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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
  تأملی در روند موضع گیری ھای سیاسی

ھای آنان » موضع گیری« سازمان ھای سیاسی، که بیانگر وئی با اعالمیه ھا و بیانیه ھایرطبیعی است اگر، به ھنگام رويا
سازمان ھای مزبور اتخاذ شده » نقرارداد بنیادي«بر اساس » مواضع«، انتظار داشته باشیم که اين نددر مورد مسائل مختلف ا

 پی برد که سازمان صادر کنندهء ھر اعالمیه می تواناز منظری ديگر اما، از طريق بررسی و ژرف کاوی اين اسناد نیز . باشند
 محافظه کاری،«یکی از سه گروه کلی و بسیط بھ تا چه میزان  نیزخود وفادار است و» قرارداد بنیادين«و بیانیه تا چه حد به 

  .تعلق دارد» اصالح طلبی و انحالل طلبی

com.esmail@nooriala  

  مبانی موضع گیری ھای سیاسی
، چه گروه و دسته باشد چه )و بر اين ماھیت سیاسی تأکید می کنم(» سازمان سیاسی«ھر   

 عالوه بر ارائهء برنامه ھای کلی و تفصیلی برای ،وی بوجود می آيد »قرارداد مستند«حزب و جبھه، بنا بر 
ادارهء کشور متبوع خود، بنا بر خصلت سیاسی اش، موظف است تا در برابر مسائلی که برای کشورش 

قرارداد «بنا بر اين قاعده، مواضع سیاسی سازمان ھائی که در . کند» موضع گیری«د نپیش می آي
ع گیری ھای موضی تواند، يا نبايد، شبیه ديگران باشد و تفاوت ی خود با يکديگر متفاوت اند نم»بنیاد

 با ،خود» قرارداد بنیادين« در چھارچوب  آنان، کهخواھد بود بیانگر تفاوت ھای بنیادينی  آنانسیاسی
  .يکديگر دارند

 سه اردوگاه ،، و در ارتباط با حکومت اسالمی مسلط بر کشورمان و بسیطمن، در يک نگاه کلی  
  :  تفکیک می کنميکديگر از  شان،ديدگاه ھای بنیادين، به لحاظ گوھر اسیاسی ر

  ، را» محافظه کار« احزاب و گروه ھای بگیريم ھمهء؛ خواستاران حفظ رژيم به صورتی که ھست -  
  ، را» اصالح طلب«يم ھمهء سازمان ھای  بگیر؛خواستاران حفظ رژيم در شکل اصالح شدهء آن -  
  .را) »برانداز«  از جمله،،و( »انحالل طلب«بگیرم ھمهء سازمان ھای  ؛ رژيمو خواستاران انحالل -  
طبیعی است اگر، به ھنگام روياروئی با اعالمیه ھا و بیانیه ھای سازمان ھای سیاسی، حال،   

» مواضع«ھای آنان در مورد مسائل مختلف اند، انتظار داشته باشیم که اين » موضع گیری«که بیانگر 
از منظری ديگر اما، از طريق . سازمان ھای مزبور اتخاذ شده باشند» رداد بنیادينقرا«بر اساس 

بررسی و ژرف کاوی اين اسناد نیز می توان پی برد که سازمان صادر کنندهء ھر اعالمیه و بیانیه تا چه 
يکی از سه گروه کلی و بسیط  خود وفادار است و نیز تا چه میزان به» قرارداد بنیادين«حد به 

  .تعلق دارد» محافظه کاری، اصالح طلبی و انحالل طلبی«
  

  ماجرای توافق ھسته ای: يک نمونه
جريان توافق حکومت اسالمی مسلط بر ايران با کشورھای قدرتمند جھان موضوعی است که   

مورد توجه ھمهء سازمان ھای سیاسی ايرانی قرار گرفته و ھر يک در مورد آن دست به انتشار اعالمیه و 
شان » قرارداد بنیادين« بايد انعکاسی از مفاد  اين اسنادنیه ھائی زده اند که، اگرچه و علی القاعدهبیا
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جايگاه شان در تقسیم بندی سه نسبت به  می توان، با مطالعهء آنھا، ھا نیزد، اما منفک از آن قراردادنباش
  .يافت یآگاھگانهء فوق 

 بخوانیم )و نه حقوق بشری(ب يک سازمان سیاسی  منتشر شده از جانًمثال، اگر در اعالمیه ای  
اين توافق دارای مشروعیت نیست چرا که در آن شرط التزام به مفاد اعالمیهء جھانگستر حقوق بشر «که 

سازمان منتشر ماھیت سیاسی «دربارهء چه نتیجه ای می توانیم براستی و بالفاصله،  ،»رعايت نشده
   بگیريم؟»هکنندهء اعالمی

  : اشاره می کنم»موضع گیری«من به برخی از استنتاج ھای محتمل پیرامون اين  در اينجا  
 تشکل  با جلوه گر شدن بعنوان يک،خواھدمی اما   اگرچه ادعای سیاسی بودن دارد اين سازمان-  

  . ندارد»در گیری سیاسی« با حکومت اسالمی مسلط بر کشورمان ًتلويحا بگويد که ،»حقوق بشری«
رژيم را منکر نیست بلکه معتقد است که ) به معنی حقانیت و قانونیت(مشروعیت  اين سازمان -  

 و قراردادھا و توافقات با آن نیز اگر رژيم مفاد اعالمیهء حقوق بشر را رعايت کند مشروعیت خواھد داشت
  .قانونی محسوب خواھند شد

کان را می پذيرد که حکومت در فراز باال نشانهء آن است که سازمان مزبور اين ام» اگر« و ھمین -  
  . تا کنون چنین نکرده استھرچند که حقوق بشر را رعايت کند می توانداسالمی 
ًرژيم، که کال بر بنیاد تضاد با » قانون اساسی« به عبارت ديگر، سازمان مزبور، بدون توجه به -  

ن المللی، به حکومتی اعالمیهء حقوق بشر تھیه شده، معتقد است که رژيم می تواند، در زير فشار بی
  .مطیع اعالمیهء حقوق بشر تبديل شود

ناشر اين موضع گیری را  حال، با توجه به استنتاجات باال چه نتیجه ای می توان گرفت و سازمان  
  جای داد؟» ، اصالح طلب، انحالل طلبمحافظه کار«بايد در کدام دسته از گروھبندی سه گانهء 

و برای ح طلب است، چرا که اصالح رژيم را ممکن می بیند اين سازمان اصال: پاسخ روشن است  
مجبور کردن رژيم به رعايت حقوق بشر تحت فشار بین : رسیدن به رژيم اصالح شده راه حل ھم دارد

  !المللی
  

  خارج شدن از ريل
 ، آمده اندفرا  و بخاطر آن که اعضاء اش بر گرد آن،سازمانھر » قرارداد بنیادين« اگر به ما لاح  

میه  می داند اما چنین اعال»انحالل طلب«مراجعه کرده و آگاھی يابیم که سازمان مزبور خود را يک نھاد 
  : جز اينکه؟د چه نتیجه ای می توانیم گرفتای را صادر می کن

 ی گوناگون، بنا بر مصالح،گروه خود را فراموش کرده و» قرارداد بنیادين« يا صادر کنندگان اعالمیه -  
  ده اند اصالح طلبانه ای زچنین موضع گیریدست به ارداد ھسته ای مورد بحث در قبال قر

   اندکرده هيا آگاھانه از آن قرارداد فاصله گرفته و راه و رسم اصالح طلبی را پیش -  
 در مجموع، در برابر قرارداد ھسته ای رفتاری اصالح طلبانه دارند که با ادعای انحالل طلبی ، و-  

  .شان نمی خواند
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يعنی ماھیت سازمان انحالل طلبی که به زبان اصالح طلبی (» ماھیت دوگانه«اما، در تقابل با اين   
 واکنش در خطوط کلی  واقعی، تصور کرد که يک سازمان انحالل طلب، می توان کوشید تا)سخن می گويد

  .کندمی ، چگونه موضعی را اتخاذ در مورد توافق ھسته ای خود
  :ند مالحظه اھمیت دارددر اين مورد توجه به چ  
، خود يک نھاد انحالل طلب است؛ يعنی حکومت »قرارداد بنیادين« سازمان مورد نظر، بنا بر -  

اسالمی مسلط بر کشور را ناحق و غیر قانونی می داند و خواستار لغو قانون اساسی آن و انحالل ھمهء 
  .ارکان برخاسته از آن قانون اساسی است

علی را نمايندهء ملت ايران نمی داند و تعامالت بین المللی با آن را قانونی  اين سازمان رژيم ف-  
نمی داند و لذا، از ھم اکنون بايد اعالم کند که اگر زمام قدرت حکومت و دولت به دست رھبران اش بیافتد 

اده و ھر  به اين توافقات نمی دانند و کارشناسان شان مفاد آن را مورد بررسی قرار دآنھا خود را متعھد
 در اين مورد می توان به موضع .باشد خواستار تجديد نظر در آن خواھند شدنکجا که به نفع ملت ايران 
 که امکان الغای اين له با ايران اشاره کردقابل کوشش آقای اوباما برای معامجمھوريخواھان امريکا در م

  .دتوافق را بوسیلهء رئیس جمھور جمھوريخواه آينده اعالم می دارن
ژيمی ضد ملی با رپذيرفت که کشورھا حق دارند با ھیچ منطقی نمی توان  در عین حال -  

 ھر حکومت و دولتی که جانشین آن شود به اجرای مفاد آن  بعد سال25د که تا قراردادی را منعقد کنن
   .باشدقرارداد متعھد و مجبور 

ت از اينکه قدرت ھای بزرگ بین  می تواند بشد انحالل طلباين سازماندر عین حال، اگرچه  -  
المللی مسئلهء حقوق بشر را دور زده اند اعتراض کند اما اين اعتراض بیشتر ناظر بر آگاه سازی مردمان 

  که سازمانبه اين توھم راھنمائی شوند و نبايد آنگونه بیان شود که ديگران است  نسبت به اين امرجھان
  . می گشايداشنسته و از اين طريق راه را بر اثبات حقانیت  رژيم اسالمی را قابل اصالح دامورد نظر
    

  تفسیر و موضع گیری
تفاوتی عمده » موضع گیری در قبال آن«با » تفسیر يک امر سیاسی«بايد توجه داشت که بین    

می » اين ـ ھمان« آنھا را با ھم يکسان و ،ی بین اين دو بخاطر وجود شباھت ھا اغلب،وجود دارد که
   :پندارند

 سندی را نقد می کند؛ سود و زيان اش را می :نیز ھست» بی طرفی«تفسیر واجد معنای  -  
 که در باال ذکر شد کاری پالتفرم ھای سه گانهء محافظه کار، اصالح طلب، يا انحالل طلبی به اماسنجد؛ 

  .ندارد
گروه، جايگاه خود را » قرارداد بنیادين«موضع گیری سیاسی اما بی طرف نیست بلکه، با تکیه بر  -  

 با قرار ،مشخص می سازد و» محافظه کاری، اصالح طلبی، و انحالل طلبی«در مجموعهء سه گانهء 
   . با دو اردوگاه ديگر درگیری پیدا می کند،گرفتن در ھر يک از اين اردوگاه ھا
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.  را ببینیم» و کنش و واکنشروش«مینهء توافق ھسته ای، می توانیم تداخل اين دو در ھمین ز  
ً آشکار يا پنھان است، صرفا به ارائهء مورد بحث» توافق«برخی از سازمان ھا، بنا بر فھم خود از آنچه در 

ی می ھم ھست، خوددار» طرف گیری« دارای معنای ، کهتفسیرھای بی طرفانه پرداخته و از موضع گیری
 قرائت اعالمیه شان نمی توان دريافت که باالخره نظر خود اين سازمان در میانهء اين ماجرا ِ کنند و در پايان

  .چیست
در برابر آن، به بسیاری از موضع گیری ھا نیز بر می خوريم که نتايج اين توافق ھسته ای را بسود   

 اصالح ساختاری بزنگاها اين عقب نشینی به اصالح رژيم می بینند و به مردم مژده می دھند که رژيم ب
روشن است که وقتی سازمانی از . خود رسیده است و از اين پس به سود مردم دچار تغییرات خواھد شد

  .ًامکان تغییر رژيم به سود مردم سخن می گويد کال در اردوگاه اصالح طلبی قرار می گیرد
  

  ابھامی که آفرينندهء مواضع متضاد است
می توان به اعالمیه ھای برخی از سازمان ھای مدعی ھمانگونه که اشاره شد، میان، در اين   

 و لذا می توان تصور کرد که انحالل طلبی برخورد که موضع گیری شان دارای خصلتی اصالح طلبانه است
ط  کسانی، آن ھم در جايگاه تصمیم گیری، نشسته اند که می توانند، در برابر شراي،در میان اعضاء آن

ی اصالح ضعامبھم و متضاد سیاسی، اصول بنیادين انحالل طلبی تشکیالت خود را فراموش کرده و در مو
   . ظاھر شوندطلبانه

  . ًتوافق ھسته ای اخیر دقیقا واجد چنین شرايط مبھم و متضادی است  
) بتهبطور موقت ال (قادر است که اين توافق اعالم داشتبه ضرس قاطع از يکسو می توان ًمثال،   

جلوی دستیابی رژيم به اسلحهء اتمی را بگیرد و لذا، خطر انھدام ايران و منطقه را، چه به علت ناشي 
 منطقه، و چه بخاطر گری در ادارهء اين اسلحهء ويرانگر، چه در صورت استفاده از آن علیه قدرت ھای ديگر

  مردمان بی شمار و جان ھای کشور بگیرد و زير بنای اقتصادی،دن حملهء ديگران به کشورناپذير ش گريز
  . را از آسیب ھائی مھلک در امان بداردآن

 در ، است و»ماھیتی عدمی«اما توجه کنیم که اين سود دارای .  شکی نیست»سود«در اين   
محسوب نمی شود؛ چرا که از يکسو سرمايه ھای ) واقعی و ملموسبه معنای دست آورد ( سود ،اصل

 به نام ی به اسلحهء اتمی از بین رفته است و، از سوی ديگر، بجای آن چیزیبزرگ کشور در راه دستیاب
  . نشده استدچار رژيمی ورشکسته عايد مردم »!حق مسلم«

 نپرداختن به مسئولیت خطیر گردانندگان اين رژيم ، در عین حال،و» سود عدمی«عمده کردن اين   
 است که واقعیتی آشکارا ختن کشور و ملت، در ھزينه کردن سرمايه ھای ملی و به خطر انداضد مردمی

، »رفع خطر«انحالل طلبان واقعی، بجای پرداختن غلو آمیز به اين . به زيان انحالل طلبان تمام می شود
شته و خواستار عزل و محاکمهء دست اندرکاران رژيم گذامخرب اتمی رژيم انگشت بايد بر سیاست ھای 

  .شوند
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 اينکه ھمهء مشکالت ناشی از سیاست ھای غلط علی خامنه ھمینجا بگويم که حتی تأکید بر  
ای و محمود احمدی نژاد است نیز نمی تواند يک موضع انحالل طلبانه باشد و در آن کوششی آشکار برای 

بخوانید اصالح طلبان از رفسنجانی گرفته تا روحانی و خاتمی و موسوی و (از زير ضربه خارج کردن بقیه 
  .مشاھده می شود) است ھای اتمی حکومت اسالمی شراکت داشته اندکروبی که ھمگی در سی

در ھر کجای ديگر دنیا، رژيمی که اينگونه به اتالف سرمايه ھای ملی پرداخته و کشور را ، در واقع  
 به فقر ،از يکسو دچار خطر حملهء نظامی کرده و، از سوی ديگر، با دامن زدن به تحريم ھای اقتصادی

يک انحالل طلب ھمین . محکوم به فروپاشی و انحالل به دست مردمان زيان ديده استً کالمفرط بکشاند 
وضعیت را بعنوان مھمترين دلیل برای ضرورت انحالل رژيمی چنین آسیب آفرين مورد اشاره قرار داده و 

لبانه افکار انحالل طانتشار  به ، که عمر رژيم را بلندتر می کند،بجای دامن زدن به شادمانی ھای واھی
  .دامن می زند

 تحريم ھا را خود رژيم .محسوب می شود» سود عدمی«نیز يک » رفع تحريم ھا«از سوی ديگر،   
، ھمراه با نمايندگان مجلس و مجمع تشخیص آفريده است؛ آنجا که رھبر و رئیس جمھور ياوه گويش

کرده، به حادثه آفرينی  بین المللی مقاومت ھای در برابر فشارمصلحت و مجلس خبرگان رھبری و غیره،
اکنون آنان . گرفته اند» کیک زرد«، و جشن خوانده» کاغذ پاره«ادامه داده، قطعنامه ھای سازمان ملل را 

 نه برای نجات مردم از چنگال فقر بلکه ،ھستند که حاصل آنچه را که کاشته اند در برابر خود می بینند و
 تن به ھر تحقیری داده و درھای کشور را بروی ھمهء ،برای نجات رژيم نکبت زای خود از خطر فروپاشی

  .قدرت ھا گشوده اند
ی آسايش مالی برای مردم پیش اندک) فقط ممکن است: توجه کنید(ت رفع تحريم ھا ممکن اس  

آورد اما در واقع حاصل اش دستیابی رژيم به منابع مالی بیشتر و توانا شدن اش در حادثه آفرينی ھا 
  .گسترده تر است

يک اصالح طلب البته که از اين بابت نیز جشن می گیرد و ھلھله کنان به رقص و پايکوبی می   
اما يک .  را می بیند،ھم بقای رژيم و ھم احتمال شراکت مجدد خود در قدرتدر اين جريان، پردازد، چرا که 

 می ھمچنانما احتمال آسودگی حداقلی مردم اظھار خوشحالی می کند ااز انحالل طلب، در عین اينکه 
کوشد تا به ياد مردم بیاورد که تحريم نه به ارادهء مستقل شورای امنیت و نھادھای تصمیم گیری 

کشورھای ديگر که بعنوان واکنشی در برابر اعمال ماجراجويانهء اين رژيم ضد ايران و ايرانی وضع شده اند 
ان می آمد و نه چنگال تحريم ھا گلوی ملت و اگر اين رژيم نبود نه صحبتی از حملهء نظامی به ايران در می

رژيمی است که پا از يک مھلکه بیرون ننھاده در فکر ايچاد » نا ـ بودی«پس سود اصلی در . را می فشردند
  .ی در داخل و خارج مرزھای خويش است ديگرحوادث مھلک

  
  انحالل طلبی ھمچون يک نیاز مبرم

نیز » رفع خطرھای آفريده شده به دست رژيم«ماجرای توافق ھسته ای، که می توان آن را   
» محافظه کار«دانست، بار ديگر حکايت از آن می کند که حکومت اسالمی مسلط بر کشور، با ھر دو جناح 
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اش، چیزی جز ضرر و زيان برای ملت ايران نداشته و نخواھد داشت و تا اين رژيم بر کشور » اصالح طلب«و 
پس ھر آن کس که خود را انحالل طلب می . ايران فرو نخواھد رفتسیطره دارد آب خوش از گلوی ملت 

 در پی برانداختن اين رژيم و بخصوص لغو قانون اساسی آن ھر وسیله که می تواند فراھم کند با ، وداند
 نبايد لحظه ای چشم از ھدف برداشته و فريب مصالح زودگذر و منافع عدمی را خورده و در مسیر ،است

  . بردارداصالح طلبی گام
و يا » ھماھنگی جنبش سکوالر دموکراسی ايران«ًيک سازمان سیاسی انحالل طلب، مثال نھاد   

، بايد ھنگامی دست به صدور اعالمیه زده و در آن نسبت به امری مربوط »شورای مشاوران اين جنبش«
در اين مورد خود، که » قرارداد بنیادين«به سرنوشت کشورمان موضع گیری کند که بتواند بر اساس 

واال . گام بیشتر به جلو ببرد دست به واکنش زده و امر انحالل طلبی را يک ،نام دارد» پیمان نامهء عصر نو«
ن انستدی بین المللی برای واجد حقانیت شراکت در شادمانی ھای موھوم و راه نشان دادن به قدرت ھا

ل طلبی ندارد و تنھا به بقای رژيم و تقويت حکومت اسالمی مسلط بر ايران ھیچگونه قرابتی با امر انحال
 از چند و چون بیش از جناح ديگری که تنھا بر سرنیزه و سرکوب تکیه دارد، جناح اصالح طلب آن، که

  . ، با خبر است کمک می کندالش ھای سیاسیسیاست و حزب سازی و چ
    . »گزيده تر برد کاال/ اغ آيد چو دزدی با چر«فراموش نکنیم که در برابر اصالح طلبان اين واقعیت را   

  

 :کنید دریافتً  عال را ھر ھفتھ مستقیمایمقاالت نور می توانید اي ـ میل خود بھ این آدرس ارسال با
com.NewSecularism@gmail  

  :مجموعھء آثار نوری عال را در این پیوند بیابید
htm.NoorialaWorks/com.puyeshgaraan.www://http  

 :صفحھء نوری عال در فیس بووک
5.nooriala.esmail/com.facebook.www://https  

  
 


