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 دآتر پرويز ورجاوند
 

  شناخته شدهی حفظ استقالل آشورند نه پيگرد نيروهای براینيتهاي ام دستگاه
  

 در اغلب اظهار نظرهايش، درآنار یاسو  در ايرانی ملی نيروهایدآتر ورجاوند از جمله بازماندگان قديم
هاي پيش از  آند اين ديدگاه و اين روش در سال مطرح مي چپ را هم هاي  مخالفت خود با ديدگاهیگرائ ملي

 هاي  چهرهیها و برخ مذهبي-  آه ديدار مليون، مليیخاتم  محمدی پيروزیهاي ابتدا ماه  دوم خرداد و درانتخابات
 بوجود آورده بود یهائ رايزني براي ادامه چنين هائي را  ممكن شده بود، دشواريی و غير مذهبیراديكال مذهب

 بازتر یديد و منش  با همه نيروهایار و همكیرايزن از جمله در زمان حيات شادروان داريوش فروهر آه براي
 آمتر ی نسبت به نقطه نظرات دآتر ابراهيم يزدینقطه نظرات وي، آه حت  تر از ورجاوند داشت و همه جانبه
 خوانيد به نقل از گفتگو با ايسنا در زير مي ملي دارد را توجه به وفاق

 
 یاساطير ايراني حاآ یذير نيست و سراسر حرآتهااي استبدادزده و ديكتاتورپ ي ايران به هيچ وجه جامعه جامعه 

 ي ما استبدادپذير نبوده است از اين است است آه جامعه
 

 ی مختلف معتقدند مساله در جوامع:  ايسنا افزودیوگو با خبرنگار سياس دآتر ورجاوند، استاد دانشگاه در گفت
 به شرايط خاص حاآم بر آن ی آه آزادمعتقدند  موارد نيزی دارد در برخی مفهوم بسيار روشنی سياسیآزاد

 آلمه وجود دارد، همچنين ی واقعی سياسي بصورت حزب، به معنیسازمانها  آهیگردد در جوامع سرزمين بر مي
حاآميت و   مورد قبولی به معني واقعی حق حاآميت ملی  در آنجا مستقر است و مسالهیپارلمان ساختار حكومت
  يابند تقليل مي ترده و خاص خود را دارد و محدوديتها بشدت ابعاد گسی سياسیمردم است، آزاد

  
را حاآميت تعيين و  ی سياسی آزادی  جهان سوم، پديدهی آشورهایدر جوامع ديگر از جمله برخ:  ادامه دادیو

 شكل يافتن ی آند و در زمينه تعيين مي  رای اين حاآميت است آه حدود و مرزهاي سياسیآند يعن معنا مي
 ی جهان سومیآورد پس در اين آشورها اگرها را بوجود مي  به اصطالح محدوديتها و اما وی سياسسازمانهاي

   دارند ابزار قدرت را در دست داشته باشندیآودتاگونه هستيم زيرا حكومتها سع شاهد حرآتهاي
  
 بنام مردم یا پديده  آهیدر آشورهاي:  دانست و گفتی انتظامی قدرت را ارتش و نيروی از ابزارهای يكیو

 بسيار ی از گستردگی سياسیواقع شده، آزاد  مورد قبولی حاآميت ملی  با تكيه بر اصل قانون و ضابطهیساالر
 از مسائل در آن سرزمين در مسير حرآت مبارزات یآه بسيار توان گفت اي برخوردار است و مي قابل مالحظه

 گيرد مي  صورتیهاي سياس  سازمانیسياس
  

است و مسير اعمال   برايش مورد قبولیي حاآميت مل  آه پديدهیدر جهان پيشرفته و جهان: ردورجاوند تصريح آ
 نيز مورد یآن مطرح است و سلسله مسائل  دری سياسیي آزاد داند، پديده  را از طريق پارلمان ميیحاآميت مل
 و نقد یگير و قادر به موضععنوان يك آانون قدرت مطرح بوده   اينكه روزنامه و نشريات بهیباشد يعن اهميت مي

  داشتهیها بخواهند آوچكترين نقد  آشورها شاهديم آه اگر روزنامهی آه ما در برخیحال شديد حاآميت هستند در
 برخورد با مسائل ی نحوه  عملكردها و قراردادها وی  مربوط به ساختار حكومتي و نحوهیباشند و يا به ويژگيها

  شوند  حذف ميی به راحتجامعه معترض باشند، بالفاصله و
  

 باز و ی فضای نشانه  مختلف جهان به عنوانی آه در آشورهایهاي  از نشانهیيك: ورجاوند خاطرنشان ساخت
   خاص استیفيلترها  تشكيل احزاب و مشارآت در انتخابات بدونی است، آزادی سياسیآزاد
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 یبيان اين مساله نوع: گفت دانند، اتورپذير مي استبدادزده و ديكتیا  ايران را جامعهی  در خصوص اينكه جامعهیو
خواهند در   آه ميیپردازند و اآثر آسان قلم به آن مي  از اهلیبرخورد منفي و ناآگاهانه است آه متاسفانه شمار

 بدليل یآنند آه نبود آزادي سياس در ايران سخن بگويند به اين مساله استناد مي  سياسيی توجيه نبود آزادی زمينه
هزاران ساله در  ی اين مساله حكومت پادشاهی ايران است و برای  حاآم بر جامعهیشناسي اجتماع روان ارساخت

  آنند ايران را به عنوان نمونه ذآر مي
  
با آمال : ابراز عقيده آرد  ايران دانست ویها ها و يا آمونيست  بنيان گذاران اين نظريه و ديدگاه را مارآسيستیو

 ستم شاهي و یها با همين ديدگاه و با بكار بردن عنوان ه دستان نيز به اين قضيه پرداختند و از قلم بیتاسف شمار
  جامعه است اما مردم ايران به هيچیاي پذيرفته شده از سو پديده“ نبود آزادي “یويژگ  آردند، بيان آنندیغيره سع

 اله است برخوردار نيست و سمبلي بنام آاوه نشانگر اين مسیوجه از چنين خصوصيت
  

 مردم یگران داخل سلطه  و چه در برابریگران خارج در موارد مختلف چه در قبال سلطه: اين استاد دانشگاه گفت
 دارد و در طول ی شناخت روشنی آزادی پديده  است آه نسبت بهیا  ايران، جامعهی به مبارزه برخاستند جامعه

  هستيم  از مقاطع اين را شاهدیزمان و در بسيار
  
 اطالعاتي و یها استقالل آشور مطرح است و دستگاه  آه حفظیبا آمال تاسف در جاي: ر پايان تصريح آرد دیو

 آه هميشه در مسير حفظ استقالل یا نيستند اما درعوض، نيروهاي شناخته شده  بايد حساس باشند، چنينیامنيت
مواخذه قرار  اآميت ملي هستند، مورداند، بدليل اينكه معتقد به استقرار ح وحدت ملي آوشا بوده  ویيكپارچگ

  گيرند مي


