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ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ

آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ،ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ،در اﺳﻠﻮ ،ﺑﺨﺎﻧﻢ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی داده ﺷﺪ .او در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﻧﺒﻮد آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻧﯿﺰ از »ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ«
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ »ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از
ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهی آن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻘﺾ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺰو
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد« .او در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ »ﺻﺪﻫﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ« در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن »دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎهﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ در زﻧﺪان ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری اﻣﺮﯾﮑﺎ آﻧﻬﺎ را »از
ﺣﻘﻮق ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ژﻧﻮ ،اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ و ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده اﺳﺖ«.
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ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﺎرﯾﺲ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرگداﺷﺖ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ دﻋﻮت
»رﻫﺮوان ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﭘﯿﺮوان اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻗﻠﻢ« ﺑﺮﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻢ
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮﮔﯿﻦ و آﻗﺎی ﻣﺠﯿﺪ زرﺑﺨﺶ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و آﻗﺎی ﻧﻌﻤﺖ ﻣﯿﺮزا زاده )م.
آزرم(اﺷﻌﺎری از ﺳﺮودهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد .در زﯾﺮ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺠﯿﺪ زرﺑﺨﺶ
»ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ«
ﮐﻪ از ﻧﻮار ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﭼﻨﯿﻦ روزی .در اول آذر ﻣﺎه  ،1377اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ
ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻓﺠﯿﻊ در ﺗﻬﺮان ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را
ﺗﮑﺎن داد .ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت و اﻧﺰﺟﺎر ،از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،از ﻗﺘﻞ
وﺣﺸﯿﺎﻧﮥ دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻫﻤﺮزم ﺷﺠﺎع او ،ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﮑﻨﺪری
آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر اﯾﻦ دو ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮ دﯾﺮﯾﻦ آزادی و
اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان ﺻﺤﻨﻪ دﯾﮕﺮی از درﺟﮥ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺣﺶ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺖ.
دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﻢﭼﻨﺎن در اﯾﺮان و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮج ﻣﯿﺰد ،ﺟﻨﺎزۀ
ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺒﺎرز ،ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﺘﺮﺟﻢ در  13آذر ﻣﺎه )ﭘﺲ
از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن( در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده او ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪ..
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دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:
اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺋﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آن :ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ
ﺻﺒﺢﻫﺎ ﻣﺴﺠﺪ ،ﻏﺮوبﻫﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻏﺮﺑﯽ:ﺧﻮآن ﮔﻮﯾﺘﯿﺴﻮﻟﻮ

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی »اﺗﺤﺎد ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ«

آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ » ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ « ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ؟
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم :ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ
) ﻫﺎﺑﺰ ،ﻻک ،اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،روﺳﻮ ,ﮐﺎﻧﺖ ،ﻫﮕﻞ و ﻣﺎرﮐﺲ(
ﯾﺎد آوری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﺎر اول اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ,ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼـﯽ از
» ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« ،در ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺪه ﻧـﻮزدﻫﻢ در ﻏـﺮب ﺗﺒﯿـﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ دادﯾﻢ :ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾـﻦ از ﯾﮑﺴـﻮ و آزادی ﻫـﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .ﺳﭙﺲ در ﮔﻔﺘﺎر دوم ﺧﻮد ,رﯾﺸﻪ ﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ– ﻣﺴﯿﺤﯽ( »ﺧـﺮوج« از ﮐﻠﯿﺴﺎﺳـﺎﻻری  clericalismدر
ﻏﺮب را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .آن ﻫﺎ را در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ,در ﺗﻀـﺎد ﯾـﺎ
دوﮔﺎﻧﮕﯽِ آﻏﺎزﯾﻦ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ )ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﯿﺢ و ﻗﻠﻤﺮو ﻗﯿﺼﺮ( و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه در اروﭘـﺎی ﺳـﺪه ﻣﯿﺎﻧـﻪ
ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ.
در ﻫﺮ دو ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﮑﺘـﻪ اﺳﺎﺳـﯽ ﭘـﺎی ﻓﺸـﺮدﯾﻢ .اﯾـﻦ ﮐـﻪ
» ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ«  -در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ– از دو رﮐـﻦ اﻧﻔﮑـﺎک ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ و
ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﻢ ,اﺻﻞ اﻧﻔﮑﺎک ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ
)ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ( از ﻧﻬﺎد دﯾﻦ و ادﯾﺎن )ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻠﯿﺴﺎ در
ﻏﺮب( .دوﻟﺖ ﻻﺋﯿﮏ آن دوﻟﺘﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دﯾﻨﯽ را ﺑـﻪ رﺳـﻤﯿﺖ
ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ,ﻧﻪ ارﺟﺎع ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ در اﻣﻮر آن دﺧﺎﻟﺖ ﻣـﯽ ورزد.
دوم ,اﺻﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادیﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ وﺟﺪان .دوﻟﺖ ﻻﺋﯿﮏ
آن دوﻟﺘﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آزادیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ,ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺑـﺮای
ﻫﻤﻪ دﯾﻦﺑﺎوران ﭼﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺿﺮورت و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﯽ از ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺠﺎوز آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﭘﺸﺖ
ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻨﺎح ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺻﻼح ﻃﻠﺐِ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ )ﻋﺪم
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ( ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﺎن
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،در
ﻫﯿﺒﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ،ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎ
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﻼﺗﻔﺮمﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎ
در ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺸﻮرتﻫﺎ ﺷﺪه،
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ،ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺸﺘﻪ و ،...وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﯿﺠﻪای
ﻣﻠﻤﻮس ،ﺟﺪی و اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه در اﻓﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ دور ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
ﭘﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎﯾﯽ را
ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎنِ در اﯾﻦ راه ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ؟ اﺷﮑﺎل ﮐﺎر در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ.
در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻃﯿﻒ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن را در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دو ﺟﻨﺎح ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﺟﻨﺎﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
ﮐﻠﯿﺖ آن ﺑﯽﻫﯿﭻ اﻣﺎ و اﮔﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .ﭼﻪ در ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽاش و ﭼﻪ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ 2
در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮی.
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ﺿﺮورت و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺠﺎد ...
و ﺟﻨﺎﺣﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﭽﻪی ﺟﻨﺎح ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺟﻨﺎح اﺻﻼح ﻃﻠﺐ در
درون ﻧﻈﺎم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺧﻮاﻫﺎن اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ اﺳﺖ در درون
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم :ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهی ﺧﺎﺗﻤﯽ و دومﺧﺮدادیﻫﺎ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎح دوم ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ روش ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽدارد و ﭼﻨﺪان ﮐﻪ رﺳﻢ
اﯾﻦ روش اﺳﺖ راﻫﯽ را ﺑﺮای ﺣﺎﺷﺎ ﮐﺮدن در آﯾﻨﺪه ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارد.
در ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎح از ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﻣﻀﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮِ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را
اﻋﻀﺎ ﯾﺎ ﺳﻤﭙﺎتﻫﺎی ﺟﻨﺎح راﺳﺖِ اﮐﺜﺮﯾﺖ ،ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻠﯽ و
ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻬﻔﺘﻪ در
ﺑﻨﺪی آﻣﺪه ﮐﻪ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ،ﺟﻨﺎح راﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ زﻋﺎﻣﺖ آﻗﺎی ﻓﺮخ
ﻧﮕﻬﺪار رﻫﺒﺮی ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ داده ﻏﻠﻂ از آب درآﻣﺪه و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاری ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻓﺮﯾﺪه و ﺟﻮﯾﻨﺪهایﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﺮ دری
را زده ،از در »ﮐﺎگب« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﺟﻮرج
ﺑﻮشِ ﭘﺪر و ﻏﯿﺮه ،ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم اﯾﺮان )اﻏﻠﺐ
اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻧﺎن در ﻗﺒﺎل ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺰرگ در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ داﺷﺖ( و
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻠﯽ و ﺑﺴﯿﺎری »ﺷﺨﺼﯿﺖ«ﻫﺎی اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آب و ﻫﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ روز و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی ﻣﺪ روز اﺳﺖ،
آﺳﺎنﺗﺮ از ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻧﻈﺮ و ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﮑﻦﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ رﻫﺒﺮان ﺑﺎ دراﯾﺖ ﺷﺒﯿﻪاﻧﺪ( .اﯾﻨﺎن ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دل ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی او
ﺑﺴﺘﻨﺪ ،او را ﻣﻨﺠﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر را از ورﻃﻪ ﺳﻘﻮط
در ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﯾﺎ درﺳﺖﺗﺮ ،آروزﻫﺎی ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﻪی اﯾﺸﺎن و ﯾﺎران
دوم ﺧﺮدادیﺷﺎن اﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ .و ﺑﻪرﻏﻢ ﺷﮑﺴﺖ آن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ وآﺷﮑﺎر
ﺷﺪن اﺻﻼح ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪی ﻓﻘﯿﻪ ،ﺗﺎ ﺑﺪانﺟﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮاﺣﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان دومﺧﺮدادی ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوژهی دوم ﺧﺮداد اذﻋﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ،رأی ﻗﺎﻃﻊ
ﻣﺮدم در رد و ﻧﻔﯽ آن ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ از ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﻫﻢ ﻧﻈﺮاﻧﺶ و
ﺑﺮﯾﺪن از آﻧﺎن ،ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺖ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دل در ﮔﺮو ﭘﺮوژهی دوم ﺧﺮداد دارﻧﺪ.
ﺟﻨﺎح دﯾﮕﺮِ ﻃﯿﻒ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣﻞ آن ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﻢ
ﻧﻈﺮ ،وﻟﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ و راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ،راهﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از
ﻫﻢ ﺟﺪا اﺳﺖ و ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺟﻨﺎح ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ ،ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺷﺎﺧﺺ آن آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﻣﺎﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺪرن ﮐﻪ در آن
ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﻣﺎﺳﺎﻟﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽاش در ﻣﯿﺎن راﺑﻄﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﮐﺲ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮد ،ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن »ﮐﺎگب« ﺗﻤﺎس
داﺷﺘﻪ )ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ در ﻋﺮاق( و ﻫﻢ ﺑﺎ وزارت
اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﻣﺴﺆول ﻣﯿﺰ اﯾﺮان در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ( .ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﮏ »ﭼﻠﺒﯽ« اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺤﻮ ﮐﺎﻣﻞ آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ راه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻫﻢ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم
اﯾﺮان را ﺗﻨﻬﺎ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ،
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﺻﻔﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻧﺪ .از
اﯾﻦ رو ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻻﺋﯿﮏ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﺮازﻧﺪه
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻨﺎح ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﺎ .در داﺧﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﻤﻬﻮری
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اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻨﺎحﻫﺎی آن و در ﺧﺎرج ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﻔﻮذ ﻫﺮ ﻗﺪرت ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﮔﺮ ﻧﻪ اﺳﺎﺳﺎٌ ،ﺣﺪ اﻗﻞ در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﯾﺠﺎد
ﺗﺸﮑﻠﯽ واﺣﺪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن
ﭼﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه و در اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ
دﯾﮕﺮ و در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ آﻧﺎن در ﻗﺒﺎل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ آن و اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﺿﻊ درﺳﺖ و اﺻﻮﻟﯽ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﻼل از دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و دل ﻧﺒﺴﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ،اﺗﺤﺎدی از ﻫﻤﻪی
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد .ﭘﺲ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻣﻌﻄﻮف دارﻧﺪ ﮐﻪ در راه اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد دارد و
در راه رﻓﻊ آنﻫﺎ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ .،اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
 (1ﺳﯿﺎﺳﯽ و  (2ﺷﺨﺼﯽ -رواﻧﯽ.
 -١ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ.
در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد
 (1ﺷﮑﻞ ﻫﻤﮑﺎری (2 ،ﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ.
در ﻣﻮردِ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﮑﺎریِ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﯾﮑﯽ
از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﺎن در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ و
ﺑﺰرگ ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﻧﺪ و ﺟﻤﻊ وﺳﯿﻊِ دﯾﮕﺮی را ﻣﻨﻔﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ در ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ا ز ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎﺑﻖ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻫﻨﻮز ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از آن ﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﮕﯽ آﻧﺎن،
ﻣﻨﻔﺮدان و اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن واﺣﺪ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ را در
زﻣﯿﻨﻪی ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ واﺣﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در آن ﺗﺸﮑﻞ و راﺑﻄﻪی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ آن
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺣﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺮای آن راه ﺣﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞِ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﮏ
ﮐﻤﯿﺘﻪی اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیِ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
 -2ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﮑﻞ ﺗﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
ِ
ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮ از ﻣﺸﮑﻞِ
واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎهِ اﺧﯿﺮ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻠﻮغ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ
اﻧﺪازهای از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر و ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎنﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻃﺮحﻫﺎ ،راهﻫﺎ و ﺗﻮﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮوج از ﺑﻦﺑﺴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و اﻟﺒﺘﻪ در
ﮐﻤﺎل ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺸﻮدن راﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ،
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪﮔﯿﺠﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ!
وﻟﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﻼﺗﻔﺮمﻫﺎ و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ،در زﻣﯿﻨﻪی ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ
ﻣﻮرد ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ دارد ﮐﻪ ،اﮔﺮ اﻧﺸﺎء و ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪیﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ روی
ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 -1ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪنِ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ
در ﮐﻠﯿﺖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ از ﻧﻮع
اﺻﻼح ﺷﺪهی آن و ﭼﻪ از ﻫﺮ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی،
 -2ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻤﻬﻮریای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادی و ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ ﮐﻪ در آن دﯾﻦ رﺳﻤﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و دوﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺑﯽﻃﺮف
و ﻫﯿﭻ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﺴﻠﮑﯽ ﻧﻪ از اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮﺧﻮردار و ﻧﻪ از
اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ،
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 -3ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ،
 -4ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در اﻣﻮر اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ،
 -5ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺎن اﺟﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ ﻣﻤﮑﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ،
 -6ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮداناﻧﺪ،
 -7ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺎن رﺷﺪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ
ﻫﻤﮕﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﺤﺮوﻣﺎنِ ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ،
 -8ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺣﮑﻢ اﻋﺪاماﻧﺪ،
 -9ﻫﻤﮕﯽ ﻃﺮﻓﺪار آزادی ﺑﯿﺎن و ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ،ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺗﺼﻮﯾﺮ و
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻄﻠﻖِ وﺟﻮد ﺳﺎﻧﺴﻮراﻧﺪ،
 -10ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎرات
دوﻟﺖ در ﻣﺮﮐﺰاﻧﺪ،
 -11ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺎن اﺻﻼح دﺳﺘﮕﺎه اداری ،رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﻓﺴﺎد در آن
و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن راﺑﻄﻪ و رﺷﻮه ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﺿﺎﺑﻄﻪاﻧﺪ.
در ﯾﮏ ﻣﻮرد ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮردی اﺳﺎﺳﯽ ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .و آن
ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮریاﺳﺖ.
ِ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﮕﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﮑﻞِ اﯾﻦ
ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺨﺸﯽ ﺟﻤﻬﻮریِ واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و
ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال را .ﺗﺎزه ﻣﯿﺎن آن ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن
اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﺳﺖ ﺑﺎز اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .ﺑﺨﺸﯽ
ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﻓﺮدی ﯾﮏ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮐﻠﯿﻪی
اﻣﻮر و از ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دوﻟﺘﯽ از ﺣﻖ ﻣﺴﺎوی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از زﺑﺎن و
واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ اﺧﺘﻼف دﯾﮕﺮی.
ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال وﻟﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﻮﻣﯿﺖ )ﻣﻠﯿﺖ( اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻓﻘﻂ آذریﻫﺎ ،در ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﻓﻘﻂ ﮐﺮدﻫﺎ ،در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻠﻮچﻫﺎ ،در»ﻓﺎرﺳﺴﺘﺎن« ﻓﻘﻂ ﻓﺎرسﻫﺎ،
اﻟﺦ ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ در ﻣﺤﺪودهی
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد و ﻣﻘﺎﻣﺎتِ ﮐﺸﻮری را دارﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو ﻫﺮ آﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﻪ روی ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻫﻢ ﻧﻈﺮاﻧﺪ ،ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در ﺗﺸﮑﻠﯽ واﺣﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻧﻈﺎم
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺒﺎرزهای ﻣﺸﺘﺮک را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ،ﻣﻨﻄﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﺎ اراﯾﻪی ﻃﺮحﻫﺎی روﺷﻦ و ﻧﺴﺒﺘﺎً دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﺪﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﻮردِ ﻧﻈﺮِ ﺧﻮد و ﺷﺎﯾﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺷﮑﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ دارد ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ روی ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﻻﺋﯿﮏ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺶ
ﯾﺎ ﭘﺲوﻧﺪِ دﯾﮕﺮی ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن وﮔﺮوه و
ﺑﺨﺸﯽ در ﻋﯿﻦ اﺷﺘﺮاک ﻧﻈﺮﻫﺎ و ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ
ﺣﺘﺎ ﻓﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد را در ﺑﺎرهی ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و از
ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺎرهی ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮاش ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد و آن را ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ آﯾﻨﻪ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻮد در راه اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺼﯽ -رواﻧﯽ
اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﭼﯿﺰی
ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪی ﻇﺮﯾﻒﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ ﺧُﺐ ،ﺷﻔﺎف ﮔﻔﺘﻦ و
ﺷﻨﯿﺪن ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮی درآﻣﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن از ﺿﺮورت آن
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و آن را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ در اﯾﻦﺟﺎ ﺻﺤﺒﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺎن ﺷﻔﺎف واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺪانﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ
آنﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻫﺮ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ،در آن
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اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﻔﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﻠﯿﺖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏﺳﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻧﺎن در آن ﭼﻨﺎن ﻣﺒﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺿﺮورﺗﺎً در ﺳﻄﺢﻫﺎ
و اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد و
ﮔﺮوﻫﯽ در ﮐﺪام ﺷﮑﻞ و در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر و ﻋﻠﻨﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
رژﯾﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ازآن ﺑﻪ اﺷﮑﺎل
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن را
ﺑﺴﯽآﺳﺎنﺗﺮ ﺳﺎزد .زﯾﺮا ﻣﺮز داﯾﺮهای را ﮐﻪ در آن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و از ﻫﺮز رﻓﺘﻦ اﻧﺮژی و اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻦ
ﺑﻪ ﺳﺮابﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﻼً ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺧﻮاﻫﺎن
ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﺴﺎط ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
 -1اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻊ و اﯾﺮادی ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ
واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻗﺎﻣﺖ دارد و ﺑﻪ ﻣﮑﺮر ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺖ آﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽِ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺷﻮد و در آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ
ﻣﺒﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻫﺪف
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻠﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد
درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 - -2ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﻣﻨﻔﺮدان ﺳﯿﺎﺳﯽ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﯾﺮ
ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﻒ -ﻣﻨﻔﺮدان ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و روش ﮐﺎر ﺗﺸﮑﻠﯽ از ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ،ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ب -ﻣﻨﻔﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ
از آن ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦِ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی
ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ و اﻧﺸﻌﺎبﻫﺎی از آن ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎر و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺑﺪِ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﺳﯿﺎﺳﺖ زده ﺷﺪه آن را ﺑﻮﺳﯿﺪه و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎیﺷﺎن در
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب و ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از آن ،ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﻈﺮات
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺷﮑﻞ و روش ﮐﺎر آﻧﺎن و آن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دﯾﻮار ﺑﺮﻟﻦ و زوال »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ،ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﭼﭗ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد
راﺳﺦﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭗ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﻔﯽ ﮐﺮده و ﺣﺘﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ،اﺻﻮﻻً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺮ ﺗﺸﮑﻞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺣﺘﺎ
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ،دﺷﻤﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺧُﺐ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺎزﻣﺎنِ ﺑﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮب
ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺪ و اﺳﺘﺒﺪادﭘﺮور اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮب و
آزادیﭘﺮور را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی رﻫﺒﺮانِ ﺑﺪ ،ﻧﺎدان ،ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﭘﺮ ﻣﺪﻋﺎ،
رﻫﺒﺮان داﻧﺎ ،دﻣﮑﺮات ،آزادﯾﺨﻮاه وﻣﺘﻮاﺿﻊ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺷﻨﻮی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه
ِ
ﮐﻪ ﻧﻪ ،اﺳﺎﺳﺎً ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
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ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرِ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن
ِ
و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ درد ﻧﻤﯽﺧﻮرد .اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ را در آنﻫﺎ و اﺣﺰاب ﭘﺪﭘﺪ ﻣﯽآورد .اﯾﻦ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﻬﻨﻪ
ﺷﺪه و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ درد ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﺑﺎﯾﺪ
آن را ﺑﻪ دور اﻧﺪاﺧﺖ و ﺷﮑﻞ ﻧﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺧُﺐ ،ﺷﮑﻞِ ﻧﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺷﻨﻮی ﮐﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻢ آن ﺷﮑﻞ ﭼﯿﺴﺖ .وﻟﯽ
اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﻮﺟﻮدِ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮ رﻓﺖ ،ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮوﯾﻢ دﻧﺒﺎل اﺷﮑﺎل
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮕﺮدﯾﻢ!؟
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ آدم ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭼﯿﺰ ﮐﻬﻨﻪ و ﻓﺮﺳﻮدهای ﺑﺸﻮد و ﻣﺎ را ﮔﺎﻣﯽ و ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎﻣﯽ
ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ اﺷﮑﺎل ﮐﺎر در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺒﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ روزاﻧﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﯿﺪان را ﺑﺮای
رﻗﯿﺐ ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ در ﻧﺎﮐﺠﺎآﺑﺎد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺷﮑﺎل
ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ آن ﺷﮑﻞآرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻋﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای اﻧﺘﻠﮑﺘﻮﺋﻞﻫﺎی ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و دارای ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﻫﻨﺠﺎری اﺳﺖ
دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎن و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﻣﺎ ﮐﻪ
در آن اﺳﺘﺒﺪاد ،ﻓﺴﺎد ،ﻓﻘﺮ و اﻟﺦ ،ﺑﯽداد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﻠﮑﺘﻮﺋﻞ ﺑﺎزیﻫﺎ
در ﻏﺮب ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺎت ﻟﻮﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دردی از دردﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﺎ را دوا
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
واﻧﮕﻬﯽ ،در ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ،ﻣﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از اﺑﺰاری اﺳﺖ.
و آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﺑﺰاری در ذات ﺧﻮد ﺧﻨﺜﺎ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺧﻮب
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺪ .ﭼﺎﻗﻮ اﺑﺰاری اﺳﺖ .ﻫﻢ از آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن ﺳﺮِ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻫﻢ در ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن ﻏﺪهی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ.
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را آدﻣﯿﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ و رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ را
آﻧﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و درک آﻧﺎن از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن رواﺑﻂ از
ﺷﺮاﯾﻂِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ
ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﻮدِ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ،ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در
ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﻮد روی آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﻧﺪﯾﺪه ،ﻣﺮدم
آن ﻓﻘﻂ ﺗﺠﺮﺑﻪی اﺳﺘﺒﺪادِ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ و وﻻﺑﺖ ﻓﻘﯿﻬﯽ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
آن ﻓﺮﻫﻨﮓ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،راه دراز دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻃﯽ ﮐﺮده و
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دوﻟﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ دراز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ،ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز در ﺧﻢ ﯾﮏ ﮐﻮﭼﻪاﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺧﯿﺎلﭘﺮدازیِ ﺳﺎده
ﻟﻮﺣﺎﻧﻪ و ﯾﺎدآور ﻫﻤﺎن آرﻣﺎنﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻮﻫﻢآﻣﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻟﻔﺒﺎی ﺣﺘﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽِ ﺑﻮرژواﯾﯽ را
ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺮده و
آن را ﯾﮏ راﺳﺖ و ﺑﺪون ﮔﺬر از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮِ ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺒﺮد؟
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﺮاﻣﻮشﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدِ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و
آن رواﺑﻂ و آن رﻫﺒﺮان را ،ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻧﻌﮑﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن دوران ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﻮد از
رﻫﺒﺮان آن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮﯾﻢ .وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از
آﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺣﺘﺎ ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ آن
اﺷﮑﺎلِ ﺑﺪﯾﻊِ ﺟﺪﯾﺪِ دورانﺳﺎز و اراﯾﻪی آن ﺑﻪ ﺧﻠﻖاﷲ ،از ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭽﯽ
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺸﮑﻞ
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﮔﯿﺞﺳﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶ از
اﯾﻦ داﻣﻦ ﻧﺰﻧﻨﺪ .زﯾﺮا اﮔﺮﻗﺪری واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻧﻪ ﺧﻮشﭘﻨﺪاراﻧﻪ و ﺳﺎدهدﻻﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهای دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ،ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺸﮑﻞ و آن ﻫﻢ در
اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺎرﯾﺨﺎً ﻣﻮﺟﻮدِ آن ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻨﻔﺮد و ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﺎز ﺧﻮد را
ﻣﯽزﻧﺪ و ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ،ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی و ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ و
ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ از
اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﺷﮑﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ،
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ...ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ارادهای واﺣﺪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺷﻤﺎ از
آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ رواﻧﯽ ،ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ
ﺷﺨﺼﯿﺖﺳﺎزی از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﻃﺮﺣﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﯽ از ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ اراﯾﻪ
ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدهاﯾﺪ؛ ﭼﺮا ﺣﺎﻻ ﺳﺮاغ ﻣﻦ )ﻣﺎ(
ﻣﯽآﯾﯿﺪ و ﭼﺮا در ﺗﻬﯿﻪی اﯾﻦ ﻃﺮح اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻦ )ﻣﺎ( ﻣﺸﻮرت ﻧﮑﺮدﯾﺪ و
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ )ﻣﺎ( را ﺟﻮﯾﺎ ﻧﺸﺪﯾﺪ .و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﺮاداﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای »ﺗﺼﺤﯿﺢ« آن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻬﺮ ﺧﻮد را
ﺑﺮ آن ﻃﺮح زده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﺎز رواﻧﯽ ﺧﻮد را اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ.
آﯾﺎ وﺟﻮد اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد و ﻧﯿﺎزﻫﺎی رواﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﻘﺪم و ارﺟﺢ
ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻠﯽ واﻗﻌﺎً
ﺿﺮوری اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻠﯽ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺒﺎرزه و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢﻫﺎی دﺷﻮار و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آن
ﺗﺸﮑﻞ را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ و رواﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟
ﺑﺎری .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﯽ واﺣﺪ و ﻣﺸﺘﺮک از ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎ ِن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ
روی ﭘﻼﺗﻔﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ رﺋﻮس ﮐﻠﯽ آن در ﺑﺎﻻ آورده ﺷﺪ ،و
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎم ﭘﻼﺗﻔﺮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﯾﻦ
ﺟﺎ و آن ﺟﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،اﮔﺮ واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
در ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮی ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ »ﻫﻤﻪ« ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮوع
ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در درون ﮐﺸﻮر رژﯾﻢ روز ﺑﻪ روز ﻣﻨﻔﺮدﺗﺮ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻣﺒﺎرزه آﻣﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ ﺻﻮرت
ﻣﺒﺎرزهی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن رژﯾﻢ در درون ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻨﺒﺶ درون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و وﻇﺎﯾﻔﯽ را

اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزه ،اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ
در اﯾﺮان ﯾﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﻧﮕﻪ
داﺷﺖ و ﺻﺒﺮ ﮐﺮد و در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ اﻧﺸﺎاﷲ روزی ،روزﮔﺎری آن
ﺳﺎزﻣﺎن دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏِ ﻣﻮﻋﻮد از ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و
ﻫﻤﻪی ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ در آن ﺣﻀﻮر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ دارد:
اﮔﺮ ﻧﺘﻮان در اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎتِ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺒﺎرزه
و ﺟﻨﺒﺸﯽ را راه اﻧﺪاﺧﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آری .ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﭼﻨﺎن ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ .ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد از آن ﭼﻨﺎن ﻧﻔﻮذی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﮔﺴﺘﺮده را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﺪ.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺷﻌﺎر و ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻨﺒﺸﯽ را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزد ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
آن ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ آن ﺗﺸﮑﯿﻼتِ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻮﻋﻮد ﻧﯿﺰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﺪی دﯾﮕﺮی ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﻣﺒﺎرزات روزﻣﺮه و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻋﻤﻠﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ
ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﻪ آن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﺒﺎرزه را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮد،
دوام و اﺳﺘﻤﺮار آن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن
دﻫﺪ .زﯾﺮا ﺑﺎ ﻃﺮح اﻫﺪاﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادی ،ﻣﺮدمﺳﺎﻻری ،ﺟﻤﻬﻮری ﻻﺋﯿﮏ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺒﺎرزهای روزﻣﺮه و ﻣﺴﺘﻤﺮ را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯿﺪ.
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اﻫﺪاﻓﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ زﻣﺎنﺑﻨﺪی و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزاﻧﻪی ﻣﺒﺎرزان ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎرهی ﻣﺤﺘﻮای
آن اﻫﺪاف درک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ .ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻠﯽِ
روزﻣﺮه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻌﺎر و ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻠﯽ دارد ﮐﻪ راه رﺳﯿﺪنِ ﺑﻪ
آن اﻫﺪاف را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪای دارد .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎر و
ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻌﺪاد آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺤﻘﻖ
آن اﻫﺪاف را ﺗﻌﯿﯿﻦ و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ.
ﺷﻌﺎر و ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ  (1ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ را
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ (2 ،ﻫﻢ ﺷﻌﺎری ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪه و ﻫﻢ ﺷﻌﺎری ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﺷﺪ (3 ،ﺑﺮای ﺗﻔﻬﯿﻢ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﻧﻈﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ (4 ،ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺑﺴﯿﺞ
ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزهای ﻣﺴﺘﻤﺮ و روزاﻧﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ وآن را ﮔﺴﺘﺮش
داد.
و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺷﻌﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن وﺟﻮد
دارد :رﻓﺮاﻧﺪم.
اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ دارا اﺳﺖ.
ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ؛ ﺷﻌﺎری اﺳﺖ ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ
و ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه؛ ﺑﺮای ﺗﻔﻬﯿﻢ آن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢﻫﺎی ﭘﯿﺠﯿﺪهی ﻧﻈﺮی
ﻧﯿﺴﺖ؛ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎندادن آﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزهای
روزاﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ را دارا اﺳﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﮔﺮ اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم در اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ﻫﯿﭻ راﻫﯽﺟﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم و
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ از آﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ رأی ﮔﯿﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺷﮑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهی اﯾﻦﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺮاﻧﺪم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر و ﺧﻮاﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﺮدم در اﯾﺮان در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ آن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر رﻓﺮاﻧﺪم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎروﺷﻨﺎﯾﯽﻫﺎ وﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در زﯾﺮ آنﻫﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﯿﻢ.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ:
ﭘﺮﺳﺶ :ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺮاﻧﺪم ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع
اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن دارد (1 :ارادهی ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم و (2
اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻠﯽ آن .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﻌﺎر رﻓﺮاﻧﺪم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد:
آﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮریِ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آزادی ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از
دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ .آری ﻧﻪ .
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﻔﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد را در ﺑﺮ دارد و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦﺟﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻓﺮﯾﺎد ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﻠﻪ،
ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻣﮑﺮات ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﭘﯿﺶ ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم را
در رﻓﺮاﻧﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﻏﯿﺮه .ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آری .ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺴﺎط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻬﻠﻮی در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ
وﻟﯽ ﺑﺎ رﯾﺎﮐﺎری و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﺎزی ،آن را ﺻﺮﯾﺤﺎً اﺑﺮاز
ﻧﻤﯽدارﯾﺪ و ﺣﺘﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺮدم ﻣﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ آری ،اﮔﺮ
ﻣﺮدم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ از ﺳﺮ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪی اﻟﺒﺘﻪ »ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ« را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﮐﻪ
اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ ﻧﻬﺎد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒاﻧﺪ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻪ و ﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺮاﻧﺪم ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮدن ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ آزادﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ در رﻓﺮاﻧﺪم
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮای آن ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰاری
رﻓﺮاﻧﺪم را از ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮی؟
ﭘﺎﺳﺦ :اﯾﻦ ﺳﺆال ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
رﻓﺮاﻧﺪم ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺗﺎ اﻧﺪازهای در اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎ
ﺑﺮای ﺿﺮورت ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪم ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
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ﻧﻈﺎم »ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ،ﮐﻪ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪی ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ،
در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻧﻘﻼب ﺿﺪﺳﻠﻄﻨﺖ  57ﮐﻪ در آن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
ﻣﺮدم ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺑﻪ رأی آﻧﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .وﻟﯽ اﮐﻨﻮن
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم و ﺣﺎﮐﻤﺎن آن از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اِﻋﻤﺎل زور و ﺳﺮﮐﻮب و در ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ
و رﺿﺎﯾﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ،در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم،
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻼح
ﻧﻈﺎم و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻨﺎح ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن از درون
ﺧﻮد ﻧﻈﺎم اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﺎلﻫﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ و
ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎم دﯾﮕﺮی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اداﻣﻪی ﺣﯿﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪرﻏﻢ رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺧﻮاﺳﺖ رﻓﺮاﻧﺪم در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻃﻠﺒﯿﺪن
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖِ ﻧﻈﺎم و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ادﻋﺎی ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ازﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽِ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻘﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ آزاد و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ذیرﺑﻂ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
) (NGOﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ و ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﺼﺪاق ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﻪﭼﺎﻟﺶ ﻃﻠﺒﯿﺪن ﺣﺎﮐﻤﺎن
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﺠﺎم رﻓﺮاﻧﺪم را از آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ.
وﻟﯽ ،ﻣﺎ آن ﻗﺪر ﻫﻢ ﺧﺎم ،ﺳﺎدهﻟﻮح و ﺳﺎدهﭘﻨﺪار ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎور
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺮاﻧﺪﻣﯽ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .زﯾﺮا ﺑﻪ
ﻧﯿﮑﯽ آﮔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺮاﻧﺪﻣﯽ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آﻧﺎن
اﺳﺖ .ﺧﻮاﺳﺖ و ﺷﻌﺎر ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪم در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺷﻌﺎر
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻣﺒﺎرزهای ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در درون و
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺎم.
آری ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺷﻌﺎر را ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺷﻌﺎر و ﺧﻮاﺳﺖ
دﯾﮕﺮی از ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .ﻣﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت،
آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ،رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اﻟﺦ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻧﺠﺎم و ﺗﺤﻘﻖ آنﻫﺎ را از ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ؟ از ﺣﺎﮐﻤﺎن .و آﮔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد .و درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﯿﺴﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﻧﻔﻮذ
اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻋﺎﻣﻼن و ﮐﺎرﮔﺰاران اﯾﺮاﻧﯽِ آن ،ﺟﺒﻬﻪی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺷﻌﺎری را ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد» ،ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر« ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق از ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ از ﻣﺠﻠﺲ.
ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ،ﺟﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻗﻠﯿﺖ )دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و ﯾﺎران
آن زﻣﺎﻧﯽاش( ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽِ
ﻣﺠﻠﺲ در واﻗﻊ ﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺮدم ﺑﺪل ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮﺷﯽ
ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎنِ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪهی
اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ را در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺼﺪق آن را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻄﻖِ ﺧﻮاﺳﺖِ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن ،در
ﻋﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ،ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﻗﻮی ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم
اﯾﺮان و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای آن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ .ﭼﻪ ،راه دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم اﯾﺮان وﺟﻮد
ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ را ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.
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ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﮐﺎﻣﻼً اﯾﺰوﻟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽآﺷﮑﺎرا از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم و ﺣﺎﮐﻤﺎن آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺘﺎ دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ،ﻣﺸﺮوع ﯾﺎ
ﻧﺎﻣﺸﺮوع ،ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻢ ﺧﻮﻧﺨﻮار و ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ
ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدمِ ﺧﻮد ،ﺑﻪ وﺟﻮد اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در
درون ﻧﻈﺎم و ﺿﺮورت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻞ ﺟﻮﯾﻨﺪ .و اﻏﻠﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﺑﺪﯾﻞ دﯾﮕﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﺎرهی دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻗﺎدر ﺷﻮد در درون و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺎرزه و
ﺟﻨﺒﺸﯽ را ﺑﻪ دور ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﻪ ﺣﻖِ ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪم ﺳﺎزﻣﺎن
دﻫﺪ ،آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺖِ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﯾﮏﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر از ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ ،اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺆال
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ او ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف
از ﻣﺮدم ﺗﻮ دﻫﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و ﻫﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﯿﺮه .و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری دﯾﮕﺮی اﺑﺮاز دارﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﮐﺴﺎن و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻬﻠﻮیﻃﻠﺒﺎن
ﺧﻮاﺳﺖ رﻓﺮاﻧﺪم را ﻣﻄﺮحﮐﺮدهاﻧﺪ .آﯾﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ از ﻃﺮف
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آن ﺑﻪ ﺳﻮد ﭘﻬﻠﻮیﻃﻠﺒﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﭼﻮن آﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻈﺎم ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎدهای را در آﺳﺘﯿﻦ دارﻧﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن درﺑﺎرهی ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪهی اﯾﺮان ،ﻓﻘﻂ
ﺟﻤﻬﻮری ،ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال ،ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﻏﯿﺮه ،اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد و اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻬﻠﻮیﻃﻠﺒﺎن ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﻫﺎن رﻓﺮاﻧﺪم ﺷﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪی ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻘﻄﻪی
ﻗﻮت آن و ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻟﺰوم اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد

را ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال
واﻗﻌﯽ و ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭘﻬﻠﻮیﻃﻠﺒﺎن ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﯾﺎ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺷﻌﺎری را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﭼﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺷﻌﺎر و ﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﮐﻪ درﺳﺖ
ﻋﮑﺲ آن اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ،
ﺧﻮاﺳﺖ و ﺷﻌﺎر ﻣﺒﺎرزهی ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ را ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﭼﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ از
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﺒﺎرزه
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭘﯿﺶﺷﺮط آن .وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ دادهﻫﺎیﮐﻨﻮﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎ را
ﺣﺪس زد.
اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺣﺘﻤﺎلِ اﺳﺘﻘﺮار
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻬﻠﻮی اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن راه ﺣﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ و
ﺗﺒﻠﯿﻎ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻧﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ
اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ،
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ،ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ رﻓﺮاﻧﺪم در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪﺣﯿﺎت
ﻧﺎﻣﯿﻤﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن
ﺑﻪ ﺳﻮد رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ وی ﻧﻈﺎم ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎدهای در
آﺳﺘﯿﻦ دارد و ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ روی ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻣﺎن ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪای را از ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺎﻧﺪان
ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺎﻃﺮهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ

ﺷﻤﺎره 83

ﻣﺮدم ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻃﺎﻟﺐ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺮﯾﺐ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﻬﻠﻮیﻃﻠﺒﺎن را ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺧﻮرد .اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺲﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻪ
ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ» .ﺷﺎه«اش ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ و
آﻣﺎده ﻫﺴﺖ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و رادﯾﻮﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدﺟﻪی آنﻫﺎ ازﮐﺠﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب
ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ در اﯾﺮان داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﺑﻪدﺳﺖ ﭼﻨﺎن رژﯾﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن را در
اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﭼﻪ اﻣﯿﺪی دﺳﺖ روی دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺧﻮد در ﻧﻈﺎم
ﻣﻨﻔﻮر وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪی ﻓﻘﯿﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
ﭘﺲ واﻗﻌﯿﺖ ،آنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﺎدوﻫﺎی رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮدم ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺷﺎه اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎج ﻋﻤﺎﻣﻪ اﺳﺖ .و درﺳﺖ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرهی
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮕﺮدِ واﻗﻌﻪی  18ﺗﯿﺮ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ .ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﺗﻘﻼﻫﺎ و ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﭘﺎدوﻫﺎ و
ﭘﯿﺎمﻫﺎی رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی در دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﯿﺰش ،ﮐﺴﯽ وﻗﻌﯽ ﺑﻪ آن
ﻧﮕﺬاﺷﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰاری
رﻓﺮاﻧﺪم ﺗﺎ ﻣﮕﺮ آن ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻤﻬﻮری
دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎری زﻧﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺣﺘﺎ ﻃﺮﺣﯽ از
رﺋﻮس ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺪادهاﻧﺪ ،ﭘﯿﺶرﻓﺘﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﻗﻮﻣﯽ در
اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﻏﯿﺮﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ .ﭼﻮن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻃﺮح
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻃﺮف »ﺷﻮرای
ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان« و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ از ﻃﺮف »اﻧﺠﻤﻦ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن« ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﺮ ﻋﮑﺲ .داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ وﺳﯿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دور ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪم در
اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﻈﺎم وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ
از ﻣﺮدم دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ آﻧﺎن از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ُﺧﺐ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را ﺑﺮدﯾﻢ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﺳﺎزﯾﻢ .دﻓﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ را
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ ﺑﺪون آن ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد.
و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻠﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﺴﺎط ﻧﻈﺎم
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﻣﻨﻄﻖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺷﻮد ،را ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻠﯽ
ﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ،ﻃﺮح ﻣﻔﺼﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد را اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ .و ﯾﺎ
روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻃﺮﺣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺚ
و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اراﯾﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻً در آﯾﻨﺪه اراﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﯾﮏ ﺷﺒﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .آن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺣﺎﮐﻤﺎن را ﺗﺎ ﺑﺪان ﺣﺪ
ﻣﻨﻔﺮد و ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ
دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺳﺮان ﻧﻈﺎم ﻓﺮار را ﺑﺮ ﻗﺮار ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﯾﺮان را
ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻨﺪﮔﻔﺖ )راﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ؟( .ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از
ﺣﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم رﻓﺮاﻧﺪم و ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرِ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪنِ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲﻣﺆﺳﺴﺎن و ادارهی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽآزاد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻤﮑﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،ﻣﺜﻼ
زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ اﺣﺰاب ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ،
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ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮد را
در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم و ﻗﻀﺎوت آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزهای در اﯾﺮان اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﺒﺎرزان و ﻣﺮدم در درون ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﻫﻮش و
ذﮐﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺤﺖ دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،راهﻫﺎ و اﺷﮑﺎل ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﻨﺪﮐﺮد .اﻣﺎ ،ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
دارد.
ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزه و ﻣﺒﺎرزان در درون ﮐﺸﻮر و
ﻣﺒﺎرزه و ﻣﺒﺎرزان در ﺧﺎرج ازﮐﺸﻮر ﭘﯿﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﮑﺎری ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺎر و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ .ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮور و ﺧﻔﻘﺎن
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزهای ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم
رزان درون ﮐﺸﻮر اﮔﺮ ﻧﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاراﺳﺖ.
آن ﺑﺮای ﻣﺒﺎ ِ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺖ رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن،
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ .اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ را :ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎطﻫﺎ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﺷﻌﺎرﻫﺎ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﺮان در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزاد وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎطﺟﻤﻌﯽ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،رادﯾﻮ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺗﻮان
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی درون ﮐﺸﻮر را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن
ﺷﻌﺎرﻫﺎ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ و اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺒﺎرزه و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﺟﺒﺮان ﮐﺮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﻏﺎز اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻮن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزه در اﯾﺮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد و ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن و ﻣﺒﺎرزان درون ﮐﺸﻮر ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﺷﻮد اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﯿﺞ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺣﺴﺎس ﮐﺮدن آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان
اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ
ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎ ﭼﯿﺰی را در اﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در واﻗﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﺎن ،واﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﯾﻦ را ﮐﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از اﻧﻘﻼب و ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ رژﯾﻤﯽ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺳﺖ و ﻏﯿﺮه .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
ﻫﺪف ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز دارد.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم رﻓﺮﻧﺪام و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آن را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺒﺪ ﯾﻞ ﮐﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
دﻫﯽ ﻧﯿﺎز دارد .در اﯾﻦ راه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی
ﮐﻤﯿﺘﻪای ﻣﺜﻼً ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﻤﯿﺘﻪی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن« اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﮐﺎرﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﯾﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
آنﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن
ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻻزم وﺿﺮوری اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪای ﺗﺪوﯾﻦ و
ﺧﻂ و ﻣﺸﯽ ﻣﺒﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد.
ﭘﺮﺳﺶ :ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ،ﺟﺰ ﮐﺎرﮔﺰاران و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن رژﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﺖ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺘﻪ درآﯾﺪ .ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺒﺎرزان و ﻓﻌﺎﻻن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽِ ﭘﮋواک اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و در
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ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی
زد ،در زﯾﺮ آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد را درج ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺎ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
mrassekh@freenet.de

ﺻﺒﺢﻫﺎ ﻣﺴﺠﺪ و ﻏﺮوبﻫﺎ ...
ﭘﺮﺳﺶ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﻣﺮاﮐﺶ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪان ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺻﻞ اﺳﻼمﮔﺮاﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﻦ در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﻮض
ﻣﺮدم اﺷﺘﻬﺎی ﺳﯿﺮیﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای دﯾﺪن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ دارﻧﺪ و
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﭼﻪ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮاﮐﺸﯽ ﺣﻖ
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮای ﮐﺎر در ﭘﻼﻧﺘﺎژﻫﺎی ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از ﺳﺎﺧﺘﻦ
دوﻟﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺬابﺗﺮ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﻋﺘﺒﺎر دارد :ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در
اﻟﺠﺰاﯾﺮ واﻋﻈﯿﻦ رادﯾﮑﺎل ﻓﯿﺲ  FISآﻧﺘﻦﻫﺎی ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ را ﺟﻤﻊآوری
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻮاداران آن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﺼﺐ آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺻﺒﺢﻫﺎ دزدﮐﯽ ﺷﻼقزدن را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻏﺮوبﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻏﺮب »ﮐﺎﻓﺮ« ﻣﯿﻨﮕﺮﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :آﯾﺎ اﺳﻼم ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺮون از ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻮش ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﮕﯽ
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را
ﯾﮏ ﺗﺮورﯾﺴﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺟﺎزه دارد ﺧﻮد را
ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﻨﺎﻣﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺤﺎری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﺟﻬﺎن آﺧﺮت دارای ﺑﺎری ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دارد .ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ ﻣﻦ در ﺑﻄﻦ آن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪهام،
ﺑﺨﻮد رﻧﺞ زﯾﺎدی داد ﺗﺎ ﺟﻬﻨﻢ را ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ .در
ﻋﻮض ﺑﻬﺸﺖ در ﻧﻈﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺠﻮﻻﻧﻪ و ﻣﺮﺗﺎﺿﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﻓﻮﮐﻮﯾﺎﻣﺎ  Francis Fukuyamaﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان ،اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ از درون ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺋﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺻﻼح
ﮔﺮدد.
ﭘﺎﺳﺦ :ﯾﮏ ﺟﺎ  pauschalﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮم .اﻣﺎ اﯾﻦ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات از درون ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﭘﯿﺶاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه در ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ) ،(1در آن
زﻣﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار داﺷﺖ ،در
ﺟﻬﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی از ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻬﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧُﺮدهﮐﺎری  Fragmentierungدارد .ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد در دﺳﺖ]ارﮔﺎنﻫﺎی[ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﻗﺮار دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﻼم راﮐﺪ اﺳﺖ ،در
اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎدی و زﻧﺪﮔﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ زﻧﺪهای وﺟﻮد
در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد دو ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻮﻟﻨﺎک
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎه و ﺳﭙﺲ اﻧﻘﻼب و  80ﺗﺎ  90در ﺻﺪ ﻣﺮدم در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ را ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﻧﻪ آن ﯾﮑﯽ را .ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ زودی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دراز ﻣﺪت ﺳﻌﻮدی
وﻫﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮاﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺶ :ﭘﺲ ﮔﻬﻮاره اﺳﻼم ﻣﺪرن در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ آوردم ،ﺗﺎ ﺣﺪی در اﯾﺮان ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
اروﭘﺎ ،زﯾﺮا در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﻼم در ﻫﻤﺴﻮﺋﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار
دارد ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺷﮑﻞ ﻫﻮﯾﺪاﺋﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪرنﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ ﻧﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻟﮑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﺮﯾﺞ
 ،Mostafa Cericاﻣﺎم ﺳﺎراﯾﻮو ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﻧﻬﺎد .او دارای ﻧﻈﺮﮔﺎهﻫﺎ و
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اﯾﺪهﻫﺎی روﺷﻨﯽ اﺳﺖ و درﺑﺎره اﺳﻼم اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺴﺮاغ او رﻓﺘﻢ ،ﻫﻤﺴﺮش
ﮐﺎﻣﻸ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﺎی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ داﺷﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻟﮑﺎن ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮﺳﻨﯽ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ و
ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ و در ﻋﻮض ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن از ﺧﻮن و ﺧﺎک ﺳﺨﻦ
ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :اﯾﺎ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻋﻀﻮ ﺷﺪن ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،اروﭘﺎ ﺑﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب اﺳﻼم دﺳﺖ ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺮای اروﭘﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم دو ﺷﺮﯾﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺮاﮐﺶ و ﺗﺮﮐﯿﻪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران دوراﻧﺪﯾﺶ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر را ﺑﺴﻮی ﻗﺎره ﮐﻬﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻣﺮاﮐﺶ ﻫﯿﭽﮕﺎه
ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ دارای ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ .ﺷﺮاﮐﺖ وﯾﮋهای ﮐﺎﻣﻸ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

» -3ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ« ﺷﻌﺎر و ﺧﻮاﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ،داﻧﺶ ﺟﻮﯾﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آن را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮﻃﺮح ﮐﺮده و ﭼﻮن ﯾﮏ اﻫﺮم اﻓﺸﺎﮔﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻈﺎم و ﺑﺮای
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردن ﻣﺮدم در اﯾﺮان و
ﺑﺴﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺷﻮد و ﻓﺸﺎر داﺧﻞ و ﺧﺎرج را
روی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در
ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﺪو ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮدم را از آن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزد .اﯾﻦ
ﺷﻌﺎر از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻌﺎری ﻣﺤﻘﺎﻧﻪ و اﻧﻌﮑﺎسِ ﺧﻮاﺳﺖِ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺪون
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وﺳﯿﻊ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد و ﺑﻪ رﺷﺪ و اﻋﺘﻼی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم در اﯾﺮان
ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت  18آﺑﺎن  9) 1382ﻧﻮاﻣﺒﺮ (2003

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:

آدرس ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس:

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﺸﺮﯾﻪ »دی وﻟﺖ« آﻟﻤﺎن ،ﺷﻤﺎره  5ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2003

 -1در ﻣﻮرد ﻣﺮگ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ رواﯾﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی او در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ در ﻟﻨﺪن درﮔﺬﺷﺖ.

ﺗﻠﻔﻦ و ﻓﮑﺲ:

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی »اﺗﺤﺎد ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ...
 -2اﺻﻮل و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ در ﻧﺸﺴﺖ  27ﺑﻬﻤﻦ 16) 1381
ﻓﻮرﯾﻪ  (2003ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »اﺗﺤﺎد ﺑﺮای «...
اﺳﺖ .ﻣﻨﺸﻮر ﺗﺸﮑﻞ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل
ﻧﺎمﺑﺮده در ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﺆﺳﺲ ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
 -3ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﺆﺳﺲ در روزﻫﺎی  17ﺗﺎ  19ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه  6) 1382ﺗﺎ 8
ﻓﻮرﯾﻪی  (2004در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ
اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﻋﻼن آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺗﺸﮑﻞ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﺋﯽ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺧﻂ و ﻣﺸﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎم آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -4ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻫﯿﺎﺋﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻫﯿﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻن« ﺑﺮای ﺗﺪارک
ﮐﻨﮕﺮه و ﭘﯿﺶﺑﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ :ﺧﺎﻧﻢ
دﮐﺘﺮ زﻫﺮا ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،آﻗﺎﯾﺎن ﻫﺎدی ﺟﻔﺮودی ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ راﺳﺦ اﻓﺸﺎر،
ﻣﺤﻤﻮد راﺳﺦ ،دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎء ﺻﺪر ،رﺿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ و دﮐﺘﺮ ﻫﻤﺎﯾﻮن
ﻣﻬﻤﻨﺶ.
وﻇﺎﺋﻒ ﻫﯿﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
اﻟﻒ -ﺗﺪارک ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻨﯽ ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﺆﺳﺲ،
ب -ﭘﯿﺶ ﺑﺮد وﻇﺎﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺬاری ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﺆﺳﺲ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻓﻮق ﻧﺸﺴﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
 -1ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش »اﺗﺤﺎد «...ﭼﻮن ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل
اﻋﺘﻘﺎدی ﻫﺮ ﺗﺸﮑﻠﯽ ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺪفﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﺸﺨﺺ و
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﯿﻞِ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺷﻦ ،اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ،ﻃﺮح ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و
ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻣﺒﺎرزه درﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺤﻮر ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ
)ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ( ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
 -2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﺮورت و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﯿﺎن
ﻣﺪت ﻣﺒﺎرزهی ﺟﺎری ،ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ،ﻫﯿﺎت
ِ
ﻣﺴﺆﻻن ﻫﻢ رأﺳﺎً و ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزادی ﺧﻮاه ،ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن
دادن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ دور ﺷﻌﺎرﻫﺎی :آزادی ﻓﻮری و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،رﻓﻊ ﺳﺎﻧﺴﻮر از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻓﻌﺎلِ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
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اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ...
ﻣﻦ ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻗﻀﺎوت ﮐُﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﺳﺖ .اﻣﺎ
اُﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺣﺪاﻗّﻞ در دو ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﮑﻰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
ﺷﻮﯾﻢ ،آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ داﺋﻤﺄ دﺷﻮارﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﯿﮑُﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻞ،
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺎ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﻨﺪ ،آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ
ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر دارم ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
دوم ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻓُﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ دﺷﻮارىﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
دﻟﺴﺮد ﺷﻮﯾﻢ.
ﺣﺘّﻰ ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪى ﭘﯿﺶ ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮوى
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ درون ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﻮرش ﺑﺮد ،اﻣﺮوز درک
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺎﻣﻸ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺴﺎرت ﺧﻮد را
از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و ﮔُﻤﺎن دارد ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ
ﭼﯿﺰى دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ وﻇﯿﻔﻪاى ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻣﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاى ﻧﺴﻞﻫﺎى
آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻣﺮ وﻗﺘﻰ ﺻﺪق ﻣﯿﮑُﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻮن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎى
ﺗﺨﯿﻠﻰ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺪآﻟﻰ ﮐﺎﻣﻞ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﯾﮑﺒﺎرهاى
ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را در آن ﻣﻰﺑﯿﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزى رﺳﺎﻧﯿﻢ .آﻧﻬﻢ ﻻاﻗﻞ در دو
ﮐﺸﻮر :اﺣﺰاب ﺗﻮدهاى ﭘﺮوﻟﺘﺮى در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و در آﻟﻤﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺗﺼﺮُف ﻗُﺪرت ﺳﯿﺎﺳﻰ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪاى ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎى آﯾﻨﺪه
در اﻧﺘﻈﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺷُﺮف وﻗﻮع ﻧﺴﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﯿﮑُﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاى ﺗﺄﺛﯿﺮﮔُﺬارى ﻗﻬﺮ دوﻟﺘﻰ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮوﻟﺘﺮى آن آﻏﺎز ﻣﯿﮕﺮدد و از آن ﭘﺲ اﻧﮑﺸﺎف اﻗﺘﺼﺎدى ﺳﻮﯾﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻰ ﺑﺨﻮد ﻣﯿﮕﯿﺮد.
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ﭼﻪ ﺷﮑﻠﻰ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ و اﻧﮑﺸﺎف در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺎﺑﺪ ،اﻣﺮى اﺳﺖ
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﻰ .از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﻰ ،ﭼﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻰ ﻣﺠﺎب ﺷُﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺎن
آﺳﺎﯾﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن آﯾﻨﺪه دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻟﯿﺎﻗﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺰُرگ و دﺷﻮار ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮد.
ﻫﻨﺮ ﮐُﻬﻨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ  Staatskunstﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻤﺎﯾﻼت اﻗﺘﺼﺎدى ﻓﻘﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ،
روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺮداﻧﮕﻰ ﭘﺮوﻟﺘﺮﻫﺎ داﻣﻦ ﻣﯿﺰد .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﻧﻤﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ﻗُﺪرت دﺳﺖ ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻄﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺪ آﻧﺮا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد و ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻼﮐﺖ ﻧﮕﺮدد.
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در اُروﭘﺎى ﻏﺮﺑﻰ درک ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺆﺛﺮى ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارى و ﻫﻨﺮ ﮐُﻬﻨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺠﺮُﺑﯿﺎت اﺧﯿﺮ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،اﻟﺒﺘّﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ .ﻫﺮ
ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزى ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮔﺎﻣﻰ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮﯾﻢ و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﺸﮑﻼت
ﺷﮕﺮﻓﻰ را ﮐﻪ راه او را ﺳﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﻧﯿﺰ ﺿﺮورﺗﻰ ﻓﻮرى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺄ
ﺗﮑﺎﻣﻠﻰ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﻰ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻰ او ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮔﺮداﻧﯿﻢ ،ﺑﺼﯿﺮت
اﻗﺘﺼﺎدى و ﺳﯿﺎﺳﻰ او را ﮔُﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ و اﺣﺴﺎس وﻇﯿﻔﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ او را
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﮔﺮداﻧﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻣﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز و اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ
زﻣﺎن دﯾﮕﺮى ،وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ .ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .آرزوى ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ]اﯾﻦ اﺛﺮ[ در اﯾﻦ راه ﺑﻪ
اﺑﺰارى ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺪل ﮔﺮدد.
ﺑﺮﻟﯿﻦ  (3) Berlinﺷﺎرﻟُﺘﻨﺒﻮرگ ) ،Scharlottenburg (4ژوﺋﯿﻪ
1922
ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﻰ
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ:
 -1ﮔﻮرﻟﯿﺘﺲ ﺷﻬﺮى اﺳﺖ در اﯾﺎﻟﺖ ﺳﺎﮐﺴﻦ در ﻧﺰدﯾﮑﻰ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک آﻟﻤﺎن و
ﻟﻬﺴﺘﺎن .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺣﺪود  1220ﻣﯿﻼدى ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎده ﺷُﺪ و در دوراﻧﻰ
ﮐﻪ ﮐُﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دِﻣﮑﺮاﺗﻰ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔُﺰار ﺷُﺪ ،ﺷﻬﺮى ﺑﻮد
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺋﻰ ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎل دِﻣﮑﺮاﺳﻰ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮد.
 -2ﮐُﻨﮕﺮه ارﻓﻮرت ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دِﻣﮑﺮاﺗﻰ آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل  1891ﺑﺮﮔُﺰار ﺷُﺪ،
در دوراﻧﻰ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه ﺑﻮد» .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت« را ﻧﯿﺰ
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﻰ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
 -3ﺑﺮﻟﯿﻦ در آن زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﻤﻬﻮرى آﻟﻤﺎن ﺑﻮد.
 -4ﺷﺎرﻟُﺘﻨﺒﻮرگ اﮐﻨﻮن ﯾﮑﻰ از ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﯿﻦ اﺳﺖ و در آن زﻣﺎن ﺷﻬﺮ
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﻮد.

ﺑﺨﺶ ﯾﮏ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪﯾﻤﻰ
 -1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮرﻟﯿﺘﺲ
ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دِﻣﮑﺮاﺗﻰ آﻟﻤﺎن )ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎى اﮐﺜﺮﯾﺖ( در
ﺳﺎل  1921در ﮐُﻨﮕﺮه ﺣﺰﺑﻰ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﮔﻮرﻟﯿﺘﺲ ﺑﺮﮔُﺰار ﺷُﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى
را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺰب در ﺳﻰ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﮐُﻨﮕﺮه
ارﻓﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮاى ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺪﯾﻤﻰ ﮔﺸﺖ ،ﺗﻼش و ﻧﯿﺮوى ﻓﺮاواﻧﻰ ﺻﺮف ﺷُﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ]ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮ[ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪالاﻧﮕﯿﺰ ﺷُﺪ.
آﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺮى ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ اﻣﺮ را اﻧﮑﺎر ﻣﯿﮑُﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﮔُﻔﺘﻪ ﺑﻮد »ﻫﺮ
ﮔﺎﻣﻰ از ﺟﻨﺒﺶ واﻗﻌﻰ از ﯾﮏ دوﺟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ«.
اﯾﻦ اﻣﺮى ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ او ﺑﻪﻫﯿﭽﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰﺑﻰ اﻣﺮى ﺑﻰﺗﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﻄﻤﻨﺄ اﻗﺪاﻣﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ و ﺟﺪى،
ﺣﺘّﻰ اﮔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎى ﮐﺎﻣﻸ ﻧﮕﻮنﺑﺨﺘﺎﻧﻪاى اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد ،ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ از
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ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺗﺌﻮرى اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻌﺘﺮﻓﯿﻦ ﺑﺪان ﻧﺎﺗﻮان و ﺿﻌﯿﻒ اﻗﺪام
ﮐُﻨﻨﺪ .اﻣﺎ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮى ﮐُﻨﺪ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﻰ و ﯾﺎ
ﻧﺎآﮔﺎﻫﻰ ﺑﺮاى اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎ اﻣﺮى ﮐﺎﻣﻸ ﺑﻰﺗﻮﻓﯿﺮ اﺳﺖ .اﻣﺮى ﺻﺮﻓﺄ اﺗﻔﺎﻗﻰ
اﺳﺖ و آﻧﻬﻢ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻧُﺪرت رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدﻣﻰ ﮐﻪ
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯿﮑُﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐُﻨﻨﺪ .و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدﻣﻰ
ﮐﻪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻰ درﺳﺖ ﻏﻠﻂ ﻋﻤﻞ ﮐُﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮى را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ
آن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ از ﺑﺼﯿﺮت او ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻧﻤﯿﮕﺮدد و ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮى ﻧﻈﯿﺮ ﻧﯿﺮو ،ﺟﺮﺋﺖ ،ﺧﻮﻧﺴﺮدى ،ﺣﺎﺿﺮﺟﻮاﺑﻰ و ﻏﯿﺮه او
ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮاى اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺲ ﺳﺨﻦ ﮔُﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮى ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ »ﻣﺤﮑﻰ ﮐﻪ ارﺗﻘﺄ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺰﺑﻰ« و ﺑﺼﯿﺮﺗﺶ را
ﻣﯿﺴﻨﺠﺪ.
اﻟﺒﺘّﻪ اﻣﺮ ﺑﻰﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺼﯿﺮت از ﭼﻪ ارﺗﻘﺎﺋﻰ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ و اﻣﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻬﻤﻰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ارﺗﻘﺄ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻬﺎن
ﺻﺮﯾﺤﺄ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﯾﻢ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺰُرﮔﻰ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﻰ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻧﻮﯾﻨﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮑُﻨﺪ )از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻋﻤﻠﻰ
ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪى ﺿﺮورى ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﭼﺸﻢ ﻣﯿﭙﻮﺷﻢ.(.
آﯾﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮرﻟﯿﺘﺲ ،آﻧﻬﻢ در ﺑﺨﺶ ﻋﺎم آن ﮐﻪ ﻣﺎ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آن ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ اﻧﺪﯾﺸﻪاى را ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت
ﮔﺴﺘﺮش داد ،ﺗﺌﻮرى ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮد .آﻧﻬﻢ ﺗﺎ اﻧﺪازهاى ﺑﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎى اﺻﻠﻰ
ﻣﺎرﮐﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮى ﺟﻤﻼتِ ﺧﻮدِ او.
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﮐُﻬﻨﻪ ﺷُﺪه اﺳﺖ،
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﮐُﻬﻨﻪ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻃﻰ ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔُﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮى
ﺑﻮرژواﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﻮى ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ )ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﮔﺮاﯾﺎن«(
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻰ اﯾﺮادﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷُﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﺮادﻫﺎى ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺗﺌﻮرى ﻓﺸُﺮده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﻋﻀﺎى ﮐُﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﻦِ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺗﻰ را ﺗﺪوﯾﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺣﺰب ﺑﺮ ﺳﺮش ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﻧﮕﺮدد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻸ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
اﯾﺮادى ﺑﺮى ﻣﯿﺒﻮد .اﻣﺎ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎى ﻣﺤﺾ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى را
ﻓُﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪى ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐُﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺎر دﯾﮕﺮى ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،
ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻧﮑﺎﺗﻰ را ﮐﻪ ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف ﮐُﻨﺪ .ﺣﺘﻰ
ﺟﻨﮓِ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ ﻧﯿﺰ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪأ اﯾﻦ
ﻧُﮑﺘﻪ در آن ﮔُﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷُﺪ و ﺑﻄﻮر ﮐُﻠﻰ ﮐﻮﺷﺶ ﺷُﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﻫﻤﺴﻮﺋﻰ زﯾﺎدى ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮرﻟﯿﺘﺲ ﻧﻪ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯿﺮود و ﻧﻪ آﻧﺮا اﻧﮑﺸﺎف ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧُﻼﺻﻪاى از
آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺘﻰ داراى ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺮوﻧﻰ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮى
از ﺗﻤﺎﯾﻼتِ ﺗﮑﺎﻣﻞِ اﻗﺘﺼﺎدى را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در
ﭼﻬﺎر ﺑﻨﺪ ﮔُﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷُﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮرﻟﯿﺘﺲ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻨﻬﺎ در
ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺧُﻼﺻﻪ ﺷُﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﺣﺠﻢ ﮐُﻠﻰ
ﭼﻬﺎر ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت اﺳﺖ.
در ﻋﻮض ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞِ اﻗﺘﺼﺎدى را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯿﮑُﻨﺪ ،ﺳﻪ
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ را اﻓﺰودﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﻄﺮح ﺷُﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯿﺘﻮان ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮑﻰ از
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﻤﺘﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻓﺮاﻧﻤﻮدﻫﺎى وﯾﮋۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷُﺪهاﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮرﻟﯿﺘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺧُﻼﺻﻪاى از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت
اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﺮادﻫﺎى ﻣﺎ ،ﺻﺮفِﻧﻈﺮ از ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﻧﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮى ﻣﺎ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮑﺎﺗﻰ را ﮐﻪ در
آن ﻃﺮح ﻧﺸُﺪهاﻧﺪ ،در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮑﺎﺗﻰ ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﺎن
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ﺳﮑﻮت ﺷُﺪه ،در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت درﺑﺎره آﻧﺎن رﺳﺎ و ﺻﺮﯾﺢ
ﺳﺨﻦ ﮔُﻔﺘﻪ ﺷُﺪه اﺳﺖ ،آﺷﮑﺎر ﻣﯿﮕﺮدد.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔُﻔﺘﻪ ﺑﻮد،
ﮐُﻬﻨﻪ اﻧﮕﺎﺷﺖ؟
آﯾﺎ اﺟﺎزه دارﯾﻢ در ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐُﻬﻨﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺳﻪ
دﻫﻪاى ﮐﻪ از دوران ﻧﮕﺎرش آن ﺳﭙﺮى ﺷُﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺎلﻫﺎى ﭘﺲ
از اﻧﻘﻼب آن اﻧﺪازه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎزه و ﻧﺎﺷﻨﯿﺪهاى را ﺳﺒﺐ ﻧﮕﺸﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﻃﺮح  1891را ﮐﺎﻓﻰ ﻧﺪاﻧﯿﻢ؟ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﻮرﻟﯿﺘﺲ درﺳﺖ درﺑﺎره ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞِ ﺗﺎزه ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﭼﯿﺰ ﻧﻮﺋﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ .و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﯿﺐ آن اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺳﻮﯾﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻰ
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ ﺣﺰﺑﻰ ﻣﻄﺮح ﺷُﺪهاﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ داراى
ﻧﮑﺎت ﺗﺎزه ﻓﺮاواﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺪون ﺗﻌﻘُﻞ و ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ از ﻣﺪ روﺳﻰ ﻧُﺴﺨﻪﺑﺮدارى ﺷُﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﮑﻮتِ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮرﻟﯿﺘﺲ را ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮراﺋﻰ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  1919از ﺳﻮى ﺣﺰبِ ﻣﺴﺘﻘﻞِ ﺳﻮﺳﯿﺎل دِﻣﮑﺮاﺗﻰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻋﻤﻞِ
ﻻﯾﭙﺰﯾﮏ ﻣﻄﺮح ﺷُﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ داد.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى ﺧﻮد آن ﻧﮑﺎﺗﻰ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت را ﮐﻪ ﮐُﻬﻨﻪ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،روﺷﻦ ﺳﺎزﯾﻢ .از ﻫﻤﺎن اﻫﻤﯿﺖ
ﻧﮑﺎﺗﻰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﮕﺮدﯾﺪه ،اﻣﺎ اﯾﻨﮏ ﻣﻬﻢ
ﺷُﺪهاﻧﺪ .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺳﯿﺎﺳﻰ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﻫﺪفِ اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪاى اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ
ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼفﻫﺎى ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﻰ در ﺣﺰب ،ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎزهاى را
ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎى ﮔُﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ از آن داﺷﺘﻪاﯾﻢ .اﯾﻦ اﺛﺮ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن درﺑﺎرهﺷﺎن
ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺸﻮد ،روﺷﻨﺎﺋﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى دﻫﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ و روش ﺑﺮرﺳﻰ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎى
ﻣﻬﻢ و ﻣﺸﺨﺺ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻘﻼب ﻣﻄﺮح ﺷُﺪهاﻧﺪ ،اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ
در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮم و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻧﻪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻬﺮﺣﺎل اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
داده ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دِﻣﮑﺮاﺗﻰ درﺑﺎره ﮐُﺪام ﻣﺸﮑﻼت و راه ﺣﻞﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺖ
زﻧﺪﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ واﻗﻌﻰ ﻓﺮااﻧﮑﺸﺎف اﻧﺪﯾﺸﻪ
اداﻣﻪ دارد
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺋﻰ ﻫﻮﯾﺪا ﺳﺎزد.

آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ...
در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم و در اداﻣﻪ دو ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺸﯿﻦ ,ﻣﻮﺿـﻮع ﮐـﺎر ﻣـﺎ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ -ﺳﯿﺎﺳـﯽِ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻻﺋﯿﺴـﯿﺘﻪ در
ﻣﻔﻬﻮم دوﮔﺎﻧﻪ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟـﺖ از دﯾـﻦ و آزادیﻫـﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ.
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﻏﺮب ,ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪار ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ,اﻣﺎ ,ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی
ﻧﻈﺮی اش از ﺳﺪه  16ﺗﺎ  ,19ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻼﺳﻔﻪای ﭼﻮن ﺗﻮﻣﺎس ﻫـﺎﺑﺰ ,ﺟـﺎن
ﻻک ,ﺑﺎروش اﺳﭙﯿﻨﻮزا ,ژان ژاک روﺳﻮ ,اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﮐﺎﻧﺖ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮدرﯾﮏ
ﻫﮕﻞ)در آﺛﺎر ﺟﻮاﻧﯽاش–دوره ﺑِﺮن  (1796و ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ )در ﻧﻘـﺪ
ﺑﺮوﻧﻮ ﺑﺎوﺋﺮ و رﺳﺎﻟﮥ در ﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﻬﻮد  ,(1843 -ﻧﻬﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان در ﺗﺒﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ دوﻟـﺖ و دﯾـﻦ ﻣﻀـﻤﻮن
ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽِ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ,ﮔﺮﭼﻪ ,ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ,ﻧﺎﻫﻢ
ﮔﻮن و در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾاﻧﺪ ,ﻟﯿﮑﻦ ,ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮیِ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﺎه ﻣﺘﻀﺎدی از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ ,از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰیِ ﻓﻠﺴﻔﯽ– ﺳﯿﺎﺳﯽِ آن از اﺑﺘﺪا ﻣﺴﯿﺮ واﺣﺪ و ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ را
ﻃﯽ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﯿﺎد ﻓﻠﺴﻔﯽِ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ» :ﻗﺮارداد«
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺪه ﻫﺎی  16ﺗﺎ  19در ﻏـﺮب
ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺎی ﻧﻈـﺮیِ ﺑﺮآﻣـﺪن ﻧﻈـﻢ ﺑـﻮرژوازی و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴـﻢ را اﯾﺠـﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ,ﭼﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺴﺘﺪﻟﯽ ﺑﺮای آن ﭼﻪ ﮐﻪ »ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ
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اراﺋﻪ داده اﺳﺖ؟ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ای ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ آن ,ﺗﻮﺟﯿـﻪ
ﻓﻠﺴﻔﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ )از ﻣﻨﻈﺮ و ﻣﻮﺿﻊ اﯾـﻦ ﻓﻠﺴـﻔﻪ(
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ,ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﻗﺮارداد« اﺳﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم »ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«  ,Contral socialﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺑﺮداﺷﺖ
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن از آن ,ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﯾﺎ ﺷﺮط اوﻟﯿﻪ و واﺣﺪی اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ :ﺧﻮاﺳﺖ و اراده اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ »وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ«  Etat de natureﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺸﮑﯿﻞ
»ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ««» ,ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ« و »دوﻟﺖ«« ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮوج از اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﭼﻮن آدﻣﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ,ﭘﺲ ﻋﺰم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊﺷﺎن »ﭼﯿﺰی ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮد«  Artificeآﻓﺮﯾﻨﻨﺪ و آن را »دوﻟﺖ«
 Etatﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﺑﺰار ,دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد و ﻣﯽرود
ﺗﺎ ﺑﺮ آﻓﺖﻫﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻮن ﻧﺎاﻣﻨﯽ )ﺑﻮﯾﮋه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ(
و ﺧﺸﻮﻧﺖ )ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ( و ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﺎﻣﺘﺮﻗﺒﻪای رخ ﻣﯽدﻫﺪ )ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎﻣﯽ( ,ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ» .دوﻟﺘﯽ« ﮐﻪ ,ﺑﻪ ﺑﺎور
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ,ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺪۀ ﺧﺎص و ﻣﺤﺪودی ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ »ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﻋﻤﻮم« ﯾﺎ »ﭼﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ«  Res publicaاﺳﺖ» .دوﻟﺘﯽ« ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ و
رﯾﺸﻪای »ﻣﻘﺪس« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮآورده و
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺮاد ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺎﺻﻞ ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺎﻃﺒﮥ ﻣﺮدم در ﻋﻘﺪ آن ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮاردادی را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺪه  ,17ﺗﻮﻣﺎس
ﻫﺎﺑﺰ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ.
هﺎﺑﺰ » :ﻻﺋﻴﺴﻴﺘﻪ« ﺑﺪون ﺁزادي
ﻓﯿﻠﺴﻮف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ,ﺗﻮﻣﺎس ﻫـﺎﺑﺰ ) 1679 – 1588ﻣﯿﻼدی ,ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ
ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﯾﻪ و ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول( ,ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﯿﺶ ﺑـﻮد .او در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﺷـﻔﺘﻪ ی ﺳـﺪه ﻫﻔـﺪﻫﻢ در اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮد .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽِ ﺳـﻬﻤﮕﯿﻦ و ﻣﻨﺎزﻋـﺎت ﻣﯿـﺎن ﻓـﺮق
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ اﻋـﺪام ﺷـﺎرل اول ,ﭘﺎدﺷـﺎه اﻧﮕﻠـﯿﺲ ,در ﺳـﺎل 1649
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮا ﻣﯽ راﻧﺪﻧﺪ ,ﻫﺎﺑﺰ ﭼﺎره را در ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪ و اﻗﺘـﺪار ﮔـﺮا
)ﻟِﻮﯾﺎﺗﺎن , Leviathan ,ﻫﯿﻮﻻی اﺳﻄﻮره ای در اﻧﺠﯿﻞ( ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ .راه ﺑـﺮد
ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻫﺎﺑﺰی ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ )ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن(
از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﮔﻮ ﻧﻪ ﮔﻮن و ﻣﺘﻀﺎدِ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ,ﭘـﺲ
دوﻟﺖ ,ﺧﻮد ,راﺳﺎً و رﺳﻤﺎً ,ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ واﺣـﺪی از آن را ﺗﺒﯿـﯿﻦ,
ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ,ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ دوﻟـﺖ
ﻣﺒﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ی رﺳﺘﮕﺎری و ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﺳـﺮ آن اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ ﺧـﻮد را
ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ,از ﺣﻮزه ی ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﻧﺰد ﻫﺎﺑﺰ ,ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮب  ،Sumnum bonumآنﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﻼﺳـﻔﻪ
ﮐﻬﻦ ﭼﻮن ارﺳﻄﻮ ﻣﯽاﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ ,وﺟﻮد واﻗﻌﯽ ﻧﺪارد .ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ وﺣـﺪت
دﯾﻨﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ,ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺪاوم ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ و ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﺪه ﺷـﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺛﺎﺑـﺖ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ .ﭘـﺲ
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« )دوﻟﺖ( ﺑﺎﯾﺪ ,از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل اﻧﺤﺼﺎری ﻗﻬﺮ ,ﺑﻪ "ﺟﻨﮓ ﻫﻤـﻪ
ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﻫﻤـﻪ"  ،Bellum omnium contra omnesاﯾـﻦ ﻣﻤﯿـﺰه اﺻـﻠﯽ
وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ,ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺨﺸﺪ .و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﺎ ﻋﺪم ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ وﻟﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ – ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﺧـﺘﻼف و
ﺑﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد – اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
دوﻟﺖ ,ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﺗﻔﺴـﯿﺮ رﺳـﻤﯽ از ﻣﺘـﻮن ﻣﻘـﺪس,
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﻠﯿﺴﺎ ,در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﮑﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻔﯽ و ﻧﻘـﺪ آن از ﺳـﻮی
ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﯽ ﭘـﺬﯾﺮد
ﭼﻮن در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت راه را ﺑﻪ روی اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﺼـﺎدﻣﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ
دوﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﻟِﻮﯾﺎﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ آزادی ﺑﯿﺎن و ﻋﻘﯿﺪه را ﻗﺪﻏﻦ ﮐﻨـﺪ,
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داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮕﯿﺮد و از اﻧﺘﺸﺎر آزاداﻧﻪ ﮐﺘﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورد .آزادیﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻣﻤﻨـﻮع اﻋـﻼم
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .دوﻟﺖ ,در ﺣﻘﯿﻘﺖ ,ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ,ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮی ﻫﻢ
از ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻫﻢ از ﺷﻬﺮﯾﺎر ,ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻮﯾﮋه ﺧﺘﻢ اﻃﺎﻋﺖ از ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ,ﺑﻪ ﺣﮑـﻢ ﺣﻘﯿﻘـﺖِ
اﺗﻮرﯾﺘﮥ روﺣﺎﻧﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ,ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽِ اﺗﻮرﯾﺘﮥ
ﻣﺪﻧﯽ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﭘﺲ دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﯾـﮏ از ﺗﻔﺴـﯿﺮﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را زﯾﺮ ﺗﺎزﯾﺎﻧـﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ واﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﻨﮑﻮب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ,ﻟِﻮﯾﺎﺗﺎن ﯾﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎﺑﺰی ﺗﺎ آن ﺟﺎ »ﻻﺋﯿﮏ« اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺮ ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽِ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ
ﻻﺋﯿﮏ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ﺧﻮد را  -ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم )ﻻﺋﻮس() ,ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر دوم ,رﯾﺸﻪ ا و زﻣﯿﻨﻪ ای ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ( – از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ,زﯾﺮا در
ﻗﻠﻤﺮو ﻟِﻮﯾﺎﺗﺎن ،اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﮑـﺲ.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻻﺋﯿﮏ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽﻃﺮﻓﯽِ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﯾﺎن را از
دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺗﻔﺴـﯿﺮ واﺣـﺪ
ﺧﻮد از دﯾﻦ در اﻣﻮر آن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺑﺎز در اﯾﻦ ﺟﺎ از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آزادی دﯾﻦ ,ﻋﻘﯿﺪه و وﺟـﺪان ﺧﺒـﺮی ﻧﯿﺴـﺖ ﭼـﻮن آزادی راه
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﯾﻦ رﺳﻤﯽ را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﮔﺮدد.
در ﻓﺼﻞ  29ﻟِﻮﯾﺎﺗﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ:
"ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺳـﻪ ﻧﻔـﺲ در
ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ,ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﯾـﮏ
دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .آن ﻫﺎ ،ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻨﺎب )ﮐﺎردﯾﻨﺎل ﯾـﺎ ﻣﻘـﺎم ﺑﻠﻨـﺪ ﭘﺎﯾـﻪ دﯾﮕـﺮی در
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ  -ﻣﺘﺮﺟﻢ( را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ )،(,souveraineté
اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ) (canonsرا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺗﻮرﯾﺘﻪ روﺣـﺎﻧﯽ ghostly
 authorityرا در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آن ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﮐﻠﻤـﺎت و
ﺗﻤﺎﯾﺰات ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ذﻫﻦ ﻣﺮدم را ﻣﺸـﻮش
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ,ﻗﻠﻤﺮو دﯾﮕﺮی را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ,ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ اﺳﺖ و در آن ,ﭘﺮﯾﺎن ,ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎﻧﯽ ,در ﺳـﺎﯾﻪ راه
ﻣﯽ روﻧﺪ) .در ﻓﺼﻞ  ,46ﻫﺎﺑﺰ ,ﺑﺎ رﯾﺸﺨﻨﺪ ,ﮐﻠﯿﺴﺎی ﭘـﺎپ را ﺑـﺎ ﻗﻠﻤـﺮو
ﭘﺮﯾﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ– ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺣﺎل ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻣﺪﻧﯽ و ﻗﻮه دوﻟﺘـﯽ ﻫـﺮ دو ﻣﺴـﻠﻤﺎً ﯾـﮏ
ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ,ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻨﯽ و دادن اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﺎی دوﻟﺖ را
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮐﺸـﺪ ,ﭘـﺲ در آنﺟـﺎ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ دارد و
دﯾﮕﺮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ روﺣﺎﻧﯽ ,ﯾﮑﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی
اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ,ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً و ﺑﻄﻮر ﺿﺮوری و در آن واﺣﺪ ﻣﺮدم آن ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺎ
دو دوﻟﺖ رو ﺑﻪ روﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ دوام ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن اﻣﺮ زﻣﺎﻧﯽ ) temporelدﻧﯿﻮی ,اﯾﻦ ﺟﻬـﺎﻧﯽ –
ﻣﺘﺮﺟﻢ( و اﻣﺮ روﺣﺎﻧﯽ  Ghostlyﭼﯿﺰی را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ

اﺳﺖ ,اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ از آن اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ وﺟـﻮد دو ﻗﻠﻤـﺮو و
ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از دو ﺣﮑﻤﺮان ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐـﻪ ﻗـﻮه
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه را او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﻧﻮن را
ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ او وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﭼﻮن ﮔﻨﺎه ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن( و
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری اﺳـﺖ ,در ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ از دو ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺸـﺎن ﺣﮑـﻢ ﻗـﺎﻧﻮن را
دارد ,ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤـﺎن ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻏﯿـﺮ ﻣﻤﮑـﻦ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ,اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﻠﻤـﺮو وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ,ﯾـﺎ
ﻗﻮای ﻣﺪﻧﯽ ﮐـﻪ ﻫﻤﺎﻧـﺎ ﻗـﻮای دوﻟﺘـﯽ اﺳـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﺎﺑﻊ ﻗـﻮای روﺣـﺎﻧﯽ
ﮔــﺮدد  -و در اﯾــﻦ ﺻــﻮرت ﺣــﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ﺟــﺰ ﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ
روﺣﺎﻧﯽ – و ﯾﺎ ﻗﻮای روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗـﻮای زﻣـﺎﻧﯽ ﺗﺒﻌﯿـﺖ ﮐﻨـﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻨﺎﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺟﺰ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ .ﭘﺲ آن ﻫﻨﮕﺎم
ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻗﺪرت ﺿﺪ ﯾـﮏ دﯾﮕـﺮ ﺷـﻮﻧﺪ ,دوﻟـﺖ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد…
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…آن ﮐﻪ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ )ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﮐﻪ
ﺗﺸﻨﺞ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ -ﻣﺘﺮﺟﻢ( ,ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ داده

ﺑﺎﺷﺪ ,ﮔﺎه در آب ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﮔﺎه در آﺗـﺶ .ﻫﻤـﯿﻦ وﺿـﻌﯿﺖ در ﻣـﻮرد
ﻗﻮه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮه روﺣﺎﻧﯽ ,ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺮس از
ﻣﺠﺎزات و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎداش ,اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ )ﺟﺎﻣﻌﻪ– ﻣﺘﺮﺟﻢ( را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
در ﻣﯽ آورد ,در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﻗـﻮای ﻣـﺪﻧﯽ ﮐـﻪ روح
دوﻟﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮه روﺣﺎﻧﯽ ,ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت
ﻏﺮﯾﺐ و ﻣﺠﻬﻮل ,ﻓﺮاﺳﺖ ﺧﻠﻖ را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ,زﯾـﺮا ﮐـﻪ ﺑـﺮای
اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف در درون آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎ دوﻟـﺖ را
ﺑﺮ اﻧﺪازد و ﯾﺎ آﺗﺶ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ را ﺑﺮ اﻓﺮوزد" ) .ﻟِﻮﯾﺎﺗﺎن ,رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻣﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﺎر ,ﺗﺎﮐﯿﺪﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﻫﺎﺑﺰ اﺳـﺖ – ﻣﻌـﺎدل
ﺧﺎرﺟﯽ واژهﻫﺎ در داﺧﻞ ﭘﺎراﻧﺘﺰ از ﻣﻦ و ﺑﺪون ﭘﺎراﻧﺘﺰ از ﻫﺎﺑﺰ اﺳﺖ(.
اﻣﺎ ,ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ,از ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺑﺰ ,ﻟِﻮﯾﺎﺗﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺠﺴـﻢ ﻗـﺪرت
ﺣﺎﮐﻤﻪ در »ﯾﮏ ﺳﺮ« ﺑﻪ ﺟﺎی »دو ﺳﺮ« )زﻣﺎﻧﯽ و روﺣـﺎﻧﯽ( ﻧﺒـﻮده
ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺷﻤﺸـﯿﺮ ﻋـﺪاﻟﺖ را در
دﺳﺖ دارد و ﻫﻢ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺟﻨﮓ را ,ﻫﻢ ﻗﻀﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ اﻓﺴـﺮان و
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﮐﺸﻮری را ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ,ﻫﻢ ﺑﺮ ﺟـﺎن و ﻣـﺎل )ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ(
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮ روح و ﻓﮑﺮ آن ﻫﺎ )ﺗﺒﻌﯿﺖ دﯾﻦ از ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ( .در ﯾﮏ ﮐﻼم ,ﻟِﻮﯾﺎﺗﺎن ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ و ﻣﺮزی ﺟـﺰ
ارادۀ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را در اﺛﺮ دﯾﮕـﺮ ﻫـﺎﺑﺰ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺷـﻬﺮوﻧﺪ  De civeﮐـﻪ
درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻟِﻮﯾﺎﺗﺎن اﺳﺖ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﯾﺎﻓـﺖ .در ﻓﺼـﻞ ﺷﺸـﻢ آن ﮐـﻪ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻧﺎم دارد ,ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "در ﺑﺎره ﺣﻖ ﻣﺠﻤﻊ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮدی ﮐـﻪ
ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ را در دﺳـﺖ دارد" ﭼﻨـﯿﻦ ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻧﯿﻢ
)ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﻫﺎﺑﺰ اﺳﺖ(:
" .6ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﮐـﻪ ﺑــﺮای اﻣﻨﯿـﺖ ﻓـﺮدی و ﺻـﻠﺢ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ

ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾـﮏ ﻓـﺮد ﯾـﺎ
ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ واﮔﺬار ﺷﻮد ,ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮورﺗﺎً ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐـﺮد
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺸـﺮوع ﻗـﺪرت ﺣﺎﮐﻤـﻪsouveraine
 puissanceﺷﻬﺮ را در دﺳﺖ دارد…
 … .7ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﯾـﺎ
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻖ اﻋﻼن ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ ﻓـﺮد ﯾـﺎ
ﻣﺠﻤﻊ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺣﻖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﻣـﯽ ﻧـﺎﻣﻢ
ﺑﻪ آن ﻓﺮد ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻋﺪاﻟﺖ را ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ
دارد.
 … .8ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻦ ﭼﻨـﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮم ﮐـﻪ در ﺷـﻬﺮ ,اﻣـﺮ
ﻗﻀﺎوت و ﺷﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ و ﻋﺪاﻟﺖ را
در دﺳﺖ دارد ,ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 … .10از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ,ﭼﻮن ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻـﻠﺢ و ﺟﻨـﮓ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ,ﺑﺪون ﮐﻤﮏ وزرا و اﻓﺴﺮان
زﯾﺮ دﺳﺖ ,اداره ﺷﻮﻧﺪ ,ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻣـﻮر ﺻـﻠﺢ و ﺟﻨـﮓ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ
دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮد ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .11ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺴـﯿﺎر اﻫﻤﯿـﺖ دارد ﮐـﻪ از اﺑـﺮاز و
ﻃﺮح ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه و دﮐﺘﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑـﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ از ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
دوﻟﺘﯽ  -ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﻮرات ﺷﻬﺮﯾﺎر ﯾﺎ ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤـﻪ
ﻗﺮار دارد – ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ,ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ
آﯾﺪ… در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت در ﺑﺎره ﻋﻘﺎﯾﺪ ﯾﺎ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻫـﺎی ﻣﻐـﺎﯾﺮ ﺑـﺎ
ﻧﻈﻢ و آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺮوﯾﺞ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﯾـﺎ
دﯾﻮاﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 … .15ﻣﺎﻟﮑﯿﺖِ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪﻧﯽ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ
ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ,ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﻬﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤـﻪ
ﺑﻪ وی واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ,ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد ,ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧـﻼف
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
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 .18ﭘﺲ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ,ﻓﺮد ﯾﺎ دﯾﻮان و ﯾﺎ
ﻣﺠﻤﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن اﻧـﺪازه ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺧﺎرج از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻓﺮد ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ .ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ… ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺪرت را
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﻫﻨﺪ ,ﻣﻦ ﺟﻤﻊ آن ﻫﺎ را دﯾﻮان ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﻧـﺎﻣﻢ و اﮔـﺮ ﺑـﻪ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ ,ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳـﯽ را
اﺣﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮﯾﺎر ﯾﺎ رﺋﯿﺲ دوﻟـﺖ اﺳـﺖ .اﺧﺘﯿـﺎرات
اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻧﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻟﻐﻮ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ,
اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ,ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ,ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت و ﻗﻀﺎوت ,ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ,اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﻪ ی اﻓﺴﺮان ,دوﻟﺖ ﻣﺮدان و ﻣﺸـﺎوران…
" )ﻫﺎﺑﺰ ,ﺷﻬﺮوﻧﺪ .( De cive
ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ اﻣﻮر دﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎم دارد:
" … .28و در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ,ﻗﻀـﺎوت ﭼـﻪ در ﺑـﺎره اﻣـﻮر

روﺣﺎﻧﯽ و ﭼﻪ دﻧﯿﻮی ,ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﺳﮑﻮﻻر ﯾﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ,ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻫﻢ رﺋﯿﺲ ﮐﻠﯿﺴﺎﺳـﺖ و ﻫـﻢ
رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ :زﯾﺮا ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺴﯿﺤﯽ در اﺻﻞ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﻧـﺪ"
)ﻧﺰد ﻫﺎﺑﺰ »ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺴﯿﺤﯽ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻤﻬﻮری در ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﻧـﺪ  -ﻣﺘـﺮﺟﻢ() .ﻫﻤـﺎن ﺟـﺎ ,ﻓﺼـﻞ ,17
ﺗﺎﮐﯿﺪات از ﻫﺎﺑﺰ(.
از ﻓﺮاز ﻫﺎی ﻓﻮق ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ »ﻻﺋﯿﺴـﯿﺘﻪ« ﻧـﺰد ﻫـﺎﺑﺰ,
ﺑﺪون ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣـﻞ دوﻟﺖ و دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن دﯾـﻦ رﺳـﻤﯽ
ﻣﯽ آورد .ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن » ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« ﺑﺪون آزادی اﺳـﺖ ،ﭼـﻮن ﮐـﻪ
ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر ،ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« ﻫﺎﺑﺰی
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﻋﺼﺮ و در زادﮔﺎه ﻫﺎﺑﺰ ,ﻓﯿﻠﺴـﻮف ﺑـﺰرگ دﯾﮕـﺮی
ﻣﯽزﯾﺴﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ و دﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
ﻻک » :ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« ﯾﺎ روا داری ﻣﺤﺪود
ﻓﯿﻠﺴﻮف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ,ﺟـﺎن ﻻک ) 1704 – 1632ﻣﯿﻼدی ﻣﻘـﺎرن ﺑـﺎ
ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮی ,دوره ﺷﺎه ﻋﺒﺎس و ﺻﻔﯽ دوم در اﯾﺮان( ،ﺑﺮ ﺧـﻼف ﻫـﺎﺑﺰ،
وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﮓ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﭘﻨﺪارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ,ﺑﻪ زﻋﻢ او ,در ﻣﻘﻄﻌﯽ ,اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻧﻬـﺎدی ﭘﯿـﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎن و ﻣﺎل )ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ( و آزادیِ ﺷﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻻک ,ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﺎﺑﺰ ,ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣـﻖ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺘﻢ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرتِ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ( ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﺒﺎری درآﯾﺪ.
ﻻک در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ  Toleranceﻧﯿﺰ اﺑﺪاع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او در "ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎره رواداری" ،ﮐﺜﺮت ﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ ,ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻧﺠﯿﻞ ,اﻋﺘﻘﺎدات ﯾﻬﻮدی و ﺣﺘﯽ ﺑـﺖ ﭘﺮﺳـﺘﯽ … را ﻫﻤﮕـﯽ
ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد .در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻤﺎن و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ,او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
زور و ﻓﺸﺎر ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻک اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ و ﺟﺒـﺮ از ﺳـﻮی
دوﻟﺖ را ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ رد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑـﺮای آن در ﺣـﻮزه ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﮑﺎر و آرای ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ،ﺑﻪ ﺑﺎور
او ،در ﺣﻮزه اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ,ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﺮ و ﺟﺒﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺣﻘﯿﻘﺖ واﺣﺪی در ﻣﻮرد رﺳﺘﮕﺎری ﺑﺸﺮ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد و ﻣﺤﮑﻮم
ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﺰد ﻻک ,راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ دﯾﻦ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻫـﯿﭻ
ﮔﺎه ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد .او ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﯽ را ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺠﺎم و اﺗﺤﺎد اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺑﻨﯿﺎد
ﺗﻌﻬﺪ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ
دو ﺣﻮزه ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا از ﻫﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽدﻫﻨـﺪ» .ﺳﯿﺎﺳـﺖ« ﻣﺴـﺘﻘﻞ از
دﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ,ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل ,اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت دﯾﻨـﯽ و ﺑـﻪ
ﺧﺼﻮص ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﮐﺎر دوﻟﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
آنﻫﺎ ﺗﺎ آن ﺟﺎ آزاد اﺳﺖ و ﻣـﻮرد ﺣﻤﺎﯾـﺖ و ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دوﻟـﺖ ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ )ﺣـﻮزه ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑـﻪﻣﻌﻨـﺎی
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ﺣﻘﻮﻗﯽ آن( و اﻣﻮر روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻻک
ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲاﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﻨﺪ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ وﻓـﺎداری
ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻻک ,ﻫﻢﭼﻮن ﻫﺎﺑﺰ ,ﺑﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺎور
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﮔﺎﻧـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻓﺮﻣـﺎنﺑـﺮی از
اﺗﻮرﯾﺘﻪ دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎنﺑـﺮی از اﺗﻮرﯾﺘـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﯽ ﻗـﺮار
ﮔﯿﺮد ،آن ﻫﻢ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﭼﻮن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و در راس آن ﭘﺎپ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« ﻧﺰد ﻻک ﻧﯿﺰ ﺟـﺪاﯾﯽ ﺗـﺎم و ﺗﻤـﺎم دوﻟـﺖ از دﯾـﻦ
ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ رواداری و آزادی وﺟﺪان و ادﯾـﺎن اﺳـﺖ .اﻣـﺎ اﯾـﻦ
رواداری ،ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ،ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ .ﻣﺤﺪود اﺳﺖ زﯾـﺮا دو
ﮔﺮوه دﯾﻨﯽ -ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ را از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺳﺎزد :ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎ
و ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎوران )آﺗﻪ اﯾﺴﺖﻫﺎ( .اوﻟﯽﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐـﻪ ﻣﻄﯿـﻊ اواﻣـﺮ
واﺗﯿﮑﺎناﻧﺪ و دوﻣﯽﻫﺎ را از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﺧﺪا ﻧﻤﯽﻫﺮاﺳـﻨﺪ ،ﭘـﺲ
زﯾﺮ ﻗﻮل و ﻗﺮارﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽزﻧﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎناﻧﺪ.
در دو اﺛﺮ او درﺑﺎره رواداری ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
"دوﻟﺖ ,ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ,ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه ای از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻬـﺎ

ﻫﺪف ﺑﺮﻗﺮاری ,ﺣﻔﻆ و ﺗﺮﻗﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺪﻧﯽ آنﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺪﻧﯽ را زﻧﺪﮔﯽ ,آزادی ,ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪن و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﻠﮏ
ﺑﺮ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﭼﻮن ﭘﻮل ,زﻣﯿﻦ ,ﺧﺎﻧﻪ ,اﺛﺎﺛﯿﻪ و دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰ ﻫـﺎﯾﯽ
از اﯾﻦ ﺳﺮﺷﺖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻢ … .ﺣﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻮه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷـﻮد
ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣـﻮر دﻧﯿـﻮی ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﭘـﺎ را از اﯾـﻦ ﺣـﺪ
ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮕﺬارد ,ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﻗﻮه ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﻔـﻆ و ﺗﺮﻗـﯽ
ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ
و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری روح ﺑﺸﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ,ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ
زﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺛﺒﺎت ﮔﺮﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
در درﺟﻪ اول ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻟﻪ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ اﻣـﺮ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻧﻔـﺲ را ,ﺑـﻪ
ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ,ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺴﭙﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳـﺪ ﮐـﻪ
ﻫﺮ ﮔﺰ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮان را ﻣﻠﺰم ﺑـﻪ ﭘـﺬﯾﺮش
دﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺮدم ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﻧﯿـﺰ ﭼﻨـﯿﻦ
ﺣﻘﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻧﻤﯽ دﻫـﺪ .زﯾـﺮا اﻣﮑـﺎن ﻧـﺪارد ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن اﺧﺘﯿـﺎر
رﺳﺘﮕﺎری روﺣﺶ را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و آﻧﻘـﺪر ﮐـﻮر ذﻫـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ آن را در
اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮی ,ﺷﻬﺮﯾﺎر ﯾﺎ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ,ﻗﺮار دﻫﺪ و از آن ﮐﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ آورد…
در درﺟﻪ دوم ,ﻣﺮاﻗﺒﺖ روح ﺟﺰو وﻇﺎﯾﻒ ﻗﻮه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾـﺮا
ﮐﻪ ﺣﻮزه ﮐﺎر اﯾـﻦ ﻗـﻮه ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ اﻣـﻮر ﺧـﺎرﺟﯽ اﺳـﺖ .ﻟـﯿﮑﻦ دﯾـﻦ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ,ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ,ﺑﺎوراﻧﺪن دروﻧﯽ روح اﺳﺖ و ﺑـﯽ
آن ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪا ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻓﺎﻫﻤـﻪ
اﻧﺴﺎن از ﺳﺮﺷﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑـﺎ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور ﺑﻪ او ﻗﺒﻮﻻﻧﺪ .ﻣﺼﺎدره اﻣﻼک ,زﻧﺪان ,زﺟـﺮ و آزار ﻫـﯿﭻ
ﮐﺪام ﻗﺎدر ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﻀﺎوت دروﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﯿﺄ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﯾﺎ
ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﻧﺪ… .
اﻣﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ,اﯾﺠﺎب اﻃﺎﻋﺖ و اﺟﺒﺎر از ﻃﺮﯾﻖ زور ،ﻫﻤﻪ از
وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺪاﻓﻊ
ﻧﻈﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﻮه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن ﺟﺎ رود ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,اﺻﻮل اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی آﯾﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .زﯾﺮا ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺪون ﻣﺠﺎزات ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺠﺎزات
در اﻣﻮر دﯾﻦ ,اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ,اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯿﻬﻮدهاﻧﺪ ﭼﻮن ﻫﺮﮔﺰ
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻗﻨﺎع روح اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ….
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ,آنﻫﺎ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺴﺎﻣﺢ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا وﻋﺪه ﻫﺎ ,ﻗﺮاردادﻫﺎ ,ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ و ﺷﻬﺎدت ﻫﺎ ﮐﻪ
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ رواﺑﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ,ﻫﯿﭻ ﺑﯽ دﯾﻨﯽ )
آﺗﻪ ای( را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﻗﻮﻟﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا را از
ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون راﻧﯿﻢ ,ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ و اﻏﺘﺸﺎش ﻋﻤﻮﻣﯽ را وارد
ﮐﺮده اﯾﻢ") .ﺟﺎن ﻻک ،ﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺎرۀ رواداری(
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ﭘﺎﭘﯿﺴﺖ ﻫﺎ )ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺎپ  -ﻣﺘﺮﺟﻢ( را از ﻧﻌﻢ روا داری ﻫﯿﭻ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ,وﻇﯿﻔﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻧﻌﻢ را از دﯾﮕﺮان ﺳﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﻋﻘﻼﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آزادی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ اﺻﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،آن اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوی از دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ دﯾﻦ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار
ﻗﺮار داد.(Essai sur la tolerance) ".
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧـﺰد ﻫـﺮ دو ﻓﯿﻠﺴـﻮف ﻧﺎﻣـﺪار اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ,ﻣـﺎ ﺑـﺎ
» ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﺎر اول ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ و در اﯾﻦ ﺟﺎ
ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻧﺰد ﯾﮑﯽ )ﻫﺎﺑﺰ( »ﺟﺪاﯾﯽ« در ﺷـﮑﻞ
اﻗﺘﺪار دوﻟﺖ ﺑﺮ دﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﻟﯿﮑﻦ آزادی و ﺑﻮﯾﮋه آزادی ﻋﻘﯿﺪه و وﺟﺪان
ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺰد دﯾﮕﺮی )ﻻک( آزادی ﻋﻘﯿـﺪه و وﺟـﺪان -ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﺑـﺮای
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻫﺎ و آﺗﻪ اﯾﺴﺖ ﻫﺎ  -ﻫﺴﺖ وﻟﯽ در ﻗﺎﻟﺐ وﺣـﺪت دوﻟـﺖ و
دﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن.
در آن زﻣﺎن ,ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺪه ﻫﻔﺪﻫﻢ ,ﺑﺎﯾﺪ از درﯾﺎی ﻣـﺎﻧﺶ
ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪ و ﺑﻨﺪر آﻣﺴﺘﺮدام ﻣـﯽرﻓﺘـﯿﻢ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ
ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻣﻞ آن آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ.
ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:
HOBBES Thomas
- Léviathan, trauit par Gérard Mairet, Ed. Gallimard.
- De Cive, trauit par Simone Goyard-Fabre, Ed. Flammarion.
LOCKE John
- Lettre sur la tolérance, trauit par Jean-Fabien Spitz, Ed.
Flammarion.
- Essai sur la tolérance, idem.
-Sur la différence entre pouvoir ecclésiastique et pouvoir civil,
idem

ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ...
در  12آذر ﻣﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری ﺷﺎﻋﺮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
آزادﯾﺨﻮاه و ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻓﻌﺎل ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان را
ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ و ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از آن ﭘﯿﮑﺮ ﺑﯽﺟﺎن وی در ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی
ﺷﻬﺮ ری ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد
در  18آذر ﻣﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﺘﺮﺟﻢ آزاده و
ﻣﺒﺎرز ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان و
ﻋﻀﻮ »ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻃﺮح ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻣﻨﺸﻮر ﮐﺎﻧﻮن« رﺑﻮده
ﻣﯽﮔﺮدد و در  22آذر ﻣﺎه ﺟﺴﺪ وی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺸﺎن
داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯿﺸﻮد و ﻗﺘﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮی ،ﻗﺘﻞ اﺣﻤﺪ
ﻣﯿﺮﻋﻼﺋﯽ ،ﻣﺮگ ﻣﺸﮑﻮک ﻏﻔﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻗﺘﻞ ﭘﯿﺮوز دواﻧﯽ )ﭘﺲ از
ﻣﺎهﻫﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن(  ...ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻗﺘﺪار و ﺗﻮﺣﺶ
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺎﻣﻼن ﺟﻨﺎﯾﺖ اﻣﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺤﻮه ارﺗﮑﺎب
اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ آن ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎ و ﺗﺮورﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻄﻮر آﺷﮑﺎری رد ﭘﺎی ﻋﺎﻣﻼن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و
ﻣﺠﺮﯾﺎن آﻧﺮا ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮۀ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺒﻬﮑﺎراﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﻗﺘﻞ
دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ،دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﺮوﻣﻨﺪ ،ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮخزاد ،دﮐﺘﺮ ﺷﺮﻓﮑﻨﺪی و ﻫﻤﺮاﻫﺎن او و اﺟﺮای اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﯾﺪن زﺑﺎنﻫﺎ و
زدن ﮔﺮدنﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰی ﮐﻪ ارﮔﺎنﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن در ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رد ﭘﺎی آﻣﺮان ﺟﻨﺎﯾﺖ
را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﺎه  18ﺳﺎل اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻗﺘﻞ و ﺷﮑﻨﺠﮥ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﻮاﺋﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ دوﻟﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﻣﺪارک و
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ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺮدﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در دادﮔﺎه ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس ،اوﻟﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان و
ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم ﺑﺴﻮی ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﻮد .ﻣﺮدم،
رﻫﺒﺮی و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻧﻈﺎم را ﻃﺮاح و آﻣﺮ و ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ و
آﻧﺮا ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای و ﻫﺪفﻫﺎی آن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮑﺴﺎل و ﻧﯿﻢ ﭘﺲ از ﺧﺮداد 1376
و در ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮدم ،در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ،اﻣﮑﺎن
ﺑﺴﻂ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ و اﻓﺘﺎدن اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺮدم و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎم را اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺑﻮد .ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردﮔﺎن دوم ﺧﺮداد
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮی ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪای را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﺋﻂ
ﻗﺒﻞ از ﺧﺮداد  1376آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺮﮐﻮب ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ و ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻮع ﺟﻨﺎﯾﺎت
ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه  1367دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﮐﺎﻣﻸ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ
ﺷﺮاﺋﻂ آﻏﺎز ﺳﺎلﻫﺎی  1360و ﺳﺎلﻫﺎی  67و  68ﻗﺮار داﺷﺖ و اﯾﻦ
ﺷﺮاﺋﻂ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻞ –ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻼواﺳﻄﻪ -ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﺋﯽ از آن ﻧﻮع را ﻧﻤﯿﺪاد .ﻟﺬا ﻃﺮاﺣﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺟﻨﺎﯾﺖ،
»اﺳﺘﺮاﺗﮋی وﺣﺸﺖ« را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﻫﺪف ﺑﻼواﺳﻄﻪ »اﺳﺘﺮاﺗﮋی وﺣﺸﺖ« اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻓﺠﯿﻊ
ﻣﺒﺎرزان اﺳﺘﻮار و آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﭼﻮن ﭘﺮواﻧﻪ و دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ و ﮐﺸﺘﺎر
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ ﭼﻮن ﻣﺨﺘﺎری و ﭘﻮﯾﻨﺪه
ﮐﻪ ﺑﺮ آزادی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﺎی ﻣﯽﻓﺸﺮدﻧﺪ و ﺑﯽﭘﺮوا ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار آن در
اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻀﺎی رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ را ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ
ﺳﺎزﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﮑﻮت و ﺗﺮک ﺻﺤﻨﻪ وادار ﮐﻨﻨﺪ.
روﯾﺪادﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ و واﮐﻨﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﺮ ﺧﺸﻢ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ،ﺑﺎ
»اﺳﺘﺮاﺗﮋی وﺣﺸﺖ« ،ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و آدمﮐﺸﯽ و آدمرﺑﺎﺋﯽ ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دادن
ﻣﻮج ﺗﺮور و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﮑﻮت و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺸﺎﻧﺪ و
ﺷﺮاﺋﻂ ﮔﺬﺷﺘﻪ را اﺣﯿﺎء ﮐﺮد.
واﮐﻨﺶ ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ ،ﻧﻪ ﺳﮑﻮت و ﺗﺮک ﺻﺤﻨﻪ،
ﺑﻠﮑﻪ اﺑﺮاز ﻧﻔﺮت و اﻧﺰﺟﺎر و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮ ﺷﮑﻮه ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان
آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺪف ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻌﺪی اﯾﻦ »اﺳﺘﺮاﺗﮋی« ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺠﺎی ﻣﺮﻋﻮب و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن،
ﺑﺠﺎی ﺳﮑﻮت در زﯾﺮ ﺗﯿﻎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ،ﺑﯽﭘﺮوا در ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اداﻣﻪ دادﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺒﺎرزان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و دهﻫﺎ
ﻫﺰار ﺗﻦ از ﻣﺮدم ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن و
ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ آﻧﺎن ،ﻋﺰم راﺳﺦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اداﻣﮥ ﻣﺒﺎرزه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و
ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ در ﻗﺒﺎل »اﺳﺘﺮاﺗﮋی وﺣﺸﺖ« ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ
ﺑﺨﺶﻫﺎﺋﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﮐﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ را
ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﻓﺘﻨﺪ ،زﺑﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮔﺸﻮدﻧﺪ.
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻓﻌﺎﻻن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
دادن ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی اﯾﺮان و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻫﺮم ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﻌﺪ و ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ دادﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻮج آدمﮐﺸﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺒﻌﯿﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف
ﭘﻨﺪار و اﻧﺘﻈﺎر ﻃﺮاﺣﺎن »اﺳﺘﺮاﺗﮋی وﺣﺸﺖ« ،ﺳﺒﺐ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم و ﻣﻮج ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ.
واﮐﻨﺶﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﻗﺒﺎل ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای و اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮﺣﺶ و ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،در
اﯾﺮان و در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻣﺎﻣﺪاران ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮج ﮐﺸﺘﺎر و ﺗﺮور ،و ﺣﺘﯽ
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ﺑﯿﺶ از آن ،ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف آﺷﮑﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ
در اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ وادار ﺳﺎﺧﺖ .ﯾﻮرش ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎس ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺴﺘﺮده
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﺼﺎف ﮔﺬرا
ﺑﻮد و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮض ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ آﻏﺎز
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﯿﺮوزی و دﺳﺘﺎورد اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه
ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه
ﺗﻬﺎﺟﻢﻫﺎی ﺑﻌﺪی را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﺪ ،اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻣﺸﺐ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل ﺿﺮوری اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺪف ﺑﺮﮔﺬاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺻﺮﻓﺄ ﯾﺎدآوری ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺿﺪ
آزادی و ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﯾﻦ ﺣﻮادث
و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آنﻫﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ
آن ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ اﺳﺖ .ﮐﺎر اﺻﻠﯽ در ﺑﺰرگداﺷﺖ
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن راه آزادی ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ
ﺟﻨﺎﯾﺖ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺰﻟﺖ و
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و ﭘﺎﺳﺪار آزادیﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺠﺎی آن اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ از اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﮥ اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﻢ:
 -1ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﻧﺸﺎن داد
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺮضﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﻤﮥ
ﻗﺪرت و اﺑﺰار ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺿﺮﺑﻪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و
ﻣﯽﺗﻮان ﯾﻮرش آﻧﺮا ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﻣﻬﺎر ﮐﺮد .ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ
ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ وادار ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺿﺮﺑﻪای روﻧﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آﻧﺮا
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ داﻣﻨﮥ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎراﺋﯽ اﺑﺰار
ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺤﺪودﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﻋﻤﺎل ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
 -2ارﺗﺠﺎع و اﺳﺘﺒﺪاد  -ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ -و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋﺪه ﭘﺲ از ﻫﺮ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ
در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت و
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻼشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺮور و ﺧﻔﻘﺎن و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم از ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه
آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺗﻼش ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردﮔﺎن ،ﭘﺲ از
ﻓﺮوﮐﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
ﭘﯿﺶ از آن و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺗﻤﺎﻣﯽ رژﯾﻢﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺑﺰار اﺻﻠﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و
اداﻣﮥ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و در ﺷﺮاﺋﻂ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
و رﺷﺪ اﻋﺘﺮاض و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺑﺰار زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎراﺋﯽ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﺋﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰار ﺳﺮﮐﻮب
و ﻗﺪرت اﻋﻤﺎل اراده را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
 -3ﺑﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﻫﯿﺠﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺴﺘﺮده ،ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ
در اﯾﺮان ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻋﺘﺮاض در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ و درﻣﺎﻧﺪه ﺗﻦ ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ داده ﺑﻮد،
ﻣﺠﺪدأ ﯾﻮرشﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی ﻣﺮدم دﻧﺒﺎل
ﮐﺮد و اﯾﻦ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ داد ﮐﻪ در دادﮔﺎﻫﯽ درﺑﺴﺘﻪ ،ﭘﺮوﻧﺪۀ
ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای را »ﻣﺤﺘﻮﻣﻪ« اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﺠﺎی ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﻣﺘﻬﻤﺎن ،وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪۀ ﻗﺘﻞﻫﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن
ﺳﭙﺮد .ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن وﮐﯿﻞ ﺷﺠﺎع ﭘﺮوﻧﺪۀ ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺳﺨﺖ درﺑﻨﺪ اﺳﺖ .ﺗﻌﺮض و
اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﺋﯽ و ﻗﺪرتﻧﻤﺎﺋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﻧﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺳﺮﮐﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎر
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ﺑﺰرﮔﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ زﻧﺪانﻫﺎ و ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان ﻧﻈﺎم ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ،
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان آزادﯾﺨﻮاه و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ -ﻣﺬﻫﺒﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪای روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻏﯿﺮواﺑﺴﺘﻪ را
ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﻣﺪﯾﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺷﺒﮑﮥ اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮازی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﭘﯿﮕﺮد و ﺳﺮﮐﻮب ﻓﻌﺎلﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان ،از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻮان ﺗﺎ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده،
در ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮﺳﺎن اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﮑﻨﺠﻪ و
اﻋﺘﺮافﮔﯿﺮی ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻗﺘﻞ زﻫﺮا ﮐﺎﻇﻤﯽ اﺧﯿﺮﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺟﻨﺎﯾﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر »دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت« و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺳﺎزش و ﺗﺴﻠﯿﻢ آن و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪۀ ﺗﻮﻫﻢ اﺻﻼﺣﺎت در ﻣﺤﺪودۀ
ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻌﺮض اﻓﺴﺎر
ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮد .رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ روزﻫﺎی
اول ،ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﭘﯿﮕﺮد ﻋﺎﻣﻼن ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
آﻣﺮان و ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺘﻞﻫﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺰودی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ .ﻋﺎﻣﻼن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺿﻌﻒ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪون روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﺪی
ﺑﺮ داﻣﻨﮥ ﺗﻌﺮضﻫﺎی ﺧﻮد اﻓﺰودﻧﺪ .ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای در واﻗﻊ ﺗﺠﺮﺑﮥ
دﯾﮕﺮی ﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و ﺑﯽﺣﺎﺻﻠﯽ
ﺗﻘﻼی اﺻﻼﺣﺎت در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد.
 -4ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ و
رﻓﺘﺎر و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﻄﻮر اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺒﺎل
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﺎروی ﻣﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزه ،ﻧﺪادن ﻓﺮﺻﺖ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺣﺎﮐﻢ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﮥ واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﻫﻤﮥ ﻣﺎ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻫﻢ در ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزه و ﻫﻢ در
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارﯾﻢ.
ﺗﻨﺎوبﻫﺎی اﻋﺘﻼ و ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﺒﺎرزه ﮔﺮ ﭼﻪ در ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻌﯿﻦ اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ را در ﺟﻬﺖ
اﻋﺘﻼی ﻣﺒﺎرزه ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﻋﺪم ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزه و ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﻮﻗﺖ آن،
ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮای اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ و ﯾﻮرش دوﺑﺎرۀ آن.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ ،ﭘﺲ از ﻫﺮ
ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻋﯽ را ﺑﺮای اداﻣﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺑﮑﺎر
ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای آن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺋﯽ از ﺳﻠﻄﮥ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
آﻧﺮا از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزه ﺣﻔﻆ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻓﻌﺎﻻن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ
دادن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد اﺋﺘﻼفﻫﺎ و اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﻮردی و
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزه ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻼش
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد را در ﻣﺒﺎرزات داﺧﻞ و در
ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدﺟﻮش و ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎنده ﻣﺮدم در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
آزادی و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی اﯾﺮان ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﺮوﻫﺮﻫﺎ ،ﺷﺮﯾﻒﻫﺎ،
ﻣﺨﺘﺎریﻫﺎ ،ﭘﻮﯾﻨﺪهﻫﺎ و ﻫﺰاران ﻣﺒﺎرز ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ راه آزادی ﻧﺸﺎن
دادهاﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﺮی ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه و ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ دارد و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
آن راﻫﯽ ﺟﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻢآواﺋﯽ ﻣﺮدم و
ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ را ﺑﺎ ﺳﺮودهای از ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮوﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﺑﺎور و ﯾﻘﯿﻦ آن زﻧﺪهﯾﺎد ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻣﯿﮑﻨﻢ:
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ﻣﻦ و ﺗﻮ ،ﻫﻢﻣﯿﻬﻦ
ﺷﯿﺸﻪ ﻋﻤﺮش را از دﻣﺎوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ
آن ﺳﺮاﻓﺮاز ﺳﭙﯿﺪ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﻮﺑﯿﻢ
دود ﻣﯿﮕﺮدد دﯾﻮ
آﺳﻤﺎن ﻣﯿﺒﺎرد
و زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ﺷﺮﺑﺖ آزادی را
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آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﺟﺎﯾﺰه ...
ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ »ﻣﻦ اﯾﺮاﻧﯿﻢ ،از ﻧﻮادﮔﺎن ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ ،ﻫﻤﺎن اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﮐﻪ 2500
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در اوج ﻗﺪرت اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را وادار ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ دﯾـﻦ و
ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و آزادی را ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎﻧﻮﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﮔﻔﺖ »ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﻼم ،ﺑﺎ ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﯽ ،اﺣﺘﺮام ﺑـﻪ ﺟـﺎن و ﻋﻘﯿـﺪه و ﻣـﺬﻫﺐ
دﯾﮕﺮان ،ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﻣﺪارا و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﺟﻨﮓ
آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻣﻤﺰوج ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﺗﻼش ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑـﺮای دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ در اﯾـﺮان ﮐﻨـﻮﻧﯽ »ﺑﺮﺧـﯽ ﺑـﺎ
ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی دﯾﺮﯾﻦ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ و دارﻧـﺪ ﮐـﻪ دﻧﯿـﺎ را از ﭼﺸـﻢ
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸـﮑﻼت
دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺣﺘـﺮام ﺑﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮐﯿﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬـﺎن
و ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﻫﻤﮕﺎم ﺷﻮﻧﺪ و از ﻗﺎﻓﻠﻪی ﺗﻤﺪن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻋﻘـﺐ
ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ«.
او ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐـﻪ »ﻣـﺮدم
اﯾﺮان ﺑﻪوﯾﮋه ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿـﺮ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در اﻣـﻮر
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮد رﻗﻢ
زﻧﻨﺪ«.
ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ
ﺑﺎ آن روﺑﺮوﯾﻨﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ » ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوﯾﺰ
ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻮاﻣﻊ
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖﻫـﺎی اﺳـﺘﺒﺪادی را ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﮐـﺮده و
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﺳـﻨﺘﯽ و ﭘﺪرﺳـﺎﻻراﻧﻪ و
ﻗﯿﻢ ﻣĤﺑﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑـﻦ
ﻧﯿﺴﺖ«.
او ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم »ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ،داﻧﺶ ،ﺧﺮد ،ﺧﺮدورزی و
آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن و ﭘﻮﻟﻮراﻟﯿﺴـﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ« ﺟـﺪاﻟﯽ ﻧـﺪارد .و ﻧﯿـﺰ
»وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ زﻧﺎن در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﭼـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪی
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﭼﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،رﯾﺸـﻪ
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺪرﺳﺎﻻر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ دارد  ...اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد و رﻫﺎﯾﯽ زن از ﺳﻠﻄﻪی ﻣﺮد را ﺑﺎور ﻧـﺪارد،
آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺳـﻨﺘﯽ ،ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻓﺖ.«Я
ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ درﺧﺸﺎن ﺧﻮد در اﺳﻠﻮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨـﺎر ﻣـﺎ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺪ و در ﻋﻮض آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺮدار و رﻓﺘـﺎر ﺧـﻮد در
ﺗﻬﺮان ،ژﻧﻮ و وﯾﻦ ﻫﻢ آﺑﺮوی ﺧﻮد را ﺑﺮد و ﻫﻢ آﻧﮑﻪ ﻧﺸـﺎن داد او ﻧﯿـﺰ
ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ ﭼﻬﺮه ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﭘـﺲ
ﭘﺮده دروغ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزد .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ زﯾﺎده ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ،ﺳـﺨﻨﺎن آﻗـﺎی
ﺧﺎﺗﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ:
آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐـﻪ »ﺟـﺎﯾﺰه ﺻـﻠﺢ ﻧﻮﺑـﻞ
-1
اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺟﻮاﯾﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑـﯽ
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ﻧﻮﺑﻞ اﺳﺖ« .او ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ رﻫﺒﺮ و ﺟﻨـﺎح
ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻗﺪرت را از ﺧﻮد ﻧﺮﻧﺠﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷـﺶ
دﻓﺎع از ارزشﻫﺎی دﯾﻦ اﺳﻼم ،روزﻣﺮه ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮدم اﯾـﺮان
ﺗﺠﺎوز ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
او در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺠﺒـﻮر ﻣﯿﺸـﻮد ﻣﻮﺿـﻊ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾـﺪ » :ﺟـﺎﯾﺰهی ﻧﻮﺑـﻞ در ﻫـﺮ
زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﯾـﮏ زن اﯾﺮاﻧـﯽ ﭼﻨـﯿﻦ ﺟـﺎﯾﺰهای را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﺪ .اﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮ از
ﺟﺎﯾﺰه ی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﺻﻠﺢ اﺳﺖ .دﻧﯿﺎی ﻣﺎ دﻧﯿﺎی ﺟﻨﮓ
اﺳﺖ ،دﻧﯿﺎی وﺣﺸﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ،دﻧﯿﺎی ﺑﯿﻤﺎری و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،دﻧﯿـﺎی
ﺗﺒﻌﯿﺾ« .ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻣﺎ زﯾﺮﭘﺎﯾﻪ رژﯾﻢ اﺳـﻼﻣﯽ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﺮدم را ﺑـﻪ »ﺧـﻮدی« و »ﻏﯿﺮﺧـﻮدی«
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﻈـﺎم ﺳﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﺰه
ﮐﺮدن ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾـﺪ از آﻗـﺎی ﺧـﺎﺗﻤﯽ
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺧﻮد او در ﻣﻘﺎم رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ ﭼـﻪ
ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ازﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ »اﺳـﺘﻔﺎده از
روﺳﺮی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ آن اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﻧـﺪ« .و
اﯾﻦ دروغ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠـﻮی ﮐـﻪ
ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺒﺎری ﻧﺒﻮد و زﻧﺎن از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪون ﭼﺎدر در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻇـﺎﻫﺮ
ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ رﺳـﻢ و
ﻗﺎﻋﺪه وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ روﺳـﺮی،
ﭼﺎدر و ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺒﺎری ﺷﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣـﺎ اﻃـﻼع دارﯾـﻢ،
ﺣﺘﯽ دﺧﺘﺮان ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎﯾﺎن »ﻋﻠﻤـﺄ« ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ در اروﭘـﺎ ﺑﺴـﺮ
ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ،ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ و روﺳﺮی ﺑﺴﺮ ﻧﻤﯽﻧﻬﻨﺪ.
ﺧﺎﺗﻤﯽ در ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻃﺮح ﻣﯿﮑﻨﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒـﺎدی
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ زن ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺑـﺮای درﯾﺎﻓـﺖ
ﺟﺎﯾﺰه اش از روﺳﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ« .اﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒـﺎدی ﺑـﺎ
ﺷﻬﺎﻣﺘﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﯾﻦ »ﺗﻮﺻﯿﻪ« ﺗﻨﮓﻧﻈﺮاﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑـﺮد و ﺑـﺪون
روﺳﺮی و ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﮑﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐـﻪ
در اﯾﺮان ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ اﻣﯿﺪوار اﺳـﺖ
ﮐﻪ »ﻋﺒﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ« دﻫﺪ» ،ﮐـﺎری ﮐـﻪ اﻣﯿـﺪوارم وی در
ﻧﻬﺎﯾﺖ آزادی آﻧﺮا در اﯾﺮان دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﯽداﻧـﻢ ﮐـﻪ وی
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ دﺳﺘﻮرات ﻗﺎﻃﻌﯽ دادهام ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدی اﺟﺎزه
داده ﺷﻮد ﮐﺎرش را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر
و وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﻮراﺗﯽ دادهام ﺗﺎ ﻃﻮری ﻋﻤـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ وی
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ« .در ﮐﺸـﻮری ﮐـﻪ آزادیﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دﻓـﺎع
ﻣﯿﮑﻨﺪ ،دﭼﺎر »ﻣﺸﮑﻞ« ﺷﻮد و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮرش ﺑـﻪ وزارت
ﮐﺸﻮر و وزارت اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﻮر دﻫﺪ ﮐﻪ »اﻣﻨﯿﺖ« ﺑﺮﻧـﺪه ﺟـﺎﯾﺰه
ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﯾﺮان ﺑﺎ رژﯾﻤﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ﺑﻐﺎﯾﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،ﺿـﺪ آزادی و
ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ .در ﺗﻬﺮان آﺷﻮﺑﮕﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻓﯿـﺎی ﻗـﺪرت ﺟﻠﺴـﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی در داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻨـﺪ و ﺑـﻪ او ﺑﺨـﺎﻃﺮ
درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ دﺷﻨﺎم دادﻧﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر و
وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮی آن آﺷﻮﺑﮕﺮان ﺣﺮﻓﻪای را ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺎده از ﺣﺪ دل ﺑﺴﺖ .او ﺑﻪ
ﻣﺮدم اﯾﺮان وﻋﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدﻣﺴـﺎﻻری دﯾﻨـﯽ را داد و ﻣـﯽﺑﯿﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﯾﻨﯽ و ﺗﻬﯽ از ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری اﺳﺖ .او ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ دﯾﻨﯽ
را ﻣﮋده داد و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪاﻟﻨﺒﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی وﻟـﯽ ﻓﻘﯿـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن در
اﯾﺮان ﺗﺮﮐﺘﺎزی ﻣﯿﮑﻨﺪ...
ﺑﺎﯾــﺪ ﭘــﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐــﻪ از اﯾــﻦ اﻣــﺎﻣﺰاده ﻣﻌﺠــﺰهای ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴــﺖ.
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اﺳﻼم ﻣﺪرن ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ؟
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﻮآن ﮔﻮﯾﺘﯿﺴﻮﻟﻮ Juan Goytisolo
ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ از ﺟﻌﻔﺮ ﺧﺴﺮوی

ﺧﻮان ﮔﻮﯾﺘﯿﺴﻮﻟﻮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ
)»اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽﻫﺎ«» ،ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ«( .اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر او از  1963ﺗﺎ ﻣﺮگ
ﻓﺮاﻧﮑﻮ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد .ﮐﻮﯾﺘﯿﺴﻮﻟﻮ ﭘﺲ از ﺳﺎله اﻗﺎﻣﺖ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺮاﮐﺶ را ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ آﺛﺎری ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در
آن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﯿﮑﻮﻻوس ﻧﻮواک
 Nikolaus Niwakاز ﺟﺎﻧﺐ روزﻧﺎﻣﻪ »دی وﻟﺖ« ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  72ﺳﺎﻟﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ :در ﻣﺎه ﻣﻪ دوازده ﺗﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺤﺎری ﺧﻮد آراﻣﺶ
ﮐﺸﻮر اﺻﻼحﮔﺮای ﻣﺮاﮐﺶ را ﺑﺮﻫﻢ زدﻧﺪ .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در ﻧﺎﻣﻨﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد.
ﭘﺎﺳﺦ :ﺳﺆﻗﺼﺪﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را وﺣﺸﺖزده ﮐﺮدﻧﺪ.ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و دوﻟﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ دردﻧﺎک ﭘﯽ
دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
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ﮐﺮد.
_____________________________________

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی »اﺗﺤﺎد ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ«
»ﻧﺎم ﻣﻮﻗﺖ«
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﻮرﺗﯽ »اﺗﺤﺎد ﺑﺮای آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ« ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از ﻣﺮداد ﻣﺎه ) 1379اوت ﺳﺎل  (2000ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﯽ
از آزادیﺧﻮاﻫﺎن و دﻣﮑﺮاتﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﻣﺮدمﺳﺎﻻر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،در روزﻫﺎی
 17و  18آﺑﺎن  8) 1382و  9ﻧﻮاﻣﺒﺮ  (2003در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت )آﻟﻤﺎن(
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اوﺿﺎع اﯾﺮان و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ ﺟﺎﻣﻊ درﺑﺎرهی ﺟﺎﯾﮕﺎه »اﺗﺤﺎد
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ« ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺧﻂ و ﻣﺸﯽ ،وﻇﺎﺋﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻧﺸﺴﺖ در دوﻣﯿﻦ روز ﮐﺎر ﺧﻮد ،ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺧﻂ و ﻣﺸﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت زﯾﺮ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد:
» -1اﺗﺤﺎد ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ« ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪی اﯾﺮان در راه اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻻﺋﯿﮏ،
ﻣﺴﺘﻘﻞ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺎﺋﯽ از ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی آﻧﺎن ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ رو ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
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آن ﻣﯽداﻧﺪ.

اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن
ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ از ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
ﻋﻠّﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺸﺎر آورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﭙﺮدازم،
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدِ ﺑﻰوﺟﻮدى ﺑﺪل ﺷُﺪ .ﭘﯿﺶ از ﮐُﻨﮕﺮه
ﮔﻮرﻟﯿﺘﺲ ،(1) Görlizدر دوراﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ،
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎى آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﮔﺸﺖ .در آن زﻣﺎن
ﺑﺨﻮد اﺟﺎزه ﻣﯿﺪادم اُﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﺗّﺤﺎد دو ﺣﺰب ﺑﺰُرگ ﺳﻮﺳﯿﺎل
دِﻣﮑﺮاﺳﻰ آﻟﻤﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر زﻣﺎن درازى ﺑﻮد و ﮐُﻨﮕﺮه وﺣﺪت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﻨﻰ را
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﻣﻦ ﮐﻮﺷﯿﺪم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را آﻣﺎده ﺳﺎزم .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت  (2) Erfurtﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﺖ .ﻣﻦ اُﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎر ﺑﺮ روى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى
ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻪى ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺄ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ از ﻧﯿﺎز ﺣﺰﺑﻰ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ
ﺷُﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻰ ﮔﯿﺮم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﺣﺪت ﻧﯿﺰ
ﯾﺎرى رﺳﺎﻧﻢ ،ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪى ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓُﻖ ﻫﺮ دو ﻃﺮف
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ در ﻣﺎﻫﯿﺖ از
اُﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮﮐﻰ ﭘﯿﺮوى ﻣﯿﮑُﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻘﺪر در ﮐﺎر ﺧﻮد از ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﮕﺸﺘﻢ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز وﺣﺪتِ دو ﺣﺰب ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻧﮓ ﻣﯿﺒﺎﺧﺖ .اﮔﺮ
ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﺻﺮﻓﺄ در ﺧﺪﻣﺖ ﮐُﻨﮕﺮه وﺣﺪت ﺣﺰب ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،در
آن ﺻﻮرت ـ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ـ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﻧﻮﺷﺘﻦ آن
ﺧﻮددارى ﮐُﻨﻢ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ وﻇﯿﻔﻪ دﯾﮕﺮى ﺑﺮ دوش ﻣﻦ ﻧﻬﺎده ﺷُﺪ ،اﻣﺮى ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻣﻮﺟﺐ زاﺋﺪ ﺑﻮدن آن ﻧﮕﺸﺖ.
ﮐﺴﻰ ﮐﻪ در ﭘﻰ ﻓُﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰﺑﻰ ﻣﯿﺮود ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺰد ﺧﻮد
درﺑﺎره ﮐُﻠﯿﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت دروﻧﻰ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪانﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﺪ ،روﺷﻨﻰ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪه و ﻫﻤﯿﺸﮕﻰ را از
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺗّﻔﺎﻗﻰ و ﮔُﺬرا ﺟﺪا ﺳﺎزد .ﯾﮏﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻠﺨﯿﺼﻰ و ﺳﻨﺠﯿﺪه از
ﮐُﻠﯿﺖ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﮐﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت اﻗﺘﺼﺎدى ﻧﻮﯾﻦ و اﻧﻘﻼب ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
آوردهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﮐُﻨﻮن در ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره از
ادﺑﯿﺎﺗﻰ ﻏﻨﻰ ،ﺑﺨﺸﻰ ﻣﺠﺎدﻟﻪاى  ،polemischﺑﺨﺸﻰ ﭘﮋوﻫﺸﻰ ،ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در آن ﺳﻬﻤﻰ داﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﻰ از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﻧﻪ ﮐُﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪى ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﻰ اﯾﻦ ﺗﮏﭘﺮﺳﺶﻫﺎ اﻣﺮى ﺿﺮورى و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﻰ در رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،آن ﻫﻢ در
روزﮔﺎر اﻧﻘﻼﺑﻰ ﮐُﻨﻮﻧﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ دوران ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐُﻠﯿﺘﻰ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﻣﻦ اُﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ آﻏﺎز اﻗﺪام در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ 8
ﮐﻮﺷﯿﺪهام ،زودرس ﻧﺒﺎﺷﺪ.

»ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ« ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﯽ آزاد اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭘﺎرهای از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﭗ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .ﻧﻈﺮات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻟﺰاﻣﺄ ﻧﻈﺮ »ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻬﺎی ﺗﮏﺷﻤﺎره ﻣﻌﺎدل  1ﯾﻮرو در اروﭘﺎ 1 ،دﻻر در اﻣﺮﯾﮑﺎ .آﺑﻮﻧﻤﺘﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺨﺎرج ﭘﺴﺖ :ﺷﺸﻤﺎﻫﻪ  20ﯾﻮرو ،ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ  30ﯾﻮرو

ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ:
Frankfurter Sparkasse
Konto: 120 166 5033
BLZ: 500 502 01

