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 «چاپ سوم»شگفتار یپ

 

برای گذاشتن در تارنما فرصتی « وز و فردادیر»خواندن متن دوباره ماشین شده 

مروری دوباره بر کتابی که دیگر الیش را باز نکرده بودم فراهم آورد. اکنون  یبرا

تجدید نظری را در دو  گذرد یپس از بیست و سه سال که از نوشتن گفتارهای کتاب م

 . نمیب یموضوع مهم الزم م

ه عنوان پایه ای برای رسیدن به نخست، قانون اساسی مشروطیت که در آن زمان ب

 تواند یملی پیشنهاد کرده بودم نه به آن منظور کمترین خدمتی کرده است و م یهمرائ

  همان زمان نیز اشاره کرده بودم  چنانکه در  بکند و نه اصالً قابلیت زندگی دارد.

و  ندیایببه کار ساختن آینده ایران  توانند یپاره ای اصول در آن قانون اساسی هنوز م

 دیبا یو هم م توانند یما بهتر است اصالً از قانون چشم بپوشیم و بر اصولی، که هم م

به عنوان پایه یک همرائی ملی ما را به نظام سیاسی دمکراسی لیبرال رهنمون 

 شوند، توافق کنیم.

دوم، کنترل دولت بر رادیو تلویزیون برای دمکراسی در کشوری مانند ایران 

دیگر آزاد باشد. ولی نظارت یک هیئت  یها و باید مانند رسانهخطرناک است 

 یها ها و جامعه مدنی و دولت، به سالم نگهداشتن رسانه از نمایندگان رسانه طرفیب

 ، که حتا بیش از دستگاه مالیاتی فسادپذیرند، کمک خواهد کرد. یهمگان

و شمار  ١۳۵۷از این گذشته دو اصالح دیگر درباره شعارهای تظاهرات عیدفطر 

 مقامات به زندان افتاده در دولت شریف امامی در متن اصلی راه یافته است. 

در اینجا باید از زحمات خانم فرناز نوریفر همرزم هسته "تریر" آلمان در ماشین 

 سپاسگزاری کنم. یکیکردن دوباره کتاب برای چاپ الکترون

 

 ٢۰۰۳دسامبر  
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 شدرامد چاپ دومیپ

 

دو سالی پس از انقالب انتشار یافت با توفانی کوچک ــ « دیروز و فردا»امی که هنگ

از حمالت شروع شد. در آن  –تبعیدی از آن برآمده است  یها استیمانند هرچه س

و  سوختند یها فراوان بود. ایرانیان تبعیدی در تب بیماری انقالب م ها از آن توفان سال

جامعه ای انقالبزده را با خود آورده بودند.  یها یهمه تعصب و کینه و ساده انگار

دشمنان پیشین که هرکدام به نوبت از زیر چرخ اسالم انقالبی به بیرون پرتاب شده 

و در خشم و تلخکامی خود  جستند یدیرین را در فضای آزاد بیرون م یها نهیبودند ک

کمترین نامالیم را  ها آنقدر نامرادی کشیده بودند که . آنآشفتند یبه هر بهانه بر م

که بسیاری، از جان  اش سندهیهمه نامالیم بود. از نو« دیروز و فردا»، و ارستندی ینم

ها و  دم در کشد؛ تا نظرگاه خواستند یبدر بردن او ناخشنود بودند و تقریباً همه م

. نویسنده با انگشت نهادن بر آمد ی، که هیچ گرایش سیاسی را خوش نمشیها شهیاند

ً موجود آن سال ینوائیب  یها هیها، و نفی نظر و نکبت و توحش سوسیالیسم واقعا

توطئه، و تکیه بر دینامیسم عوامل بیشمار درون یک جامعه پویا بویژه ضعف سیاسی 

و چنانکه  –بهمن، دشمنی سوزان و پایدار  ٢٢مرداد و چه در  ٢۸آن، چه در 

 یها« لیبرال»طلبان و  چپگرایان و سلطنت –سزاوار نبرد زندگی است، نیروبخش 

 را برانگیخت. شماریب

این نخستین انتقاد از خود، نخستین بازاندیشی دور از یکسو نگری یک گرایش  

که  بود ی، هواداری پادشاهی در این مورد، از سوی یکی از دست اندرکاران میاسیس

را  -« ، لیبرالیمل و یچپ و اسالم –مهم دیگر تاریخ همروزگار ایران  یها شیگرا

ها، بلکه بازتابهای عصبی، و بیشترشان نخوانده و  . واکنشگذاشت ینیز بی نصیب نم

از پیشداوری، چنان تند و دیرپای بود که نویسنده دیروز و فردا سراسر دهه هشتاد را 

خود به روشنگری و پاسخ، و بسط و  یها ها و مقاالت و کتاب ها و کتاب در رساله

ساله گذشه ایران را طبعاً  گذراند که بحث درباره صدهای آن کتاب  اصالح اندیشه

برد و به باال بردن سطح بحث سیاسی، که خواست همیشگی نویسنده است،  تر شیپ

 کمک کرد.



۵ 

 

      اما پیام کتاب، ضرورت آشتی با تاریخ به عنوان آغازگاه نوسازی هیئت سیاسی 

(polityایران، و ملی کردن تاریخ همروزگار ما از ر ) اه نقد واقع گرایانه و

ناسیونالیسم  –آن، و رسیدن به یک همرائی بر سر پاره ای اصول  یرحزبیغ

و دادن بخشودگی سیاسی همگانی به  –نگهدارنده، مردمساالری و عدالت اجتماعی 

، جایگیر شد. گذر زمان از پیشداوریها کاست و پذیرفتن بسیاری از گریکدی

تر کرد و فروپاشی کمونیسم به یاری  رف را آساندور از ذهن و نامتعا یها شهیاند

خواند و  توان یتر م هاست نایاب شده است آسان آمد. امروز این کتاب را که مدت

 احتماالً هنوز سخنان در خوری در آن یافت.
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 شگفتار )چاپ اول(یپ

 

تباط بهم، فراهم آمده است و در کتاب حاضر از سه رساله مستقل، اما نه چندان بی ار

نوشته شده است. کتاب، یک  ١۹۸۰-١۳6۰/١۹۸١و  ١۳۵۹طول یک سال، میان 

است به دیروز نه چندان دور ایران و فردایی که امید است چندان دور  یسفر فکر

معنی  ها شهیها و کل و دروغ ها تیگذشته است برای آنکه نیمه واقع ینباشد. بررس

و بی میلی به رویارویی با واقعیات به تکرار اشتباهات نینجامد. واقعی آن نپوشاند 

هایی درباره حال و، بیشتر، آینده است برای آنکه نخستین وظیفه ما اکنون  اندیشه

 است. دنیشیهرچه بیشتر اند

استراتژی توسعه و پیکار نوسازی ایران در  یها یرساله اول به اشتباهات و کوتاه 

 نیپیش از آن. ا یها ، با نگرشی به دههپردازد یوران پهلوی مو پنج سال آخر د ستیب

 یکارها رهیخ کوشد یبررسی از دید یک موافق و دست در کار است که با اینهمه م

 یاساس یها شگرفی که در آن سالهای بمانند تاریخ ایران انجام گرفت نشود و ضعف

 یها ردن و انکار کردهرا نیز ببیند. یک انتقاد از خود است بی آنکه قصد خوار شم

بزرگ در میان باشد. نسل کنونی ایرانیان چه بخواهند و چه نخواهند وامدار آن 

اند و چه بپذیرند و چه نپذیرند باید به آن در کنار دستاوردهای دیگر هفتاد و  دوران

 پنج سال گذشته سربلند باشند.

دارد تا از صورت  این بررسی تندی است فهرست وار که نیاز به دسترسی به منابع

نمودار گونه کنونیش بدرآید و تحلیلی در خور موضوع عرضه دارد. تا آنجا که به 

و گسترده تری درباره ایران  تر یکمک به آغاز بحث جد –منظور کتاب مربوط است 

 حتی یک بررسی تند نیز به کار خواهد آمد. –از انقالب و پس از آن  شیپ

 یچگونٔه انقالب اسالم»و « چرا» ردیگ یاب را فرا متر کت رساله دوم که بخش بزرگ

 سمیونالیمیان ناس یها های تاریخی و فرهنگی انقالب، تنش را پیش چشم دارد. زمینه

ایرانی و اسالم، و نظریه حکومت شیعه و قدرت حکومتی، و واپسماندگی و فراگرد 

 یفرهنگ که شامل طرح یک پژوهش تاریخ پوشاند ینوسازی بخش اول رساله را م

نگارانه و  عیچگونٔه انقالب با دیدی تحلیلی و نه وقا»نیز هست. در بخش دوم رساله، 



۷ 

 

و برخالف  شود یبا بینشی از درون رویدادها و تقریباً یکسره از دید ایرانی بررسی م

ای نظریات به انقالب به عنوان یک بسته سفارشی پستی که از خارج فرستادند  پاره

های ویرانیش را فراهم آورد شرح  اینکه چگونه رژیم ایران مایهنگریسته نشده است. 

 داده شده است، هرچند سهم بیگانگان نیز از نظر دور نمانده است.

سومین رساله یک نقادی تحلیلی و ارزیابی دوباره تاریخ هفتاد و پنج سال اخیر ایران  

. دهد یکیل متر خودآگاهی سیاسی ایرانیان نسل کنونی را تش است که بخش بزرگ

سیاسی و یکسونگری،  یها کوشش شده است دور از پیشداوری و برکنار از غرض

نه بیش و  –های تاریخی ایران در آن هفتاد و پنج سال شناخته شود  سهم شایسته دوره

ای برای یک آشتی با تاریخ گردد تا از آنجا به یک  و این شناسایی، زمینه –نه کم 

 تنها شعار آن، برسیم.دار ملی، و نه  یآشتی معن

برای  ییها هیعناصر زنده و همچنان سودمند این گذشته مشترک به عنوان ما

کلی آن  یها کنونی و برنامه سیاسی آینده بازشناسی شده است و سرفصل یهمفکر

برنامه سیاسی برای آغاز بحث سازنده پیشنهاد گردیده است. پژوهشی است در 

های ناپسندتر آن گذشته. تالشی است  د از برخی جنبهای آزا گذشته برای ساختن آینده

ها که در  ها؛ و نزدیک کردن آن درآوردن بحث سیاسی از حالت مبادله دشنام یبرا

 .ابندی یاند که خود در م از آن تر کیواقع بهم نزد

بر هر سه رساله یک نگرش اخالقی سایه افکنده است. سهم عنصر اخالقی در 

ای در هر سه رساله دارد. زیرا به اعتقاد این نویسنده  جستهحکومت و سیاست جای بر

ناتوانی مردمان از  –واقعی جامه ایرانی ناتوانی اخالقی آن بوده است « پاشنه آشیل»

 با خود و حکومت بر خود. ستنیز

ها خودداری شده است زیرا تاریخ اخیر  در این نوشته هرجا میسر بوده از بردن نام

های شخصی هرچه تهی تر کرد. اگر برسهم  بهتر است از جنبه را در مرحله کنونی

در حوادث اشاره یا تأکیدی شده از ناگزیری بوده است و با رعایت آن مایه  یکسان

 روی و انصاف که نویسنده در توان خود داشته است. انهیم

منابع کتاب، آنچه در دسترس بوده ذکر شده است و اگر در جاهایی به سبب اوضاع و 

ها امکان  حوال غیرعادی سه ساله گذشته زندگی نویسنده از دست رفته و اشاره به آنا

از سر  دینما یشود. اگر گاه مطالب بیش از اندازه فشرده م نیافته پوزش خواسته می

گی نبوده است. زمانه تنگ شده است و نشان خود را بر همه جا نهاده  تنگ حوصله

 است.

 د. ه.

 پاریس
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  ١33٢-۵٧کمبودهای استراتژی توسعه ایران 

 

ترین  فکر توسعه و ترقیخواهی در ایران تازه نیست. به عنوان یکی از پرتحرک

جهان سوم یا جنوب یا دنیای توسعه نیافته، ایران از نخستین کشورهایی  یها جامعه

با اروپای امپریالیست، ضرورت بود که به نوساختن خود اندیشید و در پیکارش 

آموختن و تقلید کردن از آن را دریافت. آنچه به نامهای فرنگی مآبی یا ترقی یا تجدد 

ملت ایران برای  یها غربزدگی یا غربگرایی نامیده شده است بخش اصلی تالش ای

دفاع در برابر یک نیروی بسیار برتر فرهنگی و سیاسی و نظامی از سده شانزدهم 

 است.

ایرانیان تا دهه سوم سده بیستم از عمق و پابرجایی بی بهره بود. مفهوم  یها تالش

عباس صفوی، عباس  بیشمار راه یافته بود و شاه یها توسعه و ترقیخواهی به ذهن

قاجار و امیرکبیر پیشروان بزرگ آن بودند؛ ولی تا هنگامی که سردار سپه  یرزایم

سال پیش در دست نگرفت  6۰را در ایران  )بعداً رضاشاه اول( قدرت مؤثر سیاسی

در ایران سخن گفت. حتی  شد یجانبه نم از توسعه به معنی یک کوشش پایدار و همه

جنبش برای توسعه سیاسی  نیتر انقالب مشروطیت و قانون اساسی آن، که بزرگ

های حیاتی  های گذشته است، برد محدودی داشت زیرا در زمینه در همه سده رانیا

 و اقتصادی و اجتماعی بازتابی چندان نیافت. یفرهنگ

ً یک پدیده عصر پهلوی دانست که بر بیست  اندیشه توسعه را از این نظر باید اساسا

ساله برتری رضاشاه اول و بیست و پنج سال اخیر پادشاهی محمدرضا شاه با شدت و 

 یها هیاحساس تعهدی بمانند حکمروا بوده است. قضاوت درباره عصر پهلوی از سو

آن. تا  نیهای پیشین و پس تر از همه از مقایسه آن با دوره گوناگون امکان دارد، مهم

دورانی  چیگفت که در سیصد و پنجاه سال گذشته، ایران ه توان یهمین جا به آسانی م

به خوبی عصر پهلوی نداشته است. از آن هنگام که شاه عباس بزرگ پس از مرگ، 

واگذاشت ایران  شیها و روش ها استیطاط ناگزیر سکشور درخشان خود را به انح

 هرگز یک دوران نسبتاً دراز پیشرفت و نوسازی را تجربه نکرد.



١۰ 

 

ایران پیش از رضاشاه اول دوزخی از واپسماندگی رو به انقراض بود. ایران پس از 

محمدرضا شاه دوزخی از توحش و واپسماندگی رو به اضمحالل است. جان ایرانی 

زش نبوده است ولی پیش از پهلویها هزار هزار به غفلت از دست هرگز با ار

. با آنکه در تاریخ رود یو پس از پهلویها هزار هزار به جنایت از دست م رفت یم

ً بر تباهی جان و عمر و اندیشه و دارایی ایرانی  سه هزار ساله ایران اصل، عموما

یست سیصدساله هرج و مرج بوده است، در مقایسه و نسبت، ترازنامه پهلویها از دو

 ها و دو سه ساله تیره و تار پس از آن بسی بهتر بوده است. و ناآرامی پیش از آن

بررسی دستاوردهای دوران پهلویها الزم است تا تعادل به قضاوت درباره تاریخ 

هایی که آن دوران را ساختند  ایران بازآورده شود و احساس دروغین گناه نسل ریاخ

، دست کم از نظر آماری، شده است و از میان ییها ید. چنین بررساز میان برو

تصویری از عظمت کارهایی که شد بدست آورد. ولی این بررسی،  توان یها م رقم

دارد. دستاوردهای شگرف و انکارناپذیر، پیش نظر نیست. قصد، یافتن  گریهدفی د

نق نافرجام شد؟ که چرا نویدهای درخشان سالهای اصالحات و رو نستیپاسخی برا

پس از تجربه سه ساله گذشته باید بیشتر بدنبال آنچه نباید کرد بود. باید از گذشته 

 آینده محکوم به دوباره زیستن آن نشوند. یها آنقدر آموخت که نسل

ایران، بویژه در بیست و پنج سال آخر سلطنت پهلوی، به  یها یانتقاد از کم و کاست

ضروری گرفته شود. ملت  یها رای آن است که درسقصد محکوم کردن آن نیست. ب

ای که به جمهوری اسالمی داریم از یاد  ما بهای سنگینی پرداخته است. نباید در کینه

در پیکار توسعه ایران روی  ها یکه انقالب اسالمی بر زمینه یک سلسله ناکام میببر

ای، دست کم؛ به کف  بهایم تجر داد. اگر بتوانیم باید در برابر آنهمه که از دست داده

کاری که  –آوریم. اگر محکوم کردن و نفی دوران پهلوی زشت و سترون است 

چشم بستن بر اشتباهات  –اند  خود کرده یها در پژوهش ها برالیو ل انیای چپگرا پاره

های آن دوران نیز ملت را از مزیت تجربه و آزمایش بی بهره خواهد  یو کجرو

 کرد.

ایران پس از غائله انقالب و جمهوری اسالمی باید با بیشترین  بویژه که بازسازی

سرعت و کمترین اشتباه صورت گیرد، زیرا ما به عنوان یک ملت فرصت زیادی 

رسیدن به کاروانی که از ما بسیار پیشی گرفته است نداریم. شناختن خطاها و  یبرا

اری خواهد داد که زمان آن دوره که با اینهمه عظمتی یگانه دارد، به ما ی یها یکاست

 و نیرو و منابع را در آینده بهتر بکار گیریم.

مقایسه ایران و کشورهای رو به توسعه دیگر بویژه کشورهای صادرکننده نفت در 

تسلی بخش باشد نباید چشم ما را از کارهایی که  تواند یها، با آنکه م آن انیم

های رو به توسعه بیشتر و فکر نکردیم برگیرد. در میان کشور میتوانست یم
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. شود یها، دیده م که در استراتژی توسعه ایران بروز کرد، و بدتر از آن ییها یکاست

تر از ایران عرضه  هایی سخت ناموفق ها نمونه کشورهای نفت خیز در میان آن

به برکت جمعیت اندک و درآمد بسیار از ضربه ناکامی  یاریهرچند بس –اند  کرده

ایر کمتر به فساد آلوده بوده است ولی از عهده کارهای کمتری از اند. الجز کاسته

تورم و فساد و ناکارایی را به ابعادی که برای ما نیز  گرانیایران برآمده است. د

 اند. تازگی دارد رسانیده

آمیز  که فراگرد توسعه پراشتباه، پرهزینه و اتالف کند ینفس واپسماندگی ایجاب م

 یی به معنی پایین بودن سطح انسانی است و با سطح پایین انسانباشد. زیرا واپسماندگ

 وانیجنوبی و تا رسید. با اینهمه کشورهایی مانند کره توان یعمالً نم ها نیبه بیش از ا

و سنگاپور و سرزمین هنگ کنگ و چند کشور دیگر، در شرایطی دشوارتر از 

اند. از بسیاری از  رسیدهبیشتر رشد  یها های باالتر توسعه و سرعت ایران به سطح

اند و بهتر  اند، امکانات محدود خود را بهتر بکار برده ایران بدور مانده یها اشتباه

 اند. کرده

ها نبوده، با هر مقایسه از  در میان کشورهای جهان سوم اگر از بهترین نمونه رانیا

ً موفق است. پایان فاجعه آمیز  یها نمونه ید کسی را نبا ١۳۳٢ -۵۷ساله  ٢۵نسبتا

درباره اصل اندیشه توسعه و تعهد ملی نسبت به آن به تردید اندازد و نباید سهم 

 نیتر شگرف پادشاهان پهلوی را در نگهداشتن و ساختن ایران در یکی از حساس

 تاریخش کوچک سازد. یها دوره

*** 

نسبتاً در میان کشورهای رو به توسعه، ایران دارای موقعیتی ممتاز بود: یک جمعیت 

آورد؛ منابع شگرف نفت و  بزرگ که نیروی کار و بازار داخلی پیشرفت را فراهم می

و منابع سرمایه گذاری را بی  برد یگاز که نیاز به واردات سوختی را از میان م

 ای؛ موقعیت جغرافیایی مناسب و راه داشتن به درگذاشت یزیاد در دسترس م یدشوار

ایران سهم کامل  ها تی. در برابر این مزکرد یسان مکه کار مبادالت بازرگانی را آ

خود را از عوامل عقب ماندگی داشت: نبودن منابع کافی آب، اکثریت بیسواد 

، نظام اجتماعی و اداری و فرهنگ سیاسی منابع پیشرفت، و نداشتن زیر تیجمع

 ساخت مناسب.

 یها ر دورهموقعیت ژئوپلیتیک )جغراسیاسی( ایران چنان بوده است که تنها د

است. همسایگی با روسیه و نیاز به  داده یبرای توسعه بدان م ییها فرصت ییاستثنا

دیگر، ایران را پیوسته در وضع متزلزلی نگه  یها تراز کردن نفوذ آن با قدرت

 یها استیخارجی، بلکه بویژه در س یها استیداشته است که آثار آن نه تنها در س

شدن وقت و نیروی کشور و سایش و فرسایش  داخلی زیان آور و موجب ضایع
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گاهگاهی که تعادل نفوذهای  یها اخالقی ملت بوده است. در سده نوزدهم از فرصت

چندان بهره  داد یبرای توسعه ایران به دست م –و روسیه  سیانگل –دو قدرت بزرگ 

بر  ای گرفته نشد. در سده بیستم رضاشاه اول در دو دهه ای که توانست نشان خود را

جامعه ایرانی بگذارد شاید حداکثر بهره برداری را از امکانات بسیار محدود کشور 

در واقع پس  –و اجتماعی کرد. اما در دوران محمدرضا شاه  یبرای توسعه اقتصاد

بود که رهبری سیاسی ایران از امکانات نسبتاً بزرگ اقتصادی و  – ١۳۳٢از 

بنیادهای جامعه ایرانی برخوردار  برای دگرگون کردن یاسیاجتماعی و فرصت س

 گردید.

توسط  ١۳۳٢و نیز در  ١۳٢4در شرایطی که مداخله جویی شوروی دوبار )در 

ستون پنجم آن حزب توده( شکست خورده بود و شوروی آماده بود ایران را به حال 

 گذاشت یخود گذارد، درآمدهای روزافزون نفت منابع سرمایه ای در اختیار ایران م

گذشته قابل تصور نبود. دستگاه اداری و تأسیسات زیرساختی که رضاشاه اول  که در

 یک حرکت تازه بسوی پیشرفت را آغاز کند.  توانست یایران گذاشته بود م یبرا

راهنمای خوبی برای آینده بود. اصالحات  ١۳۳٢سه دهه پیش از  یها تجربه

 عه آشکار کرده بود.شش نقص بزرگ را در برخورد خود با مسأله توس یرضاشاه

 

برداشتهای دیوانساالرانه را نشان داده بود. رضاشاه اول  یها تی، محدودنخست

ً به راههای اداری بسنده م و مردم را نه به عنوان عامل توسعه بلکه به  کرد یصرفا

. در نتیجه اصالحات نه به ژرفای جامعه گرفت یعنوان موضوع توسعه در نظر م

. محدودیت برداشتهای دیوانساالرانه افتی یگسترش م شد یکه م و نه تا آنجا رفت یم

دولتی  یها در یک زمینه دیگر نیز خود را نشان داده بود. قدرت روزافزون سازمان

که حتی در حکومت سختگیر رضاشاه اول نیز  داد یرا در خود پرورش م یفساد

 قابل مالحظه بود. اریبس

 

اب در رسیدن به کشورهای پیشرفته به هدر نمایشی و پرعظمت و شت یها ، طرحدوم

رفتن منابع انجامیده بود. در حالی که امکانات مالی و انسانی کشور تنها یک راه حل 

آهن  مانند ذوب ییها ، انجام طرحکرد یگام بگام و از کوچک به بزرگ را توصیه م

ورم ارزش روانی داشت تا اقتصادی. در سالهای آخر رضاشاه اول افزایش ت شتریب

 خطر فروریختگی اقتصاد را بطور جدی پیش آورده بود.

 

، کم توجهی به روستاها و انحصار منابع به پیشرفت شهرها که نشانه نوگرایی و سوم

اکثریت بزرگ جمعیت را فراگرد )پروسه( توسعه برکنار  شد یشمرده م ینوساز
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تولید خود منابع  با مازاد توانست یداشت. از این گذشته از تنها بخش اقتصاد که م

غفلت  –و در حدود خود فراهم آورده بود  –الزم را برای صنعتی شدن فراهم آورد 

پربهای  یها نمایانی را که برای افزایش فرآورده یها کرد. با اینهمه نباید کوشش

 مانند پنبه و توتون و چای و ابریشم و چغندر شد فراموش کرد. یکشاورز

 

ودن یک قدرت مرکزی و پیامدهای ویرانگر آن را در ، رضاشاه اول، که نبچهارم

دوران قاجارها به خوبی شناخته بود، در تالش خود برای ساختن یک دولت متمرکز 

و پرقدرت، تهران را به صورت تنها مرکز تصمیم گیری در آورد. نتیجه آن 

ها به تهران بود، روندی که خدمت نظام وظیفه آن را شدت  مهاجرت از شهرستان

. نخست بازرگانان و پیشه وران و اهل کسب و کار و سپس روستاییان و دیشبخ

کشاورزان در جستجوی کار و آموزش و بهداشت و درمان و هرچیز دیگر به 

غیرتولیدی مانند زمین بازی و خانه  یها تیشهرها، بویژه تهران، سرازیر شدند. فعال

وورهد( اجتماعی از های باالسری )ا بورسبازانه گسترش یافت و هزینه یساز

 جامعه باالتر رفت. یها ییتوانا

 

، با آنکه نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در توسعه دور از ذهن رضاشاه اول پنجم

نبود و آزادی زنان و شکستن دیوارهای خرافات مذهبی و جنبش بزرگ آموزشی را 

یاتی کوتاه های آن بشمار آورد، طرح توسعه رضاشاهی در یک زمینه ح از نشانه دیبا

که در شرایط ایران اساس هر  –آمد. اصالحات ارضی به معنی تغییر روابط مالکیت 

 یها یبا مخالفت روبرو شد. در واقع ثبت اسناد که از نوآور –برنامه توسعه بود 

  رضاشاه اول  شاید هم   تر کرد. زمینداری بزرگ را آسان  دوران بود  سودمند آن

در اوضاع و احوال آن روز به چنین کار بزرگی  انستتو ینم خواست یحتی اگر م

 دست بزند.

 

، کشور را ملک شخصی فرمانروا انگاشتن، که یک سنت باستانی حکومت در ششم

زمینداران  نیتر است، ادامه یافت به حدی که شاه از هیچ به مقام یکی از بزرگ رانیا

 کامیاب باشد. توانست یمکشور درآمد. با چنین روحیه و روشی هیچ برنامه نوسازی ن

 

 به بعد کم و بیش در همان خطهای ١۳۳٢برخورد با مسأله نوسازی و توسعه از 

ناگزیر آن، و تنها در زمینه اصالحات  یها دوران رضاشاهی سیر کرد با تفاوت

و تأکید برعدالت اجتماعی بود که از آن جدا شد. در اینجا الزم به تذکر است  یارض

پیش اندیشیده  یها را نباید به عنوان یک طرح یا سلسله طرح« سعهبرخورد با تو»که 
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ً از روی بررسی س ً تابع  ها استیگرفت؛ و صرفا و روندهای گوناگون و عموما

در بیست و پنج ساله میان « نمونه توسعه»از یک  توان یروز است که م اناتیجر

 سخن گفت. ١۳۵۷و  ١۳۳٢

زندگی جامعه  یها و سطح ها نهیکه همه زم «نمونه توسعه»این استراتژی توسعه یا 

خود نرسید و در  یها را در برگرفت با همه نویدها و دستاوردهایش به هدف یرانیا

 یها یبه مصیبت انقالب اسالمی انجامید که خود بدان کمک کرده بود. کاست انیپا

 سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بررسی کرد. یها زیر عنوان توان یآن را م یاصل

 

 

 الف ـ در زمینه سیاسی

 

ها  . مأموریت یک فرد بود و تابع خواستشد یتوسعه یک امر شخصی شمرده م ــ ١

دستهای   در  ستیبا یم  که  جامعه ماده خامی بود  او. یها و آرزوها و نیز هوس

و با دستاوردهایش افتخار ابدی او را  گرفت یشکل م  تاریخی  تیشخص  یک

در درجه دوم اهمیت  توانند ییا چه م خواهند یردم واقعاً چه م. اینکه مکرد یتضمین م

به زور و حتی به رغم خودشان پیش برد. توسعه نه چیزی  ستیبا یبود. مردم را م

که از باال به مردم اعطا   موهبتی بود  بلکه بیشتر  که از درون جامعه بجوشد  بود

 .دیگرد یم

ردامنه و مصیبت بار داشت. فراگرد این جنبه شخصی یافتن امور عمومی نتایج پ

و برنامه گزاری به معنی واقعی  دیگرد یگیری دستخوش تغییرات ناگهانی م میتصم

مهم و گاه بی اهمیت  یها میاداری راه نیافت. همه تصم –آن هیچگاه به نظام سیاسی 

 پیوسته توانست یو آن یک نفر نیز زیر تأثیرهای گوناگون م گرفت یرا باید یک نفر م

 امور را تغییر دهد. ریمس

تمرکز قدرت در دستهای کسی که سختگیری و سخت کوشی رضاشاه اول را نداشت 

جویی بری بود و شرم حضورش او را بسیار  و از گرایش او به ریاضت و صرفه

و در برابر نزدیکان و کسانش بیش از اندازه و به هزینه جامعه  کرد یم ریرپذیتأث

یر فراگرد توسعه را سطحی و هوسکارانه و کژ و مژ و پر از دست و دلباز بود، ناگز

آنی که گاه قابل اجرا هم  یها میناگهانی، تصم یها استی. تغییر سساخت یاتالف م

نبودند، از دستگاه برنامه ریزی کشور یک خوان یغما ساخته بودند که هرکس به 

مسئوالن در  .شد یسیاسی دسترسی بیشتر داشت از آن بیشتر برخوردار م یرهبر

برابر کسانی که دستور یا فرمانی چند ده یا چند صد میلیونی از رهبر گرفته بودند 

خود را با اینگونه مداخالت تغییر  یها و ناگزیر بودند برنامه ماندند یسرگردان م
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ها  و برنامه شوند یو شرفیاب م گذارند یای زیر بغل م کسانی که پرونده»دهند. تعبیر 

در دستگاه حکومتی ایران رواج « زندیر یصویب شده را برهم مت یها و بودجه

 فراوان داشت.

فساد مزمن سیاسی و اداری و اجتماعی ایران با این برداشت شخصی از قدرت و 

منابع ملی   جامعه ایران (الیت)از سرامدان  ییها گروه  .شد یتوسعه ناگزیر تشدید م

بسته به توانایی خود و ارتباطشان با و هرکدام  دانستند یدارایی شخصی خود م  را

. فساد به حدی رسیده بود که بخش بردند یبهره م  بیدریغ  آن  سیاسی از  یرهبر

ابعاد آن را به روشنی  توان یهرچند هرگز نم – دیبلع یاز درآمد ملی را م یمحسوس

 یها اندازه گرفت. رهبری سیاسی در برابر موج باال گیرنده فساد جز به صورت

ها و  . چنان واکنشی مستلزم دگرگون کردن همه فرضکرد یواکنشی ظاهر نم یشینما

 یپیش از همه مستلزم پذیرفتن نظارت عموم – بود ینخستین نظام سیاسی م یها هیپا

فردی  یها با فساد مقابله کرد. کوشش توان یبر امور عمومی، زیرا بی این نظارت نم

 .هرگز برای چنین منظوری بسنده نبوده است

بود. از سویی ساخت پایگانی  ریرهبری سیاسی بویژه در موضوع فساد آسیب پذ

و از سویی  کرد یها را به رأس هرم ختم م )سلسله مراتبی( قدرت بود که همه راه

انحصارجویی آن بود که سوء استفاده از قدرت سیاسی را نیز مانند خود  تیخاص

موارد  نیتر ادفی نبود که بزرگ. تصآورد یقدرت سیاسی در دستهای معدود گرد م

از همه بودند، زنان  تر کیکه به رهبری سیاسی نزد شد یفساد در میان کسانی دیده م

ها بیرون بودند. با موارد معدود  و مردانی دست نزدنی که از همه موازین و ضابطه

 .شد یفساد به مقیاس بزرگ، اما مستقل، مبارزه موفق تری م

 

ها و برداشت اداری گرایش  راتژی توسعه بیشتر به راه حلبنا به سنت، است – ٢

داشت. اصالحات و نوسازی در ایران از آغاز سده نوزدهم )در زمان عباس میرزا و 

یک نسل بعد در زمان امیرکبیر( به دست دولت صورت گرفته بود. در زمان 

ی در رضاشاه اول دیوانساالری نوین ایران، ساخته او، از عهده کارهای نمایان

اجتماعی و اقتصادی ایران برآمد. آن دستگاه اداری به عنوان امتداد قدرت  ینوساز

بسیار بیشتر طرف اعتماد بود تا نهادهای مردمی سنتی یا از روی نمونه  یرهبر

و هر روز عرصه تازه ای  شد ی، و بهمین دلیل همه اختیارات بدان واگذار مییاروپا

. مقررات گوناگون و گاه آمد یمداخالت آن در م مردم در زیر پوشش یها تیاز فعال

متعدد و متوازی، عمالً امکان فعالیت را از ابتکارات  یها متناقص و سازمان

از سوی افراد و مؤسسات، حتی  ها تیفعال نیتر گرفته بودند و کوچک یخصوص

 عمومی و دولتی، بدون صرف وقت و نیرو و منابع اضافی برای رفع  یها سازمان
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 .دیگرد یدیوانی میسر نم یها یتراش اشکال

انتظار  ستیبا یای بود که م رشد سرطانی دیوانساالری در این اوضاع و احوال نتیجه

ها  داشت. دولت در اواخر رژیم بیش از یک میلیون کارمند داشت و ادارات و سازمان

. بودجه اداری بخش بزرگ درآمدهای ملی را صرف دندییرو یقارچ آسا از زمین م

. این دیرس یاداری م یها نهی. از بودجه عمرانی نیز بیشتر آن به هزکرد یخود م

 ها تیدیوانساالری غول آسا طبعاً گرایش به تمرکز داشت و تمرکز بیش از اندازه فعال

جز چند شهر دیگر  –و به واپسماندن روستاها و شهرها  کرد یرا در تهران تشدید م

و جمعیت هرچه بیشتری را  دیانجام یم – ندکرد یکه در جهت تهران شدن حرکت م

 .داشت یبه مهاجرت به تهران وا م

وظایفی که برعهده دیوانساالری نهاده شده بود بسیار از توانایی آن بیرون بود، 

چنانکه کم و بیش در هر کشور دیگری است، ولی در کنار افزایش اختیارات و 

در حالی که رضاشاه اول اصرار  .شد یکمتر کوششی برای آماده ساختن آن م فیوظا

داشت با باال بردن سطح زندگی و حیثیت کارمندان و جلب بهترین استعدادها بر 

قدرت عمل دیوانساالری بیفزاید، نظام سیاسی و اداری ایران در سالهای پس از او 

 گویی تعمدی در پایین نگهداشتن سطح زندگی و روحیه کارمندان داشت.

ً زنان و مردان ناکافی تسلط بر دستگاه اداری بزر گ و پر مسئولیت ایران عموما

که از مردمان با ابتکار و اصولی و صاحب  نمود یداشتند. نظام سیاسی ایران چنان م

ذهن  ی. میان مایگان )مدیوکر( فرصت طلب و کسانی که بجادیترس یاندیشه مستقل م

تر  ابیری سیاسی کامتیز شامه نیز داشتند معموالً در مسابقه نزدیک شدن به رهب

ساله پیش از آن با  ١٢نیز مانند  ١۳۳٢سال پس از  ٢۵بودند. رهبری سیاسی در 

و مدیران گوش به فرمان و اهل معامله آسوده تر بود تا مردان و  شگانیسیاست پ

ً بدست کاردانان  زنان صاحب نظر و فساد ناپذیر. نتیجه آن شد که کارها عموما

در اداره نهادهای بزرگ امروزی بهرحال کم تجربه بود.  . جامعه ایرانیافتاد ینم

 رهبری سیاسی این کمبود را شدت بخشید. یها شیگرا

 

موفق تر در کشورهای دیگر بجای  یها ــ طرح توسعه ایران برخالف نمونه ۳

. دولت هرسال دیانجام یپراکندن قدرت اقتصادی و مالی در جامعه به تمرکز آن م

خانواده یا شخص مالک بخش  ۵۰و نزدیک به  افتی یین قدرت ماز ا یتر سهم بزرگ

ها و مقاطعه  بیمه و بانک یها ها و شرکت توسعه یافته صنایع ایران )شامل کارخانه

بزرگ( بودند. ارتباط یافتن با مرجع قدرت شرط اصلی هر فعالیت بزرگی  یها یکار

رمایه داران بزرگ با . سکرد یتر م بود و فساد متقابل جامعه و حکومت را افزون

ها آسیب پذیر نبودند و نیاز حیاتی به باال  نفوذ سیاسی خود چندان در برابر رقابت
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ها را تسلط انحصاری بر بازار،  و قدرت تولید نداشتند. سود آن ییبردن کارا

. در بسیاری موارد کرد یو اجازه واردات تضمین م ها متیدستکاری کردن ق

گاه به این دلیل که زیان یا  –اردکنندگان بزرگ بودند تولیدکنندگان بزرگ خود و

 با واردات جبران کنند.  ستیبا یکسری تولید را م

 

ــ یک حکومت فردی به جلب افکار عمومی همان نیاز را دارد هرچند به دالیل  4

رفاه را  یها وهیمتفاوت. فشار و سرکوب برد محدودی دارد و اگر حکومت نتواند م

ش کند ثبات آن به خطر خواهد افتاد. بدین ترتیب بیم آن هست که مردم پخ انیم

سیاسی شود. با استفاده  یها ینمایشی جانشین توسعه اقتصادی و آزاد یکارها

توجه عمومی را از مسئله اساسی روابط قدرت به  توان یتبلیغاتی از این کارها م

 سوق داد.  گریجاهای د

 

ن ویژگی را داشت که سیاستگران را بیشتر نمایشی ای یها در ایران طرح ــ ۵

مانند سهیم کردن کارگران در سود و سهام  ییها تا مردم را. برنامه فتیفر یم

رایگان، آموزش همگانی رایگان، بیمه همگانی، پیکار با بیسوادی  هیمؤسسات، تغذ

ی که گوی شد یها چنان رفتار م اعالم شده خود نرسیدند ولی با آن یها هرگز به هدف

و نه تنها در زمینه تبلیغاتی. کافی بود سیاستی اعالم گردد  –اند  اعمال انجام شده

ً به صورت اصلهای انقالبی یا فرمان ها( و پس از مدتی سروصدای تبلیغاتی  )غالبا

ها هرچه  بعدی قرار گیرد، ارزش عملی آن یها و برنامه ها استیپایه محاسبات و س

 بوده باشد.

  

ها  توسعه و بهره برداری تبلیغاتی از آن یها ه به نمایشی بودن برنامهــ این توج 6

عامل دیگری در ناتمام ماندن کارها بود. عامل اصلی، نبودن انرژی و پشتکار بود 

. هر برنامه و طرحی با شدت و رفت یکه ویژگی کار حکومت در ایران بشمار م

. حتی در آنجاها که موانع افتاد یو بزودی از سرعت م شد یفراوان آغاز م یغوغا

 یها ، مقررات گوناگون و مداخالت سازمانگرفت یجلوی کار را نم یرساختیز

ها یا اصلهای انقالبی  متعدد کافی بود که آهنگ پیشرفت را کند سازد. پاره ای فرمان

 اصالً قابل عمل نبودند و صرفاً ارزش شعاری داشتند.  زین

 

. اصالحات رفت یقی آن مورد نظر بود و پیش مکمتر اقدامی تا نتیجه منط ــ ۷

موقتی نیز  یها سازمان – دیانجام یمعموالً به تشکیل سازمانی موقتی یا دایمی م

ها به استناد دستور یا فرمانی بود که  بدان بودند که دایمی شوند زیرا تشکیل آن لیمتما
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ها سنگ  انو در این بین سازم –ها را داشت  کمتر کسی جرأت تجدیدنظر در آن

ها و  های انقالب اداری در وزارتخانه ها مانند کمیته . از آن پس این سازمانشدند یم

ای برای وقت  دولتی یا کمیسیون شاهنشاهی یا بازرسی شاهنشاهی وسیله یها سازمان

 .دندیگرد ی، کاریابی یا مزاحمت و تصفیه حساب و اعمال نفوذ میگذران

 

دالیل سیاسی داخلی و خارجی کامالً قابل فهم و توجیه تأکید بر نقش ارتش به  ــ ۸

بود. ولی ارتش به صورت مرکز توجهات رهبری سیاسی درآمد و عمالً کمر اقتصاد 

میلیارد دالر هزینه مستقیم نظامی  ۳٢بیش از  ١۳4۹ -۵6را شکست. میان سالهای 

هسازی، خانه شد و میلیاردها دالر دیگر نیز زیر عناوین دیگر )بندر، فرودگاه، را

 ١۳٢۹-۵6سالهای  انیم حاتیتسل دیهزینه خر رسید. ی...( به مصارف نظام یساز

میزان آن در سالهای  رفت یها پیش م میلیارد دالر بود و اگر بر طبق برنامه ١۷حدود 

 ۳۰و قرار بود در سالهای پس از آن  شد یمیلیارد دالر بالغ م ۵/١۸به  ١۹4۹-6٢

 رانیچنانکه شاه در پاسخ به تاریخ نوشته است ارتش امیلیارد دیگر را ببلعد. 

 . ابدیهزار تن افزایش  ۷6۰به  ١۳6١هزار تن و در  4١۳به  ١۳۵۷در  ستیبا یم

 

. کرد ینظامی نبود که بخشهای دیگر را از منابع الزم بی بهره م یها نهیتنها هز ــ ۹

د. در شرایطی که ارتش از نظر جذب نیروی انسانی ماهر رقیب جدی صنعت شده بو

هزار کارگر ماهر کم  ۷۰۰برنامه پنجم، کشور بیش از  یها ینیبه موجب پیش ب

سه گانه ارتش نفرات درس خوانده و آزموده را از همه جا جلب  یها داشت، رسته

 . کردند یم

 

زرادخانه امریکا  یها سالح نیتر دهیچیتشنگی سیری ناپذیر به خرید آخرین و پ ــ ١۰

هزاران کارشناس امریکایی برای آموزش دادن افراد ایرانی در ایران  سبب شد که

ها از نظر آماده کردن ایرانیان برای بکار بردن و  خدمت کنند. هرچند نتایج کار آن

اساسی آموزشی  یها و شاید به سبب ضعف –تازه درخشان نبود  یها سالح ینگهدار

ها برای تشدید احساسات  راوان آناما شمار ف –درخشان باشد  توانست ینم یو سازمان

ایرانیان و بیزاریشان از بستگی روزافزون به امریکا بسیار مؤثر افتاد.  ییکایضدامر

که رضاشاه  ١۳4٢کاپیتوالسیون یا مصونیت قضائی پرسنل امریکایی در  یبرقرار

اول سی و چند سال پیش در میان توفانی از احساسات ملی به نظایر آن پایان داده 

، تظاهر زننده ای از موقعیت برتر امریکا در ایران بود. امتیازات سیاسی و بود

 یها و احساس حقارتی که در سطح گرفت یو نظامی که هر روز امریکا م یاقتصاد

، همه شد یو حکومتی ایران نسبت به امریکا و امریکاییان نشان داده م یفرد
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و گرفتن یک وجهه ملی و  رژیم را در برانگیختن غرور ملی ایرانیان یها کوشش

 .کرد یمستقل بی اعتبار م

 

. فرماندهان کرد یاقتصادی کمک م یها ارتش همچنین به گران تمام شدن طرح

معمول نیز آزاد  یها که دست گشاده ای بر بودجه مملکتی داشتند و از نظارت ینظام

. در دندکر یخود بسیار بیش از معمول هزینه م یها بودند برای پیش انداختن طرح

 .رفت یباال م ها نهیبرای انجام کارهای غیرنظامی نیز هز جهینت

چنانکه تجاوز عراق به ایران نشان داد خطرهای نظامی بالقوه که ایران را تهدید 

ها در توانایی ملی ایران بود به هیچ روی آن قدرت نظامی  و رویارویی با آن کرد یم

. ایران یک قدرت گذاشت یسعه ملی نمکه چیز زیادی برای تو کرد ینم هیرا توج

یک قدرت نظامی درجه  توانست یدرجه سوم اقتصادی بود و ضرورتی نداشت و نم

یک )غیراتمی( جهان باشد، آنهم صرفاً از نظر آماری؛ زیرا پایه آموزشی و صنعتی 

الزم را نداشت. در شرایط ایران قدرت نظامی بیشتر عبارت بود از قدرت خرید 

 شرفته به مقدار زیاد.پی یها سالح

امنیتی کشور نیز بسیار مورد تردید بود. در حالی که رژیم یک پلیس  یها تیاولو

پایتخت نداشت، دلمشغولی به حفظ امنیت راههای  یها ابانیشورش برای حفظ خ

و نشانه دیگری از وارونگی  ماند یاقیانوس هند بیشتر به رویاهای مستانه م ییایدر

آن ماهی  یها سیولی پل کردند یالفان رژیم آن را پلیسی توصیف مبود. مخ ها تیاولو

 .گرفتند یلایر حقوق م ١٢۰۰۰

برای جلب مشارکت  ییها شکست در کشانیدن مردم به صحنه سیاسی و یافتن راه

مشکل رهبری سیاسی بود و در  نیتر و هدایت نارضایی سیاسی شاید مهم یعموم

شت. ایران به موجب یک قانون اساسی اداره آن قرار دا یها یقلب همه کم و کاست

و از داشتن مجلس ناگزیر بود. انتخابات دردسر تمام نشدنی رهبری بشمار  شد یم

که در سازمان دادن سیاسی جامعه بعمل آمد بیشتر به  ییها و همه کوشش رفت یم

 منظور حل همین مشکل بود. 

سیاسی تا برطرف شدن برای توسعه  توانستند یدر نظر رهبری سیاسی، مردم م

مسائل اقتصادی و اجتماعی صبر کنند. مشارکت عمومی از نظر آن بیشتر مانعی بر 

تند و قاطع بود که برای نوسازی جامعه ضروری شمرده  یها یریسر راه تصمیم گ

. از اینرو الزام ترتیب دادن انتخابات بود که توجه را به سازمان سیاسی جامعه شد یم

در نیمه دهه پنجاه بود که مشارکت سیاسی مردم نه به عنوان  . تنهاکرد یجلب م

مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی، بلکه به عنوان شرط اصلی برای آن مطرح 

 یها گردید. اما این اندیشه هیچگاه در رهبری سیاسی راسخ نشد و هرچند کوشش
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از ظواهر ها  ظاهری برای کشاندن مردم به فراگرد سیاسی انجام گرفت، این کوشش

 فراتر نرفت.

و اوایل  4۰)مردم و ملیون( و نظام حزب مسلط دهه  ۳۰نظام دو حزبی نیمه دهه 

)رستاخیز( در سازمان  ١۳۵4 -۷)ایران نوین( و نظام یک حزبی سالهای  ۵۰دهه 

گسترده عمومی  یها شیدادن انتخابات مجلس و بعدها بر پا کردن تظاهرات و نما

بی تفاوتی و دل مردگی عمومی چیره آمدند و نه نارضایی موفق بودند، ولی نه بر 

را در مسیرهای سازنده هدایت کردند. علت آن بود که رهبری سیاسی پیوسته  یاسیس

و ابتکارات مثبت را به  ها شرفتیدر مرکز توجهات باشد و امتیاز همه پ خواست یم

دانی داشتند و خود اختصاص دهد. دولت یا حزب اکثریت یا حزب واحد نه اهمیت چن

. در گشت یها مستقیماً به رهبری سیاسی بر م نه مسئول بودند. هر انتقادی از آن

مخالفان بجای مخالفت با   و شد یبحث سیاسی موردنظر میان تهی و سترون م جهینت

ً به مخالفت با رهبری بر م . رهبری در کوشش خود خاستند یحکومت یا حزب طبعا

گروه یا شخصیت سیاسی قابل مالحظه نه تنها جریان  جلوگیری از برآمدن هر یبرا

مخالف سیاسی )اپوزیسیون( را رادیکال کرد، خود را آماج همه انتقادها و حمالت 

قرار داد. ناکارایی هر سازمان یا نادرستی هر مقام دولتی بهانه ای برای حمله به 

ود نداشت، بود، زیرا هیچ کس و هیچ سازمانی اصالت و موجودیتی از آن خ میرژ

همه پرتوهایی از آفتاب قدرت بودند. رهبری، آنان را از نشان دادن هرگونه استقالل 

 . کردند یپشت سر آن پنهان م شانیها ی. آنان نیز خود را با کم و کاستداشت یباز م

به پدیده دوگانه بی  توانست یشاید م ۵۰جریان آزادسازی )لیبرالیزاسیون( نیمه دهه 

 یها رادیکال شدن مخالفان پایان دهد. اما در اینجا هم مانند طرح عمومی و یتفاوت

)تنظیم خانواده، پیکار با بیسوادی، مبارزه با فساد و اتالف کاری، انقالب  گرید

...( انرژی و اراده سیاسی الزم در پشت سر سیاست اعالم شده نبود. به یادار

ویند و انتقاد کنند ولی ها و مجلس و حزب اجازه داده شد معایب را بگ روزنامه

در رفع معایب بعمل نیامد و حوزه انتقادها نیز هرگز به مسائل اصلی و  یکوشش

آنهم  –اساسی کشیده نشد. از مردم خواسته شد در فراگرد تصمیم گیری  یموضوعها

مشارکت کنند ولی کسی به نظر  –گوناگون  یها ها و نظرگاه در حد فراهم آوردن داده

مود. تصمیم گیری، حق انحصاری رهبری سیاسی باقی ماند و هرجا ها توجهی نن آن

تا  شد یبه عمد خواستشان ندیده گرفته م خواهند یمردم چیزی را م شد یاحساس م

ً در طرف گیرنده باقی بمانند.  ستیبا یگستاخ نشوند. مردم م  صرفا

وشته یک مقاله که درباره رابطه حزب و دولت برای مجله ارگان حزب رستاخیز ن

وزیر از مجله به دفتر شاه برده شد تا هر اشاره ای به  شده بود دوبار توسط نخست

مشارکت مردم را در فراگرد تصمیم گیری شخصاً حذف کند. مقامی را که به سبب 
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مخالفت عمومی و دیرپای با او از سرکاری به ناچار برداشتند بی هیچ فاصله به 

بر امتیاز دادن شود. یک سال پس از آن انتصابی گماشتند مبادا حمل  یسناتور

 . شد یامتیازها بی هیچ اندیشه ای به مخالفان، و نه مردم، داده م نیتر بزرگ

حزب واحد که با نویدهای بزرگ آغاز گردید بی مصرف و بیهوده ماند. حتی در 

که حکومت به سازمان دادن پشتیبانی عمومی نیاز حیاتی داشت، حزبی را که  یزمان

بکشاند  ها ابانیصدها هزار تن را مثالً در تبریز پس از آشوب به خ توانست یمهنوز 

منحل کردند. یک تصمیم ساده اداری برای ناچیز کردن یک طرح بزرگ سازماندهی 

 جامعه کفایت کرد. یاسیس

 

 

 ب ـ در زمینه اجتماعی

 

ند با تأثیر ، هر چکنند یدر بررسی فراگرد توسعه کمتر به عامل اخالقی توجه م ــ ١

ای که مبانی اخالقیش  ای که دارد باید جای اصلی را بدان داد. در جامعه کننده نییتع

فرو ریخته باشد توسعه حداکثر به شکل جسته گریخته و اینجا و آنجا و بی بهره از 

و تعدل روی خواهد داد. برای آنکه یک کوشش همگانی در جهت دگرگون  یهماهنگ

باید حداقلی از ایدئالیسم )آرمانگرایی( و انضباط  ساختن جامعه صورت گیرد

و وظیفه شناسی و گرایشی به مقدم داشتن مصالح عمومی بر منافع فردی  یاجتماع

ای برای  در کار باشد. در غیر آن، نه یک پیکار ملی برای توسعه، بلکه مسابقه

 های پیشرفت در میان خواهد بود. پولدار شدن و بدست آوردن غنیمت

ریختن مبانی اخالقی جامعه درست همان بود که در بیست و پنج ساله پس از فرو 

روی داد. رژیم به سبب اوضاع و احوال استقرار دوباره خود )مبارزه با  ١۳۳٢

بست خود قهرمان  و با وجود شکست و بن ها یحکومت و رهبری که با همه کوتاه

یک قدرت خارجی داشت( در ای که خود رژیم به  با بیگانه بود، و نیز تکیه کاریپ

برابر افکار عمومی ملت دست کم در وضع دفاعی بود. تنها با تکیه بر عنصر 

، با نشان دادن سرمشقی از گذشت و پاکیزگی و درستکاری، بود که رژیم یاخالق

اش را در میان مردم بازیابد.  زمینه اخالقی و مشروعیت از دست رفته توانست یم

ای پایان ناپذیر برای  عمل کرد. سرامدان وارد مسابقهولی درست در جهت مقابل 

ها  ها شدند. تأکید بر تفاوت و به چنگ آوردن امتیازات و به رخ کشیدن آن یاندوز مال

 طبقاتی با افزایش درآمدهای نفتی پیوسته بیشتر شد. یها و فاصله

ن کردن بی اعتنایی به افکار عمومی، احساس عدم مسئولیت در برابر مردم و جانشی

خود  یها انیاخالقی با پول از سوی طبقه حاکمی که گویی برای جبران ز یها ارزش
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به کشوری اشغال شده پای نهاده بودند نه تنها به بیگانگی مردم از حکومت انجامید، 

هر احساس مسئولیت اجتماعی را نیز در هم شکست. هرکس در پی آن بود  ماندهیباق

سیله به چنگ آورد. درخواستهای گاهگاهی حکومت خود را به هر و« سهم نفت»که 

از مردم که بیشتر صرفه جویی و کار و کمتر مصرف کنند و کمتر بخواهند با 

که  دیگرد یچنان تلقی م« مبارزه با فساد». حتی شد یعمومی روبرو م شخندیر

 فساد را نیز منحصر به خود سازند. خواهند یانحصارکنندگان قدرت م

ی اعتقاد، کلبی مسلکی )سینیسم( تاریخی مردم ایران را عمیق تر یک طبقه حاکم ب

  کامیابی که هر  یها به اضافه سرمشق  کرد. تملق که به زشتی دالزار رسیده بود

از دالالن و درصد بگیران و کار  – دندیکش یدر چشم مردم م  مانند خار  روز

چک سفید از  دیرس ینظر مکه به  یو زمین بازان و سرمایه داران یاسیاندازان س راه

ها  ها داده شده است و همه مقامات با نفوذ که قانون هیچ دستی بدان منابع ملی بدان

کامالً تهی از مالحظات اخالقی بسر   که در فضایی  مردمان را متقاعد کرد –نداشت 

 .برند یم

و  شد یزمخت افراطی از سوی مقامات باال تشویق م یها کیش شخصیت که در شکل

بر یک دوره سی ساله تاریخ ایران به زیان بقیه آن، حتی احترام به میراث  هیتک

چیزی  کردند یو حس ملی را در مردم از نیرو انداخت. مردم احساس م یخیتار

 یها استیبادآورد نیز که با تغییر س یها ندارند تا از آن دفاع کنند. صاحبان ثروت

با استفاده از آزادی  دادند یاز دست م حکومت اعتماد خود را بیش از پیش یناگهان

انتقال دارایی به خارج بازمانده هر اراده مبارزه و ایستادگی را باختند. راز سرعت 

باور نکردنی واژگونی رژیم در ورشکستگی اخالقی آن بود. کسی برای یک شرکت 

 . دردارد یکه سهام آن نیز عادالنه بخش نشده است برخود سختی روا نم یبازرگان

 .آمد یبرابر یک هجوم جدی بیگانه نیز شاید همان وضع پیش م

 

بی توجهی که به آموزش شد شگفت آور بود. برنامه آموزش از باسواد کردن  ــ ٢

بیسواد، از پرورش دادن کارگران ماهر و فنی و از تربیت کادرهای باال به  یها توده

یک دهه و نیم پیکار با مورد نیاز جامعه و اقتصاد ناتوان ماند. پس از  زانیم

درصد باالتر رفت و در میان زنان و  ۵۰، شمار باسوادان به دشواری از یسوادیب

بسیار افزایش یافت  ها رستانیبسیار پایین تر از این میانگین بود. شمار دب انییروستا

کمتر از نسل پیش از خود قابل استخدام بودند. لشکر روزافزون  ها پلمهید یول

بی ریشه و بینوا و سرخورده شهری به موج  یها بیکار در صف مقدم توده یها پلمهید

 پیوستند. ١۳۵6 -۷اعتراض و انقالب سالهای 

 ها و  آموزش دانشگاهی بدترین نمونه غلبه کمیت بر کیفیت بود. شمار دانشگاه
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ها برابر شد ولی بیشتر دانشجویان چیز سودمندی  ها ده در طول سال انیدانشجو

فعالیت سیاسی  دادند یها م که کمتر چیزی به آن ییها و در دانشگاه ندآموخت ینم

. کوشش برای خرید دانشجویان )مقرری ماهانه، کمک هزینه مسکن، کردند یم

 ها نی. اگر بجای همه اافزود یها م خوراک ارزان و آموزش رایگان( بر نارضایی آن

  داشتند  که توانایی مالی  ها آن  از  و  دادند یبهتری م  درس  کمتری  انیدانشجو  به

 .شد یرضایتشان بیشتر جلب م گرفتند یماهانه م

توجه به کمیت در برابر کیفیت و دل مشغولی به آمار سبب شد که از رفاه معلمان و 

قضات و  –حساس دیگر  یها ای آنان غافل بمانند. معلمان نیز مانند گروه سطح حرفه

جامعه  یها در شمار کم درآمدترین گروه –اداری ضابطان دادگستری، توده کارکنان 

. حرفه معلمی کم حیثیت بود و رفت یهرچه پایین تر م شان ییبودند و کارا

. تنها در آخرین سال رژیم بود که کوشیدند بر کرد یباالتر را جذب نم یاستعدادها

با درآمد معلمان بیفرایند. در میان مخالفان رژیم نقش معلمان و استادان تنها 

آموزان قابل مقایسه بود. سراسر نظام آموزشی به سبب  و دانش انیدانشجو

نادرست و رهبری ناتوان )در بیشتر دوره بیست و پنج ساله( برضد  یها استیس

 رژیم شوریده بودند.

با آنکه در سالهای آخر رژیم بیش از ده میلیون تن در مؤسسات آموزشی درس 

و  آمد یتوسعه اقتصادی، از یک نظر، پایین تر مسهم نظام آموزشی در  خواندند یم

. شگفت آنکه شد ینیاز به وارد کردن کارگران ماهر و فنی و مدیران هرسال بیشتر م

. هنگامی که هزاران کامیون وارداتی کرد یخود حکومت نیز این روند را تشویق م

رانندگان،  آموزشی برای یها بجای ترتیب دادن دوره دندیپوس یباران و آفتاب م ریز

 از کره جنوبی راننده آوردند.

توسعه اقتصادی و اجتماعی و نظامی  یها شکست آموزشی به معنی شکست برنامه

بود. پایین بودن بهره وری صنایع، ناکارایی دیوانساالری و واپسماندگی عمومی 

. و از نظر سیاسی نیز پیامدهای مرگباری داشت افتی یجامعه مستقیماً بدان آ رتباط م

 ییک جامعه بیسواد و بی فرهنگ به آسانی زیر نفوذ عوام فریبی و خرافت مذهب

 .دهد یدرآمد. زیاده رویهای دوران انقالب را خأل فرهنگی جامعه ایرانی توضیح م

موفق تر توسعه، و نیز در همه کشورهای سوسیالیستی، سیاست  یها در نمونه

لویت داده است و از سوی دیگر از یک سو به ریشه کن کردن بیسوادی او یآموزش

به پرورش کادرهای آموزشی و مدیریت و فنی. سیاست آموزش رسمی سرامدگرا 

ای  )الیتیست( است و با اختصاص دادن منابع به آدم سازی به فراگرد توسعه جنبه

. ریشه کن کردن بیسوادی نیز زمینه را برای یک انقالب واقعی دهد یخود بخود م

 . در ایران سیاست آموزشی بجای نیروی کار سازد یآن( آماده م )و نه شعار یآموزش
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آن بی بهره از بهم پیوستگی  یها استیسیاست فرهنگی این دوره نیز مانند همه س ــ ۳

ها،  فرهنگی چشمگیر و پرهزینه )جشنواره یها تیو هدف روشن بود. از سویی فعال

ها و کتابخانه پرهزینه و مانندهای آن( که گروه  سرت و اپرا و موزهکن یتاالرها

 یها تیو از سوی دیگر فقر فرهنگی محض که با فعال گرفت یرا در بر م یمعدود

. شد یم« جبران»و نه چندان زیرزمینی چپگرایان و افراطیان مذهبی  ینیرزمیز

ا رکود نشر کتاب، تئاتر، فرهنگی عمالً به توقف ی یها تیتسلط دیوانساالری بر فعال

های جمعیتی که به شهرها ریخته بودند و نه  سازی و مطبوعات انجامید. توده لمیف

اشغال مرتبی داشتند، نه سرگرمی درست، نه شرایط زندگی قابل تحمل و نه حتی 

زیرا این رشته نیز در انحصار مقامات با نفوذ سیاسی و  –به ورزش  یدسترس

ه بود و اعتبارش به مصرف همه گیر کردن ورزش به رهبری درآمد کینزد

سالم فرهنگی  یها تیاز فعال – شد یتجملی هزینه م یها و عموماً در طرح دیرس ینم

فرهنگ و ورزش بکار گرفته  یها بی بهره بودند. نیروی آنان بجای آنکه در عرصه

 شود، سرخورده و عاصی شد و سرانجام طغیان کرد.

انساالری فرهنگی با یک سانسور ناشیانه و کوردالنه و که دیو ییها در همه سال

 گذاشت یدو نسل را برای ابراز وجود عقیم م یها آلود و ناکارآمد تالش غرض

پنهان و آشکار چپگرا که در پیکار چریکی  یها و متعصبان مذهبی و گروه انیافراط

 یها ز راه کتابخود را از همه راه، حتی ا یها یدئولوژیمهارت یافته بودند ا یفرهنگ

. رژیم ایدئولوژی نامشخصی آمیخته از کردند یرسمی، به جوانان تلقین م یدرس

. تقریباً کرد یاصل رهبری و ترقیخواهی را با وسایل و از راههای ابتدایی تبلیغ م

گاهگاهی یک  یها یها و سخنران همه بحث سیاسی رسمی به دو سه کتاب و مصاحبه

. در برابر، زد یه چهار روز معین در سال دور مو بر گرد س گشت یمقام بر م

بهمان اندازه نامشخص و ساده شده را با  ییها یدئولوژیچپ و مذهبی نیز ا انیافراط

برانگیزنده و مهارتی بیشتر و در فضایی که با سرخوردگی سیاسی و فقر  یامیپ

ر کامیاب تر و طبعاً بسیا رساندند یو فرهنگی آماده شده بود به گوش مردم م یاقتصاد

 .کرد یها دور م ها میان تهی بودن پیامشان را از ذهن بودند. نیرومندی اعتراض آن

به مقدار زیاد از نظر فرهنگی در اختیار چپگرایان  ها رستانیها بویژه و دب دانشگاه

درآمده بودند. افراطیان مذهبی در میان کاسبکاران و بازاریان و بیکاران یا 

رنشین شهرها فعالیت داشتند و در اواخر رژیم پهلوی به فرودستان محالت فقی

ای  قابل مالحظه یها نیز راه یافته بودند. هر دو گروه رخنه ها رستانیها و دب دانشگاه

در صف کارگران و کارمندان کرده بودند. در یک فضای تهی فکری و فرهنگی، هر 
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ایدئولوژی رسمی  بدون هیچ برخورد جدی آرا، زندگی خود را داشت و یدئولوژیا

ورشکسته تر از همه بود زیرا حتی پیشبرندگان اصلیش نیز احترامش را نگه 

 .شکست یو رفتارشان به آسانی گفتارشان را م داشتند ینم

 

اعتقاد به تهی کردن روستاها و  ١۳۳٢-۵۷یکی از خطاهای بزرگ دوران  ــ 4

در غرب صنعتی  بزرگ شدن شهرها بود. بی آنکه به ویژگیهای رشد شهرگرایی

ً با تغییر نسبت جمعیت شهرنشین به  شد یتوجه شایان گردد، تصور م صرفا

، کشور نوسازی خواهد شد. در حالی که در غرب صنعتی جمعیت در نیروستانش

شهرها جذب صنایع کارگر بر شدند و همپای رشد شهرها امکانات آموزشی و 

ای سوق دادن انرژی سیاسی الزم بر یها فرهنگی و فراغت و سازمان یها تیفعال

و  دیگرد یمردم گسترش یافت و در همان حال بر قدرت تولید روستاها نیز افزوده م

، در ایران گذاشت یگسترنده خارجی کمتر جایی برای کمبود و بیکاری م یبازارها

در  ١: ١به  ١۳۳۵در  ١ :١/۵از حدود  –نسبت جمعیت شهرها به روستاها  شیافزا

ای را یکسره فاقد بود.  ز این ویژگیها را به تمامی نداشت و پارههیچ یک ا – ١۳۵۵

که از رکود و واپس رفتن اقتصاد روستاها یا نبودن خدمات اجتماعی و  یتیجمع

ها کار  که همیشه برای آن رفتند یبه شهرهایی م آمدند یها به تنگ م در آن یرفاه

 یها وز به گروهنداشت و نه مسکن و نه آموزش )مدارسی که سه نوبت در ر

کم نبودند( و نه اسباب فراغت و سرگرمی و نه  دادند یگوناگون شاگردان درس م

. تنها چیزی که در شهرها به مقدار گذاشت یامکانات فرهنگی مناسب در اختیارشان م

زیاد در دسترس این جماعت بی ریشه و به تنگ آمده بود وسوسه مصرف بود که بر 

 .افزود یکینه طبقاتی م

رسید. شهرهای  ١۳۵۵میلیون در  ۵/4به  ١۳۳۵میلیون در  ۵/١معیت تهران از ج

مانند اصفهان و تبریز و آبادان و اهواز و مشهد نیز با انفجار جمعیت روبرو  یگرید

بودند. تقریباً هر شهر متوسط و بزرگ ایران بیش از توانایی جذب خود مهاجر 

در کنترل خانواده به حدود سه  ها شرفتیو رشد جمعیت پس از همه پ رفتیپذ یم

 بود. دهیدرصد رس

این روند شهرنشینی به کاهش ظرفیت تولید ملی و وابستگی روزافزون به واردات 

غیرتولیدی  یها تیمواد خوراکی و افزایش کلی واردات مواد مصرفی و گسترش فعال

د. های باالسری اجتماعی انجامی و بورسبازی زمین و خانه و سنگین شدن هزینه

دولت که بیش از پیش وظیفه یافت کار برای بیکاران فراهم آورد صفوف کارکنان 

 خود را متورم تر ساخت.

 بورسبازانه که از نیمه دوران رضاشاه اول آغاز شده بود  یو خانه ساز یزمین باز
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 یها فعالیت اقتصادی گردید و در غیاب یک نظام مالیاتی درست، ثروت نیتر مهم

شت که سرانجام به دالیل سیاسی بخشی از آن به خارج انتقال یافت. با انبا یبادآورد

مسأله اجتماعی بود و مشکالت آمد و شد  نیتر سازی، مسکن بزرگ همه رونق خانه

)ترافیک( و آلودگی هوا و کمبود آب و برق و خدمات شهری، زندگی را در 

 تر ایران به صورت دوزخی برای مردمان در آورد. شهرهای بزرگ

بجای فراهم کردن آب برای کشاورزی و برق برای صنایع، منابع ملی صرف بستن 

 یو از جمعیت شهر شد یو خطوط انتقال نیرو برای شهرها م ها روگاهیسد و ساختن ن

میلیون در صنعت کار  ۵/٢ گرفت یایران که نیمی از جمعیت کشور را در بر م

مات که دستفروشی را نیز در بر و یک میلیون در ساختمان و بقیه در خد کردند یم

بسیار بزرگی نیز بیکار بودند زیرا انتظاراتشان باالتر از آن  یها . گروهگرفت یم

بی بند و بار، چندصدهزار )به  یها استیرفته بود که تن به کارهای سنگین دهند. س

هر  حدود یک میلیون( افغانی را نیز برآنان افزوده بود که در برابر مزد آماده ینیتخم

ها. این  بودند، از جمله شرکت در تظاهرات و ویران کردن سینماها و بانک یکار

خانه بدوش و بی ریشه شهری در فضای مناسب و با پشتیبانی بیدریغ  میتوده عظ

 را میسر ساخت. ١۳۵6-۷منابع گوناگون داخلی و خارجی به آسانی بحران 

در شهرها متمرکز  –و درمان آموزش و بهداشت  –با آنکه بیشتر خدمات اجتماعی 

ها دسترسی نداشتند. امکانات آموزشی بجای  شده بود حتی همه شهرنشینان نیز بدان

تر کودکان و نوجوانان را آماده اشتغاالت  آنکه در روستاها و شهرهای کوچک

که در شهرها  ساخت یسودمند در محل کند، دیپلمه بیکار و غیرقابل استخدام م

های کارآمدش هزار هزار  که فرآورده شد یصرف آموزش عالی مسرگردان بودند یا 

. بجای پخش کردن حداقلی از خدمات کردند ییا مهاجرت م ماندند یدر خارج م

ترین مراکز پزشکی در  و پیچیده نیتر در سراسر کشور، بزرگ یبهداشتی و درمان

به « در کلید به»تجملی  یها مارستانیو سفارش ب داشتند یشهرهای بزرگ برپا م

. نیاز به دسترسی داشتن به خدمات آموزشی و درمانی، حتی در دادند یخارج م

ً همان سهم را در کشاندن مهاجران به شهرهای بزرگ  سطح های پایین تر، تقریبا

 داشت که جستجوی کار و اشتغال.

 

 

 پ ـ در زمینه اقتصادی 

 

اوایل سده بیستم در بحث در اینکه ایران یک کشور کشاورزی است یا نه از  ــ ١

ایران چنان آغاز شد که گویی فراگرد صنعتی شدن مخالف توسعه کشاورزی است. 
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ً توسعه  یها برخالف نمونه موفق غربی که صنعت از یک پایگاه کشاورزی نسبتا

مازادی برای سرمایه گذاری در صنعت فراهم  توانست یبرخوردار بود که م افتهی

آن، در ایران شوق صنعتی شدن از آغاز  یها راوردهآورد و یک بازار داخلی برای ف

 با فراموش کردن اهمیت کشاورزی همراه بود.

و یک  کرد یدر آمدهای نفتی نیاز به ما زاد کشاورزی را برای رشد صنعت کم م

که چون ریشه در فعالیت اقتصادی خود جامعه  آورد یبازار مصرف دخلی پدید م

زیاده روی و اساساً متمایل به واردات بود. در همه  نداشت بی تناسب و آماده اتالف و

 ١۳۵۰و بویژه نیمه دهه  ۳۰دوران درآمدهای قابل مالحظه نفتی از نیمه دهه 

شامل  –به بخش کشاورزی  ها یاندکی برای سرازیر کردن سرمایه گذار یها کوشش

 صورت گرفت. –و توزیع مواد کشاورزی  دیتول

اقدام اصالحی دوران پس از انقالب  نیتر انیبرنامه اصالحات ارضی که نما

 یها مشروطه بود به سبب این بی اعتنایی اساسی به بخش کشاورزی در هدف

خود کامیاب نشد. رشد تولید کشاورزی در برابر افزایش جمعیت و مصرف  یاقتصاد

سرانه منفی بود )قسمتی به سبب باال رفتن کیفیت مصرف( و ایران در اواخر دوران 

و از  کرد یدرصد نیازهای مواد خوراکی خود را وارد م ۳۰ه حدود سال ٢۵

 کشاورزی در جهان شده بود. یها واردکنندگان مهم فراورده

کشاورزی و صنایع و خدمات وابسته بدان نتوانست بخش قابل مالحظه ای از مازاد 

 روستاها را جذب کند و پایین بودن سطح زندگی روستاییان مانع از گسترش تیجمع

ها دشوارتر  بازار داخلی شد. فقر روستاها رساندن خدمات اجتماعی را به آن شتریب

ساخت و انبوه جمعیت روستاییان ایران از نظر شاخصهای رشد با روستاییان 

به کشاورزان کمک کند  دیکوش یفقیر جهان قابل مقایسه بودند. حکومت م یکشورها

اساسی کار مهمی انجام نگرفت:  یها نهیها کافی نبودند و در پاره ای زم کمک یول

خواران رهایی  اول یک شبکه اعتباری آسان و ارزان که کشاورزان را از نزول

 یها بخشد؛ دوم، ساختن شبکه راههای روستایی و تسهیالت توزیع فراورده

ها را چاره کند؛ سوم تضمین قیمت  که اتالف سی تا چهل درصد فراورده یکشاورز

رآمد کشاورزی بیفزاید. در این مورد آخری برعکس در قیمت ها که بر د فراورده

مانند غالت و چغندر و چای و توتون کوشش حکومت در  ییها فراورده یگذار

را در شهرها به زیان روستاییان پایین نگهدارد.  ها متیآخر براین بود که ق یسالها

به جایی  کشاورزی یها پایین نگهداشتن اجباری و مصنوعی فرآورده استیاین س

تر بود. زیرا حکومت  رسید که برای روستاییان خرید نان از شهرهای نزدیک ارزان

. در داد یعالوه بر ارزان خریدن گندم از روستاها به نان شهرها کمک هزینه هم م

 مبارزه با آفات و فرسایش زمین و آبرسانی آنچه شد ناکافی بود. یها نهیزم
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زندگی  یها ت گرفتن اختیار همه جنبهاداری کردن کار کشاورزی و در دس

گوناگون دولتی به اضافه  یها روستایی، از سوی سازمان یها ی، حتی تعاونییروستا

ضد و نقیض و ناپایدار، هر عامل اعتماد و ابتکار خصوصی را در  یها استیس

مأمور  ١۷ایران از میان برد. روستاییان برای کارهای خود گاه با  یروستاها

گوناگون دولتی با نظرات مختلف سروکار داشتند. البته در بیشتر  یها سازمان

 شد یزیرا به همه روستاها نم دندیرس یروستاها اینگونه خدمات اداری به حداقل م

دولتی  یها بالقوه بر سر جای خود بود و سازمان یها مأمور فرستاد. ولی مزاحمت

 .در هر زمان در کارها مداخله کنند توانستند یمربوط م

کشاورزی به بخش سنتی متوجه بود  یها استیبیشتر اعتبارات کشاورزی و تکیه س

میلیارد  ١/4۳۳تر  . در برنامه بخش بزرگگرفت یکه اکثر روستاییان را در بر م

گذاری کشاورزی به واحدهای بزرگ )کشت و صنعت و  لایر اعتبارات و سرمایه

یص داده شده بود به موجب آن تولید( تخص یها یسهامی زراعی و تعاون یها شرکت

هزار هکتار اضافی از زمینهای  4۰۰ ستیبا یبرنامه واحدهای کشت و صنعت م

دهقانی )سنتی( را جذب کنند. مفهوم واقعی آن بیرون راندن کشاورزان از  یکشاورز

ها و زمینهای  همچنانکه در مورد زمینهای جنگلی و چراگاه –بود  شانینهایزم

ها اختصاص  مربوط به آن یها یاسی و نظامی رژیم یا طرحکه به سران س یگرید

 .دادند یم

 ها نیپس از اصالحات ارضی تولید روستاها پایین آمد، زیرا به موجب قانون ارث زم

ها را  . پیش از آن نظام زمینداری، نسقشد یبه قطعات کوچک غیراقتصادی تقسیم م

ستا نیز شدت گرفت. در حالی . نابرابری درآمد شهر و روکرد یاز خرد شدن حفظ م

مصرف سرانه شهری دو برابر مصرف سرانه روستایی بود در  ١۳۳۸که در 

باز هم به زیان  ۵۰به سه برابر رسید و پس از رونق نفتی نیمه سالهای  ١۳۵١

درصد میانگین مزد ملی  ۵۰به  ١۳4یافت. مزد کشاورزی که در  شیروستاها افزا

درصد کاهش یافته بود. اینهمه کار را به جایی  ۳۰ده سال پس از آن به  دیرس یم

 مردان جوان را یافت. شد یاز روستاها به زحمت م یاریرساند که در بس

 

داری آزاد و یک اقتصاد سرمایه  سرگردانی حکومت میان یک اقتصاد سرمایه ــ ٢

ه هم خواستند یبدترین دو دنیا را برای ایران به بار آورد. از سویی م یداری دولت

تولیدی جامعه را به کار اندازند و از سویی یک دیوانساالری عریض و  یروهاین

 وستهیها را در دست داشته باشد. رهبری سیاسی نیز پ همه سررشته خواست یم لیطو

ها که  آن –میان این دو گرایش در نوسان بود. نتیجه آن شد که سرمایه داران سیاسی 

ت گشاده ای بر منابع ملی یافتند و هرچه دس –دسترسی به رهبری سیاسی داشتند 
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توانستند مقررات را به سود خود گردانیدند و در شرایط نابرابر و به هزینه دولت و 

 مصرف کنندگان نیرومندتر شدند.

گذاری بودند پیش سد مشکالت سیاسی و  در برابر، کسان دیگری که آماده سرمایه

بقیه  پرداختند یبورسبازی زمین و خانه مها که به  و جز آن آمدند یبه ستوه م یادار

ولی پیوسته از مداخالت دولتی و  آوردند یبودند، زیرا هرچند پول بدست م یناراض

. کار بی قانونی و بی عدالتی و بردند یناگهانی و دلبخواهی رنج م یها استیس رییتغ

صف  بام و دو هوا به جایی رسید که حتی قشرهای مرفه جامعه ایرانی نیز در کی

مخالفان رژیم درآمدند و در اولین فرصت بر رژیم هجوم آوردند. حضور سرمایه 

داران و صاحبان صنایع و بازرگانان بزرگ در صف انقالبیان از ویژگیهای یگانه 

 انقالب اسالمی بود.

یک اقتصاد نو از حدود  یها یدگیچیآشکار بود که پ ۳۰از همان آغاز و در نیمه دهه 

اصول  نیتر یهییاسی ایران بیرون است. این ناآگاهی حتی در بدرهبری س افتیدر

 خواست یکه حکومت حتی اگر م دیرس ی. به نظر نمکرد یجلوه م یاقتصاد

فضایی ناامن تر برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در جامعه پدید  توانست یم

ً بی مشورت کارشن یها یریآورد. تصمیم گ اسان و کوچک و بزرگ اقتصادی غالبا

و مصالح  گرفت یبی در نظر گرفتن بازتابهای آن در دنیای کسب و کار انجام م

ناپایدار تبلیغاتی  یها یروزیدرازمدت اقتصادی فدای مالحظات روزانه یا پ

 .دیگرد یم

این گرایش به وارد کردن سیاست در کارهای روزانه و امور اقتصادی به همراه 

سیارند. سهیم کردن کارگران در سود مؤسسات آن ب یها زمان تندتر شد و نمونه

که عمالً به پرداخت معادل چند ماه حقوق به عنوان سهم کارگران از  یخصوص

درآمد مؤسسه در پایان سال تعبیر شد هیچ کمکی به افزایش بهره وری نکرد زیرا 

درصد  4۹با چگونگی کار کارگران یا سود و زیان مؤسسه نداشت. فروش  یارتباط

کارگر را در بر  ١۵۰۰۰ؤسسات بزرگ به کارگران، که عمالً بیش از سهام م

به  ها هیداران را به فرجام کار خود نامطمئن کرد. فرار ناگهانی سرما نگرفت، سرمایه

 خارج و متوقف شدن سرمایه گذاری در کارهای تازه، پیامدهای این تصمیم بود.

ها آرامش خاطر سرمایه  ی آنبه اندازه محتو ها استیشیوه ناگهانی اعالم این س

که  –خالی  یها . اقدامات دیگر مانند اجاره دادن اجباری خانهزد یگذاران را بر هم م

یا مصادره زمینهای روستاییان و دادنشان  –از چند خانه خالی در تهران در نگذشت 

از خرده  شان یها و گرفتن اجبار ها و چراگاه به صاحبان نفوذ، یا ملی کردن جنگل

الکان و آنگاه دادنشان به سران حکومتی و مبارزه با گرانفروشی که به برانگیختن م

عمیق در بازار و پیشه وران انجامید، هیچ کدام از نظر اقتصادی سودمند  یها نهیک
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نبودند و حتی بطور کامل اجرا نشدند. اما همه در عدم ثبات اقتصادی و تشویق به 

 سهم مؤثر داشتند. یو سفته باز فرار سرمایه و احتکار و گرانفروشی

که به کار بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی بیاید و  شد یبه هر طرحی تا آنجا اعتنا م

وارد قلب مسئله نشود. پیکار با گرانفروشی نمونه خوبی است. هنگامی که وزیر 

وقت خواست مبارزه را از مرحله نمایشی آن در آورد و به اصالح نظام  یبازرگان

با نفوذ همت گمارد، او را برکنار  یها و کوتاه کردن دست دالالن و واسطه عیتوز

کردند و دالالن سیاسی چنان درسی به او و همکارانش دادند که دیگر کسی به 

 تجاوز نکند. مشانیحر

ها و اعتبارات هنگفت دولتی با امید به  اندک اندک چنان شد که تنها به زور کمک

 دانیبزرگ به م یها ابتکارات خصوصی را برای طرح دش یبرگشت سریع سرمایه م

آورد. سرمایه گذاران کوچک به مقدار زیاد از این مالحظات برکنار بودند. در رونق 

 کسرهی. تصویر اقتصاد ایران دندیبال یها هزار هزار م بی سابقه اقتصاد ایران، آن

 منفی نبود.

 ۳/6۸4به  ١۳4۳لیارد لایر در می ۷/6١سهم صنعت در تولید ناخالص ملی ایران از 

رسید و در میان کشورهای صادر کننده نفت جهان سوم ایران  ١۳۵6میلیارد لایر در 

اقتصاد خود از همه کامیاب تر بود. در همین مدت تولید  یها هیدر گوناگون کردن پا

 به ١۳4۳میلیارد لایر در  ١/۳4۸ از –ناخالص ملی ایران بیش از ده برابر شد 

 یساالنه بانک مرکز یها . اما به موجب گزارش١۳۵6میلیارد لایر در  ۳۵۸۹/١

 یعمده فروش یها متینرخ رشد ق ١۳۵6ها متکی است در  ایران که این ارقام بدان

 ۹/۹به ترتیب به  ١۳۵۷درصد شده بود که در  ۳/٢۷درصد و خرده فروشی  ٢/١۷

باال  یعداد دو رقمتورم با ا ۵۰درصد کاهش یافت. در سالهای دهه  6/١١درصد و 

 ۹/١٢۸4، ١۳۵6)در  افتی ی، سهم نفت در تولید ناخالص ملی افزایش مرفت یم

 ۵/١4٢درصد تولید ناخالص ملی( و واردات کشاورزی از  ۸/۳۵میلیارد لایر یعنی 

 رسیده بود. ١۳۵6میلیون دالر در  ٢۵۰۰به  ١۳4۸میلیون دالر در 

پیش نرفت که آرزو داشت، گذشته از اگر ایران در انقالب صنعتی خود تا آنجا 

عمومی واپسماندگی و نیاز به شروع از صفر در همه مراحل، بخشی به این  طیشرا

نه  ستندینگر یجهت بود که به صنعت در ایران بیشتر به عنوان جانشین واردات م

در صادرات. برخالف کشورهای موفق تر جهان سوم که صنعت از آغاز در  یعامل

المللی بود و  از دایره بازار داخلی و جستن پیکار در میدان رقابت بین بیرون آمدن یپ

، صنعت ایران به داد یاولویت م« پژوهش و گسترش»به افزایش بهره وری و 

گرمخانه خو کرده بود و بازار حمایت شده و اسیر و رو به گسترش داخلی  طیشرا

حق  برند یجا بکار م که همه« صنعت وابسته یا مونتاژ»بس بود. شعارهای  شیبرا
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. زیرا دویست سال پس از انقالب صنعتی اول و صدسال کنند یصنعت ایران را ادا نم

پس از انقالب صنعتی دوم و در آستانه انقالب صنعتی سوم، هر کشوری بخواهد گام 

به  اش یاست و وابستگ« مونتاژ»در راه صنعتی شدن زند ناگزیر از یک دوران 

 یکشورها نیز از نظر صنعت نیتر شرفتهیاهد یافت. در واقع پبیرون هرگز پایان نخو

 یاند. دالیل سیاسی ناالزم شکوفان شدن ابتکارات خصوص به یکدیگر متقابالً وابسته

به دشواری افکند. ایران با پشتگرمی به  –چنانکه در توانایی ایران بود  –را 

اقتصاد نوین صنعتی را  یک یها هیدر بیست و پنج سال پا توانست یدرآمدهای نفتی م

 بگذارد و از تکیه روزافزون بر نفت بکاهد. 

گوناگون چندان نباشد  یها اجتماعی نیز چنان نبود که تفاوت درآمد گروه یها استیس

درصد مصرف ملی را به خود اختصاص دهند؛  4۰ده درصد جمعیت  ١۳۵۵که در 

د که رژیم ایران را زیر و این پیش از محسوس شدن کامل آثار انفجار قیمت نفت بو

بسیار افزود. به موجب  ها یو نابسامان ها یخود در هم شکست و بر نابرابر یفشارها

اجتماعی  یها تقسیم درآمد ملی میان گروه ١۳۵4گزارش وزارت خارجه امریکا در 

درصد  4۰درصد؛ طبقه متوسط ) ۵/6۳( درصد جمعیت ٢۰بود: طبقه مرفه ) نیچن

درصد. سه سال پیش از  ١١درصد جمعیت(  4۰طبقه فقیر )درصد و  ۵/٢۵( تیجمع

درصد بود. سرعت رشد  ۵/١١ درصد و ۳١درصد،  ۵/۵۷ها به ترتیب  آن نسبت

 دریافت. توان یطبقات را از همین سه سال م ینابرابر

ایران در آن بیست و پنج سال با همه دستاوردهای بزرگ خود نه ثروت کافی تولید 

را تعدیل کند و نه آنچه را که داشت عادالنه توزیع  ها ینابرابرکرد که اثر ویرانگر 

کرد. ناتوانی کشور در راه بردن خود بویژه در هنگامی جلوه گر شد که افزایش سیل 

مشکل سرمایه ای توسعه اقتصادی را پاک  دیرس یدرآمدهای نفتی به نظر م یآسا

 برطرف کرده باشد.

 

آنچه پیش آمد بیشتر شتاب  –به بعد  ١۳۵4 –د وقتی درآمدهای نفتی سرازیر ش ــ ۳

باالترترین مقامات کشور اعالم «. توسعه»هزینه کردن درآمدها بود تا  یبرا

ما قادر به جذب درآمدهای خود نیستیم و ما باید  پندارند یکه بیگانگان م کردند یم

 یها هیدرآمدمان را خرج کنیم. با چنین منطقی همه توص میتوان یکه م میثابت کن

کارشناسان سازمان برنامه درباره ضرورت احتیاط و میانه روی به کناری انداخته 

 از درآمدها آغاز گردید. ها نهیشد و مسابقه جنون آمیزی برای پیش انداختن هز

( صحنه نمایشی گردید که واقعیات ناکارایی نظام حکومتی ١۳۵٢-۷برنامه پنجم )

خود، برنامه پنجم با هزینه ای معادل را آشکار ساخت. در صورت اصلی  رانیا

دولتی تشکیل  یها یمیلیارد لایر آن را سرمایه گذار ١۵6۰میلیارد لایر که  ۳44۰
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از امکانات دستگاه اداری و شبکه بانکی و ارتباطی بیرون بود و فشارهای  داد یم

. ولی هنگامی که در نخستین سال برنامه بهای نفت ساخت یها وارد م سخت بر آن

ار برابر شد )به سبب جنگ اعراب و اسراییل و تحریم نفتی اعراب و مانورهای چه

لیبی که کمبودی در بازار نفت پدید آورده بود( پیش بینی درآمدهای نفتی برنامه  یقبل

میلیارد دالر باال برده شد. بی هیچ  ٢/۹۸میلیارد دالر بود به  ۸/٢۰ پنجم که در اصل

 ۵/۸٢۹برنامه پنجم را به  یها نهیبه همین دلیل، هزبه عوامل دیگر و صرفاً  یتوجه

 درصد افزایش دادند. ٢۵۰لایر یعنی  اردیلیم

تر نیروی انسانی پرورش یافته به  برای کشوری که بندر و راه آهن و از همه مهم

اندازه کافی نداشت، این بازی بوالهوسانه با ارقام، مصیبت به بار آورد. داستان 

 یها ماه در بندرها انتظار کشیدند تا بارشان را تخلیه کنند، توده که تا شش ییها یکشت

انبوه کاالهایی که زیر آفتاب و باران زنگ زدند یا زیر فشار بولدوزرهایی که به 

که آنقدر  ییها مانیاز میان رفتند؛ و س پرداختند یها م کردن محوطه گمرک« پاک»

به سبب نداشتن  ها ابانییونی که در بمنتظر کامیون ماندند تا سنگ شدند و هزاران کام

 راننده ناچیز شدند مشهور است.

نشده بود و برنامه ششم   بزرگ آن اجرا یها در پایان برنامه پنجم یکی هم از طرح

بیشمار برنامه پنجم را تمام کرد  یها نخست بازمانده ستیبا یهرگز پا نگرفت زیرا م

اقعی برنامه پنجم افزودن بر تقاضا بود که . تنها نتیجه وگرفت یها وقت م که خود سال

تقاضا  شد یتورم را افزایش داد و بر نارضایی افزود زیرا حتی با واردات شگرف نم

. یرانیرا برآورد؛ و گسترش باور نکردنی فساد بود و از هم گسیختن بافت جامعه ا

 تعادل کشور بر هم خورد و رهبری سیاسی تسلط خود را بر اوضاع از ١۳۵4از 

 دست داد.

طرفه آنکه بیست سال پیش از آن همین فراگرد کم و بیش تکرار شده بود و مسئوالن 

نیز پس از  ١۳۳4-۳۹آن دوران توجه کنند. در سالهای  یها بود به درس یکاف

تورم،  یها دهیشدن درآمدهای افزایش یافته نفت به اقتصاد گرسنه ایران پد ریسراز

لی و انسانی کشور و آثار برنامه ریزی نادرست آشکار فشار تحمل ناپذیر بر منابع ما

انجامیدند. در آن دوران ساختن  ١۳4۰شدند و به بحران اقتصادی و مالی سال 

ها اختصاص یافت. ولی چون  بزرگ اولویت داشت که بیشتر منابع به آن یسدها

تورم و آبیاری سدها را آماده نکردند کمک چندانی به افزایش تولید نشد و  یها شبکه

فشار بر نیروی انسانی افزایش یافت. در آن هنگام نیز توجه بیش از اندازه به عامل 

 ، پیامدهای ناگوار خود را نشان داده بود.یزیو ضعف برنامه ر هیسرما

شکست استراتژی توسعه ایران در آن سالهای واپسین بر بیگانگان دانسته بود. 

کسی از قدرت صنعتی و آینده اقتصاد ایران برخالف خیالپروریهای پاره ای ایرانیان 
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. در همان نخستین سالهای برنامه پنجم سازمان برنامه از مؤسسه دیترس ینم

دعوت کرد یک بررسی درباره جامعه و اقتصاد ایران بکند. رئیس « هادسن»

در آیند ه نگری ژاپن نگاشته بود و پیش بینی کرده بود که آن کشور تا  یموسسه کتاب

ده بیستم اولین قدرت اقتصادی جهان خواهد شد. رهبری ایران، که هم آنگاه پایان س

، برای تعبیر رویاهای خود مؤسسه هادسن را مناسب دید یایران را ژاپن دومی م

یافت. اما گزارش مؤسسه هرگز انتشار نیافت و بایگانی شد زیرا بسیار بدبینانه بود و 

ایران نه تنها دارای  یریتصمیم گ کشوری را با سطح و نظام آموزشی و فراگرد

 .داشت ی، بلکه درباره آینده آن تردیدهای جدی ابراز مدید یشدن نم یبخت ژاپن دوم

، پیش از حرکت خود به ایران، سالیوان که به عنوان سفیر امریکا ١۳۵6در بهار 

شده بود در یک جلسه غیررسمی شورای صاحبان کسب و کار برای تفاهم بین  نییتع

مدیران صنعت امریکایی شرکت  نیتر تن از مهم ٢۵شرکت جست که در آن  یلالمل

ً به سالیوان گفتند بخت ایران برای آنکه به یک اقتصاد  جسته بودند. آن ها صریحا

گسترده صنعتی تبدیل شود ناچیز است )یعنی حتی به پایه یک قدرت صنعتی درجه 

بت داده بودند به اینکه چه در دو با مقیاس اروپایی(. و علت را به اصرار شاه نس

آخرین دستاوردهای تکنولوژی را بدست  خواهد ینظامی و چه صنعتی م زاتیتجه

آورد )که از امکانات اقتصادی و آموزشی کشور بیرون بود( و نیز غفلت او از بخش 

 و نیز جنون بزرگی او را ذکر کرده بودند. یکشاورز

که بیگانگان به ایران حسد  شد یان تعبیر منامهربانانه در ایران چن یها این قضاوت

که یک  کرد یپیشرفتهای آن را ببینند. اگر کسی توصیه م خواهند یو نم برند یم

جامعه ایرانی، کارآمدتر است و سرعت  یها و ضعف ها ییمتناسب با توانا یاستراتژ

ا در ایران ر خواهد یکه م شد یبا تکبر تمام متهم م کند یرا حتی بیشتر م شرفتیپ

 مدار واپسماندگی نگهدارد.

یک  چیچنین شد که با همه درآمدهای نفت و تعهد واقعی رهبری سیاسی به توسعه، ه

اقتصادی تحقق نیافت. ایران در پایان دوره بیست و پنج ساله باز شناخته  یها از هدف

 اردهایلیم ها را پیموده بود. با اینهمه سراپا نا سالم بود. بدون تزریق و راه سده شد ینم

. صنعت ستدیروی پای خود با توانست یها نم درآمد نفت به بهای خشکاندن سریع چاه

آن تاب ایستادگی در برابر رقابت خارجی نداشت؛ کشاورزیش هر سال سهم کمتری 

داشت؛ تورم  یکسر شیها ؛ بودجه و موازنه پرداختآورد یاز نیازهای ملی را بر م

 یها و اکثریت مردمش در روستاها و زاغه تگسس یشیرازه جامعه را از هم م

شهرها هیچ چیز در حد مناسب و کافی نداشتند. این اقتصادی بود که تنها از عهده 

 .آمد یروزافزون و دور از تناسب تسلیحاتی بر م یها نهیهز
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عمومی در فقیر کردن کشور هیچگاه به درستی شناخته نشد. یک  یها نهیسهم هز

تر است. صرفنظر از  که بودجه ایران از امریکا بزرگ زد ینخست وزیر الف م

که گمراهی تا کجا بوده است.  دهد ینادرست بودن این ادعا، خود این گفته نشان م

و صاحب همه چیز بود. از وظایف معمول اداری  کرد یدستگاه دولتی همه کار م

 گرفته تا تصدی خدمات عمومی و شهری و اداره مؤسسات اقتصادی و پرداخت

به نان و گوشت و روغن نباتی و شکر )که در دو مورد اخیر به پایین  نهیکمک هز

و در مورد نان و گوشت  کرد یها به خارج کمک م ماندن بها و صدور قاچاق آن

تجملی، و گرداندن مؤسسات آموزشی و بیشتر  یها وهی( و حتی مافتاد یچندان مؤثر نم

و واردات و صادرات و هرچه بتوان  یدار و مغازه یساز و خانه یمؤسسات درمان

 تصور کرد.

. از همه نامربوط تر شد یپرهزینه تر دیگر اعالم م یها اینهمه کم بود، پیوسته طرح

ها میلیارد به دالر و لایر،  هزار مگاوات نیروی برق هسته ای با هزینه ده ٢۳ دیتول

کعب است و تریلیون پای م ۵۰۰اش  آنهم برای کشوری که ذخایر گاز ثابت شده

 راهی به شهرها بکشند. توانستند یبه سبب نبودن اعتبارات نم شیروستاها

هدر رفتن میلیاردها در چاه بی بن یک دستگاه ناکارآمد و گل و  ها نینتیجه همه ا

گشاد بود و باز داشتن مردم از بکار انداختن همه نیرو و استعدادهای خود و ایجاد 

آنان که اراده نگهداشتن کشور و دستاوردهای آن و همبستگی در میان  یروح بستگ

دست به خودکشی ملی  –و البته نادانی  –کند تا از فرط سرخوردگی و کینه  تیرا تقو

 زدند. ١۳۵۷نزنند، چنانکه در 

 

 

 نتیجه

 

که سرعت پیشرفت و  شود یدر بحث از اینکه ایران کجا به خطا رفت بیشتر گفته م

ای به واپسماندگی ایران بیرون بود. با اینکه در این آهنگ توسعه از حوصله جامعه 

سخن حقیقتی است علت اصلی را باید در جای دیگر جست. این استراتژی توسعه و 

چندان هم  ها نهیمدیریت بود که نادرست بود نه سرعت آن که در بیشتر زم یها وهیش

 ٢۵ر کمتر از اشاره کرد که د توان یتوسعه متعددی م یها نفسگیر نبود. به نمونه

اند و به سطح آموزشی و فرهنگی و اقتصادی الزم  سال جهش اساسی را انجام داده

 .اند دهیبرای توسعه مداوم و خودبخود رس

ترکیبی از ناآگاهی و نیمه سوادی و ساده گیری در رهبران و مسئوالن؛ و گرایشی به 

روی در  ادهیل به زها به جنون بزرگی تبدیل شد؛ و می جاه و جالل که در طول سال
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و  ها سمیغربی بی فهم مکان یها هر چیز و هرجا؛ و تقلید کور کورانه از نمونه

اوضاع و احوال و شرایط؛ و شیفتگی به نمایش و ظواهر بجای ذات و گوهر، و عدم 

فاحش را نادیده و حتی  یها ییو نابجا ها ییو ناروا ها یتعهد به عدالت که نابرابر

و گذاشتن تاریخ بجای  ها استیو غیرمسئول بودن در رفتارها و س ؛گذاشت یپذیرفته م

مردم به عنوان داور و قضاوت کننده نهایی؛ و نداشتن یک اراده راسخ سیاسی، دو 

بود  ها نیراه رفتن و نیمه کاره گذاشتن و بازگشتن و استوار نایستادن. ا مهیدولی و ن

ایران بر باد داد و یک دوره  ساله بی مانند را در تاریخ اخیر ٢۵که یک فرصت 

 غرق کرد. ١۳۵۷و رفاه را در فاجعه سال  شرفتیاستثنایی پ

در تحلیل آخر با توجه به طبیعت اقتدارگرایانه و بسیار متمرکز حکومت در ایران، 

رهبری سیاسی بود که سهمی انکارناپذیر و با اهمیت در شکست و  یها تیمحدود

ه بیش از اندیشمندی و بصیرت، زیرکی و داشت. یک رهبری سیاسی ک یواژگون

داشت؛ و بیش از دانایی و فرهنگ، اطالعات عمومی؛ و بیش از اراده و  یزرنگ

و  ها تی، میل به مانور؛ و بیش از بلندپروازی، جاه طلبی؛ و بیش از واقعمیتصم

؛ و نه پرورد یم ای؛ و بجای دورنگری رؤکرد یحقایق به آمارهای روی کاغذ تکیه م

ها را به کمند آورد و نه چندان سختگیر و برنده  ن مهربان و بخشنده بود که دلچندا

بود که کارها را از پیش ببرد. رهبریی که به نرمی آسوده تجمل و فساد آمخته بود؛ و 

؛ و از دستاوردهای دشوار و درازمدت به دامن ختیگر یناگوار م یشامدهایاز پ

؛ و در خدمتگزاران خود انعطاف برد یپناه مآسان، حتی اگر میان تهی،  یها یروزیپ

تا استقالل  دیپسند ینامحدود و بزم آرایی و مهارت در بند و بست را بیشتر م یریپذ

و استواری عزم و منش؛ یک رهبری که روابط عمومی، در سطح روزانه تا  یرأ

 شاید برای آنکه تضاد همه جا آشکار میان –بود  شیها استیسطح تاریخ، انگیزه س

 را بپوشاند. ها تیادعاها و واقع

این بررسی کوتاه را با نقل چهار گفته از چهار تن از مردان مؤثر دوران بیست و 

که هرکدام نماینده راستین جنبه ای از آن بودند به پایان  ١۳۳٢پنج ساله پس از 

 :میآور یم

 

و  ها ییمه تواناامیراسدهللا علم )آخرین نماینده اشرافیت سنتی حاکم ایران با ه -

 «.زور زیا د و عقل کم –برای اداره کردن ایران دو چیز الزم است (: »شیها یکاست

 

 ستیسیاست پیشه ایران در دوران ب نیتر امیرعباس هویدا )با استعدادترین و موفق -

 «.کنم یاش را عمل م من هرچه کارشناسان اقتصادی بگویند وارونه»و پنج ساله(: 
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از  رانیروحانی )یکی از بهترین تکنوکراتها که خدماتش به صنعت برق امنصور  -

 «.میمسائل خود را بخر میتوان یما پول داریم و م»یاد نخواهد رفت(: 

 

یک سرمایه دار و صاحب صنعت )نمونه ای از مردان خود ساخته ای که بر موج  -

دالر درآمد  اردیلیم ٢۰ ایران سالی»پیشرفت اقتصادی ایران نهنگ آسا پیش تاختند(: 

 «.سهم من است ونشیلیم ١۰۰میلیارد  ٢۰مرد پول ساز. از این  ٢۰۰نفت دارد و 

 

 

ها بهتر از هر بررسی دیگری بتواند روحیه زمان را نشان دهد.  شاید این نقل قول

. اگر داد یو رویدادها را شکل م ساخت یرا م ها استیبود که س ییها هیروح نیچن

ها را شناخت و با درس  دیگری الزم است باید آن یها هیپیشرفت روح توسعه و یبرا

 ها رفت. گرفتن از گذشته به جستجوی آن

 ١۳۵۹مهر 
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 انقالب ایران یها نهیزم

 

شاهد یک دگرگونی بنیادی و دورانساز در تاریخ ایران بوده  ١۳۵۷دوران پس از 

گ آموزش و بلوغ ملی ایرانیان این فصلی است با است. در فراگرد دراز و ناهماهن

که از هیچ دوره تاریخی دیگری کمتر نیست. دو پرسش اصلی در بررسی  یتیاهم

است. چرا انقالب روی داد و چگونه؟ با بربرسی این « چگونه»و « چرا»این انقالب 

ر الزم را گرفت. و اگ یها درس توان یچراها و نیز تاریخ خود انقالب است که م

انقالب هنوز به جایی نرسیده است، بحث بر سر چرا و چگونه انقالب را، اگر  خیتار

هم هنوز زوداست، نباید به تأخیر انداخت. درست است که مدارک کافی در دست 

و گذشت زمان موج احساسات برانگیخته را چندان فرو ننشانده است که  ستین

 ییها ها و جنبه ه از انقالب، از گوشهقضاوت بیطرفانه آسان باشد. با اینهمه کسانی ک

را عرضه دارند  ییها برداشت توانند یدارند، در همین گرماگرم م ییها یاز آن، آگاه

ها به نسل  که نگرندگان و بررسی کنندگان آینده را به کار خواهد آمد. اما پیش از آن

نقالب بهتر کنونی یاری خواهد داد که گذشته را درست تر دریابند و بر پیامدهای ا

 چیره شوند.

، سال انقالب، در ١۳۵۷، سال پیش از انقالب، و سال ١۳۵6رویدادهای سال 

پردازی پوشیده است.  شخصی و ایدئولوژیک و افسانه یها ابهام و غرض یها پرده

ها بیشتر جنبه شخصی دارند. با این گرایش باید مبارزه کرد. ولی برداشتهای  برداشت

ریخی نیستند و در بحث زنده روز نیز به کار خواهند آمد. تهی از ارزش تا یشخص

مهم آن است که رویدادها را ثبت نشده و بررسی نشده نگذاریم تا فراموش شوند و 

را که باید در خود آگاهی ملی نگذارند. به سبب همین کمبود بوده است که ملت  یاثر

ترجیح دادند به دالیل  ١۳۵۰و در  – ردیگ یما با تاریخی که سه هزاره را در بر م

از نظر تجربه تاریخی و  –سالش را به رسمیت بشناسند  ٢۵۰۰روابط عمومی تنها 

 در واقع شباهت به کشورهای نوخاسته دارد. یاسیس

« چگونه»و  ردیگ یانقالب زمینه تاریخی آن را در بر م ی« چرا»بحث بر سر 

  ازیگران اصلی را.انقالب زمینه سیاسی آن، نقش عوامل خارجی و داخلی و ب
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سالی پیش به این سو آمد، از  ١4۰۰برای شناخت زمینه تاریخی انقالب باید از 

که اعراب به نام اسالم و در واقع به قصد جهانگشایی و تاراج و گسترش  یهنگام

حیاتی به ایران تاختند. دوگانگی که پیروزی اعراب به تاریخ و فرهنگ و  یفضا

ه همواره میان جهان بینی اسالمی و احساس قومیت و جامعه ایران داد؛ تنشی ک

ایرانی بوده است؛ و نیز تنشی که میان نظریه حکومت شیعیگری و جاه  سمیونالیناس

که برخورد  ییها سیاسی مالیان با قدرت حکومتی بوده است؛ و سرانجام تنش یطلب

پدید آورد. یک جامعه واپسمانده کم و بیش قرون وسطائی با تمدن صنعتی غرب  انیم

ها برخاست و باید امیدوار بود که به فراگرد طوالنی فیصله  انقالب بر زمینه این تنش

 ها کمک کند. آن افتنی

 

 

 ایران در برابر اسالم

 

اسالم در ایران موقعیتی یگانه دارد. در کشورهای خاورمیانه عربی، حتی در 

شده است. در ترکیه کشوری مانند مصر، اسالم با زبان و فرهنگ و قومیت یکی 

در آن کشور اسالم تحمیل نشد بلکه پذیرفته شد. ترکان با اسالم  یچنین نیست، ول

چیزی از کف ندادند، برعکس یک امپراتوری بدست آوردند. در پاکستان اسالم عامل 

تفاوت قومی و علت وجودی کشور است. در اندونزی اسالم موقعیت فراگیرنده 

را ندارد و در آنجا نیز مانند ترکیه و پاکستان و مالزی  انهیکشورهای اسالمی خاورم

. در افریقای مسلمان اسالم ممکن رود ییادگار یک شکست بزرگ تاریخی بشمار نم

ها و  است با خاطرات برده فروشان عرب یکی باشد، ولی جانشین برتر سنت

ت با آن اند و در اندیشه رقاب بوده است که دست کم هنوز بیدار نشده ییها فرهنگ

 نیستند.

در ایران چنین نیست. اسالم با زبان و فرهنگ و احساس ملی آمیخته است ولی با آن 

نیست. ایرانیان اسالم را به زور شمشیر پذیرفتند. قادسیه یا نهاوند یادآور یک  یکی

شکست تاریخی است. اسالم به دوران بزرگی ملی ایرانیان پایان داد. برخالف 

که سپاهیان عرب گشودند، ایران سرزمینی نبود که یک تسلط دیگری  یها نیسرزم

)رومی( را با تسلط بیگانه دیگر جانشین کند. در اینجا یک امپراتوری بزرگ  گانهیب

و سرفراز بود که پایمال گردید و این چیزی بود که ایرانیان هرگز از یاد نبردند. 

صری از جمعیت ایران در اینکه جامعه آن روز ایرانی از درون پوسیده بود یا عنا

، در آغاز اسالم کند یو عربی امپراتوری، که با عراق امروز تطبیق م یبخش باختر

. چنانکه در هجوم کاهد یرا چون رهاننده ای پذیره شدند از جنبه تحمیلی اسالم نم
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 –بسیار تندتر از حمله اعراب  –جامعه از درون پوسیده در طی چند نبرد  زیمغول ن

و مردم هزار هزار بی مقاومت تسلیم شدند یا با مهاجمان همکاری  دیاز هم پاش

از ایرا نزمین هرگز کامالً به اعراب سر فرود  ییها کردند. در حمله عرب بخش

بیرحمانه  یها ملی به رغم همه سرکوب یها دیگر شورش ینیاوردند و در بخشها

 اعراب پایان داد.  ییآنقدر ادامه یافت تا به فرمانروا

ها  زیرا تا مدت گرفت یها بر ضد اعراب خود اسالم را نیز در بر م ن شورشای

ذکر « تاریخ بخارا»تفاوت گذاشتن میان دشمن و آیین او آسان نبود. یک نمونه را 

و  ها یو تنها پس از لشکر کش« مردمان چند بار ردت آوردند»آنجا که  کند یم

و  ها یم بازگشتند. فرقه بازبود که به دست اعراب به اسال اریبس یها یزیخونر

فراوان ایرانیان شیوه دیگری در پیکار آنان با دین غالب بود. در  یها یمذهب ساز

هیچ سرزمین فتح شده دیگر، اسالم با چنان مقاومت مستقیم و غیرمستقیم روبرو 

اعراب در ایران نیز بویژه زننده و وحشیانه بود.  یها نگردید که در ایران. روش

ها در  . عربگذاشت یتمدنی عالی تر روبرو بودند که به استیالیشان گردن نم ها با آن

و  دندیکوش یسودای چیرگی بر آن و در سرخوردگی در نیافتن آن به ویران کردنش م

با رفتارشان زخمهای درمان ناپذیر بر روح ایرانیان زدند که دامنگیر اسالم نیز 

در جامعه آن روزی ایران این حقیقت را  –و نه عرب  –گردید. برتری اخالقی اسالم 

بیابانگرد وحشی بیش نبودند که به شوق تاراج به ایران  ینپوشاند که اعراب مشت

هجوم آوردند و هرچه توانستند کشتند و ویران کردند و سوختند. سپاه عرب را که به 

با تصویر یک ارتش رهایی بخش که متعصبان  توان یایران تاخت به دشواری م

کرد. هنگامی که بیابانگردان همچون تند باد خزانی به  قیتطب سازند یی از آن ممذهب

باغ گل تیسفون زده بودند فرمانده آنان درباره بخش کردن غنائم از خلیفه عمر 

سهمی  داند یدستوری خواست، او پاسخ داد که به هرکس در سپاه آیه ای از قرآن م

« ای جالل الدوله»مشهور  یها کی از نامهدر ی یبدهند. چنانکه میرزاآقا خان کرمان

را به مدینه فرستادند و نوشتند ما وجدنا فی جیش  ریمبالغی خط» سدینو یخود م

در همه سپاه هزار تن نبودند که آیه ای «. مسلمین الف رجل یحفظ آیت من کتاب هللا

ف از قرآن بدانند. در همان قرن اول هجری )زمان عبدالملک اموی( حجاج ابن یوس

شرقی خالفت حکومت می راند و روایت است که در فرمانروایی او  یها نیدر سرزم

هزار مرد و  ۵۰کشته شدند و به هنگام مرگ او  مانیهزار تن به دست دژخ ١۳۰

 بودند. شیها هزار زن در زندان ۳۰

سوم تا ششم هجری که بی تردید به  یها شکوفایی فرهنگی کم مانند ایران میان سده

دسترسی به یک حوزه فرهنگی گسترده از مرزهای  –الم حاصل گردید برکت اس

اسالمی پیش از آنکه رهبران  یها چین تا اقیانوس اطلس؛ و فضای باز نخستین سده
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مذهبی بتوانند دین و اندیشه، و رهبران سیاسی بتوانند جامعه را دچار رکود و سنگ 

ان تعدیل کند. ولی آزادی از تلخی شکست را در میان ایرانی توانست یم –شدگی کند 

نظام طبقات بسته )کاست( ساسانی و آخوندبازی مغان به زودی جای خود را به 

و آخوندبازی اسالمی داد. ایرانیان سرفراز عمالً خود را به صورت  یموالی گر

موالی و بندگان فاتحان عرب دیدند و هرکه از میانشان سری برافراشت مانند این 

 به دژخیم سپرده شد یا مانند بسیاری دیگر به گناه شعوبیگری. مقطع به گناه رده

نظامی مستقری  –که قدرت سیاسی  افتی یآزادی اندیشه تنها در جاهایی تحقق م

نگرفته بود. در واقع شگفتگی فرهنگی ایران بیشتر مرهون در هم شکستن  شهیر

گردید و در خالفت اموی آغاز  یها مهیقدرت مرکزی دین و سیاست بود که از ن

سیاسی محلی در گوشه و کنار ایران شدت  یها تیخالفت عباسی نیز با پیدایش ماه

. در آشفتگی چند پارگی سیاسی، اندیشمندان ایران فرصت فعالیت ذهنی آزادنه افتی

چندگاهی به  شد یباری م گرفتند یها سخت م و اگر مثالً در قلمرو غزنوی بر آن افتندی

به اسپهبدان و امیران گرگان و مازندران پناه برد و اگر در ری گریخت یا از آنجا 

 (.١عراق بیم جان بود به سوریه رفت و مرگ خشونت بار را در آنجا یافت )

 –این آزاداندیشی اسالمی نبود که چنان رونق علمی و ادبی و فلسفی را میسر ساخت 

علمی بزرگ  که بهرحال مقدمات آن از دوره ساسانی فراهم آمده بود با مرکز

که  ییها و دانشمندان یونانی و رومی که به آنجا پناه آورده بودند و کتاب شاپوریگند

چرا که از همان  –که تا دوران عباسی نام آور بودند  ییها ترجمه شد و دست پرورده

شیعی باب علم را در غیبت امام زمان مسدود اعالم کرده بودند « علمای»اوایل کار 

س از تدوین فقه حنفی و حنبلی و مالکی و شافعی باب اجتهاد را سنی پ« علمای»و 

غافل از  دانند یدر دین. در تاریخ اندیشه اسالمی اشعریان را پیشروان جمود فکری م

آنکه تفتیش عقاید را معتزلیان، همان هواداران آزادی اراده و تعبیر آزادانه از قرآن و 

د و تا مأمون عباسی را طرفدار خود عقل در برابر اعتقاد کورکورانه، باب کردن

آزمایش عقیدتی مقامات حکومتی را با پایه گذاری اداره محنه )اوایل سده دوم  دندید

( عملی ساختند. اشعریان که از آن گونه اعتقادات هم نداشتند به زودی درهای یهجر

از  نیز نیفتاد. ها شیرا چنان از هر سود بستند که دیگر نیازی به آزما یآزادفکر

نظامی بدست  –نخستین سده هجری، از آن هنگام که اسالم اندک مایه قدرت سیاسی 

اسالمی را به مدارا در برابر مخالفان  یها آورد، هیچ کس نتوانسته است حکومت

 دینی یا مذهبی یا فرقه ای یا ایدئولوژیک متهم کند.

و « علما»تفتیش عقاید به خطا انحصار کلیسای کاتولیک قلمداد شده است. 

نیز بالفاصله در هرجا قدرتی یافتند به سوختن و کشتن مرتدان و  یحکمروایان اسالم

زندیقان و مالحده و قرمطیان و رافضیان و باطنیان و فلسفیان و صوفیان و عارفان و 
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... پرداختند. رویارویی با مخالف ایدئولوژیک در بیشتر جهان اسالمی و تا همین 

آتش »شتر نداشت: آهن و خون. یا دار منصور حالج بود یا قرن نوزدهم یک پاسخ بی

عین القضات همدانی. در هرجای جهان اسالمی امثال سلطان  ی« و نفت و بوریا

ام و  من انگشت در جهان کرده» گفت یمحمودها کم نبودند که به قول تاریخ بیهقی م

الفان ایمانی و همین فراوانی عناوینی که چون حکم اعدام بر مخ«. جویم یقرمطی هم

نشانه ای از روحیه ای بود که هرجا اقتدار الزم را  آوردند یفرود م کیدئولوژیا

و هم اکنون در به اصطالح جمهوری اسالمی ایران به صورت  کرد یداشت بروز م

 یانقالبی )ترور( یا غیرانقالبی )کشتن در برابر جوخه اعدام( فرمان م یها اعدام

 راند.

اتولیک در قلمرو گسترده تر و زمان درازتری عمل کرده است با آنکه کلیسای ک

ایمانی و عقیدتی در جهان اسالمی نابود شدند نباید خیلی  یها که به علت یشمار کسان

مسیحی باشد. تفاوت در این است که اروپاییان هم سازمان دهندگانی  یکمتر از اروپا

. دارند یتاریخ خود را بهتر نگه مهستند و هم به همین دلیل  ها یا انهیبهتر از خاورم

بنیادگذار تفتیش عقاید نبود و در باورها و رفتار چیزی کم از « تورکمادا» شیکش

اسالمی نداشت. او بدنامی خود را مرهون سازمانی است که داد « علمای»از  یاریبس

آنهم در بدترین زمان؛ در قرن شانزدهم آغاز اروپای نوزایی )رنسانس( و 

 و انسانگرایی. آزاداندیشی

اسالم را به عنوان یک نفوذ بیگانه انگاشتن سنتی است که در سراسر تاریخ فرهنگی 

سده گذشته پیشینه دارد و هرگاه فرصت را مساعد دیده سربرداشته  ١4در  رانیا

ملی  یها اشغالگران عرب سبب شد که جنبش یها یرویها و بدرفتار ادهیاست. ز

سالم جنبه ضداسالمی یافت. بیم آن است که ایرانیان ا یها سده نیایران در نخست

کنونی نیز که در این دومین حمله عرب به ایران چیزی از طعم زهرآگین آن نخستین 

 خود را به اسالم منتقل سازند. زیآم بخشی از واکنش رنجش چشند یتاخت و تاز را م

نت نیرومندتر بوده بپاخیزی ناسیونالیسم و احساس قومیت ایرانی این س یها در دوره

است زیرا با برخورد ناگزیر فرهنگی را چالش سیاسی شیعیگری و دعوی رهبران 

 بر قدرت حکومتی شدت بخشیده است. یمذهب

 

 

 شیعیگری: اعتراض و قدرت سیاسی

 

. تفاوت میان شیعیان با سازد ینظریه حکومت در شیعیگری پایه منحصر آن را م

بحث بر سر اینکه  –، یک تفاوت سیاسی بود گروه اکثریت مسلمانان، اهل سنت
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خالفت )حکومت( پس از مرگ پیامبر حق چه کسی است. شیعیان در آغاز به خالفت 

ابوبکر و عمر و عثمان اعتراض داشتند و پس از شهادت امیرالمومین علی به خالفت 

اموی و عباسی. در ایران اقلیت شیعی به برتری سیاسی اکثریت سنی  یها دودمان

مربوط به آیین شناسی )تئولوژی( و فقه بعدها میان  یها . تفاوتکردند یتراض ماع

و سنیان پدید آمد. علمای مذهبی شیعه ادبیات شگرف مذهبی خود را بر همین  انیعیش

 سیاسی ساختند. هیپا

سوره نسا در قرآن که مبنای حکومت در اسالم است تعبیرهای گوناگون  6٢از آیه 

لمای مذهبی اهل سنت مقصود از اطیعوهللا و اطیعوالرسول و شده است. به نظر ع

هاست و  االمر منکم اطاعت از خدا و پیامبر و سلطان وقت است که ولی امر آن یاول

بر طبق قانون اسالم حکومت کند مسلمانان باید از او فرمانبری کنند. در  یتا وقت

هرچند در آغاز خالفت را مذهبی سنی جایی برای خاندان پیامبر نیست،  یتعبیر علما

)با همه سیدقریشی و غالم حبشی ... و ان  دانستند یپیامبر یعنی قریش م لهیحق قب

اکرم عندهللا اتقیکم( و در قیام عباسیان، خویشاوندی آنان را با پیامبر همچون سالحی 

 و نه تنها تبلیغاتی بر ضد امویان بکار بردند. کیدئولوژیا

م پیامبر را در برابر حق قبیله او قرار دادند. بحث از شیعیان حق خاندان مستقی

بودن نظریه علمای مذهبی سنی در برابر غیردمکراتیک بودن نظریه « دمکراتیک»

مذهبی شیعه بیهوده و خارج از موضوع است. هیچ یک از سه خلیفه اول  یعلما

به صورت دمکراتیک برگزیده نشد. در هر سه مورد یک شورای کوچک  نیراشد

ه اراده یک مرد نیرومند و شمشیر تیز یکی دو تن دیگر بر آن حکم می راند کار ک

خالفت را یکسره کرد. بیعت مردمان با خلیفه امری تشریفاتی بیش نبود و به یک امر 

 .داد یانجام شده وزن بیشتری م

 اما شیعیان تنها به حق وراثت مستقیم امام علی و فرزندانش از پیامبر بسنده نکردند.

ها نظریه معصومیت، یعنی مصون بودن از خطا و گناه را که همچون نوری الهی  آن

 ی، در مرکز عقاید خود قرار دادند. امام معصوم است و دارارسد یاز پدر به فرزند م

علم لدنی. بدون وجود امام و رهبری وی رستگاری مومنان محال است. اینکه 

بر شناخته شدن به عنوان امام بوده  در بسیاری مورد امری ثانوی و فرع تیمعصوم

است، مثالً آنجا که در زمان یک امام نخست یک پسر و سپس پسر دیگری به 

گوناگون تقسیم کرد مانند چهار امامی و  یها شد، شیعیان را به فرقه دهیجانشینی برگز

و دوازده امامی و دیگران که عموماً از اختالف در میان فرزندان بر سر  یشش امام

 پدران برخاستند. ینینشجا

یا  ها یاز میان شیعیان، فرقه دوازده امامی یا جعفری اهمیت بیشتر یافت. شش امام

چندگاهی از نظر سیاسی بسیار قوت گرفتند ولی سرانجام از جریان  انیلیاسماع
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به کناری رانده شدند. این شیعیان دوازده امامی بودند که به برکت  یاصلی اسالم

هنگی خود و ریشه گرفتن در خودآگاهی ملی ایرانیان در جریان فر هیسنت پرما

چالش را به اسالم اکثریت، یعنی اهل سنت،  نیتر ماندند و بزرگ یاصلی اسالم

 عرضه کردند.

در زمینه نظریه حکومت، شیعیان دوازده امامی می گویند منظور از اولی االمر در 

حتی اگر حکومت بر طبق قوانین  ، دوازده امام است و در غیاب امام دوازدهمهیآ

اسالم باشد بهرحال غاصب است؛ هرچند بیشتر علمای مذهبی شیعه چنان حکومتی 

اند و تا هنگامی که بر طبق قوانین اسالم بوده سزاوار اطاعت  را نامشروع ندانسته

اند. درباره جانشنیی امام دوازدهم در زمان غیبت او اختالف است. گروهی  شمرده

و گروهی دیگر حکومت وقت را اگر بر  دانند یحق مجتهد یا فقیه عادل محکومت را 

. موارد مجتهدانی که مشروعیت پادشاه شناسند یطبق قانون اسالمی باشد به رسمیت م

اند از دوران صفوی فراوان بوده است. یک مورد برجسته آن تأییدی که  را شناخته

 اهی رضا شاه کرد.از مشروعیت پادش ١۳۰4شیخ میرزا حسن نایینی در 

ولی اگر درباره حکومت کنندگان اختالفاتی بوده باشد، درباره قانونگزاری و 

علمای مذهبی شیعه اتفاق دارند که منشأ قانون، قرآن و حدیث و  شهیقضاوت هم

اجماع )اجماع مجتهدان و نه مردم( و عقل است و چون اینهمه در قلمرو صالحیت 

ی )به معنی تعبیر قرآن و حدیث( و قضاوت با فقیه و مجتهد است، قانونگزار

هاست یعنی حاکمان شرع. هر مجتهد حاکم شرع است و چون در میان شیعه  آن

نیست جایی برای یک مرجع که همه موظفاً از  یپایگان )سلسله مراتب( مذهبی مرتب

اگرچه گاهگاه چنین مراجعی از سوی عموم  –او فرمان ببرند پیش بینی نشده است 

 اند. دان پذیرفته شدهمجته

که سلسله آن پس از مرگ چهارمین نایب  –در غیاب امام زمان و نایب امام زمان 

چنین وضعی دستور عملی  –خاص امام زمان و آغاز غیبت کبری قطع شده است 

هرج و مرج در نظریه و عمل بوده است. وجود یک پادشاه شیعه که از دوره  یبرا

در کنار مجتهدان و حاکمان شرع  دیرس یان( مد )مجتهسلطنتش به تأیید  یصفو

گوناگون و در متن جنبشی که غالباً حکومت را نامشروع و اساس آن را غاصبانه 

، شیعیگری را از پیوستگی و یکپارچگی بی بهره کرد؛ و در همان حال دانست یم

سده یک جایگزین )آلترناتیو( سیاسی را بخشید. با آنکه در بیشتر پنج  تیبدان اهم

وقت پیوستند و  یها بسیار بزرگ رهبران مذهبی شیعه به حکومت تیگذشته اکثر

ها به اعتراض  اقلیتی از میان آن یها آن شدند، افراد معدود و یا گروه یاصل یها هیپا

 خود بر حکومت ادامه دادند.

 تنش میان حکومت و رهبران مذهبی از همان دوره صفوی آشکار شد. صفویان برای 
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بار شیعگیری را در ایران به اکثریت رسانیدند و آن را مذهب رسمی کشور  نینخست

از یکی شدن با حکومتی خودداری  توانستند یقرار دادند. رهبران شیعی از سویی نم

ها را از اکثریت سنی ستانده بود و به نیروی شمشیر  کنند که برای نخستین بار حق آن

بودند راست کرده بود، و از سویی رقابت با  را که صدها سال از آن نالیده ییها یکژ

 .افتندی یآن را ناگزیر م

شاهان صفوی برای انتظام دادن به مداخالت مالیان در امور قضائی که  یها کوشش

و نه محلی برای یک نظام قضائی به جایی  گذاشت یبرای حکومت م ینه اقتدار

بر قضات شرع و اداره  صدر )مالیی که مقام وزارت داشت( و ناظر نیینرسید. تع

کننده اوقاف بود و شیخ االسالم شهرهای بزرگ و روسای سادات )نقیبان( را تعیین 

ها بود. ولی مالیان بزرگ با صدر در کشاکش بودند و  از جمله این کوشش کرد یم

عرف )زیر نظر دیوان بیگی( با قضات شرع. در اواخر صفوی با تعیین  یها دادگاه

 ده دیگر برای روشن کردن جای مالیان در حکومت بعمل آمد.کوشش بیهو یمالباش

از شاه عباس بزرگ به بعد سهم مالیان در حکومت پیوسته بیشتر شد. حکومت، 

تازه تأسیس شده بیرون  یها طالب علوم دینی را که به شمار روزافزون از حوزه

ادشاهان صوفیانه نخستین پ یها شیو پس از آنکه گرا کرد یاستخدام م آمدند یم

صفوی مغلوب قشریگری مذهبی گردید، مالیان بزرگ حلقه خود را بر گرد قدرت 

سیاسی تنگ تر کردند تا جایی که در دوره شاه سلطان حسین قدرت حکومتی سراپا 

ها افتاده بود. شکست از قبایل شورشی افغان که خود برخاسته از مداخالت  بدست آن

و برانگیختن آنان بر ضد حکومت مرکزی در افغانستان سنی مذهب  یعیمالیان ش

بر حیثیت مالیان زد؛ و ناتوانی محض آنان در اداره امور سیاسی و  یبود لطمه سخت

جامعه ای که صرفاً بر اصول  –بویژه ورشکستگی اخالقی  – ینظامی و ورشکستگ

ه چنان زمینه را فراهم کرد ک شد ی، اداره مکردند یمذهبی، آنگونه که مالیان تعبیر م

نادرشاه جرئت یافت دم از اتحاد شیعه و سنی بزند و کریم خان زند در حکومت خود 

دست رهبران مذهبی را یکسره از امور سیاسی کشور برید. با اینهمه بخشی از کار 

قضا همچنان در دست مالیان ماند و تا هنگامی که داور دادگستری نوین را در 

 ک نظام قضایی مرتب بی بهره بود.دوران رضا شاه به ایران آورد کشور از ی

دوران صفوی از جهات بسیار سرمشق حکومت جمهوری اسالمی بوده است. مالیان 

خود را با آن  یها استیها و س هرچه به شاهان صفوی دشنام بدهند همانندی روش

دوره پنهان نتوانند کرد. سرنوشت کشور نیز شباهت نگران کننده ای با مراحل پایانی 

دارد. رکود و خفقان و فساد و هرج و مرج مادی و معنوی جامعه در نیمه  آن سلسله

 به خوبی در همین دو سه ساله حکومت مالیان تکرار شده است. یدوم صفو

 پس از کریم خان نفوذ معنوی و قدرت سیاسی مالیان به زودی شکست خود را 
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شاهان قاجار جبران کرد و اهمیت خود را در حکومت و جامعه ایران باز یافت. 

هرچه ناتوان تر شدند بیشتر به مالیان تکیه زدند. به عنوان نمونه قدرت مالیان 

 نیتر به سید محمد باقرشفتی اشاره کرد که در نیمه اول قرن نوزدهم با قدرت توان یم

مجتهد اصفهان بود و چند صد کاروانسرا و بیش از دو هزار مغازه و روستاهای 

و حزب  ها تهیلوطیان او )کم یها یران داشت. دستهدر مرکز و جنوب ا اریبس

اش بقایای  و پس از مرگ در خانه کردند یبسیار برپا م یها کنونی( آشوب یها یالله

 رنسانسی. یها یک نمونه کامل بدترین پاپ –کشتگان بیشمارش را یافتند 

انی در این ضمن با گذشت زمان اسالم تسلطی انکارناپذیر بر فرهنگ و جامعه ایر

. فرهنگ و احساس قومیت ایرانی در سه سده پس از حمله عرب پایداری افتی

ای نشان داده بود که اعراب در هیچ سرزمین دیگری با آن روبرو  روزمندانهیپ

موجودیت فرهنگی و سیاسی خود را  رفتند ینشدند. ولی در لحظه ای که ایرانیان م

. امواج پیاپی تورانیان و دیرس یمدیگری فرا  یها بار دیگر به کرسی نشانند هجوم

میانه فالت  یها ترکان آسیای مرکزی که به دنبال فرو ریختن دیوار ساسانی از سده

مقاومت ملی ایرانیان را در برابر  یها را در هم نوردیدند آخرین بازمانده رانیا

 دسپردن یریشه کن کردند. ایرانیان گذشته خود را کم و بیش به فراموشی م گانگانیب

به  رانی. بویژه گرایش بخشهای بزرگ و روزافزونی از مردم اشدند یو اسالمی م

 رانیشیعیگری دلسپردن به اسالم را آسان تر کرد زیرا در شیعیگری عنصر ا

 برجستگی داشت.

دریافت که اعراب در همه  توان یفرو ریختن پایداری ایرانیان را از اینجا بهتر م

ه فشارها از تحمیل زبان عربی به ایرانیان بازماندند؛ دوران تسلط سیاسی خود با هم

ترک زبان نزدیک بود زبان خود را به بیشتر ایرانیان بقبوالنند. حتی  یها اما سلسله

زیرا  گرفت یمقاومت ایرانیان در برابر ترکان بیشتر به یاری اسالم صورت م

سالم بود که اقوام ها از راه ا . آنختیانگ یتر بود و دشمنی کمتری بر م یرفتنیپذ

را در خود مستحیل کردند و خود در این فراگرد هرچه بیشتر رنگ اسالمی  گانهیب

 گرفتند.

سیاسی ملی  یها اسالم در ایران چنان ژرف و استوار شد که در جنبش یها شهیر

از پایان سده نوزدهم اسالم سهم تعیین کننده یافت. روحانیت شیعه با نفوذی که  رانیا

مردم داشت عاملی چشم نپوشیدنی در هر پیکار سیاسی ملی شد. در  یها بر توده

انقالب مشروطه و در جنبش ملی کردن نفت سهم اسالم، سیاسی بود و تنها به بسیج 

این سهم هم سیاسی و هم برای نخستین بار  ١۳۵۷مردم کمک کرد. در انقالب 

رای در آوردن اسالم و بود. اندیشمندان اسالمی واپسین کوشش خود را ب کیدئولوژیا

 به صورت یک مکتب سیاسی کردند و در آن به شکلی ویرانگر برای  یگریعیش
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 اسالم و ایران کامیاب شدند.

سابقه شیعیگری به عنوان یک نیروی اعتراض و نقش رهبری که مالیان در 

در شرایط صدساله  توانست یگوناگون در میان مردم داشتند به آسانی م یها سطح

آن را به یک نیروی انقالبی تبدیل کند. تأثیر عمیقی که سیدجمال الدین  رانیاگذشته 

افغانی )اسدآبادی( در سه دهه پایان سده نوزدهم بر دنیای اسالم گذاشته بود زمینه را 

فراهم تر کرد. سید جمال الدین به اسالم یک وجهه مبارز داد و اعتماد مسلمانان را به 

 .دیخود بازگردان

 ها شهیبه عنوان یک نیروی انقالبی فرمولی بود که مردانی با مبادی و اند شیعیگری

متفاوت مانند شریعتی و خمینی برای چاره کردن بحران شیعیگری و  یها و هدف

رسیدن به قدرت عالی سیاسی یافتند. این بحران را دو عامل پدید آورده بود، نخست 

ی اعتقاد به غاصب بودن همه که در نظریه حکومت شیعه هست؛ یعن یادیتضاد بن

ها در غیاب امام زمان و کوشش در بدست  ها و نامشروع بودن عموم آن حکومت

با آن از سوی مالیان. رهبران جناح مخالف شیعی با  یگرفتن حکومت یا همدست

آنان از اثر همدستی  یها بیزمان و ع یها متمرکز کردن حمالت خود بر حکومت

ها کاستند و با پیش کشیدن  مذهبی شیعی با حکومت یااکثریت بزرگ رهبران و علم

 تجدیدنظرطلبانه راه را برای یک حکومت اسالمی هموار کردند. یها هینظر

دومین عامل بحران، تنش میان جامعه واپس مانده قرون وسطایی و تمدن صنعتی 

ن و همه مسأله جای دی گذاشت یغرب بود که آثار دگرگون کننده خود را بر اسالم م

. مذهب از تجربه زمان صفوی به بعد با واپسماندگی و کرد یدر جامعه را مطرح م

ها و  یکی شناخته شده بود. ایرانیان آگاه رهایی ملی ایران را در راه حل ییواپسگرا

نجف و قم و اصفهان و ... آموخته  یها ها و حوزه طرز تفکرهایی جز آنچه در مدرسه

خطر  نی. تجدید نظرطلبان مذهبی براجستند یالبی م، در اروپای پوینده و انقشد یم

آگاه بودند و هرکدام به شیوه خود با آن مقابله کردند. یا مانند شریعتی اسالم را به 

 یمعرف –زیاد و عموماً ناکامیاب  یها با تالش –عنوان یک ایدئولوژی ترقیخواه 

 کردند و یا مانند خمینی اساساً منکر ضرورت پیشرفت شدند.

و ساده لوحی سیاسی ایران تعبیرات بی پایه  ینکه حتی جامعه ای به بی تجربگای

ساده پسند و سطحی آنان را به عنوان نه تنها نظریه  یها و آموزه دنظرطلبانیتجد

، بلکه جانشین شایسته ای برای نوگرایی و پیشرفت، پذیرفت از اینجا یانقالب

بزرگ خود بر نیامده بود و  یها که رژیم ایران از پس وعده ردیگ یسرچشمه م

ها استوار شده بود  فکری را که ایران نو بر آن یها هیخود بیشتر پا یها استیبهمراه س

 برای چند گاهی بی اعتبار کرده بود. –، غربگرایی و توسعه سمیونالیناس –

 ایران نو به تعبیرهای گوناگون از آغاز سده شانزدهم )سلسله صفوی( آغاز سده بیستم 
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. سلسله شود ینقالب مشروطه( یا دهه سوم سده بیستم )سلسله پهلوی( شروع م)ا

مفهوم سیاسی ایران را باز گردانید. هنگامی که ایرانیان نزدیک بود فراموش  یصفو

اند، صفویان یک احساس نیرومند قومی به مردم ایران دادند  کنند که ماهیتی جداگانه

ولت صفوی بس بود که ایران را نگهدارد و تا که با همه رنگ تند قبیله ای و مذهبی د

بودند. ایران  تر شیپ یها سلسله یها برساند. از بسیاری جهات صفویان دنباله نجایا

ً کشور قزلباش خوانده م مانند گذشته که کشور خوارزمشاهیان یا  شد یعموما

دام بود. ولی ایرانیان قسمتی هم به یاری شیعیگری که در برابر هجوم م انیسلجوق

یک مذهب ملی شده بود یک هویت مشخص ملی یافتند که دیگر بکلی  انیعثمان

 قدرت بیگانه نشد. چیمغلوب ه

 نیتر در دولت صفوی همچنین برای نخستین بار مفاهیم غربگرایی و توسعه، در خام

، به جامعه و سیاست ایران راه یافت. ایرانیان آن شیها صورت نیتر ییو ابتدا

با تمدنی باال تر روبرو یافتند و به ضرورت دفاع از خود از آن وام روزگار خود را 

 گرفتند.

مستقیم و منظم دولت برای رونق صنعت و بازرگانی از آن هنگام آغاز  یها کوشش

بیرونی تمدن پویای غرب بسنده  یها شد. درست است که ایرانیان به پاره ای نشانه

که اختراعات و اکتشافات اروپای  فکری و فرهنگی یها نهیکردند و کمتر به زم

آخر سده بیستم نیز  یها ها بود اندیشیدند؛ ولی این عیبی است که تا دهه نتیجه آن یغرب

 کم و بیش گریبان سیاستگران و اندیشمندان ایران را رها نکرد.

دولت صفوی قربانی موفقیت خود شد. شور مذهبی شیعیگری، که در آغاز بهمراه 

یت ایرانی همچون مالطی جامعه از هم گسیخته ایران را بهم احساس قوم یایبقا

جوش داد و در برابر نیروی برتر عثمانی نگهداشت، بزودی عامل اصلی رکود و 

ناتوانی کشور شد. صفویان از خط باریکی که اعتقاد مذهبی را از آخوندبازی جدا 

ه نمونه کامل گذشتند و به ایجاد یک اساطیر مذهبی کمک کردند ک یبه تند کند یم

و  ها قتیها و نیمه حق دائره المعارفی از اغراق –خود را در بحاراالنوار نشان داد 

ها کفایت کرد. جعل  محض که تأثیراتش برای تخدیر و انحراف نسل یها دروغ

ها و سیل معجزاتی که از هر سو روانه شد، و البته پیشینه  احادیث و اختراع امامزاده

، بزودی واقعیات مذهب را زیر انبوه خرافات رسد یم یاسالم یها آن به نخستین سده

دوران صفوی جوازی برای زیستن بدور از دایره اخالق و عقل « مذهب»دفن کرد. 

این انحراف اساسی از دین و عقل و اخالقیات بر سیاست و  رانگریگردید. تأثیرات و

 هنوز با ماست. یاحتماع و رفتار شخص

زنده باد »ران را به صحنه آورد. تصادفی نیست که شعار انقالب مشروطه ملت ای

برای نخستین بار در شور ناسیونالیستی انقالب مشروطه طنین انداز شد. « رانیملت ا
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از یک جامعه قبیله ای مذهبی وارد مرحله ای شد که سرانجام از آن یک ملت  رانیا

ی باشند نه اول وابسته خواهد ساخت. ملتی که افراد آن پیش از هر چیز ایران یامروز

به یک گروهبندی اجتماعی یا پیرو یک آیین؛ ملتی که افرد آن از نظر حقوق برابر و 

 خود مشترک باشند. یدر آرزوها

تازه تر دیکتاتوری نوین که بیشتر دوران پس از مشروطه را فرا گرفت از  یها شکل

نتخابی و مردمی که در استبداد قرون وسطایی پیش از آن پیشرفته تر بود. نهادهای ا

پس از مشروطه حفظ شد مقدمات الزمی برای برقراری نهایی  یها میهمه رژ

بوده است. انقالب مشروطه در هدف نوسازی جامعه ایرانی کامیاب نشد  یدمکراس

این تعهد پس از آن در سیاست ایران راه یافت و در دوران پهلوی تا حدود یک  یول

بگرایی انقالب مشروطه از همان قانون اساسی آشکار غیرمذهبی باال رفت. غر نییآ

. برای رهبران فکری ردیگ یآموزش و صنعت را نیز در بر م یها نهیاست و زم

در نخستین سالهای سده بیستم دیگر تردیدی نمانده بود: ایران برای چیره شدن  رانیا

از دنیای غرب ها باید از تنها نمونه پیشرفته و کامیاب موجود،  بر واپسماندگی قرن

 .اموزدیب

ناسیونالیسم، غربگرایی )بیشتر به صورت غربزدگی( و  یها شهیبا سلسله پهلوی اند

توسعه در ایران به اوج چهارصد ساله خود رسید. این هر سه در کنش و واکنش 

سال  ۵۷متقابل خود در یک ایدئولوژی بهم آمیختند که در بیشتر سده بیستم بویژه 

محمدرضا شاه جریان فکری مسلط جامعه ایران بوده است.  رضاشاه و یپادشاه

 یها استیبا آنکه خود افر ادی مذهبی بودند در برابر نفوذ مذهب در س یشاهان پهلو

اجتماعی قر آر گرفتند و به عنوان پیشبرندگان ناسیونالیسم ایرانی و غربگرایی و 

م میان دولت و نوسازی با سران شیعه درگیر پیکار مرگ و زندگی شدند. تصاد

بود. دولت دیگر آماده نبود قلمروهای آموزش و قانونگزاری و  ریمذهب اجتناب ناپذ

که آشکارا با  کرد یرا اجرا م ییها استیدادگستری را به مذهب واگذارد و س

مالیان ناسازگار بود. نظام وظیفه، آموزش به شیوه اروپایی، آزاد کردن  یها آموزه

مه گرایش فرهنگی غربگرای جامعه چنان جامعه سنتی و ه یزنان، اصالحات ارض

خانهای ایالت،  –که برخورد با نمایندگان نیرومند آن جامعه  ختیر یرا بر هم م

را  –ها مالیان شیعه  و کاسبکاران و بیش از همه آن انیزمینداران بزرگ، بازار

ً با خ ها استی. هریک از آن سساخت یناگزیر م ونریزی با مبارزات سخت و عموما

 اجرا شد.

معدود طرح ریزی و اداره  یها دوران پهلوی را گروه یها استیچنان نیست که س

پایانی سده نوزدهم برضد آنچه  یها . همه فضای فکری ایران از دههکردند یم

برانگیخته بود و لبه تیز این واکنش متوجه  شد یو واپسگرایی تلقی م یواپسماندگ
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نسل روشنفکران ایرانی از دوران انقالب مشروطه  مذهب و رهبران شیعی بود. سه

غیرمذهبی رشد کردند. برخوردهای ایدئولوژیک میان ترقی خواهان و  هیبا روح

مذهبی در دوران انقالب تأثیر عمیق دیرپایی بخشید. برای روشنفکران  انیسنت گرا

اید پیش ایرانی مسلم شد که جامعه را نه با همکاری، بلکه به رغم، رهبران مذهبی ب

آن رهبران کمترکسی جسارت آن را داشت که با زمان پیش بیاید.  انیببرند. در م

 ها از یاد رفتند. که چنین جرأتی کردند در توفان مخالفت یکسانی مانند سنگلج

مذهب به عنوان مدعی و اعتراض کننده و منتقد در همه آن سه نسل نیروی خود را 

ا دست حکومت ناتوان شد یا دست اندازی آن به درجات گوناگون نگه داشت و هرج

از تحمل گذشت ضربه خود را فرود آورد. ولی هیچ کوشش اساسی برای راه آمدن با 

 یها حوزه»ها دژهای سنت باقی ماندند. آموزش و پرورش در  زمان نکرد. مدرسه

مذهبی که بیش از حد مدرسی، در جا زن و ایستاست، جلوی ابتکار و پرواز « یعلم

. بجای آن بازی با کالم و موشکافی در معانی کلمات اهمیت ردیگ یرا م شهیاند

  ها جانشین آن  حاشیه نوشتن بر  و  گذشتگان  ورق زدن آثار  .ابدی یم  یاساس

. شیوه تفکر چنان در بند نظام آموزشی اسیر است که شود یتازه م  یها پژوهش

با پس و   .دهند یت حقوقی انجام مبه شیوه حقوقی و با برداش زیفلسفی را ن یها بحث

  .انگارند یشده م  حل  را  کلمات مسائل  کردن  پیش

 یاصل یها هیاز این گذشته محافظه کارترین عناصر جمعیت شهری و روستایی که پا

پشتیبانی مالی و معنوی مالیان بودند مانند وزنه ای برپای رهبران مذهبی، آنان را از 

ولی مذهب با آن همراه  رفت یتند. جامعه ناگزیر پیش مهر حرکت اصالحی باز داش

در  .ستینگر یبا نگاهی دشمنانه آن را م شد ینبود و از فاصله ای که پیوسته دورتر م

به اسالم وجهه  دندیاواخر دوران پهلوی و دوران پس از انقالب اسالمی بسیار کوش

را پایه ای برای ای پیشرو بدهند. پاره ای به اصل اجماع اشاره کردند و آن 

ً همه مؤلفان اسالمی،  دمکراسی اسالمی شمردند؛ بی توجه به این حقیقت که تقریبا

در نظر  هانیحتی اصالح طلبانی مانند عبده، اجماع را به معنی اتفاق و همرایی فق

که با مفهوم قرآن توافق داشته  دانند یها اجماع را وحدت نظری م دارند و همه آن

و  یعه و سنی اجماع مفهومی است که هیچ مناسبتی با دمکراسباشد. در میان شی

شده  اریبس یها حکومت اکثریت ندارد. همچنین در مورد حقوق و آزادی زن استدالل

بوده  تیحیاست مانند آنکه اسالم در قرن هفتم میالدی در این زمینه پیشروتر از مس

مردان آزادند که زنان مگر »است که درست است ولی ربطی به سده بیستم ندارد. یا 

 که گریزی نه چندان استادانه از موضوع است.« آزاد باشند؟

اما جریان اصلی اندیشه اسالمی چه در ایران شیعی و چه در کشورهای اهل سنت 

محافظه کار مانده است. قدرت اسالم در نظر رهبران مذهبی در آن بوده است که 
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اند بر تعبیرات آزادنه شخصی از  توانسته ها راه را در هرجا بماند. آن ریرناپذییتغ

اند. اندیشمند تجدی دنظرطلبی مانند شریعتی به زودی خود را با مقاومت  اسالم بسته

سخت روبرو یافت و عقب نشینی کرد. منتقدان او نخست به اشتباهات سهوی و 

عمدی فراوانش در نقل متون و رویدادها و در تعبیرات تاختند و سپس پاره ای 

به اجماع به عنوان یک شیوه دمکراتیک و  اش هیاو را مانند اعتقاد اول یها فرض

به عنوان نمونه ای از حکومت اکثریت و نیز قلمداد کردن  نیخلفای راشد« انتخاب»

هنر اسالمی؛ یا هواداری از برطرف کردن اختالفات درونی  کیموسیقی به عنوان 

 ار از پس گرفتن آن شد.شیعه و سنی چنان به باد حمله گرفتند که ناچ

 

 

 غربزدگی و غربگرایی

 

پایداری مذهب در برابر هر کوششی برای نوسازی آن دو واکنش پدید آورد. نخست 

پیشین که مردانی مانند پورداود و  یها یبازگشت به ایران باستان و نوستالژی بزرگ

رانیان به تاریخ ها و کشفیات اروپاییان، ای نمایندگان آن بودند. به یاری پژوهش تیهدا

تر و از آن سربلندتر شدند. بیداری حس ناسیونالیسم ایرانی را  ادبیات خود آگاه یو حت

دولت پهلوی نباید نسبت داد. آثار ایرانشناسان و خاورشناسان  یها استیتنها به س

ها از تاریخ و فرهنگ ایران از همان نسل انقالب  و ستایش بی دریغ آن ییاروپا

فرهنگی را فراهم کرده بود، صدسال سرافکندگی در برابر مشروطه زمینه 

انگلستان و روسیه زمینه عاطفی را؛ در شعرهای عشقی این ترکیب  یها ستیالیامپر

 دید. توان یو سرافکندگی را خوب م یسربلند

آنچه سیدفخرالدین شادمان  –واکنش دوم، غربگرایی و رو کردن کامل به اروپا بود 

نامید. ایران کشوری هنوز به مقدار زیاد قرون وسطائی بود « تسخیر تمدن فرنگی»

هنوز هست.  شود یذهنی اکثریتی از مردم مربوط م یها شهیو تا آنجا که به ر –

که در سطح بسیار محدود از زمان صفویان و بعد در دوره قاجار برای  ییها کوشش

ده بود اثر زیادی از اقتصاد و آموزش و دستگاه اداری ایران ش ییها جنبه ینوساز

نیرومند و به خود متکی شود و یک نمونه بیشتر در  ستیبا یبود. ایران م دهینبخش

اصیل و  یها انتظار راه حل شد یبرابر نداشت. از ایران نیمه اول سده بیستم نم

اگر از  پنداشتند یداشت. ایرانیان به تقلید و نمونه برداری قانع بودند و م یابتکار

بیاموزند و آخرین دستاوردهای تمدن اروپایی را به کشور خود  ها شرفتیپ نیآخر

به یک میانبر تاریخی دست خواهند یافت. کار چند سده را در چند نسل انجام  اورندیب

 دادن رویای ایران دوران پهلوی بود.
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توسعه و شبیه اروپا شدن بدین ترتیب در ذهن ایرانیان یکی شد. توسعه به  یها مفهوم

ه اروپا شدن بود. هر کوششی برای تقلید از اروپا و بعد امریکا به توسعه و معنی شبی

. اگر در این میان آنچه سطحی تر و آسان دیگرد یترقی خواهی و غربگرایی تعبیر م

تر بود زود تر تقلید و پذیرفته شد عجبی نیست. ایرانیان دریای تمدن غربی را در 

گفت که در  توان یرچه لبا لب کردند. نمکوزه ظرفیت محدود خود ریختند و آن را ه

. ولی بزرگ کردن کوزه تحت الشعاع سرریز کردن شد یتر نم این میان کوزه بزرگ

 آن قرار گرفت.

گرفتن غربگرایی و ترقی خواهی به معنی شبیه اروپا زندگی کردن، مسئله اساسی 

 یند همتایان غرباند مان ایران در سده بیستم بوده است. ترقی خواهان خواسته یفرهنگ

ها  ها و همان پیرامون. آن ها، همان تفریحات، هان سازمان خود بسر برند. همان جامه

اجتماعی معینی را به این معنی پیش ببرند و جز در  یها هیاند بیش از ال طبعاً نتوانسته

ها و کارکردهای غربی را اجرا کنند. در بخش  اند روش محدودی نتوانسته یها نهیزم

غفلت آنان  نیتر ، اقدامات ترقیخواهانه آنان ظاهرسازانه بوده است. بزرگیتر بزرگ

در بخش آموزش و فرهنگ بوده است. بجای آنکه بیشترین منابع را به ساختن 

اند و منابع  ها اختصاص دهند به آوردن ظواهر زندگی غربی به کشور پرداخته انسان

 اند. هنگفتی را به هدر داده

تلویزیونی « شو»انه و سامان خانه و دفتر و برنامه موسیقی رادیو و جامه و کاله و خ

پرهزینه به قصد آوردن گوشه ای از  یها و جشنواره فیلم و کاالهای مصرفی و طرح

از روی نمونه غربی، وقت و نیرو و  یها یا اروپا به ایران، و البته سازمان کایامر

ها  ت تا دگرگون کردن ذهن انساندر این کوشش برای نوسازی گرفته اس یشتریپول ب

و توانا کردنشان به اینکه منطقی بیندیشند و به شیوه علمی عمل کنند و کمتر قضا 

 قدری و خرافی باشند و بیشتر به رابطه علی امور بپردازند.

 –که به غلط ترقیخواهی و غربگرایی خوانده شد  –پس از سه نسل تقلید از غرب 

بیشتر ایرانیان درس خوانده و دنیا دیده و با فرهنگ را  هنوز اگر رنگ و لعاب غربی

بخراشند زیر آن یک خرافاتی خواهند یافت که اگر زن است بی نذر و نیاز و سفره 

 ریو اگر مرد است بی زیارت مشاهد و دعا و تعویذ و تصو گذرد یانداختن کارش نم

 مقدسان که حرز وجودش است.

ناتوانی و فساد عمومی جامعه ایرانی تکمیل  برداشت نادرست از مفهوم توسعه را

سال دولت پهلوی ایران بسیار بیش از هزار سال پیش از آن  ۵۷کرد. با آنکه در 

الزم را برای خیز نهایی انجام داد، در  یها یرسازیدگرگون شد و بسیاری از ز

 یها یجدی و سرخوردگی جانشین خوشبینی و بلندپرواز یدهایاواخر آن دوره ترد

ستین شده بود. بیش از نیم قرن تالش برای نوسازی کشور شکافهای بزرگ میان نخ



۵٢ 

 

و  –به معنی پیشرفت فرهنگی  –، میان پیشرفت راستین ها تیانتظارات و واقع

برجای گذاشته بود. شکست  –به معنی پیشرفت در سطح زندگی  –پیشرفت ظاهری 

سازمان سیاسی و بروز  اساسی مانند آموزش و کشاورزی و یها نهیدر پاره ای زم

ناسالم میان شهر و روستا و دارا و نادار و حکومت  یها و عدم تعادل ها یناهماهنگ

کنندگان و حکومت شوندگان اندک اندک اساس اندیشه نوسازی را که یک پدیده 

 غربی است زیر تردید برد.

بیشتر به آن برداشت از نوسازی و نوگرایی که  –ها به غربزدگی بود  نخستین تاختن

و از حقیقت فرهنگ غربی به مقدار زیاد بی  پرداخت یظواهر تمدن غرب م دیتقل

خبر بود. این برداشتی بود که هم کوشندگان نوسازی ایران و هم منتقدان آن داشتند. 

ها که  ها که یک استراتژی توسعه درست نفهمیده را به کشور آوردند و چه آن چه آن

  غربی را که از رنسانس، حتی از قرون وسطی،به غربزدگان تاختند فرهنگ 

به مقدار   گذاشته بود  انقالب صنعتی را  علمی و سپس  انقالب فکری و یها هیپا

تر به پیشرفتهای مادی بسنده کرده  . غربزدگان در بخش بزرگشناختند یزیاد نم

آمده  محدود بدست یها نهیظواهر پیشرفت را که آنهم در زم یبودند. منتقدان غربزدگ

ها به کسانی که  بود گوهر فرهنگ غربی شمردند و در خوار کردنش کوشیدند. از آن

سال پیش  ١4۰۰را محکوم شمردند و در پی باز گرداندن جامعه به  ییخود غربگرا

 بودند راه درازی نبود.

بحران همه جانبه یک جامعه ناهماهنگ بود که هنوز  کرد یآنچه کارشان را آسان م

نوین شده بود یا بهتر گفته  یها یسنتی بر نیامده دستخوش دشوار یها یاز دشوار

. منتقدان به ابتالی افتی یگذشته انباشته م یها ینوین را بر دشوار یها یشود دشوار

روستایی کنار زده شده از فراگرد  ها ونیلیشهرنشین ریشه کن شده و م ها ونیلیم

را به هر چه خارجی نشانه ای از  و بستگی روزافزون کشور کردند یتوسعه اشاره م

و با استفاده از احساسات ملی و مذهبی مردم ارتباط دستگاه  شمردند یآن م یواماندگ

ها  . آنگرفتند یغربی چون سالحی برنده بر ضد آن بکار م یها استیرا با س یرهبر

 یک استراتژی معین و یک رهبری معین را در گشودن مسایلی که کامالً قابل یناتوان

 .دادند یحل بود به سراسر قلمرو توسعه و اندیشه غربگرایی و نوسازی تعمیم م

تفکر  –غرب  یها هر دو گروه از یاد بردند که معنی غربگرایی مسلح شدن به سالح

، آزاد کردن و پروریدن و سازمان دادن علمی منابع انسانی برای رفاه عمومی، یعلم

وه زندگی غربی که هم از نظر مادی از است. نه صرف تقلید شی –و آزاداندیشی 

بیرون است و هم احساس  –حتی کشوری مانند ایران  –کشوری مانند ایران  ییتوانا

و ملت را از کوشش برای رسیدن به پیشرفت  کند یپیشرفت از تقویت م نیدروغ

 .دارد یباز م یواقع
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باز هم بیشتر دارد  ییها شرفتیو گشودنشان نیاز به پ آورد یمسائلی که پیشرفت پدید م

مالتوس گرایان  یها آنان را درباره اصل مفهوم پیشرفت دچار تردید کرد. از آموزه

نو، کلوب رم و همه هواداران رشد صفر و حفظ زیست بوم نیز هرچه را، فهمیده و 

« گذشته زرین»مناسب یافتند گرفتند و به سود راه حل خود یعنی بازگشت به  دهینفهم

 .دندیگردان

 یها که هست. هیوالیی که فرهنگ –ب برایشان امپریالیست و استعمارگر بود غر

. در غرب ماتریالیسم و جنون مصرف و بی اعتنایی کرد یکهن و بارور را خشک م

و تجربه ناگوار خود ایران  دندید یبه سرنوشت دو میلیارد محرومان کره زمین را م

ند که رهایی ایران از دست اندازی را در دویست ساله برتری غربیان. اما غافل بود

اند امکان  که در واقع چندان هم زرین نبوده ییها با پس رفتن رو به گذشته انیغرب

 خود آن روبرو شد. یها ییندارد و با غرب باید با توانا

بدین ترتیب ایدئولوژی مسلط بر جامعه ایرانی در قرن بیستم، آمیزه ای از 

در دهه  –صورت سطحی تر غربزدگی( و توسعه و غربگرایی )در  سمیونالیناس

هفتاد قرن به حالت دفاعی درآمد. و این در هنگامی بود که دو تجدیدنظر طلب مذهبی 

. شریعتی و خمینی در کردند یفکری را برای یک حکومت اسالمی فراهم م نهیزم

 یاه وهیها و حتی ش پایانی قرن بیستم بازگشت به ارزش یها دهه یها یبرابر دشوار

تازه ای درباره تئوری حکومت شیعه  یها هیسده پیش را پیشنهاد کردند و نظر ١4

 ی( هاکشیدند که در مورد شریعتی نامشخص و سخت زیر تأثیر آموزه )دکترین شیپ

چپ رادیکال بود و در مورد خمینی به سادگی حکومت فقیهان و مجتهدان را توصیه 

 امان هستند.که به نظر او جانشین پیامبر و ام کرد یم

، مانند عموم کند یشریعتی نظریه خود را درباره حکومت از یک بحث لغوی آغاز م

 ری. او که سخت زشود یمباحث دیگر او که از موشکافی درباره معانی کلمات آغاز م

یا نمونه اسالمی مورد نظر  –غربی خویش است از مقایسه اسالم  یها تأثیر آموخته

 کیتیرد. در اینجا پایه استدالل او تفاوت میان معنی پولبا غرب گریزی ندا –خویش 

 یونانیپولیتیک در زبانهای اروپایی از ریشه شهر )پلیس(  دیگو یو سیاست است. م

آمده که مفهومی در جهت راضی کردن شهروندان دارد و اساساً اداری، محافظه کار 

تعداد  نیشتریبیشترین خوشبختی را به ب خواهد یو متوجه وضع موجود است و م

در  استیمردم بدهد )که بنابراین تعریف هدفی کامالً غیراسالمی است(. برعکس س

عربی به معنی رام کردن اسب است و مفهومی آموزشی و اصالحگرانه دارد و 

 به کمال برساند. سیاست مستلزم رهبری و زور در صورت لزوم است. خواهد یم

آمده که به معنی تصمیم به « ام»ریشه  او همچنین مدعی است که امت و امامت از

رفتن است و تأکید بر حرکت بسوی تکامل است )یا به عقب؟( و انضباط و تربیت. 
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تفاوت اساسی دارد. « دمکراسی بورژوازی سرمایه داری»جامعه مؤمنان )امت( با 

خیر خود را  توانند یکه نم شمارد یشریعتی نیز مانند خمینی مردم را کودکانی م رایز

، یکه در پایان دوره تکامل اجتماع ردیپذ یبشناسند و با هوشمندی انتخاب کنند. او م

نظریات شیعه و سنی با هم تقارن خواهند یافت. امام زمان دیگر ضرورتی نخواهد 

داشت که غایب بماند و جامعه را امکان خواهد داشت با شوراهای دمکراتیک اداره 

 زمان درنگ کرد(. کرد )بدین منظور باید تا ظهور امام

برای آنکه کمترین جایی برای دمکراسی در اسالم نماند شریعتی اصالح اجتماعی را 

وبه قوانین خدایی برای برقراری عدالت  داند یدر چهارچوب دمکراتیک غیرممکن م

. به نظر او حتی آزادی زنان صورتی از تسلط جویی غرب شود یدر جامعه متوسل م

 است.

که قانون شرع یا خدایی باید حاکم باشد و به این نتیجه  کند یشروع مخمینی از اینجا 

ها از پیامبر و امامان  که حکومت باید در دست مجتهدان قرار گیرد زیرا آن رسد یم

ها  اند. آن نه تنها سنت علم، بلکه حق رهبری و حکومت بر مردم را به میراث برده

و برنامه ریزی کشور نظارت کنند. هستند که باید بر همه امور اجرائی و اداری 

حکومت خمینی براین اصل ساده شده استوار است که همه مسلمانان از قانون  هینظر

، و نیز بر اینکه فقیه و مجتهد خطا ناپذیر و جانشین پیامبر و امام کنند یخدا پیروی م

« نانمسلما»است. در عمل این باور چنان تعبیر شده که خطاها و حتی گناهان فراوان 

و حتی مجتهدان همه صالح است. در واقع اصل معصومیت به افراد و جماعات 

؛ مانند خود زدیر ینسبت داده شده است و بی آن همه نظریه حکومت فرو م شماریب

 حکومت که در دریای هرج و مرج و فساد فرو ریخته است.

که لزوماً در بیان آرزوهاست نه اموری  دیگو یآنچه خمینی درباره حکومت اسالمی م

ً برداشتهای شخصی است. او م حکومت اسالمی نه  دیگو یعمل تحقق یابد و صرفا

است نه مشروطه به معنی غربی، بلکه مشروط به قرآن و حدیث )سنت(  یاستبداد

حکومت متکی به زور  کنند یاست. از آنجا که همه مسلمانان از قانون خدا پیروی م

و  داند ی. مجتهد یا فقیه قانون خدایی را مکند یظیم مها را تن بلکه صرفاً برنامه ستین

. نقش فقیه و مجتهد همان خواهد یارشاد کند. او قدرت را به عنوان هدف نم تواند یم

 (.۳نقش امام و پیامبر است )

)در همه  کند یتعبیر م خواهد یاینکه در عمل هرکس قانون خدا را چنانکه خود م

ن روی دوران پاکی و بی پیرایگی هیچ دینی از یکی دو اند و از همی چنین کرده خیتار

و با دادن سهم امام  کند ینسل نگذشته است( یا هر موقع خواست به قانون خدا عمل نم

و رد مظالم و رفتن به زیارت و گریستن بر حسین، یا حتی وانمود کردن آن، چنانکه 

یه و مجتهد چنانکه افتد و ؛ و اینکه فقکند یآمده گناه خود را پاک م« معتبر»در حدیث 
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امام و  نیدانی خطا ناپذیر و مصون از گناه نیست و در حد او نیست که خود را جانش

 پیامبر بداند، دانسته یا ندانسته اصالً در این مباحث وارد نشده است.

شریعتی به شیعیگری جلوه و جالی یک ایدئولوژی پیشرو انقالبی را بخشید. شهادت 

اندکی دستکاری سرمشق انقالب گردانید و با پس و پیش کردن شرایط امام سوم را با 

ظهور امام زمان، انتظار ظهور را آرمان ناکجا آباد و انگیزه ای برای مبارزه و 

تالش در راه تکامل. خمینی راه حل ساده حکومت الهی را با قوانین خدایی و بدست 

بزرگ ناراضی که از شرایط  یها ها در میان توده پیشنهاد کرد. پیام آن« مردان خدا»

هر ایرانی باید »مانند  ییها سخت زندگی به جان آمده بودند و تبلیغات رسمی با وعده

افزوده بود، شنوندگان  شان یبر انتظارات و سرخوردگ« پیکان داشته باشد کی

 .افتیفراوان 

بر آن  ها دارای احساسات مذهبی عمیقی بودند که رژیم در طول چند دهه این توده

که به  ییها استیدامن زده بود. وقتی صدای مخالفان مذهبی برخاست ورشکستگی س

 یخراف یها ولی در عمل بدترین جنبه ستندینگر یمذهب همچون عامل واپسماندگی م

 یو می خو استند هم مذهب را پس بزنند و هم از آن بهره بردار کردند یرا تشویق م

 یآسانی تسلیم رهبران مذهبی شد که نه تنها رستگارکنند هویدا گردید. توده مردم به 

، بلکه اکنون بهروزی این جهانی را نیز در انحصار خود دادند یآن جهانی را وعده م

 در آورده بودند.

غربی شده جامعه که از کیفیت پایین زندگی در ایران بهم  یها هیاز این گذشته ال

رهبری مالیان  خواستند یزاری مبرآمده بودند و سهمی در اداره کشور و سیاستگ

ها حامل طبیعی نوسازی و نوگرایی بودند  مخالف را بی دشواری زیاد پذیرا شدند. آن

رژیم که سودای اقتدار مطلق در سر داشت و همه چیز را در انحصار خود  یول

از سهم شایسته ای در گرداندن امور کشور محرومشان ساخت و خواه  خواست یم

بسوی مخالفان مذهبی راند. بسیاری از این غربگرایان یا غربزدگان ناخواه آنان را 

که ترقیخواه ولی سرکوب کننده بود و مذهب که واپسنگر ولی مبارز  میاز میان رژ

بود دومی را برگزیدند و زود دریافتند که به چنگال نیرویی هم واپسنگر و هم 

 اند. سرکوب کننده افتاده

برخورد با موج تازه مخالفت مذهبی که از سالهای روشنفکران و طبقه متوسط در 

 یها ( برخاست هم یک فرصت را دیدند و هم به یکی از نوسان۷۰)دهه  ١۳۵۰

آونگ مانند که در تاریخ فرهنگی ایران بازهم تکرار شده است افتادند. فرصت بهره 

ه برداری از شور مذهبی برای پیشبرد مقاصد سیاسی دوبار در سده بیستم پیش آمد

بود. در گذشته رفتار روشنفکران با مذهب دشمنی متقابل عمیقی را با سران مذهبی 

چنان ژرف بود  کرد یبرانگیخته بود. ورطه ای که روشنفکران را از مذهبیان جدا م
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که حتی مصلحت مبارزه مشترک در انقالب مشروطه و جنبش ملی کردن نفت 

ختن باز دارد. همکاری آنان با مذهبیان نتوانسته بود اتحاد ناپایدارشان را از فرو ری

بود به « برای»بود موفقیتی داشت و در آنچه « برضد»در گذشته همواره در آنچه 

. این بار نیز چنین شد. با اینهمه هنگامی که دورنمای پیروزی دیرس یجایی نم

نمایان گردید  ١۹۷6احتمالی بر رژیم از هنگام انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 

تر از آن نبود که بپندارند این بار نیز سوار بر امواج اعتراض  رای روشنفکران آسانب

مذهبی نخست در کنار مالیان و سپس به تنهایی قدرت سیاسی را به چنگ خواهند 

 آورد.

پنجاه سال ناکامی در مبارزه با دستگاه حکومتی بسیاری از روشنفکران را متقاعد 

 یها دنیو بر گذرد یاز درون مسجدها و حسینه ها م کرده بود که راه پیروزی تنها

ها آماده بودند امتیازهای بیشتری به  بوده است. این بار آن« اشتباه»از مالیان  نیشیپ

آشکار آن رهبران  یها ها مخالفت رهبران مذهبی بدهند و رهبری آنان را بپذیرند. آن

با آموزش نوین ندیده  را با اصالحات ارضی، با آزادی اجتماعی و سیاسی زنان و

شان را برای والیت فقیه و حکومت مذهبی و حذف  اعالم شده یها طرح یحت گرفتند.

از امور کشور به روی خود نیاوردند و در موارد بسیار پذیرفتند. شعار  یاداره عموم

ها ماندن در کنار رهبران مذهبی بهر بها بود. اکنون که در میان رهبران مذهبی  آن

نبرد برخاسته بودند روشنفکران حاضر نبودند فرصت را به هیچ دلیل از کسانی به 

دست بدهند. اگر در گذشته نتوانسته بودند کهنه پرستی و مخالفت مالیان را با اندیشه 

ها به شکستن نظم الزم  و دگرگونی و نوسازی تحمل کنند و از گرایش آن شرفتیپ

 (.4به همه چیز خرسند بودند ) برای اداره جامعه به تنگ آمده بودند این بار

ها زیر پیام مذهب رزمجو )میلیتانت( نوید گشودن بن  بهمین اندازه بسیاری از آن

که بیشتر این روشنفکران در کشاکش میان واپسماندگی و  دندید یرا م یبست فکر

ها اکنون  غیرمذهبی، آن یها شینوسازی دچارش شده بودند. پس از سه نسل گرا

باز گردند. مذهب از  دندینام یاصیل فرهنگی خود م یها شهید به آنچه رآمادگی داشتن

اعالم  دیآ یو خوشبینی و شوری که از ندانستن و نفهمیدن م نانینوبپاخاسته با اطم

پیشین، حتی به رفتارهای پیشین، بازگشت. چنگ زدن  یها به ارزش دیکه با کرد یم

  جهان امروزی  مسائل  برای  ساله به عنوان راه حلی ١4۰۰جهان گذشته   در

و راه حلی برایش داشت.  آورد یها سر در م که کمتر کسی از آن شد یپیشنهاد م

یک دوره کوتاه که به دو نسل هم نکشید و تنها از هجرت پیامبر تا  یها یابیکام

ها و  را در بر گرفت به عنوان نمونه ای برای همه دوران یشهادت امیرالمؤمنین عل

جهان نوین را  یها خسته و ناتوان از چالش یها ها عرضه شد و ذهن همه جامعه

 تسخیر کرد.
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این راه حل  یها تیاین روشنفکران در شوق مکاشفه خود الزم ندیدند درباره محدود

سال گذشته برنیامده  ١۳۰۰که هرگز از گشودن مسائل هیچ جامعه ای در « تازه»

استثنائی و  یها تیت وجود شخصاست و در آن لحظه کوتاه تاریخی نیز به برک

با امکانات تاراج  یها نیاوضاع و احوال استثنائی و نیز در دسترس بودن سرزم

اقتصادی و اجتماعی اسالم، آنگونه که  یها استیاندیشه کنند. س دینامحدود میسر گرد

و پرستش آیین شهادت، آنگونه که شریعتی « تشیع علوی»، و کرد یخمینی تعبیر م

 روشنفکران جانشین سه هزاره اندیشه بشری گردید. نیبرای ا کرد یتبلیغ م

گرفتاری روشنفکران این بود که بیشترشان از آن سه هزاره تاریخ تحول و تکامل 

بشری نیز چیز زیادی نیاموخته بودند. غرب برایشان میزان جنایت و آزادی  شهیاند

سرمایه داری و  یها و درجه آلودگی هوا بود و ناتوانی آشکار نظام یجنس

 ها یو با دگرگون آورد یدر گشودن مسائلی که دگرگونی و پیشرفت پدید م یستیمارکس

روحیه  –و پیشرفتهای دیگر برطرف خواهد شد. نیروی محرک فرهنگ غربی 

را یا نفهمیدند یا ندیده گرفتند. در این برابر  –، فلسفه تجربی، انسانگرایی یفاوست

دور از واقع و آرمانی شده  یها دن غرب و ارزشتم یها نهادن بدترین جنبه

دور، نفهمیدن و زرنگی تبلیغاتی به یک اندازه بکار رفت و نتیجه آن یک  یها گذشته

دوره کوتاه تخدیر و نشئه روشنفکری بود که با اولین نهیب خمینی بر ضد نه تنها 

اری غرب، بلکه اندیشه و مغز، نه تنها غربگرایی، بلکه روشنفکری، به بید

 .دیناخوشایندی انجام

در اوضاع و احوالی که پیوسته بحرانی تر و افکار عمومی که پیوسته رادیکال تر 

دیگر جایی برای نازک کاری در اندیشه نماند. مسئله اصلی در گرد باد  شد یم

افکار را متوجه کرد که گرفتاری  شد یو هیجان زدگی محو شد. دیگر نم غاتیتبل

گذشته، حتی غربزدگی نیست. واپسماندگی است،  یها ارزش ، فراموش کردنیاصل

از کاروان واماندن است که ایران پیش از سده نوزدهم و پیش از برخورد با فرهنگ 

غرب و در  یها ینیز دچارش بوده است؛ پرداختن بیش از اندازه به کم و کاست یغرب

شتند همه آنست و به گوهر پیشرفت و نوگرایی است؛ چون به این نرسیدند پندا افتنین

ها در  ناپسند در غرب و جهان پیشرفته بسیار است. ولی این جنبه یها آن تاختند. جنبه

یک جریان نیرومند ترقی مداوم و آفرینندگی و سازندگی و یک تحرک خستگی 

اشتباهات سرانجام تصحیح و تنگناها سرانجام  دهد یغرق است که اجازه م ریناپذ

 یها ی گرفتند. ایران دچار بحران مذهب نبود و راه حلها عوض گشوده شود. آن

 . بحران ایران بحران توسعه بود.خواست یبرای مسائل خود نم یمذهب

گذشته با جهان کنونی و بازگشت به  یها اما آن چند ساله کوتاه توهمات آشتی ارزش

که در عمل به معنی فراموش  –سال پیش  ١4۰۰قدرت و شکوفایی  یها سرچشمه
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یک نیروی فکری، سپس سیاسی و بعدانقالبی پدید  –ن پیشرفتهای پس از آن بود کرد

آورد که حتی یک سنت روشنفکری بسیار نیرومند دیگر جامعه ایرانی یعنی سنت 

را نیز تحت الشعاع قرارداد و آن را نیز چندگاهی در خدمت خود در  یستیمارکس

ً جنبه فرصت طلبی آورد. برای روشنفکران مارکسیست همکاری با مذهب ص رفا

در مذهب رزمجویی که شریعتی و خمینی  ها برالیها برخالف بسیاری از ل داشت. آن

ها مذهب باره  . برای آنجستند یآن بودند رستگاری ایدئولوژیک خود را نم ندگانینما

ها به قدرت  دیوارهای رژیم را فرو ریزد. آنگاه رسیدن آن توانست یبود که م یکوب

 .شد یضدمذهبی صرفاً مسأله زمان شمرده م تر ین یک جامعه توتالکامل و ساخت

از همان نخستین سالهای سده بیستم در صحنه سیاسی و فکری ایران  ها ستیمارکس

ظاهر شدند و در انقالب مشروطه حضوری نه چندان غیرقابل مالحظه داشتند. در 

یرحمی و ناآگاهی و انقالب جنگل چندگاهی قدرت را در دست گرفتند و نمایشی از ب

خود در اداره جامعه دادند که پیش از حکومت مرکزی خود میرزا کوچک  یناتوان

ها در  همت گماشت. با اینهمه نفوذ آن شان یبه ریشه کن –ها  پشتیبان اصلی آن –خان 

کارگری و محافل کوچک مارکسیستی باال گرفت تا هنگامی که رضاشاه  یها هیاتحاد

یم را برسرشان فرود آورد. پس از اشغال ایران به دست همه قدرت سرکوبی رژ

در حزب توده به صورت پیشبرندگان  ها ستیانگلستان و شوروی مارکس انیسپاه

کوچک  یها شوروی در ایران نفوذی فراوان یافتند. جدا شدن گروه استیس

 ها تأثیری در ناتوان کردنشان نبخشید، بویژه که این مستقل از آن یها ستیالیسوس

ها نیمدالنه بود و از قوت اخالقی و ایدئولوژیک چندان بهره ای نداشت. در  کوشش

به نیروی ارتش سرخ دولتی تشکیل دادند و آن استان را تا آستانه تجزیه از  جانیآذربا

پیش بردند و در تهران برای دادن امتیاز نفت به شوروی در پناه سربازان  رانیا

دن نفت مخالفت ورزیدند. در واقع هرچه توانستند سرخ تظاهرات کردند و با ملی کر

 اعتبار کردن ایدئولوژی و سازمان سیاسی خود انجام دادند.  یبرای ب

پس از جنگ دوم  یها به رغم اینهمه، مارکسیسم سراسر اندیشه سیاسی ایران در دهه

را زیر نفوذ خود در آورد. داغ دست نشاندگی شوروی که بر حزب توده، به عنوان 

مارکسیستی در ایران، خورد و آن حزب هیچ ابائی  یها شینماینده گرا نیتر زرگب

نیز از آن نداشت و ندارد، نتوانست چندان از جاذبه مارکسیسم بکاهد. مارکسیست 

بودن نشانه برجستگی و رسم رایج روز شد. مهارت سازمان دهندگان حزب توده در 

وژی توسعه و عدالت اجتماعی، بلکه را نه تنها به عنوان ایدئول سمیاینکه مارکس

فکری انسان جلوه دهند در این موفقیت سهم اساسی داشت.  یقله دستاوردها نیبلندتر

نیمه سواد  یها در مدتی بیش از یک نسل صدها هزار روشنفکر ایرانی، از فراورده

که ایران گرفته تا انتلکتوئل ها با این باور رشد کردند  یها و دانشگاه ها رستانیدب
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بینش علمی، بلکه خود علم و تنها راه رسیدن به یک جامعه  کیمارکسیسم نه تنها 

عادالنه و رفاه همگانی است. با سطح پایین فرهنگی و در فضای خفه فکری ایران 

در جامه مخالف وضع موجود  ها ستیچنین تردستی چندان هم دشوار نبود. مارکس

ها از همه  در میان مخالفان رژیم آنخود داشتند.  فانییک برتری نخستینی بر حر

ها توانستند مخالفت خود را با رژیم و نیز مخالفت پابرجا تر  شناخته تر بودند. آن

در موارد بهبود کلی روابط ایران و شوروی این صورت اخیر  –رژیم را با خود 

 همواره به سود خود برگردانند. – کرد یبیشتر صدق م

و تا اواخر  شمرد یدشمنان خود م نیتر را بزرگ ها ستیاین حقیقت که رژیم، کمون

و آن را در پرتو یک  آورد یحتی خطر مذهبیان افراطی را به حساب نم ١۳۵۷سال 

مزیت  نیتر در نظر همه ناراضیان و مخالفان بزرگ دید یم یستیتوطئه کمون

گوناگون مارکسیستی از  یها . از این گذشته گروهآمد یبشمار م ها ستیمارکس

مستقل و  یها ستیو هواداران آلبانی و مارکس ستهایگرفته تا تروتسک ها ستیئوئما

را تحت تأثیر  یحتی اسالمی با جدا کردن راه خود از حزب توده جماعات بشمار

جلب  توانست یدر چشم ایرانیان به تنهایی نم شیقرار دادند که آن حزب با بی آبروئ

لی بسیار سازمان یافته خود و با بهره کند. حزب توده در این ضن با گروه کوچک و

میزبان و حزب کمونیست  یها بزرگی که حکومت یگیری از امکانات سازمانی و مال

و با اقتداری که از پشتیبانی یک ابرقدرت بدست  گذاشتند یما در در اختیارش م

دیگر مارکسیست، رخنه  یها توانست در اینجا و آنجا، از جمله بسیاری گروه آورد یم

 ند.ک

رهایی  یها در ایران برای نخستین بار بطور آگاهانه و منظم از جنبش ها ستیمارکس

بخش و انقالبی جهان سوم به سود خود بهره برداری کردند و با تبلیغات ماهرانه نفس 

جنبش رهایی بخش و انقالبی بودن را چنان اعتالیی دادند که به تدریج برای بیشتر 

ون از خطا یافت و یکسره از قلمرو عینیت گرایی و حالتی مقدس و مص انیرانیا

رهایی بخش و انقالبی اگر هم گاه دست نشانده  یها بیرون رفت. سازمان ینقاد

، نقطه اوج زدند یمبارزه دست م یها وهیش نیتر یرانسانیبودند یا به غ گانگانیب

گی به ها بست و حیثیت روشنفکری و سیاسی افراد و گروه رفتند یافتخار بشمار م

 ها داشت. از آن شان یدور ایبه  شان یکینزد

رهایی بخش و انقالبی، فلسطینیان به دالیل نزدیکی جغرافیایی و  یها در میان جنبش

جای برتری در میان ایرانیان یافتند. از سومین جنگ اعراب و اسرائیل  یشیهمک

ایران ( عامل فلسطین بطور مؤثر وارد فضای سیاسی و روشنفکری ١۹6۷)ژوئن 

عرب در سینا و کرانه  یها نیشد و به رادیکال شدن آن کمک کرد. اشغال سرزم

جوالن و فعال شدن جنبش آزادی بخش فلسطین، که  یها یباختری رود اردن و بلند
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 یها پس از آن جنگ سازمان و استراتژی نوینی یافت، به فلسطینیان در نظر گروه

 اد.از ایرانیان وجهه قهرمانی د یشتریهرچه ب

افراطیان مذهبی و چپگرایان به زودی ستایش از فلسطینیان را به صورت حمله 

ها  ولی نه چندان پوشیده به رژیم در آوردند. روابط ایران و اسرائیل به آن مینامستق

رژیمی  افزود ی. هرچه بیشتر بر شیفتگی ایرانیان به امر فلسطینیان مکرد یکمک م

 .شد یشم آنان خوارتر مرابطه داشت در چ لیکه با اسرائ

برقرار کرد و از  ییها سازمان آزادی بخش فلسطین هرچند بعدها با شاه ارتباط

مالی و پشتیبانی دیپلماتیک دریافت داشت به دالیل آشکار  یها حکومت ایران کمک

و  ها ستیبود و عناصر افراطی تر آن از دیرباز به پروراندن ترور رانیدشمن ا

ها بود که پای لیبی به امور ایران باز  رانی پرداختند. از طریق آنای یکادرهای انقالب

منبع مالی کمک  نیتر سالهای پیش از انقالب، لیبی احتماالً بزرگ نیشد. در آخر

 خارجی به عناصر ضدرژیم ایران بوده است.

گوناگون مارکسیست فعالیت انتشاراتی خستگی ناپذیر  یها در شرایط سانسور، گروه

. رساندند یها م و حتی از مجاری رسمی پیام خود را به گوش کردند ینبال مخود را د

 مهیسخن گفتن با زبان و اصطالحاتی که طنین علمی داشت شنوندگان ناآگاه و ن

 یها در ظاهر از مخالفان مذهب . با آنکه کار آنگرفت یسوادشان را سخت زیر تأثیر م

در  –رسمی « ایدئولوژی»در برابر  نیز دشوار تر بود، هیچگاه دست باالیی را که

 داشتند از کف ندادند. –ناشیانه تبلیغاتی حکومت  یها واقع دست و پا زدن

دو گروه مارکسیست، یکی با رنگ اسالمی، در دهه پایانی سلطنت محمدرضا شاه به 

ها افزود  نبرد چریکی پرداختند که هرچند ضربه کاری بر حکومت نزد بر حیثیت آن

 ها ستیتوانایی سازمانی ای داد که در انقالب به کارشان آمد. مارکسها  و بدان

حرفه ای و صنفی نفوذ کرده بودند و هنگامی که رژیم در  یها همچنین در سازمان

تر  وضع دفاعی قرار گرفت توانستند با همکاری گروه لیبر الها و گروه بسیار بزرگ

 ستفاده کنند.ها بر ضد حکومت ا فرصت طلبان از نیروی آن سازمان

آشکار شد زمینه فکری در جامعه ایرانی  ها یهنگامی که نخستین ناآرام ١۳۵6در 

افراطی، چه مذهبی و چه مارکسیستی، آماده شده بود.  یها شیپذیرش گرا یکامالً برا

با متحدان خود در بازار و در میان دکانداران و به یاری شبکه گسترده  عهیمالیان ش

توده شهری ریشه کن شده و سرخورده ولی ناآرام و خانه  بر یک یمراکز مذهب

بدوش و یک توده چند میلیونی روستایی ناراضی که پیوسته برخیل خانه بدوشان 

فرمان می راندند. روشنفکران و طبقه متوسط به ایدئولوژی  افزود یشهری م

کننده  که هرگز به صورتی قانع –ناسیونالیست، غربگرا و توسعه اندیش رژیم پهلوی 

ها به درجات  از آن یتر پشت کرده بودند. بخش کوچک –تدوین و عرضه نشد 
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روی آورده بودند که غربگرا و توسعه اندیش بود ولی با  سمیگوناگون به مارکس

به چهل سال پیشینه مبارزه خود با رژیم استناد کند.  توانست یمتفاوتی، و م« مارک»

وناگون و نامشخصی بودند که زیر عنوان گ یها شیگرا یها دارا تر آن بخش بزرگ

 .شود ینه چندان دقیق لیبرال شناخته م

مانند  –دارای برنامه مشخصی نبودند و یک پشتوانه سازمانی نداشتند  ها برالیل

و آنچه بدست آوردند فرصت پیروی  گشتند یهمیشه. فرصت، چیزی بود که دنبالش م

و مارکسیسم انقالبی. در همان  برتر بود، یعنی شیعیگری رزمجو یروهایاز ن

ها نشانی نماند و دیگر هرچه بود قدرت سازمانی و  نخستین مراحل انقالب از آن

بود که جدا اما در کنار  ها ستیایدئولوژیک مذهبیان افراطی و مارکس –جاذبه سیاسی 

به ها را  ریختند، رادیو تلویزیون دولتی و روزنامه ها ابانیمردم را به خ یها هم توده

خدمت خود در آوردند، در ارتش بذر نافرمانی پاشیدند، صنایع را از کار انداختند و 

 سرانجام با یک ضربت مسلحانه از هم پاشیدگی رژیم را چند هفته ای پیش انداختند.

انقالب چرا روی داد؟ زیرا رژیمی که همه چیز را در گرو توسعه اقتصادی و 

د؛ و بجای یک جامعه پیشرفته، یکی از پنج قدرت گذاشته بود از آن بر نیام یاجتماع

اتمی جهان، یک تمدن بزرگ، یک ژاپن دوم آسیایی، بر کشوری فرمان می  ریغ

پیشرفتهای انکارناپذیر کرده بود از ناهماهنگی و  ها نهیراند که هرچند در بسیاری زم

شت و در که گاه هیچ ضرورتی ندا ییها استی؛ با سبرد یشگفتاوری رنج م ینابسامان

؛ شد یموارد نا اندیشیده و سهل انگارانه و نمایشی بود و تقریباً همیشه بد اجرا م شتریب

ها و نه خشنود  و با بی اعتنایی روزافزون به مردم، با کوشش برای خرید آن

کردنشان، با خوار شمردن و به حساب نیاوردنشان، با تحقیر و اهانت به شعور و 

 مرز طغیان رانده بود.، آنان را تا شان یهوشمند

اطمینان رهبری سیاسی به کامیابی در زمینه توسعه کشور چنان بود که نه فساد را 

، نه پیوسته پرهزینه گرفت یباالتر، به چیزی م یها ها، بویژه سطح در همه سطح

بزرگ  یها هیها را؛ نه از بابت تردیدهای جدی ال ها و عقب افتادن آن شدن طرح

وعیت مذهبی و سیاسی خود نگران بود، نه مخالفان چپ و درباره مشر تیجمع

اگر هم دیگر قابل انکار و ندیده  ها یی. نارساکرد یراست خود را درست ارزیابی م

به  شیها گرفتن نبودند در برابر پیروزی در پیکار توسعه که هر روز آمارها و نشانه

 .آمدند ی، به شمار نمشد یرخ مردم کشیده م

بر حکومت  اش یشگیمجو با ظرفیت بالقوه سیاسی خود و دعوی هماینکه مذهب رز

و همه امکانات حکومتی را  کرد یموضع خود را در گستره جامعه هرچه استوارتر م

رهبری فکری تقریباً بی منازع محیط  ها ستینیز در اختیار گرفته بود؛ اینکه مارکس

پنهان خود از طریق ایران را بدست داشتند و با انتشارات آشکار و  یروشنفکر
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رسمی و غیررسمی حکومت پیام خود را به گوشهای  یها درسی و رسانه یها کتاب

؛ اینکه مسأله فلسطین چنان به رادیکال شدن افکار عمومی در ایران رساندند یآماده م

کمک کرده بود که برای بسیاری از روشنفکران جامعه، مصالح ملی ایران در پرتو 

 .نمود ی، هیچیک برای رژیم خطرناک نمشد یریسته منگ ها ینیمنافع فلسط

 –اگر نه همیشه در کیفیت  –آمارهای توسعه، گسترش و افزایش در همه چیزی 

حکومت کنندگان را مسخر کرده بود. در پایین جامعه مردم یا آمارها را  یها ذهن

ارها خوب ؛ و این در هنگامی بود که کدادند یباور نداشتند یا بدان اهمیت سیاسی نم

. ولی وقتی در چند سال آخر، تصویر پیشرفت مداوم و شکوفایی رفت یپیش م

 کدر شد، دیگر چیزی زیادی برای رژیم نماند. زیاقتصادی ن

 

 

 یک انقالب ناالزم

 

. زمینه انقالب در هرجا فراهم انجامند یانقالبی لزوماً به انقالب نم یها تیهمه موقع

 ١۳۵۷بار و ناگهانی رژیم حاکم را کشید. در ایران  نباید انتظار تغییر خشونت دیآ

بر  ١۳۵6موقعیت انقالبی تمام عیار وجود داشت که مقدمات آن به سال  کی

البته  ١۳۵۷. با اینهمه انقالب اجتناب ناپذیر نبود. وضع موجود سال گشت یم

ت دستخوش تغییرات اساسی شود. ولی این تغییرا ستیبا یدوام یابد و م توانست ینم

 ی. ناتوانبود یحتماً به معنی انقالب اسالمی و روی کار آمدن آخوندها و متحدانشان نم

چپگرا عوامل  یها بنیادی رژیم و نیرومند شدن رهبران مذهبی افراطی و گروه

و اقدامات  ها استیپیدایش موقعیت انقالبی بودند. اما آنچه انقالب را تحقق بخشید س

 رهبری سیاسی بود.

که تاکنون از انقالب شده بیشتر از نظرگاه انقالبیان بوده است. این  ییها یبررس

ها چگونه بردند، بلکه بیشتر  . نه اینکه آننگرد یبیشتر از نظرگاه رژیم م یبررس

این چگونه باخت. این مالها و همدستانشان نبودند که پیروز شدند. دستگاه حاکم  نکهیا

جهان شاید  یها ویران کرد. در انقالببود که شکست خورد و بدست خودش خود را 

ها و همکاری  نتوان موردی را یافت که مانند انقالب ایران انقالبیان اینهمه از کمک

ها پس از انقالب رهبران انقالبی از سرعت و  حکومت برخوردار بوده باشند. تا مدت

روزی پی»پیروزی خود گیج بودند و ناآمادگی آشکار خود را برای حکومت به  یآسان

و از این بابت در واقع از مردم و رژیم گذشته  دادند یانقالب نسبت م« شرسیپ

 .نمودند یم یطلبکار

 شکست رژیم شکست اخالقی، شکست اعصاب و اراده بود. پوسیدگی از درون بود و 
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به یک ضربت، که البته خوب تدارک شده بود و از هر سو فرود آمد، فرو افتاد. تا 

باور کند که طبقه حاکم ایران  توانست ینکرده بود کسی نم وقتی خطر جدی روی

اینهمه آماده تسلیم و گریز باشد. این طبقه به آسانی به خود خیانت کرد و بجای 

و مصمم به هرچه پیش آمد تن در داد. در یک دوره شش ماهه از  کپارچهیایستادگی 

ً چنان ١۳۵۷تابستان تا زمستان  نمایشی از باختن  سرامدان )الیت( ایران عموما

و ندانم کاری دادند؛ چنان برای نجات خود هرچه را در  یروحیه و دست پاچگ

دسترس بود قربانی کردند؛ چنان فرصت را برای تصفیه حساب با رقیبان، حتی به 

شمردند که در درون و بیرون ایران دوست و دشمن چاره  متیبهای نابودی رژیم، غن

تند. دشمنان ناباورانه، دلگرم و امیدوار شدند و ای جز دست شستن از رژیم نیاف

 دوستان، خواسته و ناخواسته، به رژیم پشت کردند.

داستان آن شش ماهه شرح یک سلسله اشتباهات در قضاوت است. هرچه شد خطا 

این خطاها از ضعف کاراکتر )منش( بر می خاست. نظام حکومتی ایران  یبود. ول

عمل کرده بود و جز پول و قدرت انگیزه ای و  که همواره در یک خالء اخالقی

در پایان در همان مغاک افتاد. در غیاب هر مالحظه ای جز  شناخت یارزشی نم

تر یا ارزش  پیشبرد و حفظ خود، در غیاب هر تعهدی در برابر یک ماهیت بزرگ

و تا آخرین روزها  دانست یباالتر، رژیم در برابر دشمنی که خودش هم قدرتش را نم

 گام به گام پس نشست و به زودی پا به گریز نهاد. کرد ییروزیش را باور نمپ

در بحث انقالب ایران بر روی عامل خارجی بسیار تأکید شده است. خود شاه در 

کتاب پاسخ به تاریخ به صورتی نه چندان متقاعد کننده اساساً مسئولیت انقالب را 

. برای ایرانیان با جنبه ماوراء داند ینفتی، م یها ، و بیشتر شرکتانیمتوجه خارج

ها که پشت سر هر رویداد سایه  ، با روانشناسی ویژه آندهند یها م طبیعی که به قدرت

و با تالشی که برای فروانداختن مسئولیت و نهادنش بر دوش  نندیب یتوطئه ای را م

 دیگران دارند، پذیرفتن این نظر هم آسان و هم آسایش بخش است.

ً امریکا را نیروی محرک انقالب مایرانیان  و اگر هم تردیدی پیدا کنند  دانند یعموما

  ها دالیل آن  که ایران را به دست امریکا نابود کرد. کشند یانگلستان را به میان م یپا

توجیه نظریه ای است که از پیش پذیرفته شده است. پاره   و برای  جنبه بعدی دارد

پیش از آنکه خطرناک شود  ستیبا یو م شد یومی مای معتقدند ایران داشت ژاپن د

آن را به کامبوج دومی تبدیل کرد. برخی می گویند امریکا و انگلیس خواستند بر گرد 

یک کمربند مذهبی بکشند و حکومت اسالمی را در پاکستان و ایران  یشورو

. کنند یر مو به این بس نکرده، لهستان را هم وارد تصوی دانند یکمربند م نیا یها حلقه

 ستیبا ی؛ انقالب ایران مشمارند یهزینه تولید نفت شمال را عامل اصلی م گرانید

 گریبهای نفت را چندان باال ببرد که تولید نفت دریای شمال صرف کند. نظریه د
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که در پی مجازات ایران بودند. برگرد این  شمارد ینفتی را مقصر م یها شرکت

 شده است. یک میتولوژی کامل تشکیل اتیفرض

نقش خارجیان در انقالب ایران بسیار مهم بود ولی نه به سبب آنچه کردند، بلکه به 

. هر اقدام یا دادند یها م اهمیتی که ایرانیان از رهبران گرفته تا توده مردم به آن لیدل

اظهارنظر از سوی مقامات یا نهادهای امریکا و انگلستان، حتی اگر نامستقیم یا 

تأثیرات قاطع  ١۳۵۷تا  ١۳۵۵جریان سیاست ایران در سالهای  ضمنی بود، در

رژیم ایران  (١۳۵۵) ١۹۷6مبارزه انتخابات ریاست جمهوری امریکا در  بخشید. از

ناآرامی را نشان داد. دورنمای روی کارآمدن حزب دمکراتیک با  یها نخستین نشانه

شت و تأکید کاندیدای که در همکاری با پاره ای مخالفان رژیم ایران دا یپیشینه ا

حزب بر حقوق بشر لرزشی بر پیکر حکومت ایران افکند که از چشم مخالفان دور 

نماند. خود آن مخالفان با امید فراوان برآمدن حزب دمکرات را پس از رویداد 

. بازرگان بعداً گفت که از آغاز مبارزه انتخاباتی کارتر همه کردند یواترگیت نظاره م

 گرفتند. جان« ها برالیل»

رهبران ناراضی و  ١۳۵6و  ١۳۵۵ها در  اینکه برای نخستین بار پس از سال

مخالف، از جمله سه تن از سران جبهه ملی به شاه سخنان انتقادآمیز گفتند یا به 

سخت نوشتند تصادفی نبود. اینکه حکومت هم  یها نخست وزیر و خود او نامه

ها، سخنان کارتر و پاره ای  کراتنبود. پیروزی دم یواکنشی نشان نداد تصادف

، و تأخیر طوالنی که در فرستادن پاسخ آمد ینزدیکان او که بوی خوشی از آن نم

تلگرام تبریک شاه به کارتر نشان داده شد به یک اندازه شاه را نگران و متزلزل و 

 مخالفان او را پشتگرم کرد.

مسئله  نیتر حه که مهمکارتر در عمل دست به اقدامی بر ضد شاه نزد. فروش اسل

میلیارد دالر در  4)ایران و امریکا بود هرچه بیشتر ادامه یافت  یها میان حکومت

(. امریکا آماده بود ١۹۸١تا  ١۹۷۸میلیارد دالر از  ۹برابر  ییو قراردادها ١۹۷۷

ها را به ایران بفروشد. ولی فروش ساز و برگ ضد  رزمناوها و جنگنده نیتر شرفتهیپ

پالستیکی( تا یک سال به مانع اداره حقوق بشر  یها اشک آور و گلولهشورش )گاز

وزارت خارجه برخورد و عملی نشد. سخنان مخالفت آمیز عناصری در حکومت 

. از یک سو به شاه آمد یپشتیبانی مقامات امریکایی به دنبال هم م یها شیبا نما کایامر

که  دادند یدیگر به او هشدار م امریکا تا پایان پشتیبان اوست، از سوی شد یگفته م

مراقب حقوق بشر باشد. این تضادی بود که تا پایان کار رژیم پادشاهی در سیاست 

کارتر نسبت به ایران نمایان بود. پشتیبانی و فاصله گرفتن با چنان توالی گیج کننده 

آمد که آخرین توانایی یک رژیم لرزان و گوش به دهان خارجی را برای پیش  یا

 ن یک سیاست روشن از میان برد.گرفت
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تشکیل شبهای شعر، تظاهرات جبهه  –ادامه یافت  ١۳۵۷که تا « ها برالیل»اقدامات 

که تا سال بعد دنبال  –ها  تبلیغاتی و مانندهای آن یها ها و جزوه ، انتشار روزنامهیمل

و رژیم را به خطری نیفکند. اثر عمده آن برانگیختن رهبران مذهبی تندرو  –شد 

ها بود. چنانکه خمینی خود گفت پس از انتشار نامه یکی از  جرأت دادن به آن

پیروانش را متوجه این حقیقت کرده بود که  ١۳۵۵نویسندگان به نخست وزیر در 

 هیچ اقدامی بر ضد نویسنده نامه نشده است.

حکومت امیرعباس هویدا استعفا کرد و جمشید آموزگار به نخست  ١۳۵6در مرداد 

 اش یاشتباهی آشکار که نتیجه حتم –و هویدا به وزارت دربار گمارده شدند  یریوز

درآمدن دربار به صورت مرکز تحریکات بر ضد نخست وزیر بود. حکومت 

آموزگار با مأموریت مبارزه با تورم، اصالح وضع اقتصادی و به حرکت انداختن 

و باز  –ده بود که در همه جا به زنگ زدگی و کندی دچار ش –چرخهای حکومت 

سیاسی روی کار آمد. از نظر اداری، حکومت به خوبی توانایی انجام  یکردن فضا

درصد پایین آمد و با محدود کردن  ٢۰دستگاه اداری  یها نهیرا داشت. هز تشیمأمور

اعتبارات و نیز مصارف عمومی و اجرای سیاست پولی سخت تر، تورم کاهش و 

فت. حکومت انتظار داشت پس از یک دوره کوتاه کساد و بیکاری طبعاً افزایش یا

مهار زدن به اقتصاد رشد اقتصادی را از سرگیرد. نارضایی بازاریان یا بیکاری 

 رفت یپرداخت. انتظار م ستیبا یم –که از نظر اقتصاد صرف  –بهایی بود  یموقت

 دو سال برای بازگرداندن اقتصاد به شرایط پیشرفت بس باشد.

سری بود که به مالیان و اشخاص  یها بخشی از بودجه ها ییواز جمله صرفه ج

دیگر به عنوان کمک و مقرری و به مالحظات سیاسی و بیشتر شخصی، داده  شماریب

ها در آثار پاره ای نویسندگان بسیار مبالغه  ها و میزان آن (. درباره این کمک6شد )

و پس از صرفه  شود یشده است. اما مبالغ بسیار محدودتر از آن بود که گفته م

نیز مالیان بسیار از دربار و ساواک و شرکت ملی نفت و حتی نخست  ها ییجو

. کاهش نه چندان قابل گرفتند یوزیری و اوقاف و پاره ای منابع دیگر مقرری م

بویژه که بسیاری از اینگونه  –ها چندان اثری در موضع مالیان نکرد  مالحظه کمک

داشتند. عامل اصلی، عالوه بر دگرگونی کلی تعادل نیروها، هم ن یمالیان تأثیر چندان

عمالً نامحدودی بود که از درون و بیرون ایران در اختیار  یالتیمنابع مالی و تشک

مقرری بیشتری به شمار بیشتری از طالب بدهد و  توانست یخمینی قرار گرفت. او م

دولتی بودند در  یها را که بهرحال بیرون از میدان نفوذ سازمان انیبسیاری مال

مذهبی  یها طیو مح« علمی یها حوزه»ها وزنه خمینی را در  . آنردیاختیار خود گ

سنگین تر کردند و مالیان دیگر را بدنبال خود کشیدند. آمادگی پیروان خمینی برای 

 در « شهید جاوید»مثالً کشتن مؤلف کتاب  –تهدید و حتی کشتن رقیبان مذهبی خود 
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 بقیه کار را انجام داد. –استان اصفهان 

حکومت تازه نه تصوری از دامنه بحران و کشاکش سیاسی که با آن روبرو بود 

داشت و نه برای آن آماده بود. در برابر ابراز نگرانی نخست وزیر به شاه درباره 

 ١۵۰۰امنیت و ثبات کشور، او اطمینان داده بود که نیم میلیون مرد زیر سالح و 

گنده جت دارد و خاطر نخست وزیر از بابت امنیت و ثبات آسوده تانک و صدها جن

را برای سامان دادن به وضع اداره و اقتصاد بگذارد. کابینه  شیرویباشد و همه ن

به ایران  ستیبا یکه م شد یآموزگار برای همه و برای خود آن چنان در نظر گرفته م

شین، منتها به صورتی یک حکومت خوب بدهد؛ در شرایط عادی و ادامه حکومت پی

کمتر کسی ایران را در یک موقعیت انقالبی،  ١۳۵۷پاکیزه تر و کارآمدتر. تا نیمه 

 .کرد یتصور م یحتی پیش از انقالب

باز کردن فضای سیاسی به عنوان مرحله مقدماتی و وسیله ای برای حکومت درست 

ادانه تر عمل و به تا بتوانند آز –. سانسور علنی مطبوعات برداشته شد شد یم یتلق

راهنمایی کنند. مجلس در برابر دولت از آزادی  ها ییحکومت برای شناختن نارسا

برخوردار گردید. آزادی مطبوعات بیشتر از جهت اداری و اطالعاتی  یشتریعمل ب

تا جهت سیاسی آن. مطبوعات همچنان از پرداختن به  شد یآن در نظر گرفته م

ر قلمرو اختصاصی شاه بود، و خود حکومت نیز که د ییها استیو س ها تیاولو

نزدیک به شاه از  یها تی. مقامات و شخصشدند یچندان راهی بدان نداشت، منع م

مصونیت غیررسمی خود مانند گذشته برخوردار بودند. تا آنجا که به هیئت وزیران 

آزادانه تر از گذشته بود. ولی هیئت وزیران در نظام  اریبحث بس شد یمربوط م

. هیئت گرفت یاصلی را شاه م یها مینداشت. تصم یادیحکومتی ایران قدرت ز

درصد آن  6٢درصد بودجه کشور نظارت داشتند و  ۳۸وزیران تنها بر حدود 

ً زیر نظر شاه بود. ارتش، سازمان انتظامی و امنیتی، شرکت ملی نفت  یها مستقیما

بودجه داشتند بیرون از قدرت  ها و بنیادهای دیگر که سهم شیر را از ایران و سازمان

بزرگ که ارتباط مستقیم با دربار  یدولت بودند. حتی پاره ای از مؤسسات خصوص

برقرار کرده بودند با برخورداری از نفوذ و آزادی عمل سیاسی خود قلمرو کابینه را 

 .ساختند یمحدود م

. کردند یالغه مولی درباره اهمیت آن مب شد یدرباره فضای باز سیاسی گفتگو بسیار م

ببینند  خواستند ی. مردم مبود یسروصدا راه انداختن که آزادی داده شده است کافی نم

نادرست و کنار رفتن ده پانزده  یها استیو س ها تینتایج آزادی دادن در تغییر اولو

نفری که عمالً دسترسی نامحدود بر منابع ملی داشتند و فراسوی هر قانون و مقررات 

؟ آزادی دادن صرفاً به معنی اجازه گفتگو بود و به تغییر و اصالح لمس بودند چیست

 شدنی نینجامید و بر سرخوردگی و بی اعتمادی افزود.
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به  –گفت اگر بجای فضای باز سیاسی، فضای تغییر یافته سیاسی  توان یدر واقع م

به مردم  – ها تیو برخی شخص ها استیو س ها تیصورت اصالح و تغییر اولو

. موضوع اصلی در ایران دیبخش یبه سود رژیم م یتر نتایج مهم شد یضه معر

نارسایی حکومت بود و ناتوانی در گشودن مشکالت، و نه چندان فضای باز  ١۳۵6

کمبود اعتبارات برای آموزش و خانه سازی و بخش کشاورزی بود، و  سیاسی.

بر همه کار  دادند یممعدودی صاحبان نفوذ که به مردم نشان  ییگستاخی و بی اعتنا

 ها بزند. را یاری آن نیست که دست به آن یتوانایند و کس

ً به حوادثی که از تابستان  توان یرا م ١۳۵۷انقالب  در تهران و قم  ١۳۵6مستقیما

که با همه ادعاها و سروصداها  –داد مربوط کرد. پس از مرگ پسر خمینی  یرو

و سخنان تند خمینی بر ضد شاه که  –بر مداخله ساواک در آن نیست  یلیهیچ دل

نوارهایش به ایران رسید و سخنان آیت هللا روحانی در قم که شاه منعزل است، طالب 

تنی از آنان به مدت کوتاهی  ٢۵۰پدید آوردند و  ییها یعلوم دینی در قم ناآرام

ا دستگیر شدند. در همان زمان تنها سینمای شهر قم نیمه شبی با مواد منفجره و آتشز

برای آتش زدن سینما رکس در آبادان سال بعد. از قول احمد  ینیتمر –ویران شد 

خمینی گفته شده که او دستور ویران کردن سینمای قم را داده است. تظاهرات قم 

به مدت سه روز  ١۳۵4خرداد  ١۵از آن به مناسبت  شیبیسابقه نبود. دو سال پ

تن و  ١۰کردند که به کشته شدن  طالب مدرسه فیضیه و مدرسه خان تظاهات شدیدی

زخمی شدن عده بیشتر و دستگیری چند صد تنی از آنان انجامید. در همان زمان 

 دانشجویان در تهران نیز با طالب قم همصدایی نمودند و دست به تظاهرات زدند.

گشوده شدند دانشجویان در تهران به تظاهرات  ١۳۵6ها در پاییز  هنگامی که دانشگاه

آنان خواسته شده بود که جدایی کامل میان  یها هیای پرداختند. در اعالمگسترده 

اسالمی، برقرار شود و دخترانی را که در  یها پسر و دختر، برابر سنت انیدانشجو

 به مرگ تهدید کرده بودند. جستند یپسران شرکت م یها تیفعال

شب اول سال را  کارتر و خانمش به تهران آمدند تا ١۹۷۹و آغاز  ١۳۵6در زمستان 

با شاه و شهبانو بسر برند. بر سر شام رسمی، رئیس جمهوری امریکا با چنان سخنان 

آمیزی از شاه سخن گفت که حتی سفیر امریکا در تهران سخنرانی او را  شیستا

ً فوق العاده بود و به او « زیاده روی» توصیف کرد. اثر این سخنرانی بر شاه طبعا

پشتیبانی بی قید و شرط امریکا او را  رسد یشید. به نظر ماعتماد به نفس زیادی بخ

ها خمینی را به مبارزه بخواند.  مصمم کرد رهبران مخالف مذهبی و در رأس آن

روش او در ماههای آینده و اصراری که در حمله به رهبران مذهبی داشت این نظر 

 .کند یم تیرا تقو

 ای در یک روزنامه پایتخت انتشار  چند روز پس از سخنرانی کارتر در تهران مقاله
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که خشم طالب قم را برانگیخت و در تظاهراتی که روی داد چند تنی کشته و  افتی

بی آنکه حوادث  توانست ی(. آن تظاهرات از سوی چند هزار طلبه م۷شدند ) یزخم

را سبب شود به پایان رسد. آیت هللا شریعتمداری بعداً در مصاحبه ای گفت  یمیوخ

ها  با لوله آب با تظاهر کنندگان مقابله کنند و الزم نبود آن توانستند یانتظامی م مقامات

هیچ  شد یرا به گلوله ببندند. دست کم تا آنجا که به مقامات سیاسی حکومت مربوط م

 درباره تیراندازی داده نشده بود. یدستور

در تبریز در مراسم چهلمین روز کشتگان قم دو مراسم یکی در خود قم و دیگری 

اعالم شد. در قم مقامات استانداری و فرمانداری پس از مذاکره با آیت هللا 

موافقت کردند که تظاهرات در مسجد انجام گیرد و چنین شد و هیچ  یعتمداریشر

حوادث چه اندازه قابل کنترل بود. در تبریز  کند یکه ثابت م –حادثه ای روی نداد 

وافق با مقامات مذهبی شهر شد. ولی در روز پس از چندبار تغییر عقیده همین ت

تظاهرات، مردم مسجد بزرگ بازار را در بسته یافتند و از آن لحظه کار باال گرفت 

الزم را دیده بودند و بر طبق نقشه  یها گروه چند صد نفری که آشکارا آموزش کیو 

ها سینما و  هبا استفاده از هیجان عمومی بطور منظم و در مدتی کوتاه د کردند یعمل م

بانک و مرکز حزب رستاخیز را آتش زدند تا سرانجام با مداخله سربازان به 

داده شد. ساواک و شهربانی هرکدام مسئولیت بسته بودن در مسجد را  انیتظاهرات پا

انداختند و مسلم بود که ندانم کاری مقامات محلی سهم مهمی در بلوا  گریکدیبه گردن 

 داشته است.

هزار نفری ترتیب  ۳۰۰د حزب رستاخیز در شهر تبریز یک تظاهرات چند روز بع

داد که ارزش آن نه کمتر و بیشتر از بقیه تظاهراتی بود که در ایران ترتیب یافت. 

تفاوت در آن بود که به این تظاهرات از سوی رهبری سیاسی اهمیتی داده نشد و آن 

رهای روزانه پرداختند. استاندار را مانند معمول مسلم گرفتند و با خیال آسوده به کا

که در بیشتر ساعات بحران بیرون از تبریز بود و رفتارش از  یآذربایجان شرق

ها پیش مایه رنجش آذربایجانیان بود تغییر یافت. ولی اینهمه در یک چهارچوب  مدت

. حتی تظاهرات بزرگ تبریز به یک ارزیابی گرفت یانجام م یو با یک برداشت ادار

 نینجامید. یاسیموقعیت سدوباره 

به مناسبت روز آزادی زنان شاه در ورزشگاه بزرگ تهران  ١۳۵6اسفند  ۸روز 

تندی کرد و در آن به رهبران مذهبی حمله برد و آنان را بطور ضمنی به  یسخنران

پس از این سخنرانی بود که «. مه فشاند نور و سگ عوعو کند.»سگان ماند کرد: 

و نه تنها  –ها میان شاه و رهبران مذهبی  از آن پس رشتهفتنه فرو ننشت.  گرید

در  ١۳۵۷پاره شد. در تظاهرات دیگری که در اردیبهشت  –رهبران مذهبی تندرو 

داد نیروهای ویژه که از تهران فرستاده شده بودند به دنبال چند تن از  یقم ر
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کشتند. آیت هللا تظاهرکنندگان به خانه آیت هللا شریعتمداری ریختند و یک طلبه را 

ها از  از این رویداد بهره برداری تبلیغاتی بزرگی کرد. آثار قتل تا ماه یعتمداریشر

 .بردند یاتاق خانه او پاک نشده بود و خبرنگاران را به تماشای آن م

که شاه در تصمیم خود به چالش کردن و در هم  کند یتوالی این حوادث ثابت م 

 ژهی، بودید یبود. او از سویی خود را در اوج قدرت م شکستن مخالفان مذهبی استوار

 دانست یاش آگاه بود و م پس از پشتیبانی بیدریغ کارتر، و از سویی بر بیماری کشنده

 نیتر در هنگامی که فرصت داشت بزرگ خواست یشمرده است و م شیها سال

ز نظر را که متوجه جانشین بود برطرف سازد. اشکال کارش این بود که ا یدیتهد

و اخالقی توانایی پیکاری را که خود آغاز کرده بود نداشت و تا دید در  یاسیس

قدرت خود و ناتوانی مخالفان اشتباه کرده همه جسارت و اراده خود را  یابیارز

 باخت.

 

در شهرهای گوناگون با الگوی همانند و عموماً  ها یناآرام ١۳۵۷تا اواخر تابستان  

ها و سینماها و  این شهر به آن شهر در حرکت بودند و بانک که از ییها توسط دسته

ولی هنوز  شد یادامه یافت. در اینجا و آنجا تظاهراتی م زدند یرا آتش م ها خانهیم

شعارها تند نبود و تظاهرات، حتی در اصفهان که به اعالم حکومت نظامی انجامید، 

ان و لیبی و سوریه در دامنه گسترده ای نداشت. شواهدی از دست داشتن فلسطینی

چریکی  یها چپگرا و سازمان یها بدست مقامات ایران افتاده بود و گروه ها یناآرام

. در دهه آخر اردیبهشت ساواک کردند یبا تندروان مذهبی همکاری م کیاز نزد

تن از هواداران خمینی را، با همه اشکاالتی که از نظر افکار عمومی و بین  ۳۰۰

، دستگیر کرد. این اقدام آرامشی نزدیک به یک ماه به شد یه مالمللی بر آن گرفت

خرداد، سالگرد قیام اول خمینی، بی حادثه گذشت. در چهلم  ١۵کشور داد؛ روز 

 ١۳۵۷تظاهرات قم نیز حادثه ای روی نداد. اما پس از انتصاب مقدم در خرداد 

ت. هواداران آزاد شدند و بار دیگر تظاهرات باال گرف یبازداشت شدگان به زود

، در تکرار این خواستند یخمینی اگر دلیل دیگری بر سرگشتگی و ناتوانی حکومت م

آن را یافتند. پس از آن تظاهرات خونین نیز جمعی از  ١۳۵۷شهریور  ١۷روند در 

بر ضد رژیم  شانیها تیها و فعال شدند ولی بزودی به خانه ریکارگزاران خمینی دستگ

 برگشتند.

حکومت به فکر تماس گرفتن با رهبران مذهبی افتاد. کمیسیونی از  ١۳۵۷از اوایل 

نخست وزیر و دو وزیر و یکی دو مقام دیگر تشکیل شد و نماینده ای از سوی نخست 

به قم رفت و با آیت هللا شریعتمداری گفتگو کرد. ولی پیش از آنکه مذاکرات به  ریوز

د آیت هللا فرستاد که سبب بی برسد وزیر دربار نماینده ای از سوی خود نز ییجا
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هر دو طرف گردید. این تظاهر دیگری از رقابت سختی بود  یها اعتبار شدن کوشش

که میان نخست وزیر و وزیر دربار در گرفته بود. وزیر دربار مرتباً جلساتی با چند 

تن از مدعیان نخست وزیری و مقامات باالی ساواک داشت و بطور فعال در پی 

وزیر بود. نخست وزیر چندبار سخن از کناره گیری خود به میان  نخست یبرکنار

 «.ام دهیو به این مقام نچسب روم یبرای رفتن من است، من م ها نیاگر همه ا»آورد که 

تغییر رئیس ساواک و انتصاب سپهبد ناصر مقدم به آن مقام تأثیری در بهبود موقعیت 

 نیشیپ یها نهیوزگار، که برخالف کابنخست وزیر نکرد. مقدم نظر خوبی به کابینه آم

چندان اهل بده بستان و امتیاز دادن به صاحبان نفوذ نبود، نداشت و با لحن بدی از 

. کوشش او از همان آغاز کارش با کنار آمدن با مخالفان، کرد ینخست وزیر یاد م

 ها پیش رابط ساواک با سران جبهه ملی بود و بویژه رهبران مذهبی، بود. او سال

مناسبات خود را با پاره ای از آنان حفظ کرده بود. بر خالف رهبری پیشین ساواک، 

آشتی »که به تندی تصفیه شد، او هوادار سرکوبی مخالفان نبود و یک استراتژی 

. ولی گذشته از تردیدهای جدی درباره مناسب بودن چنان کرد یرا تعقیب م« ملی

مقدم سخت درگیر  –که در عمل ثابت شد چنان –با شرایط آن روزی ایران  یاستراتژ

شخصی و سیاسی و اداری بود و این بر استراتژی او آثار  یها مبارزات و رقابت

منفی گذاشت. او با کینه جویی از رقیبان خویش و دسته ای در ارتش که بدان 

در   وابستگی داشت تا پایان به یک دست در کنار آمدن با دشمنان میانه روتر، و

 دندیپسند یاش نم و به دست دیگر از هرکه او و دسته دیکوش یم میدروتر، رژاواخر تن

. دسته او در ارتش به ریاست ارتشبد حسین فردوست شامل ارتشبد گرفت یانتقام م

ً همه  و چندین ارتشبد و سپهبد دیگر بود. آن یعباس قره باغ ها در میان خود تقریبا

. و کردند یزرسی شاهنشاهی را کنترل مو ضد اطالعاتی و با یاطالعات یها سازمان

. دفتر ویژه که گستردند یاز آن موضع نفوذ خود را بر همه دستگاه حکومتی م

  که به تدریج در  بود  او  پرورش عوامل  آن ریاست داشت مرکز  بر  فردوست

. او شاه را متقاعد آورند یو سمتهای مهم را بدست م شدند یپخش م  ارتش  سراسر

 افراد مورد اعتماد بر ارتش تسلط خواهند یافت. بیکه بدین ترتکرده بود 

در کابینه آموزگار مقاومت در برابر اعمال نفوذهای کسانی مانند فردوست بسیار 

را برانگیخت. خود فردوست به سبب بی نتیجه ماندن  ییها شد و مخالفت شتریب

 ییها یریگار درگفراوانش برای تصاحب زمینهای دولتی با کابینه آموز یفشارها

 بود. افتهی

عالوه بر مقدم کسان دیگری از نزدیکان شاه کنار آمدن با مخالفان را توصیه 

فراوانی که خمینی از نجف برای مالیان  یها . ادامه تظاهرات مخالفان، پولکردند یم

را پوشانده بود  ها هیو شبکه تبلیغاتی او که بیشتر مسجدها و تک فرستاد یو طالب م
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 فرستادند ی. دشمنان رژیم از امریکا برای دوستان خود پیام مکرد یرا بحرانی موضع 

که فضا در امریکا تغییر کرده است و بعضی از مخالفان تا آنجا پیش رفتند که به 

یکی دو تن از سران «. کارتر چراغ سبز را نشان داده است»اطرافیان خود گفتند 

 دندیت بر آمده بودند به تندی پای پس کشجبهه ملی که در صدد تماس گرفتن با حکوم

در آن هنگام در وزارت خارجه  دهد یمؤلفان امریکایی هم نشان م یها چنانکه نوشته

و شورای امنیت ملی امریکا مخالفان رژیم ایران مواضع استواری بدست آورده بودند 

لی سیاست اص انیها جر ها شخصاً متعهد بیرون راندن شاه بودند. آن و پاره ای از آن

خود از شاه  یبانیرهبران امریکا در پشت ١۳۵۷و تا پاییز  دادند یامریکا را تشکیل نم

 که خود شاه توانایی غلیه بر بحران را دارد. کردند یپا برجا ماندند و تأکید م

بود. چند روزی پیش از  ١۳۵۷مرداد  ٢۸نخستین گامی که شاه به عقب برداشت در 

ای گفته بود ایران یک حزبی باقی خواهد ماند. ولی شاه  آن نخست وزیر در مصاحبه

مرداد اعالم کرد که انتخابات سال آینده صد در صد آزاد خواهد بود و همه  ٢۸در 

در آن شرکت کنند. این اعالم هیچ کس را متقاعد نکرد و هیچ حسن  توانند یاحزاب م

ی که رژیم داد از سوی را از سوی مخالفان سبب نشد. مانند همه امتیازهای بعد یتین

مخالفان هیچ امتیازی داده نشد. ولی فرش را از زیر پای حکومت کشید و شاه را 

ناتوان و سرگردان جلوه داد. این دو صفتی بود که در شش ماه آینده بیش از همه 

 رژیم بکار روند. یها استیدرباره س ستیبا یم

در تاریخ انقالب ایران جایی  آتشسوزی سینما رکس در آبادان، چند روزی پس از آن،

همانند آتشسوزی رایشتاگ در آغاز روی کار آمدن هیتلر و حزب نازی در آلمان 

سینمای دیگر را آتش زده بودند و در  ٢۹دارد. تا آن زمان هواداران خمینی 

تن را زخمی  4۰رستوران خوانساالر تهران بمبی منفجر کرده بودند که بیش از 

نیز چند سینما را آتش زدند، از جمله یکی در شیراز، که به کرده بود. پس از آن 

مرگ دو تن انجامید. درباره عامالن آتشسوزی هنوز همه چیز روشن نشده است. 

مقامات قضائی موضوع را با حرارت دنبال نکردند و حکومت تازه نیز عالقه ای به 

با  خواستند یپایین تر دادگستری کسانی نم یها موضوع نشان نداد. شاید در رده

پاک شود، زیرا همه مخالفان همداستان شده بودند و  میروشن شدن حقیقت دامن رژ

. رئیس ساواک نیز با انتشار اسنادی که از دادند یآتشسوزی را به رژیم نسبت م

شرکت مخالفان مذهبی و احتماالً عوامل فلسطینی در این جنایت بدست آمده بود 

با استدالل خود متقاعد کرد که چون مردم اعتقاد دارند و کابینه را  دیورز یمخالفت م

مسئول آتشسوزی خود رژیم است هر کوششی برای رفع اتهام وضع را بدتر خواهد 

کرد. از آنجا که آتشسوزی پیش از به حکومت رسیدن کابینه تازه روی داده بود 

 استدالل او به آسانی پذیرفته شد.
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ه در رسیدگی به پرونده شرکت داشت شاه را وزیر اطالعات و جهانگردی وقت هم ک

اند انتشار واقعیات مربوط به « چون با آیات در حال مذاکره»متقاعد کرده بود که 

صالح نیست. او یکی از نخستین کسانی بود که مالیان اعدام کردند تا  یآتشسوز

 بماند. دهیرازها پوش

دادرسی متهمان  از جمله در –در جمهوری اسالمی دالیل زیادی بدست آمد 

. زدند یکه هواداران خمینی به فتوای خود او سینماها را آتش م –آتشسوزی 

بازماندگان کشتگان آتشسوزی که تا یک سال پس از برقراری حکومت اسالمی با 

خود حکومت را برای رسیدگی به آن جنایت ترسناک  یها تظاهرات و بست نشستن

روبرو شدند و سپس بارها بدست پاسداران زیر فشار گذاشتند نخست با بی اعتنایی 

انقالب کتک خوردند. سرانجام حکومت که به تنگ آمده بود با کشتن چند تن از دور 

 و نزدیک به موضوع پایان داد و بر آن پرده ای کشید.

کابینه آموزگار پس از این آتشسوزی کنار رفت ولی سرنوشت آن قبالً تعیین شده بود. 

واقعه کشتن یک طلبه در خانه آیت هللا شریعتمداری را بهانه « آشتی ملی»هواداران 

دست دولت به خون »کردند و شاه را زیر فشار گذاشتند. استدالل آنان این بود که 

تری برای گرداندن کشور الزم بود. شاه در « پاکیزه»دستهای «. آلوده شده است

ی که مقدم از او پیغام کتاب پاسخ به تاریخ نوشته است که به توصیه یک رهبر مذهب

زد و آموزگار را وادار به استعفا کرد. « دست به یک اقدام چشمگیر»آورده بود 

را مشخص نکرده بود. شاه این اقدام را « اقدام چشمگیر» یطرفه آنکه مقام روحان

 اشتباهات خود دانسته است. نیتر یکی از بزرگ

ود و دو راه بیشتر در پیش رژیم با یک گزینش تاریخی روبرو ب ١۳۵۷در شهریور 

نداشت: یا بایستد و دشمنانش را بر سر جایشان بنشاند و پس از مستقر کردن اقتدار 

امتیازهای الزم را نه به دشمن، بلکه به حکومت درست و خوب بدهد و یا  یحکومت

به سازش رو کند. در اینجا بحث بر سر حفظ رژیم نیست. بحث بر سر آن است که 

اگهانی وضع برای موجودیت کشور خطرناک بود. میانه روها و بر هم خوردن ن

هرچه هم  –)آلترناتیو( رژیم نبودند و گزینش ایران میان رژیم  نیگزیجا« ها برالیل»

نبود.  –همگانی غربی  یها هرچه هم ورد توجه رسانه –« ها برالیل»و  –قابل انتقاد 

ح رژیم، در عین حفظ اقتدار آن تدریجی برای اصال یها میان راه حل ستیبا یایران م

قهرآمیز یکی را بر گزیند.  یها وهیو در هم شکستن افراطیان، و تغییر رژیم به ش

آرزومند کسانی که قدرت واقعی نداشتند نبود. پاسخ  یها جز در دل یگریگزینش د

 ، اکنون با نگاه به گذشته آشکارتر است.بود یبه سود کشور م کیاینکه کدام 

تادن رژیم برای جلوگیری از افتادن کشور بدست نیروهای نادانی و استوار ایس

ارتجاع و تعصب و فاشیسم مذهبی الزم بودو برای جلوگیری از گسیختگی ایران که 
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دور نمای آن به روشنی هراس انگیزی در برابر ماست ضرورت داشت. سازش و 

زیرا از موضع به جایی برسد  توانست ینم ١۳۵۷دادن در شهریور  ازیآشتی و امت

ضعف بود. رژیم در وضع دفاعی قرار گرفته بود و برای رژیمی مانند ایران وضع 

با پیامدهای مصیبت بار  –دفاعی کشنده بود. اگر قرار بود جلوی انقالب گرفته شود 

 بی حفظ اقتدار خود در چشم مردم دوام آورد. توانست ینم میرژ –آن 

بد اقتصادی، نگهداشته بود محبوبیت یا خرسندی آنچه رژیم ایران را، حتی در شرایط 

نبود. تصویر ذهنی آن به عنوان یک قدرت شکست ناپذیر بود که دشمنان  یعموم

خود را پیاپی از میدان بدر کرده بود. این تصویر ذهنی هزاران فرصت طلب را از 

 و به صف پشتیبانان رژیم می راند. این تصویر داشت یبه مخالفان باز م وستنیپ

 یاقتدار و شکست ناپذیری بود که مخالفان را به احتیاط، حتی میانه روی و تالش برا

 ری. وقتی آن تصویر ذهنی شکست، وقتی شاه زکرد یکنار آمدن با رژیم تشویق م

فشار آغاز به امتیاز دادن کرد برای رژیم چیزی نماند. نه محبتی، نه قدرشناسی، نه 

شخصی و گروهی و  یها ییوردگی، نارضااعتمادی. آنگاه احساس کینه و سرخ

ایران را بر خطوط  خواستند یکه م ییها حرفه ای، بویة قدرت و ایدئالیسم گروه

و ایدئولوژیک خود از نو بسازند از همه سو برخاست. هنگامی که بوی خون  یفکر

زمین بخورد و زنده بماند.  توانست یبلند شد دیگر همه در پی کشتن بر آمدند. رژیم نم

برای زنده ماندن، خود را سوار  ستیبا یمانند آزاده سواران قرون وسطی، رژیم م

 نگهدارد. 

امتیاز دادن در شرایط ضعف خودکشی بود و در آن اوضاع و احوال هر امتیازی به 

ً امتیاز دادن به دشمنان درست نیست. اصالح ششد یضعف تعبیر م  یها وهی. اساسا

دادن به واقع نگری و منطق تلقی شود نه به دشمنان. نادرست باید به عنوان امتیاز 

؟ شد یمردم حق داشتند بپرسند چرا در هنگام قدرت حتی اندکی از آن امتیازها دریغ م

و چگونه انتظار  کرد ی، به دشمنانش پشت مآورد یرژیم در واقع به مردم روی نم

 داشت بپاید؟

ش رو به هزیمت نبود یک حکومت مطمئن به خود و پابرجا که در چشم دشمنان

 یها یازمندیبسیار پیچیده دور از ن یها با برگردانیدن منابع از خرید سالح توانست یم

پرهزینه و نمایشی و تجملی به توسعه اقتصادی و اجتماعی  یها ایران و طرح یدفاع

سیر انقالبی را آغاز  رفتند یو دور کردن عناصری که چون خاری در چشم مردم م

ند. انقالب و ویرانی ایران اجتناب ناپذیر و پیروزی انقالبیان حتمی نشده متوقف ک

 .جست یاگر رژیم فعاالنه در فراگرد نابودی خویش شرکت نم –نبود 

افراطیان را از پیشی جستن بر میانه روان  توانست یدادن هیچ امتیازی نم ١۳۵۷در 

از دارد. مخالفان و کشاندن موج افکار عمومی بسوی خویش و تحمیل خود بر کشور ب
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 یرانینه جاذبه الزم و نه تشکیالت نیرومند داشتند. جامعه ا« ها برالیل»میانه رو و 

قرار گرفته بود و بخشهای بزرگی از  ها کالیدر دهه پیش از آن سخت زیر نفوذ راد

در میان روشنفکران و  ها ستی. مارکسکردند یافراطی پیروی م یها شیآن از گرا

راطیان مذهبی در میان طبقه متوسط و پایین متوسط چنان رخنه طبقه متوسط و اف

کرده بودند و چنان فضای فکری ساخته بودند که هیچ راه حل میانه بختی نداشت. با 

ها  و درخواست آمد یدرخواست باالتری به دنبال آن م شد یموافقت م یهر درخواست

 .دادند یای تندتر م. برد با کسانی بود که شعارهگرفت یحالت دستور به خود م

ً همه درخواستهای مخالفان  این درست چیزی بود که پیش آمد. رژیم به تدریج تقریبا

را گردن نهاد و تنها خود را نابود کرد. اختالفی که هنوز بر سر آن گفتگوست آن 

از خود جبهه ملی یا مخالفان  ستیبا یاست که شاه بجای شریف امامی یا ازهاری م

 .کرد یدعوت ممیانه رو دیگر 

ها که معتقدند امتیازهای سیاسی دوماه یا چهارماه دیر داده شد در ارزیابی  آن

( و بخت ۷) –عضو داشت  ٢۷که به گفته بختیار به شاه تنها  –جبهه ملی  یها ییتوانا

و افراطیان چپ و مذهبی و شبکه گسترده تروریستی  ها کالیبا راد ییارویآن در رو

؛ و ترجیح کنند یمبالغه م کرد یم  ها پشتیبانی از آن  ایران خارج  که در داخل و

شاه باید »عامل خمینی را که از آغاز تا پایان بر درخواست اصلی خود  ریتأث دهند یم

 پابرجا ماند ندیده بگیرند.« برود

سیاستگرانی که نه سازمان نیرومند و نه پایگاه گسترده ای داشتند و تنها قدرتشان در 

امتیازهایی  –به دشمنان پا برجای رژیم عرضه کنند  توانستند یبود که م ییازهایامت

از زندان، برچیدن ساواک، ضعیف کردن ارتش، میدان  ها ستیمانند آزاد کردن ترور

تفاوت اساسی با  –زیر نفوذ بیگانه و روانه کردن شاه  یها دادن به احزاب و گروه

« راه حل»حل میانه روها بر  امامی یا ازهاری نداشتند. برتری راه فیشر

که در عمل اختیار شد آن بود که زمان پیکار برای سرنگونی رژیم را  ینامشخص

ها همان اندازه  . از این گذشته آنکاست یآن م یها نهیو احتماالً از هز کرد یتر م کوتاه

ناآماده بودند.  دانست یدر برابر گردبادی که برخاسته بود و هیچ کس ابعادش را نم

ها بود  رهبران جبهه ملی یا سیاستگران دیگری که نامشان در آن روزها بر سر زبان

سه کابینه آخری رژیم شاه را، با سرعت بیشتر، در پیش  یها استیناگزیر همان س

 ری. حکومت زبود یها از خونریزی می پرهیختند. ولی نتیجه یکسان م . آنگرفتند یم

دست باالتر  ها کالی. رادآمد یها از پای در مسیاسی و راه پیمایی یها فشار اعتصاب

 .کردند یرا، دیر یا زود، داشتند و راه حل خود را تحمیل م

بررسی آنچه رهبران جبهه ملی در پیکار ملی شدن نفت و آنچه پس از پیروزی 

ها قدرت و شهامت سیاسی  که آن کند یانقالب اسالمی کردند این نظر را بیشتر ثابت م
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 یها آنکه در برابر سیل افکار عمومی تحریک شده بایستند و از نظرگاه الزم را برای

ها جرئت نکردند بهترین پیشنهادهایی را که  آن ١۳۳١خود دفاع کنند نداشتند. در سال 

بپذیرند و دکتر مصدق را بر حذر  شد یدر آن زمان به ایران برای حل مسأله نفت م

ر حالی که یک اقدام شجاعانه در آن را از دست خواهد داد. د« مردم»داشتند که 

حکومت مصدق و منافع نفتی ایران را نجات دهد و سیر تاریخ  توانست یهنگام م

ها  ایران را دگرگون سازد. در هنگامه انقالب دلنگرانی شان این بود که مردم از آن

 اند. پیش افتاده

که آمدند و از قانون ها  کارنامه پس از انقالب مردانی چون سنجابی یا بازرگان یا آن

. زدیانگ یاسالمی دفاع کردند همه حسی را جز حس ستایش در ناظران بر م یاساس

عاجزانه بود و بی هیچ  آمد یها در برابر فاشیسمی که بی پروا پیش م مقاومت آن

تسلیم شدند و تنها جایی، هرجا پیش آمد، برای خود در نظام حکومتی تازه  یکاریپ

 دست و پا کردند.

در  ١۳۵۷در شش ماه پیش از بهمن  توانستند یپنداشت این مردان م توان یگونه مچ

 گریپول و به دست د یها سهیبرابر هیوالی افراطی برخاسته ای که به یک دست ک

و  ترساند یحتی باالترین مراجع مذهبی را م – ترساند یو م دیخر یاسلحه داشت؛ و م

ها که در نخستین فرصت مواضع سی  د؟ آنایستادگی نماین – کرد یوادار به تقیه م

و  یساله خود را رها کردند و از ملت ایران و قانون اساسی مشروطه به امت اسالم

 ؟رساندند یوالیت فقیه پناه بردند، چگونه یک راه حل میانه رو را به پیروزی م

د و حل ایستادگی و استقرار دوباره اقتدار خود را رها کر از آن هنگام که رژیم راه

رو و جدا کردنشان  انهیبه سازش و تسلیم روی آورد، بجای نیرومند کردن مخالفان م

 رو و سرسخت را نیرومند و میانه روان را ناگزیر از دنباله ، عناصر تندانیاز افراط

که سختگیری، امتیازهای بیشتری از  گفتند یها کرد. افراطیان به حق م آن یرو

واستند بیشتر گرفتند. این سوء تفاهم درباره میانه و هرچه بیشتر خ ردیگ یحکومت م

ها در متوقف کردن افراطیان چپ و مذهبی در همه دوران انقالب  روان و توانایی آن

ها که  زیاد به بار آورد. امروز هم آن یها بتیو پس از آن ادامه یافت و مص

که این  ددانن یرا علم کنند نم« میانه روان»در برابر مذهب رزمجو  خواهند یم

عناصر یکبار دیگر راه را بر افراطیان، این بار افراطیان چپ، خواهند گشود و نقش 

 تاریخی خود را که نقش واسطه و پل بوده است بازی خواهند کرد.

ال به و  در کدام موقعیت انقالبی جایی برای میانه روی بوده است و کدام انقالب را با

افراطی از تعادلی  یها ال زمانی است که قطباند؟ میانه روی م متوقف کرده یزار

برخوردار باشند و یک طرف بوی اشتباه ناپذیر پیروزی را نشنیده باشد. جریان 

 متوقف کرد. توان یانقالب را تنها با عزمی که حتی از انقالبیون نیز استوارتر باشد م



۷6 

 

جیده و هیچ پیوسته از نرمی به درشتی و از درشتی به نرمی پریدن، بی هیچ طرح سن

بر امور، سهم خود را در ویرانی حکومت داشت؛ ولی عامل اصلی، ترک  یتسلط

بیهوده که  یها بود. مسئول آنهمه خون ١۳۵۷برداشتن اراده مقاومت در آن تابستان 

برخاک ریخت و رژیمی که زیر آوار انقالب دفن شد و کشوری که زیر چنگال 

 سر ناتوانی و ترس در آن هنگام گرفته شد. گرگان و شغاالن افتاد تصمیمی بود که از

شاه در آن شهریور تصمیم مرگباری گرفت. با آنکه او از پنج سال پیش از آن 

بیمار و سالهای زندگیش معدود است، هرگز طرح روشنی برای جانشینی  دانست یم

سال دیگر به  ١٢یا  ١۰خود نداشت. با آنکه چند بار سخن از کناره گیری خود در 

بطور جدی به موضوع اندیشیده باشد. در تابستان  دیرس ین آورده بود، به نظر نممیا

پادشاه و ملکه اسپانیا در یک دیدار رسمی به تهران آمدند. یک روزنامه  ١۳۵۷سال 

، خانم فلورا لویس، که در تهران بود از مقامات اسپانیایی همراه ییکاینگار امر

تگوهای شاه با خوان کارلوس تحوالت اسپانیا از پادشاه و ملکه پرسیده بود آیا در گف

ها منفی بود. با آنکه نمونه اسپانیا  مطرح شده است؟ پاسخ آن یفرانکو به پادشاه

سرمشق طراز اولی برای ایران باشد، شاه هیچ عالقه ای به دانستن آنچه  توانست یم

 (.۸برای خود او جالب باشد نشان نداده بود ) ستیبا یطبعاً م

مهم انقالب آن است که در صورتی که شاه بیماری خود را به  یها« اگر»از یکی 

و در آن سال بحرانی، ملت خود را در  آورد یعنوان یک عامل فوری در نظر م

و فراگرد انتقال تدریجی و منظم قدرت و بازگشت به پادشاهی  گذاشت یم انیجر

مردم نشان داده  چه واکنش مساعدی از سوی انداخت یمشروطه را به جریان م

؟ انقالب ایران به این دلیل اضافی نیز ناالزم بود که آنکه هدف دشمنی عمومی شد یم

قرار گرفته بود خود چندان امیدی به ماندن در صحنه نداشت. مسلماً احساس همدردی 

و به احتمال زیاد  شد یبه شاه بیمار بر نگرانی از آشوب پس از او افزوده م یعموم

و دشمنان رژیم را وادار به کوتاه آمدن  گرفت یویهای بسیاری را مزیاده ر یجلو

. اما شاه مانند بیشتر بیماران رو به مرگ در ته دل خود بیماریش را باور کرد یم

. از این گذشته کسانی که زیاد و به مدت دراز از قدرت و تنعم بر خوردار کرد ینم

ً نم بوده ی هست و جانشینانی خواهند بود. داستان باور کنند که پایان توانند یاند عموما

ها پس از مرگش او را  سلطان محمود غزنوی در گلستان معروف است که کسی سال

مگر چشمانش که در چشمخانه همی »در خواب دید که همه تنش خاک شده بود 

 «هنوز نگران است که ملکش باد گران است.»خوابگزاران گفتند که «. دیگرد

وزیری، جعفر شریف امامی بود، از دیرباز رئیس سنا و  ستگزینش شاه برای نخ

بنیاد پهلوی و استاد اعظم لژهای فراماسونری ایران. نام او با معامالت  رعاملیمد

 ٢۰درصد و  ۵مشکوک بیشمار آمیخته بود و در محافل مالی و صنعتی به آقای 



۷۷ 

 

 کرد یها م درصد شهرت داشت. از مؤسسات بسیار حقوق خدمات سیاسی را که به آن

بزرگ و  یها . بنیاد پهلوی را به صورت انحصاردار کازینوها و قمارخانهگرفت یم

مرکز بند و بستهای مالی در آورده بود و به عنوان رئیس فرماسونهای ایران از 

کم در ایران جز جنبه سیاسی و  عمومی این سازمان نیمه مخفی، که دست یبدنام

وزیری و اجرا کننده  گزینش شاه برای نخست. برد یبندی نداشت، سهمی م دسته

چنان در چشم مردم بدنام بود که خودش در مجلس ضمن دفاع « آشتی ملی» استیس

به نظر «. من شریف امامی بیست روز پیش نیستم»از برنامه دولت اعالم کرد 

 بتوان همانندی برای چنین ورشکستگی معنوی یافت. رسد ینم

در آن اوضاع و احوال  شد ینیز م ها تیشخص نیتر یتنرفیدر اینکه با بهترین و پذ

جلو « تسلیم ملی»را اجرا کرد و از درآمدنش به صورت « آشتی ملی» استیس

تردید بسیار است. ولی با گماشتن کسی که همه شهرتش به کارگزاری  یگرفت جا

و شرکت درصدها میلیون دالر بند و بستهای پنهانی و نادرست  ییک دولت خارج

افکار عمومی برانگیخته ایران را آرام کرد. این اشتباهی در  شد یمسلماً نمبود 

دریافت و از هر توجیه منطقی  توان یمعمولی نم یارهایقضاوت بود که با مع

ها که یک گروه دست خود را بر منابع ملی گشوده  . ایرانیان پس از سالزدیگر یم

ور یکی از سران آن گروه را در حض توانستند یبود، بهم برآمده بودند و اکنون نم

سمت نخست وزیری ببینند. شاه بعداً درباره علت این گزینش خود گفته بود که روی 

 (.۹)است کرده یروابط نزدیک نخست وزیر با یک قدرت خارجی حساب م

ساله پیش روی کار آمد.  ١۵وزیران  نخست وزیر تازه با اختیاراتی بیش از نخست

ها یکسره زیرنظر نخست وزیر بود. او  تظامی بقیه سازمانجز ارتش و نیروهای ان

برای نخستین بار توانست، به آسانی، از اعتبارات نظامی به مقدار زیاد بکاهد.  یحت

چنانکه دوبار دیگر نیز در هنگام بحران پیش آمده بود شاه خود را از صحنه کنار 

د فضل هللا زاهدی همه . بار اول در پایان کار دکتر محمد مصدق بود که سپهبدیکش

بود که اسدهللا علم مبارزه را  ١۳4٢بار مبارزه را بر دوش گرفت. بار دوم در خرداد 

انجام و رژیم را نجات داد. این بار علم مرده بود. بجای او کسی در کنار شاه بود که 

 ها در بهترین صفات علم نبود. داشت، آن شباهت ییها هرچند با او شباهت

بالفاصله سانسور مطبوعات را که در اواخر دولت آموزگار بار دیگر شریف امامی 

برقرار شده بود برداشت و دستور داد مذاکرات مجلس در بحث برنامه دولت از 

پخش شود. بحث برنامه دولت، آنهم دولتی که نقاط ضعف فراوان  ونیزیرادیو تلو

روز برای خود نامی  به پاره ای نمایندگان داد که در شرایط سیال آن یداشت فرصت

بسازند و خود را بر فراز تحوالت احتمالی آینده قرار دهند. بویژه که اطمینان الزم را 

 از مقامات باالی رژیم گرفته بودند.
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( شاه در مصاحبه ای با ١۳۵۷در همان آغاز دولت شریف امامی )شهریور 

دولت و بحث  نشان دهد که پارلمان جای مناسب حمله به خواهد ینیوزویک گفت م

باز است و  یها استی، و می ثابت کند که ایران دارای سها ابانیدرباره آن است نه خ

. چنین سیاستی برای مردم چند سال پیش از آن گذارد یبه قانون و نظم احترام م

حمالت مجلس و  ١۳۵۷ولی در نیمه سال  بود یم دوارکنندهیآرامش بخش و ام

نه نظم و قانون. تغییر  کرد یتن قدرت آن حکایت مها به رژیم از فرو ریخ روزنامه

چنان ناگهانی و در چنان شرایط تعرض مخالفان و در همریختگی رژیم صورت 

ً حقوقی و ظاهری  شد ینم یگریکه تعبیر د گرفت یم کرد. برداشت حکومت صرفا

 .گرفت یرا در بر نم یاسیو بعد س ها تیبود و واقع

ها مانند  وزیر آن بود که سنا را سال سیاسی نخستاز این گذشته مایه عمده شهرت 

یک سربازخانه اداره کرده است و اجازه بیرون رفتن از خط به کسی نداده است. 

سناتور را که سخنی در انتقاد از یک الیحه مربوط به حقوق زن گفته  یحتی یک بانو

نمود کرد که وا شد یبود وادار به استعفا کرده است. با چنان پیشینه ای به زحمت م

 آزادیخواهی تازه به دلخواه بروز کرده باشد.

در همان یکی دو روز اول اعالم نخست وزیری خود، شریف امامی سال شاهنشاهی 

را ملغی کرد و به تقویم هجری شمسی که سه سالی متروک شده بود بازگشت. نیز 

را بنیاد پهلوی بر پا ها بسته شود. بیشتر این کازینوها  دستور داد کازینوها و قمارخانه

ها را نیز هویدا گرفته بود. سه کازینو در اوایل  کرده بود و موافقت با بسته شدن آن

بسته شدند و بقیه هم قرار بود بسته شوند ولی این تصمیم در آن هنگام  ١۳۵۷سال 

اعالم نشد. همچنانکه محدودیت اعضای خاندان پادشاهی در معامالت با دولت نیز در 

ان به کوشش هویدا عملی و دستور آن از سوی شاه به آموزگار ابالغ گردید. همان زم

نیز بعد از سوی شریف امامی به عنوان امتیازی به مخالفان با آب و تاب  میاین تصم

 زیاد عنوان شد.

وزیر با سران  همه این اقدامات با سروصدای فراوان درباره نسبت خانوادگی نخست

 –به اینکه با توافق رهبران مذهبی روی کار آمده است  وزیر و ادعای نخست یمذهب

همراه بود. در همه این  –که از سوی آیت هللا شریعتمداری تکذیب شد  ییادعا

که حتی برای ظرفیت  خورد یتظاهرات درجه ای از بی اعتقادی )سینیسم( به چشم م

 چون ایرانیان زیاد بود. یمردم

امی امری روی داد که زمین را زیر پای نه ولی در همان هفته اول دولت شریف ام

تنها دولت، بلکه مخالفان میانه روی آن نیز، خالی کرد. در عید فطر هزاران تن از 

، از کارمند و دانشگاهی و بازاری، همه اعضای طبقه متوسط و مرفه ها یتهران

ر قیطریه برای نماز جماعت گرد آمدند و پس از پایان نماز د یها ، در تپهرانیا
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استقالل و  تظاهرات آرامی برگزار کردند و در شعارهای خود آزادی و ها ابانیخ

حکومت اسالمی را خواستند. این نخستین تظاهرات بزرگ میانه روها نقطه پایانی بر 

 نفش آنان به عنوان یک نیروی مؤثر در بحران ایران گذاشت.

به نیروی مذهب بود  تظاهرات عید فطر آشکارا رنگ مذهبی داشت. به نام مذهب و

ها این تظاهرات  روها به میدان آمدند و قدرت خود را نشان دادند. برای آن انهیکه م

سنت هفتاد و چند ساله بود و طبعاً انتظار داشتند به نتایج همانند گذشته نیز  کیادامه 

د آنچه این تظاهرات در عمل نشان داد این بود که در پیکار با رژیم بای یبینجامد. ول

رهبری به دست مالیان داده شود. از آن روز رهبران مذهبی بودند که با همکاری 

 افراطیان چپ تظاهرات همه مخالفان را سازمان دادند و شعارها را تعیین کردند.

ها و  پیش از آن تظاهرات ضد دولت جنبه شورش داشت. آتش زدن سینماها و بانک

 یها توده گذاشت یو نم کاست یم مؤسسات از اهمیت و برد سیاسی آن تظاهرات

بزرگ مردم خود را با چنان تظاهراتی یکی احساس کنند. این بار یک عمل سیاسی 

پیشین  یها بر رژیم بیش از همه شورش اش ینیکه سنگ گرفت یصورت م اریتمام ع

 بود. 

و میانه روان با شرکت خود به تظاهرات عیدفطر وزن و « ها برالیل»طبقه متوسط و 

بیشتری بخشیدند ولی در همان حال با گردن نهادن به رهبری مالیان سیر  تیاهم

حوادث آینده را از پیش نشان دادند. مذهب رزمجو که در یک ساله پیش از آن 

مبارزه را تعیین کرده بود با نماز عید فطر تسلط خود را بر همه  یها وهیها و ش هدف

 .و عناصر مخالف استوار ساخت یاجتماع یها هیال

به معنایی که در « سیاسی»کابینه  خواست یتکرار تظاهرات، کابینه ای را که م

، باشد و به امید معامله با رهبران مذهبی و سیاسی مخالف به فهمند یایران از آن م

شهریور به برقراری حکومت نظامی در  ١6میدان آمده بود سرگشته کرد و در 

شهریور اعالم نشد و کسانی که در  ١۷داد تهران واداشت. ولی خبر این تصمیم تا بام

ً از برقراری  آن روز به دعوت یک رهبر مذهبی در میدان ژاله گرد آمدند عموما

. برخی از وزیران در جلسه شب پیش استدالل دانستند یچیزی نم یحکومت نظام

خود  یها کرده بودند که اگر خبر همان شبانه پخش شود تظاهرکنندگان به خانه

خواهند ماند. این استدالل نادرست پذیرفته شد. ولی در  ها ابانیفت و در خنخواهند ر

 آن روزها کمتر استدالل نادرستی بود که پذیرفته نشود.

تن در میدان ژاله تهران دیگر علت وجودی  ١۸۳شهریور و کشته شدن  ١۷پس از 

 یها حکومت شریف امامی نماند. ولی سران حکومت به یافتن راه حل یبرا

خود ادامه دادند. بر پا کردن اعتصاب برای گرفتن اضافه حقوق یکی از « یاسیس»

ها بود؛ برای آنکه به گمان خود خشم و اعتراض عمومی را به مجاری  این راه حل
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اگر به درخواستهای اعتصابیان تن در دهند آنان را  کردند یدیگری بیندازند. تصور م

نان رژیم نیز مشتاق بهره گیری از سالح آرام و بحران را خاموش خواهند کرد. دشم

دو طرف با هم تقارن یافته بود. مخالفان که ناتوانی  یها یاعتصاب بودند. استراتژ

داده بودند آن را زیر فشار گذاشتند. حکومت نیز آماده  صیحکومت را خوب تشخ

 همکاری بود. مواردی بود که مقاماتی از ساواک با مؤسساتی که آرام مانده بودند

ها  ؟ اعتصابات به بیشتر وزارتخانهخواهند یکه مگر اضافه حقوق نم گرفتند یتماس م

دولتی گسترش یافت. هر گروه هرچه خواستند کم و بیش  یها و مؤسسات و کارخانه

گرفتند و اگر باز خواستند باز گرفتند. حکومتی که از روز آغاز بی مذاکره امتیاز 

 .داد یمتیاز مداده بود اکنون با مذاکره بیشتر ا

درخواستهای سیاسی پس از اضافه حقوق آمد و حکومت همچنان عقب نشست. آزادی 

. شد یها تکرار م سیاسی مانند یک برگردان در همه جا و از سوی همه گروه انیزندان

تروریستی را آزاد کردند.  یها ها را گشودند و اعضای سازمان زندان یدرها

واقعی یا اغراق آمیز خود پر  یها ها را با داستان امهزندانیان آزاد شده صفحات روزن

ها  آنان همراه با سخنان نمایندگان مجلس و مطالب روزنامه یها کردند. مصاحبه

 را چنان کرد که گویی از باروت انباشته است. استیفضای س

شهریور با دو رویداد دیگر همراه بود. سه تن از  ١۷اعالم حکومت نظامی در 

ینه هویدا در همان روز دستگیر شدند. این در هنگامی بود که زمینه کاب رانیوز

ها که دست به خرابکاری و آدمکشی  آزادی همه مخالفان و دشمنان رژیم، حتی آن

، اکنون دانست ی. رژیم که تفاوت میان مخالف و دشمن را نمشد یزده بودند، فراهم م

بود عده بیشتری از سران رژیم دوست و دشمن را نیز از یاد برد. قرار  انیتفاوت م

نفری  ۵۰۰دستگیر شوند ولی وزیر دادگستری مقاومت کرده بود. مقدم یک فهرست 

با شاه  شیها مالی و اقتصادی، و در مالقات یها تیداشت، از مقامات سیاسی و شخص

. ولی در دولت شریف امامی گرفت یگاه و بیگاه موافقت او را با دستگیری عده ای م

 از آن سه نفر و چند مقام پآئین تر را به زندان اندازند. شیب نتوانستند

ها آماده شده بود. سران دولت و نزدیکان شاه به او فشار  زمینه برای تصفیه حساب

قربانی کند.  دندیپسند یکه برای آرام کردن مخالفان کسانی را که خود نم آوردند یم

که ثابت کنند شاه  گشتند یموادی مبرای آسان کردن کار خود در قانون اساسی دنبال 

اند. در آن هنگامه  ندارد و وزیران مسئول آنچه در گذشته روی داده بوده یتیمسئول

. خود شاه نیز از یاد برد که مانست یحقوقی آنان به بازی م یها ی، نازک کاریانقالب

کاران اعالم کننده هر تصمیم مهم بوده است و با متهم کردن هم« فرمانده»به عنوان 

 . کشد یخود در واقع بر گذشته خویش خط بطالن م کینزد
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ها بود که به اعتراض به مداخله مأموران حکومت  دومین رویداد، اعصاب روزنامه

صورت گرفت. دو روزنامه بزرگ تهران در همان روزهای اول کابینه  ینظام

بزرگ  امامی حمالت سخت خود را بر رژیم آغاز کرده بودند و تصویرهای فیشر

و مطالب مربوط به او را به چاپ رسانیده بودند که بیش از ارزشی نمادین  ینیخم

)سمبلیک( داشت و در چشم مردمی مانند ایرانیان نشانه قطعی برگشت اوضاع بشمار 

ها استدالل  . آنشد ی. روش تازه مطبوعات از سوی سران حکومت تأیید مرفت یم

توجه نخواهند « بی بی سی»تماد کنند دیگر به که اگر مردم به مطبوعات اع کردند یم

نمود که سخن پراکنی هایش صدای مخالفان رژیم ایران را به سراسر کشور 

 .رساند یم

برای آنکه اعتماد مردم به مطبوعات بیشتر شود و حکومت از طریق مطبوعات بهتر 

بوعات بکشاند اعتصاب مط خواست یکه خود م ییها بتواند افکار عمومی را در جهت

شد و به سرعت به پیروزی اعتصابیان انجامید. مأموران حکومت نظامی پس  قیتشو

از اعالم حکومت نظامی به ادارات دو روزنامه بزرگ عصر تهران مراجعه کرده 

ها گویا اعالم حکومت نظامی را جدی  بودند و قصد سانسور مطالب را داشتند. آن

که با مشاور اصلی نخست وزیر، یک  ها تصور کرده بودند. گردانندگان روزنامه

وزیر مؤثر کابینه و از استراتژهای اصلی سیاست تسلیم، در تماس نزدیک بودند 

ها پیامدهای  و دست از کار کشیدند، با اطمینان از آنکه اقدام آن دندیمقاومت ورز

« دراماتیزه»سختی نخواهد داشت. تسلیم حکومت به تندی صورت گرفت. به منظور 

ایج اعتصاب، نخست وزیر و دو وزیر کابینه نامه ای با چند تن از روزنامه کردن نت

نگاران امضا کردند که منشور آزادی مطبوعات نامیده شد. پس از آن رادیو تلویزیون 

 رژیم همداستان شدند. یها هیدولتی نیز به مطبوعات پیوستند و در سست کردن پا

منان رژیم بر سرعت حوادث و آزادی مطبوعات در پخش نظریات و خبرهای دش

ها نیز مسائل حل نشدنی پیش آورد. افزایش  وخامت وضع افزود ولی برای خود آن

ً به معنی باال رفتن حیثیت مطبوعات نبود. گروه ها را بی  فشار آن یها فروش لزوما

. تا آن زمان گردانندگان مطبوعات خواستند یمالحظه ای در خدمت خود م چیه

برابر افراطیان بهانه آورند که آزادی عمل ندارند. ولی پس از امضای در  توانستند یم

آن نامه بیسابقه دیگر چنان بهانه ای نماند. در شرایط آزادی مطبوعات، نیروی 

ها به جریان رادیکال پیوستند. روزنامه  افراطیان و تندروترین آنان، چربید. روزنامه

د به کناری زده شدند. هرگاه هم نگارانی که خواستند استقالل خود را نگهدارن

مقاومتی نشان دهد یک تهدید بس بود که به راهش آورد.  خواست یروزنامه ای م

از جریان افراطی پیروی  داشت یهمان تهدیدها که آیت هللا شریعتمداری را نیز وا م

که بر خالف مقامات دولتی نگهبان و محافظی  کرد یکند و به رئیس ساواک گله م
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برای رشد گیاه  ١۳۵۷ن دلیل دیگری است بر اینکه زمین سیاست ایران در ندارد. ای

 میانه روی هیچ مناسب نبود. 

با حمله به اشخاص و  توانند یبرای مطبوعات آزادی جز این معنی نداشت که م

انتقادات هرچه خشن تر فروش بیشتری داشته باشند. عناصر چپ افراطی که در 

ها بعداً در فهرست  را مناسب دیدند. نام پاره ای از آن ها رخنه کرده بودند موقع آن

کارکنان ساواک نیز انتشار یافت. بسیاری از گردانندگان مطبوعات زیر فشارهای 

. هنگامی که آمد یکه تنها از یک سو فشار م خورند یگوناگون حسرت زمانی را م

ند و دست ازهاری روی کار آمد مطبوعات نفسی به راحت کشید« نظامیان»حکومت 

تر که تازگی  به اعتصاب درازمدت خود زدند؛ جز چند روزنامه و مجله کوچک

ها در شرایط آزادی ناممکن شده بود و دنبال بهانه  بودند. ادامه انتشار آن افتهیانتشار 

 ای بودند که دست از کار بردارند و منتظر وقایع شوند.

زادی مطبوعات را در جامعه ای مطبوعات ایران در آن ماههای پایان رژیم مسأله آ

که برای دمکراسی آماده نیست به صورت عبرت انگیزی پیش کشیدند. در چنین 

آزادی مطبوعات را نباید با آزادی روزنامه نگاران اشتباه کرد. چنین  ییها جامعه

به معنی آزادی هر نوع مطبوعاتی است؛ هرکس با هر صالحیت اخالقی و  یاشتباه

آزاد باشد زیرا جامعه امکاناتی در اختیار او  تواند یگیرد نم حرفه ای قلم بدست

 یها که بر ضد خود آن بکار خواهد رفت. در غیاب نهادها و سنت گذارد یم

واپسمانده است و با توجه به بی  یها مشخصه اصلی جامعه کیدادگستری که 

، آزادی ییها چنین جامعه –حتی روشنفکران  –ها  سیاسی توده یو ساده لوح یتجربگ

روزنامه نگاران به زودی جای آزادی مطبوعات را خواهد گرفت؛ پول بد پول خوب 

 را از بازار بیرون خواهد راند.

با  ها ابانیترکیب غریب حکومت نظامی و تیراندازی به تظاهرکنندگان در خ

سازشکارانه دولت و اعالم همدردی برخی وزیران با بازماندگان  یها استیس

ست حکومت را از هر معنی و هدفی بی بهره گردانید. در هیئت کشتگان، سیا

وزیران مسابقه ای برای بدست آوردن محبوبیت شخصی در میان مخالفان در گرفته 

کسانی « شخصیت کشی»بود. رفتار مجلس و مطبوعات با سران پیشین حکومت و 

را فلج  که دیگر از حمایت و قدرت مشاغل خود برخوردار نبودند، وزیران و سران

دیگر یک دشمن هم بسیار بود. کنار رفتن از  ی. برای مسئوالن حکومتکرد یم

به معنی نابودی باشد. هیچ مقامی دیگر جرئت  توانست یقدرت، برخالف گذشته، م

پیروی کند که، هرچه هم درست، گروهی را بیازارد. ساواک  ییها استینداشت از س

از تماس یکی از وزیران مؤثر با لیبی  و ضداطالعات ارتش مدعی بودند که دالیلی

 اند. بدست آورده
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آشکار شد. از آن پس دیگر  ١۳۵۷هزیمت رژیم از همان ماه شهریور  یها نشانه

و خیانت و « دو دوزه بازی کردن»هرچه بود تزلزل در تصمیم، گریز از تصمیم، 

رکس بود. دیگر هیچ کس به دیگری و به بقای رژیم اطمینانی نداشت و ه زیگر

گلیم خود را از موج بدر برد. رژیم در سراشیب بود مگر آنکه همه نیروی  دیکوش یم

و در یک ایستادگی نهایی با ضربت زدن به سران و گردانندگان  آورد یخود را گرد م

کشور را از پاشیدگی و  ها ابانیتوطئه و نه کشتن و زخمی کردن تظاهرکنندگان در خ

تش و دربار و ساواک عناصری بودند که از راه حل . در ارداد یرهایی م یشانیپر

 .ساختند یو زمینه را برای آن فراهم م کردند یمقاومت پشتیبانی م

جوانان و نوجوانان  یها در تهران مانند معمول آن روزها گروه ١۳۵۷آبان  ١4روز 

ها و سینماها  ها و بانک ریختند و به آتش زدن و ویران کردن هتل ها ابانیبه خ

داختند. روز پیش از آن در دانشگاه تظاهرات و تیراندازی شده بود و تلویزیون پر

دولتی فیلمی از آن تظاهرات، مونتاژ شده، نشان داد که برای تحریک احساسات هر 

شرکت جستن عوامل  کرد یآبان را متفاوت م ١4کسی کافی بود. آنچه تظاهرات 

در دادگاه انقالب گفت که عوامل  ساواک بود. وزیر اطالعات و جهانگردی وقت بعداً 

ساواک در حمله به وزارتخانه او و آتش زدن آن شرکت داشتند زیرا او مأمور 

 رسیدگی به حمله عوامل ساواک به تظاهرکنندگان مسجد جامع کرمان بود. 

به  توان یرفتار مشکوک پاره ای اعضا و مقامات ساواک را در آن ماههای آخر م

مستقلی که پاره  یها د مالحظات شخصی رئیس ساواک، موضععوامل گوناگون مانن

ساواک هم مانند بسیاری دیگر برای حفظ خود و تأمین آینده خود  یای اعضا

( ولی در آن روز ١۰رخنه عوامل افراطی در ساواک نسبت داد ) زیو ن گرفتند یم

آبان ساواک قصد داشت حکومت شریف امامی را سرنگون کند و راه را بر  ١4

. کاندیدای ارتش برای نخست وزیری، ارتشبد غالمعلی دیکومت نظامیان بگشاح

اویسی بود. در واقع همه عناصری که در حکومت از راه حل ایستادگی هواداری 

 بسته بودند. یسیامید خود را به او کردند یم

 ها ابانیها نامشخص و متزلزل بود. او ارتش را به خ روش شاه در همه آن ماه

هرچند گاه و بیگاه از آن هم گریزی  –تیراندازی نکنند  داد یولی دستور م ادفرست یم

نبود. فرماندار نظامی، اویسی، که از تأثیر ناگوار این وضع بر روحیه سربازان 

داشت بارها به شاه اصرار ورزید که اگر قرار نیست ارتش به وظیفه خود  یآگاه

انی که از تظاهرکنندگان دشنام یا عمل کند حکومت نظامی را بردارد، زیرا سرباز

. هم ارتش دادند یروحیه خود را از دست م ماندند یکردند و بیحرکت م یافتمیگل در

 دادند یگاهگاهی که م یها یو هم تظاهرکنندگان از قربان شد یفرسوده م ها ابانیدر خ

 .شدند یدلگرم م
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ازهاری به نخست اویسی و گماشتن ارتشبد غالمرضا  یها مخالفت شاه با نظرگاه

تا  دیترس یکه شاه تا پایان از ارتش بیشتر م دهد ینشان م ١۳۵۷آبان  ١۵در  یریوز

نشان داده بود که در شرایط مساعد سیاسی  ١۳4٢از خمینی. اویسی در خرداد 

عمل و ایستادگی تا آخرین لحظه را دارد. در آن سال عزم نخست وزیر  ییتوانا

خودش تصمیم بگیرد. او  ستیبا یشاه م ١۳۵۷رد. در الزم را فراهم ک یاسیشرایط س

را ترجیح داد. مردی سالخورده و از نظر جسمی ناتوان که شهرتش در  یازهار

و مصالحه بود و دیر ماندنش در سمتهای باالی ارتشی به سبب نامؤثر  متیمال

بودنش به عنوان یک فرمانده. ازهاری پیش از نخست وزیری از شاه اجازه خواسته 

ود که با چند سخنرانی رادیو تلویزیونی مردم را آرام کند. او از ساده لوحی سیاسی ب

 فراوان دیگری بدست داد. یها خود در دو ماهه بعد نشانه

« استدعاهای عاجزانه»البه آمیزش با توسل دائمی به خدا و رسول و  یها یسخنران

 یها مند. ظاهر شدنبنا« آیت هللا ازهاری»اش سبب شده بود که او را به طعنه 

تفریح خاطر معدود مردمان  یها هیتیره و تار یکی از ما یها تلویزیونی او در آن هفته

که  آورد یبود. چهره درمانده و اندام لرزان او داستان عامیانه چهارپایی را به یاد م

در پوست شیر رفت ولی تا صدای معروفش را سر داد هویت خود را آشکار ساخت 

 و مردم به جانش افتادند؛ و مردم به جان حکومت نظامیان افتادند.

شاه با تعیین ازهاری دومین اشتباه مرگبار خود را کرد و این بس نبود، حکومت او 

آن سخنرانی در یک جمله هم  را در یک سخنرانی باور نکردنی اعالم داشت. شاه در

مردم بر ضد بیرحمی و فساد اشاره کرد و هم به اینکه این انقالب از سوی او،  امیبه ق

آخر  یها . در هفتهشود یشاهنشاه و فرمانده و رهبر و گرداننده کشور، پشتیبانی م

حکومت شریف امامی که شبح مداخله ارتش در افق سیاسی نمودار شده بود 

. ولی هنگامی ستندینگر یبا امیدواری و دشمنانش با هراس به آینده م میهواداران رژ

ستاد ارتش را به ریاست دولت گماشت و بالفاصله با صدای لرزان  سیکه شاه رئ

او خود نخستین کسی بود که واژه انقالب را  -« انقالب شما را شنیدم امیمن پ»گفت 

امیان نیز گام دودالنه و ناپخته همگان واقعیت را دریافتند: حکومت نظ –بکار برد 

سقوط بود. اشتباه حقوقی نخست وزیر در گماردن فرماندهان  بیدیگری در سراش

ها تصحیح شد، و نمایش  نظامی به عنوان وزیران کابینه، که بزودی با برداشتن آن

از همان آغاز چیز زیادی از  –در واقع رژیم  –معمول مجلس در حمله به دولت 

نگذاشت. بزودی کابینه نظامی تبدیل به یک گروه درمانده شد که  هیبت نظامیان

 .کرد یرا با ناتوانی بیشتر دنبال م یشریف امام یها استیس

در این احوال خمینی از نجف دور افتاده به پاریس و مرکز ارتباطات بین المللی رفته 

وع بود. یکی از نخستین ابتکارات دولت شریف امامی تماس با عراق در موض
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او را محدود سازند که به خوبی در توانایی و  یها تیخمینی بود، نه برای آنکه فعال

عراق بود، بلکه برای جلب موافقت آن دولت به اخراج خمینی از  لیشاید مورد تما

عراق. مذاکرات در تهران و نیویورک )به مناسبت اجالس مجمع عمومی سازمان 

که از میهمان پر دردسر خود  ها یو عراقملل متحدت( میان دو دولت انجام گرفت 

به خمینی فهماندند که باید برود. استدالل مقامات ایران آن بود که  شدند یآسوده م

از آنجا نوارهای   و  خمینی در نجف با گروهای زائران ایرانی تماس دارد

 .فرستد یطالب به ایران م  پول، برای مالها و  را، و  شیها یسخنران

رهسپار پاریس شد. مقامات فرانسوی پس از آگاهی از  ١۳۵۷یمه مهر خمینی در ن

اش در حومه  موافقت شاه و حکومت ایران به او اجازه اقامت دادند. هنگامی که خانه

مرکز فعالیت ضد رژیم ایران شد نظر سفارت ایران را جویا  نیتر بزرگ سیپار

ماند مقامات فرانسوی با خود سفارت ایران به تهران بی پاسخ  یها تلگرام یشدند. وقت

شاه تماس گرفتند. نظر شاه و حکومت ایران آن بود که ماندن خمینی در پاریس 

اهمیت ندارد. حتی کار به جایی رسید که وقتی فرانسویان تصمیم به اخراج خمینی 

گرفتند حکومت ایران مداخله کرد و آنان را بازداشت. در برابر رویدادی که یکی از 

رگشت اساسی انقالب ایران بود رفتار حکومت ایران مانند همیشه توجیه ب یها نقطه

ناپذیر بود. در این تردید نیست که فرانسویان هرگز حاضر نبودند بر خالف میل 

ها هم هرچه خمینی  را نگهدارند، ولی در برابر روش ایرانیان، آن ینیایران خم

 ران پس از شاه بودندکردند زیرا در پی حفظ منافع خود در ای شیخواست برا

از پایگاه خود در پاریس، خمینی سیلی از تبلیغات ضد رژیم سرازیر کرد که در 

. یک کاروان پایان ناپذیر دیدارکنندگان سیاسی و داشت ینجف هرگز امکان آن را نم

 کردند یمردان طراز اول بازرگانی و صنعت ایران بسوی او روانه شد که جرئت نم

روند. در تلویزیون فرانسه جامه دانهای پر پول را نشان در عراق به دیدارش 

اش در نوفل لوشاتو به خمینی  که سرمایه داران بزرگ ایرانی در خانه دادند یم

با رژیم درآمیخته بود و رهبری  شان یمردانی که همه زندگ – کردند یپیشکش م

نمایندگان  ها کرده بود تا هرچه ثروتمندتر شوند. سیاسی همه چیز را قربانی آن

بار در پاریس با او دیدار کردند. در پاریس او دیگر  نیبزرگ غربی نخست یها قدرت

رئیس حکومت جایگزین )آلترناتیو( آنهم با بخت  کییک رهبر مخالف نبود؛ 

 پیروزی زیاد بود.

حکومت کارتر برای برقراری  یها شرح نا امید شدن امریکا از شاه و آغاز تالش

در همه دستگاه حکومتی امریکا  – شناختند یجنبشی که اصالً نمتماس با رهبران 

به صورتی مستند در آثار نویسندگان امریکایی آمده  –نسخه ای از کتاب خمینی نبود 

همیشگی شاه از سفیران اامریکا و انگلیس برای اندرز و  یاست. درخواستها
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ر تردیدی نگذاشته ، دیگ١۳۵۷شاه، دست کم از آبان  یها رفتن گزاگیراهنمایی و ز

که سیاست  دندیفهم یاو امیدی نیست. هرچند امریکاییان نم یبود که به رهبر

ها و به چند زبان سخن گفتنشان علت اصلی بی تصمیمی شاه است.  تردیدآمیز خود آن

میان وزارت خارجه امریکا و مشاور امنیت ملی کارتر درباره ایران،  یها اختالف

ه که استوار بایستد و اصرارهای شاه به سفیر امریکا، برژینسکی به شا یها امیپ

آنچه در وزارت خارجه با  –سالیوان، که تأیید وزارت خارجه را به او عرضه کند 

وزارت خارجه و خود کارتر بر اینکه حقوق بشر  یدهایو تأک – شد یآن موافقت نم

 یها ه داستانتهران سخت رفتار نکنید، و هم یها ابانیرعایت شود و با مردم در خ

 (.۵یافت )رجوع به  توان یم سندگانیدلگیر دیگر را در آثار این نو

شاه امریکاییان را به اشتباه افکنده بود که توانایی غلبه بر بحران را دارد. امریکاییان 

شاه را به اشتباه افکنده بودند که شاید طرحی کلی برای ایران دارند و دیگر او را  زین

ً شاه را نم. کساخواهند ینم . ولی خواستند ینی در دستگاه رهبری امریکا مسلما

امریکا و هر  ١۳۵۷امریکا آن نبود، زیرا امریکا سیاستی نداشت. از آبان  استیس

کشور خارجی دیگر که در ایران منافعی داشت نگاه خود را به ایران پس از شاه 

ها بسیاری  پس روش آنجا را داشت. از آن  نیتر دوخته بود که در آن خمینی برجسته

غربی در انقالب ایران تأیید  یها ایرانیان را درباره دست قدرت یها یاز بدگمان

آن را به یاری خودش نگه  شد ی. ولی در آبان کار رژیم عمالً تمام بود و نه مکند یم

داشت و نه بر رغم خودش. شاه هنوز بر سر جای خود ایستاده بود، و جلوی هر اقدام 

، و برای پذیرفتن هر اندرز نادرست و گرفتن هر تصمیمی، هر گرفت یمرا  یقاطع

 توانست یاندازه اشتباه آمیز، آمادگی داشت. با بودن شاه ارتش دست به هیچ کاری نم

؛ ایران کرد یبزند. برداشتن شاه نیز تنها از هم پاشیدن ارتش و کشور را تسریع م

 نشده بود.شرایط نبودن شاه، شخص او، سازمان داده  یبرا

. چند ساعت پس از روی کار آمدن ختندیر یرژیم به دست خود آن فرو م یها ستون

مأموران ساواک و اداره دوم ستاد ارتش به نام فرمانداری نظامی، هویدا و  یازهار

شش وزیر پیشین و رؤسای پیشین ساواک و شهربانی و شهردار پیشین تهران و 

با کسی دیگر بازداشت شده بود و تا پایان کسی که به سبب تشابه اسمی  –معاون او 

و ده دوازده تن دیگر را  –تن به اعتراف به این اشتباه نداد و او را آزاد نکرد 

دستگیر کردند. اعتراض وزیر دادگستری دستگیری عده بیشتری را متوقف ساخت. 

در میان دستگیر شدگان همه کس از مقامات دولتی و بازرگان و رئیس شرکت 

ها دیده  ونی مسکن یک وزارتخانه و پزشک شرکت هواپیمایی ملی و مانندهای آنتعا

نفری رئیس ساواک مالحظات شخصی کسان بسیار سهم  ۵۰۰. در فهرست شدند یم

داشته بود. بعداً در حکومت بختیار چند وزیر و استاندار پیشین و یک افسر بازنشسته 
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و از رقیبان قدیمی رئیس ساواک بود  در سنین باالی هفتاد که توان راه رفتن نداشت

 ها افزوده شدند. بر آن

بازداشت این گروه که چند تنی از آنان از خارج بازگشته بودند که کشور خود را در 

و تهدیدها حاضر به  ها هیآن روزهای سهمگین تنها نگذارند و چند تنی با همه توص

ن در دول شریف امامی را خروج از کشور نشده بودند، اثر دستگیری سه وزیر پیشی

چند برابر بخشید. بسیاری مقامات باالی کشوری به سرعت از کشور خارج  یشدت

و پیش گرگان گرسنه  کند یتن خود را م یها شدند یا خود را از رژیمی که پاره

کنار کشیدند. سازش کردن با دشمن در  کرد یو اشتهای آنان را تیزتر م افکند یم

ً نماز رهبر یاریاذهان بس از کسی وفاداری  شد یان رژیم راه یافت. دیگر منطقا

 (.١١)خواست

به رژیم مسلماً کسانی از سران آن خیانت کردند و جز چند تنی بقیه کیفر خیانت خود  

ً به « پاسخ به تاریخ»را با جان یا هستی خویش دادند. شاه در  قره باغی را صریحا

ین اتهام را بطور ضمنی بر فردوست متهم کرده است و در مصاحبه ای هم انتیخ

وارد آورده است. در اواخر پادشاهی خود روزی در یک گفتگوی تلفنی به مقدم گفته 

(. در محافل حکومتی پیشین گفته ١٢) «ها شما با ما هستید یا با آن دانم ینم»بود 

مقدم بخشی از اعتبارات ویژه را که در اختیار ساواک بود بهمراه اسناد  شد یم

با ساواک به آیت هللا طالقانی داد. دفتر طالقانی چه پیش از انقالب و  انیکاری مالهم

از جمله مقرری دادن به چهار هزار  – کرد یگزاف م یها نهیچه پس از انقالب هز

خانواده. پس از مرگش مأموران خمینی به زور اسلحه دفتر را تعطیل و اسناد و منابع 

باال  یها زندان به آزادی خود و حتی رسیدن به مقامآن را ضبط کردند. خود مقدم در 

که مقدمات آزادیشان  داد یانقالبی خوشبین بود و حتی به دیگران اطمینان م میدر رژ

نام و نشان کارمندان و عوامل ساواک را دست  یها را فراهم خواهد کرد. او پرونده

ا، در کنار افسران و ه از میان آن ینخورده به رژیم تازه تحویل داد. افراد بشمار

« لینچ»سربازان و پاسبانان یا به فتوای مالیان به دست اوباش در شهرهای گوناگون 

شدند یا به اعدام محکوم گردیدند. از مقامات ساواک و افسران ارتش گروهی از 

دفتر »سوی همکاران پیشین خود متهم به همکاری با انقالب هستند. از کارمندان 

در رژیم انقالبی به ریاست ستاد ارتش رسید و چند تنی فرمانده فردوست یکی « ویژه

 یا معاون فرمانده واحدهای نظامی شدند.

ولی در این زمینه باید درباره مفهوم خیانت توضیحی داد. خیانت در یک بافت 

پیش کشیده شود. باید پاره ای باورهای اخالقی در یک جامعه، یا هر  تواند یاخالقی م

، قبول عام داشته باشد تا مفاهیمی مانند خیانت معنی بیابد. جامعه یهیئت اجتماع

. قانون کند یطبقه حاکم آن، کم و بیش در یک خالء اخالقی عمل م ژهیایرانی، و بو
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ها به پول و مقام داده  ارزش نیتر قانون اخالقی است و بزرگ نیمنفعت جانش

به صورت یک معامله هر  از درونه اخالقی خود تهی شده است و نی. حتی دشود یم

 روزه میان انسان و نیروی برتر پاداش و کیفر دهنده درآمده است.

نان را باید به « »سیاست پدر و مادر ندارد»مردانی که همه عمر خود شنیده بودند 

« میا ما با کسی شیر نخورده« »برخالف جریان نباید شنا کرد« »نرخ روز خورد

ها ضرب المثل و تعبیرات دیگر که زبان  و ده« ببوسدستی که به دندان نتوان برد »

را انباشته است؛ و دیده بودند هرکس بیشتر به این روحیه وفادار مانده پاداش  یفارس

. انقالب ایران دندیشیاند یگرفته و زیان کمتری برده، با معیارهای دیگری م یشتریب

و فرصت طلبی  بود، و هنوز هم هست، برای نشان دادن عمق بی ایمانی یفرصت

بیشمار دیگر. در وقت پیچاپیچ هرکس  یها و عمق نادانی گروه –بی شمار  یها گروه

 توانست نشان دهد که چه مایه ای دارد.

حاکم ایران در این انقالب بویژه نمایش دلگیری از سست عنصری دادند.  یها گروه

کوچک  یها تیفقرشگ و کینه و آزمندی؛ تنها خود را دیدن و به خود اندیشیدن؛ مو

بزرگ گذاشتن؛ در برابر هر قدرت برتر خم شدن، از پیش  یها را باالتر از مصلحت

گوشه ای از منافع خود را بدر برد بهر قیمت سازش  شد یهر خطر گریختن؛ هرجا م

ها کشور را ویران کردند.  ها به ظهور رسید. آن کردن، به درجات هراس آوری از آن

خود را هم نجات ندادند. در این انقالب نشان داده شد که ، جز چند تن معدود، یول

و شرافت و پایبندی به اصول و آزرم نه تنها صفات بزرگی است، صفات  یمردانگ

هم هست. برای نگهداری یک ملت، یک کشور، برای خوشبخت کردن  یسودمند

 این صفات را حذف کرد. توان یها نم جماعات و نسل

دوستی که به تعهداتش عمل نکند »لی چندی پیش گفت یک شخصیت سیاسی بین المل

در حفظ آزادی و تمامیت ملت، در حفظ صلح جهانی، آنچه در «. از دشمن بدتر است

و در فارسی باید به استواری منش ترجمه کرد  نامند یاروپایی کاراکتر م یزبانها

  ستی ووسوسه سود، دو  سهم حیاتی دارد. مردمی که در مواقع خطر یا در برابر

دائماً  تواند یانسان نم  چیز دفاع نخواهند کرد.  از هیچ  گذارند یم  تعهد را زیر پا

مواضع خود را تغییر دهد و باید یک جایی بایستد. خطر برای همه هست و وسوسه 

ها که متزلزل  . بسیاری از آنشوند ی. اما همه متزلزل نمدیآ یم شیبرای همه پ

ند. به نام مصلحت اندیشی از اصول روی گرداندن درست ا برنده انیدر پا شوند ینم

 نیست. از کجا که مصلحت در پافشاری روی اصول نباشد؟

 شد یحقیقتاً نم گرفتند یدر جامعه ای که افراد بیشتر برای معایب اخالقی خود پاداش م

 –از خیانت سخن گفت. آن شهردار تهران که استعفای خود را بنده وار به خمینی 

روی منطق سراسر زندگی خود و همگنانش  داشت یتقدیم م –ه قدرت نرسیده هنوز ب
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. او دیده بود که همه افتضاحات مالی که با نامش آغشته بود مانع از کرد یعمل م

باال نشده بود. چه کسی از او صفات واالی انسانی خواسته بود؟  یها به مقام دنشیرس

تیره تر شخصیت خود بدست  یها وجهه مگر نه آنکه همه پیشرفتهای خود را در سایه

قانون »یا به  کرد یآورده بود؟ او به رژیمی که همه چیزش را از آن داشت خیانت م

 ؟نمود یکه برآن رژیم فرمان می راند وفاداری م« یاخالق

به زندان انداختن سران رژیم را ضرب شصت دیگری تکمیل کرد. فهرستی از نام 

ج فرستاده بودند انتشار یافت. بیشتر ارقامی که ذکر را به خار ییها که پول یکسان

شده بود به نحوی آشکار ساختگی و اغراق آمیز بود. پاره ای صحت داشت و 

. بقیه مبالغ کوچکی مربوط به خرید گرفت یبازرگانی را در بر م یمعامالت عاد

و یا تحصیلی بود که تهیه کنندگان فهرست به دلخواه خود هزار  یارزهای مسافرت

ها که نامشان در آن فهرست آمد اکنون در خارج  میلیون برابر کرده بودند. بیشتر آن

و « لیبرال»محدود و مختصری دارند. در تهیه آن فهرست دشمنان  اریبس یها یزندگ

 همکاری کرده بودند. میتندروی رژ

واکنش دولت در برابر توطئه دشمنان به منظور بی اعتبار کردن رژیم، ممنوع 

ج کردن کسانی بود که نامشان در فهرست آمده بود و بی هیچ اساسی متهم شده خرو

بودند )هرچند اساساً خروج ارز به موجب قانون آزاد بود(. بجای بررسی اتهامات و 

مجازات افترا زنندگان، دولت بر اتهامات آنان صحه گذاشت. شمار بزرگی از سران 

ت و نه قانوناً جرم بود بدنام شدند. رژیم بدین ترتیب به اتهامی که نه صحت داش میرژ

 مصمم بود در ضربت زدن بر خود از دشمنانش پیش افتد.

ها در  ها و انتشار نام ها و اجازه خروج دادن اینکه در جریان دستگیر کردن

ها برای سوءاستفاده به دست پاره ای مقامات و روزنامه  ها چه فرصت روزنامه

تنگ کننده دیگری است. بر سر آتشفشان گروهی نشسته نگاران افتاد خود داستان دل

 .گرفتند یم« حق و حساب»و از هم  کردند یبودند و با هم تصفیه حساب م

اگر رژیم در دشمنی با هواداران خود چاالک بود در برابر دشمنانش رفتاری دیگر 

داشت. در اواخر حکومت ازهاری شورای فرماندهان نظامی و انتظامی پیشنهاد 

را تصویب کرد که در آن دستگیری فوری چند صد تن از  ییس شهربانرئ

گردانندگان اعتصابات و راه پیماییها، که همه در آن لحظه زیرنظر بودند، و 

کیش پیش بینی شده بود. جانشین رئیس ستاد ارتش تصمیم  رهیفرستادنشان به جز

ا برای انتقال جلسه و آمادگی فرماندهان نیروی هوایی و دریایی و هوانیروز ر

زندانیان به جزیره و حفاظت آن تلفنی به آگاهی شاه رسانید. پس از پانزده دقیقه پیغام 

 تلفنی شاه رسید که با طرح موافقت نکرده است.

 دو هفته ای از حکومت ازهاری نگذشته بود که زمزمه تغییر آن در دربار برخاست 
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این حال کشور را به فلج کامل  تر کرد. موج اعتصابات در و دست دولت را ناتوان

و سیاسی « صنفی». با همه تسلیم دولت قبلی به درخواستهای کرد ینزدیک م

گوناگون کارکنان دولت و بخش خصوصی و صنایع دولتی، افراطیان  یها گروه

سالح اعتصابات سیاسی را همچنان از دست ننهادند. در جنوب  انیمذهبی و چپ گرا

آزاد شده، اعتصاب صنعت نفت را سازمان دادند و با  سیاسی انیگروهی از زندان

روبرو نشدند. سرلشکر حسن پاکروان، یک رئیس پیشین ساواک،  یهیچ واکنش جد

که اقدامی  داند یاز مقدم پرسیده بود مگر سازمان امنیت نام محرکان اعتصاب را نم

واک در همه این ؟ وقتی مقدم پاسخ منفی داده بود گفته بود پس ساکند یها نم بر ضد آن

 (.١۳)است! دهیخر یاست و پاسخ شنیده بود که زمین م کرده یها چه م سال

روش دولت در برابر اعتصابات آمیزه ای از البه و تهدید بود و در همه جا تن زدن 

از اقدامات قاطع. در خوزستان فرماندار نظامی که توانسته بود با مانوری ماهرانه و 

اب مهندسان برق پایان دهد از سوی مقامات مرکزی هیچ خشونتی به اعتص یب

 ١۰۰۰سرزنش شد. در تهران مأموران فرمانداری نظامی که انباری را با در حدود 

و شعارهای ضدرژیم توقیف کرده بودند پس از تلفن بهشتی به مقامات « پالکارد»

با خود ببرند. ها را  انبار را آزاد کردند تا تظاهرکنندگان روز بعد بتوانند آن یحکومت

رهبران مذهبی مخالف وزنی به مراتب بیش از وزیران کابینه  یها در آن اواخر تلفن

که چرا باید تظاهرکنندگان  ماند یداشت. هیچ کس در دولت از این تضاد در شگفت نم

گاه و بیگاه به گلوله بست ولی از رهبران آنان فرمان برد و انگشتی  ها ابانیرا در خ

 ن دراز نکرد؟هم بر روی آنا

. او که از بی کرد یمقدم، خستگی ناپذیر، استراتژی آشتی ملی خود را دنبال م

شاه به ستوه آمده بود امید خود را یکسره به مخالفان بست. به کسی که  یمیتصم

که شاهد تظاهرات  فرستند یم ها ابانیاظهار تعجب کرده بود چرا سربازان را به خ

 (.١4« )لیحضرت بگوییدبه اع»مردم باشند گفته بود 

اش در تهران  با آنکه کریم سنجابی پس از سفر خود به نوفل لوشاتو و مصاحبه

دشمنی خود را با قانون اساسی و شاه اعالم داشته بود و به جمهوری اسالمی خمینی 

پیوسته بود و بهمین سبب چند روزی بازداشت شده بود، به نظر رئیس ساواک 

زیری بود و او را نزد شاه فرستاد. ولی سنجابی در دیدارش نخست و یدایبهترین کاند

که کشور را به  کرد یتحقیر م  آن  پیش از  شاه سنجابی را  با شاه به توافقی نرسید.

او بسپارد و برود. پس از او نوبت غالمحسین صدیقی، یک رهبر دیگر جبهه ملی، 

 کرد یولی پیشنهاد م دانست یبود که بیرون رفتن شاه را از ایران به مصلحت نم

شود و شاه به گوشه ای در شمال یا جنوب برود و استراحت  لیشورای سلطنت تشک

کند. این پیشنهاد به سبب یک اشکال حقوقی که بر آن وارد گردید رد شد: چگونه 
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شرط  شد یبماند و هم شورای سلطنت تشکیل یابد. گویی نم رانیهم شاه در ا شد یم

کشید. اما اشکال واقعی شرایط صدیقی این بود که اصرار  شیبیمار شدن شاه را پ

. سرانجام راه حل خواست یداشت شاه در ایران بماند و این چیزی بود که شاه نم

شاه از ایران برود و  –شاپور بختیار را که با مقدم به دیدار شاه رفت پذیرفتند 

رد اطمینانش در با گماردن افراد مو کرد یشورای سلطنت تشکیل گردد. شاه حساب م

آن را در دست داشته باشد و امیدوار بود بختیار  تواند یسمتهای حساس ارتش م

بخواهد یا بتواند او را بازگرداند. در واقع تاکتیک رفتن از ایران یا تهدید بدان برای 

ها بود ذهن شاه را مشغول داشته بود. به موجب  برگرداندن افکار عمومی، مدت

نزدیکان شاه از قول  ١۳۵۷م سه بار از اردیبهشت تا مهر اطالع خصوصی، دست ک

شاه ممکن است برود و رنجش خود را از  ابدیاو گفته بودند که اگر وضع بهبود ن

 مردم قدرناشناس به این صورت نشان دهد.

بزودی  –و میانه روان ایرانی بودند  ها برالیها که هواداران ل در واشنگتن نیز کفه آن

شاه را که  ستیبا یچربید. کارتر به این نتیجه رسیدکه م –خمینی شدند ها هوادار  آن

ها بود از نقش رهبری خود کناره گرفته بود و حضورش جز مانعی بر سر هر  مدت

راه حل قاطع نبود کنار گذاشت و همه امیدها را به رهبران جبهه ملی و نهضت 

چه باید بکند  دیپرس ییس مآزادی بست. به شاه که پیوسته از سفیران امریکا و انگل

 .رفتند یگفتند باید برود. سفیران دو کشور به درخواست شاه با هم به دیدار او م

برای آنکه ارتش در نبودن شاه از هم نپاشد، یا برضد بختیار کودتا نکند، یا اگر همه 

ها منحصر شد و افراطیان تن به هیچ سازشی ندادند دست به کودتا بزند )به  چاره

برای آنکه زمینه این هر سه فراهم گردد، «( مشت آهنین»الح امریکاییان اصط

را به ایران فرستادند که به همان اندازه برای مأموریت غیرممکن خود  زریژنرال هو

قبلی و بعدی خود شاه. در واشنگتن هیچ تصمیم روشنی  یها مناسب بود که انتصاب

که رهبری امریکا بر بی تصمیمی و  هویزر در واقع پرده ای بود تینداشتند. مأمور

. هویزر در آن فضای آشفته و پر از بدگمانی و شکست دیکش یبی تکلیفی خود م

خورده، در حالی که چند تن از سران ارتش و مقامات باالی امنیتی با رهبران مخالف 

در تماس دائم بودند محکوم به ناکامی بود. درغیاب شاه و بدون تعهد روشن و مستقیم 

نگهداشت نه  شد یریکا در برابر سران ارتش هیچ راه حلی نبود. نه ارتش را مام

 گرفت نه واژگونی رژیم را. شد یبازگشت خمینی را م یحکومت را. نه جلو

ها را بر روی خود و کشور  اش به نظر خارجیان همه راه شاه با توجه بیش از اندازه

شاه از امریکا بود جهان پایان ها بسته بود. حتی اگر تصمیم به رفتن  و حتی آن

در کره جنوبی نبود که با حضور چهل « چون». وضع شاه بدتر از ژنرال افتی ینم

هزار سرباز امریکایی در خاک خود و اخطارهای مداوم و صریح رئیس جمهوری و 
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وزارت خارجه امریکا، در اوضاع و احوال بسیار خطرناک پس از کشته شدن رئیس 

 یها هی، از رژیم خود دفاع کرد و از تهدید قطع کمکجمهوری پارک چونگ 

امریکا نهراسید و سرانجام بر راه خود رفت. یا بدتر از رژیم گواتماال نبود که پس از 

نظامی امریکا را  یها فشارهای حکومت کارتر در موضوع حقوق بشر، خود کمک

خود  یها تن کمکآن را به پذیرف کوشد یرد کرد و تسلیم نشد و اکنون امریکاست که م

 متقاعد سازد.

ایران و کره جنوبی و بویژه گواتماال به هیچ روی در میان  یها میمقایسه میان رژ

تر و بستگی آن به پشتیبانی امریکا بیش  . ولی اوضاع آن روز ایران خطرناکستین

چشمانش را از دهان سفیران  ستیبا یاز کره جنوبی و گواتماال نبود. شاه از آغاز م

. شاید در آن دوخت یکشور خود م یها تیو بر واقع گرفت یو انگلیس بر م کایامر

رژیم و کشور را نجات داد ولی در این صورت  شد یدیگر نم ١۳۵۷زمستان 

را به گردن کنفرانس سران غربی در گوادالوپ گذاشت که چند  ها تیمسئول توان ینم

ه امریکا خبر رفتن شاه از سفر شاه تشکیل شد و پس از آن وزیر خارج شیروزی پ

 گذاشت یاعالم داشت. اگر رفتن و ماندن شاه در نتیجه نهائی تأثیری نم رانیرا از ا

، برد یها بیهوده است. اما اگر فرض بر این باشد که در صورت ماندن م همه بحث

 این خود او بود که رفت.

ه در میان پیش از رفتنش شاه قره باغی را به ریاست ستاد ارتش گماشت، مردی ک

شاه تا  رسد یسران ارتش حیثیتی نداشت و به صفات فرماندهی شناخته نبود. به نظر م

بیش از هر احتمال دیگری. انتصاب قره  – دیترس یروزها از اقدام ارتش م نیواپس

و رفتن شاه در حکم امضای فرمان از هم پاشیدگی ارتش بود. خود قره باغی  یباغ

هرکس متوسل شد تا شاه را از رفتن باز دارد. وقتی و به  دانست یاین را م زین

 به جایی نرسید همه نیرویش را گذاشت و سر خود را نجات داد. شیها کوشش

. خانواده سلطنتی حتی بسیاری از لوازم نمود یسفر شاه برای خود او موقتی م

باز را همراه نبردند. شاه امیدوار بود با رفتنش مردم به خود آیند و او را  یشخص

که امنیت و رفاه ایران بی او پایدار نخواهد  کرد یگردانند. او به درستی پیش بینی م

که انتظار داشت مردم به  کرد یماند و همه آینده آن به خطر خواهد افتاد. ولی اشتباه م

برخوردار باشند یا حکومت بختیار بتواند بر سر  ها یشیهیجان آمده از چنین دوراند

مرداد در ذهن او بود. ولی در  ٢۵ید که او را بازگرداند. خاطره کار بماند، چه رس

گوشه دیگری خاطره دیگری، دست کم به همان نیرومندی جای گرفته بود: شاه 

سلطان حسین صفوی که در کاخش بدست شورشیان افغان کشته شد. در روان بسیار 

ن از رویدادها و او مسلماً مالحظات دیگری نیز در کار بود: آرزوی دور بود دهیچیپ

ناگوار؛ رنجش از قدرناشناسی و ناپایداری مردمی که تنها هفت هشت ماه  یها میتصم
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 یها ابانیمشهد را برای خوشامد گفتن به او پر کرده بودند و خ یها ابانیهمه خ شیپ

 البته باید بیماری او را افزود. ها نی؛ و بر همه اکردند یهر شهر دیگری را پر م

شهریور  ١۸از همان آغاز بحران تمام شده بود. یک وزیر که روز شنبه  در واقع شاه

که شاه به  دیگو ی، یک روز پس از به اصطالح جمعه سیاه، او را دیده بود م١۳۵۷

و وقتی به بحث درباره اوضاع  رفت یاندازه ده سال پیر شده بود و لرزان راه م

ای پس از آن هرچه گزارش از پرداخته بود به حال گریه افتاده بود. در همه ماهه

و  دیخواب یها نم . شبکرد یحال شاه بود حکایت از افسردگی و بهت و سردرگمی او م

ماه آخر دیده است، خاطره  ۵. هرکه او را در آن گذراند یوقت به دیدن فیلم م ریتا د

 ای از مردی در هم شکسته دارد.

ا شتاب اجتناب ناپذیری سیر حوادث ب ١۳۵۷بهمن  ٢٢از سفر شاه تا سقوط رژیم در 

ها به تهران بازگشت و  بیهوده ای مانند بستن فرودگاه یها کرد. خمینی به رغم کوشش

دست کم دو میلیون تن به استقبالش رفتند. او پیروز شده بود و مردم بدنبال 

. ارتش بی سرو بی فرمانده زیر ضربات تاب نیاورد و از هم گسیخت. روزمندانندیپ

بهمن فرماندهان ارتشی در جلسه ای گرد آمدند که فردوست نیز، با آنکه  ٢٢بامداد 

ها، از سرسختان و  سمت فرماندهی نداشت، در آن شرکت جسته بود. همه آن

وفاداران، تا خودباختگان و خیانتکاران، نامه ای امضا کردند به این مضمون که 

. بالفاصله گردد یاز مها ب سیاسی بیطرف است و به سربازخانه یها ارتش در کشاکش

ها را تصرف  مسلح به پادگانهای تهران حمله بردند و تا شب هنگام همه آن یها گروه

کردند. دولت که نه پایگاه مردمی داشت، نه پشتیبانی نظامی و نه تسلطی بر دستگاه 

مانند خانه مقوایی فرو  – دادند یها راه نم بیشتر وزیران را به وزارتخانه – یادار

 – آمد یدر واقع راه حل روی کار آوردن حکومت بختیار تنها به یک کار م .ختیر

به فراهم کردن نمای آبرومندی برای رفتن شاه از کشور. ساده لوحی زیادی 

که انتظار داشته باشند آن حکومت بیش از آن بتواند. همه چیز بر ضد آن  خواست یم

 بود.

 

 

 برندگان انقالب

 

عیان زیادی یافت و در واقع بسیار کسان در آن سهم وقتی انقالب پیروز شد مد

بیشمار مردم، هرکس در مرحله ای، به موج انقالبی پیوسته بودند.  یها داشتند. گروه

ها با پالتوهای پوست در کنار وزیران  های چندصدهزار نفری، خانم ییمایدر راه پ

ارمندان دولت و . کجستند یداران و مقاطعه کاران معروف شرکت م هیپیشین و سرما
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. دانشجویان و دانش آموزان عموماً نیروهای انداختند یها را راه م کارگران، اعتصاب

مالیان را از پول  یها . کاسبکاران و بازاریان خزانهدادند یفعال انقالبی را تشکیل م

ها در چند ماه اول  . حتی اداره زنداندادند یو راه پیمایی ها را سازمان م انباشتند یم

تظاهرکنندگان را انبوه  یها خانه بدوش شهری صف یها نقالب با بازاریان بود. تودها

و زنانشان در بهشت زهرا مویه گران حرفه ای بودند و بر نعش هر  ساختند یم

، اگر خود عجوزی نودساله و از ضعف پیری مرده بود، دیرس یکه از راه م« شهید»

غانی از حق خود به گردن انقالب سر اف« میهمان». حتی کارگران دندیکش یم ونیش

 بلند بودند.

انشعابی دیگر مارکسیست و کادرهای حزب توده سهم  یها فداییان و مجاهدان و گروه

ها و گرداندن رادیو تلویزیون و  خود را در پیکارهای خیابانی و ترتیب دادن اعتصاب

در موقع حساس « اه برالیل»مطبوعات و پیکار مسلحانه مرحله آخر ادا کرده بودند. 

را نگهداشته بودند. « وحدت کلمه»مالیان گردن گذاشته بودند و  یبه رهبر

تر انقالبیان را برایشان  ناپاک یها تیها پاره ای از مأمور« اال ملی»و  ها ینیفلسط

انجام داده بودند. بخش فارسی رادیو بی بی سی که تنی چند از مخالفان سر سخت 

داشتند از صورت هوادار انقالب در اوایل به صورت  حکومت ایران در آن نفوذ

تعزیه گردان آن در اواخر در آمده بود و البد آن را به عنوان یک پیروزی حرفه ای 

رسمی و  یها در دامن زدن به انقالب از رسانه ی. مطبوعات بین المللکرد یتلقی م

آنچه از کشورهای بزرگ غربی  یها نیمه رسمی خود کشور کم نداشتند. حکومت

دستشان برآمده بود انجام داده بودند تا در ایران پس از شاه جای خود را نگهدارند. 

ها موازنه استراتژیک را در  سوریه و لیبی بویژه از پیشامدها خرسند بودند. آن

خاورمیانه تغییر داده بودند. شوروی که خود در مراحل پایانی به انقالب پیوسته بود 

ندگانش، در داخل و خارج ایران، در پیروزی انقالب خرسند از سهم بزرگ دست نشا

بود. انقالب امکانات بی حسابی برای اعمال نفوذ و استیال بر یکی از کشورهای مهم 

 .گذاشت یاستراتژیک در دسترس م

ها بودند که آن را براه انداختند. بقیه، پیوستگان و همراهان  اما برنده اصلی انقالب آن

و مذهبیان افراطی و قشری؛ بازاریان و کاسبکارانی که تولید و  بودند. آخوندها

؛ طبقه پایین متوسط و روستاییان ریشه کرد یها را تهدید م انبوه و نوین آن یابیبازار

فاشیستی، نامشان هرچه  یها جنبش یها هیرمایخم –کن شده و خانه بدوش شهری 

ظه کار و ناراضی که نیروی اصلی انقالب بودند. مردمانی سخت محاف –باشد 

 خواستند یو م شد یبه خطر افتاده بود و جهان محدودشان دگرگون م شانیها ارزش

 زمان را بایستانند و عقربه را به عقب بکشند.

 به بعد سازمان یافت با  ١۳۵۷تظاهرات و راه پیمایی های بزرگی که از عید فطر 
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 ٢۰۰ها به  جمع آن –الب و پشتیبانی این عناصر بود. اکثریت مالها و ط یرهبر

به صف انقالبیان پیوسته بودند و با دست گشاده پول  – شود یهزار تن تخمین زده م

 ١۷. وقتی یحیی عالمه نوری، مالیی در شرق تهران که تظاهرات کردند یخرج م

را راه انداخت، دستگیر کردند، نزد او و در حساب فرزندان خردسالش بیش  وریشهر

  یافتند.میلیون لایر ١۰۰از 

ها به یاری مسجدها و با تجربه زیادی که در راه انداختن  مذهبی محله یها ئتیه

عزاداران داشتند ستون فقرات تظاهرات بودند. بازاریان در هرجا نه تنها  یها دسته

به   اختیار داشتند  که در  را یخزانه جنبش انقالبی را پر پول کردند، افراد بشمار

مبادا زیر فشار  رساندند یپول م  اعتصاب کنندگان  ها بودند که به آن  راندند.  مبارزه

مالی دست از اعتصاب بردارند. در واقع بازار سهم قاطع در پیروزی انقالبی داشت 

 مالیان صورت گرفت. یکه به رهبر

 انقالبی راند بسیار بود. یها گوناگون را به صف یها و عواملی که گروه ها زهیانگ

نسنجیده و عموماً ناالزم، کوشش در افزودن بر  یها استیکه رژیم با س –ناراضیان 

را   واژگونی رژیم  که بهربها  در دشمنی و کینه به جایی رسیده بودند –ها داشت  آن

 خواهد یاین رژیم برود، جایش هرچه م گفتند یکه م شد یشنیده م  بسیار  .خواستند یم

ً همان سهم را داشت که فرصت طلبی . دشمنی کور در پیوستن به انقالدیایب ب تقریبا

روی آب  خواستند یها م بیشمار صرفاً به جریان برنده پیوستند. آن یها محض. گروه

 باشند. جهت سیل برایشان اهمیتی نداشت.

تندرو آرزوی یک انقالب  یها یحتی بیش از مذهب ها ستیچپگرایان تندرو و مارکس

جوانان و نوجوانانی بودند با ایدئالیسمی وحشیانه و  ها . نیروی اصلی آندندیکش یرا م

بی مدارا، با مایه فرهنگی اندک که فرمولهای سطحی را بجای علم گرفته بودند و 

. انقالب برایشان فرصتی بود که دشمن آمدند یبیشتر از طبقه پایین متوسط م

ها  آوردند. آن تر است از پای در ناتوان پنداشتند ینیرومندتر را به دست دشمنی که م

، ولی تاکنون، بیشتر، قربانیان آن شمارند یبران انقالب م راثیهنوز خود را م

 اند. بوده

  که ییها کالیراد  و  میانه روتر  مذهبیان   و  جبهه ملی  هواداران – ها برالیل

و چپگرایان میانه رو و همه عناصر دمکرات  پسندند یرا م  میانه رو  یها کیتاکت

در نخستین مراحل، رهبری جبهه ملی را پذیرفتند و عموماً از طریق آن به منش که 

ها در اصل از  دیر پیوستگان به انقالب بودند. آن –رهبری مالیان گردن نهادند 

. اگر رهبری کردند یاصالحات سیاسی و اجرای درست قانون اساسی هواداری م

و  کرد ینبودند، دور م رژیم دست عوامل بزرگ فساد را، که ده پانزده تنی بیش

آنچه بدان )  داد یها م برنامه  و ها استیس  و  ها تیاجازه بحث مؤثر درباره اولو
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( و از تسلط شد یو عمل بدان نم رفت یشده بود و سخن از آن م  مشارکت نام نهاده

 ها برالیاختالف زیادی میان آن و ل کاست یمطلق خود بر فراگرد تصمیم گیری م

 .ماند ینم

. اشتباهی که هنوز شود یدر انقالب به مرحله اعتراض آن محدود م ها برالیهم این لس

از آن بدر نیامده اند این است که چند نامه انتقادآمیزی را که با اطمینان به پیامدهای 

آن به نخست وزیر و شاه نوشته شد و چند حرکت اعتراض آمیز سالهای آخر  خطریب

. ولی اعتراض را بجای انقالب کنند ینقالب قلمداد ماز انقالب را به عنوان ا شیپ

ها  گرفت. چه در رهبری، چه در نیروهای شرکت کننده، چه در شعارها و هدف دینبا

 بزرگ بود. یها در ابعاد میان این دو تفاوت ژهیو بو

آن بود که وقتی سر  –اند  که شاید بیشترشان اکنون از آن بدر آمده –ها  اشتباه دیگر آن

، راهشان را از ١۳۵۷ه آشکار از دستشان بدر رفت، در همان تابستان رشت

جدا نکردند و نیروی مستقلی نماندند که به احتمال زیاد  یمذهب یها ستیفاش

کمک کند و کشور را نگهدارد و پس از برقراری نظم و اقتدار حکومتی،  توانست یم

 یک حکومت جایگزین به ملت عرضه دارد.

غاز شد که عوامل مذهبی با همه نیروی خود به میدان آمدند و انقالب از وقتی آ

تظاهرات بزرگ را بر پا کردند ــ وقتی شعارهای تند ضد رژیم در قالب شعارهای 

از دهان هزاران تنی برخاست که از سوی رهبران مذهبی رهبری و از سوی  یمذهب

 یها افت که دسته. حرکت انقالبی از هنگامی معنی یشدند یبازار پشتیبانی مالی م

خود در کوبا و لبنان )زیر نظر  یها ها و اردو گاه مسلح و تعلیم یافته از پناهگاه

واالمل( و یمن جنوبی و اروپای شرقی به ایران سرازیر شدند و زیر  ها ینیفلسط

پوشش مذهب و عزاداری و با شعارهای اسالمی به غارت و سوختن و ویران کردن 

 پرداختند.

به حرکت  ها ابانیبزرگ مردم در خ یها آغاز شد، یعنی هنگامی که توده وقتی انقالب

 دندیکوش ینقش فرعی داشتند و م ها برالیدرآمدند و سرنگونی رژیم را خواستند ل

ها برسانند و هنگامی که نتوانستند،  را از میان فریاد جمعیت انبوه به گوش شانیصدا

ها بیعت کردند  قالب بودند نه پیشروان آن؛ آنها دنباله روی ان ها هماوا شدند. آن با آن

ها آرمانهای یک عمر خود را با نخستین نهیب مذهبیان به فراموشی  . آنینه رهبر

ها  سپردند و به شعار جمهوری اسالمی پیوستند. درست است که موج اعتراض را آن

 ١۳۵۷آغاز کردند ولی میان زمزمه اعتراض آمیز و غریو انقالبی که از نیمه 

برخاست تفاوت بسیار است. دعوی آنان بر انقالب آن است که وقتی به جنبش درآمد 

 هرچه توانستند برای پیروزیش انجام دادند.

 . زدیخ یاینکه می گویند انقالب منحرف شد و ملت گول خورد از این اشتباه بر م
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خط خود را  ١۳۵۷انقالب به هیچ روی منحرف نشد و از آغاز، از همان نیمه 

خرداد  ١۵خمینی آمده بود و چنانکه در  یها ینانکه در کتاب والیت فقیه و سخنرانچ

ائتالفی از مذهبیان  –عمالً نشان داده شده بود دنبال کرد. رهبری انقالب  ١۳4٢

و  خواهد یچه م دانست یاز آغاز م –گوناگون  یها ستیقشری و تندرو و مارکس

 خود را نیز پنهان نکرد. یها هدف

قیامی که برضد اصالحات  –را ندیده بگیرند  ١۳4٢ترجیح دادند خرداد  ها برالیاگر ل

سیاسی زنان صورت گرفت و پس از شکست آن بود که  یها یو بویژه آزاد یارض

موضع ضداستعماری گرفت و به الیحه مصونیت قضائی نظامیان امریکایی  ینیخم

خوانند یا فراموش کنند؛ اگر ها و سخنان خمینی را ن یا نوشته –حمله کرد  رانیدر ا

 یها و با گروه گرفتند یدلشان خواست رهبران مذهبی را که اسلحه بدست م

تروریست ارتباط داشتند مردان وارسته ای بدانند که پس از پیروزی به مدارس و 

 مسجدهای خود باز خواهند گشت این دیگر مربوط به خودشان است.

خمینی تردیدی  ١۳۵۷، به پاریس در آبان در همان سفر سنجابی، رهبر جبهه ملی

او نگاذشته بود که این بار مالیان حاضر نیستند اشتباهات طباطبائی و بهبهانی  یبرا

)رهبران مذهبی انقالب مشروطیت( و کاشانی )رهبر مذهبی پیکار ملی کردن نفت( 

ازه کافی بعدی او به سنجابی درباره رهبری مبارزه به اند یها امیتکرار کنند. پ –را 

. اگر شناسد یآینده نم یها یریروشن بود که جایی برای امثال جبهه ملی در تصمیم گ

ها در  و بازرگان ها یدر انقالب سهمی داشتند از آن هنگام که سنجاب ها برالیهم ل

ها  به دست بوس خمینی رفتند و به اوامر او گردن نهادند دیگر چیزی از آن سیپار

 نماند.

ب و انحرافی نبود. دو طرز تفکر افراطی اسالمی و مارکسیستی برای در انقالب فری

درهم شکستن نظام موجود چندگاهی متحد شدند، بی آنکه کمترین توهمی درباره عمق 

تعهد هر کدامشان نسبت به آیین و آموزه داشته باشند و بی آنکه اندکی از عمق 

ی عینک کینه جویی و بیرحمی خود را بپوشانند. کافی بود کسی رویدادها را ب

 ها برالیفرصت طلبی بنگرد و سیر ناگزیر حوادث را به روشنی پیش بینی کند. آن ل

یکایک از گردونه انقالب پیروزمند به بیرون پرتاب شدند یا  یو میانه روان که وقت

بیش   ارزش خود  درباره  ،داشتند یخود را باور نم  چشمان  زیر چرخهای آن افتادند

. این مبالغه را هنوز کسانی در درون و بیرون ایران کردند یمبالغه م  اندازه  از

 .کنند یم

و چپگرایان میانه رو اگر در جایی فریب خوردند در ارزیابی نیروی  ها برالیل

که رهبری مذهبی انقالب و پشتیبانان رادیکال  دانستند یخودشان بود وگرنه خوب م

از میان این   به آرمانهای آنان ندارند.آن در درون و بیرون ایران هیچ توجهی 
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ادعا  توانند یبودند دشوارتر م  دمخور  از پیش با رهبران مذهبی  آنانکه  ها برالیل

ها فرصت طلبی  . مسئله همه آناند شناخته یکنند که مقاصد و جهت فکری آنان را نم

بود. امروز در طرف برنده باشند، هرکه  خواستند یخوردن. م بیبود نه اشتباه و فر

اند به یک  اند و از سوی آن به دور افکنده شده هم که از مذهب رزمجو سرخورده

. یک یوغ را با آورند یروی م –اسالم در قالب مارکسیسم  –گرایش افراطی دیگر 

. این بار هم فریب و اشتباهی در کار نیست. غنیمت کنند ییوغ دیگری جانشین م

بسیار بعید است که میوه تلخ گزینش فرصت شمردن فرصت است. این بار البته 

ندارند. ولی اگر پیروز و باز سرخورده و  یروزیطلبانه خود را بچشند زیرا بخت پ

 به کناری افکنده شدند چه خواهند گفت؟

. زیرا انقالب کند یایدئولوژیک آنان را سست م یها هیها به انقالب پا استناد این گروه

 سازند یکه م ییها ها و بت اش هیچ ربطی به آن هاعالم شد یها با رهبری و هدف

ندارد. چسباندن انقالب به مصدق کوشش دردناکی است. مصدق یک روشنفکر 

غیرمذهبی )الئیک( و طرفدار قانون اساسی و مشروطیت بود و از این انقالب و 

هم از مصدق اعتبار گرفت و هم از  توان ی. نمختیگر یرهبران آن شهر به شهر م

، گفته بود خواهان  ١۳4٢ ی که از روز اول، از نخستین مرحله خود درانقالب

نوین مغزشویی و  یها کیو تکن ها وهیبازگرداندن جامعه به قرون وسطی به یاری ش

و میانه روان بود که تا  ها برالیدر میان بود از سوی ل یسرکوبی است. اگر انحراف

ریخت همه اصول خود را  ها ابانیخ مردم را به توان یدیدند به یاری مذهب رزمجو م

 زیر پا نهادند.

نبود که بهرحال از سال  ها برالیکوری و فلج ذهنی در برابر انقالب منحصر به ل

نخست انقالب خود را بدان گره زده بودند. گردانندگان و سران رژیم و طبقه حاکمی 

ودند. تسلیم که آنگونه بدست خودش کشوری را به دشمنانش سپرده بود گمراه تر ب

؛ امید «ام زیرا من که کاری نکرده»کردن خود به آسانی؛ آماده بودن برای محاکمه 

بستن به ترحم و انصاف حاکمان شرع؛ انتظار اینکه به زودی همه چیز آرام و 

خواهد شد؛ پشتگرم بودن به پشتیبانی افکار عمومی در خارج؛ پیوستن  یاوضاع عاد

پارسایانه و  یها یوفاداری؛ ظاهرساز یها زمند و اعالمبه انقالبیان پیرو زیشتاب آم

. هرکس به دلیلی در رژیم شد یچنگ زدن به فرمولهای مذهبی؛ از هر سو دیده م

ها که  گذشته کنار گذاشته یا به بازی گرفته نشده بود سهمی از انقالب خواست. آن

در نظام انقالبی در نظام گذشته داشتند اکنون پایگاه بلند تری  یپایگاه پایین تر

. جستجو برای یافتن یک رشته خویشاوندی به مالیان به سختی در خواستند یم

ها که پولی به مالیی داده یا به ساختن مسجدی کمک کرده  ها آغاز شد. آن خانواده

 .گرفتند یبودند گردن خود را افراشته تر م
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خانواده ای کسی را به زودی معیار تازه ای برای طبقه بندی خود یافتند. اگر در 

مالی را مصادره نکرده بودند آن خانواده به چشم برتری و فخر بر قربانیان  ایاعدام 

ها را از میان وابستگان رژیم  . این خود رژیم انقالبی بود که زود فاصلهستینگر یم

سران حکومت و کسب و کار، استادان دانشگاه و روشنفکران و روزنامه  – نیشیپ

« مستضعف»ن مشاغل و هرکس در چهارچوب تنگ جامعه نگاران، صاحبا

برداشت و آنان را در یک صف، در صف آسیب دیدگان و محروم  – دیگنج ینم

همراه کرد. اما هرکس تا آن لحظه که آتش انقالب دامن خودش را  گریکدیشدگان، با 

 نگرفت غافل ماند و دیگران را محکوم دانست.

حق شناسی را نکردند. جز معدودی از همکاران رهبران مذهبی بویژه هیچ رعایت 

ها که پیوندهاشان با پاره ای رهبران  شمردند یا آن یپیشین که همچنان الزمم میرژ

خود  یها شهینزدیک بود، بر دیگران مراعاتی روا نداشتند. کسانی که به ر اریبس

ها  ت. آنبه غارت رف شان ییورزیدند یا رنگ عوض کردند اعدام شدند یا دارا انتیخ

که به رژیم آخوندی خوش خدمتی نمودند یا به چاپلوسی از آن پرداختند پاداشی 

نگرفتند و برکناری از کار کمترین کیفرشان بود. بازار بارها تهدید و زیر فشار 

حکومت فلج شد. ملی کردن بازرگانی خارجی در دستور قرار گرفت. دو تن از 

مالی  یها ها از سازمان دهندگان اصلی کمک را اعدام کردند، یکی از آن انیبازار

بازار به انقالب. مغازه داران را حتی چندگاهی به چوب بستند و موجودیشان را 

ها را بستند و دانشجویان را بیرون راندند و استادان را دور  حراج کردند. دانشگاه

ه اقتضای موقع را که ب ییها ها هزار معلم را پاکسازی و بیکار کردند. قلم انداختند. ده

 چرخیده بود و منافع صنفی را باالتر از سرنوشت ملت گرفته بود شکستند. 

مردم که هرچه را دلشان خواسته بود باور کرده بودند، که آتشسوزی  یها و توده

، و دندید یو تصویر خمینی را بر ماه م دانستند یرکس آبادان را کار ساواک م نمایس

شاه سر داده بودند و آماده بودند تن به هر رنجی برای  فریاد مرگ بر ها ابانیدر خ

: چشند یرا پیاپی م نیگزنده یک انقالب زهرآگ یها وهیکار آمدن مالها بدهند، م یرو

و گرانی و کمیابی به ابعادی که سه سال پیش از این باور نکردنی بود،  یکاریب

لی، هر سال م یها نیویران شدن کشور در جنگ داخلی و خارجی، اشغال سرزم

ها هزار کشته و زخمی و صدها هزار آواره، ناامنی و تسلط اوباش برجان و مال  ده

 رفتن سرمایه مادی و معنوی کشور. انیمردم، از م

ها که از اندیشیدن و سنجیدن، از شناخت واقعیات سرباز زدند و دیوانه آسا و  آن

حجوران و چهارپایان رفتار که با آنان چون م نندیب یگوسفندوار عمل کردند اکنون م

 .شود یم

 از آن افراد و جماعات بیشمار که به انقالب پیوستند کمتر کسانی آسیب ندیده بدر 
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اعدام  یها و جوخه« ها دادگاه»اند. افسران و سران رژیم که مردانه در برابر  رفته

نقالبیان ، کسانی که تا پایان با اکنند ییا زندان خود را تحمل کردند و م ستادندیا

ها و اصول خود  ها که به ارزش و جان یا هستی خود را از دست دادند، آن دندیجنگ

وفادار ماندند، کسانی که به هیستری همگانی دچار نشدند و نخواستند در شمار 

باشند سرنوشتی بدتر از سازشکارانی که تا لحظه آخر اعدام یا مصادره « برندگان»

و به خود وعده مقامات باال در جمهوری اسالمی  کردند یاموال خود را باور نم

نداشتند. این بار از حسابگری یا نامردمی یا ترس و سست عنصری چیزی  دادند یم

اند دست کم برای آیندگان سرمایه ای  بدست نیامد. آنان که از خود پایداری نشان داده

 اند که برای نگهداری و ساختن ملت بکار خواهد آمد. گذاشته یاخالق

تسلیم و سازش بهر قیمت و نان به « حکمت»این بار خوب آشکار شد که گاهی هم 

ها که همه عمر آموخته بودند باید  . آندیآ ینرخ روز خوردن درست از آب در نم

خود را بر آتش دیدند. شاید ایرانیان در آینده به این انقالب  یها یهمراه باد رفت زندگ

ن بنگرند و به استواری اخالقی ارزشی بیش از و سهم خود در آن و بهره خود از آ

یا کینه جویی بدهند. زرنگی و کینه جویی آنان چیزی بیش از قربانی « زرنگی»

ها به مصداق آن ضرب  کردن مصالح بزرگ در پای منافع کوچک نبوده است. آن

 «اند. برای دستمالی قیصریه را آتش زده»المثل معروف خود 

تاریخی یا سیاسی آن اهمیت  یها نهیالب چندان کمتر از زمشاید زمینه اخالقی انق 

 نداشته است.

 ١۳6۰خرداد 
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M.M. J. Fischer: Iran from Religious Dispute to Revolution Harvard University 
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آن در  یها یسیاست امریکا در ایران و آشفتگ یها بیــ برای بررسی فراز و نش ۵

 دوره پیش از انقالب، از جمله آثار زیر مراجع با ارزشی هستند:
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A- H. Leeden and W. Lewis: Dabacle, the American Failure in 

Iran New York Alfred A. KNOP 1981. 

B- Barry Rubin: Paved with Good Interntions New York Oxford 

University Press 1980 

C- Scott Armstrong: 

 

 ١۹۸۰اکتبر تا اول نوامبر  ٢۷سلسله مقاالت در واشنگتن پست، به صورتی که از 

 اینترنشنال هرالدتریبیون نقل شده است. در

 

D- W. H. Sulivan: Dateline Iran, The Road Not Taken Foreiqn 

Policy, Fall 1980. 

ها کریم سنجانبی رهبر جبهه ملی بود که دست  ــ یکی از گیرندگان این گونه کمک 6

ر ماه مقرری ملی و اصفهان و وزارت علوم و آموزش عالی ه یها کم توسط دانشگاه

 .گرفت یمحرمانه از محل بودجه سری نخست وزیری م

من شخصاً این پانویس را به تاریخ نویسان مدیونم. مقاله روزنامه اطالعات، که  ــ ۷

نه نخستین و نه آخرین اشتباه در یک سلسله دراز اشتباهات بود، و در آن به خمینی 

سب غیرایرانی )هندی( اشاره شده به عنوان نماینده ارتجاع سیاه و دارای اصل و ن

بود به دستور شاه در دفتر مطبوعاتی هویدا، وزیر دربار، که قبالً در نخست وزیری 

ً از سال هیبود ته ها پیش مقاالتی برای انتشار در مطبوعات تهیه  گردید که مرتبا

تر . متن اولیه مقاله به دستور خود شاه تغییر یافت و تندرساند یو به چاپ م کرد یم

ها بود که خود شاه چندسالی پیش در مصاحبه  نوشته شد. مطالب اساسی مقاله همان

 درباره خمینی گفته بود. ییکایای با یک مجله امر

مقاله از دفتر وزیر دربار پس از مذاکره تلفنی خود او برای من در یک کنگره حزبی 

آن را تقریباً بالفاصله فرستاده شد و من در شرایطی که امکان خواندن مقاله هم نبودن 

ً در آن نزد بود دادم. روزنامه اطالعات که  ها یکیبه خبرنگار اطالعات که اتفاقا

خود در قم بود پس از تماس گرفتن با وزیر اطالعات جهانگردی و  تینگران موقع

و تأیید مطلب )که با توجه به دستور شخص شاه امری طبیعی و خود  رینخست وز

نتشار مقاله زد. هیچ فشار خاصی بر روزنامه نیامد و همین بخود بود( دست به ا

حقیقت که مقاله مانند مقاالت بیشمار پیش از آن از سوی وزارت دربار و نخست 

وزیر پیشین فرستاده شده بود برای چاپ آن کفایت کرد عالوه بر آنکه به تأیید مقامات 

 باالی دولت هم رسیده بود.
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ه اطالعات چاپ شد و عده کمی )از جمله خود من( آن مقاله در گوشه ای از روزنام

ها افتاد اغراق آمیز است.  را خواندند. بیشتر مطالبی که درباره آن مقاله بر زبان

شرحی که چند روزی پس از استعفای کابینه آموزگار توسط یکی از نویسندگان 

به گردن  روزنامه اطالعات در آن روزنامه نوشته شد و همه مسئولیت آن مقاله را

وزیر اطالعات و جهانگردی وقت )این نویسنده( انداخت پر از مطالب غیرواقعی 

بود. خود آن نویسنده بعداً با توجه به آگاهی دست اول خود و استناد به حقایقی که از 

دادگاه انقالب فاش شده بود مقاله ای در روزنامه جمهوری اسالمی  یها یدادرس

علت آن بود که  –چنانکه در اینجا آمده است بیان کرد را کم و بیش  تینوشت و واقع

دشمنانش خود او را مسئول آن مقاله قلمداد کرده بودند. در خود روزنامه اطالعات 

پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسالمی نویسنده دیگری  ینیز چند هفته ا

 موضوع مقاله مورد بحث را بهمین صورت که در اینجا آمده شرح داد.

در دوران پیش از سقوط رژیم هرگونه توضیحی از این دست مایه ناتوانی بیشتر 

. از این رو من هیچ پاسخی به اتهامات شد یو لطمه خوردن به خود شاه م میرژ

اطالعات ندادم و به رئیس دفتر مخصوص شاه نیز گفتم که خاطر شاه را از این بابت 

 له محفوظ خواهد ماند.مطمئن سازد که واقعیات مربوط به چاپ آن مقا

 اکنون دیگر آن مالحظات در میان نیست.

 ــ گفتگو با خانم فلورا لویس. ۸

 ــ اطالع خصوصی. ۹

چنانکه معاون ساواک، بنا به اطالع خصوصی، گفته بود در نخستین ماههای  ــ ١۰

گذاری ساواک گروهی از عوامل حزب توده با بهره گیری از ناآگاهی و  هیپا

ها را نیز از میان  ی مسئوالن به عضویت ساواک درآمده بودند و بعداً پروندهشتابزدگ

 برده بودند. خود مسئوالن ساواک نیز از نفوذناپذیری سازمان خود مطمئن نبودند.

سادات رئیس جمهوری مصر  ١۹۸١مذهبی مصر در تابستان  یها ــ در آشوب ١١

 ١6۰۰پیش روبرو شده بوده نزدیک  که با تهدیدی نه چندان متفاوت از ایران سه سال

 ها نیز از هوادارانش نبود. تن را به زندان انداخت. یکی از آن

 ــ اطالع خصوصی. ١٢

 ــ اطالع خصوصی. ١۳

 ــ اطالع خصوصی. ١4

 

 

 

 



١۰۳ 

 

 

 

 

 

 

 

 نگاهی به گذشته برای ساختن آینده

 

 گذرد یپس از نزدیک به سه سال که از انقالب و جمهوری اسالمی در ایران م 

بسیار بزرگ ایرانیان بطور قطع از سرنوشت دردناک خود چه در سطح  تیاکثر

معدود، همه ایرانیان  یها اند. جز افراد و گروه و چه در سطح ملی به تنگ آمده یفرد

پایین و کیفیت  شان ی. سطح زندگبرند یدر وضع بدتری نسبت به گذشته بسر م

سیاسی و حقوق  یها ی. مردم نه از آزادغیرقابل تحمل و وحشتناک است شان یزندگ

شخصی. امنیت از کشور رخت بر بسته  یها یبرخوردارند و نه حتی از آزاد یمدن

است و قانون جنگل بر اجتماع حکمروا گردیده است. ارزش جان انسانی با گوسفند 

اقتصاد  یها هیبرابر است. توسعه فکری و فرهنگی یکسره متوقف شده است و پا

 .زدیر یمکشور فرو 

خود را بر دوش ملت ایران سوار کردند  ١۳۵۷جماعت توطئه گری که در پایان 

وارث یک خزانه سرشار، درآمدهای شگرف نفتی، صنعت و بازرگانی پررونق، 

دستگاه اداری مجهز، ارتش نیرومند و پشتیبانی بین المللی بودند و خودشان ادعا 

ها در کمتر از دو سال همه چیز را  آندرصد مردم را پشت سر دارند،  ۹۸ کردند یم

اند از آنهمه امکانات مادی و معنوی، که نخستین  از دست دادند. نه تنها نتوانسته

، گفت یها سخن م جمهوری اسالمی با چنان شگفتی و ستایش از آن رینخست وز

کشور ازاد و آباد استفاده کنند چنان ویرانی در هرجا به بار  کیبرای ساختن 

ند که ملت باید ده سال شب و روز بکوشد تا آثار شوم این دوران کوتاه را ا آورده

اند امنیت خارجی و تمامیت ارضی ایران را حفظ کنند و با  جبران کند. حتی نتوانسته

اند که  شخصی خود کار را به جایی رسانده یها نادرست و غرض یها استیس

د و بخشی از سرزمین ملی را و به ایران هجوم آور افتیکشوری مانند عراق جرئت 

را ویران و یکی دو میلیون تن را بی خانمان  یمرز یها اشغال و شهرهای استان

 کرد.

 نامند یکشور ما در سه ساله گذشته دچار آنچه حکومت جمهوری اسالمی ایران م

بوده است. اما این پدیده نه حکومت است، نه جمهوری است، نه اسالمی است و نه 
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ً  –ان دارد به ایر یربط هست. « جمهوری اسالمی»هرچند باید پذیرفت که مسلما

ها مرکز قدرت در گوشه و کنار کشور هرکدام ساز خود را  حکومت نیست زیرا ده

. هیچ کس قدرت تصمیم شود ی. قوانین، حتی قانون اساسی، هر روز نقض مزنند یم

مختلف،  یها و اجرای تصمیم ندارد. هرچه هست مبارزه قدرت میان جناح یریگ

ها و میان نهادهای گوناگون نظامی و  میان ارکان حکومت، میان مرکز و استان

 غیرنظامی است.

که قانون  تر یجمهوری نیست زیرا بدترین صورت دیکتاتوری است، یک نظام توتال

آن مردم را رسماً در شمار صغار و محجورین قلمداد کرده است و اختیارات  یاساس

اند.  ده است که طرفدارانش او را تا حد معصوم و پیغمبر باال بردهرا به یک فرد دا

یک شیوه زندگی و یک طرز فکر را بر مردم تحمیل  کوشد یاست که م یمیاین رژ

 .گذارد یآزاد نم شانیها ها را حتی در خانه کند و آن

اسالمی نیست زیرا اسالم ربطی به زورگویی و قتل و خودکامگی و تبعیض دست کم 

مردم را  دهد یندارد. اسالم به هرکس عمامه ای سر بگذارد حق نم –مسلمانان  نایم

بکشد و اموالشان را غصب کند. اسالم دین یک مشت ریاکار و مقام پرست و آدمکش 

ها را به  ضربت نیمال اندوزی و تجاوز نیست. این جمهوری اسالمی بدتر لهیو وس

ت خشن تر و زننده تری از فاشیسم را به اسالم در ایران زده است. به نام اسالم صور

کرده است. بیشتر مسلمانان در ایران و بیرون از ایران از آن بیزارند و  لیکشور تحم

 اند. روی برگردانده

و این رژیم ربطی به ایران ندارد. مالهای حاکم با هرچه ایران و ایرانی است 

نی خود را با عنصر ملی و دشم توانند یاند. حتی در گرماگرم جنگ خارجی نم مخالف

ها کشوری است که حتی زبانش هم عربی شود و  پنهان دارند. آرزوی آن یرانیا

اش به عنوان یک ملت متمایز از دیگران فراموش گردد.  تاریخ سه هزار ساله

با فرهنگ ایرانی بر بیزاریشان از هرچه فرهنگ است افزوده شده است  شان یدشمن

 ن را به صورت یک بیابان فرهنگی در خواهند آورد.ایرا ندیو اگر بیشتر بپا

که کشور ما زیر اشغال قبایل عرب و مغول و تاتار بوده هرگز  ییها جز در زمان

در تاریخ ایران اینهمه به منافع ملی و مصالح مردم بی اعتنائی نشان نداده  یحکومت

ً در شخصیت و روحیات س ران رژیم است. علت اینهمه بی پروایی را نباید صرفا

جستجو کرد، با آنکه هر بررسی سطحی در این زمینه شخص را از درنده خویی و 

و آزادی مطلقشان از هر مالحظه اخالقی )جایز دانستن و حتی مشروع  یآزمند

. علت را بیشتر باید در فلسفه افکند یشمردن دروغ و نیرنگ و ریا( به هراس م

 یها اند. حکومت را بر الوهیت گذاشتهآنان جست. مالیان پایه حکومت خود  یحکومت

حکومت » یها هیها تحول در اندیشه سیاسی و بدور افکندن نظر پس از قرن گرید
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پایه فلسفی خود را بر منافع عمومی افراد جامعه « حق الهی پادشاهان»و « ییخدا

اند. مشروعیت حکومت بر رضایت حکومت شوندگان استوار است و  قرار داده

ن پایه ای برای حکومت پذیرفته شد دست کم حفظ ظواهر جلب که چنی یهنگام

 .دیآ یحکومت شوندگان برای بقای حکومت الزم م

ولی وقتی حکومت پایه الهی یافت و کسی یا کسانی دعوی کردند که از سو و به نام 

؛ و حزبی اعالم کرد که مخالفت با آن مخالفت با اسالم است؛ و کنند یخدا حکومت م

اعالم شد دیگر حتی الزم « محارب با خدا»رژیم موافق نبود  یها استیهرکس با س

بگویند  توانند یوانمود کنند که مصالح مردم را در نظر دارند. آنگاه به آسانی م ستین

ها برای جمهوری اسالمی قیام  مردم برای آزادی و رفاه و نان ... انقالب نکردند. آن

 کشته شد.کردند و در جمهوری اسالمی باید کشت و 

ً برای این جهان نیست. هدف نهائی آن مرگ و جهان  زیرا جمهوری اسالمی اساسا

است و این یک اشکال بنیادی دیگر مذهب رزمجو )میلیتانت( است: قدری  گرید

بودن و مرگ پرستی و شهیدپروری؛ بی اهمیت دانستن جهان گذران و همه توجه را 

ه در ایران شناخته شده است، برای جان به آخرت بستن. جهان بینی اسالمی، چنانک

 نیتر ی. انسان مصرف کردنشناسد یانسان و فردیت و بهروزی او ارزشی نم

و اراده او قدری ندارد، چنانکه رأی اکثریت به چیزی گرفته  یچیزهاست. آزاد

که جایی برای انسانیت  برند یها نیست. الوهیت را چنان بکار م . حق با انسانشود ینم

مردم را پیوسته به کشتن و روانه گورستان  توان یبا چنین جهان بینی، آسان منیست. 

و استداللش  دهد یکه بی تحقیق حکم به کشتن م« قاضی شرع»کردن بشارت داد. آن 

 رود یآن است که محکوم اگر گنهکار بوده بحثی نیست و اگر بیگناه بوده به بهشت م

که فرد بشری در آن جایی  ردیگ یری ممنطقی را از یک دستگاه فک جهیدر واقع نت

را در این جهان گوسفندوار به تقلید و اطاعت بگذراند و همواره  شیندارد و باید زندگ

 در اندیشه آن جهان باشد.

حکومتی نیز که در آن چنین آمیخته ای از استبداد و هرج و مرج حکمفرماست. 

و  شناسد یمرو مذهب میک فلسفه سیاسی است که سیاست را در قل رینتیجه ناگز

زندگی شخصی و اجتماعی  یها نهیفقیه حق فرمانروایی بر همه زم ایبرای مجتهد 

قائل است. از آنجا که هیچ مجتهد و فقیهی کم از دیگری نیست. احکام مستبدانه 

، جاری کند یمراجع گوناگون، هرکدام در هرجا بتوانند و هریک چنانکه خود تعبیر م

اش تعیین  مقام مجتهد را صرفاً شمار پیروان و پر بودن خزانه خواهد بود. نیز چون

پیروان و زور   مال و  وسیله  ، آن کس که به هر شیوه و با دست زدن به هرکند یم

خود را تحمیل خواهد کرد. در چنین نظامی پایه واقعی  یکتاتورید ابدی یبیشتری م

و دعوی  سازد یطلب مواسباب سیاستگران قدرت  ها وهیوالیت فقیه را همان ش
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میراث بری از پیامبر و امامان بهانه ای خود ساخته بیش نیست. جمهوری اسالمی 

قمار خطرناکی با اسالم کرده و باخته است. اگر حکومت حق آخوند است و آخوند 

ثابت کرده است قادر به حکومت نیست پس فلسفه سیاسی او بی اعتبار است. مالیان 

 اند که بخت برد نداشته است. یشی کشاندهحاکم اسالم را به آزما

زندگی فردی و ملی  ها نیاجازه داد این هرج و مرج و وحشیگری بیش از ا توان ینم

را به تباهی کشاند. این نتیجه ای است که بیشتر ایرانیان در هرجا بدان  رانیا

ور از تر ساختن جامعه آینده ایرانی است. جامعه ای بد . ولی از این مهماند دهیرس

گذشته، جامعه ای که بتواند از آخرین  یها یزیاده رویها و اشتباهات و کوتاه

بازمانده در دو سه دهه آینده برای گشودن مشکل واپسماندگی استفاده  یها فرصت

  وضع کنونی را  کرد. ما  آغاز  و دار ریدر همین گ  کار را باید  کند. این

 ؟میخواه یآن چه م  بجای  .میخواه ینم

: مردم، تجربه هاست نیکه برای رهانیدن ایران و باز ساختن آن داریم ا ییها هیسرما

را بسیج  ها هیمنابع طبیعی و سازمانی کشور. باید این سرما ها نیو پس از همه ا یمل

سرمایه ما یعنی نسل کنونی ایرانیان  نیتر کرد و درست بکار برد. در این میان بزرگ

ا دیده است. تا این مردم در شرایط کنونی پرکندگی، ر ها بیاست که بیشترین آس

و تا چنین زخمهای ژرف کینه و  برند ی، بی اعتقادی و سرگشتگی بسر میتلخکام

بر پیکر خود دارند نخواهند توانست به جایی رسند که فرمانروای خود باشند  یدشمن

انده خواهیم و تا وقتی این مردم زمام کارهای خود را در دست نگیرند کشوری واپسم

 ماند.

بازسازی ایران به عنوان یک ملت که بتواند در یک چهارچوب ملی عمل کند، بساط 

 نیتر استبداد آخوندی را برچیند و حرکت خود را بسوی بزرگی از سر گیرد بزرگ

هدف فعالیت سیاسی در اوضاع و احوال کنونی است. واژگونی دستگاه آخوندهای 

 و آن خواهد بود یها زهیعالیت سیاسی و تنها یکی از انگحاکم یک نتیجه فرعی چنان ف

بدور انداختن این نظر که ایران مهره بی اراده ای در شطرنج جهانی بیش نیست و 

نخستین گام است. ذهن  شود یسرنوشت آن در امریکا و انگلیس و شوروی تعیین م

یی برتر از ها عادت کرده است در کارها مشیتی ببیند، نیرو در طول نسل یرانیا

. در گذشته این مشیت جنبه مافوق کند یاراده او که سیر امور را بهرحال تعیین م

، در ایران نفوذ یافتند به آنان ها سیطبیعی داشت، از هنگامی که اروپاییان، بویژه انگل

. در یک نسل گذشته شود یبرابر با آن مشیت در امور ایران نسبت داده م ییروینیز ن

 اند. ز برای ایرانی معمولی دارای چنین قدرتی شدهنی انییکایامر

دیدن دست انگلیس و امریکا در پشت هر رویداد سیاسی و قلمداد کردن تاریخ چند 

آن دو کشور، بحث  یها ها و نقشه سال گذشته ایران به صورت سلسله ای از توطئه
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ها و  درامتر آن شبیه  محافل ایرانیان داخل و خارج کشور را در بخش بزرگ یکنون

و  رندیگ یها جهت م یونانی کرده است که خدایان پیوسته در امور انسان یها یتراژد

ها و خواستهای آنانند. برای این گروه ایرانیان  ها بی اراده دستخوش نقشه انسان

و انگلیس در اداره امور خودشان هیچ ارتباطی به قدرت مشیت  کایناتوانی امر

انگلیس، یک قدرت درجه دوی نظامی و اقتصادی و پاره  ندارد. به رانیوارشان در ا

جنگ طبقاتی، و امریکا، بویژه امریکای کارتر، سرگردان در میان  کیپاره شده در 

درازمدت پیچیده ای نسبت داده  یها و مراکز قدرت متضاد، چنان طرح ها استیس

 .اندازد یو امریکاییان را به شگفتی م ها سیکه خود انگل شود یم

بیش از دو برابر شدن بهای  –ها به زیان جهان غرب  ی اینکه نتیجه این توطئهحت

نفت وارداتی امریکا، آبروریزی و گروگانگیری، از دست رفتن میلیاردها دالر 

صادرات ساالنه، تشدید بحران و رکود و بیکاری در دنیای غرب و تقویت آشکار 

اهمیتی برای نظریه بافان شوروی در حوزه خلیج فارس تمام شده است،  تیموقع

جانب مخالفان رژیم گذشته را « بی بی سی»ندارد. این حقیقت که « توطئه بزرگ»

یا ژنرال  –همگانی خود ایران بسیار بیش از آن کردند  یها کاری که رسانه –گرفت 

نجات دهد؛  ها رانهیدر پایان کار رژیم به ایران آمد تا شاید چیزی را از میان و زریهو

که تصمیم خودش بود و کسی لشکری  –د روزی پیش از رفتن شاه از ایران چن ای

در گوادالوپ سران غربی درباره ایران پس از شاه گفتگو کردند بس است تا  – دینکش

ثابت کند که امریکا و انگلیس از سالهای نامشخص و مورد اختالف پیش نقشه ای 

ایران و عراق یا هر حادثه دیگری جنگ  –و گام به گام تا اجرای کامل آن  اند ختهیر

 اند. پیش آمده –که روی دهد 

و اظهارات مسؤوالن  ١۹۷۸-۹کسی حتی به اسناد منتشر شده مربوط به سالهای 

توجهی  دهد یکه خبر از یک سردرگمی و ندانم کاری باور نکردنی م ییکایامر

ن در روی . سهم قطعی اشتباهات مسئوالن رژیم گذشته و نیز مخالفان آکند ینم

که نقش قطعی ایرانیان  شود یکارآمدن مالها در این نظریه بافیها همان اندازه پایمال م

سرنوشت آینده خودشان. هرچه هست انتظار تحوالت سیاسی امریکا و  نییدر تع

ها که ما را به این  آن»اند تا  رفتن آن و آمدن این است. همه دست روی دست گذاشته

کمتر کسی حاضر است بپذیرد که « م کارها را درست کنند.روز انداختند خودشان ه

  که کردیم  کارهایی  خود، با  شیوه  به  هریک در جای خود و  این خود ما بودیم،

، که خود را به این روز انداختیم. و این تنها ستیبا یو م  نکردیم  و  ستیبا ینم  و

برسیم. درجه مداخله بیگانگان  میخواه یبه آینده ای که م میتوان یخود ما هستیم که م

در کارهای ما بیش از همه بستگی به آن دارد که خودمان چه اندازه چنین امکاناتی 

 برای آنان فراهم آوریم.
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ها  جدی ابر قدرت یها تیو محدود ها ییانتظار داشت نارسا شود یاز همه ایرانیان نم

انتظار داشت فهرست  توان یدرجه دوم دیگر را بشناسند. اما دست کم م یها و قدرت

گوناگون از پیش چشم بگذرانند.  یها و شکستهای آنان را در عرصه ها یدراز ناکام

برسند دلیلی ندارد که وقتی پای ایران  خواهند یبه آنچه م توانند یها معموالً نم اگر آن

ها در امور جهانی انکار کردنی نیست  به میان آید قادر مطلق باشند. سهم ابرقدرت

. در این محدوده وسیع هر ملتی کم کند یها را شرایط گوناگون محدود م لی قدرت آنو

 میدان کافی برای عمل دارد. شیو ب

اساسی  یها اراده خود را اعمال کند که در میان خود پاره ای توافق تواند یاما ملتی م

ژیک یا سیاسی یا ایدئولو یها گوناگون آن به بهانه یها کرده باشد، ملتی که گروه

تضاد منافع آماده از میان برداشتن یکدیگر از روی زمین نباشند. اختالف و حتی 

یک جامعه امری ناگزیر است، مگر آنکه  یها عناصر و گروه انیدشمنی در م

به جایی رسند که موجودیت ملت را تهدید کنند. در آن شرایط است که  ها یدشمن

فت و دیگر رهایی دشوار خواهد بود. بیگانگان نقش مؤثر در امور ملت خواهند یا

خود زندگی کند و در میان خود همزیستی داشته  یاگر ملتی نتواند با اختالفات درون

اند که  باشد به نابودی تهدید خواهد شد. اینکه بسیاری از ایرانیان آگاه نگران آن

بود کشورشان به روزگار لبنان دچار شود مبالغه نیست. در لبنان نیز مخالفان، نا

و بیگانگان به دست اندازی  اند افتهی گریکدیکردن یکدیگر را بهتر از همزیستی با 

 اند و کار بدینجا کشیده است. پرداخته

ما اگر نخواهیم سالهای آینده را نیز، مانند گذشته در آشفتگی و سرگردانی و هدر 

ملی باشیم. و خونریزی و برادرکشی از دست بدهیم باید در پی یگانگی  روهایدادن ن

معنی که همه یکسان بیندیشند و عمل کنند. بلکه به این معنی که همه بتوانند  نینه به ا

در یک نظام با هم بسر برند و حق اظهارنظر و فعالیت و رقابت، حق حیات برای 

یکدیگر قائل باشند. هر اختالف به معنی دشمنی نیست و هر دشمنی نباید به 

 یها شیجامد. در روحیه ایرانیان کنونی چنین گرانفس بین نیرویارویی تا آخر

یافت و همین است که ادامه زندگی ملی ما را تهدید  توان یخطرناکی را بسیار م

 .کند یم

ها که می  دشمنی با رژیم کنونی ایران زمینه ای کافی برای یگانگی ملی نیست. آن

اند  غافل از آن کند یچه ماول باید به این معرکه پایان داد و بعد دید که هرکس  ندیگو

مختلف را در حرکتی که به زیان  یها گروه ١۳۵۷طرز فکر بود که در  نیکه هم

متحد ساخت. یگانگی باید بر  کند یها بود و ایران را به نابودی تهدید م تقریباً همه آن

مبنای سازنده تری استوار باشد، یعنی بر تفاهم تاریخی و نقادی و ارزیابی دوباره 

ها که با هم فراز و  و در آوردن آن به صورت یک زمینه مشترک. آن ییات ملتجرب
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تا کسانی که صرفاً به  ابندی یاند تفاهم بیشتری م اند و درک کرده را گذرانده ییها بینش

ً گلوی یکدیگر را هم  و پس از رسیدن به آن آماده شندیاند ییک هدف آنی م اند احیانا

 بدرند.

ش است، چه در مرحله براندازی استبداد آخوندی و چه پس عظمت تالشی که در پی

از آن برای برقراری نظم و قانون و بازسازی ایران، یک کار تشکیالتی پردامنه را 

. باید هزاران و هزاران ایرانی، هریک در حوزه توانایی خود، باهم از کند یم جابیا

ها، حداکثر توافق و نه  آنگسترده میان  یها کار کنند. چنین همکاری بی توافق کینزد

، امکان نخواهد داشت. از این گذشته اگر کنند یحداقل توافق که آسانگیران پیشنهاد م

برای بحث و رسیدن به یک همرایی )اجماع( باشد اکنون است. در ایرانی که  یزمان

 مذهبی برجای خواهند گذاشت کسی وقت و یارای بحث نخواهد داشت. یها ستیفاش

ایران و براندازی حکومت مالیان البته برای اکثریت بزرگ مخالفان بازگشت به 

کنونی یک رهسپاریگاه طبیعی است، ولی پس از آن چه؟ برای آنکه بتوان  میرژ

ها را حفظ  را در راه نگهداشت و پس از رسیدن به مقصد نیروی همبسته آن یتیاکثر

برقرار باشد. در این کرد باید میانشان یگانگی یا نزدیکی فکری و ایدئولوژیک 

شخصی یا زیر تأثیر رویدادهای روز  یها روی سردرگمی یا رقابت روهایصورت ن

 پراکنده نخواهند شد و هدر نخواهند رفت.

ها را کنار گذاشت و تنها در اندیشه پیکار با  ها که می گویند باید همه اختالف آن

می و مسئوالن مستقیم خمینی بود در صف متحد خود چه جایی برای سران رژیم اسال

و  خورند یها که در نبرد درونی قدرت شکست م و کشتارها و غارت ها یرانیو

. آیا صف رندیگ یدر نظر م شوند ییکایک به مخالفت با جمهوری اسالمی رانده م

متحد گنجایش قصابان اوین را نیز خواهد داشت؟ یک ائتالف بزرگ با یک هدف 

برنده ای نیست که بتواند خونخواران مکتبی را به منفی و حداقل توافق، آن سالح 

ها را به  که ایران از هم دریده و نیمه ویران پس از آن ستیزیر اندازد و آن نیرویی ن

امیدی بتوان داشت. جنبشی که همه را در بر  اش ندهیصورت کشوری در آورد که به آ

توان حرکت را  شکلی است که در تضادهای درونی خود یگیرد جنبش نیست، توده ب

از ایرانیان بتوانند بر سر آنچه از تجربه ملی و  یتی. اگر اکثردهد یاز دست م

خودآگاهی مشترکشان ریشه گرفته همرای شوند تندتر و دورتر خواهند رفت. چنانکه 

 ظریفی گفته است آشتی ملی را با آش ملی نباید اشتباه گرفت.

گوناگون در راه هدف  یها ها و گروه انکه برای ائتالف و همراهی سازم ییها نمونه

گمراه کننده است. در دوران اشغال فرانسه احزاب از چپ و راست و  آورند یم گانهی

رو با اختالفات سخت ایدئولوژیک بر ضد دشمن بیگانه در جنبش مقاومت  انهیم

افراطی چپ و راست با  یها همداستان شدند. در سازمان آزادیبخش فلسطین گروه



١١۰ 

 

ها  اند. تفاوت وضع کنونی ایرانیان با این نمونه روان در زیر یک چتر گرد آمده انهیم

نیرومند و سازمان  یها در آن است که در هر دو مورد سخن از احزاب و سازمان

کوچک بیشمار که نه استواری سازمانی دارند نه بهم  یها یافته است نه افراد و دسته

ترتیب داد  ییها ن و الزم باشد چنان ائتالف. اگر هم زمانی بتواکیدئولوژیبستگی ا

ها و احزابی داشت که نیروهای پراکنده را گرد آورده باشند. براین تفاوت  باید سازمان

را در آن دو مورد افزود که با همه ماهیت ضدایرانی حکومت  گانهیباید اشغال ب

اطفی نیرومند کنونی ایران برآن قابل انطباق نیست و پیکار ملی را از یک انگیزه ع

 .سازد یبی بهره م

 یها در جنبش مقاومت فرانسه یا سازمان آزادیبخش فلسطین، احزاب و سازمان

شرکت کننده هرچه هم در میان خود اختالف داشتند یا دارند پیوسته به یکدیگر وعده 

اند و احتماالً دستشان به خون یکدیگر  آموزشی نداده یها تصفیه و برپا کردن اردوگاه

 وده نبوده است.آل

 

 

 آشتی با تاریخ

 

برای رسیدن به یگانگی ملی باید نخست با یکدیگر و تاریخ خود آشتی کنیم و به 

به یکدیگر و به تاریخ خود یک عفو عمومی بدهیم. بیشتر افراد ملت از هر  یعبارت

طبقه در یک موقعیت هستند. جز چند صدهزار نفری بقیه ایرانیان سرخورده و 

سرنوشت خود و کشورشان این باشد که هست.  خواستند ی. هیچ کدام نمناخرسندند

ها در هر موقعیت و هر جبهه ای بودند قصدشان بهبود و اصالح بود و امروز همه  آن

خود پایه ای برای آشتی ملی باشد.  تواند یاند. پذیرفتن این حقیقت م شکست خورده

اند  ی در مسئولیت مشترک ملی داشتهاند. همه سهم اند و فریب خورده همه اشتباه کرده

. اینکه کسی کمتر یا بیشتر اشتباه کرده یا زیان دیده، یا اند دهیو همه آسیب و زیان د

اشتباهاتش از عمل برخاسته یا بی عملی، یا اشتباهات خود را نشان داده یا فرصت آن 

عمومی آلوده  ها که دستشان به خون مردم و اموال را نیافته اهمیت ندارد زیرا جز آن

 اند. است بقیه نیت خوب داشته

 یها رانهینباید کاری کرد که پس از پایان یافتن این کابوس باز ایرانیان بر سر و

کهنه را تسویه کنند و هر گروه که خود را یک  یها کشور خود بنشینند و خرده حساب

تحلیل آخر هیچ ها اجازه نفس کشیدن ندهد. در  به آن داند یآب شسته تر از دیگران م

کس شسته تر از دیگران نیست. همه ایرانیان مسئول آنچه بر سرشان آمده هستند و 

تقصیر را به گردن این و آن بیندازند. هرکس با انصاف به گذشته خودش  هودهینباید ب
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بنگرد خواهد دید که درجایی کوتاه آمده است. اگر چنین نبود ما در وضع کنونی قرار 

ایران همه یا اکثریتی درست رفتار کرده بودند کی همه چیز به خطا  . اگر درمینداشت

 ؟رفت یم

مرموزی مانند  یها انقالب اسالمی را یکسره ساخته دست بیگانگان و فراورده توطئه

انگاشتن برای بیشتر ایرانیان نوعی آسایش خاطر در سرگردانی و « کمربند سبز»

پس از شیفتگی مذهبی سه سال پیش تکان روحی سه ساله گذشته فراهم کرده است. 

را فرا گرفت و خمینی گمنام را در  –اکثریتی از آنان  –که آنهمه ایرانیان بیشمار 

 یها به مقام قهرمانی و نیمه خدایی رساند، این یک تریاک تازه توده یکوتاه مدت

که چرا خودشان خمینی و مالیان را  پرسند یایرانیان از خود نم نیایرانی است. ا

از یافتن کلمات « آقا»خود به   در بیان سرسپردگی  چرا روشنفکرانشان  ؛ستودند یم

همه « هفت پرده»، چرا رهبران مخالفشان در یک رقص ماندند یپرآب و تاب در م

و در برابر والیت فقیه و  افکندند یرا یکایک به دور م کشانیدئولوژیا یها پوشش

؟ چرا اکثریت بزرگ نویسندگان در دندش یجمهوری اسالمی و امت مسلمان برهنه م

ها و سالهای  جز در ستایش خمینی و انقالب او ننوشتند و تا ماه میآن شش ماه آخر رژ

 یها هیال نیتر و امیدی داشتند همچنان ننوشتند؟ چرا مرفه توانستند یبعد تا جایی که م

خود  یها ناهگاه، نمایندگان اشرافیت سرمایه و مقام، حتی در آسودگی پرانیاجتماعی ا

تا هنگامی که اموالشان در ایران به  کردند یو اروپا از خمینی دفاع م کایدر امر

 غارت رفت یا کسانشان به زندان افتادند و به دژخیم سپرده شدند؟

کسی را از میانشان  شد ینیروی انقالب از مردمی برخاست که دیگر به زحمت م

ه مردم عادی به همان اندازه که رهبران از تود –که هوادار خط امام نباشد  افتی

سیاسی یا صاحبان صنعت و سرمایه. حتی اگر فرض کنیم که دگمه انفجار  ایفکری 

تنی بودند که با قلم و  ها ونیلیاش م را دستی در خارج ایران فشار داد، ماده منفجره

چپ   وازه. وقتی نویسندگان پرآدادند یقدم و پول خود به مالیان در پیکارشان یاری م

 کردند یاقتدا م  ها آن  به  مالیان  پشت سر –نماز بدانند   احتماالً   آنکه یب –و لیبرال 

، وقتی کارمندان و جستند یو در راه پیمایی ها با شعار جمهوری اسالمی شرکت م

وقتی   ،آورند یدر م  حکومت را به زانو  کارگران در هرجا با اعتصابات خود

انتظار داشت؟ می گویند  شد یچه نتیجه دیگری م افتاد یراه متظاهرات میلیونی به 

بیگانگان دگمه را فشردند. اما آیا همه آن چندین میلیون تن هواداران فعال و غیرفعال 

خمینی عامل بیگانگان بودند؟ می گویند گول خوردند و بی بی سی فریبشان داد و در 

و چشمش  خورد یکسی که گول مدیدند. آیا « چراغ سبز»سخنان کارتر و همکارانش 

شهرهای ایران  یها ابانیاست خود مسئول نیست؟ آیا در خ گرانیبه چراغ سبز د

 ایران  یها و در ادارات و کارگاه کردند یراه پیمایی م ونیلیاتباع بیگانه میلیون م
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 ؟انداختند یاعتصاب به راه م گانهیکارمندان و کارگران ب

یکی پس از دیگری در برابر مخالفان نشان دادند،  ها و آنهمه اشتباهات که حکومت

ها دیده شد، آنهمه سستی اراده  آنهمه ناتوانی که در حفظ خود و نگهداری کشور از آن

معنوی، کار بیگانگان بود؟ آیا یک حکومت تنها باید به خواست و  یو ورشکستگ

ت از از خود و کشورش دفاع کند و اگر خارجی نخواست، مسئولی یاراده خارج

؟ اگر حکومت جمهوری اسالمی را یک ارتش اشغالگر بیگانه بر افتد یگردنش م

 –انقالب ایران   خارجیان در  بر سهم  شد یایران تحمیل کرده بود چه اندازه م

گوناگون  یها هیها که امروز نظر افزود؟ آن – میپندار یکه بیشتر ما م  آنگونه

دوستان و کسان و آشنایانشان چگونه  ١۳۵۷به پیرامونشان بنگرند. در  سازند یم

یک بحث ساده درباره پیامدهای ترسناک  یها حت با آن شد ی؟ آیا مکردند یرفتار م

این رژیم )شاه( برود، هرچه  گفتند یبر ضد رژیم کرد؟ آیا عمومشان نم شانیها تیفعال

یرها را دیگر چرا تقص خواستند یها خودشان بودند که چنین م بشود؟ اگر آن خواهد یم

 خواهند یکرده بودند انگلیس و امریکا م الی؟ اگر خاندازند یبه گردن این و آن م

 شانیها کمربند سبز بکشند چرا خودشان آلت دست بیگانگان و اسباب اجرای طرح

 شدند؟

گذشته به تنگ آمده بودند که از خود  یها شاید استدالل کنند که چنان از حکومت

هاست. باید پرسید مگر راه دیگری  ئولیت با آن حکومتبیخود شدند و از اینرو مس

جز سر نهادن به خاک در برابر ارتجاع و فاشیسم نبود؟ برای اصالح یک رژیم، 

حتی پیکار با آن، کار دیگری جز اطاعت کورکورانه از نیروهای نادانی و توحش 

عال یا ها جز با پشتیبانی و شرکت ف کرد؟ از این گذشته ایا آن حکومت توان ینم

شهرهای ایران را در  یها ابانی؟ خماندند یکار م یتن رو ها ونیلیضمنی همین م

خود « جاویدشاه»چه کسانی با فریادهای  یها و سالهای پیش از انقالب اسالم ماه

ها و صدها هزار  ده –مردمانی که در مشهد  ١۳۵۷؟ در همان اردیبهشت لرزاندند یم

 مده بودند؟به پیشباز شاه رفتند از کجا آ –

پیکار کنونی و آینده ملت ایران را ناممکن  ها دنیها و دلیل تراش اینگونه بهانه آوردن

. همه چیز را از چشم بیگانه دیدن جایی برای مشارکت و ابتکار خود مردم سازد یم

اند،  . اگر مردم بی اثر بودهندیب ی. کسی دلیلی برای دست به کاری زدن نمگذارد ینم

ثرند و در آینده هم بی اثر خواهند بود، پس چه نیازی به تالش است؟ هنوز هم بی ا

بی شمار بهانه آسوده  یها انقالب را ساخته و پرداخته دیگران دانستن برای گروه

دیگر دلیلی بر اینکه  یها است و برای گروه  انتظار برنده نهائی را کشیدن  نشستن و

 یها گار هیچ روی نداده، روشبه گذشته در تمامیت آن بازگشت و ان توان یم

 نادرست پیشین را از سرگرفت.
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یافت که به پشتگرمی  توان یاز هم اکنون بسیاری دست درکاران گذشته را م

. اوالً انقالب نندیب یگوناگون توطئه، هیچ نقطه سیاهی در نظام پیشین نم یها هینظر

و فرهنگی نظام سیاسی و اقتصادی  یها نبود و فتنه بود. بعد هم به سبب شکست

پیشین نبود و برعکس از هراس بیگانگان از برآمدن یک ژاپن دوم در باختر آسیا 

. بنابراین چه جای انتقاد از گذشته است و چه نیاز به تالش برای گرفت یسرچشمه م

ها و کارکردهای نادرست و ناپسند آن؟ در برابر  بهبود و اصالح و دگرگونی برداشت

 توان ی، کسان دیگری را هم منندیب یشنی در گذشته ایران نمنقطه رو چیکسانی که ه

یافت که اگر خیلی بخواهند منصف باشند می گویند عیب گذشته آن بود که رهبران به 

 بیرحم و دلسخت و دیکتاتور نبودند. یاندازه کاف

ما با شناختن مسئولیت فردی و ملی خود چه برای گذشته و چه آینده، گذشت بیشتری 

یکدیگر را بهتر خواهیم شناخت زیرا  یها بر یکدیگر خواهیم یافت و ارزشدر برا

ما میانه  یها خطاناپذیری بر دیگران خواهد نگریست؛ قضاوت یها از قله یکمتر کس

روتر و واقع گراتر خواهد شد. وقتی همه حق را به جانب خود ندانیم دید انسانی تری 

 دیم.که بیشتر ما سخت بدان نیازمن افتیخواهیم 

بهمین گونه تاریخ ایران، تاریخی که برای نسل کنونی ایرانیان زنده است، باید 

پذیرفت که هر گروه بخشی از تاریخ را مال خود بداند و بقیه  توان یبخشوده شود. نم

و یا از  میا را نفی کند. این تاریخ مال همه ماست. همه ما در ساختن آن سهمی داشته

رکس در جای خود. همه کم و بیش در سود و زیان شریک ، همیا آن برخوردار شده

ساله گذشته خود کینه داشته  ۷۵. ما هرچه نسبت به یکدیگر و مراحل تاریخ میا بوده

ها در  تجربه خود را از جهت شدت و تلخی آن با تجربه ملی آلمان میتوان ینم میباش

پاالیش »ها به این  نصد سال و فرانسویان در دویست سال گذشته مقایسه کنیم. اگر آ

 اند ما نیز خواهیم توانست. قادر بوده« تاریخ

بجای محکوم کردن تاریخ خود باید آن را نقادی کنیم و بهترین عناصر آن را، هرچه 

که سازنده و ماندنی است، بگیریم و در ساختن آینده خود بکار بریم. این کاری است 

ها تاریخ خود را میان احزاب و  . آنکنند یاند و م پیشرفته کرده یها که همه ملت

. شود یدیگر نم یها ، هرکس مدعی دوره ای و منکر دورهکنند ینم میها تقس گروه

برای نقادی و ارزیابی تاریخ اخیر خود باید از عادت ایرانی سیاه و سفید دیدن امور 

دست برداریم. عناصر نیک و بد را باید در هر دوره باز شناخت و از روی 

ری همه چیزها را خوب یا بد ندید. قضاوت ما هرچه باشد هر دوره تاریخ پیشداو

پس از ما نهاده است و  یها اخیر ما نشان نیک و بد خود را بر زندگی ما و نسل

 خواهد نهاد.

 انقالب مشروطیت، نوسازی دوران رضاشاه اول، پیکار ملی کردن نفت به رهبری 
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همه از همین جامعه  ١۳۵۷ب مصدق، جنبش اصالحی محمدرضا شاه و انقال

اند.  نسل معاصر خود بوده یها یو کم و کاست ها ییاند و همه در حدود توانا برخاسته

منکر این شویم که سزاوار تاریخی هستیم که داریم و  –فرد فرد ما  – میتوان یما نم

خی خود را از آن برکنار داریم. عالوه براین در هریک از این مراحل تاری میتوان ینم

 سازنده ای هست که در هر نظام سالم آینده جای خود را خواهد داشت. یها جنبه

انقالب مشروطیت به ما یک قانون اساسی داده است که نخستین سندی است که به 

جامعه ما را در بر دارد و  یها تیبه امضای ملت ایران رسید و واقع رییک تعب

ندازه برای حفظ یکپارچگی و تعادل سال اصول بنیادی آن همان ا ۷۵امروز پس از 

ساله گذشته بوده است. سلطنت مشروطه،  ۷۵است که در همه  یملی ایران مقتض

مذهبی و اختیارات داخلی  یها تی، تضمین حداقلی از حقوق اقلیتفکیک قوای حکومت

ها از جمله اصول بنیادی قانون اساسی است که نیروی زندگی  ها و شهرستان استان

 ها نهیپایه پیشرفتهای آینده در همه این زم تواند ینان حفظ کرده است و مخود را همچ

و در آینده  میا باشد. در گذشته برای زیر پا نهادن این اصول بهای سنگینی پرداخته

 خود را تکرار کنیم. ینباید خطا

نخستین اقدام جدی و پیگیر ایران در سده گذشته  ١۳۰۰-١۳٢۰نوسازی سالهای 

یک جامعه امروزی بود. از این گذشته رضا شاه اول ایران را از تجزیه ساختن  یبرا

و آن را در تمامیت خود نگهداشت. اراده سیاسی راسخی که او و نسل او  دیرهان

برای حفظ تمامیت ایران نشان دادند در بحران آذربایجان نیز یک بار دیگر ایران را 

ی امروزی کردن جامعه ایران و کوشش برا –نجات داد. این هر دو تعهد  هیاز تجز

 باید در آینده نیز دنبال شود. –و یکپارچگی کشور  تیحفظ تمام

پیکار ملی کردن نفت یک برگ درخشان تاریخ معاصر ایران است. به پیام 

این پیکار باید همچنان وفادار ماند. ایران باید سرنوشت خود را و  یضداستعمار

به هیچ بیگانه ای اجازه تسلط ندهد. روابط ایران را در کف داشته باشد و  یمنابع مل

با جهان خارج باید صرفاً براساس حفظ مصالح ملی ایران و استقالل کشور تنظیم و 

راهی است که مصدق پیمود و ادامه آن در توانایی و به مصلحت ملت  نیاداره شود. ا

 ایران است.

شهرت یافت و اصالحات که به نام انقالب سفید  ١۳4١-۵6جنبش اصالحی سالهای 

و صنعتی کردن ایران و آزادی زنان در آن جای مهمی دارد دستاوردهای  یارض

در هر زمینه اجتماعی و اقتصادی داشت و به ایران برای نخستین بار یک  یشگرف

و آموزشی داد که هر حرکتی بسوی پیشرفت آینده از آن بهره خواهد  یپایه صنعت

جانبه در این دوره به بلوغ خود رسید و نتایج آن با گرفت. مفهوم توسعه ملی همه 

. دهد یجمهوری اسالمی هنوز با ماست و بنیه ملی ما را تشکیل م یها یرانگریهمه و
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ماندنی دیگر این دوره است که ارزش  یها راثییک ارتش نیرومند از م یپایه گذار

 کردن ارتش.حتی در شرایط فلج و زندانی  –آن در جنگ با عراق نشان داده شد 

تا آنجا که به فساد و بدی حکومت و بستگی  ١۳۵۷تا  ١۳۵۵موج اعتراض سالهای 

باید به عنوان یک درس عبرت پیوسته در نظر باشد. این  شود یبه بیگانه مربوط م

موج اعتراض، صرفنظر از مرحله انقالبی مصیبت بار بعدی آن، از چشم پوشیدن بر 

ها و مقاصد خصوصی  صالح عمومی برای هدفایران و فدا کردن م یها تیواقع

ها و نظرات شخصی است که باید فدای مصالح عموم شود.  برخاست. در آینده هدف

 ورشکستگی نهائی حکومت خودکامه و فردی را نشان داد. ١۳۵۷انقالب 

آشکار جامعه ایرانی بود. جامعه ما  یها یاین انقالب همچنین طغیانی برضد نابرابر

ها و  تا حدی که فرصت –ها و امکانات  رابری هرچه بیشتر فرصتبسوی ب دیبا

ها بکاهد. در هیچ یک از  برود و از فاصله میان طبقات و گروه –امکانات را نکشد 

و  ها یخود نرسید. هر مرحله با اشتباهات و کوتاه یها این مراحل ملت ما به هدف

 د.سؤ استفاده از قدرت به درجات گوناگون به شکست انجامی

 –جز قهرمانان انقالبی آذربایجان  –قانون اساسی بازیچه شد زیرا انقالبیان مشروطه 

اساسی را نداشتند و در محافظه کاری و  یها یو عزم کافی برای دگرگون یانرژ

پایمال تجاوز نیروهای بیگانه  ١۳٢۰مصالحه بیش از اندازه غرق بودند. ایران در 

خارجی خود و ارزیابی اوضاع جهان اشتباه  زیرا رضاشاه اول در سیاست دیگرد

کرد. پیکار ملی کردن نفت شکست خورد زیرا مصدق از پذیرفتن بهترین راه حل 

ممکن برای حل مسأله نفت به سبب ترس بیهوده از دست دادن پشتیبانی عمومی تن 

دیگر در  یها زد و مسئله نفت را بیش از اندازه و به زیان مالحظات و ضرورت

جهات خود قرار داد تا سرانجام همه چیز از جمله خود پیکار ملی کردن نفت مرکز تو

قربانی آن شد. اصالحات و نوسازی جامعه ایرانی از گشودن گره فقر و واپس 

زیرا حرص و مال اندوزی از باال تا پایین نظام حکومتی را تباه  امدیماندگی بر ن

منابع  ها تیو وارونگی اولو کرده بود و بدی حکومت و برداشت نادرست از توسعه

در گرداب هرج و  ١۳۵۷تا  ١۳۵۵ملی را به هدر داده بود. موج اعتراض سالهای 

مرج و ارتجاع پس از آن غرق شد زیرا تا آنجا که به اکثریت بسیار بزرگ انقالبیان 

بیشتر یک حرکت منفی و دنباله روانه بود. ایرانیان در شور بی اختیار  شد یمربوط م

اند که از  که خود را در اختیار نیروهایی گذاشته دندید یای کینه جویی نمخود بر

ها بر  . آنرندیگ یاند و قدرت خود را از نادانی و توحش م اعماق سیاه جامعه برخاسته

ولی فرمانبر چشم و گوش بسته  کردند یضداستعبداد و فساد و نابرابری اعتراض م

ت و دانش و فرهنگ، برضد جهان امروز اقلیتی بودند که اعتراضشان برضد پیشرف

 ها آوای وحش را در انقالب خود نشنیدند. و انسان نوین، بود. آن



١١6 

 

ها را به گردن دیگران بیندازد یا  سودی ندارد که هر گروه بکوشد گناه این شکست

و گناه  ها یابیهر دوره مورد نظر خود باشد. اعتبار کام یها ییا ناکام ها یابیمنکر کام

ها بردوش همه ایرانیان است. ظرفیت جامعه ایرانی از عهده بیش از آن بر  شکست

 نیامده است.

مایه  –جز انقالب اسالمی  –چنان هم نیست که این تاریخ یا هر دوره ای از آن 

ها کمتر ملتی در میان کشورهای رشد  ایرانیان باشد. با همه شکست یسرشکستگ

اله گذشته ایران داشته است و از عهده س ۷۵به پرباری و تحرک  یخینیافته تار

تر برآمده است. انقالب مشروطه نخستین انقالب دمکراتیک در  انیکارهای نما

افریقایی بود و پیکار ملی کردن نفت در ردیف نخستین  – ییایکشورهای آس

قرار داشت. نوسازی و اصالحات دوره پهلویها در میان  یضداستعمار یها جنبش

و از نظر  رود یهمه جانبه برای توسعه در جهان سوم بشمار م یها نخستین تالش

اند که در شش  . کشورهای معدودی بودهشناسد یدستاوردها کمتر رقیبی برای خود م

اند. ایران تنها کشوری  دهه گذشته در جنبش خود برای نوسازی از ایران در گذشته

ریش یک مورد دیگر ( از اشغال شوروی دست نخورده بدر آمد. ات١۳٢۵بود که )در 

آزادی سیاست خارجی خود را در برابر دادند. ما بارها سرمشق  ها یشیبود. ولی اتر

منفی اعتراض و طغیان.  یها نهیو نه تنها در زم – میا قرار گرفته گرانیو الهام د

و  ها یروزیملی ایرانیان در یک فوران مداوم، صفحات تاریخ را با پ یشور و انرژ

مالحظه پر کرده است. این ملت همواره از خود استعداد و نیروی قابل  یها شکست

ساله گذشته ما ناشاد است، اما بزرگ  ۷۵نشان داده است. تاریخ  ییزندگی استثنا

 است؛ مانند همه تاریخ ما.

 تر کیبهم نزد تواند یاین تجربه مشترک بجای آنکه ما را به جان یکدیگر بیندازد م

میم و این تجربه را درک کنیم. ما این راه را با همه اگر یکدیگر را بفه –کند 

و راه آینده را نیز بهتر است جدا از هم یا بر ضد هم  میا اختالفات بهرحال با هم آمده

 راه آینده نیز این تاریخ به کار ما خواهد آمد. نیینپیماییم. در تع

یری ملی کردن تاریخی از حالت وابستگی گروهی خود، و به تعب یها در آوردن دوره

گوناگون پایان خواهد  یها تاریخ اخیر ایران، به یک عامل اصلی کشمکش میان گروه

تاریخ خود را بر سر یکدیگر بکوبیم یا آن را توشه  میتوان یداد. به زبان دیگر ما م

 یتاریخ را امری شخصی و حزب میتوان یسفر مشترک خود بسوی بهروزی سازیم. م

نند تاریخ قدیم تر خود بدان رنگ همگانی و ملی بدهیم. در و گروهی بینگاریم یا ما

تاریخی صدسال پیش یا سی سال پیش تفاوتی نیست. آنچه هست  یها واقع میان دوره

در حالت عاطفی ماست. زمانی بود که بحث بر سر تاریخ اخیر ایران بخشی از 

نین نیست. مخالف آن بود. امروز چ یها قدرت میان هواداران رژیم و گروه کاریپ
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ها که تنها به دوران پیکار ملی کردن نفت و آنچه  همه در یک صف قرار دارند. آن

  انقالب است  و در واقع مرحله اعتراض پیش از نامند یم« واقعیت انقالب ایران»

 دهند یاهمیت م  دوران پهلوی  نوسازی و جنبش اصالحی  ها که به آن  دلبسته اند، و

 یها آینده کشور خود هستند. هر دو مکتب فکری باید جنبه به یکسان نگران سرنوشت

تاریخی را بشناسند و بپذیرند. پذیرفتن اینکه قهرمانان محبوب ما  یها مثبت این دوره

اند، یا  اند یا شهامت و روشن نگری کافی نشان نداده دچار اشتباه یا کوته بینی شده

ی خدمات حیاتی و نمایان به کشور منفورشان بداریم پاره ا میا مردانی که عادت کرده

 و برعکس نشانه بلوغ فکری ما خواهد بود. کاهد ینم یزیاند از قدر ما چ کرده

در این میان انقالب مشروطه از قبول عام برخوردار شده است و جای خود را در 

فرهنگ سیاسی ایران یافته است. در میان ایرانیان کمتر کسی است که از آن انقالب 

فکری  یها نباشد. دوران پهلوی و پیکار ملی کردن نفت در مرکز کشاکشسربلند 

ها عموماً  ها پیوسته است. بحث درباره این دوره نیز بدان ١۳۵۷قرار دارند و انقالب 

و میان تهی و آغشته به شعار و آلوده دروغ و دشنام یا تملق گویی بوده است.  هیکسوی

با نفی  کوشند یها رنگ شخصی دارد. م افرادی بحث درباره هریک از دوره یبرا

یا دعوی میراث بری دیگری مقاصد خود را پیش ببرند. اما برای بقیه ایرانیان  یکی

آسان است که تاریخ خود را از حالت بیش از اندازه سیاسی شده و شخصی در  اریبس

ر آورند و آن را چنانکه هست یعنی مربوط به همه ببینند. بدین ترتیب بسیار آسان ت

ها در  خواهد بود که حوادث و اشخاص در دورنمای مناسب قرار گیرند و اهمیت آن

 و سرنوشت ایران شناخته تر شود. خیتار

واقعی  یها در فضای تبلیغاتی و با روانشناسی کنونی ایران بیش از همه ارزش

است که از نظرها دور مانده است. فساد و بدی حکومت و بستگی به  یدوران پهلو

در دهه آخر این دوره، چنان تصویر ذهنی از آن ساخته که سهم  ژهینگان، بوبیگا

حیاتی رضاشاه اول و محمدرضاشاه در یکپارچه کردن سرزمین و اقوام ایرانی به 

. دیآ یصورت یک ملت و ساختن جامعه ایرانی تقریباً از صفر، به زحمت به یادها م

ایران کجا بود و آیا اصالً کشوری با بدون پهلویها اکنون  پرسد یکمتر کسی از خود م

این مرزها و با این منابع و با این زیرساخت اقتصادی و فرهنگی و با این نیروی 

 ١۳۳4بوجود آید؟ اینکه ایران در سالهای میان  توانست یم یانسانی و قدرت سازمان

از درآمد قابل مالحظه و در چهار سال آخری آن از درآمد سرشار نفتی  ١۳۵۷تا 

انجام گرفته  ١۳۵۷تا  ١۳۰۰رخوردار بوده آنهمه کارها را که در سالهای میان ب

که  ماند یو تازه اگر رضاشاه اول نبود خوزستان برای ایران نم دهد یتوضیح نم

 بعدهادرآمد نفت آن به کار توسعه کشور بیاید.

  یها هبرای بسیاری از ایرانیان دشوار است اوضاع و احوال ایران را در نخستین ده
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سده بیستم، هنگامی که رضاشاه اول به بازسازی آن آغاز کرد، یا در سالهای پس از 

جنگ دوم جهانی که نیروهای ارتجاع و تجزیه و هرج و مرج باز سر برآورده 

ها کافی است به اوضاع و احوال کنونی کشور، دو سه سالی از  بودند، تصور کند. آن

یفکنند تا دریابند نادانی و خرافات، و پرستش مالیان نگذشته، نظری ب ییفرمانروا

مرگ و ویرانی، و ستایش پلیدی، و دشمنی با پیشرفت و شعور و دانش با ایران چه 

است. از هم پاشیدگی و بیکاری و بینوایی و رکود و رواج فساد و همه گونه  کرده یم

 یها چه گام سال ۵۷ها بنگرند تا بدانند در آن  را در همه جا و همه سطح ها یتباه

 غول آسایی برای دگرگونی ذهن و روح و پیرامون در این کشور برداشته شد.

گفتند و پیکار کردند و سختی کشیدند و قربانی دادند در نزد همه « نه»ها که  قدر آن

اند و  باید محفوظ و شناخته بماند. ولی تنها آنان که آجری روی آجر نهاده انیرانیا

در تالش  توانند ییز را از نخستین آجر بسازند و باال ببرند ماند همه چ ناچار بوده

ها عنصر قهرمانانه ای را بشناسند که ارزشی حتی واالتر از  ناپذیر آن سال یخستگ

ها میلیون ایرانی دارد. ما از  فراهم آوردن امکانات زندگی امروزی برای ده

در زیربار نرفتن و . بزرگی ایران میا سال نیز سربلند شده ۵۷آن  یدستاوردها

تظاهر کرده است و نیز در سازندگی و آفرینندگی. گرایش عاطفی و  یچیسرپ

به شهید و مظلوم پرستی نباید ما را بر شکوهی که در ساختن و  انیرانیفرهنگی ا

خود را اسباب  یها یرا که زندگان یپیش بردن است نابینا کند. قدر ایرانیان بشمار

 اید شناخت و محفوظ داشت.ساختن ایران کردند نیز ب

دشمنی با رژیم گذشته بهردلیل باشد نباید چشمان ما را براندیشه پیشرفت و نوسازی 

 یها تیها و شخص گروه یها هیامری که با شگفتی شاهد آن هستیم. در اعالم –ببندد 

کمتر نشانی از تعهد به ترقیخواهی و توسعه است. یکی هم اشاره به بزرگی  یاسیس

ساختن قدرت اقتصادی و نو کردن جامعه آن ندارد. شاید هم پیشرفت را امری ، رانیا

اند که لزومی ندارد تا حد یک تعهد، حتی یک ایمان  مسلم و خود بخود فرض کرده

باال برده شود. اگر چنین است بهتر است دو سه سال پس از پهلویها و دویست سیصد 

 ها به خاطرها آورده شود. از آن شیسال پ

دلی که باید به اندیشه ایرانی باز آورد بخشی در همین جاست. آزادیخواهی، تعا

همچنانکه اعتقاد به عدالت اجتماعی، یک جزء مسلم هر برنامه سیاسی برای ایران 

آنچه که باید سنت پهلوی  –است. اما جزء اصلی دیگر آن ترقیخواهی و توسعه است 

، نه عدالت اجتماعی ماند یدی پایدار مشود. بدون ترقیخواهی و توسعه نه آزا دهینام

سال  ۷۵. شکستهای پیاپی آزادیخواهان در شود ی، نه خود ملت حفظ مدیآ یبدست م

در انقالب مشروطه، در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، در  –گذشته تاریخ ایران 

مستقیماً به بی اعتنایی آنان به ضرورت توسعه  – ١۳۵۷ملی کردن نفت و در  کاریپ
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. همچنانکه شکست پهلویها گردد یآن بر م یها سمیخبریشان از مقتضیات و مکان یبو 

 .گرفت یبه آزادی سرچشمه م شان یاعتقاد یاز ب

اند و  برای کسانی که بار توسعه و نوسازی و آباد کردن کشور را بر دوش نداشته

گذشته یا در مخالفت و کناره جویی  شان یاند و زندگ کار را احساس نکرده یسخت

است یا در آسایش و تنعم بی مسئولیت، شناختن قدر کوشندگان و کسانی که در 

و اداری یا در بخش خصوصی، قرن بیستم را به ایران آوردند آسان  یاسیمشاغل س

این مردان و زنان بیشمار نیز از ارزش خویش بی خبرند. شکست  ینیست. ول

متزلزل و به خود بی اعتقاد  که خود از همین ضعف روانی برخاست آنان را ١۳۵۷

برجای گذاشته است. پیکار تبلیغاتی حساب شده ای که از پیش از انقالب آغاز شده 

بود و هنوز ادامه دارد و هدف آن شخصیت کشی و بی حیثیت کردن سران رژیم و 

در نتیجه خود رژیم گذشته است به یک احساس عمومی گناه دامن زده است. زیاده 

آن ده پانزده تن اصلی که در رژیم پیشین دست خود را بر  یها ییرویها و بی پروا

کشور گشوده بودند و پشتیبانی بیدریغ رهبری سیاسی از آنان سایه سیاهی  یها ییدارا

 بر تصویری انداخته است که بهرحال با معیارهای ایرانی درخشان و بمانند است.

در میان خود عناصر رژیم پیش از هرچیز باید این پیکار تبلیغاتی را دست کم 

گذشته، آن صدها هزار تنی که هریک در جایی به آرمان ملی خدمت کردند، متوقف 

که با لذتی بیمارگونه یکدیگر را   متأسفانه بیشتر خود این عناصر هستند رایساخت. ز

با محکوم ساختن دیگران  تواند یهیچ کس نم  .ندیآال یم  بدگویی  و  به پلشت اتهام

سال پهلوی را  ۵۷تبرئه کند و اصالً نیازی به تبرئه نیست. چه کسانی خود را 

ها که در راه جمهوری اسالمی تالش کردند؟ بهتر است  ؟ آنکنند یمحکوم م

 مخالفان آن مقایسه شود. یدستاوردهای آن دوره با دستاوردها

ید. احساس گناه را باید بدور انداخت و خود را از جریان عمومی نباید بیرون کش

که ایران را از هرج و مرج و ویرانی پایان سلسله قاجار بدر آوردند و بدان  یکسان

جمهوری اسالمی نیز از نابود  یها یو بدخواه ها یبخشیدند که همه نادان ییروین

و شکستهای آن دوران بمانند تاریخ اخیر ایران  ها یروزیکردنش برنخواهد آمد، در پ

خود سربلند باشند؛ اشتباهات  یها ن و زنان باید از کردهاند. همه این مردا سهم داشته

آن دوران را بشناسند و از آن پند گیرند. ولی بی اعتقادی به خود و به عصر خود 

 بیجاست.

باید بپذیرند که اگر چنین بود  گذارند یها را به گردن رژیم گذشته م ها که همه گناه آن

 یها ی. اینهم که بگویند کم و کاستشد یهمه چیز درست م ستیبا یبا سرنگون شدنش م

جامعه که کشور را به چنین روزی انداخته ساخته و پرداخته آن رژیم بود درست 

؟ کسانی در کرد یجامعه را منعکس م یها ی. مگر خود آن رژیم جز کم و کاستستین
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که شور بختی کنونی را میراث رژیم پیشین می  روند یخود تا آنجا پیش م یدشمن

. ولی خود آن رژیم از کجا آغاز کرده بود و چه میراثی برده بود؟ هرگذشته شمرند

 ها ونیلی. از این گذشته آن ماند شیداشته است. همه میراث بر پیشینیان خو یگذشتگان

شاه را از  توانند یشاه برود و خمینی بیاید چگونه م خواستند یتنی که به هر قیمت م

نیمه کاره را  یها نشیها و ب ؟ اینگونه استداللخواست خودشان سرزنش کنند رفتنیپذ

ها نیز واگذاشته شود.  اند و باید به همان دشمنان استقالل و رفاه ایران بسیار بکار برده

 آنچه ما نیاز داریم شناخت درست رویدادها و نهادن هرچیز در جای خود است.

سعه و ترقیخواهی و ایدئولوژی عصر پهلوی، آمیزه ای از ناسیونالیسم و تعهد به تو

عدالت اجتماعی، نزدیک به شش دهه ایران را از تجزیه و هرج و مرج رهانید و 

زیر ساخت فرهنگی و اقتصادی و سازمانی بخشید که نه پیش از آن داشت  کیبدان 

بیشتر به سبب همین احساس  ١۳۵۷و نه پس از آن حتی حفظ شد. این ایدئولوژی در 

ً  هیگناه و روح بی مبارزه به یک جهان بینی قرون وسطایی تسلیم شد.  شکست تقریبا

جامعه »ولی شکست نخورده است زیرا جایگزینان آن نیروی زندگی ندارند. 

جامعه بی »مکتبی دوزخی از ستمگری و پلیدی و بیدانشی است و  انیمال« توحیدی

تر  در بخش بزرگ دهند یگوناگون و پراکنده وعده م یها ستیای که مارکس« طبقه

خود هم اکنون با پیامدهای مصیبت بار در ایران اجرا شده است  یاقتصاد یها استیس

شکست خورده آن فراوان  یها و از افریقا تا اروپای شرقی و دریای کاراییب به نمونه

 برخورد. توان یم

در ایدئولوژی عصر پهلوی، آزادیخواهی جای چندانی نداشت و این کمبود بزرگ آن 

و جامعه برای آزادی آماده  –دالل که جامعه برای آزادی آماده نیست بود. از این است

چنین نتیجه گرفته شد که باید تا فراهم شدن همه اسباب آزادی صبر کرد.  –نبود 

توسعه و آزادی از یاد رفت. فراگرد توسعه هنگامی موفق است که با  کیرابطه ارگان

و اجتماعی را بدون توسعه آزدی همراه باشد. توسعه اقتصادی  یجیافزایش تدر

تصور کرد. همان گونه که توسعه اقتصادی و اجتماعی مرحله به  توان یسیاسی نم

 یکباره بدست آورد. توان یمرحله است، توسعه سیاسی را نیز نم

با اینهمه درباره سهم سنت آزادیخواهی در ساختن ایران نو نباید مبالغه کرد. رهبران 

که در سی ساله گذشته برای ایرانیان بیشمار مظهر  –انقالب مشروطیت و مصدق 

در هر مقایسه درست بیطرفانه در برابر کارهای  –این سنت آزادیخواهی بوده است 

. مصدق به عنوان کسی که رندیگ یبزرگ و نمایان دوره پهلوی تحت الشعاع قرار م

  ت، ورف  فراتر  آن  ، هرچند خود در عمل ازخواست یقانون اساسی را م یاجرا

  و  خورد  هر چند شکست  انگلستان ایستاد،  امپراتوری  بر ابر  کسی که در

شکست نخورد، باید ستایش شود. ولی به مصدق باید چنانکه بود، یعنی  توانست یم
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و هزار سویه ملت ایران، نگریست نه نفی آنچه پیش از  یمرحله ای از پیکار طوالن

مده مصدق در تکامل سیاسی ایران جای خود او و پس از او انجام گرفت. دو سهم ع

را همواره حفظ خواهد کرد. او کسی بود که خطر حکومت مقام سلطنت را یادآور 

، و او کسی بود که بی پرواتر از هر رهبر «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»شد: 

 بیگانه قد علم کرد. سمیالیسیاسی دیگری در برابر امپر

بجای آنکه نیروی خود را پشت سر عناصر ترقیخواه قرار  شاه مسلماً اشتباه کرد که

دهد کوشید همه نیروها را پشت سر خود صف آرایی کند. عشق او به رهبری و 

به ویرانیش انجامید. همه کسانی نیز که خواستند در پناه شاه سنگر بگیرند  یفرمانده

ما اگر و او را مسئول هر پیشامدی بشمارند به او و کشور خدمت نکردند. ا

به زور سلطنت کشور را پیش ببرند یا سودجویان و  خواستند یناشکیبایانی بودند که م

به نام سلطنت به مال و جاه برسند، مصدق و  خواستند یبودند که م یفرصت طلبان

پاسخی برای مسائل کشور نداشتند؛ نه برای پیکار ملی شدن نفت، نه  زیپیروان او ن

ها نه برنامه ای  اعی کشور. در همه سی سال از آنو اجتم یبرای توسعه اقتصاد

شد نه یک سازمان سیاسی که بتواند جایگزین متقاعد کننده ای  دهیبرای اداره ایران د

 برای حکومت باشد.

سنت ناسیونالیسم و ملی گرایی برخالف ادعای پاره ای از هواداران مصدق منحصر 

ند. رضاشاه اول و محمدرضا شاه با نیست ها یبه او نیست و ملی گرایان تنها مصدق

ایران در برابر دست اندازی بیگانگان و حفظ تمامیت ارضی کشور سهمی  ینگهدار

 تر دارند تا مصدق با ملی کردن نفت.  به مراتب بزرگ

رضاشاه اول در آن چند سال نخستین سردار سپهی خود، که حقیقتاً تنها دوران 

و سپاهیانش در شمال و جنوب و  رود یبشمار م تاریخ ایران پس از نادرشاه یقهرمان

، ایرانزمین دندیجنگ یخاور و باختر ایران با تجزیه طلبان و عمال روس و انگلیس م

در بیدار  اش یبوجود آورد ــ سهم اندازه نگرفتن« ممالک محروسه ایران»را از 

ن در و غرور ملی ایرانی به کنار ــ و همان بازگرداندن آذربایجا هیکردن روح

، از نظر اهمیت خود و پیروزی قاطعی که بدست آمد، همه پیکار رانیبه ا ١۳٢۵

 یها . البته در میان ملتی مانند ایرانیان، با افسانهسازد یملی کردن نفت را منکسف م

تاریخی و فولکور مذهبی آنان، مظلوم پرستی و شهیدپروری به آسانی جای بینش 

که در  میا ها را نگه داشته ها و نسبت جا اندازه. ما در کردیگ یدرست تاریخی را م

 تاریخی خود انتظار داشته باشیم؟ یدادهایبررسی رو

تر  پافشاری در برجسته تر کردن نقش مصدق و ندیده گرفتن سهم بسیار بزرگ

پهلویها از یک سو و کوشش در لگد مال کردن یاد مصدق و سهم قابل مالحظه او از 

ین پدیده سیاسی بیست و پنج سال آخر سلسله پهلوی بود. شاید زیانبارتر گریسوی د
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مرداد بسیاری از نیروهای کشور را  ٢۸تیر و  ۳۰کشمکش بر سر مصدق و شاه و 

و پنج سال تلف کرد؛ روشنفکران بیشمار را از شرکت فعال در زندگی  ستیدر آن ب

 سیاسی بازداشت و حکومت را در یک وضع ناالزم دفاعی قرار داد، با همه

از آن. نیرومند شدن دست بیگانگان یک نتیجه ناگزیر دیگر  ینمایشی ناش یها استیس

چنان کشمکشی بود. هم شاه و هم پیروان مصدق در آن بیست و پنج سال دیگر 

بر نگرفتند. هریک ویرانی دیگری و رستگاری خود را  نگتنیچشمان خود را از واش

 .جست یامریکا م تختیدر تحوالت سیاسی پا

مرداد از هر دو سو با درجات یکسانی از  ٢۸ث بر سر مداخله امریکا در بح

ناراستی و بی دقتی و غرض ورزی در گرفت و تصویر را یکسره مسخ کرد. 

، آن رویداد که امروز جزئیاتش نیز در اسناد انتشار یافته عیبررسی، هرچند سر

اکنون بیهوده است، به فیصله یافتن آن کشمکش، که بهرحال  دیروشن گردیده است شا

« سیا»کمک کند. چنانکه از سندها، از جمله نوشته کرمیت روزولت، عامل اصلی 

، وی با یک میلیون دالر ولی با اطمینان به پشتیبانی ارتش و دیآ یمرداد، بر م ٢۸در 

مردم برای سرنگون کردن مصدق به ایران آمده بود و تنها ده هزار دالر آن را 

(. آیا اگر شرایط ایران از هر نظر آماده ١کرده بود )صرف اجرای طرح خود 

حکومتی را که  شد ییا حتی چند میلیون دالر م کیدگرگونی نبود با ده هزار دالر و 

روی کار آمده بود و یک سالی پیش از  یدو سال پیش از آن با چنان پشتیبانی عموم

قدرت رسیده بود  روی نعش صدها تن از جانبازان خود باز به ١۳۳١تیر  ۳۰آن در 

 سرنگون کرد؟

خود رسیده بود و  یها ییکه حکومت به پایان توانا دهد یمرداد نشان م ٢۸واقعیات 

. مخالفان نیز با آنکه کرد یعمالً اشاره ای از سوی امریکا برای زمین زدنش کفایت م

د در خو  جرئت اقدام  همه عوامل را به سود خود داشتند تا وقتی آن اشاره نشده بود

ندید. ولی ناتوانی  توان ینم ١۳۳٢مرداد   ٢۸دست امریکا را در   .افتندی ینم

روزافزون حکومت و وخامت وضع اقتصادی و در هم ریختن اعتماد عمومی و 

خطر مهیب ستون پنجم کمونیست که، از نظر شرایط داخلی ایران، با کودتای خود و 

ثرتری بودند. در اوضاع و رسیدن به قدرت چندان فاصله ای نداشتند عوامل مؤ

امکان نیافت و نکته اساسی در همین  ١۳۳١تیر  ۳۰تکرار  ١۳۳٢مرداد  ٢۸احوال 

تیر کسی دستی به پشتیبانی مصدق بر  ۳۰مرداد از آن صدها هزار تن  ٢۸است. در 

شاه به ایران بازگشت عمالً همه مردم تهران به پیشباز او  ینیاورد. برعکس وقت

 شتافتند.

قعیات حتی از سوی خود رژیم اذعان نشد. کوشیدند سهم امریکا را زیر آوار این وا

میان تهی پنهان کنند و مصدق را عامل انگلستان بشناسانند. هواداران مصدق  غاتیتبل
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آنقدر بر سهم امریکا تأکید کردند که از یاد بردند اگر امریکا چنان عامل تعیین  زین

ملی ایرانیان معنی ندارد. اگر امریکا فقط وقتی  کننده ای بوده دیگر گفتگو از نهضت

، شود یبخواهد، و بی هیچ نیازی به لشکرکشی و مداخله مستقیم، نهضت ملی آب م

بهتر خواهد بود دیگر آن را در شمار نیاورند. در عمل نیز کسی نهضت ملی را در 

با توجه را بیشتر  شیها استیشمار نیاورد. رژیم امید خود را به امریکا بست و س

امریکاییان تنظیم کرد و هر بار نشانی از تغییر سیاست در واشینگتن  یها واکنش

نمودار شد خود را باخت، هرچند بر آن بود که مردم را در کنار خود دارد. هواداران 

بجای یک مبارزه مثبت و بسیج نیروهای مردم، با همه چیز، حتی برنامه  زیمصدق ن

نشستند. در این « چراغ سبز»ورزیدند و به انتظار اصالحات و نوسازی، مخالفت 

را، در  ١۳۵۷انقالب  توان یگرفتن مردم و دل مشغولی به امریکاست که م دهیند

، توضیح داد. رژیم آنقدر به امریکا متکی بود که وقتی، به درست یا یحدود

. نادرست، پنداشت پشتیبانی کارتر را از دست داده گریز را بر پیکار ترجیح داد

پیرو مصدق نیز که کوششی برای ریشه گرفتن در مردم نکرده بودند و  یها برالیل

همه سرگرم بر گرداندن افکار عمومی خارجیان از رژیم بودند به اولین نیرویی که 

پیروزی را در دست دارد تسلیم شدند و همه دعوی رهبری  یها سررشته داد یوعده م

ها  وشی سپردند. بیست و پنج سال پیکار آنو ملی گرایی را به فرام یخواهیو آزاد

و ناسیونالیسم به انقالب اسالمی و جمهوری فاجعه آمیزی پایان یافت که  یبرای آزاد

 .کرد یرا هم نفی م شانیهمه آرمانها

ناتوانی پیروان سلطنت و مصدق در  ١۳۳٢مرداد  ٢۸سال پس از  ٢۵اگر در 

بستی در تحول سیاسی ایران انجامید منصفانه حوادث تاریخی به چنان بن  یابیارز

که پیامدهای  رود یکنونی، ادامه همان روحیه واقع گریز و دید یکسویه م طیدر شرا

خطرناک تر داشته باشد. در آن بیست و پنج سال، موجودیت ایران مانند امروز  اریبس

ی کسانی است که هنوز نبردها یها . کمتر منظره ای دلگیرتر از کوشششد ینم دیتهد

. هنوز در شرایط و با جنگند یو پنج سال پیش و سی سال پیش را م ستیب

مرداد با هم سخن می گویند. سیلی از فراز سر هر دو  ٢۸تیر و  ۳۰اصطالحات 

. هریک کوبند یها گذشته خود را بر فرق یکدیگر م گروه گذشته است و هنوز آن

اند و در کار حذف  کرده ، در حالی که دیگران هر دو را حذفکند یدیگری را نفی م

 هستند. رانیخود ا

برای بسیاری کسان مصدق به صورت دستاویزی درآمده است تا از بن بست 

ً در درون خود  –اند  ها با شاه مبارزه کرده ها سال شخصی خود بدر آیند. آن عموما

 . پاره ای ازاند وستهیو سپس به انقالب اسالمی پ –رژیم و با برخوردار شدن از آن 

اند. این کسان  اند و از آن رانده شده جمهوری اسالمی نیز جایی داشته میآنان در رژ
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. ندیجو یمصدق رهایی خود را م  در راه  و ابندی یم  و بی تکلیف  خود را رها شده

یا کوشش برای منحرف جلوه دادن « نجات انقالب اصیل ایران»شعارهایی مانند 

بقبوالنند که شعار اصلی  خواهند یکسانی مانقالب اسالمی از همین روست. حتی 

و سخنان  ها هیدر همه تظاهرات عمومی و در اعالم ١۳۵۷انقالب، که از نیمه 

بوده است، نه « استقالل، آزادی، جمهوری ملی اسالمی»رهبران انقالب تکرار شد 

 تنی که در راه پیماییها و تظاهرات شرکت ها ونیلیآنچه همه مردم ایران شنیدند و م

 «.استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی»تکرار کردند یعنی  جستند یم

. درد بزرگ تاریخی ما کند یاینگونه برداشتهای مایوسانه به هیچچکس خدمتی نم

. هاست یاست. فریب دادن خود و دیگران است. پرده پوشی خطاها و کاست یناراست

است. در هفتاد و پنج گذاشتن دشنام بجای منطق است. سیاه و سفید دیدن همه چیز 

 میا دهیند میا و هرچه را خواسته میا سال گذشته ما پیوسته تاریخ خود را دستکاری کرده

. اگر کسی در پی آن بوده که تعادل را به میا جای آن گذاشته میا و هرچه را میل داشته

یده زشت نام یها باز آورد و خوب و بدها را با هم ببیند، از دو سو به دشنام یابیارز

 شده است.

ها که با نیت خوب و به قصد خدمت و اصالح در انقالب شرکت جستند، اکنون که  آن

اند الزم نیست برای تبرئه خود یک تجربه ننگین تاریخ ایران  به اشتباه خود پی برده

کاری و توجیه کنند. این انقالب از آغاز خود اسالمی بود، از همان هنگام که  دیرا سف

را پشت سر گذاشت؛ و رژیمی که از آن بدر آمد یک جمهوری  مرحله اعتراض

است با هرچه بتوان از آن انتظار داشت. اگر اسالم را چنین تعبیر کنند که در  یاسالم

آن مذهب از سیاست جدا نیست و فقیه مرجع حل و عقد و اولی االمر است، حکومت 

سالمی را با دمکراسی ، و حکومت امیا دهیهمین است که در جمهوری اسالمی د هیفق

اشتباه کرد. نیروهای اصلی انقالب  توان یو حقوق بشر و ترقیخواهی و ملی گرایی نم

اعالم شده خود،  یها اند و از هدف ها به آرمانهای خود وفادار مانده در همه این سال

. انقالب، رهبران اند دهیدانسته بوده، هیچ منحرف نگرد ١۳4٢که از  ییها هدف

ها که از روی فرصت طلبی، خویشتن را به زور به آن بستند  نه آن –را واقعی خود 

نفی نکرده است. کیست که بتواند  –و دیر یا زود به حاشیه یا به بیرون پرتاب شدند 

را به انحراف از انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی  ها یو خلخال یخمینی و بهشت

اند؟  موعظه نکرده کنند یه امروز مها پیش آنچه را ک ها از سال متهم کند؟ مگر آن

و پیروانش مخالف بود، هم سنگ انقالب را به سینه زد. انقالب  ینیهم با خم شود ینم

دلیلی بر درستی  توان یها یکی است. اشتباهات و مفاسد رژیم پیشین را هم نم با آن

تحمیل کردند دانست. اشتباهات و اسالمی را بر کشور  یعمل کسانی که جمهور

 اسد گذشته الزم نبود با کابوس انقالب اسالمی جانشین شود.مف
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 یها اقرار به اشتباه روش بسیار سازنده تری خواهد بود تا دست و پا زدن

برای پذیرفتن انقالب و نفی خمینی و هر چیز دیگری که انقالب از آن  کیدئولوژیا

؛ رود یه پرتگاه مبرخاست و بدان شناخته شد و با آن به پیروزی رسید و همراه آن ب

از این سترون تر، جنایات جمهوری اسالمی را محکوم شمردن و دامن خمینی را  ای

را مانند معمول سپر بال کردن. پیش از همه خود « اطرافیان»از آن پاک دانستن و 

 .سازد یها را نقش برآب م خمینی است که همه این تالش

خواهانه و ناسیونالیستی خود را زیر عقاید آزادیخواهانه و ترقی ١۳۵۷کسانی که در 

پا گذاشتند و به یک جریان ضد ملی، ارتجاعی و استبدادی سیاه گردن نهادند و 

ها را در دست خواهند گرفت، بهتر است دست کم  پنداشتند که پس از انقالب سررشته

دو مرحله اعتراض و انقالب تفاوت گذارند و به اشتباه خود در یکی  انیاکنون م

یا  –خطای آنان بود که  ها نیآن دو مرحله اذعان داشته باشند. گذشته از همه ا شمردن

به سبب دست کم گرفتن نیروی مالیان یا نشناختن مقاصد آنان و یا دست باال گرفتن 

ها اگر رژیم انقالبی را  پیروزی مالیان را آسان کرد. آن –خودشان  زیناچ یها ییتوانا

ین علت که به انقالب خود وفادار مانده، باید از سهم ، در واقع به اکنند یمحکوم م

بجای موجه جلوه  –خود در روی کار آوردن آن پشیمان باشند. چنان احساس پشیمانی 

به سالمت و نیرومندی جریان اصی  – شود یدادن انقالب که هر روز ناممکن تر م

اً همه ایرانیان گذشته، اکنون تقریب یها سیاسی ایران کمک خواهد کرد. پس از تجربه

جریان ملی، آزادیخواه، ترقیخواه و طرفدار عدالت اجتماعی همراه  کیدر  توانند یم

 گردند.

 یها نهیاز این انقالب که نه الزم بود و نه اجتناب ناپذیر، اکنون که روی داده، با هز

زم ال یها ها میلیون ایرانی، باید درس باور نکردنی ملی و رنجهای اندازه نگرفتنی ده

 یها و اجتناب ناپذیر آن را گرفت. آزادیخواهان باید محدودیت دید خود را در دهه

گذشته بشناسند. آزادیخواهی به آن معنی سودمند و عملی است که به توسعه کمک 

و زیاده رویهای  ها ییکند. همکاران و عوامل بیشمار رژیم پیشین نیز باید نارسا

قطع شد باید ادامه یابد ولی هیچ  ١۳۵۷ن که در گذشته خود را دریابند. گذشته ایرا

تکرار آن باشد. به گذشته در تمامیت آن نباید بازگشت. هدف باید  یکسی نباید در پ

باشد، بدون رکود و جمود فکری؛ و توسعه باشد بدون  یاسیبازگرداندن ثبات س

 ؛ و عدالت اجتماعی باشد، نه به صورت رشوه دادن.یریخت و پاش و ناهماهنگ

برگردند یا  شان یموضوع، باالتر از آن است که گروهی بخواهند بر سر خانه و زندگ

 جبران مافات کنند یا انتقام بکشند.

یا در آن نقشی  اند وستهیانتقام جستن از کسانی که در مرحله ای از انقالب بدان پ

 یت و بازسازویرانگر اس اند دهیاز رژیم گذشته مخالفت ورز ییها اند، یا با جنبه داشته
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و  یایران را که باید هدف اصلی باشد ناممکن خواهد ساخت. جز کسانی که به تعد

. حتی ستیهیچ کس محکوم ن –در هر رژیم  –اند  جنایت و یا دزدی و غارت پرداخته

 میپرشورترین مدافعان رژیم پیشین نیز باید بپذیرند که اگر حمله کردن بدان رژ

همه  –ن رژیم نیز همان اندازه درست نبوده است درست نبوده، مبارزه نکردن آ

کار یک نفر و  ١۳۵۷دیگر درباره حقانیت دو طرف به کنار. انقالب  یها استدالل

یک گروه نبود و چنان نبود که در یک سوی آن بیگناهان گرد آمده باشند و در سوی 

رو در که چرا  کنند یدیگر گناهکاران. هواداران رژیم مخالفان خود را سرزنش م

حق دارند رژیم را سرزنش کنند که  اند مانی. مخالفانی که اکنون پشستادندیروی آن ا

دشمن نایستاد و چنان نمایشی از ناتوانی و بی تصمیمی داد که  یچرا رو در رو

 همگان را به صف مقابل راند.

مسئولیت انقالب هم بر عهده رژیم پیشین و هم مردمی است که درآن شرکت جستند. 

هرچه بخواهد با  پنداشت یو م آورد یکه مردم را به حساب نم کرد یاشتباه م میرژ

بکند. مردم نیز اشتباه کردند که آنهمه پیشرفت و رفاه را اموری مسلم  تواند یها م آن

مردم را ناراضی کند و اطمینان داشت که با اجرای  خواست یگرفتند. رژیم البته نم

ایرانی نیز که از  ها ونیلیدم را پشت سر دارد. معمرانی اکثریت بزرگ مر یها طرح

کشورشان رو به ویرانی  خواستند یالبته نم کردند یته دل پیروزی انقالب را آرزو م

با رفتن رژیم همه چیز بهتر خواهد شد. مشکل در این بود که نه  پنداشتند یبرود و م

 یه و بینش سیاسی کافبفهمد و نه مردم تجرب دیکوش یو حتی م دیفهم یمردم را م میرژ

هراس آور رهبران انقالب و سیر  یها یو کژطبع ها تیداشتند که بتوانند محدود

اکثریتی  آن اجتناب ناپذیر آن را بسوی ارتجاع، و در نتیجه ویرانی، تشخیص دهند.

که بطور فعال یا غیرفعال به موج انقالبی پیوستند اکنون پشیمان و  انیرانیاز ا

و حق دارند چون نتایج انقالب را  دانند یا خود را فریب خورده مه اند. آن سرگشته

. اما این خودشان بودند که خود را فریب دادند. رهبران انقالب جز چند اند خواسته ینم

به اسالمی که خودشان تعبیر کرده بودند  شان ینگفتند. در سر سپردگ یکیدروغ تاکت

 ود.آن اسالم جای تردید و ابهام نب یو در چگونگ

گفت که واژگون کردن همه چیز ضرورتی  توان یاکنون با نگاه به گذشته بهتر م

که ثابت شد دست کم در کوتاه مدت در توانایی  –نداشت. یک تالش سازمان یافته 

برای اصالح رژیمی که اراده مقاوت و حتی غریزه زندگی را از دست  –مردم هست 

ن ماشینی که ایران را بدانجا رسانیده بود که تا ویران کرد بود یداده بود سودمند تر م

هنوز پس از نزدیک سه سال غارت و کشتن و سوختن و ویران کردن سرپا ایستاده 

 ۳۷است و ته مانده ارتشش عراق را سرشکسته کرده است و ته مانده اقتصادش 

 . پوشاند یو م کند یتن را سیر م ونیلیم
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پا زد و رهبری مالهای بی فرهنگ و طبقه متوسطی که به نقش رهبری خود پشت 

بازار و اوباش محالت را پذیرفت و امروز برای زنده ماندن و  یها شاگرد حجره

از ورطه میان نیات خود و نتایجی که بدست آورده گیج شده  جنگد یم دنینفس کش

است. در سیاست قضاوت بیشتر روی نتیجه است و در اخالق بیشتر روی نیت. اما 

 ها تیید از اخالق تهی کرد. نیت و نتیجه هر دو را باید در نظر گرفت. نسیاست را نبا

خوب بوده است و نتایج بد، ناخواسته. به نیات خوب نباید حمله کرد، هرچه هم نتایج 

بد بوده باشد. اما از نتایج بد هرگز نباید دفاع کرد. این به معنی سیاسی کردن تاریخ، 

وردنش به صورت عامل پراکندگی ملی خواهد تهی کردنش از عناصر سازنده ودر آ

 بود.

تاریخ اخیر ایران نیز باید بهمین گونه نگریست. بیشتر این تاریخ را  یها به همه دوره

ساخته است. زیرا این جامعه هرگز تجربه و  ها جهیو نت ها تیشکاف بزرگ میان ن

اند. مگر  ادی شدهسازمان سیاسی الزم را نداشته است. همه قربانی این کمبودهای بنی

با ارزیابی این گذشته و درس گرفتن از آن، با پاالیش تاریخ، بتوان کمبودها را 

 شناخت و برطرف کرد.

، به اندازه کافی یها ملت ایران باید سرانجام به آن پختگی رسیده باشد که کشاکش

یدادها و دردناک، گذشته را به اکنون و آینده کش ندهد. توانایی از هر دو سو دیدن رو

بی پایه و اغراق آمیز باید به یاری ما بیاید و ما  یها یفتگیو ش ها یبدور افکندن دشمن

که در پیش است، یعنی ساختن یک جامعه نوین، جایی که  یتر را برای پیکار بزرگ

 انسان آزاد بتواند در آن بسر برد، آماده سازد.

 

 

 دگماتیسم های مذهبی و سیاسی

 

نوین ایران باید از تجربه ملی و خودآگاهی سیاسی نسل کنونی برای ساختن جامعه 

را که برای ما و پدران ما در دوره معاصر  ییها مایه گرفت. باید ارزش انیرانیا

پایه توافق ملی تازه قرار  میا ها پیکار کرده محترم بوده است و برای آن رانیتاریخ ا

ستم به صورت جامعه متفاوتی در هستند که ایران را در قرن بی ییها داد. این ارزش

را آغاز کردند که اگرچه با انقالب اسالمی قطع شده است ناگزیر باز  یریآوردند و س

از سر گرفته خواهد شد. آزادیخواهی، ناسیونالیسم، توسعه و نوسازی )ترقیخواهی( و 

ساله گذشته کمک کردند خود را حفظ کند و  ۷۵به ملت ایران در  یعدالت اجتماع

 چنانکه در چند قرن پیش از آن نبوده است. –ومند شود نیر

  –فکری خود در داخل سنت آزادیخواه  یها شیاکثریت بزرگ ایرانیان گذشته از گرا
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. اختالف میان رندیگ یهوادار عدالت اجتماعی قرار م –ترقیخواه  – ستیونالیناس

اند، آزادیخواهان به  ها بر سر تأکید بوده است. ترقیخواهان از آزادی غفلت کرده آن

اند که نقش اساسی را در  اند. این دو گروه توسعه و نوسازی اهمیت الزم را نداده

با شناخت درست و منصفانه گذشته بر  توانند یاند و م در این قرن داشته رانیساختن ا

سر راه آینده توافق کنند. قانون اساسی مشروطیت زمینه طبیعی چنین توافقی است. 

دست کم، همواره پشتیبان پرشور قانون اساسی مشروطیت  ١۳۵۷تا  انخواهیآزاد

. دارند یکه احترام آن قانون را نگه نم کردند یاند و ترقیخواهان را سرزنش م بوده

اند و حتی اگر در عمل به قانون  نیز هرگز با آن قانون مخالفتی نداشته خواهانیترق

 ١۳۵۷اند. در انقالب  آن پایبند ماندهاند دست کم به ظواهر  بی اعتنایی کرده یاساس

هر دو گروه کیفر پشت کردن به قانون اساسی مشروطیت را دیدند. ترقیخواهان که 

 دانستند یحکومت فردی را میانبر مؤثر توسعه و آماده کردن کشور برای دمکراسی م

خود و زیاده رویهای مرگبار آن را به چشم دیدند و آزادیخواهان که آرمان  ها یکوتاه

پای جمهوری اسالمی قربانی کرده بودند با ورشکستگی ایدئولوژیک و  ریرا ز

ها غرق در کشاکش خود بودند  سیاسی روبرو شدند. هردو گرایش فکری آنچنان سال

و همه سنت  ندیآ یاز ژرفای لجنزارهای اجتماع بر م ییوالهایکه ندیدند ه

ی را لگدکوب توحش و ارتجاع و حتی ناسیونالیسم ایران یخواهیآزادیخواهی و ترق

 .کنند یم

بازگشت به قانون اساسی مشروطیت برای ترقیخواهان ادامه راه گذشته بدور از 

که خود نیز  ییها انحرافات آن است و برای آزادیخواهان تجدید وفاداری به آرمان

. اگر قانون شد یفراموش م ١۳۵۷در هیستری همگانی  ستیبا یاذعان دارند نم

خارج از موضوع  یها پایه توافق قرار گیرد آنگاه حتی کشمکش تیروطاساسی مش

، نه به فراموشی ولی، به تاریخ سپرد و یک توان یمرداد را نیز م ٢۸تیر و  ۳۰

برنامه عمل، نخست برای رهایی ایران از هرج و مرج و استبداد و خونریزی و 

سند کاملی نیست. کشور ریخت. قانون اساسی مشروطیت البته  یسپس برای بازساز

تبعیض و تجاوز به حقوق بنیادی افراد در متن آن جای دارد و تعیین حد و قوای 

با  توان یاز آن به ابهام برگذار شده است. این کمبودها را م ییحکومتی در جاها

تشکیل مجلس مؤسسان، بنا بر خود قانون اساسی برطرف کرد؛ ولی بازگشت به 

تر است تا از اول آغاز  یدن به توافق و آشتی آسانبرای رس تیقانون اساسی مشروط

 کردن.

پیش از همه باید تکلیف ملت ایران روشن گردد. اصطالح مشهور مردم مسلمان 

در  رود یکه با منظورهای عوامفریبانه از سوی کسان گوناگون بکار م رانیشیعه ا

شیعه نیست.  ده پانزده درصد جمعیت کشور است که یا مسلمان نیست و یا یواقع نف
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ها را به  این که مذهب اکثریت مردم کشوری جایی برای اقلیت نگذارد و آن

شهروندان درجه دوم تنزل دهد تفاوتی با نفی حقوق اقلیت سیاسی توسط اکثریت 

دمکراسی به ویژه حقوق اقلیت است که باید نگهداشته شود.  کیسیاسی ندارد. اما در 

 سازد یچیست؟ اگر مسلمانی و شیعیگری ملت ممقصود از ملت مسلمان شیعه ایران 

پس شیعیان لبنان و افغانستان و هند و پاکستان و عراق ملت ایران هستند و بقیه 

کشورهای مسلمان جهان نیز. در عوض بسته به تعبیر )مسلمان یا شیعه؟( ایرانیان 

ملت ایرانی نیستند. وقتی دین یا مذهب مالک است، دیگر  یعیغیرمسلمان یا غیر ش

، که تازه خود کند یایران معنی ندارد و همان امت اسالمی آخوندهای حاکم کفایت م

مسلمان یا شیعه است. اگر هم میان دو امت مسلمان جنگ  انیآن نیز دچار تناقض م

. یکی حتماً اسالم و دیگری کفر است و مشکل تئوریک بدین ستیدر گرفت مشکلی ن

 .شود یم« گشوده»ترتیب 

ر جامعه و پژوهش درباره اصول و مبادی آن در ایران به اجمال و جای مذهب د

ها  علمیه تنها به بخشی از این پژوهش یها ابهام برگذار شده است. در حوزه

ها یا بی میلی روشنفکران  تر بحث با مخالفت حکومت . بخش بسیار بزرگپردازند یم

تنها یک سلسله  به ورود در مباحث جنجالی یا خطرناک روبرو بوده است. مذهب

و با اهمیتی که در زندگی مردم دارد روا نیست به آن مانند  ستیها و اوراد ن فرمول

اند یک سلسله تصویرهای ذهنی  که از مذهب ساخته یریبنگرند. تصو« تابو»یک 

. اما مذهب ابدی یو فرمولهاست که از نسلی به نسل دیگر انتقال م ها شهی)ایماژ( و کل

زندگی باید درست شناخته و فهمیده شود. بویژه که از سال  گرید هم مانند هر جنبه

اند و آن را به جای  گروهی مذهب را مانند شمشیر بر فرق جامعه فرود آورده ١۳۵۷

اند.  اند و از آن دینامیتی برای ویران کردن کشور ساخته ها گذاشته همه ارزش

ها  ه است، یکی از آنچیزها را بر مردم ایران تحمیل کرد اریحکومت اسالمی بس

با مذهب است، بدور از سانسور حکومت یا تهدید  انهیبرخورد جدی و واقعگرا

  کجا هستند؟ شدند یها که چنان مانع هر پژوهش جدی مذهبی م متعصبان. آن حکومت

کرد دیگر چاره ای نمانده  توان یبا مذهب و به نام مذهب چها م مینیب یاکنون که م

مذهب در جامعه و آن سهمی از نیروی انسانی و منابع  یااست مگر روشن کردن ج

 مادی کشور که باید در آن صرف شود.

اجتماع اسالمی برای چیره شدن بر  یها اسالم به عنوان بخشی از مجموعه تالش

جایی دارد و خواهد داشت. جنبه اخالقی اسالم در یک کشور اسالمی بی  یواپسماندگ

نسخه کاملی  تواند یاسالم، چنانکه ثابت کرده است، نم عاملی سازنده است. ولی دیترد

همه مسائل بدهد. در هیچ کشوری و هیچ دوره ای نتوانسته است. جهان پیش  یبرا

ها آگاه نبوده است و  که در گذشته هیچ کس از آن آورد یو مسایلی پیش م رود یم
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)به شرط آنکه راه حل آسانی نازل نشده است. در خود شیعیگری اجماع  چیبرایشان ه

منظور از آن را اجماع فقیهان ندانند و اجماع به معنی همرایی مردم یا اکثریت آنان 

در کنار قرآن و سنت. بدین  –در نظر گرفته شود( و عقل، منابع شریعت هستند 

ترتیب راه بر اصالح و نوآوری و تطبیق دادن جامعه با شرایط روز گشوده است. 

ت: قضاوت مستقل. برای قضاوت مستقل تنها دانستن فقه اس نیهمه مفهوم اجتهاد هم

. علمای مذهبی با آموزشی کند یو اصول و فلسفه افالطون و منطق ارسطو کفایت نم

چه رسد به برطرف ساختن  ندیآ یاز شناختن دنیای امروز نیز بر نم نندیب یکه م

 مشکالت آن.

ر دو را به بن بست اسالم را با سیاست و حکومت یکی گرفتن، جامعه و دین ه

. زیرا مذهب با مقوالت مطلق سروکار دارد و جامعه در تغییر و تحول کشاند یم

همیشگی خود به انعطاف نیازمند است. تحمیل معیارهای مطلق و بی چون و چرا 

برنمی دارند و باید با آزمون و خطا و   آسمانی  مقدس و  یها اموری که پاسخ  برای

ا روبرو شد، آن معیارها را دیر یا زود از اعتبار و جامعه را ه از راه مصالحه با آن

از کار خواهد انداخت. شرکت در انتخابات یا رأی دادن یا ندادن به یک کاندیدای 

معین یا در پیش گرفتن یا نگرفتن یک سیاست اموری نیست که در قالب حرام و 

خواهد به زور کالم حالل و گناه و ثواب و جهنم و بهشت بگنجد. رهبر مذهبی که ب

را بگشاید دیر یا زود در خواهد یافت که نه رهبر و نه  یاسیآسمانی مسائل روزانه س

 سیاسی است.

سخت ضد مذهبی انجامیده  یها جاه طلبی سیاسی رهبران مذهبی در تاریخ به واکنش

پرداخت  ییها است. در غرب، کلیسای مسیحی بهای سنگینی برای زیاده رویهای پاپ

نند خمینی معتقد بودند دین از دولت جدا نیست و هر روز به بهانه ای انجیل را که ما

. کلیسا تنها از هنگامی که مداخله در سیاست را متوقف کردند یاسباب دست خود م

کرده حیثیت خود را باز یافته است. در مکزیک کلیسا هفت دهه پس از انقالب هنوز 

 .پردازد یسنگین آلودگی خود را به سیاست م یبها

منظور از جای مذهب در سیاست را باید روشن کرد. اگر بحث بر سر استفاده 

سیاسی از احساسات مذهبی مردم است که سیاست پیشگان عوامفریب باز به وسوسه 

مسلمان در برابر پیشرفت  یها آن خواهند افتاد و باید رسوا شوند. اگر مقاومت توده

ها از آن خواهد  بیشتر و آگاه تر کردن تودهاست که سابقه داشته است و پیشرفت 

اسالمی تازه برای مسائل تازه در جهانی متفاوت است هنوز  یها کاست. اگر راه حل

اسدآبادی( گرفته که آغازگر بود  –اصالح طلبان اسالمی از سیدجمال الدین )افغانی 

دونزی و رضای مصری و موالنا مودودی پاکستان و محمد ناتسیر ان دیتا عبده و رش

اقتصاد »و مؤلف « والیت فقیه»مراکشی و شریعتی و صاحب  یعالل الفاس
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اند. در بیشتر موارد اگر اندیشه  و قانع کننده ای عرضه نکرده لیچیز اص« توحیدی

ای اصیل بوده )مانند بانک بی بهره( قانع کننده نبوده است و اگر قانع کننده بوده جز 

 رکردهای دیگران نبوده است.و کا ها شهیرونوشت ناقصی از اند

بهتر  پوشانند یمارکسیستی و کمونیستی جامه اسالمی م یها شهیها هم که به اند آن

ها  اسالمی آورده نشوند. خود مالیان نیز به درستی آن شان یاست در شمار چاره اند

( در شمار بهره ٢)ها به گفته یک نویسنده رانند. آنرا از صف اسالمی خود می 

 بهره برداران از آن. نیتر اند، تازه از اسالم برداران

درد کشورهای اسالمی واپسماندگی است. تفاوتشان در این زمینه با کشورهای 

واپسمانده دیگر آن است که با یک مکتب فکری پشتیبانی شده از سوی یک ساختار 

)استروکتور( مذهبی )علمای مذهبی( که هنوز مدعی است برای همه مسائل و همه 

ها پاسخ دارد روبرو هستند؛ در حالی که ساختارهای مذهبی دیگر در  ها و مکان مانز

اند. تا وقتی هم  برابر آزمایش زمان به درجات گوناگون از این دعوی دست برداشته

اسالمی چیره نشوند  یها اصالح طلبان بر بینوایی و واپسماندگی و بی فرهنگی جامعه

خواهد شد. اسالم به عنوان یک نیروی سیاسی به و از آن فرو مانند تضاد برطرف ن

دست خمینی ضربتی سخت و شاید کاری در ایران خورده است. ولی نباید ماجرا را 

یافته پنداشت. در هر بحران جدی توسعه، اسالم یک مدعی خواهد بود. بدی  انیپا

حکومت باز بدان فرصت خواهد داد. بدترین رویداد آن است که بدی حکومت با 

ها در پنج سده گذشته  و آخوندبازی همراه گردد. و بدترین حکومت یبیویق عوامفرتش

 اند. را به عوامفریبی و آخوند پروری داشته شیبیشترین گرا

آخوند پروری نشان داده است که در کم خطرترین هیأت خود شمشیر دودمی است. 

ساسی مذهب که به عوامفریبی مذهبی و آخوند بازی دست می زند فرض ا یحکومت

رزمجو را پذیرفته است که دین از سیاست جدا نیست. ممکن است چنین حکومتی 

ولی دست کم زمینه نظری آن  چرخاند یاستدالل کند که این سیاست است که دین را م

را فراهم کرده است که زمانی دین سیاست را بچرخاند. اگر بخواهیم در آینده ایران 

د باید فرض اساسی یگانگی دین و سیاست را در جمهوری اسالمی جایی نمان یبرا

و عمل بدور اندازیم، کاری که یک کشور پیشرفته پس از کشور دیگر کرد، و  هینظر

 .بود یپیشرفته نم کرد یاگر نم

دگم مذهبی به عنوان پایه سیاست، ورشکستگی خود را سرانجام در ایران نیز ثابت 

ساو »از تکرار مصیبت کشیش  شد یشاید مکرد. اگر ایرانیان با تاریخ آشنا بودند 

فلورانس و حکومت مذهبی او در فلورانس قرن چهاردهم در ایران سده  ی« وناروال

جلو گرفت. اکنون باید از دگم دیگری ترسید که بسیاری از ویژگیهای مذهب را  ستمیب

که آن  ییها ( که دگم مذهبی سده بیستم شده است، برای اداره جامعه۳دارد. کمونیسم )
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اند ناتوانیش را ثابت کرده است. اما بیم آن است که ایرانیان  را هدف خود قرار داده

پند بگیرند.  شانیها بتیدیگران آنقدر پند نگیرند تا دیگران از مص یها بتیباز از مص

دیگری با  تر ینباید گذاشت جهان بینی توتال تر یپس از شکست یک جهان بینی توتال

یان بازی کند. از را ه حل ساده اسالم و به اصطالح بازگشت به ایران یموجودیت مل

 خودمان به راه حل ساده دیگر، کمونیسم، نباید افتاد. یفرهنگ یها ارزش

 –اند  ها تالش کرده بشری برای رسیدن بدان یها که جامعه ییها در میان آرمان

بی طبقه، و  )و تعبیر ایرانی آن، جامعه توحیدی( برابری و جامعه یحکومت اله

بیشتر و پیروزمندانه تری بدر آمده  یها شیآخری نه تنها از آزما نیا –دمکراسی 

به بسیاری آرمانهای دیگر هم هست ــ اگر بتوان به چنان  دنیاست، شرط رس

به معنی محترم شمردن فرد بشری و قرار دادن او به  یرسید. دمکراس ییها آرمان

زیرا تا   یت را دارد که بازندگی دمساز است.، این مزیاسیعنوان آغازگاه عمل س

غرض از زندگی خود اوست. بی او زندگی نیست.  شود یآنجا که به انسان مربوط م

 توان یو به اجتماع به صورتی طبیعی و خود بخود م تیاز مفهوم فرد بشری به اکثر

ق در بر مفاهیم مجردتر و نامشخص تری مانند دولت یا خل دیرسید و ضرورتی به تأک

. دمکراسی تحقق اراده آزادنه افراد بشری است ماند ینم یبرابر فرد )افراد( انسان

برای بهروزی هریک و مجموع آنان. تردیدی نیست که در این معنی، دمکراسی 

جامعه ای بدان نرسیده است. اما هیچ آرمان دیگری  چیآرمانی بیش نیست که هنوز ه

دیگر رضایت بخش تر بوده است.  یها از آن یکی نیهم تحقق نیافته است و نتایج ا

که با شکل حکومت شده است هنوز حکومتی به خوبی  ییها شیدر میان آزما

 دمکراسی غربی کار نکرده است.

. نخست رسیدن به توافق ملی که همه گذرد یرسیدن به دمکراسی از دو مرحله م

بری همه افراد و افراد جامعه حقوقی دارند و دوم برقراری حکومت قانون و برا

انسانیت،  –آن. وقتی کسانی به خود حق دهند که به نام هرچه باشد  شگاهیها در پ گروه

  حق گزینش را از دیگران بگیرند و –، مذهب، حتی دمکراسی سمیالیعدالت، سوس

جامعه را به  کند یرا توجیه م  وسیله  به استناد اینکه هدف  کنند و  ها را سرکوب آن

بریزند دمکراسی معنی نخواهد داشت. رقابت در  خواهند یکه خود م یزور در قالب

چهارچوب قانون البته راه دشوارتر و بسیار درازتری برای رسیدن به قدرت سیاسی 

است. ولی اگر هدف رسیدن به دمکراسی و حکومت مردم بر خودشان باشد از 

مکراسی جز با رسید. د توان یراههای قهرآمیز و خشونت بار به چنین مقصدی نم

. مگر آنکه هدف را چیز دیگری، مثالً برابری، قرار دیآ یممارست و تمرین بدست نم

لنینیسم در عمل نشان داده است که بی  –ساله مارکسیسم  ۷۰دهند. اما تجربه 

 ، به شکفتن استعدادهای انسانی، حتی به رونق و رفاه یدمکراسی به عدالت و برابر
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 رسید. توان ینم

امعه اگر صرفاً به منظور ابدی کردن فرمانروایی یک گروه سرامدان نباشد و اداره ج

بخواهد بیشترین خوشبختی یا دست کم بیشترین امکانات را برای بیشترین مردم 

فراهم کند با زور و سرکوبی و فرمولهای انعطاف ناپذیر میسر نخواهد بود. 

ست. با خود زندگی هم چه سیاسی، با دمکراسی سازگار نی یدگماتیسم، چه مذهب

دگرگونی و تحول و بهتر شدن است. در آن هیچ چیز  یسازگار نیست. زیرا زندگ

با زندگی  کند یابدی یا کامل وجود ندارد. شک سازنده ای که همه چیز را بهتر م

ها را محکوم به  افراد و جامعه توان ینام هیچ پیامبری نم به سازگاری بیشتری دارد.

رد. بیش از همه به دلیل آنکه اگر خود آن پیامبران در شرایط زیستن در گذشته ک

خود تعبیراتی جز آن  یها و از آموزه داشتند یمتفاوت م یامیپ ستندیز یکنونی م

 .دهند یاند و م به خود اجازه داده شان یکه پیروان بعد کردند یم

د؟ دنیا از هزار و اگر بنا بر تعبیر است چرا تعبیر آینده نگر نباشد و اسیر گذشته بمان

چهارصدسال پیش بسیار تفاوت کرده است، چنانکه مالیان اهل دنیا و سیاست پیشگان 

. از اند افتهیعمامه بسر با تلخی تمام در دولت مستعجل بی درخشش خود در صیحر

و چهل سال پیش هم بسیار متفاوت است، چنانکه یک تجربه مارکسیستی  یصدوس

 است.پس از تجربه دیگر دریافته 

برابر، آزاد از زنجیرهای نیاز و آسوده از بند  یها آرمان مارکسیسم )اجتماع انسان

حکومت( اگر آینده ای داشته باشد، چنانکه مارکس خود گفت، در پایان مراحل تکامل 

داری است؛ یعنی در شرایط توسعه کامل به زبان امروزی؛ در هنگامی که  هیسرما

ع را حل کرده باشد که به هرکس بتوان به اندازه مسائل تولید و توزی یتکنولوژ

نیازش داد، و قدرت اداره و سازماندهی به کمال رسیده باشد، تا جایی که نیاز به 

دولت نماند )یا به تعبیر مارکس با محو طبقات نیازی به ابزار زور گفتن نماند(. او 

کرد، ولی این  رستیناد یها ینیتکامل سرمایه داری پیش ب یالبته درباره چگونگ

 (.4)بحثی دیگر است

عیب سوسیالیسم آن است که به  گفت یاسکاروایلد با طنز خشک معمول خود م

بی شمار نیاز دارد. منظورش آن بود که مردم فرصت و توانایی و  یها شامگاه

آن را داشته باشند که پس از کار سخت روزانه مسائل را بر سر میز بحث  تیصالح

، دیفهم یند. او سوسیالیسم را در مفهوم پیش از لنینیستی آن مو گفتگو برطرف کن

 تواند یکه در شرایط معینی از پیشرفت و تکامل اجتماعی و اقتصادی م ییعنی امر

 روی دهد.

لنینیسم و همچون  –شوروی که سوسیالیسم را به عنوان مارکسیسم  یها ستیکمون

به کمونیسم عرضه داشتند آن را  از شرایط واپسمانده پیش از سرمایه داری یانبریم
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سوسیالیسم نمونه شوروی چاره  تهی کردند. پس از جنگ، اش یاز مفهوم واقع

اجتماعات جهان سومی معرفی و در کشورهای متفاوتی تجربه شده است. اما  یدردها

مانند نمونه شوروی، سوسیالیسم نامی بوده است که به سرمایه داری دولتی، دیوانی 

اند. یک سرمایه  ( کردن جامعه و دیکتاتوری یک گروه سرامدان داده)بوروکراتیزه

دولتی که ناکارآمد تر و فاس دتر و سرکوب کننده تر از سرمایه داری است.  یدار

و بنا به گفته  ردیگ یکه همه شئون زندگی را در بر م تر یتوتال یوانساالرییک د

، و یک دیکتاتوری که کند یمبالغه آمیز معروف، هرچه را ممنوع نیست اجباری م

. یک افتد یاز هر حرکت آزاد کارگران به هراس مرگ م استیاگرچه به نام پرولتار

استراتژی توسعه که در تعهد آن به توسعه همه جانبه جای تردید نیست، ولی در هدر 

 (.۵) شناسد یها مرزی نم ها و فرصت دادن منابع و انسان

ز فاشیسم در کشورهای جهان سوم شده است. کمونیسم به یک تعبیر، نوعی دیگر ا

لنینستها و چپگرایان افراطی، با همه مبانی انسانگرایانه خود و  – ستیمارکس

، در کشورهای رو به توسعه جهان ها ستیبا فاش شان یدئولوژیآشکار ا یها تفاوت

تا یک جامعه  ندیآ یسومی بیشتر از عهده ساختن یک جامعه فاشیستی بر م

. سوسیالیسم، آنگونه که آرزوی مارکس بود، نیاز به سطح فرهنگی و سوسیالیستی

مدیریت بسیار باالتری در گستره جامعه دارد. از اینرو آرمان آن دمکراتیک است 

در واپس ماندگی و  ها ستینیلن –مارکسیست  نی)نظریه زوال دولت(. ولی آنچه ا

ارائه کنند دیکتاتوری یک  دتوانن یواپسمانده م یها اختالف سطح شدید فرهنگی جامعه

جامعه را  خواهند یها م حزب اقلیت و یک گروه کوچک در درون آن حزب است. آن

برانند. آنچه  خواهند یکه خود م یریبه زور و در زمان هرچه کوتاه تر در مس

تأثیر عقب ماندگی جامعه قرار گرفتن  ریسرآمدگرایی )الیتیسم( و ز ماند یبرایشان م

از  –فاشیستی  یها کیپایین طبقه متوسط و دست یازیدن به تاکت یها و پذیرش ارزش

ها و  سرکوب و فشار گرفته تا برانگیختن احساسات عمومی برضد نژادها و ملت

  برای  شانیها طرح  همه  ها، آن  یاست. همه شعارهای خلق –دیگر  یها فرهنگ

و بی انضباطی عمومی   یناآگاه  یها تیواقع  در برابر  مؤسسات،  شورایی  اداره

و کاهش تولید و رواج بازار سیاه و فساد بدل به خشونت و سختگیری روزافزون 

 .کنند یبسنده م نیو در نیمه راه به استال رسند یها به مارکس نم . آنشود یم

که از همان  دارند یمشکل ویژه خود را عرضه م ها ستینیلن –در ایران مارکسیست 

شتر روشنفکران مارکسیست به بن بست سیاسی و فکری که نوع افغانستان است. بی

اند و  حزب توده نماینده آن در ایران است وشوروی نماینده آن در جهان، آگاه

گوناگون تروتسکیست و مائوئیست و مارکسیست چپ و مستقل و  یها شیگرا

برای شکستن این بن بست است. ولی در شرایط  ییها اسالمی کوشش ستیمارکس
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در همسایگی شوروی راه حل مارکسیست متفاوت امکان پیروزی ندارد و  ایران و

از هر مکتب فکری دیر یا زود پای مدافع جهانی  ها ستیروی کار آمدن مارکس

 ها یدرونی و دسته بند یها را به امور ایران باز خواهد کرد. اختالف« سوسیالیسم»

هاست همواره  همیشگی آنو بالی  نامند یم« سکتاریسم» ها ستیو آنچه خود مارکس

که در برابر وسوسه یاری خواستن از اردوگاه  دهد یبهانه ای بدست یک گروه م

با « انقالب خلقی»تسلیم شود. همواره خطر جدی آن هست که « برادر بزرگ»

 (.۸جانشین شود )« پرچمی»انقالب 

اد. و حزب توده که تاکتیک و استراتژی آن کودتاست فرصت را از دست نخواهد د

حرفه ای و پشتگرم به  ی( هااین حزب کوچک مرکب از تشکیالتی )آپاراتچیک

ها  ها و سازمان منابع مالی خشک نشدنی در پی رخنه کردن و زیر نفوذ آوردن گروه

و نهادهاست که در حکومت جمهوری اسالمی با کامیابی تمام عملی کرده است. 

هزار تن در  ٢۵۰لیتی در حدود را )اق ها کیبلشو ١۹١۷که در  ییها کیتکرار تکن

برابر آن جمعیت داشت( به قدرت رساند در برنامه حزب توده  ۵۰۰کشوری که 

حزب توده یادآور منشویکها و سوسیال  یاست. چپگرایان کنونی ایران برا

، با همان سرنوشت. این بار حزب کودتا امکانات اند هیرولوسیونرهای انقالب روس

 پشت سر دارد. قدرت جهانی همسایه را هم

لنینیسم را نیز به گونه ای تجربه کرده است؛ هم  –ایران در رژیم اسالمی، مارکسیسم 

اقتصادی و پاره  یها آن را که از هر استبدادی بدتر است، هم برنامه تر یجنبه توتال

اجتماعیش را. مردم ایران جیره بندی و کمبودها و بازار سیاه و  یها ای از برنامه

خودکامه و بی اعتنایی مطلق به حقوق افراد و  یها یریتصمیم گمصادره و 

تا حد مرگ به مخالفان و حتی ناموافقان و ناکارایی در سطح کشور را در  یریسختگ

چیز تازه ای  ها نهیدر این زم ها ستینیلن –اند. مارکسیست  رژیم به خوبی شناخته نیا

ز بیگانگان چشمانشان را کور مستقل که فرمانبری ا یها ستینخواهند داشت. مارکس

را هم « جامعه بی طبقه»دور نمایی، هرچند پلید تر و منکسرتر، از  توانند ینکرده م

ها از مالیان بیشتر کارآمد و کمتر  اکنون در ایران ببینند. ممکن است بگویند آن

 ولی تفاوت اساسی نخواهد کرد. –کاری که چندان دشوار نیست  –اند  آلوده

لنینیسم چه به مردم داده است و در  –و رومانی چهار دهه مارکسیسم  در لهستان

؟ کوبا حتی با روزی ده بود یروسی در کجا م یها مجارستان و چکسلواکی بی تانک

بدتر از حالتی باشد که بیش از دو دهه  تواند یدالر کمک شوروی چه اندازه م ونیلیم

اند و  است و مردم گرسنه پس از پیروزی سوسیالیسم هنوز اقتصاد تک محصولی

در شوق گریز از سر و دستار  شنوند یامکان خروج از بهشت خود را م یوقتی بو

 یها ی؟ الجزایر سوسیالیست با همه درآمد نفت و گاز با بدترین دشوارگذرند یم
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حتی با وجود صادر  –کشاورزی ناکارآمد و شهرهای متورم و بیکاری پردامنه 

و برنامه ریزی نارسا روبروست و هیچ دست کم از  –کردن صدها هزار کارگر 

ناموفق تر توسعه در جهان سوم ندارد. از کامبوج و نیز ویتنام پیروزمند  یها نمونه

ذکری الزم است که اولی کارآمدترین برنامه استالینیستی انهدام ملی را اجرا کرد و 

برد، و دومی شش  دگماتیک را در تردید و اندیشه فرو یها شیباید هر هوادار گرا

پیرامون خویش  یها ستیالیراندن امریکاییان درگیر نبرد با سوس رونیسال پس از ب

است و اقتصاد بخش شمالی را سامان نداده اقتصاد بخش جنوبی را هم ویران کرده 

تا اجازه یابند در  دهند یاست. صدها هزار تن از مردمش هستی خود را به دولت م

و شاید هم به کرانه نجاتی، هرجا و در هر شرایط، برسند.  تندفیدریاها به کام مرگ ب

و سوسیالیسم دیوار آلمان شرقی، و برمة بیست سال پوسیدگی و رکود سوسیالیستی و 

تانزانیای قحطی زده و به جان آمده از آزمایش تمرکز جمعیت در واحدهای 

ن رهبران سوسیالیستی غیرقابل زندگی، هرچند زیر رهبری یکی از درستکارتری

 (.6جهان سوم )

، تنها خواهند یاز هر رنگ و گرایش م ها ستیاداره متمرکز جامعه، آنگونه که مارکس

صفاتی  ها نیعملی شود. ا تواند یبا فداکاری و سرسپردگی یک گروه مصمم نم

ستودنی هستند و برای هر رهبری سیاسی ضرورت دارند. ولی در کشورهایی با 

بود استعدادهای مدیریت و بدون سازمان و تجربه سیاسی، و کم یسطح پایین فرهنگ

ً به دیکتاتوری و فساد و ناکارایی روزافزون م . اداره انجامد یتمرکز زیاد صرفا

متمرکز جامعه و اقتصاد نیاز به انضباط و آگاهی گسترده در سطح جامعه و درجات 

اصالً نیاز به اداره گفت اگر فراهم باشد  توان ی( که م۷دارد ) تیریبسیار باالی مد

باالی فرهنگی و سازمانی برسد آنقدر  یها متمرکز نیست. اگر کشوری به چنان سطح

 سوسیالیسم دگماتیک را تحمل نخواهد کرد. یها پیشرفته است که دیگر برنامه

را   خود  ایدئالیسم   و  انقالبی شور و شوق یها کیرمانت  جوان و یها ستیمارکس

. خواندن چند جزوه تعلیماتی و تبلیغاتی و شنیدن نام چند ذارندگ یم زیهمه چ  بجای

آنان، و تنها آنان، و بستن ذهن خود بر  یها شهیکلی و سطحی با اند ییاندیشمند و آشنا

هرچه جز آن، برای اداره، و از آن سخت تر، دگرگون کردن جامعه به معنی بهتر 

ته او شور انقالبی و عزم آهنین ناچیزی است. پل پت و دار و دس یها هیکردن آن، ته

مطلق را جانشین شعور و دانایی کردند و اگر سی چهل درصد مردم  یو سرسپردگ

ها نمونه برجسته ای از برتر  کامبوج فدا شدند باکی به خود راه ندادند. مورد آن

مجرد در برابر فرد انسانی است. در حالی که هدف سیاست، فرد  میشمردن مفاه

د و بهروزی و پیشرفت و تکامل اوست، انقالبیان در حرارت تند خود انسانی و بهبو

 و سپس اجتماع افراد را. کنند ینخست افراد اجتماع را قربانی م
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یک گرفتاری این انقالبیون سردرگمی درباره هدف و وسیله است. درباره آنکه هدف 

 –هل پنجاه سالی پیش از چ –اند. تنها در این اواخر  بسیار گفته کند یرا توجیه م لهیوس

بر هدف پیدا شده است.  ها لهیبوده است که پاره ای تردیدها درباره دامنه تأثیر وس

نادرست بجای آنکه  یها لهیها و کشورهای گوناگون نشان داده است که وس تجربه نسل

و به صورت سرپوشی  کنند یبا هدف درست توجیه شوند آن را منحرف و آلوده م

نادرست  یها لهیوس ماند ی، چندانکه اندک اندک دیگر آنچه مورندآ یخود در م یبرا

باید با  ها لهیاست نه هدف درست. اما کمتر کسی به این توجه کرده است که اگر وس

هرچند  –محدود  یها لهیمتناسب باشد. با وس ها لهیهدف بخوانند هدف نیز باید با وس

تنی در نظر گرفت. هدف بزرگ و دست نیاف یها نباید هدف –درست و ستودنی 

ناچیز به تحقق آن  یها لهیبزرگ و مقدس داشتن و برای آن شعار دادن و آنگاه با وس

 کمتر نیست. انشیکوشیدن ز

از اینجاست که در شرایط بشری باید دید تدریجی و تحولی داشت. و از اینجاست که 

را جانشین اوضاع و تازه  یها ییاند و ستمگری و نارسا ها بیشتر ناکام مانده انقالب

را به صورت  ها ییو گاه همان ستمگری و نارسا –اند  احوال پیش از انقالب کرده

. نه کنند یاز دو جا اشتباه م خوانند یها که انقالب اسالمی ایران را فتنه م . آندتریشد

یک دگرگونی کامل و  –تنها از این جهت که این انقالبی به معنی کلمه بوده است 

اجتماعی تازه،  یها هیها و ال خشونت بار سیاسی و روی کار آوردن گروه و یریشه ا

بلکه از این جهت نیز که انقالب همیشه کلمه مقدسی نیست که بخواهند از انقالب 

دارند. انقالب خشونت بار و رادیکال سیاسی همین است: یک انفجار  غیاسالمی در

عواطف انسانی و کورترین و  ؛ دست باال بخشیدن به بدترینرانگرینومیدانه و و

واپسمانده ترین عناصر جامعه؛ بی اثر ماندن نیروهای خردمندی و سازندگی. 

اند و تعریف خشونت بار و رادیکال درباره  موفق و سازنده استثنا بوده یها انقالب

 .کند یها صدق نم بیشتر آن

ی انقالبی سخن می و پیوسته از نیروها گذارند یکسانی که برگرد انقالب هاله تقدس م

از توانایی خود در اصالح و تغییر جامعه ناامیدند. شاید هم باز برای ایران  ندیگو

. اما پیشرفت واقعی تنها با تغییر دادن نندیب یتازه ای را م یها خواب انقالب یا انقالب

ناگهانی باشد. عمل سیاسی پیگیر و منظم از سوی  تواند یها ممکن است که نم آدم

در اصالح آن خواهد داشت تا یک  یتر بزرگ افراد جامعه سهم بزرگ تیاکثر

گوناگون و پیوسته زشت  یها حتی اگر چند سال هم در صورت –موقتی « هیستری»

ها و  و دهه گذارد یکه همه چیز را ویران و از هم گسسته برجای م –تر خود بپاید 

 .اندازد ییک کشور را به وقفه م یرتکاملیها س نسل

 ب خشونت بار و رادیکال به معنی تنگ تر کلمه، یک راه حل شتابزده و از سر انقال
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خود  یها استیس خواهد یاست. تکبر و گستاخی یک اقلیت است که م یبی حوصلگ

 وندندیپ یرا بر همگان تحمیل کند. آن اکثریتی که به انقالب خشونت بار رادیکال م

ً همواره در تاریخ سرگشته و پشیمان ش اند و کیفر فرصت طلبی و سهل  دهتقریبا

اند. کشورهای پیشرفته جهان در هر نسل یا هر قرن  انگاری خود را به سختی داده

و کیفیت  سازند ی. مردم خود را مروند یها گام به گام پیش م . آنکنند ییک انقالب نم

ها انقالب امر مقدسی نیست.  . برای آنبرند یخود را باال م یزندگی و قدرت ماد

 خود را از آن بدور دارند. کوشند یالیی است، مانند جنگ، که مب

یک لعنت انقالب اسالمی بر جامعه ایرانی در این است که پس از تجربه این انقالب 

که بیشتر مردم ایران از هر عمل سیاسی دلزده و خسته شده باشند و  رود یبیم آن م

بی و تغییر خشونت بار ریشه ای ها، بسوی فعالیت انقال ، بیشتر در میان جوانیتیاقل

جامعه )بی شناخت جامعه و دانستن پیامدهای آن تغییر( رانده شده باشند. این هر دو 

فال نیکی برای آینده ایران نیست. آزادیخواهان و ملی گرایان آسوده ای هم که  شیگرا

خود به رعایت حال این اقلیت، کلمه انقالب و نیروهای انقالبی را از قلم و زبان 

ره  یها تنها نشانه –هرچند خود انقالبیان بسیار غیرمحتملی هستند  – اندازند ینم

. آن اکثریتی که از سیاست بهم برآمده است و سازند یرا از خود ظاهر م یگمکردگ

 – دیجو یبهر که راضی است و تنها رهاننده ای از چنگال جمهوری اسالمی م گرید

روز بیشتر در ژرفای بی اثری و دنیای خیالی و روز ب –باشد  خواهد یهرکس که م

، زمینه را برای فساد و استبداد، در رود یفرو م شانیها تیبزرگ و مش یها قدرت

؛ و با بیحرکتی خود عمر رژیم کنونی را درازتر کند یتازه تر، آماده م یأتیه

 .سازد یم

جوانانی است که خشونت بار در میان  یها شیبهمین اندازه زیانبخش، باال گرفتن گرا

. پایین بودن پایه فرهنگی آنان، اکثریت کنند یدر فضای نیهیلیستی کنونی ایران رشد م

. محدودیت بخشد یبسار بزرگ نسل جوان ایرانی، به آنان نیروی ویرانگر شگرفی م

. در دریایی شود یآنان ترسناک است. جهان بینی آنان در فرمولهای چند خالصه م دید

چیز دیگری از دنیای پیرامون خود بگیرند.  گذارد یناورند که نماز خشم و کین ش

کاستی  شان یمبادا عزم انقالب بندند یچشمان و گوشهای خود را بر تأثیرات بیرونی م

. هرچه جز خودشان برایشان دشمن است که باید در مراحل گوناگون از میان ردیگ

. در پاکی و اند گانهیب برداشت. با اندیشه مصالحه و توافق و همکاری و مدارا

که، جز به دالیل تاکتیکی، دیگر حقی  اند دهیخود به چنان حق بجانبی رس یسرسپردگ

و  سنجند ی. با آنکه همه چیز را با معیارهای انقالبی خود مشناسند یکسی نم یبرا

، کمتر در کند یچه اندازه به قدرت رسیدنشان را آسان یا دشوار کرده است و م نکهیا

آماده کردن خود برای اعمال قدرت به صورت سازنده هستند. این جوانان از  شهیاند
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ها و پدرانشان ناگزیر  گذشته کشور خود بیخبرند و تصوری از آنجا که پدربزرگ

به آن رسید یا به  ١۳۵۷بودند آغاز کنند ندارند. آن درجه از پیشرفت را که ایران تا 

و وارد چند و چون و مسائل آن  رندیگ یم یا امری خود بخود و مسلم آورند یحساب نم

 تنگ است. شان یخی. چشم انداز تارشوند ینم

هنگامی که سخن از ضرورت حیاتی یک توافق گسترده و حداکثر درباره آینده ایران 

هدف منحصر به براندازی مذهبیان رزمجو نیست که هرچند اسباب سرکوبی  رود یم

ریباً همه ایرانیان را، جز چند صدهزار تنی از و فشار را در دست دارند پشتیبانی تق

ها شمرده است. رژیم آخوندی تنها یک سخن برای گفتن  اند. روزهای آن کف داده

کرد،  توان یدارد: کشتار. زمانی تالیران به ناپلئون گفته بود که با سرنیزه همه کار م

روی سر نیزه نشست. مالیان اکنون، در سترونی فکری خود،  توان یآن نم یولی رو

 ها بیرون بزند. اند. تاکی باشد که نوک سرنیزه از عمامه نشسته

سرنگونی استبداد و ترور آخوندی تنها مرحله نخستین است. باید بویژه برای پس از 

آن آماده بود. این دوران کابوس که همه آرزو دارند بتوانند فراموشش کنند 

م، را در کشور پاشیده است. ایرانی که مستبدانه و افراطی، بذر نیهیلیس یها شیگرا

برای ایرانی نبود اکنون گرگ ایرانی شده است. از هر سو  یهیچگاه همسایه خوب

ها به صراحت  و ائتالف ها ی. حتی همکاررود یگفتگو از مرگ و کشتار و نابودی م

کار همکار و مؤتلف یکسره « مشترک»برای آن است که پس از رسیدن به مقصد 

که کمترین تردید در حقانیت آن ندارند  –آرمان خود  یاند برا د بیشمار آمادهشود. افرا

بیشتری را.  یها و در راه منافع خود خون –خون هزاران و صدهزاران را بریزند  –

ها خمیری است که باید برید و فشرد و برآتش نهاد تا شکل  ملت ایران برای آن

گاه توده ایرانی را اینهمه بی قدر و دلخواهشان را بگیرد. در صد سال گذشته هیچ

مصرف کردنی نینگاشته بودند. صرف همداستانی در دشمنی با خمینی بس نیست که 

 را دگرگون سازد. یچنین فضای فکری خطرناک

 

 

 اصول فکری یک جامعه نوین

 

نیهیلیستی  یها شیجریان اصلی ایدئولوژیک در جامعه ایرانی، تا پیش از غلبه گرا

ر سه ساله گذشته، آمیزه ای از آزادیخواهی، ناسیونالیسم، ترقیخواهی راست و چپ د

اصلی را  یها شهیاند توان یو عدالت اجتماعی بوده است. از این اصول فکری م

 درباره شکل حکومت و اجتماعی که باید در راهش پیکار کرد گرفت.

 مت در آزادیخواهی به معنی سپردن کار مردم به دست مردم و مسئول بودن حکو
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برابر مردم است. یک نظام حکومتی که در آن رأی اکثریت حکومت کند و حقوق 

شود و تعادل میان نیروهای سیاسی محفوظ بماند و همه افراد در برابر  نیاقلیت تضم

قانون برابر باشند و انتقال قدرت سیاسی تنها با رأی مردم امکان یابد و هیچ نهاد یا 

واند قدرتی بیش از آنچه در قانون بدان داده شده اعمال کند. فرد یا گروه یا سازمانی نت

برطرف کردن هرگونه تبعیض طبقاتی و جنسی و نژادی و عقیدتی و  یخواهیآزاد

 از تجاوز از هر ناحیه و زیر هر عنوان است. یریجلوگ

ناسیونالیسم تجلی اراده ملت است به حفظ حقوق و هویت خود و پایداری در برابر 

زیهای دیگران و دفاع از مصالح ملی. ناسیونالیسم اصل راهنمای دست اندا

فرهنگی  یها استیو روابط بازرگانی با کشورهای دیگر و س یخارج یها استیس

 است.

ترقیخواهی به معنی یک تعهد ملی و همه جانبه به امر توسعه اقتصادی و سیاسی و 

ی برای مردم که در و فرهنگی است. تأمین آن درجه از رفاه و بهروز یاجتماع

اقتصاد است و افزایش مداوم ظرفیت اقتصاد برای بهروزی بیشتر مردم و  ییتوانا

بهبود کیفیت نیروی انسانی و تکمیل تأسیسات زیرساختی جامعه. ترقیخواهی، آرزو 

و تالش یک ملت برای غلبه بر بینوایی و واپسماندگی و رسیدن به جهان امروزی 

 مرفه. یها باد نیرومند با انساناست و ساختن یک جامعه آ

که هدف آن دادن فرصت  شود یگفته م ییها استیعدالت اجتماعی به مجموعه س

اجتماعی و حمایت از محرومان و تأمین آینده  یها یبرابر به افراد و تعدیل نابرابر

 افراد است. 

 پیش از همه باید موضوع شکل حکومت روشن گردد. اگر قرار است قانون اساسی

ها باشد شکل حکومتی مشروطه سلطنتی یک پایه اصلی آن  آغازگاه توافق تیمشروط

قانون اساسی است. اما پایبندی به قانون اساسی مشروطیت تنها یک استدالل برای 

. از آن گذشته مسأله شرایط و مقتضیات کشوری رود یمشروطه سلطنتی بشمار م

. در دهد یجلوه م نیتر را مناسبمانند ایران است که یک حکومت پادشاهی مشروطه 

برای چند  –آشکار در زبان و مذهب و  یها از اقوام گوناگون با تفاوت ینیسرزم

نژاد، سلطنت همواره یک عامل متحدکننده بوده است. پادشاه  –از جمعیت  یدرصد

و این نقشی است که هیچ نهاد دیگری، از  کند یبه عنوان مظهر اقوام ایرانی عمل م

 ییها داشته باشد. اگر در استان یا استان تواند یرئیس جمهوری انتخابی، نمجمله یک 

او را عامل متحدکننده  توان یجمهوری رأی اکثریت نیاورده باشد نم سییک رئ

ها او را رئیس جمهوری واقعی ندانند. انتخابات  شمرد. چه بسا در آن استان یا استان

ران خواهد برد. زیرا ایران سازمان هرچند سال کشور را به مرز بح یرئیس جمهور

ها به آسانی  باختری را ندارد. بر سر ریاست جمهوری رقابت یها یسیاسی دمکراس
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از حدود مجاز درخواهد گذشت هیچ کس خود را کمتر از دیگری شایسته آن سمت 

 نخواهد دانست.

تازه اینهمه در صورتی است که رئیس جمهوری به سرعت زمینه را برای ریاست 

مادام »مادام العمر آماده نسازد، یا هرچند گاه یک کودتا به عمر رئیس جمهوری 

پایان ندهد و رژیم جمهوری جز پوششی برای مداخله نهادی ارتش در « العمر

 سیاست نباشد.

کسانی ممکن است عالقه شخصی به رژیم جمهوری در ایران داشته باشند، یا از 

به چنان موقعیتی افتاده باشند که بهر  اند دهیبا سلطنت مخالفت ورز ١۳۵۷اینکه در 

ها مانند همه کسانی که  بها بکوشند جلوی بازگشت پادشاهی مشروطه را بگیرند. آن

برد  نگرند یسرنوشت کشور را در چهارچوب مالحظات تنگ شخصی خود م

دارند و وقت زیادی نباید صرفشان کرد. برای اکثریت ایرانیان باید  یمحدود

جمهوری در  یها میسترده تر و عمومی تری مطرح باشد. سرنوشت رژمالحظات گ

جهان سوم، در کشورهایی همه کم و بیش همانند ایران، که از نظر رشد  یکشورها

هفدهم و هژدهم هستند و از نظر  یها در حدود اروپای باختری در سده یفرهنگ

رابر چشمان ، در ببرند یسازمان و پختگی سیاسی در اوایل سده نوزدهم بسر م

 ماست.

ً مادام العمر و دیکتاتوری  یها میرژ نیتر ثابت جمهوری در اینگونه کشورها عموما

هستند. در مکزیک نمونه دیگری موفق بوده است. یک رئیس جمهوری که تنها برای 

. ولی در آن کشور یک حزب چندین دهه است شود ییک دوره شش ساله برگزیده م

و  ندیگز یو هر رئیس جمهوری جانشین خود را بر مقدرت را سراسر بدست دارد 

عموماً رسم بر آن است که در آن شش سال قدرت، چیزی را از اغتنام فرصت فرو 

 .کند یگذار نم

اگر کسی همه آرزویش این نباشد که رئیس جمهوری ایران بشود، بویژه پس از 

، بهر بها خواست یکسی که تنها م –که با نخستین رئیس جمهوری داده شد  یشیآزما

ناچار درباره مناسب بودن این شکل  –برسد  اش یشگیو با هر نتیجه، به آرزوی هم

حکومت تردیدهای جدی خواهد داشت. رئیس جمهوری که همه عمر قدرت 

دیکتاتوری داشته باشد رئیس جمهوری نیست. آن کس نیز که هر روز روی صندلی 

 یس جمهوری نیست.برکناری بر خود بلرزد رئ میناپایدارش از ب

یک دمکراسی با رئیس جمهوری  –ممکن است کسانی نمونه هند را پیشنهاد کنند 

. ولی هند از استثناهای جهان سوم است. با یک سنت دمکراتیک و نهادهای یفاتیتشر

که در کمتر جای دیگر مانندی دارد. و تازه هند را باید در پرتو واقعیات  رومندین

سلسله ای آن. یک حکومت  یها شینگریست، با گرا حکومت خانوادگی کنونی
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، ردیگ یبهره م ها وهیاقتدارگرا )اتوریتارین( که برای همیشگی کردن خود از همه ش

« وضع فوق العاده»، و اگر رود یو از قانون هم فراتر م کند یدر حدود قانون عمل م

شد از و اگر دادگستری مستقل مانع  ردیگ یم« اختیارات ویژه»شکست خورد 

و همه قدرت حکومتی و منابع مالی را بی پروا برای بردن  کاهد یاستقالل آن م

 –دمکراسی و جمهوری  –. هند یک آمیخته دیکتاتوری کند یانتخابات بسیج م

پادشاهی موروثی شده است. نمونه ای است که قابل تقلید نیست و اگر اصراری براین 

 بسیار بهتری را برگزید.ناپذیر  دیتقل یها نمونه توان یباشد، م

در برابر، پادشاهی مشروطه از خود در شرایط گوناگون نیروی زندگی و سودمندی 

کشورهای جهان از ژاپن و  نیتر شرفتهینشان داده است. نه تنها پاره ای از پ یاستثنائ

، در اند افتهیشمالی و باختری این شکل حکومت را برای خود مناسب تر  یاروپا

عامل ثبات سیاسی و  نیتر نند بلژیک یا اسپانیا یا تایلند سلطنت مهمما ییکشورها

 ملی است. یگانگی

در بلژیک که میان فالمانها و والوانها، با احزاب فراوان هریک از دو قوم، دو پاره 

ها میان  همه رشته گذارد ی. اوست که نمنامند یم« تنها بلژیکی»شده است پادشاه را 

فوذ مؤثری است برای آنکه احزاب متعدد از میان اختالفات دو قوم پاره شوند و ن

سیاسی و قومی خود به درجه ای از توافق برای اداره کشور برسند. در اسپانیا، 

مدافع دمکراسی و ضامن نگهداری  نیتر چنانکه پیاپی نشان داده شده، پادشاه بزرگ

بی یکی از یکپارچگی کشور در برابر نیروهای گریز از مرکز است. در کامیا

انتقال از دیکتاتوری به دمکراسی، که پس از فرانکو در  یها شیآزما نیتر موفق

اسپانیا روی داد، پادشاهی مشروطه سهم حیاتی داشته است. در تایلند که پادشاه 

صرفاً تشریفاتی است پنجاه سال است که دوام  یکمترین نقش سیاسی را دارد و مقام

 –و عموماً ناراضی و بی آرام  –اپی و اقوام گوناگون پادشاهی در میان کودتاهای پی

حکومت از خونریزی  یها یکشور را نگهداشته است. احترام مقام او در همه واژگون

فرماندهان ارتشی آزمند   که از سوی  را یبه تازگی حکومت  جلوگیری کرده است و

 است. دهیبا استفاده از حیثیت خود رهان شد یتهدید م

پادشاهی مشروطه که به صورت طبیعی است، قرار داشتن آن بر فراز  ادامه نظام

سیاسی روزانه، وابسته نبودن آن به یک یا چند نیروی معین و ارتباطش  یها کشاکش

، دارد یمسئولیت پاک م یها شیبا همه کشور، نداشتن قدرت اجرائی که آن را از آال

اند.  از آن بی بهره ها یجمهور نیرویی بخشیده است که بیشتر به اصطالح یبه پادشاه

ً همه کشورهای جهان سوم  یپادشاه در این مفهوم از جمهوری، چنانکه در تقریبا

شناخته شده است، هم پایدارتر، هم دمکراتیک تر، هم به صرفه تر است و هم به 

 .کند یخدمت م شتریکشور ب
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جمهوری  یها انیسلطنت مطلقه و استبدادی البته از این مقوله بیرون است و ز

را دارد. در قانون اساسی مشروطیت ایران پادشاه از اختیارات و مسئولیت  یاستبداد

مبراست و پادشاهی باید در ایران آینده دقیقاً براین خطوط باشد. حاکمیت و حکومت 

. شود یدر دست مردم است و توسط مجلس شورا و سنا و دولت مسئول آن اعمال م

باشد باید برطرف گردد. همچنانکه پیش  ها نهیاین زم قانونی در ییها اگر ابهام

الزم باید برای تضمین استقالل قوه قضائی بشود. به دادگستری باید  یقانون یها ینیب

ها را داد. دادگستری  نقش ناظر بر همه امور کشور ومدافع حقوق افراد و سازمان

. میا با آن آشنا بودهوظایفی بسیار گسترده تر از آن دارد که ما تاکنون در ایران 

دادگستری نگهبان حقوق فرد در برابر نهادها و نهادها در برابر فرد است و از نظر 

ها باید متناسب وظایف گسترش  سازمان و گزینش قضات و حقوق و حدود عمل آن

ها زیر هر عنوان و  میان افراد کشور و تجاوز به حقوق آن ضییافته خود گردد. تبع

از  ییها همه جنبه ها نیباید منع قانون اساسی پیدا کند. ا یقانون از سوی هر مقام و

به روشنگری و اصالح دارد و به موجب خود آن قانون  ازیقانون اساسی است که ن

 امکان خواهد داشت.

به هدف نهائی یک جامعه آزاد با افرادی در حقوق برابر و مصون از تجاوز و 

و یک حکومت دمکراتیک در ایران با  ، اجزای یک ملت به معنی واقعی،ضیتبع

رسید تا با جمهوریتی که مشروعیت آن  توان یمشروطه زودتر م ینظام پادشاه

پیوسته مورد سؤال و ادامه آن پیوسته در معرض تهدید است. یک نظام پادشاهی را 

از زیاده روی بر حذر داشت، زیرا پادشاهی متعهد ادامه خویش است  توان یبیشتر م

آینده خود را نیز پیوسته در نظر داشته باشد و با یک فرد  یها صالح نسلو باید م

گذشته نیز با ماست و نباید گذاشت زیر پرده تملق و  یها . درسردیگ یآغاز و پایان نم

 یا مصلحت اندیشی های کاذب فراموش شود. تیپرستش شخص

ها و  ز سنتبرای آنکه پادشاهی، مشروطه بماند و دمکراسی در جامعه ای که هنو

طرز تفکر دمکراتیک در آن ریشه دارد پابرجا شود نهادهای دمکراتیک باید تقویت 

همگانی  یها کار و رسانه یها هیها احزاب و اتحاد آن نیتر و پاسداری شوند. از مهم

سیاسی و اقتصادی باید حق  یها فکری و برنامه یها هیهستند. احزاب با هرگونه پا

ند، مگر آنکه در دادگاه وابستگی آنان به کشورهای بیگانه ثابت فعالیت آزاد داشته باش

 گردد. 

اساسی، داشت. تنها  یها هیچ باکی نباید از اختالف نظر و سلیقه، حتی اختالف

ها و  شرطی که باید با سختگیری رعایت شود آن است که احزاب، و نیز گروه

رمسلح باشند. یک دمکراسی بیگانه، دمکراتیک و غی یها ، مستقل از قدرتها هیاتحاد

عقاید مخالف را تحمل کند ولی حق ندارد اجازه دهد که از مدارای آن برضد  تواند یم
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که در درون خود به شیوه  ییها بهره برداری شود. انجمن یجامعه و دمکراس

یا  رندیگ ی، یا برضد نظام دمکراتیک اسلحه در دست مکنند یدمکراتیک عمل نم

به هیچ روی قابل تحمل نخواهند بود. دادگستری به اتکای  اند انهگیب یها استیعامل س

 یها وهیبه هر شکایتی درباره سوء جریانات و ش یدگیقانون اساسی مرجع رس

است و از منافع  –کار  یها هیها و اتحاد احزاب و گروه –ها  غیردمکراتیک در انجمن

 جامعه دفاع خواهد کرد.

هاست که باید بر طبق موازین دمکراتیک زیر  منبه زبان دیگر این شیوه عمل انج

تا آنجا که وابسته به  –نظارت قرار گیرد. درباره اصول فکر و عقاید هیچ انجمنی 

کسی حق مداخله نخواهد داشت.  –بیگانه و مسلح و غیردمکراتیک نباشد  یها قدرت

اشته باشد. دمکراتیک فعالیت د یها با هر عقیده ای در چهارچوب تواند یم یهر انجمن

یا مقامی با تشکیل انجمنی موافق نباشد و آن را برضد منافع جامعه بداند  یاگر فرد

 به دادگاه برود. تواند یم

کار )کارگران، کارمندان، پیشه وران، صاحبان مشاغل...( باید آزاد،  یها هیاتحاد

ی ، غیراجباری و دمکراتیک باشند. دادگستری باید جلوی هر تجاوزیرانحصاریغ

و اعضای آنان، همچنانکه هر سوء استفاده و زیاده روی را از  ها هیرا به حقوق اتحاد

، مانند همه ها هیعضوگیری اتحاد یها وهیکار بگیرد. منابع مالی و ش یها هیاتحاد یسو

 یها هیدیگر، باید زیر نظارت قانونی باشد. نباید اجازه داد آزمایش اتحاد یها انجمن

که  ییها هیایران تکرار شود. تسلط یک گروه حرفه ای بر اتحاد کارگری انگلستان در

دمکراتیک دورتر می افتند )به حدی که اگر کارگری نخواهد در  یها وهیپیوسته از ش

( و تمرکز قدرت مالی در دست دهد یاتحادیه ای عضو شود کار خود را از دست م

ً مشاغل خود را ده موقعیت خود را از  و دارند یها سال نگه م کسانی که عموما

، برند یاند و در راههای غیردمکراتیک بکار م غیردمکراتیک بدست آورده یراهها

صنعت و جامعه انگلستان را به بن بستی انداخته است که در آینده قابل پیش بینی 

 .رسد یدر آن به نظر نم یشیگشا

با مالحظات  دمکراتیک باید همواره یها وهیدر کشوری مانند ایران بویژه رعایت ش

ملی همراه باشد. دمکراسی را نباید بهانه و وسیله ای برای اعمال نفوذ  تیامن

بیگانگان و رخنه عوامل بیگانه و دشمنان استقالل و تمامیت ارضی ایران قرار داد. 

 آزادی نباید به زیان ناسیونالیسم تمام شود.

همگانی البته بسیار  یها سیاسی و رسانه یها تیاعمال چنین سیاسی در زمینه فعال

دقیق و حساس است. هرگونه زیاده ر وی در مراعات آزادی دست خرابکاران را 

خواهد گشود و هر زیاده روی در جلوگیری از خرابکاری و رخنه گری خطر خفگی 

همگانی )مطبوعات، انتشارات،  یها اندیشه را پیش خواهد آورد. رسانه یکنواختیو 
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لی این آزادی به معنی آزادی عمل هرکس قلمی یا دوربینی ( باید آزاد باشند ونمایس

ها را باید هم در برابر دست اندازیهای دولت و هم  بدست گرفت نیست. آزادی رسانه

ها حفظ کرد. یک  مسئولیتی و مالحظات شخصی و فردی دست درکاران رسانه یب

. اگر دست زدیخ یها بر م از خود آن کند یها را تهدید م خطر بزرگ که آزادی رسانه

ها و منافع  ها در خدمت آن ها آزادی را چنان تعبیر کنند که رسانه درکاران رسانه

انتظار  توان یهاست دیر یا زود نشانی از آزادی نخواهد ماند. از هیچ حکومتی نم آن

هاست اجازه دهد که دیگران، نه خودش،  داشت که اگر قرار بر سوءاستفاده از رسانه

فشار قرار گیرند یا به  یها ها در خدمت منافع و گروه د. وقتی رسانهسوءاستفاده کنن

پردازند آنگاه احترامی برایشان نخواهد ماند و هرکه زورش بیشتر است  یبیعوامفر

ها چیره خواهد شد ودر کشوری مانند ایران مسلماً این حکومت است که زورش  بر آن

 خواهد چربید.

رایط ایران جلوی دست اندازی حکومت را بر شاید تنها مانعی که بتواند در ش

هاست؛ چه خود  ها بگیرد همان مفهوم نه چندان مشخص حیثیت و احترام رسانه رسانه

ها به عنوان نهادهایی با معیارهای باالی حرفه ای و چه دست درکارانشان به  رسانه

م را با با سطح اخالقی و حرفه ای قابل مالحظه. حیثیت و احترا ییها عنوان انسان

ها از نظر بازرگانی بسیار سودآور  فروش نباید اشتباه کرد. ممکن است رسانه زانیم

ها را حفظ کند چیز دیگری  آزادی رسانه تواند یباشند. ولی حیثیت و احترامی که م

که سطح انتلکتوئل و اخالقی باالتری دارند  ییها است. مردم در تحلیل آخر به رسانه

و در اوضاع و احوال متغیر مانند برگ روی آب به  دارند یو اصول خود را نگه م

ها که در هر موقعیت  تا آن گذارند یبیشتر احترام م چرخند یاین سو و آن سو نم

ها و افراد بیشتری باشند. دلیلش آن است که مردم  به هر بها خوشایند گروه کوشند یم

ل باالتر و سختگیرانه ها و رهبران خود معیارهای اخالقی و انتلکتوئ برای رسانه

ها انتظار دوراندیشی و پایداری بیشتری  تا برای خودشان و از آن برند یتری بکار م

و  کنند یکه همواره دنبال موج غالب حرکت م ییها دارند تا از خودشان. رسانه

ها  در چشم مردم و حکومت دهند یمواضع خود را به اقتضای زمان پیوسته تغییر م

. در مانند یها که به مالحظات باالتری وفادار م برخوردارند تا آناز حیثیت کمتری 

 سیاست محبوبیت یا اقبال عمومی را با احترام و اعتماد نباید لزوماً یکی شمرد.

ها از خود تصویر ذهنی شیئی قابل خرید و قابل اعمال  مسئله عمده آن است که رسانه

وند که تنها دنبال سودجویی هستند. نفوذ نسازند و دست درکارانشان چنان شناخته نش

ها و نهادها، هرچه هم تند و سخت، تا خودشان بدین  ها تنها با قانون از آزادی رسانه

ها صرفاً به عنوان یک رشته  ها که به رسانه دفاع کرد. آن توان یگونه کمک نکنند، نم

بسیار  یها ها جنبه بهتر است وارد آن نشوند. رسانه نگرند یکسب و کار م گرید
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ها را در مقوله ای میان نهادهای  سیاسی نیز دارند که آن –اجتماعی  رومندین

که هیچ  ییها ، با وظایف و الزامدهد یاجتماعی قرار م –مالی و سیاسی  –اقتصادی 

 جنبه کسب و کار ندارند.

افراد و نهادها در  یها انیها و جبران ز قوانین مشخص درباره مسئولیت مدنی رسانه

ها حیاتی خواهد بود که جلوگیری  ها همان اندازه برای آزادی رسانه بر رسانهبرا

ها. از آنجا که از سانسور گریزی  دولتی در کار آن یها از مداخالت سازمان یقانون

زیرا هر اجتماع در هر زمان معیارهای رفتاری معینی دارد که تنها به  – ستین

انتخابی از قوای حکومتی و نهادهای یک هیأت  – ابدی یتدریج و آهستگی تحول م

ها را از  تشکیل یابد که اعضای آن هرچند سال تغییر یابند و رسانه تواند یاجتماعی م

کنترل کنند و جلوگیری از انتشار مطالبی را که با معیارهای رفتاری  ینظر اخالق

جایز اکثریت بزرگ جامعه تضاد آشکار دارد از دادگاه بخواهند. اما سانسور سیاسی 

که جنبه اهانت به مقامات کشور داشته باشد مانند هر جرم دیگری از  ینیست و مطالب

 این گونه قابل تعقیب در دادگاه خواهد بود.

و  ها ستگاهیتلویزیون بهتر است از آن دولت باشد. زیرا فراوانی ا –مالکیت رادیو 

ها را  خانواده ها ممکن است به اشباع برسد. افراد و تنوع و گزینش در برنامه

الکترونیک قرار داد. اوقات فراغت  یها بی دریغ در معرض نفوذ رسانه توان ینم

تلویزیونی نباید  یها همه در برابر تلویزیون سپری شود و تماشای برنامه دیمردم نبا

تلویزیون  –اجتماعی گردد. از این گذشته مالکیت دولتی رادیو  یها تماس نیجانش

ها تأکید بیشتری بگذارند و از تکیه بیش از  جنبه آموزشی آن اجازه خواهد داد بر

 بازرگانی بکاهند. غاتیاندازه بر تبل

از پژوهش علمی تا آفرینش  –ها آزادی هرگونه فعالیت فرهنگی را  آزادی رسانه

. فعالیت فرهنگی اند شهیبه دنبال دارد زیرا این هر دو از مظاهر آزادی اند – یهنر

ک دولت، آنهم در کشوری نیمه سواد و واپسمانده، به چیزی بر روی هم بی کم

. ولی مداخله دولت، حتی به صورت کمک، این اثر منفی را دارد که دینخواهد رس

آزادی اندیشه را بگیرد. در اینجا نیز باید منابع مالی را به توصیه  یممکن است جلو

ظور افزودن بر هیئتی انتخابی و صالحیتدار تخصیص داد. عالوه براین به من

 یها تیافراد و مؤسسات را به فعال یها به منابع، کمک دنیاعتبارات و تنوع بخش

 مالیاتی ساخت. یها تیمعتبر فرهنگی مشمول معاف

به شیوه متمرکز اداره کرد. این  توان ییک جامعه دمکراتیک و کارآمد را نم

سرزمین اقوامی . ایران کند یضرورت عدم تمرکز را ساخت قومی ایران تقویت م

کم و  –مربوط به خود  یها گوناگون سخن می گویند و در استان یاست که به زبانها

ها اختیارات محلی و اختیارات فرهنگی  اند. برای این اقوام و استان گرد آمده –بیش 
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هر دو مطرح است. عدم تمرکز در ایران باید هم جنبه اداری و هم فرهنگی داشته 

 باشد.

اداره  یها و روش ها استیاز تهران در گذشته کارآمد نبود و به بهبود ساداره کشور 

کمک نکرد و بر ناهماهنگی عمومی فراگرد توسعه کشور افزود. عدم تمرکز با آنکه 

ها بود به جایی نرسید، به سه دلیل. نخست، در حالی که همه نظام  بر همه زبان

عدم  شد یم استوار بود نمسیاسی کشور بر حداکثر تمرکز قدرت در دست یک مقا

ها. دوم، در  ها و شهرستان عملی کرد چه رسد به استان تختیتمرکز را حتی در پا

ها نبود و  تخصیص منابع مالی هیچ تعهد مشخص و الزام آوری درباره استان

ها و  . سوم، وزارتخانهشد یصرف م یکل یها اعتبارات در چهارچوب برنامه

ها و  تیارات خود را به مأمورانشان در استاندولتی اگر هم اخ یها سازمان

 .رندیها را پس بگ آن توانستند یدر هر زمان م دادند یها م شهرستان

کلید اصلی عدم تمرکز در تخصیص منابع مالی است. باید براساس جمعیت و با 

ها تقسیم کرد. چنین  عقب ماندگی، اعتبارات عمرانی را میان استان بیحساب ضر

الزم را برای اداره غیرمتمرکز و سیاستگزاری غیرمتمرکز فراهم  طیتعهدی شرا

استان و شهرستان، چنانکه در قانون اساسی مشروطیت نیز  یها خواهد آورد. انجمن

خود باشند. مأموران  یها پیش بینی شده، باید باالترین مراجع تصمیم گیری در منطقه

دولتی  یها ها و سازمان ها کار خواهند کرد و وزارتخانه انجمن رنظریدولت ز

ها خواهند داد. کارهای اجرائی را تا آنجا که بتوان  الزم را به آن اراتیها و اخت بودجه

محلی سپرد. روشن است که عدم تمرکز سیاسی و  یها و سازمان ها یباید به شهردار

اداری، حدود خود را دارد. گذشته از امور خارجی و دفاعی، برنامه ریزی عمومی 

مالی و  یها استیو نیز س رندیگ یکه بیش از یک استان را در بر م ییها و طرح

. هرچه در قلمرو حاکمیت پولی و ملی اند رونیاز شمول عدم تمرکز ب یاقتصادی مل

است بدست حکومت مرکزی خواهد بود. نیروهای انتظامی در هر استان زیر نظر 

 ان باید با مرکز باشد.مقامات محلی قرار خواهند گرفت ولی فرماندهی عالی آن

درباره عدم تمرکز و خود مختاری و خودگردانی در دوران نابسامانی جمهوری 

کار را تا برخوردهای مسلحانه  ییها سخنان بسیار گفته شده است و گروه یاسالم

. اما مالحظات حاکم بر هر سیاست عدم تمرکز دو چیز بیشتر نیست: اند دهیکشان

مردم را باید به مردم سپرد و تصمیم گیری را باید به اجزاء و کارایی. کار  یدمکراس

آن بخش کرد تا همه دست درکاران نظر بدهند و همه اوضاع و احوال در نظر گرفته 

اداری هرچه ممکن است آزاد  یها شود، و اجرا را باید از کاغذ بازی و پیچ و خم

باید در فضای تهی از  کرد تا بیشترین درجه ابتکار فرد مجال یابد. به عدم تمرکز

احساسات تند اندیشید و بویژه باید واقعیات ایران را به نظر آورد. ایران یک منبع 
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ً همه درآمد خارجی کشور از آن  درآمد اصلی دارد که بیشتر بودجه ملی و تقریبا

. در هر ترتیبات عدم دیآ یاست. این درآمد از دو استان جنوب باختری کشور بدست م

ها باید از یک درجه  حیاتی را در شمار آورد. همه استان تیاین واقعتمرکز باید 

به برخی اختیارات بیشتری داد. خودگردانی  توان یخودگردانی برخوردار شوند و نم

ها از این سرچشمه درآمد ملی کمک کرد.  باید در حدی باشد که بتوان به همه استان

ی خود حرکت کند. سرعت این کاروانی است که باید به سرعت کندترین اعضا

 تندروترین اعضا آن را از هم خواهد گسست.

منظور از عدم تمرکز فرهنگی احترام گذاشتن به زبان و فرهنگ اقوام گوناگون 

است. سخن گفتن و خواندن و نوشتن به زبان مادری حق هرکسی است. زبان  یرانیا

ن زبان ارتباط همگانی و جای خود را دارد و همه افراد ملت باید آن را به عنوا یمل

محلی هیچ  یها ادبیات جهان بیاموزند. تقویت زبان و فرهنگ نیتر حامل یکی از مهم

به وحدت ملی ایرانیان نخواهد زد، چنانکه نمونه کشورهای بسیار نشان  یبیآس

. ناسیونالیسم ایرانی را با ناسیونالیسم فارسی نباید اشتباه کرد. آذربایجانیان به دهد یم

و میهن  ها ستیونالیسال گذشته در صف مقدم ناس ۵۰۰سخن می گویند و در  یترک

اند و چند تنی از بهترین گویندگان و نویسندگان فارسی را  پرستان ایران قرار داشته

 اند. هم به کشور داده

در اداره اقتصاد اصل عمده کارایی است: چگونه از منابع کشور حداکثر بهره 

شترین ثروت بشود و نیروی انسانی به باالترین حد اشتغال و تولید بی یبرداری برا

 یها بهره وری برسد؟ این زمینه ای است که کمترین تحمل را در برابر راه حل

پس از مرحله تولید  شود یدگماتیک و مکتبی دارد. آنچه مربوط به عدالت اجتماعی م

و سپس در پی توزیع عادالنه تولید را به اندازه کافی باال برد  تی. اول باید ظرفدیآ یم

برآمد. به نام عدالت اجتماعی جلوی تولید و بهره  – توان یتا آنجا که م –آن  یها وهیم

وری را گرفتن، ظرفیت تولیدی را بیهوده گذاشتن و منابع را تلف کردن، به 

 اجتماعی ستم روا داشتن است و بر شماره بینوایان افزودن. یها بینواترین گروه

اگرچه  –یاز به انگیزه دارد و انگیزه تنها مالی نیست. سود یا مزد تنها بخشی تولید ن

. بخش دیگر آن احساس شرکت دهد یاز تالش انسان را توضیح م – یتر بخش بزرگ

سازنده  یها ییداشتن و مؤثر بودن است. ابتکار خصوصی به معنی آزاد کردن توانا

روش  نیتر یو عمل نیتر یعیها، طب نها و عرضه داشتن بیشترین انگیزه به آ انسان

 افزایش تولید و اشتغال است. یبرا

انحصار، چه دولتی و چه خصوصی، ابتکار و روحیه کارآفرین )آنتروپرونور( را 

. نباید به نام ملی کردن، اداره مؤسسات را به دولت سپرد و امری را که کند یناتوان م

و قبول خطر و نوآوری و از خود مایه در هر مرحله نیاز به ابتکار و تصمیم گیری 
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با  –در چنبر یک دیوانساالری  –یعنی تولید و توزیع  –گذاشتن افراد بیشمار دارد 

گرفتار کرد. بویژه در کشورهایی  –چاره ناپذیرش به ناکارایی و فساد  یها شیگرا

تر که بار دولت را از آنچه هست سنگین  دهد یظرفیت مدیریت اجازه نم رانیمانند ا

کنند. دولت اگر بتواند اعمال حاکمیت و نظارت را به درستی انجام دهد باید خشنود 

بود. اداره تولید و توزیع باید هرچه غیرمتمرکزتر باشد و یکسره به بخش خصوصی 

سپرده شود؛ جز در صنایع استراتژیک مانند نفت و گاز و انرژی  ها یتعاون ژهیو بو

حظات امنیت ملی باید در دست دولت باشند. بهمین و راه آهن و ارتباطات که به مال

ها به زبان ابتکار خصوصی  ترتیب انحصارها باید شکسته شوند و از رشد آن

اداره دولتی صنعت  یها انیجلوگیری گردد. تمرکز صنایع در دستهای معدود، همه ز

و  کند یادعا کند که از سوی جامعه عمل م تواند یرا دارد، مگر آنکه دولت دست کم م

 نیست. نیدر خدمت افراد مع

نقش اصلی دولت در اقتصاد )گذشته از اداره بخشهای استراتژیک( آزاد کردن 

غیرمنصفانه  یها ها در برابر انحصارات و رقابت تولیدی و حمایت آن یروهاین

، تشویق سرمایه گذاری و فراهم آوردن شرایط رشد اقتصادی یداخلی و خارج

 یها تیزش نیروی انسانی، اعتبارات ارزان و آسان، معاف، آمورساختی)توسعه ز

( و دفاع از منافع تولیدکننده و مصرف کننده و جلوگیری از زیاده روی و یاتیمال

 است. هیتجاوز از هر ناح

تسلط دولت براقتصاد در اوضاع و احوال ایران یک پیامد دیگر سیاسی دارد که باید 

فت، دولت در ایران یک سرچشمه عمالً مستقل آن را باز شناخت. به برکت درآمد ن

درآمد دارد که بدان تاکنون نیروی سیاسی بیکرانی به زیان دمکراسی داده است. 

خود را از فرد فرد مردم بدست آورند،  یها نهیکه باید هز ییها برخالف حکومت

درآمدی مستقل از مردم دارد. در غیاب نهادهای سیاسی و  رانیحکومت در ا

درآمد به اضافه تسلط بر اقتصاد به حکومت موضعی در  نینیرومند، ا اجتماعی

قدرت سیاسی را ناممکن خواهد کرد. جامعه چندگانه  یجامعه خواهد داد که چند گانگ

)پلورالیست ی( را با اقتصاد یک سویه دولتی که درآمد سرشار نفتی را هم در اختیار 

صنایع ضربتی بر دمکراسی سیاسی  ساخت. در این تعبیر، ملی کردن توان یدارد نم

خواهد زد و چنانکه تجربه نشان داده به برقراری دمکراسی اقتصادی هم خدمتی 

 شایان نخواهد کرد.

 یها نهیجز در پاره ای زم –سپردن تولید و توزیع به بخش خصوصی و تعاونی 

نه تنها یک ضرورت کارایی است، ضرورت سیاسی به  –و استراتژیک  ییاستثنا

را در یک دیوانساالری بگیرند و  ها میحظات دمکراتیک هم هست. اگر همه تصممال

 اجرایش را هم بر کنار از جامعه داشته باشند چه نیازی به دمکراسی خواهد  لهیوس
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 بود؟ دمکراسی چگونه ریشه خواهد گرفت و رشد خواهد کرد؟

مؤسسات نباید  اگر اقتصاد دولتی در همه جا شکست خورده است و به نام ملی کردن

همه مردم را حقوق بگیر دولت کرد، اداره شورائی مؤسسات نیز شعار دیگری است 

که نتایج عملی آن هیچ مناسبتی با ظاهر دمکراتیک آن ندارد. این شعار پس از 

باب روز شده است. اما در  –زیر عنوان ملی کردن  –داری دولتی  هیشکست سرما

دو اشکال اساسی هست: نخست، چرا مؤسسه ای ها  سپردن مؤسسات به کارکنان آن

دولت یا بخش خصوصی با قبول همه مخاطرات آن برپا شده به یک  هیکه با سرما

گرد آیند و دعوی کنند که آن مؤسسه  توانند یعده معین داده شود؟ هر عده دیگری م

ثابت کنند که حتی مؤسسه را بهتر اداره  توانند یو بسیاری م رندیرا در دست گ

 واهند کرد.خ

مشکل دوم که بویژه در کشورهای واپس مانده با سطح پایین فرهنگی و سازمانی 

 –آن است که چنین شیوه ای معموالً یک پیامد بیشتر نخواهد داشت  ابدی یجنبه حاد م

مؤسسه و افتادن آن بدست دولت. شورای کارکنان برای آنکه دوباره  یورشکستگ

تری پخش خواهد کرد. اعضای مؤسسه که حقا به انتخاب شود امتیازات هرچه بیش

بیشتر، تا فرصتی هست، فشار خواهند  یها اطمینانی ندارند برای گرفتن پاداش ندهیآ

آورد. در بیشتر موارد گرایش عمومی بر کار کمتر و درآمد بیشتر خواهد بود. 

 و کارکردهای مشکوک خواهد ها یهم به تندی جای خود را به دسته بند یدمکراس

 داد.

در آغاز جمهوری اسالمی ایران مؤسسات بسیار به شوراها سپرده شدند و تقریباً در 

ً به ناکارایی  توان یهمه جا همین روند تکرار شد و شکست این راه حل را نم صرفا

 جمهوری اسالمی نسبت داد. یعموم

 اگر منظور، شرکت دادن کارکنان در اداره مؤسسات است راههای دیگری هست. در

سهام مؤسسات را بخرند. در آلمان غربی  توانند یکارگری م یها هیسوئد اتحاد

. در ژاپن ابندی یکارگران در هیأتهای مدیره مؤسسات صنعتی عضویت م ندگانینما

، با نتایجی که دهند یکارگران را در تصمیم گیری مراحل گوناگون تولید مشارکت م

ها در  دی هم کارکنان و خانواده آنبهتر بوده است. از نظر ما ها وهیاز همه ش

رفاهی فزاینده )به همراه رشد مؤسسات( و عمالً از  یها از پوشش یمؤسسات ژاپن

 گهواره تا گور برخوردارند.

در هرحال به نام دمکراسی اقتصادی نباید به تولید آسیب رسانید. دمکراسی و عدالت 

شرایط فراوانی بهتر فرع بر آن است که چیزی تولید شود. روشن است که در 

ها که در کشورهای واپسمانده همه ذهنشان  به دمکراسی و عدالت رسید. آن توان یم

مبارزه طبقاتی است عمالً مانع توسعه صنعتی و گسترش طبقه کارگر  ریدر تسخ
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چیزی بیش از بهانه به قدرت رسیدن « طبقه کارگر»و « پرولتاریا». اگر شوند یم

بود که در نخستین مراحل به گسترش هرچه بیشتر صنعت  باشد، بهتر خواهد یگروه

 و نیروی کار کمک کرد.

دامن زدن به مبارزه طبقاتی و پیوسته برانگیختن الیه نازک کارگران صنعتی در 

و زیر پا نهادن رابطه مناسب  گذراند یکه نخستین مراحل صنعتی شدن را م یکشور

ً به آنجا خواهد انجامی د که یا صنایع موجود به زیان مصرف مزد و بهره وری طبعا

 یها نهیکننده و بی هیچ امکان رقابت در میدان بین المللی توسعه یابند تا بتوانند هز

کارگری خود را بپردازند و پایین بودن بهره وری نیروی کار را جبران کنند  ندهیفزا

ندی بر خزانه دولت تحمیل خواهند شد. در هر دو صورت گسترش صنعتی به ک ایو 

 یا توقف خواهد گرایید.

و هرکس  شناسند یحاکم حدی بر امتیازات خود نم یها البته در کشوری که گروه

از کارگران و هر گروه متشکل  دارد یهرچه بتواند آزادانه از خوان یغمای ملی بر م

انتظار داشت در غم توسعه صنعتی باشند و از نیروی خود برای  توان ینم یگرید

ات هرچه بیشتر بهره نگیرند. اگر باید جلوی زیاده رویهای پاره ای گرفتن امتیاز

را گرفت، پیش از آن باید طبیعت غیردمکراتیک جامعه را تغییر  ها هیاحزاب یا اتحاد

حاکم، سپس در  یها داد. یک دمکراسی باید سختگیرتر باشد، نخست در برابر گروه

 برابر هر گروه دیگر.

اجتماعی، نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی است و بار هر  ابزار اصلی برقراری عدالت

ً تولیدکنندگان ثروت باید بکشند. مالیات، اگر بتوان وصول کرد،  آن یدو ها را اساسا

عامل اصلی دمکراسی اقتصادی باشد و نیز مؤثرترین وسیله برای جهت  تواند یم

عیت است. در اقتصادی و تا حدودی مهاجرت و انتقال جم یها تیدادن به فعال

کشورهای جهان سوم کمتر مهارت سازمانی و اراده سیاسی الزم برای گرفتن مالیات 

در ایران هرچه بتوان برای برقراری یک نظام مالیاتی عادالنه  دیبسیج شده است. با

 –دولت به درآمد نفت نباید مایه غفلت از مالیات بشود  یو کارآمد انجام داد. دسترس

که در آن هست. اما مالیات را باید آنقدر گرفت که انگیزه برای  ها یبا همه دشوار

بدست آوردن درآمد بیشتر را از میان نبرد و مالیات را یک حکومت نادرست 

 بگیرد. تواند ینم

هزینه تأمین اجتماعی را نیز باید کارفرمایان و کارکنان بپردازند نه دولت. 

اند. اگر  أمین اجتماعی کمر خم کردهت یها نهیکشورها زیر سنگینی هز نیثروتمندتر

که خود دست درکار هستند، یعنی کارفرمایان و کارکنان، پشتگرمی به منابع  یکسان

بیکاری و بیماری و بازنشستگی را  یها مهیظاهراً پایان ناپذیر دولت نداشته باشند، ب

 توان یاز طریق قراردادها با مؤسسات بخش خصوصی هم بهتر و هم ارزان تر م
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بیماری چنان نباشد که به هر کمترین بهانه ای بیشترین  یها مهیداره کرد. اگر با

بیمه تهی نخواهد شد و دولت هرسال سهم  یها را به حساب آورند صندوق ها نهیهز

ها نخواهد داد. اگر به نام بیمه به  از بودجه خود را به جبران کسری آن یشتریب

برآنان چندان گران نیاید آنگاه مانند بسیاری از بیکاران آنقدر نپردازند که کار نکردن 

اروپای باختری نه نیاز به اینهمه کارگران میهمان یا مهاجر خواهد بود تا  یکشورها

انجام دهند، نه صف بیکاران  شمارند یرا که کارگران خودشان خوار م ییکارها

ه کمک دولت بیکاری تهی خواهد ماند، ن یها انبوه تر خواهد شد، نه صندوق وستهیپ

 ها هرسال افزایش خواهد یافت، نه تولید آسیب خواهد دید. به آن صندوق

مالیاتی  یها تیو معاف ها فیکمک دولت به تأمین اجتماعی باید اساساً به صورت تخف

اجتماعی همواره ناکارآمدتر، پرهزینه تر و دست و  یها مهیباشد. اداره دولتی ب

دست کم هزینه یک دیوانساالری پر عرض و از ترتیبات خصوصی است.  رتریپاگ

جامعه »که ضرورتی در آن نیست. ایران هنوز در آغاز  شود یطول برآن بار م

از تجربه سی چهل ساله کشورهای اروپای باختری و دو دهه  تواند یاست و م« رفاه

گذشته امریکا در این زمینه پند بگیرد. زیاده روی در پوشش تأمین اجتماعی همه جا 

نجومی و در موارد  یها نهیکاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم و هز به

بسیار ناالزم انجامیده است. از بهره کشی کارگران در قرن نوزدهم به افراط در 

 در نیمه دوم قرن بیستم نباید افتاد. یپوشش رفاه

گسترش صنعت در ایران با جمعیت فزاینده و امکانات کشاورزی محدود آن یک 

هدف طراز اول اقتصادی است و باید به عنوان یک ابزار طراز اول نیز در توزیع 

جمعیت بکار رود. هرسال در ایران حدود یک میلیون تن به بازار کار سرازیر 

حتی با بهره برداری حداکثر از منابع آب و زمین نخواهد  یو کشاورز شوند یم

م آورد. روستاها بهرحال مازاد ها اشتغال فراه توانست جز برای بخش کوچکی از آن

ها را برای زندگی  جمعیتی دارند که به مراکز شهری سرازیر خواهند شد، آن

باالسری )اوورهد( اجتماعی خواهند افزود.  یها نهینامناسب تر خواهند کرد و بر هز

ایران دلیلی بر چشم پوشی از کشاورزی نیست.  یاین محدودیت اساسی کشاورز

عیت در روستاها که به حال کشاورزی هم سودمند خواهد بود باید برای نگهداشتن جم

صنعت را هرچه بتوان به روستاها برد، و نه تنها صنایع وابسته به کشاورزی را. 

هیچ مانعی ندارد که مثالً در روستاها اجزأ یا ابزار صنعتی ساخته و پارچه بافته 

 شود.

دهای خانوادگی و متوسط باشد. کشاورزی در ایران باید بطور عمده کشاورزی واح

کشت و صنعت و کشاورزی بازرگانی به شیوه امریکا در توانایی  یها شرکت

ایران نبوده است و جز در موارد استثنائی مانند دامداری و  یمدیریت کشاورز
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مرغداری یا کشت نیشکر نباید تشویق شود. اما از سویی با تغییر قوانین از شکسته 

 یها یباید جلوگیری کرد و از سویی تعاون ها نیاندازه زم از شیشدن و تقسیم ب

باید کارهای مربوط به ترویج و برنامه ریزی کشت  ینیرومند و ریشه دار کشاورز

را در دست گیرند و  ها یازمندیها و خرید ن و فروش فراورده یابیو اعتبارات و بازار

کنند. نقش دولت باید پای سلف خر و پیله ور و دست صراف را از روستاها کوتاه 

برنامه ریزی و کمک باشد. اداره کشاورزی و روستاها بهتر است یکسره از دست 

 دولت بدرآید.

مسأله اقتصادی و اجتماعی  نیتر تراکم جمعیت در شهرهای ایران شاید اکنون بزرگ

کشور باشد. با پخش صنایع در مراکز بیشمار و بردن خدمات رفاهی و  –و سیاسی  –

کار و دادن امتیازهای مالیاتی باید به تدریج از جمعیت شهرهای  یها ه محلب یشهر

ً از عهده اداره  بزرگ کاست و توزیع جمعیت را عقالئی کرد. اقتصاد ایران مطلقا

. نسبت افزایش دیآ یشهری ایران در صورت متمرکز کنونی آن، بر نم تیجمع

تصاعد هندسی افزایش شهری یکی نیست و با  یها نهیدر یک شهر با هز تیجمع

 .ابدی یم

و بعد، آثار ویران کننده زندگی بی ریشه و سترون شهری را در شرایط کمبود خانه 

انبوه قابل انفجار باید به حساب  یها شهری و امکانات فرهنگی بر توده التیو تسه

د ، میلیاردهایی که بایپژمرند یفقیرنشین م یها ها و محله که در زاغه ییها آورد؛ نسل

وضع را بهمان بدی نگهدارند و فقط نگذارند بدتر شود.  توانند یدور ریخت و تنها م

زنده کردن روستاها و مراکز جمعیت بیشمار در سراسر کشور، به صورتی که 

هر برنامه ملی  یها تیجذب کننده جمعیت شوند، باید یکی از نخستین اولو یها قطب

کارهای تولیدی دارند و ولگرد و  شانتیکه جمع ییها باشد. آنگاه شهرها و شهرک

بیکار یا دستفروش نیستند از عهده نگهداری خود نیز، بهتر بر خواهند آمد و نیازی 

 کنند. ها ینیست که بخش بزرگ منابع ملی را صرف کمک به شهردار

ها بستگی به یک نظام آموزشی درست و غیرتقلیدی و متناسب با  همه این برنامه

برابر به  یها که فرصت –ی کشور دارد. یک نظام دمکراتیک امکانات و نیازها

که امکانات محلی را بسیج کند و نیازهای  –و غیرمتمرکز  –استعدادها عرضه دارد 

که صرفه ملی را رعایت کند. از یک سو  –و کارآمد  –محلی را در نظر گیرد 

ندهد و از سوی و لیسانسه بیکار و غیرقابل استخدام پرورش  پلمهیبزرگ د یها توده

را که ناگزیر از مهاجرت به کشورهای پیشرفته غربی باشند.  ییها دیگر تخصص

ها و دانش  ها نباشد بلکه به مهارت یک نظام آموزشی که همه ارزش آن به دانشنامه

 .دهد یفنی باشد که به شاگردان م

 و نوشتن پایه هرم آموزشی را باید توده جمعیت کشور تشکیل دهند که سواد خواندن 



١۵4 

 

و محاسبه داشته باشند و به مرحله خودآموزی و باال بردن سطح فرهنگی خود رسیده 

فنی و حرفه ای باشند که برای  یها باشند. بیشتر دانش آموزان باید از شاگردان رشته

کار در بخشهای کشاورزی و صنعتی و خدمات آماده گردند. تحصیالت باالتر باید در 

یابد تا بتوان حقیقتاً از تحصیالت باال با کیفیت باال و نتایج نوک هرم آموزشی تمرکز 

ها و دانشجویان بر  باال سخن گفت. هیچ ضرورتی ندارد که کشور از شماره دانشگاه

خود ببالد. آنچه باید بدان بالید سطح آموزشی است. شمار دانشاموزان و دانشجویان 

و اقتصادی و نیز توانایی  باال بستگی به نیازهای بخشهای آموزشی یها در سطح

فراهم آوردن آموزش باال و ممتاز خواهد داشت و باید به آهستگی افزایش یابد. معیار 

ها  عالی بودن آموزش درجه دانشنامه آن نیست، ارزشی آموزشی آن است. دانشنامه

ها تهی کرد. داشتن یک دانشنامه به خودی خود  را باید از ارزش قانونی و حیثیتی آن

در جامعه بس نیست. برای هر کار باید دانش فنی آن را داشت و آن را  شرفتیپ برای

ملی یا بسته به مورد باشند. راه  توانند یم ها شیثابت کرد. آزما ها شیبا گذراندن آزما

، از جمله ارتش، باید برای هرکس دانش فنی الزم را در هر ها نهیدر همه زم شرفتیپ

 بدست آورده باز باشد. تیموقع

آموزش باید تا سطح معینی برای همه و از آن باالتر برای کسانی که استعداد دارند 

توانایی مالی ندارند رایگان باشد. آموزش فنی و حرفه ای را باید برای همه  یول

سنتی آماده کار. بخش بزرگی از  یها دانشاموزان رایگان کرد و نیز برای همه گروه

ورت کارآموزی و با همکاری صنایع و خدمات آموزش فنی و حرفه ای باید به ص

سازمان داده شود. بخش خصوصی باید سهم عمده ای در پرورش نیروی انسانی 

خود و بازآموزی کارگران به منظور آماده کردنشان برای کارهای تازه  ازیمورد ن

که  –. دولت در کار آموزش کمتر به کارهای اجرائی خواهد پرداخت ردیبرعهده گ

محلی و بخش خصوصی سپرده  یها ها و انجمن به نهادها و سازمان جیتدر باید به

مالی و برنامه ریزی و نظارت و  یها قیها و تشو آن دادن کمک فهیو وظ –شود 

 خواهد بود. ها شیآزما یارزشیبابی و سرپرست

کشورهاست. سیاست خارجی  نیتر ایران در یک منطقه حساس جهان یکی از مهم

جه حفظ امنیت و استقالل کشور و همه منطقه جغرافیائی پیرامون آن متو دیایران با

منطقه جغرافیائی خاص، فراوانی نفوذها و منافع بین المللی و رقابت  نیباشد. در ا

درجه دوم چنان وضع پیچیده ای پیش آورده است که در  یها ها و قدرت ابرقدرت

روابط دوستانه براساس »ل سیاست خارجی باید بدنبال چیزی بیش از فرمولهای معمو

 بود.« منشور ملل متحد

بین المللی  یها و رقابت ها یسیاست خارجی ایران باید مستقل و دور از دسته بند

باید روابط برابر با همه کشورها و روابط نزدیک با همسایگان خود  رانیباشد. ا
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ار کند. جنگ از تسلط بیگانگان و تبدیل منطقه به پایگاه آنان برقر یریبرای جلوگ

این جنگ بی امید را ادامه دهد و  تواند یعراق باید هرچه زودتر پایان یابد. عراق نم

الجزیره رضایت دهد.  ١۹۷۵باید به بازگشت روابط دو کشور به قرارداد 

دستاورد عراق از این جنگ فرسایشی و ویرانگر سرنگونی رژیم خمینی  نیتر بزرگ

نا به مصالح ملی خود عملی خواهد کرد و اساساً که آن را هم ملت ایران ب بود یم

 ها ینیازی به مداخله عراق در امور داخلی ایران نبوده است و نخواهد بود. اگر عراق

اصرار در تسلط بر قلمرو آبی و ارضی ایران داشته باشند باید بدانند که ملت بزرگ 

هد آورد و آنگاه ایران دیر یا زود خود را آزاد خواهد کرد و نیرویش را گرد خوا

همچنانکه هیچ  –روزهای سیاهی در انتظار عراق خواهد بود. ناتوان کردن عراق 

به مصلحت ملی ایران نیست و این بر رژیم عراق است  – رانییک از همسایگان ا

که واقعیات را ببیند و از اصرار بر دعاوی بی پایه خود بر شط العرب یا خوزستان 

کشد. ایران در هر شرایط اجازه نخواهد داد به حقوق آن یا جزایر خلیج فارس دست ب

 دست درازی شود.

ً در چهارچوب همکاری و  در خلیج فارس مسئولیت ایران جنبه محلی دارد و صرفا

در زمینه همکاری مؤثر  ییها تفاهم با کشورهای منطقه ای است که خوشبختانه گام

یحاتی در میان کشورهای خلیج اند. جلوگیری از یک مسابقه تسل خود برداشته انیم

فارس به سود همگانی است. قدرت کشورهای کرانه ای خلیج فارس در شرایط 

ها به خوبی کافی است که دست دیگران را از امور منطقه کوتاه کند. در  آن یهمکار

رقابت و بی اطمینانی میان  کند یخطری که خلیج فارس را تهدید م نیتر واقع بزرگ

قه است. ایران هیچ عالقه ای ندارد ژاندارم کسی یا جایی باشد. خود منط یکشورها

راههای دریایی خلیج فارس با همه کشورهای منطقه است و بیرون از دریای  تیامن

خودش مسئول نگهداری آن  خرد یعمان بهرحال ربطی به ایران ندارد. هرکس نفت م

 است.

با کشورهای همسایه و  برای پشتیبانی یک سیاست خارجی مستقل بر پایه دوستی

نزدیک و روابط دوستانه و برابر با کشورهای صلح دوست جهان، ارتشی متناسب با 

و صنعتی و نیروی انسانی کشور الزم است، به حدی که جلوی  یامکانات مال

از نوع حمله عراق را بگیرد و در کنار نیروهای مسلح کشورهای  ییها یوانگید

ری از دست اندازیهای بیگانگان باشد. ولی نه آن جلوگی یخلیج فارس تضمینی برا

اندازه که اقتصاد ایران را در گرو خود بگیرد؛ یک گروه بزرگ سربازان و 

کارشناسان و کارکنان فنی بیگانه را بر ارتش و جامعه ایران تحمیل کند و سرنوشت 

 ما را به کشورهای دیگر وابسته سازد.

 منابع نفت و گاز کشور دارد. بازار طبیعی توسعه ایران نیاز به فروش بخشی از 
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باختری و ژاپن و امریکا و کشورهای نزدیک ایران هستند و گاز باید  ینفت، اروپا

و از آنجا بخشی به اروپای باختری صادر شود. نقش نفت و گاز را در  یبه شورو

 –اقتصاد و مناسبات بازرگانی ایران با خارج باید شناخت و اهمیتی را که دارد 

بدان داد. روشن است که همکاری  –صرفاً بازرگانی و اقتصادی و نه بیشتر  یتیاهم

با اوپک باید تقویت و از جنگ قیمت با همکاران ایران در آن سازمان  رانیا

جلوگیری شود. برای بازسازی و توسعه ایران از فروش نفت و گاز به خارج و نیز 

 –سایه ایران مانند ترکیه و هند بویژه کشورهای نزدیک و هم –خرید از خارج 

گریزی نیست که باید در چهارچوب روابط بازرگانی سودمند متقابل و صرفاً روی 

صرفه و صالح کشور انجام گیرد. اینهمه اموری است بیرون از مالحظات 

 بدان نگریست. یایدئولوژیک و باید با دید عمل

از حقوق خود و جامعه ای  آرمان یک ایران دمکراتیک و پیشرو با توانایی دفاع

عادالنه، در اوضاع و احوال آشفته و گاه یاس آور کنونی ممکن است بیش از اندازه 

که به احتمال  –جلوه کند. چه تضمینی است براینکه ایران پس از خمینی را  ییآرزو

 ییها هیدوباره بر چنین پا توان یم –چندگاهی با دستهای آهنین اداره خواهد شد  ادیز

ت؛ از افتادن کشور به دیکتاتوری و تسلط یک گروه آزمند و ناسالم جلوگیری ساخ

اجتماعی و  یها کرد؛ مصالح ملی را از دستبرد بیگانگان نگه داشت؛ کشاکش

افراطی  یها شیمبارزات منافع گوناگون را در حدود قانون و انصاف مهار کرد؛ گرا

به فراموشی سپرد و  شخصی و گروهی را یها نهیچپ و راست را رام کرد؛ ک

 یگانگی ملی را باز گرداند؟

پاسخ در خود مردم ایران است. هیچ برنامه عمل و اصول عقایدی در برابر انحراف 

و فساد، افراط و کوته بینی، غلبه امیال پست تر بر منطق عالی تر تضمین نشده 

 ضمانت ذاتی و ساخته شده در خود، در کار نیست. مردم هستند که چیاست. ه

. جز نیرومندی جنبشی که نه تنها استبداد کنند یها و عقاید را تعیین م سرنوشت برنامه

به چیزی امیدوار  دهد یبلکه ایران فردا را شکل م کند یآخوندی را سرنگون م

ایرانی رنج کشیده و تحقیر شده و سرمایه و  ها ونیلیبود. تا هنگامی که این م توان ینم

را بر باد داده متقاعد نشوند که زندگی در فساد و بی و ملی  یهستی و آبروی شخص

نظمی بس است و چنبر نادرستی و خشونت را باید شکست، و معنی سیاست این 

زورگویی و فساد و خونریزی  یها و فساد از پی دوره ییزورگو یها نیست که دوره

و بیایند و تاریخ یک ملت را نباید تجاوز و بردارکشی و انفجارهای هیستریک 

 ناگهانی بسازد، سرنوشت آینده ما تکرار بدتر گذشته خواهد بود. یها یدگرگون

در این نوشته به تاریخ سه نسل اخیر ایرانیان توجه شده است. ولی سراسر تاریخ ما 

تلخ فرا نگرفته پر کرده است. ما بارها در ناتوانی خود برای همزیستی  یها را درس
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. میا ست بر خود، میدان را به بیگانگان سپردهدرست با یکدیگر و حکومت کردن در

و از آنجا سرتاسر جامعه خود را عرضه  میا همیشه مغلوب فساد حکومت شده باً یتقر

. در اوضاع و احوالی که با نشان دادن میا پوسیدگی و از هم گسیختگی کرده یروهاین

جلوگیری  از زیاده روی صاحبان قدرت میا توانسته یپایداری و سختگیری م یاندک

است  گذشته یو هنگامی که زیاده رویها از حد م میا نرمی و سازش نشان داده میکن

خود را از چاله به چاه اندازیم. از هر مژده آور دروغین، حتی از بیگانه  میا آماده بوده

 .میا آزمند خونخوار استقبال کرده

ت که گذشته ملت خود اگر امیدی بتوان به آینده داشت، در برآمدن یک نسل ایرانی اس

فرهنگ سیاسی ایران را شناخته باشد. براین آگاهی،  یها تیرا دریافته باشد، محدود

ها که  اراده ساختن یک جامعه آزاده و عادالنه و پیشرو را افزوده باشد. نه آن

به هر ترتیب باز گردند و بقیه آنچه را هم که مانده است به خارج ببرند. نه  خواهند یم

 نیتر و تصمیم دارند از هر کوتاه اند دهیدر تنگدستی غربت را چش یه مزه زندگها ک آن

ها که به نام یک آرمان  آید برای بار بستن و گریز بهره گیرند. نه آن شیفرصتی که پ

باشد یا اسالم یا جامعه دمکراتیک( کمر به کشتن یک طبقه، یک  سمیالی)نامش سوس

 اند. گری که در برابر باشد بسته، و هرکس و هر گروه دییالیه اجتماع

آینده ایران به عنوان سرزمینی که بتوان در آن زیست و بتوان مرزهایش را نگه 

اند و ما  کرده شانیها یآنچه پیشینیان ما با همه کم و کاست –داشت و به آیندگان سپرد 

ه در کوره ها ک به ایرانیان نوع دیگری بستگی دارد. به آن –که نتوانیم  رود یآن م میب

ها که در دوزخ جمهوری اسالمی  اند. به آن سی ساله گذشته ایران آبدیده شده خیتار

ها که از  اند. به آن اند و امید خود را به ایران و آینده ایران از دست نداده تاب آورده

در کشورهای پیشرفته توانایی سازماندهی و روحیه مدنی و  یسالهای زندگ

 اند. آوردهتازه بدست  یها شهیاند

گرایش اجتماعات بشری به بدی است مگر آنکه به مانع برخورد کند. اگر در ایران 

امروز و فردا یک جریان نیرومند و متعهد به اصول آزادی، ناسیونالیسم و 

حاکم، نمایندگان منافع و طبقات  یها گروه توان یترقیخواهی و عدالت اجتماعی باشد م

ها را در خدمت مصلحت  خود نشاند و همه آناجتماعی را هریک بر سر جای 

 و مسئله سیاست در همین است. –عمومی قرار داد 

سالمت آینده کشور خود را تضمین کنیم. و  میتوان یدر تحلیل آخر این خود ماییم که م

از آنجاست که  ردیگ یاگر این بررسی در سطرهای پایانی خود رنگی از نگرانی م

بویژه در گذشته نزدیک خود الگوهای رفتاری و توده بزرگ جمعیت ایران، 

خطرناکی ظاهر کرده است. اگر در آینده چنان رفتار کنیم که  یاخالق یها شیگرا

 افق فردای ما روشن تر از دیروز و امروز و زمان  میا گویی چنین گذشته ای نداشته
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 نخواهد بود.

اس آور ایرانی برای زیاده از این ظرفیت هر کند یخطر آینده ای که ایران را تهدید م

تر  . از این که برای بسیاری افراد آسانزدیخ ی، آسانگیری و بی اصولی بر میرو

است جان خود را در راهی که مقبول عموم، یا بهرحال عموم پیرامونیانشان، است 

از جان خود آسان  توانند یها از عقاید خود دفاع کنند؛ از اینکه م بدهند تا در برابر آن

 بگذرند تا از منافع ناچیز خود.تر 

اعتقاد به معجزه و امور غیرقابل توضیح؛ نداشتن ذهن منطقی و در نیافتن رابطه 

علی امور؛ لوث کردن مسئولیت فردی به نام مذهب و مشیت الهی، و مسئولیت 

اجتماعی به نام مداخله خارجی و مشیت امریکا و انگلیس؛ تنبلی ذهنی، احساساتی 

از یک سو و بدگمانی به همه چیز و همه کس از سوی  یط؛ زودباوربودن به افرا

ها و تخیالت و باور نکردن محسوسات؛ قضاوت سطحی و  دیگر؛ پذیرفتن افسانه

ناگهانی؛ غرق بودن در خود و در نیافتن و  یها فوری و باک نداشتن از تغییر موضع

وستی بیرون از حد و و منافع و نظریات آنان؛ دشمنی و د گرانیدر شمار نیاوردن د

اینهمه صفاتی است که  –و سفید دیدن؛ کینه جویی بیکرانه  اهیدر بست؛ جهان را س

کار کند و یک مبارزه منظم و دراز آهنگ را از پیش  یرانیایرانی با ا گذارد ینم

سخت و  یها بیگاهگاهی، برای فراز و نش یببرد. چنین صفاتی برای انفجارها

، برای آنکه در بیشتر اوقات جامعه را به حالت غیرفعال و ناگهانی در فضای سیاسی

 پذیرنده )هرچه پیش آید خوش آید( نگهدارد بیشتر مناسب است.

نیاز بیمارگونه ایرانی به امامزاده سازی و بت تراشی، به مقدس و معبود و معصوم؛ 

ع دیگری )ابسسیون( مانوی ایرانی به اینکه هر برخورد خود را با نظر یا مناف یسودا

به صورت رویارویی یزدان و اهریمن ببیند؛ آمیختگی شگفت این نرمش ناپذیری با 

فرصت طلبی و رنگ به رنگ شدن، نشانه بدی از ناپختگی و نارسیدگی اخالقی و 

ماست. این حالت پرستش و بیخودی، که در برابر هرچه و هرکه باب روز  یاسیس

 .کشاند ییوسته به گندیدگی م، سیاست ایران را پشود یاست نشان داده م

بت سازی و اطاعت کورکورانه، چهل سالی پیش شاه جوان دمکرات را کم کم به 

شاهنشاه آریامهر و رهبر و فرمانده تبدیل کرد و تعظیم را به دستبوس و بعد پابوس 

آورد. هر سخن معمولی شاه را نشانه نبوغ ذاتی شمرد تا جایی که موضوع  نییپا

و پرستش، دیگر حاضر نبود با هم میهنانش وارد بحث جدی شود و ستایش  نهمهیا

. سه سال پیش هم این شمرد یاظهارنظر مستقل از سوی آنان را نشانه گستاخی م

امامزاده سازی، خمینی را از گرد راه نرسیده به امامت و نیابت امام زمان،  ییتوانا

باالتر برد و عمالً به  سهل است خود امام زمان، رساند. مقامش را از پیامبر هم

کرد. چنان شد که یک انسان نا آگاه کژ اندیش به خود حق داد در هر  هیخدایی تشب
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« محاربه با خدا و امام زمان»موضوع مداخله کند و مخالفت با خود را کفر و 

 بشمارد.

ما هرچه هم خود را قربانی این یا آن نیرو و این یا آن شخص و گروه قلمداد کنیم باید 

انصاف دهیم که اندازه نگه نداشتن و نزدیک بینی که بیشتر ما در بیشتر موارد نشان 

 ی، و دشمنکند ی، فرمانبری بی چون و چرایی که بهترین رهبران را هم فاسد ممیا داده

 ییارویو هر برخورد را به رو بندد یآشتی ناپذیری که راه میانه روی و اصالح را م

انصاف  دیاساسی در شوربختی ملی ما داشته است. با ، سهمکشاند یمرگ و زندگی م

. برخورد ما برخورد همه یا هیچ است. حق میده یدهیم. ولی ما معموالً انصاف نم

معیارهای گوناگون داشته باشیم. برای خودمان و  میتوان یهمیشه با ماست. ما م

چ کس و گوناگون. اگر اهل سازشیم هی یها تیدیگران، حتی برای خودمان در موقع

؛ آنگاه میشو یهیچ چیز نیست که نتوان با آن کنار آمد. اگر اصولی هستیم کور و کر م

دیگر هیچ شیوه و وسیله ای نیست که بیش از اندازه برای هدف زشت و نامناسب 

 باشد.

. این است که در واقع میشیاند یاشکال اصلی ما آن نیست که اینهمه به منفعت خود م

ستیم. زیرا شناختن منفعت شخصی هوشمندانه و روشنرایانه نیاز در پی منافع خود نی

به درجه ای از پختگی و رسیدگی دارد که باید هنوز آرزومند آن باشیم. بجای توصیه 

دست کم توقع داشت که مردم ما در پی منافع  توان یاصول واالی اخالقی، آیا م

های کوچک و که همکاری و همیاری و گذشت –هوشمندانه خود باشند  یشخص

 ؟کند یو توانایی نگریستن به دورتر از نوک بینی را طلب م گرانیرعایت د

بزرگ تاریخ روبروست و باید از خود  یها شینسل کنونی ایرانیان با یکی از آزما

ها که دست خود را از  و مردانگی و خردمندی استثنائی نشان دهد. آن یدورنگر

اند باید نگران شهامت خود باشند که  یگر بستهد یها نیاند و دل به سرزم ایران شسته

 گردند یها که در ویرانه میهن دنبال گنج شخصی خود م کجا از کفشان رفته است. آن

ها  اند. آن و به سرنوشت ملی اعتنا ندارند دنیای خود را بیش از اندازه کوچک گرفته

مده است اشتباه ها پیش آ ها و تنها برای آن فرصت تاریخی برای آن پندارند یکه م

هرچه بیشتر و بر پایه یک توافق  یها آینده را باید با شرکت گروه رانی. اکنند یم

هرچه گسترده تر ساخت. هیچ گروه سیاسی یا مکتب فکری آن تسلط بر اوضاع 

خودش را هم از توفان بدر برد چه رسد به کشتی ملت.  میایران ندارد که بتواند گل

خوش البته امکان نخواهد داشت. ولی ساختن ایران با آهن آرام کردن ایران به زبان 

تر آینده را  بزرگ یها یبازهم بیشتر و کاشتن تخم برادرکش یها و خون، ریختن خون

در پی خواهد داشت. باید احترام ایرانی و خون ایرانی را باز گردانید. بس است 

 س است این همه اینهمه کشتن و بیحرمت کردن. بس است این همه کینه و نفرت. ب
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 خوار شمردن خودمان به عنوان یک ملت.
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 زیرمراجع سودمندی هستند: یها بکار رفته( برای کشورهای فقیر واپسمانده کتاب

John Kenneth Galbraith: The nature of Mass Poverty (Harvard 

Univeristy Press: 1979) 

Edward S. Mason: Economic Planning In Underdeveloped areas: 

Government And Business New York Fordham University Press: 

1958. 

که توسعه اقتصادی و  دیورز یــ مارکس با پافشاری و شیوایی بسیار اصرار م ۵

. سرمایه داری یک شرط مقدماتی اساسی برای سوسیالیسم ندیآ یپی هم م یاسیس

  پرورش  عتی راتجربه صن  داری، به عبارت امروزی، انضباط و هیاست. سرما
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. سرمایه داری ضمناً سازد یممکن م  را  سوسیالیسم  بعدی به  گذار  که  دهد یم

کس بیش از مارکس به   کرد. هیچ« سوسیالیزه»که بتوان  آورد یچیزهایی را فراهم م

که در کشور فقیر، ظرفیت اداری، منبع نایابی است که باید  شد یاین نظر جلب نم

آنکه سوسیالیسم بتواند موفق شود. پیش از مرگش لنین به عنوان توسعه یابد، پیش از 

یک مسأله عملی به این توافق رسیده بود. او پیش از در دست گرفتن قدرت، وظایف 

حسابداری و »ها را بیشتر به عنوان مسائل  و آن شمرد یاداری سوسیالیسم را خوار م

با سیاست اقتصادی نوین . پس از روی کار آمدن، از روی ضرورت، دید یم« کنترل

)نپ( به درجه باالیی از سرمایه داری بازگشت. وظایف اداری سوسیالیسم برای 

 .بود یدیوانساالری ابتدائی )هرچند پردامنه( شوروی بیش از اندازه بزرگ م

Galbraith: P. 94 

ها،  سطح معینی از تکنولوژی، فراوانی، تکامل دمکراتیک در میان توده»ــ  6

حکومت برخود، چه در ساختار اقتصادی و چه سیاسی، برای  یبرا ظرفیتی

 «.سوسیالیسم الزم است

 به نقل از:
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مورد چین، یک کشور بسییار بسییار فقییر کیه دسیت بیه ییک توسیعه همیه جانبیه »ــ  ۷ 

موفقیییت زیییاد، ممکیین اسییت بییه عنییوان دلیلییی  یها زده اسییت، و بییا نشییانه یسییتیالیسوس

این استدالل بکیار رود. ولیی ... چیین در مییان همیه کشیورهای جهیان بیشیترین  برضد

تجربه را در سازمان، اداره و پذیرفتن انضیباط مربیوط بیدان دارد ... در نتیجیه کیامالً 

ممکن است که چین بییش از میثالً اتحیاد شیوروی از عهیده الزامیات اداری سوسیالیسیم 

 «.دیبرآ

Micael Harrington: The Vast Majority: A Journey To The World’s 

Poor. 

Galbraith: P. 93 

ــ اشاره ای به دو جناح جنبش کمونیستی افغانستان و مداخله مستقیم شوروی به  ۸

 . ١۹۷۸در  ها یسود جناح پرچم دربرابر جناح خلق و کودتای خلق

 


