ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از دﺧـﺎﻟﺖ
ﻣﺬﻫـﺐ در ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﭼـﺎره ای ﻋﻤﻠـﯽ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.
ﺣﺴﻦ ﺑﻬﮕﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده و ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺎﻫﺎن ﺑﻮده و از ﻇﻠﻢ
و ﺳﯿﺎﻫﮑﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای دﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺮدم روا داﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺧﺒﺮ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ در ﻃﯽ ﺗﺎرﯾﺦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻫﻢ از
دﺧﺎﻟﺖ روﺣﺎﻧﯿﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻼ و ﺳﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ
دﯾﻨﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب ﻣﺎ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از
ﺳﺘﻢ ﺧﻠﻔﺎی اﺳﻼﻣﯽ دو راه را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻬﻀﺖ ﻫﺎی
دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ .دوم ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺪرت ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ
آﻧﻬﺎ را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ .دﺳﺘﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﭼﻮن در آن زﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﯾﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﭼﺎره ی دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ
در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو راه ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدﯾﻢ .ﻫﻤﻪ ی ﻧﻬﻀﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرد و آﺧﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
داﻣﻨﮕﯿﺮ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺆﻣﻦ و ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮاد از ﺑﺮادری ،ﺑﺮادری
دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ .اﮐﻨﻮن در ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از
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ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﻼﯾﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻫﺎ از ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ،دو ﺳﻪ ﺗﺎﯾﯽ را دﺳﺘﭽﯿﻦ ﮐﺮده ام.

ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت
رﺳﯿﺪن ﻣﻼﯾﺎن در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﻓﺖ ﮐﻪ زرﺗﺸﺘﯽ ﻫﺎ
ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﻨﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺻﻔﻮﯾﻪ را
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻇﻬﻮر و ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺎدر ﻧﺒﻮد ﮐﺸﻮر از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .ﻣﻼﯾﺎن در زﻣﺎن وی از ﺗﺮس ﻧﻔﺮت و اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮدم از آن زﻣﺎن ﺑﻪ
ﻧﺠﻒ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .ﻧﺎدرﺷﺎه ﻣﻘﺮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ درآﻣﺪﻫﺎی روﺣﺎﻧﯿﺎن از
اوﻗﺎف و ﻏﯿﺮه ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮرﺧﺎن ﺣﺘﺎ ﻗﺘﻞ وی را ﻧﺘﯿﺠﻪ ی دﺳﯿﺴﻪ
ﻫﺎی ﻣﻼﯾﺎن در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ او ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز دوره ی دوم
ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و روس  ،ﻓﺘﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﺧﻮد را آﻣﺎده ی ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽ دﯾﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﻪ
ی ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺎﻓﺸﺎری
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ از ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان وارد ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ی ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﺷﺎه را وادار ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر اول ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روﺳﯿﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد،
ﺳﻔﯿﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار
ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺮای ورود ﺟﻨﮓ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ اﻋﻼم ﺟﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ)(1
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﭽﺎی و از دﺳﺖ
رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﺮان اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ
ﻣﻼﯾﺎن در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺑﺪﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻼﯾﺎن ﻣﻌﺮوف ﺷﻬﺮ
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻨﺎم ﻣﯿﺮﻓﺘﺎح در ﺑﺎز ﮐﺮدن دروازه ی ﺷﻬﺮ و ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺑﻪ روس
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ و ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﺸﮑﺮ روس رﻓﺖ و ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺗﺰار روس ﺧﻮاﻧﺪ ) (2و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﺎل ﻫﺎ ﺣﻘﻮق ﮔﺰاﻓﯽ از روس ﻫﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﻓﺘﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﺑﻪ ﻣﻼﯾﺎن اﺳﺘﻘﻼل داد و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد راه اﻧﺪاﺧﺖ و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﻫﺎ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺷ َﻔﺘﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﺣﺪود
اﺳﻼﻣﯽ را ﺧﻮدش ﺟﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﺘﺠﺎوز از  120ﻧﻔﺮ را ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﺳﺮﺑﺮﯾﺪ .ﺟﻨﺎﯾﺎت او ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎپ ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا
آﻣﺪه ﭼﻨﺎن دﻫﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای دﺳﺘﻮر ﺣﺬف آن را در ﭼﺎپ ﻫﺎی
ﺑﻌﺪی داده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻼﯾﺎن و ﻧﻔﻮذ و دﺧﺎﻟﺖ آﻧﻬﺎ در
اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻢ
ﮐﺮدن ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ از ﻣﻼﯾﺎن ﺿﺪ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺻﻼﺣﺎت
ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮت دارد .اﻣﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻨﺸﺎه او را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ از ﺳﻠﻄﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﺮان را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ(3).
ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد
در ﻣﯿﺎن آوردن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر و آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺮدم اﺳﺖ.اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ
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رﻓﺘﻦ ﺟﺪی اﺳﻼم از ﺣﻮزه ی ﺳﯿﺎﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ راه دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻼﯾﺎن
در ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﯿﺎﺑﺪ .آﯾﺎ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻋﻼم ﺟﺪاﯾﯽ ﺧﺸﮏ و ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﺪون
ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت آن ﻣﻼﯾﺎن و در راس آن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎ را از ﺳﭙﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﯿﺮون راﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ در اﯾﺮان دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﺤﺚ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻮد،
ﻣﯿﮕﻔﺘﯿﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮدش ﻓﮑﺮی ﺑﺮای راﺑﻄﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﮑﻨﺪ .ﺣﺎل ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﮑﻨﯿﻢ .اﺻﻞ و اﺳﺎس دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮ رأی
ﮔﯿﺮی از ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی آزادی و
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﭼﻪ ﺟﺎ و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .آﯾﺎ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه و دﺳﺘﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی از
ﺗﻤﺎﻣﯽ آزادﯾﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﻣﻌﻘﻮل ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؟ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ی ﻋﻄﻔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش درﺳﺖ
ﻣﯿﺸﻮد؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺎر را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻘﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺧﻮدﻣﺎن
ﺑﺮوﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ؟
آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﻋﻈﺎم از ﯾﮏ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای دﯾﮕﺮ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﺰار دردﺳﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻗﺘﻀﺎ
ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺘﻮا ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﻣﻘﻠﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از او
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش رأی
ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻗﺪرت ﻣﻼﯾﺎن در ﺷﯿﻌﻪ ﮔﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺘﯽ ﻫﺎ در ﺳﻨﯽ
ﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺘﻮاﻫﺎی ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز آﻧﻬﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻮن ﭘﺎی ﻣﻘﻮﻟﻪ ی ﻣﺬﻫﺐ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
وارد ﺑﺤﺚ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﭼﺎره ﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯽ
ﻓﮑﺮی و ﺗﻌﻠﻞ در اﻧﻘﻼب ﭼﻪ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﺑﺎر آورد .ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر
در ﺟﻨﮕﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﻬﻮده ﻫﺪر رﻓﺖ و ﻫﺰاران ﺟﻮان ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ
اﻋﺪام ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ و… اﻣﺮوز ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ.
ﺗﻔﺎوت رأی و ﻓﺘﻮا؟
ﻓﺘﻮا ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ؟ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺘﻮا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ
در ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺘﻬﺪ ،ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻘﻠﺪان .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﻠﺪان
ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ از ﻓﺘﻮای ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﮔﺮﯾﺰی ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﺟﺪﯾﺪ

ﮔﺮدن ﺑﻨﻬﻨﺪ.
دﻣﮑﺮاﺳﯽ رأی دادن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در دادن
رأی آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رأی ﺑﺪﻫﺪ وﻟﯽ در ﭘﯿﺮوی از
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺠﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﮔﻔﺘﻪ راه ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ دو ﮐﺎر ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارد.
اﺷﮑﺎل از آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رأی دادن را ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﺷﺮﻋﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﺟﻨﺠﺎل ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ
ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺰو ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن» ،اﻣﺎم« را دارای ﻗﺪرت و
اﺧﺘﯿﺎرات روﺣﺎﻧﯽ و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺪا و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و
در ﻋﻤﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺮی ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎم
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻌﻨﻮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ را ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪه .ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ او
ﻣﻌﺼﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺷﯿﻌﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺮﻓﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻓﺘﻮا ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺣﮑﻢ ﺟﻬﺎد آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪ
اﯾﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﺑﺮای اﺟﺮای ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﮑﻢ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻫﻢ
ﺑﻮد .ﺧﯿﺎل ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﻓﺮﺻﺖ
ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪ ،از ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺪرت و ﺳﺨﺖ ﺟﺎﻧﯽ ﻣﻼﯾﺎن را ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺘﮑﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﺠﺎﯾﻊ و
دروغ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﻼﯾﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﺎدآوری ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﺘﻤﺮار ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻧﯿﺮﻧﮓ روﺣﺎﻧﯿﺖ و
ﮐﺸﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺣﻖ رأی و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن
ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد .ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻟﺰوم ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﯾﺎدآور
ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از رأی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻌﺠﺐ
اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻫﻤﯿﻦ اروﭘﺎ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺧﺎص ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬاﻫﺐ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز از ﻗﺮن
ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و
اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﻬﺎ از ﺣﻖ رأی دادن از  1728ﺗﺎ  1793ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ
ﯾﺎ ﭘﺲ از اﻋﻼﻣﯿﻪ ی اﺳﺘﻘﻼل ،در ﭼﻨﺪﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن،
ﮐﻮﺋﯿﮑﺮﻫﺎ و ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻫﺎ از ﺣﻖ رأی دادن ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻧﺪ .در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻣﺎ

ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻼ ً ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﺎ ﺣﻖ رأی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎً در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا
ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺧﺎﻟﺖ دﯾﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻦ از ﺣﻖ رأی در ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ
وﻟﯽ ﻫﺮﮐﺸﻮری ﺗﺎرﯾﺦ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را دارد و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن داده ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﮔﺮدد.
در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
و اداری اﺟﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺣﺎﻻ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ و ﺑﺮای آن ﭼﺎره ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ را
از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز درﺳﺖ ﻃﺮح ﮐﺮد و ﻋﻤﻮم را در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻓﺮدا در ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﻏﻮﻏﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﯾﮑﺸﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان راه درﺳﺖ را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﺘﺮاز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ.
اﻣﺮوز ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎزﯾﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و
ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ دوﺑﺎره آزادی ﻫﺎی
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻨﺎم دﯾﻦ ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،اﮔﺮ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻏﯿﺮدﻣـﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺎﻟﻌﮑﺲ ﺗﻀﻤﯿـﻦ ﯾـﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت آزاد و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای رد ﺣﻖ رأی ﻣﻼﯾﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
رﻫﺒﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را ﺑﺎ اﻋﺘﺮاف ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪﻋﻪ
ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮﻫﻤﻪ ی وﻋﺪه ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ رﻗﻢ ﺑﺎﻃﻞ زد.
ﻣﻼﯾﺎن ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﺪی در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﺑﺎرز آن ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ ﺳﺎل 67
اﺳﺖ .ﺟﺮم ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﮑﺎر ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻔﺘﺨﻮاران ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و از دﺳﺘﺮﻧﺞ ﻣﺮدم و
ﺧﻮان ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان را
ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ! از ﻋﺠﺎﯾﺐ روزﮔﺎر اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر اﺳﺘﻘﻼل

اﯾﺮان ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﮑﯿﻪ
زدن ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ رﻫﺒﺮی ،اﺳﻼم را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﺷﻤﺮد .اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﯽ از
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ اﺻﻼ ً ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺻﻼ ً ﺧﻮد را اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽ
داﻧﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﻖ از ﺳﻔﺮه ی ﻣﻠﺖ ارﺗﺰاق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﺎ اﺟﺮای ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻠﺒﻪ ﺗﺎ آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﻣﯽﺷﻮد از رأی دادن و
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ ی ﭘﺎﯾﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .آﻧﻬﺎﯾﯿﮑﻪ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی در ﺑﺎره ی ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ
روﺣﺎﻧﯿﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺰﯾﯿﺎت و دﻗﺎﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد
را ﺷﺮح دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت اﯾﻦ اﺧﺘﺎﭘﻮس ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮐﻪ ﻫﺮازﮔﺎه ﺳﺮﺑﺮ ﻣﯽ آورد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺎﻫﯽ و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺎن
ﻫﺰاران ﺑﯿﮕﻨﺎه را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﻣﯿﺪان ﺑﺤﺚ ﺑﺎز اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ
از ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
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