
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  علی صدارت    

  ٢٠١٣ می ٢٧
   

  !نرانيد" اپوزيسيون"اينجانب را با چوب 
  

زدايانه از  دانم و در گذار خشونت نمیپذير  را اصالح الزم به تذکر نيست که با رژيم واليت فقيه، در کليت آن مخالفم و آن

 که به واليت و حاکميت جمھور شھروندان  و حقوق بشر و کرامات یالزم به تذکر است که با ھر رژيم.  کنم آن تالش می

. کنم  مردمساالری تالش میاستمرارکند مخالف و برای استقرار و مھمتر از آن،  ھای انسانی تجاوز می و منزلت

بنابراين، يا ھويتی ندارد جز . گيرد ن، تعريف خود را از پوزيسيون که رژيم جمھوری اسالمی است میاپوزيسيون ايرا

که به داليل مختلف اصرار دارد ھويت خود را بپوشاند و از تعريف شفاف مواضع خود  اين که ضد رژيم است و يا اين

. کنم ھا و جامعه تالش می ساالرتر شدن خود و ھستهمن برای پيوسته مردم. من برای استقالل و آزادی ھستم. رود طفره می

در نتيجه اينجانب . من برای چيزی ھستم که آن جمھوری ايران، جمھوری شھروندان، و بنابر اين، دولت حقوقمدار است

ر کنم بر س کنم، وجود اين رژيم را استبدادی تلقی می چون برای ھدف استقرار و استمرار يک مردمساالری پويا تالش می

 .کوشم راه استقرار اين جمھوری و برای برداشتن اين مانع، با تمام توان می

معرفی شده "  اپوزيسيون باورمند الئيک"خواھان دموکرات و الئيک، اينجانب  در حواشی پنجمين کنگرۀ جنبش جمھوری

گرائی،  اند و جھت شفاف فی پيدا کردهاز آنجا که اين گونه مفاھيم در نزد افراد و افکار مختلف، در ابھام، معانی مختل. بودم

ھا را  از  توضيح دادم که بايسته است که ھمگان، با اصرار تمام در شفافيت بيان و قلم، تعريف اين مفاھيم و برچسب

  . گرائی نيازی حياتی است کيد شفافأئيد و تأجھت استقرار و استمرار مردمساالری ت. گوينده و نويسنده مطالبه کنيم

به اين " اپوزيسيون" که گردانندگان آن از اين جلسه منتشر کردند،  توضيحات اينجانب در ميز گرد در مورد در گزارشی

من يک فعال سياسی ھستم که برای استقرار دمکراسی در کشورم . من خودم را اپوزيسيون معرفی نمی کنم( "جمله  

و ھمچنين در ادامه . مختصر گرديد") . کنم د تعريف نمیفعاليت می کنم اما ھويتم را در ضديت با خامنه ای و احمدی نژا

ی ئمسير ھمگرااو در ادامه، عدم اعتقاد در کردار و رفتار و گفتار به الئيسيته را يک مانع بزرگ در "( آمده بود که 

کاری با اگر کسی اعتقاد به الئيسيته نداشته باشد يکی از پيش زمينه ھای ھم. " جمھوری خواھان عنوان کرد و افزود

"  اپوزيسيون"در مورد مفھوم  ) “.ی را با مشکل مواجه می سازدئمساله ھمگراجمھوری خواھان را دارا نيست و اين 

دو يا سه روز بعد از انتشار متن اوليه در سايت ندای آزادی و ساير سايتھا، در متن نھائی . توضيح بيشتری الزم ديده شد

علی صدارت ھمچنين از تحريم انتخابات دفاع کرد و :  (" اين جمله ھم اضافه شدکه در سايت ندای آزادی منتشر گرديد،
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کيد کرد عالوه بر الئيسيته می بايست بر ضرورت عبور از نظام با تکيه بر حفظ استقالل و يکپارچگی کشور و أت

برای ھمکاری سخن  خارجی پافشاری کرد و از خط قرمزھا ۀزی توسط قدرت ھای بيگانه و مداخلمرزبندی با بديل سا

  . با اين مقدمه، اين مقاله برای انتشار و توضيح و شفافيت بيشتر تھيه با کمی بيشتر اضافات، تھيه گرديد") .گفت

مايۀ تفکر و تعقل ھر  پژواک بن. گردد ای ، بر اساس پندار و کردار و گفتار شان تعريف می ھويت ھر فردی و ھر ھسته

مايه بيشتر به سمت اصيل دانستن قدرت و  ھرچه اين بن.  گردد گفتار ھر فرد ھويدا میفرد، در نحوۀ پندار و کردار و 

ھرچه ميزان باور به قدرت . گردد زور متمايل باشد، آن فرد و استعدادھايش بيشتر در تقابلھای کاھندۀ توازن قوا ضايع می

دھد و بيشتر مجبور  عتماد به نفس بروز میتر باشد، آن فرد کمتر از  خود ا و زور در انديشۀ راھنمای ھر فردی عميق

شود که دست تکدی به سوی قدرت و  است برای ھر موضوعی، به ديگران رجوع کند و الزاماً،  مکررتر مجبور می

گوئی به خود و به ديگران،  دوختن   دروغۀدر اين مسابق. پردازی عمل خود بپردازد نمادھای آن دراز کند و سپس به توجيه

ھای  ھای شرعی  و نيز کاله بينيم که تعداد کاله می. گردد که فرد بر سر خود و ديگران بگذارد جب و الزم میھا وا کاله

در اين چند روز مانده به توھين و تحقير ) ھای شرعی شايد امروزه با درجۀ اھميتی بسيار افزونتر از کاله(روشنفکری 

  .فراوان ھستند" رياست جمھوری" برای ١٣٩٢"  انتخابات"

 با ءحقوق بشری در توازن قوا/اجتماعی/نژاد و ناچيز کردن کنشھای سياسی ای و يا احمدی مخالفت شخصی با آقايان خامنه

له برای يک کنشگر عاشق وطن و ھموطن، ھرچه أصورت مس. برد آنھا، راه به ناکجاآباد ديکتاتوری ديگری می

کند و در اين وادی،  و در اين تالش اول از خويش آغاز میحقوقمندتر شدن و مردمساالرتر شدن فرھنگ ايرانيان است 

در اين تالش برای  رسيدن به يک مردمساالری پويا است و فقط به اين ترتيب . گيرد بيشتر از ديگران به خود سخت می

دای که ممکن است خ(شود  است که فرد ندانسته، در زمين بازی حريف و مطيع  قوانين حريف، به يک بازی مجبور نمی

تواند يک بازی خطرناک يا يک  يک بازی که می). ناکرده در دل بعضی ناظران، سوءتفاھم بندبازی سياسی را ايجاد کند

  . قمار با سرنوشت خود و بقيۀ ايرانيان باشد

. شود اگر اصل بر تضاد باشد و نه عکس آن، اگر قدرت اصل و ھدف باشد، برای کنش سياسی ھر روشی توجيه می

طرفداران آقايان رجوی و پھلوی در اين . گيرد مند را می مند و حقوق مند و اصول ی جای کنش سياسی اخالقحمالت شخص

در يکی از تظاھرات مقابل سازمان . کنم ای را نقل می صرف نظر از آنھا و به مناسبت واقعه. امر سابقۀ درخشانی ندارند

ندان و قفسی را ساخته بودند و به عنوان مخالفت با آقای نژاد، ز ملل در نيويورک به اعتراض به حضور آقای احمدی

ای در آن محبوس  امنهفردی با صورتک آقای خ" اپوزيسيون" برای مصور کردن وی در زندان توسط ای و ظاھراً  خامنه

صاحب . داد ای، و به تمسخر، معلول و مصدوم نمايش می سفانه آن فرد دست خود را مانند دست آقای خامنهأولی مت. بود

آيا شما ! ای چالق است باالخره دست خامنه: "اين قلم اعتراض دلسوزانه و دوستانه به اين عمل کرد که در جواب گفته شد

ای مبتال به تشمع و به تبع آن دچار ورم  در سکوت آرزو کردم که آقای خامنه) نقل به مضمون!" (در اين بحثی داريد؟

  ! منقوش شود"  اپوزيسيون"آن نشود وگرنه که چه صحنۀ نازيبائی ممکن است از اسبل و ساير تظاھرات بيرونی و بالينی 

چندين دھه زندگی در رژيم واليت فقيه و قبل از آن، رژيم واليت شاھنشاھی، . بيماری پرستش زور و قدرت واگير دارد

نند ھر بيماری مزمن ديگر، خود ما. کند کند و اين ويروس را در تفکر آنھا مزمن می زور و خشونت را به افراد تحميل می

  . بيمار و اطرافيان حتی ممکن است ھميشه به وجود اين بيماری توجه نداشته باشند

کنند و به درجات و  در تقديس قدرت و با عدم اعتماد به نفس خود و ساير ايرانيان، گروھی به قدرت خارجی رجوع می

گرچه بديھی . ند و آشکار و نھان، از آنھا تمنای مساعدت دارندنماي صور مختلف آنھا را در امور مملکت خود دخيل می

کنند و از آنھا ھرگونه کمکی  است، ولی اين يادآوری الزم است که وقتی فردی و يا گروھی به قدرت خارجی رجوع می
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يزان دخالت قدرت دھند در امور ايران دخالت کند، ديگر آن فرد و گروه نيست که م گيرند و بدين ترتيب به او اجازه می می

اعتراض کنند، به سادگی ) که طبيعت ھر قدرتی است(خواھی  کند و ھرگاه آن فرد و گروه به زيادت خارجی را تعيين می

در اين ميان، آن فرد و گروه است که با . شوند شوند و وابستگان ديگری به جای آنھا گماشته می توسط قدرت حذف می

اش، و آشکار شدن عدم بصيرت، آبرو و اعتبار سياسی خود را از دست   پيشانیانگ وابستگی به قدرتھای خارجی بر

  . شود دھد و از طرف مردم طرد می می

 با اصيل دانستن قدرت و با عدم اعتماد به نفس خود و ساير ايرانيان، گروه ديگری به قدرتھا در داخل کشور چشم دارند و 

. دانند و آشکار و نھان، از آنھا تمنای مساعدت دارند ثر میؤمملکت م آنھا را در حل معضالت به درجات و صور مختلف

شود و به نمادھای قدرت در  گرچه بديھی است، ولی اين يادآوری الزم است که وقتی فردی و يا گروھی از  مردم دور می

انتظار دارد که با اعمال ) دان آنھا که خود در ايجاد وضعيت فعلی نقش بسزائی داشته(کند و از آنھا  داخل ايران  رجوع می

دھند، ديگر آن فرد و گروه نيست که  قدرت، در حل مشکالت مملکت کاری بکنند و بدين ترتيب به او مشروعيت می

اعتراض کند، ) که طبيعت ھر قدرتی است(خواھی  کند و ھرگاه آن فرد و گروه به زيادت ميزان اعمال قدرت را تعيين می

در اين ميان، آن فرد و گروه است . شوند شوند و وابستگان ديگری به جای آنھا گماشته می یبه سادگی توسط قدرت حذف م

اش، و آشکار شدن عدم بصيرت، آبرو و اعتبار سياسی خود را از دست  که با انگ وابستگی به قدرتھای داخلی بر پيشانی

  . شود دھد و از طرف مردم طرد می می

بينند و راه حل را نه در خود و ساير مردم بلکه در  ای می  در مقابل قدرت آقای خامنه بعضی آقای رفسنجانی را قدرتیمثالً 

پايان دادن به "و يا "  بھبود وضعيت معيشتی مردم"و يا  " باز شدن فضای سياسی"توجيھاتی از قبيل . بينند توازن قوا می

گروه ديگری، خود . دھند نسبت می" ياست جمھوریر"را به آقای رفسنجانی و يا ساير کانديداھای ..... و يا" بحران اتمی

جائی رژيم واليت مطلقۀ فقيه با رژيم واليت مطلقۀ آقايان پھلوی و رجوی را به عنوان چارۀ بيچارگی ه را ناتوان و جاب

ای و آمدن  نهرفتن آقای خام. کند نژاد و آمدن ھرکدام از کانديداھا،  دردی را دوا نمی رفتن آقای احمدی. کنند خود  تبليغ می

ولی  ديگری و يا حتی آمدن يک شورای رھبری، ھمان آش فساد و فقر و خفقان و سرکوب را در ھمان کاسه برای نسل 

  .دھد ريزد و با اعمال زور و قدرت به خورد آنھا می ديگری از ايرانيان می

سفانه اين کشاکش مابين نيروھای أمت.  استءخواه، ورود در توازن قوا يکی از موانع بزرگ ھمگرائی نيروھای جمھوری

توانند در روابط  اند، نمی طبيعتاً افرادی که به اين روش باور دارند و به آن عادت کرده. شود کم ديده نمی" اپوزيسيون"

ھرچه ميزان اعتياد به قدرت در يک تشکيالت زيادتر باشد، ريزشھا و . درون گروھی خويش از اين اعتياد دست بشويند

  . و انشقاقات شايعتر مشھود استانشعابات 

 ضد هراه حل اين نيست که ب.  تفکر و تعقل ما استۀماي راه حل بحرانھای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی ما در بن

 بشويم و ءتوانيم وارد کشمکش توازن قوا دنبال اين باشيم که با چه کسی میه چاره اين نيست که مدام ب. اين و يا آن باشيم

برای استقرار . کند ھا  را زياد و خشونتھا را افزون می جوئی ھا و بھانه موازنۀ وجودی، دشمنی. ن وسيله ھويت بجوئيمبه اي

ای به جز اين نيست که ھمگی با ھم   در وطن، چارهپويا دموکراسی در ايران برای رسيدن به يک مردمساالری استمرارو 

 که در آن فعال ھستيم و فرھنگ جامعه، پيوسته حقوقمدارتر و ھائی تعاون کنيم و بکوشيم فرھنگ خود و ھسته

در . کند ھا و جامعه را زياد و بازده سازندگی را افزون می موازنۀ عدمی، ميل ترکيبی افراد و ھسته. مردمساالرتر بگردد

دمی، در پندار و ھرچه درجۀ موازنۀ ع. شوند اين روش زندگی، استعدادھای ابتکار و خالقيت افراد ھميشه شکوفاتر می

ھا افزايش يابد، به ھمان درجه و بيشتر، ميزان آزادی و آزادگی و استقالل و خودانگيختگی  گفتار و کردار افراد و ھسته

  . گردد در جامعۀ آنھا افزون می
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ادی و  تمرينی پيوسته الزم است که در انديشۀ راھنما، فاصله را از اصالت زور و قدرت پيوسته دورتر و به اصالت آز

  :نھيب موالنا در دفتر چھارمش را آويزۀ گوش کنيم. استقالل نزديکتر کنيم

   کان   دو زير اين دکان تو مدفون///  کنی اندر دکان  دوزی می پاره

  .دو کان، يکی کان آزادی و آزادگی و دومی کان استقالل و خودانگيختگی

  ننگ دار دوزی  زين پاره!  با خود آ///  ای ز نسل پادشاه کاميار 

  علی صدارت 

 ٢٠١٣چھارشنبه بيست و دوم ماه می 

   ١٣٩٢ ]جوزا[برابر با  اول خرداد

  

 

  


