ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ؟ از راﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﺮان
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻻزم ﺷﻤﺮدن وﺣﺪت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوز
ﺷﺪن ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در
دﻫﺎﻧﻬﺎ ﻣﯿﭽﺮﺧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ درﺳﺖ ﺣﻼﺟﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ
از ﺳﺮ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از روی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ داﻣﻦ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .ﮔﺮوه اول را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﮐﻨﺪ و ﻋﻘﺎﯾﺪش ﺳﺮ و
ﻻﻋﻼج

ﺳﺎﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮد .ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻢ
دارﯾﻢ ،ﺧﺪاﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﻣﺮزاد .ﮔﺮوه دوم ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﯿﻤﺎری
اﺧﯿﺮاً ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻫﻮ ،راه را ﺑﺮای رﻫﺒﺮی رﺿﺎ
ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻪ ﻧﻪ اﻫﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺶ را دارد ،ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺸﺖ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮد.
در اﺑﺘﺪا ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ اﻟﻔﺒﺎی
ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﻮﭼﯿﮕﺮی ﻣﺪدی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اول از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﺒﺎرزه اﻫﻢ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺪف اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﺎ از ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﻤﺶ را ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ و
اﺣﯿﺎﻧﺎً اﻧﺠﺎم ﻫﻢ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ،ﭼﻪ ﻣﻘﺼﻮدی دارﯾﻢ .ﻣﺒﺎرزه ﮐﻪ ﭘﯿﺎده روی
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎ ﻣﺤﺾ ﺗﻤﺎﺷﺎی دﺷﺖ و دﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ
ﮐﻪ ﻣﻨﻈﺮه زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﻮد ،ﻣﯿﻞ ﺑﮑﻨﺪ و ﻣﻘﺼﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
درﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،از ﺳﺮ
از ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد درﻧﯿﺎورﯾﻢ.
دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﯿﺴﺖ .رﻫﺒﺮ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راه را ﺑﻠﺪ اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻘﺼﺪ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﮑﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ رﻫﺒﺮ آﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻫﻤﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺼﺪ
را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ و راه را ﺑﻠﺪ اﺳﺖ .رﻫﺒﺮ ،ﺣﺎل ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر و
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻫﻤﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و
رﻫﺒﺮ وﺳﯿﻠۀ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن .ﻫﺪف ﺑﺮ رﻫﺒﺮ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ.
از اﯾﻦ دو ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻃﯽ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد .ﮐﺎری،
آﻧﻬﻢ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن آن ،رﻓﺘﻦ و
ﺧﺮﯾﺪن ﻣﺎﺳﺖ از ﺑﻘﺎﻟﯽ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻣﺴﯿﺮش ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﺎج
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﺪی اﺳﺖ و ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط در راه اﻧﺠﺎﻣﺶ .ﺑﺎزی ﺑﺮ ﺳﺮ

آﯾﻨﺪۀ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ و ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺮدار ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺪم ﻧﻬﺎدن در
اﯾﻦ راه ،ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺟﺮای
ﻗﺎﻃﻊ آﻧﻬﺎ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﻻ ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
دﯾﻤﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺷﺎﯾﺪ در زراﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ در ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﺘﻤﺎً ﻧﯿﺴﺖ .ﻻاﺑﺎﻟﯿﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ از ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزان راﻧﺪ .اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﻧﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﻬﺎ ﺑﮑﻨﻨﺪ،
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﮔﻮﺷۀ ﺣﯿﺎط و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺪای »ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ« در ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،و ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺬف
اﺷﺘﺮاک ﻫﺪف و اﺷﺘﺮاک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺮدم را دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،از ﺑﯿﻦ
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺮدم ،ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺪان
اﻋﺘﺮاف ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ دو را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪۀ رﻫﺒﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ ﻣﺮدم را از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪف و ﺳﻨﺠﯿﺪن راه
رﺳﯿﺪن ﺑﺪان ،ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﺮ دو را ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آن
رﻫﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری اﺳﺖ ،از ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺧﻤﯿﻨﯽ دﻗﯿﻘﺎً رﻫﺒﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را در ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﻮد،
ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣۀ ﻋﻤﻞ را ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد و ﻫﻢ ،ﻣﻬﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ را
ﮐﻪ ورای ﺳﻘﻮط ﺷﺎه ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ
ﻧﻮع رﻫﺒﺮ،
ﻧﻤﯿﺮﺳﺎﻧﺪ.
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ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ» :ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ« ﻧﻪ ﻓﻘﻂ راه ﺣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﯾﺠﺎد
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی از ﻧﻮع ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ اداره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ
روش ﮐﺎر ،اﺧﺘﯿﺎر را از ﻣﺮدم ﻣﯿﮕﯿﺮد و رﻫﺒﺮ را ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻧﻘﻼب ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻠﺘﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﮑﻨﯿﺪ.
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