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 پيشگفتار



ب دوم سههزاره بامداد فرمانروائیعرببر شبتیره از ایرانیچشمگشودکه سدهر
اروپارسیدبیدارمی درزرینایرانورنسانسکوچکیکهتا ایرانرا شد.هزارهسوم،
نندهزارسالپیشبازیابد.ماکارزاريهرروزهباروایتدیگريازهمانشبتیرهمی

نشانه نومیديتاهمان روشنخهايناهمساز تاریکوشبینی، تا یافته نو اندیشیبینی
جامعهمی سراسر دردیرپاياز کهروشنائیرا آنها سالپیش، هزار پایانتونلرسد.

امروزنیزماحقداریماگرباکسانیازروشنانجامعه،کهایراندیدندحقداشتند.می
شمرندمیافتاده،یلیسمنیهblack holeرابیشترکشوريازدستشدهودرسیاهچاله

بفهمیموهمدردهمراهینکنیمــهرچندبهخوبیمی هرشانباشیم.توانیمآنانرا
بجامعهمدنیایراننمایندگانکوشش داشتنامیدحتا نگه در را ما جا هر رضددر

وبرطرفکردنبدفهمی بهاینکژراههامید، را انداختدلگرمهائیکهملتما ترها
سازد.می

اند؛بانگاهیبهاينوشتهشدهاندباچنینروحیههائیکهدراینکتابگردآمدهرساله
ايکهپیشچشمانماساختهیابیموجهانآیندهرادرآنمیايکهخودموقعیتتازه

آخري)امیمی نگاه و گذشتهشود؛ به نباشد( الزم استدیگر نمید دیگر بایدايکه
 ببینیم.گذاشتدستو لیوانرا نیمهپر اینبسنیستکهما ببندد. را پايملتما

بایدآننیمهخالیراهمپرکنیم.می

پاره اول بخش گفتارهاي رویداددر میاي آنها شناسی باز که تحوالتتواندها به
کند کمک آینده میسودمند جنبشمشروطه به بخشدوم است. کهآمده پردازد

هايدهدکهبررسییکسلسلهرویدادمیمناستوهمچناننشاندلمشغولیعمده
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هائیبراينوسازندگیگذشتهدورچهاندازهبهآیندهماربطدارد.بخشسومبهنکته
نهادپاره و رویکردها اشاي سنتی روحیههاي چالش چهارم بخش و دارد واره ها
نهاد.بخشپنجمرادوواهدهائیاستکهدرکامبسیارکسانمزهتلخیبهجاخباور

ترفراگرفتهاستکهبهمسئلهحیاتیسازگارکردناسالمباعرفیگرائی،ونهرسالهبلند
هايتازهدرفراینددمکراسیسالهمابودهاست؛ونیزدگرگونیعکسآنکهرویهصد

پردازد.می

عنوان نوشتهکوتاهیزیر ایندر به”کناستايکهممزهمعج”یکسالیپیشاز
 اصل نظرم به پرداختهآنچه است ناشادمان موقعیت با ما برخورد در کهمسئله ام

مناسبتنخواهدبود:شدرپیشگفتاراینکتاببیآوردن



یم.دارندستیازدوربرآتشیمدهمیصاليخوشبینیوامیدواريدرمااگردربیرون
ترازمااریخیفراواناستوارنیستــبدتهاياتنهابرمقایسهمخوشبینیوامیدواري

بارهفلسفینیزداردکهشایدنخستیناندــویکپایرستگاريرسیدهرهائیونیزبه
ب معجزه شمردن ممکن نظریه با بدغزالی هر از جلوگیري براي داشت. فهمییان

کهمی افزود معجزهباید و آخوندينبود داشتدرغزالیشیعه نظر در مقولهايکه
زکردنسرکتابو،اکنون،فرستادنوباتبازیارتودعاوسفرهانداختنبرآوردنحاج

توانیمگنجید.مادراینجاباتعبیرآزادنظریهاومیهايزنانهومردانهنمیمیلبهچاهاي
ايمگرمعجزهپاسخیبرايمسئلهخودبیابیم.آیاکارایرانبهجائینرسیدهاستکه

يدهد؟رو

سازندرامیاممکنبودندگرگونیعناصريکهآناياستکهبهسببنمعجزهپدیده
گفتکهعناصريکههرتوانزدوهماناستکههست.غزالیمیدستبهآننمی
سازندناگزیرازدگرگونیهستند،وهنگامیکهدگرگونیدرآنعناصرموقعیتیرامی

رويمی معجزه شود پیدا میدهد. تنهاما و امور، و ذاتاشیاء دانیمکهدگرگونیدر
ترینرمانادبیاتمدرنایتالیاست،پذیراست.دررمانپلنگکهمشهورواقعیتتغییرنا

هاهمانمعنیآوردهاست:برايآنکهپدیدهمغزدراینايبسیارپرجمله”المپهدوزا”
اگرآنهارابهحالخودبگذاریمچیزدیگريبایدآنهاراتغییرداد.تندبمانندمیــکههس
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شوند.می

سده هشت یک غزالی از پس امریکائیجامعهاي شناس جابجائی”نظریه ”نقطه
tipping pointپ دگرگونیرا مکانیسم که است آورده معجزیش بازهاي را آسا

افرادانسانیمانندکند:گوید.اواینفرایندرابهانفجاریکبیماريواگیردارمانندمیمی
هاشوند.زمانیکهشمارویروساندوبسیارمیهاپراکندهکنند.ویروسویروسعملمی

هايچنینفراینديرادهد.نمونهبایدبرسدانفجارواگیرداررويمیايکهمیبهاندازه
می هم روزانه زندگانی در اجتماعی،ما عادت یک ناگهان عمومیبینیم. باور یک

سیدهدهدولیدرواقعناگهاننیست؛جابجائیبهنقطهخودرشرابهدیگريمیايج
است.

 گیرينیستکهآیندهپندارندازسرآسانآنگونههمکهمی”هاسبکبارانساحل”ما
روشنیمی به را میبینیمبیجمهورياسالمی آن به برايرسیدن برايو کوشیم.

هاترینذهنايدرخشانبایدبهپارهانکهدرباالدیدیممینومیدشدنازآیندهایرانچن
اعتناماند.نومیدشدنازمردمایرانتنهادریکصورتممکناستــاینکهمردمبی

می ما نتواننددگرگونشوند. ایرانبررويما مدرهپذیریمکهدرحالحاضرمردم
هر نیستند. پبهترینصورتخود خطا دیده به هم همچه از بسیاري احوال وشبر

نمو آنانرا بنگریم مردمانروشنمیهنان شهروندانمسئولو گناهبیننمینه بینیم.
ایرانمی بر گردنخامنهآنچه به همه مانندايرود نیستو احمدينژادها و هايها

توانیافت.وزیرپیشینکشور،رادرهرجابهفراوانیمی

 یکملت معتادااما میلیونتنها و روسپیان و نامهن و فقر خط زیر چاههاي نگاران
نسلحاضرآننیزن تنها، یکملت، تاریخنیست. بهویژهملتیکهقطار شبهیست،

هائیکهدرچیدگیآنتاریخ،دامنهوحجمکاردرازايسههزارسالاست؛وغناوپی
گیرد.راپیوستهباالمیشکندوسرآنسههزارهشدهاست،کمرهرملتیراخممی

ترینکماهمیتیبهاندازهبزرگعنصرزندههمیشهحاضراستودستاینتاریخیک
جمعیتمعتاددرجهاندارد.

گویند؛وآنتودهشمیهاياياستکهاینهمهازکاستیایرانچیزيبیشازآنتوده
ردرازآهنگتاریخشگرفشدارد.قطاآورکنونیظرفیتیبسیاربیشازموقعیتتاسف
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می خود در نیاگاه و آگاهانه را مردم این بدرایران دیگري مردمان آنها از و کشد
صدمی از اینجا در ما نمیآورد. هزارانی ها روزهگوئیم چالشهر در سرکشانه که
روزنامهارژیم میند؛ سر از پیوسته توقیف همیشگی تهدید زیر که گیرند؛نگارانی

نوکارگرانوزنانیکهزندانوبیکاريومحرومیتازتحصیلرابهچیزيدانشجویا
تواندصدايآنهاشمرند؛نویسندگانوروشنفکرانیکهسانسورخفهکنندههمنمینمی

ایرانینمی ببرد. ازسرمشقرا را ژرفايهايبزرگگذشتهتواندخود در کند. اشجدا
هايدوردسترانیزروشنتارگانیاستکهآسمانشبهسيکهافتادهنگاهاسیاهچاله

اند.کرده

برايمن)ما(همهچیزتوضیحپذیر" وگفتاورديازامرسونزبانحالمانیزهست:
"ام)ایم.(م)ایم(ولیدرپیروزيزادهشدهاعملیاست.من)ما(شکستخورده

درشمامعجزه ازآنچهايکهرويخواهدداددرهمینمردماست، مردم.مردم!شما
هستیدبهترید.

د.ه.

 ژنو

 

پیشازجنبششگرفسبزنوشتهشد.بهتردیدمکهو2009)اینپیشگفتاردرفوریه
تغییربیاورم.(بایدامیدراازدلکند،بینمیگاهنکههیچایآنرا،یادآور
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 به هزاره نو ستياز سده ب



ایننخستینروز وهزارهیساليهادر ينیزهستانسانبهدشوارياکهآغازسده
.گذشتهنیستprojectionیجزفرافکنيچیزیبینتواندبهآیندهنیندیشد؛وآیندهمی

یتخیلیکهداستانعلمیتوانیمببینیمــحتاهنگامیماآیندهراتنهادرپرتوگذشتهم
ایماندیشهوتخیلماراکهپشتسرنهادهياسده،یخیتارینهمزمانیدرا.نویسیمیم

باررويدادهاستولیآنیباردرهزارسالپیشچنینهمزمانتنهایک.کندیرهانم
سرزمین مردماندر هزاریهايمسیحیتقویمبیشتر سالو کهحسابصد نداشتند

نگهدارند را مسیح میالد سال تمدن. ادواریهائدر گردش زمان، هزارهدارديکه
ودرجهاناسالمیمعنیب رسیدنسدهیاست؛ فرا بيتازههجريها، با یاعتنائیرا
آناحساس.درخورتوجهدانستيرویدادیراکمترکسيگذرانندوهزارهدومهجریم

ویژگیتمدنقضاقدرياسالمینبودهاست.ازاسالمداشتندکهایرانیانپیشیتاریخ
هايآن؛وزمانکرانمندزرتشتیوسههزارهایرانیانفرایافتمنظورازاحساستاریخی

سويیکمقصدمعینهدرپایانهرسههزارسالوسیرزمانب(رهاننده)سوشیانت؛
کهپیروزينیروهاينیکیبرنیروهايبدياستوتوسطیهودیانبهمسیحیتنیزراه

تقویمگریگوريکهخودبرگرفتهازپسازگزاردن)یافتواروپائیانازرنسانسبهبعد
امروزتقریباهمهدنیاهزارهد.انبهجهانیانداده(تقویمیزدگرديوجاللیایرانیاناست

وبایدتوانائیگذاربهسدهبیستویکممی.ولیاینبسنیست.گیردنوراجشنمی
.رایافتهزارهسوم

 از که تندشدنآهنگزندگیمسلمانان، با ویپیوستنهستتنها غربآمد، شانبه
،بودهکهدراینمردمانیاسالميازسويتقریباهمهکشورهايگرفتنتقویممیالد
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پیداشدهاستییکحستاریخ مسلمانان،حتایوعملیتاریخوسدهوهزارهواقع.
معدود و ایرانیان مانند هجرياگر تقویم به هزارهيدیگر و سده باشند، چسبیده

دياستمیال یابدینمیمعنيتقویممیالدیمسلمانبيتاریخکشورها. بردن. بکار
فرنگيچیزيتقویممیالد غرباستیمآبیبیشاز ضرورتزندگیدر یا ما. نوروز

هادرهرمااززیباترینناميهاترینآغازسالدرجهاناستونامماهیبهترینوبامعن
ن)استیزبان با ماهبهعنواننمونه تقویمهمنميهاام درد به یایقمريکه خورد،

مقایسهشودیسریان قرنچهاردهمشمس( پانزدهمقمریاما یچهداللتتاریخيیا
یکبحثتاریخ در میدارد؟ کار چه یبه سال پیشاز به تقویم این با 621آید؟

1914.)تواندادیدار،توضیحنمیمعنیتوانرفتوپسازآنرانیزدرمتنتاریخینم
(آید؟یآن،چهبرمیترشمس،تازهبهصورتدقیقيهجر1293ازیداردولیهزارمعن

انقالباسالم سالپیشاز تقویمشاهنشاهیدو ندیدهی، پیشکردنو پسو با را
يازدیااکويترکورش،کهنامبلندآوازهیگرفتنتفاوتچندسالدرمبداءــشاهنشاه

نخستیيماد شاهنشاه، بنیادگزار سدهین دو و اختیار، ــ داشت تاریخياایران، از
ویتبلیغاتکردندومانیزدرشورناسیونالیستیرامانندهرچهدیگرقربانیشاهنشاه

یول.راستودیمیشدهروابطعموميسرهمبنديبرخالفقضاوتبهترخود،اینباز
تقویمیبکاررودوليتوانستهمچونیادآوریداشت؛میآننیزتنهاارزشنمادینمل

.بودینمیتاریخ

پایانسدهوهزارهنم1999هستندکهواپسینروزسالیکسان را2001دانندویرا
آنانسیصدچهارصديهاحسابیول.شمارندــدنیاهرچهجشنبگیردیآغازسدهم

نمconceptاروپائیانتاسدهشانزدهمفرایافت.کهنهاستیسال شناختندویصفررا
نم کتابیبکار واسطه هندیانبا از که زبانعربيهابردند دانشمندانیبه نوشته و

ممکنوخوارزمییمانندابوریحانبیرونیایران رسیدوپیشرفتریاضیاترا بهاروپا
بزرگ و خداستabstractیترینکشفانتزاعساخت؛ پساز انسان هنوز. اروپائیان

یکI V X L C D Mیاعدادروم.نامندمییخودرااعدادعربیعدادتازهوغیرروما
عملاصلیکابوسمحاسبات گرفتنچهار برايفرا را فرزندانخود مردم و بهیبود

می فرستادندایتالیا شمارش. هر شناختنصفر مییپیشاز یکآغاز امروزاز اما شد؛
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درمحاسباتدقیق24ساعت بهساعتیکبرسدیم”00”را دقیقه60نویسندوتا
استــصفرپایان00هاسال(کامپیوتر)رایانهيهمبرا2000کنند؛وسالیدرنگم

بهاینکهپایانوآغازهریدهندهوصفرآغازکننده،کههمهزیبائ صفربهآناست،
استيچیز دورانيادواریودائیجهانشناس. بهپایانخوداست؛ ازیمها رسندوباز

م گرفته شوندیسر جهانشناس. چنان در یتنها انتزاع کتابستر)چنان یشگرف(
توانستاندیشیدهشودیم . افتاده2000دلیلآغازکردنسدهبیستویکبا پیشپا

داردودهگاننهبایازدهکهباده،یاستکهمعنیبیستویکدرنظامدهده.است
اگرجزاین.مینگونههشود؛صدگانوهزارگاننیزبهی،آغازمینخستینعدددورقم

همبهکاربردصفرخواهدبودــبهعینیتبخشیدنآنچههمهستويباشدچهنیاز
قبولندارندایناستکهسیستمدهده2000نیست؟مشکلآنهاکه بیرا صفریرا

.برندیکهپایهاینسیستماستبکارم

***

 بیستم دگرگونسده نفسيهایسده بودشتابنده گیر اندازه. به اینسده سال هر در
رو دادیميپنجاهوصدسالپیشازآن، بهمهم. تنها اینجا یترینرویدادسیاسدر

برياشودکهپایانفرخندهی،پرداختهميشورويکمونیسموامپراتوریقرن،فروپاش
مصیبتآشرمیتاریخسیاس و بور سده یستمشدبار را. گذشتهخود سده امروز اگرما
نم بخشیمحکوم تسلطیکیکنیم به ایندلیلاستکه تباهیبه يهاتریننظاماز

آرمانگراترینياسووپارهترینمردمانازیکواپسماندهيبابیشترینجاذبهبرایسیاس
(ظامتوتالیتر؟ساختنیکنيترازاینبراخطرناكیچهترکیب)دیگريمردمانازسو

داد پایان ریشه. با لنینیسم، ـ سدهمارکسیسم پدیده یک نوزدهم، سده در هایش
بودیبیستم پیشرفت. تکنولوژيماديهاتنها ميو بیستم درجهیسده توانستآن

هاآننهکمونیستیرامیسرسازدکهبregimentationآساکردنوهنگیسازمانده
.آنهایاسالميترفاشیستوبنیادگرايهدارندنهمقلدینبدوتوانستندقدرترانگیم

برابر حديآرمانانسانگرایانهکمونیسمــ تا پایاندادنبههرگونهتسلط، آدمیانو
آرماندستنیافتن مانندهر نابرابریزوالدولتــ بیشتریندرجه با تنها ويدیگر،
حق و تعصب درجه بیشترین با و يمدارتسلط، هجومیم، برابر در را خود توانست
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زندگواقعیت و جامعه نگهداردیهاي در. سده این آغاز در که را مذهب کمونیسم،
سیاستوفرهنگروبهپسرفتداشتبهمیانهمیدانآورد؛همخودیکيهاعرصه
ش،وهممذهبرابههاومقدساتوخدایانودیوانشدباهمهآئین”یعلم”مذهب
یرسیدخردگرائیکهبهنظرميادرسده.تازهبخشیديبرايآن،نیرويپادزهرعنوان

،یکایمانیجزمیبینخودرسیدهاست،یکجهانینهائيبهپیروزيعصرروشنگر
چنگانداختوراهرایسدههژدهمیخردگرائيتریندستاوردهاتازهوزورمند،برتازه

درواقعدریک1914ـ18جنگبزرگ)شودهايددمنشانهآنسدهگيروبرزیاده
(.پگاهسدهبیستمبود”نویدبخش”دادويرویسدهنوزدهمیجهانسیاس

آسانیکمونیسمیکایمانمذهب ایمانبودکهحتا از ميهاتر توانستفاسدیدیگر
توقفناپذیر،بادستیواخالقیآرمانگرایاندریکسراشیبسیاس.کندوفاسدشود

داشتندــزیراهدفیتبرئهخودالزمميکههدفواالرابرایهاووسائلنبهروشزد
روش با یافتنواال دست واال وسائل و ینمیها به ــ رحم،هايبی”آپاراتچیک”بود

”سینیک”طلبانآزمندوقدرت(سرامدانوفرمانروایان”طبقهجدید)”ي”نومانکالتورا”
یودرزنجیرمتفکراناسالمیبود؛نهعلمایمان”علم”مانآنهاپایهای.شدندیتبدیلم

ماد علم بلکه طریقت، اهلشریعتتا نوزدهمياز موتوریسده بود ثابتکرده که
ياستــوسدهبیستمثابتکردکهدرپهنهکشورداریهمیشگيماديهاپیشرفت

ندارديچنانکاربرد يجایچنانایمان. درباره چرا مردانچونو مسلحبه”یزنانو
یبودندباقیم”يدارسرمایهراهرشدغیر”اسندگانوپویندگانکهشن”یعلميایدئولوژ

یکجامعهیراهرشدآنهاکارامدترینمکانیسمتسلطبرهمهشئونزندگ.گذاشتینم
برا که ميبود عدالت، بیشترین با ویبیشترینرشد رشد جمله از را توانستهرچه

نخستینمانعرشدغیریقربانعدالت زیرا کهفردمستقلانسانيدارسرمایهکند؛ وی،
کهیشد؛وهنگاماوبود،زودترازهمهبایستبرطرفمیيهاهاومحدودیتخواست

مائوبه.)درمیاننباشددرعرصهسیاستهمهکارمجازخواهدبودیمالحظهفردانسان
باامریکاچینسیصدمیلیونتلفاتياجنگهستهگفتدرییکباالانداختنشانهم

چین میلیون صد چند باز و داد بودیخواهد خواهند جمع. کشتار او پیشاز یهیتلر
آلمانالزمینگـببتلفاتجـدراروپابهسيژادـبرانعدمتعادلنـجيیهودیانرابرا
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.(شمردیم

بهپیشتازانیعلومطبیعيرپیروزدرعص”علمی”يکهاینایدئولوژياسابقهیقدرتب
حزبپیشتازطبقهیترش،الیگارشهایا،درصورتدمکراتیکــبهرهبرخردمندخلق

اگرازرشدیعلميایدئولوژ.دادجهانراباپدیدهدولتتوتالیترآشناکردیپیشتازــم
نميدارسرمایهغیر بیبر فرمول نگيبراینقصیآمد، قدرتو به آنيهداررسیدن
یترینکاربردسرنیزهدرسیاست،کهبهخودکامگترینوتکاملیافتهبودــپیچیدهیم

معنا و بخشیدياتازهيابعاد میاینقدرت. که زبالهیبود تا هیوالها يهاتوانستاز
بهخودبکشدوبرايماندگاريیانسان بههیوالیازبالهیشناگزیرمرا بودآدمیانرا
آننبودکهدريهایونارسائیوتباهیبدترینجنبهکمونیسمدرزورگوئ.کندتبدیل

ترازدراینبودکهبسیاربیشتروکامل.هابهدرجاتگوناگونهستيهمهدیکتاتور
ميهايدیکتاتور همگانیاخالقیتوانستورشکستگیدیگر سازدیرا در. نه مردم

یدروغچنانجائ.یافتندیستندردروغاشتراكماعتقاداتبلکهدراحساسگناه،وزی
زندگ جدیمیعمومیدر که ایدئولوژيیافت شدن سویرسميگرفته افرادياز

بزرگ مجامعه، رژیم براي خطر بودیترین بياعتقادیب. تشویقیتفاوتیو مردمان
معتقدانصمیمیم اما اصولیشد میو برداشته میان شدندیاز دریداستایوسک. که
دیوگرفتگان” ” و انقالبیان تیپ”چهره برادران” در بود، پرداخته را نوین توتالیتر

پیشگوئ فرافکنیگذشته با را پدیده کردیکارامازفاین عیس: بزرگ، رایانکیزیتور
.(اینهمههیچتازگینداردیخوانندهایرانيبرا.)کردیپیشازهمهبردارآتشم

آ در انسان روزنامهمیلیاردها یک فرانسونچه ينگار پنجاه دهه سوم”در ”جهان
تاانقالب،پیشازيجامعهفرانسوTiers Etat”طبقهسوم”بهتقلیداز)اصطالحکرد

یوجامعهآرمانيشکارآساناینایدئولوژ(اتارابگیرديآنکهدرسدهنوزدهمطبقهجا
بهعنويهادرصورت آغاز ترینپیشرفتهیانمرحلهتکاملمسخشدهآنبودندکهدر

باردرروسیهبهاجرانخستینيکهبرايانمونه.تصورشدهبود”جهاناول”يهاجامعه
تاآلمانیتامصروازکوباتاتانزانیاوازکرهشماليهاکشورراازاندونزگذاشتهشدده

بینوائیشرق ودر غرقکردیمحکومبهرکود، فقراجتماعییعدالتاجتماعيبجا. ،
دولت اقتصاد و ناکارائیآمد؛ و فساد معنی زورگوئیبه محیطیو با رفتار بدترین و
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سوسیالیسمپیچیدهشدکهگاهمرحلهپیشازکمونیسموگاهخودآنيزیست،درردا
.رفتبهقلممی

نیازهایمردمانيبرا شکیبائیحیاتيکه نمبرايیآنان، سرمشقیشان گذاشت،
همهتوانویقدرت،پلیسسیاسی،حزبیگانةمرکزواقعیــاقتصادفرماندهيوشور
وسهم”آمدقدرتازلولهتوپآنبدرمی”کهبازبهگفتهمائویجاحاضر،وارتشهمه

می داده بدان اقتصاد مطمئنشیر ــ پیشرفتبودشد راه ترین کمونیست: ازمگر ها
آوردکهروسیهتایکسبهیادنمهیچ)نساختهبودند؟ماندهیکابرقدرتروسیهواپس
رادرجهانداشتوازسدههژدهمیکياولباالتریننرخرشداقتصادیجنگجهان

قیاس،یکیابرقدرتبودوبسیاراحتمالداردکهباچنانوسعتوجمعیتومنابعب
يهاترینقدرتبزرگيتوانستآنکشوررابهپایزودتروبهترمینظامغیرکمونیست

کمتریصنعت هزینهبسیار با جهانبرساندو ماندهضدکمونیستبهواپسيکشورها(.
حکومت اندازه فرمولشورويهاهمان رنگبه هر گرایشداشتنديچپاز برقرار:

یکردنونگهداشتنتسلطبرهرچهبیشتردرجامعه،ازمیانبردنتفاوتمیانخصوص
وازمیانآنهامعدوديکهبهچنگالبنیادگرائی.دنهرنشانهفردیت،خفهکریوعموم

.اسالمیافتادندوفادارترینمقلدانششدند

پاكب نمونه آن امیدیتا بود نشده زندگياعتبار بهبود دريمیلیارديهاتودهیبه
نمشوربختيهاسرزمین رفتیتر بازتر. سوم و جهاندوم که بود نود دهه در تنها

پویشدشواردمکراس وازآنهنگاماستکهبیشتراینکشورها وتوسعهرایشدند؛
کرده اندآغاز دمکراتیک. سیاسی پیشرفتینظام با سازگاريماديهاکه يامروز

ودرخودبستهاست،اندكاندكدریکهکمتروکمتردولتيدارد،واقتصاديبیشتر
آنلهستانويواقتصادیبهتریننمونهسیاسافتدــیجامیجهانسوميهاجامعه

يآنچینکهجزنامهرچهازایدئولوژيتریننمونهاقتصادمجارستانوچک،وبزرگ
برندــاگربتواندیماندهبودبدورانداختهاست؛وهندکهازآنبهعنوانببرآیندهنامم

دیوانساالر تارعنکبوت از را کندياقتصادش )آزاد بهببر،. است، دانسته چنانکه
صنعتيکشورها آسیایتازه شرقيشده میجنوب یگفته در که به1998شود
گرانسوسیالیستشدند؛زودگذرزودگذرتحلیليسختافتادندومایهشاديهابحران
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آن بحراناز که زودرو، به اصالحاتساختاريها ويبا دمکراتیککردن زمینه در
،برطرفشدوهمهآنهايمالزيدرآنکشورها،بهاستثنايتصادشفافکردنفراینداق

.(اندخودراازسرگرفتهيجهشببرآسا

تکاندیگرکمونیسمسببیپایانجنگسردکهفروپاش آنبود يبهکشورهايساز
سیاست که داد سوم رقابتجهانهايجهان سندان پتکو میان در ویشان امریکا

يبهنگهداريدیگرنیاز.افتادیخودبهدورميزدگرگشتعادشدوایتباهميشورو
وابستهبهيهاامروزشماراینگونهرژیم.بودشاننمیاعتباردربرابرمردمیبيهارژیم

.جذبشوندیاندتادیریازوددراقتصادجهانرسدوبقیهرهاشدهیانگشتاندستنم

نیستدریئ”الدورادو”دراینمرحلهتازه انتظارآنها واقتصادبازار. دمکراسیلیبرال،
آندريحتاماندگار.وستمپایاننخواهددادیعدالتیکهفراآمدوالزمهآناستبهب

یاینشیوهنظمدادنبهجامعهانسانیاوضاعواحوالدیگرگونمسلمنخواهدبود،ول
رابهخدمتيتکنولوژیانقالبيهاتواندجهشیثابتکردهاستکهبهترازدیگرانم

نیازها بگیرديبرآوردن مردمان بیشترین برجنگ. عالوه بیستم ویجهانيهاسده
پاکشوئینژادکش آنتکنولوژیقوميهایو عیننگهداري، کهدر انسانداد به يرا

چهدريامااینتکنولوژ.میلیارديفراهمآورديهاتودهيمحیطزیست،همهچیزبرا
.داردينوچهدرکاربردشنیازبهآزادتکوی

***

شورو خوديزوال برايبه چگونگيخود بود؛ خجسته فصلیجهان نیز آن زوال
بستياتیره بود شده آغاز فرانسه انقالب با آن از پیش سال دویست که .را

گردانستندومارکستحلیلیهاانقالبخودرابهحقدنبالهانقالبفرانسهمکمونیست
بود انقالب آن بزرگ ایدئولوژ. که بود هژدهم سده پایان فرانسه ”یعلم”ياز

کیهانبزرگیهمهمسائلجامعهانسانيپاسخگو) وحتا اراده( یکیتوانائ)یگرائو
و(يوطبیعتبشریبهدگرگونکردندلخواستهروابطاجتماعeliteگروهسرامدان

آرمانگراواذهانمتعصبچیرهيهاجانبه،برروانتروروکنترلهمه”میانبر”يهاراه
چندانبودیتحملناپذیرنخستینمراحلانقالبصنعتيهایعدالتیهاوبیزشت.شد

خشونترابا:داشتيتوانامیدیهانمحلترینراهرسیدجزبهرادیکالیکهبهنظرم
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ب پاسخگفتن، خونریزیعدالتیخشونتبیشتر با نابودجبرانيرا با را فقر يکردن،
.ثروتمندانپایاندادن

يشدندشرمسارینوینمیامپریالیسمصنعتیقربانیترکهپیاپدرکشورهايواپسمانده
افزودوگرایشیناپذیرجامعهفئودالیمتحمليهایعدالتیهاوبیتسلطبیگانهبرزشت

راه رادیکاليهاحلبه مهرچه تندتر را ساختیتر نوزدهميانتازهجها. سده با که
بهآرمانگرائیطلوعم دامنمیکرد هردو، زدیوتعصب، نشان. را انقالبفرانسهراه

اگر.بیرونآوردهبوديارابهخونکشیدهبودوازآننظمتازهیدادهبود؛جامعهسنت
افتجزییميودرصورتنیز،پیوستهبهپیشازخودهمانندیایننظمتازهدرمعن

نمیبرطرحیجزئیانحراف شمرده درست شدیاساسا دستاوردها. آنگاه بزرگيو
بود انقالبنیز آموزشهمگان: سیستمیاعالمیهحقوقبشر، پایانامتیازاتفئودالی، ،

ويشهرونديبورژوايهاهلندوانگلستاندرسدههفدهم،نخستینجامعه....متریک
بازرگانياقتصادها ینوین صنعتيبزودو، بی، پایهيخونریزیرا بر استوارتريهاو

بودند ساخته عموم. روابط درمیدان یاما سرمشق با برد پارادایم)، فرانسه( انقالب
بودیم قهوه. آرمانگرایان، چشم خاکستريادر و سرخيهلند برابر در یانگلستان

.باختیفرانسهرنگم

جاگیرترساختندمارکسوپسازاولنین،سنتانقالبف رانسهرا اولییکزرادخانه.
تروروکنترلراچنانیتئوریکبهآنسنتدادکهتریاكتازهروشنفکرانشد،ودوم

تشنهقدرتيبندفرمول گروه و فرد کههر آمدیکرد بکار را زمینهمساعد. کهيبر
م فراهم جا همه امتیازاتدر کهنه و تازه دنبالهیصاحبان یروانسنتانقالبآوردند،

مارکسیستلنینیست جامه در بهتریننیتیفرانسه با وآن، ــ موارد بیشتر در ــ ها
.طلبانبیشمار،راهدوزخرافرشکردندبهمراهتبهکارانوفرصت

صدسالیپیش،نبوغعملیادواردبرنشتاین،تجدیدنظرکنندهواصالحگر،منتقدبزرگ
سدهبیستمکهقدرشبیشتروبیشترآشکاریالدمکراسمارکسولنین،وپدرسوسی

جداکردن.”هدفهیچاست،جنبشهمهچیزاست:”رادریافتیشودمشکلاصلیم
وسیلههدف از نشدنها استیها روش. فراآمد که )هایند تعیین(outcomeنتیجه را
سدهبیستمبودکهــدر”کندیهدفوسیلهراتبرئهم”هاــمیراثژزوئیت.کنندمی
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برا اندازه چه داد استیفرهنگسیاسينشان بوده )شوم طرفه. تجدیداز آنکه ها
خطرناكنظر از فرهنگسیاستریندشنامطلبکه در واژگانیها به کمونیستیبود

.(بنیادگرایاندرتهراننیزراهیافتهاست

فروریختنديسیهشورورویبیرونيامپراتور1989کهدريمرکزيانقالبیاناروپا را
تازهیاندکیدرونيامپراتور) و ریختنکرد فرو به آغاز آن اشدرترینپردهپساز

دراصالت:نهازمارکسولنینبلکهازبرنشتاینالهامگرفتند(شودیچچنستانبازيم
بش،زیستندرحقیقت،مانیفستانقالهاولکهکتاب.بایدکوشیدیوسائلمیوواالئ

نمیيمرکزيمخملیناروپا دروغ دستزدنبه با که بود بهاستنشانداده توان
.حقیقترسید

چنانکهیاندیشهبزرگ آمد، آنانقالببدر وروزنامه”اشگوردونیتیموت”کهاز نگار
انگلیستاریخ ینگار بعد”در سال ده ” نه بود؛ انقالب خود کرده، چه”اشاره بلکه”

.بلکهوسیلهنههدف”چگونه،”

غیر انقالب تازه، یانقالب”اندیشه بود” جنبشمردم. کشورهایرهبران ياروپايدر
نمونهکالسیکانقالبيمرکز روشمتفاوتاز و راه آگاهانه آغاز، از ازرا، چنانکه ،
بهبعدپروراندهشد،درپیشگرفتند1789 هاتاخیزشمجارستاندردرآنسرزمین.
خشونتانق1956 اساسیالب، میجزء اینانقالبتالشبریانقالبشمرده در شد؛

پرهیزازآنبود ازرهبرانجنبشمردم. گفتآنهاکهازیلهستان،میآداممیچنیک،
*.رسانندیکنندباساختنباستیلبهپایانمیحملهبهباستیلآغازم

سرمشقبدین ردکردن با بیستم سده بهیهائسان که آمد ترینبزرگپایان
بودهاييپیروز آورده خود با شانرا رسیده. اندکهبرايایرانیانکهسرانجامبهآنجا

پیشرفته جامعههمراه پاترین یکم و بیست سده به ــ زیاد فاصله با هرچند ــ ها
بهاینمعن باسنجهیبگذارند، جهانامروزبسنجندوبهنامهویتويهاکهخودرا

پستوهایاصالتفرهنگ در اینبزرگي، نمانند، استتاریخ گذشته :تریندرسسده
کهیدرکنارپندارهائ.،ازجملهانقالبیاجتماعیزندگيهادمکراتیککردنهمهجنبه

عدالتاجتماعیپایانيهادهه ــ بدانپایانداد بیستم بهایسده رشديآزاديبه ،
سرمایهياقتصاد همراهیدولتيداربا پیشرفت سرکوب، عوامگرائیبا populismی،
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فرانسويمردمساالريبجا نمونه مقدس انقالب روسيــ یکیو به ایمان و
بزرگازآنیتکانخانهایرانیانهنوزنیازبهیک.اعتبارشدیناپذیرنیزبخطايایدئولوژ

.اندشانانجامدادهترکاررابرايدیگرانبخشبزرگیخوددارندول

:زهراگینسدهبیستمانگشتنهادوبدبینانهبهآیندهنگریستيهابرمیراثتوانیم
واپسماندهيجمعیتششمیلیارد در تنها مکه رشد کشورها کندیترین روز. فاصله

ــبیستدرصدجمعیتجهانشصتدرصدثروترادراختیاردارند)افزونداراوندار
داشتند؛یس را صد سالپیشچهلدر ) اوزون،)میانرفتنمحیطزیستاز سوراخ

يااماسده...(شوندهازماهیانیتهيآلوده،دریاهايهابریدهوسوخته،آبيهاجنگل
توانائ پدیدآورد، نیزبهانساندادهاستیکهاینمسائلرا را گشودنآنها يتکنولوژ.

بایم جانشینیا پایانرا به منابعرو پاكو کنترلتواندمحیطزیسترا تولیدکند؛ ز
نیست؛وانقالبارتباطات،آموزشدادنیاصالمشکلیوفرهنگیجمعیتازنظرفن

.شانرابهدیگرانباکمترینهزینهمیسرساختهاستورساندنیمیلیونيهاتوده

تکنولوژیسیاسياستراتژ ويکاربرد قدرت صاحبان تنها نه و انسانیت، خدمت در
دس در نیز ترساستسرمایه، مردمیقدرتبخش: به احزاببایمدنيهاسازمان. و

یدهدبیشازهمیشهازبسیجعمومیبدانهامیارتباطيکهتکنولوژياامکاناتتازه
آیندبرمی سیاس. سرامدان آیا که است این فرهنگیموضوع ویو سیاستگران ،

اند؟ندرسیدهکهدرپیشدارياروشنفکرانوانتلکتوئلهابهقوارهوظیفه



 2000ژانویه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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19 

 

 خ، فرهنگياست، تاريهائی در س شباز هزاره سوم ـ رسالهپي

 







 

 

 سازي نيست دگرگونی اجتماعی صحنه



ازهمانفردايانقالباسالمی،یکمسالهمرکزيبراجتماعایرانیبرونمرزيکههزار
برآنم اندیشهوعملیهزار ازآنپسهرچهاز نظریهتوطئه. سایهانداخت: افزود،

به چیرگیتوطئهاکثریتایناجتماعبوده است. پذیرفته تاثیر ایننظریه از صورتی،
ایرانیانچناناست بایدبهعنوانیکشیوهکهازآنمیاندیشیبرذهنبسیارياز

بکاررود.(ترازآناستکهبرايتوطئهبینیواالنگرشبهجهانیادکرد)جهان

می مصرع این در را توطئه داردنظریه زیر در صورتی کرد: خالصه در توان آنچه
ومعلولی شودنهروابطعلتدانستهمی”صورتزیر”دراینمصرعازباالستی.اماآنچه

 نه است؛ اجتماع سیاستو روقانونمنديدر از انسانیاستــ تا انشناسیهايعلوم
استکههمهچیزرادرسیرسیاستواقتصادوجامعهشناسیــبلکهدستناپیدائی

تعادل نیستکهيبازارآداماسمیت”دستناپیدا”چرخاند.بازدراینجامنظور،تاریخمی
تعیینمی را بلکهیکماهیتبرتریندرمعنیصوفیانهآناستعرضهوتقاضا :کند،

هايچندملیتیــکهپسازشکستهشدنغرب،هفتخواهران،شرکتها،ابرقدرت
نفتجاي انحصار هفتبازار در را پانتئون”خواهران گرفتهنظریه” توطئه اند.سازان
عربجامعه براي مانند دیگر بدوي هاي هست،دستها، هم دیگري ناپیداي هاي

هايمردمهايپنهانتودهدستاینفراخورسوداهاي)ابسسیون(خودشان. هرکدامبه
هاوافرادرا،هرکهوهرچهباشند؛گردانندکهگروههمانگونهبرسرانگشتانخودمی را

توانندبههمانآسانیمردمانرابرلبهپرتگاهبیاورندوسرنگونکنندکهآننیزنمی
ه جانشیندستخداستــ دستتوطئه کرد. کودکانافسونشده با راافسانه رکه
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می بخواهد باال و میبرد واژگون بخواهد را اوهرکه خود دست به گاه حتا و کند
کند.می

چنینقدرتخداي وبا آساننیست، شناختنتوطئه روشناستکه همچنانکه گونه
 که توانشناختــخداشناسانهنگامیپسازرویدادهامیآیاتمشیتخداونديرا
کنندکهآگاهدرمانیافتحکممیمداخلهبهنگامیکپزشکبیمارروبهمرگبراثر

ماندن زنده بر توطئهمشیتخداوند ــ است شبوده در را توطئه نیز جامهشناسان
می ارغوانی جشنپیروزي در را رومی )فرماندهان شناسند. پیروزي، ي”توگا”هاي

انقالبپدیدهارغوانیمی مانند نیز توطئه رومیايبپوشاندند(. همان قول  ipsoهاه

factoپس است؛ دلیلخودش( رویدادنبه میاز بودهشمعلوم نامشچه که شود
پذیربودنانقالب،درگذشتهبحثشدهاست.(چنینبارهاستثنائیواجتناب است.)در

 در که توطئه”نیست علم عکسمیان” بر نباشد. ومعلول علت رابطه منافع هیچ
یافتنهیچرنوشتسگرانوتوطئه نیازيبه تمامیاستکه رابطه آنچنان قربانیان،

درامنمیهايتاریخیتریندرامدلیلدیگريبرپیچیده )توطئهدر هايپیچیدهگذارد.
دگرگونی و پیروزيکشورها شکستو در تاریخی، اجتماعی،هايدورانساز سیاسیو

استودررویدادوکارکردشانآشکارترترکهعواملموثرگیرد؛امورسادهمی صورت
نمیبرايگمانپرورينمی جائی توطئه به ایمانگذارد به اینجا علمتوطئهدر کشند.(

پذیر گیري،وازراهتجربیاثباتشود.ایماندرامورياستکهقابلاندازههمانندمی
بهامريکهقابل )عاثباتباشدایماننمینیستند؛ قیاسعلم لمتوطئهبهتوانآورد.

منداندیشه”عرفانیک ” است(. شده یکاسالمیساخته منافعیدر کافیاستکه
وآنگاهتوطئهبههمان آسانیوتوطئهبرايدستپنهانصاحبمشیتتصورشود،

هاراترینطرحتواندید،فارغازمشکالتعملیکهکوچککهدرسینمامی قاطعیت
شود.شکستبکشاند،عملیمیبه تواندنیزمی

دقتمکانیکیمی هنگامیکهاطاقفرمانتوطئهعالمترا دهدناگهانهمهچیزبا
می ساعتکار درکند. کمترینتغییررویدادهايروزانهکه جهانواقعدستخوشهر
تغییراوضاعواحوال دهند،همهازروينقشهپیشاندیشیدهمیاندوسیرتحوالترا

هاپیشهاودههسالکهاز شوندهائیمیناپذیرطرحهايتجزیهآیندوبخشمیجلو
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آبنمکخوابیده” در اینبوده” از توطئه موقعیتی اند. هرچه استکه برکنار اصل
درکارآنباشند،دربرابرتغییرات ترباشدبهاینمعنیکهعواملبیشتريدستپیچیده

اگرزاویهقوريبافنجانیدر شایناستکهکند.مثالمیحساسیتپیداتريکوچک
همدرفنجانمیریزد؛اما پسوپیششودچايبازچندسانتیمتريآن،یکسانتیمتر

تعیین یکمیلیمتروکمتر شدهآنهمینبساستکهزاویهپرتابموشکیازمدار
باشدوپیچآنشل یایکتفاوتداشتهباشدوموشکهزارهاکیلومترآنسوتربرود،

زیروروکنندهآن، تناسببودنمنافعتصوريتوطئهباپیامدهايدراقیانوسبیفتد.بی
پسینی”همهجنبه اهمیتاستکهسستبودنشواهدودالیلــکهاندازهبیبهمان
 بودنبرابرآشکارتریندالئلبیپایهدارند.کارآگاهانتوطئهدرa priori“ـبعدي

 کنییاباورمیمرا”گفتفرضیاتخود،گوئیباآنهنرپیشهکمديهماوازندکهمی

”چشماندروغگويخودترا؟

بود بالئی اسالمی مصیبتانقالب راکه علت زدگانش به و روشنگري”یابی وا”
راچهپیشازانقالبوچه آنهاکهسهمبیشتريازمسئولیتداشت.پیشازهمه،می
ترینمسئولیتمیدانآمدند.کسیکهبزرگداشتندباتوضیحاتخودبهزمانآنمیدر

دردرازترینمدتدرخود بیشترینقدرترا داشتزیرا بودزودتراز را متمرکزکرده
کنسرسیومامریکاوانگلیسو همهلحنوجهتگفتمانپسازانقالبراتعیینکرد:

وغربوهفتخواهران، .سهصاحبمشیت،ابرقدرتنفترژیمپادشاهیرابرچیدند
ازترسو هايبزرگجهانــپنجمینقدرتــرایکیشدندویکیازقدرتدست

بهاي سر دلیلاختالفبر به ــنیز یکتکاندادندستسرنگونکردند نفتبه
ایرانی ازاوهربودند.پس)باناناریپابلیک(نتوانسته”هايموزجمهوري”چنانکهحتابا

آن مسئولیتدربخشکهنهسنگینیماهزدهکهازانقالببرگشتدرایننظریهراحت
ايگذاشت،آویختوپیرایهبود؛ونهنیازيبهاندیشیدن،چهرسدبهتالشکردن،می

تروهايآنانهرچهفراوانگرانوانگیزهحدسوادوسلیقهخودبرآنبست.توطئهدر
لگامخیالرهاشد.ناسازترشدند؛باهم

ايکمپارهیعنیاحتماالبیـشازنوددرصديازمردم،دسـت اندیشاگرایرانیانتوطئه
شدبهآنهاامتیازيدادندبازمیهمدرکنارنظریهتوطئهراهمی شناختیراعواملجامعه
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جهان در زیرا کارنیروهائی داد. در بتوانند هرجا که انگشتهستند کشورهايدیگر
پذیريآنزماندرشکنندگیوآسیبخواهندوایرانفرمانبرخودمی کنندوآنهارامی

وفلسطینیاننیزايکهلیبیانداخت؛تااندازهبهاینوسوسهمی ش،بسیاريراشگفت
ایراننفوذي ولید در وانگلیسکهجايخودداشتند. امریکا بودندــ ربهمرسانده

يسیاست،جايهیچاندیشهدیگرينیست.درلحظه”وودو”عنوان اندیشیبهتوطئه
هاوبقیهجاهابرهاازشمولقوانینیکهدربقیهزمانحکومتو هاتوطئه،افرادوگروه

استــازجملهجستجويسودشخصیورفتاربشريورفتارجماعاتونهادهاجاري
روند.میغریزهماندگاريــبیرون

رویدادهايمهمسدهمهم از یکی و ایران تاریخهمروزگار بدین ترینرویداد بیستم
توطئهتوضیح اگرچنانرویداديتوطئهمیترتیببا و بدینمعنیکه بود،دادهشد.

میلیون مخالفانو حکومتو ایرانیاز ابزارها فرمانبران، دست فرمانروایانو توطئه
شضمیرصاحب دیدندومیکهبااینهمهمردمکوچهوخیاباننیزآنراناپیدائیبودند

می میرا حدس و خواندند ارتباط ایران به که را آنچه هر دیگر داشتمیزدند،
است بازينشست.اینکاريبایستبههمانقلمروبردوبهانتظارپایانخیمهشبمی
بهاند،وبرایرانیان،مگراندکی،کردهکه درونایران ايگریزازهرمالمت،مبارزهرا

اند.واگذاشته

در نیز درونرا مبارزه توطئه، می اکنوننظریه نیروهايبر عاملمردم، از باز گیرد.
اندكاندكازهممی آیدوفشارهائیکهبرحکومتمیاجتماعی، گسالند،نگاهآنرا
دهند.هیچچیزتغییرنکردهدمرابازيمیمر اند؛خودشانگذرند.هرچههستنکردهمی

داد. هابایددرتاکتیکاستوهیچتغییرينمی

جمهورياسالمی بیستسالیپیشچیرگینظریهتوطئه،مبارزهبرايسرنگونکردن
به و فلجکرد عروسکرا مگر ناممکنراند: اشاره بازيکههايخیمهشبقلمرو به

آتش هايخودوآیندهکشورشانراوزندگیریختهبودندهاوهفتخواهرانابرقدرت
آوردههائیکهرژیمداشتندکهباقدرتزدهبودند،توانائیآنرامی وسرپا اسالمیرا

بایدبهآموزدکهدربرابرمشیتمینگهداشتهبودنددربیفتند؟مگرتصوفبهمانمی
یست؟طرفهآنبودکههمانکوششوکششسودين همانمشیتتوکلکردودر
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کههزارانصفحهرادراثباتناچیزبودنایرانیانوقدرتنامحدودودانشمندانتوطئه
زدندکهچرامیهنانخوددربیرونسرکوفتمیجادوئیغربسیاهکردهبودندبههم

نمیکیسه سر شل آنان جیب در را خود هاي رهبري پشت در چرا گردکنند؛ آنان
هانیستند؟هاوافغانویتنامی آیند؛چرامانندنمی

دهد.اگرعاملمردمیمبارزهرادرخطرسردرگمیقرارمی امروزنیزادامههمانروحیه،
هايدرونیگروهیاستکهآگاهووهرچههستبازي تحوالتایراننقشیندارددر

 بهم و است،دورنگر دربرا پیوسته نیست. برايمردم راهی وهیچ سرکوبگر رژیم بر
گر،مردمیکهبیستسالپیشهمچیزينبودندوچنینهشیاروچارهخونریزياین

انقالبخونیندلخوشباشند،یامانندبهرویاي امروزهمچیزينیستند،همانبهترکه
بهرامازهندوستانآمدنپیکشاه”سکوت،انتظار نیاکانزرتشتیخوددرآندوقرن

 بکشند.”شسواران مدنسپاهاوراباپیالنووفرازآ

***

اندازههمدالئلاستواربیاورند،هیچکسناگزیرنیست هايتوطئههردراثباتنظریه
 پشت از طرحتنها دست هايمنشور بنگرد.شیطانی جهان کارهاي به پنهان هاي

طرحدست و هرچندنیروهايبرانگیزانند هايشیطانیتنهاهايناپیدا تاریخنیستند، ه
می بههمواره را رویدادها سیر گردانند. کوشند خود باسود که هنگامی ویژه به
هاباریکروبروئیمبهتراستهرچهبیشتربرآندگرگونی هايبزرگاجتماعیدگرگونی

روندهايجمعیتشناسیایرانــرشدشتابانافزایشجمعیتو شویم.بهعنوانمثال،
دههگذشتهوبویژهدودههنخستینجمهورياسالمی؛ آندرهفتروزافزونجوانی

 در جمعیت )دوسوم ایرانیان شدن شهرنشین ریشهیا و مدت( عملیهمان کنی
هايهفتطرحترندتابسیاربااهمیت بیسوادي،درجهتدادنسیرتاریخایرانعواملی
جامعهروستائیوایلیاتیهنگامیکه کخواهرانیامحافلدرونیالیگارشیآخوندي.ی

دستخوشجریاناتانقالبیازهمهگونه شودکمترازسهنسلازریشهدگرگونمیدر
بستهبه طبقهسیاسیخواهدبود، رفتارطبقهسیاسی، اینکهرفتار )خود آنچهباشد.

برچسبتاریخیوسیاسیاستوبا فرهنگیوبرآیندبسیاريعواملکوچکوبزرگ
 . توانازآنگذشت(انگارانهنمیهايسادهزدن
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نومیدانههشت دهسالیپسازانقالبوفرونشستنگردبادانقالبی،وباپایانجنگ
 سه عراق، با میساله جامعه حکومتو در را بازشناخت:روند تکنوکراتیکشدن شد

برآمدنجامعهمدنی اداري، رويآوردن يسیاسی،ایرانبهصورتیکنیرودستگاه
اینهرسهدربخش مسیر مقیاسیکوچکبودولیهائیازدستگاهحکومتیبهمردم.

شددیدمی هاهائیازایندگرگونیپردامنهراازهمانزمانداد.گوشهآیندهرانشانمی
هائیازآنچهدرآنواکنونکهاینهرسهروندبسیارنیروگرفتهاست،آوردنگوشه

تواندافزایشدهد:امیدواريبهآیندهرامیکمهانوشتهبودمدستالس

دگرگونیتدریجیرژیمدیرگاهیاستدیگرامیديبهرفسنجانیندارندو آرزومندان”
روزاشاره و هاي مطبوعات در که است مستقلی مخالفو صداهاي به آنان افزون

اداري دستگاه ... مجلسو  و به وگروهزمانسابلنداست؛ محفلها و هايکوچکها
خواهندوحکومترامیحقوقبشروجدائیدیناز ولیبیشمارياستکهدمکراسیو

ازهائیبیرونسازندــسازماندرایرانمیcivil society”جامعهمدنی”دارندیک
غیرسیاسی هرچند که حکومت سیاسی کنترل نیرومند جریان یک ولی هستند

یکفرهنگغیر برمیرسمی، آنها از مستقل، پخشسیاسی جامعه سراسر به و آید
شود.می

وارشرقیباهمهکوچکیوناپیدائیخود،موریانه اینجامعهمدنیدرشورويواروپاي”
ترازجمهورياسالمیرایکیهايقويورژیمنظامکمونیستیکمککردبهفروپاشی

دیگريبی پساز دگرگونساخت، خونریزيسرنگونخشونتو برانداختیا یا کرد
قدرت دستگاه نشانیاز جاها بیشتر در اینصداهايمستقلرا چنانکه پیشیننماند.

هايباالتریننسبتهمپایهخودیکیاز کمنبایدگرفت.ایراندرمیانکشورهايدست
ازکمپهلويبالیددستسالهدوران 57درسخواندگانراداردوطبقهمتوسطیکهدر

آنبرنیامدهاستونخواهدآمد. نظراجتماعیبسیارنیرومنداستوهیچحکومتیاز
داخلوخارج،هماکنونخودرا هايارتشیازدانشاموختگاندانشگاهطبقهمتوسطو

رابهشیوهخوددرجاهائیکمتر تحمیلکردهاستوآنبهمقدارزیادبررژیماسالمی
حکومتراتركنخواهندکرد،کیهان کند)اینهاداوطلبانهجاهائیبیشتردگرگونمیو

(1372/1993بهمن14
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هاترینتاریخایرانیاندرصدسالهگذشتهودرهمیندودههیکیازپرفرازونشیب”
ايرجهاندواینتاریخ،اینتجربهملی،بهآناندهايجهانداشتهملترادرمیانهمه

شرادرفعالیتگستردهفرهنگیـسیاسیهاينمونهازپختگیسیاسیدادهاستکه
می بیرون چه و درون در چه ایرانی جامعه دید. کارگزارانتوان نه دیگر آنها

وسردمدارانبیستسالپیشهستندکهسرمستاز”هاکاریریست”ها(و)تکنوکرات
ز رشد بر چشم اقتصادي، شتابانبستهمینهشتابان رشد سیاسیآن هاياجتماعیو

نه و  باشند جنگندگان آن توز کینه و آرمانشهر”خشمگین امپراتوري” کسانی که
اند.اندوبیراهنرفتهنهاده اشناماهریمنی

ــدستکمدرکورهتاریخرفتهــنیزبخشی اینطبقهمتوسطازکورهتاریخبدرآمده”
مردمیاستک آن از لیبرالدمکراته و بیخبري هاها کوريو از را ما شاینهمه

دوزخجمهوريمی در اینمردمیکه ناداريترسانند. با کمبودهاياسالمی، و شها
اینگونهزندگی سرپا هايخودوکشوربراياکثریتیازایرانیان، اندنگهداشتهخودرا

حساب استراتژيدر و چیزيها به نمیهايسازشکار گوئیهمینمردم شوند.گرفته
 که زیستهنیستند را گذشته ساله آموختهصد آن از و واند پشتشکست اند را ها

دیدهشکست ها آزادیخواهی شکست واند: نظامی قدرت پشتوانه و بی را، اقتصادي
populismگرائیشکستتودهطلبیبیپشتوانهمشارکتمردمیرا؛وشکستاصالح

وشکستآرمانگرائیبیپشتوانهدانشوبیپش و توانهتعهدبهتوسعهرا؛ آگاهیرا؛
کهایرانیانهرچههم مسلمایناستشکستاسالمسیاسیبیپشتوانههیچچیزرا...

مردمایرانمانندنیستند. واپسماندهباشنددیگرآنمردمبیستسالودهسالپیشنیز
آخوندیادیکتاتورينیست، ارند.)ایرانمحکومبهتحملهادرآستیندهمیشهشگفتی

 (”1375/1996خرداد11نیمروز

برزمینهسیاسیـاجتماعی، بایدهايگروهفرمانرواراهرچههستمیهاوتوطئهنقشه
پویائی بدانdynamics هايبر ایرانیگذاشتو ــ جامعه داد اهمیتسزاوارشرا

نیروهائیکهبرخودشاننیز شمار،وبازیگرانبیدریکپهنهشگرفباعاملیتاکتیکی
شکلمی جریانرویدادها در و ايراچنینجامعهپیچیده گیرندکامالشناختهنیستند

هايتانـناسیوداسـشیانجامعهـت.تفاوتمـازيفروکاسـستوانبهیکصحنهیـنم
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کارآگاهیدرهمیناست.
انتخاباتییااختراعیکنفرنبودوبیشازصدسالاست هایکشعارتن”جامعهمدنی”

هائیازسازد.رويآوردنبخششراداردمیامروزي مدنیبهمعنیکهایرانجامعه
در تنها مردم، به اندیشپاره حکومتاسالمی خیال صورتذهن رژیم ايمخالفان

سالنمی ده کسانی بیرون در اگر پیشمی گرفت. که از”گفتند تبلیغاترژیم همه
انتظارشددرخودایرانکسانبیشتريرامی ”آیدمغزشوئیکودکاندبستانینیزبرنمی
که حتیدرمحافلحکومتی، ازدستداده داشت، ایناحساسازدریابندمردمرا اند.

 دادن آندست از کسی تا را نمی مردم باشد نکرده تجربه درباال چهتواند که یابد
اند.پسازچناناحساسیهمانبمانندکهبوده اندکسانیکهمهابتیدارد.بسیاراندك

شکنندهروان میهاي خرد ــتر  شوند سالی دو و بیست داد.چنانکه روي پیش
مافیايآخونديآمادهاستبرود. روندــچنانکهکوردالنینیزتاپایانتلخمی

گروهفرمانرواتانیروهايمخالف،ازسرامدان جامعهایرانی،ازبیستویکسالپیش
متوسطآمادگیداشتکهیابهموجانقالبتسلیمشودویاباسربهسیاسیتاطبقه

امروز انقالب گروهگردابانقالباسالمیبیفتد. برابرموجانقالبیدیگر، در فرمانروا
گیرد؛وطبقهمتوسطبانقالبیآنرافرومیحرکتا جامعهمدنی،بهدوپارهشدهاست؛

هدف و  هائیاستراتژي را حرکت این یکم و بیست سده پیششایسته گام به گام
برد.می

 2000فوریه

 

 











27 

 

 خ، فرهنگياست، تاريهائی در س شباز هزاره سوم ـ رسالهپي

 

 

 

 

 

 

 آغاز شد يد 17پيشبرد آنچه در 

 

(که1314/1936بود)دريروزيهمزمانشدهاست.هفدهدياینروزهاباهفدهد
یرانزنانای پوشیدنرویرسمبطور دولتاز بهدستور منعيو بیرونخانه در خود
يبود،امابسیاربیشازبرافتادنپردهازروآنرویدادکشفحجابینامرسم شدند.
پادشاهیمیمعن زنان بخشهوادار يپهلویداد. در که دهه، هشت هفت، بیشتر

یپادشاهزنانشمرد.مخالفانآنيآزادراروزياکثریتبودهاست،هفدهد گذشتهدر
خود،ازسرتاسرآندورانباسهبرچسباستبدادویاندازتاریخکردنچشم کهباتنگ

و دیمیوابستگ فساد اصالهفده یا دگرگشتيگذرند، بسا مانند ویتاریخيهارا
آنملت م ساز ندیده دیگریدوران جلوه را حجاب کشف یا و يگیرند، استبداداز

. شمرندیمیرضاشاه

زنومرديبرابر زنانفاصلهبسیارداشتويتردیدباآزادیحجاببيبرگرفتناجبار
بهدنبال انقالباسالمرا تودهزنآزادشده باینیاورد.چهلوچندسالپسازآن،

داراتوهاوادانشگاه انبوهزنانچادرپوشکهازيهاصفروبرونشد.برعکسیایران
یبنیادگرایاناسالم آمدندتظاهراتیمیطبقاتگوناگوناجتماعيهاموسساتوخانه

ی،واصالحاتیاجتماع تواناهمیتآناصالحبزرگی.بااینهمهنمندکردیمیرامیلیون
نادیدههنوزادامهدارد زنانایرانکهيوبرابريراکهپسازآنآمد،درجنبشآزاد

گردیدکهزنانشهرهاو چهپسازآنشدوخواهدشدازهمانروزآغازگرفت.هر
 با میهائجامهروستاها، زار تنشان بر کالهیکه و ساليآورخنده يهازد درکه ها

صندوقخانه گوشه خاكخورد، مراسمها بودیدر شده برپا مردانشرکت که درکنار
جستند.
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یی)سخن به زمان آن در رضاشاه دشوارنزدیکان ازیککه گفت بهيش نزدیک
گفتاوردفراموشمشدهاستوشاید رساند.منبعاینیدالورانهرامغیرممکنآنتصمیم

يهاکهدیدنچهرهيبیاورد.رضاشاهازدرد آنرابهیادمبهلطف،یازخوانندگانکس
دخترانشدرجمعکشیدهیب همسرانو  پرده اما گفت. خود”بود بهعنوانیکاو”
کهاوبودچیره”یپرستناموس” متعصبیبرمردسنت”يخودکامهاصالحگرروشنرا”

احساسکنیم(. برداشتکهامروزغیرممکناستمهابتآنرایشدوگام

آموزشهمگان انقالب کنار یدر اصالحات1930/1320دهه و حجاب، برگرفتن ،
تاریخیترینانقالباتاجتماعبزرگ توانیمیرابهآسان1340/1962-41سالیارض

 زیرا زن یسوادفئودالجامعهمردساالربیایرانشمرد، بنیادآنزیروروکردند. در را
مردانهخوکردهبودیامتیازاتحقوق بودنخویشوکهچنانباانساندرجهدومیایران

شپسازشوهرتانامکرد؛وحیتردستباالمجوانيشوهرشهمسريکهخودبرا
فراموشم دیگریکردن نام باسوادتر )شوهران ملکيشد  بر خود نهادند؛یمتازه
معمول نهیشوهران و نرینه، فرزند مادر و عیال و منزل را مادینه، او فرزند هرگز

زناندرگروهیم بهعنوانانسانونهزنبیابد. آغازکردخودرا هرچهيهاخواندند(
بزرگتر آموزشو روبه آدميکار عنوان به مردان با و چونیهائآوردند و دیگر

خودشانبرخوردیافتند.

زنوي،کهتاکاملنشودبرابریاجتماعيهادرارزش یاندكاندكآندگرگشتاصل
نگرشبهزننهبهعنوانناموسمردبلکهبهعنوان ــ گرفتشکلمردنخواهدآمد،
بودکه”ناموس”يارزشبرتردررابطهزنومرد یو.درجامعهسنتهمترازوشریکا

ناموسچیست؟(وباناموننگبهخاقانیااینهمه شدرادبیاتتکبراست)گویدمعناي
میآسان یکمایهیدر زن  آمیزد. و بود شرف”ننگبالقوه ” به زنمرد رفتارشبا
یکسویهیبستگ رفتار آن هرچه  ترداشتو محفوظخشونتو ناموس، وآمیزتر، تر

هایتوانستندتنبهبیشترینپستیم یوملیشخصیکهدرزندگیبیشتر.مردمشرف،
خودراداشتندکههمسروخواهریروانشناس وجبرانيخرسندبدهند،هموارهباالترین

مادینه خویشاوند چه هر و مادر و دختر نگهداشت و پستوها در خویشرا وهدیگر اند
کشته آدمکشاحیانا بیناموسیاند. چنانه قهرمانانه ویژه ننگیمياکار هر که بود
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،یگذاشتاحساسشود.درفرهنگاسالمیبردواصالنمیراازیادهامیوملیشخص
زیرسایهخودگرفت.درحکومت شدوسراسرمذهبرایناموسبرترینارزشاخالق

یاسالم بهفرميآخوندها، همه از بیش اسالم از ناموسينگهدار انروا یظواهر
قدرتکنند.يفدا انددرحکومتآمادهبودهدیگررایدلخوشند؛هرچهاسالم

بیستس پساز یکسلسله بازایستادنچرخیسالیبرگرفتنحجاب، با اصالحات،
دريقانونگزار ياستوبرابریپرمعن حقوقزنانوکودکاندنبالشد)اینبسیارها

امر آیدونهمردان(.دادنیکهحقوقکودکانبازنانمسازدیترميضروريزنانرا
يهاکودکانگام يطالقونگهداروی،محدودکردنحقمرداندرچندزنيحقرا
تبعیضقانونيبلند برطرفکردن سیاسیدر نظام که یبیبود سوتردید آن يبه
روزیم شدن گشوده اداررفت. مشاغل سیاسيافزون رویو زنانيبر

بودیقضاوت(کهدستاوردکشفحجابوانقالبآموزشهمگانشترینی)غیراسالم
کرد.یاینروندراتندترم

بهاییول چنانکههمهاصالحاتدیگر، برجامعهو یخصلتآمرانهایناصالحات، را
برندگانروشنفکرانوزنانــبهرهتحمیلکردکهدرواکنشواپسگرایانهینظامسیاس

پهلویاصل دوره اسالمياصالحات انقالب در انکاریــ شد. با پدیدار اصالحات،
 اصالحات ضرورت انکار تا سیاست، شدن آزادرادیکال موضوع در زنان يکشید.

سال تا همچنان و ــ کردند وقتنخستاستدالل که انقالبــ پساز مردانیها
دیگربهنادرستcontext يکهدربافتاریزنان؟کسانيبراياشتندچهآزادند يآزاد
مضاعف ستم” ” نماز آزادیزبانشان از اینجا در بیيافتاد مضاعف يخبرنداشتن
ارزش. نمودندیم تببازگشتبه ریشهيهاآنگاه و پیکریاسالميهااصیل چنان

یکيهازنانمیوهشتبهچادربراهافتاد.راگرفتکهجنبشبازگ یبیمارجامعهسیاس
نیم بیشاز آنسهم پیکار خودشاندر بودن، آمرانه همه با که چندانیقرنرا نه

یبود،ولیواپسگراریختند.واکنش،ناگزیرميآخوندهايدرپایآسان داشتند،بهاندك
واپسگرایانههمباشد؟بایست آیاحتما

اند.پیکارتلخودریافتندکهباخودچهکرده زنانبهخودآمدندانقالبيازهمانفردا
دوساله درخوردن یاسالميجمهورآنانبیستو فروگرفتهاستوسهمبسیار را
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اسالم یحکومت است. داشته جامعه درون اصليبرابراز یکعنصر اکنون یزنان
است.دیگريآخوندسیاستویبینجامعه،وپیکارهمهسویهباجهانیگفتمانسیاس

مانند برعکس، بود. نخواهد درکار آمرانه سویه، اصالحات همه توسعه فرایند همه
پائینبهباالتحمیلماصالحات زنانایراندریدارداز ذهنخودشاندارندبه شود.

ژرفیميآزاد که رسند و آمرانهتر پیشرفت هر از ب ياکارسازتر اما آنیاست.
شدبهاینجاهارسید.یهانمتپیشرف

آزادئلدرمس بجايبرابر یايه را دو )این ميزنان یهم برد( بکار نگرشتوان
پیشرومحافظه و هم کارانه همهمسهست. با برخورد در بهئینتفاوترا ــ لهتجدد

فرهنگوجامعهــداریم.صدسالپیش،کردنup to dateیاروزآمديامروزیمعن
معنا جهانیینروزآمدکردن، م پیشآمدنبا یصدسالپیشرا ياکنونمعناداد؛

نیزدستیگرائیسالحنسب کارانکهبهدهد.محافظهیپیشآمدنباجهانامروزرام
درچهارچوبفرهنگجامعهياندبرابریافته واقعقدرتسیاس موردنظريهارا ی)در

م یموجود( نظر به خواستآناخواهند. دامنه من عمالیها آمادگ باید درجه یبه
جامعهوفرهنگ اصطالحاتبهترجلوهدادنخود،يهامشروطشود)آنهابراحکومت
گیرند(.یرابکارم

نظري زنانيبرابرapproachیچنینرهیافت پایه از میشبرا امتیازیبهره و سازد
دهدیرااجازهمیجامعهچندزن”فرهنگ”اگر دهد.یمیقدرتسیاسبیشازاندازهبه

شود.بحثایننیستکهیکشبهیمیمعنیب يبرابربایدباآنکنارآمد،اصلیوم
ارزشيتوانرفتارهاینم و کس رایسنتيهاکهنه یچنینادعائیدگرگونساخت.

ول بههرپذیرفتناعتبارآنرفتارهاوسنتیندارد. ب ها همهپیکارردنپایهکیبهانه،
خواستنميآزاد در آناستکه بر نگرشپیشرو است. رفتکهیزن آنجا تا باید

حقوقبشر،تجددخواهیانسانگرائاصولــ ولیــاجازهمی، م یدهد. اجرا توانیدر
 مرحلهبهمرحلهتندرداد.موقتابهپیشرفت

* * *                                              

رايلهنظرئ،مسیمذهبیترقیخواهانهبهواپسگرائ وپسزنشیعموميدرایرانبیدار
مرداندفاعکندیحقوقيازبرتر”فرهنگ”بهنام تواندینمیامروزکسگشودهاست.
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استوحتادرآنجبههیمتقاعدسازد.مشکل،سیاس رایفرمانرواکسيهاوجزگروه
ازسخنگویانحکومتیمترگشاده عملخودرانیززنانهرروزمیدان وآنهایسازند.

یواجتماعیسیاسنگاهکنندگذشته،گفتمان بایدپیرامونخودرایکهدرهرسخنم
طرحریز مردانخیالپردازيبرابر يبرايدردستترقیخواهاناست. آرزوويزنانو

تواندرسیدنیتنهامیتاسالموحکوم دردستورکارجامعهاستينیست.برابريپرور
استکهجامعهبرحکومتدرحالازيفشار عقباندازد.اینیکزمینهدیگرآنرابه
کند.یواردمیهمپاش

پیشحزبمشروطهایرانبدرآمديزنانازکنگرهچنديطرحدربارهبرابر ترینتازه
ياعضوحزبکمیتهيهاازخانمی(.بهپیشنهادیک2000کالیفرنیا،نوامبر ی)ارنجکانت

برپاشدکهدرآن بدین دربحثکوتاهمنظور بارهیآقایاننیزداوطلبشدند. کهدر
 پیشنهاد کردن جدا که بود این نظر یک حرکتدرگرفت یک خود زن، موضوع
تبعیضبهيوژرفايکنگرهجاگیريبهنظرتقریباهمهاعضا یآمیزاست.ولتبعیض
یلهبشود.سندکوتاهئبهمسيابایدتوجهویژهیاستکهم چندانیامعهایرانزندرج
 به قطعنامهکه جنبه عنوان به شده صادر کودکان و زنان حقوق درباره يهاکنگره
موردنیست.آنبیيهابهبخشیپرداردونگاهیمموضوعیوتفصیلیاجرائ

م مقدمه در بایقطعنامه منشو گوید در برابرآنکه حزب، مردير و کاملحقوقزن
سنگینويابهاندازهیبرزنایرانیفرهنگ ویحقوقيفشارهاشدهاستیبینپیش

ازدویآمدهاست)یکینیازبهشکافتندارد.دراینجانکتهظریفيدیرپاستکهبرابر
نمتندربرزندرای:”بایدبرآنانگشتنهادینکتهظریفپوشیدهدراینمتن(کهم

یکایناشارهازسرتصادفنیست..”نیزهست یگیرندهدخترانباالترازسنکودک
شماروحتاجانزنانبییبدناميهرسالبهبها داللتواژهدختردرکاربردروزانهکه

خوديبرایدرروابطجنسيکههرگونهآزاد است.مردانیدستنخوردگشودیتمامم
یم از شناسند خود دارندهمسران تاتوقع  که که بخت”هرگاه آن” صورتخود به

سراغ هیچآزادمردانبه است، این خوديبرايشاننیامده قطعنامه باشند. نشناخته
ردم شود)دربرابرپسر(ودریگفتهم کند.دختربهفرزندمادینهیداللتواژهدختررا

کهبهبلوغنرسیدهباشد.ینوجوان ویازنوجودداردویاکودكیکاربردحقوق
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آنانیفرزندانصرفنظرازجنسیتیاجایگاهحقوق همه”ایننکتهونکتهظریفدیگر:
یکهآشکارابهفرزندانبیروناززناشوئ”برابرند تاارثيازنگهداريدرحقوقفرزند

زنانبهآنهاینگرفتناندازهيهارنجياستکهبهبها یهائپردازد،پذیرفتنواقعیتیم
پیشازازدواجاگریشویم.روابطجنسباکانهباآنهاروبروبی بایدیایمومجنبهتابوداده

پسندندیاگرمرداننمزناننیزبودهاستويباشدبهناچاربرا مردانمیسربودهيبرا
تنهادادهاستيآنچهباشرکتمردرويجویند.کیفردادنزنبرا يبایدازآندوریم

فعالازخردواخالق،آنانرابهچنانيگیردوماهکنارهیکهسال آیدیبرمیازمردم
يهاتوانباارزشیآزادرانميهایکجامعهآدمیآمختهکردهاست.ول هايگیرکناره
یمردساالران یاخالق که مساخت زن خون ریختن تا را خود مردانه برند.یتکبر
ندارند؛پدرویوهیچگناههستندییکواقعیتاجتماع”نامشروع”فرزندان ین،بهمچن
نم شانمادران نیز میرا و کرد آزار پیتوان در یباید فرزندان آن از بود.حمایت
 دريآزادفکر یناموس”مسائل ذهن” بر هنوز ميهاالبته گران ولیبسیار یآید
ازيهاجامعه گذش فراوان مراحل وفادارتهاین و بجاياند را ”ناموس”يمتقابل
گذریم.یناخواهداریمم اند.مانیزخواهگذاشته

م خانواده به نخستین بخشقطعنامه، سه ویاز رسم به مستقیم اشارات و پردازد
اختیاريزنومردیار يشانبهبرابرکهرهاکردنداردیباستانيرفتارها خواهدداد:

مرد زنو گزینبرابر همسر اختیاریدر و طالق؛ سرپرست و در آنها تکلیفبرابر یو
ممنوعشدنصیغهوچندخانواده؛ فرزندانوامورخانهويخانواده،پرورشونگهدار

ازدواجبدستکهدرطولیبرابراموال ومهریهوجهیزیهوشیربها؛ومالکیتيهمسر
فرزندانپسازطالقویتامینماليژهبراقوانینوی گزاردنآمدهاستدرهمهحال.

زناندرمحیطخانهوکارمواددیگراینبخشازخشونتبهکودکان،وينیزجلوگیر
است.

آموزشوکار،بررفعهرگونهتبعیض،ازجملهدردستمزد،میانزنو دربحشدوم،
یکشبکهیوبرپائونیزمشاغلبرزنان؛یآموزشيهابودنهمهرشته مردوگشاده

کودکستان کودكيمهدهایمل و مادرانیکودکانينگهداريبراها کارکه شان
یالتالزمازنظرـتسهزـکارکنانوکارفرمایانودولت؛ونی یارکتمالـکنندبامشیم
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باردارومادراننوزادانتاکیدشدهاست. زنانيباحقوقبرایمرخص

شخص امور آزادیآخرینبخش، به در ي، آنها اختیار و انتخابپوششخود زناندر
یمسافرتم برطرفکردنهرنوعتحمیلبرزنيبرا پوششبهویژهيآزادپردازد.

نخستینزنــومرديهايازآزاد ییکحتابهنامپیشرفتالزماست؛درعینحال
کند.یمیــراغیرسیاس

عمل برنامه سنتکارمحافظهيبرا این بیان برایاندیش، و يهافمینستيبندوبار
محافظهیافراط احتماال م، دیگریکارانه ترقیخواهانه برنامه هر مانند ــ درينماید .

پیشتازيکارومحافظهيپیشتاز ازیعواملیترقیخواه شکستنيبرايهردوهست.
مل.قطعنامهحزبعيهاجدانیفتادنازضرورتيبرا يکارموجود؛محافظهيهاقالب

حقوقزنانو ایراندرباره برنامه مشروطه دارد. شرطرا دو کهاستياکودکانهر
سبکخیالتنظیمنشدهيهاباليدرپروازبررو هاومنافعویژهوخوشایندگروهيبرا

برآوردودرنتیجهکارکند)کارکردنیکبرنامه کلجامعهراينیازهاتواندیاست؛م
راازیحقوقياینبرنامهنابرابرياهمیتدارد(.اجرا شندازهدرستوبرحقبودنبها

داد.ازآنجابهبعدباخودزنانخواهدبودفرصتبرابرخواهد میانخواهدبردوبهزنان
بهرهکهازفرصت ول ها داشتکهچنانخواهدتواناطمینانیآیادرعملمیگیرند.

شد؟

به جامعهواپسماندهينابرابریفرهنگيژرفا اگر مرددر چونایرانبنگریميازنو
برابردريهاوحتافرصتیحقوقيبیشازبرابرینخواهدبود.زنایرانیاطمینان چنان
آزاد کار کلید آموزشکه واقعيو اقلیت دارد. الزم زنانیاوست، ما ــ نداجامعه

بر امریکا در فرصتآنکهاقلیتياشمارشانهرچندباشد. پوستبتوانداز يهاسیاه
استبهرهيبرابر دستیمندشودالزمدیدندبهاقداماتاضافکهقانونبهآنداده

 ازآنانچندانیسیاهانونبودشوقپیشرفتوبهبودخوددراکثریتیماندگزنند.واپس

وزشوکاربهآنهادادهوبیشازاکثریتدرآمیترجیحيهاقانونگزارفرصتاستکه
.است

ارزیاب بدانياینقانونگزاریاجتماعيپیامدهایدر شی)پ affirmative actionکه
ميانداز برای( جمله از نظرهايگویند، به سیاه، امریکائیان اجتماع گوناگون يخود
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ازسوئیبرم ممانندکالینپاولوزیریکسیخوریم. دبهگوییخارجهمنصوبامریکا
هاازدانشگاه ودیگرموسساتيرسیدهاست.ازسویآناقداماتبهچنینجاهائيیار

يپائینبودنسطحبسیار سیاستگرانو”هاياسهمیه”از و شناسانجامعه گلهدارند،
دانند.یفراوانآنرامایهکاهشیافتنانگیزهبهبودوپیشرفتدرسیاهانم

نظرها این از ایران تفاوتزنان امریکا سیاهان همه فراوانيهابا با آنها دارند.
گیرندکهیکمنمدست دانندوینمیقربانيارابهچناندرجه،خودیتاریخيهاتبعیض

وانتظاریعملیبهب بودن،یمظلومیتوقرباناحساسیمانندتودهسیاهپوستامریکائ
بسیارکمتراست. سیاهانآنهاازیدهندهخارجبینجامد.مشکلروانشناسيدستیار

يکارآیدو کهازغیببرونیونشستنبهامیددستیآنهادراحساسمظلومیتمل
ویژهخوديهابیشازآننیست؛ودرزمینهیبکندبامردانبههماناندازهانبازندول

 اند.داده رادرهمهصدسالگذشتهنشانیوبلندپروازقابلستایشروحیهجنگنده

م برایاقداماتیبررسيبایدبطورجدیما زنانآغازکنیم.يبرابر یتضمینعمليرا
)درمزرعهحیوانات(بیانOrwel زنانراباوامگرفتنازيبایدبرابریمیشایدتامدت

برابرترند. زنانیبرابرندولداشت:زنانومردان

 2001ژوئیه
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 یترين رويداد جهان داد مهممر 28

 

 یکفورانتبلیغات28پنجاهمینسالگرد چنانسروصدائیوسیاسیمرداددر با ی،
یک خود مهمیگذشتکه سالبرايترینرویدادهااز پنجاه سپردنهريسالشد.

نسلیبهتاریخميرویداد فرانسهپسازسهجنگدرچهار آلمانو بایدبسباشد.
هنیپیاپ جلگهکه استخوانيخاوريهاوز از استيهافرانسه انباشته کشتگانآنها

یبرندکهگوئیگذردچنانباهمبسرمیشانمازواپسینجنگیامروزکهپنجاهسال
 اتباع امپراتور1200همان پیش زمینهیشارلمانيسال همچنان تاریخ آن هستند.

تاویلیبررس و نتیجهها و وموضوعيگیرها فیلمرمانها و ويفرانسویهاستولها
توانیافت.یکهباهمدستبهگریبانآنتاریخباشندنمیآلمان

دریـتبلیغاتیانفجارسیاسیکردندولينوشتندویادیدرایرانبهاینمناسبتمقاالت
کهباگرایشیاندبهاینمعنماندهیکهبیشازهرچیزایرانیداد.مردميبیرونرو

یشانتعریفنمیسیاس از شایسته28شوند ذکر با برايامرداد هیچيگذشتند. آنها
بهمننیست.آنچهپنجاهسالپیش22ترازتروملموسدرتاریخایرانباارتباطيروز
بیستوپنجسالهگذشتهاستکهداددامنيرو نگرفتهاست؛ آنها”شانرا دستاز
زوینم به را پشتشان و مدارد پنجه .شکندیر ایرانیان28” گروه آن میان در مرداد

هویتسیاس جایبیرونکه به که بود است، گرفته سایه زیر را دیگر يشانهرچه
بلندترازهررویدادتاریخ نویسندگانويبهمن،رساندهشد.شاد22بویژهیبلندش،

زمینهیسیاسیکاران در که چیزيهارا چندان کاريدیگر به بیایدکه آینده و امروز
م نوشتهیندارند سطر هر از گفتهشد و دلها که آنها هریشانمهاشاندید. خواهد

راکهپیشآمدهبودغنیمتیمردادبزنندفرصتگرانبهائ28بهيهفتهوهرماهگریز
شمردند.
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پردامنه توجه پیشمياچنان را انتظار همیاین که سال پنجاه پساز که هآورد
تاحددرنگذشتنکلیشه اند؛وپسازرسانیدهیهاهزاربارتکرارشدهاستوشعارهارا

.آ.کهدرایناثناانتشاري.آیوسایتانیبرانتشاراسناددستاولوزارتخارجهامریکاو
بررس پختگییافتهاست، با يازپوزشگر،یهمراهباشدواندکيواعتدالبیشتریها
کلیشهمحضخطاپوش، و شعارها ردیفکردن دستيهاتا رود. فراتر کمفرسوده،

هاودرنوشتهیازتازگيابیابدورگهيرفتمراجعوارجاعات،تنوعبیشتریانتظارم
پنجاهسالزمانکم یابد. مگربهاستحکامصخرهینیستومغزانسانیسخنانراه

هاوها،درواقعتراکتبیشترپژوهشیندهد.بررسیجائيباشدکهبههیچتجدیدنظر
ازجهانسیاهی،نشاندادکهنهکاهنانپرستشگاهمصدقحاضرنداندکیاوراقتبلیغات

يترسیاسیکارانمهاجرـتبعیدربطیچهبخودبیرونبیایند؛نهآنبخشهروسپید
یدرآننمیمردادفرورفتهاستکههیچدست28کهچناندر مرداد28تواندببرد.
گراننباشدخوداویمردادد28اگراوست.ياو،حتاهویتوعلتوجودیسالحدفاع

بهيبهچهدستاوردرا بد22بشناسند، چه هر او ،رايبهمن؟ مردادخالصه28در
کوشدمردمرادری،میشبهمرکزبحثسیاسآنوکشاندنینمائکندوبابزرگیم

دیگررادريهاچنانمحدودکندکهنهاهمیترویداديدادمر28نظرگاه)پرسپکتیو(
بزرگ بسیار تصویر به نه باربطیابند و کتابتر انتشار بنگرند. نویسندهیتر یک از

مرکزتحوالتجهان28کهیامریکائ در را همبیشترنهیمیمرداد دريددالئلباز
گذارد.یاختیاراوم

اند.گردآمدهیرژیماسالمیبیشترمخالفانسرنگوندراینبخشسیاسیکاراناستکه
ازپایانگرفتنتظاهراتمردميهماینانبودندکهخشنود ماهژوئنوسریخودرا

هایتوانستندپنهانکنندوتنهاپسازسرکوبيتیرامسالبهدشوار18نگرفتنخیزش
دفاعازتظاهرکنندگانباندودرستایشتظاهراتوتبرداشیجوئدستازانتقادوعیب

همان شدند. انباز نافرماندیگران به اشاره هر از که همهیمدنیهایند يبرایپرسو
م بر بهم باشد، داشته درخود پایاناینرژیمرا چه هر از آینده، بهترینیرژیم آیند.

درتهراندراصالحگرانحکومتیگرماسنجسیاس نظریمیاینبخشرا توانیافت.
بایدامیدواربودکهکاراینگروهبهامیدبستنبهینانتعیینکنندهراهایناناست.مآ
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امیدیرفسنجان نا نشانهيپساز نرسد. شرکا جبههمشارکتو دوم”يهااز از گذار
 خرداد معن” این نوشتهيچندیدر در سازندگان”ياپارهيهااست و” درون
شود.ینشینانبیروندیدهمخوش

 با مبارزه قهرمانان م28اگر حتایمرداد ایران، در مردم احساسمالل از توانستند
خبربمانندیکمازآنبکنندودستیپوشمردادچشم28دربیرون،بهتعزیهيبسیار

بریچهخوبم ونهتنهادرحلقهتنگشوندههمفکران، اگرجهاندرواقعنیز، بود!
م آنان تیمراد اگر گشت! 28نها مقادیریممرداد و بدکاريبود شرح ويهم ها

شاهکارهایهائيستمگر همه مسئول دريهایزندگيکه خردمند، پاكو سروران
مسئولیتیشداینچندصباحدیگرراهمبیگذشتهواکنونوآیندهاست،چهخوبم

بهیکردوکسیمسربلندنیشداگرهیچواقعیتمزاحمیبسربرد!چهمیمالوبالجن
جبرانیافتادودرپیآنهاستنم”ینشانهسرزندگ”یادمختصراشتباهاتسرورانکه

دورباد.(یهائ”یسرزندگ”آمد؟)الحقچشمبدازچنینیآنهابرنم

نم چنان جهان استکه آن نشانهیمشکل و واقعیتيهاگردد کردن بلند يهاسر
شهزاربرگکههربرگیاسالميقعیتجمهورجاهست،بدترازهمهوامزاحمهمه

 کردن محکوم در شده م28سیاه رونق از را ولیمرداد آنیهائنشانهیاندازد. از
نزدیک همینیادواره در سرورانبهصورت28تر که ”مرداد مرداد28جشنواره در”

یخالیرمعنپيتقبیحومحکومیت،ازاستثناهايها”*فیلیپیک”آوردندرخنمود.انبوه
کسان خیبینماند. امروزدارانلامامزادهیروناز گشاده نگاه گوشهچشميبا بهیو

راياگذشتهیروندآیندهبررسیتربهآنرویدادنگریستندوبهروشنتازهيهایآگاه
تاریخم به نخواهند یا بخواهند بهیکه یککالم در را اینروند نشاندادند. پیوندد

تاریخیغیرسیاس بحث میمیشدن اجازه که کرد توصیف نظرگاهیتوان از دهد
نیازهايتردرست و اکنون موقعیت جاهايبه در آنچه ــ بنگریم بهيآینده دیگر

یمرداداگرکماعتنائ28سودازدگانيعنوانآزادشدنازگذشتهآوردهشدهاست.برا
نزدیک ایرانبسنبودهباشدنگاه ببهيترمردمدر نخواهدبود.یایناستثناها فایده

يافتد.آنهاپنجاهسالرادرسودایبهتاریخهمروزگارایرانداردجامینگرشغیرحزب
کفداده از حکومتاسالمخود انقالبو مظلمه جز و دستندارند.يچیزیاند در
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وآیندهآنانمردمراهبیایندوبهامروزيبهپاشرسیدهباشدکهپااکنونشایدزمان
بیندیشند.

***

باروحیهوطرزتفکروسیاست28اشارهبهپیوندمیانچنگزدندر کهیهائمرداد،
چندانکار ایرانميیا مردم بر آنچه پاكکردنحسابیبه به و ندارند يهاگذرد

سرگرم ساله مپنجاه ترجیح را موجود وضع ادامه یا و جدلیاند مقوله از دهند،
polemic يهاکهبیستوپنجسالپیشزیرعکسیهائیصدقنیست.چپگرایانوم

شاننوبتيزودهنبودندوب”يخود”تظاهراتکردندیوشعارحکومتاسالمیخمین
دیوارها جوخهاعدامو تبعیدبهگریزندگانيرسیدکهبا در یابندیا کار و زندانسر

رژیمپیشینبپیوندند مبهسرآرند.يمعمریرژيهاهیادرحاشی؛ خواستندانتقامیآنها
بگیرندوبسیار28 کهازرهبروامامخودوپیروانیهائشانباهمهلطمهيمردادرا
دستيخود دیدند حکومتترش دادن کش هوادار عمال پیش سال پانزده از کم
بهعملیانقالباسالم”ترمیدور”،نخستبهبهانهفرصتدادنبهیاسالم گرایانو،
،واکنونبهی،وسپسدرپوششکمکبهاصالحگرانزبانیروانبسازوبفروشمیانه

 مرداد28ترازمهميااگراصالبهمسئلهاندـودگرگشتگامبهگام،بودهناممسالمت

اند.پرداختهیم

پیامدهایسیاسيیکبیماریاینسودازدگ براياستکه داشتهيسنگین ملتما
اینبیماریاست ازمردمانباارزشرایبزرگيهااستکهپنجاهسالگروهیودارد.

کار از نگذاشت و کرد، تلخکاميسترون در جوشیدن دیگرانیجز برآیند. یخود
يازچنانموضعحقمداریآوردندوليراخوشنداشتندوبهمبارزهفعالرویسترون

self-righteousواق کردن وارونه با جز تصورکه جهان در زیستن و خوديعیات
رژیمپادشاهینم دهند. ادامه مبارزه به بدیتوانستند مظهرهمه وليرا شمردند یها

28دردروغ،ابانکردند.انتقامیترازهمهزندگ،مهمیخودازدستزدنبههیچناروائ
همرفت:یشدتامرزخودکشیگرفتنآنميداشت.برایمردادبیشازاینهاارزشم

يیکپیامداینبیماریسرسپردنبهانقالباسالم”خواهدبشود.یشاهبرودهرچهم”
وامگرفتنازکربالوروحیهعاشورائ وکشاندنشازفولکلورمذهبیبودهاست، بهی،
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سیاس برضدرژیمدریفولکلور کماثرکردنمبارزه ناسالمو و یکپیامددیگرآن، ،
ددیگرآناست.بیرونبازیکپیام

گذاشتیتوانهنوزآیندهایرانرادرگرواصالحگرانیپاسخاینپرسشراکهچگونهم
ترسندیتوانیافتــمیميخوانند،درهمینبیماریکهخودشانهرروزآیهیاسم

جمهور پادشاهیاسالميمبادا احتماال و تصادفیبرود جایشبیاید. به یمشروطه
تظا از نیستکه جبهه آتشبر تمرکز خرداد/ژوئن، روزه بیشاز28هراتده مرداد

هوادارانپادشاه که آنتظاهراتبود در زیرا است، بوده يبهصورتنیرویهمیشه
چنیندورنمائیمشخص ایرانظاهرشدند. ازمنظرهيمرداد28جنگاورانيبرایدر
جانبزنندياندتاپاهاآمادهتراست.آنترسناكیازهمگسیختنجامعهایرانيهرروز
دمکراتیکتشکیلنشود.دشمنيهاونهادهامدافعارزشيیگانهازنیروهایکهصف

بحثسیاسیاسالميشانجمهوربرايیاصل که دارند پاگیر سود آنها درینیست.
ند.هابماترینچهارچوبخوان،ودرتنگایرانباروحیهوحتازبانامامزادهوزیارتنامه

م کسان28نتیجهاجتنابناپذیریشنویمکهانقالباسالمیبسیار است. بوده مرداد
ميدیگر روزیپیشتر مسئولیتجنایاتهر و یاسالميجمهوريروند به نیز 28را

ياندازند.ایندورافتادنازواقعیتتاحدفروکاستنتاریخبهتقدیروسناریویمردادم
اتمرداداست.حتااشتباهobssession28یدیگرسودازدگازپیشنوشته،یکجلوه

کهباهمهاینهاازیشود؛کمنیستندکسانیبدترازجنایت،درپرتوآنرویدادتوجیهم
ازخودنم انقالباسالمیگرفتنآنانتقامشادمانند. درستبیستویپرسندکهچرا

يخردادبهرهبر15سالزودتردردادومثالپانزدهيمردادرو28پنجسالپساز
مرداد28نرسید؟دريوآخوندهاورویهمرفتهباهمانشعارهابهپیروزیهمانخمین

بینجامد؟يازنوعآخوندی،وحکومتیازنوعاسالمیچهبودکهحتمابایستبهانقالب
دپنجاهسالمردا28بدونيـبازاریاللهحزبيآخوندهاومافیايهاهاوغارتجنایت

بود؟یپیشقابلتکرارنم

بسترسیده،شکستخوردهوبهبنيهایصدقدراینتردیدنیستکهچپگرایانوم
 کینه از 28که سهمخودشانحقدارند. نظر از انقالبپیوستند به بهمن22مرداد

اندرانقالبدینامیسمخودراداشتوسهمایشیمردادبود.ول28آنهافراآمديبرا
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شان،یکبارمصرفبیشترنشد.اگرآنها،وخشممقدسیکمکيآنازآتشبیارونیرو
ازهمانآغازبهچنانخواریعلتانقالباسالم افتادند؟چرادرستایشويبودچرا

یپرستشکس پشتیبانان از خود پیش28که یکدیگر بر بود چگونهیمرداد گرفتند؟
مرداد28بهجبرانودرنتیجهیماــکهانقالبيزاگفتشودــحتادرسرزمینشیم

بدهندکهی،بهکسیازپیروانکاشانیشراازهمانآغازبهیکمسلميورهبر،باشد
یدم اندیشه عیبسیاس28همدر نبود؟ حزبیمرداد کردنتاریخآناستکهیو
؛بردیبهقلمروسیاستمرایمذهبنگرشکندویدارمونگرشمحدودراریشهینادان
درسینم خود تاریخ از یکملت فولکلوريهاگذارد دام در را آن و بگیرد درست

اندازد.یمیسیاس

***

درآن،نیست.دراینبارهآنقدراسنادويمرداد،حتاروشنگر28دراینجاقصددفاعاز
کسيهانوشته اگر چشمدیدگانهستکه پژویکارشناسانو کمیهشبخواهد کند

گویند،صرفنظرازیدرآنبارهمینخواهدآورد.مااصالهرچهراکهعاشورائیانسیاس
نوشته و ميهااسناد چشمدیدگان، ادعاهايیکارشناسانو همه شاندرست،پذیریم.

یمردادچهاندازهبایداجازهدادکهمواضعمارادرپیکارسرنگون28پسازآنچه؟به
بهسودیالمللازعواملمساعدبینيگیر،دررابطهباامریکا،دربهرهیالماسيجمهور

برانداختنطالبانوصدامحسینتعیینکند؟ازهمهيمبارزهمردمایران،درجنگبرا
یسرنوشتحتمیشویمواینهمهقربانيتر،چهکنیمکهایرانیانبهترومردمبهترمهم

قضا زنیآسمانيو ما سونگرندهنباشیم؟ یک نمونه جهانيترین در ویبینرا
ناب”يکشوردار اسالم میم” همینتجربه و نقشکلیدیبینیم بر را ما اینيباید

هادراندیشهوي،وکژرویهادرروابطانسانی،درهمهنامردمیرویکرد،اینعادتذهن
عمل،آگاهکردهباشد.

م سوینخست پرتو در صرفا را جهان شخصباید زیان و وید پسند و باورها و
ندید.تقریباغیرممکناستکهدریکموقعیت،هرچهدرستدریگروهيناپسندها

انسانیکودکیدیگرباشد.نگرشیکسویهویژگيیکسووهرچهنادرستدرسو
انسانخردسالوجامعهمذهبیوجماعاتانسان ایلیاتیاست. ،یکسونگریاندیشیا
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م و حماقتیاست تا جنایاتتواند و زندگیها رايهایکه جماعات تاریخ و افراد،
قبایلسیاس اینعیبدراسالمیانودر درمیانما ویمصدقیپوشانیدهاستبرود.

بیشازهمهاست.یوچپانقالبيآریامهر

کهاندــرابهمرزجنایترساندهيکهیکسونگریخواهندبااسالمیانیاکنوناگرم
خوب مولویمیبه و برسد سختگیريتواند خوني، به بالفاصله تعصبرا یشامآو

شکنارگذاشتنقبیلهبایدخودازآنقالببدرآیند.معنايیپیوستــمبارزهکنند،میم
یگامدرزندگياقبیلهیازدههبیستسدهپیشآغازکرداززندگیاست.جامعهایران

راازخودبزدایدياتواندرسوباتقبیلهیایراننیزمیهسیاسمدرنبگذارد.طبقيشهر
پا چنانصورتيو در نهچندانکامیابيهادیگرتالشیدرسیاستمدرنبگذارد.
یپارلمانیخواهانوپادشاهواتحادرااساسابهمنظورمبارزهبامشروطهيهمکاريبرا

بهجمهوریخواهانیوانانجمهوریخواهشاهدنخواهیمبودواینسرزنشرااززبانپهل
يوراییددیگرپذیرفتنهمهپرسهستآزادیخواهنخواهیمشنیدکهاگرجمهوریخواه
بهیادی،خطیبیاواعظعبیدزاکانیمردمچیست؟)رابطهاینسرورانبادمکراس را

چهیخطیبممرابامسلمانيچیست؟گفتمنمردیپرسیدندمسلمان”آوردکهازاویم
”کار؟

دادهنشودآنگاهشکلحکومتیدربحثسیاسيمرکزيمردادچنینجا28اگربه
بازیگرانسیاس کارکرد ایرانو سویآینده دو ساليدر هشتاد سالو طیفپنجاه

وروشنفکرویگذشته،میداننبردبیهودهاینهمهنویسندهوپژوهشگروکوشندهسیاس
ناهمخوانیوانانتلکتوئلنخواهدبود)فرا از بیرونایرانانسانرا ونامیعناویندر ها

شگفتفراورده به کسیمیها اگر یاندازد.( آسان28مشکل به باشد نداشته یمرداد
نهالسستیدرخواهدیافتکهدمکراس یهمیشگیاستکهبهنگهبانیدرجامعهما

یاگربهکشاکشودشمناشکاریکگروهویکگرایشنیستوینیازداردونگهبان
ایرانوحقتعیینسرنوشتيها”ملیت”شکلحکومتیافدرالیسموبرسرتاریخیا

خواهدشدکهدرنهانوآشکارمعتقدندینیروهائیقرباني(کشاندهشودبزودی)جدائ
خواهد.دربرابرهرینیستودستنیرومندومشتآهنینمیایرانسرزمیندمکراس

کمینکردهاست.”**یژیرینوفسک”دستکمیکمقلديردادم28جنگاور
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بینندبهتریمردادرانم28،شبحیاسالميبهزیانجمهوريآنهاکهدرهرتحولجد
مردمیم مبارزه با را هربرگشتاوضاعبهزیانیتوانندخود اینهمهاز پیونددهندو

نگران به توجیهیرژیم بیشاز خودشاننیفتند. دلیلآینده انقالببه 28شرکتدر
کنندویاندومکردهیبزرگيهابایدازگذشتهنادرستبریدــچنانکهگروهیمردادم

تواندپرازمخاطراتوسرشاریکهمياهمدرآننیستــوبهآیندهیهیچخودشکن
فرصت یکمیابتاریخيهااز اندیشید؛ همم28باشد را بهیمرداد روز یادتوانهر

کرد.يپیشآمدیادآوریداشتوهرموقعیت

تحوالتپسیدهدکهارزشاستراتژیکاندازهنگرفتنیمرداداجازهم28کورنشدناز
سرنگون دریابیم. را سپتامبر یازده خاوریاز مرز امنيطالبان را درهمما و کرد، تر

رودویستسالازباردردوهزانخستینيشکستنعراقصدامحسینسببشدکهبرا
سالپیشباعراق15نیزآسودهخاطرشویم)آخرینجنگبزرگتاریخمايمرزباختر
آتش فروپاشبه افزونبر اینتحوالت، لعنتيشورویبسرسید.( از را ما استکه
ماافتادهیملیکهبرسرتاسرزندگياباروسیهرهانیدوسایهدویستسالهیهمسایگ

ش برداشته نیرومندبود این اهمیتیبيد. همه با ایران استراتژیک موقعیت سابقه
راهکهدارداصالدربحثیتاریخ بگذریمازقربانیانوویرانیها يهاینیافتهاست،
جنگعراقهرچههستازیجنگ از گفتگو در ایرانتحمیلکردند. عراقیانبر که

نظرگاهایراناسيباختريوحداکثراروپايانظرگاهخاورمیانه خورد؛یبهچشمنمیت.
بهایرانسرازیرشوند.یایناستکهسربازانامریکائياگرهمهستآرزو

کسان در احتماال پیشاپیشگرفتهیاینهمه را ناپذیرشان تغییر تصمیم اجازهکه و اند
28ره،چنانکهاستثناهادریادوایگیرد.ولیدهندنمیمداخلهبهواقعیتدستوپاگیرنم

دیگرگذشتزماناست،دارديها،کهناميمردادنشاندادند،تغییروفرسایشونابود
م را خودش کسانیکار میکند. دیگرانیتغییر سترونیکنند، و تکرار خستهیاز

زودجايیم بقیههمدیریا بهنوآمدگانشوند، آنندکهدهندکهتازهیمیشانرا تراز
 داشتهباشند.ياهیچگذشتهبهياویژهیبستگ

2003اگوست
پدریبرضدفیلیپمقدونیخنرانبزرگآتنـتنسـیندموسـآتشيهانرانیـسخــ*
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ازیاداو.یاسکندر؛دراینموردباپوزشخواه
دومایرهبرعوامفریبیکحزبنوفاشیستــ** بايدر روسیهپسازکمونیسمکه

ششمناسباتبسیارنزدیکداشتوزودمشتتیزينیزدریهودسیاسالميجمهور
بازشد.
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 یک انقالب اجتماعيچهل سال پس از 



دوست اگر نیزمیششمبهمنرا اینخاطر از بود نیاورده یاد بایبه همه گریختــ
ناصالحآننظاموضرورتکارکردنازداشتومرابهامکامنیکهدرزندگیاهمیت

1963/فوریه1341بوددرياصالحآنمتقاعدکرد.ششمبهمنروزيدروننظامبرا
گذاشتوباآنکهیپرسرابههمهيامادهرضاشاهیکبرنامهاصالحاتششمحمد که

تهگذاش1332کهدرموافقومخالفرايها،شیوهناستودهصندوقیپرسهمه درآن
انحالليبرا)یپرسدهندگانبسیارازآننخستینهمهيشماررایکردندول شدتکرار

يرایرسميدعاا. درگذشت(مجلس م99موافق را صد یدر از ودروغباید ها
روزگارما،شمرد(. متداولآنروزگار،بیشتريهااغراق

ترجامعهایرانبزرگبخش یازمواردبسیارکمیابهمرائیششمبهمنیکیپرسهمه
دریواقعياصالحات،شور آنبرنامهبود.“برضد“ونه“يبرا“ــبریکامرمثبت

)سیاستاشگرفتندنادیدهيپهلویپادشاه“پاتولوژیک“مردمبرانگیختکهدشمنان
پاتولوژ عنوان وضعنتیجهيبه آنیاشهمین در که تکانافتاده است و بهیایم(

درراممکنساخت.یاجتماع ويرشداقتصادیمعهدادکهیکدورهاستثنائسرتاسرجا
 از نفتایران آندرامد پساز ساله  میلیون555دوازده در 1342/1963دالر 5به

ایراندرهماندورهبسیار يرشداقتصادیبرابرشد.ول9رسیدو1973-74میلیارددر
 در گذشت. افزایشدرامدنفتدر 8ساالنهیناخالصمل تولید1341-49يلهاسااز

در بعددرستپیشاز درسالدرصدرسیدو14به 1351-52درصدافزایشیافت؛
همانشگفتاوراست. يدرصدباالرفتکهباهرمعیار38نفتتايچهاربرابرشدنبها

پادشاه بهتریندوره که سالبود هفتسالهمحمدیسیدوازده ب رضاو شمارهشاه
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فسادانگیزآنآغاز ویورشدتورمیبودکهسیلدالرنفت1353/1975رود.تنهاازیم
برساند؛وهمانيبیخرد ويقدرترابهکوريکبریاچیزراازسرراهبرداردوکردهمه

(1د.)گردیيپهلویپادشاهیدرسرنگونیمهمبودکهعامل

خ مردم ششمبهمنچهلسالپیشاز برنامه واستهشددر به ششياکه مواد که
اراضگانه یاشتقسیم ارضیا جنگلیمل،یاصالحات مراتع)مرغزارها،( هاکردن و

(سهیمکردنیارض اصالحاتfinanceیتامینمالي)برایدولتيهافروشکارخانه
کارخانه سود در راکارگران حق دادن ويها، زنان، دانشبه ند.بدهيرا بودسپاه

خواران)موقوفههاوآخوندهاخانی،باهدفازمیانبردنقدرتسیاسیاصالحاتارض
وترویج بهداشتيها)وسپاهسپاهدانشيهارفتدرکناربرنامهی(بودوانتظارمیسنت

يجد هاومرغزارهانخستیناقدامکردنجنگلیبیفزاید.مليکشاورز(برتولیديبعد
محی حفظ زمینه در سطح در زیست سودیملط در کارگران شدن سهیم با بود.

يباالرفت.حقرایعدالتاجتماعيدرصد(قدرتخریدآنهادرراستا20)هاکارخانه
کهارتشرابهعنوان“سپاهدانش“حقوقزنراپیشبرد.يبرابرويآزاد زنانفرایند

کهازبودجهکشورداشتيمشیروباسهیمليتریننهادهاترینوبزرگمهم ازییک
يناپذیرچناننقشسازندهواجتنابگذاشت،همراهدوسپاهدیگریم درخدمتتوسعه

آنمیاندنبالشدند.دریصورتجهادسازندگنیزبهیاسالميجمهور یافتندکهدر
له،وروابطقدرتهزارانساهاویخزدهدرسنتیروستائياجامعه ،دریاصالحاتارض
یکانقالببسیاربانفوذ،ابعادياطبقهیوسیاسيپایگاهقدرتاقتصاد باازمیانبردن

میاجتماع اصالحاتسالیرا با متوسط، طبقه یکجامعه به ایران درآمدن داشت.
رابهپیشنهاد.يآخر کهگامبزرگبود41/63

یاصالحاتارض نخستین6با در و نشد اولازامرحله بهمنآغاز یکساله در ش،
نداشت.حسنیاهنقش(ش1961/1340 )زمستانیدرآذربایجانغربتااجرايریزبرنامه

20/40سیاستگرکهازدههـنگارروزنامهـروشنفکرویکيوزیرکشاورزیارسنجان
یعلکرد؛ویراتبلیغم یسنت“هیئتحاکمه“ودرهمشکستنقدرتیاصالحاتارض

وایرانبهیمل پیرومکتبقواموهواداربستنامنیتياسیاستپیشه،یامین امریکا
پا شورويگشودن و انگلیس هزینه به کشور ميآن را انقالب بایدی، آن پدران
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مصدققصد سرگرفت.درواقعشاهباآنکهدردوره140/1961درشمردکهیاجتماع
زمین رايهاداشت خود فراوان کند وتقسیم پساز همه28نتوانست، در مرداد

شقدرتيهاآوردوپایهيپیشخودرويهاهابهسیاستمحافظهکارانهسالزمینه
بر رهبر را کندیمذهبيارتش، فشار اگر زمیندارانبزرگگذاشت. و نگراني، یکه
وبود،یداشتنمیوبویژهاصالحاتارضیرادرغیابیکبرنامهاصالح ایرانآینده

شاهرابهچناندرجه1960-1329/61-1340دوسالهیسیاسـياقتصاد اگربحران
اواحتماالضعیفنکردهبود امینینمياچناناندیشه به، امریکائیانبهشاهیافتاد. را

یکجنگاورکهيبرنیامد.کندیازکارچندانیاصالحاتارض تحمیلکردند؛واوجز
ویاشبراصالحاتارضراباتکیه“پیشرفتياتحادبرا“ امهجنگسردبودبرنیصلیب
کهپذیرفتیکرد.اماشاههنگامیدرجهانسومدنبالم صلحباماموریتخدمتسپاه

زنانويرامانندحقرايدیگریفئودالبرودموادحیات يهاخانبهنبردزمیندارانو
هاومرغزارهاوسپاهدانشکردنجنگلیملهاوکارخانه سهیمکردنکارگراندرسود

بهمردمعرضهکردکهیاجتماعبرنامهپردامنهاصالحات افزودویکیصالحارضابر
استبداددراو،یازبیهقيگیرنگهداشت،واگرباوام آسیبیسالب15شراایپادشاه

آنهمهيچنانقو و بود نميخطاها) نشده تدبیرها در پایانیگیجکننده( رفتتا
درسالیماشنگهیزندگ )رتوریک(خودشدویسرائبعداواسیرسخن يهاداشت.
ودریبرآنهاافزودــبیشترشانمیانته یانقالببهعنواناصولمادهدیگر13یپیاپ

.يحدشعار،مانندانقالبادار

راندادهشدمبالغهجامعهوسیاستایيکهبهژرفایدرآنحرکتیدرسهمارسنجان
شدرخشانيبودومیانبرهایبرانگیزندهوموتوراصالحاتارضتوانکرد.اوروحینم

برا ده یک قیمتي)حداکثر مالیاتيگزارمالکان، پایه بر زمیندارانیروستاها که
دربازارياسنادشرابهزودآنهابهاقساطدهسالهکهيبودند،وپرداختبها پرداخته

یبرطرفکردنراکهبهنظریهائازآندرصنعتبکارافتاد(دشواريیفروختندوبخش
ازطرحجسورانهودوربرديانداخت.باهمهانحرافاتبعديبهکناریآمدبهآسانینم

د.یترینمقاصدخودرسازمهمياایران،اوبهپارهيروستاهاوکشاورزيبرایارسنجان
توجامعهایرانـیاســدرسیئودالازآنپسنیروئــفيهاوخانندارانبزرگــمیز
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هادرمجلسازنمایدگانزمیندارانوخانپسازجنگسهميها)درمجلسبودندینم

بود(.یمهادرصدکرسی 51تا49

کارانازیازسیاسیدرالیهکوچک مردادرامگر28هاآثاربهمنتاسال 6اصالحات
 آن برد. بسیاریسیاسمیان خود اهمیت در م کاران لحظهیمبالغه در اما کردند،

بزرگ دترین و يپیروزستاورد در اسالمشان، م بودیانقالب اگریکه توانستند،
بهنقشحاشیهیم .برندیخویشدرهمهآندورانپياخواستند، مردادکه28عقده

اندا بیشاز شاه همخود و جدهمآنها مانندیميزه ــ بهنقشبرتر گرفتند اعتقاد
به خودهردوطرفبودکهیدرسیاستایرانواقعیتــدرنتیجهآخوندهامذهب،و

یتحققآنکمکم بیش22کردند. بسیار پیروزبهمن، آنکه ياز باشد28بر مرداد
شاهتانیمهشادوشورشبرگرفتنحجاببود.مشروطهومسجدگوهرانقالب یتالف
کهدریخودشراپاكازدستندادــبابحرانمشروعیتپنجاه/هفتادــتااختیار دهه
استقبالسازماننیافتهوخودجوشعمومآید شمار در نبود. درسفرهایشبهیروبرو

شددیدیمیکهجامعهراسراپاگرفتهبود،بهخوبیمثبتبیشازآندرروحیه جا،وره
يهایشاهپیشبروندوزندگیاصالحشدباموجیکهمیاندتاجایمردمآماده کهتوده
تواندید.بایخردادمازآنروحیهرادررویکردمردمبهدوميابسازند.نمونه خودرا

سایهيآنکهاصالحاتدومخرداد بایهمازجنبشاصالحياحتا نبودهاستو شاه
چشیاسالميجمهور آنکه پادشاهدر رژیم از مردم پایانیم ساله سه بسیاریدو

.اند،باآنراهآمدهياند،حتادرنومیدمردمتاآنجاکهتوانستهبینیمیبازم منفورتراست
لطفتکانایرانآنسال به یها سازندگ6که یکنیروگاه بود گردید. یبهمنداده
دادیم صددرسالافزایشدر20رشد رادرآناواخربایصنعت،ظرفیتیانقالبصنعت
گوناگون پیچیدگیو یاشمیو ما که صنعترفت یکصادرکننده رفاهیرا گرداند.

مزاحمخودکارآمدهاوسانسوريحکومتــکهنهدرجلوگیريهاروزافزونوسیاست
دامنیشــبااینهمهبهیکفورانآفرینشفرهنگروزافزونيهاونهدرتشویق بود
یپرجنبوجوشfrontier town بودکههرگوشهایران،مرزآبادیهائآنسال .زد

ایرانیکدورانکممانندیشد.سیاستخارجیبروزدگرگونماشروزچهره بودکه
کهیکدههپیشازآنياندكاندكکشورهاراتجربهکرد.همهجبهه دریکامیاب
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کردیزیرورومیخارجوامیاکمکسیدنپنجاهمیلیوندالریانر اشرارسیدنمالیه
یکیکدامابرقدرتميبهپیروزیبستگ اشیوسرنوشتمل ازشکوفاترینیداشت،

ترساندودوستانیشدکهدشمنانراميابازیگرعمدهمنطقه جهانویکياقتصادها
.کردیمرانیازمندخود

*** 

 که شاه اصالحات برنامه گرفتازوانقالبسفید نام مردم و سپسانقالبشاه
تاسالحملههمانآغاززیرحملهرفتو بهیاسالمهاپسازانقالبها قطعنشدتا

راهیفراموش )آن بهيحلبهترسپردناصالحات، رسید. اصالحاتیکانقالبنظر
انقالبازهرنظربرازندهیکهلقب انقالبشاهومردمنبودیدرخودداشت،ولیاجتماع
پادشاه22یاسالم رژیم قاطع سهم استکه عاملمردم دریبهمن با پهلویآن

معقولیم زد(. تندترین به که زمان آن در مخالفان رویداد زیريشعار آن سایه
بازسربلندیم پانزدهسالدگر تا بودکه“نهيدیکتاتور ياصالحاتآر“کنند،افتادند،

ملیبخش جبهه هواداران ولیاز بیدادند مخالفتيزوده فریاد سویه در همه
خمینیخمینيمخالفبهرهبريهاگروه زودترازهمهخطراصالحاتویخفهشد.

 برانیرومند را اصالحاتارض“روحانیت“يشدندستشاه گنجشایگانیدریافت. ،
برد؛وحقیخورندبدرمیرامنکردنخودکهنانکاریکسانبزرگراازدست اوقاف

گشود،یزنانمیوخوشبختیشریعتاززندگکوتاهکردندستيراهرابرا زنانيرا
يبرنامهاصالحات،مگرحقرابهیتوانستدرمیانپذیرشپرشورعمومیاونمیول

هدوم)درمرحلتازهنشست.يهازد،حملهکندومنتظربهانهیسنتم زنانکهبهریشه
 نگهداشتناوقافدردستآخوندهایافتند(.يبرایراه یاصالحاتارض

هردوحملهشدهاست.منتقدان،انگشتیوسیاسيجبههاقتصاد ازیبهاصالحاتارض
اند.مهاجرتروستائیانبهشهرگذاشتهوافزایشيکشاورزيهافراوردهبرکاهشتولید

ازآنينزدیکپنجدرصدبودکهکمترکشورهاسالآن دريرشدبخشکشاورزیول
درینقشآنچنانبودندیمالکانغیابایرانکهعموما گذشت.زمیندارانبزرگیدرم

خوديهازمینببخشدوروستائیانطبعابریاثرمنف تولیدنداشتندکهنبودشانچندان
ایرانینهتنهاویژگهکمهاجرتروستائیانبهشهرنیز .کردندیکارميباشوقبیشتر
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بانرخیکدرصددریاندومراتجربهکرده هاآننبودوهمهجامعههاآنسال کنند،
يبهکشاورزیییشترنشد.اگراصالحاتارضيدیگر پیشرفتسالازهیچکشورروبه

شکوفائ چنان انتظارشیایران که اولویتیم نداد دلیل رهبريهارفتبه يوارونه
بهایسسیا کنترل  يکشاورزيهافراوردهيبود. به دادن یارانه کنندگانو مصرف
فراوردهيشهر کردن وارد با که بها ويکشاورزيهاــ به ترپائینيفروشآنها

دریزنندهتسهیالتزندگينابرابر.کردیروستاهارابهزیانشهرفقیرمــتکمیلشد
نیزدلیلدیگر برخالفکرهبیميشهروروستا بهروستاهایجنوب ود. کهاولویترا

بهبها را آرامنگهداشتنشهرها امايهایارانه يداددرایران، ویرانگرمقدمشمردند.
گسترشبخشصنعتشدندویمیصنعت یشرفتچنداننکردندزیراشهرهاپروستاها
صنعتويهاشبخشکشید.گستریميترروستائیانرابهاشتغاالتپرسودوخدمات،

 مستقیم آمد فرا را6خدماتکه داشتایران بود واپسماندگ بهمن مدار بیرونیاز
 برد.یم

جبههسیاس“کیپاتولوژ“آنمخالفان اصالحاتارضیدر نفی، بهیم یرا کردندکه
جامعهینوسازندگ کهدریگامغولآسائچنانیدستورامریکاصورتگرفتهاست.ول

اصالحاتارضیمبرداشتهشدارزشخودشراایران زیریداشت. يرو يهرفشار،
ترکرد،یکنسلتروشکلگرفتنیکطبقهمتوسطراآسانداد،جامعهایرانراسیال

 جاتکنوکراتتازه یسیاستپیشگانسنتيها گرفتندکهدر سطحيسالهبعد15را
یشازآنرسیدهبودندنهپسازآنرسید،باالهرگزنهپکهیایرانیانرابهجائ یزندگ

،استقالليبودومیانامریکاوشوروهامحکومژئوپولیتیکخودبردند.ایرانآنسال
م تجزیه، و قدرتنگهبانیبایستیکیمحدود اگر برگزیند. بهییکپارچگرا ایران

 بودچهبهتر.یمیاصالحاتاجتماعیحفظوضعموجوددرپ يجا

آخر حمله ارض بهيیک انقالبیاصالحات از پس نظرگاه میاز گیرد.یصورت
میانیم از با پشتیبان بردنگویندشاه از را خود بهرهیآنانبیحیاتیبزرگمالکان،

م پشتیبان توانپاسخدادکهیکرد. ولیدربرابر، بهدستآورد. یهنگامیروستائیانرا
توانستبهیمالکانمبزرگی،باختنهپشتیبانینهانقالبتکا کهاوخودرادرنخستین

انیروستائنکردند.ریختنیروستائیانکهدرانقالبشرکتیپشتیبان اشبیایدونهيیار
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شهر ببه ولیها افزود قدرتآخوندها بر شهرنشینیتردید عواملیرشد ایرانبه در
داشت.شکست،هزارینزدهسالبستگدرآنپایروشدنجامعهایران زیروگوناگونو

 دارد. پدروهزارتوضیح

اصالحات در عمده گروه6نکته ضعیفمیقدرتسنتيهابهمنکه بهیرا و کرد
آناست ــیدمکراسيبرایهائدادــهردوپیشزمینهیمیدانمطبقهمتوسطنوخاسته

راینتحولهمشاهوکمککرد.دیخودکامگبهرشديپیشبردمردمساالريکهبجا
 اصالحات، برنامه از طبعا شاه داشتند. سهم او مخالفان کردنيبراهم نیرومندتر

دريکهیکسالپیشازآنپیشنهادشرابرایبهرهگرفتوطبعابهمخالفان خودش
برد(یبکارمی)اوقانوناساسیقدرت،بهشرطاحترامگذاشتنبهپادشاه دستگرفتن

 مبارزه بکمونیست باو با نمیاعتنائیها، کردند آسانیرد به کس هر یاندیشید.
وگروهمخالفانیاجتماعيموجبازسازیکسویهمیانشاهسواربر توانستموازنهیم

کهچیزياخسته وليبرا يرا بهامریکمکآنمخالفاننیزیگفتننداشتنددریابد.
مل امر به و بجا یخود اصالحاتآردنباينکردند؛ ويدیکتاتوريلکردنشعار نه،

برابراصالحاتایستادندو،یادریتازهجامعهدرپیشبرددمکراس یازپویائيبهرهگیر
یا یبهخمینيبهزود ومخالفتغیرفعالپناهبردند.یاعتنائیهمچنانبهبپیوستند،

نف با ب یآنها با چه مخالفتیاعتنائیاصالحات، چه بکلفعو را خود حاشیهیال، به
آنکهبهيبراالزميیافتند.اصالحاتازانرژیشانمصرفيآخوندهاموقتابرا راندندتا
برایبهرهماندوشاهومخالفان،یکفرصتبیکاملخودبرسدب ظرفیت ينقصرا
 گشادنجامعهازدستدادند.یدرپ سیاستگشادن

*** 

همهاآناندازهیراباالخواهدبرد.وليبسیاريابروها همنب6بهمندر22ییابریشه
 نیست.  ششمبهمننابجا پانزدهخردادارهچتنها فاصلهداشتو پانزدهخرداد با ،ماه

نخستینشورشخودبرضداصالحاتشاه،پایهدرآنیخمین .انقالبایرانبود1905
کهپانیائتالف اشرسيبهپیروز دهسالبعدزرا اندگذاشت: بازاریان، جبههواصناف،

2.)یمل ) همان22اودر مهارتتاکتیک15ياستراتژ بهمن، با بکاربیشتریخردادرا
شعارها حتا همان شرویهمرفتهيگرفت. در که بود در15ها را تن هزاران خرداد
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هاخیاباناصفهانوشیرازومشهدوتبریزبه رادرقمويبیشماريهاتهرانوتوده
،تقلبدریفسادرژیم،زیرپاگذاشتنقانوناساس برضدآنچهاویسرازیرکرد:شعارهائ

یبهرفاهمردم،غربزدگیاعتنائیها،باستقاللدانشگاه انتخابات،خفقان،زیرپاگذاشتن
اش،کارتبرندهنفتبهاسرائیل،وامگرفتنازغرب،و بهاسالم،فروشیاحترامیوب
حقوق“کاپیتوالسیون“ امریکائيبرونمرز یا میمشاوران ایران او (3).نامیدیارتش

زیرپرچمخودبیاوردواگرآنبارشکستخوردبهاین توانستمخالفاناصالحاترا
 روبروبود.یدردستگاهحکومتیمتفاوتبودکهباروحیه علت

طبعا6 همرائ بهمنکه روشنفيبیشتریبایستبه حکومتدر مخالفو دریکران ،
متوسط مستقیمایطبقه م که اصالحاتسود آن آیندهیاز و مبرد آن بود،یاشدر

خرداددیگردرحال15شاهپسازترکرد.رادیکال بینجامدبرعکسسیاستایرانرا
يهايدستگیرخونینشورشیانخونآشامرابا وگذشتنبودوسرکوبسریعویآشت

 شورشهمراهیمخالفانگسترده آن با م که یا بودند ویشده شوند همراه خواستند
دشمنیکاملکرد.ازآنپسهرمخالف سالبعدبهآنانفرصتدادهنشد15برخالف

میمیتلق  grassگیاریشهیبهکارسازمان اسالمیانیولدمدرکشیدندهایصدقشد.

rootsیافتند.گرایش مسلحانهآوردندوچپگرایانبهپیکاريرو 

عینکوچکشمردنياستراتژها نف چپدر شدهیو روبرو چالشآن اصالحاتبا
آ با شاه نبودند. در اجتماعها الیه انقالباتسوسیالیست یجلبدو نظام پیاده ،یمهم،

يبرا“يپوشیدهبورژواز(نهچندان)جاذبه“ هانگرانسختدررقابتبود.استالینیست
محاصرهشهرهاتوسطزترسیدندطبقهکشاورزایهامبودندومائوئیستیکارگرمطبقه
آنروستا هفتسالپساز منصرفشود. دالور ها در یکنمایشکودکانه، ويروز

رادرایراناعالمداشتکهدرهریچریک اش،درسیاهکل،آغازدورانپیکاریسادهدل
ياجامعه نهالدمکراسبه همیخشکیدن هرچه گرفتن ، نیرو به و نورس، باریکو

دیگريوازسویسوخمینازیک.انجامدیمهاازاستبدادتانیهیلیسم،بدترینگرایش
یکیچریکيهاگروه آنهای، دیگراز و مذهب قالب  يدر رداآماده يدربرکشیدن

ترناتیو(اصالحاتجایگزینان)آل مذهب،وهردوبهکمتریناشارهاوآمادهبهسردویدن،
هرشدندشاه که داشت، نقص، پر و ومژ کژ ناهماهنگو هم اسبابیکنظام چه
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باشیوه )درهمهجامعهیفراهممياستبداديهادمکراتیکرا هانخستیناسبابکرد.
شرایطبیش نبایدگذاشتآنیشدهاستولدمکراتیکفراهمدرشرایطغیریدمکراس

 ازاندازهبکشد(.

نماز دریشاه واکنششد چنان نیروها بهیهائبرابر که داشت انتظار ياصالحات،
دشمن به یمخالفرا خودکامگو در و ننگرد آنانتااشسرسختیتحقیر نشود. تر

خرداد،15رفتهبودند)شورشیان شصورتتریندرزنندهیافتادنبهدامنارتجاعمذهب
سوزاندندوبرچهرهزنانسنگلج رادرپاركیمومکهسهروزطولکشید،کتابخانهع

ولیب پاشیدند.( اسید نمایشیحجاب چنان کنفدراسیون یهائحتا که نشد مانع
ایران امریکیدانشجویان و اروپا در ما پایگاه (یچریکيهاگروه وهایصدق)یک

نجفنفرستددر یگاهخمینفرصتبهنشانهبیعتبهتبعیدینشرادرنخستنمایندگان
بارفتاربرابر .مشکلشاهآنبودکهيروشنگرغربومراکزيهاــازبهتریندانشگاه

هرکهنشانه يابا خواندندادیاستقاللنشانماز از دستبردنبهیــ ککتابتا
ازخوديهابیهودهبهمخالفت رایشمارانبیاسلحهــ سختراندوطبقهمتوسطرا
دیدنداونیزیبجزعیبنمدراویصدقوچپومیمذهب ماند.اگرمخالفانترساندور

خواهدیهرکهنم“وویرانگریتهشمردوتااعالممیانیميعاریآنهاراازهرفضیلت
 رفت. پیش“اشرابگیردگذرنامه

بهیکانقالباجتماع کهطرفهیبازگشتبهآنرویدادها، زم روشنرایانه، ینهروزگار،
مسیریارتجاعیکانقالب کهجامعهایرانيشد، یرا 6از بهمنپیمود 22بهمنتا

شاهباتکانیترمروشن کهینیروئ کهبهاصالحاتدادبهپدیدارشدنیبزرگسازد.
واصالحاترا اینچیزهاــمانند)موقتا(شکستدادکمکسرانجاماو، جامعه کرد.

 وهم،همسختیهمچونیککوهمرجانیحکومتاسالمیکهدرزیرسنگینیمدن

 دهند.یميآیدــتنهادرایرانرویباالمیشکننده،بهزیبائ

2003هیفور
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 دمکراسی خم رنگرزي نيست



دوره و ایران در دمکراسی درباره به گذشته، سده در آن کوتاه کافیهاي اندازه
ايوتبلیغاتیازدمکراسیومشروطهکهایم.برداشتروزنامههايتکراريشنیدهکلیشه

 جستارهاي بر علمی”دیرزمانی )علمین” بود چیره شودیز آغاز پیشداوري با که
می نفی را شکستهپیشاپیشخود محو تصویر تاریخکند( استثنائی یکدوران از اي

درسایرانمی و دستاوردها در را ملتما بزرگیآینده راه که وعبرتداد شهايها
 کرده تعیین که مشروطه، جنبش حتی مشروطه، دوران فکراست. گرایش يهیچ

دههنمی باشد، آن اهمیتدورانساز منکر بیتواند به بهها که هم آنها افتاد. اعتنائی
هافراترايوتبلیغاتیوتکرارکلیشهیادشافتادندبازبهندرتازهمانبرداشتروزنامه

 رفتند.

بایداينیست)برايخودچنانکسانیمیهايکلیشههاوبرداشتاعتنائیاماباکیازبی
بیرونایرانبیشترگروه در اگر بیباشد.( درهايسیاسیبهجنبشمشروطه اعتنایند

گروه روزایران آرمانهاي مشافزونی، جایگزینـهاي کارامدترین و بهترین را روطه
بینند.اگرحکومتآخوندووالیتفقیه،وانقالبمشروطهراپادزهرانقالباسالمیمی

بهچنینپارگ رفتهازسويخدا یکفلسفهسیاسیوحکومتیینیفرو استملتما
نتجاوزشدیاغفلت،آاستکهیابهپیشرووامروزيباتوانائینوکردنخویشداشته

انقالبزدند.اگرنسلپیشینایرانیانخودرابهبدنامیانقالبویابرضدشدستبه
آزاديوترقی،انقالبتجدد،رااسالمیآلود،چهارنسلپیش،ایرانیاننخستینانقالب

منطقه سراسر انقالبدر رساندند. پیروزي به گرفت نام سوم جهان بعدها که اي
 کند.کمکمیانقالباسالمیایرانیازگناهمشروطهبهفرایندپاالیشجامعه
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هرسالدرایرانبهمناسبتانقالبمشروطهدرایرانتظاهراتومراسمروزافزونیکه
نویسندهايایراندرستایشونکوهشآنمیگیردومقاالتیکهروزنامهرتمیصو

خواهیدرایراناست.قدرآنبیشازگواهیبرزندهشدندوبارهخودآگاهیمشروطه
هیچشودوسالآیندهخیالدارندصدمینسالشرابگیرند.جوانانیکهپیشگزاردهمی

ندیده مشروطه دوران ناز در دستاند آن دستاوردهاي به آرزومندانه ازگاه کمی
 ترندارند.بازماندگانونسلسالخورده

می را مشروطه تعریفدوران هفتدههتوان منظور، اینجا در کرد. ايهايگوناگون
هایشزیربینیوسیاستاستکهحکومتدرایرانبهدرجاتکمتروبیشتردرجهان

 بوده جنبشمشروطه هماست،تاثیر اگر و جامعه؛ و اقتصاد نوسازندگی در ویژه به
اندازهآیندهنامعلومواگذاشتهشدهبههاياساسیآنرازیرپاگذاشتهوبهايمولفهپاره

 نبوده ارزشآنها منکر اسالمیبنیادگرا ایندورانپایهچپانقالبیو در هائیاست.
آنهادرحکومتاسالمینیز،بهرغمبرايدمکراسیدرایرانگذاشتهشدکهبرخیاز

 ترشده ترقیاستوار آزاديو بهجايشمردندشمنیوجودياینرژیمبا ما است.
جامعه میدستاوردهاي پیشایرانی هرزمینهتوانیم یکجامعه، در را دموکراسی هاي

آنگاهجامعه بگیرد.برايسالمهرکسمیاي،بررسیکنیم. رکردنتتواندنتایجخودرا
همیناندازهکهدربارهپیش اینمرحله، در هايدموکراسیبهتوافقزمینهسیاستما

حساببههايبدوخوبرابیشصفتکمهرکسبهدلخواهبرسیمخوباست.دست
گردناینوآندورهوشخصیتنیاویزد.

مهم از یکی جنبهدمکراسی سویهترین همه و پیچیده فرایند کهاي است بهاي ه
هايدرازدراروپاشکلگرفتوجامعهسنتیراازبنزیروروکردوآنرامدرنیته،سده

خوانند.است(مییاتجددبهزبانما)آنتصوريازمدرنیتهکهبرايماامکانداشته
آیدونهبایکحزبیایکشخصیتفرهمند.دمکراسینهبایکانقالبفراهممی

ب تحوالت همه میمانند آغاز جهان به نگاه و اندیشه دگرگونیدر برايا ولی شود
پیش یا شرایطعینی به یافتن زمینهزمینهتحقق پساز اروپا، در که دارد نیاز هائی

هايدوازدهتاپانزده،ازسدهشانزدهمبطورهايپراکندهونهچنداناساسیسدهسازي
نیزباسرعتخودمان،در آمادهصدوسیچهلسالهگذشتهبهپیگیرآمادهشدوما
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پرداختهکردن شان که آنها داشتهایم. یکانتظار تنها رنگرزي خم از دمکراسی اند
 آید بدر میانقالب را دمکراسی پیشنه آن را. تاریخ و جامعه نه هايزمینهشناسند

نآورد:توابینی،چنینمیجهانهادردمکراسیرابهترتیب،وهمراهبادگرگونی



 ــ تشکيل دولت ـ ملت 1

مسئولیت بتوانندحقوقو دمکراسییعنیحقوقوبرايآنکهمردم و ــ را هايخود
مسئولیت بجايآورندهايبهمپیوسته و نگهدارند اجتماعآدمیانــ انسانیدر افراد

بزرگتودهمی یکاجتماع در نظم و باشد؛ برقرار نظمی اقباید با انسانی، تدارهاي
برقرارمیمرکزيویکدستگاه اگرقانونیدرکاراستحکومتیاداريحکمروا شود.

آنرااجراکند.فرانسهوانگلستانوسوئدوپروسازپایانقرونوسطابهبایدکهمی
تعیینشده قلمرو که ملترفتند، سويدولتـ مرزهايطبیعی”اي)با صورت” در

هاوکلیسافئودالsovereignty زيوآزادازفرمانروائیکومتمرکامکان(زیریکح
قانونیم و میبود اجرا آن در مرکزي حکومت اروپائی*شد.هاي دیگر کشورهاي

معنییافت آنهنگام از یککشور حکومتقانوندر پیمودند. را یکایکهمانراه
داشت.میايقانونخودشراچونپیشازآنمانندافغانستانکنونیهرگوشه

آیدــحکومتیکهنهبردلخواهازحکومتقانون،ونهپیشازآن،حکومتقانونیمی
است.دراهمیتمرحلهحکومتقانونخود،بلکهبررضایتحکومتشوندگانبناشده

است:هايمدرنازآنجاآغازشدهبایدتاکیدکرد.هرپیشرفتژرفپایداردرجامعهمی
بوحکومت قانوندههائی که کردهاند اجرا را خودگزاشته ثباتیهاي کشور به و اند
سازد،وامنیتهايارتباطیواقتصاديوآموزشیرامیسرمیاندکهزیرساختبخشیده

بخشیده اطمینانی و قضائی نویسنده یک گفته به که بافتاراند در امریکائی
هاوموسساترابرسختافزارکارخانهداريدربسرمایه”نرمافزار”)کانتکست(يدیگر،

مالیاست.

هاياستبدادي،ولیهاياروپائیپیشازآنکهبهمردمساالريبرسنددرپادشاهیجامعه
هافرصتايازاحترامبهقانونودرنتیجهنگهدارندهنظموامنیت،سدهپایبندبهدرجه

”همگانی”الحاتارضی،آموزشهايجامعهمدرنرافراهمآورند.اصیافتندزیرساخت
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الیه گستردهکه میهايهرچه دربر اجتماعیرا دستگاهتر هايحکومتیدرگرفتو
کارشاهانیبودکه بیشترآنها در خودکامگانenlightened despotخدمتتوسعه،

)نخستین کهروشنراينامگرفتند بود نظامی، یکدیکتاتور کرامول، و نبود شانشاه
شانبودتانرادرپنجسالکوتاهدگرگونکرد(روشنرائیالبتهصفتکشورداريانگلس

 پایگاه دهنده نشان لزوما نه پنداشتهانتلکتوئلیو رضاشاه یکمنتقد چنانکه ــ شان
اتریشبه دوم ژوزف ولی بود تاریخی یکنابغه پروس)کبیر( فردریکدوم است.

د،ورضاشاهباآنبینشودیدخیرهکنندهکهبرشمیشنیدناپراهايموتزارتخواب
تواندباشداحتماالناماپرارانیزنشنید.مایهرشگبسیاريروشنفکرانهمینزمانمی

ضرورت افتادنحکومتقانون، جا پساز قالبحکومتقانونیاست. قانوناساسی،
خواهنداندمیردهکهقانونرااطاعتکآید.مردمیقانونیکردنخودحکومتپیشمی

ارادهخودشانخاستگاهقانونباشد.درجنگاستقاللامریکاشعارانقالبیان،عبارتیبود
هايدمکراسیاست:توانبکاربردویکیازتعریفهامیهنوزدربسیاريموقعیتکه

no taxation without representationنمیمالیاتبی قانوننمایندگی خود شود.
هائیزمینهاستنداردــاگرپیشاهمیتیبیشازکاغذيکهبرآننوشتهشدهاساسی
 جمهوريکه باشد. نبوده شد پادشاهیاشاره و دارند اساسی قانون افریقائی هاي

اينوشتهباشندندارد.اجرايقانوناساسیتنهاانگلستانقانوناساسیکهدرکتابچه
ترشراآمادگیجامعهبرايطاست.بخشبزرگدربخشکوچکیبهوجودقانونمربو

می بوجود خودکامگان بر قانون خودکامگانتحمیل این جاها بسیاري در اما آورد.
اند.آمادگیجامعهکمککردهاندکهبهمقدارزیادبهبوده



 ــ حق فرد انسانی 2

انس ـانیهمـفرد بوده شـاسیشه صورتدنـت)تاریخپدیدار در گوناگونهايشــ
شودوتازگییکاسکلتتربردهمیشــبررويزمینباهرفسیلتازهواپساتکاملی

اند(ولیفردانسانیکهبهحسابآید،یعنیحقوقطبیعیچهارمیلیونسالهکشفکرده
نشدنی کشد)اگرايبیشترنمیاياستوبهسهسدهاششناختهشود،پدیدهتازهجدا

ایرانامروزياستوجامعه”وضعیت”ترینسدهتاریخبههژدهمباربطگوئیمسدهمی
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 پهنه میدر سیاسی فلسفه و دستگاهاندیشه در و دریابیم خوب را آن نخست باید
 آنگاه ببریمو بازيگوارشملیخود ارتجاعپسامدرنیسم، گمراهیو اگرخواستیمبا

سببینیست.(روشنفکرانهکنیم،بی

وامریکائیکهبهتنديسایهپهنیازهنگام کهروشنفکرانسیاسیوفرهنگیاروپا،
گسترد،حقوقبشر،برابريافرادرادرحقوقطبیعیوفطريخودرابرجهانغربمی

حاکمیتیاpopular sovereignty آدمیان،درمرکزگفتمانسیاسیآوردند،برقراري
دمکر و مردمساالري یا مردم، جهانفرمانروائی بود. زمان مسئله تنها دیگر اسی،

پیماید.باشناختحقپیشرفتهبرراهیگامنهادکهبقیهجهانخواهناخواهپیمودومی
 فرایافت آدمیان )بجايconceptبرابر پویشخوشبختی همچون آمد دیگري هاي

متحدان و اشراف و روحانیان انحصاري حق زمان آن تا که جهانی( آن رستگاري
بهمعنیبیرونبردندینازکشورداريsecularismبود؛عرفیگرائیروتمندشانمیث

 اداره و شدن)قانونگزاري برطرف و خشونت؛ با روحانیت رابطه بریدن و امور(
جنسیتی؛هايتبعیض و مذهبی و قومی و نژادي که گفتار، و اندیشه آزادي امرو

قینگذاشت،وراهرابرايهرپیشرفتیبازکرد.مقدسوفراترازاندیشهوگفتارآزادبا

مردمانآغازکردنداقتداروامتیازاتکلیساودربارواشرافیتودیوانساالريراچالش
بی احکام بدیهیاتو در اولویتبگذارند؛ در اینجهانرا کار شککنند؛ چرا چونو

وجامعهسنتینامناسبشدکنندوحقخودشانرابگیرند.فضابرايادامهقرونوسطا
بههايسدههايماديوحقوقیفراوردهپیشرفتوبرزمینه نیروهائیپا هايگذشته،

سده سه که گذاشتند میمیدان را پیشمیاستجهان و شیوهگردانند و هايبرند؛
 که یافت تکامل سومیکشورداریی جهان همه ما و نیست، گزیري آنها دراز ها

ایم.شانرستگاريخویشراعقبانداختهددربرابرایستادگیخو



 ــ اعتبار راي اکثريت 3

مردماندرهرجامعهچنانبافرمانروائییکتن،یکگروهکوچکحکومتکنندگان،
خومییکالیه کاربردحکومتاکثریتنهبهاندکهگرفتهاجتماعیمعین، اندیشهو

می پذیرفته آسانی آسانی به نه میشد درکار و تدریج به اکثریت راي اعتبار کرد.
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درازمدتشناختهشدونخستبهمردبودنومالکبودن،بهمردانیکهچیزيداشتند،
درجامعهتشکیلمی بااعطاگردیدکهبازاقلیتیرا ایننظامناکاملانتخاباتی، دادند.

یدرنخستینمراحلتوفانیآید،بهجاانداختندمکراسهمهتناقضیکهدرنظراولمی
جامعه در خود پیشهائیکه زمینههیچیکاز به ــهايدمکراسیرا نداشتند اندازه

کاربهآسانیهژدهمــکمککرد.تودهرايدهندهمحافظهانگلستانوامریکايسده
وهرحالانتخاباتآزادشدوحکومتیکهبهبازیچهدستعوامفریبانوتندرواننمی

راي اکثریت”اعتبار به” زود یا دیر پذیرفتهبود، داد.را انتخاباتیتندر اصالحنظام
نخستهمهمردانوسپسزناننیزحقرايیافتند.

توانبرايمشروعیتیکاياستکهمیآزادباشد،تنهاپایهرايمردم،بهشرطآنکه
پایه کرد. تصور حکومتی نظام حق برخالف که است یااي آخوندها، و پادشاهان

اختراعاتتحلیلیودیکتاتوريحزبپیشتازپرولتاریاواصلپیشوائیوامامت،نیازبه
حقیقتبندبازي آن از ندارد. استداللی هاي به که است آشکار سويهاي از آسانی
برسرآنهاستپذیرفتهمیهمهکشاکشکهمردمی زیبائیها ایناستشود. شهمدر
برخالفهمهکه اعتبارراياکثریت،مکانیسماصالح، درخودشاست. آنهايدیگر،

اياهمیتداردکهبرايبسیاريهنوزاندازهآیدوبهخودبخودازهرانتخاباتیبدرمی
راياکثریت،اگرچهبیتوجهبهحقاقلیت،بهمعنیدمکراسیاست.

الیسم(وجامعهمدنیاست.دریکنظامحقاقلیتبهنوبهخودزائیدهچندگرائی)پلور
کندوهاواختالفنظرهاتاهردرجهبروزمیگیري،گوناگونیسیاسیبناشدهبرراي

وجنائی،ناپذیريبرسدبادشمنییابد)اختالفنظربههردرجهآشتیمجالفعالیتمی
باریدننسبت اینهمکردنسیاستو اناستکههايخیانتوجنایتتفاوتدارد.(
کند،یعنیفضايمیانمردمواندودرجامعهمدنیکارمیچندگرائییاپلورالیسمنامیده

 به مردم حکومتمیحکومتکه از براياستقالل و بسازند را نهادهايخود توانند
فعالیتکنند. body politicsاکثریتآوردنیامتقاعدکردنپیکرهسیاسی

آ دمکراسیحقاقلیتبرايادامه برابر در دمکراسیلیبرال، گوهر فعالیتخود زادانه
رادیکالروسوئیاست،کهبعدهادرکمونیسموفاشیسمبهفسادمقدرخودکشیدهشد.
دمکراسیلیبرالبردوفرایافتحقومسئولیت،دربهترینتعریفانگلوساکسونخود،
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شودومسئولیتیکهحقخودیاستــحقیکهبامسئولیتمحدودمگذاريشدهپایه
می نگهداريحقرا براي قانون. به نهادن گردن معنی به آزادانه، دو هر و خواهد،

هرچه جاي سیاست کارکرد و فلسفه در هفدهم سدة از قوا تفکیک اصل اقلیت،
check and balancمهاروتوازن”فرایافتهمدرتريیافتتادرپایانسدةهژدمهم

اساس حکومتیقانون قواي بافتن درهم آن از منظور و یافت تکامل امریکا ی
که است صورتی به قضائی( اجرائی، قوه)قانونگزاري، حکومتهیچ دستگاه بر اي

چیرگینیابد؛وهدفنهائیآننگهداريحقوقبشردرجامعه،حقفردانسانی،است
استقاللرفت.اعالمیهازسهسدهپیشجايخدارادرفلسفهسیاسیوحکومتگکه

تاریخ پیروزيدورانتازه اعالم شد آغاز مردم عبارتما با بجاينامخدا که امریکا
بشریتبود.



 ــ زيرساخت اقتصادي و اجتماعی 4

ايکهبهسطحمعینیازتوسعهنرسیدهباشد)واینسطحکارکردندمکراسیدرجامعه
تفاوتمی طبعا هرجا ناقصودر یا جامعهکند( دوست. هر عموما و زودگذر هايیا

هايسنتیغربیدرسیرچندصدسالهخودبهمردمساالريباهماهنگیبیشازجامعه
اقتصاديواجتماعیوفرهنگیروند،بهتوسعهازدویستسالپیشبرراهآنهامیکه

ديوفرهنگیهاياقتصاديواجتماعی،بهزباندیگر،ماوسیاسیرسیدندوزیرساخت
الزم)یاباوامگرفتنازاصطالحآننویسندةامریکائی،سختافزارونرمافزارتوسعه(

رافراهمآوردند.



توانآورد:هارا،نهلزومابهترتیب،چنینمیاینزیرساخت

ايازجمعیتازحالتکمبخشقابلمالحظهايکهدستــرشداقتصادي،بهدرجه
بیرونبیاید.بخورونمیر

 شبکه بازرگانیگستردهــ چناندرجهارتباطیو اقتصاديبه بیآنرشد ايايکه
نخواهدرسید.
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ــطبقهمتوسطیکهبارنوسازندگیهمهسویهجامعهبیشتربردوشاوستوبیاو،
 که اجتماعی نیرومند یکالیه پايبی روي بتواند فرهنگی یا اقتصادي نظر شاز

مردمساالريپانخواهدگرفت.بایستد،

interactionهايبزرگجمعیتراکنارهمبگذاردواندرکنشــشهرنشینیکهتوده
اصناف( یا گیلدها اعضاي )بیشتر متوسط طبقه اروپا در سازد. میسر را آنان پیگیر

بودکهجنبشآزادیخواهانهراازقرونوسطاآغازکرد.”شهرهايآزاد”

همگان آموزش بهــ معنیی و ممتاز طبقات انحصار از یافتندرآمدن گسترش
شازروحانیت.هاياجتماعیوآزادشدنهمهالیهشبهتدریجی

کشاورزيکه اقتصاد لزوما نه روستائی، اقتصاد از آمدن بیرون و جنبشصنعتی ــ
امعهتواندسراسرصنعتیباشد.انقالبصنعتیبهرشدطبقهمتوسط،شهرنشینی،جمی

مدنی،آموزشهمگانیوگسترشزیرساختاجتماعیواقتصادي،کمککردوموتور
ريبهمعنیعاماست.مردمساالهردگرگشتدویستسیصدسالهگذشتهجهانبوده

است.آنعملیشدهانسانیدرپهنهسیاستــهمراههايانبوهتودهخودــواردشدن

*** 

ايغربیوشمالیوامریکا(درچندصدسالرفتوپساینراهیاستکهغرب)اروپ
انقالباينهتوانستهازآنهیچجامعه استدریکیدونسلوبایکیدوجنبشیا

بوده ونهناچار ایراندردههبرود، هايپایانیاستچندصدسالدرآندرنگکند.
پاره ونهايزمینهسدةنوزدهمدر زمینهها درازجملهدر حیاتیپیروزيعرفیگرائی،

می شانزدهمبسر زندگیجهاناروپاينیمهسده باد انقالبمشروطه با و بخشبرد؛
ازآنیهائهژدهمبرآنخوردوروکشبراقاسبابماديسدهبیستمبرگوشهسده

اروپارا،هائیازتجربهچهارصدسالهکشیدهشد.مادرصدوسیچهلسالهگذشتهتکه
آزموده سرسريخود درهمو پائینبهشیوه به امروز، توانستهایمو ایمترینجائیکه

اندازهايدمکراسیدراینتاریخپردستزمینهایم.ولیشگفتیاینکه،همهپیشرسیده
 آمده فراهم کاستی و کم سراسر همهو با اسالمی جمهوري و انقالب حتا است.

ــدرآموزش،ارتباطات،گشودنمشکلعرفیگرائیازراهش،درجاهائیهايایستادگی
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بی آنسهمادبآموختناز در  داشتهcontributionگزاريادبانــ قابلمالحظه
 است.

بی درجه هر کسبا هر میاکنون پیشداوري یا جنبشمشروطهطرفی دوران تواند
حکومتمشروطه دهههشتمخواهیو تا که آنرا کشیدگرايپساز گذشته سده

بامشروطهقابلتوجهارزیابیکند)تفاوتمیانحکومتمشروطه آیاچنینگرا است.(
پی مییدهچتاریخپربار چندايرا با و دشناموپرستش، جملهسراپا تواندرسهچهار

درهردوسويطیفسیاسیبهیک ــ توضیحداد پرداختشده رویداددستچینو
هايکوتاهتوانهفتهشتدههپسازانقالبمشروطهرا،مگردردورهاندازه؟آیامی

معین،بهسببآنکهدرجاهائیهرچندمهم،ازانقالبفاصلهگرفتازصفتمشروطه
توانستبرخالفهمهدیگرانبهایرانیمیشودانتظارداشتکهجامعهجداکرد؟آیامی

سالتاریخپدیدآوردهبودبجهدوچونهايژرفیکهدوهزارچندپرشازرويدره
بیشترمی بسیار هرچند اسالمینتوانستــ انقالبشکوهمند در را چاره توانستــ

هرچهپلشتیدرژرفايتاالبجامعهماندهبودرويآبآوردــباآنرهبريببیندکه
بود؟یم“خوداززانوياوپیدا”بینیکهوجهان

دورهدستاوردهايدورانمشر قضاوتیدربارة هر ـ شخصیتوطه و هايآنداشتهها
 حکومتو همین زیر در را ما جامعه ـ محصوالتفرعی”باشیم آمده” انقالبفرا

ن بازگشتیباشکوه برراه انداختهز، همهناپذیرتجدد تقریبا از زودتر بسیار ما استو
طبقهمتوسطبیشترفرهنگیمانبهدمکراسیخواهیمرسید.بایککشورهايپیرامون

جوان شهريکه یکجمعیتعموما اقتصادي، یکزیرساختشباسترهايتا وادند؛
پائینجامعهمیصنعتیکهقدرت از همهشبیشتر یکجامعهمدنیجنگنده؛ جوشد؛

هااستکهواپسینگامتنهابرکندناینرژیمماندههايارتباطیواقتصادي،زیرساخت
امروزيداشتهباشیم.اریمویکجامعهرانیزبرد

2005اگوست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

هجومی* میبا حاکمیت واژه به میکه شاید شود دربرابر واژهsovereigntyباید
انق تا حاکمیـالباسـدیگريیافت. معـالمی، آن بـتدر مـنی برايیـکار رفتو
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governmentمی بکار بحکومت فرایافت از گویا امروز چشمsovereigntyردند.
بجايحکومتگذاشتهپوشیده انقالبوحکومتیکهاندوحاکمیترا از ”ايفله”اند.

کدامچشمزیباهمینگوشکند)بهرفتارمی ونازكنوازي( بینیکهالزمهآنشناسی،
توانداشت؟است،می
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 در ايران یو تفاهم مل یموانع دمکراس

 

الزمیبرمسئلهتفاهمملیرسدتاملیازهرسوبهگوشمیدمکراسياکنونکهندا
کارکرددمکراس درجامعهیاستزیرا دريکههرگروهبادیگريابستهبهآناست.

تواندبرقرارینمیبپایدولیگاهچندیکشاکشسازشناپذیرباشدممکناستدمکراس
م بحرانبشود. بتواند که نداریم افتاده دمکراتیکجا ایرانیکنطام در مانندیهائا

یسدهگذشتهراتابآورد.فرایندبرقرارکردندمکراسيیاشصتامریکایسيهادهه
مهنوزمراحلنخستینیدرجامعهایران بهیازتفاهممليادرجهیگذراندوبیشرا

گذردوبافرهنگمایدرمیواجتماعیمسائلسیاسازیرسد.اماتفاهمملینمیجائ
و بهعنوانافرادانسان(خلقیاتمنش)بهعنوانیکملت، دریما ما سروکاردارد؛

ناتوانیزندگ یکدیگردرقلبمسئلهیروزانهخودباآنروبروئیم. ازکارکردنبا ياما
مشکلدمکراتیکبلکهمشکلمل یاستکهنهتنها نمماست. همکاریما توانیمبا

يکنیمچونبههماعتمادنداریم؛وبههماعتمادنداریمچونکمابیشحقداریم.پا
هممیهناندارد.آندرجهيوفریبکاريهاازبدعهدبنشینیمداستانیصحبتهرایران

اخالقاجتماعیروحیهمدن برایو مايکه استدر درستیکجامعهالزم کارکرد
ایرانیمیافتن دیگریمعمولیشود. با برخورد بهچشمدشمناحتماليدر یا یبهاو

درجهتاکیدچرویم.هیینگردیاشکار.مابیهودهاینهمهقربانصدقهیکدیگرنمیم
عالقهيبرا بدگمانيمانبهدیگرنشاندادنحسننیتو بهیعمومیبسنیست.
شکوشید.برطرفکردنبایدپیوستهدریرسیدهاستکهمياپایه

یکشیوهیالزماست.دمکراسیدربارهدمکراسيپیشازوروددربحثیکروشنگر
،همهیدریکدمکراسیاکثریتمردم.ولياستبستهبهرایحکومتاست؛حکومت
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اکثریتممکناستچناناراده گونهتبعیضوتجاوزبهحقوقاقلیتامکانداردزیرا
،حکومتاکثریتاستیکند.منظورماازدمکراسیاردهمارادهممويکندودربسیار

یعن چهارچوبحقوقبشر، اعالمیهجهانیدر اکثریتبه کردناراده حقوقیمحدود
دردمکراس حتایکفردرایتواندحقوقطبیعینمی،هیچاکثریتیبهاینمعنیبشر.

زیرپاگذارد.

توانخالصهیآنسخنرفتدرواژهاعتمادمراکهازیواخالقاجتماعیروحیهمدن
دارد.ینقشاساسیملیقانون.اعتماددرزندگيکرد،اعتمادبهقولواعتمادبهاجرا

یدمکراسيالزمبرایومدنیسیاسيهادازاعتماددرجامعهنباشدنهايااگرکمترینه
قدرتکاف مینمیبه کند اقتصاد رشد و یرسد اینرا ما تفاوتشود. میاننظامیدر

یبینیم.بهعنواندومثالبسیارمهم،درایرانچکبانکیغربومثالایرانمیبانک
توانیخودآنهمچندبرابر،وامیااعتبارنمیگروگذاشتندارائیشدهاست؛وبیمعنیب

ونظامبانک روشناستکهاقتصادبدوناعتبار، یعمالبدونچکچهحالیگرفت.
مپی یدا ي”فوکویاما”کند. پایانتاریخ”مشهور کتابدیگر” دريدر نقشاعتماد به

اقتصاد نسبتیميتوسعه دو آن میان و میپردازد جامعهیمستقیم هر در يایابد.
تراست.درمردمبیشترباشداقتصادراکدیواحساسناامنیبدگمان

بکنندتنهابايانندکمتریناعتمادهمینگونهاستدرسیاست.اگرمردمبهیکدیگرنتو
خواهندبودوتازهآنهمهرلحظهدرخطرازهمگسیختنيهاحاضربههمکاريخود

کندیاشوفامبهوعدهيتواندمطمئنباشدکهدیگریاست.درمیانماهیچکسنم
کهباهرجویهائگذارد.جامعهیشنباشدزیرپانمراکهبهمیلییاهرقانونیامقررات

قانون معنیمرج زورگوئی)به و کارها( شده پذیرفته میروال بهیاداره یا شوند
یسیاسيکهنهادهایآیند؛بدینمعنیاندبهحالتاتمیزهدرمدرازادارهشدهيهامدت
مدن میو ضعیف آنها مدنیدر اخالق و روحیه غیاب در چهارچوبیشود. يهاو
هرکسیاحترامهمگانموردیوسیاسیاجتماع بجزحلقهتنگدوستانوخانواده، ،

ناچاراستگلیمخودراازآببدربرد.

بررس در )غربیفوکویاما آلمان از میخود نمونه نقشی( که اینجاست در و آورد
tempramentمنش،دردگرگونکردنرفتارویسیاسيهاهاوکارکردسیاست،نهاد
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میاجتماع آلمانشود.یآشکار فروریزیجامعه از هولوکاستيجمهوريکه و وایمار
ینیاخاكسربرآورددرجدولاعتمادازایرانکنونيسرتاسریدرمیانهویرانيهیتلر

مادرنومیدنیزپائین آنسقوطوازيتوانیمبهژرفایترینلحظاتخودنیزنمتربود.
پایهیهمگسیختگ آدنائرویکيیکبهرهبریکنظامدمکراتيگذاربرسیم. کنراد

درکمترازیکيبهرهبر”یتورایمن”اقتصادآزادهمراهبا آلمانرا لودویگارهارد،
بهکشورها بیشنیستند.مادریجهانرساندکهاقلیت”يعاد”ينسلازنظراعتماد،

آلمانیملضباطترروبروئیم.ایراننهازآنانتروهمدشوارهمآسانياایرانباوظیفه
پاسخمسئلهماهمانیافتادهاست.ولياهمهسویهیبرخورداراستنهبهچنانویران

.استــاصالحسیاست

بهیحکومتقانون،خودبستگیشود.ولیاعتماددرجامعهباحکومتقانونبرقرارم
ادرایرانبارسدکهمیازکنترلمردمبرحکومتدارد.بدینترتیببهنظرميادرجه

نتوانیمبهدرجه تا داریم. کار باطلسرو یکدیگريازهمکاريایکدور تفاهمبا و
نیروئ مرجیبرسیم و هرج به و کند برقرار حکومتقانونرا که آمد نخواهد بوجود

زورگوئیقانون قانونیو مرج هرجو تا و زورگوئیپایاندهد حکومتیو جامعه در
نتیجهدمکراسيهمکاريکندشرایطبرایم در و ولیمردم ازیفراهمنخواهدشد.

کهدرموقعیتبشر انسانسرانجامراهيآنجا باطلوجودنداردو بهبیرونازیدور
ازایرانیانبهاندازهیبزرگيهابایدناامیدبود.گروهیکندنمیهاپیدامبستبدترینبن

دکهبتواننددراندیشهورفتارخودتغییراتالزمراانازتاریخناشادمادرسگرفتهیکاف
آمادگ در اینتحولرا ما گرایشيروزافزونافرادیبدهند. نگاهيهااز گوناگونبه

افتادنادبسیاسيانتقاد جا در و یکدیگر؛ با شنود گفتو و خود، لوازمیبر از که
یکنندولیتوانندزندگینمجزبادشناموپرستشیبینیم.کسانیاستمیروحیهمدن
شآیندگانراشرمسارخواهدکرد،وهستندکهیادآوريياروبهپایاندورهيآنهابقایا

 آنکه میزحمتکس”بیشاز عرضخود بدارند برند.یرا بیاینروح” تازه، ه ویژهه
خودداریرعایتادبسیاس بکارنبردنزبانيو مخالفانو حمالتهیستریکبه از

عاددشن و بهبود به تاریخ، و سیاست بحث در اتهام و سیاسيام فرایند یشدن
رابرطرفساخت.یجامعهایرانیتاریخيهایتوانیکشبهکاستیانجامد.البتهنمیم
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م نظر به هستکه اندازه رسیدهیآن آنجا به شتابآید را ناگزیر روند این که ایم
بخشیم.يبیشتر

***

یدمکراسيبرقرايتردرمبارزهبراموثريیرانیانکهمقدمههمکارتفاهمبیشترمیانا
یعن بشر، حقوق اضافه پذیرفتنیدمکراسیبه نخست دارد: شرط استسه لیبرال،

یکهبهتبعیضوبیبینوجهانیاینکهایرانمالهمهایرانیاناستوهرنظامارزش
دلیلتفاوتجنسیحقکردنگروه به مردم قویاز گرایشیمیا ویسیاسيهایا

گیرشدناعتقادبایدازسیاستماحذفشود.اینشرطباهمهیشانبینجامدمیمذهب
کردندینازحکومتیبهعرفیگرائ دارد،وجدا وسیاستکهمقدمهحکومتاست،
پیشرفتبزرگیحاصلم خود که بیآید بیرونبردنتاریخ، شرطدوم، است. ویژهه

)کسانآزادندهرچهآنیوانقالباسالميپهلویدورانپادشاهیعنیار،تاریخهمروزگ
ازمرکزبحثسیاس بنامند( بخواهند برایرا ما یکدیگرالزمنیستياست. تفاهمبا

رویدادها آخرینیتاریخيدرباره اسالمکه انقالب باشیم.یش، موافق هم با است
چنانمشکلیبیستسال ملتما تفاهمنخواهددیدیگر رسیدنبه از ما قصد اشت.

توافقبرسراصولیمل یاصدسالهنیست؛ نوشتنتاریخاینهشتاد ایرانی، استکه
درچهارچوبآناصولاستباحفظعقایديبایدبرآنهاساخت،وهمکاریآیندهرام

نبایدشرطتفاهموهمکار ما هرزمینهدیگر. دستبرداشتندیگرانازيخوددر را
رویدادهان درباره مانعیتاریخيظرشان هیچ دهیم. سویقرار دو که بحثيندارد

ناپذیرخودبرسرگذشته،براینتوافقکنندکهیباهمهاختالفاتسختوآشتیتاریخ
کشاندهشدنبهآیندهنیست.بهزباندیگرمايآنگذشته،هرچههمبدوخوب،برا

هاهرچهکنیموبایدازگذشتهیمکهدرگذشتهزندگتوانیمونهمحکومبهآنیینهم
اینا رویم. فراتر باشند یادهمبرایمانعزیز و گذشته بحثدرباره هريآورلبتهجلو

نم را آن کسمیروزه هر و نتیجهیگیرد و بنویسد را خود تاریخ رايهاتواند خود
کم را آنچهکارما مکندآناستکهگذشتیآسانمیبگیرد. توانبهرخیههمهرا

کسان نیستچه معلوم آنگاه و یکشید کرد. زیانخواهند دوبارهبیشتر )همانانتشار
هاراهمانامااینشیوه.ـندهاست(هابسیخنرانـههاومقاالتوسیـازآناعالمیکی
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بایدبهزندانیانگذشتهواگذاشت.یم

شبه جنبه حکومتاز شکل آوردن در سوم، بیشتریمذهبشرط و موافق استکه
،یکشکلحکومتاستويدرکنارجمهوریاند.پادشاهبهآندادهیمخالفپادشاه
ربطيمانندجمهور اینهردوشکلحکومتمیبهنظامسیاسی، یتوانندقالبیندارد.

دیکتاتورییکدمکراسيبرا برتريیا درجائیذاتيباشند؛ یهمبریکدیگرندارند.
آنترجیحيگروهدیگرياینوبرایگروهيآنبهتراست؛برايدیگريودرجااین

بهآنهاحالتکفریخودخوبوبدنیستندوالزمنیستکسانيدارد.هیچکدامبهخود
دهندیخواهبهخودمبینیمیکعدهکهحتاناممشروطهیبدهند.مامیوایمانمذهب

بردیپادشاه باال آئین حد تا دادههرا آن پرستشبه تقدسو جنبه و عدهاند و اند
ی،اگرچهدرصورتدمکراتیکپارلمانیپادشاهيترازهوادارراباالیهیچعیبيدیگر
نم یکیآن در کسدانند. اگر نازكیسو گل پهلواز پادشاهان به رگيتر بگوید
بسیاریاللهحزب در که باالميشان، ایرانیانهست، یاز سوآید؛ بيدر هیچیدیگر

کنندکهاگرواقعایتکلیفمیبههوادارانپادشاهیودرکمالبیگناهیاحساسناراحت
هاودومیمذهبیمليدفاعکنند،حتااگرجمهوريدمکراتهستندبیایندوازجمهور

خردادیانباشد.

م بدر یکشرطدیگر اینسهشرط، دیاز است. مردم آنپذیرفتننظر و یکآید ر
شودبهمردمتکلیفکردیرابدهندونمیبایدنظرنهائیرحالمردممهبهیدمکراس

نظر چه مردمانيکه روحیبدهند. از مدنیکه اجتماعیه اخالق دارنديابهرهیو
توانندرقابتآزادرابپذیرندواگرشکستخوردندمنکرهمهچیزنشوند.ماایرانیانیم

آزمودهيهاگونهيدرتاریخخودهمه ایم.زیرپاگذاشتنونادیدهگرفتننظرمردمرا
کسان از پر ما گذشته سال صد تاریخ رایهمین اصال یا الزمياستکه را مردم

هرکسیک”ندانستندوحتابهحالکشورزیانآورشمردند؛یااگرهمدمکراتبودند،
باریکيرا کاف” اکثریتآوردیرا تا و باردانستند مبادا گرفتندکه دیگرانرا ندجلو

کسان از پر شوند؛ بازنده وقتیآینده آزادیاستکه منکر یا باختند، رقابتآزادانه در
بودنرقابتشدندیامنکرخودرقابت،ویامنکرحقوحتاانسانیتطرفبرنده.

يهاانازراهتویت.درنتیجهنمــاسیـدمکراسيبرقراريبراییدنبهتفاهمملــرس
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بایدبرسریاینسخنآناستکهنخست،تفاهممیغیردمکراتیکبهآنرسید.معن
کنندصورتگیرد؛ودوم،یکهبهآناصولعملمیاصولدمکراتیکودرمیانکسان

داشتنوعملکردنبهآناصولازدیگر باور چشميهیچکسحقنداردبیشاز
کنندومشروعیتییکشخصیایکنهادراتبلیغمکهپرستشیداشتهباشد.کسان

خبرندونامیجویندطبعاازاصولدمکراتیکبیراازآنشخصیانهادمیهرحرکت
نهادهمشروطه خود بر ندانسته را جمهوریخواه( )یا کسانخواه هواداریاند. که ينیز
ازآنیکمبخش،دستیاسالميدانندوباجمهوریراهشتمینگناهکبیرهمیپادشاه

همکار به حاضر جمهوریخواهينیز اتحادند، مشارکتیو جبهه قالب همان در را
کنند.یتعریفم

یکنظاميبرقراريبرایخواهدتفاهمیاستکهمیدرمیانایندوگروهتودهبزرگ
پیوستآنيهاحقوقبشرومیثاقیمردمساالرودرچهارچوباعالمیهجهانیسیاس
يتآیدتاهممبارزهبارژیمراپیشببردوهمفردادرایرانازبرآمدندیکتاتوربدس

اینتودهبزرگ،تاریخایرانعرصهيکند.برايجلوگیريیاجمهوریدرلباسپادشاه
،اشکاليوجمهوریآید؛وپادشاهیپژوهشاستوبهکارآموختنوعبرتگرفتنم

شانوباتوجهبهاوضاعواحوال،دهوادارانهرکدامهستندکهبستهبهکارکریحکومت
خودیومدنیسیاسيخواهددادوتوسطنهادهايازآنهارایشآزادانهبهیکدرموقع

اینتودهيبرايتکراريهاشانخواهدبود.آنچهبیشازبحثتحوالتیمراقبدائم
ارزش شناختن دارد کايهابزرگاهمیت شرایط نهادهادمکراتیکو درست يرکرد

همرائ یک به رسیدن و ارزشيبراconsensusیدمکراتیک؛ آن از ودفاع ها
اینتودهبزرگبانشاندا نیزبهدنهادهاست. نخود،حاشیهنشینانغیردمکراتیکرا

سیاستایران،خواهدآورد.یراه،بهجریاناصل

جامعهیمقدماتیدمکراس همه در اساسا که یکدارد کهیها یککشور وجود است:
ياشبهقبایلومذاهبدرحالجنگبایکدیگر،ازهمجدانباشندوبهدرجهمردمان

رسیدهباشدویکطبقهیوامنیتخارجیونظمقانونیملیوهمبستگیازهماهنگ
اقتصاد فرهنگيمتوسط برایو که باشد ماندگاريبرقراريداشته ،یدمکراسيو

)طبقیحیات میهمتوسطفرهنگاست. معادلگرفت،همان”اینتلیجنتسیا”توانبایرا
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ينیازبهجاافتادنفرایافتشهروندیکنند.(دمکراسیکهدرایرانباانتلکتوئلاشتباهم
کمحقوق،یادستيانساندارایازجامعهداردــشهروندبهمعنیکمدربخشدست

خود. حقوق به شریدمکراسآگاه در معنیاجتماعیایطهماهنگتنها این به کهی،
دمکراتیکراعملکندودرپیشبردنظراتیامنافعخودتاهمهجايقواعدبازیاکثریت

پایدارم بهاسبابوموانعدمکراسینرود، اینجا در ما دریماند. ایرانتوجهداریم. در
جمهور وجود دمکراسیاسالميایرانبا راه در مبارزه یوانسخنگفتولتیمیاز

دمکراتیکيآیندههمنمایندهنیروهایاثروبیندارد.حتااصالحگرانبیجائیدمکراس
ازیدستکمياندودرانحصارگریاسالميدرجامعهنیستندزیراخواهاندوامجمهور

خود و خودشان تنها نیز آنها ندارند. ميرقیبانشان را کناریها را دیگران و پذیرند
ندارد.یبایدرهاکردکهاثرعملیذارند.امابحثدربارهاصالحگرانرامگیم

دمکراسيبرا میآنکه بماند پایدار و شود ایرانبرقرار جایگزینانجمهوریدر يباید
دمکراسیاسالم به تعهد خود از مبارزه مرحله همین یکیدر با تنها دهند. نشان

یاسالميجایگزینجمهوريرسید.اگرنیروهایتوانبهدمکراسیمبارزهدمکراتیکم
رژیميبهرهباشندانتظاریکجایگزیندمکراتیکبرایبیازپرورشوتعهددمکراس

نداریموامیدواریممخالفانرژیمبرسریکاملیتوانداشت.ماازخودایرانآگاهینم
،بازماندگاننسلمخالفيهادربیرونایرانگروهینداشتهباشند،ولیمشکلیدمکراس

ازیوناتوانياهاوتعصباتقبیلهیهستندباهمانبستگیانقالب،بیشترقبایلسیاس
توانیافتکهادامهوضعموجودرابریراميکهبسیاريا،بهاندازهیرسیدنبههمرائ

دهند.درمیانجمهوریخواهانبویژهیشاننباشدترجیحمکهمطابقمیلیهرجایگزین
کمیتهییافتمیسانک نشستندر که مجلسيبرایهائشوند انتخاباتآزاد پیشبرد

رایاسالميلیبرالپسازجمهوریدمکراسیقانوناساسيبرایموسسانوهمهپرس
مشروطه کنار ایندمکراتیخواهاننمنیزدر آیندهیمترقيهایارند. اگرو نگرظاهرا

رستوران اتوبوسبتوانند، و اسالمهاها متحدان مانند نیز جداسازپیشینیرا يشان
ترقیخواه نگریخواهندکرد. آینده تجددخواهيو یاد به را انسان ناصرالدینیآنان

اندازد.یمیشاه

هاوی؛وپردهپوشییاسـمانندشکلحکومتآیندهدرکانونبحثسیائلـگذاشتنمس
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نشاندنیکدیدگاهمتعصبانهازیکرسبهيکهبرایهائيهاودروغپردازنیمهحقیقت
میمحافليسو برده نویدخوشیبکار رقابتيبرایشود، مبارزاتو میانيهاآینده

دریزندگيشناسدبرایکهجزهمهیاهیچوسیاهوسپیدنمیهانیست.دیدگاهگروه
مادرآیندهایرانباوظیفهیآمادگیدمکراس وارزشيترازنگهداريفورياندارد. ها
بازسازينهادهايبرقرار سنگین بار اما بود. نخواهیم روبرو ويدمکراتیک کشور
سیاستراچنانسیالخواهدکردکهيبایدگرفتفضایکهميحادوفوريهاتصمیم
بهظاهرسادهومیانبريهايوچارهگريفوريهاهمهگونهمدعیاندرمانيراهبرا

فتگاندستنیرومندومشتآهنینتاعوامفریبانچپوراستگشودهخواهدشد.ازشی
کنند.هرhighjackیناپایداررازورربائیخواهندیافتکهدمکراسيامیدانگشاده

پذیریمکهیدرآیندهالزماستازهمینجابایدکرد.اگرمیدمکراسيبرقراريکاربرا
،مالزمهیعمليهاسازشيبرایوآمادگباروحیهوعملکردپایداربراصول،یدمکراس
براصول،ويجااینروحیهوعملکردرادرخودپرورشداد.پایداربایدازهمینیداردم
یگرائکثرتinteriorizationکردنیدرونذاتیبهمعنیعمليهاسازشيبرایآمادگ

بهمعن اگرچهدر،یلیبرالهیچطرفیپذیرفتنایناستکهدریکدمکراسیاست؛
خواهیمیرسیدنبههمهآنچهميرسد.برایخواهدنمیاکثریتبزرگ،بههمهآنچهم

،وخاموشکنیم.بایدهمهرابهروسیلهبهخطیم

شاینافتاد؟پاسخیبهچنینتوحشیگویندچراانقالباسالمیشنویمکهمیبسیارم
گیرد.باچنانیشرامرهبرانــرنگبازیگرانویاستکهانقالبــوهردگرگون

بینیمچهانتظاریمیشانرادردرونوبیرونایرانهنوزبهفراوانکهبقایايیانقالبیان
شدداشت؟اگرعبرتگرفتگانوبرگشتگانازآنانقالب،پسازبیستویميدیگر

ویارائمدیازبیهائ،چنیننمایشیبهرگیدادنوبیپنجسالرنجوشکستوقربان
فکريسونگریک جمود ميو خشونت )خشونتیو زبانیدهند از درازيهاکه

هکردندچجزآنيپیروزیرسد(درآنسرمستیکوتاهناتواننميهاشنونده،بهدستیب
م نمیچه اگر ما جمهوریتوانستند؟ پشیمانیاسالميخواهیمپساز به بیفتیمیباز

مس دمکراسنخستازخودمانآغازکنیم. چیست، بهقدرتیئلهما ایراناستیا در
کهدوستنداریم؟یازبهقدرترسیدنکسانيرسیدنخودمان،یاجلوگیر

2005مه  
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 یو روان ايران یبا فرهنگ يدر نبرد یپرورش دمکراس



ایرانلس اجتماع هر حدودیآنجلسبیشاز تا و تعبیر به خارج، ويدر آزمایشگاه
بیرونایران،یترینشهرایرانبزرگ است.یجامعهایرانیکراسآموزشگاهدم استدر

کهازدسترسهريزند؛وقدرتخریدیکهباهرشهرمتوسطایرانپهلومیباجمعیت
یازهرالیهوپایگاهاجتماعیشهرایرانبیروناست.دراینجاستکهصدهاهزارایران

بخشقابلمالحظه جمله روشنفيااز سرمایهاز صاحبانمشاغلو داراندرکرانو
آمده گرد آنها، صدمیان این موقعیتاند. آزادترین به تن هزار بیشترینها و ها

برابریهائفرصت پرتابشدهیمیحقوقيکهحکومتقانونو دهد اجازه وتواند اند
نبرداصلآنيهااستکهپنجهدرپنجهچالشیبیستوچندسال مایسدمکرایاند.

بهپسویهائکهخردهخردهوگامیهامیلیونتنالبتهدرایراندرپیوستهاست،باده
يبرايآنجلسنبردبرند.امادرلسیرافراترميآزاديبهپیش،دارندمرزهایهائگام

است.یالزمنیست؛نبرددراینجابافرهنگ،باروانایرانیدمکراس

آناکثریتبزرگ انقالبکهبیشازهرجانپناهایرانیان، يدگانومهاجرانپساز
روبرویافتندکهازباورشاندریآوردندخودرابامحیطيرویجنوبيدیگربهکالیفرنیا

هاستبیگانهشمردهاقواموفرهنگ”دیگدرهمجوش”کهيگذشت.آنهادرشهریم
بودتوانندبکیرسیدکههرکارمیشدندوبهنظرشانمینم نند.دستقانونهمهجا
هاــتايداد.شرطآزادیازهمهگونهمیهائيچوبخودآزاداینقانوندرچهاریول

شانگریخت.هنوزدرمیانیآنجاکهبهدیگرانتجاوزنشودــازدریافتبیشترشانم
اند؛وهدرنیافتیرادرساختونگهداشتدمکراسيکهایننکتهبنیادیاندکسانفراوان
قابلمذاکرهبهيبههوشخودنشمردومقرراتراامریرعایتقانونرااهانتیتاایران

نخواهدرسید.یشمارنیاوردبهچناندریافت



74 

 

 خ، فرهنگياست، تاريهائی در س شباز هزاره سوم ـ رسالهپي

 

همچنانیاینمردم یکمحیطباز، چنینتیزکهدر برابریکرایانه، پروازندوکهدر
باالترم برلسیباالترو یکدیروند، بر آننخستینسالآنجلسو در افتادند. يهاگر

ایران اجتماع انقالب، از دریالسیپس همیامواجيآنجلس به پیوسته که بود
ازآزادیم ش،بیشازهمهتاختنبههرکهوهرچه،وترینتعبیردرفراخيخوردند.

شد.ازیميبردارداد،بهرهیبراعتماداجازهمیسوءاستفادهدرهرجاکهیکنظاممبتن
برسرلسییکتاریخبندگیتالفیسوئ آنیآنجلسآمدچنانکهگوئومحدودیت،

نهیخواستهمهخشموکینوسرخوردگیشانمکهدلیمردميشهربرا خودرا،
خال بار دو و سوییکبار از بود. شده ساخته ایرانيکنند استعداد و همت ،یدیگر

کهبهتاراجیهائیرآوردنوساختنبکارگرفت.زندگديامکاناتنامحدودامریکارابرا
پائین از بود رفته پلهانقالب اقتصاديهاترین اجتماعيپیشرفت شد.يبازسازیو

شایگاندستیافتهبودندهمهچیزخودیامریکابهگنجیهاکهدرنظامآموزشخانواده
بسیار درخدمتآموزشفرزندانگذاشتند. درعینکاربهتحصیلزنانومردانيرا

پا در توانستند را چه هر و مهاجرانترجوانيپرداختند و تبعیدیان دوم نسل و ها
ياریختند.پدرانومادراناندكاندكدرمحیطتازهجاافتادندوفرزندان،محیطتازه

اجتماعایرانیایرانیوبخشیامریکائیساختندکهبخش امریکائیاستو ینوینیـ
دخواهدآورد.پدی

کوچک صدیایران چند تمرکز نفرکه لسيهزار در بودایرانیان آورده آنجلسپدید
وشیوهچسبیدنبهعادت آنانآسانيهاها در وبهگروهبزرگیترمگذشتهرا کرد؛
آنجلسرادادکههرچهتوانستندکردندتالسیمیوقدرتينیازیمهاجراناحساسب
سازند پارهمانندخود تاثیر اینرفتاريا. سختگیراز در را موشکافيها و کهیهائیها

بهویژهدریدرمقرراتورفتارمقاماتومسئوالنامریکائیپسازورودعنصرایران
آنجلسبسیارنیرومندتراستوتواندید.امالسیمیپیداشدهاستبهروشنیامورمال
مبودهیایرانیان این ارج که برااند ویاجتماعيهاپرورشعادتيوقعیتکمیابرا

”انسانگرگانساناست”یکههنوزبیشترتعریفهابسیاند.ایراندانستهیروحیهمدن
یقوميهاشود،وباگروهیکهسرانجاماجرامیآنجلسباقانونلسآورد،دریرابهیادم

روبروآمدهاستودریکفراینداند،دیگرانگذاشتهيرابیشتربرا”یگرگ”کهيدیگر
یهوـتکهباآنروحـدرکارآناسیلـنسیوجابجائیاخالقیتةدگرگونـدرازوآهس
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هاآشناشود.عادت

باالتریندرجهآزادکهدرآننخستینسالیآنجلسلسيهارسانه مطبوعاتدريها
ایران ــچنانکهدردورهیتعبیر ورزیدهشدهبیشتررسانهيازسويآزاديهاآنرا ها

کهیاند.خوانندگانوبینندگانترگرفتهتروبردبارانهاستــبهعملدرآوردند،لحنآرام
وحتایامریکائيهادادند،وسرمشقرسانهيخودرايهزارهزاربهقوللنینباپاها

قوم خویالتینيامریکایهیسپانیک)گروه اثر دارد است، برابر در که م( را کند.ید
گذرانندیکهپیشآیدروزگارمیبههرکسیهستندکههمچنانازراهبدزبانیکسان
،یپهلوانانمیدانخشونتزبانیهاسازندهاست.فرسودگدررسانهیجریانعمومیول

وپاكيمردمازسخنانتکراریتروخستگیجنجاليهارسانهیپیاپيهایورشکستگ
آنچهدریکردنفضاکمکميبهناممبارزهبهعادیصشخيهاکردنحساب کند.

اینمیانلگدکوبشدهخودمبارزهاست.

توانبهصورتیکاجتماعدرآورد.یهانمهاوانجمنرسانهیتبعیدیانومهاجرانراب
هابیشازاندازههابیشازاندازهداراستوازنظرانجمنآنجلسازنظرشماررسانهلس

کنند)درهریاندکهجارابریکدیگروجهانرابرخودتنگمهاچندانبینواست.رسانه
تلویزیون چند بیستو تلویزیونایران24زمانتا پنجسالاز بیستو دریساعته.(

زدندویکهعموماسوسوئیهمازنزدیکبهصدچراغییکیگذردولیآنجلسملس
دیگرپیداکند.یقوميهاگروهیهمگانيهامانندرسانهیخاموششدندنتوانستقدرت

رسانه با مقایسه وليهادر حرفهیمعدود و رسانهيانیرومند دیگران، توانگر يهاو
(عمومشانرایمیانآنها)اصطالحانگلیس”گلوبر”ندارند.رقابتيزباننمودیفارس

ا تعطیلشدنگذاشته خطر در لحظه هر دهانو کسمدستبه هر خواهدیست.
چرخندیميابایکدونویسندهحرفهينوشتاريهاازخودداشتهباشد.رسانهيارسانه

خطتلفنورهاشدهدردستهرکسکهيبهیاريـشنیداريدیداريهاورسانه
م بخواهد ساعتیهرچه مگوید، پر را ترجیحیها همه سیاست جهان مانند کنند.

ی،اگرچهبهبزرگیکوچکباشندتاماهیانکوچکيهادربرکهیبزرگدهندماهیانیم
فارسیماه به تمساح واقع در که )نهنگ، فراوانیوال، شمار اقیانوس. در است(

نیزبایدهندهایرانیراگرفتهاستوآگهیامریکائیبهآگهیترسـهاجلودستلویزیون
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آورد.یتواندپائینمیاهرچهمهانرخرآوررسانهازشرایطیاسيگیربهره

ونهیکیواقعیدرپدیدآمدنیکاجتماعبهمعنیاندسهمهاآشکارانتوانستهرسانه
ویمزمنایرانياعتمادیبی،داشتهباشند.ولیجماعتبزرگ،ازاینجرمسنگینانسان

هایرد.بستگرادایگذاردایرانیانباهمکارکنندسهماصلیکهنمیضعفروحیهمدن
دیگرتبعیدومهاجرتيدرشهرهای،شکنندهواندكاست.ایرانیاجتماعيوپیوندها

هنر چندان اینزمینهينیز ولدر نداده نشان لسیها دالیلانتظاراتاز آنجلسبه
آشکاربیشتراست.

رینترینوموثرتیازقدیمیبرنقشیکيتاکیدیتوانبینمیآنجلسلسيهاازرسانه
سالم در صداآنها رادیو گذشت. فضا کردن شهريتر در تصرفيایران در که

يرادیورادربرابرتلویزیونبااستانداردهايهاساعتهاست،محدودیت24يهاتلویزیون
اخالقياحرفهيباال روزنامهیو کادر است. کیفیتوجبرانکرده نظر نگارانآناز

اش،مانندندارد.بایدربودجهعملیاتیپرسنليهاهزینهيشماره،همچنانکهنسبتباال
آنشهريارسانهيحاکمبرفضايخودراازغوغايهانیزمعدودآنکهدرمیانتلویزن

واعتباريدارنداندآنجلسفراهمکردهاستباالترگرفتهلسيبرایجهانیکهشهرت
رادیويسازبهپاهنیرومندبرنامهیکگرويازنظرتوجهبهپرورشونگهدارکدامهیچ
سخنبهآنهاستکهيرویآنجلسلسيهارسند.درگفتگوازرسانهیایراننميصدا
شناسند.یمیواجتماعیسیاسیخودنقشيبرا

رایسیاسinteractiveیاندرکنشيهاباررسانهآنجلسبودکهایرانیاننخستیندرلس
هاشرکتجویندوآزادانهندگانتوانستندباتلفندربرنامهتجربهکردند.شنوندگانوبین

هاوبیشتر،هاونیزبایکدیگرگفتگوکنندوپرسشسازانویامیهمانانبرنامهبابرنامه
رادیویاتلویزیونبرسانند.درآغازوتاaudienceخودرابهنیوشندگانياظهارنظرها

یبهتعبیرسنتيقکهبهآنهادادهشدهبودباآزادشمارازاینحهاشنوندگانبیمدت
بهره کمال پوششبيبردارما در کردند؛ آنینامیرا اینو به توانستند هرچه خود
بهره آزاديگیرتاختند. و حق جائياز فنیبه مسئوالن که چنديافاصلهیرسید

صداياثانیه بتلفنيمیان تا انداختند رسانه از آن پخش و آزادانهها ترینتوانند
پائیدواکنونادبالزمیراقطعکنند.آندورانچندسالیوعاطفیسیاسيهافوران
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جايبرا آزاد گفتگويبحث است. یافته نیوشندگان توده میان در را آزاديخود
ب پناه در بویژه گستردهینامیمتمدنانه، در و بدعت، که تاریخیترینصورتخود در

هادارد.همانیایرانیواجتماعیژرفدرپرورشسیاسيایراناستتاثیريهارسانه
اندامروزازاینکهکمواندوچنینوچنانکرده”خطرفتهيرو”زدندکهیکهالفم

روکههنوزتلفنند.)کموبیشازاینکنندسربلندیرفتارمیبیشمانندشنوندگانغرب
وخستهیتکراربگویندووقتوپولخودرابااحوالپرسیتوانندکوتاهوبینمیکنندگان

ینهچندانخوشاینددورانحکومتاسالميهاازپدیدهينباشیدها،کهاینتعارفآخر
است،تلفنکنند(.

* * *                                               

جمعیتوییتانسانکههمبرخاستهازکیف”ایرانجلس”مانندوتحركبییسرزندگ
فضا امریکائيهم جامعه نگرندهیویژه شگفتميااستهر به ترکیبیرا اندازد.

کهيبافرصتعمالنامحدودیمالحظهوآزمندایرانیروحیهکوشندهوبلندپروازوب
اجتماع مینظام کشور آن باشندگان به قومیامریکا گروه دریایرانیبخشد را

دهدــبهعنوانافرادونهیدیگرقرارمیقوميهاخستینگروهآنجلسدرصفنلس
ایرانیانازبزرگ آنکه با نظرسطحآموزشاجتماع. از و توانائیترین، درياقتصادیو

یکمترازهرگروهقومیشهرنقشیعمومیآنجلسهستنددرزندگلسيهاباالترین
وزنسیاس دریبایداکثریتیشدهکهاکنونمیایرانیانامریکائیمهمدیگردارند. را

انآنشهرتشکیلدهندهیچمتناسبباشمارانبوهآناننیست.دراینشهرهمهیرانیا
شنیدهیهائکلیشه ایرانیان درباره تکروکه از بيایم، ویتوجهیو اشتغاالت به
ميجديهایسرگرم چشم به برجستهیتر، اما ــ فرهنگآید بیابان آنجلسسلیتر.

پویندگانخستگيمانندبیشترجاها اینبیابان، کنار گوشهو در ناپذیریدیگراست.
دارند.تودهمردمانازآنهادورویچراغفرهنگراروشنمیوبادستتهیپشتیبانیب

تفریح پائیندنبال تا معموال برااند، کردن هزینه عادتبه و مشترك؛ يترینمخرج
نیزینیست.دردورهفردوسیبیشازاحسنتیهرهآفرینشگرانفرهنگفرهنگندارند.ب

”ام.نباشدجزاحسنتشانبهره”چنینبود:

یاسالمياندیشندجمهورینمیتگشادهخودهنوزاجتماعـامااگرایرانیانباهمهدس
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استازصرفمالبرایکهبهاهمیتایناجتماعپ دریغيبرده آنها نفوذکردندر
یجهانمانندامریکانیرومندنیست.کسانيدرهیچجایاسالميجمهور”یالب”ارد.ند

پیشمیرژیماسالميهاگوناگوندیدگاهيهاکهدرسطح برندوخدماتآنرایرا
م بیرونیانجام شماره از میاندهند در و پیشینحکومتاند بدتریندشمنان از شان
کسانیاسالم سربلندیتا ازسیاستدورنگهمخيکهبا توانیافت.یدارندمیودرا

نیزبهخدمتگرفتهاستیکهامریکائیانیوپژوهشییکشبکهگستردهدانشگاه را
درسطحدانشگاهیرژیمکارميمستقیموغیرمستقیمبرا کاراینیوپژوهشیکند.

جمهور از فشار برداشتن بیاسالميشبکه به دیگران کردنیاست. اجتماعاثرتر
توانددرآمدسرشاریپیشین،کهنمي،پهلويپردازند.بنیادعلویمیازنظرسیاسیایران

 است. اینشبکه اختیار در صرفکند امریکا بیرون در را یدوبيهایآگه”خود با”
پنهانيهاداللت و پایانآشکار منبع دیگرشان تلویزیونيناپذیر که يهاهستند
خوديهایآگهیدردوبیایرانيهااند.شرکتمبهخدمتگرفتهراغیرمستقیيمتعدد

بهتلویزیون تربهرژیمچهرسدکهازگلنازكیدهندکههیچپیامسیاسیمیهائرا
برنامهیاسالم باشند. برايهانداشته آنان کننده يسرگرم يها”بشقاب”دارندگان

است.يدرایراننیزآرامبخشموثرياماهواره

* * *

دیگريکهبهامریکارفتندبههمسانشدنبامحیطتازهبیشازجاهایگرایشایرانیان
جوان نسل در گرایشطبعا این است. بوده عامیانه فرهنگ است. بیشتر ”پاپ”تر

درهرگروهسنيمقاومتناپذیربراياکهجاذبهیامریکائ داردیکمسنوساالن، ،
نیرومندترینعواملییک تندیاز به را آنها میزبانحلمياستکه جامعه کند.یدر

يهاواقوام)ودرکشورهافرهنگ”دیگدرهمجوش”رادرآنياکنونپدیدهدیگر
فرهنگيپسازغوتهخوردندردریایتواندید.نوجوانانوجوانانایرانیدیگرنیز(م

بهدرجاتگوناگونبهریشهیدامنگیرامریکائ دراینیميخودرویایرانيها، آورند.
کششطبیع از گذشته اروپا چه و امریکا در چه تازه فرهنگویروند بهسرزمینو

يهایابد،رویکردجامعهیاستکهباآناشنائیهرایرانيتاریخایران،کهمایهسربلند
مریکاکهشوندودرایپذیرفتهميمیزبانسهمبزرگرادارد.دراروپاایرانیانبهدشوار
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بزرگپذیرفتهشدنآسان استزیرا تفاوتتر موثریقوميهاترینحلکننده ترینو
همسان یفرهنگassimilationیکارگاه است، مدرنیسم”بوده پسا قومگرائ” یبه

زند.یدامنمياتازه

بایچپرادیکالامریکاپسازفروپاش کمونیسماکنونپرچممخالفتایدئولوژیکرا
ف همسانهمه دانشگاهیرایند در بیشتر که آن سخنگویان است. سنگربرافراشته ها
هستندکهامریکارادرسدههژدهممشعلفروزانیجهانروائيهااند،منکرارزشگرفته

خواهندیمیجهانمتمدنگردانیدواکنونازچپوراستزیرحملهاست.آنهاامریکائ
يهاارزشیمشخصبهمعنیمليهاازهویتیکهنهیکملتیگانهبلکهموزائیک

پیشامدرنتبعیضوخشونت،وعمومارقیبیکدیگر،باشد.اینتنهایکمدآکادمیک
سهمیه و سانسور خود با و سخنرانيبندنیست جلو است. کتابیآورده وها، ها

رندوگیینیستمpolitically correctاستپسندیراکهبهعقیدهآنهاسیهائدرس
بهیجنسيهابرپایهزبانورنگوجنسیتوحتاگرایشيبندسهمیهیجادرپهمه
انسانيبها کیفیت آوردن واالئیپائین ــ هستند کار نتیجه قربانیفرهنگیو ی،

.شودیمpolitical correctness يسیاستپسند

ازنومدارندخیبهاینقومگرائیدرواکنشیجوانانونوجوانانایران دریودرا یابند.
قومياجامعه گروه هر آسیائیانشرقیکه ویژه به روحیهی، ویتعرضيبااليهابا

کندایرانیانبهیشان،خویشتنراازدیگرانجدامرحمانهوساختارتنگاتنگرویکردبی
برجستهشمارایرانیانبیيهاشوندونمونهیترمخودآگاهيهااهمیتبازگشتبهریشه

باامریکائیانیوهمسانیافزاید.گرایشبههمرنگیشانمیمليدرامریکابرسربلند
گروه ایرانیاناحتماالبیشاز استولیقوميهادر ماندنیایرانيهامزیتیدیگر

شان،یقومیوخودآگاهیهمبستگيآسیائیانودیگران،بادرجهبااليپیوستهازسو
ازدواجدرونگروهیميبهآنانیادآور آسانیشود. یکدیگر،همکار، ويترجوشیدنبا

وگرایشبیشتربهفارس بزرگداردیدرآننقشیپاپایرانیکهموسیقیمشارکت،
يشود.)نقشآشپزیدرمیاننسلدومایرانیاندیدهمیهستندکهبهفراوانیهائپدیده
نیزدریایران تاریخوسرزمیننمپیونديهارشتهاستوارداشتنرا بایدازیادبرد(.یبا

ایننسلدومنسبتبهنسلاولمهاجرانرویترینتحولبزرگ افراد دادهيکهدر



80 

 

 خ، فرهنگياست، تاريهائی در س شباز هزاره سوم ـ رسالهپي

 

اینجوانانیقانونوآمادگیپذیرفتنفرمانروائ امروز اعتمادکردنبهیکدیگراست.
قله آموزشياقتصاديهادارند یکیو در را رقابتیامریکا جهانيهاامعهترینجیاز
بهيترینپلارتباطوانتقالسرمایهوتکنولوژایراننزدیکيکنندودرفردایفتحم

ایرانخواهندبود.

ویاقدامسیاسيهاها،کمیتهها،اتحادیهها،باشگاهــانجمنیایرانیمدنيهاسازمان
ودرمیانیهودیانکنندیایناجتماعبزرگرشدميآنــدراینجاوآنجايمانندها

آنجلسحتابیشازنیویوركکهیکمرکزمهمدیگرازهمهجابیشتر.درلسیایران
تواندید.تنهایرامیامریکائیدمکراسیدرامریکاست،تاثیراتپرورشییهودیانایران

توانستهیایرانیان اثرکه عنوانیکگروه به باشندياند داشته میزبانخود جامعه بر
سازماندهیدیانایرانیهو با آنها وهمیاریهستند. بیمانندکههمهاجتماعيگسترده
یفرهنگایرانياندبیشتریننقشرادرنگهدارگیردتوانستهیرادربرمیایرانيیهود

هارادرمیانهاورسمبهفرهنگایرانوبجاآوردنسنتینیزداشتهباشند.دلبستگ
آنکهازگروهتوانیافیآنانبیشترم با یبهتردرزندگیدیگرایرانیانامریکائيهات.

توانیافت.یانددرداشتیاقایرانرادرمیانشانبیشترمآنکشورجاافتادهياقتصاد

اوایلیدریکشبشعردرالنگآیلندنیوركومرکزجمع ایرانیانتوانگرکهاز از
یهودیانایرانیباناندهههشتاد/شصتدائراستواعضاوپشت اندایندردیشعموما

،دوتنازيچهارنفرینمایانبود.درپایانشبگروهيااشتیاقدراشعارهرگوینده
نواح آن پزشکان ناماورترین از قطعهیآنان استاديا، با ماهور موسیقیدانانيدر

اسبابظریفیرامهایشبههماننواختند.جراحمشهورقلبکهتاردرپنجهياحرفه
شرابایکباریتونگرمچنانخواندکهگوشهايلطیفازساختهیبودغزلیجراح

باختابارتوكوبریتنرانیزبهوجدآوردودرداشتیاقراتازهکرد.یآمُختهبهموسیق
ویلونوآنمردانقابلاحترامکهشب و سنتور و تار با روزانه دشوار کار پساز ها

اند.بزرگزندهنگهداشتهيهاورزندایرانرادرآنجزیرهثروتیخودعشقمتنبک

1998ژوئن







81 

 

 خ، فرهنگياست، تاريهائی در س شباز هزاره سوم ـ رسالهپي

 











 ، انقالب مشروطه و انقالب ديگریانقالب اسالم



انقالباسالم1906/1285مقایسهانقالبمشروطه درییکبررس1979/1357یو
تزیایآنتيبمشروطهوازنظرادامهانقاليازنظریادامهوتضاداست.انقالباسالم
دراینهفتادودوسالچندگامبهپیشوچندگامبهیبرابرنهادآناست.جامعهایران

توانگفتکهیمیحاصلاینجمعوتفریقآساننیستوليگیرپسبرداشت.اندازه
پایانسده در حکومتاسالمياایران در و شد آغاز انقالبمشروطه با پایانیکه

پیشآمدهاست.ــبررویهمینهبهاندازهصدسالولــیابدیم

بیهودهچرخشگاهوآغازگاهدورهانقالب انقالب،برخاستهینمیتاریخيهاهارا دانند.
دگرگون دگرگونیذهنیاز خود با یکجامعهاستو چهدرآورد.یبزرگميهایدر

شدیژرفيهایهمادستخوشدگرگون،جامعیانقالبمشروطهوچهدرانقالباسالم
بحثم وروددر پیشاز اما انقالبیکهمقایسهآنموضوعایننوشتهاست. بایداز

نیست.یدیگر،هیچتقدسیکههرپدیدهتاریخکرد.درانقالب،همچنانیزدایافسانه
وفقیاناموفقتواندمیتواندبدیاخوب،بجایاگمراه،الزمیاناالزمباشد؛میانقالبم

يباشد.ازانقالبفرانسه،کهنخستینانقالبآرمانشهرــخودشيهادرهدفاحتــ
الزمیاموفقبودهاست؛واگریایرانکمترانقالبی(مدرنبود،تاانقالباسالمی)اتوپ

ناپذیرهمنبودهاست.مقصوداجتنابیداشتهباشد،هیچانقالبیجاییتاریخيگمانپرور
بزرگيهااستکهدرآنتودهیمدرنآنچنانزمینلرزهسیاسيانقالبآرمانشهراز

عموممردمشرکتداشتهباشندوساختاروروابطقدرترازیرورويجمعیتوبهتعبیر
ساختنجامعهياستکهبرايامدرن،ارادهيدیگرانقالبآرمانشهریکنند.یکویژگ

قراردارد.بهضربخشونتپشتسرآنیآرمان
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(ویشناسآلمان)بهگفتهیکجامعهیمیلیبابیانقالبامریکا،همازآنروکهانقالب
آنمیندلیلکامیابهبه هماز و کهدرعینحالیکجنگترینانقالبتاریخ، رو

یشماربهدلیلنابجایگیرد.اینکهایرانیانبییآزادیبخشبود،درمقولهویژهخودقرارم
اسالمانقال سرخوردگیب و شکست میو ازیخودشان را انقالب صفت کوشند

يرویدادها ب1357سال نظریه نامستقیم تاثیرات از برخاسته شدهیبگیرند اعتبار
ناآگاهاست.يهاوکیشپرستشانقالببرذهنیماتریالیسمتاریخ

طبقهکهدرآنیبدرمسیرجامعهییکفرایندتاریخیحتمانقالببهعنوانفراآمد
تاریخ نامقدساستکهآنفرایند نامیدولتزایلخواهدشدهماناندازه بود.سلم،

شودتکراریدربرابرچشمانماساختهميکهباشتابتکنولوژيابهمپیوستهيدنیا
کالسیکیسازد.انقالببهمعنیرابسیارنامحتملمیمانندانقالباسالمیرویدادهای

دا یک تاریخآن واپسماندهییناسور جامعهاست. ترین ها بدترینــ دیگر زبان به
هنوزدرمعرضــاستیبدتریننوعواپسماندگیسیاسیها،زیراواپسماندگحکومت

قربان که بسا چه ولیآنهستندو بیشتریآنبشوند چنانکه انقالبخونینویرانگر،
بودهانقالب ها نه آنهاست سرنوشت نه رهایاند، راه حکومتیلزوما بد،يهاآنها.
خواهندیکهدرآنبهگفتهلنینمردمنمیوضعــآورندیپدیدمیانقالبيهاموقعیت

انقالببهراکار ،یترینآنها،دراوضاعواحوالاستثنایوناتوانــتواندیوحکومتنم
ازاینجاستانجامد.یمبهانقالبییکيبهدشواریانقالبموقعیتصداز کشانند؛یم

درانقالبنیست.يناپذیرکههیچاجتناب

*** 

نظام”کهیبودتاسیلبنیانکنيوفکریانقالبمشروطهبیشتریکجنبشسیاس
قاجاروساختارقدرتدستنخوردهماندویراواژگونکند.درانقالب،پادشاه”کهن

اصل زودیانقالبینهاد به نیز مجلس، کنتي، انقالبزیر از پیش حاکم گروه رل
ازیماصالحاتبهقدرتازبیشمشروطهانقالبیان درآمد. منظور و اندیشیدند

دیدندیکهوقتبوديازباالتاپایینبود.ازهمینرویاصالحات،نوکردنجامعهایران
تند.حلدستنیرومندپیوسوتقریباهمگروهبهراهیآیندبهآسانینمخودازاصالحاتبر

نمایندگاناحساسعموم ایرانبرایتاریخيجامعهواقتضایآنها آنکهیکيبودند.
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يهامردمخودفراهمکندبایستآرمانيشایستهاینسدهرابرایکشوربماندوزندگ
تحققم برایانقالبرا نه بود انقالبیکجنبشسازنده جستنیايبخشید. انتقام

زد.یملیزندگيهاهمهجنبهيروتنانهخوددستبهنوگرویرانکردن،کهدرابعادف
اگرچهيبعديهاآندردههmomentumشتاباهنگ بیشترشدوبهتوسعهسریع،

انجامید.یناهماهنگ،جامعهایران

آزاد اندیشه به تعهد همه با ترقياما مذهبیو یکزمینه بر انقالب داد،يروی،
اینسد ایرانآغاز پیهمچنانکهدر انقالبیانهمهدر دادنیآشتیشدانتظارداشت.

بهیمهميدرونوبیرون،امتیازهايخودبااسالمبودندودرزیرفشارهايهاآرمان
يفقیهوروایتدیگرمدوالیتآپیشدر1907یخواهاندادند.متممقانوناساسمشروعه

حکومتاسالم آمیختگیاز همان مردمساالریاستو دینساالريعناصر باــيو
متفاوتیترکیب مــ آندیده اجرایدر عمل، در آنیخواهطرحمشروطهيشود. با

پادشاه آغاز از و بود تنشمیانیامتیازاتناممکن شاه پایانمحمدرضا تا رضاشاه
زمینهمذهبیبرنامهاصالح و ایرانیقانوناساسی، جامعه رویاروییو به يهایبارها
خونینانجامید.سختوگاه

پیشرفتیاینزمینهمذهب همه با فرهنگياقتصاديها، سالهیو دو و دورانهفتاد
نفوذپایگان)سلسلهمراتب( نکرد. رها سیاستایرانرا یمذهبhierarchyمشروطه،

ازتوسعهيپادشاهانپهلويخبریآندورانبودکهبیدارترازاصالحاتسطحریشه
سطحیسیاس را آن نیزی، سیاستر ساختار یکفرهنگو نبود در بتواندیکرد. که

ازسرامدان)الیت(مدرنراياآخوندهابشودوجبههتازهیمذهبـیجانشینشبکهمال
دهد،طبقهوآخوندقراريبازاریهادربرابرجبههسنتشاملروشنفکرانوتکنوکرات

تجربه شکست پساز گسترشایران به رو )تودههایمتوسط پوپولیسم (یگرایشبا
بهراهبهرهیمصدقورادیکالیسمچپانقالب بیسیاسيبردار، ویژههازمذهبافتاد؛

يبهرهنبودوعمومابرهمانبسترآشنایبیهانیزازعنصرمذهبسیاسکهآنتجربه
م حرکت مشروطه بهرهیجنبش برايگیرکرد: آخوند و مذهب نفوذ پیشبردياز

بود.یهمرایازيا.دراینرویکردمیانحکومتومخالفانشدرجهیسیاسياههدف

خوردهبوددریتـکسـددخواهاننیمهشـروطهازتجـکهدرانقالبمشییاسـمذهبس
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بعديهادوره سریع 1340ـ1356و1300ـ1320)ياصالحات توسعهیبزرگ( خطر
براــیبهزباندیگرغربگرایــجامعهيونوسازياقتصاد دریافت؛”روحانیت”يرا

ي)سکوالر(شدنجامعهبطورجدیکهطرحغیرمذهبیرضاشاهيهاجزدرسالیول
م دستگاهیدنبال ماند. نگهداشته رویهم بر سیاست در آخوندها ممتاز جایگاه شد،
پرداختومخالفانحکومتنیزیآنانمیبهدلجویيپسازهرتصادمجدیحکومت

پ باییگانهکردنآناننمبیهیچدر روزافزونجامعهبهزیانیاینهمهدگرگونبودند.
ازبازرگانگرفتهتاآلینفوذمذهببود.واینراروشنفکرانمذهب احمدوآنزمان،

رییسيها)درسمتیوهمفکرانشاندرصفمخالفانودردستگاهشاهنشاهیشریعت
رورابط(بهترازخودآخوندهادریافتندوهردفترورییسبنیادورییسموسسهومشاو

یار به خود بهشیوه گمراهيکدام تاریخایراناحتماالبههیچگروه در وشتافتند. تر
توانبرخورد.یزیانکارترازآنروشنفکراننم

اصراربیهودهوچندصدسالهشبهـدادناسالموعلمهمتگماشتیبازرگانبهآشت
شمردندومقولهازبنمتفاوتکهعلموی،بریکیغربوجهاناسالمدانشمنداندر

اسالمیکند.شریعتیخودجداميها)فونکسیون(وریشهيدینهردوراازخویشکار
اندیشهیشخصیآرمان با را انقالبنیميهاخود مارکسیسم ناپخته و جهانیجویده
درهمییکیسوم و برایجوشکرد بدویچشایيساختکه و )پریمیتیو(يزمخت

احمدبود.آلیسوادوآتشیندههپنجاه/هفتادایرانمانندمائدهبهشتروشنفکراننیمه
يشدواسالمرابجايغرباصالمنکرآرمانپیشرفتونوگریدیگربانفيازسو

آنگذاشت.

درحال سنتیدرست جامعه که بود آن کار در آموزش و رفاه ازیمذهبیکه را
رادرجامهیتوانستندارتجاعمذهبیهزارسالهبدرآوردروشنفکرانمذهبیواپسماندگ

یمترق” امروزي” علميمحیطروشنفکريشبراو مذهبخود ایراندلپسندسازند:
باجنبه يبرايچیزيشد؛غربجزبدآموزیناپسندشتعریفميهابودوغربتنها

میراث از را آنها و نداشت بیمسلمانان و دور مگرانقدرترشان نزدیخبر هنر کرد؛
شددرمتنیرامیخوارجهاناسالمبود؛انقالبجهانریزهغربوبسو مسلمانانبود

رازپوشيتئولوژ همان تقیه زیرا انداخت راه به ظهور،یانقالبیشیعه انتظار و بود



85 

 

 خ، فرهنگياست، تاريهائی در س شباز هزاره سوم ـ رسالهپي

 

ربرکتکربالبدرآورد.ازشدازخاكپیاشرانیزمداد؛بقیهیمیمعنیانقالبيهشیار
ممدت فرا را آخوندها اینروشنفکرانآشکارا انقالب، پیشاز يخواندندکهرهبریها

” انفجارطلوع برا” را زمینه آنها گیرند. دست در قدرتيپیروزيرا و کننده خرد
شانداختندکهمسلماخودآرزوييآخوندهاآمادهساختندوایرانرابهروزيانحصار

انداشتند.ر

یاسالمیزمینهکلــبادرانقالبمشروطهکاشتهشدهبودیدانهانقالباسالمیول
ودردورانوآخوندهادادهشدــيبهشیعیگریکهدرقانوناساسیجایگاهبزرگآنو

مشروطه پادشاه، بهايپهلویدر به آزاديکه اجرايسرکوب به طرحيها بقیه
هنگامیکهمچندان،مشروطهپرداخت کهزمانمناسبفرارسید،یبایستنیروگرفت.
نشانه که درماندگیفرسودگيهاآنگاه پادشاهیو دشمنانویرژیم و گردید نمودار

کهدرزیرچشموياباشبکهیمذهبيترکردند،رهبرمخالفانازهرسوحلقهراتنگ
اگسترشیافتهبودآمادههدرسراسرکشورودرطولسالیدستگاهحکومتيبهیار

رو که بازيبود داوها مترقيباالترین روشنفکران و ملیکند انقالبیو دریو
آنتاحدپرستشگردنيپیشاپیشطبقهمتوسطایرانبهجانآمادهبودندکهبهرهبر

نهند.

* * * 

بازگشتوبیست ازصفحهتاریخمحوکند. بهدومبهمنقراربودچهاردهممردادرا
يملتایران،والیتفقیهبجايبجایصدراسالموپشتکردنبهغرب،امتاسالم

ناسیونالیسمويهادادباآرمانیکهازآغازبهخودصفتاسالمی.انقالبيمردمساالر
تختبر کهینهتنهابیگانهکهدشمنبود.آخوندهایمشروطه یودمکراسیترقیخواه
ویرانکردنتوانیماگرنشستند قدرت تا احتمجلس،ستند رفتند.یمتختجمشید،

دادهيودرسرزمینانقالبمشروطهرویدرسرزمینشاهنشاهیانقالباسالمیول
یبلکهدرمیانملتایرانکهدریکلحظهکوتاهتاریخیبود؛نهدرمیانامتاسالم

هماندودربیستسالخودخواستهتسلیمشدهبود.روحانقالبمشروطهزندیبهفریب
نگذاشتهاست.يجزپوستهقدرتچیزیگذشتهازانقالباسالم

بیشازهرزماندریامروزمردمایرانبازگشتبهصدراسالمراآرزوندارندوباتشنگ
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صد ماین امروزیسال، غربيخواهند دنیایو برايشوند؛ همانياسالم آنها
بایدباآنرابطهدوستانهداشتیموارهبودهاستوماستکههيابیگانهيهاسرزمین

ابرحذربود؛وامروزحتــیاحتماليبهعنوانتنهاخاستگاهگرفتارــوازآسیبآن
روزها از ويبیش حکومت از مذهب دست شدن کوتاه خواستار مشروطه انقالب

برا مشروطه انقالب واقع در هستند. مسجد به آخوند يبازگشت دلتسلط وبر ها
جامعهمدنیایرانیانانقالباسالميهاذهن بهکمکگرفتهاست. نهجامعهــیرا
قسطاسالميتوحید عدلو دیکتاتوریو يیا انقالبوــپرولتاریا دههپساز دو

مردمشدهاست.یوفریادجنگیاستکهشعارانقالبیحکومتاسالم

نیاز کمترین انقالباسالمياینهمه بینمیبه بدستمیداشتو زودتر آمد.یآن
احتــ اندیافته یتسلطیسیاسگفتمانبر ازانقالب پسکه نیز خواهاننوینمشروطه

بهرحالینمانند.ولیتوانستندمنتظرچنانمصیبتتاریخیمـننامندچنانراخود اگر
فراآمدآنکهبهتوسعهيااستدرتضادباآنوتااندازهیپساانقالبياایننیزپدیده

چیزمنتظربرچیدنبساطوالیتفقیهاست.ایرانکمکخواهدکرد.دیگرهمهیسیاس

* * * 

ــاستیسالپیشوبیستوپنجسالپیشبازایراندریکموقعیتانقالبمانندصد
ناخرسندیچهکمترمخواهندوحکومتهریمردمنم یزندگيوآرزویعموميتواند.
 پایهبهتر پیروزيابه پیشاز دهه با تنها مقایسهمشروطهياستکه قابل خواهان

نیزمانندصدسالپیشوبیشازموقعیت ایرانیانامروز دیگراینیانقالبيهااست.
احساسم میسده که استکهیکنند حکومت این و باشند داشته چیز همه توانند

وينسلپیشازستمگرچهاربرسند.ایرانیانتوانندیخواهندومیگذاردبهآنچهمینم
استعمار درزندگيفسادوحضور بیستوپنجسالیملیهرروزه بهمبرآمدهبودند.

بود.يکمبههماننیرومنددستی،عاملیوفرهنگیپیشبویهاستقاللسیاس

خواهدیخودبسیاربیشازهمیشهمیباطبقهمتوسطچنددهمیلیونیامروزجامعهایران
سالوقتداشتهشدهاستوصدندزیراسراسربهجهانپویاوتوانگرمعاصرخودپیو

برخالف ظرفیتمصرف، رفتن باال این ببرد. باال را ظرفیتمصرفخود استکه
ایدئولوژیلولوی یکحالتذهنیجهانسوميهايکه بیشتر استتای)جهانسوم
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ازمصرفوجامعهمیماهیتجغرافیای همهمسالهتوسعهونوگرساختهیصرف( ياند،
انسانبامصرفکردناستکهبهتوانای بخشد.یخودتحققميهای)مدرنیته(است.

توانسنجید)اپرانیزیمصرفميتر،باگردهیاالگوپیشرفترابامیزانوازآنمهم
است .مصرف جهان در گناهآدمیان( بیهیچ از یبهرگیباالتر ترینبزرگنیست.

فرهنگغربیخدمت فرهنگجهانــکه دیگر برداشتنــینام انسانیتکرده به
بقیه است. بوده انبوه تکنولوژیکمصرف سیاسموانع اجتماعیاشموانع است.یو

استوياینتکنولوژيهامحیطزیست،بیمارييواتالفمنابعوویرانگريروزیاده
محیطيونگهدارينابعیاجانشینکردنآنهاوبازسازکمتاآنجاکهبهتجدیدمدست

م درمانیزیستمربوط خوبشود تکنولوژیشبه همان بهــاستيدر بسته باز
.یواجتماعیعواملسیاس

ازياستبهتصدیقبسیاریانقالبيهاهمهموقعیتیوفسادکهزمینهاصليستمگر
ایرانیانبهیادیدهاستکهنسلکنونرسیيبهابعادیدستدرکاراندررژیماسالم

م را مانندش و کتابیندارد در حاجیهایباید سفرنامه یچون جست درــسیاح
ياجامعه نظر از یخانخان”که هرکسیبيآخوند” آن در و نبود امروز به شباهت

میم زور هرکسدیگر ارزانیتوانستبه از انسان جان بود.گفتو درترینکاالها
یبودکهبرضدرژیمپادشاهيابیستسالپیش،استقاللحربهبرندهینقالباسالما

استقاللسیاس اما رفت. فروپاشیبکار زیرايمعنايشورویپساز ندارد پیشینرا
خریدار خریداراناستقالليبرايدیگر بازار امروز دانان، اقتصاد زبان به نیست. آن
شیخ فارسيهانشیناست. مانندهاخلیج مهستندیآلبانيیا بیمیکه از باید
رایواروپاییامریکایيوسربستان،نیروهایاسالميچونعراقوجمهوریهمسایگان

دکهدارینمگسیلرییسستادارتشخودرابهاردنیاتانبریبهخاكخودبکشند.دیگر
استقاللسیاس بکشاند. بغداد پیمان به تهدید با را نهیاسالميجمهوریآنکشور

کاالییویژگ بازاریآناست، بهاینحرکاتداردکهسیاستيبرسرهر نهنیاز و ،
رابدنامکردهاست.یخارج

اقتصاد استقالل باره هیاهوييدر آنهمه رژیمکه اینروزها همینبسکه شبود
ــازامریکایاسالم وچهارصددرخواستخریددومیلیونتنگندمــهمانامریکا
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يازنیازهاياکردهاستواینجزگوشهخوارباريهزارتنشکرومقادیرهنگفتدیگر
ترینواردکنندهبرنجوازبزرگیاسالميایراندرسالآیندهنیست)جمهوریواردات
ترینواردکنندگانگندمجهاناست(.واگرپیشازانقالباینایرانبودکهبابزرگ
گذاشتامروزبهگفتهیکنمایندهمجلسیتاثیرمیبازارنفتجهانهایشدرتصمیم
بارهاحتمالپایینافتادنبهايخبرانتشاریاسالميشورا بشکهيدر پنجيانفتتا

کاف استقاللفرهنگیدالر اما باالببرد. ایران)بهدالر( در را نرخکاالها یاستکه
بدنام به استکيآخوندبازیچنان هیچافتاده پارهه در یمحافلحکومتياکسجز

آنیسخن ایگوینماز فرهنگید. استقالل از قطع طور به یران است.یدرمان افته
مردمبهجانخواستارند.يهااستکهتودهیتنهاهجومیتهاجمفرهنگ

انقالب برنیامدننیازهایفشار ایرانپایانسدهبیستماز یکجامعهبیداریواقعيدر
ازتوهميیکتودهروشنفکريکههیچگاهنداشتهاستوبهپیشتازیهباامکاناتشوند

م بر مافیاییبدرآمده ماهیت همچنانکه ترکیب، این گروهیخیزد. بیرحمانه اراده و
اینسدهایرانبیماننداستوهمیناستکهمارایانقالبيهاحاکم،درمیانموقعیت

ندهد،اگريروياسازد.اگرفاجعهیمانروبرومیتاریخيهاترینلحظهازمهمیبایک
یک ایران تراژیکتاریخ واپسماندگعنصر چنبر از ما نیابد، تسلط دیگر بیرونیبار

انقالب ایرانیخواهیمزد. خودگرفتهاستمیکهجامعه در انقالبیرا مانند نه تواند
ایرانیباشد.اینانقالبجامعهمدنبدفرجامیمشروطهناتمامونهمانندانقالباسالم

یابد.یآیدودرخونروشنفکرانتعمیدمیبدرمیاسالميکورهجمهوراستکهدارداز
همیشگ خطر در خفقان، و سانسور زیر دستگاهیدر برابر در مرگموحش، زندانو

انقالبجامیرسمانگیزترترورغیرودستگاههراسیرسميانگیزسرکوبگرهراس عه،
آید.درسپیدهدمسدهبیستمایرانیهاپیشمگامبهگاموپیچیدهدرشکستیمدن

اینگونهيهاازنخستینانقالبییکيدرکنارروسیهوچین،صحنهپیروز قرنبود.
درسپیدهدمسدهبیستویکمایرانبازصحنهپیروزیکهم نخستینانقالبيرود،

اینانقالباز ترتروپرمایهانقالبمشروطههمدشوارتروهمژرفقرنخواهدبود.
یخواهنیزصورتتکاملیافتهمشروطهیهمچنانکهخودفرایافتجامعهمدنــاست

پایانقرناست.یخواهصدسالپیشاست؛مشروطه
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بهمقدارزیاددردستدارندیروشنفکرانوطبقهمتوسط کهسرنوشتاینانقالبرا
ب سده این بودهدر کامیاب ریختن بهم در نزدیکیشتر ویبیناند. آنان شده ثابت

کاردرازمدتومنظم اختالفاتکوچکپایانناپذیرشانکههمراهبامیلبهریاست،
انقالبوچهاصالحاتبهشکستيهاسازد،آنهاراچهدردورهیرادشوارمیتشکیالت

شکستخوردهاستتاپیشازیتاریخکههماکنونازنظریکشاند.رژیماسالمیم
هاراخواهدزد.پسازبیشترینآسیبــهرزمانباشدــیانقالبجامعهمدنيپیروز

؟آننوبتکهخواهدبود

1998فوریه
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 که مايه کشمکش نيست يتنها روز

 

گرفتیم.اوشراجشنمیروززاددیگرنودوپنجمینيابودچندهفتهیاگرپدرمزندهم
ازمانودویهائباتفاوتچندهفتههمسالانقالبمشروطهبودکهدراینروزهاگروه

گرام یمیپنجمینسالروزشرا مایهائگروه”داریم. از اقلی” نمیتجز دربر گیرد.یرا
ب ولیمیاعتنائیدیگرانبا بهانقالبمشروطهبهدیدهدیگرپیشازاییگذرند. ينها
انقالباسالمشد.ینگریستهم روز57/78سالیانقالبمشروطهتا بودکهيتنها

،هرکسبهتعبیرخود،رسیدهیهمرائیایرانبرآنبهنوعیتقریباسراسرطیفسیاس
بودکهيکمروزدستیلدیگربودويهرگروه،یادآورچیزيبود.روزچهاردهمردادبرا

افتادند.یشم،هرکدامبهدالئلخود،بهیاديبسیار

دریکــانگاشتنخودوکشوریویکیفرمانرواکهدرتمرکزاقتدارحکومتیپادشاه
 مدرن”contextبافتار معن” نوزدهمیبه بناپارتیسده یو سلطنتسنتــآن یاز

ازمشروعیتخودیت،بخشبزرگداشیشرابیشترمگذشت،زیرااسبابیقاجاردرم
یهرچهبود،برافتادنقاجاروبرپائ.تگرفیآنمیراازانقالبمشروطهوقانوناساس

دادهبود.امامشروعیتدرآندوراناساسايرویچوبآنقانوناساسدرچهاريلوپه
اجرا بستگيبه مشروطه انقالب ترقیخواهانه برنامه دیمیپیروزمندانه و رداشت
خوبپیشمیهائزمان جزبهينیازــنیمبیشترآنششدههــرفتیکهکارها

آخرکهکارازهمیشهبدترشديهاگذاشت.درسالیمشروطهنمیظواهرقانوناساس
پنداشتندازهمهوقتبهتراستدیگراحترامظواهرنیزبرافتاد.بااینهمهمشروطهیوم

discourseگفتمانهعملناسیونالیستترقیخواهتاپایان،بهعنوانیکآرمانوبرنام
ماند.يپهلویپادشاهیاصل
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داشت.ینیزانقالبمشروطهارجخودرامیوگوناگونپادشاهفراواندرصفمخالفان
کیششخصیتمصدق آغاز پیشاز تا هوادارانمصدقکه از دورانپساز 28در

گروهیتهمشناخیخواهاصالبهمشروطهمرداد چپگرایان، جزاسالمیانو،یشدندتا
کمبهعنوانپایهگفتمانبودکهمشروطهرادستیمهمفکرشان،نيها“یجهانسوم”

نگهدار این نینگارد. خود اندازهيسیاسی به مشروطه سختياجانب ترینبودکه
موضعمشروطهصورتميپهلویبهپادشاههاحمله پادشاهــگرفتیاز قانونچرا
یبودکهگفتمانسیاسیرژیمپادشاهیپایانيهادرماهتنهاگذارد؟یرازیرپامیاساس

آنراوهرچهدیگرراگرفت.درآنانقالبيشدواسالمجایناگهانازمشروطهته
رابهی،لکهارتجاعزدوآرمانگرائیکهبهدگرگونها،هاومواضعوارزشآدمیوارونگ

کهجامعهمابرآنقادربودانداخت،مشروطهدشنامشديترینغرائزیانسانپارگینغیر
وفراموششد.

انقالباسالم هرگروهیپیشاز مروزهايمهمینیز را خود مصدقیتر هایداشت.
21آذررا.دیگران16راداشتند؛چپگرایانسیاهکلوکردننفتیوملزادروزمصدق

کهزیرسرنیزهروسادمهابيوجمهورتبریزآذر یکسالرا برایها اما بود. يپائیده
 یادآور14بیشترشان شایسته بقیه درکنار نیز انقالبیميمرداد به توجه این بود.

مشروط شده، اشاره اهچنانکه نمماز آنسرچشمه سالحییتخود کهیگرفت؛ بود
بکاریم پادشاه برضد پادشاهشد زوال با اگر مشروطیبرد. مخالفان، یاد در نیز ه

بود.یپادشاه فضائزوالیافتازهمینجا معنایدر روحو مشروطهيکههرچهاز
شدباآنزد؟یرانمیکهدیگرکسماندیمیسالحيبرایافتاد،چهمصرفیدورترم

* * *

فرورفتویازیکسودرحکومتاسالميزودههمهچیز،البتهبیآنانقالبوارونگ
وي،سرکوبگریچشمگشود.ازانقالبسیاسیبرکابوسمليدیگردربیداريوازس
درهمهچیزازجملهمشروطهيوبازنگری،بازاندیشیشماندوازانقالباندیشگتاراج
،دریافتیدراینبازاندیشينکتهمرکز.زمانمايزمانخودشوبرايآنبرایانومع
مدرنیتهياتازه ن)از یا معنيوگرتجدد ارزشیدگرگونیبه نظام بودهفرهنگو ها(

ازدههچهل/شصتکهتاریکاندیش رنگآزادیخواهیاست. یوضدامپریالیستی،
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وضديایران،تجددستیز”یانتلکتوئل”ترینگرایشدرجامعهنیمهسوادگرفتویرانگر
درباالترینبارگايانتلکتوالیسمبودهاستکهرو هنوز.یافتیهقدرتمدیگرخودرا

بازگشتبهيهارگه نشده اصالح هواداران و آریاپرستان در گرایشرا این نیرومند
م همانندیگذشته از بنگرند خود به تیزتر اگر که دید حزبيتوان با یاشان اهلل

واپسماندگاندیگردراینزمینهخشنودنخواهندشد.

ندارد.سرداربسازوبفروشانيانشگاهناسازگارباساختنراهوکارخانهوديتجددستیز
برپا دانشگاه رودهننیز عامیانه کرددر اصطالح اینمورد )در زد”تر دانشگاه بهتر”

م را آلیمنظور مخالفترساند.( ماشین کردن وارد با خمینیاحمد و کهینداشت
کاملقلبازیم یکدرمانگاه پزشگبسازد، طالبانفیضیه ترینپیشرفتهخواستاز

ترخودواردکردهبود.ازخیلانبوهتجددستیزان،گرایشمهميبرایموسساتپزشگ
يونهاسبابماد،هامدرنیزاسیون(فرهنگونظامارزش)یمذهبیان،بانوسازندگییعن

گرایشدیگروکماهمیت،تجدد بودند. پیکار ویکهنبردسیاســترتجددستیزدر
بیفرهنگ درراهتوسعهفرهنگونظامارزشینوسازندگــباختیهآناولرا را ها
تاریکیميدارسرمایهغیر که بياتازهیاندیشجست را سیاسيجاه ویاسالم

گذاشت.یمیحکومت

م چنانکه ایران، تجدد مسئله و تجدد به کشاکشینگرشتازه از یسیاسيهاباید،
ویرقابتچپوراستیابحثخستهکنندهپادشاهرود.عرصهآن،یمتداولفراترم

attitude،رویکردیقرونوسطائينیست.دگرگونکردننگرشقضاوقدريجمهور
وفرهنگسیاسیوغیرمسئولانساندرجامعهوجهانهست passive رپذیکنش ی،
کهــدرجامهمذهبباشدیامسلکــیبرخاستهازتفکردینيمدارایوبياستبداد

لهومیدانمشتركهمهآنهاست.ازئشناسد،مسیودیکتاتورنم”دمکرات”و”لیبرال”
کهدرصورتیبهزندهکردنمشروطهکمککرد.انقالبیاینجاستکهانقالباسالم

معن ناهنگامیو در پیشرسبودنانقالبanachronismیبرضدمشروطهبود خود،
راکهدراصلياجامعهيها،واقعیتیتبتندانقالبمشروطهرانشانداد.فرونشستن

کوبیدکهبیشازچشمانیداشتهباشد،برسرظاهربینانیکردچهحکومتیتفاوتنم
یکانقالبمشروطهيدرآنسالبداختربرایپرکینداشتند.جامعهایرانيهابینادل
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ازهمانمحدودیتداشتواگرمخالفانرژیمآنروزیميبیشتريدومسزاوار يها،
اشرادرصورتتازه1906زیاديدشواریتوانستبیم1978بردند،یآوررنجنمهراس

بسترسیدهوپادشاهروبهمرگ،آمادهبهبنینیزیکپادشاه57/78تکرارکند.در
م مشتاق مشروطهیبلکه به را قدرت نسلبود )که بود(خواهان منقرضشده شان

بسپارد.

* * *

آرمان گسترده دامنه برنامهمشروطهيهادرباره بهيبراياخواهانکه ایران رساندن
اروپائپیشرفتهيپا کشورهاي رویترین مياز کشورها آن آنینمونه بیشاز بود

مشروطهگفته مسئله شود. تکرار اینجا در که دومیخواهانایم دست ادبیات در که
معارف”دندصنعتاروپاوبهماناندازهوبیشازآن،خوریغوتهميباختريگرروشن
یاروپائ یم” )دکترین(ــبود آموزه از آموزشگسستن و سازشیسنتيهاها يها.
بهدرباروآخوندهایامپریالیستيکهزیرتهدیدهایپدرانمشروطهوامتیازاتیسیاس

خدشه درهمههفتادسالخوددرعمل،مشروطه؛سازدیدارنمدادندپیاممشروطهرا
کسان یمیمصالحهشد. پسامدرن”توانندازموضعگمراه ارزشيگربهروشن” يهاو

برا آنبتازند. از برآمده ترقیخواهانه لحاظنظرمشروطهيدمکراتیکو از ،يخواهان
بیشترمانیزچنیناست.يداشت.برایچونوچرابرنمیوترقيآزاد

اندیش جهان در آنچه چهاز چپو راستو چه درون، چه و بیرون در چه ایران، ه
یمیبمذه یمگذرد، متوان که آنها همه فشاریدرمیان و عادت زندان از کوشند

دید.اگردیروزچپهمگنانبیرونبزنند،اینباریکشدنبرمسئلهتجددوتوسعهرا
 و لیبرال”مارکسیست رهبریمصدق” آخوندیخمینياز تاو مذهبیحکها ومت

خواهند.اگردیروزترقیخواهانیحکومتعرفیگرا)سکوالر(مرفتندامروزیکصدایم
حکومتپیشم اقتدارگرا زور با را واپسمانده برایمردم را مردم زور امروز يراندند

،یدرآن،درهرحکومتنهفتهشازفسادورکودرهاندنيبراــراندنحکومتپیش
شمرند.یالزمم

اروپائیش،یبهتجدددرمعنــتفاوتدارد”رویکرد”کهباــتردیداینرويآوردنبی
انسانگرائیخردگرائ) عرفیگرائی، نیمهی، تعاریف با که در( من و اینيآوردکاره
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یک همهیصدساله در نه درنیست، هنوز است. نهصمیمانه است، درستفهمیده جا
شد؛وتجددیکيبایدچیزدیگرینوشدنمياندکهبراهجاآنگامآخررابرنداشتهمه
معنیمعن همان نشدنی، ویاروپائیکهنه کاربردها چه اگر ندارد؛ بیشتر ،

کسانياستراتژ هنوز است. )انسانیمیهایشگوناگون کنند اختراع را چرخ خواهند
کردنچرخمیمدر بهتر دیگراننبه بهپیرویاندیشد.( ازگفتينیزصرفا مانغالب،

م دم صدیتجدد پساز اما شکستزنند. تجربه بومیگرائسال ــnativismیخورده
بهيدگرگونشدنبرا،یبوميهاحلراه بیشتر آنگامــگونهماندنهمانبهترو

سخندرستتق شد. خواهد برداشته ناچار سالیآخر نود میزاده ما بود: بایدیزودتر
شویم.یاروپائ

کهیتوانازمردمید.نمکنیمازآنگذرینیستولییکیمآبیشدنبافرنگیئاروپا
فاصلهبهیشوندانتظارداشتکهبیکتمدنبرترآشنامیيماديهانخستباجلوه

فلسفيژرفا و پییانتلکتوئل ژاپنآن کامیابیبرند. نمونه عنوان به که نیز ها
مآبیفرنگ”یجیم”انقالبيهانخستیندههشونددریوتجددشناختهمینوسازندگ

آنروشنفکرانایران نکوهشفرنگیبودند. رایمآبیکهفریاد سردادندبایستخود را
فرهنگیکردند.روشنفکرانژاپنیدرهمانچنددهههزارانکتاباساسینکوهشم

یاروپائ آویبهژاپنرا چنددههبرادر ما اروپا”يردند. صبرکردیمو”سیرحکمتدر
زیستندرسدهيبرادرنیامدهاست.یمهژاپنیانبهفارسجهنوزبیشترآنچندهزارتر

نداریمکهپانصدسالتالشيراهدیگرــبردندرآنونهصرفابسرــبیستویکم
برا باسرعتيدگرگونشدن،ونهبهمنظوردفاعازقرونوسطاياروپارا یخودمان،

بسپریم.توانیمیکهم

دشوار دالئل تجدد، با ما ساله بیست و صد يتجربه است داده نشان را ــکار
دشواريشنداشتندلیرنیترمهم عادتوکاريدرخور یقینو ایمانو از رسیدن ؛

خردگرائ فردیسنتبه گذاشتن است؛ آن پایه که شکرهاننده حقوقیانسانو و
شناسددریوسیاهوسفیدومومنوغیرمومننمکهزنومردوآزادوبندهاو،یطبیع

يبرا.یازقدرتحکومتیمسلکویدینيهامطلق؛جداکردنیمرکززندگیاجتماع
موانعفرهنگیمردم دلیریوسیاسیبا آنچهداشتهيما بهیایممبیشاز ما خواهد.
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تبرعکسآنچهدرســکنیمیوسیاستراهمگانيایمکهاندیشهرافردآنجارسیده
ایم.درهمهتاریخخودکرده

نويهپیروبازمالحظاتدیگربسیارکسانهستندکه ایناندافتادهاینرویکرد اما .
پیروزیدلیلخود ینهائيبر تجدد گونهاستگفتمان یک بر همیشه همگان .
يکربریکموجفاگرچهدرظاهر،اگرهمگانیانزدیکبههمگان،یاندیشندولینم

امروزتنهاواپسینپاسدارانيباشندبرتر در”اصیليهاارزش”آنفراهمشدهاست.
 پاسداران”پناه بیرون” بحثتجدد نیرومندااز انقالبیاندیشتاریکيترینصداهاند.
کسانیاسالم سالحی، با اروپائيهاکه فلسفه از سریبنیادگرائيصالیبرگرفته

خود،ی،واخالقیفلسفيبهبیرونازمعمایاندوراهپیوستهدادند،بهاینگفتمانیم
پارهیجویند.کندوکاودربارهراستگوئیم ازآناناحتماالبیستوياآنانبیهودهاست.

آناستکهرنگجماعتدیگریچندسالپیشنیزهمرنگجماعتم عمده بودند.
شدهاست.

* * *

پیشدرتهران،درتبریز،ویکهازصدوبیستسالکردیماینهمهراماباجنبشیآغاز
قفقازواستامبولوقاهرهسرگرفتونودوپنچسالپیشبهصدوریراجتماعاتایرانب

يدرتشکیلمجلسشورا”انجامید.عنوانآنقانونیفرمانمشروطیتوقانوناساس
یخالفمتممقانوناساسدارد.بریهمبرنمیبودواعتبارنامهدمکراتیکآنموئ”ملی
استنهيبهشاهوآخوندهادادهنشدهاست.شاهکاريدرآنهیچامتیاز1907سال

)یکیازبهتریننمونهیعملنگرشويآنزمانبلکهدرنظمفکریتنهادرنثرفارس
انتخابات دمکراتیکغیر”یهایشنظام کارسازیاصناف” چاره ازيجلوگیريبرايکه

آنرازمانيها“دمکرات”بودویهاوزمیندارانبزرگمدستخانهسبافتادنمجل
تغییردادند.(هنگامیبیهمگانيبهحقرا،شانیوعوامفریبیدرنافهم

آرمان به نتوانست توسعه مرحله آن در ایران نیستکه ويهامهم برسد مشروطه
يهاسالهگامبهگامازآرمانچندصدیخواهانتازهکاردرزیربارواپسماندگمشروطه

ریشه آنجنبشو خود ایرانیهائخودپسنشستند. جامعه در نهچندانژرف، یکه،
مهمآناستکهانقالبمشروطهرويهایدوانیدازشگفت دادودیگريروزگاربود.
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نداخت.ناپذیرتجدداها،ایرانرابهراهبرگشتیرارهانکردوباهمهناتمامیذهنایران
ارجاع یک افزودیم؛ خود تاریخ بر دیگر پرافتخار برگ یک ما که است آن مهم

دیگرکهنسلپشتنسلایران شوربختی)رفرانس( در استو پیشرانده نگهیرا ها
داشتهاست.

ينیست؛درسودمنديواحساسبرترینازشبهاینتاریخدراینجاازمقولهخودستائ
تاریخیعمل بزرگآناست. نیرومندما بسیارــماستیمليترینمایه يبیشاز

اندکهایم؛دیگرانبوده،خوداختراعنکردههیترکاستکه،برخالفیدیگر.اینتاریخ
پیشدريچندنگارشناسانند.یکروزنامهیاندوهنوزمبهجهانیانوخودماشناسانده

کردهاست.درونمایه)تم(ياژیممصاحبهریدرتهراندربارهسیاستفرهنگياروزنامه
ایرانیبمصاحبه استگذشتهیهویتشدنجوانان اسالمیکوشیده رژیم استزیرا

نیزیشانببردوچونچیزقابلایرانراازدورونزدیک،سیاهکندوجوانانراازگذشته
سربلندباشند)مابایدیدانندکیستندوبهچهمینمیشنبودهاستجوانانایرانبجاي

هارادرجعلوپسوپیشکردنتاریخهاوعربآخوندها،دستتركیایرانیان،حت
تاریخایرانننشست.(ينداریموتاریخاسالمهرگزبجا

کندکهیاشارهمییکخانمایرانشناسآلمانيهایمصاحبهکنندهآنگاهبهنتایجبررس
گلینتخت لوح رابیستهزار جمشید است)آن روشنفکر”خوانده غربزدگ” ویضد

نسلروشنفکرانقماشخودشکهبهخاورشناسانميفکريپیشوا تاختییکدو
کههرروزبهکارگرانتختيریزدستمزد،شراهمنخواندهبود.(درآناسنادیکی

م داده استیجمشید آمده شد عصرــ کاريدر انجاميهاکه بردگان را سنگین
بهزناندیم استکه همچنینآمده کهمسئولیتادند. ماهباالداشتند،يها، چهار از

يپرداختندکهازبهتریناستانداردهایمدستمزدپیشاززایمانتاچهارماهپسازآن
بهینگارایراندردوهزاروپانصدسالپیش.روزنامهــردگذیدرمامروزياسکاندیناو

کند،کهنایرانیانآنزمانبهحقوقوجایگاهانسانتاکیدمیبررویکردمدریدرست
 مشهور اعالمیه در را دیگرش جلوه بشر”البته حقوق م” تاثیریکورش دید. توان

چنینتاریخ جوانانیبرانگیزاننده در معنایرا به ریختحکومتیلفظيکه از کلمه
ت؟درنیافتوانیچگونهمشبیزارندیخودوسیاستفرهنگ
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* * * 

چنداندیرــایماستکهازدیربازدراینسرزمینزیستهیاینتاریخهمهمامردمان
امپراتور پارهيهايکهپگاهتاریخمان، انکاریا آنهاکهاینتاریخرا بزرگبودهاست.

ویبیشازجعلکنندگانهمسایهنخواهندداشت.آگاهیکنندموفقیتمییپارهوحزب
برضدشانعملمیدانشپیوست بسیاره اینکوششيکند. دستاز خود پیشاز ها

آشت که بهتر چه مرد. خواهند همرائیدرکاران و تاریخ آیندگانیبا به را تاریخ بر
يهاتریننقطهیازبدیهینگذاریموخوددستبکارشوبم.سالروزانقالبمشروطهیک

شد.آزادیخواهانیشناختهنميامروزیهیچگروهسیاساست.آنانقالببهیچنینآشت
درآنشرکتجستند.شمالوجنوبوخاوریوازهرالیهاجتماعیازهررنگسیاس

درتاریخهمروزگارماستکهمایهيچهاردهمردادتنهاروزوباخترایرانبهآنپیوست.
تایشنیزبیشازپیشازآنسیکهدرایرانحکومتاسالمیکشمکشنیست؛تاجائ

کنند.یم

بیشازهمهیاینکهیکگرایشسیاس امروز گرام14، داردازقضاوتمییمردادرا
یاندوابعادانقالبدانستهییکیهاست.آنهامشروطهراباپادشاهنادرستدیگرگرایش
اندوخودراشاندرجنبشمشروطهپشتکردهياند؛بهپدرانمعنوآنرانادیدهگرفته

لهتجددوتوسعه،بهدرآوردنایرانازئاند.هرکهامروزاولویترابهمسرگردانیدهبینوات
داشتهيتواندبرآندعویخواهاستوماش،بدهدمشروطههشتصدسالهيقرونوسطا
هنگام موضوعیباشد. ایران خواهان مشروطه سازمان کنگره پیشدر سال سه که

کهازآنکنگرهیدوراندیشانهصورتگرفت.بهحزبیتغییرنامسازمانپیشآمدگزینش
مشروطه نه نهادند، ایراننام اینحزببیشتربدرآمدحزبمشروطه نظر به خواهان.

درونيهاسازمان بیرونو آزاداندیشاندر همه سیاسیمخالفجمهورياسالمیو
اخواهایرانمشروطه ند رایبدینمعنــ جنبشمشروطه کار دنباله ماگرفتهکه اند.
دانیم.یراانحصارخودنمیمشروطهخواه

بسیار بر مقوله این پذیرفتن امروز مياگر یدشوار صفازــافتد در جمله
یبایدازمشکالتکارآموزشیکنونیاینرانیزمــیخواهانهوادارپادشاهمشروطه

کارسیاس زیرا انگاشت، بیرونهشتاددرصدشیواقعیما در وبیستدریآموزشما
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هايشدنازپیشداوربایددرشمارآزادیهارانیزماست.اینمقاومتیصدشتشکیالت
هرجا در که سیاسيآورد برمیجامعه بدان اروپایایران مانند امروز ایران يخوریم.

جدید”يباختر عصر روشن” آمیختهيگرو سپريا، و بالنده و کهنه و نو شوندهياز
جام تازهاست. درونجامعهياعه میانکهمدتيااز در و بود، پیشبایستمرده ها

پیامدناگزیرشو،يساالریآنجامعهدرپانصدسال)پسازصوفيترینپیروزبزرگ
ميصفويآخوندساالر بدر پرتناقضمای( تاریخ در حتا بیشتر این از تناقض آید.

خودشدشوارینم تناقضبا بیيندوکيتوانیافتو کهچنانکهیمینظمو آورد،
تواندبود.یسزاوارتناقضاستآفرینندهنیزم

* * *

دستیمیلیب یا توافق همرابر همهيکم مقوله بر حتا وشدن، تجدد پذیرفته جا
اقتصادینوسازندگ اجتماعيزیرساخت ارزشیو نظام فرهنگو نیز جامعهيهاو

پاگیرنیزدريخیزد.سودهایبودندرگذشتهبرنمیندانوزیذهنی،تنهاازتنبلیایران
اندوسنگینکردهيارزگسرمایهیمیاناست.بسیارکساندرانقالبوحکومتاسالم

مراحلپایان شکستیزندگیدر بر حکومتعالوه انقالبو آن هیچدوستندارند
دگاننیزآنرابرگنیزبیفتدونهتنهانسلامروزکهآینیبهشکستتاریخیسیاس
امیدناممکنيآورشرم تاریخایرانبشمارند. ازخودشیشانرهانیدنرژیماسالمدر

آبرومندشدناینب دورنمایملیآبروئیاست؛ را کابوسآنها جنبشيپیروزياست.
یکم و بیست سده صورت در میاشبرآشفتهیمشروطه دیگرتر نام هر جزيکند.

کهيجزباکمترینآثارایرانپیشازانقالبشکوهمنديدیگرمشروطه،هرترکیب
دارند.یشدستبرنموخشونت،ازسرودنستایشیهنوزدرایندوزختباه

همرائ تاریخیتوافقیا سر بهممیبر را همه ارزشیکه برسر حتا کهیهائپیوندد،
بیستوچندسالپیشانقالبیيآیندهملتمابرآنساختهشود،اگرمنحصربهنیروها

اگراز انقالبی،یمذهبـی،ملیاسالميها”يخود”نباشد؛ فراتررودپایان”یمترق”،
اس جهانتجهان دری، مبرابکه فرو ناباورشان چشمان آنچهیر عکس با و ریزد

اینکسانچگونهمیخواستند،جانشینمیم ازآنچهيتوانندبپذیرندکهبسیاریشود.
آنهنگام ناتواندر ساخت؟ خواهد را آینده استو زنده هنوز ضدشبرخاستند یبر



100 

 

 خ، فرهنگياست، تاريهائی در س شباز هزاره سوم ـ رسالهپي

 

یادآوريامروز خود از فرارفتن بر یکساليکورآنان آن حتایشگفتاور استکه
خویششرکتجستند.ینتوانستندسودخودرابشناسندوشادمانهدرویران

جمهورياتهامهمکار چندانبکاریاسالميبا است.اندکهبردهرا ابتذالکشیده به
یکهاشارهرفتانبازند.بویژههنگاميپاگیردرسودیهردوجناححکومتاسالمیول

توانیمیازبدگمانياآید،بهسایهیهمکارانبرنامههویتدربیرونبهمیانميکهپا
یار به ترور در را قلم که اشباح، تاریکخانه همکار نویسان کتاب اگر داد. يمجال

بهمیسیاسیپختگيهاکمتریننشانهچنینازاینآمدفرستادند،یکهبکارنمیالحس
نیزدرمیاناست.يآیندشایدعواملدیگریبرم

معن نیز دردها اینگونه از یافتن درمان که مسیرمییتجدد در ازدهد خود پیچاپیچ
بعیداستکهمزاحمتيبزرگتريراهبندها استو تاکتیکگذشته و يتاخیريهاها

روایخردگراوفرهنگسیاسیبینهانجزندانیانگذشتهبتواندبلوغجامعهمارابریک
اینامیدوار انقالبمشروطهاز ایننودوپنجمینسالروز در يدارندهبهعقباندازد.

سرکوبگريگریز ماشین پیشاز که اندیشهیاسالميجمهورينیست تجدديها،
دانچشمانتظارتاریخسرازیرخواهدشد.زبالهستیزازهررنگبه

2001تسوگا
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 یو يک روز ياد ماندن یيک روز تاريخ



متفاوتخوديهاتوانندنظریکسانم.اند،درچشمبینندهیمانندزیبائیتاریخيروزها
دربارهروزها تاریخداوریتاریخيرا دخواهدکريداشتهباشندودرپایان، ماهمرداد.

ازپنجاهسالپیش.آوردوروزمهماست،چهاردهموبیستوهشتمایرانیانیاديبرا
ایرانیاندارنددرگرفتهاستیملیکهدرخودآگاهیمیانایندوروزبرسرجائیرقابت

مهمداردیوفرهنگیسیاسیکهمعان . پیروز1332تا يهرچهدرمردادبودبهروز
کهشاهقاجار،درآستانهمرگبهيگشت؛روزیانقالبمشروطهبرم(ینمرحلهنخست)

تا.گردننهادوفرمانمشروطیتراامضاکردیتوصیهصدراعظمخودبهپیکارمردم
بوديشدهایرانتنهاروزیسراسرسیاسیچهاردهمرداددرنگرشتاریخ1332/1953

بودند بزرگداشتآنهمداستان در همه که . راستگروهاز آنرایچپو که نبود
نشماردمهم ما همروزگار تاریخ روز ترین پس. آن از برا28اما يهاگروهيمرداد

بهبعدعمالجارابریاهمیتروزافزونیافتهاستوازانقالباسالمیمخالفپادشاه
.مردادتنگکردهاست14

پادشاهشمارندیامروزاسالمیانمشروطهرادشمنبزرگخودم با ی؛چپگرایانآنرا
مردادبیفتند14هااگرهمبهیادیاند؛ومصدقدانندوازتقویمخودپاكکردهیمییک
ب استیمیلیبا اهمیتيبرا. مرداد ماه استکهدر بیستوهشتمینروز همهآنها
ادرابزرگمرد14ندکهایخواهانودیگرهوادارانپادشاهدربرابرآنانمشروطه.دارد
تقویمکاریم پسازآندر روز بهچهارده ندارنديدارندو نپذیرفتن. 14پذیرفتنیا

کنندهبزرگگرایش ازیکدیگرشدهاستیسیاسيهامرداد،یکجدا کهیدرفضائ.
روزها کشاکشبرسر برداشتهاستما آنرا کمداشتهیتاریخياختالف، یایمولرا
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نیستياچاره شخصیتیتاریخيروزها. نقشیهائمانند داشتهیکه رویدادها انددر
ارزیاب نقشهمواریهمیشگیموضوع هماوردان، درگذشتن و زمان گذر تا هستند

.آیدیهاپیشماستکهدرهمهجامعهياینکار.کندياشرابازکننده

يمانخود،تاثیرماننداهمیتآنهادرزیبایدبهعواملیمیتاریخيمقایسهروزهايبرا
آیندگانتوجهکرديشانبراياند،وسودمندکهبرآیندهگذاشته آورچهاردهمردادیاد.

وکشورها نیمهينخستینانقالبآزادیخواهانهدرآسیا و استکهمستعمره مستعمره
یدرخودایرانانقالببهجنبشتجددومرحلهعمل.بسیارشديهاالهامبخشملت

نوساز زمینهیندگآن، همه دردر بیشو و کم بیستم سده بیشتر در که انجامید ها،
کرديترادامهیافتوایرانراکشوردیگربدیبهتروجاهائیجاهائ پیامآنانقالب.

هنوزدرگیرپیکارمدرنیتهاستوطرفهآنکهدریامروزنیزبازتابداردزیراجامعهایران
یکمبهحال بیستو صدیآغازسده استقابلمقایسهبا افتاده سالپیشخود یک:

وسطائ قرون فاسد ترکیبینظام تازهی، تکنیکاز خدمتيسرکوبگريهاترین در
برابرجمعیتتریناندیشهواپسمانده در یکیها، ازحکومت؛ بهحدمرگبیزار و بیدار

یگانهشدهوخواستارخود،رویاروبایکتودهبیحکومتقاجارگونهدربلبشووتکهپارگ
.ترازصدسالپیش،وهردوطرفمعادلهبسیارنیرومندياریشهیدگرگون

استزیراازآنیآثارآنبرطرفنشدنینشودوليچهاردهممردادممکناستیادآور
وپیشرفتويهرچهدرآناستشوقآزاد.بهایراننرسیدهاستيانقالبهیچبد

استیانقالب.گذشتهيهابهبهترینیدهاستباگوشهچشماست؛نگاهبهآینیبزرگ
يهردوسو.آیندهایراندارددرطرفبرندگانآناستيبرایکههرکهامروزسخن

صفآراستهدرشمارآنبرندگاناستویایرانکهدربرابررژیماسالمیطیفسیاس
کیم انکار را آن اگر حتا شود، انباز آن میراث در چنانکهتواند بگیرد، نادیده یا ند

پاره و مصدقياچپگرایان میاز کنندیها سربلند. مایه انقالب آن گوشه یمليهر
ازجنبشفکر ازکیفیترهبریکهپیشگامپیکارسیاسياست، ازيکهبسیاريشد؛

ستارگاندرخشانسیاستوفرهنگزمانرادربرگرفت؛ازپیکارمسلحانهقهرمانانهتا
نگذاشتهیآشتيبرایکهجائیباشکستخوردگان(نهدرهمهموارد)ربلندنظرانهرفتا
.بودند
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بهیادهمهچیزهائیتواندایرانیسالروزانقالبمشروطهم کهباجنبشمشروطهیرا
بیندازد آمد ایران به آموزشگاه. اروپائيهانخستین شیوه به با)ینوین و تبریز در

باشدیهابهفارساصرارداشتنددرسیکهآموزگارانآذربایجان(حسنرشدیهیپیشگام
یوحزبسیاس(ینهوقایعاتفاقیهدولت)یروزنامهمردم.زدندیوآخوندهاآنهاراآتشم

زنانوآغازجنبشي؛رمانوتئاتروداستانکوتاهوشعرنو،بیداريواتحادیهکارگر
عرفیگرائیرهائ یزن؛ سکوالریسم)؛ مدنانت( جامعه مجلسو یخاباتو م. تواندیاو

(هابساستیکنگاهبهعکس)مقایسهکند1979راباایرانسال1905ایرانسال
کهآنانقالبيدیدوانرژ.وببیندکشورشبهبرکتآنانقالبازکجابهکجارسید

سالاستکهدوصنیزازمیاننرفتینیممردهدادحتاباانقالباسالميابهجامعه
برراه ایرانرا بیشتردرسطح، گاه و ژرفا در گاه افتانوخیزان، گاه شتابو با گاه

تربنگردازخودخواهدپرسیدکهاصالمااگرازنزدیکیایران.بردیترممدرنیتهپیش
ترازچهاردهمردادداریم؟مهميمانروزدرتاریخنزدیک

يترمسلماروزمهم.بیجاستیایرانچنانپرسشیسکاهندهازطیفسیایبخشيبرا
یکبار،بلکهیهستکهنهساليروز.هستکهنبایدگذاشتازبرابرچشمانمحوشود

هست،درستدرسنتصحیحعاشورا،يروز.شکرديبایدیادآوریاگرشدهرروز،م
استيروز.انتقاميونفرینوآرزويبامعصومینوشهیدانواشقیا؛باگریهوعزادار

درحکمپایانجهان بودکهدرها. آنروز میهندوستیوخوشبختیخرمياز وی،
دمکراس انسانیتو خردگرائیخدمت، لیبرالیسم، نهتقلیدازیو اصالتو استقالل، و

آن.اهورامزداظفریافتیاهریمنبرروشنائیتاریک.غربمنحط،برایرانبستهشد
.مرداداست28گذردیایرانمیتاریخيیتازهمهروزهاروزکهدراهم

***

زیادوعقایدچنانياویژهاسبابوعواملآناختالفبهاندارههمردادوب28درباره
بایدیازآنموارداستکهم.رسدیجانمپابرجاستکهتکرارسخنانپنجاهسالهبههیچ

موافقتنداشتنموافقتکنیم فضیلتیاینیک)بر میمدنيهااز ازیاستکه باید
آثارياکمبیطرفانهبهپارهتواندستیمیول.(آنگلوساکسونبیاموزیمیفرهنگسیاس

.امروزگرفتيبرایانداختودرسیآورآنرویدادبرتاریخنیمقرنگذشتهنگاهزیان
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برضداستبدادسلطیسیاسيمردادکههمهنیروها14برخالف وارتجاعینتایرانرا
یاستکهجامعهسیاسیپرنشدنیمردادیادگارشکافسیاس28متحدکرد،یمذهب

وارتجاعیایرانرادوپارهکردودریکجنگبیهودهفرسود،ودربرابراستبدادسلطنت
آنیسودازدگ.راگرفتيدیگريسرانجامجایدفاعگذاشتتایکیهردو،بیمذهب

منجمدکردويوفکریایرانراازنظرسیاسیازطبقهسیاسیرویدادکهبخشمهم
پیشرفتبا سیاستایرانرا،ضعیفزاز خودکشداشت، تا آنچهپیشازآنبود، یتراز

مردادرا28کهیحتاکسان.آنيهاهمهطرفيبودبرايآوررویدادتاسف.رسانیدیمل
دهندکهکاررهانیدنایرانازیحمدانند،ترجییمیکمونیستيبریککودتایپیشدست

حزب یتسلط هشتاد دهه تا يمیالد)که کودتا( شورويدنبال آنجايهوادار به بود
)کشیدینم ابعادقدرتنظامیآسان. آشکارشد،یسقوطمصدقو کهبعدا حزبتوده

احتمال میچنان جلوه زیاد بسیار دهدیرا نظام. شبکه افسر هفتصد تنهایششصد
داراندرجهيازرخنهآنحزبدرارتشبودندوشبکهسههزاروچندصدنفریبخش

نشد اعالم ایناواخر تا کشفو بهحزبهرگز وابسته روز28.( بهيمرداد که بود
کهیکسالپیشازيکشور.ایرانخواهدماندیپیکرهسیاسيعنوانیکنمادبیمار

یتوانستمشکلسیاسیمداخلهامریکانمیببریتانیاراشکستدادهبوديآنامپراتور
کندیدرون حل را خود براپادشاه. فرمانيش قانونیصدور اختیار در بودیکه او
یداشتوازیکمامورامریکائیبیگانهراالزمميهاگونهفشارواطمیناندولتصد
شاهيبرا تاج پیشوایميسپاسگزاریبازگرفتن و یمليکرد د)ش پاسخ کتردر

.نمودیميسرنگونشدهاستشادکستخوردهوشازاینکه(یغالمحسینصدیق

مردادهمان14مرداداصراربهندیدهگرفتنداشتهباشند،28يچههمصاحبانعزاهر
درکهانتقامپیروزي”اهریمنياردو”مقابل،ياندازهمالآنهاستکهمالاردو شرا

استکهیاینجائ(ترافتادهاست؟هاگرانبرکدامگروهآنانتقام.)بهمنپسداد22
توانیمازآنآغازکنیمیمام يکمتریندعویطیفسیاسيهیچیکازمادرهرجا.

نیاکانهمهمادرآنشرکتداشتندو.تواندداشتیسالپیشنممالکیتبرانقالبصد
آنيکمارجگزارتوانیمدستیم.بدوخوبانقالبوهرچهازآنبرآمدباهمهماست

هیچ اشتراك این در و سازیم خود اشتراك نقطه نميکسچیزرا دست .دهدیاز
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مسئلهمرکزیوترقيهرکسآزاد بخواهدوتجددرا ایرانبداندوارثيمشروطهرا
است انقالبمشروطه سیاســ برنامه شکلحکومتیهر هر و باشد يبرایداشته

ایرانبخواهد بهعنوانمردمایراناستيانقالبمایهسربلندآن. کسهیچ.همهما
بابتآنپوزشیگاهلزومهیچ بههردلیلاز نخواستهیبرتوجیهآننداشتهاستیا
است دور. آن از امروز که آنها سالیميهمه مدافعيهاجویند و ستاینده شدراز
.اندبوده

شاهوگریهبرمظلومیتدکترمصدقرضابهمحمدمردادوسیلهحمله28دربرابر،اگراز
مرداد28هرروزهوهرسالهبیرزد؟دريرابگیرندچهازآنخواهدماندکهبهیادآور

یکند؟وشکافی،چیستکهآنرایکروزبزرگتاریخیگروهیجزیکسالحسیاس
کهدرطبقهسیاس يمردادبرا28یتشودادامهداد؟اهمیمیایرانانداختتاکیرا

وضع تکرار از بها بههر آناستکه ایراندر گشودنمسائلیآینده از درمانده که
یکنیم؛بهویژهدراوضاعواحواليخودمان،بهدیگرانفرصتمداخلهبدهیمجلوگیر

اشایرانرادرچشمتوفانگذاشتهاستنابخردانهيهاباسیاستیاسالميکهجمهور
يحفظامنیتخودتاجاهايبارژیموبرایدردشمنیبزرگيهادرتوممکناستق

بایدآنرایشرابگیریمممرداددرسدرست28خواهیمازیامااگرم.بروندیخطرناک
صرفبدرآوریمیازیکاسلحهسیاس مردادبس28يپنجاهسالجنگدردوسو.

کهدرپیشییکومخاطراتبزرگگذشتهدوربهآیندهنزديبایدبجایامروزم.است
به(رایهائیوجبرانبیخدمت)یتواندخدمتیکههنوزمینسليبقایا.استبیندیشیم

بیندیشدوجنگبرسریترملمردمخودبکنداگرامروزهمنتواندبهمصلحتبزرگ
کهانتظارنداردیخواهدبود؟کسیراازدستبگذارددیگرچهفرصتیتاریخيروزها

امااین.یانظرخودچشمبپوشند”ترینروزتاریخایرانمهم”مردادازآن28اصحاب
28مبارزهآنهابا.خودنگذارنديتوانانتظارداشتکهآنرادرمرکزاستراتژیاندازهم
چندنشانهالزماستتااین.سروکارندارندیاستزیراباچنانکسانیمعنیهابمردادي

 بهکشمکشکسانرا اگر که آورد بیمعنیبيهابهخود شانپایانندهندنتیجهیو
شانتصمیمخواهندگرفت؟دیگرانبراي

سالایرانسیالبپرزوررویدادها،صددرخود.هارابیشتردربیرونداریممااینبحث
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ازیادمردمزدودهاست یکیستکهدرزیرواقعیتزشتزندگ.وپنجاهسالپیشرا
دورنما دربرابر و آخوندها، عزیز اسالم دامن در روزه پایانهراسيهر کهیآور

برايهاسیاست پاسیآنتداركميرژیم سوگ14بیند، در یا بدارد را 28مرداد
بیاوریمیـتاریخیحساندازهبهبحثسیاسیخواهیماندکیمردادبنشیند؟اگرمام
اشبرهاندبهپایانرسیده،خودرااززندانگذشتهیکنسليبهامیدآناستکهبقایا

مردم همزمان کارهائیو که دارندالزمیشود پیشینیان نکوهش و ستایش از .تر
کهآنراساختهوزیستهیشبرملتشودوبدونیکیکهسرانجاممالهمهمیتاریخ
بدرآیدهاترازمیداننبرداشخاصوگروهافتدچهبهترکهزودیاستم

***

يهاکهباروزهاوشخصیتيهاازرفتارجامعهیورشدفرهنگیسیاسیتفاوتپختگ
خوددریچرچیلنهتنهابهدلیلنقشحیات.شودیدارندبهترازهمهآشکارمیتاریخ
همهيبرایجهانازفاشیسم،بلکهازنظرابعادشخصیتخودیکمرداستثنائیرهائ
مزمان بشمار آیدیها فردا. در انگلستانهمانچرچیلرا بهيپیروزيمردم برهیتلر

خانهیشکستانتخابات به افتخار با و کردند اشفرستادنددچار کارنهحزبمحافظه.
پیروزهیچ از و حزبمخالفکشید رخ به را داشتنچرچیل سرمایهيگاه بزرگاو
.چرچیلاحساسکمبودکردمانندیساختنهحزبکارگرازنداشتنشخصیتیسیاس

باچسباندنخودشیکسیهستندولیبزرگيانقالبفرانسهیاانقالبامریکاروزها
پ در آنها نیستیبه مشروعیت کسب روزهاشخصیت. و همیتاریخيها اگر

مسائلروزمیداشتهباشندازنظرارتباطیسیاسيسودمند یابندیاستکهبا حزب.
ب امریکا ولجمهوریخواه است سربلند ریگان رونالد داشتن بسیاریه بوشکه جرج

بدهیدچونریگانچنانويگویدبهمنرایخواهدکالهاورابرسرگذاردهرگزنمیم
مستقیمبهتبلیغاتجمهوریخواهان،آنهمغیر.چنینبودوکارتردمکراتچنینوچنان

قدرتیسیاستمالیاتيسودمند درینمائریگانو اشارهاو امریکا دشمنان یهائبرابر
ولیم سخنرانیکند در نیز را ریگان نام نمیانتخاباتيهایبوش بردیخود اگر.

امریکائ بهرهیسیاستگران جاهائیسیاسيبردارآنگونه به مسلمیرا ما که برسانند
انندگـدهيرايوـازسیتـترینفرصذردکمـگیآنهانمییریمواصالامرمانبـگیم
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.یابندینم

بزرگونهيهاخوبوبدوشخصیتينیستیمکهدرتاریخخودروزهایماتنهاملت
يازماکارروزانهخودرابرایهائمردمانپیشرفتهمانندگروهیچندانبزرگداریمول
ماندویبارهبرخودزندهنمینهتنهایکحزبسیاس.گذارندیکشمکشبرسرآنهانم

.رودینیزدرجنگبرسرروزهاوکسانبربادنمیمليشود؛انرژیحکومنمبهمرگم
نم فاضلبودنپدرشانرا احزاب، رهبرانو پرسندیمردماز ایراننیزمردم. خود در

هریم بدانند بسنیستخواهند افتخاراتپیشینیان بر تکیه دارد؛ انبان در .کسچه
داشتکهسرمایهیم نیایدیمنفییاسسيهاتواناتتظار نیزدیگرچندانبکار دیگر.

هاراشایسته،محکومکردناووبدترینحمالتبهاونیزگروهیفاصلهگرفتنازخمین
نم کردن محمدرضاشـسیحکومت جاـازد؛ که داردياه خود دنبال. که آنها

بازآسانيهايبرداربهره باختهياند اکنون هم از اندرا یکيدعو. بهاداره کشور
اگرواقعیتهمداشتهباشدينیازداردوبدبودندیگريبسیاربیشتريهاصالحیت ،
.خودنیستیدلیلخوب

روشنییکسازمانسیاس با و همه پیشاز پادشاهیکه به را خود همه، یبیشاز
یکهموضوعاصلیمشروطهمتعهدساختهدررفتارباگذشتهخویشودیگران،باتاریخ

سرمشقکشمکش شده، جایها استکه دارديگذاشته توجه حزبمشروطهيبرا.
آننمایرانآسان از برمقایسهبگذاردیتر را بودکهتکیهخود بقیهبدند. خوبیمو ما

توانستهرشخصیتوهریحزبم.چوندرزمانمابهتربودودرزمانبقیهبدترشد
کمبهتر،یادستيبرندباشخصیتوروزیبرضدآنبکارمیراکهچونسالحيروز

توانستواردهریم.مقابل،ازاثربیندازديبدترازسويبهرخکشیدنشخصیتوروز
.دیگرانبپوشاندیخودراپشتزشتیبشودوزشت(یپراکندرواقعلجن)یمسابقهزیبائ
کرد؛یخنکمرايسوختهبسیاريهاراگرمودليبسیاریتهيسرهايچنانرفتار

همکهمياوالبتهآنمقدارمبارزه یوبیکردبهپستیاسالميتوانباجمهوریرا
يجزادامهبیمارياترهیچنتیجهازآنبد.کشیدیهمهدستدرکارانمسابقهمیآبروئ

.داشتیآیندهایراننميگذشتهبرایوضعفسیاس

يبنیادیاستکهباهمهبستگیاکراهتـآنچهدررویکرداینحزبقابلمالحظهاس
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کهحزبمشروطهایرانيابهره.ازآنداردیسیاسيبرداربهجنبشمشروطه،دربهره
شبااوضاعواحوالامروز،تررفتندرپیامآن،سازگارکردنبردژرفیازآنجنبشم

انندوکمکدیگراستکهآنجنبشراازآنخودبدیسیاسيهاوفراخواندنگرایش
مشتركدیگر زمینه که همهیهمرائيبرايکنند و مجلسموسسان بر عالوه ــ

شوديبرایپرس پیدا ایرانــ نظامآینده وشخصیت. نهیتاریخيهاروزها هستند،
ماخوبیمچونفالن.بایدازخودگرفتیاعتباررام.یبدستآوردناعتبارسیاسيبرا

یراهیتاورشکستگیدستیخوردوازتهیدستانمیارتهخوبیابدبودهاستبهک
نیست مدع. بخواهیم هم اگر دورهیما شخصیتمیراث و میانیهائها باید باشیم

درحزبمشروطه.میراثمالهمهاست،هرکهبخواهد.میراثباارثتفاوتبگذاریم
اشندخواهندمانندگذشتهبیایراندنبالارثگذشتهنیستندچوننم کهیوارث،کس.

میم ببرد، را ارثگذشته کندیخواهد رفتار آن مانند باید استارث. بهتر ما همه
.تکرارشوديانبایدبخواهیمهیچگذشته.گذشتهرافراموشکنیم

پرورشیافتهبایمردميکهبرایتاریخيهاازرویدادهاوشخصیتیایناسطورهزدائ
ماستیالزمدرمنشملییکدگرگونآساننیستیروحیهعاشورائ بهینیازحیات.
حتاجنبشمشروطه.رادرخودداردیوواپسماندگیاستکهایستائیمردگان،تناقض

درخشش و افتخارات نبودسراسر ها نیمه. و ناآزموده کوچک، ارابهیکاقلیت سواد،
افتاد،وبیشازآنراهرچهتوانستحرکتدادوزودازنفسياشکستهبهگلنشسته

شدیهمنم تاریخياجامعه. فرورفتهبودینظمیدرخرافاتوبیکهیکدورهدراز
نم گذشته ساله صد چند در بیافریندیاصال توانستاسطوره اینکه. از داریم حق ما

بیشترشاندربسیار)توانستیمبمانیموازهمگناندرگذریم جاهاياز .خرسندباشیم(
بیول در ایمنکردهيهنریجهانcontextافتار آنگذشته. همتماندندر مانراها

سالگذشتهبهبیهودهبراینملتنگذشتهصد.کندیرفتارمانراسستميپستوپا
.داشتهباشديتردادهاستکهصدسالبسیاربزرگیاستوبهآنتوانائ

2005فوریه
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 راي آيندهب ماندگار یسنتمشروطه 

 

کهازجنبشمشروطهئیهاشهیتاست.اندیخمشروطیتار،ستمبیسدهخایراندرریتا
 اآدر برخاستدرصورتیغاز حتهايگوناگوننسده هايانحرافیودرصورتاخود

ریززینیرانینیجامعهایبشیندهقابلپآیساختهاستوسالهراصدنیخایتار،واکنشی
وتجرشهدیرهمانانیتاث آنچهبهجنبشمشروطهچنیناتشکلخواهدگرفت.یبها

اندیشهنوگريیاتجدد سهمبزرگیدرزندگیملیایراندادهاستیکیبودنآنبا
سیاستو در آغازشد، جنبشمشروطه ایرانیبا نوسازندگیهمهجانبهجامعه است.

 نوگريیا مسئله ایران مسئله که وقتی تا و اجتماعی، روابط استفرهنگو تجدد
هايجنبشمشروطهتازگیونیرويزندگیخودرانگهخواهدداشت.اندیشه

پادشاهیتنهایکیازعناصرمشروطیتاستونبایدمشروطیترادرپادشاهیخالصه
شود.باآنیکیشناختهمیکرد.جنبشمشروطه،پادشاهیرابهایراننیاوردوبهغلط

مشروطه پی در زمینهگینوسازندخواهان همه در ایرانی نظامجامعه جمله از ها،
ام کردند. دگرگون نیز را پادشاهی و بودند وحکومتی، بود آنها پیشاز پادشاهی ا

طلباندرجنگبودندوخواهانباسلطنتگاهینیزبامشروطیتدرافتاد.مشروطهچند
سلطنت نیروهاي دست به مشروطه انقالب درآمدکشتگان پاي از ماطلب امروز ند.

یکی پارلمانی پادشاهی یعنی معین، رژیم یک با سیاسی زمینه در را مشروطیت
اینشکلحکومتباتوجهبهزمینهسیاسیوعاطفیوامکاناتخوددرگیریم،ومی

ايشبرايکشوريدرشرایطایرانبختقابلمالحظههايجامعهایرانیوسودمندي
هسیاسیـاجتماعی،باپیشینهشروطیتبهعنوانیکاندیشدرآیندهایراندارد.ولیم

شبررسیشودسالهخوددرعرصهنظریهوعمل،ارزشآنراداردکهدرهمهابعادصد
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ودرچنانبررسیاستکهعناصرماندگاروزندهآنبرايامروزوآیندهایرانآشکار
 خواهدشد.

توانبرشمرد:جستهرامیدرسیرتحولیاندیشهمشروطیتسهدورهبر

خواهیبشمشروطهـجن

ـپادشاهیپهلوي

ـدورانپسازانقالب



 خواهی ــ جنبش مشروطه 1

پدیدهازدهه نوزدهم سده پایانی برايهاي که وابستگی و واپسماندگی دوگانه هاي
کروشددرمرکزگفتمانیاتفروشنفکرانایرانیدرپادشاهیاستبداديقاجاریگانهمی

بحثسیاسیایرانقرارگرفت.دربرابرپادشاهی)ناصرالدینشاه(کهکشوررایاتکه
وامی بیگانگان به میتکه آنها به تکه تکه یا درگذاشت، را همه و فروخت

تنخوشگذرانی و میآسانیها صرف خود مبتذل برابرهاي در بیشتر راه یک کرد،
کردندستپادشاهازامورکشوروایستادگیدربرابربود:کوتاهطلبانایرانینمیاصالح
دراندازيدست را کارها سررشته بیگانگان زیرا بود، واپسمانده ایران بیگانگان. هاي

دستداشتند،ووابستهبهبیگانگانبود،زیرابهسببواپسماندگی،تواناییدفاعازخود
شدکهکشورراچونتیولخودمیرانداشت.مسئولاینهردوپادشاهیقاجارشمرده

بهرهبود.بلنديواحترامملیبیشمردوغممردمنداشتوازحسسرمی

محدودکردنپادشاهیودادناختیارکشوربهدستنمایندگانمردمومجلسشوراي
ــتریننیازملیترینوحیاتیايبودکهپدرانانقالبمشروطهبرايفوريملیچاره
جلوگیر ــ بیگانگان به کشور بخشیدن از زماني آن هراندیشیدند. که بود هایی

گوشه امتیاز پادشاه پیشکشبه لیره هزار چند با خارجی راماجراجوي کشور از اي
شد.گرفتوگمرگاتایرانبرايپرداختهزینهسفرهايشاهانهبهگروگذاشتهمیمی

هر؛میازشرطعربینیامدهاستاصطالحمشروطهومشروطیتبرخالفتصورعمو
مشروطهچند قانوناساسیمشروطگردید. قدرتمطلقپادشاهیبه نامکه خواهان

جنبشخودراازراهعثمانی،ازشارتفرانسهگرفتندکهاصطالحدیگريبرايقانون
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اساسیاست.آنهادرپیقانونیکردنحکومتوحکومتقانونبودند؛دردایرانرابه
دانستند.کسانیکهبهعمدیاستیازبیقانونی،یعنیدلخواستهبودنحکومتمیدر

کنندهمانبساستکهرتخالصهمیخواهیرادرمشروطکردنقداشتباهمشروطه
کتاب کتاببه آن در بنگرند. امریکائیان و اروپائیان هستهاي چه هر ها

Constitutional Revolutionاستنه  conditional revolution انقالبمشروطه
انقالبقانوناساسیبودیعنیقانونیکردنحکومت.حکومتقانونیباحکومتقانون
فرقداردومقصودازآنمقیدکردنقدرتحکومتیبهقوانینیاستکهمردمتوسط

گزارند.درحکومتقانوناجرايقوانین،منشاءآنهاهرچهباشد،موردنمایندگانخودمی
 دهد.دراروپايمرکزيبهخوبیاینتفاوترانشانمیrechtstaatنظراست.سنت

حکومت مرکزي اروپاي قانوندر غیردمکراتیک اقتدارگراي همههاي که را هائی
شدولیحاکمیتکردند.جامعهباقانونادارهمیبوداجرامیبرخاستهازرايمردمنمی

حاکمیتمردمرسماوبطورconceptساسی،فرایافتبود.باقانونادردستمردمنمی
اشبهظرفیتجامعهبستگییافت.اصولیپذیرفتهشدوبقیه

آنکهنخستینغریزهپدرانجنبشمشروطهناسیونالیسمنگهدارندهودفاعیبودــ با
تنها اینناسیونالیسم، بلندــ تاریخیکملتکهنسالوسر برابر احساسوظیفهدر

مجلسیکهازمردمبرمیرچوبیکنظامدمکراتیکتصورمیدرچا تنها خاستشد.
قانوناساسیمی نگهدارد. همه1906/1285توانستاستقاللویکپارچگیکشوررا

می ملی شوراي مجلس میبه که مجلسی فوريپردازد. کهبایست را وظیفه ترین
انج به بود بیگانگان به امتیازات دادن از سازمانجلوگیري به مربوط مواد رساند. ام

متممقانوناساسی حقوقمردمدر نظامسیاسیو و است.1907/1286کشور آمده
حاکمیتمردم، و یکپارچگیکشور استقاللو دلمشغولیبه اینها پشتهمه ولیدر

ارادهرساندنایرانبهپاياروپاوآنچهترقیوترقیخواهینامگرفتنهفتهبود.

راهمشروطه کشیدن بدنبال روزها نخستین همان از آوردنآخواهان و سراسري هن
 به نوین، ذوبصنعت بودند.ویژه ایران به رایگان همگانی آموزش و آهن،

هايناموفقدراندیشیدند.کوشششانبهاصالحاتارضیوقانونکارمیترینپیشگام
)باآوردنمستشارانآمریکاییساماندادنبهوضعمالیکشورگذاريبانکملیوپایه
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ترقیکشور استقاللوهمنوسازندگیو از دفاع پهنه همدر میلسپو( و مانندشوستر
داشتکهاستقاللومی بهصورتمبهموجود حتا اینتصور، همانآغاز، از گنجید.

اند.دمکراسیوتوسعهباهمارتباطدارندودمکراسیوترقیدورويیکسکه

باایننگر که آورد نیز ادبیاتتازه یکزبانو خود با اجتماع سیاستو به شتازه
رونقگرفتنروزنامه و جنبشمشروطیتبهگسترشصنعتنشر نگاريتقویتشد.

هاانجامیدوخودازهمیننوگراییبرخاستهبود.مردانــونوسازندگیدرهمهزمینه
تازه اشرافیتکهنوايدرقلمروسیاستوتکتوكزنانــ با فرهنگبرآمدندو

بیشترفرسودهبهرقابتپرداختند.طبقهمتوسطکوچکولیبیداروفعالایراننشانه
خودرابرهمهزندگیملیگذاشت.



 ــ پادشاهی پهلوي 2

تاریخ از آنتیبسیاري نهاد، برابر یک رضاشاه از معاصر حزبی ـ سیاسی تز،نویسان
ولیاوبودکهبیشترآنچهراکهاندمشروطهساخته برچید. ــکسیکهمشروطیترا

کردندعملیساخت:تشکیلکشورواحدازممالکخواهانبرايایرانآرزومیمشروطه
کوتاهکردندستبیگانگان؛محروسهایرانکهبیشازآنکهیکنامباشدبدنامیبود

پسقدرت از صنعتنفتکه در مگر کارهايکشور، سیاسیامپراتورياز نظامیو
گذاريصنایعنوین؛ازجملهکوششبریتانیابرنیامد؛استقاللمالیوپولیکشوروپایه

هايآهنسراسريوپیوستناستانگذاريصنعتفوالد؛کشیدنراهنافرجامبرايپایه
شبکهراه با بهیکدیگر کردنکشور بیدار آموزشهمگانی؛ نظاموظیفهعمومیو ها؛

و باشکستوخواريزیستهبودند؛ حسغرورملیدرمردمیکهبیشازیکسده
داشت.بسیاريکارهايدیگر؛همهتاآنجاکهبرايایراندرآنروزگارامکانمی

نبودنهیچ با ایران، پایینجنبشمشروطیتکهدرشرایطآنروز انقالباز برابر در
ضاشاهبهانقالبازباالدستزدــآنچهکهازآمد،رزیرساختی،ازکارچندانیبرنمی

آزمودهشدهبودودرزمانرضاشاهیهايهفدهوهژدهدراروپايمرکزيوشمالسده
شاهعنصردمکراسیراازمشروطیتبرداشتولیدرآنچهدرترکیهجریانداشت.رضا

اوکهباخواهانبسیارمربوطبهناسیونالیسموترقیخواهیبودازمشروطه فراتررفت.
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با نگاهداشت، قانوناساسیمشروطیترا بودظواهر رايمجلسبهپادشاهیرسیده
آنکهدیگرنیازيبهآننداشت.اینامتیازيبسیارپرمعنیبودکهبهماندگارياعتبارو

می داده مشروطه انقالب رضامشروعیت اصالحات قدر ایران مردم راشد. شاهی
هايشانبهآنانقالبهیچکاستهنشد.حکومتوسربلنديلیازاحترامدانستندومی

دورانمشروطیتشکستخوردهبودندولیخودآنجنبشدرخودآگاهیملیایرانیان
همچنانسرچشمهالهاماندیشهسیاسیواجتماعیماند.

درتخودشودقوجنبشیکهبهناماوشناختهمیشاه،مصدقهايپسازرضادرسال
بزرگ عنوان به او گرفت. مشروطیت از آرمانرا مدافع وترین ناسیونالیستی هاي

هايجنگوپسازآنآزادیخواهانهانقالبمشروطهبرصحنهسیاستایراندرسال
چیرگییافت.ملیکردنصنعتنفتوپیکاربرايکوتاهکردندستانگلستانازایران

مشروطه سنت متن در میخوادرست هی شعار و نهشاه”گنجید کند، سلطنت باید
حکومت میدرست” مشروطیت اساسی قانون از تعبیر تودهترین حزب حتا بود.

ریشهمی سالکوشید واقع در انقالبمشروطیتبجوید. در را هايپسازهايخود
خواهاندررضاشاهشاهدواکنشیدرجهتآنانقالببود؛چنانکهحتاشکستمشروطه

دودههپسازانقالببهگردنرضاشاهانداختهشدکههیچربطیبهواقعیاتتاریخی
محمد ونداشت. اخالقی اقتدار بر را اختیاراتحکومتی که هنگام آن از نیز رضاشاه

درنگهداريورعایتظواهرقانوناساسی1950/1330سیاسیپادشاهیافزودازدهه
یوافزودنبراختیاراتخود،نقصیرانیزدرموردتغییرکوشید.اوباتغییرقانوناساس

هاياصالحیخودرادرهرجاقانوناساسیونیابتسلطنتبرطرفساخت؛وبرنامه
شد،مانندمورداصلدومتممقانوناساسیکهبهرهبرانمذهبیدرموردتطبیقنمی

می وتو حق شرع با تغییرقوانین و دهد به است، اجراناپذیر به اساسی قانون رغم
گذاشت.برنامهانقالبازباالياوازاصالحاترضاشاهینیزدرگذشت.ایراندرپایان

استاندارد با پهلوي ردهدوران نخستین در بود، نیرومند کشوري سومی جهان هاي
انقالبکشور دوران نسل که بود همان جهات بسیاري از و پیشرفت؛ به رو هاي

شرانیزداشتهباشد.توانستآرزويواريمیمشروطهبهدش

زونجايیکــورتیروزافـاهبهصــاشــعهواصالحاتدردورانمحمدرضــاماتوس
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انسجامــکهدرآمارهايبیروحونهچندانگویاایدئولوژيراگرفتــناپختهوبی
مقداريتجسممی فدايجنبهکمیو را معنايتوسعه روحو ازآنمییافتو کرد.

رضاشاه،بودکهناهماهنگیمیانساختارکمازنیمهپادشاهیمحمدهمیندوران،دست
پیشرفت با کشور دورانسیاسی در اگر گردید. نمایان اقتصاديآن و اجتماعی هاي

ایرانبهدشواريمی شدرضاشاهازیکپایهاقتصاديواجتماعیبرايدمکراسیدر
محمدرضاشاه،اشغالخارجیودفاعازیکپارچگیایرانوپیکارسخنگفت،دردوران

هايآنکهبیستوچندسالیرادربرگرفتبرايبسیاريازملیکردننفتوپیامد
توجیهیبرطبیعتخود بهمبالغه، بهدرستیا کامهحکومتهوادارانرژیمپادشاهی،

1960/1340دیداست.اماازدههگفتندکشورازهمهجهتناتوانودرتهبود.میمی
دمکراتیکدردیگرهیچدلیلقانعکننده کارکرد و رشدنهادها ايبرايجلوگیرياز

بهویژهکهخودفرایندتوسعهنیزازدههکشورنمی بهموانع1970/1350شدآورد.
دوست و فساد، حکومت، نبودن )پاسخگو برخورد فراوان خویشاوندسیاسی و بازي

پروريبههزینهمردم(کهاصالحپردامنهنظامسیاسی،یعنیدمکراتیکشدنحکومت
کرد.ترکردنتوسعهاقتصاديواجتماعیهمشدهــطلبمیراــبرايکارآمد

رونقاقتصاديمحمد برکتاصالحاترضاشاهیو متوسطایرانبه شاهیرضاطبقه
وentrepreneurialروحیهکارآفرینییکنیرويبزرگاجتماعیشدهبودکهبهدلیل

داريفرهنگیودرجهبااليآموزشآنبربیشتريازکشورهايهمردیفایرانریشه
برتريداشت.براياینطبقهمتوسط،آزاديپولدرآوردنوفعالیتاقتصادي،کهآن

نارضائی و بود شده سیاسی قدرت انحصارگري آلوده برمیهم بسهائی انگیخت،
هیچنمی از را خود مردانیکه زنانو نمیبود. درستیکسکمتر بهحقدر و دیدند

واستراتژيبسیاريازسیاست خواهانمشارکتدرفرایندسیاسیها تردیدداشتند، ها
ضرورتمی کشور برايتوسعه فرماندهیپادشاه که را بهانه ایناستداللـ و بودند

تافتند.دارد،برنمی

هانیزبهکنارينهادهشدوبیزاريازدشاهیمحمدرضاشاهحتاآناستداللازاواخرپا
از دمی پادشاه درآمد. حکومتی یکفلسفه صورت به قانونی حکومت و دمکراسی
در بلکه ایران، وضع برايکشورهاییدر تنها نه کردندمکراسی، محکوم و استهزا
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اگردرآغاز،خودکامگیبهعنوانیکایستاد.هايدمکراسیلیبرالنیز،بازنمیسرزمین
شد،درپایان،دمکراسیبهعنوانیکنظامضرورتــاگرنهشرالزمیــتوجیهمی
انحطاطمی و تنبلی خود با تلقیمیسیاسیکه تنهاآورد حکومتقانونینه گردید.

خدای و فرمانده و شاهنشاه رازآمیز عرفانیو بلکهخالفرابطه پاگیر، گانبادستو
شد.پرستششخصیت،بهبایستهمهچیزخودراازاوبدانندشمردهمیمردمیکهمی

رسید.زیانآزادگی،بهابعادناپسندمی

ناسیونالیسمنگهدارندهمشروطیتدرایندورهباافزایشقدرتاقتصاديونظامیایران
تواناییچهره با یافتکه حتاايجهانجویانه زمینهمحافظههايواقعیایران، کارانهبا

سازگارينمی شعارهايبلندپروازانهسیاستخارجیهشیارانهمحمدرضاشاه، ايداشت.
راه نگاهداشتن امن ندارد،مانند ایران به ربطی هیچ که اقیانوسهند، دریایی هاي

انگیخت.هايدورونزدیکبرمیايدرکشورپایههايبیهودهوبیترس

فرای فقطمحمدرضاشاه نه و عاملتوسعه، و کشور عنوانخدمتگزار افتحکومتبه
ایرانآورد، کسبه هر بیشاز رضاشاه که سربازگیريرا ارگانگردآوريمالیاتو

سیاست با برد، میراثپیشتر بر را اجتماعی عدالت بعد خود پردامنه رفاهی هاي
هاصلیکشورداريدرهاهمچنانزمینهاودستکاريمشروطیت،کهباهمهمحدودیت

پادشاهیپهلويبودافزود.تعهدبهتوسعه،تعهدبهعدالتاجتماعیرانیزدربرگرفت.
نابسامانی ولیدردرعملاینهردوبا هاوکمبودهايفراواندستبهگریبانبودند،

شدتوصمیمیتتعهددستگاهحکومتیورهبريسیاسیجايتردیدنبود.استراتژيو
هاگاهنادرستبودندولیپادشاهباکارده،دوازدهساعتدرروزورسیدگیبهکتاکتی

جزئیات،زندگیخودرادرخدمترفاهمردمایرانگذاشتهبود.



 ــ پس از انقالب 3

ترینخواهیبود.بزرگبهسراسرجنبشمشروطهbacklashانقالباسالمیپسزنشی
هايفکريودستاوردهايعملیدورانمشروطهتالشیبودکهبرايناچیرکردنپایه
هاباهمراهکردناکثریتبزرگنمودکهاسالمیصورتگرفتواندكزمانیچنانمی

اینجامردمایرانتوانسته )در متوقفسازند. اندسیرمقاومتناپذیرجنبشمشروطهرا
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اسالمی است؛ رفته بکار مسلمان جز معنایی در اسالمی را اسالم برايوسیلهها اي
هابجايتجددوترقیخواهیجنبشمشروطهارتجاعسازند.(اسالمیمقاصدسیاسیمی

حوزهرانهادندوبجايناسیونالیسمایرانی،امتاسالمیرا؛حاکمیتمردمودمکراسی
باوالیتفقیهجانشینکردند؛وشیخفضل بهحقدربااليرا ”پانتئون”اهللنوريرا

قرار غریزهخود آن ماهدادند. نخستین در که کردناي ویران پی در انقالب هاي
پهلوي تختیادگارهاي و انقها واقعی روح برآمد، فردوسی مجسمه و البجمشید

هنگامیکهخمینی به”هايفاسدمغز”اسالمیبود. بهبادحملهگرفتومردمرا را
بیانبازگشتبهشیوهزندگیصدسالپیشفراخواند،آرزو هايپسزدهضدانقالبیرا

داشتکهازپگاهانقالبمشروطهشکلگرفتودرنهانبالیدومنتظرماند.می

سیاسیواجتماعیکههايخواهیــهمهآناندیشهاگربرنیرومنديسنتمشروطه
سالگذشتهبرجامعهایرانیفرمانرواییکردهاستــگواهیالزمباشددربیشترصد

 ایرانیسالهمانا جامعه بالیدنآندرپایدارياینسنتدر هايجمهورياسالمیو
 رهبرانdiscourseگفتمان است. بیرون و درون ایدئولوژیکروشنفکران ـ سیاسی

پادرمیانی با چه نیز قدرتسیاسیرا هالیبرال”مذهبیکه چه” اولو یکساله در
،هنوزسالنخستپیروزيرابهپایانهايپسازآندردستگرفتندمستقیمادرسال

شکست مشروطه برابر در بیستم سده آغاز در بیهوده مشروعه که دریافتند نرسانده،
هايجامعهایرانیدراینهايسیاسیواجتماعیمشروطیتازنیازنخوردهبود.اندیشه

يدرخاست.ایرانچهباحکومتمشروطه،چهباحکومتپادشاهیاستبدادمیسدهبر
چهارچوبکلیقانوناساسیمشروطیت،وچهباجمهورياسالمیآخونديادارهشود،

برابردست در بهنگهداشتنخود دستگرفتنسرنوشتاندازينیاز در هايبیگانگان،
بیرونپشتیبانیملیخودویکپارچهماندنومهارکردننیروهايگریزازمرکزکهاز

ايباکشورهايپیشرفتهبرايمردمخودندگیقابلمقایسهشوندداردوبایدسطحزمی
بهتربیشازگذشتهپیشرفتههايفراهمآورد؛زیرادراینعصرانقالبارتباطات،جامعه

توانبهاندــچنانکهازنظرسیاسینیزنمیصورتمعیاريبرايهمهجهانیاندرآمده
بهشامردمگفتکهخودشانشایستگیادارهکارهاي پیشوا ندارندویکرهبریا نرا

هرنامبایدبرايآنانتصمیمبگیرد.
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برامتاسالمیکهگویایگانه ازانقالبدیرينگذشتکهناسیونالیسمایرانیخودرا
شبودحملهعراقبااکثریتشیعیمردماناستتحمیلکردواگرتکانیهمالزممی

وجنایاتیکهمسلمانانو فراهمشیعیانبرهمبهایران، داشتند،آنرا کیشانخودروا
ساخت.خلیجاسالمیازخلیجفارسبرنیامدوسرانحکومتازمنبرنمازجمعهدرباره

پیبزرگداشتفردوسیبرآمدند.افتخاراتتاریخیوفرهنگیایرانسخنگفتندودر
زایده جز درآغاز که فارسی نمیزبان شمرده برعربی همچناناي دستشد در

الزمعربیپیراستوهاواصطالحاتنانویسندگانومترجمانروزافزون،خودراازواژه
هايخودمایهجست.شازسرچشمهدرگسترشناگزیر

فراگرفت،وهرچنددرعملبهسبب بحثتوسعهوترقی،سراسردستگاهحکومتیرا
مایهرابرسرجایشاننشاند.همههايبیطبیعتتاراجگررژیمازآنفروماندند،مکتبی

هاوحتااعتیادبهآمارهاهاواستراتژيهاباعثآننشدکههمانهدفدشمنیباپهلوي
ترازهمیشهشدهاست،نگهندارند.تروگنگراکهاکنوننادرست

جمهورياسالمیدرکوششیناکاموشبانروزياستکهپادرجاپايرژیمپادشاهی
که”مغزهايفاسد”تبهداماندرسخواندگانوکارشناسانشدن،همانبگذارد.دس

می آنها یکخمینیاز نالید، بررویة)جنبه( چیرگییافتنترقیخواهیمشروطه دیگر
اماحتادرخودحوزهنیزمیارتجاعحوزه ؛کوشندبهدانشنوینرويآوردنداياست.
آرزويروشکبکمیزاغانبی آشتشمار باحوزهکهدردستکنند. یدادندانشگاه

ايشدندانشگاهکمککرد،اکنونبهدستآخوندهاهاوملیمذهبیانبهحوزهلیبرال
کمکمی حوزه شدن دانشگاهی توانستهبه آخوندها پایینکند. را دانشگاه سطح اند

اعتراضوآوردند،ولیدانشگاهبهاصلخودوفادارماندهاست)ازجملهبهعنوانکانون
سطح در چنانکه آموزشعالیــ جهانهايپایینپایداري( برابر در ــ بینیحوزهتر

دارد.تجددوترقیوکندوتاآنجاکهبتواندهمپايجهانامروزگامبرمیایستادگیمی
نشانه استو تفکر اصلیبحثو زمینه جا نشریهنوگريدرهمه در وهايآنرا ها

تواندیدکهبهفراوانیوغنايشگفتاوردرآنبیابانسیاسیرهاییمیهاوسمیناکتاب
می جهانپدیدار و اسالمی انقالب از تکلیفشوند. رفع و زبانی تعارف جز آن بینی

دست و بیایند گروهی که بود برايآن تنها انقالب این گویی است. نمانده نشانی
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رقدرت،اسالمیاستولیدیگرهرچهبراسبابقدرتومنابعداراییبیندازند.ساختا
شتاًسفوبیزاريسخنگفتربطیبهانقالبوساختارقدرتبتواندرایرانازآنبی

ندارد.

پیروزي آنچنانکهخمینیپیشاز کردنماندهاست.شاعالممیخودساختارقدرت،
اندکهجزسرهیچپایهتئوریکنهادهوالیتفقیهنامیاستکهبریکالیگارشیبی

سیاست استولینه عمامه و دستعبا قدرتبه توجیهیندارد. منطقو هاينیزه
دستدارند. در شرعیقدرترا مراجع معدوديــ جز ــ نه حکومتشرعیاست،
اسالمدرحکومتواردشدهاست،امابهصورتمصلحتیوناپیوسته،وبیشتردرقلمرو

اسالمیاستتابعزیروبااليسیاستاحوالشخصیوزندگیخصوصیمر هايدم؛
ضرورت فرمانروایی. گوهر در تا دارد بازتاب شعارها و ظواهر در بیشتر که هايروز

زیر از سیاسیرا اسالم استکه حکومتی، دستگاه خود همه، بیشاز و کشورداري،
نمیاشمیپوسته پوسته همان چیزيجز و نگهداشتنخورد از خمینی قانونگذارد.

اساسیومجلسانتخاباتوریاستجمهوريانتخابیوحتاحقرايزنانکهبرسر
 1963آندر می19134/ قانونرا اوهرروز گریزينیافت. بود، شکستــشوریده

شناخت؛واینقانونیکنندــولیخودقانونرابهرسمیتمیشمیچنانکهجانشینان
رآناست،همپاكغیردمکراتیکاستــمانندهراستکههمعناصردمکراتیکد

چهدرجمهورياسالمیاست،پریشانوآمیختهبههرجومرج.

درایننابسامانی،چندگانگیقدرتسیاسیدردروندستگاهحاکم،کهکارحکومترا
بهفلجکشاندهاست،وبحثزندهدمکراسیوجداییدینازحکومت)سکوالریسم(چه

فلحکومتیوچهدرجامعهروشنفکريبالندگیتمامداردــبسیارازدهپانزدهدرمحا
هايپدرانجنبشمشروطهدرایرانجمهوريسالهپایانیمحمدرضاشاهبیشتر.اندیشه

می دنبال بیشتر نیروي و پختگی با و است زنده دیگراسالمی بار یک شود.
پیگشبینروشن ایرانیدر راهترینعناصرجامعه از استبداد ودنچنبرواپسماندگیو

ریشه به بازگشت ایران از بیرون در هستند. جامعه و سیاست جنبشنوسازي هاي
بازتروپردامنه دربحثیکهدههمشروطهبهدالیلآشکار، هايپسازتربودهاست.

بهترین فراگرفته، را برانقالباسالمی پافشاري از راستطیفسیاسی هايچپو
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هايتوطئهازسویی،وانقالبمواضعپیشازانقالبخود،ازدستیازیدنبهتئوري
می سازنده نظر یکتجدید به سويدیگر، از شده ربوده و یکخیانتشده و رسند

می پدید اصلیسیاسی یادآورهمراییجریان جهاتی از که چپوconcensusآورند
ست.هاياینسدهاراستایراندرنخستینسال

نسل اولویتچند دلمشغولیبزرگو یگانگیملیایرانکه یکپارچگیو استقاللو
پیشین یوگوسالوي در آنچه پرتو در امروز است، بوده نوزدهم سده آغاز از ایرانیان

یابد.دمکراسیوچندگانگی)پلورالیسم(هنوزازسويعناصرگذرداهمیتیتازهمیمی
هايمارکسیستپیشیندرسخنیاعملزیرواسالمیايچپوراستافراطیحاشیه

درمیانگرایش ولیمانندحقوقبشر، هايگوناگونبهقبولعامرسیدهحملهاست؛
خودآگاهیملیایرانیانجايبااليبی در بهویژه حقوقبشر یابد.ايمیسابقهاست.

کههرتجاوزبههايجمهورياسالمیبهطبقهسیاسیایرانفهماندهاستسیاهکاري
شود.بیشترهاوحقوقفردبهچهبهايسنگینیبرايجامعهبطورکلیتماممیآزادي

نمی را این گذشته در تفاوتما بشر حقوق و دمکراسی میان تنها نه دانستیم.
گذاشتیم،بلکهحقوقبشرراامريفرعیواختصاصیــهرکسوهرگروهبرايمی

می شمار به ــ برايآخودش دمکراسی ووردیم. خود عمل آزادي بیشتر، مان
داد.مانمعنیمیهمگنان

گرایش بیشتر سیاسی گفتمان وارد فرایافتتوسعه و ترقیخواهی سرانجام، شدهو ها
در ترقیخواهی اصلی جاي توسعه؛ با بشر حقوق و ارگانیکدمکراسی رابطه است.

روشنفک سالپیشبر صد ملیایران، کار دردستور بود. خوبیدانسته رانایرانیبه
حوزه را توسعه و ترفیخواهی و گردانیدند روي آن از بسیاري محمدرضاشاه دوران

سلطنت سلطنتاختصاصی و بحثطلبان، امروز شمردند. یکی مشروطه با را طلبی
نمی جدا توسعه از گذشته مانند دیگر را هواداراندمکراسی براي ترقیخواهی کنند.

دمکراسیبرايآزادیخواهانشعاريدریبهانهپادشاه و ايبرايسرکوبدمکراسی؛
برابرتوسعهوترقیخواهینیست.

یعنیدورانبیداريملیایران،درمیانسنت هايسیاسیایراندرصدسالگذشته،
پایدارينشاندادهاندیشه اجتماعیمشروطیتبیشازهمهتواناییو هايسیاسیو
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در ما نیزاست. ایرانرا آینده پیکاريکهراه جمهورياسالمی، با کنونیخود پیکار
می همه بیشاز کرد، خواهد رادیکال،تعیین چپ بگیریم. مایه سنت این از توانیم

هاوبستگیخودبهاردوگاهسوسیالیسمشدهاست.هاویکسونگريقربانیزیادهروي
بینیومحدودترازآندارد،چهازنظرجهانايشوددامنهآنچهراهمصدقنامیدهمی

گذاريکرد.مذهبچهتاریخی،کهبتوانجامعهایرانرادرپایانسدهبیستمبرآنپایه
بلکهبهمذهبنیزآسیبجديو بهنابوديمحکومکرده، خودشرا سیاسینهتنها

دیرپايزدهاست.

رويآنباتوجهبهتجربهملیصدهايانقالبمشروطهوساختنبربازگشتبهریشه
هايسیاسیامروزيسالهگذشتهخودایرانورویدادهايجهانبیرون،بههمهگرایش

نیهماهنگسازند.کندکهخودرابانیازهاوواقعیاتجامعهکنونیایراایرانکمکمی
هاشهسالهگذشته،ساختهاست.بازگشتبهآنریامروزماراصدسالهگذشته،همهصد

اگربهقصدتکراروتقلیدنباشد،هاوعبرتوساختنبررويدرس هايآنگذشته،
توانباگذشتهداشت.ترینبرخوردياستکهمیواپسگرایینیست؛سازنده

خواهاناینکارياستکهنهتنهاچپگرایانوجمهوریخواهانگوناگون،بلکهمشروطه
بکنن باید نیز پادشاهی هواداران مشروطهو مشروطیتد. سنت وارثان تنها خواهان

سنت همه ریشهنیستند. ایران امروز سیاسی انقالبهاي در را خود قهرمانان و ها
بزرگترینمایهسالمتونیرومنديسیاسیآیندهایران مشروطیتدارند؛وایناحتماالً

زمینهمشترکیکهمشروطه نیروهايچپوجمهوریخواهدبود. خواهاندرخواهانبا
تعهدبهیکپارچگیویگانگیملیایران،بهدمکراسیوچندگانگیوعدمتمرکز،به

سالهگذشتهماست؛دورانیکهاجتماعیدارندفراآمدتاریخصدحقوقبشر،وبهعدالت
ایموباهمآنرابهاینروزمابهرغم،ودردشمنیبایکدیگر،باهمکشورراساخته

هرم،ایانداخته مسئولیتو هم هايچه به را بیاوش یکدیگر همیگردن با زیم،
کنیم.شراتحملمیهايپیامد

ازایننظرهماننديتجربهملیایرانوفرانسه،همبسیارآموزندهوهمامیدوارکننده
سالیراگذراندکه،سالانقالبتاسالکمون،صد1871تا1789است.ملتفرانسهاز

ایمدرگذشت.چهمابرآمدههايسیاسیوایدئولوژیکازهرودامنهکشاکشدرشدت
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اینکشاکشدرصد آننیز شورشوخونریزيهمراهسالهپساز با اگرچهکمتر ها
بود،درجبههایدئولوژیکباتنديوتیزيیکجنگمذهبیادامهیافت.سرانجامدر

جنگمذهبیچپوراستپایاندهندودهههشتاداینسدهفرانسویانتوانستندبه
فرانسهامروزازنظرهمراییملی،کموبیشمانندهردمکراسیغربیاست؛ایدئولوژي

هاوهابرسراستراتژيجنبهمذهبیوحقبهجانبخودراازدستدادهاست؛اختالف
میاولویت عملینگریسته نظرگاه پیشاز مسائلبیشاز به تاکیدهاست؛ و شود؛ها

سر بر اختالف است. شده کمتر جامعه قالبگیري و اجتماعی مهندسی به اصرار
هايمذهبی،واپسینبازماندهجنگمسلکیدویستسالهچپوراستاستآموزشگاه

کهآنهمگرمیپیشینراندارد.

آنچهتاریخدویستسالهگذشتهفرانسهرارهانیدهمانزمینهمشتركنیروهايراست
چپ، اندیشهو انقالبهمان عدالت1787هاي و آزادیخواهی و ناسیونالیسم بود.

بهعنوانمیراث میدانیاجتماعیبربسترنوگري)تجدد( هايمشتركانقالببزرگ،
بودکههماوردانمسلکیدویستسالهدرآنجنگیدند.چنانجنگی،هرچندهمتندو

رباشد.درتحلیلآخر،نظامدمکراتیکناپذیتوانستدرمیاندشمنانآشتیخونین،نمی
ناپذیر گریز یکهمراییملیرا بود، برقرار فرانسه در گذشته سده دو بیشتر در که

ساخت.

توانبایکدیگربرابرمافرانسهنیستیموهیچدوکشورودودورهتاریخیراکامالًنمی
ولیهمانندي گرفنهاد. ندیده نباید سیاسیرا فرانسویانبساهايتاریخیو از ما ت.

زمانطوالنیکشاکش شدتو تلخیو جمله از ــ داریم کم هايسیاسیوچیزها
توانیمدراینزمینهازآنهابیاموزیم؛شایدبیشازهرکشورمسلکیراــوبااینهمهمی

یعنیمیراثمشتركانقالبیبرايسرتاسر ــ ویژه ایننظرگاه از جهان. دیگريدر
بهطیفس ملتدیگري هر از احتماالً ما استــ نشده فرسوده زمان با که یاسی،

هانخواستندایناشتراكرابشناسندتریم.فرانسویاننیزمانندماتامدتفرانسهنزدیک
هايپیاپی،سهجنگدرسهنسل،وزوالسالیشکستوبهآناعترافکنند.آنهاصد

الزممیفرانسهبهعنوانیکامپراتوريوق ماداشتدرتبزرگرا آیند. بهخود ندتا
 چند و بیست در را صدسال آن اسالمیهمه حکومت و انقالب زهرآگین سال
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ازچشیده خود رهایی براي نیز ما کرد. رستگار آن دمکراتیک نظام را فرانسه ایم.
دمکراسیرا جز نیهیلیسم، و استبداد واپسماندگیو چنبر از هیجمهورياسالمیو

توانبههايبزرگ،نمینداریم.بازندانواعداموتبعیدوکنارگذاشتن،حتادرمقیاس
درکشاکش آنچه کردند. تجربه ما فرانسویانپیشاز اینرا هايسیاسیپایانداد.

هايگوناگوندارد.دستگاهگوارشملیحلنشودگرایشبهبازگشتدرصورت

بینیمکهنگریم،میسالهگذشتهخودمییشداوريبهصدبانگاهیآزادازپهنگامیکه
بدبختی از زایندهبسیاري از یکی که برخاست آنجا از ما درخشانهاي و ترینترین

مشروطه جنبش یعنی ایران تاریخ دسترویدادهاي را درخواهی یا گرفتیم؛ کم
ازآنانحرمحدودترینصورت یا برضدشتعبیرکردیم، یا برخاستیم.شافجستیم،

مشروطه از پادشاهی گرفتند؛هواداران را ناسیونالیسم و نوگري)تجدد( تنها خواهی
تعبیر به حتا هیچکدام و کردند، ناسیونالیسمبسنده دمکراسیو هوادارانمصدقبه
محدودخودنیزوفادارنماندندودرآنهمکوتاهینمودند.چپرادیکال،مشروطهرا

هايدیگررويآورد؛ومذهبسیاسیدرپیوارونهdoctrineآموزهنادیدهگرفتوبه
کردنانقالبوهمهدورانمشروطهبرآمد.تنهاپسازانقالباسالمیبودهاستکه

شود،وشکفتگیبحثسیاسیدرمیانبهسنتمشروطیتدرتمامیتآننگریستهمی
هايسیاسیکهنمایندگانگرایشتواندانکارکندکسنمیجاست.هیچایرانیانازهمین

انداززندانگذشتهخودشانبیرونبیایندــچهایراندرچپوراستــآنهاکهآماده
هايسیاسیخودبرايآیندهایراندرروشنگريوشناختنتاریخمعاصر،وچهدربرنامه

ترند.ترومتقاعدکنندهازهمیشهروشن

اندیشه ماندگاري به باهايساگر آن مستقیم ارتباط و مشروطیت اجتماعی و یاسی
شودازاینجاستکهکشورماامروزدرپایانسدهبیستماکنونوآیندهایرانتاکیدمی

هايآغازاینسدهروبروست؛ونهتنهادربررويهمباهمانمسائلوهمانگزینش
سالپیشبهمقدارصدروبهپیشرفت.درهمانایران،کهدرهمهجهانواپسماندهو

نمونه يکشورهايپیشرفتهکهصدودویستهازیادآشکاربودکهچهبایدکرد،زیرا
سالپیشازآنآغازکردهبودنددربرابربود.

هايخودمانرا؛وشناسیمهمکوتاهیهارابهترمیهايآننمونهامروزما،همکوتاهی
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هآیندهرابپیماییم.اماتاجمهورياسالمیدرپیشتريراهايمطمئنتوانیمباگاممی
 توانکرد.رويماستهیچکارجديبرايایراننمی

2009فوریه
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 ترين ايرانی سده بيستم رضا شاه، بزرگ

 
دهرابرگزینیم.درخودایرانترینایرانیآنسسدهبیستمگذشتومانتوانستیمبزرگ

می چه بر ایران بیرون در و نبود بهجايآن بتوان باره آن در که همرائیکرد شد
رسدکهدرتوافقیرسید؟مانندهرموضوعمهمدیگريدرسیاستوتاریخ،بهنظرمی

کهايسومجامعهنوینایران،جامعهبایدمنتظرزوالقطعیگفتماننسلاینجانیزمی
سوم،نسلانقالباسالمی،چهارمبود.نسلدرسدهبیستمتحولیافت،وبرآمدننسل

گذشتهماندهدرهردوسويطیفانقالبیوضدانقالبی،جزاستثناها،رویهمرفتهدر
باال ماموریتی آننمیاستو کوششبرايباززیستن بازگوئیو از آنتر اما شناسد.

او انقالباسالمی تا فروگذشته حکومتاسالمی پارگین در گرفتو نه رفتو ج
بایددرآنماند،ونهنهمی شایستهاینهمهبازگوئیاست)پژوهشچیزدیگرياست(

ارزشباززیستندارد.

بزرگ تعیین اهمچرا چنان بیستم سده ایرانی کنارترین در آن از که دارد یتی
نمیاستکههیچآیندهشآنشود؟پاسخادمیهايمهمسیاسییموضوع توانايرا

آیندهبی راه چراغ گذشته رایجاستکه کلیشه تکرار ایننه ساخت. شناختگذشته
تواندفرمانروايآیندهنیزبشودکهاست.گذشتهتنهایکیازچراغهايراهاستومی

کشیدننقاديگذشتهوبیرونهائیدرشرایطایرانکشندهخواهدبود.بیبرايجامعه
نمی ناکامی و کامیابی عوامل یافتن و بدها و هرخوب داشت. درخوري آینده توان

دورهگذشته دگرگونینشانهمیايبا بهسببنقشپراهمیتهايدگرگشتو و شود
ايهائیکهسهمتعیینکنندههارابانامدوره شودکهشخصیتهادرتاریخ،بسیارمی

اندمیداشته در شکستشناسند. با بیستمرا عاطفینسلیکهسده فضايسیاسیو
همهسویهبهپایانبردچناننگرشنقادانهبرگذشتهآساننبودهاست؛ولیامروزشاید
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شهمانتغییرپارادایماستوزوالشتابگیرندهگفتمانشرسیدهباشد.علتموقع
نوینایران.سومجامعهنسل

نسل تقدسگفتمان گفتمان خودسوم، مرزهاي تا کینه و شیفتگی بردن ـ بود
)اندكاندكزمانآناستکهازنسل بهگذشتهویرانگري. ايسومبهصیغهماضی،
ولیارزیابیدوره شود.( یاد تعلقدارد، آن به بیستمکه سده اینجا هايتاریخی)در

جايشخصیت و مقایسهایران( سبکسنگینکردنو آنبا در آنايکهسراسها ر
شرابرآیندهبسنجدامکانیشازآنرادربرگیردوتاثیراتسدهودورانبالفاصلهپ

آلوداست.دارد؛واگرنسلانقالبهنوزبدانقادرنبودهبهدلیلهمانرویکردتقدس
زنندونگاهاکنونکهشمارهرچهبیشتريدرسنینگوناگونازآنگفتمانبیرونمی

برف شمذهبیاهرچهذهبی)نگرشزیرسایهتقدس،موضوعرازتفکرمانتقاديرا
شیفتگییاکینهبهسرگذشتایراندرسدهبیستمپرداختوتوانبینهندمیباشد(می
ایندستمایه به ناگزیر و استسنجید مانده آینده و برايامروز آنسده از که ايرا

اندررادرجامعهایرانیآنسدهداشتهپرسشنیزپاسخدادکهچهکسانیبیشترینتاثی
توانگرفت.وچهازآنهابرايآیندهمی

ايبودکهبایستهمهچیزراازجنگید؛جامعهایراندرسدهبیستمبرايزندهماندنمی
کورمالکورمالمیپائینمی برجستهساختومسیردرسترا ترینایرانیانبهجست.

مهسدهبیستمیااقتصاد،کهازجهانسیاستمیبودند.تانیناچارنهازقلمروفرهنگ
رضا سیاست، عرصه مهمدر عنوان به میشاه گرفته مسلم ایرانی، پیکارترین شد.

شدرگرفتگواهدیگريسقوطاوبرايآلودننامویادبودسیاسیوتبلیغاتیکهپساز
بااویاب شد.دردههرضداوتعریفمیبراهمیتاومیبود.هرچهدرسیاستایران،

بزرگ مصدق اوپنجاه نام برگرد یکمیتولوژيکامل و داد ایران به را تکان ترین
شاهخودراموضوعیکسوماست.محمدرضابزرگگفتماننسلساختهشدکهبخش

زیان به بیشتر که سالهکیششخصیتگردانید پانزده ده یکدوره ولیدر شبود
کپادشاهی اشاز  عظمتسقوط با تنها که برآمد قابل1357/1979ارهاينمایانی

هايتیرهوخونبارپایانیسدهسرانجامخمینیآمدکهسایهبلنديبردهه مقایسهاست.
.انداخت
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شخصیت این میاز را محمدرضاشاه رضاها دنباله بیباید شمرد. بهشاه او رضاشاه
هدورانپدروبرزمینهآنچهرضاشاهنبرآمددنبالرسید؛وبیشترآنچهازآپادشاهینمی

محمد بود. نمیساخت سقوط آن دچار اگر حتا لوئیرضاشاه ردیف در را او که شد
نیکاليشانزدهم و گذاشتنمیسومها باها آید. بدر قضاوتسختتاریخ توانستاز

اوولوئیناپلئوناینهمهدرمیانپادشاهانیکهسلطنتوکشوروسلسلهخودراباختند
رهبرانیهستندکهمی تنها نوسازندگی)ناپلئونسوم( توانندبهدستاوردهايبزرگدر

نام خود سربلنکشور و سرگذشتمحمدرضاآور شخصیتو در باشند. آنعنصرد شاه
)ناپلئونسومپدرجامعهصنعتیواستثنائیکهبزرگیتاریخیمی نداشت. آوردوجود

یومالی،وپاریسبههايصنعتآهنتازیرساختست،ازشبکهملیراهمدرنفرانسها
شگذاشت.ینشهرجهانتنهابخشیازیادگارهائیاستکهبرايملتترعنوانزیبا

افزود.( فراسه قلمرو به را ساووا و اتریشرهائیداد از را ایتالیا سیاستخارجی، در
ب همسیردیگريانداخت،بلکهعصربنیادگرائیخمینیباانقالبخودنهتنهاایرانرا
پاجوشآنتروریسماسالم مدتاسالمیو جهانتا و کرد آغاز نیز دستبهیرا ها

ولیبزرگیخمینیدرابعادآسیبیاستکهبرسرتاسر گریبانانقالباوخواهدماند.
هشد.ترینمصیبتسدهبیستمایرانشمردخیلیزودبزرگ جامعهایرانیزد.او

مصدقبرسیاستایرانچندانتاثیرينکردکهبررواناکثریتیازایرانیان،وهمیناو
سازد.مصدقترینایرانیسدهبیستمبلکههمهتاریخایرانمیهائیبزرگرابرايگروه

سال دو سالیبرعرصهسیاستایرانتسلطداشت، وچندماهشبهعنواننخستده
مرداداست؛نهدرآنچهخودازآن28ازبزرگیخودرامرهونکمنیمیوزیر،ودست

برآمدبلکهآنچهدیگراندربارهاوبرآمدند.اگراواندکیپیشازآندرگذشتهبودیکی
ترینشنیزاورابزرگترینپرستندگانماندولیپرشورازمردانبزرگتاریخایرانمی

نمی اهمیتایرانیسده همه با مصدقبرايشمردند. از ملیکردننفتآنچه پیکار
آیندهماندقابلمقایسهبارضاشاهنیستکهاگرخوزستانرابهایرانبازنگردانیدهبود

آمیزاستايافتخارآمد.مبارزهضداستعماريمصدقخاطرهاصالنامیازاوبهمیاننمی
قاللوناوابستگینیزدرموضوعشدهاست.حتااستولیمانندشعارموازنهمنفیاوبی

دهد.اقتصادبدوننفتشعاردیگريبودکهازجهاندگرگونهامروزهمانمعنیرانمی
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اودرهمانحدشعارماند؛ودرواقعاینرضاشاهبودکهآنراعملکردهبود.اونشان
ساختدادهبودکهباسالیدوسهمیلیونلیرهدرآمدنفتمی با)مصدق شدایرانرا

همه سالی تا انگلستان نفتی کمک23تحریم ترومن چهار اصل از دالر میلیون
پیشمی یکیادگارماندنیمصدق، تربردنفرایافتجرمسیاسیاستکهباگرفت.(

ه اشتراکیرضاشاه مرام قانونمنع در یافت. فرهنگسیاسیایرانراه به ررضاشاه
تررفتوهرمخالف.مصدقیکگامپیشمجرموقابلپیگرددانستهشدکمونیستی

پندارند.(جامعهایرانیپسازآنهادیگرشچنینمیخودراخائنشمرد)هنوزهواداران
برسد.consensualنتوانستبهیکسیاستهمرایانه

مرداد28ترش،بهچنانکهاشارهشدبخشبزرگفرهمنديمصدق،اگرنهبخشبزرگ
عاشورايمدرنیشده استبرمیکه درباره می28گردد. گوناگونیمرداد توانعقاید

شتغییرکردهاست.نهتنهادردسترسبودناندازتاریخی،جایگاهداشتولیدرچشم
انجامد،بارعاطفیوبهتريدربارهسراسرآندورهمیهايمتعادلاسنادتازهبهقضاوت

آنشسودمنديآنبهعنوانیکحربهسیاسیههمرا برايکسانیکهدر نیزطبعا
28شود.بابیرونرفتنواپسیننمایندگاننسلسوماززندگی،اندکمترمیفضانزیسته

ذهنیمصدقبهعنوانابرمرد تصویر شد. خواهد بیرونکشیده اسطوره از نیز مرداد
برايپرستند هرکدام همچنانکهمحمدرضاشاه، نوستالژياتاریخ، در ریشه زگانخود،

کنندازسويدیگردارد.اینبستهپرستیمردمیکهباگریهزندگیمیومظلومسویک
شمایل)براي و )برايمصدق( مقاله چاپکتابو با انرژيپرستندگاناستکه به
زمان گذشت با نوستالژي اما دارند. نگه زنده را ذهنی تصویر آن محمدرضاشاه(

ايروبهضعفاست،وایرانیانامروزيماپدیدهخودعاشورانیزدرجهانپژمردومی
هاترینمردمان،بیشتربهدستاوردهاوپیروزيدرگرماگرمتغییرپارادایم،مانندپیشرفته

بزرگ ازشمارکسانیکهمصدقرا همهاینها خوانندترینمیارزشخواهندگذاشت.
بااینهمهازآنسهشخصیتاوبیشا داردناچارخواهدکاست. زدیگرانبختآنرا

کهیکنمادبماند.

***

هايجامعهایرانیازکردنزیرساختاشبراينوتردهــهايگسشاهدرنیمهبرنامهرضا
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مانند که بود انداخته راهی بر را ایران همانجا تا ولی شد. کشیده زیر به پادشاهی
اسالمینیزازآنبیرونآمدنیآهنانداخت،باانقالبوحکومتهائیکهبرراهقطار

ساختبودکهبهدستاوبههاشمردوآنقدرزیربایدپادشاهزیرساختنیست.اورامی
شدازاوداشت.بهدشواريمیوجودآیدکهتوقعدمکراسیوتوسعهمستقیمسیاسیرا

مهمزیر صورتنوینساختاصلیو در و عنوانیککشور بازسازيایرانبه ترین،
انمحروسهومناطقهايممالکنهچنددولتـملتبود.نخستبایستازتکهپاره

یکحکومتهايعمالجداشدهیادرحالجداشدنایرانکشوريبافئودالیوبخش
مرزهايمی درون در که دولتشقانساخت سفارت خواست نه و آن خود هايون

باشد)از فارتدولتفخیمههمهکارهبود.(س1918فخیمهانگلیسوبهیهروسروا
سربازان میبایست ترك را ایران ازبیگانه ایران ناچیز نظامی نیروهاي و گفتند

یافتندکهبیآنآمدندوتوانائیبرقرارينظموامنیترامیفرماندهیبیگانگانبدرمی
مشروطه مبارزات خاطرههمه آن متمم و اساسی قانون و بیشخواهان خوش اي

انگلیسدرمین دستروسو از اسکناس، نشر جمله از بایستبانکداريایران، بود.
بایستایرانیاحساسفردیتمیمی ایرانیمیآمد. پسرشمردنهحسنکردوخودرا

یافتوهرلحظهايازامنیتقضائیمیحسینوازمملکتقزوین؛وبایستکمترینه
بود.برجانومالشدرهراسنمی

هیچزمامدارایرانیدیدهنشدبایکاستراتژيجسورانهوباقدرتاجرائیکهدیگردر
راعملیکرد.ایران هايدیگرتادودههبعديهمهاینهاوبساطرح1921شاهازرضا

او زور نفتکه جز آننداشتندــ امور اداره بیگانگاندیگرنقشیدر یکپارچهشدو
ادار یکدستگاه جايلحافپارهنرسید. سراسريامروزيدر بود دولتقاجار ايکه

نام و شناسنامه و احوال ثبت با پوشاند. را حقوقیایران قالب در ایرانی خانوادگی،
قالب کی تا گرفت، قرار پادشاه و خان و ارباب رعیت نه و کشور یک شهروند

دادگسترينوینغیرآخونديومجموعهسیاسی بیابد. قانونهايقاشرا نونمدنیو
جزائیوقانونتجارتوثبتاحوالبهجامعهایرانیامکاندادکهسیرتوسعهاقتصادي

اصطالحمارکسیستیو به و کند آغاز را رضاخود بورژوازيشود. رشد مرحله شاهارد
نخستین براي قانون دولت یک ایران به اسالمی دوران در داد.rechtstaatبار
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حتاهنگامیکهdue process of lawرايقانونوفرایندقانونیشدراجسختگیري
میزمین زور به را لکههايمردم او بخشکاراکتر است)آن ايپاكگرفتمشهور

نشدنیبرنام و است؛( زندانشگذاشته در مخالفانسیاسیکه شکشتههايمعدود
نمی تغییر را کلی منظره حکوشدند تا قانون دولت از معنايدهد. به قانونی مت

فاصله آندمکراتیکالبته سالاز پنجاه بیستسالو هیچکشوريدر اياستکه
نگذشتهاست.

بارپسازبهتریندورهصفویان،سرودرهمانحالاوبهمالیهکشور،بازبراينخستین
بینواترینسرزمین از کشوريکه در یاريانحصاسامانیداد. به رهايآندورانبود

سببفشارهاياستعماريشورويیک به بازرگانیخارجی)که دخانیاتو تریاكو
می بشمار دفاعینیز پرمیاقدام کوچکدولترا خزانه بودجهرفت( اینهمه با و کرد

خوابندیده ایرانیانآنزمانبه میلیونریالنگذشتکه هزار از او دوره در کشور
رادرعینشدکشوريهچگونهباچنانارقامیمیبودندوبرايمامایهشگفتیاستک

ایرانمیحالادارهکردوساخت. آنچه بستنقراردادهايپایاپايوصدور توانستبا
پایهرايساختنراهبفروشدسرمایهارزيب گذاريصنعتنوینفراهمآهنسراسريو

هم اگر او از پیش که قدرتمیکرد جلوگیري سبب به اخواستند ستعماريهاي
هاهايکارخانهتوانستند.)درآمدنفتبهنوسازندگیارتشاختصاصداشتوماشیننمی

وتریاكومانندهايآنمبادلهمی شد.(دولتبهباساالمبوریارودهگوسفند،وکتیرا
ايعنوانفراهمآورندهآموزشوبهداشتودرمانهمگانیوتوسعهاقتصادي)تااندازه

گیروداد(ونهصرفامالیاتنیرويآموزشیافتهآنروزاجازهمیپولوبییکهایرانب
هاياوبود.سربازگیر،ازنوآوري

هاتاهزارانساختمانعمومی،فهرستآنچهدیوانساالريرضاشاهیکرد،ازشبکهراه
وورزشوپیشاهنگیوربیتبدنیوآموزشموسیقیکالسیکتافرهنگستانزبانوت

شیرگر و دختران( )هنرستان یتیمان آموزش و سازمان دآوري از سرخ، خورشید و
جنگلبانیتاهنرستانموسیقیوکانونپرورشافکاربرايآموزشدادنآدابزندگی

اندیشه با کردنمردم آشنا جملهپاکیزگیدندانو از فرستادنامروزي، هايمدرنو
مازندرانآید.)درسفرنامههاروپابهشمارهنمیهاگروهبهتریندانشجویانایرانیبگروه
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می گله هیچخود بدهد.( میهنانشیاد هم به باید نیز را خوردن غذا طرز که کرد
اياززندگیملیازتوجهدیوانساالرياودورنماندوخودشبادقتوپیگیريگوشه

دmodernizationبرهمهآنبرنامهشگرفنوسازندگی ستگاهادارياونظارتکرد.
شدکهدرآنشبهآهستگیدرسراسرکشورپخشمیهاينمونهکارائینبودوبرنامه

شاهزنانراکرد.رضابایستازجائیآغازمیبود.ولیبههرحالایرانمرحلهناگزیرمی
ازحجابرهانیدوبهآموزشعالیومقاماتاداريراهدادکهدشوارتریناصالحاتاو،

د.اوهمچنینرکنارآموزشهمگانی،دوانقالباجتماعیبزرگتاریخایرانبشمارنود
قدرت شکستن درهم فئودالبا بزرگنظامی یکها به را ایران درآوردن مانع ترین

جامعهطبقهمتوسطبرطرفکرد.

انقالب )یک ارضی اصالحات با را پدر اصالحات زمینه سه هر در محمدرضاشاه
ر(وگسترشبیشترآموزشهمگانیودادنحقوقسیاسیبهزنانتکمیلاجتماعیدیگ

و شدند قالبنوینیریخته ایرانیدر جامعه و مرد یکنسلزنو از کمتر در کرد.
بیستسالپسازرضاشاههماناندازهنیزدرسده هايگذشتهامکاننیافتهبودوتا

زندگیاوهنوزاساساتعیینکنندهراهیامکاننیافت.دستاوردهاوپیامپیشرفتونوسا
بایدبپیماید،وتاماخودرابهپاياروپائیبرسانیمکهآرزوياستکهجامعهایرانیمی

بودخواهدماند.اومی

شاهيدریکمقام،ویژگیپادشاهیرضاگیرباآنکهاقتدارگرائیوتمرکزمحضتصمیم
چندنهادهاوصورتظاهرمکراتیکنداشت)هربرايفراینددبودواوکمتریناحترامی

برنامه هرگوشه داشت( نگه را مشروطه اساسی زمینهقانون جامعهاش یک ساز
ایرانمهربان و تاریخوجغرافیايسیاسیبهاو بودنددرترمیدمکراتیکبودکهاگر

پایه بر ایران در رضاشاه نسلپساز شکلمیهمان دشمنانهاياستوار وگرفت.
اشآزاديازایرانرختبربستناآگاهیخودرامنتقداناوباادعاياینکهدرپادشاهی

آندشمنانومنتق مانندمارکسیستـازاسبابدمکراسیبهنمایشگذاشتند. دینیا
داشتند،یاخودپسازرسیدنبهقدرت،نمایشیازهادمکراسیرادشمنمیلنینیست

ب وفاداري و مفهوم عمدهدرك ساختاري مانع دو ندادند. لیبرال دمکراسی اصول ه
 ایران در خان”روحانیت”دمکراسی و فئودالشیعه سیاستهاي که هايبودند
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ناتوانکردنرضا برچیدنو بقیهشاهیبه زیرساختشاناولویتداد؛ نبود هاياشاز
اهیدمکراتیکوآمدکهبرايپیشبردآگاجتماعیواقتصاديالزمیکجامعهنوینمی

خت.اشراریهايمدنیضرورتداردواوپایهبرپائیسازمان

رامیمادراینجاازسدهبیستممی تواننشانگوئیمولیدرتاریخایرانچندفرمانروا
هچنانانرژينامحدودهمراهکردهباشند؟اینکهرضاشاايرابادادکهچناندیدگسترده

شهايبرابرداشتازاهمیتنوآوريتراروپارادررمشقدورسرمشقنزدیکترکیهوس
آرزوهاينمی میان فاصله ایراکاهد. براي ناچیزش امکانات و کهن بود چندان ش
میمی همچنانکه نکرد؛ مزیتمبالغه آن درباره چشمتوان با بهتوان بیشتري پوشی

آشکارمحدودیت اهاي نتوانست او نگریست. دش ستایش و خدماتحترام رخور
همحیاتی و ایرانبدستآورد به کارنامهاشرا برعکس، خودشبود. گناه اشمایهه

 تازهکشاکش در اي که شد ایران قدرسیاست و خشونت است. کشیده امروز تا
اشنگذاشتچنانکهبایستازخدماتسرامدانسیاسیوروشنفکرانیکهبهنشناسی

ش،انگیزندبرخوردارشود.پایانغموسازندگیمیهنبوداندازهخوداوسرسپردهبرنامهن
نمی ناگزیر هیچ که برايایران، او خود کوتاهبیشاز یکدوره سیاهیبر پرده بود

کنار ایران خود اندكاندكدر دارد نسل سه پساز که سازندگیکشید از سرشار
یرانباسپردننخستهايتاریخجهانواتریندورهرود.ولیاودریکیازحساسمی

نامناسب میوزیريبه اجتنابترینکسیکه را بدبختی آن کرد.توانستبیابد ناپذیر
 نفتی بحران در چنانکه او یکا1933خود پساز جریانو در نیز بزرگو شتباه

دریابدوبهضرورتاشنشاندادبهخوبیمیگیريکناره هاگردنتوانستواقعیاترا
گردانید.کردندبهاحتمالزیادخطررابرمیشمیبهدرستیآگاهنهدواگر

هر ایرانیان انقالبامروز پساز آنشصتدرصديکه میان در بویژه بیشتري، چه
نگرندوفارغازنبردهايسالهکشورخودمیاند،بهگذشتهصدبهجهانآمدهاسالمی

شخصیت و دوره هر سهم خود، پیشاز نسل میتاسیاسی ارزیابی را کنند.ریخی
هايشاهکهایرانازدسترفتهرابهزندگیبازآوردوجنبشمشروطهرادرآرمانرضا

همهترقیخواهانه با کرد آغاز را ایران نوین تاریخ ترتیب بدین و بخشید اشتحقق
برجستهايهرشچهرههايکاستی میچه زیارتنامهتر برخالفدیگراننیازيبه یابد؛



133 

 

 خ، فرهنگياست، تاريهائی در س شباز هزاره سوم ـ رسالهپي

 

خوانومتولینداردوبهنیرويکارهايبزرگیکهتنهاازاوبرآمددرخودآگاهیملی
اسالمیغرقدردالرهاينفتیرود.ایرانیامروزیندرنکبتجمهوريایرانیانپیشمی

می ببهتر کجاها از نوین ایران پدر که ببیند میتواند آغاز چهایست با و کرد
بود.هائیروبرومیدشواري

2007فوریه
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 زن روزگار ما يا و مرگ رسانه یزندگ



بودیکهدرخورچنانزندگانییدرواپسینروزماهاگوستشاهزادهخانمدیانابهمرگ
اوکهزندگی برصفحاترسانهدرگذشت. نهاگذرانیدهبوددرواقعبهدستآناشرا

شبود،ازکوتاهیها،چنانکهدرهمهزندگرسانهیــیکفراوردهوقربان نیزکشتهشد
بهخود ولیعهدبریتانیاچشمانمردمانرا ازدواجبا آنهنگامکهشانزدهسالپیشبا

کشید.

توانبهآنهایدرزمانماکمنیستندــحتادرعرصهدانشنیزميارسانهيهاپدیده
يشانابعادوشخصیتیشوندوزندگیهامکهبههردلیلآماجرسانهیکسانبرخورد؛
چندانربطیبهخودم شاهزادهخانمیواقعيهابهاندازهیگیردکهعموما شانندارد.

تر،شگفتاورترواحترامبرانگیزتربود.اگرمرگاوبرجستهيدیانادراینمیانازبسیار
زیرسایهییافتوچهلوهشتساعتیبدرسراسرجهانچنانبازتا را همهخبرها

هارسانهيچوناوبرايکسدیگرنبود،ازآنجاستکههیچيگرفت،چنانکهخبردیگر
رابریهمانفرمانروائيتوانبااوبرابرشمرد.کندیرانميساختهنشدهبود.حتاکند

یوپنجسالیاشسوافسانهشهمانتکانرابهمردمانداد،هاداشتومرگرسانه
ول است. زنده هنوز کندرسانهیبيکندیبعد نیز جوانیميها ــ رئیسبود ترین

خانمدیاناجزخودشترینونیرومندترینمردزمانخود.شاهزادهامریکا،مهميجمهور
تقریباهیچنداشتــهمسرپیشینولیعهدبریتانیا.

شاهزادهخانمیدرگیرائیگویند،البتهعاملاصلیمglamourهایآنچهفرنگدالرائی،
هارابرها،دلتوانستچشمازاوبرگیرد.حضوراو،حتابرصفحهرسانهینمیبود.کس

یبودفراترازکششمعمولزیبائياگشود،وبیشازمردان،زنانرا؛جاذبهیشمروي
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شبیشازواپسینيهاهدراینسالخاست،کهچنانکیزنانه،وازدلورواناوبرم
داشت.یودرخششاستثنائیپیشنشاندادهشدزیبائ

کسانيجمهوررئیس اگر واقع در است. نامیده ما روزگار زن را او بتوانندیفرانسه
ترینآنانبود.او،زننوینبهشمارآیندشاهزادهخانمازبرجستهينمایندگانزنامروز

هزارانیاوزندگياند.تیماردارستودهياشبهسزاوارانساندوستانهيسببکارهارابه
مین عهدنامهمنعمحدود اگر و کرد بهتر بهضديهاتنرا )که تصویبرسد به نفر

است(یعنوانثنائ بیشترشده مرگاو احتمالتصویبآنپساز خانم، بهشاهزاده
بهعنوانیکزنیدرازترخواهدکرد.ولرانیزبهترويشماردیگرمردمانبیزندگانی

 خویشتنیافت.یبودکهبرزندگانینوین،دستاوردبزرگاوکنترل

خودرایآیندهزندگياوبسیارجوانبودکهبهعنوانعروسدرباربریتانیاوشهبانو
فضا اگر و کرد؛ ميآغاز اجازه ویدربار چهره مانند مهرباناو، و شخصیتگرم داد

پرتوافکنل مبخند یش، و دربار رابطه طبیعت وتوانست سازد دگرگون را مردم
ازآنگشودهنشدهيدرازهیچدريهاسالیگرفتهکهگوئيبرآنفضایهائدریچه

اوبهخوب تیرهجنگرايهاملکهمادرسالیخاليپرکردنجایتوانائیبودبازکند.
کهاسنوبیسم)افادهدرییکدربارپادشاهدستسنگینیکخانوادهویداشت.ولیم

درآنپیکرگرفتهاست،اوراپس(يواالترش،دیرپسندیعامیانهآنونهبهمعنیمعن
یتریندربارپادشاهخانمجواندرزیرآوارشکوهدسترسناپذیرخیرهکنندهزد.شاهزاده

نپیرامونناپذیراچنانمهردفنشدودرآیجهان،ودرسردابیکازدواجنامناسبب
خوردنخوراكروزانهراازدستداد.یبرهرسخنوحرکتخودترسانبودکهتوانائ

شوهروخانوادهودرباریان،وازیاعتنائیاینکهاوخودرااززیربارتحقیروتمسخروب
برهمهبراشدــمرگتنوروانــرهانیدودریترمکههرروزبهاونزدیکیمرگ

سرگذشت از ایستاد پیروزمندانه اگريهاآنها نیست بیهوده و ماست؛ روزگار بزرگ
ندیدهينگرند.بهجایهازندرهرگوشهجهانبهاوهمچونسرچشمهالهامممیلیون

،شاهزادهیدرکاخپادشاهیآورزندگيوساختنباجاللخوار”زندیگر”گرفتنآن
سابقهبودوبهیماننداوبیکسانيامطالقرابرگزیدکهبرا،وسرانجیخانمراهجدائ

خودرابسرآوردبهمبارزهبرخاست.دریزندگیرودوبهآسودگياآنکهبهگوشهيجا
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رسانه او قدرتدربار، صفحاتروزنامهبرابر به را کار داشتو را تلویزیونها و هاها
بیشترحقیقتوجودیآسیبنماندولیخانمبازدوسوشاهزادهيهايکشاند.درپردهدر

پساز خورد. دربار به میانه آن در آسیب بیشترین و شناساند؛ جهانیان به را خود
 خانم،ملکهولیعهدراناگزیربهدرخواستطالقکرد.شاهزادهیمصاحبهدلیرانهتلویزیون

خانمراروشنکرد.ازآنهشاهزادیماهرانهبودوراهزندگیاجرائیآنمصاحبهتلویزیون
داشت،توانستهبوديبشريهاکهازضعفیبیرونآمدکهبابهرهتمامیمصاحبهزن
خودچیرهشدهبود،یوروحیجسمیشرابهدستگیرد؛باورزشبرناتوانسرنوشت

”هاباشمخواهمملکهدلیم”جست.یخودمیزندگيبرایوباخدمتبهمردممعنائ
بودکههرروزازمردمدورترافتادهاستيسرکشانهبهدرباریجسورانهوپیامیاعالم

 اصطالح به در جز شباهتیشخصیزندگيها”اسکاندال”و و بایاعضایشارتباط
مردمندارد.یزندگ

کرد،یپیکارم”ایدز”بیمارانيشدکهنهتنهابرایازآنپسجهانصحنهنمایشزن
بهتنیمشانبلکهبهعیادت خانمیشاندستمرفتو کهیکیکشیدــشاهزاده
شبخودرايهادرمیانبینوایانکلکتهبودوروزدیگرپیراهن”مادرترزا”روزدرکنار

ضديهاکرد.بیشازهمهپیکارمینیحراجمياخیریهبهمبالغافسانهيکارهايبرا
بهتالش که بود او بینهاينفر رهبرانیللالمشابعاد همه بیشاز یکتنه او داد.

یک جز واپسینسفرش، کرد. تاثیر اینپیکار پیشبرد تفریحیجهاندر سفر دریدو
رکامبودیاوافغانستانبههمینمنظور(کهدرکنایکنفرانسيبود)برایمیانه،بهبسن

بیشیدماهیتخانمنشاندابودکهشاهزادهیهاست.درسفربسنمینيهاگاهازکشتار
رسانه فراورده خوراكشایعهاز و تالشها و است؛ دوستانهيهاسازان اشازانسان

ارتباطیمبريتعهد که که نیزیخیزد آنها که ــ موناکو شاهزاده دختران امثال به
ميکارها دوستانه میهمانیانسان به و میکنند جدائیها و پیوندها و هایشانیروند

استــندارد.يبازاريهاهنشخوارروزنام

بودکهشاهزادهخانمرادرکناردوستیهائتهمزمانباانتشارعکسـدرسیسفربسن
کهتاکنونسهیهائدادــعکسیاشدرلحظاتمهرآمیزترشاننشانمتازهمصري

هخانمزیرسایاینکهماموریتشاهزادهيمیلیوندالربهرهعکاسکردهاست.امابهجا
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عکس و اسکاندال”ها ” اصطالح به بیفتد، اسکاندال”تازه با” پیکار امر پیشبرد به
شاهزادهضديهامین فرمانروائنفرکمککرد. رسانهیخانمبا بر آنهاکه کارکرد و ها

کهدرپیشيتعهدشبهکاريانگیزخوددرکنفرانس،وباژرفاداشت،باحضوراحترام
ابتذالموق برایعیتگرفتهبود، که میهرزنيرا اومعذبکننده جایگاه دریدر بود،

هاکامیاباوچناندرنقشخودبهعنوانملکهدل خدمتماموریتخویشقرارداد.
بودکهتجربه مردانوشایعاتپایانناپذیردربارهزندگيهاشده ناشادشبا یعموما

ربطخصوصی هیچ که نداشتــیشــ دیگران دامانيالکهبه نهاد.یشنمبه
گذاشتندتایتر،وقتخودمایهمهاتندرچهارگوشهجهانازپول،وازآنمهممیلیون

شاهزادهکهايتصویریاوباخبرشوندولیازجزئیاتزندگ اودرذهنداشتندتنها ز
دلفریب زنمشهور از”هاللعید”نبودکهمانندیخانمیا بهناچار چشم”شعراقبال،

بودند.”نهادهیدام”او”ازصدنظربهراه”توانستویرمیدننم”شوق

حمکشتهشد،ازعکاسانمزایشدرگریزهمیشگکهدرکناردوستمصريیهنگام
هاآمیزترینبیانیهازستایشیودهفرمان،یکیسالهاخالقمسیحپاپ،نگهباندوهزار

کهازهمهبانوانیدرگزارشمرگزنیاسالميرادرسوگاوداد.)تلویزیونجمهور
درحدودننگيکردهاست،اوراچیزیبیشتربهمردمنیکيآخونديچادرپوشرهبر

بهدریامیاخالق لباسشنا کهبا کهتنهامردانحقدارندینامیدــچرا رفتوچرا
واوودوستانمردشهرگزبهاینفیهائچنانرابطه کرنیفتادندکهباداشتهباشند؛

رانگهدارند.(یظاهرشرعیخواندنچندجملهعرب

***

اتومبیل حادثه آن پساز بکند خانم بزرگداشتشاهزاده در هم هرچه بریتانیا دربار
یشچالشکههرروززندگییبهآسایشکشیدهاست.کسیدرپاریسنفسيبامداد
فروزندگیيبرا وبا بیشتربهچشمیخاندانشاهیرنگشبیکاخباکینگهامبود، را
دیدندشاهزادهیملکهوولیعهدبسیارناگواربودکهميآورددیگردرمیانهنیست.برایم

پادشاه خاندان از رفتن بیرون از پس یخانم لقب دادن دست از واالحضرت”و
ت.ترشدهاس”شاهانه”ــهرچندپرنسسرانگهداشتــازهمهآنخاندان”همایون

بییجائ مردمان دل در او براکه ويشمار پادشاه هر رشگ)غبطه( کرد باز خود
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مياملکه بر کینهیرا مسابقه در بدخواهانهانگیخت. و همهياجویانه )با ولیعهد با
آسانیانتلکتوئليهايدعو به او ویندسور، خاندان و دارد( بیکه کوششچنانیو

مردماويبسیاريندارد.برايجهانمانندیاندانشاهیافتکهدرهیچخیدستباالئ
هادرتهرانبهرخنکشنداومادریآنکهاسالميشاهوارترینشخصیتجهانبود)برا

درکرد.(ينیزمادریسرپرستفراوانیبهرهوبیکودکانبيهمبودوبرایبسیارخوب
فرسنگ او بریتانیا خود از پیها خود پیشین بیرونشخویشاوندان در و بود، تر

رفت.ملکهبههمینمناسبتدرهماننخستینیترینسفیربریتانیابهشمارممحبوب
یشاهزادهخانمرامحدودکرد،ولیعموميهاپسازطالق،سفرهاوفعالیتيهاماه

دارشبودند.هاآئینهخواستندورسانهیمردماورام

شرهائیيبرایدهدکهراهیزدهبریتانیامتوفانیبهپادشاهیاکنونمرگاوفرصت
مشکل اینپادشاهیبیابد. آنروبروستسیاسیکه مشکلسیاسیبا درینیست. را

ودرسدههژدهمباواردکردنسلسلههانوورازآلمان”انقالبباشکوه”سدههفدهمبا
نوي)لقبویندسورهشتادسالپیشبهجا ودرسده مردمآناختیارشد( یزدهمبا

سریاست؛زنانومردانیانسانیبریتانیاگشودند.مشکلاینپادشاهیکردندمکراس
،مانندهمهزنانومرداندیگروباهمانخونسرخجوشان،درگیرهمانيتاپاعاد
چنانميگرفتار مرداندیگر، زنانو که گوئیها که برتریزیند نژاد وياز هستند

گردد؛وچنانازفرازستیغشاهانهخودبهمردمدرآنیهایشانمگدرر”یخونآب”
یاند.دراینعصرفرمانروائجانشینانساکناناولمپشدهینگرندکهگوئیهامدامنه
نمرسانه دیگر احترامیها خاندانپادشاهتوانآنفاصله نگهداشت.یانگیز مردم با را

نیستکهپشتدیوارهايشاهزادگانامرشاهانویخصوصیزندگيها”اسکاندال”
ماندوبهرغمیهانیزچندانپنهاننمرسانهیپنهانبماند.حتاپیشازعصرفرمانروائ

نگهبانانحرمتپادشاه آسیبچندانیهراسدرباریانو پادشاهی، نهاد زد.ینمیبه
هاويشادخواربهيادواردهفتمدرهمانجهانپایانسدهنوزدهموازهنگامولیعهد

کرانهمانشناماوربودوازپادشاهانمحبوببریتانیايشدردوسوهاييهرزهگرد
یک است. شمار یبه جنب”از یآثار گرد” بهياشکمکارزندههاييهرزه که بود

آنتانتکردیال” فرانسهکردکهعامل” و پیروزیقطعیبریتانیا جنگبزرگبود.يدر
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برازدیبرتنمردانوزنانم”پرنسدوگال”کهپارچهطرحینگام)جهانمدنیزتاه
وامداراوخواهدبود.(

***

وناخواستهیشدن،نمایشیمردميخانمتابودهرکوششدرباربریتانیارابراشاهزاده
نمونهاوازاینپسمیدادوازآبورنگمیجلوهم اما یتواندبهدگرگونیانداخت.

پادشا ميیاریهاین عنوانشاهانه که داد نشان او نیرویدهد. برانگیزانندهيتواند
ویدلفریبییگانهبودوهرگزکسيامردمودرراهمردمباشد.خوداوالبتهپدیدهيبرا

نگردانیدهاست.هیچکسازيدرخدمتهرمنظوريراچنانابزارنیرومندیدرخشندگ
يچنینانتظار”(زندیگر”آیندهاو)بهویژهآنیاحتمالخواهرولیعهدبریتانیایاهمسر

استودرجنجالdignityاستواروباآزرمیندارد.گواینکهآنزندیگرخودشخصیت
بودکهاحترامخودرانگهداشت.یخانموولیعهدتنهاکسمیانشاهزاده

بیاتوانندازشاهزادهیاماهمهآنانم تنهایموزندکهنهادپادشاهخانمدرگذشتهاینرا
مردمم کنار در مردمانبسیاریوخاصیتیتواندمعنیدرخدمتمردمو داشتهباشد.

پاره در ياهنوز کشورهاپیشرفتهاز پادشاهيترین میجهان دریرا و خواهند
دوچرخهيهایخواهند.)پادشاهیدارندبیشترم”دوچرخهيهایپادشاه”کهیکشورهائ
 به اسکاندیناويهایپادشاهرا و پرهیزیميهلند ملکه و پادشاه آن در که يگویند

 با که آموزشگاهدوندارند به را خود فرزندان و بروند خیابان به یعموميهاچرخه
پادشاه از آنچهماندنیبفرستند.( استــینمادینوتشریفاتيهایاستپادشاهیها

مداخلهیب سیاستگزارياهیچ ايدر ولو پادشاهیجرا. ماننديهایحتا که نمادین
هاخالصهشونددربرابرباشکوهخودهمهدرتجملوتشریفاتوآئینيبریتانیادرانزوا

آئین تشریفاتو زیر در آورد. زمانتابنخواهند مردانفشار زنانو تجمالت، و ها
شدنیواقع فاسد و پذیر عصبوسوسه گوشتو پوستو از ساخته وقی، دارند رار

رسانه با ميپرفروشبازاريهاترکیباینها بریتانیا ویرانگریــچنانکهدر بینیمــ
خانمچونشاهزادهيهماورديراداشتکهرویارويبریتانیااینبدبیاریاست.پادشاه

نوینيهارسانهيدربکارگیريرابااستادیودلپاکیکهنمهربانيهاافتادکهفضیلت
هرجزءآنیهادکهگوئـنیخصیتعمومــدرهمآمیختودرخدمتیکشینهمگا
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هابویژهجوانانوزنانساختهشدهبود.افسونکردنتودهيبرا

هاواستورسانهیدرجامعهدمکراتیکاساسایکموضوعروابطعمومینهادپادشاه
آن،بخشبزرگرابطهرسانه با میها یازکارکردشرا وازآنی)پادشاهسازد. اسپانیا

یدرآنکشورهانقشیاندوباجاافتادندمکراسبراینقاعدهیبیشترتایلند،استثناهائ
گوناگونيهاهاوموقعیتيدراروپااستراتژیشاهيهایابند.(خاندانیماننددیگرانم

ماننديید.دیگرآیمانندبریتانیاازاینرابطهزخمخوردهوسرگشتهبدرمیدارند.یک
بخشد.یبدانمياجانتازه”اسکاندال”زندهاستوهريبازاريهاموناکوبهجنجال

دهندــهرچهبیشترینیزگریختنازبرابرمردمراترجیحمیشاهيهاخاندانياپاره
برکناریبهزندگ شاهانهبودنودر هایترینزندگانيبازتابعادیبيخودپرداختن؛

یتراست.پادشاهفراخيدرمعنايبرکناريبرايانسخهيایناستراتژیجستن.ولپناه
مشخص میکار اگر دمکراتیکندارد؛ یکنظام باشدمیدر بایدکاریخواهدسودمند

شازمردم،ازتوجهعمومبگریزندخودراچشمخودرابامردمبگذارد؛واگرنمایندگان
دشوارترینیابامردمودرتوجهمردمبودنبهمفهومسیاسترخواهندکرد.امیپوشیدن

داشت؛وسخنازدلويوراستکردارdedicationیبایددلسپردگیکارهاست.م
ازآنها.یکمیکمغزگفتــدست

پا که آنجا نهاديدر کمتر باشد میان در مردمان توجه بایميبرانگیختن تواند
کششپادیپادشاه زند. گزینشيها issueبهموضوعينیازیشاهپهلو يهامهم،
درافکارعموموبحرانیحیات بهپایگاهستارگانسینماویهانداردکهسیاستگرانرا

آنیکیباالمیقهرمانانورزش شناختهیبرد.کششدرخودمقاماستوهرکسبا
یاعتنائیزدوبهبتواندستایشیانکوهشبرانگییخودبهخوداستکهمیشود؛توجه

مهمويهابهموضوعیکهبازلزوماارتباطیودشمنیاعتنائیبینجامدــبیودشمن
بحرانیحیاتيهاگزینش شخصو عوامل به مربوط بیشتر و ندارد دریها است.
دیگريخاندانویندسورازسويوبیشتراعضایاخیرشاهزادهخانمازسوئيهاسال
نشاندادند.يرادریکجامعهامروزیپادشاهيپذیررتوآسیبازقدیهائگوشه

شاهزادهيهايسودمند برامرگ کهيخانم است آشکار چنان بریتانیا دربار
صاحبعالقه سوممندترین جهان ملینظران ورزش به توطئهیرا دست گر،یافتن
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مهمیب است. برانگیخته یکنظر، در پژوهشو مصرنترینروزنامههیچ دريگاران
ازانتشاری،هنوزچندساعتيوجدیرسمنیمهيهاودرروزنامهیپیشاپیشافکارعموم

بهکشفوشهود بدانیکهجهانسوميخبرتصادفاتومبیلدرپاریسنگذشته، ها
شبهدستوردرباربریتانیاوبهخانمودوستمصريانداعالمکردندکهشاهزادهآراسته

بیشازاینالزمدانستهیاند.براینکشفبزرگدلیلبریتانیاکشتهشدهدستعوامل
زمانکرامولبهپادشاهیخانمبیشازهرکسنشدکهشاهزاده انگلستانآسیبیاز

نم بریتانیا آنبدتردربار از و است؛ برايمصريتوانستیکناپدریزده ولیعهديرا
برا دو آن برتابد؛ بریتانیا دردريآینده چنانکه را، خطر و بودند شده خطرناك بار

پیشميهانظریه عمومایتوطئه جزئیاتفراوانو برطرفکردند. بهیکاشاره آید،
اجرا طرحيناممکن نمیهائچنین شمار در کسیاصال که آنهايالحظهیآیند به

رابهموضوعبیندیشد.)طرفهاینکهدرمیانایرانیاننیز،کهطبعاهمانعالقهمصریان
ول سیندروم”همانیندارند هواداران” ایننظر دریدامنگیرشانهست، نیز آنها دارد.

اند.(بهحقیقتدلخواستهدستیافتهیچشمبهمزدن

بسیار و ایرانیان مانند هم حافظهيمصریان سوم جهان در یگزینشيهادیگر
زمانينیرومند بریتانیا دربار اطالعاتاختیاراتفرایدارند. دستگاه یوانداشتهاستو

پوشیدهونیمهپنهانبسیاردرخاورمیانهبرآمدهاست.يبریتانیاتاهمیناواخرازکارها
درزیرهرتخت)کهبهدرضربيشدبادستکاریبودکهمیهائزمان المثلمشهور،

ماموریحسابم زمانيآمد( ولیهائیافت. زماندیگراسیبود... اینهمهامروز با ت.
هاکهبودبسریابدکهدرهمانزمانیترمآسانیوصاحبنظرجهانسوم”روشنفکر”

داردیتوانائیخبرازپژوهشوآسودهازاندیشیدن.چراکهاوذهناستداللیبردــب
کند.ینیازشمیکهازمشاهدهواستقراءوتجربهب

***

رویداد غميکمتر حتا ب، بهریانگیز، طعنه و طنز عنصر از مرگironyه در است.
نشانهگرفتند،بهيبازاريهاروزنامهياتهامرابهسويهاانگشتیخانمجملگشاهزاده

اصطالحایتالیائ عکاسانمزاحم)که دربارهی)مزاحمخیابانpaparaziیویژه را شان(
اختهراازگونهمعینشنيهاجزآنندارندکهچهرهيبرند.(اینعکاسانکاریبکارم
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عکس و کنند خصوصیهائدنبال چه روزنامهیهر آن و بگیرند آنها از بهتر، يهاتر
درهرهازندههاوداستانبهاینعکسيبازار فریاداعتراضبرخاستهاستکهاند. جا
خصوصاشخاصیراگرفتکهبهزندگيبازاريهاوروزنامه”يپاپاراتز”بایدجلویم

وليکار بههمانمردمهرروزوهرهفتهسیلینداشتهباشندومزاحمتنکنند. آسا
فروش میروزنامه روزنامهیها و برايبازاريهاریزند داستانهمانعکسيرا و هاها

زایندلخودبسیارسرخوردهخواهندشداگراشناختهدرتهيهاخرند؛وآنچهرهیم
شانهادستازگریباننکنندورسانهرکتآنانرادنبالحپسخیلعکاسان)تقریبا(هر

بردارند.

1998ژوئن
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 جمهوريخواهان يخوش برا يآرزو ها



مهم فرصت برلین در همایشمیهمایشجمهوریخواهان این نوعیاست. یتواند
يهاسازمانياازجمهوریخواهان،شاملپارهیمیانگروهیورابطهسازمانیهماهنگ
شراــنامیاسالميپایاندادنبهجمهوريکهبراي،پدیدآوردکهدرپیکاریسیاس
یتواندبخشمهمیاشراداشتهباشد؛مشایستهيچهبگذارندــدرگرفتهاستجاهر

بهع کنارجمهوریخواهاندرونرژیم، در رسما ”جایگزین”نوانازجمهوریخواهانرا
یاسالميجمهور م” و بگذارد؛ ایرانکنار مردم مبارزه از و دهد میانیقرار در تواند

بهجمهور پیشیاسالمياختالفاتگوناگونبرسررویکرد پایانیابدــچنانکهدر
همشدهاست.

انازبهترینمبارزیاندوگروهجمهوریخواهانچهدردرونوچهبیرونایرانفراوان
یندهازنبودشانزیانآیکههرنظامسیاسیدارندــزنانومردانيدرصفآنهاجا

کرد. یکنشانمشکلخواهد تنها نه ایناستکه ازیشان یکتعریفهم ندارند،
جلبیشانکساندکهبیرونازخودندادهیجمهوریخواه يداندبراینمیکند.کس را

همکار به رسد چه کديگفتگو، به یک، از اگر و کند رجوع جمهوریخواهان تکه ام
پاسخیمعمولیایران این از بهتر کیست؟ جمهوریخواه که شود کهیپرسیده ندارد

دست یا دشمن پادشاهجمهوریخواه مخالف پهلویکم ویژه به بسیاريو ياست.
یشآنانکوشیپیاپيهایاندوگردهمائبردهیپیجمهوریخواهانخودبهایندوکوتاه

هاست.یبرطرفکردناینکوتاهيبرا

در با جمهوریخواهان دشواراین گرفتن پایهيهاينظر يگذارکمرشکن بویژهو
حزبينگهدار جبههییکساختار حتا نخستدرپيا، ازییافتنتعریفیازخودشان،
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تعریفبرآمدهیجمهوریخواه یافتهیاند. براکه جا یکتعریفرادیکالاستکه ياند
تعریفرادیکالمیبیشترخواستننم )در برد:یگذارد. بکار هیچرا توانتعبیرهمهیا
یک در چیز جمهورهمه ایدئولوژيسو.( سیاسيچنان برنامه یو هر که چهاست

گیرد.جمهوریخواهیرادربرمیوحقوقبشروعدالتاجتماعیوترقیخواهیدمکراس
 و بنامد چنان را خود که بس پاهمین انسانیتيخودبخود طبقات باالترین در

بودهاست:آنچهیگذارد.دریافتناینتعریف،بیشازیکگوشهچشمبهپادشاهیم
وییاسلطنت،تجسمواپسماندگیخوبانهمهدارندجمهوریخواهتنهاداردزیراپادشاه

اگرچنینباشدبهآسانيدیکتاتور است. تجاوز و نیمیوفساد ،یپادشاهیفتوانبا
شدکهدرتعریفآمدهاست.عجبنیستکهانسانبهیادیهمانجمهوریخواهرادیکال
دیگر رادیکال خمینیمياستدالل مانند درست میافتد: مردمیکه چون گفت

ازآنهابرنخواهدیاندپسجزخوبجانشینپیغمبروامامان“علما؟”اند،وچونمسلمان
خواهدبود.”ولطفیمجمعخوب”والیتفقیهيبهتصدیآمدوحکومتاسالم

کهبهتصادفوهرکهتوانستهبههمایشیامکانداردکهجمهوریخواهانیبهخوب
ولیرفتهاست،مجمعخوب تعریفبایدمرزداشتهباشدویولطفشعرحافظباشند.

جمهوریخواهیدیگرانيبرا افتخار ممکناستبه بیهمکه جا بهبرسند ما گذارد.
کشورها در جمهوریخواهان افریقائیعربياینهمه آسیایو و قفقاز و پاکستان يو

يمرکز اروپاو اواخر این امریکايخاوريتا کاريو آنيالتین اما نداریم.
وطن نمیجمهوریخواهان الزم را مردم نظر پرسیدن همهیکه یا سالیپرسدانند؛

بیاسالميجمهور1358/1979 کافيرارا مخالفشرکتیمیهمیشه یا شمارند؛
یهامشکلیمذهبیهستند؛یادرائتالفبامليگیريدرهررایهوادارانگرایشمعین

وحقوقبشر(ممکناستدراینتعریفرادیکالیبینند)باهمهتاکیدبرعرفیگرائینم
نگنجند.یانگارانهجمهوریخواهوساده

کنونبرا استولیمانعیچنانکسانيتا جمهوریخواهانمینبوده ازیاگر خواهند
بايخواهندبود،ومرزبنديبرخوردارشوندناگزیرازمرزبندیتشکیالتکمترینهرابطه

فوریتبیشترنزدیک تجربهکردهیميترها خوداینرا ما هوادارانپادشاهیابد. یایم.
بجایطیفگوناگون ما و آيهستند همه مرزدربرگرفتن کسانينها دریمیان که
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دشمنیمیخواهمشروطهيچهارچوبفکر دیگرانکشیدیم. با بهیگنجیدند ما با ها
بقایاي هنوز و هیستریکرسید ولحدود شدیشهست، باورپذیرتر بیرون حزبدر

انضباطیچونبهیکزبانسخنم درونبا در موثرترشدچونپیوستهگفتو ترو
کهیبود.هنگامیناصرناسازگار،ناگزیرازمصالحهاصولخویشنمنگهداشتنعيبرا

یابدــدراینموردجمهوریخواهانــزیریکیمیمعینینشانییکگرایشسیاس
کل جمهوریعنوان ميمانند دربر را سوریه تا سویس از نمیکه همیگیرد، توان

نمایندگ را همسوریه جمهوریخواهانیسویسو هممکهیکرد. بهیگرد ناچار آیند
رانهبهنام،بلکهبايباشندناگزیرجمهوريسویسنظردارندواگردرسخنخودجد

ویژگ بر مهايیتاکید تعریف ویژگیش از منظور ظاهریکنند. صفات ماننديها
استییاحتااختیاراتاونیست.منظور،نظامسیاسيانتخابریاستجمهوریچگونگ

یافتهاست.يهورکهشکلجم

یهیچاشکاليرسیم.جمهوریدراینجابهبحثچندینسالهخودباجمهوریخواهانم
حکومت نظام یکصورتدیگر و ظرفیندارد حکومت؛ شکلدیگر هر یاستمانند

آنمیاستکهنظامسیاس روابطقدرتدر درستمانندپادشاهیو موضوعیریزد؛ .
نیزتغییرمظرفاستکهشکلظيمهممحتوا جمهوریخواهانعمومایرفرا دهد.

خوديرادرجهانبهرويدیکتاتوريهايکنند؛نهاکثریتجمهوریهمهبرنامتکیهم
یدمکراتیکرا.مانندچپگرایانکهشصتهفتادساليهایآورند،نهاکثریتپادشاهیم

واقعایوپادشاهيجمهورطولکشیدتاسوسیالیسمواقعاموجودرابشناسندآنهانیزبه
نميموجودکار آسودگیندارند. وتصمیمیگذارندواقعیاتمزاحم، کهیخاطرشان، را

نشستهپیشاپیشگرفته لندن یا استکهلم در زند. برهم دیکتاتوراند از و رژیمياند
دهند.یدادسخنمیپادشاه

توانستنگهداشتهیدمبویخواهاندرمیانممشروطهيپایخاطرتاوقتیاینآسودگ
ارتباطبهیبنابرتعریف،وبیکنندوپادشاهیدفاعمیخواهانازپادشاهشود.مشروطه
یدرجهاناستیکيوهرچهبديحتادرسوئدوبریتانیا،بادیکتاتوریواقعیاتعین
ایرانیانیچهافکارعمومهرخواهانخارجازموضوعاستــبامشروطهياست.همکار

مخالفانرژیمگلهکنند.تااینجایچهدربیرونایرانازپراکندگاصرارداشتهباشدوهر
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بهتاسفباالاندازندوبهراهخودياتوانندشانهیخواهانمنیستومشروطهيامسئله
اندبهمیانآیدازهاکهسراپاجمهوریخواهیمذهبیملباياگرقرارهمکاریبروند.ول
عرفیگرائیدمکراسيادعاها حقوقبشرو آنصورتنیزیو در آیا چهخواهدماند؟

واقعاموجودرانادیدهگرفت؟یتوانجمهوریخواهیم

***

درمخالفت)دشمن پادشاهیاصرارجمهوریخواهانبهاینکهخودرا با تعریفکنندی؟(
بایکدشوار یکپادشاهيآنانرا جایگاه است. کرده روبرو دردمیناالزم کراتیک،

ناممکنشمردنیبحثسیاس داشت. نخواهد بر آنها سیاستدستاز عرصه در و
جمهوریخواهیدمکراتیکشوخییپادشاه محافلبسته در تنها يخریداریاستکه

ساز وانمود با ناسالمما، و آلوده سیاستسراپا حتا سیاست، در تايدارد. تنها ادعا و
یکگریميااندازه توانائیمیایشسیاستوانرفت. ناباورانرایباید کردن متقاعد

خوباستکهبیستویگذرانوقتيوباخودسخنگفتنبراخوديداشتهباشد.برا
پادشاهيهاگروهيبرایسالچند دریپارلمانیدمکراتیک،پادشاهیبسیاربودهاست.

نیزهمممکناستیپارلمانيایران،همممکناستهمزمینهدارد؛چنانکهجمهور
گردد.(یدمکراتیکنميهمزمینهدارد)قلمبهدالئلآشکاربرجمهور

ويناممکنبودنآمیزهپهلوياندادعابرطرفکردناینمشکلیافتهيکهبرایراه
بهيدمکراتنبودهاستواگربازگرددبزوديگویندسلسلهپهلویاست.میدمکراس

امکا گشت. خواهد باز پادشاهاصل درآمدن احتمال حتا و سلسلهین گرفته سر از
مانندامکانواحتمالدرآمدنرژیمجمهوريپهلو بهدیکتاتوريرا، توانینمینفي،

فسادپذیر و ضعف گرفتنیانسانيکرد. هریاندازه پادشاه، که همانگونه نیست.
میپادشاه گرد را می، ابرمرد به را او و رئیسیکنند نظاميهورجمرسانند، در را
حدودpresidentialیریاستيجمهور تا و امریکا رهبريمانند و پیشوا به فرانسه،

اشسازندوبهاینبسنکردهدرخانوادهیالعمرمبرندومقامشرامادامیفرهمندباالم
ودرجمهوریمیموروث بریبهمعنیپارلمانيکنند؛ راهرا مانندآلمانوایمار، اخص،
فرماندهانارتشيکودتا و یمیمرداننیرومند، تا و”گشایند برقرار، قانونرا نظمو

کند.”پیشگانفاسدپاكکشورراازسیاست
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ایرانيادعا جامعه بازگشتیآمادگیدمکراسيبرایاینکه صورت در تنها و دارد
کنندهاستکهروبروخواهدبودهماناندازهمتقاعديباخطردیکتاتوريسلسلهپهلو

آمیختهیبااقتدارگرائيپهلویدمزدن.اگرپادشاهیدرلندننشستنوازاستبدادشاه
يایراناستکهپیشینهاقتدارگرانداشتهباشد؛واگرجمهوریاستکدامگرایشسیاس

يدربرابردیکتاتور آزاد”مصونیتداردچرا بهتابستاننکشید؟اینحقیقترا”يبهار
یم باید در که دیکتاتورپذیرفت خطر ما ويجامعه هست صورت هر در و هست

دمکراسعلت مدعیان بیشتر استکه این اصلیشهم هسته به یدمکراسیهنوز
شکستنرسیده یا شکستخورده است. یکرقابتآزاد پذیرفتنشکستدر که اند

بترایااصالحقوراقبولنداردیارقايدهد(یاآزادیخورنده)آنکهاحتمالشکستم
موجودیتبرندهرا.

افتادهيهوادارانجمهور ستودناکنونکهبهساماندادنخود استویاندکهبسیار
درایرانیشاناستبدنیستبهمسئلهدمکراسخواهان،همراهخوبمشروطهيآرزوها

داردویبستگهادرایرانبهنظامارزشیدمکراسيونگهداريبیشتربپردازند.برقرار
ارزش مرداننظام زنانو به اینهردو و نهادها به کلیها تصویر بهموقعیتو یکه

کمهماناندازهبیندیشندکهبهجایگاهخود)یابهجایگاههماوردانخودکهدردست
دمکراتیک،آمادهيهاگاهبیشتردارد.(نظامارزشیاهمیتمانندایرانیتنگيهاجامعه

هایمذهبیاصیلمليهابهدرآوردنآنهاازارزشیسماستوهیچضرورتدردستر
نهادها نداریم. دمکرات اسالمیان انجمنيو احزابو مدندمکراتیک، جامعه و یها

کل میبطور که صورتهمزیستیاست، در تنها ایننهادها بسازیم. آمادگیباید یو
ها،بهحاليخودياگرچهازسويرتجاوزدربرابرهیهاوایستادگدفاعازارزشيبرا

منافعصنفیدمکراس به تنها اگر و بود خواهند گروهیسودمند اسبابیو بیندیشند
اقتدارگرایاتوتالیترخواهندشد.يدستنیروها

نامجمهور آزادیحتادمکراسيبا شکستدادنيکهحاضراستبرايابهجامعهي،
ش،حتاخودش،رانابودکندنخواهدآمد.شدشمن،کشوررقیب،یادربدترینصورت

نامدمکراسیکسان به نمیکه زیادهینیز در کوتاهيروتوانند و پیشینخوديهایها
شمرندچگونهیخویشمیسیاسیراپایانزندگیببرندوهرانتقادازخودواقعیدست
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دمکراس توانست دشیخواهند آن از و ببرند ایران به کسرا نگهدارند؟ کهیوارتر،
تواندخودرااصالحکنداگربهقدرتبرسدیکراهبیشتردرپیشنخواهدگرفت:ینم

اینجايهازورخواهدگفتوپدیده در فشاروتهدیدخواهدپوشاند. با موجودرا واقعا
نیزاینیهوادارانرژیمپادشاهيسخنتنهاباجمهوریخواهاننیست.دربسیاريرو
بیمیلیب و توقفاندیشه به خود گذشته با شدن روبرو هراساز انجامیدهياثرییا

بود.ینقطهقوتآنانمیحتادرترورشخصیتکهزمانياثریاستــب

خوانیمکهدرعینیاگرمابیشازبیستسالاستهماوردانومخالفانخودرافرام
هاونهادهادفاعازهمانارزشيبرامخالفتورقابت،دریکچهارچوبدمکراتیک،

خواهیمگامبهگامپرورشدمکراتیکخودراپیشیباماهمراهشوند،ازآنجاستکهم
ازهمیببریموزمینهدمکراس دانیمدرزیریترسازیم؛ازآنجاستکهماکنونآمادهرا

نهد.یدننمگرينهفتهاستکهبههیچقاعدهبازيپوستبیشترماطبیعتمستبد

***

طلبحمالتسلطنتيهارسانهياچپگرایانبهپارهیوالکترونیکیچاپيهادررسانه
اگریمیاندوتخمنفرتودشمنتازهيآوراناستبدادکنندکهپیامیسختم پراکنند.

دیگرهمانيوخشمونفرتجوشانخودروينویسندگانآنمقاالتدریکسونگر
استکهمادربیروندریاینحقیقتیشد.ولیترمیشانپذیرفتندسخنبودنیسکهنم

سروکارداریمکهدرروحیاتوطرزتفکرخوديباعناصریطیفسیاسيهردوسو
حزبیتفاوت هیچتفاوتبا طلبکارند؛ همه از بهمخالفتیاهللندارند؛ رسد چه بریرا، ،
ویمدارائینامند.درجهبیکارومزدوروخائنمتابندوهرکهراباآنهانیستجنایتینم

رانیزیاسالميبادگراندیشاندراینمحافلچنداناستکهمبارزهباجمهوریدشمن
برد.یزیرسایهم

رسانه اعتنائآن البد نامساعدیها احساسات نگرانيبه از ــ بیشتر،یکه تا گرفته،
انگیزندندارندیایخودبویژهدرایرانبرمازبینندگانیبزرگيهادربخشــیدشمن
ناچیزیدانندکهچگونهبخشمهمینم را محبوبیتموضوعستایشخود اند.کردهاز

باآنچهمسلماستبهیکمنظورخودرسیده اندوامکانهمراهشدندگراندیشانرا
.اندکمبهکمترینهرساندهموضوعستایشخوداگرازمیاننبرده،دست
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يآنانبرایمردمایراندردودههگذشتهایناستکه،توانائییکنشانهرشدسیاس
فاشیست گرایش هر دربرابر باشد، هرچه خود بر یافتهیحکومت اند.حساسیت

دشمنيبلندگوها و کشتار و خودیخون و جادوگران شکار غیرخوديو کردنيو
م ولیجامعه کنند سرگرم را مردم برنمیتوانند آنان بسیج سیاستیاز حتا يهاآیند.

)پوپولیستتوده اجتماعیگرا، کهالیه طبقهمتوسطایرانرا، ازی( بهتر مسلطاستو
شدهاستکهيسازد.آنقدرباعواطفمردمبازیکند،بدگمانمیهمهخودرابیانم

نم”شعاريشعوربجا” اینهمهازتقویتگریازدهانآنها با دمکراتیکيهاایشافتد.
است؛دربهترینحاالتنیزنیازبهمراقبتیماننددوستیبایدفروگذاشت.دمکراسینم

ترینکشورهاروحیهدمکراتیکپیوستهدرمخاطرهتجربهترینوپردارد.حتادرپیشرفته
نم چرچیلبیهوده دمکراسیاست. استثنایگفتکه همهيبدترینحکومتاستبه

بقیه.

ا کشورهاما در نتوانیمیدمکراسيگر دسترس، در قدرت وسوسه از دور و لیبرال
کنیمباورداریم،یکههمهبهآنباورداریمیاادعاميیکدیگرراتحملکنیموبرامور

دمکراسيهمرا به دیدهخواهیمرسید؟یشویمچگونه چهرهما گوناگونيهاایمکه
کنند.باچنینیمیشودازهرسوخودنمائیبازمیتریندریچهفرصتتاکوچکفاشیسم

هاراازکهرادیکالیتنهابانیرودادنبهجبههدمکراسیخطرآشکاردشمناندمکراس
ب راست و ماثریچپ کرد میخواهد آیا درافتاد. جمهوریتوان نام که ،يپندارند

یدبهمردمامیددادولگویندباییخواهدبود؟میپیشواپرستيالسحرسنتدیرپاباطل
سیاسیمردم کوشندگان از بجایکه سیاستبازيرهبريخود بجایمي، و يبینند؛

 جسورانه، بندبازآوريزباناندیشهروشنو تحویلیشناسیمعنيهايو )سمانتیک(
امیدیم چه اندكاندكبحثسیاسيگیرند کرد؟ خواهند مباحثیپیدا به میانما

یدرچنگالبالغتسوفسطائییافتهاستواندیشهوعملسیاساسکوالستیکشباهت
افتادهاست.

اندبتواننددربرلینشایدآنگروهجمهوریخواهانکهازچرخیدنبهدورخودخستهشده

راهيبرا مسائل بزرگیحلاین پراکندگبیابند. آنان مانع تکرویترین به عادت يو
استکهازدهسالیاسالميجمهوريناپیداتر،دستنهچنداننیست؛مشکلبزرگ
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کند.یحرکتمیازجمهوریخواهاندرکاراستوآنانرابيپیشدرمیانعناصرموثر
دادند:یآوردندونویدوهشدارمیبودندکهپیغامميدهسالپیشسراننهضتآزاد

همکار قدر اینکه اینکيهاينوید هشدار و است شناخته انقالب بهدوران ه
بختیهائيغیرخود هیچ البتهیکه مانوور، این سر پشت نشوید. نزدیک ندارند
میانهیرفسنجان شعار که عملگرائيروبود سازندگیو سازندگیو ــ شاملیاش
برايازنجیرهيهایآدمکش کسانیبيــ کردن صراحتازیبسمیاثر به ما بود.
خواهندفرصتبازگشتبهایرانوشرکتیدرجمهوریخواهانشنیدیمکهنمیسروران

رسیدهاست”ترمیدور”ویکهانقالببهمرحلهپختگیرادرشرایطیدرفرایندسازندگ
ضدانقالبکنند.يها”پاریا”نشستوبرخاستبامايفدا

مصرفودوریبیهودهماندوخودشاننیزبينهضتآزادیدالالنسیاسيهاآنوعده
رسیدیدربیرونبهنظرميبسیاريهاآمدندکهبرايپسدومخردادانداختهشدند.س

مشروطهیدرونيبازو و جمهوریخواه از و برااصالحاتهستند، بهيخواه بازگشت
انتخاباتپیاپ راباشرکتمیلیونیایرانوگشودندفتردرتهراننوبتگرفتند. يها

بهانهبسیارخوب یشتربهبخشآبرومندتررژیمبهچهبنزدیکشدنهريبرایدهنده
جناحدیگراستیآبروئیدستداد.امروزباآنکهدومخرداددرچشممردمبههمانب

شرکتدرانتخاباتعرضهيبرایدرمجلسبهعنواندلیلیگاهگاهيهایبازسخنران
میم کاریشود. )کداميگویند دستگیرند در قدرترا انحصارگرانهمه که نکنید
باهمهدلبستگقد اما بهدومخردادبهنظریکسانیرتماندهاستکهگرفتهشود؟(
زیانینم اینبار )و بیهوده فرایند به آنو به چسبیدن که انتخاباترسد بختیآور ی(

داشتهباشد.

تازه با درام این پرده مشکوكترین بازشرکت رژیم عوامل بهیميترین شود.
پیوستنبهجمهوریخواهاندرونبازيفرستندکهراهبرایممجمهوریخواهانبیرونپیا

برا بیائید ناميجمهورياست؛ تنهائکه جهانبساستيرستگاريبرایشبه دو
ميهمکار یادآور صدا یک ویکنیم. کجاست در قدرت نکنند فراموش که شود

دیگرتکیهيصدابهاسالمدرحکومتنیزداشتهباشند.يبایدکاریجمهوریخواهاننم
برجمهوریتنظامم يکنید.دیگریگویداجازهداریدازماپشتیبانیمیگذارد.یکیرا
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جمهوریخواهجمهور دریاسالمينغمهجایگزین)آلترناتیو( ــهردو است. سرداده را
بیند.یرادرافقمیسرنگونيکهدورنماینظامدرشرایطيجهتنگهدار

 نغمه نجایگزی”آنچه برا” مقاومتیهائگوشيرا برلین مدر نویدیناپذیرتر کند
چهدورنمائاصالحاتگامبگامومسالمت کهیباکسانیبهترازهمدستیآمیزاست.

درونجمهوریم از کردنيجمهوريبرایاسالميتوانند دستتر و کنند کمشکار
بپوشانند؟دربرلینبرخورد”يدخو”ازبیرونیاننیزخلعتیاندبهبخشگویندآمادهیم

دانندیپرشدهاستومیکهگوششانازاصالحرژیماسالمیمیاناینگروهوکسان
يازبیرونیانوبرطرفکردننیازفورياستفادهابزاريهاازدرونبراکههمهفراخوان

اجتنابیانتخابات بود،است، خواهد ناپذیر است نزدیک مجلس انتخابات وزیرا
خواهدرسید.يترگستردهيهادراینمسئله،بهدامنهيموضعگیر

برلیننم وقتیهمایشدر بایتوانستدر آناستکه گاه شود. اینبرگزار از بهتر
نیازيترینجمهوریخواهانازقالبسیاستبازبدرآیندزیراامروزمردمبهرهبرشهامت

رهبر معنيدارند، به نيظاهريدعاوینه معنو به بلکه آن، پشتوانه با چندان یه
بایدامیدواربودکهدربحثیها.ماندازراههاوهموارکردندستیروشنکردنتاریک

پراکندگ جمهوریخواهانبتوانندصفیاینمسائلحساس، و نشود تریکپارچهیبیشتر
پیکاردرکنارمردمبیارایند.يبرا

 2004ژانویه
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 ژئوپليتيک تازه ايران

 

بیستسال انقالباسالمیتا بخشبزرگیپساز سیاسی، طبقه ضدیاز در ایران
بهنگرشخاوریبودننهانيبودنآشکاروضدیهودیاسرائیل نزدیکيامیانهخود،
ب جهانعربداشتهباشد.يآنکههیچرابطهاستواریبود، خاوریاسآنطبقهسیبا ،
معنيامیانه به برتریبود، احساس با همراه مسئولیتيمظلومیت انداختن و ؛

،یچارهواپسماندگيبهگردناستعمارغرب؛وجستجویوسیاسیفرهنگیواپسماندگ
باامریکا)کهپسازیویژهدشمنهوبيستیزغربی،بهمعنیدرمبارزهضدامپریالیست

درآمدهاست؛(یبهصورتکینهپدرکشتگچپگرایانيیاربسيکمونیسمبرایفروپاش
دانستندنهبهیمیهاعمومانهعربياواولویتدادنبهمسئلهفلسطین.آنخاورمیانه

یمعدودآثارعربانرا)کهبهجوششفرهنگيهارفتند،نهترجمهیمیعربيکشورها
)کهبامسلمانتفاوتدارد(بودندکهیخواندند.آنهاعمومایااسالمیندارند(میشهرت

رسیدندیبنابهتعریفضدیهوداست؛ویاازطریقچپشیکاروپاوامریکابهآنجام
سترون به را خود فکریسیاسیو ميو غربمیمحکوم در اگر اما بهیکردند. شد
یاولسراسرجهانیزندگیاندیشیدوآنراچاشنیوجهانسومياتفنن،خاورمیانه

درخودخاورمیانهچنینرویکرد درینمیمعنتررفتندرگلزارجزفرويساخت، داد.
ترینتصوراتهشدارخودازبدیشیمیائيهایوویژگیایرانآنگلزاردرابعادفیزیک

دهندگانپیشازانقالبنیزگذشت.

پیروزمنتابیکانقالبي)اسالمبهدشواریانقالباسالميپیروز خواهدددیگررا
بسیار واقعیتباورهايآورد( بر غیریاسالميدیدگانرا چپ،یامریکائراستینو و

مترق میدمکراتیکو چنانکه پارهیگشود؛ چشمياتوانست واقعیت بر را توسعهها
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کهبیشیاشتباهناپذیربانتایجانقالبیماخواهناخواهوبهصورتنیزبگشاید.یفرمانده
يهاوتحققآرمانیپیکارباغربزدگهابودروبروئیم.”یماپاراد”دریهرچیزدگرگوناز

يبندها”(وبریدن”استیاست/رهبرماخمینیجنبشماحسین”)یانقالبکربالئ
دریبهچنیناوضاعدرخشان”ملتمسلمانشیعهياستعماروصهیونیسمازدستوپا

سیاستخارجيکشوردار اسالمرسییو انقالبشکوهمند شایسته همه است، .یده
ما،کهبهویژهپسازغروبمسکووپکنویدرمرکزجهانجغرافیائ”قدس”گذاشتن

ضرور هاوانا و یميتیرانا سیاسنگرشنمود، بخشطبقه آن محدود و رایوارونه
محدودوارونه و بنتر و ناگشودنیبستسیاستر، یشانرا است. کرده یاینسیاستتر

اعرابوفلسطینیانيهاترینگرایشازتندرویاش،جزپشتیبانیفرجامیاستکهدرب
تصادفینمیراه مستقیمو”قدساندیشان”نیستکهیگذارد. و آشکارا و اشاره به

کنند.یدفاعمیغیرمستقیمازتروریسماسالم

بایدتنهابهسودیمیچندگاهشانخوداینملتاستوبقیهایرانیانکهمسئلهيبرا
هاهرچهکمخودرابهغبارکاروانپیشرفتبرسانند،اینسیاستبیندیشندودستیمل

ومنابعيربطوتحلیلبرندهانرژوعدالتپیچیدهشودبییانساندوستهمدرپوشش
ادرتوانیشناسندودستینمياستکههیچقدریکسانيبرااست؛ازخودزدنیمل

موقعیت و منافع دادن دارند.هدر مردمها بهیاینکه خارج درنگرشخود ،یمسائل
مل ینخستسود از نظر به بشناسند مخویشرا افرادیبدیهیات مگر برابر آید. در

بهاینیکنند؟ولیخودشانمعموالجزاینمیزندگيرویدادها یسادگ درجامعهما
از کهبیشیزیانسودویبهآنها،بهمعنیشایرانهستکهنگرینیست.رویدادهائ

بخشباشد.همراهيشرمساریبایدبااحتیاطواندکیمادارند،میمنافعمليهمهبرا
تجدد واژگونهعصريهاازپدیدهیدونسلاخیرما،کهیکيازجامعهروشنفکریبزرگ

یکپژوهشروانشناس سیاسیماستو يجدیـ دارد، استکهیشصتسالالزم
دهد.یکندوکیفرمیمحکوممیمعینيهارادرزمینه ینگرشچنان

آغازوباهر1320/1941ایرانکهباحملهارتشسرخدر چپدرسیاستيازبرتر
يجایخارجيبهرویدادها”یمترق”و”یخالقا”نگرش آنارتشتقویتشد،يپیروز

درآنبخشبیمنافعملنگرش وظیفهيجامعهروشنفکر زرگرا مردمما دارگرفت.
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تقویتکنند،ویرادرعرصهجهانیمترق يفکردیگرانباشند؛نیروهاشدندکهاولبه
شماراینگرایش،برخودگرفتندکهافکاربی يهابکوبند.رسانهامپریالیسمراينیروها
بازشناسیعموم رنج از برهانن ازیمترقیرا راهنمائامپریالیست به رسانهید. هاآن
مسائليبسیار در عادتکردند )موضع(یربط کهیمردم نداشتایستار آنها يهابه

رعایتسودخودشانبهيیافتبجایم بهایرانیپرشوربگیرندودرآنجاهاکهربط
باشند.”یمترق”فکرطرف

يپیرو هاافتادوبهاززبان”یمترق”)کداماتحاد،کدامشورا؟(ياتحادشورویفروپاش با
مظلومان ماستکهازی،مظلومبجایشنشست.وظیفهاخالقیازسنتمجربعاشورائ

کندیمتعیین بهمیلخودیمترق دارندکهجامعهیمظلوماندرجاتیکنیم.ولیپشتیبان
مظلومیت ابعاد یا ایران، از آنها فاصله و در ،یتمظلوم جدولاینشانمالكنیست.

م ردیفیمردمبلوچستانکهبطورمنظمدارندپائینبرده پيهاشونددر سازبسیار
یککودكتراست.رنگینیافریقائ هزار،ازصدیافتندوخونیکفلسطینیعراقیانم

صديافتدتاروزیم تربیدارگرانيهاگذردبروجدانیکهدربیمارستاندرمیعراق
بریخیابانکودك ميشهرهاکه افزوده ایران یکنگاهیبزرگ و شوند. خبرها به

نگاران(روزنامه ازی،بهپیشنهادیکيا،والکترونیک)شبکهينوشتاريهامقاالترسانه
زند.یدرکجاهامینبضوجدانواخالقوبشردوستبساستکهنشاندهد

بسيپندار هرپردهدریدنيکهبرایوبیستوپنجسالیحکومتاسالميبرقرار
مردمبوده ایران، در ایرانبهمقدارزیادعوضکردهاست. درخود آنکه،یب منظرهرا
کهیچراغ شدهباشند،بهحکمتیاخالق،غیریخارجيبرخوردبارویدادهاکمدردست

 دربهخانهرواست، پبویژه مبردهیبرابرمسجد، المثلضرب دانندکهبهگفتهیاندو
آنهابینوائیخانهآغازمازي،نیکوکاریانگلیس خواهندیوم بینندیرامیعمومیشود.
اندیشهآنچه دريابینندکهلحظهیصرفشودودیگرانرامخودشانيشانبرامنابع

م ایرانیان یبرسر نیستند. طبیعآید مردمانیرفتار حتا بیگانگان، از یآن آخوندها که
دادهزدهشکمایرانیان اندوبهآنها بازکردهاند، بیگانگانبرا چشمایرانیانرا ياست.

دریشناسگیرندازکمترینحقیکهمیدستخوش شودیایراندیگرم نیزدریغدارند.
تاآنجارفتکهبهم نگریستویالمللبینيبهرویدادهای،ازنظرگاهایرانيشرمساریب
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ازفلسطین اندكاندكیکداشت. اعالمپروایشدنسیاستایرانبیبرآمدنخودرا
طالبانیسرنگونیابد.بااینهمهیمیدرافکارعمومیهاجائهمبهرویدادیایراننگرش

یمردمانکهنشاندادها،امریکایاماهیتآنرژیم گذشتهازمقاصدعراق،یورژیمبعث
 خودشانيباشد،تنهانگرانندکهبرازآخوندهاایرانارهانیدناگرحتا چیز، هر درکه

کهيملتایرانپیشآمدهاستبهچیزيکهبرایتاریخيهاچهدارد،دربرابرفرصت
گویدویرانکردنیکگودالمار،وتالشینمیایراناست.کسیاندیشندسودملینم
معمولساختن يبرا درجهییککشور دمکراسيابا افغانسیاز مرزدر اندازه تانچه

ترکردهاست؟سالپیشنزدیکبودصحنهجنگشودامنراکهچند مايخاور

تاریخ یدگرگون استراتژیدراماتیکو آنيژئو همایرانپسازجنگدومعراقاز
 به هنگام غفلتبیشتر از است. شده پیشلژیونیبرگزار سده دو بیستو يهاکه

ایرانهموارهمایهتهدیدي(پدیدارشدندمرزباختریراقکنون)ع کراسوسدرمیانرودان
اعرابوسوزیرحملهرومیانوهزارودویستسالازآناست.مادو بودهیامنیتمل

سرانجام و بوده عثمانیان عراقیان بایم. روحیامریکائیان اینآنکه باشد خبردار شان
بارنخستینيامریکامابراياند.بهیاردهمابرطرفکريرابرا مشکلژئواستراتژیک

”شريامپراتور”ی)پسازفروپاشبرخورداریمیامنشماليمرزها دردویستسالاز
شودکهیپیدامیکساماکمتر.يودویستسالازمرزامنباختر ریگان(ودردوهزار

رايپیامدها رویداد نياایرانآیندهيبرا ایندو ناچار که تا بود دندانمسلحخواهد
کند؟ی،ازجملهامریکا،بیاویزدارزیابیپشتیبان شودوخودرابهدامنهر

***

تاریخ اسالمیبزرگیگسست حکومت و انقالب با ضرورتیکه و فرصت آمده
نیزمانندتقریباهمهزمینهجایگاهخوددرخانوادهملتدریبازاندیش را یزندگيهاها

ایرانپیشآیمل آیا است. جهانیمیورده جهانو در میانهیبینخواهد انبازياخاور
يتررودیگروکامیابيهایماهاوپارادباشدیاخودراازآنبیرونکشدوبهسرمشق

درکوچهیکند؟م اردوگاه”قدس”يهابایدسرنوشتخودرا آوارگانکهماننديهایا
يدنیايهااندجستجوکندیادرشاهراهتیرهوپیچدرپیچ،گردآلودوياذهنخاورمیانه

پیوندند؟یمیغربکهبهمراکزتولیدوآفرینندگ
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پیشازانقالباستکهازیسیاسیترازآنعصرنادانگزینشمااکنونبسیارآسان
هنگامينیزعاریصفتبیگناه همبهاتحادیهعربنهیمعمرقذافیکهلیبیبود.

ونهمدیترانهذهن،دريونهجغرافیایواقعياشرادرمنطقهجغرافیاگویدوآیندهیم
م میانه، چگونهمیخاور اینمردمانیجویدما محکومبهیتوانیمچشماز را کهخود

نیزبیشترمسلمانیمهیچمعنکردهیواپسماندگ اینکهما ندارد.ياویژهیاندبرنگیریم؟
تفاوت ایرانیمهميهاگذشتهاز خودشمیکه خاوریبودنبا همهمسلمانان، آورد،

دیگرانهريامیانه آسیانیستند. ارتباطیغربيچهبگویندایرانیککشور ویوراه
جغرافیايمرکزيپلآسیا استکهدرآیندهخاوريامامنطقهیواقعيوقفقازاست.

معن بدین گرفت، خواهد سایه زیر را ایمیانه آشفتگهمیتکه تروریستیشدر و
ذهنمااروپاست،همانکهازازبکستانوقزاقستانيآننخواهدبود؛وجغرافیايپرور

کوشندخودرابهآننزدیککنندوترکیهازهرزمانبهآنیتاارمنستانوگرجستانم
نمونهنزدیک هم اگر ما است. شده سازمياتر در نه را آن باشیم داشته انالزم

م ترکیه در بلکه سوریه و حماس و فلسطین مردمانیآزادیبخش با بسیارییابیم؛
اندوخودراهرکردهیهاازنزدیکزندگترازماکهبیشازپنجسدهباعربمسلمان
گیرند.یترازآنهامچهدور

2004مارس
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 زبان رو به گسترش ما



اندوستهیشهکهپیهرخطاند

اندبرپرمرغانسخنبسته

ینظام



کهتنهابهکارکوچهیزبانفارسیغازنارسائیبادریرونیحانبیشابوریهزارسالپ
م بازار بهعريهاگفتوکتابیآمدسخنمیو اثردوسهیمیبشرا نوشتکهبر

فارس صدییدانشوکتیزبانانعربیقرنکار بود. سندگانجنبشیشنویسالپافته
وقت اروپائياتازهيهاافتیفرایمشروطه از که فارسیرا به بودند گرفته بریان

کهنفوذیهائبردندــدرنوشتهیکبکارمیتیونوپلیزاسیلیویگرداندندپروغرهوسیم
ساخت.حتاانقالبمشروطههنوزنامیآنهارازمختوناهنجارمیشازاندازهعربیب

جا نداشتو را کنستیتوسیونليخود اجتماعاترولوسیون در امروزه بود. نگرفته را
نشانندیروزانهراپسمیدارندفارسیوفرانسهوآلمانیسیانگليهارونواژهیبیرانیا

رانحکومتیشود.درایترمندیوناخوشاترزدهیکائیوستهامریپیآنجلسلوسیوفارس
بیذوقیبيآخوند سطحیدانشیو به دارد زبان در میپائياتازهيهارا ــین برد

اي.،فلهصمصلحتنظام،خطدادنی،مجمعتشخیمسئلهدار،جانبازنخاع

ا میاز بحثزباناهلزبانیتواننتینهمه در آناهمیبجهگرفتکه خود تیشاز
درهزار“ناتوان“نزبانیایم.ولیادهینالیفارسیحانتاامروزماازناتوانیردارند.ازابو

گوناگونبرآمدهاستيهاگوناگوندورهيهاازیشازبرآوردنناتیخادبیسالتاروصد
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یانیندامنهبافتهاست.درعصرخودماچنایاندگسترشجااهلزباناجازهدادهوتاهر
نمود.یمیافتنیزدستنیشنیسالپافتهاستکهنهتنهاهزارسالبلکهصدی

سندگانیردرانگلستاننویقرنشکسپدریمولیامسلمگرفتهيراامریفارسیمانارسائ
 آساینارسائ“از انگلتیشکایسیانگل“يبربر تواناتریسیداشتند. زبانجهانیکه ن

مندانانگلستانزبانکوچهوبازارشهیناندیشازنگاهبهتریلپسااستتنهاچهارصد
یزبانشناسانزبانناتوانمعنينوشتند.براینمیخودرابهالتیبودوآنهاآثارعلم

دهد.یزمانراميهاازیشآمدنبانیپیبهآنتوانائیندارد.ساختومنطقهرزبان
گریديآنرادرجایناتوانباشدوليگریاندبرابرزبکنظردریازیممکناستزبان

کند.یجبرانم

فعلیفارس است. ناتوان فعل فارسیبسيهادر در آسانیار نمیبه ویصرف شود
کسیمتروكم ــکهگرفتاریکهبخواهدصیماند. یفعلدرفارسیاصليغهامررا

داردواگراصراریرمنکوششدستبیهاصرفکنددرنخستفعليااستــدرپاره
یزبانفارسيرومندیهنیکماینیازد.امافعلمعییندستمیداشتهباشدبهفعلمع

يد.شاعربهجایرسینمیانینبهچنانقدرتبیفعلمعیبیکفارسیاست.شعرکالس
کفعلبهیکهزینیداشت.هنگامیارمیندراختینفعلمعیمدوجیکدوفعل،نی

ینرم آنچشممیشنميهادستدر عربیپوشیگشتاز از جستتایميارییدو
دست از ماندازه )بیشبدر همیرفت. ما فعلمعيروادهینزیشتر در صرفیرا نو
حالیکنیمیفارسيهانکردنفعل در بهرهیم. صيریگکه یافعالفارسيهاغهیاز
دربرابرقابلقبول.یرفتنیکندــپذیترمبایترونوشتهرازیزبانراغن

رايگر،بهدرجاتگوناگونهرزبانامروزیديها،وامگرفتناززبانيآخرینتوانائیا
ن انگلیپاشهمگوناگونيهاازیبا وبربرآسایسیهکردهاست. صدسالچهارينارسا
کهفرانسیونانینویغازفرانسهوالتیدریاشاستکهبکنمونهیشیپ هگرفت،

به یالتياریخود روسیونانینو بود. آسایفرانسهشده بربر و سیصدسالينارسا
اندازهیپ تا و فرانسه بر امکاناتواژهیآلمانياشرا و بهيسازگشودند زبانرا خود

دلیفراوان روسيریو و گرفتند هیبکار از نیچزبانیامروز ما ندارد. عربیکم با یز
ینکردیچن از اما پم، نهادن سر با زبانعربیموضعضعفو خالفیشدستور بر .
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واژهید همراهدستورزبانگرفتگرانما را دیها ازجملهیم. بهخودحقهاعربگران،
واژه با رسمیوارداتيهادادند حتا ما بکنند. بخواهند چه عربهر همیالخط را

المعارف.مــقراءت،دائرهینگهداشت

م.مایکنیدمیشازاندازهبرخودزبانتاکیزباندراهلزباناستومابدرواقعقدرت
یوروسیوفرانسهوآلمانیسیم.انگلیاآنشدهیهناتوانیمکهمایزبانانهستیفارس

بهچن را دامنهینتوانائیزبانانهستندکهزبانخود رساندهو زبانها در ایپويهااند.
اخت زبان رایاهل خود مار زبان دست مجالیبه زبان امکانات و منطق به سپارند.

آلمانیشمدهندودنبالیم در زبانیازسدهشانزدهمچنیروند. کهدرینکردند. را
اتواردکرددرکمترازدوسدهیدبهقلمروادبیقوعهدجدیواقعلوترباترجمهعهدعت

زبانويسازازامکاناتواژهيریگمهبابهرهباهیهارساندند،تقرنزبانیترهتوانایبهپا
ن.یبهاندازهازفرانسهوالتيریگوام

فارس اختیدر بهدستمیما زبانرا پسندیریگیار حددانشو کجامعهنویمودر
دگفتکهیبايزیچراچ“دیگویم.هرکسمیکشیختهبهدنبالخودمیسوادونافره
نتوانم اام“افت؟یمندر آنکه گفتیا ینسخنرا اویکتنبود، و روزگار، گانه

زبانچنیلعقوبی با کسحقندارد هر بود. زبانیثصفار از زبانو با کند. نرفتار
کهيگفت.اوبهشاعریسخننمیشرفت.وتازهاودربارهفارسیتوانآموختوپیم

مدحيشعر عربدر میشبه دستور بود ایسروده که سخنداد فارسیگر به یدارد
امدوالبدیبرن“رانجهانخاصهوعامیکهاميریاميا“شازید.آنشاعرازبیبسرا
گردنفارسگناه به نسلبریشرا سه دو رودکینانداخت. شعر که جویامد يمانند
شد.يجاریانبرفارسیمول

آگاه بند تخته در زبان که باشد قرار فرهیاگر سطح و پسند تیاکثرینگو
هاد.زبانیشبمانددرهمانسطحخواهدماندوآنگاهآنراناتوانخواهندنامندگانیگو

سرامدان شانآمدهاست.تبدنبالیاندواکثرشبردهیدرهرزمانپیفرهنگeliteرا
کردنرویتنیاکثر کار از البته پيز نمیزبانو باز سرامدانیایشبردنآن و ستد

اهیفرهنگ از سیمواره سرچشمه شدهین ولراب بسندهیاند، بدان و نمانده آن در
نکرده اگر میفرهیشروسیپسیصدسالاند. اکثریخته هاکیتموژیخواستمنتظر
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روس میبماند همانجا بهتریایدر و ویروسيهانمغزیستاد فرهنگفرانسه تنها ه
ساختند.یترمیآلمانراغن

اند کهميوندیانپشهچنیزبانبا اندیکیتوانگفتیدارد قلمرو در شههریاست.
نم ما چیگوئیکدام چرا اندیبايزیم یشید نتوانم در من که پذید کهیارفتهیافت؛ م

ينگونهاست.آثاریزهمیابند.زباننییهاراهمگانازهمانآغازدرنمشهیاندياپاره
ستند.همانینیدنیهمگانفهميزمانبراکیشوندهمهدریکزباننوشتهمیکهبه

زیرسدخوانندهنیميترتتازهیفیتروککندوبهسطحباالیسندهتالشمیگونهکهنو
کهتازهداردخودیژهدرفارسیبرساند؛بهويتردتالشکندوخودرابهسطحباالیبا

نگونهینگدرهرجااسازد.زبانوفرهیامروزوجهانامروزآمادهمیزندگيرابرا
دبرآشوبند.آنچهامروزناآشناستیبایافتندنمیرانامانوسيزیشرفتهاست.تاچیپ

زیرودتاچیمیشود.اگرهمچناننشدبهفراموشیچهبسافرداآشناودوستداشتن
د.یایشبيجايگرید

چوبمنطقوساختدرچهاریشرفتودگرگشتداد.هرزبانیداجازهپیبایبهزبانم
برطرفسازد.زبانازيهاابدوکمبودیانگسترشمزيدبهاقتضایبایخودم خودرا

کیترتر،شعوروسوادبخشپرسروصداقیابهعبارتدقیافتاهلزبان،یپسندودر
قهمردمان،همچنانکهیدارد.سليشتریاربیبسيهاین،توانائیکدورهمعیجامعهدر

رآننگهداشت.اسبرایددرزنجیبایشود.زبانرانمیآنان،دگرگونمیفرهنگگاهیپا
کتابینبا بست. ارابه پشت روزنامهد و امروزیفارسيهاها خوانندگان توده که
سوزاندهیشبهدستمتعصبانزبانیسالپابندصدییمخوانندودریادمیزيدشواریب
سالصدیبودفارسیبرزبانحکومتکند،اگرقرارمبودپسندآنهایشد.اگرقرارمیم
همانسنگالخزبانیپ در امروز ما حدتحولزبانبشمارند، ويهاگامیشرا خسته
م.یداشتیرمقبرمیب

ا ویرانیما به زبان امر در تعصبیان بسیداریژه مذهبیم تعصبات همانند ویار
ی.ازسوئیاصولریسازشغنهگشودهبرگووهمانریناپذیگونهآشتمان،همانیاسیس

هرید؛ازسوئیآیمانباالمگردنيهاهارگرهعادتینبرونرفتازدایدربرابرکمتر
ــوباهردرجهتسلطــیکزباناروپائیایباشدیکدامبازباندومخودمان،عرب
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م رفتار گوئیکنیچنان که خدمتگزاریفارسیم کار به زبايتنها منآن بهیآیها د.
طبعزبانسازگاروبهرساندننایفارسيهادنواژهیشن هراندازههمبا وتازه، آشنا
ادب،یمعن در و پیچاالك درنهیشیات ابرو باشند مدار گشادهیکشیهم با اما یروئم،

نیترنومهجوریترم.درشتیشویرهمیپذیتاروسیراازعربیفارسریهزارانواژهغ
م.ینیگزیخودبرمینامخانوادگ“ي“کیراباافزودنیعربيهاواژه

***

ندستدرکارانیترندهیبودهاستکهپویهائاست.زمانیکاظهارنظرکلینالبتهیا
پیفرهنگا در کردنآننگستردنزبانبودهیرانبهجد سره و پالودن، تا و ز،یاند

دگرگشترفته اقتصادیاسیسيهااند. رويو جامعه یدر زبانattitudeکرد به را ما
سالییتغ در مشروطه، جنبش در است. داده بیشاهرضايهار در دورانیو شتر

پسزنشرضامحمد در اکنون و آخوند backlashیشاه، فرهنگ برابر چنيدر نی،
افزونباروزیوآشنائیرهشدهاست.باالآمدنسطحفرهنگیبراهلزبانچياهیروح

ریاندگستردنزبانراناگزنهمهازآندرهراسیهااکهآخوند“یهجومفرهنگ“وغرب
دارد.ذوقیازبهتوسعهونوسازندگیکعاملتوسعهاستوطبعاخودنیسازد.زبانیم
(يزی)ازشمستبر“ناطقپاكینوحیا“،ینگسترشراازخودفارسیایرانیمایسل
د.یجویم

تششیاند،ازصادقهدانشاندادهیفارسيسازهدربرابرواژهکیهائباهمهمقاومت
شتریستادهاستوبیهمبازنايشبرروینگرای،ايبانامروزیادياشتاپارهیدههپ
زخواهدشد.یترنزورمندندهیرسدکهدرآیستمرادربرگرفتهاست،وبهنظرمیسدهب

ددربارهگسترشزبانبهیمبایشببریخود،راپشهی،ودرکنارآناندیآنکهفارسيبرا
هیبرسیهائتواق ما بجزدورانرضاشاه فرهنگستانچیم. یانداشتهیگاه هرمرجعیم، ا

رضامحمدیانیپايهاراندرسالی،کهبرزباننظارتکند.فرهنگستانزبانايگرید
شبردزبانیهبهپبرجستيهاخدمتباهمهیاسالميشاهوفرهنگستاندورانجمهور

اند.امروزدربهرهبودهیبیشمار،ازاقتداراجرائیبيبایسودمندوزيهاوساختنواژه
نیدرایازمندانتظامیشهنیشازهمیگسلدبیزداردازهممیچنآشفتهبازارکههمهیا

دانشورانبرقرارشود.سندگانوینوکهمگربهتوافقمیکارهست
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ازسهمرحلهگذشتهاست،گاهیشصتسالگذشتهگسترشزبانفارسدرصدوپنجاه
ترت عربیبه از گرفتن وام آغاز در همزمان. گاه و عثمانیب راه از نهادیبود و. ها

یبهفارسیتعثمانیروایکهازاروپاآمدهبود،ازعربياتازهيهاconceptافتیفرا
لیبهسهدلapproachافتینرهیه.ای،عدلهیه،بلدیافتند:مشروطهازشارت،نظمیراه

داشت.یميندینکهنهناخوشایطنیشدعربیکهنومياجامعهيرهاشد.نخست،برا
بیميزبانامروزيامروزیرانیا دوم، رایستیونالیدارشدناحساساتناسیخواهد. جا

یمهمناسبان،سرچشیرانیایخیادگارشکستبزرگتارییکرد.عربیتنگمیبرعرب
یبود.سوم،عربیخواستندنمیراباهممیوملیفرهنگیکهباززائیروشنفکرانيبرا
یهندواروپائيهاشهبازبانیهمریشدربرابرهجومغربدرماندهاست.فارسخود

توانائ با قالبدودنامحیبیترکیو ساخت از بهتر فرهنگیمیعربیش با توانست
درگسترشیسهمعربیوامگرفتولیهمچنانازعربیفارسهمگامشود.یاروپائ
 وستهکمترشد.یزبانپ

یژهفرانسهباهمآمدند.ولیبهویاروپائيهااززبانيریگسرهووامیشبهفارسیگرا
جائیشنخستیگرا به نمینرسین و حکومتید دستگاه برسد. همهیایتوانست ران
زباننگذاشتهبود،چنانکهدرچندکشورنوخاستهيساززشوبایپااليرابشرايروین

آنمهم از زبانکردند. ادبیتر با نمیاتفارسیرا عبری، یيتوانمانند پشتو مالهیا ا
يبازساز ترکیکرد، مانند پیا چندان( کسروی)نه نويراست. دساتیو ویسنده ر

فارسروانیپ نتوانستند ساختگیشان زبان به را یزبانان بکشانند: “شان وفاناچیپول
ينبالیترکهبزرگیبهفارسیفرنگيهاغواژهیدریراهدادنب“ست.یاست،داراكن
حلرد،راهیبهخودگيتررودکهابعادبزرگیگذشتهبودهاستوميهازباندردهه

وليترآسان روسینمیشمردهشدهاست، يهاتوانستواژهیمیتوانبهآنتنداد.
بگ را دستوریفرانسه دستگاه در و )رولوتسيرد کند هضم ون(یرولوسيبجایخود

یقرارنداشتوروسیاتپشتسرروسیسالادبتواند.درسدههژدهمهزارینمیفارس
تراست.کینزدیاروپائيهابهزبانیازنظرفرهنگ

بهیباعربی.رابطهفارسمیدبکنیمچهنبایدانیموامروزمیانهرسهراهرفتهیمابرا
آمدهیبهفارسیشترآنچهازعربیهاستازحدگذشتهاست.بدهومدتیانخودرسیپا
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پذ هستوخواهدماندــیو پارهرفتهشده، کاربردکمتردر وليااحتماالبا یموارد.
ایب ازعربیشاز برگیهبیازهمسایوزگیگرفتنماننددرینها اگرقرار رفتننواست.

تویتراست.مادورانادبترورساخوشآهنگیاروپائيهاباشدواژهیرانیانيهاواژه
یرانیهودهاست.نهباطبعایسرهبیراستنزبانوفارسیم.پیاتراپشتسرنهادهیعرب
سیم اراده نه گرفتاریاسیخواند؛ ما است. الزم نه و بود؛ خواهد يهايشهستو

فیترداريجد تواعتباریثیبهحیستهزبانیشایکردنزبانفارسیسیرانسهوانگلم.
ناگزینیفارس آن از و نیست، هم فارسیستیر توانائیم. که است داده باالینشان
دارد.کشاند را امروز جهان به تا خود ن نبود یدر و سیکمرجع ازیاسیکاراده ،
افت.یراهخواهدیبهفارسيموتکنولوژژهدرعلیاربهویبسيهاواژهیاروپائيهازبان
نهجومنگهداشت.یددربرابرایبایژهمیرابهویزبانروزانهوزبانعلوماجتماعیول
اوردیبیستادگیباخودشعادت،وعادتباخودشايوآسانپسندیشازآنکهتنبلیپ
ويانعلموتکنولوژاساخت.زبیافتییهائژهچنانوايبرایفارسيهادمعادلیبایم

تواندگرگونکرد.یترمشباشدآسانرااگراسبابjargonیزبانکارشناس

***

جزبهمعنیشبردوگسترشزبانفارسیپ یواردکردنتمدنوفرهنگغربیاساسا
رایاروپائيهاشترمواردواژهینتمدنوفرهنگهستند.دربیهابُردارندهاستوواژهین
درمواردیبهفارستوانیم اگرچهموقتا،چارهینيدرآورد. جزراهدادنبهخودياز،

نخواهواژه تندیها سبب به ــ داشت نوآوریآمشتابيم يز غرب، مقاومتیدر ا
معادلیفارسيهاگوش برابر يهازباناندر دلیتازه، هر پیلدیا راستنزبانویگر.

ستوینیتیرونداولویبکارمیکهدرفارسیعربيسرهبجایفارسيهاگذاشتنواژه
جایوتوانائیبائیهاتنهاازنظرزنمعادلیسندگاندارد.ایقهوسبکنویبهسلیبستگ

م خود توجیافتادن ضرورتیهیتوانند باشند. ندریداشته ایپشتآنها با نهمهیست.
يآنجابرمترادفاتازسونجاویاراستواگردرایبسیوعربیمترادففارسيهاواژه
غنیفارس زبانرا شود کوببجایآنافزوده )لتو کرد خواهد شتم؛يتر ضربو

.(ي)هردوبرگرفتهازدرینیشاهدعيدهبجایچشمد

نجایاست.درايگریمامردیریگیکههرروزازغربمیهائافتیهاوفرازهاونهادیچ
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زباناندرمجموعهتمدنویکهفارسیشترواژگانیم.بیسروکارداریندهفارسیماباآ
ونهگفتگو دریراهنیروزانه،هنوزبهفارسيفرهنگبکارخواهندبرد، ما افتهاست.

وستهیشودوپیهردهسالوپنجسالدوبرابرميمکهعلموتکنولوژیهستیجهان
دهشد.یجیدبسیبایاستکهمیاننهجومزبیايد.برایافزایبرزبانمياتازهيهاواژه

وهمترجمانمحبوبیست.باشیدبشودچنداننیبایآنچهتاکنونشدهدربرابرآنچهم
ترجمه گریپاکيهاکه روانبا و تنگنایزه بردنمعادلیزبانيهاختناز بکار يهاو

ول تعریدقریغیآشنا تحوفکردنواژهیقو خدمتیلمیها زباننمیدهند توانیبه
تعر بجایکرد. توانائيفکردن زبان به واژه برابر در واژه نمیبیگذاشتن دهد.یان

کهکساندرآنیشودگفتاطاقیمامیهواپيهست.بجایفدرهرزبانیتعریتوانائ
میمشخصدربرابرمفاهيهاکنند.اماتنهاباداشتنواژهینندودرهواپروازمینشیم

فکردنیرسدکهباتعریمیابد.جائییاندستمیبیبهتوانائمشخصاستکهزبان
دکرد؟یکچهبایرود.بابمبافکناستراتژیشنمیزکارازپین

بندندانگارمایدرزبانميندوراهرابرنوآوریگویوحافظمينهمهکهاززبانسعدیا
ابویفردوس نیسیعلو نداشتهینا ایاز از مهمیم. سعدن ادبيتر و ــ حافظ اتیو
خطیکفارسیکالس همچوندو را مــ نظر میگیآهندر تنها که آنیبایرند بر د

ادب اما راهیرفت. زبان نآهنات لوکوموتیش میست، است. آن لوکوموتیبایو راید و
راهرومندین و کرد کشيهاآهنتر دستیتازه پد. ملتیترشرفتهیکم بايهان جهان

اتوزبانیاتــونهتنهاداشتنچنددهکتاببزرگوشاهکارــبهادبینادبیترواال
نگرند.ینمیخودچن

واژه آوردن فارسیاروپائيهادر پیبه را مسئله میدو منابعیش نخست، آورد:
يهاواژهيهاگذاشتنمعادليکوچندوچونآن.منابعمابرای،ودوم،تکنيسازواژه
ت:نهاسیایاروپائ

ترک1 در زبانکه زنده عناصر میــ واژهیبباهم مفاهيهاتوانند و بسازند میتازه
یهندواروپائيهاشترزبانیکهازبیفارسیاستثنائینتوانائیازاانکنند.یرابياتازه
شتربهرهگرفت.یچهبدهریبایشتراستمیزبین

هانهدارندودرفرهنگیشیاندودرزبانپهبکاررفتیاتفارسیکهدرادبیهائــواژه2
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هاکاوشکرد.نفرهنگیددرایدارد.بایننظرثروتشگرفیازایاند.فارسدفنشده
دگاهویبایکهمیگانیکبایمنهینگریزبانخودمانندگورستانميهامابهفرهنگ

تواننشاندادیانرامبزیسندهفارسیگاهبهآنبرگشتوآنرابکارگرفت.)چندنویب
وبهیدندرآثارفارسیکخودداشتهباشد؟(پژوهینزدیکهدرهنگامنوشتنفرهنگ

فرهنگیو بسژه از را ما بيسازواژهياریها مینیها کارآفریاز چالشو بهیکند. نرا
مقدمهبوستاندرستبهمعنیافتیبینترتیهم چالشدر رفتهchallengeیم. بکار
رسانددرفرهنگیرام entrepreneurنصورتمفهومینکهبهبهتریستوکارآفرا

اواژه شود.یلمرگآننمیانددلراکمبکاربردهيانکهدرگذشتهواژهیهامنتظربود.
یهافراموشتواندپسازسدهیآمدهاستومیکمعنیهابهدرفرهنگياواژهاگرهم

کیشدریبکاررودرواخواهدبود.رسانههزارسالپيتروالزمتردرمفهومباارتباط
چازآنکمنداردــآمدهاست.یمانندفرهنگماهیاندوهــکهفارسیدوشعربهمعن

ساختورسانشراازآندربرابرmediumيتوانرسانهرابرایاماازفعلرساندنم
communication.گرفت

زبان3 ویدیانریايهاــ به کردیگر پهلويژه به گوینزديکه يهاشیکاستو
سرچشمهیفارس درياندهیزايها، در بجايهستند. ماکوshuttleيافعانستان

)کپه(یمbulkيندوبرایگویم رایبهرهگرفتوفلهنازیمازندرانيتوانازکوپا با
خودپهلو است:يگریشسرچشمهديهاهاوواژهشهیهاور“وند“بايکنارگذاشت.

افتد..یهاجانمخالءکهباهمهکوششيوبجایوا

***

آشنائیزندرزبانمسئلهپسیهردستبردن نا پیو دربسیشمیرا هاجاياریآورد.
هاارموضوعیداشت.بسیدباکیخواهدبودوازآننبايرپایدیوناآشنائیزننپسیا

ياتازهيهايوستهباعلوموتکنولوژیدوراست.ماپهستکهازدسترسعموممردم
هاينعلوموتکنولوژیآورد.اینمازآنهاسردریمکهجزاهلفنکسیابییسروکارم
زبان نیاصليهادر ویشان زبان فرنگیز آنچه ــ دارند، را خود ژارگونیژه بدان ها

درنتوانند“هارانگونهواژهیاکهاست.آنهینیکیروزانهيندوبازبانگفتگویگویم
ندارند.يزوضعبهتریدربرابرخودموضوعاتن“افتی
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ا واژهیبا در کهگرفتهميهانهمه آنها چه کهساختهو آنها چه نخستینو، نیشوند،
پذ واژهیرفتنیشرط، واژهبودن دوم،يهاهاست. شرط رفت. نخواهند بدآهنگبکار

آیدق همراه میآینمقبودن، تازه واژه زبانیدمعنیباید. در آنکهواژه با برساند. را
ايقرارداد واژهیاست، در قاعده سستميهان بیتازه دسترا ما پرسشیشود.

شود.یرفتهمیقبودنوخوشاهنگورسابودنپذیدستاوردبهزوردقیمولیریپذیم
قابلیسوم البتههنشرط، نوست. نممهصرفبودنواژه بکاریتوانایجا را نقاعده

واژه يزینگریستندوازفعلمعیقابلصرفنيلدرازیگاهبهدلییترکيهابست.
کردن.یافتیفراconceptualizationنخواهدبود:

وهبهرهگرفتهشدهاست.نخست،ترجمهجزءبهجزءیتازهازدوشيهادرساختنواژه
اروپائ مردمساالریواژه ،ي: آباد ناکجا افزار، معنutopiaنرم به ترجمه دوم، مانندی.
.nuanceياتابشبرای،doctrinيآموزهبرا

برابرهجومواژهيسازضرورتواژه فارسیاروپائيهادر درمورديزبانانامروزی، را
زبانآسان هرترریگدستور درساختناسممصدر، است. کهرکرده شهزمانحالیجا

شبودکهبایدایاند.نخستپامدهاستازصفتبهرهجستهیبهکارنغهامر،یفعل،ص
شآمدویکرد.پسازآنگرمایستادگیایدائیاندربرابرپیدستوريهاهمهاعتراض

تندش ژرفش)بجاvelocityدگرشو نازیتعميو نیق به توجه با روزيهاازیبا.(
ايهاافزونبهواژه از انعینو، میباینميدستوريریپذطافندرجه توانیدبرآشفت.

ن را نام از جاهائیساختناسممصدر در )دکتریز دانست. نمصاحبدریغالمحسروا
هابهمنخواهدخورد(.يننوآوریبارنشاندادکهجهانباانیالمعارفخودنخستدائره

سلیوزبانکارشناسيدرعلموتکنولوژ با چنانکهاشارهشدما قهعمومسروکاری،
میندار آزادیبایمو فارسیتربگذاردتوسنزبانرا دستور دویم. و هزار ستسالیدر

دهاست.یدینهادگرگونیشازایگذشتهب

***

پیشمیپیفارس کاران دستدر و فارسیرود رشتهیشبرد فراوانيهادر گوناگون
نشده دگرگونیاند. زمانو ایروحیاز جیرانیه فرهنگانو ایامعه یسالرانصدیبالنده

آیکارمیگرائیاستبهسودفارس اکنونکهیزدرهمینیندهفارسیکند. اما ناست.
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آندستمياکسگوشههر در استو گرفته را زبان ویاز سودمند عموما ــ برد
آسانيها،وبرایهاوآشفتگيازدوبارهکاريریجلوگيچندبرایهائهیسازندهــتوص

تازهبهجاست.يهاواژهيریگکردنرواجوبکار

يهاشهممکناستواژهیکریستوازینیبهاندازهکافیهادرزبانفارسشهیــر1
يشتندارینجاانضباطوخویمتفاوت.درایصورتهمانندودرمعنچندساختهشود،در

ختهشدبهتراستآنرادرسایکمعنیرساندنيبرايام.اگرواژهیارالزمداریبس
هاجستجوکردپسازدههیم.رویمحرامنکنیافتیترجاآسانموهریبکاربریهمانمعن
 approachآنرامعادلیسندگانینویراپرکرد.ولattitudeيافتوجایراهیبهفارس

يوريابجایاست؛ارخوبیآنگذاشتهشدهاستوبسيافتبرایبکاربردندکهره
م بکار همواره که بردند بکار است.یآوردن خوبیپرسهمهرفته به را رفراندم یکه

مترادفشدهopinion pollیانظرآزمائییخواهانگارانبانظررسانددردستسهلیم
نم“همه“استوبه یدرآناعتنا اماکسانmonumentادماندربرابریکنند. یآمد،

ادمانگذاشتندویگرفتندنامهرنشستچندنفرهرایادوارهمیادبودویکهتاآنزمان
فارسچیه که نکردند حاکمینmonumentیفکر دارد. الزم ازیز حکومترا تکه

کنندیاست.فکرنمینشلختگیازايگریرونکردهنمونهدیهاوبالگستانبروزنامه
کنهادیوsovereigntyدافتمجریکفرایانیمیشدرفارسیسالپکهچراتاچند

governmentشهحکمیتوحکومتهردوازرینکهحاکمیگذاشتند؟همیتفاوتم
شهوزبانبسبودهاست.یدراندیآشفتگيهستندبرا

زبانامر2 مینیشخصيــ دریخوبديهادبرساختهیبایست. بود. گرانگشاده
واژهیسیانگل روز واژهياهر زبانیهائ، مبر همیافزوده و جائیشود در ینبسکه

ملکهمگان تا رود نویبکار میشود. انگلیسندگانما از ویزبانانبیسیتوانند اموزند
بهجانهمناچندواژهیدویهرمعنيبرا ند،وآنگاهفراشد،وفراگردیندازند:فرایرا
.processيبرا

مندان(شهیسندگانواندیدهدردستنودهشیورزیافته)بهمعنیــدرزبانتکامل3
نیمترادفزيهاواژه نوجوئیاد نازكکاریست. و انديهايها واژهیذوقو هاشهبه
واژهیميترقیدقیمعان عمومیهائدهد. کاربرد در میکه اندشدهیمترادفشمرده
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يهاازمترادف.کنندیانمیرابیمعنکیيهااتابش)نوانس(یابندییژهمیويهایمعن
ناست.ازیشچنیزکمابینیمدرفارسیکهبگذریافتهبهفارسیراهیوعربیفارس

تروح(یوا)فصیکردکهزبانراهمشیجوئهاصرفهددربکاربردنمترادفیباینرومیا
بخشد.یسخنمشتربهیکندوانضباطودقتبیترمغ(یهمرسا)بل

يهادردستwebتارنمایشازهمهشبکهجهانی،بیارتباطــامکاناتروزافزون4
ب و آزموده مینا بزرگیمباالت آسیترتواند فارسبین به را فارسیها هنوزیبزند.

پریپیاروپائيهانتوانستهاستمانندزبان شرفتهفاصلهبزرگزبانگفتارونوشتاررا
 اروپائیکند. میفرهیک سخن گونه همان میگویخته که باینوید دو هر و سد
بهريریگبهره دارائیچه از فارسیشتر در عربییزبان. گاهیا نوشتار و تفاوتگفتار

سطحفرهنگ زندو گویتفاوتچشم چیشتهرانیاست. گفتار در کینزديزیکه
ایلیستمیب میرانیون فقیبکار )پیرود یر هزار رامون بستهدو شکسته و واژه( هزار

کشد.یخودميزبهپایشهرانیشودواندیبرخوردارمیانینهامکاناتبیکمتراست؛از
ا به فارسینوشتن پر و بال زبان مین یرا بینو“وبالگ“بندد. که همهیسان شاز

شازاودرهمانیاندنهتنهاخوانندهبلکهخودرابرازباننوشتارکردهيگفتاریفارس
هودهبماند.دریغاستبیهاداردکهدرزیبساچی.امافارسدارندینگهمیگاهفرهنگیپا

بهینيهازبان گفتاررا گسترشآموزشوارتباطاتدردستمردمانکوشنده، رومند،
آموزشوارتباطاتياری،مابهید.درفارسیارواستاندارداسترسانینوشتارکهزبانمع

نهمکههستیمکهفرهنگماراازایکوشیککردنزباننوشتاربهگفتارمیدرنزد
ترخواهدکرد.نوایب

يگرفت.زبانسرسريدجدیبایمننوشتهآمدهاستیايراکهدرباالیآنشعرنظام
یهائنهیشودهزیددرآنصرفمیچهبرقلمآنوقتوهریکهکمترياالکن،نوشته

تکاملذهن ذهنانسانیدر گوناگونازمندورزینیمردماندارد. نظمو ستوایشو
ذهنانسان فراورده آنننشکلیترستبزرگیزبانکهخود بیدهنده آنکهیزهست.
گذربهفرهنگربازارچهوسردهشداردادکهبانثیبایقصداهانتبهوبالگستانباشدم

هویماافته،باواژگاناندكیپرورشيهاکشد.آنذهنیتواننزدینمیشگرفجهان
حساسيهاکهنوشتهیکنند.انسانهنگامیشپاافتاده،بهخودستممیدستورزبانپ
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اندتاسفنرهاکردهینچنینکهخودراایخواندازایهارامازوبالگياریبسیوپرمعن
خرسنداست.یگیمانبهکمینچنیکهايغازآنهمههوشمندیخورد.دریم

دومالحظهعمهینتوصیبرا میلها يهاوفهمواژهيدافزودکهکارگردآوریبایرا
آسانم را آوردنبرابریتازه واژهیبيهاکند. کنار در متنو کهنوساختهيهاگانهدر

هانامهبرکتاباست؛وافزودنواژهبهخوانندگانیمعمولهمشدهاستوکمکبزرگ
کههمگانوبهویژهگردآورندگانرابکارخواهدآمد.

شدرخینصورتخود(کهازآغازتاریترستساله)درتازهینزبانشاعرانههزارودویا
پسه سال یشپیهزار ساده به رو وسته در امروز استو تکاملرفته خدمتشدنو

زبان چنانمایماست؛ ادبیبا چشمیه امروز هم زباناندازکه همه یشرقيهاشاز
ادبشروشنرامونیپ استو ادبیشایتایتر دامنیاتکالسیسته در شپروردهکآن
د،حتایآیخوشمگریديهاگوشاهلزبانکهبهیآوائیقیباچنانموسشود؛ویم

ستیراثنیکمیچهآنرابنامند،تنهاهریکیاتاجی،يادرییابند؛فارسیاگرآنرادرن
هااندکهزبانم.گفتهیاندازدبکاریبایاستکهمياهینسرمایام.یکهآنراپاسبدار

زهست.یترنریشدلندگانیازگویند.فارسترشانهوشمندندگانیازگو

)روزآمدشده(1993لیآور
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 یدن ورشکستگی انديشه بر شکست سياسافزو



رگرفتواگرازبدفرجامتادمميرئیسپیشینانجمنشهرتهرانکهدرسوءقصد
م انحصارگر میجناح زنده شهید او به تیریبود دم به اصال را او البته و ـ گفتند

گفتهاستکهگویامیهنیدرنکوهشتبعیدیانومهاجرانایرانیسخنان دادندـینم
اوبهاصطالح دردانهآسایشبیرونرابرگزیدند.هاشانگذاشتندوبیدانخودرادرجامه

یهاوپاسدارانوبسیجیانهااهانترابرجراحتافزودهاست.باساواماوکمیتهیسانگل
شانرسیدهکشتهوزندانیومصادرهکردهاست؛کهخودسازماندادههرکهرادست

رویرژیم قربانيهااستخوانيرا رحمبرپایهزاران نیز او خود به استکه داشته
ینم اما کند. پشیمانيشرمسارکمترینيجابه حتا کسانیو به همهیمی، که تازد

بهتاراجگرانگذاشتندوبایکجامه وسامانوخواستهوحاصلعمرخویشرا دان،
جامه با بیابانيابیشتر راهزنان، قاچاقچیانانسان، به را خود بهتنداشتند، يهاکه

دریاها و نهنگيخشک حتا وز آدميهاخروشان، یک )که استرالیائخوار ،ییر
وشکنجهیراازآنهاترساندهاست(سپردندونماندندتاکشتهوزندانیجویانایرانپناه

دست یا وصفاین شوند )در باشند. شنیدناینگروه بهدیدنو ناگزیر روز کمهر
سعد گزنده آوردنگفتار از بهتر :ینميگروه، بدخويترشرو”توانکرد يتلخگفتار،

(.”ار،گداطبعناپرهیزگارمردمآز

اندبیشازاینهابامردمکردهیدراینجاآهنگتوجیهودفاعنیست.درجمهورياسالم
ازایننظرگالیه بایداناهمیتینمینکنندودیگربهاینسخومی سوزناكيهاداد.
شعديبيکهباروشنگر”شهیدزنده”نویسندگاندربیرونازسخناننادلپذیرياپاره
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خراب را شگفتترخود مایه بیشتر گوئیکرد، تنیاست. میلیون سه دو این اعتبار
اسالمیــاگرچهازجناحيبهاظهارلطفونظرخطاپوشکارگردانانجمهوریبستگ

در انتخاباتریاستجمهوريمبدشــ در چنانکه جناحبدتر، دارد. گفتندیبرابر ــ
ک او از نه بیرون نشستهیمیمکایرانیان او امید به نه وخواهند او نظر نه اند،

شاندارد.ایرانتنهاآبوخاكنیستکهدررفتارواحساسيشکمتریناثرحکومت
رژیم از که هاینریشبل نرسد. آن به ما جمهوریدست ردیف اینیاسالميدر

بهبیرونگریختهبودميپردازاصالحاتدومخردادنظریه اندرذهنمنگفتآلمی،
کهیبود.میهنیشنمدانبردوآلماناودرجامهیاست.اوآلمانراباخودبههرجام

است.یسرانرژیماسالميدالردانبگنجدهمانشایستهنگرشریالی/درجامه

موضوعحتاایننیستکهاگردرنخستیندههانقالبوحکومتآقایان،بیممرگو
 مردمانرا مآزار، وا دیار و آرزویبهتركیار اکنونمهاجرتو یکيداشت، گریز،

همگان رویایپدیده ایرانياستو جوانان شببیشتر و دومیروز رهبر است. شده
انقالبيخرداد دستاورد این از بسیار البد امروزش و دیروز همراهان خویشیو

توانسته آنها استعدادترینوپویاندیکسربلندند. بهجائازبا ییاترینمردمانجهانرا
آرزو به اگر که پناهيباربريبرسانند حاضر جا هروئینهمه در ژاپننرسیدند یدر

توضیحامواجمهاجرتایرانیاننیاز در اما استدالليبجویند. الکناصالحگريهابه
جمهوريدومخرداد خطیاسالمينیست. همانآغاز غیرخوديمیانخودیاز يو
 غیرخودکشید. بیشتر و زودتر هميهرکه هنوز توانست. اگر گریختــ زودتر بود

رسندکهایرانمالیازمردمبهایننتیجهميتربزرگيهاچنیناست.هرروزگروه
گریزند.یدرکشورخودندارندواگربتوانندميایکگروهویژهاستوآینده

یجنبشاصالحياستکهمشکلبنیادجوپیامسخناودراینجاستودرهمینیمعن
م نمایان خرداد میدوم حجاریان ولیشود. بیفزاید جراحت بر را اهانت یخواست

ورشکستگ )ناخودآگاه( شکستسیاسیاندیشگینیاگاهانه بر جنبشیرا و کهیخود
تاکتیک اجبار هیچ او است. استافزوده آن رهاینماینده زباندر شنداشت.کردن

یاندگفتاروکردارسراندومخردادرابهمالحظاتتاکتیکهاکوشیدهاینسالبسیاردر
ناچار سر از و وليببندند ایندستنشانمیسخنانیبشمارند؛ مسئلهیاز که دهد
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کهاینهمهسروصدابرانگیختهاستسخنرانزیریترازاینهاست.درآنسخنرانبزرگ
اوياتظاربدستآوردنهیچامتیازویژهنبودوازسخنانخودانيهیچفشار نداشت.

تربودگفت.شنزدیکتنهاآنچهراکهبهدل

* * *

استم سال خردادیانچهار دوم آنچه میدر و معانیکنند بدنبال مقاصدیگویند و
جناحدیگرینمیپنهان آنها همانحکومتوخانوادهسیاسيبایدبود. ازيدیگریاز

انق تفاوتیالبهمانتبار کهواقعهايهستند. جدیشان، مرزمرگ، است،يوگاهتا
ترهاگشادهيخواهددایرهخودبیشازآنکهدرماهیتباشددراندازهاست.گروهیمی

خواهد.ازاینگذشتههردوترمیدایرهراازاینهمکههستتنگيباشد.گروهدیگر
،چندانبیشازينمیدانوباچنینقواعدباز،درچنیيهستندواینبازيدریکباز

یکجناحهیچتوهمبستچهارسالهگذشتهدربساطبن دربارهموقعیتیشنیست.
شناسدیجزرفتنتاپایانتلخنمیخودــنشستهبریکآتشفشانفعالــنداردوراه

هرجاي تا هماو رخ به را آتشفشان پیوسته یکجناح خوشاست. بپاید وردانش
يکند.آتشفشانرابرایميابزاريبردارکشدولیازآنتنها،بهقولخودشان،بهرهمی

خواهد.یمیجناحيترساندنوامتیازگیر

درتحلیلآخرهردوازآتشفشانــمردمبهجانآمدهایرانــبهیکاندازهدورند.
هاهنوزامیدوارندکهآنیزیند،دومیاندوتابتوانندباآنمهاآتشفشانراپذیرفتهیاول

اندوچارهبهتررامهارکنندودرخدمتخودبگیرند.مردمتااینجاباایندستهراهآمده
ــبهتعریفيوغیرخوديتواندتقسیمخودیجامعهایرانینمیاند.ولسراغنکرده را

نهاــبپذیرد.اینگناهباشدیاحجاریان،ودربیشترمواردتعریفمشتركآیرفسنجان
تفاوت اصل در نظرها این از که نیست ایران رفسنجانیمردم حجاریانیمیان و

رادادهبودهباشد.یدستورکشتندومیبینندــحتااگراولینم

دروضعکنوناگرحجاریان یهاپسازبیستوسهسالوپسازچهارسال،خودرا
شرانیزواردکند؛بایدآبآشامیدنییاناندكاندكمشبینندکهکشورزیرفرمانیم

ویوگرفتنامتیازاتتاکتیکیشاندریکحرکتخرچنگیواگرهمهجنبشاصالح
اقداماتبسیاراندكوبسیاردیرخالصهشدهاست،سببرانهدرشخصیتوکاراکتر
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خودیبین،درجهانیاندیشگیاشــبلکهدرمبانافرادــباهمهنقشقابلمالحظه
کسانیم کنند. جستجو شکستیباید دهه دو از پس هنوز ويهاکه ویرانگر

شعارهايهایقربان همه پساز اینيجبرانناپذیر، ایرانبرايهمه، گونهریاکارانه
بیشترندارند.آنهايهاجزشکستینگرندسرنوشتی،بهایرانیانمی،حتاجناحیمسلک

بیمیک انسانیتخواهند اینطبقهیه نميبندکه بر را آنپانصدیها برسند؟ سالتابد
اروپائ بسنبودهبرايیمدرنیته نیز خودشان ساله چند بیستو این بسنبود، شان

است؟

بکنندخوباست.استکههرچهکردهیکسانیدرحقبجانبيریشهاینکور اندو
شانازنگریستنبهخودازبیرونناتوانند.تردومخردادیاننیزمانندحریفانخونآشام

اشکاالتهمه تنها است؛ خوببوده بیچیز کجاستکه اما است؛ کرده اشکالیبروز
است)شباهت بوده توطئه خارجیو تقصیر بیشترشهم دیگرباشد؟ یکگروه با ها

تصادف دیگریکامال انقالبیان مانند حجاریان یکياست.( دیگریکه از يپس
)بهروایتاولش”هایشانگذاشتندورفتنددانمیهنخودرادرجامه”شدندويخودغیر

 سپس م”تصحیح”که بس را خود نیت وکاریکرد( پیامدهاييداند حتابه ش،
درسینمارکسآبادانــیشــیکمورد،سوزاندنپانصدتنپیکارانقالبيهاشیوه

برا او ا”يآزاد”يندارد. وانقالبکرده اینروزها( حتا و تعریفآنروزها ست)به
کسبقیه هم اگر نیست. مربوط او یادآوریاشبه را بقیه آنهاستکهياین از کند

جامه در میهنرا خونمتاسفانه که نماندند و سرکردگانویشانتشنگدانگذاشتند
انقالب بر”آزادیخواهانه”عمله هنوز استو برحقبوده او فرونشاند. حقاستورا

تجربه هیچدرسو ياظاهرا نیست: عنوانجوان”کارگر مردم...کهیمنبه درکنار
توانمشرکتنمودمهرگزنمییرژیمسلطنتیمیهنخوددرانقالبوسرنگونیانقالب
فرعیتاسف محصوالت مردمیدرباره و مشروع مبارزه باشم.یاین چنین”داشته

یاعتنائیب و سرنوشتکشور رفسنجانيبهروزبه از حتا است؛یمردم نشده شنیده
!یمحصوالتفرع

عربتاحملهدومشدريآسا”یحرام”ازایرانکهازحملهیدربارهپدیدهگریزهمگان
مانندیانقالباسالم بهحسابنیاوردني، تاریخایراننداشتهاست، محصوالت”در
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م”یفرع خردادیانقالبدورتر دوم استراتژ یميرود. میهنانيبسیار”گوید: هم از
چنین...داشتهاستیواجتماعیکشورخودراتركکردندکهعمدتاجنبهمعیشت...ما

بهنظراوالبدبه”شود.یمحسوبمیکامالطبیعيدرجهانگلوبالماامر...ياپدیده
اندوچندریختهبهایرانگیواروپائیوکانادائیهاامریکائهمیندلیلاستکهمیلیون

بهخوابم اینآرزو هرشببا میلیوندیگر محصوالتیده از حتا اینپدیده روند.
ازقماشی،باانقالبیانیهاوگفتمانوتاکتیکينیستکهباچنانرهبریانقالبیفرع

 این جز او، میینم”محصوالت”خود داشت. انقالبتوانست که بود امیدوار یباید
شنشود.بختباهزارانتندیگرانقالب”یمحصوالتفرع”ازیدچاریکسربلند،باز

بهاندازهاویارنبودهاست.

* * *

بجانبیانقالبیان درحق حجاریان دستیمانند هنوز، خود دارندکه را اندازه این کم
پادرگلوخوندر”چرخدار،سوارندوبهدومخردادخود،هرچههمیاگرچهبرصندل

انقالبیانپیروزمند”دل، آنها بهيهستندکهبسیاريامیدوار. نیز پیروزمنداندیگررا
واداشتند.وضعبازماندگاناینگروهپیروزمندآخردانبستنجامه تراست.پیچیدهيها

موظفم ازکهشکستخوردگانیدانندازانقالبیاینانخودرا شهستنددفاعکنند؛
برياشانلرزهیدومخردادیانسرازپانشناسندوازهرناکامهرموفقیتهآنبدتر،ب

راسرکنند.یبرپشت،زندگياهابالرزهپشتداشتهباشندوبهناچاردربیشترزمان

براي شکوهمندآنچه انقالب نخست، است: حقیقت دو پذیرفتن است دشوار شان
اسالمیاسالم پیشاپیشحکومت یکی، گوشهیبه بدترین معروفزبالهيهااز دان

امید هیچ است. شده سرازیر ويتاریخ دست تاریخبه حیثیت آنیپاکردن براي
نامیدن جمله از وامگیرانقالب، و بهمن انقالب نمیيشبه اکتبر، انقالب تواناز

انقالبیان دستیداشت. از را خود نیستند، بردار دست هنوز اخالق که حیثیت یکم
کهشدهاستــدربهترینتعبیرهاــجداشدویبایدازاشتباهی.مدارندیبهرهمبی

وکاراکتراست. بزرگتریننشانهخرد دریافتنوگفتنواقعیتناخوشایند، باالتررفت.
شناگزیرخواهدبودنزدیکشدنجنبشدومخردادبهپایانکهپذیرفتنیحقیقتدوم
خواستیازآنآمادهشد.دومخردادمپسيبایدبرایخویشاستومینقشتاریخ
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مذهب رژیم انسانییک چهره اسالمیبا حکومت یک و ویبسازد، کند، کار که
بودکهيدیگريتواند؟آنچهازآنبرآمدکمککردنبهنیرویمینتوانستــچهکس

جوشیدودری،میبرمهتابزدگيپسازبیداريهاایراندرساليکرفازمحافلروشن
توانستبهسطحگستردهجامعهبرسد.76/97دورهپساز

اند؛تاازیکیستایشوتوجیهانقالباسالمیوآبشدندردومخرداد،بههمپیوسته
نشناختگاندومخرداددرپیروزياینآزادنشوندبهدیگريتندرنخواهندداد.سرازپا

آزادیخوا و اصالحگران دیگر دارند. پاگیر برضدجنبشسود امیدوارند، نیز ایران هان
بیاسالميامید،کهدومخردادیانبتوانندگذارناگزیرازجمهور انجاميخونریزیرا

ندارد.اگردراینیحلبیرونازخودرژیملطفنشناختگان،هیچراهدهند.برايسرازپا
انقال تکلیفمشروعیت بود؛ نخواهد آن در سودي شود پایمال انقالب چهمیانه بی

میم آیا ازیشود؟ بعد که پذیرفت تنهاسالتوان انقالب، از برآمده حکومت ها
شانپرتابشدهاست.استکهسويیشبماند؟دومخردادریسماننجاتشرمساري

کمبهبارآیدکهدست”کهتلخاستاوراسرشتیدرخت”ازاینياگرسرانجامچیز
خواهدبود!یسایشوجدانبرسدچهآیفیضیاصليهايبهخود

درجامعهایرانروبهباالداردکهازيدیگريتواندیدنیرومییاماچنانکهبهروشن
تنگنا نیروگرفتولیدر اینیکاراننمدومخردادیانومحافظهيدومخرداد گنجد.
یاننیرويسومیاجرـاندهائینیزکهبهآندادهنیروهنوزشکلمشخصینداردونام

بیشازیبیروناست.تااینجااهمیتیرساندکهازهردوجناححکومتیتنهامـسوم
استیبریکطیفگستردهمردمانياتواندادکهنشانهیآنبهنیرویاجریانسومنم

راه مردمان این نومیدند. اصالحگران از و بیزار انحصارگران از ازیکه بیرون به
جویند.شمارآنهاروزافرونیمیوحکومتیبستسیاساح،وبننتیجهدوجنیمبارزاتب

دانشجویانایراندرچهارسالگذشتهیکشبکهشاندانشگاهوپایگاهقدرت هاست.
آوردهیارتباط بوجود خود غیرمیان هنوز پشتیبانی از و برخوردارند. اند مردم فعال

سومبشمارآورد.يتوانازنیرویجوانانایرانراتقریبایکقلمم

است؛همانگونهکهضعفویاسالميشازجمهورقدرتاینجریانسومدربریدن
یاسالميجمهوريشدنشدرقفساندیشهوکارکردهایدومخرداددرزندانیویران
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یشاهکارزندگ”یمحصوالتفرع”کهدریترینعناصرجامعه،کسانبودهاست.روشن
ایدئولوژیکیبهجدائیتاکتیکيهابینند،ازتفاوتیرامیملفاجعهيها،ژرفاحجاریان
رژیمرسیده مقامات نیات حتا یا نام در نه است، اسالمی جمهوري در مشکل اند.

حجاریانانبازند.(چهارساليوکبریايتوانگفتکههمهدومخردادیاندرکوری)نم
بودندبهیمبهگامرژیماسالمراکهآرزومنداصالحگایبودتامردمیگذشتهالزمم

بودیمتقاعدسازد.چهارسالگذشتههمچنینالزممیناپذیربودنچنینرژیماصالح
کهبهاینمردمصدایشانرابدهد.

اصالحاتیکهبهبیهودگیسومدارد.کسانيشرابراينیرودومخردادهنوزمصرف
دستبهیکيادومخرداد،هیچعالقهازياندباهمهنومیدبردهیپیدررژیماسالم

رهبر به حکومت حکومتيشدن دستگاه در کشمکش ندارند. مافیا پدرخواندگان
توانازیکهمیتازهالزماست.اگربیشترکسانيشکلگرفتنایننیرويبرایاسالم
دادندازهمینروست.نیرويسومازدوميشاندانستدرانتخاباتاخیرراسومينیرو

بهره مثلیميابزاريبردارخردادیان به معامله این از خرداد دوم اصحاب و کند
بایدبرنجند.نمی

بهشمارروزافزونمسوم،سخنگویانورهبرانيمادرایننیرو یبینیم؛کسانیشرا
اندیشندودلیرانهبهزباندیگرسخنیمیاسالميجمهوريهاکهبیرونازچهارچوب

زیم خالندانگویند. گاه و پر آنانپیوسته از ولیمیها پیروانشانیشود همفکرانو
ازجملهدريیابند.پراکندهشدنگفتارشاندرسطحجامعهبهعناصربیشتریافزایشم

مذهبحوزه بیشتریهاي پایهیميجرات که پرسشياعتقاديهادهد زیر را رژیم
باال رایاسالمياکنونداردزمینهپسازجمهورتازهازهميگرفتنایننیروببرند.
نیازخواهدبود.یکهپاكازعاملمذهببیسازد:سیاستیفراهمم

اندیشانيایننیرو کودتا با البته میسومرا کردناوضاعرا بینندیکهخوابیکسره
قهرمان”و...ماننددبیرمجمعتشخیصمصلحتیاگرمترسکینبایدگرفت.ولییک
توانیزند،اینرامیجریانسومدمميعراقبااندیشهکودتادرسر،ازرهبر”یجنگ

نشانه نیروئيهااز چنان پستیقدرتگرفتن چنین به ایران کار )آیا یهائیدانست.
مجمع آن رئیستردامن است؟( پفرصت...افتاده در دریطلبانه خود پیشانداختن
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)نامیدنترنگاهکناستکهاگرخوبیجریان نشانهگرفتهاست. ومانندهایشرا داو
نیست.اگرصدامحسیندرپایانیسببیعراقبیسرداردبیرمجمعبهقهرمانجنگ

یآوردرمیدان،خمیناهانتيهايجنگهشتسالهتوانستپسازیکسلسلهپیروز
بهنوشیدنجامزهروادارد،تااندازه روشپیشینبودبارفیمرهوننبوغفرماندهيارا

تاالب و شنزارها و گرفت دانا ارتشیان از را کار خاوريهاکه ازيجنوب را عراق
یکيهاالشه بسیجیان و پیشسربازان سال هفت و پنجاه انباشت. مصرف بار
يبردچرچیلگفتکهبختبلندامپراتورجانبدر”هاشبژنرال”کههیتلرازیهنگام

استراتژیک نبوغ اصلبریتانیا نام که ــ را گروبر شایکل درجهیسرجوخه و هیتلر
ونهطنزخارداریاوستــنگهداشت.صدامحسینالبتهنهانصافونهشیوائيسرباز

 چرچیلرادارد.(

* * *

یسخنان رهبران دل از خرداديا”آزاده”که دوم زنده ميچونشهید جایبر يآید
ازآنمهمدوستانهودردآليهارنجشوگالیه يهابایداجازهدادداغیترنمودندارد.

اسالمینیزيترانجمهور خردادیانکهسهلاست،باجنایتکاکهنهراتازهکند.بادوم
کهانسانگاهخودياهست،وبهدرجهيدرمیاننیست.بیزاریسخنیکشبازبانکینه

م سرزنش ولیرا خونخواریکشکینهیکند؛ ميو شکوهمندبایرا انقالبیان به ید
باد.یوانقالباسالميجمهوریهمیشگیآلودتاریخایران،ارزانگذاشت.میراثخون

فرهنگوسیاست اینعناصرپاكکنیم، از وظیفهداریمحکومتایرانرا نهتنها ما
همم را اینحقبجانبیخود از اینرویکردها، از حتیباید ما بپاالئیم. اجنایتکارانه،

بایدخوداینعناصرراازخودشانبرهانیم.یم

بهتعبیر”یخواصفریب”و”یاخالقيبلندا”،نشستنبریموضوع،گرفتنامتیازتبلیغات
ایمکهدرآنفروافتادهیوسیاسیهاویهفرهنگيگیراننیست.ماهرروزبهژرفاخرده
دگانواصالحگراناستبهتراینکهازآزاياشویم.بازگشتبهشهیدزندهیترمآگاه

نشانم هاويبیستوسهسالازنزدیکودستدرکار،خونریزیدهد.کسیژرفارا
ازباالتاپائینيودروغشبانروزيهارادیدهوورزیده،درپلیدیهاونامردميتاراجگر

هم تیره روزگار شده، انقالمیهنانشناور همرزمانو تیر بوده، شاهد چونیبیانشرا
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هیچآرمان به داشته، گلو در را ویرانیخود نرسیدهیجز فرونشاندنکینه و کشتار و
پردازد؛مسئولیتیسردهمچونتیغهکاردبهحالوروزکشورشمیاست؛وبازبادل

اندازدکهپناهگاهقربانیاناوست،یامییجهانگرائيآنچهراکردهاستبهگردندنیا
يخطاناپذیرشوند؛واینهمهراازقلهمعصومیتوینخواستندبیشترقربانکهیقربانیان
انسانمی چهره نماینده او تازه تردیدي! سایه از دریغ کهیحکومتیگوید. است

اند.کشوررادردستدارد.ماننداووبدترازاوسرزمینمارافراگرفتهسرنوشتاین

زباله زبالیانسانیداناین با نمرا ویه عادت آنچه از کامل بریدن کرد؛ پاك توان
جمهور”سرشت” استضرورتدارد. شده تمامیاسالميما زشتينماآینه یهرچه

بایددرایم.پیکارمابااینرژیممیخودنیاوردهياستکهدرمابودهاستومابهرو
تازه نخستمياجبهه یابد. جریان نیز خودمان در خوی، با باباید شویم، دمانروبرو

بازنگریذهن بيآمادهشکو بیپوشپردهی؛ معیارهايریاکاری، آمادهيو مضاعف؛
دانیم.یمیانداختن ایمودورانداختنآنچهدردیگراندورپذیرفتنمسئولیتآنچهکرده

بهدرستیربط”حقوق”برابرخودبشناسیم.یحقوقيدیگريایننخواهدشدمگربرا
ناد ربطیا يبههیچتفاوتوتمایزیرست،دوستودشمنوموافقومخالفندارد.

حقوقطبیع را آن رواقیان اینجاستکه از فطریندارد. انسان،يیا خود با نامیدند؛
آید.یهرکهوهرچههست،م

درستيماست.مبارزهي،وظیفهبعدیوخونخواهیجوئاشتباهنگرفتنمبارزهباکینه
جنگیدواگرآنيچیز”با”بایدمیيرسیدنبهچیز”يبرا”است.”يبرا”،نیست”با”

يهایچیزدیگرازهمانرنگوبدترباشدمبارزهارزشندارد.نشستنبرجايهمپالک
آنيشرابراینیستکهانسانزندگیهدفیبسیارکساناست،وليشهیدزندهآرزو
یترازانسانایرانباشد.ماتکلیفیکوچکنیستکهدرخورموقعیتيبگذاردوپیکار

ایران سعدیکردنجامعه آوردناز شعر کورشو الفزدناز با دستينداریمکه
عملدراندیشهویزدائوخشونتیبایدازمتمدنکردنرفتارسیاسینخواهددادوم

آغازشود.

درينشاندادکهچگونهچنینکشوریجمهورياسالم توانبهمیيچنینعصررا
توحش جلوگیریچنین با ما چنینيانداخت. درکاران دست و سران به خشونت از



184 

 

 خ، فرهنگياست، تاريهائی در س شباز هزاره سوم ـ رسالهپي

 

وزورآورهماناندازهيترکنیمــپادزهرییاسترادرایرانانسانـتوانیمسیمیرژیم
دراماتیککهزهر.
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 استراتژيک یبه همگرائ ياز همگريز



جمهورتاری با تاریخآنهمزماناستوایندوــمبارزهویاسالميخچهمبارزه با
کردهیاسالميجمهور تاثیر بریکدیگر پیوسته گوناگون مراحل در طبعا درــ اند.

دریفاصلهپسازواقعیتانقالبینخستینمرحلهب کهتقریباهمهمردمایرانخودرا
ميپیروز سهیم مبارزهیآن ازدانستند همه گروهاگروه، تبعیدیان بود. بیرون در

رنجیکهبیبازگشتزودوآسان،وبهزیرکشیدنگروهیوابستگاننظامپیشین،درپ
هاوراهسازمانهاوبرپاداشتنزیادوتقریبابهرایگانبهقدرترسیدهبود،گرمنشست

ول طنییانداختننشریاتبودند. باهمهسروصدا زمینهیتهمیانینآنمبارزه داشت.
دربهاریشنبودوآنچهبودیامانندتظاهراتدلیرانهزنانتهراندردرونبرايیچندان
مخالفتعموم1358/1979 کودتایبا مانند یا و شد قهرمانیيروبرو در يهانوژه

ازي،گروهاگروهوبههمانتندینسنجیدهبربادرفت.مبارزانبیرون،جزبخشکوچک
یکدوساليهامیدانبیرونرفتندوبهبازساختنزندگی برانقالبیخودپرداختند.

نگذشتهموجضدانقالبباالگرفت.آخوندهابهسرعتلگامقدرترابهچنگآوردندو
هوادارانغیرخود پیمانانو هریکبردیگريهم آنها، بهکمکخود یکایکو ،يرا

کهکاربهقتلعامپیروانومتحدانپیشینرسید.کردندتاپایانجنگعراقيپاکساز
گروهیهائآنسال که الیهبود و اجتماعیسیاسيهاها ضدانقالبیو به ایران در

،نخستینيدربیرونبانخستینموجایرانیانتبعیدازآنانیپیوستندوشمارروزافزون
زدندوبازبازارمبارزهپیشازقربانیانانقالبوبازماندگانرژیمپیشین،پهلوبهپهلو

انقالبگرمشد.
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بیم ایران، مخالفاندر کشید. دهه نزدیکدو دوم روحیهاینمرحله و ازخورده باخته
فعالیتهمهيهایناکام به مقاومتمنفیفرهنگيهاسویه مبارزهيرویو و آوردند

برجسته نقش ایرانيتربیرون اجتماعات در اییافت. و شماریشماليمریکااروپا
سیاسياکاهنده برایکوشندگان را خود رژیمي، زیرافکندن اشتباهاتویبه با که
خودشانباالرفتهبودسازماندادند.امامبارزهاساسادرمیانيهاهایاکوششیکوتاه

يهاهاوگرایشبایکدیگر.گروهيوبیشتریاسالميباجمهوريخودشانبود؛کمتر
دشمنازدوستبازيکههمهبهجانیکدیگرافتادهبودندبهدشواریرمیداندیسیاس

افتادهبودوباريمنطقپیشازانقالببرجهانتبعیدیپرکینهوبيشناختند.فضایم
سنگینیانقالب بر بود داده شکست را همه میکه کهیآن پیشین دشمنان افزود.
همازچشمیکدیگرمیبدبخت دريترشدهبودندوپادیدندباهمدشمنیانقالبرا

یرفتند.مبارزاندردروننومیدانهبههزارانتنیترمخودفروياثریزنجیرگذشتهدرب
وقتویکردندولیميمیدانداریدمکراتیکغربيکشورهاينگریستندکهدرآزادیم

گذاشتند.یرادرتوجیهخودوحملهبهدیگرانم نیروشان

سابقهدربیcleptocracyيساالرپسازجنگکهآغازیکدزدینبسازوبفروشدورا
هاوناپدیدشدنیتاریخایرانبودباتروردرصورتپوشیدهومشئومآن)صدهاقربان

دیپلماتیکيهایآدمکش ابزار یک عنوان به و ایران( بیرون و درون در فجیع
بودیهائارسواروپا(همراهشد.آنسالخلیجفيپردامنهدرکشورهايهاي)خرابکار

دربریخطرترینجامهفرهنگیمبارزهحتادربیکهازسوئ خودخطرمرگنزدیکرا
سو از کشورهايداشتو در رژیمرا آمدنبا کنار گرایشبه همانیخارجيدیگر

سازشکار که بخشید نیرو یکبخشقابلياندازه هنگام آن از آن. مخالفان در را
آني)حالجناحعملگرایاسالميمخالفدستدردستجمهوريمالحظهنیروها

دومخرداد،جناحيتواند؛یا،دردورهبعدیخواهدونمیرژیمميرابرایحلچینکهراه
ب را اصالح که آن میدگرگونیاصالحگر نمیآرزو و است.یکند کرده عمل تواند(

داشتیراکممیاسالميدهشدنمولفهجمهورمخالف،افزوينیروهایمبارزاتدرون
همرائ هر consensusیکه اختالفمیانجمهورييهمکارو بر ناممکنسازد. را

بارشد:اصالحیاتغییريتراستراتژمشروطهاختالفمهمیخواهانوهوادارانپادشاه
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کردندودربابرآمدندومخردادمبارزاندرونعمومابهنویداصالحاتدلخوش رژیم؟
گروه نیز عملیروزافزونيهابیرون مخالفت از که که یافتند بیشتر دستیبهانه

آشکاردومخرداددریبردارند.اینبهانهتاآنجارسیدهاستکهحتاپسازورشکستگ
بست راهینشینانتخاباتو هر با بسیار چپگرایان نفیحلمجلس، را رژیم کندیکه

آیمخالفتم سیاسورزند. سرمایه تنها نه پاینها را نهادهيخود خرداد بقايدوم اند
اگرخودشانــبااصراریشبهترینتضمینمرادرهرصورتیرژیماسالم شمرند.

طرفعوضیهمیشگ در داشتن قرار آیندهیبه ــ درازدست ندارندياتاریخ با کم
اگرچهدرصورتاصالحشدهبهدیگران،یمردموکشورنگذارندبختیکردنبدبخت

آنان،دادهشود.

 سالدر این کلهمه تصویر رغم به و فضایها کننده مخالف،ينیروهاينومید
برایمهميهاپیشرفت پیکار به آثارش که گرفت محدودیرهائيصورت ایران

مهتابزدهيهابزرگخواهدداشت.ازحاشیهیایراننیزسهمينخواهدماندودربازساز
پاكیشوندگذشته،منظرهسیاسیترمکهپیوستهباریکیسیاسيچپوراستنیروها

آنانسانمریخ احساسیسالیکهسیدگرگونشدهاست. با یپیشدوربینخودرا
تماشا از تغییراتيناخوشایند از بنگرد دوباره اگر برگرفت، دیدیایران خواهد که

کهیشنیده،وباورهائیگویانتازةروزافزوندرشگفتخواهدافتاد.سخنانتازهوسخن

میمیدستنزدن افکنده، دور گفتمانینمودند ( یفلسف ،یبحثغالبسیاس)شوند.

غربيافزایندهيهمانند امپریالیست”به بورژوا دمکراسیم” اقتصادییابد. لیبرالو
جهانگرائ و ارزشیبازار همراه يجهانروايها، گفتمان در بشر يروشنفکرحقوق

بجایسیاس روشنراي، بنياستبداد همانگاهبه لنینیسم ـ مارکسیسم و بسترسیده
مل و مذهبیورشکسته، سیاسیـ و مذهبی، نگرشیهمیشهورشکستهمیـ نشیند.

يهاشود.سازمانیسویهچیرهمویکیتوسعه،برتوسعهفرماندهیفراگیربهامرحیات
گروهيجدیسیاس نه سیاسیتهمیانيهايبند)و اندیشه و جای؛( يشعارهايبه

سیاستهمچونموضوع یا مرایگان، فرا میدانعملرا دریپرستشوکینه، گیرند.
جديهاسنگرگرفتگانگذشتهيمیانغوغا نیروهاينابود، یسیاسيترینعناصردر

بهیکدورهبازآموز يبازنگرتاریخهمروزگارويایرانبیستوششسالگذشتهرا
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نتایج بازتابیایرانيکهامروزدرسراسرفضایفرهنگوسیاستایراندرآوردندبا
کسیم اگر دستاوردهاییابد. پرتابيبپرسد نیماین که بیرون به ازیشدگان

ایرانمیهست در میشانرا همه از استبهتر بوده چه دریزیند را پاسخخود تواند
رانبیابد.باآنکهسهمبزرگروشنفکراندرونمرزراکهباگفتماندرخوداییدگرگون

دمکراس گفتمان زندان، مرگو خریدنخطر نمیبجان پیشبردند را توانیلیبرال
آسانبهمنابعوسروکارداشتنهرروزهودرعملیودسترسيکمگرفت،آزاددست

سهمبیشتر بیرون، کارکردیکنظاملیبرالدمکراتدر ایندگرگشتداشتهيبا در
برسیاستبهزیرکشیدهشد.دریاست.نخستدربیرونبودکهمذهبازفرمانروائ

ایرانمدت اندیشهسیاسخود درفضایهاکشیدتا بزند. کنار مذهبرا خفهکنندهي،
فراترازبحثويشودمذهبراازتابو،ازامریبیروننمیایرانهنوزبهآسانیمذهب

،بدرآورد.یموشکاف

***

نشیب و فراز یکدیگر بر درون و بیرون )اندرکنش( استوتاثیراتمتقابل داشته ها
زمان شکافبزرگبیشتر ویژگیها تصور، در چه احساسو در چه است.ی، بوده آن

مردم از هرچه تنها نه روزیبیرونیان هر گریبان به دست دورتررژیميکه اند
یکهدریکفرافکنیآوردندبهاینمعنینیزآنانرابهحسابمافتادند،هرچهکمتریم
ایرانمیب در مردم نظر را خود نظر شنیدهیپایه، بار چند چندشمردند. و ایمهشتاد

مالمت را آنها مردم نیز درون در هستد؟( امر فالن مخالف یا موافق مردم درصد
نمیم حتا که رسیکردند چه بنشینند باهم وتوانند بساز دوران تا کنند. کار که د

مبارز،بیشتردراروپا،يهاکهسازمانیهائ،درزمانیدگرگونیواصالحاتبیبفروش
وبهیزدندکهراهیبههردرم بهدرونبجویندومبارزاندرونمرز،گرفتارجنگ،

ميبهبودها خرسند آن( )پساز بیشتر اصالحات نوید و آنجا و همهبودند،یاینجا
خونيانرژ کهصرفو پیامها اما برنیامد. پیکار سر پیوستندو از شد کهریخته ها

روشنفکريبجا )سکوالریسم(یعرفیگرائ و پویا دمکراسیاسالميفقه و لیبرالی؛
مذهبیمليبجا استراتژیـ و عبارتمسالمتي)براندازیرهائ ي؛ به تغییریا آمیزتر

رسیدتاثیراتخودرایاصالحاتکهازبیرونبهدرونمخرسندبودنبهيرژیم(بجا
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آدمکشیم بسیاريازنجیرهيهایبخشید. چشمان بينیز اینهمه با گشود. یمیلیرا
سیاسیعموم جامعه نامعلوم، به جهیدن و موجود نظم از کامل بریدن ازیبه را
دوسهسالهیميترمبارزانبیرونبررادیکاليهاحلراه ياولریاستجمهورکرد.

هادرانفجارروزنامهيهايــبابرمالکردننقشحکومتدرترورهاوپردهدریخاتم
دادتایبهصحنهسیاسیواقعیمطبوعاتآزاداندیشــتکانییکدورهکوتاهاستثنائ

مبارزهرایتریندستاورددومخردادبودوسنگینانجامیدکهبزرگیبهخیزشدانشجوئ
دیگرتندروترینمبارزانتبعیدسراس نیزبهترآندیدندکههمهيربردرونگذاشت.
دانشجوئينیرو خیزش اما بگذارند. خیزش آن پشت را مردميدیر یخود نپائید.

تاریخيکهبیشترینرایکسيوبهانتظاررهبریناگهانیهمچنانترسانازدگرگون
تماشاگرضرباتسنگین گرفتهبود، شدندکهبردانشجویانفرودآمدودومیایرانرا

ازدانشجویانوجوانانداشتندازپشتوروبهجنبش خردادیانکههمهچیزخودرا
خنجرزدند.یدانشجوئ

جمهور با مبارزه دیدگاه میاسالمياز احتماال را خرداد دوم مهمی، فصلباید ترین
فعا بهمیدانیترینبخشسیاسلشمرد.همهمسئلهمبارزه،کشاندنتودهمردم، آن،

بهرهاشدنازرژیمبیندیشندوهرراهحلدیگررايکهبطورجدیاست،بهاینمعن
داشتهيامیدیکهمردمبهبهبودوضعخودواصالحنظامسیاسیردکنند.تاهنگام

معلومبهاکنونناپسند نا ازآینده یا ازجایگزینآنبیشتربترسند؛ یا برندباشند؛ پناه
مبارزههمانخواهدبودکهدرپانزدهبیستسالهنخستپسازانقالبتجربهکردیم:

حوزهیهائگروه در که سرسپرده و گذشته خود تودهیاختصاصيهااز برابر در خود
دشمنیتماشاگرانب با ایننظرنیزالزممینابرابرمیاعتنا دومخرداداز بودیجنگند.

رژی ظرفیت اسالمکه برایم تودهيرا دهد. نشان هريهااصالحات تشنه مردم
پیاپ بهبود، نشانه پشتیبانیکمترین اصالحگران فضایاز همهیالمللبینينمودند،

ناگزیرازانتظاریبیستوچندمیلیونيهايبود،حتامبارزانبیروندربرابررايهمکار
کهیکردندبدینمعنياداستفادهابزارشانازدومخردبودند.هشیارترینیکشیدنم

تضادهايبرداربهرهیدرپ آزادياز و رژیم مالحظهیولینسبيدرون قابل بسیار
غیرفعالیسیاسيفضا بهدومیبیرونيهاشانزائدهترینبرآمدند؛ دومخردادشدند.
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بهتمامط تخاباتکند.پسازدومینانیخرداداینفرصتدادهشدکهدورهخودرا
کهمردممجلسرانیزی،ودرحاليرای،وبازهمبیستودومیلیونيریاستجمهور

دادهبودنددیگرهیچبهانهنم تنهاگذاشتهشدهیشدآوردکهجنبشاصالحیبهآنها
شکردندوضدانقالبکارهرهاياستواگرشکستخوردازآنجابودکهمردمنیمه

یشدندورهاصالحاتوآنچهدومخردادنامگرفتهاستابهامکرد.باکاملیکارشکن
دست در ميهاکه کار موجود وضع سود به شدیگوناگون برطرف است.کرد ه

يتوانندتعهدخودرابهجلوگیریمیانجمهوریخواهاندیگرنمسازشکارانروبهانزوادر
جلوگیر اصالحاتو از پوششدفاع در رژیم، تغییر نیرياز انحصارگراناز گرفتن و

پوزشگراناروپائ امریکائیبپوشانند. نمیو بهنامیتوانندمنافعمالیرژیمنیز را خود
خدمتبهاصالحاتعرضهکنند.

وقت که شد رایچنان شوراها انتخابات خانهيدر در ودهندگان ماندند هاشان
درمحلکارخودنمایندگانیخصوصینمایندگانمجلسازیکمیهمانینشینبست

پاهاي انتخاباتمجلسبازمردمبا آندر یدادندکسيشانرافراترنرفتوپساز
مقدسخودساختهياگله قربانیانترور و چرخداريهایشانبرصندلازشهیدانزنده

دومخرداددربیروننیزناچارشدندشکستاصالحاتيهانیزنشنید.پابرجاتریندنباله
طبیع از ناشایستگرا آنچهیترژیمو هیچکدامجز از اما اصالحگرانبشمرند. خود
دیدند.باپایاناصالحاتکهیکیزبایستبهچشمخودمیآمدومردمنیکردندبرنم

رژیماسالمیچرخشگاهتاریخ با قطعمیدرمبارزه توانگفتکهمردمیاستبطور
ترسند.ممکناستبگویندچهتفاوتینمبهاینرژیمندارندوتنهاازآيدیگرامید
بایدبپذیریمیتادومخرداد،همبیمبودوهمامید.ماهرچههمنخواهیممیدارد؟ول

بهیاجتماعيهاعمومالیهیکهششسال برضدامید، هرچند بودندکه، ایرانآماده
رامیدوارتدگرگشتآرامرژیمواصالحآنازدرونوبهدستعناصریکآبشسته

استدالل همه گرایشعموميهاباشند. این برابر در بیرون استراتژیمخالفان يبه
م ناشنیده خطر، بیکمترین چنین را خودش خرداد دوم تا نکردیماند. اعتبار

مخالفيهامخالفت به دستیگروهیخوانبیرون تعبیریکه دارند آتش بر دور از
شد.یم
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ازاینساختاریرهائيبرايا،کناررفتن،تغییررژیم،چارهیگون،سرنيامروزجزبرانداز
خواهندبکاربرند،منظورآناستیمینماندهاست)هراصطالحیقدرتوقانوناساس
بجايکهچیزدیگروبهتر ونهکمتربد، آنچهازمبارزهدرایرانمیسري، آنبیاید.(

کهبهصبروسازشفرایودربیرونصداهائباشدازاینپسدراینراستاخواهدبود
ترخواهندشد.آنهاکهدرمیانمخالفان،سیاستتغییررژیمراخوانندهرچهخاموشیم

م دلگرمیدنبال طبعا بیشتریکردند همراهان تازهیافتهيو دوره انتخابات از اند.
نهنگامتاثیربیرونوگفتمانبیروندستباالتررایافتهاست.تاآياستراتژ،مجلس

یاسالميبود.اندیشندگانوروشنفکراندرجمهوریمیبیشتردرزمینهفرهنگسیاس
بهترینبیرونیانم از تر ازجهانیدیر را يآشنایفرهنگيوفضایبینتوانستندخود

رسیدجانشینناپذیریکهازدوردستتبعیدبهایرانمياتازهيخویشآزادکنندوهوا
پایانبیم اکنونبا استراتژیبود. بیرونبرگفتماندروندر نفوذ اصالحات، يشکوه

پذیرگفتندرژیماصالحیگرددکهازآغازمیبرمیهابهکسانهمنمودارشدهاست.نگاه
توانیکردوازآنتامیدرپیکرهرژیمتلقيابایدصرفارخنهینیستودومخردادرام

ازیبینبرداشتناینحکومتوجهانیاسالمياسخمشکلجمهورپیبهرهگرفت؛ول
درایراناست.یسرراهدمکراس

وفراخوانی،جنبشیپرسهمهیجنبشمل يهاخطاببههمهونهگرایشیازدرون،
مخالفرادربیرونودرونروشنکند،ازيهاسیاستيرودفضایمعین،کهمیسیاس

جایگزیناینينداریمکهبراياخاستهاست:یک،ماچارهاستراتژیکبریاینهمگرائ
بهمعن ما دو، بههیچبهانهنمیهمهماستوهیچایرانیرژیمپیکارکنیم. توانیرا

پسازیپرسرسیدنبهیکانتخاباتآزادوهمهيحذفکرد،چهدرمرحلهتالشبرا
یناینرژیمیکاسالمدیگر،.سه،جایگزیپرسآنوچهشرکتدرآنانتخاباتوهمه

نخواهدبود.چهار،بسترسیاستییاپادشاهيدیگربههرنامجمهوريیکدیکتاتور
بایدساختوپیشتریحقوقبشرنیست،برآنمیایرانازاینپسجزاعالمیهجهان

فراخواناینهاستوصرفنظرازاینکهیواقعيتوانافتاد.معنایازآندورنمیرفتول
هامنتظرشبودیمبهراکهدههیبهآنبپیوندندیادربرابرشبایستندتکانیچهکسان

انفجارهایپیکرهسیاس از اینتودهلختفسردهکهتنها واردیوانهيایراندادهاست.
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باالبردهاستيباشعوروعقلسلیمراتامایهسربلندیبرآمدهاستودشمنیگاهگاه
اینتودهیمیدگرگونيشبهتندکهپیرامونیجهانشودبهیناگزیرم بنگرد. پذیرد
نه”خود”رکدامازشوندهیشاناهمیتداشتناگزیرمکهتنهاخودشانبرايیمردمان

بیرونآیندوبهمنظرهکلچندانگرانبها دیگرپرشدهيهاتربنگرندکهازخودیشان،
وم نیزبهیاست؛ بهکامخودشانبایدبیاموزندکهآنانرا حسابآورندوجهانتنها

ی،هنرهائیاصولیوپابرجائیورویاروئینخواهدگشت؛ودرسیاستعالوهبرسرکش
خدمتخواهدکرد.یعمومنیزهستکهبهخیریوهمرائcompromise مانندسازش

یکهمگرائ به سرانجام میما دربر را طیفآزادیخواه بیشتر رسیدهیکه وایمگیرد
اصلیم یکجریان از نمیتوانیم بیرون و درون که بگوئیم شناسد.یمخالفسخن

يفهمند.دردرونبهآزادییکدیگرراميهاطیف،مشکالتومحدودیتيهردوسو
.یتوانسخنگفت؛دربیرونبهاحتیاطوپوشیدگینميوآشکار

***

رژیمهمزمانشدهیاستخارجسیيهاترینبحرانازبزرگیتازهبایکیاینهمگرائ
یبهرویاروئیبهدستیافتنبهسالحاتمیاسالميناپذیرجمهوراست.تصمیمخلل

بهصورتیخطرناک رژیمدستبرخواهدداشتو یا است. انجامیده امریکا راهیبا بر
خواهدیودنبالکردنبرنامهبمباتمیکشووقتيکارخواهدرفت،یابهپنهانیلیب
ازایندستکهداشتنبمبیاختوخودوکشوررابهخطرخواهدانداخت.سخنانپرد
سادهیاتم نداشتهباشیمموضوعرا دیگرانداشتهباشندوما چرا یا حقایراناست،
ادامهيکهصرفابرایایرانیاندرتوجیهسیاستیکند.دستیازیدنبهاحساساتملیم

کهیکسالپساززمینلرزهیاست.درحالیاکخطرنیرژیماستعوامفریبیزندگ
زندگ چادر مردمبمدر بازارهایمیهنوز در زنانایرانرا بیرونيکنندوکودکانو

اتمیم بمب داشتن سربلندیفروشند دریميچه است ممکن سخنان این آورد؟
رایدوماستواینمحافلیمعنیبيدرمحافلدیگریخریدارداشتهباشدولیمحافل

نیفتادهباشدیاسودیبایدگرفت.هرکسدرتلهتبلیغاترژیماسالمیترميبسیارجد
میمعین باشد نداشته رژیم از دفاع حسابیدر در آن منافع و ایران که يهاداند

رژیماسالمیجائیاسالميجمهور جاپایندارد. در شماليدرستپا گذاشتهیکره
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رای.اماکرهشمالیتوجهبهمصالحملیگروهحکومتگربيبرایاست:خریدنتضمین
تواننگهداشتیمیدرآنگوشهجهانودرمحاصرهروسیهوچینوژاپنوکرهجنوب

بایاسالميبهدیگراناست.جمهوریکشتارجمعيوخطرآنتنهادرفروشتکنولوژ
همهيبراينتهدیدترینمنطقهجهاشدرقلبپرآشوبطبیعتتروریستوتجاوزکار

رود.یبشمارم

بهرفتارآندارد.اینکهمبارزانیرژیمبهکجاخواهدکشیدبستگیاینکهبحرانخارج
خارج بحران افتادن همزمان همگرائیاز بهرهيهانیرویو توانندیميامخالفچه

خواهدداشت.1332/1953بهدرآمدنشانازآبوگلتجربهسالیببرندبستگ

  2005ژانویه        
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 بخشودن و فراموش نکردن



خواستارپیگردومحکومیتوبخشودنآمرانوعامالنیاکبرگنجيهاپیشآقاسال
رسواييازنجیرهيهایآدمکش خود که در، دیگر بار اکنون شد. بود، کرده شان
يتربهآنایدهبازگشتهاستودرتعبیرگستردهیجایزهقلمطالئدریافتیسخنران
م یچنین خشونت”گوید: سالح همان با نباید دیگر آنانامروز با مقابله به طلبان

يکرد.شعارمنبرایراجایگزینخشونتانقالبیآمیزمدنپرداخت.بایدمقاومتصلح
استکهبریاست.بخشایشفضیلت”ببخشوفراموشنکن”مبارزهباظلموخشونت

صرفنظرکردنازانتقامگرفتناست.بخشیدن؛کندیکینه،خشمونفرتموجهغلبهم
معنا به فراموشيمظالم بخشایشبهیبه نیست. پیکار از دستکشیدن و سپردن

جویان،يمعنا نفرت به را نفرت بخشایش، است. ورزیدن نفرت از کشیدن دست
یبدخواه به کینهرا به را کینه مبدخواهان، واگذار فراموشیتوزان نه امر این کند.

مارانسبتبهقربانیانجنایات،ونهيدهد،نهوظیفهوفاداریکردنجنایاترااجازهم
الزاماتمقاومتشجاعانهدربرابرجنایتکارانحاکموپیروانمتعصبجنایاتگذشتهرا.

باشیم داشته یاد به همواره زمانباید شرایطيرویظلمیکه باید است. کهیداده
دیکتاتوریم نوع هر و توتالیتاریسم، فاشیسم، آمدن پدید به منجر منشاءيتواند که

باقیوجمعيمظالماستدرخاطرهفرد آمادهباشیمکهچنانشرایطیما یبماندتا
دوبارهتکرارنشود.

دموکراس” به رسیدن شرط نکن فراموش و معنایببخش ازيعارياجامعهيبه
تاریک به تاباندن نور از پس حقیقت، کشف از پس است. کهیهائخانه خشونت

م رقم آنها در بار خشونت علنیتصمیمات و ویخورد دیکتاتورها مظالم، کردن
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م را نفرتیجنایتکاران و کینه و خشم نشود. دامن گسترده خشونت تا بخشیم
ازخشونتودمکراتیکبهوجودآورند.اینجاستکهنیازمنديعارياتوانندجامعهینم

پاكنم بلکهیبخششهستیمودرعینحالفراموشنکردن.بخشایشخطارا کند.
م بین از را نمیخشم کنار را پیکار چشمیبرد، نفرت از بلکه کند.یمیپوشگذارد

”کنند.یبارزهمهامیباکجيسرشارازشادینفرتوباقلبیبخشایشگرانب

خودرايصدایتوانداد.دربیروننیزکسینمیدردرونایرانبهاینسخنانبازتاب
واکنش است. نپیوسته پیام این سپاسگزارانگشتيهابه به یاديشمار، اینکه از

یکردهاستمحدودماند.طبقهسیاس88/67سالیازقربانیانکشتارجمعياشایسته
نم هنوز همپایایران خاکساریسلوكکسيتواند از که ویخمینيشود کرد آغاز

کوشدشاگردکانتومقلدماندالباشد.امااگربتواندراینخشونتروزافزونیاکنونم
يشدنجامعهبهرهبریبرد؛دراینفرایندغیرانسانیرادرخودفرومیکهجامعهایران

کوچک دریچه انسانیقم، یکجامعه یبه نبایدتر همینسخناناستکه نشانداد،
بهجنایاتدورانیباراندرآفتابتابستانمحوشوند.رسیدگيهاگذاشتمانندقطره

فراموشنکردن،ی،محکومکردنجانیانورهاکردنشان،بخشودنولیحکومتاسالم
پایاندادنبهدورخونخواه نهمه،ایيوخونریزیبیرونبردنعدالتازعرصهانتقام،

بایدبهآنرسید.یمیبیروناستولیهنوزازظرفیتروانزخمخوردهوبیمارایران

باالیخشونتوخونخواه انتقام، باهمهسهماندازهيهرچیزوبهبهايو هرچیز،
برایاسالميجمهورینگرفتن آن، فرهنگیتازگیایرانيدر کربالیندارد. که
مآنیتریننمادمذهببرجسته اینها بیشاز تواندبرودواگرنرفتهاستبهیاستتا

يمدتدرازدرامريگذاردمردممابهتماموبرایاستکهنمیوابهامیلطفدودل
سیاس ما، همروزگار تاریخ در روند. بایفرو آمد جنبشمشروطه با که جامعه شدن

سلطنتيخونریز گردید. محمدعلهمراه وخمشروطهیشاهیطلبان کشتند را واهان
مشروعهمشروطه آخوند عنوانخواهان، به اعدام مجازات آویختند. دار به را خواه
برهرفعالیتضدرژیميدرهمهدورانپهلویترینپاسخقانونترینومشروعیپذیرفتن

وليجار ”حکومتبرخشونتيحقانحصار”ازآندرگذشت.اعدامبهعنوانیشد؛
وهشتیکهبیژنجزنیهنگامیاستولیناپسندوافراطیندازهکاف)تعریفوبر(بها
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ازاقدامبهگریزازيخلقرادرزندانبهعنوانجلوگیریفدائيهاتنازسرانچریک
خشونت بستند تیر به بهیپشت قانون که نظر از حال شماریهر به حکومت حق

پسازانقالبيهاماهيفوريهاامآلودهشدکهآثارخودرادراعدیرفت،بهجنایتیم
رابهيگانگستريهاظاهرساخت.حکومت،ازحوزهخودبیرونرفتوشیوهیاسالم

وازمنطقدولتبیرونیرسمییکآدمکشیمانندگلسرخیخدمتگرفت.اعدامکس
کرد.یورترمبودوتنهاآتشانتقامراشعله

دورانپهل سراسر در ایننیستکه ويوموضوع کشتگانزد شدگانو اعدام شمار
هابرفرهنگهاوروحیهاستکهسیاستينرسید؛درتاثیر350بهیچریکيخوردها
میسیاس سرنوشتکشورها انقالبیو خشم در همانگاه که رژیم مخالفان یگذارند.

یالبخودرابهخون،بااعدامانقیداشتندکهتشنگیجوشیدندهمینرفتارهاراکممیم
درخدمتمردم،بایمامورنظموکارمندبانکیهرکهدردسترسبودــاگرچهپاسبان
وحتا”(یاخالق”،وی)بهدالئلسیاسیتیميهانابودکردنهمرزمانخویشدرخانه

شانیآنان)مجاهدینخلق(فرونشانندتاانقالبآمدوخشمانقالبيهاسوزاندنالشه
کهیاشبود.خمیننداختکهروحیهجامعهسراپاوازهرسوآمادهایخونيرادردریا
شرابانابودکردنتماشاگرانسینمارکسآبادانآغازکردهبوددرهمانفضاانقالب
م تظاهریعمل باالترین ننگبار سال آن شدگان( آزاد )ازجمله زندانیان کشتار کرد.

ایرانبهجائایرانبهمنطقخشونتیتسلیمشدنطبقهسیاس بودکهیبود. رسیده
دهد.رژیمپیشینصدهاتنرااعدامکرد؛رژیميتوانستدرآنرویمیچنانفجایع

والبدرژیمبعدیکنون مدرعدالتانقالبیيهزارانتنرا بایدبهچندیششمارهرا
)همینبساستکهیکصفتانقالب دهچسبانیبههرناروائیصدهزارتنبرساند.

شود.(

(خودراداشتهباشیم.ي(وقربانیان)خوديتوانیمجنایتکاران)غیرخودیماهرکدامم
کهبریکهازخونرنگشدهاست،خونیبایدازاینتاریخیبهعنوانیکملتمیول

کشور...برخاكتشنهی،رسیدنبهآرمانشهر،نوسازندگیسرحفظمقام،اختالفسیاس
اینیهابسیاربیشتر،ولرمکنیم.گناههمهمابودهاستوحکومتریخته،احساسش

بایستجانم بایستآنگونهیتاریخهمهماست.قربانیانچرا دادندوکشندگانچرا
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م رفتار طبیعیآزادانه زمینه کور، کینه خشمو چرا بهیکردند؟ بود، شده سیاستما
آمدیم؟هنوزیمتوجهخودمابود،بهمبرمکهیکهنهازخشونت،بلکهخشونتيااندازه
اند.چنینيبسیار

***

تکاملیافته هماکنوندر ما و گذشتهنزدیکما، ترینصورتآناینتاریخماست،
یاجتماعيهايوحکومتبرآمدهازآنتبلورهمهبیماریبریم.انقالباسالمیبسرم

اصل زمینه بویژه استیایران، خشونت، و کینه خمیناش انقالبی. کهیخشم را
درابعادياشناختازپارهینم توانستیکهميشیفتگان)موقت(خودگرفتوآنرا

بدترازهمهبرضدآموزگاران تاریختکرارکهآنهمهبرگردنیبکاربرد، شحقداشتند.
ولینم اگریمیشود بدتر. و بهتر دگرگشتیابدــ و ادامه همینباشیمتواند کهما

می نظر به بیشتر پارهآید در ما آینده ویاساسيهازمینهياهستیم، کینه جمله از ،
موتورها و عواطف برترین عنوان به سیاسیاصلينفرت بایعمل چندان تفاوت ،

هاراترینروانبزرگیاسالميماننخواهدداشت.بهویژهکهجمهورگذشتهواکنون
کند.یلبریزميوکینوبیزارنیزدرمیانماگاهگاهازخشم

کهپوالدیگنجيمانندآقایمایند،مردانينیزهستندکهراهنمایبزرگيهاروانیول
آنیآنراراندهکهبرخودشنیزشوریدهاستوتاجائیکوفتهخشونتاست؛تاجائ

خاکسترنداشتهاست.اوازآنکورهکهنسلاورایراتحملکردهکهبامرگچندگام
”وفراموشمکنيببخشا”تواندمتفاوتسازد.یبیرونآمدهکهآیندهرامیکردباپیام
مینیاندیشیدن چگونه آنکهسختباشد. بیشاز کرد؟یاست، تواناصالتصورشرا

بایدنیاندیشیدنبودهیراهگشانیاندیشیدنيهاهمهایدهیول رااندیشید.بخشودنیاند.
يباروبرابیشازایننیست.دربرابر،یکیآیدولیبردلماگرانمیبهگونهدردناک

کهبتواندجنایاترژیمیدهد.ملتی)وندتا(پایانمیخواههمیشهبهدورخشونتوکین
رامحکومکندوسپسببخشایددیگرسیلخونسرازیرنخواهدکرد.یاسالم

رفتهاستیهاایرانسالبرمیلیونیدرنزدیکبهسیاسالميپسازآنچهازجمهور
هاهزارکشتههمجبراننخواهدکرد؛جبرانبسنخواهدبود.دهيبرایهیچسیلخون

است،پاسخيشزندانوگورستانسازیترینکارعمرانکهبزرگیرژیميهاوزندان
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منهفراموشبخشائییگویندنهمیرانخواهدداد.آنهاکهباافتخارمیصدهاهزارزندان
یم در زود کشورکنیم که یافت پهناوريخواهند آنهمهيبه ظرفیت نیز ایران

خواهتازه،بهدنبالخواهدآوردنخواهدداشت.راکهصدهاهزارخانوادهکینهيگیرانتقام
ایرانمیلیون دلیها و خونین دستان احتماليهابا هر خون بهیپر بتوانیم که را
یکهاززیربهمنحکومتاسالميپردازیمازمیانخواهندبرد.کشورایرانيبازساز

رابرترازهمهبگذارند.بایخواهدکهکاروازخودگذشتگیمیبدرخواهدآمدمردمان
ازدسترفتهبسیجيهاجبراندههيرابرایمليتوانانرژیروحیهشکارجادوگراننم

ازیکدیگریخونيکههردوسویشبستانکاریکرد.یکجامعهموفقمسلماازجمعیت
داشتهباشندساختهنخواهدشد.

دربیرونیتوانیمبدانیمکهاینپیامدرایرانتاکجاهارارفتهوگرفتهاست،ولیمانم
يها،درحزبمشروطهایران،آننخستینپیشنهادسالیکمدریکحزبسیاسدست

بحث سیپیشبه و پرحرارتدامنزد در حزبیبهاصالح2004رانجام منشور در
انتقامانجامید: دوران به تصفیهیجویباید سیاسیشخصيهاحسابو ادامهیو و
پایانداد.يخونریز

بایدکیفراعدام،یکهدرفرهنگوسیاستایراناستمیبرطرفکردنخشونتيبرا
قیدهوگرفتنهیچموضعیاپایاندادهشود.داشتنهیچعیلغووبهمقولهجرمسیاس

يهاکهعرفادرجامعهیجرمنیستوتنهاجرایمیوقبولهیچمقامیتصمیمسیاس
افرادیتواندمایهپیگردقانونیدمکراتیکبهاینعنوانشناختهودرقانونآمدهاستم

کرد.يتوانآزاریاپاکسازینمیدرهررژیمیشود.هیچکسرابهنامجرایمسیاس

کهخوابانتقامم کبینندهیچاندیشیدهیآنها تا را خونیمیاندکهتاریخما بایدبا
نوشت؟

2006ژوئن29
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 ین انقالبيخشم و ک “يروزيپ“



با1367/1988،درشهریوریبطورکلیجامعهایرانی،وفرهنگسیاسیانقالباسالم
حقیقتخو انقالبلحظه جوان هزاران شد. روبرو اعضاید دریهائسازمانيپرشور،

درسرداب دمیهائکشتارگاهيهاخونتعمیدیافته، بوددستهدستهاز کهزندانآنها
کهدرراهشازجانخودمایهگذاشتهبودندگذشتند.پسازدوراولیشمشیرانقالب

ازکارمندتانخستوزیروازپاسبان،یدستدرکارانرژیمپادشاهيسراسريهااعدام
کهی؛وپسازترورهائیوسنيویهودیتاارتشبد،وبازرگانوصاحبصنعتوبهائ

قربانيازرهبریبخشمهم کرد؛پسازنخستیننبردقدرتپیروزمندانیانقالبرا
هدرجنگکیانقالبکهبااعدامصدهاتنازبازندگاننبردپایانیافت،وسیالبخون

راسوگوارگذاشت،ياهرخانوادهیخمین”ینعمتاله”ودورانهشتساله”مقدس”
يخونخواریمنطقانقالبتاپایانخونبارخودرفت.فداکارترینانقالبیان،قربانیاناصل

ریختنخونصدهاهزارتنتداركشدهبودومرگرابهگفتهيشدندکهبرایانقالب
انبزرگ سويسرودیقالبترینشاعر دو بود. نبردياردويکرده نابرابر،يمرگدر
راکهباسوزاندننزدیکپانصدتنتماشاگرانسینمارکسآبادانآغازشدبهیانقالب

 شکست از پس مرگ داس رساندند. ناگزیرش انبوهمرحله صف بر ترخوردگان
هچرخگوشتهولناك،بیپیروزمندانگذشت.نوكتیزسرنیزهجنبشمسلحانهانقالب

سیاس صحنهیاسالم در و یهائخورد کاردها”که درازيشب جلوهيناز” از را ها
نزدیکشد.یاستالینيهايانداختبهپاکساز

یمعنیترینصورتدربرهنهیفراموشنکردنيهاکهدرآنشبیاینفرهنگسیاس
ودایرانبهعصرتجددشکلام،باورنوشتهيدیگريخودرایافت،چنانکهدرجایواقع
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کهتاریخایرانراپوشانیدهاستبابرآمدنآفتابمدرنیتهدرباالپوشیگرفت.خشونت
ظاهریسیاسيهابرنامهیتروروخشونتتاپایان،بهعنوانابزارسیاستومولفهاصل

هراخوامشروعهیخواهانصدراعظممخالفخودراترورکردندوروحانگردید.مشروطه
)رویدادهائ آویختند دار یکیانقالبيکههیچمایهسربلندیبه آنگذشته از ازیکه

ترینانقالباتسدهبیستمبودنیست؛(ورضاشاهراهخودرابهقدرتازجملهباپاکیزه
مخالفان)برجستهدست ترور کهیشانعشقترینزدنبه اقتدار اوج در و کرد هموار )

ترین)دوتنازبرجستهیکردازتیمورتاشگرفتهتاارانیشنمتهدیديهیچخطرجد
کشتهشدنزندانیانچهبهعنوانبیمار درزندانکشت. را ويایرانیانسدهگذشته(

پادشاه شرمآورکشتنبیژنيمحمدرضاشاهوماجرایچهاقدامبهگریز)چنانکهدر
يسراسريهافتهبود.حتااعدامپذیريشپیشآمد(امروهشتتنازهمرزمانیجزن
ب چرایو و بازتاب1367شهریوريچون ایرانیآنچنان جامعه نیافت. مردم بایدر

وکشتاررايتوانستخونریزیدیگرميهاجامعهياشبیشازبسیاریفرهنگکربالئ
هنگام بزرگیبپذیرد. وآزادیخواهایراندرمجلسبرسریترینرهبرملکهمصدق،

کسبهمبرنیامد.هنوزهمزدکهخودمتوراخواهمکشتهیچیستوزیرفریادمنخ
خورد.یماننداستتکاننمیبیپارلمانيهاکسازآنرویدادکهدرحکومتهیچ

 شهریور زورآزمائ67/88کشتار مرحله نیرویواپسین اگرچهیسیاسيدو که بود
ـيطبقهتوحیدیدربرابرجامعهبيتوحیدطبقهیشانتفاوتداشتــجامعهبماموریت

يباهمنداشتند.اینواقعیترادرفتوایخودتفاوتیــدرخصلتانقالبیسوسیالیست
تواندریافت.اوینامدبهترمیبهنابودکردنمتحدانپیشینخودکهمنافقینمیخمین

خودیشموکینهانقالباست...امیدوارمباخیاندیشرحمبرمحاربین،ساده”نویسدیم
جلبنمایند. متعالرا نسبتبهدشمناناسالمرضایتخداوند مجاهدیندست” اگر

تواندبهلرزهاندازد.یرامیباالتررایافتهبودند!تصورشهمپشتهرایران

پشتبهدیواراعدامایستادندیکهپیاپیدرگوشآنهزارانتن”یخشموکینهانقالب”
شانخالصيکهزندانیانهنوزجانبدربرده،تیرهایداشتتاپاسدارانياترطنینآشن

م خمینیرا درخدمتارتجاعمذهبیواژگانچپانقالبیشمردند. گذاشتهبودویرا
پرداخت.فاجعهیاسالمراميطلبانهرداخونینبرتنکردنفرصتيبهایچپانقالب
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يهابرخانواده”شکوهمند”دیگرانقالبینسانايهاشهریورآنسال،همچنانکهفاجعه
يرویدادیخواهدکردولیداغدار،برتاریخایران،و)امیدوارم(بروجدانجامعهسنگین

پیشینهدرازدرتاریخسیاس ایرانوشرکتفعالوآگاهانههمدستانفاجعهویبودبا
ییرباراندرفضائخطتي.هردوسوpolityیهیئتسیاسيمسلمگرفتهشدنازسو

بهساختنيهاهاوروحیهگروهکهسیاست آنلحظهيکردبرایشکمکمفرمانروا
کینانقالبسال خشمو بودند. بسیجیده و کوشیده جستهیپیشيبردیگرییکیها
بود.

توانبرگرداند.گذشتهبیشیبرگذشتهافسوسخوردنبیهودهاستوچرختاریخرانم
کا به همه ماز درسگرفتن بزرگیر درد چه هر و درسبزرگآید؛ شهریورتر، تر.

بهآناندازهيهیچرویداددیگریبزرگترینکشتارتاریخخونینایراننبود.ول67/88
هنگامabsurdityیپوچ است: نداده نشان را پرستشگاهیخشونت نمازگزاران که

یاند،ولدان)وپدران(خودراخوردههافرزنخشونتبهکشتارهمپرداختند.همهانقالب
تشنه” خدایان اسالم” ناالزمیانقالب درگذشتند. همه برااز تاریخ، انقالب يترین

چگونه”گسستهبهتیغيهاروان”تریننیزشد.آنهمهازآنها،تلخیش،نیمپیروزمندان
راتباهکردهبودند؟يبیهودهخودوکشور

بایهمهازجوانانبرومندمیهن،مبرآنکشتگانهزارهزار، آنها بایدافسوسخورد.
آورانوقربانیانخشونتدرخدمتپیاميتوانستندبجایترمسالمیفرهنگوسیاست

نوسازندگ و توسعه میپیکار بجایایراندرآیند؛ ویرانگریسازندگيتوانستند راه ياز
بپیوندندیقدرت،بهزنانومردانوسرنهادنبرآستانخداوندانتشنهخونويسراسر

خاكشدنيتوانستندامروزبجایدانستند؛میکهچارهرادرساختنوبازهمساختنم
دریغیسوگوارهمیشگيهاازخانوادهیاللهکهدژخیمانحزبيادرگورستانناشناخته

جنبشآزادداشته کوشندگان ترقياند، ایرانیو آیندهیجامعه و بهياباشند که را
ترگردانند.پویندهوبااستعدادبودنزدیکیاشتباهناپذیردرانتظارملتياگونه

* * * 

 ارزیابیم67/78شهریور یک به بازندگان در فرایافتياریشهیتوانست همه از
conceptسیاس ولیمبارزه یبینجامد. بهمن بازندگان همه تقریبا که57/79مانند
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مرایفرصتارزیاب هنوز و دستدادند بسیاریاز چنانيباید که داد تکان را شان
بزرگيرویانقالب همبهیدمیترینبازندگانفورانخشموکینانقالبدادهاست،

درنامیاندیشهچنانارزیاب کهچونصورتکیگوناگونيهانیفتادند.مجاهدینخلق،
م خود کینهیبر و خشم با آنفاجعه از درسژرفياگذارند، آمدند. بدر آنهایتر که

ترکشتواگرسالحدردستبیشتربودــبایدبیشتروزودیگرفتنددرسخونآشام
هارادارکردوآدمنبودزبانراحربهکشتارگردانیدوخشونترادرگفتارواندیشهریشه

م”شهادت”يهابهماشین بایدکشتوهرکهرا آورد؛ بهتوانبهیدر و کشتنداد
بیشتريخودسوز دیگران، ولبیروننیامدهي،هنوزازمرحلهعزاداريکشاند. اگریاند؛

ژرفدریاندیشتواندبهیکبازیبهمنم22شهریورنهکمترازخود16نیکبنگریم
ایرانبینجامد.یفرهنگسیاس

صد در ایران جوانان و پیشروشنفکران دهه هزارانچهار ها دستشان، در دست
میحکومت یا میکه یا دریترساند و ميهاخرید را آرام )تحول( بست،یدگرگشت

ازمعن کردندوبدانمعنائیوکارکرداصلیسیاسترا انقالبیآنجدا دادندکهدر
آنبود،ونهمصادرهشد،تحققياشماهپیروزیترینویژگکهنهمهم”شکوهمند،”

کهروحچیرهانقالببوددرستخالفطبیعتسیاستاستکهیافت.اماخشموکین
استیدرمسیرهائیانداختنخشموکینهودشمنيمردماناست؛برایهمزیستيبرا

زندگ به ویرانيیاریکه از بتوان که آنجا تا و خونریزیدهد هدفيو جلوگیرد.
نابودکردنو ازواقعیتسیاستنابودکردن،اگرچهبهبهانهساختن،نیست. کشتنرا

بسیارتفاوتداردکهبدانبهعنوانضرورتوچارهآخریتوانکردولیجدانميبشر
نظر کههر روشنفکرانحقداشتند آنجوانانو هدف. اصلو یا بديبنگرند ترین،

نظرهارا،بهوضعموجودایرانزمانخودداشتهباشند.آنجاکهبهخطارفتندنشاندن
درتاریخنبودندکهیبود.آنهاتنهاگروهانسانیعملسیاسيبجاینانقالبخشموکی

چنینیانصافبایددادکههیچگروهرمانتیکشورشیسیاسترارمانتیککردند؛ول
 نسرودهاست.یالکنيشعرنازیبا

خوشیطیفسیاسيرادردوسويها،بسیارگذشتهيدانمکهاینگونهیادآوریمنم
تاباحقیقتتاریخخودروبرونیائیمبرآنچیرهنخواهیمشدوآنراپشتید؛ولآیینم



205 

 

 خ، فرهنگياست، تاريهائی در س شباز هزاره سوم ـ رسالهپي

 

بهره پشتمنشور از را گذشته گذاشت. نخواهیم معنیسیاسيبردارسر به یدیدن،
بهاینمعن وظیفهیامتداددادنآناست. اند.دارساختنگذشتهاستکهامروزوفردا

سیاسبن اندیشگیبست سیاسیرگبخشبزیو طبقه روست؛یاز همین از ایران
بایدازیتوانددرستبهخودبنگردوواقعیتخودرابپذیرد.اماتادیرنشدهاستمینم

خواهیمیتوانائ نیز را ساختنآینده آنگاه بگیریم. نیرو آئینه نگریستنبه خودماندر
توانست.

تواندیکهاگرهنرکندتنهامیسلنيهاخشموکیندرتهماندهيهاامروزتهمانده
چنبربحثیبده در هنوز بهتاریخایرانبپردازد، را هستندکهادامهجنگیهائخود

زندگ هماکنونسیاستیمرگو مرگ، وسائلدیگراست. کامکشیدهبا در شانرا
آنانرانو،يهاهاوروحیهفراواناندیشهيهادرجوانهیاستوخودخبرندارند؛وزندگ

ماندکهیمینسليهاوشهریورهابراراند.مردهریگبهمنیهامچهبیشتربهکنارههر
آندستاورد جز نجنبد داشت.ياگر خوننخواهد اینهمه اینزمینپساز بر که ها

،همهینیهیلیسمانقالبینهائيهولناكپیروزيهاعزادارریختهشدهاستیادآنشب
بیندازدکهخونوخشونتازفرهنگوسیاستمارختیهاندیشهفردائبایدبیمارام

يدیگربگیرد.برایبربندد،آسمانسرختیرهماکههیچچیزدرزیرآنتازهنیسترنگ
چناندرسیآنهائ با کینیهائکه نفرتو زهر هنوز پشتسر پاشندیمیخواهدر

یایند.آیامشکلمادرجابجاکردنبهخودبیاستکهدمیشانزدهمشهریورهافرصت
یکواحتماالهردوطرفيبایدبانابودیدژخیمانوقربانیاناست؟آیااختالفاتمام

،نبردبرسرقدرت،وپیشانداختنخودویمبارزهسیاسيبرايفیصلهیابد؟راهدیگر
خودنیست؟یبرنامهسیاس

خشونتازفرهنگویپیامریشهکنبهیسیاسيزمانآنرسیدهاستکههمهنیروها
خونخواه و اعدام دفتر بپیوندند. ایران بیمار میسیاست را انتقام لغویو بست. باید

پایاندادنبهمقولهجرمسیاس واقلیتبهمعنیمجازاتاعدام، ویتبعیضحقوقی، ،
برکنار پساز اینکه اجرایاسالميجمهورياعالم وي، مجازات عنصر از عدالت

گاميعاریجوئانتقام نخستین بود براخواهد فرهنگیرهائيها از ایران مردم
ميخونریز را خانواده تا حکومت عرصه از که است خشونت برگیرد.یو در باید



206 

 

 خ، فرهنگياست، تاريهائی در س شباز هزاره سوم ـ رسالهپي

 

بیدار روز بیهودگيشانزدهمشهریور بر اندیشهیما همه ومطلقيهاخونبار گرایانه
کسان است. عیحقمدار گلویشاناز که نمیجوئانتقاميهاربدهرا بایدیخسته شود

کهازجهانمردةمرگپرورآنانبیرونیواگذاشتکههمچنانبرفاصلهخودباملت
آیدبیفزایند.یم

 2006نوامبر
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 چالش و فرصت روشنگري ايرانی



ایرانیانهرچندهم بیشتر بهمعنیبجايایرانیکحکومتمذهبیاستو مذهبی،
نباشندپایبندخرافاتبستهبردینهستندکهدردرازايتاریخازobservantآورنده ،

شدهاست.هاتشویقهايمردمپذیرفتهوازسويپایگانمذهبیوحکومتسويتوده
اسالمی جمهوري رئیسجمهوريدر و رهبر دست در سیاستکه به دین کشاندن

سو،ودامنزدنبهخرافاتازسويدیگر،ینابتذالخودرسیدهازیکترکنونیبهباال
پررنگ ایرانیرا تودهاینویژگیجامعه سختیروزافزونزندگی، است. هايترکرده

ازدینیکهبهنامآنچنینناروائی سازد؛ودرگیرددورترمیهائیصورتمیمردمرا
شدندرتربهچنگزدندرخرافاتوغرقهمانحالاحساسدرماندگی،آنانرابیش

راند.فرهنگامامزادهوعزاداريمی

 اسالمی جمهوري به است ماست“توانسته سیاست عین ما دیانت کامل“ تریندر
هايخودکندهسرازیرکهدرچاهاش،هنگامیصورتخودتحققبخشدومیراثمذهبی

تواندببیند،یآنتاچشمدرآیندهمیشود،ضعیفکردندین،نابودکردنقدرتسیاس
ایندوپدیدهبهظاهرمتناقض،فرصتوترکردنباوروژرف هايخرافیخواهدبود.

گیريازآنفرصت،ورویاروئیبانیزچالشایراناست.گرهتاریخیاینملتبابهره
روشنگريایرانیکهدرسدهنوزدهمآغازآنچالشگشودهخواهد وپسازشدشد.

راند،خواهدتوانستیکدورهپیروزيقرونوسطاباردیگرباقدرتتمامبهپیشمی
ايودینسیاسیومصلحتاندیشیسرانجامماراازکالفسردرگمسیاستامامزاده

پوشیدهدرتقدس)ماهیخاویاریکروزحراموروزدیگرحالل(بدرآورد.

هايازآنچهخوددریابیمژرفونیرومنداست.ریشهاینروشنگريایرانیبسیاربیش
سده رنسانسکوچک که دوازدهم( تا )دهم ایران زرین سده سه میراث زرتشتی،
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گسترده همگان بر خوانرنگینفرهنگغربیکه و آنبرخاست، از اروپا دوازدهم
آسوده تقریباهمهجهانسومیاستوما میتراز نیم)ایرانتوانیمدرکنارشبنشیها

کند.اگرعواملهموارههمسایهدورآنفرهنگبودهاست(کاررابرمردمماآسانمی
میمنفیسیاسینمی ژاپنیانبهتر از ما ظرفایرانیبریزیم.بود در را اروپا توانستیم

سیاستبیرون بر مذهبچیره دستبرد از )آنچه ما اندازه به اروپائی هیچظرفغیر
ایمسیاستوفرهنگماراندارد.اسالموتعبیريکهماازاسالمداشتهاست(آمادگی
شکلدادهاستوبااینجايبزرگیکهدرزندگیملیماداشتهگفتمانبهمقدارزیاد

تجددراناچارزیرسایهخودگرفتهاست.بیشازصدسالپرسشبزرگملیماهمین
چیستوباآنچهبایدبکنیم؟ماندگیمابودهاست:نقشمذهبدرواپس

هايتوکلومشیت،فرد conceptدیناسالممسلماگشودهبرتجددنیست.فرایافت
ازارادهآزادبی کههر سازدتسلیمسرنوشت،کند؛ازاوموجوديمیبهرهمیانسانیرا

برايشخصاورا،اشبهارادهمستقیمخداوندبستگیدارد،خداونديکهاورا،لحظه
فرمانبريخودآفریدهاستوحسابهرکمترینکار کفروپرستشو حتا دارد. را ها

ایماناونهدستخودشبلکهخداخواستهاست.اسالمدینحقوقنیستدینتکالیف
است)تنهامومنانحقوقمحدوديدارندوزنانازآنهمکمتر(.انسانیکهرفتناو

ونبایدشدهاستباسلسلهدرازبایدبهبهشتیادوزخنیزتقدیر هاسروکاردارد.ها
باید ونبایدچه، هائیکهدرکتابآمدهاستوچهآنهاکهدردویستسالهپسازها

اندوافرادواجتماعاتدرمرگپیامبربهنامحدیثنبويازگفتاروکرداراوگردآورده
آنهازندگیکنند.بایدبرروالهرجاوتاپایانجهانمی

ترازبقیهمسلماناناست.یکهزارماحادیثگردآمدههاباردشوارشیعیانالبتهدهکار
گفتهمهدرستهستندبساستکهزندگیهمهدربحاراالنوارکهخمینیبنیادگرامی

ورسازد.سلطانحسینغوتهشاهشاهواجتماعاتانسانیرادرپلشتیایرانفتحعلی

خلیفهخدابر“نگردــموجوديکهباهمهتعارفاتاسالمبهانسانچنانکههستمی
تواندونهحقداردرويپايخودبایستد.راهاواينیستونهمیجزبنده“رويزمین

هارابرايبیرونترینکیفراندوسختشگذاشتهرا،گاهتاجزئیاتزندگانی،پیشپاي
 آنهشدار بزرگدادهرفتناز زندگیاینجهانی)آنچهحقیقتااند. در او تریندستاورد
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دارد.( باور ایمان نیروي به تنها )آنچه است جهانی آن توشه آوردن فراهم دارد(
بایدشهمهدنباله،وتاجائیکهبتوان،تکرارگذشتهاست.چشماناوهموارهمیاکنون

پیشینه که باشد مراجعی دهان ببه  را میها همچوناز او با مراجع آن اگر گویند.
می رفتار کنندگوسفندان او کجا در نیست. نقادشگفتی مستقل خرد داراي را

حقشناخته او به کجا امتبازگشتناند؟ و اجتماع و مادر و پدر راه از شککردنو
فرداده نیز حتینیکیاو بجايآورد. فرائضرا استتا بهجهانآمده او ايیضهاند؟

ابوالفضل.(استبرايرضایتخداوند چنینفلسفهزندگیهیچتصادفینیست)یا با
آنسال در مشرف، ژنرال گفته به آرزويآتاتوركکه که ها داشت، هر چرا“شدن

“است؟تراستاسالمیتروواپسماندهکشوريفقیر

ــ کلیسا نه مسیحو کردار و گفتار مسیحیتدر آموزهبرخالفاسالم، همچنانکه
هايconceptايفرایافتهايزرتشتونهمغانــنزدیکیبنیاديبهپاره)دکترین(

مدرنیتهداردوبهرغمپایگانمذهبیخودیکعاملبرجستهدرمدرنیتهبودهاست.
می جدا هم از پاك را حکومت و دین حساب کلیمسیح نفی مثالی نمونه و کند

ودوريازتعصبوبرابريهمهآدمیان،گذشتهtoleranceيخشونتاستکهروادار
مانندخودتهمسایه“آید:هاينژاديوزبانیوبویژهمذهبیازآنمیازتفاوت اترا

بلکهاطاعتبنده“دوستبدار بتانومشرکان، نهبر او توراتآموخت.( از)کهاز وار
برصلیبمیشوردوبهايمقامات،پایگانمذهبیباشدیاامپراتوري،می پردازد.شرا

بهآسانیمی ازخداونداودوستدارانساناستوکاريبهامرونهیندارد. تواناورا
هايزندگیروزانهبیرونبرد.عرصهسیاستوحکومت،وبایدونباید

ددرباید،نهفتهاست)هرچندرپیاماوباوربهانساننهچنانکههستبلکهچنانکهمی
هايرسدکههیچکسنرسیدهاست.(زندگیبرترازدلمشغولیاینبهپايزرتشتنمی

بایدبتواندخودنهتنهاازبهرنان.هرانسانیمی“not by bread alone“ روزانهاست:
ازمحدودیتزایشوپیرامونوفرهنگباال هايمسیحیتوانستندتربکشد.جامعهرا

خود، وسطاي قرون جامهبر ارسطوي بر مذهبی، جزم و تفتیشعقاید و کلیسا بر
چیره بازکلیسائیپوشیده، بهخودمسیح، لوتربهآنانآموختکهبهبنیاد، شوندزیرا

انجامد.اينمیبینیم،درهمهمذاهببهچناننتیجهگردند.بازگشتبهبنیاد،چنانکهمی



210 

 

 خ، فرهنگياست، تاريهائی در س شباز هزاره سوم ـ رسالهپي

 

چارهرادرریشهکنکردناسالمدید،چنانکهشدیابایدناامیدبااینمقدماتآیامی
افتند؟مانهنیازبهايبهجانآمدگاناستکههرزمانازیکسرباممیدلخواهپاره

درآوردنایرانبهمسیحیتداریمنهبازگشتبهایرانزرتشتی.برايرسیدنبهپاسخ
توانبهتفاوتمیاندینونگرشدینینگریست.ترمیدرست

*** 

گرفتاريدینباپیشرفت،گرفتاريگاهسازشناپذیر،تنهاناباورانرابهتکاپويبیرون
بن از نمیرفتن اندیشهبست امروز دیناندازد. ازمندان دینی اصالحگران یا دار

ونهبیشازهمیشهدرگیراینمسئلهکشورهايگوناگوناسالمی )ازــ درــ اند.
هائیرایرافضايسیاسیوبهویژهفرهنگیاجازهچنینجسارتز،هاياسالمیکشور
شاننیزعموماهاکنندوکتابمندانتقریباهمهدربیرونکارمیدهدوآناندیشهنمی

هستند.هاياروپائیاست.بهزبان ایرانالبتهاستثنا ترکیهحکومتیعرفیگراترکیهو
هابااروپايشینهاینکشاکشبهنخستینبرخوردداردوایرانجامعهايعرفیگرا.(پی

گرددوداستانیدرازاست.مادرایراندویستسالیاستمیدانجنگدینمدرنبرمی
ایم.وآنچهازاینجنگدرازآهنگبدرآمدهپیشرفتناقصناهماهنگ،وپیشرفتبوده

فرصت ودینزخمخوردهوبیاعتاریخناشاد، شدهبهدستتبارهايازدسترفته،
رهبرانمذهبیاست.

هايتنديخوداینکهدینازدیربازدرچالشپیشرفت،یادگرگونی،افتادهاستوجلوه
تونسمی اندونزيتا از را گرفتنآن را گزاره دو میبینیم، دیناشکار نخست، کند.

 سازگار چنان دوم، پیشرفتاست. با خود کردن سازگار از درشدناگزیر دین با نی،
می وانمود برندگانوضعموجود سود آنچهتضادينیستکهرهبرانمذهبیو کنند.

نیست.درمعنیعامخود،دین“نگرشدینی“دگرگونیدردینرافراآوردهچیزيجز
ماند؛ولیباآنشرایطیمیشود،ودرهراستکهبیآنهاماهیتدیگريمی اصولی

روزافزونکردهنمیهايگوناگواصولکار و ویژهتوانکرد نگرشدینیرفتار اياند.
 استکهاهلدیندرهرزمانبادیندارند.

هابرايدیناگرماننداسالمیامسیحیتیکپدیدهجهانیوتاریخیباشدبسیارچیز
کهسراسرتاریخنگوناگوها(يهاوکارکردها)تعبیربسیارکساناست؛موضوعنگرش
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شخرافاتکهدرحرکتدیندرتاریخوجغرافیا،ازآنپربودهاست.یکنمونهنزدیک
شگرتوببینینشناسی“شاعرخطاببهپیامبرگفتشودتاجائیکهبرآنبستهمی

فرایندنگرشبابروزدرایندودینجهانیازفردايبهصلیبکشیدنمسیحو“باز.
هايمتفاوتــومتضادايبهنمونهتاریخهردوبهاندازهشد.دردرگذشتمحمدآغاز

بایدراازنظردینیمیorthodoxyخوریمکهسخنگفتنازراستآئینینیزــبرمی
سیاستوقدرتبررسیکرد.contextبیمعنیدانستوتنهادربافتار

پسازموعظهبیهودهاعتنابود.محمددهسالیمسیحازخشونتبیزاروبهحکومتبی
مردماندرمکه،ازتصرفمدینهوحکومتبرآنبهحکومتسراسرعربستانرسیدو

دسته از مسلح کوچک غزوات“هاي کاروان“ بر راه میکه پرغنیمت گرفتهاي
اینهمهپاپ با بیجنگازقریشگرفت. هاپیشاپیشیکسپاهدههزارنفريمکهرا

حکوهنگامی توانستند، جوشننبردکه که )جولیوسدوم کشیدند لشگر و متکردند
می و میشهرپوشید را است.(ها مشهور نداشت باکی مردمان کشتار از و گشود
ادبیاتي“علما“ همه تقریبا که بودند حکومترویگردان از چنان سالی هزار شیعه
فرمانروائیحکمرانانوقتمی توجیه دورهشیعیبه در آنگاه کسانیازپردازد. قاجار

خودمیان شانناگهانخواستنددستازپشتپادشاهناتوانبردارندوزمامحکومترا
گاهيسنیهیچ“علما)“بگیرندووالیتفقیهبرقرارسازند؛ودردورهپهلويتوانستند.

اند(.مدعیجديحکومتنبوده

در خودمحمدپیشینهعملگرائیرا اسالمبرخالفمسیحیت، بهدر او دینگذاشت.
هايگرفتوکامیابیعنوانرهبرسیاسیونظامی،هموارهمصلحتروزرادرنظرمی

شبود.سنتاوبهترینراهنمايشبههماناندازهوحیمرهونمهارتسیاسینمایان
همهکسانیاستکهبخواهندبیرویگرداندنازدیننگرشدینیخودراتغییردهند.

عین“ دیانتماستسیاستما آخوند“ گرفتهرا او از ها استکهاند. این در اشکال
می او جاي را میخودشان همچنین دینی اصالحگران وگذارند. ناسخ به توانند

اندبازگردند.ازقرآنکهصورتنهائیخودرایکبارهنیافتههايقرآنواحکامیمنسوخ
.هاگرفتتروخشکتوانچنانکهآمدهاستمی

ترازایراناوراباالالمیــروزدرحکومتاسـمذهبیکهام یاسیـــبرسـاگریکره
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توانددهدکهحکومتمیگذارندفتويمیهايمذهبیاسالممیشخصیتترینبزرگ
ماندکهدرواقعتردیدنمیآیدجاياصولدینرانیزتعطیلکندوصداازکسیدرنمی

منعیاستمیدیانتاستکهعینس و بهمصلحتشود؛ بسته و ندارد شرعیوجود
 همان ــ است نامیRaison d’Etatدولت بد که )سینیک( و سرد دامني ش

فرانسویانراگرفتهاستتنهابهاینسببکهدرسدههژدهمفرانسهزباندیپلماسی
 بود.

هقارهبرزندگیاجتماعاتاسالمدرهزاروچهارصدسالیکهازخاورتاباخترودرس
است. بوده مکان و اقتضايزمان با آمدن کنار از ناگزیر پیوسته خود گذاشته تاثیر

هاهايدمشقوبغدادهمانندينداشتوآنخالفتپادشاهیامويدراسپانیاباخالفت
امپراتوريعثمانینمونههايمتفاوتمیخوددوره بايازرواداريدرچهارچوداشتند.
گذاشت.درهمانزماندرامپراتوريصفويبودــچهارچوبیکهسلطانمیاسالمی

داشتندومیترینجنایاتبهنامدیندرگذربودندومسیحیانراگرامیازرواداريبهبد
آوردندــیکیرابهیهودیانوزرتشتیانراباکشتنوتهدیدبهکشتنبهاسالمدرمی

خار سیاست امپراتوريمصلحت در داخلی. سیاست مالحظه به را دیگري جی؛
شد.هندوستانگورکانی)مغول(اورنگزیبقشريجانشیناکبرآزاداندیشمی

هايمسلمانمردمانهمهگونهرویکردبهدینرابهرضايدلخوددارند.دردرجامعه
اندوادگرائیرسیدهتروریسموبنیجاوهازهمزیستیاسالموهندوئیسماندكاندكبه

آساناندكاندكمی مصر در آنبرگردند. از که درازايدوکوشند گیريمذهبیدر
ترکاننزدیکنسلجايبهخشونتورادیکالیسمدادهاست.سنیانبسنیوآلبانیبا

ازهمهخودتفاوتدارندواروپائی بستهبهمنطقهوقبیلهاست. افریقا اسالمدر ترند.
اسالماینها ــگذشته کند خواهند یکدیگر ریشه بتوانند اگر هايگوناگونهستکه

آخوند اکنون و کردند سنیان با ایران در صفویان میچنانکه بلوچستان در کنند.ها
گریزندوهايآسیايمرکزيوقفقازازاسالمهمسایگانخودمیمردماندرسرزمین

خاستکشوررابهايبرمیهازتفاوتقبیلهدرتاجیکستاندونگرشبهاسالمکههم
کهشیعهجمکرانیباوهابیحنبلیهمزیستیدارندولیتاهنگامیجنگداخلیکشاند.

برحقمی هرکدامخودرا دانندولیدرجهانواقعهردوهستندوسیاستحکمکند.
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توانشمارچهمییهايبتوانگفتیکیبایددیگريراازمیانببرد.ازایننمونهنمی
آموخت؟

وبرايمردمی فراز پر همینصدسالگذشته دیندر با رفتارشان ایرانیانکه مانند
دراساس نیزاسالم، بخشیازنشیبازهمهرنگبودهاستوهمواره را شیعیگري،

دانسته خود میهویت آخوند چنانکه دین، میان مرزبندي اند و روشنفکران“گوید
بیگفته“اسالمی بازندگیامروزینکهبیخردگرائیوعرفیگرائیوانسانگرائی، اند،

ترازهمهاست.اگرآخوندسیسالتوانستهاستتوانرسیدآسانمدرنیته،بهآننمی
صرفابهاتکايقدرتسیاسیخوددینراهرگونهخواستبپیچاند،جامعهآزادپیشرفته

شتهباشدوتاکیدرابرآنچهازآموزه)دکترین(دینیکهتواندرفتاريگزینشیدانیزمی
تراستبگذارد.بهزباندیگرمانندهمیشهنگرشدینیخودراشرایطزمانسازگاربا

تغییردهد.

مردممامشکلیبادینندارند.مسئلهسیاسیاستــمانندهمیشه.

*** 

خوانندشانخودرامسلمانمیترمردمانهائیکهبیشايجداافتادهازکشورایرانجزیره
 کشورنیست)گذاشتنصفتاسالمی این دربر هم بسبا استاز کننده گمراه ها

هايگوناگونایننگرشبهاسالمونقشآندرزندگیاجتماعیتفاوتدارند.(تجربه
ازاینمیاندرهمسایگیمردمانبریکدیگراثرمی درگذارند. هوخلیجترکیهايما،

هابیدهدکهاگرزیرسنگینیسنتگرائیتودهايتحوالتپرمعنیرويمیفارسپاره
هايبزرگخواهدداشت.فرجامنماندپیامد

ترك سده از میها ما خطرناك هماوردان نوزدهم تا هرگاهشانزدهم و بودند
شتازوسرمشقمدرنیتهتوانستندخاكمارابگیرندماننددیواريماراازاروپايپینمی

هائیاستترکیهبهمابسیارآموختوامروزنیزیکیازکشورکردند.بااینهمهجدامی
کهسخنانیبرايگفتنبهماداردــازهمانبرخوردنخستینکهچشممارابراهمیت

هايهايآتشینگشود،تااصالحات)تنظیمات(سدهنوزدهمکهیکیازسرچشمهسالح
توركکهبهج نمونهکشورـملتسازيآتا تا نبشبیداريومشروطهایرانگردید،

کاررضا سختبه ایرانیانرا آزمایشیاستکه کهدرگیر امروز تا سرمشقیداد، شاه
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ترازایران،یکجامعهمسلمان،بسیارمسلمانcontextخواهدآمد.دمکراسیدربافتار
ششسدهبااروپادرآویختهوهمپابودهاستواستکهايتریندستاوردجامعهتازه

ترازپیوستنبهآنندارد.اکنونآرزوئیباال

هايترکیهزمینهرابهناسیونالیسمباختدردههاسالمکهازپایانجنگجهانیاولدر
پسازجنگدوم،عرفیگرائیناسیونالیستیراباچالشروزافزونیروبروساخت.درنبود

)بینیازازدیگران(ونظامسیاسیautarchyرهبريفرهمندآتاتوركنظاماقتصادي
دیوانساالرانه کمبودbureaucraticي او بزرگمیراث راهاي وش گردانید اشکار

توده در مذهبانداختکه بردارياز بهره وسوسه به تركهمچنانسیاستگرانیرا
هايعرفیگراواسالمگرابیشترتاریخاکشمیاننیروتعیینکنندهبود.ازآنهنگامکش

)نههمهبرضداسالمیان(کشیدهشستنظامیترکیهرارقمزدهوچهاربارکاربهضرب
هایاباکودتایاتهدیدکودتااسالمیانراازاسالمیترکیهدرهمهایندههاست.ارتش

فرسایشی، یکفرایند در و بازداشته حکومت کردن پسازاحزاباسالمی یکی را
شانواداشتهاست.اکنونحزبعدالتورفاهکههايسیاسیدیگريبهتعدیلبرنامه

پوستتازه اسالمیترین احزاب ممنوعاندازي فشار)و زیر دارد است پیشین شده(
بنیاهايعرفیگراودرپویشپیوستنبهاتحادیهاروپائی،نظامسیاسیتازهنیرو دايرا
پیشرفتهگذارد.می براي پذیرفتنی هم حکومتی، که است آن درکار ترینترکیه

هاينظريچنینحکومتییکهايجهانوهمسازگاربااسالمداشتهباشد.پایهتمدن
باور بستر افزونلیبرالولیدر رنگروز با عرفیگرا ترکانهايدینیاکثریتاسالم

ا حجاب که قانونی گذراندن است. نهادسالمی در میرا اجازه آموزشی دهد،هاي
رود.دریکنظامبرخالفسروصدايعرفیگرایان،بخشیازهمینسیاستبشمارمی

ترکیهسیاستدررابطهبامذهببایددرپوششخودآزادباشند.درلیبرالمردمانمی
هايهتراسترویدادگیردومابايانسانیوخردپذیربهخودمیدارداندكاندكچهره

 کنیم. دقتدنبال به را ايـآنکشور میانه خاور ـ اسالمی نخستینکشور ترکیه
استکهجامعههمراهحکومت)هردوبابیمیلی(ونیمهکارهداردازجهانسومی

آیدــمهاجرتیکهمانیز،باهمهجمهورياسالمی،درهابیرونمیهرسهاینجهان
ستیم.گیرآنه
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حکومت کشوریکابتکار برايهمه که ایراناهمیتترکیه ویژه به هايمسلمانو
منابعتاریخیحدیثاستکهدرمذهبهشتادوچنددرصديازداردبررسیعلمی

می بر اسالم پیامبر کردار و گفتار به صرفا میمسلمانان همه چنانکه دانندگردد.
ازپیامبروازگفتارکسانیکهمدعیاحادیث،دویستسالپسازمرگ شنیدنآنها

شدهاست.دویستسالدردورانپیشازفرهنگنوشتارياندگردآوريپیشینیانبوده
نسل آنچهمردماندر در زماندرازياستو عربستانآنروز یاددر به هايمتعدد

هائیکهویژهدرگفتاوردشود،بههابردهمیگویندهمهگونهدستسپارندوبازمیمی
شهیچترکیهکهدراعتبارنامهاسالمیدهند.حکومتبهآنهااعتبارسخنخداوندمی

ازکارشناسانبهجداکردندرستازنادرستحدیث هاگماشتهتردیدنیستهیئتیرا
 دهنداصالتدارد؟است.آیاحقیقتاهرچهبهپیامبرنسبتمی

واکنونمحکومبهزیستنبرايایرانیانبیش مارپرورشیافتهدرفرهنگبحاراالنوار،
تركــاگربهجائیبرسدوانتشاریابدــهايکارشناسانمذهبیدرفضايآن،بررسی
دیدهگشاخواهدبود.

*** 

هائیبرايآموختنماکاربهجائیکشیدهاستکهحتادرآنسويخلیجفارسدرس
هايدمندوماننداسفنجیسرمایهحبابیاستکهبیپروادرآنمیدارند.دردوبیکه
بهخودمی داشتهکشدیکایرانرا برايتکنولوژيشهرآموزشبرپا اندکهمرکزي

خلیجفارسبیمزاحمت میدانگاز از  سهمایرانرا که قطر در بود. عالیخواهد
هايلامریکائیکهبهتریندانشگاههايپنجدانشگاهطرازاوcampusبردپردیسمی

 گشوده نقشهجهانهستند با منظمو توسعه ابوظبیکه است. دانشگاهشده ايدارد
هادارندازشیخنشینسوربنفرانسهرابهگشودنپردیسخودفراخواندهاست.همهاین

می برخوردار اجتماعی آزادمنشی و جهانی اقتصاد بر دستگشادگی و کمشوند
برند.اسالمسختگیرحنبلیبرسرهائیازجهانامروزرابهآنبیابانفرهنگیمیشهگو

ترکیه،هايمذهبیروبهکاهشدارد.درآنجانیزمانندجايخودهستولیمزاحمت
آید.هرسهآنهاپیشرفتبهبهايکنارگذاشتناسالموسرکوبمسلمانانبدستنمی

 دــ پایندگی ــ نیز ترکیه اسالمی جمهوري وولت انقالب خواستارند. جان به را
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پارهحکومتاسالمی ایرانايزمینهبودکهدر هرچه بهآنانداد. تکانقطعیرا ها
ترکیهراــتاهاراــحتیشیخنشینترافتادند.ایرانیانیکهاینتررفتآنهاپیشپس

نخودراازچنینوارونگیسرنوشتتوانندچشماهمینسیسالپیشدیدهبودندنمی
بودند.باورکنند.سیسالپیشماکجابودیمواینهاکجامی

سرمشق این مدت دراز بیتاثیر ایران سوي دو در آشکارها پیش از بیش تردید
کنند.شد.دیگرموضوعمقایسهبااروپانیستکهایرانیانتصورشرانیزنمیخواهد

سالموغیراسالمنیزنیستکهکسانیبترسندوواپسماندگیوموضوعرویاروئیا
 و ایمان نگهداري به را ملی ایرانیان،شوربختی دیدگان برابر در ببخشند. شریعت

هايمسلمانــکهاگرچهامامزادهوسینهزنیندارنددرترکانوعربهائیازجامعه
جا بر فرسنگفرائضمذهبیپا دارند ــ زمانپیشهترند امام کشور از میا افتند.تر

واپس نیست، اکنونرسیدنبهاروپا ترنیفتادنازهمسایگانیاستکهمشکلملیما
بودند.سیسالپیشآرزومندروزمامی



 سازگار کردن دين با مدرنيته      

مسئلهدیندچنانکهمی بارهمسئلهدینیایران، رتوانپیشبینیکردهیچبحثیدر
میجامعه که اي دگرگون کافی اندازه به خواهد به نهشود، و بازیگر که معنی این

هانیست.مادرايسوءتفاهمشگرفپانصدسالهمدرنیتهباشد،بیپارهبازیچهنمایش
پیچیده وضعی سرزمینایران بسیاري از اسالمیتر برخالفهاي ایران داریم. دیگر

کشور همه معنیرسمیالمیهاياستقریبا مذهبشیعیاست)به بابودن  شیعه(
مذهبیکههزارسالبرگردتوده شدهشیعیگريساختهايسختپایبندیکفولکلور

استوازنظریکمیلیاردمسلماندیگرربطیبهاسالمندارد؛باطبقهمتوسطفرهنگی
باحکومتیمذهبیکهتنهایابد؛اشبیرونازقلمرومذهبجریانمیبزرگیکهزندگی

درمصرو نگرانظواهرمذهببرايخفهکردنجامعهوماندنبرسرقدرتاست.
توانرفت.هايجهانکارسادهاست،طرفاسالمنمیپاکستانوافعانستانوعربستان

دربالکانیاآسیايمرکزيبررويهمکاريبهاسالمندارند.

شـتینواکنـاند.نخستهـذیرگرفـناپتیـآشبحثرویکرديندروـويتـراندوسـدرای
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کشتناسالمی به تهدید و تکفیر مذهبی، فولکلور سخنخالفآن به هايفرمانروا
ریشه  از کمتر به نیز سو آن در و باوراست نیستند.کنی خرسند مذهبی هاي

اسالمی در اسالم از بیگانه روشنگران و روشنگري از بیگانه صفهاي هم برابر
ایندرجهماننديندارد.آوارارتجاعکهاندچنانکهاحتماالدرهیچجايدیگربهآراسته

ترکردهاستــمانندهرزمینههاراژرفشکافايروبهپیشرفتفرودآمدهبرجامعه
دیگرزندگیاجتماعیما.

بایدراهیرنیتهاستومیملتمادرگیرمسئلهاسالمــبیشترفولکلورمذهبیــومد
بزرگ را دین که منکران اردوي به پیوستن یا یافت. بیرون پیشرفتبه مانع ترین

تربهطبیعتهائیبرايیافتنیکراهحلنزدیکشدنباکوششدانندویاهمراهمی
ریشه و ناگهانی تغییرات که برنمیزندگی را کوششاي این سرتاسرتابد. در را ها

تواندیدودرخودایرانمانندهمیشههايگوناگونمیدرجبهههاياسالمیسرزمین
ترازبسیاريدیگر.جوشندهوسرزنده

هاوایم.اسالمدرزمانهرچهبگویند،مابایکاسالمسروکارنداریم؛هیچگاهنداشته
وعملشکلهايگوناگونبهدردست هائیفهمیده با استکهگاه همدشمنیشده

یکنمونهنزدیکخونینداشته هائیکهازیکدیگرشیعهوسنیوخونشهمیناند.
توانداشتکهچهدرخودقرآنوچهتردیدنمیریزند.همچنیندرایناندومیریخته

سنتپیامبرواماماندامنهمصلحتاندیشیبهاندازهکافیگستردهاست.پیامقرآندر
است،درمدینهکشتن؛درمکهاکراهدردیننیست،درمدینهسراسرمکهجدلکردن

مردان)ویکزن(قبیلهیهوديبنوقریظهرادرمدینهبهاتهامارتباطبا تهدیداست؛
شانراهافروشندوزمینزنندوزنانوکودکانرابهبردگیمیقریشسراسرگردنمی

ولیچکهعلتاصلیبودهاستمی ندسالبعدبهخودقریشدرمکهدستگیرند،
امامدومزدهنمی خلیفهامويبیعتمیشود. خلیفهامويشیعیانبا امامسومبا کند.

نمونهمی اندازهجنگد... به آوردنها که است زیاد دامنهاي این ندارد. ضرورتی شان
اضافه به گشاده، )عقل عقل سنتو و قرآن کنار در اجماع تعریفشناسائی هايبا

بهعنوانپایهگوناگون بههمهکسانیکهمیهايش( بهمسلمانان، خواهندشریعت،
الیدادهـدسـزاروچندصـدهد؛هازگارکنند،ابزارالزمرامیـمذهبرابادگرگونیس
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است.

گذارندکهباخردواخالقدرستیزاستوهائیدردینمیآنهاکهانگشترويآموزه
مین میتیجه که راگیرند دین یک، که ندارند توجه کرد آزاد دین از را جامعه باید

آناصولنمی حتیبا دو، و کمونیسم؛( ساله هفتاد )تجربه بیرونبرد جامعه تواناز
کردهمی و کرد رفتار گزینشی توان اسالمی جمهوري همین در واند. فیزیک

کردن،بهمعنی“اسالمی“ژیمبیشتردراندیشهشناسیقرآنیجائیندارد.سرانرزیست
حکومت و دهدمردم احوالاجازه و اوضاع اگر هستند. انسانی، بینبردنعلوم هااز

کهبهمصلحتخودمیمی داننددرپیشتوانندبیآنکهازدینبیرونبروندآنچهرا
شدمسئلهدرآنگیرند.نکتهاصلیدراوضاعواحوالاست،همانسیاست،کهگفته

بایددربافتارسیاسیچارهکرد،بدینمعنیکهاست.ناسازگاريدینراباپیشرفتمی
بادینگسست بایدبیمالحظاتسیاسیبهروشنگريمندانمیاندیشه.رابطهزوررا

شد.ولیدرجبههپردازندوسیاستازکوششآناندرمیداناندیشهبرخوردارخواهد
هاخواهدراند.ویختنبادینتودهمذهبیرابهسويآخوندسیاسیدرآ

***

زور هستیم آنروبرو با آنچه سیاسیاستو اساسا ایران در مسئله که بپذیریم اگر
آیدکهزورازکجاست،ازمردمیاازدستگاهحکومتی؟اینپرسشپیشمیاست،آنگاه

به است، مردم از زور باورآیا  معنیکه نگههاین را فرمانروا گروه ايمذهبیمردم
میلیارددالر440داشته،یاازسرنیزهپاسداروبسیجیودانشگاهاوینوبهشتزهراو

دردرآمدنفتیفقطدرنوزدهسالهگذشتهاست؟چنانکهمی ترکیهکهحزببینیمحتا
پیاپیمیاسالمی سیاستگرانمسلمانبردعاملاصلی،پاکدامنیوکارائیانتخاباترا

هايمذهبیآنان.درغزهنیزحماسدربرابرفسادوناکارائیفتحبهاستنهلزوماباور
ازهزینهکردندرستکارانهمیلیارداهلللبنانمحبوبیتپیروزيرسیدوحزب هايشرا

گیرد.ایرانمی

دانبدهیم.رویکردبماالزمنیستمدرنیتهراازدلمذهببدرآوریمیارنگاسـالمی
 مدرنیته است)تجدد، بوده ما تجدد فرایند آفتصدساله التقاطی، و کاره ایرانینیمه

تواندبامذهبسازگاراشکم.(مدرنیتهنمیشیربییالودموبودهاست،یعنیهمین
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رادربایدبامدرنیتهسازگارگرددــنهآنکهاسالمشودامامذهباگربخواهدبماندمی
شیعیان(وباوربهخداوندیگانهش،درنمازوروزهوزکاتوحجومعاد)وامامتاصول

اصاللزومی تغییردهندزیرا ولیهرچهدیگرکهازقرآنووپیامبراو، درآننیست.
اجتماعیخواهدسنتبرداشتمی ـ احوالسیاسی و اوضاع بستگیبه ضرورتا شود

 خود را این کشورحکومتداشت. در اسالمیها میهاي اجباريعمل حجاب کنند.
یاسنگساریاصیغهیاچندهمسريیادستوپابریدنوقصاصرادرعموماسالمی
نمی وآنها اسالمیتواندید میاشکالیهمدر جهاد )درباره ندارند. گویندبودنخود

تروریستکهبیشترهايجهاديمقصودجهادبانفساستوبههرحالتنهابهگروه
بهکشتنهمدینانوهممذهبانخودسرگرمهستندانحصاردارد.(

میلیون جهانیکهمسلماناندر هادر داراالسالم“شاناز دارالحرب“به“ برندپناهمی“
میلیونتنهادراروپا(وبازندگیغربیدرمیانکافرانــخواهناخواهو15)بیشاز
توانگفت.شرعیسخننمیآینددیگرازسختگیريدرموازینزودــکنارمیدیریا

زیراآنمسلمانانخودگواهیبراین اندکهجامعهمدرنمزاحمتیبرايمذهبندارد
بهبناي شرطآنکهمذهبیانباخشونتوتعصبخودوبهنامشبرروادارياستــ

داشتهباشند.هویت،مزاحمتیبرايآزاديوروادارين

تفاوت همه با اسالم چندانعرفیگرائیدر مراحلینه مسیحیتاز هاياصولیآنبا
 در اروپايمسیحی، با جستارناهمانند واقعیاتسیاسی،ترکیبیاز هايروشنفکريو

بحث از نوآوريخواهدگذشتــ هايناراضیازهايدینیوصداهايروشنفکرانهو
شیعهوسنیهاياسالمی؛دشمنیهايداخلیدرکشورکشاکشدرونمذهب؛بهویژه

شکستهايمذهبیکهازخونریزيوخشونتبرينخواهدبودونبودهاست؛وفرقه
رابهزیرخواهدآوردپارادایماسالمی؛ونیزرویاروئیباتمدنبرتريکهچالشاسالمی

خواهدکرد.عرفیگرائیدراسالمهايمسلمانرادرمانوعقدهفروتريـبرتريتوده
حلیسیاسیدارد.نیزبیشترراه

***

هايبشرياست.ازهمانزمانکهايبهکهنسالیجامعهجايدیندرجامعهمسئله
دستیابیبهتکنولوژيکشاورزيودامداري)ازسیزدهتادههزارسالپیش(اجتماعات
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هاراپدیدآورد،شهرپنجهزارسالیپیشهاوسپسازترانسانی،نخستدهکدهبزرگ
دستکسانیمی اجتماعاتدر روزانه میاداره بیشتر زور یا که آنافتاد از یا، داشتند

میمهم بسنمیتر، زور یابند. تسلط مردمان اذهان بر آسانیتوانستند به چون بود
می بعدجابجا آنچه ولی نظامشد، ها دین سرانجام گرفتبرتريهاياعتقاديو نام

هايبشريبخشید.ازاینجابودکهقدرتسیاسیودینیدرهمهجامعهتريمیپایدار
هاازپنجهزارهمهدولتnormخاستگاهییگانهداشتهاست.پادشاهـکاهن،هنجار

همزاديدینودولتconceptایرانیانفرایافتکهسالپیشبودهاستــتاهنگامی
بهیگانگیدینودولتپایاندادند.راآوردندو

هايمادوهخامنشیرابیابانگردانیپایهگذاشتندکهدیگرجزسلجوقیاندرامپراتوري
هايجنوبروسیهواوکراینکنونیهائیکهازاستپتاریخایرانمانندينیافتند.آریائی

برايسوخبهفالتایرانسرازیر برخالفبیابانگرداندیگر کشتننیامدهشدند تنو
هايبودند.آنهابهمردمانبافرهنگیکهازسهچهارهزارسالپیشازخودشانتمدن

آمیختندگذاشتندوباآنهادرمیگذاريکردهبودنداحتراممیبزرگدراینسرزمینپایه
آموختند.منشورکورشآغازگررواداريمذهبینبودویکفراینددویستوازآنهامی

نمونه“شدنهادینهگردانید.دولتدرایراناشکانیانسیاسترسمیالهراکهتاپایانس
دهدقانوناندکهنشانمیهايمنشوررادرسرتاسرامپراتوريیافتهreplica“ساخت

به ایران فالت کنار و گوشه در ایرانی اقوام کورشنیز پیشاز است. بوده کشور
ها)همدستبابابلیان(نینواراویرانکردندنکارينداشتند.مادهايمذهبیدیگراباور

نمونه تنها آتن آکروپل آتشزدن کنار در واندالیسم“هايکه سرشکستگی“ مایه و
ولیآنانتقام )واندالشایستهبربرهايجوئی ایرانیانکهناست. استثنائیبودند. هاها

شناسندازاقوامآریائیتاراجوکشتنوسوختنمیکهرمراتاراجکردندواروپائیانبه
بودند(.

آمد.کامبیزخودراجهانگشائیوجهانداريهخامنشیانباپادشاهـکاهنجوردرنمی
فرعونمصرخواندوبهجامهپادشاهـکاهندرآمد)حساسیتمصریانسربلندچنان

شاهنشاهانهخامنشی(ولیشاهدختمصريادعاکردبودکهاومادرخودرانیزیک
هايگوناگونباشند.حاکمیتیگانهزمینیـآسمانیتوانستندسرانآنهمهمذهبنمی
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ناچاربهحاکمیتدوگانهولیهمترازدگرگشتیافت.ایرانیانبانظریههمزادبودندین
برداشتند. دولت( کردندیناز معنیجدا عرفیگرائی)در در را دولتنخستینگام و

مدنی مذاهب با باستان رومیان و نمییونانیان مقوالت این در درشان گنجیدند.
بود مانده رم در پاپکه کنستانتینوپل، به رم بردنپایتختاز پساز امپراتوريرم
بهم حاکمیتکلیسا در دیگر بار تا کرد حاکمیتدولتجدا از را اندكاندكکلیسا

پیوندد.

کهخلفاقدرتدینرادروجودخودپیامبرزندهکردوتاهنگامیاسالمیگانگیدولتو
پادشاهی کردن سربلند با ولی بود. یکجا در دینی و سیاسی پیشوائی هايداشتند

حکومت روزافزون تکیه نیز و ایران در اسالمیمستقل قانونهاي وبه عرفی هاي
را“نامهتنسر“جهنظامالملکشرعی،دینودولتعمالروبهجدائیگذاشتند.خواغیر

گرفتوهمزادبودندینودولترا،کهنامدیگراستقاللدولتازدیناست،باردیگر
هاوسپسنظریهپردازيکرد.ایننظریهتاسدهبیستموبرآمدنسلفیدرمتناسالمی

دهاست.کمابیشجاريبوبنیادگرائیخمینیوالقاعدهوباززائیآرزويخالفتاسالمی
داشتند )پادشاهانصفويچنديبهعنوانمرشدکاملنقشدوگانهپادشاهـکاهنرا

ازولی طریقت ناپذیر اجتناب آخوندشکست سرپرستی به پایان در را کار هاشریعت
شیخاالسالمگردید(.کشانیدومرشدکاملخاكبوس

قعیامپراتوريرمبود،پسازدراروپايباختريکلیسايکاتولیک،کهتنهاجانشینوا
بهرهشدنامپراتوريفرانکپارهپاره درسدهنهمبا ورقابتگیريازجنگها هايها
ششصدسالهبرتريراتجربهکرد.ولیرنسانسواصالحايوملی،یکدورانسلسله

لتهايمدرن،سرانجامبهمداخلهدیندردوهايمذهبیوبرآمدندولتدینیوجنگ
پایاندادند.

***

هايبشريبهاینتاریخچهبهقصدنشاندادناهمیتعواملسیاسیدرسلوكجامعه
استثنائیخودکهدرعرفیگرائیآورده ایرانیانبهعلتجهانبینیگشاده است. شده

شکوهییافت،ونیزبهمالحظاتعملیادارهامپراتوريجهانیهايزرتشتچنانآموزه
یگانگیدینودولتراچنانگسستندکهاسالمنیزمگربهاستثنانتوانستخودرشته
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دولتـملتمدرننقطهپایانبرbuild upبرقرارکند؛واروپائیانباختريبابرسازي
گذاشتند.آنچهخالفایندرآنسوواینسويجهانهربرتريدیندرامورعمومی

کژرويمی بینیم است نافرجام هائی اسالمی جمهوري مانند بردوشو را خود الشه
کشد.درایرانماهمهعواملپیروزيعرفیگرائیرافراهمداریم:ازمقدماتفکريمی

اندیشه آوردهکه فراهم فراوانی به عرب و هندي و ایرانی و اروپائی تامندان اند،
دیو“کهخالفتبینیبنیادگراياسالمیورشکستگیورسوائیحکومتآخوندوجهان

عباسی پاي“ به نیز خسرو بیداريتودهنمیشناصر تا جمعیترسید، هايبزرگیاز
زیند.ماتنهازمانوکوششهشیارانهالزمایرانکهدرجهانپسازحاکمیتدینمی

ازعرفیگرائیایرانیدرمسیرعرفیگراداریم.جامعه شدناستولیآیاهمهیکتصور
مشکل دشوارداریم؟ خود بر را کار روشنینبینیم به را مسئله اگر اینجاستو تردر
خواهیمگرداند.

يعرفیگرائیبهمعنیسکوالریسملیبرالانگلوساکسون،نهبیدینیاستنهالئیسته
ژاکوبنفرانسوي.عرفیگرائیدربنخودیکمعنیبیشترنداردــبیرونبردنتقدس

 اداره از عمومی، امر هیچاز دولتو به اینگذشته از وجدانیاتافراد. از نه و جامعه
شخصیافراد)تاآنجاکهبهحقوقهايافرادجامعهیارفتارمرجعیحقمداخلهدرباور
اگرمردممیدیگرانتجاوزنشود(نمی شاندرسمذهبیبگیرندخواهندفرزنداندهد.

بدهندولینمیتوانندهزینهخودشانمی اگرهمدرساشرا وادارکنند. را توانندآنها
برايحفظ دولتاستکه وظیفه آید خشونتدر و صورتآموزشکینه مذهبیبه

هايعمومیتوانندباحجابدرنهادجامعهجلوشرابگیرد.زناناگرخودبخواهندمی
بههمینظاهر ارههرترتیببحثآزادمحترمانهدربشوندــولیاگرخودبخواهند.

باورموضوعیمی توهینبه و ولیحمله باشد آزاد تبعیضبهباید مانند هايکسان،
زنان،تجاوزبهحقآناناست.

لیبرالیسمسیاسیبهدینبهعنوانیکنظام رواداريلیبرالاست. گوهرعرفیگرائی،
نهیکنظامهنجارارزش بایدهاياخالقی، ــ نبایدها و ــمیها ومینگرها تواندد،

ها،هايلیبرالفراهمکند.همهدیناوضاعواحوالمناسبکنارآمدندینراباارزش
و اوضاع تابع خود همانآغاز از آندارد، عملگرائیدر چیرگیکه با اسالم ویژه به
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امروزدرجمهورياسالمیاحوالبوده توانبهآسانیصدسالوعربستاننیزنمیاند.
وپايدزدانرابریدوچشمکسانرابهعنوانقصاصدرآوردوزانیانراپیشدست

بهتکلیف که داد بههرکساختیار و کرد نهیازسنگسار بهمعروفو امر شرعی،
هايمردساالرياستدرمنکرکند.چندهمسريوتبعیضبهزنانکهواپسینسنگر

آنهاياسالمیبسیاريجامعه هائیهایکیپسازدیگريراهجامعهزیرحملهاست.
ونبایدبراينادیدهگرفتنباید توانندوبهترهاياخالقیمییابندولیارزشهامیها

اشکالنداردکهمردمانیآزاديجنسییااحترامبهخانوادهشوند.هیچاستنگهداشته
سختگیرانه تعبیر در را اعتیاد دورياز پارهیا درايمترياز تلقیکنند. ردماندیگر

چیزگذشتهآنحسبینیم.ازهمههارامیهااینبازگشتبهارزشترینجامعهعرفیگرا
وزیبا روي زیاده بر اعتدال، از رفتن بیرون بر استسرانجام انسان در که شناختی

شورید.بینیم،خواهدهامیترینجامعهابتذالیکهدرپیشرفته

***

گوازسازگارکردندینبامدرنیته)ونهعکسآنکهرویکردصدسالهمابودهدرگفت
شدنیاست.است(تاکیدبردوگزارهضرورتدارد.نخست،دینناگزیرازچنینسازگار

اینعصرجهانگرائیوگشاده وذهنشدنمرزدر بررویکردها باورها و هايتازهوها
بهتکانهمهسویهجهانپیشرفتهگوناگونوزیرفشارهرلحظهو ايکهدیگرانرا

وهابیتاکیخواهند“علماي“شیعیوهايداردامثالآخوندشدنوامیخوردنوبیدار
رونددرکنترلخودداشتههايبزرگیراکهازدستبدرمیتوانستاندیشهورفتارتوده

تروریسمچهاندازهکفدارند؛وبادر“بومی“هاينفتیچهسالحباشند؟آنهاجزدالر
نومیدانهمی درماندهينادانتواناینجهاد میاننادانترینو در را ترینوترینافراد

الیهدرمانده جنگپویاترین به اجتماعی جامعههاي )درسترین هايبشريفرستاد؟
مانند و سپتامبر ایران)تندشماريبیشنیسهايآناناقلیتاندكخواندگانیازده در .

آخوند اکنون باختههم را نبرد اساسا ازها متوسطفرهنگیرا بزرگطبقه توده و اند
اند.دستداده

اندامروزدینمانندقرونوسطاوعصراصالحچنانکهنویسندگاندیگرنیزتاکیدکرده
کهصرفاترازنظاماجتماعینیستکهیگانگیآنراتضمینکند؛بلمذهبینهاديباال
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دامنهاینسخنراعاملیاست،سپهرياست،سیستمی استدرمیانبسیاريدیگر.
آخوندي،وبایکفاصلهزمانیبهپادشاهیسعوديوهابینیزحتابهجمهورياسالمی

تمدنمی با عربستانجاهلیبیرونآمدو همانهنگامکهاز اسالماز هايتوانبرد.
جامعهپیشرفته مسلمانانازیتکاملیافتههائتردر کهعموم امروز ترروبروگردیدتا

غیراعرابهستنداندكاندكویژگییگانگیبخشخودراازدستدادــنخستدر
هاکنترلیبرآنهانداشتند.هائیکهعربوسپسدرسرزمینامپراتوريپهناوراسالمی

بهعنوانعاملیگانگیجايچندانیشکافخوردهعربنیزاسالمهايامروزدرجامعه
ندارد.

دوم،تفاوتمیانمسیحیتواسالمهرچههماصولیوژرف،تاآنجاکهبهمالحظات
 متعارفی خرد مقوله از دارد ارتباط عمرwisdom lvnoinnevnocعملی استکه

می استو گذرانده را خود اسسودمند از گفتگو هر در ما کرد. آنگذر از وباید الم
شویمکهاسالمنهباحقوقبشرسازگاريداردومدرنیتهبااینایراددرستروبرومی

به کشتن حد تا دشمنانه رویکرد و زن تبعیضبه خشونتو دمکراسی. با طبعا نه
دراسالمانکارنمی توانکردواگرکسیباناباورانوادعايانحصاريبرحکومترا

راه یافتن پی در نگرشمذهبیجامعهاینهمه برايتغییر ازهائی برآید هايمسلمان
شبااسالمیامسیحیتنیست.نکتهمهمدرایناستکهدرگفتگوازاسالمناآشنائی

وحکومت،ماتنهاباقلمرواندیشهسیاسیسروکارنداریم.اینگرایشپژوهشگرانبه
عیاستولیمادراینجابایکدیدنهمهمنظرهازپشتمنشورایدهمرکزيخودطبی

اینکهچگونهمی ازسرراهدگرگونیومسئلهسیاسیروبروهستیم: توانمانعدینرا
می چگونه وپیشرفتبرداشت؛ خردگرائی که کرد عرفیگرائیسازگار با را دین توان

شخواهدآمد؟انسانگرائینیزهمراه

معنايسیاستبسترياستکهرودزندگیاجتماعیبرآ شایناستنجریاندارد.
آسمانیتریناندیشهکهناب اندرکنشترینفرایافتهايسیاسیو هايمذهبینیزدر

ennicolnevnنیرو با کوتاههمیشگی در کم دست و هستند سیاسی تحوالت و ها
تررادارد.درهمینصدسالگذشتهچهاندازهتر،اینسیاستاستکهدستباالمدت
ایدئولوژيمسخشاهد سنگینیسیاستبودهشدن زیر مذاهبدر و اینمهمها ایم؟
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اسالمچهمی دمکراسییا مهمآناستکهسیاستنیستکهسوسیالیسمیا گویند.
کند.)قدرت(باآنهاچهمی

تلقی )طرز بهصورتزورگوئیatitudeـاینرویکرد چه استــ جامعه در چیره )
راتعیین“واقعاموجود“ــکهطبیعتایدئولوژيیامذهبعمومیحکومتیوچهباور

منداناثرخودراداردولیتابهسطحعملیجامعهبرسدهاياندیشهکند.روشنگريمی
دهاست.دراسالمهزاروچندصدشهايپیشرفتبربادهايخونروانوفرصتسیل

برابرردندودستوپابریدندوچشمرادکیسهکردندوبهحرمسرارانسالیزنانرادر
آنگاههمانرهبرانمذهبیکهچنانحکمچشمازکاسهدرآوردندو سنگسارکردند.

ممکنراشناختوهمهنردادندبهرهبريداور،کههماسالمراخوبمیهائیمی
شاهیرضاجزاوتجارتيمدنیوهااجتهادکردندوقانونکهسیاستباشد،نشستندو

شیعهبدرآوردند.پیشازآن،رهبرانمذهبی،بودندواجتهادهمبودراازجملهازفقه
ولینیرويسیاستنبود.چنددهسالیبعدبازهمانرهبرانمذهبیدستوپابریدندو
سنگسارکردندوچشمدرآوردندوچونبرخالفاسالمعربستاندراسالمایرانشتر

شتربهریالقیمتگذاشتند.تدیهنبودنشستندواجتهادکردندوبربرايپرداخ

پذیرهايمسیحیتبااسالمکهآنرااصالحشانزدهمباهمهتفاوتاصالحمذهبیسده
لوتربابهرهمی هايمیانامپراتورياتریشیگیريازتنشسازدداستانیسیاسیاست.

پادشاهی رقهابسبورگو آنپادشاهیابتهايآلمانیو پشتیبانانهايمیانخود  ها
نیرومنديیافتکهجنبشاورادربرابرحمالتپاپوامپراتورنگهداشتندونگذاشتند

اوبههمیندلیلدربهسرنوشتیانهوسصدسالپیشازآندربوهمدچار شود.
شدهلنینومهايدهقانیآلماننیزسويپادشاهانراگرفتکهواگنمهرومشورش

می یاد به ریشهرا باره در کودتايکمونیستیآورد. 1917هايایدئولوژیکانقالبـ
نوشتهکتاب همانواگناندولیبیهايبسیار جنگجهانیاولو شکستروسیهدر

شدهکهژنرالهوفمانآلمانیلنینراباآنبهسنتپترزبورگفرستادکداممهروموم
نویسدمنهمانشد؟)هوفمان،نهچندانتعارفآمیز،میهانوشتهمییکازآنکتاب
گلوله که سمیگونه گاز میهايتوپو سپاهیانروسرها بهبر  هم لنینرا کنم

فرستم(.روسیهمی
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شیوهخودشرويخواهددادازجنبشنقشسیاستدراصالحمذهبیاسالمکهبه
ااگرلوتربابازگشتبهگفتاروکردارمسیح،رویکردپروتستاننیزبیشترخواهدبودزیر

ازمتونهايمهمیمذهبیدورهخودرااصالحکرددراسالمبینادیدهگرفتنبخش
اینهمانتفاوتیاستکهمیانبنیادگرائیلوتري مقدس،اصالحممکننخواهدبود.

بنیاد به نیز او قطبو)زیرا سید بنیادگرائی و بازگشت( بهها هستکه خمینینیز
بنیادهاياسالم)مدینه(بازگشتند.اصالحمذهبیدراسالم،بهعللیکهدرخوداسالم
اهمیتیکه همه با استــ تئوريبوده در کمتر و عمل در بیشتر کنون تا هست،

 تا هند از داشتهاصالحگراناسالم آنانبیفایدهشمالافریقا آراء بازگشتیبه و اند
مسئلهدیننیست؛نخوا تکیهبرعاملسیاسیدراینجستارازهمینروست. هدبود.

شود.تکیهرابرشدهاستومیشرایطمتفاوتسیاسیعمالماهیتدیگريزیرادیندر
کهمیعاملسیاستمی آنها حملهبهآنبرطرفبایدنهاد. با خواهندمشکلدینرا

گردانند.زیراعاملحیاتیسیاسترابرضدخودمیسازندترمیکنندکارخودرادشوار
توده نیرومندسخنآناندر دکانداراندینرا گرفتو نخواهد خواهدهايباورمند تر

ساخت.

اندیشیدهواسالمهزاروچهارصدسالباصد آنرا اجتماعبشريبسربردهاست؛ ها
نمیورزیده اندیشهوعملیرا چنینسپهر ماهیتییکلختتواناند. monolithبه

ايدرخودآندستبرداشت.مافروکاستوازجستجوبرايدرآوردنعناصرسازنده
روشن تاثیراتکمرشکنسیاستکه زیر کردهامروز، باز نیز ترینچشمانمذهبیرا

 و اعتزالیان نبرد به قم و تهران در  دیگر بار بازاست، نهم سده بغداد در اشعریان
مندانمسلمان،باردیگردراینهزارایم.درمتنخوداسالم،ازسويخوداندیشهگشته

می مباحثیطرح صدساله، پیامدو خود نوبه به که داشتوشود هايسیاسیخواهد
نیرو میدستمایه که بود خواهد باورهائی به زدن دست بی را ایرانی هايخواهند

هومصیبتآمیزآزادکنند.اشازیکنگرشدینیواپسمانددینی

 

 شريعت تا عرفيگرائی از

هروزيجامعهـشپايبـیاسیازپیـمادرپیکارخودبرايبرداشتنراهبندانمذهبس
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در سرعتوفاصلهخودــحتا نیستیموهمراهانبسیارهرکدامبا ایرانیهیچتنها
متولیاندینیبگویندونهکمترازشانــبامایند.اسالم،هرچههمهايویژهکورهراه

تغییروتعبیر پیوستهدر شکافافکنبودهاست.هايهمهبهدستخودآنمتولیان،
نخستین بحثشکافبرخالفمسیحیت، از اسالم در تئولوژیکبرنخاستوها هاي

نبردقدرتیدرمیانخانوادهپیامبروسرانقبیهقریشبود.سرانقریش،بهاصطالح
 بهزور“جمهوریخواه“پوزشگراندمکراسیاسالمی، گرفتندوشمشیربیعتمیبودند.

می بر نیز را روحانیراجانشینخود پیامبرسلطنتموروثیدنیويو خانواده گزیدند.
دمکراتمی آن خواستند. اسالمی سلطنتهاي عباسی سپس و اموي خالفت در

هاــجزیکاستثناينبیرگانپیامبردرطولسدهموروثیرابرقرارکردندونوادگانو
خونینــبررويهمبهقدرتآنهاگردننهادندتادیگرنشانیازآناننماند.

نبردتئولوژيدرسدهنهم)میالدي(درخالفتمامونعباسیرويدادکهچندسالی
می فرمان امپراتوري بخشخاوري توسبر پیونددر و انتلکتوراند فضايهاي با ئل

اند.دردوسدهنخستیناسالمی،ایرانیانترینخلیفهخواندهایرانیداشت.اورادانشمند
مسلمان، صابئیو یهوديو مترجماناز و بودند مدونکرده عربیرا نحو صرفو

شودخواندهمیترجمهآثاریونانیوپهلوي،آنچهراکهفرهنگاسالمیبیشترایرانی،با
آنفضايپایهگ در ایرانیبود، بیشتر اندیشاعتزالیکهباز مکتبآزاد بودند. ذاشته

تازه خوانش)قرائت( و چالشکرد سنتیرا اسالم بحثازگشاده، داشت. ايعرضه
گفتندازلیوباشدــآیاقرانچنانکهسنتگرایانمیقدیمیاحادثبودنقرآنآغاز

شرایطزمانومکان؟یخیاستوبستهبهخداوندیکیاستیایکماهیتتار

هايمسائلروز،وفضايعربستانسدههاوجاپااشارهبهناسخومنسوخاعتزالیانبا
خاستگاه انکاريدر کمترین آنکه بی قرآن، بودن حادث نظریه از قرآن، در  هفتم

مانندهمهاصالحگراناسالمخدائی آنها دفاعکردند. تعبیرلفظیویاشداشتهباشند،
دربغدادکردندوکوتاهزمانیتاخالفتمتوکلدستباالصوريقرآنراردمی تررا

داشتند.

اکنونچناندرجمهورياسالمیشانبهفرهنگاسالمیهاراباهمهخدمات)صابئی
يمادريسـهچهارهزارسالههارزمینـندکهجزکوچکردنازسـدهراقآزارمیـوع
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ايندارند(.چاره

امامکتباعتزالیتنهاچالشگريغیرعربنبود.درخالفتعباسیعنصرایرانینفوذ
هايجهانگشائیخودرسیدهبودوبسیاريمسلمانانیافت.اسالمبهمرزروزافزونمی

قدرتنظامی جز چیز همه عربدر نیزغیر برتريرا )آن اعراببرتريداشتند بر
کردند.(واکنشسروريجویانعرب،سرکوبیاعتزالیانروزمندانهچالشمیایرانیانپی
هاياجتهاداشعریانیاهوادارانازلیبودنوقدیمبودنقرآنبودوبستندربهدست

هاانجامید.عربهاياسالمیشدگیاسالموبیشترسرزمیندرسدهدهم،کهبهسنگ
پایگاه نگهداري براي را اسالم اسالمیتنها و داشتند خود خوانشبرتر بر هايکه

ایرانیزدائیخالفتعباسیدردورانشانبدرمیگوناگونگشودهبودازدست رفت.
برچیرگینظامی تركبردستگاهخالفتگشودزیراعربانسرکردگانمعتصمراهرا

دیگرتنبهجنگنمیهاومصادرهفربهازتاراج نباسرنگونکردندادندوایرانیاها،
سپس بودندکهچهاندازهخالفتامويو ماموننشانداده شکستدادنامینبرادر

آوردندخطرناكهستند.آنسرکردگان تركبهزوديبرسرخالفتعباسیهمانرا
بازیچهدستخودآوردهبودند.برسرامپراتورانرومی“پرتوریان“کهگارد

***

اشعريرادرصورتشدنکشاکشاعتزالیوروزدرایرانزندهپسازهزارسالماام
دراینهزارسالکوششبرايیافتنیکنگرشعقالنیبهاسالماشمیتازه بینیم.

اشرادادونسلاینکوششتکاناصلیفلسفیهرگزبازنایستادهاست.ابنسینابه
گاهازکارفکريبررويایرانیانهیچشراگرفتند.پسازنسل،بیشتريایرانیان،دنبال

رسید.بسیاريازکوشندگان،درناهاالبتهبهجائینمیاند.کوششاسالمدستبرنداشته
شانهايترینهاتاتازههاوخرقانیامیديخود،بهتعبیرعرفانیرويآوردند)ازبایزید

اقبالاز برگسوننیزراقواشاقبالوسروشکهغرقدریايمولويهستند.( شهود
آشتی امیداز نا بهنظریهحادثبودنقرآنبازگشتهاستو وسروش، یاريگرفت،

،صورتازخداچنیناستکهمعنايبی“شود:شعرمیدادندینوعقل،دستبهدامن
ــآبازخداوکوزهازمحمداست؛ازمحمد،دمازخداونی؛وصورتازمحمداست

بنعبداهلل)ص(ناممحمدهشخصیتیبهبحروجودخودرادرکوزهکوچکخداییک
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شود:محمدعرباستلذاقرآنهمعربیریزدولذاهمهچیزیکسرهمحمديمیمی
“.شودمی

 ساله هزار بحث این قلب اسالمیدر دارد.شریعت کهقرار است راهی شریعت
می رستگاري براي )شمسلمانان بپویند باباید همریشهریعت خیابان و جاده یا شارع

است.(ودردینیکهکلیسابهمعنییکمرجعبرترنداردهمعاملیگانگیوهممایه
مسلمانانبه آنکهجايباوردارندولیشریعتاسالمیاختالفبودهاست. شریعتبا

گرفتهاستبیشتریکآرمان،یکفضايفکريوعرصهبحث قوقیهايحقانونرا
استولیبندگانمی نشانداده را خداوندراه بایددریابندکهمعنايکالمخدااست.

درآننخستینسده هاکهاجتهادچیزيبیشازحاللوحراموبایدونبایدچیست.
“سهسدهزرینایران“شناختودربود،دامنهبحثمرزينمیهامیاهللهايآیترساله
توانستبشریتراچندصدسالیپیشنویدبخشیرسیدکهمیهايدرخشانوبهجا

هايدینیبستندوهايتفکررابربحثشیعیاندرعملدراندازد.ولیسنیانرسماو
بینیمکهحکمارتدادوتکفیرسروشرایکفیلمسازویکادیب،پیشحتیامروزمی

هائیدرآستیندارند.شگفتیشهدهند.ایرانیانهمیهامیاهللترینآیتازواپسگرا

شریعتهرگزبهصورتیکازآنجاکهدراسالمکلیسابهمعنیمرجعقانونگزارنیست
مجموعهقانونیدرنیامدهاست.معنایشایناستکهدرچهزمانمعینچهاندازهزور

یاینوکهگاهدرپشتکدامتعبیرقرارداردــبازهمانسیاستودیانتسردرگمی
ازصدسالیپیش ازسیدقطبو“روشنفکراناسالمی“گاهیآنعیندیگرياست.

 تا بنا بنحسن و درشریعتی را جايعلمايمذهبی افزون، روز شریعتمداريالدن،
نشاندهگرفته اجتهاد بجاي را جهاد و تااند که توتالیتراند دولت و بیکرانه تروریسم
نیزازیکریشهاند.(کشد.)جهادواجتهادمی

***

هايجنبششیعیدربحثحقوقیداشتنددردههتريکهفقیهاندرایراندستگشاده
معنی پر به طباطبائینشانمشروطه جواد دکتر چنانکه تریناصالحمذهبیانجامید.

 ایران جنبشبیداري در است توانستندداده فقیهان از زمینهشماري در را شریعت
نگرشسراسرحقوقیحکومت قانونبهآرمانآزادیخواهانهمردمایراننزدیککنند.
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توانستتکانیبهمذهبخواهانمیآنانتنهاجائیبودکهباهمهسروصدايمشروعه
 دگرگون جهانی مجتهددر مانند کسانی فقیهان، آن جانشینان امروز بدهد. شونده

آنحوزه لشبستري، از که را استهايسیاسی فقیهانبسته مداخله حاظنظريبر
زنند.ولیضربهاصلیايبراسالمدرسیاستمیهايکاريتازهدهندوضربهنشانمی

راخودخمینیزدهاست.

بهشدوهمکارانامنیتیپیشینیکیازاصولگرایانکهسپساصالحطلب شاورا
سخ نشاندند چرخدار صندلی بر و بستند انتقام سیرتیر که است گفته شریعتنی

درایرانازقانوندولتتازمینهسازجامعهعرفیگراخالصهمیاسالمی اودررا کند.
حوزه فقه رویگرداندنخمینیاز به نوشتاشاره بر“ها تاکید با حکومتوالیتفقیه

در ]که مصلحت نهادینهعنصر مصلحت... تشخیص راهشوراي تنها، است[ ه شد
“ايسکوالرراگشود.هجامع

ازشرعازهردرواردشیعهبرايجاريکردناحکامهزارسالپایگانمذهبی شدند؛
کشتهغاصب از آن، به مشروعیتدادن حکومتتا راهشمردن در کشتن تا شدن

خدمتگزاري تا جنگیدن از اسالمی، رژیم سران ابعاد فساد تا پرهیزگاري از عقیده،
فروگذارنکردند؛وسرانجامبهقدرتیرسیدندکهپیشینهومانندندارد.واستعمارگران،

 با تضاد در همیشگی واقعیت جامعه، واقعیت واردآنگاه آنکه بی را آنان شریعت،
هائیکردکهدستدردستعواملدیگر،شوندواداربهعقبنشینیهاينظريبحث

بسیاسیآزادخواهدگردانید.مابهآویختنایرانیرابرايهمیشهازچنبرمذهجامعه
بهدامانمولويوبرگسوننیزنیازينخواهیمداشت.

***
ایرانیبهسببپیچیدگیوژرفايآنهنوزنیازدربارهمشکلوجایگاهاسالمدرجامعه

روشنگري پرسشبه به مسئله اگر اکنون هست. هائی تجزیه آن بنیادي شودهاي
شد:هابرطرفخواهدبدفهمیايپاره

مشکلماچیست،اسالماستیاسیاستیکهبهدرجاتگوناگوندرهزاروچندصد*
هردین پاسخایناستکهاسالمبیشاز است؟ سالهگذشتهزیرسایهاسالمافتاده

ترینمعنیآنــگسترشیافتــدیگريباقهروغلبهــعنصرسیاسیدرگسترده
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اندا پیروزيزهبه بزرگهاينظامیايکه درشتریندلیلحقانیتآنرا و شمردند؛
انحصارقدرتسیاسیوبهویژههمه با اینهزاروچندصدسالبهنیرويسیاست،

می آغاز همان از است. حفظکرده را برتريخود اندیشه، خودانحصار گفتکه شد
بنددچیزدیگر.رابراندیشهوگفتارمیاسالمیکچیزاستوقدرتسیاسیآنکهراه

گذرد.حتیبازمشکلماسیاستزیرسایهاسالماستوراهحلمانیزازسیاستمی
هاياندیشهنیزبهعاملسیاسیوابستهاست.بیشازهمهخوداسالمیانباکردندر

گارکردناسالمکنند.ماالزمنیستنگرانسازاندومیاندکردهاسالمهرچهخواسته
بااوضاعواحوالامروزيباشیم.

بودن* دمکراتیک غیر یا است مردم بودن مذهبی علت به ایران ماندگی واپس
همینضعفسیاسیو با همینروحیات، ایرانبا اگرمردم نظامسیاسی؟ فرهنگو

اشدوهاياخالقی،مسیحییازرتشتییابیدینبشوند)بهفرضاینکهعملیبکاستی
هانکشد(دیگرمشکلینخواهدبود؟هاوسدهبهنسل

آموزش در آنکه استبا برجسته عرفیگرائی، جمله از مدرن، عناصر مسیح هاي
در تحوالتبسیار و مبارزاتدراز اروپايمسیحیپساز عرفیگرائیدر دمکراسیو

آنفرایندنقهايگوناگونبرقرارزمینه عناصرشدوسنتحقوقیرمدر شیبیشاز
کلیساسخنانمسیحراصدهاسالنادیدهگرفتولینگهبان مدرنمسیحیتداشت.

هايگاهگاهیوموضوعی،شدناشفتگیماند.)نادیدهگرفتههايحقوقرمدرآنسده
هابودهاست(.ازاسبابمهمدوامآوردندین

کهبرايهرگروهمعنیخودرادارد،رويتوانازاسالم،اسالمیایرانیرانهمیجامعه
بایدنگرشدینیراعوضکرد.گرداندونهضرورتیبدانهست.بهجايتغییردینمی
اند.همامروزايدیگرنگریستهدرهرزمانوجامعهبهجایگاهدیندراجتماع،بهگونه

نسراباعربستانبینیم.توهايمتفاوتیدرکشورهايبااکثریتمسلمانمیمانگرش
توانمقایسهکرد.سعودينمی

بایددینستیزيوریشهکنیاسالمباشدیابرقراريیکبرنامهسیاسیماآیامی*
ازمداخلهدریکدیگرباز دولتودینرا آزادمنشیلیبرالخود، کهدر نظامعرفیگرا

رامحقاندیشهوگفتارآزادرا.دارد،هماحتهايدینیرانگهمیدارد؛هماحترامباورمی
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بایدبهمذهببتازیموکارمانراکوشیمآیامیاگربرايبرقراريیکنظامعرفیگرامی
هايسیاسیدرپیپاسخسیاسیهايمردمآغازکنیمیابهعنواننیروازمداخلهدرباور

وضدیتبادینبهمسئلهسیاسیکشورخودباشیم؟نظامعرفیگرامشکلیبادینندارد
بهنامآزادي،همازنظراصولینادرستاستزیرابیرونازقلمروحکومتاستوهم

دهد.ترقیقرارمیهايآزاديوازنظرسیاسی،زیرامردمانبسیاريرارویاروينیرو

پش حکومتی اقتدار همه که کشوري ودر خرافات رواج گسترده یکبرنامه سر ت
شدهاستواسالمآخونديراهمچونسنگآسیائیبرگردنفرهنگزدائیگذاشته

ترینجارادرگفتمانسیاسیپیدااندازنددینونقشآندرجامعهناگزیرباالجامعهمی
اندیشهمی یکسو از اسالمیکند. و مسلمان کهمندان آنها چه ــ دو جزمهر از

همانحلقهتنگچارهمذهبیبیرونمی کهدر آنها چه برايايمیزنندو ــ جویند
پیسازگار تاریخدر سنتو کتابو مثالآوردناز با نجاتمذهب، و نجاتجامعه

جهاندگرگون با گروهکردندین سويدیگر از هستند. افزونیدرشونده هايروز
اند.وبامثالآوردنازکتابوسنتوسالمبرخاستهخشموخروشخودبهستیزباا

بینند.شدنازاسالممیتاریخ،رهائیملیرادررها

در نخستینapproachرهیافت که دارد اینسودمنديرا است، پوزشگرانه هايکه
گشاید.اسالمباشددربارهاسالممییکبحثجديراکهدرهیچجامتوقفنخواهد

هاينوسازندگیرژیمپادشاهیبیرونازشدرجامعه،حتادردههسنگینهمهحضور
هاسخنانهزارسالهراتکرارکردندشد.نتیجهآنبودکهآخوندچنانبحثینگهداشته

نیزمندانیانقالبیکهدرپیمدرنکردنمذهببرآمدندوازپشتیبانیرسمیواندیشه
ایدئولو یکاسالم نبودند بهره تودهبی به را روز باب توتالیتر هرگزژیکو که اي

می اندیشهندانستچه داشتند. مخالفاستعرضه چه با و دیگريدرخواهد مندان
رژیمی به هویت عنوان به را اسالم حکومت، هر خدمت در حکومت، کهخدمت

وسیله هر به مشروعیتدستمیکورکورانه براي بهاي چه هر را اسالم و انداخت
نزدیکدل میش چهتر هر که مسلمانی مندان اندیشه امروز داشتند. عرضه یافت

آیند.شمارمیایرانیبهشوند،یارانگرایشلیبرالوعرفیگرادرجامعهترمیآزاداندیش

هاستشکنانهاستاگرازروحیهوزبانیکهنسخهبدلآخوندرهیافتدیگرکهساختار
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ویکزیادهپاك بهجنگزیادهشود، وبهویژهبهدامآریارويرا رويدیگرنفرستد،
شکلتواندبهسهمخودبهپرستیوبرترينژادي،وپارسیدرجنگباعربینیفتدمی

دستگرفتنجامعه باورايچند نظر از هستتر که اینگونه هايدینیکمککند.
توانسته بیشتر ستیز اسالم مذهبسخنگویان توده رااند دستآخوندها و برمانند را ی

ترسازند.نیرومند

واردکردنعناصرمذهبی با یکرهیافتسیاسینیزهستکهنهگفتمانمدرنیتهرا
می آلود میگل نواندیشان از را مذهبی توده نه و میکند ما راترساند. اسالم توانیم

اسالم ازهمان“واقعاموجود“چنانکهدرعملبودهاست، هايمکهونخستینروزرا
مدینهتاگسترهجغرافیائیوتاریخیکنونیآن،بگیریموبهآنچهبهسودایرانواسالم

اگربهنقشمصلحتدراسالم،بهسیاسیبودنآن شریعتکهبا“هردوستبرسیم.
شریعتبنگریمعناصرالزمرابرايعرفیگراوبهجایگاهمهمعرفدرکنار“یکیاست

آنچهمیکرد دستخواهیمداشت. اکثریتمسلماندر با مانددگرگوننیکجامعه
شرایطسیاسیاستکهمانندهررهیافتدیگرنیازهادرجامعهیعنیکردنتوازننیرو

اندکهیکیشدههاخودمتوجهبهکارزاريهمهسویهبااینرژیمخواهدداشت.)آخوند
 سیاستبودن با آنهاشمشیريشریعت سیاست است؛ دم بادو سراسر را شریعت
ترسناكبرايآیندهمذهبدرایرانگرفتهاست(.هايپیامد

عناصرالزمرابراياگرماازخوداسالموبهویژهازتاریخاسالموکشورهاياسالمی
ايبایکاکثریتمسلمانانبدرآوریمهیچضرورتیبهراندنآنعرفیگرائیدرجامعه

هابهنامدفاعازمذهبنخواهیمداشت.درجامعهلیبرالمسلمانانبهزیرعبايآخوند
شانرابپرسدنقشحکومتدفاععرفیگرائیکهحکومتحتاحقنداردازمردممذهب

ايمذاهببهجايازآزادياندیشهوگفتاروامنیتواحترامافراداست.درچنانجامعه
ا تقویت به میرزشقانونگزاري اخالقی بیرونهاي اجتماعی امر از تقدس پردازند.

بایدونبایدمی جامهحراموحاللمذهبینمیرودو را راياکثریتجايها پوشانند.
میفتوا مردماننیزآزادندهرچهمیهايمتناقضفقیهانرا خواهندبپوشندوبهگیرد.

بخشنوديدل و زیارتبروند و نهشانعزاداريکنند بود خواهد )بهتر  نیازمندان، ه
ند.خرافات،خواهدبودولیهرچهمردمبیشتربدانندوکمترـها،(دهش)انفاق(کنآخوند
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ترخواهدگردید.اشتنگدرماندهباشنددامنه

برابرآنچهاندیشه مندانمسلمانبرايمتقاعدکردنمذهبیانوکاستنازمقاومتدر
کنندبسیارباارزشاست.ولیکامیابینهائیآنانیشهمدرنمیهايعملواندشیوه

هنگامی پشتمذهببرداشته از زور ازاستکه تعبیراتگوناگون همه آنگاه شود.
 مذهبدریکردیفخواهندبود،گشادهبرکارکردذهننقاد.



 ايرانی ـ اسالمی گرهگاه 

 اسالمی جمهوري از نویاندکی برنیامده، شکوهمندانقالب“سندگانی دوم“ حمله را
بیشتر اعرابنامیدندوهرسالکهازاینبیستونهسالگذشتهدرستینظرآنهارا

هايفرمانرواوهزارانوصدهزارانیکهنشاندادهاست.کارزارخستگیناپذیرآخوند
زیبائیوواالئیکهاندبرضدعنصرایرانیــوبرضدآنچهازبهخدمتآنهاکمربسته

انقالبیکههايحکومتاسالمیترینجلوهرسدــیکیاززنندهشانمیدست است.
اشکاراینبندبازيوتقلبتوانستناسازگاريرنگملیمذهبیبهآندادهبودندنمی

هايملیایدئولوژیکراتابآورد.انقالب،مذهبیبودوحکومتآنهرچهبیشترزائده
ازمصرفبدورافکند.راپس

بود.جداازشتنهامالحظاتایدئولوژیکدرکارنمیدرایرانستیزيخمینیوپیروان
ايوحذفکردنتاریخوفرهنگبشريبهسودیکدورهکوتاهواینکهپرورشحوزه

هايکوچکآنانرابهدشمنیباهرچهجزخودشاناستشخصیتمحدود،روانچند
هاصدبودندبهیکمالحظهحیاتیعملینیزبیندیشند.آخوندت،ناگزیرمیانگیخبرمی

ایرانیازانقالبمشروطهتاانقالباسالمی،دوسهسدهسالدیررسیدهبودند.جامعه
ایرانیسروکارنداشتندکهبه با تنها آنها ــازبسیاريجهاتــدرنوردیدهبود. را

واستثنائیپیشازاسالمخودسربلندبودوزخمآنحملهسالتاریخپرافتخار1400
اسالمی بردلداشت. هنوز برايآنکهبمانندبایستهمآنصدسالونخستینرا ها

آن می1400هم نابود را هوشمندسال بهشتیکه درکردند. انقالبیبود ترینرهبر
هايآنرا.اوگفتما]آخوندهمانآغازکار،هممشکلرژیمتازهرادریافتوهمچاره

نمی خشکمغز[ و خبر برسیم؛بی ایران مانند امروزي یکجامعه اندازه به توانیم
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ايکهتوانستهبودندآنرابایدجامعهرابهاندازهخودمانبرسانیم.مذهبدرجازنندهمی
روشنگ پیشرفتو از که را بایستآنچه بهپسرانند پنجسده انقالب، لگد ريوبا

یافتدربحاراالنواردفنکند.واالئیدربرابرمی

کردنایراندویستسالودرجاتباورنکردنیخشونتوکشتارهابراياسالمیعرب
دانستومیانمناطقداشتند.درکشوريکهتودهمردمخواندنونوشتننمیالزممی

نبودبازایرانیان،عربنشدندوگذشتهگوناگونآن،چهرسدبهجهانبیرون،ارتباطی
هائیشعلهخودراپاكفراموشنکردند.ایرانپیشازاسالم،ایرانغیرازاسالم،مانند

ترینفرصتاززیرازیکآتشدرونیدراینجاوآنجاهمچناندرخشیدودرکوچک
بیرونآمدوسرانجامدرجنبشمشروطهبا بادملتخاکستر زنده ایرانپیروزيشعار

گرفتونهائیخودرابریکنگرشمذهبیکهیاایرانرادربرابراسالمبهچیزينمی
می قابلاعتنا لطفاسالم یاريو به دههیا در داشت. اعالم هايپایانیسدهشمرد

جامعه در انقالبالکترونیکو آستانه و بیبیستم دیگر دورايکه و نبود ترینسواد
هاوایرانزدائیآخوندشدهبودندوظیفهشنیزدراحساستاریخیملیانبازروستائیان

دشوارملیمذهبی بسیار میها وتر ویرانکند را خلخالینتوانستتختجمشید بود.
شدشاهنامهتمامهانرسیدوباشاهنامهدیگربهگوشبازرگانکهگفتایرانپساز

“آدمخوبی“د.اینکوتاهیوبیخدمتیدیگرشرانیزبربرخوراعتنائیعمومیبهبی
بودبخشودند.کهاومی

جایشان سر بر کدام هر تا آخونديهستو نظام مذهبیدر ولیتنشمیانملیو
رسدکهمذهبیانخیزنشاندهنشوندخواهدبود.درسهسالهگذشتهبهویژهبهنظرمی

اند.آببستنشبهکشورامامزمانبرداشتهرآوردننهائیرابراينابودکردنایرانود
بهآثارتاریخی،ویرانکردنهرچهبتوانبهبهانهساختننابودکرد،وگذاشتنبقیهبه

پاکسازيکتابخانه سیاستآنهاست، یکگوشه باران، و آسیبباد آثار از خالف“ها
سیاست “politically incorrectکردن آخوندي نامطلوب، درسی،کتابو هاي
دانشگاهاسالمی کردن تهی انسانی، علوم کردن محتوا بی معنی به ازکردن، ها

هاواستادان،کاستنازبودجهآموزشوپرورشوسرازیرکردنمنابعمالیبهمسجد
روزنامههیئت و نویسندگان و ناشران بر عرصه کردن تنگ مذهبی، تبلیغات و ها
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هادرگرفتهاستوپولوتعصبونبردفرهنگیدرهمهزمینهنگاران،گوشهدیگرآن.
کند.نادانیداردکارخودرامی

***

ها،بخشیشود.آخوندترینایرانیانتهیمیترینوآگاهاینهمهبسنیست،ایرانازپویا
جهان و طبیعترژیم بخشیبه و بخشمهمیآگاهانه و خویش، بهبینیآلوده هم

ب دالربرکتگنج آورده ایرانساختهTهاينفتیاد آنبرجستهفضائیاز که تریناند
دشواريزیادازآنتوانندبیدشواريزیاددرآندوامآورندولیمیتوانندبیایرانیاننمی

می را ایرانیان فوج فوج پیشرفته جهان جاي هر در بزنند. تازهبیرون که دید توان
مهاجرتکرده آماري در اند. جمهورياسالمی چنديپیشدر یافتفرارکه انتشار

بهسالی بی180مغزها ایرانیتقریبا دانشجویانممتاز بود. تنرسیده درهزار استثنا
ازدانشاموزانبرندهالمپیادهايبیرونازدستمیدانشگاه هايریاضییکیهمروند.

ایراننمی در دبیبه رئیسبانکدر اظهارآشنايایراماند. اروپا در شگفتینیخود
دهیم،چهخبراستکهشما،کشوريکههمهماداریمازکفمیکندکهدرکشورمی

می دستش به پولی که میهر آنجا به ورسد استرالیا و امریکا و کانادا در برد.
یاگراینانتقالسرمایهازایرانچناننموديندارد؛ولترجهانیالبتهاقتصادهايبزرگ

قدیمی آنپیمانکار مهندسانگفته استدرستباشد کشیده کار دستاز ایرانیکه
کهبهکاردانیوزرنگیگردآوردهجواننیزدرنخستینفرصتسرمایه اندبههائیرا

می بیرون و میشرکتفرستند جمع را ــهايخود امکاناتکار همه با ایران کنند.
شودــبرايآناندرساختمانوزمینووارداتمنحصرمیامکاناتیکهبیشازپیش

اندکهواپسشبیتابزندانیبیشنیست.مردمانکامیابهماناندازهدررهاکردن
ماندگانوبهجانآمدگان.

این بیشگفتاوراز فراوانیدرامدتر چنینخونروشیاستکه به اعتنائیمحضرژیم
می آخوندنفتاجازه وابستگاندهد. و پولفرستادنبهها در شانکهخوددستیدراز

بودنراه بهگشاده میبیروندارند بیشتر اینهايانتقالارز از بستنآن. تا اندیشند
تربرايفرومایگانبهتر.بهشتیگذشتههرچهکشورازمردمانکاريوبلندپروازتهی

تدبیر حکومتمذهبیهايعملیبرايرساندنزماننیافتکه قامتکوتاه ایرانبه
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شناسانومدیرانشرایافتند:بیرونراندنکاربیابدولیرهبرانپسازاوبهآسانیراه
هابهجايآنان.یکدستکردندستگاههاوگماشتنخوديوکارآفرینانوتکنوکرات

اکنونکمابیشبهحکومتیکهسهدههاستبهدرجاتگوناگوندنبال مراحلشده
شایستگیمقامتواننشاندادکههايباالئیمیرسد.تنهامعدوديرادرردهپایانیمی

خودرادارند.

دردهدغیرخوديترجیحمیهمچنانکهدررفتاربافعاالنسیاسی،رژیمآخوندي را ها
مرز دیکتاتوريبیرون همه خالف بر ببیند. ایران جمهوريهاي دیگر توتالیتر هاي

ا هايبازدر“سیاستسالمی می“ که جامعهبرايآنها است. پیشگرفته در ايروند
اشبهترودستدریوزگیخواهندبیمدعیکههرروزازنیرويزندگیبیبهرهمی

حکومتدراز جامعهتر چنان در تنها مذهبمیشود. پشتگرمیاياستکه به تواند
اشبرسد.زیرادرآنملیمذهبیبهنتیجهمنطقیشکستدهدودرامدنفت،ایرانرا

تررادارد.مگرنهآنکهترکیبناخجسته،مذهبیاستکهدرتحلیلآخردستباال
ترکیبوسرتاسرایرانپیشازاسالمبنابرتعریف،از شیعی،ایرانیغیرمسلمانغیر

اهللمطهري،آیت“واسالمخدماتمتقابلایران“ملیمذهبیبیروناست؟اصالاگر
ماند؟ملیمذهبیان،نباشدچهضرورتیبرايایرانمی

      * * *                                                      

اند:توانگروبینوا،پیشرفتهوواپسهايفراوانبخشکردههايبشريرابهگونهجامعه
یکگونهدیگرنیزهستکهبهمانده،سنتیومدرن. خورد.ملیمامی“وضعیت“..

هائیکهمسائلبزرگیابسیاربزرگدارندوآنهاکهگذشتهازمسائل،گرهگاهجامعه
دارند.مادرایرانیکگرهتاریخیداریمکهسیاستمارادرپیچیدهاستوتاآنرا

جامعه به بزنگشائیم دارايمسائل تنها نخواهیمهائیکه بزرگهستند بسیار رگو
گذشته صدساله در تاریخیماستکه گره اسالم، برابر در و ارتباط در ایران رسید.

ایران،همیکجامهسیاسی،بهمعنیافکارعمومیشدهاست.دراینصدسالهترکور
ينوینهاايازخودآگاهیملیکهبادولتملتهايمدرنپیداکرد،وهمدرجهونهاد

هادوگانگیاینپدیدهشدنافتاد.هرسهزند،وهمبهتبپیشرفتوامروزيپهلومی
ترساختهاست.تروهمزیستیناآسودهآنانرادشواررابرجستهعنصرایرانیواسالمی
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کند؛نهنیازيهايمدرنمستقلازمذهبراتحملمیونهاداسالمنهافکارعمومی
هايشدنجزدرزمینههیملیودولتملتدارد؛ونهبهپیشرفتوامروزيبهخودآگا

هايمذهبینداشتهباشد.ماديــعلوموفنونــتاجائیکهکاريبهباور

شکلدادنبهفرایندسیاسیگشادهنیستیادریکجامعهعرفیگراکهدستدیندر
آید.امادرایرانبهدین)مذهبنمیاگرهستنامستقیماستچنینگرهگاهیپیش

ها،وگشودگینامحدودبرهاوتحریفشیعهدرروایتآخونديآنباچاهبیبنتاویل
درسیاستداده نقشیمستقیموهرروزه درکشورخرافات( است. هاياسالمیشده

دامآنهادیگرنیزدینیکعاملبزرگوگاهتعیینکنندهسیاسیاست.ولیدرهیچک
تر،چنیندوگانگیتاریخیهارادردستنداردوازآنمهمپایگانمذهبیسررشتهکار

ایرانیان، روانبیشتر تسلطمذهببر از ایرانگذشته در مذهبنیست. میانملتو
بیستسالیدر تنها صدسالگذشته در خدمتآناست. سیاستنیزدر حکومتو

شاهچنیننبودهاست.دردورانیطهودرپادشاهیرضاهايانقالبمشرونخستینسال
داشتشرانمیهمکهنظامسیاسیعمالعرفیگرابودیاجرئتاعالمونهادینهکردن

کاست.شمییاباآخوندپروريازتاثیر

همهجامعه از ما اکثریتبزرگمسلماناندشوارکار برايهايبا مذهبیکه است. تر
هبی در زندگانیشمارانی ساعت روزانهر مشکالت کردن برطرف )آرزوي( تا شان،

بی براي دارد حضور گروهزندگی، آن خود در کسانی براي حتی دیگري، شماران
شکوهملیاست.دیگرانهرگزچنینايبیگانهوتحمیلیویادآورزوالنخستین،پدیده
جتماعیصدسالهگذشتهدرمیانهايااند.پیشرفتايبهاسالمنداشتهرویکرددودالنه

برخالفجامعه ایرانیبهجوشخوردنبیشتردینبهعنوانعنصراصلیملیتآنها
بهسبببرتري دارندو را مدرنیته مشکلآشتیدادندینبا آنها است. کمککرده

اند.ولیآشتیدادنمدرنیتهبادینافتادهپرسشناپذیرعنصردینی،عمومابهکژراهه
هايپیشازاسالمکمازآشتیدادندینباملیتوتاریخخودبینیازند.گذشتهدست

هادرسرتاسرخاورمیانهعربی،نظامحکومتیوجهانبینیفرمانرواراتهدیداینجامعه
نمینمی ویرانیسپرده به اینرو از و یادگارکند به مصريعرباستو هايشود.
توبهـبایدنگهداشنگردکهمیهايجهانگردينمیجاذبهشازـشبیتهبزرگـگذش
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دیگراننشانداد.

شخصیوبایدپدیدهباورنکردنیرشدخرافاتبهعنوانخمیرمایهزندگیبراینهمهمی
ایرانیرانیزافزود.مذهببهروایتآخونديازهماناجتماعی،واکنونسیاسی،جامعه

گام،وبیرونبردنخردومنطقواخالقیاتازگفتماندینیآغازخودبامعجزهدرهر
آخوند بودازسروکارداشتهاست. کهازآنخودشان هايزمانبهتنديخاندانرا

بههمهمسلمانانتعلقداشتباال که پیامبر چندانکهسوگندخوردنوخود بردند، تر
یا از را او خود خاندان، یادیاريخواستنهرلحظهاز ناپذیري( عصمت)خطا برد. ها

ششسالهنسبتدادهنیازازآموختن(کهحتیبهکودکانپنجعلملدنی)نیاموختهوبی
سنگ پی چنینcorner stoneشد با و است بوده آخوندي روایت به مذهب هاي

چاهکشاندهدستاویز تا اکنوناینباورهائیسلسلهرا هايهايخردگریزدردستاند.
امضايامامزماندرسیاستگرانجمکرانیچنانبهارزانیوآسانیهزینهمی شود)تا

جمکران( بنچاه سخنرانیرسوايرئیسجمهورياز اداره پايفهرستانتخاباتیو
می سطحکه در را پارادایم یکدگرگونی انتظار پائینتوان داشت.هاي نیز جامعه تر

کنند.ايازابتذالرادركمیزدرجههانیترینذهنواپسمانده

***

تواننشانشدهمهجادرفرهنگوسیاستمامیاشارهایرانواسالمراچنانکهگره
هايآنشهستیمانگشتنهادنبریکیازجلوهداد.امروزبابحرانبزرگیکهدرگیر

کجابهترنشانمی میدهدکهمشکلتا ها از ایرانغیر بیستورسد. ششاسالماز
شدهاست.سدهپیشدوستاسرائیلویهودیانبودهاستوازدوستیآنانبرخوردار

شفراهمبودهدستدردستیهودیانشانبارمهرجااسبابساسانیاندررویاروئی
داشته دیپلماتفلسطین جهانی دوم جنگ در گروهاند. توانستند ایرانی ازهاي هائی

هاسال“گناه“اینوپاراازهولوکاستنجاتدهندویکیازآنهااحتماالبهیهودیانار
کهنمونهجامعه“مدینهالنبی“شد.دردرایتالیاربودهوکشتهبعدپسازانقالباسالمی

شاهنشاهیساسانیسالحگرفتهاست،قبیلهیهوديبنوقریظهازعواملمدنیخاتمی
مسلمانانپساز و آنبودند با مدنی، یکدستکردنجامعه جمعیآنانو کشتار

)پادشاهیحیرهدرترهامجهزسالح شبهجزیرهعربستانزیرحمایتساسانیانشدند.
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کودتاينخستینعراقیهودیانعراقیدستهجمعیبه پساز ازبود(. ایرانآمدندو
نماندند.درجنگایرانوعراقهائیهمدرایراهايامنرفتندوخانوادهآنجابهکرانه

ویرانکردن با “ازیراك“اسرائیلبهسپاهیانایرانسالحولوازمیدکیحیاتیدادو
ازبمباتمی پیشازآندردههایرانرا شصتوهفتاددوهايصدامحسینرهانید.

سودمند دگرکشور کار اسرائیلیدر کارشناسان و داشتند مناسباتبازرگانی گونترین
هاایرانیرایافتزندگیمیلیونکردنکشاورزيوآبیاريایرانبودندکهاگرادامهمی

کرد.بهترمی

اینتاریخدرازهیچتنشجدي،هیچانگیزهکشاکش،میانایرانواسرائیلودرهمه
آخوند گاهگاهی یهود تحریکاتضد ــ است نبوده دورهیهودیان در ناتوانیها هاي

بهکنار.هنوزهماسرائیلهیچادعایادشمنیباایرانندارد.نهخلیجفارسراحکومت
شناساندوتاابوریحانبیرونیراعربجاهامیلیونخلیجعربیمیهاوصدباهزینهده

هايتنگهاندازد،نههرروزادعايجزیرهزند،نهبرنامهتلویزیونیضدایرانراهمیمی
کشدومیدانگازطبیعیمارابهتاراجهايمارابهخودمینهسرمایهکند،هرمزرامی

ولیپابودمتحدغیررسمیبرد.اماهمینکشوريکهوقتیپايایراندرمیانمیمی
ایرانبهاسالمتعبیرآخونديباختهاستدراندیشهشداکنونکهشمردهمیبرجايما

افتد.میایرانحملهدفاعیوپیشگیرانهبه

هايفرهنگیوسیاستخارجی،ازدشمنیباشیعیانایرانی،تاسیاستازرفتارباغیر
بی تا بزرگایران باگذشته جا عنوانیکملتهمه به ما بزرگیآینده، به اعتنائی

ایم.نهکشاکشمیاناسالموایران،میانملیبامذهبی،روبروئیموهموارهروبروبوده
توانیمفداکنیمنهاسالمرادوراندازیم.میایرانرا

*** 

ایرانواسالمازهمانهنگامخودرانشاندادکهسپاهیانعربپسازبیستگرهگاه
 )بهو هشتنبرد سیو و پورششسال پروانه دانشگاهشمارشخانم استاد شریعتی

 یادمانی کتاب در اوهایو مانومنتال“دولتی خودو“ زوالشگرف و گرفتن پستی ،
شمالهائیاز(برسراسرایرانمگربخشI.B.Tauris2008شاهنشاهیساسانی،چاپ

پرداختجزیه از برايگریز پیاپیو ایرانیان تسلطیافتند. اسالمکشور هايسنگین،
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آوردندولیفخرفروشیفاتحانتازهبهدورانرسیدهوبرتريبیابانگردانرابریکی
)ایرانساسانیاحتماالهايآنزماننمیترینکشورتمدنازم ترینشهرنشینیارستند.

و همرنگی و همزیستی و سوئی از خرابکاري و مبارزه بود(. روزگار آن سرزمین
 مسلمان زور به که بود ایرانی سرگذشت دیگر، سوي از واکنشهمکاري هايشد؛

ترمگرجنگباال هايتالشگريبشريهمتفاوتمردمانیبودکهخودرادرهمهزمین
ایرانواسالمراتعیینکردویافتند.دودلیومهروکینازهمانآغازکاررابطهمی

هادربنیادهمانماندهاست.نزدیکچهاردهسدهاستباهمهفرازونشیب

 نادرست به که سده دو آن تاریخ به سکوت“نگاهی “ سراسرخوانده و است شده
interactionایرانیاندراندرکنشهائیازهمهرنگکهشیوهکوششوکششبود،و

می امروز یاد به بسیار را ما گرفتند کار عربانبه با برابرخود در آنپیشینه با اندازد.
بهمردمی ما نگاه اینحکومترنجمیچشم، زیر ایراندر پربرندمهربانکهدر ترو

میتفاهم پارهشوتر در حتا ما نزدیکد. اي اسالمی حکومت به کسان همانترین
میرویکرد را نخستینسدهها در ایران مقاومت از بخشی در که هايهجري.بینیم

داشتندوتوانستندخودراایرانینگهمیمردمآنروزنیزمانندامروزبههرتدبیرکهمی
می نگه را ماایران میانه، آن در بیداشتند. امروز، ونند بودند کرده رها نیز شمارانی
شدندولیجریانعمومی،رنگایرانیداشتــبیشتر،ترمیهاعربانبوهینیزازعرب

بودایراندرکناراسالمتارویاروياسالم،ولیدرهرصورت،متفاوت.اگرجزاینمی
ابهدلیلجنگیدنبااعرابشدهبودیمکهنیاکانخودرهايدیگريماامروزپاکستانی

کنند.هجومآورلعنتمی

ساله دویستسیصد و آنهزار در که موجوديرا وضع میدانتجدد به ایران ورود
بیشتربهسوداسالمدوامآوردهبودبرهمزد.برتنشاسالموایران،ناسازگارياسالم

یرساندهاستکهدیریازودشدواکنونرژیمآخونديبرخوردرابهجائوتجددافزوده
بهگشودنگرهگاهاسالموایرانخواهدانجامید.اسالمنشاندادهاستکهاگردستی
درسیاستداشتهباشدنهباایرانخواهدساختنهبهفرایندتجدداجازهتکاملخواهد

آخوند رسیدهداد. ابتذالی و افراط به اسالم ورق بازيکردن در ها از  که تحملاند
زیدخواهدهايسینهزنوجمکرانی،درسدهبیستویکممیايکهباهمهتودهجامعه
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گذشت.

شرابگشایدایرانرادگرگونکردولینهتوانستگرهگاهدراینصدسالهءتوفانیکه
آننگرشدودالنهومیانهونهمسائلبزرگوبسیاربزرگ گیربهمذهبدرشرا،

ایران برابر ناکامی به تجدد، برابر مذهبدر و گرایشملی، کمککرد. ما تاریخی
هايدستگاهحکومتیتاضدترینردههايگوناگونازباالمذهبیکهبهدرجاتورنگ

هارایانیمهتمامگذاشتیاگرفتکارترینمخالفانرژیمپادشاهیرادربرمیمذهبی
طلبانهحضور،وبیشترغلبه،ارهمالحظاتفرصتبهکژراههانداخت.دراینگرایشهمو

اندکهحقیقتابهاسالموایرانداشتهاستولیایرانیانفراوانیدرهردورهتاریخیبوده
احساسمی آیتکردهکششیبرابر واند. کتابخدماتمتقابلاسالم اهللمطهريکه

نوشتبی گرفتایرانرا نادیده با او آنانبود. از درتردید ننیمهخالیگیالساسالم
آنچهکه بر پهنهفرهنگبهجهاناسالمیایران، وسهمایرانیانمسلماندر دادند،

تمدناسالمی آنچه ایراندر ناپذیر مقایسه نگرفتنیو میاندازه انگشتنامیده شود،
نمی اسالم اگر کهمرزگذاشت. بهبود مدیترانهخاوريرا و همنوردد در را فالتها

 همگانی یکزبان با ــ بپیوندد میانرودان و ــlingua francaایران یکدین و
سده آن در گشادهایرانیان میدان چنان خود زرین برايهاي موقت، چند هر اي،

ایرانیاننمیهايخویشنمیاستعداد اگر و تمدناسالمییافتند از بودبودند چنانکه
شدسخنگفت.نمی

هاياسالمازمطهري،ابنخلدوناهمیتعنصرایرانیرادربهترینجلوهبسیارپیش
ترینرهبرمذهبیبودکهبهدفاعازایراندراسالمپرداختنشاندادهبود.امااومهم

بازمینه باهدفیسیاسی، سازيبرايانقالباستقالل،آزادي،وگفتمانیهزارسالهرا
 که اسالمی، نخستیحکومت فطرشعار عید در متوسط طبقه بزرگ تظاهرات ن

آنگفتمانحتیسیاسترسمی1357)شهریور( زندهکرد. پادشاهاناصالحگروبود،
بود.عمومایرانیانازهرگرایش،اندیشههمزاديایرانعمالعرفیگرايپهلوينیزمی

می اسالمرا آنآسودهمیو با هپذیرفتندو نخستینبار مگرما مزاديدینوبودند؛
مطهريمی بودیم؟ نیندیشیده برايپیروانمکتبابوالقاسمدولترا خواستایرانرا

ملی پوزشگران همه مانند نیز او ولی سازد. پذیرفتنی خمینی او جانشین و کاشانی



243 

 

 خ، فرهنگياست، تاريهائی در س شباز هزاره سوم ـ رسالهپي

 

بهالیه هاياجتماعیکههرچهبیشترملیومذهبیبیشترتوانستاسالمسیاسیرا
گفتبودــچنانکهبازرگانمیبردکههدفاصلیخوداونیزمیشدندبترقیخواهمی

نزدیککردندانشگاهوحوزه.

برخورد نخستین همان ازاز را قضاوت )که مشروطه قانون حکومت با مذهب هاي
اشکاربودکهآندوهمزادتنهاباشاهی،ترقیخواهرضاگرفت(ودولتملتهامیآخوند

توانندباهمبهسربرند.همچنانکههايبیرونازاندازهمیاومصالحههنادیدهگرفتن
هايسیاسیوافکارعمومی(بهمذهبتوانستامکاناتیکجامعهتجددیابندهرا)نهاد

نقشآندرمنحرفکردنپویشآزاديو ترقیجامعهخدمتروزافزونخوددرآورد،
ایرانیافزایشیافت.

شدایرانیواردعصرسیاستتودهانبوه،سیاستمردمی،میلیکهجامعهدرستدرحا
شرادرسیاستاستوارکردــازهايشاهــمذهب،جاپاهايپسازرضاــدرسال

پسازانقالبمشروطهتیرکهنخستینخیزشمردمی30دربارگرفتهتاحزبتوده.
اهمیتخوددربارهقوامنشاندادهاستشوکتدرپژوهشپربودچنانکهآقايحمید

اندازه میبه ايرنگمذهبیرادیکالداشتکه به خطیمستقیم در 15توانآنرا
کاشانیدرآنخیزش،طرحکلیانقالباسالمی22خردادو نشانبهمنپیوست. را

بسیجمذهبیگرایش ــ بهداد کهسیتیررا آنها راست. هايغیرمذهبیازچپتا
ملینسبتمی فراموشمیجبهه کاشانیودهند که آن، یکسالپساز که کنند

اعالمجهاداونبودبرگیهمازدرختتکاننخورد.

 مدتپیروزيانقالباسالمی تا بسترطبعا تنها نیز رژیم برايمخالفان را اسالم ها
می جلوه سیاسی اندیشه و ذهنفعالیت از بسیاري هنوز ایران در درداد. آگاه هاي

اسالمیپی حتی و دمکراسی و اسالم درترکیب زیستن هستند. عرفیگرائی کردن
واپس برآشتیدادنپیشرفتو اصرار عادتدیرپايایرانیاناست.تناقضو ماندگی،

می برداشته سیاست از مذهب بند بیرون در همچنانکه نیزولی ایران خود در شود
ماندگیاینحقیقتبرسیمکهرهائیملتازواپسنجامبهبایدانتظارداشتکهسرامی

ورهائیمذهبازابتذالآخوندومداحدریکنظاملیبرالدمکراتاستکهکاريبه
بردوصحراوچاهراازگفتمانمذهبافرادنداردولیرابطهمذهبراباادارهجامعهمی
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درچنانجامعهسیاسیمی رايدهندگانرایهبرباورتوانباتکايمیبرد. هايدینی،
توانبهقدرتسیاسیرسید.اینبهسويخودکشیدولیبهزورکربالوجمکراننمی

شودومذهبازمصرفشدمگرآنکهگذشتهازحکومت،سیاستنیزعرفیگرانخواهد
ارتباط،تريبامردمانطلبانرهائی،ودرسطحواالروزانهدردستسودجویانوفرصت

 یابد.

2008بهاروتابستان
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 هاي تازه دمکراسی چشم انداز



رسیدکهسیرتاریخبااعالمپایانتاریخ)تاریخباتبزرگ(ازسويفوکویامابهنظرمی
بینی جهان به نگاه با هگل سويآزاديچنانکه “نخستینملتتاریخیجهان“به

رانمندزرتشتی(گفتهبودبهمرحلهقطعیرسیدهاست.)برخالفتصور)فرایافتزمانک
رویداد تحوالتدر عنوان به را تاریخ فوکویاما روندمنتقدان، و تها با تاریخ ــ ها

ترینچالشتاریخیدانست(.امپراتوريکمونیستکهبزرگکوچکــپایانیافتهنمی
 کشوربا در آزاديبود انقالبهايگوناگایده دیگريبا وونیکیپساز هايآرام

هائیبهدرجاتگوناگونجايمخملیــمگردررومانیــدرهمریختودمکراسی
شکستامادرستدرهمانهنگامکهچالشکمونیستیآزادينظامتوتالیترراگرفت.

میمی هرچه که ــ بنیادگرا اسالم پیروزي تکنیکخورد از مارتوانست کسیسمهاي
در دمکراسیگشود.لنینیسمبهعاریتگرفتهبودــ با نبرد در را تازه یکدور ایران،

شرمگینانهدربرابرمدرنیتهایستادگیازحالتدفاعیبیرونآمدوبجايجهاناسالمی
شرابهباسربلنديبهواپسماندگیتاریخیخودنگریست.بیمیلیبهدگرگونیجاي

هايخودرابازیابیکردند.هاوارزشریشههاياسالمیاپسگرائیداد.جامعهستایشو
باآمداینعصرپیروزيمدرنیتهازآنبرمیباهمهخشونتیکهدر“اسالمراستین“ ،

غربراحتیدرحومهکامیکازوترورکوروکشتنوبهکشتندادنوبمبگذاري،
نظرشهر کرد. چالش اروپا فرهنگهاي کشاکش یه عملهاي پهنه در هانتینگتون

تروریسمی موج برابر در نشست. فوکویاما تاریخ پایان چیزبجاي هر از بیش که
شرعدرهرجاخواستبکشدوویرانکندوهدفاستراتژیکآنبرقراريقوانینمی
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صدبرابرومیهاياسالشدآورد.)تروریستترازاونمیبودهیچتوضیحیمتقاعدکننده
کشند(.اندومیبیشترازمسلماناندیگرکشته

اشغالهايسدهبیستمدشمنیباغربوجههضداستعماريوپایاندادنبهاگرتانیمه
ایرانهجومفرهنگیغرببهداشت،ازانقالباسالمیوامتیازاتاقتصاديمینظامی

 به اسالم دنیاي براي اصلی مخاطره عنوان نظامی نیروي از بیش رفت. یاقلم
هاياقتصادي،نفوذفرهنگیتمدنغربی،آزادي)بیشازهمهدرآنچهبهزنانانحصار

رتباطمی بهغربا ستیزيدامنزد.خمینیهنگامییافت(ودمکراسیوحقوقبشر،
می گله که میغربجوان“کرد فاسد را کندهايما اسالمی“ زبانهمه سخناز ها

ایرانوافغانستانوشدهامریکا،بهویژهدرهايبداندیشیدهوبداجراگفت.سیاستمی
پاکستانوعراق،ناخواستهبهیاريبنیادگرایانآمد.پیشبرددمکراسیبهعنوانبخشی

کرددرگلزارعراقفرورفت.هرجاکهحکومتبوشدنبالمیازجنگباتروراسالمی
ب درجهانتخابات ا آزاديهمراه از اي اسالمی بنیادگرایان یاشد قدرترسیدند به یا
هايدوستغربشدند.استراتژيامریکابهجاينیرومندکردندستحکومتنزدیک

بههراسانداختوبهدادنامتیازاتبهاسالمیان،کهدر درخاورمیانهعربیآنانرا
رسیدکهینداشتندواداشت.تاچندگاهیبهنظرمیمخالفتبادمکراسیباآنهامشکل

اندازيجديافتادهاست.سیرهگلیتاریخبهسويآزاديبهدست

افتاد.دربسیارياندازمیهايناهموارعربنبودکهبهدستدمکراسیتنهادرسرزمین
مشهورکتاب“طبقه)ممتاز(جدید“هايسوسیالیستیپیشین،نومانکالتوراــجمهوري

درصورت دوباره رژیممیلوانجیالســ برقرارمیهايتازه را درهاياقتدارگرا کرد.
جمهوريهايونزوئالدیکتاتوريمانند جامه آزاديراهايمردمیهايپوپولیستیدر

می دمکراسیپس ضد بر متوسط طبقه خیزش نوظهور پدیده تایلند در نشاندند.
سخنگویان آنچه و مینمایندگی دهندگان راي توده آگاهی نا و نامندشزودباوري
دلزدگیعمومی و شگفتی انتخاباتریاستجمهوريگذشته در برانگیخت. ایرانرا

هائیریختندکهیاوعدهآوردنپولنفتبهسفرههاتنرايخودرابراينامزدمیلیون
نی.ایراهزارتومانبههر50دادندیاپرداختمردممی

ولیچنانکهکانتنشـاندادهبودوهگلبابینـشتاریخـیخوددریافـتهبودآزاديدر



247 

 

 خ، فرهنگياست، تاريهائی در س شباز هزاره سوم ـ رسالهپي

 

اشارهایجادامکاناتبرايعملشناختوسرشتانساناست.کانتبهتوانائیانساندر
بایستتوانستباشدیامیتوانیممورديراکهمیهرچهباشدمامی“مورد“کردــمی

داشت آنبرمیباشد از آنچه در و باشیم؛ عملبدینه سپهر آزاديدر کنیم. تاثیر آید
چنانکههست،امکاناتمارابرايدست“مورد“ایناستکهترتیببهمعنینپذیرفتن

کار به میزدن جلوگیري یا محدود دیگر همههاي منطق کانت سخن در کند.
خدگرگونی در مختار آزاد انسان دست به که انسانها ــ داده روي جهان ودشو

گفتــنهفتهاست.)سرورانیکهخودگر،خودنگر،وخودشکنیکهاقبالالهوريمی
تواننددرهستندمیهنوزدرتکاپويبیحاصلتوجیهنقشخویشدرانقالباسالمی

اینمعنیبیشتربیندیشند؛هیچکدامماناگزیرازگزینشیکهکردیمنبودیم(.

اصلیخودvisionشدافتادندولیدردیداشتباهیکهمیریکائیانمانندمعمولبههرام
شوددیریازودپویائییازآنخودخواهدشرایطیبرگزاربرخطانبودند.انتخاباتدرهر

توده و کوتاهیافت؛ و همزودباور چه هايرايدهندگانهر از سرانجام شناختبین،
برايخوددرخواهندآمد.مهمآناستکهمردم،بههراندازه،سهمیمصلحتخودبر

امور حاکمیتاداره معنی به که بپذیرد را انتخابات اصل حکومت و بشناسند، شان
sovereigntyچه بجايحکومتوقدرتوهر مردماست)حاکمیترا نهائیاراده

د.(دمکراسیکهدرنخستینمراحلازبایدبکاربرهامعمولاستنمیاینروزدیگرکه
روداسبابدیگرخودرابهتدریجبهدستخواهدآورد.انتخاباتفراترنمی

***

هائیمانندانتخاباتاخیردرعراقوتغییراتدرهیئتدولتعربستانسعوديرویداد
دهد.درعراق،ندهجهانمامیاینگوشهبیزارکنتريدرخبرازحرکتتازهوسازنده

ایناند.سنیانخشمگینجهاديسرانجامبهفراینددمکراتیکرايبجايبمبپیوسته
شدننیرومندتر،وايبارنیزمانندهرانتخاباتیدرعراق،روندازهمگسیختگیوقبیله

درهمانحالراهرستگارياحتمالیآنکشورهموارتر در عربستانملکشدهاست.
تندرو تناز قدرتعبداهللدو پر خانمیترینو و گذاشته کنار بهترینوهابیانرا را

براينخستین دو هر استــ فرهنگوزارتآموزشزنانگماشته و آننظام در بار
سدهسنگ بهشده زیاد برايآنکه و برابر، در پاکستانبهها. خوشبیننشویم، آینده
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گذاريوهابیانسعوديوبازيهاسرمایهشود.دههترمیلبانیخودنزدیکسرنوشتطا
آوريرادرافقپدیدارهمهاحزابسیاسیباورقمذهبچنانکابوسهراس“سینیک“

می یادآور هندیان رئیسجمهوريناتوانبه حالیکه اکنوندر است. کهکرده شود
نابوديخودتروریست قصد حکومتهايمومباي)بمبئی( دارند شرسماپاکستانرا

سپارد.کنترلبخشسواترادرمرزافغانستانبهطالبانمی

به باالگرفتناسالم و دارد فاصله بهعصردمکراسیبسیار ورود با میانههنوز خاور
 رهائی، میعنوانراه بیشتر را اینفاصله کشانده با ولیاسالم قلمروکند. به شدن

هاواشرادرادارهحکومتوجامعهنشاندهد.تودهتواندتهیدستیامیسیاستتنه
بههزینهاسبابمدرن بهروزي،،روشنفکرانبهدنبالآنهاهرچهبیشتر، وعرفیگراي،

توانندازتجربهناشادهامیسازند.عربترمیبهدینرويآورنداسالمسیاسیراناتوان
 نیامدوهنوزمی1989در“پایانتاریخ“ایرانبیشتربیاموزند. شکستبایدمنتظرفراز

جهانعربحاشیهدادن جبههاصلیآزمایشدمکراسی، اما باشد. اياینچالشتازه
گیرد.آنچهدرچینوهندمیاشراازنفتوتروریسماسالمینیستکهقدرتکاهنده

ودولتهايجامعهرازگرفتاريتآیندهدمکراسیپرمعنیگذردبرايمی هايکموها
عربخواهدبود.failedبیشدرمانده

***

 عنوان به آن تاریخی سیر دمکراسیدر استثنايهمهبد“به به حکومتی نظام ترین
دیگران نگریسته“ نظرگاه دو از رويهم دیرینهبر حقوقیکه نظرگاه واند: است؛ تر

گردد.اولیحاکمیتمردمراحقسلبنشدنیسدهنوزدهمبرمینظرگاهعملگراکهبه
می آنان طبیعی و دومی جامعهداند. آوردن بیرون براي را مداردمکراسی از ها

ازایننظرگاهدومیشمرد.برد،کارامدترمیماندگی،اصطالحیکههویدابکارمیواپس
 جايمهنگامی توسعه و تجدد نوزدهم سده در یافتکه سیاسی گفتمان رکزيدر

هايپیشرفتدراروپايباختريوماندهبهنمونههايواپسدستباالترگرفت.جامعه
امریکاي بدانها رسیدن آرزومند و نگریستند راهشمالی همشدند. از گاه همان از ها

 شد.جدا

گامبهگامتاریخیدرجهانپیـشرفته،دمکراسـیوتوسـعهباهمدریکفراینددرازو
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شرایطتاریخیهاجهانسومنامگرفتندآنهائیکهبعداینکشورپیشآمدهبودند.در
وچهگروه طبقهمتوسطفراهمنبود روشنفکرانو وچهبهویژه شتابهايفرمانروا
واپس به که دوگانهداشتند مسیر اما دهند. پایان آن از زائیده استعمار و ماندگی

نمی دمکراسیوقتوتهیهدمکراسیوتوسعهرا هايبیشترشدبایکسرعتپیمود.
هماناروپايمرکزيدرسدهمی آغازخواستوگرایشیاز نوزده و شدکههايهژده

اینگرایشدربسیاريجاهاشمرد.داشتودمکراسیرافرعآنمیتوسعهرامقدممی
ایرانبهدکهدمکراسیراخارراهتوسعهدانست.مادرشچناننیرومندــوفاسدــ

هانیزرسیدهبودیم.اینجا

اینبحثتریننمونهتوسعهآمرانهبودبازازفروپاشیامپراتوريکمونیستیکهبزرگ
دهدوهرچههمبهجاهائیبرسدباالگرفتهاستکهتوسعهبیدمکراسیدستنمی

امریکائیاناريبرمیاشکاالتساختبه خوردکهبیدمکراسیبرطرفکردنینیست.
جامعه دایگی جنگدوم پایان از که سومی هايجهان در عهدهرا بر آنجا و اینجا

شصتکنديرویکرداولویتدادنبهتوسعهرادراند.دردههاندازهردوراهرفتهگرفته
اینسدهبوشقدرتامریکاودردههنخستینشورويتوصیهکردپیرامونامپراتوري

حکومت کردن دمکرات پشت را نتایج بررسی گذاشت. عرب تالشهاي دراین ها
ایننوشتهنیست.حوصله

***

ماندشدهاستپرسشیکهمیاکنونکهمسئلهحقحاکمیتمردمازلحاظنظريحل
 دمکراسیایناست: دوشرطتوسعهاسایا کندکنندهآن؟آنچهدرچینوهند، تیا

شایدگذردقطبمتفاوتتوسعهآمرانهودمکراتیکهردوبادرجاتبااليکامیابی،می
هاياساسیباهمدارندتريدرخودداشتهباشد.دوکشورهماننديبتواندپاسخروشن

روزيدوهايبااليمیلیاردکههفتاددرصدــجمعیت زیستمیشانبا کنند؛دالر
سويدیگر؛ اقتصادياز رشد و یکسو برابرياجتماعیاز نا و درجاتبااليفساد

 بلندپروازيرسیدنبهامریکا،9درصدوهندنزدیک12ایناواخر)چینتا درصد؛(
)چینهماکنوندرتولیدناویژهملیازآلماندرردهسومگذشتهاست(ازجملهبرنامه

(.2020تادنانسانبهماه)هردودرسالفرس
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نشانداد.چینهنوزغرقدرتواندونظاممتفاوتاینهاگذشتهبهسختیمیاز تررا
ايسنتکنفوسیوسینظموتعادلوگونه با هائیکهدو“ماندارین“شایستهساالري،

اند،نمونهراادارهکردههايگوناگون،حتیکمونیستی،کشورهزاروپانصدسالدرجامه
سالاز1700استکهبیشازایننظامییکنظامکنترلآهنینوتوسعهازباالست.

بزرگ گذشته ساله هزار رادو چین پانزدهم سده تا است؛ بوده جهان اقتصاد ترین
ترینملتجهاندرتکنولوژيگردانیدهاست؛پانصدسالتاسدهسیزدهم،کهپیشرفته

شبهجزیرههندوچینتاکرهوژاپنصلحرامیانوالنهمهچیزرابرهمزدند،ازمغ
هائیکهبسیارپیشازعهدنامهوستفالیبهآندرجهرسیدهبودندبرقرارنگهدولتملت

داشتهاست.اکنوننیززیررهبريحزبکمونیستبهبهايسرکوبدردرونوبهره
بکشیبی بیرونو بیستندررحمانهدر با و امکانداشتهباشد، هرجا در اعتنائیها

کند؛درترینزماناجرامیهايچشمگیريرادرکوتاهکاملبهافرادوجماعات،برنامه
آورد.میلیونتنراازبینوائیبدرمی400سیسال

بینظم بایترتوسعهمیايتروریشهدرآنسوهنداستکهنهبههمانتندي، ابد،
ايکهنهتنهاهرگزیکپارچهنبودهاصالبرايآوردرکشوروجامعهگوناگونیسرگیجه
)میلیونچندپارگیساخته کهپسازجهانیآمدهشدهاست. خدا اندکههیچکسها

تواندبداندکیوازکجاآمدهاست؛دوهزارزبان؛حکومتیازائتالفبیستحزب،نمی
داريجهانیوجامعههايسرمایهستهطبقاتیکهازهرسوزیرحملهنیروبایکنظامب

روشنفکريزندهوبیمانندهنداست،(.درهردوکشورگاهآنچهمایهنیرومندياست
تواندبالهکردنمردماندرزیرچرخنقطهضعفبزرگنیزهست.حکومتدرچینمی

شانبیهیچغرامتیبراندواستادیوموندگیسازندگی،هزارانروستائیراازخانهوز
کوتاه در المپیکرا برنامهدهکده مدت از تر درریزي روز )هر رساند. پایان به شده

گوشه به چین از بهاي و تهی خود جمعیت از کشتزاري یا دهکده ترتیب این
صنعتیتاتاطرحتولیدشود(.امادرهندامپراتوريدارانومقاماتحزبیدادهمیسرمایه
تریناتومبیلجهانرابهدلیلاعتراضروستائیاندریکمنطقهرهاارزان“نانو“انبوه
هايخصوصیشرکتکند.درهندبههمیندلیلاحترامحکومتقانونومالکیت،می

گیرند؛درچینبیسرمایهدولتییاخارجیطرازاولدرمقیاسجهانیبهتنديپامی
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فرهنگینم اعتبار از بخشی هندي نظر )یکصاحب داشت. موسساتی چنان توان
می طبقاتبسته، کاست، منفور نظام به را طبقهکارآفرینیهند کاستوایشیا، دهد.

گذاري،پذیرفتنخطروانباشتسرمایهداردوهنوزبازرگان،سنتهزارانسالهسرمایه
هستند(.هاهايهنديازوایشیابیشترمیلیاردر

هايتکنولوژيوگسترشهرچهبیشترهمچینوهمهندبهداشتنبهتریندانشگاه
چینمی آورند. نام ولیآنها بهدستآورد تکنولوژيباز در را خود برتر پایگاه کوشد
طراحی“ارباس“اندکههابهجائیرسیدهاینترنتندارند.هنديچینیاندسترسیآزادبه

در ساختن تازههو میاي هند به را خود هواپیماي حالترین همان در هايسپرد،
شوند.افتندوکشتهمیهاتنازآنهامیهايمومبايدرندارندوهرسالصدقطار

میاناستراتژي بهاندازهتضاد توانگفتاقتصاداياستکهمیهايتوسعهدوکشور
بهزوردولتپیشمی واچیناساسا قتصادهندبهمقدارزیادبهرغمدولتی،کهرود؛

)هندي است. نیامده بدر نهرو سوسیالیستی نیمه سیاسی اقتصاد تنگناي از هاهنوز
کند(.اگردولتدرچینهاکهحکومتدرخواباسترشدمیشبگوینداقتصادمامی

بامقرراتعادتدردستگرفتنسررشتههرامرکوچکوبزرگیرارهاکندودرهند
کوشاوکارآفرینرانبنددهردوشدستوپايمردمیمزاحمودیوانساالريناکارآمد

هايخودخواهندرسید.بهبلندپروازي

هامانندمااینهمهجهانسومیشونددرسیبراياینکهکدامزودتریکابرقدرتجهانی
تواندیدبود.ولیازهماکنونمیهايمانندخودچینوهندنیزخواهدوجهاندومی
اینرشتهمسابقهازهادریابد.هنديهنديپیروانبیشتريمیapproachکهرهیافت

اند.چینپیشافتاده

***
می را آن که امریکا ریاستجمهوري انتخابات چرخشگاهبا از توان  turningهاي

pointايبردمکراسیگشودههايتازهد،چشماندازشمرمهمدرتاریخدرازدمکراسی
به سويخود دارندگانحقراياز که دمکراسیمستقیم، مرحله پساز است. شده

می راي جامعهموضوعات بسیاري در و ازدادند ژرمنی قبایل و یونان باستانی، هاي
بهصورتهمه هنوز و بود معمول آلمان، تا بریتانیا دارد،پرساسکاندیناويو یادامه
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جامعه اداره براي یافتکه تحول نمایندگی دمکراسی بزرگمناسبفرایافت ترهاي
ومی سپسرادیو و روزنامه زائیده که دارد نیاز احزاب به نمایندگی دمکراسی بود.

بهتودهاندــرسانهتلویزیونبوده هايبزرگبرسانند.کارزارانتخاباتیهائیکهپیامرا
 تازهاوباما سازماندهی و تازه نویدرسانه که است داده راه سیاست به را واي ها
ايرابهبارآوردهاستآیندهخواهیمدیدولیهماکنوننیمهمعجزهشرادرهايپیامد

هايدیگرخواهدرسید.ايانداختهاستکهازامریکابهجاوسیاسترادرمسیرتازه

زبانماركاند از پیشروانصنعتنوینبیستسیnetscapeرسونبنیادگزار از که
 میساله اینترنتاست، ازتوانتاریخچه چیز همه گفت. باز اینانقالبانتخاباتیرا

دیداريبهدرخواستبركاوباماکهیکسناتورتازهکارونهچندانسرشناسافریقائی
 فوریه در اندرسون با بود امریکائی میآغاز2007ـ اوباما چگونهشد. خواستبداند

می قدرت از اجتماعیشبکه“تواند سازي توانمندي“ وهايبا آن، ارتباطی شگرف
هايسیاسیبهبرايرویاروئیباماشینdata base“دادهپایه“برسازيگستردهیک

هماوردانظاهر ناپذیر اوباشکست مانند خود که آندرسون گیرد. بهره روحیهش ما
داندبهاوپیوستوهمراهتنیکارآفرینیداردوجهانووضعموجودراتغییردادنیمی

سیستمی ستارگاندیگرصنعتتارنما انتخاباتیچنداز پایانکارزار ساختندکهدر را
انتخاباتیرامیلیوننشانی13 سازماندهنده میلیونداوطلبو نزدیکدو اینترنتیو

بیش یاريهمانسیستمبسیجتر)که ستادشانبه به سویه ارتباطدو در بودند( شده
میلیوندالريراکهاوباما700تا600ترداد؛وبخشبزرگانتخاباتیاوباماپیوندمی

درنزدیکدوسالکارزارهزینهکردازآنانگردآورد.)تاکنونهیچنامزدانتخاباتیبه
تهاست(.چنینمبالغیدستنیاف

تکانعمدهمشارکتفعال ايبهکارزارانتخاباتیاینارتشانتخاباتیدرهمهمراحل،
باربهصحنهآورد.ولینقشآنباهايجوانیرابراينخستیناوبامادادوبهویژهتوده

اوباماکهدرنبردبزرگ تردگرگونکردناقتصادوپیروزيماهنوامبربهپایاننرسید.
همیشگی انتخاباتی یککارزار همچون را خود جمهوري ریاست امریکاست جامعه

برد.هايخودبکارمیرابرايبسیجتودهمردمدرپشتبرنامه“دادهپایه“بیندوآنمی
پیام انتخاباتیاوباما ستاد بهنشانیاز ناچیز هزینه میلیونیبا هايپشتیبانانهايچند
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محلهمی در آنها کارگاهرسدو و گذاشتنمیزها با گردآوريامضا،ها هاياطالعاتی،
پیامک فرستادن به تازهها مخابراتی وسائل یا همراه تلفن )هر درآشنایان که تري

نشانیشمارههاستبانکیازدست دعوتهمکارانوهايتلفنو دارد،( آنخود از ها
برنهمسایگانبهخانه باره وسیاستامههايخودوبحثدر وفرستادنپیامبهها ها

کنندکهموضوعراواردفرایندتصمیمگیريمینمایندگانمجلس،یکعنصرمردمی
شد.هاتقلیدخواهدشناسیخواهدبودودربسیاريجاهايجامعهبررسی

انیهايهمگتواندپیامخودرابهاستقاللازرسانهبارمیحکومتاوبامابراينخستین
رادیودردستفرانکلینروزولتوتلویزیوندردستجککنديدر بهمردمبرساند.

بزرگ خود رسانهدوره ترین مردمی بسیج رسانههاي تارنما در اوباما برك ايشدند.
کمهزینه مزیتبزرگتربسیار اما است. یافته اندرکنشیتر interactiveاینترنتدر

تنه نه است. آن میبودن را اوباما سفید کاخ که مردانی و زنان تصویريا گردانند
افکارعمومیدقیق تودهمردمانینیزکهامریکائیانبهدستمیتراز شبکهاینآورند،

می را میاجتماعی خودسازماندهی توانائی میسازند و سیاستیابند در عاملی توانند
تواننادیدهگرفت.اوبامادرعینايرانمیدههاباشند.چنینتودهدرگیروکوشنگزاري

ترینگروهفشاررابوجودآوردهاستوسنگینیآنرااحساسخواهدکرد.حالبزرگ

***

بهمرحلهتازه پا اوباما آغازآندمکراسیمشارکتیبا هنوزدر ايگذاشتهاستکهما
پایاناحزابسخنمی کهاز آنها باشندولیاستگویندممکنهستیم. دیده آیندهرا

هاوهمچنانکهدولتملتدرعصرجهانگرائیدوامآوردهاستودربرابرناهماهنگی
نماید،اعالمپایاناحزابنیزبهترازپیشمیهايآننیرومندتروضروريسوءاستفاده

ماركتواینپساز گفته مرگخود مبالغه“شنیدنخبر است.بسیار دمکراسی“آمیز
منزلبهدمکراسینمایندگینپرداختودمکراسینمایندگیـحزبی مستقیمسراسر،
نیزدرکناردمکراسیمشارکتیهنوزکارکردخودرادارد.امامانندخودانقالبشماري

digitalنادیدنامکاناتوپیامد اینانقالبسیاسیـاجتماعی،هايزیروروکننده،
هدآورد.همانگونهکهصنعتومدیریتنوینرابیرایانه)کامپیوتر(ورشکستگیخوا

شبکهسازياجتماعیوتوانکرد،سیاستنویننیزپیوندمرگوزندگیباتصورنمی
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شماروبیارتباطبایکدیگررایافتهاست.جریانسیاسیکهنتواندافرادبی“دادهپایه“
کمترینهزینهدرساختار هايبسیجکندمانندماشینvirtualسیاسیانگاريهايبا

شد.شکستروبروخواهندانتخاباتیسنتیهیالريکلینتونوحزبجمهوریخواهبا

محدودیت اوباما حکومتخود انتخاباتیو کارزار در امکاناتما و تازهها اینمرحله
اویکارتشچندمیلیونیراسازماندهیسیاسیرامی هاوبرگردبرگردبرنامهبینیم.

باشخصیفرهمندي است، داده سازمان خود، هماوردان از برتر بسیار دو هر اش،
هابیشترینبسیجمالیتاریخانتخاباتیامریکاــبراينخستینباربیآنکهوامدارالبی

گروه هزینهو که ههايمنافعیباشد انتخاباتپر آنکشور در زینههايانتخاباتیرا
ولیفراهممی اینارتشچندمیلیونیدرخدمتنامزدیکحزبسیاسیبودوکنند.

شدکههايسنتی،بهویژهتلویزیونهامیلیوندالرصرفآگهیدررسانهبیشترآنصد
شماربینندگانچهلهايانتخاباتیآنکشوراست.امروزهمترینقلمدرهزینهبزرگ

تا میلیونی کنندگانسخنرانیشصت دریافت با مقایسه قابل تلویزیون در اوباما هاي
یاپیام الکترونیکاو نشستهاي همشرکتکنندگان )اینترنتی( هاي  townشهریان

hall meetingافزودنتکنیک از پیروزياوباما زرادخانهسیاسینیست. بر هايتازه
موجودونهجانشینکردنیکیبادیگريآمد.

درپیشداریمــپیکاريايکهباجمهورياسالمیرايمادرپیکاردشواروپیچیدهب
هايتازهشیوهبایدباشدــبررسیایرانی،وباخوداوستومیکهبخشیدردرونخود

می و دارد دیگر بسیاري بیشاز اهمیتی امریکا در سیاسی سازماندهی و بایدبسیج
آنبیندی در یکدلیلبیشتر شیم. گرفتناحزابدر ممکنبودنپا ایرانشعمالنا

انگارياست.یکدلیلدیگرشدمسازيروانشناسیوهوش virtualایرانیباجهانِ
اندکههیچساختهاینمردمیرایانهوتارنماست.تکنولوژياطالعاتیتازهراگوئیبراي

با و بند بی مرز تا آزادي مانند خشنودچیز ــ بندگی براي آزادي حتی ــ شانري
“اند.دمبهدمباهموپیوستهگریزانزهم“کندومانندموجوکنارنمی

***

به“دهکدهجهانی“ترینرسانههمگانی،اصطالحبرآمدنتلویزیونبهعنوانبزرگ را
وناستجهانیراپردازتلویزیواژگانعلوماجتماعیداد.مارشالمکلوهانکهنظریه
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شبکههامیلیونانسانبهیاريیکرسانه،بهدرجاتی،دریکبینیکردکهصدپیش
بینیاو،بهدرجاتی،درستبودهاست.تلویزیونشخصیدرارتباطخواهندبود.پیشغیر
مرز را بسیاري زندگیهاي کجا در مردمان که نیست مهم دیگر و است شکسته
اماامی شاناینکهجغرافیايطبیعیرتباطآنانیکسویهویکبعدياستوباکنند.

استــهنوزعاملشانعاملمهمیگیردجغرافیايسیاسیجلوامواجتلویزیونیرانمی
هايسیاسیتوانستهاینهمهدهکدهجهانیمکلوهانباهمهمحدودیتاست.بامهمی

جهانیکاستآگاهی روزافزون، را، کمازلحاظنظريازتواننددستندــهمهمیها
شوند.آید،آگاههامیهايتلویزیونها،ازآنچهرويپردهرویداد

انقالباطالعاتیوارتباطیکهازترکیبتلگراف،تلفن،رادیوورایانه)کامپیوتر(پدید
 و دیگرآمد ابعاد جهانی دهکده به هشتاد دهه از گرفت نام است.اینترنت داده ي

از منظور نیست. اصطالحمکلوهان( )به اینترنتبرخالفتلویزیونرسانهسردي،
بی کنشی هر از تلویزیون بیننده است. محضتلویزیون بودن یکسویه بهرهسرد،

گیردويوجودکاربررامیايگرماست؛همهاینترنترسانهبیند.نشیندومیاست.می
بر عالوه در امکانورود دهدکهیکخویشکاريدیگرشبکهاجتماعیمیاینبهاو

گسترشآگاهی است)پساز اینترنت دو هر خویشکاريها.( اهمیتسیاسیاین ها
اهمیت ما پیروزيدارند. در که نقشی در را سازماندهی و بسیج در تازه عامل این

هائیمانندچینوجمهوريهايحکومتتگیريانتخابیاوباماداشتوازآنسودرسخ
بینیم.درنخستینهفتهآوریلامسالاینترنتمیدرمحدودکردندسترسیبهاسالمی

درمولداواکهجمهوريکوچکیمیاناوکراینورومانیاستیکجمعیتدهتاپانزده
میدانمرکزيپایتختجوشید. ناگهاندر جوانان، از همه نفري، اینجوانانباهزار

ترینتظاهراترااینترنتوتلفنهمراهیکدیگرراخبرکردهبودندوبزرگهايپیامک
برضدحکومتکمونیستیکهباانتخاباتآزادبرسرکارآمدهاستراهانداختند.پیش

بود.شدهاینترنتیسازمانداده(تظاهرات2006(وبالروس)2004ازآندراوکراین)

ذهن دو، بیآنهر نامدیگردگرگونیاجتماعیاستو ارتباطکه بستهآگاهیو ها
)تااینترتیبکارآمدمانند،بهمی اینزمان(یافتهاست.اکنونآنچهترینابزارخودرا

 آناستکه سرزمیناینمیلیوناهمیتدارد تازههايروزافزوندر به تازه هائیکه
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نقشه میروي پدیدار یافتهاینترنت که امکاناتی با نقششوند کرد. خواهند چه اند
انتظاراتفراوانیبرانگیختهاست.مابهآسانی اینترنتوپیامکدرانتخاباوباماطبعا

توانیمبهدردسترسبودنتکنولوژينوینچناناهمیتیبدهیمکهازبقیهعواملمی
ایم،بهنقلباخودمدرنیتهدربیشازصدسالگذشتهکردهغافلبمانیمومانندآنچه

ايبازوتوانگراست.نبریم.امریکاجامعه“رهازعالمصورتبهعالممعنی“ازسعدي،
رااینترنتیکوسیلهدیگردرکناروسیله جايآنها هايدیگرآگاهیوارتباطاست؛

بیشترک را کارائیآنها درنگرفتهاستو است. چینرده جاایرانیا هاياینترنتبسا
می پر میخالیرا و مدتمیدانعملکند کوتاه در که باشد فرعیداشته آثار تواند

)کوتاه اجتماعیآنخواهدکاست. ازاهمیتسیاسیو و تنگخواهدکرد اینترنترا
 ارتباطفراهمبمدتاز اسبابآگاهیو همهتاخیرایننظرکهاگر هااشدپیشرفتبا

اجتنابناپذیرخواهدبود(.

کسنمی هیچ یا چینی جوان ازتواند چرا که سرزنشکند را برايایرانی اینترنت
سیاسیگسترشدامنهدوستی بسیجاجتماعییا بیشاز هرگونه، از روابطخود و ها

بایدپائینبیاورد.آوردومیراپائینمیاینواقعیتیاستکهانتظاراتماگیرد.بهرهمی
شبکهسازياجتماعیبهآندرجهوکیفیتکهدرامریکاتوانیمهانمیاینسادگیمابه
هايدیگررابردوشهاونهادتواندبارهمهرسانهاینترنتنمیبینیمداشتهباشیمومی

 از پايتکنولوژياینگذشتهسطحفرهنگیجامعهاستکگیرد. به پا را بایدخود ه
هاپراکندناینزمینهنباشدتکنولوژيتامدتايازهمگرائیدرباالتربکشد.اگردرجه

آسان نخستینتوصیهبهبالگنویسانوکاربرانابتذالرا واالئیخواهدیافت. از تر
بقیهبهدنبالخواهدآمد.اینترنتآناستکهدرزبانسختگیرترودیرپسندترباشند.

شکستهتهرانی،شدنبهولنگاريوتنگیزبانگفتاري،گویشفقیرودستوپاتسلیم
هايدیگراست.هاوولنگاريمقدمهتنگی

***

ترکردهباشددربایددهکدهمکلوهانراجهانیاینترنتمیباآنکهدرنخستیننگاه،
polityترکردنهیئتسیاسیاييتوسعهنیافته،بهقبیلههاعمل،وبهویژهدرجامعه

می رسانهانجامد. نزدیکاینترنت کار به دیگر آنهاي از بیش که است کردناي تر
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اینتماسراآید.کسانیکهبایکدیگردرتماسهمیشگیهستندــوهمفکرانمی
شوند.تريمیومحافلهرچهبهمفشردههاگذرانندــگروههاگاهازاندازهمیپیامک

تريدارند.سردبیرانهايهمگانینقشهمسوکنندههايتوسعهیافته،رسانهدرجامعه
تهیه نویسندگانو کههرچهیکپارچگیاخالقیبیشتريکنندگانحرفهو آگاه، ايو

سنگین وزنه از باشند عمومیداشته سلیقه دارند، مسیتريبرخور در هايبهتريررا
داربهگروهیبفرستد.وجوداحزاباستخواندهند،تاهرکسکهبتواندپیامیسوقمی

 عمومی موضوعات و مسائل با وکه گفت میدان و دارند همیشگی شنوددرگیري
اند،بهحالفرهنگسیاسیسودمندتراستتامحافلهمفکرانیکهبهصاحباناندیشه
گیرند.نادیدهمیهاراآسانیغیرخودي

اینکند.کاهدوبهباالبردنسطحکمکنمیهاازتاثیریکایکآنهامیفراوانیرسانه
هاينوشتاريتبعیدیاندیدیمورامادردهپانزدهسالنخستینپسازانقالبدررسانه

تلویزیون رادیو در امروز رسانهتا در پیش دهه یک از و الکترونیکها، شانهاي
رسانهمی وبینیم. آنها گذر طبیعتزود آسیبپذیرند. هايالکترونیکبههماناندازه
روزامدنیاز به میشان پسندي آسان خود با میشدن کسان چهآورد. هر و نویسند

یکفضايگسترده در یافت. بالگیخواهد راهیدر بالگبنویسند از آسانیتر به ها
یاوهنمی اتوان و گفت فراموشاي که بود )یاوهمیدوار فراموششود. تک تک ها
بینیموهمیشهآورند(.پیشرفت،چنانکهمیشوندولیبررويهماندیشهراپائینمیمی

مسئولیت از انسانهرچهپیشرفته، بارسنگینیاست. بربوده، هايخدایانگرفتهو
اخال مسائل خود با تازه تکنولوژي هر است. افزوده سیاسیخود و اجتماعی و قی

اشبازهمپیشراندنمردماستــجامعهآوردکهاگرگشودهنشوندــکهنتیجهمی
کشور حال به میانهرا خاور ویژه به سومی، جهان اسالمی(هاي سوم )جهان اي

اشکالذهنپرورشنیافتهآناستکهدرروبهروئیبامشکالتتازه،بیشتراندازد.می
شود.رودوبحرانبربحرانبارمیهايپیشینفرومیالبدرق

کشور شدههايعربیپیدااندكاندكنویسندگانیدر پساز و امروز که اینهمهاند
دالر که مدرن تمدن کمکاسباب و نفتی بینهاي کشورهاي به عربیالمللی هاي

خورند.آلودعثمانیخودرامیخواباند،ازاحساسناتوانیملیدریغروزگارراکدوریخته
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هاوسرکردگانمحلیبود(دردورانحاکمیتعثمانیان)کهحکومتدردستخاندان
خاورمیانهجامعه الیههاي در مگر تماساي بیرون جهان با روشنفکران نازك هاي

ازاسالم وبرکنار وجهادیانمجهزبهآخرینتکچنداننداشتند؛ نولوژيایدئولوژیک،
برآشوبنده فضاي و انگاريکشتار، آرامشسدهvirtualي میاینترنتدر زیستند.ها

نخواهیمآرامیآیندهبنگریمجزبیآرامشالبتهدیگردستنخواهدداد.هرچهدرچهره
گیرهاينفسکردنتوسنسرکشپیشرفتايجزآمادهساختنخودبرايرامدید.چاره
نداریم.

 2009هارب
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 واژه نامه



 آ


آموزه
doctrine

 
 الف



اندرکنش
interaction



انتزاعی
abstraction



انگاري
virtual 


 ب



بافتار
context 



بجايآورنده
observant



 برسازي

build up 

 
 پ

 

 پردیس

campus

 پوچی
absurdity 



 پسزنش

backlash 


 پیسنگ
corner stone 



 اندازيپیش
affirmative action 


 ت



 تابش
nuance 



 تامینمالی
financing 



 تندش

velocity 

 
 ج

 

 جدل

polemic 

 
 چ

 

 چالش

challenge 
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 ح
 

 حاکمیت
sovereignty 



 حقمدار
self rtghteous 


 خ

 

 خردمتعارف
conventional wisdom 



 خالفسیاست
politically incorrect 


 د
 

 درمانده
failed 



 دالرائی
glamour 



 درونذاتیکردن
ineriorization 



 دولتقانون
rechtstaat 



 دیوانساالرانه
bureaucratic 



 دید
vision 

 
 ر
 

 رسانش

communication 


 رواداري

tolerance 


 رویکرد

attitude 


 رهیافت

approach 


 ریاستی

presidential 

 
 ز
 

 زورربائی
highjack 


 س

 

 سرامدان
elite 



 سودازدگی
obssession 


 ش

 

 شتاباهنگ
momentum 



 شماري
digital

 

 ع
 

 عوامگرائی

populism 
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 ف 


فراآمد
outcome



فرافکنی
projection



فرایافت
concept



فرایندفانونی
due process

 
 گ

 

 گفتمان)بحثمسلط(

discourse 

 
 م

 

 ماکو

shuttle 


 معنیشناسی

semantic 
 

منش
temperament 



 موضوع
issue 

 
 ه
 

 رایانههم
consensual 



 همسانی

assimilation 


 هنجار

norm 


 هنگآساکردن

regimentation 


 هیئتسیاسی

polity 


 ي

 

 یادمانی

monumental 


 یکلخت

monolyth 
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