ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺰاده رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

 ۴۲ﺳﺎل از ﺳﻘﻮط  ۵۷ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﻫﻨﻮز ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﻞ و ﺟﻨﻮن اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑﺮاﻧﺪازد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ رأی دادﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﻼﯾﺎن از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ  ۲۵ﺳﺎﻟﮥ او ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ در ﺑﺴﯿﺎری زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻬﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ دوران ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮانﺳﺘﯿﺰ ﻣﻼﯾﺎن ،آرزوی اداﻣﮥ آن دوران را دارﻧﺪ.
ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ،در ﺧﺪﻣﺖ دﺷﻤﻨﺎن
اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،در دو ﺳﻪ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ راه درازی را در آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﻤﻮده اﻧﺪ و اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ
ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﮥ ﻧﯿﮏ ﺑﺮای اﯾﺮان آﯾﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﺟﻤﻊ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭗ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺣﺰب ﺗﻮده ،ﻧﯿﺰ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪۀ
ﭘﺎدﺷﺎه در ﭘﺎﺳﺪاری از ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ از ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻨﻔﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻋﻤﺮ رژﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و از ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﯽﭘﺮده ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺧﻮد اﺑﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ آﻧﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻋﻤﺎل ﺿﺪاﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺨﺎﻃﺮ »ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺮوزه
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻃﺮف ﭼﯿﻨﯽ ﭼﻨﺪان ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﭼﻮب ﺣﺮاج زده اﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﯾﺰش ﻧﻬﺎﺋﯽ رژﯾﻢ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻬﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﮔﺬار ﺑﻪ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ،
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ رود ،ﺑﻠﮑﻪ روﻧﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای داﻣﻦ زد ،ﮐﻪ
در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﮔﺴﺴﺖ ﺷﯿﺮازۀ ﻫﺴﺘﯽ اﯾﺮان از ﻫﯿﭻ ﺗﺮﻓﻨﺪی اﺑﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،دو ﻧﮑﺘﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﻧﻬﻢ.
ـــ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺸﺮ ،ﻧﻈﺎم ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ
ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را در ﻫﺮ ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺑﺼﻮرت ﻗﺮاردادی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب آن ﻫﻤﮥ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ »دﻣﮑﺮات ﻣﻨﺸﯽ« ﻧﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺷﯿﻮۀ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه در ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺮاﺣﺰﺑﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن اﺣﺰاب و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻣﻦ زﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او
ﺧﻮد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﻠﺖ
ﺑﻪ اﻗﺘﺪار ﻣﻌﻨﻮی ﻻزم و اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .وﮔﺮﻧﻪ ،اﺣﺰاب ،ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ از او ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻮﻻً ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و اﻗﺘﺪاری ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪوار ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن ،اﺗﺮﯾﺶ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻ ،ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺣﺰﺑﯽ از ﭼﻨﺎن اﻗﺘﺪار ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﺣﺰﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪون
اﻗﺘﺪار ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺪارد و اﯾﻦ اﻗﺘﺪار
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﯿﺎز زﻣﺎﻧﻪ را ﭼﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﺷﺘﺮاک آرزوی
ﻣﻠﺖ ﺑﺪل ﮔﺮدد.
رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺰرگ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از اﻗﺘﺪار ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻋﺰم ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻫﻤﮥ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن داد .اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﺮج و

ﻣﺮج ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﮐﺸﻮر و ﻧﻔﻮذ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان را رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﻮاﺳﺖ رﺿﺎﺷﺎه
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن اﻫﺪاف او ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ۱۶ﺳﺎل ،ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺎدی و
ﻣﻌﻨﻮی ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ رﻫﺒﺮان ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮده دارﻧﺪ ،در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ »ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ
رﺿﺎﺷﺎه در درﺟﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ .ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وی در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺴﺘﻮﻓﯽاﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ،ﻣﺸﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ ،ﻣﺼﺪق ،ﺗﻘﯽزاده ،ﻋﻼ ،دوﻟﺖآﺑﺎدى،
ﻫﺪاﻳﺖ و ﻓﺮوﻏﻰ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮگ زرﯾﻨﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ:
»ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اول ﻧﻄﻖ ﻣﺘﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ در ﻟﺰوم ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﺎوﺿﺎع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺷﺮوع ﺑﺎﺻﻼﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی او
ﺑﺮ وﻓﻖ ﺻﻼح ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روز ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯿﺸﻮد و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮدار
ﺳﭙﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﮕﺮدد و در ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎری ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﺪارد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ در آﺧﺮ ﺷﺒﻬﺎ در
ﻣﻨﺰل ﺧﻮدش ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯿﮕﺮدد ..ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ از اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻇﻬﺎر ﻣﺴﺮت ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻋﻀﺎی ﺣﻮزه ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﺪ) «..ﺣﯿﺎت ﯾﺤﯿﯽ ،ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ،ﺟﻠﺪ ،۴ص ،۳۲۵ﻓﺮدوﺳﯽ(۱۳۶۲ ،

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮآﻣﺪان ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ ﺣﻠﻘﮥ ﻣﻔﻘﻮده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﮑﺮی ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻨﺮی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﺎن داﻣﻦ زﻧﻨﺪ و ﻧﯿﺮوی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﻮی
آﯾﻨﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ .ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺳﺮآﻣﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دوران ﮔﺬار ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺛﺒﺎت و ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﯿﺰ در ورای
دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ ،اﻫﺮم ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮ ﭘﺮوژۀ ﻣﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دوران رﺿﺎﺷﺎه » ،داور«ﻫﺎ و
»ﺗﯿﻤﻮرﺗﺎش«ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرداﻧﯽ ﭼﺮخ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ آوردﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ـ آﻧﭽﻪ از ﻧﻈﺮﻫﺎ دور ﻣﺎﻧﺪه ـ در دوران ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﻧﯿﺰ
اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ و ﮔﺬار از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ارﺑﺎب و رﻋﯿﺘﯽ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎی
ﻓﺌﻮداﻟﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻗﺒﺎل«ﻫﺎ و »ﮐﻼﻟﯽ«ﻫﺎ( ﮐﻤﺘﺮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﭘﺮوژۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﻨﺎن ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﻠﺐ ﻧﺨﺒﮕﺎن و
ﺳﺮآﻣﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﮔﺎم ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﺰم ،ﺷﻬﺎﻣﺖ و دراﯾﺘﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی
اﻗﺘﺪار ﻣﻌﻨﻮی ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد» .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران« ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﺮ ﻧﻮﺳﺎزی
اﯾﺮان در دوران رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺰرگ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺮوز اﻣﺮی ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﻣﺎ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻧﮕﺸﺖ
ﺷﻤﺎری از ﺳﺮآﻣﺪان ﺑﻮد.
ـــ ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﺬار از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮآﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﻋﯽ
از ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﻞ آن ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺜﺒﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻫﯿﺘﻠﺮی ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده،
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارزشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪﻧﯽ را ﻧﯿﺰ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ،از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺬار از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﯿﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻨﺒﮥ اﺳﻼﻣﯽ آن اﺳﺖ .در اوان ﺗﺴﻠﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻼم
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی »اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﺎﻋﺚ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ و ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﺰودی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻠﺦ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﻼم واﻗﻌﯽ ﺑﻌﻨﻮان آﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از دوران ﺑﺪوﯾﺖ ،ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
دوران ﺗﻤﺪن )ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ( ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن دوام آورد.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮥ اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﻧﮑﻪ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن »ﻣﺴﻠﻤﺎن« ،ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ
ﭘﺲ از ﺳﺪه ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮازﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی را ﭘﺎس ﻣﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺳﺆﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﺑﺰرگ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮد و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن »ﻣﺴﻠﻤﺎن« ﺷﻮﮐﯽ ﻋﻤﯿﻖ وارد ﺳﺎﺧﺖ،
اﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﻗﻌﯽ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻼﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺪه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ
اﯾﺮان را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ »اﺳﻼم ﻧﺎب« را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی وﺳﯿﻊ و ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺸﺘﺮک ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ و رﺳﻢ اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن روارﻓﺘﻪ ،اﮔﺮ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﺪ و در آﯾﻨﺪه
در ﺷﻤﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪرن درآﯾﺪ راﻫﯽ ﺟﺰ رﻫﺎﯾﯽ از اﺳﻼم در ﭘﯿﺶ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﮔﺎم را ﺟﻮر و ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ رواداﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ  .آﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺎن
ﺷﮑﺎف ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان داﻣﻦ زده اﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺬار ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ
اﻣﺮوزه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺸﺖ ﮐﺮده
اﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺒﻮه ﻣﻼﯾﺎن و ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺑﺪﯾﺪۀ ﻧﻔﺮت ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﻧﺎﻇﺮان اوﺿﺎع اﯾﺮان ﻫﻢرأی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدای روز ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻓﺮﺿﯽ رژﯾﻢ ،ﮐﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯽ و اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮ
اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ واﻫﻤﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﺎف ،ﻣﺮدم اﯾﺮان را از ﺧﯿﺰش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎزﻣﯽ دارد و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ آن را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻦﺑﺴﺖ اﻣﺮوز داﻧﺴﺖ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ اﯾﻦ دو ﮔﺎﻧﮕﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان را ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اﺻﻮﻻً ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﭼﺸﻢ
داﺷﺖ.
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺮان اﺑﺪی ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ
روزی ﮐﻪ دوران ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻄﻮر
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻌﺰﯾﺮ و ﺣﺠﺎب و ﺻﯿﻐﻪ و ﺗﺮور را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮاﻓﺘﺎدن اﯾﻦ
ﺳﻨﺖ ﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮه ﺷﻮد!« ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﻤﺎ در ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ »:اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮔﺮگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ّ
ﮐﻪ رﯾﺰش ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﺣﻤﻠﮥ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻤﮑﻦ ،ﺗﺪارک ﮔﺬار
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﯾﺪ» ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪه« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری وﺳﯿﻊ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ
ﺧﻮد را از ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﯾﯽ ﺷﯿﻌﯽ رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺑﺎور ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ در آﻧﺎن ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﮔﺬار ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮک اﺳﻼم اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺮدم درﻣﺎﻧﺪه و ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪه در دوران ﭘﯿﺶ از ﻧﻮﺳﺎزی رﺿﺎﺷﺎﻫﯽ ،ﺗﺼﻮری از اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰی ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺎم ،ﮔﺎﻣﯽ درﺳﺖ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰی واﻗﻌﯽ در ﺟﻬﺖ رﻫﺎﯾﯽ از زﺑﻮﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺧﻔﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮاﻓﺮازی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﻤﮥ دﯾﮕﺮﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ از اﯾﻦ دﻫﺶ ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری آﯾﯿﻦ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ از آن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻬﺮرو ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آﻧﮑﻪ
در ﺟﺎﻣﻌﮥ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آﯾﻨﺪه ،ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ و »ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« و »اﺷﺘﺮاک آرزوی« ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان آﯾﻨﺪه ،ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ
اﯾﺮان ،ﭘﺎﺳﺪار آﯾﯿﻦ ﮐﻬﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و ﺳﭙﺎس

