ب ﮔﻞآﻟﻮ ِد ﻣﺎﺟﺮایِ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮ!
آ ِ
ﺳﻮداﺑﻪ ﺳﯿﺎوﺷﺎن
داﺳﺘﺎن ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ! ﺑﻌﻀﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎ را اﻧﮕﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ
واﻗﻌﻪای ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶ ﻻزم و ﯾﺎ ﺟﺮات ﺿﺮوری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ و
اﻇﻬﺎر ﻟﺤﯿﻪای ﺑﮑﻨﻨﺪ! ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در ﮔﯿﺮ و دار ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺟﻨﺎب اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﻣﻮرد ”اﺗﻤﯽ ﺷﺪن
اﯾﺮان“ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﮥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﻧﺸﺮﯾﮥ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  iranian.comﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان Six Simple Propositions to Solve the Iranian Nuclear
 Crisisﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﺎدآور ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮدار ﺷﺎﯾﻊ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻇﺎﻫﺮاﻟﺼﻼح ﻧﺒﻮد
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﻨﺪه دار و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ  6دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺷﺎره
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﺸﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮت ﺗﺸﺮﯾﻒ دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن
را ﺑﻪ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ! ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ )ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن(:
 اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.)ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎرۀ (2
 اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻗﻮل ﻫﻢﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد) .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎرۀ (3
 اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺮف ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﮐﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی ﺑﻮدهاﺳﺖ) .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎرۀ (4
 اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪۀ اﯾﺮان را آزاد ﮐﻨﺪ) .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎرۀ (5 اﯾﺮان و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ رو در رو ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ و رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏﺷﺎن را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ) .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﻤﺎرۀ (6
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ
دﻋﻮا را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﺜﻞ دو ﺑﭽﮥ ﺧﻮب اﺷﮏﻫﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺖ و ﺻﻮرﺗﺸﺎن را ﺧﻮب
ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،روی ﻫﻢ را ﺑﺒﻮﺳﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ آﺷﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺧﻮﺷﯽ ﺗﻤﺎم
ﺑﺸﻮد! واﻗﻌﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻬﺎی ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺎرت در ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺗﺮس؛ ﺗﺮس از
ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ .آﯾﺎ ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎدی ﺣﺘﯽ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ
ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪای ،اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﺟﻨﺘﯽ ،ﻫﺎﺷﻤﯽ . . . ،ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺻﻠﯽ و
ﻣﺤﻮری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان را ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺿﻤﻦ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮔﺎم اول در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺳﭙﺲ اﺷﺎﻋﮥ اﺳﻼم ﺗﻠﻘﯽ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ؟ 1آﯾﺎ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻗﺪ و ﻧﯿﻢﻗﺪ در ﺑﺎرۀ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻗﺪس ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪای ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد دﻗﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ،اﻣﺎ ﺷﯿﻮۀ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺑﭽﮕﺎﻧﻪای ،از ﺳﺮدﻣﺪاران اﯾﺮان
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪ آدم را
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی ﻣﻠﮑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﺧﻮشاﻧﺪام ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮش ﻓﮑﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ
ﺳﻮال ”آرزوی ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ“ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ”آرزو دارم ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ و “. . .
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺑﻼﻫﺖ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ
ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﻫﻮﺷﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارم ﺑﺴﯿﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ی ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺟﻮﯾﯽ و در
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺬﮐﻮر ،از اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻮش ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ِ
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺰارهﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻮﺟﻮد
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎن و آﺑﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ
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ﺻﺎدر ﺷﻮﻧﺪ.
ی ﮐﻠﯽِ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ از دﻫﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﮔﺰارهﻫﺎ ِ
روﺷﻨﻔﮑﺮﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﻣﯽﭘﺮدازم و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺳﻮالﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺣﻖ دارد ﺑﻪ داﻧﺶ در زﻣﯿﻨﮥ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﺮدﻣﺪاران اﯾﺮان و ﮐﻼﻫﺪاران اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻔﻖاﻟﻘﻮﻟﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﻫﻢ آن را
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﺎوردی ﻏﺮﯾﺐ و ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺧﻮردﻣﺎن ﻧﺪﻫﯿﺪ! اﯾﻦ
را ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﺑﺤﺚ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻮال اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ :آﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﻓﺘﺨﺎراﺗﺶ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﻓﺘﻮا
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺘﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و  . . .ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﻟﯿﺎﻗﺖ
در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼحﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ دارد؟
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ را دﻗﯿﻖﺗﺮﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﻼم و اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎناﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼحﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن .و ﭘﺲ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
اﺳﻼم و ﺑﺴﯿﺎری آﻣﻮزهﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽاش اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در راه ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺳﻼم و
 ١ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﮥ ﮐﯿﻬﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ  26و دوﺷﻨﺒﻪ  28ﻓﺮوردﯾﻦ.
 ٢و آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﺤﺎﻓﻞ آﮐﺎدﻣﯿﮏ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮاﯾﻄﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺸﺎور اﯾﻦ ﯾﺎ آن دوﻟﺖ ﭼﻪ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺪوﺧﺘﻪاﻧﺪ!
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ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻇﻬﻮر ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻋﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ؟ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در
دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﻼم و اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺸﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ
ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻮان را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼحﻫﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻣﺜﻼ ﮐﺸﺘﻦ اﻓﺮاد را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن روا ﻣﯽدارﻧﺪ؟
آﯾﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮری از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﺷﺎن ﺧﻮﻧﺸﺎن آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﻮش
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
ﺳﻮال دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ در راﺑﻄﮥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻗﺮار دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا از زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ،ﺳﺮدﻣﺪاران اﻣﻮر ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای واﺿﺢ در ﭘﯽ
ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﺎر اوﻟﯽ ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد از اﻧﮑﺎر ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ و آرزوی ﻣﺤﻮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ .ﺑﺎر دوم ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺗﮑﺮار
ﺷﺪ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را از زﺑﺎن رﻫﺒﺮ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ و
در ﺿﻤﻦ ﻫﺮ روز ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻮرد ﺳﻼحﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان و ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ .دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد اﻣﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪای
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت را ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺪف/روﯾﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺳﻼم از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﮓ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ
ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻨﻮز ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺸﯿﺮ و
ﺳﺮﻧﯿﺰه و ﺗﻬﺪﯾﺪ و رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ—ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻨﻄﻖ اﺳﻼﻣﯽ—ﺑﺮ اﯾﺮان ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد .و ﻗﻄﻌﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه از ﺳﻮی آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻫﻢﭘﺎﻟﮑﯽﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و
ﻋﺮاق دﻧﺒﺎل ﺷﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﻤﻼ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻋﻄﺶ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮﺑﻼ و ﻧﺠﻒ و ﺗﻮﺳﻌﮥ
”اﺳﻼم راﺳﺘﯿﻦ“ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺮاﻗﯽ ﺳﯿﺮاب ﺷﺪ.
ﺑﻬﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ در ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ و ”ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﻤﺎن“ ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎری ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﯽ از ﺳﻮی اﯾﺮان ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮی ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ”ﻧﯿﺮوی
اﯾﻤﺎن“ و ”ﺷﻬﺎدت“ و  . . .در راه اﺳﻼم و ﺧﺰﻋﺒﻼﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﻋﺘﻘﺎد دارد و اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ را
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﻧﯿﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪهای ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮔﺸﺎن وﻇﯿﻔﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دوش اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار داده
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻟﺸﺎن ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎریﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ!
ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮات ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ واﻗﻊ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ
٣

ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽروﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻟﺬﺗﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد دﺷﻮار اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﯿﻦ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ و زﺷﺘﯽﻫﺎ
ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪی ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ]ﻣﺬﻫﺒﯽ[ از ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺎورد و ﭼﻪ ﺧﻮب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ وﺣﺸﯿﺎﻧﮥ اﯾﻦ
اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺘﻞ و ﺳﺮﮐﻮب ﺟﺎنﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻫﺮ روز و ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ.
و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻫﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺘﻮاﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﻧﺴﻮری دﭼﺎر ﺷﻮﯾﻢ و از ﭘﺮﺳﯿﺪن و ﺑﺮرﺳﯿﺪن ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻣﮑﺎن
وﺟﻮد راﺑﻄﻪای ذاﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و آﻣﻮزهﻫﺎﯾﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻮال دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺎح ﻧﻮ-ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ
آﻧﭽﻪ در ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﮥ اﯾﺮان دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻄﻔﻪﻫﺎی ﻫﯿﺘﻠﺮﯾﺴﻢ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ آﯾﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
اﺳﺖ اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای ﻫﻢ آراﺳﺘﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺨﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺪﻫﯿﻢ
وﻟﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮال ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را در ﻧﻈﺮ
ﻧﯿﺎورد ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ اﺳﺖ و رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ در ﻟﻔﺎﻓﻪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آﺷﮑﺎر و وﻗﯿﺤﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﮑﺮدن از ”ﺣﻖ“ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻫﺴﺘﻪای زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺖ و ﻫﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ از آن ﺣﻖاﻟﺴﮑﻮتﻫﺎی ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﻪای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ،ﺑﻮﯾﮋه ﻧﻮع اﺳﻼﻣﯽﺷﺎن ،ﺣﺮﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛
اﯾﻨﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری از اﺣﺴﺎﺳﺎت وﻃﻦدوﺳﺘﺎﻧﮥ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و
آﻧﺎﻧﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺮﻣﯽ ﮔﺮدن ﺑﮕﺬارﻧﺪ وﻃﻦ ﻓﺮوش ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .اﯾﺮاد اﻣﺎ ﺑﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺮﻣﯽ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ”وﻃﻦ ﻓﺮوش“
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪن ،ﺑﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﺷﺮﻣﮕﯿﻨﺎﻧﻪ از ﺣﻖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )ﺑﻪ اﺳﻢ اﯾﺮان( ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ اﻣﺎ ،اﺗﻔﺎﻗﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺪون واﻫﻤﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎﯾﯽ—و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
دﻟﺴﻮزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ دوران ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﻨﺪازد—ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮالﻫﺎ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن
ن اﯾﺮاﻧﻨﺪ ،وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖﺗﺮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﻨﺪ.
دلﻧﮕﺮا ِ
٤

 . . .و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮس از وﻃﻦ ﻓﺮوش ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎریﻣﺎن ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارم ﮐﻪ آرام آرام ﺻﺪاﯾﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﮥ آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ و اﻣﺜﺎل ﻣﻦ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﯿﻢ و
ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻢ ﺗﺎ ارﺗﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻤﺒﺎران اﯾﺮان رﯾﺸﮥ اﺳﻼم را در اﯾﺮان ﺑﺨﺸﮑﺎﻧﺪ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد .ﻧﻪ! اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ دو راه را در ﻣﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﯿﺸﺘﺮ
ﮔﻔﺘﻪام و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺎن ﻫﯿﺘﻠﺮ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻗﺒﻼ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎﻣﺎن از آن درس ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﮥ زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ:
 (1ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ”ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی“ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 (2اﮔﺮ ﺟﻨﮕﯽ در ﺑﮕﯿﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ.
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﮐﺎر اﺻﻠﯽﻣﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﭼﻪ در اوﯾﻦ و ﭼﻪ در اﺑﻮﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدن
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ دﻓﺎع از آزادی ﺑﯿﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ
اﺳﺖ . . .ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﻤﺒﺎران اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ—و ﻧﻪ اﯾﺮان و
اﯾﺮاﻧﯿﺎن—ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای اﺳﺖ. . .،
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﻮاﺿﻊ آراﺳﺘﻪ و ﭘﯿﺮاﺳﺘﮥ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﻮﯾﺎن ،ﻫﯿﭻ ”ﻓﺎﯾﺪه“ای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻧﻤﯽآورد و ﺑﯽﮔﻤﺎن دردﺳﺮآﻓﺮﯾﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آرﻣﺎﻧﯽ راﺳﺘﯿﻦ ﺑﻮدن و اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ دردﺳﺮش ﻣﯽارزد .ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ را از ﺣﺎﻓﻈﻤﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ
زﯾﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻏﻤﺶ رﻗﺺ ﮐﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ

ﮐﺎﻧﮑﻪ ﺷﺪ ﮐﺸﺘﮥ او ﻧﯿﮏ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻓﺘﺎد

٥

