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  بكنم   «یمل  تیهو»  به   مربوط  ی هابحث   ریگدر  را  خود  بخواهم  كهنیا  بدون

 عنوان   تحت  میدار  ی زیچ  ،هابگومگو   و   نظرهااختالف  ی ه هم  با  كه  م یبگو  خواهممی 

  با  یكی  ریتعب و باشد  داشته مشخص ی ریتعب آن از هركس است ممكن .بودن« یرانی»ا

 از  دفاع  در  گردن  ی هارگ   كند، می   دای پ  خ یب  كه  كار  یول  .ند وانخ  هم  با  ی گرید  ریتعب

 .شودمی   متورم  نیخشمگ ی مار چون  كه ماست بودن« یرانیا» نیهم

  تنها  را  یرانیا  و  ی مل  تیهو  یول  ماست  «یمل  تی هو»  اتیتجل  از  یكی  زبان  گرچه

  ی ستینیشوو  الت یتما  از  كه  دیآمی   یكاركسان   به  فقط  من   گمان  به  دانستن،  یفارس  زبان

  ، ییسواز  كه  كاربیفر   ای  و  ندانادان  ا ی  من،  گمان  به  جماعت  نیا  .ستندین  خبربا  خود

 هیعلبر  وارشوتیك  دون  گرید  ی سو  از  و  دانندمی   برابر  یفارس   زبان  با  را  «یمل  تی»هو

 نسخ  یفارس  به  از  شتریب  یبس  بودن«  یرانی»ا  همه  نیا  با  .كشندی م  ریشمش  سمینیشوو

   .است نوشتن و گفتن

 نه ای  گذشته   در  . است  شده  یجالب  اریبس  ی مقوله  بودن«  یرانی»ا  كه   است  ی چند

 امروز  و  دبو  بد  یسلطنت  استبداد  چون  زد،نمی   دل  به  ی چنگ  بودن«  یرانی ا»   ،دور  چندان

 استبداد،   بر  عالوه  چون  است،  شده  بدتر   یبس  گذشته  از  وضع  جماعت،  نیا  گمان  به

  دوستان   نیا  كه   است  نیا  اما   مشكل  .ندارد  دوجو  هم  یست یمدرنشبه   ظاهراتت  آن  گرید

   .خبرندبی   ظاهراً ،دارند شی خو كردار و گفتار در كه یفیظر تناقض و تضاد از

  ،است  بوده  حاكم  جامعه  بر  شهیهم   استبداد  ران،یا   دامندراز  خیتار  در  كه  درست  نیا

 و  تس ا  درست   نه  گرفتن  سانكی  معهجاخود    اب  را  برجامعه  حاكم  ی ساالراستبداد  یول

 مان خود  ی هاگوش   با   ای  و   نگفته  خود  حال   به   تا   ایآ  :می باش   صادق  خودمان  با   . منصفانه   نه

 انیرانیا  انیم  در  یحت   و  كشور  از  خارج  میمق  انیرانیا  انیم  در  خصوص  به)  میاه د ینشن

 ران ی»ا  كه   بشوند(  خارج  نرا یا  از  تا  زنند می  یآتش  و  آب   هر  به  را  خود  كه  رانیا  ساكن

 ران یا  »در  ، است«  شده  یارزش  بحران  گرفتار  رانیا»  ا ی  ست«، ین  كردن  ی زندگ  ی جا  كه

 . لیقب نیا از و ند«یگومی دروغ همه رانیا  »در ،«دزدندمی همه

  نیسرزم  نیا  ،رانیا   از  خود  ذهن  در  ما  از  ی ار یبس  كه  شودمی   نیا  جهینت

  .سوخت  خواهند   هم  با   تر  و  خشك  آن  در  كه  میاهساخت  یجهنم  بایز  و   یداشتندوست

  ،است  ی عیطب  امر  ن یا  كه  البته  و  ،م یانشده   متقاعد   مانآگاه ناخود  وجدان  در  چون  و
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 مدافعان   با  یعنی)  است  زیانگنفرت  كه  آنچه   هر  با  مبارزه  ی جا  به  كه  است  شده  نیا  جهینت

  نیا  جهیت ن  .میكن می  تنفر  ابراز  یكل  طوربه  رانیا  از  ران(یا  در  استبداد  یخجالت  و  یعلن

  به  ابد،یمی  ادامه  یگ ده یعقهم  كه  جاآن  تا  ب،خ  كه  می باش   داشته  یصخا  ی لهیقب  اگر  كه

 مان بد  میشومی   خارج  كه  لهیقب  ی همحدود  از  یول  م یخورمی   هم  قسم  گریكدی  سر

  .دارد  یابهام   نه  و  است   تازه   نه   هم  نگرش  نیا  .نباشد  یكس  تن  به  سر   كه  دیآنمی

 دنید  اهیس  و  دیسف   دیشا  ،گرشید  نام  كه  میادهید  ی وشرریخ  را  جهان  كه   استهقرن

 گریكد ی  با  متفاوت  یاس یس  مواضع  با   كه  دی شناسمی   یرانیا  چند   شما  :زنممی   مثال  .باشد 

  به   دهیعق  اختالف  بروز  محض   به   كه  دی سشنامی   یرانیا  چند  ؟باشند  داشته   یدوست

  دامن دراز  ی هسلط  بازتاب  ما  رفتار  نیا  است  ممكن  !دندهن  ی چاروادار  ی هافحش  گریكدی

 یدار شهیر  استبداد  چنان  ی وجود   علت  صورت  آن  در  یول  باشد  ران یا  بر  دادتباس

 .بدهم  ادامه را بحثمای نمونه  ذكر با  د یبده اجازه .شودمی   یماستمال

 جانبههمه  بحران  گرفتار  ی بشر  جوامع  اغلب  مثل  امروز  رانیا  كه  ستین  ی د یترد

 آن   ی اجتماع  نظام   و  نظم   یشكنندگ   به  فرهنگش   و  فرهنگش  یخراب  به  اقتصادش  .تسا

 در   دوارندیام  كه  نی نشخارج  ی هایرانیا  انبوه  انیم  از  كه  یستندكسانی ن  كم  .است   شده

 رانیا  به  (دشونمی  روشن   البته   ؟چگونه  حاال )  بكند   دا یپ  بهبود   اوضاع  كه  یوقت   نده،یآ

 . برگردند

 ی برا  كه  است  نیا  اما   پرسش  .است   خوب  هم  یلیخ  ست ین   یحرف  شینجایا  تا

 كه  یجماعت با  جانیا در ؟می كنمی  چه و میاكرده چه  است مطلوب كه  آنچه به  دنیرس

 ی علن  و  یمخف  مورانأم  و  ییكایامر  ی هاافكنبمب  از  را  رانیا  »استقالل«  و  «ی»آزاد

 سربازان   همت  به  و  وردبخای  تخته  به  ی در  تا  منتظرند  و  كنندمی   یی گدا  ایس  سازمان

  ن یا  .ندارم  كار  برسند  قدرت  به   ماند،  خواهد  ابرج  كهای  رانهیو  گورستان  در  ییكایامر

 و من یدعوا قماش از  جماعت نیا  ی دعوا  .اندترحمقابل تنها حالت نی بهتر در جماعت

  ما  .ست ین  م،یدربدر  و  دوشبه خانه  رانیا   از  رونیب  و  رانیا  در  كه  ی گرید  یرانیا  هاون یلیم

  . اندرتقد و ازیامت ی تشنه جماعت نیا و میخواهمی ی برابر و ی آزاد 

 خودشان   حال  به  را  طلبقدرت  و   وطنبی   زیسترانیا   جماعت  نیا  د یبده  اجازه  ی بار

  .خودمان ی هاحرف سر میبرگرد  و میواگذار
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  همه   نیا  با  یول  .است  خراب  شاقتصاد  د،یبنگر  یكنون  رانیا  به  كهای  هیزاو  هر  از

  یبرا   كه  د یشناسمی  را  نفر   چند  اند،پراكنده   كایامر  و   اروپا  در  كه  یداناقتصاد  یرانیا

  چند  ؟كند  پژوهش  آن  از  رفتبرون  یاحتمال  ی هاراه  و   بحران  ی هدامن  از  بهتر  شناخت

 در   راای  برنامه   یكل  خطوط  رانی ا  ی اقتصاد  ی هندیآ  و   حال  ی برا  كه  د یشناس می  را  تا

 ران یا  ی اقتصاد  اوضاع  كهنیا  ؟بكند  كار   آن  به  دنیرس  جهت  در  ای  و  باشد   داشته  ذهن

 یبرا ای  برنامه  ای  و  استیس   نه  است  آدم  آمال  و  خواسته  انیب  صرفاً  باشدكه   بهتر  دیبا

 و  مقروض  اقتصاد  با  محفوظ،  خود  ی جا  به  یاسیس  ی هادگاهید  اختالف  .آن  به  دنیرس

  كرد؟ دیبا چه اشه یبنبی 

 ؟ ستیچ نفت ی برا تانرنامه ب -

 د؟ یدارای برنامه چه رانی ا  ی كشاورز ی برا -

 ؟كرد دیبا چه را مونتاژ عیصنا -

  ؟گرفت را آن ی جلو دیبا ای شد  یخارج ی گذارهی سرما وقمش دیبا -

  ؟مضر ای دندیمف ی ار جت آزاد مناطق -

  ؟كرد دیبا  چه را ی سازی خصوص بندتمام و بند م ین ی هابرنامه  -

  كاران یب  ، نمعلوال   و  رانیپ  كهن یا  ای  ،میازمندین   یاجتماع  رفاه  نظام  كی  به  ایآ -

  ،میازمندی ن  یاجتماع  رفاه  نظام   كی  به  اگر  م؟یكن   رها  خدا  امان  به  دیبا  را  فقرا  و

  كه   بگویم  معترضه   شود؟  یمال  ن یمأت  دیبا  ی منابع  ا ی  منبع  چه  از  نظام   نیا

  -  دولت  از  هم   رفت،  در  اتیمال  پرداخت  از  لیح  كی  و  هزار  به   هم   شودنمی

 ! بود طلبكار هم  مین و قورت دو -باشد خواهدمی  یدولت هر

 ؟ ستیچ تانی اقتصاد  ی استراتژ -

  را  مملكت  ی اقتصاد  ی درها  ،شد  ریپذامكان  یوقت  بعد،  و  بود نگردرون  دیبا  ایآ -

 ؟كرد ی نگربرون  دیبا بتداا همان از ای ؟كرد باز

 ست؟یچ  رانیا ی اقتصاد ی بالقوه  امكانات -

  می عظ  لیخ   نیا  ی برا  .دارند  سن  سال  33  نییپا   رانیا  تیجمع  صددر  50 -

 ؟ دیدارای برنامه  چه جوانان
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  بهره   ی راستا  در  دیبا  ای  است  مناسب   رانیا  ی برا   واردات  ینینشجا  ی راتژ است  ایآ -

 اگر  ؟دیكوش  گراصادرات  ی تژ استرا  كی  ی برا  اشیاحتمال  ی هاتیمز  از  گرفتن

  با   میخواهمی   اگر  و  چگونه  م، یبده   سامان   یداخل  اقتصاد  به  ابتدا  است  رارق

 نیا  بخش؟  امكد  به  پرداختن  با  م،یبده  نشان  جهان  در  ی خود  شتریب  صادرات

  م ی كن  صادر  شتریب  خام  آهن  و  خام  مس  ای  و  میكن   باز  شتریب  را  نفت  ریش  كه

 !میانكرده القمرشق كه

 جان سخت  استبداد  با  مقابله  ی برا  ؟ستیچ  تانبرنامه   ی فرهنگ  ی هانه یزم  در -

ای مسئله  كه  دادن  شعار  ؟كرد   دیبا  چه  یدموكراس  گسترش  ی برا  و  گسترده  و

 . كندنمی حل را

 و   اقوام  خصوص  در  رانیا  ی اسی س  ساختار  .ستیاالملهری كث   كشور  رانیا -

 یهافرهنگ  و   مختلف  ی هازبان  ی مسئله  باشد؟  دیبا  چه  مختلف  ی هات یمل

   د؟شومی  چه متفاوت

 

  و   تواندمی   خارج  می مق  یرانیا  كه  ستین  نیا  حرفم  كه  میبگو  هم  را  نیا  شیپشایپ

  است  نیا   ماپرسش   یول  .باشد  اشتهد   ستهیشا  پاسخ  هاپرسش  نیا  ی ههم  ی برا  دیبا  ای

  م یدهمی  و   داده  دنیشیاند  زحمت  خود  به  معضل  همه  نیا   از  كی  كدام  با  وندیپ  در  كه

 ؟ میداری برم  جلو به ی قدم زیناچ چند هر ی بار برداشتن ی برا و

  رند، یگمی   مدال  یالمللن یب  مسابقات  در  یرانیا  ورزشكاران  وقت  هر  گفتمی   یكی

 طرف،  آن   از  .شود«می  زیوار   هاحكومت   حساب  به  های روز یپ  نی»ا  چون  ،شوممی   یعصبان

 ی نرایا»  عنصر  كوشند می   و  اندكرده  رو  خیتار  یسینودوباره   به   كه   یكسان   ستند ین  كم

 دو  نیا  كه   میبگو  اگر  كنم می  اغراق  .كنند   رنگكم   سند، ینومی   كه  آنچه  در  را  بودن«

  مخالفت  پوشش  در  میدار  حق  نه  ما  .گرندیدكی  همزاد  ی ظاهر  اختالفات  ی ههم  با  گروه،

  ن یا  نه  و  م،یباش  ناخشنود  یالملل  نیب  ی هاعرصه  در  هایرانیا  ی های روزیپ  از  حكومت  با

  .هستند  آن  «ی »بازساز  سرگرمای  عده  كه   است  یصورت  نیا  به   ا، م  دامندراز  خیتار  كه

 ران یا  در  كمبود،  و  ناهنجاری   یك  و  هزار  كنار   در  ییگو می   كه   ن یهم  ،گرید  ی اریبس  به

 ن یا  ی نادرست  خواهدمی   ، مكثای  لحظه  بدون  ،شودمی  ای  و  است   شده   مثبت   كار  فالن

  كوشد می   ای  و  ندیبمی   یومتحك  ی ه توطئ  ی هارگه  درآن   ای  و  بدهد  نشان  را  سخن
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  گر، ی د  ی سو  از  چرا؟  كه  است  نیا  ماپرسش   من  و  .كند  ارزشبی   را  موردنظر  آورددست

 نوكر  را  گرانید  خودشان،  ی ه لیقب  و  خود  از  ریغ   كه  رانیا  داخل  در  یكسان   ستندین  كم

  نیهم  با   كه  اندامده یندر  ی خمار   و  خواب  از  انگار  هنوز  و  .خوانندمی   اجانب  مزدور  و

   .زنند می  و زدند مملكت ی شهیر بهای شه یت چه ،كارها

  ران یا  در  كه  ییهایرانیا  یعلم  ،ی هنر  ی ها آورددست   اختنشن  قدر  كه  برآنم  من

 لوب نامط   كه  است   ی چیزهاییهمه  با   داشتن  ی جد  ت یضد  ی هافرضش ی پ  از  ، هستند

 كه  كند  فكر  ای  و  باشد   «یانقالب  ی اد یز »  آدم  كه  ستین  سازكار  و  الزم  .تزش  و  است

 بطالن   خط  زیچ  همه  بر   كه   بشود  ای  و  باشد   مجبور  خود  داشتن  نگه  یراض   ی برا  و  تهس

 مشكالت،   نیا  ی ههم  با  یول  .میدار  مشكل  كی وهزار  ران یا  در  كه  ستی ن  ی دیترد  .بكشد

 . دارد  تناقض  یطلبقت یحق  ی ادعا  با  گوناگون،   ی هاعرصه  در  رانیا  ی هاشرفت یپ  دنیند

 ی یهای مهربی  ی ههم  با  ،یادب  و  ی هنر  ی هانهیزم  در  میگومی  و  رفته  فراتر  گذشته،  آن   از

  كنند،می  كشور  از  خارج   میمق  ی هایرانیا  با  ران یا  ساكن  هنرمندان  و  سندگانینو  كه

 هاگرفتن   ده یناد  نیا  كه   چرا  .تاس  افتادن  انبدخواه  دام  در  شانیا  با  كردن  مثل   به   مقابله 

 رانیا   درد  كه  شودمی   تمام  یكسان  نفع  به  تنها  و  تنها  هاكردن  یكجدهن  نوع  نیا  و

  .تاس   شده  یشخص  و  یخصوص  صددرصد  ی درد  باشد،  ی درد   گرا  دردشان،  و  ندارند

 یها عرصه   در  اند،پراكنده  پهناور  جهان  در  و  كرده  وطن  ترك  لیدل  هر  به   كه   یانیرانیا

  جوامع   نیا  در  قومی  ی هاتیاقل  گرید  سرآمد  اگر  ،ی اقتصاد  یحت  و  یدانشگاه   و  یعلم

  درد  كه   ی كس  هر  ی برا یسترابه   كه   اند داشته  ییآوردهادست   هستند،  اغلب   كه   نباشند، 

 ینشانه  اگر  ات،یواقع  ی رو  بر  بستن  چشم  .است  زیآم افتخار  و  نیغرورآفر  دارد،  رانیا

 امروز  رانیا  گر،ید  ی سو  از  .داد  نخواهد  رییتغ  را  تیواقع   گمان،بی   نباشد،  باطن   ی كور

 د كنن می  را  شانی زندگ  و  كار  اتفاق  به  بیقر  تیاكثر  كه  دارد  تیجمع  ونیل یم  80  از  شیب

 روزه   هر   كه  است  شانی زندگ  نیهم  روند   در  و  .دیز  یروه دنبال  ونه  اندعمرو  رویپ   نه  و

 از  .سازند را می   ندهیآ  و  رندیناپذانیپاای  مبارزه   ریدرگ  شیخو  روزگار  بهبود  و  بقا  ی برا

  ، می باش  وفادار  ونیلی م   80  نیا  به  كه  است  نیا  حرفم  نگرم،می   ایدن  به  من  كه  ی منظر

 . كنند  ی مهربی   ما به  ونیلیم  80 نیا از یكاند شمار اگر یحت
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  ز یچ  چیه  است  ممكن  .دانمنمی  ؟شودمی  چه  متفاوت  نگرش  نی ا   ی جه ینت  كهنیا

 و  بودن   یرانیا  ز  یانگهراس  ی فیتكلبال  نیا  ن یب   دیبا  كه  است   نیا  حرفم  ی ول  .دیاین   ش یپ

 یانبوه   كه  میباش   یرانیا  كماكان  میخواهمی   جدبه  اگر  .كرد  انتخاب  زمانهم  نبودن  یرانیا

 در   همآن  كه   م یباش  یرانیا  میخواهنمی   هم  اگر  و  .است   مانده  ما  ی هادست   ی رو  كار

  عضو  و  عنصر  میهست  كهای  معهجا  هر  در  میكن   كوشش  حداقل  .ست ینای  مسئله   ،تینها

   .میش با  ی دیمف

  »جاسوس«   و  »مزدور«  افتن ی  ی برا یخوب  ی هشام  كه  رانی ا  داخل در  ی كسان به  اما

 ی هاتیواقع  بر  چنان  هم  را  خود  چشم  یول  دارند،  ...و   توطئه«»   و  «یفرهنگ  جمتها»  و

 اگر  . ستیكاف  سال  40  از  بیش  بود،  الزم  همای  تجربه  اگر  كه   گفت  دیبا  اند،بسته   ی زندگ

   .دیابیدر را خودتان  الاقل د،ی ندار را رانیا  درد

  كه   یمخاطرات  ،گذردمی   جهان  در   و  منطقه  در  مانگوش   كنار   در  چه  آن  به   توجه  با

 اگر  . میكن   فتارر  گذشته  روال  همان  به   كه  است  آن  از  تری جد  كند، می  دیتهد  را  رانیا

  نیهم  به  و  میداننمی  اگر  و  خدا،  بر  پناه  كه  میدهنمی  تیاهم  یول  میدانمی  را  لیمسا  نیا

 ! خدا بر  پناه باز   كه ،می ستین  چاره فكر به خاطر

 ! باشد رید یلیخ فردا شاید

 

 


