
  ژاله  وفا و مهران مصطفوی 
   از مجامع اسالمی ايران 

  
  و قدم بعدی  درسهای تحريم 

 
  

 شی ن روشن گرديده که جنبش تحريم جنب  بر همگا ،مجلس هفتم "انتخاباتی فرمايشی"دو روز مانده بر برگزاری 
 و تحصن  در سطح وسيع  "انتخابات " کردن کوشش وسيع ايرانيان در خارج از کشوردر آغاز  تحريم .  است فعال

 داخل کشور ، سبب شد که چهره  سياسی در مجلس و نيز اعالم تحريم از طرف جنبش دانشجويی و بسياری از فعالين
دليل بر فرمايشی بودن  اين .  نقاب همچون صدام حسين عريان شودواقعی خا منه ای در منظر افکار عمومی جهان بی

و )  نسيم صبا ( و جلوگيری از پخش يکی ديگر)شرق و ياس نو ( روزنامه 2 کم بود که به گل توقيف"انتخابات "
 از اين نشريات شدت وحشت  حاکميت را  نيست که توقيف وشيده بر کسی پ!! فيلتر شدن سايت رويداد نيز آراسته شد 

  ! جعلی اميد رونق آن است مه های را ميرساند که شناسنا"انتخاباتی " افشای  وسعت تقلبات در 
  

روز باور  ملتی به .  روز اظهار شخصيت ملت ايران به افکار عمومی جهان است ،1382اول اسفند  بدينسان روز 
رای دادن تنها وسيله ای برای ابراز و اظهار اين . ن سرنوشت خويش است يعيهمانا حق ت ،صلی ترين حق ذاتی خود ا

. است "  رای " بهترين روش استفاده از وسيله  ،ادی و غير آز در مقابل انتخاباتی چنين فرمايش لذا تحريم .حق است 
و زمانی که اينچنين حق تعيين سرنوشت مستقل ملتی به سخره گرفته ميشود ، تنها با ندادن رای و تحريم انتخابات 

 . يدآ وسيله همگونی و تطابق بوجود می است که  بين هدف و
 مردم ايران ثابه مرکز تحوالت خاورميانه  دوخته شده است تا اينبار  اکنون  باز چشم مضطرب جهان بسوی ايران به م

  ؟چگونه خواست خود را تحقق ميبخشند 
شفاف ترين بيان خواست و  اراده ملت ايران برای برقراری نظامی مردم ساالر است که " انتخابات"   تحريم همگانی 

 : های روشنی است به جهانيان مود حامل پيااين بيان شفاف در خ. ويژه گی اصليش حقوقمند بودن آن است 
 
 سال به شکست انجاميده 7نظامی بسته و قرون وسطايی  اکنون بعد از گذشت "  اصالح پذيری " تجربه باور به - 1

درس اين تجربه اين است که در نظامهای بسته اصالح در راستای  گسترش آزاديهای مردمی و حقوق مند . است 
ين شاهد  درستی اين بهتر.  نتيجه اش فرصت سوزی نسلی است  آن تنها ير نيست و  اصرار درکردن آنها امکان پذ

 ماهيت قانونمداری در ،قای خاتمی را نيز صادق  بدانيم آچنانچه  ادعای قانونمداری . ست  قای خاتمی اآتجربه رفتار 
قای خاتمی در جريان اين انتخابات  محک چارچوب نظامی بسته چون نظام واليت فقيه به بهترين نحو با رفتار خود آ

 داد که  نشان در واقع" حکم حکومتی " تقلبی  و گردن نهادن به " انتخاباتی "وی با تسليم شدن به اجرای .  زده شد
که خود هيچ منشاء قانونی " حکم حکومتی " در واقع گردن نهادن به . قانونمدار در نظام واليت فقيه محل عمل ندارد

و . در واقع قانون مطلق زور است ،تنها سرانجام و نتيجه محتوم باور به اصالح پذيری چنين نظامی است ندارد و 
البته بر هيچ کس پوشيده نيست که قانونمدار واقعی کسی است که قانون را بيان آزادی بداند و برای استقرار نظام و 

  . مبارزه شفاف بر خيزد دولتی  قانونمدار  با نظام بسته ای چون نظام واليت فقيه به
مبارزه " قانونی "بايد با  ناگزير  در واقع  کسانی  که می خواهند مبارزه قانونی به معنای واقعی کلمه انجام دهند ،

 ه کوچک داده است که در مقابل اراديت خود محروم کرده است و  آن را به اقليتی الکنند که ملتی را از حق حاکميت و و
 نظام استبدادی  و توجيه در آمدن به درون ضد حقوقی نبايد دستاويز پذيرفتن قانونمبارزه قانون. ت ه اسمردم ايستاد 

 حکم طاغوت  ی يعن" ومتی حکم حک" ين سرنوشتشان را  با ياده مردم را  به مثابه حکم حق تعمحضی  بگردد که  ار
ام  در نظ ،ر بند نگاه داشتن اکثريت ميکند را وسيله دقانون و چون هر  اقليت زورمداری .  به هيچ می انگارد 

اينگونه است که   قرآن فراوان  به اهل ايمان هشدار ميدهد در  مقابل .   ضمانت اجرايی ندارد واستبدادی  قانون محل
در اين  لحظات تاريخی  حيا ت کشورمان ، خط فارق بين   گردن نهندگان به . حکم  طاغوت بايستيد و بدان تن ندهيد 

 .   زور  زمان ما و ايستادگان  در مقابل آن را هر بيشتر شفاف مينمايد حکم
 حساس تاريخ ايران کنه ماهيت آنان را چه بيرون از آن ، در اين برهه  رژيم و  داخل در احزاب و گروهها چه  رفتار   

 .برای ملت ايران محرز و مشخص ميسازد 
بهام آميز است ،هر گونه سخن ابهام آميز و دو پهلو که موضع احزاب و  شفاف و بيان قدرت ازادیآ و از آنجا که بيان 

هم در تحصن شرکت . گروهها را مشخص ننمايد در واقع  تعلق آن گروه به خط استبداد و وابستگی را هويدا ميسازد 
، از قبيل     هفتم  اصالحات در مجلس فراکسيون کردن و اعالم انصراف  دادن و هم از طرفی اميد بستن به تشکيل

 تشكيل طلبان يك اقليت نيرومند در مجلس اصالح": گفته های  اشخاصی مثل بهزاد نبوی که  در جمع خبر نگاران گفته است  
بيرون از مجلس هم احزاب، . بوديرقانونی و ضداصالحات  خواهد های غ  هم آانون ايستادگی در مقابل حرآتزمی دهند و  مجلس آينده با



 "های خود را در چارچوب قانون و با اعتقاد به نظام، انقالب و قانون  اساسی ادامه خواهند داد هايی آه وجود دارند  فعاليت ها و تشكل گروه
 يک حرکت و رفتار شفاف  بدون  گژی  توانا به انجام اصالح طلبان در ساده ترين تحليل اين معنا را افاده ميکند که 

 را در  طلب  قدرت بلکه دست و پای  ،ت تحريم مردم آسيب ميرساند تنها به شفافيه اين قبيل  اظهار نظر ها ن. نيستند 
  .ابهام بکار برده  خويش پيچيده ، خود سبب بی اعتمادی کامل مردم بدانان ميشود 

مقاومتی در خور و چشمگير از " حکم حکومتی رهبر " بر آن  بخش از  اصالح طلبان که با ايستادگی در مقابل    
،  است که  در مقابل اين قبيل  بيانهای  دو پهلو و مبهم  که شفافيت مقاومت آنان را خدشه دار ميسازد ن دادند نشاخود

  " درون نظام واليت فقيه" مبارزه در موفق بودن اين قبيل نظرات در وصف.نيز مقاومتی در خور نشان دهند 
 و تجربه نيز شرايطی هستند که ديگر وجود نداردزتاب  با اخير و محصول و نماينده شرايط پيش از  دگرگونی هاي
 .نشان داد حتی منطبق با شرايط جامعه نيز نبود 

 خط فارق مشخصی  با رفتار   ترسيم  نوينی  کهژی ح طلبان کماکان از تدوين  استرات چنانچه اصال،جدای از آن 
غفلت کنند، و محل اجتماعی عمل خود را از است ، "به نظام و قانون اساسی  اعتقاد " گذشته اشان  در چارچوب 

.  ينده ای نه تنها دور کليت جامعه مدنی را در مقابل خود خواهند يافت آعه مدنی انتقال ندهند ، در حاکميت  به جام
 بهزاد نبوی  سرمشق گامهای بعدی آنان است و  آقای اصالح طلبان بايستی برای مردم مشخص سازند که  اظهار نظر

 آغازی از وضعيت فعلی و نظام است ودر اصالحات فعلی حوزه حكومت اصالحات جديد ": آقای حجاريان بر اين امر که يا تصريح
ده می جامعه مدنی منتقل خواهد شد واگر حوزه حكومت دست داد از آن استفا به محور اصلی بوده در حالی آه در اصالحات جديد اين محوريت 

  ؟. " ور جريان نخواهد بود  محدرشود اما به صورت ضميمه و 
  جامعه عملکرد گذشته  اصالح طلبان  را که منجر به بی اعتمادی آنان شده است را با اين قبيل مواضعوقتي          

نرا به حساب تنوع افکار ووجود طيف مورد مداقه قرار ميدهد ،  شگفت آور نيست که آ يک  در درون  متناقض آنهم
 بر ن نوشتار نمی خواهد نوعی يکسانی و فرماسيون مسلما اي! ن يک طيف نظری  نگذارد پلوراليسم  نظری در درو

مترصد دريافت اين امر است که اصالح   مارگزيده  ولی بر اين نظريم که جامعه. تمامی اين طيف گسترده اعمال کند  
 فرصت   کج دار و مريزرفتاری در عمل کسب خواهند کرد و يا با ز با طلبان شجاعت گذر به حوزه جامعه مدنی را

 تا بدانجا ميرود که سوزی کرده و به چانه زنی با قدرت خود را مشغول خواهند ساخت؟  اما زمانی که  آقای حجاريان 
 در حوزه جامعه مدنی قابل تعريف نيست، حتی مجلس ششم و مجلس هفتم هم در حوزه جامعه مدنی قابل تعريف  مجلس ":اذعان ميکند

بيان اين ديدگاه بدون نقد رفتار گذشته اصالح طلبان که   "  مجلس هفتم در اصالحات جديد هم نقشی نخواهد داشت نيست و  
 ناگفته پيداست تا زمانی که . ن  تقليل  دادند ، امکان پذير نيست جايگاه حوزه جامعه مدنی را در حد عامل  فشار از پايي

 نيز بدون  برنامه های مشخص و  و اصالح طلبان بدون درک عميق از معضل پيچيده جامعه و دولت در ايران 
ری ميکنند   جامعه مدني  و الزامات حضور و باالندن آن  سپ سال  کامل را به  بی اعتنايی نسبت به 7 ، شده انبندی زم

 کنش فعال  آنها چشم اميدی   حتی در زمينه انتخابات نيز به و با کمال تاسف مردم را صرفا نظاره گری ميخواهند که
ندارند و  منتظر اعجازی از بيرون ميمانند  ، قبول اين امر که اصالح طلبان در کليت خود به اهميت جايگاه جامعه 

  .ت مدنی باور اصيل دارند بسيار مشکل اس
از اصالح طلبان تا با پيوستن  به حوزه   بخشیمحکمی شود برایشالوده اما اميد که اين بصيرت ديد آقای حجاريان 

ی اجتماعی  نقش پر اهميتی در تعيين اندازه و وزن نيروجامعه مدنی جنبش مردم ساالری را اعتال بخشند و بتوانند 
 به هرگونه حرکت  اما بايستی . به بی وزنی مبدل ميشود بسرعت وزن اجتماعی که با ترک حوزه ملی. خود ايفا کنند

به    بايستی  آنرابا حسن استقبال روبرو شود  و ری از طرف هر گروه و دسته ای سوی پيوستن به جنبش مردمساال
  . کرد برای جنبش مردم ساالری تعبير بردی 

موضع جمع ما در . ی  است ن ضرورت رعايت اخالق سياسدر همين جا خود را ملزم به  ذکر نکته ای ميدانيم و آ       
ده و هستيم که از راه اصالح  قد بوما معت.  بر کسی پوشيده نيست " اصالح پذيری نظام واليت فقيه  " نظريهمقابل 

سته با جمع ما  پيو.ب است  ساالر انقالير ماهيت استبدادی به ماهيت مردمنمی توان ماهيت استبدادی را تغيير داد و تغي
ه به جو سانسوری که  عملی بودن آن را غير ممکن می دانست و  سعی کرده و می کند با توج، درس تجربه رتکيه ب

  بدور از ،  با توجه به وسع تبليغ نظر خود در خارج از کشور،م نسبت به نظريات خود بر قرار ميبينديژدر مطبوعات ر
کرده اليندهای غير اخالقی پاک آاجوانمردانه حوزه انديشه را   زنی نهر گونه جو سازی و با اجتناب از هرگونه تهمت

اما در حال حاضر با توجه به .  نظريه اصالح طلبی در چارچوب نظام استبدادی را به نقد کشد و با ارائه برهان و دليل 
الح طلبی و صز مداحان اکه خود زمانی ا عدم اقبال وسيع مردم به اصالح طلبان و نظريه آنان ،مشاهده ميشود بسياری

  در مناقب اصالح طلبان و اصالح طلبی  قلم فرسايی  وصفیاکنون با شدت و حدت غير قابلالح طلبان بودند ، صا
ميکنند  و متاسفانه  حرمت قلم را پاس نمی دارند و از جاد ه انصاف خارج شده به اصطالح معروف حال که دور دور 

از ياد    خود راو پشتيبانی غير اصولی و چشم بسته دانسته، غفلت توجه آنان تمامی عيوب را م ،بی اقبالی است 
  ! اری در زمان شکست  همه خود را مبرا از خطا  نشان ميدهند ! تمام کاسه کوزه ها را بر سر آنان ميشکنند ميبرند و

 انصاف وپااليش  حوزه سياسی و تقوای  همگان را به، ما  اين  قبيل رفتارها را  بدور از اخالق سياسی  دانسته    
 برای  درس مهمی  ،که اين نحوه عملکرد باشد  .انديشه و سياست از تزوير و دو رويی و فرصت طلبی فرا می خوانيم

 ديدن شفاف   چشم بصيرتشان از  ، خاک بر پا شده در غوغای جوسازی  و که اسير جو شده و در گرد گردد کسانی
  . پايان راه عاجز است 



 :ن پيگيری و خدمت ديرينه طلب ميکند آدی و مبارزه در راه زاآ 
 غاز عشق آ خدمت ديرين ما بين ، ور نه در 

 ! هر که را بينی ، دم از مهرو وفائی ميزند 
   
 بی گمان تاريخ به مثابه تجربه ای انجام گرفته همه درس است و يکی از درسهای مهم تاريخ اين است که هر – 2  

 قدرت  ،دزيرا اگر از زور گويی دست کش. زادی به دست خود حکم انقراض خود را امضاء ميکند د آو ضنظام بيدادگر
 کار روزانه چنين  ،  بکار بردن خشونت در هر بعد و زمينه ای و ايجاد مدارهای بسته از اينرو. ستم گر منحل ميشود 

اما چنانچه  ملتی  .ام استبدادی غير ممکن است  استقرار و ادامه حيات نظ بکار گيری زور ه بدون  چرا ک.نظامی است
 زيستی سالم  و در مرگ نماند و از مبارزه برای رژيم ويرانی و  محدوده زادی دهد  و اراده کند که درآاصالت را به 

 و منفعل نگردد ، در سير تاريخ خود به بزنگاههايی ميرسد که وجدان عمومی اش  با انباشتی از  دست نشويد خور
قصص قرآن .  آتش تمامی خشونت ها را بر خود سرد ميکند  ،يات تاريخی  به مثابه سپری مقاوم  با ابراز خودتجرب

 مام شگفتی مشاهده ميشود که و با ت.   در تاريخ ملتها  است  حتمی بودن اين لحظات سرنوشت سازمملو از انذار
يد و ساحران خود آنيتها ی تاريخ ،بکارش نمی رعو ساحران فرعونيت امروز، همچون  تمامی ف  تقلبوجوه مختلف 

 اراده ،ايران با تحريم نظام واليت فقيه و بدينسان است که  وجدان عمومی  ملت .  اين نظام نيز بدان بی ايمان ميگردند
 هر اندازه  فضای حياتی.  خود را به تجربه نظامی ابراز ميکند که در خصوصيات و ويژه گيها عکس نظام کنونی باشد

  .ايرانی در نظام حاکم بسته تر ، نياز ايرانی به استقرار نظامی باز  که هم ممد حياتش باشد و هم مفرح ذاتش بيشتر 
 با از  نيز و آن  امکان پذير استو انديشه فرد فرد ايرانیاستقرار چنين نظامی تنها با انقالبی در اصل راهنما     

  ،و تا اين تحول بنيادين صورت نگيرد.   ميسر و ميسور است اذهان ها و  و زور در انديشه اصالت افتادن قدرت
 فرهنگی و بخصوص اجتماعی که در حال حاضر انباشته از صور مختلف – اقتصادی –ممکن نيست بنياد های سياسی 

 خود  جديد و بايسته را بهلند و متناسب با نظامی حقوقمند شکزور و خشونت هستند از نمادهای خشونت زدوده  گرد
 . تغيير ساخت و تحول  است خم  پيچ و  آغاز ذار ملت ايران  از گ  گزاره " انتخابات " رفتار مردم در. بگيرند 

  
 ، معرفی جنبش مردم ساالری بعد از تحريم قدم بعدی   از آنجا که هيچ تحولی بدون رهبری صورت نمی گيرد ،– 3

ر ويژه گی نظام مردم ساالر که بايستی به مثابه منشوری ، تنوع اين رهبری بنا ب.  ر جنبش خواهد بود رهبری درخو
  شفافيت و  ،و تا وقتی در وجدان عمومی مردم نيروی جانشين. افکار و انديشه ها را انتشار دهد ، الجرم جمعی است 

  .  اين رهبری  به افکار عمومی دنيا معرفی نخواهد شد ،مقبوليت پيدا نکند 
  : ند گروههای سياسی  که قصد پيوستن به  جنبش مردم ساالررا  دارند فرض است که بدان لذا بر همه نيروها و 

يشنهاد جديد  نياز مبرم به نيروی جانشين شفاف و با و پ.نمی سازد  واژگون  آن نظام را ،صرف مخالفت با نظامی
  .  نکردن خود و ديگری دارد نسبت مستقيم با محدود نشدن و محدود دارد و شفاف شدن نيروی جانشين نيز برنامه 

ا بر نفی  و ضديت با  بايستی فعاليت خود را تنه ، هستند کليه نيروها و گروههايی که در اين جنبش فعال   از اينرو
  بلکه عمده  هم خود را مصروف شفاف سازی  چند و چون نظام بعد از نظام .نظام حاکم محدود و محصور نسازند

 که  به جای  ميکنند ای سياسی بايستی توجه داشته باشند که مردم به گروههايی اقبال نيروه. واليت فقيه  سازند 
.  مردم ساالر کردن بنياد های جامعه و دولت  به جامعه ارائه می دهند های قدرت جديد ، برنامه ای برای ساختن ابزار 

   .   امکان پذير است  و خشونت زدايی قدرتو مردم ساالر کردن بنياد های جامعه و دولت تنها با بی ارزش کردن زور و 
 در ايران بايستی شکل بگيرد و نيز ترسيم طی طريق  جهت رسيدن بدين مهوريی حقوقمندی که  ترسيم چشم انداز ج

  .  مقصود عالی را در نوشتاری ديگر پی ميگيريم 
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