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 شین ــ پا
 
  

 : یشه مصالحه مل ی رد مورد اند
 
 

ر محمد ودان و داکتر یدوستان دانشمند من فق ٬ن سو یبد یان متمادیاز سال یشه مصالحه ملیاست و اندیدرمورد س
توان یسودمند  ارائه دادند که نم یل هایدند و نوشته ها و تحلیر زحمت کشگیشتر از هرکس دیدهللا روغ بید حمیس

 .ذشت گاز ان  یبدون قدر دان
ن یراایز  ٬شه مصالحه مصروف شوم یاند یخیر تاریک وسیوریت یاد هایح بنین مختصر  قصد ندارم که  با  تشریدر
روشن ومشخص ارائه  ٬کوتاه  ٬ن مقوله یخود را از یخواهم برداشت هایمن م ٬افته است یانجام  یست که بخوبیکار

کشور ما را اشغال نموده و  یاسیس ین مقوله فضایردد که اگیم یاشش از همه از آن نین اقدام بیضرورت ا. دارم 
 .ند ینمایا مخالفت میار قرار داده با آن ابراز موافقت ویر را معین تعبیخود دارد و هم یبرا یریهرکس از آن تعب

 ه باورماب ٬ز پرداخته شود یر نگیه دین مسله از زاویسازد تا به ایاه ها و قضاوتها وادار مگدیاز د یبرخ  
 ست یها و باورها  نیولوژیدیز باایست یبرا یله ایشه مصالحه وسیاند
ر گید یهایولوژیدیا موازات  ایش در تقابل ویست که در چوکات اصول خویل هم نیبد یولوژیدیمصالحه همچنان ا 

 . ک است یولوژیدیل تفکر ایشه مصالحه درواقع  بدیاند. قرار داشته باشد
صحت وسقم هر نظر وعمل را  ٬تفکر خود محور است  ٬اه آن گیاه و پاگصرف نظر از خاست ٬ک یولوژیدیتفکر ا 

 ینست حکمیا. د یگد جنیش دشمن است با دشمن بایدرواقع هر مخالف برا ٬زند یار ها و معتقدات خود محک میبرمع
 .ده وحجت بر آن تمام است یردگکه ازقبل صادر 

ر از یمنافع غ  ٬کندیر از خود را  اعتراف و قبول میت وجود غیز واقعیز هرچقبل ا ٬شه مصالحه یواما معتقد به اند
مناسبات  یان آنها را اصل اساسیو مبارزه متمدن م یستیهمز ٬ز معترف است یرا در تمام ابعاد آن ن« یخود» منافع 

 .دهد یمتقابل قرار م
 یتواند در قالب منافع ملیشور استوار است که من حرکت بر محور منافع کین کننده ایشه خط تعین اندیدر مطابقت با ا

 یریزگن اعتراف نه از سر نایا ٬ت دارد یار اهمیآنچه بس. ف و مشخص شود یت مردم تعریو همچنان  منافع اکثر
شد و تمام یاندیون بگجامعه که هم. رد  یگیسرچشمه م یست باهمیز یازهاین از نیا.  یفیاوپرات یاست و نه باز
 یاست تا امکان عمل یال پردازیشتر خیب( طبقه  یدر واقع ب)  ییک طبقه یجامعه   ٬واحد داشته باشند احاد آن منافع

د چند وچون مسله یترد یب: ک ی ٬ن فرض آنقدر دور پنداشته شود که نسلها را  مدنظر داشته باشد یر تحقق اگو ا
تواند ینده دور نمیدهد آن آیکه در جهان رخ م یع اجتماعیرات سریبا تغ: دو ٬ردد گینم« ما »  یخیف تاریشامل وظا

 یم مسله امروز و فردایکنیم بحث میپس در مورد آنچه که ما دار.  ر باشدیما قابل تصو یبا منطق و درک امروز
متفاوت و  یروهایم متشکل از نیپس جامعه که ما مدنظر دار. د است یطبقه زا یبحث جامعه ب ٬ماست و در آن

ست که مادام العمر باهم یمتشکله جامعه ن یروهایچکدام از نیر و مصلحت هیبه خ٬ختلف است منافع م یمتضاددارا
ات بالنده  جامعه یشرط ح یگزنده  یردر تمام عرصه هاگیکدیروها قبول وجود و حق ین نیا یبرا٬باشند  گدرجن

ک یفاوتش را با پالتفورم نجاست که تیاز ٬ک است یژیشه ستراتیاند ٬شه مصالحه یم اندیوگیل مین دلیاست به هم
 .م  یابی یهم از لحاظ اهداف هم از لحاظ ابعاد وهم از لحاظ مدت درم ٬ یدولت ییمقطع  یاست هایا سیجبهه و

هدف قرار داده است به  ییراگادیان بنیم قدرت رادر میان دارد وبازتقسیر نام مصالحه جریکه امروز ز یباز
 .شه مصالحه یاند اتکا دارد ونه یولوژک ــ  مذهبیدیداید

شتر یو سلب هرچه ب ییز روشنفکر زدایشتر از هر چیار و امثالهم بیوحکمت یروپ حقانگ٬و با طالبان گفتگ یباز
مردم  یرفتن خواست عمومگ یجه با به بازیدر نت.سازد یاتباع و از آنجمله حقوق زنان را محتمل تر م یحقوق اساس

 .آورد یاعتال بوجود مها را در راه ارتقا و گالخ پر ازخرسنگسن
است یشه وسیاز اند یغاتیبانه و تبلیاستفاده عوامفر ٬فیت است تا جلوتحریار با اهمیدر پروسه عبور از بحران بس

 .ردند گاد یرانه بنام خود شان گو معامله  ییمقطع  یاستهایرفته شود و سگمصالحه 
 یگاست و تمام ابعاد زنده یشرو وپویرکت پح ٬ست یرا نگشه مصالحه حرکت عقبیم که اندیبخاطر داشته باش 

 .کند یرا احتوا م یگوفرهن یاسیس ٬یاجتماع ٬ یاقتصاد
انحصار قدرت  ٬خشونت  ٬م چون اعمال زوریانقالب رابه مفاه» ن تفاوت که یبا ا ٬است  یهدفمند و انقالب ٬شه یاند

درک نه « یتیو عار یذهن یشه هایر کلیمسجامعه در  یاتباع و سوق جبر یاساس ید آزادیتهد ٬گمت ادامه جنیبه ق
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و رفاه  یخوشبخت ٬ یدموکراس ٬یم وحدت ملیتحک ٬کشور یاعتال» انقالب را به مفهوم ٬.  داند ینموده مردود م
 .کند  یدرک م« ز به اشتراک تمام مردمیصلح آم یجیحرکت تدر ٬مردم

 

 


