ﺧﻮد ﮐﺮدﻩ را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﺲ از  37روز ﺣﮑﻮﻣﺖ دﮐﺘﺮ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﻴﺎر/
ﺣﻤﻴﺪ ﺻﺪر
در ﻣﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﮐﻪ در ﺳﺎﻳﺖ هﺎ ،رادﻳﻮ هﺎ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻬﺎﯼ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﺑﺨﺘﻴﺎر و ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﻳﺨﯽ
وﯼ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎر ﺁﻣﺪن ﺧﻤﻴﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﺸﻮد ،ﻧﻈﺮ ﻳﮑﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺖ رادﻳﻮ زﻣﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﻨﻮان روز ﺷﻤﺎر وﻗﺎﻳﻊ از روزﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ هﻤﺎن وﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻈﺮ ﻣﺮا ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﻣﯽ
:ﻧﻮﻳﺴﺪ
راﺑﻄﻪ ﯼ روﺷﻨﻔﮑﺮﯼ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﯼ روﺷﻨﻔﮑﺮﯼ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ «
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮﯼ ﺁﻟﻤﺎن ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﺎزﺑﻴﻨﯽ را داﺷﺖ ،اﻣﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮﯼ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻄﻮر ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ از
روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻦ در ﻣﯽ زﻧﺪ و هﻨﻮز ﻧﻴﺰ ﺧﺎﮎ در ﭼﺸﻢ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﻳﯽ ﺁﻗﺎﻳﺎن هﻴﭻ
ﻧﻘﺸﯽ در اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻬﻞ و ﺧﺸﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮﯼ ﺣﺎﻣﻞ اﻧﻘﻼب در ﮐﻠﻴﺖ اش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از
ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﻞ هﺎﯼ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮاﻧﺰﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻧﺴﻠﯽ اﻳﺮان ﺳﺘﻴﺰ ﺗﺮ ،اﻳﺪوﻟﻮژﯼ زدﻩ ﺗﺮ ،زن ﺳﺘﻴﺰ ﺗﺮ،
ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ ﺗﺮ ،دروغ ﮔﻮ ﺗﺮ ،و اﻟﺒﺘﻪ وﻗﻴﺢ ﺗﺮ )ﭼﺮا ﮐﻪ هﺮﮔﺰ ﮐﻤﻴﻨﻪ اﯼ از ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻧﻴﺰ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ( در ﮐﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .زهﺮ و ﺳﻤﯽ ﮐﻪ از ذهﻦ هﺎﯼ اﻳﻨﺎن وارد ﺷﺮﻳﺎن هﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎع رو ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ
ﻣﺎ ﺷﺪ هﺮ ﭘﻴﮑﺮﯼ را ﻓﻠﺞ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯼ ﻧﺎﻣﺘﻮازن و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺧﻮاب ﻗﺮون ﺑﻴﺪار ﺷﺪﻩ
».ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ روﻳﺎروﻳﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﻧﻔﺮت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﺷﺪﻩ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮم دوران ﺑﺮ ﺁﻧﺎن ﺑﺎد
از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﻴﺪم ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎرا ﭼﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ هﺎﺋﯽ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﯽ ﺳﺮ
و ﺗﻪ ﺧﻮد در ﺑﺎرﻩ »اﻧﻘﻼب« اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ .ﭼﺮا اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﮕﻮش ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﻴﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﭼﺮا
ﺁﻧﻬﺎ را ﺟﺪﯼ ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ ،ﺷﺎﻳﺪ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻓﮑﺮﯼ ﺷﺪﻩ اﻳﻢ و دارﻳﻢ در هﻤﺎن »ﻧﺪاﻧﻢ ﺑﮑﺎرﯼ« دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ زﻧﻴﻢ ﮐﻪ در ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ
ﻓﺎرﺳﯽ »ﺧﻮد ﮐﺮدﻩ را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ« ﺷﺮح ﺁن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ هﺎ و ﮔﻔﺘﺎرهﺎﯼ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ را در ﻓﺮهﻨﮕﻬﺎﯼ
رﻳﺸﻪ دار و ﻗﺪﻳﻤﯽ )هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮهﻨﮓ ﺧﻮدﻣﺎن( ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺖ .ﺁﻧﻬﺎ از ﮐﻮرﻩ ﯼ ﺗﺠﺎرب هﺰارﻩ هﺎ و ﻧﺴﻠﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ و اﮔﺮ درﺳﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ هﺰاران ﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ،ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و
.هﺮﮔﺰ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ رﺳﻴﺪﻧﺪ
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ» :ﺧﻮد ﮐﺮدﻩ را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ« ،وﻟﯽ ﺁﻳﺎ هﻴﭽﻮﻗﺖ از ﺧﻮد ﺳﻮال ﮐﺮدﻩ اﻳﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ .ﭼﺮا وﻗﺘﯽ ﺑﺎ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮداب اﺷﺘﺒﺎهﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و در ﺁن دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ،ﻧﺎﺧﻮد ﺁﮔﺎﻩ
اﻳﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﺎ ﺟﺎرﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺁﻳﺎ درﺳﺖ ﺑﻮدن ﺁﻧﺮا ﻣﺤﮏ زدﻩ اﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﺮا اﻳﻨﻄﻮر اﺳﺖ و ﭼﻪ
ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎ »ﺗﺪﺑﻴﺮ« ﺑﺎ »ﺧﻮد ﮐﺮدﻩ« ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﯼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﻮﻗﻊ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻴﻞ وﺳﻴﻌﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻤﺎن ﺑﯽ اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻢ ﺟﺎرﯼ ﺷﺪ،
ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎﯼ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﺁن اول ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺗﺪﺑﻴﺮ« ﺑﭙﺮدازم ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎرﻩ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﮐﻪ در
اﻳﻨﺠﺎ ﺧﻮد ﺁن »ﺧﻮد ﮐﺮدﻩ« اﺳﺖ ،ﺑﭙﺮدازم» .ﺧﻮد ﮐﺮدﻩ« در اﻳﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻮﺟﻮدﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻗﺒﻮل
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از هﺮ ﭼﻴﺰ ﺣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﮑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ از ﺧﻮد وﯼ ﺳﺮ زدﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺪارﮎ اﺷﺘﺒﺎﻩ را ﺑﺼﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ او ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ ،ﺑﺮاﯼ اﻳﻨﮑﻪ ﭼﺮا هﻨﻮز ﺁن اﻗﺪام را اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ،
.هﺰاران ﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻠﺖ ﻣﯽ ﺗﺮاﺷﺪ ﺗﺎ ﺁن اﺷﺘﺒﺎﻩ و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺁن ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮد
ﺳﻮال اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻴﺰﻩ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در درون اﻳﻦ ﺁدم »ﺧﻮد ﮐﺮدﻩ« ﭼﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از »اﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ«
ﺷﺪن اﺷﺘﺒﺎﻩ هﻨﻮز ﺑﺮ ﺳﺮ درﺳﺘﯽ ﺁن ﭘﺎ ﻓﺸﺎرﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ دﻻﻳﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﺒﻮدن
اﺷﺘﺒﺎﻩ را ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﺪ .و ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﮏ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ هﻴﭻ ﺗﺤﻮﻟﯽ را در او ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﺁن
راﺑﻄﻪ اﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ »ﺗﺪﺑﻴﺮ« و اﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را

ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﭙﺬﻳﺮد وﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ هﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ و
.ﺧﻮدش ،ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺗﺎ »ﺗﺪﺑﻴﺮ در رﻓﻊ اﺷﺘﺒﺎﻩ« ﻳﻘﻪ ﺧﻮد او را ﻧﭽﺴﺒﺪ ﺁدم را ،ﻏﻴﺮ از
ﻧﺘﻴﺠﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎﯼ »ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ اﯼ« ،ﺗﺪﺑﻴﺮ ﮐﻢ ﮐﻢ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ ،در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ هﺮ اﺳﻤﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﺮ روﯼ ﺁن ﺑﮕﺬارﻳﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
.ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻟﻘﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﺎ »ﺗﺪﺑﻴﺮ« ﻧﺪارد
اﺻﻮﻻ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮدﯼ ﭼﻪ ﺑﺸﮑﻞ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻳﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺘﺒﺪادﯼ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ هﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮدﯼ را در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﺑﻴﻦ
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و از ﺁﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن هﺎﯼ ﺻﻐﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﭙﺮدﻩ اﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاﯼ رهﺎﺋﯽ ازﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ در دوران دﻳﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ ﺷﺎﻩ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻳﻦ
ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ را در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ  1357از ﺷﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺁﻧﺮا ﺑﺎ دﻓﺎع ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮاﯼ ﺧﻮد از ﺧﻤﻴﻨﯽ )اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ(
.ﺑﻪ ﺁﻳﺖ اﷲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺘﺒﺪاد در دوران ﺷﺎﻩ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻠﮑﻪ داﻣﻦ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﻮاﻓﻖ رژﻳﻢ ﭘﻬﻠﻮﯼ را ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .در ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ هﻤﻪ ﺁن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ »ﺧﻮد
ﮐﺮدﻩ را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ« ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ .ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ راهﯽ ﺑﺮاﯼ ﻧﺠﺎت از اﻳﻦ ﻣﺨﻤﺼﻪ ﻣﺪام از زﻳﺮ ﺑﺎر
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯽ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ رﻳﺸﻪ هﺎﯼ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دروﻧﯽ اﻳﻦ »ﺧﻮد ﮐﺮدﮔﺎن« روﺑﺮو هﺴﺘﻴﻢ
ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺷﺘﺒﺎﻩ را ﺑﮕﺮدن ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮار از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ هﻤﻪ را ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺠﺰ
ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ هﺮﻳﮏ ﺳﻬﻤﯽ در اﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .هﺮ دو ﮔﺮوﻩ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﮐﻼف ﺳﺮ درﮔﻤﯽ را از ﻋﻠﻞ و ﻣﻌﻠﻮل
هﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪن وﺿﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺪﻩ ،ﺳﺮهﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﻪ در دوران ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد در ﺗﻈﺎهﺮات و در
ﺁن رﻓﺮاﻧﺪوم ﮐﺬاﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ )و اﮔﺮ اهﻞ ﻗﻠﻢ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ( در ﻣﻘﺎﻻﺗﺸﺎن اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ
.ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ اﺳﺎرﻩ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ هﻴﭻ ﻳﮏ از ﻣﺎ ﻧﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ،در اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﺎرﻳﺨﯽ در ﮐﺠﺎ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮدﻩ اﻳﻢ ،ﭘﻴﺪا
ﮐﺮدن ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺁﺳﺎن ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﺁن »ﺧﻮدﯼ« ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از هﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در اﻳﻦ
اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺒﻴﻨﺪ و راﻩ ﺣﻠﯽ ﺑﺮاﯼ رﻓﻊ و رﺟﻮع ﺁن ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ ،هﻨﻮز و هﻤﭽﻨﺎن اﺳﻴﺮ ﺁن اﺳﺖ .او هﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ و ﺁدم را
ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺟﺰ ﺧﻮد را  ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻤﺎم ﺁن ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ هﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد »ﺗﺪﺑﻴﺮ« در او
ﻣﻴﮕﺮدد ﺷﮑﻞ ﺑﮕﻴﺮد ،از دﺳﺖ ﻣﯽ دهﺪ .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن او ﺁﮔﺎﻩ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮد ﺁﮔﺎﻩ در ذهﻦ ﺧﻮد ﻓﻘﻂ دﻧﺒﺎل ﺁن »ﺗﺪﺑﻴﺮ« هﺎﺋﯽ
ﮐﻪ در درﺟﻪ اول ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد وﯼ را ﺑﺨﻄﺮ ﻧﻴﺎﻧﺪازد و ﺧﻮد او را در ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ اوﺿﺎع »ﺧﻮد ﮐﺮدﻩ« ﻣﺴﺌﻮل
».ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﮑﻨﺪ ،و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮﯼ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ هﺴﺖ ﺟﺰ »ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدن ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻪ هﺮﻳﮏ از ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ هﺰﻳﻨﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ هﺮ ﮐﺪام ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺶ
وﺳﻴﻌﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﺎ )ﮐﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﻮد ﺷﻴﻔﺘﮕﯽ و ﻧﺎرﺳﻴﺴﻤﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎد هﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ( ﻧﮕﺮان
ﺁﺑﺮوﯼ ﺧﻮد هﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺮار ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد را در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ از دﺳﺖ ﺑﺪهﻨﺪ.
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺳﺎل هﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺳﺮﮔﺮدان و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﻮد ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ
وﻟﯽ هﻨﻮز ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ از اﻳﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ هﻢ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﭼﺮا اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮون رﻓﺖ از اﻳﻦ
!ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ ﮐﺎرﯼ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد در اﻳﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل داﺋﻤﺎ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻋﻈﻴﻢ را )ﺗﺮﺟﻴﺢ دادن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻤﻴﻨﯽ ﻳﺎ رژﻳﻢ ﺷﺎﻩ را ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺁدم دﻣﮑﺮاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺨﺘﻴﺎر( ﺑﺎ ﺣﺮاﻓﯽ هﺎﯼ ﺧﻮد در ﭼﻨﺎن هﺎﻟﻪ اﯼ از ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت و ﺳﻔﺴﻄﻪ هﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎﯼ ﺗﺪﺑﻴﺮ در ﻣﺮدم ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺮدﻳﺪهﺎ و دو دﻟﯽ هﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ داﻣﻦ زدﻩ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﭽﺎرﻩ »ﺗﺪﺑﻴﺮ« ﮐﻪ هﺎج
و واج ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﭼﺎهﯽ ﺟﺪﻳﺪ از اﺷﺘﺒﺎهﺎت در راﻩ! اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز
ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ )و ﺑﻬﻤﺮاﻩ ﺁﻧﺎن ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﯽ از ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ( ﮐﻪ در ﺁن زﻣﺎن دﻧﺒﺎل ﺧﻤﻴﻨﯽ راﻩ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و او را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺠﺎت دهﻨﺪﻩ در ﻣﺎﻩ دﻳﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ

ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ در ﺁن زﻣﺎن اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮدﻩ ،اﻣﺎ ﭼﺮا از ﻧﺸﺎن دادن راﻩ رهﺎﺋﯽ از اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ؟ زﻳﺮا ﺁﻧﻬﺎ در
ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ اذﻋﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ اﺻﻠﯽ درﺁن ﻣﻮﻗﻊ اﻳﻦ .ﭘﺮداﺧﺘﻦ رﻳﺸﻪ اﯼ ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺖ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﻀﻞ دﺧﺎﻟﺖ دﻳﻦ در ﺳﻴﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ اﻧﺤﺮاف ﻳﺎ ﻋﻘﺐ ﮔﺮد ﺗﺎرﻳﺨﯽ در ﺁن زﻣﺎن ﺟﺪﯼ ﻧﻤﯽ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺁن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺧﻄﺎر داد ﻧﻴﺰ وﻗﻌﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎرﯼ هﻨﻮز هﻢ ﮐﻪ هﻨﻮز
اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪﯼ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و هﻤﭽﻨﺎن اﺻﺮار
.دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻳﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺮادﯼ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ راس اﻣﻮر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ در ﺑﻴﺮون از اﻳﻦ ﻃﻴﻒ ﻧﻴﺰ ،در ﺑﻴﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ )اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺮ( ﺑﻪ اﺻﻞ درﺳﺖ ﺟﺪاﺋﯽ دﻳﺎﻧﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ
رﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ ،هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﻣﻴﺸﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﺮاﯼ
ﮔﺬار از اﻳﻦ ﻣﺨﻤﺼﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪﻩ اﯼ روﺑﺮو اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﻧﻴﺰ در ﻋﺸﻖ ﺑﻪ واژﻩ »اﻧﻘﻼب«
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻋﺪﻩ ﺑﺮاﯼ اﻳﻨﮑﻪ وﺟﻬﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪهﻨﺪ ،ﻣﺪام در ﻣﺎهﻴﺖ و ﺧﺼﻠﺖ اﻳﻦ »اﺷﺘﺒﺎﻩ«
.دﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺁﻧﺮا در اﻳﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
)هﻤﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮدﻳﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم! )اﺷﺘﺒﺎﻩ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﻮد -
!هﻴﭽﮑﺲ ﻧﺒﻮد و ﺑﻤﺎ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دارﻳﻢ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ -
ﺷﺎﻩ هﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎرزﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﻓﻘﻂ ﺁﺧﻮﻧﺪهﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﻌﻨﻮان ﺁﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ -
.ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوﻩ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ هﻤﮑﺎرﯼ داﺷﺖ ،هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮاد ﺑﻮد .اﺷﺘﺒﺎﻩ از زﻣﺎﻧﯽ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ -
!ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎ را از ﻗﺪرت ﺑﻴﺮون اﻧﺪاﺧﺖ
!در ﺁن زﻣﺎن هﻴﭻ ﺁﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ دﻳﮕﺮﯼ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ -
.ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯼ ﺁﻣﺪن ﺑﺨﺘﻴﺎر ﮐﻤﯽ دﻳﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد -
!اﻧﻘﻼب ﺑﻮد وﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻳﻌﻨﯽ هﻤﻴﻦ دﻳﮕﺮ -
ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ هﺮﻳﮏ از ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل از دهﺎن ﻣﺪﻋﻴﺎن ﻧﺠﺎت اﻳﺮان ﺷﻨﻴﺪﻩ اﻳﻢ ،اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻴﻢ.
وﻟﯽ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮ هﻮش و ذﮐﺎوت اﻳﺮاﻧﯽ )ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺷﺪﻩ(
ﻓﺮد و ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﺟﻤﻊ .ﭘﺲ ﺑﻴﺨﻮد ﻧﺨﻮاهﻴﻢ داﺋﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺳﻨﺪﯼ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯽ ﻣﺎ ،ﺁن هﻢ ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ ﺑﺰﻧﻴﻢ و ﺑﺎ ﭘﺮ ﺣﺮﻗﯽ هﺎ ،ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎﯼ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺗﻪ و ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮاﯼ
اﻧﺤﺮاف ﺧﻮد از اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ »ﺧﻮد ﮐﺮدﻩ« ﺑﺨﺮج دادﻩ اﻳﻢ ،ﻣﻔﺮﯼ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﮐﺎرﯼ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .ﻓﻘﻂ
.ﮐﺎر ﻣﺮدم را ﺑﺮاﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭼﺎرﻩ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﺎز اﺳﺖ ،ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮاﯼ رهﺎﺋﯽ از اﻳﻦ ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻧﻴﺰ
ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻣﻘﺪار ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻳﮏ ﮐﻤﯽ هﻢ ﻟﻴﺎﻗﺖ )و ﻏﻴﺮت؟( ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﺮاﯼ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺮاﯼ رﻓﻊ اﻳﻦ »ﺧﻮد ﮐﺮدﻩ«
:ﺑﻴﺎن ﺁن از هﻴﭻ ﮐﺲ هﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮﯼ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ،ﻗﺒﻞ از هﺮ ﭼﻴﺰ ﮔﻔﺘﻦ ﻳﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ .ﺟﻤﻠﻪ اﯼ ﮐﻪ
!ﺑﺨﺘﻴﺎر در ﺁن زﻣﺎن ﺣﻖ داﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺣﻮاﺳﻤﺎن ﭘﺮت ﺑﻮد
!روﺣﺶ ﺷﺎد
وﻳﻦ  11ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ 1387

