
 به نام خداي دانا و توانا
 

 رفت! ماه و راه برون ي ملی آبان فاجعه

در کفن و دفن و سـوگواري  حتی اخیر که داغدار عزیزان خود هستند و  ي ملّی فاجعه هاي شهداي عرض تسلیت به خانواده با
 اند.  شان از مراسم مرسوم برخوردار نبوده عزیزان

 

 حاکمان:هاي گفته شده توسط  گزاره

 میلیون نفر یارانه معیشتی خواهیم داد. 60به * 
 ها ادامه دارد. اند و هنوز هم بازداشت هزار نفر بازداشت شده 7نقطه کشور شلوغی بوده و  719شهر و  100استان،  29* در 

 عیار داشتیم، خدا ایران را نجات داد. * جنگ جهانی تمام
 بود. 4* کربالي 

 ایجاد کردیم. 2ایجاد کنند، مرصاد  2ان خواستند فروغ جاود * می
* رئیس جمهور: افراد خرابکار بسیار محدود بودند و مردم به آنها نپیوستند. در آینده در مورد آنها سخن خواهم گفـت. بعـداً   

بـا   پخـش خواهـد شـد.   طبق یک روال مرسـوم   شدگان  ازداشتبریزي کرده بودند. اعترافات  گفت: از دو سال پیش برنامه
 پرداخت پول نقد مخالف بودم. من هم از زمان اجراي طرح خبر نداشتم به وزیر کشور واگذار کرده بودم.

 * لشکرکشی کردند.
 طلبان بودند. * مجاهدین و سلطنت

 سواد و... بودند. * از قول وزارت اطالعات: معترضین، بیکار، کم
 ها ادامه خواهند داشت. حاال حاالها؛ تحریم* 

 تر مطهري: مجلس و دولت مخالف بودند [افزایش قیمت بنزین] رهبري اصرار داشتند. مردم فقیر بودند.* آقاي دک
 میلیارد دالر ضرر اقتصادي بود. 5/1* در قطع اینترنت 
 میلیارد تومان خسارت اپراتورها از قطع اینترنتت بود. 1080* وزیر ارتباطات: 

 اند. تعاونی تخریب شده 50* هزار بانک و 
هـا، سـالح سـازمانی     انـد. سـالح   % از جانباختگان در هیچ یک از تجمع اعتراضی حضور نداشـته 85بیش از آقاي شمخانی: * 

 اند. نبوده
 هاي دیگري در راه هست. را ایجاد کردند و هنوز فتنه 98و  96، 88، 78هاي  ها فتنه پرور: آمریکایی * سردار غیب

باختگان و عوامل مخرب منتشر نشده است ولی مرتبـاً آمارهـاي    رسمی در مورد جانهنوز هم، پس از چهل روز، یک گزارش 
شود. این شیوه عملکرد، از عالئـم سـرگردانی آقایـان     هاي خارجی توسط مسوولین ذیربط تکذیب می نهادها و خبرگزاري

 است.
آیـد   اند. آنوقت این سوال اساسی پـیش مـی   هاند، و هدف تبلیغاتی نداشت ها آشنا بوده اگر فرض کنیم که مسووالن با معناي واژه

میلیـارد   3000ي دقیق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزي خراسـان رضـوي،    که: در چهل سال گذشته، طبق محاسبه
ایـد   هچه کردبا این پول عظیم، دالر (سه تریلیون دالر) از منابع نفت و گاز و پتروشیمی به اقتصاد ایران تزریق شده است، شما 

امنیتـی ـ   نهادهاي متعدد مسوول، درصد جمعیت) احتیاج به یارانه دارند؟!  75که شصت میلیون (که شرایط چنین شده است؟! 
انـد کـه چنـین غفلتـی      مشغول چه کاري بـوده ، کنند اي، مدنی و دانشجویی را رصد می که هر فعالیت معمولی رسانه اطالعاتی

 و جنگ جهانی اتفاق افتاده؟! اند  کرده رکشیبه ایران لشکها  خارجیانجام شده و 
و در ضـمن هـر    نیست اساسی اید؟! شوراي سه قوه که یک نهاد قانون سوال دوم این است که چرا مجلس را بالموضوع کرده

را به وزیر  ، مسوولیتاجراي  ، انتقاد به این تصمیم و اجرا دارد. رئیس قوهقضاي  کدام از آنها روایت متفاوتی دارند. رئیس قوه
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اعـالم موضـوع و آمـادگی نیروهـاي     ي  عجوالنهي  کند تا عمالً نشان دهد که مخالف بوده است؟! شیوه کشور خود واگذار می
اي شـهید هسـتند و بایـد عضـو بنیـاد شـهید شـوند و از         نظامی و انتظامی هم سؤال برانگیز است؟! و آنچه بعداً گفتند که عده

رسـد   به نظر مـی  !باشد در تضاد با مواضع اولیه مسووالن میبقیه هم با رأفت اسالمی رفتار شود  اي باید دلجویی شود و با عده
 در مسووالن وجود دارد. رأي یک تشتت

 شکاف ملت ـ حکومت:

کاف عمیقـی بـین   دهد که شـ  العمل مردم نشان می اند و عکس حاکمان از مردم داشتهعمومی، هاي اخیر دو درخواست  در سال
 حکومت ـ مردم ایجاد شده است.

بـه  از مردم ثروتمند خواستند که از دریافت یارانه انصراف دهنـد. در حالیکـه   ي اول آقاي روحانی در آغاز کار خود  در پدیده
واسـت  ، از ایـن درخ يبسـیار معـدود  افـراد  فقـط  تومان نداشـتند،   45500میلیون نفر احتیاجی به مبلغ  30حدود رسد  نظر می

 استقبال کردند.
ماهـه اول امسـال    6ي دوم، درخواست افزایش موالید بود و تسهیالتی هم وزارت بهداشت فراهم کرد در حالیکه در  در پدیده

فرزند بیاورنـد تـا کمبـود     5خواهند که هر کدام  می و بسیجیان ایم. حاال از سپاهیان سال گذشته را داشته 50کمترین موالید در 
دهد که شکاف عمیقی بین مردم و حکومـت وجـود دارد. مـردم     ن شود! پاسخ مردم به این دو درخواست نشان میموالید جبرا

 همراهی و همدلی با حاکمان ندارند. 
امـام جمعـه و    900اند و عالوه بر آن  کرده از این گذشته در چهل سال گذشته طبق قانون اساسی یازده فقیه بر ما حکومت می

انـد و عـالوه بـر اینهـا هـزاران روحـانی        تأثیرگـذار بـوده  هاي کالن مملکتـی   در سیاستقام رسمی ندارند، ها روحانی که م ده
القاعـده کـس    علـی  نمایندگی در نهادهاي عادي مملکتی را دارند! عمالً، مدیریت کشور در دست فقها و روحانیون بوده است.

 توان مقصر اصلی قلمداد کرد. دیگري را نمی
و  گذاري ند و در این راه هم سرمایهتشنج و تنش در منطقه هست تشدید خواهان، برعکس گروه اوباما، سفید ساکنان فعلی کاخ

. کف اهداف آنها فروپاشی جمهوري اسالمی و سقف آن فروپاشـی ایـران اسـت. آقـاي     کنند می اقدام عملی انواع و اقسام هم
اگر در انقالبـاتی  و... بدون آرامش مقدور نیست.  توسعه ، رفاه،است. رشد هم بارها این هدف آنها را هشدار دادهدکتر ظریف 

و تنـگ شـیائو    1920چیزي که رهبران کشورهاي انقالبـی، لنـین در   توسعه اتفاق افتاده، به دلیل آرامش پس از انقالب است. 
؛ مـا، عـراق، افغانسـتان،    آن را دیدند. بـرعکس  مثبت ي بدان عمل کردند و ثمره 1990و رهبران ویتنام در دهه  1977پینگ در 

منابع مالی، انسـانی   ایم. ایم از توسعه و رشد و رفاه محروم شده سوریه، لیبی، سودان و... که به مراتبی در تنش و آشوب زیسته
 اند. تأثیر بوده و تمدنی ما، بی

هادهاي وابسته به حاکمیـت،  ي اطالعات منتشر شده بعضی ن طلبان بر پایه انداختن این اعتراضات به گردن مجاهدین و سلطنت
 جایی از واقعیت ندارد.

 ي این اعتراضات در کجاست؟! ریشه

 شناختی تقسیم کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که: جامعهـ  تاریخی ي اگر این چهل سال جمهوري اسالمی را به سه دوره
زرگـان، مهنـدس سـحابی، دکتـر حـاج      الـه طالقـانی، مهنـدس با     آیـت  چون؛ بزرگانی، 1357بهمن  22از فرداي در دورة اول؛ 

اعتراض کردنـد،   مسووالن خطرناك هشدار دادند و به عملکردهاياله منتظري و نشریاتی چون امت و میزان  سیدجوادي، آیت
د. نقش تأثیرگذاري این عزیـزان  نبعضی از این دلسوزان را به حبس و بعضی را به حصر انداخت ندحرف این دلسوزان را نشنید

د.نرابطه آنها با جامعه را قطع کرد و را سد 

 قشر متوسط جامعه؛

 9این اقشار، آقـاي خـاتمی بـود، هـر     ، قشر متوسط جامعه به میدان آمد با مکانیسم انتخابات و زنده کردن قانون. نماینده 1376خرداد 
لـوایح دوقلـوي خـود را پـس گرفـت و بـه عزلـت رفـت.          ،سـال، غمـزده و خسـته    8روز یک بحران براي او ساختند. او در پایـان  
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شـد تـا امـروز     هـا و ادیـان در جهـان مـی     ي گفتگوي تمدن ستارهباید  زدایی با خارج براي تشنج الکالم شد. او التصویر و ممنوع ممنوع
بس و حصـر و سـرکوب،   متوسط شهري به میدان آمد. حـ باز این قشر  1388بودیم در  هاي آقاي هانتینگتون نمی شاهد برخورد تمدن

 ی به میدان انتخابات آمد.  ، با امیدي نصفه ـ نیمه و از روي العالج96و  92دریافت کرد و به الك خود فرو رفت و باز در 

 اقشار مستضعف و جان به لب رسیده؛

وار،  را سلسـله هـا   آرام در جامعه رسـوب کردنـد و بحـران    ، آرامحاکمان هاي اقتصادي ـ اجتماعی ـ فرهنگی ـ سیاسی    سیاست
 و تقریبـاً در مـورد آنهـا اجمـاع وجـود دارد،      شوند ها که دیگر نه مکتوم هستند و نه غمض عین می ظاهر ساختند؛ این بحران

 عبارتند از:
  هستند. زیر خط فقر نفر میلیون 30حداقل 
  داریم. نشین میلیون حاشیه 19تا  12بین 
  زیر)ي و (به گفتهاست آموزش و پرورش ورشکسته. 
  میلیون نفر فاقد هرگونه شغل هستند (مرکز آمار ایران) 3/9، 60میلیون متولدین دهه  8/16از جمعیت 
  است. )2018% (49در ایران و % 5/8شاخص فالکت (ترکیبی از نرخ تورم و نرخ بیکاري) متوسط جهانی آن 
 15  گیرند. هزار میلیارد تومان سود می 150سالی هاي بانکی را در اختیار دارند که  درصد سپرده 52هزار نفر 
 هاي بانکی خود دارند. میلیارد دالر در حساب 148که فرزندان مسوولین ایرانی در امریکا  :گوید داري امریکا می وزارت خزانه 
  ر معروفجنین فروشی، کلیه فروشی، کبد فروشی... رسمی عادي شده است به قول دکترسه میلیون  ، هر جنین پسرنبی، خی

 میلیون تومان قیمت دارد. 6در حالیکه یک گوسفند رسد  به فروش می و هر جنین دختر دو میلیون 
 25(هشدار وزیر بهداشت). % مردم اختالل روانی دارند 
  شـود. بایـد ازدواج    گو نیست. چون به طالق منجر مـی  ائم جوابدبه قول یک روحانی؛ ازدواج یک امر لوکس شده. ازدواج

 موقت رواج یابد.
 30 .درصد مردم تمایل به زندگی در کشور دیگري دارند 
 گوید: از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟! یا کاري نکنید که مردم ما را به دریا بریزند. اله جوادي آملی می آیت 
 ها هزار میلیارد دالر خسارت داشته گوید: تحریم احمد خرم می 
 گیرد. ولین گفتند که موساد در میان مداحان جاسوس میمسو 
 باید پایدار شود» ایران ناپایدار است«که  هاعالم کرد که انتشار داده است مرکز استراتژي ریاست جمهوري در یک طرح تحقیقاتی. 
 اي و بافتاري است. فساد سیستماتیک، شبکه 
 ها ضعیف و بعضی فاسد هستند. مدیریت 

 چیست؟حل  راه

 بودجه خود این اقدامات را نکرد؟! کسر حاکمیت چرا براي تأمین

 دهند. هاي اقتصادي که به هیچ نهاد رسمی گزارش نمی درصد فعالیت 40گرفتن مالیات از  -1
 برند. لغو، سوبسید به سوخت و تغذیه واحدهاي پتروشیمی و فلزي که بیشترین سود را می -2
 دهد؟! دولت نیست و دولت گزارش نمی چرا دوسوم بودجه در اختیار -3
 شوند؟! هشت میلیون موتورسیکلت تهران، چرا برقی نمی -4
ي کاالهـاي قاچـاق بـا     رابطـه  یافتـه اسـت.  میلیـارد دالر کـاهش    15به  شود که میادعا ، کاالي قاچاق دالر میلیارد 30 ورود -5

 بیکاري، اعتیاد و فساد، مبرهن است.
د؟! و چرا مبارزه بـا فسـاد و غـارت ملـی     نشو آقاي روحانی در یزد و کرمان، وصول نمی ده در سخنانهاي گمش چرا، پول -6

 انتخابی است؟
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   دهند؟ هاي ایران جوالن می التردد هستند، در خیابان هایی که در خیلی از کشورهاي جهان ممنوع چرا اتومبیل -7
 هـاي  شـوند و ماشـین   تر ممنوع می تر و پیشرفته ارزانهاي  شوند و چرا اتومبیل سازي نمی تولید داخلی بهینههاي  چرا ماشین -8

 ؟!شوند ن به وسعت وارد و مونتاژ میاالتردد هستند در ایر ممنوعفرانسوي پژو که در جامعه اروپا  مدل قدیمی
 گوید: حجازي به ایسنا میعضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، ابوالفضل  -9

هـا   میلیـون بـه یکـی از سـازمان     8ها از رده خارج شده، حـدود   هاست، موتورسیکلت تر آلودگی هواي تهران ناشی از موتور سیکلت بیش
د موتورهـاي  ، سال پایـان تولیـ  95کنند. سال  تر آنها را فروخته و در شهر تردد می و این سازمان از طریق مزایده با قیمت پائینواگذار شده 

پشـتیبانی کردنـد. چـرا    تولیـد آنهـا،   هم با چراغ خاموش تولید شد. برخی از نهادهاي دولتی از این ادامـه   96کاربراتوري بود، اما در سال 
بـه قیمـت    لیتـر بنـزین آنهـا    3روزانـه  مصـرف  شـد و   میلیـون موتورسـیکلت برقـی مـی     8شود؟! اگر  هاي برقی تولید نمی موتورسیکلت

 گذارند! میلیارد دالر درآمد داشت. علت این است که مافیایی تولیدکننده موتورسیکلت نمی 8شد ساالنه  فروخته می فارس، خلیج
 گوید:   دکتر راغفر اقتصاددان می -10
اند کل پـولی کـه از محـل افـزایش قیمـت       هزار میلیارد تومان سود خالص داشته 76شرکت خصولتی سال گذشته  20فقط  -

 هزار میلیارد تومان است. 33 هد شدخوابنزین حاصل 
 پتروشیمی، فلزات و... هاي عمدتاً به شرکت هزار میلیارد تومان بوده است. 400رانت ارزي سال گذشته  -
 شود. مالیات بگیرند دو برابر بودجه دولت می درستی از فعاالن اقتصادي به اگر -

% مالیات پرداخت 15اند،  که از پرداخت مالیات معاف شده» وشانکنکورفر«چی و سایر  گوید که اگر گاج و قلم علی اکرمی می
 میلیارد تومان خواهد شد. 4500کنند، 

کنـد   در مورد مسائل ایران تحقیق میهاي آمریکا،  دانشگاه وهاي فکر مراکز تحقیقاتی  کارشناس در اتاق 5000که  شود گفته می
در  کانـال تلویزیـونی و رادیـوئی    200کنند و بیش از  تحوالت را رصد میدهند و تمامی  و به هیأت حاکمه امریکا مشورت می

 در مورد مسـائل شوند (به جز دو سه کانال که دولتی هستند)،  که عمدتاً توسط بخش خصوصی تأمین و اداره می خارج کشور
هـاي   اخبار داخل را از شـبکه کنند و عمالً گفتمان سیاسی مملکت به خارج از کشور منتقل شده و مردم  ایران برنامه پخش می

 کنند. داخلی تعقیب نمی
این شرایط براي پایداري جمهوري اسالمی بسیار خطرناك است. حتی از این به بعد جمهوري اسالمی قادر نخواهـد بـود کـه    

 خاموش کند، چون اقتصاد و روابط اداري و حکومتی آن با اینترنت پیوند خورده است.  مدت،  طوالنیاینترنت را هم 
به سوي پایداري حرکت از نظر منافع ملی و امنیت ملی؛ حل استفاده از توان ملی و جرأت داشتن عمل به اصالحات است.  راه

 براي این منظور باید: ملی است.
 ي ملی مستقل براي تحقیق وقایع اخیر و تعیین مقصران و اجراي قانون؛ تشکیل کمیته -1
شوند و یک  هاي بازي که مرتباً و دائماً مطرح می و پروندهعذرخواهی از مردم براي عملکرد حاکمان در چهل سال گذشته  -2

 روزي به آنها باید پایان داد.
 براي این منظور باید: ملی کردن حکومت و قدرت -3

 حذف نظارت استصوابی و ملی کردن مجلس -
 داخلانتقال گفتگوي سیاسی از خارج به  -
 ها، سندیکاها و زندانیان و محصوران. آزادي مطبوعات، رسانه -
 ، تحقق یابد.آزادي احزاب (ایجاد طبقه واسط بین مردم و حاکمان) -

، بـود سـال اسـتبداد کـرده     42عملکرد پادشاه جوان مراکش پـس از مـرگ پـدر او کـه     کارساز؛ اي از این اصالحات  نمونه -4
سال استبداد کرده و آدم کشـته و مـردم را شـکنجه کـرده، مـن       42به مردم مراکش گفت که: پدرم باشد. این پادشاه جوان،  می
ي  دهم که هـر کـس شـکایتی دارد بـه ایـن کمیتـه       ي ملی مستقل تشکیل می خواهم این روش را تغییر دهم. لذا، یک کمیته می

ي  اي اعـاده  کمیته ملی تحقیق یکصد میلیون دالر به مردم خسارت دیـده، جریمـه پرداخـت کـرد، از عـده     تحقیق مراجعه کند. 
اي دلجویی شد. مقصرین، اقرار به گناه کردند و بالفاصله بخشیده شدند. کسی کیفـر ندیـد. پادشـاه جـوان      شد، از عده حیثیت

جامعه آرام گرفت و دیدیم که در بهار عربـی، مـراکش آرام    اختیارات خود را کاهش و اختیارات مجلس ملی را افزایش داد و
 رو به پیشرفت دارد. ،ي مشکالتی که دارد، در آرامش اکنون هم با همه بود و هم

حل است و در جنبش  بود راهگذار آن گاندي در هندوستان  ایران ما هم، احتیاج به الفت ملی دارد. روش نلسون ماندال که بنیان
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   .افریقاي جنوبی و مراکش پاسخ مثبت داده است، سیاهان امریکا
 انتقال گفتگوي سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی به داخل: -5
 تجربـه   نجـام شـود.  اهاي فراوان تلویزیونی  یکی از کانال در سازي گفتگوي ملی بدون سانسور و هراس از تعقیب و پرونده

 تواند زنده شود. میلیون مخاطب داشت، می 40که  88هاي تلویزیونی انتخابات  مناظره
 زنـدانیان، تسـخیر    1367انـد (ماننـد کشـتار     المللـی مطـرح   اکنون در سطح بین هاي باز ملی که هم متهمان و مقصران پرونده

 ي جنگ پس از فتح خرمشهر، و...) مشخص شوند و، روز، ادامه 444ارت براي سف
 ،عفو عمومی؛ عفو حاکمان و مقصران توسط ملت و بدون کیفر 
 ؛ریزي براي ساختن ایران و سپس برنامه 
 و... اي، سیاست خارجی به رفراندوم گذاشتن موارد اختالفی، همچون برق هسته 
  طرفانه. ي علمی و بی به شیوهتبعیض مبارزه با فساد، فقر و 
 قوه قضائیهو قانونی عمل کردن  ، اقتداراستقالل 
 ها و عدم دخالت آنها در اقتصاد و سیاست بازگشت نظامیان به پادگان 
 ي نهادهاي حکومتی پرداخت مالیات توسط همه 
 ها از حکومت هاي علمیه و دانشگاه استقالل حوزه 
  هزار میلیارد دالر هم تخمین زده شده  2ایجاد آرامش ملی و بازگشت ایرانیان مقیم خارج با تخصص و سرمایه خود (که تا

 به داخل کشور. است)
جلـوگیري   و تهدیـد خـارجی،   اي حل بومی و درونی هستند که اگر عملیاتی شوند از تنش و درگیـري داخلـی و منطقـه    ها، راه این* 
، »حکومـت ملـی  «، »سیاست ملـی «، »وحدت ملی«، »تخصص ملی« و...» سرمایه ملی« ،»عقل ملی«شود. آنوقت خواهیم توانست با  می

تـر   که ایران نـه قـوي   حاکمان باید بدانند روست. ایران را اداره کنیم و اال سرنوشت خطرناکی در انتظار حاکمان، مردم و ایران در پیش
. خشـونت  کـرد و از آن غفلت ن فهمیدي خستگی مردم با اعتراض را  رابطهباید بق است و نه کمتر از آن مسأله دارد. سا از یوگسالوي

هـاي سیاسـی بـود و ایـن      متفاوت است. آن خشونت بین حاکمان و اعضـاي سـازمان   1360با خشونت  1398ـحاکمان در آبان  مردم
ونت سیاسی بود و جنس این خشونت معیشـتی اسـت. آن بـا کشـتار،     خشونت بین بخش اعظم ملت و حاکمان است. جنس آن خش

ریزي برادر توسـط   مستضعفین را مقابل مستضعفین قرار دادن پایدار نخواهد بود. خون شود. د و این با کشتار سرکوب نمیشسرکوب 
ه هـم بـا تغییـر شـرایط کنـونی و       هاي علم ها را بیدار خواهد کرد و حاکمان را تنها خواهد گذاشت. روحانیت و حوزه برادر وجدان یـ

 خواهند رفت و نباید از تحول مدنی، قانونی و پایدار بترسند یا ترسانده شوند.ندموکراتیک شدن جامعه از بین 
تخریـب و نـابودي   که با  بدانندت تشکیل دهند، باید با کمک آمریکا در ایران حکومسازي هستند، » آلترناتیو«کسانی که در خارج به دنبال 

اتفاق افتاد. همه به فکر نجات ایران باشیم و نه  1357تر از آن چیزي است که در سال  مسائل ایران پیچیده هشت ساخته نخواهد شد.بایران 
 رکت کنیم که مافیاها و گانگسترها بعداً حاکم شوند.در مسیري ح

 سخن آخر

سوز اتفاق افتاده که این اتفاقات توسط بخشـی از جامعـه،    ي پس از انقالب، اتفاقات بسیار خشن و سرمایه سال گذشته 41در 
هاي عمیقی بر تن دارند که توسط بخش  علیه بخش دیگري از جامعه، انجام شده است. در این اتفاقات بخشی از جامعه، زخم

انـد. بـدون    اند. افراد جامعه روز به روز و حتی ساعت به ساعت از هم فاصله گرفتـه  ارد شدهدیگر جامعه ـ عمدتاً حاکمان ـ و  
اکثریـت اسـت. دو راه در پـیش     ،دیـده  مسامحه و بدون ترس از عواقب باید گفت که بخش متهم جامعه اقلیت و بخش آسیب

تشـدید  بد در چنین صورتی مرتباً خشونت و درگیـري  ي ایران بیشتر نیست. یا این تنافر و واگرایی باید مرتباً افزایش یا جامعه
، و تأثیرگـذار  هخواهد شد و در فرآیند تشدید تنافر و واگرایی در داخل کشور، عوامل خـارجی هـم شـرایط را مغتـنم شـمرد     

ل زیـاد منجـر بـه    احتمـا  بـه  تنها به نابودي منابع انسانی و اجتماعی منتهی نخواهـد شـد، بلکـه   د شد. نتیجه این فرآیند نخواه
همه ما را نفرین و محکوم خواهنـد   ،. در چنان شرایطی، آیندگانخواهد انجامیدهفروپاشی و کوچک شدن سرزمین مادري هم 

 ؟!ایم حلی جستجو نکرده کرد که چرا راه
اقشار متوسـط  کشد، احساس مسوولیت  هاي زیادي ـ سرك می  ها و جان امیدي که در فاجعه ملی اواخر آبان ـ البته با خسارت 
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هنرمندان، معلمان، کارگران، نویسندگان و ایرانیان دلسوز خارج از کشور اسـت کـه    روشنفکري، سیاسی، حقوقدانان، پزشکان،
حفظ این سرزمین را هم دارند. این فاجعه آنقدر سـهمگین بـود کـه حتـی      دغدغهضمن محکوم کردن اعمال خشونت، درد و 

 ي اولین بار احساس خطر و اعالم هشدار کرد و سکوت خود را شکست.سال در حصر، برا 9میرحسین، پس از 
کرد. بعضـی منـافع مـادي دارنـد،      شان عملی هاي حواشی آنها را به سادگی نتوان قانع به تغییر روش ممکن است حاکمان و طیف

، بعضی احساس رسالت ناپذیري بعضی تعصب حیثیتی، بعضی تعصب اعتقادي، بعضی فاقد جرأت انتقادي، بعضی توهمات انجام
بـا   خبر از اوضاع و احوال بـه دنبـال یـک درگیـري نظـامی      دانند و بعضی هم بی پیامبري و بعضی هم خود را مأمور و معذور می

باختگان آبان ماه، نشان  گزارش اخیر رویترز در مورد تعداد جان .اند ! و بعضی هم محصور در زندانی که خود ساختههستند امریکا
. تالطـم و التهـاب و تذبـذب و سـرگردانی و     رسانی ـ چقدر خطرناك اسـت   جدایی حاکمان از مردم ـ حتی در اطالع دهد که  می

 هم به همین دلیل است. ي گوناگونها حیرانی حاکمان و قدرت
توان داشت. گـاهی   هم انتظار زیادي نمی» بیکاران و جوانان« ،»گرسنگان« ،»مستضعفین«، »جان به لب رسیدگان«از طرف دیگر، از 

 ـ  العمل متناسب و متناظر، از طرف این اقشـار داشـته باشـد. ایـن اقشـار روشـنفکري       خشونت عریان حاکمان ممکن است عکس
حل ارائه دهنـد.   و راهي متوسط شهري هستند که باید در این مقطع تاریخی اقدام و خطر کنند و زبان بگشایند  فرهیخته ـ  فرهنگی

هـاي   طرف و مستقل، رهبران سندیکاها و سازمان حقوقدانان، دانشگاهیان، احزاب سیاسی، محافل فرهنگی، روحانیون و مراجع بی
تـأثیر و   بسـیار منفعـل، کـم    متأسفانه که مخصوصاً حقوقدانان ،هاي مسوول و دردآشنا هستند کارگري و معلمی و... جزء این گروه

بـا   هـاي خانمانسـوز   الطرفین بیابند و مملکت را از این بحران حلی حقوقی و مرضی باید راه هستند، ساکت رسالت خودمستقل از 
 برهانند.پیشنهادهاي عملی 

حلی جز سرنگونی ندارد ـ حال با یا بدون عوامل خارجی ـ پیشـاپیش انفعـال      کنند که جمهوري اسالمی راه اي اعالم می اینکه عده
و  1299هـا، انگلـیس در    ي اسکندر، اعراب، مغوالن، افاغنه، روس یا چشم به خارج دادند (همچون حمله کنند تئوریزه میخود را 

کشند که این میوه از درون بپوسد و بیافتد! نتایج هر دو روش پیشـاپیش معلـوم    و یا انتظار میدوم جهانی)  اول و متفقین در جنگ
 .کننده هستند آفرین و تخریب و حسرت

کند و در این مقطع چیزي شبیه عملکرد گاندي در هنـد، نلسـون،    ،درمان درد ،راهی که یک ملت راه سومی هم وجود دارد.
و در ایـران ـ هرچنـد     و پادشـاه جـوان در مـراکش    پوستان امریکا ماندال در افریقاي جنوبی، مارتین لوتر کینگ در جنبش سیاه

امروز هم مخذوفان، محصوالن، محبوسان و... مشروطه و دکتر مصدق در جنبش ملی. بدون توفیق کامل ـ پدران ما در انقالب  
مسـوولیت ایـن راه سـوم بـه دوش اقشـار      حساب شخصی نیسـت.   گیري و تسویه انتقام ،بازي جزء توان ملی هستند. دوران لج

مقاومـت کننـد و منتظـران     کنونی، مندان از شرایط و بهره الذکر است این امر شدنی است. هرچند حاکمان کنونی فرهیخته فوق
ي  ي تـوان بـالقوه   آیـا مجموعـه   موقعیتی فراهم کرده اسـت. بایـد از آن اسـتفاده کنـیم.     ،ترش نمایند. تحوالت آینده حکومت

ي تاریخی، ارجحیت منافع ملی بر منافع گروهی، خشونت پرهیزي و...) قـادر   افزاري جامعه (اخالق، مذهب، تمدن، تجربه نرم
آمیز ارائه دهد و بین حاکمان و مـردم مستأصـل از شـرایط کنـونی، واسـطه شـود و مضـرات و         حل مسالمت یک راهنیست که 

ي روشـن مسـیر مصـالحه، مسـامحه، الفـت، بخشـش و رواداري و        و آینـده  خطرات تداوم شرایط کنونی را به تصویر بکشـد 
 این امر شدنی است. امدموکراتیزاسیون را توضیح دهد؟ به نظر 

6 


	فاجعهی ملی آبانماه و راه برونرفت!
	گزارههای گفته شده توسط حاکمان:
	شکاف ملت ـ حکومت:
	ریشهی این اعتراضات در کجاست؟!
	قشر متوسط جامعه؛
	اقشار مستضعف و جان به لب رسیده؛
	راهحل چیست؟
	حاکمیت چرا برای تأمین کسر بودجه خود این اقدامات را نکرد؟!
	سخن آخر


