
  همايونداريوش              
  

 استراتژيک همگريزی تا همگرائی از
  

 است و اين دو ــ مبارزه و                  همزمان مبارزه با جمهوری اسالمی با تاريخ آن                    تاريخچه    
در نخستين   .  اند  تاثير کرده    بريکديگرجمهوری اسالمی ــ طبعا در مراحل گوناگون پيوسته                    

 تقريبا همه مردم ايران خود را در پيروزی آن سهيم             کهالبی   پس از واقعيت انق     فاصله یبمرحله  
 گروهاگروه، همه از وابستگان نظام پيشين، درپی              تبعيديان.   مبارزه در بيرون بود       دانستند می

 قدرت  به زياد و تقريبا به رايگان          رنج  گروهی که بی     کشيدنبازگشت زود و آسان، و به زير            
ی آن مبارزه با    ول.   سازمانها و راه انداختن نشريات بودند       رسيده بود، گرم برپا داشتن نشستها و       

 برايش نبود و آنچه بود يا مانند            درونزمينه چندانی در     .  ی داشت ته همه سروصدا طنينی ميان    
 با مخالفت عمومی روبرو شد و يا مانند             1358/1979تظاهرات دليرانه زنان تهرانی در بهار          

 بيرون، جز بخش کوچکی              مبارزان.  برباد رفت   ی نسنجيده       ها کودتای نوژه در قهرماني          
يک .   زندگيهای خود پرداختند   بازساختنگروهاگروه و به همان تندی از ميدان بيرون رفتند و به             

آخوندها به سرعت لگام قدرت را به          .  گرفتدو سالی بر انقالب نگذشته موج ضد انقالب باال               
رخودی را يکايک و به کمک خود           ی و غي   خودچنگ آوردند و هم پيمانان و هواداران کمتر               

 عراق که کار به کشتار عام پيروان و              جنگآنها، هريک برديگری، پاکسازی کردند تا پايان             
 ضد  بهی سياسی و اجتماعی در ايران       ها  و اليه  گروههاآن سالهائی بود که     .  متحدان پيشين رسيد  

وج ايرانيان تبعيدی، نخستين     بيرون با نخستين م    درانقالب پيوستند و شمار روزافزونی از آنان           
 رژيم پيشين، پهلو به پهلو زدند و باز بازار مبارزه پيش از انقالب               بازماندگانقربانيان انقالب و    

 . شدگرم 
 بيم خورده و روحيه باخته از              ايران،مخالفان در     .   مرحله دوم نزديک دو دهه کشيد             اين    

 نقش  بيرونمت منفی روی آوردند ومبارزه         ی و مقاو  فرهنگی همه سويه به فعاليتهای       ها ناکامی
ی کوشندگان   ا  و امريکای شمالی شمار کاهنده           اروپادر اجتماعات ايرانی       .  ی يافت  تر برجسته

ی به زير افکندن رژيمی که با اشتباهات و کوتاهيها يا مجاهدات خودشان                   براسياسی، خود را     
خودشان بود؛ کمتری با جمهوری اسالمی      اما مبارزه اساسا در ميان      .   سازمان دادند  بودباال رفته   

گروهها و گرايشهای سياسی در ميدانی که همه به جان يکديگر افتاده                     .  ی با يکديگر   بيشترو  
 پيش  منطق  و بی  آلوده غرضفضای پرکينه و    .  شناختند  به دشواری دشمن از دوست باز می        بودند

 را شکست داده بود بر سنگينی آن           ی افتاده بود و بار انقالبی که همه          تبعيداز انقالب بر جهان       
 شده  تر  با هم دشمن    ديدند ی انقالب را هم از چشم يکديگر می          بدبختدشمنان پيشين که     .  افزود می

 به  نوميدانهمبارزان در درون    .  رفتند  در بی اثری خود فروتر می       گذشتهبودند و پای در زنجير       
 ولی  کردند غربی ميدانداری می     دمکراتيک که در آزادی کشورهای         نگريستند هزاران تنی می   

 . گذاشتند  توجيه خود و حمله به ديگران میدروقت و نيرويشان را 
 در   بيسابقه  cleptocracyی   ساالر بسازوبفروشی پس از جنگ که آغاز يک دزد                   دوران    

 و   ها صدها قربانی ناپديد شدن       (تاريخ ايران بود با ترور در صورت پوشيده و مشئوم آن                            
ی ها خرابکاری(و به عنوان يک ابزار ديپلماتيک        )  ايرانفجيع در درون و بيرون       ی  ها آدمکشی

آن سالهائی بود که از سوئی مبارزه حتا         .  همراه شد )   و اروپا  فارسپردامنه در کشورهای خليج      
 را دربر داشت و از سوی ديگر                نزديک جامه فرهنگی خود خطر مرگ              ترين در بی خطر    

 اندازه نيرو بخشيد که سازشکاری       همانرا در کشورهای خارجی      گرايش به کنار آمدن با رژيم        
 نيروهای مخالف دست در دست             مالحظهاز آن هنگام يک بخش قابل               .  را در مخالفان آن       
 و   خواهد ی را برای رژيم می          چينحال جناح عملگرای آن که راه حل                   (جمهوری اسالمی      

ی آرزو  دگرگون ن که اصالح را بی       جناح اصالحگر آ    خرداد، يا، در دوره بعدی دوم          تواند؛ نمی
ی نيروهای مخالف، افزوده شدن مولفه            درونمبارزات   .  عمل کرده است    )  تواند  و نمی    کند می

.  ناممکن سازد   را  consensus که هر همرائی و همکاری          داشت  کم می   راجمهوری اسالمی      
ستراتژی بار   ا تر  اختالف مهم   مشروطهبر اختالف ميان جمهوريخواهان و هواداران پادشاهی             

 به نويد اصالحات      عموما برآمدن دوم خرداد مبارزان درون             با  رژيم؟     تغييراصالح يا     :  شد
 که که از مخالفت عملی      يافتنددلخوش کردند و در بيرون نيز گروههای روزافزونی بهانه بيشتر            

 در   ورشکستگی آشکار دوم خرداد      ازاين بهانه تا آنجا رسيده است که حتا پس               .  دست بردارند 
 حلی که رژيم را نفی کند مخالفت            راهانتخابات و بست نشينی مجلس، چپگرايان بسيار با هر                

 بقاي رژيم اسالمی را در      اند ی خود را پای دوم خرداد نهاده       سياسآنها نه تنها سرمايه     .  ورزند می
 هميشگی به قرار داشتن در        اصراراگر خودشان ــ با      .  شمرند  صورتش بهترين تضمين می      هر
 بدبختی مردم و کشور نگذارند         کردن کم با دراز       دست ی ندارند ا رف عوضی تاريخ ــ آينده      ط

 .  شوددادهبختی به ديگران، اگرچه در صورت اصالح شده آنان، 



 فضای نيروهای مخالف، پيشرفتهای        کننده همه اين سالها و به رغم تصوير کلی نوميد                   در    
 محدود نخواهد ماند و در بازسازی       ايران رهائی   مهمی صورت گرفت که آثارش به پيکار برای        

ی سياسی  نيروهای مهتابزده چپ و راست           ها حاشيهاز  .  ايران نيز سهمی بزرگ خواهد داشت       
آن انسان مريخی   .   شده است  دگرگون گذشته، منظره سياسی پاک        شوند  می تر که پيوسته باريک  

تماشای ايران برگرفت، اگر دوباره       ازکه سی سالی پيش دوربين خود را با احساسی ناخوشايند             
سخنان تازه و سخنگويان تازه      .   خواهد افتاد  درشگفتبه پائين بنگرد از تغييراتی که خواهد ديد            

گفتمان يا بحث   .  شوند یم دور افکنده،    نمودند  نزدنی می  دستروزافزونی شنيده، و باورهائی که       
دمکراسی ليبرال و     .  يابد یمليست   ی به غرب بورژوا امپريا         ا ی، همانندی فزاينده    سياسغالب   
 بازار و جهانگرائی، همراه ارزشهای جهانروای حقوق بشر در گفتمان روشنفکری                          اقتصاد
 و لنينيسم همانگاه ورشکسته،      -ی، بجای استبداد روشنرای به بن بست رسيده و مارکسيسم            سياس
ی توسعه، حيات امر  نگرش فراگير به  .  نشيند  مذهبی هميشه ورشکسته می    - مذهبی، و سياسی   -ملی

ی ها  گروه بندی  نهو  (سازمانهای سياسی جدی     .  شود بر توسعه فرماندهی و يک سويه چيره می          
 پرستشی بجای شعارهای رايگان، يا سياست همچون موضوع                     سياسو انديشه     )  ميان تهی؛  

های ی نابود، نيرو  ها  گذشته گرفتگاندر ميان غوغای سنگر     .  گيرند وکينه، ميدان عمل را فرا می     
ی تاريخ همروزگار و        بازآموز دوره      يک بيست و شش سال گذشته را به                         ايرانسياسی   

 با نتايجی که امروز در             درآوردندبازنگری فرهنگ و سياست ايران و جابجائی پاراديمها                    
ی اين پرتاب شدگان به بيرون که نيمی        دستاوردهااگر کسی بپرسد    .  يابد سراسر ايران بازتاب می   

 پاسخ خود را در          تواند یم چه بوده است بهتر از همه                  زيند  در ايران می        را  شان از هستی  
 . و پاراديمها در خود ايران بيابدگفتماندگرگونی 

* * *                                             
 شکاف داشته است و بيشتر زمانها       ها  نشيب و متقابل بيرون و درون بر يکديگر فراز         تاثيرات    

 ازبيرونيان نه تنها هرچه         .   چه در احساس و چه در تصور، ويژگی آن بوده است                      بزرگی،
 به  را هر چه کمتر نيز آنان          افتادند،  دورتر می   اند مردمی که دست به گريبان هر روزی رژيم           

ی، نظر خود را نظر مردم در ايران                     فرافکن به اين معنی که در يک                     آوردند حساب می  
 باهم بنشينند چه رسد      توانند  که حتا نمی   کردند  را مالمت می   آنها  در درون نيز مردم   .  شمردند می
تا دوران بسازوبفروشی و اصالحات بی دگرگونی، در زمانهائی که سازمانهای                 .   کار کنند   که

 درونمرز، گرفتار   مبارزان که راهی به درون بجويند         زدند  بيشتر در اروپا، بهر در می        مبارز،
 و همه   بودند خرسند می )   آن ازپس  (جا و نويد اصالحات بيشتر       جنگ و به بهبودهای اينجا و آن        

اما پيام عرفيگرائی   .   که ريخته شد از پيوستن دو سر پيکار برنيامد            خونهاانرژيها که صرف و      
 مذهبی؛ و   - بجای ملی  ليبرالی فقه پويا و روشنفکری اسالمی؛ و دمکراسی           بجا   )سکوالريسم(

بجای اصالحات که از     )   تر تغيير رژيم    آميزارت مسالمت   براندازی يا به عب    (ی  رهائ استراتژی
 بسياری  چشمانی     ا ی زنجيره ها آدم کشی .  بخشيد یم تاثيرات خود را       رسيد بيرون به درون می    

 بريدن کامل از نظم موجود و جهيدن به نامعلوم، جامعه              بهبا اينهمه بی ميلی عمومی       .  را گشود 
دو سه ساله اول رياست        .  کرد یمرزان بيرون بری       مبا تر ی راديکال ها سياسی را از راه حل        

 در  ها ی روزنامه ها ی خاتمی ــ با برمال کردن نقش حکومت در ترورها و پرده دری                      جمهور
ی مطبوعات آزاد انديش ــ تکانی واقعی به صحنه سياسی داد تا به             استثنائانفجار يک دوره کوتاه     

ی را سراسر بر درون     سنگينم خرداد بود و      دستاورد دو  ترين  که بزرگ  انجاميدجنبش دانشجوئی   
 همه نيروی خود را پشت آن           کهديگر تندروترين مبارزان تبعيدی نيز بهتر آن ديدند               .  گذاشت

 داد  را می    نويش ماند و و از انقالب مخملينی که                 تنها اما جنبش دانشجوئی       .  جنبش بگذارند  
تظار رهبری کسی که بيشترين رای         از دگرگونی ناگهانی و به ان        ترسانمردم همچنان   .  برنيامد

 بود، تماشاگر ضربات سنگينی شدند که بر دانشجويان فرود آمد و دوم                     گرفتهتاريخ ايران را      
 چيز خود را از دانشجويان و جوانان داشتند از پشت و رو به آن جنبش خنجر                   همهخرداديان که   

 .زدند
 برجسته دارد ــ اگر در نظر گيريم            جائی خرداد ديدگاه مبارزه با جمهوری اسالمی، دوم           از    

 به اين    است، بخش سياسی آن، به ميدان           ترين فعالکه همه مسئله مبارزه کشاندن توده مردم،              
تا هنگامی  .  کنندمعنی که بطور جدی به رها شدن از رژيم بينديشند و هر راه حل ديگر را رد                        

 جايگزين آن بيشتر    ازباشند يا   که مردم به بهبود وضع خود و اصالح نظام سياسی اميدی داشته               
 خواهد بود که در پانزده بيست       همانبترسند يا از آينده نا معلوم به اکنون ناپسند پناه برند مبارزه              

ی ها  گذشته و سرسپرده که در حوزه    خودگروههائی از   :  ساله نخست پس از انقالب تجربه کرديم      
دوم خرداد از    .  جنگند نی نابرابر می    بی اعتنا با دشم      تماشاگراناختصاصی خود دربرابر توده       

ی ها توده.  ی اصالح و بهبود نشان دهد     برا که ظرفيت رژيم اسالمی را        بود  الزم می  نيزاين نظر   
ی الملل  بهبود، پياپی از اصالحگران پشتيبانی نمودند، فضای بين               نشانهمردم تشنه هر کمترين        
ست و چند ميليونی ناگزير از انتظار          بيرون دربرابر رايهای بي     مبارزانهمه همکاری بود، حتا      

 استفاده ابزاری کردند بدين معنی که درپی                   خردادهشيارترينشان از دوم        .  بودند یمکشيدن   



 آزادی نسبی ولی بسيار قابل مالحظه فضای سياسی              وی از تضادهای درون رژيم         بردار بهره
دوم خرداد اين فرصت داده         به.  ی بيرونی دوم خرداد شدند      ها  زائده ترينشان برآمدند؛ غير فعال   

 ميليونها رياست جمهوری، وبازهم  انتخاباتپس از دومين .  شد که دوره خود را به تمام طی کند        
 آورد که    شد ینمی، و در حالی که مردم مجلس را نيز به آنها داده بودند ديگر هيچ بهانه                               را

 کاره  مردم نيمه     شده است و اگر شکست خورد از آنجا بود که                      گذاشتهجنبش اصالحی تنها       
 . ی کردکارشکنرهايش کردند و ضد انقالب 

ی نشين  ماندند و بست      هاشان  در خانه    دهندگان شد که وقتی در انتخابات شوراها رای                 چنان    
ی خصوصی نمايندگان در محل کار خود فراتر نرفت و پس از                ميهماننمايندگان مجلس از يک      

ی از شهيدان زنده و قربانيان       ا ن رای دادند کسی گله      مردم با پاهايشا    بازآن در انتخابات مجلس      
ی دوم خرداد   ها  دنباله پابرجاترين.  ی چرخدار نيز نشنيد   ها  بر صندلی  شان  مقدس خودساخته  ترور

 شدند شکست اصالحات را از طبيعت رژيم و ناشايستگی خود اصالحگران        ناچاردر بيرون نيز    
با پايان  .  ديدند یم و مردم بايست به چشم خود        آمد می هيچ کدام جز آنچه کردند برن      ازاما  .  بشمرند

 توان  چرخشگاه تاريخی در مبارزه با رژيم اسالمی است ديگر بطور قطع می             يکاصالحات که   
 تفاوتممکن است بگويند چه      .  ترسند  رژيم ندارند و تنها از آن می          اينگفت که مردم اميدی به        

 بپذيريم که شش     بايد یمما هر چه هم نخواهيم        .  ميددارد؟ ولی تا دوم خرداد، هم بيم بود و هم ا               
 که، هرچند برضد اميد، به دگرگشت آرام رژيم           بودندی اجتماعی ايران آماده      ها اليهسالی عموم   

ی استداللهاهمه  .   آن اميدوار باشند     تر  آب شسته    يکو اصالح آن از درون و بدست عناصر                 
تا دوم  .  ماند یمراتژی کمترين خطر، ناشنيده      مخالفان بيرون دربرابر اين گرايش عمومی به است         

 مخالف خوانی گروهی که دستی از        به نکرد مخالفتهای بيرون      اعتبار  بی چنينخرداد خودش را    
 . شد دور بر آتش دارند تعبير می

ی برای رهائی از اين          ا  رژيم، چاره    تغيير جز براندازی، سرنگونی، کنار رفتن،               امروز    
 بکار برند، منظور آن        خواهند هر اصطالحی می   (اساسی نمانده است       و قانون      قدرتساختار  

 ايرانآنچه از مبارزه در      .)   که چيز ديگر و بهتری، و نه از درون خودش، بجای آن بيايد                 است
 فرا  سازشميسر باشد از اين پس در اين راستا خواهد بود و در بيرون صداهائی که به صبر و                      

 مخالفان، سياست تغيير رژيم را دنبال         ميانآنها که در     .   شد  خواهند تر  هرچه خاموش  خوانند می
ی و  استراتژ  ،مجلساز انتخابات دوره تازه     .  اند ی يافته بيشتر طبعا دلگرمی و همراهان      کردند می

تا آن هنگام تاثير بيرون بيشتر در زمينه فرهنگ                 .   را يافته است      باالترگفتمان بيرون دست       
 جمهوری اسالمی ديرتر از بهترين بيرونيان                درشنفکران   انديشندگان و رو     .  بود یمسياسی   

ی که  ا  آزاد کنند و هوای تازه      خويشی و فضای فرهنگی آشنای        بين جهان خود را از      توانستند می
 اصالحات،  شکوه یباکنون با پايان     .  بود یم جانشين ناپذير     رسيد  می ايراناز دوردست تبعيد به      

 بسوی کسانی بر       نگاهها.    تژی هم نمودار شده است         درون در استرا      گفتماننفوذ بيرون بر       
ی ا  صرفا رخنه   بايد  خرداد را می    دوم رژيم اصالح پذير نيست و          گفتند  که از آغاز می      گردد می

 جمهوری اسالمی    مشکل بهره گرفت؛ ولی پاسخ          توان  آن تا می     ازدر بدنه رژيم تلقی کرد و            
 . استايرانی در ی از سر راه دمکراسبين برداشتن اين حکومت و جهان

ی خطاب به همه و نه گرايشهای سياسی         فراخوان ملی همه پرسی، جنبشی از درون، و          جنبش    
 کند، از اين        گالوانيزه بيرون و درون              در فضای سياستهای مخالف را             رود معين، که می     

اين )  آلترناتيو(ی نداريم که برای جايگزين       ا يک، ما چاره  :  ی استراتژيک برخاسته است    همگرائ
 حذف کرد،   توان  نمی بهانهرژيم پيکار کنيم؛ دو، ما به معنی همه ماست وهيچ ايرانی را به هيچ                 

 برای رسيدن به يک انتخابات آزاد و همه پرسی پس از آن و چه شرکت در                  تالشچه در مرحله    
 همه پرسی؛ سه، جايگزين اين رژيم يک اسالم ديگر، يک ديکتاتوری ديگر بهر                 وآن انتخابات   

 پادشاهی نخواهد بود؛ چهار، بستر سياست ايران از اين پس جز اعالميه جهانی                 يام جمهوری   نا
معنای .   افتاد توان  دور نمی   آن ساخت و پيشتر رفت ولی از              بايد  نيست، بر آن می       بشرحقوق  
 اينهاست و صرفنظر از اينکه چه کسانی به آن بپيوندند يا در برابرش بايستند                      فراخوانواقعی  
اين توده لخت فسرده که       .  ی ايران داده است    سياس منتظرش بوديم به پيکره        ها ا که دهه   ی ر تکان

 و عقل سليم را تا مايه         شعوری با      دشمن گاهگاهی بر آمده است و         وار تنها از انفجارهای ديوانه    
.  بنگردپذيرد ی دگرگون میتند به جهانی که پيرامونش به    شود ی باالبرده است ناگزير می    سربلند
نه "  خود  "از هرکدام      شوند  تنها خودشان برايشان اهميت داشت ناگزير می         که توده مردمی     اين

و .   است پرشده بنگرند که از خودهای ديگر         تر  منظره کلی  بهچندان گرانبهايشان، بيرون آيند و       
 حساب آورند و جهان تنها به کام خودشان نخواهد گشت؛ و در      به بياموزند که آنان را نيز       بايد می

 وcompromise  پابرجائی اصولی هنرهائی مانند سازش                وسياست عالوه بر روياروئی           
ما سرانجام به يک        .   هست که به خيرعمومی خدمت خواهد کرد                نيز  consensusهمرائی   

 از يک جريان اصلی     توانيم  و می  ايم  رسيده گيرد  بيشتر طيف آزاديخواه را دربر می       کههمگرائی  
 محدوديتهای  وهردو سوی طيف، مشکالت      .  شناسد  و بيرون نمی     سخن بگوئيم که درون     مخالف



 و  احتياط سخن گفت؛ در بيرون به       توان ی نمی آشکاردر درون به آزادی و      .  فهمند يکديگر را می  
 . پوشيدگی

* * *                                                
.  همزمان شده است   رژيمت خارجی    بحرانهای سياس  ترين  همگرائی تازه با يکی از بزرگ      اين    

ی خطرناکی با    روياروئتصميم خلل ناپذير جمهوری اسالمی به دست يافتن به سالح اتمی به                      
ی بر راه ليبی       صورتيا جمهوری اسالمی دست برخواهد داشت و به                 .  امريکا انجاميده است    

رداخت و خود    پ خواهدخواهد رفت، يا همچنان به پنهان کاری و وقت کشی و ساختن بمب اتمی                 
 ايران است و چرا     حقسخنانی از اين دست که داشتن بمب         .  و کشور را به خطر خواهد انداخت       

. کند یمموضوع را ساده     )  گفت یمليبی نيز همين را      (ديگران داشته باشند و ايران نداشته باشد          
و منافع   نيست و مردم ايران حکومتی که آنها را نمايندگی کند              ايراننخست، جمهوری اسالمی،    

 پديده  بهی دارد، کمترينش پايان دادن        تر دوم، ايران اولويتهای مهم    .   ندارند گيردآنها را درنظر     
 نيست  اش یکنونسوم جمهوری اسالمی ديگران نيست، حتا پاکستان در وضع             .  کودکان خيابانی 

 و عراق   ی مانند ليبی تا پيش از عاقل شدن        اسالمجمهوری  .  ی معنی داشته باشد   ا مقايسهکه چنان   
 زمينه رويگردانی از بمب اتمی و تروريسم، بلکه در    درمعمر قذافی نه تنها     .  (صدام حسين است  

 چه  ها اين دليل تراشی  .)   درجه کرده است   180 چرخشهای   نيزسياستهای عربی و افريقائی خود       
 ممکن است محافلی را       رژيم، گمراه باشد چه برای آسان کردن کار             ناسيوناليسماز روی يک        

 جدی گرفت، با     بايد یمی است و اين محافل دومی را           معن خوش بيايد ولی در محافلی ديگر بی         
امريکائيان و اسرائيليان به دالئل مربوط به خودشان به هيچ روی يک                        .  عراقعراق و بی       

ی مسلح به بمب اتمی را با طبيعت و پيشينه تروريستی آن و دشمنی ديوانه وار                    اسالمجمهوری  
ی رژيم   ها چانه زدن  .  ـ نامربوط به منافع ملی ايران ــ تحمل نخواهند کرد                         ـ  نامربوطشو   

ی اسالمی از سالح اتمی      رهبرهيچ کس ترديد ندارد که        .  کند  متقاعد نمی  ديگراروپائيان را نيز     
 . کوتاه نخواهد آمد

 از ايران دارند و اگر بدترين                خطری مخالف امکانات محدودی در دور کردن                   نيروها    
فراخوان ملی همه پرسی      .   آماده باشند   آسيبها دست کم برای کاستن          بايد ت پيش آيد می     احتماال
ی امروز نيروهای آزاديخواه به آسانی بيشتری          همگرائ.  ی برای چنان آمادگی نيز هست       ا مقدمه
 دری مشترک را فراهم آورد که        ها  و چاره جوئی   ها یهمکار در شرايط بحرانی، زمينه       تواند می

پرسشی است که هيچگاه      "  پس از جمهوری اسالمی چه؟      .  "تاريخی حياتی است   چنان لحظات    
فراخوان، پاسخ روشنی به اين پرسش         .   نبوده است و اکنون شايد زمانش هم رسيده باشد                زود
 مای با کمترين آسيب بدر آمد؟            ا  از چنان مرحله     بايد ی می هائ تهيه که چگونه و با چه            دهد یم

ی اروپادی را از شيلی و نيکاراگوا گرفته تا افريقای جنوبی و                  تجربه يک دوجين رژيم استبدا      
 با کمترين   خواست، خاوری داريم که به دليل چنان همگرائی و آمادگی دربر گرفتن هرکس می                 

نمونه هراس انگيز عراق را نيز داريم که ترور و                   .  ی سرنگون شدند    خونريزويرانی و بی       
اگر زمان نيروهای سياسی          .  کرده است    داخلی، خالء سياسی را پر               جنگ)  شبح(پرهيب    

. آيد  به نظر می    تر  که بهر صورت خواهد رسيد ــ دورنمای ما روشن              ــآزاديخواه ايران برسد      
 که دارد مشکل سياسی و اخالقی خود را                است پديدار شده         منش دمکراتيک جريان اصلی      

د داستان تشنه و      ی ميان خود را خشت خشت، مانن           تاريخ و ديوارهای روانشاسی و           گشايد یم
 .  کند یمديوار و جوی مثنوی، کوتاه 
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