
 "بعد از اصالحات چه باید کرد؟"
 سخنان سعید حجاریان در پنجمین اردوی شاخۀ جوانان جبهۀ مشارکت

 
  تهران-خبرگزاری دانشجویان ایران 

 سرویس سیاسی
جبهۀ مشارکت سعید حجاریان، عضو شورای مرکزی جبهۀ مشارکت ایران اسالمی در پنجمین اردوی شاخۀ جوانان 

 . ایراد کرد"بعد از اصالحات چه باید کرد"سخنانی با موضوع 
: ، حجاریان در سخنان خود خطاب به شرکت گنندگان در این اردو گفت)ایسنا(به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

 . از من خواسته اند که برای شما پیامی تهیه کنم
.  مبتنی بر پاره ای از تعارفات و تشریفات مرسوم است، بحثی را بگشایمترجیح می دهم که به جای پیام های مرسوم که

 . موضوع بحثم را به این اختصاص می دهم که بعد از اصالحات چه باید کرد
همان طور که از عنوان بحث برمی آید، گویی که اصالحات را تمام شده فرض کرده ام و می پرسم که آنگاه چه باید 

 .کرد
چون از نظر دوستان ما . شاید بین اصالح طلبان کسی از این موضع برخورد نکند. د و تند باشداین شاید خیلی حا

اصالحات از نظرگاه های زیادی تمام شده نیست و اال اگر کسی بنا بر اتمام اصالحات گذاشته باشد، نه دیگر جبهۀ 
ت اصالحات و نه مجلس اصالحاتی باید ادامۀ مشارکتی باید باقی بماند و نه دوم خردادی باید ادامه کار بدهد و نه دول

لذا باید منتظر دفن . کار بدهد و نه هیچ کدام  از ارگان ها و نهادهای اصالحات بنا نداشته باشند که به کارشان ادامه دهند
 متاذی مرده ای بود که روی زمین افتاده است و باید هر چه زودتر آن را کفن و دفن نمود و اال تعفن این مرده همه را

 .خواهد کرد
تمام ظرفیت های قانون اساسی . فرض کنید که همۀ ظرفیت ها تمام شده باشد. فرض کنید که سؤال من درست باشد

انسداد کامل برقرار شده و آینده به چشم اندازی روبه روی ما باشد نه مجلس آینده و نه دولت آینده و نه . تمام شده باشد
 : مثال شعر زمستان.  مرداد سرود28 ها، مثل بعضی از اشعار اخوان ثالث که بعد از حتی روزنامه ای و نه حتی جنبش

 همه چیز یخ زده 
 کسی جواب سالم کسی را ندهد

 اگر نفس از سینه بیرون می آید، ابری شود جلوی چشم که چشم جلوی چشم را نبیند 
  و اگر دستی به نشان دوستی از جیب بیرون بیاوری، دستی نفشارد آن را

 صدایی گر شنیدی قصۀ سرما و دندان است 
 همۀ صداها از زمین رفته اند 

 دارها برچیده، خون ها شسته اند، 
 .در مزارآباد شهر بی تپش نای جغدی هم نمی آید به گوش و الی آخر

 این قبیل  مرداد زیادند و شعرهایی از28شاعران بعد از .  مرداد را برای شما قطار کنیم28کلی ادبیات مثل بعد از 
سروده اند و در آن شرایط مأیوس کننده ای را به تصویر کشیده اند که واقعا هم آن شرایط این طور بود که نه آلترناتیوی 

کشتار مبارزان در . وجود داشت و نه دولت روزنه ای را برای فعالیت سیاسی باز گذاشته بود و نه روزنامه ای در کار بود
. چریکی که خانۀ تیمی را برمی گزید سه ماه بیشتر عمر نمی کرد. ریک سه ماه بیشتر نبودعمر مفید یک چ. پیش رو بود

فرض کنید در بدترین حالت این طور . همه چیز داللت بر این داشت که دنیا به آخر رسیده است و تمام شده است
 بدترین 54 و 53باشند ما هم سال از این بدتر دوستان سراغ ندارند دوستان جوان من شاید این شرایط را ندیده . باشد

جنگ بین داخلی ها بین مبارزین چپ، چپ . در آن سال ها بین جبهۀ مبارزین هم درگیری شد. از این را هم دیده ایم
کرده چپ شده که تغییر ایدئولوژیک داده بودند با دیگران که کم کم به ترور فیزیکی و تصفیه های فیزیکی انجامیده 

 .بود
شرایط خیلی . واک و از طرف دیگر، خودی ها از دو طرف کشته می شدند، بدتر از این امکان نداشتاز یک طرف سا
من توصیه می کنم دوستان من مقداری با . از این بدتر را گمان نمی کنم که دوستان بتوانند تصور کنند. وحشتناکی بود

 . چه گذشته بر ماادبیات مربوط به این دوره ها آشنا شوند، مطالعه کنند و بفهمند که
سؤال لعنتی را از روشنفکران و متفکران روسیه . منتهی چه باید کرد؛ این سؤال سؤال لعنتی ای بود که دامنگیر همۀ ما بود



هویت ما چیست و چه باید کرد؟ سؤال لعنتی هر جایی . آنها هم این سؤال لعنتی را داشته اند که ما کیستیم. وام گرفته ام
 دو نفری که به هم می رسیدند آن را تکرار می کردند که چه باید کرد؟که می رفتی و هر 

فرض کنید در بدترین حالت . اما کاری نمی شد کرد. کاسۀ چه کنم دستشان بود و چه کنم و چه کنم ورد زبان ها بود
 پیدا می شود که چه اما دوباره سؤال لعنتی در شرایط فعلی. این وضعیت االن باشد و اصالحات به این نقطه رسیده باشد

ما مجلسی داریم . من مخصوصا سؤال را در بدترین وضعیت مطرح کردم. البته امروز چنین وضعیتی ما نداریم. باید کرد
که نمایندگان می توانند گزارش تحقیق و تفحص را بدهند تحقیق کنند، سؤال کنند، گزارش تهیه کنند و پشت تریبون 

الیحۀ منع . با اینکه در شورای نگهبان رد شده، اما باالخره بحثش در مجلس شده است. کلی الیحه برده اند. بخوانند
طرح الیحه، نامه نگاری ها، . شکنجه، منع تبعیض علیه زنان، شما این لوایح را پشت سر هم کنید ببینید چقدر لوایح برده اند

آن زمان دوستان ما یک تکه . کرده استخود دولت کلی کار . سخنرانی ها و نطق های پیش از دستور خوبی شده است
یکی از دوستان می گفت من یک تکه از صفحۀ آگهی های روزنامۀ . روزنامۀ کیهان زمان شاه را در زندان پیدا کردند

تا این حد وضعیت .  بار از سر تا ته خواندم تازه بعد آن را به سایر دوستانم دادم تا بخوانند70کیهان را پیدا کرده بودم 
 .  بودخراب

و اما فرض را بر این . از کسانی که در زندان زمان شاه بودند باید بپرسید که وضعیت زندان با االن چه فرقی کرده است
در سیاه ترین حالت چه باید کرد؟  در بدترین حالت معموال مردم دو سه . می گذارم که وضعیت در سیاه ترین حالت است

 که مردم از سمت اصالح مبارزۀ سیاسی و ادبیات سیاسی به سمت تغییرات یکی این است. رفتار در پیش می گیرند
منتهی آن طور که خود می فهمند و معموال در این میان اقشار عقب مانده تر جامعه سکان افسادات را در . اجتماعی می روند
ر آن می تواند همۀ چون مواد مخدر فضایی ایجاد می کند که انسان د. افسادات مثل مواد مخدر. دست می گیرند

انسان خواسته های . خواسته های خودش را برآورده ببیند و ترودکسیونی از عالم واقع در عالم سوررئال ایجاد می شود
حداقلش آن است که عده ای به سمت بعضی از . بهشت برینش را در ذهنش برای خود می سازد. خودش را توهم می کند

. شنیده اید که بعضی نحله های عرفانی در تهران رشد کرده است.  پیدا می کنندنحله های عرفانی خیلی مبتذل گرایش
واردشان که می شوی می بینی که حتی شیخ شان مولوی را هم بلد . نحله هایی که خیلی هایش عرفان پوچ هم هست

ها نوعی پروجکشن این. های و هوی می کشند اما معلوم نیست چه می گویند. نیست بخواند باقی افرادش که دیگر هیچ
 . است

در اینجا خود افیون نقش اصلی اش را بازی می کند، جای خودش می نشیند وقتی خود افیون هست چرا چیز دیگری 
. وندالیزم زیاد می شود. اتفاقی که می افتد این است که در این حالت از این افسادات زیاد می شود. تریاک توده ها باشد

فردی چاقو به دست می گیرد و در حال عبور همۀ . قدر وندالیزم در آن زیاد شده استهمین تهران را ببینید که چ
چون خودش ماشین ندارد به . این فرد تازه حسرت ماشین هم دارد و بی پول است. ماشینها را خط می اندازد و می گذرد

اینها . یکی هم داشت تخریب کرده اندیا مثال شنیده ام که واگن متروها را که صندلی های ش. همۀ ماشینها خط می اندازد
. برای اینکه اصال ملیت برایشان مطرح نیست. سرمایه های ملی است یا هر جایی که چیزی ملی هست تخریب می کنند

می گویند ملت چیست؟ ملیت یعنی چه؟ این دیگی که برای ما نمی جوشد همان بهتر که . ایرانی بودن برایشان مهم نیست
خرابکاری یا سابوتاژ سیاسی کاری است که کارگر در کارخانه به دستور . رفتار اصال سیاسی هم نیستاین . اصال نجوشد

با وندالیزم ) sabotage(سابوتاژ . آن رفتار چیز دیگری است. دستگاه را خراب می کند تا کارخانه بخوابد. حزبش می کند
 . اقال سابوتاژ بهتر از وندالیزم است. تفاوت دارد

وقتی فضای . در همین سطح شهر هم که بگردید به نمونه های زیادی برمی خورید. سادات فراوان وجود دارداز این اف
اگر حزب بود، اگر روزنامه بود، اگر کاری وجود داشت، به هر حال فرد . سیاسی را ببندید افسادات هم کامل می شود

 . جوان جذب می شد
دانشگاهی نه اشتغالی، نه چیزی، اینها روی هم جمع می شود و به این ترتیب بیست میلیون بیکار و افزایش ساالنۀ آن، نه 

باندهای مافیایی تشکیل . خیل عظیمی از لشکر بیکاران و لمپن ها تشکیل می شود که حاد هستند و امکان صدمه زدن دارند
 .جنبش لمپنیزم. کنندباندهایی می شوند و کم کم رهبر هم پیدا می کنند و بعد هم جنبشی ایجاد می . می دهند

این حرکت اول هم سیاسی نبود، مشتی شحنگان مست و لمپن ها جمع شدند و دیگر کسی جلودارشان نیست و خانه ها و 
 .پس یک حالت پس از پایان اصالحات این خواهد بود. مغازه ها را غارت می کنند

دفیتیزم را شکست طلبی ترجمه کرده اند .  است نام می گذارم، ترجمۀ خوبی از آن نشدهdefeatismحالت دوم من آن را 
. یعنی آنکه ملتی از کشور دیگر مخصوصا کشوری که تا قبل از آن دشمن می دانسته تقاضا کنند که کشورش را اشغال کند

شکست  طلب می شود، طلب . بیا و ما را شکست بده. یعنی ملت به جایی می رسد که به دشمنش می گوید ما را اشغال کن



همۀ  کشورها پیروزی طلب هستند اما بعد از این وضع که گفتم کار به جایی می رسد که ملتی .  می کندشکست
امکان . چون دولت هیچ کاری برای فرد نمی کند. به خاطر بی آیندگی اصال آینده ای متصور نیست. شکست طلب می شود

نه عشق و حالی، نه . هیچ چیز ندارم. ه ای ندارمفرد می گوید اصال آیند. برآورده کردن اولیه ترین حاجات را ندارد
. دشمن مفروضی که تا حاال دشمن بودنش را دیگران تبلیغ کرده اند. پس بگذار که دشمن بیاید. آموزشی، نه هیچ چیز

آن دشمن . دشمن داخلی است، دشمن خانگی است. فرد به این می رسد که اصال دشمن آن کشور خارجی نیست
من دیده ام که بعضی ها . االن این ایرانی هایی که به عتبات می روند را ببینید. منی بوده که ساخته اندخارجی لولو سر خر

با سربازهای آمریکایی عکس یادگاری می گیرند و برمی گردند و می گویند که این سربازها خیلی آدمهای مؤدبی هم 
اما از . می گویند بعثی ها بد بودند. صال بازرسی نمی کنندزنهای چادری را ا. هستند و به ما هم بسیار احترام می گذارند

خیلی از زوار از آمریکایی ها دفاع می کنند و می گویند چه آدمهای تر و تمیز و مؤدبی . آمریکایی ها تعریف می کنند
 . آمریکا منجی می شود. هستند

. م که نتوانستند، مجلس و دولت هم که نتوانستنددولت هم که نتوانست،  اصالح طلبان ه. ما که خود نتوانستیم] می گویند[
همه این نشدها جمع می شود و انسداد ایجاد شده است . بیست و دو میلیون رای هم دادند اما نتوانستند کاری بکنند

 .دیگر
 آیا دو راهی که گفتم برای ما خوب است؟. راه دیگر ادامه ی وضع موجود است تا ببینیم چه می شود

در پنجمین اردوی شاخه » بعد از اصالحات چه باید کرد؟«  در بخش دیگری از سخنان خود با عنوان سعید حجاریان
ما می توانیم دو موضع . فرض کنیم اصالحات تمام شد آیا ما به این دو راه راضی هستیم: جوانان جبهه مشارکت گفت

ن نشسته ایم و تماشاگریم، بازیگر نیستیم در آن بیرو.  عمل نمی کنیم صرفا آنالیز می کنیمactiveداشته باشیم گاهی ما 
 .صورت فقط می گوییم چه اتفاقی پیش می آید

عضو شاخه ی جوانان فالن . اما وقتی ما بازیگر هستیم سر این صحنه بازی می کنیم، می گوییم که ما عضو فالن حزب هستیم
من راه و . الحات راه های مطلوب من نیستنددو راه پس از اتمام اص. حزب هستیم آن وقت راه بهتری هم وجود دارد

من می خواهم راه خودم را پیش ببرم و .  عمل می کنمactiveبرنامه ی دیگری دارم و به عنوان بازیگر در این صحنه 
بدین جهت می خواهم بگویم که . نگذارم آن وضع پیش بیاید لذا من خودم عمل می کنم و راه خودم را پیش می برم 

اگر در دانشگاه . اگر به حزب آمده ایم، پس بازیگریم . ما تماشاگر و نظاره گر نیستیم. یه ی سومی بحث کردباید از زاو
. تماشاگر بودیم، اگر آکادمیسین بودیم، آنگاه به شکل خنثی فقط گزارش می کردیم، اما ما که این موضع را قبول نداریم

 . اید حتما به دنبال راه سوم بگردیم و راه خودمان را پیش ببریماگر می خواهیم که آن دو وضع که گفتیم پیش نیاید، ب
 . "اصالحات مرد، زنده باد اصالحات"راه سوم چیست؟ راه سوم آن است که : به گزارش ایسنا وی ادامه داد

ت مرد، اصالحا" شعار تروتسکی است ولی فرقی نمی کند هر که می خواهد گفته باشد اما "انقالب مرد، زنده باد انقالب"
پس از انقالب اکتبر، استالین سر کار آمد و شروع به .  را پیش از این کسی نگفته این را من می گویم"زنده باد اصالحات

این شعار را او . تصفیه کرد، تروتسکی که احساس کرد انقالب منحرف شده و سعی کرد کمونیست های دیگر را جمع کند
حاال . یعنی انقالبی که در پیش است. ب مرد، اما زنده باد انقالب، کدام انقالب بودانقالب مرد، یعنی انقال". در آنجا داد

 .»اصالحات مرد، زنده باد اصالحات«در این جا هم می گویم 
آیا اگر اصالحات بمیرد، پس از آن باز هم می توان کار اصالحی کرد، چون دیگر نه امکان حزب داشتن است و نه : سؤال

 . امکان فعالیت
مصالح . مگر وقتی ساختمانی را خراب می کنند همه چیزش را بیرون می ریزند؟ مصالح اصالحات باقی می ماند: بجوا

باید . حزب، دولت، مجلس، نیروها و تجربه هایی که باقی می ماند را که نباید دور بریزیم. دوره ی گذشته باقی می ماند
 . ت بکنیماصالحات در اصالحا. بازسازی در اصالحات انجام دهیم

استراتژی جدیدی، برای وضع جدید بریزیم و شروع . باید شرایط جدید منطقه ای، شرایط جدید ملی را تعریف کنیم
اگر کسی . چرا؟ چون چاره ای نداریم، چون آلترناتیو کار نکردن ما آن دو حالتی است که گفتم. کنیم به کار کردن

 . ت حرکت کندمی خواهد به آن دو حالت دچار شود، به همان سم
بعد از همه ی این حرف ها ما تازه  رسیده ایم به همان سؤال لعنتی که شما همان اول مطرح کردید که چه باید : سؤال

کرد؟ یا چگونه باید عمل کرد؟ هنوز به این سردرگمی شرایط احتمالی انسداد کامل پاسخ روشنی داده نشده است و 
 دقیقا مشخص نیست که چه باید کرد؟ 

آن راه را باید . اولین کاری که باید کرد آن است که نباید گذاشت جوان ها به آن دو سمت که گفتیم، بروند: بجوا
تفاوت دوستان جوان ما با دیگران، شاید در این است که هر چه جوان ترند . باید علیه آن راه تبلیغات کرد. بست



اصالحات چقدر زمان می خواهد؟ من قبال در مورد تجربه ی . ردندانقالبی تر می شوند، یعنی دنبال راه های میانبردار می گ
 .  سال زمان برده است700انگلستان گفته ام که 

آیا اگر اعالم کنیم که همین قدر سال طول می کشد، تمام انگیزه ی کسانی که می خواهند کار حزبی کنند را از : سؤال
اصالحات در مدت عمر من، به نتیجه نمی رسد پس بهتر است که بین نبرده ایم؟ چون فرد ممکن است به خود بگوید که 

 دنبال زندگی خود بروم؟
اگر به شما بگویند که یک شهاب سنگ بزرگ با برخورد به زمین همه چیز را نابود می کند، شما چه می کنید؟ : جواب

 .احتماال می گویید به ما که ربطی ندارد
نها شروع نمی کنند به برنامه ریزی و تالش برای نجات زمین؟ آیا برای منهدم اما مردم همه ی دنیا چه می گویند؟ آیا آ

چرا آنها تالش می کنند و ما نمی کنیم؟ بگذارید من اصال کل قصه را برای شما ساده تر . کردن شهاب سنگ نقشه نمی کشند
دوره ی ارتباطات و . ی شدن استاالن دوره ی جهان. اصال همه ی حرف من را مربوط به دوره ی فئودالیته بگیرید. کنم

 سال دیگر باید ادامه یابد، شما راضی 70آیا اگر بگوییم اصالحات تا .  سال70 سال می شود 700بنابراین . اینترنت است 
 می شوید؟ پای کار می مانید و ادامه می دهید؟

 


