ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ َﻓ َﺮﺷﮕﺮد
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
اﮔﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﺎﻧﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی دوران ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪ ،ﻟﺤﻈﻪای را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ در
۱۷آﭘﺮﯾﻞ ۱۵۲۱م .در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺼﺮ آﻟﻤﺎن ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺑﻪ از ادﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺪای رﺳﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ام و
ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ،ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻣﯿﻦ«G
ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از آزادی ﻋﻘﯿﺪۀ ﻓﺮد اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻄﮥ دﯾﻦ و دوﻟﺖ دﻓﺎع ﮐﺮد .ﺑﯿﺸﮏ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ ﻫﯿﭽﯿﮏ
از دﺳﺖآوردﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ .اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آزادی ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﭙﺲ آزادی اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ آزادی آرای ﺳﯿﺎﺳﯽ ،راﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و دﺷﻮار ﭘﯿﻤﻮده اﻧﺪ.
ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوزه در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﻮفﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺎرﯾﺦ در راه ﻧﻘﺐ زدن ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ای ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آﻧﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ راه را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﻤﻮده اﻧﺪ ،ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻬﺎردﻫﮥ ﭘﯿﺶ ﻧﺎﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ"ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ" را ﺑﺎور ﮐﺮد و دوام
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﻣﺮوز ﻫﻨﻮز راه ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ ﺑﻦﺑﺴﺖ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻧﺴﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان آن دوران ،از ﺧﺮد و داﻧﺶ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از آﻣﻮﺧﺘﻦ از دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﮔﺮوه ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﻮﯾﻦ ﻧﮑﻮﺷﺪ" ،ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم" راه رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﭘﻮﺳﯿﺪۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﻫﯽ را ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﺟﻬﺎن در زﻣﺎﻧﯽ
دراز ﭘﯿﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺮای ﺷﺘﺎب دادن ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎ از ﮐﺪام اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟ زﯾﺮا اﮔﺮ
ﻫﺪف روﺷﻦ و آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ را ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در دوران رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺰرگ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ از دوﻟﺘﻤﺮدان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻧﺮژی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﺘﯽ را آزاد ﮐﻨﻨﺪ و در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﭼﻬﺮۀ اﯾﺮان را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﻣﺮوز ﻗﺮار دارد ﺑﺴﯿﺎر واﻻﺗﺮ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﺮان دوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎز دارد.
ﺳﺨﻦ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ واﻻی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﮥ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن از »ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ« ﺗﺎ »دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ«
و از »ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ« ﺗﺎ »ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رواﺑﻂ دوﺳﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ« ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺳﺨﻦ از
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻮﺷﺎ ،آﮔﺎه و ﺳﺮاﻓﺮاز اﺳﺖ.
ﺑﻨﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ،ﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ و ﻧﻪ ﺧﺎﮐﺴﺎران ﻣﺬاﻫﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﺮد و آﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﺨﺼﮥ اﺻﻠﯽ
ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﻫﻤﺎﻧﺎ آﮔﺎﻫﯽ و ارادۀ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻫﺪاف ﻣﻠﯽ را ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺪام آﯾﻨﺪه ﻣﯽرود ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﮥ اﻋﻀﺎﯾﺶ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﻤﯿﺮۀ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ
ﺑﺮای ﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرن در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده )در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ،در ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ،
در آﻟﻤﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی  (..ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻠﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺿﺮورت ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه واﮔﺬار ﻧﺸﻮد و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
اﻫﺪاف ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ در رهﭘﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﻮر و اﻧﺮژی ﻣﺜﺒﺖ داﻣﻦ زده ﺷﻮد.
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﻓﺮﺷﮕﺮد ﺑﺎ اﻋﻼم ارزشﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺼﯽ ،ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺷﻨﯽ را ﻓﺮا راه ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺬار ﺑﻪ آﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان ﻗﺮار داده
اﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﭘﯿﺎﻣﺪ ﮐﻨﮑﺎش و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎن ،ارزشﻫﺎ و ﻫﺪفﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﻗﺮار دارد.
ﮔﺎم دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ راه ﻣﻨﻄﻘﺎ ً اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،راﺑﻄﻪای زﻧﺪه در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺬار ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﺗﮑﯿﮥ ﻓﺮﺷﮕﺮد ﺑﺮ
اﻣﮑﺎﻧﺎت رﺳﺎﻧﻪای در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﻓﻖ درﺧﺸﺎﻧﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮام ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮﺷﺘﺎب اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در "ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ"

ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در روﺷﻨﯽ ﭼﻬﺮۀ ﺧﻮد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺬار را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻫﺪاف ﻓﺮﺷﮕﺮد ﺣﻘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ )و ﺣﺘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ( ورای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ،ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺳﺮاﻓﺮاز ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
از ﺳﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﺟﻤﻊ اﯾﺮاندوﺳﺘﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ارزش ﻫﺎی ﻓﺮﺷﮕﺮد ﭼﻨﺎن واﻻ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ را ﭘﺲ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ،ﮐﻪ ﻫﻮاداران ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮﻫﯿﺰﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ دﯾﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻨﺒﺶ ،اﻧﮕﺸﺖﻧﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارم ﮐﻪ ﭘﺮﺗﺎﻟﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت
روﺷﻦ )ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ درﺑﺎرۀ ﻫﺮ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ( ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن ﭘﻨﺞ ﻫﺪف ﻓﺮﺷﮕﺮد اﻋﻼم ﮐﻨﺪ:
ـ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ـ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
ـ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺳﮑﻮﻻر -ﻟﯿﺒﺮال
ـ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮدن ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ
ـ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﺮبﺳﺘﯿﺰ ،آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺘﯿﺰ و اﺳﺮاﺋﯿﻞﺳﺘﯿﺰ)(۱
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