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ﺑــﻪ دوﻣــﯿﻦ ﺳــﺎﻟﮕﺮد ﺟﻨــﺒﺶ ﺳــﺒﺰ رﺳــﯿﺪهاﯾــﻢ و ﺑﺴــﯿﺎری ﻣــﯽﭘﺮﺳــﻨﺪ :آﯾــﺎ »ﺟﻨــﺒﺶ ﺳــﺒﺰ«
ﺷﮑﺴــﺖ ﻧﺨــﻮرده اﺳــﺖ ،آﯾــﺎ ﺗﻤــﺎم ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ؟ ﺑــﺎ ﭼﺸــﻢ دوﺧــﺘﻦ ﺑــﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﮐﻠــﯽ ﻓــﻮق،
ﻫــﻢﺻــﺪا ﺷــﺪن ﺑــﺎ ﻣﻬﻨــﺪس ﻣﯿﺮﺣﺴــﯿﻦ ﻣﻮﺳــﻮی ﻣﺒﻨــﯽ ﺑــﺮ »ﺗﻤــﺎم ﻧﺸــﺪن ﺟﻨــﺒﺶ ﺳــﺒﺰ« ﺑــﺮای
ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ در دوردﺳــﺖﻫــﺎ ﻧﺸﺴــﺘﻪاﻧــﺪ ،آﺳــﺎن ﻧﯿﺴــﺖ .اﻣــﺎ ﺑــﺮای ﺧــﻮد ﻣــﺎ اﯾﺮاﻧﯿــﺎن در ﺗﺒﻌﯿــﺪ
ﭼﻄﻮر ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دورﯾﻢ ،آﯾﺎ از ﺷﻤﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎراﻧﯿﻢ؟

در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره

در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮥ ﻋﺮﺑﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
دﻫﻪﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎﺋﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ رﻧﮓ »ﺛﺒﺎت« ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ» ،ﮔﻮﺷﻪ ﺑﯿﺰار ﮐﻨﻨﺪۀ ﺟﻬﺎن ﻣﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
زﻣﯿﻦ ﻟﺮزهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﺎل ﻓﺮواﻧﺪاﺧﺘﻦ رژﯾﻢﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از
دﯾﮕﺮیاﻧﺪ و ﺧﺮوش و ﺧﺸﻢ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺸﺎن ﻫﺮ روز در ﺗﺠﻤﻊﻫﺎ و زد
و ﺧﻮردﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ
در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺑﯽﺑﺎﮐﯿﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آﻣﺎر ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی

»ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪن در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﯿﺴﺖ«.
ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻧﻈﺎرهﮔﺮان ﺑﯿﺮون و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮﮐﻨﺎران از آﻧﭽﻪ در درون ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﮔﺬرد ،ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .زﯾﺮا ﻗﻀﺎوت ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ ـ و ﺑﯿﺸﺘﺮدر ﻟﺤﻈﻪ ـ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ:
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ﺑﺮآورده اﺳﺖ ،ﻧﻪ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ آن »اﯾﺮان ﺗﺎزهای« ﮐﻪ »در دل ﺳﺮد
زﻣﺴﺘﺎن ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد« ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را »ﻫﻤﭽﻮن ﻏﻨﭽﻪای«
ﭘﺮورﯾﺪ و در ﺧﺮداد  88ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻫﻤﮥ ﻣﺎ را »در
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻗﯿﺎم ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻏﺶ« ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﺷﻮر ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را
دﻫﻪﻫﺎﺳﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﮥ ﻧﮕﺮﺷﯽ،
ارزﺷﯽ ،اﻟﮕﻮﺋﯽ و ﮔﺮاﯾﺸﯽ آن را دﯾﺪه و در ﻧﻤﻮدار ﺳﺎﺧﺘﻦ،
ﮔﺴﺘﺮدن و ﺳﺘﻮدن آنﻫﺎ دﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی
»ﺳﻬﻞ« و ﺳﺒُِﮑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮑﺎن درﻧﮕﯽ ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻮﺗﺎه ،ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ در اﯾﺮان در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ
درﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ از ﺗﺪاوم و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ.

آنﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﻮی ﻫﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﮏ »اﺳﺘﻮاری«،
»ﺗﺪاوم« و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی »ﭘﯿﺮوز« در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺎﻧﺪه در دﺳﺖ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎری ﺑﻐﺎﯾﺖ ﮐﻬﻨﻪ و ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﻣﻤﻠﻮ از
ﺧﺮاﻓﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺨﺖ و ﺳﺮاﺳﺮ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ
ﺑﺮای اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻓﺮﯾﺎد اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ
ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه و ﺳﺮان و ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و ﺣﺘﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻓﺮزﻧﺪان آن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻤﯽ را ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﺖ ،در ﺣﺒﺲ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ در زﻧﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ،ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﻮان و ﭘﯿﺮ ﻫﻤﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﻬﺎم ـ آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ و دﻓﺎع
از ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن
ﺗﺎزه و ﺣﻀﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ آواره در ﻋﺮاق و ﺗﺮﮐﯿﻪ
و ...دوﺑﺎره اوج ﺗﺎزهای ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و در ﺑﯿﺮون :ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﻧﺎآراﻣﯽ
در ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺻﺮه دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻫﺮاﺳﻨﺎک
از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮی آن ﻗﺮار دارﻧﺪ،
ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮازات رﺷﺪ دﺷﻤﻨﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎزار
ﺗﺎزهای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪور از ﻣﯿﻬﻦ
ﺗﺎب و ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺪور از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﭘﯿﺶ ﺑﺮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
اﺻﻼً ﺳﻬﻤﯽ از ﺧﻮد در آن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻫﺮدم »ﻃﺮح ﺗﺎزهای« را ﺑﺎ
اﻟﻬﺎم از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق و ﻟﯿﺒﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﺰم را ﺟﺰم ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪوار ،ﺳﺮزدﯾﻢ و ﺑﺎ ﯾﺎری ﮔﺮﻓﺘﻦ
از ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻞ دﺳﺖدرﮐﺎران و ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان روﯾﺶ و ﭘﻮﯾﺶ در
آن ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن ،ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮداد  1388رخ داده و در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ـ دوﻣﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﺳﺒﺰ ﺗﻼش ـ ﮔﺮد آﻣﺪه ،از دل اﯾﻦ
ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن دوﻣﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ
ﺗﻼشﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و واﻻﺋﯽ اﺧﻼﻗﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم آزادی ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن در راه ﺗﺪاوم و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ .از
ﻫﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎران در اﯾﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﺗﻼش ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﮔﺮدآﻣﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ
دﻓﺘﺮ ﺳﺒﺰ دوم ﯾﺎری دادﻧﺪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ ،ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ
زﻧﺪﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺖ و ﻟﻄﻒ و ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ و
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ :آﯾﺎ »ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ« ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ ،آﯾﺎ
ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ ﻓﻮق ،ﻫﻢﺻﺪا
ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ »ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪن ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ« ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوردﺳﺖﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ،آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﭼﻄﻮر ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دورﯾﻢ،
آﯾﺎ از ﺷﻤﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎراﻧﯿﻢ؟
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از روﺣﯿﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪۀ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاران و ﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽﮐﺎران ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ »آری« را ﺳﻬﻞ و »ﺳﺒﮑﺒﺎر« از
آﺳﺘﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از »ﭘﯿﺮوزی« در اﯾﺮان دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای
»اﺳﺘﻮاری« و ﻧﻪ ﺗﺼﻮری از »ﺗﺪاوم« و ﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ روﺷﻨﯽ از
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ در ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪۀ اﯾﺮان رخ داده
و ﻧﻪ درﮐﯽ از ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ از درون آن ﺳﺮ
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﺪون ﺣﻀﻮر دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن

ژرﻓﺎی رﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از
ﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﻋﻤﻖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ دﯾﺪ زﺑﺎﻧﺰد ،ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی آﻏﺎز رﯾﺸﻪﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن
ﻫﻤﻮاره از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻈﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد و
ﺑﺪان ﭼﻨﺎن ﺳﺨﺖ دﻟﺒﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ زﺑﺎﻧﺰد ﻫﻤﮕﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﭘﺎﺳﺦ درﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﻔﺘﻨﺪ» :در ﺧﺪﻣﺘﻢ«!

ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح و ﻣﺤﻮر ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﺷﻤﺎرۀ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻼش آﻣﺎده و ﻣﻘﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﻤﺎس و
ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ اﻃﻼع آﻗﺎی ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﯾﻢ؛
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ »ﮐﺎرﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود؟« آﻧﮕﺎه در
ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ،ﻧﻪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ ،آﻓﺮﯾﻦ،
آﻓﺮﯾﻦ«

اﻣﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﻤﺮاﻫﯽ و در اﺻﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺷﺮط از
ﺗﻼش را ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ آﺳﺎن
ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮدﯾﻢ .ﺻﺪور اﯾﻦ ﺟﻮاز و دادن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻼش ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
واژهﻫﺎی ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪای ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻼش رﺳﯿﺪ ،از ﻓﺮاز و
ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﮐﺎر و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﯾﮏ دﻫﻪای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻃﺮح ﺗﻼش  35ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﺳﺒﺰ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﻮد ،از ﻣﺪتﻫﺎ
ﭘﯿﺶ ﯾﻌﻨﯽ از اواﺧﺮ ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮای آن ﺷﻤﺎره اﻋﻼم ﮐﺮدم ،ﺑﺮای دﯾﺪن
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در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻌﺪی ،اﯾﻨﺒﺎر در ﯾﮏ رﺳﺘﻮران در ﻫﺎﻣﺒﻮرگ و در
ﺣﻀﻮر و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻤﺴﺮم ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺸﺎن را ﺑﺪون ﻫﺮ
ﻣﻘﺪﻣﻪﭼﯿﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم .اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ
ﮐﻼﻓﻪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪای ﺳﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم و ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﯿﻢرﺧﺸﺎن ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ﮔﻔﺘﻢ» :در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز در
ﺗﻼش ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻣﯿﺪﻫﺎ و آرزوﻫﺎی ﻣﺎ و آﻧﭽﻪ در
ذﻫﻨﻤﺎن ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺗﻼش ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ «.و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ
ﻧﮕﻔﺘﻢ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﮑﻮﺗﺸﺎن ﻣﻌﻨﺎی
دﯾﮕﺮی داﺷﺖ؛ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﺋﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻮض ﺷﺪ و ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرنﻫﺎی اﯾﺮان از اﻧﺘﻘﺎد و ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ؛ اوﻻً
ﭘﺴﺖﻣﺪرنﻫﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﭗﻫﺎی ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ
ﺑﻮﻣﯽﮔﺮاﯾﺎن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ
را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﭼﺎرۀ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در ﻣﺪرﻧﯿﺘﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ،
ﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺠﺮاﻫﻪﻫﺎی ﺗﺎزه .ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد
و ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎﻃﻊ ،اﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺑﺮای ﭘﯽﮔﯿﺮی و داﻣﻦ زدن ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻪ ﺳﺎن ﮐﻮﻫﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻼش و زﺣﻤﺘﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽارزﯾﺪ.

روزی )اواﺧﺮ دﻫﻪ 1990و اواﺋﻞ ﺳﺎل  ،(2000زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دو
ﺷﻤﺎرۀ ﺗﻼش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،در ﯾﮑﯽ
از ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮی در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺪم ﻣﯽزدﯾﻢ و ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎی ﺟﺪاﺷﺪن و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ،
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﮐﺎرﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود؟« اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﻓﺸﺎر ﺗﮑﻤﻪ ﮔﺰارش دﻫﯽ ﺧﻮدﮐﺎر را داﺷﺖ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻣﻼﻗﺎت اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم .ﻫﻨﻮز در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﻤﺎﺳﻤﺎن از راه ﺗﻠﻔﻦ و
اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻨﻈﻢ و در ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ
ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ از دو ﺷﻤﺎره »ﺗﻼشﻫﺎی دﺳﺘﮕﺮﻣﯽ« ،از اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎری در ﺗﻼش اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﭼﻬﺮهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در اﻧﺘﻬﺎی ﮔﺰارﺷﻢ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ.
ﺳﮑﻮت! ﺳﮑﻮت اﯾﺸﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﺎر
در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪان ﭼﻨﮕﯽ ﺑﻪ دﻟﺸﺎن ﻧﺰده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎسِ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دﻫﺴﺎل آﺷﻨﺎﺋﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﺑﻮد ،درﺧﻮاﺳﺘﻢ را ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎرﯾﺸﺎن ﻓﺮو ﺧﻮردم.
ﺻﺤﺒﺖ ﻋﻮض ﺷﺪ و ﻣﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻓﺮدی
ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮار ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ،از ﻫﻢ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﮐﺎرﻣﺎن را اداﻣﻪ دادﯾﻢ .ﺑﺪون ﺗﺪاوم ﮐﺎر ،ﮐﺎری ﮐﻪ در آن ﺧﻮد
ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺑﺎوﮔﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﻢ و ﻧﻈﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ و
اﻋﺘﻤﺎدی در ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ،درون ﮐﻪ ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺮون ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﯾﻢ!
در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺗﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻌﺪی ،ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره دﯾﮕﺮ داده ﺑﻮدﯾﻢ از
ﻫﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﭙﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ و در اداﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎ،
اﻣﺎ ﺑﯽﻗﺮار ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن و اﺻﻼح اﺳﺎﺳﯽ .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس ﺷﻤﺎرهای وﯾﮋه ﺗﺪارک دﯾﺪه و ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮد .ﻫﻤﻪاش ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن و ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﺎن .اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺪ رﻧﮕﯽ و
ﺑﺮاق ﺗﻼش و ﻧﻪ ﻣﻘﻮاﺋﯽ ،اوراق درون ﻧﻪ ﮐﭙﯽ ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﭼﺎﭘﯽ،
ﺑﺎ ﻋﮑﺴﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﻠﺪ آن .ﻋﮑﺴﯽ در ﺛﺒﺖ ﻟﺤﻈﻪای
از ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻦ زﻧﺎن دﻻور اﯾﺮان ﺑﺎ زﺑﺎن ﺗﻤﺜﯿﻞ و اﺷﺎره و
ﻧﻤﺎدﻫﺎ ،از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﮑﺎس ﻣﺠﻠﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺷﺘﺮن ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﻄﻔﻪﻫﺎی ﭘﺮﻗﺪرت و
رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪۀ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﯾﺮان را در ﺧﻼل دﻫﮥ دوم ﺧﺮدادﯾﺶ از
ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪه و ﮔﺰارشﻫﺎﺋﯽ از آن ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ
اﺟﺎزه و اﻣﻀﺎ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﻮد وی ،وﻗﺘﯽ از ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از
ﻋﮑﺴﺶ ﺑﺮ روی ﺟﻠﺪ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻣﺠﻠﻪای ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن
اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ دارم ،اﯾﻦ ﺷﻤﺎره را ﺑﺮای
آﻗﺎی ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ.

از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻫﻔﺘﻪای ﮔﺬﺷﺖ .روزی
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وﻗﺘﯽ از ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،روی ﻣﯿﺰ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﭘﺎﮐﺖ ﭘﺴﺘﯽ ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ در ﻗﻄﻊ آ 4 .اﻓﺘﺎد ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻄﯽ
آﺷﻨﺎ .ﺧﻄﺸﺎن ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻫﯿﭻ زﯾﺒﺎ
ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ وﺻﻒ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﭘﺎﮐﺖ
را ﺑﺎ ﻓﺮو ﺑﺮدن اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره در درز آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﻫﻢ درﯾﺪم:
ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺣﺎل زاده ﺷﺪن ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺻﺪﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﯾﺮان و ﭘﯿﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ )ﺗﺠﺪد(« ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ »اﻧﻘﻼب
ﻧﻮﮔﺮی و اﺳﺘﺒﺪاد روﺷﻨﺮای« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن.
ﺑﺮای ﻣﺎ و ﺑﺮای ﺗﻼش آن ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮﺻﺖ و آﻏﺎز ﺗﺎزهای ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎر دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﺗﻤﯿﺰﺗﺮ ،ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻓﮑﺮ ﺷﺪهﺗﺮ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻧﻮ
ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽاش ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺒُﺮﯾﻢ و راﻫﯽ را ﮐﻪ ﮔﺸﻮده ﺑﻮدﯾﻢ
ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺑﯿﺸﺘﺮ .اﯾﻦ آﻏﺎز ﻧﻮ را ﺑﺎ ﻧﻮ ﮐﺮدن
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﺗﻼش و آوردن ﺷﻌﺮی از اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮری ﺑﺮ
روی ﺟﻠﺪ ﺗﻼش ـ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه ﭼﻘﺪر ﺧﺎم و
ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ! ـ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤﺎت و
ﺟﻠﺪ ﺗﻼش ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ »دور ﺟﺪﯾﺪ – ﺷﻤﺎره  «1ﻋﮑﺲ روی ﺟﻠﺪ آن
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ﺟﺎی ﺟﺎی آن ﻻﻧﻪ داﺷﺖ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺎت ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ
دﻫﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎه ،ﮐﺎر دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﺟﺮای
ﻃﺮح دﻓﺘﺮ دوم ﺳﺒﺰ را ﺑﻪ اﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎر ﻧﺎزﻧﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ زﻧﺪﯾﺎن ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻮن در دﻓﺘﺮ ﺳﺒﺰ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﻮل ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری را داده
ﺑﻮد ،ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﺧﻮد را ﻏﺮق در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﻫﯿﭻ ﮔﺰاﻓﻪای دﻣﯿﺪن روح و اﻣﯿﺪ دوﺑﺎرهای ﺑﻮد ،و
ﮔﻮﺷﺰدی ﺑﺮ ﺿﺮورت اداﻣﻪ ﮐﺎر .ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ؛ و روی
ﺳﺨﻨﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ »اﻫﻞ ﺗﻼش« ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺻﺪ
ﭼﻨﺪان ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻼﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﭘﯿﺎمآوری از اﯾﺮان ﮐﻪ ﺧﻮد در
ﺑﺰرﮔﯽاش در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان از راه ﻗﻠﻢ ،ﺟﺎﺋﯽ ،ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر درز و
روزﻧﻪﺋﯽ دﺳﺘﯿﺎب ،ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪازه ﻧﻤﯽﮔﺬارد ،در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺳﺨﻦ ﺗﺴﻼ ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺘﺸﺎن در اﯾﺮان
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﯿﭽﯿﺪ .در ﺷﮕﻔﺘﻢ و اﺻﻼً ﺑﺎورم ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﯾﺸﺎن را در اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و از درﮔﺬﺷﺖ و ﺧﻼء
ﺣﻀﻮرﺷﺎن در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر اﺑﺮاز ﺗﺄﺳﻒ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ«.

ﻫﻢ ﺷﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﺘﺮﻣﺮﻣﺮﯾﻨﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻻﻫﻮری:
»ﺳﺎﺣﻞ اﻓﺘﺎده ﮔﻔﺖ  /ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯽ زﯾﺴﺘﻢ
ﻫﯿﭻ ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ  /آه ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺘﻢ
ﻣﻮج ز ﺧﻮد رﻓﺘﻪای  /ﺗﯿﺰ ﺧﺮاﻣﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﻫﺴﺘﻢ اﮔﺮ ﻣﯽروم  /ﮔﺮ ﻧﺮوم ﻧﯿﺴﺘﻢ«
دور ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻼش ـ ﺷﻤﺎره  1ـ ﺑﺎ آن دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﯿﺰده
اوراﻗﺶ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﺳﻮی ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪ:
»ﻣﻄﻠﺐ زﯾﺮ ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ در ﺑﺎره:
ﺻﺪﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان و ﭘﯿﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ )ﺗﺠﺪد(
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن در دﺳﺖ ﻧﮕﺎرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ
ﻓﺼﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺳﺎﻟﻪای ﺑﺸﻤﺎر آﯾﺪ .ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﺗﻼش ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از آﻗﺎی ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﺎﺑﺖ اﺟﺎزه ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
از ﮐﺘﺎﺑﺸﺎن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ،اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،راﺑﻄﻪای ﭘﺮﺑﺎر ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب
و زواﯾﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﯾﺮان ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ«.

راه را ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ داد .اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮان و دوﺳﺘﺪاران ،ﺑﻞ
ﻧﺠﻮای آرام آن »ﻣﻮج« ﺑﻠﻨﺪ در ﮔﻮﺷﻤﺎن ﺑﻮد» :ﮔﺮﻧﺮوم ﻧﯿﺴﺘﻢ«!

ﺿﺮب آﻫﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺎی آﻗﺎی ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪﺗﺮ از زﻣﺎن
اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﺗﻼش ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ در ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر
دﻗﯿﻖ ،ﺗﻤﯿﺰ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﭘﺲ از  25ﺷﻤﺎره ـ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ـ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺛﺮ آﻣﺎده ﭼﺎپ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ؛ ﻫﻤﺰﻣﺎن در
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و در
ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ آن ،اﺛﺮ را ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻨﻮان
»ﺻﺪﺳﺎل ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺑﺎ ﺗﺠﺪد« را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺪارک ﺷﻤﺎرۀ
وﯾﮋه ﺗﻼش ) (26ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻢ آن اﺛﺮ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽاش ﻧﻮﺷﺘﻢ »ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﺮان« و ﻫﻢ آن ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ،ﻫﺮﮔﺎه ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻣﯽاﻧﺪازم ،ﻧﻢ اﺷﮏ ﺷﻮق و ﻏﺮور ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.

ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺰدﻫﺎ و ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎ و دﻟﺪاریﻫﺎ ،و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ارادهﮔﺮاﺋﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ از آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ »ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺘﯽ« دوران
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ در ﺟﺎﻧﻤﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺸﻖ
»ﻣﺠﻨﻮنوار« ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﮑﺮ اﯾﺮان ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ،اﻣﺎ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر دادن ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر دارﯾﻮش
ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روی ﺳﺎده ﻧﺒﻮد.
ﺑﺮای ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ،ﭼﺎرهای
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﺘﯿﻦ و زﯾﺒﺎ .ﻓﮑﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ـ و در ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ
و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ـ دارﯾﻮش
ﻫﻤﺎﯾﻮن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ارزﺷﺶ را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎری ﮐﻪ زﺑﺎﻧﯽ آرام دارد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻓﺮوﺗﻦ اﺳﺖ و ﮔﺮدن اﺣﺘﺮام ﺧﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻮاﻓﻖ و ﭼﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ .درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن .در ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ وی ﻧﻮﺷﺘﻢ:

ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﺪارک ﺗﻼش ﺷﻤﺎره  35را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻣﯽﮔﺬارم ،آن ﺷﻮق و ﻏﺮور ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻧﺪوه و
ﺣﺴﺮﺗﯽ وﺻﻒ ﻧﺎﮐﺮدﻧﯽ ﻗﻠﺒﻢ را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎره ،35
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﺪون ﺣﻀﻮر دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن!
در اﻧﺠﺎم ﻃﺮح رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﻗﻔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻓﺘﺎد .درﮔﺬﺷﺖ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن واﻗﻌﻪای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ درﮐﺎران ﺗﻼش
و ﺗﻼش ﮐﻪ روان ﻧﻈﺮات و ﺳﺨﻨﺎن وی روحﺑﺨﺶ آن ﺑﻮد و در

» ....در ﺗﺪارک ﺷﻤﺎره  35ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺷﻤﺎره
ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
5
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ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎر ﮔﺎه از ﺣﺮﯾﻢ و ﺣﺮﻣﺖ آرام دﯾﮕﺮان ﻫﻢ
درﻣﯽﮔﺬرم ،ﭼﻨﺎن ﺷﺮمزده ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﻮزشﺧﻮاه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ روی
ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﯾﻤﯿﻠﯽ را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎر
رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ،روز
ﺗﺎرﯾﺨﯽ  25ﺧﺮداد ،ﺣﺪاﻗﻞ روی ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ـ و
اﯾﻦ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻗﻮل
داده ﺑﻮدﯾﻢ ـ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻢ ﺑﯿﺶ
از آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﻮد .ﺑﺎ دﻟﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﮔﺰارش
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی راﺑﻄﻪی دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﺎ ﺗﻼش ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﯾﺸﺎن
و آن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ـ ﺷﺎﯾﺪ ـ ﭘﺮ ﮐﻨﻢ.

ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻫﻢ در ﺑﺮآﻣﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯽاﻧﺪازد.
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﻣﺎن دو دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ:
 1ـ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﺑﻘﻪی روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎرﯾﺘﺎن ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ
در آن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺣﺘﺮام زﯾﺎدی اﺳﺖ.
 2ـ ﻫﯿﭻ ﺷﻤﺎرهای از ﺗﻼش ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺪون ﻣﻘﺎﻟﻪای و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ آﻗﺎی ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺗﻼش را ﺻﻮرت ﻣﯽداد،
اﯾﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن و
ﺧﺎﻃﺮی ﺟﻤﻊ ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدم .اﯾﺸﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻫﯿﭻ
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻌﺪی را ﺑﯽرﺑﻂ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ارزﺷﯽ
ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﺸﺎن داﺷﺖ ،ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪ اﺣﺘﺮام در ﺑﺎرۀ دﯾﮕﺮان ـ اﮔﺮ
ذﮐﺮ ﻧﺎﻣﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد ـ دﺳﺖ ﮔﺸﺎده و ﻧﻈﺮی ﺑﻠﻨﺪ داﺷﺘﻨﺪ.
و دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ وﻗﺘﺘﺎن را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش آنﻫﺎ
ﺑﮕﯿﺮم.
ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ،دادن اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ
اﯾﺸﺎن ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻦ .ﺣﺎل ﻣﺎﯾﻠﻢ
از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی زﯾﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر
ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در
زﯾﺮ آﻣﺪه و از ﺳﺨﻨﺎن و ﻣﻘﺎم ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﯾﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﯾﺎرﯾﻢ دﻫﯿﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺪاران اﯾﺸﺎن و آن ﻫﻢ در
اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ،ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و
ﯾﮑﺪﺳﺖ ،و ﺑﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ در وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﯿﺘﯿﺸﺎن،
ﭼﻮن ﺷﻤﺎ در ﺑﺎرهﺷﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ .و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ـ ﻫﻤﭽﻮن او ـ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام و
ﺑﻠﻨﺪﻧﻈﺮاﻧﻪ در ﺑﺎرۀ ﺳﺮآﻣﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ .ﺟﺎی اﯾﺸﺎن را
ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ روﺣﯿﻪﻫﺎﺋﯽ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪ .ﺑﺎر
اﻧﺪوه ﺳﺒﮏﺗﺮ و ﺑﺮ ﺧﺠﺎﻟﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ـ ﻣﮑﺎن
ﺗﻼﻗﯽ ﻋﻤﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ـ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارد ،و دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن اﮔﺮ
ادﻋﺎ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ آن ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺳﺘﻮن ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ و
ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎن ﮔﯿﺮی و اﻟﮕﻮی آن اﺳﺖ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻬﻨﻮد ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ؛
ﻧﺒﻮدِ »دردﻧﺎﮐﺘﺮ« ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺧﻼﺋﯽ ﭘﺮﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻪ
دﻫﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف ،ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ و
ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﺑﺪان ﻋﯿﻨﯿﺖ
ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺘﯽ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎراﻧﻪ .او ﺑﺮ ﻓﺮاز ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺧﻮد روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ،ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ،دﯾﺪن درﺳﺖ ﻫﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﺪن درﺳﺖ »ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ« اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﺮ ﻧﺴﻞ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪه
اﯾﺮان ،در دﯾﺪن ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ـ و ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﺑﻼی
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﯾﺮان ،ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ دﯾﮕﺮ »ﮐﻮﺑﯿﺪه« ﻣﯽﺷﻮد.
******

اﻣﯿﺪوارم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ را رد ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻤﯿﻠﯽ ﻣﺎ را از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﯾﺪ.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﺪرس ـ  29ﻣﺎرس «2011
اﯾﺸﺎن ﻗﻮل ﻫﻤﮑﺎری دادﻧﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯽﺟﻮﺋﯽﻫﺎ ،در
ﭘﯿﺎمﻫﺎی دو ﺳﻪ ﮐﻠﻤﻪای ﺧﻮد ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد و ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ راه ،ﮐﻪ از
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدﯾﻢ و از ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﻣﻦ ﻫﺮ
روز ﺑﯽﺗﺎبﺗﺮ و ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪم .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺮا ،ﮐﻪ در
6
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ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰ
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﺣﯽ دوﺑﺎره رﻓﺘﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻬﺪی ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﺧﻼف ﻧﺒﻮد وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪام و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺶ ﺗﺎ از ﺳﺌﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺌﻮالﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ.
ﮔﺮﺑﻤﺎﻧﺪﯾﻢ ﺑﺎزﭘﺲ دوزﯾﻢ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﺰ ﻓﺮاق ﭼﺎک ﺷﺪه...
ﺑﺎ ﻋﺬر ﺗﻤﺎم
ﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺟﺎن
******

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران آزادﯾﺨﻮاه در ﺑﻨﺪ

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻬﻨﻮد

ﮐﺮد و ﻫﻢ ﺟﺴﻤﺶ را ﻧﺎﺗﻮان .ﭘﺲ دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ و آنﮔﺎه ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ
ﺷﺪ .آن ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ اداﻣﻪ
ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺣﺰب
ﺷﺪ و وارد ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﮔﺸﺖ ،ﭼﻨﺎن ﻣﺮدی ﭘﺨﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد اﻧﮕﺎر ﻧﻪ
اﻧﮕﺎر ﮐﻪ از ﺟﻤﻊ دوﻟﺖ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز
ﻫﻢ ﮐﺎر دوﻟﺘﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ روزﮔﺎر در ﮔﻠﺪان اﺻﻠﯽ ﻣﺠﺎل
آن ﻧﺪاد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﻟﻤﺤﻪای ﻣﯿﺪان ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻤﺖ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﯿﻤﻪﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺖ .اﻣﺎ دﯾﮕﺮ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .از آن ﭘﺲ و در ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر ﻧﻮﺷﺖ ،اﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻨﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ از آن ﻋﻤﻞ ﺑﺰاﯾﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﭘﺮرﻧﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻓﮑﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
آﺳﺎن ﺑﮕﺬرم .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﺮد ﻫﻨﻮز.

ﺗﻼش ـ »ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮی روزاﻧﻪ از ﻧﮕﺮش اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ
اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎی ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ
ﺑﯿﻨﺪازد؛ وﻟﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺮﺳﯿﻢ و
ﻧﭙﺮدازﯾﻢ«.
ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ آﻗﺎی
ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ رو ﺑﻪ
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ دارد؟ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﭘﺮرﻧﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎر ﻓﮑﺮی و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؟

ﺑﻬﻨﻮد :اﺻﻮﻻ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی آﻗﺎی ﻫﻤﺎﯾﻮن ،ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺷﺨﺼﯽ اوﺳﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎ .اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ را از ﻫﻤﺎن
اواﯾﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ داﺷﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ دﺳﺘﺎورد ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺟﺰ
اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ راﺳﺖ ﻧﮕﻔﺘﻪ
اﺳﺖ .او در ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ وارد ﺻﺤﻨﻪ
ﻋﻤﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺧﯿﻠﯽ زود روزﮔﺎر ﭼﻨﺎن ﺳﯿﻠﯽ ﺑﻪ او زد ﮐﻪ ﻫﻢ روﺣﺶ را ﻣﻌﺬب

ﺗﻼش ـ در ﻣﯿﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﺎدﺑﻮد و ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ دارﯾﻮش
ﻫﻤﺎﯾﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،روﺷﻨﻔﮑﺮی آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ـ
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دارﯾﻮش آﺷﻮری ـ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﯿﺪان
ﻋﻤﻞ را ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﺑﺴﺖ و ﺑﺮﮐﻨﺎر از ﺳﯿﺎﺳﺖ
روز ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ و »ﺻِﺮف ﻧﻈﺮ« را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و دﯾﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ از
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰاران ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻓﮑﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ،
آﻗﺎی ﻫﻤﺎﯾﻮن را روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ »اﻫﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮی در ﺳﺎﺣﺖِ ﻧﻈﺮیِ ﺻﺮف ﻧﺒﻮد «.ﺳﺨﻦ ارزﯾﺎﺑﺎﻧﮥ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎد و ﺑﺪون ﻧﮕﺎﻫﯽ
ژرفﺗﺮ از ﮐﻨﺎر آن ﮔﺬﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ در ﺑﺎرۀ آﻗﺎی ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﺴﺘﮥ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ آن ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻞ و ﻓﮑﺮ.

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ درﺟﺎت ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای اداره
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺑﺮای دردﻫﺎﯾﺶ درﻣﺎن ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺪون
داﻧﺴﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻞ .ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺿﺎﺑﻄﻪ دارد ،ﻣﯿﺪان
دارد ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ دارد.
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ از ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﻪ آﻗﺎی
ﻫﻤﺎﯾﻮن و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دوﻟﺘﻤﺮدان ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺪان ﺗﻨﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺒﺎرزان دو ﻧﻈﺎم ،ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﺻﺪﻣﻪ
دﯾﺪهاﻧﺪ ،دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽداﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎدزﻫﺮ را.
ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯿﺪان دﺷﻮاری اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دو
ﺻﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻮن ﻧﯿﻢ ﮐﺮدار ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮی و روﺷﻨﻔﮑﺮی را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮد و راه ﺣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را –
ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی را – در ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻦ دو دﯾﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﻔﺘﮥ دو ﺗﻦ از ﻓﺮزاﻧﮕﺎن
ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن راﺑﻄﻪای ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺮ دو ﺣﻮزۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻋﻤﻞ و ﻓﮑﺮ ،را ﺑﺎﯾﺪ

اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮔﺮان روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان وارد ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ،
اﻣﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﺸﺎن ﺑﯽﺷﮏ ﻻزم اﺳﺖ و وﺣﺪﺗﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺮوﻏﯽ ،ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ،
ﺗﯿﻤﻮرﺗﺎش ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ داور ،ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ ﻓﯿﺮوز ،ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ،
ﻣﻨﺼﻮراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻋﺪل ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺧﺎن ﺣﮑﻤﺖ ،وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ،
اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ﻫﻮﯾﺪا ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎدﻣﺎن ،ﻋﻠﯿﻨﻘﯽ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ و
دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺨﺶ ﺑﻮد .اﮔﺮ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺧﻮش ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﻮز
ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﮐﺎر دارد.

زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ
ﺟﺪاﻟﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮی و اﻧﺘﻠﮑﺘﻮﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺣﻞ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ؟

ﺑﻬﻨﻮد :ﺟﺪاﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ،اﻣﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ
ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪان رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪان
ﻣﺎﺟﺮاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از آﻧﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
اﮔﺮ ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪه آدﻣﯿﺎن ﺑﻪ اﺟﺒﺎر و
اﻟﺰام و ﺑﯿﺮون زدن ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰک
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دور ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻪ داﺳﺘﺎﯾﻮﺳﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮب ﺗﺮﺳﯿﻤﺸﺎن
ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ژان ژﻧﻪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ و اﻓﺮاﻃﯽ و
ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در

ﺗﻼش ـ ﭘﯿﺶ از ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻌﺪی ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻧﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻪ آن ﻓﺮزاﻧﻪ ارﺟﻤﻨﺪ ،اﯾﻦ
8
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ﭘﺮﺳﺶ و ﻗﯿﺎس ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری در ﺑﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ
دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﺪ،
ﮔﺸﻮدن ﻣﯿﺪان ﺑﺤﺚ و ﻫﻮﺷﯿﺎری در از دﺳﺖ ﻧﺪادن دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و
ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن درﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻘﺶ »ﻋﻤﻞ«
در دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻓﮑﺮ و ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ـ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺰاری
را ﮐﺠﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟

ﺑﻬﻨﻮد :اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺸﻮر ﺻﺎﺣﺐ دو ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ
ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻮلﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ زﻣﺎن ﻻﻏﺮ
ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺮﻣﺪﻋﺎ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺎﯾﻮن را داﺷﺖ .ﻫﻤﺎﯾﻮن ﭼﯿﺰی داﺷﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮﻣﺎن ﻣﺴﻌﻮدی و ﻣﺼﺒﺎحزاده ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،او ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﺑﻮد.
ﻧﺸﺮﯾﻪ را در ﺧﺪﻣﺖ آن ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺴﻌﻮدی ﮐﻪ
اﺻﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد و ﻓﻘﻂ ﻋﺸﻖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری داﺷﺖ و ﻣﺮﺣﻮم
ﻣﺼﺒﺎحزاده ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﻮاد
و داﻧﺶ ﺧﻮد .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﯾﻮن روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .روزﻧﺎﻣﻪ
آﯾﻨﺪﮔﺎن ،وی را و ﻧﻈﺮش را آﯾﻨﻪ ﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻧﺸﺎﻧﺶ داد .وﻗﺘﯽ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻗﻠﻢ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻼﻣﺶ ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﺨﻦ ﻣﺮدم ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ از ﭼﺸﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ را ﻫﻢ ﻣﯽدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪهاش ﺑﻮد ﺑﺎ
روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻟﺰاﻣﺎ ﭼﭗ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آل اﺣﻤﺪ و ﺳﺎﻋﺪی و
ﺷﺎﻣﻠﻮ روﺷﻨﻔﮑﺮی را اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ،
ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،او ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺑﻮد .ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺖ،
ﺧﯿﻠﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﺪه اﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻄﻠﻖ زدﮔﯽ .ﮐﺎش
دﯾﺮ ﻧﺒﻮد و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎﯾﻮن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ در
ﮔﺮدش اﻣﻮر .اﻣﺎ درﯾﻐﺎ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻫﻤﺎن دوران و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺘﻬﻤﺶ ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ از
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و زﺑﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان
ﺑﺮﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺶ.

اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻘﻞ
دﯾﮕﺮی از ﭼﻬﺮۀ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای از ﺟﻤﻊ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ؛
دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰ ـ ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ
»ﺳﻨﺖ ﻗﺪﻣﺎﺋﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻨﺖ« در ﺑﺮرﺳﯽ »ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺗﺄﻣﻞ در ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی »آن وﻫﻦ ﺑﺰرگ« اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد «...ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﮕﺎه ﺑﻪ »اﺻﻼﺣﺎت ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎم در ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺪد ﺧﻮاﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺳﻬﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻋﻤﻞ از ﺻِﺮ ِ
ف
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازیﻫﺎی اﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ «.از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ را ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻮزۀ
ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از روی »ﻋﻤﻞ« ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد .ﻓﻬﻢ
ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ـ در ﮔﻔﺘﻪ ـ
ﺿﺮورت ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی در ﺑﺎرۀ آن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺮآﻣﺪی اﯾﺮان رخ داده اﺳﺖ ،راﺑﻄﻪ »ﻋﻤﻞ« و
»ﻧﻈﺮ« را در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟

ﺑﻬﻨﻮد :آدﻣﯽ وﻗﺘﯽ وارد ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﺮی و روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﺤﻮل ﻃﻠﺐ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﻘﺎ
ﺑﮕﯿﺮد ،از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﮐﻔﺎﯾﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺒﺎﺳﺶ را
ﺑﮑﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﯿﺦ ﻫﺎدی ﺧﻮدش ﺑﻨﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺷﺮاﻓﺖ
ﺑﻨﺎﺋﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ،ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ آن
اﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﺰاﻣﯽ را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺪ .و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ –
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ – ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ وارد وادی ﮐﻨﺶ
ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ اﻫﻠﺶ واﻧﻬﺎدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺣﺪ و ﻣﺮز و
اﻧﺪازه و ﺷﺮاﻓﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان داد.

ﻫﻤﺎﯾﻮن وﺳﻌﺖ داد ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری اﯾﺮان .ﭘﯿﺶ
از او ﻧﺎﻣﺪاران آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻨﺎمﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪهﺗﺮ
ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان داده و ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺮزا ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺧﺎن ،ﻓﺮﺧﯽ ﯾﺰدی و دﮐﺘﺮ
ﻓﺎﻃﻤﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﺘﯽ .ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر ﺷﯿﺮازی و ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺴﻌﻮد ...ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﺪرﺧﺸﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺒﺎحزاده،
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺮزی ،ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺗﻔﻀﻠﯽ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﻮرواﻟﯽ در
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ وی
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﻬﺪی ﺳﻤﺴﺎر و دﮐﺘﺮ رﺣﻤﺖ ﻣﺼﻄﻔﻮی
ﻫﻢ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﺮد.

ﺗﻼش ـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ دارﯾﻮش
ﻫﻤﺎﯾﻮن روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر روﺷﻨﻔﮑﺮ و اﻫﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖورزی را از
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ـ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری و اﯾﻦ

در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ وﻗﺘﯽ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽزاده
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دل ﮐﻮﯾﺮ ﺗﻔﺘﯿﺪه ﮔﻼب و اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﭼﻨﺎن ﺑﯿﺮون
9
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ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﺗﯿﺮاژﺷﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻢ ﻧﺒﻮد .روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری
در زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺪرﻧﯿﺰم ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﮔﺎه
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺗﻮدهﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮدهﻫﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ
و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ .ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬﺎرﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯽرﯾﺰد و دﺳﺘﻪ ﻋﺰاداری ﺑﻪ راه
ﻣﯽاﻧﺪازد و ﺗﻤﺜﺎل دروﻏﯿﻦ اﻣﺎم ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺮدم را دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،در ﺷﻌﺮ اﻓﺸﺎﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮﺧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎزه ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﻠﺢ ﺗﺎرﯾﺨﺴﺎز اﯾﺮان
اﺳﺖ .ورﻧﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖﮔﺮاﺋﯽ و ﺗﺤﺠﺮ ﺧﻮد ﮔﺎه ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری در ﮔﺬر از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻬﻢ دارد .وﻗﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﯽدروغ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽﻣﺠﺎﻣﻠﻪ و ﻓﺮﯾﺐ و ﺑﯽﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﺋﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻗﺮن
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﺣﺰاب رﺳﯿﺪ
و ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺪ – ﻫﻤﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻌﻀﯽ دﻧﺒﺎﻟﺶ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺧﻮش آرزوﺋﯽ اﺳﺖ – ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻔﺘﺎد
ﺳﺎل ﺑﻌﺪش ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺷﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﻃﯽ ﺷﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ آزادی اﻣﻨﯿﺖ را
ﺑﺮد و اﻣﻨﯿﺖ آزادی را ﺑﻠﻌﯿﺪ .راز اﯾﻦ ﮔﺮدش را وﻗﺘﯽ ﺑﺪون داوری
درﺑﺎره اﻓﺮاد ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻘﺐ ﮔﺮدی
ﺑﺪون ﺳﺮﮐﻮب ﭘﯿﺸﺎ ﭘﯿﺸﯽ آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه .ﭘﺲ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭼﻨﺎن ﻣﻐﻠﻄﻪای و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺴﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮای روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران زﻣﺎن ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎن ﻫﻢ
دادﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭘﻮﯾﺎ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل اﺳﺘﺎد ﻣﻦ ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ.

ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻔﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎرش ،ﮔﻼﺑﯽ
ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺻﻒ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪارﯾﺶ .وﻗﺘﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدی
ﭼﻮن او و ﯾﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن اﻓﺸﺎر و ﻓﺮزﻧﺪش اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﭼﻘﺪر
در رﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎزه ﺷﺎﯾﺪ
وﻗﺖ درﮐﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ در ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن .ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر از ﻟﺸﮑﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ اﮔﺮ
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻫﻢ در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ.

ﺗﻼش :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﺳﺪه روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری در اﯾﺮان ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪاﯾﺴﺖ .روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ آﻣﺪ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ »ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻮﮔﺮی )ﺗﺠﺪد( اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺪان ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ....از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ راهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان ﺳﺪۀ
ﺑﯿﺴﺘﻢ ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻓﺰوده
ﺷﺪه اﺳﺖ«.
اﻫﻤﯿﺖ در ﭼﻪ ﭼﯿﺰ؟ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ
»ﺻﺮف« ﻗﻠﻢ و ورق ﺳﭙﯿﺪ در دﺳﺖ و ﭘﯿﺶ روی اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﯾﺎ ﻗﻮل و ﻗﺮاری از ﭘﯿﺶ ﺟﺰ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن
اوراق روزﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﺗﻼش ـ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﭘﺮﺳﺶ آﺧﺮ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪای ازدارﯾﻮش
ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻃﺮح ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را درﺑﺎرۀ آن ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ:
»ﻋﺼﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮ ـ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ـ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮ در اﯾﺮان ﺗﺎزه آﻏﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
 2ﺧﺮداد  76ﮔﻮﺷﻪای از ﺿﺮب ﺷﺼﺖﻫﺎی آن ﺑﻮد ،ﺑﺮ اﯾﻦ راه
ﮐﻮﻓﺘﻪ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺎم زدنﻫﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ،ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ«.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن اﺷﺮاف دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮﺳﯿﺪ؛ ﮐﺪام ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻣﯽ!؟ ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﺗﺎزه آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ـ اﯾﻦ
آﻏﺎز ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﺎزﮔﯽ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد روﻧﻖ ﻓﺮاوان ﻫﻢ دارد ـ و
راﻫﯽ را ﮐﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻮﺑﯿﺪه و ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻣﯽ« ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺑﺎور داﺷﺖ؟ ﻟﻄﻔﺎً اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺘﺎدﺗﺎن را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ!

ﺑﻬﻨﻮد :روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺖ و ﺑﻠﻨﺪش ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻢ ﮐﺮده
راﻫﯿﺶ ﮔﺎﻫﯽ ،ﺟﺎده ﺳﺎز ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان رخ داده
اﺳﺖ .روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری اﯾﺮان در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ
ﻣﻄﻠﻖزدﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮد را – ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
– دور ﺑﺮﯾﺰد ﺳﻬﻤﺶ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﺘﻔﮑﺮان
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ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺳﺎﺋﯿﺪن آن را در وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽدﯾﺪ .اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ،ﮐﯿﻨﻪ
ﻧﮕﺮﻓﺖ ،و ﻫﻤﯿﻦ اﻓﻖ دﯾﺪش را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﺮد .و ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺒﻮدش را دردﻧﺎکﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻬﻨﻮد :ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ و ﺑﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از آﻗﺎی ﻫﻤﺎﯾﻮن دارم ﻗﯿﺪ
»ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم« در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎم اﺳﺖ.
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ .ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ ﻧﺒﻮد آﻧﭽﻪ در ﺻﺪ ﺳﺎل
رخ داد .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ اﯾﺮان در وﺳﻂ آن ﻗﺮار دارد ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﯿﺸﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎ و ﻧﺎﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺎﺳﺖ .زادﮔﺎه ﺗﺒﻌﯿﺾ و
اﺳﺘﻌﻤﺎر اروﭘﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺷﺪه و رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ آﺳﯿﺎی
ﻣﺎﺳﺖ .راﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﮐﻪ
ﻧﻘﺸﺶ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﻣﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون از ﭼﻨﺒﺮه ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻓﮑﺮی ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻗﺎره اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد .اﻣﺎ ﻧﺸﺪ .ﭼﺮاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﻣﺎﺳﯿﺪن ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ در ذﻫﻦﻫﺎ ،از ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﺗﻤﺎم
ﻣﺮدم .روزی ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه از اﯾﺮان رﻓﺖ ،آنﮔﺎه ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎن
ﺗﺎزه رخ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد در ﺻﻔﺤﻪ اول آﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻮﺗﺎه
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻦ »اﯾﻨﮏ او رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ و اﯾﺮان« در آﻧﺠﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪام ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ را راﻧﺪن ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ را
در ﺧﻮد ﺑﮑﺸﯿﻢ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺗﻤﺎﺳﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ
ﻫﻤﺎﯾﻮن از ﻻی ﮐﺘﺎﺑﭽﻪاش ﺑﺮﯾﺪه اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و
دﯾﺪم ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﮐﻨﺎرش ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺿﺮﺑﺪر و ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی
ﺗﺼﺤﯿﺢ زده .ﻧﮕﺎه ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺸﺎن دادن و ﻧﮕﺎﻫﺶ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ]ﮐﺎش ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ[ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺪ ﻧﺒﻮد آﻧﭽﻪ
آﻣﻮﺧﺘﻤﺖ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ از ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﺨﻨﻢ.
آری ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻔﺖ و دﯾﮕﺮ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان از ﻣﺮز ﻓﺮﺟﺎم ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻓﻠﻪ
اﯾﺴﺘﺎد .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ درﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد
اﻫﻤﯿﺘﺶ را رﺑﻊ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ﭼﯿﺰی در درون اﯾﺮان ﺟﻮاﻧﻪ زد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺪرت ﺣﺎﻣﯽاش ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺶ زﻧﺪان و
داغ و درﻓﺶ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ اﻣﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دوﺑﺎره ﺳﺮ زد ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﺒﺰ ﺷﺪ.
اﯾﻦ از آن ﻗﯿﺪ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم .اﻣﺎ آری اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﻨﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ و
ﺳﻨﺠﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻤﺎن ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻣﯽﻫﺎ ﻋﺼﺮ ﺗﺎزه
ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﺮان
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ را از دﺳﺖ داده و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ رﻗﯿﺐ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮐﺮده اﻣﺎ اﯾﻦ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ رﺳﯿﺪ دﯾﮕﺮان را ﻫﻢ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﻫﻤﺎﯾﻮن اﺳﺘﺎد ﻣﻦ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ و ﺻﻼﺑﺖ آن ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺳﻨﺖ ﺷﺪه را
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اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ
آه اﮔﺮ آزادی ﺳﺮودی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ
آی آزادی!
اﮔﺮ روزی دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻦ آﻣﺪی
در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﺳﯿﺎه ﭘﻮش
ﺑﺎ رﯾﺶ ﺳﭙﯿﺪ و ﻋﺒﺎی ﺳﯿﺎه
ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ای ﻏﺮﯾﺐ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮﯾﺐﺗﺮ
و ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮد و ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻧﯿﺎ
ﺑﺮایﻣﺎن از ﻣﺮگ ﻧﮕﻮ
ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻧﺮو
ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ
ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻮی دﻫﺎن ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺰن
وﻋﺪه ی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻧﺪه
ﻧﻔﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻫﺎ ﻧﯿﺎر
ﻧﺎنﻣﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻫﺎیﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬار.
از آب و ﺑﺮق ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻧﮕﻮ
از ﺗﻼش اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮ
از ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و آﺑﺎداﻧﯽ ﺑﮕﻮ
از ﺗﻌﻬﺪِ ﮐﻮر ﻧﮕﻮ
از ﺗﺨﺼﺺ و داﻧﺶ و ﺷﻮر ﺑﮕﻮ.
آی آزادی!
اﮔﺮ روزی دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻦ آﻣﺪی
ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺑﯿﺎ
ﺑﺎ ﭼﺎدر ﺳﯿﺎه و ﺗَﺤَﺠّﺮ و رﯾﺶ ﻧﯿﺎ
ﺑﺎ ﻣﺎرش ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎ
ﺑﺎ آواز و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و رﻧﮓ ﺑﯿﺎ
ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓﻫﺎی ﺑﺰرگ در دﺳﺖﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺎ
ﺑﺎ ﮔﻞ و ﺑﻮﺳﻪ و ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎ
از ﺗﻘﻮا و ﺟﻨﮓ و ﺷﻬﺎدت ﻧﮕﻮ
از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺻﻠﺢ و ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﮕﻮ
ﺑﺮایﻣﺎن از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮕﻮ
از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺑﺎز ﺑﮕﻮ
دلﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻧﺴﯿﻢ آﺷﺘﯽ ﺑﺪه
ﺑﺎ دوﺳﺘﯽ و ﻋﺸﻖ آﺷﻨﺎیﻣﺎن ﮐﻦ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮز ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدن را ﺑﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﻮﺧﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن را ﺑﯿﺎﻣﻮز
ﺑﻪ ﺧﺪا» ،ﺧﻮد« ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ.

آی آزادی!
اﮔﺮ روزی دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻦ آﻣﺪی
ﺑﺮ ﻗﻠﺐﻫﺎی ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎ ﻗﺪم ﺑﮕﺬار
ﻣﻬﺮت را در دلﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﯿﻔﮑﻦ
ﺗﺎ آزادﮔﯽ در درون ﻣﺎ ﺑﺠﻮﺷﺪ
و ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺗﺎﺧﺖ ﻧﺰﻧﯿﻢ
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻧﻔﺲ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮی
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آزادی ﯾﮏ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮز ﮐﻪ داﺷﺘﻦ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻮ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ
ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮدت آﺷﻨﺎ ﮐﻦ
ﻣﺎ از ﺗﻮ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ
ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻣﺖ را زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ
ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ از ﺗﻮ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻢ
ای ﻧﺎدﯾﺪه ﺗﺮﯾﻦ!
اﮔﺮ آﻣﺪی ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﻫﺎن ،آی آزادی!
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ آﻣﺪی
ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎ
ﺗﺎ ﺑﺮ دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ
ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﺮدن ﻧﺰﻧﯿﻢ
ﺗﺎ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﮐُﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﻣﺎ ﺑﺪزدﻧﺪ
ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری و ﻫﯿﭻ ﺑَﺪلِ دﯾﮕﺮی اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ.
آﺧﺮ ﻣﯽ داﻧﯽ؟
ﺑﻬﺎی ﻗﺪمﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎک
ﺧﻮنﻫﺎی ﺧﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﻬﺎی ﺗﻮ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﭘﺲ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎ!
ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ!
ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ!
ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ!
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ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﻨﺎم ،ﺷﺎﻋﺮ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ،و ﻣﺘﺮﺟﻢ ،زادۀ ﺳﺎل ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و دو ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺗﻬﺮان و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮥ
ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان در اﯾﺮان اﺳﺖ .وی در درازای ﺣﺮﻓﮥ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺧﻮد،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و دﺑﯿﺮی ﻓﺼﻞﻫﺎی ادﺑﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی را در درون ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﺑﻬﻨﺎم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری و ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ زﻧﺪﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﻨﺎم

ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ زﻧﺪﯾﺎن ـ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﺮوزﮔﺎر ﻣﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری
ـ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوزی و ﻓﺮاﮔﯿﺮ آن :ﺑﺤﺚ و ﻧﻘﺪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺷﻌﺮ ،و ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰارش ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری؛ در ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ از
ﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽزاده ﺗﺎ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﻃﻤﯽ ـ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در
دوران ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ـ و اﯾﻦ اواﺧﺮ ،آﻗﺎی ﻋﻠﯽ اﺑﻄﺤﯽ ،ﻣﺸﺎور
آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮی روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ در ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻧﮕﺎری ـ
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﯿﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری را ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ و وزارت ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ
دﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزاد اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﺪی دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر اﯾﺮاﻧﯽ را از
دﻫﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮی رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟

ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در آن ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ
اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .از دﯾﺪرو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﯿﻞ
زوﻻ و از ﻣﺎﯾﺎﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ﺗﺎ ﻧﺮودا ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻮﯾﺖ دﯾﮕﺮﺷﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻋﺮ و ﻓﯿﻠﺴﻮف و رﻣﺎن ﻧﻮﯾﺲ و در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ زﻣﺎﻧﻪ درﮔﯿﺮ روز و
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎع و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری را ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن اﻫﺪاف
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎزﯾﮕﺮان
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺎی اﺑﻄﺤﯽ از دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺶﮔﺮان ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺟﺪاﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران از
روزﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ رﺳﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪهﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻨﻮان روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎر را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻃﻼق ﮐﻨﯿﻢ .اوﻟﯿﻦ اﺻﻞ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﻨﺎم ـ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﻮون زﯾﺴﺖ
اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ذاﺗﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز اﯾﺮان را ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ
13
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ﮐﻨﺶﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻮﻻ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻨﺶﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺳﻮﯾﻪ ﮔﯿﺮی را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ در
ﻓﻀﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﯾﮑﯽ ـ دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺧﻮرده اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ درون ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان روزﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺷﯿﻪ
اﻣﻦ اﺳﺖ .در ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن آزاد اﻃﻼﻋﺎت را در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺎرهای ﻣﻘﺮرات ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﻣﺴﺪود
ﮐﺮدن راهﻫﺎی ﻋﺮﻓﯽ ﮐﺴﺐ آزاد اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر را
ﻣﯽﺑﻨﺪد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺴﺐ
ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺖ اول و اراﺋﻪ
آن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻋﻤﺪه روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺣﺰﺑﯽ
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ دﻏﺪﻏﻪای داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری در اﯾﺮان ﺟﺰ در ﭘﺎرهای
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺎن ده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰد ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻠﯿﻘﻪای و ﺣﺬﻓﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ را
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد را از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در آن
ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﻌﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم اﺳﺖ و
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﯿﻞ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﮐﺸﻮر در
ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﯿﻦ  76ﺗﺎ  84ﻣﺠﺎل رﺷﺪ را در ﺳﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺬب
ﺣﺪاﮐﺜﺮی اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﺎﯾﺖ
ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓﻪای از ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﻧﮕﺎری ــ در ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮﺗﺮ ،و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺎﻻﮐﺸﺎﻧﺪن ﺳﻄﺢ اﺧﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﺮ دﺳﺘﻪ در ﮔﺴﺘﺮۀ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ،ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﻨﺎم ـ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﺶﮔﺮان ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ درون و ﺑﯿﺮون ﻣﺮز
در اﯾﺤﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ وﺑﻼگﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدن
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ درک ﺟﺪﯾﺪی از ﻓﺮدﯾﺖ را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و
آﺷﻨﺎ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﮐﻢ ﺳﻮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دوﺳﻮﯾﻪ ﮐﻨﺶﮔﺮان
ﻓﺮﻫﻨﮑﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
روﺣﯿﻪ رواداری و ﺗﺤﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی
ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﺮدن ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻃﻼق
ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮔﺬار از اﺧﻼق ﮐﺎﻧﺘﯽ و
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درﮐﯽ ﻧﺴﺒﯽ از اﻣﺮ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ را ارج
ﻣﯽﻧﻬﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﺮﺗﺮ و ﻓﺮوﺗﺮ ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ .ﻧﻘﺶ
ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ درﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺷﺪن
اﻣﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
اﺧﻼق اﻣﺮی ﻓﺮدی اﺳﺖ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻓﺮد در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ
اﺳﺖ.

م .ز ـ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در اﯾﺮان ،ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ
اﻣﻀﺎی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻧﯿﺰ از رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر آﯾﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺷﺮط و ﻏﯿﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻄﻠﻖ و
از اﺑﺘﺪای ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﻀﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﻮد ...در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺸﮕﺮاﻧﮥ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺤﻮر ،ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و
ﻓﻀﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ »ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻣﺤﻮر« را )ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺷﺮط و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﻢ از اﺑﺘﺪای
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت( ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ «.ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ

م .ز ـ از ﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ،ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮥ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﺑﯿﺮی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در درون
ﮐﺸﻮر ،ﻧﻘﺶ ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ درون و
ﺑﺮون ﻣﺮز ـ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﻓﻀﺎﻫﺎی
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ﺗﻼش ـ ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ـ ﺷﻤﺎره  35ـ ﺧﺮداد 1390

ﺳﻮال ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺧﺮداد  76و در ﭘﯽ ﺑﺎزﺗﺮ
ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران
ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد اﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪه از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺪﻧﯽ و آﺷﻨﺎﺳﺎزی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺸﺮی در ﻣﻘﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ روی آوردﻧﺪ .ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی
ﻫﻨﺮی ـ ادﺑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ درون ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران
اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺟﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری روی آوردﻧﺪ را در
ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻠﻘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن
ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و ﻧﻤﻮدی از ﮐﺎراﻣﺪی اﯾﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
ﻣﻦ از دل ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻼشﻫﺎ و آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻬﻢ ﮔﺰاری روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران درون ﯾﺎ ﺑﺮون ،در
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،ﮔﺎه
ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﯾﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ
ﺣﻖ ﻓﺮدی و آزادی در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻋﻼﻣﯿﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،از
ﭼﻪ زﻣﺎن و در ﮐﺪام ﻣﺴﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ؟

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﻨﺎم ـ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﭘﺲ از دوران ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻬﺎر  58ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری اﯾﺮان ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد ﻣﻘﻄﻊ
ﺳﺎلﻫﺎی  76ﺗﺎ  80ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ از
دﺳﺖ رﻓﺘﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﮔﻮﯾﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ انﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻨﺸﺎن ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری اﺳﺖ
ﮐﻪ در دو ﻣﻘﻄﻊ  84و  88ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ اﻗﺸﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻨﺶ ﮔﺮان ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎﯾﯽ از
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ و اﺟﻤﺎع ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ از آن ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﯾﮏ ﺿﺮورت« ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻣﻨﺸﻮر ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران
ﺳﺮﮐﻮب ﻗﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺳﺎل  49و ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻔﻘﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در
ﮐﺸﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ
روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﻫﻮﯾﺪا
ﺑﺮای ﻓﺮزاد ﮐﻤﺎﻧﮕﺮ و ﺗﻤﺎم ﺷﻬﯿﺪان راه آزادی

ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﮔﻢ
ﻣﺎﺷﻪ را ﮐﺸﯿﺪم
و ﺗﻮ ﻫﻨﻮز
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ زﻧﺪه ای

م .ز ـ اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ اﺻﻼﺣﺎت ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن آﻧﭽﻪ
زﻣﺎﻧﺶ ﺳﺮآﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﺮدن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺪﻧﯽ را ﻫﻤﺮاه
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺶ ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ؛ و اﮔﺮ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎری را راﻫﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﮐﺮدن ﻃﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ) ،در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه( ﺳﻬﻢ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری اﯾﺮان ،ﭘﺲ از ﺧﺮداد ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺶ ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺟﻮان در ﺑﺤﺚ و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ادﺑﯿﺎت،
ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻓﯿﻠﻢ ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ـ در ﮔﺸﺎده
ﮐﺮدن ذﻫﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﻮارﮐﺮدن راه ﻓﺮاروﯾﯿﺪن ﺟﻨﺒﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺒﺰ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻮده اﺳﺖ؟

درﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪ
ﭘﺮده را ﺑﮑﺶ
ﭼﺮاغ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻦ
ﺑﺎد ﺳﺮدی ﻣﯽ آﯾﺪ
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺗﻮ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﯽ
ﮐﻪ از ﻣﺮدن ﺧﻮدت ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮی
ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﻨﺎم ـ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪاﯾﻦ ﺳﻮال ﮔﻔﺖ در ﺧﻮد
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ﺑﺮای اﺣﻤﺪ زﯾﺪآﺑﺎدی و ﺧﺎﻧﻮاده اش
اﻣﯿﺮ  /اﯾﺮان
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﺎدر،
آﯾﺎ او ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞِ وﻗﺘﯽ دارم ﻣﯽﺧﻮاﺑﻢ از »ﭼﻘﺪر دﻟﺘﻨﮕﻢ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﺎدر،
آﯾﺎ او ﻫﻢ روزﻫﺎی »ﺣﺘﯽ ﺻﺪاﯾﺶ را ﻧﺸﻨﯿﺪهام« را ﻣﯽﺷﻤﺎرد؟
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﺎدر
آﯾﺎ او ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ،
ﻫﺮ ﺷﺐ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻮ را
و از ﺧﻮاب ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﭘﺮد؟
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﺎدر
آﯾﺎ او ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﻮاﺷﮑﯽ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دوﺑﺎره ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﺎدر
آﯾﺎ او ﻫﻢ
ﻣﺜﻞ دﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﮔﻢ ﺷﺪ
و ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ،
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ؟...
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»اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎزهای ﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ« *
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ زﻧﺪﯾﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎط

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎط ،ﻋﮑﺎس و ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎز ،زادۀ ﺳﺎل ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ و ﺷﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﻗﺰوﯾﻦ ،و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮥ ﻫﻨﺮ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﯿﻠﻢ »زﻧﺎن ﺑﺪون ﻣﺮدان« او ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﻬﺮﻧﻮش ﭘﺎرﺳﯽﭘﻮر ،ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺷﯿﺮ ﻧﻘﺮهای
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮدان را در ﺟﺸﻨﻮارۀ ﻓﯿﻠﻢ وﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ وی ﺳﭙﺮد .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،ﺑﻪ »ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی آزادی ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ـ از ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ـ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺸﺎط ﺳﺎﮐﻦ ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﺳﺖ.

*****
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ رﺑﻂ داده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
در ﺑﺎﻓﺘﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﺎﻃﻔﮥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﺮد ،و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﻫﺮ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻓﺘﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ژرفﺗﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدم ،ﯾﺎ

م .ز .ـ ﺷﻮﭘﻨﻬﺎور ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﻫﻨﺮ ،ﺗﺠﻠﯽ اﯾﺪهﻫﺎﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎطﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎری ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﺴﺎﺋﻞ
و روﯾﺪادﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ
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ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺑﺎارزش
اﺳﺖ ،از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﺮا ﺳﺨﺖ درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮد .ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮان،
در ﺗﻈﺎﻫﺮات ،اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ،و اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهام وﮔﺎه در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪام .اﺧﺒﺎر را ،ﺑﻪ وﯾﮋه از
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن درون ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ و

ﻫﻤﺎن »دﯾﮕﺮی« اﺳﺖ ،ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺛﺮ ﺑﺮﺳﺪ؛ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﮐﻪ
در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی روﺣﯿﮥ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺑﺎﻻ ﮐﺸﺎﻧﺪن
ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﻣﺴﯿﺮ و ﺷﯿﻮۀ ﻣﺒﺎرزه

روﺣﯿــﮥ زﻧﺎﻧــﻪ ﺑــﺎ ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖﻫــﺎی ﺑﯿﺸــﺘﺮ ،ﻣــﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﺎ ﻇﺮاﻓــﺖ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻧﮕــﺎه ﮐﻨــﺪ؛ زودﺗــﺮ اﺛــﺮ
ﻣــﯽﭘــﺬﯾﺮد ،ﺑﯿﺸــﺘﺮ رﻧــﺞ ﻣــﯽﮐﺸــﺪ و راﺣــﺖﺗــﺮ ﺧــﻮد را اﺑــﺮاز ﻣــﯽﮐﻨــﺪ؛ اﯾــﻦ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﻦ زﯾﺒﺎﺳــﺖ،
ﺑﺨﺸــﯽ از اﻧﺴــﺎن ﺑــﻮدن اﺳــﺖ؛ از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ﻣــﯽﺑﯿﻨــﯿﻢ ﮐــﻪ ﯾــﮏ زن در ﺑﺮﺧــﻮرد ﺑــﺎ دﺷــﻮاریﻫــﺎ
ﺑﺴــﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨــﺪ اﺳــﺖ ،ﻣﺜــﺎل ﺳــﺎده اﯾﻨﮑــﻪ ﯾــﮏ ﻣــﺎدر در ﺳــﺨﺖﺗــﺮﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤــﺎری ﻧﯿــﺰ ﺑﺮﻣــﯽ
ﺧﯿﺰد و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪش رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﮔﺎﻫﯽ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﺳﺘﻢ ﻣﯽرﺳﺪ
ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻢ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ از ﻣﻦ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ
ﺧﻮب ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎط ﭘﯿﺶ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺸﺘﺎد
و ﻫﺸﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،و ﻫﻤﯿﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﮑﻨﻢ اﺛﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد.
در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺳﻬﻢ ﻫﻨﺮ در ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺮدم ﺑﻪ روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﺗﺎرﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻫﻨﺮ ﺑﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ دروﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی
روح و روان اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ
درﺧﺸﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﯿﻠﻤﯽ درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ امّ ﮐﻠﺜﻮم ،ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮ ،درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ او ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ
ﯾﮏ زن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻣﺮدم
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻨﺮ ،در ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ـ ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،داﺳﺘﺎن
ﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﻓﯿﻠﻢ ،ﯾﺎ ...ـ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﯿﺪ و اﻟﻬﺎم دﻫﺪ ،و اﯾﻦ
ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
در اﯾﻦ دوران وﯾﮋه ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ در
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺟﻨﺒﺶ آزادی ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻧﺸﺎن دادن ﭼﻬﺮۀ
واﻗﻌﯽ آن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد ﮔﻔﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزان اﻣﯿﺪ و ﻧﯿﺮو دادﻧﺪ ،ﻫﻢ آﺑﺮوی دوﺑﺎرهای ﺑﺮای ﮐﺸﻮر و
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

در ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﯾﺮان ،ﭼﻪ اﻧﺪازه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺪهﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺷﯿﻮۀ ﺗﺠﻠﯿﺸﺎن اﺛﺮﺑﮕﺬارد؟ آﯾﺎ
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪرﮐﻨﺸﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از
ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎط ـ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از
آﻧﭽﻪ در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽاش ﻣﯽﮔﺬرد ،اﺛﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و اﯾﻦ اﺛﺮ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺧﻼﻗﯿﺖ او،
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،و اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﺗﻔﺎقﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن
وارد ﮐﺎر ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪام ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ
ﮐﻨﻢ اﺗﻔﺎﻗﯽ را ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺻﺮﯾﺢ و ﺷﻌﺎرﮔﻮﻧﻪ
وارد ﮐﺎر ﻫﻨﺮیام ﮐﻨﻢ .وﻟﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺛﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪام .ﻣﺜﻼ در »زﻧﺎن ﺧﺪا« ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺲ از
آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ ﺑﯽآﻧﮑﻪ
ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﯿﺰی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪم ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .وﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﮐﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ
زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد .اﺛﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻌﺪ در ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﺗﺠﻠﯽ
ﯾﺎﺑﺪ.
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در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﻣﻦ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ـ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دوﺑﺎره از
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی زن ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻣﺘﻌﺎرف درﺑﺎرۀ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ،
ﻧﻤﯽﮐﻮﺷﺪ ﻣﺮداﻧﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺧﺸﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و دﻟﺴﻮزی ،زﯾﺒﺎ و زﻧﺎﻧﻪ ،ﺑﺮای آزادی
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﻧﺎﻧﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ ،آراﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺒﺎ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ روﺣﯿﮥ ﺟﻨﺒﺶ را اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮ و ﺳﺮﺷﺎرﺗﺮ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .اﯾﻦ
آن رﻫﺎﯾﯽ اﯾﺪه آﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم.
اﻣﺮوز زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻠﮑﺘﻮﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻢ ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻫﻢ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻢ روﺣﯿﮥ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
را ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل را در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدم
ﻧﮕﺎه دارم ـ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن اﻧﺘﻠﮑﺖ ﺑﻮدن و ﮐﺎر ﺟﺪی ﮐﺮدن ﺑﺎ زﯾﺒﺎ
ﺑﻮدن و زن ﻣﺎﻧﺪن؛ ﺗﻀﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ و
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﺳﺖ و در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﻢ ﺑﻪ آﺷﮑﺎری ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ.

م .ز .ـ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋۀ »زن« در آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﻤﺎ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ
اﺳﺖ ـ از »زﻧﺎن ﺧﺪا« ﮐﻪ دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ،ﭘﺲ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮﺗﺎن» ،زﻧﺎن ﺑﺪون
ﻣﺮدان« ،ﮐﻪ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺷﯿﺮ ﻧﻘﺮهای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ را در ﺷﺼﺖ
و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮارۀ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ وﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮد.
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪۀ »زﻧﺎن ﺧﺪا« ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ دﺳﺖ ،و ﭼﻬﺮه ،ﺑﻪ
وﯾﮋه ﭼﺸﻢ و ﻧﮕﺎه ﺗﯿﺰ و ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ـ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ از ﭘﯿﮑﺮ
زن ﮐﻪ از ﭼﺎدر ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ آﯾﺎت ﻗﺮآن ،دﻋﺎﻫﺎی
راﯾﺞ اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﺎ اﺷﻌﺎر ﻓﺮوغ ﻓﺮخ زاد ،ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ـ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ زن اﯾﺮاﻧﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ـ در ﻫﻤﺎن اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ـ ﺑﺮای اﺑﺮاز آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ،
ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ـ ﻧﻤﺎدی از آﻧﭽﻪ در ﺧﺮداد ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺖ در ﺧﯿﺰش
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﯾﺮان رخ داد.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﺤﻨﮥ ﻧﺨﺴﺖ »زﻧﺎن ﺑﺪون ﻣﺮدان« ـ رﻫﺎﺷﺪن ﻣﻮﻧﺲ
در آﺳﻤﺎن ـ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﻧﻤﺎدﯾﻦ» :ﺣﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮت ﺑﻮد،
ﺳﮑﻮت ،و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ...و ﻣﻦ ﻓﮑﺮﮐﺮدم ﺗﻨﻬﺎ راه رﻫﺎﯾﯽ از درد،
رﻫﺎﯾﯽ از دﻧﯿﺎﺳﺖ«.؛ ﺷﻤﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺸﺮو زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ آن
ﭼﻬﺮهﻫﺎی زﯾﺒﺎ و آراﺳﺘﻪ و ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻇﺮﯾﻒ و زﻧﺎﻧﻪ در
ﻣﺒﺎرزات آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﮥ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای رﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

م .ز .ـ در »زﻧﺎن ﺑﺪون ﻣﺮدان«» ،زن« و »ﮐﺸﻮر اﯾﺮان« ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ »ﺣﻘﯿﻘﺖ« و »آزادی« ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،دﯾﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
در دﯾﮕﺮان اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﺮ ﺳﺎﻣﺎن دادن روان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن
را ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪاﯾﺪ ،و ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺳﺮﺷﺎر و زﻧﺎﻧﻪ ،و ﻓﺮاﯾﺎﻓﺘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻫﺰارۀ ﻧﻮ) ،ﻫﺎﻣﺮ ﺷﻮﻟﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺒﺎدت ﻋﺼﺮ ﻣﺎﺳﺖ (.ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮥ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ
راه دادهاﯾﺪ.
ﻧﺴﻞ ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻏﻠﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه در
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﯾﺎ ﻫﻨﺮ را ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن
داﺷﺖ ـ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﭘﺎک ﺑﺮﻫﻨﻪ از ﻫﺮ ﻧﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ
ﺳﯿﺎﺳﯽ» :ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ«؛ و ﻫﺮﮔﺮوه در ﺳﺮزﻧﺶ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺗﺎ
ﺗﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ واژه ﻣﯽرﻓﺖ ،ﯾﺎ ﻣﯽرود.
ﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و آﻣﯿﺨﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﺑﺮﺧﯽ دورانﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎط ـ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺗﻀﺎد ﻇﺎﻫﺮی ﻣﯿﺎن
»ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ« ﺑﺎ »ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎ و ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽﻫﺎ«ی زن را دوﺳﺖ
دارم .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ دروﻧﻤﺎﯾﮥ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﻨﻢ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﯽ ﺑﺮم.
روﺣﯿﮥ زﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ؛ زودﺗﺮ اﺛﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻧﺞ ﻣﯽﮐﺸﺪ و راﺣﺖﺗﺮ ﺧﻮد
را اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ زﯾﺒﺎﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن
اﺳﺖ؛ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ زن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
دﺷﻮاریﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺜﺎل ﺳﺎده اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎدر در
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪش
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روﺣﯿﮥ زﻧﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ آﻧﭽﻪ را ﺣﺲ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن دارد ،ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻮب و آﺷﻨﺎی اﯾﻦ
ﻣﻮرد ،ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد اﺳﺖ ،زﻧﯽ زﯾﺒﺎ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺗﻮاﻧﺎ و ﻗﺎﺑﻞ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻪ رﻧﺞ و درد ﺧﻮد را ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ در ﺷﻌﺮش
ﻣﯽآورد ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺿﻌﻒ او ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎط ـ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن ،و ﯾﮏ ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻓﮑﺮ درﮔﯿﺮم ـ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎﻣﻼً
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪام ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻢ ﻣﯽﮔﺬرد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﭼﺸﻢ
ﺑﺒﻨﺪم .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺻﺒﺢﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﺷﺎدیﻫﺎ و ﻏﻢﻫﺎ و دﻟﻬﺮهﻫﺎی
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ﺷﯿﻮهای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﭘﺎک ﻧﻤﺎدﯾﻦ ـ ﺑﯽﺷﻌﺎر ،ﺑﯽﺳﺨﻦ ـ ﺑﺎ
ﺷﺎلﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﻓﺮش ﻗﺮﻣﺰ ﺟﺸﻨﻮارۀ ﻓﻠﯿﻢ وﻧﯿﺰ ﻗﺪم ﺑﮕﺬارﯾﺪ؟

ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدم ،و ﻧﯿﺰ اﺧﺒﺎر ﺧﻮب و ﺑﺪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﺗﺎ ﺣﺪودی
دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن آﻏﺎزﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﺎﻃﻔﮥ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻫﺮروز ،ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺰﻣﺎن،
ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و ﻫﺮ اﺛﺮ
ﻫﻨﺮی ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آﯾﻨﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻫﺮ دو ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ـ ﻫﻨﺮِ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺮﻫﻨﻪ ار ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺨﺺ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﻫﻨﺮ رﻫﺎ از
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﺻﺪاﻗﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺮفﻫﺎ و
ﻗﻀﺎوتﻫﺎی دﯾﮕﺮان رﻓﺘﻦ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ »ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ« ،در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻼً ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاش دﯾﺪه ﺑﺒﻨﺪد ،و اﯾﻦ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻋﻤﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﮔﺮم
ﮐﺮدن ﻣﺤﺾ ،ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن وا ﻣﯽدارد .ﻫﻨﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
آﮔﺎه در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وﺳﯿﻠﮥ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ
در ﺑﺴﯿﺎری آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻏﺮب ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ؛ ﻫﻨﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺎ اﺑﺰار ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ ،اﯾﻦ در واﻗﻊ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺎ را ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ.

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎط ـ داﺳﺘﺎن »زﻧﺎن ﺑﺪون ﻣﺮدان« ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،درﺑﺎرۀ زن .ﻣﻦ اﻣﮑﺎن و
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در زﻣﯿﻨﮥ اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن دﯾﺪم و ﻓﮑﺮﮐﺮدم ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻼش ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ را
در ﮐﻨﺎر ﺗﻼش ﭼﻬﺎر زن داﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ و
آزادی ،در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮد ـ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ
درﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﭼﻬﺎر زن اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﮐﺪام از زﻧﺎن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ از ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ ،ﻓﺸﺎرﻫﺎ،
ﺧﻔﻘﺎنﻫﺎ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ رﻫﺎﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ آزادی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،و ﺟﺎﻣﻌﮥ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر .ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﻫﺮاسﻫﺎ و دﻟﻬﺮهﻫﺎ و
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﯾﻦ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ـ ﻫﺮ دو ﺑﺮای آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯽ ﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻮدهام ،وﻟﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺨﺼﺎً و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً درﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم .دوران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ درون ﮐﺸﻮر ﻧﺒﻮدم
و در اﯾﻦ ﺳﻮ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

م .ز .ـ ﻓﯿﻠﻢ »زﻧﺎن ﺑﺪون ﻣﺮدان« ﺑﺮداﺷﺘﯽ آزاد از ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﻢ
ﺷﻬﺮﻧﻮش ﭘﺎرﺳﯽﭘﻮر اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﺮوزﮔﺎر ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺘﺎب ،ﭘﯿﺎﻣﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در زﻧﺪﮔﯽام ،در ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آن
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻓﻌﺎل ﭘﯿﺪاﮐﺮدم .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
اﯾﺮان ،ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻓﯿﻠﻢ »زﻧﺎن ﺑﺪون ﻣﺮدان« ﺑﻮدم ،و ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﺮون از اﺗﺎق ﮐﺎر
ﻣﻦ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﮐﺎر ﻫﻨﺮیام ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ،
ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪم ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ـ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ـ ﻫﻨﺮم را
ﺷﻌﺎرﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻐﯿﯿﺮداد و ﻣﻦ
ﻣﯽداﻧﻢ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ آن اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺶ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﺑﻮد .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدن را ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻟﻄﯿﻒ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮارۀ ﻓﯿﻠﻢ وﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﻦ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ دﯾﺪﯾﻢ
اﺻﻼً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ؛ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﺟﻨﺒﺶ آزادی ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺟﻬﺎن؛ و
ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم در اﯾﺮان ـ ﺑﯽﺣﺮف،

رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﺑﺮﻫﻨﻪ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،و دﯾﮕﺮ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی
ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ ـ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻟﻄﯿﻒ و اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﮐﻮﺷﻨﺪۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد،
ﺷﻌﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﺷﻮد ،و در
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزد.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ از
ﺧﯿﺰش ﺳﺒﺰ اﯾﺮان آﻏﺎزﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﯿﻠﻤﯽ اﯾﻦ
اﻧﺪازه ﺳﯿﺎﺳﯽ را از آن ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ
ﻣﺮداد ﺳﯽ و دو ﻧﺪارد ،ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ درآوردﯾﺪ؟ و ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی آزادی ﺧﻮاﻫﯽ اﯾﺮان ـ از
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﯾﺮان ـ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎز ﺑﺎ
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اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻨﺎﻫﯽ از ﺳﻔﺮ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﺣﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ـ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎم از
رﻧﮓﻫﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ از ﺗﺨﯿﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ.
دﻟﯿﻞ ﻫﺮاس ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ،از ﺗﺨﯿﻞ ﯾﮏ
اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯽﺷﻌﺎر ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻧﻤﺎد ﺟﻨﺒﺶ آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮد ،و ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﻋﺘﻘﺎد دارم و ﻋﻤﯿﻘﺎً دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ،و ﻫﺮﮐﺎر ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ.
ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ از ﻣﻦ دﻋﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺌﺎﺗﺮی در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺮ
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺒﺮم ،ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﮐﺎری ﺑﺴﺎزم
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﺮا ،ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ آزادی ﺧﻮاﻫﺎن در دادﮔﺎهﻫﺎی
ﺳﺮاﺳﺮ دروغ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻪ در آن ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺷﻌﺮ و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ دروغﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از ﺧﻮد دﻓﺎع
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ آﻗﺎی ﺷﺠﺎع آذری ،آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﺠﻮ و ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ
ﺷﺎﻋﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻃﺮﺣﯽ
اﺳﺖ ﺳﺮاﺳﺮ ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎری در دادﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﯾﮏ ﺳﺮی ﮐﺎر ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﺎزه ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دادهام ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺧﻮدم ،ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهای اﺳﺘﻌﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺮهﻫﺎی زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺟﻮان
اﯾﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎط ـ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﺗﺨﯿﻞ و اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸﯽ در ﻫﻨﺮ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورد.
آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر درﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﯿﻠﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺟﻠﻮی ﺗﺨﯿﻞ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«.
ﺗﺨﯿﻞ و در واﻗﻊ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻼح ﻣﺒﺎرزۀ او ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ،
ﺳﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺶ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻗﺪرت اﯾﻦ ﺳﻼح در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد،
دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮوﻣﯽ ﺑﺮد و ﮐﻢ ﮐﻢ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎارزش و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ارزش ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد و درﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ دوﻟﺖ از
ﻓﮑﺮ و ﺧﻼﻗﯿﺖ او ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ،درﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﯿﻠﺶ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺣﺘﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮون از ﻣﺮز ﺑﺎ

م .ز .ـ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ـ
ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮐﻨﺶ ﺗﻨﺪ ﺑﻪ روﺳﺮی و دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ رﺧﺸﺎن ﺑﻨﯽ
اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺎران ﮐﻮﺛﺮی در ﺟﺸﻦ ﺧﺎﻧﮥ ﺳﯿﻨﻤﺎ؛ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﮕﻔﺖ
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آزادی ﮐﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان از رﻧﮓ دﺳﺘﺒﻨﺪ
ﺳﺒﺰ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ،اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ
اﯾﻦ ﺣﮑﻮت را ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻨﻢ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﺸﻮرﻫﺎی آزاد ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺷﺎﯾﺪ آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮدم را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪ ،و
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان درون ﻣﯽرود ـ از
ﺳﺎﻧﺴﻮر و زﻧﺪان ﺗﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از ﮐﺎر؛ و دﺷﻮاری ﻣﺎﻧﺪن در ﺗﺒﻌﯿﺪ و
دور از ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮون از ﻣﺮز ،ارزش
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎارزﺷﯽ را دارد :ﺳﻬﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﺗﺨﯿﻞ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻟﻬﺎم و ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
و ﻫﻨﺮﺷﺎن را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ و ﻧﺎبﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ درﺑﺎرۀ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻢ ،از اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺣﺮﻓﺶ را ﺑﻪ ﻫﺮ
زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ .آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن رﻧﮓ ،ﺑﺮ زﺑﺎن ﻫﻨﺮ آورد و در
ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ؛ و دوﻟﺖ اﯾﺮان اﯾﻦ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ.

ﺳﺎرا ﻣﺤﻤﺪی اردﻫﺎﻟﯽ /اﯾﺮان

ﺧﺮداد  1388ﺑﻮد دﺧﺘﺮم
ﺑﯿﺶ از ﺗﻤﺎم ﺧﺮدادﻫﺎ ﺑﺎران آﻣﺪ
ﻫﻢﺳﻦ ﺗﻮ ﺑﻮدم
دﻟﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ،
رﻧﮓ و آواز...
ﺧﺮداد  1388ﺑﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﮔﺮ
ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮم
ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای
از ﭘﺲ آن ﺧﺮداد اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ
از ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ
ﺧﺎﻃﺮات اﻧﻘﻼب را ﺗﻌﺮﯾﻒﮐﻨﺪ
روز ﺑﻪ روز
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﺶ
دﻗﯿﻖ ﯾﺎدم اﺳﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ
آن ﺳﺎل
ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؛
ﺗﻮ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ
از ﭘﺸﺖﺑﺎم ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻒ درآﻣﺪ
از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﺗﻮم
ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﭼﺎرﻟﯽ ﭼﺎﭘﻠﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد
ﻓﺮاﻣﻮشﻧﮑﻦ
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺖ ﻫﻢ ﺑﮕﻮ
روزی روزﮔﺎری
در اﯾﺮان
وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪ
ﺧﺮداد  1388ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮردﯾﻢ
و
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ داغ دارﯾﻢ.

ﺳﻮم ﻣﺎرس دوﻫﺰار و ﯾﺎزده ﻣﯿﻼدی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* »اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎزهای ﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ /ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﻮ را«
رﺿﺎ ﻣﻘﺼﺪی

www.Talashonleine.com
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ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ زﻧﺪﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺮی ﺟﻌﻔﺮی
ﻣﻬﺮی ﺟﻌﻔﺮی ،زادۀ ﺳﺎل ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ ،وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮی ،ﻣﺮﺑﯽ ﮐﻮﻫﻨﻮردی
ﺣﺮﻓﻪای ،ﺷﺎﻋﺮ و ﻣﻨﺘﻘﺪ ادﺑﯽ و از داوران ﺟﺎﯾﺰۀ ﺷﻌﺮ زﻧﺎن ـ ﺟﺎﯾﺰۀ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ـ در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ،و ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎن؛ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﮑﺎوی ـ اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﺮان ـ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻼشﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ او در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻌﻔﺮی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺣﻘﻮق در اﯾﺮان اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﯽ ﺑﺮد.

»ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی« و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﯿﺶ رو

در ﺣﻮزه ﮐﻮﻫﻨﻮردی اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ زنﻫﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
زنﻫﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ از ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﺑﻮد
و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻮﻫﻨﻮردان دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
زنﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮرد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﯾﻮاره و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺨﺮهای ﻋﻠﻢ
ﮐﻮه ،ﺳﯿﻨﻪ ﺧﯿﺰ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ؛ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدﻫﺎی ﺑﺎ
وﺟﺪان ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮه ﻧﻮردی ﺷﻼق را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ از
اﺧﺮاج ﻫﻢ ﻧﻮردان زن ﺧﻮدداری ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻟﯽ آﺧﺮ...

ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ زﻧﺪﯾﺎن ـ ﺷﻤﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ وﮐﯿﻞ ،ﺷﺎﻋﺮ ،و
ﮐﻮﻫﻨﻮرد ـ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺟﺪی و ﺣﺮﻓﻪای و ﮐﺎﻣﯿﺎب ـ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ژرف و ﮔﺴﺘﺮدۀ زن اﯾﺮاﻧﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮی از
ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف دارﯾﺪ؛ ارزﯾﺎﺑﯿﺘﺎن از ﺗﻼش و ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎﻧﻮان ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ
درون ﮐﺸﻮر ،در ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮو و ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻮدن در ﺟﻨﺒﺶ
آزادی ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺒﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﻣﻬﺮی ﺟﻌﻔﺮی ـ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺤﺚ و اراﯾﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻼش
زنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن
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ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎزﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ و آﯾﺎ در
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،دﺳﺘﺎورد ﭼﻨﺪان اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪهای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺣﺘﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺗﺼﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻇﻠﻤﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن.
اﻣﺎ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻃﻮل اﯾﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ زﻧﺎن از ﯾﮏ
ﻃﺮف ،و ﻧﻤﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آنﻫﺎ از ﻃﺮف،
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دو راه را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد
دﯾﺪه اﺳﺖ :ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زنﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
ﻇﺎﻫﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ راه دوم را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ راه را ﻫﻢ ﺑﻪ
روش زﯾﺮﮐﺎﻧﻪای ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد .در اﺻﻞ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﻣﻘﺎﺑﻞ
زنﻫﺎ در ﻫﯿﭻ ﻣﻮردی ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ را در ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮی و اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ دﺧﺘﺮﻫﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ
ﺑﻨﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ آنﻫﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻞ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ وراﺛﺖ ،دﯾﻪ ،ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی دﺧﺘﺮﻫﺎ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻣﺎدر ،ﻃﻼق و ازدواج ،ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و دهﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ
آﻣﯿﺰ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎ
را ﻫﻢ از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ و ﺣﺎﻻ زنﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ،در ﺣﺼﺮ ﻃﺒﻘﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﺣﺼﺎر
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻓﻌﺎل ﻋﻤﻞ ﮐﺮده؛ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،ﺧﻮد را روﯾﺎروی ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺻﺪای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،ﺣﺘﯽ
از داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﻓﺮاد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻫﻨﺮی ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زن ﻫﺎﺳﺖ .در اﺻﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ راه دوم و

ﺗﺎ ﺑﺮ ﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﯽ زن ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل و
ﺳﭙﺲ آﻣﻮزش اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻌﺪادی ﺧﻮدی ﮐﻪ  7اﻟﯽ  8ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ؛ و ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ورزﺷﯽ در دﻫﻪ  70ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ زنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ؛
ﺗﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎران زن
دوره ﻣﺮﺑﯽﮔﺮی ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ؛ و ﻣﻦ ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﺎرج از ﺣﻠﻘﻪ
اﻧﺤﺼﺎری ﻣﺴﺌﻮل آن اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺬاﯾﯽ وارد دورهﻫﺎ ﺷﻮم؛ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻬﻢ  30درﺻﺪی زنﻫﺎ از
ورزش را ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد و
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺻﻌﻮد زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی  14زن ﻫﻔﺖ زن را ﺑﺎ
ﻫﻔﺖ ﻣﺮد راﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻮﻫﻨﻮرد زن در ﺣﺪ اورﺳﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪادی را ﺑﻪ اردوﻫﺎ راه ﻧﺪﻫﻨﺪ و
درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن زﻧﺎن ﮐﻮﻫﻨﻮرد دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺨﺼﯽ
ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺻﻌﻮدﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ.
و ﺣﺎﻻ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻌﻮدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ زنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺑﺮون ﻣﺮزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻫﻤﺖ ﺷﺨﺼﯽ آنﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻢ ﻟﯿﻼ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺟﺴﺎرت اﯾﻦ را در ﺧﻮد
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺻﻌﻮد ﻗﻠﻪ »ﮐﯽ  «2را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﻮه ﻧﻮردان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دﻧﯿﺎ ﺻﻌﻮد آن روﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﯽ و اﻧﺪی
ﺳﺎل ﭘﯿﻤﻮده ،اﻧﺪک ﺣﻘﻮق ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺧﻮد را ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
ﯾﮑﺒﺎره از دﺳﺖ داده ،از ﭘﺴﺖ ﻗﻀﺎوت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ورزﺷﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوﯾﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای او اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ـ ﻫﻢ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
ﻫﻢ در ورزش و ﻫﻢ در ﻫﻨﺮ؛ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪای ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن ﺣﻘﻮق از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺧﻮد ،ذره ذره و ﮔﺎم
ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ.

م .ز :آﯾﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ درﮔﯿﺮ آن ﺑﻮدهاﯾﺪ ،در ﭘﯿﮑﺎر
ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،دﺷﻮاریﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی زن اﯾﺮاﻧﯽ،
ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی روﺷﻦ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی در زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زن و
ﻣﺮد اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﻬﺮی ﺟﻌﻔﺮی ـ ﻣﺎ ﺑـﺮای ارزﯾﺎﺑـﯽ اﯾـﻨﮑﻪ ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪﻫﺎ زنﻫـﺎ
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ﻫﺮﭼﻨـــﺪ ﺑـــﺪون ﺗﺼـــﻮﯾﺐ ﻗـــﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاﺑـــﺮ اﻣﮑـــﺎن ﺑـــﻪ دﺳـــﺖ آوردن ﺣـــﻖ ﺑﺮاﺑـــﺮ ﺷـــﻌﺎری ﺑـــﯿﺶ
ﻧﺨﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ،وﻟــﯽ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﺑﺮﺧــﯽ از ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﻧﯿــﺰ ﻧﺸــﺎن داده اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺐ
ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدﻻﻧــﻪ اﻟﺰاﻣــﺎ ﺣﻘــﻮق ﺑﺮاﺑــﺮ زنﻫــﺎ را ﺗﻀــﻤﯿﻦ ﻧﻤــﯽﮐﻨــﺪ و ﺗــﺎ زﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﭘــﺬﯾﺮش
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ در ﻫﻤــﻪ ﻃﺒﻘــﺎت ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺣــﻖ زنﻫــﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨــﻪ ﻧﺸــﻮد در اﺟــﺮای اﯾــﻦ ﻗــﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

ﻋﺰم راﺳﺦ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زنﻫﺎ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻦ ﺑﻪ
ﺗﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زن را ﺑﺎور ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻌﺎری ﺑﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻟﺰاﻣﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ زنﻫﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ
زنﻫﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻧﺸﻮد در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
و ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ و اﺻﻠﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ـ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ
در اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮداﻧﻪ اداره ﺷﺪه
اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
زﻧﺎن ﻫﻢ در آﮔﺎﻫﯽ دادن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ
ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ
ﺧﻮاﻫﯽ و رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ و ﻫﻢ در اﯾﺠﺎد
راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﺮﻗﺪرت ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را از
آن ﺧﻮد ﮐﺮده آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ در اﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و اﻫﺪاف ﺧﻮد را در آن
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد؛ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
در اﺻﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﮑﻮﻻر ﻓﺎرغ از ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻫﻤﺎن ﻫﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﺤﺮک ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﮐﺎرزارﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺮده و در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺤﺪود
ﮐﺮدن و ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ﺑﺴﯿﺎری از »ان .ﺟﯽ .او« ﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ »ان.
ﺟﯽ .او« ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ در
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ ﻣﺮدم و ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻧﯿﺰ آﮔﺎه ﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﻤﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﻤﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه از ﻃﺮف
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺰرگ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

م .ز ـ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﻣﻀﺎ و ﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ـ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺒﺰ ـ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ؟

ﻣﻬﺮی ﺟﻌﻔﺮی ـ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﺷﮑﻞ
وﺳﯿﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاریﻫﺎی رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن در درون ﺧﻮد اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺳﻄﺢ
آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی دروﻧﯽ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی زﻧﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ را در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻓﻘﻂ در
ﺟﻨﺒﺶ زنﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻘﺎﻻت و
ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از

م .ز :ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺎاﻓﺘﺎده در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زاﯾﯿﺪۀ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻪ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ در
اﻧﻘﻼب و ﺟﻨﮓزاده ﺷﺪ؛ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﮑﺎر ﺣﻘﻮق زن ،ﮐﻮدک،
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ،و دﮔﺮﺑﺎش ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ،و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن
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ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ
ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪی در اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﻃﺮح ﺑﺤﺚ و ﻧﻈﺮ آزاد در داﺧﻞ اﯾﺮان
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻓﻀﺎی ﺑﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻪ
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺬف ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ راه ﻃﻮﻻﻧﯽای در ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ و
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
ﻣﺘﻤﺎدی و رﯾﺸﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در
اﯾﺮان ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪیای در ﭘﯿﺶ روی
ﺗﻼشﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮔﺬاری و ﻗﻮۀ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪای ﭼﻨﺎن ﺧﺸﻦ را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺬف
ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،و در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
زداﯾﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻻﮐﺸﺎﻧﺪن ﺳﻄﺢ اﺧﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻮد؟ )ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ،ﭘﯿﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را
ﻫﻢ ارز ﻣﯽداﻧﻨﺪ(.
ﻧﻘﺶ ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮون ﻣﺮز در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ
زداﯾﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

ﻣﻬﺮی ﺟﻌﻔﺮی ـ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻓﻀﺎی ﺑﺤﺚ و

م .ز :ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎوردارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺤﺪود ،و ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ
آن اﺻﻮل ،در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد
ﺳﭙﯿﺪه ﺟﺪﯾﺮی و ﭼﻬﺎرﺗﻦ از اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت داوران ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺣﺠﺎزی ،روﯾﺎ ﺗﻔﺘﯽ ،ﭘﮕﺎه اﺣﻤﺪی و ﻣﻬﺮی ﺟﻌﻔﺮی
ﺑﺮﮔﺰارﮐﺮد و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﺎ روﺷﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ داد .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »ﻓﻠﺴﻔﻪ
وﺟﻮدی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻫﻢ
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﻣﺤﺪود و ﻣﻮﻇﻒ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻠﺖ را«.
ﻓﮑﺮی و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎدت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،در آن
ﺷﻤﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺤﺚ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮی
ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد آﮔﺎه
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﻧﮕﺎهﺗﺎن ﺑﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺻﺒﺮ
»ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
و ﺗﺤﻤﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در
ﻣﻬﺮی ﺟﻌﻔﺮی :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ در زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ.
ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،راه ﺣﻞﻫﺎ ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﯽ را اراﯾﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ :در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ
اﺻﻼح ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ ﺣﻘﻮق
ﺑﯽﻃﺮف ،و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ و ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان از
ﺑﺸﺮ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻣﯽﺳﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻓﻀﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ را ورای ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ
اﯾﻦ اﺳﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ورای ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ؛ و
در اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﮏ و اﺻﻼﺣﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺣﻖ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻗﺪرت زﺑﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ
و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﯾﮏ
ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﺟﻮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داده
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﺪود و ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ.
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺣﺬف
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ﭼﺮا ﮐﻪ اﺻﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ دﺳﺘﺎورد اﺻﻠﯽ زنﻫﺎ و
ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ و دﻗﯿﻖ در ازای ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ،ﺗﺤﻤﻞ زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ ،در اﯾﻦ راه ﺣﻞ
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺒﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﺋﯽ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﻃﺮف رژﯾﻢ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ در ازای اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﺪهای در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ راه ﺣﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻃﺮف اﻓﺮادی اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از
ﺑﺪﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﻮء ﻇﻦ را ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪه ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻃﺮح ﺷﺮوط
ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻤﮑﻨﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﻪ
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻗﺪرت ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻦ در ﻣﻮرد اﺻﻼﺣﺎت ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ و ﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ،اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد
اﻣﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و در ﻫﺮ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﮔﺎه ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻖ
ﻧﻮﺷﯿﺪن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯽ وﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻖ
آزادی ﺑﯿﺎن؛ ﮔﺎه اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻗﺪرت اﺳﺖ وﮔﺎه دراز ﻣﺪت و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺪرن
روﯾﺎروﯾﯽ.
و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
داﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﺮان را ﺣﺬف و ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺮای
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﻖ ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮای ﺑﺪون
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎی ﺣﺘﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻮر ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻫﺪف ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺧﻮد را
اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری،
ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را در ﭘﻮﺷﺶ اﺻﻼﺣﺎت ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﻧﻘﺸﻬﺎی ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﻧﺤﻮه اداره
ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ،ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻃﺮز زﯾﺮﮐﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺒﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ
از ارﮐﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﯽ در آنﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺑﺮﻫﻢ زدن
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﺻﻮل ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ رﻫﺒﺮ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ او اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﯾﺮان ﮐﻪ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﯾﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دوم :او از ﻃﺮف رﻫﺒﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺮف رﻫﺒﺮی ﻫﻢ
ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰل اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ او ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  10اﺻﻞ  110ﻋﺰل ﯾﺎ اﺑﻘﺎی او ﯾﮑﯽ از
اﺧﺘﯿﺎرﻫﺎی رﻫﺒﺮ اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺣﻘﻮق زنﻫﺎ و ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ
»ﺗﻐﯿﯿﺮات« ﻋﻤﺪهای در اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎرات
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن را در ﮔﺰﯾﻨﺶ اﻓﺮاد ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺬف اﺧﺘﯿﺎرات
ﺷﻮررای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ رﻫﺒﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﺻﻞ ﺣﺬف
اﺧﺘﯿﺎرات رﻫﺒﺮی در ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﻪ ﺧﺐ
ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ.
اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﯾﻦ
اﺻﻼﺣﺎت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری
و اﺟﺮا در دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان از او
ﯾﺎ آنﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
ﻗﺪرت ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ راه ﺣﻞ ﻣﻤﮑﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺎرزات ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدﻣﯽ در ﻓﺸﺎر ﺑﻪ رژﯾﻢ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ رژﯾﻢ و رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح از زﻣﺎن ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮی ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪای اﺳﺘﻮار ﻧﯿﺴﺖ.
27

ﺗﻼش ـ ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ـ ﺷﻤﺎره  35ـ ﺧﺮداد 1390

روﺟﺎ ﭼﻤﻨﮑﺎر /ﻓﺮاﻧﺴﻪ

آﻣﺪه ﺑﻮدم
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدی
ﺷﺐ ﺑﻮد
ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮدم را ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﻢ از ﺧﻮاب ﻧﻤﯽﭘﺮم
ﺗﺐ دارد اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ وﻗﺘﯽ از ﻣﺎﺿﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﻤﯽآﯾﻢ
ﺗﮑﺎن
ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم
ﭘﺸﺖ ﺗﮑﯿﺪه ی ﺑﺎمﻫﺎ
ﺗﮑﺮار ﺗﺮﮐﻪﻫﺎی ﺗﺮ ﺗﺮﮐﻪﻫﺎی ﺗﺮ ﺗﺮﮐﻪﻫﺎی ﺗﺮ
ﺗﮑﺒﯿﺮررر
ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﻨﺪم و دو دﺳﺘﻢ را ﺑﺮ ﮔﻮشﻫﺎﯾﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﯽدﻫﻢ
ﻣﯽﺷﻨﻮم
رﮔﺒﺎررر
ﮔﻠﻮﻫﺎی ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
رگ ﺧﻮاﺑﻢ را ﺑﺰن
ﮔﻢ و ﮔﻮرم ﮐﻦ
ﮔﺮﻣﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻧﻠﺮزم
دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﻢ ﻫﺎی ﻫﺎﯾﻢ
از ﺧﻮاﺑﻢ ﺧﻮن زﯾﺎدی رﻓﺘﻪ
ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺖ را ﺑﯿﺎر ﺑﮕﺬار زﯾﺮ ﺳﺮش
ﮐﻤﯽ ﺷﺮﺟﯽ ﺷﺮاب ﺷُﮏ
ﯾﮏ دو ﺷُﮏ
ﯾﮏ دو ﺷُﮏ
ﻧﻪ ﻧﻤﯽﭘﺮد ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﻤﯽآﯾﺪ

ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ

ﺑﻪ ﯾﺎدش ﺑﯿﺎورﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮی دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ را در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﯽﮐﺎﺷﺖ
ﺑﻪ ﯾﺎدش ﺑﯿﺎور ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮی ﻫﻤﻪ ﻟﺮزش دﺳﺖ و دﻟﺶ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﮔﺮدد
ﻧﻪ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد از ﻣﺎﺿﯽ ﺑﻌﯿﺪ
ﮔﻮﺷﻪی دﻫﺎن ﺗﻤﺎم ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ زﺧﻤﯽ ﺑﻮد
آﻣﺪه ﺑﻮدم ﺑﺒﻮﺳﻤﺖ
ﻧﺒﻮدی و
ﺗﺮﮐﻪﻫﺎی ﺗﺮ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎه
ﺳﮑﻮﺗﻢ ﮐﻪ ﻣﯽدﻫﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻨﻮم
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ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻗﺪم زد
ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽاش ﻟﮕﺪ زد و ﮔﻮداﻟﯽ
ﺑﻪ ﻋﻤﻖ دور دﺳﺖ
دور دﺳﺖ
ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎ دور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
آﻣﺪه ﺑﻮدم ﺑﺒﻮﺳﻤﺖ
"ﻫﻤﻪ ﻟﺮزش دﺳﺖ و دﻟﻢ" دﺳﺘﺎن ﺗﻮ دور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺗﮑﺎن
ﺗﮑﺎﻧﻢ ﺑﺪه
ﺑﭙﺮد اﯾﻦ ﺗﺐ ﺑﺮود ﺑﻪ دور ﺑﻪ دور دﺳﺖ
دﺳﺘﯽ ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺮ از دﺳﺘﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ
وﻗﺘﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻨﺖ را ﺑﺪرﻗﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .
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ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻮﺷﻨﺎم

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻋﺘﺮاض
از ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،درآن دوران ﮐﺴﯽ را
ﯾﺎرای ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ رﻧﮕﯽ از اﻧﺘﻘﺎد و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﻪ
ﺑﺒﺨﺸﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮدﻣﺎن آن ﭼﻨﺎن
در اﻣﻦ و اﻣﺎن ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ و اﻋﺘﺮاض
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﮔﻼﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در ﺧﻠﻮت ﯾﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ آﺋﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ
ﭘﺮوردﮔﺎر در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ!

ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﯽﻧﻐﻤﻪ و ﺗﺮاﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی رزﻣﯽ را در
زﻣﺎن ﮐﻮروش ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮔﻮاﻫﯽ دادهاﻧﺪ و
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﻓﺮدوﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی
ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺑﺰﻣﯽ در درﺑﺎر ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ
ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی رزﻣﯽ )ﺳﺮودﻫﺎ( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺟﻨﮓ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی
ﺑﺰﻣﯽ )ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ( ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ ﻣﺮدﻣﺎن درآﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد.
»ﺗﺮاﻧﮏ«ﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای »ﺧﺴﺮو« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،در
ﻣﺤﺪودۀ ﮐﺎخ او ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺟﺮا در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ ،آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻣﺘﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ،
ﻫﻤﻪاش ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ اﺳﺖ و راﻣﺶ و آراﻣﺶ را

*
و اﻣﺎ اﺳﻼم ،ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﺋﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ و ﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻧﺸﺎن داده ،در دورۀ ﺧﻠﻔﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ،ﻣﻘﻬﻮر ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی
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ﺧﺮوﺷﯽ در ﺑﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﯽرﯾﺨﺖ .ﮔﻮﺋﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ» ،ﺣﺎدﺛﻪ
ﺑﺰرﮔﯽ« در راه اﺳﺖ .ﺣﺎدﺛﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز دارد .ﺗﺮاﻧﻪای ﮐﻪ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰرگ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد .از اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻔﺎ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.

اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ! ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺑﯿﮕﺎری ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ
ﺣﻠﺐ و ﺷﺎم و ﺣﺠﺎز ﻣﯽآوردﻧﺪ وﻟﯽ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺗﺮاﻧﻪﺧﻮاﻧﯽ آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ!
در ﮐﺘﺎب »اﻻﻏﺎﻧﯽ« ﺗﺄﻟﯿﻒ »اﺑﻮاﻟﻔﺮج اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ« )356ـ284ﻫـ.
ق( ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺗﺮاﻧﻪﺳﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم
ﻧﻮد ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﻧﻮازﻧﺪه و آﻫﻨﮕﺴﺎز ﮔﺮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﻣﺆﻟﻒ ،دوﺳﻮم آنﻫﺎ از »ﻣﻮاﻟﯽِ اﯾﺮاﻧﯽﻧﮋاد« ﺑﻮدهاﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن
ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن ﻧﺸﯿﻂ ،اﺑﻦِ ﻣﺴﺠﺢ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق ﻣﻮﺻﻠﯽ
ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪﭘﺮدازان ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽروﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ »اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ« در ﻣﯿﺎن
اﯾﺮاﻧﯽﺗﺒﺎران ﺗﺮاﻧﻪﺳﺎز ﺷﻤﺎری زﻧﺎن ﺗﺮاﻧﻪﺧﻮان ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

*
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﮥ ﺑﺰرگ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ،
ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎﺋﯽ از ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﭘﯿﺶ روی دارﯾﻢ.
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮآﻏﺎز دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺮاﻧﻪای
اﺳﺖ در ﺷﺮح ﺷﻮرﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﻟﻄﻔﻌﻠﯽﺧﺎن زﻧﺪ ،ﺷﺎﻫﺰادۀ ﺷﺠﺎﻋﯽ
ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮدم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻟﻄﻔﻌﻠﯽﺧﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﯾﺪاری دﻟﯿﺮاﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﺮﮐﺘﺎزیﻫﺎی آﻏﺎ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﭼﻬﺮهای ﺣﻤﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن از ﺣﺎج اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻼﻧﺘﺮ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﺟﻤﻌﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد.

ﮔﺰاﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ،ﺑﺎرﮔﺎه ﺧﻠﻔﺎ ،ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن،
ﺷﮑﻮه اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮد .آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﻪ آﻧﺎن را از ﭘﺎی درآوردﻧﺪ! ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺮاﻧﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﺸﺖ راﻫﺒﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،در ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ راهﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد .وﻟﯽ از آن ﭘﺲ ﺑﻐﻀﯽ در ﮔﻠﻮﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،روزی
روزﮔﺎری دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺷﮑﺴﺖ .ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻧﯽ زﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ.
ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ورﻃﮥ ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ دﯾﮕﺮ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺎور
ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺮب ،ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ و
ﭘﺮورش ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی در اﺻﻞ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﺻﻔﻮﯾﻪ رﻣﻘﺶ را ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ،واﭘﺴﮕﺮاﺗﺮ از آنﻫﺎ را ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎر
دﯾﮕﺮ ،در زﻣﺎن ﻣﺎ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ! در دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﻨﺮﻫﺎﺋﯽ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ »اﺳﻼم
ﻋﺰﯾﺰ« ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در آﻏﺎز ﭘﺸﺖ دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ واﭘﺴﮕﺮاﺋﯽ
از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه وﻟﯽ ﺑﻪ زودی راﻫﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ،ﻧﺰد
ﻣﻐﻮﻻن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺧﻮد
اداﻣﻪ داد .در اﯾﻦ دوره ﺟﺰ ﻣﻄﺮﺑﺎن دورهﮔﺮد ،ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻧﺎم ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای از زﺑﺎن »ﻋﻤﻮی ﻣﻬﺮﺑﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ« ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻈﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ دوﺳﻪ
ﻗﺮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻦ »ﺣﺎﻣﯽ« ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ دورۀ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺗﺮاﻧﻪ را ﯾﮏ رزﻣﻨﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ادﮔﺎر اﺳﮑﺎت وارﯾﻨﮓ« ٍ) E.

 (S Wahringﮐﻪ در آن ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺧﻮد در ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد ،ﮐﺸﻒ
ﮐﺮد و آن را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد» :ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ آورده
اﺳﺖ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ،در ﺳﺎل  1335ﮐﻮﻫﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺖ دﯾﮕﺮی از
آن را ﮐﻪ از زﺑﺎن ﮐﻮﻟﯽﻫﺎی دوره ﮔﺮد ﺷﻨﯿﺪه ،در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی
ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺮاﻧﻪ را ﮐﻪ از زﺑﺎن ﻣﺎدر ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﺳﺮوده
ﺷﺪه ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﻧﯽ و ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
»ﻫﺮدم ﺻﺪای ﻧﯽ ﻣﯽآد /آواز ﭘﯽدرﭘﯽ ﻣﯽآد /روح و رواﻧﻢ ﮐﯽ
ﻣﯽآد/
ﺣﺎﺟﯽ ﺗﻮ را ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺪر /ﺗﻮ ﻣﺎ را ﮐﺮدی درﺑﺪر/ﺧﺴﺮو دادی دﺳﺖِ
ﻗﺠﺮ /ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ رﯾﺶِ ﺗﻮ ﭘﺪر! /
ﺑﺎزم ﺻﺪای ﻧﯽ ﻣﯽآد /آواز ﭘﯽدرﭘﯽ ﻣﯽآد/.
»وﮐﯿﻞ« از ﻗﺒﺮ درآورد ﺳﺮ /ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮔﺮدش ﭼﺮخ ﺧﻀﺮ/
ﻟﻄﻔﻌﻠﯽﺧﺎن ﻣﻀﻄﺮ /آﺧﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﺎم ﻗﺠﺮ! /
ﺑﺎزم ﺻﺪای ﻧﯽ ﻣﯽآد /آواز ﭘﯽدرﭘﯽ ﻣﯽآد«....

از آﻏﺎز اﯾﻦ دورۀ ﺗﺎزه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از ﭘﺲِ دﯾﻮار اﺳﺘﺘﺎر
ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﭼﻬﺮه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دﯾﮕﺮی ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه وﻟﯽ از ﭘﺎی در ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎ ﺳﻮدای دﯾﮕﺮی وارد ﻣﯿﺪان
ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸﻢ و

در دورۀ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺟﻮﺷﯽ در ﻓﻀﺎ
ﻃﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺳﺘﻮنﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪاد را ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪه اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﷲ
ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ« ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ را در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻮد آورده اﺳﺖ .در
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ﯾﮑﯽ از ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ »ﺷﺎه ﮐﺞ ﮐﻼه« ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻗﺤﻄﯽ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ دﺷﻮاریﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺑﻼ رﻓﺘﻪ ،ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ:

ﻣﺎ را ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ وﯾﺮان /ﯾﺎرب ﺑﺴﺘﺎن داد ﻓﻘﯿﺮان ز
اﻣﯿﺮان/

و ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ:

»ﺷﺎه ﮐﺞ ﮐﻼه /رﻓﺘﻪ ﮐﺮﺑﻼ /ﻧﺎن ﺷﺪه ﮔﺮان /ﯾﮏ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻗﺮان/
»از دﺳﺖ ﻋﺪد ،ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ از ﺳﺮ درد اﺳﺖ /اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺮ آن ﮐﺲ

ﻣﺎ ﺷﺪﯾﻢ اﺳﯿﺮ /از دﺳﺖ وزﯾﺮ /از دﺳﺖ وزﯾﺮ«....

ﮐﻨﺪ از ﻣﺮگ ،ﻧﻪ ﻣﺮد اﺳﺖ/
ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﻋﺸﺎق ﻧﻪ ﭼﻮن ﺑﺎزی ﻧَﺮد اﺳﺖ /ﻣﺮدی اﮔﺮت ﻫﺴﺖ،

و در دﯾﮕﺮی »ﻇﻞاﻟﺴﻠﻄﺎن« ﻣﻮرد ﻫﺠﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

ﮐﻨﻮن وﻗﺖ ﻧﺒﺮد اﺳﺖ«...
»ﺳﺘﺎره ﮐﻮره ،ﻣﺎه ﻧﻤﯽﺷﻪ /ﺷﺎزده ﻟﻮﭼﻪ ،ﺷﺎه ﻧﻤﯽﺷﻪ!
ﮐﻔﺸﺎﺗﻮ ﮔﯿﻮه ﮐﺮدی /ﺧﻮاﻫﺮﺗﻮ ﺑﯿﻮه ﮐﺮدی!

و ﺑﺎز در دﯾﮕﺮی داﺳﺘﺎن ﺑﺮدن »ﻟﯿﻼ« دﺧﺘﺮ رﺋﯿﺲ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ »ﭼﺎﻟﻪ ﺳﯿﻼﺑﯽ« ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺸﯽ از اﯾﻦ راه
ﺑﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺳﺘﺒﺪاد زده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦﻫﺎ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺻﻼﺑﺖ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی واﻗﻌﺎً اﻋﺘﺮاﺿﯽ را
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺷﻌﺮﻫﺎ ﺳﺨﯿﻒ و آﻫﻨﮓﻫﺎ ﻧﺤﯿﻒ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﺸﺎن از
ﻣﻮﮐﺒﯽ دارد ﮐﻪ در راه اﺳﺖ و ﻫﻤﻬﻤﻪﻫﺎﯾﺶ روز ﺑﻪ روز ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﭘﺲ از آن
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ از راه ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ و در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎ ،ﯾﺎر
وﻓﺎدار ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻮر و ﺷﻮق اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و ﻣﺸﺮوﻃﻪ راه آﯾﻨﺪه
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﺑﻪ آزادی و ﮐﺮاﻣﺖ
اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را در رﺳﺎﻧﻪﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺼﻨﯿﻒ
)ﺗﺮاﻧﻪ( ﺑﺎز ﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی
ﺳﺮﺑﺮﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ او را »ﭼﺎووش ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻧﮓ آزادی« ﻧﺎﻣﯿﺪ:
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎﯾﺶ آﺋﯿﻨﻪ آرزوﻫﺎی
ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﻪ اوﺳﺖ ،ﺣﺘﺎ در ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎ دﻣﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ وﻃﻦ و
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴﺖ .آزادی را ﭘﺎس ﻣﯽدارد ،ﺑﺎ
ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن ﻣﯽﺳﺘﯿﺰد و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ.

ﻋﺎرف در ﺗﺮاﻧﻪ دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ ﺣﺠﺎب زﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاض دارد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺗﺎ رﺧﺖ ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻘﺎب اﺳﺖ /دﻟﻢ ﭼﻮ ﭘﯿﭽﻪات ﺑﻪ ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب
اﺳﺖ/
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭼﻮ ﻧﺮﮔﺴﺖ ﺧﺮاب اﺳﺖ /ﭼﺎرۀ ﺧﺮاﺑﯽ ،اﻧﻘﻼب
اﺳﺖ«!...

ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿﻢ :ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻄﻔﻪ اﻋﺘﺮاض را ﺑﻪ زﻫﺪان ﺗﺮاﻧﻪ
ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده و از آن ﭘﺲ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﻧﺒﻮﻫﯽ ﺗﺮاﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮاﻧﻪ ﭘﺮدازان آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،آﺷﮑﺎرا ﺣﺮف ﺧﻮد را زدهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎد
و ﺗﻤﺜﯿﻞ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده و ﺑﻪ اﯾﻤﺎ و اﺷﺎره زﺑﺎن ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل
ﺑﻐﻀﯽ در ﮔﻠﻮﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.

ﻋﺎرف در ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﻌﺮوف »از ﺧﻮن ﺟﻮاﻧﺎن وﻃﻦ« ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎ را
رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﺧﻮاﺑﻨﺪ وﮐﯿﻼن و ﺧﻮاﺑﻨﺪ وزﯾﺮان /ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﻢ و
زر اﯾﺮان/
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ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺷﻌﺎع ﻧﮕﺎه ﺗﺮاﻧﻪﺳﺮاﯾﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر،
اﺷﺎره ﮐﺮد .ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﺧﻼق و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻃﺒﻌﺎً دﻓﺎع از آزادی زﻧﺎن
را ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽداد و آن را ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ از زﻣﺎن
ﻋﺎرف ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪن
زﻣﺰﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب« ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻘﺘﺪر
رﺿﺎﺷﺎﻫﯽ در ﺣﺎل ﺗﺪارک آن ﺑﻮد ،ﺗﺮاﻧﻪﺳﺮاﯾﺎن ﺟﺎﻧﺒﺪار ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن را ﺷﺠﺎﻋﺖ و دﻟﮕﺮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ از ﺗﺮس ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﻣﻼﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﺤﺘﺎط و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎ راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد را زﯾﺮ
ﺳﺎﯾﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﺎر ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﺷﻌﺮﻫﺎ و
ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻧﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ده دوازده ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺗﺐ و ﺗﺎب ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮو ﺧﻮاﺑﯿﺪ،
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از آن از ﻧﻮ ،ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر و
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور و
ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺟﺎی ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی »اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ« داد .در ﻣﺘﻦﻫﺎ،
وﺟﻮد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ ﺳﺒﺒﺶ ﻧﻪ در اﺳﺘﺒﺪاد
و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ،ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺳﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ در
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺮدم و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺧﻼق اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ.
ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﻌﺮوف »ﻧﻮع ﺑﺸﺮ« ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮﺟﺎﻫﺪ،
ﺳﺮﺷﺎر از اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ وﻟﯽ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ در ذات ﺧﻮد
ﺧﻼﻓﮑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ »ﺣﺮص و آز و ﺷﻬﻮت«
ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ .اﻣﯿﺮﺟﺎﻫﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺧﻼﻓﮑﺎران را از »روز
ﺣﺴﺎب« و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ »اﻫﻞ ﮐﺘﺎب« ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ! ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﮑﻪای در اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻋﺘﺮاض ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺎز را اﻣﺮوزی ﮐﻨﺪ .او در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دو ﻗﻄﺒﯽ
اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﮔﺮﺳﻨﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﺮص ﺟﻮی ﺟﺎن ﺳﭙﺮﻧﺪ /ﮔﺮوه دﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ
رﻧﺞ آﻧﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ/
ﺑﺒﯿﻦ ﻫﺰاران ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﻔﻠﻮک /ﻣﻠﻮک و ﻣﻤﻠﻮک ز ﺣﺎل ﻫﻢ
ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ/
ﺣﺬر ﮐﻦ ﮐﻪ در روز ﺣﺴﺎب /ﻧﺪاﺋﯽ رﺳﺪ ز اﻫﻞ ﮐﺘﺎب/
ای ز ﻧﯿﺴﺘﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد /ﺣﺎﺻﻞ زاد و ﺑﻮد ﺗﻮ ﭼﻪ ﺑﻮد/در

ﻣﻠﻮک ﺿﺮاﺑﯽ

اﯾﻦ دار ﺧﺮاب ....؟

»دﺧﺘﺮان ﺳﯿﺮوس« ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻫﮥ ﻗﺮن ﺟﺎری
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺤﻦ ﺗﻨﺪی ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﻪ دارد ،ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
آن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»دﺧﺘﺮان ﺳﯿﺮوس /ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ در اﻓﺴﻮس /زﯾﺮ دﺳﺖ ﻣﺮدان /ﺗﺎ
ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺒﻮس؟ /
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ /دﺧﺘﺮان اﯾﺮان /ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺧﻤﻮﺷﯽ/ای زﻧﺎن
اﯾﺮان؟«...

ﻗﻤﺮاﻟﻤﻠﻮک وزﯾﺮی
ﺗﺮاﻧﻪ ،ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﻦ ﮐﺎرﻫﺎی »اﻣﯿﺮﺟﺎﻫﺪ« دارد .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
از ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ،اﻣﻀﺎی ﺧﻮد را از زﯾﺮ آن
ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دورۀ اوﺳﺖ .ﯾﺎ از
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی او ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎﺋﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻗﻤﺮاﻟﻤﻠﻮک
وزﯾﺮی و ﻣﻠﻮک ﺿﺮاﺑﯽ ﺻﯿﻘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺧﻮرد و رواج ﺑﯿﺸﺘﺮی
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ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ـ و در دﻫﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺧﻮدﻣﺎن،
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی »ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎ« ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﺎ
آﻧﮑﻪ ﻓﻀﺎ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻟﺘﻬﺎب در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻼت و
ﺣﺘﯽ در ﺷﻌﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺎزﻣﯽﺗﺎﺑﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺗﺮاﻧﻪ ،ﺳﺮ در ﮔﺮو
ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اِﻋﺮاض از اﻋﺘﺮاض از ﺟﻬﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮد ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .آﻫﻨﮕﺴﺎزان و ﺗﺮاﻧﻪﺳُﺮاﯾﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺮی ،ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎر ﯾﺎ ﺳﻪﺗﺎر دل ﺧﻮش ﮐﻨﺪ .ﮔﺮوه ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ و
ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﭘﺮورش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎرآور »ﺻﺒﺎ«
ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻤﺘﺎزی را ﭘﺮوراﻧﺪه ﺑﻮد .ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ردﯾﻒ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی آﻫﻨﮕﺴﺎزی
)ﮐﻤﭙﻮزﯾﺴﯿﻮن( ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎی
ﻏﻢزده و ﺗﮏ ﺻﺪاﺋﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮان را در ﻫﻢ رﯾﺨﺖ .از ﺑﺨﺖ
ﺧﻮشِ اﯾﻨﺎن ،دو ﺳﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه رادﯾﻮﺋﯽ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ) 1319ﺧﻮرﺷﯿﺪی( ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ .دو ﺳﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮش ﺻﺪاﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ارﮐﺴﺘﺮ
ﺑﺰرگ در رادﯾﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺮاﻧﻪ ﺗﺎزه را ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ آﻫﻨﮕﺴﺎزان اﮔﺮ ﭼﻪ اﻫﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻋﺘﺮاض ﻧﺒﻮدﻧﺪ وﻟﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای درآوردﻧﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!

ﺗﺮاﻧﻪﺳﺮا از اﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود و از زﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :ﺗﺎ ﮐﯽ
ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ؟ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ در ﺣﺠﺎﺑﯿﺪ؟ و ﺑﻌﺪ ﺣﺮف آﺧﺮ را ﻣﯽزﻧﺪ :اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻓﻼﮐﺖ و ذﻟﺖ درآﺋﯿﺪ ،ﭼﺎدر ﻣﺬﻟﺖ را از ﺳﺮ
ﺑﺮاﻧﺪازﯾﺪ:
»ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﺮاب اﺳﺖ /وﻗﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ!«...

ﻣﺮغ ﺑﯿﺪار ﺳﺤﺮ
»اﺧﻼﻗﯿﺎت« ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳُﺮاﯾﺎن ﭘﺲ از
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮاﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،ﺟﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را
در ﻫﻨﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .ﻣﺮدی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آﮔﺎه و دﻟﯿﺮ ﮐﻪ از
ﻃﺮد و ﺗﮑﻔﯿﺮ و ﺑﻨﺪ و زﻧﺪان ﻧﻬﺮاﺳﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ زﻣﯿﻦ از ﺣﺠﺖ
ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺑﻬﺎر از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻬﻀﺖ از »ﻣﺮغ
ﺳﺤﺮ«ی ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎدی ﺻﺒﺢ اﺳﺖ .ﻣﺮغ ﺧﻮﺷﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد اﻋﺘﺮاض ،ﻗﻔﺲ ﺗﻨﮓ و ﺗﺎر را ﺑﺸﮑﻨﺪ و روزﮔﺎر
را زﯾﺮ و رو ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺎر ﺗﺎوان ﺳﺮودن ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﯽداوود ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده ﺑﺎ زﻧﺪان و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ وﻟﯽ
»ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ« ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﭘﺲ از ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل در ﻫﻤﮥ
ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎی درون و ﺑﺮوﻧﻤﺮزی ﺣﻀﻮر دارد .ﻣﺮدم در ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار اﺟﺮای آن را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ.

ﭼﻨﺪان دﯾﺮ ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن »ﻣﺠﯿﺪ وﻓﺎدار« ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ
ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺧﺎﻟﻖ آﻫﻨﮕﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ »ﻣﺮا ﺑﺒﻮس« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﻌﺮ
را »ﺣﯿﺪر رﻗﺎﺑﯽ« ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎناﯾﺮاﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺳﺮورده ﺑﻮد.
»ﻣﺮا ﺑﺒﻮس« ﭘﺲ از »ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮاﻧﮥ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﮔﺮ ﺑﯿﺎﻧﺶ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺗﻤﺜﯿﻞﭘﺮدازیاش از آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞﭘﺮدازی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺮاﻧﻪ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻋﺪام اﻓﺴﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب
ﺗﻮده ،ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ،1332داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﯿﺪر رﻗﺎب در ﺑﻨﺪ اول
ﻣﺘﻦ ﺧﻮد از ﭘﺎﯾﺪاری در ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺑﻬﺎر

»در ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻓﺎن /ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻘﺮان ﻫﺎ/
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺟﺎن /ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬﺷﺖ از ﺗﻮﻓﺎنﻫﺎ/
ﺑﻪ ﺗﯿﺮه ﺷﺐﻫﺎ /دارم ﺑﺎ ﯾﺎرم ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ/

»ﺟﻮر ﻣﺎﻟﮏ ،ﻇﻠﻢ ارﺑﺎب /زارع از ﻏﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﯽﺗﺎب/

ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮوزم /آﺗﺶﻫﺎ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ«...

ﺳﺎﻏﺮ اﻏﻨﯿﺎ ﭘﺮ ﻣﯽ ﻧﺎب /ﺟﺎم ﻣﺎ ﭘﺮ ز ﺧﻮن ﺟﮕﺮ ﺷﺪ/

و در ﺑﻨﺪ دوم از ﺳﺮزدن ﺳﭙﯿﺪهای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺮآﻣﺪن
ﺻﺒﺤﯽ روﺷﻦﺗﺮ اﺳﺖ .ﺻﺒﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﺪﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه را

ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻟﻢ ،ﺟﻮر ﺻﯿﺎد /آﺷﯿﺎﻧﻢ داده ﺑﺮ ﺑﺎد/
ای ﺧﺪا،ای ﻓﻠﮏ،ای ﻃﺒﯿﻌﺖ /ﺷﺎم ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎ را ﺳﺤﺮ ﮐﻦ!«
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رﯾﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮم درآﻣﯿﺨﺖ .داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺼﯿﺎن و
اﻋﺘﺮاض را ﻫﻢ ﮔﻮﺷﻨﻮاز ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ! ﭘﺎپ ﻧﺮم اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎ »ﺟﻤﺸﯿﺪ
ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ« و ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽِ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ درآﻣﺪهاش آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺎ ﮔﺬر از »ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری«» ،وﯾﮕﻦ« و »ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺨﺎﺋﯽ« راه
ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوه »ﻃﻨﯿﻦ« ﺑﻪ
اوج رﺳﺎﻧﻪای ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﻄﻔﻪ اﻋﺘﺮاض در ﭘﺲِ
رﯾﺘﻢﻫﺎ و ﻣﻠﻮدیﻫﺎی ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ در رگ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ ﺟﺎری ﺷﻮد.

اداﻣﻪ داد .او ﻧﯿﺰ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺑﻪ »ﻋﻬﺪ ﺧﻮﻧﯿﻦ« ﺧﻮد ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
ﻣﺮا ﺑﺒﻮس ،در واﻗﻊ ﻧﻤﺎد و ﺗﻤﺜﯿﻞ در ﺗﺮاﻧﻪﺳُﺮاﺋﯽ اﯾﺮان راه ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ و ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺪﯾﻌﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
*
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی
دورۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی دوم را ،از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﺗﺮاﻧﻪ و
ﺗﺮاﻧﻪﭘﺮدازی ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
از ﺳﺎلﻫﺎی  20ﺗﺎ ﮐﻮدﺗﺎی  1332و از ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.
در ﺑﺨﺶ اول ﻫﻤﮥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺮاﻧﻪ از آزادی
ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻤﯿﻦ آزادی ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﭘﺮ و ﺑﺎل
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮواﻧﻪای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،ﺟﺰ ﻫﻤﺎن ﯾﮑﯽ
دوﺗﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺻﺪاﺋﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ .ﺗﺮاﻧﻪﭘﺮدازان
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ راهﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻧﻮآوری و ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻨﺮی ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪوری ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در دو دﻫﮥ ﻧﺨﺴﺖ
ﻗﺮن ﺟﺎری ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺒﻮد.
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از زﯾﺮ ﯾﻮغ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻗﺎﺟﺎری ﺑﻪ در آﻣﺪه و ﺷﻌﺮﻫﺎ زﯾﺮ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮج ﻧﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮآورده ﺑﻮد از ﻣﺮز ﮔﻞ و ﺑﻠﺒﻞ و ﺷﻤﻊ و
ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ .ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از دﻗﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ ،رد ﭘﺎی ارﮐﺴﺘﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺳﺎزآراﺋﯽ
)ارﮐﺴﺘﺮاﺳﯿﻮن( ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان
ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺖ .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی را ﺑﻪ ﺟﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و
اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮ
ﮔﺮوه ﻃﻨﯿﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1348در ﺗﻬﺮان ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮﻓﺖ ،از ﺳﺮﮔﯿﺮی
ﮐﺎر ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﺑﺸﺎرت ﻣﯽداد» .ﻃﻨﯿﻨﯽ»ﻫﺎ ﺑﺮ روی
ﺳﮑﻮﺋﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮری و وﯾﮕﻦ و ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ
ﺑﻪ زودی ،آن ﭼﻨﺎن ﻗﺎﻣﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺪ ﺳﺎﻧﺴﻮر
را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻋﺘﺮاض را ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﺗﺎزهای ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮری ﮐﻪ ﻣﻮ را از ﻣﺎﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه
ﭘﺎﯾﺪاری را در ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﻤﺎد و ﺗﻤﺜﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در
ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﺗﺎ و اﻧﻘﻼب ،ﺟﻬﺎن ﭘﻬﻨﺎور رﻧﮕﯿﻨﯽ از ﺗﻤﺜﯿﻞﻫﺎ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﺘﻦﻫﺎ ﻣﯽاﻓﺰود و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﯾﻦﻫﺎ ،زﺑﺎن
ﺳﺎﻧﺴﻮر را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺴﺖ .ﺳﺎﻧﺴﻮرﭼﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯽﮐﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺶ
از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽ ﺗﻤﺜﯿﻞﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺎه ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﻣﻀﺤﮑﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد» .ﮔﻞ ﺳﺮخ« ﻣﯽﺷﺪ »ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ« ،ﺷﺐ
ﻣﯽﺷﺪ »ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ« ،ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻣﯽﺷﺪ »ﺷﻬﯿﺪ« و ﻣﺘﺮﺳﮏ ﻣﯽﺷﺪ
»اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ«! در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽﻫﺎ ،ﺗﺮاﻧﻪﺳُﺮاﯾﺎن

ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﯽ و دو ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ را از رو ﺑﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺻﺪﻣﻪای ﺑﻪ ﺑﺪﻧﮥ ﭘﺮورده ﺷﺪۀ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ،اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪه و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ راهﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺗﺎزه اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و اﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﻣﻘﺎرن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺮآوردن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ در ﻣﻐﺮب
زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ داﺷﺖ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺎزه راه
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد :ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻠﻮدیﻫﺎی ﺟﻬﺸﯽ و رﯾﺘﻢﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻋﺼﺒﯽ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺎپ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﮏ ﺳﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد .ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ رﻓﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ذوق و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮد.
در اﯾﺮان در آﻏﺎز ﻣﻠﻮدیﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و ﺑﺎ
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را ﻧﯿﺰ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﭘﻨﺎه ﺗﻤﺜﯿﻞﻫﺎی ﮔﺎه ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻇﺮﯾﻒ و
زﯾﺒﺎ ،ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآوردﻧﺪ.

ﺟﻮان ،ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺗﺎزهﺗﺮی را ﻣﯽآﻓﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎز ﺳﺮ ﺳﺎﻧﺴﻮرﭼﯿﺎن را
ﺑﻪ رﻣﺰﮔﺸﺎﺋﯽﻫﺎی ﺗﺎزه ﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ! در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺶ و
واﮐﻨﺶﻫﺎ ،ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﻓﺮاﺧﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻪ رﻣﺰ و راز ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﺮ روی ﺷﺒﺎﻧﻪای از اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ آﻫﻨﮕﯽ از اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر
ﻣﻨﻔﺮدزاده ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻬﺮاد آن را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ:

در ﻣﯿﺎن ﻃﻨﯿﻨﯽﻫﺎ ،ﺳﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺗﺮاﻧﻪﺳُﺮا :اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﺋﯽ ،ﺷﻬﯿﺎر
ﻗﻨﺒﺮی و اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز و ﺳﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎز :اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻣﻨﻔﺮدزاده،
واروژان و ﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﺎت ،ﻧﺎمآورﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﺮج ﭘﺲ از دو ﺳﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ،ﯾﮑﺴﺮه ﺳﺮ در ﮔﺮو ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﻬﺎد .او در ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ ،و در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﺑﮏ ﺗﺮاﻧﻪ »ﺟﻨﮕﻞ« را ﺳﺎﺧﺖ:
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺟﻬﻨﻤﻪ /روﺑﺮو ﻗﺘﻠﮕﺎه آدﻣﻪ...

ﺷﺎﻋﺮ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »روح ﺟﻨﮕﻞ ﺳﯿﺎه« روح او را ﻫﻢ ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺻﺪای ﺟﻐﺪﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ از »ﻣﺮدن ﭘﻠﻨﮓِ
زﺧﻤﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻤﯿﻦ زوج ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮج و ﺑﺎﺑﮏ ،ﺗﺮاﻧﻪ
»ﺧﺎﻧﻪ« را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ از آن ﻫﺰارﻫﺎ
ﺧﺎﻃﺮه دارد وﻟﯽ ﮐﺎرش ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .او ﺳﺒﺐ وﯾﺮاﻧﯽ
را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ:
ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻬﺮاد
»ﺳﯿﻞ ﻏﺎرﺗﮕﺮ اوﻣﺪ /از ﺗﻮ رودﺧﻮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ /ﭘﺪر ﭘﯿﺮﻣﻮ ﮐﺸﺖ/
ﻣﺎدر و دﯾﻮﻧﻪ ﮐﺮد«...
»ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺗﺎرﯾﮑﻦ ،دﮐﻮﻧﺎ ﺑﺴﺘﻪس /ﺧﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﺎرﯾﮑﻦ ،ﻃﺎﻗﺎ

اﯾﺮج در ﺗﺮاﻧﻪ دﯾﮕﺮی از »ﺑﻦ ﺑﺴﺘﯽ« در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ .ﯾﮏ دﯾﻮار ﮐﺎﻫﮕﯽ ﻣﺎ را از
رود ﺑﺰرگ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .رودی ﮐﻪ زﻣﺰﻣﻪاش ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در
ﮔﻮشﻫﺎﺳﺖ.
ﺷﺎﻋﺮ ﻫﻤﻪی آرزوﯾﺶ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻻل رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ:

ﺷﯿﮑﺴﺘﻪس/
از ﺻﺪا اﻓﺘﺎده ﺗﺎر و ﮐﻤﻮﻧﭽﻪ /ﻣﺮده ﻣﯽﺑﺮن ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ/
ﻧِﮕﺎﮐﻦ ،ﻣﺮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮده ﻧﻤﯽرن /ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﻊ ﺟﻮن ﺳﭙﺮده
ﻧﻤﯽرن/
ﻣﺜﻞ ﻓﺎﻧﻮﺳﯽان ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ /واﺳﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺲ ﻫﻨﻮز ،ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺷﻪ«!...

» ﻣﺎ ﯾﻪ روزی ،ﻫﺮ روزی ﺑﺎﺷﻪ ،دﯾﺮ و زود\ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ آن
رود ﺑﺰرگ\
ﺗﻨﺎی ﺗﺸﻨﻪ ﻣﻮﻧﻮ\ ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽِ زﻻل رود«...

ﻃﻨﯿﻨﯽﻫﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪادﺷﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺧﻮشﺻﺪا )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻫﺎد و ﮔﻮﮔﻮش( ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه و ﮔﺎه ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآوردﻧﺪ و
از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺨﺶ ﺻﻔﺤﻪ و ﮐﺎﺳﺖ ،آنﻫﺎ را
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽدادﻧﺪ .رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺗﻦ
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ )زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻮراﻫﺎی
ﮔﺰﯾﻨﺶ و داوری در ﺗﯿﻮل ﺗﺮاﻧﻪﭘﺮدازان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮد( در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آوردﻧﺪ و درﻫﺎی
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ را ﺑﻪ روی ﻧﻮآوران ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﮔﺮدوﻧﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﭘﺎپ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﯽدﻏﺪﻏﻪ و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .ﻃﻨﯿﻨﯽﻫﺎ
ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ راهﻫﺎی ﺑﯽﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮ ﻋﺒﻮر از ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﺎﻧﺴﻮر

ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ روزی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،ﻫﻤﻪ از ﺧﯿﺮ رود
ﺑﺰرگ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و آرزوی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﯾﻮار ﮐﺎﻫﮕﻠﯽ را در
دل ﻣﯽﭘﺮورﻧﺪ!
ﺷﻬﯿﺎد ﻗﻨﺒﺮی ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪای ﭼﻮن »ﺳﺘﺎره« و
»ﯾﺎدم ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﻪ« آﻏﺎز ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﻪ زودی زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎدﭘﺮوری روی آورد.
ﺷﻬﯿﺎد در »ﺑﻮی ﺧﻮب ﮔﻨﺪم« ﮐﻪ ﺑﺮ آﻫﻨﮕﯽ از »واروژان« ﻧﺸﺴﺘﻪ
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و دوﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی
ﺗﺮاﻧﻪای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ وﻟﯽ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ
ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ:

و ﺑﺎ ﺻﺪای دارﯾﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از اﺳﺘﺜﻤﺎر را در
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،رﻧﮓ و ﺑﻮﺋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
اﻣﯿﺮﺟﺎﻫﺪ در ﺗﺮاﻧﻪ »ﻧﻮع ﺑﺸﺮ« ﮐﻪ از آن ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎر
را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﺷﻬﯿﺎد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل وﺿﻊ را
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺷﻤﻮل ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﻪ ﺣﺮف ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﺪ:

»داره از اﺑﺮ ﺳﯿﺎ ﺧﻮن ﻣﯽﭼﮑﻪ /ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ ﺧﻮن ﺟﺎی ﺑﺎرون
ﻣﯽﭼﮑﻪ/

ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ »ﺳﯿﺎه« ﺑﻮد وﻟﯽ ﺧﻮن ﺟﺎی ﺑﺎران
ﻧﻤﯽﭼﮑﯿﺪ .ﻧﻔﺲﻫﺎ درﻣﯽآﻣﺪ .اﻧﺘﺸﺎر ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮاﻧﮥ ﺟﻤﻌﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ دﻫﺎن ﺑﺎز ﮐﺮد .ﻣﯽﺷﺪ ﻗﻠﻢ را دواﻧﯿﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ
ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺟﻤﻌﻪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪۀ
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ! ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺷﻤﺎری از ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض را ﺑﻪ اﻏﺮاق آﻏﺸﺘﻪاﻧﺪ و درﺟﮥ ﻫﻤﺪﻟﯽ و
ﺑﺎور ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﭘﺎﺋﯿﻦ آوردهاﻧﺪ.
*
اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺎمآوران ﺗﺮاﻧﻪﺳُﺮاﺋﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
اﺳﺖ .او ﻧﯿﺰ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزیﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ آﻏﺎز
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﺎی در ﻋﺮﺻﮥ اﻋﺘﺮاض ﻧﻬﺎده اﺳﺖ» .ﺟﺎده« ﺑﺎ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻤﺎﻋﯽزاده ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺒﺎی اوﺳﺖ.
اردﻻن در ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزیﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ـ روﺳﺘﺎﺋﯽ ـ دﺳﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎ دارد.
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻤﺎﻋﯽزاده ،از ﻣﺮداب و ﮐﻮﯾﺮ و ﺟﺎده ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﺋﯽ
ﻧﺎب و ﺳﺮزﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻗﺎب ذﻫﻦ آدﻣﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .زﺑﺎنِ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﯾﺶ ﮐﻤﯽ ﺧﺎمﺗﺮ از زﺑﺎن اﯾﺮج و ﺷﻬﯿﺎر
اﺳﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ رویﮔﺎه زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪﺗﺮ.

دارﯾﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ

»ﺑﻮی ﮔﻨﺪم ﻣﺎل ﻣﻦ\ ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ دارم ﻣﺎل ﺗﻮ\ ﯾﻪ وﺟﺐ ﺧﺎک ﻣﺎ
ﻣﻦ\
ﻫﺮ ﭼﯽ ﻣﯽﮐﺎرم ﻣﺎل ﺗﻮ\
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﻨﮕﻞ آﻫﻦ و آﺳﻤﻮن ﺧﺮاش\ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﯾﻪ اﻃﺎق
اﻧﺪازه ﻣﻦ ،واﺳﻪ ﺧﻮاب\
ﺷﻬﺮﺗﻮ ،ﺷﻬﺮ ﻓﺮﻧﮓ\ آدﻣﺎش ﺗِﺮﻣﻪ ﻗﺒﺎ\ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ دﻋﺎ\ ﻫﻤﻪ

ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ اردﻻن »ﺷﻘﺎﯾﻖ« ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﺮﯾﺪ زوﻻﻧﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده و ﺑﺎ ﺻﺪای دارﯾﻮش
ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮد او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻘﺎﯾﻖ را ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن
ﺧﺒﺮ اﻋﺪام »ﺧﺴﺮو ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ« ﺳﺮوده اﺳﺖ:

ﮔﻨﺒﺪاش ﻃﻼ«!...

ﺗﺮاﻧﻪﺳُﺮا وﻟﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﻣﯽﮔﺬارد و
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را از آنِ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ:

»ﺷﻘﺎﯾﻖ ،درد ﻣﻦ ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ ﻧﯿﺴﺖ /آﺧﻪ درد ﻣﻦ از ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ/
ﮐﺴﯽ ﺧﺸﮑﯿﺪه ﺧﻮن ﻣﻦ رو دﺳﺘﺎش /ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ از ﻣﻦ
ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ/
ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺟﺎی ﺗﻮ دﺷﺖ ﺧﺪا ﺑﻮد /ﻧﻪ ﺗﻮ ﮔﻠﺪون ،ﻧﻪ ﺗﻮی ﻗﺼﻪﻫﺎ
ﺑﻮد/
ﺣﺎﻻ از ﺗﻮ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻣﻮﻧﺪه ﺑﺎﻗﯽ /ﮐﻪ ﺳﺎﻻر ﺗﻤﻮم ﻋﺎﺷﻘﺎﺋﯽ«...

»ﺗﻦ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪاره\ زﺧﻤﯽ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺸﻪ\ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﻪ
ﻫﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ\
داد ﻣﯽزﻧﻢ:
ﺑﻮی ﮔﻨﺪم ﻣﺎل ﻣﻦ\ ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ دارم ﻣﺎل ﻣﻦ\ ﯾﻪ وﺟﺐ ﺧﺎک ﻣﺎل
ﻣﻦ\ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻣﯽﮐﺎرم ،ﻣﺎل ﻣﻦ!«

ﻣﺘﻦ »ﻗﺼﻪ دوﻣﺎﻫﯽ« و »ﺟﻤﻌﻪ« اوﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﺑﮏ اﻓﺸﺎر و
دوﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻣﻨﻔﺮدزاده ،ﻫﺮ دو از ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮی
اﺳﺖ .اوﻟﯽ را ﺧﻮدش »ﺑﻨﺪ ﻧﺎف« ﺗﺮاﻧﻪﺳُﺮاﺋﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﺪ

اردﻻن از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺘﯽﻫﺎ ،ﺧﺎﻃﺮهای دارد ﮐﻪ ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ ﮐﺎر
ﺳﺎﻧﺴﻮر را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽزﻧﺪ:
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ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ درک و دراﯾﺖ درﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد .اﻧﻘﻼب واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  56و  ،57از
ﺷﻌﺮ و ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺮاﻧﻪﭘﺮدازان ،ﭼﻮن
ﺑﺴﯿﺎری از »روﺷﻨﻔﮑﺮان« ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺎروان اﻧﻘﻼب ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺗﺎ
ﭼﺸﻢ از ﺧﻮاب ﮔﺸﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮد را از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻧﻘﻼب
دﯾﺪﻧﺪ .اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎ آن ﭼﻨﺎن اﻧﺪک ﺑﻮد ﮐﻪ راه ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد.
اﮐﺜﺮﯾﺖ ،آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ را ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای دورۀ ﮐﻮﺗﺎه »ﮔﺬار« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ درﺳﺖ ﺧﻼف اﯾﻦ رؤﯾﺎی
ﺧﺎماﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﺑﻮد .آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺷﺎﻋﺮان و
ﺗﺮاﻧﻪﭘﺮدازان ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ و زﻧﺪان ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺗﺎر
و ﻣﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎد.

»ﺟﻠﻮی ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﺘﺮﺳﮏ را ﺳﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد
»ﻣﺘﺮﺳﮏ« ﺷﺨﺺ اول ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﺖ .اﻣﻨﯿﺘﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻪ
»ﻋﺮوﺳﮏ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آن اﺟﺎزه ﭘﺨﺶ دادﻧﺪ .اردﻻن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ!«

از ﺳﺎلﻫﺎی  56و  57ﺗﺮاﻧﮥ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻦ ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ اﻧﻘﻼب از
ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ در آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺷﻌﺎر و ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
ﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮود ـ ﺗﺮاﻧﻪ ،ﺟﺎی ﺗﺮاﻧﻪ را ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺘﺎ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮود ـ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﻌﺮﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ـ ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣﯽﮐﺮد .آﻫﻨﮕﺴﺎزاﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻟﻄﻔﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﺰاده،
ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﺸﮑﺎﺗﯿﺎن و اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻣﻨﻔﺮدزاده ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻧﺪ.
ﻟﻄﻔﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ـ ﺳﺮودﺳﺎزان ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان
از آﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ او ﺑﺮ روی ﻏﺰل ﻓﺮﺧﯽ ﯾﺰدی ﻧﻬﺎده و ﺑﺎ
ﮔﺮوه ﺟﻤﻌﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻟﻄﻔﯽ

ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﺸﮑﺎﺗﯿﺎن

»آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻨﻬﺎدم ،ﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﺎی آزادی /دﺳﺖ ﺧﻮد ز ﺟﺎن
ﺷﺴﺘﻢ از ﺑﺮای آزادی/
در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﻓﺎنزا ،ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ در ﺟﻨﮓ اﺳﺖ /ﻧﺎﺧﺪای اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎ
ﺧﺪای آزادی«...
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﺰاده

»ﺳﭙﯿﺪه« ﻧﺎم ﺗﺮاﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد از ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺮی از ﻫـ .ا.
ﺳﺎﯾﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده و ﺑﺎ ﺻﺪای ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺿﺒﻂ ﺷﺪه
اﺳﺖ:

*
ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﻘﻼب

»ای اﯾﺮان ،ای ﺳﺮای اﻣﯿﺪ /ﺑﺮ ﺑﺎﻣﺖ ﺳﭙﯿﺪه دﻣﯿﺪ /ﺑﻨﮕﺮ ﮐﺰﯾﻦ
ره ﭘﺮﺧﻮن /ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺧﺠﺴﺘﻪ رﺳﯿﺪ

ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻋﺘﺮاض ﺑﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﮔﺮ ﭼﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﺪاﺷﺖ
و ﺑﺎ اﯾﻤﺎ و اﺷﺎره ﺣﺮف ﺧﻮد را ﻣﯽزد ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽِ
ﺟﺎﻣﻌﮥ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮد ،ﯾﺎری
رﺳﺎﻧﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ آرزوی ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ آزادی و رﻫﺎﺋﯽ از اﺳﺘﺒﺪاد
ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ .از آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ
ﺗﺮاﻧﻪﭘﺮدازی ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ واﻓﺮ

ﮔﺮﭼﻪ دلﻫﺎ ﭘﺮ ﺧﻮن اﺳﺖ /ﺷﮑﻮه ﺷﺎدی اﻓﺰون اﺳﺖ /ﺳﭙﯿﺪۀ
ﻣﺎ ﮔﻠﮕﻮن اﺳﺖ /ﮐﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ در ﺧﻮن اﺳﺖ!«

ﮐﺎرﮔﺰاران ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻈﺎم از ﻫﻤﺎن ﺳﺮآﻏﺎز اﻧﻘﻼب از ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان
ﭼﭗ آرﻣﺎﻧﮕﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮهﻫﺎ را ﺑﺮدهاﻧﺪ .در واﻗﻊ آرﻣﺎن ﺑﺰرگ
اﻧﺴﺎﻧﯽ آنﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻫﺪفﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﺋﯿﻦ
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را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﻮد .او ﺗﺮاﻧﻪ »ﻣﯿﻬﻦ« را ﺳﺮوده
ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﻠﯿﺰاده ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺷﺠﺮﯾﺎن اﺟﺮا ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﻬﺮ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ:

آوردهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎوش ﮐﺴﺮاﺋﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺧﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺎز اﯾﻦ ﮐﺎر رﻓﺖ
و ﻣﺘﻦ »ﻣﺤﻤﺪ« را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻣﻨﻔﺮدزاده
ﻧﻮﺷﺖ .ﮐﺴﺮاﺋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﺎط ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻪ دﺳﺖ
»ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺒﯿﺮ« ﻓﺮو ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ ،ﺣﺮﻓﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ را در
ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﺮاﻧﻪ آورده اﺳﺖ:

»اﯾﺮان ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺎﺑﺎن دارد /ﺑﺎ ﺟﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪی ﭘﻨﻬﺎن دارد/
ﻣﻬﺮش ﺟﺎودان ﺑﺎ دل ﭘﯿﻤﺎن دارد /دل ﭘﺎس ﭘﯿﻤﺎن دارد ،ﺗﺎ ﺟﺎن
دارد«...

»اﻟﻤﻠﮏ ﯾﺒﻘﯽ ﻣﻊاﻟﮑﻔﺮ /وﻻ ﯾﺒﻘﯽ ﻣﻊاﻟﻈﻠﻢ/ ...
ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾﺎر ﻫﺮﮔﺰ ،ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر /ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ /ﺑﺮﭘﺎ و
اﺳﺘﻮار/ ...
ﻣﻌﺼﻮموار ﮐﺸﯿﺪی ﻋﺒﺎی وﺣﺪت /ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎﮐﺎن روزﮔﺎر....
در ﺗﻨﮓ ﭘﺮ ﺗﺒﺮک آن ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻋﺒﺎ /ﺟﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﻣﺮدان آزاده را«...

ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺮاﻧﻪای از ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ! اﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،دﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎرزش ﺗﺮاﻧﻪ ـ ﺳﺮود »ﺑﻬﺎران ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺎد« ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ از
»ﮐﺮاﻣﺖ داﻧﺸﯿﺎن« اﺳﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﺎﺷﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ
ﮐﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آن از اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻣﻨﻔﺮدزاده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪﻫﺎ »ﺑﻬﺎران
ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺎد« را ﻫﻤﮥ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ از آنِ ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ،اﮐﺜﺮﯾﺘﯽﻫﺎ ،اﻗﻠﯿﺘﯽﻫﺎ و ﺣﺘﺎ دو ﺳﻪ ﺳﺎل اول اﻧﻘﻼب،
اﺳﻼﻣﯽﻫﺎی دوﻟﺘﯽ.

از ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ـ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ از ﮐﺴﺮاﺋﯽ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ،ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ژاﻟﻪ در ﺳﺎل اﻧﻘﻼب
دارد و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮاﻧﻪ از آنِ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﺰاده اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻏﻠﯿﺎن روح ﺷﺎﻋﺮ را ﺑﺎز ﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﺪ .واژۀ ﺧﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻫﺮ
ﺑﻨﺪ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
»ژاﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮓ اﻓﺘﺎد /ﭼﻮن ﺷﺪ؟  /ژاﻟﻪ ﺧﻮن ﺷﺪ /ﺧﻮن ﭼﻪ ﺷﺪ؟
 /ﺧﻮن ﺟﻨﻮن ﺷﺪ! /
ژاﻟﻪ ﺧﻮن ﮐﻦ /ژاﻟﻪ ﺧﻮن ﮐﻦ /ﺳﻠﻄﻨﺖ زﯾﻦ ﺧﻮن ،واژﮔﻮن ﮐﻦ!
 /ژاﻟﻪ ﺑﺮ ﺧﻮن ﻧﺸﺎﻧﺪ/
ﮔﻠﭙﺮان ﮐﻦ / ...ﺑﺮ ﺷﻬﯿﺪان ،زﻣﯿﻦ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮐﻦ /ﻧﺎم ﮔﻤﻨﺎمﻫﺎ،
ﺟﺎودان ﮐﻦ/
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ آﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺎم ﺗﯿﺮه /در ﺷﺐ ﺗﯿﺮه آﺗﺸﻔﺸﺎن ﮐﻦ!/ ...

ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﻧﻪ ـ ﺳﺮودی اﺳﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ »ﺧﺴﺮو ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ«
ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﺮود ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ« آﻫﻨﮕﺴﺎزش ﮐﯿﺴﺖ ،ﺑﯽﺧﺒﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ
ـ ﺳﺮود ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دارد ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺮاﻧﻪ ﮐﻨﺪ!:
»ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺳﭙﯿﺪه اﻟﺒﺮز ﯾﮑﯽ ﺷﻮﯾﻢ /اﯾﻨﺎن ﻫﺮاﺳﺸﺎن از
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎﺳﺖ /ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮزﻧﺪ/
ﻃﻠﯿﻌﮥ ﺧﺎور /از ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﺎ /ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﻮت ﺗﺸﻨﻪ ،ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺧﺰر

ﺳﯿﺎوش ﮐﺴﺮاﺋﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎوان اﯾﻦ ﺧﻮشﺧﯿﺎﻟﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ و در
ﻏﺮﺑﺘﯽ ﻏﺮﯾﺐ ،دور از وﻃﻦ ،از دار دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.

ﺑﺎﺷﺪ!  /ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ ﺷﻮﯾﻢ«

*
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﺸﮑﺎﺗﯿﺎن ﺑﺮ روی ﺷﻌﺮی از »ﺑﺮزﯾﻦ آذرﻣﻬﺮ«
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »رزم ﻣﺸﺘﺮک« آﻫﻨﮕﯽ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ـ ﺳﺮود ﮐﻮﺗﺎه وﻟﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﮐﻪ »ﻫﻤﺮاه ﺷﻮ
ﻋﺰﯾﺰ« ﻋﻨﻮان دوم آن اﺳﺖ ،ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار
در ﮔﺮدﻫﻤĤﺋﯽﻫﺎ ورد زﺑﺎنﻫﺎﺳﺖ:

ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮوﻧﻤﺮز

»ﻫﻤﺮاه ﺷﻮ ﻋﺰﯾﺰ /ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎن ﺑﻪ درد /ﮐﺎﯾﻦ درد ﻣﺸﺘﺮک /ﻫﺮﮔﺰ
ﺟﺪا ﺟﺪا /درﻣﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد/
دﺷﻮار زﻧﺪﮔﯽ /ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﻣﺎ /ﺑﯽرزم ﻣﺸﺘﺮک /آﺳﺎن
ﻧﻤﯽﺷﻮد«...

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﻧﻘﻼب واﭘﺴﮕﺮای اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﻮن ﺑﻪ درد زﻣﺎن ﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ،ﺗﺮاﻧﻪ را آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ
ﻋﮑﺲ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد از ﺳﺮ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری اﻧﻘﻼب آﻣﺪ و ﺳﻬﻤﯽ در
ﭘﯿﺮوزی آن اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﺳﺘﻮار ﺷﺪ،
دﯾﮕﺮ ﻧﻪ از ﺗﺎک ﻧﺸﺎن ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ از ﺗﺎک ﻧﺸﺎن!

روﻧﻖ ﺗﺮاﻧﻪ ـ ﺳﺮودﻫﺎ در دو ﺳﺎل دور و ﺑﺮ اﻧﻘﻼب ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻻ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی )ا .ﺳﭙﻬﺮ( ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﻣﻌﺮوف ﭼﭗ

ﻫﻨﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺟﻮش و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎمِ دﻟﺨﺮاشﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﭼﻮن از دو»ﻣُﻨﮑﺮ«
38

ﺗﻼش ـ ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ـ ﺷﻤﺎره  35ـ ﺧﺮداد 1390

ﻧﺴﺐ ﺑﺮده ﺑﻮد :ﺷﻌﺮ ﻧﻮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ .اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﮑﺮ
ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای زن ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﯽاﻣﯿﺨﺖ ،دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﺎﺻﯽ ﮐﺒﯿﺮه
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺳﻄﺢ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ
»ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ« ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﺘﺎزی اﻣﺜﺎل »ﺻﺎدق
آﻫﻨﮕﺮان« آﻣﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺑﺎرۀ ﯾﺎل »ذواﻟﺠﻨﺎح« و ﯾﺎ ﺗﯿﻐﻪی
»ذواﻟﻔﻘﺎر« ﻣﺪﯾﺤﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ!

وﻟﯽ ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻤﯽ داره /ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻤﻌﻪﻫﺎی ﻋﺸﻖ و
آزادی /ﮐﻼغ ﭘﺮﺑﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﺎﻟﻤﯽ داره!«...

و از »اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز« ﺗﮑﻪای از ﺳﻨﮕﺴﺎر را ﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد» ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﻣﺮد ﺳﺎﻻر« ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ:
»ﺑﻪ ﺟﺮم زﻧﺪه ﺑﻮدن /ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن /ﺑﻪ ﺟﺮم آﺳﻤﺎن را آﺑﯽ
ﭘﺮواز دﯾﺪن /ﺳﻨﮕﺴﺎرم ﮐﻦ! /

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺣﻀﻮر ﺟﻮﻫﺮ ﻧﺎﻣﯿﺮاﺋﯽ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮان از
ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻫﻤﺖ و ﮐﯿﺎﺳﺖ اﻫﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در درون ﻣﺮز و ﺑﺮوﻧﻤﺮز
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺗﺮاﻧﻪ از زﯾﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﺟﺎن ﺳﺘﺎن اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ در آﻣﺪ.

ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﻮدن /ﺳﺮاﻓﺮازاﻧﻪ زن ﺑﻮدن /ﺑﻪ ﺻﺪ ﮐﯿﻔﺮ
دﭼﺎرم ﮐﻦ /ﺳﻨﮕﺴﺎرم ﮐﻦ! /
ﺳﻨﮕﺴﺎرم ﮐﻦ /ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻬﻞ ،ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺗﻌﺼﺐ /ﺳﻨﮕﺴﺎرم
ﮐﻦ!/ ...

در ﺑﺮوﻧﻤﺮز ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﺮاﻧﻪﭘﺮدازان ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،دو ﺳﻪ
ﺳﺎﻟﯽ ﺑﯽ ﺗﺮاﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ .در واﻗﻊ ﺗﺮاﻧﻪ ﺟﺪی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را از
دﺳﺖ داده ﺑﻮد .ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺴﺘﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﻼﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ
ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت و ﺳﺮﺧﻮرده ،در ﭘﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎن
و آب ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .دﯾﮕﺮ رﻣﻘﯽ و دل و دﻣﺎﻏﯽ ﺑﺮای روی آوردن
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺗﺮاﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪن و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ از ﺗﺮاﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و
اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎ
ﻧﺎﻟﻪ و ﻧﺪﺑﻪﻫﺎی ﻏﻤﯿﺎداﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ دﯾﺮ
ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺮاﻧﻪﺳُﺮاﯾﺎن و آﻫﻨﮕﺴﺎزان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ورزﯾﺪه
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻧﻮ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ
ﺗﺮاﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ .اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ
ﻋﻄﺎﺋﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮاﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﺮود از »وﻃﻦ زﻧﺪاﻧﯽ« ﯾﺎد ﮐﺮد:

*
آوازﻫﺎی اﻋﺘﺮاض
در درون اﯾﺮان ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮاﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮد وﻟﯽ اﻋﺘﺮاض
ﺑﻪ درون آوازﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد! ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺧﻔﺘﻪ در ﮔﻠﻮ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻏﺰلﻫﺎﺋﯽ از ﺣﺎﻓﻆ و
ﻣﻮﻟﻮی ﺳﺮدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﺄوﯾﻞ دارﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ و ﮐﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽ ،در اﯾﻦ ﮔﺎم ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺷﺪ و در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮوف »ﻫﻤﺎﯾﻮن و ﺑﯿﺪاد« ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﺸﮑﺎﺗﯿﺎن
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از دو ﻏﺰل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﺎﻓﻆ را وﺳﯿﻠﮥ ﺑﯿﺎن
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داد:
»آب ﺣﯿﻮان ﺗﯿﺮهﮔﻮن ﺷﺪ ،ﺧﻀﺮ ﻓﺮخ ﭘﺲ ﮐﺠﺎﺳﺖ /ﺧﻮن
ﭼﮑﯿﺪ از ﺷﺎخ ﮔﻞ اﺑﺮ ﺑﻬﺎران را ﭼﻪ ﺷﺪ/
ﺷﻬﺮﯾﺎران ﺑﻮد و ﺧﺎک ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎن اﯾﻦ دﯾﺎر /ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺳﺮآﻣﺪ،
ﺷﻬﺮﯾﺎران را ﭼﻪ ﺷﺪ؟«...

»وﻃﻦ ،ﺗﺮاﻧﻪ زﻧﺪاﻧﯽ  /وﻃﻦ ﻗﺼﯿﺪۀ وﯾﺮاﻧﯽ  /ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ،اﻋﺪاﻣﯿﺎن
ﻇﻠﻤﺖ/
ﺑﻪ ﺧﺎک اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ /ﺳﺤﺮ دوﺑﺎره ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ .../ﺑﮕﻮ ﮐﻪ
دوﺑﺎره ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ  /ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎراﻧﻢ/

اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺳﺎل 1388
ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ زﺑﺎن اﻫﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن
ﺗﻨﺪﺗﺮی وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪ و در ﭘﺎﺳﺦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در راه ﭘﯿﻤﺎﺋﯽﻫﺎ را »ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک« ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد:

ﮔﻠﺴﺮود ﺷﮑﺴﺘﻦ را /ﺑﮕﻮ ،ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﯽﺳُﺮاﯾﻢ /دو ﺑﺎره ﺑﺎ
دل و ﺟﺎﻧﻢ/
ﺣﺮفِ آﺧﺮِ رُﺳﺘﻦ را  /ﺑﮕﻮ ﺑﻪ اﯾﺮان / ...ﺑﮕﻮ ﺑﻪ اﯾﺮان«...

ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮی ﺗﺮاﻧﻪای را ﮐﻪ در ﺳﺎل  1359در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان
ﺳﺮوده ﺑﻮد ،در وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮوﻧﻤﺮز اﻧﺘﺸﺎر داد:

»ﺻﺪای ﻣﻦ ،ﺻﺪای ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«...

»ﻧﺨﻮاب ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑُﻐﻀﺖ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه /ﻧﺨﻮاب وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن
از ﺷﺐ ﺳﺮازﯾﺮه/

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی آن ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺬاق ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻈﺎم ﺗﻠﺦ آﻣﺪ ﮐﻪ
ﮔﺮدوﻧﻪ ﺗﻬﻤﺖ و اﻓﺘﺮا را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺣﺘﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن را »ﻣﻬﺮۀ

ﺑﺨﻮن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺪن ﻣﻌﺼﯿﺖ داره /ﺑﺨﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ ،ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ،
ﻧﮕﻮ دﯾﺮه /ﺳﮑﻮت ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺷﺐ ﻏﻤﯽ داره/
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ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
اﺑﺮاز ﺷﺪه ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﺟﻌﻪای
ﻧﺒﻮده ﮐﻪ داﻣﻨﮕﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای ﮐﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﮔﺎه ﺣﺘﺎ ﻧﺴﯿﻤﯽ ﻧﻤﯽوزﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ
ﺗﻮﻓﺎن را در دلﻫﺎ ﺑﮑﺎرد .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯽ
ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ از درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﺪک ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽآورد ،ﺑﯽﺳﺎزﻣﺎن و
ﺑﯽرﻫﺒﺮ ،ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و
ﻣﺴﻠﮑﯽ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺧﻮدﺟﻮش ،ﻣﺮدﻣﯽ و
ﻣﻮزﯾﮑﺎل!
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺮآورد ،ﺑﺎران ﺗﺮاﻧﻪ،
ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻋﺘﺮاض ﺑﺎرﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺎران ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ﮐﯽ و ﮐﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد؟ ﺣﯿﺮتآور ﺑﻮد .ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ از ارزشﻫﺎی
ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ :ﺳﻨﺘﯽﻫﺎ
ﭘﺎپﻫﺎ ،دروﻧﻤﺮزیﻫﺎ ،ﺑﺮوﻧﻤﺮزیﻫﺎ ....ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف :رﻫﺎﺋﯽ از اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ وارد
ﻣﯿﺪان ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﯾﺎد آزادی ﺳﺮدﻫﻨﺪ .ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ از ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮی
ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻋﺘﺮاضﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ در ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ .اﻋﺘﺮاض ﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﺑﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﺪ .دارﯾﻮش در ﺗﺮاﻧﻪای
ﻣﯽﮔﻔﺖ:

اﺳﺘﻌﻤﺎر« و »وﻃﻦﻓﺮوش« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺠﺮﯾﺎن وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ
در آوازﻫﺎﺋﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
»ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﭼﻨﮓ ﻣﺨﻮر ﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺗﯿﺰ اﺳﺖ«
و ﯾﺎ» :ﭼﻮن ﭼﺸﻢ ﺻﺮاﺣﯽ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ اﺳﺖ!«
و ﯾﺎ» :آن ﺷﺤﻨﻪ در وﻻﯾﺖ ﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺎره ﻧﯿﺴﺖ!«....

ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ آواز در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎﺋﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﻧﻮآور و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﺎﯾﻪ،
ﮐﺴﺮاﺋﯽ ،ﻣﺸﯿﺮی ،ﺷﺎﻣﻠﻮ ،اﻧﮕﺎر ﺣﺮف اﻣﺮوز را زدهاﻧﺪ .ﺷﺠﺮﯾﺎن از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻌﺮ »ﻓﺮﯾﺎد« ﻣﺸﯿﺮی را اﻣﺮوزی ﮐﺮده اﺳﺖ:
»ﻣﺸﺖ ﻣﯽﮐﻮﺑﻢ ﺑﺮ در /ﭘﻨﺠﻪ ﻣﯽﺳﺎﯾﻢ ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ /ﻣﻦ دﭼﺎر

»آﻫﺎی ﺟﻮون ،آﻫﺎی ﺟﻮون /ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﯾﻪ ﺷﻌﺮ ﺗﺎزهﺗﺮ ﺑﮕﯽ /از

ﺧﻔﻘﺎﻧﻢ ،ﺧﻔﻘﺎن/

درد و رﻧﺞ آدﻣﺎ/

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪهام از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ /ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻫﻮاری ﺑﺰﻧﻢ! ﺑﺎ ﺷﻤﺎ

از ﺷﻬﺮ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﮕﯽ /از ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺑﺎغﻫﺎ /از ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﭘﺮ

ﻫﺴﺘﻢ ،اﯾﻦ درﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ!«...

ﺷﺮر /از دﯾﺪهﻫﺎی ﺗﺮ ﺑﮕﯽ/
ﻫﻮ ﮐﻦ،ﻫﺎ ﮐﻦ /ﺷﻮرش ﮐﻦ ،ﻏﻮﻏﺎ ﮐﻦ! /ﻫﺎ ﮐﻦ ،ﻫﻮ ﮐﻦ  /دﻧﯿﺎ را

*

زﯾﺮ و رو ﮐﻦ! /
ﺷﻮر ﺷﻮ ،ﺷﺮر ﺷﻮ /ﻣﻮج ﺷﻮ ،ﺧﺰر ﺷﻮ /ﻓﺮﯾﺎد ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم/

ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی »ﺳﺒﺰ«

ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮ ﺛﻤﺮ ﺷﻮ! /

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮان
از ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﻫﯿﭽﮕﺎه از روﯾﺪادﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﺎﻓﻞ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از آنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آنﻫﺎ ـ ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ
ﻣﺜﺒﺖ ـ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮاﻧﻪﭘﺮدازان از ﻋﺎرف ﺗﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن
ﻫﻤﻪ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ درون ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن

ﮔﻮﮔﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎزه ،از ﻣﺎدری ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ
اﯾﺮان اﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ:
»ﻣﻨﻮ از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻦ ،ﻣﯽدوﻧﻢ وﯾﺮاﻧﻢ /ﺿﺠﻪﻫﺎﻣﻮ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻦ ،ﻣﻦ
ﻫﻤﻮن اﯾﺮاﻧﻢ/
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ﺧﺴﺘﻪ از ﺑﻮﺳﻪ ﺷﻼق ،ﭼﯿﺰی از ﺗﻨﻢ ﻧﻤﻮﻧﺪه /ﯾﮏ ﻗﻔﺲ ﺷﺒﯿﻪ

زور ﺗﻮﺋﯽ ،ﮐﻮر ﺗﻮﺋﯽ /ﻫﺎﻟﮥ ﺑﯽﻧﻮر ﺗﻮﺋﯽ /دﻟﯿﺮ ﺑﯽﺑﺎک ﻣﻨﻢ /ﻣﺎﻟﮏ

ﮔﺮﺑﻪ ،ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻨﻮ ﭘﻮﺷﻮﻧﺪه/

اﯾﻦ ﺧﺎک ﻣﻨﻢ!«...

از ﻫﻤﻮن روزی ﮐﻪ رﻓﺘﯿﻦ ،ﻣﻦ ﯾﻪ روز ﺧﻮش ﻧﺪﯾﺪم /ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ

*

ﻣﻦ ﻧﺒﻮدﯾﻦ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ ﭼﻪ ﮐﺸﯿﺪم«...

در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﺟﺎ دارد ﮐﻪ اﺷﺎرهای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
»ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ« ﮐﻪ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان روﻧﻖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺎم در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺗﻔﺎوت دارد .در اﯾﺮان اﻣﺮوز،
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ دارد .ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ
را راﺳﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ .ﻫﯿﭻ ﺗﺮاﻧﻪای را ﺑﺪون
ﻣﺠﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮدهﻫﺎی ﻧُﻪ ﺗﻮی اﺳﺘﻌﺎره ﺣﺮف زد.
ﺗﺎزه ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎ را ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﻓﻬﻢ ﻧﮑﻨﻨﺪ ـ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
ـ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﻣﺎر از روزﮔﺎرت در ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آنﻫﺎ ﮐﻪ »زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ« ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺎزﻫﻢ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﻤﺮز ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ» ،ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﺠﻮ«
اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﺠﻮ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در روی زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺳﺎﻣﺎن داده اﺳﺖ .ﺷﻌﺮ ﮐﻬﻦ را ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﻪ ﺗﮑﻪای از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎزار ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﯽزﻧﺪ.ﮔﺎه ﺣﺘﺎ آن را ﺑﻪ »ﺟﯿﻎ ﺑﻨﻔﺶ« ﻣﯽاراﯾﺪ و از ﺻﺪای
ﺑﺮﺧﻮرد اﺷﯿﺎ ،ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ ،ﺻﺪای دد و دام ،ﺟﺎﻧﻮران اﻫﻠﯽ و
وﺣﺸﯽ و اﮔﺮ ﮐﻢ ﺑﯽآورد از ﺻﺪای ﺻﺮﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ و ....ﻫﻢ ﻣﺪد
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ را وﺳﯿﻠﮥ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ و درﻫﻢ ﺑﺮﻫﻤﯽ ،ﺑﺎزﺗﺎب آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎ و درﻫﻢ
رﯾﺨﺘﮕﯽﻫﺎی اﯾﺮان اﻣﺮوز اﺳﺖ:

ﮔﻮﮔﻮش

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آوردﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻮد وﻟﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ
از اﯾﻦﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ و آﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺗﺎ آن زﻣﺎن
ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﻪ ﻧﺴﺮوده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آزﻣﺎﯾﺶ درآورد .از ﺟﻤﻠﻪ »رﻋﻨﺎ
ﻓﺮﺣﺎن« ﮐﻪ ﺗﺎزه ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ وارد دﻧﯿﺎی ﭘﺎپ ﺷﺪه ،در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ:
»اﷲ اﮐﺒﺮ /دﻧﯿﺎ دارن ﺗﻤﺎﺷﺎت ﻣﯽﮐﻨﻦ /اﷲ اﮐﺒﺮ /ﻣﺮدم ﺗﻮ
ﺧﯿﺎﺑﻮن /ﺑﺎ ﺻﺪاﺷﻮن/
ﺑﺎ ﭼﻬﺮهﻫﺎﺷﻮن /ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﺷﻮن /ﻣﯽﺧﻮان ﺑﺸﻨﻮی /وﻗﺘﺖ
ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪه/
ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮ ی رودﺧﻮﻧﻪ رو ﺑﮕﯿﺮی /ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽﺷﻪ..../
دﻧﯿﺎ دارن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﻦ«...

»اﺷﮑﺎن« ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﺟﻮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ درآﻣﯿﺨﺖ و ﯾﺎوه ﮔﻮﺋﯽ
»رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻣﺤﺘﺮم« را ﭘﺎﺳﺦ داد:
»ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک ﺗﻮﺋﯽ /ﭘﺴﺖﺗﺮ از ﺧﺎک ﺗﻮﺋﯽ /ﺳﻮز ﻣﻨﻢ ،ﺷﻮر

ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﺠﻮ

ﻣﻨﻢ /ﻋﺎﺷﻖ رﻧﺠﻮر ﻣﻨﻢ/
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»ﯾﻪ روز ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯽ /ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻪای /ﺗﻨﻬﺎی ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ/
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﮓ در ﻫﻮاﺋﯽ /و ﺻﺒﺤﻮﻧﺖ ﺷﺪه ﺳﯿﮕﺎر
و ﭼﺎﺋﯽ/ ....ای ﻋﺮش ﮐﺒﺮﯾﺎﺋﯽ/

ﺳﺎرا ﻣﺤﻤﺪی اردﻫﺎﻟﯽ /اﯾﺮان

ﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ راه ﻣﯽآﺋﯽ /ﺟﻮن ﻣﺎدرت /ﭼﯽ ﻫﺴﺖ ﺗﻮ
ﺳﺮت /ﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ راه ﻣﯽاﺋﯽ؟«....

*

اﺷﮏآور ﺧﻮب اﺳﺖ
ﻣﺜﻞ ﺳﻮت ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ دو

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ
ﺑﯽاﻓﺰاﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در آﻏﺎز ﻓﺎرغ از ﭘﯿﺮاﯾﻪﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ وﺟﻪ اﻣﺘﯿﺎز وﻟﯽ آن را ﺣﺘﺎ ﺑﯿﺶ از
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،در ﻣﻌﺮض اﻧﺤﺮاف ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟﻨﺒﺸﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﯽرﻫﺒﺮی و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪﯾﺪ
آﯾﺪ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮار ﺧﻮد ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
دارد .ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ در رأس ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼل
ﻓﺮا ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﻮد،
آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل رﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﭘﻨﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻋﺘﺮاض از ﻧﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ!

ﻣﯽدوی
ﭼﺸﻢﻫﺎ ﻣﯽﺳﻮزد
ﺑﺎر اول ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ

ـ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺗﻮم و ﮐﺎﺑﻞ ـ

ﺑﺎرﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺳﯿﮕﺎر در ﻣﯽآوری
دود ﻣﯽﮐﻨﯽ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ از ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ :آﻣﺪﻧﺪ
ﺑﺎز ﻣﯽدوی
ﭼﻪ ﻫﻮاﯾﯽ دارد دوﯾﺪن
ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺎرﻫﺎی وﻟﯽﻋﺼﺮ

ـ از ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ـ

ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷﯽﻫﺎی اﻧﻘﻼب

ـ ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ـ

ﻣﯽدوﯾﻢ

ـــــــــــــــــــ

ﺟﺎی ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻟﯽ

ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از:
ـ روحاﷲ ﺧﺎﻟﻘﯽ ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮان ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺻﻔﯽ
ﻋﻠﯿﺸﺎه ،ﺗﻬﺮان 1353
ـ دﮐﺘﺮ ﺳﺎﺳﺎن ﺳﭙﻨﺘﺎ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺎﻫﻮر ،ﺗﻬﺮان
1382
ـ اﺑﻮاﻟﻔﺮج اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،اﻻﻏﺎﻧﯽ ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻓﺮﯾﺪﻧﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان
1368
ـ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ دروﯾﺸﯽ ،ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻏﺮب ،ﻣﺎﻫﻮر ،ﺗﻬﺮان 1373
ـ ﺳﯿﺪﺟﻮاد ﺑﺪﯾﻊزاده ،ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﻣﺤﺮاب ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮓ ﻣﻀﺮاب
)ﺧﺎﻃﺮات( ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﻟﻬﻪ ﺑﺪﯾﻊزاده  ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان 1383
ـ اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﺋﯽ ،زﻣﺰﻣﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﺐ ﺳﯽﺳﺎﻟﻪ )ﮔﺰﯾﻨﻪی
ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ( ﻧﺸﺮ ﻧﮑﯿﺴﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ 1996
ـ ﺷﻬﯿﺎر ﻗﻨﺒﺮی ،درﯾﺎ درﻣﻦ )ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ( ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎوﯾﺪان ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان 1379
ـ اردﻻن ﺳﺮﻓﺮاز ،از رﯾﺸﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ )ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ( ﻧﺸﺮ
اﻟﺒﺮز ،آﻟﻤﺎن 1380
ـ ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻮار ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
و...

دوﺳﺘﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪی
ﺑﺮادرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن را دادﯾﺪ
ﯾﺎ در ﺟﺒﻬﻪ
ﯾﺎ ﭘﺸﺖ دﯾﻮارﻫﺎی اوﯾﻦ
از ﻣﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﯽدوﯾﻢ
ﺟﺎﯾﺘﺎن ﺳﺒﺰ
ﻣﺸﻌﻞ اﻟﻤﭗ دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ
زﻧﺪهﺑﺎد دوﯾﺪن
ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی اﺷﮏآﻟﻮد
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آزادی.
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ﺳﭙﯿﺪه ﺟﺪﯾﺮی ،ﺷﺎﻋﺮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﺘﺮﺟﻢ ،زادۀ ﺳﺎل ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی در اﻫﻮاز ،و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮥ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ.
وی از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت داروان دو دورۀ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺎﯾﺰۀ ﺷﻌﺮ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﺳﺎلﻫﺎی ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ و ﻫﺸﺘﺎد و ﺷﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺰار ﺟﺎﯾﺰۀ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ـ
ﺟﺎﯾﺰۀ ﺷﻌﺮ زﻧﺎن اﯾﺮان ـ ﺑﺮای ﻗﺪرﮔﺰاری از ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ زن اﯾﺮاﻧﯽ در ﮔﺴﺘﺮۀ ﺷﻌﺮ ﻫﻤﺮوزﮔﺎر اﯾﺮان اﺳﺖ.
از ﺳﭙﯿﺪه ﺟﺪﯾﺮی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در زﻣﯿﻨﮥ ﺷﻌﺮ ،داﺳﺘﺎن ،و ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺷﻌﺎر ﺟﻬﺎن ،در دﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺟﺪﯾﺮی ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ در ﭘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮرﺳﯿﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪش ،اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺷﺪ.

زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ »ﻧﺪا«
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی ﺳﺮودهﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در رﺛﺎی ﻧﺪا آﻗﺎﺳﻠﻄﺎن

ﺳﭙﯿﺪه ﺟﺪﯾﺮی

آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮔﺮاﻣﺸﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد» ،ﻫﻨﺮ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﻤﺪن
ﻧﻮ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم در ﺑﻨﺪ ﺑﻮدن در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده ﺑﻮد ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺣﺪی را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ )ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻨﺪ( ،وﻟﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮی،
ﻣﯿﺮزاﺑﻨﻮﯾﺴﯽ ﺳﺎده(1) «.
ﮔﺮاﻣﺸﯽ از زاوﯾﮥ دﯾﺪی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ

ﭘﺮﺳﺸﯽ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﺜﻼً ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا از
ﻣﯿﺎن دو ﺷﻌﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺳﺮودۀ ﯾﮏ ﺷﺎﻋﺮ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﮥ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺣﺪی اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
واﺣﺪ و از زاوﯾﮥ دﯾﺪی واﺣﺪ ﺳﺮوده ﺷﺪه ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺮی
ﺧﻮب ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽرﺳﺪ و دﯾﮕﺮی ﺷﻌﺮی ﺑﺪ و ﺿﻌﯿﻒ و اﯾﻦ
ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻫﺮ دو ﺷﻌﺮ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻓﺮﺿﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ درﺳﺖ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﺮ
43
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ﻣﺸﻬﻮر و ﮔﻤﻨﺎم در ﺳﻮگ ﻧﺪا ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد و اﺳﻄﻮرۀ ﺟﻨﺒﺶ
آزادیﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺷﻌﺮ ﺳﺮودﻧﺪ ،اﺷﻌﺎری ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻪ
ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻌﺮی ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
واﻗﻌﻪای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺗﮑﺎن داده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻫﻪای از
ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت را ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ آنﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ .ذﮐﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺜﺮت
آنﻫﺎ و ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮءﻧﯿﺘﯽ در ﮐﺎر
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺠﺒﻮرم ﺷﻌﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎورم ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ذﮐﺮ ده ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽِ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻮردی
ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ:

ﻣﺸﺨﺼﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺗﻮﺿﯿﺤﺶ داد.
ﮔﺮاﻣﺸﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺳﺎده ﺑﺮای آن ﭘﺮﺳﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :اﮔﺮ ﺑﺎ
ادﻋﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭼﯿﺰی ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از دﯾﺪﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ
را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻫﻨﺮی را ﺣﺘﯽ
ﻟﻤﺲ ﻫﻢ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ و ﺿﺮوری
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪای دﯾﮕﺮ :در ﻋﺮﺻﮥ ﻧﻘﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻘﺪ آداب و رﺳﻮم ،در ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺮای درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﻏﻠﺒﻪ
ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺑﺎورﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮕﺮشﻫﺎ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻬﺎن اﻣﺎ اﯾﻦ ،از ﻣﻘﻮﻟﮥ اﻧﺘﻘﺎد و ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺴﺖ(2) «.
از ﺳﺨﻦ ﮔﺮاﻣﺸﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻫﻨﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺟﺪا و ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﺮﺗﻮﻟﺖ ﺑﺮﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎل  1940اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را در ﻣﺪﺧﻠﯽ ﺑﺮ
 Arbeitsjournalاش ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻫﻨﺮ ،ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روی ﺧﻮدﺑﺴﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ(3) «.
اﻣﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،و آن
دﯾﺪﮔﺎﻫﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎل  1905در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰﺑﯽ و ادﺑﯿﺎت ﺣﺰﺑﯽ« ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ» :ادﺑﯿﺎت
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﺣﺰﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ...ﻣﺮگ ﺑﺮ ادﯾﺒﺎن ﻏﯿﺮ ﺣﺰﺑﯽ!
ادﺑﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ...ﺑﻪ
ﻗﻄﻌﻪای از ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ﭘﯿﺶﻗﺮاوﻻن آﮔﺎه ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺘﺶ واداﺷﺘﻪاﻧﺪ .ادﺑﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻋﻤﻞ
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد(4) «.
آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﻟﻨﯿﻦ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﺰی
ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮض ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﯽﭼﻮن
و ﭼﺮای ﺣﺰب اﺳﺖ و ﺟﺰ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﮔﺮاﻣﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻫﻨﺮ ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻠﯽ از اِﻋﺮاب ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﯿﺎر
ارزشﮔﺬاری ﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ،ﻣﯿﺰان ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
ﻃﺮﯾﻘﻪایﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ژداﻧﻮوﯾﺴﻢ ) (5و رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
دوران اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺧﺘﻢ ﺷﺪ.
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ﺻﯿﺪ ﺣﻼل
ﺑﺮاى دﺧﺘﺮم ﻧﺪا آﻗﺎﺳﻠﻄﺎن
دﺧﺘﺮم
ﺳﻨﺖﺷﺎن ﺑﻮد
زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮرت ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪى
ﻣﻠﺘﻰ زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ آرام ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺶ ﻣﻰﮔﺬارد
او ﮐﻪ ﭘﻮل ﻣﺮگ ﺗﻮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺎم ﺣﻼل ﻣﻰﺧﻮرد.
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدى
و ﺧﻮﺷﺪﻻﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻰﮐﺮدى
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات ﺑﺮﮔﺮدى
اﻣﺎ دﯾﮕﺮ اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﻰ دﯾﺪ دﺧﺘﺮم
و ﺧﯿﻞ ﺧﯿﺎلﻫﺎى ﺧﻮش آﯾﻨﺪه
ﺑﺮ در و دﯾﻮارش ﭘﺮﭘﺮ ﻣﻰزﻧﻨﺪ.
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﺮغ ﺣﻼﻟﻰ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدى
ﻣﺮﻏﻰ ﺣﯿﺮان
ﮐﻪ ﻣﻀﻄﺮﺑﺎﻧﻪ ﭼﻬﺮهى ﺻﯿﺎدش را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰﮐﻨﺪ
ﺗﻮ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدى
ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮﺷﻪى اﻧﮕﻮرى
ﮐﻪ ﻟﮕﺪﮐﻮب ﺷﺪ

***

و ﺑﺪل ﺑﻪ ﺷﺮاب ﺣﺮام ﻣﻰﺷﻮد.
ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺎن

ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﻧﺪا آﻗﺎﺳﻠﻄﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان و ﭘﺨﺶ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎرۀ ﻓﯿﻠﻢ
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ او در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺴﯿﺎری اﻋﻢ از

ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ،ﺑﺎمﻫﺎ
ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺎن در ﺗﺎرﯾﮑﻰ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاى ﭘﺮﻧﺪهى ﺧﺎﻧﮕﻰ
44

ﺗﻼش ـ ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ـ ﺷﻤﺎره  35ـ ﺧﺮداد 1390
ﭘﺎرس ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
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ﮐﺸﺘﻨﺪت دﺧﺘﺮم
ﺣﮑﻢ ﺗﯿﺮ

ﮐﺸﺘﻨﺪت
ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ ﮐﻢ ﺷﻮد

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﮕﺬرﻧﺪ از ﻣﻦ

اﻣﺎ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﻰﺷﻮى.

ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ

آه ﻧﺪاى ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ

از زﯾﺮ ﻗﺎرچ اﺗﻤﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻨﺎرهاش ﮐﻪ ﻣﯽدرد آﺳﻤﺎن را

ﮔﻞ ﺳﺮﺧﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻠﻮى ﺗﻮ روﺋﯿﺪه ﺑﻮد

ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﻣﺠﺴﻤﻪای ﺑﯽﺳﺮ

ﺑﺎز ﺷﺪ

ﺑﯿﺎﺷﻮﺑﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ

ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪ
و ﻧﻘﺸﻪى اﯾﺮان را در ﺗﺮﻧﻢ ﮔﻠﺒﺮگﻫﺎﯾﺶ ﻓﺮوﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ

ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ اﺳﺖ

و اﯾﻨﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻧﺪا دادهاﻧﺪ

ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ اﺳﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن

ﺑﻠﺒﻼﻧﻨﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺗﻦ ﮐﻪ ﮔﺮد ﮔﻠﻰ ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﻟﮑﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪام از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ

و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ.

ﻟﮑﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪام از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رﻋﻨﺎﯾﯽ

ﯾﻌﻨﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺪاﺷﺎن را ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮ آواز ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ

ﻟﮑﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪام

ﻧﺸﻨﻮى
ﯾﻌﻨﻰ ﭘﻨﺠﺮهات را ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاى ﭘﯿﺮوزى ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻧﺸﻨﻮى

ﺣﮑﻢ ﺗﯿﺮ از روی ﻣﻨﺎره ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ

ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ آرام ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺶ ﻣﻰﮔﺬارد

ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ اﺳﺖ

او ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﺣﻼل ﻣﻰﺧﻮرد.

ﺣﮑﻢ ﺗﯿﺮ از روی ﺑﺎم ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ
ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ اﺳﺖ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺪاﯾﻢ اوج ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺗﻮ اﯾﻦ وﺳﻂ
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ﺟﺎری روی زﻣﯿﻦ و ﻣﻮج ﻣﻮج ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ
ﭘﺲ ﻧﺎم

ﺑﻠﻨﺪ

ﭼﻨﺪان ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻰﮐﺮد
اﻣﯿﺮآﺑﺎد ،ﮐﺎرﮔﺮ.

اﷲ اﮐﺒﺮ

ﮐﺎﮐﺘﻮس ﻓﺮاواﻧﻰ دﯾﺪهام

ﺣﮑﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﯽآﯾﺪ

ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮﯾﺮى را

اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﺑﻮد ﮔﻞ ﺑﺸﻮد ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب و آزادی ﺑﻪ ﻫﻢ

در ﺳﯿﻨﻪى ﺧﺎرآﮐﻨﺪى ﺟﺎى ﻣﻰدﻫﻨﺪ

ﻣﯽرﺳﻨﺪ

ﮔﻞ ﺳﺮﺧﻰ ﻣﺴﻤﻮم ،ﻣﺴﻤﻮم دﯾﺪهام

اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ ﮔﻞ ﺑﺸﻮد در اﻣﺘﺪاد زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺠﺴﺘﮥ آن

ﮐﻪ ﺣﻨﺠﺮهات را ﺳﻮراخ ﮐﺮده ﺑﻮد.

دوﭼﺸﻢ

اﻣﯿﺮآﺑﺎد ،ﮐﺎرﮔﺮ

و ﭼﺸﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از روزﮔﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ ازﻟﯽ آزاد ﺧﺮاﻣﯿﺪهاﻧﺪ

اﻣﯿﺮآﺑﺎد ،ﮐﺎرﮔﺮ.
از ﭘﺲ ﺑﺎرﯾﺪن اﺳﺖ

دوزخ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از آن ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ

ﮐﻪ ﺗﺎول اﺑﺮﻫﺎى اﺳﯿﺪى

و ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ

ﺑﺮ ﺗﻨﻤﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﻰﺷﻮد.

ﺑﺎ ﭘﻬﻠﻮﯾﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﮔﻞ

ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻠﻨﺪم ﮐﻪ ﭼﺮاغﻫﺎﯾﺖ در ﻗﻄﺮات ﺧﻮن

ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﮔﻞ

روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎ اﺑﺮوﯾﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﮔﻞ

اﻣﯿﺮآﺑﺎد ،ﮐﺎرﮔﺮ

ﺗﻮﻗﺎن رﻧﮓ از ﺗﺮﻋﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد اﷲ اﮐﺒﺮ

اﻣﯿﺮآﺑﺎد ،ﮐﺎرﮔﺮ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻧﻢ.

ﻫﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ
اﯾﻦ ﭼﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﻋﺰا
و ﺑﺎرﯾﮑﻪای از ﻧﻮر
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ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪ

وﻗﺘﯽ ﺳﻘﻮط آزاد ﻣﯽﮐﻨﯽ

اﯾﻨﺠﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ

روی ﻣﺮگ

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ
ﺣﺘﯽ
و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن

وﻗﺘﯽ روی ﺧﻮن ﺧﻮدت

ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ اﺳﺖ

ﺳﺮد ﻣﯽﺷﻮی
ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎ!
ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎی ﻋﺰﯾﺰ

4

ﻟﻄﻔﺎ
ﺑﻪ ﭘﻮﮐﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ

ﺑﺮای »ﻧﺪا« ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺮای ﻧﺪاﻫﺎ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ...

ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
اﷲُ اﮐﺒﺮ

ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ

ﮔﻔﺘﯿﻢ
در اﯾﻦ ﺷﻠﻮﻏﯽ وُ ﺷﻼق

6

ﺷﻌﺮ،
ﺑﺮای »ن« ﮐﻪ ﻧﺪای روزﻫﺎی ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮد

ﺗﻦﻫﺎ ﺷﻌﻮر ِ ﺷﺐ ِ ﻣﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﻠﻪ در ﭼﻬﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ
ﺗﺎ ﺧﻮن

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

از ﺳﻨﮕﻔﺮش ِ دﻓﺘﺮﻣﺎن ﺑﮕﺬرد
ﺣﺎﻻ

ﯾﮏ روز ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز

زﯾﺮ وُ روی ﺟﻠﺪﻣﺎن ﺑﺮف اﺳﺖ

ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮی

وَ ﻣﺎه،

و ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺖ را ﻣﯽﻣﺎﻟﯽ

در ﻟﺨﺘﻪﻫﺎی ﭼﺸﻢ ِ ﮐﺒﻮﺗﺮ،
ﺟﺎر ِ ﺑﻠﻨﺪ ِ وﺣﺸﺖ ِ ﺧﺮﭘﺸﺘﻪﻫﺎﺳﺖ.

ـ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﮑﺮ دوﺳﺖ داری؟
ﺑﻮی ﭼﺎی و ﻧﺎن ﺗﺎزه ﺳﺮﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽآورد

5

آن وﻗﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﯽ
ﺗﺎ ﻣﺠﺮی ﺑﮕﻮﯾﺪ

ﺳﻘﻮط آزاد

اﻣﺮوز ،روز دﯾﮕﺮیﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﻮ

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺪا آﻗﺎ ﺳﻠﻄﺎن و ﻟﺤﻈﻪای ﭘﯿﺶ از ﺻﻌﻮد آزادش

ﻣﻦ
و آن دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ
ﺧﻮاب ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽدﯾﺪ

ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﻨﺪ ﻗﺪم
ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﻦ

7

ﻣﯽدوﯾﺪ
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ

ﺻﺪای ﺳﺮخ ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺒﺰ

روی ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی

و ﭼﺮخ ﻣﯽزﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﺟﻬﺎن

آزادی

ﮔﺮد اﺳﺘﻮاریِ اﻧﺴﺎن

زﯾﺒﺎﺳﺖ

و ﺳﺮﮔﯿﺠﮥ ﮐﻮدﺗﺎ

ﺣﺘﯽ

ﮐﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽآورد
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در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻔﯿﺪ دﺳﺖﻫﺎﯾﯽ

ﻧﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽزﻧﺪ

ﮐﻪ ﻏﺮور زﻣﯿﻦاﻧﺪ

و از دﻫﺎن ﺑﻬﺖزده ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ

در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﻤﺎن.

آﺗﺶ و دود ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد

ﻧﮕﺎه ﮐﻦ دروغ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮن درﺧﺖ را

ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ

در ﻧﮕﺎه ﻧﻮر ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ

اﯾﻦﻫﺎ ﺑﯽرﺣﻢ اﻧﺪ

و ﺳﮑﻮت

ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎﺷﺎن ﻣﺸﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻻﻟﻪ را

ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﻌﺼﻮم ﺗﻮ ،ﺧﻮاﻫﺮﮐﻢ

از ﺧﺸﻢ ﺑﺎروت

ﻃﺎﻗﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺎز اﺷﮏآور و

ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

دﺷﻨﺎم و دود را ﻧﺪارد

ﺳﯿﺎووﺷﺎن اﺳﺖ

ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺮﮐﻢ

و ﺳﺒﺰ ﻣﯽآوﯾﺰد درﺧﺖ ﮔﯿﺴﻮ ﺑﺮ ﺳﺮود دﺧﺘﺮی

اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن را

ﮐﻪ ﺗﯿﺮ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺗﯿﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺟﻮاﻧﯽاش

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ

در ﻣﯿﺪان آزادی.

اﯾﻨﺠﺎ اﻣﯿﺮآﺑﺎد اﺳﺖ
آن ﺑﺎﻻ ،ﻣﺪال ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺮداران ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﮐﻤﯽﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ

8

ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪای ﺑﺴﺎ ﺷﺐﻫﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻒ ﺷﻌﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ

ﯾﮏ ذره ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﮐﻮﮐﺘﻞ ﻣﻮﻟﻮﺗﻒ ﻧﻘﺶ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ

ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓ...

اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ

ﺗﻒ ﺑﺮ ﺗﻔﻨﮓ

ﺑﯿﺪارﮔﺎه ﺟﻮانﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ

ﺗﻒ ﺑﺮ ﮐﻮﮐﺘﻞ ﻣﻮﻟﻮﺗﻒ

اﯾﻨﺠﺎ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ

ﺑﺮ ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻒ

ﮐﻪای ﺑﺴﺎ ﺷﺐﻫﺎ

ﺑﺮ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻒ

ﭼﻮن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺳﭙﯿﺪ
در آﺗﺶ و دود ﭼﺮخ ﺧﻮردهاﻧﺪ

اﯾﻦﻫﺎ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

و ﺑﺎ ﺑﺎلﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ از ﺗﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ

ﺑﺮ ﻧﻌﺶﻫﺎ و دﺳﺖ و ﭘﺎﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ

اﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﻘﺶﮐﺮدﻧﺪ

و ای ﺑﺴﺎ ﺷﺐﻫﺎ

ﺑﺮ زﻣﯿﻦ.

درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎﺷﺎن
از زور درد و ﺿﺮب ﭼﮑﻤﻪ ﺟﻬﻞ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﻣﺎ

9

ﺗﺎ آن ﺳﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﭘﺮواز ﮐﺮدهاﻧﺪ

ﺑﺮای ﺧﻮاﻫﺮﮐﻢ »ﻧﺪا«

ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺮﮐﻢ

ﺻﺪا ﺑﻪ ﺻﺪا ﻧﻤﯽرﺳﺪ

ﻣﻦ ،از ﻻﺑﻪﻻی اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻠﻮﻏﯽ و ﻓﺮﯾﺎد

ﭼﺸﻢ ،ﭼﺸﻢ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ

ﺻﺪای ﻣﺎدر را ﻣﯽﺷﻨﻮم

ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺮﮐﻢ

ﮐﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ

ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ دارﯾﻢ

و از ﺗﻤﺎم رﻫﮕﺬران
ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﺷﺎن اﻣﺮوز ،ﺧﻤﯿﺪهﺗﺮ از دﯾﺮوز اﺳﺖ

ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ

ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ:

ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ

»ﺧﺎﻧﻢ! آﻗﺎ! ﺷﻤﺎ ﻧﺪای ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪهاﯾﺪ؟

اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪهای آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ

ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ﭼﺮا ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﺪ؟!«
47

ﺗﻼش ـ ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ـ ﺷﻤﺎره  35ـ ﺧﺮداد 1390

ﺷﺪه؛ ﻫﺮ دو ﺳﺮودۀ ﯾﮏ ﺷﺎﻋﺮ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺣﺪیﺳﺖ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ واﺣﺪ و از زاوﯾﮥ
دﯾﺪی واﺣﺪ ﺳﺮوده ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺮی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻠﯿﺸﻪای ﻣﯽرﺳﺪ و آن دﯾﮕﺮی ﺳﺮودهای ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ از ﻟﻨﯿﻦ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮدم ،ﺷﻌﺮ ﻧﺨﺴﺖ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح دﻗﯿﻖ،
ﺟﺰﺋﯽﻧﮕﺮاﻧﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪودی واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ رﺧﺪاد و وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد ،رﺟﺤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ دوم
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺳﺮودۀ
ﻧﺨﺴﺖ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎزﻧﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
و ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟

ﻧﻪ! ﺧﻮاﻫﺮﮐﻢ
ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ،راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺳﺮد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ زﻧﺪان ﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮوﯾﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺐﻫﺎ را
دﻧﺒﺎل ردﭘﺎی ﺗﻮ
در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻓﺮدا ،ﺗﻤﺎم ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی دﻧﯿﺎ
ﭼﻬﺮه ﺧﻮﻧﯿﻨﺖ را ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی اول روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺷﺎﻋﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﻻﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎری
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن دﯾﮕﺮیﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﺑﺮﺧﯽ
ﺷﺎﻋﺮان ،ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش آﻟﻮده ﺷﺪن
دﺳﺖﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎور ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ،ﺷﻌﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ
ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ،ﺑﻪ دور از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺣﻖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن اﺳﺖ؛ ﺷﻌﺮ ،ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دور از واﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮض ﺷﻮد ،ﭼﻮن زادۀ ﺗﺨﯿﻞ اﺳﺖ
و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ذﻫﻨﯿﺖ ﻧﺎﺷﺎﻋﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،ﺑﺮای ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ
ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﻮد ،ﺷﻌﺎر ﯾﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﺮاﻧﻪای .آﻧﭽﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ دو ﺳﺮودۀ ﺷﻤﺲ ﻟﻨﮕﺮودی
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ اﺻﺮار ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢﺗﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎم و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی آﺷﻨﺎی
زﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺳﺮودۀ ﻧﺨﺴﺖ و ﻓﻀﺎﺳﺎزیﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﺮم
اﺑﺘﮑﺎری و رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ در ﺳﺮودۀ دوم اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺠﯿﻞ
ﺑﺮای ﺳﺮودن ﺷﻌﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ،ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮودۀ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت از آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دور از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻫﯿﺠﺎنزدﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮودۀ دوم ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از
ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ از ﯾﮏ واﻗﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد ﮐﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺷﺪن آن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮودۀ ﻧﻬﻢ ،اﺛﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ ﺳﺮودۀ

زﯾﺮ ﻋﮑﺲ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ:
اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﯿﺮآﺑﺎد
و اﯾﻦ »ﻧﺪا«
ﻧﺪای ﻧﻮﺷﮑﻔﺘﻪ آزادی اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﮔﻠﻮی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺰرگ
ﺑﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.

10
ﻧﺪا
ﺑﻪ ﭼﻬﺮۀ ﺧﻮﻧﯿﻦ دﺧﺘﺮم :ﻧﺪا

ای ﮐﻪ در ﺻﻒِ ﭘﯿﺶ،
ﺟﺎن ﭘﯿﺶ ِ ﺻﻒ ﻣﯽﮔﺬاری
ﺑﺮﺗﻼﻃﻢ ﺗﻮ ﺟﻬﺎن ِﻣﻦ ﮐﻒ و ﮐﺎﻫﯽ ﺑﺎد!
و ﺟﻤﺎل ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪ
اﻧﺪازۀ ﺟﺎن ﻣﺎ ﺑﺎد!

ﻧﺎم ﺷﺎﻋﺮان را ﺗﻌﻤﺪاً ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻌﺮﺷﺎن ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدم ﺗﺎ در ﻟﺤﻈﮥ
ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺎﻋﺮ،
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪای ذﻫﻨﯽ ﺑﺮای او اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد و اﯾﻦ را ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﺠﺎد
ﻧﺸﻮد ،اﮐﻨﻮن ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﻢ داد.
دو ﺳﺮودۀ ﻧﺨﺴﺖ از آن ﺷﻤﺲ ﻟﻨﮕﺮودی اﺳﺖ؛ دو ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ
اﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ،ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ،ﺧﻠﻖ

ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻤﺲ ﻟﻨﮕﺮوی اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ،
ﻫﻤﺎن اﯾﺮادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻌﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻤﺲ ذﮐﺮ ﮐﺮدم ،ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺷﻌﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺿﻮح وارد اﺳﺖ.
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ﻧﺘﻮ ،ﺧﺎوﯾﺮ ﻫﺮاود ،ﺑﺮﺧﯽ اﺷﻌﺎر ﯾﺎﻧﯿﺲ رﯾﺘﺴﻮس ،ﺑﺮﺧﯽ اﺷﻌﺎر آﻧﺎ
ﺳﻮﯾﯿﺮ و ﻧﺎﻇﻢ ﺣﮑﻤﺖ )ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﻌﺮ ﺑﻠﻨﺪ »ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ«( ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد .ﭘﻬﻠﻮ زدن ﺑﻪ ﻃﻨﺰی
ﺗﻠﺦ ،اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﻪ اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮ ﮐﺮدن اﺷﻌﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﮏﮔﺮاث و ﻣﺎﯾﺎﮐﻮﻓﺴﮑﯽ در ﺑﺮﺧﯽ
آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺳﺮودۀ ﺳﻮم» ،ﺣﮑﻢ ﺗﯿﺮ« ﮐﻪ از
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﻨﺎم اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ در اﺑﺪاع ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﮑﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺣﺴﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﻟﺤﻨﯽ ﭘﺮﻫﯿﺠﺎن و
ﻗﺪرت ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﻮراﻧﻪ ،از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎ اﺷﻌﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ
ﻧﻈﯿﺮ وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﺎﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ،ﻟﻨﮕﺴﺘﻮن ﻫﯿﻮز ،ﺑﺮﺷﺖ و ﺳﺰار
واﻟﺠﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس اﺳﺖ و ﺑﯽاﻏﺮاق ،ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻮگﺳﺮودهﻫﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ در رﺛﺎی ﻧﺪا آﻗﺎﺳﻠﻄﺎن و ﺷﻬﺪای
ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﭼﻬﺎرﻣﯽ ،اﺛﺮی اﺳﺖ از ﭘﮕﺎه اﺣﻤﺪی ﮐﻪ از ﺳﺒﮏ ﺧﺎص او در
ﺳﺮودن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺷﺎﻋﺮ
ﻧﯿﺰ ،اﻣﻀﺎی او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﯿﺎﻧﯽاش ،در دﺳﺘﮥ »ﺷﻌﺮ زﺑﺎن« و
ﺑﺮﺧﻮردار از ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺣﺴﯽ از
آن دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﮔﻮﻧﻪ» ﻫﺎی ﺑﻠﯿﮏ ﻣﯽداﺷﺖ.
اﻣﺎ ﺳﺮودۀ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻌﺮیﺳﺖ از ﺷﺒﻨﻢ آذر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﺑﻨﺪ آﺧﺮ
آن ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﻣﻤﮑﻦ روﯾﺪادﻫﺎی دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﯾﺮان
را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ:

اﻣﺎ ﺳﺮودۀ دﻫﻢ؛ ﺑﺮای ﻣﻦ دﯾﺪن اﻣﻀﺎی ﯾﺪاﷲ رؤﯾﺎﯾﯽ ﭘﺎی ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺮودهای ﺑﺎورﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺒﻮد ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﺬاردنِ ﻋﻨﻮان »ﺳﺮوده« ﺑﺮ
آن اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻌﺎری ﺑﯽﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺧﻮاﻧﺪن آن اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را در ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ آﺛﺎر ﺷﺎﻋﺮی ﭼﻮن رؤﯾﺎﯾﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺮ وﻇﯿﻔﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه
اﺳﺖ.
***
در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻇﻬﻮر ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﻣﺘﮑﺜﺮ در ﺷﻌﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺷﻌﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدیِ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎء داد.
ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﭘﺎﺑﻠﻮ ﻧﺮودا ،ﭘﻞ اﻟﻮار ،ﻓﺪرﯾﮑﻮ ﮔﺎرﺳﯿﺎ ﻟﻮرﮐﺎ ،ﯾﻮﺳﺎﻧﻮ
آﮐﯿﮑﻮ و ﻣﺤﻤﻮد دروﯾﺶ ﮐﻪ ﻏﻨﺎی اﺳﺘﻌﺎری و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﻘﻄﮥ
ﻗﻮت اﺷﻌﺎرﺷﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺮودن اﺷﻌﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﻧﻘﻼﺑﯽ روی
آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﯿﯿﺞﮐﻨﻨﺪه و ﺷﻮرﺑﺨﺶ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻟﻔﺎﻇﯽﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ
ﻧﻈﯿﺮ اﻟﻮار و ﻟﻮرﮐﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮررﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﭘﻬﻠﻮ ﻣﯽزد ،در ﺑﺮﺧﯽ
اﺷﻌﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺗﻮﻟﺖ ﺑﺮﺷﺖ ،وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﺎﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ،ﻟﻨﮕﺴﺘﻮن
ﻫﯿﻮز و ﺳﺰار واﻟﺠﻮ )در »اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،اﯾﻨﺠﺎم را از ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ«( ،ﻟﺤﻨﯽ
ﭘﺮﻫﯿﺠﺎن را ﺑﺮای ﺳﺮودن اﺷﻌﺎری ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻪﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻬﻠﻮ ﻣﯽزد و ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن و ﺳﺨﻨﻮری ﻧﻘﻄﮥ ﻗﻮتاش ﺑﻮد.
ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ آﻧﺎن اﻣﺎ آرامﺗﺮ و ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽﺗﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
را ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺷﻌﺮﺷﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ ﻧﺎﻇﻢ ﺣﮑﻤﺖ،
اﺗﻮ رﻧﻪ ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﻮ ،روﮐﻪ داﻟﺘﻮن ،ﮐﻼرﯾﺒﻞ آﻟﮕﺮﯾﺎ ،آﻧﺎ ﺳﻮﯾﯿﺮ و ﮐﺎرل
ﺳﻨﺪﺑﺮگ )در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮودهﻫﺎ( .اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﻋﺮان
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻧﺪ و در ﺳﺮودهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﺷﻌﺮ ﺳﺮودن ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر ﺑﻮد،
ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر ﺑﺮﺷﺖ ،ﺧﻮزه ﻣﺎرﺗﯽ ،ﻫﯿﻮ ﻣﮏ دﯾﺎرﻣﯿﺪ و
ﻟﻨﮕﺴﺘﻮن ﻫﯿﻮز .ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮥ دوم ،اﻣﺎ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ارﺗﻘﺎء
ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺮودن ﺷﻌﺮی روی آوردﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن
)ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ( ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻤﻮﻧﮥ
ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را در ﺳﺮودن اﺷﻌﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،وﯾﻠﯿﺎم ﺑﻠﯿﮏ )در »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﮔﻮﻧﻪ« ﻫﺎﯾﺶ( ،ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ ﺳﻨﮕﻮر،
واﻟﺖ وﯾﺘﻤﻦ ،ﯾﺎﻧﯿﺲ رﯾﺘﺴﻮس در ﺑﺮﺧﯽ اﺷﻌﺎر ﺑﻠﻨﺪش ،ﺟﻮی
ﻫﺎرﺟﻮ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮودهﻫﺎ ،دﻧﯿﺲ ﺑﺮوﺗﻮس ،ﺟﻨﯿﺲ ﻣﯽرﯾﮑﯿﺘﺎﻧﯽ و
ﻣﻮرﯾﻞ روﮐﯿﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎراﻧﻪ )ﮔﺰارﺷﯽ( ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﺎً ﺳﺮودهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را در آﺛﺎر آﮔﻮﺳﺘﯿﻨﻮ

ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎ!
ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎی ﻋﺰﯾﺰ
ﻟﻄﻔﺎ
ﺑﻪ ﭘﻮﮐﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ

اﯾﻦ ﺳﻄﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻋﯿﻦ ﺳﺨﻨﻮراﻧﻪ ﺑﻮدن ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎﻧﯽ آرام و ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﺷﺨﺼﯽ از روﯾﺪاد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮی از ﻧﻮع ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺷﻌﺎر
ﻧﺎﻇﻢ ﺣﮑﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در دﺳﺘﮥ او ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮودۀ ﺷﺸﻢ ،از اﺣﺴﺎن ﻋﺎﺑﺪی .در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ اﮔﺮ ﺑﯿﺎن
ﮔﺰارشﮔﻮﻧﻪای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﺗﺎزه اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ در اﻏﻠﺐ ﺳﺮودهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎﻧﯿﺲ
رﯾﺘﺴﻮس ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽاش از ﮐﺪام
دﺳﺖ اﺳﺖ .ﺷﺒﺎﻫﺖ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﯽ اﯾﻦ دو ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺳﺮودۀ رﯾﺘﺴﻮس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ:
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ﺗﻼش ـ ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ـ ﺷﻤﺎره  35ـ ﺧﺮداد 1390
از ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺪاﯾﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯽ

ﻣﻦ زادهام

ﻓﺮدا ،ﭘﺲ ﻓﺮدا ،روزی
آن زﻣﺎن ﮐﻪ دﯾﮕﺮان زﯾﺮ ﺑﯿﺮقﻫﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ

ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم:

ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﯽ

آزادی(7) .

اﻣﺎ ﯾﺎدت ﻧﺮود ﮐﻼﻫﺖ را ﺗﺎ روی اﺑﺮواﻧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮑﺸﯽ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ

و آﻧﭽﻪ ﺳﺮودۀ ﻫﺸﺘﻢ ،از ﺷﻬﺎب ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ را در ﺧﻮاﻧﺪن ،اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺑﻪ دور از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ
ﺣﻔﻆ آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻌﺮ ،ﺧﻮد ﺟﺎی ﺗﺤﺴﯿﻦ دارد ،ﻃﻨﺰ
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس و ﺗﻠﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎدآور ﻧﻮع اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﺮودهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﮏﮔﺮاث و ﻣﺎﯾﺎﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺣﺲآﻓﺮﯾﻨﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﺳﺮودۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻧﺎﻇﻢ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﻪ زﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻌﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎ ﺷﻌﺮ ﻧﻮﺷﺖ
و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﮑﺜﺮ ﺑﯿﺎﻧﯽ و ﺷﻌﺮی
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ،ﺷﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻢ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪن
از ﻏﺎﻓﻠﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ﺟﻮانﺗﺮ ،از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﺣﺎل
آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻣﺤﻤﻮد دروﯾﺶ ﮐﻪ ﺧﻮد ،اﺳﻄﻮرهای اﺳﺖ در ﺷﻌﺮ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ» :ﻫﺮ ﺷﻌﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﺟﻮر اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ اﺳﺖ(8) «.

اﯾﻦﺟﻮری ﻧﻤﯽﻓﻪﻣﻨﺪ ﮐﺠﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯽ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ
ﺟﺎﯾﯽ را ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ(6) .

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻌﺮی اﺳﺘﻌﺎری و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت از آن دﯾﮕﺮان روﺑﻪرو
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ زﻧﺪﯾﺎن .زﻧﺪﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﻒ اﻓﻖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در
ﺗﺮﮐﯿﺐﺳﺎزیﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ اﺳﺘﻌﺎریاش ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻞ اﻟﻮار
روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ »آزادی«:

ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ زﻧﺪﯾﺎن

----------) (1ﮐﺘﺎب »درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ادﺑﯿﺎت« ،ﺗﺌﻮدور آدورﻧﻮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ
ﭘﻮﯾﻨﺪه ،ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ.
) (2ﻫﻤﺎن.
)،. Routledge1913-1956Bertolt Brecht. Poems (3
.483p. ،1987
)،A Defense of Poetry ،Percy Bysshe Shelley (4
.1940first published ،18section
) (5ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی در ﺳﺎلﻫﺎی  1948ﺗﺎ 1953
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺳﺎل  1946ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر آﻧﺪری ژداﻧﻒ،
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و دﺑﯿﺮ ﺣﺰب ﺑﺮ ﺿﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﻮرژواﯾﯽ
در ادﺑﯿﺎت ،ﻫﻨﺮ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻠﻮم در ﺷﻮروی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ.
) (6ﮐﺘﺎب »ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ راز اﺳﺖ« ،ﯾﺎﻧﯿﺲ رﯾﺘﺴﻮس ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺣﻤﺪ ﭘﻮری ،ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ.
) (7ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺷﻌﺮ »آزادی« ،ﭘﻞ اﻟﻮار ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺎﻣﺪاد ﺣﻤﯿﺪﯾﺎ ،وﺑﺴﺎﯾﺖ ادﺑﯽ
»وازﻧﺎ«.
) (8ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ،ﺿﺪﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ
SOLIDARITY

 ...ﺑﺮ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺷﺐﻫﺎ
روی ﻧﺎن ﺳﭙﯿﺪ روزﻫﺎ
ﺑﺮ ﻓﺼﻮل ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺧﺘﻦ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﻧﺎﻣﺖ را.
ﺑﺮ ژﻧﺪهﻫﺎی آﺳﻤﺎن آﺑﯽام
ﺑﺮ آﻓﺘﺎب ﻣﺎﻧﺪۀ ﻣﺮداب
ﺑﺮ ﻣﺎه زﻧﺪۀ درﯾﺎﭼﻪ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﻧﺎﻣﺖ را...
ﺑﻪ ﻗﺪرت واژهای
از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮم زﻧﺪﮔﯽ
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ﺗﺠﺪد اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آرام آرام ﻣﻬﺎرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻔﮑﺮ را ﺑﯿﺎﻣﻮزد .و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﺻﺪ ﺳﺎل را ﺑﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺧﻮاری و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ دﺳﺘﺎورد ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﻌﺮی در دﻫﻪﻫﺎی  70و 80
ادﺑﯿﺎت اﻣﺮوز در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮج ﺳﻮم ﺗﺠﺪد

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﻨﺎم

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎ را ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﭼﺮاﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﯿﻮۀ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ
ﺳﺮاﯾﺶ ﺷﻌﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ.
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و آﺷﻮبﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﯿﻤﮥ دوم دﻫﮥ 60
ﮔﺮﯾﺰﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﮔﺴﺴﺖ در ﻓﻬﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺟﻬﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ
اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ را ﺳﺮاﻏﺎز ﻣﻮج ﺳﻮم ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﯿﻢ و
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه را ﺑﻪ دو ﻣﻘﻄﻊ دﯾﮕﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ در اﯾﺮان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎز
ﺷﺪن درﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺟﺬب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻣﻘﻄﻊ ﺣﻮل و ﺣﻮش اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺟﺪی و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻣﺘﻔﮑﺮان
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﭘﺲ از رﻧﺴﺎﻧﺲ در اروﭘﺎﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺎزی از درون
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪۀ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ادﺑﯿﺎت
و ﺧﺎﺻﻪ ﺷﻌﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ آن
روزﮔﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺎزﺷﺪن ﺑﺎب ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ اروﭘﺎ و ﮔﺸﻮده ﺷﺪن داراﻟﻔﻨﻮن در اواﯾﻞ
ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺘﺎﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ،زدودن ﺧﺮاﻓﺎت و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ﺟﻬﺎن ﻓﺮدی اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻊﺧﻮاﻫﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺬﻫﺐ از ﺟﻤﻠﻪ

ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻌﺮ در ﯾﮏ دورۀ زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﺎﻋﺮ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن او از ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن درﺑﺎرۀ
آن ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﮥ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎ اﻓﻖ ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
آورﻧﺪۀ آن اﻫﻤﯿﺘﯽ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارد ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ آن
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺷﻌﺮ ﻫﺮ روزﮔﺎری ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺴﺴﺖﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ را در ﺧﻮد آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻌﺮ زﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای
درک ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺷﻌﺮ در اﻓﻖ ﻓﻬﻢ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﮔﺴﺴﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻣﺮوزﯾﻦ اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در
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ﻃﻨﺰاﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﻣﻘﺼﻮد اوﻟﯿﮥ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺴﯿﺎر دور
اﺳﺖ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﮐﺘﺎب
ﺧﻮاﻧﯽ از اﻧﺤﺼﺎر ﻃﺒﻘﮥ اﺷﺮاف وﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪی را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در آن ﺷﺎﻋﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم ﻫﻤﺴﺨﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺷﺎﻋﺮان اﯾﻦ دوره در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻌﺮ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺮ اذﻫﺎن ﺗﻮدۀ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاری و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻋﺮﻓﺎن زدﮔﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺟﺪی
در ﻋﺮﺻﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ از ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻢ ﮐﻢ ﭼﻬﺮه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮژۀ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ و در ﻧﻘﻄﮥ
ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺣﺪتﮔﺮاﯾﯽ و ﮔﺮوه ﻣﺤﻮری ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﺰد
ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ در ﺧﻮر ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺗﺒﻌﺎت
ﻋﻤﻠﯽاش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﻓﯽ ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن و ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﻬﺎد ﻣﺬﻫﺐ از ﻧﻬﺎد
دوﻟﺖ و ورود ﻣﻈﺎﻫﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻈﺎﻫﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ را
وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ آن ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﺷﻌﺮﻫﺎی آن روزﮔﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻮح
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻧﮕﺎه ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻮژۀ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را
ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮ زﻧﺪﮔﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ
ﭼﺮا .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺷﻌﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ
ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯿﺎن داﯾﺮۀ واژﮔﺎﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ ﻓﺮمﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ ﮐﻪ
ﺷﻌﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻌﺮی ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﺧﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺎزی و ﺧﺮد ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺷﺎﻋﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺎﻫﺮه ﻗﺮهاﻟﻌﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن
ﺧﺮد و ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ آﯾﯿﻦ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﻮد ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ در
ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ

ای رﺳﻮل ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺮدار ﺳﺮ اﺳﻼم را ﺑﯿﻦ
ﻧﺎﻟﺪ از ﻋﯿﺴﯽ زﺳﻮﯾﯽ و از ﺣﻮارﯾﻮن زﯾﮏ ﺳﻮ
ﺑﺎد از ﺟﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎران زﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻨﺖ از ﺳﻮﯾﯽ ﮐﺒﺎﺑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎرون ز ﯾﮏ ﺳﻮ )(2

ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻀﺎد را در اﺷﻌﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻋﺮان آن ﻋﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺤﺎء
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﭘﺲ از
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر روزﻣﺮۀ ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار اﻫﺪاﻓﯽ ﻏﯿﺮ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻧﺰد ﺷﺎﻋﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در
ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎ از زﺑﺎن ﺳﯿﺪ اﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ
ﻧﺴﯿﻢ ﺷﻤﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ
ﺣﺎﺟﯽ! ﺑﺎزار رواج اﺳﺖ رواج
ﮐﻮ ﺧﺮﯾﺪار؟ ﺣﺮاج اﺳﺖ ﺣﺮاج
ﻣﯽﻓﺮوﺷﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﺮان را
ﻋﺮض و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
رﺷﺖ و ﻗﺰوﯾﻦ و ﻗﻢ و ﮐﺎﺷﺎن را
ﺑﺨﺮﯾﺪ اﯾﻦ وﻃﻦ ارزان را )(3

ﯾﺎ از زﺑﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه ﺳﺮای آن ﻋﺼﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮای
ﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺷﻬﺮت ﻧﯿﮏ ﺧﻮد را ﺗﺎ روزﮔﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﭼﻨﯿﻦ اﺑﯿﺎﺗﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺒﯿﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻌﺮ
اﮔﺮ ﺗﻮ رخ ﺑﮕﺸﺎﯾﯽ ﺳﺘﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
زﺣﺴﻦ و ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﺮون ز زﻟﻒ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ
ﮐﻢ از دﻫﺎن ﺗﻮ ﯾﮏ ذره ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )(4

آﻣﺪ زﻣﺎن راﺳﺘﯽ ﮐﮋی ﺷﺪ اﻧﺪر ﮐﺎﺳﺘﯽ
آن ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﻋﺪل و ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﺴﻖ
ﺷﺪ از ﻣﯿﺎن ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﻟﻄﻒ اﺳﺖ و ﮐﺮم

ﻇﻬﻮر ﻧﯿﻤﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن داد
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آن رﻣﺎﻧﺘﯿﺴﯿﺴﻤﯽ وﻃﻨﯽ را ﻧﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺟﻬﺎن
ﻓﺮدی ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺻﺪد اﺑﻼغ آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ
در آن روزﮔﺎر رﺳﺎﻟﺖ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﻧﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺷﻌﺮ ﻧﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮژۀ ﻓﺮدی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮد و
ﻣﻦ ﻓﺮدی اﻧﺴﺎن ﮐﻪ او را از ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﮐﺜﺮ آﺛﺎر او
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آن را ﻧﺰد ﺷﺎﻋﺮان

اﯾﺪون ﺑﺠﺎی ﻫﺮ ﺳﻘﻢ ﺷﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻗُﻮت و رﻣﻖ
ﻋﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺪ ﻋﯿﺎن ﺷﺪ ﺟﻬﻞ ﻣﻌﺪوم از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮﮔﻮﺑﺸﯿﺦ اﻧﺪر زﻣﺎن ﺑﺮ ﺧﯿﺰوﺑﺮﻫﻢ زن ورق )(1

در ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺑﺎر از آﺛﺎر ادﯾﺐ اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﺗﻀﺎد
ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺪﻣﺎﯾﯽ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻼل
ﺗﺠﺮﺑﮥ روﯾﺎروﯾﯽ او ﺑﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ﺷﮑﻠﯽ
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ﻋﺮﻓﺎن ﮔﺮای ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد.
ﮔﻮﯾﯽ ﺷﺎﻋﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﯽ
ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ و واﺣﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﺑﻨﺎی ﺑﺸﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻫﺪﻓﯽ واﻻ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺷﻌﺮ آی آدمﻫﺎ از او
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎرزی ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻌﺮ
ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دﻋﻮای ﮐﻬﻨﻪ و ﻧﻮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ
ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ادﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺮد ﻧﮕﺎه
ﺳﻨﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺑﻞ دوﺗﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن ،ﺷﻌﺮ ﻧﯿﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺷﻌﺮی ﺑﺪل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺗﻨﺎﻗﺾ دروﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺪام ﺑﺎ
ﻣﺎدۀ ﺧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ان را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ ﻣﯽﺳﺘﯿﺰد .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ در ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻌﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ از رﻫﮕﺬر ﻣﻮج اول ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ
داﻣﻨﮕﯿﺮ ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺷﻌﺮ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺟﺪﯾﺪی در ﺧﻮدﯾﺎﺑﯽ ﺷﻌﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ
اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از
ﺷﺎﻋﺮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺌﻮری ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﺎ و ﻃﺮح ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﮐﺸﻒ ﻧﺎﺷﺪۀ ﺷﻌﺮ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎی ﺷﻌﺮ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﻪ روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ و درﯾﻎ دارد.
ﺑﻪ ﻫﺮ روی وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﻮج اوﻟﯿﮥ ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در
ﯾﮏ ﮐﻼم ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺪک از زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﺮش دﻫﺮی ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮری ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ اﺑﺰاری داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻌﮥ آن روزﮔﺎر ﺑﻪ ﺗﺠﺪد را ﺑﻪ روﯾﮑﺮدی
ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺪل ﮐﺮده و در ﻫﻤﻪ
ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﭘﺮوژۀ روﺷﻨﮕﺮی در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﻧﺎﮐﺎم
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮج دوم ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ از آﻏﺎز دﻫﮥ 30
در ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی اﯾﺮان ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﻧﮕﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻘﺶ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺮز ﺧﻮب و ﺑﺪ،
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺴﻠﻂ
ﺗﻔﮑﺮ ﭼﭗ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ دوران
ﺷﻌﺮی را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﮥ آن ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ
ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺘﺎ ﻧﺰد ﻣﺘﻔﮑﺮان راﺳﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﯽﻧﻮی
و ﺧﺎﻧﻠﺮی ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻧﮕﺎه
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺷﻌﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﭼﭗﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﺎﻣﻠﻮ،
ﻓﺮوغ و دﯾﮕﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺷﻌﺮ دﻫﮥ  40ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺗﻮدهﻫﺎ
رﻏﺒﺖ دارﻧﺪ زاوﯾﻪ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﺳﺨﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ آن .اوج اﯾﻦ
ﺗﻘﺎﺑﻞ دوﺗﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ

آی آدمﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺎد و ﺧﻨﺪاﻧﯿﺪ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در آب دارد ﻣﯽﺳﭙﺎرد ﺟﺎن
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دارد ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی داﺋﻢ ﻣﯽزﻧﺪ
روی اﯾﻦ درﯾﺎی ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺮه و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ
آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ از ﺧﯿﺎل دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪن ﺑﻪ دﺷﻤﻦ
آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﯿﻬﻮده ﭘﻨﺪارﯾﺪ
ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺴﺘﯿﺪ دﺳﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ را
ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ را ﭘﺪﯾﺪ آرﯾﺪ
آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﺪ
ﺑﺮ ﮐﻤﺮﻫﺎﺗﺎن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ
در ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﻦ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در آب دارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﻬﻮده ﺟﺎن ﻗﺮﺑﺎن

ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻌﺮ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺴﺴﺖ از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﯾﮏ
ﺟﻬﺎن ﻓﺮدی ﻣﺘﺒﻠﻮر ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻗﺮاﺋﺖ از ﺗﺠﺪد ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
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در آن ﻃﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی از ﭘﯿﺶ
ﻣﻮﺟﻮد وارداﺗﯽ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎوان
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﻮازن آﺣﺎد ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﭙﺮدازد.
در ﺷﻌﺮ اﯾﻦ دوران اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎرﻗﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮژۀ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در آﺛﺎر ﻓﺮوغ ،ﻧﺼﺮت
رﺣﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺪاﷲ روﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻮح وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮژﮔﯽ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﻮژﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮۀ دو ﻓﺮارواﯾﺖ
ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻣﻮرد
ﻓﺮوغ و ﻧﺼﺮت رﺣﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺮارواﯾﺖ ﺑﺰرگ از ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺎه
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺟﻤﻊﮔﺮا ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ
ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد درون ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و در ﻣﻮرد
ﯾﺪاﷲ روﯾﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﺪۀ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﮔﺮ ﻋﺮﻓﺎن ،اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻮع
زﻣﯿﻨﯽ و ﺳﮑﻮﻻر آن ،ﺷﻌﺮ را از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎز ﻣﯽدارد.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽ دوران ﺳﻮم ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ از آن ﺑﻪ ﻣﻮج ﺳﻮم
ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ در اﯾﻦ دوران ﺳﻮم ﻣﻘﺎرن
اﻓﻮل ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،اﺷﺘﺮاﮐﯽ و ﻟﯿﺒﺮال در ﺳﭙﻬﺮ
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻏﺮﺑﯽ ،اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ وﺿﻌﯽ روﺑﻪ رو
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﻟﺘﻘﺎط ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻊ
ﺷﺎﻋﺮ را ﺑﺮ آن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮدﯾﺖ ﻣﺪرن ﺑﻪ ذات
ﻣﺘﮑﺜﺮ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯽ ﺑﺮده و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻊ اﺧﻼق اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد ﻧﻔﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽداد اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺷﻌﺮ و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺧﻮد دﺧﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﭘﺬﯾﺮش
ﺗﮑﺜﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮔﻮﻫﺮ ﭘﺮﺑﻬﺎی اﯾﻦ دوران ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ﺷﺎﻋﺮ دوران ﻣﺎ را از ﻗﯿﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری رﻫﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از
ان ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﮔﻮﻧﻪای اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻫﺮ
دو ﻣﻮج ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺠﺪد ﺑﺮ دوش ﺷﺎﻋﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎور
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﭘﺪﯾﺪ اورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﺰاﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪۀ
ﭼﯿﺰی در ﻧﮕﺮش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺷﻌﺮ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
در ﻧﮕﺮش ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻋﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ
در ﻋﺮض دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺟﻮد ذات ﻣﺘﮑﺜﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .او دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ در ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ،ﺳﻨﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺗﺒﺪﺑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ
زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،آﺛﺎر ادﺑﯽ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد دﯾﮕﺮی
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی دارد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮج ﺳﻮم ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﻌﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و دوران ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ

رﻏﻢ ارزشﻫﺎی اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮش در ﺣﺼﺎر اﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﻫﺮ
ﮐﺲ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ
ﻣﻦ ﮐﻼمِ آﺧﺮﯾﻦ را
ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎری ﮐﺮدم
ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮنِ ﺑﯽﻣﻨﻄﻖِ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ
ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮنِ ﺳﯿﺎوش
)ﺧﻮنِ ﻫﺮ روزِ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دﯾﺮی ﺑﻪ ﻃﻠﻮعاش ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﯾﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ(.
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﻬﺪی ﺟﻮﺷﺎن
ﮐﻼمِ آﺧﺮﯾﻦ را
ﺑﺮ زﺑﺎن
ﺟﺎری ﮐﺮدم
و اﯾﺴﺘﺎدم
ﺗﺎ ﻃﻨﯿﻦاش
ﺑﺎ ﺑﺎد
ﭘﺮتاﻓﺘﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻌﮥ ﺧﺎک را
ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
□
اﺳﻢِ اﻋﻈﻢ
)آنﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻔﺖ(
و ﮐﻼمِ آﺧﺮ
)آنﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ(.
ﻫﻤﭽﻮن واﭘﺴﯿﻦ ﻧﻔﺲِ ﺑﺮهﯾﯽ ﻣﻌﺼﻮم
ﺑﺮ ﺳﻨﮓِ ﺑﯽﻋﻄﻮﻓﺖِ ﻗﺮﺑﺎنﮔﺎه ﺟﺎری ﺷﺪ
و ﺑﻮی ﺧﻮن
ﺑﯽﻗﺮار
در ﺑﺎد
ﮔﺬﺷﺖ(5) .

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﻌﺮﻫﺎی دﻫﮥ ﭼﻬﻞ در ﮐﻨﺎر ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺴﻠﻄﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻌﺮ ﻫﻨﻮز ﺷﻌﺮ را در ﺧﺪﻣﺖ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و
ﮐﺸﻒ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪۀ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮج
دوم ﺗﺠﺪد در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺗﺎزه
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ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ دور
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺪد در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان اﺳﺖ .دﻋﻮت ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻓﺮدی و
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺷﺨﺼﯽ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺠﺪد اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آرام
آرام ﻣﻬﺎرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻔﮑﺮ را ﺑﯿﺎﻣﻮزد .و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ
ﺳﺎل را ﺑﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺧﻮاری و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ دﺳﺘﺎورد
ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﻌﺮ اﯾﺮان ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از دورۀ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮدﯾﺖ
ﻣﺪرن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﺤﻮری اﯾﻦ دوران
در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮژۀ
ﻓﺮدی اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر
اﺟﺒﺎر زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻮژه و دور ﮐﺮدن آن از ذات
اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺮوﯾﺞ دوﺑﺎرۀ ﮐﻬﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭘﺪرﺳﺎﻻر ﺷﻮد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﻌﺮ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ
دادن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺮ ﮐﻪ از ﺑﺮاﻫﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﮐﻮﻻژ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎﻋﺮ در ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﮑﻪ ﺳﻮژهﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از ﻧﮕﺎه ﺑﻪ دورانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺎﻋﺮ
ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺘﮑﺜﺮ و ﻧﺎﻣﺘﻌﯿﻦ را
ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺮ و
ﮐﺎر دارﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺳﻮژۀ اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
وﺟﻬﯽ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺎرﯾﺦ از ﻧﮕﺎه ﻣﺘﮑﺜﺮ ﺷﺎﻋﺮ دوﺑﺎره
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﻣﻮﺻﻮف ﺳﺎﺧﺘﻦ و وﯾﺮان ﮐﺮدن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻮژۀ ﻓﺮدی در ﻗﺎﻟﺐ
ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺳﭙﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺷﺎﻋﺮ ﮐﺎﺷﻒ زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ وﺟﻪ زﯾﺒﺎی آنﻫﺎ از ﭼﺸﻢ
اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .او ﺑﺎ اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی اﺑﺪاﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﻬﺎن وﯾﮋۀ ﺧﻮد را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﺎدت دادن
ﮔﻮش و ﻫﻮش ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺗﮑﺜﺮ و
اﻟﺘﻘﺎط راه را ﺑﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻃﺮاز ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ در ﺧﻮر اﯾﻦ ﺟﻬﺎن
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ.
ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺷﻌﺮ را ﻣﯽﺗﻮان در
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ از رﺿﺎ ﺑﺮاﻫﻨﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮاﻫﻨﯽ در
ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﻫﻮش ﻣﯽ و ﻧﮕﺎه ﭼﺮﺧﺎن
ﺑﺎ در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺧﺼﻠﺖ رﺳﺎﻧﮕﯽ ﺷﻌﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮی ﭘﺮ ﺷﺘﺎب
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﭘﺎرهای
از ﻧﮕﺎه ﭼﺮﺧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ
ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ را از روی اﺑﺮوﻫﺎﯾﻢ ﮐﻨﺎر ﻣﯽزﻧﻢ آﻧﺠﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ای
ﺑﺮ روی ﺑﺮگﻫﺎ و ،در »درﮐﻪ« وَ ﺑﺎد ﻣﯽوزد وَ ﺑﺮف ﻣﯽﺑﺎرد وَ ﻣﻦ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺮ روز از ﮔﻠﻔﺮوﺷﯽ »اﻣﯿﺮ آﺑﺎد« ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪم ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ
ـ اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﯽ ،ﻫﺎن! اﻧﮕﺎر ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺧﺮﻣﺎ ـ
و ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ را از روی اﺑﺮوﻫﺎﯾﻢ ﮐﻨﺎر ﻣﯽزﻧﻢ آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ای
ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﻢ ﻣﯽﺧﻨﺪی ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ
آﻧﮕﺎه ﯾﺎد زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻟﻒ ﺑﭽﻪ ﺑﻮدم
و در زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﮐﺖ ﭘﺪرم را ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎﻟﺘﻮ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪم
و ﺑﺎ ﺑﺮادر آﺑﯽ ﭼﺸﻤﻢ از ﺗﻮﻧﻞِ ﺑﺮفﻫﺎ ﺗﺎ راهﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ را
ﻣﯽدوﯾﺪم
و ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺑُﺰﻣَﺠﻪ در ﭼﺸﻢﻫﺎی
ﺳﺒﺰش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻠﻘﮥ اﺷﮑﯽ دارد

 1ـ ﻗﺮّۀ اﻟﻌﯿﻦ ،ﻃﺎﻫﺮه ،دﯾﻮان اﺷﻌﺎر ،ﻧﺸﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﮥ اﯾﺮان،
ص 66
 2ـ آرﯾﻦﭘﻮر ،ﯾﺤﯿﻰ ،از ﺻﺒﺎ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﺎ )دو ﺟﻠﺪ( ،زوار ـ ﺗﻬﺮان ،ص 68
 3ـ ﺑﺮاون ،ادوارد ﺟﯽ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺷﻌﺮ ﻣﺪرن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ:
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ،،1914 ،ﺻﺺ  215ـ .213
 4ـ ﮔﻠﺒﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﻬﺎر و ادب ﻓﺎرﺳﯽ )دو ﺟﻠﺪ( ،ﺗﻬﺮان ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﺟﯿﺒﯽ  1355ص 143
 5ـ ﺷﺎﻣﻠﻮ ،اﺣﻤﺪ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ در آﺗﺶ ،ﻧﺸﺮ ﻣﺮوارﯾﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ص  .19ﺷﻌﺮ
واﭘﺴﯿﻦ ﺗﯿﺮ ﺗﺮﮐﺶ،
 6ـ ﺑﺮاﻫﻨﯽ ،رﺿﺎ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ،ﻧﮕﺎه ﭼﺮﺧﺎن ﺻﺺ  78ـ ،80
ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺗﻬﺮان1374 ،

ـ اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﯽ ،ﻫﺎن! اﻧﮕﺎر ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺧﺮﻣﺎ ــ
و ﺑﺎ ﺑﺮادر آﺑﯽ ﭼﺸﻤﻢ ﺗﺎ راﻫﻬﺎی ﻣﺪرﺳﻪ را ﻣﯽدوﯾﺪم
ـ اﯾﻦ ﺑُﺰﻣَﺠﻪ در ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺳﺒﺰش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻠﻘﮥ اﺷﮑﯽ دارد ـ
ـ اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﯽ ،ﻫﺎن! اﻧﮕﺎر ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺧﺮﻣﺎ ــ )(6

ﻧﮕﺎه ﺷﺎﻋﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻧﻨﺪه در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻇﺮ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬرد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎم ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل درﺳﺖ ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺷﺘﺎب اﻣﺮوزی
رو ﺑﻪ روی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺮور
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺴﯽ آﺷﻨﺎ را در ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻓﺮاﺧﻮر ﺣﺎل او ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ
55

ﺗﻼش ـ ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ـ ﺷﻤﺎره  35ـ ﺧﺮداد 1390

آرش ﻧﺼﺮت اﻟﻠﻬﯽ /اﯾﺮان

ﺳﭙﯿﺪه ﺟﺪﯾﺮی /اﯾﺮان

»ﻧﺴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻪ«

ﺑﺎزوﯾﻢ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ
و ﭘﺸﺘﻢ ﮔﺮم

آﺗﺶ

ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از او ﻣُﺮدم.

دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﯿﺪ؛

ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ﺑﻮﯾﺘﺎن روی ﺻﻮرﺗﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ

و از ﺣﺮفﻫﺎﯾﺘﺎن ﺷﻌﺮی

روی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮش

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗُﻒ ﻣﯽﮐُﻨﺪ.

ﺧﺎﮐﺴﺘﺮش را

دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آرزوﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮﺳﯿﺪ

ﻣﺄﻣﻮر ﺷﻬﺮداری ﺑﺒﺮد

آﺧﺮﯾﻦ آرزوﯾﻢ ﻟﮑّﻪایﺳﺖ ﺷﻨﯽ

دودش را ﺑﺎد

ﮐﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺷﻮرﺗﺮ ﻣﯽﮐُﻨﺪ.

ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ

اﺣﺴﺎن ﻋﺎﺑﺪی/اﯾﺮان

ﻣﻬﺮی ﺟﻌﻔﺮی /اﯾﺮان

ﻣﺎ آدمﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪاﯾﻢ

ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮی از ﮔﻠﻮ

ﺑﯽ آنﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ

ﺑﺮﻫﻨﻪ ﭼﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﺎه

ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﺮس و ﺣﺮف

ﺳﻄﺤﯽ ﭼﻮن ﮐﻒ اﻣﻮاج

ﮐﺴﯽ از زﻣﺎن ﻫﺎی دور ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﺪ
از ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﻌﺮ و ﺧﻮاب

ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﻢ ﺑﯽ آنﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ

دﺳﺖ ﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم

ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ از رﻋﺪ

ﺳﺮخ ﻣﯽ ﺷﻮم

از زﻟﺰﻟﻪ
ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ زﻣﯿﻦ و دوﺑﺎره ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﻢ

اﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎﯾﺖ را ﺑﺎﻻﺗﺮ

ﻧﺎن را دوﺳﺖ دارﯾﻢ

ﺳﺒﺰ ﻣﯽ ﺷﻮم

و آﻓﺘﺎب را

و در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ رﻧﮓ ﻫﺎ را دوﺳﺖ دارد

دراز ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ زﯾﺮ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ

ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻢ

و ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از ژرﻓﺎی ﺷﺐ

در ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ.

ﻣﺎ آدمﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪاﯾﻢ
ﺑﯽ آنﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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دو ﺧﺮداد ،دو ﻧﺴﻞ ،دو ﺧﻮاﺳﺖ ،ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن

ﻣﻬﺸﯿﺪ و رﺿﺎ /اﯾﺮان

آﮔــﺎﻫﯽ ﺑــﻪ ﻓﻀــﯿﻠﺖ ﻣــﯽرﺳــﺪ و ﻓﻀــﯿﻠﺖ ﺑــﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ،ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ﺷــﻬﺮوﻧﺪان
ﻧﮕﺎﻫﺒــﺎن دﻣﮑﺮاﺳــﯽ ﺑــﺎﻗﯽ ﻣــﯽﻣﺎﻧــﺪ ﺗــﺎ ﺑــﻪ اﺳــﺘﺒﺪاد ﺑــﺎز ﻧﮕــﺮدد .ﺟﻨــﺒﺶ ﺳــﺒﺰ از اﯾــﻦ ﻣﻨﻈــﺮ ﭘﯿــﺮوز
اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺑﻪ ﻫﻤﺎ زاﻫﺪی
ــ ﺷﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺧﺮدﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎ.

وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮآزاد ،آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،و اﻗﺘﺼﺎد
وﯾﺮان ﺷﺪه ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﻣﺎ ﮔﺮه ﺧﻮردهاﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻣﻮر آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻤﺎوردﯾﻢ؛ و ﯾﺎدآوریﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻋﻨﺎﺻﺮ واﻗﻌﯽ و زﻧﺪه ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻧﻈﺮی آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ـ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از
ﺳﯽ و دو ﺳﺎل زﯾﺴﺘﻦ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ روی دﻫﺪ ـ
و ﮐﻢ ﺷﻤﺮدن درک ﻣﺎ از اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﮑﺮار ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ،
ﺑﯽاﺛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﯽاﺛﺮﺗﺮ وﮔﺎه
ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﺮداد ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺖ» ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯽ«
ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻫﻪای ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ ﺧﺮدادی
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ »آزادی ﺧﻮاﻫﯽ« ﺟﻮانﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻖ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻪای روﺷﻦ ،ﻣﺮﮐﺰ و ﻣﺤﻮر
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﻧﺴﻞ،
ﮐﻪ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺑﺤﺜﯽ ﻧﻈﺮی ﻧﺒﻮد .اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ
از آن ﻓﺮﺻﺖ اﺑﺮاز ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺷﺎن در دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ دﻫﻪای ﭘﯿﺶ ،راﻫﯽ ﺟﺰ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ،
ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﯾﺎ دﺷﻤﻨﯽ ـ ﻫﻤﻪ ﺑﯽﻣﻨﻄﻖ و ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺮ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽآﻣﺪ.

ﻣﺎ ﺗﻮﻫﻢ آزاد ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺤﻮر
ﻗﺮار دادن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺸﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ را اداﻣﮥ ﯾﺎری
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در آﯾﻨﺪه در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد ـ آﻏﺎز
درک ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻧﮕﺎه ،ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ اﻣﺮ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪ .دﮔﺮﮔﺸﺖ وﺳﯿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺷﺪن ﻻﯾﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ و
ﮔﺸﻮدن ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻻﯾﻪﻫﺎی
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﺗﺎ راه
ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ رﺳﯿﺪ و ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺷﻮرا و آن ﻧﻈﺎم و ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺮزم ﻣﺎ
ﻗﺮارداد.

رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺎزﯾﻢ .ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز از ﺳﻮی ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺑﺮون ﻣﺮز ﺑﯽﺛﻤﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮔﺴﺘﺮده رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،و ﺑﯽﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻼشﻫﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ درون ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ »ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و
از آن ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﻓﺮازﯾﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ از آن ﺑﺮای ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ،واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ و درک ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﻄﺢ ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﺷﯿﻮۀ
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ درون ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﯽﺧﻄﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ از ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶﺗﺮﯾﻢ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺮاردادن ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن »دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻟﯿﺒﺮال« را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺤﺚﻫﺎی روﺷﻨﮕﺮ ﺑﺮون ﻣﺮز ،ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ژرف و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ آﻗﺎی دارﯾﻮش ﻫﻤﺎﯾﻮن
ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرگ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﺪ .ﻣﺎ در
ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻤﺎن از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ
ﻫﻤﻪ ﻗﻮای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺣﻖ ﻓﺮدی ﻣﺎ ،رای ﻣﺎ ،ﺧﺎرج از ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم
دزدﯾﺪه ﺷﺪ ،و ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻗﻬﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،و
ﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ و آﺗﺶ زدن ﺷﻬﺮ را داﺷﺘﯿﻢ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ
ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻘﯽ را از ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﭼﻮن
اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد ﭘﯿﺎم ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ و
ﭼﻮن ﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ را در ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻗﺪرت ﻣﺤﺪود
ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ ﭘﯿﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻣﺎن اﺧﻼﻗﯽ ﮔﺸﺖ.

ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﺎ از ﻫﺮ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﻤﮕﺎن ،ﺣﺘﯽ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن
ﺑﺮون اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺎر در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺎ و آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽ
ـ و ﻧﻪ اﻧﮕﺎری ـ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﺎ ﯾﮏ ارزش دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارد ،ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ
ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﯽ و ﺧﺮدﻣﻨﺪی ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی
ﻣﺴﺘﺒﺪ وﺟﻮد دارد و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ از ﻣﺒﺎرزه
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺮاﮐﺰ و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎی ﻗﺪرت.

ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ آﮔﺎه از
ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ﺧﻮد و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ،و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﭘﺎس
ﻣﯽدارﻧﺪ؛ ﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ و دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﮐﻪ از
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺸﻮر و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ﺣﻘﻮق ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،و ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ
دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و
اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
ﮐﺸﻮر ﺑﺪاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻮﻫﻢ دﯾﻮار ﮐﺸﯿﺪن ﮔﺮد ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ دﯾﺮی
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺰاره ﻧﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎز ﻧﮕﺮدد .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و ﭘﯿﮑﺎر ﺳﺒﺰ
ـ ﺑﺎز از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ـ ﻫﻤﯿﺸﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
اﺳﺘﺒﺪادﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﻣﮑﺮاﺳﯽﻫﺎ ﺳﺎده ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد
ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ درون و ﺑﺮون ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.

ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،دو ﻧﺴﻞ ،دو ﺧﻮاﺳﺖ ،دو ﺑﺤﺚ ﻣﺴﻠﻂ
»دﻣﮑﺮاﺳﯽ« و »آزادی« ،ﺟﺎﯾﮕﺎه درﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮﺗﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ اﻓﺘﺎدن در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮﺗﺮ ـ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ

ﺷﺸﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد ﺧﻮرﺷﯿﺪی
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رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ارﻣﻐﺎن ﻣﺎ ﺑﺮوﻧﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!

ﻣﻬﺮداد اﺣﺴﺎﻧﯽ ﭘﻮر

روﺷﻦ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻮاداران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪ.
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ دوﺑﺎره ﺑﺤﺚ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﺎزی ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺮون
ﺟﺎی وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﭘﺮﯾﺪنﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪن ﺷﺎﻫﺰاده رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی در ﭘﺎرﯾﺲ اﯾﻦ
ﭘﺮﭘﺮ زدنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﺎزیﻫﺎ ،اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮﯾﺖ »ﮐﻨﮕﺮۀ
دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی ﺳﺒﺰ« در ﻧﺸﺴﺘﯽ در ﺑﻨﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در
ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راز ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﺷﺎﻫﺰاده رﺿﺎ
ﭘﻬﻠﻮی و اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ در دﻓﺘﺮ اﯾﺸﺎن در ﺗﺸﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﺎزی و ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﯾﺎ راهاﻧﺪازی ﺷﻮرای
رﻫﺒﺮی و ﮐﻠﻮن ﺳﺎزی و ...ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﺎﻫﺰاده رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی
از ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻟﻨﺪن و ﭘﺎرﯾﺲ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ و
ﺣﻀﻮر آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﺎﻫﺰاده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺰب
دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﻮداﻧﯿﺰه ﮐﺮدن اﯾﺮان را اﻟﮕﻮ و ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺧﻮد و »ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎی اﯾﺮان« ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ذﻫﻦ ﻫﺮ ﻫﻮادار ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﮐﻪ ﺣﻮادث اﯾﺮان را ﺑﻪ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽاش ﺑﻪ اﻣﺮوز و دﯾﺮوز ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺎﺳﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪه از
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی »ﮐﻨﮕﺮۀ دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی ﺳﺒﺰ« ﯾﮑﯽ از
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮده و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﭘﺴﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی داﺷﺘﻪ و ارﺗﺒﺎط
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ وی دارد و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﺧﯿﺮ وی در اروﭘﺎ را ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﻓﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺿﺮورﯾﺴﺖ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮء
ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ و ﺑﺪﻓﻬﻤﯽﻫﺎ ،ﺷﺎﻫﺰاده ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران و
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف و ﻧﺎدﻗﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﻫﺰاده و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ وی ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و راهاﻧﺪازی
ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﻔﺎف و ﻣﺪرن و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی
ﻫﻮاداران ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﺰاده در رواﺑﻂ وی ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎروﺷﻦ
اﺳﺖ و راه ﻓﻬﻢ ارﺗﺒﺎط اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺎری از رواﺑﻂ ﻣﺪرن و
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻮدرﺗﻮی ﺷﺨﺼﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻻﺑﯿﺮﻧﺖﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
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ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ درک اﯾﺸﺎن و ﺣﻠﻘﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ وی از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
از ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﺟﺎن ﻣﺎﯾﻪ و ﮔﻮﻫﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را وی
درﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺟﻤﻊ آوردن ﻋﺪهای در زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻓﺮاﺧﻮان دادن ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ و ﺷﻮرای
رﻫﺒﺮی اﺻﻮﻻ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺴﺘﻦ ﺷﺎل
ﺳﺒﺰ ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﺰ ﮔﻔﺘﻦ دﻟﯿﻞ درک و ﻓﻬﻢ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺮان
و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﺳﺒﺰ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.
آﻧﺎن ﮐﻪ در ﭘﯽ وﻻﯾﺖ و ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ از
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ دورﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﭘﺪﯾﺪهای اﯾﺴﺘﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﺎرج از

ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن و ﻣﻨﺼﻮﺑﺎﻧﺸﺎن در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
درﺑﺴﺘﻪ و ﻧﺎروﺷﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻫﻮاداران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ،آﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪ
ﺷﺎﻫﺰاده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺘﻦ ارزشﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺳﻬﯿﻢ و
ﺷﺮﯾﮏ ﮔﺮدد و در ﻣﻮرد ﺧﻮد و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﻗﯿﻖ و واﺿﺢ
ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان وارث ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺿﺎﻣﻦ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ارﺿﯽ و ﻣﻠﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻮﯾﮋه
در اﯾﻦ اﯾﺎم ﮐﻪ ﻣﺘﺎع ﭼﻨﺪ ﭘﺎرهﮔﯽ اﯾﺮان زﯾﺮ ﻣﺤﻤﻞ ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ

ﺟﻨـــﺒﺶ ﺳـــﺒﺰ ﭘﺎﯾـــﺎن دوره ﻃﻔﻮﻟﯿـــﺖ ﻣﻠـــﺖ اﯾـــﺮان و ﺧﺎﺗﻤـــﻪ دوران رﻫﺒـــﺮی آﻣﺮاﻧـــﻪ و از ﺑﺎﻻﺳـــﺖ.
ﺟﻨــﺒﺶ ﺳــﺒﺰ ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛــﻪ و اﺗﻔــﺎق ﺑــﺮای ﻣــﺮدم اﯾــﺮان اﺳــﺖ .ﺗﻀــﻌﯿﻒ و رﻗﺎﺑــﺖ ﺑــﺎ آن ﺑــﺪﺗــﺮﯾﻦ
ارﻣﻐﺎن ﻣﺎ ﺑﺮوﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ درون ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!

ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻓﺰودن ﭘﺴﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﺳﮑﻮﻻر و دﻣﮑﺮات از روی آن
ﮐﻠﻮنﻫﺎی ﺑﯽﺟﺎن و ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ رود
ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮﺧﯽ را ﯾﺎرای ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎﻧﺪن آن
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﺼﺮ ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﺮاغ ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺴﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرگ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮﯾﺎ
و زﻧﺪهﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﺪ و اﻧﺪی ﺳﺎل ﭘﯿﺶ راه ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺎﺋﻢ
ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ و اﻓﺮاد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ آن
ﻧﮑﺘﻪﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﻫﻨﯽ ﺣﻀﺮات در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ
ﮐﺞ ﮐﻼﻫﯽ ﻧﻬﺎد رﻫﺒﺮ و زﻋﯿﻤﯽ اﺳﺖ!!

ﻗﻮﻣﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪه ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ارﺿﯽ و ﻣﻠﯽ
اﯾﺮان ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﻫﺸﯿﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﺮان ﮔﺰﻧﺪی ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ از ﻫﺮ ﻧﺸﺴﺖ و ﺗﺸﮑﻠﯽ در ﻣﯽآورد
وﮔﺎه ﺑﺎ ﮐﺮدﻫﺎی ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﯾﺮاﻧﻨﺪ ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﻨﺪد وﮔﺎه از ﻧﺸﺴﺖ ﻟﻨﺪن و ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ
ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺌﻮﮐﺎنﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
وﮔﺎه ﻧﯿﺰ در »ﮐﻨﮕﺮه دﻣﮑﺮاتﻫﺎی ﺳﺒﺰ« ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ و ﺗﺪارﮐﺎﺗﭽﯽ ﻓﺮو ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎ از ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی در ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ و
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﯾﺮاﻧﯿﺎن زﯾﺮ ﯾﮏ ﭼﺘﺮ
ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن ﺷﻮرای رﻫﺒﺮی ،دوﻟﺖ
در ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﻫﻦ ﭘﺮﮐﻦ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻣﺮوزه ﻫﺮ اﮐﺎﺑﺮ رﻓﺘﻪای ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﺎزی در ﺧﺎرج ﻓﻘﻂ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺑﺰاری در
ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺸﻮر و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﺒﺰ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ درک اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﺎرج از ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﻫﻨﯽ
ﺷﺎﻫﺰاده اﺳﺖ؟ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻫﺮوﺳﯿﻠﻪ ﭼﻨﺎن
روح و روان وی را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺶ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻋﻤﻼ ﮔﺎم در
ﻧﺎﺑﻮدی اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ و داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﺪاﺳﺘﻪ آب ﺑﻪ آﺳﯿﺎب رژﯾﻢ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽرﯾﺰد.

ﺷﺎﻫﺰاده ﮔﺮاﻣﯽ! ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و
ﺧﺎﺗﻤﻪ دوران رﻫﺒﺮی آﻣﺮاﻧﻪ و از ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺎدﺛﻪ و اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺗﻀﻌﯿﻒ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آن
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ارﻣﻐﺎن ﻣﺎ ﺑﺮوﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ درون ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! اﮔﺮ
ﻗﺼﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را در ﺳﺮ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزی و ﻧﻬﺎدن ﻧﺎمﻫﺎ و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و راه اﻧﺪازی
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺑﯽﺟﺎن و ﺑﯽﻣﺤﺘﻮا ،زﻣﺎن را ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎز
ﻧﮕﺮداﻧﯿﻢ .ﺷﺎﻫﺰاده ﮔﺮاﻣﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و
ﻗﺼﺪﺗﺎن از ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا و ﭘﻨﻬﺎن در ﮐﻨﺎر ﻣﻮازی ﺳﺎزان ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﻣﺎ در ﯾﮑﯽ از ﺷـﻤﺎرهﻫـﺎی »اﯾـﺮان ﻓـﺮدا« ﺑﺨـﺶ وﯾـﮋه ﻧﺸـﺮﯾﻪﻣـﺎن را ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ ﻧﻈﺎﻣﯿـﺎن
اﺧﺘﺼﺎص دادﯾﻢ .ﻋﻨﻮان آن ﺑﺨﺶ »آﻗﺎ اﺟـﺎزه!« ﺑـﻮد .ﻣـﻦ ﻫـﻢ ﭼﻨـﺎن ﻓﮑـﺮ ﻣـﯽﮐـﻨﻢ ﺑﺨـﺶ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﺿـﺮ در ﺳـﺎﺧﺖ ﻗـﺪرت در اﯾـﺮان ،ﺑـﺮﺧﻼف ﻣﺼـﺮ ،ﺗﺮﮐﯿـﻪ ،ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن و ،...ﺑﺨـﺶ
ﻣﺴــﺘﻘﻠﯽ ﻧﯿﺴــﺖ و در ﻋﺮﺻــﻪ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺗﺤــﺖ ﺳــﻠﻄﻪ ﺑﯿــﺖ ﻗــﺮار دارد و ﺑﺨﺸــﯽ از ﻃﯿــﻒ
ﻗﺪرت آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻫﻨﻮز ﻫﻢ »آﻗﺎ اﺟﺎزه!«
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ

ﻋﻨﻮان ﺳﺎده و ﻣﺘﺪاول »ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت« ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﭼﻪ
ﻣﻀﻤﻮن و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮری و ﺑﺮای ﭼﻪ ﻏﺎﯾﺘﯽ؟

ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ :ﺟﻨﮓ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ اﻻن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻃﯿﻒ ﺑﯿﺖ
)رﻫﺒﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺪرت ﻫﻤﭽﻮن ﺳﭙﺎه،
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎی ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ،ﺻﺪا و

ﺗﻼش ـ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻇﺎﻫﺮاً درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺪون ﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ و ﻫﺮ
ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ درﮔﯿﺮی و ﺟﺪال ﺑﺎ
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ﺗﻼش ـ ﻓﺮض ﺑﺮﺗﻔﻮق ﯾﮏ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮی ـ و ﺑﺎ ﻓﺮض
ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻌﺎل داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕﺮـ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻫﺮ ﯾﮏ ،ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؟

ﺳﯿﻤﺎ ،ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،وزرای ﮐﻠﯿﺪی دوﻟﺖ ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ و ...را در دﺳﺖ دارد( ،ﺑﺎﻧﺪ دوﻟﺖ )ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺸﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﯾﺎ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ
و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺨﺸﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر را در دﺳﺖ دارد( و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪ دوﻟﺖ در ﺟﺮﯾﺎن راﺳﺖ )ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی درﺟﻪ دو و ﺳﻪ اﺟﺮاﯾﯽ
و ﺑﺨﺸﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر را در دﺳﺖ دارﻧﺪ( ،در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.

ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ :ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺿﻌﯿﻒ »ﺑﺎﻧﺪ« }دوﻟﺖ{ ﺑﺮ »ﻃﯿﻒ«
}رﻫﺒﺮی{ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان دروﻧﯽاش از ﺟﺮﯾﺎن راﺳﺖ،
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻓﺮاد و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﮔﻤﻨﺎمﺗﺮ و ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪﺗﺮی
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻓﺰون ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺎ ،ﺑﺮﺧﻼف دور اول رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و
ﺑﻼﻫﺖ دنﮐﯿﺸﻮتواری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺴﺘﻪای ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺟﻬﺎناﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ و ﻃﯿﻒ ،در اﯾﻦ دوره،
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻼﯾﻢﺗﺮی دارﻧﺪ .اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻫﻢ ﺑﺎﻧﺪ و ﻫﻢ
ﻃﯿﻒ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺣﯿﻠﻪﮔﺮاﻧﻪ و ﺗﻮﺟﯿﻪ
و ﺗﮑﺬﯾﺐ ،ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر رﺳﻮا ﺷﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﻣﻨﻘﺪان راﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺖ از
دوﻟﺖ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ،ﻓﻀﺎی ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ـ اﺟﺮاﯾﯽ را از ﺷﺮاﯾﻂ اﻟﺘﻬﺎبدار
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی راهﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﺷﺪهﺗﺮ ﺳﻮق ﺧﻮاﻫﺪ
داد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﻣﺠﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ،ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ آرام و
ﺳﺎﮐﺖ و ﮐﻢﺗﺤﺮک ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮد .اﻣﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ـ
اﻣﻨﯿﺘﯽﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﯿﺖ ﻣﺮﺗﺐ اﺷﮑﺎلﺗﺮاﺷﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
آنﻫﺎ ﺳﻌﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺗﺎ از ﻧﯿﺮوی وی ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺖ و ﻃﯿﻒ ﺑﻬﺮه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺮﮐﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻣﺤﻮر
ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎل اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز و ﺗﺪاوم ﻧﺴﺒﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ رادﯾﮑﺎلﺗﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و
ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻃﯿﻒ ﺑﯿﺖ و ﺟﻨﺎح اﻣﻨﯿﺘﯽ ـ ﻧﻈﺎﻣﯽ ـ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد آن اﺳﺖ
دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را در ﻗﺪرت دارﻧﺪ .ﺑﺎﻧﺪ دوﻟﺖ از ﻫﻤﻪ ﺑﯽرﯾﺸﻪﺗﺮ اﺳﺖ و
ﻧﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ دارد و ﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ .ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﻨﺘﻘﺪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاتﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪ دوران
رﺳﯿﺪه ﺳﻨﺘﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺤﻮلﺧﻮاﻫﯽ )آزادیﻃﻠﺒﯽ،
ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻃﻠﺒﯽ( ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﻣﺘﻌﯿﻦ اﺳﺖ را اﻟﻒ ـ ﻓﻀﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای روﺷﻨﻔﮑﺮان و
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻣﺪﻧﯽ و ب ـ ﺣﺪاﻗﻞ رﻓﺎه ﺑﺮای ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم
درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ؛ آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ و ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺮ دو ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺗﻤﯿﺰه ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻫﺮ ﺻﺪای ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒاﻧﺪ.
ﻣﻨﺘﻘﺪان راﺳﺖﮔﺮای دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ و
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺎح اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺠﻠﺲ( ﻣﺠﺎل
ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن راﺳﺖ
اﻓﺮاﻃﯽ )ﻣﺘﻌﯿﻦ در ﻃﯿﻒ و ﺑﺎﻧﺪ( ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮدﺷﺎن .اﻣﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ وﯾﺮانﮔﺮ و اﯾﺮان ﺑﺮ ﺑﺎد ده ﮐﻮﺗﻮﻟﻪﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان در ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺑﺮ ﺑﺎد دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر )در دورهای ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ
رﮐﻮرد ﺻﺪ دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ( دارﻧﺪ.
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻧﻪ ﻗﺸﺮﺑﻨﺪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ روﺷﻨﯽ دارﯾﻢ و ﻧﻪ
ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﺎﺻﯽ؛ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻢ
ﭼﻮن ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن و ﻏﺎﯾﺖ ﻗﺪرت ﺑﺮای
ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ،و ﺑﻪ
ﺗﺒﻊ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت در ﻓﺮد ﯾﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ .در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ
زﯾﺎدی دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ دﯾﻨﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻗﺪرت ارﺟﺤﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺛﺮوت.

ﺗﻼش ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »روزﮔﺎر« ﺑﺮ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬرد ،از راه دور ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روی ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﭘﺲ
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت ﭼﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﺬرد؟

ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ :ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﯾﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
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ﻫﺴﺘﻨﺪ( و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻐﻞ ﻧﻈﺎﻣﯿﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎرﻧﺪ .ﺳﺮان ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ اﻣﺎ ،ﺧﻮد ﯾﮏ ﮐﺎﺳﺖ ﻗﺪرتاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎﻟﺖ آﻗﺎ
اﺟﺎزه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺷﺎه ،ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﭼﻨﺪان
ﻫﻢ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و
ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزیﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﮑﺮ اﻓﺮاﻃﯽ و
وﻓﺎداراﻧﻪﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﺖ ﻣﻨﺼﻮب و ﻣﻘﺮب ﺷﺪهاﻧﺪ ،و در
ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻂ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺑﯿﺖ و ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺸﺎوران رﻫﺒﺮی
آن؛ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺷﺪه ،اﻧﺮژی
و اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺪاوم راه ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

روزاﻓﺰون ﻻﻏﺮﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺸﺎر ﻧﻮﮔﺮای
اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ و
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻗﺸﺮ ﺟﻮان ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ
اﺳﺖ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز اﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان و ﻧﻘﻄﻪﭼﯿﻨﯽ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﯾﻦ
اﻗﺸﺎر اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﺑﺰﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪام در ﺣﺎل
اﻟﺘﻬﺎب ﮐﺸﻮر ،آنﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺸﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ـ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪ.

ﺗﻼش ـ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎﺋﯽ
ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎﺋﯽ در ﺑﺎرۀ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎﺋﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
ﮐﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ؟ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺋﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ رﻓﺘﺎری
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﻨﺎحﻫﺎ و ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺖ؟

ﺗﻼش ـ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،روشﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دوﻟﺖ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و ﻫﻮاداراﻧﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ؛
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ »اﯾﺮاﻧﯿﺖ« ،ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
»ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی« رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ،
»ﮔﺸﺎدهروﺋﯽ« در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و »ﮔﺸﺎده دﺳﺘﯽ و ﻣﯿﻞ
ﺷﺨﺼﯽ« در اﻧﺘﺼﺎب زﻧﺎن در ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺣﺘﺎ در ﺳﻄﺢ
وزارت .ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﻨﯿﻦ روﺷﻬﺎﺋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺎﻟﺶ ﺣﺮﯾﻒِ در
ﻗﺪرت ﯾﺎ ﺟﺬب و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ؟

ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ :ﻣﺎ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎرهﻫﺎی »اﯾﺮان ﻓﺮدا« ﺑﺨﺶ وﯾﮋه
ﻧﺸﺮﯾﻪﻣﺎن را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﺧﺘﺼﺎص دادﯾﻢ .ﻋﻨﻮان آن ﺑﺨﺶ
»آﻗﺎ اﺟﺎزه!« ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ
در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت در اﯾﺮان ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺼﺮ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و،...
ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯿﺖ ﻗﺮار
دارد و ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﯿﻒ ﻗﺪرت آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ :ﺑﺎﻧﺪ دوﻟﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﯽاﺻﻮل اﺳﺖ ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ و
ﻗﺪرتﺟﻮﯾﯽ و ﺑﻌﻀﺎ ﺛﺮوتﻃﻠﺒﯽ )ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽاﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ( .ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ارﺗﺠﺎﻋﯽﺗﺮ و ﮐﻢﺗﺴﺎﻣﺢﺗﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ
و روﺣﺎﻧﯿﺖ )ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺒﺎح( ﻧﺰدﯾﮏاﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی
دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺪاح ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮ و رﻓﺘﺎر
ﻟﻮﻣﭙﻨﯽ دارﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻤﻠﺸﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت اﺳﺖ .دوﺳﺘﯽ و دﺷﻤﻨﯽﺷﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ـ ﻧﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ـ را ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ رﻧﺪاﻧﻪ و ﻓﺮﯾﺐﮐﺎراﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب رأی
ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮانﮔﺮاﯾﯽ( ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯿﺸﺎن،
ﺿﻤﻦ ﺣﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎی اﺻﻠﯽ )ﺟﺬب ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت(
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دوﺻﺪاﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در دوره
ﻫﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ ،زﯾﺮ ﺳﻮال رﻓﺖ و...

ﺟﺪا از ﺟﻨﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺪﻧﻪ و اﻓﺮاد ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،آنﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳِﻤﺖ ﻓﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ آﺣﺎد
ﻣﻠﺖاﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﻮﯾﮋه ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻧﺴﺒﯽ و در ﺣﺪ دﯾﮕﺮان در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﻓﻌﺎلاﻧﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی
رأی دادﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪدار ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮏ در
ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎرﯾﺸﺎن در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﺎ از راﻧﺖﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﺗﻨﺶ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ در داﺧﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﻓﻀﺎی آرام ﺑﺮای
ﺳﻮدﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﯾﺮان )ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ دوﻟﺖ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن
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اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺤﻮراﻧﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻼش ـ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﺻﻼح
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮد« ﺑﻪ آزاد ﺷﺪن اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎری اﺷﺎره داﺷﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺪﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﺬب
ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻣﺮوز »ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد «.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ آنﻫﺎ را در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﯽﺷﺪ و
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،آﯾﺎ اﯾﻦ »اﻧﺮژی آزاد ﺷﺪه« در اﯾﻦ
»ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ« و در ﺻﻮرت ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی از ﺗﺪاوم ﻋﯿﻨﯽ و
ﻣﺤﺴﻮس ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ داﻣﻦ »ﻫﻤﺪﻟﯽ« ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﻫﻮاداراﻧﺶ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد؟

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺗﺶ زﯾﺮ
ﺧﺎﮐﺲﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و روﺣﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮ .وﻟﯽ اﯾﻦﻫﺎ
ﻧﯿﺰ در اﺑﻬﺎماﻧﺪ و در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﯿﻦ اﻣﯿﺪ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﻓﻀﺎ و ﻣﻨﻈﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪای ﮐﻪ دﭼﺎرش ﺷﺪهاﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺤﻔﻠﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺶ ـ آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﯿﺎن ﻣﺪت
ﻧﮕﺮﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻫﺮز روی و
ﺧﺮده ﮐﺎریﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻣﺎ و ﻫﺰار اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﺗﺮ
ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ :آری ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ
و ﻃﺮاﺣﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در
روﻧﺪ
راﺳﺘﺎی
در
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻣﺎﻫﻮارهای ﭼﻨﯿﻦ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن در اﯾﺮان ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﻓﺮادی ﮐﻤﺘﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻋﻤﺪﺗﺎ
اﺳﺖ :ﻧﯿﺮو ﺑﺪون ﻧﻬﺎد .ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﮐﻪ
ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﺒﺮی« روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﭘﺮﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اﺻﻼح ﻃﻠﺐ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺮف اول
داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ اﻣﺮ
را ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺳﺮرﯾﺰ اﯾﻦ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ در
ﻏﺎﻓﻞاﻧﺪ .ﯾﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪاﻧﻪ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ
ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ
ﻧﺰدﯾﮏﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی روﯾﯽ
داﺷﺘﻪ و آن ﺑﺮوز ﮐﺮدن ،ﺟﻮان ﺳﺎزی و
و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ )و
ﻓﻌﺎل و ﺑﺎ ﻃﺮاوت ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻓﻀﺎﺳﺖ .از
ﺳﯿﺎﺳﺖﺑﺎزی( ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ و
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﺪرت ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ )ﺟﺪا از ﺧﻂ و رﺑﻂﻫﺎی
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺑﯿﻨﯽﻫﺎی
آﻗﺎ اﺟﺎزه
ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان( .اﻣﺎ از ﻣﻨﻈﺮ
ﺳﺎدهﺳﺎزاﻧﻪ ﻟﻄﻤﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺣﺎوی و ﺣﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﯾﺮاد
اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ )ی آزاد ﺷﺪه( ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪای
ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و آن ﺣﺮﮐﺖ و
ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺎ آن دارﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻟﺤﻈﻪ و ﻧﻮﻋﯽ روزﻣﺮﮔﯽ
دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اﻧﺪﮐﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮو اﻧﺮژی آزاد ﺷﺪه ﮐﻪ زﯾﺎد
رﺳﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ـ و ﻧﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ـ واﺟﺪ دﻏﺪﻏﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻋﺘﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ رادﯾﮑﺎل ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
و ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ.
رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ و ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﺻﺤﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺮﺗﯽ روزاﻓﺰون ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ و
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه وﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﯽﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ارﺗﺒﺎط ﮔﯿﺮی و ﻋﻤﻖ ﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در اﻗﺸﺎر ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺧﻮد
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺧﺒﺮﻫﺎ را
ﺣﮑﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒﺧﻮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﻫﺎنﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻮن دﻫﻪ  .60و اﯾﻦ
ﻣﺎﯾﻪ اﻣﯿﺪواری اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در اوﻟﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺗﻼش :از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﺋﯽ از داﺧﻞ و از ﺳﻮی ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺑﻌﺪی اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎز ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﻧﺪ .اﯾﻨﮏ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻣﯿﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ﺣﺮﮐﺖ درازﻣﺪت داده ﺷﻮد و
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮی ﺑﺸﺪت زﯾﺮ ﻓﺸﺎرﻧﺪ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
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دوﻟﺖ ﻇﺎﻫﺮاً در ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد در ﭘﯽ ﺟﺬب ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﯿﻦ و
ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎﺳﺖ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از دورهای
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﻧﻘﻼب ﮐﻪ اﻗﺸﺎر ﺷﻬﺮی و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از
روﺣﺎﻧﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻗﺸﺎر
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .آﯾﺎ
دوﻟﺖ در ﭼﺎﻟﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖِ در ﻗﺪرت و آﯾﺖاﷲﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺳﻨﺘﯽ،
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ را از ﭘﺎﯾﻪ »ﻃﺒﯿﻌﯽاش« ﺟﺪا ﮐﻨﺪ؟

ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺟﻨﺶ ﺳﺒﺰ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﺮآن اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮای
ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد ،در اﻧﺘﻈﺎر
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎرۀ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ ـ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ آﻣﺪ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ
وزن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازهای ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ در
اﯾﺮان داد .رأس اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﭘﯿﺮو ﺑﯿﺖ و در ﯾﮏ روﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری
ـ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪﻧﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺪﻧﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﻧﺪ.
ﺗﻮازن و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ وزﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺳﺎدهﺳﺎزی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،در اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮای »ﺳﯿﺎﺳﯽ« اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺿﺮب ﭘﻮل ﻧﻔﺖ و زور ﻧﯿﺮوی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ـ اﻣﻨﯿﺘﯽ ـ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﯿﺖ اﺳﺖ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮای
»اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﻪ ﺳﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ )ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد( .اﻣﺎ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ،از ﻃﺮﯾﻖ وزﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ راه
ﺣﻞ و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ،ﻏﻠﺒﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﺎنﻣﺪتﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺰدﯾﮏﺑﯿﻨﯽ
ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و اﻓﺮاد و ﮐﺎر ﻓﮑﺮی ـ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ )ﻣﺤﻔﻠﯽ ـ ﺻﻨﻔﯽ ـ ﻣﺪﻧﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ و(...
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺤﻮلﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺒﺰ و ﺗﺪاوم ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻘﻄﻪﭼﯿﻨﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽاش در اﺷﮑﺎل ﻣﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ و ﺳﺮرﯾﺰ آن ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت داﺧﻞ ﻗﺪرت ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎﻗﺒﻞ آﻣﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن را ﺿﺪروﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐﮐﺎراﻧﻪ اﯾﺮانﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ ﻣﺘﺤﺪ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت و ﺟﻠﺐ ﭘﺎﯾﮕﺎه در اﻗﺸﺎر ﻓﻘﯿﺮ از ﺣﺮﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮری و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺿﺪ ﻓﺴﺎد )ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را ﺳﻤﺒﻞ آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ( ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد )و اﯾﻨﮏ اﻣﺎ از ﺑﺮﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ
ﺣﺮﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺴﺎد ﺑﺮﺧﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ،ﻓﺸﺎر اﺟﺮای
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻗﺸﺎر و اﻧﻌﮑﺎﺳﺎت ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ در
ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺸﺎر ﺳﻨﺘﯽﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﻔﯽ
ﻫﻮاداران ﻃﯿﻒ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﯿﺸĤﻣﺪه و(...
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﻞ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ـ ﺑﺎﻧﺪ در اﻗﺸﺎر ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻤﺪه ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ )ﺳﻨﺘﯽ( ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورتﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﻫﻢ ﭼﻮن ﻓﺸﺎر ﻓﻘﺮ ،ﮐﻢآﮔﺎﻫﯽ و ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺤﺼﺎر
ﺧﺒﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،ﻫﻢ رﻧﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺪن
ﺑﺮای اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺷﻐﻠﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در اﻣﺎن
ﻣﺎﻧﺪن از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ،...ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺮزاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺻﻒ
ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آنﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻠﯽ
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر  50ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن رأی داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﺗﺤﻮلﺧﻮاه
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺪﮐﯽ از اﯾﻦ اﻗﺸﺎر و ﻻﯾﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻓﮑﺮی ،اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ آنﻫﺎ دارﻧﺪ .و در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل اﻧﺪک ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋِﯾﮏاش ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﺆﮐﺪ ﻧﻤﻮد.

ﺗﻼش ـ آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ از ﺷﻤﺎ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﯿﺪ .ﺑﺎ آرزوی ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻬﺘﺮ!

ﺗﻼش ـ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت
ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺑﻪ
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ﻧﺎﻣﺎ ﺟﻌﻔﺮی /اﯾﺮان

ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ

درﺧﺖ ﻫﺎ زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻘﻪﺷﻘﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﺜﻼ درﺧﺖ ﻣﺠﯿﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ

از ﺳﮑﻮت ﺧﻮن ﻣﯽرﯾﺰد

ﻣﺜﻼ درﺧﺖ ﺷﯿﻮا ﻧﻈﺮآﻫﺎری

و آن ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﭼﺸﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﯿﺪار

ﻣﺜﻼ درﺧﺖ ﮐﻮﻫﯿﺎر ﮔﻮدرزی

رﻫﺎﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﻧﻪ ﻣﺎ را

اوﯾﻦ ﺗﺎب رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ را ﻧﺪارد.

ﻧﻪ ﺷﻤﺎ را

ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ زﻧﺪﯾﺎن

ﻓﺮﻫﺎد ﺳﭙﯿﺪﮐﺎر /اﯾﺮان

ﻣﻦ و ﺗﻮ از ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ،
در ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ،
ﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻢ ﮐﻨﯽ

در ﺟﻤﻬﻮری دوﯾﺪﯾﻢ،

ﺗﺎ ﺑﯿﺎﺑﯽ

و آزادی
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم از ﮔﺎز اﺷﮏآور ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮد.

ﻣﺜﻞ آراﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﻢ ﺷﺪ
و ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ

ﻣﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ،

ﻣﺎ

و آزادی دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ؛

ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را

و ﺑﺮگﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ

در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ

در ﺣﺎﻓﻈﮥ درﺧﺘﺎن ﺷﻬﺮ
ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی رأی ﻣﺎروزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ-
ﺳﺒﺰﻣﯽﺷﺪ.
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اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،اداﻣﻪ روش ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﺎد ﯾﺰدی
ﻓﺮﻫﺎد ﯾﺰدی :در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﻧﺨﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،ﻫﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻠﺖ و ﻫﻢ رﻫﺒﺮ رژﯾﻢ ،ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺮاﺳﺎس
دﻻﯾﻞ ﺧﻮد ،ﻫﻮادار او ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮدم از ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﯾﮑﯽ از
ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮕﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻣﺎﻟﯽ
داﺷﺖ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .رﻫﺒﺮ ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻓﺮدی ﻣﻄﯿﻊ و ﺑﺪون رﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻮد .اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در داﺧﻞ ﻧﻈﺎم ﻧﺪاﺷﺖ،
ﻧﺎﻣﺰد دﻟﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺪِ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﯽآورد .او ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ــ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﭘﺎی
ﻗﺪرت در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ

ﺗﻼش ـ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮدم و ﺗﺼﻤﯿﻢ رژﯾﻢ ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﻮدداری از »ﺳﺎزﺷﯽ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ« ،ﺧﯿﻠﯽ زود ﻧﻘﺶ
»اول« رﻫﺒﺮ رژﯾﻢ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺗﻮدرﺗﻮی اﻃﺮاف وی آﺷﮑﺎر ﺷﺪ.
اﻣﺮوز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
»ﺑﺎزﯾﭽﻪای« ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
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اﻓﺰون ﺑﺮآن رﻫﺒﺮ رژﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر از اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻂﺗﺮ ﺑﺮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
ﺑﻮد .اﻗﺘﺪار او ﺑﺮ ﺳﭙﺎه و اﻗﺘﺪار او ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺎ اﻧﺪازه
زﯾﺎدی در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ او را ﺑﻪ درﺟﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ
رﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﻫﺒﺮ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﻓﺮدی
روﺑﺮو ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺎخ و ﺟﺴﻮر اﺳﺖ و ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ رﻗﯿﺐ در
ﻗﺪرت را ﻧﺪارد .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﺳﯿﻠﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ او ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

رﻫﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آﻧﺮا دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﯾﺪ ــ ﺑﺮای رﻫﺒﺮ
رژﯾﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮد .اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در آﻏﺎز ﭼﻨﯿﻦ اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﻫﻤﺎن ﻓﺮد ﻣﻮﻋﻮد اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮان اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را در اﯾﻦ دوره
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ »ﺑﺎزﯾﭽﻪ« دﺳﺖ رﻫﺒﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ او
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﮔﺴﺘﺎخ ،ﺟﺴﻮر ،ﺗﺸﻨﻪ
ﻗﺪرت ،ﺷﻬﺮت ﻃﻠﺐ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد.
اﮔﺮ روزی ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﻘﺶ ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﺑﻮدن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ،
دﯾﮕﺮ اﻣﺮوز ﻧﯿﺴﺖ.

اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در دو دوره
ﺗﻼش ـ در دﻋﻮای ﻗﺪرت ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و رﻫﺒﺮی ،اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در
ﺑﺮاﺑﺮ رﻫﺒﺮی ،اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﺣﺎﻣﯽ وی و آﺧﻮﻧﺪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ از
ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻬﻨﻪ و ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺑﺎ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ» ،اﯾﺴﺘﺎده« اﺳﺖ.
اﯾﻦ »اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ« آﺷﮑﺎرا ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی درون ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
را ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺷﮑﺎف ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﺪهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
»دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ« وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ .و ﺣﺎل اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در ﺑﺮاﺑﺮ وی
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ـ ﮐﺎری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺘﻤﺎً از ﺳﻮی
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﻣﺮوز ﺗﺄﺋﯿﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ .اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر رﻫﺒﺮ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎرﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻒ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺮﺧﯽ ﻟﺤﻦﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ رﺋﯿﺲ
دوﻟﺖ رژﯾﻢ ﻧﺮمﺗﺮ و آرامﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﻫﻤﺎن »دﺷﻤﻦ
دﺷﻤﻦ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ «.آﯾﺎ اﻓﻖ دﯾﺪﻫﺎ در ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ؟

ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺮوای
ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و آﺷﮑﺎر ﺑﺎ
رﻫﺒﺮ ﻧﻈﺎم در اﻓﺘﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﯽ و ﺑﯽﺧﺮدی رﻫﺒﺮ ﻧﻈﺎم در
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﯽﻣﻮﻗﻊ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،او را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار داد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮﯾﺶ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر را در
ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و آﺷﮑﺎر ﺑﺎ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ
رﯾﺸﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮده و ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﺳﯿﺐ ﻓﺮاوان زده
اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺿﻊ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺰاری از ﻧﻈﺎم و وﻟﯽ
ﻓﻘﯿﻪ ،از اﯾﻦ ﺣﻤﻼت و ﺑﯽآﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻦﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪﻧﺪ
و از ﺿﺮﺑﻪزدﻧﻬﺎی وی ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﻫﻮاداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﯾﺸﻪﻫﺎی

ﻓﺮﻫﺎد ﯾﺰدی :ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت ،ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و روﺷﻦ ﻧﺒﻮدن ﺣﻮزه اﻗﺘﺪار ﻫﺮ ﻗﻮه و ﻧﺒﻮد ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در داﺧﻞ رژﯾﻢ ﮔﺮدد ،اﻣﺮﯾﺴﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ.
ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ زﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻗﺘﺪار ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ
داﺷﺖ ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» ،وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« ﻗﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻤﯿﻨﯽ دوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد .در دوران ﭘﺲ از او ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ
روﺳﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺠﺮﯾﻪ در اﯾﻦ دوران در ﺣﺎل
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ رﻫﺒﺮ ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ دﯾﺪ،
ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت ﻣﯿﺎن رﻫﺒﺮ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﻈﺎم ،اﻣﺮی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
اﯾﻦ ﻣﺴﻨﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﻧﻈﺎم درﮔﯿﺮ
ﻣﯽﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ ،ﺑﺮ ﻧﻮع ،ﺳﻄﺢ و ﺷﺪت ﻣﺒﺎرزه
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺣﺎﻓﻆ رژﯾﻢ و ﻣﺮد ﻣﺒﺎرزه در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺒﻮد.

ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ از ﺟﻨﮓ
ﻗﺪرت در ﮐﺎﻧﻮن رژﯾﻢ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﺮد .در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﻗﺪرت ،ﻫﺮ روزه ﻧﻈﺎم ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ و ﺟﻨﺒﺶ ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﮐﻪ راز آن در اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺮدم و ﭘﺬﯾﺮش و ﻣﺒﺎرزه در راه ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺮوز
ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻗﺪرت ﭘﺎﺳﺪاری از اﯾﺮان و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ آن و ﻫﻤﺰﻣﺎن اداره
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﮐﺸﻮر را دارا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮔﺮوه ﺑﻨﺪیﻫﺎ
در داﺧﻞ رژﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻫﻤﺴﻮﺋﯽﻫﺎﺋﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی
داﺧﻞ رژﯾﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم
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ﺳﺎﻻری را ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر اﻋﻼن ﮐﺮده و ﯾﺎ دﺳﺘﮑﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل

ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ او ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،رﻫﺒﺮ رژﯾﻢ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺧﻮد را در ﭘﺎﯾﮕﺎن ﻧﻈﺎم دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

ﺗﻼش ـ در ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺷﻤﺎ از درﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﯽ
ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻗﺪرت و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮐﻪ رﻫﺒﺮ
ﺑﺮای ﺧﻼص ﺷﺪن از »ﺷﺮ« اﺣﻤﺪیﻧﮋاد اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺑﺎزﯾﭽﻪای در دﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﺑﺪل ﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺪون
ﻣﻘﺎوﻣﺖ آدم ﺣﺮﯾﺺ ﻗﺪرﺗﯽ ﭼﻮن او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ﻧﮕﺮش
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺪت دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻧﺮم
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ روزی ﺑﻪ زودی ﺑﺎﯾﺪ از رﻫﺒﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﻧﺪ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻗﺪرتﻃﻠﺐ دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ!؟ درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ ﻣﺒﺎرزهای ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺗﺤﻮﻻت درون ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﻄﺌﯽ ،ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و
اﺻﻮل ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺟﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﺎرج از دﻋﻮای اﯾﻦ
ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﻮن دارای ﻗﺪرت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺛﺮ
ﮔﺬاری ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺟﻨﮓ داﺧﻞ رژﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﯾﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺻﻮل ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻری اﺳﺖ ،اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﻟﺤﻈﻪای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﮏ
ﮔﺮوه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﺑﻪ ﺟﺰ اﻏﺘﺸﺎش ﻓﮑﺮی و
ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪن از اﺻﻞ ﻣﺒﺎرزه ،ﺑﺎزدهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎزی ﮐﺮد.

ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ آﻣﺎده ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎز و آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻼش ـ ﺳﮑﻮت ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﻧﺪ ﻗﺪرﺗﮕﯿﺮی
ﺳﭙﺎه )ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺗﺎزه و ﺑﺎزﯾﭽﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان( ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ آﻧﺎن در
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر و ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﭽﻪ در
اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ رخ داده ،داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮدم را در ﻗﺪرت ﺳﻬﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺧﻮد ﺳﭙﺎه را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽاﻧﺪازد؟

ﻓﺮﻫﺎد ﯾﺰدی :رﻫﺒﺮ رژﯾﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺮ ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﺳﭙﺎه
در ﭘﻬﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﭼﻮن ﺧﻮد را در راس ﻫﻤﻪ
اﻣﻮر ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﺳﭙﺎه را در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽدﯾﺪ .او ﻫﯿﭽﮕﺎه از ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف و ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دو
دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،رژﯾﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﭼﺎرۀ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد
ﮐﻪ او از اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺘﺎب ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ،
او راه دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﯾﺪ .زﯾﺮا اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻣﻠﺖ ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﻫﻢ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﺮای وی و
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازاﻧﺶ ﻣﻠﺖ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رأی آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮ
رﻫﺒﺮی ﺑﯽﻗﺪر و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

ﻓﺮﻫﺎد ﯾﺰدی :ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﺳﭙﺎه ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از دﺳﺖ دادن
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﮕﺮی زده و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرﺗﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد ،را ﺑﺮرﺳﯽ و آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﻫﺸﺪار دﻫﺪ،
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﭙﺎه در اداره اﯾﺮان ﺑﺪون ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درازای ﺟﻨﺒﺶ و ﭘﺮﻧﻔﺲ ﺑﻮدن ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای آزادی ،ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﻗﺸﺮ ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﺰﺷﯽ
اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻪ ﭼﻪ از ﻧﻮع ﺿﺪ ﻏﺮﺑﯽ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﻮرﯾﻪ و ﭼﻪ از ﻧﻮع ﻫﻮادار ﻏﺮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ و ﺑﺤﺮﯾﻦ ،اﻣﮑﺎن
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری از ﻧﻮع ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ،دﯾﮕﺮ
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺷﮑﺎری اﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در اﯾﺮن ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن
داده ﺷﻮد .ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺟﻬﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای ﭘﺮورش دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺧﻮدﺳﺮی دوﺑﺎره را اراﺋﻪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺪﻧﻪ
ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﯾﺎ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ را دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد

ﺗﮑﯿﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ و ﺷﺪﯾﺪ وی ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی زور ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ ورود ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﻼن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ »دﺳﺘﻮر« .ﻫﺮ
ﻗﺪر ﻧﺰاع ﻗﺪرت در ﮐﺎﻧﻮن رژﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻨﺪﺗﺮ
ﮔﺮدد ،ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﺳﭙﺎه در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود .اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ رای ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﺠﻠﺲ و ﯾﺎ ﺣﮑﻢ رﻫﺒﺮ رژﯾﻢ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ و
اﺟﺮای آن ﺑﺮ دوش ﺳﭙﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در آن ﺻﻮرت رژﯾﻢ
ﺗﻤﺎم ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻗﺮار
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اﻣﺎ »ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ« ﺑﺪون ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ رﻫﺒﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺠﯿﺰﮔﻮﯾﺎﻧﺶ رای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ او آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ
درﺟﻪ ﻫﯿﭻ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎرﻧﺪ.

ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻓﻮری و آزاد ،اﻣﮑﺎن آن دﯾﮕﺮ در ﮐﺸﻮری
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﻦ دوران ﺑﺪون
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

از ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺳﭙﺮدن ﮐﺎر ﺑﺤﺮان داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ در
ﮐﺎﻧﻮن ﻗﺪرت ﻋﺰم ﺑﺮﮐﻨﺎری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﻮاﺋﺪ ﺑﺎزی ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻠﺲ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺪون اﺟﺎزه »دﻓﺎع« رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از ﺧﻮد ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻼش ـ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻮری در ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺒﺎرزهای ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﻈﺎم در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آن ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎﺋﯽ از درون ﺧﻮد آن
ﻧﻈﺎم ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻗﺪرت در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ آن ﻫﻢﺳﻨﺦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺎل ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از درون ﻧﺒﺮد ﻗﺪرت ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ ـ
آﺧﺮﯾﻦ آن ﺳﭙﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ـ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻧﻈﺎم و ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد
ﻗﺪرت ﮐﻪ ذاﺗﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از دل آن ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮوﯾﻢ؟

ﺗﻼش ـ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻗﺪرت رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ـ ﻧﻬﺎدی
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ـ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی رﻫﺒﺮی ،ﻫﯿﭻ ﺟﺎﺋﯽ ﺟﺰ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .و اﻓﺰودن ﻗﺪرت ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺘﯽ
ﺧﻮدﺳﺮ ،ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﺪاران دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ،
ﻧﻪ از ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ »ﻣﺴﺎﻟﻤﺖﺟﻮ« و ﻧﻪ از درون ﺣﮑﻮﻣﺘﯽﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺳﭙﺮدن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ و
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ دﻋﻮای ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻧﻤﯽآورد .ﭼﺮا؟ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺸﮕﻞ ﭼﻨﺪﭘﺎرﮔﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﯿﺎن
ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی درﮔﯿﺮ ،ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮ در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

ﻓﺮﻫﺎد ﯾﺰدی :ﻣﺸﮕﻞ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺒﻮد ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺳﺖ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ

ﺗﺎﮐﺘﯿــﮏﻫــﺎی ﻟﺤﻈــﻪای ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﯾــﮏ ﮔــﺮوه ﺑﺮاﺳــﺎس ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت ﮐﻮﺗــﺎه ﻣــﺪت ،ﺑــﻪ ﺟــﺰ
اﻏﺘﺸــﺎش ﻓﮑــﺮی و ﻏﺎﻓــﻞ ﺷــﺪن از اﺻــﻞ ﻣﺒــﺎرزه ،ﺑــﺎزدهای ﻧﺨﻮاﻫــﺪ داﺷــﺖ .ﺑــﺎ ﻣﺸــﺮوﻋﯿﺖ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎزی ﮐﺮد.

ﻓﺮﻫﺎد ﯾﺰدی :ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻞ رژﯾﻢ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ از
ﮐﺎﻧﻮن ﻗﺪرت در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ .آﻧﺎن
ﻫﻮاداران و ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻧﯿﺰ
ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ،
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻋﻤﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری ﺳﻮق داده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻓﺮض
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در درون اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﺣﺘﺎ ﻣﯿﺎن ﺳﺮآﻣﺪان آن ﺑﺴﯿﺎری
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ﺣﻔﻆ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،در
اﯾﺮان ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ در ﮐﺎﻧﻮن رژﯾﻢ و اداﻣﻪ
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ در داﺧﻞ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﮔﺮدش  180درﺟﻪای ﻣﯿﺎن
ﺳﺮآﻣﺪان رژﯾﻢ را ﻫﻢ داﺷﺖ.

ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻈﺎم آن ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را از ﻣﻠﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و اﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﺑﺰاری در دﺳﺖ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ
ﻗﺪرت ،در ﻣﺒﺎرزه داﺧﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان
ﻧﺴﺒﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ و اﺑﺰارﻫﺎی در اﺧﺘﯿﺎر ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ روﺳﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﻧﻪ از
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﻣﻮازﻧﻪای ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ .ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ
دﯾﮕﺮ ،درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
»ﻣﻠﺖ« ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺣﺘﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﺰل ﺑﻨﯽ ﺻﺪر را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
ﺧﻮدش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﮕﺮدن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺬارد .او
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ »ﻣﻠﺖ« اﺣﺘﺮام ﮔﺬارد.
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ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﮥ ﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺧﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ راه
ﻧﺠﺎت اﯾﺮان از درون اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽﮔﺬرد .ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﻫﻤﮕﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮای آن ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ،ﮔﺮوهﻫﺎ و ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده
ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺼﻠﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن آﯾﻨﺪهای
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ را در ﻟﻮای دوﻟﺘﯽ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪﻫﺪ.

ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ در درون ﻧﻈﺎم و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺎ
ﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﺧﻮاﺳﺖ واﻗﻌﯽ
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺑﺪون ﺑﺮﻗﺮاری اراده ﻣﻠﯽ،
روﻧﺪ وﻗﺎﯾﻊ در راه ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﻮد؛ ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در ﺣﺎل رخ دادن ،ﺧﻮدداری از
ﺟﺒﻬﻪ ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و اﺳﺘﻮاری ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ راهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮد.

ﺗﻼش ـ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت دروﻧﯽ ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ رژﯾﻢ :ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺷﻌﺎر
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد را ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
دور ﻧﻤﯽدارﻧﺪ ،از آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آزادی اﺣﺰاب
و ....اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ از اﻣﺮوز ﺗﺎ زﻣﺎن ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت وﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﻣﯿﺎن
ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻨﻮز
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎم ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻌﺪی در ﻫﻤﺎن ﺳﻤﺖ ﺑﺮﮔﺰاری
ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺗﻼش ـ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﻘﻠﺐ و دﺳﺘﺒﺮد ﺑﻪ رأی ﻣﺮدم ،اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﻣﺎل اﻧﺪوزی ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﻧﻬﻢ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای دﯾﮕﺮ را ﭘﺲ زد .و ﺣﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره دﻫﻢ ،ﺑﺎ
ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﺮﺳﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﻼش
ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن زﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ...در ﻋﻤﻞ دﺳﺘﮕﺎه
رﻫﺒﺮی ،روﺣﺎﻧﯿﺖ و »اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن« ﻣﺘﻌﺼﺐ در ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺳﻼم و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺪان
ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺮ ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ
»اﺳﻼﻣﯿﺖ« درون آن از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﺧﺎﻟﺖ دﯾﻦ در ﺣﮑﻮﻣﺘﻨﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻓﺮﻫﺎد ﯾﺰدی :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد )آزاد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ آن(
راه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻘﻮط ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﺰد ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻪ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﺎط
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﺮﭼﯿﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری در اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﻈﺎم
ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮروزه ﺑﺎ از دﺳﺖ
دادن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ،ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻫﻮاداران
ﺟﺪﯾﺪ ،ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﺒﺮد ﻗﺪرت در داﺧﻞ رژﯾﻢ و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺳﺮﺑﺮآوردن آﺷﮑﺎر ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،رﻫﺒﺮ ﻧﻈﺎم و ﯾﺎ ﺳﻤﺒﻞ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ از ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺳﯿﺲ
آن ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﻓﺮﻫﺎد ﯾﺰدی :ﺑﺪون ﺷﮏ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در ﺻﺤﻨﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﺼﺎر ﺗﻌﺮض ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ رﻫﺒﺮی ،روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و
ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻓﻀﺎی
ﻣﺒﺎرزه ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪه و اﻋﺘﻘﺎدات ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﺎب
اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻃﻠﺒﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ـ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﮔﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم و از
ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ و وﺳﻌﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ـ از ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﻀﺎ و ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن اﻋﺘﻘﺎدات ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ،ﺑﺪون اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ
ﮐﺠﺮاه و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺧﻮاﺳﺖ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﻼش ـ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﮑﯿﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎرزات آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻣﯿﺨﺘﻦ دﯾﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﻈﺮﮔﺎه اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮﯾﮏ» ،اﺳﻼﻣﯿﺖ« ﻧﻈﺎم ،ﻗﺎﻧﻮن

اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ آن
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ در
71

ﺗﻼش ـ ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ـ ﺷﻤﺎره  35ـ ﺧﺮداد 1390

ﺗﻼش ـ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای ﭘﺎک و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزه ﯾﮏ
راه ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻗﺮار دادن ﻫﺮ ﭼﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ از
اﺳﻼم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،در ﺻﻒ دﺷﻤﻦ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن .آﯾﺎ اﯾﻦ راه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای روﺷﻦ و ﻗﺎﺑﻞ »ﻓﻬﻢ« ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟

اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﻼﻣﯽ آن ـ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺖ اﺳﻼﻣﯽ ـ
ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آﯾﺎ ﻫﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
اﺳﻼﻣﮕﺮاﺋﯽ ،در ﺻﻒ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ دودﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟

ﻓﺮﻫﺎد ﯾﺰدی :دﯾﻦ اﻣﺮﯾﺴﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪوده اﻣﻮر
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻤﺎن را ﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ زور ﺗﺰرﯾﻖ
ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﺤﺪوده
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،اﯾﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮی ،ﻫﻢ
ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺎ زور ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺴﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت »ﺗﻼش« ﻃﺒﻘﻪ
روﺣﺎﻧﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ دور ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آﮔﺎه
ﺑﻮده و ﮐﻮﺷﺶ ﺟﺪی از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ،در راه ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺗﺪاﺧﻞ
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽآﻣﺪ .اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺮآﻣﺪان اﻣﻮر دﯾﻨﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از آﻧﺎن در ﻧﻈﺮات و آرای ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ از
دﯾﺪ ﻧﻈﺮی و ﻫﻢ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ رخ داده اﺳﺖ،
اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ دﯾﻦ ﺻﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﻧﻈﺎم ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﻨﯽ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﻫﺮ روزه در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد راه ﻏﻠﻮ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺪم اﻃﺎﻋﺖ رﻫﺒﺮ ﻧﻈﺎم در ﺣﺪ ﺷﺮک ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ آرا ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮑﺎف
ﻣﯿﺎن ﻫﻮاداران و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ دوری اﺳﻼم از اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﺳﻼم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻓﺮﻫﺎد ﯾﺰدی :ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﯿﺰد .ﻣﺒﺎرزه ،ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻮدن ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺳﻼم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎور اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﭼﻨﯿﻦ
اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺣﺬف دﯾﮕﺮی
ﻧﮑﺸﺎﻧﺪه و ﻗﻮاﻋﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن داده ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز
ﻫﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺸﺮ دارﻧﺪ ،ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه و ﺧﯿﻠﯽ
زود ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺗﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﯾﺎ اﻓﺮادی ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺘﺎر
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻮزه
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﺑﯿﺪاری ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻃﺮﻓﺪار آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺗﻼش داﺋﻤﯽ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
راهﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻓﮑﺎر آزاد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﺗﻨﻬﺎ »دﺷﻤﻦ« ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ ،ﺳﺘﯿﺰﮐﺎران در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻮاری ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری در
اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ از ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی داده ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن و
ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﺶ از رای آزاد ﻣﻠﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد ﺳﮑﻮﻻر ﺑﻮده و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﻣﯽان ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺰ دارای
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی در اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺧﺼﻠﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺒﻨﺪد .اﻣﺎ
دﯾﺪن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ و راهِ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺣﺘﺮام اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﭘﯽ اﻣﺘﯿﺎزﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺮدم از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﭼﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﮐﻮﭼﮏ ،اﺣﺘﺮام ﮔﺬارده و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ دﯾﻦ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎً اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻧﺠﺎﯾﯽ در
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺗﻼش ـ ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﺷﻤﺎ
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درﺑﺎره آراء و ﺷﺨﺼﯿﺖ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر

آﯾــﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈــﺮی ﺑــﻪ ﻋﻬــﺪه ﮔــﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬــﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻣﻘــﺎم ﺳﯿﺎﺳــﯽ اﯾــﺮان را ﻓــﺪای
ﻓﻌﻠﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺮد و ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن درس اﺧﻼق و اﯾﺜﺎر آﻣﻮﺧﺖ.

ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد را از ﮐﻒ داد .ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﭘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺧﻮد
را از دﺳﺖ داد .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻋﺰای رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻨﻮی
ﺧﻮد ﻋﺰادار اﺳﺖ «.اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺑﺎورم.

ﺗﻼش ـ ﻣﺎ درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،را در ﻫﻤﺎن ﻫﻨﮕﺎم،
»ﺿﺎﯾﻌﮥ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان« داﻧﺴﺘﯿﻢ .ﺿﻤﻦ ﯾﺎدآوری آن
ﺑﺎورِ درﺳﺖ ،ﯾﺎد اﯾﺸﺎن را در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ ،و ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان
اﯾﺸﺎن در ﺑﺎرۀ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ؟

ﺗﻼش ـ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮی در اﺑﺮاز اﻧﺪوه ﺧﻮد از
درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی و در اﻋﻼم ﺗﺴﻠﯿﺖ ،در ﺑﺎره ﯾﮑﯽ از دو
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻤﺘﺎز از وﺟﻮه ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ:
»ﺷﺎﺧﺺ دوم وی آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﻬﺎﻣﺖ
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ در آراء ﻓﻘﻬﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد«.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ؛ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ »ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ« از ﻋﻤﺮ اﯾﺸﺎن ﺻﺮف
ﺗﺪوﯾﻦ »ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر :ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان« درﺑﺎره
درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در ﭘﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺖ
رﺣﻠﺖ اﺳﺘﺎد ) 29آذر  (1388از اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎد ﺷﺪ:
»ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ داد .ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﺸﯿﻊ در ﺳﻮگ ﯾﮑﯽ از
اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺳﻮﮔﻮار ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
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ﭼﻬﺎرﺟﻠﺪی ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ـ زﻣﺴﺘﺎن  1367ـ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ اﯾﺸﺎن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻫﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺖاﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﻨﯽ ،از آﯾﺎت ﻗﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ رواﯾﺎت
و اﺣﺎدﯾﺚ ،را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داده ،ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ و
ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﻬﺎ را اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺒﯿﯿﻦ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ آن
ﻫﻢ ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻓﻘﯿﻪ ـ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﭼﻪ ﮐﺎرﮐﺮدی داﺷﺖ
و ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در اﺳﺘﻮاری و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ؟

ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  1367ﺗﺎ  1386در ﻗﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ.
در ﺣﯿﻦ ﺗﺪرﯾﺲ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﺎل  1364اﺳﺘﺎد از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺼﺐ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮ داد .اﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در
ﻣﺘﻦ و ﭘﺎورﻗﯽ ﺟﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺘﺎب دراﺳﺎت »وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻋﺎﻣﻪ ﻓﻘﯿﻪ« اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻘﯿﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم )ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﺳﺘﺎد در ﺿﻤﻦ درس و ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در اﻣﺘﻨﺎع ﻧﺼﺐ ﻋﺎم ﻓﻘﻬﺎ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺶ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﻧﻌﻘﺎد
اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر :ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در آراء ﻋﻠﻤﯽ و اﻋﻼم آن ـ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
از ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺸﺎط و رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ـ ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﺠﻠﺲ درس از اﺳﺘﺎدﺷﺎن ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ
ﺑﺮوﺟﺮدی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »أﻧﺎ ﻓﯽ ﮐﻞ ﯾﻮم رﺟﻞ« ﻣﻦ در ﻫﺮ
روز اﻧﺴﺎن ﺗﺎزهای ﻫﺴﺘﻢ ،رأی دﯾﺮوز ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎور اﻣﺮوزم ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ داﺋﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ رأی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮﺧﻄﺎ ﺑﻮده ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻄﺎ را ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎت ﺑﺪﯾﻊ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﯾﺸﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻗﺮاردادی ﺑﯿﻦ زﻣﺎﻣﺪار و ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ
ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﺮاﺋﻄﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪِ
ﻻزم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ دوره زﻣﺎﻣﺪاری ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻣﺪاری ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﺳﺘﺎد ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺮﮐﺎت ﻓﺮاوان ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﺮدم
در ﻣﺴﺌﻠﻪ اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و زﻣﺎﻣﺪاری ذی ﺣﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم آﺛﺎر ﻓﺮاوان دارد ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را ﺑﺮوز
ﻣﯽدﻫﺪ.

آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺳﺎل  1358ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن
در آن زﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دو اﺳﺘﺎدﺷﺎن آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی و آﯾﺖاﷲ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ »وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻋﺎﻣﻪ ﻓﻘﻬﺎ« ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی و
ﭘﺎﻓﺸﺎری اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ راه
ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد) .ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺻﻔﺤﻪ  454ﺗﺎ (459

از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ آن ﻣﻨﺤﺼﺮ در
ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ ان ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ آن درﺑﺎره اﺣﮑﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب دراﺳﺎت داﺋﺮۀاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺣﺪاﻗﻞ در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﯿﻊ اﺣﮑﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب دراﺳﺎت ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی اﻻﺣﮑﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﮥ ﻣﺎوردی
و ﻓﺮاء در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ.

آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺳﺎل  1364ﺿﻤﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ در
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﺤﺚ زﮐﺎت را ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم رﻫﺎ ﮐﺮد و ﺑﺤﺚ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر
ﺳﺎل ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺘﺎب ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺪی
 2200ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»دراﺳﺎت ﻓﯽ وﻻﯾﺖ اﻟﻔﻘﯿﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﮥ اﻻﺳﻼﻣﯿﮥ« ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎﻟﻬﺎی  1366ﺗﺎ  1370در ﻗﻢ و ﺑﯿﺮوت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ و
ﺗﻘﺮﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻠﻮاﺗﯽ )و ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺷﮑﻮری در
آﻏﺎز( از ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﺸﺎن در ﻫﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ

اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب دراﺳﺎت ﻓﯽ وﻻﯾﮥ اﻟﻔﻘﯿﻪ در ﺳﺎل 1366
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﻦ ﺻﻮﺗﯽ دروس از ﺳﺎل  1364از رادﯾﻮ اﯾﺮان
ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺒﯽ دروس ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل
 1367ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎورﻗﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب در آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از
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را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺸﺎن در ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از »آراء
ﻓﻘﻬﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ....ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ« ﮐﺮدﻧﺪ؟

زاوﯾﻪ دﯾﮕﺮ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺳﯿﻤﺎﺋﯽ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﻋﻘﻼﻧﯽ و
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن
ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻧﯿﻤﻪ دوم دﻫﻪ اول اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
دروس آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی )و در دو ﺳﺎل آﺧﺮ ﮐﺘﺎب اﯾﺸﺎن( ﻧﻘﺶ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر :آراء ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺳﺘﺎد در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻧﻈﺎم اﻟﺤﮑﻢ
ﻓﯽ اﻻﺳﻼم ) ،(1380ﮐﺘﺎب دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ در ﺳﻪ ﺟﻠﺪ )1385 ،1381
و  ،(1389ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ) (1387آﻣﺪه اﺳﺖ .در
اواﺧﺮ دﻫﻪ دوم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دوﻣﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻮا
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽدﻫﻨﺪ
و ﺑﺎ ﺑﺴﻂ ﻣﺤﻮر ﻗﺮارداد و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و ﻟﺰوم ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
زﻣﺎﻣﺪار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﻻﯾﺖ ﻣﻘﯿﺪه ﺑﺠﺎی وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺳﻮق ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دوره »وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺪه ﻓﻘﯿﻪ«
اﺳﺖ.

آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﮐﻠﻤﻪای در ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻪ در زﻣﺎن اﻋﻼم
آن از ﺳﻮی ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪای در ﺗﺎﯾﯿﺪ آن ﮔﻔﺖ.
اﯾﺸﺎن در رأی ﮔﯿﺮی ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وارد ﮐﺮدن
اﯾﻦ اﺻﻞ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﺎل  1368ﺑﻪ آن رأی ﻣﻨﻔﯽ داد و
ﭘﺲ از آن ﻣﮑﺮرا در ﻧﻘﺪ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﺘﺒﺎ و ﺷﻔﺎﻫﺎ
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﺛﺎر و آراء آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ در
ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺳﺎل  1386در آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
وﻻﯾﺖ اﺟﺮاﺋﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻓﺎﻗﺪ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ و ﺷﺮط ﺗﺼﺪی رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه
ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻓﻘﺎﻫﺖ ﻧﯿﺴﺖ .وﻻﯾﺖ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﻻﯾﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ
ﻣﺘﺎﺧﺮ اﯾﺸﺎن وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ »ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری« ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﻫﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮا در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ .ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮراﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در دﻫﻪ
اول ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﻣﻌﺘﺪل و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻌﻘﻮل از وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم اﯾﻦ دﻫﻪ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮدن ،ﻗﺮاردادی
ﺑﻮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺑﻮدن ﻣﺮدم ،و اﻣﮑﺎن ﺗﻘﯿﯿﺪ وﻻﯾﺖ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ زﻣﺎﻣﺪاری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻼش ـ از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎی آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎور ﺧﻮد ﺑﻪ اﺻﻞ اﯾﺪۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ

از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﺎﺧﺮش ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺟﺮای
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رژﯾﻢ ﻧﮑﺮد ،اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻮد .آﯾﺎ
در آن ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،ﺑﺮﻣﻮاردی از ﺗﻐﯿﯿﺮ در دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮان اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﻓﺘﺎری
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺸﺎﯾﺶ ،ﭘﺬﯾﺮش دﯾﮕﺮی و رواداری ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟

آنﻫﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ
از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺬا وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ
ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﻼﻣﯽ و اﺣﺰاب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ
راﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﯽﺷﻮد در ﮐﻨﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل دﯾﮕﺮ .اﯾﻦ
ﻣﺪل اﻧﺤﺼﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺪﻟﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮط ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ زور ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .رﺿﺎﯾﺖ
ﻣﺮدم ﺷﺮط ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ در ﺣﺪوث و در ﺑﻘﺎ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
اﯾﺸﺎن ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر :ﻓﺘﺎوی آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺣﻮزه دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق
ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻓﺘﺎوای راﻫﮕﺸﺎ ﺟﻠﻮهای از ﻓﻘﻪ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺘﻮای  19ﺗﯿﺮ  1388ﮐﻪ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺻﺎدر ﺷﺪ )ﮐﺘﺎب دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ،ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ،ﺻﻔﺤﻪ  403ﺗﺎ
 (411ﻓﺘﻮای ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم و ﻣﻌﺰول ﺑﻮدن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺎزهای در ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﻪ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در آراء ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
آن راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻮزه ﺗﻘﻨﯿﻦ اﻋﻠﻤﯿﺖ
ﻓﻘﻬﯽ و ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﻗﻀﺎ ﻓﻘﺎﻫﺖ را ﺷﺮط ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺰان
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺶ ﻓﺮاوان و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دارد .وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻓﻘﯿﻪ آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ در
ﺣﻮزه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻮرت
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﻤﮑﻦ آن ﺗﻨﺰل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻮا ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ﺗﺤﻮل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺷﺮط
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺣﺪوث و ﺑﻘﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ آراء ﻧﻬﺎﺋﯽ
اﯾﺸﺎن در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

در اﺳﺘﻔﺘﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪرا ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ از ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺘﺎ در ﮐﺘﺎب ﺣﻖ اﻟﻨﺎس اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ
)ﺻﻔﺤﻪ  243ﺗﺎ  (285و ﮐﺘﺎب دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی اﺳﺘﺎد ﺟﻠﺪ اول
)ﺻﻔﺤﻪ  453ﺗﺎ  (498ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺘﻮای ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ
 23ﺗﯿﺮ  1380اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺘﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﺮﻣﺶ و ﻣﺪارای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ،ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎد در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ» :ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ع( و
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ )ع( ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ رﻓﻖ و ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺣﺘﯽ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺠﺰ آن دﺳﺘﻪ
از اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻋﻠﻨﺎ ﺳﻼح ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم
اﻗﺪام و ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد را ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد
اﺻﺮار ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ« .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ  9ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺪارا و ﮔﺬﺷﺖ از ﺳﻮی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ع( و اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ روزی داﺧﻞ ﮐﺮدن
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ،
در ﺣﺎﻟﯽ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﺟﺮاﺋﯽ ﻓﻘﯿﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ
و ﻋﻤﻼ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺜﺎل آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺮزای ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در
ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺎرت ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ
ﻓﻘﻬﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻠﺖ .آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری
وﻻﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ را
اﻋﻼم ﮐﺮد و از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.

ﺗﻼش ـ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﻧﮕﺎه ﻣﺤﺪودی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﺮآﻣﺪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را از روﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و در
ﻣﯿﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﮥ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎ از دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و
ﻋﺮاق آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻘﺶ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در اﯾﻦ
دﮔﺮﮔﺸﺖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻌﺪ
ﻋﻤﻠﯽ ـ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ اﯾﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ،

ﺗﻼش ـ در ﻣﺎهﻫﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎهﻫﺎی
آﻏﺎزﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﺷﻤﺎ در ﮐﻨﺎر اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی از ﻫﻮاداران و
ﻣﺪاﻓﻌﺎن آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻃﯽ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﺋﯽ ﻧﻈﺮات دﯾﻨﯽ اﯾﺸﺎن را
در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻧﻮع ﮐﺸﻮرداری
ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل از دﺳﺖ دادن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ .ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در رﻓﺘﺎر
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دﯾﻨﯽ و ﻋﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﺪ.
اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺨﻨﮕﻮی »اﺳﻼم
رﺣﻤﺎﻧﯽ« داﻧﺴﺖ .اﯾﺸﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﺳﻨﺘﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﮋه رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ارﺗﺒﺎط ﮔﺴﺘﺮده
وی ﺑﺎ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﻮش ﺷﻨﻮا و
ذﻫﻦ وﻗﺎد او ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،و از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن رﺳﻤﯽ
ﻣﺪد ﮔﯿﺮد .او ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺸﺮیﮔﺮی و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻠﺒﯽ و رواج ﺧﺮاﻓﺎت و اﺳﺘﺒﺪاد
دﯾﻨﯽ در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﻮد.
ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺻﺮﯾﺢ او در ﺑﺎره ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﺑﺮای ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺼﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﻣﺎ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ در
ﺣﺼﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اداﻣﻪ داد .ﯾﮏ
ﺟﻠﺪ ﻗﻄﻮر از ﮐﺘﺎب دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺸﺎن در زﻣﺎن ﺣﺼﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺳﺎل  1367اﯾﺸﺎن در دﻓﺎع از
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮاﺑﺖ
ﻓﮑﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻋﻀﻮ
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی را ﺗﺮور ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺛﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آﻧﺎن ﻫﯿﭻ ﺑﺎوری ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی آﯾﺖاﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑُﻌﺪ ﻧﻈﺮی؟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ـ
آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ـ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﯾﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش در ﮐﯿﺎن ﺑﻮد .ﺑﺤﺜﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ
ﺳﺮوش در ﺟﺪاﺋﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ و دﯾﻦ ﮔﺸﻮده و ﻧﺘﯿﺠﻪای
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮدﯾﺪ و ﭘﺮﺳﺶ در ﻣﺒﺎﻧﯽ ارﺗﺪاد و ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ در
ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﻧﺰد آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﯾﺸﺎن
در آن زﻣﺎن ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی روی ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ
داﺷﺖ؟ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟

ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻓﻀﺎی ﺧﺸﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﻓﺪای ﻓﻌﻠﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺮد و
ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن درس اﺧﻼق و اﯾﺜﺎر آﻣﻮﺧﺖ.
آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی روﯾﯽ ﮔﺸﺎده ،ذﻫﻨﯽ ﺑﺎز و ﺳﯿﻨﻪای ﻓﺮاخ ﺑﺮای
ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺘﻘﺪ دﯾﻨﯽ داﺷﺖ .ﺗﮑﻔﯿﺮ و
ﺗﻔﺴﯿﻖ را ﺣﺮﺑﻪای ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ و ﮐﻨﺶ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﮑﻮس دارد .او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﮕﺬار ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺑﮕﺬار اﻧﺘﻘﺎد اﺑﺮاز ﺷﻮد ،ﭼﺎرهای ﺟﺰ
رﻗﺎﺑﺖ آزاد اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮوﯾﺪ ﻗﻮی ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺎﺻﻮاب از ﻣﯿﺪان ﺑﺪر ﻧﻤﯽرود ،ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آراء ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽروﻧﺪ و آراء ﻗﻮی و

ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر :آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻫﻢ از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ داﺷﺖ ،ﻫﻢ ﻗﺸﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﺘﺠﺪد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻢ از
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ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه درﺑﺎره آزادی ﻋﻘﯿﺪه ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﺳﻼم
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺸﺪت ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﻗﺮاﺋﺖ رﺳﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و دهﻫﺎ ﻧﻘﺪ ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﻪ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻨﺎب ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮی و دﮐﺘﺮ
ﺳﺮوش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎدﺷﺪه ﭘﺎرادﯾﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در
ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ رﺳﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻫﻤﻮاره از آزادی
اﯾﻦ ﭘﺎرادﯾﻢ دﻓﺎع ﮐﺮد ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎ اﺟﺰاء آن ﻣﻮاﻓﻘﺘﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺴﺘﺪل ﻧﺒﺾ ﺗﻔﮑﺮ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در اﯾﺠﺎد
ﻓﻀﺎی ﻧﻘﺪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
او ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،رادﯾﻮﻫﺎ و وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد .در ﻓﻀﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻘﺪ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد .ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ روﺷﻦ
اﻧﺪﯾﺸﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ :آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺑﻬﻤﻦ  1377ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﺎن در ﺑﺎره دﯾﻦ ،ﻣﺪارا و ﺧﺸﻮﻧﺖ »در ﺑﺎب
ﺗﺰاﺣﻢ« ﭘﺎﺳﺦ داد )ﮐﯿﺎن ،ﺷﻤﺎره  ،45ﮐﺘﺎب دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ،ﺟﻠﺪ اول،
ﺻﻔﺤﻪ  95ﺗﺎ  .(100ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻨﺎم »ﻓﻘﻪ
در ﺗﺮازوی ﻧﻘﺪ« ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺤﺘﺮم دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش
ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ) .ﻣﺠﻠﻪ ﮐﯿﺎن ﺷﻤﺎره  46اردﯾﺒﻬﺸﺖ .(1378
آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺗﯿﺮ  1378ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ )دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺟﻠﺪ اول از ﺻﻔﺤﻪ  111ﺗﺎ  .(122اﺳﺘﺎد در
اﯾﻦ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺄﻟﻮﻓﺸﺎن ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ ﺳﻠﻮک ﮐﺮدهاﻧﺪ.
)(1

ﺗﻼش ـ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ،ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ
آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ از اﯾﺸﺎن در ﺑﺎرۀ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﮐﺸﻮر را
ﻣﯽآورﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  25اردﯾﺒﻬﺸﺖ  1387ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ
ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ:
»ﺑﺎ ﺳﻼم و ﺗﺤﯿّﺖ؛ ﻓﺮﻗﮥ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﭼﻮن دارای ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﯾﻬﻮد ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﺰو اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ آب و ﮔﻞ دارﻧﺪ ،و از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از راﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻗﺮآن و اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻧﺸﺎءاﷲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و اﻟﺮﺣﻤﻪ اﷲ .اﻣﻀﺎء  2-25-1387ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ
ﻣﻨﺘﻈﺮی«.
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻪ در آن آﺷﮑﺎرا ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی از ﺑﺎور
دﯾﻨﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دﯾﺪﮔﺎه آﯾﺖاﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﻂ داد؟

ﻣﻦ آن زﻣﺎن در زﻧﺪان اوﯾﻦ و درﮔﯿﺮ دادﮔﺎه و ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ و
ﻧﮕﺎرش دﻓﺎﻋﯿﻪ ﺑﻮدم .ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ
ﺧﻮاﻧﺪم و اﮐﺜﺮ اﺷﮑﺎﻻت دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ »ﻓﻘﻪ در ﺗﺮازوی ﻧﻘﺪ« را وارد ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی وی ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﺎل  77و  78ﺑﻨﺎم دﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺗﺎﻣﻼت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای درﺑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ و از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ
ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن در ﻧﯿﻤﻪ دوم دوران زﻧﺪاﻧﻢ
اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪ» :آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺬﻫﺐ در اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« )اردﯾﺒﻬﺸﺖ
 ،1380ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﺻﻔﺤﻪ  181ﺗﺎ  (216ﮐﻪ در آن اﺛﺒﺎت ﺷﺪ
ارﺗﺪاد ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺠﺎزات دﻧﯿﻮی ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺟﺤﺪ و ﻋﻨﺎد
ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺬاب اﺧﺮوی ﺷﺪﯾﺪی در ﭘﯽ دارد؛ »از اﺳﻼم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ
اﺳﻼم ﻣﻌﻨﻮی« )ﺷﻬﺮﯾﻮر  ،1380ﺣﻖ اﻟﻨﺎس از ﺻﻔﺤﻪ  15ﺗﺎ (34
و »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و روﺷﻨﮑﺮی دﯾﻨﯽ« )ﺗﯿﺮ و ﺷﻬﺮﯾﻮر ،1382
ﺣﻖاﻟﻨﺎس از ﺻﻔﺤﻪ  85ﺗﺎ  (148ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺮوج از ﭼﺎرﭼﻮب
ﺳﻨﺘﯽ و اراﺋﻪ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮد.

ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر :ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺎ ﺑﺎور دﯾﻨﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺎ
ﺑﺎور دﯾﻨﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﻠﺐ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ در اﺑﻄﺎل ﺑﺎور
دﯾﻨﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺟﺰوهای ﺑﻨﺎم »ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺷﺒﻬﺎت ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن« ﺗﺪوﯾﻦ
ﮐﺮده ﺑﻮد )ﺷﻤﺎره  21از ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺘﺎد در ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ( ،در ﻓﺘﻮای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﯿﻌﻪ
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :اول ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺣﻖ آب و ﮔِﻞ دارﻧﺪ؛ دوم ،اﯾﺸﺎن از ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؛ ﺳﻮم ،ﻣﺸﻤﻮل رأﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻈﺮ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ در ﭘﺎﺋﯿﺰ  1385ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در
ﮐﺘﺎب ﺣﻖاﻟﻨﺎس )ﺻﻔﺤﻪ  (163ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ
ﺑﺮای دﯾﻦ ﻧﺎﺑﺎوران ﻋﯿﻨﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﯾﻦ ﻧﺎﺑﺎور
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺣﻖ آب و ﮔﻞ دارﻧﺪ ،از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،و ﻣﺸﻤﻮل رأﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺗﺎزه ﺑﻮﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻗﺒﻞ از
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺎد در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ .اﺳﺘﺎد ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از
ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﺗﺎزه و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آنﻫﺎ درﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت رﺳﻤﯽ
وﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ،ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
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ﺗﻼش ـ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در آﻏﺎز ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮم آوردهاﯾﻢ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﺗﺪاوم دﻓﺎع از اﯾﺪه
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ،اﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان
اﯾﺸﺎن در ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﮑﻮﻻر ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ «.ﺷﻤﺎ در
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺟﺎی اﺳﺘﺎد ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎورش ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ را ﮐﺠﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟

ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ در رﻗﺎﺑﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮردار از اﻗﺒﺎل اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺮای
ﻣﺪت ﻣﺤﺪود دوﻟﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ
ﺻﻮرت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ اﻣﺘﯿﺎزات ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺳﮑﻮﻻر در ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آزاد دﯾﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ دﯾﻦ ورزی در
اﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﺎد ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ
اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر :آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ راﻫﯽ دراز
ﭘﯿﻤﻮد ،از وﻻﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺎ ﻧﻔﯽ وﻻﯾﺖ اﺟﺮاﺋﯽ ﻓﻘﯿﻪ و
ﻧﻈﺎرت ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻓﻘﻬﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ .اﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و
رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺮدم ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ،دﯾﻨﺪاران و ﻓﻘﻬﺎی
ﻃﺮﻓﺪار ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از زور ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
وﻇﯿﻔﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ دﯾﺪﮔﺎه
اﺳﺘﺎد ﻫﻨﻮز در اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺎﺣﺐ آن ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام اﺳﺖ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ اﺳﺘﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
دﯾﻨﯽ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯿﺶ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽآزﻣﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ

ﺗﻼش ـ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﭘﯿﺶ ازﻃﺮح ﻫﺮ
ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮی ،ﻣﺘﻨﯽ را ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از دﻻﯾﻞ اﺣﺘﺮام ﻣﺎ ﺑﻪ
آﯾﺖاﷲ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی دارد و ﺑﯿﺎن ﺗﺄﺛﺮ و ﺗﺄﺳﻒ ﻣﺎ از
درﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎورﯾﻢ:
»زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ از ﺟﻨﺲ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺸﮕﺎه
ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ زﯾﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺻﻔﺎت اﻓﺮاد ﺑﯿﺶ از ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻧﺎن اﻫﻤﯿﺖ
دارد .ﻣﺎ ﺑﻪ آدمﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .آدمﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دﻻوری
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺑﺮاﺻﻮل ،ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺮدن دوﺳﺘﺎن و ﻫﻮاداران و ﺧﺮد
ﻣﺘﻌﺎرف ،ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ،ﺟﺒﺮان اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ
اﻧﺴﺎﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﺮ ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮود.
آﯾﺖاﷲ ﭼﻨﺎن ﻣﺮدی ﺑﻮد ،رﻫﺒﺮ ﻃﺮاز اول ﯾﮏ اﻧﻘﻼب و رژﯾﻢ ﻏﯿﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﻪ ارزشﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ و ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﺬارد«.
79

ﺗﻼش ـ ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ـ ﺷﻤﺎره  35ـ ﺧﺮداد 1390

ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺳﻮه اﺧﻼق و اﻟﮕﻮی ﭘﺎﮐﺒﺎزی ،اﻧﺼﺎف و ﻣﺪارا
اﺳﺖ .اﯾﻦ راه را ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ داد .از ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.

ﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان زﻧﺪ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ؟ و در
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺪاﻣﯿﻦ آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺎ و اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻮﻧﺪی
ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

ﺗﻼش ـ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﻨﯿﻢ.
___________________________
ﭘﺎورﻗﯽ:
) (1ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﺋﯽ اﺳﺘﺎد درﺑﺎره ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺪ در ﮐﺘﺎب »ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ و
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن« ) ،1387ﺻﻔﺤﻪ  130ﺗﺎ  (132ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ آن
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
»اﻧﺘﺨﺎب دﯾﻦ و ﻋﻘﯿﺪه ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻏﯿﺮ از ارﺗﺪاد اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
ﺻﺪد رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﯾﻦ ﺣﻖ و ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻌﺎ دﯾﻦ
ﺧﺎص ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﺎﺻﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و در
ﻫﺮ دو ﺣﺎل ﺧﻮد را ﻣﺤﻖ و ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی دﯾﻦ و ﻋﻘﯿﺪه او ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺷﺨﺺ
ﻣﺮﺗﺪ درﺻﺪد رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ او ﻣﯽداﻧﺪ ﺣﻖ
ﭼﯿﺴﺖ و ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل درﺻﺪد ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻌﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ و
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﺟﻮﻫﺮ ارﺗﺪاد ،ﻋﻨﺎد و ﺟﺤﺪ و ﻟﺠﺎﺟﺖ وﺟﻮد دارد...
در آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻓﻮق )ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ آﯾﻪ  (25ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺪاد اﺳﺖ
ﻣﺠﺎزات دﻧﯿﻮی ﺑﺮای آن ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ در رواﯾﺎت،
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای آن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ; و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ« ارﺗﺪاد »ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺑﺮﺧﻮرد و اﺻﻄﮑﺎک ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻨﯽ
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺪاد در
ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد و ﺣﮑﻢ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﮑﻤﻪ
ﺻﺎدر ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﮐﻪ ارﺗﺪاد اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺪودی ﺑﺮای آنﻫﺎ در ﺷﺮع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺤﮑﻤﻪ
ﺷﺮﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﻪ ﯾﺎ اﻗﺮار ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮔﺮدد.

ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر :ﻣﻘﺪﻣﺘﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ :اوﻻ اﻧﻘﻼب  1357اﯾﺮان را ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آرﻣﺎﻧﻬﺎی آن اﻧﻘﻼب ﻣﺮدﻣﯽ
)ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی ،ﻋﺪاﻟﺖ و اﺳﻼم رﺣﻤﺎﻧﯽ( را ﻫﻨﻮز ﻗﺎﺑﻞ
دﻓﺎع ﻣﯽداﻧﻢ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ از آﻏﺎز رژﯾﻤﯽ
ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود از آرﻣﺎﻧﻬﺎی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ و اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ و ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ »اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ ﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ«.
ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮدم اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻨﺘﻈﺮی :ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از
وﻻﯾﺖ ﺟﺎﺋﺮ« ) 3دی  .(1388او ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺧﻼص و ﭘﺎﮐﺒﺎزی را
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﻻﻟﯽ اﺧﻼق و اﻧﺼﺎف ﺗﻮأﻣﺎن داﺷﺖ .ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ
ﻣﻌﻨﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را ﺑﺮای آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر دﮐﺘﺮ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺸﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎد ﺳﮑﻮﻻر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد .اﯾﻨﮑﻪ
ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﺳﻨﺘﯽ در زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ زﻣﺎﻧﻪ ادﺑﺎر ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ ﻣﺤﺒﻮب اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ

و اﺛﺒﺎت ارﺗﺪاد ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ; زﯾﺮا در ﻣﺎﻫﯿﺖ ارﺗﺪاد ﯾﻘﯿﻦ و ﺗﺒﯿﻦ
ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻮدن آﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪه
و ﯾﻘﯿﻦ و ﺗﺒﯿﻦ از اﻣﻮر ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﺮف ﮔﻔﺘﻦ
ﮐﻠﻤﻪای و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﺮ ﻗﺼﺪ ﺟﺪی ﮔﻮﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ را
ﺑﺮای اﻧﮑﺎر ﺣﻖ اﺣﺮاز ﮐﺮد .در ﻣﻮرد ارﺗﺪاد و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﺰﯾﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪای در ﺛﺒﻮت آنﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪ و ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺟﺎری ﻧﻤﯽﺷﻮد ....ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺪاد در ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم
)ص( و ﺣﺘﯽ اﺋﻤﻪ )ع( ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه و ﯾﺎ اﺑﺮاز آن ﺑﻮده اﺳﺖ«.
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ﺿﺮورت ﻧﻘﺪ ﺑﻨﯿﺎدی :آﻏﺎز از ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺰارۀ »ﺣﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ از آنِ ﺧﺪاوﻧﺪ«

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻔﯽ اﺷﮑﻮری

آن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ آن ،در اواﺧﺮ دﻫﻪ ﭼﻬﻞ ﺷﻤﺴﯽ،
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻄﺮح و ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎده ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل
 1348در درس ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ،ﭼﻨﺪ
ﺟﻠﺴﻪ درﺑﺎره ﺿﺮورت اﺣﺮاز ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻃﺮح ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻬﯽ
ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﻣﺠﺘﻬﺪان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰوات ﭘﻠﯽ ﮐﭙﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﺮان
آﻣﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺸﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺮوان و
ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺧﺎص اﯾﺸﺎن آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﺮوﯾﺞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اواﺳﻂ دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه اﯾﻦ ﺟﺰوات ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ و
ﺟﺎﻣﻊﺗﺮی در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺻﻮرت
روزاﻓﺰوﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪ.

ﺗﻼش ـ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻟﯽ اﻓﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ
روﺣﺎﻧﯿﺖ را از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮآن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ـ آن ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ در اﯾﺮان ـ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل و ﻓﺸﺮده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
اﺷﺎرهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در آﻏﺎز ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن روﺣﺎﻧﯿﺖ
و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزات اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؟

اﺷﮑﻮری :در ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮان رﯾﺸﻪﻫﺎی
آن را ﺗﺎ ﺳﺪه ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی و ﻃﺮح »ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻋﺎﻣّﻪ ﻓﻘﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ
اﻣﺎم ﻏﺎﺋﺐ« )اﻣﺎم دوزادﻫﻢ ﺷﯿﻌﻪ( ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺣﺪود
ﻫﺰار ﺳﺎل در ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی روزﮔﺎر و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺿﺮورﺗﻬﺎﯾﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در دﻫﻪ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭼﻨﺪان ﺟﺪی
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن و
روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن .در ﺳﺎل اﻧﻘﻼب ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﯾﻦ
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ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻓﻘﯿﻬﺎن در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ،ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺣﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺮّی

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ .ﻃﺮﻓﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان واﺿﻊ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ )= ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘﯿﻪ( ﺷﻬﺮهﺗﺮ
ﻣﯽﺷﺪ و ﺳﺘﺎره اﻗﺒﺎﻟﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻠﻮع ﻣﯽﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﺻﻮرت رﻫﺒﺮ ﺑﻼﻣﻨﺎزع اﻧﻘﻼب درآﻣﺪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺻﻠﯽ و ﺑﺪﯾﻊ و
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﺶ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮاﯾﯿﺪ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آن
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺪﯾﻊﺗﺮ و دﻣﻮﮐﺮات ﻣﻨﺸﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن در ﭘﺎرﯾﺲ
ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﻣﺮدم و آرای آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻨﺸﺎء ﻗﺪرت و ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و وﻋﺪه ﻣﯽداد
»ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻫﻤﺎن »ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ«
اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻓﻘﯿﻬﺎن )آن ﻫﻢ
از ﻧﻮع ﻣﻄﻠﻘﻪاش( ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از ورود اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان و
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺨﻨﯽ از ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
ﻧﺒﻮد و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﻋﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و از ﺗﻬﺮان
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻗﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮد .در رﻓﺮاﻧﺪوم ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﺮف
روﺷﻨﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪ .ﺣﺘﯽ در ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﺳﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب و دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺪوﯾﻦ
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺒﺪع وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ
رﺳﯿﺪه و در اواﺋﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  58ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎز وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻓﻘﯿﻬﺎن اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد و در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان« ،زﻣﺰﻣﻪ ﺗﺎزﻫﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﻨﺎر
ﻧﻬﺎده ﺷﺪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دﯾﻦ و
ﻧﻈﺎم دﯾﻨﯽ ـ ﻓﻘﻬﯽ و زﻋﺎﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﻣﺠﺘﻬﺪان ﺷﯿﻌﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ؛ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺖ و در ﺑﺎزﻧﮕﺮی آن در ﺳﺎل  68ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻘﻪ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﻬﯽ و اﻗﺘﺪار ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ روﺣﺎﻧﯿﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪ.

ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ او ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﺣﻖ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷﯿﻌﻪ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻧﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎری ﺿﺮوری »ﻋﻠﻤﺎ« و »اﻣﺮا« را،
ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت آﻣﺪه ،ﻋﻤﻼ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن
ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻧﺎﻣﺪار دﯾﮕﺮی )از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ و ﺷﯿﺦ ﻗﻄﯿﻔﯽ(
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و در ﻧﻘﺪ آن ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺎب
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه
در دوران ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﺮان و روس و ورود ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﻬﺎد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزه اﻗﺘﺪار ﻓﻘﻬﺎ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻬﻢ ﺷﺪ .در اﯾﻦ دوره ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻼ اﺣﻤﺪ ﻧﺮاﻗﯽ در
ﮐﺘﺎب »ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﯾﺎم« ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺖ و ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ و ﺷﺮﻋﯽ از ﻓﺘﺎوای
ﻣﺠﺘﻬﺪان ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن
ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی )از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻧﺼﺎری( ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و آن را ﻣﺮدود اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻋﺼﺮ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و آزادی ﺧﻮاﻫﯽ ﭼﻮن ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ رﻏﻢ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺣﺮاز
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و از ﺧﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن در
ﻣﯽﮔﺬرد .اﻣﺎ اﺳﺘﺎد ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ آن
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و او ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺎن وﻻﯾﺘﯽ را ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﯾﻞ
ﻧﺒﻮد .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻌﻪ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻘﯿﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻓﻘﯿﻬﺎن در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ وﻻﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪ و ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﮐﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا
ﺷﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻫﻤﯿﺖ ﻗﻀﯿﻪ در اﺻﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﻌﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از

ﺗﻼش ـ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ آﯾﺖاﷲ
ﺧﻤﯿﻨﯽ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻫﻮادار وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ .از ﻣﯿﺎن
آﯾﺖاﷲﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ ،ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺪام
دﻻﺋﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ؟

ﻧﻈﺮﯾﺎت رﯾﺰ و درﺷﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زودی ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﺎدی ﻧﯿﺰ از آن ﻧﻤﯽﺷﺪ.
اﻣﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد
اﻋﺘﻘﺎدی و ﮐﻼﻣﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی از ﻫﻤﺎن
آﻏﺎز ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ وﻻﯾﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از آن ﺧﺪا و رﺳﻮل اوﺳﺖ
و ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﯽ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ از ﻧﺴﻞ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ
و در دوران ﭘﺲ از ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮای اﻣﺎم دوازدﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎ اﻣﺎم دوازدﻫﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و در واﻗﻊ در دوازده
ﺗﻦ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ

اﺷﮑﻮری :وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ )= ﺳﻠﻄﻨﺖ( ﻓﻘﯿﻪ ،از
اواﺋﻞ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﺿﻊ ﺟﺪی و ﻧﺎﻣﺪار آن ﻣﺤﻘﻖ
ﮐﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ اول ﻣﯽزﯾﺴﺖ و دﺳﺘﯽ
ﻧﯿﺰ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر داﺷﺖ .او ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻮزه
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ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن و »ﺗﮑﻔﯿﺮ« دادن ﺣﻖ رأی ﺑﻪ زﻧﺎن و ...ﺑﺎ اﻣﻀﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از آﯾﺖاﷲﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم ـ ﻧﻈﯿﺮ آﯾﺖاﷲ
ﺑﺮوﺟﺮدی و آﯾﺖاﷲ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ـ در آن زﻣﺎن در ﮐﻨﺎر ﻧﺎم
آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﺟﺮﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟ ﻋﻤﻖ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ درﺟﻪای ﺑﻮد؟ آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎً در آن زﻣﺎن ﺑﺤﺚ ﯾﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ از اﻫﺪاف آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻘﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ؟

اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم و ﻣﻨﺼﻮص ﻣﻦ ﻋﻨﺪاﷲ ،ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ
در رأس آن اﻣﺎم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ» ،ﺟﺎﺋﺮ« ﯾﻌﻨﯽ »ﻏﺎﺻﺐ«
اﺳﺖ )ﻏﺎﺻﺐ ﺣﻖ ﻣﻌﺼﻮم( .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻨﯿﺎدی ﺷﯿﻌﯽ،
از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﯿﻌﻪ و ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﺣﺮاز
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻼش و اﻗﺪام ﻧﮑﺮدﻧﺪ و
از ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ رﻏﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﺣﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﻪ
ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﻣﺠﺘﻬﺪان در ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺷﯿﻌﯽ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺎ
زﻣﺎن ﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق اﯾﻦ ﺣﻖ اﻗﺪام ﻧﮑﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،دﭼﺎر ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﺎرادﮐﺲ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻮ را ﺷﮑﺴﺖ و و از ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ دﯾﺮﯾﻦ
ﺷﯿﻌﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘﯿﻪ دﻓﺎع ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ
آن را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻬﯽ را ﻣﺸﺮوع )=ﺷﺮﻋﯽ(
داﻧﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻓﻘﯿﻪ ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺧﺘﯿﺎرات
ﻧﺎﻣﺤﺪود ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﮔﺴﺘﺮش داد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع وﻻﯾﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮل و
اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ رﺧﺪاد و ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ در ﺗﻔﮑﺮ
ﮐﻼﻣﯽ ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا ﮐﻤﺘﺮ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﻈﺮی و
ﻋﻤﻠﯽ آن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ .از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد دو ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﻢ »ﻣﻬﺪوﯾﺖ« و »ﻇﻬﻮر«
را ﻟﻐﻮ و ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ )ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﻪ آﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﻬﺪوﯾﺖ و ﻇﻬﻮر
دﻓﺎع و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﻮد( .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺪم ﺗﻼش ﻓﻘﯿﻬﺎن
ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎ
اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در زﻣﺎﻧﯽ و در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪرن
ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن از ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد و ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ
زﻋﺎﻣﺖ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽآﻣﺪ .ﻓﻬﻢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ و ﺑﺮای آﯾﻨﺪه راﻫﮕﺸﺎﺳﺖ.

اﺷﮑﻮری :اول دو اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ را اﺻﻼح ﮐﻨﻢ.
اول ﺟﻨﺒﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل  41آﻏﺎز ﺷﺪ و در آن زﻣﺎن
آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی زﻧﺪه ﻧﺒﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ وی در ﺑﻬﺎر  40درﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو اﯾﺸﺎن ﻫﺮﮔﺰ اﻃﻼﻋﯿﻪای ﺑﺎ آﯾﺎت ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و
ﺧﻤﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮان در ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﻃﺒﻌﺎ او
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﮥ رأی زﻧﺎن
ﺑﯿﺎﻧﯿﻬﺎی را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ او ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺪرن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .دوم اﯾﻨﮑﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ در
ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎل  42و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب )و ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻨﻮز ﻫﻢ( ﺑﺎ وزﯾﺮ و
وﮐﯿﻞ ﺷﺪن زﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن را »ﺧﻼف ﺷﺮع
اﻧﻮر« ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻔﺮ و ﯾﺎ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺮﭼﻪﮔﺎه
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﯿﻬﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻬﺎی در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮی
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﮐﻔﺮ و ارﺗﺪاد در ﻓﻘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ﻣﺤﺪودﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺧﺎص دارد.
اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎل 42 – 41
ﮐﻪ ﻧﻬﻀﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﻧﻪ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮد و ﻧﻪ
دﯾﮕﺮان؛ آﻧﭽﻪ در آن زﻣﺎن رخ داد در ﻣﺠﻤﻮع در ﺗﺪوام ﺗﮑﺎﭘﻮﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ادواری روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ در ﭼﻨﺪﻗﺮن اﺧﯿﺮ اﯾﺮان و ﻋﺮاق
ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ .ﻫﺪف آن ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻼش ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ
اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮد .در
اﯾﻦ دو اﺻﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ ﻫﻢ رأی ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.

ﺗﻼش ـ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﺣﻮزۀ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﻤﮥ آن
وﻣﻨﻄﻘﺎً ﻧﻪ ﮐﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ .اﮔﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎل  42ﯾﻌﻨﯽ اوج
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻬﺎ ـ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻬﺎﺋﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ـ را در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در
آن زﻣﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ«
ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ وﻗﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،وارد اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﺑﺎ
آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼﻣﯿﻪای در

در دوران اﻧﻘﻼب ﯾﻌﻨﯽ  56ـ  57ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .در آن
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ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در زﻣﺎﻧﯽ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪرن ﻣﺸﺮوﻃﻪ و
ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن از ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻋﺼﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ زﻋﺎﻣﺖ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽآﻣﺪ .ﻓﻬﻢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
راﻫﮕﺸﺎﺳﺖ.

ودرسﻫﺎی آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻓﻘﻬﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« .ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺘﺎب »ﺣﮑﻤﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ« اﺛﺮ ﻣﻬﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ـ ﺣﺘﺎ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ از آن در ﮔﺴﺘﺮۀ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.

دوران ﻧﻪ از ﺳﻮی ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺷﺎه و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی او ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ آﯾﺖاﷲ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺗﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻧﻈﺎم ﮐﻬﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺮح
ﺑﻮد از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺷﻤﺎری از ﻓﻘﻬﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ از وﻻﯾﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻈﺎرت ﻋﺎم
ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر دوﻟﺖ و ارﮐﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎی آن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻗﻮۀ ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و از ﺿﺮورت آن
ﯾﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪان ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ ﮐﺎر دوﻟﺘﻬﺎی
ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻏﻠﻈﺖ و ﮔﺴﺘﺮه ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ و
اﻗﺘﺪار ﻓﻘﯿﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻫﯽ اﯾﻦ
ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی آﻧﺎن از ﻓﻀﺎی ﺗﻨﺪ و رادﯾﮑﺎل
ﻣﺎﻫﻬﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و اﺣﺴﺎس ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی
ﻟﺬﯾﺬ ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻨﺖ دﻧﯿﻮی از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد.

ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﮑﺮی در ﺣﻮزه اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در درون ﺟﺎﻣﻌﻪ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﮐﺪام اﻗﺸﺎر و در ﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮهای
ﺑﺎزﺗﺎب داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎزﺗﺎب از ﭼﻪ ژرﻓﺎﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد؟

اﺷﮑﻮری :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ
را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽزﻧﺪ .داﺳﺘﺎن »ﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﺷﺎخ ﺑﻦ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ« درﺑﺎره
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی اﺳﺘﺒﺪادی و ﻋﺎﻣﻼن اﺧﺘﻨﺎق و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آزادی ﺑﯿﺎن
ﺻﺎدق اﺳﺖ .اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎ ﺳﻠﺐ آزادی ﻋﻘﯿﺪه و آزادی ﺑﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪه
ﻓﻀﺎی ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ را ﻣﯽﺑﻨﺪد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻬﻬﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آن
اﻧﺪﯾﺸﻬﻬﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺪون ﻧﻘﺪ ﻧﻘﺎدی ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻤﻮم واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻓﺮﺟﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ آزادی و آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻧﻈﺎم
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻤﻪ را اﻓﺴﻮن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
در ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه اﻧﺪﮐﯽ آزادی ﻓﮑﺮ و آزادی ﻧﻘﺪ و ﻧﻘﺎدی
وﺟﻮد داﺷﺖ و آﺛﺎر و اﻓﮑﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻧﻘﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ و در ﭼﻨﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﭼﻮن وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و روﺷﻦ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در اﻧﺒﺎن آن ﭼﯿﺴﺖ و در ﭘﯽ ﭼﻪ
اﻫﺪاﻓﯽ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﮐﺪام اﺳﺖ .ﺟﺎی اﻧﮑﺎر ﻧﺪارد
در دﻫﻪ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
درﺳﺖ و ﻓﻨﯽ »ﺧﻮاﻧﺪه« ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد.

ﺗﻼش ـ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ از ﺳﻬﻮی ﮐﻪ در ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺒﻞ در آوردن
ﻧﺎم آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎم آﯾﺖاﷲ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﻮزش ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﻮد
ﮐﻪ در اﺳﻔﻨﺪ 1341ﻋﻠﯿﻪ دادن ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ اﻣﻀﺎی
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻟﻨﮕﺮودی ـ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ زﻧﺠﺎﻧﯽ ـ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ـ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮی ﯾﺰدی ـ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ
ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ـ ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ـ روحاﷲ ﻣﻮﺳﻮی
ﺧﻤﯿﻨﯽ ـ ﻫﺎﺷﻢ آﻣﻠﯽ ـ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺎﺋﺮی ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ.
و اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺮح دادﯾﺪ؛ آﻧﭽﻪ از آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
»وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ در اﺻﻞ ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎی اﯾﺸﺎن در ﻧﺠﻒ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
در ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ و ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم را
ﺑﻪ ﺧﻮدﺟﻠﺐ ﮐﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮدآوری ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ

در آن زﻣﺎن ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺮش ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺰ وﻻﯾﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ﺣﻮزوی در آن زﻣﺎن از
ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﻓﮑﺎرش ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﺻﻼ
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ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮی را ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺳﺨﻦ ﻧﻘﺎداﻧﻬﺎی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﻮی ﻃﻼب
و ﺣﺘﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎرز آن روز )ﺣﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻻﺋﯿﮏ و
ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﻬﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ( ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎری و ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در آن
زﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﻘﻮل و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﻣﺬﻫﺒﯽ آن دوران )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﺳﺤﺎﺑﯽ،
ﺣﻨﯿﻒﻧﮋاد( و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ آﺛﺎرﺷﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ـ ﻓﻘﻬﯽ ـ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﺎ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪه و ﺑﻪ ﻟﻮازم ﻗﻄﻌﯽ
آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ آن را ﺟﺪی ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻧﻘﺎدی ﺟﺪی آن ﺗﻦ ﻣﯽزدﻧﺪ .آﻧﺎن
در آن زﻣﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺪه و ﭼﻬﺮﻫﺎی ﭼﻮن آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﭘﺮورده ﺧﺮﺳﻨﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺮوان آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ در
آﻏﺎز ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻨﯽ آن
دﺳﺖ ﻧﺰدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖاﷲ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﻧﻘﺪ
او ﻧﺎﻣﻬﺎی در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﺋﻞ دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ
روﺣﺎﻧﯽ در ﻧﺠﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل  57در ﺟﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب
»ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﻧﻬﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﻤﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ اﺳﺖ .او در آن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آرای ﺧﻤﯿﻨﯽ وارد ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﮑﺎش ﺑﻪ ﺟﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای
آن روز و آﯾﺖاﷲ و رﻫﺒﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﺰ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺒﺎرز ﻗﺪﯾﻢ
ﻣﺸﻬﺪ و از دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )و ﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﺎرﻫﺎ
از اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪهام( ﮐﻪ روزی آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪ درب ﻣﻨﺰل ﻣﻦ
آﻣﺪ و ﺟﺰوهای را ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم .ﺟﺰوه را ﺧﻮاﻧﺪم .ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻢ آﻣﺪ .ﻧﻈﺮم
را در ﻣﻮرد آن ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﻣﻦ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪی داﺷﺘﻢ و
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺳﺨﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻋﻠﻤﺎ و اﯾﻦ
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻤﻠﮑﺖ را اداره ﮐﺮد! )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺳﺨﻦ
راوی ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺖ( .ﺣﺎل ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن
اﯾﺸﺎن در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از آن ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺪاﻓﻊ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،داﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ و ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻬﺎی اﺳﺖ.

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺰ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﺠﻤﻮع
در ﻓﻀﺎی اﻓﺴﻮنزده دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﺰد ﺷﻤﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻧﻮﮔﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻬﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻧﻮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب »ﺑﻌﺜﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« ﺑﺎزرﮔﺎن )ﮐﻪ در ﺳﺎل
 46ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ( و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ »اﻣﺖ و اﻣﺎﻣﺖ« ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ )ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ
ﭘﯿﺶ از اراﺋﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ( ،ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻮزوی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ )و اﺻﻮﻻ اﯾﻦ دو ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ( ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻨﺘﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ )ﮐﻪ
در آن زﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮد( ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرد و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
در ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﯾﻦ ﻓﮑﺮ و ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﮐﻨﻨﺪۀ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ روﺣﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺠﺘﻬﺪان ﺷﺪ.
اﻣﺎ در دوران ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺪ ﺟﺪی از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﻧﺠﺎم
ﻧﺸﺪ .ﮔﺮﭼﻪ در اواﺋﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎل  58ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻦ
ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و آﻧﮕﺎه اوج آن در زﻣﺎن ﻃﺮح ﺑﺤﺚ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘﺪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﻧﺪﯾﺸﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ اوﻻ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻘﺪﻫﺎ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺟﺪی و ﻓﻨﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﺳﻮی
اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﻓﻀﺎی آﺷﻔﺘﻪ
اواﺋﻞ اﻧﻘﻼب و در ﭘﺮﺗﻮ درﺧﺸﺶ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب و ﺧﺸﻢ
و ﺧﺮوش اﯾﺸﺎن و ﭘﯿﺮواﻧﺶ )ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر :ﺣﺰب ﻓﻘﻂ ﺣﺮب اﷲ،
رﻫﺒﺮ ﻓﻘﻂ روح اﷲ ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎ را در ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮد درآورده ﺑﻮدﻧﺪ(
ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻮﮔﺮا و ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﺰ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺮوان ﻓﮑﺮی
ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ )از ﻫﻤﻪ ﺟﺪیﺗﺮ ﮔﺮوه »آرﻣﺎن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ«( و
ﻧﻬﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب و ﺗﺎ ﺣﺪودی اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﻪ
ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺜﺒﺘﯽ در
ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن و درس ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎ داﺷﺖ .در ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﺎن و
ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﺎﻣﺪار ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ﻧﻘﺪ ﺟﺪی و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ
رﻫﺒﺮی آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﻗﻄﻌﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن آﯾﺎت
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮا و ﻋﻤﻼ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﮑﺮ و اﯾﻦ ﻧﻈﺎم داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺑﺮاز ﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد و ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و دﯾﮕﺮ آﻣﻮزﻫﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ و راﯾﺞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ .از
ﺟﻬﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖاﷲ ﻗﻤﯽ،
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ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و

ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﻮﺿﻊ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻮﺿﻊ
ﺳﻨﺘﯽﺗﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪﺗﺮ ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎی
اﻧﺘﻘﺎدی اوﻻ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪﺗﺮ ﺑﻮد و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺟﺪی دﯾﻨﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪان ﺑﺎزﺗﺎب ﻋﻠﻤﯽ و
ﻋﻤﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺪت ﺧﻔﻘﺎن
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ در ﻗﻢ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺎﻧﻊ اراﺋﻪ
اﻓﮑﺎر اﻧﺘﻘﺎدی ﻋﻠﻨﯽ و ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ
آﻣﻮزﻫﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎدی و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺗﻨﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻃﻼب ﺟﻮان و ﮐﻤﺘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻠﻤﺎی
ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ وﮔﺎه ﺗﺼﺮﯾﺤﺎ اﻣﺎ ﻏﯿﺮ
رﺳﻤﯽ از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.

دﯾﻨﯽ آن آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ دو ﮐﺘﺎب
»ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی دوﻟﺖ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ« و »ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ« اﺛﺮ
روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر ،ﮐﻪ در دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪاﻧﺪ و در اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ و روﺷﻤﻨﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺳﻨﺘﯽ و ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻓﻘﻬﯽ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﻼش ـ ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدۀ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻗﺪرت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،ﭼﻪ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻈﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در
ﺻﻒﺑﻨﺪی ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻬﺎ در ﻣﯿﺎن
ﭘﺎﯾﮕﺎن دﯾﻨﯽ ﺷﯿﻌﻪ اراﺋﻪ داد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻮازن ـ ﺣﺪاﻗﻞ از
ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮی ـ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺪﻋﺖ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟

اﺷﮑﻮری :ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ورود ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ )ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ( ﯾﮏ رﺧﺪاد
ﻣﻬﻢ و اﺛﺮﮔﺬار در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻌﻪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻔﮑﺮ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
رﺳﻤﯽ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ و ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،آﺛﺎرش را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎر
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﻢ
دﯾﻦ ﻣﺮدم از ﻧﻘﺶ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻫﻢ دﻧﯿﺎی ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻮد و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﻧﻮﯾﻨﯽ
در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز اراﺋﻪ دﻫﺪ )اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺘﻔﮑﺮی ﭼﻮن
ﻓﻮﮐﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورد( ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت وﺿﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﻮد و اﻣﮑﺎن ﺑﻘﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ دﯾﮕﺮ
ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻟﮕﻮ ﺷﺪن ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻨﺘﯽ )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از آﻏﺎز ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ( ﺑﺎ ورود ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﯾﻦ و
ﻓﻘﻪ و ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻗﺪرت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻧﻈﺎم دﯾﻨﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎ آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن
ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎری
اﻧﺪک ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ از ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ دﻓﺎع و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮐﺜﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺷﯿﻌﯽ در
اﯾﺮان و ﻋﺮاق از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
دﯾﻨﯽ ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ و ﻓﮑﺮ ﻋﺪم ورود ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎب ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﻬﻢ »ﺣﮑﻤﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ«
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﺣﺎﺋﺮی ﯾﺰدی ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در
اﯾﻦ دوران اوﻻ از ﺳﻮی ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ )ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻪ
ﺣﻮزوی( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﮐﻼم و ﻓﻘﻪ
ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه )ﮔﺮﭼﻪ آﺷﮑﺎرا از اﻓﮑﺎر ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻣﺪرن ﻣﺘﺄﺛﺮ
اﺳﺖ( و ﺛﺎﻟﺜﺎ از ﯾﮏ اﻧﺴﺠﺎم ﻧﻈﺮی و ﺳﺎزﮔﺎری دروﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ از اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ
در اﯾﺮان ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در
ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .از ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آن در ﺣﻮزه و در
ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ اﻃﻼع ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارم اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻋﻢ از ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
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ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺰاره آن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺰاره »ﺣﮑﻮﻣﺖ از آن ﺧﺪاﺳﺖ«.

ﺗﻼش ـ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ »ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪان
ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ ﮐﺎر دوﻟﺘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ« ﻣﺤﺪودﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎرات ﭘﺎﯾﮕﺎن
دﯾﻨﯽ در ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺸﻮر
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺤﺪودﺗﺮ از اﯾﻦ ـ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽﻫﺎی
ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ﻓﺮدی و ﺑﻌﻀﺎً ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻗﺪرت ،ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ـ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟ آﯾﺎ در ﺣﻮزۀ ﺗﺄﺛﯿﺮ
و ﻧﻔﻮذ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن »اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺪاﻗﻠﯽ از دﯾﻦ«
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن دﯾﻨﯽ اﺳﺖ؟

ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺎص اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و ﮔﺮوه و ﺧﻮاص اﯾﺸﺎن
)ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر رﺣﯿﻢ ﻣﺸﺎﯾﯽ( ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد روﺣﺎﻧﯿﺖ اﻋﻘﺎدی دارد و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻬﯽ ـ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﻓﻘﯿﻬﺎن وﻻﯾﺘﻤﺪار
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻨﺎن آﺷﮑﺎرا ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻣﻌﯿﺎری )ﺷﺮﻋﯽ و ﯾﺎ ﻋﺮﻓﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ( ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﯿﺰ ﻧﺎﭼﺎر در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﻬﺎی ﮔﺰاﻓﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽدرﯾﻎ از اﺣﻤﺪیﻧﮋاد داده اﺳﺖ ،ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺘﯿﺎن ﺑﯽاﺻﻮل ﺑﯿﺎﯾﺴﺘﺪ .ﮔﺮﭼﻪ رﻫﺒﺮی و ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ﺧﻮد اﯾﻦ راه را ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ و
ﺗﻤﺎم ﻣﺮزﻫﺎ را در ﻧﻮردﯾﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺤﺚ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺟﺪی
ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎﯾﺶ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

اﺷﮑﻮری :ﮔﺮﭼﻪ ﻋﺪم اﺣﺮاز ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﺪم ﺗﺴﺨﯿﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی راه را ﺑﺮای ﻋﺮﻓﯽ ﺷﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﮑﺎم »ﺷﺮع اﻧﻮر« در ﻣﻘﺎم ﺗﻘﻨﯿﻦ و اﺟﺮا ﻻزم
اﺳﺖ و ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﻈﺎم
ﻋﺮﻓﯽ )دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ( ﺑﺎ ﺷﺮع و ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻪ در آن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﺮ
دو ﻣﺪﻋﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺰﻟﺖ دﯾﻦ و ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دﻧﯿﻮی ﻣﺆﻣﻨﺎن راﻫﯽ ﺟﺰ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﻣﺪﻋﯿﺎت
دﯾﺮﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ ﺗﺎم ﮔﺮا و ﻓﻘﻪ و اﺟﺘﻬﺎد ﺣﺪاﮐﺜﺮی )ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮار
دادن ﺗﻤﺎ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ در ﻗﻠﻤﺮو دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎ ﻣﺪل »اﺣﮑﺎم
ﺧﻤﺴﻪ«( و واﮔﺬار ﮐﺮدن دﻧﯿﺎی ﻣﺮدم )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮان »اﻣﺮ«( ﺑﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﯿﻬﺎن واﻗﻌﺎ ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﺑﺎ
اﺧﻼص ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت دﯾﻨﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﻧﻬﺎد
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺟﺰ ﺗﺒﺎﻫﯽ دﯾﻦ و دﻧﯿﺎی ﻣﺮدم ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺪارد.

ﺗﻼش ـ ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ـ از ﺳﻮی ﺑﺨﺸﯽ از روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﺳﻨﺘﯽ ـ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﻧﺘﻈﺎرات و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ راﺑﻄﻪ و ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ؟ ﻫﻤﺴﻮ
ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﺋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﺘﻀﺎد؟

اﺷﮑﻮری :ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﮑﺮی اﻋﻼم ﺷﺪه ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﻬﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ اﻓﮑﺎر اﻧﺘﻘﺎدی آﻧﺎن ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ و ﻣﺪﻧﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ،ﭼﻨﺪان ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ
ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری در ﺗﻌﺎرض ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﺎﺳﯽ
و اﻋﻼم ﺷﺪه ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .روﺷﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺪرن ﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ـ ﻓﻘﻬﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ
ﺑﺎ ﻣﺸﺮوط ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ و دوﻟﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮﮔﺬاری ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ .ﮔﻮﻫﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮاﺑﺮی
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﻓﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮﮔﺰ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮی را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.

ﺗﻼش ـ از ﻓﻘﺪان »ﻧﻘﺪ ﺟﺪی« ﺑﻪ ﺗﺰ »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« از ﺳﻮی
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم ﮔﻔﺘﯿﺪ .ﺧﻮدداری از ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺮاﻫﯽ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از آﯾﺖاﷲﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺑﺨﺶ
ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﺎ رﻓﺘﺎر و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای و دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را
ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

اﺷﮑﻮری :اﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﻨﻘﺎدﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ﺑﺮآﻣﺪه از ﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﺣﺮﻣﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺮﻋﯽ در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ رﻫﺒﺮی آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ زﻣﯿﻨﻪ و ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﺑﻪ

ﺗﻼش ـ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ »ﻧﻘﺪ ﺟﺪی« ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻬﺎ از ﭼﻪ
ژرﻓﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد؟ در اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ
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ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﻪ ـ ﺟﺎﺋﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺣﺘﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻬﺎ در
دوران ﻏﯿﺒﺖ ـ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد؟ از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﻨﯽ ،دﻓﺎع از
ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اراده ،اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﺮدم ﭼﻪ
ﻣﺒﻨﺎﺋﯽ دارد؟

ﻓﮑﺮی و ﺳﻨﺖ اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻋﻠﻤﺎ )ﺑﻪ
وﯾﮋه اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ( ﻣﺤﺘﺎج ﻧﻘﺪ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺟﺪی اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ
واﮐﺎوی ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازیای ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺼﻔﻪ و ﻧﯿﻤﻪ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﻢ.

اﺷﮑﻮری :ﺑﺒﻨﯿﺪ .ﻧﻘﺪ و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺿﺮورت ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ
دﯾﻨﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺰاره
آن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺰاره »ﺣﮑﻮﻣﺖ از آن ﺧﺪاﺳﺖ« .از ﻗﺮون ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫِﺮﻣﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺣﮑﻮﻣﺖ از آن ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ واﮔﺬار
ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﺳﻼم ﺳﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ در دوران ﭘﺲ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻋﻤﻞ از ﻫﻤﺎن ﻗﺮن
ﻧﺨﺴﺖ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص از زﻣﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻣﺮوان اﻣﻮی( ﺳﻨﯿﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﺸﺎء ﻗﺪرت و دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺧﺪا و دﯾﻦ ﻣﻨﺴﻮب
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺷﯿﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﺮم ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ )ﺧﻼﻓﺖ( ﺑﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺴﻠﺴﻞ
آن در آل ﻋﻠﯽ از ﻧﺴﻞ ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻼء رﻫﺒﺮی و ﺧﻼﻓﺖ در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻬﺎن اﺑﺪاع ﻣﯽﺷﻮد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﮔﺰاره
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ »ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ« و »واﮔﺬاری اﯾﻦ
ﺣﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم« ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻋﻠﻤﺎ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻓﮑﺮی اﺳﺖ اﺟﻤﺎﻋﯽ.

ﺗﻼش ـ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﺮان ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش
ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﺋﯽ را دارد؟ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن اﻣﮑﺎن ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ اﺑﺰار
ﻗﺪرت و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺸﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻪ اﻧﮕﯿﺰه و ﻣﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺗﺮک ﻗﺪرت و در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻦ »زﯾﺴﺖ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻪای« ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ،
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟

اﺷﮑﻮری ـ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺎ
ﺣﺪود زﯾﺎدی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺮک ﻗﺪرت در ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻋﻠﻤﺎ و
اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻣﺪﻋﯿﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻧﻈﺮی ﭼﻨﺪان آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ اﻫﻞ
دﯾﺎﻧﺖ و ﻓﻘﻬﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﻧﻘﺪ
رﯾﺸﻪﻫﺎ ،داﺳﺘﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺑﺎورﻫﺎی ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ
اﺳﺖ و ﺗﮑﺎن دادن آن ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻨﺖ ﻣﺘﺼﻠﺐ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻧﻘﺪ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی و ﺻﻨﻔﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ »اﺗﻮرﯾﺘﻪ« ﻧﯿﺰ
ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.

ﺣﺎل وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﻋﺘﻘﺎدی و ﮐﻼﻣﯽ و
ﻓﻘﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮔﺰاره آﻏﺎز ﺷﻮد .ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺣﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ از آن ﺣﻖ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؟ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ
ﻣﺪﻋﺎ وﺟﻮد دارد؟ اﮔﺮ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت
اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻮﻻ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﺴﺒﺖ
دادن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﺒﻮﺗﺎ و اﺛﺒﺎﺗﺎ ﻟﻐﻮ و ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺪﻓﻬﻤﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﯾﺎ ﺧﻠﻂ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ از دو واژه
»وﻻﯾﺖ« و »ﺣﮑﻮﻣﺖ« در ﻗﺮآن رخ داده اﺳﺖ .وﻻﯾﺖ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ و آدم اﻣﺮی اﻋﺘﻘﺎدی و
ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ )ﻣﺜﻼ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﯾﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی و وزارت و ﮐﺎﻟﺖ و (...ﻧﺪارد.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از واﮔﺬاری اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﭘﺲ
از آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ و ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت
»ﺳﯿﻤﺎ و ﺳﯿﺮه ﻣﺤﻤﺪ در ﻗﺮآن« ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻦ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪام( .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه

ﺗﻼش ـ آﻗﺎی اﺷﮑﻮری ﺑﺎ ﺳﭙﺎس و ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻤﺎ
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اﯾــﻦ ﻣﻬــﻢ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐــﻪ اﺷــﺨﺎص ﭼــﻪ ﭘﯿﺸــﯿﻨﻪای داﺷــﺘﻪاﻧــﺪ ،ﻣﻬــﻢ وﺿــﻌﯿﺖ اﻣــﺮوزی
ﻫﺮﮐﺴــﯽ اﺳــﺖ .ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﺗﻐﯿﯿــﺮ را ﺣﻔــﻆ ﮐــﺮدن و ﻋﺒــﺮت ﮔــﺮﻓﺘﻦ از ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﻣﺘﯿــﺎز
ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.

اﺳﺘﻌﺪاد دﯾﺪن دﮔﺮﮔﺸﺖ را ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ!

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن

ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ـ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﻠﺖ و ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎخ و ﺑﺮگ
درﺧﺖ ،ﺑﺮآﻣﺪه از ﺑﺪﻧﻪ و رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ آن
ﻣﻠﺖاﻧﺪ ،ﻧﻬﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺴﺘﻤﺮﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ و
ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺮای آن اﻧﻘﻼب ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ،ﺗﻘﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و
از ﺻﻨﺪوق ﺧﺎرج ﮐﺮدن آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ و
ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎﯾﺶ ،ﻏﺮور ﻣﻠﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان را از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ دراﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺧﺘﯿﺎر و آزادی ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺟﺮﯾﺤﻪدار ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ،ﻧﺴﻠﯽ را ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ

ﺗﻼش ـ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﺮآﻣﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺮﮔﺸﺎده ،اﻧﺠﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع ﻓﻌﺎل از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮآﻣﺪﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ ـ اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﯿﻢ ـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از
ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻬﻀﺖ آزادی ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزاتِ از راه
ﻗﻠﻢ و ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﺎل  1388آﻏﺎز
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ،
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را در ﮐﺠﺎ و ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی
آﻏﺎزﯾﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟
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ﺗﻼش ـ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن دﯾﻨﯽ در
ﺟﺎﻣﮥ روﺣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ در ﺣﻔﻆ دﯾﻦ و آﺑﺮوی آن در اﯾﻦ
دورۀ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﺗﺪاﺧﻞ دﯾﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ،داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻘﺶ و
ﻋﻤﻞ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،از ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ،آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﺮ
ﻓﺮدی در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﺮ و ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و دورﺗﺮﯾﻦ
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر و در ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪرت ـ ﺣﺘﺎ ﻣﻘﺎمﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﺄﻣﻮران ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ در زﻧﺪانﻫﺎ! ـ در
ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺪاﺧﻞ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮزﺑﺮ »ﺳﻪ رﮐﻦ ﻧﻈﺎم« ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
)»ﺟﻤﻬﻮر« ﻣﺮدم» ،اﺳﻼم واﻗﻌﯽ« و ﻣﻨﺎﻓﻊ »اﯾﺮان«( ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﮕﻪدار اﯾﻦ »اﺳﻼم واﻗﻌﯽ« ﮐﯿﺴﺖ؟

از ﭘﺪران ﺧﻮد ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻤﭽﻮن
آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﻠﯿﺎن واداﺷﺖ.

ﺗﻼش ـ ﻧﻘﺶ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن دﯾﻨﯽ و اﺻﻼحﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﯽﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از داﯾﺮۀ ﻗﺪرت ﺑﯿﺮون راﻧﺪه
ﺷﺪﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﯿﺮی
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﻮاﺿﻊ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻓﻮق
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻌﺒﯿﺮی از ﻗﺮآن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﻨﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
آﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و روشﻫﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎﺋﯽ از ﻫﻤﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮض را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺣﻖ را
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺆﻣﻨﯽ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ؛
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺆﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺰﯾﻨﺶ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﻄﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟

ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ـ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﮕﻬﺪار »اﺳﻼم واﻗﻌﯽ« اﯾﻤﺎن و
اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ »ﻣﺴﻠﻤﺎن راﺳﺘﯿﻦ« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺮآن ﺑﯿﺶ از »ﻫﻮﯾﺖ« دﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ »ﺣﯿﺎت« ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺮدم اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﻣﻮﻣﻨﺎن ،ﻧﺪای ﺧﺪا و ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش را ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ زﻧﺪهﺗﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ« )اﻧﻔﺎل .(24ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺎ ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺧﻼق و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آداب و
ﻋﺎدات ﺑﯽﻣﺤﺘﻮای ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻣﻨﮑﺮﺿﺮورت ﻓﻘﻪ وآﻣﻮزﺷﻬﺎی ﺣﻮزوی ﻧﯿﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ ﻓﻘﻪ ﮐﻪ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ و ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮدﻫﺎ و اﺣﮑﺎم
ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﻗﺮآن را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ .اﺳﺎس ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﺜﻠﺚ 1 :ـ ﺗﻮﺣﯿﺪ )ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر( 2 ،ـ آﺧﺮت )ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺶ
ﻋﻤﻞ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺑﺪی( و  3ـ ﻧﺒﻮت )ﺷﻨﺎﺧﺖ آﯾﺎت ﺧﺪا در
ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ( اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی
ﺑﺎزرﮔﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻓﻘﻪ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ« ،ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺧﺸﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺣﻮزه ﺷﺪ! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
رﺷﺪ ﺑﯽﻗﺎﻋﺪه ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﯾﮏ ﻋﻀﻮ و ﺗﻨﮓ ﮐﺮدن ﺟﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ
ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ و
ﻋﺮﻓﺎن و ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎر ﺳﺮﻃﺎن را ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻬﻢ ﭼﻬﺎر درﺻﺪی ﺧﻮدش
ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻮد و ادﻋﺎی ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،اﻣﺮوز اﺣﺘﺮام ﺑﯿﺸﺘﺮی
داﺷﺖ!

ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ـ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ و ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺪارﻧﺪ ﻗﺮآن اﺳﺖ! دﺳﺘﺎوﯾﺰ آﻧﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ در ﻃﻮل  14ﻗﺮن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﺪت آﻣﯿﺨﺘﻪ
ﺑﺎ اوﻫﺎم و ﺟﻌﻠﯿﺎت ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرﮔﻮار آن ﺳﺨﻨﺎن
در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ آﻧﭽﻪ از ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮآن
ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ دور اﻓﮑﻨﯿﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮزﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد
اﺣﺎدﯾﺜﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻋﻤﺪه اﺳﺘﻨﺎدات آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ
اﺳﺖ .در دور ﺑﻮدن ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺎ از ﻗﺮآن ،ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ
ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻋﻠﻮم ﺣﻮزوی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ
ﻗﺮآن اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ ﻋﻠﻮم را از ﺻﺮف ،ﻧﺤﻮ ،ﺑﯿﺎن ،ﻟﻐﺖ ،ﺣﺪﯾﺚ ،رﺟﺎل ،دراﯾﻪ ،ﻓﻘﻪ
و اﺻﻮل ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺑﺮﺳﺪ و آنﮔﺎه ﻣﺘﺨﺼﺺ در آنﻫﺎ ﺑﺸﻮد
و ﻣﺎﻫﺮ ﺷﺪه در آنﻫﺎ اﺟﺘﻬﺎد ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻗﺮآن ﻧﺨﻮاﻧﺪ و
ﺟﻠﺪش را ﻫﻢ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﺪ! در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای ﻗﺮآن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ﺗﻼوت ﮐﺮدﻧﺶ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺛﻮاب و ﯾﺎ ﺑﺎزوﺑﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻪ از
ﺣﻮادث روزﮔﺎر ﺣﻔﻈﺸﺎن ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه .اﮔﺮ اﻫﻞ ﻋﺒﺮﺗﯽ،
ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮ« )ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ﻓﺎرﺳﯽ  40ﺟﻠﺪی ،ج ،10ص.(117

ﺗﻼش ـ ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺎﻟﯽ از
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ »دﯾﮕﺮی« ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻬﺎن
ﺑﺸﺮی ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ،
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ﺗﻼش ـ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ دﻓﺎع ﻧﻬﻀﺖ آزادی
و در رأس آن ـ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ـ ﻋﻤﻞ زﻧﺪه ﯾﺎد
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎی
ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺘﻮاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﻫﻤﯿﺖ آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ را ﮐﻢ
رﻧﮓ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ و ﻗﺪرت درس آﻣﻮزی آن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻧﺠﻮر از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﮐﺮدن
ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺸﺎن از ﭘﯿﺶ از »زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن« آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ
از ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﯽﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

اﻫﻤﯿﺘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ »دﯾﮕﺮان« ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان،
ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از داﯾﺮه ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی دﯾﻨﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن اﻫﺪاﻓﯽ ﭼﻮن
ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻧﮕﺎه آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و دﯾﻨﺪاراﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ از دﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻫﻢ
ﭘﺲ از آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ ﺳﯽﺳﺎﻟﻪ؟

ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ـ اﻧﺘﻈﺎر زﯾﺎدی از آن »دﯾﮕﺮان« ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺰ
آﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧﻮد ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺮدا ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻫﻢ
ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﭙﺴﻨﺪﻧﺪ! ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﮑﺜﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﮑﺮ و ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﯾﮕﺮ در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آن ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ درﻏﺮﺑﺖ و
در ﺿﻌﻒ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮدن آﺛﺎر ﭼﻨﺎن اﻋﺘﻘﺎدی در ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺧﯽ از آن
»دﯾﮕﺮان« آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری از آﯾﻨﺪه ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻧﺎن
ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ؟ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح
ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﺎ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻫﻨﻮز دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺳﮑﻮﻻرﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻧﻮ آﻧﻘﺪر ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﮔﺮاﯾﺎن دﯾﻨﯽ دارﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﻻﺗﺸﺎن آﻧﭽﻨﺎن ﭼﻨﮓ و
دﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺗﻦ آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ!
اﯾﻦ ﺳﺎده ﻧﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﯾﻨﺪاران را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻮب راﻧﺪ،
ﻃﯿﻒ دﯾﻨﺪاران اﮔﺮ از ﻃﯿﻒ ﻻﺋﯿﮏﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﮓﺗﺮ
ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ـ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﭼﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻬﻢ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی ﻫﺮﮐﺴﯽ اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ را
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن و ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن اﻣﺮوزی ،ﻫﻤﮑﺎراﺳﺘﺒﺪادﯾﺎن
دﯾﺮوزی و ﯾﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺘﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻖ
ﺣﯿﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻫﺮاﻧﺪﯾﺸﻪ و اﯾﻤﺎﻧﯽ
اﺳﺖ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه آن ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ آﺣﺎد ﻣﻠﺖ ﻣﻤﮑﻦ
و ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮق ﮐﺸﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ و
ﻫﯿﭽﮑﺲ از اﻣﺪادﮔﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻧﮕﺮان
ﻧﯿﺴﺖ.

ﺗﻼش ـ از رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ )ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ( دروﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان
و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪ و ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ﺿﺮورت
ﻣﺒﺎرزه و اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺴﺠﺎم ﺻﻔﻮف آن اﺳﺖ؟ ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺪاق ﻋﯿﻨﯽ و
واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در آﯾﻨﺪه را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ـ ﺿﺮورتﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ و ﻇﻠﻢ و زوری ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﻠﺖ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎن ﺗﮑﺜﺮی را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺗﺸﺘﺖ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ،ﻣﻠﯽ ﮔﺮا ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ ،ﻣﺮﺗﺠﻊ،
ﻣﻨﺎﻓﻖ ،ﻟﯿﺒﺮال و ...ﻣﺎ را ﻋﻤﯿﻘﺎ از وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﺮده و ﺑﯿﺶ
از ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ .ﺷﻤﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻣﯿﺎن
ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﻏﺮﺑﺖ و
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺸﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ،
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اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﯿﺰﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﻢ و ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ،ﮔﻮﺋﯽ از ﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد
ﺷﺮم دارﻧﺪ! ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ! ﻫﺮﭼﻨﺪ از
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺟﻮش و ﺧﺮوش ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ و ﻫﻨﺮ را ﻧﺰد
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﺑﺲ ،اﻣﺎ ﻫﻨﺮﻣﺎن درﻫﻤﺎن زﺑﺎن و
ﻇﻮاﻫﺮﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﻫﻨﻮز راه درازی ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
درﭘﯿﺶ دارﯾﻢ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﮐﻼﺳﺶ اﺳﻢ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ.

ﺗﻼش ـ راه ﺳﺪ ﻧﻤﻮدن اﯾﻨﮑﻪ »ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ« ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ »ﻫﻤﻪ ﺑﺎ
ﻣﻦ« ﺧﺘﻢ ﻧﺸﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺗﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮی را در »ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻌﺪی« ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﺪ؟

ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ـ اﯾﻦ ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ اﻧﻘﻼب 57
را واروﻧﻪ! ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﻢ و رﯾﺰش ﺑﺎران و روﯾﺶ ﺑﻬﺎران را در
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎره ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ .ﺗﺒﺪﯾﻞ »ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ« ﺑﻪ
»ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ« ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﺒﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎه
ﭘﺮﺳﺘﯽ 2500ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺎج ﺑﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﻌﺎر »ﺣﺰب ﻓﻘﻂ ﺣﺰب اﷲ ،رﻫﺒﺮ ﻓﻘﻂ روح اﷲ« را آﻗﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،آﻗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎده ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زﻣﯿﻨﻪاش ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﺣﻤﺘﯽ ﻧﺪارد.
»ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﻣﺮی« ﻣﺮدﻣﯽ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را در دﻟﺸﺎن ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺑﻘﺮه !(93اﮔﺮ ﮔﺎو در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ )ﯾﺎ ﻫﻨﺪوان( از ﭼﻨﺎن ﻗﺪاﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮﺣﯿﺪی ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن را در ﭘﺎی آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﻃﻮل
 2500ﺳﺎل ﻣﺎ را زﻣﯿﻨﮕﯿﺮاﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از
آزادی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﻣﻄﻠﻘﻪاش ﮐﺮدﯾﻢ؟ اﮔﺮ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽاش
ﮐﺮدﯾﻢ ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﮑﺮار و ﺗﺠﺪﯾﺪ آﻧﺮا در درون ﺧﻮد و در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻤﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻫﻤﮑﺎران ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن رﯾﺸﻪ ﮐﻦ
ﺳﺎزﯾﻢ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻮﻟﻮی:
ﻧﻔﺴﺖ اژدرﻫﺎﺳﺖ او ﮐﯽ ﻣﺮده اﺳﺖ  /از ﻏﻢ ﺑﯽآﻟﺘﯽ اﻓﺴﺮده اﺳﺖ
ﮔﺮﺑﯿﺎﺑﺪ آﻟﺖِ ﻓﺮﻋﻮن او  /ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ او ﻫﻤﯽ رﻓﺖ آبِ ﺟﻮ
آﻧﮕﻪ او ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ ﮐُﻨﺪ  /راه ﺻﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﺻﺪ ﻫﺎرون ﮐﻨﺪ
ﺗﻼش ـ ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان از ﺷﻤﺎ
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ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﻏﺮب ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ!

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮداد ﭘﺎﯾﻨﺪه

•

ﺟﻨــﺒﺶ ﺳــﺒﺰ ﺣﺘــﺎ در ﺧــﺎﻧﻮاده و ﻓﺎﻣﯿــﻞ دوﻟﺘﻤــﺮدان ﺣﮑﻮﻣــﺖ اﺳــﻼﻣﯽ رﺳــﻮخ ﮐــﺮده اﺳــﺖ و ﺑــﻪ
ﻃﻐﯿــﺎن ﻓﺮزﻧــﺪان در ﻣﻘﺎﺑــﻞ واﻟــﺪﯾﻦ واﭘــﺲ ﮔــﺮا ﻧﯿــﺰ اﻧﺠﺎﻣﯿــﺪه اﺳــﺖ .ﭼﻨــﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸــﯽ ﻓﺮاﮔﯿــﺮﺗــﺮ
از ﻋﺮﺻﮥ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﻼش ـ در آﺳﺘﺎﻧﻪ دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺒﺮی
ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن از ﺳﮑﻮت در اﯾﺮان و ﺣﺘﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ .ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر؟ ﻧﻈﺮ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﺗﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺷﻮرش ﻣﺮدم ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎ در ﺑﺎرۀ وﺿﻌﯿﺖ آﻗﺎﯾﺎن
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و آﯾﺖاﷲ ﮐﺮوﺑﯽ ﻫﻤﮥ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺒﺮی آﻟﻤﺎﻧﯽ
زﺑﺎن را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺮدم

ﭘﺎﯾﻨﺪه :ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺒﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮔﯿﺮ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ

و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﻮﯾﮋه ﻟﯿﺒﯽ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﯾﻤﻦ و ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از آن ﻫﻢ ﮐﻪ

ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ درﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی

ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی ﻣﺼﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ و اردن ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﻫﻢ ﮐﻪ

اﻫﺪاﻓﺶ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ و

ﻫﻤﻪ درﮔﯿﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻦ ﻻدن و آﯾﻨﺪۀ اﻟﻘﺎﻋﺪه .اﻟﺒﺘﻪ

دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ آن ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﻃﯽ اﯾﻦ دو
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ از ﺷﮑﺴﺖ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎر
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻔﯽ ﻫﻤﻘﻄﺎر را ﺣﻤﻞ

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻏﺮب ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ
ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮاز
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ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﺗﺎب ،ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺒﺮی ﻏﺮب ﻧﺪاﺷﺖ .آﻧﭽﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ
ﻣﯽآﻣﺪ در ﻻﺑﻼی ﺧﺒﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﻢ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﺨﻦ از اﻣﮑﺎن
ﺑﺎﻻی ﺷﮑﺴﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻣﯽرﻓﺖ .در ﭘﯽ ﺗﻘﻠﺐ آﺷﮑﺎر و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ دزدی رأﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و
ﻣﺮدم ﻏﺮب ﺑﺎ ﭼﻬﺮهای دﯾﮕﺮ از اﯾﺮان روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺟﺎی ﺧﻮدش را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻏﺮب ﺑﺎز ﮐﺮد .از
اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻋﺎدۀ
ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻏﺮب ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
و ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان زﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺎدۀ »رأی ﻣﻦ
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رژﯾﻢ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻋﯿﺎن
ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد .ﺑﺎ آﻏﺎز
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ رﺑﻮدن رأﯾﺸﺎن اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان در رأس
ﺧﺒﺮﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺒﺰﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﺪون ﻫﺮ
زﯾﺎده روی در ﺷﻌﺎر و ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﺣﻖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮥ رژﯾﻢ در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻣﺮدم
روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ
زﯾﺮﮐﺎﻧﮥ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻔﻆ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺎ »ﺷﮑﺴﺖ« ﺑﯽﻣﻘﺪار ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ،دوﺑﺎره
ﭼﻨﺎن ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
اﺳﺖ در ﺑﺎره آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن از
زﻧﺪه ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﮑﺴﺖ ،ﻋﺪم
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ
اﻫﺪاﻓﺶ ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺳﺮﮐﻮب ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺶ ﺧﺎﺻﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن درون ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﮥ ﻋﻈﯿﻢ را
آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺷﮑﺴﺖ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﯾﻢ .اﺻﻮﻻ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ رژﯾﻢ را در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ از آن
ﮔﺮﻓﺖ و در آﻟﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺪه و ﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﻔﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
و ﻋﻼﻗﻪای واﻓﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان و آرزوﻫﺎی آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﮥ ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ دارﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ
رژﯾﻢ ﻣﯽرود ﯾﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن رﻓﺘﻦ
اﯾﻦ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﮐﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .در رﻓﺘﻦ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﮐﻪ ازﻫﯿﭻ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارد .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
رﻫﻨﻤﻮد ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ دﻣﮑﺮات در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ داده اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﻋﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻦ اﻻن ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ آن
روزﻫﺎ را در ذﻫﻨﻢ دارم .ﺟﻮ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻮد .دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻦ
و ﺣﺘﺎ ﺧﻮدم ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای اراﺋﮥ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﻮری در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟﻬﺎن ،اﻣﺎ از ﮐﺎرﮐﺮدن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪﻣﺎن را اﺧﺒﺎر
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺗﺎزه
ﺑﻮدﯾﻢ .دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﮐﻪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی در ﯾﻮﺗﯿﻮب را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻢ .آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه
آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻫﻤﺴﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺐ و ﺗﺎب ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﻣﮑﺎن

ﺗﻼش ـ ﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ دﯾﮕﺮی
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ؛ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺸﺘﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ
وﯾﮋه از ﺳﻮی ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﻣﺮدم درون اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺑﺎزﺗﺎب ﺣﺮﮐﺖ و ﻣﺒﺎرزاﺗﺸﺎن در اﻧﻈﺎر و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎران آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽﻫﺎﯾﺘﺎن ﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ذﻫﻦﻫﺎی ﮐﻨﺠﮑﺎو و ﺣﺴﺎس دارﯾﺪ؟

ﺗﻈﺎﻫﺮات در ﺷﻬﺮﻣﺎن را در روزﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در آنﻫﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﻫﺎی ﻣﻦ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی از
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻢ .ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺗﻪ دﻟﺶ
درﮐﻨﺎر زﻧﺎن ﺷﯿﺮدل و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺠﺎع ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن ﺑﻮد .در آن روزﻫﺎ
ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺮدﻧﯽ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮد.

ﭘﺎﯾﻨﺪه :اﮔﺮ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺑﺮای ﺣﺴﺎس ﮐﺮدن و ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﺸﺎﻧﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻮد و ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﮑﻞ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم ﮐﻪ در ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
دارم ،ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ ﻫﻤﻪ اﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
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اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره روح و رواﻧﯽ ﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه و ﺑﺮﺧﻮرد
دﯾﮕﺮان ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﻣﺎن ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ
ﻏﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ از

ﮐﻪ ﺑﺎ آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر زﯾﺒﺎ را از
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻋﺪهای از ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻢ
آنﻫﺎ را در ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻢ؟
ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای در
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﺗﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪاش را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران اﯾﺮاﻧﯽاش
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ
ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻣﺤﮑﻢ در دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ آﯾﻨﺪه اﯾﺮان
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ در آن روزﻫﺎ ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ
ﻣﺮدم ﻣﯽدﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن آن
روزﻫﺎ روزﻫﺎی اﻣﯿﺪ و ﺗﺮس ،روزﻫﺎی
اﻟﺘﻬﺎب و آرزوﻫﺎ و روزﻫﺎی ﻏﺮور و
ﺳﺮﻓﺮازی ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻫﻤﮑﺎران و دوﺳﺘﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽام ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ را در ﭼﻬﺮه و
وﺟﻮدم ﻫﺮروز ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در اﻣﯿﺪﻫﺎ و آرزوﻫﺎﯾﻢ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯽﭘﯿﺮاﯾﻪﺷﺎن را ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺣﺘﺎ اﯾﻦ ﺟﻮ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮥ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و در دل و
درون ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪرش را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ .اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺴﺮم را ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﺮد.

ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺴﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در دﻧﯿﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ و آﺑﺮوﯾﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﮔﻮﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺮدم از داﺧﻞ اﯾﺮان از ﻫﺰاران ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
ﺳﺮﺗﮑﺎن دادﻧﻬﺎی دوﺳﺘﺪاران ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را از روی
ﺗﺄﺳﻒ و اﻧﺪوه ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ و ﻣﻘﺎم اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ
ﻏﺮب ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽآورد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد را در
اﯾﻨﺠﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ارﺗﻘﺎء داده و ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
وﺟﻬﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯽآﻣﯿﺰﻧﺪ .اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد
اﯾﺮاﻧﯿﺎن در درآﻣﯿﺨﺘﻦ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﺣﺘﺮام وﭘﺬﯾﺮش ارزشﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای اﯾﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ اﻧﺘﮕﺮه ﺷﺪن ) (integrationﺑﺎ
اﯾﻨﺠﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎرﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺣﺘﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎمﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻧﮕﺸﺖ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺗﻼش ـ اﺳﺎﺳﺎً رﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی اﯾﺮاﻧﯿﺎن در
ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد و ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻮاﻣﻊ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان
آﻓﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪ آن را
ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺎرزﯾﻦ داﺧﻞ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﯿﺮون ﻧﺴﺒﺖ داد؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ ﭼﺮا ﻣﺜﻼً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در درون ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن
ﭼﯿﻦ ﯾﺎ روﺳﯿﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی
ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﯽﺷﺪ؟

ﻣﺎ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ را در اﯾﻦ
ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﺪهاﯾﻢ .ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آزاد آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﺴﻮی
ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ و ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آن ﮔﺮاﯾﺶ اﯾﺮاﻧﯿﺎن درون و ﺑﺮون ﺑﻪ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ آزﻣﻮده ﺷﺪه و راﯾﺞ اﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ را ﻧﻪ ﺑﻪ

ﭘﺎﯾﻨﺪه :راﺳﺘﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن اﻧﻘﻼب و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ آن ،ﮔﻮﺋﯽ ﻣﺮدم
ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای از ﺧﻮد اﻋﺎدۀ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﺮده و داﻣﻦ ﺧﻮد
را از آﻧﭽﻪ رخ داده و ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﺑﯿﺪاردل
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ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮد و
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی روﺷﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻊآﻓﺮﯾﻨﯽﻫﺎی رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ و ﺣﺘﺎ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺧﻮدﺧﻮاﻧﺪۀ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﯿﺮون ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺰﻧﻨﺪ،
ﺣﺘﺎ اﮔﺮ در درون از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﺷﺎن
ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روسﻫﺎ و ﯾﺎ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎی دﻣﮑﺮات ،ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺎ از آنﻫﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و روان
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺧﻮد دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ و
زﯾﺎن آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺸﯿﺎری از ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮدن ﺧﻮد در دام ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻇﺎﻫﺮﻓﺮﯾﺐ ،ﭼﻪ از درون رژﯾﻢ و ﭼﻪ از ﺳﻮی
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪی ﻗﺪرتﻃﻠﺐ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﺶ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺼﻮن
ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺑﺴﻮی ﻏﺮب اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
از آنﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ وﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻨﺠﺎﻣﻌﻪﻫﺎ
اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ از دﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺣﺎﻣﯿﺎن
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن .ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎر از اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻋﯿﻦ ﻫﻮﺷﯿﺎری و واﻗﻊ
ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺎدۀ »رأی ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ﺣﻀﻮر ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄﮥ
اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮب را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
آﺷﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺗﻼش ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻓﻌﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و داﺋﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ـ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻧﻈﺮ اﻣﯿﺎل درون و
آرزوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﮐﺸﻮرﻣﺎن دارﯾﻢ ـ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﻮاﻣﻊ
ﻏﺮب ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﯾﻢ .ﻏﺮب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺑﻮﯾﮋه ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ اوج ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ »ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ« ﺳﺎﺧﺘﮥ ﻋﻠﯽ ﺻﻤﺪی اﺣﺪی ﺳﻪ
ﺟﺎﯾﺰۀ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﯿﻠﻢ »ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ آزادی«
ﺳﺎﺧﺘﮥ آرش رﯾﺎﺣﯽ  30ﺟﺎﯾﺰۀ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﯿﻠﻢ »ﺟﺪاﯾﯽ
ﺳﯿﻤﯿﻦ از ﻧﺎدر« ﺳﺎﺧﺘﮥ اﺻﻐﺮ ﻓﺮﻫﺎدی ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﯾﺰ ﻓﺴﺘﯿﻮال
ﺑﺮﻟﯿﻨﺎﻟﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

ﺗﻼش ـ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر »رأی ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ﺑُﻌﺪ و ژرﻓﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از آﻧﭽﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽآﯾﺪ ـ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺪورﻧﺪ و آﺷﻨﺎﺋﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎ آن
دارﻧﺪ ـ ﻣﯽدﻫﯿﺪ و از رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ارزﺷﯽ ،اﻟﮕﻮﺋﯽ اﺧﻼﻗﯽ
آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮدهای از اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎده
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را ﻧﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ
ﺻﺮف ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮاتﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻗﺪرت ﮐﻨﻮﻧﯽ و رﺳﺎﻧﺪن ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﯾﺸﻪدار ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﻧﻘﻄﮥ آﻏﺎزی ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ،آن آﻏﺎز ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن اﻣﯿﺪوارﯾﺪ؟

ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪن اﻗﺒﺎل و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،در
ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،از ﺣﻖ رأی آزاد و ﺻﯿﺎﻧﺖ از آن و ﺑﺎ روﺷﯽ
ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزان ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﺮد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ،
ﻣﺮدم در اﯾﺮان در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻏﺮﺑﯽ آﺷﻨﺎ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻫﺮﻓﺮد و ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ و درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻪ در روﺳﯿﻪ و
ﭼﯿﻦ .در دو ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﻫﺰاران ﺧﺪﻋﻪ در اﻣﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎرزات و
ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ و ﻓﺪاﮐﺎری ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﯾﻨﺠﺎﻣﻌﻪﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز آن
روح و روان ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﻮدار ﺷﺪن و دوام آوردن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﺎ ﭘﺲ از ﻓﺮو اﻓﺘﺎدن ﭘﺮده
آﻫﻨﯿﻦ در روﺳﯿﻪ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺧﻮن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ روانﻫﺎی ﺑﯿﺪار و آزادﯾﺨﻮاه ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ،
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻬﻨﻪ ﭼﯿﻨﯽ آﺑﯿﺎری و ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺎﯾﻨﺪه :اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اداﻣﮥ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻧﺴﻠﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان،
ﺷﺎﻋﺮان ،دوﻟﺘﻤﺮدان و ﺧﻼﺻﻪ آﺣﺎد ﻣﻠﺖ در ﻃﻮل دﻫﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اداﻣﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در
ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻫﻢ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ ﺣﺘﺎ اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن
روﺣﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ در راﺳﺘﺎی
اﻫﺪاف ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و در دﻓﺎع از آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،روﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺴﻠﯽ ﭘﻮﯾﺎ
را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ درﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و در ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ
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در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻧﻮهﻫﺎی
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ژرﻓﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮات در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﻣﺮوز ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺣﺘﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺎﻣﯿﻞ
دوﻟﺘﻤﺮدان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ رﺳﻮخ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻐﯿﺎن
ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻟﺪﯾﻦ واﭘﺲ ﮔﺮا ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ از ﻋﺮﺻﮥ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮﯾﻬﺎی رژﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺣﻮم
آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﯾﺖاﷲ ﮐﺮوﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ آﻗﺎی
ﯾﻮﺳﻔﯽ اﺷﮑﻮری ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﻠﻊ ﻟﺒﺎس اﯾﺸﺎن ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻗﺎﯾﺎن
ﮐﺪﯾﻮر ،ﺳﺮوش و ﯾﺎ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی آﻗﺎی آﻏﺎﺟﺎری در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ
»ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه و ﻋﻤﻖ
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻓﯿﻠﺴﻮفﻫﺎی رژﯾﻢ در ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ژرﻓﺎی
ﺗﻐﯿﯿﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮﺋﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﭘﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻗﺎی ﺳﺮوش ﮐﻪ در آن ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ آن زﻣﺎن
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻪای ﻣﺪرن و ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻦ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ رﺿﺎ داوری
اردﮐﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و از ﻣﺪرﻧﯿﺘﮥ ﻏﺮب
ﺑﯿﺰار ،اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ﻧﻪ رﺿﺎ داوری اردﮐﺎﻧﯽ در
ﻣﻘﺎم ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻏﺮب و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش دﯾﮕﺮ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگ ﻧﻈﺎم و در ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ .ﻫﺮدو ـ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ـ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ اﺧﻼق اﻧﺴﺎﻧﯽ
وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادن ﻣﯿﺪان ﺑﻪ اﻧﺼﺎف و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯽ اﻓﮑﺎر
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ،در ﻋﻤﻞ از ﺧﻮد و از اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮﯾﺶ
ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺣﺎل ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻋﺮض ﮐﺮدم ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اداﻣﻪ ﺗﻼش ﺳﺪ ﺳﺎﻟﮥ ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺮدم .اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و
اﻧﺰﺟﺎردروﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﭽﺎی و ﭘﺲ
از آن ﺿﺮورت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎراج ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻗﺮارداد
دارﺳﯽ و اﺻﻮﻻ ﺗﺎراج ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد .اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﯿﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﺪﻧﺒﺎل
داﺷﺖ .ﭘﺲ از آن اﯾﻦ رﺿﺎ ﺧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽ
و ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺲ دوﻟﺘﯽ ﻣﻠﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰی وﺣﺪت ﻣﻠﯽ
ﮐﺸﻮر را ﻣﯽﺳﺮ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﻨﯿﺎدی را در ﭘﺎﯾﻪ
رﯾﺰی ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن در اﯾﺮان داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺴﻤﺎرک در
آﻟﻤﺎن و ﺗﺎﺳﯿﺲ اوﻟﯿﻦ دوﻟﺖ ﺳﺮاﺳﺮی آﻟﻤﺎن .اﺻﻼﺣﺎت رﺿﺎ ﺷﺎه،
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ،اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﺷﺎﻋﺮان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﻨﺠﺎه در
دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه ﮐﺮدن ﺑﺪﻧﮥ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﮕﯽ ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎی راﻫﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوز در زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺲﺗﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ
آﺗﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد را
ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﻞ در ﺣﻔﻆ اﯾﻦ آﺗﺶ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ زﯾﺮکﺗﺮ از
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و آﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺸﻮر
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را در
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ »ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻤﻨﻮع« از
ﭘﺎی درآورد و ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ از ﻧﻈﺮ ارزﺷﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺮدم ﻣﺎ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ و اﺻﻼ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺟﺎن داده اﺳﺖ .زﻧﺪﮔﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد.
آرﻣﺎنﻫﺎ و آرزوﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
وارد ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
از اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺰاد اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﻔﻆ و ﺗﮑﺎﻣﻞ و اﻣﺮوزی ﮐﺮدن
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﺪانﻫﺎ ﺑﻪ آن اﻧﻘﻼب دﺳﺖ زدﻧﺪ :ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ
و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻏﺮب ﺑﻪ آن
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .راﺳﺘﺶ ﺣﺘﺎ آن زﻣﺎن ﻫﻢ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺳﺮان
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب ﺑﻮد و آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﻣﺎ از آن
ﺟﻬﺎن اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻫﻤﮥ آن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان
ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ،ﺣﺘﺎ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎﺑﻖ رژﯾﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،درک
ﺿﺮورت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ـ در
ﻫﻤﺴﻮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ در اﯾﺮان رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻮﺷﺶ در
دﻣﮑﺮات ﻧﺸﺎن دادن ﺧﻮﯾﺶ دارﻧﺪ .آنﻫﺎ از رای آزاد ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
و اﺻﻮﻻ ﻣﻨﻄﻖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺣﺘﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﺣﻘﻮق ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘﺸﯿﺰی ﻫﻢ ارزش ﻧﺪارﻧﺪ .وﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ زﺑﺎن
دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯿﺴﻢ در اﯾﺮان و ﺣﺘﺎ در ﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘُﺰ اﻣﺮوزی و ﻣﺪرن ﺑﻮدن را ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺣﺘﺎ
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ﻫﻨﻮز از ﻧﻈﺮ ذﻫﻨﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ ﺧﻮد را در اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ
ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده و در ﺣﻔﻆ آن
»اﯾﺮان« از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻫﻢ درﯾﻎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .زﻧﺪﮔﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن اﯾﺮان دﻫﻪﻫﺎی ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺑﺠﺎی واﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان
اﻣﺮوز و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ آﻣﺎﻟﻬﺎی و آرزوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺷﮥ راه اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﺮۀ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .وﮔﺮﻧﻪ ﻧﺪﯾﺪن اﯾﻨﻬﻤﻪ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻧﺪﯾﺪن اﯾﻦ آﺗﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
روزاﻧﮥ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﻌﻠﻪای زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺲﺗﺮ رژﯾﻢ در ﺗﮑﺎﭘﻮ
اﺳﺖ ،ﻋﯿﻦ ﺟﺰم ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﺋﯽ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و
ﺳﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﻢ از ﻋﺪم درک روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﺮوز اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻏﺮب
ﻣﯽآﯾﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎی داوری اردﮐﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
دﯾﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد« .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪمﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪاﮐﺮدن دﯾﻦ و
اﻟﻬﯿﺎت از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ از ﻧﻮع ﻫﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻼش ـ دﯾﺪن ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮآنﻫﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ
آنﻫﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪاﯾﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوردﺳﺖﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ،
آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه وﻗﺘﯽ از درون ﮐﺸﻮر ﺟﺰ اﺧﺒﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮی و
ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .در ﺑﯿﺮون و در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺷﮑﺎرا از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در
ﻫﺮاس از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪای ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر را در ﺧﻄﺮ داﺋﻤﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻘﺎط ﻣﺮزی اﯾﺮانﮔﺎه دﭼﺎر ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽآوری ﺷﺪه و
ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اوج ﺗﺎزهای ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻧﺪای ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ را
ﺳﺮداده و در ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ ،ﺿﻤﻦ دﺷﻨﺎم ﺑﻪ ﺳﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ،
ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮﻫﺎﺋﯽ از ﺑﯿﺮون ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﮔﺮوه ﻫﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
راه ﺣﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق و ﻟﯿﺒﯽ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ در ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و »آرزوی« اﻗﺪام
ﺑﺮای آزادی اﯾﺮان از راه دور ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ
ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن دﻣﮑﺮات و ﭼﭗ در آن ﺳﺎﻟﻬﺎی اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
داﻣﺎن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﺘﺒﺪادی دﯾﮕﺮ! اﻣﺮوزﭘﺎﻓﺸﺎری اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن دﻣﮑﺮات ﮐﺸﻮر ﺑﺮ
اﺻﻮل دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﻣﺮدم داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در
ﮔﺬار از ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ
ارﺿﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺸﻮر از ﺑﺎﯾﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ
آن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﮐﺮد .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﺧﻮد
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ارزشﻫﺎ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﺎ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﮔﺬار
از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ .ﭼﻪ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﮥ ﺻﺒﺮﺷﺎن ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺒﯽ،
ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ،ﺗﺎ از وﺳﻮﺳﮥ آزادی از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﺑﻬﺎی
ﺗﺒﺎﻫﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﻮر دوری ﺟﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺮوز ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻟﯿﺒﯽ ﺑﻪ دو
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺟﺪی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺮاﺳﺮ دلآزار ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻏﺮﺑﯽ روﺷﻦﺑﯿﻦ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،از درﯾﭽﻪ ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻧﮕﺎه اﻣﯿﺪواراﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﭘﺎﯾﻨﺪه :ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻏﻨﯽﺗﺮ ازﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ و ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﻤﺰاد اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ
آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ و در واﻗﻊ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯿﺸﺎن در اﯾﻨﺠﺎﻣﻌﻪﻫﺎ

در ﻣﻮرد آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮﺳﺎزی و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎی ﺑﺪه و ﺑﺴﺘﺎن در
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺑﺮای اﯾﺮان ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻮع درک از ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر آﯾﻨﺪه ﻧﻤﯽﺳﺎزد ﺑﻠﮑﻪ
آﯾﻨﺪۀ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽاﻧﺪازد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ
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اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻨﻮز دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ را درک ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ﺳﺎزی در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ »ﺷﻮرای
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ« ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ﺑﻨﯽ ﺻﺪر و ﻣﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮیﻫﺎ ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ زود ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻘﺪان ﭘﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺪون اﻣﮑﺎن
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر.

»ﮔﯿﺮم ﮐﻪ در ﺑﺎورﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک ﻧﺸﺴﺘﻪ ام
و ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﺟﻮاﻧﻢ از ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﺗﺒﺮﻫﺎﺗﺎن زﺧﻢ دار اﺳﺖ
ﺑﺎ رﯾﺸﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟!
ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺑﺎم،
ﺑﻨﺸﺴﺘﻪ در ﮐﻤﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪهای،
ﭘﺮواز را ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽزﻧﯿﺪ،
ﺑﺎ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﻧﺸﺴﺘﻪ در آﺷﯿﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟!
ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﯿﺪ،
ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﻣﯽﺑُﺮﯾﺪ،
ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﻣﯽﮐُﺸﯿﺪ،
ﺑﺎ روﯾﺶ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺟﻮاﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟!«.

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﻃﻠﺒﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺐﻫﺎی ﮐﺮد ﯾﺎ ﻋﺮب ﯾﺎ
ﺑﻠﻮچ ﯾﺎ آذری ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﻮد ،از رﯾﺸﻪ و ﺑﻨﯿﺎن ﻓﮑﺮی ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻓﺮدﻣﺤﻮر ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ» .دﻣﮑﺮاﺳﯽ« ﻗﻮﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ و رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻌﻞ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﯿﻦ ارﺗﺠﺎع اﺳﺖ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺮزﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ از
ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬرد و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد.
ﺣﺎل اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﻫﻢ ﺑﯽﻣﺤﺘﻮا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺮدی ﯾﺎ آذری ﯾﺎ ﻋﺮب ﯾﺎ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه
ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ .دوﺳﺘﺎن ﺳﮑﻮﻻری ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
آﻗﺎﯾﺎن ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد ﺧﻮد اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺗﻬﺎی ﺳﮑﻮﻻر
ﻧﺰدﯾﮑﻨﺪ؛ ﺳﮑﻮﻻرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎور دﯾﻨﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ،
وﻟﯽ ﻣﺬﻫﺐ را در ﺣﻮﺿﮥ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﻮم ﮔﺮاﯾﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖ را ﻣﺤﻮر ﭘﻨﺪار ،ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻓﺮدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد ﻗﺮاردادهاﻧﺪ .ﻗﻮم ﻣﺤﻮری در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﺶ
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺟﻮاﻧﻪ را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار
ﺳﯿﺎﺳﺖﺑﺎزان ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ آﻧﭽﻨﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی اﻧﻘﻼب ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻮﻻت از
درون ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻧﻪ از ﺑﯿﺮون .اﻣﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺟﻮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ اﯾﺮان
از ﺑﯿﺮون و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺤﺎﻓﻞ ،دوﻟﺘﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم درون اﯾﺮان دارﻧﺪ ،ﻧﻪ
ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرﺗﺸﺎن
در داﺧﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﮥ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ و
آن را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺪیﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن آنﻫﺎ ﻧﻪ
از ﻋﻬﺪۀ آن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻧﻪ آنﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺘﻬﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﭼﻮن ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻮای ﮐﻼه ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﺣﻮادث آن را ﻧﺒﺮد .ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل اﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺪهای ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺖ و
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ آنﻫﺎ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽﻫﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ دﯾﺮوز ﺧﻮد و دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﻮش
ﺗﻔﺎوت دارد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﻣﺬاﮐﺮۀ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ
آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﻢ از دﺳﺖ رﻓﺖ .ﻓﻌﻼ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮥ ﺳﺎﯾﺒﺮی
ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ اﯾﺮان آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﻠﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ در دﺳﺘﻮر روز اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻗﺮارﻧﺪارد
ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﻼ ﺧﺎﻃﺮﺷﺎن از ﺑﺎﺑﺖ اﯾﺮان راﺣﺖ

و اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﯿﺪ در ﻣﯿﺪان »ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮردﮔﺎن« از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﻨﺪ دﻫﻨﺪۀ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﺳﺎﺑﻖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺖ .و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﻮی در
آن ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎب دارﻧﺪ و
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﮕﺬرﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﺗﺤﺮﯾﻢ آن ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﺗﺤﻮﻟﯽ از درون اﻣﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺎل ﻣﯿﺮاث ﺧﻮار آن ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﯿﺪ
ﻣﻦ از آﻧﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ زﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ ﻣﯿﺮزاآﻗﺎ
ﻋﺴﮕﺮی )ﻣﺎﻧﯽ(:
99

ﺗﻼش ـ ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ـ ﺷﻤﺎره  35ـ ﺧﺮداد 1390

ﻃﺮﯾﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﻋﺮض ﮐﺮدم ،دوﻟﺘﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺪﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ »ﺳﺮی را ﮐﻪ درد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﻤﺎل ﻧﻤﯽﺑﻨﺪﻧﺪ«.
رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮥ زور اﺳﺘﺒﺪاد و ﻗﺪرت ﺳﺮﮐﻮﺑﺶ ،ﺑﺮای ﻏﺮب
رژﯾﻤﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺧﻔﻘﺎن
ﺣﺎﮐﻢ ،اﻣﺎ ﺟﻨﻮن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﭼﻮن وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎزﯾﺴﻢ در آﻟﻤﺎن
وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﺮان اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺑﺰرگ زﯾﺮ ﺳﺘﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻗﻠﯿﺘﯽ
زورﮔﻮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﺮان اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ رﻫﺒﺮ ﯾﺎ
ﭘﯿﺸﻮای ﻣﻌﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻨﻬﺎ راه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزﯾﺴﻢ
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻟﺸﮕﺮ اﺷﻐﺎل ﮔﺮ آﻟﻤﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اِس
اِس ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﺷﻐﺎل آﻟﻤﺎن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻏﺮب را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ آن را دارد و ﻧﻪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻫﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ آنﻫﺎ را روﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻏﺮب و ﺑﻮﯾﮋه
آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ
دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در
درون اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ و ﮐﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻨﻄﻘﻪ آن ﻫﻢ در ﮐﺸﻮر
ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان ﺑﺪل ﻧﺸﻮد ،از دﯾﺪ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ،اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ درون و ﺣﺘﺎ
ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ در درون ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺣﺘﺎ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ روی اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ
رژﯾﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم آورده اﺳﺖ ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات را در درون
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻟﻮدۀ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ و ﻫﺮ روز ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬرد وﺿﻊ
ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯿﮑﺎری ،ﺗﻮرم ﺳﺮﺳﺎم آور ،ﻋﺪم رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﺒﻮد
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎد دﯾﻮان ﺳﺎﻻری دﯾﮕﺮ از ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭼﯿﺰی
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ را در
ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن ،ﻓﺎﻣﯿﻞ و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﻬﻦ
دوﺳﺘﯽ ﺟﺪا از اﻋﺘﻘﺎداﺗﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺗﺎ
اﺑﺪ ﺑﺒﻨﺪد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺟﺤﺎف و ﻇﻠﻢ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯽﻟﯿﺎﻗﺘﯽ
دوﻟﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﺳﮥ ﺻﺒﺮ ﻣﺮدم ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﺳﮥ ﺻﺒﺮ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ
ﺑﺰودی ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و آﻧﮕﺎه زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ از درون
آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻨﻬﻤﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ آﻧﻬﻢ
در ﻏﯿﺎب ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ »ﺳﺮوران« وﮐﯿﻞﻫﺎی ﺑﺪون
ﻣﻮﮐﻠﻨﺪ.

ﺗﻼش ـ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ در ﻗﺒﺎل ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن در ﺻﻮرت اﻧﮕﺸﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺪوﻫﺒﺎری از اﯾﺮان و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی در
ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎی ژرف درون ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ و اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت درون رژﯾﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن دادن وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻋﻘﻼﻧﯽ
اﺳﺖ و روﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ از ﺧﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ زودی ﺑﻪ
ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ـ ﭼﻪ ﻣﺮدﻣﺎن و ﭼﻪ
دوﻟﺘﻤﺮداﻧﺸﺎن ـ ﻫﻮﺷﯿﺎرﺗﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﺎﺑﯿﺸﺎن در
ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ آنﻫﺎ راﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﺎ دوﻟﺖ در
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ و ﮔﺮدآﻣﺪن ﺑﻪ دور ﺗﮏ ﺷﻌﺎرﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ،ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ و ...ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ایﮐﺎش ـ ﭼﻪ ﺧﻮب
ﻣﯽﺷﺪ! ـ ﻣﺎ ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﺸﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﺳﺎزی و دادن ﻃﺮح
اﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮﻫﺎی ﻫﺮ روزه ،ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ درون ﮐﺸﻮر را ﺳﺨﺖﺗﺮ
از اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ.

ﭘﺎﯾﻨﺪه :دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮات اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻦ ،آن ﻫﻢ در ﺟﻮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ در اروﭘﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه آﻟﻤﺎن ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﻧﺪوﻫﺒﺎری
اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از اﯾﺮان ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺣﻤﺎﯾﺖ و در راﺳﺘﺎی
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ
ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻘﻠﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن راﺳﺘﯿﻦ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻋﺘﺮاض دوﻟﺘﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﻗﺎی
ﻣﻮﺳﻮی و آﯾﺖاﷲ ﮐﺮوﺑﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ در
ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ ﮐﺴﯽ را ﺳﺮاغ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﻋﺮاق ،ﻟﯿﺒﯽ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﻮﯾﮋه اوﺿﺎع ﻫﺮاسآور
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد ،ﮐﺴﯽ در ﻏﺮب از ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ از

ﺗﻼش ـ دﮐﺘﺮ ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﺷﻤﺎ
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اوجﮔﯿــﺮی اﯾــﻦ ﺟﻨــﺒﺶ ،ﻋﻤــﺪﺗﺎ ﺗﺼــﻮﯾﺮی ﻣﻨﻔــﯽ ﺑــﻮد .ﺗــﻮ ﭘﻨــﺪاری ﮐــﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺮ اﯾــﻦ ﮐﺸــﻮر را در ﻗــﺎب ﯾــﮏ ﺣﮑﻮﻣــﺖ ﮐﻤــﺎﺑﯿﺶ
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ درﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻫﺴﺘﻪای ﺟﺎی دادهاﻧﺪ.

ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در آﯾﻨﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻓﺎروﻗﯽ

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ روزه ﻣﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ و از اﯾﻦ رو ﺑﺨﺶ
ﻓﺎرﺳﯽ دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪای
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﺎب اﺧﺒﺎر ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪان در
اﯾﺮان ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻦ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ روزی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ
اﻧﺪرﮐﺎران دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ و ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و اﻟﺒﺘﻪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺧﺒﺎری ﻏﯿﺮ از اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
ﻫﺴﺘﻪای و اﻋﺪام و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻇﺮف اﯾﻦ دو ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻓﺎرغ از اﻟﺰام ﺑﺎزﺗﺎب ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺒﺎری ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺗﻼش ـ در آﺳﺘﺎﻧﻪ دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﺮآﻣﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻗﺮار دارﯾﻢ.
از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ رادﯾﻮ ﺻﺪای آﻟﻤﺎن )دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ( از
ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺨﺶ اﺧﺒﺎر اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﺣﻮادث و رﺧﺪادﻫﺎی آن در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ داﺋﻤﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
در آﻏﺎز اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﮔﺰارﺷﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
دوﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در داﺧﻞ ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ.

ﻓﺎروﻗﯽ :ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ ،آﻗﺎی ارﯾﮏ ﺑﺘﺮﻣﻦ آﺷﮑﺎرا دوﯾﭽﻪ
وﻟﻪ را ﺻﺪای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻪ زﺑﺎنﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﺮ ﺳﯽ زﺑﺎن دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ
از اﯾﻦﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪاﯾﺸﺎن رادﯾﻮ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﮐﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
در ﭘﻬﻨﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﭼﯿﻨﯽ دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ دو ﭼﻨﺪان اﺳﺖ.

اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯿﺘﺎن .در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻇﺮف اﯾﻦ دو
ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻟﻮان و رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﻣﻮﺿﻮع
رﻫﺒﺮی و ﻫﺪاﯾﺖ آن و ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦﻫﺎی آن .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ
ﮔﻔﺖوﮔﻮ را از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮی دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻢ .ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از
ﻧﺎم و ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ،از ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ارادهﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .رﻫﺒﺮان ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﻫﺪفﻫﺎ ارادهﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان ﺟﻨﺒﺶ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﯿﯿﻦ
ارادهﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﻫﺪفﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ آﺳﯿﺐ وارد
ﺳﺎزد .ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﻫﺪفﻫﺎ ﻧﺎزلﺗﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ

ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﻣﯽﮔﺬرد ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺸﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻇﺮف  2ﺳﺎل
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ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮان ﺟﻨﺒﺶ را ﻫﺪر ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮان و
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮔﺴﺘﺮه و ﺷﻤﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ
در آن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ.

ﺑﺤﺮان .ﺣﺎل آنﮐﻪ ﺑﺤﺮان رﯾﺸﻪ در ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم دارد و داروی
ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻤﺎق ﻧﯿﺴﺖ.

ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮآﯾﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ از دو ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﺤﻈﻪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ درازﻣﺪت.
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آﻣﺎدﮔﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻨﺒﺶ در ﻟﺤﻈﻪ
ﺣﺎﺿﺮ دارد .ﺣﺎل آنﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ درازﻣﺪت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺟﻨﺒﺶ در
ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪفﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .ﻫﻨﺮ رﻫﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای اﻓﺰودن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺣﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺟﻨﯿﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮان ﺟﻨﺒﺶ در
ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎﺿﺮ و در درازﻣﺪت ﺑﺮای اﻣﺮ رﻫﺒﺮی ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ از
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻋﺪم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮف  2ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روی داده اﺳﺖ .در روزﻫﺎی ﭘﺲ
از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺟﻨﺒﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ
آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺰم ﺟﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺮﯾﺪن از روی
ﺳﺎﯾﻪ دوﻟﺖ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﮔﺮا ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺪم ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ و ﺻﺤﯿﺢ از اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ رﻫﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﻮدﯾﻢ .اﻣﺮوز ﺗﻮان ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻨﺒﺶ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﻫﻤﺎن
ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻨﺶ
ﻣﺪﻧﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﻧﻬﻔﺘﻪ
در ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﺗﻮان ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮان درازﻣﺪت
ﺟﻨﺒﺶ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﯾﺮان
ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﻤﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﻪ
آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ
ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻧﻈﻤﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را دارﻧﺪ .ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺬار از ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺴﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ رﻫﺮوان
ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ و اﻣﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺎمﻫﺎی اﯾﻦ رﻫﺮوان ﺷﺘﺎب
ﺑﺨﺸﻨﺪ.

ﺗﻼش ـ در آﻏﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺧﺎﺻﻪ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و در ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از دوﻟﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ
از ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺜﺒﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮاﻧﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در دوﯾﭽﻪ
وﻟﻪ دارﯾﺪ ،ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻤﺎس و
ﺗﺒﺎدل ﻓﮑﺮی ﺑﻮده و ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدآوری آنﻫﺎ ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ و ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن را آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً
ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ و درﺧﻮر ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮیﻫﺎﺋﯽﺳﺖ.

ﻓﺎروﻗﯽ :دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﻣﺪﻧﯽ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،در اﯾﺮان و در روزﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﯿﻦ دوره
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮل
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺒﻮدﯾﻢ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان و از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮه اﻋﺘﺮاض ﻣﺪﻧﯽ در
اﯾﺮان ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻏﺮﺑﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران آﻟﻤﺎن
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص و وﯾﮋهای ﺑﻪ اﯾﺮان دارﻧﺪ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺮای ﻏﺮب ،اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺮان رﯾﺸﻪ در
ﻧﻘﺸﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺮوز
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﺻﻠﺢ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ
از اﯾﺮان و روﯾﮑﺮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و روﯾﮑﺮد ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ و ﺗﻮﻓﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺮان در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﮑﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص
ﺧﻮد روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ راه ﺣﻞﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ
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ﺗﻼش ـ ﭼﻪ در آﻏﺎز و ﭼﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ،ﺳﯿﺮی در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده و ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺪﻧﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج از
اﯾﺮان ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دوﻃﺮﻓﻪ؛ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در درون اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬرد و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
درون در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزﺗﺎب رﻓﺘﺎرش در ﺑﯿﺮون را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

ﻫﻢ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺤﺮان
ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻋﺮاق را ﺑﺪون ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﺑﺤﺮان دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻏﺮب ﺑﺎ
اﯾﺮان ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺜﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
راه ﺣﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻠﯿﺪ .و ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮد ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت.
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ در ﻋﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻗﺎی ﻫﻨﺮی ووسﺗﺮ ،رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان وزارت
اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ او دﯾﺪار و ﮔﻔﺖوﮔﻮ داﺷﺘﻢ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﺣﺴﺎﺳﺘﺮ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻟﯿﺒﯽ و
ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺮی اﺳﺖ روﺷﻦ .اﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ
ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﺰﯾﻨﺶ راه ﺣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾﺮان در اﺛﺮ اوج
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ راه
ﺣﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋﻫﺎی ﻏﺮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان و
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ اﺳﺖ .راه ﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار دارد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل راه ﺣﻠﯽ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ.

رﯾﻨﺰ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻓﺎروﻗﯽ :اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﻀﻮر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﻓﯿﺲﺑﻮک و ﺗﻮﺋﯽﺗﺮ ﭼﻬﺮه ﺟﻬﺎن رﺳﺎﻧﻪای را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻢزﻣﺎن در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز
آن ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻗﺎﻫﺮه ﺑﻮد» .اﻟﺠﺰﯾﺮه« ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﺮدم
ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آنﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ
ﺳﺮﯾﻊ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وﯾﺪﺋﻮﮐﻠﯿﭗﻫﺎی اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و راﻫﮑﺎر ﺧﺸﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و از آن ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺪﺋﻮی ﻗﺘﻞ ﻧﺪا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺮﯾﻊ
از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﺧﺒﺎر و
اﻧﺘﺸﺎر آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در
اﺛﺮ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺪ و ﺑﺎ
ﻓﯿﻞﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و

ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﮕﺎن را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮐﺮد .ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آن اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﻤﻪ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮد .ﮔﺮﭼﻪ وﺟﻮد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮ ﮐﺴﯽ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮهای ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﺷﻮد.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﯾﺮان از ﺣﻀﻮر »اﻣﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺻﺤﻨﻪ«
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ» .ﻣﺮدﻣﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺤﻮ
ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی در ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﺮار و ﺑﻘﺎی
ﮐﺴﯽ و ﭼﯿﺰی در ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮی از ﺟﻬﺎن .ﺣﺎل ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن دﻓﺎع از ﺣﺮﻣﺖ رای ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ را ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
روﺑﻪرو ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮔﺴﺘﺮدهای اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﺑﮑﻨﻨﺪ .روزﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﺧﺒﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺒﺮی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم در اﯾﺮان ﺑﻮد.
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ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺑﺮاز ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻏﺮب و ﻣﺤﺎﻓﻞ
روﺷﻨﻔﮑﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ از اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪی در ﻣﺴﯿﺮی ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﻏﺮب آرزو
ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﭼﻄﻮر؟
آﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪی در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻏﺮﺑﯽ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ
ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی و ﮔﺮاﯾﺶ آن ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه و ﮐﺸﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،وﺟﻮد دارد؟ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮ وﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ از ﺑﻮدن ﭼﻬﺮهﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﺋﯽ
از درون ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻮﺳﻮی ،ﮐﺮوﺑﯽ ﯾﺎ
ﺳﺎﯾﺮ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در ﻣﻘﺎم ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﺎﻫﻮارهای ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ آزاد ﺷﻬﺮوﻧﺪ ـ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ اﺧﺒﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد.
ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪن از ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ آزاد ،ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺎرازﯾﺖ ﻣﺎﻧﻊ از درﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺷﺪ ،وﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ دوﯾﭽﻪ
وﻟﻪ از روز  16ژاﻧﻮﯾﻪ  ،2009ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪودا ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﯿﻞﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﺑﺮان
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ از آن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺣﺪاﻗﻞ 10
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺎروﻗﯽ :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ آن ﻫﻢ در
دورهﻫﺎی ﺗﮑﻮﯾﻨﯿﺸﺎن ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دور از ﻣﻨﻄﻖ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ آنﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ  32ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و
ﻣﺴﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻘﻮط دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﺎﻧﻊ از دﯾﺪن ﺧﻄﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
ﯾﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻧﺸﻮد .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻇﺮف 32
ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﺬرد درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻘﻮط دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﯿﺴﺖ و رﻓﺘﻦ ﺳﻠﻄﺎن
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻫﻤﺎنﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻣﺪن ﻧﻈﻤﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺒﻮده و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺪﺗﺮ از آنﭼﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ.

اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﺒﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼع دادن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
دﻋﻮت ﺑﻪ ﯾﺎری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آنﺟﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎلﻫﺎی
ﺳﺎل در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻫﺴﺘﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی در روﯾﮑﺮد ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺪل ﺷﻮد .ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و
ﺻﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر و ﺧﺸﻦ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﯾﺮان از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن داراﯾﯽﻫﺎی 32
ﺗﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل
دﻗﯿﻖﺗﺮ داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﯾﺮان و
ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی را آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺪرن اروﭘﺎ ﺷﺎﻫﺪش ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،اﻟﺰام
ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺮدم ﺑﺪل ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓ رواداری
و ﻣﺪارا ﺑﺎﻋﺚ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮزﻧﺪهای ﺑﻮد .اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻏﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن زﯾﺒﺎ و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ رﻫﺒﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ دل
ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ رای ﻣﺮدم اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن
اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻮع اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﻣﮕﺮ آﯾﺖاﷲ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ از ﮐﺴﺐ و اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت در اﯾﺮان ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی

از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎزﺗﺎب اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺪام و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﮑﺮار
ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 67ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻼش ـ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ از ﺧﯿﺰش و
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ و
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﻮﺗﺎه
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ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی
در ﺷﻤﺎر ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺎورﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ .ﺗﺰوﯾﺞ دﯾﻦ و دوﻟﺖ در اﺛﺮ ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻮﻫﻢ ﺷﮑﻦ ﺑﻮد و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم در اﺛﺮ ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﭘﺸﺖ آﯾﻪ
و ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﻼ دوری ﻣﺮدم از ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد.
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺧﺮاﻓﻪﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و اﺣﯿﺎی ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻪ
آﺳﯿﺒﯽ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم زد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺎهﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزیﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﻦ
رﻫﺒﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ رﻫﺒﺮان اﻣﺮوزﯾﻦ ﺷﻮد ،از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎورﻫﺎی
ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺪس ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺻﺪر اﺳﻼم ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ .در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻮان اﯾﺮان ﻫﺮ روز آﮔﺎهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻼش
ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ روی زﻣﯿﻦ ﺳﺴﺖ و ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﺮاﻓﯽ اﻣﺮی
اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
و ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان از ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﺑﻠﻮﻏﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ
اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻠﻮغ
ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﺿﺮﯾﺐ
ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ.

ﻣﯽﮔﻔﺖ؟ او ﻧﯿﺰ در دوره ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ردای
ﯾﮏ رﻫﺒﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻪ از
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺳﺨﻦ در ﺑﯿﻦ ﺑﻮد و ﻧﻪ از
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ و
اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ از آن ﺳﺨﻨﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
اﺛﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﮔﺮا و اﺗﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در
اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ.
در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ ،اوﺿﺎع در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻟﯿﺒﯽ
و ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺳﻘﻮط ﻗﺬاﻓﯽ و ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻫﺮ روی
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﻼش ﮐﻨﺸﮕﺮان
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺳﻠﻄﺎنﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺗﺤﻮﻻت
ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﻧﯿﮏ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت در
آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﺑﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد .اﻣﺎ آﯾﺎ
ﻣﺴﺘﯽ ﺗﻮدهای ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮدورزی ﻗﺎﺋﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ آن را ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺎهﻫﺎی آﺗﯽ
ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.
در ﻣﻮرد اﯾﺮان ،اوﺿﺎع ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﮕﺮان رﺷﺪ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻮرد اﯾﺮان
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯽﻣﻮرد اﺳﺖ .ﭼﻮن اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و  32ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻫﻢ رﺷﺪ
ﮐﺮده و ﺣﺎل دوران ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دهﻫﺎ ﻋﯿﺐ و اﯾﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ در اﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ از ﻗﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﺻﻼﺣﺎت و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺻﻒ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﻢ وﻻﯾﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ از ﺑﺪﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از راس
ﻫﺮم ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ رﯾﺰش ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺗﻼش ـ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت رﺳﻤﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺎﺳﺎً دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻏﺮب و اﺻﻮﻻً ﻧﺰد اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﺪاول و ﻋﺎدﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رﻓﺘﺎر دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ
ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﻫﺮدو ﯾﮕﺎﻧﻪ رﻗﻢ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ .آﯾﺎ ﺑﺮآﻣﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ذﻫﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺧﻠﻠﯽ وارد ﺳﺎزد؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﻣﺨﺒﺮﯾﻦ در
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن در اراﺋﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻣﻠﺘﯽ ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻗﺸﺮی ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﺪ ،آﯾﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدم اﯾﺮان وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻇﺮف اﯾﻦ  32ﺳﺎل ﺑﻪ
اﺳﻼم زد ،ﺿﺮﺑﻪای ﮐﺎری و وﯾﺮانﮔﺮ ﺑﻮد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺳﻼم در اﺛﺮ آﻣﯿﺰش دﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
روی ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از آﯾﺖاﷲﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻨﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی در

ﻓﺎروﻗﯽ :ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﯾﺮان ﺗﺼﻮر ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از اﺳﺎس دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد .ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺮان ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از
اوجﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد .ﺗﻮ ﭘﻨﺪاری ﮐﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در ﻗﺎب ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ
درﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻫﺴﺘﻪای ﺟﺎی دادهاﻧﺪ .ﻗﺎب ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ
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اﯾﺮان و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﺶ از آنﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺧﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﯾﺮان
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺗﻨﺪرو اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎرﺑﺴﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻦﺗﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان
ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﯽ وﺟﻮد

ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺣﺲ ﻏﺮور ﺑﺮ ﻧﻤﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ از
ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺷﺮم
داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان را ﺣﺘﯽ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
دورهﻫﺎﯾﺶ ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ ﺑﺪاﻧﻢ .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان
ﻧﺰد ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ وﺟﻮد دارد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ در اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،اﻧﺘﺸﺎر
ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ از »اﻣﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ«
از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ و
ﺟﻨــﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿــﯽ اﯾــﺮان ﺗﺼــﻮر ﻣــﺮدم ﺟﻬــﺎن را ﻧﺴــﺒﺖ
ﺗﺼﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎل آنﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ،
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﺮان ﭼﻬﺮه دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد
ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﮐﺸــﻮر از اﺳــﺎس دﮔﺮﮔــﻮن ﮐــﺮد .ﺗﺼــﻮﯾﺮ اﯾــﺮان
ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از اﻧﻈﺎر ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮده .ﺗﺼﻮﯾﺮی از
ﺗــﺎ ﭘــﯿﺶ از اوجﮔﯿــﺮی اﯾــﻦ ﺟﻨــﺒﺶ ،ﻋﻤــﺪﺗﺎ ﺗﺼــﻮﯾﺮی
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ
ﻣﻨﻔــﯽ ﺑــﻮد .ﺗــﻮ ﭘﻨــﺪاری ﮐــﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺮ اﯾــﻦ ﮐﺸــﻮر را در ﻗــﺎب
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ
ﯾــﮏ ﺣﮑﻮﻣــﺖ ﮐﻤــﺎﺑﯿﺶ ﻃﺎﻟﺒــﺎﻧﯽ درﮔﯿــﺮ ﯾــﮏ ﻣﻨﺎﻗﺸــﻪ
آﻣﺪه و رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻫﺴﺘﻪای ﺟﺎی دادهاﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻏﺮور و
ﺣﯿﺜﯿﺖ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ را اﺣﯿﺎ ﮐﺮد .در ﺧﺎرج
ﮐﻨﺴﺮت ﯾﻮ ﺗﻮ در ﻟﻨﺪن 14 .اوت » 2009اﯾﺮان! ﺻﺪای ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﻮی؟«
از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﺟﯽ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ
دارد و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ آنﭼﻪ
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﻣﺪﻧﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ روی ﻣﯽدﻫﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺧﻮد را در ﺑﺎزﺗﺎب وﺳﯿﻊ رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در
ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺣﺘﺮام آﻓﺮﯾﺪ .ﭼﻨﺎن اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
اﯾﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ
ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪاش را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم.
در ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪن ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻨﺘﻔﯽ
ﺗﻼش ـ اﮔﺮ ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﻣﺮدم اﯾﺮان اراﺋﻪ
ﺑﻮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺪرس ،ﻣﻦ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرم
ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻏﺮﺑﯿﺎن از
را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺸﻮرم دوﺳﺖ دارم و ﻣﯿﻬﻨﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﻢ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﻄﻠﻊ آﻟﻤﺎن از اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ
دوﺳﺖ دارم و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻫﺴﺘﻢ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ
اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﯾﺮان ﺑﻪزودی
ﺧﺎﻃﺮﺷﺎن را در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﻻت آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻬﺒﻮد
ﺛﻤﺮ دﻫﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ راهﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻦﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
وﺿﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﯿﺪوار ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ،اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه
از رﻫﺒﺮی آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دوﻟﺖ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ آن
ﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ راه ﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از آن ﺳﻮد
دﺳﺖ از ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻬﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ :ﻫﻢ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ.
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .وﺟﻮد آن اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدﻣﯽ و
ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ ﭼﻪ
ﺗﻼش ـ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﯾﻊ اﻓﮑﺎر
ﻣﯿﺰان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺮب را در اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﺗﻨﺪﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﻮی ﺟﻬﺎن وﻗﺘﯽ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﺤﺘﺎطﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺻﺤﻨﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﮔﺴﺘﺮده آﻏﺎزﯾﻦ ،و ﻣﻮج ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻓﺎروﻗﯽ :ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ واﮐﻨﺶﻫﺎی
ﺑﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺒﺎر و
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻮاداران روشﻫﺎی ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺗﺼﻮر ﺑﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺟﻨﺒﺶ و ﻏﻠﺒﻪ
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ﺳﮑﻮت و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ »ﺷﮑﺴﺖ« اﺳﺖ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻮاردی ﭘﯿﺶ
آﻣﺪه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﺳﻮی ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ؛
ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و ﺣﻤﺎﺳﻪآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﺶ آﻣﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

وﯾﮋه ،دﻓﺎع از ﺟﻌﻔﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﭼﻨﺎن ﺑﺮ رژﯾﻢ
اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮان آﻣﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ رﺳﻤﺎً ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﺷﺪ .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺗﺠﻠﯿﻞ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای
ﺗﻮﺳﻂ رادﯾﻮ ) (DLFﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺰارﺷﮕﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ
ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در اﯾﺮان ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،وی ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎم ﭼﻨﯿﻦ رﺧﺪادﻫﺎﺋﯽ در
اﺻﻞ ﺑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺧﻄﺎب آن ﺑﻪ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن در داﺧﻞ اﯾﺮان
اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ؛ »ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺻﺪای ﺷﻤﺎ
ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد «.ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزات درون ﮐﺸﻮر و
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ از آنﻫﺎ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﻟﺤﻈﻪ اﺧﺒﺎر ﭘﺮ ﺳﺮو ﺻﺪا
ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻓﺎروﻗﯽ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی »ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ« دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﺳﮕﯽ ﭘﺎی
ﻣﺮدی را ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ارزش رﺳﺎﻧﻪای ﻧﺪارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮدی
ﭘﺎی ﺳﮕﯽ را ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ارزش رﺳﺎﻧﻪای ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﻇﺮف ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺮان ﮐﻤﺎﮐﺎن
اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﮐﻢﺷﻤﺎر ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﭼﻨﺪان ﺟﺬاب ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﯾﺎ
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﭘﺮاﮐﻨﺪه در اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﯿﻞ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭘﺮ آﺷﻮب ﻫﻤﻪ روزه روی ﺗﻠﮑﺲ ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ
ﻣﯽرود ،ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎور و ﺗﺼﻮر را
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در اﯾﺮان ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺪﻧﯽ از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ در
آﺳﺘﺎﻧﻪ روزﻫﺎی ﺗﻈﺎﻫﺮات در اﯾﺮان از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺨﺸﯽ
از راﻫﮑﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﺑﻮد .و ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﻮﻓﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﮑﺎران
ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ از ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳﺸﯽ را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ ﻟﺤﻈﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬار اﯾﺮان از ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و آزاد اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮔﺬار ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻪ ﺑﺎ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ آن ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﯿﻦ دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﺷﮑﺎرا
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﯽﺗﻔﺎوت
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺎﻫﻮی ﻧﺪارد .ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ
ﻣﺮدم در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
رﻫﺮوان اﯾﻦ راه ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان ﮐﻢ ﺷﻤﺎرﺗﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺒﺾ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻔﺎوت دارد .ﮔﺎﻫﯽ آرامﺗﺮ ﻣﯽزﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺘﺎﺑﺎن ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه از
ﺗﭙﺶ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﻓﺎروﻗﯽ :ﺣﺴﺎب رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺟﺪاﺳﺖ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﻧﻮع و ﮔﺴﺘﺮه ﮐﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ راﻫﮑﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻔﺎوت دارد .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺣﯿﺚ ﮔﺴﺘﺮه ﭘﻮﺷﺶ
ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﺎر
ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ
ﺧﻮد را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺧﺎﺻﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در آﻟﻤﺎن دارﯾﻢ و ﺑﻪ
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد را
دارﻧﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ آنﻫﺎ
ﺟﺎﻟﺐ و ﺟﺬاب اﺳﺖ .در اﯾﻦﺟﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی ﺗﻈﺎﻫﺮات ﭘﺮاﮐﻨﺪه
در اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮔﻮﺷﻪ از ﺟﻬﺎن از ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و از آن ﺟﻤﻠﻪ در آﻟﻤﺎن ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﺴﻞ دوم اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽزﺑﺎن راه
ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎری از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮاﻧﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﻮد را ﯾﺎر و
ﻫﻤﺮاه ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ
ﺧﺒﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻇﺮف اﯾﻦ دو ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﮐﺴﯿﻮن
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در ﻣﻮرد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ ،ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺑﯽﺑﯽ ﺳﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺿﻊ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آنﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎرت آنﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮرد دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .در آﻟﻤﺎن ﺷﻮرای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن ﺗﻮﺳﻂ
دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﺮ ﮐﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻟﻤﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﻮدﺟﻪ دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦرو ،دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ زﯾﺮ
ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻟﻤﺎن ﯾﺎ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار
ﻧﺪارد .ﻣﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺰارشﻫﺎی روز ﺧﻮد از آزادی رﺳﺎﻧﻪای
ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ،
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ
ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺤﺖ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر آن از
ﻃﺮﯾﻖ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارﯾﻢ .رﻋﺎﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮازﯾﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﯿﺮ
در اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﯾﮏ
ﺧﺒﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻬﺘﺮ از اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺘﺎﺑﺰده ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ،رﻋﺎﯾﺖ
اﯾﻦ ﻣﻮازﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وﻇﯿﻔﻪ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ
ﺑﯿﻦ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻓﺮاﺳﻮی
ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﺎر دوﯾﭽﻪ
وﻟﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ روزه اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ
ﺑﺎزﺗﺎب آﮐﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﺒﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻧﻬﺎد آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ در
ﺿﻤﻦ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ،ﺣﺰبﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن و از
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آنﭼﻪ در اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬرد را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﻟﻤﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺮی ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ
ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ
اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﭘﻬﻨﻪ ﮔﯿﺘﯽ اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎزﺗﺎب دادن اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻀﻤﻮن آنﭼﻪ را
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،دوﻟﺖﻫﺎ رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.

ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﻟﯿﻨﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮب ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﯾﺮان
اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﺮﯾﻊ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
اﯾﺮان و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی ﮐﺸﻮر وﻇﯿﻔﻪای درازﻣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از
آن ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن دوره ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﺴﺘﻪ
ﮐﺮدن ﻣﺮدم و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آنﻫﺎ از ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن
اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و در اﺛﺮ
اﯾﻦ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻬﻞﺗﺮ
اﻣﺮ ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎت در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻼش ـ در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ درون ﮐﺸﻮر
و رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ ﮔﻮش آزداﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن
دوﯾﭽﻪوﻟﻪ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ آنﻫﺎ در اﺗﺼﺎل اﯾﻦ دو ﻃﺮفِ
راﺑﻄﻪ از آزادی ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت رﺳﻤﯽ ﻣﯽا ن دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻓﺎروﻗﯽ :ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ آنﭼﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ
اﺻﻠﯽ ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻋﻬﺪه اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ.
ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺘﯽ اﻣﺮ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ آزاد در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را
دﺷﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎل آنﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر در اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻧﯿﺰ دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
راهاﻧﺪازی ﺷﺪهاﻧﺪ و دوم رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ،
ﺑﯽﺑﯽ ﺳﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آزاد ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻫﺮ روی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪای ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻓﺎرغ ﺑﻮدن از
رﻋﺎﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮازﯾﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﯿﺎر
ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﺧﺒﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﺷﻮار ﺷﻮد.
اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ از اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ .دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﺳﯿﺐ زدن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻏﻠﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ وﺳﻮاس
و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺴﻮوﻻن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد.

ﺗﻼش ـ ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﺷﻤﺎ
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ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر

و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرن آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮ
دوران ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻨﺪﻧﺎف از ﺳﻨﺖ و ﺣﻮزه ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮد و آن را
ﺧﻮار ﻣﯽداﺷﺖ و وﻗﺘﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺖ.
ﻣﺜﻼً واژه »ﻋﺪاﻟﺖ« در ﺳﻨﺖ ﭼﭗ اﯾﺮان ﻣﻌﻨﺎی »ﺑﺮاﺑﺮی« و
ﻫﻢﺗﺮازی ـ  Levelismـ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ »ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﺎزش« از ﻣﻮاﻫﺐ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد .ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻃﯽ دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﻪ آن رﻧﮓ و روی اﺳﻼﻣﯽ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
روﺣﺎﻧﯿﺖ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻ
دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽدﯾﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ.
ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﻔﻬﻮم دﯾﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ »ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﮐﺲ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﺟﺎی درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﻖ
آن« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،وﻗﺘﯽ آﯾﺖاﷲ در ﺟﺎﯾﮕﺎه
»وﻻﯾﺖ اﻣﺮ« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻨﺠﺎﯾﮕﺎه »درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﻖ«
ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻣﺼﺪاق ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﻮد .و اﮔﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﻋﻠﻮم ﻣﺪرن در ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دری ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ روی
ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺪاق ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد واژۀ
اﺳﺘﻀﻌﺎف و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﭼﭗ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
»ﻓﻘﺮا و ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﮐﻪ
ﻣﻌﻨﯽ آن ﺑﺮای رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد :ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم ﺣﻖ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ
آﯾﺖاﷲ ﭘﺎ را از ﭘﻠﮑﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﯿﺎم ﺣﻖ ﻫﺪاﯾﺖ
را اﺑﻼغ ﮐﺮد ،اﺳﺘﻀﻌﺎف از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ﺑﯽآﻧﮑﻪ در ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ

ﺗﻼش ـ »ﻋﺪاﻟﺖ« ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﺎﯾﻪ
اﺻﻠﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﻨﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﺷﻮد و در ﺣﻮزۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻪ ﻣﺼﺪاق ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟

ﻣﻨﺼﻮر :ﯾﮑﯽ از ﺳﺮدرﮔﻤﯽﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ،1357
دلﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ آنﻫﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .از ﯾﮑﺴﻮ
ﺗﻌﺮﯾﻒ راﯾﺞ آنﻫﺎ ﺗﻮدهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽآورد و ﻣﺠﺎل
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﻣﯽداد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
دردل ﻧﻬﻔﺘﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ دﯾﮕﺮی
ﺑﯿﺮون ﺑﯿĤورﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ واژهﻫﺎ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ واژه ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮد.
واژﮔﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﻣﺎﻧﺖ ،اﺳﺘﻀﻌﺎف،
اﺳﺘﮑﺒﺎر و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦﻫﺎ .ﻧﺎروﺷﻨﯽ ﻣﻔﻬﻮم آﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽداد ﺗﺎ
وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮدهﻫﺎ ،از ﻇﻦ ﺧﻮد ،دور آنﻫﺎ ﮔﺮد آﯾﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻏﻔﻠﺘﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻗﯿﺐ
ﻣﺬﻫﺒﯿﻮن از اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﻮار
ﺑﻮد و آن ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ ـ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرﺳﻪای دوران  60ﺳﺎﻟﮥ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ درسآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دو ـ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺻﺪر ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،رﺟﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﻫﺨﺪا،
ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ،ﺣﮑﻤﺖ ،ﺗﻘﯽزاده ،ﻫﮋﯾﺮ ،ﮐﺴﺮوی و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺪورهﻫﺎی
آﻧﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻮن آﻧﺎن ﭘﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻮزه و ﺳﻨﺖ داﺷﺘﻨﺪ
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اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺪان ﻧﯿﺰ از ﺣﺪ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
رﻓﺖ .ﺑﺎزار و روﺣﺎﻧﯿﺖ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺑﻪ
ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ و اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ
داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ارﮐﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎ ﻟﺮزش ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
روﺑﺮو ﻧﺸﻮد و آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖﻫﺎ ﺑﻮد .ﻧﻈﯿﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻨﯿﺎد
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺟﺎی آن را ﮔﺮﻓﺖ .ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻤﺪه ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و اﯾﻦﻫﺎ در
دﺳﺖ ﻣﺬﻫﺒﯿﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻬﺮه وری ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﺑﺎ
ﺟﺎ اﻓﺘﺎدن اﻧﻘﻼب اﺻﻮﻻً ﺑﻬﺮهوری در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺛﻤﺮه اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ،ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ» ،ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ« و
اﻓﺖ ﺑﻬﺮه وری ﺑﻮد.
در اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮرده
ﺑﻮد ،ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺴﻠﻂ
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﭼﭗ ـ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ـ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و رﻓﻮرم ﮐﺸﺎورزی او و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ
آن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺎﺋﻮ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪ ده
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻞ ﭘﻮت را ﺑﻪ ﺑﻬﺎی
وﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،در ﺣﺪ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

»زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﻬﺮو روﺳﺘﺎ« ﺗﻐﯿﯿﺮی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﮑﺒﺎر ،ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﭼﭗ ﻣﺘﺮادف ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ
»اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻏﺎرﺗﮕﺮان ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ،ﮐﻤﭙﺮادورﻫﺎ ،زﻣﯿﻨﺪاران و
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان« .در واﻗﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺎم ﺣﻖ
ﮐﺒﺮ ورزﯾﺪه و ﺑﺪان ﭘﺸﺖ ﮐﺮده و ﻣﺼﺪاق ﻗﺮآﻧﯽ آن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮد
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎم ﻣﻮﺳﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺒﺮ ورزﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﭘﻨﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،آن ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻔﺎﺷﯽ ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده
را ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮد و آن داﻧﺸﺠﻮی ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮای ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ را
در ﺳﺮ داﺷﺖ ،ﻫﺮدو »ﻣﺴﺘﮑﺒﺮ« ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ »ﭘﯿﺎم ﺣﻖ«
ﺧﻀﻮع و ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﭙﺮدازم ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﺪاﻟﺖ .ﭼﭗ اﯾﺮان در ﮐﻠﯿﮥ
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آن ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﺮوت و ﻫﻢﺗﺮازی در
ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺪان
ﭼﻨﮓ ﻧﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﭼﭗ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ
ﭼﭗ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ از آﻧﺎن رﺑﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﺑﺘﺬال
ﻫﻢ در ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﭼﭗ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،ﻫﻢ در ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی رﻗﯿﺐ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و دﯾﮕﺮان.
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﭼﭗ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،اﻟﻐﺎی
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ» ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ«
ﺑﻮد .ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﭼﭗ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی اول اﻧﻘﻼب »ﻣﺼﺎدرهﻫﺎﯾﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ« را در دﺳﺘﻮر ﻗﺮار داد .ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﺪ و ﻣﺮز »اﺑﺰار
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ در واﻗﻊ ﺳﻠﺐ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺮای
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺒﺎر آورد.

ﺗﻼش ـ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ،زﯾﺮ ﺧﻮاﺳﺖ »دﻣﮑﺮاﺳﯽ« ﻫﺴﺘﯿﻢ ـ
ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﯽ آﻣﺪ ـ آﺷﮑﺎرا
ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺮاﭘﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﺘﺮاض
ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺻﻔﺖ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﯿﻒ
و ﻣﯿﻞ اﻣﻮال ﻣﻠﺖ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن رژﯾﻢﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺿﺪ
ﻏﺮب ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ
ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﯾﺪوﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،در
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ؟

ﺗﻼش ـ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ در آن اﻧﻘﻼب رﻫﺒﺮی را داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از
اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺳﺎﯾﺮ دارﻧﺪﮔﺎن
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آرزوﺋﯽ
ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﻧﻘﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﺑﻌﻀﺎً ﺿﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ
از آﻧﭽﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ؟

ﻣﻨﺼﻮر :ﻓﺴﺎد در آﻧﺠﺎ ﻻﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم از
ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی آزاد ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﻮد .دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ درﺳﺖ،
ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن از
اراده ﻣﺮدم ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﺴﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﯽ
در ورای ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺠﺎز
ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ،

ﻣﻨﺼﻮر :اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺠﺎی ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﭼﭗ ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ »ﻋﺪاﻟﺖ« ﻣﯽآﻣﺪ ،ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻓﺮﺿﯽ
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ﺳﺎل ﻧﻬﻢ
واژه »ﻋــﺪاﻟﺖ« در ﺳــﻨﺖ ﭼــﭗ اﯾــﺮان ﻣﻌﻨــﺎی »ﺑﺮاﺑــﺮی« و ﻫــﻢﺗــﺮازیﺗﻼش ـ
دﯾﻨــﯽ ﻫــﯿﭻ ﻗﺮاﺑﺘــﯽ ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﻣﻔﻬــﻮم ﻧﺪاﺷــﺖ و ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﯽ »ﻗــﺮار ﮔــﺮﻓﺘﻦ ﻫــﺮ ﮐــﺲ و ﻫــﺮ ﭼﯿــﺰ در ﺟــﺎی
درﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﻖ آن« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﺪ.

دوﻟﺖ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻏﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دوﻟﺖ »راﻧﺖ ﺧﻮار«
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد را وﻟﯽﻧﻌﻤﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺠﺎی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﻮر را ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻧﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ درآورد ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺟﯿﺮهﺧﻮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻠﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺪوﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻮن دوﻟﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ و آنﻫﺎ را ﻃﺒﻖ ارزشﻫﺎی ﺧﻮد اداره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﺠﺎی ﺑﺎرآوردن ذﻫﻦﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ و
ﺣﻘﯿﻘﺖﭘﮋوه ،در ﺻﺪد ﭘﺮورش اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺧﺮاﻓﯽ و ﻣﻄﯿﻊ ﻗﺪرت
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ درآﻣﺪ ﺧﻮد در ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دوﻟﺖ را در ازای
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻮاﺧﺬه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻓﺎه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻞ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ) (solidarityاداره ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﮔﺮوهﻫﺎﺋﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑﺮﺧﻮرداری ﺧﻮد
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل
ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اداره
ﮐﺮدن ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺪرن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺋﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ از
ﯾﮏ ﺳﻮ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻓﺰودن ﺑﻪ رﻓﺎه ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺪی
ﻧﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را از ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ
ﺑﮑﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻋﺪاﻟﺖاﻧﺪ ،ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺪرن آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻘﺮ ،ﻓﻘﺮ
را ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻓﺎهﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮزﯾﻊ ،زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و از ﺳﺎزوﮐﺎر آن ﭼﻮن ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .ﻋﻤﺪۀ اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی
اﺳﺖ و ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ ﺑﺮای راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻗﯽ
ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮر »ﺣﺎﻓﻂ اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ« ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻗﻠﺐ اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺎ
ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﺑﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﻣﻮرد ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﭼﻨﺪ ده
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻗﺬاﻓﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮان ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻫﺒﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺰان داراﺋﯽﻫﺎ و
درآﻣﺪﺷﺎن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﮐﺸﻮر و در ﻣﻌﺮض اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺷﺮط ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ،ﺑﺎ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت و آزادی
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ و ﺣﻀﻮر ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﻣﺴﺘﻘﻞ.
اﯾﻦﻫﺎ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠٌﻮ اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮد در درون آن
ﺟﻠﻮه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪون آن ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺴﺎدﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ.

ﺗﻼش ـ ﺧﻮدِ ﻣﺎ از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﯽرﺳﯿﻢ؛ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﮔﺮدآﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻣﺎ در ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﺠﺮاﻫﻪ ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ؟ آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﻋﺪاﻟﺖ« ﺗﻨﻬﺎ در
ﺣﻮزۀ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﺮوع از اﯾﻦ ﺣﻮزه در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟

ﻣﻨﺼﻮر :درس اوﻟﯽ ﮐﻪ از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »در
اﯾﻦ دره اﺷﮏآﻟﻮد ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ «.ﻣﺎ از آﻣﻮزش
راﯾﮕﺎن ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن راﯾﮕﺎن ،از ﺑﯿﻤﻪ ﭘﯿﺮی و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ
راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ،از ﻣﺴﮑﻦ راﯾﮕﺎن و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ.
در ﺻﺪر اﻧﻘﻼب رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﻋﻘﺐ ﻧﯿﻔﺘﺎدن از اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ
وﻋﺪۀ »آب ﻣﺠﺎﻧﯽ و ﺑﺮق ﻣﺠﺎﻧﯽ ،اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺠﺎﻧﯽ« را داد و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ را در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎر وﻋﺪه ﮐﺮد.
اﻣﺮوز ﮐﺠﺎﺋﯿﻢ؟ و ﭼﺮا؟ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺧﺪﻣﺖ
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دارد ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و
ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ از راﯾﮕﺎن ﮐﺮدن
آنﻫﺎ ﻣﯽراﻧﯿﻢ ،ﻣﺮاد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،
ﻫﺰﯾﻨﻪ آنﻫﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺖﻣﺪاری ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان،
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﮏ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺑﻪ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮ راﻧﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﭘﻮل اﯾﻦ »ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن« را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

ﺗﻼش ـ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺖِ »ﻋﺪاﻟﺖ« از ﮐﺠﺎ و در ﮐﺪام ﺣﻮزۀ
ﻓﮑﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزۀ ﺣﻘﻮﻗﯽ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی
ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟

ﻣﻨﺼﻮر :ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »ﺣﻖ« ﺑﻪ ﺣﻘﺪار ﺑﺮﺳﺪ .ﻻزﻣﻪ
آن اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻖﻣﺪار اﺳﺖ .واﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻖ،
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ﻓﺮدی آﺷﻨﺎ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ،و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﺎل و
درﮔﯿﺮ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺪ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ـ ﺟﻬﺎنﻫﺎی آرزوﺋﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ـ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ارزﯾﺎﺑﯿﺘﺎن از روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اﻣﺮوزﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ـ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎﺋﯽ از آنﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﺘﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﯾﺪ ـ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺜﺎﻗﻬﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و در اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزﯾﻦ ﺗﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺣﺎد ﺑﺸﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دراز دارد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از اﻫﻤﯿﺖ آن
ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻓﺎه و ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﮑﺮات ،ﻣﺤﻤﻞ
ﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺼﻮن از ﻓﻘﺮ ،ﺑﺮی از
ﺟﻬﻞ و ﺑﺪور از ﺑﯽﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﻫﺮاس .ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮد و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻻزم را ﭘﺪﯾﺪ آورد و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﮏ
ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻣﻨﺘﺰع ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺻﺮف ﺣﻀﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻖﻣﺪار ﻣﺪرن اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﻋﻄﻮﻓﺖ ،ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺷﻮد.

ﻣﻨﺼﻮر :در اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ واﻧﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﻘﻮط ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽﮔﺬرد،
ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻓﮑﺮی ﮐﻠﯿﻪ اﺣﺰاب ﭼﭗ ﺟﺪی را درﻧﻮردﯾﺪه و
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ژرﻓﯽ در ﻧﮕﺮش و آرﻣﺎنﻫﺎی آﻧﺎن ﭘﺪﯾﺪ آورده
اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻗﻄﻌﺎً اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ دارد و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از
ﺑﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،از اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺑﺮﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺣﺘﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﭼﭗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاه ،ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻧﮋادی و ﻗﻮﻣﯽ ،و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻘﺮ و ﺟﻬﻞ و
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،ﻫﻨﻮز ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ
و ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزاﯾﺴﺘﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻮﯾﺪ.
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﻻگ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ و ﻗﺤﻄﯽ زده
ﭘﺪﯾﺪۀ ﻋﺎرﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از ذات اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد .آرﻣﺎنﻃﻠﺒﯽ
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ آن ﺑﺪل
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻣﯽﺷﻮد از ﭼﯿﻦ ﻣﺎﺋﻮ ﮔﺮﻓﺖ ،از ﮐﻮﺑﺎی ﮐﺎﺳﺘﺮو
ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ از »ﺑﻬﺸﺖ« اﻧﻮرﺧﻮﺟﻪ .ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﺎن و ﺑﺮاﺑﺮیﻃﻠﺒﺎن
اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﺮا ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖﻫﺎی ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ اﻧﺪازه در ﺧﺸﻮﻧﺖورزی ﻏﻮﻃﻪور
ﺷﺪ .آﯾﺎ ﻋﻠﻞ ﻋﺎرﺿﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ .و ﯾﺎ ذاﺗﯽ و دروﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن درک ﻧﺎدرﺳﺖ از
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ادارۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ .ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ
دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻋﺮﺿﻪ وﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺳﭙﺎرد
ﯾﺎ ﮔﻮﺳﭙﻼن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻋﺮﺻﻪ ﻗﺪرت ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب .و وﻗﺘﯽ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎری در ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﯾﺎ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ و آزادی آﻧﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی در ﺧﻮر ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن از ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺰع آرﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی روﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺗﻼش ـ راﺑﻄﮥ ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد؟ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺻﺮف ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ و آزادی ﻓﺮدی ،از ﺟﻤﻠﻪ در
ﺣﻮزۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﻫﺮاسآور اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﻣﻨﺼﻮر :ﺷﻤﺎ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺘﺮادف
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ درک ﻣﺎ از ﻋﺪاﻟﺖ ﭼﻘﺪر ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم
»ﻫﻢﺗﺮازﺳﺎزی« ) (Levelismﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ! ﻫﺎﻧﺎ آراﻧﺖ در
ﮐﺘﺎب »اﻧﻘﻼب« ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﻘﻼب آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ
و روﺳﯿﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دو ﺷﻌﺎر و دو
آرﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮی و آزادی ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺎرض و ﺗﻀﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﺖ
اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺧﻮن ﺧﻮد ﻏﺮق ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮاﻓﺮاﺧﺘﻦ
ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ در ﻣﯿﺪان ﮐﻨﮑﻮرد اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺟﺪٌی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻮد
ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ آزادی را ﺧﻔﻪ ﮐﺮد و از ﻧﻔﺲ اﻧﺪاﺧﺖ .اﻣﺮوز ،ﺑﺮاﺑﺮی
را ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی در ﻗﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از
اﯾﺮادﻫﺎ ﻣﺼﻮن ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﺟﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮﺗﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آزادی
از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﺮط ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ و درﺟﺎﺗﯽ از
ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻀﻮر ﻧﻔﺲ آزادی اﺳﺖ.
ﺗﻼش ـ از ﺑﺤﺜﻬﺎی ﻣﺠﺮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ـ ﺳﯽ
ﺳﺎل ﭘﺲ از آن اﻧﻘﻼب »ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ« ـ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻤﺎن آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را اﻟﮕﻮ و
راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮی از ﺑﯿﺮون،

ﺗﻼش ـ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن از ﺷﻤﺎ
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ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮداد ﭘﺎﯾﻨﺪه

واﻗﻊ از ﻧﻘﺪ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻼﺳﯿﮏ رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ در اﻧﺘﻬﺎ
آب ﭘﺎﮐﯽ روی دﺳﺖ ﻫﻤﻪ رﯾﺨﺖ و در ﺧﺘﻢ ﮐﻼم »اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﺎل
ﺧﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪ و در آن اوﺿﺎع اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﺎ ﻗﻄﻊ دﺳﺖ دﯾﮕﺮان از
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن »ﺷﺎﻧﺲ« آﻧﺎن در آزﻣﻮدن
ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﮐﺠﺎآﺑﺎدﺷﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﺣﻔﻆ
آﺑﺮوﯾﺸﺎن ﺑﺨﺘﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﺗﻼش ـ ﺷﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ و
اﻓﮑﺎر ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﮑﻪ از ﻋﻬﺪۀ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،اﻧﺘﻘﺎدات ﺳﺨﺖ و
رﯾﺸﻪای دارﯾﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ آن روﯾﮑﺮدﻫﺎ و اﻓﮑﺎر را در ﺣﻮزه
و ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان »وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی« ﮐﺸﻮر ﺟﺎرﯾﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن
اﻓﮑﺎر ،اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻣﺤﺘﻮم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدﺳﺘﯿﺰی ،وﺿﻊ ﮐﺸﻮرداری ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ زﯾﺮکﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ از ﯾﮏ
ﺳﻮی ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺛﺮوت ﺳﺘﯿﺰی ﻣﯽدادﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺎراج
ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ »آﻧﺠﺎ«
ﻣﯽروﻧﺪ ،آن ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺎﯾﻨﺪه :اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﺴﻠﻬﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﺮوت ،ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ آن را ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ و
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ،ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪﻫﺎ ،ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را در ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ آن ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت آن دوران ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻧﻮﺷﺘﺎری
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .ﻣﻦ ﺣﺘﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ،ﮐﻪ ﺳﻮاد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد،
ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن آن زﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﮐﺸﻮرآﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﺘﺼﺎد ،آﺷﻨﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ،در
اﺻﻞ درﮐﯽ ﺳﻄﺤﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
آﻧﻬﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮع ﺷﻮروی ﯾﺎ ﭼﯿﻨﯽ ﯾﺎ آﻟﺒﺎﻧﯽ ﺧﺘﻢ
ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻘﻠﯿﺪی از آن ﺑﻪ »اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ«
اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر ـ آﻗﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ـ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺘﺎ اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺲ و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﮐﻪ در

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺎﺳﯽ و
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮥ اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻮد .در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺮآﻣﺪه از آن اﻧﻘﻼب از ﻫﯿﭻ ﮔﺸﺎده
دﺳﺘﯽ ﺑﯽﻣﻮرد ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮرمﻫﺎی
وﺣﺸﺘﻨﺎک دوران ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﺎپ
ﭘﻮل ﺑﯽﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺮﺳﺎﻟﮥ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﺶ از ﻧﻮروز
را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ .ﮐﻮﭘﻨﻬﺎی ﺧﻮارﺑﺎر و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﯿﺎه وﻟﯽ ﭘﺮروﻧﻖ آن
زﻣﺎن ،دﻻر ﻫﻔﺖ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺧﻮدی و ﺑﯽارزش ﺷﺪن
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ﺧﻮاﻫﯽ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﺘﯿﺰی ﻣﺤﻮری و راﯾﺞ ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی
ﻧﻪ دوﻟﺖ و ﻧﻪ ﺑﺎزار ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ
دوﻟﺖ ،ﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻧﻪ ﭘﻮل ،ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ
و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺪارد .در ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺪاﺑﯽ
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ آنﻫﺎ »ﻓﻀﺎﻧﻮرد
اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.

روزاﻧﮥ ارز ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﺎدی را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ .ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر در اواﯾﻞ ﺟﻨﮓ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎ و ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻗﺴﻄﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ آن
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرم وﺣﺸﺘﻨﺎک آن زﻣﺎن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺮدن
آﮔﺎﻫﺎﻧﮥ ﻣﺮدم و اﻓﺰاﯾﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺻﺪﻗﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ
روش ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻤﭽﻨﺎن راﯾﺞ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﮐﺸﻮر ﺧﺴﺎرت
اﺳﺎﺳﯽ دﯾﺪه و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪای
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﮔﺮان ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻦ ﭘﻮل ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ارزاﻧﯽ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ وﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ
اﯾﺮان اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ﺗﯿﺸﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﮥ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
زده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

ﺗﻼش ـ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﺎﺳﺘﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎ از درک راﺑﻄﻪ درﺳﺖ
و ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻘﺪان آن .راﺑﻄﻪ درﺳﺖ
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺣﻮزه ﺣﯿﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻮزۀ
ﺗﺒﻠﻮر و ﺗﺒﯿﯿﻦ آن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ رﯾﺸﻪای ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ دارد.
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن و
ﻣﺮدان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺣﺘﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در واﻗﻊ ﭘﺪﯾﺪهای ﺣﻘﻮﻓﯽ
اﺳﺖ زﯾﺮا ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
وام دﻫﻨﺪه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار و ....ﻫﺮ دو ﻃﺮفِ
ﻗﺮارداد ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮارداد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدد .اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن آن
زﻣﺎن و زﻣﺎﻣﺪاران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ را رد ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل
ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ .آنﻫﺎ ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮزﻧﺪان زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﮔﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮد.

ﭘﺎﯾﻨﺪه :در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻮزۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارﻧﺪ .اﺣﺰاب ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن را
ﺑﻪ رای ﻋﻤﻮم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ آراء اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﯾﺎ در اﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﺣﺰﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻋﻠﻢ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
دارد.
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﻈﻮرم
ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽآورم :ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ،ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺸﻮری ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ دارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺗﻤﯽ ،ﯾﺎ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﯾﺎ آب ﯾﺎ ﺑﺎد ﯾﺎ ﮔﺎز و ﯾﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﮥ ﭼﺮﻧﻮﺑﯿﻞ
در اوﮐﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﻓﺎﺟﻌﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎی ژاﭘﻦ ﯾﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت
ﮐﺮﺑﻦ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮔﺮ ﻫﺮ راﻫﮑﺎری ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺨﺮﺑﯽ ،ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻤﺎن
از ﻧﺴﻞ ﺧﻮدﻣﺎن ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﯾﻦ
ﺳﯿﺎرۀ زﯾﺒﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻣﺮوزی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻫﺮ ﺑﯿﺮاﻫﻪای ﻧﯿﺴﺖ .در آﻟﻤﺎن ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ دﻣﮑﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽﻫﺎ ﺑﻌﺪ از  60ﺳﺎل و
ﭘﯿﺮوزی ﺳﺒﺰﻫﺎ و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاتﻫﺎ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،آﻧﻬﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ دﻣﮑﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽﻫﺎ در ﭼﺸﻢ
رای دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ و ﺷﺎﯾﺪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن ،ﭘﺲ از اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻫﻨﻮز ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ

در اﯾﺮان آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﯿﺎت و ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﻧﻮ ﮐﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺟﻮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺴﻠﻬﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ رواﺑﻂ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و
ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .راﺑﻄﮥ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
راﺑﻄﮥ ارﺑﺎب و رﻋﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،راﺑﻄﮥ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺨﻠﻮق ﻧﯿﺴﺖ .در
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ،ﻫﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪای ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﺮاردادی
دارد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ راﯾﺸﺎن اداﻣﮥ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﯾﺎ ﺟﻠﻮی ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در
ﺟﻮاﻣﻊ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﯾﺎ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺧﻮد را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻠﻬﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﺸـﯿﻦ و در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﻫﺎﯾﺸـﺎن ﺗﻤﺎﻣـﯿﺖ
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ﻧﺪارﻧﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺮژی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﺎ زور ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪای دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﻫﻢ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .وﻟﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺟﺬب ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ
در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮاواﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ در اروﭘﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و
ﺷﻮرای اروﭘﺎ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﯾﻮرو
دارﯾﻢ .ﻓﻌﻼ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﮐﻞ )ﺻﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن( ،آﻗﺎﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮزی
)رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ( و ﮐﺎﻣﺮون )ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ(
ﺳﯿﺎﺳﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻏﯿﺮﻫﻮادار ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ از ﺑﺨﺖِ ﺑﺪِ ﻣﻦ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ
ﮐﻨﺘﺮل آﺣﺎد ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ
ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﯿﺎز دارد .دﻣﮑﺮاﺳﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه ﮐﺮدن و ﺳﻬﯿﻢ ﮐﺮدن
ﻣﺮدم در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از
ﯾﮏ ﺳﻮی ﺳﺪ راه ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻫﯽ دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺟﺎن ﺗﺎزهای ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ را از
ﻋﺮﺻﮥ دوﻟﺖ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭼﻬﺎردﯾﻮاری ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ
درﺳﺖ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻫــﺮ ﮐﺴــﯽ در اﯾــﻦ ﻣﯿــﺎن ﻧﻘــﺶ ﺧــﻮد را ﺑــﺎزی ﮐــﺮده و ﻣــﯽﮐﻨــﺪ .ﻓﻌــﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨــﺒﺶ زﻧــﺎن از ﯾــﮏ ﺳــﻮی،
ﻓﻌــﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘــﻮق ﺑﺸــﺮ از ﺳــﻮﯾﯽ دﯾﮕــﺮ ،اﻗﺘﺼــﺎدداﻧﺎن ﻏﯿــﺮ دوﻟﺘــﯽ در ﺟــﺎﯾﯽ و ﻓﻌــﺎﻟﯿﻦ ﺳــﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ در
ﺟــﺎﯾﯽ دﯾﮕــﺮ ،ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪاﻧﻤﺎن ﻣــﺎ ﺑــﺎ ﺣﺮﻓــﻪٔ ﺧــﻮد و ﻓﻌــﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﻣــﺎ ﺑــﺎ ﻧﻮﺷــﺘﺎرﻫــﺎ و ﺳﺨﻨﺎﻧﺸــﺎن .ﻫﻤــﻪ
ﺣﻠﻘــﻪﻫــﺎی ﺑــﻪ ﻫــﻢ ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪای ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﻫﻤــﻪٔ ﺗﻔــﺎوتﻫﺎﯾﻤــﺎن ﺑــﺪﻧﺒﺎل آزادی ،دﻣﮑﺮاﺳــﯽ ،رﻓــﺎه و
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﮐﻞ درآﻟﻤﺎن و آﻗﺎی ﺳﺮﮐﻮزی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ رای ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺗﻼش ـ ﭼﺮا ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﻬﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ از ﻧﻈﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﺎ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ در رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﻢ
ﻧﺎدرﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ داﺧﻠﯽ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ و
ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ دارد؟

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪای دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
از ﻫﻢ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻮﯾﮋه در دوران ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
اﻫﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺣﺘﺎ
در دوران ﻋﺎدی ،دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و وﮐﯿﻞ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درازﻣﺪت ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﻦ آوری اراﺋﻪ دﻫﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .دوﻟﺖ راﻫﻨﻤﺎﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزار
واﻗﺘﺼﺎد .ﺑﺎزار و اﺻﻮﻻ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﻤﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ در آن ﺣﻘﻮق
ﻫﻤﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺑﻮﯾﮋه ﺣﻘﻮق ﺧﺮدﺳﺎﻻن ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺑﯿﻤﺎران،
ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺼﻮرت
ﻓﻌﺎل ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ

ﭘﺎﯾﻨﺪه :ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ آﺣﺎد
ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﻗﺪرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﮐﺲ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ
و دارﻧﺪ .اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺮاد ﯾﮏ ﻣﻠﺖ از ﻧﯿﺎز آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﮔﺸﺎده دﺳﺘﯽﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﻣﻄﯿﻊﺗﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
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ﻣﺪاﺧﻠﻪای روﺑﺮو ﺑﻮدهاﯾﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ رﻧﺞ آور ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﺮزﻫﺎ و ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﺶ ﺷﺮﻃﯽ ،ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺣﺪ و ﻣﺮزی دارد
و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدم ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮروز ﺑﺪﺗﺮ از روز ﭘﯿﺶ
ﻧﺸﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﺸﺎن را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ،
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﺒﻮد ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎﮐﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﭘﺎﯾﻨﺪه :ﻣﻦ و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎران اﻗﺘﺼﺎدداﻧﻢ از دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ رای ﺑﺮﮐﻨﺎرش ﮐﺮد ،ﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ
رای ﻣﺮدم را ﻣﯽدزدد و از ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﻃﻠﺒﮑﺎر اﺳﺖ .دوﻟﺖ در ﯾﮏ
ﻧﻈﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ
آورد .ﺑﺎور ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻮﺗﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎزار اﺳﺖ .ﺑﺎزار
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن اﻧﺘﻈﺎری
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ را داﺷﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درازﻣﺪت ﭼﻮن ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﺳﻮراخ اوزون ،ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ از ﻣﻮاد و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ،
ﮐﻮﺷﺶ در ﺗﻮازن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻌﺎدل در وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺣﺎد
ﻣﺮدم ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ...ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دوﻟﺖ دﻣﮑﺮات اﺳﺖ.
از ﺑﺎزار ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،وﻟﯽ
اﯾﻦ اﻫﺪاف را دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺎزار .ﻣﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻗﺘﺼﺎد
دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ﺳﺘﯿﺰی ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ در
ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎزاری ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪه
ﺑﻮد ،ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .وﻟﯽ دوﻟﺖ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آن
وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻦ ﻫﻢ اﮔﺮ در اﯾﺮان ﺑﻮدم ،دوﻟﺖ ﺳﺘﯿﺰ
ﻣﯽﺷﺪم .وﺿﻊ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮد .اﺻﻼ اﯾﺮان از ﻣﺪار اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺎرج اﺳﺖ .دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ از
آراء ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﺖ دادﮔﺎه وﯾﮋه
ﻣﯽﮔﺬارد و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ! و ﺧﻼﺻﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺗﺎﻓﺘﮥ
ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪ دارد ،ﺣﺴﺎﺑﺶ ﺑﺎ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ،
ﺟﺪاﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﮏ دوﻟﺖ دﻣﮑﺮات ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺟﻠﻮی ﮐﺞ رویﻫﺎی ﺑﺎزار را ﻣﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺗﯿﺸﻪ ﺑﻪ
رﯾﺸﮥ ﺑﺎزار و اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻤﯽزﻧﺪ.

ﻋﻠﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ
از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﯾﺸﻪای ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ.
ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺒﺖِ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪۀ واﻟﺪﯾﻦ ﭼﻮن »زﻧﺪاﻧﯽ« ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﯾﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل
ﻧﻤﯽﮔﺬارد .در اروﭘﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از
ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﭘﺮورش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮐﺎﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ
ﺑﺮای آﯾﻨﺪۀ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد و او در اﯾﻦ آﯾﻨﺪه از ﻋﻬﺪۀ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭼﻮن واﻟﺪﯾﻨﺶ او را آﻣﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎ
ﻋﮑﺲ آن راﯾﺞ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰی و اﻧﺘﻈﺎر از دﯾﮕﺮی ـ
واﻟﺪﯾﻦ ،ﻓﺎﻣﯿﻞ ،دوﻟﺖ ـ رواج دارد .اﻟﺒﺘﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮی
ﻫﻢ ﭼﻮن ﻧﺒﻮد ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺤﺚ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن از ﺣﻮﺻﻠﮥ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﺎرج اﺳﺖ .اﮔﺮ
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻢ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ رﯾﺸﻪﻫﺎی زﯾﺎنآور ﻓﻘﺪان ﺣﻖ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻋﺪم دﻓﺎع ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اﯾﻦ ﺣﻖ و ﻧﺒﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ آن در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ »ﺗﻼش« ﺷﻤﺎرهای را ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص داد.
در ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻣﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،رﻓﺘﺎری و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آن اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدی و
اﺻﻮﻻ آزادی ﻓﺮدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻼﺣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮان .زﻧﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد از ﻣﺮدان ،راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد ،ﻫﻤﺴﺮ و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن را ﻓﺮای ﺟﻨﺒﮥ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی و رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ ﻓﺮدی ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮥ زﻧﺪﮔﯽ و
آزادی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻼش ـ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی و رﻧﺠﯽ ﮐﻪ
از آن ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻮزۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻌﺎر آزادی
و ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ آن را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ وﻟﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد راه آزادی در ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮزۀ
اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﯽﺑﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر از ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد و
ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰان ﺑﻮدﯾﻢ و ﻋﻠﯿﻪ
ﺣﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺗﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺎل ﺧﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن

ﺗﻼش ـ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺷﻤﺎ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﺋﯽ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﻗﺘﺼﺎد را ﻻزم ﻣﯽداﻧﯿﺪ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ
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ﺗﻼش ـ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ
اﻗﺼﺎدداﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮدای »ﻃﻠﻮع« ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ در
دﻓﺎع از اﻧﺪﯾﺸﻪ آزادی و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ ﺑﺮ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن و از ﺟﻤﻠﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه در
دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ را در دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ
و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﺒﻬﻪ ﺟﺪﯾﺪ دﻓﺎع از ﻓﺮدﯾﺖ و آزادی و ﺗﻼش ﺑﺮای
اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺳﺨﺖ داﺷﺘﯿﻢ.
اﻣﺮوز ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﯽ ﺳﺎل از اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﯽ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر رژﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و
ﺧﺎﻧﺨﺮﺟﯽﻫﺎ از ﺟﯿﺐ ﻣﻠﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺪرت ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﺨﺮد از آﺧﻮﻧﺪﻫﺎی ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﺎ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ را .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ
ﮔﺴﺘﺮۀ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺋﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و در ﻋﻤﻞ
ﻣﻠﺘﯽ را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺒﺎرزهای ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺮاﺳﺮی در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد .آﯾﺎ در
ﺟﺒﻬﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻘﺪ آن
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟

ﭘﺎﯾﻨﺪه :ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎزی ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺳﻮﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ،اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در ﺟﺎﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ در
ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﮥ ﺧﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن .ﻫﻤﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺪﻧﺒﺎل آزادی ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،رﻓﺎه و
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻧﻘﻼب دﯾﺠﯿﺘﺎل
را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردﻧﺪ ،ﺑﻠﻮگ ﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺑﻪ ﺳﻼﺣﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﺒﺪاد وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﺰاران ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ آﻣﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ
اﯾﺮان ازﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوزش ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺟﻼی رﻧﮓ ﺳﺒﺰش رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ
ﺧﺎص و ﯾﮑﺘﺎی ﺧﻮد را دارد .اﯾﻦ اﺳﺖ وﯾﮋﮔﯽ آن ﺟﺒﻬﻪای ﮐﻪ
ﺑﺮای دﻓﺎع از آزادی و ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﺎﯾﻨﺪه :ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ
ﮐﺲ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺘﺮودﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﭘﻮل ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ .ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﺎﻫﺎ ﭘﯿﺪاﺳﺖ .ﺑﻪ ﭼﺎوز ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادر ﺧﻮدﺧﻮاﻧﺪهاش
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻏﺮب و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺘﺎﮐﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ارز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﺸﺎده دﺳﺘﯽ در
داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزۀ ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .و ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ در واﻗﻊ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﺮای ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ،ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در آن ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎی آن از
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدۀ دوﻟﺘﯽ
ﺑﺮای ﺗﺎراج ﺛﺮوﺗﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮔﺮﯾﺰی و دوﻟﺖ
ﺳﺘﯿﺰی ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و ﯾﮏ ﭼﺮﺧﺶ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ
ﻧﻮﯾﻦ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﮐﻮب
ﻗﻮمﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﺘﯿﺰی و ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﻗﻮﻣﯽ و اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ
روی آورﯾﻢ .ﻣﺪارا و ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﺑﻮﯾﮋه در راﺑﻄﮥ
اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﺿﺮورﺗﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ .وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎ
ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن ﺑﺮازﻧﺪۀ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن
اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮐﺸﻮر دﻣﮑﺮات ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺎ را از اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع دور
ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻫﻤﯿﻦ دﯾﻮان ﺳﺎﻻری اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن داد.

ﺗﻼش ـ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﺷﻤﺎ
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ﺷﻤﺎره ﻧﺨﺴﺖ دﻓﺘﺮ ﺳﺒﺰ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻼش:
http://www.talashonline.com/neshrye/neshryr_fehres_33_0.html
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ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ـ ﺗﻀﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوﻧﮕﺎه

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﻮﺑﺮوی ﭘﺎک
ﺑﺨﺶ اول
ﭼﻮن »ﺗﻼش« ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎرهﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﻮده
و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻀﻤﻮن و اﻫﻤﯿﺖ
ﺟﻨﺒﺶ و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺑﻮدهاﺳﺖ،
دﻣﯽ ﻧﯿﺎﺳﻮده ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎآراﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺎ ﺣﺴﺮﺗﯽ
ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﻫﺮ ﮔﺬﺷﺘﮥ دﯾﮕﺮی را
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ! ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎً در ﺑﺎرۀ آن در ﺗﺨﯿﻞ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ؟
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﻼش ـ اﺧﯿﺮاً رﺳﺎﻟﻪای ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺷﻤﺎ »ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻗﺎﻧﻮن »از
دﺳﺖرﻓﺘﻪ« ـ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ« ﺑﺮ »ﺗﻼش آﻧﻼﯾﻦ« ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آﻧﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮهﻣﺎن »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« اﺳﺘﻮار اﺳﺖ،

ﺧﻮﺑﺮوی :ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﺗﻮﺟﻪﺗﺎن و ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺳﺎﻟﻪ »ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻗﺎﻧﻮن از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ« ﺑﮑﺎر ﺑﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ دوﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﯾﮑﻬﺰار و ﯾﮏ دﻟﯿﻞ
ﻣﻌﺮوف ﻧﺸﺮﯾﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد .ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل،
ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام آن دوﺳﺖ ،و ﺣﺎل ﺑﺎ اﺟﺎزه او آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮدم .ﻋﻨﻮان ﻧﻮﺷﺘﻪ از رﻣﺎن ﻣﻌﺮوف ﻣﺎرﺳﻞ ﭘﺮوﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »در
ﺟﺴﺘﺠﻮی زﻣﺎن از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ« ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻣﺎن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺳﺖ زﻣﺎن ﮔﺬرا ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .آن دو اﺻﻄﻼح ﻫﻢ
از آنِ ﭘﺮوﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﺑﻪ ﯾﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ زﻣﺎن را
ﺗﺴﺨﯿﺮ و ﻫﻢ آن را ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ
روز  14ﻣﺮداد ـ روز ﻫﻤﺮاﺋﯽ ـ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ـ اﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺳﮑﻮت ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻧﺸﺎﻧﻪای از آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎری از آن روﯾﺪاد

دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی رﯾﺸﻪای ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﺎری ﮐﺘﺎبﻫﺎ
و آﺛﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در ﻗﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،ﯾﻌﻨﯽ در آن ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻧﺴﺎن
را دﭼﺎر ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮدر ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎزﺗﺮ ﮐﺮدن
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﺟﺰاء ﭘﺮاﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪانﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﺪ و ﺗﺰ
ﻣﺤﻮری ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﻠﯽ آن رﺧﺪاد ﺑﺰرگ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
و اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ از ﻧﮑﺘﻪای ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر آوردهاﯾﺪ،
اﺑﺮاز اﯾﻨﮑﻪ :ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ....ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ....
دادن ﺷﻤﺎرهﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﮑﺼﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،را ﻣﯽﺗﻮان »ﺣﻀﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎل« ﺧﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ آن را
»ﺣﺴﺮت و ﺧﯿﺎل« ﻧﺎﻣﯿﺪ .راﺳﺘﺶ اﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ﺑﺮای ﻧﺸﺮﯾﻪای
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ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و اﻋﺎدۀ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم دادﮔﺎهﻫﺎی دادﮔﺴﺘﺮی و
اﻧﺤﻼل ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ« ﺷﺪﻧﺪ) .ﻧﮓ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ  58ﻧﻔﺮی ،ﻣﻮرخ  11آﺑﺎن  ،1356در ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﻬﻀﺖ آزادی ،ﺟﻠﺪ ،9 ،دﻓﺘﺮ دوم ،ﭼﺎپ اول،
 .1362اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ دﻓﺎع از آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ( ﮔﻮﺋﯽ
اﯾﻦ ﺳﺮوران ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯽاﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ
آن آﻣﺎجﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﺎزﺷﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ
ﮔﺬرا اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﺮﻗﺮاری دوﻟﺖ ﺑﺎ »اﺳﺎس« را ﻧﺪارد .ﻧﻮﺳﺎزی
و ﻧﻮزاﺋﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻋﺎده ﺻﻼﺣﯿّﺖ دادﮔﺎهﻫﺎ و ﯾﺎ دﻓﺎع از
زﻧﺪاﻧﯿﺎن در دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ وﮐﻼی ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ زﻧﺪه ﮐﺮدن روح ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ و اﺟﺮای آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ آزادیﻫﺎ و ﻫﻢ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد را ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻫﻢ راهﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪی آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.

ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد دارﯾﻢ و ﺣﺴﺮت آن را ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .اﻣﺎ،
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺎس آن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻫﻢ دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻓﺴﻮس و ﺣﺴﺮت از دﺳﺖ دادن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﯽاﺳﺎس
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ و دﺳﺘﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺳﺒﺐ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی اﻣﺮوز ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﺘﺎن درﺑﺎره
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ »ﺣﺴﺮﺗﯽ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ« را اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ﺑﻞ،
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺬﺷﺘﻪﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﺪ .ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر
آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ و ﭼﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب »ﺷﮑﻮهﻣﻨﺪ« ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻮ ﺧﺎری در ﭼﺸﻢ ﺗﻨﮓ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻮده و
ﻫﺴﺖ.

ﺗﻼش ـ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد در اﺟﺰای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ را
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺰ اﺳﺘﻮار ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺘﻤﻢ آن ﺑﺮﮔﺮدان
ﺳﺎدهای از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ ....ﻫﻨﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آن اﺻﻮل )اﻗﺘﺒﺎس از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ( را ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ...ﻋﺮف و ﻋﺎدت راﯾﺞ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮ ـ ﺑﺮ ﺧﻼً و ﺑﺪون
ﺣﻀﻮر دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﯾﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟

ﺗﻼش ـ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ اﯾﻦ »روح« ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ »ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﻠﯽ آن رﺧﺪاد ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان«
اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﺑﺎرۀ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﺳﺮآﻣﺪان
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر
ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻗﺎﻧﻮن داﻧﺎن ﮐﺸﻮر :در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر »اﺣﯿﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮۀ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و «...ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ
رﯾﺸﻪایﺗﺮ از وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ؟
اﺟﺮای اﯾﻦ اﺻﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﻋﯿﻨﯽ آن »روح«
و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﻮد .ﭘﺲ اﯾﺮاد و اﻧﺘﻘﺎد ﭼﺮا؟

ﺧﻮﺑﺮوی :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﯾﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﻮد و از اﺳﺒﺎب
ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
دوﻟﺖ ﺑﺎ »اﺳﺎس« و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮرم از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ـ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺷﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ـ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ
ﺑﻮد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ وﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﺳﺮآﻣﺪان وﻧﺨﺒﮕﺎ ن ـ ﺣﺘﯽ
در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ـ رﺧﻨﻪ و رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﮕﻮﻧﻪﯾﯽ
ﮐﻪ در ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق ﮐﺸﻮر ،ﯾﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ را
دﺳﺘﮑﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ از
آﻣﻮزش آن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻤﺎر ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ از
اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
آن را ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮم .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺳﺎلﻫﺎی 56ـ
 ،1357ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ،
ﻗﻀﺎت و وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی زﻧﺪاﺋﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و »اﺣﯿﺎی اﺳﺘﻘﻼل

ﺧﻮﺑﺮوی ـ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﺮآﻣﺪان ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد
اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ روح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻤﻢ آن ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدد و
اﺟﺮای آن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﺸﻮد .ﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ
وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ـ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ـ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻨﻈﻮرم از روح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ارزش ﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺧﻼﻗﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﻪ
اﺻﻞﻫﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﺻﻞﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم
رﻋﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺣﺴﺎس ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ
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ﺷــﺮﯾﻌﺖ را
ﻗــﺎﻧﻮن و
ﻣﺴــﻠﻤﺎن،
ﺧﺮداداز1390
ﺷﻤﺎره  35ـ
ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ـ
در اﯾــﺮان و ﯾــﺎ ﺑــﺎ ﻧﮕــﺎﻫﯽ ﮔﺴــﺘﺮدهﺗــﺮ در ﺟﺎﻣﻌــﻪﻫــﺎی ﺗﻼش ـ
اﺣﮑــﺎم ﺧــﺪاﺋﯽ و ازﻟــﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴــﺘﻨﺪ ....در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ در ﻓﻠﺴــﻔﻪ ﺣﻘــﻮق ﻏــﺮب ﻣﮑﺘــﺐﻫــﺎی
ﮔﻮﻧـــﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻮﺟـــﻮد آﻣـــﺪ ﮐـــﻪ  ...در ﺑﺴـــﯿﺎری از اﯾـــﻦ ﻣﮑﺘـــﺐﻫـــﺎ ﺑﺮﺧـــﯽ از ﻓﯿﻠﺴـــﻮﻓﺎن و
ﮐﺎوﺷﮕﺮان ﺣﻘﻮق ،ﺣﻘﻮق و ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﺎﺷﯽ از اراده ﻓﺮد و ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻈﺎم ارزشﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﺮﻓﯽ زد ﮐﻪ ﻫﺮ
دوی آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﺎره ﺳﺎز ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﻦ
ﮐﻠﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را در ﻧﻈﺮ دارم ﻧﻪ ﯾﮑﺎﯾﮏ اﺻﻞﻫﺎی آﻧﮑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارد.

و ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺰاری ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺑﺰاری اﺳﺖ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ارزشﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﻮد آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ روی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻬﺎد ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻗﻮه
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻞ ارزشﻫﺎی ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﻢ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
دادﮔﺎهﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی ﭘﺮ ﻏﻮﻏﺎ ﮐﻪ ﺻﺪا ﺑﻪ ﺻﺪا ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ
و ﺷﻌﺎر ﺟﺎی ﺷﻌﻮر را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ از ﺳﻮی ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ اﻣﺮوزه ﻣﺎ روز و
روزﮔﺎر ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ را
ﻧﺎم ﺑﺮدم ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  1356دوﻟﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن
در ﺗﻈﺎﻫﺮات را ﺑﻪ ﺟﺎی دادﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎی
دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﻃﺮﻓﻪ آﻧﮑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﻘﻮق ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ
و دادﺳﺘﺎن ارﺗﺶ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در
دادﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و دﻓﺎع از ﻣﺘﻬﻤﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻢ دوﻟﺖ و ﻫﻢ رﻫﺒﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ دادن اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺟﻨﺒﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺑﺎ دادن
اﻣﯿﺘﺎزاﺗﯽ ﻟﮕﺎم ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ در آن دوران ـ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻫﻪ ﯾﮑﻢ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب »ﺷﮑﻮهﻣﻨﺪ« ـ ﻫﻮاداری از ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻫﻮاﺧﻮاﻫﯽ از ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آن دو ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را ﯾﮑﯽ
اﻧﮕﺎﺷﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،از راه رﺳﯿﺪﮔﺎن ـ ﺑﻮﯾﮋه دﯾﻨﻮرزان ـ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ
اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺪ آن
ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از روز
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺪوی ﺳﺎزی ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮم ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻣﮕﺮ
درﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ـ در ﻣﻮرد ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ـ آن ﻫﻢ
ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ
ﺑﯿﺶ ازﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ـ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻋﺎم ـ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد

ﺗﻼش ـ در اداﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﻮق ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی
در ﺑﺎره ﻋﺪاﻟﺖ و ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ در آن ﻋﺼﺮ داده ﺷﻮد .ﺑﻪ ﯾﺎری از دو
ﺟﻤﻠﮥ زﯾﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد آوردهاﯾﺪ ـ ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ :در ﺑﺎره
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺠﻠﺲ دوره ﯾﮑﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻮاداران ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﻟﻪ ﻧﻮری
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ را » ...ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود
ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺎرﮔﺬاران دوﻟﺖ «...داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
)رﺿﻮاﻧﯽ(23 ،
» ...در آﻏﺎز ﮐﺎر ،ﻣﻄﻠﻮب آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن و اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد) «.ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ(62 ،
ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد ﮐﻪﮔﺎه ﺣﺪود ﺳﻠﻄﻨﺖ را
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد وﮔﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﻨﻮرزان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؟ ﻧﻬﺎد
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ اراده ﻣﻠﺖ ،ﯾﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دادﮔﺴﺘﺮی ﺣﺎﻓﻆ
ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﮑﺎن دادﺧﻮاﻫﯽ و ﮐﺎﻧﻮن دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﺖ؟ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ
ﻫﺮ دو ﻧﻬﺎد از اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺤﻘﻖ روح ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ـ اﻟﺒﺘﻪ
آﻧﭽﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎً راﺑﻄﮥ اﯾﻦ
دو ﻧﻬﺎد و ﺳﺮﺷﺖ وﻇﺎﺋﻒ ﻫﺮ ﮐﺪام ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺳﺘﻘﻼل در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﺳﺘﻘﻼل از ﮐﻪ و از ﭼﻪ؟ آﯾﺎ اﻟﻮﯾﺖ را
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ داد؟ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺪام ﯾﮏ از
اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻮد و از ﺳﻮی ﮐﺪام دﺳﺘﻪ،
ﺣﮑﺎم ﺷﺮع ،ﺣﮑﺎم ﻋﺮف ﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻄﻠﻘﻪ؟

ﺧﻮﺑﺮوی :ﻋﺪاﻟﺖ اﺻﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮق و اﻧﺼﺎف ﺑﻨﺎﺷﺪه و اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی ،اﻧﺼﺎف ،اﺧﻼق و ﺻﻠﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
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 /1267ژوﺋﻦ  1851ﺑﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﻨﻮرزان و ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻋﺮﻓﯽ
ﺗﯿﺮ ﺑﺎران ﺷﺪ.
ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤّﺖ ﻋﺒﺎس
ﻣﯿﺮزا ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .وی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﺮزا
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ دﯾﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ را داﺋﺮ ﮐﺮد .ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎم ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺻﺪارت ﻋﻈﻤﯽ در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه
دﯾﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق
ﻣﺘﻈﻠﻤﺎن ﺑﭙﺮدازد .اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻬﺎدی در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺤﻀﺮﻫﺎی دﯾﻨﻮرزان ﺑﻮد ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﻨﺎد و ﺛﺒﺖ آنﻫﺎ .اﯾﻦ دﯾﻮان از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
دﯾﻨﻮرزان روﺑﺮو ﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻋﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺮ
ﻧﻤﯽﺗﺎﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا دﯾﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی ﻫﺮ دو ﮔﺮوه آﺳﯿﺐ ﻣﯽزد.
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در ﺳﺎل  1848ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪر ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ.
وی ،در ﻗﺒﺎل واﮐﻨﺶ دﯾﻨﻮرزان ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺪرش ،راه ﭘﺪر ﺑﺰرگ
را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﺻﺪد دﻟﺠﻮﺋﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮ
آﻣﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺘﻮاﻫﺎی ﺿﺪ ﺷﺎه و دوﻟﺖ در زﻣﺎن او
ﺻﺎدر ﺷﺪ .ازدوﻣﯿﻦ دﻫﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮی دوره ﻗﺎﻧﻮﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪ.
از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز دوره ﻧﺎﺻﺮی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر دﯾﻨﻮرزان در
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ و در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ .در ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎر
دﯾﻨﻮرزان ﻓﺰوﻧﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﺮ ﮐﺪام در ﻣﺤﻠﻪای ،در
ﻣﺴﺠﺪی اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﯾﺎ در ﻣﺪرﺳﻪای ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻮزه ﺷﺪﻧﺪ و
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ ﻓﺮاوان .ﻟﻐﻮ دو اﻣﺘﯿﺎز رویﺗﺮ و رژی اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻤﺎی
ﺗﻬﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎج ﻣﻼﻋﻠﯽ ﮐﻨﯽ و ﻣﯿﺮزا ﺣﺲ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ را روﺷﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﻒ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻬﺮان
ﭘﺲ از آن ﻗﺮار داﺷﺖ.
اﻗﺪام ﻣﻬﻢ دوره ﻧﺎﺻﺮی ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺗﻬﯿﻪ »ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
دﯾﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺪﻟﯿﻪ« در ﺳﺎل  1862ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1279ق ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮔﺎم ﺑﺮای ﻣﺪون ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺣﮑﺎم ﻋﺮﻓﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر در اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1250ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮاﺑﺮ
1871م ﻗﺎﻧﻮن »وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ اﻋﻈﻢ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮان« و
ﻗﺎﻧﻮن »ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﺣﮑﺎم و رﻋﯿﺖ« را وﺿﻊ ﮐﺮد و
ﺳﭙﺲ ﻻﯾﺤﻪ »داراﻟﺸﻮرای ﮐﺒﺮی« ﯾﺎ »درﺑﺎر اﻋﻈﻢ« را در 3آﺑﺎن
 1251ﺑﺮاﺑﺮ1872م ،را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺎه رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻣﯿﺮزاﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ و اوﻗﺎف و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﺪارت ﻋﻈﻤﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮاﯾﺶ
دوری از ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ و ﻋﺮﻓﯽ ﺳﺎزی ﻋﺪﻟﯿﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد ﺗﺎ
وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪای ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻘﻠﯿﺪی از اروﭘﺎ

از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿّﺖ ﺗﻮﺟﻪ دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از
دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮدم و ﺗﻤﺪﻧﺸﺎن ارﺗﺒﺎط دارد.
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﺪاﻟﺖ و اﺟﺮای آن از ﭘﯿĤﻣﺪﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در ﻫﺮ ﻋﺼﺮی اﺳﺖ از اﯾﻦ روی ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻠﺴﻔﻪ ،دﯾﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ،اﺧﻼق و ﺣﻘﻮق
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﮕﺎن آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی را زﯾﺮ ﭘﺎ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ارزش
واﻻی ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮﻧﺪ .اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻞ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖِ
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و ﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن و ﯾﺎ
ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺪاﻟﺖ دﺷﻮار و ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی آن
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﻃﺎﻋﺖ دوﻟﺖ
را ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪ.
ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻣﺮوزی آن دادﮔﺴﺘﺮی ﻇﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ در آن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺪاﻟﺖ و اﺟﺮای آن
ﮐﺎر ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﻧﻈﺎم
ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ دﺳﺘﮑﻢ اززﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﺴﺮ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮاﺟﻪ
ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﻃﻮﺳﻰ ﻋﺪاﻟﺖ دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﻣﺎ ﺑﻮد .در
ﻣﺤﺪوده ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﺘﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان آن ﻧﮕﺎه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ:
در ﻣﺪت ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﺳﺎل از ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺸﺎر )1160
ﻗﻤﺮی  1747 /م( ﺗﺎ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ )1324
ﻗﻤﺮی  1907 /م( ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ
ﻗﺮارداﺷﺖ .در دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ و ﻋﺮﻓﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دوران ﺻﻔﻮی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد.
در آن دوران دﯾﻨﻮرزان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﺣﻮال
ﺷﺨﺼﯿﻪ و دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و دادرﺳﯽ در
ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺣﺎﮐﻤﺎن و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه روﺳﺎی اﯾﻞﻫﺎ و ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق
ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد .ﻧﮑﺘﻪ
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎی ﻋﺮﻓﯽ ﻧﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮای دادرﺳﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ـ اﮔﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ـ ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﺷﺪ .رای
و ﻧﻈﺮﺣﺎﮐﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺮع،
دﺳﺘﮑﻢ ،ﻗﻮاﻋﺪی ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﻮی وﺟﻮد
داﺷﺖ .ﻣﻮاردی ﻫﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ دوران ﻗﺎﺟﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ،ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺷﺮع و ﻋﺮف ﻣﺘﺤﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎب در ﺻﻔﺮ
 1264ق /ژاﻧﻮﯾﻪ  1848ﮐﻪ ﭘﺲ از زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن در ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل
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اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ...و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ آن روز اﯾﺮان اﺣﮑﺎم ﺷﺮع از
ﯾﮑﺴﻮ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻋﺮﻓﯽ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﺣﮑﺎم ﺷﺮع در دﺳﺖ
دﯾﻨﻮرزان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از آن داﺷﺘﻨﺪ و اﺣﮑﺎم ﻧﺎﺳﺦ
و ﻣﻨﺴﻮخ رواج داﺷﺖ .ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﺣﺘﯽ ﺳﺮان ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﻣﺮ
ﻗﻀﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ .در آن زﻣﺎن ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ »ﺗﺪارﮐﺎﺗﭽﯽ«
دﯾﻨﻮرزان و »ارﺑﺎب ﻋﻤﺎﺋﻢ« ﺑﻮد ﺗﺎ اﺣﮑﺎم آﻧﺎن را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﻓﺮﻣﺎن
ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﻫﻨﻮز
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدم در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار
دارد .وﮔﺮﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه از »در
اﺟﺮای ﻋﺪل و ﺳﯿﺎﺳﺎت ...ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺷﺨﺎص و ﻃﺮﻓﺪاریﻫﺎی
ﺑﯽوﺟﻪ ﻗﻄﻌﺎً و ﺟﺪاً ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺎن ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﺎت
رﻋﯿﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد «...ﯾﺎد ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ،ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺳﺖ دﯾﻨﻮرزان را از ﺑﺴﯿﺎری اﻣﻮر ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ
ﻧﻮزاﺋﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان ﺷﻮد؛ اﻣﺎ دو اﺻﻄﻼح »ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ«
و »اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﺮع و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ«
ﺳﺒﺐ رﻣﯿﺪه ﺷﺪن دﯾﻨﻮرزان و اﻗﺪام آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪ .ﺣﻀﺮات ـ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ـ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﮐﺒﯿﺮ! زدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻢ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﭘﺲ از ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻋﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻣﻮرخ  13ﻣﺮداد 1285ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮاﺑﺮ  5اوت
 1906ﻣﯿﻼدی را ﺻﺎدرﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ذﮐﺮی از »ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ
دوﻟﺘﯽ« ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روﺷﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﯽرﺳﺪ
ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺎﺳﯽ و دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻮد .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻤﻢ آن
ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدی ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ
ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » ...در آﻏﺎز ﮐﺎر ،ﻣﻄﻠﻮب
آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد«
اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪاﻟﺖ در آن ﺗﺤﻘﻖ
ﯾﺎﺑﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪ.
ﺳﻪ روز ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ،ﺷﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺑﺮای
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﺎه از ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﻠﺖ ﻧﺎم ﺑﺮد و ﺳﭙﺲ
»ﻓﺼﻮل و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و
اﻣﻀﺎی ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻠﺖ و ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺷﺮع ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮف ﻋﺮض و اﻣﻀﺎی
ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ«...

ﺑﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر »داﯾﺮه
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ« ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺮرات ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل 1291 /1874ق ،ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺣﺴﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﻣﻌﺰول از ﺻﺪارت ﻋﻈﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
ﻋﻀﻮ آن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻃﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ
ﺗﻬﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺳﻤﻨﺎن و داﻣﻐﺎن و ﮐﺎﺷﺎن و ﻓﯿﺮوزﮐﻮه،
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻓﻌﺎت ﺷﺮﻋﯿﻪ اﺑﻼغ ﮐﺮد .ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮی در اﻗﺘﺪار و ﻧﻔﻮذ دﯾﻨﻮرزان ﻧﮑﺮد .ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﺪرات ﻋﻈﻤﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ اروﭘﺎ رﻓﺖ اﻣﺎ در
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻼﻋﻠﯽ ﮐﻨﯽ ،ﺑﺮﮐﻨﺎرﺷﺪ )1297
 1880/م(.
در زﻣﺎن ﺻﺪرات اﻣﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن )ﺳﯿﺰده ﺳﺎل در دوره ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﺎه و ﺷﺶ ﺳﺎل در دوره ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه( ﻫﻤﻪ آﺛﺎر و اﺻﻼﺣﺎت
ﻣﺘﺮﻗﯿﺎﻧﻪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در
ﺳﺎلﻫﺎی  1305/ 1887ق و ﻓﺮاﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮرای
دوﻟﺘﯽ در ﺳﺎل  1889ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻮرد ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎل و ﺟﺎن و
ﻧﺎﻣﻮس اﺗﺒﺎع اﯾﺮان و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺷﻮرای دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯽآﻧﮑﻪ اﺛﺮی ﺑﺮ آن
ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻋﺪل از اﺳﺘﺎدان ﺣﻘﻮق اﯾﺮان درﺑﺎره وﺿﻊ آن
دوران ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺘﺪر و ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮاش ﺣﮑﻮﻣﺖ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻤﻮده و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻣﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ و
اﻏﺮاض ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻣﺪرﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺻﺎدر و اﺟﺮا ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ« .ﺑﺎ اﯾﻦ
اوﺿﺎع ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺣﺪ و
ﻣﺮز در ﻣﯿﺎن ﺷﺮع و ﻋﺮف روﺷﻦ ﻧﺒﻮد و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻃﺮﻓﯿﻦ
داﺷﺖ.
آﻏﺎزﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ را ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﺎل  1284ﺧﻮرﺷﯿﺪی
 1905ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮات دﯾﻨﻮرزان و ﻣﺮدم ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻫﺠﺮت
ﺻﻐﺮی ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮری ،داﻧﺴﺖ .ﻣﻬﺎﺟﺮان در آن زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی
ﺧﻮد را در ﻫﺸﺖ ﺑﻨﺪ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ  4آن »ﺑﻨﺎی
ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪای در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺳﺘﻤﮕﺮیﻫﺎی ﺣﮑﺎم« ﺑﻮد .ﯾﺎد آوری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﮑّﺎم
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی در وﻻﯾﺎت و ﻫﻢ ﺣﻀﺮات
دﯾﻨﻮرزان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺪادﮔﺮی و ﻣﺎل اﻧﺪوزی دﺳﺘﮑﻤﯽ از
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻋﺮﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﻨﺶ و ﮐﺸﺎﮐﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ رخ
داد؛ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،ﻓﺮﻣﺎن اول ﻣﻮرخ  1284ﺧﻮرﺷﯿﺪی و 1905
ﻣﯿﻼدی را ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ در آن اﯾﺠﺎد ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای
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ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻇﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﻮر ﻋﺪاﻟﺖ و دﻓﺎع از آن ـ
ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪای ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ:
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺪام ﺣﻮزه و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ـ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﮑﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ از آﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﯿﺰ
ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺎﺳﺎً ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﻮد.
ﺑﺸﺮﯾﺖ از زﻣﺎن ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ رم ـ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ از زﻣﺎن
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ـ اﯾﻦ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ و
اﻣﻨﯿﺖ ـ و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی آن ﻋﺪاﻟﺘﯽ ـ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ
ارادهای ﻧﺎﻣﯿﺮا و زوال ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد .ﻻزﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻘﻼل آن ﻧﻈﻢ ﺣﺎﻣﯽ اﻣﻨﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ از اراده ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ
زوالﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ،ﭘﺪران ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺸﯿﺎرﺗﺮ از آن ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺺ و ﻣﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .در رﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه
ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺎ اﺻﻮل  15و  16ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
از اﯾﻦ ﻫﺸﯿﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎد ﮐﺮدهام.
دﯾﻨﻮرزان ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از آن ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ،اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ووﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﮑﻢ ـ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﻮاره آن را ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﺧﻮاﻧﺪ ـ دﯾﻨﻮرزان ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد
را ﺑﻪ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ آدﻣﯿﺖ در
ﮐﺘﺎب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان ،ﻣﻼﮐﺎﻇﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای از ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت و ﮐﯿﻔﺮﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯿﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺷﺒﻬﻪ و اﺷﮑﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﺪﻟﯿﻪ ﮐﺎری ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺷﺮﻋﯿﻪ و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻋﺪﻟﯿﻪ رﺳﻤﯽ
دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺮای دﯾﻨﻮرزان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮدداری
ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻠﺲ ،اﺣﺘﺸﺎم اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ـ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ـ
ﺑﻪ او ﭘﯿﻐﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﮐﻢ وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ،ﻣﺠﺘﻬﺪان ﺟﺎﻣﻊ
اﻟﺸﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد او ـ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ـ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻮﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ،ﺳﻠﺐ ﻇﺮﯾﻔﺎﻧﻪ ﻗﺪرت از دﯾﻨﻮرزان را ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ داﻧﺴﺘﻪام .ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﺣﺪود ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻣﻌﯿﻦ
ﻧﻤﯽﮐﺮد وﻟﯽ آن ﭘﺎﯾﻪ دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﻗﺎﺟﺎررا ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ و دﯾﻨﻮرزان
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽداد.
درﺑﺎره ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﺘﺎن در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و
ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻘﻼل ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻣﺨﺘﺼﺮا
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن ـ
ﺧﻮاه در ﻟﺒﺎس »ارﺑﺎب ﻋﻤﺎﺋﻢ« و ﺧﻮاه ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺎ آن
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن را در
ﺧﻮد دارد ،ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽِ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن زوال ﯾﺎﺑﻨﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اراده ﺷﺎﻫﺎن و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﯿﺮا روﺷﻦ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻣﺠﻠﺲ اول ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
آن ﻫﻢ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﯽ از ﻧﻮع ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻔﺎوت دارد؟ ﭼﺮا ﻫﺮﮔﺰ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،دل ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻧﺒﺴﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﯿﺰ
در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﯾﺸﮥ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺎﮐﻢ
ﮐﺮدن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﯽ ﺑﺮاﻓﮑﻨﺪ؟ ﮔﺮﻫﮕﺎه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﺪال در ﮐﺠﺎ ﺑﻮد
و ﻫﺴﺖ؟

ﺧﻮﺑﺮوی :درﺑﺎره ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮﺳﺸﺘﺎن »ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺎﯾﺪ
اﺳﺎﺳﺎً ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﻮد« ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد .ﺳﻮﻓﻮﮐﻞ در ﮐﺘﺎب آﻧﺘﯿﮕﻮن ﺧﻮد اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻧﺘﯿﮕﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﺎﮐﻢ و ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎوداﻧﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺴﺖ و ﺑﯽارزش اﺳﺖ .آﻧﺘﯿﮕﻮن ﺷﺎﯾﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و ﻫﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ او را ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ و اﻧﮑﺎر ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺮد در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دارد.

ﺗﻼش ـ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻤﺎ در ﺑﺎرۀ »ﻋﺪاﻟﺖ« و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﻧﺪ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﯾﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر آن اﯾﺠﺎد
ﻧﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﻬﺎد آن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم
ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘـﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ـ ﺑﻪ
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ﺣﮑﻢ ﮐﺮده ﻫﻤﺎن ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ« )ﮐﻠﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ
اﻟﺸﺮع و ﮐﻠﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﻟﺸﺮع ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﻟﻘﻌﻞ«(
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻨﺠﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ از راه ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ
اراده اﻟﻬﻰ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﻟﺨﻄﺎﺳﺖ و ﺻﻼﺣﯿّﺖ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺪاﺳﺖ .اﺻﻞ دوّم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮ دﯾﻨﻮرزان ﻣﺎ درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘĤورد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﺴﺦ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ
اﺻﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ آدﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪرس آن را واﺟﺐ ﮐﻔﺎﺋﯽ ـ ﻧﻪ
ﻋﯿﻨﯽ ـ داﻧﺴﺘﻪ و ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ را در ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻧﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﺑﺮی اﻓﺮاد از ﺳﻮی
دﯾﻨﻮرزان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ دوم ﺷﻤﺎ داﻧﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎن ﮔﺎﻟﺚ ورﺛﯽ ) John
 (Galsworthyﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآﯾﺪ و از آن ﭘﺲ ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﻣﯽرود .دﯾﻨﻮرزان ﻣﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ روی ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮﯾﻌﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ روی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم
ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺴﺦ ﻋﻤﻠﯽ اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﮑﯽ از
ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺪران ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬارﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻮد ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ دﯾﻨﻮرزان از ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎ.

در ﻣﻮرد ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﺎﯾﺪ در
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮق )ﭘﯿﺮوی از
ﻗﺎﻧﻮن( و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻢ در ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻫﻢ در ﺣﻘﻮق
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ درازی دارد .ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﭙﺮدازم؛ ﺑﮕﻮﻧﮥ
ﺧﻼﺻﻪ ﯾﺎد آور ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن و دﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﻮد و از اﯾﻦ
روی ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺮی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای اِﻋﻤﺎل اراده ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻨﺪ
و ﺳﭙﺲﺗﺮ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن دوران ﻧﻮزاﺋﯽ ،در ﻏﺮب اﻧﺴﺎن »ﺧﻠﯿﻔﻪ روی
زﻣﯿﻦ« ﮔﺸﺖ .دراﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﮑﺘﺐﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
در اﯾﺮان و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺗﺎ
ﺳﺪهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮﯾﻌﺖ را ازاﺣﮑﺎم ﺧﺪاﺋﯽ و ازﻟﯽ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن »اﺻﻮﻟﯿﻮن و اﺧﺒﺎرﯾﻮن«
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻘﻮق ﻏﺮب ﻣﮑﺘﺐﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از
اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﮐﺎوﺷﮕﺮان ﺣﻘﻮق ،ﺣﻘﻮق و
ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﺎﺷﯽ از اراده ﻓﺮد و ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
آﻧﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮن را ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﺒﻨﺎی
ﺣﻘﻮق ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎوﺷﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ اﺻﻠﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آن راﺑﻄﮥ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧِﺮد
و ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﻘﻮق اﻟﻬﯽ ﺗﻔﺎوت و
ﯾﺎ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻣﯿﺎن اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .از اﯾﻨﺠﺎ
آن ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺰد دﯾﻨﻮرزان ﻣﺎﺳﺖ وﺿﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ» :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻋﻘﻞ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺮع ﺣﮑﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﺮع

اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻀﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوﻧﮕﺎه

ﺑﺨﺶ دوم
اﺷﺎره :اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻪ در زﯾﺮﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰاء ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﻮﺑﺮوی ﭘﺎک )ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻗﺎﻧﻮن از »دﺳﺖ رﻓﺘﻪ« ـ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ـــ درج ﺷﺪه ﺑﺮ ﺗﻼش آﻧﻼﯾﻦ( ﺻﻮرت
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ـ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺎ
ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻣﺘﻤﻢ آ
ن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
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در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﭘﺮﺳﺶ ،ﻣﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﻬﻮی ﺷﺪهام .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﻪ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ  58ﻧﻔﺮه در  11آﺑﺎن ﻣﺎه 1356
داﺷﺘﻢ؛ در اﯾﻦ اﺷﺎره ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را ﯾﺎد آورﺷﺪم و
از ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺷﮑﻮَه ﮐﺮدم.
دوﺳﺖ ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ آﻗﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎه
ﻣﻮﺷﮑﺎف و دﻗﯿﻖ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﻬﻮ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد آوری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از
ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم .در آن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﯾﮑﻢ ،ﺳﻮم،
ﭼﻬﺎرم ،ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﺮدم و ﺣﺪ وﻣﺮز ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺻﻔﺤﻪ  6و
 7ﻫﻤﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﺰء ده ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اﺟﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮاﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﺑﻨﺪ  7اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ آوردم .ﺳﻬﻮ ﻣﻦ از
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ازﺗﺤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان در
ﺑﺎره اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ آن ﺑﻨﺪ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدم وﻟﯽ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ـ در ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﻤﺎ ـ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮدم .از اﯾﻦ روی ﺑﺮ ذﻣﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ـ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و دﯾﮕﺮ ﺳﺮوران ﺑﻮﯾﮋه اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ـ ﭘﻮزش ﺑﺨﻮاﻫﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻮاری از ﺳﻬﻮ ﻣﻦ
ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﺳﻬﻮ ﭘﻮزش اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﮕﻮ آورد ﺷﻮد:
ﭘﺎراﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ «...آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن آن ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ
»ﮐﺎرآﻣﺪی آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ« اﺳﺖ ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎی
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺟﻤﻠﻪای در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮم ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ و ﺑﺎ
واژﮔﺎن »اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ« آﻏﺎز و ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »ﺑﺎ دادن اﻣﯿﺘﺎزاﺗﯽ
ﻟﮕﺎم ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ« ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد.
و اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی دو ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ )ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ(
ﺑﻮﯾﮋه آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺮدم ﺑﻮد در رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .درﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ـ در اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ـ ﻧﯿﺰ وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺪوی ﺳﺎزی را ذﮐﺮ ﮐﺮدهام .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ دو
ﻗﺎﻧﻮن را ﻫﻢ ﻣﻬﻠﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻀﺎد در ﻣﻮاد
آن ،آﮐﻨﺪه از ﻣﻮﺿﻊﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ و ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻣﻠﻐﻤﻪای از ﻣﻮاد ﺷﺒﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ـ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﻣﻮاد
زﯾﻮری ﺧﻮاﻧﺪ ـ و ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ.
درﺑﺎره ﻧﻈﺮ آﯾﺖ اﻟﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﭘﯿﺶ
از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ )ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  (1348ﻣﻦ

و ﻣﺘﻤﻢ آن ﻧﻪ »ﺑﺮﮔﺮدان ﺳﺎدهای از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ« ﺑﻠﮑﻪ
اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ اﻧﻄﺒﺎق داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در روزﮔﺎر ﺗﺪوﯾﻦ آن.
ﺟﻬﺖ ﯾﺎدآوری :در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ درﻧﮕﺎه ﺑﻪ آن اﺟﺰا،
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدی ،ﭼﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻬﻢ آن ﻫﻤﭽﻮن
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری ،دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ و راﺑﻄﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن
ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﻠﻮر و ﺗﺠﺴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در
اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻃﯽ دوره
ﻣﺠﻠﺲ اول ،ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ و ﺑﺮﺳﯽ و ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﮔﺮﻫﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪال ﻣﯿﺎن
ﻣﺪاﻓﻌﺎن دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻃﺮﻓﺪاران
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن از ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻃﺮﻓﺪار
ﻣﺸﺮوﻃﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

******
ﺗﻼش ـ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ـ ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮای آﻧﺎن ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﯿﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد ،ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ـ
اﻣﺎ اوﻟﯿﺎی دﯾﻦ در ﮐﺸﻮر اﺻﻞ ﺿﺮورت ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﺸﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن )ﺑﺮای آﻧﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﯽ( را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﺧﻮد اﺻﻠﯽ ﮐﻬﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭘﺎﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪش ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآﻣﺪ ،دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن راه ﺣﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ 1 :ـ
ﻧﻘﺶ اراده ﺑﺸﺮی در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای آن اﺳﺖ  2ـ
اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل
اﯾﻦ اراده در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری .از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ آﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ـ ﭼﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ آن و ﭼﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ـ وﺟﻮد
دارد؟ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎب
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎ اﺻﺮار ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ آﻏﺎز ﮐﺮد .آﯾﺎ دﻓﺎع وی از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ وی ﺑﻮد و ﻧﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ آن ﻗﺎﻧﻮن؟

ﺧﻮﺑﺮوی :ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎره ـ
ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ـ درﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دوم ﺷﻤﺎ ـ را
ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل دﯾﻨﻮرزان »ﻻزم ﻻﯾﻨﻔﮏ« اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺳﺖ.
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»ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان را ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﭼﻮن از
ﻧﻈﺮ ﻣﻠﺖ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺮدود اﺳﺖ ،از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد «.ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ  ،3ص ،12
).(1357/10/10
»ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن
ﻣﯽروﻧﺪ اﺷﺨﺎص اﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺷﺨﺎص ﻓﺎﺿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺷﺨﺎص
ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ،ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﮑﺮﺷﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ« .ﻫﻤﺎن ،ص ،526
).(19/1/1358
»ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎﻧﯽ درﺳﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ...ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮاغ ﺑﺮدارﯾﻢ و ﺑﮕﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ور ،آن ور ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎزه
ﯾﮏ آدﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ آدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻬﺎت ﺷﺮﻗﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻬﺎت ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺑﻪ اﺳﻼم
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮاغ ﺑﺮدارﯾﻢ از اﯾﻦ
ور ﺑﻪ آن ور ﺑﮕﺮدﯾﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ «.ﻫﻤﺎن ،ﺟﻠﺪ  ،3ص ،528
)(19/1/1358
»ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
راﻫﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻟﺸﮕﺮ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ زده و رﻓﺘﻪ و ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ
را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﮑﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻔﻈﺶ ﮐﻨﺪ «.ﻫﻤﺎن،
ص .(16/4/1358) ،85
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻔﺘﻮح
اﻟﻌﻨﻮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﮔﺸﻮده ﺑﻪ زور« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از زﻣﯿﻦﻫﺎی آﺑﺎدی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ زور ـ اﻣﺎ ﺑﺎ اذن
اﻣﺎم ـ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﻣِﻠﮏ ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﺪه و درآﻣﺪﻫﺎی آﻧﺎن ﺟﺰء ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل اﺳﺖ .ﺧﺮاﺳﺎن و
ری از اﯾﻦ اراﺿﯽ ﺑﻮده وﻫﻤﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ!
»ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺣﺮﻓﯽ از اول اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﻦ رای ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ آن داد ﻧﻪ ﻣﻠﺖ« .ﻫﻤﺎن ،ص ،218
).(29/4/1358
»ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮع ،در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺷﺮع،
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از وﮐﻼ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ وﮐﻼ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺧﺎرج
ﺑﺸﻮد ،اﺻﻼ وﮐﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ .وﮐﺎﻟﺖ آﻧﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﺪود
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﺧﺮوج از ﺣﺪود وﮐﺎﻟﺖ
آﻧﻬﺎﺳﺖ «.ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ  298و .(27/5/1358) ،299
»ﻣﻠﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را و ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽاش را داده ﺳﺖ ﯾﮏ ﻋﺪه ﻣﻼ و ﻣﺠﺘﻬﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺗﻮ ﭼﻪ
اﺷﮑﺎل داری؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ زور ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن را ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﯾﮏ دﺳـﺘﻪ ﻣﺜﻼ دﻣﻮﮐﺮات ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺗﻮی ﮐﺎر ،زوری ﮐﻪ

آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارم .وﻟﯽ ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ وﻧﻈﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
وی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر )وزارت ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﭼﺎپ  (،13او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی وی را درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ـ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و
درﺑﺎره وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ راﻣﯽ آورم ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد داوری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وی از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺗﺎﮐﯿﺘﮏ ﺑﻮده و ﯾﺎ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ آن .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ او را درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و آﺋﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش آن و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ اﻧﺪﮐﯽ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ روﺷﻦ ﺷﻮد.
اﻟﻒ ـ درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ:
»وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در اواﯾﻞ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻠﮋﯾﮑﯽﻫﺎ را از
ﺳﻔﺎرت ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻗﺮض ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی )ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ اﺳﻢ ﺑﺒﺮم( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را از روی آن ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،و
ﻧﻘﺎﯾﺺ آن را از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﮔﻮل زدن ﻣﻠﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم
اﺳﻼم را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ را از آنﻫﺎ اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﻠﺖ ﻣﺎ دادﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ و ﻣﺘﻤﻢ آن ،ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ و وﻻﯾﺘﻌﻬﺪى و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ ﮐﺠﺎ از اﺳﻼم
اﺳﺖ؟ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺿﺪ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ؛ ﻧﺎﻗﺾ ﻃﺮز ﺣﮑﻮﻣﺖ و
اﺣﮑﺎم اﺳﻼم اﺳﺖ) «.ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ(
اﻣﺎ در در روز ﯾﺎزدﻫﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه  ،57ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﻼم دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ:
ـ »ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم در ﺻﺪر ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎه
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﻠﺖ آزادی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻌﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﻼم
اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ،اﯾﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮﻧﻬﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺑﺎ
زﺟﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺷﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ«
)ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮرﺟﻠﺪ  .2ص (168
ب ـ درﺑﺎره ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ:
ـ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﻫﺮ ﻣﻘﺪارش ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم اﺳﺖ آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﻫﺮﻣﻘﺪارش ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم اﺳﺖ آن را ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد «.هﻣﺎن ،ص (13/9/1357) ،503
در دﻫﻢ د ی ﻣﺎه  1357ﺑﺮای ﻧﺨﺴﯿﺘﻦ ﺑﺎر از ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ:
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ﻧﯿﺴﺖ «.ﻫﻤﺎن ،ص  570و .(5/7/1358) ،571

»اﯾﻦﻫﺎ اﺻﻼ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﭼﯽ ﻫﺴﺖ.
اﺻﻼ از ﺳﺮ و ﺗﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺳﺮ در ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﭼﯽ ﭼﯽ
ﻫﺴﺖ .ﻣﮕﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ )ع( ﮐﻪ وﻟﯽ اﻣﻮر ﻣﺮدم ﺑﻮد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر
ﺑﻮد؟« ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ  164و .(9/8/1358) ،165
»اﻧﺸﺎء اﷲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺸﻮد ﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ رﻓﺮاﻧﺪم داﺷﺖ ﻣﺎ آن اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﻃﺎﻟﺒﯿﻢ
واﻻ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﻨﺪ «.ﻫﻤﺎن ،ص
(24/8/1358) ،271
»اﯾﻦﻫﺎ وﮐﯿﻞ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ و وﮐﯿﻞ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﯾﮏ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﭼﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﺎ آن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﻫﻤﻪاش را ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ اﻧﺤﺮاف اﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﺪارد ،ﻫﯿﭻ
اﺑﺪا ...اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ «.ﻫﻤﺎن،
ﺻﺺ  302و .(29/8/1358) ،303

پ ـ درﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ:
ـ »ﻓﺮق اﺳﺎﺳﻰ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎى ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ و ﺟﻤﻬﻮرى در ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ :در اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم،
ﯾﺎ ﺷﺎه ،در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رژﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارى ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ؛ در
ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﻘﻨﻨﻪ و اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺸﺮﯾﻊ در اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻗﺪرت
ﻣﻘﻨﻨﻪ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارى ﻧﺪارد؛ و ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺟﺰ
ﺣﮑﻢ ﺷﺎرع را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ
ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﻼﻣﯽ درﺳﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﻏﺮﺑﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ...ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﮑﻮ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
درﺳﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ،ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼم را درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر ،ﺟﻠﺪ
 ،4ص (25/3/1358) ،432
ـ »ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ روی ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺣﻖ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ :ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻖ ﻧﻈﺮ
دارﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد،
ﺣﻖ ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ،ص .(31/3/1358) ،485

ﺗﻼش ـ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ آﻧﭽﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪن اراده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ ـ اﮔﺮ ﻓﺮض را ﺑﺮاﻧﺘﺨﺎب واﻗﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم
ﺑﮕﺬارﯾﻢ ـ و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ از اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺸﺴﺖ.
ﺷﻤﺎ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ رﺧﺪاد ﻣﻬﻢ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ:
» ...ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و اﺟﺮای
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ »ﺑﺪوی
ﺳﺎزی« ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰای اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﻼی آن اﺳﺖ«.
اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺻﻮﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻓﻠﺴﻔﻪ و روح آن ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮب«
ﺑﺪون ﺧﺪﺷﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﺎره ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ
زﻧﺎن ،وﺟﻮد ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ...
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽﺣﻘﻮﻗﯽ زﻧﺎن ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
ادﯾﺎن ،ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﺪۀ ﭘﯿﺶ اﯾﺮان و در اﻧﻄﺒﺎق
ﺑﺎ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اوﺿﺎع ﺟﺎﻣﻌﻪ آن زﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ آن ﻫﻢ آﯾﻨﻪای از ﻫﻤﯿﻦ رواﺑﻂ و اوﺿﺎع؟ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
اﻣﺮوزﯾﻦ ﻣﺎ ﭼﺮا ﻫﻨﻮز ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ »ﺧﻮب« ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد؟ آن ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از آن
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ؟

ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺟﺮج اورول ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﺮدم ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﻧﺪ! ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻊ  72ﻧﻔﺮه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ )ﺧﺒﺮﮔﺎن(  41ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ 12 ،ﻧﻔﺮ دوره ﺧﺎرج ﺧﻮاﻧﺪه3 ،
ﻧﻔﺮ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و  2ﻧﻔﺮ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 58ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزوی داﺷﺘﻨﺪ.
ت ـ درﺑﺎره وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
»ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ .اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻘﯿﻪ در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻃﺎﻏﻮت
اﺳﺖ .وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ .وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺒﻊ اﺳﻼم اﺳﺖ«.
ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر ،ﺟﻠﺪ  ،6ص .(12/7/1358) ،34
»ﻗﻀﯿﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﺒﺎرک
و ﺗﻌﺎﻟﯽ درﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ «.ﻫﻤﺎن ،ص .(30/7/1358) ،95
»وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻠﻮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﺑﮕﯿﺮد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﮑﻨﺪ ...وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از روز اول ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻮده.
زﻣﺎن رﺳﻮل اﷲ )ص( ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻮده .اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﭼﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ «.ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ  118و .(3/8/1358) ،119

ﺧﻮﺑﺮوی :ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهام در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺻﻮل
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻣﺘﻤﻢ آن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ـ در ﻣﻮرد
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ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯿﺸﺎن ـ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ـ ﻧﻪ ﻣﺘﻤﻢ ـ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ در اﺻﻞ
دوم ﺧﻮد ﻣﺠﻠﺲ را »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻃﺒﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﯾﺮان« داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ و در اﺻﻞ ﺳﻮم ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﺮﮐﺐ ار »اﻋﻀﺎﺋﯽ« ﻣﯽداﻧﺪ
»ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان و اﯾﺎﻻت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن
زن و ﻣﺮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد.
در ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
روﺷﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺪه و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن و ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن از زﻧﺎن ﺳﻠﺐ
ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .درﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ووﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ زودﺗﺮ از
ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد زﻧﺎن از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردی ﮐﻪ در ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت
ﺻﺮﯾﺢ ﻣﯿﺎن زن وﻣﺮد اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده  60ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﻠﮋﯾﮏ ،درﺑﺎره ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻪ »ﭘﺴﺮ اﮐﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎه« واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻤﻢ آن در دورهای ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق
ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺪهﻫﺎی ﻫﺠﺪﻫﻢ و ﻧﻮزدﻫﻢ اروﭘﺎﺋﯽ ﺣﻖ رأی
دادن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺮدان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت داﺷﺘﻨﺪ.
ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾّﺖ ﻫﺎﺋﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ در
ﺳﺎل ﻫﺎﺋﯽ ﭘﺲ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ :داﻧﻤﺎرک در  1908ـ در ﮐﺎﻧﺎدا  1918ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺪرال
ـ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺳﺎل  1919ـ
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل  1920ـ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎل  1934ـ
ﺗﻮﻧﺲ در ﺳﺎل 1957و ﺳﻮﺋﯿﺲ در 1972و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل 1981
ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﮐﺸﻮر آﻣﺪ.
اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ» :در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
اﺷﺎرهای ﺑﻪ آزادی زﻧﺎن و ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮی آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«
وارد ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪ ﺑﻞ ،در ﻓﺼﻞ
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ اﯾﺮان )از اﺻﻞ  8ﻣﺘﻤﻢ ﺗﺎ اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ( از اﻫﺎﻟﯽ ـ اﻓﺮاد ﻣﺮدم ـ ﻫﯿﭽﮑﺲ ـ ﻫﺮﮐﺲ ـ ﻫﯿﭽﯿﮏ
از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻠﯽ و ﺑﯽﻓﺮﻗﮕﺬاری ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﯾﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ
وﮔﺮﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن زﺑﺎن ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻫﺎﺋﯽ ـ ﻏﯿﺮ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ـ ادﺑﯿﺎت آن دوره را ﻧﻮﻋﯽ »ﻣﺮد
ﻧﮕﺎری« ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﺠﻢ

آﺑﺎدی :دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ »زن« و »ﻣﺮد« در زﺑﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ در ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﻧﯿﻤﻪ دﯾﮕﺮ ،ﺷﻤﺎره  ،2ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﭘﺎﺋﯿﺰ .1374
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﺷﻬﺮوﻧﺪان  ،1789ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯽ از زﻧﺎن ﺑﺮده
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و واژه ﻓﺮاﻧﺴﻮی  Hommeﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮد و ﻫﻢ
ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را دارد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎل  1791اﻋﻼﻣﯿﻪای
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در دﯾﺒﺎﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل  1946از زﻧﺎن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ.
درﺑﺎره دﯾﻦ رﺳﻤﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺬﻫﺐﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺧﺪا و ﺗﺜﻠﯿﺚ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان
آورد .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  1949آﻟﻤﺎن از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا و ﺑﺸﺮ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎن و ﻫﻠﻨﺪ از
ﺗﺜﻠﯿﺚ ﻣﻘﺪس ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ
ﻣﻠﮑﻪ رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﻫﺒﺮی ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻫﻢ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﻫﻨﻮزدر ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﺋﯽ :ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﯾﻮﻧﺎن ،داﻧﻤﺎرک
و ﻓﻨﻼﻧﺪ دﯾﻦ رﺳﻤﯽ وﺟﻮد دارد .درﯾﻮﻧﺎن ،ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﻣﺮدم دارای ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن
ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در
ﺳﺎلﻫﺎی  1882و  1886درﺑﺎره آﻣﻮزش اﺟﺒﺎری ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﺎﻧﻮن
ﻻﺋﯿﺴﺘﻪ در ﺳﺎل  1905ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ از دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ 1789
ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه
دوﻟﺖ ﺑﻮده و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ اِﻋﻤﺎل دوﻟﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
دارای ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪا و
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﺋﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻗﻮام و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،وﺣﺪت ﻗﻮﻣﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل
ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ،ﻟﻐﻮ اﻣﺘﯿﺎزات ﺷﺨﺼﯿﻪ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ و ﻗﺎﻧﻮن
ﺧﻮاﻫﯽ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ آﺧﺮ ﺻﻔﺖ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﺳﺖ .ﻫﯿﭽﯿﮏ از  3ﻣﺸﺨﺼﻪ ﯾﺎدﺷﺪه را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ
زور و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد .ﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺎﻻﺋﯽ
وارداﺗﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد .ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺪوﻟﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف »ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ«
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »ﺻﻨﻌﺖ ،ﻓﺮع ﺗﻤﺪن ﻓﺮﻧﮕﯽ و اﺻﻞ ،ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺖ ...ﻣﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮﻧﮓ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ وﻟﯽ از ﺑﻨﯿﺎن و
اﺻﻮل ﻋﻤﻞ اداره آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ«...
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ﻣﻌﻨﺎی »ﺧﻮب ﻧﺒﻮدن« آن ﻧﯿﺴﺖ ،و اﺳﺎﺳﺎً ﻗﺎﻧﻮن »ﮐﺎﻣﻠﯽ« وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ـ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺧﻮب ﺑﻮدن ـ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮش در ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﺣﻘﻮق
ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ .و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﻢ اﻣﺮی اﺳﺖ در ﺑﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ دوره و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درک اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ
اﻓﻖﻫﺎی دﯾﺪ ﻣﻔﺴﺮان و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺰاران .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ـ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﺪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ـ ﻣﯽﺗﻮان در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻦ رﺳﻤﯽ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد
ﻋﻤﻠﯽ آن را ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺖ و ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋهای ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان
دﯾﻦ رﺳﻤﯽ ﻧﺪاد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان از اﺻﻮل ﮐﻠﯿﺘﺮ
ﻧﻈﯿﺮ »اﻫﺎﻟﯽ«» ،ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ« ﯾﺎ »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻃﺒﻪ اﻫﺎﻟﯽ« ﺣﻘﻮق
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ .در
وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ و ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮن
را ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻧﻮن
در ﻋﻤﻞ از ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻔﺎع ﺑﯽاﻓﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن روﺷﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﺑﺪون زﯾﺮ و زﺑﺮ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دادﻧﺪ .آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ روش ،ﮐﻪ ﻋﻤﻼً در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎری از آن
ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟

در آن زﻣﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺟﺪاﺋﯽ ﻣﺬﻫﺐ از دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ
زﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اِﻋﻤﺎل
دوﻟﺖ ،ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮم دﯾﻨﻮرزان و ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﺮداﺷﺖ .اﻧﺘﻘﺎد
ﺑﺮﺧﯽ از »ﺳﺮوران ﻣﻼﻣﺘﮕﺮ« درﺑﺎره اﺻﻞ دوم ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮردی ﻧﺪارد .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻧﻮری و
اﺻﻞ دوم ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ .زﯾﺮا :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻧﻮری را ﺑﮑﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در ﻃﺮح
ﺷﯿﺦ ﻫﯿﺎت ﻣﺠﺘﻬﺪان در ﺑﯿﺮون از ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﯿﺮون از ﺳﻪ ﻗﻮه ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
اﻣﺮوزی .و دو دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎر اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت در آن ﻃﺮح
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺳﻮﻣﯿﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ درﺑﺎره روش اﻧﺘﺨﺎب
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی
»ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم و ﺣﺠﺞ اﺳﻼم ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ« ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.
در ﻃﺮح ﺷﯿﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﺒﻮد .ﺻﻔﺖ »ﻣﻄﻠﻊ از ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت
زﻣﺎن« ﺑﺮای »ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ و و ﻓﻖﻫﺎ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ« را ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آوردﻧﺪ ﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻧﻮری .ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﮐﻤﺎن» ،ﻧﻈﺎرت
ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﻃﺮاز اوّل «،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﺳﺎل  ،1373 ،1ﺻﺺ
 15ـ  .51ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
در رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ،در ﺑﺨﺶ ﻧﻮآوریﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
دﺳﺖ دﯾﻨﻮرزان از دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎء و آﻣﻮزش ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪ .از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ »ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﺻﻮل
ﺣﻘﻮﻗﯽ ]ﺑﻮده[ و ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ]داﺷﺖ[ «.ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن آن اﺗﺤﺎد ﺷﻮم آﻏﺎزﻋﺮﻓﯽ ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺷﺪ.
ﻟﻮرﻧﺲ ﻻﮐﻬﺎرت (Laurence Lockhart) ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺳﺎل
 1959ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ه ﺑﻮد» :روزی ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎم
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺠﺘﻬﺪان و ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﻓﺘﺪ .در آن روز
ﻫﻤﮥ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی
ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.آن روز از  32ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﻪ دارد )(1

ﺧﻮﺑﺮوی :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻧﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دﯾﻦ رﺳﻤﯽ ﺣﻘﻮق
ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﯾﺎ از روزه ﺧﻮاری
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﮑﺮد در ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ اﺻﻼﺣﯿﻪ
ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻮﯾﺎی
ﻫﻤﺎن وﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آوردهاﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ» :ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﺑﺪون زﯾﺮ و زﺑﺮ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دادﻧﺪ« .ﻧﻘﺶ دﯾﻮانﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ و ﯾﺎ دادﮔﺎهﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ـ
اﻓﺰون ﺑﺮ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ـ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ آرام ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻪ روز آوردن آن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻦ
اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت
ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آرای دﯾﻮانﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ آﺋﯿﻨﯽ ﻋﺎدی اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪ
آرای دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﯽﺗﻘﺺ داﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ رای

ﺗﻼش ـ ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ :ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی واژۀ »ﺧﻮب« در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮔﻮﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ آوردﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮدن ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ
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ﻟﻐــﻮ اﻣﺘﯿــﺎزات ﺷﺨﺼــﯿﻪ ،ﻋــﺪاﻟﺖ ﺧــﻮاﻫﯽ و ﻗــﺎﻧﻮن ﺧــﻮاﻫﯽ .اﯾــﻦ ﺳــﻪ ﻣﺸﺨﺼــﻪ آﺧــﺮ
ﺻﻔﺖ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﺳﺖ.

ﻣﻮرخ ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ  .2010اﯾﻦ رای ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزادی ﻧﺎﻣﺤﺪود
ﺑﯿﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻧﮥ
ﻧﺎﻣﺤﺪود در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
رای ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺎﻣﺰدان
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ داﺷﺖ .اوﺑﺎﻣﺎ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ
رای را ﺟﻬﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺧﺸﻦِ ﭘﻮل ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺸﺎر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ رای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺪاران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﻧﺎﻣﺰدان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ راﺋﯽ را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺎن دورهای ﻧﻮاﻣﺒﺮ
 2010ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﺷﺪ دﯾﺪﯾﻢ.

داده اﺳﺖ .در آﻏﺎز ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنِ رﻫﺒﺮ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ
ﭼﺎﻗﻮی ﺑﯽﺗﯿﻐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﻗﺪرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده رﻫﺒﺮ و ﯾﺎ ﺻﻨﻒ و
ﮔﺮوهﻫﺎی وﯾﮋه ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﺑﺎر
آورد و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ .ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ و ﯾﺎ ادﻋﺎی ﯾﮏ »ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« از
ﺳﻮی رﻫﺒﺮ از ﻃﺮح و ﺑﺤﺚ ﯾﮏ ﻻﯾﺤﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪ.
وﯾﺎ در ﻣﻮاردی آراء و ﻓﺘﻮاﻫﺎ ی دﯾﻨﻮرزان ﺑﺰرگ را ﺑﺮای ﺻﺪور
ﺣﮑﻢ از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ روی ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﺳﺮوری ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺪک ) (Oligarchieدر ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽ
آن ﮔﺮوه اﻧﺪک ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﻓﺮاد آن ﮔﺮوه
اﻧﺪک در ﻫﺮ ﻣﻮردی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﻮد
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿĤﻣﺪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﺗﺤﺪﯾﺪ آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی
و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠّﯽ اﺳﺖ.

درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ روش آرام
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ اوﺿﺎع و اﺣﻮال را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺑﯿﻨﻢ.
زﯾﺮا اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻢ
روش اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻫﻢ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ آرای ﺻﺎدره
از ﺳﻮی آﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮔﺰﯾﻨﺶ و
ﺑﺎﻓﺘﺎر ،ﻗﺎدر ﺑﻪ درک »ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن« ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺿﻊ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد.

ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﺎﻧﯿّﺖ ﯾﮏ ﻗﺪرت ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
روش دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ روش ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﻗﺪرت
را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻫﯿﭻ ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺤﺪودی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ« .ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪام زﯾﺮا ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب »ﺷﮑﻮهﻣﻨﺪ« »ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« را ﻫﻢ ﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻧﺪارد؛ اﻓﺰون ﺑﺮ آن
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻓﺮق دارد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ در ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت
ﻧﺎﻣﺤﺪود دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ اِﻋﻤﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪان را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدود اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ
در اﻣﻮر ﻗﻀﺎء و در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪود
اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺤﺪود دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

ﺗﻼش ـ آن ﮔﺮوه »ﻣﻤﺘﺎز« ﭘﺲ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺷﮑﺎف ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺮﺧﯽ از
آﻧﺎن ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﭘﺎی ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﺎن
ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋه را ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری ﻣﯽﺑﺮد .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮدن
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آن ،در
ﻣﻘﺎمِ ﭘﺎﺳﺦِ ﯾﮏ ﺣﻘﻮﻗﺪان ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮآﻣﺪان اﻫﻞ ﻓﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﺒﻪﮐﺎری و
ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻫﻤﻪ اﺑﺰار ﻗﺪرت ،در ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﻮد را ﺧﻠﻊ »ﺳﻼح« ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﺳﺮآﻣﺪان ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻪ دﻫﻪ
ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺑﺴﺘﻨﺪ،
رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪان در آﻏﺎزاﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ و در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮری اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ.
در ﻫﺮ ﺻـﻮرت ﺑـﺮای ﻣـﺎ در ﺳـﺎﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺗﺤﻮل دوﻟﺖ در اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از اﻋﺘﺒﺎر و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
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اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ  3اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﺳﺪه
ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﻧﮥ ﻣﺪرن در آﯾﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ« ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎزﻫﻢ
زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ اﺻﻞ »ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺪام ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ »ﺟﺪﯾﺪ« دﯾﮕﺮ ﻻزم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ
»ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ« ﺑﺮﺳﯿﻢ؟

ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺗﺎرﯾﺨﺪاﻧﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و اﻗﻠﯿّﺖﻫﺎ ﺑﮕﻮﻧﮥ اﻋﻢ و
ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد .ﻓﯿﻠﺴﻮف اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﻧﮕﺮی
 ،،Antonio Negriﻗﺪرت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن را ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ازﻣﺎه ﻣﻪ
 ،1958ﺷﻮرای ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و درﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺟﻤﻬﻮری ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎد.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ اﺳﺎس ـ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺎدروان
ﻓﺮوﻏﯽ ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در آن
اﯾﺪۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ و روح ﻗﺎﻧﻮن را درﯾﺎﻓﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺟﺎزه ﺑﻬﺮه وری از آزادی را ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻨﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻋﺪاﻟﺖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .رﯾﻤﻮن آرون ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻧﻈﺎمﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻧﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺎس ﺑﻮده و رﻗﺎﺑﺖ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ
ﺑﺮای اِﻋﻤﺎل ﻗﺪرت وﺟﻮد دارد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ـ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ـ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﺮد.

ﺧﻮﺑﺮوی :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷﺪن ﺳﺮآﻣﺪان اﯾﺮان و
ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺮوه ﺣﺎﮐﻢ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد .ﺑﺮﺧﯽ از
وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ از دﺳﺖ دادن آزادی ﺧﻮد ﺑﻬﺎی
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺳﻪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﺒﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای
ﮐﻢ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﺮای
ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﻻﯾﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ
آورد .ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ از راه رﺳﯿﺪﮔﺎن
در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﮐﻢ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ آن در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺮوﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ از
آن ﯾﺎد ﮐﺮدم .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺮاد
زﯾﺎدی ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ دوﺑﺎره در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ در اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﺎد و دو ﺳﺎل اﻋﺘﺒﺎر
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻔﺎد اﻋﻼﻣﯿّﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی
ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﻮده و ﺟﺰﺋﯽ از ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ،ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎن
ﻧﻬﺎدن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﮐﯽ از ﺑﺎزﻧﮕﺮیﻫﺎی درآن ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﻫﻮی و ﻫﻮس ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ
وﯾﮋه ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.

درﺑﺎره ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮدﯾﺪی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را از دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ردهﺑﻨﺪی ﺷﺪه و
ﺧﻄﻮط ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ آﻧﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت و در زﻣﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی دارد .ﺑﻮﯾﮋه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ
و ﺗﺤﻮل ﻣﺪاوماﻧﺪ .از اﯾﻦ روی ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ دﻧﯿﺎ ﭘﺲ از
ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻨﺪ در
درازی  62ﺳﺎل از ﺗﺪوﯾﻦ آن 92 ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺳﺎل
) 1789ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب( ﺑﺎ زﺣﻤﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺮدم ﺑﻮده ﺳﺒﺐ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ .ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل  1789ﺗﺎ ﺳﺎل  1877ـ  12ﻗﺎﻧﻮن
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»ﻣﯿﻮه ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ« ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ ﻣﺎ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎن ﻋﺮﺑﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ

روﺷــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣــﻦ )ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺑﺴــﯿﺎر دﯾﮕــﺮ از ﻫــﻢ ﻧﺴــﻼﻧﻢ(
در ﺷـــﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺴـــﺘﻢ ﮐـــﻪ ﺻـــﺮﻓﺎ ﺗﺤـــﺖ ﺗـــﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾـــﺪ
ﻣـــﺬﻫﺒﯽ و ﻋﻮاﻃـــﻒ ﺷﺨﺼـــﯽ اﯾﻤـــﺎﻧﯽ و ﯾـــﺎ آرﻣﺎﻧﻬـــﺎی
ﺳﯿﺎﺳـــﯽ ﺑـــﻪ ﻃـــﻮر ﻟﺤﻈـــﻪای ﺑـــﻪ ﺣـــﻮادث و ﺗﺤـــﻮﻻت
ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺟــﺎری در ﺟﻬــﺎن اﺳــﻼم و ﯾــﺎ اﯾــﺮان ﻧﮕــﺎه ﮐــﻨﻢ و
از ﺳﺮ ذوق زدﮔﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰﻧﻢ.

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻔﯽ اﺷﮑﻮری

اﺷﮑﻮری :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ
»اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ« در ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﭼﻨﺪان ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮۀاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ
اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎﻧﯽ در ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮد .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺳﺎل  1364ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ
داﺋﺮهاﻟﻤﻌﺎرف در ﺗﻬﺮان ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻢ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ رﺳﻤﺎ
ﻋﻀﻮ آن ﻫﺴﺘﻢ و ﮐﻤﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﯿﺰ دارم .ﺳﻨﺖ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت
داﺋﺮۀاﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺪﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ آن
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻔﺎرش ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم
ﻫﺴﺘﻢ و ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮده و
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
آﺷﻨﺎﯾﯽ دارم ،آن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﺧﻞ اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﺎرش
داد و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺪﺧﻞ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و
ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻢ.
در ﻋﯿﻦﺣﺎل اﻧﮕﯿﺰه ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻢ در ﻗﺒﻮل اﯾﻦ دﻋﻮت ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺬﻫﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدم و ﺷﻤﺎری از اﻋﻀﺎ و
ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺧﻮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر

ﺗﻼش ـ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ »اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ« در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی
ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺮقآﺳﺎﯾﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮥ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ رﺧﺪادﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد.
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﻧﺘﺸﺎر دوﺑﺎرۀ آن اﻣﺮوز ﻓﺎﺻﻠﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺑﺎرۀ
وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺦ »اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ« ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﯾﺎ
ﺿﺮورﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن در آن زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
اراﺋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و رﯾﺸﻪدار در ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺣﻞ آن ﭘﺮﺳﺶ ﯾﺎ رﻓﻊ
آن ﻧﯿﺎز ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ؟
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ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻮردهاﯾﻢ .ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻃﺒﻌﺎ
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﭼﻮن ﻣﻦ ،ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و
از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮﻧﻔﻮذ و ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
و اﻓﮑﺎر و آرﻣﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻫﻢ از ﻧﺴﻞ اﻧﻘﻼب اﯾﺮاﻧﻢ
و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردۀ ﻧﻈﺎم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﺸﻮرم را در ﺑﺮاﺑﺮ دارم،
ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻧﺎﭼﺎر دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﻢ را اﻇﻬﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ و ﻟﯿﺒﯽ و
ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه آزادی از ﺧﻮدﮐﺎﻣﮑﯽ و
اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﯽ را ﺑﺮاﻧﺪازﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎم
ﺟﺪﯾﺪ دﭼﺎر ﺗﻮﻫﻢ و اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﺮان را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
دﻻﯾﻠﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺘﯿﺰه
ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ( ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد دارد .آﻣﻮزه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
اﺧﻮان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ از ﺑٌﻌﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﺧﻮان ﻫﻤﻮاره روی دو ﺷﻌﺎر ﻣﺤﻮری ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺷﻌﺎر
»اﻻﺳﻼم ﻫﻮاﻟﺤﻞّ« و دﯾﮕﺮ »اﻻﺳﻼم دﯾﻦ ودوﻟﻪ« ﮐﻪ اوﻟﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ راه رﻫﺎﯾﯽ و اﻣﮑﺎن ﻧﺠﺎت و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ در
اﯾﻦ زﻣﺎن در اﺳﻼم اﺳﺖ و دوﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
»دﯾﻦ و دوﻟﺖ« .از اﯾﻦ رو ﺳﺎزﻣﺎن اﺧﻮان ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﺲ از
زوال ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  1928در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،در
واﻗﻊ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻼء ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻼﻓﺖ زوال
ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺣﺴﻦاﻟﺒﻨﺎ و ﻗﻄﺐ و دﯾﮕﺮان ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
دو ﺷﻌﺎر ﻣﺤﻮری ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﺧﻮان و ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ از رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﯾﻦ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ رﻫﺒﺮان اﺧﻮان آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ
اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن .ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﭼﻮن راﺷﺪاﻟﻐﻨﻮﺷﯽ ،رﻫﺒﺮ »اﻟﻨﻬﻀﻪ« ﺗﻮﻧﺲ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﭘﯿﺶ
ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﻮرد آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و از اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻣﺘﺄﺛﺮ
ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ،ﺻﺮﯾﺤﺎ و ﻣﮑﺮر اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ و
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻟﺒﺎس ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و آﯾﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن و در واﻗﻊ
اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺟﺪی و از ﺳﺮ ﺗﻌﻘﻞ و اﺧﻼص اﺳﺖ.
واﭘﺴﯿﻦ ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺻﻠﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻫﺸﺪارﻫﺎی
ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽاﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻢ دور از

ﺧﺎص آﺛﺎر ﺣﺴﻦاﻟﺒﻨّﺎ )ﺑﻨﯿﺪﮔﺬار اﺧﻮان( و ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ )ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و
ﺑﺎ ﻧﻔﻮذﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺧﻮان( را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم.
آﮔﺎه ﺑﻮدم ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرز ﻣﺎ در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎل اﺧﻮان ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ﺷﻨﺎﺧﺖ
درﺳﺖ اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و
دﯾﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﯽدﯾﺪم ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای داﺋﺮهاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪی و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻊ در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮﻧﻔﻮذ و ﻧﻘﺸĤﻓﺮﯾﻦ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻓﺮﺻﺖ
را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮده ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮی در ﻣﺪﺧﻞ اﺧﻮان
ﺑﻪ دﺳﺖ آورم .در ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﮐﺎر
داﺋﺮۀاﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ ﺗﻼش واﻓﺮ داﺷﺘﻪام ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و
ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎوی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﺧﻮان ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﻮﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺗﻼش ـ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،از ﺷﻤﺎ در ﺗﺎرﻧﻤﺎﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎﺋﯽ در ﺑﺎرۀ رﺧﺪادﻫﺎی ﻣﻮرد ذﮐﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺸﺪارﻫﺎ ،ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ
در ﻣﻮرد ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ
ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﺮدم اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﻮدِ ﻣﺎ؟

اﺷﮑﻮری :روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ از ﻫﻢ ﻧﺴﻼﻧﻢ(
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻋﻮاﻃﻒ
ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ
ﺣﻮادث و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎری در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﯾﺎ اﯾﺮان ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﻢ و از ﺳﺮ ذوق زدﮔﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰﻧﻢ» .ﻣﺎ«
)ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن( ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻬﻢ و ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان« و »ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان« را از
ﺳﺮﮔﺬراﻧﺪه و ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻏﺎﻟﺒﺎ وﯾﺮاﻧﮕﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر آن در
آﻏﺎز )ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﻦ( ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و از ﻋﻮاﻗﺐ
ﺳﻮء آن در رﻧﺠﯿﻢ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﻋﻮاﻗﺐ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎ ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ زﻧﺪه ﯾﺎد ﻧﺼﺮ ﺣﺎﻣﺪ اﺑﻮزﯾﺪ ،ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﺼﺮی در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻻﯾﺪن ﻫﻠﻨﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ،88
ﻣﺼﺮﯾﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻨﻮز »ﻣﯿﻮۀ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ« را ﻧﺨﻮردهاﻧﺪ و
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اﺳﻼم ﺣﺪ اﮐﺜﺮی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﺮح »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺎ
زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در دﻫﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم وارد ادﺑﯿﺎت ﺑﺮﺧﯽ روﺣﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﺪ و در دﻫﻪ ﺳﯽ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و در دﻫﻪ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺪل
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻬﯽ و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻫﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺪاوم
داد .در اﯾﻦ دوران ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ
روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺘﻘﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد .ﻣﻮﺿﻮع
اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻧﯿﺰ ﻧﻔﻮذ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻗﻠﺐ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ و آوارﮔﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و در ﺟﻬﺎن ،ﻧﯿﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺣﺮاز اﻗﺘﺪار و
ﺿﺮورت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻏﺮﺑﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﻪای و »وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ« را ،ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺿﺮوریﺗﺮ و ﺟﺪیﺗﺮ ﻧﺸﺎن داد.
اﻣﺎ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،در آن دوران ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﻨﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﯽ
و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻟﺰاﻣﺎت ﭼﻨﺎن ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﻖ و ﺗﺄﻣﻞ
ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﺳﺘﺨﺮاج
ﺗﻤﺎم ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ از اﺳﻼم ،ﯾﮑﯽ ﺷﺪن دﯾﻦ و دوﻟﺖ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ...اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢﮔﺎه ﻧﻘﺪی ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺣﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎد و ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻣﻮزهﻫﺎ و اﻫﺪاف اﮐﺜﺮﯾﺖ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﯿﺮوان ﻓﻘﻪ ﻣﺤﻮرﺷﺎن ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﭼﻮن
اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ آن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﯾﮑﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﺟﻪ و ﯾﺎ ﻧﻘﺪ ﭼﻨﺎن اﻓﮑﺎر و رﻓﺘﺎر
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪای را از ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ آﻧﺎن داﺷﺖ.

ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﺒﺰ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﺗﮑﺮار
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﻤﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﻮرد
»روﺣﺎﻧﯿﺖ و آﯾﻨﺪه ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪام و
ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻻزم را دادهام.

ﺗﻼش ـ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ
ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم و ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی اﺷﺎره داﺷﺘﻪاﯾﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮب و ﻣﺴﻤﻮم
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﺮان ،از
ﺟﻤﻠﻪ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻇﺎﻫﺮﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ و در ﻋﻤﻞ ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ وﺟﻮه ﯾﮕﺎﻧﻪ
و ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ واﺣﺪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺟﺒﺎر و اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ ﯾﺎ »وﺣﺪت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم«؟

اﺷﮑﻮری ـ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرز ﻣﺎ در ﻧﯿﻢ
ﻗﺮن اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری و در وﺟﻮﻫﯽ ﺿﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﯽ در ﺳﺪۀ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
و ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻫﺠﺮی/ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی )از ﺟﻨﮕﻬﺎی اﯾﺮان
و روس ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ( ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻨﺒﺶ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری و
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﯽ روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻋﺮاق و اﯾﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺳﺎزﻣﺎن اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮد .در دﻫﻪ ﺳﯽ
ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه اﻏﻠﺐ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺧﻮان ﯾﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ آن
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨّﺎ ،ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻣﺤﻤﺪاﻟﻐﺰاﻟﯽ ،ﻣﻮدودی و...
ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ دوران )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺋﯿﻦ اﺳﻼم ،ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪای ﺣﻖ ،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﮑﺘﺐ
اﺳﻼم (...از اﺧﻮان و اﻓﮑﺎر و ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎد و در واﻗﻊ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه اﻋﺪام ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﺎل
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ و روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻣﺒﺎرز را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از اﺧﻮان
ﻣﺼﺮ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ» ،ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم« در دﻫﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن اوج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺧﻮان در ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﻮد .دو ﺷﻌﺎر »اﻻﺳﻼم ﻫﻮاﻟﺤﻞّ« و »اﻻﺳﻼم دﯾﻦ و دوﻟﻪ« در
اﯾﺮان ﺑﻪ زﺑﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و »اﺳﻼم ﺗﺎﻣﮕﺮا« و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی

ﺗﻼش ـ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺎﻣﻊ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آوردهاﯾﺪ:
»دﻋﻮﺗﯽ ﺳﻠﻔﯽ ،ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ ﺳﻨﯽ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮔﺮوﻫﯽ ورزﺷﯽ ،ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺪﯾﺸﻪای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«...
اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻋﺒﺎرت وﺿﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم در ﺑﺮﺧﻮرد و ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮات ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯽاﻧﺪازد؛ »اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮی از دﯾﻦ و اﺳﻼم« ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ
اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی رادﯾﮑﺎل و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺣﻤﺎس ،ﺟﻬﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ...ﺑﻮده اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻏﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ
و ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﭙﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﻋﻠﻢ
اﺳﻼﻣﯽ ،ورزش اﺳﻼﻣﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ و...؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﯾﺪهآل
ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ـ ﺣﺪاﻗﻞ در اﯾﺮان ـ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی
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و ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺧﯿﺮا ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ )ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺮاﺋﺘﯽ( ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
»ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻨﺪه ﺣﻼل« راه ﺑﯿﻨﺪازد! اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻫﻤﺘﺎﯾﺎﻧﺶ در
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،اﮔﺮ روزی ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و در
ﻣﻘﺎم اﺟﺮای آﻣﻮزهﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪهﺷﺎن در ﻃﻮل اﯾﻦ
ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﺮآﯾﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
آﻏﺎزﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﮔﻔﺘﺎر
و رﻓﺘﺎر و ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺪوده ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺳﻠﻔﯽﮔﺮی را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و داﻋﯿﻪﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﯾﮑﯽ ﺷﺪن دﯾﻦ و دوﻟﺖ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﺎﻧﻮن از ﺷﺮﯾﻌﺖ و
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﺳﻮ دﺳﺖ از ﻧﻔﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺪن و ﺗﺠﺪد ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ دارد و ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن
اﻫﺘﻤﺎم ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪهای ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺆﻣﻨﺎن و
ﻫﻢ ﮐﯿﺸﺎن ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮدﯾﻨﺪاران ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻫﻨﻮز ﻧﻘﺸﯽ
ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺤﻮﻻت آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

اﺷﮑﻮری :اول ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻨﺎن اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﮐﻢ و
ﺑﯿﺶ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ
در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺠﻠﯿﺎت ﭼﻨﺎن اﻓﮑﺎر و اﻫﺪاف را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻼف ﺷﺮع
ﺑﯿّﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ادﻋﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻨﺸﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ
از ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺑﻪ اﺳﻼﻣﯿﺰه ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻤﺎم
ﻋﯿﺎر زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن دﯾﻦ ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎری از دﯾﻦ و ﻓﻘﻪ ﺛﺒﻮﺗﺎ و اﺛﺒﺎﺗﺎ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و در واﻗﻊ دﯾﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اوﻟﯿﻪاش ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ و اﻋﻤﺎل زور و ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر و
ﺣﺪاﻗﻞ آﺷﻔﺘﮕﯽ در اﻣﻮر ﮐﺸﻮرداری و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻨﺎﻗﺾ در
ﻗﺎﻧﻮن و اﺟﺮا ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺮاژدی وﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﻤﺪی

ﺗﻼش ـ آﻗﺎی اﺷﮑﻮری ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار
دادﯾﺪ.

ﻧﺸﺮ ﺗﻼش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.

ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب را
از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺮ ﻓﺮوغ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﺸﺮ ﻓﺮوغ:
Tel.: 0049/221/9235707
Fax: 0049/221/2019878
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ :
foroughbook@gmail.com
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ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﻘﻼبﻫﺎی  2011ـ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از رﺳﺎﻟﻪ ﺟﮏ ﮔٌﻠﺪﺳﺘٌﻦ
»ﺗﻼش«
از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ و ﻓﺴﺎد ﺳﺮاﺳﺮی
آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﯾﺰش ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢﻫﺎ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺪرت از ﮔﺮدِ آن ﮔﺸﺘﻪ
و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﭼﻮن ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﺒﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،ﺗﺤﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ 1989و اﻧﻘﻼب در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزد«.
اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﺋﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﮑﺴﺎن اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ
رﺧﺪادﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی
 1848و ﯾﺎ  1989ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺪان ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮ
اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦﺗﺮ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺎمﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﻮج اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮔﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻬﺎن ﻏﺮب را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ،از ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺗﻈﺎﻫﺮاتﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،و در ﮔﺴﺘﺮۀ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺣﻮادث و رﺧﺪادﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻫﺮﮔﺰ از ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
رﺧﺪادﻫﺎی ﺟﺎری از ﻣﻨﻈﺮ آﯾﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮﻧﺪهای ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ در ﻧﻘﺶ دادن ﺑﻪ
رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭘﺮداﻣﻨﻪای ﺑﺮﺧﻮردار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻠﯿﮕﺮان را در ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی
زاده از ﺑﻄﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ،ﻧﺎاﻣﻨﯽ ،ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻗﻬﺮ و
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻮد و ﺷﮕﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ،در اﯾﻦ ﭼﺸﻤﺎن ،ﺑﻪ
ﺧﺎﺑﮕﺮدان ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺪﻧﯽ از اﻋﻤﺎق ﺧﻮاب
ﺳﺪهﻫﺎی ﺑﯽﺗﺤﺮﮐﯽ ﻓﮑﺮی ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ و در ﺑﻨﺪ و
ﭼﻨﮓ رژﯾﻢﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﯾﺸﺎن ﻧﻪ از دل ﺛﺒﺎت ﮐﻪ از ﺗﻮﻗﻔﯽ
داﺋﻤﯽ و درﺟﺎزدﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز و ﺑﺎ رﺧﺪادﻫﺎی ﺗﺎزه ،ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،وﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺗﺎزه
ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
رﺳﺎﻟﻪ ﮔﻠﺪﺳﺘﻦ ﻧﯿﺰ در ﭘﺮﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﺗﺎزهای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .او
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﻓﺸﺮده ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎ و اﻧﻘﻼﺑﺎت
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼب 1848ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ
و رﯾﺸﻪای در اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺧﺪادﻫﺎی 1989ﮐﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ را دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻤﻮد،
آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻣﻮج اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی زﯾﺎدی
ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﺎت  1848و
 1989اروﭘﺎ را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و ﻣﯿﺰان
ﺑﺎﻻی ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻪ زﻣﯿﻨﮥ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻣﺮاﮐﺶ ﺗﺎ
ﻋﻤﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻮج را ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
 1848اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯽﺳﺎزد .و ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ

»اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺳﺎل  1848ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮاﻓﮑﻨﺪن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻫﺪف وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎل  1989ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺳﺎل 2011
ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی »ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ دو ﻣﻮج
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ و اواﺧﺮ ﺳﺪۀ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﺎت آﻏﺎز
ﺳﺪۀ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ،اﻣﺮی اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﺻﺮﻓﺎً و ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎمﻫﺎی وﻗﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺳﻨﺠﺶ،
اﻧﻘﻼﺑﺎﺗﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻣﺤﺪودۀ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻠﮑﻪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ،روﻧﺪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎﺋﯽ از ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﮥ
ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ در ﻃﻮل رﺳﺎﻟﻪ در ﭼﺸﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﺣﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ از
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﮔﯿﺮ
درﻣﻮج اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎﻧﻪای از ﻧﺘﺎﯾﺞ
آﺗﯽ اﯾﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺮوژۀ ﮐﺎﻣﻞ
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ـ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و دوری ﮔﺰﯾﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺳﺮآﻣﺪان
ازﺣﮑﻮﻣﺖ )ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ( و ﻓﻘﺪان ﻣﯿﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ دﻓﺎع
از آن

ﻧﺸﺪهی ﮔﺴﺘﺮش دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺟﻬﺎنِ و در
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ

ـ ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪن اﻗﺸﺎر ،ﻃﺒﻘﺎت و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و...

ﭘﺮﻓﺴﻮر ﮔﻠﺪﺳﺘﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان و
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ دﯾﮕﺮﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ :آﯾﺎ
ﮔﺴﺘﺮش و اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در آﯾﻨﻪ اﻧﻘﻼبﻫﺎی
 2011در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و رﺧﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در دﻫﻪﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﻣﺎﻫﯿﺖ
رژﯾﻢﻫﺎی آن دوره و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮک و ﻋﺎم آنﻫﺎ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ
دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺖ رژﯾﻢﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻧﻘﻼب زده ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ﭘﺎﺳﺨﯽ درﺧﻮر و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺣﻮادث ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .در ﻣﺴﯿﺮ
اﯾﻦ ﺗﻼش و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﮔﻠﺪﺳﺘﻦ در رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎ و
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آنﻫﺎ ،اﺑﺘﺪا ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،از اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﯾﻦ
ﻗﺪرتﻫﺎ اراﺋﻪ داده و ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ
ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان و وﻟﯽ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﭼﺮﺧﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
را ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻣﺘﻦ و درون
ﭼﻨﯿﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺮوزی دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
اﻧﻘﻼﺑﻬﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺖ و
ﺧﯿﺰﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﭘﯿﺶ رو ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ دو ﻧﻮع ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
»ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ« و »ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ« اﻣﮑﺎن درﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب در اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ
را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آن و ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻌﯿﻦ ـ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ ـ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺸﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺎم از اﻧﻘﻼب ـ ﭘﺪﯾﺪه دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﻨﺪۀ رﯾﺸﻪای وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ـ در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺎرۀ روﻧﺪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن
آنﻫﺎ ﻻزم و ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻧﻘﻼبﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ؛ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮔﺮدﻧﺪ«...
و ﺳﭙﺲ ﻋﻮاﻣﻞ و روﻧﺪﻫﺎی ﻻزم اﻧﻘﻼب را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻮادث ﺟﺎری
در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺪه و ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد:

ـ رویﮔﺮداﻧﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺧﻮدداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ
و ﺑﻌﻀﺎً ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی زور ﻋﻠﯿﻪ آن.
ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﻤﺮدن اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻮادث ﺟﺎری ،وی ﺑﺮ
اﺻﻞ ﻋﺎم دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﮑﯿﻪ دارد ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ وﻗﻮع و ﭘﯿﺮوزی ﻫﺮ
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎ .ودر اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ راز اﯾﻨﮑﻪ »اﻧﻘﻼبﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﻓﻘﺪان اﯾﻦ
ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ «.ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮ دﺷﻮاری ﺑﺴﯿﺞ و
ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدﻣﯽ در ﮐﺸﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺷﺎره دارد:
»ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ،ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﮕﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﻨﺘﯽ .زﯾﺮا ﻻزﻣﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﻓﻘﺮای ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻗﻮﻣﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ» .ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ اﺳﺖ از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت
ﮐﺎرﮔﺮی و ﻗﯿﺎمﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ ،زﯾﺮا
آنﻫﺎ ﺷﻮرش ﯾﮏ ﮔﺮوه و ﻧﻪ ﯾﮏ اﺋﺘﻼف ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺮاﺳﺮی
ﺑﻮدهاﻧﺪ «.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮔﺎه ﻧﯿﺰ رﻫﺒﺮان ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﺋﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺞ
اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ روﻧﺪ ﻧﺒﺮد ﻣﻠﺖ را ﮐﻨﺪ ﮐﺮده و ﻣﺒﺎرزه ﻧﻬﺎﺋﯽ
را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮا ﺣﻔﻆ
ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎنِ در ﺣﺎل ﻧﺒﺮد ،وارد ﺻﺤﻨﻪ
و ﻋﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ«.
ﺑﺎ وﺟﻮد دﺷﻮاریﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدن
ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
دﺳﺘﺨﻮش اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ »ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ« ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ دوام آنﻫﺎ را ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﮔﺮﭼﻪ ازاﺳﺘﺤﮑﺎم
ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ رژﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﻮد ،ﺑﺠﺎی

ـ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ رژﯾﻢﻫﺎ و ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎرآﻣﺪی و ﮐﺎرداﻧﯽ آنﻫﺎ و ﻏﻠﺒﮥ اﺣﺴﺎس و ﺑﺮداﺷﺖ در
ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ دال ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ اداﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه
ﮐﺸﻮر.
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ﮐﻤﮏ وﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ .در ﺻﻮرت از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن
اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ،ﻫﻤﮥ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،اﻣﮑﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﺷﯿﺮازهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﻗﺪرت وی ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،از ﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺪ اﻟﺰاﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﻔﻆ و ﺷﻮراﻧﺪن داﺋﻤﯽ
ﭼﻨﯿﻦ وﺣﺸﺘﯽ ،ﺧﻮدداری از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ دررواﺑﻂ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ از درون و
ﺑﯿﺮون داﯾﺮۀ ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ:

ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺛﺒﺎت آنﻫﺎ ،در ﻋﻤﻞ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آوردهاﻧﺪ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی »ﺷﮑﺴﺖ« ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت رژﯾﻢﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه رﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺟﺰاء اﺳﺘﺮاﺗﮋی »ﺷﮑﺴﺘﯽ«
ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﺘﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ،
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

»ﺑﺮای دور ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺗﻮده از اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن آن ،ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﻬﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ را در
دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮق ،ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ رﺷﻮه ﻣﯽدﻫﻨﺪ .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺎﺋﯿﺪن ﻣﺪاوم ،ﻣﻬﺎر ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌﯽ و اﯾﺠﺎد
ﺗﺮس داﺋﻤﯽ در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم از ﺧﻄﺮ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻤﺮاه
ﮔﺮدد ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ اﺗﻤﯿﺰه و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.

»اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن روا ﻗﺪرت
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ دارای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی وﯾﮋه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺪف
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺣﻔﻆ اﻗﺘﺪار ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ
از ﻣﻈﺎﻫﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ و
ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻫﻮاداران ﻣﻄﯿﻊ در
ﻣﺴﻨﺪﻫﺎی ﺣﺴﺎس و ﯾﺎ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ،ورای آن
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﻨﺪ«.

ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎﺋﯽ ،ﺳﻼﻃﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
آزﻣﻮده ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺛﺮوت زﯾﺎد و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺪرت
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮدﻧﺪ از :ﭘﺮوﻓﯿﺮو دﯾﺎز از ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی از اﯾﺮان،
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻮﻣﻮزا در ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ،ﺳﻠﺴﻠﻪ دوواﻟﯿﻪ در ﻫﺎﺋﯿﺘﯽ ،ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ
ﻣﺎرﮐﻮس در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ و ﺳﻮﻫﺎرﺗﻮ در اﻧﺪوﻧﺰی«.
اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ازآن ﺳﻠﻄﺎنﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ
ﺳﻠﻄﺎنﻫﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﻋﻢ از ﺑﺸﺎر اﺳﺪ در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﻤﺮ ﺑﺸﯿﺮ در
ﺳﻮدان ،ﺑﻦ ﻋﻠﯽ در ﺗﻮﻧﺲ ،ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرک در ﻣﺼﺮ ،ﻗﺬاﻓﯽ در ﻟﯿﺒﯽ
و ﺻﺎﻟﺢ در ﯾﻤﻦ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ،ﻗﺪرﺗﯽ را ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺸﮕﻞ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺣﻔﻆ ﮐﺮد.

ﮔﺮدآوری داراﺋﯽﻫﺎی ﺑﯽﺣﺴﺎب و در ﺧﻔﺎ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از داراﺋﯽﻫﺎ در راه ﺧﺮﯾﺪن وﻓﺎداران و
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺳﻮاد آﻣﻮزی و ﺑﮑﺎراﻧﺪازی
ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﺣﺪ ﺻﺪور ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود ،اﻗﺪاﻣﺎت
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن رواﯾﺎن را ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ آن داراﺋﯽﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻓﻬﻤﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺸﺎده
دﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن را در ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ
»در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﮐﻤﮏ
اﻗﺘﺼﺎدی آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﺛﺮوت ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد
ﺷﻮد ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آن ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺳﻠﻄﺎن و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺳﺮازﯾﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد.
از اﺟﺰاء دﯾﮕﺮ »اﺳﺘﺮاﺗﮋی« ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﻼﻃﯿﻦ» :ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ
ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ« ،در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺮ ﻋﺰل و
ﻧﺼﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و اﺟﺒﺎر آﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﯿﺎن اﻫﺪاف ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻓﺮﻣﺎن روا ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺧﻠﯽ ،ﺧﺎرﺟﯽ و

ﺑﺒﺮﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻄﻔﻪﻫﺎی ذاﺗﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی »ﺣﻔﻆ« ﻗﺪرﺗﯽ ،ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی رﯾﺸﻪای
در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺗﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﯿﺮ ﺟﻬﺎن ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﺒﺮﻫﺎی
ﮐﺎﻏﺬی« ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎی
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ« در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻫﻤﭽﻮن »ﺑﺒﺮﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی« ﭘﯿﺸﯿﻦ
در ﻋﻤﻞ در ﮐﺎﻧﻮن ﻗﺪرت ﺧﻮد ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﭘﺮورش
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ:
ﻣﺸﮑﻞِ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻮازﻧﻪ دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺎن ﺛﺮوت ﺷﺨﺼﯽ و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و ﺳﺮآﻣﺪان ﺣﺎﻣﯽ ﻗﺪرت ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﮔﺮدد ،و ﺗﻀﺎد
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ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻦ ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن وی ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﺮه اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ راﺑﻄﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای وی را ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﻻزﻣﮥ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﺑﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ
ﺣﻠﻘﻪ اﺻﻠﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﯿﺮ و ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ و
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺨﺺ ﻓﺮواﻧﺮوا
ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎرﺟﯽ و رﻣﺎﻧﺪن ﻣﺮدم از ﺧﻮد و ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯿﻞ دﻓﺎع ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ از ﺿﺮورتﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺛﺮوت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻠﺐ ﮐﻤﮏ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﻣﯽﺷﻮد.
ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﺗﺎب ﮐﻤﺘﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﺳﺆ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻗﺪرت دارد .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزه
ﻗﺪرت و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯿﺎن و ﺳﺮآﻣﺪان رژﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺴﺎد آﻧﺎن،
داﻣﻦ زده و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﯿﮑﺎری
و ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
ﻣﺮدم از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در آﻏﺎز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،دادن اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺻﻼﺣﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﺳﻮی ﺳﻠﻄﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻫﻮاداران ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺘﻨﺪ» .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎرﮐﻮس در
ﻓﻠﯿﭙﯿﻦ در ﺳﺎل  1984اﻧﺠﺎم داد .اﻣﺎ در ﺳﺎل  1986وی درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺣﮑﻮﻣﺖ وارد ﻣﯿﺪان
ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ رﺷﻮهﻫﺎ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ«.
ﺳﺴﺘﯽ رژﯾﻢﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﺎن و ﻓﻮری
ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﻃﻮل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻤﻮاره
ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،در ﺻﻮرت دراﯾﺖ و وﺳﻌﺖ دﯾﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل رﻫﺒﺮی ﺑﻪ
ﻓﺮد ﺟﻮاﻧﺘﺮی در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺮآﻣﺪان را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ )ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ در ﺳﺎل  2000ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﻫﺒﺮی را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﺪ( و ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از رژﯾﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل
 1941در اﯾﺮان ﮐﻪ دول ﻏﺮﺑﯽ از ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﺴﺮ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی
ﭘﺪر ﻫﻮاداری ﮐﺮدﻧﺪ( .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺴﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت
و ﺛﺮوت ،ﺳﺮآﻣﺪان را ﻧﯿﺰ از ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا راﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺪ ﮐﺮدن راه ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ )ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
در اﻧﺪوﻧﺰی در اواﺧﺮ دﻫﻪ  1990ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ آﺳﯿﺎ ،آﺳﯿﺐ ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﯿﺮه ﺧﻮاران اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد(
و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﺗﻼش ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺷﺨﺺ ﺳﻠﻄﺎن و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﻓﺮاد در ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪرت ،از ﺟﻤﻠﻪ وزرا و ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﮕﺎن ،راه اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و ﺑﺪون ﻣﺸﮕﻞ ﻗﺪرت را ﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﻠﻊ
او از ﻗﺪرت ،ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن وی ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﺪرت ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد:
»ﺷﺎه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﻘﻼب ،در  1978ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺷﺎﭘﻮرﺑﺨﺘﯿﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻗﺪام ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ رژﯾﻢ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .زﯾﺮا
ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮدهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻃﺒﻘﺎت
ﺷﻬﺮی و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻋﻼم ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ» ،ﺳﻠﻄﺎن« دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽزﻧﺪ .ﻓﻘﺪان
ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ و ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺪﻧﻪ و رﻫﺒﺮی ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ،ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا در
واﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ،از ﮐﺎراﺋﯽ آﻧﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ و
آنﻫﺎ را آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺟﻬﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﺣﺘﺎ ارﺗﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﺨﺺ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد ﺑﺎور دارد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬارد
ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ رژﯾﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
»ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در دوران دﯾﺎز ،ﺷﺎه ،و در دوران ﻣﺎرﮐﻮس و ﺳﻮﻫﺎرﺗﻮ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد – ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی از
ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ«.
درﺟﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻓﻘﺪان اﻗﺘﺪار ﺳﻠﻄﺎنﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭘﺲ از »واﻗﻌﻪ«
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران و
ﺳﺮآﻣﺪان ﺟﯿﺮهﺧﻮار اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﺶ ﻧﯿﺰﻋﻤﻮﻣﺎً ﭘﺲ از
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﯿﺶ ازﻓﺮارﺳﯿﺪن
ﻟﺤﻈﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ارﺗﺶ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد را در ﭘﻨﻬﺎن
ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس واﻗﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
»اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ارﺗﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮرشﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ ...ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮﻣﻮزا در ﻧﯿﮑﺎروﮔﻮﺋﻪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اواﺋﻞ دﻫﻪ
 70ﺑﻪ ﯾﺎری ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻮادار ﺧﻮد ﺷﻮرش را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ ....در
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺳﻘﻮط و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﺘﺎ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ،آﻫﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﻧﻬﺎﺋﯽ در
ﻣﯿﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ....ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﻮﻣﻮزا ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮد و
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ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان اﻋﺮاب اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ داﻣﻦ زده اﺳﺖ .درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯿﺎن  15ﺗﺎ  29ﺳﺎل ﺑﻪ
درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ از  15ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﺗﻮﻧﺲ 38
درﺻﺪ و در ﯾﻤﻦ  50درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )اﯾﻦ درﺻﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ 26
اﺳﺖ( .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ
ﻋﺎدی ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻗﺸﺮ در ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺨﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل داﻣﻨﻪ ﺑﺤﺮان اﻓﺰوده اﺳﺖ .از 1990
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان ﻣﯿﺎن  15ﺗﺎ  29ﺳﺎل ،در ﻟﯿﺒﯽ و ﺗﻮﻧﺲ  50در
ﺻﺪ ،در ﻣﺼﺮ  65درﺻﺪ و در ﯾﻤﻦ  125درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮاﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی »ﻧﻮﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ« ﺳﻠﻄﺎنﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ )ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ در ﺗﻮﻧﺲ ،ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﺼﺮ و ده ﺑﺮاﺑﺮ در ﻟﯿﺒﯽ( ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮕﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای رژﯾﻢﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﯿﺮه ﭘﺮوری ﺧﻮد ،ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﻣﺒﺎرک از
ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﯾﺎراﻧﻪای ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن را
ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰی در ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺮار دادن وام در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن و اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ
ﺟﺪﯾﺪ .ﯾﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﻓﺎرغ
ﺗﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﺼﺮ .در دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﺳﺘﻦ از آن ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻣﺘﻮﻗﻒ و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﮑﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﯽ
و ﯾﺎ ﮐﺎر در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان ،ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ درﺟﻪای ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺳﺎل  2009ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ  23درﺻﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد .در ﻣﯿﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهﻫﺎ اﯾﻦ
ﻧﺴﺒﺖ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺣﺘﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ :در ﻣﺼﺮ اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺎرغ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه ده ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ
دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺟﻮد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺳﯿﺎه از
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﮑﺎران ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ .اﻣﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮕﻠﺘﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
در ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎ ﺧﻮدﺳﻮزی ﺟﻮاﻧﯽ  26ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺎر و ﭼﺮخ ﻣﯿﻮه
ﻓﺮوﺷﯽ او ﺿﺒﻂ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺷﻮرش آﻏﺎز ﺷﺪ .در ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ

اﻓﺰاﯾﺶ درﻧﺪه ﺧﻮﺋﯽ و ﻓﺴﺎد ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮی را ﺑﺪﻧﺒﺎل آورد و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﻓﺎدار ﺑﻪ وی ﭘﺸﺖ ﮐﺮده و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ در ﺳﺎل 1979
ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪ«.
ﻓﺸﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﮐﺘﻮر دﯾﮕﺮی در ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻣﻮازﻧﻪ و ﺷﮑﺴﺖ
اﺳﺖ» :ﺿﺮﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﻮس ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﭘﺲ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﮑﻮک رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل  1986او ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺪه
اﻋﻼن ﮐﺮد و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از او ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از رژﯾﻢ ﻣﺎرﮐﻮس ﺑﺮﯾﺪ ،ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﻮاداران او از
ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ و او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ«.
ﻓﺴﺎد ،ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺪﻧﻪ ﺟﻮان و ﺑﯽﭼﺸﻢاﻧﺪاز:
دﺳﺖﻫﺎی درﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و ﺑﻘﺎی رژﯾﻢﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ درﮔﯿﺮ اﻧﻘﻼب در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺤﺼﺎر و ﻓﺴﺎد ﻗﺪرت ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و رﺷﺪ ﺑﯿﮑﺎری ،ﮔﺴﺘﺮش ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮده ﻓﺎﻗﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازِ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ،
ﮔﺮﭼﻪ اﻗﺘﺼﺎد در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﺮده،
اﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ رﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی در ﻣﺤﺪودۀ ﺗﻨﮓ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻌﺪاد
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
در اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﺤﺮان و روﻧﺪ رﺷﺪ آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺒﺎرک و ﺧﺎﻧﻮاده او ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﯽ ﻣﯿﺎن  40ﺗﺎ 70
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  39ﻧﻔﺮ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﭘﺴﺮ او،
ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرک ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﯽ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﮥ وﯾﮑﯿﻠﯿﮑﺲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ درز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﻓﺴﺎد ـ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرـ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﺎن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ دﺳﺖاﻧﺪازی ﺑﻪ
درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺧﺸﻢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﺷﺪﯾﺪ روﺑﺮو و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ،از ﺑﯿﮑﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪۀ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  32درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ و ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺧﻮراک
رﺳﺎﻧﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮدﻓﻘﺮ ﻣﺪاوم ،ﮔﺴﺘﺮﻧﺪه و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ اﻧﻘﻼب
داﻣﻦ زده اﺳﺖ.
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اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻓﺴﺎد دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﺸﻖ و ﺧﺎرﻃﻮم و از ﺛﺮوت
اﻧﺪوزی ﺣﺎﮐﻤﺎن آنﻫﺎ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻻﯾﻞ وﺟﻮدی و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ رژﯾﻢ ﺳﻮدان ﺑﺎ رﻓﺮاﻧﺪوم ژاﻧﻮﯾﻪ 2011و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺗﺠﺰﯾﻪ آن از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﺳﻮرﯾﻪ رژﯾﻢ اﺳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اداﻣﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ روﺣﯿﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ از ﺳﻮی ﻣﻠﺖ ﺑﻮده ،آوﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ
وی ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮدهای ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و ﺳﺮان ارﺗﺶ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺑﺸﯿﺮ و ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ در
ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده دوام ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد«.

ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﮑﺎری ،دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺎﺋﯿﻦ ،ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﭘﻠﯿﺲ و ﻓﺴﺎد
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،دﺳﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر اﻋﺘﺮاض آﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرد.
ﺗﻤﺮﮐﺰ آﺷﮑﺎر ﺛﺮوت و ﻓﺴﺎد در اﯾﻦ رژﯾﻢﻫﺎ ،در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺧﺸﻢ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺪﻧﮥ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد .ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و
ﻣﺒﺎرک ﻫﺮدو ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺼﺮ از ﺳﺎل  1952وﺳﯿﻠﮥ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن
اداره ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺷﺎﻫﺪ از دﺳﺖ
دادن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ روﺳﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮ ،ﺻﺎﺣﺐ
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺟﻤﺎل
ﻣﺒﺎرک ﭘﺴﺮ ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرک و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ او ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻨﺪ .او
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ دار ﺑﻮد ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ارﺗﺶ و در ﻣﯿﺎن ﺳﺮان آن ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﯿﺎن ﺟﯿﺮه ﺧﻮاران ﺧﻮد در
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﻧﺰد ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ او
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدﻧﺪ از راه اﻧﺤﺼﺎرات دوﻟﺘﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻈﯿﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻦ ﻋﻠﯽ در ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺮای
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺮس از آن ،ارﺗﺶ را از اﻣﻮر
ﺳﯿﺎﺳﯽ دور ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و اﻗﻮام وی
اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺳﺮوﮐﯿﺴﻪ ﮐﺮده و دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ زﻧﻨﺪ .در ﻫﺮدو ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺰاری
ارﺗﺶ ،اﻗﺪام و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن اﻋﺘﺮاﺿﺎت را
ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﮐﺮد .اﻓﺴﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺮای ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻣﺒﺎرک ،ﺑﻦ
ﻋﻠﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺸﺎن در ﻗﺪرت ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق در ﻟﯿﺒﯽ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺬاﻓﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دﻫﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ،ﻫﻨﻮز
ﻗﺬاﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰدوران و وﻓﺎداری ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ،ﻗﺎدر ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮد در ﻃﺮاﺑﻠﺲ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﯾﻤﻦ،
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﮏﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﺎرزۀ وی ﺑﺎ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮﯾﺶ از
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﺋﻞ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻗﺎدر
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی رو ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ او ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﺳﻘﻮط ﺻﺎﻟﺢ ،ﺳﺎﻟﻄﺎن دﯾﮕﺮ،
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺑﺎرۀ رژﯾﻢﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ و ﺳﻮدان ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺎوﺟﻮدی ﮐﻪ ﻫﻨﻮزـ در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ـ ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﺎراﺿﯿﺎن و ﺗﻈﺎﻫﺮاتﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ

ﻣﻬﺎر اﻧﻘﻼب
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در آﻏﺎز رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎً ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﮐﺎﻣﻞ و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺷﻤﺎر
اﻣﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼبﻫﺎ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
از ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﻬﺎر اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻣﺮاﮐﺶ ،اردن ،ﻋﻤﺎن و ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻦﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻫﻤﭽﻮن
رژﯾﻢﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ
دﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از ﻣﺰﯾﺖ اﻧﻌﻄﺎف در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺪرن ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ دارای ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ زﯾﺎدی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻈﺎﻫﺮات ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﺑﺘﺪا ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﭘﺎدﺷﺎه .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎدﺷﺎه
در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان از ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ،اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و آﻟﻤﺎن در اﻧﻘﻼبﻫﺎی  1848اﺳﺖ ﮐﻪ در
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﮐﺮده ،از ﻗﺪرت
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﻬﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از اﻧﻘﻼب ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎن روا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻪ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻪ از
ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح را ﻫﻤﺮاه آورد.
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ در رژﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوع و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رژﯾﻢﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺗﺮس ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﺳﺎل  1999در ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪن ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻠﮏ ﺣﺴﻦ دوم ،اﻣﯿﺪ
زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼﺣﺎت را ﻫﻤﺮاه آورد .او دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
در ﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻨﺪرویﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ رژﯾﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ زده و ﺗﺎ ﺣﺪی
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﻗﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗﻈﺎﻫﺮات اﺧﯿﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎر و ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤﻮد .در
ﺑﺤﺮﯾﻦ ،اردن ،ﮐﻮﯾﺖ ،ﻋﻤﺎن و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎن
رواﯾﺎن آﻣﺎده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﯾﺎ ﺳﭙﺮدن ﺗﺨﺖ
و ﺗﺎج ﺑﻪ ﻓﺮد ﺟﻮان ﺗﺮی در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺪ و ﻧﻐﻤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
را ﻫﻤﺮاه دارد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.

ﺳﺎزی داﺷﺖ .ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی دﺳﺖ ﻧﺨﻮردهای روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل و
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﭘﻮل ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﮔﺮدد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﺴﺎد و ﺳﺪی در راه ﭘﯿﺶ ﺑﺮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻫﻮادارای درازﻣﺪت از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ دارای اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﮔﺮوﻫﯽ وﯾﮋه وﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد
ﺳﻮءﻇﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ،از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج ،ﺑﺮای
رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﯾﺎری دارﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺮ ،روﻧﺪ اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺤﮑﯿﻢ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای آن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﺤﺮاف ﺗﻮﺟﻪ
اﯾﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎ از ﺧﻮاﺳﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﮔﻢ ﮐﺮدن اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد در
اﯾﻦ روﻧﺪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻧﺤﺮاف روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ
دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﯽﺛﺒﺎت در اﺛﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی
رﻗﯿﺐ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب در ﻣﺼﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ
از »ﻣﺎه ﻋﺴﻞ« اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﺧﺘﻼفﻫﺎ آﻏﺎز
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ» .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺎم ﺳﺎدهای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«
اﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن »ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ در ﻣﻮرد
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺠﻠﺲ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺨﺎرج ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ ،ﻓﺴﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ در ﻗﺒﺎل
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺟﺮای آنﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد« و ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﯿﺎن
»ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ،ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ،اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن و اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن« داﻣﻦ
زده و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺳﺎز ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ »ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪاوم ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﺳﺖ ....ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻓﻠﯿﭙﯿﻦ و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ رخ
داد«.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺘﻬﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺧﻄﺮ اﺻﻠﯽ
ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ اﺧﻮاناﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻗﺪرت دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺮاس دوﻟﺖﻫﺎی

ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ و
ﺗﻮﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﺸﺎن در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن »ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ« ﺑﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه رﺳﺎﻟﻪ اﻣﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺣﺎل ﭘﺲ از وﻗﻮع اﯾﻦ دو
اﻧﻘﻼب:
»اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻧﻘﻼب آﻏﺎز ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ درازﻣﺪت اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ در
اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ،ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﯽ زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ رژﯾﻢ
ﺗﺎزه ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺎت دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ )ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻟﯿﺒﯽ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ( اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ وﯾﺎ
ﻧﯿﺮوی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام زﻧﺪ ،ﻃﺒﻌﺎً
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ درازا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ«.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻄﺮاﺗﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ را ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮات و اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ،ﺧﺎﺻﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺒﺎل
اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ﺑﻌﻀﯽ زواﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ را ﺑﺎ اروﭘﺎی  1945ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎرﺷﺎل« ﺑﺮای
ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ
اﻏﺘﺸﺎش ﮔﺮدد ،از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اراﺋﻪ
ﮔﺮدد ،ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ:
»اروﭘﺎی  ،1945ﺳﺎﺑﻘﻪ رژﯾﻢﻫﺎی دﻣﮑﺮات را داﺷﺖ .آﻧﺎن ﺑﺎ وﯾﺮاﻧﯽ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎز
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ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻮد .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺟﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺎ
ﻋﺮاق ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻓﺮﺻﺖ از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ در ﮐﺮدن
ﻣﯿﺎﻧﻪ روﻫﺎی ﺳﮑﻮﻻر را داد .واﻗﻌﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻗﺪرت
رﺳﯿﺪن رادﯾﮑﺎلﻫﺎ در اﻧﻘﻼب ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮔﺮدد ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ داﻣﻦ زده و آﻧﺎن را ﺑﺴﻮی ﺟﻨﮓ
ﺑﺮاﻧﺪ«.

ﻏﺮﺑﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺒﺎرک و ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
رﺷﺪ ﮔﺮوهﻫﺎی رادﯾﮑﺎل اﺳﻼﻣﮕﺮا ﺑﻮد .زﯾﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﯽ
ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در ﻫﺎﺋﯿﺘﯽ ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،روﻣﺎﻧﯽ،
زﺋﯿﺮ ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن و ...ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﺋﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﯾﺎ
رادﯾﮑﺎل ﻧﺪادهاﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از ﺷﻮرشﻫﺎ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ »دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﺶدار« اﺳﺖ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و در آن ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ از ﻣﯿﺎن
ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ رژﯾﻢﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه »ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﻨﺪرو و ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ«.
دو ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻤﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﺼﺮو ﺗﻮﻧﺲ را در ﻣﺴﯿﺮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی آن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
»ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﮑﺰﯾﮏ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط دﯾﺎز ،در ﻫﺎﺋﯿﺘﯽ ﭘﺲ
از ﺳﻘﻮط دوواﻟﯿﻪ و در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﭘﺲ از ﻣﺎرﮐﻮس رخ داد ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ارﺗﺸﯽ در ﺻﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﺪرت ﺑﺮآﯾﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺶ اﻧﺪوﻧﺰی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺳﻮﻫﺎرﺗﻮ
ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﺎ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺗﯿﻤﻮر
ﺧﺎوری ﮐﻪ اﻧﺪوﻧﺰی آن را  1975اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺖ«.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
اﺻﻼﺣﺎت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ارﺗﺶ در ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻗﺪرت را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻪ ﻗﺪرت
رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی رادﯾﮑﺎل اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن را در
ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻦ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﺳﺮﮐﻮب از ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎ و ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻼﺣﺎت
ﺳﺮﺑﺎززﻧﻨﺪ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ روﻧﺪﻫﺎ و ﺗﻼشﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی رادﯾﮑﺎل و ﺗﻀﻌﯿﻒ روﻧﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و اﺳﺘﺤﮑﺎم
دﻣﮑﺮاﺳﯽﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت دﺧﺎﻟﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی اﻣﺮوز ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺧﻠﯿﻔﻪ اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺟﻨﮓ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﻋﻠﯿﻪ روﻧﺪ ﻧﻮﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش دﻣﮑﺮاﺳﯽ در
ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﺪ و رادﯾﮑﺎل ﺷﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .در اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ رﺟﻮع ﮐﺮده و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ رژﯾﻢﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﮓ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺨﺖ و رادﯾﮑﺎلﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .در دوران اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﻦ
ﺳﻘﻮط ﺑﺎﺳﺘﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ژاﮐﻮﺑﻦﻫﺎی رادﯾﮑﺎل ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺧﻄﺮات ﺟﺪی و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻗﻮی اﻧﺤﺮاف از اﻫﺪاف
دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﻧﻘﻼبﻫﺎی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﭘﺮﻓﺴﻮر ﺟﮏ ﮔﻠﺪﺳﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدﻣﯽ و
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﺎت و درسﮔﯿﺮی از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼﺑﺎت
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﯾﻨﺪه آنﻫﺎ را ـ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﺨﺪوش ـ در ﺟﻬﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﮔﺴﺘﺮش دﻣﮑﺮاﺳﯽ دراﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻬﺎن ﻣﯽداﻧﺪ
و ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن رﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ
ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻘﻼبﻫﺎ در ﺟﻬﺎن رخ داده اﺳﺖ ﺟﻠﺐ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
»اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری ،ﺣﺎﺻﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ:
ﻣﯿﺎن ﺳﺎلﻫﺎی  1949ﺗﺎ  1979ﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢﻫﺎی
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ از ﭼﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻮﺑﺎ ،وﯾﺘﻨﺎم ،ﮐﺎﻣﺒﻮج ،اﯾﺮان و ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ
و ،....ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ .درآن دوران
ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﮕﻮی اﻧﻘﻼب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺖ را در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد
داﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﺮان ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻫﻮاداری ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﻗﺘﺪار ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻼﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ ،آن ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﺳﻮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ راﻧﺪ .اﻣﺎ از ﺳﺎل 1980ـ در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ـ ﻧﻪ اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ و
ﻧﻪ اﻟﮕﻮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻫﻮاﺧﻮاه ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﮐﻪ دو ﻫﺪف ﺑﺰرگ
اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ......
 ....ﺟﺎی اﻣﯿﺪواری ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ،2011ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در
روی ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻟﯽ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ.
اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ اﯾﻦ وﺿﻊ را ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ« اﻣﺎ از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز »ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﯽ
ﺳﻠﻄﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.
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ﺗﻼش

"ﺟﺎﻡﻌﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ﻳﮏ ﺟﺎﻡﻌﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﻳﯽ و ﺑﺴﻴﺎر ﻡﺘﻨﻮﻋﯽﺳﺖ و ﻳﮏ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
هﻤﻪ را ﻡﺘﺤﺪ ﮐﻨﺪ .اﻡﺎ ﻳﮏ »ﻓﺮﻡﻮل« ﻡﯽﺗﻮاﻧﺪ .و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﻳﻦ ﻓﺮﻡﻮل اﺳﺖ".
زﻧﺪﻩﻳﺎد دارﻳﻮش هﻤﺎﻳﻮن
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