف ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻓﮑﺮی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ وارد ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻟﯿﺒﺮال ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
در  1776ﮐﻠﻨﯽﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ  13اﯾﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را آﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪی وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻌﺎرﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﺪارﯾﻢ و رأی ﻧﺪادﯾﻢ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻣﺎﻟﯿﺎت روی ﭼﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .آن ﭼﺎیﻫﺎ را ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺑﻪ درﯾﺎ و ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﭼﺎی ﺑﻮﺳﺘﻮن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
آن ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﻟﺸﮕﺮ ﮐﺸﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ در
آن ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ و اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ .وﻟﯽ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی از
ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺧﻮب ،در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ اﯾﻦ ﮐﻠﻨﯽﻫﺎی  13ﮔﺎﻧﻪ زﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﮕﻠﯿﺲ
و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾﮑﯽ از دﻣﮑﺮاتﺗﺮﯾﻦ و آزادﻣﻨﺶﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی زﻣﺎن
ﺧﻮدش ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آنﻫﺎ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻟﯿﺒﺮالﺗﺮﯾﻦ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﺒﻌﺎً ﯾﮏ ﻗﺪم ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
آن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .آﻣﺪﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻮآوری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دادﻧﺪ و آن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن و در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ  3ﻣﺎه ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
آﯾﻨﺪه و اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در آﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ـ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی در آن راه
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺧﯿﻠﯽ داﻣﻨﻪاش ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ـ وﻟﯽ اﺳﺎﺳﺎً ﻫﻤﺎن اﺳﺖ .آنﻫﺎ از ﺟﺎن ﻻک ،ﻫﯿﻮم و آدام
اﺳﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .رﻓﺘﻨﺪ روی ﺳﻨﺖ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ـ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی و ﻧﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی .وﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ
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ﮐﻪ ﭘﺲ از آن روی داد رﻓﺖ روی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ آزادﻣﻨﺸﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻮد ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻟﯿﺒﺮال اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق
ﺑﻮد .ده ﻣﺎدهای درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎﻧﯽ را در اﯾﻦ ده ﻣﺎده ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺣﻖ و آزادی اﻓﺮاد ﻫﺴﺖ .ﯾﮏ
ﻧﻮآوری دﯾﮕﺮ وارد ﮐﺮدن ﻣﻬﺎر و ﺗﻮازن ﺑﻮد در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن .ﮐﻪ از ﻻک و ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮا ﺑﻮد .آن ﺳﻪ ﻗﻮهای ﮐﻪ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪ .وﻟﯽ در آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ
آن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮای ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻮهای ﺣﻖ دادﻧﺪ در ﻣﻮاردی در ﻗﻮای
دﯾﮕﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﺟﻠﻮی ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت را ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎر و ﺗﻮازن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻗﺪرت ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻮع آوری دﯾﮕﺮ در اﻋﻼﻣﯿﻪ اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،.ﺷﺮوعش
اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﺎ ﻣﺮدم .ﻣﻨﺸﺎء ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺎ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺎ ﻣﺮدم ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﺑﺎور دارﯾﻢ .اوﻟﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎور دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ آزاد و ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺳﻠﺐ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻘﻮق
ﺳﻠﺐ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻼً در آﺛﺎر ﻻک ﻫﺴﺖ و در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ .ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوزی .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ
آزاد و ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺳﻠﺐ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﺮد ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ آزاد و ﭘﻮﯾﺶ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ دارد.
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دارد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی دﯾﮕﺮ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺣﻖ ﭘﻮﯾﺶ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻖ دارد آن
ﺟﻮر ﮐﻪ دلش ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺧﻮدش ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﺪ در ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺧﻮدش ﺑﮑﻮﺷﺪ .اﺧﺘﯿﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮدﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ.
ﺑﻘﯿﻪاش اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اداره ﮐﺸﻮر و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻧﮑﺎت
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم .آن ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ،ﻣﻬﺎر و ﺗﻮازن ،آن ﺷﺮوع ،ﺣﻘﻮق ﺳﻠﺐ ﻧﺸﺪﻧﯽ و ﭘﻮﯾﺶ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ آﺛﺎر زﯾﺎدی در ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ از اﻧﻘﻼب آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻟﻬﺎم زﯾﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺣﻖ اﻟﻬﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽﻫﺎ
ﺑﯿﺪارش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ از ﻗﺮن  17دارای ﮐﺎﻓﻪ و ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﮐﺎﻓﻪ و ﺳﺎﻟﻦ را ﺧﯿﻠﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﻣﻦ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ رﺳﺘﻮراﻧﯽ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ رﺳﺘﻮران ﻣﺪرن ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺪه  17ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺷﺎم و ﻧﺎﻫﺎر ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ رﺳﺘﻮران و ﮐﺎﻓﻪ ﻣﺪرن
ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﯿﺎن و ﺗﺮﯾﺎک ﺑﮑﺸﻨﺪ و دﯾﺰی ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﻬﻮﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺎ .ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻄﺒﻮع ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺻﺎﺣﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻢ اﻃﺎقﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ اﺷﺮاف ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ،و آﻧﺠﺎ ﻫﻨﺮﺷﺎن را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺤﺚﻫﺎی
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ﺧﯿﻠﯽ زﻧﺪهای ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ـ ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪ ـ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻢ ﮔﺎه
ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻋﺼﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺪه  18اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﯿﻠﯽ
ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺎ از ﯾﮏ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﺎ دوﻟﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺟﻨﮓ ﺑﻮد و ﺑﻮرزواژی ﻧﻮﭘﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﺣﻘﻮق ﺧﻮدش را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺗﻮده ﮐﻢ ﮐﻢ ﻓﺰاﯾﻨﺪه درس ﺧﻮاﻧﺪه ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل ،ﻣﺴﺘﻘﻞ
از دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد و در زﯾﺮش ﻫﻢ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﯽﭼﯿﺰ ،ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ ،در ﻓﻘﺮ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ.
ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ اﺳﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺗﻮده ﻣﺮدمش
ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺟﻨﮓﻫﺎی زﯾﺎد ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺟﻨﮓﻫﺎی  7ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،وﻟﺨﺮﺟﯽﻫﺎی درﺑﺎر ورﺳﺎی آن ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻻﯾﻖ ،ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﻘﻼب ﻫﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮدش ﮐﺮد،
اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ درﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ .در آﻏﺎز ،اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ از ﻧﻮع اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮد .روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻨﺘﻬﺎ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ روی ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﻧﻘﻼب
آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ .اﯾﻦ آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮور ﺷﺪ .و از ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻪ  80ﯾﮏ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ از ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ داﺷﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮد،
ﺷﺮوع ﺷﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺮور داد و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد .اﺻﻄﻼح اﻧﻘﻼب ﭘﺪران ﺧﻮدش را
ﻣﯽﺧﻮرد ،از آن وﻗﺖ راﯾﺞ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آن ﻫﺮج و ﻣﺮج و اﻓﺘﻀﺎح
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺑﮑﻨﺪ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ داﺷﺖ و ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻫﻢ دﺳﺖ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ .از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ ﺑﻮد .وﻟﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎیش ﺑﮑﻠﯽ ﺣﯿﺮتآور اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ رُم
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،و اﺻﻞ و ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﻧﯿﺎﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد اﯾﺮان ،ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺷﮕﻔﺖ ﺑﻮدﻧﺪ از ﮐﺎرﮐﺮد ذﻫﻦ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن .ﻃﻮری ﺑﺤﺚ را اداره ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺪﯾﻊ ﻣﯽآورد ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ را ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺪر ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻮد
ﺳﺎﻟﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺑﻌﺪ از دو اﻧﻘﻼب دﯾﮕﺮ  1830و  1848و ﺷﮑﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوس در ﺳﺎل  1871ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻮم رﺳﯿﺪ و اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺳﺪه  18و ادﺑﯿﺎت ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﭼﻪ در اﻧﮕﻠﯿﺲ
و ﭼﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭘﯿﮑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﯾﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺪر آﻣﺪ و
ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﺼﯽ ﻫﻢ
ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﺧﻮدش آن را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻮن ﺧﺎﺻﯿﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ،در ﻏﯿﺮ ﻟﯿﺒﺮالﺗﺮﯾﻦ و
ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاتﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺧﻮدﺑﺨﻮد اﺻﻼﺣﮕﺮی در او ﻫﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه
ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ درﺟﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آزاد در ﮐﺸﻮری ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺸﻮد ﺑﻘﯿﻪاش دﯾﺮ ﯾﺎ زود درﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻪ
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در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﭼﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮال ﻗﺮن  18آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
زﯾﺎد ،وﻟﯽ ﭼﻮن اﺳﺒﺎب ﺗﻐﯿﯿﺮ درش ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺑﺎﻻی اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻬﺎن
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎ ﺳﺪه  18را ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺳﺪه  17اﺳﺖ از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻋﻤﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و از اﯾﻦ ﭘﺲ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺶ از ذﻫﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻠﺴﻔﯿﺎن در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ روز و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ
ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﯾﺎ ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و
ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ﺑﺮ آنﻫﺎ .ﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺪه  18و اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﮑﻮه  1688ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺤﺚﻫﺎی
ﻧﻈﺮی ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽﻫﺎ و آن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﭼﻨﺪی را در اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ آوردهاﯾﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺣﺎﻻ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺳﺪه  18و  19ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً درﯾﺎﯾﯽ از ﺟﻮﺷﺶ و ﺗﺤﺮک ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺟﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺷﻤﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن  13اﯾﺎﻟﺖ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد .ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرمش
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻒ و ﻣﺴﮑﻮن ﺑﺸﻮد .و ﮐﺎﻧﺎدا آن ﺑﺎﻻ در دﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪ و در ﺟﻨﮓ  7ﺳﺎﻟﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ آن را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و در دوره ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﻣﺮﯾﮑﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ
)ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺎﻻت ﻟﻮﺋﯿﺰﯾﺎﻧﺎ( ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﮑﻠﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ .در ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻢ آن ﺗﮑﻪ ﮐﺒﮏ ﮐﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﺮف اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در آﻣﺪ .وﻟﯽ ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد و اﯾﻦﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در اروﭘﺎ ﯾﮏ اﺷﺮاﻓﯿﺖ زﻣﯿﻦ
داری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺷﺪت از اﻣﺘﯿﺎزاتش دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﮏ ﺗﻮده ﺑﺰرگ ﮐﺸﺎورز اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦ و ﺣﺘﺎ ﺑﯽ
زﻣﯿﻦ ،زﯾﺮ ﻓﺸﺎر و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﻮر و ﻧﻤﯿﺮ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ وﻟﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻧﺎﻣﺤﺪود آﻣﺪﻧﺪ و ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزار را ﺑﯽﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮل در ﺑﯿﺎورد و ﺑﺮوﻧﺪ و آﺑﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮدم ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﻮار اﺳﺐ و
اراﺑﻪﻫﺎﺷﺎن و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﯿﺮ در ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻨﻬﺎ راه ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ
ﭘﺮﭼﻤﯽ ﻣﯽزد و ﻣﺎﻟﮏ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ آزادﻣﻨﺸﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﺮخ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
اﺻﻠﯽ ﻗﺎره اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﺎ ﺣﺴﺎدت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ )ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ( ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .آن ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺘﺎم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ .و زﻣﯿﻨﻪاش ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد .و
اﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻟﮕﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ داﻣﻦ زد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻟﺪار ﺑﺸﻮﻧﺪ وﻟﯽ از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ــ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی اﻓﺮاد ﻧﺪارد ــ اﻓﺮاد را ﺑﻪ زور ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮد .ﻋﺪهای ﺧﯿﻠﯽ ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺳﯿﻞ آﺳﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ،ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و اﯾﻦ داﻣﻦ زد ﺑﻪ ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺪه  19ﺑﺮوز ﮐﺮد .در
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اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻮرژوازی ﻧﻮﮐﯿﺴﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻮرژوازی از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ دوﻟﺖ در اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و
از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از او ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﻮرژوازی از ﯾﮏ ﻃﺮف از اواﺧﺮ ﻗﺮون وﺳﻄﺎ و دوران ﻧﻮزاﯾﯽ ،رﻧﺴﺎﻧﺲ ،و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺳﺪه 17
دﺳﺖ در دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺷﺮاﻓﯿﺖ را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﺑﺮاﻧﺪازد و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری روی ﺑﯿﺎورد ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻮده ﺑﺰرگ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻖ ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﻮرژوازی ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدش در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ دﻓﺎع
ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ آن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺳﺪه  18ﻣﺪاﻓﻊ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺪاﻓﻊ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد و دﻓﺎع از اﻣﺘﯿﺎزات ﻧﻮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ زﯾﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ در ﻣﯽآﯾﺪ و ﺟﻠﻮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺷﺪن
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻮرژوازی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و ﺣﻖ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﺪنش ـ ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻋﻤﺪه ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﻪ از ﻗﺮن  13در اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،اﺣﺘﺮام ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﻫﻤﯿﻦ
ﻃﻮری ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ و ﯾﺎ او را ﮐﺸﺖ .ﺑﺎﯾﺪ دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺿﯽ رأی ﺑﺪﻫﺪ ،وﮐﯿﻞ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ
و ...ـ ﭼﻮن داراﯾﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژوازی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد )در ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﻢ رﺳﯿﺪ( ﭘﺲ ﻣﺒﺎرزهاش در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﺮد .و ﺗﺎرﯾﺦ اواﯾﻞ ﻗﺮن  19آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺮﺷﺎر اﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺑﻮرژوازی ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﺪاﻓﻊ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻣﭙﺮاﺗﻮری و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ و اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻮرﺑﻮنﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮرﺑﻮن را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ آن اورﻟﺌﺎن را آوردﻧﺪ .ﺑﻮرﺑﻮنﻫﺎ
اﺷﺮاﻓﯿﺖ را دوﺑﺎره زﻧﺪه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻮرژوازی ﺗﺎزه ﺑﻪ دوران رﺳﯿﺪه ﺑﺎ اﺷﺮاﻓﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﮐﻪ در
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ وﺣﺸﯿﮕﺮیﻫﺎﺋﯽ دﺳﺖ زده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ .در  1848اﻧﻘﻼب دﯾﮕﺮی روی داد و ﺳﻠﺴﻠﻪ
اورﻟﺌﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ وﻟﯽ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادرزاده ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺷﺪ اﻣﭙﺮاﺗﻮر و ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺳﻮم و
ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ  30ﺳﺎل دوره او ﺑﻮرژوازی و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ را ﺑﻪ ﺛﺮوتﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ رﺳﺎﻧﺪ او ﺑﻮد ﺗﺎ در
ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭘﺮوس ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻮم ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ.
روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻧﺴﻪ در آن ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮرژوازی را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﯽ ﺑﻬﺮﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار
داد و ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﺮوس و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺲ را
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺿﻤﻨﯽ ارﺗﺶ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دوران ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮ آﺷﻮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﻼﺳﯿﮏ
آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮی ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ،و ﮐﻤﻮن را ﮐﻪ ﮔﻬﻮاره ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻌﺪی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﻮزه ﯾﺎ دﮐﺘﺮﯾﻦﻫﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺎن داد .در ﻫﻤﺎن ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺤﻮل ﮔﺎم
ﺑﻪ ﮔﺎم و اﺻﻼﺣﺎت رﯾﺸﻪ دار و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺶﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺟﺎن اﺳﺘﻮارت ﻣﯿﻞ و ادﻣﻮﻧﺪ ﺑﺮک ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال را ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮدﻧﺪ.
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دو اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺳﺪه ﻧﻮزده ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯽ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻟﯿﺒﺮال دارﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﻨﮋاﻣﻦ ﮐﻨﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻣﻦ در
ﮐﺘﺎﺑﻢ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ادﻣﻮﻧﺪ روﺳﺘﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻮﺷﺘﻢ .ادﻣﻮﻧﺪ روﺳﺘﺎن ﻫﻢ در ﻗﺮن  19ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻮد و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯽ دارد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺮاﻧﻮ دو ﺑﺮژراک .ﭘﯿﺶ از او ﺑﺎﯾﺪ از آﻟﮑﺴﯽ دو ﺗﻮﮐﻮﯾﻞ ﻧﺎم
ﺑﺒﺮم ﮐﻪ ﭘﺪر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪرن اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ روی دﻣﮑﺮاﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﺘﺎب
ﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و رژﯾﻢ ﮐﻬﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﮑﺎری اﺳﺖ در ﺗﺌﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ .او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﻘﻼب اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎﻻﮔﯿﺮﻧﺪه را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب زﻣﺎﻧﯽ روی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدن و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ و ﭼﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺗﺤﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن
آن اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ اﻧﻘﻼب روی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺌﻮری درﺳﺘﯽ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻋﺘﺒﺎر دارد و ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻬﻢ ﮔﺰاری ﺑﻨﮋاﻣﻦ ﮐﻨﺴﺘﺎن در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آزادی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .در ﻋﻤﻞ و ﻧﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی،
اﻧﺴﺎن اول ﺑﻪ ﺣﻖ و آزادی ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺣﻖ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺰد ﭘﺲ از ﮐﺎر اﺳﺖ .ﭼﻮن
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯽ ﺣﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺣﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎلش ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺣﻖ ،آزادی ﻣﯽآورد .آزادی اول
از ﻫﻤﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ .آزادی ﻓﺮآورده ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺣﻖ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و ﺣﻖ دارد ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
آزاد ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎده ای اﺳﺖ وﻟﯽ  2500ﺳﺎﻟﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﮐﻨﺴﺘﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ
آزادی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﻧﻪ ﺻﺮف آزادی .ﻣﺎ دو ﺟﻮر آزادی دارﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن روﺳﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﯿﺪ.
روﺳﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آزاد اﺳﺖ وﻟﯽ ﭼﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﻖ ﺧﻮدش را واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از آن واﮔﺬاری ،اراده ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ اراده ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ
از ﺣﻖ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ .از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﻮ را ﭘﺪر ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ﺳﺪه  19ﯾﺎ  20ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد
اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .روﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺣﻖ دارد ﺧﻮدش را ﺑﺮده ﮐﻨﺪ و
ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،روﺳﻮ ﻫﻢ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪرنش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﺣﻖ دارد ﮐﻪ اراده ﺧﻮدش
را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم واﮔﺬارد.
اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ درﺑﺎره آزادی و ﺣﻖ در اواﯾﻞ ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻨﮋاﻣﻦ ﮐﻨﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را
ﭘﯿﺶ آورد ﮐﻪ ﻣﺎ دو ﺟﻮر آزادی دارﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ آزادی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی آزادی ﻣﻨﻔﯽ .آزادی ﻣﺜﺒﺖ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ .و ﻣﯽﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ آﺷﻨﺎ
ﻧﺒﻮد .ﺧﻮد روﺳﻮ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ روﺑﺴﭙﯿﺮ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺗﺮور اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ و ﻃﺮح ﯾﮏ دوﻟﺖ
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺧﻮب روﺳﻮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺳﺮﻣﺸﻖش ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﻦ روﺳﻮ ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻧﺎم اراده ﻣﻠﯽ
آن ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺑﻪ اراده ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ .ﮐﻨﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ آزادیش را واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
آزادی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و آزادی ﻧﯿﺴﺖ .آزادی واﻗﻌﯽ آزادی ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آزاد ﺑﻮدن از ﻓﺸﺎر و اﺟﺒﺎر .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪ
ﻧﯿﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺸﺎر و اﺟﺒﺎر رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﻨﻈﻮر ،دادن اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
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اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺮ اﺟﺒﺎر و ﻓﺸﺎر و ﺗﺮس زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ آزادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ دﻧﺒﺎلش و ﮔﻮﻫﺮ آزادی
ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻣﺮوزی اﺳﺖ .در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ آﯾﺰﯾﺎ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ دو آزادی را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد.
دوﺗﻮﮐﻮﯾﻞ "در دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ"ی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﺎرﮐﺮد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و آزاد ،ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ را از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد و اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﯾﺎدهروی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎدآور ﺷﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در اﺛﺮ ﺑﻌﺪی ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮ ﺧﻮد در ﺑﺎره اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻓﺘﺎدن ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را در ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ و ﻋﻮام ﮔﺮاﺋﯽ
ﯾﺎدآور ﺷﺪ .ﮐﺘﺎبﻫﺎی او ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز اﻋﺘﺒﺎر دارد* .
***
ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪهای ﺿﺪ ﺧﻮد را در ﺧﻮدش دارد ــ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪهاﯾﻢ ــ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻟﯿﺒﺮال )ﻏﯿﺮ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و ﻏﯿﺮ روﺳﻮﺋﯽ( ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدی از دل آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮد.
آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻖ و آزادی در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﺳﺪه ﻫﮋدﻫﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺮ آزادی داﺷﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ آرﻣﺎن ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻬﺮوزی ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم و ﻃﺒﻘﺎت ﻏﯿﺮﻣﻤﺘﺎز ﺗﻮﺟﻪ
ﻻزم ﻧﺸﺪ .از آدام اﺳﻤﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺖ ﻧﺎﭘﯿﺪای ﺑﺎزار را ﮔﺮﻓﺘﺘﺪ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﺮ ﺗﻌﺎدل و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺎن ﻋﺮﺿﻪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﻪ آن واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن دارا و ﻧﺎدار روز اﻓﺰون ﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﻘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻣﺮی ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﺮوتﻫﺎی ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ آن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد .در دﻫﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﯿﺴﻤﺎرک در آﻟﻤﺎن ﻣﺸﮑﻞ را
درﯾﺎﻓﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﭘﺮداﻣﻨﻪای را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺲ ﻧﺒﻮد و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ.
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ در دﻫﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﭘﺎﯾﺎن داد .آرﻣﺎن آزادی در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺮوزی ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺖ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻫﺎ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮدﻧﺪ .آﯾﺎ آزادی ﺟﺰ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻧﻤﯽﺑﻮد؟ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ راﺳﺖ ﺧﻮن آﺷﺎم و ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺖ و ﭼﭗ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ راﻫﯽ ﺟﺰ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ
ﭼﭗ ،ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﻤﯽداﺷﺖ .در ﺳﻮﺋﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاتﻫﺎ
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﺻﻄﻼح دوﻟﺖ رﻓﺎه ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ و ﺗﮑﺮار
آن ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ واژﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ راه ﯾﺎﻓﺖ .وﻟﯽ اﺻﻼﺣﺎت روزوﻟﺖ دﻣﮑﺮات در اﻣﺮﯾﮑﺎ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان
ﻧﯿﻮدﯾﻞ ﯾﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺗﺎزه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺨﺸﯿﺪ .او ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎ را زﯾﺮ
درﺟﻪای از ﮐﻨﺘﺮل آورد و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮده رﻓﺎﻫﯽ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوﻟﺖ رﻓﺎه ﺑﻪ درﺟﺎت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻤﻪ اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی را ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺰء ﮔﺮاﯾﺶ ﻟﯿﺒﺮال ﺷﺪ .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ،ﻟﯿﺒﺮال ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف اروﭘﺎ ﮐﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻣﯿﺎن
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و ﻟﯿﺒﺮال و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻟﯿﺒﺮال را ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ.
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وﻟﯽ زﯾﺎدهروی از آن ﺳﻮ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﻦ ،ﭘﻮﺷﺶ رﻓﺎﻫﯽ را ﺑﻪ
ﺣﺪودی رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮑﯿﻦ
دوﻟﺖ رﻓﺎه ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ را ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ﮐﻪ ﮔﺎه ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺻﺮف ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺑﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﻣﯽﺑﻮد .از دﻫﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭘﺴﺰﻧﺶ  backlashآﻏﺎز ﺷﺪ و در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﮐﺮدن ﭼﺘﺮ
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن دوﻟﺖ رﻓﺎه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ دوﻟﺖ ز ﮔﻬﻮاره ﺗﺎ ﮔﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﺧﻮد
ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺎﯾﮏ اﺗﺮﯾﺸﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را زﯾﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد ﮐﻪ
رادﯾﮑﺎل ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺗﮏ ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺟﺒﻬﻪ ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ و ﺟﺎن راﻟﺰ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎز از ﻣﻮﺿﻊ ﻟﯿﺒﺮال ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ اﻧﺼﺎف را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺳﺪ .راﻟﺰ ار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
در ﺑﺮﺗﺮی اﻧﺼﺎف ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻮد
ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﺑﺮی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﺋﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﺟﺘﻤﺎع دارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ دارﻧﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺮوز ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﮑﺮی دﯾﮕﺮی ﺧﻮد را از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زدﮔﯽ آزاد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﻋﻤﻠﮕﺮا ﺑﻪ آﺷﺘﯽ دادن آزادی ﻓﺮدی و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﮐﻤﺘﺮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ را
ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ ﻧﺎﭘﯿﺪای ﺑﺎزار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮازﻧﻪ را در اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد؛ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم
اﻓﺮاد و ﻧﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻧﮕﺬارد .دوﻟﺖ رﻓﺎه ﺟﺎیش را ﺑﻪ دوﻟﺖ )ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﻣﺴﺌﻮل
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺮﺻﺖ و ﻧﻪ در ﭘﺎداش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮد و وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل آدام اﺳﻤﯿﺖ وار ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ ــ آدام اﺳﻤﯿﺖ ﻫﺮ دو ﮐﺘﺎبش ،ﻫﻢ "ﺛﺮوت ﻣﻠﻞ" و ﻫﻢ "ﻓﻠﺴﻔﻪ
اﺧﻼﻗﯽ ".ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل اول ﭘﺲ از آدام اﺳﻤﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺖ ﻧﺎﭘﯿﺪای ﺑﺎزار را ﻣﯽدﯾﺪ ــ ﺑﮕﺬار
اﻓﺮاد ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎزار ﺗﻌﺎدلش را ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻣﯽﺷﻮد )ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪاش ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در
دزدیﻫﺎی آﺷﮑﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ( اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎزار ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﻣﺪاﺧﻼت ﺿﺮوری ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،در ﭘﺮ ﮐﺮدن
ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
و ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آدام اﺳﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آدﻣﯿﺎن ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ روﺷﻨﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺑﻮد .اﻣﺎ او ﻧﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﯿﻬﻮده
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﭘﺪر اﻗﺘﺼﺎد آزاد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺰرگ ﻫﺮ دو داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻓﻘﺮ در آن ﺑﺎﺷﺪ درﺳﺖ ﮐﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،در ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺧﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪن روز اﻓﺰون و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی را
زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﯾﺨﺘﻦ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﮐﻪ از اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و اﻧﻘﻼب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺮ
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ﻣﯽﺧﯿﺰد دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال را آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﻪ "آﮔﺎﻫﯽ "،ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ
ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ دودم ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﻪ "ﺗﺮﯾﺎک )ﺗﺎزه( ﺗﻮدهﻫﺎ"ﺳﺖ؛ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽآورد .ﻣﺮدﻣﺎن آﺳﺎن ﭘﺴﻨﺪﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻗﺪرت ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ " sound biteﻧﯿﺶﺻﺪا" ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺮ
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺗﯿﺮرس ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎی "ﻓﺎﮐﺲ ﻧﯿﻮز" اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺮﻧﺪه را دﻟﺘﻨﮓﺗﺮ و ﻧﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
دﻓﺎع از آزادی اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز دﺷﻮارﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ دﻓﺎع ﮐﺮد.
آزادی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻨﮋاﻣﻦ ﮐﻨﺴﺘﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﺎه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﺒﻮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﻫﯿﭻ
ﮔﺎه اﯾﻦ دﺳﺖ ﮔﺸﺎده را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .دو ﺗﻮﮐﻮﯾﻞ در ﻫﻤﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه دوﺑﺎره ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻄﺮ را درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎرﮐﺮد درﺳﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﺴﯿﺠﯿﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺖ ﺑﺮای
ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﺠﻠﺲ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و اﺣﺰاب و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و
دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ و ﮔﺎه
ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ اﺳﺖ .دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﻧﻔﻮذ ﭘﻮل؛ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﺘﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ را ﻓﻠﺞ و
ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ،و اﺣﺰاب را ﮐﻢ اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ
وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ )در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯽدرﯾﻎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﭘﯿﺸﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛( و ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺤﺪود در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن؛ ﻣﯿﺪان دادن ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺸﺎر را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرد آراء و
ﭘﺮورش دادن ﻓﮑﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﯿﺎﺗﯽ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﻧﺤﺼﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭼﻪ از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ؛ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺴﻮنﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻫﻤﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻠﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اداره؛ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن اﺧﺘﯿﺎرات اداری ﻣﯿﺎن
ﻣﻨﺎﻃﻖ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری.
ﮐﻤﺒﻮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ ،در ﮐﯿﻔﯿﺖ آن اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮدماﻧﺪ ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزادی ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﻨﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺑﺤﺮان زده ﮐﻪ ،ﮔﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎی آﻟﻤﺎن دﻫﻪ ﺳﯽ را ﻧﯿﺰ درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﯾﺎ
ﻣﺼﺎدره و ﯾﺎ ﺧﻔﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﭼﻨﺎن اوﺿﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﺑﺠﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﺳﺎرت
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
ــــــــــــــــــــــــــ
* ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﻓﺰوده ﺷﺪه
اﺳﺖ
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ﺑﺨﺶ 7
ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ
اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ
در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد اروﭘﺎﺋﯿﺎن و اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد دو روز اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان دارد.
ﻧﺨﺴﺖ ،روزی در اﮐﺘﺒﺮ  ،1979ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ "داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻮادار ﺧﻂ اﻣﺎم" در ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻬﺮان رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ دﯾﭙﻠﻤﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ را ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )در
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﺎردار ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  444روز ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽاش ﺷﺪ و
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﺎی زﻧﺪان را ﮔﺮﻓﺖ (.دوم ،روزی در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2001ﮐﻪ
ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی را ﺑﺮ  World Trade Centerو  Pentagonزدﻧﺪ .اﯾﻦ
دو روﯾﺪاد ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺧﻮﻧﺒﺎر و وﯾﺮاﻧﮕﺮ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭘﯿﺮوزی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ در
ﮐﺸﻮری ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺶ ﺳﺎل اﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯿﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻨﯿﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ آﻣﺎده
رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺷﯿﻌﯿﺎن ،از ﺑﻪ زﯾﺮ آوردن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ رژﯾﻢ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﻟﻬﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻪ اﻟﻬﺎم
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ارﺗﺶ ﺷﻮروی را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﻤﮑﻦ
ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ.
آن ﭘﯿﺮوزی ﻓﺼﻞ ﺗﺎزهای در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﮔﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد و آراﯾﺶ ﺗﺎزهای ﺑﻪ رواﺑﻂ
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان داد .ﺗﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم اﯾﺮان ﺧﻂ اﺻﻠﯽ دﻓﺎﻋﯽ ﻏﺮب در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ )ﺗﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﺷﻮروی ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺷﺪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اردوﮔﺎه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ( و ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ آن ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ
ﺳﻮﯾﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اردوﮔﺎه ﻏﺮب ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و رادﯾﮑﺎل را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻧﻪ
ﺷﻮروی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺰﯾﺪار  optionﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻋﺮاق
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ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺗﺼﺮف ﮐﻮﯾﺖ ﯾﺎ دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی
دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎ ﯾﮏ دوره ﺗﯿﺮﮔﯽ رواﺑﻂ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آن را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ
رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن در ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﺎﻟﺶ ﭘﺎﺳﺪاران را در
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ اﯾﺮان ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪن
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮏ ﯾﮏ ﻧﺎو اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﭘﺎﯾﺎن داد .اﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺤﺮان ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر را از ﻧﻮ داﻣﻦ زده اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ،ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب در ﭘﯽ ﭘﺮﮐﺮدن ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮآﯾﻨﺪ) .اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ" در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ (.ﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﯾﺮان
ﻫﻤﺎن ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اروﭘﺎ ﮔﺸﻮده ﺑﻮد ﺑﺎز دورﻧﻤﺎی ﯾﮏ ﺷﮑﺎرﮔﺎه وﯾﮋه ،دور از رﻗﺎﺑﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﺋﯽ را ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﻦﻧﯿﺖ رژﯾﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ )و ﺗﺎ رﺳﻮاﺋﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺸﺘﺎر در رﺳﺘﻮران
ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس ﺑﺮﻟﯿﻦ( ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن و اﺗﺮﯾﺶ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ "ﺷﮑﺎرﮔﺎه وﯾﮋه" ﻧﻮع دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ )اﺗﺮﯾﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺴﺖ (.دهﻫﺎ ﺗﻦ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺣﺘﺎ اﮔﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی دوﻟﺖ )در ﻣﻮرد ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮد و ﮔﺮوهﻫﺎﺋﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻤﻼت
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ رژﯾﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﺎﻻﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻗﺎﭼﺎق
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﻮی اﻣﺮﯾﮑﺎ در  1996روﻧﻖ ﺗﺎزهای ﺑﻪ رواﺑﻂ وﯾﮋه
اروﭘﺎ و رژﯾﻢ آﺧﻮﻧﺪی داد و ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ را در ذﻫﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺷﻮروی ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ را از زﯾﺮ "ﻧﺎﺗﻮ" ﺑﺮداﺷﺖ و اﺗﺤﺎد ﻃﺒﯿﻌﯽ اروﭘﺎی
ﺑﺎﺧﺘﺮی و اﻣﺮﯾﮑﺎ را از ﺣﺎﻟﺖ "ﻃﺒﯿﻌﯽ"اش ﺑﺪرآورد ،راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪا اﻓﺘﺎدن
روزاﻓﺰون راهﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪان اروﭘﺎﺋﯽ آن در "ﻧﺎﺗﻮ" ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺲ از ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮ ژرﻓﺎ و داﻣﻨﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮد
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﺪا اﻓﺘﺎدﮔﯽ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﮐﺶ
دادن ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻬﻮده ﺑﺎ اروﭘﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﺴﺎس را در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و در ﻧﻘﺎط ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻓﺸﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽﺑﻮد اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﯽ دﺷﻮاری زﯾﺎد ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دارای
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎز اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دادن اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اروﭘﺎﺋﯿﺎن را دارد
ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﻤﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮرد
ﻓﺮوش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮای اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در
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ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻄﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اروﭘﺎ در ﻣﯿﺎن
اﺳﺖ در ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺎ اﻧﺪازهای .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺘﯿﺰی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اروﭘﺎی
"ﮐﻬﻦ" ﭼﻨﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺣﺴﺎس ﺑﯿﺰاری از رژﯾﻢﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﮔﺎﺑﻪ و
ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت ﻧﻤﯽﮔﺬارد .ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎﯾﻨﺪ.
***
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دو روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ ،ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ و ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،در ﻫﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ اﻣﺮﯾﮑﺎ و
اروﭘﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺎﻓﺘﺎر  contextاﯾﺮان ﻻزم اﺳﺖ .روﯾﺪاد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﺒﺪاء ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎزهای داد ــ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮏ دوﻟﺘﻤﺮد اروﭘﺎﺋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﺼﺮ ﺗﺎزه اروﭘﺎ از آن روﯾﺪاد آﻏﺎز ﺷﺪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ژرﻓﯽ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎنﻧﮕﺮی اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ .از آن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ اروﭘﺎ و ﻧﻪ "ﻧﺎﺗﻮ" اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ اروﭘﺎی
ﻧﻮﯾﻦ ،و ﻧﻪ دﻓﺎع از آﻧﭽﻪ از وﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮ ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﺪرآﻣﺪه ﺑﻮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺟﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ در اروﭘﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻔﮑﺮات درﺑﺎره آﯾﻨﺪه اروﭘﺎ راﻧﺪه ﺷﻮد .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع از اروﭘﺎی
ﺑﺪرآورده از ﭼﻨﮕﺎل ﻧﺎزﯾﺴﻢ و در ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻓﺘﺎدن در ﭼﻨﮕﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ اروﭘﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﭗ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و اﺻﻼح ﻧﺸﺪه و در ﻃﺮف ﻋﻮﺿﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ
زﯾﺮ آوار ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ دﻓﻦ ﺷﻮد ،ﻣﯿﺪان ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن "اﺋﺘﻼف ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ" در
آﻟﻤﺎن ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻟﻤﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪه ﺑﻮد ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﻣﺘﺤﺪی را ﮐﻪ آرزو ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺣﺘﺎ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد در ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از  Gaullismو ،gauchisme
روﯾﺎی ﻋﻈﻤﺖ و ﭼﭙﮕﺮاﺋﯽ ﺷﯿﮏ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ در راﺑﻄﻪ ﻣﻬﺮ و ﮐﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﺷﻮروی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎل دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ــ رﻫﺒﺮی ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺳﻮم و داوری ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف ﺟﻨﮓ ﺳﺮد
ــ ﭘﺎﯾﺎن داد ﺳﻬﻢ ﮐﯿﻦ در آن راﺑﻄﻪ از ﻣﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن
ﻻزم داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ رﻫﺒﺮی ﻣﻮج ﺿﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اروﭘﺎی "ﮐﻬﻦ" را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ آﻟﻤﺎن در دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه را دارد ﮐﻪ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺮای اروﭘﺎﺋﯿﺎن .ﻣﺒﺪاء ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﻋﺎدتﻫﺎی ذﻫﻨﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ .در آن روز اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﺧﻮد را آﻣﺎج
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺮﮔﺒﺎری ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ،ﺣﺘﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .واﮐﻨﺶ آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎنﺷﺎن در ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺨﻦ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮش ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺖ" :در اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺋﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ" آن ﺳﺨﻦ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﻋﺮاق ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ،و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن
در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ و ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﺧﻮد ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﻪ و ﮐﺮده ﺷﺪ .ﯾﺎزده
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮐﺎر ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ درس ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و
ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﺳﻌﻮدی ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﻪ زودی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺟﺰ ﻧﻮک ﯾﮏ ﮐﻮه ﯾﺦ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺎزه دﻫﺪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺰاران داوﻃﻠﺐ ﺟﻬﺎد آﻣﺎده ﺗﮑﺮار ﯾﺎزده
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺘﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ
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ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﯽ رﺣﻤﯽ آﻏﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽزﯾﺪ ،ﻧﺪﯾﻢ اﺳﻠﻢ ،رﻣﺎن ﺧﻮد
"ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻘﺎن ﮔﻤﺸﺪه"  Maps For Lost Loversرا واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز در اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت روی ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﮐﻪ آﺗﺶ زدن ﺳﯿﻨﻤﺎ رﮐﺲ آﺑﺎدان را در
آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻔﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺗﻠﻔﺎت ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
درﮔﺬﺷﺖ( و ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎی ﺧﻮد ،و ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺟﻬﺎدیﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪﺷﺎن در
ﺑﯿﺮوت ﻫﻤﭽﻮن روﯾﺪادﻫﺎﺋﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﺎ از ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی
"اﻟﺨﺒﺎر" در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و رزﻣﻨﺎو  Coleدر ﻋﺪن ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺰودی ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه
ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﺎزه ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺸﻮدﻧﺪ.
***
ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان آﻣﯿﺨﺘﻪای از ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺋﯽ وﻫﺎﺑﯽ و اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﻮار ﺑﺮ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﻫﺪف آن را آﻣﻮزه  doctrineوﻫﺎﺑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺮع در ﺗﻌﺒﯿﺮ راﺳﺘﯿﻦ و
ﺳﺮۀ وﻫﺎﺑﯽ آن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن و ﺑﻮﯾﮋه ﺳﻨﺖ )ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ( آﻣﺪه ،اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن.
ﺷﯿﻮه رﺳﯿﺪن ﺑﺪان ﻫﺪف را آﻣﻮزه ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻧﺎداﻧﯽ و ﺗﻌﺼﺐ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺪرن ﻣﻐﺰﺷﻮﺋﯽ ،و آﻣﺎده ﮐﺮدنﺷﺎن ﺑﺮای ﺟﻬﺎد ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ،آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ و در دﺳﺘﺮسﺗﺮﯾﻦش ﺗﺮور و ﮐﺸﺘﺎر ﮐﻮر ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی .اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی دراﻣﺪﻫﺎی ﺳﺮﺷﺎر ﻧﻔﺘﯽ را ﻻزم ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ اﺳﻼم را ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ
ﺳﺎل از ﻧﯿﺎم ﺑﯿﺮون ﮐﺸﺪ و ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻻزم ﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻃﻒ ﺗﻮدهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻏﻠﯿﺎن ﻧﻔﺮت و
اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﺋﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻣﺎ در ﻋﺮاق ﺟﻬﺎدیﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺪا ﮐﺮدن ﺧﻮد ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن و
زن و ﮐﻮدک و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ زرﻗﺎوی رﻫﺒﺮﺷﺎن ﮔﻔﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر راه ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ
روﺑﺮوﺋﯿﻢ ﮐﻪ ازﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪی از ﺳﺪه ﻫﮋدﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ و آﯾﻨﺪه
ﺟﻬﺎن را آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺳﻼﻣﯿﺎن ) Islamistsﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد( آرزو دارﻧﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻦ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ؟ در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﮑﻞ
درﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ .اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦﺗﺮی از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺪن اﻣﺮوزی و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺳﺪه روﺷﻨﮕﺮی و ﺧﺮدﮔﺮاﺋﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ دارﻧﺪ .درﺑﺎره اروﭘﺎﺋﯿﺎن
ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد .ﻧﮕﺮش اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ؛ ﻧﮕﺮش
اروﭘﺎﺋﯿﺎن اﮔﺮ ﻫﻢ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ از اﺑﻌﺎد ﺧﻄﺮی ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻦﺷﺎن اﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ( ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ :ﺧﺮﯾﺪن واﻣﺘﯿﺎز دادن و ﻧﺎزﮐﺸﯿﺪن  appeasementو ﺳﺨﺘﮕﯿﺮیﻫﺎی ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ.
دورﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ،ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ  integrationﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
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ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ از اﻣﺮوزی ﺷﺪن و ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻦ آداب و رﺳﻮم و ارزشﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﯾﺰاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اروﭘﺎﺋﯿﺎن در درازﻣﺪت ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ
اروﭘﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮانﺗﺮ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﮕﺮوه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و دﻫﮑﺪهﻫﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪهاﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻪ ﺗﻤﺪن ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ )ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد( ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از اﻣﺮﯾﮑﺎ
روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺘﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎنﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﮔﻮشﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮای ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻫﺎنﻫﺎی آﺗﺸﺒﺎر واﻋﻈﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺳﭙﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ از ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻏﺮب ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ از رﺳﺎﻟﺖ ﭘﺎرهای از واﭘﺲﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﻤﺎن اﺳﻼم وﻫﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻏﺮب ﭘﺴﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ.
***
ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﮑﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖ دادنش در ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﯾﮑﯽ از واﭘﺴﯿﻦ
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎی آن اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ و اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﻫﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان و ﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آن در ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻃﺮح "ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ" ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﻤﺎن
ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ ﻣﮕﺮ در اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ دﺳﺖ ﺑﺒﺮد .درﺳﯽ ﮐﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن در ﻋﺮاق آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻫﻢ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ دﺷﻮاریﻫﺎی
ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ رژﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻃﺮح را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان
از اﯾﻦ رو ﺟﺎﺋﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای آن دوﻟﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
درﺑﺎره ﻃﺮح ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ
ﺻﺎدرات ﻋﻤﺪهاش ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺮورﯾﺴﺖ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻓﺎﺳﺪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رواﺑﻂ را ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ دارﻧﺪ ،ﻃﺒﻌﺎ از آﻧﭽﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ
دﯾﮕﺮان و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ دل ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺣﻞ ﻧﺸﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻋﻤﺪهای ﻧﻤﯽﺗﻮان زد .در واﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎرات زﯾﺎدی از
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎﺋﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﻼﻣﯿﺎﻧﯽ
روی ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد ﮐﻪ ﺑﻪ "ﻫﺮ ﮐﺲ ﯾﮏ رای ﯾﮑﺒﺎر" اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ .ﺳﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﻨﻬﺎ
اﺑﺮﻗﺪرت ﺟﻬﺎن در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﺮﺑﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :ﺟﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ ﯾﻬﻮد ﺳﺘﯿﺰی ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﻮزﺷﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ )رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ،
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﻤﯽ( ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺪان داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﺮوراﻧﺪن روﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎدی دارد؛ ﻧﻔﺮت و دﺷﻤﻨﯽ
ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اوج ﺗﺎزهای رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ
و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﮑﻨﺪ در ﺗﻮدهﻫﺎی ﻋﺮب ﺑﯿﺶ از ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ ،دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﺰرگ،
از ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮ ،اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت را دارد ﻣﺮدم اﯾﺮان دوﺳﺘﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪاﻧﺪ .ﺣﺘﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎی اﯾﺮان ﻧﻤﯽرﺳﺪ .در اﯾﺮان از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن
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اﻓﺮاﻃﯽ و ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان از اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .اﯾﺮان ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم دارد
وﻟﯽ ﻋﺮﻓﯿﮕﺮاﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ اﺳﻼم در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻫﺮ روز
ﮐﻢ رﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان از ﺑﺎﻧﮓ اذان ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﺎﻟﯽاﻧﺪ و آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ازﺗﺮس ﺗﻮﻫﯿﻦ
و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺮ روز ﺗﻨﮓﺗﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻣﺘﯿﺎزات ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺮ زﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را
دارد .ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮده اﯾﺮاﻧﯽ اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪه ﻣﺮدم آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را رﻫﺎ و ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺪ .در اﯾﺮان ﮐﺴﯽ ﺟﻬﺎدی ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی
ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺨﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .از
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻣﺮاﮐﺶ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﻇﺮاﻓﺖ و ﭘﺎﻟﻮدﮔﯽ  sophisticationﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ واﭘﺲﻣﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺻﺮﯾﺢ و ﻣﮑﺮر ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻢ در
ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮑﺎر ﺿﺪﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎی ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﭘﺲ از
رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎردی در ﺳﺎل و ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺑﺎ رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ و دﺳﺖ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﻣﺸﺘﺎق را ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ
وﻟﯽ در درازﻣﺪت ،اﯾﻦ اروﭘﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ اﯾﺮان را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد .اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از زﯾﺮ وزﻧﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آزاد ﺷﻮد ﯾﮏ ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻮﺷﺎن اﻧﺮژی ،و ﺑﻪ زودی ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی در "ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ" ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد.
دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آﻧﮕﺎه
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻘﺶ اروﭘﺎ در دراز ﮐﺮدن ﻋﻤﺮ آن رژﯾﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ
اﻓﮑﻨﺪ.
***
ﭘﺲ از دو رای ﻧﻪ در ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزه اروﭘﺎ و در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭘﯿﺸﺮس در آﻟﻤﺎن ﻣﻨﻈﺮه ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎﺋﯽ رو ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﻬﻤﯽ دارد .ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﯾﺮان ﻟﯿﺒﺮال دﻣﮑﺮات آﯾﻨﺪه در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﮐﻪ آزاد از رژﯾﻢﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﺑﺮ داد و ﺳﺘﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و
ﻓﺮاوردهﻫﺎ ﮔﺸﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﮐﻮﭼﮏ ،اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺪر آﯾﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﺎن اﯾﺮان و ﭼﻨﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﺎﻫﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ
ﺷﺪن ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺎزه آزاد ﺷﺪه اروﭘﺎی ﺧﺎوری" ،اروﭘﺎی ﻧﻮ" ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻃﻌﻨﻪآﻣﯿﺰ وزﯾﺮ دﻓﺎع اﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺗﺤﻮل ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ راهﺣﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺤﻮل
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺠﺎی راهﺣﻞ دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻراﻧﻪ  bureaucraticﻓﺮاﻧﮑﻮ ـ آﻟﻤﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد وﻟﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ اروﭘﺎﺋﯽ دﻓﺎع از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ
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آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺋﯽ در ﮐﻨﺎر  raison d Etatو ) real politikﻣﺼﻠﺤﺖ دوﻟﺖ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻊ( ﺧﺸﮏ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری در ﺟﻬﺎن ﭼﻮن ﯾﮏ ﭘﯿﺎم رﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ.
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻣﯿﺪ ﯾﮏ دوﺳﺘﺪار ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آﻟﻤﺎن ،ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ،ﻫﺮ
ﻃﺮﻓﯽ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد .ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻏﺮض  biasآﻟﻤﺎﻧﯽ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ او ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﺷﺪن آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮد ﺑﯿﻤﺎر اروﭘﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ )ﺗﺎزﮔﯽ اﯾﻦ ﻟﻘﺐ را دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ (.ﻣﺮدم
آﻟﻤﺎن ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻟﺐ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﺐ ﭘﺮﺗﮕﺎه
ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪاﻧﺪﯾﺸﻪ اﺻﻼح ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ آﻟﻤﺎن از
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﺎوریاش ﺑﯿﻔﺘﺪ .آﻟﻤﺎن دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی در "ﺳﺪان" درﺑﺎره آن
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و اﺳﺎﺳﺎ ﻫﺪفﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ اروﭘﺎﺋﯽ ﺧﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮد و در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﻧﺪ .اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﯾﮏ
ﺣﻮزه ﻣﺴﺘﻌﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﻮن ﺗﺎزهای در رگﻫﺎی اروﭘﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎی زﯾﺎدی ﺳﺨﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ و ﻫﯿﭻ
ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮاﺑﺮی و ﺳﻮد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﺨﺸﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺎز ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻃﺒﯿﻌﯽ اروﭘﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ
اﺋﺘﻼف ﭼﭗ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط دارد اﻣﯿﺪ آن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ آﯾﻨﺪه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺎزه و ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آن ﮐﺸﻮر ﻻزم اﺳﺖ و
ﻫﻢ اﻣﻦﺗﺮ ﮐﺮدن ﺟﻬﺎن ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ .اﻣﺮوز "ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ" در وﺿﻌﯽ اﺳﺖ از ﭘﺎرهای ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ اروﭘﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ .ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎل black hole
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ،آﻣﺎده ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن در ﺳﭙﻬﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ.
ﺷﺶ دﻫﻪای ﭘﯿﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺷﮕﺮف ﺑﻪ ﯾﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﻮد را ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﻤﮏﻫﺎی
ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪ .اﮐﻨﻮن اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻻﺋﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ وﻟﯽ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻻزم ﺑﺮای رﻫﺎﻧﯿﺪن ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و ﻓﺎﺳﺪ و ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻟﻤﺎن دﺳﺖ ﮐﻢش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺑﺪان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ارﺗﺒﺎط دارد از ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻣﺎن و اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﭘﺮﭼﻤﺸﺎن ﻏﺮوب ﻧﻤﯽﮐﺮد زﻣﺎﻧﯽ از ﮐﻤﮏﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﻔﻘﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اروﭘﺎی ﺧﺎوری ﭼﻨﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
را ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺿﺎﻓﯽ در ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ آﺧﻮﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه ﮔﺮداﻧﺪ.
از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎزه در آﻟﻤﺎن ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای روﺑﺮو ﮐﺮدن ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺮان اﺗﻤﯽ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺳﺖ.

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ ـ ﻧﻮآوریﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ ـ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن

ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ آﻟﻤﺎن ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ.
ــــــــــــــــــــ
اﻧﺠﻤﻦ آﻟﻤﺎن و اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ ،ژوﺋﯿﻪ 2005

406

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻮﯾﻦ ـ ﻧﻮآوریﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ ـ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن

407

ﺑﺨﺶ 7
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ درسﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪام
ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﯽ دارم :دﯾﺪار دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪاﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽﻫﺎ دﺳﺖ
ﻧﻤﯽداد؛ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻦ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی از آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻢ؛ و ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪم و ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .ﺑﯿﺶ از
ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰم ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺪرس و آﻗﺎی ﮐﺸﮕﺮ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﻨﻢ .آﻧﻬﺎ از ﻣﻌﺪود ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮگ و ﻣﯿﺶ را در ﯾﮏ ﺟﺎ ﮔﺮدآورﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دراز ﭼﻨﺪ ﺑﺎری از
ﻣﺮگ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪام .اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﯾﮑﯽ از آن ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﺸﺪ!
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﻪ درد ﻧﻤﯽآورم ــ و
ﺧﺎﻃﺮات ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ ــ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ دوﺳﺘﯽ
ﺧﺎﻃﺮات را ﺑﯿﺮون آورد .در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ در آﻧﭽﻪ از ﻋﻤﺮ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ روی داد .ﺗﺎ
ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﺷﺖ ــ ﮐﻮدﮐﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ و ﭘﯿﺮی .ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ زن و
ﻋﺎﻗﻞ ﻣﺮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺴﯿﺎر زودﮔﺬر .دﻫﻪﻫﺎی ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﺎد ،ﺳﻘﻒ اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻤﺮ
ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪان ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و اﻧﺪﮐﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ از آن ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ در ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﺧﻮد
ﻣﻦ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ را ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ؟ از
دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ دوره دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ داﻣﻨﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺟﻬﺎن را ﮔﺮﻓﺖ ــ ﺳﺎلﻫﺎی "ﺗﯿﻦ" ﯾﺎ ﺗﯿﻦاﯾﺠﺮی در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ .زﯾﺮا در آن زﺑﺎن از
ﺳﯿﺰده ﺗﺎ ﻧﻮزده ﺑﻪ ﺗﯿﻦ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮑﺎریﻫﺎی
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ﻣﻦ در ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ  adolescenceﺑﻮد وﻟﯽ ﺗﯿﭗ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﯾﺎ ﺗﯿﻦاﯾﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻧﯿﺮوی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ.

)ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ و ﺑﺲ ،زﯾﺮا ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺠﺮی ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺘﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻫﻞ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﺪارد و ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﺳﺎل را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی
ﻧﮕﺎه اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ــ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺰ آن ،ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ(.

ﻧﺴﻞ ﻣﻦ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻧﺴﻞ ﭘﺲ از ﻣﻦ در اﯾﺮان ﭼﯿﺰی از آن در
ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﯽﺑﻬﺮه ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻼت ﻧﻤﯽﺷﺪ رﺳﯿﺪ .و ﻏﻮرهﻫﺎی ﻣﻮﯾﺰ ﻧﺸﺪه آن زﻣﺎنﻫﺎ در
ﺳﻮدای ﺧﻮد ﺑﺮای وﯾﺮان ﮐﺮدن ﺟﻬﺎن ﮐﻬﻦ ،از اﯾﻦ ﻋﻮاﻟﻢ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ در ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎزه
آن رﺳﯿﺪﯾﻢ ــ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽﻫﺎی ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎر ﻫﺴﺘﯽﺷﺎن اﻓﺰوده اﺳﺖ ﺳﺎلﻫﺎی ﭼﻬﻞ و ﺑﺎﻻﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﮑﻔﺘﮕﯽ ﺗﺎزهای ﻫﻤﺮاه آورد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی اﺷﺮاﻓﯽ ،ﺑﺎز ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ــ اﮔﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺟﺎزه ﻣﯽداد و اﻧﺪﮐﯽ ﺧﺮدﻣﻨﺪی در ﮔﺬران روزاﻧﻪ
راه ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ــ ﺑﻪ دﻫﻪ ﺷﺼﺖ و در ﻣﻮاردی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻌﺪود ﺗﺎ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﮔﺴﻞ
ﺗﺎزهای در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻻزم آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزﮔﯽﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ .از ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺮی ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮔﺬر
ﮐﺮد .ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ را ﺑﺮایش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ،ﺳﯿﺎل ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ ﺧﻮد را ﻧﺪارد .ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺎﻻنم ﺧﯿﺎل دارﯾﻢ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺮز ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮی ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ــ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻬﻠﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﻣﻦ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﺑﻪ ﻧﻮد ﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﭼﺎﻻﮐﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﯿﺎل ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ از ﮐﺎر
اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺑﻪ درﺟﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﺳﺪه ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺻﺪ ﺑﮕﺬرد ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ داﻣﻨﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﯿﺎن دﻫﻪﻫﺎی ﺷﺼﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺎد
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺎﻻنم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ و ﺧﻮﯾﺸﮑﺎری ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
آدﻣﯿﺎن از ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻞ ﺳﺮﺳﺒﺪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮی ﮔﺎم ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ ﺑﺮ روی ﻫﻢ از ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎل زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺎره ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را در وﺿﻌﯽ ﻧﻤﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪای ﺟﺰ دورادور و ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ــ
"ﭼﻮن ﭘﯿﺮ ﺷﺪی ﺣﺎﻓﻆ از ﻣﯿﮑﺪه ﺑﯿﺮون رو ".ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻔﺎوتﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻻن ﮐﻤﺘﺮ از
ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﭘﯿﺮان اﺳﺖ .اﻧﺮژی ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ را ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ،و دﻋﻮی ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺴﺘﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﭘﯿﺮاﻧﻪ ﺳﺮی را
ﺑﺴﯿﺎر ،ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ؛ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮایﺷﺎن دارد ﺗﺮک ﮔﻮﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ
از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده؛ و ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارد.
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در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﺎد ﺣﺎﺿﺮ در اﮐﻨﻮن ،ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎوردی از اﺳﮑﺎت
ﻓﯿﺘﺰﺟﺮاﻟﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﮐﻨﻮن ﺑﺎززاده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ،و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻻن ،ﺣﺴﺎسﺗﺮ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازم؛ و از ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ.
زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﻮده اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪآﻣﯿﺰی ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ
آﻣﺪه زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﻋﺎدیﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .در آن ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﮐﻪ
ﻧﺴﻞﻫﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽاﻧﺒﺎرﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﭘﺴﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻧﻪ دﺳﺖﺷﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ در ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼب ،از ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل و
ﺳﺎﻟﺨﻮرده ،روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﭼﺸﻢ در آﯾﻨﺪه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺶ از در دﺳﺘﺮس ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺟﺒﺮان آن ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد راﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ .در ﺧﻮد اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ دو ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼب ﻧﺎﻣﯿﺪهاﯾﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﻣﯿﺪ را
زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺸﺘﮕﺮﻣﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﻮانﺗﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﮑﺎر
آﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﻢ ﻓﻌﺎل و ﻫﻢ ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ رژﯾﻢ را از ﭘﺎی درﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل وﻇﯿﻔﻪ
اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺸﻮر از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻫﺮ روزه ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺶ
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ــ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ .آﻧﭽﻪ از اﯾﺮان ﭘﺲ از
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺮﻫﻮن آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺳﻬﻢ ﻣﺎ ﻃﺒﻌﺎ از آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
***
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺮ ذﻫﻦ آدﻣﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺧﻮب و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺻﻮرﺗﯽ اﺣﺘﺮامآﻣﯿﺰ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎ را دارد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺸﻬﻮر ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ
از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ارزش ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮد؟ اﻧﺴﺎن را ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه
دوری ﺟﺴﺘﻦ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ واژه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ اﺳﺖ و در ﺟﻬﺎن ﭼﻪ
اﻧﺪازه آﻣﻮزشﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ؟ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺴﻞﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﯿﺶ
از ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻔﺎوت ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ،دﺳﺘﺎورد اﺳﺖ؛ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻋﺒﺮت
اﺳﺖ .اوﻟﯽ از ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽﻫﺎ و دوﻣﯽ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ .وﻟﯽ در ﺟﻬﺎن واروﻧﻪ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ
روﺷﻨﯽ ﻧﺪارد" .ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ" ﺑﺮای آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻏﺮقش ﮐﻦ ﻣﻦ ﻫﻢ رویش ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ دارد؟ ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ
ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻪای را در ﮐﻨﺞ ﺑﯽﻧﻮاﺋﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﮔﺮﯾﺰ ،و ﻧﮕﺮان ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﯽ دﯾﺪهام ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺎدی
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻓﻼن دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻧﺪازﯾﻢ!
ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻓﺮاورده ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﮐﻨﻮن ﻣﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،دﺳﺖ
ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽﺗﻮان زد .وﻟﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮش ﺑﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد؛ ﺑﺎ
آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،از ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺧﺘﺮاع؛ از ﺗﮑﺮار و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮو
ﻣﺎﻧﺪن .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ آن .از آن درس ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
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ﮐﺮد؛ و در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ دارﻧﺪ "ﺟﻨﻢ" ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد.
ﻧﺨﺴﺖ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ را )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻣﻘﺼﻮدﻣﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؛ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﯽ و ﮐﺠﺎ را
درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ روﯾﮑﺮد اﯾﺴﺘﺎ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺰدﯾﮏﺑﯿﻦ و ﮐﻮﺗﺎهﺑﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽرود ﮐﻪ آﺳﺎنﺗﺮ و ﺑﻪ دلش
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﮐﻨﻮن و آﯾﻨﺪه در ﭘﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؛ اﻓﺮاد در آﻧﭽﻪ
ﻋﺎدت ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮ ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﻌﺪی ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻨﺘﺰ )ﻫﻢ ﻧﻬﺎد(ی از
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و از اﯾﻨﮑﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ را ﻫﺮﭼﻪ دورﺗﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮاﺗﺮ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺑﺒﺮد
ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ .ﮔﺬﺷﺘﮥ آﺷﻨﺎ و ﺷﺨﺼﯽ او ﺑﺮایش ﭼﺮاغ راه اﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﭼﺮاغﻫﺎﺳﺖ و ﻧﻮرش ﻫﻢ
ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ او را ﮐﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
دوم ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻋﺒﺮتﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ؟ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
اﺷﺎره ﺷﺪ ،آﯾﺎ ﻏﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻫﯿﭻ
دﻻوری را ﺑﺮﺗﺮ از ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ :اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺘﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ او را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪای ،ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪای ،ﺑﻨﮕﺮد.
ﻣﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه
راﻧﺪه ،ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﮕﺮف ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ــ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪ ــ
ﺑﺎززاﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪهاﯾﻢ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺎ را ﻧﺒﻨﺪد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻧﮕﺮﻧﺪه دﺳﺖ در ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ
از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ و دوری ﺟﺴﺘﻦ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻧﻪ ﺗﮑﺮار و ﭘﺎﻓﺸﺎری .اﮔﺮ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﯽ
ﺑﺴﯿﺎری آبﻫﺎ را در ﻫﺎونﻫﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪهاﻧﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ ،از ﮔﺬﺷﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در
اﮐﻨﻮن ﺑﺎززاده ﺷﺪه اﺳﺖ.
***
ﻣﺎ اﻣﺸﺐ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا ﺳﯽ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ در اﯾﺮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ روی داد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ
ﻋﺮب و اﯾﻠﻐﺎر ﻣﻐﻮل وﯾﺮاﻧﮕﺮﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﺖ 22 .ﺑﻬﻤﻦ  1357ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ و رو ﮐﺮد و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮده اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺗﺐ و ﺗﮑﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺷﮕﺮف در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد
ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮاﯾﺎﻓﺘﯽ واژهای ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ،
ﮐﺎﺋﻮس  chaosﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﮐﺎﺋﻮس ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ از آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،ﻫﺴﺖ ﺑﺸﻮد.
آن اﻧﻘﻼب ،ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ــ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ راﯾﺞ؛ و از راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺼﯽ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﮏ ﻣﻠﺖ
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در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﯿﻢ .اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ رژﯾﻢ و ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﮔﺮد ﭘﯿﮑﺮ ﺑﯽ ﺟﺎنش ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﮔﻮرش ﺑﮕﺮﯾﯿﻢ .ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮدی ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد .ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ ﮐﺎﺋﻮس ﺑﻮد ــ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن و زﯾﺮ و زﺑﺮ ﺷﺪن ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎنﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺳﻪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺑﺴﺘﻦ ﺟﻬﺎن ﺗﺎزهای ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﺎ
اﻣﺘﺪاد آﻧﭽﻪ اﻧﻘﻼب را ،از ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ،ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد؛ و اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ آﺗﺶ را ﺑﺮ ﺳﻪ روﯾﮑﺮد
ﻧﺎدرﺳﺖ ،و ﮐﺸﻨﺪه ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻤﺮﮐﺰ دﻫﯿﻢ.
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﻮﻃﺌﻪاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻪ آﻓﺖ ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﻪ اﺷﺎره و دﺳﺖ ﭘﻨﻬﺎن
ﻗﺪرتﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﻪﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ،در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ
روﯾﺪادی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻓﻌﺎل ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎر اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻫﻤﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری رواﺟﯽ
ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ روﺷﻨﮕﺮیﻫﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اراده ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ .در واﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺾ ﺑﺠﺎی اﻧﺠﺎم دادن آﻧﭽﻪ از آﻧﻬﺎ
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺠﺎی ﺳﺮﻣﺸﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﮐﻪ رژﯾﻢﻫﺎی ﺑﺪﺗﺮ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺧﻮن از ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻓﯽ و ﮔﻤﺎن ﭘﺮوری در ﺑﺎره ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ.
دوم ،اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﺎزی ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ زﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ و آﺷﮑﺎرا ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺗﺎرﯾﺦ و ﮔﺮوﮔﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻦ آﯾﻨﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﺮ روزی ﮐﺮدن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات وﯾﺮاﻧﮕﺮ روﺣﯿﻪ ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ را در ﭘﻨﺞ ﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان دﯾﺪهاﯾﻢ و
ﺷﮕﻔﺘﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوزﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دﻋﻮی روﺷﻨﮕﺮی و ﺗﺠﺪد ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای
اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﺎزی در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ در ﻃﯿﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺰاده
ﺳﺎزی ﺷﺪ و ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯽ اﺛﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﻣﯿﺪ ﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت ﺧﻮد را از ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
آﯾﻨﺪه اﯾﺮان دارﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻈﻠﻮم و ﺷﻬﯿﺪ .روﺣﯿﻪ ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ ،ﻋﻮاﻃﻒ ﺷﺪﯾﺪ )ﭘﺎﺳﯿﻮن( را
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﺮد و ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﺬارد؛ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﺑﻨﺪ ﻋﻮاﻃﻒ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ واژه و ﺟﻤﻠﻪ ،روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
دارﯾﻢ.
ﺳﻮم ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ﭘﯿﺶ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺗﻔﺎوت دارد و در ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زرﻧﮕﯽ ،ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر در ﭘﯽ ﺻﻔﺘﯽ
ﮔﺸﺘﻪام ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺸﮑﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ از ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام .در ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﺑﯽاﺻﻮﻟﯽ ﻫﺴﺖ ،و ﺳﺴﺖ ﻋﻨﺼﺮی ،و زرﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ
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اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ و ﮐﻮﺗﺎهﺑﯿﻨﯽاش ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻤﺮﮔﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؛ ﻧﺪﯾﺪن ﺑﯿﺶ از ﻧﻮک ﺑﯿﻨﯽ ،و روﺣﯿﻪ ﺿﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻋﯿﻦ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد در دﺳﺘﺮس ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﯾﺎ درازﻣﺪت ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﺋﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ زﯾﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ ــ ﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ،
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ زﯾﺴﺘﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎن.
***
ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﮔﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻋﺒﺮت ﻫﯿﭻ ﮐﻢ
ﻧﻤﯽآورد .ﺧﻮد ﻏﻮﺗﻪور ﺷﺪن در اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻧﯿﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آدﻣﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر از آن ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪاﯾﻢ .ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎ ﺑﯽﺷﻤﺎر اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ آن
ﺑﭙﺮدازم .وﻟﯽ از آن ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر دو درس ،دو ﻋﺒﺮت ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد:
اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻠﯽ ،و در ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻣﯿﺨﺘﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ .ﻧﺨﺴﺖ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻠﯽ.
در ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺪد ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر آوردهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦﺷﺎن اﺧﻼق ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن "وﺑﺮ" اﺳﺖ
وﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر روی داده اﺳﺖ و از آن ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ .ﻧﻈﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮی را
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻗﺒﻮل ﻋﺎم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻗﺪرت ،ﻫﻤﺎن ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﻧﺎم ﻧﻬﺎد :ﻫﺮ ﺟﺎ اﻗﺘﺪار
ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺴﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﮔﺮاﺋﯽ ﯾﺎ ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻮده
اﺳﺒﺎب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد و ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و از ﺑﺎﻻ ــ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦش ﭼﯿﻦ ــ در دراز ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﮔﺸﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﭽﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ داراﺋﯽﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﯽ از داراﺋﯽﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاوم و
ﺧﻮد ﺑﺨﻮد آﻧﻬﺎ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد .ﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﺴﺴﺖﻫﺎﺋﯽ در
روﻧﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .از ﺗﺎﺧﺘﻦﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎنﮔﺮدان ﻋﺮب و ﻏﺰان و ﻣﻐﻮﻻن و ﺗﺎﺗﺎران ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ
دﺳﺖاﻧﺪازیﻫﺎی روﺳﯿﻪ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻫﺰار و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ رﺷﺘﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ در ﺗﺎراج و
ﮐﺸﺘﺎر و وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی ﭘﺮ داﻣﻨﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺻﻼ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﻢ )ﻣﻨﻈﻮرم از ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﻢ داﻧﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ
ﻫﻤﺎن ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﺳﺖ(.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ دوران ﺑﯿﺪاری ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺗﮑﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻣﺎن
داده ﺷﺪه ،ﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ داراﺋﯽ ﻣﻠﯽ از دﺳﺖ دادﯾﻢ .در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻏﻠﺒﻪ
ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎن و ﺗﻨﺪروان و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ .در ﺳﻮم ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻧﺪاﻧﻢﮐﺎری و اﺳﺘﺒﺪاد
ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎز ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮔﺴﺴﺖ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ آورد .در ﭘﯿﮑﺎر ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ﮐﻮﺗﺎهﺑﯿﻨﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﺎمدﺳﺘﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻓﺮﺻﺖ داد ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﻠﯽ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﻨﺪ .وﻟﯽ آن ﺷﮑﺴﺖ،
زﯾﺎن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻮد .از آن ﺑﺪﺗﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﻫﮕﺸﺎد breakthroughﻫﺎ در ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
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ﺑﻪ ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ،ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺑﺠﺎی آن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪه ،آﻣﺎده ﺷﺪ .در
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﭼﻨﺎن دﺳﺖ ﮔﺸﺎدهای ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺎز
اﺳﺎﺳﺎ روی ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زدﻧﺪ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ اﯾﻦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درس ﮔﺴﺴﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻠﯽ
اﺳﺖ .در آﯾﻨﺪه ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﺮ راه ﻣﯽروﯾﻢ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ داراﺋﯽ ،آب
و ﺧﺎک و ﻣﺮدﻣﺎن و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ــ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﻮده ــ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻤﺎﻧﺪ.
درس دوم ،درﻫﻢ ﻧﯿﺎﻣﯿﺨﺘﻦ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﻣﻼﺣﻈﺎت دﯾﮕﺮ و ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﺪن از آن اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﻠﯽ ،در اﻣﺮی ﮐﻪ از ﺳﻮدﻫﺎ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ در ﻣﯽﮔﺬرد،
ﻫﯿﭻﮔﺎه ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ دور ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﻀﺎی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه و ﻫﺎﻟﻪ
اﺣﺘﺮامآﻣﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﻠﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎﺋﯽ را ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ وارد ﮐﺮدن دﺳﺘﻮر ﮐﺎر agendaﻫﺎی دﯾﮕﺮی
در ﭘﯿﮑﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد و در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﻣﯽرود .ﺑﺎز از ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﺜﺎل
ﺑﯿﺎورم.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺷﮕﺮف دوران ﭘﻬﻠﻮی ــ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد آن روزی اﯾﺮان ــ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎری ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺎزه آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ و اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آن دوران ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮد )ﺗﻤﻠﻖ و ﮐﯿﺶ
ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻗﺪرتﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻻفزدنﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺗﻬﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻘﺪه ﺣﻘﺎرت اﺳﺖ (،ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎ و
زﯾﺎدهرویﻫﺎﺋﯽ داﻣﻦ زد ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﺮ دو ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺎر آورد .اﮔﺮ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﻤﻪ "ﺑﺒﺮﻫﺎی آﺳﯿﺎﺋﯽ" ــ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان از
ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮﯾﻦﻫﺎ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺳﺮﺷﺎن را ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و دﻧﺒﺎل ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎرﺳﺎز را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ــ ﻫﻤﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻓﺪای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻤﯽآﻣﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﺗﺮﺗﯿﺐ در ﭘﯿﮑﺎر ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ اﮔﺮ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺮوزی در ﻣﺒﺎرزه ﻗﺪرت
داﺧﻠﯽ را وارد ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺑﺮ ﻗﺪرت ﺑﺮﺧﻮردار از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺑﺮ ﻗﺪرﺗﯽ دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﯿﮑﺎر ﺑﻪ آن ﭘﯿﺮوزی ﮐﻪ در ﺗﻮان اﯾﺮان ﻣﯽﺑﻮد ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﺿﺮورﺗﯽ ﻣﯽداﺷﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺣﺴﺎبﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزه ﻗﺪرت داﺧﻠﯽ ،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ
"زرﻧﮕﯽ"ﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎ ،در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮد را داد .ﺑﺮای آزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﭘﺎ
ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ وﻟﯽ وﺳﻮﺳﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻦ دادن ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻫﻢ ﭘﯿﮑﺎر
را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ ،ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺖ در ﮐﺎران را .در ردهﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن وﺳﻮﺳﻪ،
ﭘﺮﭼﻢﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ را در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد.
***
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اﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻠﯽ را ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و ﻧﻪ از درﯾﭽﻪ ﻣﻬﺮ و ﮐﯿﻦ و ﻧﺎﻣﺮادیﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﻮد،
آﻧﮕﺎه ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در ﮔﯿﺮش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺮون از ﯾﮏ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻣﻌﯿﻦ ،ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﮐﺴﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺸﻮر را در ﻏﺮﻗﺎبﻫﺎ
اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ .از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﮑﺮری ﻣﯽﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻨﺘﺎم ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن .آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ؟ ﻣﺎ اﻣﺮوز وﻇﯿﻔﻪای ﻓﻮریﺗﺮ از ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق از ﻓﺮد
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﭘﺴﻮﻧﺪ و ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﺪارﯾﻢ .در ﭼﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎﺋﯽ
ﻣﯿﺪان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﻫﻤﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎز اﺳﺖ ــ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی در دراز ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﻤﮕﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
را از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ دور ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺟﺮﻣﯽﺑﻨﺘﺎم در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺪهﻫﺎی ﻫﮋدﻫﻢ و ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯽزﯾﺴﺖ ﮐﻪ از ﻓﺴﺎد و زور ﮔﻮﺋﯽ اﻗﻠﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا
و ﺑﯽﺑﻬﺮﮔﯽ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮﺷﺎر ﻣﯽﺑﻮد .آﻧﭽﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﺮد روﯾﮑﺮد
ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد .آن ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدنش ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮدان ﻣﺎلدار و
ﻣﻠﮏدار در آن دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﺤﻮل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد آﻧﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻓﺪای ﺳﻮد درازﻣﺪت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺠﺎی روﯾﮑﺮد ﮐﻨﺎر ﮔﺬارﻧﺪه ،روﯾﮑﺮد درﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه را
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮔﺬﺷﺖﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﺋﯽ اﺳﺖ ﺑﮕﺬارد) .ﺣﺘﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﺪه اﺻﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن
ﻗﺪرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع در ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ ،و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻠﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ( .آﻧﮕﺎه اﻧﺪک اﻧﺪک ﺣﻖ رای و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺳﯿﺪ .ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﺑﻬﺸﺖ روی زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ــ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺴﺖ ــ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎزد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از زﯾﺎده رویﻫﺎ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺮﮔﺒﺎر و ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻘﯿﻪ دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﯾﺎ از ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ درسﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺸﺖ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪام و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ از اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﻔﺘﻦش
ﻧﻤﯽﺑﻮد .از ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺪرس و آﻗﺎی ﮐﺸﮕﺮ و "ﺗﻼش" آﻧﻬﺎ؛ از آﻗﺎی ﻣﻬﺮداد اﺣﺴﺎﻧﯽ ﭘﻮر و ﻣﺤﺒﺖﻫﺎیﺷﺎن؛ از
دوﺳﺘﺎن ﺳﺨﻨﺮان ،آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﺧﺎﻧﺒﺎﺑﺎﺗﻬﺮاﻧﯽ ﮐﻪاﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻬﺰاد ﮐﺮﯾﻤﯽ و ﺑﺎﺑﮏ اﻣﯿﺮﺧﺴﺮوی،
ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﻮدم در آﺋﯿﻨﻪ ﭼﭗ ﻣﯽداﻧﻢ؛ آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻬﻨﻮد ﮐﻪ ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ آﯾﻨﺪﮔﺎن و از ﮐﺎﻣﯿﺎبﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ
ﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻧﺴﻞ ﭘﺲ از ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮرﯾﺰاده ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ
"ﻃﯽاﻻرض" ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﺮﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﺧﺒﺮﺗﺮﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر اﯾﺮاﻧﯽ و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﻣﺎ در اﯾﺮاناﻧﺪ و ﻫﯿﭻ
ﮐﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﺗﺒﺎﻫﯽﻫﺎی رژﯾﻢ را آﺷﮑﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ آﻗﺎی دﮐﺘﺮﻣﻬﺮداد ﭘﺎﯾﻨﺪه ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و
درﺳﺘﯽ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻤﻮد ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و دﮐﺘﺮﺳﯿﺮوس آﻣﻮزﮔﺎر ﮐﻪ ﺑﯽ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺸﺎن
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آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺎن در ﺳﺎل اول از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن و ﺳﺮوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻣﺮا ﺷﺎد و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم و اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان دارم ﮐﻪ در ﺟﺸﻦ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﯽ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﯾﻢ!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ زادروز ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﮐﻠﻦ 27 ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2008
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