»راﺳﺖ ﻣﻠّﯽ« در ﺑﺮاﺑﺮ »ﭼﭗ ﺿﺪﻣﻠّﯽ«
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﭘﺮ اﺳﺖ از ﮔﺴﺴﺖﻫﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪاﻧﮕﯿﺰ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ،ﺗﺴﺨﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم
ﺑﻮد .در ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻤﺪن دﻧﯿﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺒﺎرزۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ
ﺳﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻬﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺧﺴﺎرات ﻣﺎدی ،ﺿﺮﺑﻪای
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان وارد آﻣﺪ .در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺰرگ زﻣﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان را در دﺳﺖ
داﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺮداﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎ و ﮐﺎردان و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎدی ﭼﻬﺮهای ﻧﻮﯾﻦ
ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺐ راﻧﺪه ﺷﺪن ﻧﻔﻮذ ﻣﻼﯾﺎن و ﮐﻮﺷﺶ در راه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮاﻓﺮازی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻠﯽ ،در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان
روﺣﯽ ﺗﺎزه دﻣﯿﺪه ﺷﺪ و ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن در ﺳﻪ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ رواﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻘﻄﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺗﺼﻮری از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان در ﻃﻮل ﺳﻪ ﻗﺮن ﻧﻔﻮذ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ،
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺪهﻫﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﺮان ،ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻮﯾﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد و " ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ" ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آن ﺑﻮد .ﺗﺪاوم ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﭘﺴﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺪران ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮔﻮش ﻫﻮش ﻓﺮاﻣﯽدادﻧﺪ .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ از ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﻼح "اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف" ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﺠﺎی
ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ و ﻗﺮآن را ﺑﺠﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدﻧﺪ.
از آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻧﺨﺒﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و دﻫﺨﺪا ﺗﺎ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ و ﻓﺮوﻏﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در راه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻫﻮﯾﺖ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﻪ در دوران رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪن ﺣﺰب ﺗﻮده ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ دﯾﺪ.
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﺰب ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در دﻫﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
راﺿﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺸﺘﯽ آﻫﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺳﺮﻧﮕﻮن
ﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﺎک ،ﮐﻪ در اﯾﺮان »ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮی« وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ،ﻧﺴﻞ
ﺟﻮان را ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﯿﺮوزی ارﺗﺶ ﺳﺮخ در اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ »ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺣﺰب ﺗﻮده در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻮار ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﻌﺎرﻫﺎی
"ﺿﺪﻣﻠﯽ" و ﻧﮑﻮﻫﺶ "ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺘﻢﺷﺎﻫﺎﻧﻪ" ﺑﺮ آن ﺿﺮﺑﻪای ﺟﺎﻧﮑﺎه وارد آورد .ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﺪف "ﺗﻮدهایﻫﺎی ﮐﺎﻓﺮ" ﻓﻘﻂ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﺷﻪای ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻗﺪرت آﻧﺎن وارد
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ "اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺗﻮده" ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آﻧﺎن در ﺣﻔﻆ ﺧﺮاﻓﺎت و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻮادآﻣﻮﺧﺘﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻮﯾﺖ دوﮔﺎﻧﮥ "ﺷﯿﻌﯽ ـ ﺗﻮده ای" ﺟﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺪل ﺷﺪ.
اﺋﺘﻼف ﻣﻼﯾﺎن و ﭼﭗﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﭘﺮوژۀ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن دﻫﮥ  ۲۰ﻣﻼﯾﺎن ﻋﻤﺎﻣﻪﺑﺴﺮ و ﮐﺮاواﺗﯽ ،ﭼﻨﺎن »ﺟﺒﻬﮥ
ﻣﻠﯽ« را ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ۲۸ﻣﺮداد ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺼﺪق )ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺘﻤﺮد دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ(
ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻋﻤﻼً ﺑﺼﻮرت ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ )»ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ« و »ﻧﻬﻀﺖ آزادی« (...اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ در آﺳﺘﺎﻧﮥ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺮدﺑﺎن ﺗﺮﻗﯽ ﻣﻼﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻫﺮرو ،اﻣﺮوزه در ﺳﺎﯾﮥ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪﻣﻠﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﻠﯽ
روی آوردهاﻧﺪ و ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﭼﭗ ﺿﺪﻣﻠﯽ و اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻧﺴﻞ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان ﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﯾﺐ اﺻﻼﺣﺎت آﺧﻮﻧﺪی را
ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ داﻋﺸﯽ و ﻧﻔﻮذ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭼﭗ ـ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد ﻣﻬﺮ
ﻣﯽ ورزد و آرزو دارد اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻨﯽ ﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﺑﺪل ﺷﻮد و
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻫﻤﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در راه ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﻫﻤﯿﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭼﭗ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اﻋﺘﻘﺎدات ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﭗﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻼﻣﯿﻮن ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﺘﮕﺎری
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره در ﭘﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ :اﮔﺮ ﺑﺮای اﺳﻼﻣﯿﻮن ﺣﻤﻼت اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎس ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﭼﭗ ﻫﺎ ،از ﻣﯿﺎن ﻫﺰاران ﺧﺮاﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ،
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻮﯾﺪ ﻗﯿﺎم ﮐﺎرﮔﺮی و ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽدﻫﺪ!
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،در ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎورﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در
دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﭗﻫﺎی ﺟﻬﺎنﺳﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ دو ﺟﻨﺎح از ﻣﻬﺮ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ آرﻣﺎنﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺮای آﻧﺎن
اﻫﻤﯿﺖ دارد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ آرﻣﺎنﻫﺎ ﮐﺎری از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮﻧﻤﯽ آﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻮﻋﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﻬﺎن را ﭘﺮ از ﻋﺪل و داد ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد.
ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﻘﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ راه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﻟﻢ و آﻣﻮزش داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺑﮥ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﺎ ً ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖورزی راﺳﺖ ،ﻫﻤﺪردی و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ را ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺶ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻧﻪ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﮐﯿﻨﮥ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﮐﺸﺎﮐﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
اﻣﺎ ﭼﭗﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺮوم و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ درک درﺳﺘﯽ ﻫﻢ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﻪای رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ از »ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺮ ﺣﻖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن« )ﺑﻪ ﻣﻮازات
ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﻼﯾﺎن از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺮدم( از ﭼﺮﺧﮥ ﻣﺒﺎرزات ﺷﻬﯿﺪﭘﺮوراﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻫﻮاداران ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮای »راﺳﺖ ﻣﻠﯽ«) (۱ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی در ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داﻧﺶ و
ﮐﻮﺷﺶ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﮑﻮﺷﺪ .او ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﮥ دﻧﯿﺎ را دوﺳﺖ دارد ،اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع
ﺟﻬﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ دراﻓﺘﺎدن ﺑﺎ اﯾﻦ و آن ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽداﻧﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن از اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﭼﻨﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽﺷﺎن ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﯾﺮان دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد
اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﮓﻧﻈﺮی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .زﯾﺮا ﻣﻬﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
از اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﺮان را دوﺳﺖ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻠﻮچ و ﮐﺮد و آذری  ..را دوﺳﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روال اﯾﺮاندوﺳﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ آرا و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻬﺮ ﻧﻮرزد.
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آزادی ﻣﺬﻫﺐ و اﻟﺰام ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻧﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﮥ رواداری ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﻫﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﻮد .اﻣﺎ در اﯾﺮانزﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎری آﯾﯿﻦﻫﺎ اﺳﺖ ،اﯾﺮان دوﺳﺘﯽ
ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺮوان ﻫﻤﮥ آﯾﯿﻦ ﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد و رواداری ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮیﻃﻠﺒﺎﻧﻪای ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﻠﺖ
ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺑﺸﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ،وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻣﺪاران ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺑﺪان ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﺳﺖ و ﯾﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖﭘﺮوری در ذات اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ رﻓﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖﮔﺮان
اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﻟﻘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ
ﻓﺮه اﯾﺰدی ﮐﻪ در
ﻣﻠﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ را داراﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﺳﺎز ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ّ
ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻟﻮدۀ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺪﺷﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ و رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن
ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪی رﻧﮕﯿﻦ ،ﻣﺎم ﻣﯿﻬﻦ را ﻣﯽ آراﯾﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺿﺎﻣﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﭘﺴﺎاﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
»راﺳﺖ ﻣﻠﯽ" ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻨﻮز در آﻏﺎز ﺗﺒﻠﻮر و ﺗﺸﮑﻞ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮک ﭼﭗ ـ
اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ای را
در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ آﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺒﺮم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
اﺳﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺂﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﺎﺟﻞ ﻫﻤﮥ ﻃﺒﻘﺎت و اﻗﻮام ﻣﯽ داﻧﺪ .از
اﯾﻨﺮو ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ،ﻗﻮم و ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺎم اﺻﻠﯽ را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻧﺪﯾﺸﻪ ورزی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺒﻬﮥ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﭗ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ راه وﯾﺮاﻧﮕﺮی اﯾﺮان را »ﺗﺎ آﺧﺮ ﺧﻂ ﺑﺮود«،
ﺿﺮورت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻣﺮوزه ﺻﺪﻫﺎ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ
ﭼﭗ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪورزی درﺑﺎرۀ راه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ای ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ داﻧﺶاﻧﺪوزی و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی اﯾﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده و ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان در زﻣﺮۀ ﻫﻮاداران ﺟﺮﯾﺎن راﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.
ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ »ﻓﻘﻂ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ!« اﯾﺮان دوﺳﺘﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ در ﺣ ّﺪ ﻓﻬﻢ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﻣﻮرد داوری
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻣﺎ "ﭼﭗ ﺿﺪﻣﻠﯽ" دﺳﺖ در دﺳﺖ اﺳﻼﻣﯿﻮن ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان ﮐﺎری ﻧﮑﺮده و ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﯿﭻ ﻣﻮردی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ "اﻧﺘﻘﺎد" و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖﮔﺬاران ﺑﻪ اﯾﺮان
اﺑﺎ ﻧﺪارد .ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻘﻮط اﯾﺮان را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،از ﭼﭗ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ و دوام ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدن
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ در درﺟﮥ اول ،ﻧﻪ »ﻏﺎرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« و ﻧﻪ »ﻓﺴﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« ،ﺑﻠﮑﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی اﯾﺮانﺳﺘﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاب اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭼﭗﮔﺮاﯾﯽ درﻣﺎﻧﺪه،
از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
 (۱ﻋﺒﺎرت »راﺳﺖ ﻣﻠّﯽ« را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﺑﻬﺰاد ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺷﻨﯿﺪم.

