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ﺷﻮراي ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎي ﭼﭗ اﻳﺮان
ﻣﺤﻤﻮد راﺳﺦ

ﺑﺎ “اﺳﻢ ﺷﺐ” ﻧﻤﯽﺗﻮان رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ«
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﻤﯽ درﺑﺎره
ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎزه اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ادﻋﺎ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  50درﺻﺪ از واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آرای
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رأی رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﻘﺎی »ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی
ﭼﭗ اﯾﺮان« و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺟﺰﺋﯽ از »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ«
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از آن »ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ« ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ »از اﯾﻦ
ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺟﻨﺎح اﻗﺘﺪارﮔﺮای رژﯾﻢ
اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﻬﺮان و اﺻﻔﻬﺎن  28ﺗﺎ  32درﺻﺪ از
ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ادﻋﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ از  % 50از واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ
دروغ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎری ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
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دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ راﺳﺦ اﻓﺸﺎر

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻟﺰاﻣﺎت آن
ﺑﺨﺶ اول :ﭼﻪ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ در ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دارد؟

ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای از رادﯾﻮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﺷﯿﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻄﻨﺰی ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺷﺎﮔﺮدان آﯾﺖاﷲ ﺧﻮﺋﯽ و
آﯾﺖاﷲ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی آﯾﺖاﷲ
ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن و
ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺠﻒ در ﻋﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ )ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن( "دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻗﻠﯿﺖ ﺳﻨﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻋﺮاق ﺑﻪ زور از
دوران ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ در ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﻌﺜﯽﻫﺎ ،ﺑﺮﻋﺮاق ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺮاق اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﺮدم را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .وﺣﺎﻻ آﻗﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﮐﺎر را ﺑﻪﻣﺮدم ﻋﺮاق واﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم در ﯾﮏ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .وﭼﻮن اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ آﯾﻨﺪه ﻋﺮاق ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻮازﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ و
ﺷﯿﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖ ﻫﻢ در آن ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ" .ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺧﻮاﺳﺖ آﯾﺖاﷲ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺷﯿﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻄﻨﺰی.
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دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:
اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺋﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آن :ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ

اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺟﻠﻮﺗﺮ از روﺿﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺣﺴﻦ ﺑﻬﮕﺮ
اﻋﻼﻣﯿﻪ درﺑﺎره وﻗﺎﯾﻊ ﮐﺮدﺳﺘﺎن:

Tarhi no

ﻓﺮوردﻳﻦ١٣٨٣

ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ رﻓﺮمﮔﺮاﺋﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دوم ﺧﺮداد  76آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﭘﺎﯾﺎن داد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در آﻏﺎز ﮐﺎر
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪی اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﭘﻨﺠﻢ در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد آن را ﺑﺮای ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻔﺖﮔﻮﻧﻪی»اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن« در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ،
ﻋﻤﻼً ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺮوژهی اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪفﻫﺎی روﺷﻦ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﻫﺪفﻫﺎ ،ﻫﯿﭻﮔﺎه
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ﺟﻮﻻن ﻧﯿﺎﻓﺖ.
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ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ

در ﺑﺎره ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ
ﭘﯿﺶ از اﯾـﻦ ،در ﺑﺎره ﻣﻀﻤﻮن ﭘﻼﺗﻔـﺮم و ﻣﺸـﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﺗﺤـﺎد،

اﺻﻮﻟﯽ را ﻃﺮح ﮐﺮدﯾﻢ )رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی »ﺑﻪ ﺳـﻮی اﺗﺤـﺎد ﻋﻤـﻞ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻻﺋﯿـﮏ در اﯾـﺮان«
ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺮﻧﺘﯽِ »ﺻﺪای ﻣﺎ« و در ﻧﺸﺮﯾﻪ »ﻃﺮﺣـﯽ ﻧـﻮ« ﺷـﻤﺎرۀ
.(82
در آن ﺟﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺗﺤـﺎدی ﮐﺜـﺮت ﮔـﺮا ﻫﺴـﺘﯿﻢ :ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯾـﺖ ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﺴـﻢ و ﻻﺋﯿﺴـﯿﺘﻪ ،ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﭼـﭗ
آزادیﺧﻮاه )و ﻏﯿﺮﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ( ،ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن دﻣﮑﺮات و دﯾﻦ ﺑﺎوران ﻻﺋﯿﮏ و
در راﺳﺘﺎی ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم دﯾﻨﯽ و ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ.
اﮐﻨﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶ و ﭼﺎﻟﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﯾﻢ :ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ
اﺗﺤﺎدی ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ؟ اداﻣﻪ در ﺻـﻔﺤﻪ 2
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ﻣﺠﯿﺪ زرﺑﺨﺶ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن
در اول اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ،82در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟـﻪ رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﮔﺮوﻫـﯽ و
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎنﻫـﺎ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ دادﻧﺪ.
ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﻤﮥ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ،ﺗﻤﻬﯿﺪات و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر،
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺣﻮزهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رأی ﺧﻠﻮت و ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻧـﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺣﺘـﯽ در اﮐﺜـﺮ ﺷـﻬﺮﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﺎﻧﺪن رأی دﻫﻨـﺪﮔﺎن
ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقﻫﺎ و ﺗﻘﻠﺐ و رأی ﺳﺎزی و دﺳﺘﮑﺎری در آراء ﺑﺮﺧـﻮردار
اﺳﺖ» ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ رﺳﻮاﺋﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
واﮐﻨﺶ ﻣﺮدم و ﻧﺘﯿﺠﮥ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﯿﺰان آرأ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺷـﺎﺧﺺ
ﻧﻈﺎم – ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﮥ ﺗﻘﻼﻫﺎ و ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺎ و ﺑﺎ وﺟـﻮد ﺗـﻼش ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ و
ﻫﯿﺎﻫﻮی اوﻟﯿﮥ دﺳﺘﮕﺎهﻫـﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺗﯽ آن ﺑـﺮای دﮔﺮﮔـﻮن ﻧﺸـﺎن دادن
واﻗﻌﯿﺖ ،ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری و ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑـﻪ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ 11
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد.
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اﻃﻼﻋﯿﻪ
ﺑﺎﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ »ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
)اﮐﺜﺮﯾﺖ(« ،ﻃﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »ﺟﺸﻦ ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان« در روز ﺷﻨﺒﻪ  28ﻓﻮرﯾﻪ ،2004
ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ »ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ« را »ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭗ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« اﻋﻼم داﺷﺖ ﺗﺎ درﺑﺎرهی »اﺗﺤﺎد ﺑﺮای
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﮑﻮﻻر« ﮔﻔﺖ
و ﺷﻨﻮد ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ »ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﺳﯿﺎﺳﯽ« از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻨﺎر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی »ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان« ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺒﺮی ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎدرﺳﺖ
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺗﻌﺒﯿﺮ و
ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ اﻋﻼم ﻣﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ:
 -1از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ
ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ در آن ﺟﺸﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺖ.
 -2ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ و ﻧﻈﺮﯾﺎت »ﺷﻮرای
ﻣﻮﻗﺖ« دارد ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﻣﺎ در ﻫﯿﭻ
ﮔﻘﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ »ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان« ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻧﺎم و ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪه ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﭼﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮای
»اﺗﺤﺎد .«...
 -3اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ را در آن »ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ«
ﺗﻮﺳﻂ »ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ« ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺎ ﻗﺒﻼً
ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﯿﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان

ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﺎﺭﺱ ٢٠٠٤
درﺑﺎره وﻗﺎﯾﻊ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ...
ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را
از ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان و ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن در راه اﺳﺘﻘﺮار
دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان و ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻋﻼن ﻣﯽدارد و
ﯾﻮرش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺧﻮاﻫﺎن آزادی ﻓﻮری و ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺑﺎز داﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال
ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻘﺮار آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﻠﻖﻫﺎی
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف
ﭘﯿﮕﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ.
ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان
 16ﻣﺎرس 2004

درﺑﺎره ﺗﺸﮑﯿﻼت و ...
راهﺣﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻼت را ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﺧـﺎرج از ﺷـﺮاﯾﻂ واﻗﻌـﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽِﻣﺎن ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿـﺖﻫـﺎیِ اﻣـﺮوزی و ﺑـﺪون ﺣﺮﮐـﺖ از
اﺷﮑﺎل ﺣﯽ و ﺣﺎﺿﺮِ ﻣﻮﺟﻮد ،ﮐﺸﻒ و اﺑﺪاع ﻧﻤـﻮد .ﺑـﻪ ﻗـﻮل آن ﭘﯿـﺮِ
»ﻫﻤﻮاره اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ«" :ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ آن وﻇﺎﯾﻔﯽ را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧـﻮد

ﻣﯽ ﻧﻬﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا اﮔﺮ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻫﻤﻮاره و ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﺟﺎﯾﯽ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی ﺣﻞ آن ﯾﺎ از
ﭘﯿﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺷﺪناﻧﺪ".
)ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳـﯽ– ﭘﯿﺸـﮕﻔﺘﺎر ﺳـﺎل
 ،1859ﺻﻔﺤﻪ  ،3ﺑﺮﮔـﺮدان از ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻓﺮاﻧﺴـﻮی ،اﻧﺘﺸـﺎرات
.( sociales
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ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺑﺤﺮان .ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐـﺮدﯾﻢ ،ﻋﺒـﺎرت
اﺳﺖ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻄﻠـﻮب و ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺸـﺨﺺ
ﮐﻨﻮﻧﯽِ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ﻋﯿﻨـﯽ و ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮان
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻣﻮاﺟﻪ اﯾﻢ.
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،از ﺷﺮاﯾﻂ زﻧـﺪﮔﯽ
در ﺗﺒﻌﯿﺪ و از ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ در ﻣﯿـﺪان اﺻـﻠﯽ و واﻗﻌـﯽِ ﻣﺒـﺎرزه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﺧﻞ اﯾﺮان ،ﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺤﺮان »ﺳﯿﺎﺳـﺖ« آﺷﮑﺎرا ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد :در ﺑﺤـﺮان
اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﺳـﻨﺘﯽ و واﻗﻌـﺎً ﻣﻮﺟـﻮد ،در
ﺷﮑﻞ ﺟﺪاﯾﯽِ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﺮدم و ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ی ﮐﻪ ﺑـﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزی ﺗﻬﯽ از اﺻﻮل و ﻋﺎری از اﺗﯿـﮏ ،ﻫـﻢ ﺳـﺎن ﺷـﺪه
اﺳﺖ ،در ﺷﮑﻞ ﺑﺤﺮان ﺗﺤـﺰب ،ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و دوری از ﮐـﺎر ﻣﺘﻌﻬـﺪ و
ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺑﺤﺮان ﻣﯿﻠﯿﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ(… و ﻏﯿﺮه...
از اﯾﻦ رو ،ﺑﺎ درس آﻣﻮزی از ﺗﺠﺎرب ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺧـﺎرج از
ﮐﺸﻮر ،از ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐـﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟـﺪاﯾﯽ
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﺧﺎرج از ﺟﻨﺒﺶ داﺧﻞ و ﺣﻀﻮر ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪت آﻧـﺎن در
ﺗﺒﻌﯿﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از »ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺨﻦ راﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب ،ﻧﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪﻧﯽ ﺳﺖ و ﻧﻪ وارد ﮐﺮدﻧﯽ .ﻣﺒـﺎرزه ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از راه دور ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺿﺮب ﻣﺎﻫﻮاره و اﻧﺘﺮﻧﺖ! ﺣﺘﯽ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن!
در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ،ﮐــﺎر اﺻــﻠﯽ ﻣــﺎ در ﺧــﺎرج از ﮐﺸــﻮر ،ﻋﻤــﺪﺗﺎً ﺷــﺎﻣﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی  -ﻧﻈﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻋﺘﺮاﺿـﯽ و
اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ را ﺣﺘﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻗﺺ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﮐﺎری ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﺎرﺳﺘﺎن!
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ﮐـﺎر ﺳﯿﺎﺳـﯽ در ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر و
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖِ« واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻠﮑﻪ در
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻫﻮی و ژرﻓﯽ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﺎ ادﻋﺎ ﻫﺎی
ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﭘﺮ ﻃﻤﻄﺮاقِ راﯾﺞ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﭘﺮدازی ﻫﺎی ﻣﻼﻟﺖ آور
ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ و در ﺿﻤﻦ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزان ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﺤﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽِ ﻣﺒﺎرزه در
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﮔﺎر آﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻫﺮ ﭼـﻪ ﮐﻨـﯿﻢ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ آب در ﻫﺎون ﮐﻮﺑﯿﺪن اﺳﺖ.
ﻧﻪ ﺣﺰب ،ﻧﻪ ﺟﺒﻬـﻪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدی ،ﻧﻪ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺟﺒﻬﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ.
ﺣﺰب ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنِ اﺗﺤﺎد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎی
ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﻫﻢ زﻣﺎن ،روی
ﺑﻪ »دو ﮐﻌﺒﻪ« آورﻧﺪ.
ﺣﺰب ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ را ﻣﻨﻔﺮدﯾﻦ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ و
اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺑﻨﺪِ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ »ﺑﺤـﺮان
زده اﻧﺪ«) ،ﺑﺎر دﮔﺮ؟( ﮔﺮﻓﺘﺎر آﯾﻨﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ،ﺣﺰب ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ
ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻮﻧﺎن ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽِ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﺎص اش ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ اﺗﺤﺎدِ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ،در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﻗـﺪرت
اﺳﺖ ،ﻧـﻪ ﻃﺎﻟـﺐ ﻗـﺪرت! .در ﺧـﻮد ،آﻟﺘﺮﻧـﺎﺗﯿﻮ ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻧﻈﺮی – ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻧﻈـﺎم ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ .و اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ ،در ﺟﻬـﺖ
ﺑﺮاﻧﺪاری رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮ و ﻣﺠﺮی اﺻﻠﯽِ اش ،ﺧﻮدِ ﺟﻨﺒﺶ آﮔـﺎه
و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻣﺮدم در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺪ.
اﯾــﻦ اﺗﺤــﺎد ،از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ،ﻧﻤــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺟﺒﻬــﻪ ای ﻣﺘﺸــﮑﻞ از
ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤـﯽ ،اﮔـﺮ ﻧـﻪ
اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ،از ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪﮔﺎنِ اﺗﺤﺎد ﻋﻀﻮ ﻫﯿﭻ ﺣـﺰب و ﮔـﺮوه ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق دارد.
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ﺗـﺎم .اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻧﻬﺎد دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻮع ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺒﻮده ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ… )ﮔﺮﭼﻪ در آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار
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ﺳﯿﺎﺳﯽِ اﻣﺮوزِ اﯾﺮان ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌـﯽ و ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺧـﻮد ﻗـﺮار
ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی اﺻﻠﯽ ﺧـﻮد
را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ وﻟﯽ در ﻋﻮض و ﺑﻪ وﻓﻮر ،ادای ﻣﺒﺘﺬﻻﻧـﻪ ی اﺣـﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﻣﯽ آورﻧﺪ(.
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺎ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﮏ اﺗﺤـﺎد ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺳـﺖ.
وﺳﯿﻠﻪ ای ﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮیِ ﺗﺎم ،ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ ﮐـﺮدن در ﺗﻤـﺎﻣﯽ
اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻣﺎن ،در ﻫﻤﻪ ی ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی .ﺷﮑﻠﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺮای ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻮاﺳـﺖ ﻫـﺎ ،ﻣﺒـﺎرزات و
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان ،در ﺗﻨـﻮع و ﺗﮑﺜـﺮ ﺷـﺎن :زﻧـﺎن ،داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن،
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ،اﻫﻞ ﻗﻠﻢ ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ،اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و…
ﺳﺎزﻣﺎن -ﺟﻨﺒﺶ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐـﻪ رﻓـﺖ ،ﻣـﺎ
ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺦ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﻧﺪاده اﯾـﻢ :اﯾـﻦ اﺗﺤـﺎد ،ﮔﺮﭼـﻪ
ﺣﺰب ،ﺟﺒﻬﻪ ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﭘـﺲ ﭼﯿﺴـﺖ؟ ،ﭼـﻪ ﻧـﻮع
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری دارد؟
اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ،ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن – ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﻄﻊ
ﻧﻈﺮ از ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫـﺎی ﺗﺸـﮑﯿﻼﺗﯽ ﺷـﺎن ،ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﺘﺤﺪی را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدی ﻓﺮدی و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎر در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ وﺳﯿﻊ و ﭘﺎﯾﻪ ای ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻋﻀﻮ دارای ﯾﮏ رای و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ ﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ از ﻃﺮﯾﻖ رای ﮔﯿـﺮیِ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ
اﮐﺜﺮﯾﺖ و اﻗﻠﯿﺖ )در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟـﺎری( و ﺑـﻪ اﺗﻔـﺎق آرا )در ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ
ﻣﺴﺎﯾﻞ( اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺮی از ﻫﻤﻪ ی ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠـﻪ از ﺣـﻖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻈﺮی ﺧﻮد در درون اﺗﺤﺎد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
در ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آرای ﺧﻮد.
زﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و… ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾـﻞ ،ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧـﻮد ،ﺑﻪ اﺗﺤـﺎد ﺑـﻪ
ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ آن وارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺒﻨﺎیٍ اﺗﺤﺎد :ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮی .ﺷﺎﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺗﺤﺎد را ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮیِ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ )دﻣﮑـﺮات و ﻻﺋﯿـﮏ( ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ و… از ﻫـﻢ
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﻼﺗﻔﺮم ﻫﺎی ﺧـﻮد ،ﺑـﻪ وﺟـﻮد
آﻣﺪه اﻧﺪ .اﺗﺤﺎد آن ﻫﺎ ،ﺣﻮل دﯾﺪﮔﺎه ،ﻣﺸﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺸـﺘﺮک ،ﺷﺮط
ﻻزم و ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺳﺮاﺳﺮی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
»ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ« ،در ﻣﺤـﻞ )ﺷﻬﺮ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و در واﻗﻊ ﻫﻤﻮاره
ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،در ﺑﺮﺧﻮرد و در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ و
در ﻣﺤﻞ زﯾﺴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧـﻮد
و وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ،ﻣﻌﻨـﺎی
واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﺛﺮ ژرف و ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓـﺪراﺗﯿﻒ .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏِ اﺗﺤﺎد ﺑـﻪ ﺑـﺎور
ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﮑﻞ
ﻓﺪراﺗﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑـﯿﺶ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ )ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون ﭘﺴﻮﻧﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ( ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻓﺪراﺳـﯿﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ،ﺗﻨﻮع دﯾﺪﮔﺎه ﻫـﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎ
اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﺳﺖ.
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﮑﺎن ﺟﻠﺐ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻣﺒـﺎرزه ﻣﺘﺸـﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
در ﻓﺪراﺳﯿﻮن ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮی از ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺮاﺑﺮی
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی ﻣﺤﻠـﯽ ﺧـﻮد را ﺣﻔـﻆ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸـﯽ از ﻓﺪراﺳـﯿﻮن ،ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت
ﻋﻤﻮﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺪراﺗﯿﻒ ،ﻫﻢ ﭼـﻮن ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻫـﺎی ﮐﻼﺳـﯿﮏ و ﺳـﻨﺘﯽ،
ﻋﻤﻮدی  -ﻫﺮﻣﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ اﻓﻘﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮد ﻣﺨﺘـﺎری ﻫـﺎی ﻣﺤﻠـﯽ
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)ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮی( از ﯾﮑﺴﻮ و ﮐﻨﮕﺮه و ﺷﻮرای ﻣﻨﺘﺨﺐ آن ،از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻨﮕﺮه و ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ .دو ارﮔﺎن اﺻﻠﯽ اﺗﺤﺎد ﻓﺪراﺗﯿﻒ ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی و ارﮔـﺎن ﻫـﺎی ﺗﺎﺑﻌـﻪ ی آن ﻫـﺎ ،ﮐﻨﮕـﺮه و
ﺷﻮرا ﺳﺖ.
ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺑﺎره ﻫﻤﻪ ی ﻣﺴـﺎﯾﻞ ،ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﮔـﺬاری ﻫـﺎ …
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷـﻮرای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﻨﺘﺨــﺐ ﮐﻨﮕـﺮه اﺳــﺖ و در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ی ﺑــﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ ،دو وﻇﯿﻔﻪ ی اﺻﻠﯽ زﯾﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد:
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾـﮋه ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﺷﻬﺮی.
اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ…( در راﺳﺘﺎی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
و ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮه.
----ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﻮق ﺳﻬﻤﯽ ﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒـﺎدل ﻧﻈـﺮ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن
ﺷﮑﻞ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫـﺎن دﻣﮑـﺮات و ﻻﺋﯿـﮏ .ﻣﻌﻀـﻞ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮح اﯾﺪه ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ آن ﺑﺴﻨﺪه ﺷـﺪ ،در
ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻠﮥ ﭘﻼﺗﻔﺮم و ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽِ اﺗﺤﺎد ،دو ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣـﺎ را
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻨﺪ.
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺮوز ﺑﻪ درآﯾﯿﻢ!

اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﻼﯾﺎن ...
اﻓﺰون ﺑﺮآن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﮐﻨﻮن آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﻋﺮاق ﺳﻼح ﮐﺸﺘﺎر ﮔﺮوﻫﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و راﺑﻄﻪای ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎ و
ﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺰرگ اﯾﺮان را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻼﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺧﻄﺮ ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺖ،
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﭼﻮن ﻣﻮش ﺑﻪ ﻣﺮدن ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ
از اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﭘﺎک اﺳﺖ و در ﺻﻔﻮف راه اﻓﺘﺎده ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺰﻧﺪ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺎرﺑﻨﺪان ﺳﺪﻫﺎ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺗﺮور و ﺟﻨﺎﯾﺖ و اﻧﻔﺠﺎر و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ دارﻧﺪ و
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﺮان اﻟﻘﺎﻋﺪه را در ﺑﺮاﺑﺮ داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺴﺎ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼﻋﻤﺮ در اﯾﺮان ﺑﺴﺮ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺧﺎﻣﻨﻪای ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﯽﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﺮ
آﺳﺘﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و ﭘﺎدوﻫﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻔﻮری ﻓﺮد
ﺣﺘﺎ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺘﻘﻼل و ﻏﯿﺮت
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺧﻮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺳﺎرت ﺑﺎر ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و
ﻫﺴﺘﯽ اﯾﺮان را ﺑﺒﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺳﺘﯿﺰی ﮐﻪ
اروﭘﺎ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻮرد ﻋﺮاق ﮐﺮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اروﭘﺎ ﺷﺪ ،از ﻓﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ رژﯾﻢ ﻣﺘﺰﻟﺰل اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﺳﺖ و اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آن را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
اروﭘﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ دو دوزه ﺑﺎزی ﮐﺮد و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺑﻪ رژﯾﻤﯽ درﻣﺎﻧﺪه درﯾﻎ ﻧﻮرزﯾﺪ.
اﮐﻨﻮن»ﻗﺬاﻓﯽ« ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺮورﯾﺴﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻼﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﯾﺎری اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺎن راه را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ و در
ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ رژﯾﻤﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد
ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺪون داﺷﺘﻦ
دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اروﭘﺎ و در راس آن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﺤﺮان
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ
رﻓﻊ و رﺟﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻧﻘﺶ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اﯾﺮان ﺳﺨﻨﺎن
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»ﺟﮏ اﺳﺘﺮاو« در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ »ﻓﯿﮕﺎرو« در ژاﻧﻮﯾﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﻮﯾﺎ اﺳﺖ .وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا »ﺧﺎوﯾﺎر ﺳﻮﻻﻧﺎ« ﻣﺴﺌﻮل
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ وزﯾﺮان اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ »ﺳﻮﻻﻧﺎ« ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧـﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ ﻓﻘـﻂ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﻧﯿﺴـﺖ.
»ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﯾﮋهای ﻋﻤﻠﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺷﮑﻞ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد از ﻃـﺮف ﯾـﮏ ﮐﺸـﻮر از ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻋﻀـﻮ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و دﯾﮕـﺮی از ﻃـﺮف ﺧـﻮد اﺗﺤﺎدﯾـﻪ .ﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﻣـﻮرد
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ«.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ آﻗﺎی »ﺟﮏ اﺳﺘﺮاو« ﺣﻘﻮق وﯾﮋه و ﺣـﻖ آب و
ﮔﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از ﻫﻤـﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری و داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳـﻪ
ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﯽآﻣﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر»،ﺟﺮﻣﯽ ﮔﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺎک« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻋﺮاق ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ اﯾـﺮان
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ» :دوﻟـﺖ اﯾـﺮان ﻗﺼـﺪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری از
اوﺿــﺎع و ﺗﺤﺮﯾﮑــﺎت ﺳﯿﺎﺳــﯽ در ﻋــﺮاق ﻧــﺪارد و ﺧﻮاﺳــﺘﺎر ﺗﺎﺳــﯿﺲ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﻬﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ داده ﺷﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻃﺮح ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪای ﺑـﺮای اﻗـﺪام
ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ﻧﺪارﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ و آراﯾﺶ ﭼﻬﺮهی زﺷﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮور
و ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺪر دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﯾﺮان در ﻋﺮاق ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس آن ﮐﺸﻮر را در دﺳﺖ دارد و در ﺑﺴﯿﺎری از
ﺣﻮادث آﻧﺠﺎ اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی رژﯾﻢ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﻤﺐﮔﺬاری روز ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ در ﻋﺮاق دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻇﻦ ﻗﻮی ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﺮان در ﻗﺘﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺧﻮﺋﯽ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا وی ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮود ،ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺖ و از
ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﺧﺸﻢ ﻣﻼﯾﺎن را در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و آﺷﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ و او ﻧﺎﭼﺎر
ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اﯾﻦ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺛﺒﺎت در ﻋﺮاق
ﺑﻪ ﺳﻮد رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد در اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ
ﯾﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺘﺎﻓﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ روﺷﻦ آن ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در
آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﺮان را در
ﺧﻄﺮ ﻣﯽدﯾﺪ ﻓﻮری ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﻮر را ﺑﺴﺖ و او را در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺛﯿﻘﻪ
آزاد ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺳﻔﺮ ﺷﺎﻫﺰاده ﭼﺎرﻟﺰ ،ﺷﺎه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه
اﻧﮕﻠﯿﺲ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد .ﺷﺎﻫﺰاده ﭼﺎرﻟﺰ
ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﺎن ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﺗﺮک ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﮏ ﮐﻨﮓ ﺷﺪ ،در اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز ﻣﻼﯾﺎن،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺷﺎد و ﺧﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻢ زﯾﺮ آوار زﻣﯿﻦ
ﻟﺮزه و ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن زﯾﺮ ﺳﺘﻢ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ
ﻧﺮم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﺧﻮد را
ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮداﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻼﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ )رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﭙﺎﻟﮑﯽﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ دم از ﻣﺪل ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭼﯿﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،از ﯾﺎد ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮏ ﮐﻨﮓ و ﺟﺰﯾﺮه
ﻣﺎﮐﺎﺋﻮ را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺗﺎﯾﻮان را در اﻧﺰوا ﻗﺮار
داد و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺟﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺪﻫﺪ( ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ دوﺳﺘﯽ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪی دﯾﺮﯾﻨﻪ دارد
)ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از دﯾﺮ ﺑﺎز ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ»اود« ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ داراﯾﯽ ﯾﮏ زن ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﻫﻨﺪی ﺑﻮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در
ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺗﻮﻟﯿﺖ آن اداره ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ آن در ﮐﺘﺎب ﺣﻘﻮق
ﺑﮕﯿﺮان اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ راﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ( ﺑﺎ اﯾﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد
ﺳﻮد ﺑﺮدهاﻧﺪ و دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﺷﻤﺎره 86

ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﯾﺎد ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺪوی ﮐﻨﯽ -ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی از
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ از ﻟﻨﺪن در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوم ﺧﺮداد
 1376ﺑﺎ ﻧﯿﮏ ﺑﺮاون ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺎش و ﻣﻔﺘﻀﺢ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺳﺮوﺻﺪای
آن را ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺧﺒﺮ ورود ﺳﻔﯿﺮان ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ اروﭘﺎ ﺑﻪ روال ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﻔﯿﺮان در ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ،زﯾﺮا
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺳﻪ روز ﭘﺲ از ﺧﺒﺮ اﻧﺘﺸﺎر
دﯾﺪار وزﯾﺮان ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان،
ﯾﻮﺷﮑﺎ ﻓﯿﺸﺮ ،ﺟﮏ اﺳﺘﺮاو و دوﻣﯿﻨﯿﮏ دو وﯾﻠﭙﻦ وارد ﺗﻬﺮان ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﮐﻤﺎل ﺧﺮازى و روﺣﺎﻧﻰ دﺑﯿﺮ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
دﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن اﻣﻀﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮات و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎزات و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ و
ﭼﻮن آن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ روﺷﻦ آن ﻗﺮارداد ﺗﺎزه ﭼﻨﺪ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺗﺎل اﺳﺖ .ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ اروﭘﺎ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،را از زﯾﺮ ﺿﺮب ﺧﺎرج ﮐﺮد و اﻣﺘﯿﺎزات ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای اروﭘﺎﯾﯿﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ آورد ،ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،ﺗﻘﻠﺐ و اﯾﺠﺎد
ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻧﻈﺎم در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه رادﯾﻮﻫﺎی ﺑﯽ
ﺑﯽ ﺳﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﺎﻟﻮگ اﻧﺘﻘﺎدى! ! ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺳﺎزﻧﺪه !!؟ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﺮز ﻧﺰاد! در دوران ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﮔﻔﺘﮕﻮی اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺴﯿﺎری از رﻫﺒﺮان اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رواﺑﻂ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮﺗﺮی
ﻣﯽدﻫﺪ .اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن راه ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ اﯾﺮ وی و
ﺳﻔﺎرت ﺧﻮد ﻓﺘﻮای ﻗﺘﻞ ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪی را ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺖ .دور از اﻧﺘﻈﺎر
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ در دوران ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﺎزﻧﺪه!!  ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮات در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد!!؟ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و
در راس آن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﻮر ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻮاداراﻧﯽ
دارد و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ را ﻫﻢ
ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻼﯾﺎن از ﻣﺤﻮر ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻫﻤﮑﺎری ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .ﻫﻨﻮز ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ
ﺳﻔﺮ ﺳﻪ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺮان
و ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر
ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻬﻤﯽ از ﺗﺎراج ﺑﺎ دﺳﺘﺎرﺑﻨﺪان ﺑﺮای ﺑﺮون
آﻣﺪن از ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ذﻟﺖ ﺑﺎری ﺗﻦ دادهاﻧﺪ؟ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ از
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ اﺧﺒﺎر ورود اﯾﻦ وزﯾﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده را داﺷﺖ،
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد دارﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روﺳﯿﻪ
ﺳﺮ ﭼﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻋﺮاق رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ و روﺳﯿﻪ در اﯾﺮان
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک دﯾﺮﯾﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .درﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﻪ
ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ،ﮔﺮﭼﻪ آﻟﻤﺎن ﻣﻘﺎم اول ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﯾﺮان را دار ااﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺻﺎدرات اﻗﻼم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺤﺪودﯾﺖ و
ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،وارد روﻧﺪ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭼﻨﺎن
ﺳﺮﻣﺴﺖ از اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﺮ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ
در ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮی رادﯾﻮﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎی
آن را ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آن ﭼﯿﺪ .ﻣﺎﯾﮏ اوﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﺎون
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم
ﮐﺮد ،در ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﻋﺎدیﺳﺎزی روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ
اﯾﺮان ،ﻗﺮار اﺳﺖ اداره ﺑﺮرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﺎری اﯾﺮان را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ.
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اﯾﻦ اﻗﺪام اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣـﯽ ﭘـﺬﯾﺮد ﮐـﻪ اداره ﺿـﻤﺎﻧﺖ
اﻋﺘﺒﺎری ﺻﺎدرات اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻨﺎم ای ﺳﯽ ﺟﯽ دی ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐـﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ اﻧﮕﻠـﯿﺲ در
ﺻﺎدرات ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان ﭘﻮﺷﺶ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر
ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻧﮕﻠﯿﺲ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺎل 2005
ﮐﻠﯿﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪی ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺨﺎﺑﺮات دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
داﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺴﻨﺎ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﯽ.ﺑﯽ.ﺳﯽ( اﻋﻼم
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﯾﻪی ﺳﺮوﯾﺲ ﻓـﻮق ﮐﻠﯿـﻪی ﻣﺮاﮐـﺰ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در اﻧﮕﻠـﯿﺲ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻤﯽ و ﻓﻦآوریﻫﺎی ﻣـﺎﻫﻮارهﯾـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺑﺮ ﻧﺎدرﺳـﺘﯽ ﮔـﺰارش
اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﻏﻨﯽ ﮐﺮدن اوراﻧﯿﻮم ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ روﺑﺮو
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ از ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾـﺎﻟﻮگ اﻧﺘﻘـﺎدی در ﺑﺮﻗـﺮاری
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺣﺘﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑـﺎ اﯾـﺮان را ﺟـﺰو ﻣﺤـﻮر
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻗﺮار داد ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﮓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را
در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺮار داده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﺗﻨﮕﻨـﺎی ﺑﺰرﮔـﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از رﺳﻮاﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورهی ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﯿﺘﺮ
ﺗﻤﭙﻞ ﻣﻮرﯾﺲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳـﯽ ﺗﺼـﺮﯾﺢ
ﮐﺮد در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻧﮕﺮان اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾـﺮان ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
وی ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ
اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺘﻌﻔﺎ داده ﮔﻔﺖ :اﺻﻼح ﻃﻠﺒـﺎن ﺑـﺎ ﺷﮑﺴـﺖ روﺑـﺮو
ﺷﺪﻧﺪ ,ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در رواﺑﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ اروﭘـﺎ و در ﺳـﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺟﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﻓﺰود ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اوﺿﺎع ﺑﺮای رژﯾﻢ اﯾﺮان در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺨﺼﻮص اروﭘﺎ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ,اﮔﺮ رژﯾﻢ اﯾـﺮان
ﻣﺜﻞ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ رﻓﺘـﺎر ﮐﻨـﺪ ،ﻣﺴـﻠﻤﺎ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ اﻧﺘﻈـﺎر
ﻫﻤﮑﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ ﮐـﻪ از
ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷـﻮد؟
ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻊ رﺳﻤﯽ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ،زﯾـﺮا
ﻣﻘﺎمﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻮﻟﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾـﺮ و ﺟـﮏ اﺳـﺘﺮاو وزﯾـﺮ
اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪ ﭼﯿﻦ ﺛﻤﺮه ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق و دارای ﺣﻖ وﯾﮋه
در اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻗﺴﻢ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس ﯾﺎ دم ﺧﺮوس ﮐـﺪام
ﯾﮏ را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﺷﺎﻫﺰاده ﭼﺎرﻟﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘـﺎ ﻣـﺎورای
ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟـﺖ اﻧﮕﻠـﯿﺲ و ﯾـﺎری
ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﯽ ﺗﺮس و ﻫﺮاس ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ واﭘﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧـﻮد
ﻫﺮ روز ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﭼﻨـﺪی ﭘـﯿﺶ روزﻧﺎﻣـﻪ
ﻫﻤﺸﻬﺮ ی از ﻧﺸﺴﺖ وﯾﮋه ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام اﻧﮕﻠـﯿﺲ ﺧﺒـﺮ داد ﮐـﻪ در آن
رواﺑﻂ ﺗﻬﺮان و ﻟﻨﺪن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ از ﺳـﻮی
ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻟﻨﺪن ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨـﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ از ﻗـﻮل رﺋـﯿﺲ
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از ﺷﻮرای ﻓﺘﻮا ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻗـﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد .وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾـﻦ
ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ رد ﯾﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ،ﻻزم ﻣﯽداﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﻮرای ﻓﺘﻮا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑـﻪ آن ﻓﺘﻮاﻫـﺎ،
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺟـﺎی ﻧﻬـﺎد
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﻪ ﻧﻬﺎدی ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻫﻤـﻮاره ﻗـﺮون
وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزی
ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اروﭘﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺣﺘﺎ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺴﺨﺮه ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ
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ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ رﻫﺒﺮان اﻟﻘﺎﻋـﺪه و ﻃﺎﻟﺒـﺎن و
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻔﻮذی در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨـﺎن و ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن،
آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﻋﺮاق در ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻤﺎل ﺧﺮازی ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑـﺎ
ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺮور اﺳـﺖ ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ! اﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﻋﺪهای از اﯾﺮاﻧﯿـﺎن
اﻋﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭼﺮا ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ ﺧـﻮدداری ﮐـﺮده
اﺳﺖ؟ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزی ﺧﺒﺮه ﺷﺪه و ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻧﯿﺮﻧﮓ
و ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ دارد ،ﭼﻮن ﺑﺖ ﻋﯿﺎر ﻫـﺮ ﻟﺤﻈـﻪ ﺑـﻪ رﻧﮕـﯽ در
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﻢﭼﻨـﺎن ﮐـﻪ در ﺑـﺎزی اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت رﯾﮕـﺎن و ﮐـﺎرﺗﺮ ﺑـﺎ ورق
ﮔﺮوﮔﺎنﻫﺎ ﺑﺎزی ﮐﺮد ﺗﺎ رﯾﮕﺎن ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮد ،ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﺑـﺎر در
ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻮش ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﺎل ﺧﺮازی در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﮔﻔـﺖ :ﻏﻨـﯽ ﺳـﺎزی
اوراﻧﯿﻮم ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و اﻓﺰود :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اروﭘﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،اﯾﺮان ﻫﻤﮑﺎری ﺧـﻮد را
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .وزﯾـﺮ اﻣـﻮر ﺧﺎرﺟـﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻣﻮﻗـﺖ ﻏﻨـﯽ ﺳـﺎزی
اوراﻧﯿﻮم را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ در آوردﯾﻢ ﺗﺎ در رواﺑﻂﻣﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی ﺷﻮد
و ﺑﻌﺪا ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی در آﻣﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺎر ﻏﻨـﯽ
ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم را آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮادﻋﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾـﺮان
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی دارد و از ﺳـﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪن ﻏﻨـﯽ ﺳـﺎزی اوراﻧﯿـﻮم،
ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﻇﻬﺎرات آﻗﺎی ﺧﺮازی ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪان اروﭘـﺎﯾﯽ از
ﻟﺤﻦ ﺗﻨﺪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ در اﻋـﻼم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪاﯾﺶ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎ ﮐـﻮﻟﯿﻦ
ﭘﺎول وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﻮﻧﺪاﻟﯿﺰا راﯾﺲ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ
دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﭼﯿﺰی اﻓﺸﺎ ﻧﺸﺪ ،اﻣـﺎ ﻫﻤـﻪ
ﭼﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اروﭘﺎ و در راس آن اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺴـﺘﻦ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ اﻧﮕﯿـﺰه ﻟﮕـﺪﻣﺎل ﺷـﺪن
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﺎ آﻟﻤﺎن در اﯾﻦ ﮔﯿﺮودار ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺮور رﺳﺘﻮران ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺟﺎﻟـﺐ اﺳـﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻓﯿﻖ دزد و ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺎﻓﻠﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻮش را دﭼـﺎر
دردﺳﺮ و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر
در ﻋﺮاق ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را
از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﻗـﺪﯾﻤﯽ ﺧـﻮد روﺳـﯿﻪ را ﮐـﻪ در
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﻮن
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل روﺳﯿﻪ ﻫﻢ ﺣﻖ آب و ﮔﻞ دارد و ﻫـﻢﭼﻨـﯿﻦ ﺣـﻖ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﻤﻮاره از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻮد ﺑﺮده
اﺳﺖ .ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﮏ اﺳﺘﺮاو و دﯾﮕﺮ دوﻟﺘﻤﺪاران اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘـﯿﺶ
از آﻧﮑﻪ ﻣﻼﯾﺎن روﺿﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
در ﮐﻮدﺗﺎی 28ﻣﺮداد ﻫﻤﺮاه آﯾﺖاﷲ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻬـﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿـﻪ ﺳـﻘﻮط
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﯿﻮن ﮐﯿﻨﺰر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺘﺎب »ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺷﺎه« ﮐﻪ ﺑـﻪ
ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺮح رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺮداد ﻣﺎه 32
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد» :در واﻗﻊ ﺑﻪ راﺣﺘـﯽ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺧﻄـﯽ از ﻋﻤﻠﯿـﺎت
آژاﮐﺲ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷـﺎه و اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ،و ﺳـﭙﺲ ﺗـﺎ
ﻓﺎﺟﻌﻪی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﻨﺤﻨﯽای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد.
دﻧﯿﺎ ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﻧﺒﻮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣﻨﻄﻘـﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮدﺗﺎ ،اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب اﻫﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزیای ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ رخ داد ،و ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﭘﻨﻬـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﯿﺮوزیای ﺧﺪﺷﻪداری ﺑﻮد .از
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﭘﺮ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
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ﺗﺎ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻄﻮرهی دردﻧﺎک و
وﺣﺸﺖ آﻓﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت آژاﮐﺲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد«.
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اروﭘﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﺳﺘﺎرﺑﻨﺪان ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﻗـﺪرت
و ﺛﺮوت ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫـﺎی ﺧـﻮد از ﻫـﯿﭻ ﺟﻨـﺎﯾﺘﯽ
روﯾﮕﺮدان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺛﺮوت ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد ﻧﯿﺎزی ﺑـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﻧﺪارد ،از ﮐﺠﺎ ﮐـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻋـﺪد از ﺑﺴـﺘﻪﻫـﺎی ﮐﯿـﻒ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺖ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﮔﻢ ﺷﺪه ،در ﻣﺨﻔﯽﮔﺎهﻫﺎی
ﻣﻼﯾﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ آزادی و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮدم را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﻪ ﮐﺸـﺘﺎر
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ آﯾﺎ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤـﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺑﺰرگ روﺑﺮ ﮐﻨـﺪ؟ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐـﻪ در
ﺗﺮورﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺎ آرژاﻧﺘﯿﻦ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺣﻘﯿﺮ ﺧﻮد دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﮑﺸﺪ .ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﺰاران اﯾﺮاﻧﯽ و دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﯽﮔﻨﺎه را ﻧـﺎﺑﻮد ﮐـﺮده
اﺳﺖ.
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر راﺑﻄﻪی ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ
وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻧﺒﻮده ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫـﯿﭻﯾـﮏ از
اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ و ﭼﭙﺎول ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ را ﮐﻪ دﺳﺘﺎرﺑﻨﺪان ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺎ
ﻣﺎﻧﺪن ﭼﻮب ﺣﺮاج ﺑﺮای آن زدهاﻧـﺪ ،ﺑـﻪ رﺳـﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳـﺪ .ﺑﺨﺸـﯽ از
دوﻟﺘﻤﺪاران آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﺳﺘﺪﻻلﻫـﺎی ﻣﺘﺤـﺪان
اروﭘﺎ و در راس آن اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻣﻼﯾـﺎن ﻣـﺬاﮐﺮهﻫـﺎی ﭘﻨﻬـﺎﻧﯽ را آﻏـﺎز
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ از ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑـﻪ
ﻋﻘﺐ ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻏـﺮب و ﺑـﻪ وﯾـﮋه اروﭘـﺎ و اﻧﮕﻠـﯿﺲ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن را ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻨﮓ در راه ﻣﺒﺎرزهی
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای آزادی ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ.
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ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ:
وزرای ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﯿﺲ ،آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﯾﻠﻨﺎ ،ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای از آن در اﺧﺘﯿﺎر
اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک وزرای ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺗﻬﺮان
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﻋﻮت دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،وزﯾﺮان اﻣـﻮر ﺧﺎرﺟـﻪ اﻧﮕﻠـﯿﺲ،
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  21اﮐﺘﺒﺮ 2003ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و وزرای
ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻮرتﻫﺎی زﯾﺎد ،درﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑـﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان و ارﺗﻘﺎی اﻋﺘﻤـﺎد
ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ .وزﯾـﺮان ﺧﺎرﺟـﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺖ اﯾﺮان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮارد زﯾـﺮ را ﺑـﻪ
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ:
اﻟﻒ( دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺘﺒﻮع آﻧﻬﺎ ﺣﻖ اﯾﺮان را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ از اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای "انﭘﯽﺗﯽ" ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ب( ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدن ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ،وﻗـﺎر
ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ را ﻧﺪارد.
ج( ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
اﻧﺮژى اﺗﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم آژاﻧـﺲ وﺿـﻌﯿﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
د( ﺳﻪ دوﻟﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ راه ﺑﺮای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎی
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی درازﻣﺪت ﺑﺎز ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮفﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ
درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤـﺾ اﯾـﻦ
ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻣﻼً ﺑـﺮ ﻃـﺮف ﺷـﻮد،
اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺳﺎنﺗﺮی ﺑﻪ ﻓﻦآوری ﻣﺪرن و اﻗـﻼم
دﯾﮕﺮی در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻫـ( آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻋـﺎری از
ﺳﻼح ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤـﺪ ،ﻫﻤﮑـﺎری
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان ﻣﺠﺪداً ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای در دﮐﺘـﺮﯾﻦ دﻓـﺎﻋﯽ اﯾـﺮان
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﻫﺴﺘﻪاى اﯾﺮان ﺻﺮﻓﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﺑـﻮده
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اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻋﺪم اﺷـﺎﻋﻪ ﻫﺴـﺘﻪاى را ﺗﮑـﺮار
ﻧﻤﻮده و وزرا را ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ:
اﻟﻒ( دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧـﺮژی اﺗﻤـﯽ ﻫﻤﮑـﺎری
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه آژاﻧـﺲ ،ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﻔﺎف
ﺑﭙﺮدازد و آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺼـﻮر اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ را در ﭼـﺎرﭼﻮب
آژاﻧﺲ روﺷﻦ ﻧﻤﻮده و اﺻﻼح ﮐﻨﺪ.
ب ( ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺴﺘﻪای:
اول( دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺿﺮوری ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ
را اﻣﻀﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ آژاﻧﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
دوم( دوﻟﺖ اﯾﺮان درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻖ دارد اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای
را ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ،داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم و ﺑﺎزﻓﺮآوری را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آژاﻧﺲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ...
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1913
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+اﻓﺰاﯾﺶ-،ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﯿﻦﺳﺎلﻫﺎی
1885-1913

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎیﮐﻮﭼﮏ)ﺑﺎﮐﻤﺘﺮ

-24731

از50آﮐﺮﯾﺎﮐﻤﺘﺮ از  20ﻫﮑﺘﺎر
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎیﺑﺰرﮔﺘﺮاز 50ﻫﮑﺘﺎر

163652

166657

169005

+5353

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺸﺎورزی در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﻓﺎﻗﺪ ارزش
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  1895ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن آﮐﺮ و در ﻋﻮض ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 28
ﻣﯿﻠﯿﻮن آﮐﺮ ﺑﻮد.
در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪای در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .در دوﻟﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺮوس
 6880دﻫﻘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  1816ﺗﺎ  1859در ﻣﺮاودهای آزاداﻧﻪ ﻣﺰارع
ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  365 527 1ﻣﻮرﮔﻦ ) (5زﻣﯿﻦ از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .از ﯾﮑﺴﻮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد اﻓﺰودﻧﺪ .ﮔﺮﯾﻨﮓ Gehring
در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد در ﺳﺎل  1893از »ﮐﻠﻨﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دروﻧﯽ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
»در ﮐﻨﺎر آﻗﺎﯾﺎن ارﺷﺪ  (7) Majoratsherrennﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ
ﻣﯿﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺖ ﺷﮑﺮ ﻫﻢﭼﻨﺎن در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ« )ﺻﻔﺤﻪ
.(73
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ارﺛﯽ و ﺑﺪهﮐﺎری ﺿﺎﯾﻊ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ارﺛﯽ ﻣﺰرﻋﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ
رﻫﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﺰرگ ،در آﻧﺠﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﻄﺎﻋﯽ
زﻣﯿﻦ و ﻗﺮض -ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮﯾﺰه ﺷﺪن او را
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﯿﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻸ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ..
در آﺧﺮﯾﻦ دﻫﻪ اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ رﮐﻮد ﮔﺮاﺋﯿﺪ .دﻫﻘﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮ از
ﺳﻮی ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ روﻧﺪ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن او ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ
زﯾﺎدی ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﻠﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ دارای ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪاﻧﺪ .ﻃﺮح ﻫﻤﻪ
آﻧﻬﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻞ
را ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه
ﮐﺸﺎورزی ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ از رﺷﺪ
ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺎدرﻧﺪ آن را
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮑﺎرﺑﺮﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰی از
اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﺒﻮه را از آن ﺧﻮد ﺳﺎزد.
ﻫﺮﮔﺎه اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺑﺴﯿﺎر
دﯾﮕﺮی و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط دارد :ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ
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ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﮑﺴﻮ ﺳﺒﺐ آﺳﺎن ﺷﺪن ارﺗﺒﺎط
دﻫﻘﺎن ﺑﺎ رﺑﺎﺧﻮاران و دﻻلﻫﺎ ﮔﺸﺘﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﺑﺮای دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﺪرن
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﻮن و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ژرف ﻋﻠﻤﯽ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه اﻧﺴﺎنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺮا ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﻀﻮر
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻏﺎﺋﺐاﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻣﺮاوده ﻣﯿﺎن
ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﮔﺮﯾﺰ از
روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﺎورزی
ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ.
ﮐﺸﺎورزی ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺼﻠﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻓﺼﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺪوی را
ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺳﺒﺐ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ اﻧﺒﻮﻫﯽ از
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در دوراﻧﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﺸﺎن را ﮐﺎرﮔﺮان
دورهﮔﺮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ در رﻧﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاوان در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن و
ﺻﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای اﻧﺒﻮه ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﺰرگ ارﺿﯽ ﺧﻮد زراﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد را اﺟﺎره
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺳﺪهﻫﺎی
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ
ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻨﺎن از ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺰدور ﺑﺪل
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﺴﺎن را ﻋﻤﯿﻘﺄ ﺑﯿﺎد
زﻣﺎنﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺪه ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ
آﻫﺴﺘﮕﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود ،ﺑﻪوﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﻨﻔﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺧﺼﻠﺖ ﮐﺎر ﺟﻨﺒﻪ ﮐﺎر
اﺟﺒﺎری داﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﮔﺮ از ﻫﻮش ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ دﺷﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻫﻮش و زرﻧﮓ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ
ﮐﺸﺎورزی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢﭼﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪای داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽﺷﻮد از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ رﮐﻮد ﮔﺮاﺋﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻀﯿﻘﻪای ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺒﺐ آن ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ازدﯾﺎد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺸﺎورزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﯿﻄﻊ و رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
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ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ دﭼﺎر ﮐﺎﺳﺘﯽ
ﻧﮕﺸﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻣﭙﺮاﺗﻮری از  1895ﺗﺎ  1907از
 25061ﺑﻪ  23566و ﻣﺴﺎﺧﺖ زﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ از  7832000ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ 7055000
ﻫﮑﺘﺎر ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺟﺒﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ در
آﻣﺎری ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺲﮐﻨﺪ ،آﺷﮑﺎر
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﻣﺮ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ ی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ.
ﮐﺎﻓﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺸﺎورزی را ﺣﺲ ﮐﺮد ،از اﺿﻤﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ
ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
.2

ﺑﺮﺗﺮی ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ

اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﻋﻠﻮم
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﮑﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ آن ﺑﻪوﯾﮋه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻠﻪ ،رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی
ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺰدور و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﻣﺰدوری در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .دو اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد :ﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﺰدوری در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺑﺪون
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،ﺑﺨﻮد آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﮐﺸﺎورزی ﻫﺮ از ﭼﻨﺪی ﺑﺮﺗﺮی
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺸﺎورزی را ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﯿﺎنﺑﺰرگ و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺰرگ دارای ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺰدور را در ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  20ﺗﺎ  100ﻫﮑﺘﺎر را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻄﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ  8ﺗﻦ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺰارع ارﺑﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگ دﻫﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﻮﮐﺮان ،ﮐﻠﻔﺘﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان روزﻣﺰد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ راهﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر ﻣﺰدوری ﻧﯿﺴﺖ .آن دﺳﺘﻪ از
واﺣﺪﻫﺎی زراﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﻣﺰارع ﻗﻄﻌﻪای ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎ  5ﻫﮑﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺰارع ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪون ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدور ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺰارع ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ و از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﺑﺎردﻫﯽ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺎ در راﺑﻄﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎز ﺑﺎﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﭼﻪ در ﮐﺸﺎورزی و ﭼﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎرﮔﺮان را از ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را
ﺑﺴﻮی ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻻﺗﺮی ﺳﻮق داد .و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎرآوری ﮐﺎر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺷﺮط ﭘﯿﺪاﯾﺶ
رﻓﺎء ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی و ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺻﻨﻌﺖ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد،
ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ:
 -5ﻣﻮرﮔﻦ  Morgenواﺣﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﻄﺢ در آﻟﻤﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮد .ﻣﻮرﮔﻦ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ
زﻣﯿﻨﯽ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺳﻄﺢ آن را در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺮوز )ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ( ﺷﺨﻢ
زد .در ﭘﺮوس اﻧﺪازه اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  25/35آر .در اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 24/37آر و در اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎدن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  36آر ) (6ﺑﻮد.

 -6آر  Arﻧﯿﺰ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  100ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ.

 -7در آﻟﻤﺎن رﺳﻢ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻦ دﻫﻘﺎن را ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ ارث ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ رﺳﻢ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﺷﺪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﯿﺎن ورﺛﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻃﯽ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از آﻧﻬﺎ
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ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ارﺷﺪ در آﻟﻤﺎن
 Majoratsherrﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻗﺎی ﺑﺎزرس ﯾﺎ آﻗﺎی ارﺷﺪ.
 -8ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ در اﯾﻨﺠﺎ از واژه  Bauernlegenﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .در دوران ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﺮاف
ﻓﺌﻮدال در آﻟﻤﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ زﻣﯿﻦﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ
ﺷﺨﺼﯽ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ارﺑﺎب ﻓﺌﻮدال واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای او ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادﻧﺪ ،از آن ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ .در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن اﯾﻦ روﻧﺪ را  Bauernlegenﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻟﺰاﻣﺎت...
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل و ﺗﻔﺴﯿﺮ
و ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻧﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎﻻ ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻢ
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﯿﻮه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻤﺪن ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻋﺮاق ﻫﻢ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ ﻫﯿﺘﻠﺮ در آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮋادی در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ دﺳﺖ آوﯾﺰ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن از ﻧﮋاد ژرﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ژرﻣﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎزی ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺣﻖ دارد آﻟﻤﺎن را از ﻧﮋاد ﯾﻬﻮد ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر
و ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﻬﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ
ﻧﮋادی و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﻬﻮد ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ از
اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻋﺮبﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺟﻪ دو ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺪودﺗﺮ از
ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺟﻪ ﯾﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﺑﺤﺴﺎب آورده اﺳﺖ .در زﯾﻤﺒﺎوه
)رودزﯾﺎ( ﻫﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﮔﺎﺑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮋادی از اﮐﺜﺮﯾﺖ در
ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﮐﻪ در اﻗﻠﯿﺖ ﻧﮋادی ﻗﺮار دارﻧﺪ از ﻫﻤﻪ
ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ـ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ دارﻧﺪ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﺳﺎزد،
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ )ﺣﺪ اﻗﻞ در ﯾﮏ
ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود( ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ ،ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﯿﺦ ﻧﻄﻨﺰی و
آﯾﺖاﷲ ﺳﯿﺴﺘﺎ ﻧﯽ در ﻋﺮاق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﻬﺎ
ﻫﯿﺘﻠﺮ و ﻧﺎزیﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻧﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺎمﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ-
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﻧﻪ آﻧﭽﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ و در زﯾﻤﺒﺎوه اﻣﺮوز
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ دوران
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دوران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎ س ﮐﻪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ
اﺛﻨﯽﻋﺸﺮی دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و
رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻏﻠﻂ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اﮐﺜﺮﯾﺖ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت روزاﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ و رﺗﻖ و
ﻓﺘﻖ اﻣﻮر ﻣﺮدم ،ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﺮدم از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺳﺮ و
ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ و ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺮ ﻗﺮاری ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﻪ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اراده آزاد ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن رأی آزاد
آﻧﺎن ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ و ﺟﺰﻣﯿﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دارد.
اول اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ رأی ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
رأی ﮔﯿﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺑﺎب ﻣﺜﺎل ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ و درﺳﺖ و
ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺣﻖ و ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و
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ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻫﻨﺮی و ﺳﻠﯿﻘﻪای و ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ رأی ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ رأی ﮔﯿﺮی ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﻦ
اﺳﻼم ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎ دﯾﻦ ﯾﻬﻮد ﯾﺎ دﯾﻦ ﺑﻮداﺋﯽ .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ
رأی ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﻘﺎﺷﯽ از آن ﺷﯿﻮه زﯾﺒﺎﺗﺮ
اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ...ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼی
ﻋﺎم ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺗﮑﺎء ﮐﺮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ در
ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎوت و ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ در آن ﺑﺨﺶ
ﻻزم اﺳﺖ ،رأی ﮔﯿﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
رأی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در رأی ﮔﯿﺮی
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﺪوده داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .و در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ
از ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻋﺎم ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﻣﺮدم آﺗﻦ ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ رأی ﺑﻪ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺳﻘﺮاط دﻫﻨﺪ و
ﺳﻘﺮاط ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم
اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺟﺎم ﺷﻮﮐﺮان را ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ و
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ رأی ﮔﯿﺮی اﺳﺖ و ﻧﻪ آن ﮐﻪ ﺗﻮده ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻧﻔﯿﺎ و ﻧﻪ اﺣﺘﯿﺎﻃﺄ رأی و ﻧﻈﺮﺷﺎن ارزش
اﺟﺮاﺋﯽ دارد.
دوم اﯾﻦ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر دارد،
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺷﮑﻨﻨﺪه و دورهای و ﻣﺘﻨﺎوب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﯾﺎ
آن ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺰب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا و ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ از ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻫﺮ روز
ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ .در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﯾﮏ دوره ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی رﻫﺒﺮی ،اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و در
دوره دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ .در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺮ
ﻣﺤﻮر ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ از ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎر دﮔﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ از
ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ در آﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎدا،
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻤﺪن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن.
در ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺘﺤﺠﺮ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻧﯿﺴﺖ وﺑﻬﯿﭻوﺟﻪ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺮ رویﻫﻢ ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺘﺤﺠﺮ و
ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ دارﯾﻢ.
 -1اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﮋادی  -2اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ  -3اﮐﺜﺮﯾﺖ دﯾﻨﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ
 -4اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪای .از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﮐﺜﺮﯾﺖ ،دو ﺗﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
دوﺗﺎ ﻋﺮﺿﯽ و اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اول -اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﮋادی :ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻫﯿﺘﻠﺮ در آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﮋاد ژرﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و اﻣﺮوز ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﻣﻮﮔﺎﺑﻪ در زﯾﻤﺒﺎوه
)رودزﯾﺎ( در اﻓﺮﯾﻘﺎ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﺤﺠﺮ و
ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺪارد و ﭘﺎﯾﻪ و
اﺳﺎس ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
دوم  -اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻨﺴﯽ :ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﺮدان ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻨﺎن آﻧﺮا ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ) ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ آرزوی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ( و ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭘﺪرﺷﺎﻫﯽ ﯾﺎ
ﻣﺎدرﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﮋادی ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻮم  -اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ دﯾﻨﯽ و ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ :دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺎدر و ﭘﺪر و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و
ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ را دارد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ -ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮏ زن و ﻣﺮد
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺸﺎن را از ﻣﺎدر و
ﭘﺪرﺷﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدرﯾﺸﺎن اﺳﺖ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﻦ و رﺳﻢ و
رﺳﻮم را ﻫﻢ از داﻣﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ زﺑﺎن و دﯾﻦ و
ﻣﺬﻫﺐ ﯾﮏ ﻋﺮب ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ زﺑﺎن و دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﯾﮏ ﻫﻨﺪی ﺑﻮداﺋﯽ.
دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻮﻋﺄ ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ )ﻓﻨﺎﺗﯿﺴﻢ( ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ و ﺗﺪاوم آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
آن ﮐﻪ ارﺗﺪاد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آزار و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺪ
اﻗﻞ ﭘﯽآﻣﺪ آن راﻧﺪن از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ا اﯾﻦﻫﻤﻪ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ و ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪن در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم اﻣﺮی
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اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ -ﺑﺮﻋﮑﺲ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن ﮐﻪ
ﻋﺮﻓﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دارد و دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ اﺻﻮﻻ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ و ﻓﻨﺎﺗﯿﺴﻢ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ ،در اداره ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻣﻨﺪس ﻓﺮاﻧﺲ ﯾﻬﻮدی ﺑﺎرﻫﺎ وزﯾﺮ و
ﺣﺘﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ در اﺗﺮﯾﺶ ﮐﺎﻧﻮﻟﯿﮏ ﺑﺮوﻧﻮﮐﺮاﯾﺴﮑﯽ
ﯾﻬﻮدی ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل رﻫﺒﺮ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات و وزﯾﺮ اﻣﺮر
ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﺎﻟﯿﺎن درازی ﺻﺪر اﻋﻈﻢ اﺗﺮﯾﺶ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﻟﺨﻮاه ﺧﻮد از ﮐﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ دﯾﺰراﺋﯿﻠﯽ
ﯾﻬﻮدی از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻟﯿﺪر آن ﺣﺰب از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وزارت و ﺻﺪر اﻋﻈﻤﯽ ﻣﯽرﺳﺪ و در ﮐﻨﺎر ﮐﻼدﺳﺘﻮن
اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﺮ ﻋﮑﺲ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن،
اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺑﺎﻻی
ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮕﺮی را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﻮرد آزار و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻫﻢ
واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺮا ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻻﺋﯿﮏ و زﮐﻮﻻر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻧﮋادی و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﮏ
رژﯾﻢ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﯾﻬﻮدی و ادﻋﺎی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ اﺳﺎ س اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻣﺘﺤﺠﺮ ﯾﻬﻮدی،
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﺮب ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯽ آن ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺟﻪ دو ﺑﻪﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﻨﺪ و دارای ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﻟﺒﻨﺎن ﯾﮏ
اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻗﺮاردادی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺴﯿﺤﯽ ،رﺋﯿﺲدوﻟﺖ
ﺳﻨﯽ و رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ.
اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﻢ ،ﭼﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ آن ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻋﻤﻼ آﻧﺮا در ﺣﺰب
ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ،دارای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮاﯾﺶ
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و آراﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﭼﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮ اﺳﺎ س ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﮋادی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ
ﮐﻪ ذﮐﺮش آﻣﺪ ،ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﯾﮏ ﻧﻮع اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺎ ادﻋﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﭼﻬﺎرم -اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ  :ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از اﮐﺜﺮﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺄ
ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻣﺘﺤﺠﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ،آن
اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ایﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻣﺘﺤﺠﺮ و ﺛﺎﺑﺖ آﻧﺮا
ﮐﺸﺎورزان و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﮐﺸﺎورز و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮد و آﻧﺮا ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻫﻢ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮم ﮐﻪ
آﻧﭽﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺘﯽ را در ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر
اﺑﺪی و ازﻟﯽ دارد .ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎن
ﻧﺘﯿﺠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺲ از ﮐﻨﺪ و ﮐﺎو و ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎی
ﺗﺎ آن زﻣﺎﻧﯽ و دﺳﺖآوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺷﺮاﺋﻄﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺼﯿﺢ و ﺣﺘﯽ ﺣﺬف
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اراده ﮐﺸﻮر و
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاری ﻣﻤﻠﮑﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
"ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت از اراده آزاد ﻣﻠﺖ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد" .و اﯾﻦ اراده آزاد ﻣﻠﺖ
ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﺖ در ﮐﻠﯿﺖ و ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ آن و اﺳﺘﯿﻔﺎء
و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻓﺮد
ﻓﺮد ﻣﺮدم ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداره ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ
از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﭼﻪ در
ﻣﺤﺪوده داﺧﻠﯽ و ﭼﻪ در راﺑﻄﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ رأی آزاد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اراده آزاد
ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺼﻮرت اﮐﺜﺮﯾﺖ در آﻣﺪ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و
ﺟﺰﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺒﯽ دارﻧﺪ ،زن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ
ﻣﺮد ،ﺣﺮﻓﻪ و ﭘﯿﺸﻪ آﻧﺎن ﭼﯿﺴﺖ ،و دارای ﭼﻪ زﺑﺎن ﭼﻪ ﻧﮋاد و ﭼﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ.
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در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
و ﮐﺸﺎورزان و ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و اﺻﻨﺎف دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺧﻮد
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن و ﯾﺎ ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاﻫﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺴﺎﺋﻞ
وﯾﮋه ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﺷﯿﻮه دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی از ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎ ﺻﺤﻨﻪ دادﮔﺎهﻫﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺸﻮر ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺰاری در
ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﺮﻓﯽ ،اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ زﯾﺮﺑﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻼک ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻫﺪف روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺪرنﮔﺮای اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋﺮﻓﯽ و ﻻﺋﯿﮏ و زﮐﻮﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی از
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺶﺷﺮط و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺗﺤﻘﻖ آن اﺳﺖ .ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ و ﯾﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ
دوم اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت 2004/2/ 7

ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ رﻓﺮمﮔﺮاﺋﯽ...
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳﺮدﻣﺪارانِ ﺑﻌﺪی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت
در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی ﺧﺎﺗﻤﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .اﯾﻨﺎن ،ﺗﺎزه ﭘﺲ از رأی  22ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺧﺎﺗﻤﯽ ،در ﺻﺤﻨﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻌﺎر اﺻﻼحﮔﺮی و اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﺳﺮ
دادﻧﺪ و دﻣﮑﺮات و آزادیﺧﻮاه ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺣﺘﺎ ﺧﻮدِ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺎ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪناش در آن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﮐﺬاﯾﯽ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺎن
ﻗﺸﻨﮓ و دادن وﻋﺪه و وﻋﯿﺪﻫﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎرک
ﺗﺠﺎرﺗﯽاش درآﻣﺪ ،ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺟﺮﯾﺎن دوم ﺧﺮداد و ﻇﻬﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﺤﻨﻪی
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان و رﻓﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﺎن ،ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺖ ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮدِ اﻧﻘﻼب  :57ﻧﺎروﺷﻦ ﺑﻮدن ﻫﺪفﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
راه و روش و اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ آنﻫﺎ.

***
در ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم  22ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن در ﻣﺒﺎرزات،
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و ﻗﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮد ،اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺮدم در ﻣﺪت زﻣﺎن
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .آن ﻫﻢ از ﻧﻮع
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻬﯽ آن ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ و ﭼﻪ ﭘﺲ از ﻃﺮح آن ﺷﻌﺎرﻫﺎ
ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی درﺑﺎرهی آنﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﯽ از ﻣﻌﻨﺎ و
ﻣﻔﻬﻮم آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻧﻪ آن ﮐﻪ در ﺑﺎرهی ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم آنﻫﺎ و ﯾﺎ
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر آﻧﺎن ﺑﻮد ،ﻃﺮاﺣﺎن آن ﺷﻌﺎرﻫﺎ
و رﻫﺒﺮان و رﻫﺒﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻧﺎن از رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺎ ﺑﺪان اﻧﺪازه ﻣﺘﻨﻔﺮ و ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻄﻊ ﻧﻔﻮذ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮرﺷﺎن و ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل
ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﺎ ﺑﺪان ﺣﺪ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ،
ﮐﻪ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﻈﺎم دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺣﺘﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی آن
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ را ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎزد ،ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه آن ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺮدﻣﯽ
و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد آﻧﺎن .و ﻣﯽاﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد دوﺳﺖ ﻣﺮدم و در ﺧﺪﻣﺖ
آﻧﺎن .در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﺎ و آن ﺟﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ.
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اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در واﻗﻊ ﻧﺘﯿﺠﻪ و اوجِ دورهای
از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و روش ﺟﺪﯾﺪی از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و روش ﺣﮑﻮﻣﺖِ آﻧﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺎن
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او رأی دادﻧﺪ،
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﻌﯿﻨﯽ رأی ﻧﺪادﻧﺪ .زﯾﺮا ﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در ﮐﺎر ﺑﻮد و
ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ .در واﻗﻊ رأی آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﺎن اﺳﺘﯿﺼﺎل ﻣﺮدﻣﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﭼﻨﮕﺎل ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺪون آن
ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﻦ ﺑﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و
ﻓﺴﺎد ﻧﻈﺎم ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪی ﺧﻤﯿﻨﯽ -رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده ﺑﻮد،
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی آﻧﺎن از ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺗﮑﺮار ﺷﻌﺎر
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎن اﺳﺘﯿﺼﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﺧﻮد را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻈﺎم
اﺳﺘﺒﺪادی و ﻓﺎﺳﺪ ﭘﻬﻠﻮی در آن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺸﺎن ﭘﯿﺮوزی ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﮔﺬار از ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻣﺮدم ،رﻫﺒﺮ آن را ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .در اﻧﺘﺨﺎب
ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻇﻬﻮر او و
اﻧﺘﺨﺎباش ﺣﺎدﺛﻪای ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن و ﺑﺪون
وﺟﻮد ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺑﺮوز آن ،روی ﻣﯽداد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﻣﯿﺎن او ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او راًی داده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺮدم در
ﺑﺎرهی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﯾﺎ ﺿﻌﻒ او و ﻃﺮز ﻓﮑﺮاش ﭼﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ؟ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ.
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﺑﺨﺸﯽ از دوم ﺧﺮدادیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
آﻏﺎز ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ! اﮔﺮ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد اﺻﺎﻟﺘﯽ و رﺳﺎﻟﺘﯽ ﻗﺎﯾﻞ
ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻫﻮی ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و
آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن وارد ﻣﺒﺎرزهای ﺟﺪی و ﭘﯽﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ
ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻣﺮدم دراز ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن دادن آﻧﺎن را ﻫﺪف ﺑﻼواﺳﻄﻪی ﺧﻮد ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ راًی دادﻧﺪ ،در واﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﯿﺪ
راًی داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﻫﻤﻔﮑﺮاناش ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﺎن
در ﺟﻬﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و ﻓﺎﺳﺪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﺮدمﺳﺎﻻر ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از دوم ﺧﺮدادیﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﻮی ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮاً آﻧﺎن اﯾﻦ اﻣﯿﺪ واﻫﯽ را در ﺳﺮ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻫﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻر را!؟ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﻫﻢ ﺧﺪا را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﺧﺮﻣﺎ را .وﻟﯽ اﯾﻦ
دو اﻣﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎﻓﯽ ﯾﮏ دﯾﮕﺮﻧﺪ .ﺟﻤﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،آن ﻫﻢ
از ﻧﻮع وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻬﯽ آن ،ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ادﻋﺎی
اﺛﺒﺎت ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺧﺪا ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ،
ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ،ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از ارادهی ﺑﻼواﺳﻄﻪی ﻣﺮدم
ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎً ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺳﺎﺳﯽ آن ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و
دوﻟﺖ از ﯾﮏ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﯿﺎل و در ذﻫﻨﯽ ﻣﻐﺸﻮش
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ .در واﻗﻊ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ را
در ﺳﺮ دارد ،ﻣﺮﺗﮑﺐ دو اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و اﻟﺰاﻣﺎت
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و اﻟﺰاﻣﺎت
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری ﻣﺪرن را.
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ از دوم ﺧﺮداد در اﯾﺮان
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؟ در واﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ  25ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ
ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻌﺠﻮن وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم در ﮐﻨﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﻘﯿﻪ
دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ دو ﺳﯿﺴﺘﻢِ ﮐﯿﻔﯿﺘﺎً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﺪ .ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
واﻗﻌﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﻢ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺘﻀﺎد آنﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪی اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن
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ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﻪ در آﻏﺎز ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ آورده ﺷﺪ و وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ
ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺬاﯾﯽ ﺣﺘﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﻃﺮح آن ﺷﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺣﺘﺎ اﮔﺮ
آن ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊِ اﺟﺮای آن ﺷﻮد و در واﻗﻊ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻨﻪای آن ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﮐﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞِ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ را در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ دوم
ﺧﺮدادیﻫﺎ ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن رﻓﺮمﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم وﻋﺪه داده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ ﮐﺲ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺣﺎﮐﻢاﻧﺪ و در ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﻮر ارادهی ﺧﺪا اﺳﺖ ،رأی ﻣﺮدم و آن
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺸﯿﺰی ارزش ﻧﺪارد.
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ رأی داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .آن را ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ آﯾﺎ واﻗﻌﺎً ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ وارد
ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .وﻟﯽ در ﺧﺮداد 76
ﭼﻪ ﺑﺪﯾﻞ دﯾﮕﺮی ،ﭼﻪ راﻫﯽ ،ﮐﺪام ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﮐﺪام ﻧﯿﺮوی واﻗﻌﯽ ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖِ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ،ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ آن روی آورﻧﺪ؟ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم و
دﻟﺨﻮاه آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری،
ﻧﺎﻣﺰد وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ آﻧﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را
ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺑﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻪی ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ رأی ﻧﺪادﻧﺪ .رأی
آﻧﺎن ،رأی ﺑﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری ﺑﻮد .ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن
آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن
دارﻧﺪ.
وﻟﯽ اﮔﺮ از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮی ،از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان و ﮔﺬار آن از ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ -ﺑﻪ دوم ﺧﺮداد و اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ ﮐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﻘﻼب  57و
ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻫﻢ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب و ﭘﯽآﻣﺪ آن-
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ -و ﻫﻢ ﺑﺮای دوم ﺧﺮداد  76و ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﯽ و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺤﺘﻮم آن ،ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ،ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﺣﺘﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﯾﺎﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﯾﺎوهﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺮدم را ﻓﺮﯾﺐ داد ،ﯾﺎ
رادﯾﻮی ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ از ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم رﻫﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺎه را ﺑﺮدﻧﺪ و ﺧﻤﯿﻨﯽ را آوردﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب  57و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﭼﻮن
ﭘﺪﯾﺪه ،ﺟﺮﯾﺎن و اﻣﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﯿﭻ راﺑﻄﻪی ﻋﻠﺖ
و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی آن ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﺮﻗﺮار
ﻧﻤﯽﺳﺎزد.
وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽِ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﺎﻣﺎن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ
ﮔﺬارِ از ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ
)ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﯿﺤﯽ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ( ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺬﻫﺐِ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ و
ﻓﺮاوردهی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ درﺧﻮرِ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﻣﺨﺮب ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرانِ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش اﯾﺪه آﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ -آﻧﺎن ﮐﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺟﻮاﻣﻊ را ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﺒﻮغ ﻓﮑﺮی اﻧﺪﯾﺸﮕﺮان ﺧﻠﻮت
ﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ -ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﮕﯽ در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻫﻢ ﻧﻈﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوران
ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و آﻏﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﮐﻪ ﻓﺮد آزاد در ﻣﺮﮐﺰ آن ﻗﺮار
دارد ،ﻧﺘﯿﺠﻪی رﻓﺮم در ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ رﻓﺮﻣﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ،ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺰﻫﺎی ﻣﻌﺮوفاش ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻟﻮﺗﺮ در آن ﺗﺰﻫﺎ دﮔﻢﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ را ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻓﺌﻮداﻟﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ آن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ و در واﻗﻊ ﻣﺮاﺗﺐ
و ﻣﺪارج ﻗﺪرت در درون ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﻮد اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﺑﻮد از آن ﺷﺮاﯾﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار داد .و ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﺰﻫﺎی ﺧﻮد در واﻗﻊ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ
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ﭘﺎپ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪهی ﺧﻄﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮِ روح و ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻃﻠﺒﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﻮر اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ و از
ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﺗﺮ ،ﻇﻬﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺪرن در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از اواﺳﻂ ﻗﺮن  14و
اﻧﮑﺸﺎف آن ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎدی و اﻗﺘﺼﺎدی ﻻزم را ﺑﺮای ﮔﺬار از ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﮑﺮی
ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ادﺑﯽ ،ﻫﻨﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ رﻧﺴﺎﻧﺲ ﻧﻘﻄﻪی اوج ﻣﺮﺣﻠﻪای آن ﺑﻮد
و ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺴﺎن را از ﺧﻮد و ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽاش ﺑﮑﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ،
در واﻗﻊ اﻧﻌﮑﺎس آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽ در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﮔﺎر
ﺳﺎﺧﺘﻦِ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ وﺣﺪتِ ﻣﯿﺎن ﻋﯿﻦ و ذﻫﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻧﺴﺎن
ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻗﺮنﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊِ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪه و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭼﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﺑﺪی و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻨﺎی ذﻫﻨﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺨﺖ.
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﺌﻮداﻟﯽ ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد را
ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ و در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭼﻨﺎن ذﻫﻨﯿﺘﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد،
اﮐﻨﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪی در ﺣﺎلِ ﺷﮑﻔﺘﻦِ ﺑﻮرژوازی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
واﻗﻌﯿﯿﺎت و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز داﺷﺖ و ﻣﺘﻔﮑﺮاناش ﻫﺮ آن ﭼﻪ را
ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﺑﺪی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﺷﮏ و
ﺗﺮدﯾﺪ و ﺳﺆال ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ و اﮔﺮ آن را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎزه
ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،آن را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻣﺮدود اﻋﻼن ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی رﺳﺘﻪای در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ آدﻣﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ در آن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ آن ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ،
ﺿﺮورﺗﺎً ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺧﺎرج از
اﻧﺴﺎن و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ او و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺮاﯾﺶ از ازل ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮده ﺑﻮد.
وﻟﯽ اﻧﮑﺸﺎف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻫﻢ راهِ ﺑﺎ آن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎلِ ﮔﺴﺘﺮشِ در ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﯿﮏ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ و
ﺑﻬﺘﺮ آدﻣﯿﺎن از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ راهﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و اﺳﺘﻔﺎده از
آن در ﺗﻮﻟﯿﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ،از ﺗﺴﻠﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر روز
اﻓﺰون ﻣﯽﮐﺎﺳﺖ و از اﯾﻦ راه ﺗﺼﻮﯾﺮ او را از ﺧﻮد و ﺟﻬﺎنِ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽاش
دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و دﮔﻢﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ آن
ﭼﻪ آدﻣﯿﺎن در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﻋﻠﻢ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ و ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽداد و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،درﺳﺘﯽ آن
را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎ ﺑﻪ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دﮔﻢﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎزد .ﻓﺮاﺷﺪ
اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ در دﮔﻢﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ و اراﯾﻪای ﺗﻔﺴﯿﺮی دﯾﮕﺮ را
از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﻪ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺮوری ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﻇﻬﻮر ﻟﻮﺗﺮ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دﯾﮕﺮ
و ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی آن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻧﻈﺮ اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻇﻬﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﻈﺮات ﻟﻮﺗﺮ و
دﯾﮕﺮِ اﺻﻼح ﮔﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪی ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺑﻄﻦِ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﺌﻮداﻟﯽ و رﺷﺪ و اﻧﮑﺸﺎف آن در آن ﺑﻄﻦ
ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻮد .ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﺌﻮداﻟﯽ
ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ و اﻧﮑﺸﺎف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺮار ﻧﻤﯽداد.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آن ﮐﻪ آن ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺶرﻓﺖ و
اﻧﮑﺸﺎف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری درآﻣﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮد را ﺑﺎ ذﻫﻨﯿﺖ آدﻣﯽ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎزد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ذﻫﻨﯿﺖ آدﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ذﻫﻦ ﻋﯿﻦ ﻧﯿﺰ
دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ذﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﻋﯿﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎزد و ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻋﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
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دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ذﻫﻨﯿﺖ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻋﯿ ِ
ﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آدﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﯿﺎن ﻋﯿﻦ و ذﻫﻦ
راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ راﺑﻄﻪای دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ذﻫﻦ و ﻋﯿﻦ
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ دو ﻓﻌﺎلاﻧﺪ .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻫﺮ ذﻫﻨﯽ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮع ،در ﺑﺴﺘﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ وﺟﻮد دارد
و وی آن را در ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ذﻫﻨﯿﺖ او ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ذﻫﻦ و ﻋﯿﻦ ﮐﻠﯿﺖ واﺣﺪِ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ را
در ﻣﻌﻨﺎی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪه از آن
ﻋﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در واﻗﻊ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺟﺰﯾﯽ اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن ﻋﯿﻦ،
ﻃﺒﯿﻌﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،آدﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺣﮑﺎم و اﻟﺰاﻣﺎت
ﻣﺬﻫﺐ ،ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﻨﺎ ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﺬﻫﺐ و اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد
را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽﺷﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ،ﻧﮕﺎه ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ،اﻧﻘﻼب 57
و رﻫﺒﺮی ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻧﻘﻼب
ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺣﻠﻘﻪی ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺳﻨﺘﯽ ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ
روﻧﺪ ﻣﺬﻫﺐِ ﻣﻨﻄﺒﻖ و ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻬﻦ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی
ﺗﺎزه و ﻧﻮ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻮرژواﯾﯽِ در ﺣﺎلِ اﺳﺘﻘﺮار و ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﺳﺎزد و روﺣﺎﻧﯿﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ،و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻧﻪ از ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ زور و در
روﻧﺪی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و واﭘﺴﮕﺮا ،ﺑﻠﮑﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﻤﻠﯽ
ﺗﻮدهﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ و آزادی دﯾﻦ
و وﺟﺪان ،آﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎزد .ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶ ﺷﺮطﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻮرژواﯾﯽ در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺮ آﯾﻨﻪ از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در روﻧﺪ اﻧﮑﺸﺎف ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان در
ﮔﺬار از ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،آن
ﮔﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و
ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ .زﯾﺮا آن ﻧﯿﺰ ﺣﻠﻘﻪای اﺳﺖ ﺿﺮوری از ﻫﻤﯿﻦ
ﻓﺮاﺷﺪ رﻓﺮم در ﻣﺬﻫﺐ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺑﻮرژواﯾﯽ و آﮔﺎﻫﯽﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از
دوﻟﺖ ،ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز آن و ﺟﺮﯾﺎن دوم ﺧﺮداد و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﻧﻘﻄﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽاش ﺑﻮد.
ﺟﺮﯾﺎن دوم ﺧﺮداد و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ از
ﻣﺮدم و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از روﺣﺎﻧﯿﺎن ،ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺣﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮِ
ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ دﯾﻨﯽ و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺣﺴﯽ درﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺷﮑﺴﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ دوم ﺧﺮدادیﻫﺎ و ﭘﺮوژهی رﻓﺮمِ دوﻟﺖ دﯾﻨﯽ
ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻧﻈﺎم ﻣﺮدمﺳﺎﻻری در آن و دﻣﺴﺎز ﺳﺎﺧﺘﻦاش
ﺑﺎ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻر در ﺷﮑﻞ ﻣﺪرن آن اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال و ﻻﺋﯿﮏ ،ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ آن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮاﻧﯽ،
اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ،اﺣﺘﺮاز از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ،در راه اﺳﺘﻤﺮار آن ﮔﺎم
ﺑﺮدارد و ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﺮاب دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﻣﯿﺪوار ﺳﺎزد.
ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ رﻓﺮمﮔﺮاﯾﯽ

در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ :آن ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﺟﺮﯾﺎن
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ،
داﻧﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،در واﻗﻊ از ﻧﻈﺎمِ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ اداﻣﻪی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای-رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻤﺮار
آن را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ و
اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم درﻣﯽ آﯾﺪ.

»اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ «...
ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻦﺗﺮی از اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ،ﻗﺒﻞ از
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ،اﺑﺘﺪا ﺷﺮاﺋﻄﯽ را ﮐﻪ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« در آن اﻧﺠﺎم
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ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ،و اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺎم را در
داﺧﻞ و در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﻣﺎهﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ و ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﻣﺮدم از آن ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
در آﺳﺘﺎﻧﮥ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺧﻄﺮ روﺑﺮو ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ،
در اﯾﻦ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« از اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از رأی ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﺪ .در
دورهﻫﺎی ﻧﺎمﺑﺮده ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای دور
ﺟﺪﯾﺪ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ« ،ﺗﻤﺎم ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم )ﺣﺘﯽ
در ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن( در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
آﻧﻬﺎ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ »ﻣﺠﻠﺲ« و ﻧﻘﺶ آن را در
ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﯾﮏ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ آﻧﻬﺎ ،در
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن »رﻫﺒﺮ« و »ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن« ﺑﺎﺷﺪ .در
ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﻖ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪود ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ،
ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ »ﺣﮑﻢ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ رﻫﺒﺮ« ﺳﻠﺐ ﮔﺮدد .آﻧﻬﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﻧﻈﺎم
ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﺻﻞ  93ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ »ﺑﺪون
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد« و ﻃﺒﻖ اﺻﻞ  ،96اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻘﻬﺎی
اﯾﻦ ﺷﻮرا ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن رﻫﺒﺮ در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ »ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﻠﻮی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻃﺮحﻫﺎ و ﻟﻮاﯾﺢ آن را از اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺎﻗﻂ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ »ﻣﺠﻠﺲﻫﺎ«
آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ ،در ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻫﻤﮥ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ
از اﯾﻦ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻮد .ﺑﺮآوردﻫﺎ و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداد ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ )ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﺑﺪون
ﺣﻀﻮر اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن( زﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ ﻧﻈﺎم در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﺋﻄﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد را ﺗﺪارک
دﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﺠﻠﺲ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن رﻫﺎ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻢ زﻣﯿﻨﮥ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ اﻣﺎ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم »آراﻣﺶ«
در داﺧﻞ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺳﮑﻮت ﺧﺎرج ﺑﻮد .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط،
دادن اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺎرج و اﻗﺪام و ﻣﺎﻧﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
رﻫﺒﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ از اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺮاق ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪه ،ﺻﻠﺢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ازﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻨﺶﻫﺎ و ﺟﺪال ﻣﯿﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ )و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ( در
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ اﯾﻔﺎء ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﮑﺎری آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻣﺎهﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ آﻏﺎز ﻣﺬاﮐﺮات و ﻫﻤﮑﺎری در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺮاق و
ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪه و در ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻋﻤﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن در ﺳﯿﺎﺳﺖ
داﺧﻠﯽ )و از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
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اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن ﺻﺪای ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و
ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ در داﺧﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﺧﺎﻟﺖ و
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی روزﻣﺮۀ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻨﺘﻘﺪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ،ﯾﮑﻪﺗﺎزی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﻮاﻫﺎن و دروغ ﭘﺮدازی و
ﺑﻤﺒﺎران ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺧﺎرج ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ
ﺳﮑﻮت دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب داﺧﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب در داﺧﻞ )ﻫﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻫﻢ
ﺑﺮای ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت( ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺧﺎرج را ﺿﺮوری ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻋﻼم ﻋﻠﻨﯽ ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﻤﯽ و در ﻋﺮاق ،ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد )ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮادران ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ و (...
ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺷﺪن ﺳﻪ ﻗﻮه در اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺳﻮد آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪۀ ﻋﺎدی ﺳﺎزی راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات و ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﺳﺮﮐﻮب در داﺧﻞ و ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺧﺎرج« ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«
رﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد ،ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮔﺴﺘﺮش داد و اﻋﺘﺮاض ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ.
در اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و داﻣﻨﻪای وﺳﯿﻊﺗﺮ
ﯾﺎﻓﺖ .رد ﺻﻼﺣﯿﺖ  2500ﻧﻔﺮ ،اﻋﺘﺮاض ﻫﻤﮕﺎن را – ﺣﺘﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن در آﻧﺠﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﮐﻢﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ -ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از رد ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ »ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن« ﺑﺴﯿﺎری از
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ »ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دوم ﺧﺮداد«» ،ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ«» ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ«» ،دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ
وﺣﺪت«» ،ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ«» ،ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادوار
ﻣﺠﻠﺲ« ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ -ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻧﻬﻀﺖ آزرادی و ﺷﻤﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ،اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ  ...اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ،در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،در ﺻﻒ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ و در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺧﺎرﺟﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﻋﻠﯿﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی
آﻧﻬﺎ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی دوم ﺧﺮداد
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺤﺼﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ،اﻓﺸﺎءﮔﺮیﻫﺎ،
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و اﺷﺎره ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻧﺎم ﺑﺮدن از ﮐﻮدﺗﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و از »ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی« و ﺷﺨﺺ
»رﻫﺒﺮ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺘﺎد ﮐﻮدﺗﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮد.
ﻋﺪهای از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺤﺼﻦ و ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و »ﺳﺘﺎد ﺿﺪ اﺻﻼﺣﺎت در دﻓﺘﺮ رﻫﺒﺮی ﺧﯿﻤﻪ زده اﺳﺖ« .اﮐﺒﺮ
ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮﺋﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺴﻌﺘﻔﯽ ﻣﺠﻠﺲ و دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﯾﺮان در ﺗﻈﺎﻫﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ در
اداﻣﮥ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ »ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ رد ﭘﯽ
در ﭘﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺠﻠﺲ و ﺣﺬف ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ارادۀ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﯿﻪ
ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ....و ﻗﻄﻌﺄ ﺷﺨﺺ “ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی”
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺼﻮب ﮐﻨﻨﺪۀ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺳﺘﺎد ﺿﺪ اﺻﻼﺣﺎت در اﺗﺨﺎذ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ  ...اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای رﻫﺎ
ﺷﺪن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﻗﯿﺪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ »ﺳﻠﻄﻨﺖ
اﺳﻼﻣﯽ« اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻮاﻗﺐ ﮐﻮدﺗﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ«.
ﺗﺤﺼﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و اﻓﺸﺎءﮔﺮیﻫﺎی ﻋﺪهای از آﻧﺎن درﺑﺎره ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺳﺘﺎد ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ »رﻫﺒﺮ« و درﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺑﺮای ﭘﺮ
ﮐﺮدن »ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ« ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد
ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﮥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪ و اﻋﺘﺮاض و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ.
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺷﻤﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻣﺎهﻫﺎ ﭘﯿﺶ از
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»اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و
ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ
»اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺴﻮﺋﯽ ﻣﺮدم و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺟﺮﯾﺎن »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ» ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺑﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم
روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﻼﻫﺎ و
ﺗﻘﻠﺐﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،رﻗﻢﺳﺎزی دروﻏﯿﻦ
درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺎن آﻣﺎر
اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ آﻣﺎر وزارت ﮐﺸﻮر ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ رﻗﻢﺳﺎزیﻫﺎی دروﻏﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی
زﯾﺎدی وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﻗﻢﻫﺎی ﺳﺘﺎد ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان آﻣﺎر ﻗﻄﻌﯽ
اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﻣﺎر ﮐﻪ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،در  28اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر )ﺑﺎ
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮدن ﻫﻤﮥ ﺗﻘﻠﺐﻫﺎ و دﺳﺘﮑﺎریﻫﺎ در آرأ و رﻗﻢ ﺳﺎزی ﻧﻬﺎﺋﯽ(
 23ﻣﯿﻠﯿﻮن و  438ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ  50/57درﺻﺪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ رأی در
»اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ  17درﺻﺪ آرأ آﻧﻬﺎ ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﻮه
اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﻌﺪاد آرأ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻮد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  56درﺻﺪ آرأ ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زور و ﺗﺮس و ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی
ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
رﯾﺨﺘﻦ رأی ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺎﻃﻠﻪ در ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺑﺎ ﮐﺴﺮ 17
درﺻﺪ آرأ ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺎﻃﻠﻪ از رﻗﻢ  50/57درﺻﺪ )رﻗﻢ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت( ﻣﯿﺰان ﺷﺮﮐﺖ در واﻗﻊ  33/5درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻠﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﺎﻧﺪن رأی
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق و ﺗﻘﻠﺐ و رأی ﺳﺎزی و دﺳﺘﮑﺎری در آرأ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻣﯿﺰان آرأ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی
ﻧﻈﺎم را ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داد.
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺰان ﺷﺮﮐﺖ را در ﺗﻬﺮان  28/1درﺻﺪ ،در
اﺻﻔﻬﺎن  32/19درﺻﺪ ،در ﺗﺒﺮﯾﺰ  31/7درﺻﺪ ،در ﺷﯿﺮاز  31/8درﺻﺪ و
در ﻣﺸﻬﺪ  47درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ  10ﺗﺎ  20درﺻﺪ
آرأ ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﺳﻔﯿﺪ را ﮐﻢ ﮐﺮد )و اﯾﻦ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺪون ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮدن ﺗﻘﻠﺐﻫﺎ
اﺳﺖ( .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻی رﻗﻢ ﺳﺎزیﻫﺎ )ﭼﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
و ﭼﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ( و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻸ در ﺳﻤﯿﺮم
)اﺻﻔﻬﺎن( ﻃﺒﻖ آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه  55062ﻧﻔﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ  50080ﻧﻔﺮ ﺣﻖ رأی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺮﯾﺐ  5ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺶ از واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ !!
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺸﺎده دﺳﺘﯽ و رﻗﻢ ﺳﺎزی را
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ از
ﻣﯿﺰان ﺷﺮﮐﺖ در »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آرأ واﻗﻌﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،آن را ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮد .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺳﺎزی ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺗﻬﺮان
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺗﻬﺮان ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 971
ﻫﺰار و  748رأی اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ .ادﻋﺎی ﺣﻀﻮر ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
در ﺣﻮزهﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ورﻗﻪ رأی و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم
ﺳﯽ ﻧﻔﺮ )ﻟﯿﺴﺖ رﻫﺒﺮی( ادﻋﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دروغ ﭘﺮدازان ﻧﻈﺎم
وﻻﯾﺖ از ﺑﯿﺎن آن ﭘﺮوا ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ وﻗﺖ ﺿﺮوری
ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ورﻗﮥ رأی ،ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮﯾﺐ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«
ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ازدﺣﺎم در ﺣﻮزهﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺻﻒﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺑﯿﺮون
ﺣﻮزهﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد )ﺻﻒﻫﺎﺋﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮداد  76ﮐﻪ در آن
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ( .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺰارشﻫﺎ و
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﭼﻨﯿﻦ ازدﺣﺎم و ﺻﻒﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
اﮐﺜﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ و ﺧﻠﻮت ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
رﻗﻢﺳﺎزی و دروغ ﺑﺰرگ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .رﻗﻢﺳﺎزیﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﮥ
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ﺳﻤﯿﺮم ﺷﮑﻞ رﺳﻮا ﺑﺨﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﯿﺮم ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮد.
رﻗﻢ ﺳﺎزیﻫﺎﺋﯽ از ﻧﻮع ﺳﻤﯿﺮم – ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻓﺸﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ در
ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در ﻟﺮدﮔﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل،
در ورزﻗﺎن )آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ( ،در ﭘﻞ دﺧﺘﺮ ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻣﻤﺴﻨﯽ )ﻓﺎرس(
ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان آرأ ﻣﺄﺧﻮذه ﺑﯿﺶ از ﺗﻌﺪاد دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ رأی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻘﻠﺐﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن درﺻﺪ ﺑﺎﻻی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در
ﺗﻬﺮان )و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ( ﺑﻪ رﻗﻢ ﺳﺎزی ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن دادن درﺻﺪ آرأ و
درﺻﺪ رأی ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﺮ ﭼﻪ از ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﻘﻠﺐ
اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺑﻮد،
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺪان اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ و ﺗﻼش
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻒ
 3000ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻌﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﺗﺄﺋﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ اﻓﺸﺎء و اﻋﻼم
ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن دادن درﺻﺪ آرأ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رأی ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی
ﻧﻈﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺗﻘﻼ و ﺗﻘﻠﺐ را در ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد .در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﺑﺎزان را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از
رﯾﺨﺘﻦ رأی ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻬﺮ ﺷﺪه را ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت آﺷﮑﺎر ﺑﺮای رأی ﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻋﻤﺎل
ﻓﺸﺎر ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و اﯾﺠﺎد ﺗﺮس را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﮐﺮدن وﺳﯿﻊ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ در ﮐﻨﮑﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺮ ﺧﻮرده ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و  ...ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ را از ﻋﻮاﻗﺐ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺮ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را رواﻧﻪ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رأی ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻘﻠﺐﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ،وﻟﯽ در ﻋﻮض »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«
را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ رﺳﻮاﺋﯽ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻇﺮان ﻣﯿﺰان ﺷﺮﮐﺖ
در »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ،ﭘﺲ از ﮐﻢ ﮐﺮدن آرأ ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻦ
ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻠﺐ و دﺳﺘﮑﺎری در آرأ ،رﻗﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  15درﺻﺪ اﺳﺖ
و در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐﻫﺎ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در
ﺣﻮزهﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢﻫﺎ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ آرأ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ،
زﯾﺮا ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻋﺪهای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺗﺮس
ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رأی ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .آرأ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در واﻗﻊ ﻣﯿﺰان
آراﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .رأی ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد
آراﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﺄ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺒﻬﻪ ﺣﺎﮐﻢ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ آرأ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در »ﻟﯿﺴﺖ
رﻫﺒﺮی« ﯾﺎ »ﻟﯿﺴﺖ آﺑﺎدﮔﺮان« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻼک رأی ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻬﺮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ زورآزﻣﺎﺋﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن دادن ﻫﻢ
ﻣﯿﺰان رأیﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد آرأ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻮد .ﺗﻬﺮان
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و
ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﯿﺪان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻧﺒﺮدﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻬﺮان ﻏﺎﻟﺒﺄ از
ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮاﯾﺎن و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﻮد و
ﻟﯿﺴﺖ  30ﻧﻔﺮه ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺳﻂ »ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی« ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ
»ﻟﯿﺴﺖ رﻫﺒﺮی« ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎ و
آراﯾﺶ دروﻧﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻗﻮای ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ از اﻓﺮاد
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺗﺎ ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺸﺎوران دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺎدرﻫﺎی اداری و آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﮕﻠﯿﺲ و
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ،واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
ﺳﺮﮐﻮب رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ).(1
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رأی ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ رأی ﺑﻪ
ﻧﻈﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ﮔﻮﯾﺎی درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ آن
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ
ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻤﮥ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آرأ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در
»ﻟﯿﺴﺖ رﻫﺒﺮی« ﺑﮑﺎر ﺑﺮﻧﺪ و از ﻫﻤﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻌﻞ و ﺗﻘﻠﺐ و رأی
ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی را ﺑﺮای رأی
دادن از ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آوردﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ  300ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻬﺮان از
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر ﻧﻬﺎﺋﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی »ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺗﻬﺮان« از  6ﻣﯿﻠﯿﻮن و  47ﻫﺰار ﻧﻔﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ در ﺗﻬﺮان،
ﻧﻔﺮ اول »ﻟﯿﺴﺖ رﻫﺒﺮی« ﯾﺎ »ﻟﯿﺴﺖ آﺑﺎدﮔﺮان« )ﺣﺪاد ﻋﺎدل( 888276
رأی و ﻧﻔﺮ آﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ(ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻓﺮد(  431256رأی
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺮای رأی ﺑﻪ
ﻟﯿﺴﺖ  30ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻔﺎوت
رأی ﺑﯿﻦ ﻧﺎمﻫﺎی اول و آﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ وﺟﻮد دارد؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺪهای از رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻻﺋﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻓﺮد ﻟﯿﺴﺖ رأی
ﻧﺪﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻟﯿﺴﺖ رأی ﻧﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رأی ﺑﺎﻻی ﺣﺪاد ﻋﺎدل ،اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ و  ...ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ روی ورﻗﻪﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و
ورﻗﻪﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ )ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎمﻫﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ(
اﺳﺎﻣﯽ ﺣﺪاد ﻋﺎدل ،اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ و  ...را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .درﺑﺎره اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻘﻠﺐ و دﺳﺘﮑﺎری ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﺮﺳﺶ دوم ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﮐﺪام رأی را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎی رأی ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد؟ رأی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪاد
ﻋﺎدل و اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﯾﺎ رأی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺪاﺋﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،زﯾﻨﺐ
ﮐﺪﺧﺪا و ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﻓﺮد و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ رأی آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  500ﻫﺰار و ﯾﺎ
در اﯾﻦ ﺣﺪود اﺳﺖ؟
رأی ﺣﺪاد ﻋﺎدل ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ 888276 ،اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  6ﻣﯿﻠﯿﻮن و  47572ﻧﻔﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ رأی دادن در
ﺗﻬﺮان ،اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﻠﺐﻫﺎ و دﺳﺘﮑﺎریﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﯿﺰان رأی
ﺣﺪاد ﻋﺎدل ﺣﺪود  14/6درﺻﺪ و رأی ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﻓﺮد ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از 7
درﺻﺪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ رأی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﻋﺪﺗﺄ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮﯾﻦ رأی ﻟﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ آرأ اﻓﺮاد ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ
ﻣﺒﻨﺎی اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و داوری درﺑﺎرۀ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻟﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻔﻮذ
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن آن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ،
اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﮥ ﺗﻘﻠﺐﻫﺎ ،ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ درﺻﺪ آرأ
واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رأی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻟﯿﺴﺖ را ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﯽ از رأی ﻧﻔﺮ اول و ﻧﻔﺮ آﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯿﺰان
رأی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم در ﺗﻬﺮان )و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮان ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر(
ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺎدل  10ﺗﺎ  11درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺗﻘﻠﺐﻫﺎﯾﺶ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﻗﻢ واﻗﻌﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ از آن اﺳﺖ .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺷﺪ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺳﻨﺪ رﺳﻮاﺋﯽ و اﻋﻼم ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻧﻈﺎم
ﺑﻮد .ﻧﺤﻮه ﺗﺪارک و اﻧﺠﺎم »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  2500ﻧﻔﺮ،
اﻧﺤﺼﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ،آﺷﮑﺎر ﺑﻮدن ﺟﻨﺒﮥ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻘﻠﺐ و
ﺟﻌﻞ و رﻗﻢﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ رﺳﻮاﺋﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﮔﻮاه
اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻓﻘﺪان ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎرز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
اﻧﻌﮑﺎس دادﻧﺪ.
اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ آﺗﯽ ﻣﺮدم
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬارد ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
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ﺟﺪﯾﺪی ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎزهای را ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
آورد.
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﺠﻠﺲ و ﯾﮏدﺳﺖ ﮐﺮدن ﺳﻪ ﻗﻮه ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﻫﯽ از ﮐﻼف
ﺳﺮدرﮔﻢ ﻧﻈﺎم ﻧﻤﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود و آﻧﺮا ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪی ﭼﻨﺪﻣﺎه ﭘﯿﺶ از
دﺳﺘﮕﯿﺮی در ﻫﺸﺪاری ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
»اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺣﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم اﺳﺖ«.
دﻗﯿﻘﺄ اﻣﺮوز ﭘﺲ از »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ،ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺎﺋﻞ ،اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺄ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻄﻮر ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮی آﻧﻬﺎ
را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺪارک و ﺑﺮﮔﺬاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮ دو زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .ﯾﮑﻢ وﻋﺪۀ ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دوم
اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﺳﺮﮐﻮب در داﺧﻞ و ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺧﺎرج« .و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اداﻣﮥ
آﻧﻬﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم وﻋﺪهﻫﺎ و اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎمﺑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﺣﺎﮐﻢ
ﻧﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻮق را
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
»ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی« ﺷﻌﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن ﭘﺲ از ﺧﺮداد 76
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻌﺎر »ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ« اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ،ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮔﺬاردن ﻣﺴﺌﻠﻪ آزادی
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺮدم ﮐﻪ اﯾﻨﺎن اﻣﺮوز از آن ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﮥ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ و ﻣﺤﺼﻮل  25ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .آﻧﺎن
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم را ﺑﺮﻃﺮف
ﺳﺎزﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ،ﻃﯽ  25ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺎم
ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
ﻣﺮدم ،ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺟﻮان ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﺎﻓﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
از راه درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد دوم ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺴﺘﺮده ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ در
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺳﻞ ﺟﻮﯾﺪ .در ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدم در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﻮانﻓﺮﺳﺎی ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ در
آزادی ﺑﻄﻮر روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ روی
ﻣﯽآورﻧﺪ ،در ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎم ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ و در ﻣﯿﺎن
ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻈﺎم ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد ،در ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﮐﻮب و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ ،در
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺤﺪود و در زﯾﺮ
ﻓﺸﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻫﺮ روز ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﺋﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزشﻫﺎ و ﺑﺪهﺑﺴﺘﺎن رﻫﺒﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﮥ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﺎرج
ﺷﻮد .ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوزات ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ،ﺣﺘﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ ﺳﮑﻮت را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﮥ ﺗﻼشﻫﺎ و ﺑﺪهﺑﺴﺘﺎنﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ
رﻫﺒﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،دﯾﺪار وﻟﯿﻌﻬﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ از اﯾﺮان ،ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺮاق و ﻏﯿﺮه ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ،از
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺎ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ و وزﯾﺮان
ﺧﺎرﺟﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ در اﯾﺮان اﻋﺘﺮاض و آﻧﺮا
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪون
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺸﮑﻼت
ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻧﯽ و ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮوج ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و »ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺳﺮﮐﻮب در داﺧﻞ و ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺧﺎرج« ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﻗﺴﻤﯽ و ﮔﺬرا در ﻣﻮاردی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا
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ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و ﻧﺎﮐﺎرآ,د اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت درون ﺟﺒﻬﻪ دوم ﺧﺮداد ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از آن ﺑﺎ ﮔﺴﺴﺖ از ﭘﻨﺪارﻫﺎی اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ،ﺑﻪ
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮدمﺳﺎﻻری ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪد .در ﺟﺒﻬﻪ دوم ﺧﺮداد
از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،روﻧﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »ﻣﺠﻠﺲ« اﯾﻦ روﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ.
ﺑﺨﺶﻫﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﻪ در »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺄ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را از ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺧﻮد ﭘﺲ از ﺷﺶ ﺳﺎل ﺗﺠﺮب ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﭘﺲ از ﺣﺬف از
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺗﻮﻫﻢ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم را ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ اﺋﺘﻼفﻫﺎ و
آراﯾﺶ ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ ،راه ﺣﻞ را در ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدم و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﻣﻨﻪای
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
واﮐﻨﺶ ﻣﺮدم در »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﺑﯿﺎن روﺷﻦ روﯾﮕﺮداﻧﯽ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺎم
ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻞ و دورﻧﻤﺎی روﺷﻨﯽ از ﻧﻈﺎم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و
ﻣﺨﺘﺼﺎت آن ﺑﺮای ﻣﺮدم روﺷﻦ ،ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﻣﻮرد اﺗﮑﺎء ﺑﺎﺷﺪ .روﺷﻦ
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﺷﺮط اﺻﻠﯽ اﻋﺘﻠﻞء و ﺑﺴﻂ
داﻣﻨﮥ ﻣﺒﺎرزه و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:

 -1ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از »ﻟﯿﺴﺖ رﻫﺒﺮی« ﺑﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪ
دﻓﺘﺮ آﻗﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد )اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻤﺎره .(588

ﺑﺎ ”اﺳﻢ ﺷﺐ“ ﻧﻤﯽﺗﻮان ...
اﻣﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﺻﻠﯽ آن ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
• ﻣﺮدم از ﺧﻮاﺳﺖ ”ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت“ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺟﻨﺎح ”اﺻﻼحﻃﻠﺐ“
در داﺧﻞ و ﮔﺮوهﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر داده
ﺷﺪ ،ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
• اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻢﭼﻮن دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮدم از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺻﺎﻓﯽ ”ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن“
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ از  % 50ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺟﻨﺎح ﺑﺮﻧﺪه واﻗﻌﺄ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻠﮑﻪ
در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺟﻨﺎح اﻗﺘﺪارﮔﺮا از ﭘﺸﺘﯿﺎﻧﯽ  15درﺻﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
• ﺟﻨﺎح اﻗﺘﺪارﮔﺮا در ﭘﯽ ﺳﺎزش ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪود
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم در داﺧﻞ ،اﻣﮑﺎن ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار
اﯾﺮان را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺟﻨﺎح اﻗﺘﺪارﮔﺮا در ﭘﯽ ﭘﯿﺎده
ﮐﺮدن آن ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه در اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎی روﺷﻦ آن ”ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ“ ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﻘﺎ ﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ”اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را زﯾﺮ ﺿﺮب ﺑﺮده“ اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ”ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ“ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ”آﻣﺎر ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن“ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺶ از  % 50از ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪ ،واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر .ﺣﺘﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺐ آﺷﮑﺎر،
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر و از آن ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎ از
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ،از
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آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺟﻨﺎح اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺪﻋﯽ
ﺗﻘﻠﺐ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی رأیﮔﯿﺮی ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف آرای
آن ﺣﻮزهﻫﺎ ،ﻧﺎﻣﺰد ﺟﻨﺎح راﺳﺖ را ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼن ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎ ،از ﯾﮑﺴﻮ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻫﻢ وزارت ﮐﺸﻮر
و ﻫﻢ ﺟﻨﺎحﻫﺎی رﻗﯿﺐ از ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در
ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﮐﺮﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻮاداران ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ زد و ﺧﻮرد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﻃﯽ آن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺮون از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ و ﺑﺮای ارﺿﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ »اﺳﻢ ﺷﺐ« ﻧﯿﺎز دارد .ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ »اﺳﻢ ﺷﺐ«ﻫﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »آزاد« ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
»اﺳﻢ ﺷﺐ« دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن درﺻﺪ اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ رژﯾﻢ »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده
اﺳﺖ و ...
در اﯾﻦ دو زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺮون از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی
»اﺻﻼحﻃﻠﺐ« درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آﻗﺎی ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﯾﮑﯽ
از رﻫﺒﺮان »ﺣﺰب ﻣﺸﺎرﮐﺖ« ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ »ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ آرای ﻣﺮدم ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﻮده اﺳﺖ« .دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮان
»ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺪک ﻣﺮدم
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم« از ﻧﻈﺎم اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت
»اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن« درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺮون از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ »ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ«اﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ »ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم
را اﺻﻼح« ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ »ﻧﻈﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد« آورﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻻﯾﻪﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺮون از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺎﺑﻮدی
ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻻﯾﻪای ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ وﻋﺪه
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻻﺋﯿﮏ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان
اﯾﻦ رژﯾﻢ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺮون از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻣﺎﻫﯿﺖ دﯾﻨﯽ ،ذات اﺳﺘﺒﺪادی و ﻋﺪم
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ رژﯾﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه
ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﯿﻦﺗﺮ
و ﻣﺴﺘﺪلﺗﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ در اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻌﻠﻖ
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺮه ﻫﻢ ﺧﻮرد
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ.
رژﯾﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻮدهای .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی
ﺗﻮاﻧﺴﺖ  25ﺳﺎل در اﯾﺮان ﺳﻄﻠﻨﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزد ،ﺑﺪون
آﻧﮑﻪ از »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ« ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .رژﯾﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دارای
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  % 90ﻣﺮدم ﻫﻮادار ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ آن
ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز دارای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽای ﺑﻮد ﻓﺎﻗﺪ وﺟﺎﻫﺖ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﺶ در ﺧﺪﻣﺖ اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ دﯾﻨﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ.
اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روﻧﺪی در اﯾﺮان روﺑﺮوﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎحﻫﺎی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﻻﯾﻪﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻻﺋﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ )آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ(
ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺿﺮب« ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮد و ﻣﺮدم وﻋﺪه ﭘﻮچ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ را ﮐﻪ رأی  23ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ
ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﺷﺮﮐﺖ  % 68از ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﻧﺎﻗﻮس ﻣﺮگ رژﯾﻢ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن روال اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ را ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ.
»اﺳﻢ ﺷﺐ« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ از رﺧﺪادﻫﺎ ﮔﺮدد.
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اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺟﻠﻮﺗﺮ از روﺿﻪی ﻣﻼﯾﺎن ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ!!
ﻫﻤﻮاره ﺗﺤﻮﻻت و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﺧﺎص ﺧﻮد )ﮐﻪ راﺑﻂ ﻗﺎرهﻫﺎی آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ اﺳﺖ( در
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ
اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ در اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ و اﻧﻘﻼب  57اﺛﺮی
اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ
اﻧﮕﯿﺰه ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ،اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷﺪ .ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﮕﺬارد .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از اﯾﺮان ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و
ﺧﻮد ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آن در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺷﺮوع ﺷﻮد )اﯾﻦ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺳﻮدی ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی آن
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭼﻬﺮه ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽداد( .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺪام ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ اﺳﻼم ﯾﺎ ﻣﻼﯾﺎن ﺳﻨﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻋﻨﻮان اﷲ اﮐﺒﺮ را در اﺛﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ
ﭘﺮﭼﻢ ﻋﺮاق ﻧﻬﺎد.
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ﺑﯿﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدم در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺷﺎﻫﺪ درﮔﯿﺮﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ارﮔﺎنﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﻋﻼن ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻃﺮح
ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺪرال ﻋﺮاق ﮐﻪ در آن ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق
در ﭼﺎرﭼﻮب آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن
اﯾﺮان در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق و ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺷﺎدی
ﺧﻮد از اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮدﺳﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ زدﻧﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ وﺳﯿﻊ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪﻧﺪ .در ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻬﺎﺑﺎد،
ﺑﻮﮐﺎن ،ﻣﺮﯾﻮان و ﭘﯿﺮاﻧﺸﻬﺮ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺷﺒﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﯾﺎد
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﭘﺮ
ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﯿﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  50ﻧﻔﺮ از ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﺮوح و ﺑﯿﺶ از  200ﻧﻔﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮران رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺎش ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺮدم و ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻈﺎﻫﺮات اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن وﺿﻌﯿﺖ وﯾﮋه و ﺷﺒﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ 2

اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن
ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ از ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ

ﺑﺨﺶ ﯾﮏ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪﯾﻤﻰ
 -4ﮐﺸﺎورزی
 -1ﻧﻮﺳﺎن در ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺰرگ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
آن ﺑﻪﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از زوال ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .و آن
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮرﻟﯿﺘﺲ دﯾﮕﺮ از
زوال ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﻮد .واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از
زﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وﺿﻌﯿﺖ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ آن
زﻣﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ ،از ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺎﮔﺮدان آﻧﻬﺎ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮرژوازی ،ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن در ورﻃﻪ
زوال ﻗﺮار دارﻧﺪ .و اﯾﻦ اﻣﺮی ﻧﻪ روﯾﺎﺋﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از واﻗﻌﯿﯿﺎت
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮد .در آن دوران ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺣﺰاب ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻧﺠﺎت
رﺳﺘﻪ دﻫﻘﺎن از آن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻮد و و ﻧﯿﺰ اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺿﯽ اﺑﺰاری را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺷﺪ از زوال دﻫﻘﺎﻧﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
از ﺳﻮی ﺷﻮنﻻﻧﺪ  Schönlandو ﻓﻮﻟﻤﺎر  Vollmarدر ﺳﺎل 1894
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪﺟﻨﺒﺶ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺿﯽ در ﺣﺰب ﻣﺎ اوﻟﻮﯾﺖ داد .در آن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺧُﺮده دﻫﻘﺎن  ...در ﺣﺎل زوال اﺳﺖ  ...دﻫﻘﺎﻧﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺮﯾﺰه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺿﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد »ﮐﻪ دﻫﻘﺎن از وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻗﻄﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ زوال اﺳﺖ«.
اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﻧﺠﺎت دﻫﻘﺎﻧﺎن وﺟﻮد دارد .او ﻧﯿﺰ ﺑﺮﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوری ﺑﻮد:
»ﺧُﺮده دﻫﻘﺎن ﻣﺎ ﻫﻢﭼﻮن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی ﺷﯿﻮۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
زوال اﺳﺖ .او ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ« )»ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه«» ،زﻣﺎن
ﻧﻮ« ،1 ، XIII ،ﺻﻔﺤﻪ .(295
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺧﻸ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد ،ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺖ .در آﻧﺠﺎ دﻫﻘﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺰرگ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮد را اﺟﺎره ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در اﻣﺮ اﺟﺎره ﻧﯿﺰ ﻣﺪاوﻣﺄ
واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﺟﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ
زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد:

»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 .آﺑﻮﻧﻤﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺨﺎرج ﭘﺴﺖ :ﺷﺸﻤﺎﻫﻪ  20ﯾﻮرو ،ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ  30ﯾﻮرو
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