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 پيشگفتار

  
كه از سه سالي پيش آغاز شد با ) دو هفته يكبار(نوشتن ستون منظمي براي كيهان لندن    

نوشتن ستون . شرطي از دو سو همراه بود ــ اينكه اندازه آن مقاالت در حدود هزار واژه باشد
column سته بودن محدوديت دوم ب. با دو محدوديت ــ يكي آنكه اشاره رفت ــ همراه است

  .تواند از هردو ديوار بگذرد كه مي essayبه رويدادهاي روز است، برخالف رساله 
توان برطرف   آرامي انديشه را به آساني نمي هاي ستون و بي تنش هميشگي ميان محدوديت

من، به گرايش طبيعي، تنها چاره را در فشرده كردن هرچه بيشتر نوشته و موضوع . كرد
تنها اميدوارم كه خوانندگان دنباله آنچه را كه . علوم نيست بهترين بوده باشدام كه هيچ م يافته

چاره ناپذير ) بستگي به رويداد روز(اما محدوديت دوم ستون . در نوشته پوشيده است بگيرند
ها و  اي براي پرداختن به پايه است، مگر آنكه رويدادها را نه به عنوان اصل موضوع بلكه بهانه

بايد به معناي  كه هيچ نمي( ”گلچين”در اين . ها شده است م كه در بيشتر ستونها سازي ريشه
گيرد آنها  را دربر مي 2006و مقاالت تا پايان ) لفظي آن گرفته شود و گلي درميان نبوده است

آنچه مانده است اشاره به . اند اند به كناري گذاشته شده كه تاب همين چند ساله را نيز نياورده
هاي درازمدت سياسي و فرهنگي ماست كه  اي براي پرداختن به گرفتاري روز بهانه رويدادهاي

ام ما  چنانكه در جاي ديگري نيز گفته. بدبختانه كهنه نشدني است ــ هنوز چنين است
  .مدت و درازمدت نداريم كوتاه

ن پذير نبوده است و م هاي عملي ديگر طبعا همواره رعايت شرط هزار واژه مانند بسا شرط
هاي گذشته را به زمان  هاي بلندتر سال نوشته ”گلچين”اما انتشار . ام بارها از آن درگذشته

  .هاي كيهان را تا آنجا كه روزگار بگذارد گذارم؛ همچنانكه دنباله ستون ديگري مي
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را مرهون تالش صميمانه و سختگيرانه آقاي علي كشگر  ”گلچين”گردآوري و انتشار اين 
هاي نوشتاري و الكترونيك خود  را در صورت ”تالش”انم فرخنده مدرس هستم كه دركنار خ

  .هاي من دارند اند و حقي فزاينده بر نوشته به چنين پايگاه درخوري رسانده
  
  .ه.د

 2007لوس آنجلس، مه 
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  جنبشي كه با تعريف دوباره آغاز شد

  
جنبشي كه نام مشروطه نوين . اي خيالپردازي نباشد، سازنده استسر، اگر بر نگريستن به پشت

توان به آن برگشت و نگاهي از درون  اي دارد، بيش از بيست سال، كه مي گرفته است گذشته
به آن انداخت ــ اين جنبش چگونه پا گرفت؟ نگاه به آن گذشته و فرايندي كه با طرح كردن 

آغاز شد،  ”مقدس”ديد كردن در امور مسلم و گاه ها و بديهي نگرفتن بديهيات و تر پرسش
بيني ايراني جاي  كند كه مشروطه خواهي نوين در سياست و جهان اين دعوي را استوارتر مي

اين نگاه از درون، داستان سلوكي  .بايد آن را جدي گرفت مطمئني دارد؛ جنبشي است كه مي
بازنگريستن با خودش اصالح . ازگشتبايد به آن ب و گاهگاه مي است كه پايان يافتني نيست،

  ؟ ش زمان را تاب آورده استيآزما نمود، بايد ديد آنچه زماني خوب مي. آورد و بهبود مي
ادامه . ايراني در هر جا بود با جهان ديگري روبرو شد. اي به پايان رسيد اي پيش زمانه سه دهه

وز بيشتر ما اين حقيقت امر. گذشته ناممكن، و ضرورت باز سازي همه چيز آشكار گرديد
حقيقت و بديهي در آن زمان . پذيريم، ولي در آن زمان نه حقيقت بود نه بديهي بديهي را مي

ادامه گذشته بود؛ چنان رفتار كردن كه گوئي در رويا يا كابوس كوتاهي هستند كه بيداري 
. جا نيز سرگرفتگرفت و از همان فرايند باز تعريف كردن بايست از همانجا سر مي. خواهد آورد

بود كه بسته ) پرانتز( موقعيت تازه پس از انقالب و پيروزي اسالميان چه بود، آيا كمانكي 
گذشت و هيچ چيز را چنانكه  ها مي ها و نگرش ها و رابطه شد يا داسي بود كه از زندگي مي
بايست  مي. گذاشت؟ از همانجا بود كه تعريف كردن و باز تعريف كردن الزم آمد بود نمي مي

شد مگر آنكه به دوران  انقالب و حكومت اسالمي را در معني درستش دريافت؛ و اين نمي
يافت، در سياست و  پيش از انقالب ــ از سال انقالب تا هر چه در گذشته بدان ربط مي

اي  جهان پس از آن انقالب شيوه تفكر تازه. اي انداخته شود فرهنگ ايران ــ نگاه تازه
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شد در همان فضاها زيست كه انقالب را  از چنان زير و زبر شدني ديگر نميپس . طلبيد مي
  .   ممكن گردانيده بود

كس حاضر نبود فضاي خودش را  هيچ. دشوارترين بخش اين بازانديشي، تعريف آن فضاها بود
همه سودي پاگير داشتند كه با . در شمار فضاهائي بياورد كه انقالب را ممكن گردانيده بود

هائي كه دوست را پاك و دشمن را  ها ــ فرمول ترين فرمول خود، انقالب را در ساده توجيه
ولي چنان . داشت فضاي گذشته آنها نيازي به بازنگري نمي. كرد ــ توضيح دهند محكوم مي

شد تنها  داشت نمي انقالبي كشورگير را كه در گرماگرمش آنهمه هوادار و مدعي هواداري مي
ناچار بايست عوامل گوناگون و . ه، يك رويداد، يك عامل فروكاستبه يك فرد، يك گرو

انقالب در ايران روي داده بود كه در كشورهاي جهان . دست دركاران فراواني بوده باشند
هاي  هاي ساده شدة در خدمت گروه فرمول. داشت سومي و رو به توسعه كمتر مانندي مي

دها به يك تندباد به هوا رفت و چرا مردمي توانست روشن كند كه چرا آنهمه نوي معين نمي
شان در كشورهاي روبه توسعه بهتر شده  شان از هميشه خودشان و از ييشتر همگنان كه وضع

  . بود چنان بالئي بر سر خود آوردند
اي بود كه نياز چندان به استدالل نداشت،  پيكار برضد جمهوري اسالمي با آنكه وظيفه

جمهوري اسالمي . مشكل، پس از آن بود. نمود معني مي شوار، بيهاي د يافتن پاسخ پرسش بي
افتاد، و جمهوري  برود كه چه بيايد؛ چه چيز در جمهوري اسالمي بود كه بايست بر مي

داشتند؟ از آن گذشته برافكندن رژيمي كه در ميان  هائي مي اسالمي و دشمنانش چه همانندي
كرد كار يك  و به تندي جايش را محكم مي چنان شور و پرستش عمومي به قدرت رسيده بود

بايست براي يك كارزار دراز و  مي.) بويژه كه جنگ هم افزوده شده بود(بود  روز و دو روز نمي
ها پايدار  در چنان كارزاري شور و خوشبيني نخستين سال. دشوار و پر از ناكامي آمادگي يافت

ترين كاري را كه جامعه تبعيدي از آن  مهمماند كه نماند؛ و پيوسته از عمل دم زدن، جلو  نمي
هاي استوار  شد پايه در فرصتي كه بر اين جامعه تحميل كرده بودند مي. گرفت آمد مي مي

گذاشت اين مردم  جنبشي را گذاشت كه به دردشناسي جامعه پردازد؛ مسائل بنيادي را كه نمي
اي را كه شايسته  باز كند؛ آينده هاي دراز بدرآيند از تيرگي و ابتذال و بيدانشي و جمود سده

ملتي با جايگاه تاريخي، استراتژيك، فرهنگي، و اقتصادي ايران است بشناسد و رو به آن 
بايست  بود ــ هنوزهم نيست ــ مي ورزي و رقابت برسر قدرت نمي زمان، زمان سياست. بتازد

ودند يا در سوداي خام در پيرامون، تقريبا همه يا درگير گذشته ب. از ريشه دست به كار شد
بايست جرئت متفاوت بودن  شد؛ مي بايست از تقريبا همه، فاصله گرفته مي مي. تجديد آن

  . وتنها ماندن يافت
درچنان فضاي بيماري كه سياستش به پدركشتگي و جنگ صليبي و كيش شخصيت و 

ش را از ا عواطف ايلياتي ــ همه عوارض پيش از مدرنيته ــ فرو غلتيده بود؛ و انرژي



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هزارواژه

  

         

9

  

بيرون راندن مخالف، حتا ناموافق، از انسانيت؛ روحية همه (  self- righteousnessحقمداري
اگر كسي به بيحركتي . بود گرفت، تنها ماندن نيز آسان نمي مي) يا هيج، حقيقت ترديد ناپذير

ز هاي پراكنده را ا ناپذير محفل گشود خشم مقدس مبارزان خستگي افتاد و لب از لب مي نمي
اش گرم  بهر كمترين اشاره) دشنام و اتهام(بازار مبارزه . انگيخت چهار گوشة جهان بر مي

تر  يك نگاه از نزديك. هاي پراكنده در چهار گوشه جهان فروكش كند شد تا باز در محفل مي
آنهمه مبارزات و . توانست نگرنده بركنار را از بيهودگي سرتاسر آن موقعيت آگاه سازد مي

هاي  بودند؛ اصال همه در فنجان هائي در فنجان چاي مي ها در واقع توفان وشجوش و خر
از هزاران كيلومتر فاصله، در . زدند كه خودشان براي خود ساخته بودند چايي دست و پا مي

حالي كه هيچ به دست نداشتند، در آن خرده جهان ساخته شده از نامرادي، سرشان را با هم 
هاي آغاز سده بيستم،  ان فرانسويان پايان سده هژدهم و روسپيش از آن. كردند گرم مي

اگر كسي در اجتماع تبعيدي بزرگ . سرنوشت اجتماعات تبعيدي را به نمايش گذاشته بودند
خواست در روياپروري و ستروني انديشگي و خودويرانگري  ايراني در پايان سده بيستم نمي

بود كه اگرچه به بهاي تنها  رار كند بهتر از آن نميانگيز آنها را تك سياسي، تجربه ناشاد و ترحم
  . ماندن، از جهان تبعيديان بيرون رود

***  

با آنكه نه ايرانيان تبعيدي، اشراف فرانسه و روسيه بودند و نه جمهوري اسالمي در بينوائي 
گيرش با انقالبهاي دورانساز فرانسه و روس قابل مقايسه بود، منظره سياسي در بيرون  همه

ايران از بنياد با فضاهاي آن تبعيديان تفاوتي نداشت؛ ايرانيان تبعيدي نيز مانند پيشينيان خود 
باري كه تبعيديان را از  تكان سخت خشونت. بيش از دشمن مشترك به خود مشغول بودند

اين خشم . كند ريزد آنان را پر از خشم و كينه مي هاشان را بهم مي راند و زندگي ديار خود مي
دشمن در اوج پيروزي است و با همه . شود ينه طبعا متوجه جاهاي آسانتر و نزديكتر ميو ك

تبعيديان پرجوش و . توان كرد هاي مراحل نخستين، كار چنداني با آن نمي خوش خيالي
هاي ديگر  ها و موقعيت زنند و در هرجا به تبعيديان ديگر با ديدگاه خروش بهر در مي

بويژه در . هاشان همان تبعيديان ديگرند رسد كه سرچشمه ناكامي يخورند و به نظرشان م برمي
بسياري از انقالبيان نيز دير يا زود  ”روند اي فرا مي هركس از گوشه”هائي كه  ها و فتنه انقالب

دشمنان ديروز، خود را در صفي ناخواسته همراه . پيوندند به به تبعيديان آماج انقالب مي
كم پذيرفتن  ه كه بسياري از مخالفان پيشين را به همكاري و دستآن قدر ناخواست(ييبند  مي

هاي پيشين را از  مبارزان، مبارزه. افزايد آشفتگي بر آشفتگي مي.) راند رژيم انقالبي مي
نياز به تبرئه خود، كه . آورد باخت بزرگ ملي با خودش احساس گناه ملي مي. گيرند سرمي

اندك اندك چنان همه بهم . نشيند فكر و پژوهش ميشود، بجاي ت متهم كردن ديگري نمي بي
گناه انقالب بيشتر به . روند تازند كه گناهكاران اصلي، بهره برندگان انقالب، از ياد مي مي
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اند در  حتا آنها كه پيش از انقالب دستي در سياست نداشته. افتد گردن قربانيان گوناگونش مي
فرود آمده بزرگتر از آن است كه درپي يافتن ضربتي كه . شوند زده مي فضاي تبعيد سياست

هدف آنها كمتر روشنگري . شوند ها و اظهار نظرها از هرسو سرازير مي فرضيه. دالئل بر نيايند
و رفتن به ژرفاي رويدادي به پيچيدگي يك آشوب بزرگ ملي است و بيشتر به كار تخدير 

  . كوبيدن هر كه دربرابر باشد هائي براي آيد ــ حربه كردن و تسكين دادن، و جنگيدن مي
هاي  دهد نمونه هائي كه در آنها آشوبهائي مانند انقالبهاي بزرگ تاريخي روي مي جامعه

اي كه به بلوغ سياسي و مدني رسيده  انقالب در جامعه. آزادمنشي و خردمندي سياسي نيستند
ري و ناآگاهي و بينوائي دانه انقالب نياز به زميني دارد پوشيده از يكسونگ. دهد باشد روي نمي

شان بيشتر امري در قلمرو  آيد كه سياست هائي فرود مي انقالب بر جامعه. فرهنگ سياسي
اي از اصول  ، از رعايت كمترينهconsensusسركوبگري و فريبكاري است و بوئي از همرائي 

ارسي آمده المثل وحشتناك ف سياست در آن پدر و مادر ندارد، چنانكه در اين ضرب. نبرده است
هاي چنان  كند فراورده هاي ديگرشان پرتاب مي كساني كه امواج انقالب به كرانه. است

توان انتظار داشت كه هرچه بتوانند بر همان  از آنها جز اين نمي. هاي سياسي هستند فرهنگ
هاي ذهني خود بروند؛ همچنان كار سياسي و انديشيدن درباره سياست را با  عادت

ا سياستي كه نه پدر و مادر دارد، نه نياز به مطالعه و آگاهي، و نه حتا از غريزه زدگي، ب سياست
) به معني فراتر از نوك بيني را ديدن( enlightenedبقا و شناخت سود شخصي روشنرايانه 

بسياري از (اند  اين انقالبيان با انقالب و رژيم انقالبي دشمن. برخوردار است، اشتباه بگيرند
. شوند زده آن مي ولي افسون) كوشند ميان اين دو تفاوت بگذارند نامربوط گوئي مي آنان تا مرز

دارند ــ كه بزرگترين  انقالبيان پيروزمند، آنان را دانسته و ندانسته به تقليد خود وامي
آنچه  ”اند اند نه فراگرفته نه چيزي را فراموش كرده”تبعيديان اصالح نشده كه . هاست ستايش

مدارائي و يكسونگري، از سياه و سپيد ديدن همه كس و همه چيز، از دشمني  را كه از بي
گيرند، از انقالبي كه قدرت آن  خونخواهانه تا هواداري پرستشگرانه كم دارند از انقالب مي

  . هاشان نشانده است هاشان را لرزانده است و ستايشي نهاني در ذهن دل
ها نباشد و جامعه در  شوري دچار چنين كاستينبايد فراموش كرد كه اگر طبقه سياسي در ك

اگر . واقع استعداد انقالبي بهم نرسانده باشد اصال نيازي به برهم زدن همه چيز نخواهد يافت
بتوان كشاكش سياسي يا برخورد منافع را در يك چهارچوب اصولي و اخالقي كمترينه انجام 

ي خود نخواست و هر مخالف يا هماورد داد و همه حق را از آن خود ندانست و همه چيز را برا
و رقيبي را دشمن نشمرد، سهل است از انسانيت بيرون نكرد، و هر رفتاري را با او روا 

رسد و دگرگوني، كه گوهر هستي است و  ندانست، آنگاه استعداد انقالبي در جامعه بهم نمي
نگي زندگي در تبعيد، ت. دهد، تدريجي و همراه نظم خواهد بود دير يا زود در هرجا روي مي

سازد بدخواه يكديگر،  تبعيدي را مردماني مي frustratedهاي سرخورده و نامراد  جماعت
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انگار و زودباور، كه  گير و بدگمان و هم سهل همواره نگران رفتار و گفتار ديگران، هم خرده
يكديگر برابري شان در سنگ انداختن سر راه  شان در پيكار با دشمن واقعي با توانائي ناتواني

روند و جز كوشش براي جلوگيري از ديگران  كند؛ بيشترشان از زندگي بيرون مي مي
كساني كه دستشان از هرجا جز گريبان يكديگر كوتاه شده همه . اند دستاوردي نداشته

  . ريزند درماندگي شخصي و ملي خود را برسر يكديگر مي
م بود ولي آسان نبود و درگيريي همه سويه تنهاماندن در آن خرده جهان دلگير و سترون الز

طلبيد ــ با موافق و مخالف، با خودي و غيرخودي، و با جمهوري اسالمي كه نشسته بود و  مي
توانست ببيند كه دشمن در بيرون  خواست مي هر كه مي. بريد شاخ و درخت را از بن مي

ي شخصي و سياسي و ها آن درخت بود كه اهميت داشت، نه خرده حساب. فنجان چاي است
در اين تعبير، . ها را علت وجودي خود گردانيده بودند هائي كه خرده حساب تاريخي گروه

بايست از آن فنجان بيرون آمد و به درخت انديشيد،  اگر مي. داد موافق و مخالف معني نمي
ه به دادند كه مخالفان، و مخالفان همان انداز موافقان گاه همان اندازه گمراهي نشان مي

بايست با همه روبرو شد و آينه  مي. هاشان نيار داشتند كه موافقان”گتو”بيرون آمدن از 
چنين نگرشي به تبعيديان از . ها، پيش از همه چهره خود، گرفت نما را دربرابر همه چهره زشت

كرد،  اگر مخالفي بود، حتا اگر رفتار دشمنانه مي. كرد هر رنگ، دشمني را از ميانه حذف مي
شد و  او نيز بايست سرانجام بر بيهودگي موقعيت خويش آگاه مي. بود ساسا از همان مقوله ميا

اي باز كساني  ولي حتا با چنين ديد بلند گشاده. پيوست نگر مي ساز، نه گذشته به نيروهاي آينده
اي بودند كه سعي و عمل در آنها ضايع  زمينهاي شوره”اينان . بايست در بيرون گذاشت را مي

  ”.گرديد مي
عامل تعيين كننده، . در اينجا بود كه اخالق و كاراكتر در كار سياسي جاي باالتر يافت

كاراكتر . شد پذيرفت، تعديل كرد، تغيير داد، يا با آنها زيست باورها را مي. باورهاي كسان نبود
ب بررسي انقال. توانست همه چيز را فاسد كند يا بهبود بخشد و طبيعت كسان بود كه مي

ضعف اخالقي جامعه اجازه . اسالمي، نقش عامل اخالقي را در سرنوشت ملي روشن كرده بود
زيست و براي كشوري كه  اي كه در آن مي آينده كه هيچ چيز براي سده داده بود يك گروه بي

هيچ ضرورت تاريخي و جامعه شناختي و  خواست نداشت، بي آن را چون غنيمت جنگي مي
آن دالئل سياسي، از آنجا برخاست كه . سي، با كمترين تالش پيروز شوداساسا به دالئل سيا

چيز  هاي كشاكشي كه به تندي به انقالب تحول يافت آماده زيرپا گذاشتن همه طرف
گيرد و عموم دست دركاران و  همه چيز را زيرپاگذاشتن، سود شخصي را نيز دربر مي. بودند مي

ومتي، گاه مشتاقانه، سود شخصي خود را قرباني روان، و تقريبا همه دستگاه حك دنباله
طلبانه كردند، يا در يك شكست روحي و اخالقي محض به دشمن خود  مالحظات فرصت

  .تسليم شدند و از آن بدتر، پيوستند
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براي انديشيدن درباره ايران، چه رسد كه ساختن آينده آن، بهترين معيار در تعييين دوستان و 
بايد  بود ــ به چه كساني مي اوردان، شناخت آنان به عنوان انسان ميموافقان و همراهان و هم

شان  بايد به حال خود گذاشت ــ هرچه بگويند و هرچه از دست پرداخت و چه كساني را مي
اگر قرار . دهان به دهان شدن و حمله را با حمله پاسخ دادن، هم سطح شدن است. برآيد
بايست آغاز كرد ــ درافتادن با  از جاهائي بود كه مي بود سطح باال برود ــ كه يكي ديگر مي

شود، تفاوت دو طرف هر اندازه  انسان در دو جا با ديگري برابر مي. بود هركسي زيبنده نمي
برابر شدن با آنچه شايسته برابري نيست مخرج . درعشق و در دست به گريبان شدن: باشد

ها  ترين مخرج مشترك عه ايراني با پائينجام. كشاند ترين مي مشترك اجتماعي را به پائين
بايست  بايست جامعه را باال برد و ناچار خود نمي مي. سروكار داشت و هنوز به مقدار زياد دارد

اي تحول  از اينجا يك الگوي رفتاري برآمد كه به ادب يا اتيكت سياسي تازه. به پستي افتاد
بايد از رفتار در برابر دوست  خود ميما براي دگرگون كردن سياست و فرهنگ سياسي . يافت

هائي كه در ميدان سياست با آنها  و دشمن و موافق و مخالف و طيف گسترده افراد و گرايش
سازد كه به گفتگو و اندر كنش  ادب سياسي، ظرفي را مي. يابيم آغاز كنيم سروكار مي

interaction و مخالف و تعريف دوباره دشمن و دوست و موافق . دهد سياسي شكل مي
دهد؛ انسان را در  درجات آنها الزم است زيرا مطلق انديشي و ساده كردن قضايا را كاهش مي

  .كند؛ و همه اينها براي سالم كردن فضاي سياست الزم است تر مي هايش محتاط گيري موضع
باهات دربرابر اشت. بايد وفادار بود، تا پايان، ولي با او به راه اشتباه نبايد رفت بادوست مي

بهمين ترتيب هر كه را مخالف بود . دوستان نبايد خاموش ماند و از انتقادات آنان نبايد رنجيد
پسندد ولي مانند  مخالف كسي است كه باورها يا حتا خود انسان را نمي. نبايد دشمن انگاشت

به ولي از او  ”دشمن را نبايد حقير و بيچاره شمرد”. دشمن نيست كه هستي او را تهديد كند
اند؟ چنانكه  در اين فضاهاي محدود تبعيدي، دشمنان چه توانسته. بايد افتاد هراس نيز نمي

اند و  اش گفت، آنها، هم از رو و هم از پشت خنجر زده لينكلن در پاسخ هماورد انتخاباتي
پهلوان ايراني از زبان فردوسي (ها خراشي هم نداده است  زنند ولي يكي از آن ضربه مي

در عمل از دشمنان، .) بدين گرز ناخوب كن كارزار”گفت  ماوردش به تحقير ميخطاب به ه
تن خويش و دو بازو و جان «آنها باز به قول فردوسي . توان سپاسگزاري كرد گهگاه حتا مي

دهند، و ما نياز به  ها را هم بهتر نشان مي ها و تفاوت ولي فاصله» دارند بدانديش را رنجه مي
ها  بايد تميز دهند، و در حمالت دشمنانه است كه تفاوت مردم مي. يمها دار اين شناسائي

  . شود تر مي برجسته
بايد شناخت و اگر راه داد با او گفتگو  بايد از تفاهم آغاز كرد؛ حق او را مي دربرابر مخالف مي

اگر هم به توافق نرسند،  آنگاه ممكن است هر دو طرف آن اندازه تكامل يابند كه. كرد
هر چه را كه در خدمت پيشبرد . اي نبايد پاسخ داد به هر حمله. كنند كه موافقت نكنند موافقت
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نبايد اجازه داد كه انسان . بايد هدر دادن انرژي تلقي كرد بحث سياسي و روشنگري نباشد مي
 ”كشف”سويه بايست  اينها بديهياتي بود كه در آن پريشاني همه. را به سطح خود پائين آورند

  .داشت، چنانكه به تدريج آشكار شد هاي كوچكي بود كه پيامدهاي بزرگ مي كتهن. شد مي
***  

دو عنصر اصلي اين ادب سياسي تازه را كه در اجتماع تبعيديان كم و بيش جا افتاده است، در 
شخص، خانواده، (نخست، جداكردن خود . توان يافت دگرگشت سياست در تمدن غربي مي

تري كه از هر ارزشي باالتر است؛ و دوم،  تر و عام ز انسانيت بزرگا) قبيله،، قوم، ملت، مذهب
غيرمذهبي در معني (جدا كردن اعتقاد از ايمان، و به زبان ديگر،غيرمذهبي كردن امر عمومي 

مانند  millenarianهاي آخرالزماني  ها و آموزه، يا دكترين تر خود، كه مسلك گسترده
هاي عمدي و سياسي اوكراين و  و قحطي ”گوالگ”يرد؛ گ كمونيسم و نازيسم را نيز دربر مي

ها تنها در يك فضاي سياسي  هاي آدمسوزي نازي چين به دست استالين و مائو، و كوره
يابد  جدا كردن خود و آنچه به خود ارتباط مي.) داشت مذهبي شده يزدان و اهريمن امكان مي

جهان را در خود و برگرد : ح توقع استتر و عامتر، به معني پائين آوردن سط از انسانيت بزرگ
خود . خود خالصه نكردن و همه چيز را براي خود نخواستن، براي ديگران حق برابر شناختن

كودك تنها خود را . را گاه جاي ديگران گذاشتن، نشانه گذار از كودكي به دوران پختگي است
كند و افراد و  تر مي بزرگ ش را”خود”خواهد ــ او هر چه  بيند و جهان را براي خودش مي مي

هاي بيشتري  شود و هم افراد و گروه پيوندد، هم بزرگتر مي هاي بيشتري را به خودش مي گروه
تري  دهد ــ در واقع با محدود ساختن خود ابعاد بزرگ را در حق و سهم خود شركت مي

  . يابد مي
ش از هر دين بزرگ انسانگرائي رواقي ــ رنسانسي، انسانيت بزرگتري پديد آورد ــ بي

اند، فجايع سده بيستم  هاي امريكا خوش نشسته پوزشگران آخوندها كه در دانشگاه. جهانگيري
اما سده بيستم در واقع شاهد . گذارند هاي باختري از دين مي را به پاي دور شدن جامعه

سانگرائي پيروزي نهائي روحيه ديني بود كه توانست اسباب الزم را از تكنولوژي كه پيروزي ان
اگر در پايان آن سده فلسفه حكومتي و سياسي غيرديني و . فراهم كرده بود بگيرد

انسانگرايانه، پيروزي خود را در چهار قاره جهان جشن گرفت از آنجا بود كه در انسانگرائي 
فجايع تاريخ، از كشتارهاي مذهبي تا كشتارهاي مسلكي، از ايمان . جائي براي مطلق نيست

گيرد كه با گذاشتن شك  از پنج شش سده پيش تمدن نويني جهان را فرا مي. برخاستند
) سياسي باشد يا ديني(فلسفي بجاي يقين مذهبي، و قرار دادن انسان دربرابر ماهيت بزرگتر 

هاي غربي در اوج ديني شدنشان در قرون  چنان فجايعي را ــ از جمله فجايعي كه جامعه
بايد اين تمدن نوين را به سراسر جامعه  ما و آيندگان ما مي. سازد وسطا كردند ــ ناممكن مي

  .خود برسانيم
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عنصر دوم، جدا كردن اعتقاد از ايمان و غير مذهبي كردن امر عمومي، نيز چنانكه ديديم 
خود، در معني هر چه (هنگامي كه ماهيتي . ريشه در همان عنصر نخستين دارد

همه جهان را در خويش خالصه نكرد ديگر حق را ) ترش، از خانواده تا ملت و مذهب گسترنده
اصطالح رايج، هر كه با من . توانند حق داشته باشند ديگران هم مي. بيند بر مدار خودش نمي

من و آنكه با من نيست اگر هم از ديدگاه فلسفي در يك سطح . نيست بر من نخواهد بود
تري دارد ولي هردو ما حق  درست يكي از ما احتماال سخن. نباشيم از ديدگاه اخالقي، هستيم

با غيرمذهبي كردن امر عمومي، حق و باطل و كفر و ايمان و . داريم سخني داشته باشيم
شوند و با پاك كردن فرايند  يزدان و اهريمن و روشنائي و تاريكي مقوالتي غيرسياسي مي

د سياسي، روند ــ در قلمرو عمل، در فراين سياسي از خشونت، از قلمرو عمل بيرون مي
  .اند كس هميشه برحق نيست و همه همواره داراي حق هيچ

آنچه به اين ادب سياسي تازه در طبقه سياسي بيرون كمك فراوان كرد كشيده شدن فرش 
هاي خود را در فضاي ايدئولوژيك  هائي كه زندگي گروه. ايدئولوژي از زير پاي آن بود

رشكستگي جمهوري اسالمي و سپس در بسر برده بودند نخست در و 1940هاي پس از  دهه
نه به معني هر برنامه عمل و شيوه تفكر (فروپاشي كمونيسم، بناگزير از بند ايدئولوژي 

ها در قلمرو انديشه و  سياسي، بلكه يك سيستم نظري پاسخ دهنده به همه مسائل و پرسش
ملت تا كجاها مي  همه ديدند كه به نام مذهب، به نام طبقه كارگر، به نام. آزاد شدند) عمل

هر چه  *)بزرگ Iبه تعبير سياسي غربي، با (ديدند كه ايدئولوژي . شود در حذف انسانيت رفت
ديد . دارد روي را روا مي رسد و هر تبهكاري و زياده سازي مي باشد در پايان به مطلق

انسانيتي تر متوجه ساخت،  تر و عام انسانگرايانه، بسياري روشنفكران را به آن انسانيت بزرگ
ها برسر  كه يك سرش فرد صاحب حقوق است و سر ديگرش بشريتي كه همه اين كشاكش

غيرمذهبي كردن امر . اوست و اگر او نباشد در جهان هستي براي ما آدميان چيزي نيست
آنها به عنوان بزرگترين . عمومي بيشتر در ميان روشنفكران چپ و اسالمي روي داد

نيازمند بودند كه فروافتادن آن ناكجا آبادها را در گودالي كه به ستايندگان آرمانشهرها سخت 
هاي ديگر نيز ــ اگر حتا در خلوت  اما روشنفكران گرايش. گويند ببينند دان تاريخ مي آن زباله

  .اعتنا به حقوق فردي خود را ديدند درون ــ نادرستي ديد آمرانه و بي

  

  زيرنويس

هاي جهان و پاسخ  دستگاه فكري است كه همه پديده بزرگ به معني يك Iايدئولوژي با  *
حلها براي  ها و راه كوچك يك سلسه انديشهI ايدئولوژي با . همه مسائل را در خود دارد

  .گنجند مسائل اجتماعي و اقتصادي است كه اساسا عملگرايند و لزوما در يك سيستم نمي
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  قمار بازنده با امنيت ملي

 
سد كه مقامات رژيم به شتاب دارند تجهيزات و مواد مشكوك را پنهان ر هائي مي گزارش

اين . المللي، پاك بودن پرونده خود را به اثبات رسانند كنند تا با دعوت از بازرسان بين مي
ماند و تاثيري در برخوردي كه گريز ناپذير به نظر  اقدامات طبعا از چشمان ديگران پنهان نمي

اي  هوري اسالمي با همه توان براي دستيابي به سالح هستهجم. رسد نخواهد داشت مي
دنيا . كوشد و بسيار دور است كه هيچ تهديد و مجازاتي در تصميم آن اثري داشته باشد مي
اي كه  تواند منتظر همه گونه مانوورها از سوي رژيم باشد ولي دست برداشتن از برنامه مي

  .هوري اسالمي نيستهستي رژيم به آن بسته است در دستور كار جم
آيند در اينجا نيز  مدافعان و پوزشگران حكومت آخوندي كه در هر چرخشگاهي به ياريش مي

اي  گويند ايران حق دارد به تكنولوژي هسته مي. اند به توجيه ماجراجوئي خطرناك آن برخاسته
ي آن باشد؛  تواند يكي از پيامدها دست يابد و سالح اتمي هدف اقدامات رژيم نيست و تنها مي

در پاسخ . خواهد با ايران همكاري كند گويند ايران به انرژي اتمي نيازمند است و دنيا نمي مي
توان تنها به پيشنهاد اخير كشورهاي اروپاي باختري اشاره كرد كه آمادگي خود را براي  مي

اي به شرط رعايت نظرات  گونه همكاري با رژيم اسالمي در زمينه انرژي هسته همه
  .اند ولي به آن پيشنهاد هم پاسخي داده نشده است اعالم كرده» .ا.ا.ب.س«

استدالل خوش ظاهرتر آن است كه چرا ديگران حق دارند بمب اتمي داشته باشند و 
توان از دنيا انتظار داشت كه انگشت مافياي آخوندي را روي  جمهوري اسالمي نه؟ اما آيا مي

ها و  اش گروگانگيري ديپلمات اسباب سياست خارجيماشه اتمي تحمل كند؟ آيا رژيمي كه 
كنند و  تيراندازي به سفارتهاي خارجي است و سفيرانش كنيسه يهوديان را منفجر مي

اي را هم بر زرادخانه ترور خود  كشند حق دارد سالح هسته قاضيانش متهمان را در دادگاه مي



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هزارواژه

  

         

16

  

ه داده است كه علنا اسرائيل را با بمب بيفزايد؟ كداميك از آن ديگران به مرد نيرومند خود اجاز
  اسالمي تهديد كند و از نابود كردن پنج ميليون تن سخن بگويد؟

هاي رژيم و مدافعانش حقيقتي نهفته است كه بر مردم ايران پوشيده  در پشت همه بهم بافتن
ره دانند كه كشوري كه روي چهارمين يا پنجمين ذخيره نفت و دومين ذخي ايرانيان مي. نيست

آنها . شود گازجهان نشسته است نياز به انرژي اتمي ندارد كه هفت برابر گرانتر تمام مي
پروائي وارد مسابقه اتمي شده به دليل  دانند كه اگر جمهوري اسالمي با اين بي همچنين مي

مسئله براي رژيم، ماندگاري در دنيائي است كه براي . كمبود برق در ايران نيست
آخوندها در اين حق دارند كه بي .  شود جمهوري اسالمي ناپذيراتر مي هائي مانند حكومت

خواهند مردم ايران و  آنها مي. شان زير فشارهاي درون و بيرون خرد خواهند شد بمب اسالمي
مگر نه اينكه رژيم . كره شمالي كردن ايران هدف فوري آنهاست. جهانيان را گروگان بگيرند

  خواهد امريكا را وادار به دادن امتياز كند؟ با شانتاژ اتمي ميكمونيست در آن سرزمين ناشاد 
اند تا پايان اين ماجراي پر خطر  طلبشان آماده از همين جاست كه آخوندها و همكاران اصالح

جوياني كه صبر ايوب  مسالمت.  شود بروند؛  و از همين جاست كه راهها بيش از پيش جدا مي
هاي  خواهند خاموش بمانند و به سخنراني يند و از مردم ميافزا خود را بر عمر نوح رژيم مي

كنند اين بحران نيز به سود حكومت آخوندي، دستاورد  اصالحگرانه دلخوش دارند آرزو مي
بينند هر روز اين رژيم به چه بهائي براي كشور  دلسوزاني كه مي. شان، پايان يابد بزرگ زندگي

خواستي ندارند و هيچ تاسفي  ».ا.ا.ب.س«به شرايط شود جز تسليم كامل آن  و مردم تمام مي
نخواهند داشت اگر اين بحران به فلج و درهم شكستن جمهوري اسالمي انجامد و روياهاي 

 .هاي بيرون و درون را برباد دهد آررزومندان ائتالف خودي
ز با خود همراه آخوندها اين بار با امريكائي روبرويند كه اروپا را ني. اي نيست پايه اين ادعاي بي

پرونده جمهوري اسالمي در . سر ديپلماسي آن است كرده است و تهديد اقدامات جدي، پشت
مورد افغانستان و القاعده و عراق به اندازه كافي سنگين شده است و جائي براي سالح 

ز ها راه گري ها و رفسنجاني اي سياست تهاجم دربرابر خطر، به نظر خامنه. اي نمانده است هسته
. بهتري است؛ و مردم ايران نه سودي در اين سياست دارند، نه كسي نظرشان را پرسيده است

اند بس است و حق  آخوندهاي حاكم تا همين اندازه كه امنيت ملي ايران را به خطر انداخته
جنگ ايران و عراق موضوع ديگري بود و با همه مسئوليت . ندارند از مردم پشتيباني بخواهند

  .اي جز دفاع از يكپارچگي ايران نماند برافروختن آتش جنگ، براي مردم چاره خميني در
توان يافت، براي ادامه  امروز رژيمي كه منفورتر از آن را به دشواري در همه تاريخ ايران مي

فرمانروائي و غارتگري خود جهاني را چالش، و بحراني را كه هم ناالزم و هم خطرناك است 
خواهد  ديگر پاي دفاع از ايران در ميان نيست و هيچ كس نمي.  كند بر ملت ما تحميل مي

شان باخت  ترين مسئله آنها كه هنوز مهم. براي دفاع از حكومت اسالمي انگشتي هم بلند كند
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هاي  اردوگاه كمونيست در جنگ سرد است و تا تظاهرات براي صدام حسين هم رفتند اولويت
المللي هيچگاه از  ن و يك نظرگاه ايراني در تحوالت بينخودشان را دارند و منافع ملي ايرا

توانند سر و صداهاي معمول خود را براه اندازند ولي مردم ايران به  گذرد، مي خاطرشان نمي
  .اند هاي ديگري گوش فرا داشته پيام
اكتبر                                                                                                   

2003  
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  اي هاي هسته چند پاسخ درباره سالح
  

هائي  اي از من انتقاداتي كرده است و پاسخ كيهان به نوشته 2003اكتبر  23دوستي در شماره 
هاي  كه تالشپيام اصلي آن است ) قمار بازنده با امنيت ملي(در آن نوشته، . خواسته است

آميز از  اي زير پوشش بهره برداري صلح جمهوري اسالمي براي دست يافتن به سالح هسته
رژيم  اي از سوي انرژي اتمي با امنيت ملي ايران مغاير است و اولويت دادن به انرژي هسته

 پيش. خيزد نه به دليل كمبود برق در ايران بلكه از تصميم به كره شمالي كردن ايران بر مي
كه نويسنده محترم به عنوان انگيزه آن  ”ثبت در كارنامه”ها اندكي درباره  از پاسخ پرسش

  .اند الزم است نوشته اشاره كرده
ايم   ما تبعيديان كه دل از مزاياي دو زيستي در بيرون و درون، در بهترين دو جهان، كنده

انم براي ثبت در كدام د نيازي به اثبات و يادآوري مراتب دولتخواهي خود نداريم و نمي
اي رژيمي را گوشزد كنيم كه بيست و پنج  كارنامه بايد خطرات آشكار برنامه تسليحات هسته

گسلد و اكنون صرفا براي تضمين دير ماندن  سال است دارد شيرازه جامعه ما را از هم مي
هايشان  شمارد؟ دوستاني كه در گرمسير و سردسير كردن خود، اسلحه اتمي را نيز الزم مي

دانند كه تنها من نيستم كه  البد آگاهي بيشتري از روزگار اكثريت مردم ايران دارند بهتر مي
اين كينه و دشمني چنان فضاي . دارم ”توزي با نظام حاكم دالئل كافي براي دشمني و كينه”

دوستان  همه ايرانيان داراي امكانات. كند ايران را انباشته است كه مانندهاي مرا نيز نگران مي
اي از هر  ها كه پس از خالصه اما پاسخ پرسش. نيستند و كار آنان را قياس از خود نبايد گرفت

  :آيد پرسش مي
   

تر است يا اسرائيل كه نام  براي منطقه خطرناك] ... كذا[ايران  ”آخوندي”ــ آيا نظام 1   
  اند ولي منظور پرسش نخستين است؟ نبرده
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اي  تر بود ولي چه ارتباط به برنامه هسته از همه خطرناك در منطقه، رژيم صدام حسين

جمهوري اسالمي دارد؟ اسرائيليان و فلسطينيان از چهار پنج هزار سال پيش با هم در جنگ 
اين فلسطيني . اند كه با اسلحه كاري از پيش نخواهد رفت اند و هنوز كامال نپذيرفته بوده

چپ مترقي و راست مذهبي ارتجاعي است كم  ريگ كردن هر بحث مربوط به ايران كه مرده
توان يكي از شعارهاي تظاهرات روزافزون مردم را به  مي. كم مردم ايران را بهم برآورده است

  ».فلسطين و رها كن«: ياد نويسنده محترم آورد
  
هم سابقه داشته است و كسي بر آن  1357ــ آيا دستيابي به دانش اتمي پيش از سال  2   

  گرفته است؟ خرده نمي
  

هزار مگاوات برق از اتم كار  23در رژيم شاهنشاهي داشتند براي توليد .  درست است
اما در . اي گزافه و از امكانات اقتصادي و نيازهاي واقعي ايران بيرون بود كردند كه برنامه مي

نظام شاهنشاهي بسيار كارهاي درخشان به سود كشور و در باال بردن سطح زندگي مردم ــ 
كردند، از جمله صنعتي كردن ايران با رشد  باالتر از هر زماني پيش و پس از آن ــ نيز مي

بايد به برنامه انرژي  آيا آن كارها دنبال گرفتن ندارد و تنها مي. بخش صنعت% 20سالي 
اكنون هم . گرفت اي نمي اي چسبيد؟ اين هم درست است كه كسي در آن زمان خرده هسته

اي كارها را بهتر است دير انجام داد تا  اما پاره. كنند گيرند بلكه دفاع مي نه تنها خرده نمي
  .هرگز انجام نداد

  
ــ  چرا به پيشنهاد غير اتمي كردن منطقه كه در دوران گذشته هم عنوان شده است  3   

  شود؟   توجهي نمي
  

اورميانه از اين پيشنهادها با همه خوبي تا كنون عملي نشده است و راه غيراتمي كردن خ
  .گذرد مسلح شدن رژيمهاي نابكاري مانند عراق بعثي و جمهوري اسالمي نمي

    
اي  پذيرترند كه حق داشتن سالح هسته ــ آيا اسرائيل و پاكستان و هند از ايران آسيب 4  

  ؟ دارند
   

يده اند و هند يكبار با چين جنگ هند و پاكستان سه بار با هم جنگيده. در پاسخ بخش اول بلي
، 1948و  1947است و اسرائيل چهار بار با همسايگان عرب خود جنگيده است، همه اينها از 
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ايران از پايان جنگ جهاني تا كنون تنها يكبار با . هاي تقسيم شبه قاره و فلسطين به بعد سال
ه عراق جنگيده است و عراقي كه ايران را تهديد كند از بهار امسال در دورترين افقها نيز ديد

امريكائيان پس از دو هزار و . كند هيچ قدرت خارجي ديگر نيز ايران را تهديد نمي. شود نمي
دويست سال مشكل امنيت مرز باختري، و پس از دويست سال امنيت مرز شمالي ايران، را 

چه هند و چه پاكستان و چه اسرائيل هنوز در شرايط . اند احتماال براي هميشه حل كرده
برند؛ هر لحظه احتمال جنگ را در كشمير و سوريه و جنوب  ت خارجي بسر ميبحران تند امني

هدف اعالم شده اكثريت اعراب ريختن اسرائيليان به درياست و يك . توان داد لبنان مي
اي  ديگر براي پنج ميليون تن در ميان صد ميليون دشمن آشتي ناپذير به اندازه» هولوكاست«

. بود با آن بازي كند در مقام يك رهبر اسرائيلي حاضر نمي جدي است كه نويسنده محترم نيز
  .ام اي دفاع نكرده ولي در آن نوشته من از حق كسي براي داشتن سالح هسته

  
شود به اين معناست  ــ  آيا اعتراضاتي كه به بعضي از اقدامات نظام حاكم بر ايران مي 5   

  ؟  است اش ناراضي كه ملت ايران از پيشرفت دانشمندان اتمي
  

ملت ايران از هيچ پيشرفتي ناراضي نيست ولي اولويت براي مردمي كه آسپيرين را هم از 
. شان بايد دو سه شغل داشته باشند در جاهاي ديگر است خواهند و اكثريت مسافران بيرون مي

اما . بايد از وضع اسفناك صنعت نفت ايران راضي باشند خود دانشمندان اتمي هم نمي
شود آفرين بر نظر پاك خطاپوش نويسنده  مي ” ...ائي كه به بعضي اقدامات ه اعتراض”

بد نيست مثال، يك مثال از يك ميليون، نظر افسانه نوروزي و بازماندگان زهرا . آورد مي
  . كاظمي را هم بپرسند

***  
هايشان به دانش  توانند بسته به اولويت ها مي سخن نويسنده محترم درست است و همه دولت

اما . بكار بردن نيروي اتم براي مقاصد غير نظامي نيز هيچ منعي ندارد. تمي دست يابندا
منع دارد آنهم ”نويسند  استفاده از نيروي اتم براي مقاصد نظامي كه نويسنده به تمسخر مي

دنيا در جمهوري اسالمي . بحث ديگري است ”!فقط براي دولي كه به آن دسترسي ندارند
پرور كه معلوم نيست به صدور  يك رژيم تروريست. سرو كار نداردبايك حكومت مسئول 

انقالب و اسالمي كردن بقيه جهان، يا آزاد كردن قدس از راه كربال و بمب گذاشتن در 
هاي  كنيسه بوئنوس آيرس و آپارتمانهاي خبار چه كار دارد؛ و ديپلماتهايش بمب در كيسه

كردند همين مانده است كه بمب  بيرون ترور ميبردند و مخالفان رژيم را در  ديپلماتيك مي
آيا داشتن سالحهاي كشتار جمعي يك حق است كه مثال ليبريا هم . اتمي هم داشته باشد

  يكي بخرد؟
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اي داشته باشد  اينكه به نظر ما مخالفان رژيم، مافياي آخوندي نبايد دست بر ماشه هسته
و آيا سردار بساز و بفروشي پدر خوانده كجايش نادرست است؟ آيا هيئت موتلفه، مافيا نيست 

تواند به عنصري كه در مقام دومين مرد نيرومند  مافياي سياسي ـ مالي نيست؟ چه كسي مي
گويد اگر يك بمب اسالمي روي اسرائيل بيندازيم پنج ميليون كشته  رژيم، در نماز جمعه مي

ميليون مسلمان جهان  1000شوند كه در  شوند و پنج ميليون هم با بمب آنها كشته مي مي
اي حق هر كسي است و من هرگز  چيزي نيست، اعتماد كند؟ دست يافتن به دانش هسته

ولي در موضوع بمب اتمي، . ام؛ ربطي هم به عقايد اولترا ناسيوناليستي ندارد منكر آن نشده
اي  ها همه مانند يكديگر نيستند و جمهوري اسالمي را مثال با فرانسه قدرت هسته حكومت

  .  توان مقايسه كرد نمي
اي كسي نظر مردم ايران را نپرسيده است  هاي هسته كنم كه در باره سالح من باز تكرار مي
كم منافع مردم كاري ندارند ــ ولي به عنوان يك نمونه  اي به نظر يا دست ــ در هيچ زمينه

ران در تظاهرات به سود توان اين خبر را آورد كه ضمن ديدار سه وزير خارجه اروپائي از ته مي
  .   موضع جمهوري اسالمي تنها صد دانشجو را در برابر دانشگاه تهران جلب كرد

به عقيده آن سازمان، . اند المللي انرژي اتمي پاسخ گفته نكته پاياني را خود رژيم و سازمان بين
المللي  نجمهوري اسالمي به ساختن بمب اتمي نزديك شده است و بايد تن به نظارت آزاد بي

هاي سرانش سرانجام ناگزير شده است نيمه جام زهري  خود رژيم هم با همه اشتلم. بدهد
گرفتن هيچ امتيازي تعهد كند كه در پي بمب اتمي نخواهد بود و به  سربكشد و بي

خواستيم و  ما نيز همين را مي. هائي كه درگذشته رد كرده بود گردن خواهد گذاشت بازرسي
هاي نويسنده محترم،  بازي ديگري نباشد كه در آن صورت با همه اطمينان اميدوارم اينهمه

كشورهائي كه بيشترين نگراني را از مقاصد رژيم اسالمي دارند بيكار نخواهند نشست و 
 .هاي ما تحقق خواهد يافت ترين ترس بزرگ

  2003نوامبر 
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  انتخابات و معماي اصالحات

  
طلبان درون و بيرون را به حركتهاي  نتخابات مجلس شوراي اسالمي، اصالحنزديك شدن ا

اي كه هر  اي انداخته است كه قصدي جز ادامه وضع موجود و زمان خريدن براي آينده تازه
شوند، در ديد و  تر مي اين دو  اردو، كه هر روز بهم نزديك. تر شده است ندارد چه دور

. توان يافت كه جز موقعيت مكاني تفاوت بزرگي ميانشان نمياند  استرتژي چنان شباهتي يافته
آنها چه در بيرون و چه در درون، شركت نكردن اكثريتي از مردم را در انتخابات زمستان آينده 

اند كه يكي از ايستاترين ذهنها در ميان رهبرانشان در  اند و اكنون به جائي رسيده مسلم گرفته
توان  قد شده است كه از دوم خرداد و با انتخابات به جائي نميها نيز سرانجام معت ملي مذهبي

  ».اي كرد بايد فكر تازه«رسيد و
كساني، از اعضاي دولت و . توان مجموعه كوچكي فراهم آورد از اين فكرهاي تازه مي

نمايندگان كنوني مجلس، نگران آينده، دنبال حفظ امتيازات خود به هر بها هستند و فكر 
اهللا است كه در تحليل آخر نه از  آمدن با جبهه پيروزمند موتلفه مافيا ـ حزبشان راه  تازه

اي سخنان كه از ائتالفهاي  پاره. ترسد، نه به پيروزي در آن نياز دارد شكست در انتخابات مي
اي از نياز اين  كنند گوشه هائي كه محافل قدرتمند مي انتخاباتي بر سر زبانهاست و تكذيب

احتمال دست زدن، و به نتيجه رسيدن . نمايد ان و ناز قدرتمندان را باز ميگروه دوم خردادي
ها و امتياز دادنهاي الزم،  اين فكر تازه از سوي عناصري از اصالحگران، پس از چانه زني

بسيار است و پايان مناسبي براي يك گروه سياسيِ پاي در سنت مذهبي، خواهد بود كه همه 
  .پشت پا زدن به اعتماد مردم گرفت اعتبارش را از عوامفريبي و
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گروههاي ديگري، بهمان اندازه دست و پا زنان، و همچنان چنگ در استراتژي شكست 
كوشند مردم دلسرد چند بار فريب خورده را باز پاي صندوقهاي راي بكشند تا  خورده، مي

به  شان در سياست ايران همچنان حفظ شود و دستاويزي براي توجيه خود حضور نمادين
روي استراتژيك خود  اينان سالهاست بي اثري و دنباله. عنوان يك نيروي سياسي داشته باشند

هاي اسالميت  روي را از جمهوري اسالمي، زير پوشش دفاع از جمهوريت رژيم در برابر زياده
تعبير و اجتهاد، » مترقي«ها را بسته به اصل  روي و نه خود اسالميت كه اجازه چنان زياده(آن 
كنيد، به اميد  اند و اگر از آنها بپرسند چرا عمال از ادامه وضع موجود دفاع مي برده) دهد مي

  .گذرانند كنند، و روزگار مي آميز و گام بگام و قانوني حوالت مي سراب مانند اصالحات مسالمت
 لحن نوميدانه و گاه البه آميز سخنگويان جبهه شركت در انتخابات زمستاني مجلس، در درون

بايست همان پيش از  دهد كه مي بيني مي و بيرون خبر از شكستي در ديد سياسي و جهان
هاي نافرجام،  شد، ولي بيست و پنج سال است كه با همه تجربه انقالب به كناري انداخته مي

. ماند اندازد و همان مي بيست و پنج سال است زير فشار واقعيات، پوست مي.  پا برجاست
بود و اكنون به لطف مبارزات  يت ايران كه بيست و پنج سال پيش دشوار مييافتن چاره موقع

بايد اصال از . آور شده است، در پيچيدن در مذهب نيست آزاديخواهان مترقي و مردمي، ياس
اگر احيانا آن خشت شكلي يافت كه بكار . زد» خشت نو از قالب ديگر«اين قالب بدر آمد و 

اي مدعيان نبود، مهم نيست؛ چون خود آنها اهميتي را  ت پارهايران آمد ولي سراسر به خواس
هاي يك  مردم ايران نبايد تا نسلها تاوان اشتباهات و گمراهي. دهند ندارند كه به خويش مي

  .طبقه سياسي را بدهند
بار هم راي دادند و باز  گيريم هواداران شركت در انتخابات، مردم را متقاعد كردند و آنها اين

ان ناتواني، از جبهه مشاركت و ملي مذهبي، را به مجلس فرستادند، در انتخابات سازشكار
آينده رياست جمهوري چه خواهند كرد؟  آيا به مردم خواهند گفت كه به يكي از  نامزدهاي 
مقام رهبري براي رياست جمهوري راي بدهند؟ راي دادن در انتخابات يك عمل تاكتيكي 

از آن سال با دگرگوني شرايط .  ديد در اين تاكتيك نمي كسي سودي 1376/1997تا . است
. اي براي برهم زدن تعادل رژيم بكار برد شد چون وسيله در جمهوري اسالمي، انتخابات را مي

اهللا  ـ حزب از سوئي موتلفه مافيا. اثر شد از دومين انتخابات رياست جمهوري، اين تاكتيك بي
گام به گام را جانشين اصالحات تدريجي و گام به هاي خرد كردن تدريجي و  توانست شيوه

آساي  آسا را به مصاف جنگ برق روسها در جنگ دوم جهاني، تاكتيك سايش برق(گام سازد 
خواهند  از سوي ديگر اصالحگران نشان دادند كه اگر چه راي مردم را مي.) آلمانها فرستادند

  .ترسند قادند و حتا از آنها ميولي بهمان اندازه بقيه حكومت اسالمي به مردم بي اعت
داشت، يك بخش مبارزان يك  در آن چند سال كه تاكتيك شركت در انتخابات سودي مي

امروز كه سودمندي در . يافت ديد يا درنمي بعدي، هوادار تحريم بود و سودمنديها را يا نمي
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ر انتخابات ميان نيست يك بخش ديگر مبارزان يك بعدي، خود را در برابر بيهودگي شركت د
اما يك تاكتيك ممكن است زماني خوب . دهد زند و يا اصال  اهميتي بدان نمي به نافهمي مي

. كند اي بويژه امور تاكتيكي به مبارزه كمك نمي و زماني بد باشد؛ و ديد ايستا در هيچ زمينه
ي هنر رهبري در اين است كه پابرجائي بر اصول و استواري در استراتژي و انعطاف پذير

  .    تاكتيكي، هم دريافته و هم نگهداشته شود ــ هر كدام در جاي خود
گروههاي سومي يك ائتالف بيرون از حكومت اسالمي را شامل عناصري از درون و بيرون 

بينند و  اند و سودي در چنان فراخواني نمي اينان از شركت مردم نااميد شده. كنند پيشنهاد مي
چنان ائتالفي برگرد جمهوريخواهي . اند حدانشان از حكومت دادهناگزير تن به بيرون رفتن مت

خواهد بود كه گويا با مدرنيته و دمكراسي و عدالت اجتماعي و هر چه خوبان همه دارند يكي 
هاي نظامي و »هونتا«توان ديكتاتوري همه عمر و موروثي، و كودتا و حكومت  مي(است 

رسد به حال مردم ايران  حل سوم به نظر نمي اين راه.) حزبي را به فراواني بيشتر، بر آنها افزود
تفاوت زيادي كند زيرا سالهاست عمال چنين ائتالفي بوده است و اعالمش اهميت چندان 

چيزي نخواهد ) فرجه(براي خود نيروهاي ائتالفي نيز جز يك پس افكني . نخواهد داشت
يكي شمردن آن با خونريزي و هرج  مسئله مهم در شيوه مبارزه و بيم سرنگوني رژيم، و. آورد

  .  و مرج است كه دوم خرداد و موتلفان بيروني آن را به گل نشاند
توانند به ائتالف مخالفان  در اين زمينه هواداران سرنگوني، اين روزها يك يادآوري ديگر مي

انقالب مخملي با چند گام بلند در گرجستان به : مشروط و مخالفان وفادار رژيم بكنند
                                                                      رزهاي ايران نزديك م
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  گفتگو معاني زياد دارد

  
از كميته روابط خارجي سناي امريكا با وزير خارجه جمهوري » بايدن«از خبر ديدار سناتور

اند و تا هنگامي كه آگاهي بيشتري از گفتگوها  هاي گوناگون كردهاسالمي  در سويس تعبير
. بايد جدي تلقي كرد خود گفتگو را مي. تواند نتايج خود را بگيرد بدست نيايد هر كس مي

از مدافعان بهبود مناسبات با جمهوري اسالمي است و خبر رسيده است كه يك بنياد » بايدن«
در راستاي منافع رژيم آخوندي، تصادف محض بوده،  مذهبي در لوس آنجلس كه هر اقدام آن

هاي  ديدار او با خرازي همچنين نشانه. سي هزار دالر به پيكار انتخاباتي او كمك كرده است
كوشند در  رسد مي رايزنان رئيس جمهوري امريكا به نظر مي. موافقت كاخ سفيد را دارد

 . ندشان با رژيم اسالمي به ديپلماسي بختي بده روياروئي
هاي فعال تسليحات  امريكا با خطر برنامه. توان منطق اين سياست را دريافت به خوبي مي

اتمي  جمهوري اسالمي روبروست و در عراق مشكل هر روزي حمالت تروريستي را دارد كه 
چنين تركيبي در سال انتخابات . بينند ظاهرا امريكائيان دست رژيم آخوندي را نيز در آن مي

ري هيچ خوشايند نيست و اگر بتوان با ديپلماسي به جائي رسيد به مراتب بهتر رياست جمهو
از سوئي اگر دست بر . خواهد بود تا لبه پرتگاه تهديد نظامي رفتن يا شاهد اقدام اسرائيل بودن

نامه و اعالم پيروزي ديپلماسي اروپا  دست بگذارند برنامه بمب اتمي كه با همه امضاي مقاوله
شود بمب اسالمي را در اختيار رژيمي كه آن را براي بقاي خود  ايران دنبال ميبا جديت در 

هاي مستقيم و غيرمستقيم  توانند شاهد كمك از سوي ديگر نمي. خواهد قرار خواهد داد مي
  .ها در عراق باشند جمهوري اسالمي به تروريست
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انرژي اتمي و چه  المللي چه رئيس سازمان بين. پايه نيست هيچيك از اين دو موضوع بي
مقامات اروپائي و امريكائي بارها در اين اواخر جمهوري اسالمي را به انجام تعهدات خود 

پوشي  به كار پرده  تنها نامه تاكنون اند و امريكائيان اطمينان دارند كه امضاي آن مقاوله خوانده
اي نيست كه يا  هها در عراق، مقامات امريكائي هفت در موضوع كمك به تروريست. آمده است

اي  شان در رسانه به جمهوري اسالمي هشدار ندهند يا خبري در اين زمينه از منابع اطالعاتي
  . درز نكند

در اين ميان رئيس شوراي امنيت ملي رژيم جا در پاي كره شمالي گذاشته است و از امريكا 
ي حاكم، به خوبي روشن است كه آخوندها. خواهد تعهد خودداري از حمله نظامي مي

. خوانند اند و امريكا را به معامله مي هاي تسليحات اتمي و تروريسم را روي ميز گذاشته كارت
تر كردن حكومت در گرفته است به مقدار زياد به رابطه با  اي هم كه براي يكدست مبارزه

 خواهند اين مزيت خواهند با امريكا وارد مذاكره جدي شوند و نمي مي. امريكا بستگي دارد
گويند كه رابطه با امريكا بستگي به  اي سخنگويانشان رسما مي پاره. بهره رقيبانشان شود

  .يكدست شدن حكومت دارد
اگر جمهوري اسالمي حقيقتا بتواند دست از اعمال تروريستي و ساختن بمب اتمي بردارد در 

اي  تازه دهند كار به جنگ امريكائيان ترجيح مي. اين معادله مشكل زيادي نخواهد داشت
مشكل در آنجاست كه . توانند به صورتي چنان اطميناني بدهند دشواري زياد مي نكشد و بي

گذاري حكومتي كم و بيش دمكراتيك در آن كشور  كاميابي امريكا در بازسازي عراق و پايه
در محافل حكومتي . تري از تهديد امريكا نيست براي رژيم اسالمي در تهران خطر كوچك

يستند كساني كه شكست دادن امريكا را در عراق، هم عملي و هم به سود خود ايران كم ن
اي كه خداوند را به  بيني از اين گذشته طبيعت مافيائي رژيم اسالمي، و جهان. دانند مي

  .گذارد آخوندها هيچ تعهدي را تا پايان بروند ستايد نمي اش مي فريبكاري
*** 

. اند اسالمي بازگشته انگشتان سوخته از گفتگو با جمهوريامريكائيان از دوران كارتر بارها با 
آغوش باز حكومت كارتر به انقالب و رژيم انقالبي، با گروگانگيري پاسخ داده شد؛ كليد نان 
شيريني ريگان در دست رفسنجاني، شرنگ تلخ ايران گيت گرديد؛ و پوزشخواهي ناپخته و 

هاي رئيس جمهوري كه امريكا را  سستيرايگان حكومت كلينتون، يك برگ ديگر بر دفتر 
انديشان  در زمين لرزه بم پيرامونيان شتابزده بوش و سياست. يك ببر كاغذي كرد افزود

ايستند،  هائي كه از موعظه سازش با جمهوري اسالمي باز نمي دمكرات، در بنيادها و انجمن
ايد هم امريكائيان ش. زده شدند فرصتي براي يك گشايش ديپلماتيك ديدند و با خواري پس

نشيني نمايندگان و  تري كه از بست هاي تازه از حكومت يكدست هنوز نياز به گرفتن درس
  .انتخابات بيرمق مجلس برخواهد آمد دارند



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هزارواژه

  

         

27

  

توان تصور كرد كه در واشينگتن سرانجام ماهيت هماورد خود را شناخته باشند و از  ولي مي
اسالمي را به تسليم، تاكنون  ليم واقعي، و جمهوريسياست استواري كه تا كنون ليبي را به تس

در چنان صورتي هيچ . تر اسالمي پيروي كنند نمايشي، رانده است در برابر حكومت يكدست
مهيناني را كه به يك  بايد روحيه هم گفتگو و حتا مذاكره رسمي امريكا و رژيم اسالمي نمي

ود پافشارد نه تنها بهتر به منظورهاي اگر امريكا بر اصول خ. اند ضعيف كند وزش باد بسته
اي خواهد رسيد به تقويت پيكار مردمي ايران نيز  هاي هسته خود در زمينه تروريسم و سالح

بايد اين رژيم را از پيش پاي بردارند و نه نيازي به حمله  ايرانيان خود مي. ياري خواهد داد
با . ا شايد امريكائي، خواهان آن استنظامي است نه هيچ نيروئي كه در شمار آيد، از ايراني ت

  .  المللي و بيش از همه امريكا بي نياز نيستيم اينهمه ما از هيچ پشتيباني جامعه بين
هاي ديپلماتيك به تروريسم جمهوري اسالمي پايان  هيچ اشكالي ندارد كه امريكائيان از راه

يراتمي اسالمي به اندازه هاي غ بمب(دهند و دست آخوندها را از بمب اسالمي كوتاه كنند 
تر  اينهمه به ناتوان. و اندكي از تجاوز بر حقوق بشر در ايران بكاهند) انگيز هستند كافي نفرت

ها و عامل چنان تجاوزاتي است خواهد  شدن مافيائي كه دو دهه است در پي چنان سياست
همان اندازه بيهوده  اي ايرانيان از هر گفتگوي امريكا و جمهوري اسالمي هراس پاره. انجاميد

گفتگو  و . كنند اي ديگر كه هر برقراري رابطه دو كشور را استقبال مي خيالي پاره است كه بي
بايد ديد با چه شرايطي صورت  حتا برقراري رابطه به خودي خود بد يا خوب نيست؛ مي

ا تاكيد اگر شرايط امريكا همان باشد كه رئيس جمهوري و باالترين مقاماتش باره. گيرد مي
ترين  اند، و اگر امريكا حقيقتا چاره مشكل خود را در پشتيباني از مردم ايران ببيند آگاه كرده

  .     ايرانيان هيچ مخالفتي با هيچ درجه نزديك شدن امريكا و جمهوري اسالمي نخواهند داشت
   2004فوريه 
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 »شمار«بهمن، روز  22
  

  در گمان بندمتا كي دل خسته 
  جرمي كه كنم به اين و آن بندم
 مسعود سعد سلمان

  
تا اينجا تخمين [ي خواهد بود كه آدميان »شمار«در اسطوره مذهبي در پايان جهان روز 

از غبار صدهزار ساله برخواهند ] اند ميليارد انسان بر كره زمين زيسته 100تا  80اند كه  زده
ما ايرانيان در تاريخ همروزگار خود چنين . ه خواهد شدخاست و بد و نيكشان شمرده و سنجيد

روزي داريم و نه الزم است تا پايان جهان صبر كنيم و نه از غبار روزگاران از ياد رفته 
همين بس است كه آماده باشيم بر بد و نيك خود با گوشه چشمي به درس گرفتن . برخيزيم

نسل كنوني ايرانيان است و نه » شمار« اسالمي شكوهمند روز«انقالب . و بهتر شدن بنگريم
گرفته است و خواهد گرفت ــ اگر  هاي پس از انقالب را نيز تنها دامن آنها بلكه دامن نسل

  .بدان با چنين چشمي بنگرند و با سربه هوائي معمول ما از آن نگذرند
ن چه كرديم كه به چني. بيست و پنج سالگي انقالب فرصت خوبي براي چنان نگرشي است

توانستيم افتاديم؟ و چگونه است كه حكومت اسالمي بيست  روزي، به بدترين دوزخي كه مي
بينيم؟ حكومتي كه فرا آمد و دنباله انقالب  و پنج سال كشيده است و هنوز پايانش را نمي

ها و نيروهاي اصلي آن  اي جزئيات، جز تحقق هدف است و نه تنها در خطوط كلي بلكه تا پاره
اش و بيزاري دشمنانه مردم، يك ربع قرن پائيده  anachronismمه ناهمزماني نيست، با ه
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در جامعه سياسي ما، در آن اقليت . توان گفت كي و چگونه برچيده خواهد شد است و نمي
ها بار اصلي سياست و تاريخ را بر دوش دارد، چيست كه اجازه  فعالي كه در همه جامعه

  اي بر ميهن ما پيدا كنند؟  دهدهد چنين عناصري چنين دست گشا مي
اش را نيز بايد به عواملي بست كه آن  اگر حكومت اسالمي دنباله انقالب است ماندگاري

از آن عوامل . آنچه انقالب را پيروز كرد حكومتش را نيز نگهداشته است. انقالب را فرا آوردند
آيا در اين . ريم بازگرديمبايد به منظوري كه از طرح پرسش دا تر است؟ در اينجا مي كدام مهم

بدها كه زمن رسد «انديشيم و گناه  مانند دوران انقالب به چيزي جز خود نمي» شمار«روز 
باز در دوره مسعود سعد سلمان نظر ( بنديم؟ مي» بر گردش چرخ و اختران«را » همي برمن

هيم به بد و نيك خوا يا سرانجام مي.) مردم از هفت خواهران نفتي و كارتر درمانده بلندتر بود
دهند كه پس از فرونشستن  خود پي ببريم؟ بيشتري از ما هنوز به اين پرسش پاسخي را مي

هاي ميليوني مردم معمولي و طبقه متوسط  اين ايرانيان، توده. شور انقالبي به فريادشان رسيد
وطئه كردند ترين انقالب تاريخ زدند؛ بيگانگان ت هاي سرسبد، نبودند كه دست به احمقانه و گل

ها از ما چه ساخته بود و هست؟  در برابر دست تقدير ابرقدرت. و ما را به اين روز انداختند
پيش از پيروزي انقالب، اين باور، حكومت پادشاهي را به چنان فلجي انداخت كه پادشاه در 

از دربرابر مخالفان صرفا «گفت كه  1980مه  28اش با اينترنشنال هرالد تريبيون  مصاحبه
پس از پيروزي انقالب، همين باور به رويكرد تسليم و . پيروي كرده است» سياست تسليم

چشمها همه به دست و دهان آنها كه خودشان آوردند و : انتظار جامعه انجاميده است
تسليم در آن شش ماهه انقالبي و تن به قضاي . دارند اند و هرگاه بخواهند برمي نگهداشته

ترين كمكي بوده است كه انقالبيان ديروز و  هه گذشته بزرگخارجي دادن در دو د
  .   اند حكومتگران امروز از بيگانگان گرفته

در انقالب، تقريبا نيروئي نبود كه از مصلحت عموما تصوري خويش به خير عمومي، و از 
هاي  چنان شد كه گروه. گرماي عواطف لحظه به واقعيت چند گام دورتر از نوك بيني پردازد

طلبي به كساني كه همه عمر يا از آنها بيگانگي كرده بودند يا  وزافزون از سر كينه يا فرصتر
امروز نيز . وار شدند شمردند روي آوردند و بزودي تسليم شيفته آنها را رقيبان جدي خويش مي

از دشمني با يكديگر پرواي دراز كردن زندگاني دشمن مشترك را ندارند و در ميانشان كم 
آيد به عوالم دوستي پيشين با رژيمي كه آنها را  كه از بيم عقب افتادن، بدشان نمي نيستند

انتقامجوئي از يك سو و تشنگي رسيدن به . رانده و كشور را رو به نابودي برده است برگردند
ها دوست و دشمن و كمتر دشمن  گذاشت افراد و گروه قدرت از سوي ديگر كه در انقالب نمي

ناسند، امروز همچنان دركار است، هرچند قدرت بسي دورتر و انتقامجوئي بسي را از هم باز ش
در آن شش ماهه انقالبي، روحيه تسليم و شكست گروه فرمانروا هر . تر شده است معني بي 

امروز هيچ . سوختند هاي تازه مي هاي سياسي درگير، از درد زخم كرد و گروه اشتهائي را تيز مي
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اند و درد  گروه فرمانروا نيست؛ و كساني كه به يك اندازه كيفر ديده نشاني از آن روحيه در
شان نگذاشته است حقيقتا چه انتقامي از هم  هاي كهنه هاي تازه جائي براي زخم زخم
  جويند؟  مي

بي اصولي و ظاهربيني، نگرش سراپا احساساتي به سياست، يك بالي ديگر جامعه انقالبي 
 2001در انتخابات رياست جمهوري . شود معه سياسي ما ديده ميبود و هنوز در بيشتري از جا

نقش ترانه يار دبستاني من در كشاندن بسياري به راي دادن، از محاسبات استراتژيك و 
ها را باال  امروز وزش هر نسيمي در جهان سياست، بسياري فشار خون. تاكتيكي نيرومندتر بود

  .ها را پائين آورد ا را باال برد و حرارته بايد روحيه برد و هربار مي و پائين مي
***  

ها و دالئلش فراوان  هاي انقالبي بيشمار است و درباره انقالب اسالمي ايران و زمينه تئوري
اما . ها در منطقه ما، آمده است و خواهد آمد اند كه به كار پژوهندگان، و بويژه حكومت نوشته

و نقش انگلستان و امريكا و بي بي سي و  از ميان همه عوامل سياسي و اجتماعي و نفتي
يابد، عامل اخالقي است در  ها و سوريه و ليبي، آنچه به مردم ايران بيشتر ارتباط مي فلسطيني

زيرا با همه اهميتي كه هر . اي از درخت آن بدر آمده است انقالب و حكومتي، كه مانند ميوه
. عه ايراني يك نسل پيش  روي دادكس به هر عاملي بدهد، انقالب اسالمي بر زمينه جام

اگر مردم و جامعه سياسي ايران به گونه ديگري . انقالب در آن جامعه خاص پيروز شد
هر (اي براي پيروزي نيروهاي دست دركار انقالب  كردند، اصال زمينه انديشيدند و رفتار مي مي

مي، در ايران است به همين ترتيب حكومت اسال. شد فراهم نمي) كس گناهكاران خود را دارد
اش با جامعه  و سرنوشت آن هر چه هم به اراده بيگانگان بستگي داشته باشد در روياروئي

توانند ترديد كنند كه  ترين باورمندان نظريه توطئه نيز نمي سرسخت. ايراني تعيين خواهد شد
 تحتا در اين عصر مشي. يك حركت مردمي چند صد هزار نفري كار رژيم را خواهد ساخت

شود، باز اراده آنها  هاي ديگر كه هرچه بخواهند دست كم در ايران مي ابرقدرت امريكا و قدرت
آن بيست و پنج شش سال پيش نيز، با . اسبابي الزم دارد كه بيشترش ما مردم آن سرزمينيم

كرد  همه توطئه بيگانگان، جمعيتي كه طول خيابان شاهرضا را در صفوف دهها نفري سياه مي
  .بود ل عاملي ميبهر حا

بايد فرصتي براي پاك كردن حساب با خودمان و نه  تواند و مي بهمن بدين ترتيب مي 22هر 
چه كرديم و چرا كرديم و اكنون چه بايد بكنيم؟ كجاي كارمان عيب دارد : با يكديگر باشد

 25اي به مهابت  و براي برطرف كردنش چه الزم است؟ اگر تجربه) اين پرسش بنيادي است(
» شمار«سال گذشته نيز نتواند ما را به اين خودنگري وادارد ديگر تا فرا رسيدن آن روز 

  اسطوره مذاهب، چه خواهد توانست؟
 2004فوريه  14  
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  معني تحريم انتخابات

  
آنها كه انتخابات مجلس هفتم شوراي اسالمي را تحريم كردند حق دارند از پيروزي خود 

گيري  در راي) بسته به منابع خبر، هفتاد تا هشتاد درصد(اكثريت بزرگ مردم . باشندشادمان 
ها را به عوامل حكومتي واگذاشتند و آنها نيز چنان اين  شركت نجستند و پر كردن صندوق

دهنگان پاي  در جائي صد و هفتاد درصد راي ”تارنما”وظيفه را انجام دادند كه به گزارش يك 
  !    دان صندوقها رفته

اكنون تكيه بر ويژگي غيردمكراتيك اين انتخابات، به حق لبه تيز حمله به رژيم شده است و 
هاي اهل معامله هشدار داد كه قراردادهاي تصويب  هاي اروپائي و ژاپني بايد به حكومت مي

مجلسي كه . شده در چنين مجلسي از نظر مردم ايران نه مشروع و نه لزوما تعهدآور است
دو هزار تن كانيداهاي هوادار رژيم نيز از شركت در انتخابات آن محروم شدند  بيش از

تواند از  اند نمي و چنان اكثريتي از مردم بدان راي نداده) مخالفان كه اصال حق زندگي ندارند(
با اينهمه نكته اصلي در اين انتخابات، غيردمكراتيك بودن آن . سوي ملت ايران تعهدي بدهد

هائي كه در  اريخ پارلماني ايران قاعده و نه استثنا بوده است ــ حتا در دورهنيست كه در ت
هاي آزادي سياسي، از جمله  دست تاريخنگاران حزبي و مبارزان جبهه تبليغات، به نمونه

توان گفت كه در اين تاريخ صدساله  به جرات مي. انتخابات آزاد، باال كشيده شده است
ق راي، اگر چه در ميان نيمه مردانه جمعيت، نتوانستند حتا هيچگاه همه ايرانيان صاحب ح
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گيري و دور از دستور و فشار ارباب  هاي راي برپايه قانون انتخابات زمان، در اكثريتي از حوزه
هائي كه بر  چگونگي و اندازه محدوديت. يا مامور دولت به هر كه دلخواهشان بود راي دهند

در . بسيار تغيير كرده، ولي اصل بر محدوديت بوده است شده گزينش آزادانه مردم تحميل مي
هاي ديگر، از حد قابل مالحظه ايرانيان  ها را مانند همه زمينه جمهوري اسالمي آن محدوديت

  .اند نيز گذرانده
در انتخابات شوراي اسالمي ششم آنچه روي داد بازگشت به پيش از دوم خرداد بود ــ كنار 

سط از فرايند انتخاباتي و كار كردن از درون براي اصالح رژيم با كشيدن جوانان و طبقه متو
پايمال شده باشد زيرا از اين  ”آزادي انتخابات”موضوع، آن نبود كه . هاي آن همه محدوديت

موضوع آن بود كه سران رژيم . بابت تفاوتي در ماهيت با انتخابات چهار سال پيش نداشت
يش به غفلت گشوده بودند پر كردند و مردم نيز روندي هائي را كه هفت سال پ آخرين  سوراخ

انحصارگران از . بايست رساندند هاي شهر آغاز شد به جائي كه مي را كه در انتخابات انجمن
اختياراتي كه با همكاري اصالحگران در دست آنها گرد آمده بود بهره گرفتند؛ اصالحگران 

. بهره گذاشتند؛ و مردم چاره ديگري نيافتند يفرصتي را كه مردم پياپي به آنها داده بودند ب
منتها چون هفت ساله گذشته مانند باد بر جامعه نگذشته است و تاثيراتي در اينجا و آنجا 

سر و صداست نه به معني  گذاشته است، كنار رفتن آن هفتاد يا هشتاد درصد جمعيت نه بي
  . فرو مردن مبارزه و مقاومت در جامعه

اي در مبارزه با  در تاريخ جمهوري اسالمي پايان يافت صرفا آغاز دور تازهاي كه  اين مرحله
رسيد هيچ اميدي ندارند و اعتراضات كه  تا پيش از دوم خرداد، مردم به نظر مي. رژيم است

 ”غير سياسي”رسيد بيشتر جنبه محلي و  اش به شورشها و سركوبهاي خونين نيز مي دامنه
تي پس از دوم خرداد و گشايشي كه در فضا پيدا شد اميدها باال هاي انتخابا با پيروزي. داشت

ها نبود  اي ناروائي گرفت و نخستين تظاهرات سياسي محض كه برانگيخته از اعتراض به پاره
آن اميد به . هاي گسترده تابستان گذشته دنبال شد روي داد كه با شورش 78/99در هژده تير 

 .يان بيهوده ماند ولي چيزي در جامعه آزاد شده بوددگرگوني و بهبود، در دست دوم خرداد
وظيفه همه ما به عنوان مخالفان رژيم آن است كه روحيه مبارزه و تالش براي دگرگوني را 

هاي  زمان تعارف و بازي. تواند براي اصالح رژيم باشد اين مبارزه ديگر نمي. زنده نگه داريم
مين است و در همين حدودها، پيوسته رو جمهوري اسالمي تا برجاست ه. لفظي گذشته است

  .رود به بدتري مي
 2004مارس  4
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  چه سزاوارشانمردم هر

  
اش را  يك روشنفكر اروپائي در بازگشت از چهار سال زندگي در جمهوري اسالمي سخنراني

گويد ايرانيان  كند و مي المسائل خميني آغاز مي هائي از توضيح درباره ايران با خواندن پاراگراف
 مردمي هستند كه چنان كسي را به رهبري پذيرفتند و بيست و پنج سال است با چنين

يك روشنفكر ايراني در بازگشت از نخستين سفر خود به ميهن پس . كنند حكومتي زندگي مي
نويسد ايرانيان در زير  ايراني خارج به زبان انكليسي مي) سايت وب( ”سامانه”از انقالب در يك 

اند و جز خودشان و حلقه تنگ پيرامونشان  اين رژيم سراسر به تقلب و دروغگوئي روي آورده
چ چيز نيستند و جامعه ايراني در روسپيگري و اعتياد فرو رفته است و كسي هم، از فكر هي

يك . جمله خود نويسنده به اعتراف خودش، كه به نام مستعار نوشته، غيرت حركتي ندارد
نماينده اصالحگر مجلس به خبرنگار بي بي سي كه درباره كشتن زهرا كاظمي در دادگاه 

دهد  پاسخ مي ”همين است كه هست”خند و خوشروئي و روحيه پرسد با لب اسالمي از او مي
يك روشنفكر ديگر ايراني در . كه درست است ولي اين در فرهنگ پر از خشونت ماست

اندازد و  آور واپسماندگي ايران مي اش نگاهي به آمارهاي هراس جوشش خشم و سرخوردگي
    ”.خاليق هرچه اليق”است و گويد ايران كشور روسپيان و پااندازان و معتادان شده  مي

صد و پنجاه سالي پيش يك تاريخنگار انگليسي به ميهن خود نگريست كه آفتاب بر پرچمش 
هاي  بودند، و به آنهمه سرزمين كرد و درياهاي جهان گردشگاه ناوگانش مي غروب نمي
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اوار مستعمره و مستقل بدتر از مستعمره نگريست و اين جمله درخشان را نوشت كه مردم سز
او از همه مبارزان ضداستعماري بعدي، كاركرد استعمار و تاثير . حكومتي هستند كه دارند

. شناخت هاي مستعمره و نيمه مستعمره مي كوبنده و فروگيرنده تسلط بيگانه را بر امور جامعه
سخن او از . ها را بشناسد توانست مسئوليت خود آن جامعه او همچنين بهتر از همه آنان مي

ش گشاده و موشكاف تاريخنگار، در امور بشري آمده بود نه از نياز به توجيه استعمار، و نگر
نقش متمدن كننده اروپائيان : بود ”بار امانت انسان سفيد”تسلطي كه نام ديگرش در آن زمان 

در اروپاي سده نوزدهم پوزشگري و . زيست ترين سطح انساني مي در جهاني كه در پائين
كردند كه  ها گناهي احساس نمي اروپائيان آن زمان. ها راهي نداشت مدت روحيه دفاعي تا

بيندازند كه با ورود اروپائيان دانستند در چه  ”جهان سومي”هاي نا آگاه  بخواهند بر دوش توده
جامعه بيحركت، حتا در بدترين . مند حق داشت آن انگليسي انديشه. اند ور بوده مردابي غوته

 .يد نخست خود را مالمت كندبا ديكتاتوريها، مي
گويند افتاده است و  هاي سياسي و اجتماعي كه مي ايران امروز به بسياري آلودگي

اند ديگر كمتر آن را  ترينش  حكومتي كه مردم و جهانيان از بس به پليديش عادت كرده بزرگ
ستند در اين هم كه مردم، خود بيست و پنج سالي پيش چنين حكومتي خوا .كنند احساس مي

ولي آيا ايراني سزاوار چنين . توان داشت اند ترديد نمي ها را با آن سر كرده و همه اين سال
ولي . ايم”خود كرده”پذيريم كه  مي ”مردم هرچه سزاوارشان”گوئيم  سرنوشتي است؟ وقتي مي

ايم بر  و روشن است كه تدبير آنچه خود كرده ”تدبير چيست؟”بايد بپرسيم كه  پس از آن مي
توان مانند سرخوردگان، چند ميليون به گرداب روسپيگري و اعتياد افتاده را به  مي. د ماستخو

را در  ”مردم هرچه سزاوارشان”توان  چند ده ميليون رساند و اميد از همه برداشت؛ و مي
. بست نيست در موقعيت بشري بن. ترين معني، و هميشگي دانستن وضع موجود نگرفت تنگ

بريم و مردم ما مانند هر جامعه  اي دورافتاده بسر نمي ما در جزيره. ان يافتتو هميشه راهي مي
گذارد، نه مردم ايران به  نه دنيا ما را به حال خود مي. ديگري گوناگونند، از بدترين تا بهترين

آور موجود با  هاي جهان نيز وضع ياس اند كه اگر در هائيتي آن روزگار نوميد كننده افتاده
شود، در ايران نيز  ي از مردم، نه همه آن فرو رفتگان در فساد جامعه، دگرگون ميجنبش اقليت

در ايران نيز اقليتي از مردم هستند كه تنها به خود و پيرامون . توان داد چنين احتمالي مي
  .ها را ندارند انديشند و آن آلودگي كوچك خود نمي

و مانند همه كشورها در همه تاريخ داند  اين اقليت آنچه را كه هست سزاوار ملت خود نمي
هاي شگرفي كه اقليت فعال سياسي و  در دگرگوني. بايد باشد جهان دنبال چيزي است كه مي

 ”مردم”بايد منظور خود را از نقش  فرهنگي  جامعه ايراني هم اكنون دست دركار آن است، مي
اين . و نياز به قيم ندارنددانند كه چه كنند  شنويم كه مردم خودشان مي بسيار مي. روشن كنيم

گويند؟ آيا  سخن در اصل درست است ولي در عمل چه معني دارد؟ از كدام مردم سخن مي
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هاي جمعيت بنشينيم ــ از جمله آن چند ميليون قرباني  ترين اليه بايد منتظر واپسمانده مي
ها و  حثترين عناصر جمعيت بسپاريم و چاره را در ب فساد اجتماعي ــ يا گوش به روشن

هاي آنان جستجو كنيم؟ همه چيز بستگي به آن اقليت فعال دارد كه حاضر نيست  تالش
تا عناصر گوناگون آن اقليت فعال، . را در صورت موجودش بپذيرد” مردم هرچه سزاوارشان”

توان خواست كه در فرصتي كه باز  مسائل را در ميان خود روشن نكنند چگونه از مردم مي
  خواهند كرد نظر خود را بدهند؟  ها فراهم  همان

هاست هيچ جنبه غيردمكراتيكي  ي كه بر دوش آن اقليت فعال در همه جامعه”بار امانت”در 
تواند بدان اقليت فعال بپيوندد و در گفت و شنود و بحث و تالش شركت  هر كس مي. نيست

هاي مردم جز در  ودهولي ت. هاي مردم تعيين كننده خواهد بود جويد و در پايان نيز راي توده
و چيز ) منظور از مبارزه كنار كشيدن و بدگوئي نيست(پيوندند  هاي معين به مبارزه نمي زمان

هائي از  بخش. جا چنين بوده است همه. بايد جست اي در آن نمي غيرعادي يا نوميد كننده
مهم . نوميدي يافتاي بر  بايد داليل تازه پيوندند و در اين نيز نمي جمعيت هرگز به مبارزه نمي

نشناسند و ” مردم هرچه سزاوارشان”كم خود را مصداق  آن است كه كساني از ميان ما دست
هائي كه  هاي مردم، همان توده پيوسته از سطح موجود باالتر روند و اعتماد خود را به توده

ميشه مردم ه. گويند، از دست ندهند شان مي ها از پريشاني و دلمردگي همه آمارها و داده
شناسند، اگر خود آن بهترها كارشان را خراب  توانند بهتر شوند و معموال بهترها را مي مي

  .نكنند
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  يا ارتش يا اسالميان

  
خود  بخش پاكستان كه كمال آتاتورك را الهام) كنند در آنجا پروز تلفظ مي(ژنرال پرويزمشرف 

داند، با گرفتن برگي از دفتر تركيه دركار آن است كه در قانون اساسي پاكستان نقش  مي
پاكستان يك عضو ديگر جهان اسالمي است كه در تالش . نگهباني قانون را به ارتش بدهد

كم غرق نشدن در آن، رسما يا غير رسم، پاي ارتش را  براي در آمدن از آن جهان، يا دست
توان  امروز از شمال افريقا تا اندونزي، تنها مالزي را مي. كشد يان به ميان ميدربرابر اسالم

بقيه  .يافت كه ناگزير از گزينش ميان حكومت اسالميان يا عوامل ارتشي و امنيتي نشده است
وزيري  اما مالزي در نخست. به درجات گوناگون يا درگير يا در خطر چنين گزينشي هستند

محمد، رژيمي اقتدارگرا و عمال يك حزبي داشت كه توانست با رشد طوالني دكتر محاثير 
عنصر غيرمسلمان چيني و . تر شدن جامعه را فراهم سازد سريع اقتصادي، زمينه دمكراتيك

با دست باالترش در زندگي اقتصادي، ) نزديك به چهل در صد(هندي جمعيت مالزي نيز 
مي و نگهداري ميراث دمكراتيك استعمار هاي اسال اش را در جلوگيري از گرايش سهم حياتي

  .انگلستان داشته است
هاي اسالمي براي  پناه بردن به سرنيزه از بيم مسجد معنائي بدتر از نامساعد بودن جامعه

بسيار كشورهايند كه شرايط الزم براي دمكراسي ندارند و به مردم اجازه داده . دمكراسي دارد
هاي اسالمي مردم اگر  در جامعه. ر خود حكومت كنندشود با انتخاب نمايندگانشان ب نمي

هاي خود را به آتش و كشورشان را به  آزادي انتخاب يابند بسيار احتمال دارد كه زندگي
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هاي فرمانروا براي ماندن برسر  در كشورهاي معمولي جهان سومي، گروه. ويراني بكشانند
اسالمي يك دليل ديگر ــ اگر  گيرند؛ در جامعه معمولي قدرت جلو آزادي انتخاب را مي

  .بايد از اعتقاداتشان حفظ كرد مردم را مي: غيرقابل دفاع، دست كم قابل فهم ــ نيز هست
آور در كجاست؟ انگشت اتهام عموم روشنفكران آن جهان اسالمي  مسئوليت اين وضع تاسف

هان پر افتخار كند، به همان استعمار غرب، كه همچنان ج هيچ ترديدي به يك جا اشاره مي بي
عوامل اين استعمار از نظاميان و ديوانساالران گرفته تا . اسالمي را واپسمانده نگهداشته است

و بويژه خاورشناسان كه ادوارد سعيد تشت  entrepreneurبازرگانان و كارآفرينان 
هاي مسلمان را در وضعي  شان را از بام دانشگاههاي امريكائي انداخت، توده رسوائي
توانند بر خود حكومت رانند و حكومتهاي فاسد استبدادي را بر آنها  اند كه نمي شتهنگهدا

اي را كه چنين دردشناسي به افراد و  آسودگي. اند تا منابعشان را غارت كنند تحميل كرده
توان گرفت و  دهد، بويژه آسودگي از انديشيدن و دست به كاري زدن، اندازه نمي ها مي توده

هاي  با اينهمه واقعيات مزاحم هستند و ذهن. توانائي برهم زدنش را ندارند واقعيات مزاحم
  .توانند به حركت در آورند غيراسالمي را مي

هاي پانزده  گردد، از پرتغاليان سده استعمار در جهان اسالمي به سده پانزدهم و پرتغاليان بر مي
تا فرانسه سده نوزده در شمال و شانزده كه زودتر از همه آمدند و كمتر از همه اثر داشتند 

خاورميانه عربي، اگر شمال افريقا را از آن .)  در خاورميانه عربي(افريقا و بريتانياي سده بيست 
جدا كنيم، از اين ميان كمترين دوره استعماري را داشته است ــ سالهاي ميان دو جنگ 

و انگلستان بقيه را و  جهاني و كمتر از يك نسل ــ كه فرانسه سوريه و لبنان را برداشت
عربستان را به باديه نشينانش رها كردند تا هنگامي كه نفت منظره را عوض كرد و پاي 

ادوارد سعيد و شركا در جهان اسالمي بويژه عرب در توصيف اين دوران . امريكائيان باز شد
يش از آن، هاي پ اي نيز براي سده ولي لحظه. اند استعماري و تاثيراتش چيزي فروگذار نكرده

اروپائيان به جهان اسالمي در آمدند و آنچه . اند از جمله پنج سده امپراتوري عثماني، نگذاشته
برعكس پاي آنها مرداب هزار ساله را برهم . يافتند دموكراسي و ترقيخواهي و آزادمنشي نبود

هاي گذشته  يها، از جمله آشنائي با بزرگ زد و مغزها را تكاني داد؛ هر پيشرفتي در آن جامعه
. خودشان، به بركت خاورشناسان، پس از آشنائي با غرب، اگر چه در رابطه استعماري، آمد

بايد ديد كه بجاي چه آمده بود و چه  اي ناپسند بود ولي مي استعمار در آن كشورها پديده
  بجايش آمد و اصال چرا به آن آساني توانست پيروز شود؟ 

توان سخن ماركس را در  استعماريان حق بجانب، ميبا آنكه براي پيشگيري حمالت ضد 
خود هنديان اكنون در عمل با اين سخن (ستايش استعمار انگلستان در هندوستان آورد 

آنچه اهميت دارد . موضوع در اينجا دفاع يا محكوم كردن استعمار نيست) مخالفتي ندارند
راي جلوگيري از آسيبشان، به هائي است كه در جاهائي ب تغيير روحيه و فرهنگ و نظام ارزش
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كمي  شوند، به داروهائي كه گاه از بيماري دست استعمار، به خارجي، به سرنيزه متوسل مي
جهان . اين نهايت ورشكستگي تمدني است كه دمكراسي در كامش زهر كشنده شود. ندارند

اكستان ــ شود ــ نمونه ترساورش پ تر مي اسالمي كه هر چه در صفت خود فروتر رود عربزده
تر  توانسته است در يك زمينه حياتي از افريقا نيز كه مظهر واماندگي در جهان ماست، پس

  .برد در افريقاي غيراسالمي دمكراسي اگر دست دهد جامعه را پيش مي. برود
اي جز بازانديشي  آور بدر آيند چاره خواهند از اين موقعيت ياس هاي اسالمي اگر مي جامعه

آنها با احساس برتري دروغين خويش، راه مدرن شدن را بيش از هر . ارندجايگاه مذهب ند
آيد و  بندند؛ و اسالم هر چه هست به كار قانونگزاري و حكومت نمي تمدن ديگري بر خود مي

تاريخ نسبتا كوتاه بزرگي اسالم با تاريخ بسيار . كند آميختنش با سياست هردو را فاسد مي
اين حقيقت . تر سازد بايد هر جامعه اسالمي را فروتن كه ميتري جانشين شده است  طوالني

كه براي رزمندگان اسالم تنها يك راه، تروريسم در نهايت نيهيليستي آن، مانده است بهتر از 
مردماني كه تنها . دهد بست رسيدن ايدئولوژي آنان، اسالمگرائي، را نشان مي همه به بن

هائي كه بر خشم و انتقام و مرگ بنا  رند، و نظام ارزشتوانند خود و ديگران را از ميان بب مي
اسالمگرائي، خود را در برابر آنچه زيبائي و آزادي است، .  اند شده است به پايان خود رسيده

زندگي بر پيام مرگ آن . آنچه زندگي است، نهاده است و مغلوب زيبائي و آزادي خواهد شد
ن پيروزي را، بناچار، زشتي و مرگ پوشانده مشكل آن است كه راه آ. پيروزي خواهد يافت
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  دور تازه اصالحات آرايشي

  
اثر، ائتالف حجره و حوزه اكنون بي  طلبان بي بدنبال شكست و روشن شدن وضع اصالح

زدند  آگاهان و كساني كه خود را به نا آگاهي مي. دربرابر مردم و جهانيان ايستاده استواسطه 
دانستند كه رئيس جمهوري و مجلسي كه  چه در ايران و چه عرصه جهاني پيش از اين نيز مي

بود نقشي جز روابط عمومي و سرگرم كردن مردم و فريب دادن  اكثريتش از او مي
با اينهمه وجود آنها پوششي براي شوراي نگهبان و دستگاههاي . دانگاران هر جا ندارن ساده

داد زهرا  حتا اجازه مي. خواهند بگيرند و ببندند كرد كه هرچه مي سركوبگري ديگر فراهم مي
طلبان  ها را در دادگاه بكشند و رفع و رجوعش را به سر و صداي اصالح كاظمي) زيبا(

آيد كه ازهم اكنون  ها الزم مي الحاتي در تاكتيكاكنون چنان پوششي نيست و اص. واگذارند
در جمهوري اسالمي سر و كار داريم ” اصالحات”ما با يك دور تازه . بينيم هايش را مي نشانه

  .ترين موارد سركوبگري آغاز شده است كه در جاي اصلي، در زننده
اي به  بخشنامه بايد تجديد شود اش هم سر آمده است و مي رئيس قوه قضائي كه اتفاقا دوره

مراجع قضائي و انتظامي و اطالعاتي فرستاده كه در آن اجراي قانون در باره بازداشتيان و 
اندكي پس از آن باز اتفاقا . خودداري از بدرفتاري و توهين و شكنجه به آنان را خواسته است

مخالفت شوراي نگهبان هم كه تا كنون چهار بار با پيوستن ايران به عهدنامه منع شكنجه 
سرانجام در مجلس . اي حفظ حقوق مشروع زندانيان را الزم دانسته است كرده است در نامه

رو به مرگ نيز براي عقب نماندن از كاروان اصالحات، قانوني را بر زمينه بخشنامه ياد شده 
دانند  برندگان مبارزه قدرت، چنانكه بسيار روي داده است، غنيمت خود مي. اند پيشنهاد كرده
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تذكري الزم ” مبارزه قدرت”در . (كه شعارهاي هماورد شكست خورده را از آن خويش سازند
مبارزه بر سر مقامات بود نه قدرت كه بي هيچ مبارزه تسليم شده بود؛ و هماوردي كه . است

چنانكه پيداست آباد گران و .) شكست خورد خود در شكست دادنش نقشي به سزا داشت
اند تا براي كنار  دست به يك دور تازه آرايش رژيم زده” موتلفه”يه كارگزاران سازندگي و بق

تاكتيك . تر باشند هاي خارجي، كه قانون آن را نيز گذراندند آماده آمدن با غرب و جلب سرمايه
خبرنگاري از . توان انتظار داشت آنان هم اكنون بازتاب مساعد يافته است و بيش از اينها را مي

  .كند ادماني از بخشنامه هاشمي شاهرودي و اليحه مجلس ياد مينيويورك تايمز با ش
هاي مافيا در  هر كس اندكي با كاركرد دستگاه حكومتي چند پاره و تقسيم شده ميان خانواده

داند كه بخشنامه و قانون در جمهوري اسالمي عموما ارزشي  ايران آشنائي داشته باشد مي
نه رئيس قوه قضائي به آنچه نوشته است . ندارد بيش از كاغذي كه روي آن نوشته شده است

هاي بيشمار ايران هست و نه مرجعي كه بتواند بر اجراي  باور دارد، نه يك اداره واحد زندان
هاي موازي  در حالي كه از كميته و سپاه و بسيج گرفته تا سازمان. هر قانوني نظارت كند

اش بگيرند و به  را در خيابان يا در خانهتوانند هركس  امنيتي و هر نهادي كه زوري دارد مي
ها خفه  هيچ مقامي حسابي پس ندهند و در حالي كه فرياد زندانيان در همان سياهچال

هاي تشنه شنيدن خبرهاي  شود ارزش اين اصالحات، بيشتر در همان حد مقاالت روزنامه مي
توانند قراردادهاي  تر مي هائي خواهد رفت كه آسان خوب خواهد بود و سودش به جيب دولت

  .دار ببندند نان و آب
المللي  بينيم كه در يك دمكراسي با همه مهار و توازن آن و زير نگاه دقيق مراجع بين ما مي

اند نزديك به يك سال با بازداشتيان عراقي  نگهبان حقوق بشر، زندانبانان امريكائي توانسته
توانستند هرچه را كه  بودند همچنان مي چنان رفتار شرماوري بكنند و اگر مطبوعات آزاد نمي

نگاران نخستين قربانيان سركوبگري  در ايران كه روزنامه. داد بكنند شان اجازه مي ددمنشي
 توان توقع انساني شدن شرايط زندانيان را داشت؟ هستند چگونه مي

***  
نع گسترش نامه پيوست عهدنامه م با آنكه در اصالحات قضائي نيز مانند پيوستن به مقاوله

هاي اتمي، قصد اصلي رژيم فريب دادن جهانيان است، رفتار درست را با اين دور تازه  سالح
آن سازمان . بايد آموخت المللي خبرنگاران بدون مرز مي رژيم، از انجمن بين” بزك كردن”

 12بالفاصله پس از انتشار بخشنامه از مقامات مسئول جمهوري اسالمي خواسته است كه 
در نامه گزارشگران بدون مرز پس از . نگار زنداني را آزاد و خسارت آنها را جبران كنند روزنامه

اند به درستي اشاره  هاي پيشين سازمان ملل متحد دانسته آنكه بخشنامه را تاييدي بر گزارش
المللي براي رعايت حقوق بشر در ايران در تغيير روش  اند كه اعمال فشارهاي بين كرده

بايد راهنماي مبارزان باشد  دو نكته مهم آن نامه كه مي. مي موثر بوده استجمهوري اسال
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المللي و كشورهاي خارجي است كه با رژيم  نخست، اهميت كاركردن روي مراجع بين
اش دربرابر مردم بيدفاع، به سبب ضعف  رژيم اسالمي با همه بيرحمي. سروكاري دارند

حساس است، به حدي كه بسياري تحميالت و روزافزون خود سخت دربرابر فشارهاي خارج 
. دهد گيرد و بسياري امتيازات را به زيان منافع ملي ايران به آساني مي تجاوزات را ناديده مي

هاي گوناگون بر حكومت آخوندي نفوذي  ما در كشورهائي كه همه كمابيش و به صورت
  . ل بكنيمكردن خدمت زيادي به همرزمان داخ” البي”توانيم  با  دارند، مي

در عمل سياسي، نيت كمتر از نتيجه اهميت  .دومين نكته در آن نامه اهميت تظاهر است
نيت جمهوري اسالمي هر چه باشد، اصالحات قضائي تازه وسيله بيشتري براي فشار .  دارد

. گذارد المللي، مي آوردن به سود حقوق بشر در ايران در دست همه ما، بيش از همه مراجع بين
اش ظاهر سازي است، كه هست، امتيازي را كه به ناگزير داده  ايد به اين بهانه كه همهب نمي

كند ولي اين  حكومت آخوندي به اصالحات قضائي تظاهر مي. شده است بيهوده گذاشت
پذيري دارد  حقيقت كه برخالف طبيعت خود وادار به چنين تظاهري شده است نشان از آسيب

پذيرتر كردن آن؟ انحصارگراني  پذيري رژيم و آسيب ري از آسيبگي و كار ما چيست مگر بهره
خواهند از فرصت يكدست شدن حكومت براي برطرف كردن گرفتاريهاي اقتصادي و  كه مي

توانيم  ما مي. برداري كنند ناگزير خواهند بود امتيازات بيشتري بدهند سياست خارجي خود بهره
از پس از امضاي مقاوله . دادن امتيازات بيشتري كنيماز طريق مراجع خارجي، رژيم را وادار به 

نامه اتمي، اروپائيان، چنانكه در بروكسل مقامات جامعه اروپائي به ما گفتند، با شگفتي به 
                       . اند جمهوري اسالمي به نظر مساعد اروپا پي بردهدرجه وابستگي 
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 ها دمكراسي” ناتواني”
 

اين گفته مشهور است كه دمكراسي بدترين نوع حكومت است به استثناي همه انواع ديگر؛ 
ار وحشيانه دمكراسي سراپا كم و كاستي است، اما چرا ديگر انواع حكومت بدترند؟ ماجراي رفت

ها پس از  ماه. گويد زندانبانان امريكائي، و انگليسي، با زندانيان عراقي بخشي از پاسخ را باز مي
هائي در يكي دو روزنامه انتشار يافت كه رفتار ساديستي  سرنگوني صدام حسين ناگهان عكس

له توفاني از داد و بال فاص بارترين وضع نشان مي زندانبانان را با دستگير شدگان در اهانت
ها چنان سخت و گسترده بود كه مقامات  واكنش عمومي به آن عكس. اعتراضات برخاست

وزير به پوزشخواهي واداشت و  جمهوري و نخست نظامي و سياسي دو كشور را تا حد رئيس
تر، فرايند رسيدگي به اتهامات در برابر  پيگرد مسئوالن با شدت دنبال شد و از همه مهم

و   cover upگذاري انجام گرفت كه خواستار شفافيت بود و تحمل هيچ سرپوشافكارعمومي 
هاي بسياري را لكه دار كرد و آينده سياسي كساني را به  اين افتضاح نام. پنهانكاري نداشت

خطر انداخت و در هردو كشور كمك كرد كه تدبيرهائي براي جلوگيري از تكرار چنين 
  .ها انديشيده شود وحشيگري

غيرانساني، فساد و سوء استفاده، فريبكاري و تجاوز، چنانكه در اين ماجرا ديده شد در رفتار 
دمكراسي حكومت پاكيزگان و پارسايان . آيد يك نظام دمكراتيك نيز به فراواني پيش مي

تفاوت . دهد ها را تغيير مي دهد، هر چند رفتار آدم نيست و طبيعت بشري را تغيير نمي
توان تجاوز و فساد را برمال  ديكتاتوري آن است كه در دمكراسي مي هاي دمكراسي با نظام
ها افتادن با خود پيامدهاي  برسر زبان. شود چيز آغاز مي جاست كه همه كرد؛ و از همين

اندازد كه هر قدرتي را سرانجام   هائي را به حركت مي آورد و چرخ سياسي، و گاه حقوقي، مي
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اك نيست ولي پاك كردني است؛ ناروائي در آن فراوان روي دمكراسي پ. دارد به تسليم وا مي
آزادي گفتار، و . ها را دير يا زود تصحيح كند هائي دارد كه ناروائي دهد ولي مكانيسم مي

تواند  ها را مي روي ها و زياده و احترام قانون، بدترين كوتاهي) به راي مردم(حكومت نمايندگي 
هاي مطبوعاتي با شادي اعالم كردند كه  س از پرده دريآنها كه در جهان عرب پ. جبران كند

تر  كردند؛ از آن مهم ها اغراق نمي امريكائيان تفاوتي با صدام حسين ندارند تنها در ابعاد ناروائي
نه تنها به سبب آزادي گفتار . يافتند تفاوت اصلي در واكنش دو نظام سياسي را در نمي

يگري به گرد جنايات مانندهاي صدام نيز رسيد بلكه از توان در امريكا يا هر دمكراسي د نمي
  .توان آمد عهده آن نيز بيرون نمي

هاي فراواني بودند كه پس از محاكمه نظامي متهمان و بازپرسي وزيران دفاع امريكا و  عرب
هاي  ها نيز مانند حكومت انگليس از سوي نمايندگان مردم شانه باال انداختند و گفتند غربي

توانند به آن خوبي جنايات و تجاوزات را پنهان  د و تفاوتشان اين است كه نميعرب هستن
. فهميدند كه نكته اصلي در همان جاست ها در تكه آخر حق داشتند ولي نمي آن عرب. كنند

شود تجاوز به حقوق بشر را به خوبي هر حكومت وامانده  هاي ليبرال نمي آري، در دمكراسي
. هاي ناتواني باشيم بايد بدنبال چنان دمكراسي ا همه ميجهان سومي پنهان كرد و م

ها هميناني هستند  كنند و آدم ها اداره مي دمكراسي را آدم. دمكراسي آرمانشهري وجود ندارد
هائي از نوع خود ما، اگر از دورتر به  كه شب و روز در پيرامون خود با آنان سرو كار داريم، آدم

را به پايان ” نيبلونگن”واگنر هنگامي كه چهار گانه(چه هستيم  خود بنگريم و بهتر دريابيم كه
  .)رساند به نزديكانش گفته بود كه از اژدهائي كه در روان خود دارد به ترس افتاده است مي

در يك دمكراسي غربي مردم مانند خودشان و . كردند ها يك اشتباه ديگر نيز مي آن عرب
هاي  خود، سري  ر برابر چنين افتضاحات حكومتشان، د مانندهاي بيشمار صدها ميليوني

مردم اصالح حكومت را . گذرند نمي) جوك(دهند و حداكثر با ساختن چند شوخك  تكان نمي
امريكائيان پس . (شمارند و آن را از آسمان و رحمت الهي و امريكا انتظار ندارند وظيفه خود مي

كرد و بهتر است ديدگان مشتاقان به بر تن نخواهند ” رهاننده”از تجربه عراق ديگر جامه 
 .) تر، به خودشان، دوخته شود جاهاي نزديك

*** 

مبالغه كردن در نقاط  يكي از آنها. براي همان ماندن و دستي در خود نبردن هزار بهانه هست
ترشان يا مسلم يا ناديده گرفته، و يا  هاي آشكار و بسيار مهم ضعف ديگراني است كه برتري

خاورميانه به عنوان يك حالت ذهني كه اسالميان را (اي معمولي  يك خاورميانه. شود انكار مي
بيند فاتحانه  هنگامي كه رفتار دل بهمزن زندانبانان امريكائي را مي) گيرد در هر جا دربر مي

گي حكم آخر را   او نه تنها از سر نا آگاهي و بي حوصله. كند اصل دمكراسي را در امريكا رد مي
ها  گونه كه اشاره شد دمكراسي را شيوه حكومتي بري از همه ناروائي و نه تنها هماندهد،  مي
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آورد، بلكه يك نياز دروني خود را  هاي حكومتي آشنايش به تصور مي هاي شيوه و كاستي
داند چه كند؟ آن تمدن سيصد  او با تمدني كه در غرب تكامل يافته است نمي. بيند برآورده مي

هاي ژرفي كه در دل و جانش دوانيده،  كه تمدن اسالمي او را با  ريشه و پنجاه سالي است
هاي آن، كه اصل مسئله مدرنيته  به باور خطاي او، آموختن و پذيرفتن ارزش. نوردد درهم مي

بايد منكر  او مي. اندازد ش را به خطر مي”هويت”ها بوده است،  در همه اين سرزمين
 نمائي نقاط ضعف غرب؟  چه بهتر از بزرگهاي آشكار تمدن غربي شود و  برتري

اش  اي ها در پارگين فرهنگي هزاره تواند مدت اي با هر رويدادي از اين گونه مي خاورميانه
ولي اگر اندكي از نزديك بنگرد در . آسوده دراز بكشد و گاهگاه، به نشانه زندگي، فريادي بزند

از همان تمدن دارد؛  از همان تمدني كه  هائي را نيز يابد كه حتا آگاهي بر چنان ناروائي مي
اي را پيدا كنند و افتضاحتشان را  هاي خاورميانه هايش عرضه حكومت گذارد حكومت نمي

كند كه دربرابر عموم سرشكسته شوند و در اصالح معايبشان  سرپوش بگذارند و وادارشان مي
هايش، و هرچه او را بر  هاديهاي كاميكازها تا كاالشنيكف ج او از بمب. اي بكوشند تا اندازه

هائي كه  دارد، وامدار غرب است و شب و روزش را به دشمني با ارزش اين زمين زنده نگه مي
  . گذراند اينهمه را به او داده است مي

 توان كرد؟ با چنين معمائي جز هر چه در نيهيليسم فروتر رفتن چه مي
  2004ژوئن  27
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  انديشي ناسيوناليسم و ساده
 

كه  يك خبرنگار امريكائي در ديداري از ايران از دو جوان ايراني گفتاوردهائي آورده است
جواني . هاي بزرگي از ايرانيان در هر گروه سني و در هرجا شنيده باشد توانست از گروه مي

كند كه مگر  سراپا شيفته فرهنگ امريكائي و آرزومند مهاجرت بدان كشور به او ياد آوري مي
تكرار (گذرد  تاريخ امريكا چند قرن است؟ در حالي كه از فرهنگ ما دو هزار و پانصد سال مي

جوان ديگري، سراپا بيزار از رژيم اسالمي، .) ط مشهور، گوئي كورش ناگهان از آسمان افتادغل
گويد چرا اسرائيل  در اعتراض به مخالفت امريكا با برنامه بمب اتمي جمهوري اسالمي مي

ويژگي اصلي، چيرگي منطق قياسي ) نقل قول(داشته باشد و ايران نتواند؟ در هردو گفتاورد 
ترين شيوه تحليل، پيش از آنكه ذهن انسان توانائي استقرا را بدست  رين و ابتدائيت است، آسان

 .هاي جزئي به نتيجه كلي است آورد كه به معني رسيدن از داده
كند و بي توجه  در اين مقايسه به يك عامل، به آنچه به سود اوست، بسنده مي جوان نخستين

. گيرد اكنون و آينده نتيجه دلخواه خود را مي هاي دو فرهنگ و ربط داشتن آنها به به ويژگي
تري خود نباشد ــ كه  او اگر در مقايسه زماني دو فرهنگ، تنها درپي تسالي احساس كوچك

تر بودن برتري  در بخشي هست ــ اندكي دورتر نمي رود كه مسئله پيشينه نيست؛ اگر كهن
ترش  رهنگ غربي و در صورت تازهورد چرا خود او و مانندهاي بيشمارش اينگونه شيفته فآ مي

امريكائي هستند؟ در همان قاره امريكا تمدن مايا يك هزاره پيش از امريكاي نوين باليد و 
كهن سالي فرهنگ مزيتي است و اگر بهانه . ها بدنبال آثارش گشت بايد در جنگل امروز مي

اي است براي  هتوان ديد، سرماي بستن دست و پاي انديشه نباشد، چنانكه درآن جوان مي
هاي دور خود را زدن و  الف گذشته excellence.  رسيدن و پيش افتادن در مسابقه واالئي
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آرزوي گريز به آينده ديگران را داشتن در عين حال نشانه تناقض گشوده نشده تفكر و 
زيند و كارشان اساسي ندارد و از امروز به  پريشيدگي روان مردماني است كه در سرگشتگي مي

  .دهند شوند و به خود اجازه هر رفتار غيرعقالئي را مي دا زير و رو ميفر

كاهش : گذارد ديگر به نمايش مي contextدومين جوان همان صفت ملي  را در بافتاري 
اكنون موضوع بمب . ترين عناصر خود، به حد يك جمله دادن هر موضوع پيچيده به ساده

خارجي ايران است و با آينده رژيم و امنيت ملي ترين مسئله سياست  اتمي رژيم اسالمي مهم
خواهند از هر راه شده است  هائي مي دنيائي نگران آن است و قدرت. ايران سر و كار دارد

توان برطرف كرد نه حتا توضيح  چنين موضوعي را با يك قياس ساده نه مي. جلوش را بگيرند
اتمي هيچ همانندي نيست و همه نخستين دليلش اينكه ميان دو طرف مقايسه جز بمب . داد

در اسرائيل امام زمان پاي ليست انتخاباتي را امضا . هاي ديگر مسئله با هم تفاوت دارد داده
اسرائيل بمب اتمي دارد و بيش . كشند كند و در دادگاهش بانوي خبرنگار كانادائي را نمي نمي

. خواهي كند ديد و باجگويد چه رسد كه ته از اندازه هم دارد ولي سخني هم از آن نمي
كند و از زبان  جمهوري اسالمي هنوز بمب را نساخته اسرائيل را هدف آينده آن اعالم مي

گويد دربرابر نابود شدن اسرائيليان كشته شدن پنج ميليون مسلمان چيزي  رفسنجاني مي
  .نيست

ست كه آن جوان و همفكرانش به اين كاري ندارند كه بمب اتمي براي ماندگاري رژيمي ا
ايران مانند اسرائيل، بهر دليل، . آنان را از كشورشان گريزان كرده است و نه نيرومندي ايران

در مبارزه با همه همسايگانش نيست و اگر كاري به آنها نداشته باشد آنها كاري ندارند و هيچ 
كه  ترين تهديد خارجي ايران از امارات خليج فارس است بزرگ. روند كدام خطري بشمار نمي

مسئله اتمي جمهوري اسالمي ربطي به اسرائيل يا حتا . چند ناوچه توپدار برايشان بس است
بايد ديد آيا به صالح ايران  مي. ندارد) كشورهاي اتمي ديگر منطقه(پاكستان و هند و روسيه 

است كه منابع نامحدودي را هزينه كند و براي كشور خطر مداخله نظامي يا تحريم اقتصادي 
توان از برابر چنين مخاطرات  ها نمي گزاري و انگشت نهادن بر رفتار دوگانه قدرت با گله بخرد؟

توانند با منطق قياسي ساده آن جوان و بي خيالي همه  ديگران نمي. احتمالي گريخت
او حتما پس از كوبيدن استدالل خود بر سر خبرنگار، شادان و . مانندهاي او به منظره بنگرند

توان انتظار داشت به همين  اما از ديگران نمي. هايش بازگشته است گذراني آسوده به وقت
جمهوري اسالمي با پافشاري برنامه اتمي خود را . آساني موضوع را پايان يافته تلقي كنند

هاي تاخيري، جهانيان را دربرابر عمل  كند، زيرا اميدوار است با فريبكاري و تاكتيك دنبال مي
كيه بر احساسات ملي نابجاي ايرانيان عامل ديگري است كه از آن ياري ت. انجام شده بگذارد

  .جويد مي
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هاي خطرناك و ضد ايراني رژيم به نام ناسيوناليسم ايراني همان اندازه بيربط  دفاع از سياست
. معناي ايران دوستي هيچ كدام اينها نيست. است كه پنهان شدن پشت پيشينه فرهنگي ايران

ناسيوناليسم را با . تر رفتن داريم سات ملي  نيز نياز به شكافتن و ژرفما در موضوع احسا
اي  اي براي دراز كردن خواب آشفته هزاره احساس برتري نمي بايد اشتباه گرفت و از آن بهانه

اند و امروز شمارشان بسيار بيشتر  تر از ما فراوان بوده هاي بزرگ در جهان، ملت. ملت ساخت
آنها نصف ما . آنها به اندازه يك استان متوسط ايران نيز جمعيت ندارند اي از پاره. شده است

گذارند بلكه همه حواسشان به پيش افتادن از همگنان در  هم در ستايش خود وقت نمي
  . هائي است كه توانائيش را دارند زمينه

ان بهمين ترتيب ناسيوناليسم به اين معني نيست كه چون حكومت اسالمي به نمايندگي اير
مردم آلمان شش دهه است با . بايد از آن پشتيباني كنند كند ايرانيان بناچار مي اقداماتي مي

اند كه آيا در پشتيباني تا واپسين روزهاي خود از هيتلر حق  اين مشكل دست به گريبان بوده
پياده شدن (” اوورلرد”اند؟ حضور صدر اعظم آلمان در مراسم شصتمين سال عمليات  داشته

اي بر گشوده شدن اين  هاي مربوط، نشانه به دعوت دولت) هاي متفقين در نرماندينيرو
ها نيز  آلمان. مقدمه رهائي اروپا، از جمله آلمان، از رژيم فاشيستي بود” اوورلرد”. مشكل است

توانند اين حقيقت را  بدست متفقين از آن رژيم، در واقع از خودشان، رها شدند و اكنون مي
لر تجاوز و نژادكشي را به نام دفاع از نياخاك در مغز مردم آلمان فرو كرد و نه هيت. بپذيرند

تنها باعث كشته شدن دهها ميليون تن از جمله شش ميليون يهودي و بيشماري افراد 
هاي آدمسوزي شد نياخاك را ويرانه و تقسيم شده برجاي نهاد و  در كوره” فروتر”نژادهاي 

هاي شرقي خود كه جمعيتشان جارو شدند تنها در شرايطي  نآلمان با از دست دادن سرزمي
  . آسا يگانگي خود را بازيافت معجزه

بايد بيش از اينها ميان مصالح ايران و جمهوري اسالمي تفاوت  ايرانيان بويژه در درون مي
  .بگذارند
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  هژده تير و شانزده آذر

  
تير نماد مبارزه شده است و بويژه در بيرون  18براي بيشتر ايرانيان مخالف جمهوري اسالمي، 

 1999/1378تير  18جنبش دانشجوئي كه . كوشند آن را زنده نگهدارند ايران هر سال مي
ترديد در صف اول مبارزه براي برقراري دمكراسي  ون بينخستين حركت بزرگ آن بود اكن

شناخت ارزش اين . ليبرال، دمكراسي به اضافه حقوق بشر، قرار دارد و رهبري در دست اوست
ولي از آنجا كه هيچ . آيد جنبش و كمك به آن كمتريني است كه از نيروهاي آزاديخواه بر مي

تير  18در نيروهاي مخالف برسد  consensusتواند به يك همرائي  امري با هر اهميت نمي
ها براي برگزاري تظاهرات  امسال در بيش از يك شهر كوشش. دست اندازهائي نيست نيز بي

آذر بچسبانند  16تير را به  18اي چپگرايان اصرار داشتند  همگاني به شكست انجاميد زيرا پاره
ا اين استدالل را كه در خود ايران آنه. اي براي حمله به رژيم پهلوي گردانند و آن را بهانه

. دهند نپذيرفتند هاي تاريخي نيستند و شعارهاي روز مي دانشجويان در پي تصفيه حساب
. زيربار پرچم شير و خورشيد كه پرچم انقالب مشروطه است نرفتن كه جاي خود را داشت

  .ها ادامه دارد توجه به زمان و مكان و دگرگوني مبارزه آنها بي
از دانشگاه تهران سر گرفت و در اين  1953/1332آذر  16راضي دانشجوئي در جنبش اعت
برد كه  جنبش دانشجوئي در ايران نيز نسب خود را از آن تظاهرات مي. توان داشت ترديد نمي

آذر گمراه كننده و نا  18تير به  16با اينهمه پيوند دادن . سه دانشجو را كشته برجاي گذاشت
اي ندارد؛ چه در پيام خود و چه در  اي اعتبار يافتن نيازي به هيچ پيشينهتير بر 18. الزم است

آذر بيش از  16. دالوري كوشندگانش همه عوامل براي آنكه يك روز تاريخي بماند هست
در . تير ندارد 18آنكه تظاهرات سياسي دانشجوئي در اعتراض به رژيم وقت بود همانندي با 

اكبر سياسي رئيس وقت دانشگاه  نكه از خاطرات دكتر عليآذر كشته شدن دانشجويان چنا 16
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تير  18در . آيد تصادفي، و واكنش چند سرباز ساده به سخنان دانشجويان بود تهران بر مي
ها و ويراني خوابگاه دانشجوئي و كشتن يكي از  دانشجويان در اعتراض به هجوم حزب اللهي

سيار مهمتر در سرگذشت هر يك از اين هاي ب ولي تفاوت. دانشجويان به خيابان ريختند
  .روزهاست

تا ده پانزده ساله پس از آن رسالت . مرداد منجمد كرد 28آذر دانشگاه را از نظر سياسي در  16
اي سراسر بر ضد، و  ناميد ــ  مبارزه جنبش دانشجوئي مبارزه با رژيمي شد كه رژيم كودتا مي

ين رسالت منفي بدانجا كشيد كه دانشجويان با ا. عاري از هر پيام و برنامه سياسي جايگزين
برنامه اصالحي محمدرضا شاه كه بعدها انقالب شاه و مردم نام گرفت چنان سخت به مبارزه 

مبارزه آنان بويژه با . از آن درگذشت 1963/1342پرداختند كه تنها شورش خميني در 
اني را از عصر فئوداليسم بدر اصالحات ارضي كه انقالب اجتماعي تمام عياري بود و جامعه اير

آورد چنان ابعاد باور نكردني يافت كه دكتر حسن ارسنجاني با هوش عملي استثنائي خود 
زد و خورد . را بيرون دانشگاه گرد آورد) اصطالح آن روزها(گروهي از روستائيان آزاد شده 

ال پيش از آن در صد س. (روستائيان و دانشجويان در تاريخ جهان همان يكبار روي داده است
مبارزه دانشگاه با مواد .) رفتند تا آنها را آزاد كنند روسيه دانشجويان انقالبي به روستاها مي

ها، تشكيل سپاه دانش،  حق راي زنان، سهيم كردن كارگران در سود كارخانه(ديگر آن برنامه 
برنامه . بود بهمان اندازه از فهم عادي بيرون) ملي كردن جنگلها و مرغزارها يا مراتع

كرد و آن طبقه متوسط اگر سود درست  اصالحات شاه، ايران را يك جامعه طبقه متوسط مي
توانست براي دمكرات كردن نظام سياسي بيشترين بهره را از اصالحات  شناخت مي خود را مي

  .اجتماعي و رونق اقتصادي كه پس از آن آمد ببرد
شد ماركسيسم  و اسالم انقالبي  تر مي اديكالشصت دانشگاه كه پيوسته ر/از نيمه دهه چهل

را به دل و جان پذيرفت؛ و اين هردو در داد و ستد شگفتي كه باز تنها از محيط دانشگاهي 
پيكار چريكي ويرانگر كه از دانشگاه بدر . آمد بسيار از يكديگر گرفتند آن دوران ايران بر مي

و حكومت اسالمي كشانيد كه در ” كوهمندانقالب ش”آمد جنبش دانشجوئي را تا ارتجاع سياه 
آذر  16نقش دانشگاه در ادامه سنت . اند ترين قربانيان بوده آن دانشجويان پس از زنان بزرگ

  ”!پيوندتان مبارك”گفتند  آن روزها مي. در همه اين تحوالت چندان كمتر از حوزه و بازار نبود
*** 

فتمان آن دوره و سطح سياسي و فرهنگي اي كشيده شد علتش گ آذر به چنان بيراهه 16اگر 
اي كه هيچ  جامعه. تراويد از كوزه جامعه همان مي. كوشندگان جنبش دانشجوئي آن زمان بود

ترين  شناخت نه باور داشت و سوداي محض قدرت، دمكرات كس نه دمكراسي ليبرال را مي
ي دمكراتيك را نيز، هر انداخت كه قانون و نهادها كسان را نيز چنان در چنبر اقتدارجوئي مي

توانست يك جنبش دانشجوئي دمكرات و ترقيخواه  گذاشتند، نمي چند صوري، زير پا مي
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رود و  امروز جنبش دانشجوئي بر بستر خاراي دمكراسي و ليبراليسم به پيش مي. بپروراند
ت يك نسل روشنفكران و كوشندگان به ميدان سياست پا نهاده اس. نوردد موانع را در هم مي

گيرد و آبشخورش را در درياي فرهنگ  كه خدايان دروغين نسل پيش از خود را به چيزي نمي
 .جويد سياسي اروپاي باختري و امريكاي شمالي مي

آذر و سرگذشت ناشاد آن  16كدام نيازي به  نه ما غير دانشجويان، و بويژه نه دانشجويان هيچ
وان آغاز جنبش اعتراضي دانشگاه خواهد ماند آن روز چه بخواهند و چه نخواهند به عن. نداريم

مبارزه براي . ولي تاريخچه آن بيش از مايه الهام، درس عبرتي براي جنبش دانشجوئي است
هاي آسان براي  هاي منفي و فرونشاندن كينه؛ ادعاي بيش از ظرفيت؛ جستجوي پاسخ هدف

. ر را نيز ناكام خواهد كردمسائل پيچيده؛ بيش از همه بيرون رفتن از راه دمكراسي هژده تي
اي سروكار داريم كه مايه سربلندي جهاني ملت ايران است؛ در آستانه  ولي امروز ما با پديده

اي در زندگي ملي هستيم كه در آن عناصري از گذشته، حتا از جمهوري اسالمي،  دوران تازه
ما اين . بودكم چندگاهي زنده خواهند ماند ولي بنيادهاي جامعه دگرگون خواهد  دست

بايد  همه مي. اي در آن آينده بختي ندارد هيچ متولي گذشته.  بينيم دگرگوني را هم اكنون مي
هايش را برداشت و بر توده عظيم  بايد خوب از گذشته مي. خود را براي دوران تازه آماده سازيم

. ت و كنارگذاشتدرس گرف بايد هاي تازه افزود؛  بقيه را هم مي ها و كاركردها و شيوه انديشه
بيشتر آن . شود كه آن را به آينده نيز امتداد دهيم اگر گذشته بهتر از امروز بوده است دليل نمي

مان دارد بر جمهوري  ما در ايراني كه پيش روي. گذشته مسلما قابليت زندگي دوباره ندارد
  .  ت نه هژده تيرشود نه شانزده آذر خواهيم داش اسالمي درهم ريخته و ازهم گسلنده ساخته مي
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  عراق، ميدان تازه جهاد

  
انتقال حاكميت از مقامات اشغالي امريكا به حكومت تازه عراق، چيزي بيش از يك 

اين درست است كه حكومت عراق براي زنده ماندن سران خود نيز به . ظاهرسازي است
از تجهيزات نيروهاي انتظامي درحال آموزش خود تا بودجه  نيروهاي ائتالفي نياز دارد و

عيار از  ولي يك دستگاه حكومتي تمام. بايد از امريكائيان بگيرد هاي بازسازيش را مي طرح
خواهد  گيري دارد و مي گروههاي قومي و مذهبي مهم عراق برپا شده است كه قدرت تصميم

مريكائيان نيز مشتاقند كه هرچه بيشتر كارها سر رشته امور كشور را در دست داشته باشد و ا
را كه يك حق و  sovereigntyدر چند سال گذشته در ايران حاكميت . (را به آن واگذارند

كه تحقق آن است  governmentيك فرايافت انتزاعي مانند مالكيت است بجاي حكومت 
جناح، از حاكميت چپ  هاي رقابت دو شلختگي در زبان به جائي رسيد كه در سال. اند گذاشته

فرايند عراقي شدن را بيش از همه در كشتگان عمليات  !)رفت و راست نيز سحن مي
هدف جنگ در . كنند بيش از نود در صد تلفات را عراقيان تحمل مي. توان ديد تروريستي مي
گذاري يك نظام سياسي در آن كشور است كه  اي روز افزون جلوگيري از پايه عراق به گونه

.) ها و احزاب عراق هم اكنون از هر كشور عربي ديگر آزاد ترند رسانه. (دمكراتيك دارد رنگ
كنند و جلو هر اقدامي را كه زندگي مردم را  هرچه را بتوانند نابود مي” مقاومت”نيروهاي 

كنند و به سربريدن  ها را ترور مي آنها حتا كاركنان بيمارستان. گيرند بهبود بخشد مي
يك پااليشگاه كه گندابه بخشي را از بغداد پيش از ريختن . اند لمان هم رسيدهگروگانهاي مس

گويد دركجاست، مبادا  كند به تازگي در نهان گشايش يافت و هيچ كس نمي به دجله پاك مي
هائي بگذرند كه گندابه  ها هنوز ناچارند از كوچه بيشتر بغدادي. ويران شود” مقاومت”به دست 

  .در آنها جاري است
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گذرد از پوست بعثي خود بدر آمده است و اكنون بنا به  اي كه از آن مي در يك ساله” مقاومت”
ها با گروههاي شورشي بسر برده يك جنبش جهادي  گزارش يك خبرنگار نيوزويك كه ماه

جنگند  هاي پيشين، آزاد شده از صدام حسين و بعث، براي بازگشت به قدرت مي بعثي. است
آنچه پس از سرنگوني صدام روي داد درآمدن . الم بنيادگرا به تن دارندولي اكنون جامه اس

رهبري القاعده از پايگاه لجيستيكي كه . عراق به صورت كانون اصلي عملياتي القاعده بود
اند سيل پايان ناپذير جنگجويان جهادي را به عراق  همسايگان عراق در اختيارش گذاشته
را به حركت ” مقاومت”هاي  ديد سازمان شده بود چرخسرازير كرد و شبكه مالي آن كه تج

هاي بمب آنها،  جنگجويان بعثي نه تنها پيوسته به كاميكازهاي القاعده و اتوموبيل. انداخت
اند آمادگي بيشتري براي بخود گرفتن ايدئولوژي  همچنانكه پشتيباني مالي آن، نيازمندتر شده

زيند و به نام آن اتومبيلهاي  كه در شريعت مي زندگي شبانروزي با كساني. اند جهادي يافته
اي آنان را براي پذيرفتن  بمب خود را به هر كه پيش آيد مي زنند، قالب ذهني مذهبي و قبيله

اگر ادعاي امريكائيان به ارتباط القاعده و صدام . بيني وحشيانه ديگري آماده كرده است جهان
با القاعده ” مثلث سني”دست خود آنان در حسين درست نبود اكنون بقاياي رژيم بعثي به 

  .يكي شده است
اين درست است كه القاعده پس . كنند همه ناظران امريكائي اين تحول را با بدبيني تلقي نمي

از بيرون انداخته شدن از افغانستان و از دست دادن پشتيباني دولت پاكستان اكنون عراق را 
لي عراق با همه نزديك بودن به جهان عرب و و. تري است بدست آورده است كه كشور مهم

در افغانستان هيچ نيروي مهمي دربرابر . كانون اصلي القاعده، نبردگاهي بسيار دشوارتر است
القاعده نبود و در پاكستان عالوه بر قبايل پشتوي مرز افغانستان، ارتش و دستگاههاي امنيتي، 

در عراق القاعده با دشمنان . دندبا موافقت ضمني نخست وزيران پياپي، همدست آن بو
امريكائيان ممكن است به . ترند سهمگيني روبروست كه در درازمدت از ارتش امريكا خطرناك

جنگند هيچ  كم اكنون از اينكه در فلوجا و نه نيويورك با القاعده مي زبان نياورند ولي دست
  .ناخرسند نيسند

بيشتر شيعي (يان دارد، عراقي شدن دو تحول تعيين كننده در جنگي كه بر سر عراق جر
در حالي كه عراق هر چه بيشتر بدست . حكومت، و القاعده شدن مقاومت است) شدن

. شود هاي بيگانه يكي شناخته مي تر با تروريست هرچه از نزديك” مقاومت”افتد  ها مي عراقي
هاي  كه تروريستخواهند دالئل بيشتري دارند  مردم عراق كه امريكائيان را در كشور خود نمي

گناهكار شناختن امريكا براي وضعي كه كشورشان دچار شده است جلو . المللي را نخواهند بين
اي روبرويند كه آنان را بيش از امريكا  اين احساس را نخواهد گرفت كه بهر حال با مخاطره

در آن  نه شيعيان از بنيادگرايان وهابي دل خوشي دارند، نه كردان، و حتا. كند تهديد مي
خواهند زندگي و شهر وكشورشان به دست  نيز اكثريتي از مردم نمي” مثلث سني”
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در حالي كه ماندن نيروهاي امريكائي بستگي مستقيم و آشكار . هاي اسالمي بيفتد تروريست
خواهد نيروهاي خارجي خاك عراق را ترك گويند  به اينكه مي” مقاومت”با ناامني دارد ادعاي 

  .را متقاعد خواهد كرد هاي كمتري گروه
القاعده از ناچاري يا شناخت فرصت، خود را به عراق انداخته است و بجاي امريكا هرچه 

جلوگيري از بازسازي كشور و برگزاري . شود تر با اكثريتي از عراقيان رويارو مي مستقيم
هاي  انتخابات، و دنبال كردن يك برنامه عمل بي ارتباط به منافع ملي عراق، و تاكتيك

تواند به اشتباهات بزرگ  اي است كه تنها مي بيرحمانه كشتار عراقيان، استراتژي مايوسانه
اگر حكومت . متكي باشد) از اين پس(و حكومت موقت عراق ) تا كنون و در آينده(امريكائيان 

اي از اعتماد عراقيان را به كارائي و درستكاري خود جلب كند روزهاي  عالوي بتواند درجه
هاي بيدريغ جمهوري اسالمي به مقاومت در عراق  كمك. اعده در عراق شمرده خواهد بودالق
عامل مهمي در زنده نگهداشتن آن است ولي در اينجا نيز مسابقه با ) بيشتر، بخش شيعي آن(

امريكائيان كي فرصت خواهند يافت به آنچه خاستگاه بسياري مشكالت خود در . زمان است
تر  ي كه طبيعتش غير عراقي”مقاومت”شمارند بپردازند؟ آيا القاعده و  افغانستان و عراق مي

شود زمان خواهد يافت كه عراق را از هم بپاشاند؟ و آيا پس از آنكه جمهوري اسالمي با  مي
  فشار و تهديد برهنه امريكا روبرو شد عراق را به حال خود رها خواهد كرد؟
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  بسوي يك سياست ليبرال

  
اي است كه نياز  هاي سياسي در بيرون ايران كليشه رايج بيست ساله كوچك شمردن فعاليت

رود از سي چهل سازمان سياسي در  ها مي تا سخن از اين فعاليت. به تجديد نظر دارد
از تعريف  اما مشكل از همين جا و. توانند باهم اتحاد كنند گويند كه نمي مي” اپوزيسيون”

توان سازمان سياسي ناميد و آيا سي چهل  آيا هر چند تني را مي. شود سازمان سياسي آغاز مي
توانند با هم متحد شوند؟ در اتحاد ناپذير بودن سازمانهاي سياسي  سازمان سياسي اصال مي

جز يك حزب، هر كدام . رسد ترديد نيست جدي كه شمارشان به انگشتان يك دست هم نمي
با . گرايشي به همكاري رسمي چه رسد به اتحاد نشان دهد با انشعاب روبرو خواهد شدآنها 

اينهمه خدمتي كه اين نيروهاي مخالف به مبارزه با رژيم و بويژه پيشبرد گفتمان و فرهنگ 
  .هاي دور محسوس خواهد بود اند تا آينده سياسي و متمدن كردن بحث سياسي كرده

متمدن كردن جامعه است، يعني چيره شدن روحيه ليبرال بر متمدن كردن بحث، درامدي بر 
گوئيم عقيده فالن كس محترم است منظور، خود  اينكه مي. انديش فرهنگ استبدادي و مطلق

اين حق او به داشتن هر . تواند بسيار سخيف و حتا جنايتكارانه باشد عقيده نيست كه مي
. زه كرد ولي صاحب عقيده را نبايد نابودكردبايد مبار با عقيده مي. عقيده است كه محترم است

ترين  در دو سوي اختالف بر سر بزرگ. گيرد رسيدن به توحش يا تمدن، از همين جا سر مي
توان به توحش فرو افتاد ـ چنانكه ما در بخش بزرگ  هاست كه يا مي ترين تفاوت داوها و ژرف

باال رفت كه ) پلوراليست(گرا  كثرتايم ـ يا به يك جامعه امروزي  تاريخ همروزگار خود بوده
هاي بحث متمدن پيش از  نشانه. اند منافع و نظريات گوناگون با هم در رقابت و همزيستي

در . هائي كه به حق برابر اعتقاد دارند همه شناختن حق برابر همه طرفهاست، همه طرف
قايد معيني ـــ فاشيسم، ناپذير دمكراتيك، تبليغ درباره ع بسياري كشورها، با اعتبارنامه خدشه

بنيادگرائي و اصوال مذهب سياسي ــ در قانوني كه به شيوه دمكراتيك گزارده شده ممنوع 
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اين ممنوعيت براي حفظ آزاديها و حقوقي است كه در اعالميه جهاني حقوق بشر آمده . است
تاليتر از استفاده گرايشهاي سياسي و مذهبي تو است؛ مكانيسم دفاعي دمكراسي در برابر سوء

  .اند شان بسته آزاديهائي است كه كمر به نابودي
آورد ــ متقاعد كردن بجاي حذف  هاي گوناگون باخود، روحيه تفاهم  مي حق داشتن عقيده

كردن ــ  و هنگامي كه توافق بدست نيامد، موافقت كردن بر موافقت نكردن، كه خود 
ر فرهنگ سياسي ليبرال بريتانيا سكه زده بار د اين عبارت كه نخستين. اي از تفاهم است درجه

به واژگان سياسي فارسي راه يافته است كه ) مشروطه ايران(شد، از سوي يك حزب سياسي 
.  دارد به مخالفان خود اين جايگزين را ـ در برابر وحدت كلمه يا دشمني تا پايان ـ عرضه مي

. مخالفت با دشمني استموافقت كردن بر موافقت نكردن به معني تفاوت گذاشتن ميان 
دشمن كسي . توان با او همزيستي داشت مخالف كسي است كه هر چه هم ناخوشايند، مي

چنين . كند و يا اوست يا ما، مانند جمهوري اسالمي است كه هستي انسان را تهديد مي
اي در فضاي بيمار سياست ايران كه هر اختالف نظر تاكتيكي نيز تا نابودي يك يا هر  روحيه

ولي . تواند كشيده شود، ممكن است بيش از اندازه دور از ذهن و آرماني جلوه كند و طرف ميد
  .كند دست كم يك حزب سياسي ده سال است آن را موعظه و عمل مي

اي از چپ، چپ تراژيك اصالح نشده، به گرايش ليبرال هوادار پادشاهي نگاه  بخش گسترده
كوشد نشنود و اگر  بيند؛ سخن آن را مي آن مي كند ولي همان تصوير ذهني خودش را در مي

در كشورهاي پادشاهي . خواهد هم به ناچار بشنود، در گوشش همان است كه خود مي
گويد پادشاهي يعني ديكتاتوري؛ و  دمكراتيك و پارلماني دو دهه است نشسته است و باز مي

نگهداري كند، و هر شكل تواند از نهادهاي دمكراتيك  جامعه ايراني تنها در يك جمهوري مي
پيشينه پادشاهي در اين زمينه . ديگر حكومت دمكراتيك از رشد اجتماعي آن بيرون است

آورد و نه سهم خود و  برهان قاطع اوست، ولي نه پيشينه غيردمكراتيك خودش را به ياد مي
يد، شد د ديگران را در گرداندن جمهوري اسالمي به هيوالي خونخواري كه از روز نخست مي

بخش مهمي از راست، راست نستالژيك اصالح نشده، از آن سو به كساني كه در . شناسد مي
اند و از همرائي و  پي درآوردن سياست ايران از ميدان جنگ مذهبي شصت ساله چپ و راست

افتد و بي آنكه خود بداند، در  زنند، به خشم مي هاي مشترك با مخالفان خود دم مي زمينه
پرستي و ديد مذهبي سياه و سپيد؛ شخصيت پرستي به عنوان فلسفه سياسي؛  هتركيبي از مرد

هاي فراوان  دهد و همانندي و شخصيت كشي به عنوان شيوه مبارزه،  فرياد خيانت سر مي
  .گذارد اهللا به نمايش مي خود را با حزب

اند از  بال كردهاند سير دگرگشت جامعه ايراني را رو به آزادي دن ولي آنها كه تا هرجا توانسته
ترين  پيام آنها پيام پيشرفته. هاي عصبي بازماندگان يك دوران روبه مرگ باكي ندارند تكان

ترين عناصر جمعيت  عناصر جمعيت ايران است و امروز برخالف يك نسل پيش، پيشرفته
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هاي چپ و راستش رو به  نگرش مذهبي درسياست در همه جلوه. ايران دست باالتر را دارند
چپ و . توان يافت بايد پنداشت كه روحيه مذهبي را تنها در اسالميان مي نمي. ودي استناب

ها، و خشكي در انديشه و  راست اصالح نشده ايران با خردگريزي و پناه بردن به اسطوره
تفاوت بنيادي با اسالمياني كه با آنها در جنگي مرگبار ) هر جا دستش برسد(خشونت در عمل 

سر گذاشتن  نيان، حتا مردم معمولي، با آزادمنشي خود به خوبي آماده پشتايرا. است ندارد
ما اين را در . جهان فرو بسته دوران شصت ساله جنگ مذهبي در سياست ايران، هستند

هاي حزب مشروطه ايران در لغو مجازات اعدام، پايان دادن به  گيري استقبالي كه از موضع
تشكيل دادگاههاي (زدائي از سياست ايران  و خشونتجرم سياسي و اقليت به معني حقوقي، 

  .شده است بهتر ديديم) محكوميت بدون مجازات پس از سرنگوني رژيم
پايان دادن به جرم سياسي و اقليت حقوقي، دو نشانه ديگر فرهنگ پيشامدرن را از سياست ما 

يرون ايران ي در درون و ب”آزاديخواهان”جرم سياسي اصال معني ندارد كه . كند پاك مي
جرم سياسي در واقع به معني دگرانديشي است،  تفاوت داشتن با . خواستند تعريفش كنند مي

آنچه امروز جرم است فردا . گروه حاكم است، و به همين دليل بستگي به زمان و مكان دارد
انديشيم كه در آن هيچ گفتار و  ما به يك جامعه شهروندي مي. تواند سند افتخار باشد مي
اي داشته باشد و  تواند هر عقيده داري مگر به موجب قانون دمكراتيك جرم نيست و فرد ميكر

اي  به همين ترتيب اقليت به معني تبعيض حقوقي در چنان جامعه. هر تصميم سياسي بگيرد
ارزش اين .) روند ترين اقليت بشمار مي در ايران زنان به اين معني بزرگ. (جائي ندارد

اگر بيست و شش سالي پيش . توان دريافت ر از همه در يك فرض محال ميها را بهت پيشرفت
 !كرد در ميدان سياست ايران حتا يك گرايش سياسي چنين گفتماني را نمايندگي مي
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  يدها را بگشا عراق بايد چشم

  
آيد و  ها بر اي بازسازي دمكراتيك عراق شكست خورده به نظر مي نخستين دور كوشش

نويس  پيش. اي راضي كند بنويسند اند يك قانون اساسي كه همه را به درجه ها نتوانسته عراقي
هاي نزديك شصت درصد جمعيت شيعه و نزديك بيست در صد جمعيت كرد  كنوني، خواست

اي كه مردمان، خود را به صفت شيعه و سني و  د كرد ولي در جامعهعراقي را برآورده خواه
در چنين . بايد به حساب اورد شناسند، آن نزديك بيست درصد باقي مانده را نيز مي كرد مي

اي راي اكثريت در امري به اهميت قانون اساسي تنها يك سوي معادله است و همرائي  جامعه
  .اندازي بيگانگان بكشد ر به جنگ داخلي و دستنيز جائي دارد ــ اگر قرار نيست كا
خواهند و كنترل منابع نفتي  كردان و شيعيان فدراليسم مي. كشمكش برسر تعريف عراق است

سنيان خواستار يك . نشين و كمترش در شمال كردنشين است كه بيشترش در جنوب شيعه
هاي استقالل روزافزون  حكومت مركزي، و نه متمركز، در بغدادند و در ساختار فدرال دانه

بينند ــ شيعيان رو به جمهوري  مناطق فدرال و گرايش آنها را به ترتيبات فرامرزي مي
هاي همه سويه و فزاينده براي در  اسالمي در ايران شيعي و كردان به عنوان كانون تالش

يان را بدگماني سن. هاي كردنشين ايران و تركيه آوردن يك كشور كرد و در برگيرنده استان
اصرار نخستيني شيعيان به اسالمي كردن قانونگزاري، و كردان به حق جدا شدن از عراق 

بينند كه بيش از هرچيز  آنها آينده خود را در حكومتي مي. كند پس از هشت سال تقويت مي
قانون اساسي تازه به نظر . عراقي باشد، هر چند با سهمي بسيار كمتر از گذشته براي خودشان

پاشي عراق است و تصميم دارند به آن راي منفي بدهند كه اگر در سه  قدمه از همآنها م
  .نشين به نصاب دو سوم برسد قانون اساسي وتو خواهد شد استان از چهار استان سني

پرسي آماده دادن امتيازات بيشتري به سنيان خواهند  اينكه شيعيان و كردان تا برگزاري همه
توان به رسيدن به  هنوز مي. سي چه روي خواهد داد روشن نيستپر بود و اينكه پس از همه
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پرسي، رايشان هرچه باشد،  اما شركت سنيان در همه. اميدوار بود) كانسنسوس(يك همرائي 
بار سرنوشت عراق را  براي نخستين. يك پيروزي براي دمكراسي عراقي بشمار خواهد رفت

تواند مقدمه قانون بهتري  قانون اساسي مي حتا رد شدن. راي همه عراقيان تعيين خواهد كرد
خواهند آسان نيست ولي عراقيان  دست برداشتن از امتيازاتي كه شيعيان و كردان مي. شود

بايد همه را به هراس  دورنماي از هم گسيختگي عراق مي. اند با هم زندگي كنند محكوم
  . اندازد

*** 

اهللا  نخست، در تحليل آخر از آيت. شد در گفتگوها برسر قانون اساسي دو موضوع مهم روشن
دوم، در منطقه ما فدراليسم و خودمختاري همان معني را . توان سخن گفت خوب يا بد نمي

 .ترين كشورهاي جهان دهد كه در پيشرفته نمي
اهللا سيستاني را در همه جا  تا كار به قانون اساسي و جاي اسالم در حكومت نرسيده بود آيت

آزمون قانون اساسي . ستودند و كم مانده بود كه با جفرسون مقايسه كنند و مير به عنوان ميانه
الزم آمد كه نشان داده شود او در تحميل دين رسمي، اسالم به عنوان سرچشمه اصلي 

مسئله . اهللا ديگري كم ندارد و گناه از او نيست قانونگزاري، و تبعيض به زنان از هيج آيت
چاره واپسماندگي و خشونت . ايم سال پيش با آن درگير شدههمان است كه از بيست و پنج 

ترين عوامل آن  توان جست كه خود يكي از مهم جامعه اسالمي را در دين و آخوند نمي
. تواند برضد خودش رفتار كند اللهي كه شايسته نام خود باشد نمي هيچ اسالم و آيت. هستند

ت با هيچ ترفندي، به ضرب اجتهاد و تاويل اهللا مي بايد پاسدار شريعت باشد و از شريع آيت
انسان آزاد نيست و زن با مرد و مسلمان با . توان دمكراسي و حقوق بشر درآورد نيز، نمي

هاي غربي نباشد بردگي هم  تواند؛ و اگر زور دولت غيرمسلمان و شيعه با سني برابري نمي
 .خواهد بود با احكامش

افتد و قدرتي كه يك  كند به انديشه قدرت مي دين به محض آنكه راهي به سياست پيدا
اش  نمونه. رود سرش را به خداوند و در كشور شيعه به امام زمان پيوند دهند تا پايانش مي

شان اگر ايستادگي كردان و جنبش زنان و ديگر عناصر عرفيگرا  اهللا شيعيان و آيت. عراق است
بود جمهوري  تش جنگ داخلي نميو زور امريكائيان و خطر فرو رفتن بيشتر عراق در آ

گويند تكرار جمهوري اسالمي ايران را  داشتند؛ و هر چند مي اسالمي خويش را برقرار مي
گذاشتند كه سرنوشت هر حكومتي است كه به چنگال آخوند  خواهند گام در همان راه مي نمي

گيري از  بهرهآنها كه هنوز در ايران به دنبال . و عوامفريب و متعصب مذهبي گرفتار شود
توانند درس ديگري از  هاي بد هستند مي اهللا هاي خوب براي رهائي از آيت اهللا مذهب و آيت
كنند و راه  آنها نيز كه به يك قياس ساده از احزاب دمكرات اسالمي دفاع مي. عراق بگيرند

اي  گشايند بهتر است جامعه ورود به سياست و سپس قدرت و قانونگزاري را بر اسالميان مي
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هاي استوارتري براي  ما به چفت و بست. مانند ايران را با آلمان و ايتاليا مقايسه نكنند
 .دمكراسي خود نياز داريم و در آلمان احزاب نژادپرست غيرقانوني هستند

بهمين ترتيب نظام فدرالي كه مانند آلمان و سويس در يك فرايند چند صد ساله شكل گرفته 
تواند  و در معرض تحريكات و مداخالت دور و نزديك به آساني مياست در كشورهائي مستعد 

نخستين پله جداسري و پيامدهاي خونين و وحشيانه آن باشد و همسايه را به جان همسايه 
حتا در يوگوسالوي اروپائي، فدراليسم به محض آنكه از تسلط آهنين نظام تيتوئي آزاد . بيندازد

بي و زباني گرديد و هنوز اعدام شدگان را در گورهاي شد پرورشگاه تخم دشمني و كينه مذه
يك . هاي خود را نخواهند ديد يابند و صدها هزار كس، ديگر روي خانمان شان مي جمعي دسته

هاي  بايد اميدوار بود از آسيب ناپذير است و مي نظام فدرال در عراق پاره پاره شده اجتناب
  .هائي نيستند از پيمودن چنين راه اما ديگران ناگزير. احتمالي در امان بماند
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  مرداد 28هاي  درس

  
ما ايرانيان مانند همه مردم جهان رويدادها و روزهاي مهم تاريخي داريم ولي رفتارمان با آن 

نها به سبب آيند و ت كم آنها كه به شمار مي روزها و رويدادها مانند بقيه جهانيان، دست
از آنجا كه براي اختالف و كشمكش و بر . شوند، نيست ها و فجايع خود يادآوري نمي فاجعه

گشائيم و روزهاي  اي مي آوريم تا فرصتي بدست آيد جبهه تازه سرو روي يكديگر زدن، كم مي
هاي سياسي با ادعاي  ها و شخصيت گروه. ها شده است ترين جبهه تاريخي يكي از مهم

رساندن ايران به كاروان دمكراسي، زنان و مرداني جدي، هيج درجه همرائي بر  رهبري و
هاي  هاي سياسي و حتا راهكارهاي مبارزه را هم ارز توافق بر روزها و شخصيت اصول و برنامه

شمارند و خم به  دانند؛ چنان توافقي را شرط و نشانه باور داشتن به دمكراسي مي تاريخي نمي
چنين رويكردي البته براي مردمي كه عاشورا را حتا با معيارهاي مذهبي و نه . آورند ابرو نمي

ايراني شيعه در كنار بقيه . اند عجبي نيست ترين روز تاريخ جهان كرده تنها تاريخي، پر اهميت
تر مذهبي از نگاه اكثريت  اي روزهاي بزرگ تواند پاره شيعيان با سعادت و نظركردة جهان مي

هاي مزاحم بيرون  چنين مردمي به واقعيت. ا نيز پس از عاشورا قرار دهدمسلمانان جهان ر
  ”.هستم) ايراني(خواهد اينگونه بينديشم پس  من دلم مي”. دهند مجال اندكي مي

ترين روز تاريخ جهان است،  عاشورا مهم) در كنار بقيه شيعيان جهان(اگر براي شيعه ايراني 
فراوانش، بيست و هشت مرداد از هر روزي در تاريخ  هاي براي چپگراي ايراني، از همه رنگ

او را تا معصومان . بيست و هشت مرداد حتا مصدق را زير سايه برده است. گذرد ايران در مي
اند ولي مصدق در واقع به سبب  خطا ناپذير و سرچشمه هر چه خوبي و روشني باال كشيده

ي ديگري است و همانگونه ”الشهداسيد”او . بيست و هشت مرداد چنين پايگاهي يافته است
اش نمي دهد  كه شيعه نظر كرده مرتضي علي يك صدم اهميت كربال را به موضوع اصلي

. اي براي بزرگ كردن كربالي خودش ساخته است چپگراي حقمدار ايراني نيز مصدق را بهانه
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ليلي نويسد ولي دريائي از مركب را در بحث غير تح يك كتاب تحليلي درباره مصدق نمي
  .بيست و هشت مرداد سرازير كرده است

و دوران او يك مرحله فراموش نشدني تكامل  مصدق يك شخصيت بزرگ تاريخي،
ولي به عنوان يك موضوع روز . ــ نظر كسان به او هر چه باشد خودآگاهي ملي ايران است

د بود ولي در هاي پياپي خواه مبارزه ضداستعماري او مايه الهام نسل. اي دارد اهميت كاهنده
هائي درميانه نيستند، و  جهاني كه نفت ديگر موضوع پيش پا افتاده بازرگاني است، و ابر قدرت

توان از راه مصدق دم  استقالل دگرگون شده است چه اندازه مي conceptسرتاسر فرايافت 
اي  شيهاي روشنفكران حا زد؟ بيرون آوردن مدرنيته از راه مصدق شايد بتواند ورزش فكري پاره

باشد ولي بيش از آن بردي ندارد و درست مانند كربال، محدوديت موضوع با دست يازيدن به 
كشند به همان دالئل  اگر محافلي بيست و هشت مرداد را چنين بر مي. شود نماد جبران مي

هاي بزرگ  هاي سياسي است كه يك زد و خورد ساده را براي گروه روانشناسي و انگيزه
هاي فجيع عزاداري هيستريك  اي با ابعاد كيهاني و بهانه چنين صحنه فاجعهمردمان چنان 

  .جمعي ساخته است
توان به پژوهش جدي  حتا مي. توان تبليغات و بحث كرد درباره بيست و هشت مرداد مي

ولي بهر بها . توان به نتايج متفاوت رسيد و توافق كرد كه موافقت نداشت مي. تاريخي پرداخت
سياست ما بيش از آن مصيبت اسطوره را . درآمدنش به يك اسطوره جلوگيري كردبايد از  مي

مانند هر چه ديگر در فرهنگ . تحمل كرده است كه اسطوره شبه مذهبي را برمذهبي بيفزايد
شان برسانيم و در جاي  ها و روزهاي تاريخي را به اندازه بايد شخصيت و سياست ايران، مي

اين ملت تا . شان است بيشتر موارد به معني كاستن آنها به اندازه ترشان بگذاريم، كه در درست
  كي بايد روضه بخواند؟

اي كه به كار امروز و آينده ايران بخورد درس بزرگ آن است  در بيست و هشت مرداد نكته
از بس به بيست و هشت مرداد به صورت يك . خواهد بگيرد و حتا بشناسد كه كمتر كسي مي

بيست و هشت مرداد . اند اند اهميت واقعي آن را ناديده گذاشته ستهسالح سياسي نگري
اي كه همانگاه چنان شكافي برداشته  شكستي براي سراسر جامعه سياسي ايران بود، جامعه

اش به جائي رسيده بود  توانست بر هيچ امر ملي به همرائي برسد و ضعف سياسي بود كه نمي
شاه براي صدور فرماني كه در اختيار قانون (گشود  يكه در هر گام راه بر مداخله خارجي م

داشت و مصدق براي صدور  بود صد گونه اطمينان امريكا و بريتانيا را الزم مي اش مي اساسي
ها تهديد هندرسون به بيرون بردن اتباع امريكا  اي وار توده دستور آرام كردن تظاهرات ديوانه

. ژرف كرد كه ديگر هيچ سازشي امكان نيافتبيست و هشت مرداد آن شكاف را چنان .) را
تر براي زمين زدن برندگان  طرف نيرومندتر فرصت باليدن را از بازندگان گرفت و طرف ناتوان

دو سويه بيست و هشت مرداد اين . رفت) و حذف فيزيكي در مواردي(تا خودكشي سياسي 
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ن است و هيچ زشتي و يك درس را از آن گرفتند كه سياست صحنه نابود كردن و نابود شد
  .حماقتي در آن به اندازه كافي بزرگ نيست

اكنون ايران در رژيمي كه جنايت زمينه و نه فقط وسيله آن است، از درون و بيرون تهديد 
جمهوري . يابد هاي ايران مي شود و عامل خارجي بار ديگر دست باالئي در سياست مي

اي  هائي را در پاره ها و ترس اش دشمني انهكار اسالمي به بيهوده و به اقتضاي طبع جنايت
. هاي سخت به ايران بزنند توانند آسيب نيرومندترين كشورهاي جهان برانگيخته است كه مي

مرداد را پشت سر  28روي، و درس  نيروهاي سياسي ايران دورنماي مخاطرات بزرگ را پيش
اند و بجاي درس  گذراندهآنها بيست و شش سال گذشته را به جنگيدن برسر گذشته . دارند

توانست عبرتي باشد خود يك ميدان  بيست و هشت مرداد كه مي. اند گرفتن، در آن فروتر رفته
امروز دو سويه جنگ صليبي هشتاد ساله بار ديگر فرصتي . ناپذير شده است كشمكش آشتي

جاي آنان يابند كه ناشايستگي خود را به نمايش گذارند و عامل خارجي را وادارند كه ب مي
كم جاي گله از ديگران نخواهد بود كه دربدر دنبال يك  اما اين بار دست. تصميم بگيرد

توانند از فضاي كربال  مردمي كه نمي. گردند حل ايراني براي مشكل جمهوري اسالمي مي راه
چه در مذهب و چه در سياست بيرون بيايند و نفرين و عزاداري را جانشين عمل سياسي 

بيني خود را به گردن  اند به دشواري خواهند توانست گناه ترسوئي و نزديك ردهمسئوالنه ك
بود كه  پنجاه ساله گذشته ما براي هر ملت ديگري در جهان كافي مي. ديگران بيندازند

جوئي وكشاكشهاي حزبي و  بيماري سياسي خود را درمان كند و امر ملي را باالتر از كينه
  .اي بگذارد فرقه

  2004آگوست  28
                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هزارواژه

  

         

63

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نا اميدي درماندگان

  
هاي آسان و نويدهاي بزرگ براي رهائي مردم از چنگ  حل هر گاه و بيگاه كساني با راه

كنند و اندكي نگذشته فراموش  آيند و گروهي را به خود اميدوار مي ماليان به ميدان مي
انگيزتر و حالتش امام  تر، ادعاهايش شگفت حلش آسان راه از ميان آنان هر كه. شوند مي

در  .يابد زده درمانده چشم بر راه معجزه پيروان بيشتري مي تر باشد در مردمان خرافات زماني
آنچه اهميت دارد . اينجا با خود اين كسان كاري نيست؛ كه از قلمرو بحث جدي بيرونند

عه ايراني است؛ چاه بي بن ناداني و نافهمي هائي از جام ناپذير بخش واپسماندگي درمان
ناپذير  اندازان نذري پيشروان ادعائي آزادي زن؛ از مبارزان آشتي هاي بزرگ است، از سفره گروه

بيست و شش . شان باشد، تا مشتاقان بازگشت و نقد كردن اموال هرچه خالف يك سونگري
اند هر  شوند كه آماده داني يافت ميترين انقالب تاريخ هنوز زنان و مر سالي پس از احمقانه

اما براي مفلسان نان و نام هر فرصتي . گويند بيازمايند دعوي باطل را باور كنند يا چنانكه مي
  . جوي بدهند غنيمت است كه ابلهان  رهائي

آرزوي بازگشت به ايراني كه از فرمانروائي مال و بازاري و سپاهي آزاد باشد در بسياري از 
رسد بهانه هر  توان اين اشتياق را كه گاه به سودازدگي مي ولي آيا مي. ده استايرانيان زن

لوحي و خوش خيالي قرار داد؟ تنبلي ذهني و دوري جستن از كار جدي، بيش از يك ربع  ساده
دير زماني اميد به امريكا و انگليس . قرن بيشتر ايرانيان را از ميدان مبارزه دور نگهداشته است

برند؛ امروز در ميان جماعتي كه از انگليس  دشان آوردند و هر وقت بخواهند ميبود كه خو مي
بندي  به يك چشم) هرچند اگر انگليس بگذارد به امريكاي بوش اميدي دارند(اند  نااميد شده

از يك فرض . نامي و حضوري و تلويزيوني و ديگر همه چيز به دلخواه:  ساده رسيده است
  .آويزند رسند و از نيمه حقيقت به دامن ياوه مي يه ميپا پايه به هر فرض بي بي
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آورند انسان را از  هاي رهانندگان رايگان مي دالئلي كه براي پذيرفتن، حتا تن دردادن، به ياوه
گويند بلكه راست بگويد؛ بلكه به  مي. كند زودباوري و خود فريبي ايرانيان بيشمار درشگفت مي

اي ندارد  ولي آيا هر ادعائي را چون هزينه. خواهد ي كه نميجائي برسد؛ زياني كه ندارد؛ چيز
بايد باور كرد و هنگامي كه رسوائي آمد شانه باال انداخت و گذشت؟ آيا توجه ندارند كه اين 

آورد؟ هنگامي كه مردمي خرد را به مرخصي  نگرش سرسري چه اندازه سطح را پائين مي
آزمائي نگريستند  ي با نگاه خريدار بليت بختفرستادند و بجاي پژوهش و سنجش، به امور جد

توان ناداني و ابتذال را كه به چنين درجاتي در جامعه رسيده است درمان كرد؟  چگونه مي
شود يك نفر در برابر تلويزيون بايستد و رژيمي را سرنگون كند و  گويند مگر مي مي

شود، و  ترش هم مي سانشود و آ سرش نباشند؟ چندبار بايد ببينند كه مي هائي پشت دست
گذارند و ديگران هم  ها را بجاي تفكر منطقي مي شود چون گروهي همين استدالل اصال مي

تر آنكه اگر كساني درپي روشنگري برآيند به  شگفت. افتند با روحيه رمه دنبالشان مي
ور را تا گويد كه نبايد اجازه داد مردم كار كش كسي نمي. شوند بافي متهم مي خرابكاري و منفي

آور تلويزيوني پائين آورند و مبارزه سياسي را به حد گردش خاموش در پارك و  نمايش خنده
شكستن تخمه برسانند و در هر گام از مردم پول بخواهند تا جائي كه نفس پول نخواستن 

بايد استانداردهائي را  كند مي اي پائين است كه كسي حس نمي سطح به اندازه. فضيلتي شود
  . هداشتهم نگ

سببش را در . توان برخورد هائي در ميان چپگرايان رنگارنگ كمتر مي به چنين سخافت
ها را  هاي گوناگون چپ كه زماني توده گرايش. بايد جست خردمندي نهفته در چپگرائي نمي

ها مهجور  سر داشتند دير زماني است كه بهمراه انقالب و جمهوري اسالمي از توده پشت
ها پس از بيداري بر كابوس حكومت آخوند، و در نوستالژي دوران خوش  توده آن. اند افتاده

توانند دنبال  آلودند مي استثنائي پيش از آن، با همان روحيه كه ماه را با چهره آرزوئيشان مي
 . حل آساني بيفتند هر سخن رايگان و راه

* * *  

خورند كه مردم را نااميد  مي نگرند و افسوس بها مي هاي تلويزيوني بي كساني به اين نمايش
اميدواران رهانندگان تلويزيوني عموما درماندگان . ولي مسئله در اين نيست. كنند مي

توانند تا گوساله سامري بعدي  آنها مي. كند شان تفاوت نمي اند كه اميد و نوميدي سياسي
. ي و ابتذال نوميد نشوندماندگ بايد مراقب بيداران بود كه از اينهمه واپس تنها مي. منتظر بمانند

چنين مردماني را . گذرد مسئله، مشكل اين مردم است كه از جمهوري اسالمي نيز درمي
شوند بدترين دشمنان  هائي كه به اين سادگي منحرف مي ذهن. بايد از خودشان نيز رهانيد مي

اينهمه . مي ببرندبا آنها بود كه  توانستند كشور را به جاهائي مانند انقالب اسال. اند آن جامعه
پذيرندگي براي خرافات، خرافات هزار و چند صد ساله و خرافات دو هزار و چند صد ساله، و 
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نه تنها يكي به جاي ديگري كه يكي افزوده بر ديگري؛ اينهمه انتظار ظهور حضرت، هر 
ه خواهد باشد، ما را به چه خواهد رساند؟ ما خرافات مذهبي كم داشتيم اكنون ب حضرتي مي

صد سال براي مدرنيته جنگيديم تا پيامبران دروغين را جابجا . اند خرافات سياسي نيز آويخته
  . كنيم

خرافات . بايد بسنده كرد پيكار براي سرنگوني جمهوري اسالمي الزم است ولي به آن نمي
بايد نگران سطح پائين تفكر و سليقه بسياري  پيش از همه مي. سياسي در همان رديف هستند

ترين سطح  ترين كشورهاي جهان زيست و به پائين چند سال بايد در پيشرفته. دمان بودمر
ترين  ها كه با پائين ترين رسانه فرهنگي و سياسي خرسند ماند؟ انسان تا دسترسي به همگاني

همين . تواند ژرفاي اين عوامزدگي را اندازه بگيرد مخرج مشترك سروكار دارند نيابد، نمي
يك نسل آشنائي نزديك . كه سياست آنها را نيز به چنين نزاري انداخته استعوامزدگي است 

با شيوه زندگي، رفتار اجتماعي، و فرهنگ سياسي غرب كمترين اثري در زنان و مرداني كه 
ايرانيان مهاجر و . اند نداشته است در كپسول يك فرهنگ شكست خورده و عوامانه مانده

آنها يا پاك از عوالم . تماع ايراني غربي شده بوجود آورنداند يك اج تبعيدي هنوز نتوانسته
اين هواهاي عفن و آبهاي ناگوار دلشان نگيرد و جانشان ملول ”زنند تا از  ايراني بيرون مي

اند  اند و بر امريكا و اروپا وصله كرده و ياهمچنان در فضائي كه با خود همراه آورده” نشود
شد به  بودند چگونه مي يرانيان غربي شده و ايراني مانده نميهاي فراوان ا اگر نمونه. زيند مي

  .ها حضور چنداني ندارند چنين اجتماعي اميدوار بود؟ اما آنها در رسانه
  2004سپتامبر   22
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  نمادها زبان و سياست زبان

  
 بهترين در و شود مي تشكيل قدرت به رسيدن براي يعاد جامعه يك در يسياس حزب

 يا گسيخته ازهم جامعه در. است جامعه بهتر اداره يبرا يروشن يسياس برنامه يدارا صورتش
 همه به كه يسياس حزب. نيست بسنده باز صورت بهترين آن در احت ينقش چنين ايران مانند

 يبيشتر يپرواز بلند باشد داشته آنها يبرا توضيحي كم دست يا دهد پاسخ جامعه ييازهان
 جامعه اداره كردن دگرگون يبرا يروشن يسياس برنامه كه نيست نآ تنها ما مسئله. دارد الزم

 است ممكن هرجا و الزم هرچه بايد يم. هست نيز جامعه كردن دگرگون مسئله بينديشيم؛
 در. است ممكن تصور، برخالف نيز چيزها بسيار است، الزم جاها ياربس و شود؛ دگرگون

 را خود اولويت ايران، مشروطه حزب ،ييك كم دست امروز ايران يسياس يها سازمان و احزاب
  .است داده قرار يا پردامنه يدگرگون چنان

 نآ توان يم كه است فرهنگي اين. است يدگرگون چنان آماج نخستين ايران يسياس فرهنگ
 و استبداد، سكه ديگر يرو يمعن به يبندگ. كرد تعريف نيهيليسم و يبندگ از يا آميخته در را

 و اصول يجا در ،يتصور جاها يبسيار در و ،يآن سود و دل يهوا نشستن يمعن به نيهيليسم
 و گوناگونند يها بت ي پرستندهفرهنگ چنين در) ياخالق نظر از( ها بهترين. ياخالق نگرش
 و سازند يم نياز يب خرد كاربرد از را خود ها بهترين. چيز همه گذاشتن پا زير آماده اه بدترين
  .شرم زيور از ها بدترين

 از ييك به اينجا در. پرداخت بيشتر يها فرصت در بايد مي يسياس فرهنگ اين يها گوشه به
 آن كه سياست در ها نشانه و ها)سمبل( نماد زبان به اندازيم، يم ينگاه آنها ترين خطرناك

 يچيرگ دليل به ايران يسياس فرهنگ. گرداند يم ها بدترين آن بازيچه آساني به را ها بهترين
 يها نمونه ترين برجسته از ييكي سوم جهان يسياس يها فرهنگ ميان در يعاشورائ روحيه
 يا ها نام به آويختن كه است يتاثير نماد، يچيرگ از منظور. است سياست بر نمادها يچيرگ
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 در كه ييبند تقسيم( ايران يسياس خانواده چهار يسياس رفتار و گفتمان بر معين يرويدادها
 28 و مصدق و عاشورا كه است يباالئ يجا بخشد؛ يم) است شده معمول اخير يها سال

 طلبان سلطنت و چپگرايان و ها مصدقي و مذهبيان يسياس بحث در آريامهر شاهنشاه و مرداد
 است يا اندازه به ها گرايش اين ميان در نمادها با انديشيدن و گفتن سخن. دارند  شاهنشاهي

 يجائ به توانند ينم سياست و همروزگار تاريخ در را موضوع به مربوط و يجد بحث هيچ كه
 مقدسات( يمنف نماد و) خودشان مقدسات( مثبت نماد كمند در اختيار يب آنها ذهن. برسانند

 گويند يم يالالئ خود يبرا يا ها گروه و افراد اين. ماند يم يهودهب بحث و افتد يم) مقابل طرف
  .شوند يم جدا هم از دهان در يتلخ مزه با يا و زنند يم يكديگر يرو و سر به نمادها با يا

 اين از كند جبران را خود بزرگ يزيانكار است نتوانسته كنون تا  ياسالم انقالب نسل اگر
. شود آزاد تقدس از تواند ينم اش انديشه. گويد يم سياست از نمادها بازبان هنوز كه روست

 كند يم خالصه مصدق از پس و مصدق از پيش در را ايران تاريخ همه كه يمصدق يك يبرا
 يا گيرد؛ يم سراغ او از را سياست درو قانونگرائي  يخردگرائ تا درست ياقتصاد سياست از و

 از پس اكنون و است افزوده خود پيشين هاسطور بر را مصدق myth اسطوره كه يچپگرائ
 يسپر همچون را آريامهر كه يطلب سلطنت يا دارد؛ دست در را همان تنها كمونيسم يفروپاش

 در ،يمذهب آنها، همه فراز بر. نيست يديگر جهان است، كشيده يانديشگ يبينوائ بر
 شهيد گرز جا، همه در بياورد، كوتاه جا هر و است نشسته گوناگونش يها )ماسك( ها صورتك

 استدالل هر ييار به توانند يم كه هستند ينمادهائ اينها. بكوبد يسر هر بر كه دارد را كربال
 ييار به. دهند نجات ياساس موضوعات كردن منحرف با را لحظه و بيايند ينامربوط و سست
 فرود به ودفر يك از انقالب، ضد و يانقالب از انقالب، نسل كه است بوده نيز نمادها همين
 ملولنگرفته و جانش  تكرار از دلش است سال پنجاه و سال پنج و بيست و افتد يم ديگر
  .است نشده

 بود انقالب آن در. بود سياست بر نماد يپيروز ترين زننده و ترين بزرگ خود ي اسالم انقالب
 بهره مگر كس، همه تفريبا كه بپاشند ملت يك چشمان بر آنچنان را كربال خاك توانستند كه

 يهميشگ برندگان بهره آن احت و برخاستند؛ يدشمن به خود با اسطوره، يهميشگ برندگان
 تجربه آن از پس. دادند دست از را آينده و بستند يتاريخ نظر از را خود دكان نيز اسطوره

 و يميان يها سال اكنون كه ينسل انقالب، شاهد و كار در دست نسل كه داشت انتظار شد يم
 روشنرايانه سود و يمل سود قلمرو به آن، درست قلمرو به را سياست گذراند، يم را ينپايا

 و يمتول از باالتر ينقش خود يبرا و بازآورد آيد، مي بدست جمع سود در تنها كه يشخص
 سخن ها اسطوره و نمادها پاسداران زبان جز زباني به و بشناسد ها اسطوره خوان زيارتنامه

 يافت، توان يم يدشوار به آن از تر كشيده بال و تر مسئول كه ينسل اين رفت يم انتظار. بگويد
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 واقعيات، با خود دادن يآشت به و دهد نشان را پاولف مشهور سگ” يشرط بازتاب” از بيش
  . باشد قادر هموار، نا و مانوس نا هم چه هر
 گروه كه است ينا بر فرض زيرا داشتند تر بزرگ يمسئوليت يسياس يها گروه ميان اين در

 را جامعه خواست و نياز و است جامعه ينيازها و ها خواست از يبخش كم دست تبلور ،يسياس
 خود از از يانتقاد يبازنگر با تنها يكار چنين اما. برد شخصي يها محدوديت از باالتر بايد يم
) گرا ورهاسط تفكر هر( يمذهب تفكر از شدن بيرون و مقدسات كشيدن پائين و خود، گذشته و

 توان ينم ايران، مشروطه حزب آنها ترين مهم ،ياستثناهائ جز كه اينجاست و است يشدن
 دارد كه يا تازه يسياس يفضا از بود يپرهيجان صحنه روزها اين در آن از يكنفرانس كه يافت

 جانشين ايران نوين جامعه چهارم برآينده نسل و انقالب سوم نسل از ينمايندگان شركت با
 بحث و ندارند يرسائ يصدا نمادها و ها اسطوره تازه يفضا اين در. شود يم گذشته يفضا

 نمايندگان بيشتر كه اكنون. گيرد يم صورت ذهن بستن نه و موضوع، گشادن يبرا يسياس
 در را خود يروزها بازمانده دهند يم ترجيح و اند داده خود يبركنار به راي عمال انقالب نسل
 توان يم چهارم نسل اين در را ياميدوار يها مايه برند، بسر است مانده نهاشا گذشته از آنچه
 شاعر قول به آن از و بشناسد را آن بگيرد؛ انتقام نه و درس خواهد يم تنها ديروز از كه يافت

  ”  .گريزد فردا دامن در”
   2004اكتبر 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هزارواژه

  

         

69

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وجدان خفته جهان اسالم
  

در ” بسالن”گروه مسلمان از چچني و عرب، به دبستاني در شهر دو ماهي پيش يك
آن روز . ي قفقاز شمالي حمله بردند و آن را با نزديك هزارتن به گروگان گرفتند”استيا”

گشايش سال تحصيلي بود و كودكان با مادران خود و چندي با پدرانشان نيز به دبستان آمده 
ها دبستان را با مواد  تروريست. ها افتادند بودند و از كوچك و بزرگ به چنگ تروريست

اي كه از پيش پنهان كرده بودند پوشاندند و سه روز آب و خوراك را از آن هزار تن از  منفجره
استيا (جمله صدها كودك دريغ داشتند تا كسي پائي بر سيمي گذاشت و سربازان روسي 

آنگاه . دبستان حمله بردند به شنيدن صداي انفجارها به) ترين استان روسيه است جنوبي
ها نه تنها همه مواد منفجره را آتش كردند بلكه  تروريست. هائي باورنكردني پيش آمد صحنه

هنگامي كه تيراندازي خاموش . كودكاني را كه پا به گريز نهاده بودند از پشت به تير بستند
  . شد چهارصد تني، بيشتر كودكان، براي هميشه خاموش شده بودند

جنايتي كه جهان متمدن را تكان داد در جهان اسالمي به زحمت جائي در ميان چنين 
تنها . اينجا و آنجا كساني زير لب آن را محكوم كردند و به تندي گذشتند. خبرهاي روز يافت

شان، به بي اعتنائي  هاي چندين هزار كيلومتري  زادگاههاي دو روشنفكر عرب، از فاصله
اما كمتر رويدادي به اين درجه . اند ن ددمنشي اشاره كردهكيشان خود دربرابر چني هم

مردماني . دهد ورشكستگي اخالقي جهان اسالم و ژرفاي رياكاري روشنفكران آن را نشان مي
كه كشته شدن يك دوسال پيش كودك فلسطيني گرفتار در آتش متقابل جنگجويان 

ن كردند و تا كشتارهاي تاريخي ها از مهمترين رويدادهاي جها اسرائيلي و فلسطيني را هفته
هيچ درسي از . باال بردند دمي هم به ياد آنهمه كودكان گرفتار در آن دوزخ سه روزه نيفتادند

هيچ روشنفكر . هيچ تروريست اسالمي از خود شرم نكرد. آن صحنه هولناك گرفته نشد
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دئولوژي و مذهب باب به انديشه آزاد كردن احساس انساني از اي) خاورميانه ذهن(اي  خاورميانه
  . بازار و تشنگي قدرت نيفتاد

جنايت براي آن جهان بزرگتر اسالمي دين دارد، و نه برضد انسانيت، بلكه برضد دين 
آنچه جامعه بشري در يك فرايند هزاران ساله به عنوان قانون اخالقي . دهد مشخص روي مي

هاي زندگي اجتماعي فرا  ستگيمبتني بر وجدان بشري برخاسته از نيكي طبيعي انسان و باي
اما دين يك پايش در مصلحت است . آيد قانون اخالقي از دين مي. آورده است ارزشي ندارد

اگر مسلمان به مصلحتي كه خود يا يك رهبر مذهبي . گرائي اخالقي است كه به معني نسبي
عنوان يك مسلمان به . بيند دست به بدترين جنايات نيز بزند ثواب كرده است در دين مي

شان  هائي كند كه هم كيشان را بهم آورد و حس اخالقي تواند چنان تبهكاري عمل ديني نمي
بيند كه زرقاوي اردني به نام  ها مي سني عراقي در آن سه گوش پايگاه تروريست. را بيدار كند

. كند اسالم باكي از آن ندارد كه هر روز چند ده عراقي را بكشد، و باز او را محكوم نمي
او . كند كشتن رهگذر يا جوان جوياي كار عراقي نيست زرقاوي نماد مقاومت است و آنچه مي

شناسند، قضاوت  بايد با معيار اسالمي و نه انساني، چنانكه بيشتر مردم مي مسلمان است و مي
تواند با سر بلند از قصابي كودكان مسيحي، در هر جامعه  مسلمان چچني و عرب مي.  شود

است زمين را از چند صد كافر ” جنگيده”او نه تنها با اشغالگران روسي . هر شوداسالمي ظا
آخوند حكومتگر جمهوري اسالمي فتوا . كه بهر حال خونشان ريختني است پاك كرده است

دهد كه كشتن زنان و كودكان يا سر بريدن گروگانان، اگر چه كارگران ساده مسلمان،  مي
سنت هزار و چهار صد ساله از همان نخستين روزها پشت . يدگو مانع شرعي ندارد و راست مي

  . فتواي اوست
او ارزشي باالتر از قدرت . اي موضوع البته برتر از اينهاست براي روشنفكر خاورميانه

مصلحت ديني . گذارد شناسد و نيك و بد را تنها در ترازوي محبوبيت و پذيرفتگي مي نمي
بايد مراقب باشد كه  او مي. دن يا نبودن داده استبراي او جايش را به خالف سياست بو

اش بسيار بيش از آن  پيرامون سياسي. رفتار نكند politically incorrectخالف سياست 
ها و  تروريسم، كه نه با نيات بلكه با آماج. نهفته در دل كانت اهميت دارد” قانون اخالقي”

و دوستان آنها باشد مبارزه آزاديبخش  شود، اگر برضد امريكا و اسرائيل وسائلش تعريف مي
حمله تروريستي در روسيه . زدايد است و تقدس اين اصطالح هر زشتي را از نفس عمل مي

روسيه هفتاد سال در جامه شوروي خود، كعبه . خواند درست با الگوي مبارزه آزاديبخش او نمي
توان  پرچمدار شده است و مي ولي امروز اسالم. بود مي آمال و پرچمدار ادعائي چنان مبارزاتي

اگر با پرچمداراني از اين دست آزادي . (اعتقادي دنبال افكار عمومي اسالمي رفت در عين بي
  .) ها به اين حال و روز افتاده است شگفتي نيست در اين سرزمين

***  
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 الدن و زرقاوي و خميني نيست و مانند هر دين ديگري كه دير پائيده باشد اش بن اسالم همه
بايد به فقه پويا و قبض و بسط شريعت  از اين سخن نمي. بر تعبيرات گوناگون گشوده است

هاي گوناگون  چهره. خورد رسيد كه به كار دراز كردن تسلط دين بر سياست و حكومت مي
شان  تواند به مسلمانان براي بيرون آمدن از منجالب اخالقي و تمدني تاريخي اسالم مي

اريخ كشورهاي اسالمي، با همه تبعيض جايگرفته در اسالم، خشونت به در بيشتر ت. كمك كند
خالفت اموي آندلس و امپراتوري عثماني . غيرمسلمانان، استثنا و نه قاعده بوده است

تروريسم در اسالم سابقه هزار و چهار صد ساله دارد، . هاي خوب رواداري مذهبي بودند نمونه
پرتو مدرنيته بر . است، برآمده از برخورد اسالم با مدرنيتهاي نوين  ولي تروريسم اسالمي پديده

هاي گوناگون از ژاپن تا افريقا تابيده است و در جهان اسالمي اين تصوير هولناك را باز  آئينه
اي را گذاشتند كه  هاي نظري پديده روشنفكران اسالمي از آغاز سده گذشته پايه. تاباند مي

  .دهد انداز انتحاري را نيز به آن مي كند و بمب نيهيليسم را كامل مي
هاي خود را از اين طاعون  بايد خود و جامعه اكنون اين روشنفكران اسالمي هستند كه مي

ها  گويند كه همه مسلمانان تروريست نيستند ولي همه تروريست آنها به درستي مي. پاك كنند
مانند يا تاييد  اموش ميشان يا خ اند و آن مسلمانان ديگر به رهبري روشنفكران مسلمان

  .كنند مي
  2004اكتبر  7
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  نه تنها يك كاسه زهر

  
بيني كرد جمهوري اسالمي دربرابر پيشنهادهاي اروپائيان هيچ امتيازي  شد پيش چنانكه مي

به رژيم آنچه سه كشور اروپائي . نتيجه گذاشت نداد و گفتگوها درباره برنامه اتمي خود را بي
بايد  ناپذير آن نداشته است و داليل را مي عرضه كردند هيچ اثري در نرم كردن موضع آشتي

تر در  المللي انرژي اتمي داده، و از همه مهم در انتخابات امريكا، در مهلتي كه سازمان بين
  .محاسبات استراتژيك جمهوري اسالمي جست

گيري جدي تا پيش از روشن شدن  صميمدر اين ترديد نبود كه براي رژيم اسالمي هيچ ت
بازوهاي نظامي و امنيتي . داشت اند معني نمي نتيجه انتخاباتي كه آنهمه در آن سرمايه گذاشته

اند و  اند كرده براي شكست دادن امريكا در عراق هر چه توانسته يشو تبليغاتي رژيم از سال پ
هاي گوناگون  يرحمانه را در جبههبيني كردند جنگي ب از ماه محرم گذشته چنانكه خود پيش

هدف شكست دادن امريكا در . اند كه از مقتدا صدر تا زرقاوي را دربر گرفت شدت بخشيده
اين جنگ بزودي با شكست دادن بوش يكي شد و اين دومي هرچه گذشت اهميت بيشتر 

ن رهبري هاي بسيار، كري را به عنوا يافت زيرا در جمهوري اسالمي نيز مانند محافل و گروه
گيري  شكست دادن بوش، هم نوعي انتقام. گرفتند هاي بحراني جدي نمي براي موقعيت

اما گذشته از كمك رژيم به نيروهاي . آمد شخصي و هم يك پيروزي استراتژيك بشمار مي
ضد امريكائي در عراق كه همچنان ادامه دارد، در امريكا محافل نزديك به جمهوري اسالمي، 

اي جز آرزوي  برقراري روابط امريكا و نظام آخوندي، و همه آنها كه آينده و خيل آرزومندان
شناسند، از هر راه توانستند به پيكار  هر چند محال اصالحات در آن حكومت براي خود نمي

اي سخنگويان رژيم به سود بوش جز  هاي پاره زبان بازي. انتخاباتي كري كمك كردند
نبود كه كري و حزب دمكرات كانديداي جمهوري  اي براي پوشاندن اين حقيقت وسيله

  .اسالمي نيز بودند
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بهمين ترتيب متعهد كردن جمهوري اسالمي تا پيش از مهلتي كه بدان داده شده است معني 
. اي با زمان هستند هر هفته هم اهميت خود را دارد براي گروهي كه درمسابقه. داشت نمي

ي در بحران اتمي كه پديد آورده است اروپا را ولي موضوع اصلي آن است كه جمهوري اسالم
اهميت اروپا در اين است كه يك، ميانجي تماس . شناسد هماورد و حتي طرف بحث خود نمي

با امريكا باشد و دو، موضع امريكا را نرم كند و سه، در شوراي امنيت مانند مورد عراق كار را 
انند ولي از جمهوري اسالمي هر امتياز د اروپائيان نيز اين را مي. بر امريكا دشوار سازد
گيرند و به منظور نگهداري آن منافع راه را هر چه بتوان بر امريكا  اقتصادي كه بشود مي

  . بندند مي

اكنون نتيجه انتخابات معلوم و مهلت سازمان انرژي اتمي رو به پايان است و براي رژيم زمان 
شود و به نظر  داي منطق شنيده نمياز درون حكومت هنوز هيچ ص. زيادي نمانده است

اين . يابد رسد كه اطمينان آنها به دستيابي سريع به توانائي نظامي اتمي هر روز افزايش مي مي
گذارد ــ اروپا  اطمينان چندان است كه تا اينجا هيچ جائي براي سازش و اطمينان دادن نمي

تگزاري خارجي و نظامي را در سپاه پاسداران كه سياس. هرچه بخواهد و هرچه پيشنهاد كند
دست گرفته است به هيچ چيز جز دستيابي به چنان توانائي خرسند نخواهد بود و تا پيشواز هر 

را بشناسد تا به ” طبقه جديد”بايد پيشينه فرهنگي و اجتماعي  انسان مي. خطري خواهد رفت
ارترين جاها رسيده، چنانكه ترين به ناسزاو آنها، از پائين. ببرد روانشناسي اين زنگيان مست پي

از . شمرند گفت از تكبر و خودبيني و سرمستي، زمانه را و فلك را به كس نمي عنصري مي
توان انتظار داشت كه واقعيات جهاني را دريابند و كاسه زهر را  چنين كساني به دشواري مي

  .سر بكشند

***  

ه زهر برايشان آماده شده بار بيش از يك كاس يك مشكل ديگر سران رژيم آن است كه اين
گيرند و نه تنها  امريكائيان نيز مانند جمهوري اسالمي اروپا را در اين بحران جدي نمي. است

سالح اتمي جمهوري اسالمي . به اين دليل كه اروپا عامل تعيين كننده و قابل اعتمادي نيست
نقش رژيم آخوندي در . هائي است كه امريكائيان باجمهوري اسالمي دارند تنها يكي از حساب

هيچ . عراق نيز هريك در جاي خود اهميت دارد المللي و خطر كشنده آن در تروريسم بين
تواند تنها به يك  حكومتي در امريكا، كمتر از همه جمهوريخواهان پيروزمند و خشمگين، نمي

 در باالترين محافل. ترين دشمن امريكاست بسنده كند امتياز از سوي حكومتي كه بزرگ
دانند كه امريكائيان چشم و  كنند و مي دانند دارند چه مي حكومتي، در ميان آنها نيز كه مي

خواهند ولي آگاهند كه چه  آنها از امريكا تضمين مي. گوش دارند، اين حقيقت پوشيده نيست
نماينده جمهوري اسالمي در رد پيشنهادهاي اروپائيان از جمله . بايد بپردازند بهاي سنگيني مي
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اين . اند جلب كنند هائي كه داده بايد اعتماد حكومت اسالمي را به اطمينان فت كه انها ميگ
  .تواند باشد و اروپائيان نخواهند توانست بدهند ها جز از سوي امريكا نمي اطمينان

توان  هاي زهر پياپي باشد البته نمي احتمال اين را كه رژيم سرانجام ناگزير به نوشيدن كاسه
ولي . وار خود خواهد رفت حتي صدام حسين مسلم نبود كه تا پايان بر راه ديوانه. نفي كرد

اي  تكبر و خودبيني و سرمستي سران رژيم بويژه در سپاه پاسداران و سودهاي پاگيري كه پاره
بيني چندان  محافل نيرومند در ادامه سياستهاي نظامي و خارجي آن دارند جاي خوش

اي از كوري بر واقعيات و تكيه بيش از اندازه  مال دارند كه در آميختهآنها بيشتر احت. گذارد نمي
كم گرفتن خشم و نگراني كه حتي در دستگاه سياست خارجي حزب  بر اروپائيان و دست

اين بر مردم . دمكرات امريكا انباشته شده است، بر راه خطرناك خود همچنان به تاخت بروند
ي رژيم نگذارند كه در اين راه همراهش نيستند؛ و بر كم جاي ترديد برا ايران است كه دست

و آماده شوند كه در كنار مردم براي رهائي . مخالفان رژيم است كه نوشته را بر ديوار بخوانند
 .ربط اين بيست و پنج ساله پيكار كنند ميهن، و نه مالحظات ناچيز و بي

  2004نوامبر  11
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  حقوق بشر در ايران و در مبارزه ما

  
.  هاي سياسي ايرانيان قرار گرفته است در ده پانزده سال گذشته حقوق بشر در كانون فعاليت

هاي ناماور در درون و بيرون كه دفاع از  بشر و برآمدن شخصيت هاي حقوق تشكيل انجمن
اند، و اقدامات فراواني كه براي دفاع از قربانيان جنايات  حقوق بشر را در ايران بر عهده گرفته

اكنون همزمان شدن پنجاهمين . هائي از اين توجه است گيرد همه نشانه رژيم صورت مي
جايزه صلح نوبل به يك بانوي ايراني به مناسبت سالگرد اعالميه حقوق بشر و اعطاي 

دگرديسي (افزايد  مبارزات پيشينش در اين زمينه بر اهميت امر دفاع از حقوق بشر در ايران مي
بايد از مقوله كلي ضعف جامعه  برنده جايزه صلح امسال را به يك مدافع حكومت اسالمي مي

  .)شمار آورد سياسي ايران به
قرار گرفتن حقوق بشر در . يني به اين بيداري طبقه سياسي ايران بنگريمبايد با خوشب ما مي

اعتنائي تاريخي ما را به اين دستاورد حياتي  اش در گفتمان سياسي ايران، بي جاي شايسته
در گذشته ما به سبب . برد كند و فرايند مدرنيته را پيشتر مي انديشه و سياست غرب جبران مي

بايد بر حقوق  ـ حتا در ميان بيشتر دمكراتهايمان، آن تاكيد را كه مياعتقادي به دمكراسي ـ بي
ايم، يا حداكثر از آن براي مقاصد  ايم؛ حقوق بشر را با حقوق خودمان اشتباه كرده بشر نگذاشته

رژيم پيشين جز در دوسه سال پايانيش به حقوق بشر با ديد  .ايم سياسي حزبي بهره گرفته
قوق طبيعي مردم ايران، بلكه بخشي از برنامه توسعه و نوسازندگي گزينشي، و نه به عنوان ح

هائي كه در حمايت حقوق كارگران يا آزادي زنان در پيش مي گرفتند با  سياست. نگريست مي
ها  بود و مانند ساختن آموزشگاه حقوق بشر نمي contextهمه ارزش و اهميت شان، در بافتار 

هاي عملي مهمي در پيشبرد حقوق بشر بشمار  لبته خود گامشد؛ كه ا ها تلقي مي يا بيمارستان
هاي پاياني بود كه زير فشارهاي خارجي به حقوق زندانيان، نه از ديد  در آن سال. رفتند مي
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ها  توسعه، توجه شد؛ شكنجه رخت بر بست و بازرسان صليب سرخ دسترسي آزادانه به زندان
  .يافتند

حقوق بشر معنائي جز سالح مبارزه با رژيم پادشاهي ها و چپگرايان مخالف،  براي دمكرات
توانستند از حكومت  آنها كه در عمل ثابت شد در آزاديخواهي هيچ طلبي نمي. داشت نمي

دانشگاه  1341/ 1963در . اعتنائي به حقوق بشر دادند داشته باشند، نمايش بدتري از بي
الب اسالمي، پرشورترين مبارزان آزادي تهران ميداندار مبارزه با اصالحات ارضي بود؛ و در انق
اي كه با حقوق بشر دارد، به  ساله 1400و حقوق بشر سنگ حكومت اسالمي را، با رابطه 

ها و حقوقي به آنها داد و  برند كه رژيم پادشاهي چه آزادي زنان ايران از ياد نمي. سينه زدند
اين . ردهايشان همكاري كردندچپگرايان و مليون چگونه با آخوندها براي باطل كردن دستاو

توان يافت، به مخالفان  تر از آن نمي تر و ناب نگرش سياسي و ابزاري به حقوق بشر كه اصولي
حتا تا اين سالهاي اخير كه قربانيان حقوق بشر از هر گرايشي . شد رژيم پادشاهي محدود نمي

. آمد بانيان خودش بر ميبودند هر گروهي در دو سوي طيف سياسي، تنها در پي دفاع از قر مي
بسيار ديده شد كه در . داشت ها كسي به اصل موضوع توجه نمي شماري از شخصيت جز اندك

هاي نهاني كه  از شادي. كشته شدن يك مخالف رژيم شانه باال انداختند كه حقش بود
  .توان گرفت اي نمي اندازه

ق تقريبا در همه تاريخش بيگانه ها در فرهنگي كه با آزادي فردي و برابري در حقو اين روحيه
هاي شخصي در  پس از آزادي مذهبي و آزادي. بوده است فهميدني، هرچند نپذيرفتني است

آميز  بافتار آن زمان كه كورش به اقوام امپراتوري داد و تا پايان اشكانيان، ويژگي نبوغ
خامنشيان تا هاي شاهنشاهي ايران بود؛ آن اندازه از حقوق بشر در ايران از ه سرزمين

ساسانيان كه بتوان از آن سخن گفت، يا امتياز ويژه سران هفت خاندان بزرگ شاهنشاهي بود 
. رفت به رايزدن با شاهنشاه، يا مهستان اشكانيان بود كه انجمن سركردگان فئودال بشمار مي

د سال، در آن هزار و چند ص.) ايم اي پيش از اروپا فئوداليسم را به جهان داده ما چند سده(
ترين نشانه احترام به آزادي و حقوق بشر  احترام به قانون در دوره برخي پادشاهان، بزرگ

داد در فارسي باستان به معني قانون است و .  داد رفت و به آنان صفت دادگري مي بشمار مي
  .آيد عدالت از قانونمندي مي

هرودوت از . ا آمده استبحث دمكراسي و حق حاكميت مردم تنها يكبار در تاريخ باستان م
كند در فتنه گوماتاي مغ بر سر نظام آينده  مباحثات سران هفت خاندان پارسي ياد مي

كساني در آن بحث استدالل كردند كه دمكراسي يوناني بهتر است زيرا . شاهنشاهي  درگرفت
ودند كه اكثريتي بر آن ب. تر است شود و خردمندانه ها به راي افراد بيشتري گرفته مي تصميم

هر دو . توان اداره كرد شاهنشاهي پهناور هخامنشي را به شيوه دولت ـ شهرهاي يونان نمي
در شاهنشاهي ساساني با يگانگي دين و دولت كه به گفته موبد تنسر . هم حق داشتند
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) طبقات بسته(همزادند؛ و پذيرفتن آئين زرتشتي به عنوان دين رسمي و برقراري نظام كاست 
جنبش مزدكي، تنها . ديشه حقوق طبيعي و برابري انسان از ايران رخت بر بستهر گونه ان

جنبش مردمي تاريخ پيش از اسالم، شكست خورد و در دوره اسالمي نيز زير وزن خالفت 
خواهي  تا جنبش مشروطه. خود به جائي نرسيد... هاي خرمديني و قرمطي و عباسي، در جلوه

  .يابيم ان نشان چنداني نميديگر از آزادي و حقوق بشر در اير

***  

حقوق بشر و دمكراسي، كه روي ديگر سكه است، گذشته از ارزش به خودي خود، در پيكار ما 
توان  با جمهوري اسالمي سالحي برنده است و افكار عمومي ايران و جهان را با آن بهتر مي

ز اين دو در سازماندهي سياست و اجتماع خود پس از جمهوري اسالمي ني. بسيج كرد
اگر بخواهيم نظامي برقرار كنيم كه هر روز دستخوش ديكتاتوري يا . راهنماي ما خواهند بود

در . اند هرج و مرج نباشد بايد بر راهي برويم كه از بيست و پنج سده پيش غربيان هموار كرده
اي تعيين شعار همه پرسي بر. شويم و باز بايد كار كنيم اين باره بيشتر ما داريم همداستان مي

نظام سياسي ايران بجاي انتخابات بي معني جمهوري اسالمي، كه دارد هواداران روز افزوني 
پيمان «يابد، به مبارزه با رژيم و همكاري در مبارزه كمك خواهد كرد، و انديشه يك  مي

يابد گام  براي جمهوري اسالمي كه در ميان ايرانيان و غير ايرانيان هواداراني مي» هلسينكي
منظور از پيمان هلسينكي، چنانكه آقاي شاهين فاطمي براي . بلند ديگري خواهد بود

اند، وابسته گردانيدن روابط جامعه اروپائي و جمهوري  بار در ميان ايرانيان طرح كرده نخستين
گونه كه با شوروي  گيري آن؛ همان اسالمي به حقوق بشر است، با مكانيسمي براي دنباله

  . عمل شد

هائي مانند امنيت ملي ايران،  همه اهميت حقوق بشر در پيكار امروز و آينده، موضوع ولي با
ويراني پردامنه منابع طبيعي و محيط زيست، يگانگي و يكپارچگي ملي، و اقتصاد ورشكسته 

هائي است كه جمهوري اسالمي دارد  در چنان عرصه. بايد در دستوركار مبارزه باشد نيز مي
  . ها را شايد ديگر جبران نتوان كرد اي از آسيب پاره. گذارد ي آيندگان ميميراثي مرگبار برا

بايد توانائي اداره كشور و پاسخ دادن به چنان مسائلي  نيروهاي جايگزين جمهوري اسالمي مي
در . را نيز در خود پرورش دهند وگرنه دمكراسي و حقوق بشر را نيز پايمال خواهند يافت

بايد ما را از فراهم آوردن اسباب  زدن از دمكراسي و حقوق بشر، نميفرداي رهائي ايران، دم 
باز ساختن كشور بي از دست دادن فرصت همان اندازه . برقراري و نگهداري آنها غافل سازد

آنهائي كه به شكننده بودن دمكراسي . حياتي خواهد بود كه تعهد به دمكراسي و حقوق بشر
هاي حقوقي و نظري بينديشيم و از ابعاد  اگر همه به جنبه .دهند حق دارند در ايران هشدار مي

خبر بمانيم، از  سياسي پيكاري كه چه امروز و چه در فرداي پس از رژيم در پيش داريم بي
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ها و نه از برآوردن نيازهاي  هيچ بر نخواهيم آمد ــ نه از نگهداري نهادها و پيشبرد آرمان
  .ارداي كه به تندي رو به نيهيليسم د جامعه
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  پرسي فراخوان ملي همه

  
تري از ايرانيان  هاي هرچه بزرگ در همه بيست و پنج سالي كه از آغاز مخالفت و مبارزه گروه

تا مدتها . بوده است” چه بجاي آن”گذرد پرسش و مشكل اصلي  با جمهوري اسالمي مي
پنداشتند كه ضرورت پائين كشيدن حكومت مافيائي آخوندي از گرده مردم ايران  بيشتري مي

چنان انگيزه نيرومندي است كه همگان بايست اختالفات خود را فراموش كنند و در رهائي 
انگارانه بود زيرا آن همگان در امري  اين برداشت با همه بديهي نمودن ساده. كشور بكوشند

بايد پس از جمهوري اسالمي بيايد چندان از هم  اند، يعني در آنچه مي مردهش تر مي كه مهم
در آن پرسش اصلي، دو . گذاشت اند كه محلي براي هدف مشترك بديهي نمي دور بوده

خواستند آينده  آنها مي. براي بيشتري آينده خودشان اهميت داشت. مالحظه دست دركار بود
طيف سياسي هنوز چنين كساني فراوانند و ناچار بيشتر  در دوسوي. شان را بكند جبران گذشته
مالحظه دوم آن بود كه مبادا پس از اين رژيم چيز . پردازند تا جمهوري اسالمي به يكديگر مي

هائي صرفا دنبال فرصتي براي خود در فرداي جمهوري اسالمي بودند و  گروه. بهتري نيايد
: اند اي  ملت ايران خواهد بود نيز انديشيدههاي ديگري به فرصتي كه بر گروه. هنوز هستند

  .مبادا چنان فرصتي از دست برود و باز از چاله به چاه و از چاه به چاله
. ها بوده است، ظاهرش را هرگونه آراسته باشند ها بر سر همين پرسش بحث سياسي اين سال

ن پيدا شد هاي گشايش در سياست ايرا همين مالحظات بود كه هنگامي كه نخستين نشانه
هاي راي كشاند و اميد دگرگشت تدريجي  ها ميليون را در سه انتخابات پاي صندوق ده

هاي ديگر باز داشت و بسياري از مخالفان را  حل جمهوري اسالمي چند سالي مردم را از راه
كنند، اگرچه ختم اصالحات را هم  طلبي انداخت كه هنوز رها نمي چنان به توهم اصالح

ها را در تاريخ ايران آورده،  و رهبر اصالحات، رئيس جمهوري كه بيشترين راياند  برچيده
بيست و . گذارد آبرو شده است كه تحقير جائي براي دشمني نمي چنان در چشم همگان بي
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هاي بزرگ مردم را نه در مخالفت با جمهوري  پنج سالي در اين گذشت كه چگونه گروه
. بايد پس از آن بيايد همراي و بسيج كرد سر آنچه مياسالمي، كه هيچ كافي نيست، بلكه بر

حتي هنگامي كه از چند سال پيش خطوط اصلي يك جايگزين دمكرات و عرفيگرا براي 
رسيد عموم مخالفان رژيم در آن به توافقي  تر شد و به نظر مي استبداد مذهبي مشخص

كه ) ومت اشتباه نشودبا رئيس حك(اند، مسئله فرعي شكل حكومت و نام رئيس كشور  رسيده
طرفه آنكه . ترين مسئله آنان بوده است، از رسيدن به همرائي جلوگيري كرد در واقع مهم

كردند بر شدت حمالت، به قصد جلوگيري از  هرچه بر دمكراسي و عرفيگرائي بيشتر تكيه مي
دشاه هر همراهي و همكاري، بر هواداران يك پادشاهي مشروطه، در يك نظام پارلماني، و پا

  .افزودند به عنوان رئيس كشور، مي
هاي فكري بيست و پنج ساله گذشته ناگهان  اكنون با فرازآمدن يك نسل تازه و پس از تهيه

اي كه درخت در سراسر زمستان براي  شود؛ مانند غنچه زمينه يك همرائي ملي فراهم مي
درون ايران و يكي  فراخواني كه از سوي چند تن از كوشندگان. شكفتگي آن كار كرده است

تواند  بست سياسي را مي اند انتشار يافته دري است كه بن دو تن كه به تازگي بيرون آمده
اي پذيرفتني  اين فراخوان، هم زمينه. تر كرد بايد آن را گشاده نگهداشت و گشاده بگشايد و مي
ي مربوط هاي اصول به معني نگهداري مواضع خود در عين توافق consensusبراي همرائي 

است و هم بهـترين جايگزين جمهوري اسالمي يعني ) ونه شكل حكومت(به نظام سياسي 
يك نظام دمكراسي ليبرال يا حكومت اكثريت در چهارچوب اعالميه جهاني حقوق بشر و 

بدين ترتيب گره همگرائي نيروهاي سياسي گوناگون باز . مرحله پاياني مبارزه را درخود دارد
خواهند رژيم  شناسند و مي كديگر را به عنوان دارندگان حقوق برابر ميآنها ي. شده است

اينها . خشونت به دست مردم واژگون شود مداخله بيگانه و بي جمهوري اسالمي بي
شمار امضا كنندگان فراخوان بهر چند برسد و رژيم هر كاري براي . هاي مهمي است پيشرفت

واقعي در  breakthroughبا يك رهگشاد انحراف يا سركوبي اين حركت انجام دهد ما 
  .گفتمان سروكار داريم

***  

هاي تبعيدي كه  بايد پنداشت كه پيشنهادي به روشني فراخوان در سنگ شدگان سياست نمي
هائي  گذارند مخالف خواني ها بيهوده نمي هيچ فرصتي را براي از دست رفتن فرصت

ا موضع خود را در تاييد جمهوري روشن نكرده تازند كه چر از سوئي به فراخوان مي. برنيانگيزد
خواهان بازگذاشته است كه ظاهرا گناهي  خواهان و مشروطه و راه را براي همكاري جمهوري

اي و غرق در عوالم يك نسل و  نابخشودني است و فريادهاي خيانت را از مهتابزدگان حاشيه
ي همان دوم خرداد است در گويند همه پرس از سوي ديگر مي. دو نسل پيش بلند كرده است

اند كه همه پرسي در جمهوري  گويند چرا روشن نكرده اي ديگر و باز از سوئي ديگر، مي جامه
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پردازد كه اگر قرار بر حاكميت مردم است كه هر  كسي به اين نمي. اسالمي است يا پس از آن
قانيت خود يقين داشته تواند ديگران را از مردم بودن بركنار كند هر اندازه هم به ح گروه نمي

پرسي مالحظات و استثناهاي شخصي و گروهي ”همه”و ) اند همه همين گونه(باشد 
آورد كه دوم خرداد متعهد به قانون اساسي جمهوري اسالمي  همچنين به نظر نمي. دارد برنمي

تواند از مجلس موسسان براي تدوين قانون اساسي دمكراسي ليبرال كه در آن هيچ  كي مي
اين فراخوان از درون، اعالم مرگ دوم خرداد است و به روشني به . ضي نيست دفاع كندتبعي

شرط انتخابات آزاد زير نظارت نهادهاي . مرحله پس از انتظار اصالح رژيم اشاره دارد
آنچه . شود المللي نيز كه در حكم مرگ جمهوري اسالمي است به آساني ناديده گرفته مي بين

توان دريافت يا گله است كه چرا امضاكنندگان از ما  خوانان مياز سر و صداي مخالف 
نپرسيدند، يا اعتراض است كه چرا پسند و ناپسندهاي ما را در نظر نگرفتند و چرا در ايران به 

 گوئيم اعالم نكردند؟  هزار كيلومتري به هواي دلمان مي 15زبان و با تفصيلي كه ما در امنيت 
هاي فراوان و  امروز دست. بايد از درون و بيرون بهم بپيوندد رزه ميها شعار دادند كه مبا سال

رسند و اگر دستگاه سركوبگري رژيم نتواند آنها را از هم جدا كند از بدزباني  نيرومندي بهم مي
  سروران گرامي در هزاران كيلومتري گود چه برتواند آمد؟

 2004دسامبر    9
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  گ دردي بزرگدرس بزر

  
سپتامبر  9پيروزي خشم و كين، كيهان ( 1367/1988اي از من درباره كشتار شهريور  نوشته
اي  هائي قابل انتظار برانگيخته است كه ادامه گفتگو درباره آن فاجعه و پاره واكنش) 2004

ن در اينجا نويسندگاني كه در پاسخ پيام آ. سازد هاي سياست ايران را سودمند مي بيماري
اثر ترور شخصيت دست بردند مورد نظر نيستند زيرا  نوشته بجاي ورود در موضوع به سالح بي

اي چنان روشن را پيچانيدند و  ولي از آنها كه نوشته. سخني نگفتند كه درخور پاسخ باشد
بايد خواست كه بجاي ادامه گفتمان  تحريف كردند تا از گشوده شدن بحث جلو گيرند مي

با حقيقت خود، انقالب شكوهمند خود، و روزگار ديگرگون بيست و ” البيخشم و كين انق”
شش سال پس از پيروزي خشم و كين روبرو شوند و سهمي در اصالح فرهنگ سياسي ايران 

  .داشته باشند
در . كالبد شكافي پوچي خشونتي بود كه انقالب اسالمي را شكل داد” پيروزي خشم و كين”

هاي انساني  فاجعه شهريور آن سال، همچنانكه فاجعه”: قتي نبودآن نوشته با آن كشتار مواف
هاي داغدار، بر وجدان جامعه، و بر تاريخ ايران سنگيني  ديگر انقالب شكوهمند، بر خانواده

آن جوانان ”: اي گرفته نشده بود همچنين از آن براي توجيه رژيم پادشاهي بهره” .خواهد كرد
ري، بدترين نظرها را به وضع موجود زمان خود داشته و روشنفكران حق داشتند كه هر نظ

هاي آن نسل چنان  هاي خشم و كين را در ته مانده آنچه در نوشته من ته مانده” .باشند
ام، بدنبال آمده  اند در آن نوشته من از كشتار شهريور دفاع كرده برآشفته است كه مدعي شده

رفتند نشاندن خشم و كين انقالبي بجاي  به خطا] آن جوانان و روشنفكران[آنجا كه ”: است
 67كشتار شهريور ”: اند مدعيان، از چنين جمالتي است كه برآشفته شده” .عمل سياسي بود

در خصلت ... شان تفاوت داشت زورآزمائي نابرابر دو نيروي سياسي بود كه اگرچه ماموريت
ته بود ديگري به پيشدستي اگر يكي دست باالتر نياف... انقالبي خود تفاوتي با هم نداشتند
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توان انكار كرد؟  اما با همه تلخي كه در اين سخن هست آيا حقيقتش را مي” .كرد همان را مي
هائي كه كارشان را با مبارزه مسلحانه آغاز كردند و در نبرد قدرت، حتي برسر كنترل  سازمان

دند آيا در تدارك يك راديو، خون يكديگر را ريختند و تا پيروز شدند صالي كشتار سر دا
اي در خون آشامي از  ترين آنها، مجاهدين، آيا ذره بودند؟ بزرگ شهريوري از آن خود نمي

كه خميني در فرمان ” خشم و كينه انقالبي”آورد؟  اللهيان كم آورده است و هنوز مي حزب
  كشتار سراسري زندانيان بكار برد از كجا گرفته شده بود؟

گ كردن بر پيام نوشته، همچنان درپي پاك كردن حساب و برآشفتگان، بجاي اندكي درن
دهند داشته  هائي را هم كه نسبت مي ولي اگر گوينده پيام همه ناسزاواري. اند شستشو برآمده

توان كرد كه پس از هشت سال سرازير شدن سيل خون بر جامعه  باشد با اين پيام چه مي
پيش و بيش از همه براي يك انقالب  منطق انقالب دامن نيروهائي را گرفت كه”ايراني 

به چرخ گوشت ... هاي چريكي نوك تيز سرنيزه جنبش انقالبي، سازمان.  خونين جنگيده بودند
ها را از جلوه  هائي كه شب كاردهاي دراز نازي هولناك اسالم سياسي خورد و در صحنه

وي حق به جانبي در اين چه خشنودي يا دع” .هاي استاليني نزديك شد انداخت به پاكسازي
اين دريغ آمده است كه چگونه بيهوده خود و ” هاي گسسته به تيغ روان”است؟ اگر بر آنهمه 

يادآوري يك پرده از نمايش خشونتي كه با . كشوري را تباه كردند از بدانديشي نبوده است
. تقدسش تاريخ همروزگار ما را خونبار كرد براي گرفتن درسي بزرگ است از دردي بزرگ

بزرگترين كشتار تاريخ ايران نبود ولي هيچ رويداد ديگري به اندازه آن پوچي  67/88شهريور ”
absurdity هنگامي كه نمازگزاران پرستشگاه خشونت به كشتار : خشونت را نشان نداده است
  ”.هم پرداختند

نبايد ولي آن كشتگان را . بران سياسي آن كشتار قابل فهم است درد بازماندگان و سود ميراث
آن رويداد فراموش نشدني اگر معنائي داشت نشان دادن همان . اي كرد موضوع اسطوره تازه

خون قربانيان را نبايد مايه توجيه دوراني . خشونت بود كه اشاره كرده بودم absurdityپوچي 
شانزده شهريور تنها، روز سوگواري . از سياست در ايران كرد كه نبايد گذاشت ديگر تكرار شود

نيست؛ روز يادآوري دوراني نيز هست كه سياست، طبيعت و معنائي واژگونه يافت؛ كشتن و 
اي  گويند شاه چاره مي. و سرود مرگ جاي عمل سياسي را گرفت” نفي بقا”كشته شدن، 

. كشند كه شش سال پس از سياهكل تشكيل شد نگذاشته بود و حزب رستاخيز را به رخ مي
انديش پاسخي ندارد و نداشته است؟ آيا  يگانه جز خشونت مرگاما آيا استبداد و حتا حزب 

اصالح رژيم پادشاهي ) ممكن(اصالح جمهوري اسالمي درپي ) ناممكن(نمي شد بجاي 
  برآيند؟

پنجاه و يك سال پس از بيست و هشت مرداد، سي و پنج سال پس از سياهكل، بيست و نه 
قالب اسالمي و شانزده سال پس از سال پس از حزب رستاخيز، بيست و شش سال پس از ان
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بايد زمان آن رسيده باشد كه ما با حقيقت خودمان روبرو شويم كه  شانزده شهريور مي
بايد دليري آن را پيدا كنيم كه با همفكران و همرزمان خود روبرو . دشوارترين كارهاست

حسابهاي كوتاه هاي ذهني و  بايد از پيله تنگ قالب. شويم كه شايد از آن هم دشوارتر است
بود  داشت و هيچ الزم نمي هاي بهتري مي حل ايران يك و دو نسل پيش راه. سياسي بدر آئيم

ها گذشته است و بايد براي  ولي آن زمان. تاريخش با زورگوئي و خشونت و خون نوشته شود
ران ترين اشتباهات خود را يا به گردن ديگ اگر ما هنوز گران. نوشتن تاريخ آينده آماده شد

شماريم و هم باز بزرگ، و يا بدتر از همه، از آن سرمايه سياسي  اندازيم، يا هم اشتباه مي مي
ها  اگر واكنش. كمش آن است كه در نوشتن آن تاريخ سهمي نخواهيم داشت سازيم دست مي
تنها نشانه درسي باشد كه نسل خشم و كين انقالبي از اشتباهات ” پيروزي خشم و كين”به 

  . توان بود اش خوشبين نمي د گرفته است، به سهم آيندهخونين خو
ولي در شرايط . پرده پوشي و توجيه و گريز از واقعيات ممكن است در شرايط عادي بكار آيد

. كند انجامد و جامعه را فاسد مي عادي نيز اگر متن و بستر سياست باشد به زندگي در دروغ مي
بريم كه روي ديگر فرصت  ر بحران محض بسر ميدر واقع د. ما در شرايط عادي هم نيستيم

پس از دريغ بر . توان از نو ساخت هاست كه مي در بحران و بهم ريختن شانوده. يگانه است
يك دوران نوسازندگي و گسترش در سطح و به ناچار چيزي هم در ژرفا، پس از دريغ بر 

ي كه كردند، ما به هائ صدها هزار خوني كه در اين بيست و شش سال ريختند و ويراني
اما اگر نسلي كه چندان بيش از شكسـت در چنته ندارد . هاي بيشتر داريم دشواري جاي دريغ

آيند و خواهند  ديگران هستند كه موج موج مي. خواهد همچنان ببازد مشكلي نيست مي
  . توانست
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  زدائي از سياست افسون

  
هاي  اي واپسماندگي تاريخي و شوربختي ملي كنوني ماست جلوه ضعف سياسي كه علت ريشه

دهد به  امر درستي هم اگر روي مي. گوناگون دارد؛ و بهترين تحوالت نيز از آن عاري نيست
ودمختار نبودن اين ضعف سياسي را در خ. اي است كه پيشرفتي درپي ندارد شيوه و انگيزه

هاست، يا اسير سرنوشت يا بازيچه مشيتي كه  او يا قرباني توطئه. توان تعريف كرد ايراني مي
بايد دستور بگيرد يا مجبور  يا مي. ترش گردانيد بايد با نذر و نياز و گريه و زاري مهربان مي

واهد دست خ انديش شده است و ديگر نمي اگر  روشن. با مسئوليت شخصي بيگانه است. شود
بايد  ها و مقاماتي كه مي به دامن پنج تن و امامزاده و پير و مرشد و مراد باشد باز از قدرت

چنان كساني اين سودمندي . نياز نيست بجاي او بخوانند و فكر كنند و كارها را راه بيندازند بي
توان به  يها را م رود، مسئوليت را نيز دارند كه اگر كار پيش نرفت، كه يك تنه پيش نمي

يكي از اين موارد را در فراخوان . گردنشان انداخت و خود پاك و هميشه خطاناپذير باقي ماند
كساني كه خبر فراخوان را شنيده و نشنيده كمر به مبارزه با آن بستند و . پرسي ديديم همه

 موافقانش را در دادگاههاي خيال خود محكوم كردند پس از آنكه وارث پادشاهي پهلوي به
توان احتمال داد كه بيشترشان هنوز جز  مي. آن فراخوان پيوست صد و هشتاد درجه چرخيدند

  .اند نگاهي سطحي به متن فراخوان نينداخته
اند در شرايطي  هاي بزرگي در مبارزه با رژيم چشم به وارث پادشاهي پهلوي دوخته اينكه گروه

تر شدن نقش او  برجسته. مثبتي استها شده تحول  كه بسيج عمومي دشوارتر از بسياري زمان
نويس قانون اساسي  طبعا بخت پيروزي هواداران پادشاهي مشروطه را در فرايند تدوين پيش

پرسي  ايران پس از جمهوري اسالمي و تصويب آن ــ در انتخابات مجلس موسسان و همه
جاست كه  نكند كه از نظر آنان بسيار خوب است ولي درست در همي پس از آن ــ بيشتر مي

هشدار، . بايد نگران بازگشت به عادات ذهني گذشته بود و به هواداران گوناگون هشدار داد مي
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هم براي آنكه با گفتار و كردار خود بخت او را تباه نكنند و هم به بوميگرائي غيرمذهبي، كه 
 دركنار بوميگرائي مذهبي، ما را دويست سال از به نتيجه رساندن طرح تجدد بازداشت

هاي واپسمانده به ويژه آنها  گرايشي است در تمدن  nativismمنظور از بوميگرائي . برنگردند
هائي كه خود  هاي درخشان دارند به آشتي دادن توسعه نمونه اروپائي با سنت كه گذشته

  .اند ترين مانع توسعه بوده بزرگ
يران به احتضار افتاده با بي اعتبار شدن اسالميان و ملي مذهبيان، بوميگرائي مذهبي در ا

است و جاي آن دارد كه بوميگرائي خسرواني و فره ايزدي و رابطه عرفاني شاه و مردم را هم 
پاسداري . به تاريخ و افسانه و حماسه واگذاريم و دست از اختراع چرخ توسعه و تجدد برداريم

م الزم و هم البته ه) توسعه همه سويه جامعه(ها و سازگاركردنشان با طرح توسعه  سنت
. توسعه صورت گيرد و نه برضد آن contextبايد در بافتار  ناگزير است و لي آن نيز مي

روند  هاي گوناگون مي هاي گوناگون و با سرعت اند و در پويش توسعه از راه ها گوناگون جامعه
ر از هاي گوناگون نيز از آن داشته باشند س هاي ديگر تعريف ولي اگر مانند ما و جهان سومي

هاي خود مايه  گذشته شاهنشاهي ما در بسياري از دوران. آورند هاي ما در مي همين تركستان
تخت  virtual” انگاري”هر كس بازسازي . سربلندي است و نبايد گذاشت فراموش شود

ديده باشد اين آرزو را در دل خواهد پروراند كه روزي آن شهر ) اينترنت(جمشيد را در تارنما 
  .ترين بيان معماري اقتدار سياسي در جهان است به حال نخست در آورند كه بزرگ باشكوه را
شان به عنوان يك نمونه نوسازندگي جامعه و فرهنگ، چيز زيادي  ها حتا بهترين اما گذشته

از هخامنشيان و اشكانيان عرفيگرائي و . ندارند كه به سده بيست و يكم ما عرضه كنند
توان گرفت و از اشتباه آنان به  ها تعهد به نوسازندگي را مي يرواداري مذهبي، و از پهلو

ولي توسعه و تجدد يك طرح غربي است كه . توان آموخت درنيافتن اهميت توسعه سياسي مي
يكي از . توان در اصول از آن جدا شد به نام هيچ سنتي نمي. اند پانصد سال روي آن كار كرده

ت و پاك كردن امر حكومت از مناسبات صوفيانه و آن اصول، حقوقي كردن رابطه سياسي اس
  .شاعرانه

بايد  شود سنت ايران باستان درست چيزي است كه مي در آنچه به فرهنگ سياسي مربوط مي
پرستش شاه و ذوب كردن حكومت در او مايه انحطاطي . بيشترين فاصله را با آن نگه داشت

. انجاميد اپي به ويراني و شكست مينمود و پي شد كه از همان فراز شوكت و قدرت رخ مي
هاي استثنائي از راه تمركز بر يك يا چند شخصيت و رويداد در بهترين  آرماني كردن دوره

ها، اتفاقا يكي از  هايشان، و نديدن زمينه عمومي بيماري و ركود در همان بهترين حالت حالت
ست به بحران فرهنگ ها ما مدت. بايد اصالح شود هاي فرهنگ سياسي ماست كه مي جنبه

در . ايم و بازگشت به سياست آرماني شده جهان پيش از اسالم پاسخ ما نيست سياسي رسيده
بايد بيش از ماليات دهنده  اي كه مي همان زمان نيز درباره نقش مردم در زندگي عمومي، توده
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گفت كه  ن ميكورش به تحقير درباره يونانيا. و پركننده صفوف ارتش باشد، به اشتباه افتاديم
آيند و بهم  گرد مي) هاي شگرف تمدن يوناني است آگوراي مشهور كه از نوآوري(در بازار 
  . اند او معني بحث آزاد سياسي را در نيافت و هنوز كساني درنيافته. گويند دروغ مي

امروز پس از دو سه هزار سال تجربه عملي دمكراتيك و يك ادبيات سياسي كه آن سنت را 
توان از شاه آرماني يا آرمان شاهي دم زد؟  هائي گزند ناپذير نهاده است چگونه مي بر پايه

ترين نهادهاست ولي آن را نيز در آغاز سده بيستم ناچار شدند  پادشاهي در ايران از كهن
آن نوسازي ناقص . نوسازي دمكراتيك كنند تا هم اجازه پيشرفت به كشور بدهد و هم بپايد

بجاي آرماني . هاي بزرگ روي داد مان دليل نپائيد، اگرچه پيشرفتبه ه ماند و پادشاهي
هاي سياسي را بيشتر كرد و  بايد مهارت كردن شكل حكومت، پادشاهي باشد يا جمهوري، مي

مدارا و توانائي موافقت كردن بر موافقت نداشتن؛ شناخت سود شخصي روشنرايانه : ورزش داد
ها و نه اصول؛ دريافتن اهميت امور پيش پا  بر سياست كه دورتر از نوك بيني را ببيند؛ سازش

. افتاده روزانه در طرح كلي؛ درگير شدن با زندگي جامعه؛ جانشين كردن دشمني با مخالفت
هاي فرهمند و افسونكار نيست و مردم، شهروندان صاحب  سياست، انتطار ظهور شخصيت

  .توان جانشين كرد ها نمي ترين شخصيت حق، را با بزرگ
  2005انويه ژ
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  دگرگوني صورت مسئله

  
ها  تكاني كه در چند هفته گذشته به فضاي نيروهاي مخالف در دو سوي مرز  داده شده چشم

بايد  اما در واقع مي. شد ديد برگرفته است تري كه از دوسه سال پيش مي را از دگرگشت آرام
رسيد فراهم آورنده زمينه براي اين  هاي درازتر مي سال آن دگرگشت تدريجي را كه خود به

اي است كه در اين  هاي اين دگرگشت در جنب و جوش فزاينده نشانه. تكان شديدتر دانست
هاي گوناگون،  ها و  رسانه تاالرهاي الكترونيكي و گرد همائي. توان ديد ها در هرجا مي سال

چنانكه (ر زشت نمائي و توجيه و چه در بازانديشي اي را چه در حمله و دفاع و چه د انرژي تازه
برچيده شدن بساط اصالحات كه . دهد نشان مي) توان انتظار داشت در اقليتي از ميان آنان مي

كرد با دراز شدن سايه سنگين امريكا بر منطقه و بر جمهوري  بايست دوره خود را طي مي
هركس ناگزير نتايج خود . ذشته نيستاسالمي همزمان افتاده است و ديگر هيچ چيز مانند گ

اين از . كند اي آماده مي هاي تازهeventualityگيرد و خود را براي پسايند  را مي
هاي مردم ايران بود كه دوران اصالحي خاتمي نيز مانند دوران انقالبي خميني در  خوشبختي

تاريخ جمهوري اسالمي به مرگ پيشرس درنگذشت و تا پايان فرصت يافت كه 
بينيم و از  اين غبار نوميدي كه بر چهره دوم خرداديان بيرون مي. اش را آشكار كند دستي تهي
هاي درون ايران نيز آشكار است از آنجاست كه هيچ بهانه برايشان نمانده  ها و نوشته گفته
مردم حتا يكبار ديگر به خاتمي كه هيچ . هر پشتيباني كه الزم بود از آنها شده است. است

اي  نگذاشته بود راي دادند و اكنون به دوم خرداد  و نه تنها به آن كه به هر كس جامه اميدي
اي  هواداران وضع موجود از هر رنگ، دورنماي تيره. اند درد نه گفته براي جمهوري اسالمي مي

مردم ايران وضع موجود را . اي نيز دشوار شده است اين بار ديگر زيست حاشيه. دربرابر دارند
خواهند؛ نه جمهوريت نظام  واهند؛ وضع موجود ملي ـ مذهبيان و اصالحگران را نيز نميخ نمي

زمان بيرون .) اند از نوع پارلماني آن است اگر هم كساني جمهوريخواه(نه اسالميت آن را 
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رسد به روشني در  پيامي كه از مردم ايران مي. هاي ذهني رسيده است آمدن از اين قالب
  ” .امكان اصالح كشور در هيچ جهتي متصور نيست”: آمده استفراخواني از درون 

هاي سياست داخلي  گذاشت فراز و نشيب تا فرايند انتخاباتي راه گريزي پيش پاي مردم مي
اكنون پس از رسوائي . داشت تري در ديده ناظران و دست دركاران مي طبعا وزنه سنگين

ت رياست جمهوري كه گزينش ميان ساالر نشيني و انتخابات مجلس و در آستانه انتخابا بست
اي از سوي ديگر است، ديگر از راي دادن مردم سخني  دزدان از يك سو و پاي بوسان خامنه

سياست در ايران در زير فشار دستگاه سركوبگري از يك سو و نااميدي از هر . توان گفت نمي
را بيش از گذشته به بيرون ها  بهبودي در اوضاع از سوي ديگر به سكوني افتاده است كه نگاه

هاي نظامي  پايگاه. شود تر مي گذرد نمايان بويژه كه عامل امريكا نيز هر روز كه مي. اندازد مي
آن در چهار سوي ايران پشتوانه سياستي هستند كه هدفش كوتاه كردن دست جمهوري 

مبارزه مردم ترش پشتيباني از  هاي كشتار جمعي و هدف درازمدت اسالمي از تروريسم و سالح
  .ايران براي دمكراسي است

هاي بيست و پنج ساله مخالفان رژيم در بيرون و درون و تجربه روزانه مردم  اكنون بحث
هاي جمهوري اسالمي و سياست و حكومت مذهبي، به هم و به جائي كه  ايران با واقعيت

بودند و چاره  ميسخن آنان كه از آغاز درپي برچيدن جمهوري اسالمي . بايد رسيده است مي
دانستند هواداران پوشيده و آشكار ادامه وضع موجود را  ايران را نه اصالح بلكه تغيير رژيم مي

آنها ناگزيرند به بيست و شش هفت . دفاع گذاشته است اند بي كه همواره در موضع دفاعي بوده
حلي،  راهجمهوري اسالمي با همه پليدي و ويرانگريش آري، هر : سال پيش خود برگردند

تفاوت در آن است كه در . اگرچه بهترين، كه هواداران پادشاهي سهمي درآن داشته باشند نه
شد از ناداني و تبهكاري با گردن افراشته دفاع كرد و اكنون هرچه  جامعه انقالب زده مي

هست سرافكندگي كساني است كه در آسودگي بيرون دمي هم به انديشه ملتي نيستند كه در 
فضاي سياسي ايرانيان رو به دگرگوني . رود زند و پيوسته فروتر مي اب دست و پا ميآن گند

ها، از جمله خط ميان  خط. شود ها براي پيشبرد پيكار آزادي ايران بيشتر مي دارد و فرصت
كوشند همراه زمان و تاريخ حركت كنند،  بازندگان پياپي سياست و تاريخ، و آنها كه مي

توان كساني را ديد كه در  در دو سوي بحثي كه جريان دارد به روشني مي. تر شده است نمايان
اند؛ و آنها كه زمينگير  پي دگرگوني رژيم حكومتي و فرهنگ سياسي و صورت مسئله ايران

گذشته، از هشتاد سال پيش تا پنجاه سال پيش تا بيست و پنج سال پيش، از اسفند و مرداد و 
اند و براي توجيه ستروني عمل و انديشه خود  خوش كردهبهمن و خرداد، در وضع موجود جا

ما الزم نيست به آن هشتاد درصدي از جمعيت اشاره كنيم كه بي . آورند دالئل تكراري مي
خواهد با آن آشنا شود و از آن درس بگيرد ولي در گذشته  نگرد و مي پيشداوري به گذشته مي

خودماني بيرون بيايد اين آمادگي براي فراتر در بيرون نيز هركس بتواند از محافل . زيد نمي



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هزارواژه

  

         

90

  

هاي تازه را حتا در آن  هاي گذشته و آزمودن انديشه آور تجربه رفتن از جهان خفقان
  .بيند ترين نسل، نسل انقالب اسالمي، مي مسئول

در  enlightenmentهاي دالوري به فراواني دارند خود را به موج تازه روشنرائي  روان
پايان يافتن ايدئولوژي و فروگذاشتن زنجير مذهب از دست و پاي . سپرند سياست ايران مي

تر كمك كرده است كه نه تاريخ ايران را ميدان نبرد  هاي گشاده انديشه به بسياري ذهن
تاريكي و روشنائي بشمارند، نه سياست ايران را پهنه يك جنگ صليبي برسر نمادها و 

توان  چگونه مي: يابد ه بيشتري در  گفتمان سياسي مياكنون و آينده دارد جاي هرچ. ها نشانه
توان اندكي  به يك جامعه دربرگيرنده كه هيچ كس در آن غيرخودي نباشد رسيد؟ چگونه مي

تر كرد؛  سياست را از پاتولوژي، زبان سياست را از دشنام، و عمل سياسي را از فريبكاري پاك
هائي كه  كم در بيرون به پاي سرمشق دست توان باالتر برد و سطح بحث سياسي را چگونه مي

 به اين فراواني در دسترس ماست رسانيد؟
 2005ژانويه  13  
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 ها واپسين ايستادگي قبيله
  

ها  فتر شدن ص تر شدن منظره و جدا پرسي به روشن مانند همه موضوعات مهم، فراخوان همه
بر غوغائي كه درباره فرخوان راه افتاده سر به تاسف تكان كساني دربرا. كمك كرده است

ها  ولي از پيش آمدن اين بحث. باز موضوعي پيدا شد كه به آشفتگي دامن بزند: دهند مي
در سياست نيز مانند زبان، دقت در جداكردن معاني و روشني در گفتار . بايد خشنود بود مي

به پيشرفت و پااليش و پختگي، كمك ) ردروشني در گفتار به درجه فرهيختگي بستگي دا(
زبان و سياستي كه از مفاهيم . گويند مي sophisticationكند؛ به آنچه در زبانهاي اروپائي  مي

هاي  شعارگونه و كلي و تعريف نشده و مواضع چندپهلو انباشته است به درد همين جامعه
خورد كه اگر  سياستگراني ميـ  ناي و جهان سومي و قلمزنان و سياستبازا ميانه وامانده خاور

هاي جاندار، زيستن در تناقض را بر كساني كه  پيش آمدن بحث. اند دكاندار نيستند فسيل شده
سازد ــ چنانكه در  تر مي شان سر جنگ دارد دشوار يكپارچگي اخالقي و انديشگي با هستي

  .همين بحث فراخوان به بارزترين صورت نمايان گرديده است
ي پس از انقالب، اگر بتوان به يك دستاورد ماندني ايرانيان تبعيدي اشاره كرد ها در سال

ها نبردهاي  پس از سال. توان بدان ليبرال دمكراسي نام داد برآمدن گفتماني است كه مي
سرانجام بخش پيشروتر گروه بزرگي كه سوداي ايران را در سر نگه ) اي بيشتر قبيله(مسلكي 

بايد با دمكراسي، با مردمساالري، با حاكميت  اند كه ايران را مي ق كردهاند بر اين تواف داشته
آوردن اين مترادفات الزم است كه باز كساني حاكميت ملي را در اين معني (مردم اداره كرد 

نامه انديشه ليبرال  كه فتح(اند كه اعالميه جهاني حقوق بشر  و بر اين توافق كرده) بكار نبرند
هاي پيوست اعالميه  توجه به ميثاق. مركزي در سياست ايران پيدا كند بايد جاي مي) است

جهاني نيز كه ناظر بر حقوق قومي و مذهبي است و جاي بيشتر خواستن براي كسي 
تركيب اين دو ــ مردمساالري و . گذارد روزافزون شده است كه پيشرفت ديگري است نمي
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حكومت اكثريت محدود به : گويند مياعالميه جهاني ــ همان است كه دمكراسي ليبرال 
اين فرايافت و فلسفه سياسيي است كه رنسانس و روشنگري به جهان داد و . حقوق فردي

هاي تاريخ را  كتاب” عصر جديد”هلند براي نخستين بار، در سده هفدهم به عمل گذاشت و 
  .آغاز كرد

آن پايبندي يا از آن تصور توان اطمينان داشت كه همه گروندگان به ليبرال دمكراسي به  نمي
آيند و اينجاست كه زندگي در  ولي اين اندازه هست كه در سخن كوتاه نمي. درستي دارند

. شود تناقض كه ورزش ملي، بلكه فضاي تنفسي مردم ماست براي بسياري تكرار مي
 دمكراسي ليبرال بنا بر تعريف به معني آمادگي براي پذيرفتن خالف نظر و منافع خويش است

كسي كه در فرايند . ــ اگر راي اكثريت مردم در چهارچوب حقوق بشر بر آن قرارگرفته باشد
تنها اقليتي كه در  (دمكراتيك از نظر يا منافع خود دفاع كرده است اگر در اقليت قرار گيرد 

گيري بعدي به قوانيني كه به جان با آنها مخالفت كرده  تا راي) دمكراسي ليبرال وجود دارد
تواند همچنان براي همراه كردن اكثريت با خود در  گذارد و اگر بخواهد مي گردن مي است

در يك نظام دمكراسي ليبرال همه مردم به معني همه مردم است، نيكان و . نوبت بعد بكوشد
بدان و پاكدامنان و سياهكاران؛ و حقوق برابر به معني از ميان برداشتن هر تبعيضي در ميان 

. اي ديگر سپاه اهريمن باشند اي لشكريان اهورا مزدا و پاره رچه هم پارهمردمان است، ه
توانند حق يك تن را از او بگيرند و او را  حقوق برابر به اين معني است كه همه مردم نيز نمي

  .از همه بودن بيرون برانند
شند زيرا يك بايد پذيرفته با زنند ناچار مي اينها را كساني كه دم از دمكراسي و حقوق بشر مي

هاي  اعالميه جهاني حقوق بشر بيشتر نداريم و حكومت اكثريت هم روشن است و تعريف
ولي اين تا هنگامي است كه . دالن بر اين است كم فرض ما ساده دست. دارد گوناگون برنمي

پرسي براي قانون اساسي نوين ايران بجاي  مورد مشخصي پيش آيد كه در فراخوان ملي همه
دمكراسي . شود آنگاه اما و اگرها سرازير مي. المي اصالح ناپذير پيش آمده استجمهوري اس

بايد نظام سياسي ايران باشد و راي اكثريت حكومت كند ولي اگر اكثريت به آنچه ما  البته مي
آن اكثريت يا قالبي است يا فريب خورده است يا از . پسنديم راي داد كه درست نيست نمي

چنان رايي داده است و نفهميده است كه رعايت نظر ما كه ترديدي هم ناچاري و درماندگي 
” بهار آزادي”از اين گذشته اكثريت در . در آن نبايد داشت به سود كشور خواهد بود

خواستيم داده است و امروز تنها حق دارد  رايش را به همه آنچه ما آن روز مي) 1358/1979(
مهوري جدرست است كه راي اكثريت به . دهدخواهيم راي ب به آن بخشي كه ديگر نمي

اسالمي نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر بود ولي آن راي موقتي است و باز بايد از 
تواند دست به آن بزند  آنچه در آن راي هميشگي است و ديگر كسي نمي. مردم نظر خواست

و تاكيد نكند كه شكل  اكنون اگر كسي فراخوان همه پرسي دهد. پايان يافتن پادشاهي بود
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زيرا جمهوري و . نظام سياسي تنها بايد جمهوري باشد دمكرات نيست و فريبكار است
  .) توان ديد هايش را در سرتاسر جهان سوم مي نمونه(دمكراسي دو واژه براي يك مفهومند 

موضوع به شكل حكومت كه دربرابر محتواي نظام سياسي اهميت چندان ندارد پايان 
چپ و راست افراطي و (پرسي اگر از سوي كسان معيني هم پشتيباني شود  همه. يابد نمي

اي زير نيم  كاسه) هاي سياه خود را دارند سلطنت طلب و جمهوريخواه راديكال هر كدام ليست
تواند پنهان  تر را مي تر جسم بزرگ كاسه است ــ يك نمونه ديگر تناقض كه جسم كوچك

هاي گوناگون را از جنگيدن با  ال طرحي كه بتواند گرايشبيست و پنج سال است دنب. كند
ها را از  تر دست تري نيز متوجه سازد، و از آن مهم كم به نبرد بزرگ يكديگر باز دارد يا دست

ترين مبارزان و از درون  اكنون كه چنين طرحي از پيشرو. ايم دو سوي مرز بهم برساند گشته
بايد با آن مبارزه كرد چرا كه  آيد مي خطر زنداني شدن مي ايران، از مرداني در زندان و باز در

هائي كه ديگراني  اند و دست خواهند، بر آن توافق كرده هاي گوناگوني كه كساني نمي گرايش
اي و  سياست جهان سومي، و روحيه قبيله. ده استيخواهند، از دو سوي مرز بهم رس نمي

ميل در دفاع از  ست كه بسياري از پشتيبانان بيزده حتا در بي مذهبان، چنان نيرومند ا مذهب
اين هم از . آورند كه اگر چنين نكنند ابتكار به دست رقيبان خواهد افتاد خود دليل مي

هاي  خوشبيني ما به اينكه سرانجام و پس از بيست و پنح سال بسربردن در زِير نظام
  . اند دمكراسي ليبرال، سروران چيزي از مدرنيته آموخته

  2005وريه ف10 
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  اند درسي كه نگرفته

  
ي است كه كساني در شكست و ”انقالب شكوهمند”بهمن فرصتي براي پرداختن به  22هر 

بيست و چند ساله پيش از . شناسند و حق هم دارند ترين دستاورد خود مي تبعيد آن هنوز بزرگ
اند و بيست و چند ساله پس از آن را در توجيه  سپري كردهآن را در سراشيب تسليم به خميني 

شد منتظر ماند و بجاي خود انقالب و حكومت اسالمي فرا آمد آن به  امسال مي. آن هبوط
اند  هائي كه كساني از ميان ايشان گرفته”درس”هاي دست دركاران و  اي اظهار نظر پاره

ن آمده است گاه چنان بر كساني كه به آنچه در بيست و شش سال گذشته برسر ايرا. پرداخت
گردش در احوال نسل . ماند افتد كه ياراي بازگفتنش نمي انديشند گران مي سازندگي مي

گونه كه ايران از دست رفتني نيست  اما همان. اندازد انقالب نيز گاه انسان را به همان حال مي
  .ه است بدرآوردآن نسل نيز هنوز فرصت دارد كه از زنداني كه براي خود ساخت

بحث در ضرورت امروزي كردن فرهنگ سياسي ايران اكنون به جائي رسيده است كه 
ها و در نتيجه  فرهنگ سياسي به معني ارزش. كشد اش به فراتر از سياست مي دامنه
هاي  تواند از نظام ارزش ها نمي هاي چيره بر گفتمان و رفتار سياسي است و اين ارزش عادت

اي كه مردان حق دارند به بهانه ناموس خون زنان را بريزند  در جامعه. ر باشدجامعه چندان دو
يا مردمان شرعا مال ديگران را با پرداخت پولي به آخوند بخورند، يا بدترين جنايات را با دعا و 
. عزاداري و زيارت جبران كنند  سياست نيز عرصه زورگوئي و خشونت و تقلب خواهد بود

ترين ترك اولي را ندارند در سياست نيز تا نابودي  شخصي تاب كم مردمي كه در زندگي
ملتي كه با مسئوليت شخصي بيگانه است و چشم به مشيت . مخالف، و خود، خواهند رفت

الهي و معجزه امامزاده و ظهور حضرت بسته است در سياست نيز كارش بي قهرمانان معجزه 
  . گذرد توان نمي كار يا امريكاي همه
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بود نه  همين انقالب اسالمي را ــ كه نه الزم مي: هاي دور الزم نيست به گذشتهبازگشت 
اي  كساني بيست و پنج سال سوار بودند و دست گشاده. توان نمونه گرفت اجتناب ناپذير ــ مي

ها و  داشتند كه پيش از آن براي كسي نبود و هنگامي كه با پيامدهاي كوتاهي
بجاي ايستادگي و اصالح خود دست در دست دشمنان به هايشان روبرو شدند  روي زياده

كسان . پذير را به انقالب ناگزير كشاندند ويراني خود و كشور كوشيدند و موقعيت انقالبي چاره
ديگري همه آن بيست و پنج سال غم آزادي و قانون خوردند؛ يا به دعوي پيشتازي هر چه را 

ر يك موقعيت انقالبي، فرصت برقراري آزادي به ديدند به نام ارتجاع كوبيدند و هنگامي كه د
دستشان آمد دست در دست دشمنان ــ و بدترين مرتجعان ــ به ويراني خود و كشور 

بيست و شش سال پس از شكست همگاني، درسي كه عموم بازماندگان گروه اول . كوشيدند
ي كه عموم اند اميد بستن به دستي است كه از آن سوي اقيانوس برآيد، و درس گرفته

اند اين است كه انقالب ننگين اسالمي نبود و انقالب شكوهمند  بازماندگان گروه دوم گرفته
توان هر بهائي را  اش فاجعه تاريخي نبود و پايان پادشاهي بود كه هنوز مي بهمن بود و نتيجه

د و ها گناه نابينائي و ضعف نفس خود را به گردن بيگانگان انداختن اولي. برايش پرداخت
طلبي خود را به گردن رژيم سراپا ناستوده پيشين  ها گناه كوردلي و فرصت اندازند؛ دومي مي
اينكه سروراني چنين برجسته و فرزانه هنوز در چنگال منطق بي انصافي و . اندازند مي

خردگريزي، كه منطق فرهنگ ماست، گرفتارند نيز البد به گردن همان رژيم است كه هيچ 
  .اشتنقطه روشني ند

اين ضعف اخالقي و سياسي است كه ما را بازندگان تاريخ كرده است و تا هنگامي كه ايراني 
معني خود مختاري آنگونه كه خود ما نخست در متافيزيك . خودمختار نشود همين خواهد بود

زرتشتي دريافتيم و انسان را مسئول خود، بلكه مسئول همه جهان هستي و تعيين كننده فرا 
ميان نيكي و بدي دانستيم و يونانيان در فلسفه اخالقي خود دريافتند و اروپائيان  آمد نبرد

انسان هنگامي . بعدها بازيافتند آغاز كردن و پايان دادن امور انساني از، و، به خويشتن است
مسئوليت به . شود كه  جگر آن را پيدا كند كه مسئول نيك و بد خود باشد خود مختار مي

ولي در اوضاع . بر اوضاع و احوال خود نيست كه از توان انساني بيرون است معني تسلط كامل
رفتار گوناگون داشت ــ از جمله تصميم نگرفتن كه خود تصميمي است ــ  توان و احوال مي

آيد از  تواند اختيارش را اعمال كند؛ و مسئوليت آنچه پيش مي و درآنجاست كه انسان مي
با اوست و نه اوضاع و احوالي كه به مقدار زياد بيرون از درست و نادرست و برد و باخت 

گردد  از آنجاست كه  قضاوت و تصميم درست كه به خرد و كاراكتر برمي. اختيار او آمده است
انسان خود مختار از . كند يابد و انسان واال و دانا را از نادان و فرومايه جدا مي ارزش مي

راد بيرون است و حتي سرنوشت نيز دستي بر او ندارد زيرا فرمانروائي پيشوا و پدر روحاني و م
هاي  ها و تصميم شود و با قضاوت از سرنوشت خود آگاه نيست و منتظر فرود آمدن آن نمي



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هزارواژه

  

         

96

  

داند كه هر چه را هست  انسان خودمختار مي. كند اش به رقم زدن آن كمك مي روزانه
تماعي بيرون از گزينش واختيار انساني توان بهتر و بدتر كرد و هيچ امر حتمي در امور اج مي

انسان غربي با . پذير و اصالح كردني نيست وجود ندارد، مگر پس از روي دادن آنچه برگشت
  . هائي بر جهان پيرامونش چيره شده است چنين نظام ارزش

توان ديد كه رفتار ايراني متعارف چه اندازه با اين تعريف خودمختاري  اكنون به آساني مي
توان دريافت بيش از رفتار  ايراني معمولي چنانكه از همين تاريخ نزديكش مي. زگار استناسا

اگر از اقليت . انديشد درست، گاه بيش از كاميابي، به رفع مسئوليت، به خوب جلوه كردن، مي
.) اگرچه در همان حلقه تنگ پيرامونيان(خواهد هميشه حق بجانب به نظر آيد  فعال است مي

هردو . ماند گيرد و منتظر پيوستن به طرف برنده مي يت غير فعال است تصميم نمياگر از اكثر
 .   آيند اي سرازير شده است كه از آن بيرون نمي روند و موج به همين هاويه با موج مي

  2005فوريه    24
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  وزد مي” نسيم دگرگوني”

  
نخست وزير بريتانيا، پايان عصر استعمار را در افريقا با بكار اي پيش مك ميالن،  چهار دهه

بگذريم كه افريقاي غربي . بردن استعاره نسيم دگرگوني اعالم داشت و از خود آغاز كرد
فرانسة مدافع هر رژيم ديكتاتوري فاسد كه زير فشار اصالحات باشد، هنوز جز تكان خوردن 

، ولي سخن مك ميالن پيشگويانه بود و آن نسيم ها را از آن نسيم احساس نكرده است شاخه
نه هرگز ايستاد، نه در افريقا ) بايد پس از آن بيايد آزادي ملي و آزادي سياسي كه مي(آزادي 

سه سالي پيش جرج بوش رئيس جمهوري امريكا، از گسترش دمكراسي همچون يك . ماند
ن سرفصل سياست خارجي امريكا تري استراتژي در پيكار با تروريسم سخن گفت و از آنجا مهم

) از جمله نظامي در افغانستان و عراق(قدرت امريكا : شكل گرفت” خاورميانه بزرگ”در طرح 
هاي  سياه ديكتاتوري )نوانس(اي كه سراسر با تابش  در خدمت پيشبرد دمكراسي در منطقه

  . رنگ شده است
ميهمان كش افغانستان تا  هاي امروز نسيم دگرگوني در فضاهائي غيرمحتمل، از كوهستان

هاي اشغالي فلسطين، و لبنان در چنگال خفه  هاي به خون شسته ميانرودان، تا سرزمين دشت
هاي درخت را در جاهاي نزديك به  كننده سوريه وزيدن گرفته است، و بيش از شاخه
ا به ه ها و فلسطيني افغانها و عراقي. دهد غيرممكني مانند مصر و عربستان سعودي تكان مي

رغم اشغال نيروهاي خارجي انتخاباتي را انجام دادند كه اتحاد اروپا نيز نتوانست عيبي بر آن 
هاي تكه تكه شده راي دهندگاني كه كاميكازهاي  بگيرد و در عراق مردم گاه از كنار الشه

در مصر براي . اسالمي به آنان فرصت نداده بودند گذشتند و راي خود را در صندوق انداختند
شود و در  بار در پنجاه سال بيش از يك تن نامزد انتخابات رياست جمهوري مي نخستين

هاي شهر شركت  عربستان سعودي به مردان حق داده شده است كه در انتخابات انجمن
” انقالب سرو”تر در  تحول بسيار مهم و تازه. زنان قرار است در دور ديگري راي بدهند. جويند
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هائي كه از بيم تكرار دهه جنگ  لبناني. دهد ت كه در بيروت روي مياس) نشانه ملي لبنان(
و مداخله ) مسلمان بر ضد مسيحي، شيعي بر ضد سني، لبناني بر ضد فلسطيني(داخلي 

خارجي تن به فرمانروائي سوريه و فسادي كه از دمشق سرتاسر جامعه لبناني را به گنديدگي 
مسيحي و .) شود در مصر نيز دارد چنين مي(دند كشيد سرانجام نيروي خيابان را كشف كر مي

خواهند و تا همين  دروز و كمتري مسلمان، يك صدا رهائي ميهن خود را از بندگي سوريه مي
  .  اند جا نخست وزير دست نشانده دمشق را به زير آورده

نوز ساالران ه در افعانستان جنگ. توان امري را مسلم گرفت هائي البته نمي در چنين سرزمين
دهد از حقوق قانوني خود  كنند و اسالم و سنت به زنان اجازه نمي بيشتر كشور را كنترل مي

هاي اسالمي از اندازه، حتا از منطق ترور بيرون  در عراق، آدمكشي تروريست. بهره تمام ببرند
هائي كه پول جمهوري اسالمي را در اين جهان و وعده  در فلسطين جهادي. رفته است

. توانند هر فرصتي را ناچيز كنند هاي پيش پا افتاده زميني را در آن جهان دارند مي بهشت لذت
تواند مبارك را چالش  اند ولي رقيبي را كه مي در مصر انتخابات رياست جمهوري را گشوده

رود كه تا  عربستان سعودي با سرعتي بر آزادمنش كردن سياست مي. اند كند در بند كشيده
اند ولي  ها در راه بيرون كردن ارتش سوريه لبناني. د دستي به آنها نخوردنسل چهارم ابن سعو

هاي جهان سومي تركيبي از حكومت  جمهوري(دستگاه امنيتي سوريه بر لبنان كنترل دارد 
هائي از شيعيان نتيجه  تواند با تهديد و تقلب و به ياري گروه و مي) ها هستند ارتشيان و امنيتي

با اينهمه دريچه فرصتي باز شده است و بر مردم است كه با . خود گرداندانتخابات را به سود 
  . المللي از نوميدي و ترس بيرون آيند و امر آزادي را پيشتر ببرند پشتيباني بين

توانند پيروزي  آنها مي. برگشتن فرانسه از سوريه نشانه خوبي است. اند اروپائيان پيام را گرفته
هائي كه در  پشتگرمي به مردم آينده بهتري دارد تا رژيم. ببينند نهائي استراتژي امريكا را

اميد آنان به عراق بود كه سرانجام به . اند پوسيدگي يا تبهكاري خود به پايان راه رسيده
تنها عناصر .) جمهوري اسالمي و نفت و بازارهاي آن موضوع ديگري است. (خودشان آورد

عرفات و دفاع ضمني از صدام حسين و حتي طالبان  اند كه از پرستش مترقي هم ميهن مانده
در عراق دست بردارند و از مردم ” مقاومت”و ) زيرا در افغانستان يا طالبان بود يا ارتش امريكا(

در كابينه تازه فلسطين به سبب شوريدن نمايندگان مجلس (ها بپرسند  در آن سرزمين
اما مترقيان .) م در دست ياران عرفات نيستها ه برخاسته از انتخابات آزاد يكي از وزارتخانه

  .ها حكم صادر كنند عادت دارند از سوي خلق
توانيم خشنود نباشيم و اگر امريكا  ما از اين فرصتي كه در خاورميانه پيش آمده است نمي

هاي  حرامزاده”اش را بجاي دفاع از وضع موجود و  نيروي قابل مالحظه و گاه تعيين كننده
روزولت در پاسخ كسي . (اي نداريم گله شبرد مبارزات مردم گذاشته است هيچدر پي” خودمان

هاي  هائي خوانده بود گفت ولي آنها حرامزاده كه زمامداران امريكاي التين را حرامزاده
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اند  در هيچ يك از كشورهائي كه نام برده شده است نه امريكائيان بي صدها اشكال.) خودمانند
كند بويژه كه از  ولي عيب جوئي در اين مرحله كمكي نمي. استنه دمكراسي برقرار شده 

براي ما كه . شد سروران خلقي كمتر كالمي در محكوم كردن وضع پيش از موجود شنيده مي
بينيم و در هر موقعيت، بي هيچ كمروئي به آنچه  جهان را از پشت منشور امريكا ستيزي نمي

ه تاثير انكارناپذير طرح خاورميانه بزرگ بر نگريم بيش از هم براي ملت ما در آن است مي
نشيني مانندهاي سوريه و هر نابودي مانندهاي طالبان  مردم ما از هر عقب. ايران اهميت دارد

و هر انتخابات مانند عراق و فلسطين و افغانستان يك گام به رسيدن مردمساالري و رهائي از 
س و معاون رياست جمهوري و وزير هر سخن صريح رئي. شوند تر مي رژيم اسالمي نزديك

خارجه امريكا در محكوم كردن رژيم آخوندي و پشتيباني از پيكار آزاديخواهانه در ايران در 
پرسي آزاد نترسد و دمكراسي برايش در شكل  گوش هر آزاديخواهي كه از انتخابات و همه
  .حكومت خالصه نشود نويد آينده بهتري است

  2005مارس  10 
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  سوگواري و هيستري

  
براي بيننده ايراني غيركاتوليك و غيرمسيحي، ديدن مراسم سوگواري پاپ همان اندازه 

ژان پل دوم، نخستين پاپ غير . انگيز بود كه انديشيدن درباره جايگاه او در جهان كنوني تامل
او . و شخصيتي به معني واقعي تاريخي بود ترين پاپ در چند سده گذشته ايتاليائي، بزرگ

  resurgenceاش بازگرداند و به يك بازخيزي هاي انساني نخستيني مسيحيت را به ريشه
مسيحي دامن زد؛ هرچند مواضع ارتجاعيش درباره حق زنان از جمله بر پيكر خود، و 

او در  نقش. كاري عمومي اجتماعيش جهان مسيحيت را به دو پاره كرده است محافظه
فروپاشي امپراتوري كمونيستي تنها از رونالد ريگان، يك شخصيت تاريخي غيرمحتمل ديگر، 

هيچ فرد انساني ديگري در تاريخ به اندازه او با مردمان از هر گونه ديدار نداشته . تر است پائين
ژان پل دوم پاپي سياسي بود اما نه از خميره رهبران مذهبي اسالمي كه نقشي در . است

اي براي زدودن خشونت از جامعه  سياست براي او وسيله. اند سياست كشورهايشان داشته
كه به گفته جنتي به دو چيز عالقه ” روحانيت”انساني بود نه رسيدن به قدرت و مال؛ نه مانند 

درباره نقش دين، نقش يك متافيزيك، در جهاني كه نيچه مرگ خدا . حاكميت و اقتصاد: دارد
ولي پاپ . هاي ديگر انديشيد بايد در فرصت همان متافيزيك، اعالم كرد ميرا، به معني 
هاي بزرگ، از جمله جواناني كه از مالل و ولنگاري نزديك به  ترديد به توده درگذشته، بي

  .رسيدند خدمت بزرگي كرده است وحشيگري زندگي امروزي به نيهيليسم مي
براي آن مراسم كه . تري دارد تر و نزديك هاي فوري سوگواري در واتيكان براي ما همه درس

هاي  مردم در صف. اي كشيد از سراسر جهان چهار ميليون تن به رم سرازير شدند يك هفته
به . چند كيلومتري گاه تا ده ساعت و بيشتر زير آفتاب گرم ايستادند تا از برابر تابوت او بگذرند

ريزي شود يك سال  سيالبي از پيش برنامه بود براي چنين گفته مقامات ايتاليائي اگر قرار مي
ريزي يك  بودند برنامه اي مي هائي از نوع خاورميانه آمد و اگر آن چهار ميليون تن آدم الزم مي

توانست از مرگ و زيردست و پا رفتن صدها و هزاران تن و شورش و خونريزي  ساله هم نمي
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. جنازه خميني را به ياد آوريمهمين بس كه مراسم حج هر ساله يا تشييع . جلوگيري كند
كساني كه از خستگي يا گرمازدگي از پا افتادند از شمارش گذشتند ولي از شهر ماالمال 

با گذران . روئي پذيرفتند مردم واقعيت ناگزير را با گشاده. جمعيت صدائي برنخاست
رخوردگي كس ناراحتي و س هيچ. بندي شده در شرايطي كه هيچ چيز آماده نبود ساختند سرهم

از كسي فرياد اعتراض يا حتي زمزمه لند لندي . خود را بهانه طغيان بر همه موقعيت نگردانيد
: ها رمي، طلبكاري نكرد كس از ديگري، از آن چهار ميليون خارجي و ميليون هيچ. شنيده نشد

ق ميل چيز مطاب دارند؟ چرا همه چرا من در رنجم؛ چرا اين من گرانبها را بر ديگران مقدم نمي
  من نيست؟ 

خويشتنداري، انجام . توان بيان كرد سازد در يك واژه، در خويشتنداري، مي آنچه تفاوت را مي
خشنودي و لذت . رود توان انجام داد؛ و بسيار چيزها در آن مي ندادن است، هنگامي كه مي

ود اكنون را فداي ناخشنودي و رنج آينده گردانيدن؛ مصالح ديگري را برتر از خوشي خ
خويشتنداري . گذاشتن؛ قانون انساني يا الهي را بجاي آوردن؛ حرمت خود را نگهداشتن

تواند از ترس باشد، يا از ترحم، يا از عشق، يا به اميد پاداش، و يا، باالتر از همه، از شرم؛  مي
توان  گذاري به قانون سخني نمي در ميان ايرانيان از گردن. شرم از ديگران و بويژه از خود

زيد بيش از آنكه بازدارنده باشد به گذشتن  گفت؛ كدام قانون؟ ترس در اجتماعي كه با آن مي
شود كه  عشق در قحط سال به همان سرنوشت دچار مي. كند از هر مرز اخالقي تشويق مي

پاداش را . كند افتند كمتر كار مي آسا به جان هم مي ترحم در جماعتي كه گرگ. سعدي گفت
مگر شرم در ما كارگر . توان انتظار داشت ها بيشتر مي ل واژگون، از ناروائيدر اوضاع و احوا

  .افتد
اش به پرورش نيافتگي عاطفي شناخته  انسان واپسمانده جهان سومي بيش از كم سوادي

اند و معني تعادل در رفتار را  بيشتر اين مردمان از اين نظر در كودكي و نوجواني مانده. شود مي
ابراز احساسات آنان در شادي و بويژه اندوه . ورت ديگري از خويشتنداري استدانند كه ص نمي

ما تنها با احساس شرم . دهد اي جانور مĤب مي چنان از اندازه بيرون است كه به آن وجهه
زدن و  توانيم فوران احساسات خود را مهار كنيم و جيغ و فرياد و عربده و سر و سينه مي

ايرانيان باز از . نشان دادن خوشي و ناخوشي نگذاريم وار را بجاي حركات ديوانه
ايراني نبايد به تفاوتي كه به . توانند بهتر شوند هاي ديگر بهترند ولي باز مي اي خاورميانه

بيند عادت  اش با مردمان پيشرفته جهان مي روشني در رفتار شخصي و اجتماعي و سياسي
آن چهار پنج ميليون تن در رم، نه همه از  بايد مانند چرا نمي. كند و آن را مسلم بگيرد

هاي  بايد با آن صحنه هاي مذهبي مي اروپائيان و امريكائيان، سوگواري كرد؟ چرا عزاداري
اينكه رويدادي هزار و چند صد (توان نشان داد همراه باشد؟  دلخراش كه در جمع متمدن نمي

چرا زن ايراني .) ه بازانديشي داردساله در مركز تاريخ و سياست ملتي قرار گيرد خود نياز ب
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بايد نگران حفظ ظاهر در مرگ كسانش باشد و اندوه طبيعي را به صورت يك نمايش  مي
  درآورد؟  ritualآئيني 

آخوندها از عزاداري، از عادت مردمان به عنان گسيختگي هيستريك احساسات، حتي اگر 
بايد اين وسيله را از دستشان گرفت  مي. اند اند و به قدرت رسيده آلوده تظاهر باشد نان خورده

هاي ديگر نيز كساني  هستند  در فرهنگ. اند با عاشورا بكنند ــ آنچه جوانان تهراني آغاز كرده
اگر شيعيان كربال . كشاند هاي شهرها مي كه مرگشان صدها ميليون تن را به كليساها و ميدان
موضوع آن است كه مسيحيت . اردتري د دارند عيسي و صليب او در مسيحيت سهم محوري

گفت  شريعتي مي. توانسته است هيستري را كنار بگذارد و آخوندبازي به هيستري زنده است
  .  ي سزاوار شاگردانش باد”معلم”چنان ” .بي حسين شراب و نماز يكي است”

      2005آوريل 
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  ننياز حياتي به مردگا
  

. برداري از مردگان در هر فرهنگ سياسي هست و يك سودمندي يا عارضه تاريخ است بهره
 بايد به عنوان يك قلمرو مرضي  در فرهنگ سياسي بيمار ما اين پديده را مي

syndromبه واسطه و زير تاثير فولكلور مذهبي و چيرگي پديده كربال بر ذهن . بررسي كرد
تنها  .است بينواي ما براي زنده ماندن به مردگان وابسته استايراني، حتا در ناباوران، سي

ها نيز  گذرد، سياستگر مترقي و پيشتاز توده شهيد امرش نمي اللهي و آخوند نيست كه بي حزب
زندگان نياز حياتي . شناسد اولويتي باالتر از دست و پا كردن عاشورا و كربالئي براي خود نمي

تر از همه،  يش سياسي بر رهبري جامعه از كجاست؟ ملموسدعوي يك گرا. به مردگان دارند
  . تواند به آنها بازگردد خوردگان و خون شهيدان و كشتگاني كه مي از مظلومان و شكست

اند، اين  بر بازماندگان سياسي قربانيان خشونت، كه بسيار موارد، مناديان خشونت نيز بوده
اش آن است كه خشونت را مانند  عني نهفتهم. آيد اش گران مي سخن و بازكردن معني نهفته

شمارند و از آن توش و توان  دژخيمان و بسياري از خود قربانيان، خميرمايه سياست مي
كنند؛ از خشونتي كه بر آنان رفته است بهم بر  آنها خود خشونت را محكوم نمي. گيرند مي
يست كه با خود، هم قرباني شان بر روحيه و طرز تفكري ن فرياد دادخواهي و اعتراض. آيند مي

پروراند؛ و شهيد و  آورد؛ هردو را در يك فضاي فكري و عاطفي مي و هم دژخيم مي
 .توان درد چنين كساني را دريافت به خوبي مي. سازد ها مي ترين ارزش پرستي را بزرگ شهادت

 كسي يا گروهي كه شهيد. سياسي است” ناموس”احترام خون و شهادت، تابوئي است؛ يك 
مانند . احترامي روا داشت يابد و به حريمش نبايد بي داده به خودي خود جايگاه باالئي مي

واي بر آن كس . ناموس سياسي نيز در خودش نخوتي دارد) تكبر،(ناموس در معني معمولش 
  .مالكان ناموس را انكار كند” حق”كه تكبر نهفته در ناموس به هر معني را زير پرسش ببرد؛ 
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ايم و آنگاه نيز كه صد سالي پيش به مدرن  الي سياست را در كفن كربالئي پيچيدهما پانصد س
. كردن جامعه دست زديم كفن را نو كرديم و شهيد سياسي از شهادت كربالئي بدرآورديم

ترين بحراني كه نسل كنوني به ياد  اكنون غوته زنان در پارگين سياست كربالئي، در بزرگ
، زياني ندارد و مسلما كار را politically incorrectف سياست شكني و خال دارد، اندكي بت

توان نه تنها دژخيم، خشونت را نيز  ديگر مي. كند ايم نمي بدتر از اينجا كه با هم رسانده
اي ساخته است؛ و بر شهيد سوگوار شد ولي او را صرفا به آن  محكوم كرد كه از خود او قرباني
كيش . تنها قرباني دژخيم، قرباني خشونت خود نيز بوده است دليل بزرگ نداشت چرا كه او نه

برد و آن را موضوع  خشونت بد است زيرا تفاوت اصلي دژخيم و قرباني را از ميان مي
داشته است؟ اما هر كس حق را به جانب خود ” حقانيت”كدام طرف : كند ارزشداوري مي

آن بمب انساني كه خود را در نانوائي  .تواند دريابد كه حق به جانبي بس نيست داند و نمي مي
كشد به اندازه هر شهيد ديگري براي همگنانش  يا مسجد بغداد همراه گروهي ديگر مي

  . مقدس است
***  

اين درست . كند تفاوت گذاشتن ميان مفهوم مذهبي و سياسي شهادت مشكل ما را حل نمي
كشند، بيش از هرچيز پاداش  دريغ مي ها كه بي است كه شهيدان اسالمي، همه اين تروريست

اي با خدا زندگي كوتاه سرخوردگي را با بهشت جاويدان و  آنها در معامله. جويند بهشتي را مي
شان نيز در  اي از آن حوران كه وصف مژگان ها و درختانش و هفتاد دوشيزه ميوه ها و جوي

براي . زنند تاخت مياند  قرآن آمده است و در همان لحظه رسيدن به بهشت در انتظار نشسته
همچنين . ترين پاداش است شهيدان سياسي چنان نيست و همان مردن در راه هدف بزرگ

چندان اهميت ندارد كه شهيدان مذهبي عموما مصرف چنداني ندارند و شهيدان سياسي اگر 
شان را در يك  پرستي، همه بمانند ممكن است زنان و مرداني سودمند بشوند؛ ولي  شهادت

” tyrant”انساني هستند كه افالطون به نام ” تيپ”ترين افراد يك  آنها بازنده: گذارد ميمقوله 
اين تيپ انساني  ).رساند توان جبار گفت ولي همه معني را نمي تيران را مي(ياد كرده است 

اي چندان با ارزش نيست كه نتوان زيرپا  چنان در خود غرق است كه برايش هيچ مالحظه
آدميان همه از تيراني . (اقت و جنايتي چندان زننده نيست كه نتوان كردگذاشت و هيچ حم

نخوت و طلبكاري هم كه در شهادت .) هاي كوچكي هستند كنند؛ كودكان تيران آغاز مي
  . خيزد هست، بويژه دكانداران شهادت، از همين احساس برتري و حقانيت بيكران تيراني برمي

ين تعبير كرد كه ازخود گذشتگي و دالوري مفاهيمي تاختن به فرهنگ شهادت را نبايد چن
اند و هر چه امري  بهترين مردمان در هر جا آماده از جان گذشتن بوده. اند ناپسند و واپسمانده

ولي ازخودگذشتگي را با شهادت . تر، انگيزه فداكاري براي آن بيشتر تر و نجيبانه انساني
شهادت حتي در . شده با شهيد يكي نيست بايد يكي گرفت، همچنانكه كشته و اعدام نمي
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آنچه ضرورت دارد . مذهبي است) كانسپت(اش يك فرايافت  غيرمذهبي contextبافتار 
هاي پيشرفته و سرمشق مانند بريتانيا  عرفيگرا كردن ازخودگذشتگي است، همانكه در تمدن

دگرا و آتش نهاد هاي بنيا سيصد سالي است كه در اين تمدن از تعصباتي كه فرقه. بينيم مي
zealot هاي سده نوزدهم و بيستم در آن  ها و نيهيليست آنارشيست. پروراند نشاني نيست مي

در همان حال هيچ امر ملي نبوده كه بريتانيائي را از سرامدان تا مردم . زمين پرورشي نيافتند
وطلبان معمولي آماده به خطر انداختن خود نيافته است و هيچ امر انساني نبوده كه دا

ما يك شهيد مدرن بريتانيائي نداريم . ترين مخاطرات نينداخته است بريتانيائي را به كام بزرگ
توان يافت كه اين همه  ولي به دشواري ملتي را مي) توماس مور واپسين شهيد انگلستان بود(

هاي  حبينيم در سط مدرنيته چنانكه مي. قهرمانان ازخود گذشته، بيشترشان گمنام، داشته باشد
  .گوناگون جريان دارد

  2005مه  12
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  بحران نهائي

  
منظور از . توان ديد هائي پر معني از ورود در بحران نهائي را مي در جمهوري اسالمي نشانه

” پايان”تواند زودتر يا ديرتر به  آغاز پايان مي. بحران نهائي همان آغاز پايان مشهورتر است
آنچه را كه از چند ماهه گذشته روي . دارد برسد ولي فرايندي است كه ديگر توقف برنمي

دستي نيست كه آگاهانه . توان مانند كرد دهد به تغييرات تاكتيكي براي مقاصد معين نمي مي
هائي را باز و بسته كند؛ بيشتر حالت يك ماشين آتش نشاني را دارد كه به شتاب براي  دريچه

تر را به  هاي كوچك تر از اين سو به آن سو روان است و آتش هاي بزرگ آتش فرو نشاندن
هاي پاياني نيست و  با آنكه جمهوري اسالمي شاهنشاهي پهلوي ماه. گذارد حال خود مي

اي  آخوندها نه خيال تسليم و سفر به بيرون دارند و نه آنهمه خامدستي را در اداره بحران، پاره
ترينش گسترش سركشي به هر گوشه جامعه؛ جسارت تا  مهم. است هاي مهم در ميان شباهت

حد پذيرش مرگ و شكنجه در ميان رهبران سياسي روزافزون؛ و ناتواني دستگاه سركوبگري 
ديگر روزي نيست كه از اعتصاب و تحصن و . از ترساندن امواج تظاهركنندگان و اعتصابيان

هاي تحريم  ي صريح در محكوميت رژيم، اعالمها آميز، بيانيه هاي اعتراض تظاهرات، از نامه
  . انتخابات و مانندهاي آن خبري نباشد

اش  سخنان شجاعانه. در اين ميان پديده آقاي اكبر گنجي هم گويا و هم تعيين كننده است
در مرخصي از زندان و مانيفست جمهوريخواهي او از درون زندان در تاريخ مبارزات 

در آفتاب برلب بام رژيمي كه خوره فساد و جنايت . دي نداردهاي زيا آزاديخواهانه مانند
نويسنده دالور خانه . اي در جان هزاران تن خواهد انداخت سراپايش را گرفته است او شعله

تواند گورستان او باشد،  اشباح و عاليجناب خاكستري، جان بر كف در فاصله دو زندان كه مي
م به عنوان راهنماي زندگي سياسي و اجتماعي را انقالب شكوهمند و حكومت اسالمي و اسال

ترين رديه بر يك فرهنگ  سخنان او متقاعد كننده. ها گرفته است ترين چالش به سخت
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آقاي . آيد زده است زيرا از دهان كسي چون او و در اوضاع و احوال او بيرون مي سياسي مذهب
او نيز به همان (ر خانمش اعتنائي دل به مرگ نهاده است كه در حضو گنجي چنان با بي

اي  ها بريزند و نابودي او را وسيله خواند تا در مرگش به خيابان دانشجويان را فرا مي) دليري
اگر كار در حكومتي كه همه قدرتش در خفه كردن است به . براي بزير آوردن رژيم گردانند

بايد هشدار داد كه اگر  اي مي به خامنه. (چنين جاهائي برسد بايد زمان آن را بسر رسيده شمرد
  .) قصد جان آقاي گنجي را كند ميخ تابوتش را زودتر كوبيده خواهد بود

پذيري رژيم در بيرون و نيازش به پشتيباني در درون  اند بلكه آسيب مردم نه تنها به جان آمده
ي ديگر اميد واه. برداري از فرصت برآيند كنند و طبيعي است اگر در پي بهره را خوب حس مي

اصالحات و گزينش ميان بد و بدتر، به انتظار اندكي بهتر، هم مردمان را به كژراهه 
شود كه ميان بد و بدتر در عمل تفاوتي  تر مي شش سال است هر روز روشن. كشاند نمي

خرد كه در شرايط  كند، و بد براي رژيم مشروعيتي مي نيست؛ بدتر دست باالتر را پيدا مي
براي دستگاه حكومتي كه برنامه انتخاباتي . زتر خواهد گردانيدكنوني، عمر آن را درا

ترين نامزدان رياست جمهوريش وعده مبهم حل كردن مسائل است و براي هيچ  جدي
رود كه به پيروزي آن نخواهد  حلي ندارد و رو به زورآزمائي سختي با امريكا مي مشكلي راه

وار، ”تيانان من”شصت  لفان، يك ضربكن كردن مخا انجاميد، يك سركوبي پردامنه و ريشه
آزار و پيگرد براي مبارزان . كه اين روزها شانزدهمين سالگرد آن است، آرزوئي برنيامدني است

  . كنند شده است؛ از آن استقبال مي” خاك گله و توتياي چشم گرگ”از همه دست همان 

روياروئي خود با جمهوري  آنها در. توان ديد شناسي را از سوي امريكائيان نيز مي همين فرصت
اسالمي بر سر برنامه تسليحاتي رژيم، مداخالت آن در عراق، و دست كشيدة تروريسم 

اش، كمك به نيروهاي هوادار دمكراسي و حقوق بشر در ايران را در دستور سياست  اسالمي
هدف اين سياست روشن است و همان است كه توده ايرانيان نيز . اند خارجي خود گذاشته

پايان ديكتاتوري و تجاوز به حقوق بشر در درون ايران، و تروريسم و : رزويش را دارندآ
ها و  براي رسيدن به چنان هدفي جامعه مدني به معني گروهبندي. ماجراجوئي در بيرون

بايد نيرومند و از كمترينه امكانات  هاي جدا از حكومت، از صنفي تا سياسي، مي سازمان
اند و رساندن  ران كه مبارزان دمكراسي و حقوق بشر همه دست به دهاندر اي. برخوردار شوند

خون جامعه . بايد غنيمت شمرد ها نيز گاه آسان نيست هر كمكي در اين زمينه را مي پيام
تر نيست و هدف و  مدني و طبقه متوسط ايران از اروپاي شرقيان و گرجيان و قرقيزها رنگين

ولي در سياست امريكا نيز يك جابجائي . اهميت دارد طبيعت كمك بسيار بيش از دهنده آن
استراتژيك به سود گستراندن دمكراسي روي داده است و لكه مداخالت امپرياليستي را 

. هائي مانند جمهوري اسالمي زد بشر در رژيم توان بر كمك به دمكراسي و حقوق نمي
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مللي را سرزنش كرد كه چرا بي ال توان هم از مردم خواست كه مبارزه كنند، هم جامعه بين نمي
  .اعتناست، و هم اگر كسي دست كمكي دراز كرد ناله سرداد

” خانه آزادي”سه ميليون دالري كه حكومت امريكا امسال در اختيار بنيادهاي غيردولتي مانند 
بايد در همين  مي. گذارد تا بدين منظور هزينه كنند ناچيز است و جنبه آزمايشي دارد مي

له در سالمت و كارائي اين برنامه كوشيد و شرط اولش اختصاص دادن هر نخستين مرح
ما در بيرون امكانات بسيج منابع به اندازه خود را داريم و اگر از . كمكي به مبارزان داخل است

در درون است كه گاه كار براي يك تلفن همراه يا . اش برنيائيم مشكل خود ماست عهده
ي كه جمهوري اسالمي را در خود گرفته است به مبارزه مردمي بحران. ماند رايانه معطل مي

  .بايد ياري رساند زند و به مبارزه مردمي مي دامن مي
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  به رژيم كمك نكنيم

  
از . ترين انتخابات در تاريخ جمهوري اسالمي است انتخابات رياست جمهوري امسال از مهم

هيچگاه نقش روابط خارجي . ترين انتخابات اين رژيم دانست المللي توان آن را بين مي سوئي
از سوي ديگر  .در انتخابات و تاثيرات انتخابات بر روابط خارجي به اين اندازه نبوده است

اتحادي . مبارزه قدرت در ميان دو جناح اصلي رژيم هرگز به چنين شدتي نرسيده بوده است
پس از مرگ خميني، مسئله جانشيني او را حل  1367/1988ابع و مقامات در كه با تقسيم من

كرد بكلي بهم خورده است و در انتخابات رياست جمهوري است كه آرايش تازه نيروها از 
اين دو جناح يكي دزدان و آدمكشاني هستند كه . هاي سخت پديدار خواهد شد ميان كشاكش

هائي را  بندي  و ديگري دزدان و آدمكشاني كه چنين آذيندوست دارند آبادگر نيز ناميده شوند 
. شان بكار برد توان درباره اللهي را مي بينند و همان صفت عمومي و مشترك حزب الزم نمي

اي از جايگاهي كه در آن معامله به او داده شد كوس  جناح نخستين براي فرو كشيدن خامنه
عنكبوتي را كه تارهايش به سرتاسر ايران  خواهد دست و پاهاي جناح دومين مي. بسته است

هردو جناح با اشتهائي كه از افزايش انفجاري درامد نفت تيزتر شده به . تنيده است كوتاه كند
  .  مبارزه برسر كنترل دهها ميليارد است. اند ميدان آمده

قفل از رنگ  طلبان همه اصالح. هاي ديگري نيز عرض اندامي كردند”نيرو”در پيكار انتخاباتي 
خواستند جلوگيري كنند بسا  شد جلوگيري كرد و نه مي ها برداشتند و در فضائي كه نه مي زبان

دستگاه دادگستري كه خبرنگار تبعه كانادا را بابت عكسبرداري، در دادگاه . ها را گفتند ناگفتني
گردانان  انتظار تعزيه. كند همه را نشنيده گرفت نويسان ساده را شكنجه مي كشد و وبالگ مي

را گرم كنند ” تنور انتخابات”بود كه مردم به شنيدن انتقادات گزنده از رژيم به شوري بيايند و 
در آنجا كه به . ولي در جمهوري اسالمي كار از اينها گذشته است. كه آرزوي هردو جناح است

چشمداشت . روبروئيم” بازده كاهنده”رسد ما با  ها، مي ها، حتي بزهكاري شمردن كم و كاستي
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ها نيز تكان چنداني به  عمومي چنان از اين رژيم پائين افتاده است كه ديگر بدترين پرده دري
هانا آرنت . (شر به نهايت ابتذال خود رسيده است. دهد مرداب غليظ تباهي و تبهكاري نمي

 از ” مرداب غليظ”آن .) ي آن را، نشان داد”آيشمن”نخستين بار ابتذال شر، حتا در ابعاد 
پس از رد صالحيت بيش از هزار . آورند اصالحگران نيز فراهم آمده است و به روي خود نمي

فرايند . (طلبان آن بود كه در تنور سرد بيفتند نامزد رياست جمهوري، تنها مصرف اصالح
توانند داوطلب رياست  انتخاباتي كه هزار و چند صد تن، از آنها كه تصويرهايشان را ديديم، مي

رژيم اسالمي به هيچ درجه ابتذال . شوند همان شايسته شوراي نگهبان است جمهوريش
  .) خرسند نيست

اند  تر، به مردم ايران عرضه شده هائي كه از پيش معلوم بود، يكي از يكي ناستوده اكنون چهره
ها را براي پر  راي دهندگان كدام جيب: تر است و گزينش از هميشه در اين هشت سال روشن

موضوع . دهند نابع ملي و كدام انگشتان را بر ماشه اتمي درحال تكميل ترجيح ميشدن از م
در اين انتخابات نه آنست كه محافل بيشماري در ميان جمهوريخواهان ايدئولوژيك در دست 

اين انتخابات براي آن نيست كه امريكا به ايران . انگيزشان عرضه كردند هاي غم و پا زدن
و ” اصالحات”ت راي دادن و اهميت صندوق راي را جا بيندازند؛ كه حمله نكند؛ كه مردم سن

ادامه يابد؛ كه هواداران برافتادن اين رژيم كه به همين دليل ساده گويا دنبال ” سازندگي”
آميزند و با پيش كشيدن شعار مجلس موسسان و  هاي خشونت حل حمله به ايران و راه

اين انتخابات براي . اعتبار شوند كنند، بي مي پرسي همان وحدت كلمه خميني را دنبال همه
  . آنست كه زور كدام جناح بچربد و دستگاه غارت و ترور به چه كساني سپرده شود

كم از آرزوي آنان، براي  مردم ايران كه انتظار دارند افكار عمومي جهان از مبارزه آنان، دست
ترين ضربه را به مبارزه و  توانند بزرگ يآزادي و رفاه و امنيت پشتيباني كنند در اين انتخابات م

ها را نشان دهد  هاي دراز پاي صندوق هاي خبرنگاران، صف اگر دوربين. به آرزوهاي خود بزنند
خواهد  اي كه رژيم مي نتيجه. اند دهنگان چه در صندوق انداخته ديگر مهم نيست كه آن راي

توان از مردمي كه رژيم  ك كند؟ آيا ميحاصل شده است؛ دنيا به كدام مبارزه در ايران بايد كم
دهند  دارند كه در چنين انتخاباتي به چنين نامزدهائي راي مي خود را چنان دوست مي

توانند به يك كشور ازاد سفر كنند و با اقدامات و سخنان  پشتيباني كرد؟ تردامناني كه نمي
ت گسترده مردمي در انتخابات اند تنها به اعتبار شرك اي براي خود نگذاشته خود كمترين زمينه

پرده  حل براي آنان پنهان شدن در پشت بهترين راه. خواهند وارد معامله با ديگران شوند مي
مشاركت عمومي و دنبال كردن برنامه دوگانه تمركز هرچه بيشتر سركوبگري و دست يافتن 

” اب نشدهيك اقليت انتخ”توان از  در آن صورت است كه ديگر نمي. به سالح اتمي است
بدر آمده است جز كوتاه ” دمكراتيك”جهانيان در برابر حكومتي كه از يك فرايند . سخن گفت
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ترين  شان دنبال كوچك اي خواهند داشت، بويژه كه تقريبا همه آمدن و همكاري چه چاره
  .اند بهانه

راي . دتوانست به اين اندازه براي رژيم اسالمي گران تمام شو هيچگاه تحريم انتخابات نمي
حتي اروپا نيز نخواهد . ندادن مردم همه نظام را در بيرون و درون برهنه خواهد گذاشت

زيرا اين بار، ديگر رئيس جمهوري هم نيست كه . توانست دم از ادامه درگيري سازنده بزند
رئيس جموري تازه . نماينده يك ظرفيت اصالحي، اگرچه تحقق ناپذير، در رژيم باشد

ها، نخواهد  ريب دادن جهانيان، نيمرخ خنداني براي نشان دادن به رسانهاي براي ف وسيله
جمهوري اسالمي او در چشم فرانسه و آلمان نيز يك ديكتاتوري مافيائي، تركيبي از . داشت

كند و  جا كار مي هاي افريقا و آسياي مركزي، خواهد بود كه دست تروريسم آن در همه بدترين
خواهند مبارزان را در هرجا سرخورده  اگر مردم مي. اتمي استدر هر شرايطي بدنبال سالح 

  .  كنند و پشتيباني جهانيان را از دست بدهند راهي بهتر از شركت در انتخابات ندارند
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  آغاز نبرد واقعي قدرت

  
اي و حوزه و  يك، خامنه: كرددور اول انتخابات رياست جمهوري سه موضوع را روشن 

دو، . خواهند جامعه را به دوران خلوص طالباني برگردانند اهللا بهر بها و از هر راه مي حزب
طلبان و از كل اين نمايش دل بهمزن انقالب و جمهوري  دهندگان از اصالح هاي راي توده

د جمهوري سه، هر كس در دور دوم پيروز شو. اسالمي و آخوند و حكومت شرع بيزارند
بايد براي  تر فرو خواهد رفت و نيروهاي دمكراسي ليبرال مي هائي سهمگين اسالمي در بحران

انتخابات در . شد گرفت يك نتيجه ديگر را پيش از انتخابات نيز مي. مبارزات نهائي آماده شوند
  .فقيه نيز چشم اسفنديار گروه فرمانروا شده است رژيم واليت

ر گمنام تهران را، كه اگر هم نامي دارد به عنوان متهم به قتل و عامل پديده باال آمدن شهردا
اجراي تير خالص است و يك نگاه به او بس است كه نگرنده تا ژرفاي پليدي و توحش 

ناپذير  ائتالف حوزه و پاسداران و بسيج، با منابع پايان. بايد جدي گرفت اهللا را ببيند، مي حزب
هم به ) هاشمي در دگرديسي آرايشي انتخاباتي خود(نجاني مالي كه امپراتوري مالي رفس

هاي شگرفي زد كه يك قلم فرستادن دويست هزار پاسدار و  رسد دست به تهيه گردش نمي
” *هاي مرده روان”( هاي مردگان بيشمار هاي انتخابي، مسلح به شناسنامه بسيجي به حوزه

دي عمل، به قول يك نامزد شكست خورده و برخوردار از هر آزا) شان گوگول، در روايت ايراني
هاي قديم زندگي دوباره انتخاباتي  هائي از مردگان از زمان در ايران گروه. (سازي كردند راي

تقلب انتخاباتي كه ) رسانند اند؛ در جمهوري اسالمي همه چيز را به ابعاد باور نكردني مي داشته
روشن است كه . اي نداشته است ين دامنهدر جهان پيرامون ما تازگي ندارد احتماال هرگز چن

اي دربرابر دورنماي مسلم سائيده شدن اقتدارش چاره را در يكدست كردن حكومت  خامنه
خواهد كه نماينده راستين نسل انقالب شكوهمند  بيند و كسي را در رياست جمهوري مي مي

 .است
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هاي از درون  شگويد ولي گزار دهندگان مي آمارهاي رسمي از شركت شصت درصدي راي
برد و  ميليون باالتر نمي 16دهنگان واقعي را از  حكومت كه به بيرون رسيده است شمار راي

دهندگاني كه به دالئل  ها نيز سفيد و باطل بوده است ــ راي اندكي كمتر از يك سوم راي
تمي كه در حكومت خا. دانند نامربوط به انتخابات، خود را ناگزير از داشتن مهر بر شناسنامه مي

كند بر تقلبات همه سويه مهر تاييد زده  اين انتخابات مانند دستگاه اجرائي رهبري كار مي
است و اصالحگران و ملي مذهبيان روحيه باخته و طرد شده، همچنان دلخوش از نقش 

 . خورند دان مشهور تكاني مي كنند و در زباله اي مي آرايشگر و روابط عمومي رژيم، زمزمه

اهللا و حوزه  از سوئي حزب. توان گفت لحظه از نتيجه راي گيري دور دوم سخني نميدر اين 
سازي و همه  توانند يك بولدزر انتخاباتي بسيج كنند و با زور و پول و راي اند كه مي نشان داده

اللهي را از صندوق بدر  هائي كه ايرانيان در آن مهارت سنتي دارند شهردار حزب فوت و فن
هاي فرماندهي جنگ و بساز و بفروشي  وي ديگر هاشمي، همان رفسنجاني سالاز س. آورند

اي هماوردي دربرابرش  خامنه. پس از جنگ، با يك پيكار انتخاباتي رويائي روبرو شده است
تا كنون در انتخابات . دهندگان را به دامن او بيندازد ترين راي ميل تواند بي گذاشته كه مي

اكنون  بدتر دربرابر بدترين است و آمر  .ن بد و بدتر بوده استجمهوري اسالمي گزينش ميا
ها و  اگر كساني نخواهند باالتر رفتن روسري خانم. ها ها دربرابر عامل آدمكشي آدمكشي

هاي از اين دست وارونه نشود، و از ترس  ها و آسانگيري ”آزادي”خوشرفتاري در فرودگاه و 
 . فت بودبايد درشگ دومي روي به اولي نهند نمي

***  

تا امروز يا رقابتي دوستانه . نبرد قدرت در جمهوري اسالمي با اين انتخابات آغاز شده است
اش  اي نابرابر كه نتيجه يافت و يا مسابقه بود كه به صورتي و هميشه به هزينه ملت پايان مي

گين در اين انتخابات هماورداني جدي و نه از جنس اصالحگران شرم. از پيش آشكار بود
اند و با هم نه برسر اصالحات نمايشي در اينجا  جبهه مشاركت و نهضت آزادي به ميدان آمده

نبرد بر سر كنترل درامدهاي ورم كرده نفتي و . جنگند و سركوبي با حفظ ظواهر در آنجا، مي
اي و رفسنجاني ــ دورنمائي  جوئي سقوط رژيم است كه براي هردو هماورد ــ خامنه چاره

هاي سختگيرانه و ماجراجويانه رئيس جمهوري  اي ببرد، سياست اگر خامنه. ستنزديك ا
هاي سخت با پيامدهاي خطير برخواهد  دلخواه او و چگونگي به قدرت رسيدنش واكنش

نيروهائي از درون و بيرون، از موافق و مخالف، در عين جدائي و دوري از يكديگر . انگيخت
ي خود  مردمي كه از امتيازات سخت بدست آمده براي سرنگوني حكومت خواهند كوشيد؛

اگر رفسنجاني ببرد درپي تمركز همه قدرت . شوند به مبارزه خواهند پيوست بهره مي بي
سابقه براي رژيم نهفته است و  در هر احتمال، خطرهائي بي. دردست خود برخواهد آمد
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ر تير خالص است و هائي براي نجات كشور از گروه فرمانروائي كه اميدش يك مامو فرصت
  .اش يك محكوم دادگاه در پرونده ترور رهاننده

ها، بويژه  اعتصابات و تحصن. انتخابات رياست جمهوري، پيكار مردمي را بسيار پيشتر برد
هاي سياسي در تحريم  اعتصاب غذاي دليرانه زندانيان سياسي، و همرايي عموم سازمان

تر در  هاي تنگ زمينه را براي همكاري” ي رفراندمفراخوان مل”انتخابات، و برجسته شدن شعار 
هاي ناپيداي بيشماري  رشته. ترين عناصر مخالف رژيم فراهم كرده است بين  ميان آينده

تر از همه دگرگشت بخش بسيار پر اهميت جريان اصالحگر  مهم. پيوندد مبارزان را بهم مي
. و حاكميت اسالمي استپيشين به جنبش برچيدن بساط حكومت آخوندي ـ حزب اللهي 

ي  ستون فقرات گرايش ملي مذهبي و اصالح طلبي، دانشجويان و روشنفكران، از كژراهه
در اين نبرد . كاركردن از درون نظام به تنها راهي كه در برابر مردم است روي آورده است

نيروي : واقعي قدرت كه در ميان دو جناح جمهوري اسالمي درگرفته، طرف سومي هم هست
پرسي و  پوشي و هراس براي تغيير رژيم، براي همه با توانائي فزاينده كه بي هيچ پرده خالفيم

كند و رهبرانش در ايران به آساني  قانون اساسي دمكراسي ليبرال آينده ايران، پيكار مي
 .اند از جان خود مايه بگذارند آماده

  2005ژوئن  30   
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  گناه اصلي تحريم

  
اند، يتيم است ولي متهمان بسيار دارد و پدران اصلي معموال كمتر از  شكست، چنانكه گفته
پس از دور اول انتخابات كه نخستين نامزد اصالحگران به جائي . شوند ديگران سرزنش مي

ديگر با روسياهي سزاوارش از ميدان انتخاباتي نرسيد و پس از دور دوم كه رهاننده آنان بار 
بيرون رفت اكنون سازشكاران بيرون و درون، زبان مالمت بر تحريم كنندگان انتخابات 

اند كه مسئول شكست اصالحات و روي كار آمدن كسي هستند كه نماينده راستين  گشوده
تنها دستاورد و  كه هنوز” بهمن”نسل دوم انقالب شكوهمند خودشان است، همان انقالب 

  .هاي تباه است مايه خشنودي و سربلندي بسا زندگي
هاي شهر  در انتخابات رياست جمهوري آنچه روي داد دنباله روندي بود كه از انتخابات انجمن

توده راي دهندگاني كه دوم . آغاز شد و در انتخابات مجلس به هزيمت اصالحگران انجاميد
و مجلس را براي اصالحگران برده بودند و باز با بي ميلي و  خرداد را بلند آوازه كرده بودند

به يك رهبر سست عنصر و سرسپرده واليت فقيه به عنوان پرچمدار ” اميدواري برضد اميد”
اصالحات راي داده بودند از فرايند انتخاباتي بيرون رفتند و ميدان را به جناح ديگر حكومت 

شكست دوگانه اصالحگران در . كند عايش را نميسپردند كه اگر اصالحگر نيست دست كم اد
اين انتخابات، نخست معين و سپس رفسنجاني، تفاوتي با آن دو بار ندارد و گناهش به گردن 

  .اند كساني است كه اصالحات را نيز مانند آزاديخواهي از معنايش تهي كرده
. كرد ندان تفاوتي نميبود نتيجه نهائي چ حتا اگر تحريم گسترده انتخابات نيز در ميان نمي

دانند كه پس از نمايش شش ساله گذشته اصالحات و بويژه مجلسي  سازشكاران خود نيز مي
توانست  كه هواداران رئيس جمهوري در آن اكثريت داشتند كسي چون معين به دشواري مي

 او. تر است ها ايراني سرخورده را متقاعد كند كه چيزي بيش از يك خاتمي ناتوان ميليون
تزلزل خود را در همان چند هفتة از معرفي نامزدها تا دور دوم راي گيري نشان داد و مسلم 
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بود كه چهار سال را با سخنان ميان تهي خواهد گذراند و اگر هم حداكثر يك دو بار به 
با چنان . انديشه استعفا بيفتد دوستان مشاركتي و ملي مذهبي فورا منصرفش خواهند كرد

  .داشت ي، تحريم و غيرتحريم تفاوتي نميكانديداي بيرنگ
ولي شكست او نيز بيش از آنكه . گله و ناراحتي اصلي سوگواران، خرد شدن رفسنجاني است

نژاد دربرابر هم قرار  هنگامي كه او و احمدي. به تحريم كنندگان مربوط باشد از خودش بود
. نژاد به او پناه ببرند احمدي شد انتظار داشت كه بسياري از مردم كنار كشيده، از گرفتند مي

را به خود آورد ــ ” پدرخوانده”و ” خانواده”بايد سرانجام دوستداران  آنچه روي داد ــ و مي
كارنامه سياه او پشت سرش است؛ كارنامه . نژاد بود پناه بردن راي دهندگان از او به احمدي

يست كه آرزومندان گناه تحريم كنندگان ن. سياه رئيس جمهوري تازه پيش روي اوست
پايندگي جمهوري اسالمي بهر صورت، قهرمان آزادي و اصالحات آبرومندتر از مردي ندارند 

  .كه بيست و هفت سال دستش در خون و دارائي ايرانيان بوده است
***  

تحريم انتخابات، نه گفتن به كل رژيم بود و بيرون رفتن از كشاكش دروني در باالترين 
اصالحگري دربرابر تندروي، . رفت ئله اصلي اين انتخابات بشمار ميمحافل حكومتي كه مس

برخالف تصور سازشكاران كمترين جائي در اين انتخابات نداشت و اگر معين را هم به 
نبرد قدرتي . هاي راي بود دالن به صندوق نامزدي منصوب كردند براي كشاندن بقاياي ساده

رفسنجاني در  همان دور اول رياست جمهوري ميان دو سهم برنده اصلي ميراث خميني، از
ائتالفي از سپاه و حوزه و حجره در پيرامون . يافت گرفته بود كه اين بار بايست فيصله مي

. دانست كه زمينه اصلي انتخابات چيست اي كه اداره كشور را در دست دارد، بهتر مي خامنه
هاي ديگر محدود شود و  سود شبكهبه ” خانواده”زمان آن رسيده بود كه شبكه فساد و چپاول 

آنها فرايند . اي و جانشيني نسلي، تعيين گردد تر مسير جانشيني، جانشيني خامنه از آن مهم
كرد و هم موثرتر  تر نمي تر برگزيدند كه هم رژيم را بي ثبات انتخاباتي را بجاي اقدامات خشن

ه ثروت سرشار او بر گرد سرش رفسنجاني با ورود در انتخابات، هاله دروغيني را ك. بود مي
 ها رايي كه ساختند ديگر هائي كه شد و ميليون با همه تقلب. كشيده است از دست داد

دانند كه جايگاه او به عنوان يكي از منفورترين  پرشورترين هواداران و برخوردارانش نيز مي
نژاد  داوست كه توانسته است براي كسي چون احم. هاي سياست ايران در كجاست چهره

 .اعتباري فراهم كند
هاي دقيقي كه براي پيروزي  با همه تاثيري كه تحريم در كاهش راي دهندگان داشت تهيه

تر ديده بودند هر نتيجه  تر و به رهبري نزديك تر و انقالبي و اسالمي تر يك كانديداي جوان
رگزيده شده بود و رئيس جمهوري آينده از پيش ب. گردانيد گيري را عمال ناممكن مي ديگر راي

گيري و منابع مالي  هاي راي بقيه كار را دويست هزار سپاهي و بسيجي و آزادي عمل در حوزه
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ترين موضوع  در انتخاباتي كه جدي. نامحدود و تاييد خودبخود شوراي نگهبان انجام داد
) راني رسيدتا پنجاه هزار تومان به هر اي(دادند  بحث، مبالغي بود كه به راي دهندگان وعده مي

نژاد در ميان فقيرترين مردم هواداران فراواني برايش  احمدي) پوپوليستي(پيام عوامگرايانه 
ايران، كساني مانند گنجي و زرافشان و امير  تنها اگر با اعتبارترين آزاديخواهان در. فراهم كرد

مزد در صحنه، از گذاشتند و از بدترين نا انتظام و طبرزدي، پا بر سر آبرو و باورهاي خود مي
كردند و بيست ميليوني ديگر از  كسي چون سردار آدمكشي و بساز و بفروشي، پشتيباني مي

بار آن هشت  زن و جنايت هاي دل بهم براي تكرار صحنه دادند و مردم به آنان گوش فرا مي
 بستند؛ تنها در آن شرايط همه غير ممكن آرزوئي سازشكاران يا هاي كيلومتري مي ساله صف

 .  نژاد را شكست داد شد احمدي منتظران پاداش، مي
ولي تحريم انتخابات از سوي . توانيم ما بر حال اصالحگران بيرون و درون جز تاسف نمي

كم آبروي آنچه را كه  عموم نيروهاي هوادار دمكراسي و حقوق بشر در هر جا، دست
اصلي ما اين بوده است و رويشان  اند از مبارزه مردمي بماند نگهداشت ــ يا شايد گناه گذاشته

 .شود بر زبان آورند نمي
  2005ژوئيه  14
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 دگرديسي نظامي جمهوري اسالمي
  

اي در جمهوري اسالمي  انتخابات رياست جمهوري امسال، مانند هشت سال پيش مرحله تازه
ازمانده آثار آن انتخابات در است و يكي از پيامدهايش كوشش آخري براي برطرف كردن ب

پس از هشت سال سايش و فرسايش آنچه كه از نبود اصطالح . پهنه اجتماعي خواهد بود
بهتر، حركت اصالحي نام گرفت، اكنون رهبري رژيم در پي برگرداندن جامعه به خلوص 

اده بازي كه فرصتي را به غفلت از كف د اسالم طالباني ـ انقالبي است؛ درست مانند شطرنج
هشت سال پيش اگر هم نيتي براي تغيير بود . كوشد آن را باز بسازد است و بيهوده مي

جريان ملي مذهبي، و روشنفكري ديني ــ باز از نبود اصطالح بهتر ــ مانند . اش نبود اراده
هميشه در تاريخ همروزگار ايران، ستروني خود را در انديشه و عمل، ستروني كه از همه چيز 

بار اراده تغيير هم هست و ناچار برخوردها و  اين. آيد، نشان داد كس بودن مي براي همه
تر، در اين انتخابات مسير جانشيني و تغيير  از اين گذشته و مهم. تر خواهد بود ها سخت واكنش

چه گروهي به رهبري اسمي يا واقعي چه كسي جاي . نسلي در رهبري رژيم، تعيين شد
  كنوني رهبران جاي خود را به چه كساني بسپارد؟  اي را بگيرد و نسل خامنه

نخست، پدرخوانده مافياي مالي ـ سياسي و مايه شرمساري . تا اينجا دو امر مسلم شده است
اي  تواند كار را بر خامنه او مي. روشنفكران پشتيبانش در چنان جابجائي سهمي نخواهد داشت

نفس  ولي به عنوان چالشگر گروه تازه. هاي بيشمارش بگذارند دشوار كند ــ اگر پرونده
اي كردن واليت فقيه است كه به خوبي در سنت  اي در راه سلسله خامنه. فرمانروا بختي ندارد

) نياز از آموختن بي” علم لدني”مصون بودن از خطا، (مگر تنها شرط عصمت . گنجد شيعي مي
اناپذيري و امامت به معني رابطه خوني نيست؟ واليت فقيه نيز كه در خود همان فرايافت خط

. تواند با رابطه خوني برقرار شود پيشوائي مردمان نارسيده و ناتوان از اداره خويش را دارد مي
مشكل، تنها . تواند اي بتواند واليت امر داشته باشد پسرش هم مي اصال اگر كسي چون خامنه
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ا براي همه جاها و اش ي با يك نظام اعتقادي كه همه. سياسي نيست، فلسفه سياسي است
ملتي كه ) ترش هرمنيوتيك اگرچه در صورت آبرومندانه(هاست، يا حديث است يا تعبير  زمان

  . رود روزگار بهتري نخواهد داشت زير بار اين سخنان مي
در جمهوري اسالمي پس از  . گيرد دوم، يك اليه ديگر اجتماعي به تندي مراكز قدرت را مي

ملي مذهبيان، آخوندها با همه نيرو به ) با رعايت ادب(جااندازي گري و  دوران كوتاه واسطه
اشغال مقامات روي آوردند و همان شايستگي را در اداره كارها نشان دادند كه از گروهي با 

ها روشن شد كه آخوند  در همان نخستين سال. رفت جايگاه اخالقي و فرهنگي آنان انتظار مي
هاي بيشمار ايرانيان بويژه سرامدان فرهنگي  ند است و نسلدر باالترين مقامات نيز همان آخو

ها و بويژه  اندك اندك سهم تكنوكرات. اند اي نكرده در توصيف اين تيپ اجتماعي هيچ مبالغه
نگاري بكلي جاي  نگاران در مقامات اجرائي و سياسي بيشتر شد تا جائي كه روزنامه روزنامه

هاي جهان سومي در  ون دگرديسي بيشتر جمهورياكن. حوزه را در نردبان اجتماعي گرفت
نظامي شدن حكومت و نشستن نگهدارندگان نظام در : دهد جمهوري اسالمي نيز روي مي

هائي  نظامي شدن حكومت يك فرايند كم و بيش ناگزير در همه جامعه. گيري مقامات تصميم
هاي  در پادشاهي. تهاي مدني در آنها رشد الزم نيافته اس است كه طبقه متوسط و سازمان

. كند جهان سومي مقام پادشاه مانعي بر سر راه نظامي شدن حكومت است كه گاهي كار مي
شود و  كه در چنان نهادي است فراهم نمي” فرهمندي”ها آن پايگاه تاريخي و  در جمهوري

  . افتند تر به چنگ نظاميان مي آسان
رين و احتماال كارامدترين نهاد است و ت فرماندهي پاسداران در جمهوري اسالمي بهم پيوسته

قدرت . در انتخابات رياست جمهوري از خود كارداني تاكتيكي و بينش استراتژيك نشان داد
اش كه از هيچ خانواده ديگر مافياي حكومتگر كمتر  تشكيالتي سپاه و منابع نامحدود مالي

عي رژيم در برابر اش به عنوان تنها سپر دفا نيست، و نقش روزافزون و بازوي بسيجي
اگر . بود ناخشنودي عمومي چنان بوده است كه در انتخابات اخير جز آن گزينشي نمي

خواست وفاداران خود و متحدان وليعهدش را برسر كارها بگذارد، و تكاني به  اي مي خامنه
 هاي اخير بويژه كه در سال. داشت زده اداري بدهد بهتر از سپاه گروهي را نمي هاي زنگ چرخ

) تفاوت زيادي ميان آنها نيست(فرماندهان پيشين سپاه پيوسته مقامات انتصابي و اتنخابي 
شان از هيچ گروه ديگري، جز حلقه پيراموني  اند و قدرت سياسي بيشتري را اشغال كرده

ترين آن فرماندهان، به اين روند شتابي  رئيس جمهوري تازه، از برجسته. اي كمتر نيست خامنه
بخشيد و خواهد كوشيد قدرت خود و همدستانش را در سپاه و ديوانساالري، از آن  تازه خواهد

اي و همدستانش رفته است كار سپاه در  با آبروئي كه از  خامنه. حلقه پيراموني هم بيشتر سازد
اي براي ضعيف كردن رئيس جمهوري دستچينش هم به  خامنه. درازمدت بيشتر خواهد گرفت

  .اين مار در آستين بهر صورت خواهد باليد. ودسپاه نيازمند خواهد ب
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در جمهوري اسالمي و در ” .فلك بگذارد كه قراري گيرند”اما اينهمه در صورتي است كه 
ابرهاي تيره در همه سوي آسمان جمع . توان گفت ايران بطور كلي از درازمدت سخن نمي

هايش را  آيد، محدوديت ميگروه تازه حكومتگر با اطمينان مطلقي كه از ندانستن . شوند مي
رژيم اسالمي براي رهانيدن . تواند كشنده باشد ها مي شناسد و آن محدوديت كمتر از همه مي

رود به آخرين چاره دست زده است؛ به امام زمان متوسل  خود از گلزاري كه در آن فروتر مي
اند  پول انباشته گويند، و مردمي كه گويا چاه جمكران را از ها مي شده است، چنانكه آخوند

  . هائي چه فرجامي خواهد داشت توانند شهادت دهند كه جنين توسل مي
اما اصل . گردند كنند يا، بيشتر، به اصل بر مي هاي به خطر افتاده يا خود را دگرگون مي رژيم

  . كشيد بود كار به چنين جاها نمي اگر درست مي
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  دست ديگر در قمار اتمي
  

شد ديد رهبري جمهوري انتخابات رياست جمهوري را پيشدرامد يك مرحله تازه  چنانكه مي
بست  ها پيش به عنوان تنها راه درآوردن رژيم از بن كرد كه از مدت چالشگري تلقي مي

تر رژيم پيش  چهره درنده. يارست را نميشمرده شده بود، و هيج مانعي از جمله مانع انتخاباتي 
ماموران انتظامي جواني را در . از به پايان رسيدن دوره رئيس جمهوري پيشين نمايان شد

مهاباد دستگير و در زندان شكنجه و قصابي كردند و از ان پس كشتار و سركوبي، شهرهاي 
علوم نيست در بيمارستاني آقاي اكبر گنجي را تا پاي مرگ كشاندند و م. كردستان را فراگرفت

كنند؟ پشتيبانانش را با  كه زندان او شده با آنچه از نيروي زندگي در او مانده است چه مي
. به گزارش يك روزنامه خارجي، از بيمارستان دور كردند” استخوان شكن”ضربات 

زشان نگاران هنوز از زندان بدر نيامده جاي خود را به همگنان مبار دانشجويان و روزنامه
  .دهند مي

رسيم كه با ترورهاي سياسي همزمان شده  اكنون به دور تازه پيكارجوئي در جبهه اتمي مي
ازسر .) كشتن يكي از همكاران قاضي آدمكش، مرتضوي، و سوء قصد به يكي ديگر(است 

گرفتن فراوري اورانيوم  به رغم پيشنهادهاي گشاده دستانه سه كشور اروپائي براي كمك به 
حكومت آخوندي، مطمئن از پيشرفت برنامه . انرژي اتمي، داوها را باالتر برده استتوليد 

خواهد بيشترين امتيازات را بگيرد و آماده است تا ارجاع موضوع به  تسليحات اتمي خود، مي
رسد كه آنها اميدوارند بقيه ابزار و تكنولوژي الزم  به نظر مي. شوراي امنيت را هم خطر كند

خواهند با در اختيار داشتن توليد اورانيوم فراوري شده،  مب را فراهم كنند و ميبراي توليد ب
حل مشكل (شان را كه رفسنجاني مصرفش را تعيين كرد  هرزمان بخواهند بمب اسالمي

اگر چنين باشد ديگر هيچ توافقي جلو مسلح شدنشان را نخواهد گرفت؛ و در . بسازند) اسرائيل
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ماند و آن تحريم اقتصادي و پس از آن شايد ضربت نظامي  ر مينبود توافق، يك گزينه ديگ
  .است

جمهوري اسالمي تا كنون صورت ظاهر را با مانوور دادن در چهارجوب عهدنامه منع گسترش 
ولي در پشت اين بازي . هاي گريز آن نگه داشته است گيري از راه اي و بهره هاي هسته سالح

ساختن بمب اتمي نهفته است كه كمتر كسي در آن حقوقي، حقيقت آشكار اراده راسخ به 
هائي است كه در يك روزنامه تهران  چالشگري خطرناك رژيم بر پايه ارزيابي. ترديد دارد

  : اند برشمرده
  . ــ راه امريكا و اروپا اساسا از هم جداست و امريكائيان دربرابر جمهوري اسالمي تنهايند 1
ها و  ت نخواهد گذشت و جمهوري اسالمي آنقدر به روســ تحريم اقتصادي از شوراي امني 2

ادامه برنامه . (كم از وتو چين اطمينان داشته باشد تواند دست ها امتياز داده است كه مي چيني
  .)شود تر مي اتمي رژيم مانند بسا چيزهاي ديگر پيوسته به چين وابسته

ه است هر تحريم اقتصادي ــ در حالي كه بهاي نفت به شصت وپنج دالر و باالتر رسيد 3
  .ايران  جهان صنعتي را با بحراني روبرو خواهد كرد كه جرئتش را ندارند

ــ امريكا نيروي نظامي براي حمله موثر به ايران در اختيار ندارد و جنگ در عراق هر 4
مردم امريكا زير بار يك . توانائي و آمادگي براي عمليات نظامي عمده را از ميان برده است

  . گيري مسلحانه گسترده نخواهند رفتدر
ــ به سبب كش دادن مذاكرات، جمهوري اسالمي توانسته است تاسيسات اتمي خود را 5

توان توانمندي اتمي جمهوري اسالمي را از ميان  پراكنده و پنهان كند و با حمالت هوائي نمي
  .برد
مي كه جمهوري اسالمي به ــ اروپائيان و حتي امريكائيان و اسرائيليان از موچ تروريس 6

  .ترسند تالفي حمله نظامي راه خواهد انداخت مي
اي از  شمرند دانه ناپذيري خود مي در همه دالئلي كه استراتژهاي جمهوري اسالمي بر آسيب

مثال هيچ مسلم . توان كمتر و بيشتر اشكاالتي وارد كرد حقيقت هست هرچند بر همه آنها مي
. مرائي الزم براي تحريم اقتصادي جمهوري اسالمي پيدا نشودنيست كه در شرايط معيني، ه

 1979و  1973جهان در . بايد مبالغه كرد همچنين در باره افزايش ناگهاني بهاي نفت نمي
بهاي نفت در جريان انقالب اسالمي از شصت دالر . هاي نفتي بزرگي را از سر گذراند بحران

عوامل بازدارنده امريكائيان، دربرابر مخاطره  تر آن است كه موضوع مهم. كنوني بيشتر بود
آنچه سران رژيم . ديگر، يعني يك جمهوري اسالمي داراي بمب اتمي، چه اندازه درشمار آيد

توانند ببينند واقعيت نظر و منافع ديگران است، ديگراني كه  در سرمستي قدرت  خود، نمي
در همه . نده به رژيم اسالمي بزننداي كش توانند به هر بها براي خودشان و جهان، ضربه مي

هاي حتمي و  اي بوده است كه بر همه مخاطرات و زيان هائي كه روي داده مالحظه جنگ
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بود جنگي در  ها عامل قاطعي مي ها و آسيب اگر ارزيابي زيان. احتمالي جنگ غالب آمده است
ي  ديگري اشتباه كم يك طرف در ارزياب ها دست گرفت؛ و تقريبا در همه جنگ جهان در نمي

  .كرده است
بايد هشدار داد كه كار را به جائي نرسانند كه  به رهبري يكدست شده و درنده خوتر رژيم مي

هائي كه قصد و توانائي بازداشتن رژيم  قدرت. تر بيابند ديگران كفه بمب اتمي را سنگين
ي مكرر جاي ترديد ها اسالمي را دسترسي به سالح اتمي دارند، امريكا و اسرائيل، در فرصت

معني اين سخن آن نيست كه . اند كه جمهوري اسالمي اتمي را تحمل نخواهند كرد نگذاشته
اش اين است كه در آن  معني. چشمان آنان بر پيامدهاي خطرناك ضربت نظامي بسته است

تر از مسلح شدن يك دولت تروريست و  ترازوي فرضي، كفه همه مخاطرات ديگر، سبك
ما همه كساني كه نگران رسيدن كار به آن مراحل . به سالح اتمي خواهد بود تروريست پرور

. هستيم وظيفه داريم افكار عمومي ايرانيان را به مهابت خطري كه درپيش است آگاه سازيم
  .هاي رژيم يك سويه است و تكيه آن بر غرور ملي مردم ايران، گمراه كننده حساب

تر  لي كه پرونده مداخالت رژيم اسالمي در عراق سنگيندنبال كردن برنامه بمب اتمي، در حا
ها در آن كشور  هاي نيرومندي كه به گفته پنتاگون از خاك ايران به تروريست بمب(شود  مي
پذيري  سران رژيم ممكن است در ارزيابي آسيب. كند اي را تصوير مي دورنماي تيره) رسد مي

است كه ديگران سران رژيم را بيش از  موضع ديگران حق داشته باشند ولي اين تا جائي
  .اندازه خطرناك بشمار نياورند

 2005اگوست 
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  ”مشروطه”مشروطه و 

   
ناهنجاري عمومي زندگي در . كنيم ما در عصر آشفتگي مفاهيم و اصطالحات زندگي مي

همه چيز ممكن است و . جا سرايت كرده است چنين گروهي به همه اي زير فرمانروائي جامعه
استانداردها چنان . كند تواند مي در اين آشفته بازار هركس هرچه مي. هيج چيز مسلم نيست

اي كسي را سجده كنند و رفسنجاني كسي را مدافع  هنگامي كه خامنه(پائين افتاده است 
كه هيچ درجه نا ) توان سخن گفت؟ تانداردي ميدمكراسي و حقوق بشر بنامند ديگر از چه اس

اصطالحات سياسي، از جمله به دليل . آورد ورزي خم به ابروي كسان نمي آگاهي و غرض
  sovereigntyحاكميت: ترين قربانيان اين آشفته بازار هستند شان، يكي از آسان سودمندي

با بار تاريخي سنگين  بجاي حكومت تا آنجا كه از حاكميت راست سخن به ميان آمد؛ ملت
ترين اشتراكش زبان است و اگر صرفا به پيروي مد نباشد، به عنوان  آن بجاي قوم كه بزرگ

رود؛ حاكميت ملي  اش برسد بكار مي مقدمه تجزيه مفهوم ايران تا زمان تجزيه فيزيكي
كه غلط مشهوري است ولي شناسنامه يك ) دمكراسي(بجاي حاكميت مردم ) استقالل(

ترين قرباني ناآگاهي  بجاي مشروطه كه تازه” مشروط”سياسي شده است؛ و اكنون گرايش 
اين مورد آخري بويژه در آستانه صدمين سال . ورزي باال برده شده است است كه تا غرض

  .انقالب مشروطه نياز به اندكي شكافتن دارد
پيش از آن براي  نود و نه سال پيش با صدور فرمان مظفرالدين شاه جنبشي كه از دو سه دهه

. آزادي و ترقي، براي رسيدن به اروپا، جامعه ايراني را به تكان انداخته بود به پيروزي رسيد
اين جنبش كه از يك بيداري فرهنگي آغاز شده بود چهارچوب سياسي متناسب با طرح 

كردن  گفتند در قانونمدار نوسازندگي همه سويه جامعه ايراني را كه بدان تجدد يا مدرنيته مي
خواست كه  جنبش بازسازي جامعه در زمينه سياست، قانون اساسي مي. جست حكومت مي

معادلش را از عثمانيان اندكي . گشت لفظ فرنگي آن كنستيتوسيون در كام فارسي زبان نمي
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هاي كهن را بر  ها يا قانون لوحي كه فرمان(  chartتر وام گرفتند كه مشروطه را از  پيشرفته
آن . ناميدند در آورده بودند و حكومت مبتني بر قانون اساسي را مشروطه مي) دنوشتن آن مي

ها و  جنبش و پيروزي كه نخستين در بيرون از اروپا بود چشمان جهاني را خيره كرد و كتاب
ناگهان ايران پوسيده قرون . ايران نوشتند Constitutional Revolutionها درباره  مقاله

سابقه انرژي به نوسازندگي آنچه در توان آن جامعه پوسيده قرون  وسطائي در يك جوشش بي
زد و جنبش مشروطه به حق سرآغاز بيداري ايرانيان شد تا دوباره تصميم  وسطائي بود دست

آن پدران انقالب سياسي و اجتماعي ايران كه نام . گرفتند به كابوس حكومت اسالمي بيفتند
گذشت  كوش بودند و هيچ در خيالشان نمي ني سختمشروطه را بر جنبش خود گذاشتند مردما

هاي آن را ناقص  كه هنوز دو نسلي از آن انقالب با شكوه نگذشته هر كس به صورتي آرمان
و تحريف خواهند كرد و به تدريج در شلختگي خود حتي از مشروطه بيش از مشروط در 

  .نخواهند يافت
يش از انقالب اسالمي روي داد ولي در فرو كاستن مشروطه به مشروط در نزد بسيار كسان پ

هاي حكومت حوزه و حجره بود كه يك طرح انديشيده براي مصادره مشروطه و تهي  سال
تز  يك معمار و قرباني ماشين ترور رژيمي كه آنتي. كردنش از معناي واقعي به اجرا در آمد

رو رفته در هايش براي نگهداشتن دستاورد يك زندگي ف مشروطه است در دست و پا زدن
بايد مشروطه كرد ولي او  خون و پليدي به اين انديشه بديع رسيد كه جمهوري اسالمي را مي

كشي و  فهميد؛ همين نظام مذهبي سراپا تبعيض و حق مي conditionalاز مشروطه 
آشامي، برهنه از تجدد و پيشرفت و نوجوئي، منتها به واليت فقيهي كه اختياراتش  خون

و اكنون همكارانش در حكومت و در ميان نيروهاي مخالف جمهوريخواه، به  او،. مشروط شود
 revolutionاند، به الهام از انقالبي كه گويا انقالب مشروط  روي آورده” خواهي مشروطه”

conditional سودمندي سياسي اين تحريف نه چندان زيركانه در اين است . ايران بوده است
كند و  اثر مي ترين چالشگر انقالب اسالمي است بي كه انقالب مشروطه را كه بزرگ

انديشي با اعتبارترين جايگزين مذهب  خواهي را كه در اين هنگامه ارتجاع و تاريك مشروطه
اي جمهوريخواهان  تصادفي نيست كه پاره. آاليد سياسي و حكومتي است به واليت فقيه مي

كوشند در اين تعبير بكار برند و از  مي اند و مشروطه را به همراهي همپالكي دوم خردادي آمده
قيد و شرط خود با واليت فقيه و  آن جمهوريخواهان را كه در مخالفت بي. قدرت آن بكاهند

تازند البته  از موضع جمهوريخواهي دمكراتيك مي” مشروطه خواهي”حكومت مذهبي بر اين 
د درگير نبرد قهرمانانه تا آنها در سياهچال خو .بايد بيرون برد از زمره تحريف كنندگان مي

  .خواهي نيز بر آنها ببندند مرگ همين را كم دارند كه اتهام مشروطه
توان با واليت فقيه اگرچه  را مي” كشور امام زمان”نه . ها البته بيهوده است اين كوشش

پيش . توان به مشروط فروكاست مشروط از اين مايه سرشكستگي بدر آورد، نه مشروطه را مي
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هاي آزادي و ترقي مشروطه نشان داده بود كه از  ها، آرمان دست و پا زدن از اين
اعتنا به ترقي، و تحريف كنندگان  اعتنا به دمكراسي، آزاديخواهان بي خواهان بي مشروطه

يك دور را به دشمنان هرچه  1357/1979تر است و اگرچه در  آزادي و ترقي هردو، ديرپاي
اي كه هرچه بيشتر به  در جامعه. خار چشم آنان شده استآزادي و ترقي است باخت امروز 

شود روشنفكري بيدار شده از خواب خونين دوران  ايران دوران جنبش مشروطه ماننده مي
بيند با  ها مي گردد و رژيمي كه مرگ خود را در آن آرمان ها بر مي انقالب اسالمي به آن آرمان

تواند  پرداز ورشكسته دوم خردادي مي نظريه .جنگد همه نيرو براي نگهداري وضع موجود مي
آن، اين بيست و هفت ” محصوالت فرعي”بجاي فرو رفتن در انقالبي كه به گفته خودش از 

اي  سال كشتار و سركوبگري و تاراج، هيچ پشيمان نيست رستگاري خود را در مشروطه
او با . وزي بودهاي يك جامعه امر جستجو كند كه محصوالت فرعيش تقريبا همه زير ساخت

تواند به منشور  كم مي اي ندارد ولي دست پادشاهي در بهترين صورتش هم ميانه
  جمهوريخواهي همرزم پيشينش بپيوندد

  2005اگوست  11
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 يك كشور يك ملت
 

 در حالي كه شعارهاي پيكار براي آزادي و حقوق بشر در ايران و جانشين كردن جمهوري
همه را  )اين دو لزوما يكي نيستند( زادمنش، دمكرات و ليبرال،آاسالمي با يك نظام آزاد و 

كنند كه  اي را به موازات آن دنبال مي هائي در بيرون و درون ايران برنامه برداشته است گروه
و كند؛  گيرد؛ زندگي رژيم اسالمي را درازتر مي جلو همكاري مبارزان آزادي و حقوق بشر را مي

  .گذارد برابر ايران مي اي در دورنماي تيره
هاي قومي زير شعار حق تعيين سرنوشت دارند به ضرب تكرار و با نديده گرفتن هر  سازمان

سخن مخالف، هرچه هم درست باشد، ملت ايران را حذف، و سياست و تاريخ و جغرافياي 
و عدم تمركز حكومتي  خواست بر حق حقوق فرهنگي .كنند ايران را به ترتيب تكه تكه مي

اي  فاصله ”ي”سازي باال برده شده است و از مليت تا ملت جز همان  در نزد آنها به مليت
كنند كه صرفا با همزباني و در روياروئي شان با مليت  هائي تقسيم مي ايران را به مليت .نيست

ز آنان با چنان اي ا پاره .شوند كه بر آنها روا داشته است تعريف مي” ستم ملي”و  ”فارس”
بايد از فرداي پس از امروز نگران  گويند كه هر ايراني را مي سخن مي ”ها فارس”اي از  كينه
هاي ايران هر كدام هر جا را كه ادعا ”مليت”ها براي آن است كه  آيا همه اين تالش: سازد

ه جان يكديگر هاي كشور ب دارند بردارند و ببرند و به هر كه خواستند بدهند و بر سر تكه پاره
  بيفتند؟

كنند فراورده تحوالتي است كه بيرون  بيني مي ها براي ايران پيش نظام فدرالي كه اين سازمان
هاي كردنشين برپا  تا امريكائيان در شمال عراق حكومتي در استان. از ايران روي داده است

قومي شنيده هاي  ترين سازمان شته بودند خودمختاري شعار حداكثري بود كه از مهماند
اكنون خودمختاري با دگرگوني اوضاع و احوال به يك گردش قلم فدراليسم شده . شد مي

حق تعيين سرنوشت مگر جز اختيار جدائي . است تا فردا به گردش قلم ديگري استقالل شود
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ها آن است كه چشمان خود را بيش از اندازه به تحوالت  دهد؟ گرفتاري اين سازمان معني مي
  .مانند دوزند و از سه مشكل اصلي طرح خود غافل مي  لي ميالمل بين

بايد ايران را  نخستين مشكل آن است كه براي درآوردن ايران به يك نظام فدرال نخست مي
هيچ گروه  .اي پيشينه دارد ايران مانند عراق سرهم نشده است و سه هزاره .پاره پاره كرد

و آنگاه مشكل   .ستعمرات به ايران نپيوسته استقومي در ايران به زور يا به اراده وزارت م
هايشان و خط و نشان پاكشوئي  هاي قومي با هم است در تعيين سرزمين خود اين سازمان

دومين مشكل آن است كه هيچ  .كشند قومي كه از هم اكنون براي هم و براي ديگران مي
محافلي كه از دشمني با  .ددولت خارجي قدرت آن را ندارد كه با ايران مانند عراق رفتار كن

دهند نه  هاي قومي دلگرمي مي جمهوري اسالمي در امريكا يا كشورهاي ديگر به اين سازمان
خواهند توانست ده دوازده سالي چتر هوائي خود را بر سر آنها بگسترانند نه با لشگركشي به 

همه تاكيدها بر  ن است كه باآسومين مشكل  .ايران هر تكه ميهن ما را به گروهي واگذارند
هاي چنين و چنان، ما يك ملت ايران داريم با پيشينه دراز دفاع از  ستم ملي و فارس

 .خواهد همچنان بماند و اجازه نخواهد داد يكپارچگي و استقالل ملي و اين ملت ايران مي

ولي . شناسيم هاي قومي را به داشتن باورها و آرزوهاي خود مي ما حق دمكراتيك سازمان
هاي قومي  بينيم كه سازمان ما مي. هاي آينده و از هم اكنون را يادآور نشويم توانيم آسيب نمي

گذرد اعتناي چندان  شان نمي بدين معني كه به آنچه در مناطق قومي .از مبارزه ملي بركنارند
شان پذيرفته  پردازند كه پيشاپيش برنامه سياسي تر مي ندارند و تنها هنگامي به مسائل عمومي

اندك . همكاري آنها در مبارزه تا جائي است كه به پيشبرد ايده فدراليسم كمك كند. شود
كنند و نام  توان برخورد كه ديگر خود را ايراني معرفي نمي اندك در بيرون به ايرانياني مي

 .گروه قومي خود را به زبان مي آورند

آنها لولوي تجزيه ايران را به  .هاست برداري جمهوري اسالمي از اين گروه تر بهره آسيب بزرگ
امروز اين . ما تا كنون ايرانيان نگران از سرنگوني اين رژيم كمتر داشتيم. اند دست رژيم داده

نگراني براي گروه روزافزوني هست و نگراني برقراري دمكراسي در ايران پس از جمهوري 
اكثريت بزرگ مردم از همه با كشوري كه براي . اسالمي را نيز با اين مبارزات انحرفي داريم

توانند با  هاي قومي مي سازمان. توان رفتار گوسفند قرباني كرد تر است نمي چيز گرامي
. هاي مليتي، زير پرسش جدي ببرند هاي ملي را از بيم اولويت هاي خود، اولويت روي زياده

هاي  يشكارانه به گرا هاي جنايت آميز و تاكتيك هاي تبعيض جمهوري اسالمي با سياست
تا (هاي قومي با تالش خود به حذف كردن ملت ايران  رساند و سازمان طلبي ياري مي تجزيه

 .دارند يك خط دفاعي تازه و بسيار استوار براي رژيم فراهم مي )نوبت كشور ايران هم برسد
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كردند امريكائيان با ضربات هوائي بر مراكز  كساني كه تا همين اواخر در ته دل آرزو مي
اي را به  ب رژيم اسالمي، آن را به آستانه سقوط بكشانند، امروز از اينكه چنان انديشهاعصا

برابر هر  بايد در ما از هميشه بيشتر مي .خواهند اند در نهان پوزش مي خاطر خود راه داده
اي به خاك ايران ايستادگي كنيم و جاي ترديد نگذاريم كه در چنان صورتي در پشت  حمله

اگر قرار است آينده ايران را در  .كه به خون ما تشنه است خواهيم ايستادهمين حكومتي 
سر در كشورهاي همسايه ايران،  هائي همه سليمانيه و تلويزيون الجزيره تعيين كنند و سازمان

ها  اي خود را در غرب و جنوب ايران تشكيل دهند بسياري اولويت هاي فدرال عشيره جمهوري
هر اشتباه و  .اند هاي قومي مسئوليت بزرگي بر عهده گرفته نسازما .تغيير خواهد كرد

بايد تصور كند كه به  هيچ كس نمي .خواهي آنان براي همه ما گران تمام خواهد شد زياده
حل بهينه كه جملگي  ما همگان را به يافتن يك راه .هاي خود خواهد رسيد بيشترينه خواست

  .خوانيم اي راضي كند فرا مي را به درجه
22/09/2005 
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 زير سنگيني خودشان
 

آيند، اگر عامل  هاي ديكتاتوري به دشواري بيش از هميشه به زير مي در دوران ما كه حكومت
) كامبودياي پول پوت و عراق صدام حسين(خارجي نقش قاطع در سرنگوني آنها نداشته باشد 

هائي زير سنگيني  چنين رژيم .آيد مك مبارزه مردم مييك عامل نيرومند ديگر هست كه به ك
رژيم فاسد  .رسند شوند ــ هنگامي كه به بيشترينه خلوص خودشان مي شان خرد مي طبيعت

زورگوئي كه اجازه يابد به حد اكثر، خودش بشود و تا ژرفاي فساد و زورگوئي كه درطبع 
با انتخاب احمدي نژاد و گروه تازه جمهوري اسالمي  .كند اش را كوتاه مي اوست برود زندگي

  .شوند گام در اين وادي نهاده است آيند يا بر او تحميل مي فرمانرواياني كه با او مي
بيست و هفت سال كشيده است تا رژيم اسالمي بتواند خود خالصش را بيابد؛ از زير تاثير 

اند و به ياري بدترين اش را به قدرت رس گذشته هر چه بيشتر بدر آيد؛ نسل تازه دست پرورده
هاي بيست و هفت ساله گذشته  ترين آزمايش عناصري از نسل انقالبي كه از فاسد كننده

 .اند بفرستد بدرآمده
انقالب و جمهوري اسالمي به دليل نا الزم و توضيح ناپذير بودنش، به دليل ناهنگامي  

ترين  ت رسيد و ناشايستهترين عناصر به پيروزي و قدر اش ناچار با ناشايسته)آناكرونيسم(
گذارند كه آخر چرا  را آسوده نمي جوانترها در ايران پدر و مادرها( .عناصر را به خود گرفت

اش خرافات و دروغ و سودجوئي  تر كه علت وجودي يك حكومت درست) انقالب كرديد؟
ك هرچه بر اين رژيم گذشت آنها كه با طبع ي .تواند با چنين عناصري سر كند نيست نمي

جمهوري اسالمي ــ در هر كشوري باشد ــ  سازگارتر بودند بيشتر جذب آن شدند و در يك 
هر رژيمي نفرات و  .شان دست باالتر يافتند ترين ترين و نامردم انتخاب طبيعي، كور دل
خواست كه يكدست شود به اين معني كه  رژيم اسالمي زمان مي .هواداران خود را الزم دارد

ها، در خدمت  ها و تباهي اي كه حكومت را اساسا و با همه كژروي اي روحيهخود را از بقاي
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تا وقتي بازماندگان روحيه گذشته، در ميان غوغاي  .خواست بپيرايد توسعه و نوسازندگي مي
بردند رژيم در پوست خودش  اي توسعه و نوسازندگي را پيش مي طبقه جديد، نوميدانه گونه

 .بود آسوده نمي

انتخاباتي كه بدترين ضربه را به جمهوري اسالمي زده است ميدان هرچه بيشتر  امروز پس از
رئيس جمهوري تازه حقا نماد اين مرحله در  .افتد هاي راستين مي به دست اسالمي

 .شود تر ابتذال و فساد و توحش نوشته مي اي است كه هر سال با مركب پر رنگ تاريخچه
ها بر سر اعمال نفوذ و سوء استفاده، و  ننده جناحهائي كه دارند در كشاكش فلج ك مكتبي
فرو  :رسند آرزوهاي بلند دارند رود، به قدرت مي هائي كه از هر سو الي چرخشان مي چوب

زيد به چاه جمكران و رساندن ايران به  اي كه نيم بيشترش در دنياي امروز مي بردن جامعه
في نيست كه نخستين ابتكارات تصاد .مقام رهبري نيروهاي تروريسم اسالمي در جهان

المللي در  حكومت تازه تامين بودجه مسجد جمكران بود و چالش كردن جامعه بين
ترش البته دير  او و پيرامونيان نادان .نژاد در مجمع عمومي ملل متحد هاي احمدي سخنراني

كاني كه شان نيز از آن بيخبر است آشناتر خواهند شد و ت يا زود با واقعياتي كه روح مكتب
گروه تازه از هم  .اي بيش نيست المللي انرژي اتمي به او داد مقدمه راي شوراي كميسيون بين

بيند كه عناصري از آن را دير يا زود به انديشه ضرب  اكنون خود را در تار عنكبوتي گرفتار مي
      .شصت نظامي خواهد انداخت

از حوزه به حسينيه و از بازار به سپاه ترين دگرديسي خود تكيه را  جمهوري اسالمي در تازه
 ).بازار در همه حال كار داللي و جابجا كردن دالرهاي نفتي اش را مي كند(.گذاشته است

هاي  دار اصلي جنبش امنيتي مسلح به بمب اتمي؛ و سرپرست و خزانه ـ يك حكومت بسيجي
ونزوئال، روياي  ”چاوز”تروريستي اسالمي و سردمدار يك اردوگاه تازه جهاني با شركت 

الدين است كه براي جنگ صليبي سده بيست و يكم آماده  ترين مدعي جانشيني صالح تازه
         ).صدام حسين مدعي پيشين صالح الديني بود(.شود مي

زند و به ابعاد خونروش  اينهمه در كشوري است كه گريز سرمايه از آن با گريز مغزها پهلو مي
هاي چند ده ميليوني، بلكه چند ده هزار دالري راه خارج را  سرمايهشود و نه تنها  نزديك مي

گزاري دويست ميليارد دالري ايرانيان در  رئيس قوه قضائي دم از سرمايه(گيرند  در پيش مي
در كشوري است كه نسبت  ).كنند زند و ده هزار شركت ايراني كه در آنجا كار مي دبي مي

شمار معتادان را پنج ميليون تن (را در جهان يافته است معتادان به جمعيت در آن رتبه اول 
هاي صفر  دهند كه با نمره را راه مي ”هاي فعالي بسيجي”هايش  و در دانشگاه )زنند تخمين مي

 .در زبان خارجي و رياضيات و فيزيك در پي گرفتن درجه مهندسي هستند
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المللي، جماعتي كه از  ي بينبا چنين زيرساخت اقتصادي و فرهنگي و با چنان برنامه چالشگر
زاي نفتي، و آن  اند، به پشتگرمي درامدهاي متورم و تورم زني آغاز كرده زني تا گلوله سينه

 هاشان را به دستي هزار ساله در زنند كه دست بخش جمعيت كه برايش چاه زنانه و مردانه مي
 ”.توانند مي”كنند كه  خيال مييابند و حقيقتا  بن آن چاه برسانند، خود را در باالترين جاها مي

اش ناداني است و غروري كه از ناداني برخاسته است، دارد  دستگاه حكومتي كه سرمايه اصلي
اي و  خامنه .كند كند كه زير پاي خويش مي تري رهبري مي خودش و ايران را به چاه بزرگ

خميني را بسازند و شركاء با كاميابي انكارناپذير در كار آنند كه جمهوري اسالمي دلخواه 
در داد به سرنوشت  1978/1357انقالبي را كه نخستين صالي تروريسم اسالمي را در آبادان 

باز هم ( .آور است، برسانند گريز ناپذيرش، فرو افتادن در آن بدترين چاه، كه تصورش لرزه
  ).اي نداريم چاه، ولي در جائي كه ما هستيم از تمثيل چاه چاره

 2005اكتبر  6
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  در كالف سردرگم

  
باقانون اساسي امريكا در ) چك اند باالنس در فرهنگ سياسي انگلوساكسون(مهار و توازن 

روي قواي  منظور از آن برقراري مكانيسمي است كه از زياده. يك نظام دمكراتيك وارد شد
اين مكانيسم . بر ديگري جلوگيري كندو چيرگي يكي ) قانونگزاري، اجرائي، قضائي(حكومتي 

اكنون در  .در قانون اساسي دويست و سي ساله امريكا تا كنون بهترين نمونه بوده است
شود، مهار و  هايش مايه شگفتي جهانيان مي جمهوري اسالمي كه، هر روز بدايع و بدعت

سخن بگوئيم و هر چه توانيم  ما ديگر حتي از قواي حكومتي نمي. اند توازن را تا پايانش برده
نه تنها قواي حكومتي با مداخالت هر روزه در كار . هست مهار و توازن تا حد توقف است

دهند بلكه هر قوه پيوسته در جنگ با نهادهاي رسمي و  يكديگر اين وظيفه را انجام مي
 . شوند غيررسمي و قانوني و فراقانوني است كه ناگهان پديدار و ناپديد و نيرومند و ناتوان مي

ترين حكومت  رژيم اسالمي در ايده و ساختار، از لحاظ فلسفي و قانونگزاري هردو، كامل
اين . دارد فردي و نظام پيشوائي است و چنين نظامي، بنا بر تعريف، مهار و توازن بر نمي

نظامي است كه هم اراده فقيه به موجب اصل واليت، از طريق نبوت و امامت، منشاء الهي 
گذارد؛ و هم به موجب قانون اساسي، هيچ مرجع مستقلي جز او  اي چون و چرا نميدارد و ج

در چنين نظامي از قواي حكومتي مستقل سخني . شود نيست و همه قوا از او ناشي مي
ها را  اي به عنوان رهبر همه سررشته خامنه. توان گفت كه يكديگر را مهار و متوازن كنند نمي

دهد كارها  بيش از يك ديكتاتور معمولي است، كه به خود اجازه مي اختيارات او. در دست دارد
در عمل آنچه . را از كوچك و بزرگ هماهنگ كند و جريانات گوناگون را در يك مسير اندازد

آميز اخير از  انديشي شتاب اي است كالف سردرگمي بيش نيست كه با چاره در دست خامنه
 . تر شده است هميشه بهم ريخته
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تر از هرج و مرج سازمانيافته در رژيمي كه خميني  چيز طبيعي تر، هيچ نگاهي از نزديكاما با 
هاي ديكتاتوري  ترين نظام بنياد گذاشت نيست و در اينجاست كه به ضعف ذاتي پرقدرت

مدت و شرايط  شود جز در كوتاه هنگامي كه قدرت و مشروعيت از يك تن ناشي مي. رسيم مي
توان نظم و كارائي به يك  ند در اوضاع و احوال موقتي ــ نمياستثنائي ــ شخصيت فرهم

ها هستند،  ها با ظاهر تمركز قدرت، نماينده بدترين آشفتگي ديكتاتوري. نظام سياسي بخشيد
مهار و توازن دمكراتيك قانون اساسي امريكا، . شود تر مي بويژه در جهاني كه پيوسته پيچيده

اي جهاني را گشود كه هنوز بيشتر جهانيان راهي بدان كه بسيار از زمانش پيش بود و دره
اي كه در  سليقه بي” انسداد”(اي براي فروبستگي  ندارند، باز در نخستين نگاه، به نظر نسخه

در مقايسه با نظامي كه اختيارش در دست يك تن يا . آيد مي) برند جمهوري اسالمي بكار مي
ها و  ها و بده بستان زدن  راتيك با چانهگروه كوچكي است سيستم سياسي چند مركزي دمك

تر است كه  چه اندازه آسان. كند گيرش بسيار ناكارامد جلوه مي هاي ناگزير و وقت سازش
راست نزد ديكتاتور، عنوانش هرچه باشد، ببرند و در چند دقيقه فرايند چند  اي را يك پرونده

 ماهه را طي كنند؟
با بيشترين تمركز قدرت ديكتاتوري، بيشترين از  اين تصادفي نيست كه در جمهوري اسالمي

اند كه ايران را به سطح خويشتن  آخوندها كوشش خود را كرده. بينيم پاشيدگي قدرت را مي هم
ترين متصدي اين مقام را، كه  پائين بياورند و به رياست جمهوري رساندن كسي همچون تازه

. ترين دستاوردشان شمرد بايد بزرگ حقا جانشين شايسته پيشينيان تابناك خويش است، مي
جامعه ايراني آن . ولي ايران را تا هر جاي لجنزار جهان حوزه و حجره فرو ببرند باز ايران است

ها  اندازه دستمايه فرهنگي و زيرساخت اجتماعي و غناي خاطره تاريخي دارد كه با اين شيوه
نج قاره جهان همين است كه دليل اصلي حركت به پيش دمكراسي در پ. قابل اداره نباشد

خميني . هاي ساده استبدادي ناممكن است حل اند و كشورداري با راه تر شده ها پپچيده جامعه
اش، در آنچه به كشورداري، و نه ساختن چنين هيوالي  خود با همه اوضاع و احوال استثنائي

هاي  ر همان سالپاشيدگي حكومت د هاي از هم نشانه. يابد فروماند آوري، ارتباط مي رقت
اينكه او نيز مانند جانشين سزاوارش، عمدا به هرج و مرج حكومتي دامن . خميني نمودار شد

هاي پيچيده  بهره از مشروعيت دمكراتيك، در جامعه ديكتاتورها، بي. زد باز تصادفي نيست مي
بر  امروزي ناگزير از تحمل و باج دادن به مراكز قدرت هستند و براي نگهداري خود، هم

برند، و هم پيوسته مردمان بي  افزايند، هم از كشاكش آنها بهره مي شمار چنان مراكز مي
  ”        .فرستند به كارهاي گران مي”تري را  قابليت

***  

اند،  كه نامش جمهوري است دوخته) آلوده به همه چيز(اي كه بر اين خرقه آلوده  وصله تازه
اع از واليت فقيه ساختگي كه همه مشروعيتش از نفت يك اقدام نوميدانه دفاعي است ــ  دف
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و سرنيزه است، و دفاع از رژيمي كه به تندي رو در سراشيب بحران ويرانگر سياست خارجي 
ها و اوباش  زنان حسينيه دو سه ماهي از يكدست شدن حكومت به سركردگي سينه. دارد

، رهبران جمهوري اسالمي خود هاي مهندسي و دكترا، برنيامده”دانشنامه”بسيجي، عموما با 
بكلي پرت از ” بچه محل،”گروهي خويشاوند و . را با موقعيتي تحمل ناپذير روبرو يافتند

يك بدين دست و يك بدان ”واقعيات، با شتابزدگي كركسان گرسنه، مقامات اجرائي را 
در . هاي اصلي دوخته بودند كردند و چشمان آزمند بر غنيمت ميان خود تقسيم مي” چنگال

درون، سياستشان چالش كردن دستگاه قدرت نسل اول پيروزمندان انقالب بود؛ و در بيرون 
هاي بزرگ غرب كه با يك نگاه به گروه تازه فرمانروايان، متحدتر از  چالش كردن جبهه دولت

 . هميشه به اين نتيجه رسيدند كه ديگر بس است
به منظور مهار ... ات مجمع تشخيصگيري با گسترش اختيار افزودن يك اليه ديگر تصميم

اي  كردن گروه تازه فرمانروايان است؛ و در آشفته بازار حكومت اسالمي، اين تدبير نيز نتيجه
مهار در همه جا ممكن نيست؛ ناشيگري و فساد همچنان كار خود را خواهد . نخواهد داشت

  .ست داده استب هاست كه در اين رژيم جايش را به ايست و بن اما توازن مدت. كرد
  2005اكتبر  12  
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  مبارزه” خط قرمز”

 
هاي سياسي، و نه  در آستانه بيست و هفتمين سال انقالب اسالمي، دورنماي همكاري سازمان

رود؛ يك موضوع اختالف برطرف  نيروهاي مخالف، جمهوري اسالمي همچنان دورتر مي
 ”.قحط پريشاني نيست”در اين بازار آشفته . نشيند مي نشده موضوع ديگري در جايش

اللهي لشگريان انقالبي در پيكار قدرت نابرابر با رهبر پيشين  هنگامي كه عناصر غيرحزب
خويش شكست خوردند و ناچار به تبعيديان موج اول كه از خشم انقالبي خود آنها بيرون زده 

تبعيديان موج . ان ميدان دوران انقالب بودبودند پيوستند، ميدان جنگ داخلي مخالفان همچن
آنهم از دست ) 1367/1988بويژه پس از كشتار (تري  تر و خونين هاي تازه دوم با آنكه زخم

پيمانان خود بر تن داشتند، با همه نيرو بيش از يك دهه را در جنگيدن با نظام  رهبران و هم
آمدن از زندان گذشته و آماده شدن هاي در همه فراخوان. پادشاهي كه ديگر نبود گذراندند

ي همرائي برسر اصولي  هاي دراز شده اي متفاوت از آن ناشنيده ماند و همه دست براي آينده
 . كه جامعه آينده ايران را جاي زندگي انسان امروزي سازد رها شده ماند

ي، تكيه بساز و بفروشي، و بويژه دوران اصالحات دوم خردا” عملگرائي”با فرازآمدن دوران 
بحث بر سر پادشاهي همچنان با قوت دنبال شد و . بر مسئله همكاري با رژيم افتاد” مبارزه”

. كردند بند نيامد نمائي يك دوره تاريخ ايران بر كاغذها روان مي سيل مركبي كه در سياه
روزهاي ”اي براي سياست نزديك شدن به دوستان  برعكس جنگيدن با پادشاهي توجيه تازه

شرح درد ”ترش در  عبارتي كه يكي از چپگرايان در لحظات شاعرانه. (شد” يثارقدسي ا
و ” بهار آزادي”آرزوي كنار آمدن با صاحبان اصلي انقالب و تجديد .) بكار برده است” اشتياق

شهريور به پايان اجتناب ناپذيرش رسيد،  18هاي دراز فرو نشاندن تشنگي خون، كه در  ماه
پذيري رژيم بود؛ در  بار بر سر اصالح كشمكش اين. را پر كرد” بهمن”فضاي سينه انقالبيان 

 .عمل به معني ادامه مبارزه يا سازشكاري
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اكنون پس از يك ربع قرن و پس از آنكه بوي كهنگي بحث پادشاهي و جمهوري تنها به 
ن تري ترسند مهم اش تجديد مطلع نويسندگاني كه مي نمونه(ها نرسيده است  ترين بيني حساس

طلبان درون نيز دفتر دوم خرداد را  و پس از آنكه اصالح) شان از يادها برود اولويت تاريخي
شود، كشتي شكستگان ـ نه يكبار  خرسندند و آن هم دريغ مي” مواضع حداقل”اند و به  بسته

 اند تا رسيدن به و دوبار، چنگ در تخته پاره تقسيم ايران به واحدهاي فدرال بر پايه زباني زده
امروز شرط اول همكاري با آنها در كارزار مشترك با جمهوري . همرائي بازهم دشوارتر شود

اي و جغرافيائي در عين  اسالمي، پذيرفتن نظام فدرالي قومي و زباني، و نه عدم تمركز منطقه
حفظ حقوق فرهنگي و اجتماعي همه ايرانيان با هر زبان و مذهب؛ و پذيرفتن حقوق سياسي 

سازان گوناگون هر  در حالي كه تبليغات ملت. ه حقوق سياسي همه مردم ايران، استاقوام، و ن
زند، كساني كه بر  و اندك اندك نژادي دامن مي) به اصطالح ملي(هاي قومي  روز به كينه

فشرند با دروغپردازي و تحريف و  يكپارچگي ايران به عنوان يك كشور و يك ملت پاي مي
هاي  وند، هرچند هم بر احترام به اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاقش دشنام و اتهام روبرو مي

پيوست آن در حفظ حقوق فرهنگي و اجتماعي اقوام و مذاهب، و عدم تمركز حكومت به 
  . عنوان ضرورت دمكراتيك و ضرورت توسعه هردو تاكيد كنند

پ سنتي شده هاي قومي، و نيز دو سه سازمان چ فدراليسم به اين ترتيب خط قرمز سازمان
است كه گذشته از رسالت و پيشينه تاريخي خود در زمينه تماميت ارضي ايران، رگ 

آنها البته نيكخواهانه . جويند ها مي”مليت”شان را در چسبيدن به حق تعيين سرنوشت  حياتي
” روبيكن”اما اين خط قرمز، . ها در ايران بمانند”مليت”هاي فدرال  اميدوارند كه حكومت

نام باستاني  Rubicon. (لي نيروهاي مخالف نيز هست كه گذار از آن ممكن نيستجريان اص
هاي  توانستند در ورود به شهر با سالح رودكي در كنار شهر رم بود كه سپاهيان رومي نمي

خود از آن بگذرند، و سزار كه نخستين ديكتاتور مدرن است مسلحانه از آن گذشت و در ميان 
در اصطالح سياسي، گذشتن از روبيكن . اليگارشيك رم پايان داد هلهله عمومي به دمكراسي

رسالت .) به معني زيرپا گذاشتن قواعد بازي دمكراسي، و بطور عام، نقطه بي برگشت است
هاي بسيار  ها براي چند پاره كردن ايران دارند با رسالت تاريخي گروه اي گروه تاريخي كه پاره

واهند داد اين سرزمين بازهم از چهار طرف تراشيده شود تري كه به هيچ بها اجازه نخ بزرگ
  . در تعارضي افتاده است كه آن دورنما را دورتر و دورتر خواهد برد

آميز در واشينگتن به منظور صريح دامن زدن به  اقداماتي مانند برگزاري يك نشست تحريك
نخواهد داشت و اي  ها نتيجه هاي مرزي ايران جز برانگيختن بدگماني آشوب در استان

جمهوري اسالمي برنده واقعي غوغائي است كه برسر فدراليسم قومي، به معني زباني، راه 
هاي سياسي مخالف به عدم تمركز و به اعالميه  با تعهد استوار تقريبا همه گرايش. اند انداخته

ينه و نفرت اندازانه و ادبيات ك هاي آن هيچ نيازي به اقدامات تفرقه جهاني حقوق بشر و ميثاق
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اقوام ايران ايراني هستند و همه ايرانيان نه به اعتبار زبان يا مذهب خود، بلكه به . نيست
دادن امتيازات ويژه  .عنوان انسان بايد از حقوق بشري، از جمله حقوق سياسي، برخوردار باشند

زي براي سا شان چيزي جز چند پاره كردن ملت و زمينه سياسي به افراد به دليل زبان مادري
  . چندپاره كردن سرزمين نخواهد بود

آنها هم كه به تحريف، ميزگرد واشينگتن را همرديف حمله نظامي امريكا به ايران و تسلط 
زنند،  هاي ايراني مي كنند و اتهام حفظ رژيم به ناسيوناليست بيگانه و تجزيه ايران وانمود مي

هاي سياسي را در كنار هم  توان سازمان ر نميبا شعا. تر به واقعيات بنگرند بهتر است از نزديك
توان از يكپارچگي  هاي تاريخي نمي آورد و در جهان دگرگون شونده امروز با آوردن مثال

تاريخ ايران اتفاقا شاهد مكرر تكه تكه شدن ايران به دست بيگانگان بوده . ايران دفاع كرد
كنون بگوئيم و جاي ترديد براي ما زيان نخواهيم كرد كه سخن آخر خود را از هم ا. است

كنند و  ذره ذره مفهوم ملت ايران را از معني تهي مي” ساالمي”كساني كه با تاكتيك 
آري، ما اگر الزم باشد دربرابر مداخله خارجي . شان، در هرجا باشند نگذاريم پشتيبانان خارجي

  .  شيدبراي نگهداري اين ملت، اين سرزمين، نينديشيدني را نيز خواهيم اندي
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  خرافات، سراسر بجاي مذهب

  
اخالقيات كه پايه اصلي است، و معجزه كه انسان : گويد دين به دو نياز آدميان پاسخ مي

منظور از اخالقيات نه هر نظام رفتاري، مانند . تواند جهان را بفهمد آن نمي پرورش نيافته بي
آنهم نه براي خودشان، ” ناموسي”اني است كه ناپسندي جز در امور آخوندهاي اير

هاي تغيير ناپذير كه انسانيت را به فضيلت  است به معني ارزش ethicsشناسند، بلكه  نمي
گنجند تا  هائي است كه در وهم نمي منظور از معجزه توضيح دادن پرسش. اجتماعي برساند

هائي كه  حتي دين. شوند ها بر اين دو ساخته مي دينهمه . هنگامي كه علم پاسخشان را بيابد
هاي  هاي زرتشتي، بودائي و بهائي، يا در دست توده شان سراسر اخالقي است مانند آئين پيام

اند يا، با گردن نهادن به نياز  شده) گاه آلوده(عوام به رهبري پايگان مذهبي به معجزه آراسته 
در اين ميان مذاهبي . رسانند ها و معجزات مي پيشگوئينامه خود را به  روحي توده عوام، نسب

هستند مانند هندوئيسم و شيعيگري كه تعادل ميان اخالق و معجزه را پاك به سود دومي بر 
  . گيرند اند و بيشتر در قلمرو ميتولوژي و فولكلور قرار مي هم زده

امامت بدون فرايافت شيعيگري با وارد كردن اصل امامت از جريان اصلي اسالم جدا شد ولي 
نياموخته و كسب نشده، همان فره (” علم لدني”عصمت به معني خطا ناپذيري، و ) كانسپت(

از اينجا درخت معجزه شاخ و برگ . صرفا مسئله جانشيني است و جاذبه ديرپائي ندارد) ايزدي
از آن برآمده  گستراند و از هر كه نسبتي با امام داشته، صرفنظر از آنچه خود بوده و خود را مي

سازد؛ و به امامي كه در كودكي در چاه رفت و زندگي جاودان دارد  است، قبله حاجات مي
يابد  گذرد و تا دفترهاي چاه جمكران در شهرهاي گوناگون امتداد مي رسد و از آن هم مي مي

م با چنين نظا. اند هاي پرستش و دريافت نذورات شده ها و جايگاه ترين امامزاده كه تازه
آيد، معجزه اندك اندك ميدان را  اعتقادي و در دست پايگان مذهبي كه ناچار با هر ديني مي

اين . غلتد ترين مخرج مشترك فرو مي كند و نظام رفتاري به پائين بر اخالقيات تنگ مي
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هاست، تا هنگامي كه پيشرفت فرهنگي به مردمان احساس برآشفتگي و  سرنوشت همه دين
مداران را به انديشه اصالح اندازد ــ چنانكه در آئين كاتوليك، بي دست انزجار بدهد و دين

آئين مسيح كه خودش نمونه آزادگي و پاكي روان بود به . زدن به اصالح مذهبي، پيش آمد
ياري واپسماندگي مردمان و قدرت گرفتن پايگان مذهبي، چند صد سالي بخش بزرگي از 

در . شد فرو برد كه از واتيكان بهر جا پخش ميجهان را در تيرگي قرون وسطا و فسادي 
شيعيگري كه نه از اختالف اصولي بلكه از نبرد قدرت سرچشمه گرفت، سوء استفاده سياسي 

مذهبي در فاسد كردن آئين و جامعه، ) سلسله مراتب(از دين زمينه اصلي، و سهم پايگان 
  .بيشتر بوده است و تا دوران ما كشيده شده است

. است” طبيعي”هاي بشري نيازي  ه شد معجزه تا مراحل معيني از تكامل جامعهچنانكه اشار
شود،  هاي بيرون از فهم آغاز مي ها و پاسخ دادن پرسش ولي معجزه كه با توضيح دادن پديده

رود كه  ماند و براي توجيه و مشروعيت بخشيدن به گفتار و كرداري به كار مي جا نمي همان
. شود تر مي تر و سخيف قي سازگار نيست؛ و در نتيجه هرچه نا معقولبا معيارهاي عقلي و اخال

تا جائي كه هر زيبائي استعاري كه در معجزه است ــ آذرخشي كه سالح زئوس است و آتشي 
ها  انجامد كه بر زندگي روزانه ميليون شود ــ به خرافات مبتذلي مي كه بر ابراهيم گلستان مي

  .) هاست از بدترين نمونه ايران(راند  ايراني حكومت مي
جمهوري اسالمي كه با پيام بركشيدن اسالم به عنوان سرنوشت و بافت هستي جامعه ايراني 
و از آنجا به كشورهاي ديگر آمد، بيست و هفت سالي است كه دارد فرايند فروكاستن 

ات، كامل ترين عناصر اجتماعي، و معجزه را به بدترين خراف اخالقيات را به نظام رفتاري پست
اش تهي  كند و اكنون در مراحل پاياني اين فرايند، مذهب را سراسر از درونه غير خرافي مي

امام زمان كه نهايت جهانشناسي و الهيات شيعي است سرانجام به دست بي . كرده است
رفته كه همه  مردمان در هر لباس، چنان باال) بزرگ” ف”فرهنگ با (ترين  فرهنگ

آخوندها خواستند ايران را به . سالم و شيعيگري را زير سايه برده استهاي مذهبي ا شخصيت
اند مذهبي را كه همه اسباب كامراني آنهاست به حد  سطح خود پائين آورند ولي بيشتر توانسته

  .خودشان برسانند
توان گفت كه توده مذهبي ايراني از دين خود تنها چشمداشت عملي  امروز بي دشواري مي

پا افتاده كه براي ايراني   هاي پيش ف كردن مشكالت روزانه، رسيدن به خواستدارد ــ برطر
شيعيگري بويژه از دوران صفوي جامعه ايراني را در مرخصي از . معمولي دور از دسترس است

اكنون آنچه از هزار و چند صد سال پيش به عنوان ابزار كارزار سياسي . خرد و اخالق انداخت
اي پيش  اي مردمان هوشمند را به خود مشغول داشت و از پنج سده و فرهنگي، اذهان پاره

ترين خرافات از سر گرفت، به دست  اي از مبتذل سير نزولي شتابان خود را به مجموعه
االسالم، به درجه  اهللا و حجت فرمانروايان اسالمي خالص و بيواسطه، مرداني نه كمتر از آيت
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اش در سلوك روشنگري  سروش، كه در پناهگاه اروپائي رسد؛ و به دكتر اي از انحطاط مي تازه
محمد اقبال الهوري را ) عالمه(رود، جرئت داده است پرسش ديرين  خود پيشتر و پيشتر مي

  كند؟ ي خاتميت پيامبر را نفي نمي امامت، آموزه) دكترين(آيا شيعه با آموزه : پيش بكشد
بينند و ممكن است  هبي شيعه را ميهاي اصالح مذ كساني در اين بحث ساختارشكن، جوانه

ولي اصالح مذهبي در شيعه و اسالم بطور كلي بدون بيرون رفتن از بخش . حق داشته باشند
مذهبي، ممكن نيست ــ چنانكه در همين برابر نهادن امامت و خاتميت ) دگم(مهمي از جزم 

ن داشته باشد ديگر از اگر اصالح مذهبي شيعه تنها با نفي بنياد فكري آن امكا. توان ديد مي
اصالحگران مذهبي هم اكنون با پرسش راست آئينان . توان گفت اصالح مذهبي سخن نمي

خواهند چه برسر  شيعي روبرويند كه با اين ترتيب از مذهب چه خواهد ماند و مي) ارتدوكس(
  آئين بياورند؟ 
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  دليري بايداندكي 

  
. چيز ممكن است، به شرط آنكه در راستاي بدتري باشد كنيم كه همه اي زندگي مي ما در زمانه
بدتر از جنايت، ”و به قول تاليران (توان هر سخني را هر اندازه جنايتكارانه باشد  ديگر مي

در ) اه، جنايتدر اين مورد بدتر از اشتب(گفت و هر سياستي را هر اندازه اشتباه باشد ) ”اشتباه
هاي اجرائي  تر رفت و باالترين سمت توان در تعريف ناشايستگي باز هم پائين مي. پيش گرفت
توان كار كشور را به استخاره و سركتاب وانهاد و پول مردم  مي. ترين اوباش سپرد را به ناآگاه

حتي . كردهاي فرهنگي  ترين شخصيت توان مداحان را مهم مي. را در فرهنگ امامزاده ريخت
توان تا آنجا رفت كه وظيفه هيئت وزيران را فراهم كردن شرايط ظهور قرار داد و خود را  مي

توان ايران را با سه هزار سالي افتخارات تاريخي، كشور امام زمان  حكومت منتظر ناميد؛ مي
  . شمرد

) يونانيخالء و آشفتگي پيش از آفرينش در ميتولوژي (  chaosاين برهم ريختگي كه به حد
هاي بشري  جامعه. بايد هراسان شد هاي پايان يك دوران است و از آن نمي رسد از نشانه مي

توانند گاهگاهي باززائي را  يابند، به ويژه ملت جانسختي مانند ايران؛ و مي معموال پايان نمي
چ سقوط ترهاي اين مارپي ما در پائين. اي مانند ايران تجربه كنند، باز به ويژه ملت پرمايه

هنگامي كه . بندند هاي باززائي در بحران و كائوس نطفه مي دوره. توانيم اميدوار باشيم مي
هاي تباهي  توانند به ريشه هاي دالور بهتر مي همه چيز بهم ريخته، و در نتيجه رواست، روان

بر  خود بهم” وضعيت”ها چنان از  ترين بروند؛ و جامعه در عين گردن نهادن به بدترين و پست
 conventionalهاي اجتماعي آمادگي بيرون رفتن از خرد متعارف  آيد كه پيشروترين اليه مي

wisdom بايد  شود تكيه را مي در هرچه به پيشرفت و بهروزي جامعه مربوط مي. (يابند را مي
 زنند، يا تن به ها مي آنها كه پيوسته دم از واپسماندگي توده. هاي اجتماعي گذاشت بر آن اليه

برداري سياسي از  كشند، و يا به بهره عملي خود مي اي بر بي دهند و پرده هرچه هست مي



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هزارواژه

  

         

143

  

مسئله در . خورند ها كه غم خود را مي هردو آنها نه غم توده. اند نيروهاي واپسماندگي دلخوش
بايد درهاي پيشرفت را  ترين مخرج مشترك، مي با خرسند بودن به پائين. هاست باال بردن توده

هاي اسالمي، چه شيعه و چه سني، از  مانند درهاي آزادانديشي بست، چنانكه جامعهنيز 
  .)هشتصد سالي پيش بستند

هاي ترديد ناپذير اين بهم برآمدن را  هاي اجتماعي ايران نشانه اكنون ما در پيشروترين اليه
نديشه و آن توده امام زماني همچنان گشايش در زندگي روزانه را بجاي ميدان ا. بينيم مي

جويد؛ ولي  هاي تازه و كهنه مي سياست، در پيرامون ضرايح بزرگ و كوچك، و در ژرفاي چاه
. آيند هايند زير فشار واقعيات سرانجام دارند به خود مي ها گشاينده راه آنان كه در همه جامعه

هاي تازه، اساسا غربي، از يك سو و سرخوردگي سياسي ــ عاملي حتي  آشنائي با انديشه
دهد كه در فضائي كه از سنگيني  پروائي الزم را مي تر ــ از سوي ديگر، به آنان بي مهم

زنان و مرداني كه دو دهه و بيشتر، يا از بيم . شكني كنند مذهب به خرافات افتاده است بت
برداري از آن دنبال سراب اصالح سياسي و ديني افتادند امروز  مذهب رايج و يا به اميد بهره

ترين  اند كه پيش از هر چيز به ورشكستگي خود اذعان كنند كه بزرگ را يافته جرئت آن
  . سرمايه خواهد بود
ساختن با انديشه ديني در : شود هاي آنان يك پيام به روشني تكرار مي در البالي بحث

 credibilityصورت فراگير خود، و راه آمدن با روند مسلط روز به آنها نه آبرو و باورپذيري 
مند اسالمي كه همه در تكاپوي آشتي دادن  آن انديشه. ه است، نه قدرت، و نه حتا امنيتداد

بود و در قبض و بسط شريعت  جزم دگرگون نشدني مذهبي با پويائي ناگزير اجتماعي مي
كساني ) اصطالح دري بجاي ضرب و شتم(جست، تا در قم به لت و كوب  راهي به ميانه مي

قبض . شناسند دچار نيامد، به مكاشفه خود نرسيد بهتر از همه مي كه مكانيسم قبض و بسط را
هاي آنچناني  مندي اسالمي به طلبه زوري دارد و راه انديشه و بسط بستگي به پرزوري و كم

مند مسلمان بودن است ــ براي هر كه بخواهد در دين نياگاني  چاره در انديشه. رسد قم مي
مندان اسالمي در  انديشه. تر با آخوندهاست ه دست قويدر بازي با دين هميش. پابرجا باشد

را براي سازگار كردن جزم مذهبي هزار ) تاويل شناسي(” هرمنيوتيك”يك دوره پانزده ساله، 
بست كتاب و  شد پيچاندند و پيوسته به بن و چهارصد ساله با جهان امروز تا جائي كه مي

. توان از آن گذشت نمي” مبالغه مستعار”وري و سنتي برخوردند كه تاويل بردار نيست و با زبانا
بايد از قدرت جدا كرد و از  دين را مي: رسند هاي خود مي آنها يكايك به نتيجه منطقي پژوهش

عرصه عمومي به وجدانيات فردي برد وبه زبان ديگر همان رفتار گزينشي را، در راستاي 
ن هيچ مبالغه نيست كه زنجير دين از در اي. ديگر، با دين داشت كه آخوندهاي دنيادار دارند

هاي دوراني تازه از زمين بارور نيهيليسم و كائوس  انديشه سياسي ايران باز شده است و جوانه
  .)گاه گريزي از دست زدن به التين و يوناني نيست(آخرزماني سربر زده است 
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ــ كه بيش از  از اين پس بر نويسندگان و سردبيران است ــ در هرجا سانسور حكومتي نيست
هاي معني در بوستان  اي خوانندگان خود را نكنند و بگذارند گل اندازه پرواي حساسيت پاره

كوشندگان و روشنفكران تا نتوانند آزاد بينديشند و آزاد سخن بگويند جامعه . سخن آزاد بشكفد
ريم كه از ب هاي گذشته بسر نمي ما در دهه. از گنداب اخالقي و سياسي خود بدر نخواهد آمد

داشتند و  ها نمي برداري و رعايت آن حساسيت تر از بهره حكومت تا مخالفان، دلمشغولي مهم
آنهمه رياكاري و سودجوئي در گنداب اخالقي و سياسي . بود دستشان با زبانشان يكي نمي

كه هاي زندگي در دروغ  آن دهه. كنوني افتاد و باورپذيري و امنيت بيشماراني را از آنها گرفت
بايد اندك دليري  كم به ما بويژه در آزادي بيرون مي به چنين حقيقت زشتي رسيده است دست

  . بدهد
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 ماندگي و واماندگيباز
 

خوشبختي است اگر بتواند با آن پيش آيد؛ . زمان، خوشبختي و دشمن بزرگ آدمي است
اي از نوزاده  آيد به گونه كسي كه با زمان پيش مي. دشمن است اگر بگذارد از او درگذرد

 irrelevantگذرد بيربط  آنكه زمان از او در مي .اش هر چند باشد هاي زندگي شود، سال مي
بدترين حالت . ــ تا آنجا كه به حضور موثر ارتباط دارد اي درگذشتن است شود، كه گونه مي

آن است كه زمان، هم به معني لفظي و هم استعاري بگذرد، چنانكه براي يك نسل كامل 
  .سياسيكاران ايراني ــ با استثناهاي فراوان ــ پيش آمده است

شود چهار  و جامعه نوين ايران از آن آغاز مي از انقالب مشروطه كه هر گفتگوئي در سياست
كرد؛ نسل  نسل اول انقالبي، آزادي و ترقي را جستجو مي. اند نسل سرنوشت ملي را رقم زده

دوم سازنده، ترقي را به بهاي آزادي يافت؛ نسل سوم آرمانشهري، به ناكجا آباد لنينيست ـ 
ها و  نسل. (آورد ق بشر روي ميشيعي افتاد؛ نسل چهارم آزاد شده، به دمكراسي و حقو

ما اكنون پايان يافتن .) روند شوند و درهم مي هايشان به اين سر راستي از هم جدا نمي گفتمان
آن را، ارتجاع مذهبي در صورت لنينيستي و شيعي ــ ) ديسكور(دوران نسل سوم و گفتمان 

زنان و مردان . يمبين هردو پسزنشي به روشنگري و دمكراسي ليبرال غربي ــ به چشم مي
اي كه در پيرامونشان شكل  اند و هر روز از جهان تازه فراواني نوميدانه به روزگار خود چسبيده

هائي كه  كوشند آب باريك رفته را به جوي خشك زندگي افتند؛ بيهوده مي گيرد دورتر مي مي
  .خواهند طراوت از سرگيرند برگردانند نمي
ها را در بحثي كه برسر فراخوان رفراندم، و همگرائي  ترين صحنه اين جابجائي نسل تازه

توان ديد و آوردن دو نمونه، هردو از بيرون، و دو  نيروهاي سياسي گوناگون در گرفته است مي
ها از كجا آورده  خود اين حقيقت كه نمونه. نمونه ديگر، هردو از درون، بسيار روشنگر است

فراخوان رفراندم كه سال پيش از سوي . دهد ن ميآور بيرونيان را نشا اند موقعيت ياس شده
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شش تن در ايران، يكي از زندان، و دوتن تازه از زندان و پيگرد به بيرون گريخته، امضا شد 
ترين اسنادي است كه در ايران  دركنار منشورهاي جمهوريخواهي آقاي اكبر گنجي از مهم

انديشي در  اسناد نقطه پايان بر دين اين. قرباني انقالب و حكومت اسالمي انتشار يافته است
سياست گذاشتند، گفتمان سياسي را در درون بطور قطع به بستر دمكراسي ليبرال ــ  

  . دمكراسي و حقوق بشر ــ انداختند، و به گفتمان پيشرو در بيرون رساندند

ر و در فراخوان رفراندم از ضرورت تدوين يك قانون اساسي برپايه اعالميه جهاني حقوق بش
پرسي، هردو در شرايط  هاي پيوست آن توسط مجلس موسسان و تصويب آن در همه ميثاق

پيش شرطي براي راي آزادانه  المللي، دفاع شده است و هيچ آزاد و زير نظارت نهادهاي بين
دربرابر چنين پيام روشن . اند هاي آن قرار نداده همه مردم بجز اعالميه جهاني و ميثاق

ها كه سخنگويان رژيم  ادمنشي و احترام به مردم، پر سر و صداترين مخالفتآزاديخواهي و آز
  :اند چنين ابراز شده است نيز به پايش نرسيده

رفراندم مطرح در ميان ما و آزاديخواهان درون ايران، انتخاب بين دو موضوع ”: نمونه يك
ارد و كه تعريف مشخصي ند[كامال مشخص است؛ جمهوري اسالمي، و جمهوري واقعي 

” .و مطلقا سخن از بازگشت سلطنت نيست] سوريه؟[و الئيك ] كند براي هر كس فرق مي
گيري و رفراندم در مورد شكل نظام به يك مطالبه ملي فرا  اگر زماني خواست راي”: نمونه دو

. روئيد، قطعا همه ما، هم نظرخواهي در مورد شكل نظام را خواهيم پذيرفت و هم نتيجه آن را
مردم . را موكول به راي مردم كرد] چه كساني؟[هم نبايد نظام دمكراتيك مورد عالقه  اما باز

  ”.توانند اشتباه كنند، همچنانكه در رفراندم جمهوري اسالمي چنين شد مي

  674بيانيه نخست با امضاي . در همين گرماگرم، دو بيانيه ديگر از ايران انتشار يافته است
پيشنهاد دهندگان اين اتحاد فراگير، استقرار ”: گويد هي ميتن با گرايش مشخص جمهوريخوا

دانند اما همزمان بر اين  جمهوري متكي به اراده مردم را مساعدترين راه تامين دمكراسي مي
بايد با مراجعه به آراي همگاني، به ] منظور حكومت است[اعتقادند كه شيوه حاكميت بر كشور 

بيطرف تعيين شود و قانون اساسي متناسب با آن را نيز اي ادواري و تحت نظارت مراجع  گونه
مجلس موسسان برخاسته از اراده آزاد مردم ميهن ما تدوين كند و سلب اراده مردم به هر 

خواهان  بيانيه دوم از اتحاد دمكراسي” .اي در اين راه محكوم و مطرود است طريق و بهانه
پيرو مباني ... نيروهاي ملي و دمكراتضرورت مبرم اتحاد همه ”ايران، پس از تاكيد بر 

كند  اشاره مي”  مصرح در اعالميه جهاني حقوق بشر... هاي دمكراسي و خواهان تحقق آزادي
بي ترديد . است... هدف چنين اتحادي نفي استبداد و تامين شرايط برقراري دمكراسي”كه 

فرضي  د و قيد و شرط يا پيشبرپا دارندگان چنين اتحادي نبايد از مباني دمكراسي پا فراتر نهن
توان منادي  نمي. را در مركز توجه خود قرار دهند كه به استقرار دمكراسي خدشه وارد كند
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دمكراسي بود و همزمان شعار برتري عامل قومي، آرماني، مذهبي، تشكيالت سياسي يا 
  ”.جنسيتي معيني را به پيش برد

نسل . دهد نسلي جامعه ايراني را نشان نمي” مپارادي”هيچ چيز از اين بهتر جابجائي گفتمان و 
آن اگر به درجاتي در نظام حكومتي نباشند كنار زده يا  (politicos)ان انقالبي، كه سياسيكار

نسل چهارم رها . اي از يك دوران بي شكوه است در تبعيدند، در بهترين صورت خود بازمانده
يكم و سپهر اعالميه جهاني حقوق بشر شده دارد هردو پاي خود را استوار بر سده بيست و 

زند كه پرسش همان بماند كه چهل سال و پنجاه سال پيش  يكي دست و پا مي. گذارد مي
خواهان درپي آن نيستند كه  حتا مشروطه. بود؛ ديگري همه صورت مسئله را تغيير داده است

انديشيدن و عمل  خواهند آنها مي” .خواست شكل نظام را به يك مطالبه ملي فرا برويانند”
كردن به اعالميه جهاني حقوق بشر و بيرون آمدن از جهان سپري شده لنينيست ـ شيعي به 

آنها بازماندگان يك دوران نيستند و . خواست ملي فرابرويد، و از قضاوت مردم هراسي ندارند
                                                                                     .     اي نيست از بازماندگي تا واماندگي چندان فاصله. خواهند در زمان بسربرند مي
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  اتحاد دانشجو و كارگر

  
ها پنهان نماند در اعتصاب رانندگان  يك دگرگشت پر معني كه اميد است در ايران از ديده

آن اعتصاب يكي از صدها اعتصاب و تظاهراتي بود . تهران روي دادشركت واحد اتوبوسراني 
ها و  بار دانشجويان، و شخصيت ولي اين. دهد كه در ميان هر اليه اجتماعي ايران روي مي

اعتصابي كه با همه . هاي ديگري نيز، بيش از هميشه با اعتصابيان اظهار همراهي كردند گروه
يان تهراني نيز بطور ضمني پشتيباني شد ابعادي بسيار هاي ناگزيرش از سوي همشهر ناراحتي

  . نتيجه مادي اعتصاب دربرابر پيامدهاي سياسي آن اهميت خود را از دست داد. تر يافت بزرگ
اسباب اعتراض و تظاهرات در جامعه ايراني فراهم است و حكومت تازه جمهوري اسالمي هر 

اي و  تر رژيم در پوسته تازه حسينيه شيستي خشنطبيعت فا. افزايد و خواهد افزود روز بر آن مي
تر و  هاي اجتماعي را به صف ناراضيان و بسياري را به مقاومت فعال بسيجي آن عموم گروه

كار كم است و اگر هم يافت شود درامدش براي ادامه زندگي بس . پر سر و صداتر خواهد راند
ها اسيد  بسيجي. حشيانه رسيده استشود و اكنون به تعرض و خفقان هر روز بيشتر مي. نيست

را كه نخستين سوغات خميني براي طبقه متوسطي بود ” بد حجاب”پاشيدن بر چهره زنان 
اند و اين هنوز آغاز كار  از سر گرفته) 1342خرداد (اش را بعدها در ماه زيارت كرد  كه چهره

يشتر زير حمله و فشار زنان و مرداني در هر موقعيت، زندگي و گذران خود را هر روز ب. است
نيروهاي مخالف رژيم ــ . راند گروه ناداناني خواهند ديد كه ايران را رو به مخاطرات بزرگ مي

اند و آينده خود را در ادامه رژيم اسالمي  آنها كه از مذهبي و ملي مذهبي و اطالح طلب بريده
كه ادامه اين وضع را دانند ــ پيوسته متحدان بيشتري در مردمي  در هر صورت زشت آن نمي

  .بينند خواهند يافت تحمل ناپذير مي
كند و سخن مشهور ماركس را به ياد  رئيس جمهوري تازه هر روز بيشتر از هيتلر تقليد مي

ولي . شود، بار اول به صورت تراژدي و بار دوم به صورت مضحكه تاريخ تكرار مي: آورد مي
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كردن  آسا هيچ يك از اسباب هنگحتي كسي در حد بينش او درخواهد يافت كه نه 
regimentation هاي ذهني اسير كرد توان در چنان قالب جامعه را دارد و نه ايراني را مي. 

حتي آن بخش جمكراني جمعيت كه سرش را به وعده آوردن پول نفت به سفره مردم گرم 
پول نفت  .اللهي سرخورده خواهد شد اند ديري نخواهد گذشت كه از عوامفريبان حزب كرده

ترين خرافات كه  كند؛ و ترويج پائين تر مي اكنون بيش از پيش سفره ميليونرهاي دبي را رنگين
ترين دستاورد تا كنون گروه فرمانرواي تازه است جمكران و آنچه جمكران بر آن  بزرگ

 جامعه ايراني را هرچه بكنند نخواهند توانست به سطح. ايستاده است را نيز مبتذل خواهد كرد
آسيبي كه حكومت اسالمي به مذهب در جامعه ايراني زده است دير . دوران صفوي برسانند

ترين  واپسمانده. يا زود دامن خرافاتي را كه سالح تازه حكومت شده است خواهد گرفت
خانواده ايراني نيز درخواهد يافت كه براي پذيرفته شدن در دانشگاه، كتاب خواندن از سركتاب 

  .تر استبازكردن سودمند
اعتصاب اتوبوسرانان و پشتيباني گسترده از آن نشان داد كه دوران سرخوردگي و نوميدي پس 

ترس از زندان و شكنجه و آزار هست ولي تجاوز هر روزه به . از دوم خرداد رو به پايان دارد
شود ناگزير در توده جمعيتي كه اكثريتي از آن جوانند و  تر مي هائي كه سخت زندگي
هائي  بندد، واكنش هاي نسل پيشين دست و پايشان را كمتر مي ها و محدوديت تمسئولي

هاي گروه تازه فرمانروا براي بازگشت به خلوص انقالبي دوران  كوشش. برخواهد انگيخت
مدتي از اعتبار افتاد و بقاي رژيمش را در جنگي  خود خميني نيز در كوتاه. خميني بيهوده است

اش را  امروز نيز حكومت حسينيه و بسيج رشته زندگي. ستجو كردشمرد ج الهي مي كه نعمت
خواست عراق  آن جنگ به كاسه زهر انجاميد زيرا هيچ كس نمي. به بمب اتمي بسته است

خواهند رژيم اسالمي پيش از آنكه به چنان سالحي دست  بار بسياري مي اين. پيروز بدر آيد
اند و براي رفع خطر از ايران آماده  يان دريافتهترين ايران اين را روشن. يابد از ميان برود

  .شوند گيري از تنها سالحي كه براي مردم مانده است ــ مبارزه مدني ــ  مي بهره
شمشير برنده مبارزه اكنون تا نوبت تظاهرات بزرگ برسد، اعتصاب است، اعتراض عملي به 

بازي دامنگير در هر  د و رفيقهاي ناشايسته و فسا شرايط كار و دستمزد نابسنده؛ به مديريت
ولي براي آنكه اعتصابات به نتيجه برسند سه شرط . اي كه دست حكومت در آن است موسسه

ها اگر چه غيررسمي، كه در چند ماهه گذشته  نخست تشكيل سنديكاها و اتحاديه. الزم است
در اعتصاب دوم، جلب پشتيباني عمومي كه . ايم بويژه شاهد آغاز مرحله شكوفائي آن بوده

مردم ديدند كه همدردي و پشتيباني هيچ خطري ندارد و . رانان به درجاتي روي داد اتوبوس
سوم، هماهنگ كردن اعتصابات كه . توانند به مبارزان عرضه كنند اي است كه مي كمترينه

سهم دانشجويان . رود ترين شرط بشمار مي هنوز هيچ نشاني از آن در دست نيست و مهم
تري برقرار كنند ديگر تنها  ي است و اگر بتوانند با جنبش كارگري ارتباط نزديكبويژه حيات
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تواند بار  اند كه دانشگاه به تنهائي نمي تا اينجا دانشجويان اين درس را گرفته. نخواهند ماند
  . مبارزه را بر دوش گيرد

اندازه كافي از لبه تيز حمله متقابل رژيم را تحمل كرده به  1378/ 1999جنبش دانشجوئي از 
مخالفان . اصالح طلبان نارو خورده است كه ديگر به هيچ بخشي از حكومت اعتماد نكند

خواهند، همواره  سهم خود را از غنائم مي” مشروط خواهان”وفاداري كه در جبهه مشاركت و 
به  بايد آن مخالفان وفادار را مي. اند كه از پشت و رو به دانشجويان خنجر بزنند آماده بوده

” بهار آزادي”كنند و آرزوي تجديد  هاي خود را مي بيرون ارزاني داشت كه زندگي” مخالفان”
اش  دانشجويان به دوم خرداد و بازماندگان ورشكسته. كشند ها در كنار هم را مي و همه خودي
آينده آنها در اتحاد با جنبش كارگري است كه مانند جنبش دانشجوئي، و جنبش . نيازي ندارند

  . مينيستي درخشان ايران خودجوش و خود زاست و خاموش كردني نيستف
 2006ژانويه 
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 انقالب پارادايم و زندگي در تناقض
  

دهند به روي خود نياورند شكاف روز افزون  يك پديده مهم كه كساني در بيرون ترجيح مي
. ائي است كه زماني مردم را دنبال خود بهرجا كشيدنده هاي مردم ايران با گروه ميان برداشت

” بورژوازي”هاي  اين تفاوت را درباره جنگ عراق، جايگاه امريكا، فلسطين و اسرائيل و ارزش
توان فراتر رفت و از يك انقالب  ها به اندازه است كه مي تفاوت برداشت. توان ديد مي

در بازماندگان نسل انقالب اسالمي، مردم ايران، حتا . سخن گفت paradigm” پاردايم”
از اقليت كوچكي كه بگذريم . اند هاي آن نسل پشت كرده ها و سرمشق يكباره به ارزش

. اند ديگران، بويژه آن هشتاد درصد جمعيت كه در انقالب باليده است، از آن عوالم بيرون زده
ترها سبك  واندليل ديگرش براي ج. دليل بزرگش تجربه انقالب و حكومت اسالمي است

اين دو در مردم ايران . هاي عاطفي است هاي ذهني و بستگي ها و قالب بودن كولبار عادت
  .آمادگي بيشتري براي نزيستن در تناقض پديد آورده است

اي براي ايرانيان عادي بوده است  زيستن در تناقض مانند زيستن در فضاي تنفسي به اندازه
تواند ببيند كه معنايش  تر به خود بنگرد مي از نزديك ولي هركه. كنند كه آن را حس نمي

كنند و خالفش را بي آنكه خم به ابرو آورند  كساني كه از اموري به جد دفاع مي. چيست
نگرند و  گويند و كساني كه مي گويند و باز مي دانند درست نمي ورزند، كساني كه مي مي

شمار چنين كساني كم شده است؛ در بيرون، در ايران . بينند، به چنان زندگي عادت دارند نمي
طرفه آنكه هرچه آن شكاف . خوريم در ميان تبعيديان و نه مهاجران، به آنان بسيار بر مي

كساني كه در گذشته . يابد شود اصرار اين كسان به زيستن در تناقض افزايش مي تر مي بزرگ
بود  شان بس مي ي سخنگفتند و همين براي درست به نام مردم و پيشگام مردم سخن مي

امروز هرچه دورتر از مردم، و دربرابر واقعيت انكار ناپذير افكار عمومي توضيحي بيش از اين 
  .اند اند يا ناچار كرده انديشند چون آنها را فريب داده ندارند كه اگر مردم مانند آنان نمي
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رهاي تظاهرات و هاي خبرنگاران بيگانه و شعا با اينهمه رفت و آمد به ايران و گزارش
هائي چون جبهه مشاركت جاي  بندي هاي بيرون از حكومت و بريده از دسته هاي گروه بيانيه

پارادايم به معني ارزش و (خواهند به اين دگرگوني پارادايمي  شگفتي است كه كساني نمي
ز در اينجا لزوما پيروي ا. اذعان كنند و با آن همراه شوند) normativeسرمشق هنجارگزار 

بايد دريافت و در آنچه به  شود ولي منطق مردم و اوضاع و احوال آنها را مي مردم توصيه نمي
. هاي نقش بر سنگ بيرونيان تصديق كرد يابد برتري آن را بر عادت گفتار ما ارتباط مي

شصت و هفتاد / هاي چهل و پنجاه ها و شعارهاي دهه بايد پذيرفت كه مردم از ايئولوژي مي
دين به عنوان حكومت، و پاسخ مسائل سياسي و اقتصادي و تنظيم كننده روابط . دان برگشته

اجتماعي، در دست پرشورترين پاسدارانش به روزي افتاده است كه آخوندهاي دورتر از خوان 
ستيزي جايش را به غربگرائي داده است؛ امريكا ستيزي  غرب. اند يغما بر آينده آن بيمناك شده

به . شناسند جوانان سترده كه بهتر از امريكا جائي و پناهگاهي نمي چنان از روانشناسي
هاي  شان به تروريست توانند تحمل كنند كه دارائي ملي نگرند و نمي اعتنائي مي فلسطين با بي

اندازد و هر چه هست به دنبال  شهادت آنها را به خنده مي. لبناني و فلسطيني داده شود
آنچه در عاشوراي امسال در تهران در ميان . ين جهاني هستندبرخورداري از رفاه و آسايش ا

اي از تصوير آينده دين و فولكلور مذهبي را در جامعه عرفيگراي ايراني  جوانان روي داد گوشه
عاشورا هنوز در روان ايراني جاي دارد . نشان داد كه خواهد توانست هر رفتاري با مذهب بكند

  .ن رسيده استانديشي به پايا ولي شهادت و مرگ
در موضوعاتي مانند . شود ها محدود نمي دور افتادن از نسل انقالب و گفتمان آن به گذشته

همين فاصله را با بازماندگان آن گفتمان كه بيشتر  globalizationجنگ عراق و جهانگرائي 
اين غوغائي كه محافل چپ برسر جنگ عراق راه . توان ديد در بيرون حضور دارند مي

عراق صدام حسين همسايه متجاوز . اند در گوش مردم در ايران اثر همان غوغا را دارد تهانداخ
مردم آن قدر غم دارند كه دارفور را . اي بود و ديگر نخواهد توانست قادسيه براه اندازد درنده

هاي اروپائي  اش به نوشته روزنامه اند چه رسد فلسطين را كه از رهبر درگذشته هم از ياد برده
هاي جهانرواي  بهمين ترتيب جهانگرائي و ارزش. ميليون دالر برجاي مانده است 1500ا ت

universal هاي اتاتيستي و سوسياليستي در اقتصاد  حقوق بشرعرصه را همان گونه بر گرايش
گرائي در فرهنگ تنگ كرده كه موسيقي و هنر و جامعه مصرفي و شيوه زندگي غربي  و نسبي

  . سبك زندگي بازاري ـ آخونديو ” زيبا شناسي”بر 
ريا و تقيه زندگي ايراني را در آن ويرانسرا برداشته است ولي مردم خود را از زندگي درتناقض 

تواند با  سينيسم عميق ايراني، امروز از اين نظر به ياريش آمده است كه مي. كنند رها مي
رش يك دگرگوني سالم ديگر با اين نگ. فاصله به مسائل بنگرد و بيش از اندازه درگير نشود

براي ملت ما چه دارد؟ بهمين ترتيب كاميابي بجاي : همراه شده كه سودجوئي ملي است
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هاي پياپي به  مردمي كه از شكست. مظلوميت جاي خود را در روانشناسي ايراني بازيافته است
نتيجه  بينند به ارزش پيشرفت و به اند و ميهن خود را در سراشيب تاريخي مي جان رسيده

اين سخن براي كسي كه با روانشناسي جهان . برند رسيدن و كارها را از پيش بردن پي مي
توان قدر موفقيت را ندانست؟  نمايد؛ مگر مي اي آشنا نباشد باورنكردني مي سومي ـ خاورميانه

ايم و  پاسخش را ما در تاريخ خود، همين تاريخ سه چهار دهه گذشته خود، به روشني داده
آري، مردم ما ارزش پيشرفت و . ايم توانيم بگوئيم كه سرانجام به عقل سليم رسيده ن مياكنو

اين دگرگوني بويژه مانند ضربتي بر گفتمان نسل . كنند از عهده برآمدن را دوباره كشف مي
توانند در محافلشان  روشنفكران و سياسيكاران نماينده آن گفتمان مي. آيد انقالب فرود مي

ا در موضوعات بگيرند و به واقعيات و سندها و شواهد مزاحم كاري نداشته تصميم خود ر
كند كه احساس باهم بودن و كاري صورت دادن  ارتباط الكترونيكي به آنان كمك مي. باشند
ها و  تر ايران و يك نسل تازه ايرانيان به تصميم ولي زندگي در فضاي بسيار بزرگ. كنند

همان مردمي كه زماني . اند مردم، ديگر شده. تنائي نداردشان اع احكام از پيش صادر شده
  .كنند چشم به دهان آنان دوختند و اكنون زمين و زمان را لعنت مي
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  پس از ترميدور
 

 يكي از آنها تئوري انقالب. انقالب فرانسه در بيش از يك زمينه بر تفكر سياسي تاثير گذاشت
پس از دوران  consolidationافتادگي  تجربه فرانسه انقالبي ــ دوران آرامش و جا. بود

هاي انقالب  بر تئوري) نورم(تقويم انقالبي ــ به عنوان هنجار » ترميدور«ترور، يا به اصطالح 
ساله رفسنجاني و  نظران، نخست هشت نيز بسياري صاحب  در انقالب اسالمي. چيره شد

را، ترميدور آن انقالب ناميدند كه نام ماهي است كه در آن روبسپير   خاتمي ساله سپس هشت
اين قياس البته از همان آغاز ناوارد . هايش به گيوتين سپرده شدند و گروه خوناشام ژاكوبن

اش را از دست بنهد به  توانست صفت انقالبي كه نمي ترور و سركوبي در رژيمي. بود
گردانيد كه ترور پيش از آن  ها مي ت و ترميدور را همان دستهاي گوناگون ادامه ياف صورت

شد انكار كرد كه شور انقالبي از همان مرگ خميني فروكش كرد و شكست  با اينهمه نمي. را
  .ها انجاميد هاي جامعه و حكومت به تعديل بسياري سياست در جنگ، و واقعيت

به دوران شور انقالبي  اسالمي  پردازان انقالبي با پديده بازگشت جمهوري اكنون نظريه
در درون ) انسداد(بود با ترميدور جانشين شود در جامه فروبستگي  تروري كه قرار مي. روبرويند

هاي سياست را هر چه  در درون، حكومت انقالبي در. و پرخاشگري در بيرون بازگشته است
دور انقالب و برتري و كند؛ در بيرون، استراتژي ص بندد و قدرت را متمركزتر مي بيشتر مي

ها با تروريسم، با رفتن تا  خميني را، بجاي سرنگون كردن حكومت  چيرگي بر جهان اسالمي
نژاد و برنامه  آميز احمدي سخنان جنون. كند لبه پرتگاه جنگ با آمريكا و اسرائيل دنبال مي

. خميني هستندتسليحات اتمي، دو لبه شمشير استراتژي تازه رژيم در برآوردن آرزوي ديرين 
هاي سني را به راه آورد برافراشتن پرچم دشمني  اگر يك جنبش انقالبي شيعي نتوانست توده

براي گشودن   اي است كه سران رژيم اسالمي اي چاره با غرب و اسرائيل تا مرز جنگ هسته
  . اند معماي شكاف هزار و چهار صد ساله شيعه و سني يافته
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البته ويژگي جمهوري » ترميدور«ران انقالب پس از بازگشت به خلوص و سختگيري دو
در آن دو كشور نيز . هاي كمونيستي روسيه و چين نيز پيشينه دارد نيست و در انقالب  اسالمي

هاي باالگيرنده  رهبران انقالب پس از چندگاهي فروكش كردن تب انقالب و در برابر تضاد
ترميدور سه انقالب بزرگ سده بيستم . تنددرون خود به خشونت انقالبي استالين و مائو برگش

آنها كه سخنان . هايشان بر هر سه دوره، كمتر و بيشتر، رياست كردند ديري نپائيد زيرا ژاكوبن
كاري و نشناختن واقعيات  اي گذرا و از گونه تازه هاي رژيم را پديده نژاد و سياست احمدي

كنوني، نه همه واقعيات جامعه ايران را شمرند تنها در اين حق دارند كه گروه فرمانرواي  مي
گرائي است ــ باورداشتن به اينكه  خلوص انقالبي يك معنايش اراده. شناسد، نه جهان را مي

روحيه بسيجي روحيه . كه شعار انتخاباتي رئيس جمهوري بسيجي بود ”توانيم ما مي”
انستند، ولي تا اندازه تو همه آنها مي. و كي جي بي است استاتزيزورگوست، روحيه گشتاپو و 

  . كه اكنون تاريخ است هاي معين و با فرجامي معين، در زمينه
از واقعيات و مسيري كه در راستاي خود ويرانگري در پيش گرفته تا   دوري رژيم اسالمي

در . بايد جداگانه پرداخت ها مي به خطر. هاي بزرگ پيش آورده است ها و فرصت جا خطر همين
هاي موافق به بهاي حراج  چه در خريد راي  ه توانائي حكومت اسالمياينجا همين بس ك

اي  كنند اندازه اي كه محافلي در رژيم استقبال مي هاي حمله منابع ايران، و چه در تحمل پيامد
انديشه راه آمدن با رژيم در . ها بسيار است اما فرصت. دارد و در تحليل آخر چندان نخواهد بود

هاي غربي كه چشمانشان به رغم  از ايرانيان تا قدرت  مهوري اسالميسرتاسر طيف مخالف ج
كم  اكنون زمان تغيير و دست. خودشان گشوده شده است، برفي در آفتاب تابستان شده است
در اين ميان ايرانيان بيش از . مهار كردن رژيم است، براي هركس بسته به مقاصد خودش

صي و گروهي نيز شده درپي تغيير رژيم از كم همه وظيفه دارند كه به مالحظه منافع شخ
  .و خونريزي و ويراني باشند  نظمي ها، با كمترينه بي خطرترين راه

را  اسالمي  شود جمهوري از بيرون نمي. اي است نقش اصلي مخالفان خارج در چنان زمينه
. لي استبيگانه بدين منظور دست زدن به خودكشي م گيري از نيروي نظامي  برانداخت و بهره

هاي پر خطري است كه  حل توان كرد كمك كردن به جلوگيري از راه آنچه از بيرون مي
بجاي شوراي رهبري و دولت موقت و ساختن نهادهاي . توان نفي كرد احتمالشان را نمي

پوشالي در تبعيد و از آن بدتر، آبروريزي بر سر مقامات اكنون در اينجا و موقعيت آينده در 
د درپي بازگرداندن اعتماد به توانائي سياسي اجتماعات ايراني در شرايطي كه باي آنجا، مي

دادن به مردم ايران و   چنان اعتمادي براي دلگرمي. توانند به آزادي عمل كنند برآمد مي
ما از اين غافليم كه نمايش تاكنون ما در بيرون چه آسيبي به . المللي الزم است جامعه بين

بايد  ر كلي زده است و چه خدمتي به رژيم به عنوان تنها واقعيتي كه ميوجهه مردم ايران بطو
نويسندگان و سخنگوياني در بيرون گله دارند كه چرا مردم بجاي تن دادن . ايم پذيرفت كرده
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هاي خارج بجاي فشار آوردن بر رژيم در انديشه  ريزند يا دولت به خطر به خيابان نمي
  .د به واقعيت ديگري اشاره كردباي اما در برابر مي. اند سازش

يا » همه«هاي غربي هنوز بر سر تعريف  اگر ايرانيان پس از دو دهه زندگي در دمكراسي
توانند به هيچ ترتيبي جز به هرچه خود  حقوق برابر، يا اعتبار راي اكثريت مشكل دارند و نمي

انديشان به  سا همدهند؛ و اگر هر كار جمعي ميان دگرانديشان و چه ب  خواهند رضايت مي
ترين ناظران  انجامد ناچار خوشبين هاي آن چناني مي”افشاگري«ها و  انشعاب و تهمت زني

توانند بيش  مردم در ايران مي. ها برخواهند تافت اي دستخوش چنين روحيه هم روي از آينده
پسماندگي ولي براي پي بردن به ژرفاي وا. ها بر همين است از اينها رشد كرده باشند و نشانه

تر جامعه  گراي دست به نقدتر از رفتار بخش بز و ضعف سياسي جامعه ايراني چه سنجه
  توان يافت؟  سياسي بيرون مي
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  در راه جايگزين

  
جا بيشتر، اين روزها سخن از ضرورت يك جايگزين  در محافل ايراني، و در امريكا از همه

امريكائيان بهترين راه برطرف كردن مشكل . رسد اي جمهوري اسالمي بسيار به گوش ميبر
اي بر  دانند و براي ايرانيان بيشمار نيز چنان گزينه اتمي حكومت اسالمي را در تغيير رژيم مي

هاي مهم خارجي  المللي و رسانه سياستگزاران بين. تحريم يا از آن بدتر جنگ برتري دارد
نويسند كه اگرچه روي كار آمدن رژيمي ديگر براي همه و بويژه ايرانيان بهتر  ميگويند و  مي

تر حقيقتي نيست كه  از اين بديهي. توان يافت براي اين رژيم نمي) آلترناتيو(است، جايگزيني 
براي رژيم باشد هم مبارزه شدت و تاثير بيشتر خواهد  credibleاگر جايگزين باورپذيري 

جايگزين باورپذير نيز جز گروهي از . ني از آن در هر جا خواهد جوشيديافت و هم پشتيبا
بهترين نمايندگان طيف مخالفان دمكرات و آزادانديش حكومت اسالمي كه بر اصولي به 

  .تواند بود توافق رسيده باشند نمي
روي  هاي بديهي در اجتماع و سياست، به عمل درآمدن اين يك نيز به هيچ مانند همه حقيقت

به محض بيرون رفتن از . ان نيست و در ميان مردم ما از بسياري جاها دشوارتر استآس
افتد و  اي در پيچيدگي مالحظات گوناگون و گاه نامربوط مي كليات، رسيدن به هر نتيجه

اند و  بارها براي رسيدن به چنان تفاهمي كوشيده. سازد پافشارترين كسان را منصرف مي
اي اجبار  ر فوريتي به موضوع داده شده است و فوريت با خود گونهبا اين. سودي نداشته است

اند كه زمان  ها دارند متقاعد شده ايرانيان كه حساسيتي غيرعادي به نقش قدرت. آورد مي
مانند نخستين . هاست آماده بودن براي تغييرات اكنون ورد زبان. تغييرات بزرگ رسيده است

ها، و هرجا بتوان، با مقامات موثر در  ميان نامها در  هاي پس از انقالب، تماس سال
  . هاي غربي برقرار شده است حكومت
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هاي قومي  سازمان. دو دسته بويژه سخت دركار كشاندن امريكا به مداخله در ايران هستند
هائي از ايران  توان با جدا كردن بخش كوشند آن كشور را متقاعد سازند كه مي طلب مي تجزيه

مجاهدين خلق با صرف پول و فشار آوردن بر كنگره . ا به زانو در آوردجمهوري اسالمي ر
هاي تروريست هستند تا بعد بتوانند  امريكا نخست درپي درآوردن خود از فهرست سازمان

بار بهتر  پيشرو لشگر امريكا شوند و تجربه هژده سال پيش را با نيروهاي متجاوز عراقي اين
هاي  اي محافل حكومتي يا نزديك به حكومت ني در پارههردو دسته پشتيبانا. تكرار كنند

اند كه دسترسي كمتر و پراكندگي  طلبان از آنها گذشته سلطنت. اند خارجي دست و پا كرده
. كدام از نظر سياستگزاران خارجي باورپذير نيستند تا آنجا كه بتوان ديد هيچ. بيشتر دارند

تر را در همسايگي عراق كم  يك انفجار بزرگتجزيه ايران كابوس امريكا نيز هست كه همين 
دارد؛ و در اين عصر دمكراسي به عنوان پادزهر تروريسم، از مجاهدين خلق جايگزين 

  .توان يافت تري براي جمهوري اسالمي نمي نامناسب
هاشان روبرويند كه ”ملت”طلب با مشكل نداشتن زمينه حتا در ميان  هاي قومي تجزيه سازمان

دانند؛ و مجاهدين يا به قول يك  و پايبند يكپارچگي ملت و سرزمين ايران مي خود را ايراني
با سوابق تروريستي و مزدوري صدام ” هيوالهاي كوچك”نويسنده محافظه كار امريكائي 

بندي توتاليتر خود درست همان چيزي هستند كه  حسين و روحيه و برنامه سياسي و سازمان
در عراق به اندازه كافي اسناد به دست . ر جنگ استطرح خاورميانه بزرگ بوش با آن د
هاي مجاهدين خلق براي اختراع دوباره خود به جائي  نيروهاي متفق افتاده است و تالش

بيني ناپذيرتر از  چيز پيش به قول معروف درباره حزب كمونيست شوروي، هيچ. (نخواهد رسيد
نا به منطقه، آن اندازه از درگيري پر امريكائيان هرچه هم نا آش .)گذشته مجاهدين خلق نيست

اند كه با كشوري كليدي مانند ايران بازي كنند و  هزينه خود با خاورميانه اسالمي درس گرفته
بس  براي آنها همين. تر از اصل امثال چلبي بدهند هاي باطل عنان خود را به دست رونوشت
  .كه از هر ايراني معمولي بپرسند

ت بيشتر با نيروهائي است كه كمتر از همه براي عرضه كردن خود به در اين آشفته بازار، بخ
هاي اجتماعي در نبرد  نيروهاي آزادي و حقوق بشر، گروه. زنند امريكائيان دست و پا مي

كوشند پلي ميان پيكار سراسر خطر در درون و  سياسي با رژيم اسالمي در درون، و آنها كه مي
هاي خارجي اعتبار  چشم مردم ايران و چه در چشم قدرت آزادي عمل در بيرون بزنند، چه در

در ايران ما هم اكنون يك نيروي مخالف جمهوري اسالمي داريم كه پيوسته . بيشتر دارند
هاي استوار  اي كه اكنون درگرفته است بر زمينه مبارزه. شود تر مي تر و دمكرات منش قوي

ي براي بهبود شرايط خود و رفع ستمي كه هاي اجتماعي مصمم گروه. زندگي روزانه قرار دارد
در هر گوشه رهبراني پديدار . كنند سازد مبارزه مي مانند هواي آلوده تهران تنفس را دشوار مي

  .روند اند كه تا بازي كردن با جان خود مي شده
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جايگزين جمهوري اسالمي نيروهائي هستند كه لشگر كشي امريكا را براي رهانيدن خود از 
بايد  به آنها هر كمكي را كه بتوان مي. ايت آخوند و سردار و بسيجي الزم ندارندفساد و جن

ما با ادعاي رهبري دانشجو . تواند برجسته شود رسانيد و اينجاست كه نقش مبارزان بيرون مي
و كارگر و معلم ايراني، و نيروهاي اجتماعي ـ سياسي شگرفي كه در حال شكل گرفتن 

انداختن  تواند با پيش هر شخص يا گروهي مي. زه نخواهيم افزودهستند چيزي بر اين مبار
خود در ميدان غوغا چندگاهي سر و صدائي برپا كند ولي با ادعاي بي امكانات نه امريكا و 

وسيله اصلي مبارزه در ايران است ــ . توان پشت سر خود آورد، نه مردم ايران را غرب را مي
هاي جمعي  وند و اعتصاباتي كه با بازداشتش هاي تظاهراتي كه سركوب مي در صف

بايد در مبارزه و نه در ديدارها و قول و قرارهاي ناپايدار  رهبراني كه مي. شكنند مي
بازان پديدار شوند هم اكنون دارند بهاي باورپذيري خود را بر تخت بيمارستان و در  سياست

كار به مراحل تعيين كننده . دازندپر هاي بريده مي هاي درهم شكسته و زبان گوشه زندان با تن
طلبان، موقتا هم  رسد ولي اگر قرار باشد به رهائي مردم بينجامد بهتر خواهد بود فرصت مي

  .                                                                 شده، كمي ميدان را به ياري رسانان بسپارند
  2006فوريه 
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  مناديان و ادامه دهندگان

  
از ميان . هاي مخالفان تبعيدي با تحولي تعيين كننده آغاز شده است در سياست 2006سال 

آيد ــ خطي كه مناديان آينده را از ادامه  ها يك خط مشخص پديد مي برآشفتگي رنگ
ها كوشش به ظاهر بيهوده، سرانجام در يكي دو  سال پس از. كند دهندگان گذشته جدا مي

به شكستن ) هاي اجتماع ايرانيان بيرون با مقياس(اي رويدادهاي دراماتيك  سال گذشته پاره
  . ها انجاميد اي قالب پاره

هاي تبعيدي در بيشتر اين سه دهه و در بيشتر طيف سياسي، ادامه  ويژگي و بيماري سياست
بود؛ نشان چنداني از گذشت زمان  نمي” اكنون”است كه در واقع  گذشته در اكنوني بوده

هيچ مالحظه و مصلحتي . ها بود، به تلخي نو به نو آغشته همان سخنان و روحيه. داشت نمي
صداهاي متفاوت . توانست فضاي روانشناسي را به سود تغيير در رويكردها دگرگون كند نمي
يك نسل شكست خورده مصمم بود زندگي . شد ر ميماند يا به فريبكاري تعبي بازتاب مي بي

  .خود را در آرزوي بازگشت به بازنگشتني، بسر آورد
سيل آگاهي و روشنگري كه از : ولي آن نسل شكست خورده از سه سو زير فشار بوده است

اي  ها نيز رخنه انگيز غربي سرازير است و در ديوارهاي كندترين ذهن هر سوي جهان شگفت
رويدادها در ايران كه موقعيتي سراسر متفاوت از هرچه در گذشته پديد آورده  كند؛ سير مي

است؛ و برآمدن نسل تازه ايرانيان، با نيازها و نگاه متفاوتشان كه گذشته زيان را به مرگ 
  . اندازد شان سرآيد، مي سياسي، پيش از آنكه زمان طبيعي

انتشار فراخوان ملي ) نيلوفر بيضائيبه اصطالح خانم (ترين رويداد ساختار شكن  دراماتيك
هاي سياسي  ها و گرايش بار پشتيباني نمايندگان سازمان رفراندم از ايران بود كه براي نخستين

از آن پس بود كه مواضع دو سوي اصلي خط فاصل به . عمده چپ و راست را بدست آورد
و پادشاهي مشروطه؛ مسئله ايران دمكراسي و حقوق بشر است يا جمهوري : ناگزير روشن شد
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ها در  راي مردم پذيرفته است يا نيست؟ دومين تحول، گرد هم آمدن نمايندگاني از آن گرايش
بروكسل اين ويژگي را عالوه بر ابعاد . برلين، و با ابعاد بزرگتر، در بروكسل در پايان سال بود

آن به اعالم  دار هاي جهت بحث. بزرگ خود داشت كه براي نشستن و گفتن و برخاستن نبود
ترين  مواضع روشن و گزينش يك ساختار كوچك و مقدماتي براي زنده نگهداشتن مهم

  .هاي پس از انقالب انجاميد جنبش سال

اي در  گزينش هيئت اجرائي هفت نفري جنبش رفراندم و بويژه شوراي عالي آن فصل تازه
راست رسما و با اعالم نام بار نه تنها فعاالن چپ و  براي نخستين. هاي تبعيدي گشود سياست

در . خود در كنار هم نشستند بلكه مسئله پيوند دادن مبارزه درون و بيرون نيز گشوده شد
شوراي عالي پاره اي نمايندگان برجسته چپ و راست ايران به سه تن از فعاالن جنبش 

ت ايران تا در سياس. توان گرفت شان را اندازه نمي اند كه دالوري دانشجوئي در درون پيوسته
ما در . اي نداشته است پيشينه) سه نسل(كنون چنين تركيبي از طيف سياسي و تنوع نسلي 

ترين چالش را  جنبش رفراندم اكنون نه تنها جدي. اينجا با يك تابوشكني تمام عيار روبروئيم
لود آ كند بلكه بويژه چپگرايان را ناگزير به درآمدن از فضاي مه به جمهوري اسالمي عرضه مي

قرن  هاي مشخصي است كه نيم زمان روبرو شدن با گزينش. سازد سه دهه گذشته خود مي
  .)مشروطه خواهان زودتر خود را از آن فضا بيرون انداختند. (گذشته دربرابر ما گذاشته است

اي كه از آن سخن رفت چيرگي قطعي پيام فراخوان رفراندم بر بحث  تحول تعيين كننده
توان مگر با انكار حق مردم و گذاشتن سياست  ت ــ ديگر با اين پيام نميسياسي در بيرون اس

رسد  در درون به نظر مي(باالتر از حقوق بشر؛ يا برپا داشتن ديوارهاي تصوري، مخالفت كرد 
طلبي چيزي در برابر آن نيست و روشنفكران اسالمي هم بيش  اعتبار اصالح كه جز بحث بي

پس از .) يابند كه مشكلي با دمكراسي ندارند دگرگشت مي از پيش به روشنفكران مسلمان
هاي عملي جنبش رفراندم در تكليفي كه براي خود مقرر داشته است ــ  به عنوان  كاميابي

ترين برخوردها ميان  اي براي همكاري نيروهاي سياسي دگرانديش ــ ما شاهد روشن زمينه
دمكراسي و حقوق بشر و يكپارچگي  دو اردوي اصلي سياستگران تبعيدي هستيم ــ اردوي

دهد  اي كه خود را به زور در طرف عوضي تاريخ قرار مي ايران در يك سو، و اردوي سرگشته
بيش از همه بحث سازندة رهاننده در اردوگاه چپ درگرفته . بايد از آن استقبال كرد ــ كه مي

وختن مواضع خود به خواهان را به فر هاي راست افراطي كه تا كنون مشروطه گروه. است
اند چند دگرانديش را  كردند اكنون خود الفي بيش از آن ندارند كه توانسته چپگرايان متهم مي

در ميان نويسندگان چپگراست ــ با گرايشي كه به مباحث نظري . هم به همكاري جلب كنند
بلكه آينده  و جدل سياسي دارند ــ كه مباحثاتي داراي اهميت حياتي، نه تنها براي چپ ايران

  .سياست در كشور ما، درگرفته است
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دست باال يافتن عنصر دمكراسي ليبرال در اين مباحثات، با همه بي ميلي چپ به ليبراليسم 
بويژه با ) هاي اقتصادي ندارد و ناظر بر حقوق بشر است، كه در اين بافتار ربطي به سياست(

در حالي كه نويسندگاني . دبخش استهاي چپگرايان مانده از كاروان، نوي توجه به واكنش
بستي كه چپ ايران  پور و رضا سياوشي راهي به برونرفت از بن مانند آقايان جمشيد طاهري

با پادشاهي  obsessiveجوئي سودازده  ستيزه(دهند  خود را در آن انداخته است نشان مي
شكست خورده هاي  نويسندگان و سياسيكاران ديگري همچنان در ادامه سياست) مشروطه،

هاي  به دفاع از جمهوري اسالمي يا از ميان بردن ملت ايران به نام حق تعيين سرنوشت مليت
فرو ) هاي ايران جايش را گرفت ي آن برداشته شد و ملت”يا”كه در چند هفته (ايران 

  . غلتند مي
ا همه اي، كه ب ماند، از همه بيشتر مانده در گذشته از اينها كه بگذريم گروه ديگري مي

ها كه انقالب  در آن زمان. كاهد شود و قدرتي كه پيوسته از آن مي ها پيوسته دورتر مي كوشش
ها قدرت دارند زيرا  گفتند خانم جنسي هنوز روي نداده بود، در آن جهان مردساالر، مي

  . بايد فراموش شود اي هم بود كه نمي المثل، حد سني پوشيده در آن ضرب. توانند بگويند نه مي
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  از همرائي تا همه باهم

  
هاي گوناگون به تصور  ها، كه همراي شدن افرادي از گرايش زماني بود، تا همين نزديكي

هاي  نمايد، ولي مانند همه امور ناگهاني تهيه اكنون در چرخشي كه ناگهاني مي. گنجيد نمي
حتا . ر جا فراخوان است كه همه با هم گرد آيند و همكاري كنندفراوان در آن رفته است، از ه

هاي به حق سياست و جامعه ايران، مجاهدين خلق، نيز به عنوان بخشي از يك ”پاريا”
ما همه يك دشمن : نمايد منطق فراخوان رخنه ناپذير مي. شوند گروهبندي بزرگ پيشنهاد مي

نيكخواهاني براي آنكه قوت بيشتري . يستداريم و تا آن وقت جاي پيش كشيدن اختالفات ن
به فراخوان خود بدهند توافق بر چند اصل كلي، مانند دمكراسي و حقوق بشر را هم زمينه 

  . كنند مثبت، به اصطالح ايجابي، چنان همكاري پيشنهاد مي
باف و  پيش كشيدن موانعي كه بر سر چنين ترتيباتي هست به اندازه كافي شخص را منفي

اكنون اگر كساني نه تنها آن موانع را بشناسند بلكه الزم بدانند . دهد اش جلوه ميتر اشكال
ايم  اي كه خود ما كرده توان گفت؟ ولي در وضعي كه ايران است و با تجربه شان چه مي درباره

اين . بينيم، همه چيز بستگي به اين دارد كه از كجا آغاز كنيم و در جاهائي مانند عراق مي
آموزد كه هميشه بدتري هست، و پيش از پايان دادن به يك موقعيت بد  ه ما ميها ب تجربه

تر دوري جستن از عناصري  بايد آنچه كه بتوان براي بدتر نشدنش انجام داد؛ از همه مهم مي
به زبان ديگر اولويت ما دشمني با . گنجند اند در هيچ طرح سالمي نمي است كه نشان داده

ختن جامعه و نظامي است كه از خشونت و استبداد و واپسماندگي جمهوري اسالمي نيست؛ سا
  . از ميان برداشتن رژيم بدين ترتيب شرط اولويت است نه خود اولويت. آزاد باشد

جمهوري اسالمي دشمن بزرگ ايران است ولي همه نيروهاي واپسماندگي و استبداد، به 
ند بدترين مبارزه را نيز با جمهوري اند، هر چ هاي گوناگون دشمنان ايران درجات و در زمان

ها و طرز تفكرهاست، در جمهوري  ها نيست، با روحيه نبرد ما با افراد و نام. اسالمي بكنند
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اللهي و بسيجي با  توان به نام رهانيدن ايران از چنگال حزب نمي. اسالمي و بيرون از آن
هاي  است، يا با سازمان اللهي و بسيجي را از هم اكنون سفيد كرده مجاهدي كه روي حزب

توان از استبداد  انديشند دست همكاري داد؛ و نمي قومي كه در پايان راه به تجزيه ايران مي
گرائي صرف براي كارزاري كه  مصلحت. آخوندي به استبدادهاي راست و چپ ديگر پناه برد

نان طرحي كنيم و در چ درگير آنيم بس نيست زيرا ما براي درانداختن طرح نوي پيكار مي
نمايندگان . الهي يا از درون مسجد و خانقاه يا به نام پرولتاريا جائي ندارد اداره جامعه با موهبت

بايد دنبال رسيدن به   ها و طرز تفكرهائي حق دارند مبارزه خود را بكنند ولي مي چنان روحيه
نائي دگرگوني هائي بود كه از خود توا و سپس همكاري با افراد و گروه consensusهمرائي 

  .توانند كمترينه اعتمادي برانگيزند اند و در نتيجه مي و اصالح نشان داده
شود كه تا كنون با ما بوده  عنوان مي” يا من يا ديگري”شعاري است كه بجاي ” همه با هم”

نمايد ولي در عمل به مشكل  ترين مي ترين و آسان چنين شعاري در ظاهر آزادمنشانه. است
رسد و يا اگر به جائي هم رسيد نامرادي و پشيماني  خورد، و يا اصال به جائي نمي ياعتماد بر م
شان  هائي با يكديگر همكاري نخواهند كرد زيرا تجربه ما هر چه بگوئيم، گروه. زايد از آن مي

در روابط انساني عمده اعتماد است و اعتماد تنها با رديف . دهد اي نمي با هم چنين اجازه
هم ”تر،  تر و دمكراتيك شعار درست. بايد در عمل ثابت شود آيد و مي ت بدست نميكردن عبارا

همكاري كساني : گذارد است كه جا را براي همكاري در عين گزينش باز مي” من هم ديگري
توانند همراي شوند ــ با حفظ مواضع خودشان ــ بلكه به كمترينه  كه نه تنها در اصول مي
  .اند دهاعتماد در ميان خود رسي

اگر پيشروترين عناصر مخالف جمهوري اسالمي به چنين . اين مرحله تازه مبارزه ماست
همكاري برسند نه تنها پيكار با رژيم به ساماني خواهد رسيد بلكه سالمت آينده سياست ايران 

اي كه مسئله  همكاري براي اصالح نظام سياسي و جامعه. نيز به مقدار زياد حاصل خواهد شد
عنصري و ناآگاهي است به مراتب بر مسابقه  طلبي و سست اش بي اصولي و فرصت اصلي

از . براي سرهم كردن شوراهاي رهبري و گرد آوردن هر كه در دسترس بود تفاوت دارد
توان انتظار داشت حتي به نام جنگيدن با رژيم اسالمي در كنار كساني قرار  مبارزان جدي نمي

كه با افرادي همه دنبال پيش (آنان ندارند و در فرداي پيروزي  گيرند كه هيچ وجه اشتراكي با
هائي آماده تن در دادن به هرچه براي سود شخصي، هيچ احتمالش  انداختن خود، و روحيه

بايد با همرائي، و رقابت، ساخت نه نبرد  فرداي ايران را مي. بايد به جنگ آنها برخيزند) نيست
هاي سياسي كه عمال هيج اشتراكي جز مخالفت با  امهمرگ و زندگي بر سر غنائم، يا برن

  .حكومت كنوني ندارند
اي بهتر از رسيدن به يك همرائي ميان  هر چه هم در سودمندي اتحاد و ائتالف بگويند چاره

) كنند كه اكنون دمكراسي را نيز كشف مي(ترين نمايندگان راست و چپ ترقيخواه ايران  مهم
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حسينيه و . را شكاف پرنشدني چپ و راست ترقيخواه فرا آورد فاجعه جمهوري اسالمي. نيست
فدا شدن تجدد در . مهديه پس از آنكه نيروهاي تجدد يكديگر را فرسودند به قدرت رسيدند

هاي  كشاكش قدرت، ضعف عمده دونسل جامعه سياسي ايران بوده است كه از كم و كاستي
يابند و  ها اين را در مي ترين ذهن گشادهامروز . خاست اخالقي و فرهنگي كه اشاره شد بر مي

سود شخصي و . كند المللي به صد زبان چنان همرائي را طلب مي جامعه ايران و جامعه بين
نيروهاي مدرنيته، نيروهاي آزادي و ترقي، نيز در همرائي  enlightenedگروهي روشنرايانه 

يانه به معني توانائي ديدن سود شخصي روشنرا( .براي مبارزه رهائي و بازسازي ايران است
مشكل آن است كه چنان سود شخصي و گروهي در اين بافتار .) بيني است بيش از نوك

context ترين مجاهده بشري است  در سياست نيز كه پس از جنگ بزرگ. دست باال را ندارد
 . توانند به آساني از سود شخصي روشنرايانه خود بگذرند مردمان مي
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 اينها جايگزين نيستند
 

هاي ستودني براي بر پا كردن جايگزيني براي جمهوري اسالمي باالتر گرفته است ــ  تالش
كم دو يا سه گروه در  دست. رود از كنگره و مجمع و نشست ــ تا جائي كه بيم كمبود نام مي

در همه موارد . ها پايان يابد معلوم نيست به همين ها هستند و هيچ تدارك چنين گرد همائي
. نيز تكيه بر نشاندن عناصر دگرانديش در كنار هم است كه جاي خوشنودي بيشتر دارد

سرانجام پس از يك ربع قرن، اصرار همگان به اينكه مخالفان رژيم بجاي يكديگر به 
ها  ميدان تهي گذاشتة دهه در. جهموري اسالمي بپردازند با چنين استقبالي روبرو شده است

هرچه . ناگهان چنان ازدحامي است كه بازيگران احتمال دارد راه حركت را بر يكديگر ببندند
  . آيند باشد ايرانيان در پيشي گرفتن بر يكديگر، چه در حركت و چه بي حركتي كوتاه نمي

ي تغيير ز اوضاع بو”ها  توان انتظار داشت كه با در شرايطي كه دماغ كس نمي اكنون از هيچ
اما شايد چند يادآوري بد نباشد، بويژه هنگامي كه . شنوند در بي حركتي بماند مي” جهان

پيش از همه درباره سرعت . رود آرزوها براي كساني تا اميدواري، و اميدها تا قطعيت باال مي
اميدواري  در فضاهاي هيجاني مانند اين روزها از. بايد هشدار داد باال گرفتن انتظارات مي

در اين ترديد نيست . توان به تندي طي كرد را مي wishful thinkingواقعگرا تا آرزو پروري 
كه شرايط روانشناسي و سياسي براي افزايش همكاري دگرانديشان، و برقراري ارتباط ميان 

حكومت اسالمي زمام خود را به افرادي سپرده . مبارزان درون و بيرون، بيش از گذشته است
ناپذيري خود اطمينان دارند و  وار و پشت داده به چاه جمكران به شكست ست كه ديوانها

بحران . سازند درگيري نظامي با امريكا را به سود خود دانسته روز به روز اجتناب ناپذيرتر مي
ها خود را آماده روياروئي يا  شود و همه گونه افراد با همه گونه انگيزه تر مي پيوسته نزديك

  .كنند برداري از احتماالت مي بهره
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هائي  احتماالت هست و چه بسا در بحراني كه در پيش است بتوان نقشي در كاستن از آسيب
بايد پنداشت كه هر گردهمائي بتواند به  منتها نمي. كه در انتظار ميهن ماست بر عهده گرفت

گرد آمد و منشوري  اندازه انتظاراتي كه از آن دارند برسد و هر گروه متنوعي كه در جائي
داوطلبان شركت در چنين . نوشت جايگزين يا آلترناتيو جمهوري اسالمي خواهد شد

ها هيچ  اي زيادند ــ تا تامين هزينه سفر و هتل اجازه دهد ــ كه شماره ها به اندازه گردهمائي
آيا  .اما سختگيري در كيفيت شركت كنندگان نيز نشاني بر كاميابي نيست. معني خاصي ندارد

توان حضور چند ده يا چند صد تن را در جائي جايگزين رژيم بشمار آورد و كمتر يا بيشتر  مي
ها  ها يا منشورهاي اين گروهبندي از آن را در جاي ديگر بي اثر خواند؟ در آنچه به بيانيه

ند هرچ. (هاي ميان آنها را داراي نقشي تعيين كننده دانست توان تفاوت شود باز نمي مربوط مي
يابد و  در مسئله يكپارچگي ايران به عنوان يك كشور و يك ملت مسئله اهميتي حياتي مي

در هر دو مورد، چه تركيب افراد و .) اعتبار سازد هائي را بكلي بي ها و گروه تواند شخصيت مي
توان گفت برتري يكي بر ديگري است ولي اين برتري  اي كه مي چه منشورها، بيشترينه

  .ه شد تعيين كننده نيستچنانكه اشار
توان پذيرفت كه نه زودتر و ديرتر بودن، نه تركيب افراد، و نه محتواي  به آساني مي

هائي كه در پيش است هيچيك را جايگزين رژيم  ها و نشست ها و مجمع منشورهاي كنگره
زده پان”آنها برگزار خواهند شد و . كند ــ ادعا يا انتظار دست در كارانش هرچه باشد نمي

المثلي خود را در زير نورافكن تبليغات خواهند داشت و بعد در گيرودار كارهاي  ضرب” دقيقه
گي خواهند افتاد، اگر  هاي ناگزير به روزمره ها و سستي اجرائي و برخوردهاي افراد و ناسازگاري

دم از ميان اين ترتيبات براي همكاري نيروهاي سياسي دگرانديش، جنبش رفران. اصال بپايند
رود جنبش  تر بويژه در ايران، كه گمان نمي تر و باپشتيباني بسيار گسترده از همه قديمي

ولي دست دركاران آن نيز . ديگري به پايش برسد، و با پيام روشن و يك ساختار اجرائي است
دانند و اگر بتوانند مبارزه براي فراهم كردن شرايط برگزاري  خود را جايگزين رژيم نمي

پرسي قانون اساسي دمكراسي ليبرال آينده را موثرتر  آزاد مجلس موسسان و همه انتخابات
جنبش رفراندم در بهترين صورت خود . سازند و جنبش را زنده نگهدارند خرسند خواهند بود

بايد  زمينه همرائي و احتماال همكاري نيروهائي است كه آينده ايران بي شركت آنان نمي
  .ساخته شود

جا،  ي اسالمي را با دادن القاب و عناوين به خود و گرد آوردن كساني در يكجايگزين جمهور
ترين  چنان جايگزيني را برجسته. توان ساخت آنهم با تالش و اصرارهائي كه معمول است نمي

نيروهاي پشتيبان دمكراسي و حقوق بشر و يكپارچگي ملت و سرزمين ايران بويژه در درون 
ها هنوز نياز به روبرو شدن با جهان سراسر متفاوت امروز و فاصله آن نيرو. توانند بسازند مي

بايد بر پايه برابر و هر يك با درك ضرورت وجود و  آنها مي. گرفتن از ديروز خود دارند
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بهروزي ديگري چه براي سالمت سياسي آينده ايران و چه سالمت خودشان بهم نزديك 
ما نياز به يك مهاجرت جمعي دوم . س نيستتغيير موضع چند تن در اينجا و آنجا ب. شوند

اي كه روياروئي و آشتي ناپذيري را  هاي آشنايمان، از چهار دهه گذشته بار از جهان داريم؛ اين
جايگزين از پائين و اساسا از ايران و به دنبال آن . صفت اصلي سياست ايران گردانيد

  . ر شد، خواهد جوشيدهايش در فراخوان رفراندم آشكا مهاجرت، كه نخستين نشانه
كوشند و از وقت و پول خود مايه  ها مي زحمات كساني را كه در ترتيب دادن گردهمائي

ها در آنجا  پندارند كه حاضران در چنين گردهمائي ولي اگر مي. بايد قدر شناخت گذارند مي مي
ي دلخوشي كه ديگران نتوانستند يا اصال ادعايش را نكردند كامياب خواهند شد، جز چند ماه

گي  هائي كه در پيش است از بي عالقه شركت نجستن كسان در گردهمائي. نخواهند داشت
  . يا دشمني نيست
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  تماميت ارضي بس نيست

  
تواند به هر اشتباه  تهران و واشينگتن شتابي به رويدادها داده است كه مي” بحران اتمي”

زنند كه  كسان در زير فشار اوضاع و احوال دست به كارهائي مي. اب و انحرافي دامن بزندحس
هائي كه در اين سو و آن سو  اتحادها و سازماندهي. جويند در شرايط عادي از آن دوري مي

توان به دليل حساسيت اوضاع و لزوم اقدام سريع،  شود از اين زمره است و نمي تدارك مي
  . ت مهم را ناديده گرفتاي مالحظا پاره

هاست و بهاي سنگيني  هاي قومي در اين اتحادها و سازماندهي يك مورد مهم، نقش سازمان
در چند ساله گذشته سه چهار . خواهند كم موافقت خود مي كه در برابر پيوستن يا دست

ره ملل هائي دارند كه تا اينجا به كنگ سازمان قومي از چهار گوشه ايران با يكديگر همكاري
اي مقامات مهم آن  اي با شركت پاره ايران رسيده است و چندي پيش هم كنفرانس گونه

ها جا  ماموريت اين سازمان. برگزار كردند” استقالل ملل ايران”ها زير نام كنگره  سازمان
: انداختن اين شعار است كه ايران از شش ملت تشكيل شده است و ملت به معني زبان است

ما در اينجا به . لت كرد، ملت عرب، ملت ترك، ملت بلوچ و ملت تركمن،ملت فارس، م
پردازيم كه آهن سرد  تعريف ملت و رابطه زبان و ملت و اختراع ملت يا مليت فارس نمي

ها شايد چشماني را كه به ساختن  سازي ولي پي بردن به قصد نهائي اين ملت. كوفتن است
  .اند بگشايد دوخته شدهجايگزين رژيم در فرداي سرنگوني رژيم  

نخست، در آوردن قوم به . اي دارند ساز يك طرح چند مرحله هاي ملت سخنگويان اين سازمان
ملت تمام عيار به ضرب تكرار؛ دوم، تاكيد بر حق تعيين سرنوشت؛ سوم قبوالندن اين 
اصطالحات يا نزديك به آنها به نيروهاي مخالفي كه تب جايگزيني جمهوري اسالمي هر 

اندازد؛ چهارم، نشستن به انتظار برهم خوردن اوضاع  اي را دارد برايشان از اهميت مي الحظهم
ها براي جدائي از ايران و افتادن به  ايران، و سرانجام استفاده از حق تعيين سرنوشت ملت
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در نشستي چند . كنند گزاري مي هائي سرمايه هائي كه براي چنان روز ها و دولت دامان حكومت
پيش با عناصري از مخالفان چپ و راست، آنها توانستند با پا در مياني ديگران و بي آنكه ماه 

حتا در نشست حضور يابند اصل حقوق سياسي اقوام ايران را در قطعنامه بياورند كه 
” هاي ملت”براي حق تعيين سرنوشت ) به رعايت حال آلترناتيو سازان(تري  ماليم” جايگزين”

  . ايران بود
اي به تجزيه ايران و بازگشتن از اعالميه جهاني  سختي كه به آن عبارت و هر اشاره واكنش

حقوق بشر به عصر فئودالي نشان داده شد امضا كنندگان آن سند را واداشت كه خاموش 
تري بكار گرفته شده  بار تاكتيك ظريف اين. شوند بمانند ولي اكنون دارند از در ديگري وارد مي

حاضرند فعال زير هر . آن را جدا كردن مفهوم ملت از كشور نام گذاشتتوان  است كه مي
سندي را كه به تماميت ارضي ايران متعهد باشد امضا كنند ولي آيا چنان تعهدي كافي است؟ 

در منشور . بايد در همان ملت و شناخته شدن حق تعيين سرنوشت جستجو كرد پاسخ را مي
سروران در . اند تعمره يا اشغال شده شناختههاي مس ملل متحد اين حق را براي ملت

هاي قومي متوجه اهميت اين اصطالحات هستند و هدف استراتژيك خود را از  سازمان
شود قوم را ملت  اگر به زور تبليعات مي. كنند تري دنبال مي”پراگماتيك”هاي ديپلماتيك و  راه

ها شناساند ــ  اين سرزمينتوان قدرت استعماري و اشغالگر  را نيز مي” ملت فارس”كرد، 
گويند ايران و عثماني در سده  مگر نه آن است كه مي. شنويم اي كه هم اكنون مي زمزمه

شانزدهم كردستان را ميان خود تقسيم كردند و ايران و روس در سده نوزدهم آذربايجان را؛ 
  .خوزستان هم كه مدعي هستند در سده بيستم به زور به ايران پيوست

هاي قومي عملگراتر يك امتياز زباني در موضوع تماميت ارضي به كساني كه  مانامروز ساز
دهند؛ زيرا در شرايط كنوني با  هاي خويشند مي نوميدانه در پي كشاندن آنان به نشست

تر، در يكپارچگي ملت  ولي در آن جاي مهم. شود كرد يكپارچگي سرزمين ايران كاري نمي
يد استراتژي درازمدتشان براي جدائي از ايران در تاكيد بر چند آيند زيرا كل ايران، كوتاه نمي

ديگران به دعاوي آنها در ملت و مليت بودن كاري نداشته . ملتي يا مليتي بودن ايران است
از . اي پس گرفت توان به بهانه باشند، آنها حاضرند فعال سخني بگويند كه هر روز مي

استقالل ملل ”يت ارضي و لب فرو بستن از اينجاست كه چرخش آنان را در موضوع تمام
بايد به هوش باشند كه  ها مي برپا دارندگان نشست. بايد كافي دانست روي نمي به هيچ” ايران

هاي ايران برندارند و تعهد خود را به وحدت ملي ايران نيز  هاي قومي دست از مليت تا سازمان
  . آور خواهد بود ا براي خودشان نيز زيانبه روشني ابراز نكنند ورود در هر ترتيباتي با آنه

كنند واقعيتي است و رويدادها  فوريتي كه داوطلبان جايگزيني جمهوري اسالمي احساس مي
ضرورت يك جايگزين باورپذير نيز براي . بيني ناپذير روي دهند ممكن است به سرعت پيش

ولي . گرفته شودبايد پي  هاي ديگران مي رژيم اسالمي همواره هست و مستقل از طرح
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حل در ايران است و تا كسان خود را از هزاران كيلومتري به  گذشته از آنكه بخش عمده راه
بايد  مداخله آنان جابجا شده خواهد بود، هر جايگزين ادعائي مي صحنه برسانند بسا چيزها بي

لبان، مشروعيت بخشيدن به تجزيه ط. كم اوضاع را بدتر از اينكه اكنون هست نگرداند دست
را مرده به ” جايگزين”زير هر عبارت و به ياري هر اكروباسي زباني باشد، پيش از هر چيز 

هاي مشترك و اميد اينكه  هاي تجزيه طلب به نشست كشاندن سازمان. دنيا خواهد آورد
ديگراني هم به پيروي آنان حاضر شوند، به حمالتي كه از هر سو به آنها خواهد شد ــ در 

  .ارزد يش از بيرون ــ نميايران حتي ب
جايگزين جمهوري اسالمي آن نيروهاي دمكرات و آزاديخواهي در طيف چپ و راست در هر 

برايشان بيش از رسيدن ) كه اكنون مسئله مركزي ايران است(جا هستند كه نگهداري ايران 
گران  طلبان و معامله شان نيز از فرصت به قدرت اهميت دارد و به همين دليل بخت پيروزي

ها شركت  توانند در چنان همكاري هاي قومي، تنها در صورتي مي سازمان. بيشتر خواهد بود
هاي بر حق تمركز زدائي و حقوق فرهنگي را در  كنند كه تعهدشان به ايران باشد و خواست

چهارچوب ايران يگانه و يكپارچه، يك ملت و يك كشور، و حقوق برابر همه ايرانيان، دنبال 
اي دست دركاران چنان وزني ندارند كه  هاي شتابزده پاره ها برخالف حساب ن سازمانآ. كنند

  .انديشان را غرق كنند جايگزين بسازند ولي به اندازه كافي سنگين هستند كه خيال
 2006مه  18

           
      

   
 

           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هزارواژه

  

         

172

  

  
  
  
  
  
  
  

 ها ديگر نازنين و ميليون
   

ل نازنين در دادگاهي در تهران به اعدام محكوم شد و اگر ديوان عالي حكم ژانويه امسا 3روز 
ساله روزي با  17به نوشته روزنامه اعتماد، نازنين . را ابرام كند به دار آويخته خواهد شد

ساله خود در پاركي در غرب تهران بودند و سه مرد به آنها حمله كردند و آنها  15خواهرزاده 
نازنين براي دفاع از خود به يكي از آنها با كاردي . د و قصد تجاوز داشتندرا به زمين انداختن

كه در كيف داشت زخمي زد و دو دختر گريختند ولي مردان آنها را گرفتند و نازنين كاردش را 
اش دفاع نكرده بود  اگر نازنين از خود و خواهرزاده. به سينه يكي از آنان زد كه از آن درگذشت

توان  ساله را مي 9در ايران كه دختر . كردند زنا به صد ضربه شالق محكوم مي آنها را به جرم
در امريكا . اند اعتنا گذشته اند از اين خبر بي به اعدام محكوم كرد و زنان در هر صورت محكوم

 lmazaheri@gmail.comو ليلي مظاهري  kristian.hvesser@gmail.comها  خانم
و پول ) هزار 170تا كنون بيش از (امضا در زير يك دادخواهي براي دفاع از او به گردآوري 

اند و از ايرانيان كمك  پرداخته) براي پرداخت به خانواده گناهكار اصلي و گرفتن رضايت آنها
تبار ديگر، ملكه زيبائي سال گذشته كانادا نيز، به اين پيكار پيوسته  يك خانم ايراني. خواهند مي

  .است
ها بتواند جان دخترك بيگناه را در آن سرزمين بيداد، و از آن بدتر،  ين كوششبايد اميدوار بود ا

بايد از  ولي مي. نازنين يكي از هزارهاست. هاي انساني، نجات دهد اعتنا به جان و ارزش بي
از اينجا رشته . ها ميليون ديگر در سرتاسر جهان اسالمي و جهان سوم ياد كرد ها، ده ميليون

اي درباره رفتار با  گذارم ــ همان كه در هلند فيلمنامه وا مي” علي هرسي ايان”سخن را به 
ساعته درآمد، و مهاجري مراكشي بنا بر  24زنان در اسالم نوشت و از بيم جان زير نگهباني 

او به . ترين نحو در خيابان كشت كارگردان فيلم را به فجيع” گوگ تئو وان”تكليف شرعي، 
كنترل دمكراتيك نيروهاي مسلح در ژنو برپايه آمارهاي سازمان  مركز 2004استناد گزارش 

  :آورد ملل متحد ارقام زير را مي
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  چگونه؟. شوند شناسي گم مي ميليون زن در جهان از نظر جمعيت 200تا  113هر سال ميان 
  

  .شوند ميليون زن به دالئل جنسيتي كشته يا به مرگ واگذاشته مي 3تا  5/1سالي  �
نوزاد پسر هديه، و نوزاد دختر لعنت خدايان است دختران سقط يا  در كشورهائي كه �

  .شوند نابود مي
ميرند زيرا خوراك و دارو و درمان اول به برادران و پدران و شوهران و  زنان مي �

  .رسد پسرانشان مي
شوند پدران و برادران، آنها را به دالئل  در كشورهائي كه زنان ملك مردان شمرده مي �

  .كشند مي” ناموسي”و ” شرافتي”
شوند زيرا پدرانشان كابين يا جهيزيه  مي” هاي كابيني مرگ”عروسان جوان قرباني  �

  .گيرد كشتن بسياري از آنها با سوزاندن انجام مي. اند شايسته به شوهرانشان نداده
  .شوند بيشمارند دختران جواني كه در تجارت بيرحمانه جنسي كشته مي �
  .ت عمده كشتار زنان استخشونت خانگي در هر كشوري عل �
  .روند ارزش است كه سالي ششصد هزار زن سر زا مي جان زنان چنان بي �
ميرند يا در همه زندگي  بيشترشان يا مي. كنند شش هزار دختر را در هر روز ناقص مي �

  .با دردهاي فلج كننده دست به گريبانند
  .دگير از هر پنج زن يكي مورد تجاوز يا اقدام به تجاوز قرار مي �

***  
ما در اين جهان استثنائي غرب مگر به ياري چنين آمارهائي از آنچه در بيش از دو سوم جهان 

هاست  ترين موقعيت اما حتا در اين جهان استثنائي نيز زن بودن خطرناك. گذرد آگاه شويم مي
تفاوت در آنجاست كه هنوز، و تا زماني كه ....) خشونت خانگي، تجارت جنسي، تجاوز(

ها و حقوق دمكراتيك و گذراندن  ان اسالمي قدرت كافي براي سوء استفاده از آزاديمهاجر
اند، و تا به اندازه كافي مسلمان و غيرمسلمان را در اين  قوانين اسالمي بدست نياورده

و از آزادي گفتار است كه اصالح و . ها سخن گفت توان در اين باره اند، مي ها نترسانده سرزمين
ها رو به كاستي دارد؛  خشونت بر زنان در اين جامعه. آيد ست يازيدن به زور ميد دگرگوني بي

  . هاي اسالمي كه با برآمدن بنيادگرايان روز افزون شده است بر خالف جامعه
هاي شوربختي مانند ايران استثنا هستند؟ يك نشانه ـ  هاي ميزبان ما در برابر جامعه چرا جامعه

در تمدن يوناني ـ رومي ـ اروپائي، ما به پديده حجاب و . است دليلش رويكرد به زنان بوده
روي زن همواره گشاده بوده است؛ و زن با همه شهروند درجه . خوريم چندزني شرعي بر نمي

ها و  روي بدترين زياده. دوم بودن، شهروند درجه دوم بوده است و نه يك دوم مرد و كشتزار او
پديده ناموس . چون و چراي آسماني نرسيد صريح و بي هاي كليسا نيز به پاي احكام كژروي
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. هاي آشناي ما هست نيافت اي را كه در جامعه در آن فرهنگ هرگز معني و پذيرش وحشيانه
ناموس واژه ديگري براي تكبر است، تكبر مردي كه نگاه ديگري را  بر ملك خود تاب (

اده يا خاندان يا تبارش تعلق دارد آورد، و به معني بخشي از وجود زن كه به مردان خانو نمي
تر ”ناموسي”اند، اندكي  ها، كه هنوز به پاي ايتاليائيان شمالي نرسيده سيسيلي.) رود بكار مي

  . بودند ولي تنه آنان بيش از ديگران به تنه مسلمانان خورده بود
ه برابر نگا. ترين راه پيشرفت و امروزي شدن، دگرگوني رويكرد به زن در جامعه است مستقيم

هاي گوناگون و  زنان با ورود در عرصه. كند به زن به غير جنائي شدن فرهنگ كمك مي
در جائي كه زنان نيز اختيارش را در . دهند تري به آن مي شركت در اداره جامعه روحيه انساني

اما اين تنها . كشي مگر به عنوان جنايت، كه هست، نخواهد بود دست داشته باشند كودك
بايد پيشگام شوند و از پذيرفتن، و  خود زنان مي. بايد راه به زنان بدهند ستند كه ميمردان ني

. دارد سرباز زنند ها و جناياتي كه فرهنگ مردساالر بر آنان روا مي حتي مشاركت در، تبعيض
شوند به دست مادران و زنان نزديك خود به چنان  آن شش هزار دختري كه هر روز ناقص مي

هنوز سنگر . اند ولي اين بس نيست زنان ايران تا كنون نمايش خوبي داده. افتند روزي مي
كشد در توده زن  ها را مي اي كه نازنين اصلي خرافات و تسليم و رضا به فرهنگ مردساالرانه

  .    ايراني است
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  توان بهم رسيد؟ كجا مي

  
هاي  هاي سياسي و فرهنگي ايران به نغمه واكنش متين ولي سخت بسياري شخصيت

آاليد و از زنگ كينه و دشمني  طلبانه كه به آساني به رنگ فاشيستي و شوونيستي مي تجزيه
از آن گذشته . ي غوغاي چند ماهه گذشته را نداردبه فارسي زبانان پاك نيست، تند و تيز

اعالم آمادگي وزير خارجه امريكا به گفتگو با جمهوري اسالمي بود ــ با شرطي كه براي آن 
بايد  با اينهمه نمي. اند ــ كه سبب فروكش كردن آتش آرزومنداني در اينجا و آنجا شد گذاشته

هاي  ها و شخصيت سازمان. ها كوتاه آمد نموضوع را پايان يافته انگاشت و از هشدار داد
بايد در سخنان خود و بكار بردن اصطالحات هشيار باشند كه اكنون در  سياسي بويژه مي

سازان احساس كنند اوضاع جهاني  مرحله جنگ بر سر اصطالحات هستيم ــ تا زماني كه ملت
ا از سوي يك سازمان ترين اعتراض به وزير امور خارجه امريك سخت. به حالشان مساعد است

پس از . (شد كه با ديگر نمايندگان آن كنگره به واشينگتن رفته بود” كنگره ملل ايران”عضو 
اي از ايران تكه پاره پنج  آن كنفرانس نافرجام بود كه يك مجله نظامي امريكا نقشه تازه

  .)  مليتي سروران چاپ كرد
سازان، و  ملت” حقوق ملي”(نماعي اقوام در گفتگوها بر سر تمركززدائي و حقوق فرهنگي و اج

اي كه  ها بسيار و پراكنده بود، به اندازه حل ها و راه ايده) سازان جايگزين” حقوق سياسي اقوام”
سويه از اصطالحات گرفته تا  در چنين آشفتگي همه. ساخت رسيدن به همرائي را دشوار مي

ر واقعيات و مفاهيم پذيرفته شده ساختن ب: ماند ها يك چاره بيشتر نمي ها و هدف سياست
المللي، بر واقعيات و مفاهيمي كه از پسند و ناپسندهاي گروهي دور است و همه نظام  بين

  . المللي بر آن استوار است ــ از سيصد و پنجاه سال پيش حقوقي و سياسي بين
نگ و به سال به نام ملت ايران است كه جز با ج نخستين واقعيت، وجود ملتي تاريخي و كهن

توان آن را  طلبي نيست و نخواهد بود نمي ياري نيروهاي برتري كه در اختيار هيچ گروه تجزيه
خواهند همان بمانند و شش  نامند و مي ها ميليون مردم، خود را ملت ايران مي ده. شكست
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رزه ــ سه هزار سال دستاورد و مبا. شناسند ميليارد و بيشتر ديگران نيز آنان را به همين نام مي
مبارزه بهر وسيله و بهر بها ــ پشت سر اين ملت است و هيچ دروغپردازي و جعل تاريخي 

كه در  الملل و سازمان ملل متحد حقوق بين. تواند آثار آن سه هزار سال را پاك كند نمي
هاي چندماهه گذشته پاك غايب بوده است، و نه به تصادف، پشت اين ملت است و  بحث
  .  توان ناديده گرفت كدام را نمي هيچ

هاي همان  ها و مهاجرت دومين واقعيت، تركيب متنوع قومي ملت ايران است ــ فراآمد هجوم
بايد بدانها پاسخ  هائي دارد و مي تاريخ سه هزار ساله ــ كه با خود و در خود مشكالت و تنش

شان  ادريشان است ولي زبان م مردمان بيشماري كه فارسي زبان تاريخي و فرهنگي. گفت
اين مردمان حقوقي دارند كه از واقعيت . اند نيست از ديرباز در اين سرزمين بود و باش كرده

ها  دولت. هاي پيوست آن از اعتبار اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق: خيزد سومي برمي
يچ اند اعتنائي به مفاد آنها نكنند ولي ه ممكن است با همه امضائي كه پاي اين اسناد گذاشته

توان كرد مگر  جوئي جدي براي مشكل تمركززدائي و حقوق فرهنگي و اجتماعي نمي چاره
  .هاي آن باشد آنكه در چهارچوب اعالميه جهاني و ميثاق

اگر نيروي ايرانيان امروز بجاي دفاع از يگانگي و . چهارمين واقعيت، خيرعمومي است
دا بجاي پاكشوئي قومي و جنگ يكپارچگي ملي صرف پيكار با جمهوري اسالمي شود؛ و فر

اي مدرن بكار افتد زندگي فرد فرد مردم ايران  داخلي با مداخالت خارجي، براي ساختن جامعه
. همه ما در همه اين سرزمين، قدرت بيمانندي در سرتاسر اين منطقه هستيم. بهتر خواهد شد

اجباري دسته جمعي هاي  آلود و جابجائي هاي خون دريغ است كه انرژي ملي ما در مرز كشي
. گذارند هدر رود يا براي خنثي كردن نيروهائي كه به هيچ منطق و مصلحتي گردن نمي

طلبان  هاي آرزوئي تجزيه تجربه يوگوسالوي و عراق و آنچه از نابساماني و ناروائي در سرزمين
           .   گذرد، پيش چشم ماست، و اين واقعيت پنجمي است در شمال و شمال باختري ايران مي

*** 
توان بهم رسيد ــ البته اگر قصد بهم رسيدن باشد؟ واقعياتي كه اشاره شد  اكنون در كجا مي

براي رسيدن به يك همرايي اهميت دارد ولي در سده بيست و يكم و شصت سالي پس از 
دو اگر . توان نشان داد اي بهتر از همان دو سند نمي منشور ملل متحد و اعالميه جهاني، زمينه

دارد بهم برسند بهتر است از آنجا آغاز  خواهند در جائي كه اختالف بر نمي سوي بحث مي
پردازد و دومين به حقوق افراد و  ها مي هاي ملت نخستين سند به حقوق و تكليف. كنند
ما چه در تعريف ملت و قوم، و چه حقوق و جايگاه آنها و افراد جامعه بطور كلي، بيش . ها گروه

توانيم بگوئيم و اگر آنها را هم زير پا بگذاريم معنايش اين خواهد بود كه  و سند نمياز اين د
هاي آن  منشور ملل متحد و اعالميه جهاني و ميثاق. انديشيم جز به تحميل خود نمي

ها جاي قوم با ملت عوض  در هيچ كدام اين متن. جا در دسترس است هائي روشن و همه متن
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شود، نه ملت و مليت؛ و حق  زباني، قوم و اقليت قومي گفته ميهاي  به گروه. نشده است
هاي مذهبي و  حقوق مدني و فرهنگي اقوام و اقليت. شناسند تعيين سرنوشت براي اقوام نمي

در اين اسناد دارد ولي  حقوق سياسي برابر افراد ملت از جمله افراد متعلق به اقوام جاي مهمي
 .م يا فدراليسم نيستاي به حقوق سياسي اقوا هيچ اشاره

لوگزامبورگ چند صد هزار . هاست در منشور ملل متحد سخن از حقوق برابر دولت ـ ملت
نفري و چين هزار و دويست ميليوني؛ و فرانسه يك زباني غيرفدرال و سويس سه زباني 

هاي سويسي در آن سند نيامده است ولي ”مليت”. آيند فدرال همه زير عنوان دولت ـ ملت مي
اهل هر زبان به سخن گفتن و آموزش ديدن و انتشار دادن به زبان مادري تصريح شده حق 

منشور . است ــ همچنانكه حق مردم در هر جا به اداره امور خود از طريق مقامات انتخابي
ها به معني غيرقابل تعرض بودن  ملل متحد در بيش از يك جا بر حاكميت ملي دولت

  .يده استالمللي تاكيد ورز مرزهاي بين
ها آزادند عقايد و آرزوهاي خود را داشته باشند؛ ولي اگر قرار نيست زور و  افراد و گروه

. هاي پذيرفته شده تن در دهند)نرم(بايد به هنجار  خشونت، مناسبات آنها را انتظام دهد مي
بافند تا دعاوي خود را به  هاي قومي و نويسندگاني كه زمين و آسمان را بهم مي سازمان

المللي را بخوانند و آنگاه  كم اسناد بين كرسي بنشانند اگر حوصله خواندن تاريخ ندارنند دست
توان يافت؟ ما آن  ببينند در سوي ديگر بحث آيا جز موافقت بر مفاد آن اسناد چيز ديگري مي

ام پذيريم و تا آنجا كه به حقوق شهروندي با تاكيد بر حقوق افراد متعلق به اقو هنجارها را مي
يابد هيچ مشكلي  هاي مذهبي ــ و تمركززدائي ارتباط مي ــ همچنان كه حقوق زنان و اقليت

اما هر حركتي بسوي درهم شكستن يگانگي ملي ايران و تجزيه ملت به اقوام . با هم نداريم
هاي داراي حق تعيين سرنوشت، كه نهايت آن حقوق سياسي  داراي حقوق سياسي، و مليت

ايرانيان بسيار كم و . هائي روبرو خواهد شد هاي سزاوار چنان حركت اكنشاست، ناچار با و
  .آيند ها دارند ولي در برابر مداخالت بيگانه، و در دفاع از موجوديت ملي كوتاه نمي كاستي

  2006ژوئيه  
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  مصالحه حتا بر اصول؟

  
اي از روابط خارجي رژيم باشد ولي گاه  بايد دنباله مبارزه با جمهوري اسالمي هيچگاه نمي

برد، چنانكه بحران اتمي از يك سال  شود كه بحران در خارج همه چيز را زير سايه مي مي
اي در ميان است كه موجوديت رژيم، بلكه  هنگامي كه پاي تحوالت پردامنه. پيش برده است

انتظار داشت كه محاسبات تر رژيم  توان از مخالفان جدي كند مي موجوديت كشور را تهديد مي
  .خود را سراسر در پرتو چنان تحوالتي انجام دهند

روترين محافل امريكائي هم از تغيير رژيم  آمد و ميانه در روزهائي كه از امريكا پيام جنگ مي
تر با اين پرسش روبرو بودند كه چه واكنشي نشان  زدند، آن مخالفان جدي در ايران دم مي

لفت با جنگ تا مرز فراموش كردن موقت پيكار با جمهوري اسالمي دهند؟ يك واكنش، مخا
چنان واكنشي احتماال در روشن كردن . و ايستادن در كنار آن براي دفاع ميهن بود

اعتبار كردن ايرانياني در آن كشور كه سخن از پيشباز مردم ايران  سياستگزاران امريكائي و بي
واكنش ديگر به حركت انداختن كساني بود . اثر نبود يآوردند ب از سربازان بيگانه به ميان مي

هائي مانند شوراي  خواهند هرچه زودتر جايگزيني براي جمهوري اسالمي زير عنوان كه مي
رهبري و كنگره ملي برپا دارند ــ واكنشي مشروع و طبيعي از سوي داوطلبان، كه البته 

  .ر رژيم تنها يكي از آنهاستبستگي به عوامل بسيار دارد و نزديك شدن احتمال تغيي
هائي هر چند نامطمئن از تغيير رويكردها در تهران و  اكنون با دور شدن خطر جنگ و نشانه

اوضاع و احوالي كه در كساني چنان . واشينگتن، عامل فوريت از محاسبات بيرون رفته است
در جاهائي  گيري دراماتيكي را سبب شد و كساني ديگر را به اقدامات شتابزده، و موضع
هنوز اگر به ايران حمله شود كساني وظيفه خود . آور، برانگيخت دگرگون شده است تاسف

خواهند دانست كه پا بر سر هر چيز بگذارند و اول به دفاع از ميهن خود برخيزند و كسان 
براي جمهوري اسالمي  credible بايد براي سازمان دادن جايگزين باورپذيري بيشماري مي
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ولي تفاوت زيادي ميان يك موقعيت اضطراري، و موقعيتي است كه عادي رژيم . ندتالش كن
اسالمي است ــ از اين بحران به بحران ديگر فرو غلتيدن و مسائل امروز را بر مسائل ديروز 

تر بر مبارزه با  توان با خيال آسوده امروز مي. انباشتن، و مردم را اندك اندك به طغيان راندن
  . سياسي بيشتر براي جايگزين باورپذيرتري كوشيد integrityاد و با يكپارچگي رژيم تمركز د

نخست رسيدن به توافق ميان نيروهاي سياسي : آيد باورپذيري در اين مقوله از دو ويژگي مي
هايشان بر سر مسائل كوچك و  شان در همكاري با يكديگر و كشاكش عمده ايران كه ناتواني

اسي جامعه ايراني است؛ و دوم، همرائي بر اصولي كه ايران بزرگ، عامل اصلي ضعف سي
در اقداماتي كه در اين يك . يكپارچه و آزاد و ترقيخواه و نيرومند آينده را بتوان بر آن ساخت

خوشبيني زياد، . سازي صورت گرفته از اين دو ويژگي نشاني نيست ساله براي جايگزين
هرچه پيش آيد و با هر كه بتوان، از بيش از ساختن  انتظارات دور از واقع، و گذاشتن تكيه بر

گروهبندي است، هر  اي اما اگر هر جايگزِين، گونه. هاي تازه بر نيامده است گروهبندي
  . گروهبندي، جايگزين نيست

هاي  نيروهاي سياسي عمده ايران در چپ و راست نشان دادند كه حتي در گرماگرم اعالم
هاي مخالف جمهوري  رت جهاني به پشتيباني از گروهرسمي و اميدبخش رهبران ابرقد

دليل . خورند اي اقدامات عملي در تغيير رژيم، از جا تكان نمي اسالمي  و سرگرفتن پاره
. دهند شان وزني بيش از انگيزه به قدرت رسيدن مي اش اين است كه به مسائل اصولي اصلي

؛ نيروهاي راست نيز تاكيد خود را در اين زمينه تكيه نيروهاي چپ بر دو موضوع اصلي است
گوئيم وگرنه افراد چپ و راست بسيارند  ما در اينجا از نيروهاي سازمان يافته سخن مي. دارند

  . هاي فراوان دارند و رنگ
تواند با احتمال بازگشت پادشاهي، اگر چه به راي مردم و در  تر چپ ايران نمي بخش بزرگ

ليبرال، چنانكه در بيست و هشت كشور از  صورت پارلماني در يك نظام دمكراسي
جلوگيري از هر گونه تحولي كه سودي از آن به امر . تران جاري است، آشتي كند پيشرفته

. پادشاهي هم برسد در استراتژي آن به صورت پنهان و گاه بسيار هم آشكار، دست باال دارد
ت و در گذشته بسياري از اين نگرش دفاعي از تاثير آن نيروها در سياست ايران كاسته اس

اگر كساني در دشمني با . آور به حال خودشان انداخته است هاي نادرست و زيان آنان را به راه
پادشاهي تا پشتيباني از الشه چند بار به خاك سپرده اصالح طلبان و ملي مذهبيان وفادار به 

، و حتا صراحتا، هاي نهايتا جمهوري اسالمي بروند يا در مسائل قومي ايران با گرايش
ها از جريان  گيري چنين موضع. طلب هماوا شوند مسلما به خود كمكي نخواهند كرد تجزيه

  . اصلي سياست ايران بيرون است
براي همتايان آنان در راست، دربرابر يكپارچگي ايران به عنوان ملت و كشور، شكل حكومت 

همراي شدن بر سر دمكراسي آيد؛ چيزي نيست كه بتواند جاي  مسئله اصولي بشمار نمي
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پادشاهي و . را بگيرد) حاكميت مردم در چهارچوب اعالميه جهاني حقوق بشر(ليبرال 
موضوع اصلي، نوع . توانند داشته باشند جمهوري، دو شكل حكومت هستند و هر طبيعتي مي

هاي بسيار نيرومند هرج و مرج و  نظام سياسي است و وجود نيروهائي كه بتوانند گرايش
جدا افتادن نيروهاي سياسي عمده ايران از يكديگر و . ستبداد را در جامعه ايراني مهار كنندا

تر، آينده دمكراسي را در ايران  هاي بسيار و مهم پافشاري آنها بر نقاط اختالف بجاي اشتراك
  .با هر شكل حكومت تيره خواهد كرد

اند و ديگر كشمكش  سرخورده كردهاكنون كه اصالح طلبان، پابرجاترين هواداران خود را نيز 
اي  بر سر آنان موردي ندارد، مايه جدائي ديگر، مسئله قومي ايران است كه در دست پاره

استاليني، ” مسئله ملي”اصرار عناصري در چپ بر . شود ها هر روز اختالف انگيزتر مي سازمان
طلبي در ايران و نقش  و حقوق ملي و چند مليتي بودن ايران، نه تنها خاطره تاريخچه تجزيه

اي براي رسيدن به  كند بلكه زمينه هاي سياسي و قومي نزديك به شوروي را بيدار مي گروه
قيد و شرط  يك طرف بحث، تسليم بي. گذارد توافقي كه سود همگان را دربر داشته باشد نمي

ه دربرابر دهد آن است ك  خواهد و حداكثر امتيازي كه مي به پاره پاره كردن ملت ايران مي
چشم پوشيدن ديگران از تماميت ارضي كه گويا حساسيت برانگيز است از حق تعيين 

اش  اما با چند مليتي بودن ايران كه ديگر قرار نيست به تماميت ارضي. سرنوشت يادي نشود
افرادي از هر گروه زباني كه ديگران سخنشان را ” حقوق ملي”اي شود، و شناخت  هم اشاره

گيري از  بقيه راه جدائي را با بهره. ماند گر نيازي به حق تعيين سرنوشت نميدرنيابند، دي
تحوالت سياسي، در هر زمان كه مساعد گردد، و دست يازيدن به منشور ملل متحد، كه براي 

  . توان رفت ها چنان حقي را شناخته است مي ملت
هاي سياسي  نوان ماهيتهائي به نام مليت يا ملت به ع عمده آن است كه اصل همزباني گروه

چند تني از سروران . دانند چگونه بگيرند اش را آنها خودشان مي متفاوت شناخته شود، دنباله
هاي ايران رضايت  اند كه مليت يا ملت كرده” حل”ساز، مشكل را به اين صورت  جايگزين

بر، اقوام ايران دهند كه به عنوان قوم خوانده شوند ــ كه در واقع جز آن نيستند ــ ولي دربرا
اي به ادبيات  نه چندان پوشيده contributionگزاري  باشند كه سهم” حقوق سياسي”داراي 
شان به  هنگامي كه ملت ايران و شهروندان ايراني، بسته به زبان مادري. طلبي است تجزيه
 اي داراي حقوق سياسي تقسيم شوند ــ كه بيش از آن ديگر چيزي الزم هاي جداگانه ماهيت

  كند كه قوم يا ملت يا مليت بكار برند؟  تواند برود ــ چه تفاوت مي نيست و تا استقالل مي
هاي راست و چپ در مسئله قومي خبر از هيچ تفاوت اصولي در  ها و نوشته بررسي گفته

بجز آنها كه اعالميه . دهد موضوعات اساسي حقوق فرهنگي و اجتماعي و عدم تمركز نمي
ارزش  هاي آن و حقوق شهروندي را نيز دربرابر حقوق ملي بي ميثاقجهاني حقوق بشر و 

بايد در ميهن خودش از حقوق برابر برخوردار باشد  دانند ديگران همداستانند كه ايراني مي مي
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خواهد بگويد و بنويسد و آموزش ببيند و نشر دهد؛ كسي در اين اختالف  و بهر زبان كه مي
شان اداره كنند و قدرت  هاي انتخابي امور خود را با ارگانبايد  ندارد كه مردم هر محل مي

كشاند وارد كردن حق  بست مي آنچه گفت و شنود را به بن. حكومتي توزيع يا تقسيم شود
تعيين سرنوشت يا حقوق سياسي براي اقوام بجاي تاكيد بر حقوق فرهنگي و اجتماعي و 

هاي علمي و معمول در  واژه arbitraryته سياسي افراد ايراني، و اصرار بر بكار بردن دلخواس
الملل است كه جلو رسيدن به هر توافقي را بر پايه واقعيات موجود و  حقوق و روابط بين

ها و اصطالحات بجاي اصل موضوع  در اينجا واژه. گيرد بيشترين سود بيشترين مردمان مي
هاي عملي  قوق و راهبحثي كه بايست بر ح. رسد بست مي نشينند و گفت و شنود به بن مي

شود كه توافق  رسيدن به آن تمركز يابد به سخنان تكراري درباره اصطالحاتي فروكاسته مي
  .هاي خود را دارد برسر آنها ممكن نيست زيرا هركس تعريف

ها اهميتي  ها بيهوده است و واژه گويند اين بحث حوصلگي مي كساني از سر ناآگاهي يا بي
ها و اصطالحات است  ها و واژه قوقي و سياسي همه دعوي بر سر نامولي در مسائل ح. ندارند

ديگراني هستند كه بوي . بايد اهميت نام را بهتر درك كنند هاي سياسي بويژه مي ــ شخصيت
اي را  خواهند عده شان خورده است و مي هاي بيش از اندازه حساس پيروزي نزديك به دماغ

كسان ديگري نيز هستند، و بسيار هم هستند، كه . گيرند بهر ترتيب جمع كنند و سخت نمي
حاضر نيستند امروز به بهاي هموار كردن راه تجزيه ايران در آينده، به هيچ موفقيتي دست 

  .گيران بهتر است به اين گروه هم گوش فرا دهند گان و آسان حوصله آن ناآگاهان و بي. يابند
  2006ژوئيه 
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  سياست زمين سوخته

  
هاي امريكائي كه در  يك دانشجوي پيشين خط امام و از سران گروگانگيري ديپلمات

بر ) آقاي عبدي(كامل رسيده ) اعتقادي بي(هاي سه دهه گذشته اكنون به سينيسم  چرخش
ا به دهد و كشور ر او دارد كار را انجام مي. كند نژاد مي كار درست را احمدي”اين است كه 

  ”.شود برايش كرد رساند كه ديگر كاري نمي جائي مي
حكومت اسالمي در تركيبي از استراتژي، و . بايد جدي گرفت سخن اين ناظر هوشمند را مي

كاركرد خودبخود دستگاه حكومتي، در كار پياده كردن جامعه ايراني است در معناي درست و 
تي است كه يك پرورده راستين حسينيه با از سوئي ناشايسته ساالري دستگاه حكوم. كامل آن

از سوي ديگر سياست . توان انتظار داشت سطح فكر و دانشي كه از چنان خاستگاهي مي
اثر كردن طبقه متوسط ايران؛ براي همانند كردن  كم بي اي براي از ميان بردن و دست آگاهانه

بي خبريش از خرد و هاي يك فولكلور مذهبي كه در  جامعه به گروه حاكم است، فراورده
  .هاي اعتقادي كمتر مانندي دارد انسانيت در ميان نظام

صد سال . اند بركشيدگان رئيس جمهوري تازه گروهي به ياد ماندني در تاريخ همروزگار ايران
مرداني كه . است كه كشور ما چنين انبوه وزيران و مديران و مسئوالني به خود نديده است

گوئي از اوست ــ  شان بستگي نزديك به رئيس جمهوري و تملقتنها صالحيت اكثريت بزرگ
تواند در  خواهد و نه مي خود پيداست كه اين جماعت نه مي. گوئي از چنين كاراكتري تملق

ها، بكار گماشتن دوستان و نزديكان و برباد دادن گنج  پر كردن جيب. انديشه آينده ايران باشد
مدت و عوامفريبانه، دستاورد نزديك به يك ساله  كوتاهبادآورد درامدهاي نفتي به منظورهاي 
آنها اگر زمان بيابند زمين . هاي بزرگ در آستين دارند گذشته آنان بوده است و هنوز آسيب

  .اي براي جانشينان خود خواهند گذاشت سوخته
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پائين آوردن سطح آموزشي و پر . هاي گوناگون دارد)جنبه(اين سياست زمين سوخته رويه 
اللهي درمقام رئيس دانشگاه  هاي حوزه و گذاشته آخوند و حزب هاي درسي با ياوه ساعت كردن

. يك رويه آن است؛ تاراندن روشنفكران و واداشتنشان به گريز از ايران رويه ديگر آن
چه در . ايران جاي شما نيست: دستگيري دكتر جهانبگلو هشدار روشني به روشنفكران بود

حكومت تازه ) اينترنت(ها و چه محدود كردن دسترسي به تارنما  سانسور كتاب و روزنامه
از اين گذشته در پهنه اقتصاد است كه ضربه . كند تواند براي بستن ذهن ايراني مي هرچه مي

هاي جمهوري اسالمي كه اقتصاد را در چهارچوب تنگ حجره و  سياست. شود اساسي وارد مي
قتصاد توليدي بر خرج كردن ناسالم و نامنصفانه بيند و بجاي يك ا داللي و بده بستان مي

رود كه تا پايان ــ تا جائي كه بتوان يك جامعه  درامد نفتي تكيه دارد، در حكومت تازه مي
  .رسان بوجود آورد ــ پيش برده شود خوار و دولت روزي رانت

ش تا پيش از انقالب اسالمي بخش خصوصي رشد شتاباني داشت كه منظما در متوقف كردن
. تر كردن سهم آن در اقتصاد ملي هستند اند و اكنون فعاالنه در پي هرچه كوچك كوشيده

ها و بيكار شدن كارگران هر روزه است زيرا جواز واردات  ها و كارخانه برچيده شدن كارگاه
واردكنندگاني كه دستشان در دست آخوندهاست با . دهند هاي آنان مي بيحساب به فراورده
كشانند و صادركنندگان چيني  ها را به ورشكستگي مي بيرنج، كارخانهسودهاي سرشار 

هزار كارگر در شش  320يك آمار از وزير كار خبر از بيكار شدن . برند بيشترين سهم را مي
. ميليون تن رسيده است 5/4دهد و به قول يك اقتصاددان شمار بيكاران به  ماه گذشته مي

  .ولي اين اول كار است
سازي صنايع دولتي در راستاي همين استراتژي است و  ليون توماني خصوصيتري 100طرح 

ها كه بدنه  بيشتر اين كارخانه. زند المثل، سه چهار نشان را با يك تير مي بجاي دو نشان ضرب
دهند و به سبب  اند در دست مديران اداره دولتي يا بنيادي خود زيان مي اصلي صنعت ايران

شان از ميان رفته است ولي دو ويژگي دارند كه  دي اقتصاديها علت وجو كهنگي ماشين
هائي قرار دارند كه  نخست، بر زمين. بخشد فروششان را به بخش خصوصي فوريت مي

دوم، . ها به لطف اقتصاد بساز و بفروشي به آسمان رسيده است بهايشان در همين سال
شود و ناچار  هم مرتب پرداخت نميكارگراني دارند با دستمزدهاي كمتر از بخور و نمير كه آن 

اكنون حكومتي . افتد كنند كه اگر باال بگيرد نظام به خطر مي گاهگاه اعتصاب و تظاهراتي مي
كه بيست و هفت هشت سال است هرچه را توانسته به هر وسيله از چنگ صاحبانش بدرآورده 

س از فروپاشي ها پ اي كه روس ناگهان به انديشه تقويت بخش خصوصي، البته به شيوه
  . هاي اين چنيني ياد داند، افتاده است كمونيسم به رژيم
هاي درجه  توان به بهاي مناسب به نزديكان و خودي ها را مي سازي، كارخانه در اين خصوصي

آنگاه . اول فروخت و بجاي مستغالت اسباب دردسر به پول نقد، بازهم پول نقد، رسيد
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را به دليل منطقي سودآور نبودن آنها تعطيل كنند و كاري را  ها توانند كارخانه صاحبان تازه مي
اي به  ها را با سودهاي افسانه كه براي حكومت آسان نيست براي آن انجام دهند و زمين

كارگران بيكار هم ديگر توان اعتصاب نخواهند داشت و به صف دراز شونده . فروش رسانند
  .  خواهند پيوست” نفرين شدگان زمين”

***  

ودن دست فرماندهان سپاه پاسداران بر اقتصاد كشور يك جبهه ديگر مبارزه با طبقه گش
) آقاي سازگارا(سپاه و بسيج به گفته يكي از پايه گذارانش . متوسط و جامعه مدني ايران است

هاي تعاوني و پيمانكاري و بازرگاني و صنعتي، در بيشتر  شركت به شكل شركت 100بيش از 
هايي كه ورود آن ممنوع  از ورود لوازم خانگي درتمام سال”: ي كشور داردهاي  اقتصاد حوزه

؛ از پيمانكاري خطوط انتقال )مزدا(هاي خودروسازي نظير گروه بهمن  بود گرفته تا شركت
نفت و گاز گرفته تا انتقال ترانزيتي نفت قزاقستان از ايران؛ از قاچاق نفت عراق در زمان 

ها  هاي غيرقانوني و ده ط سازمان ملل گرفته تا اسكلهتحريم اقتصادي آن كشور توس
بسياري از رقباي تجاري را هم به زور زندان و دستگيري از ميدان به در . كارخالف ديگر

تر به سراغ تمامي اركان افتصادي كشور و طرحهاي  اند و روزبه روز هم بيشتر و حريص كرده
مناقصه و تشريفات به  نژاد بي ت احمديهاي عمراني كه در حكوم طرح” .روند اساسي آن مي

  . رسد سپاه داده شده به هفت ميليارد دالر مي

انجمن و شركت پيمانكاري و ساختماني خصوصي كه بيش از ده هزار   29در همين حال 
اي به روساي سه قوه حكومتي  شركت ساختماني را در سطح كشور زير پوشش دارند در نامه

پردازند و كارهاي بزرگ را  هاي دولتي مطالبات آنها را نمي ماناند كه چون ساز شكايت كرده
دهند بخش خصوصي در صنعت ساختمان در حال  به نهادهاي نظامي و شبه نظامي مي

اي است كه گروه  دانند كه اين درست نتيجه نويسندگان نامه البته مي. ورشكستگي است
جمهوري اسالمي با مصادره موسسات  فرمانرواي تازه انتطار دارد و از همان نخستين روزهاي

صنعتي و مالي و سپردنشان به نهادهاي شبه حكومتي، و خودماني كردن اقتصاد ملي آغاز 
صدهزار . هاي تماشائي رژيم ادامه يافته است گرديد و در رياست جمهوري همه شخصيت

ز شامل هاي هنگفت ملي را ني كنوني، همه آن دارائي” خصوصي سازي”ميليارد تومان طرح 
  .شود نمي

نويس  يك وبالگ. توان كرد رسانند كه ديگر كاري برايش نمي ايران را دارند به جائي مي
ميليون  4ميليون فقير،  20: دهد تصوير كلي را، صرفنظر از دقت آمارها، چنين به دست مي

م يك و ني هزار كودك كارگر، 600، يميليون بيمار روان 14، فروش هزار زن تن 300معتاد، 
 400تريليون وي، يك هزار نابغه فرار 180سالي ميليون بيسواد،  8 ميليون محروم از تحصيل،
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كف سني ، يهزار بيمار ايدز 40هزار تصادف در سال،  450فرارمغزها،  زيانميليارد تومان 
  ”.سال 13 اعتياد  يو كف سنسال  10كف سني بزهكاري سال،  14 فحشا

  2006اوت 
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  نگاه غير سياسي به مشروطيت

  
اي بسيار، بزرگ داشته شد دو روند ه صد سالگي انقالب مشروطه كه در جاها و از سوي گروه

هاي سياسي  روند نخست پذيرفته شدن سنت مشروطه از سوي بيشتر گرايش. را آشكار كرد
رسد كه مشروطيت به عنوان ميراث ملي  اعتنائي اكنون به نظر مي پس از سه دهه بي. است

ي توجه در سه دهه گذشته يك گرايش سياسي به اين ميراث مل. شود همه ما پذيرفته مي
امروز اكثريتي به صد سال . كرد بي آنكه حق انحصاري براي خود بشناسد اش را مي شايسته

  . يابند هاي خويش را در آن مي نگرند و ريشه پيش خود با نگاه ستايشي كه سزاوار آن است مي
روند دوم جدا كردن مشروطيت از يك شكل معين حكومت است كه به بسياري كمك كرده 

پادشاهي مشروطه اكنون در گفتمان سياسي ايرانيان همة . را از آن خود بداننداست مشروطه 
دهد، به اين دليل ساده كه جنبش مشروطه، پادشاهي را به  جنبش مشروطه را تشكيل نمي

پادشاهي بود، و در انقالب مشروطه نقش دو سه هزار ساله آن دست كم روي . ايران نداد
وم جمهوريخواهان و هواداران پادشاهي، حكومت مشروطه امروز براي عم. كاغذ تغيير يافت

يابد ــ حكومت مشروع قانوني، بر پايه قانون اساسي كه مردم  معناي درست خود را مي
تواند به صورت پادشاهي يا جمهوري باشد كه جز در شكل  چنان حكومتي مي. اند گزارده

  .تفاوتي ندارند
ملي ببرد ــ هنگامي كه ) كانسنسوس(ا را به همرائي تواند باز جامعه سياسي م اين دو روند مي
كرد زيرا در  هاي گوناگون را به اردوهاي دشمن بخش نمي هاي سياسي، گروه تفاوت در برنامه
بايد ارج  اين نگاه تازه را به جنبش مشروطه مي. بودند اي همراي مي هاي پايه اصول و اولويت

نگاه تاريخي به . انجامد شدن سياست مينگرش درست تاريخي همواره به درست . گذاشت
در اين صدمين . سياست همان اندازه سازنده است كه نگاه سياسي به تاريخ، گمراه كننده

هاي  شد نشانه بار در شصت سال و بيشتر، به خوبي مي سالروز انقالب مشروطه براي نخستين



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هزارواژه

  

         

187

  

هاي  ارزيابي اولويتچه در . به تاريخ مشروطه را ديد” غيرتاريخي”زوال نگرش سياسي و 
اي  بيني تازه هاي بزرگ مادي جنبش مشروطه روشن خواهان و چه شناخت محدوديت مشروطه

  . برداري سياسي دو نسل گذشته آمده است به جاي بهره
***  

هاي  سنت مشروطه خواهي ــ جنبشي آزاديخواهانه، ترقيخواهانه، و ناسيوناليستي كه از دهه
و صد سال پيش به پيروزي رسيد ــ يك انقالب سياسي ـ پاياني سده نوزدهم درگرفت 

فرهنگي بود كه جامعه ايراني را از زمين قرون وسطائيش كند بي آنكه آن را به استواري در 
هايش هنوز بسيار سخنان درباره امروز و  ها و ناكامي اين سنت در پيروزي. زمين تجدد بنشاند

هاي مشروطه و مبارزه با آن  ر ساختن بر آرمانصد ساله گذشته ايران د. آينده ايران دارد
هاي سده گذشته، در شرايطي كه اساسا مانند  ها گذشت و اكنون ملت ما در پرتو تجربه آرمان

دوران انقالب مشروطيت است، باز درگير كارزاري است كه مشكل تاريخي واپسماندگي ايران 
و رسيدن به جهان مدرن، نه از باال  يكبار ديگر فشار براي دگرگوني و تجدد. را خواهد گشود

هاي صفوي و غير  بلكه از درون جامعه بر رژيمي فرو رفته در ارتجاع مذهبي از بدترين نمونه
  .شود و دير يا زود بر آن پيروز خواهد شد آن، وارد مي

گذاشت با  اي به سده ديگر پا مي ما امروز در پگاه سده تازه مانند آن زمان كه ايران از سده
دمكراسي (مان مسايل بنيادي دفاع از يكپارچگي و يگانگي ملي، مردمساالري و حقوق بشر ه

. عدم تمركز حكومتي، عدالت اجتماعي و توسعه همه سويه جامعه سروكار داريم) ليبرال،
هاي اقتصادي و اجتماعي الزم براي  تفاوت در اين است كه گذشته از بوجود آوردن زيرساخت

تضادهايي كه در آن صد سال كار ايران را با همه دستاوردها به شكست ها،  تحقق آن آرمان
  .تر شده است اند و يا گشودنشان آسان كشاند همه يا گشوده شده

اي كه به شتاب خود را  تضاد ميان آزادي و توسعه، ميان يك جامعه دمكراسي ليبرال با جامعه
استوار شدن . صد ساله گذشته بود كند ديگر چنان نيست كه در بيشتر از جهان كهنه آزاد مي

هاي اجتماعي و اقتصادي صد  هاي جامعه شناختي مردمساالري در ايران ــ زير ساخت پايه
ها به سود دمكراسي ليبرال، و در روياروئي با رژيمي  ساله گذشته ــ و دگرگوني نظام ارزش

نه نگذاشته است؛ اي در اين زمي كه نفي آزادي و توسعه هر دوست، ديگر مشكل نظري عمده
  .بايد، آزادي و توسعه را با هم داشت توان، و مي مي

تضاد ميان ناسيوناليسم نگهدارنده و ضرورت وابستگي استراتژيك به يك ابرقدرت در برابر 
مرز ايران  ديگر ابرقدرتي هم. جهانجوئي ابرقدرت ديگر، با فروپاشي شوروي برطرف شده است

شگي تقسيم و تجزيه ايران به دست نيروهاي برتر بيگانه از ميان رفتن تهديد همي. نيست
تحريكات همسايگان هست ولي آنها دربرابر ايران به . مسئله عدم تمركز را نيز گشوده است

هاي محلي در ايران و سپردن اداره امور  ما ديگر بيمي از برقراري حكومت. آيند شمار نمي
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ه معني اعالميه جهاني حقوق بشر و محلي به مردم هر محل و رعايت حقوق شهروندي ب
  . هاي آن نداريم ميثاق

. كند عدالت اجتماعي ديگر دو سر طيف سياسي را به شدت گذشته از هم جدا نمي
هاي اقتصاد فرماندهي  خبر از مسئوليت اجتماعي، و كوتاهي هاي اقتصاد بازار بي روي زياده

ده است و چپ و راست به ميانه خبر از مردم، بر جريان اصلي سياست ايران آشكار ش بي
سرانجام، تضاد ميان فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرنيته كه از چيرگي آخوندها . اند گرايش يافته

خاست، به سود فرهنگ مدرنيته از ميان  هاي مردم و تا چند گاهي روشنفكران، بر مي بر توده
طره تفكر اسالمي، به اعتباري آخوندها و آزادي روز افزون روشنفكران از سي بي. رفته است

بايد  جلو آنچه را كه مي” آنچه خود داشت”توان با  ديگر نمي. كند سود فرهنگ مدرنيته كار مي
  . داشت گرفت

گذاري  تر، استقالل و پايه صد سال پيش بهترين ايرانيان براي آزادي و ترقي، و از آن فوري
تر آنان برآورده شده  ي فوريها امروز خواست. كردند يك حكومت مركزي نيرومند، پيكار مي

تواند استقالل آن را تهديد  هاست حكومت مركزي نيرومند دارد و كسي نمي ايران مدت. است
بايد تمركز را بر دو خواست اصلي ديگر مشروطه خواهان، آزادي و ترقي،  اكنون مي. كند

ران و هاي دمكراسي و حقوق بشر و امروزين كردن فرهنگ و سياست اي آرمان. بگذاريم
ترين كشورهاي جهان، پس از صد سال هنوز تازگي و نيروي  رساندن جامعه ايراني به پيشرفته

كار ما . هايند مردم ايران بيش از هميشه در تكاپوي اين آرمان. زندگي خود را نگهداشته است
ملت ما با آنكه در چنگال اوليگارشي آخوندي . هاي ما پرتر است هيچ آسان نيست ولي دست

زند يك سرچشمه زاينده انرژي است و ما در  بيني قرون وسطائيش دست و پا مي هانو ج
هاي  نظام. هاي روزافزون دمكراسي و حقوق بشر است بريم كه شاهد پيروزي جهاني بسر مي

مانده در وضع دفاعي هستند و ارتجاع و تروريسم بنيادگرايان اسالمي با  استبدادي و واپس
  .ر نبردي بازنده استهمه توحش و خشونت خود د
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  به آشكاري يك پرچم

  
حكومت فدرال كردستان عراق در يك اقدام نمادين ولي با معاني ضمني فراوان برافراشتن 

آن حكومت قبال زبان فارسي را نيز ممنوع . پرچم عراق را در آن منطقه ممنوع كرده است
قي به جائي نرسيده است و فدراليسم در عراق گام ديگري اعتراض مقامات عرا. كرده بود

شود مسئله  صرفنظر از دالئلي كه براي اين اقدام آورده مي. دارد بسوي مقصد نهائي بر مي
  .عمده پيشزمينه، و طرح كلي پشت سر آن است

ساله گذشته زير چتر هوائي امريكا و از سه سال پيش حمايت نظامي  15كردستان عراق در 
شور، عمال زمينه را براي روزي كه بتواند بي ترس از واكنش تركيه اعالم استقالل كند آن ك

راند كه هم بي  آماده كرده است؛ و اكنون مهره حساس ديگري را بر صفحه شطرنج پيش مي
حكومت فدرال اميدوار است اندك اندك . خطر و هم داراي اهميت سياسي و روانشناسي است

استقالل كردستان اكنون . آيد عادت دهد كه روي زمين دارد بوجود ميها را به واقعيتي  ترك
ايد ــ به  در دستور نيست و حكومت كردستان در دفاع از تماميت ارضي عراق هيچ كوتاه نمي

اين دليل ساده كه اكنون زمان اين سخنان نيست؛ و به اين دليل ساده ديگر كه تماميت 
اي همواره قابل  نها صورت دمكراسي است ــ مسئلهارضي در يك كشور فدرال ــ كه گويا ت

-64(مذاكره است ــ مگر آنكه مانند امريكا تجربه جنگ چهار ساله مشهور به جنگ انفصال 
خواهان فدراليسم اين را  طلبان همه تجزيه. پشت سرها باشد) هزار كشته 600با بيش از 1860

  .دانند مي
ولي هر تحولي در . اينجا موضوع بحث نيست روند در اينكه عراق و كردستان به كجا مي

اي كه رئيس جمهوري پيشين اسالمي و مامور  عراق براي ايران اهميت دارد ــ به اندازه
روابط عمومي رژيم نيز كه براي نرم كردن امريكائيان به آن كشور رفته است در آنجا كه 

در تهران فعال پايان . گويد مخالف بيرون رفتن نيروهاي امريكائي از عراق است راست مي
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پائين كشيدن يك پرچم و باال بردن پرچمي ديگر كه . دانند اشغال عراق را به صالح خود نمي
بايد هر  اتفاقا با پرچم يك حزب قومي ــ نمونه باالي خودي و غيرخودي ــ يكي است، مي

ال كردن كشوري هاي قومي به فدر اي سازمان اصرار پاره. ايراني آگاهي را به انديشه بيندازد
هاي اين چنيني يا  حل با ساخت غيرفدرال، و آمادگي عناصري از چپ و راست به پذيرش راه

ترش، دادن حقوق سياسي به اقوام، در پرتو تحوالتي از اين دست معني خود  در شكل پوشيده
  .سازد را آشكار مي

ار گيرد فراموش بايد در مركز توجهات قر گويند مسئله قومي ايران را كه هست و مي مي
گويند مردم بايد آزاد باشند  مي. ها پايان داد بايد به تبعيض و ستم بر اقليت گويند مي مي. نكنيد

بايد به دست خودشان  گويند امور مردم در هر محل مي مي. به زبان مادري خود درس بخوانند
چگي ملي و اينها همه درست است و پابرجاترين سازمان سياسي در دفاع از يكپار. باشد

ولي آنها كه پيوسته دم از . ترين طرح را در اين باره ارائه كرده است سرزميني ايران، جامع
اگر هم . ها بيندازند زنند حاضر نيستند نيم نگاهي نيز به اين طرح حقوق و تبعيص و ستم مي

و  ترين دارند كه حقوق شهروندي ــ همانكه پيشرفته ناچار باشند پاسخي بدهند اعالم مي
ظاهراً هيچ چيز جز . مندند ــ كافي نيست ترين كشورهاي جهان از آن بهره آزادترين و عادالنه

اعالميه . هاست كافي نخواهد بود اي سازمان پاره agendaجدائي كه بخش نهائي دستور كار 
هاي مذهبي و قومي به  هاي آن در حقوق مدني و فرهنگي اقليت جهاني حقوق بشر و ميثاق

  .   آيد افي دمكراتيك نيست و به كار سروران نمياندازه ك
تواند چشمان خود  هائي شكل گيرد نمي كه بكوشد برگرد چنين ايده” ملي”آن نهاد يا كنگره 

موضوع اين نيست كه چند تن در اينجا و چند تن . را بر حقايقي به آشكاري يك پرچم ببندد
رهم كنند و مسائلي مانند فدراليسم و خواهند جايگزيني براي جمهوري اسالمي س در انجا مي

بخش كردن ايران به اقوام داراي حقوق سياسي برايشان مهم نيست و حساسيتي به آن 
مسئله اين است كه در پيرامون ما . توانند هر حساسيتي داشته و نداشته باشند آنها مي. ندارند

ها انسان در گرو آن  كنند كه سرنوشت كشورها و جان ميليون دارند روي داوهائي بازي مي
كساني كه از گرد آمدن معدودي نمايندگان چپ و راست، كه نه، تنها نمونه است و نه . است

بخشند بهتر  اند كه سمرقند و بخارا را به خال هندوئي مي خود شده تازگي دارد، چنان ازخود بي
ها  قطعنامه آگاهي و مسئوليت بر است از اسب شوق پياده شوند و معاني الفاظي را كه بي

بايد آماده كردن مقدمات حقوقي و سياسي  آيا جايگزين جمهوري اسالمي مي. آيد دريابند مي
  تجزيه ايران باشد تا جنگي به ياري بيايد و اسباب ماديش را نيز فراهم سازد؟ 

بينند و  هائي مي براي ايران دارند خواب. بهترين راه براي جلوگيري از خطر، پيشگيري است
مالحظه اينكه  پوشي، بي پرده اگر از هم اكنون بي. اني نيز ممكن است بازيچه شوندناآگاه

اكنون سخت دربرابر هر طرحي  كساني، هر كه باشند برنجند، مسائل شكافته شوند؛ اگر از هم
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دست زدن به زور  كه بوي خطري از آن برآيد موضعگيري شود چه بسا بتوان در آينده بي
. طلبي هاي تجزيه بعيض به همان اندازه دور باشد كه از گرايشاي ساخت كه از ت جامعه

هائي كه از يك سالي  همسوي شدن نيروهاي سياسي گوناگون بسيار الزم است ولي كوشش
تر كرده؛ نه تنها اختيار  هاي قومي را افزون خواه اي سازمان پيش در اين رفته نه تنها پاره

كه آرمان رسيدن به همرائي را دورتر از آنچه يك تعيين شرايط همكاري را به آنها داده؛ بل
هاي سياسي چپ و  ترين سازمان همين بس كه پاي سخن مهم. سالي پيش بود برده است

اند كه ديگر در اينكه اصال بتوان از ملت ايران به عنوان شهروندان  كاري كرده. راست بنشينند
  .هيچ تمايز قومي و مذهبي سخن گفت توافقي نيست برابر بي

ايم؛   امروز ما اختالف اصولي در مسئله حياتي يكپارچگي ملي ايران را بر سر بدگماني نهاده
بدگماني بيش از هميشه، در ميان كساني كه يك سال و نيم پيش با هم فراخوان ملي 

توانستند به بهينه، و نه بيشينة،  در آن فراخوان همه مي. رفراندم را پشتيباني كردند
. توان بازگشت توان به آن اصول بازگشت؛ هميشه مي هنوز هم مي. رسندهاي خود ب خواست

 .به عراق بنگريد. چاره بهتري نيست
 2006سپتامبر  21
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  بسوي يك بيابان فرهنگي
 

تكيه . درآوردن ايران به يك بيابان فرهنگي هدف اصلي رهبري انقالب اسالمي بوده است
پيام انقالب بر هويت اسالمي، و كيفيت پائين انساني رهبران آخوندي انقالب و جاده 

ه خود خوب شاملو با حساسيت شاعران. داد كنان غير آخوند آنان، جز اين نويدي نمي صاف
ما مدرنيته را در ”دريافته بود كه افسوس كنان در همان آغاز به دوستان همفكرش گفته بود 

هاي رژيم تازه در اجراي برنامه پسرفت فرهنگي به  نخستين كوشش” .ايران از بين برديم
 اهاي فراوان از تظاهرات زنان تا برخورد مسلحانه، و آنگاه جنگ عراق برخورد و حت مقاومت

مله پيروزمندانه نخستين رئيس جمهوري اسالمي در راس روشنفكران اسالمي و اوباش زير ح
ها و  ها و رسانه ها و پاكسازي گسترده دانشگاه فرمان آنان به دانشگاه تهران و بستن دانشگاه

  .خواستند برسد هاي فرهنگي نتوانست به جائي كه مي بستن نهاد
ش از آن از نمونه جامعه اسالمي دور افتاده بود كه با هاي مشروطيت بي جامعه ايراني در دهه

چندي نگذشت كه گروهي از آن روشنفكران . چنان اقداماتي صد سال به عقب برده شود
اسالمي، شرمسار خويش و بيگانه، خود در پي جبران برآمدند و در فضاي پس از جنگ به 

ن پس تا سال گذشته به رغم همه از آ. فعاليت فرهنگي در كنار عناصر پيشرو جامعه پرداختند
بزرگ و نه ” ف”تر خود و با  در معناي تنگ(اي، فرهنگ  هاي زنجيره ها و آدمكشي بگير وببند

ها ازجمله فرهنگ قم و جمكران را نيز دربر  ترين كوچك، كه پائين” ف”در معني كلي خود، با 
به نام اسالمي كردن جامعه گروه در ايران باليد و كار را به جائي رساند كه بار ديگر ) گيرد مي
هاي بيست و چند سال فرمانروائي سراپا تباهي، در يك نيمه كودتاي  اي از فرآورده تازه

گروه تازه اين ويژگي را دارد كه نسل اول رهبران انقالب و . انتخاباتي قدرت را دردست گرفت
ها و  جابجا كردناكنون پس از يك سال كه در . كند حكومت اسالمي را نيز رو سفيد مي

ها،  بستن روزنامه. اند ها آغاز كرده فراهم كردن مقدمات گذشته است حمله را در همه جبهه
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تر استادان، زير  سرو صدا هاي گسترده دانشجويان، اعترافات استاليني، پاكسازي بي دستگيري
كومتي تر و به اسالم ح هاي مدني، تغيير مواد درسي تا هرچه توخالي كنترل آوردن نهاد

تر شوند، تنگ كردن عرصه بر هر كه در سطح خودشان نيست، اينهمه در اجراي  نزديك
كنند كه وظيفه  اي است كه خميني بنيادش را گذاشت و امروز جانشينانش احساس مي برنامه

  . تر خود دارند و توانائي اجرايش را در تعبير تازه
خواست كه تفاوتي ميان  بير حوزه ميتفاوت در اين است كه خميني يك جامعه اسالمي به تع

اگر ” هاي مسموم قلم”اش نباشد ــ همان كه بازرگان قهرمانش بود ــ و  دانشگاه و حوزه
تر از كتاب  شكسته نشوند در خدمت حكومتي درآيند كه احكام حكومتي در آن جاي باال

جامعه اسالمي اي از  اي روايت تازه گروه تازه به رهبري خامنه. مقدس خودش داشته باشد
اي امام زماني كه دانشگاهش نه حتي به سطح حوزه بلكه تا حد مهديه و  خواهد، جامعه مي

قرار است جامعه بطور كلي جمكراني شود؛ و دانشگاهش چنانكه رئيس . حسينيه پائين بيايد
ا اش از كتاب دع تازه دانشگاه اصفهان اعالم كرد مداح و نوحه خوان بپروراند؛ احكام حكومتي

تر  ها در آن پايگاهي بلند و بحاراالنوار درآيد، و الهامش را از چاه جمكران بگيرد و روضه خوان
خميني كه بهر حال مرجعي مذهبي بود و دستي از دور . هاي خودشان داشته باشند اهللا از آيت

. دانديش اين گروه تازه خرافات را مي. برد در فرهنگ سنتي اسالمي داشت خرافات را بكار مي
گرفت؛ اين گروه تازه در  خميني فولكلور شيعي را براي تخدير مردمان در خدمت خود مي

اي صدر  خميني جامعه. خدمت آن فولكلور است و خود پيشاپيش از آن تخدير شده است
  .خواهند اي سراسر جمكراني مي خواست، اينان جامعه اسالمي مي

هايش را از پانزده سالي پيش از آن  هفرايندي كه بيست و هشت سالي پيش آغاز شد و پاي
هاي كاري نخورند  ها اگر بپايند و شكست انقالب. رسد گذاشته بودند به مراحلي كه بايست مي

اند كه بجاي  براي مردم ايران سرنوشتي بهتر از اين تدارك نديده. روند تا پايان گفتمانشان مي
مام زمان بگيرند و منتظر ظهور رساندن خود به درجات باالي انسانيت، روز و شب ذكر ا

هزار تن و بيشتر از  180فرهنگ به كار رژيمي كه مهاجرت و از دست رفتن سالي . بمانند
  . آيد بهترين درس خواندگان، مايه شادماني آن است نمي

***  
رژيم امام زماني . مسئله بيش از تهديد و زنداني كردن دانشجويان و بيكار كردن استادان است

انديشي را به ريشه سرمايه معنوي كشور  تيشه تاريك) مرحله اسالمي گذشته است ديگر از(
هاي اشغالي عرب كمر به نابودي فيزيكي فرهنگ ايراني بستند؛  يك بار حكومت. زند مي

ترين دشمنان خارجي، همان سياست را  تر از خطرناك اكنون حكومتي از خود ايرانيان ولي بد
اشغالگران عرب پس از دويست سال شكست خوردند؛ انقالبيان . دده با وسائل ديگر ادامه مي

اكنون نوبت شكست دادن امثال . شصت هم شكست خوردند/ هاي هشتاد  فرهنگي سال
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دانشگاهيان و فرهنگيان و روشنفكران . هاي جمكران است نژاد و نيرو اي و احمدي خامنه
هنگ امروزين، يعني فرهنگ غربي، ها ميليون تني كه نسل بعد نسل در سنت فر ايران، آن ده
شان دربرابر گذشته و آينده ايران و جنگ فرهنگي كه ميان  دانند وظيفه اند مي پرورش يافته

 .جامعه و حكومت درگرفته چيست؟ نبايد گذاشت ايران را به چاه برگردانند
نگ خواهد در فضاي حسينيه و مهديه زندگي كند سرباز اين ج هر ايراني امروزي كه نمي 

اي  هاي پس از حمله اعراب در جامعه ايرانيان سده. ميدان جنگ، هر خانه ايراني است. است
ها و محافل خود  ها و تكنولوژي امروزي، در خانه بي خواندن و نوشتن و بي دسترسي به ابزار

 هم امروز در زير رژيم اسالمي، اجتماع. و واقعيت ايران را نگهداري كردند” ايده”پيروزمندانه 
. ها برده است بهائيان ايران كه از دسترسي به آموزش عالي ممنوع شده دانشگاه را به خانه

دهند و كيفيت آموزشي  ها به رايگان به جوانان خود آموزش مي فرهيختگان بهائي در خانه
تشكيل محافل فرهنگي در هر . تر است شوند باال تر مي هائي كه هر روز تنگ آنان از دانشگاه

ها بر ضد فرهنگ آماج  هاي علوم انساني ــ كه در جنگ جمكراني ر و انتشار متنجا، تكثي
هاي  بندد، شيوه ها رخت مي هائي كه از دانشگاه اصلي است ــ و آموزش دادن جوانان در زمينه

سهم اجتماع ايرانيان خارج در اين جنگ فرهنگي اندازه نگرفتني است ــ از . مقاومت است
در ايران؛ از كمك مالي ) كامپيوتر(ها و مقاالت گرفته تا گسترش رايانه  نگارش و ترجمه كتاب

المللي براي دفاع اززنان و مرداني كه در  هاي بين هاي فرهنگي گرفته تا بسيج نهاد به فعاليت
  .شوند صف مقدم اين جنگ قرباني سركوبگري مي

ه اول نيروهاي ارتجاع و در نگا. كند رسد روان انسان را تيره مي هائي كه از ايران مي خبر
نمايند ولي بيش از صد سال آشنائي جامعه ايراني با غرب از قم  خرافات شكست ناپذير مي

  . تر خواهد بود تر بوده است؛ از جمكران هم نيرومند نيرومند
  2006اكتبر 
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  حكومت تاراج و يارانه

  
هاي ايدئولوژيك، اقتصاد است ــ صرفنظر از آنكه ايدولوژي  يكي ازنخستين قربانيان نظام    

لسه ”ها ريخت ــ حتي درقالب  توان در قالب توليد و مصرف و عرضه و تقاضا را نمي. چه باشد
زاد كه بنا بر تعريف از هر محدوديتي آ) اند بنيادگرائي بازارهم گفته( بند و بار يا اقتصاد بي” فر

اقتصاد بيش از هر امر اجتماعي، موضوع آزمون و خطا و ميدان عملگرائي است و در . است
در ) و روانشناسي(بيهوده نيست كه سهم رياضيات . خواهد نتيجه مراقبت هميشگي مي

  .هاي اقتصادي رو به افزايش است بررسي
. اره اقتصاد ندارداسالم با همه ادعاها كه دين حكومت است سخني در كشورداري، بويژه اد

هنگامي كه رژيم اسالمي .) اسالم بيش از آنكه دين حكومت باشد مدعي حكومت است(
برقرارشد ميانمايگاني كه راه را براي خميني هموار كرده بودند زير نام اقتصاد توحيدي، نمونه 

. بود اش همانگاه از بام افتاده اقتصاد فرماندهي سوسياليستي را گرفتند كه تشت ورشكستگي
هاي پرقدرتي بود كه منابع عمده  ميراث آن سياست اقتصادي، پيدايش و نيرو گرفتن گروه

. درامد ملي را به انحصار خود درآوردند و با گذشت زمان بر قدرت سياسي ـ مالي خود افزودند
گشايشي در نظام اقتصادي راه يافت و آخوندها به نمونه چين روي ” سازندگي،”هاي  در سال

آميخت ــ از يك سو  د، كه سختگيري سياسي را با بازكردن دست حجره درهم ميآوردن
ها، از سوي ديگر ريختن درامد نفت در بساز و  ها و شكستن اي و بستن هاي زنجيره آدمكشي

بهره اقتصاد ايران از آن نمونه، فساد بيكرانه ماند، منهاي رشد بنيه توليدي . بفروشي و واردات
نيز دنبال شد و سهمي كه بسياري از تازه ” اصالحات”ر بيشتر دوران اين سياست د. كشور

اكنون . تواني جنبش اصالحات گذاشت رسيدگان به قدرت از غنائم گرفتند تاثير خود را در بي
اي  با روي كارآمدن گروه تازه سپاهي و بسيجي و جمكراني، اقتصاد اسالمي وارد مرحله تازه

تواند چندگاهي دوام  هاي استثنائي نفت مي كه تنها با درامدشود  از تاراج و هرج و مرج مي
  .بياورد
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ائتالفي از . ها طبيعت مافيائي اقتصاد، عنصر ثابت و مسلط آن بوده است در همه اين دوره
حجره و حوزه از همان آغاز تقريبا همه موسسات بزرگ اقتصادي را مصادره كرد، و دست بر 

صوصي مستقل در اداره اقتصاد رو به كاهش نهاد و سهم بخش خ. نفت و واردات انداخت
تري از درامد نفت در اختيار افراد و نهادهائي مستقل از هر كنترل عمومي  بخش هرچه بزرگ

انحصارهاي وارداتي در هر رشته، از سوئي سرازير شدن درامدهاي سرشار را به . قرار گرفت
با . ولتي و غيرمافيائي را از صحنه راندهاي مافيائي تضمين كرد و از سوئي بخش غيرد خانواده

هائي از  شد نشانه در يك ساله گذشته، هنوز مي” پادگاني”اينهمه تا برآمدن گروه فرمانرواي 
هاي آن را در اينجا و آنجا ديد و تك  ريزي ها و برنامه نظام اقتصادي پيش از انقالب و نظارت

  .توانستند به زندگي ادامه دهند مي) هاي ايران با مقياس(و توكي موسسات بزرگ خصوصي 
به قدرت رسيد يك نمونه اقتصادي را در نظر ” از اين پس نوبت ماست”گروه تازه كه با شعار 

دهد و حوزه و حجره با  دارد كه در آن اقتصاد فرماندهي جايش را به اقتصاد زورگوئي مي
با همه ناكارائي آن در اقتصاد فرماندهي . افتد نهادهاي نظامي و حكومتي در كشاكش مي

در اقتصاد زورگوئي كه نه برنامه . ريزي و الگوي روشني براي تخصيص منابع هست برنامه
هاي آني و فردي در هر سطح نقش اصلي دارد بسته به  شناسد نه الگوي روشني، تصميم مي

 اقتصاد فرماندهي قدرت توليدي جامعه را در دست گروه. آنكه زور چه كسي يا گروهي بچربد
دهد، اقتصاد زورگوئي نمونه جمهوري اسالمي كاري به قدرت توليدي  فرمانروا تمركز مي

  .   ندارد
***  

گذرد تكامل فرايند ايدئولوژيك شدن اقتصاد ايران در دست رئيس  آنچه دربرابر چشمان ما مي
 .اي است كه به اندازه همان گرگان از اقتصاد سررشته دارند جمهوري تازه و گرگان گرسنه

انقالب اسالم ناب محمدي، حسيني، امام زماني ــ كه بهتر است آن را همان به صفت 
رهبران و شعارهايش بناميم و اينهمه بيهوده بر انقالب خيانت شده و مصادره شده اصرار 

شمرد و براي  ها بود و اقتصاد را مال درازگوش مي نورزيم ــ به گفته رهبرش انقالب ارزش
اي براي اسالمي كردن جامعه ايراني داشتند نه  رهبران انقالب برنامه. دخربزه روي نداده بو

داد اقتصاد را در  درامد نفت نيز البته بود و اجازه مي. رساندن ايران به كشورهاي توسعه يافته
ترين صورتش بينگارند ــ خريد و فروش و داللي و تقسيم غنائم؛ همان اندازه كه در  ساده

هاي آخر گردونه به گل  اگر تا اين سال. ي مراجع مذهبي آمده استها متن مقدس و رساله
اي بود كه سراسر  داشت بازمانده شش هفت دهه نشسته توسعه اقتصادي هنوز حركتي مي
 . جامعه براي توسعه و توليد بسيج شده بود

، خواهد اقتصاد را نيز مانند فرهنگ ترين مرحله تكامل خود مي جمهوري اسالمي در اين تازه
سراسر در پارگين ايدئولوژي خود فروبرد و به همان خلوص نظام سياسي سراسر هرج و مرج 
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پس از نزديك سه دهه ازهم پاشيدن نهادهاي يك تمدن . و تباهي و سركوبگري برساند
. ست”ها ارزش”امروزين ــ فرا آمد دوران پس از انقالب مشروطه ــ  اكنون دوران پيروزي 

ها، كه ديگر به  به قول انگيس” اخالقيات ماران”پايگاه فرهنگي، با  ترين مرداني در پائين
اند،  ارتباط با چاه جمكران نيز خرسند نيستند و مستقيما با خود خدا در گفتگوي هميشگي

جهش . يابند كه جامعه ايراني را بر تصوير ذهني خود شكل دهند تري مي دست هرچه گشاده
هم رسيد، موقتا به آنان امكان داده است كه سياست دالر  78اي  درامد نفت كه تا بشگه

اقتصادي سه دهه گذشته را به باالهائي برسانند كه در فرو افتادن ناگزير خود، شكستن 
اين سياست را در دو واژه تاراج و يارانه . ها را به دنبال خواهد داشت تر استخوان سخت

  . توان خالصه كرد مي
طبقه متوسط ما هم ويژه (ه متوسط روي كار آمده بود حكومت آخوندي كه با انقالب طبق

در يك نظام سالم . وظيفه خود را خدمت به بيچيزان يا مستضعفان اعالم كرد) خودمان است
ولي آموزش مردم با موجوديت حكومت . گيرد چنين خدمتي از راه آموزش و اشتغال انجام مي

گذاري دارد كه  ن بخش براي سرمايهكند و اشتغال، بستگي به فضاي اطمينا مذهبي بازي مي
. خواهد توانستند مي نظام سياسي ديگري جز آنچه كركسان عمامه بسر درنظر داشتند و مي

آنچه از تاراج . تري برگزيد حل آسان حكومت انقالبي با نگاهي به درامدهاي نفت، راه
مد دربارهاي هاي مافيائي و ريخت و پاش يك دستگاه حكومتي باد كرده و ناكارآ خانواده

آخوندها . پول برگشت آمد به صورت يارانه به مردم از پولدار و بي شخصي آخوندها زياد مي
  . اميدوار بودند بدين ترتيب وفاداري مردم را خواهند داشت

رفت بيشتر از آن  اقتصاد تاراج و يارانه به اوجي رسيد كه گمان مي” سردار سازندگي”در دوره 
اي به اين هردو  اكنون گنج بادآورد نفت ابعاد تازه. مين ايران بيرون باشداز توانائي مردم و سرز

هاي پس از انتخابات  در نخستين ماه. بايد هر ايراني را به هراس اندازد داده است كه مي
رفت كه هزاران شركت ايراني در  رياست جمهوري سخن از گريز دو ميليارد دالر به دبي مي

هنگامي كه از . به نظر آگاهان اين ارقام تنها نوك كوه يخ استولي . كنند آن همه كار مي
كنند و شش ميليارد دالر در  يك شعبه بانك صادرات چند صد ميليون دالر اختالس مي

حكومت سپاه و بسيج و مهديه همراه و در . شود دو ميليارد چيزي نيست وزارت نفت ناپديد مي
هفت ميليارد دالر (بع درامدي انداخته است رقابت با ائتالف حوزه و حجره دست بر هر من

اند كه آنها به پيمانكاران ديگر  كشي نفت و گاز به فرماندهان سپاه بخشيده هاي لوله طرح
واردات ايران اكنون به پنجاه (كشاند  ها را با واردات بي حساب به تعطيل مي كارخانه) بفروشند

سازد زيرا در  زي و ونزوئال پااليشگاه ميو بجاي ايران در اندون) ميليارد دالر رسيده است
يارانه بنزين اكنون به معادل . (آيد واردات بنزين سودهائي است كه در توليد داخلي بدست نمي

  .)هفت ميليارد دالر در سال رسيده است
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اعالم بركناري رئيس يك بانك خصوصي از سوي كسي نه كمتر از خود رياست جمهوري كه 
صي باالتر از موسسات كوچك در ايران است، و انحالل سازمان زنگ پايان فعاليت خصو

برد  هاي دولتي را از ميان مي هاي انتظام در هزينه ريزي كه واپسين نشانه مديريت و برنامه
همه در سويه يك سياست اقتصادي است كه در آن هر كه زورش برسد هرچه بخواهد 

به چالش فسادش فرستاده عرابه شكسته  ساالري كه بي لياقتي خود را يك ناشايسته. كند مي
راند كه از هم اكنون با سير نزولي  تواند به پرتگاهي مي اقتصاد ايران را به سرعتي كه مي

  .     توان ديد درامد نفت مي
 2006نوامبر  2
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  شناسي مخالفان بيرون آسيب

  
شمار ميليوني و كيفيت . رداختن به يكديگر گزيري نداريمكنيم و از پ ما در بيرون زندگي مي

هاي غربي كشيده است، و همان زندگي در  اي كه رخت به دمكراسي باالي اين توده
رويائي براي مانندهاي ما تشنگان (هاي غربي، با آزادي و غناي فرهنگي رويائيش  دمكراسي

صدها و هزاران كوشنده سياسي، در ميان ما . گذارد اي مي ما را در مقوله ويژه) سوخته
توان دست  توانند دست بردارند و نمي بازيگران درام پنجاه ساله گذشته ايران، هستند كه نمي

آنها پيكار رهائي و بازسازي ايران  توان رسيد و بي با آنها به بسيار جاها مي. آنها را كوتاه كرد
  . تنگدست خواهد بود

نه چندان شناخته باشند و نه جدي گرفته شوند ولي در ايران ممكن است مخالفان بيرون 
رسد  هائي بوده است كه سنگيني مبارزه بيشتر به بيرون افتاده است و اكنون به نظر مي زمان

شود ناگزير  هنگامي كه مانند اكنون هر صداي ناموافقي خفه مي. چند گاهي باز چنين باشد
مان مزيت آزادي در بيرون به سود كوشندگان توانند از ه افتد كه مي ها به نيروهائي مي نگاه

اند راه را  بر  توانند و به مقدار زياد توانسته مخالفان تبعيدي همچنين مي. درون بهره گيرند
اي اصالحات عمده در  دگرگوني سرتاسر گفتمان جامعه روشنفكري ايران بگشايند و اگر پاره

ايران نيز چنان تاثيري خواهند رويكردهاي خود بكنند در دگرگون كردن منظره سياسي 
  . بخشيد

شناسي  بايد از آسيب اما مانند هر گوشه جامعه بيمار ما پرداختن به نيروهاي سياسي بيرون مي
ترين عناصر جامعه ايراني پس از آن تجربه هولناك انقالب  چرا هزاران تن از فعال. آغاز شود

اند و در  هاي خود را نياموخته درساسالمي و پس از بيست و چند سال در اروپا و امريكا 
توان برشمرد دو عامل به  اكثريت بزرگ خود چنين سترونند؟ در ميان عوامل گوناگوني كه مي

  . آيد تر از همه مي نظر مهم



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هزارواژه

  

         

200

  

هاي سنگيني دارند و  فعاالن سياسي تبعيدي گذشته. هاست نخست، گرفتاري با پيشينه
تاختن بر گذشته ديگران  ها ــ  كه بي آن گذشتههاي گذشته را اساسا در دفاع و توجيه  دهه

ها ماندن، هم يك نياز سياسي و هم روانشناسي  در پيله گذشته. اند نشدني است ــ گذرانده
ها  توان فهميد كه بيرون از آنها كه آن گذشته ولي اين را هم مي. توان فهميد اين را مي. است

ربط شدن كساني است كه در  دارد و نتيجه، بيها را ن اند كسي چنان دلمشغولي را زندگي كرده
هزاران كيلومتري ايران گرفتار موضوعاتي هستند كه از نظر زماني همان فاصله را با هشتاد 

هاي شخصي هر چه باشد در موقعيت  از اين گذشته پيشينه. نود در صد جمعيت ايران دارد
ايم و چندان  يك ملت باخته ما به عنوان دو نسل. بار كنوني ملت ما غرق شده است فاجعه

مدرنيته از . باخت، هر كدام ما در كجا قرار داريم) سلسله مراتب(تفاوتي ندارد كه در پايگان 
تواند خود را بازنگري  آنكه نمي. بازنگري و نقد همه چيز، از باورها تا نظم موجود سرگرفت

ري شرط الزم اعتباريافتن از در موقعيت ما چنان بازنگ. بهره است كند از پويندگي مدرنيته بي
اند شكفتگي دروني و قبول عام  آنها كه در پوسته دفاع از خود نمانده. نظر سياسي نيز هست

  . بيشتري دارند
ورزند كه انگار در  نيروهاي سياسي در بيرون سياست را چنان مي. دوم، پويش قدرت است

ر دست كساني است كه تا در اما قدرت در هزاران كيلومتري و د. اند كشاكشي برسر قدرت
پويش قدرت در . جايگاه خود هستند كسي از بيرون جرئت بازگشت به ميهن را نيز ندارد

. هاي آشنايان و نزديكان نيست بيرون در واقع بيش از دست و پا كردن موقعيتي درحلقه
تر  انهكم محترم گذشتن از آن دست. گذشتن و نگذشتن از چنان موقعيتي در عمل تفاوتي ندارد

گذارد كسان با واقعيت خود و ديگران روبرو  همين پويش ميان تهي است كه نمي. خواهد بود
هاي ديگري بشويم؛ به جهان مدرن پا  هاي ديگري بشوند و همه ما نياز داريم آدم شوند و آدم

  . بگذاريم و فرهنگ و سياست خود را امروزين كنيم
***  

بازنگري . ها برسيم توانيم به چاره انسته باشيم ميهاي اصلي را درست د اكنون اگر كاستي
هاي  رساند كه با سي سال پيش همه ما تفاوت اي مي هاي خود، ما را به گفتمان تازه پيشينه

بنيادي خواهد داشت؛ و توافق بر چنان گفتماني، بر يك سلسله مواضع همانند كه با اصول 
، سرآغازي براي سياست تازه و با هاي مهتابزده بخواند همه عناصر اصلي و نه حاشيه

بهمين ترتيب پذيرفتن اينكه سياست در . تري براي سراسر جامعه ايراني خواهد بود معني
خدمت پويش قدرت، در شرايط تبعيد، جز وقت گذراني و چرخيدن بر گرد خود نيست به ما 

گاهي چشم چند . امكان خواهد داد كه سياست را، نه تنها در فضاي تبعيدي، اصالح كنيم
ورزي در ميان ايرانيان  پوشي از رسيدن به قدرت براي دگرگون كردن و سالم سازي سياست

پويش قدرتي را كه . گويند همان است كه در تعبير انگليسي، ساختن فضيلت از ضرورت مي
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بريم و ادب و انصاف و رواداري را بجاي آن  تواند باشد از معادله بيرون مي نيست و نمي
و آنگاه خواهيم ديد كه چه نيروي سياسي از اين قبايل درهم افتاده پديد خواهد  گذاريم مي
  . آمد

در فرهنگ . اي و ناموسي را با رويكرد مدرن جانشين كنيم اصل آن است كه نگرش قبيله
هاي طيف سياسي نبايد خود را  طرف. اند مدرن غربي همكاري و رقابت دو روي يك سكه

هاي گوناگون داشته  ها، حتا هويت تواند وفاداري انسان مدرن مي. قبايل در حال جنگ بشمارند
بايد مدرنيته را در مركز گفتمان سياسي گذاشت و از آنجا به  اما براي مدرن بودن مي. باشد

آنگاه بيشتر ما خواهيم ديد كه ديوار چيني در ميانه . ها رسيد agendaها و دستور كار  برنامه
  .اساسي و حياتي با يكديگر همراه بودتوان در جاهاي  نيست و مي
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  ها جنگي برسر تقدس

  
يك فيلمساز هلندي از خانواده وان گوك و همنام برادر نقاش بزرگ را يك مراكشي مسلمان 

د از سوي مسلماناني كه در همين چندي پيش در آمستردام كشت و يك نماينده مجلس هلن
اولي فيلمي درباره رفتار مسلمانان هلندي با زنان . اند به مرگ تهديد شد هلند پناه داده شده

. ساخته بود و بهاي آزادي گفتار را در كشوري كه گفتار آزاد است با جان خود پرداخت
شدن مسلم پنهان فيلمنامه نويسش نيز كه مسلمان و سومالي تبار است خود را از ترس كشته 

هاي تمدن ميهن خود در سرزمينش  دومي باز به گناه دفاع از آزادي گفتار و ارزش. كرده است
خواهد حزبي براي  از سوي مهاجران و پناهجويان مسلمان تهديد به مرگ شده است و مي

  . مبارزه با مهاجران و پناهجويان تشكيل دهد
ها،  به مهاجرت و پناهندگي و حقوق اقليت) ي تودات(ترين رويكردها  هلند با يكي از آزادمنش

مندان بزرگ درميان استهزا و مخالفت  ترين صحنه كشاكشي شده است كه يكي از انديشه تازه
ميدان جنگي شده است . عمومي محافل مترقي و آزاديخواه و صلحجو كشاكش تمدنها ناميد

گيرد و ترور كور،  جهان را فرا مي كه از بالي تا آمستردام و از هندوكش تا مانهاتان سرتاسر
ساموئل . ترور خودكشي و نابود كردن هزاران و، اگر بتوانند، ميليونها، سالح آن است

هاي پاياني سده گذشته و پس از فرو نشستن جنگ سرد و با نگاهي به  هانتينگتون در سال
اي سپرده شده  تازهموازنه تازه نيروها در جهان به اين نتيجه رسيد كه ميدان به هماوردان 

او به درستي دريافت . است كه برسر چيرگي نظامي و گسترش سرزميني با هم درگير نيستند
هاي بزرگي از مردم جهان دشمن اصلي شده است و جنگ تازه  كه تمدن غربي براي توده

هانتينگتون البته تمدن كنفوسيوسي را نيز در . ها خواهد بود ها، جنگ برسر ارزش جنگ تمدن
اش، بيشتر، از  هاي خود وارد كرد ولي چالش چين با همه سنت كنفوسيوسي شاكش تمدنك

گيرش هر چه به الگوهاي  جامعه چيني در نوسازندگي نفس. هاست نوع كالسيك رقابت قدرت
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شود و هدف چينيان پشت سر گذاشتن غرب است نه ويران كردن تمدن  غربي نزديك مي
  . غربي

روتر را در  هاي ميانه هاي اسالمي رو بر فراز دارد و گرايش جامعه اسالم بنيادگرا كه در همه
كشد و آماده  گذارد برعكس با تمدن غربي دشمني مرگ و زندگي دارد و مي وضع دفاعي مي

حل آن  هيچ  راه. ربط دادن آن با مسئله فلسطين بيشتر سود تبليغاتي دارد. كشته شدن است
تواند آن را از خشونتي كه  چ امتياز مادي و فرهنگي نميمسئله، چنانكه هيچ درجه مدارا و هي

اي كشورهاي  هاي حاشيه اين تعبير فرازنده اسالم، در زاغه. كند باز دارد مانند هوا تنفس مي
كند كه در مانندهاي هلند گشاده دست مرفه و  دستخوش استبداد و فساد همانگونه رشد مي

كه هر تفاوت فرهنگي  گرائي فرهنگي م و نسبيها و در چنبر پسامدرنيس تشنه گفتگوي تمدن
دهد كه آزادي، و طرفه آنكه آزادي در  استبداد همان اندازه پرورشش مي. داند را پذيرفتني مي

حق . دارد همان آزادي است در واقع آنچه او در غرب دشمن مي. انگيزد اي بيشتر بر مي او كينه
باورها از هرگونه بيرون آمدن؛ حق ديدن و  مستقل بودن و خود را بيان كردن؛ از ديوار تنگ

اسالم راديكال، بنيادگرا، سنتي، راستين كه همه در اين معني يكي است . شنيدن و انديشيدن
انديشان   گفتگو كه دستاويز ساده. داند و پاسخش كشتن است چنين حقي را مرگ تقدس مي

. شده است براي او معني ندارد اي در برابر چنين پديده politically correct” پسند سياست”
. بحث و گفتگو جائي ندارد. سزاي كمترين انكار و حتي ترديد در امور ايماني مرگ است

اي سراپا فرو رفته در تقدس ــ از نظر  مسئله مركزي ما به عنوان جامعه. هم با اوست” حق”
  .  تقدس در برابر آزادي: تاريخي ــ درست در همين است

اند چه كنند مربوط به  بايد با ماري كه در آستين پرورده مانندهاشان مي اينكه هلنديان و
اند؛ رهبر روحاني  در هلند بجاي چسبيدن به گفتگو به شكار تروريستها پرداخته. خودشان است

توجه در هلند، مانند . اند سوري شبكه تروريستي اسالمي گريخته است و گروهي دستگير شده
. ديگر به نقش مسجدها به عنوان پايگاه تروريستي برگشته استبسياري كشورهاي اروپائي 

پرورشگاه آدمكشان مقدس، انبار اسلحه، ) با مسلمانان اشتباه نشود(مسجد در نگاه اسالميان 
در واقع . است) در جمهوري اسالمي(زندان و مركز پخش هر چيز ) در عراق،(سنگر جنگي 

دمكراسي ليبرال . اند كرده) سكوالر(عرفيگرا اسالميان نخستين كساني هستند كه مسجد را 
آشام در آن درياي رواداري و  غربي پادزهر مار را نيز در آستين دارد و اسالميان خون

شان نيز سرانجامي جز غرق شدن  هاي بومي آنها در پارگين. انسانگرائي غرق خواهند شد
ما كه مار را برگرد . ده استتمدن غربي نيرومندتر از تروريسم اسالمي را مغلوب كر. ندارند

هاي شرماوري را هرچه  هاي چنين نمايش توانيم درس خود در همه جا پيچيده داريم تنها مي
با . نگري بيشتر به جنگ ضد تروريستي است ها آوردن واقع يكي از اين درس. بهتر بگيريم
است كشته  بر كودكاني كه متاسفانه در هر جنگي ممكن) تمساح گونه يا جز آن(اشكريزي 
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توان پاسخ مردماني را داد كه صدها كودك را در بسالن روسيه جنوبي به قصد  شوند، نمي
با تروريسم . هاي آنان پوشاندند كشت گروگان گرفتند و زمين آموزشگاهشان را از الشه

  .اي نيست در هر سطح چاره) از جمله(اسالمي جز دست بردن به اسلحه 
اين سخن . بايد از فرهنگ سياسي خود، حذف كنيم ميدرس ديگر آن است كه تقدس را 

بايد به جنگ  در اينجا همين بس كه با سالح آزادي گفتار مي. خواهد روشنگري بيشتر مي
احترام گذاشتن با . (بودن نهراسيد politically correctتقدس رفت و از خالف سياست 

نپذيرفتن و از دست دادن ديگران، و بسياري از آنچه ما به عادت يا از بيم .) تقدس تفاوت دارد
آزادي گفتار . گوئيم و باور داريم ممكن است درست نباشد در واقع به مالحظات سياسي، مي

. زدائي از فرهنگ سياسي است به معني مجاز دانستن خالف سياست است و تنها راه تقدس
در سياست و . آورد م نميتقدس و هرچه فراتر از انديشه و گفتار باشد در برابر آزادي گفتار دوا

مقدس، به معني فراتر از انديشه و گفتار آزاد، وجود ندارد ) شامل سياست خارجي(كشورداري 
در ايران كه زندان و برباد رفتن هستي هر . بايد در همين خاورميانه نكبت ماند وگرنه مي

مقدسات را زير كنند و  هاي دالور روزافزوني خطر مي لحظه در كمين آزادانديشان است روان
هائي نپسندند و  بايد ترسيد؟ گيريم كه محافل يا رسانه در بيرون از كه مي. برند پرسش مي

اما نسل تازه ايرانيان مهمتر . فرياد نوميدانه بازماندگان گفتماني رو به مرگ را بلندتر كنند
ها و  ها و رساندن شخصيت بايد در پيشبرد آزادي گفتار و شكستن بت است؛ با آنها مي

 .   ترشان همزبان شد موضوعات به اندازه درست
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 خواهد سياست پدر و مادر مي
  

من : المثل است هاي ويرانگر خود، ويرانگر فرهنگ و جامعه، ضرب المثل زبان فارسي در ضرب
دندان نتوان برد ببوس؛ هركه در است ما داالنيم؛ سيلي نوكر بادمجان نيستم؛ دستي كه به 

مردم ... ايم؛ ديگي كه به سر من نجوشد نقد به از حلواي نسيه است؛ ما با كسي شير نخورده
را از زندگي خود بيرون ببرند از اين دستور ) كاراكتر(ما براي آنكه اخالق و استواري منش 

سياست پدر و ”از اين ميان . ايراني فراوان دارند هاي جايگرفته در ژرفاي فرهنگ و روان عمل
سياست كه از جمله ريشه در فرهنگ  .ترين است ترين و رايج يكي از خطرناك” مادر ندارد

سازد و پيداست از سياستي كه پدر و مادر ندارد، يعني در  دارد، اخالق و فرهنگ و جامعه را مي
عوامل اقتصادي و نفوذ خارجي در شكل ( .آيد شود، چه در مي يك خالء اخالقي ورزيده مي

  .) دادن سياست موضوع ديگري است
شكني  گيريم زيرا در زندگي شخصي نيز پيمان ما ناپاكي و دروغ را در سياست خود مسلم مي

تا . تنها سياست ما نيست كه پدر و مادر ندارد. شماريم و دوروئي را از مقوله زرنگي مي
خود براي ما فضيلتي باشد به عنوان يك جامعه محكوم به  هنگامي كه زرنگي در تعبير زشت
اي زيربارش  هائي با زرنگي كمتر و خردمندي بيشتر لحظه تحمل شرايطي هستيم كه جامعه

  . اما در اينجا سخن از درس بيهوده اخالق نيست. روند نمي
سياست به بست  بن. بايد از جائي گشود يا آغاز به گشودن كرد بن بست سياست ايران را مي

  رفتن در ركود و ويرانگري و واپس  اين معني است كه انرژي اجتماعي بجاي ساختن و پيش
رفتن صرف شود؛ نيروها بجاي آنكه برهم انباشته شوند يكديگر را خنثي كنند؛ موفقيت و 

بست در تماميتش، در سطح جامعه، چنان گسترده و ژرف  اين بن. پيش افتادن تحمل نشود
تر آغاز كنيم ــ از اجتماع  ما ناگزيريم از جاي كوچك. توان زد هم به آن نمي است كه دستي

سبب آن است كه اجتماع تبعيدي آزادترين بخش جامعه ايراني است، . كوچك سياسي تبعيدي
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دهد  اين هردو به او آزادي عملي مي. هم از سركوبگري رژيم، هم از رقابت برسر پول و مقام
اگر ما بتوانيم اندكي اولويت را از پويش قدرت به . كند تر مي سانكه دگرگوني رويكرد را آ

عامل اخالقي بدهيم به پديد آمدن يك فرهنگ سياسي تازه كمك خواهيم كرد كه جامعه 
  .تر ايراني را نيز به كار خواهد آمد بزرگ

ماع قدرت معني ندارد، ولي اجت توانند اين سخن درست را تكرار كنند كه سياست بي كساني مي
تواند برسد ــ به اين دليل ساده  سياسي تبعيدي با سياست قدرت به جائي نرسيده است و نمي

در بحثي از بيهودگي پويش قدرت و بيرون . كه قدرت در ايران است و او در ايران نيست
آمدن از سوداي پيش افتادن يا واپس ماندن، يكي از دوستان چپ اعتراض كرد كه فالن 

ها باز  ها و با اينهمه تبليغ ولي در اينهمه سال. اه برود برايش تبليغي استشخصيت اگر حتا ر
ما همگان در كجائيم؟ حتي يك نام مشهور در اين دورافتادگي از صحنه واقعي، تا اندازه 

از اين گذشته اگر پاي پيش افتادن نيز در ميان باشد بيرون آمدن از فضاي . كند معيني كار مي
هاي مخالفان اگر بجاي  گروه. گذشته استراتژي بهتري خواهد بودراكد بيست سي ساله 

تر باشند در چشم  اولويت دادن به قدرت سياسي دورتر اندكي در پي اعتبار اخالقي در دسترس
اعتبار اخالقي در اينجا به معني متفاوت بودن هرچه . دوست و دشمن بهتر جلوه خواهند كرد

است كه گوئي همه پليدي فرهنگ و سياست و جامعه را اللهي  بيشتر از روحيه بسيجي و حزب
  . در خود آورده است

***  
زمينه اصلي دگرگوني در سياست و فرهنگ، رويكرد به دگرانديشان است ــ همان دشمنان 
پيشين كه براي شكست دادنشان از حقوق بشر تا خود انسانيت، و از مصلحت ملي تا سود 

اي كه زمانش رسيده پذيرفتن و گزاردن حق ديگران  زهرويكرد تا. شد فدا كرد شخصي را مي
به اندازه حق خويش است ــ اختالف عقيده را به عنوان واقعيت زندگي پذيرفتن، ارج گفتار 
درست و كردار بجا را از هر سو باشد دانستن، و ادب سياسي را رعايت كردن ــ در يك كالم 

 . اي به سپهر شهروندي درآمدن از فضاي قبيله
كنند نموداري از  هاي بزرگي از ايرانيان فرهيخته و با انگيزه در بيرون ايران مي چه گروهآن

ما فردا در ايران خيال داريم در چه . خواهند نظامي است كه به جاي جمهوري اسالمي مي
بسر بريم؟ آيا كسان را به ) كه با شكل حكومت پادشاهي يا جمهوري فرق دارد(نظام سياسي 

هاي سياسي مخالف خود را  اندازيم؟ آيا سازمان شان به زندان مي اسيسبب گذشته سي
بنديم يا به مخالفان خود به اندازه  كنيم و راه فعاليت سياسي را بر آنها مي غيرقانوني مي

پذيريم كه  اعتقاد داريم يا مي” هركس يك راي يكبار”دهيم؟ آيا به  خودمان آزادي سخن مي
تواند فردا در اقليت بيفتد  تغيير دهند و آنكه امروز اكثريت دارد ميتوانند نظر خود را  مردم مي

بهمن  22مرداد يا  28خواهيم  بايد امكان آن را بيابد كه اكثريت شود؟ آيا فردا مي و اقليت مي
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بهره ساختن كسان از حقوق مدني سازيم؟  بريم و بهانه بي را همچون سند محكوميت بكار
بهمن هم هست، اگرچه به اندازه رويداد ديگر به رخ كشيده  22بايد كرد كه  فراموش نمي(

 .)شود نمي
هاي فاشيستي و تروريستي كه  ترين كشورها نيز گروه نياز به تذكر ندارد كه در آزادمنش
اند و از اين ارباب بيگانه به خدمت آن ارباب بيگانه در  دركنار دشمن با ميهن خود جنگيده

 . اند مسلح، اجازه فعاليت سياسي ندارند و از مقوله ما بيرونهاي  آيند، همچنانكه گروه مي
اي كمبودهاي بنيادي جامعه سياسي  خواهد پاره در باره آثار پردامنه اين سياست تازه كه مي

اي فرو رفته در نيهيليسم را، كه اندك  حتي جامعه. توان كرد ايران را برطرف سازد مبالغه نمي
. هاي واالئي بهتر كرد توان با نشان دادن سرمشق اندك وصف حال ايران است، مي

از همين . آورد انصافي پردامنه با خود تشنگي به خالفش را مي اعتقادي و ناراستي و بي بي
هاي  روست كه شرافتمندي و درستي و پابندي به اصول در ميان ايرانيان بيش از جامعه

هاي اخالقي  زير پا گذاشتن ارزش توان از جاهائي كه وسوسه مي. انگيز است تر ستايش سالم
هم از سياست ايران  اگر ما گوشه كوچكي را. كمتر است، جائي كه ما هستيم، آغاز كرد

توانيم هرچه را در جاي  دهد كه ما نيز مي تر كنيم تحول بزرگي خواهد بود زيرا نشان مي پاك
موافقت نكنيم و در خودش بگذاريم، هر اختالف را تا دشمني نبريم، و گاه توافق كنيم كه 

ترين خدمتي است كه  گذاشتن چنان سرمشق عملي، بزرگ. تر همراه باشيم جاهاي مهم
  .توانند به بهكرد سياست ايران بكنند سياستگران تبعيدي مي
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