ﮐﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﯾﻢ؟
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

ﺧﯿﺰش ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه در اﯾﻦ روزﻫﺎ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺎدی و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ دﭼﺎر ﮐﺮده

اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﺳﻘﻮط درﻏﻠﻄﯿﺪه و آن را دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﻧﻤﯽ

ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ

ﻓﺮاﮔﯿﺮی دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺟﻨﺲ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﻤﯽ

داﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺎ آﻧﺎن ﭼﻪ رﻓﺘﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد!

در واﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ" ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن" در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮد را

اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻧﺪ و ﻗﺪﻣﯽ در راه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺻﻒآراﯾﯽ آﻧﺎن ﭼﻨﺪان ﺗﻐﯿﯿﺮی

ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺎن ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ )ﺷﺎﻫﯽ ،ﻣﺼﺪﻗﯽ و ﭼﭗ( ،در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی رﯾﺰ و درﺷﺖ در ﻃﯿﻒ ﺧﻮد ،ﻫﻤﺎن
ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ و ﺷﻌﺎر ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﮔﺬار از

ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺴﺎن ﺑﺮای آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﺧﻂ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﭼﻮﺑﮥ

دار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﭙﺮد و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮاﻫﺎن رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺷﺪن اﺳﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﺮوه ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﮔﺮو ﺑﺮﻗﺮاری دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ "اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ"ﻫﺎﯾﯽ ﻃﺒﻌﺎ ً ﺳﻌﯽ در ﻣﺘﺸﻨﺞ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﻧﺪ ،روﺷﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ واﻫﻤﮥ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧﻮرداری از "ﻣﻮاﻫﺐ" رژﯾﻢ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺑﺎ

دارﻧﺪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﮔﺬار ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و ﻣﺪﺑّﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻫﺮ ﺗﺤﻮل دﯾﮕﺮی ﺑﺪون ﺷﮏ
ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺑﻌﺎد وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺮار دارد ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﺗﺠﺮﺑﮥ دﯾﮕﺮان

ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﮔﺬار از رژﯾﻤﯽ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ رژﯾﻢ ﻧﺎزی ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ و ﺧﺮاﺑﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺎن در اذﻫﺎن ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ده ﺳﺎل
ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط آن ﻫﻨﻮز  ۸۰درﺻﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻫﯿﺘﻠﺮ را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .دﯾﮕﺮ رژﯾﻢ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ

او ﺷﺮوع ﺑﻪ رﯾﺰش ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺪاده اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪت از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دراﯾﺖ و
ﺛﺒﺎت ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﯿﺸﮏ اﯾﻦ "ﻣﻌﺠﺰه" را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﻮن دوﻟﺘﻤﺮداﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :آدﻧﺎﺋﺮ ،وﯾﻠﯽ ﺑﺮاﻧﺖ و ﻫﻠﻤﻮت ﺷﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ

داﻧﺴﺖ .دوﻟﺘﻤﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﻮزون ،ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻠﯽ و آﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﺎن از ﮔﺬﺷﺘﮥ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد .آدﻧﺎﺋﺮ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﮐﻪ ﻏﺮب آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺮف

ﻓﺮاﻧﺴﻪ درآﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻟﺤﺎق اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد! وﯾﻠﯽ ﺑﺮاﻧﺖ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻮد و ﻫﻠﻤﻮت
ﺷﻤﯿﺖ ،ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻧﺎزی داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺪآﻣﻮزی از "ﻏﺪر روزﮔﺎر" ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ "ﺑﺎورﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ" ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در

ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.

ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﻫﻢ در دوران ﻧﻮﺳﺎزی آﻟﻤﺎن و ﻫﻢ در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رژﯾﻢ
ﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﻏﻮﻏﺎﮔﺮی و ﺗﺸﻨﺞﻓﺰاﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را آرام ﮐﻨﻨﺪ و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺟﺘﻨﺎب ورزﻧﺪ.

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن اﯾﻦ راه را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﭙﯿﻤﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی "ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺧﻼﻗﯽ" ﺑﺪل ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ

ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎور ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ را از ﺳﺎﯾﮥ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎران ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎری ﭼﻮن ﻫﯿﺘﻠﺮ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ و در روﺷﻨﯽ اﺧﻼق ﺑﺪان ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﯿﮏ

ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﯾﻠﯽ ﺑﺮاﻧﺖ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ دو ﻧﻤﻮﻧﮥ رﻓﺘﺎر او دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ را

دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ در ﻣﻘﺎم ﺻﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ورﺷﻮ رﻓﺖ و ﺑﺎ زاﻧﻮ زدن در ﺑﺮاﺑﺮ "ﯾﺎدﺑﻮد ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮓ") (۲از

ﻣﻠﺖ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﭘﻮزش ﻃﻠﺒﯿﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﭼﻮن اﻓﺸﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ رﻓﺘﺮ وی ،ﺟﺎﺳﻮس آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ

اﺟﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺻﺪر اﻋﻈﻤﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد اﺧﻼق ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ اوﺟﯽ ﻧﻮﯾﻦ رﺳﺎﻧﺪ.

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯽ "ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران" ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺻﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ وﯾﻠﯽ ﺑﺮاﻧﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ داده اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ از ﯾﮏ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار:

"ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﺧﺮد!"

ﻧﮑﺘﮥ ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ او از "ﺧﺮد") (۱ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﻧﻪ از ﻋﻘﻞ .زﯾﺮا ﻋﻘﻞ ﻓﻘﻂ "ﺳﻨﺠﺶ" اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ راﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده

ﺷﻮد ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﺮد" ،ﻋﻘﻞ اﺧﻼﻗﯽ و دوراﻧﺪﯾﺶ" اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺮﺻﮥ ﺑﺎورﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ

وﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن ﮔﺮهای از ﮐﺎر ﻓﺮوﺑﺴﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .آﻧﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دردی را

دوا ﮐﻨﺪ و آﺳﺎﯾﺸﯽ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﯿﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ درد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮرد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪای ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎ ً
ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﺴﺐ ﺷﻬﺮت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ!

ﭼﻮن از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮﺷﻤﺎری از ﻣﺮدان و زﻧﺎن داﻧﺎ و ﮐﺎردان ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون
آن ،ﻫﻤﮥ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺬار ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺶ و ﺟﺎﻣﻌﻪای دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﻧﺎﮐﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺑﺎ واروﻧﮕﯽ ﺧﺴﺮانآوری روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮده ای ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ

ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﻋﺎدی را ﺳﯿﺎﺳﺖزده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﮐﺎرآﻣﺪان از ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﺴﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮدی ﺟﺎﻧﮑﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ

ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮐﻨﺎری رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در داﻧﺶ و ﻫﻨﺮ ﺳﺮآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ از

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دوری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻗﺸﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ در اﯾﻦ راه
ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ از ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ اﯾﻦ را ﻓﻬﻤﯿﺪه اﻧﺪ ﮔﻮش ﺑﺰﻧﮓ ﺣﻮادث و ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻧﺼﺎف ﺑﺎﯾﺪ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﻤﻮاره ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ

ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﺤﺮانزا ،ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﺒﮥ ﻣﻨﻔﯽ در ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺨﺼﺺ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻬﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد

و ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ اﻧﺮژی و وﻗﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اوﻗﺎت

ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﺮژی و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻓﻘﻂ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای

ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؛ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﺻﺮف ﮔﺮدش و "ﺑﺎزی" ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد ،در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺪﯾﺪی ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن از دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ دﭼﺎر ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ

اﻫﻠﺶ واﮔﺬاﺷﺖ.

اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭼﻨﺎن ﺣﺎ ّد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺑﺎ دارد .روﺷﻦ اﺳﺖ در
ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﺑﯽﻟﯿﺎﻗﺖ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻈﺎﻣﺎت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت

ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای ﺳﺮآﻣﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎن »از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ و ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و از

اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﺪﯾﻮن دﯾﮕﺮان )و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﻫﺴﺘﻨﺪ«)ﭘﻮﭘﺮ( و "ﻣﺤﻨﺖ دﯾﮕﺮان" و ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آﻧﮑﻪ از ﻫﺮ اﻧﺴﺎن آﮔﺎه و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪی اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود( در واﻗﻊ ادای ِدﯾﻦ اﺳﺖ.

از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎ آﻏﺎز رﯾﺰش ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در داﺧﻞ و ِ
ﺑﻮﯾﮋه
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﮥ ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺠﺎی ﮔﻮش ﺑﺰﻧﮓ

ﺑﻮدن و دﻟﻮاﭘﺴﯽ ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن از ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ

ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .ﺣﻀﻮر ﻫﻔﺘﮕﯽ و اﻋﻼم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎز ﻧﯿﮑﯽ

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

“(1)“Politik ist Arbeiten an der Vernunft
)(2)Ehrenmal der Helden des Ghettos in Warschau (1970

