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  منفردين و سياست اتميزه
 ي استبدادي و رشد نظامهاياثر ي بي برايا نسخه  

   در هامبورگ مجله تالش ٢۴ از شماره يا مصاحبه
  
  

  

 خود در كنفرانس ي همايون شما در سخنراني ـ آقاتالش
به پيدايش وضعيت ” حزب مشروطه ايران“ ماه اوت ياروپائ
 شدن دوم خرداد و راعتبا ي اشاره داشتيد كه بر پايه بيجديد

 و قبضه نژاد ي از تهاجم، با آمدن دولت احمديآغاز دور ديگر
و ضمن . قدرت توسط سپاه، بسيج و حوزه شكل گرفته است

 و ي به يك ربع قرن مبارزه عليه رژيم اسالمي اجمالينگاه
اين مبارزه به تناوب به بيرون و درون كشور ” گرانيگاه“انتقال 

 مبارزه به بيرون منتقل ير ديگر وزنه اصلايد كه با نتيجه گرفته
  .شود يم
  
 دراين ميان ما بيش از آنكه شاهد اين انتقال و آغاز جنبش اما   

 و يشدگ  ماتي در خارج كشور باشيم، ناظر نوعيو جوشش
به نظر .  چه در داخل و چه در خارج هستيميشوك سراسر

پس از  و و وضع موجود، آن هم نژاد ي با برآمدن احمدآيد يم
 ي گوئبشر، و حقوق يسال مبارزه از پايگاه دفاع از آزاد٢٥
  !اند  برسر ما پاشيدهي و نااميدي از تلخكاميگَرد

  
 آنان از ي مردم از پسرفت ايران، بيزاري تكيه ما بر نارضايتآيا  

 اركان ي در تماميدخالت و مزاحمت متوليان دين و حكومت دين
 يروند فزاينده فقر و ناامن از اشان، ي و اجتماعي خصوصيزندگ

 برخاسته از ذهنيت خودمان بوده است؟ آيا صلح، يفرض....و
 در جامعه ي و اعتبارآبرو توسعه، كسب ،ي ترق،يامنيت، آزاد

 جامعه و ملت يها  از اولويتانديشيم، ي آن گونه كه ما م،يجهان
  ايران بدور است؟

  
 يپاه و تشكيل حكومت سي ـ انتخابات رياست جمهورهمايون
 يها  كه خاستگاهش دستهي حكومت،ي ـ امنيتيـ بسيج

اش روحيه حسينيه است يك   و قرائت قرآن و روحيهيزن سينه
 كه من در رود ي به شمار مياسالم ي جمهور"يتكامل"مرحله 

. ام  از آن به عنوان مرحله رسيدن به خلوص رژيم ياد كردهيجائ
 و اين شود ي متر  به طبيعت خود هر چه نزديكياسالم يجمهور

 از اميد برما يا  پرتو تازهبايد ي مي پاشيدن گرد تلخكاميبجا
ها و   درگير رقابترسد ي كه به قدرت ميا گروه تازه. بتاباند

 روز افزون در يها ي و روبرو با دشواري هر روزيها يكارشكن
 حل مسائل خود و كشور ي را برايها، كمترين آمادگ همه جبهه

 اداره توان ي نمي چنين افراد و در چنين فضائايران را با. دارد
 اوباش يها  نيست كه با دسته"پاپا دوك" يكرد و ايران هائيت

 را سر پا نگه ي و تباهيمسلح بتوان يك رژيم فرو رفته در نادان
 يها  و بحرانها ي و اقتصاد، ناكاميدر سياست خارج. داشت

بر  ي اجتماعيها يسخت در انتظار رژيم است و سختگير
  . مردم خواهد افزودينارضائ

  

 در بيرون به سبب ي سياسي از نيروهاي شدن بسيارمات
 درون رژيم بود كه ي سياسيها يشان با باز  نزديكيدرگير
 برآن نداشتند و ندارند و اميد است ديگر چنين يكنترل

 است ي از آن نيز در واقع حالت انتظاريبخش.  نكنندياشتباه
 بهر امبارزه م. آيد ي پيش ميمهم داخلكه طبعا پس از تحوالت 

 مبارزه تعطيل يول.  داردگذرد ي به آنچه در ايران ميحال بستگ
ها و  نشده است و باز باال خواهد گرفت، چون رژيم روبه گرداب

 نژاد به نيويورك ايرانيان يدر سفر احمد. رود يتندبادها م
فتند تا  امريكا به مقابل سازمان ملل متحد ريبيشمار از هر جا

آنان را كه به هزينه خود رفته بودند . به حضور او اعتراض كنند
 گرفت كه با هزينه سنگين ي عوضي با دسته ديگربايد يالبته نم

 نبودند و ي ايرانشان يبه نيويورك برده شده بودند و بسيار
ايم كه  ما اشتباه نكرده. رفتند ي بشمار ميا تظاهر كنندگان كرايه

. ايم  و آرزوهايشان گذاشتهها يمردم و نارضائتكيه خود را بر 
 ايران ي و بازسازي رهائي است كه برايعامل مردم تنها چيز

.  نيستيجامعه و ملت ايران وجود يك لخت همشكل. داريم
ها، و مبارزان  ترين عناصر در كنار زائران گمراه امامزاده پيشرفته

گونه همان از جان گذشته در كنار خيل معتادان ـ كه عمال از 
 بر بايد يما تكيه را همواره م. كنند ي ميزائران هستند ـ زندگ

نه چنگ زنان در ضرايح  و نه . بهترين عناصر در جامعه بگذاريم
 همه مردم در ي خودشان بكنند ولي براي كارتوانند يمعتادان م

  .برند ي بسر نمي و فكريتخدير جسم
  

اران حزب و ساير  شما به اعضا و طرفدي ـ در آن سخنرانتالش
“  كه در كمين استيانحرافات“نيروها در خارج كشور در مورد 

 طرفداران و يگذشته از ترفندها. ايد  دادهي تلويحيهشدار
 كدام انحرافات ديگر؟ به ويژه كدام يحافظان حكومت دين
 و غيرقابل وم و دلسردي؟ پذيرش محتيانحراف بر بستر نااميد

 از سياست و يال ايران؟ دلزدگتغيير بودن سرنوشت رو به زو
 به اميد ظهور تأثيرات آن در ي فرهنگيپرداختن به كارها

  ..... نامعلوم؟ ويا آينده
  

 كه در نظر داشتم تشكيل جبهه ي ـ انحراف مشخصهمايون
 راه خواهند ي از درون رژيم مي است كه عناصريخواه يدمكراس

بهه مشاركت  است كه خيال دارند بر جيا بيندازند و جامه تازه
 كار كردن از ي اگر به معنيخواه يجبهه دمكراس. بپوشانند

 هست ـ دارانش سردميدرون رژيم باشد ـ كه با توجه به بسيار
 توان ياين رژيم را نم.  نخواهد شدي بيش از نهضت آزاديچيز

بهتر كرد زيرا خالف طبيعت اوست؛ گرايش رژيم به اين است كه 
 ي بايست به فرمانروائيب خمينانقال. هرچه بيشتر خودش بشود

آنها . انجاميد يها م  و تروريستي مذهبيها زنان و هيئت سينه
 ياسالم ي جمهورخواستند يكه در بيست و هفت سال گذشته م

http://www.talash.de


  www.d-homayoun.info          ي  استبداديو رشد نظامها ياثر ي بي برايا نسخه، منفردين و سياست اتميزه
2 

 شناخته ياسالم  كنند از منطق انقالبيرا يك حكومت معمول
. بودند ي دور مي عناصر مترق"بهمن"شده همه جهان، و انقالب 

 فتوا "ياحكام حكومت" در باب ي چنانكه خمينيالماس يجمهور
زيرا رهبرش الزم نيست فقيه باشد و . داد واليت فقيه هم نيست

 اصول شرع تواند ي باالتر از اسالم دارد و مي در آن جائتحكوم
آنچه تعطيل بردار نيست خرافات يك . را هم تعطيل كند

 نياز ي است كه جامعه را از خرد و اخالق بي مذهبيميتولوژ
 كه قدرت را در دست شود ي مي و اسباب دست هر گروهكند يم

 است كه سلسله جنبان چاه جمكران يآخوند. (داشته باشد
 از آن چاه يگفته است كه در انتخابات آينده چهار ميليون را

  ).پربركت، بدر خواهد آورد
  

همه چيز به ما .  ايران نه زوال است نه تغيير ناپذيرسرنوشت    
 يبين  پيشي در كتابي تازگييك نويسنده امريكائ.  دارديبستگ

 نه تنها از اين مراحل خواهد گذشت يكرده است كه جامعه ايران
او .  مسلمانان جهان حل خواهد كرديمشكل مدرنيته را هم برا

 اين ملت و ي درونوشش به جي ناظران ايرانيبيش از بسيار
 در يا يز اگر جامعهدر واقع ن.  اعتقاد دارداش ي فرهنگيتوانائ
 مسلمان باشد كه بتواند گره اسالم را از مدرنيته باز كند و يدنيا

 ي معن،ي را، هر دينيبودن در عين ديندار) سكوالر(عرفيگرا 
 از بدترين تعبيرات اسالم به ي است كه با يكيكند همين ايران

سرانجام اين .  دست به گريبان استياسالم ي جمهورانعنو
 تعبير و تاويل را به همه يهند بود كه بيهودگايرانيان خوا

 نشان خواهند داد؛ به همه آنها كه يروشنفكران اسالم
اين تكه . ( تبديل كنند كه نيستي اسالم را به چيزخواهند يم

 در هر صورتش، ياما كار فرهنگ.)   به آن نويسنده ندارديربط
كار پي.  از مبارزه استي سياست باشد، بخشيحتا اگر از دلزدگ

 است كه ي ايران آينده دست كم همان اندازه فرهنگيما برا
 بر واقعيت ايران آگاه و با بايد ينسل جوان ايران را م. يسياس

 مانند ي ايرانيبين جهان.  بشريت آشنا كرديبهترين دستاوردها
 زير و رو شود ـ بايد ي او و جايگاهش در جهان ميجهان سياس

 يآور است كه مردم ما بجا شرم. دهر اندازه وقت الزم داشته باش
 به " پر از شور و اخالصيها عريضه"كمر بستن و بازو گشادن 

 كرده است ياش ادعائ  دربارهي كه صرفا كسي در چاهيزنبيل
 ي نذريها  سفره" هيلزيبورل" ي و در ويالهاافكنند؛ يم
  .اندازند يم
  

ن نظام كار كردن از درو“ بودن ثمر ي ـ ظاهراً امروز ديگر بتالش
اما كار كردن در كنار آن چطور؟ . آشكار شده است” و اصالح آن

 كه هرچند نامطلوب ي به عنوان واقعيتيدر كنار حكومت اسالم
 ٢٥ جامعه با وجود آن نيز در اين شود؛ ياست، بعضاً اما گفته م

مثالً .  خود را داشته استييائساله رشد خود را كرده و پو
اند، طبقات  دل جامعه شكل گرفته و مستقل در ي مدنينهادها
امكانات و كاركرد . اند  خود را كم و بيش داشتهي بالندگياجتماع
 ي و مراكز توليد و باز توليد مناسبات استبدادي سنتينهادها

 يتا حدود زياد... نظير دستگاه حكومت، نهاد روحانيت، بازار و
ه از  كيدر اين صورت و با چنين تصوير. اند مختل و محدود شده

 چرا بايد  برداشتن نظام شود، يجامعه امروز ايران داده م
   داشته باشد؟ي در دستور كار بوده و اولويت سياسياسالم

  
 ـ ارزش كار آنها را كه در كنار حكومت به پيشبرد همايون

 از ايران و ايرانيت نگه داشت، شد ي آنچه ميجامعه، به نگهدار
 مخالفان كه يآنها از بسياركار .  شناختبايد ياند م خدمت كرده

 يجز برآشفتن اوضاع و پائين آوردن سطح مبارزه دستاورد
.  ايران داردي بازسازو ي در پيكار رهائيندارند اهميت بيشتر

 يمردمان در برابر هجوم يك عنصر بيگانه يا دشمن رفتارها
 گوناگون به خود يها گوناگون دارند و مقاومت آنها صورت

 يها  به نمونهكنند ي مي كه همكارييان كسانحتا در م. گيرد يم
همچنين انكار .  برخورد و بسيار نيزتوان ياين مقاومت م

 كرد كه كار در كنار رژيم و از درون رژيم به آنچه اشاره توان ينم
 ي محدود شدن نهادها؛ي مدنيكرديد ـ به  شكل گرفتن نهادها

قه متوسط تر؛ رشد طب  مدرني در برابر مناسبات و نهادهايسنت
ما در .  كرده استي يا اينتليجنتسيا ـ كمك زياديفرهنگ

 بيرون كمترين حق را داريم كه به ي و آزاديآسايش نسب
 كه ناگزير از ساختن با شرايط موجودند ي زن و مردها ليونمي
  .اند خرده بگيريم  تسليم آن نشدهيول
  

 يها ي جامعه را در برابر ويراني كه دستاوردهاي هنگاميول    
 نه تنها ضرورت بلكه فوريت مبارزه بر ما گذاريم يحكومت م
 كار آمدن يرو(پائين افتادن سطح در همه جا . شود يآشكار م

) ؛ي با پيشينه بزهكاري بسيار،يترين عناصر اجتماع پست
 و نفت؛ و جنگل گرفته تا ي ايران از ماهي منابع طبيعينابود

 يها  در جلوهي و گرسنگي و بينوائيبيكار( ايران يمنابع انسان
 يگسيختگ و از هم) گير و گريز مغزها؛ گوناگونش و اعتياد همه

 و در پيچيدن ي و مذهبي قوميها  و باال گرفتن تنشياجتماع
 كه از هر دهد ي به مبارزه مي پرخطر فوريتيها كشور در بحران
از رسوا و ضعيف كردن رژيم هرگز .  استر برتيمالحظه ديگر

اين حكومت با موجوديت ايران در ستيز . شست دست بايد ينم
  .است

  
 »ياز رشد و پويائ« كه ما در پرسش خود ي ـ تصويرتالش

 است كه در ي ديدگاهي سال داديم بر مبنا٢٥جامعه در اين 
 و نقد ياسالم ي مخالف جمهوري نيروهايها يبرخورد به دشوار

 . احزاب در ايران شكل گرفته استي و مشكل پاگيريپراكندگ
 در وز را امرياسالم ي مخالف جمهوري كه نيروهايديدگاه

 و علت را كند ي ميارزياب”  ميان مردمياعتبار يب“وضعيت 
 ميداند كه در اين ربع قرن در يافتادن اين نيروها از تحوالت عقب

 كه در آن طبقات و يا افتادن از جامعه عقب. ايران رخ داده است
 منافع، ي نسبت به گوناگوني شكل گرفته و آگاهياقشار اجتماع

از اين نظرگاه، .  استي سياسيها يگير تعيين كننده تصميم
 انگشت ،ياسالم ديگر تنها دامن زدن به مبارزه عليه حكومت

 نقض حقوق بشر بدست حكومت ي آن، افشايگذاردن بر ضعفها
 مخالفين و ي از سوي در دفاع از دمكراسي كلييا دادن شعارها

د ميان اين نيروها كه خود فاقد پايگاه تشكيل جبهه و اتحا
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لذا از نظر . كند ي به مبارزه نمي هستند، كمكسترده گياجتماع
 مستلزم ”اعتباري يب“مدافعين اين ديدگاه خروج از اين وضعيت 

 و ي هر جريان سياسي دقيق و روشن از سويها ارائه برنامه
 در ميان طبقات و اقشار مختلف در ي مخاطبين واقعيجستجو

 احزاب ه است كيجامعه و در ميان مردم است و در چنين روند
  . قدرتمند شكل خواهند گرفتيو سازمانها

   
 و يگرائ  كه از يك سو از طرفداران سرسخت تشكلشما    

 ديگر بيشترين تالشها را ي هستيد و از سويتأسيس احزاب قو
ايد،   گسترده و محدود، كردهيها يدر ايجاد اتحادها و همكار
   نظرتان در اين باره  چيست؟

  
پيوسته كه   فراگير و روشن و بهمي ـ يك برنامه سياسهمايون
 از جامعه را بازتاب ي بخش مهميها و آرزوها كم خواست دست

 است كه شايسته نام خود باشد و ما يدهد مسلما الزمه هر حزب
 يول. ايم ن غافل نبودهدر حزب مشروطه ايران به سهم خود از اي

 به ي سياسيها امه پنداشت كه داشتن چنين برنبايد ينم
تر  مسئله مهم.  احزاب نيرومند خواهد انجاميديگير شكل

 نه مثال از گوئيم يما از ايران سخن م. شرايط مبارزه ماست
 سال گذشته را هم در آلمان بسر برده يآلمان، اگرچه بيست س

 نيز مانند جمعيت ايران دو بخش ي سياسيها سازمان. باشيم
 يها  تفاوت مهم كه سازماناين دارند، با ي و خانگيتبعيد
 بيرون هر يها ايران  مانند اين ميليونتوانند ي نمي تبعيديسياس

شرايط كار در درون و .  به ميهن بزننديوقت خواستند سر
 نيرومند مگر يدر درون سازمان سياس. بيرون بسيار تفاوت دارد

ها بنا بر   تشكيل داد و آن سازمانتوان ي نمياصر حكومتاز عن
كشاندن . ( هستندي از بسيج مردم ناتوانند زيرا حكومتيفتعر

 يب.)  دادن در انتخابات با بسيج تفاوت دارديمردم به را
 نيز در ايران جز ي به حكومت بهترين برنامه سياسيوابستگ
 ،ي نيمه مخف را، آن هم به صورت پراكنده و عمومايهائ گروه

   . نخواهد كرديسازمانده
  

 و گاه فراتر از ،يها مهاجر كه پائ در بيرون ايران آن ميليون    
 در ايران دارند حتا بيش از مردم در خود ايران از هر ،يپائ

 را كه به ياند و برنامه سياس  در هراسيفعاليت سياس
  ميزبانشان خواهندينيازهايشان پاسخ دهد در احزاب كشورها

 بجز در مسائل دهند ي مي كه در خارج رايايرانيان. جست
 دهندگان خود آن يتابعيت و رفتار با خارجيان، مانند را

 و كار ي با روحيه حزبشان ياما بيگانگ. كنند يكشورها رفتار م
 چندان است كه خواهد ي كه گذشت و انضباط ميمنظم تشكيالت

 يو امريكائ ي از آنان به احزاب اروپائيجز در صد ناچيز
 ي فوري به نيازهاي احزاب تبعيديبرنامه سياس. اند نپيوسته

 يباورپذير.  پاسخ دهدتواند يايرانيان در هيچ جا نم
credibility  اين احزاب بيشتر در پهنه مبارزه با رژيم دست

 است، نه يا  حداكثر پشتوانهشان ي سياسيها  و برنامهدهد يم
 در مبارزه با رژيم بر شان ي ناكارائ آنها ازياعتبار يب. سرمايه روز

 ي است كه به اصل مسئله يعني و اين مشكلخيزد يم

مقصودم از . گردد ي مخالفان رژيم در بيرون برميها اولويت
 در شرايط يها همان است كه در احزاب با تعريف معمول اولويت
  . نيستي معموليسياس

  
حمتكش يا  نداريم كه طبقه زي در اين نيست كه ما احزابمشكل
 ي از ادبيات سياسي موقتيبا وامگير( كند ي را نمايندگيبورژواز

 يسياسيكاران تبعيد.) شناسد ي نميكه جز حزب طبقات
 ي زحمتكشان و بورژوازتوانند يهيچكدام اينها نيستند و حتا نم

مند   ايرانيان عالقهفتمزيرا چنانكه گ. پيرامونشان را جذب كنند
 ي ميزبان رويچار به احزاب كشورهابه دفاع از منافع خود نا

 بيرون را از هم جدا ي سياسيها آنچه هم كه سازمان. آورند يم
ما با رقابت .  نداردي نيست زيرا فوريتي سياسيها  برنامهكند يم

 كه اشاره يآن اولويت.  چهار سال ديگر روبرو نيستيميانتخابات
تر و فلج  ف يا نبود آنها ژري سياسيها  از تفاوت در برنامهمكرد

نخستين اولويت بيشتر سياسيكاران، چه آن . تر است كننده
اند و چه   گرد آمدهي سياسيها  كه در سازمانيدرصد كوچك

در بيست و .  از يكديگر استيتوده بزرگ منفردين، جلوگير
 ياس سيي نيروها"يجنگ داخل"پنج شش سال گذشته سهم 

. ده است آنها بو"يجنگ خارج" به مراتب بيش از يتبعيد
 مطمئن بود كه آيا بيشترينه آنان با ادامه توان يهنوز هم نم

 پيش افتادن رقيبان يترند يا دورنما وضع موجود آسوده
 ياعتبار يب" و ي توضيح ناكارائيبرا.) دشمنان، در موارد بسيار(

 ما با ي سپهر سياسه از مقايسي بكلبايد ي م"در ميان مردم
.  دست برداشتي معموليها  و جامعهي خارجياحزاب كشورها

.  استي تبعيدي سياسيها  همه محيطي ويژگ،ياعتبار ياين ب
 را داشتند كه ما ها يتبعديان روس صد سال پيش همين گرفتار

 بزرگ، ياستثنا.  چند برابر داريممان يدر ابعاد چند ميليون
  . امريكاستر دي كوبائياجتماع تبعيد

  
 اعتماد يد به ساختن فضا كه پيش از همه بايرسد يبه نظرم م 

 نخست قابل اعتماد باشيم تا بتوانيم به بايد يما م. پرداخت
ترين   اعتماد كه كميابي برقراريبرا.  با هم كار كنيميدرجات
نخست، بيان روشن .  ماست سه شرط الزم استي اجتماعيكاال

در همه .  آغاز گفتنمانآنچه در ته دل ماست؛ سخن آخر را از ه
 و ابهام يآور  زبانيها  هست كه پشت پردهيه تيزبينما آن انداز
 و كند ي معمول ما به زيان اعتماد كار م"يزيرك". را ببينيم

ديگران هم دست كم همان اندازه . آورد يمنظور را نيز برنم
 گفتن و خالف آن يچيز.  در عمليدوم، وفادار. اند"زيرك"

 ينمرگهاست كه جوا"يزيرك" از همان گونه زرفتار كردن با
كم دربرابر همفكرانمان دست از  سوم، دست. آورد يم

 كه در ي ابتكارها يهمين تازگ.  و دسيسه برداريميكار پنهان
 از ي گروهي داشت از سوتوان ي نمي ترديداش يسودمند
 و رنجش خورده است ياعتماد ي گوناگون به ديوار بيها گرايش

 را كه يا شه نقخواستند يزيرا بيهوده و به عادت تبعيديان م
ترين   قبوالند حتا پنهان از نزديكشد ي زياد ميدشوار يب

  .دوستان پيش ببرند
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 ي قوي سياسي مبارزه بدون احزاب و سازمانهاي ـ دشوارتالش
 ي پس از تغيير نظام سياسي حفظ دمكراسيـ و بالطبع دشوار
اما .  ماستي مشهود و از مسائل اساسيبدون آنها ـ امر

احزاب در ايران فراهم شدن امكان رابطه با  يشرط پاگير پيش
 كشور است رمردم و اقشار مختلف و مستلزم فعاليت آزادانه د

 ـ البته اگر گذرد ي مي اسالميكه از مسير مقابله با جمهور
مقصود از رابطه تنها وجود ارتباطات مخفيانه و پراكنده با 

د ـ  آنها با هم نباشي در داخل يا ارتباطات زيرزمينيمحافل
 قدرتمند يا  نيازمند تشكيل جبههي ثمربخشي كه برايا مبارزه

 و استقرار حقوق بشر در ايران ي طرفدار دمكراسياز نيروها
 از نيروها به دليل عدم حضور احزاب ي كه بخشيا است، جبهه

آيا به اين ترتيب . ورزند ي ميقدرتمند از شركت در آن خوددار
  م؟زني ي بسته دور نميا ما در دايره

  
ترين مشكل مبارزه در   سياسيكاران بزرگي ـ پراكندگهمايون

 كه از يسياست. ما بيش از اندازه منفرد داريم. بيرون است
 ي برايا منفردين پوشيده باشد سياست اتميزه است ـ نسخه

 كه نام يا دايره بسته. ي استبداديها  و رشد نظامياثر يب
 به توده اشتنس ند علتش تنها دستري است ولي واقعيتبريد يم

 مگر در ي هيچ گروه تبعيديايرانيان در كشور نيست كه برا
دايره بسته از آنجاست كه . دهد ي مبارزه دست نميمراحل پايان

 نباشد منفردين گرد نخواهند يا تا مركز قدرت متقاعد كننده
 يا آمد و تا منفردين گرد نيايند مركز قدرت متقاعد كننده

 برگرد يا  جبههيها بسو ه ما با همه مقاومتبا اينهم. نخواهد بود
 در ي ايران، دمكراسي براي و مردمساالري و آزادمنشيآزاد

چهارچوب حقوق بشر و در چهارچوب ايران يك كشور يك 
 چه اندازه بزرگ و يا اينكه چنان جبهه. رويم يملت، پيش م

 كه در ي عواملي به ياريول.  گفتتوان يكارآمد باشد از اكنون نم
 به هردو اينها توان ي ما دست دركار است ممداخله ييران و با

 سهم بزرگ خودش را نبايد از ياسالم ما در پيكار با رژيم. رسيد
منظورم .  بدتر از خودشان ندارنديآنها دشمنان. ياد ببريم

ها و افراد نيست؛ طبيعت خود اين   جناحيها يها و دشمن رقابت
 شود تر نزديكعتش هرچه اين رژيم به طبي. رژيم است

 گرايش ياسالم يدر جمهور. تر خواهد شد  مسلماش يسرنگون
 يمسلط، چنانكه در پيش اشاره شد فرو رفتن در فساد و ناكارائ

بچه " كه اصطالح يگروه.  هر چه بيشتر استيو ماجراجوئ
 شايد بهتر از همه توصيفش كند دارند مشاغل حساس را "محل

حال   و اشتها و در عينيطلبحصار و انكنند يميان خود تقسيم م
 است كه به افراد بيش از يك سمت يا  به اندازهشان يتنگدست

 و نامند ياينان خود را دولت منتظر م. دهند ي مي دولتيباال
 هم فراهم كردن مقدمات ظهور است كه شان يبرنامه سياس

معلوم نيست از چاه سامره صورت خواهد گرفت يا جمكران و از 
البته . اش  چاه جمكران خواهد بود يا بخش زنانهبخش مردانه

گروه تازه به دوران رسيده در مدت انتظار هر چه بتواند لقمه را 
با چنين . از دهان ديگران، بيش از همه مردم، خواهد ربود

 به ي تير خالصياسالم ي جمهور،يفرمانروايان و برنامه سياس
در . ردهد كخود زده است كه چراغ عمرش را زودتر خاموش خوا

 رژيم با گزينش يك تير ي استراتژها،يانتخابات رياست جمهور
 پيامبرانه "چراغ خاموش"زن و پيش گرفتن تاكتيك  خالص

  .عمل كردند
   

 ي كه عنصر جدائي سياسيها  ـ رقابت ميان احزاب و گروهتالش
 و بايد ـ همان طور كه تواند يناپذير سياست است، البته م

 ـ ريشه در منافع و كنند يق تكيه مطرفداران ديدگاه فو
 داشته ي و طبقات گوناگون اجتماعها ي گروهبنديعالقمند

 از وح و اختالفات در همه سطيروشن بودن گوناگون. باشد
 جامعه پيشرفته و آشكار ساختن آنها از وظائف يها مشخصه

 ايجاد تعادل نمايد ياما آنچه همواره بغرنج م. سرآمدان آن است
به .  استي و اهداف ملي ميان منافع گروهيزهاو تشخيص مر

 كه مشتركاً درگير يك ي طرفدار دمكراسي نيروهايويژه برا
 با ي و مضامين اجتماعح در همه سطويبين  جهان،يمبارزه ارزش

 اشان ي به هويت سياسخواهند ي هستند، اما نمي اسالميجمهور
 راه اهداف آيا مبارزه در.  وارد شوديا در سايه اين مبارزه خدشه

 است، به منزله ي و همرائي كه الجرم مستلزم همگاميمل
   است؟ي گروهيها ها و غايت كشيدن از هويت دست

  
 بيست و پنجساله گذشته در يها  از پيشرفتي ـ يكهمايون

 داد و به درون ي سياست ايران كه نخست در بيرون رويفضا
ق  و حقوي بر زمينه دمكراسي گفتمان سياسيكشيد دگرگون

 عقب نشانده است و فرد يبشر بود كه مذهب را در سياست بكل
 قه، امت و ملت و طبي او را بجاي و حقوق جدا نشدنيانسان
 آورده ي پيشوا و شاه و امام، به مركز انديشه و عمل سياسيبجا

 از جمله مخالفان ،يبر اين زمينه در بيرون محافل حكومت. است
 بدست ي همرائبينند، يا م كه خواب دوره دولت موقت ريوفادار

.  نيست كه نتوان پيمودي راهيآمده است و از آنجا تا همكار
بيرون از اينهمه خواهند ) خودشان( هم تا پايان تلخ يهائ گروه
 ي براي در عين همكاري و گروهينگهداشتن هويت سياس. ماند
همين بس كه به .  پيش پا افتاده استي امري مليها هدف

 اش ي جغرافيائي جا،ي غربير كشور دمكراسپيرامون خود در ه
ترين   با بدترين مخالفان در مهمتوان يم. هرچه باشد، بنگريم

.  كه جامعه آينده بر آن ساخته شود، يگانه بودياصولمسائل، در 
 مخالفان بيشمار گفتيم ي پيش كه اين سخنان را ميبيست سال

 يناموس تجاوز ي كه گوئشدند يچنان برآشفته م) تقريبا همه(
 يها  بيشتر باور دارندگان مكتبيامروز برا. صورت گرفته است

 اصول، با ن با مخالف بر سر آي همرائي حرمت ناموس،يسياس
 بايد ي ديگر وجود ندارد و نمي كه به سبب آن همرائيدشمن

 "ي پاتيآنت" و ي ميليب. وجود داشته باشد، از ميان رفته است
 دارد كمتر ي سياسيت ناموس پرسيهست و فراوان است ول

 كه فرهنگ و سياست خود را از رسد يزمان آن م. شود يم
  .فرايافت ناموس و مفهوم جنايتكارانه آن پاك كنيم

  
   ـ با سپاس از شماتالش
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