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از راﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﺮان

اﺳــــــﺘﺮاﺗﮋی

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬۀ ﺟﻤﻬﻮری دوم در ﮐﻠﻦ
ﺷﻨﺒﻪ  ۱۳ژوﺋﯿۀ ۲۰۱۹
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﺎ در ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﮕﺬارد ،ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮد و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺸﮑﻞ
اوﻟﯿﻪ و ﺑﻨﯿﺎدی ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ در ﺟﺒﻬﻪ
اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﻠﺒﺸﻮﯾﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ در آن از
ﻫﻤﻪ ﺳﻮ زد و ﺧﻮرد ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺎﯾﺪ در
ﮐﺪام ﻣﮑﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﮐﺪام ﺟﻬﺎت ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دو ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻫﺮ
و
ﮐﺪام اﻫﻤﯿﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر دارد ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﻣﯿﺰد :ﻫﻮﯾﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی .اﯾﻦ دو از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
آﻣﯿﺨﺘﻨﺸﺎن از ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻈﺮی ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و در ﺟﺎی
ﺧﻮد ،ﻣﻮرد ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﺗﻌﻤﻖ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ،ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،در
ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﻫﻢ ﺟﺪاﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮد و در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ را
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻨﺮا ﮐﻪ ﻋﺮض ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻓﻘﻂ از ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ ،ﺧﺎﻃﺮۀ روﺷﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮدم از ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارم ﮐﻪ در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ دارم در ﺷﺮوع اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺧﺎﻃﺮۀ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدم را ﻣﺮور ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿﻖ ﺑﺸﻮد ،اﯾﻨﺮا ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ در ﻣﺼﺪﻗﯽ ﺑﻮدﻧﻢ
ﺗﺮدﯾﺪی داﺷﺘﻢ و ﻧﻪ در ﭘﯿﺮوی از ﺑﺨﺘﯿﺎر .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﻌﻤﻮل ،از ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭘﺮت ﻧﺒﻮدم ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻢ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ
راﺿﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﮑﻨﻢ.
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺣﺘﻤﺎً ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ راه ﻣﺼﺪق و ﺑﺨﺘﯿﺎر و آﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﺗﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد.
ﻣﺸﮑﻞ از اﯾﻦ ﺑﺮﻣﯿﺨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ از ﺻﺤﻨۀ ﻧﺒﺮد ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻧﻪ

اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻌﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﻢ ﭼﯿﺴﺖ ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻫﺴﺘﻢ ،ﭼﯿﺰی
ﺑﮕﻮﯾﻢ .اﯾﻦ اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤۀ
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑۀ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﯾﺪ ،ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻗﺪم اول اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ اول ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ و اﮔﺮ ﺗﻮان درک
اﯾﻨﺮا ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺮوﯾﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ،در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎ در ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ،
وﻟﯽ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻻزم و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺒﺎرزۀ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪوی اداﻣﻪ
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ اﺻﻞ ،ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ از اﯾﻦ ﺣﺪ اﺳﺖ و وﺣﺪت ﻻزﻣۀ اداﻣۀ
واﺣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﺟﺎﻣﻌۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎدل ،ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ داﺋﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ
در ﺣﺎل ﺟﻨﮕﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ،ﯾﺎﻓﺖ و
روﺷﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻒ ﮐﯿﺴﺖ ،رﻗﯿﺐ ﮐﯿﺴﺖ ،ﻣﺘﺤﺪ ﮐﯿﺴﺖ و اﯾﻨﮑﻪ آراﯾﺶ
اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً اﯾﻨﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻮض
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺼﻮدم از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد اﺳﺖ ،در ﻫﺮ
دو وﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ .ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﻢ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی.
ﻣﺸﮑﻞ اول
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﯾﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺪ و ﺣﺪود زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺪان دﻋﻮا را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
اول ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﭙﺮدازم ﮐﻪ راه را ﺑﺮوﺑﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺑﯽ اﻧﻀﺒﺎﺗﯽ را در ﺷﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﻗﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و دﻋﻮاﻫﺎی اﻣﺮوزﯾﻦ ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﺑﻪ
دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد ،دﯾﮕﺮی ﺣﻤﻠۀ اﻋﺮاب را ﻣﺒﺪأ ﻣﯿﺸﻤﺮد ،ﯾﮑﯽ
از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺮﻣﮑﯽ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﺪ ،دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم و اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ و اﻟﯽ آﺧﺮ .اﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﻓﮑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ،ﮐﺎر ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی را ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺨﺖ و
ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،درازی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ﺑﺴﯿﺎری را

ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ راه ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﺎرﻣﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ دوره ای را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ
دروﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اول و آﺧﺮش ﺑﻪ دﻟﺒﺨﻮاه ﻣﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دوران ،دوران ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان از ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﮕﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺴﺘﻦ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ و
ﺣﺘﻤﺎً ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺒﺪأ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮوز
اﯾﺮان ،اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺸﻮد ﻣﻨﻈﺮۀ
درﺳﺘﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان ورق ﺧﻮرده.
ﺑﻪ
ﮐﻪ
ﻫﻢ
ﮐﻪ

ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻧﻔﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ،ﻗﺪم اول اﺳﺖ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن اﯾﺮان
از ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺰار ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻫﺰار ﺷﮑﻞ
ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺮﺗﺒﺸﺎن ﮐﺮد و در ﮐﻨﺎر ﻗﺮار داد .ﻓﻘﻂ ﺗﺮﺗﺐ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ و ﺗﺨﻄﯽ از آن ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .وﮔﺮﻧﻪ ،رﺷﺘۀ

ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﯿﺎن ﺣﻮادث ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ ،ﯾﮑﯽ و دوﺗﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ـ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻘﺪ را ﻫﻢ ﺑﯿﺎورد.
ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،رﺷﺘۀ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ .آن ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان
را از ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ آن رج ﮐﺮد ،ﺧﻂ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ.
در دوران ﺟﺪﯾﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ـ در
ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .اول از ﻫﻤﻪ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﮐﻪ دو آزادی
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ را در ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺮد ﻣﯿﺎورد و ﻧﻈﺎم اﺻﻠﯽ و
ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻈﺎم ﻣﺪرن اﺳﺖ و دوران آزادی و رﻓﺎه را ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻨﺎی ﺑﺸﺮ ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،وﻟﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی اﺗﻮرﯾﺘﺮ و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﺪام واﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ
ﻧﻘﻄۀ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻬﺎد .اوﻟﯽ آزادی ﻣﺜﺒﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﺷﺮاﮐﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﻊ را از ﻫﻤﮕﺎن ﺳﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ و دوﻣﯽ آزادی ﻣﻨﻔﯽ را ﮐﻪ ﺣﻮزۀ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﯿﺎت اﻓﺮاد اﺳﺖ ،ﺣﺬف ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ
ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻫﺮ دوی اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻞ آزادی را در ﻫﺮ دو ﺑﻌﺪش،
از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻨﻄﻘﺎً ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﺬف ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻨﺪه
ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ زاﯾﺶ ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان
ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ زد و ﺧﻮردﺷﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ را ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ .ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و
ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ و ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺗﺎ ﺟﺒﻬۀ ﺟﻤﻬﻮری دوم ،اداﻣﻪ دارد .ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادۀ
اﺗﻮرﯾﺘﺮ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﺶ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ
و اﺳﺘﺒﺪادی را ﺷﮑﻞ داده ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮده.
ﻣﺎ دو ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ و دارﯾﻢ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ،
ﻧﻘﺶ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨۀ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ و
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ
ﻣﯿﺸﻮد ،ﻧﻪ از ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﯽ ،ﭼﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .دو ﮔﺰﯾﻨۀ راﯾﺞ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻧﺪﺷﺎن ،ﯾﮑﯽ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال را ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ای ﻣﻮﻫﻮم ﭘﺲ ﻣﯿﺰﻧﺪ و دﯾﮕﺮی
ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ای ﺧﯿﺎﻟﯽ .ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﺬﻫﺒﯽ آن ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
اﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ
ﻧﺸﺪه.
ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺷﮑﻞ
ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ .اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ آزادی ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﻮﯾﺖ
ﻓﺮدی ،اﺳﻼﻓﻤﺎن را ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺑﺪو
زاﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻨﺶ ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﻐﯿﯿﺮش ﻫﻢ ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ اراده ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎز ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ،ﻓﻘﻂ وﺟﻪ ﻧﻈﺮی
ﻧﺪارد .اﯾﻦ وﺟﻪ از ﮐﺎر آﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ،وﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﺻﻞ
ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ دﻧﺒﺎل ﻧﻈﺮ درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯿﺮوﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ درﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻘﺎﯾﺪﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﭽﻪ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ و
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
وﺟﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎر
اﯾﻦ از ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﯿﺘﻮان
ﺷﻤﺮد ،ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻪ از
ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺮده

ﺣﺎل ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺳﺮ وﺟﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺎر.
ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان
ورای اﺣﺰاب و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در
اﻧﺪ.

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺪرت را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را داد ،ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ
دﯾﮕﺮ ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺳﻪ دﺳﺘﺸﺎن از ﻗﺪرت
ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
زود ﺑﻪ آن آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ دﯾﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ذﻫﻦ اﻋﻀﺎﯾﺸﺎن ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﺣﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎری را ﻧﯿﺰ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،وﻟﯽ در وﺟﻮدش
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻃﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﻪ ﮔﺎﻧۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرﯾﺸﺎن در اﻧﻘﻼب اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ
اﯾﻦ ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .داو اﯾﻦ ﺑﺎزی ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﻗﺴﻤﺘﺶ ﮐﺮد.
ﻫﻤۀ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد ﺑﺎزی ﺷﺪﻧﺪ و رﻫﺒﺮی ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻮدای اﯾﻦ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪۀ ﺑﺎزی ﺑﺸﻮﻧﺪ .اﺳﻼﻣﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺧﻮد ،ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف را داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﮐﻪ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و… آﺧﺮ داﺳﺘﺎن را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ.
اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺣﺮف اﺻﻠﯽ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺳﺎده .رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاران
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﮐﺎذب ﻃﺮﻓﺪاری از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﻪ
اﺳﻤﺶ در ﻫﻤۀ دﻫﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ ،رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻇﺎﻫﺮش ﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ
اﺗﺤﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﺳﺎﺳﺎً و در ﻋﻤﻖ ،آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻫﺴﺖ .ﻧﮑﺘﻪ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ ،ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻫﻢ و ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻫﻢ ،اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ
ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ آﯾﻨﺪه را ،در ﮐﻠﯿﺘﺶ ،در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎورﯾﻢ و
زﯾﺎده دل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻧﺸﻮﯾﻢ .ﺑﺮای
ﻫﺪاﯾﺖ درﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ،داﺋﻢ ﻣﻨﻈﺮۀ ﮐﻠﯽ را ﭘﯿﺶ
ﭼﺸﻢ داﺷﺖ و ﺑﺎ اﻋﺘﻨﺎی ﺑﺪان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﻓﺎﯾﺪۀ اول اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﺨﻦ و ﮔﻔﺘﻪ ای راﺟﻊ ﺑﻪ ﻟﺰوم اﺗﺤﺎد
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺗﺤﺪا ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد ،ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ.

آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺧﺘﻢ ﺷﺪﻧﯽ ﻫﺴﺖ؟
ﺳﺨﻦ را ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ،ﻣﺒﺎرزه و
ﻫﻤﯿﺎری ،دو روی ﺳﮑۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮑﺪام را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﺬف ﮐﺮد .اﯾﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻣﺆﯾﺪ ﺑﻌﺪ اول ﮐﺎر
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ.
ﻣﯿﺘﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺑﻌﺪ دوم ﮐﺠﺎ رﻓﺖ؟ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
دوم ﮐﺎر ﮐﻪ ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .ﻫﺪف از
ﺟﻨﮓ ،ﺻﻠﺢ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ .ﭘﺲ آﯾﺎ اﻓﻘﯽ ﺑﺮای ﺧﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ
ﻧﻪ و اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
اول ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪۀ
ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﺮﺧﯿﺰد .ﻧﻤﯿﺘﻮان ﮐﺎر را ﻣﺤﻮل ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻤﮕﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺣﺪی دل ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻧﻘﻄۀ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻨﻬﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ در زﻣﯿﻨۀ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻋﺠﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪول ﻣﻨﺪﻟﯿﻒ
را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺣﺬف ﻧﻤﻮد ،ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻫﯿﭽﮑﺪام اﯾﻦ ﺳﻪ را ،از ﻣﯿﺪان
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺬف ﮐﺮد .اﯾﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از
ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﮕﺮدد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن ،ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و
اﺳﺎﺳﺎً دﻟﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻓﺎﺋﻖ
ﺑﯿﺎﯾﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻨﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﺑﺎ ﻗﺪری ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺪﯾﻢ
در ﺑﺎرۀ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ .دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار ﺑﻮد
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻫﻤۀ ﻣﺮدم ،ﺣﮑﻢ
ﻣﯿﺮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺟﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺆﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی دوری از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮد .ﻧﮕﺎه دوری ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،در اﺻﻞ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،ﺣﺎل در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ و ﻣﻬﻤﺘﺮ
از ﻫﻤﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﻌﺪود اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮑﺪام آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺟﺎ
ﺳﭙﺮدﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺤﻨۀ ﺗﮑﺮار ـ ﺣﺎل ﻣﺮﺗﺐ ﯾﺎ
ﻧﺎ ﻣﺮﺗﺐ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮان دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻤﮕﺎن
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،اﻣﺘﯿﺎزی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻓﺴﺎد ﻣﺼﻮﻧﺶ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ،ﻧﻮﯾﺪ اﺑﺪ ﻣﺪت ﺷﻤﺮدﻧﺶ را
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺶ را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ،ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ

ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و
ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ

ﻋﻤﺮش را از ﺑﺎﻗﯽ ،درازﺗﺮ ﻣﯿﺸﻤﺮدﻧﺪ.
ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺻﻮرت ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻣﮑﺎن اﺻﻼح و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﻮد را
ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ،
ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال در اﯾﺮان ،اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آراﻣﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪۀ دوراﻧﯽ دراز از آراﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯿﺎﯾﺪ.
در دوران ﻓﻌﻠﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ از دو ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﯾﮑﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮﯾﺰی ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ،ﻻاﻗﻞ ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن رواج ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ از ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﺪن
ﺗﺒﻌﺎت آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ .اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ زور ﮔﻔﺘﻦ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ
ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ،ﺟﺪاً در ﺟﺎﻣﻌۀ اﯾﺮان رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه اﺳﺖ .دوم داﻧﺴﺘﻦ ﻗﺪر
آزادی و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ،درک ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻌﻨﺎی آزادی .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻌﺎر آزادی
ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ورد زﺑﺎن ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ از ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﮕﺎه
ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﯾﮑﺪﺳﺖ.
درک اﯾﻨﮑﻪ آزادی ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻼق اﺳﺖ،
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﺪو ،آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ رﺷﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯽ ﺣﺴﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ ،راه را ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ آزادی
ﻣﯿﺒﻨﺪد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد آن اﻧﺠﺎم ﺑﭙﺬﯾﺮد.
در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آزادی و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮه ﮔﺸﺎی
ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،راﻫﯽ را ﮔﺸﻮده ﮐﻪ راه ﺣﻞ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدد در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،دﯾﮕﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام
ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل
ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﯿﺪان
ﺳﯿﺎﺳﺖ دوام ﺑﯿﺎورد .ﻣﻘﺼﻮدم از ﮔﺮاﯾﺶ ،وزﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ رﻧﮕﯽ ﺧﺎص ﻣﯿﺪﻫﺪ .رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘۀ ﻣﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ از ﭼﺎرﭼﻮب دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﺮود ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و
ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﯽ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
آراﻣﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ .ﻫﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺰﯾﻨۀ اﺻﻠﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪۀ ﻓﺼﻠﯽ از آراﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺼﻮﻣﺖﻫﺎ را در
ﭼﺎرﭼﻮب رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ رأی ﻣﺮدم ،ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ
ﻓﺮﺻﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﻧﻪ ﺑﯿﺶ ،ﻓﻮاﯾﺪش ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻓﻌﻞ آﻣﺪن

اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺗﺎرﯾﺦ راﻫﯿﺴﺖ ﮔﺸﻮده ،ﻣﺮﮐﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﺎ
را ﺑﻪ راﻫﯽ ﺑﺒﺮد .ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ.
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