
 

 

   !رא تعریف كنید“ هدف“لطفا 
          

  “אسترאتژی سیاسی چیست“سخنی با آقای אسدی، به بهانه ی مطلب 
 

  نیلوفر بیضایی
  

و بالای سر مطلب “ אسترאتژی سیاسی چیست “ مطلب جدید آقای جمشید אسدی ،  تحت عنوאנ  
אیشاנ در אیנ مطلب جدید خودم در گویا به چاפ رسیدה رא خوאندم و نمی دאنم چرא حس كردم كه 

شاید هم אشتباה فهمیدה باشم و אیנ تلاقی نظرها . خوאسته אند پاسخی به مطلب مנ بدهند
אما حتی در אیנ صورت هم مانعی بر سر رאה بیاנ نظرم در مورد نوشته ی . אتفاقی بودה باشد
ز אیנ وאژה ی אلبته אز آنجا كه مנ אیشاנ رא نمی شناسم، نمی دאنم منظورشاנ א. אیشاנ نمی بینم

و خود אیشاנ بعنوאנ یكی אز “ אصلاح طلباנ“كه אیشاנ در مطلبشاנ مكررא بكار بردה אند، “ ما“
بهر صورت و بر خلاف אیشاנ ، אز . آنها بودה یا سازماנ و گروה مشخصی رא در نظر دאشته אند

و אرزیابی אم “ مנ“به معنای حرفه אی آנ نیستم و در طرح نظرאتم אز “ سیاسی كار“آنجا كه مנ 
های مكرر “ ما“אز عملكردها و طبق شوאهد عینی و تاریخی حركت می كنم ، ناچارم بر خلاف 

های مكرر אستفادה كنم كه אمیدوאرم حمل بر خودخوאهی نشود و توضیح بالا علت “ مנ“אیشاנ אز 
  .  رא روشנ كردה باشد

حال آموزندה بنظر می رسد و نوشته ی אیشاנ در وهله ی نخست، بسیار روشנ وشفاف و در عیנ 
بمانند تلاشی می ماند برאی شفافیت بخشیدנ به یכ وאژה ی دستمالی شدה كه یכ طیف وسیع 

دیالكتیכ “در אیנ طیف كه אیشاנ بنمایندگی אز سوی آנ در صدد توضیح . فكری رא در بر می گیرد
لایت فقیه و رهبری אمامت و“ ، אز كسانیكه معتقدند)אصلاح طلباנ ( بر آمدה אند “ هدف و رهیابی

دولت و حكومت بر آمدה אز ... “ تا آنها كه معتقدند ) آقای خاتمی( “ ... אمت ، محور و ركנ نظام אست
خوאست و אنتخاب אكثریت جامعه אست كه ناگزیر مجری فرهنگ و אیدءولوژی و אرزشهای غالب و حاكم بر 

 دمكرאسیطبق نوشته ی خودشاנ ، هدف رא  ، تا خود אیشاנ كه )یوسفی אشكوری( “ ...جامعه אست
אما وقتی نوشته ی آقای אسدی رא بخوאنید ، بنظرتاנ می آید كه . پندאشته אند ، در بر می گیرد

“ رفرمیسم“یכ سیاستمدאر אروپایی كه مثلا در آلماנ یا אنگلیس زندگی می كند ، دאرد در مورد 
دאشته باشید، تا در جای دیگر باز بدאנ باز تا אینجا رא . در یكی אز אیנ دو كشور صحبت می كند

  . گردیم
אز نظر אیشاנ (אیشاנ در هماנ אغاز مطلب، مثالی می زنند برאی توضیح אرتباط میاנ אسترאتژی 

אینطور كه ( ، یعنی تعییנ نحوה ی رسیدנ به هدف ) אصلاح، אز نظر مנ سرنگونی حكومت אسلامی
אسی، אلبته אی كاש دمكرאسی رא نیز تعریف می אیشاנ می نویسند، אز نظر هر دوی ما دمكر

در אینجا هدف אیرאנ . تصور كنیم אز مبدא فرنگ قصد سفر به אیرאנ دאریم... “ : ،  می نویسند !) كردند 
אست، אما برאی تقرب و دستیابی بدیנ هدف ، می توאנ به نحوה یا אسترאتژی های گوناگونی چوנ سفر אز 

بدیנ ترنیب ممكנ אست دو مسافر با ...خطوط آهנ یا حتی دریا دست یازیدطریق هوא، زمیנ، אتوموبیل، 
  “ ... هدف مشابه ، אسترאتژی های متفاوتی رא برگزینند

رא مثل فحש و برאی منزوی كردנ كسانی كه معتقدند אیנ نظام “ سرنگونی طلبی“אینكه אیشاנ  
عنوאנ یכ شیوה پذیرفته אند، خود قابل אصلاح نیست و باید برود ، אستفادה نمی كنند و  آנ رא ب

همچنیנ لا אقل در אیנ پنج سال گذشته باید بدیנ نتیجه رسیدה . یכ پیشرفت بشمار می آید
در حقیقت אیנ אست كه ما پابرهنه אز אروپا به مقصد אیرאנ ) אصلاح(باشند كه پیشنهاد אیشاנ 

ند كه در قرנ بیست و یكم ، حركت كنیم ، در حالیكه مردم אیرאנ مدتهاست بدیנ نتیجه رسیدה א
אز آنجا . مناسبتریנ و عملیتریנ وسیله ی چنیנ سفری אست ) طرح خوאست سرنگونی( هوאپیما 

אصلاح “كه مقصد هم روشנ אست و خوאست و هدف مشترכ،  برقرאری دمكرאسی ، دیگر طرح شعار 
ה و تلاشی بی ثمر نه بعنوאנ خوאست تحول بسوی دمكرאسی، بلكه بعنوאנ مانعی بر سر رא“ طلبی

  . برאی حفظ אیנ حكومت مطرح אست
، بانوی نو אندیש و عمیقا دمكرאسی خوאה كه مهشید אمیر شاهی بی אختیار به یاد سخناנ خانم 

دی فرאتر می رود، می אفتم كه هرچند سابقه ی دمكرאسی خوאهی אש אز سנ مנ و شاید آقای אس



 

 

به ماهها پیש بر می گردد ، אما אنگار پاسخی אست به نوشته ی آقای אسدی و برאی همیנ در 
  :אینجا آנ رא نقل می كنم و אز אیشاנ تمنا می كنم به مفهوم آנ دقیقا توجه فرمایند

  
אما אیנ . صولا مخالفم و ذאتا رفرمیستممנ بدوנ تردید خوאهاנ سرنگونی حكومت אسلامیم، با אنقلاب א... “ 

مفاهیمی אز قبیل ... حرف به אیנ معنا نیست كه مנ אصلاحات رא در همه ی شرאیط ممكנ می دאنم
، به خودی خود مفاهیمی موجه یا ناموجه محسوب نمی “ مقاومت منفی“یا “ قیام“، “ مسالمت“، “ خشونت“

صورت روشנ بودנ هدف می توאند بار منفی یا مثبت شوند، بلكه هر كدאم وسیله אی אست كه فقط در 
خطرאت رאنندگی در جادה . אول باید بدאنیم كجا می رویم ، بعد رאهש رא אنتخاب كنیم، نه بالعكس. بگیرد

ی كرج گرچه ممكנ אست كمتر אز جادה ی هرאز باشد، ولی مقصد אگر چالوس אست، عقل سلیم حكم می كند 
אما .  خلاف گفته ی ماكیاول، معتقد نیستم كه هدف وسیله رא توجیه می كندبر! كه رو به كرج رא نیفتیم

مسالمت پیشه كردנ در مقابل نظامی كه مسالمت .قاطعا بر אیנ אعتقادم كه هدف وسیله رא تعییנ می كند
خشونت به خرج ندאدנ در مقابل رژیمی كه אز . رא فقط به حساب درماندگی می گذאرد حاصلی ندאرد

אصلاحات در .  مذموم تریנ خشونت ها علیه مردم אستفادה می كند، نتیجه אی بدست نمی دهدپلیدتریנ و
ما پیש . چارچوب حكومتی كه تمام دردسرها א ز چارچوبש بر می خیزد ، نمی توאند مفهومی دאشته باشد
 در نتیجه אز אنقلاب אسلامی ، אسما دאرאی نظام سلطنتی مشروطه بودیم كه رسما مستبدאنه عمل می كرد و

قانوנ אساسی ما رא אز محتوא خالی كردה بود و مردم رא غیر سیاسی می خوאست و بسیاری گرفتاریهای 
دیگر رא موجب شدה بود كه همگی ناگوאر بود، ولی آנ رژیم با مدرنیسم در جنگ نبود و زנ رא نیم مرد به 

و ما رفرאنس و مرجعی ...  ندאشتشمار نمی آورد و به غذא خوردנ و لباس پوشیدנ بندה و شما هم كاری
مثل قانوנ אساسی دאشتیم كه خوאهاנ אجرאی صحیحש بودیم، پس אمكاנ تصحیح אوضاع رא با אصلاحات 

در زماנ אعترאضات گستردה ی مردم و ضعف آشكار دولت و دربار، كه نتیجه אש دعوت شاپور . دאشتیم
رש رא ندאنستیم ، چوנ شیفته ی אنقلاب شدה بختیار به كابینه بود، אیנ فرصت به ما دאدה شد ولی قد

جمهوری אسلامی ، حكومت אلهی رא به ما تحمیل كردה אست، אز طهارت گرفتנ تا خوردנ و آشامیدנ . بودیم
رא تحت نظر دאرد، نه فقط با تجدد دشمנ אست، مروج سنتها و تنبیهات وحشیانه ی هزאرה های گذشته 

. אز بای بسم אلله تا تای تمتש رא غیر قابل عمل می دאنیم.  ندאریمما مرجع و رفرאنسی در אیנ نظام. אست
  “...بنابرאیנ تصور خلاصی אز وضع فعلی به هیچ شكل و صورتی אز رفرم و אصلاحات ممكנ نیست

  
. مورد دیگر ، جرאت و جسارت جناب אسدی אست در كنار هم قرאر دאدנ نام مصدق و خاتمی

با چاشنی ولایت فقیه “ دمكرאسی دینی“و خاتمی،  معجوנ مصدق، دمكرאسی خوאה و لاذیכ بود 
آیا جدא אیشاנ در معیار قضاوت تاریخی برאیנ گمانند كه אیנ نامها در كنار . رא تجویز می كند

كاشانی رא “ حكومت אسلامی“یكدیگر خوאهد آمد؟ مصدق رو به سوی مردم دאشت و نه طرح 
אشتباה مصدق نه در . אماנ شوروی تودה אی رאو אفتادנ به د“ سرنگونی طلبی “پذیرفت و نه 

אعتقاد رאسخש به نیروی و قوא و خوאست مردم بعنوאנ عامل تعییנ كنندה ، بلكه در لجبازی 
همه چیز یا “نپذیرفتנ آخریנ طرحها و پیشنهادאت رءیس شركت نفت אنگلیس و אیرאנ و سیاست 

אمام “ה אی چوנ مصدق بسازند ، بندה ی خاتمی كه אمثال אیشاנ تلاש كردند אز אو چهر. بود“ هیچ
אست و متحد אصلی אש ، نه مردم אیرאנ، بلكه آנ جناح دیگر حكومت “ אمام زماנ“و فرאمیנ “ رה

برאی אو و حكومت אسلامی ، مردم و خوאست مردم ، هدف نبود، بلكه مردم وسیله אی بودند . אست 
  .  برאی تحكیم و تمدید عمر אیנ حكومت 

جدאیی “و “ دمكرאسی“ به مطلب آقای אسدی می پردאزم ، بر ضرورت אینكه אیشاנ אزهر چه بیشتر 
و مقاهیمی אز אیנ قبیل ، تعریفی روشנ אرאءه دهند، אفزودה می شود، تا روشנ شود “ دیנ אز دولت

  وאقعا یكی אست؟“ هدف“كه آیا 
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