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 یخاتم یسفر پاریس نا رویداد
 

- ھا بھ عنوان روياز آن. رسند يدیپلماتیك در تاریخ بھ ثبت م يھا سفر يبعض
 يسیاس يهرو كھ در خاطر سازند بلكھ از این نھ كھ تاریخ. كنند يداد یاد م

لیك، یك موضع بیك پیام سم:  ينشدن فراموش يا چون حادثھ ھم. شوند يحك م
 ياز طرف میھمان، از جانب میزبان یا از سو. لیكبیك اقدام سملیك، بسم

بو و  يب. ھا نبود بھ فرانسھ از این گونھ سفر ياما سفر خاتم. خیابان
- ناروي. آور بود مالل. بود يتكرار. دیپلماتیك بود يروزمرگ. خاصیت بود يب

 .تقریبا ھیچ بود. داد بود
بود تا با نزدیك شدن نبرد بود و خود را دعوت كرده   دعوت شده يخاتم

در ایران،  ياسالم يشورا  تصرف مجلس يمیان دو جناح حاكم برا يانتخابات
یونسكو در  يساالنھ  خود كسب كند و ھم در اجالس يبرا يالمل بین يا ھم وجھھ

در ضمن، بھ . جھانیان رساند  مورد عالقھ خود را بھ گوش" مھم"پیام   پاریس
در پایتخت فرانسھ، او   الملل و حضورش بین يرھنگف يدعوت مؤسسھ يبھانھ

داشتھ باشد تا مقید  »از نوع سوم يمالقات«توانست با شیراك و ژوسپن  يم
كھ  يشركت در ضیافت شام يھا یعن يفرانسو يبھ رعایت پروتوكول بسیار رسم

 يبار در گذشتھ برنامھ یك. نوشند، نگردد يم" آب حیات"بھ افتخار میھمان 
از آن دیگر نھ   عقیم ماند و بیش" مسیح ]حرام[خون "بھ خاطر سفر او 
. بودند" يسفر تاریخ"مایل بھ تعویق انداختن این  يھا و نھ خاتم يفرانسو
میھن «داد تا ھم مدعیان  يبھ دست م يیونسكو فرصت يترتیب، اجالسیھ بھ این

در در بسط روابط خود با ایران و  ایيدول اروپ ياز قافلھ »حقوق بشر
 رییسنمانند و ھم  پس آن وا" طلب و پراگماتیست جناح اصالح"از  يپشتیبان

؟؟ ایران، با كسب اعتبار در خارج، موقعیت متزلزل !»دین ساالر يجمھور«
    .خواه تقویت كندخود را در داخل در برابر جناح تمامت

 
 !بھتر است است، اما شرم و حیا خوب! داريارو
 

 يھا شرط از پیش يیك"بھ عنوان  tolerance يو از بردباریونسك  در اجالس يخاتم
گو و تعاون  و ، گفتيروادار  ھا درس يسخن راند و بھ غرب" ھا تمدن يگووگفت
  :داد
 يمدارا گرچھ مفھوم. است يھا روادار تمدن يگو و گفت يھا شرط از پیش يیك"

د توجھ است، اما بای يگو ضرور و گفت يتحقق مراحل ابتدای ياست كھ برا
مدرن است و تعاون مثبت  يهكھ پیشنھاد دور يمنف يكنیم كھ میان بردبار

. عظیم وجود دارد  بس يا است، فاصلھ يشرق يھا كھ پیشنھاد مذاھب و حكمت
تازه در جھان مطرح  )يپارادیگم( يسرفصل بھ عنوانگو اگر بخواھد  و فتگ

تعاون مشترك  يرحلھبھ م يمنف يبردبار يخود را از مرحلھ يشود باید مبنا
 ."بخشد يتعال

با این كھ امروز در . زه نیستندھا پاك و من ي، البتھ غربيدر باب روادار
ناپذیر از فرھنگ  تفكیك يیجز ي، روادار»واقعا موجود يھا يدمكراس«

كھ  يا غربیان شده است، اما كیست كھ نداند در ھمین سده يو سیاس ياجتماع
ھا  خانمان برانداز، ده يدو جنگ جھان يھا بان يرود، غرب يرو بھ پایان م

 يدیكتاتور  ھا رژیم و حمایت از صد ينقاط گیت ادر اقص يتجاوز نظام
آن پینوشھ و دیكتاتور سابق ایران  يبرجستھ ياند كھ دو نمونھ بوده

  جا كھ درس رفتن تا آن  اما با علم بھ این واقعیت، پیش. باشند يم
است كھ برداشتن آن  يھا داده شود، گام يون بھ غربو تعا يگو، روادار و گفت

چھ ایشان در دانشگاه . نمود يبسیار بعید م يخاتم ياز جانب آقا بھ ویژه
قاعدتا باید خوب فرا گرفتھ باشند و بھ شاگردان خود  ایيمھ طباطبعال

در اصل بنا بھ تعریف " سیاست"قاعدتا باید خوب فرا داده باشند كھ 
 يدار شان، افالطون و ارسطو، شرم و احتیاط و خویشتن ولاساتید مورد قب

كھ حاكمیت مذھب در  ياین است كھ با این ھمھ جنایات  حال پرسش. است



-ایيگرفتن ابتد مرتكب شده است، با بھ سخریھ  بیست سال حیاتش يایران ط
و شكنجھ و اعدام ھزاران   ، با حبسيو بشر يمدن يھا يترین حقوق و آزاد

ھا روشنفكر  ، با ناپدید كردن و تكھ تكھ كردن دهيگراندیشدجرم انسان بھ 
 يجامعھ يمكتب -ي، با تقسیم اجتماعيو عقیدت يو نویسنده و مخالف سیاس

 پا با زیر حتاو  يخود غیر" بیگانگان"و  يخود" شھروندان"ایران بھ 
... ھا"يخود"و رحم نكردن بھ ھمان  ياجتماع  تبعیض تگذاردن ھمین سیاس

، يگو، روادار و نسبت بھ امر گفت يتوز با این ھمھ فجایع و كینھ يبار
چونان  يجمھور كنون  رییسكھ بھ ھر تقدیر  يو تعاون، از جانب كس يبردبار

كردن " سیاست" يده است، كمکراست و ھمواره نیز از آن دفاع  ينظام
 لاقكرد كھ ایشان حد يكم مح يدار و خویشتن اشرم و حی يكم. رفت يانتظار م
اول  يشان در درجھگو و تعاون كھ الزمھ ، گفت ويمبحث روادار يدر زمینھ

تواضع ... زبان تكبر و تكلف ياست، بھ جا يدیگر  احترام متقابل و پذیرش
توان بھ خود اجازه داد  يآخر چگونھ م. كردند يرا اختیار م يو فروتن
تعاون " یياستعال ونشان، موھوم  و نام يھا را بھ نام ب يغرب يمنف يروادار

 يقرار داد و در عین حال، در آستانھ   مورد سرزنش" مثبت مذھب و حكمت شرق
بود كھ در آن، چند روز قبل از سفر  يكشور تحكوم  رییسیكم،  قرن بیست و

است كھ  يكنند و این در زمان يرا سنگسار م يبھ فرانسھ، زن  جمھورش  رییس
كھ  يبھ عوام  ھا، در پرخاش ير ھمین غرب، پیغمب نزدیك بھ دو ھزار سال پیش

 يكھ گناھ  آن كس"بلند كرده بودند، بانگ برآورد  يمریم روسپ يسنگ بھ سو
 !".نكرده، اولین سنگ را پرتاب كند

 
 كني دینوزوراف سایھ... و امنیتي "ھیاھوي"
 

". دكش يامنیت زیاد از حد م" : گویند يم. جالب دارند يالمثل ھا ضرب يفرانسو
در ھمھ جا   ، وزارت داخلھ كھ كارشيیك: سھ چیز را با ھم جمع بزنید شما

نمان كھ ژان پیِر شو يوزیر داخلھ یعن يآقا  حفظ امنیت است، دوم، شخص
چپ این كشور زبان زد  يدر دولت تكثرگرا  اش گونھ بیمار يپرست»امنیت«

و  ي، در مقر قانونيكھ، ھنگام ورود خاتم يبھ طورھمگان شده است، 
از عراق  ياعزام يھا بھ سراغ تروریست  مجاھدین در حومھ پاریس يهشد ناختھش

كھ  يتدارك سفر خاتم يو سرانجام سوم، ھیئت ایران )؟؟(رود يو كالشینكف م
 يآقا" يحراست از امنیت سیاس"خود را صرف   در طول این مدت تمام ھم و غم

گندیده بھ  يفرنگ ھیك گوج حتاناكرده  يكرد تا مبادا خدا يجمھور م  رییس
نتیجھ این جمع زدن آن شد كھ . از گلگیر ماشین آقا اصابت كند يا گوشھ

 !در قرنطینھ یيمال: دیدیم
 يو افتتاح ي، در روز اصليامنیت ایلدر یونسكو، بھ خاطر مس يسخنران

كھ محیط اطراف یونسكو،  يآن روز، در شرایط يفردا. انجام نپذیرفت
، در يفرانسھ بود، خاتم  پلیس ياشغال نیروھا در... ھا ھا، خیابان مترو

ا در برابر مختلف و یا عمدت يھا از نمایندگان كشور يبرابر تعداد
دقیق و موثق   يگاه گزارش ھیچ يعموم يھا چون رسانھ(كارمندان این مؤسسھ 
را قرائت   اخالقش  ، درس)نكردند  پخش يتقریبا سر ياز درون این جلسھ

 . كند يم
ھ ئون، با این كھ بتدر پان يكور يدن بر مزار ژان ژاك روسو و مارگذار گل

 يمایھ يحاكم و ب يرا از دیگر مالھا يلیك دارد و خاتمبسم يا ھر حال جنبھ
در خارج و  يسازد، در خفا و با كمترین انعكاس يمتمایز م ياسالم يجمھور

از  يدگویا در میان ھمراھان تعدا. برگزار گردید يگروھ يھا در رسانھ
ما ھرگز معلوم نشد این افراد  يحضور داشتند كھ برا يروشنفكران فرانسو

چین شده نیز بر ھمین  مصاحبھ روز آخر با خبرنگاران دست. بودند يچھ كسان
 .روال گذشت

با نخست وزیر فرانسھ كھ عازم خارج بود، بھ دلیل  يا دیدار چند دقیقھ
، مذاكرات یك ساعتھ با شیراك و سرانجام يخاتم يتأخیر در فرود ھواپیما

كھ از یك سو،  يمالقات با صاحبان سرمایھ و صنایع فرانسھ، در شرایط
در  ي، قول تضمین امنیت قانونياول از خاتم يداران، در درجھ سرمایھ



 ي، در درجھيدیگر، خاتم يطلبند و از سو يخود م يھا سرمایھ يایران را برا
این  يھمھ... را اجابت كند يقادر است چنین قول تواند و نھ ياول، نھ م

 گفتن و روتین ينداشتن برا ، ھیچویيگ ي، كل مراسم از حد فرمالیتھ
كھ اعالم  آن چھھر . نشد اامض يا نامھ موافقت. دیپلماتیك، فراتر نرفتند

در دستور   ھا پیشاز مدت... ، توتال و گردید، چون قول خرید چند ارباس
 . جدید نبودند يیھا رفین قرار گرفتھ بود و قراردادمذاكره میان ط
آمد كھ دیكتاتور چین فرانسھ را ترك   بھ پاریس يزمان يدر واقع خاتم

 ي، دعوت او بھ قصر خصوص"میھمان عالیقدر "سفر جنجال آفرین این . كرد يم
اول  يتوتالیتاریسم با بانو  ضحك این آخرین دینوزورم  شیراك و رقص
جمھور این كشور،   رییس يهرایگان و مسخر يھا يخدمت  ر خوشفرانسھ و دیگ

ھا و  يبرانگیخت كھ فرانسو يدر افكار عموم يچونان مخالفت و انزجار
دیگر، از  يجمھور یك رژیم استبداد  رییسھا بھ حق ھنگام سر رسیدن  رسانھ

 اما دو تا پشت سر ھم،! باز قابل تحمل است يیك : " آوردند تھ دل فریاد بر
 !"يچھ خسران بزرگ

میزبان و   تر از آشداغ يزدگ امنیت يقربان يھر ترتیب، سفر خاتمھ ب
بھ  يا گندیده يفرنگ از آن روزھا، گوجھ يبا این ھمھ، در یك. میھمان شد

اصابت  ياتوموبیل خاتم يترین قسمت گلگیر راست جلو ياز تحتان يا گوشھ
 !!!     كرد
 

 سنتي دگان چپمان گذشتھ فراقدر ... و انصار رجوي
 

انگیز بود كھ  خیابان، و از دو طیف، بھ ھمان اندازه ماللت ياز سو  واكنش
 ي، تعداديفرانسھ، در صبحگاه روز ورود خاتم  با این كھ پلیس. سفر دخو

كند و  يكوتاه توقیف م يمدت يرا برا  سازمان مجاھدین در پاریس اياز اعض
بھ خاك  ياسالم ين جمھوراود مخالفھا از ور و فرودگاه يزمین يھا در مرز

 تكنفر از انصار این س ٢٠٠٠تا  ١٢٠٠آورد، بین  يفرانسھ ممانعت بھ عمل م
، اكثرا از خارج و از طرق مختلف و با ]دیگر يھا كتبزرگ نسبت بھ س[

 -يفاشیست يھا سازمان  و لوژیستیك مخصوص يو سازماندھ يریز برنامھ
 بھ ویژهشوند و  يجمع م  پاریس يرودتروكا يتوتالیتر، در محوطھ -ياستالین

ھا را تواند نان آن يدر حكومت م يدیگر ياز ھر مال  كھ بیش يبر علیھ خاتم
ھا فریاد مخالفان و آن يصدا. دھند يآجر كند، شعار مرگ و نابود باد سرم

است از  يمخاصمین يهعربد. نبود و نیست ياسالم يخواه جمھور يمبارزان آزاد
ھمان  ، از ھمان تفكر و عمل، از ھمان پیكر، از  قماش ، از ھمان ھمان نوع

 !ساختار و از ھمان جوھر و گوھر
 يحقیر، بھ سخت يیدیگر، صدا يیفاصلھ، صدا يھا، اما با كمآن يدر نزدیك
 يمایھ يو ب يبعد ، تكيمجھول عطیق، متحجر، بسیط، یك يصدا. رسید يم  بھ گوش
، در فراق اردوگاه و استالینیسم، در يرد برخكھ در مو يچپ سنت يآن تتمھ

نھ  يجلوتر ول يدیگر در فراق قرن ھیجدھم و شاید حداكثر كم يمورد برخ
دیگر در  ياول اول و دوم قرن بیستم، و یا در مورد برخ يبیشتر، دھھ

ھمواره با مردگان خود "... ظفرنمون يھا راه"و " پیشتاز  فداكاران"فراق 
 . بینند يو با مردگان خود خواب م" اندیشند يم "ان خود زییند، با مردگ يم
 

  و تجمع فراگیر... ھا بندي سبز شرط
         

جھان "از فعاالن رادیكال و طرفدار  يا فرانسھ، بھ ابتكار عده يسبزھا
 ٤ھا، در دفاع از آن. زدند هپر مخاطر يبند ، دست بھ یك شرط اش"يسوم

، ي، بھ مناسبت سفر خاتم بھ اعدام و سپس محكوم يدانشجو و یھودیان ایران
فراگیر  يحقوق بشر در ایران، اقدام بھ تشكیل تجمع  بھ نقض  در اعتراض

نخستین بار در بیست سال اخیر در فرانسھ از  يكھ شاید برا يجمع. كنند يم
دفاع از  ي، كمیتھویيدانشج يھا چپ، سندیكاھا، اتحادیھ يھاسازمان

"... رانتخانم می" يچون مؤسسھ يفرانسو يدوستانھبشر يیھودیان، نھادھا
آن، تشكیل  يھا در جمیع طیف  در پاریس ياپوزیسیون ایران يهعالوھ ب



كن با توجھ بھ وضع یلو. ھا قابل ارج بودآن  بدون تردید، تالش. گردید يم
اما با این ھمھ، . انگیز اپوزیسیون ایران در خارج، ناممكن بود اسف
 .بود و ما نیز با این فلسفھ بھ پیشواز آن رفتیم" يل بازقاب" يبند شرط

ھا عموما در با این كھ آن. نبود يفرانسو يھااما، از سازمان يمشكل اصل
، بھ ارسال نماینده یا يخود -ایلمس -از -دور -تاین نوع تظاھرا

 يبرخ ياز سو يو خرابكار يدر حقیقت، كارشكن. كنند يبسنده م ينمایندگان
 .بود يایران يھا گروه

بھ  يو زیرمجموعھ يدیگر چپ سنت  ھا، بھ لطف مماشات دو گروه استالینیست
-سو در جلسات كمیتھ مسئول دیگر، از یك شان و چند فرد غیر اصطالح دمكراتیك

دیگر و  يكردند و از سو يشركت م" يافشاگر"با ھدف  يایران -يفرانسو ي
ھا را بھ عنوان دادند و آن يھا اعالمیھ م ھمزمان، در خارج، علیھ سبز

بودند و طرفداران   كھ جسارت كرده" نمایندگان امپریالیسم فرانسھ"
ھم آورده  را گرد" ھمكاران فاشیسم"، و "ھا نیستپت"ن، مارشال پت يایران
فراوان و  ياز تقالھا  سان، اینان، پس بھ این. كردند ي، محكوم م)؟؟؟(بودند

 .كنند ياعالم تحصن م يدیگر يرك و در جاكننده، تجمع را ت ناكام و خستھ
دمكراتیك در خارج از  يهمبارز يكھ اكثرا فاقد تجربھ يسنت  چپ يمشكل اصل

و خصوصیات كار دمكراتیك  ينسبت بھ ویژگ  از جھالتش يكشور است، ناش
تمایز   اینان در تشخیص  يذھن ي، محصول ناتوان مشخص بھ طورو . باشد يم

  عام دمكراتیك و مستقل و فراگیر و فعالیت خاص میان فعالیت ياساس
 يپلنگ شترمرغ يهدر نتیجھ ما با این پدید. است يعقیدت -يسیاس - يسازمان

بھ نام  ایيھ سو زیرمجموعھ شویم كھ اینان از یك يرو مھروب  و مسخره
ھا و  ھا را در اعالمیھدیگر آن يسازند و از سو يم" دمكراتیك" يھا انجمن

 ... كنند يداستان مساز و ھمسو، ھمبا خود ھمتظاھرات 
در تعیین شعارھا و . دیگر نیز بود يیمشكل كار تجمع، البتھ در جا

ھمھ باشد و ھم درخور تظاھرات بھ مناسبت  يكھ ھم قابل قبول برا يا بیانھ
در برابر   اش ينظر از موقعیت ظریف كنون باشد كھ، صرف يجمھور  رییسسفر 

است كھ مرتكب این ھمھ جنایات  ينظام يرسم يه، نمایندجناح انحصارطلب
بود كھ   "يگرایان يخاتم"و  يو در این جا، اختالف با راست سنت. شده است
بو و يب يتظاھرات يكردند و در نتیجھ در پ يم يھا پافشار حداقل بر حداقل

 .بدون خاصیت و آزار بودند
سفارت ایران  يچند متر اكتبر، در ٢٨با این ھمھ، در عصر روز پنجشنبھ 

، در میدان اینا، و بھ دور از دو تظاھرات دیگر، فریاد سوم،  در پاریس
اما این صدا مختلط . كھ خفیف بودچند  ھر. دیگر نیز طنین انداخت يفریاد

 لغو يصدا برا. فراگیر بود. نبود يسكتاریست. بود )يایران -يفرانسو(
 يصدا برا. سركوب و اختناق بود محكوم كردن يصدا برا. اعدام بود تامجاز

زندانیان  يھمھ يآزاد يصدا برا. حقوق بشر در ایران بود  بھ نقض  اعتراض
 ...در ایران بود يو دمكراس يآزاد يبرا يصدا برا. در بند بود يسیاس

منتسكیو، . شد  وارد پاریس يپارس ي، یك مال١٩٩٩اكتبر  ٢٧در تاریخ ... -
  سھ روز بعد، مال بھ كشورش. بستھ بود آن، چشم از جھان فرواز   پیش  ھا سال
 يبرا يمیزبان چیز. گفتن نداشت يبرا يمال حرف. رخ نداد يا حادثھ. گشت باز

 ...نداشت  اعتراض يبرا ایيخیابان آو. عرضھ نداشت
 


