ﻣﯿﺰان

ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش و دارﻣﮑﺎﻓﺎت
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮآﻣﺪ زﺧﺮاﺑﺎت ﻣﻦ
ﮐﺎی ﺳﺤﺮاﯾﻨﺴﺖ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻣﻦ
"ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﺎدری ﮐﮫ در اﯾﺎم اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮرﻣﺎاﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدو رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺑﺎﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم وﺑﺎﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪﺑﺮاﻧﮫ اﻣﺎم از ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺣﺬف ﺷﺪ ،از آﻣﻮزﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ وﻋﺒﺮت اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮادث ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎدردوران ﺟﻤﮭﻮری ﻧﻮﭘﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺑﮫ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ
ھﻤﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺎﻣﻞ و ﺗﻌﻤﻖ اﺳﺖ و دوﻟﺘﻤﺮدان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﮫ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ را ﻧﺼﺐ اﻟﻌﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮاردھﻨﺪ و ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ آب
وﺧﺎک از آن درﺳﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ".
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﺮداد ، ١٣۶٠ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ای ﺑﺎ ﻣﺠﻠﮫ ﺳﺮوش ﺑﺮزﺑﺎن ﺟﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ .و در ﺧﻼل آن
ﺳﻌﯽ دارد ﮐﻮدﺗﺎ را ﺣﺎﺻﻞ ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺪروز ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺪوم ﺷﺪن اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ "ﻣﺮدم" درﻗﻢ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق ﺑﮫ ﺟﺰوه ای ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﮫ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﮐﺎﻧﺎدا -ﺣﻮزه دﻧﺘﻮن  ،ﺑﻨﺎم "ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر"  ،ﮐﮫ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ای اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﮫ ﺳﺮوش ﺷﻤﺎره ھﺎی ١١٢و١١٣و
١١۴ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﮐﮫ آن اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺮاﯾﺶ رخ داد ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﮫ ﯾﺎد ﺷﻌﺮﺑﺎﻻ اﻓﺘﺎدم .ﺣﯿﻔﻢ آﻣﺪ ﺗﺠﺮﺑﮫ ای ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ
آﻣﻮﺧﺘﻢ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﯾﺰ درﻣﯿﺎن ﻧﮕﺬارم .ﻓﺮازھﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ازاﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ را درزﯾﺮ ﻣﯽ آورم:
اﮐﻨﻮن ھﻢ ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ درد ﯾﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮرﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ...
...ﻣﺮدم آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﺎک در اﻋﻤﺎل ﺑﻨﯽ ﺻﺪر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎدت ﻇﺎھﺮا ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ،رﮐﻮع ،ﺳﺠﻮد ،ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،اﻣﺎ آﻧﭽﮫ
ﮐﮫ ﻧﺒﻮد روﺑﮫ ﻗﺒﻠﮫ ﺑﻮدن ﺑﻮد ،ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﮫ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﻄﻼن اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ
ﻓﺎﺳﺪ را دﻓﻊ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اورادﻓﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎس و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎس اﺳﺖ ،ھﺮﮔﺰ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ وھﺮﮔﺰ اﯾﻦ درﯾﺎی
اﻧﻘﻼب ﺟﺎﻣﮫ او را ﺗﺮھﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﭼﮫ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﮫ در روح او ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ دراﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﮫ اﯾﻦ آﺗﺶ اﻧﻘﻼب ﻗﺪری ﺟﺎﻣﮫ آﻧﺎن را ﺳﻮزاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ....
 ...واو ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻣﻘﺎﻣﺎت دﻧﯿﻮی ﮔﺎم ﻣﯽ ﻧﮭﺎد واز ﻧﺮدﺑﺎن آن ﺑﺎﻻﻣﯿﺮﻓﺖ )وﺧﺪاوﻧﺪھﻢ ﺑﺎو ﻓﺮﺻﺖ زﯾﺎدی داد ،ھﻤﺎن ﮐﮫ در ﻗﺮآن ﺑﮫ آن اﻣﻼء
اﻃﻼق ﻣﯿﺸﻮد واوﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎرا ﯾﮑﺠﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ :ازرﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮر ،از رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا
واز ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﮭﺎﭘﯿﺪاﮐﺮد....
آن ﺻﺪای ﻋﻈﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮕﻮش ﺟﮭﺎن ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ ،ھﻤﺎن ﻓﺮﯾﺎدھﺎﺋﯽ ﺑﻮدﮐﮫ ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و او وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﻋﻮض ﮐﺮد
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﻘﻮط ﺧﻮد را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد و ﻣﺮدم ﺧﻮاھﺎن ﺳﻘﻮط اوﺷﺪﻧﺪ.
...ﺑﮫ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﺳﻘﻮط ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز زﯾﺒﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ داﺷﺖ و آن ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﭘﺮﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ووﻗﺘﯽ ﻓﺮدی ھﺮﭼﮫ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ھﺮﭼﮫ دارای ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ دﻧﯿﻮی ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﭘﺎﯾﺶ را از ﺟﺎده ﺣﻖ ﺑﯿﺮون ﻧﮭﺎد اوراﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ...
ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺳﻼم ﺷﻨﺎس اﺳﺖ و ﺻﺪوﭼﻨﺪ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﮭﺎد را ﻣﯿﺪاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ از ﻣﻌﻨﺎﮐﺮدن ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮫ ﻋﺮﺑﯽ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮد و در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﮭﺎﯾﺶ آﯾﺎت ﻗﺮآن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ...
در اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ،ھﯿﭻ اﻣﺮ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﯽ ﺻﺪر وﻗﺘﯽ در اﯾﻨﺠﺎﺑﻮد ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻋﻮت ﮐﺮد و
اﻻن ھﻢ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ ھﻤﺎﻧﻢ و ﻋﻮض ﻧﺸﺪه ام  ،ﻣﺠﺒﻮراﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺳﺨﻦ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.
...ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮﮐﺴﯽ از ﻇﺎھﺮ ﺳﺨﻦ او در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎھﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮑﺮد ،ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﮫ او در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺎم اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،واﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎدن او
ھﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط اوﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮل ھﻤﺎن ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ او و اﻣﺎم ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اوﺑﻮد.
ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﮐﯿﻨﮫ ﺗﻮزاﻧﮫ از زﺑﺎن ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﻧﺪ .آدم اﻓﺴﻮس ﻣﯿﺨﻮرد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺨﺼﯽ و
ﺣﺴﺎدﺗﮭﺎ و ﮐﯿﻨﮫ ھﺎ را اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﮫ درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ھﺪف در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن و ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن)ﺑﺮﻓﺮض ﺻﺤﺖ آﻧﮭﺎ( ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮ ﺿﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻠﺖ ﮐﻮدﺗﺎ
ﻧﻤﻮد ﮐﮫ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ .ھﺪف اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ روﺷﻦ ﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﮫ رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ
ﺗﺮﻏﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ،زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪ ،روزی ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد آﻧﮭﺎ را ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺻﺪای "ھﻤﺎن ﻓﺮﯾﺎدھﺎﺋﯽ ﺑﻮدﮐﮫ ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ" ﺑﻌﺪاز
ﮐﻮدﺗﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و درون ﻣﻨﺎزل ﺑﮫ ﮔﻮش ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺎدش ھﻢ اﺧﯿﺮا در ﻗﻢ از ﺑﯿﺦ ﮔﻮش آﻗﺎی ﺳﺮوش ﻋﺒﻮرﮐﺮد .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﮫ
ﺣﺪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن آﻗﺎی ﺳﺮوش ﺑﺎ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮ ھﻤﮕﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث زﺷﺖ و ﺷﻮم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ از
ﻓﺮآورده ھﺎی ﮐﻮدﺗﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای آﻗﺎی ﺳﺮوش ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز زﯾﺒﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ.

