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   اتحاد و همکاري ايرانيان  راه سد هاحسادت
   

، در کنفدراسيون نوشته اموهمانطور که قبأل .  سالگي23 تا 18عني از  در آمريکا زندگي کرده بودم، ي1974 تا 1969 از  من در سال هاي قبل از انقالب،
 و رقابت  ، در جنبش دانشجوئي نيز همکاري بود .اصأل به خاطر ندارم که ايرانيان عادي در خارج به هم حسادت کنند. دانشجويان ايراني در آن سالها فعال بودم

 و از مردم ميخواست که راه آن گروه را بپذيرند، و اتفاقأ  رقابت يعني آنکه يک گروه ميگفت من از ديگران برنامه بهتري دارم،. گروههاي مختلف، اما نه حسادت
  . اغلب با همکاري آنها همگام بودند رقابت گروهها

   
 و   ديگري را از خود بهتر ميداند،  حسادت بمعني آن است که فرد يا گروهي، . اين را خيلي خوب توضيح داده استکريشنا مورتي  . با رقابت فرق دارد حسادت

 بلکه تخريب آن ديگري است که به وي حسادت  ش نه همکاري، در نتيجه عملکرد . در پي نا بودي ديگري ميرود  و چون نيست، آرزو دارد که ديگري باشد،
  :ميورزد
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خوانده " براي هم زدن" بلکه در ميان ديگر ايرانيان خارج کشور نيز من حسادت وآنچه  ش سياسي و اپوزيسيون، نه تنها در جنب در سال هاي قبل از انقالب،
 و زمانيکه من به ايران باز ميگشتم،   هر چند همانطور که ذکر کردم رقابت وجود داشت،  و آنچه همه جا بود همکاري و کمک به هم بود، ميشود، را نميديدم،

 و ليکن در همان زمان هم همکاري براي تظاهرات هاي مشترک و ديگر همکاري ها  قابت گروههاي سياسي به انشعاب کنفدراسيون انجاميد،، ر1974يعني در 
  .کماکان ادامه داشت

   
از . يکديگر رسم زمان بود همکاري و کمک به  . مردم عادي را ميگويم . ميانديشم، روحيه حسادت در داخل کشور به ياد ندارم1979-1974وقتي هم به ايران 

درست است که مأمورين ساواک مردم را به شکنجه .  در کار نبود  ولي موضوع حسادت  وحشت و نفرت از ساواک در ميان مردم عادي هم بود، نظر سياسي،
منظورم همکاري و .  ميان سياسيون وجود داشت منظورم اتحاد ضد رژيم نيست، که بويژه در . ولي ميان مردم روحيه اتحاد بود گاه و جوخه اعدام ميسپاردند،

  .نداشتن چشم به هم چشمي است، کمک به ديگران حتي موقعي که برايشان خطر جان داشت
   

 منظورم حسادت، چشم به هم چشمي، و سعي در کار شکني و نابودي آنانکه از خود  .منظورم خود خواهي و رقابت نيست. بعد از انقالب، روحيه ها عوض شد
 در ميان اقليت هاي مهاجر مختلف در آمريکا، ايرانيان از با دانش ترين و ثروت مند ترين ها  . جه در ايران و چه در ميان ايرانيان خارج کشور تر ميديدند،بر

   چرا؟ . بويژه با ايرانيان ديگر  بدترين ها هستند، هستند، و در عين حال ازلحاظ روحيه همکاري از
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 بزرگترين کشته اين سالها، اعتماد به نفس ايرانيان است، که  .مي بيشترين جنايتي که در حق مردم ايران کرده ميليون ها کشته نيستبنظر من جمهوري اسال
ن است  تنها نتيجه اش اي . و در پي شکستن تخم غاز همسايه اند، تا تخم مرغشان ارزشمند شود، و برآن پاياني نيست آنچه خود دارند، را بي ارزش شمارده،

  .اين موضوع درباره ايرانيان سياسي نيز صادق است. که ايرانيان توان همکاري را از دست داده اند
   

 از نظر پايگاه، چه در ميان ايرانيان، و چه در ميان افکار عمومي بين  .جنبش سياسي و اپوزيسيون ايران از نظر فکري، به مراتب از زمان شاه غني تر است
 از رژيم   و رژيم جمهوري اسالمي به مراتب از هر نظر، .افشاي اين رژيم نيست، و همه جنايتکار بودن و ارتجاعي بودن اين رژيم را ميدانندالمللي، نيازي به 

 چنين  چرا حتي افکار عمومي جهان از اپوزيسيون ايران نا اميد شده است، وقتي رژيم در  پس چرا اين رژيم هنوز بر سر کار است؟ .شاه ضعيف تر است
  وانفسائي غوطه ور است؟

   
 حتي در محيط کار ايرانيان مقيم خارج، و همچنين در   روحيه اي که در خارج محيط سياسي، .بنظر من پاسخ اين تنزل در اين روحيه حسادت و کار شکني است
   براي يکديگر زدن چه نفعي دارد؟ . کننده همکاري استحسادت و چشم به هم چشمي، نابود. داخل کشور، ايرانيان را به بد ترين دشمن خود بدل ساخته است

   
ايران بزرگترين قرباني يک حرکت واپسگرايانه .  بايستي با واقعيت آنچه بر ما گدشته اشنا شويم بنظر من براي باز يافتن اعتماد به نفس از دست رفته،

اين زخم نيز با کم . ، بلکه عکس آن بود ترقي نبود انقالبي که نه تنها مترادف .خود بسازند تا زندگي نويني براي   زمانيکه ملتي برعليه ديکتاتوري برخاستند، شد،
  .ديدن خود و حسادت به هم ميهنانمان التيام نخواهد يافت

   
 ايران را به سمبل  ما آنچه ما براي جهان هديه داريم عرضه کنيم، و بدانيم همانگونه که آن بي راهه،با يستي اعتماد بنفس از دست داده را باز يابيم، و هر کدام  

 پس دست  اهد ساخت،.ل به جهان فراضنعتي را خو پيش قراول تحو ، ايران آيند ه نگر اينبار از يک انقالب ارتجاعي مبدل ساخت، اين آکاهي نوين آينده نگرانه،
  . و آن معني اش لگد مال کردن ديگران نيست  هرچند هر يک به درستي از خقوق فردي خود دفاع ميکنيم، به دست هم دهيم،

   
   

  به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکوالر در ايران
   

  سام قندچی، ناشر و سردبير
  ايرانسکوپ
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