
 "کارناوال منیت"منشور مهسا و 

  فاضل غیبی

ها که بعضاً زیر نارواگوییبسیاری از این  ؛از هر سو موج از دشنام و تمسخر نثار آن گردید» مهسا«از همان فردای انتشار 
 هاآن ربط و ناروا هستند که باید ش کرد که نویسندگان و گویندگانان بیدچناند انتشار یافته» سازنده انتقادات« پوشش

کنند، از آدم حساب نمداخل طلبان که در فضای سیاس کس جز شاهزاده را نمونه، سلطنتبرای افراد بال و عاقل باشند. 
ین شده ترین اقشار جامعه، هایی که باید خشنود باشند از اینکه دختری برخاسته از پاییناند! و یا چپاستقالل رأی او خشم

یری از را به سادگ به حقوق ویکند، جمهور فرانسه از او در کاخ الیزه پذیرایی مامروزه زن است که رئیس  متهم   CIAب
  کنند.م

بهتر است انگیزۀ نوشتن و گفتن آنها را در نظر گرفت که حت بسیاری هم بر زبان گونه برخوردها این برای درک اینبنابر
» مبارزه«با رژیم اسالم بودن چهل سال گذشته به توهم اپوزیسیون  ایی که در سهوهگر» فعاالن«و » رهبران«اند: آورده
اند. برخ از آنان پیش از آن، اند، طبعاً با انتشار منشور مهسا خود را برای همیشۀ از گردونۀ قدرت و شهرت بیرون یافتهکرده

اما با انتشار  ؛کنندبرای خود دست و پا جایی » نوین حلقۀ رهبری«در تا امید داشتند هنوز جرج تاون نشست حت پس از 
پس از چهل سال که  آنان این کامال قابل فهم است کهدر نتیجه مهسا چنین امیدی را برای همیشه از دست دادند و منشور 

 برود. آسمانشان به ناخشنودی دیدند، اینک فریادخواب رهبری م

ن است  که منشور مهسا از نظر هر کسجای ش نیست البته  ال هاایرادمم  که نویسندگاناما چنان شته باشد،دا هاییو اش
نویس قانون اساس آینده. شش شهروندی که مورد احترام و نه قانون اله است و نه پیشاین منشور اند، تأکید کردهمنشور 

خود را و تأمالت عنوان نخستین کوشش برای نزدی آرا، تصورات ه ادی هستند بآز ،زندگ ،محبت همراهان رستاخیز زن
منشور صد در صد با محتوای آنان  ۀاند. شش نفری که نه ادعای رهبری خیزش را دارند و نه حت همبه روی کاغذ آورده

شعر و شعار به سوی محدودۀ از  اند تا رستاخیز نوین ایران راکوشش موفق صورت دادهدر عین حال موافقند. اما مزبور 
ومت ننگ و نکبت به پیش برند؛ نه بیشتر و نه کمتر!   رایزن دربارۀ گذار از ح

تنها » آزادی ،زندگ ،زن«توانند درک کنند که نمنیز خواهند و بسیاری برخ نمباز اما ظاهراً اگر هزار بار هم گفته شود، 
ه نگرش نوین در سپهر سیاس است و ویژگ توان دید و نه با م "چپول"های نوین آن را نه با نگاه شعار نیست، بل

آگنده از بازتاب رستاخیز نسل نوین است که در برابر رژیم سراپا جنبش مورد بحث قرون وسطایی. از نوع رهبرتراش 
پا متفاوت است. تک تک رهروان این رستاخیز به ارادۀ آزاد تا به  ن سبب همه چیزش سرپا خاسته و بدیهکهنگ و فساد ب

ومت سرسخت اند و در کار اندیشه دربارۀ رهیافتخود چشم در چشم دشمنان انسانیت دوخته ن برای گذار از ح های مم
ار فاشیسم اسالم هستند.  زاده را در کنار روستازاده بنشاند و شش تواند شاهچنین رستاخیزی است که مو به راست و ناب

رد  تر این منشور دارد. بنابراین ویژگ مهمایران به نگارش منشوری مشترک وا گوشۀ را از ششمتفاوت ایران با شش روی
ه همانا  اری میان ایرانیان بنفس نه محتوا، بل   عنوان شالودۀ بنای ایران نوین است. ه انتشار آن است که بیانگر اعتماد و هم

در سدۀ نیست، که  "چپ اسالم"های جز بازتاب بدآموزیهای متن ها و ناروشنروشن است که نارسایی گیر و داردر این 
ر، آنان کردهرا آلوده  گذشته فضای فرهنگ ایران یابند، باید م» شتر گاو پلنگ«که متن منشور را  است. به عبارت دی

  است. نهاده یجا رهای دیرپایی ببیشتر نگران این باشند که چپ اسالم چه آسیب

گرا گیران چپهردیابند و خُتازند که آن را از روح ملیت ایران ته ممبر آن گرای منشور مهسا بدین دلیل منتقدان راست
» اعتقادات سیاس«تبلور از اینکه گروه هر دو این  کنند.های غربی قلمداد مگ نویسندگان به قدرتآن را بازتاب سرسپرد
ر اند. بینند برآشفته شدهخود را در منشور نم عنوان مطلبی نو و بدیع ه ی از منتقدان، منشور مهسا را بهیچبه عبارت دی



نیز این درایت از  ینظر از آنکه هیچفتن توهمات خود در آن هستند. صرففقط منتظر یازیرا دانسته یا ندانسته  درنیافته
جمع که خود نمایانگر  ! آخری سند سیاس است و نه جای شعار دربارۀ بدیهیات» منشور«برخوردار نیست که بداند 

منشوری که برای گذار از رژیم در رنگین کمان ملت ایران هستند چه نیازی دارند که به ستایش ملیت ایران بپردازند و یا 
راس پرداخته شده  گانه اشاره شود؟ طرفه آنکه، تفکی قوای سه به در آن که هستچه ضرورت است توتالیتر به نظام دم

عنوان نخستین سند  هب» منشور همبستگ و سازمانده برای آزادی«ام که در ناست ن بدین نپرداخته ای از منتقدهیچ
پاس البد اند، د که چرا این کمبود را درنیافتهننیست! و طبعاً اگر از آنان بپرس» زن«سخن از » زن زندگ آزادی«رستاخیز 
! در این وجود ندارددر سراپای این رستاخیز بدیه است و نیازی به تکرار آن در نام منشور » زن«که حضور داد خواهند 

تر وجود دارد، که شما ای بدیهپدیده» تمامیت ارض«و » ملت ایران«پرسید که آیا از دو پدیدۀ » نتقدانم«صورت باید از 
  یابید؟  م» فجیع«عدم تکرار آن را نارسایی 

ر،  دهند، خود گام بزرگ های منشور مهسا را مورد گفتگو قرار مکه همراهان رستاخیز نوین ایران نارساییینااز سوی دی
  . استاندیشمندی دلسوزانه در راه مناف مل ایران  رفتن به سویو » جنگ اعتقادات«دوری از  راستایدر 

، افق را گشودرستاخیز زن زندگ آزادی با پاره کردن رشتۀ همۀ سرسپردگ که با رسیدن به آن،  ه استهای ایدئولوژی
ه در خواست و »ممال محروسه«نه در مرزهای  ت ایرانیمل شهروندان تبلور خواهد یافت. به عبارت  انۀارادۀ آگاه، بل

ر، ک تک آزادزنان و آزادمردان پشتیبان آگاهانۀ تکنی نشانۀ  درست صورت گیرد،ه دربارۀ منشور مهسا اگر ب اوشدی
  ایران از رستاخیز نوین ایران است و تضمین برای پیروزی آن. 

فلسف است که دربارۀ آداب آن در پن سدۀ گذشته در غرب  ‐ای علم مقوله» انتقاد«باید توجه داشت که  راستادر این 
ه با قدرت انتقاد درست سنجیده مها نوشته شده است، چنانبیشترین کتاب شود که امروزه دانشوری نه با میزان دانش، بل

، دنیا به خودی و غیر و این از بنیاد با آنچه بدین نام در میان چپ اسالم  رایج است تفاوت دارد. در نگرش چپ اسالم
 ١٩ای حمله آورد. مالیان در سدۀ خودی به هر وسیله شود؛ هر انتقادی به خودی را باید خفه کرد و بر غیرخودی تقسیم م
دادند و با پا گرفتن حزب  "مشروعیت"هر آنچه ایران است، نقش انگل خود در جامعه را گیری بر و ُخردهم. با ریشخند 

شد » امانانتقاد بی«توده،  ۀ رایج بدل شد و همدست این دو توانست تر و خش را در جامعۀ ایران چنان به آتش ب به س
ن شود.  یجار که در زمین سوختۀ ب   مانده انقالب چپ اسالم مم

وان رستاخیز نوین ایران بر گردن دارند و البته تک رهرای است که تکفتگوی سازنده وظیفهبنابراین کوشش برای گسترش گ
ان در این زمینه اساس است. شوربختانه شماری از میهن  »امیر طاهری«ن اندیشمند از جمله دوستانقش راهنمایی نخب

گذشته به  ههایی است که در چهار دهاند با منشور مهسا همراه کنند. امیر طاهری نمونۀ ارزشمند شخصیتحال نتوانستههتاب
وه تاریخ خال  وی جای اگر خواهد بود دریغ س در جامعۀ مدن ایران کوشیده وگسترش اندیشۀ سیا در این بزنگاه پرش

  بماند. 

ه برای تک تک همراهان رستاخیز اکنون  باید روشن باشد که بیرون از » زن زندگ آزادی«نه تنها برای فرهیختگان، بل
اه ش  که شاهزاده رضاهای احتمال آینده، چناندوست وجود ندارد و با توجه به چرخشای برای ایرانایستهاین رستاخیز جای

رات ر مبنایپهلوی ب ه از ه منش خود نشان داده است، باید بدم خاطر مناف رستاخیز نوین ایران نه تنها از هشیاری، بل
 تری برخوردار باشیم. پویایی فکری هرچه بزرگ

   


