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پيشگفتار


هزارهدومبرایرانیچشمگشودکهازشبتیرهفرمانروائیعرببربامدادسهسده
زرینایرانورنسانسکوچکیکهتااروپارسیدبیدارمیشد.هزارهسوم،ایرانرادر

کارزاريهرروزهباروایتدیگريازهمانشبتیرهمییابد.مانندهزارسالپیشباز

همان نشانههاي ناهمساز نومیدي تا خوشبینی ،روشنبینی نو یافته تا تاریکاندیشی
دیرپايازسراسرجامعهمیرسد .هزارسالپیش،آنهاکهروشنائیرادر پایانتونل

میدیدندحقداشتند  .امروزنیزماحقداریماگرباکسانیازروشنانجامعه،کهایران

میشمرند
رابیشترکشوريازدستشدهودرسیاهچالهblack holeنیهیلیسمافتاده ،
همراهینکنیمــهرچندبهخوبیمیتوانیمآنانرابفهمیموهمدردشانباشیم .هر

کوشش نمایندگان جامعهمدنیایراندرهرجامارادرنگهداشتنامیدحتابرضد
هاانداختدلگرمتر


هائیکهملتمارابهاینکژراهه

امید،وبرطرفکردنبدفهمی
میسازد .

اينوشتهشدهاند؛بانگاهیبه


اندباچنینروحیه

هائیکهدراینکتابگردآمده

رساله
یابیموجهانآیندهايکهپیشچشمانماساخته


رادرآنمی
موقعیتتازهايکهخود 

میشود؛ و نگاه آخري (امید است دیگر الزم نباشد) به گذشتهاي که دیگر نمیباید

گذاشتدستوپايملتماراببندد.اینبسنیستکهمانیمهپرلیوانراببینیم.
میبایدآننیمهخالیراهمپرکنیم .

در گفتارهاي بخش اول پارهاي رویدادها که باز شناسی آنها میتواند به تحوالت
سودمند آینده کمک کند آمده است .بخش دوم به جنبش مشروطه میپردازد که
میدهدکهبررسییکسلسلهرویدادهاي
دلمشغولیعمدهمناستوهمچناننشان 
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گذشتهدورچهاندازهبهآیندهماربطدارد.بخشسومبهنکتههائیبراينوسازندگی

پارهاي رویکردها و نهادهاي سنتی اشاره دارد و بخش چهارم چالش روحیهها و

باورهائیاستکهدرکامبسیارکسانمزهتلخیبهجاخواهدنهاد.بخشپنجمرادو
رسالهبلندترفراگرفتهاستکهبهمسئلهحیاتیسازگارکردناسالمباعرفیگرائی،ونه
سالهمابودهاست؛ونیزدگرگونیهايتازهدرفراینددمکراسی

عکسآنکهرویهصد
میپردازد .

زهايکهممکناست” به
یکسالیپیشازایندرنوشتهکوتاهیزیرعنوان”معج 
آنچه به نظرم اصل  مسئله در برخورد ما با موقعیت ناشادمان است پرداختهام که
شدرپیشگفتاراینکتاببیمناسبتنخواهدبود :


آوردن

میدهیمدستیازدوربرآتشنداریم.
مااگردربیرونصاليخوشبینیوامیدواريدر 
اتنهابرمقایسههايتاریخیفراواناستوارنیستــبدترازما

خوشبینیوامیدواريم
هفلسفینیزداردکهشایدنخستینبار

رستگاريرسیدهاندــویکپای

نیزبه رهائیو 
غزالی با نظریه ممکن شمردن معجزه بیان داشت .براي جلوگیري از هر بدفهمی
میباید افزود که غزالی شیعه آخوندي نبود و معجزهاي که در نظر داشت در مقوله

زکردنسرکتابو،اکنون،فرستادن

برآوردنحاجتبازیارتودعاوسفرهانداختنوبا
گنجید.مادراینجاباتعبیرآزادنظریهاومیتوانیم


هايزنانهومردانهنمی

میلبهچاه

اي
مگرمعجزهاي

پاسخیبرايمسئلهخودبیابیم.آیاکارایرانبهجائینرسیدهاستکه
رويدهد؟ 
رامیسازند
معجزهپدیدهاياستکهبهسببناممکنبودندگرگونیعناصريکهآن  

توانزدوهماناستکههست.غزالیمیگفتکهعناصريکههر


دستبهآننمی
موقعیتیرامیسازندناگزیرازدگرگونیهستند،وهنگامیکهدگرگونیدرآنعناصر

مامیدانیمکهدگرگونیدرذاتاشیاءوامور،وتنها
پیداشودمعجزهرويمیدهد .

واقعیتتغییرناپذیراست.دررمانپلنگکهمشهورترینرمانادبیاتمدرنایتالیاست،
معنیآوردهاست:برايآنکهپدیدههاهمان

جملهايبسیارپر مغزدراین
”المپهدوزا”  
تندبمانندمیبایدآنهاراتغییرداد.اگرآنهارابهحالخودبگذاریمچیزدیگري 

کههســ
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میشوند .

جامعهشناس امریکائی نظریه ”نقطه جابجائی”
هشت سدهاي پس از غزالی یک  
 tipping pointرا پیش آورده است که مکانیسم دگرگونیهاي معجزآسا را باز
گوید.اواینفرایندرابهانفجاریکبیماريواگیردارمانندمیکند:افرادانسانیمانند


می
شوند.زمانیکهشمارویروسها


اندوبسیارمی

هاپراکنده

کنند.ویروس

ویروسعملمی
دهد.نمونههايچنینفراینديرا


بایدبرسدانفجارواگیرداررويمی

ايکهمی

بهاندازه
ما در زندگانی روزانه هم میبینیم .ناگهان یک عادت اجتماعی ،یک باور عمومی
شرابهدیگريمیدهدولیدرواقعناگهاننیست؛جابجائیبهنقطهخودرسیده

جاي
است .
پندارندازسرآسانگیرينیستکهآینده


آنگونههمکهمی
سبکبارانساحلها” 

ما”
بی جمهوري اسالمی را به روشنی میبینیم و براي رسیدن به آن میکوشیم .براي
ترینذهنها


ايدرخشان

بایدبهپاره

انکهدرباالدیدیممی
نومیدشدنازآیندهایرانچن
بی اعتناماند.نومیدشدنازمردمایرانتنهادریکصورتممکناستــاینکهمردم

مانتواننددگرگونشوند.مامیپذیریمکهدرحالحاضرمردمایرانبرروي همدر

بهترین صورت خود نیستند .هرچه هم به دیده خطا پوش بر احوال بسیاري از هم
میهنان بنگریم آنان را نمونه شهروندان مسئول و مردمان روشنبین نمیبینیم .گناه
ايها و احمدي نژادها نیست و مانندهاي
آنچه بر ایران میرود همه به گردن خامنه 
وزیرپیشینکشور،رادرهرجابهفراوانیمیتوانیافت .

اما یک ملت تنها معتادان و روسپیان و میلیونهاي زیر خط فقر و نامهنگاران چاه
یست،بهویژهملتیکهقطارتاریخشبه

نیست.یکملت،تنها،نسلحاضرآننیزن
درازايسههزارسالاست؛وغناوپیچیدگیآنتاریخ،دامنهوحجمکارهائیکهدر
راپیوستهباالمیگیرد.

آنسههزارهشدهاست،کمرهرملتیراخممیکندوسرش 

کماهمیتیبهاندازهبزرگترین


عنصرزندههمیشهحاضراستودست
اینتاریخیک 
جمعیتمعتاددرجهاندارد .
شمیگویند؛وآنتوده

اياستکهاینهمهازکاستیهاي


ایرانچیزيبیشازآنتوده
آورکنونیشدارد.قطاردرازآهنگتاریخشگرف


ظرفیتیبسیاربیشازموقعیتتاسف
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ایران این مردم را آگاهانه و نیاگاه در خود میکشد و از آنها مردمان دیگري بدر
میآورد .ما در اینجا از صدها هزارانی نمیگوئیم که سرکشانه در چالش هر روزه

رژیماند؛ روزنامهنگارانی که زیر تهدید همیشگی توقیف پیوسته از سر میگیرند؛

دانشجویا نوکارگرانوزنانیکهزندانوبیکاريومحرومیتازتحصیلرابهچیزي
شمرند؛نویسندگانوروشنفکرانیکهسانسورخفهکنندههمنمیتواندصدايآنها


نمی
هايبزرگگذشتهاشجداکند.درژرفاي


تواندخودراازسرمشق

راببرد.ایرانینمی
تارگانیاستکهآسمانهايدوردسترانیزروشن

يکهافتادهنگاهشبهس

سیاهچالها

کردهاند .

" گفتاورديازامرسونزبانحالمانیزهست:برايمن(ما)همهچیزتوضیحپذیر و
عملیاست.من(ما)شکستخوردهام(ایم)ولیدرپیروزيزادهشدهام(ایم ").

معجزهايکهرويخواهدداددرهمینمردماست،درشما مردم.مردم!شماازآنچه

هستیدبهترید .
د.ه .
ژنو
(اینپیشگفتاردرفوریه 2009و  پیشازجنبششگرفسبزنوشتهشد.بهتردیدمکه
بایدامیدراازدلکند،بیتغییربیاورم ).

نکههیچگاه 
نمی

آنرا،یادآورای










پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ

9






از سده بيست به هزاره نو


کهآغازسدهوهزارهاي نیزهستانسانبهدشواري

درایننخستینروزهاي سالی 
تواندبهآیندهنیندیشد؛وآیندهبینی چیزي جزفرافکنی  projectionگذشتهنیست.


می
یتوانیمببینیمــحتاهنگامیکهداستانعلمیتخیلی
ماآیندهراتنهادرپرتوگذشتهم 
کهپشتسرنهادهایماندیشهوتخیلمارا

سدهاي
ینویسیم.دراینهمزمانیتاریخی ،
م
رويدادهاستولیآنبار

تنهایکباردرهزارسالپیشچنینهمزمانی 

یکند.
رهانم 
بیشترمردمان در سرزمینهاي مسیحی تقویمی نداشتند که حساب صد سال و هزار
سال میالد مسیح را نگهدارند .در تمدنهائی که زمان ،گردش ادواري دارد هزاره
یاعتنائی
،فرارسیدنسدههاي تازههجري راباب 

یمعنی است؛ودرجهاناسالمی
ب
یگذرانندوهزارهدومهجريراکمترکسیرویداديدرخورتوجهدانست.آناحساس
م
تاریخیکهایرانیانپیشازاسالمداشتندویژگیتمدنقضاقدرياسالمینبودهاست.
زمانکرانمندزرتشتیوسههزارههايآن؛و

منظورازاحساستاریخیایرانیانفرایافت
سوشیانت؛(رهاننده)درپایانهرسههزارسالوسیرزمانبهسويیکمقصدمعین
کهپیروزينیروهاينیکیبرنیروهايبدياستوتوسطیهودیانبهمسیحیتنیزراه
یافتواروپائیانازرنسانسبهبعد(پسازگزاردنتقویمگریگوريکهخودبرگرفتهاز
بهجهانیاندادهاند.امروزتقریباهمهدنیاهزاره

تقویمیزدگرديوجاللیایرانیاناست)
میبایدتوانائیگذاربهسدهبیستویکمو
نوراجشنمیگیرد.ولیاینبسنیست .

هزارهسومرایافت .
یشان به غرب آمد ،و
تنها با تند شدن آهنگ زندگی مسلمانان ،که از پیوستن هست 
گرفتنتقویممیالدي ازسويتقریباهمهکشورهاي اسالمی،بودهکهدراینمردمان
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یکحستاریخی پیداشدهاست.تاریخوسدهوهزارهواقعی وعملی مسلمانان،حتا
اگر مانند ایرانیان و معدودي دیگر به تقویم هجري چسبیده باشند ،سده و هزاره
ییابد.بکاربردن
میالدياست.تاریخکشورهاي مسلمانبی تقویممیالدي معنی نم 
یمآبی یاضرورتزندگیدرغرباست.نوروزما
تقویممیالدي چیزي بیشازفرنگ 
مااززیباتریننامهادرهر

ترینآغازسالدرجهاناستونامماههاي

بهترینوبامعن 
ی
یخورد،یا
امماههاي قمريکهبهدردتقویمهمنم 
زبانی است(بهعنواننمونهبان 
سریانی مقایسهشود)اماقرنچهاردهمشمسی یاپانزدهمقمري چهداللتتاریخی
یآید؟ با این تقویم به پیش از سال 621
دارد؟ در یک بحث تاریخی به چه کار م 
یتوانداد1914(.
یدار،توضیحنم 
یتوانرفتوپسازآنرانیزدرمتنتاریخیمعن 
نم 
یآید؟)
،تازهبهصورتدقیقترشمسیآن،چهبرم 

هزارمعنیداردولیاز1293هجري
دوسالپیشازانقالباسالمی،تقویمشاهنشاهی راباپسوپیشکردنوندیده
کورش،کهنامبلندآوازهتريازدیااکوي

گرفتنتفاوتچندسالدرمبداءــشاهنشاهی
مادي ،نخستین بنیادگزار شاهنشاهی ایران ،داشت ــ اختیار ،و دو سدهاي از تاریخ
شاهنشاهی رامانندهرچهدیگرقربانی تبلیغاتکردندومانیزدرشورناسیونالیستی و
برخالفقضاوتبهترخود،اینبازي سرهمبندي شدهروابطعمومی راستودیم.ولی
یتوانستهمچونیادآوريبکاررودولیتقویم
آننیزتنهاارزشنمادینملیداشت؛م 
یبود .
تاریخینم 
یدانندو 2001را
کسانی هستندکهواپسینروزسال 1999راپایانسدهوهزارهنم 
حسابهاي آنانسیصدچهارصد

یشمارندــدنیاهرچهجشنبگیرد.ولی 
آغازسدهم 
یشناختندو
سالی کهنهاست.اروپائیانتاسدهشانزدهمفرایافت conceptصفررانم 
یبردند که از هندیان با واسطه کتابهاي به زبان عربی و نوشته دانشمندان
بکار نم 
ایرانی مانندابوریحانبیرونی وخوارزمی بهاروپارسیدوپیشرفتریاضیاتراممکن
ساخت؛ و بزرگترین کشف انتزاعی  abstractانسان پس از خداست .اروپائیان هنوز
مینامند.اعدادرومیI V X L C D Mیک
اعدادتازهوغیررومیخودرااعدادعربی 
کابوس محاسباتی  بود و مردم فرزندان خود را براي فرا گرفتن چهار عمل اصلی به
ایتالیا میفرستادند .پیش از شناختن صفر هر شمارشی از یک آغاز میشد؛ اما امروز

پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ

11

ینویسندوتابهساعتیکبرسد 60دقیقه
ساعت 24رادرمحاسباتدقیق””00م 
یکنند؛وسال 2000همبراي رایانه(کامپیوتر)هاسال 00استــصفرپایان
درنگم 
دهندهوصفرآغازکننده،کههمهزیبائی صفربهآناست،بهاینکهپایانوآغازهر
یرسندوبازاز
چیزي است.جهانشناسی ودائی ادواري است؛دورانهابهپایانخود م 
یشوند .تنها در چنان جهانشناسی چنان انتزاع (ابسترکت) شگرفی
سر گرفته م 
یتوانستاندیشیدهشود.دلیلآغازکردنسدهبیستویکبا 2000پیشپاافتاده
م
است.بیستویکدرنظامدهدهی استکهمعنی داردودهگاننهبایازدهکهباده،
یشود؛صدگانوهزارگاننیزبههمینگونه.اگرجزاین
نخستینعدددورقمی،آغازم 
باشدچهنیازي  بهکاربردصفرخواهدبودــبهعینیتبخشیدنآنچههمهستو هم
یصفر
نیست؟مشکلآنهاکه 2000راقبولندارندایناستکهسیستمدهدهی راب 
یبرند .
کهپایهاینسیستماستبکارم 
*** 
یهاي شتابنده نفسگیر بود .در هر سال این سده به اندازه
سده بیستم سده دگرگون 
دراینجاتنهابهمهمترینرویدادسیاسی

یداد.
پنجاهوصدسالپیشازآن،روي م 
شودکهپایانفرخندهاي بر

قرن،فروپاشی کمونیسموامپراتوري شوروي،پرداختهم 
ی
شرمآور ومصیبتبارسدهبیستمشد.اگرماامروزسدهگذشتهخودرا
تاریخسیاسی  
یکنیم بخشی به این دلیل است که به تسلط یکی از تباهترین نظامهاي
محکوم نم 
سووپارهايآرمانگراترین


ترینمردمانازیک

واپسمانده
سیاسیبابیشترینجاذبهبراي
خطرناكترازاینبراي ساختنیکنظامتوتالیتر؟)

مردمانازسوي دیگر(چهترکیبی 
پایان داد .مارکسیسم ـ لنینیسم ،با ریشههایش در سده نوزدهم ،یک پدیده سده
یتوانست آن درجه
بیستمی بود .تنها پیشرفتهاي مادي و تکنولوژي سده بیستم م 
آننهکمونیستها

وهنگآساکردنregimentationرامیسرسازدکهب 
ی

سازماندهی 
يترفاشیستوبنیادگراياسالمیآنها .
یتوانستندقدرترانگهدارندنهمقلدینبدو 
م
آرمانانسانگرایانهکمونیسمــبرابري آدمیانوپایاندادنبههرگونهتسلط،تاحد
زوالدولتــمانندهرآرماندستنیافتنی دیگر،تنهابابیشتریندرجهنابرابري و
یتوانست خود را در برابر هجوم
تسلط ،و با بیشترین درجه تعصب و حقمداري ،م 
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واقعیتهاي جامعه و زندگی نگهدارد .کمونیسم ،مذهب را که در آغاز این سده در

عرصههاي سیاستوفرهنگروبهپسرفتداشتبهمیانهمیدانآورد؛همخودیک

هاومقدساتوخدایانودیوانش،وهممذهبرابه


شدباهمهآئین
مذهب”علمی”
یرسیدخردگرائی
درسدهايکهبهنظرم 

عنوانپادزهريبرايآن،نیرويتازهبخشید.
خودرسیدهاست،یکجهانبینی جزمی،یکایمان

عصرروشنگري بهپیروزي نهائی 
تازهوزورمند،برتازهتریندستاوردهايخردگرائیسدههژدهمی چنگانداختوراهرا

يهايددمنشانهآنسدهگشود(جنگبزرگ 18ـ  1914درواقعدریک
برزیادهرو 

جهانسیاسیسدهنوزدهمیرويدادو”نویدبخش”پگاهسدهبیستمبود) .
یتوانستفاسد
ترازایمانهاي دیگرم 


بودکهحتاآسان
کمونیسمیکایمانمذهبی 
کندوفاسدشود.آرمانگرایاندریکسراشیبسیاسی واخالقی توقفناپذیر،بادست
یداشتندــزیراهدف
نبهروشهاووسائلیکههدفواالرابرايتبرئهخودالزمم 

زد
یبود ــ به ”آپاراتچیک”هاي بیرحم،
واال با روشها و وسائل واال دست یافتنی نم 
آزمندوقدرتطلبان”سینیک”

”نومانکالتورا”ي(”طبقهجدید”سرامدانوفرمانروایان)
یشدند.پایهایمانآنها”علم”بود؛نهعلمایمانی ودرزنجیرمتفکراناسالمی
تبدیلم 
از اهل شریعت تا طریقت ،بلکه علم مادي سده نوزدهمی که ثابت کرده بود موتور
پیشرفتهاي مادي همیشگی استــوسدهبیستمثابتکردکهدرپهنهکشورداري

چنانکاربردي ندارد.چنانایمانی جاي چونوچرادربارهزنانومردانی ”مسلحبه
یبودندباقی
سرمایهداري”م 

ایدئولوژي علمی”کهشناسندگانوپویندگان”راهرشدغیر
یگذاشت.راهرشدآنهاکارامدترینمکانیسمتسلطبرهمهشئونزندگی یکجامعه
نم 
یتوانست هرچه را از جمله رشد و
بود که براي بیشترین رشد با بیشترین عدالت ،م 
سرمایهداري،کهفردمستقلانسانی و

عدالت قربانی کند؛زیرانخستینمانعرشدغیر
اوبود،زودترازهمهبایستبرطرفمیشد؛وهنگامی که

خواستهاومحدودیتهاي 

مالحظهفردانسانیدرمیاننباشددرعرصهسیاستهمهکارمجازخواهدبود(.مائوبه
جنگهستهاي باامریکاچینسیصدمیلیونتلفات

یگفتدر 
یکباالانداختنشانهم 
خواهد داد و باز چند صد میلیون چینی خواهند بود .هیتلر پیش از او کشتار جمعی
یهودیانرابرايجـبرانعدمتعادلنـژاديدراروپابهسـببتلفاتجـنگیآلمانالزم 
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یشمرد ).
م
سابقهايکهاینایدئولوژي”علمی”درعصرپیروزيعلومطبیعیبهپیشتازان
ی 
قدرتب 
هایا،درصورتدمکراتیکترش،الیگارشی حزبپیشتازطبقه


ــبهرهبرخردمندخلق
یدادجهانراباپدیدهدولتتوتالیترآشناکرد.ایدئولوژي علمی اگرازرشد
پیشتازــم 
ینقصی براي رسیدن به قدرت و نگهداري آن
یآمد ،فرمول ب 
سرمایهداري بر نم 

غیر
ترینوتکاملیافتهترینکاربردسرنیزهدرسیاست،کهبهخودکامگی


بودــپیچیده
م
ی
یتوانست از هیوالها تا زبالههاي
تازهاي بخشید .این قدرتی بود که م 
ابعاد و معناي  
یبودآدمیانرابههیوالیازباله
انسانی رابهخودبکشدوبرايماندگاريشناگزیرم 
تبدیل کند.بدترینجنبهکمونیسمدرزورگوئی وتباهی ونارسائیهاي آننبودکهدر
دراینبودکهبسیاربیشتروکاملتراز

همهدیکتاتوريهابهدرجاتگوناگونهست.
یتوانست ورشکستگی اخالقی را همگانی سازد .مردم نه در
يهاي دیگر م 
دیکتاتور 
ییافتند.دروغچنانجائی
اعتقاداتبلکهدراحساسگناه،وزیستندردروغاشتراكم 
ییافت که جدي گرفته شدن ایدئولوژي رسمی از سوي افراد
در زندگی عمومی م 
یتفاوتی مردمان تشویق
یاعتقادي و ب 
یبود .ب 
جامعه ،بزرگترین خطر براي رژیم م 
یشدند .داستایوسکی که در
یشد اما معتقدان صمیمی و اصولی از میان برداشته م 
م
”دیوگرفتگان” چهره انقالبیان و ”تیپ” توتالیتر نوین را پرداخته بود ،در برادران
کارامازف این پدیده را با فرافکنی گذشته پیشگوئی کرد :انکیزیتور بزرگ ،عیسی را
یکرد(.برايخوانندهایرانیاینهمههیچتازگیندارد ).
پیشازهمهبردارآتشم 
میلیاردها انسان در آنچه یک روزنامهنگار فرانسوي در دهه پنجاه ”جهان سوم”
اصطالحکرد(بهتقلیداز”طبقهسوم” Tiers Etatجامعهفرانسويتاانقالب،پیشاز
آنکهدرسدهنوزدهمطبقهجاي اتارابگیرد)شکارآساناینایدئولوژي وجامعهآرمانی
پیشرفتهترین

درصورتهاي مسخشدهآنبودندکهدرآغازبهعنوانمرحلهتکاملی 

نخستینباردرروسیهبهاجرا

نمونهايکهبراي
جامعههاي”جهاناول”تصورشدهبود .

گذاشتهشددههاکشورراازاندونزيتامصروازکوباتاتانزانیاوازکرهشمالیتاآلمان

شرقی محکومبهرکود،ودربینوائی غرقکرد.بجاي عدالتاجتماعی،فقراجتماعی
آمد؛ و اقتصاد دولتی به معنی فساد و ناکارائی و زورگوئی و بدترین رفتار با محیط
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زیست،دررداي سوسیالیسمپیچیدهشدکهگاهمرحلهپیشازکمونیسموگاهخودآن
بهقلممیرفت .

یگذاشت ،سرمشق
برايشان نم 
براي مردمانی که نیازهاي حیاتی آنان ،شکیبائی  
شورويــاقتصادفرماندهی،حزبیگانةمرکزواقعیقدرت،پلیسسیاسیهمهتوانو
قدرتازلولهتوپآنبدرمیآمد”وسهم

همهجاحاضر،وارتشیکهبازبهگفتهمائو”

شیر اقتصاد بدان داده میشد ــ مطمئنترین راه پیشرفت بود :مگر کمونیستها از
یآوردکهروسیهتا
هیچکسبهیادنم 
روسیهواپسماندهیکابرقدرتنساختهبودند؟( 

جنگجهانی اولباالتریننرخرشداقتصادي رادرجهانداشتوازسدههژدهمیک
یقیاس،یک
ابرقدرتبودوبسیاراحتمالداردکهباچنانوسعتوجمعیتومنابعب 
ترینقدرتهاي

یتوانستآنکشوررابهپاي  
بزرگ
نظامغیرکمونیستی زودتروبهترم 
واپسماندهضدکمونیستبه
صنعتی جهانبرساندوباهزینهبسیارکمتر).کشورهاي  
همان اندازه حکومتهاي چپ از هر رنگ به فرمول شوروي گرایش داشتند :برقرار
کردنونگهداشتنتسلطبرهرچهبیشتردرجامعه،ازمیانبردنتفاوتمیانخصوصی
وعمومی،خفهکردنهرنشانهفردیت.وازمیانآنهامعدوديکهبهچنگالبنیادگرائی
اسالمیافتادندوفادارترینمقلدانششدند .
تودههاي میلیاردي در
یاعتبار نشده بود امیدي به بهبود زندگی  
تا آن نمونه پاك ب 
شوربختتر نمیرفت .تنها در دهه نود بود که جهان دوم و سوم بازتر

سرزمینهاي 

شدند؛وازآنهنگاماستکهبیشتراینکشورهاپویشدشواردمکراسی وتوسعهرا
آغاز کردهاند .نظام سیاسی دمکراتیکی که با پیشرفتهاي مادي امروز سازگاري
بیشتري دارد،واقتصادي کهکمتروکمتردولتی ودرخودبستهاست،اندكاندكدر
یافتدــبهتریننمونهسیاسی واقتصادي آنلهستانو
جامعههاي جهانسومی جام 

مجارستانوچک،وبزرگتریننمونهاقتصاديآنچینکهجزنامهرچهازایدئولوژي

یبرندــاگربتواند
ماندهبودبدورانداختهاست؛وهندکهازآنبهعنوانببرآیندهنامم 
اقتصادش را از تارعنکبوت دیوانساالري آزاد کند( .ببر ،چنانکه دانسته است ،به
یشود که در  1998به
کشورهاي تازه صنعتی شده آسیاي جنوب شرقی گفته م 
زودگذرتحلیلگرانسوسیالیستشدند؛زودگذر

بحرانهاي سختافتادندومایهشادي 
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از آنرو ،که بحرانها به زودي با اصالحات ساختاري در زمینه دمکراتیک کردن و
شفافکردنفراینداقتصاديدرآنکشورها،بهاستثنايمالزي،برطرفشدوهمهآنها
خودراازسرگرفتهاند ).

جهشببرآساي
کمونیسمسببسازآنبودتکاندیگري بهکشورهاي

پایانجنگسردکهفروپاشی 
هايشان در میان پتک و سندان رقابت جهانی امریکا و
جهان سوم داد که سیاست 
یافتاد.دیگرنیازي بهنگهداري
یشدوازدگرگشتعادي خودبهدورم 
شوروي تباهم 
امروزشماراینگونهرژیمهايوابستهبه

شاننمیبود.


اعتباردربرابرمردم
رژیمهايب 
ی

رسدوبقیهرهاشدهاندتادیریازوددراقتصادجهانیجذبشوند .

انگشتاندستنم 
ی
دراینمرحلهتازه”الدورادو”ئی درانتظارآنهانیست.دمکراسیلیبرال،واقتصادبازار
یعدالتیوستمپایاننخواهدداد.حتاماندگاريآندر
کهفراآمدوالزمهآناستبهب 
اوضاعواحوالدیگرگونمسلمنخواهدبود،ولی اینشیوهنظمدادنبهجامعهانسانی
تواندجهشهايانقالبیتکنولوژيرابهخدمت

ثابتکردهاستکهبهترازدیگرانم 
ی
برآوردن نیازهاي بیشترین مردمان بگیرد .سده بیستم عالوه برجنگهاي جهانی و
یهاي قومی،آنتکنولوژي رابهانساندادکهدرعیننگهداري
نژادکشی وپاکشوئ 
تودههاي میلیارديفراهمآورد.امااینتکنولوژي چهدر
محیطزیست،همهچیزبراي  
تکوینوچهدرکاربردشنیازبهآزاديدارد .
*** 
زوال شوروي به خودي خود براي جهان خجسته بود؛ چگونگی زوال آن نیز فصل
تیرهاي را که دویست سال پیش از آن با انقالب فرانسه آغاز شده بود بست.

دانستندومارکستحلیلگر

کمونیستهاانقالبخودرابهحقدنبالهانقالبفرانسهم 
ی

بزرگ آن انقالب بود .از فرانسه پایان سده هژدهم بود که ایدئولوژي ”علمی”
وارادهگرائی (توانائی یک

(پاسخگوي همهمسائلجامعهانسانی وحتاکیهانبزرگ)
گروهسرامدان eliteبهدگرگونکردندلخواستهروابطاجتماعی وطبیعتبشري)و
جانبه،برروانهاي آرمانگراواذهانمتعصبچیره

راههاي ”میانبر”تروروکنترلهمه

یهاي تحملناپذیرنخستینمراحلانقالبصنعتی چندانبود
یعدالت 
شد.زشتیهاوب 
یتوانامیدي داشت:خشونترابا
حلهانم 
ترینراه 


رسیدجزبهرادیکال
کهبهنظرم 
ی
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یعدالتی را با خونریزي جبران کردن ،فقر را با نابودي
خشونت بیشتر پاسخ گفتن ،ب 
ثروتمندانپایاندادن .
یشدندشرمساري
درکشورهايواپسماندهترکهپیاپیقربانیامپریالیسمصنعتینوینم 

یافزودوگرایش
تحملناپذیرجامعهفئودالیم 
یهاي 
یعدالت 
یهاوب 
تسلطبیگانهبرزشت 
یساخت .جهان تازهاي که با سده نوزدهم
حلهاي هرچه رادیکالتر را تندتر م 
به راه 
یزد.انقالبفرانسهراهرانشان
یکردبهآرمانگرائی وتعصب،هردو،دامنم 
طلوعم 
رابهخونکشیدهبودوازآننظمتازهاي بیرونآوردهبود.اگر

دادهبود؛جامعهسنتی 
ییافتجز
ایننظمتازهدرمعنی ودرصورتنیز،پیوستهبهپیشازخودهمانندي م 
یشد .و آنگاه دستاوردهاي بزرگ
انحرافی جزئی برطرحی اساسا درست شمرده نم 
انقالبنیزبود:اعالمیهحقوقبشر،آموزشهمگانی،پایانامتیازاتفئودالی،سیستم
هلندوانگلستاندرسدههفدهم،نخستینجامعههاي بورژواي شهروندي و

متریک....
اقتصادهاي نوین بازرگانی و ،بزودي ،صنعتی را بیخونریزي و بر پایههاي استوارتر
ساخته بودند .اما درمیدان روابط عمومی ،برد با سرمشق (پارادایم) انقالب فرانسه
یبود .در چشم آرمانگرایان ،قهوهاي هلند و خاکستري انگلستان در برابر سرخی
م
یباخت .
فرانسهرنگم 
مارکسوپسازاولنین،سنتانقالبفرانسهراجاگیرترساختند.اولییکزرادخانه
تئوریکبهآنسنتدادکهتریاكتازهروشنفکرانشد،ودومیتروروکنترلراچنان
فرمولبندي کردکههرفردوگروهتشنهقدرتی رابکارآمد.بر زمینهمساعدي که

یآوردند ،دنبالهروان سنت انقالبی
صاحبان تازه و کهنه امتیازات در همه جا فراهم م 
فرانسه در جامه مارکسیست لنینیستی آن ،با بهترین نیتها ــ در بیشتر موارد ــ و
بهمراهتبهکارانوفرصتطلبانبیشمار،راهدوزخرافرشکردند .

صدسالیپیش،نبوغعملیادواردبرنشتاین،تجدیدنظرکنندهواصالحگر،منتقدبزرگ
مارکسولنین،وپدرسوسیالدمکراسی سدهبیستمکهقدرشبیشتروبیشترآشکار
یشودمشکلاصلی رادریافت”:هدفهیچاست،جنبشهمهچیزاست”.جداکردن
م
هدفها از وسیلهها نشدنی است .روشهایند که فراآمد (نتیجه  )outcomeرا تعیین

میراثژزوئیتهاــ”هدفوسیلهراتبرئهمیکند”ــدرسدهبیستمبودکه

میکنند.
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نشان داد چه اندازه براي فرهنگ سیاسی شوم بوده است( .از طرفهها آنکه تجدید
نظرطلب که از خطرناكترین دشنامها در فرهنگ سیاسی کمونیستی بود به واژگان
بنیادگرایاندرتهراننیزراهیافتهاست ).
انقالبیاناروپاي مرکزي کهدر 1989امپراتوري بیرونی روسیهشوروي رافروریختند
(امپراتوري درونی اندکی پس از آن آغاز به فرو ریختن کرد و تازهترین پردهاش در
یشود)نهازمارکسولنینبلکهازبرنشتاینالهامگرفتند:دراصالت
چچنستانبازيم 
هاولکهکتابش،زیستندرحقیقت،مانیفستانقالب

یبایدکوشید.
وواالئیوسائلم 
مخملین اروپاي مرکزي است نشان داده بود که با دست زدن به دروغ نمیتوان به
حقیقترسید .
روزنامهنگارو

گوردوناش”

اندیشهبزرگی کهازآنانقالببدرآمد،چنانکه”تیموتی 
تاریخنگار انگلیسی در ”ده سال بعد” اشاره کرده ،خود انقالب بود؛ نه ”چه” بلکه

”چگونه”،نههدفبلکهوسیله .
اندیشه تازه ،انقالب غیر”انقالبی” بود .رهبران جنبش مردمی در کشورهاي اروپاي
مرکزي،ازآغاز،آگاهانهراهوروشمتفاوتازنمونهکالسیکانقالب را،چنانکهاز
درآنسرزمینهاتاخیزشمجارستاندر

 1789بهبعدپروراندهشد،درپیشگرفتند.
یشد؛ در این انقالب تالش بر
 ،1956خشونت انقالبی جزء اساسی انقالب شمرده م 
یگفتآنهاکهاز
پرهیزازآنبود.آداممیچنیک،ازرهبرانجنبشمردمی لهستان،م 
یرسانند *.
یکنندباساختنباستیلبهپایانم 
حملهبهباستیلآغازم 
بزرگترین
بدینسان سده بیستم با ردکردن سرمشقهائی به پایان آمد که  

برايایرانیانکهسرانجامبهآنجارسیدهاندکه

هايشانراباخودآوردهبود.
پیروزي 
همراه پیشرفتهترین جامعهها ــ هرچند با فاصله زیاد ــ به سده بیست و یکم پا
کهخودراباسنجههاي جهانامروزبسنجندوبهنامهویتو

بگذارند،بهاینمعنی 
اصالت فرهنگی ،در پستوهاي تاریخ نمانند ،این بزرگترین درس سده گذشته است:
دمکراتیککردنهمهجنبههايزندگیاجتماعی،ازجملهانقالب.درکنارپندارهائیکه

دهههاي پایانی سده بیستم بدان پایان دادــ عدالت اجتماعی به بهاي آزادي ،رشد

اقتصادي با سرمایهداري دولتی ،پیشرفت همراه با سرکوبی ،عوامگرائی populism
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بجاي مردمساالري ــ انقالب مقدس نمونه فرانسوي و روسی و ایمان به یک
خانهتکانیبزرگازآن
ایرانیانهنوزنیازبهیک 

یاعتبارشد.
ایدئولوژيخطاناپذیرنیزب 
شانانجامدادهاند .


ترکاررابراي

دیگرانبخشبزرگ
خوددارندولی
برمیراثهاي زهراگینسدهبیستمانگشتنهادوبدبینانهبهآیندهنگریست:

یتوان 
م
یکند .فاصله روز
جمعیت شش میلیاردي که تنها در واپسماندهترین کشورها رشد م 
افزونداراوندار(بیستدرصدجمعیتجهانشصتدرصدثروترادراختیاردارند ــ
سی سال پیش چهل در صد را داشتند؛) از میان رفتن محیط زیست (سوراخ اوزون،
اماسدهاي

شوندهازماهیان)...

بریدهوسوخته،آبهاي آلوده،دریاهاي تهی 

جنگلهاي 

کهاینمسائلراپدیدآورد،توانائی گشودنآنهارانیزبهانساندادهاست.تکنولوژي
یتواندمحیطزیستراپاكومنابعروبهپایانراجانشینیابازتولیدکند؛کنترل
م
جمعیتازنظرفنی وفرهنگی اصالمشکلی نیست؛وانقالبارتباطات،آموزشدادن
ورساندنشانرابهدیگرانباکمترینهزینهمیسرساختهاست .

تودههايمیلیونی

استراتژي سیاسی کاربرد تکنولوژي در خدمت انسانیت ،و نه تنها صاحبان قدرت و
سازمانهاي مدنی و احزاب با

سرمایه ،نیز در دسترس است :قدرت بخشی به مردم .
یدهدبیشازهمیشهازبسیجعمومی
امکاناتتازهاي کهتکنولوژي ارتباطی بدانهام 

برمیآیند .موضوع این است که آیا سرامدان سیاسی و فرهنگی ،سیاستگران و

روشنفکرانوانتلکتوئلهابهقوارهوظیفهايکهدرپیشدارندرسیدهاند؟ 


ژانویه2000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
* Years , New York Review , Nov. 18.99After Ten
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دگرگونی اجتماعی صحنهسازي نيست


ازهمانفردايانقالباسالمی،یکمسالهمرکزيبراجتماعایرانیبرونمرزيکههزار
یافزود،سایهانداخت:نظریهتوطئه.ازآنپسهرچهازاندیشهوعمل
هزاربرآنم 
اکثریتایناجتماعبودهبهصورتی،ازایننظریهتاثیرپذیرفتهاست.چیرگیتوطئه

کهازآنمیبایدبهعنوانیکشیوه

اندیشیبرذهنبسیاريازایرانیانچناناست
ترازآناستکهبرايتوطئهبکاررود ).

نگرشبهجهانیادکرد(جهانبینیواال

نظریه توطئه را در این مصرع میتوان خالصه کرد :صورتی در زیر دارد آنچه در
دانستهمیشودنهروابطعلت ومعلولی

باالستی.اماآنچهدراینمصرعاز”صورتزیر”

قانونمنديهاي علوم انسانی است ــ از روانشناسی تا

در سیاست و اجتماع است؛ نه 
سیاستواقتصادوجامعهشناسیــبلکهدستناپیدائیاستکههمهچیزرادرسیر

يبازارآداماسمیتنیستکه تعادل

تاریخمیچرخاند.بازدراینجامنظور”،دستناپیدا”
عرضهوتقاضاراتعیینمیکند،بلکهیکماهیتبرتریندرمعنیصوفیانهآناست:

غرب،هفتخواهران،شرکتهايچندملیتیــکهپسازشکستهشدن

ابرقدرتها ،

نظریهسازان توطئه گرفتهاند.
انحصار بازار نفت جاي هفت خواهران را در ”پانتئون”  
دستهاي ناپیداي دیگري هم هست،
جامعههاي بدوي دیگر مانند عربها  ،

براي
هايپنهانتودههايمردم

فراخورسوداهاي(ابسسیون)خودشان.این  
دست

هرکدامبه
گردانندکهگروههاوافرادرا،هرکهوهرچهباشند؛


همانگونهبرسرانگشتانخودمی
را
می توانندبههمانآسانیمردمانرابرلبهپرتگاهبیاورندوسرنگونکنندکهآننیزن

افسانه با کودکان افسون شده کرد .دست توطئه جانشین دست خداست ــ هرکه را

پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ

20

بخواهد باال میبرد و هرکه را بخواهد واژگون میکند و حتا گاه به دست خود او
میکند .

با چنین قدرت خدايگونه روشن است که شناختن توطئه آسان نیست ،و همچنانکه
پسازرویدادهامیتوانشناختــخداشناسانهنگامی که


آیاتمشیتخداونديرا
آگاهدرمانیافتحکممیکنندکه


مداخلهبهنگامیکپزشک
بیمارروبهمرگبراثر 
مشیت خداوند بر زنده ماندنش بوده است ــ توطئهشناسان نیز توطئه را در جامه
ارغوانی پیروزي میشناسند( .فرماندهان رومی را در جشنهاي پیروزي” ،توگا”ي
ارغوانی میپوشاندند) .توطئه نیز مانند انقالب پدیدهاي به قول همان رومیها ipso
 factoبه دلیل خودش) است؛ پس از رویدادنش معلوم میشود که نامش چه بوده
بارهاستثنائیواجتنابپذیربودنانقالب،درگذشتهبحثشدهاست).چنین

است(.در
نیست که در ”علم توطئه” هیچ رابطه علت ومعلول نباشد .بر عکس میان منافع
توطئهگران و سرنوشت قربانیان ،آنچنان رابطه تمامی است که نیازي به یافتن هیچ

گذارد(.توطئهدردرامهايپیچیده

هايتاریخی 
نمی


تریندرام

دلیلدیگريبرپیچیده
هايدورانسازسیاسیواجتماعی،


تاریخی،درشکستوپیروزيکشورهاودگرگونی
دررویدادوکارکردشانآشکارتراستو

گیرد؛امورسادهترکهعواملموثر

صورت 
می
گذاردبهتوطئهنمیکشند).علمتوطئهدراینجابهایمان


برايگمانپرورينمی
جائی
شود.ایماندرامورياستکهقابلاندازهگیري،وازراهتجربیاثبات پذیر


همانندمی
اثباتباشدایماننمیتوانآورد(.علمتوطئهبه قیاسعلم


نیستند؛بهامريکهقابل
اندیشهمند” اسالمی ساخته شده است) .کافی است که منافعی در یک

عرفان یک ”
توطئهبرايدستپنهانصاحبمشیتتصورشود،وآنگاهتوطئهبههمانآسانیو

ترینطرحهارا


تواندید،فارغازمشکالتعملیکهکوچک

کهدرسینمامی
قاطعیت
شکستبکشاند،عملیمیشود .

نیزمیتواندبه

میدهدناگهانهمهچیزبادقتمکانیکی
هنگامیکهاطاقفرمانتوطئهعالمترا 
کند.رویدادهايروزانهکهدر جهانواقعدستخوشهرکمترینتغییر
ساعتکارمی 

میدهند،همهازروينقشهپیشاندیشیده
اندوسیرتحوالتراتغییر 


اوضاعواحوال
هاودهههاپیش

کهاز 
سال

ناپذیرطرحهائیمیشوند 


هايتجزیه

آیندوبخش
جلو  
می
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بودهاند .توطئه از این اصل برکنار است که هرچه موقعیتی
”در آب نمک خوابیده”  
پیچیدهترباشدبهاینمعنیکهعواملبیشتريدست درکارآنباشند،دربرابرتغییرات


کند.مثالشایناستکه اگرزاویهقوريبافنجانیدر

کوچکتريحساسیتپیدا 
می

چندسانتیمتريآن،یکسانتیمترپسوپیششودچايباز همدرفنجانمیریزد؛اما

همینبساستکهزاویهپرتابموشکیازمدارتعیینشدهآن یکمیلیمتروکمتر

پیچآنشلباشدو

تفاوتداشتهباشدوموشکهزارهاکیلومترآنسوتربرود ،یایک
دراقیانوسبیفتد.بیتناسببودنمنافعتصوريتوطئهباپیامدهاي زیروروکنندهآن،

اندازهبیاهمیتاستکهسستبودنشواهدودالیلــکه همهجنبه”پسینی


بهمان
دارند.کارآگاهانتوطئهدربرابرآشکارتریندالئلبیپایه بودن

ـبعدي“  a priori
باورمیکنییا

فرضیاتخود،گوئیباآنهنرپیشهکمديهماوازندکهمیگفت” 
مرا

چشماندروغگويخودترا؟” 
انقالب اسالمی بالئی بود که مصیبتزدگانش را به علتیابی و ”روشنگري” وا
داشت.پیشازهمه،آنهاکهسهمبیشتريازمسئولیت راچهپیشازانقالبوچه


می
میدانآمدند.کسیکهبزرگترینمسئولیت


داشتندباتوضیحاتخودبه

زمانآنمی
در
راداشتزیرابیشترینقدرترادردرازترینمدتدرخود متمرکزکردهبودزودتراز
امریکاوانگلیسوکنسرسیوم

همهلحنوجهتگفتمانپسازانقالبراتعیینکرد:
نفترژیمپادشاهیرابرچیدند.سهصاحبمشیت،ابرقدرت وغربوهفتخواهران،
دستیکیشدندویکیازقدرتهايبزرگجهانــپنجمینقدرتــرا ازترسو

نیز به دلیل اختالف بر سر بهاي نفت به یک تکان دادن دست سرنگون کردند ــ
(باناناریپابلیک)نتوانستهبودند.پس ازاوهر ایرانی

جمهوريهايموز”

چنانکهحتابا”
بخشکهنهسنگینیمسئولیتدر آن


ماهزدهکهازانقالببرگشتدرایننظریهراحت
گذاشت،آویختوپیرایهاي


بود؛ونهنیازيبهاندیشیدن،چهرسدبهتالشکردن،می
هايآنانهرچهفراوانترو


گرانوانگیزه

حدسوادوسلیقهخودبرآنبست.توطئه

در
باهمناسازترشدند؛لگامخیالرهاشد .
کمپارهاي


یعنیاحتماالبیـشازنوددرصديازمردم،دسـت
اگرایرانیانتوطئهاندیش

دادندبازمیشدبهآنهاامتیازي


همدرکنارنظریهتوطئهراهمی
عواملجامعهشناختیرا
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داد .زیرا در جهان نیروهائی هستند که هرجا بتوانند در کار کشورهاي دیگر انگشت
آنزماندرشکنندگیوآسیبپذیري


خواهندوایران

فرمانبرخودمی
میکنندوآنهارا

ايکهلیبیوفلسطینیاننیز


انداخت؛تااندازه

بهاینوسوسهمی
شگفتش،بسیاريرا
درایراننفوذي بهمرساندهبودندــامریکاوانگلیسکهجايخودداشتند.ولیدر
توطئهاندیشیبه عنوان”وودو”يسیاست،جايهیچاندیشهدیگرينیست.درلحظه

هاازشمولقوانینیکهدربقیهزمانهاوبقیهجاهابر


حکومت
توطئه،افرادوگروهها 
و

رفتاربشريورفتارجماعاتونهادهاجارياستــازجملهجستجويسودشخصیو

غریزهماندگاريــبیرونمیروند .
مهمترین رویداد تاریخ همروزگار ایران و یکی از رویدادهاي مهم سده بیستم بدین

دادهشد.واگرچنانرویداديتوطئهمیبود ،بدینمعنیکه


ترتیبباتوطئهتوضیح
میلیونها ایرانی از حکومت و مخالفان و فرمانروایان و فرمانبران ،ابزار توطئه دست

ضمیرصاحبش

میدیدندو
کهبااینهمهمردمکوچهوخیاباننیزآنرا 

ناپیدائیبودند
را میخواندند و حدس میزدند ،دیگر هر آنچه را که به ایران ارتباط میداشت
بایستبههمانقلمروبردوبهانتظارپایانخیمهشببازينشست.اینکاري است


می
ایرانیان،مگراندکی،کردهاند،وبرايگریزازهرمالمت،مبارزهرابه درونایران


که
واگذاشتهاند .

اکنون نظریه توطئه ،مبارزه درون را نیز در بر میگیرد .باز از عامل مردم ،نیروهاي
آنرااندكاندكازهممیگسالند،نگاه

فشارهائیکهبرحکومتمیآیدو


اجتماعی،
دمرابازيمیدهند.هیچچیزتغییرنکرده

خودشاناند؛ مر


گذرند.هرچههست

نکردهمی
بایددرتاکتیکها داد .


استوهیچتغییرينمی
بیستسالیپیشچیرگینظریهتوطئه،مبارزهبرايسرنگونکردن جمهورياسالمی
را فلج کرد و بهقلمرو ناممکن راند :مگرعروسکهاي خیمه شببازي که به اشاره
وزندگیهايخودوآیندهکشورشانرا آتش


ریختهبودند
ابرقدرتهاوهفتخواهران

هائیکهرژیماسالمیراآورده وسرپا


داشتندکهباقدرت

زدهبودند،توانائیآنرامی
نگهداشتهبودنددربیفتند؟مگرتصوفبهمانمیآموزدکهدربرابرمشیتمیبایدبه

همانمشیتتوکلکردودر کوششوکششسودينیست؟طرفهآنبودکههمان
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دانشمندانتوطئهکههزارانصفحهرادراثباتناچیزبودنایرانیانوقدرتنامحدودو

میهنانخوددربیرونسرکوفتمیزدندکهچرا


جادوئیغربسیاهکردهبودندبههم
کیسههاي خود را در جیب آنان شل نمیکنند؛ چرا در پشت رهبري آنان گرد

سر
هاوافغانهانیستند؟ 


ویتنامی
نمیآیند؛چرامانند

مبارزهرادرخطرسردرگمیقرارمیدهد.اگرعاملمردمی

امروزنیزادامههمانروحیه،
وهرچههستبازيهايدرونیگروهیاستکهآگاهو

درتحوالتایراننقشیندارد

دورنگر و بهم پیوسته است ،هیچ راهی براي مردم نیست .دربرابر رژیم سرکوبگر و
خونریزياینچنینهشیاروچارهگر،مردمیکهبیستسالپیشهمچیزينبودندو

بهرویايانقالبخونیندلخوشباشند،یامانند

امروزهمچیزينیستند،همانبهترکه
آمدنپیکشاهبهرامازهندوستان

نیاکانزرتشتیخوددرآندوقرن سکوت،انتظار”

بکشند.
سوارانش”

وفرازآمدنسپاهاوراباپیالنو
*** 
 
دراثباتنظریههايتوطئههر اندازههمدالئلاستواربیاورند،هیچکسناگزیرنیست

تنها از پشت منشور طرحهاي شیطانی دستهاي پنهان به کارهاي جهان بنگرد.
دستهاي ناپیدا و طرحهاي شیطانی تنها نیروهاي برانگیزاننده تاریخ نیستند ،هرچند

همواره میکوشند سیر رویدادها را به سود خود گردانند .به ویژه هنگامی که با
روبروئیمبهتراستهرچهبیشتربرآندگرگونیهاباریک

دگرگونیهايبزرگاجتماعی

شویم.بهعنوانمثال ،روندهايجمعیتشناسیایرانــرشدشتابانافزایشجمعیتو
روزافزونآندرهفت دههگذشتهوبویژهدودههنخستینجمهورياسالمی؛

جوانی
یا شهرنشین شدن ایرانیان (دوسوم جمعیت در همان مدت) و ریشهکنی عملی
طرحهايهفت
ترندتا 


بسیاربااهمیت
بیسوادي،درجهتدادنسیرتاریخایرانعواملی
خواهرانیامحافلدرونیالیگارشیآخوندي.یک جامعهروستائیوایلیاتیهنگامیکه
کمترازسهنسلازریشهدگرگونمیشود دستخوشجریاناتانقالبیازهمهگونه


در
خواهدبود،بستهبهاینکهرفتارطبقهسیاسی آنچهباشد(.خودرفتارطبقهسیاسی،

برآیندبسیاريعواملکوچکوبزرگفرهنگیو تاریخیوسیاسیاستوبابرچسب

هايسادهانگارانهنمیتوانازآنگذشت).


زدن
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دهسالیپسازانقالبوفرونشستنگردبادانقالبی،وباپایانجنگ نومیدانههشت
ساله با عراق ،سهروند را در حکومت و جامعه میشد بازشناخت :تکنوکراتیک شدن
دستگاهاداري،برآمدنجامعهمدنیایرانبهصورتیکنیرويسیاسی ،رويآوردن

هائیازدستگاهحکومتیبهمردم.اینهرسهدرمقیاسیکوچکبودولی مسیر


بخش
میشددید
هائیازایندگرگونیپردامنهراازهمانزمانها  


داد.گوشه

آیندهرانشانمی
واکنونکهاینهرسهروندبسیارنیروگرفتهاست،آوردنگوشههائیازآنچهدرآن

تواندافزایشدهد :


امیدواريبهآیندهرامی
هانوشتهبودمدست 
کم

س 
ال
”آرزومندان دگرگونیتدریجیرژیمدیرگاهیاستدیگرامیديبهرفسنجانیندارندو
اشارههاي روز  افزون آنان به صداهاي مخالف و مستقلی است که در مطبوعات و

بلنداست؛بهسازمانهاوگروههاومحفلهايکوچک

مجلسودستگاهاداري و...
حقوقبشروجدائیدینازحکومترامیخواهندو

ولیبیشمارياستکهدمکراسیو
هائیبیروناز


سازندــسازمان

درایرانمی
دارندیک”جامعهمدنی” civil society
کنترل حکومت که هرچند غیرسیاسی هستند ولی یک جریان نیرومند سیاسی
غیررسمی ،یک فرهنگ سیاسی مستقل ،از آنها برمیآید و به سراسر جامعه پخش
شود .
می 

شرقیباهمهکوچکیوناپیدائیخود،موریانهوار

”اینجامعهمدنیدرشورويواروپاي
هايقويترازجمهورياسالمیرایکی


ورژیم
بهفروپاشینظامکمونیستیکمککرد

پسازدیگريبیخشونتوخونریزيسرنگون کردیابرانداختیادگرگونساخت،
چنانکهدربیشترجاهانشانیازدستگاهقدرت پیشیننماند.اینصداهايمستقلرا
باالتریننسبتهاي


همپایهخودیکیاز
دستکمنبایدگرفت.ایراندرمیانکشورهاي

کماز
درسخواندگانراداردوطبقهمتوسطیکهدر 57سالهدورانپهلويبالیددست 
نظراجتماعیبسیارنیرومنداستوهیچحکومتیاز آنبرنیامدهاستونخواهدآمد.
ارتشیازدانشاموختگاندانشگاههاي داخلوخارج،هماکنونخودرا


طبقهمتوسطو
بهمقدارزیادبررژیماسالمیتحمیلکردهاستوآن رابهشیوهخوددرجاهائیکمتر

جاهائیبیشتردگرگونمیکند(اینهاداوطلبانه حکومتراتركنخواهندکرد،کیهان

و
14بهمن )1993/1372
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ترینتاریخها


ایرانیاندرصدسالهگذشتهودرهمیندودههیکیازپرفرازونشیب
”
رجهاي
هايجهانداشتهاندواینتاریخ،اینتجربهملی،بهآناند 

رادرمیانهمه 
ملت

نمونههايشرادرفعالیتگستردهفرهنگیـسیاسی
ازپختگیسیاسیدادهاستکه 

جامعه ایرانی چه در درون و چه بیرون میتوان دید .آنها دیگر نه کارگزاران
کاریریستها”وسردمدارانبیستسالپیشهستندکهسرمستاز

(تکنوکراتها)و”

مینههاي اجتماعی و سیاسی آن رشد شتابان بسته
رشد شتابان اقتصادي ،چشم بر ز 
باشند و نه جنگندگان خشمگین و کینه توز آن ”آرمانشهر” که کسانی امپراتوري
اندوبیراهنرفتهاند .

اهریمنیاشنام 
نهاده

”اینطبقهمتوسطازکورهتاریخبدرآمده ــدستکمدرکورهتاریخرفتهــنیزبخشی
دمکراتها و لیبرالها اینهمه ما را از کوري و بی خبريش

از آن مردمی است که 
میترسانند .این مردمی که در دوزخ جمهوري اسالمی ،با ناداريها و کمبودهايش

نگهداشتهاند


خودراسرپا
براياکثریتیازایرانیان،اینگونهزندگیهايخودوکشور

در حسابها و استراتژيهاي سازشکار به چیزي گرفته نمیشوند .گوئی همین مردم
شکستها را پشت

نیستند که صد ساله گذشته را زیستهاند و از آن آموختهاند و
شکستها دیدهاند :شکست آزادیخواهی بی پشتوانه قدرت نظامی و اقتصادي را ،و

شکستتودهگرائیpopulism

شکستاصالحطلبیبیپشتوانهمشارکتمردمیرا؛و
بیپشتوانهتعهدبهتوسعهرا؛وشکستآرمانگرائیبیپشتوانهدانشو آگاهیرا؛و
شکستاسالمسیاسیبیپشتوانههیچچیزرا...مسلمایناست کهایرانیانهرچههم

نیستند.مردمایرانمانند

واپسماندهباشنددیگرآنمردمبیستسالودهسالپیشنیز
همیشهشگفتیهادرآستیندارند(.ایرانمحکومبهتحمل آخوندیادیکتاتورينیست،
نیمروز11خرداد”)1996/1375
هايگروهفرمانرواراهرچههستمیباید برزمینهسیاسیـاجتماعی،


هاوتوطئه

نقشه
هاي  dynamicsجامعه ایرانی گذاشت و بدان اهمیت سزاوارش را داد ــ
بر پویائی 
بازیگرانبیشمار،و نیروهائیکهبرخودشاننیز


دریکپهنهشگرفبا
عاملیتاکتیکی
کامالشناختهنیستندودرجریانرویدادهاشکلمیگیرند چنینجامعهپیچیدهايرا

تانهاي 
یانجامعهشـناسیوداسـ 

توانبهیکصحنهسـازيفروکاسـت.تفاوتمـ

نمـ 
ی
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کارآگاهیدرهمیناست .
”جامعهمدنی”تنهایکشعار انتخاباتییااختراعیکنفرنبودوبیشازصدسالاست
سازد.رويآوردنبخشهائیاز


شراداردمی
کهایرانجامعهمدنیبهمعنی امروزي

حکومت اسالمی به مردم ،تنها در ذهن خیال اندیش پارهاي مخالفان رژیم صورت
نمیگرفت .اگر در بیرون کسانی ده سال پیش میگفتند که ”همه تبلیغات رژیم از

شدانتظار
درخودایرانکسانبیشتريرامی 

مغزشوئیکودکاندبستانینیزبرنمیآید”

دریابندمردمراازدستدادهاند.ایناحساساز

داشت،حتیدرمحافلحکومتی،که
دست دادن مردم را تا کسی از آن باال تجربه نکرده باشد نمیتواند دریابد که چه
پسازچناناحساسیهمانبمانندکهبودهاند.

مهابتیدارد.بسیاراندكاندکسانیکه 

روانهاي شکنندهتر خرد میشوند ــ چنانکه بیست و دو سالی پیش روي داد.

کوردالنینیزتاپایانتلخمیروندــچنانکه مافیايآخونديآمادهاستبرود .

بیستویکسالپیشجامعهایرانی،از گروهفرمانرواتانیروهايمخالف،ازسرامدان
سیاسیتاطبقه متوسطآمادگیداشتکهیابهموجانقالبتسلیمشودویاباسربه

گردابانقالباسالمیبیفتد.امروزگروه فرمانروادربرابرموجانقالبیدیگر،انقالب

نقالبیآنرافرومیگیرد؛وطبقهمتوسطبا

جامعهمدنی،بهدوپارهشدهاست؛ حرکتا
استراتژي و هدفهائی شایسته سده بیست و یکم این حرکت را گام به گام پیش
برد .
می 

فوریه2000
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پيشبرد آنچه در  17دي آغاز شد

اینروزهاباهفدهدي همزمانشدهاست.هفدهدي روزي بود(در)1936/1314که
بطوررسمی وبهدستوردولتازپوشیدنروي خوددربیرونخانهمنع
زنانایرانی  
آنرویدادکشفحجاببود،امابسیاربیشازبرافتادنپردهازروي

شدند .نامرسمی 
یداد .بخش هوادار پادشاهی پهلوي ،که در بیشتر هفت ،هشت دهه
زنان معنی م 
زنانشمرد.مخالفانآنپادشاهی

گذشتهدر اکثریتبودهاست،هفدهديراروزآزادي
کردنچشماندازتاریخیخود،ازسرتاسرآندورانباسهبرچسباستبدادو

کهباتنگ
یگذرند ،یا اصال هفده دي را مانند بسا دگرگشتهاي تاریخی و
فساد و وابستگی م 
یگیرند ،و یا کشف حجاب را جلوه دیگري از استبداد
ملتساز آن دوران ندیده م 

رضاشاهیمیشمرند .
برگرفتناجباري حجاببیتردیدباآزادي زنانفاصلهبسیارداشتو برابري زنومرد
رابهدنبالنیاورد.چهلوچندسالپسازآن،انقالباسالمی با تودهزنآزادشده

دانشگاههاواداراتو

صفهاي انبوهزنانچادرپوشکهاز
روبرونشد.برعکس 

ایرانی 
یآمدندتظاهرات بنیادگرایاناسالمی
موسساتوخانههاي طبقاتگوناگوناجتماعی م 

یکردند.بااینهمهنمیتواناهمیتآناصالحبزرگ اجتماعی،واصالحاتی
رامیلیونیم 
هنوزادامهداردنادیده

راکهپسازآنآمد،درجنبشآزادي وبرابري زنانایرانکه
گرفت.هرچهپسازآنشدوخواهدشدازهمانروزآغاز گردیدکهزنانشهرهاو
خندهآوري که سالها در
یزد و کالههاي 
جامههائی که بر تنشان زار م 
روستاها ،با  
گوشه صندوقخانهها خاك خورد ،در مراسمی که برپا شده بود درکنار مردان شرکت
جستند .
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(سخنی که رضاشاه در آن زمان به یکی از نزدیکانش گفت دشواري نزدیک به
یرساند.منبعاین گفتاوردفراموشمشدهاستوشاید
غیرممکنآنتصمیمدالورانهرام 

کهدیدنچهرههاي

بهلطف،آنرابهیادم بیاورد.رضاشاهازدردي

ازخوانندگانکسی
بی پردههمسرانودخترانشدرجمعکشیده بودگفت.اما”خود”او بهعنوانیک
ناموسپرستی”کهاوبودچیره

”خودکامهاصالحگرروشنراي”برمردسنتی متعصب ”
شدوگامیبرداشتکهامروزغیرممکناستمهابتآنرا احساسکنیم) .
در کنار انقالب آموزش همگانی دهه  ،1320/ 1930برگرفتن حجاب ،و اصالحات
بزرگترینانقالباتاجتماعیتاریخ

یتوان
ارضیسال1962/1340-41رابهآسانیم 
ایرانشمرد،زیراجامعهمردساالربیسوادفئودالی رادربنیادآنزیروروکردند.زن

کهچنانباانساندرجهدومبودنخویشو امتیازاتحقوقی مردانهخوکردهبود

ایرانی 
تانامشپسازشوهر
یکرد؛وح 
کهخودبراي شوهرشهمسري جوانتردستباالم 
ینهادند؛
یشد (شوهران باسوادتر نام دیگري بر ملک تازه خود م 
کردن فراموش م 
شوهران معمولی او را منزل و عیال و مادر فرزند نرینه ،و نه هرگز فرزند مادینه،
خواندند)آغازکردخودرابهعنوانانسانونهزنبیابد.زناندرگروههاي هرچه

م
ی
بزرگتر به آموزش و کار روي آوردند و با مردان به عنوان آدمهائی دیگر و چون
خودشانبرخوردیافتند .

درارزشهاياجتماعی،کهتاکاملنشودبرابريزنو

اندكاندكآندگرگشتاصلی
مردنخواهدآمد،شکلگرفت ــ نگرشبهزننهبهعنوانناموسمردبلکهبهعنوان

همترازوشریکاو.درجامعهسنتی ارزشبرتردررابطهزنومردي ”ناموس”بودکه
خاقانیااینهمهناموسچیست؟)وباناموننگبه

معنايشدرادبیاتتکبراست(گوید

یآمیزد .زن یک مایه ننگ بالقوه بود و ”شرف” مرد به رفتارش با زن
آسانی در م 
خشونتآمیزتر ،ناموس ،محفوظتر و

بستگی داشت و هرچه آن رفتار یک سویهتر و 
یها
یتوانستندتنبهبیشترینپست 
شرف،بیشتر.مردمیکهدرزندگیشخصیوملی م 

بدهند،هموارهباالترینخرسنديوجبران روانشناسیخودراداشتندکههمسروخواهر

و دختر و مادر و هر چه خویشاوند مادینه دیگر خویش را در پستوها نگهداشتهاند و
یبود که هر ننگ
احیانا کشتهاند .آدمکشی ناموسی به ویژه چنان کار قهرمانانهاي م 
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ی،
یبردواصالنمیگذاشتاحساسشود.درفرهنگاسالم 
شخصیوملیراازیادهام 
ناموسبرترینارزشاخالقی شدوسراسرمذهبرا زیرسایهخودگرفت.درحکومت
اسالمی ،آخوندهاي فرمانروا از اسالم بیش از همه به نگهداري ظواهر ناموسی
درحکومتآمادهبودهاند فدايقدرتکنند .


دیگررا
دلخوشند؛هرچهاسالمی
برگرفتن حجاب ،پس از بیست سی سالی بازایستادن چرخ اصالحات ،با یک سلسله
هادرحقوقزنانوکودکاندنبالشد(اینبسیار پرمعنی استوبرابري

قانونگزار 
ي
يترمیسازدکهحقوقکودکانبازنانمیآیدونهمردان).دادن
زنانراامري ضرور 
کودکانگامهاي

وطالقونگهداري
حقراي،محدودکردنحقمرداندرچندزنی  
یتردید به سوي آن
بلندي در برطرف کردن تبعیض قانونی بود که نظام سیاسی ب 
یرفت .گشوده شدن روزافزون مشاغل اداري و سیاسی بر روي زنان
م
شقضاوت)کهدستاوردکشفحجابوانقالبآموزشهمگانی بود
یترین 
(غیراسالم 
کرد .
اینروندراتندترمی 
ولی  خصلتآمرانهایناصالحات،چنانکههمهاصالحاتدیگر،بهایی رابرجامعهو
روشنفکرانوزنانــبهرهبرندگان

نظامسیاسیتحمیلکردکهدرواکنشواپسگرایانه
اصلی اصالحات دوره پهلوي ــ در انقالب اسالمی پدیدار شد .انکار اصالحات ،با
رادیکال شدن سیاست ،تا انکار ضرورت اصالحات کشید .در موضوع آزادي زنان
نخست استدالل کردند ــ و همچنان تا سالها پس از انقالب ــ که وقتی مردان
آزادي نداشتندچهآزادي براي زنان؟کسانی کهدربافتاري  contextدیگربهنادرست
یافتاد در اینجا از آزادي نداشتن مضاعف بیخبري
”ستم مضاعف” از زبانشان نم 
ینمودند .آنگاه تب بازگشت به ارزشهاي اصیل و ریشههاي اسالمی چنان پیکر
م
زنانمیوههايیک


شتبهچادربراهافتاد.
بیمارجامعهسیاسی راگرفتکهجنبشبازگ
پیکار بیش از نیم قرن را که باهمه آمرانهبودن ،خودشان در آن سهمی نه چندان
یبود،ولی
اندكداشتند،به آسانی درپاي آخوندهاي واپسگراریختند.واکنش،ناگزیرم 

بایستواپسگرایانههمباشد؟ 

آیاحتما
ودریافتندکهباخودچهکردهاند.پیکارتلخ

ازهمانفرداي انقالبزنانبهخودآمدند
آنانبیستودوسالهجمهوري اسالمی رافروگرفتهاستوسهمبسیاردرخوردن
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حکومت اسالمی از درون جامعه داشته است .برابري زنان اکنون یک عنصر اصلی
سیاستآخوندي است.دیگر

گفتمانسیاسی جامعه،وپیکارهمهسویهباجهانبینی و 
اصالحات آمرانه درکار نخواهد بود .برعکس ،مانند همه فرایند توسعه همه سویه،
یشود.زنانایراندر ذهنخودشاندارندبه
اصالحاتداردازپائینبهباالتحمیلم 

یرسند که ژرفتر و کارسازتر از هر پیشرفت آمرانهاي است .اما بی آن
آزادي م 
شدبهاینجاهارسید .

تهانم 
ی
پیشرف 
یتوان بکار برد) نگرش
درمسئله آزادي یا برابري زنان (این دو را بجاي هم م 
محافظهکارانهوپیشرو هست.همینتفاوترادربرخوردباهمهمسئلهتجددــبه

کردنفرهنگوجامعهــداریم.صدسالپیش،

یاروزآمد up to date

معنی امروزي 
داد؛اکنونمعناي
ی 
اینروزآمدکردن،معنی پیشآمدنباجهان صدسالپیشرام 
یگرائی نیزدست
دهد.محافظهکارانکهبه سالحنسب 

پیشآمدنباجهانامروزرام 
ی
رادرچهارچوبفرهنگجامعههاي موردنظر (درواقعقدرتسیاسی

یافتهاندبرابري 

یباید عمال به درجه آمادگی
یخواهند .به نظر آنان دامنه خواستها م 
موجود) م 
بهترجلوهدادنخود،اصطالحات جامعهوفرهنگ

حکومتهامشروطشود(آنهابراي 

گیرند) .

رابکارم 
ی
یسازدوامتیاز
یبهرهم 
راازپایهنظريشب 

چنینرهیافتی  approachبرابري زنان
یدهد
یدهد .اگر ”فرهنگ”جامعهچندزنی رااجازهم 
بیشازاندازهبهقدرتسیاسی م 

یشود.بحثایننیستکهیکشبه
بایدباآنکنارآمد،اصلبرابري بی معنی م 

وم 
ی
یتوان رفتارهاي کهنه و ارزشهاي سنتی را دگرگون ساخت .کسی چنین ادعائی
نم 
ردنهمهپیکار
یپایهک 
پذیرفتناعتبارآنرفتارهاوسنتهابههر بهانه،ب 

ندارد.ولی 
آزادي زن است .نگرش پیشرو بر آن است که در خواستن میباید تا آنجا رفت که
یتوان
یدهد.ولی دراجرام 
اصولــانسانگرائی،حقوقبشر،تجددخواهی ــاجازهم 


مرحلهبهمرحلهتندرداد.
موقتابهپیشرفت

***
درایرانبیداري عمومی وپسزنش ترقیخواهانهبهواپسگرائی مذهبی،مسئلهنظري را
یتواند بهنام”فرهنگ”ازبرتري حقوقی مرداندفاعکند
گشودهاست.امروزکسی نم 
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وجزگروههاي فرمانرواکسی را متقاعدسازد.مشکل،سیاسی استوحتادرآنجبهه

یسازند.ازسخنگویانحکومتی وآنها
ترم 
گشاده 

نیززنانهرروزمیدانعملخودرا
نگاهکنندگذشته،گفتمانسیاسی واجتماعی

یبایدپیرامونخودرا
کهدرهرسخنم 
وآرزو
دردستترقیخواهاناست.طرحریزي براي برابري زنانومردانخیالپردازي  
یتواندرسیدن
پرورينیست.برابريدردستورکارجامعهاست وحکومتاسالمیتنهام 
آنرابهعقباندازد.اینیکزمینهدیگر فشارياستکهجامعهبرحکومتدرحالاز

یکند .
همپاشیواردم 
تازهترین طرحدربارهبرابري زنانازکنگرهچندي پیشحزبمشروطهایرانبدرآمد

عضوحزبکمیتهاي

ازخانمهاي 

(ارنجکانتی کالیفرنیا،نوامبر.)2000بهپیشنهادیکی 
منظوربرپاشدکهدرآنآقایاننیزداوطلبشدند.دربحثکوتاهی کهدرباره

بدین
پیشنهاد درگرفت یک نظر این بود که جدا کردن موضوع زن ،خود یک حرکت
تبعیضآمیزاست.ولی بهنظرتقریباهمهاعضاي کنگرهجاگیري وژرفاي تبعیضبه

بایدتوجهویژهايبهمسئلهبشود.سندکوتاهی

زندرجامعهایرانیچندان استکهم 
ی
که به عنوان قطعنامه کنگره درباره حقوق زنان و کودکان صادر شده به جنبههاي
موردنیست .

بهبخشهايآنبی

موضوعمیپرداردونگاهی

اجرائیوتفصیلی
یگوید با آنکه در منشور حزب ،برابري کامل حقوق زن و مرد
قطعنامه در مقدمه م 
بهاندازهاي سنگینو

شدهاستفشارهاي حقوقی و فرهنگی برزنایرانی 

پیشبینی 

دیرپاستکهبرابري نیازبهشکافتندارد.دراینجانکتهظریفی آمدهاست(یکی ازدو
بایدبرآنانگشتنهاد”:زندراینمتندربر

نکتهظریفپوشیدهدراینمتن)کهمی
ایناشارهازسرتصادفنیست.یک

گیرندهدخترانباالترازسنکودکی نیزهست”.
وحتاجانزنانبیشمار

داللتواژهدختردرکاربردروزانهکه هرسالبهبهايبدنامی
شوددستنخوردگیاست.مردان کههرگونهآزاديدرروابطجنسیبرايخود
ی 
تمامم 
یشناسند از همسران خود توقع دارند که تا هرگاه که ”بخت” به صورت خود آن
م
مردان به سراغشان نیامده است ،هیچ آزادي براي خود نشناخته باشند .قطعنامه این
یشود(دربرابرپسر)ودر
داللتواژهدخترراردمیکند.دختربهفرزندمادینه گفتهم 
کهبهبلوغنرسیدهباشد .

کاربردحقوقییازنوجودداردویاکودكو نوجوانی

پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ

32

ایننکتهونکتهظریفدیگر”:همه فرزندانصرفنظرازجنسیتیاجایگاهحقوقیآنان
درحقوقفرزندي ازنگهداري تاارث برابرند”کهآشکارابهفرزندانبیروناززناشوئی
رنجهاي اندازهنگرفتنی زنانبهآنها
پردازد،پذیرفتنواقعیتهائی استکهبهبهاي  

م
ی
باکانهباآنهاروبروشویم.روابطجنسیپیشازازدواجاگر

یباید 
بی
جنبهتابودادهایموم 

یپسندند
زناننیزبودهاستواگرمرداننم 

براي مردانمیسربوده باشدبهناچاربراي 
دادهاستتنها

یبایدازآندوري جویند.کیفردادنزنبرايآنچهباشرکتمردروي
م
دوماهکنارهگیري فعالازخردواخالق،آنانرابهچنان

یآید کهسالی 
ازمردمی برم 
توانباارزشهاي

یکجامعهآدمهاي آزادرانم 
ی

يها آمختهکردهاست.ولی 
کنارهگیر 

یبرند.
اخالقی مردساالرانی ساخت که تکبر مردانه خود را تا ریختن خون زن م 
هستندوهیچگناهیندارند؛پدرو

بهمچنین ،فرزندان”نامشروع”یکواقعیتاجتماعی
یباید در پی حمایت از آن فرزندان بود.
یتوان آزار کرد و م 
مادرانشان را نیز نم 
یآید ولی
آزادفکري در مسائل ”ناموسی” البته هنوز بر ذهنهاي بسیار گران م 
تهاند و وفاداري متقابل را بجاي ”ناموس”
جامعههاي فراوان از این مراحل گذش 

یگذریم .
گذاشتهاند.مانیزخواه ناخواهداریمم 

از سه بخش قطعنامه ،نخستین به خانواده میپردازد و اشارات مستقیم به رسم و
کهرهاکردنشانبهبرابري زنومردیاري خواهدداد:اختیار

رفتارهاي باستانی  
دارد
برابر زن ومرد در همسر گزینی و طالق؛ و اختیار و تکلیف برابرآنهادر سرپرستی
خانواده؛ممنوعشدنصیغهوچند

خانواده،پرورشونگهداري فرزندانوامورخانهو
کهدرطولازدواجبدست

همسري ومهریهوجهیزیهوشیربها؛ومالکیت برابراموالی 
آمدهاستدرهمهحال.گزاردن قوانینویژهبراي تامینمالی فرزندانپسازطالقو

ازخشونتبهکودکان،وزناندرمحیطخانهوکارمواددیگراینبخش

نیزجلوگیري 
است .
دربحشدوم ،آموزشوکار،بررفعهرگونهتبعیض،ازجملهدردستمزد،میانزنو
بودنهمهرشتههاي آموزشی ونیزمشاغلبرزنان؛ وبرپائی یکشبکه

مردوگشاده 
ملی مهدهاي کودك و کودکستانها براي نگهداري کودکانی که مادرانشان کار
زتسهـیالتالزمازنظر 
یکنندبامشـارکتمالی کارکنانوکارفرمایانودولت؛ونیـ 
م
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باردارومادراننوزادانتاکیدشدهاست .

مرخصیباحقوقبرايزنان
آخرین بخش ،امور شخصی ،به آزادي زنان در انتخاب پوشش خود و اختیار آنها در
پردازد.آزادي پوششبهویژه براي برطرفکردنهرنوعتحمیلبرزن

مسافرتم 
ی
يهاي نخستینزنــومرد
حتابهنامپیشرفتالزماست؛درعینحالیکی ازآزاد 

یکند .
ــراغیرسیاسیم 
فمینستهاي

یاندیش ،بی بندوبار و براي 
محافظهکاران سنت 

این برنامه عمل براي 
ینماید ــ مانند هر برنامه ترقیخواهانه دیگري .در
افراطی ،احتماال محافظهکارانه م 
ومحافظهکاري هردوهست.پیشتازي براي شکستن

ترقیخواهی عواملی از پیشتازي 
موجود؛محافظهکاري براي جدانیفتادنازضرورتهاي عمل.قطعنامهحزب

قالبهاي 
مشروطه ایران درباره حقوق زنان و کودکان هر دو شرط را دارد.برنامهاي است که
بالهايسبکخیالتنظیمنشده
خوشایندگروههاومنافعویژهو درپروازبرروي 

براي
تواندنیازهاي کلجامعهرا برآوردودرنتیجهکارکند(کارکردنیکبرنامه
ی 
است؛م 
ندازهدرستوبرحقبودنش اهمیتدارد).اجراياینبرنامهنابرابريحقوقیرااز

بها
فرصتبرابرخواهدداد.ازآنجابهبعدباخودزنانخواهدبود

میانخواهدبردوبهزنان
تواناطمینانداشتکهچنانخواهد

کهازفرصتهابهره گیرند.ولی آیادرعملم 
ی

شد؟ 
زنومرددرجامعهواپسماندهاي چونایرانبنگریم

اگربه ژرفاي فرهنگی نابرابري 
وحتافرصتهايبرابردر

چنان اطمینانینخواهدبود.زنایرانیبیشازبرابريحقوقی
کار و آموزش که کلید آزادي اوست ،الزم دارد .اقلیت واقعی جامعه ما زناناند ــ
سیاهپوستبتواندازفرصتهاي


آنکهاقلیت
شمارشانهرچندباشد.درامریکابراي 
کهقانونبهآندادهاستبهرهمندشودالزمدیدندبهاقداماتاضافی دست

برابري 
زنند.واپسماندگیسیاهانونبودشوقپیشرفتوبهبودخوددراکثریتیازآنانچندان

قانونگزارفرصتهايترجیحیوبیشازاکثریتدرآموزشوکاربهآنهاداده


استکه
است .
کهبدان ( affirmative actionپیش

درارزیابی پیامدهاي اجتماعی اینقانونگزاري 
یگویند ،از جمله براي خود اجتماع امریکائیان سیاه ،به نظرهاي گوناگون
اندازي) م 
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مانندکالینپاولوزیرخارجهمنصوبامریکامیگویدبه

یخوریم.ازسوئی کسی 
برم 
دانشگاههااز

دیگرموسساتو

یاريآناقداماتبهچنینجاهائیرسیدهاست.ازسوي
جامعهشناسان

يها”گلهدارند،وسیاستگرانو
سهمیها 

پائینبودنسطحبسیاري از”
دانند .
فراوانآنرامایهکاهشیافتنانگیزهبهبودوپیشرفتدرسیاهانمی 
زنان ایران از این نظرها با سیاهان امریکا تفاوتهاي فراوان دارند .آنها با همه
یگیرندکه
دستکمنم 
یدانندو 
رابهچناندرجهايقربانینم 

تبعیضهايتاریخی 
،خود

احساسمظلومیتوقربانیبودن ،بهبیعملیوانتظار

مانندتودهسیاهپوستامریکائی
آنهاازسیاهان بسیارکمتراست.

دستیاري دهندهخارجبینجامد.مشکلروانشناسی 
آیدوکاري

آنهادراحساسمظلومیتملی ونشستنبهامیددستی کهازغیببرون
بکندبامردانبههماناندازهانبازندولی بیشازآننیست؛ودرزمینههاي ویژهخود
داده 
اند.
روحیهجنگندهوبلندپروازقابلستایشیرادرهمهصدسالگذشتهنشان 

یبایدبطورجدي بررسی اقداماتی رابراي تضمینعملی برابري زنانآغازکنیم.
مام 
( Orwelدرمزرعهحیوانات)بیان

یبایدبرابري زنانراباوامگرفتناز 
شایدتامدتی م 
برابرترند .

داشت:زنانومردانبرابرندولیزنان

ژوئیه2001
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 28مرداد مهمترين رويداد جهانی

پنجاهمینسالگرد 28مرداددریکفورانتبلیغاتی وسیاسی،باچنانسروصدائی
گذشت که خود یکی از مهمترین رویدادهاي سال شد .پنجاه سال براي سپردن هر
یبایدبسباشد.آلمانوفرانسهپسازسهجنگدرچهارنسل
رویدادي بهتاریخم 
پیاپی که هنوز جلگههاي خاوري فرانسه از استخوانهاي کشتگان آنها انباشته است
یبرندکهگوئی
یگذردچنانباهمبسرم 
ازواپسینجنگشانم 

امروزکهپنجاهسالی 
همان اتباع 1200سال پیش امپراتوري شارلمانی هستند .آن تاریخ همچنان زمینه
هاوفیلمهاستولی فرانسوي و

يهاوموضوع 
رمان
هاونتیجهگیر 


هاوتاویل
بررس 
ی
آلمانیکهباهمدستبهگریبانآنتاریخباشندنمیتوانیافت .
درایرانبهاینمناسبتمقاالتینوشتندویاديکردندولیانفجارسیاسیـتبلیغاتیدر
ماندهاندبهاینمعنی کهباگرایش
بیرونروي داد.مردمی کهبیشازهرچیزایرانی  
یشوند از  28مرداد با ذکر شایستهاي گذشتند .براي آنها هیچ
سیاسیشان تعریف نم 
تروملموستراز22بهمننیست.آنچهپنجاهسالپیش


درتاریخایرانباارتباط
روزي
داددامنشانرانگرفتهاست؛بیستوپنجسالهگذشتهاستکه”دستازآنها

روي 
یشکند 28 ”.مرداد در میان آن گروه ایرانیان
یدارد و پشتشان را به زور پنجه م 
نم 
یشان هرچه دیگر را زیر سایه گرفته است ،بود که به جاي
بیرون که هویت سیاس 
بلندش،بلندترازهررویدادتاریخی بویژه 22بهمن،رساندهشد.شادي نویسندگانو
سیاسیکارانی را که در زمینههاي دیگر چندان چیزي که به کار امروز و آینده بیاید
یخواهد هر
یشد از هر سطر نوشتهها و گفتههاشان دید .آنها که دلشان م 
ندارند م 
هفتهوهرماهگریزيبه28مردادبزنندفرصتگرانبهائیراکهپیشآمدهبودغنیمت
شمردند .
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یآورد که پس از پنجاه سال که همه
چنان توجه پردامنهاي این انتظار را پیش م 
رسانیدهاند؛وپساز

کلیشههاهزاربارتکرارشدهاستوشعارهاراتاحددرنگذشتنی 

انتشاراسناددستاولوزارتخارجهامریکاوبریتانیاوسی.آي.آ.کهدرایناثناانتشار
یهاباپختگی واعتدالبیشتري همراهباشدواندکی ،ازپوزشگري
یافتهاست،بررس 
محض خطاپوش ،تا ردیف کردن شعارها و کلیشههاي فرسوده ،فراتر رود .دستکم
درنوشتههاو

بیابدورگهاي ازتازگی 

یرفتمراجعوارجاعات،تنوعبیشتري 
انتظارم 
سخنانراهیابد.پنجاهسالزمانکمی نیستومغزانسانی مگربهاستحکامصخره
بیشترپژوهشها،درواقعتراکتهاو

باشدکهبههیچتجدیدنظريجائیندهد.بررسی
اوراقتبلیغاتی،نشاندادکهنهکاهنانپرستشگاهمصدقحاضرنداندکیازجهانسیاه
وسپید خودبیرونبیایند؛نهآنبخشهرچهبی ربطترسیاسیکارانمهاجرـتبعیدي
کهچناندر 28مردادفرورفتهاستکههیچدستی درآننمیتواندببرد 28.مرداد
سالحدفاعی او،حتاهویتوعلتوجودي اوست.اگر 28مرداددیگراننباشدخوداو
را بهچهدستاوردي بشناسند،به 22بهمن؟اوهرچهبدي را ،در 28مردادخالصه
یکوشدمردمرادر
آنوکشاندنشبهمرکزبحثسیاسی،م 

کندوبابزرگنمائی 

م
ی
چنانمحدودکندکهنهاهمیترویدادهاي دیگررادر

نظرگاه(پرسپکتیو) 28مردادي 
یابند نه به تصویر بسیار بزرگتر و باربطتر بنگرند .انتشار کتابی از یک نویسنده
ینهددالئلبازهمبیشتري در
امریکائی که 28مردادرادرمرکزتحوالتجهانی م 
یگذارد .
اختیاراوم 
گردآمدهاند.

دراینبخشسیاسیکاراناستکهبیشترمخالفانسرنگونیرژیماسالمی
هماینانبودندکهخشنودي خودراازپایانگرفتنتظاهراتمردمی ماهژوئنوسر
یها
نگرفتنخیزش18تیرامسالبهدشواريتوانستندپنهانکنندوتنهاپسازسرکوب 
دستازانتقادوعیبجوئی برداشتندودرستایشتظاهراتو دفاعازتظاهرکنندگانبا

دیگران انباز شدند .همانهایند که از هر اشاره به نافرمانی مدنی و همهپرسی براي
یآیند .بهترین
رژیم آینده ،از هر چهپایان اینرژیم را درخود داشته باشد ،بهم بر م 
یتوانیافت.نظر
گرماسنجسیاسی اینبخشرادرتهراندراصالحگرانحکومتی م 
یبایدامیدواربودکهکاراینگروهبهامیدبستنبه
آنانتعیینکنندهراهایناناست.م 
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ازجبههمشارکتوشرکانرسد.نشانههاي ”گذارازدوم

رفسنجانی پسازناامیدي 
پارهاي ”سازندگان” درون و
خرداد ” در این معنی چندي است در نوشتههاي  
یشود .
خوشنشینانبیروندیدهم 

یتوانستند از احساس مالل مردم در ایران ،حتا
اگر قهرمانان مبارزه با  28مرداد م 
یخبربمانند
کنندودستکمازآنب 

مردادچشمپوشی 

بسیاري دربیرون،بهتعزیه 28
ی بود!اگرجهاندرواقعنیز،ونهتنهادرحلقهتنگشوندههمفکران،بر
چهخوبم 
يها و
یبود و مقادیري هم شرح بدکار 
یگشت! اگر تنها  28مرداد م 
مراد آنان م 
ستمگريهائی که مسئول همه شاهکارهاي زندگیهاي سروران پاك و خردمند ،در
یمسئولیت
یشداینچندصباحدیگرراهمب 
گذشتهواکنونوآیندهاست،چهخوبم 
یکردوکسیبه
یشداگرهیچواقعیتمزاحمیسربلندنم 
وبالجنمالیبسربرد!چهم 

یافتادودرپی جبران
یادمختصراشتباهاتسرورانکه”نشانهسرزندگی”آنهاستنم 
یآمد؟(الحقچشمبدازچنین”سرزندگی”هائیدورباد ).
آنهابرنم 
یگردد و نشانههاي سر بلند کردن واقعیتهاي
مشکل آن است که جهان چنان نم 
کههربرگشهزاربرگ

مزاحمهمهجاهست،بدترازهمهواقعیتجمهوري اسالمی 

نشانههائی از آن
یاندازد .ولی  
سیاه شده در محکوم کردن  28مرداد را از رونق م 
نزدیکتر در همین یادواره  28مرداد که سروران به صورت ”جشنواره  28مرداد”در

*
آوردندرخنمود.انبوه”فیلیپیک ”هاي تقبیحومحکومیت،ازاستثناهاي پرمعنی خالی
نماند .کسانی بیرون از خیل امامزادهداران با نگاه گشاده امروزي و گوشه چشمی به
گذشتهاي را

تازهتربهآنرویدادنگریستندوبهروشنی روندآیندهبررسی 
یهاي  
آگاه 
یپیونددنشاندادند.اینروندرادریککالمبه
کهبخواهندیانخواهندبهتاریخم 
یدهد از نظرگاه
یتوان توصیف کرد که اجازه م 
غیرسیاسی شدن بحث تاریخی م 
درستتري به موقعیت اکنون و نیازهاي آینده بنگریم ــ آنچه در جاهاي دیگر به

عنوانآزادشدنازگذشتهآوردهشدهاست.براي سودازدگان 28مرداداگرکماعتنائی
یفایدهنخواهدبود.
مردمدرایرانبسنبودهباشدنگاهنزدیکتري به ایناستثناهاب 

یافتد.آنهاپنجاهسالرادرسوداي
نگرشغیرحزبیبهتاریخهمروزگارایرانداردجام 
خود از کف دادهاند و جز مظلمه انقالب و حکومت اسالمی چیزي در دست ندارند.
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اکنونشایدزمانشرسیدهباشدکهپا بهپاي مردمراهبیایندوبهامروز وآیندهآنان

بیندیشند .
*** 
مرداد،باروحیهوطرزتفکروسیاستهائی که

اشارهبهپیوندمیانچنگزدندر 28
یگذرد ندارند و به پاك کردن حسابهاي
یا چندان کاري به آنچه بر مردم ایران م 
یدهند ،از مقوله جدل
پنجاه ساله سرگرماند و یا ادامه وضع موجود را ترجیح م 
کهبیستوپنجسالپیشزیرعکسهاي

یهائی
polemicنیست.چپگرایانومصدق 
نوبتشان
خمینی وشعارحکومتاسالمی تظاهراتکردند”خودي”نبودندوبهزودي  
رسیدکهباجوخهاعدامودیوارهاي زندانسروکاریابندیادرتبعیدبهگریزندگان
یخواستندانتقام
رژیمپیشینبپیوندند؛یادرحاشیههاي رژیمعمري بهسرآرند .آنهام 
شانباهمهلطمههائی کهازرهبروامامخودوپیروان

 28مردادرابگیرندوبسیار 
ي
يترش دیدند دستکم از پانزده سال پیش عمال هوادار کش دادن حکومت
خود 
اسالمی،نخستبهبهانهفرصتدادنبه”ترمیدور”انقالباسالمی،بهعملگرایانو
میانهروانبسازوبفروشی،وسپسدرپوششکمکبهاصالحگرانزبانی،واکنونبه

مهمتراز28مرداد
اگراصالبهمسئلهاي 

ودگرگشتگامبهگام،بودهاندـ

ناممسالمت
پرداختهاند .

م
ی
این سودازدگی یک بیماري سیاسی است که پیامدهاي سنگین براي ملت ما داشته
استکهپنجاهسالگروههاي بزرگی ازمردمانباارزشرا

استودارد.اینبیماریی 
سترون کرد ،و نگذاشت از کاري جز جوشیدن در تلخکامی خود برآیند .دیگرانی
سترونی راخوشنداشتندوبهمبارزهفعالروي آوردندولی ازچنانموضعحقمداري
 self-righteousکه جز با وارونه کردن واقعیات و زیستن در جهان تصوري خود
يهاشمردندولی
یتوانستندبهمبارزهادامهدهند.رژیمپادشاهی رامظهرهمهبد 
نم 
،مهمترازهمهزندگی دردروغ،ابانکردند.انتقام28
خودازدستزدنبههیچناروائی 
یشدتامرزخودکشی همرفت:
یداشت.براي گرفتنآنم 
مردادبیشازاینهاارزشم 
یخواهدبشود”.سرسپردنبهانقالباسالمی یکپیامداینبیماري
”شاهبرودهرچهم 
بودهاست،وامگرفتنازکربالوروحیهعاشورائی،وکشاندنشازفولکلورمذهبی به
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فولکلورسیاسی،یکپیامددیگرآن،وناسالموکماثرکردنمبارزهبرضدرژیمدر
بیرونبازیکپیامددیگرآناست .
یتوانهنوزآیندهایرانرادرگرواصالحگرانیگذاشت
پاسخاینپرسشراکهچگونهم 
یترسند
کهخودشانهرروزآیهیاسمیخوانند،درهمینبیماري میتوانیافتــم 
مبادا جمهوري اسالمی برود و احتماال پادشاهی مشروطه به جایش بیاید .تصادفی
نیست که از تظاهرات ده روزه خرداد/ژوئن ،تمرکز آتش بر جبهه  28مرداد بیش از
همیشه بوده است ،زیرا در آن تظاهرات بود که هواداران پادشاهی به صورت نیروي
مشخصی درایرانظاهرشدند.چنیندورنمائی براي جنگاوران 28مردادي ازمنظره
هاآمادهاندتاپاي جانبزنند

ترسناكتراست.آن

هرروزي ازهمگسیختنجامعهایرانی 
کهصفی یگانهازنیروهاي مدافعارزشهاونهادهاي دمکراتیکتشکیلنشود.دشمن
برايشان جمهوري اسالمی نیست .آنها سود پاگیر دارند که بحث سیاسی در
اصلی  
ترینچهارچوبهابماند.


خوان،ودرتنگ

ایرانباروحیهوحتازبانامامزادهوزیارتنامه
یشنویمکهانقالباسالمی نتیجهاجتنابناپذیر 28مردادبودهاست.کسان
بسیارم 
یروند و مسئولیت جنایات هر روزي جمهوري اسالمی را نیز به 28
دیگري پیشتر م 
یاندازند.ایندورافتادنازواقعیتتاحدفروکاستنتاریخبهتقدیروسناریوي
مردادم 
ازپیشنوشته،یکجلوه دیگرسودازدگی  28 obssessionمرداداست.حتااشتباهات
یشود؛کمنیستندکسانی کهباهمهاینهااز
بدترازجنایت،درپرتوآنرویدادتوجیهم 
یپرسندکهچراانقالباسالمی درستبیستو
گرفتنآنانتقامشادمانند.ازخودنم 
پنجسالپساز 28مردادروي دادومثالپانزدهسالزودتردر 15خردادبهرهبري
همانخمینی وآخوندهاورویهمرفتهباهمانشعارهابهپیروزي نرسید؟در 28مرداد
چهبودکهحتمابایستبهانقالبی ازنوعاسالمی،وحکومتی ازنوعآخوندي بینجامد؟
حزباللهیـبازاريبدون28مردادپنجاهسال
هاوغارتهايآخوندهاومافیاي 


جنایت
یبود؟ 
پیشقابلتکرارنم 
شکستخوردهوبهبنبسترسیده،

یهاي 
دراینتردیدنیستکهچپگرایانومصدق 
که از کینه  28مرداد به انقالب پیوستند از نظر سهم خودشان حق دارند 22 .بهمن
براي آنهافراآمد 28مردادبود.ولی انقالبدینامیسمخودراداشتوسهمایشاندر
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آنازآتشبیارونیرويکمکییکبارمصرفبیشترنشد.اگرآنها،وخشممقدسشان،
علتانقالباسالمی بودچراازهمانآغازبهچنانخواري افتادند؟چرادرستایشو
پرستش کسی که خود از پشتیبانان  28مرداد بود بر یکدیگر پیشی گرفتند؟ چگونه
یشودــحتادرسرزمینشگفتزايماــکهانقالبیبهجبرانودرنتیجه28مرداد
م
مسلمشراازهمانآغازبهیکیازپیروانکاشانی،بهکسیبدهندکه
باشد،ورهبري 
دمی هم در اندیشه  28مردادنبود؟ عیب سیاسی و حزبی کردن تاریخ آن است که
یبرد؛
یکندونگرشمذهبیرابهقلمروسیاستم 
ونگرشمحدودراریشهدارم 

نادانی
یگذارد یک ملت از تاریخ خود درسهاي درست بگیرد و آن را در دام فولکلور
نم 
یاندازد .
سیاسیم 
*** 
دراینجاقصددفاعاز28مرداد،حتاروشنگريدرآن،نیست.دراینبارهآنقدراسنادو
نوشتههاي کارشناسان و چشمدیدگان هست که اگر کسی بخواهد پژوهشی کند کم

یگویند،صرفنظراز
نخواهدآورد.مااصالهرچهراکهعاشورائیانسیاسی درآنبارهم 
یپذیریم .همه ادعاهايشان درست،
اسناد و نوشتههاي کارشناسان و چشمدیدگان ،م 
پسازآنچه؟به 28مردادچهاندازهبایداجازهدادکهمواضعمارادرپیکارسرنگونی
ازعواملمساعدبینالمللیبهسود

،دررابطهباامریکا،دربهرهگیري

جمهورياسالمی
مبارزهمردمایران،درجنگبراي برانداختنطالبانوصدامحسینتعیینکند؟ازهمه
مهمتر،چهکنیمکهایرانیانبهترومردمبهتريشویمواینهمهقربانیسرنوشتحتمی

ندهترین نمونه یک سونگري را در جهانبینی و
و قضاي آسمانی نباشیم؟ ما زن 
یباید ما را بر نقش کلیدي این
یبینیم و همین تجربه م 
کشورداري ”اسالم ناب” م 
يهادراندیشهو
یهادرروابطانسانی،وکژرو 
رویکرد،اینعادتذهنی،درهمهنامردم 
عمل،آگاهکردهباشد .
یباید جهان را صرفا در پرتو سود و زیان شخصی و باورها و پسند و
نخست م 
ناپسندهاي گروهی ندید.تقریباغیرممکناستکهدریکموقعیت،هرچهدرستدر
یکسووهرچهنادرستدرسوي دیگرباشد.نگرشیکسویهویژگی کودکی انسان
یاندیشیاایلیاتی،یکسونگر
وجماعاتانسانی است.انسانخردسالوجامعهمذهب 
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یهاي افراد ،و تاریخ جماعات را
یتواند تا حماقتها و جنایاتی که زندگ 
است و م 
پوشانیدهاستبرود.درمیانمااینعیبدراسالمیانودرقبایلسیاسی مصدقی و
آریامهريوچپانقالبیبیشازهمهاست .
رابهمرزجنایترساندهاندــکه

یخواهندبااسالمیانی کهیکسونگري 
اکنوناگرم 
یتواند برسد و مولوي ،سختگیري و تعصب را بالفاصله به خون آشامی
به خوبی م 
یبایدخودازآنقالببدرآیند.معنايشکنارگذاشتنقبیله
یپیوستــمبارزهکنند،م 
م
قبیلهاي گامدرزندگی
است.جامعهایرانی ازدههبیستسدهپیشآغازکرداززندگی  
یتواندرسوباتقبیلهاي راازخودبزداید
شهري مدرنبگذارد.طبقهسیاسی ایراننیزم 
دیگرتالشهاي نهچندانکامیاب

وپاي درسیاستمدرنبگذارد.درچنانصورتی 
واتحادرااساسابهمنظورمبارزهبامشروطهخواهانوپادشاهیپارلمانی

برايهمکاري
شاهدنخواهیمبودواینسرزنشرااززبانپهلوانانجمهوریخواهیبهجمهوریخواهان
آزادیخواهنخواهیمشنیدکهاگرجمهوریخواه هستیددیگرپذیرفتنهمهپرسی وراي
مردمچیست؟(رابطهاینسرورانبادمکراسی،خطیبیاواعظعبیدزاکانی رابهیاد
یآوردکهازاو”پرسیدندمسلمانیچیست؟گفتمنمرديخطیبممرابامسلمانیچه
م
کار؟” 
اگربه 28مردادچنینجاي مرکزي دربحثسیاسی دادهنشودآنگاهشکلحکومت
آینده ایران و کارکرد بازیگران سیاسی در دو سوي طیف پنجاه سال و هشتاد سال
گذشته،میداننبردبیهودهاینهمهنویسندهوپژوهشگروکوشندهسیاسی وروشنفکرو
نامهاو
انتلکتوئلنخواهدبود(فراوانی عناویندربیرونایرانانسانراازناهمخوانی  
یاندازد ).اگر کسی مشکل  28مرداد نداشته باشد به آسانی
فراوردهها به شگفتی م 

درخواهدیافتکهدمکراسی درجامعهمانهالسستی استکهبهنگهبانی همیشگی
یاشکاریکگروهویکگرایشنیستواگربهکشاکشودشمنی
نیازداردونگهبان 
برسرتاریخیا شکلحکومتیافدرالیسمو”ملیت”هاي ایرانوحقتعیینسرنوشت
(جدائی)کشاندهشودبزودي قربانی نیروهائی خواهدشدکهدرنهانوآشکارمعتقدند
ایرانسرزمیندمکراسی نیستودستنیرومندومشتآهنینمیخواهد.دربرابرهر
جنگاور28مرداديدستکمیکمقلد”ژیرینوفسکی**”کمینکردهاست .
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یبینندبهتر
آنهاکهدرهرتحولجدي بهزیانجمهوري اسالمی،شبح 28مردادرانم 
یتوانندخودرابامبارزهمردمی پیونددهندواینهمهازهربرگشتاوضاعبهزیان
م
رژیم به نگرانی آینده خودشان نیفتند .بیش از توجیه شرکت در انقالب به دلیل 28
یکنندو
کردهاندوم 
بایدازگذشتهنادرستبریدــچنانکهگروههاي بزرگی  

مردادم 
ی
یتواندپرازمخاطراتوسرشار
همدرآننیستــوبهآیندهايکهم 

هیچخودشکنی
یتوانهرروزبه یاد
ازفرصتهاي کمیابتاریخی باشداندیشید؛ 28مردادراهمم 

داشتوهرموقعیتیپیشآمدیادآوريکرد .
یدهدکهارزشاستراتژیکاندازهنگرفتنیتحوالتپس
کورنشدناز28مرداداجازهم 
از یازده سپتامبر را دریابیم .سرنگونی طالبان مرز خاوري ما را امنتر کرد ،و درهم
نخستینباردردوهزارودویستسالاز

شکستنعراقصدامحسینسببشدکهبراي
مرزباخترينیزآسودهخاطرشویم(آخرینجنگبزرگتاریخما15سالپیشباعراق
به آتشبس رسید ).این تحوالت ،افزون بر فروپاشی شوروي است کهما را از لعنت
باروسیهرهانیدوسایهدویستسالهاي کهبرسرتاسرزندگی ملی ماافتاده

همسایگی 
یسابقه موقعیت استراتژیک ایران با همه اهمیت
بود برداشته شد .این نیرومندي ب 
یهاي
کهدارداصالدربحثهاراهی نیافتهاست،بگذریمازقربانیانوویران 

تاریخی 
جنگی  که عراقیان بر ایران تحمیل کردند .در گفتگو از جنگ عراق هرچه هست از
یخورد؛
نظرگاهخاورمیانهاي وحداکثراروپاي باختري است.نظرگاهایرانی بهچشمنم 

اگرهمهستآرزويایناستکهسربازانامریکائیبهایرانسرازیرشوند .
اینهمه احتماال در کسانی که تصمیم تغییر ناپذیرشان را پیشاپیش گرفتهاند و اجازه
یگیرد.ولی،چنانکهاستثناهادریادواره28
یدهندنم 
مداخلهبهواقعیتدستوپاگیرنم 
،کهنامهايدیگرگذشتزماناست،دارد

مردادنشاندادند،تغییروفرسایشونابودي
یکنند ،دیگرانی از تکرار و سترونی خسته
یکند .کسانی تغییر م 
کار خودش را م 
دهندکهتازهترازآنندکه

شوند،بقیههمدیریازودجايشانرابهنوآمدگانی م 
ی

م
ی
هیچگذشتهايداشتهباشند.

ویژهايبه
بستگی 
اگوست 2003
نرانیهايآتشـیندموسـتنسـخنرانبزرگآتنیبرضدفیلیپمقدونیپدر 
*ــسخـ 
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اسکندر؛دراینموردباپوزشخواهیازیاداو .
**ــ رهبرعوامفریبیکحزبنوفاشیستی دردوماي روسیهپسازکمونیسمکهبا
شمناسباتبسیارنزدیکداشتوزودمشتش

جمهوري اسالمی نیزدریهودس 
تیزي
بازشد .
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چهل سال پس از يک انقالب اجتماعی


یگریختــبا همه
ششمبهمنرااگردوستی بهیادنیاوردهبودازاینخاطرنیزم 
منداشتومرابهامکاناصالحآننظاموضرورتکارکردناز
اهمیتیکهدرزندگی 
دروننظامبراي اصالحآنمتقاعدکرد.ششمبهمنروزي بوددر/1341فوریه1963
رابههمهپرسیگذاشتوباآنکه

مادهاي
رضاشاهیکبرنامهاصالحاتشش 

که محمد
موافقومخالفراکهدر 1332گذاشته

،شیوهناستودهصندوقهاي 

همهپرسی
درآن 
دهندگانبسیارازآننخستینهمهپرسی(برايانحالل

شدتکرار کردندولیشمارراي
دروغها و
یباید از  
مجلس) درگذشت .ادعاي رسمی راي موافق  99در صد را م 
اغراقهايمتداولآنروزگار،بیشترروزگارما،شمرد) .

بزرگترجامعهایران
همهپرسی ششمبهمنیکی ازمواردبسیارکمیابهمرائی بخش  

بریکامرمثبتــ“براي“ ونه“ برضد“ بود .آنبرنامه اصالحات،شوري واقعی در

نادیدهاشگرفتند (سیاست
مردمبرانگیختکهدشمنان“پاتولوژیک“ پادشاهی پهلوي  
افتادهایم) و تکانی به
نتیجهاش همین وضعی است که در آن  
به عنوان پاتولوژي  
راممکنساخت.در

سرتاسرجامعهدادکهیکدورهاستثنائیرشداقتصاديو اجتماعی
دوازده ساله پس از آن درامد نفت ایران از  555میلیون دالر در  1963/1342به 5
میلیارددر 1973-74رسیدو 9برابرشد.ولی رشداقتصادي ایراندرهماندورهبسیار
ازافزایشدرامدنفتدرگذشت.درسالهاي  1341-49تولید ناخالصملی ساالنه8

درصدرسیدودرسال بعددرستپیشاز

درصدافزایشیافت؛در 1351-52به 14
شگفتاوراست.همان

چهاربرابرشدنبهاينفتتا38درصدباالرفتکهباهرمعیاري
دوازدهسالبودکهبهتریندورهپادشاهی سی وهفتسالهمحمدرضا شاهبه شمار
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رود.تنهااز 1975/1353بودکهسیلدالرنفتی ورشدتورمی و فسادانگیزآنآغاز

م
ی
چیزراازسرراهبرداردوکبریايقدرترابهکوريو بیخرديبرساند؛وهمان


کردهمه
بودکهعاملمهمیدرسرنگونیپادشاهیپهلويگردید )1(.
در ششم بهمن چهل سال پیشاز مردم خواسته شد که بهبرنامهاي که مواد شش
گانهاش تقسیم اراضی یا اصالحات ارضی ،ملی کردن جنگلها و مراتع(مرغزارها)،

 financeاصالحات ارضی)سهیمکردن

فروشکارخانههاي دولتی (براي تامینمالی 

کارگران در سود کارخانهها ،دادن حق راي به زنان ،و سپاه دانش بود راي بدهند.
(موقوفهخواران

خانهاوآخوندها
اصالحاتارضی،باهدفازمیانبردنقدرتسیاسی 
(وسپاههايبهداشت وترویج
رفتدرکناربرنامههايسپاهدانش 

سنتی)بودوانتظارم 
ی
کردنجنگلهاومرغزارهانخستیناقدام جدي

بعدي)برتولیدکشاورزي بیفزاید.ملی 
در زمینه حفظ محیط زیست در سطح ملی بود .با سهیم شدن کارگران در سود
کارخانهها ( 20درصد)قدرتخریدآنهادرراستاي عدالتاجتماعی باالرفت.حقراي

زنانفرایند آزاديوبرابريحقوقزنراپیشبرد“.سپاهدانش“کهارتشرابهعنوان
مهمترینوبزرگتریننهادهايملیوباسهمشیريکهازبودجهکشورداشت
یکیاز 
چناننقشسازندهواجتنابناپذیري

یگذاشت،همراهدوسپاهدیگر 
درخدمتتوسعه م 
نیزبهصورتجهادسازندگی دنبالشدند.در آنمیان

یافتندکهدر جمهوري اسالمی 
ویخزدهدرسنتهاوروابطقدرتهزارانساله،

جامعهايروستائی

اصالحاتارضی،در
بسیاربانفوذ،ابعادیکانقالب

طبقهاي
باازمیانبردن پایگاهقدرتاقتصاديوسیاسی 
یداشت .درآمدن ایران به یک جامعه طبقه متوسط ،با اصالحات سال
اجتماعی را م 
رابهپیشنهاد .

بودکهگامبزرگ آخري
 63/41
مرحلهاش ،در یک ساله اول از

اصالحات ارضی با  6بهمن آغازنشد و در نخستین
تااجرادرآذربایجانغربی(زمستان )1340/1961شاهنقشینداشت.حسن

برنامهریزي

روزنامهنگار ـسیاستگرکهازدهه40/20

ویکروشنفکر ـ

ارسنجانی وزیرکشاورزي 
یکرد؛و علی
اصالحاتارضی ودرهمشکستنقدرت“هیئتحاکمه“ سنتی راتبلیغم 
ایرانبهامریکاو

سیاستپیشهاي پیرومکتبقواموهواداربستنامنیت ملی 

امینی،
یباید پدران آن انقالب
گشودن پاي آن کشور به هزینه انگلیس و شوروي ،را م 
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شمردکهدر 1961/140سرگرفت.درواقعشاهباآنکهدردوره مصدققصد

اجتماعی 
داشت زمینهاي فراوان خود را تقسیم کند و نتوانست ،پس از  28مرداد در همه
قدرتش
آوردوپایههاي  

هابهسیاستمحافظهکارانهسالهاي پیشخودروي 


زمینه
را بر ارتش ،رهبري مذهبی ،و زمینداران بزرگ گذاشت .اگر فشارکندي که نگرانی
یبود،و
آیندهایران رادرغیابیکبرنامهاصالحی وبویژهاصالحاتارضی داشتنم 

اگربحران اقتصادي ـسیاسی دوساله 1960-61/1329-1340شاهرابهچناندرجه
یافتاد.امینی راامریکائیانبهشاه
چناناندیشهاي نم 

ضعیفنکردهبود،اواحتماال به
کهیکجنگاور
تحمیلکردند؛واوجز اصالحاتارضی ازکارچندانی برنیامد.کندي  
راباتکیهاشبراصالحاتارضیو

صلیبیجنگسردبودبرنامه “اتحادبرايپیشرفت“
یکرد.اماشاههنگامیکهپذیرفت
سپاهصلحباماموریتخدمت درجهانسومدنبالم 

خانهاي فئودالبرودموادحیاتی دیگري رامانندحقراي زنانو
بهنبردزمیندارانو 

کردنجنگلهاومرغزارهاوسپاهدانش

هاوملی
کارخانه 

سهیمکردنکارگراندرسود
برنامهپردامنهاصالحاتاجتماعیبهمردمعرضهکردکه

براصالحارضیافزودویک
یآسیب نگهداشت،واگرباوامگیريازبیهقی،استبداددراو
یاشرا15سالب 
پادشاه 
یرفت تا پایان
چنان قوي نشده بود و آن همه خطاها(ي گیج کننده) در تدبیرها نم 
داشت.درسالهاي بعداواسیرسخن سرائی (رتوریک)خودشدو

اشنگهم 
ی

زندگ 
ی
بهعنواناصولانقالبی برآنهاافزودــبیشترشانمیانتهیودر

پیاپی13مادهدیگر
حدشعار،مانندانقالباداري .
درسهمارسنجانی درآنحرکتی کهبهژرفاي جامعهوسیاستایراندادهشدمبالغه
درخشانش

توانکرد.اوروحبرانگیزندهوموتوراصالحاتارضی بودومیانبرهاي 

نم 
ی
(حداکثر یک ده براي مالکان ،قیمتگزاري روستاها بر پایه مالیاتی که زمینداران
آنهابهاقساطدهسالهکهاسنادشرابهزودي دربازار

پرداخته بودند،وپرداختبهاي 
راکهبهنظربرطرفکردنی

ازآندرصنعتبکارافتاد)دشواريهائی

فروختندوبخشی
یآمدبهآسانی بهکناري انداخت.باهمهانحرافاتبعدي ازطرحجسورانهودوربرد
نم 
ازمهمترینمقاصدخودرسید.

ایران،اوبهپارهاي 

ارسنجانی براي روستاهاوکشاورزي 
وخانهايفــئودالازآنپسنیروئیدرســیاسـتوجامعهایران 
ندارانبزرگ 

زمیــ
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نمایدگانزمیندارانوخانهادرمجلساز 


پسازجنگسهم
(درمجلسهاي

یبودند
نم 
یبود) .
درصدکرسیهام 

49تا51
بهمنتاسالهاآثار 28مردادرامگر درالیهکوچکی ازسیاسیکاراناز

اصالحات  6
یکردند ،اما در لحظه
یکاران در اهمیت خود بسیار مبالغه م 
میان برد .آن سیاس 
یتوانستند ،اگر
يشان ،در انقالب اسالمی بود که م 
بزرگترین دستاورد و پیروز 

یبرند .عقده 28مردادکه
خواستند،بهنقشحاشیهاي خویشدرهمهآندورانپ 

م
ی
یگرفتندــمانند اعتقادبهنقشبرتر
همآنهاوهمخودشاهبیشازاندازهجدي م 
مذهب،ودرنتیجهآخوندها ــ درسیاستایرانواقعیتی بودکههردوطرفخود به

بهمن،بسیاربیشازآنکهپیروزي بر 28مردادباشد

یکردند 22.
تحققآنکمکم 
شادوشورشبرگرفتنحجاببود.شاهتانیمه

تالفی انقالب مشروطهومسجدگوهر
دهه پنجاه/هفتادــتااختیارخودشراپاكازدستندادــبابحرانمشروعیتیکهدر
آیدروبرونبود.دراستقبالسازماننیافتهوخودجوشعمومی درسفرهایشبه
شمار 
یشددید
بیشازآندرروحیهمثبتی کهجامعهراسراپاگرفتهبود،بهخوبی م 

هرجا،و
یهاي
شدباموجاصالحیشاهپیشبروندوزندگ 

مردمآمادهاندتاجاییکهم 
ی

کهتوده
یتواندید.با
ازآنروحیهرادررویکردمردمبهدومخردادم 

بسازند.نمونهاي 

خودرا
حتاسایهاي همازجنبشاصالحی شاهنبودهاستوبا

آنکهاصالحاتدومخردادي 
آنکه جمهوري اسالمی در چشم مردم از رژیم پادشاهی دو سه ساله پایانی بسیار
،باآنراهآمدهاند.

مردمتاآنجاکهتوانستهاند،حتادرنومیدي

ی 
بینیم
منفورتراست بازم 
ایران آن سالها به لطف تکانی که  6بهمن داده بود یک نیروگاه سازندگی گردید.
یداد
،ظرفیتصنعتیرادرآناواخربا رشد20درصددرسالافزایش م 

انقالبصنعتی
یرفت که ما را یک صادرکننده صنعتی گرداند .رفاه
یاش م 
و گوناگونی و پیچیدگ 
هاوسانسورمزاحمخودکارآمد

روزافزونوسیاستهايحکومتــکهنهدرجلوگیر 
ي
روزافزونشــبااینهمهبهیکفورانآفرینشفرهنگیدامن

ونهدرتشویقهاي

بود
بودکههرگوشهایران،مرزآباد  frontier townپرجنبوجوشی

آنسالهائی 

زد.
یشد.سیاستخارجی ایرانیکدورانکممانند
اشروزبروزدگرگونم 


چهره
بودکه
هاراتجربهکرد.اندكاندكکشوري کهیکدههپیشازآن


همهجبهه
کامیابی در
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یکرد
وامیاکمکخارجی زیروروم 

مالیهاشرارسیدن یانرسیدنپنجاهمیلیوندالر 

یداشت،یکی ازشکوفاترین
یاش بستگی بهپیروزي کدامابرقدرتم 
وسرنوشتمل 
یترساندودوستان
بازیگرعمدهمنطقهايشدکهدشمنانرام 

اقتصادهايجهانویک
یکرد .
رانیازمندخودم 

***
برنامه اصالحات شاه که انقالب سفید و سپس انقالب شاه و مردم نام گرفت از
هاتاسالهاپسازانقالباسالمی قطعنشدتابه

همانآغاززیرحملهرفتوحمله

فراموشی سپردن اصالحات ،راهحل بهتري به نظر رسید( .آن اصالحات یک انقالب
ازهرنظربرازندهانقالب

اجتماعیدرخودداشت،ولیانقالبشاهومردمنبود کهلقبی
اسالمی  22بهمن است که سهم قاطع رژیم پادشاهی در آن با عامل مردمی پهلو
یزد) .معقولترین شعار مخالفان در آن زمان که به تندي زیر سایه آن رویداد
م
افتادند،تاپانزدهسالدگربازسربلندکنند“،اصالحاتآري دیکتاتوري نه“ بودکه

م
ی
بخشی از هواداران جبهه ملی دادند ولی به زودي در فریاد مخالفت همه سویه
گروههاي مخالفبهرهبري خمینی خفهشد.خمینی زودترازهمهخطراصالحاتو

نیرومند شدن دست شاه را براي “روحانیت“ دریافت .اصالحات ارضی ،گنج شایگان
یبرد؛وحق
یخورندبدرم 
بزرگراازدستکسانی کهنانکار نکردنخود رام 

اوقاف
یگشود،
کوتاهکردندستشریعتاززندگی وخوشبختی زنانم 

راي زنان راهرابراي 
بهبرنامهاصالحات،مگرحقراي
یتوانستدرمیانپذیرشپرشورعمومی  
ولی اونم 
تازهنشست(.درمرحلهدوم

زد،حملهکندومنتظربهانههاي

زنانکهبهریشه سنتم 
ی

نگهداشتناوقافدردستآخوندهایافتند).
اصالحاتارضی راهیبراي
بهاصالحاتارضیاز جبههاقتصاديوسیاسیهردوحملهشدهاست.منتقدان،انگشت
مهاجرتروستائیانبهشهرگذاشتهاند.

فراوردههايکشاورزيوافزایش


برکاهشتولید
سالهانزدیکپنجدرصدبودکهکمترکشوريازآن
آن 
ولیرشدبخشکشاورزيدر 
ایرانکهعمومامالکانغیابی بودندآنچناننقشی در

یگذشت.زمیندارانبزرگ
درم 
زمینهاي خود
ببخشدوروستائیانطبعابر 

تولیدنداشتندکهنبودشانچندان اثرمنفی 
یکردند .مهاجرتروستائیانبهشهرنیزکهنهتنهاویژگیایران
باشوقبیشتريکارم 
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راتجربهکردهاندومیکنند،بانرخیکدرصددر

نبودوهمهجامعههاآن

آنسال 
ها

سالازهیچکشورروبهپیشرفت دیگريییشترنشد.اگراصالحاتارضیبهکشاورزي

یرفت به دلیل اولویتهاي وارونه رهبري
ایران چنان شکوفائی نداد که انتظارش م 
سیاسی بود .کنترل بهاي فراوردههاي کشاورزي و یارانه دادن به مصرف کنندگان
پائینتر
شهري ــ که با وارد کردن فراوردههاي کشاورزي و فروش آنها به بهاي  
یکرد.نابرابريزنندهتسهیالتزندگیدر
ــروستاهارابهزیانشهرفقیرم 
تکمیلشد 
یبود.برخالفکره جنوبی کهاولویترابهروستاها
شهروروستانیزدلیلدیگري م 
یارانههاي ویرانگرمقدمشمردند.اما
داددرایران،آرامنگهداشتنشهرهارابهبهاي  
شدندوگسترشبخشصنعت

روستاهاپیشرفتچنداننکردندزیراشهرها صنعتی م 
ی
شبخشهايصنعتو

یکشید.گستر
وخدمات،روستائیانرابهاشتغاالتپرسودتريم 
خدمات که فرا آمد مستقیم  6بهمن بود داشت ایران را از مدار واپسماندگی بیرون
ی 
برد.
م
یکردندکهبه
آنمخالفان“پاتولوژیک“ در جبههسیاسی،اصالحاتارضی رانفی م 
چنانگامغولآسائی کهدر نوسازندگی جامعه
دستورامریکاصورتگرفتهاست.ولی  
،زیرهرفشاري روي
یداشت.اصالحاتارضی 
ایران برداشتهشدارزشخودشرا م 
تروشکلگرفتنیکطبقهمتوسطراآسانترکرد،یکنسل


داد،جامعهایرانراسیال
تکنوکراتهاجاي سیاستپیشگانسنتی راگرفتندکهدر 15سالهبعدي سطح


تازه
کههرگزنهپیشازآنرسیدهبودندنهپسازآنرسید،باال
زندگی ایرانیانرابهجائی 
هامحکومژئوپولیتیکخودبودومیانامریکاوشوروي،استقالل


بردند.ایرانآنسال
یبایست یکی را برگزیند .اگر قدرت نگهبان یکپارچگی ایران به
محدود و تجزیه ،م 
یبودچهبهتر.
جاي حفظوضعموجوددرپیاصالحاتاجتماعیم 
یگیرد.
یک حمله آخري به اصالحات ارضی از نظرگاه پس از انقالبی صورت م 
یبهره
گویندشاهباازمیانبردن بزرگمالکان،خودراازپشتیبانی حیاتی آنانب 

م
ی
یتوانپاسخدادکه دربرابر،پشتیبانی روستائیانرابهدستآورد.ولی هنگامی
کرد.م 
یتوانستبه
بزرگمالکانم 

کهاوخودرادرنخستین تکانهانقالبی،باختنهپشتیبانی
نکردند.ریختنروستائیان

ياشبیایدونه پشتیبانیروستائیانکهدرانقالبشرکتی
یار 
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یتردید بر قدرت آخوندها افزود ولی رشد شهرنشینی در ایران به عوامل
به شهرها ب 
گوناگونوزیرو روشدنجامعهایرانی درآنپانزدهسالبستگی داشت.شکست،هزار

پدروهزارتوضیح دارد.
یکرد و به
نکته عمده در اصالحات  6بهمن که گروههاي قدرت سنتی را ضعیف م 
دادــهردوپیشزمینههائیبرايدمکراسیــ آناست

طبقهمتوسطنوخاستهمیدانم 
ی

بهرشدخودکامگی کمککرد.دراینتحولهمشاهو

کهبجاي پیشبردمردمساالري 
هم مخالفان او سهم داشتند .شاه طبعا از برنامه اصالحات ،براي نیرومندتر کردن
خودش بهرهگرفتوطبعابهمخالفانیکهیکسالپیشازآنپیشنهادشرابرايدر
یبرد)
دستگرفتن قدرت،بهشرطاحترامگذاشتنبهپادشاهی(اوقانوناساسیبکارم 
یاندیشید .هر کس به آسانی
یاعتنائی رد کردند نم 
کمونیستها ،با ب 

و مبارزه با
یکسویهمیانشاهسواربرموجبازسازي اجتماعی وگروهمخالفان

یتوانستموازنه
م
آنمخالفاننیزکمکی بهامر

خستهاي راکهچیزي براي گفتننداشتنددریابد.ولی 

خودوبهامرملی نکردند؛بجاي دنبالکردنشعاراصالحاتآري دیکتاتوري نه،و
بهرهگیري ازپویائی تازهجامعهدرپیشبرددمکراسی،یادر برابراصالحاتایستادندو
یاعتنائی ومخالفتغیرفعالپناهبردند.
پیوستند،یاهمچنانبهب 

بهزودي بهخمینی
یاعتنائی و چه مخالفت فعال ،خود را بکلی به حاشیه
آنها با نفی اصالحات ،چه با ب 
الزمبراي آنکهبه
يشانمصرفی یافتند.اصالحاتازانرژي  
راندندتا آخوندهاموقتابرا 
ینقصرابراي
یبهرهماندوشاهومخالفان،یکفرصتب 
ظرفیت کاملخودبرسدب 

گشادنجامعهازدستدادند.
گشادنسیاست درپی

***
آناندازههاهم

ریشهیابی22بهمندر6بهمن ابروهايبسیاريراباالخواهدبرد.ولی

نابجانیست.ششمبهمن تنهاچهار ماهباپانزدهخردادفاصلهداشتوپانزدهخرداد،

درآننخستینشورشخودبرضداصالحاتشاه،پایه

1905انقالبایرانبود .خمینی
اندگذاشت:اصناف،بازاریان،و جبهه

ياشرس
ائتالفی راکهپانزدهسالبعد بهپیروز 
بیشتربکار

ملی)2(.اودر 22بهمن،همان استراتژي  15خردادرابامهارتتاکتیکی 
همانها بود که در  15خرداد هزاران تن را در

گرفت .حتا شعارهايش رویهمرفته
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خیابانها

تهرانوتودههاي بیشماري رادرقمو اصفهانوشیرازومشهدوتبریزبه 

سرازیرکرد:شعارهائیبرضدآنچهاو فسادرژیم،زیرپاگذاشتنقانوناساسی،تقلبدر
یاعتنائی بهرفاهمردم،غربزدگی
استقاللدانشگاهها،ب 

انتخابات،خفقان،زیرپاگذاشتن
کارتبرندهاش،


نفتبهاسرائیل،وامگرفتنازغرب،و
وبیاحترامیبهاسالم،فروش
ینامید )3(.او
“کاپیتوالسیون“ یا حقوق برونمرزي مشاوران امریکائی ارتش ایران م 
توانستمخالفاناصالحاترازیرپرچمخودبیاوردواگرآنبارشکستخوردبهاین

روبروبود.
بودکهباروحیهمتفاوتیدردستگاهحکومتی

علت
 6بهمن که طبعا بایست به همرائی بیشتري در روشنفکران مخالف و حکومتی ،در
یبود،
یبرد و آیندهاش در آن م 
طبقه متوسطی که مستقیما از آن اصالحات سود م 
ترکرد.شاهپساز 15خرداددیگردرحال


رادیکال
بینجامدبرعکسسیاستایرانرا
يهاي
خونینشورشیانخونآشامرابادستگیر 

آشتیوگذشتنبودوسرکوبسریعو
یخواستند همراه شوند و
گسترده مخالفانی که با آن شورش همراه شده بودند یا م 
برخالف15سالبعدبهآنانفرصتدادهنشد کاملکرد.ازآنپسهرمخالفیدشمن
گیاریشه grass

دمدرکشیدندولی اسالمیان بهکارسازمانی 

یشد.مصدقیها 
تلقی م 

یافتند.

گرایش
rootsرويآوردندوچپگرایانبهپیکارمسلحانه

استراتژهاي چپ در عین کوچک شمردن و نفی اصالحات با چالش آن روبرو شده
بودند .شاه با آنها درجلب دو الیه اجتماعی مهم ،پیاده نظام انقالبات سوسیالیستی،
سختدررقابتبود.استالینیستهانگران “جاذبه(نهچندان) پوشیدهبورژوازي“ براي

زمحاصرهشهرهاتوسط
یترسیدندطبقهکشاورزا 
بودندومائوئیستهام 

طبقهکارگرم 
ی
روستاهامنصرفشود.هفتسالپسازآن روزیکنمایشکودکانه،دردالوري و
یاش،درسیاهکل،آغازدورانپیکار چریکیرادرایراناعالمداشتکهدرهر
سادهدل 
جامعهاي به خشکیدن نهال دمکراسی ،هرچه هم باریک و نورس ،و به نیرو گرفتن

یانجامد.ازیکسوخمینی وازسوي دیگر
هاازاستبدادتانیهیلیسم،م 


بدترینگرایش
گروههاي چریکی ،یکی از آنها در قالب مذهب و دیگري آماده دربرکشیدن رداي

مذهب،وهردوبهکمتریناشارهاوآمادهبهسردویدن ،جایگزینان(آلترناتیو)اصالحات
شاه شدند ،که هرچه هم ناهماهنگ و کژ ومژ و پر نقص ،داشت اسباب یک نظام
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یکرد(.درهمهجامعههانخستیناسباب
دمکراتیکراباشیوههاي استبدادي فراهمم 

دمکراتیکفراهمشدهاستولی نبایدگذاشتآن شرایطبیش

دمکراسی درشرایطغیر
ازاندازهبکشد).
یشد در برابر چنان واکنشهائی به اصالحات ،انتظار داشت که نیروهاي
از شاه نم 
یاش سر سختتر نشود .آنان تا
مخالف را به دشمنی و تحقیر ننگرد و در خودکامگ 
ترینصورتش رفتهبودند(شورشیان15خرداد،
درزننده 

افتادنبهدامنارتجاعمذهبی
سنگلجسوزاندندوبرچهرهزنان

کهسهروزطولکشید،کتابخانهعمومی رادرپارك
یحجاب اسید پاشیدند ).ولی حتا چنان نمایشهائی مانع نشد که کنفدراسیون
ب
گروههاي چریکی)

یها و
دانشجویان ایرانی در اروپا و امریکا (یک پایگاه مصدق 
ینفرصتبهنشانهبیعتبهتبعیدگاهخمینی در نجفنفرستد
نمایندگانشرادرنخست 

غربومراکزروشنگري.مشکلشاهآنبودکه بارفتاربرابر

ــازبهتریندانشگاههاي

یدادــازخواندنیککتابتادستبردنبه
باهرکهنشانهاي ازاستقاللنشانم 

بیهودهبهمخالفتهاي سختراندوطبقهمتوسطراازخود

اسلحهــبی شمارانی را

یدیدنداونیز
ترساندورماند.اگرمخالفان مذهبی وچپومصدقی دراو بجزعیبنم 
یخواهد
شمردوتااعالممیانتهیوویرانگر“هرکهنم 

آنهاراازهرفضیلتیعاريم 
ی
گذرنامهاشرابگیرد“پیش رفت.

بازگشتبهآنرویدادها،بهیکانقالباجتماعی روشنرایانه،کهطرفه روزگار،زمینه
یکانقالبارتجاعی شد،مسیري راکهجامعهایرانی از 6بهمنتا 22بهمنپیمود

سازد.شاهباتکانبزرگی کهبهاصالحاتدادبهپدیدارشدن نیروئی که

روشنترمی

(موقتا)شکستدادکمککرد.اینچیزهاــمانند جامعه

سرانجاماو،واصالحاترا 
،همسختوهم

مدنیکهدرزیرسنگینیحکومتاسالمیهمچونیککوهمرجانی
یدهند.
یآیدــتنهادرایرانرويم 
شکننده،بهزیبائیباالم 
فوریه 2003
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
*1تا3برگرفتهاز 
Iran Between two Revolutions Princton University PressErvand Abrahamian,
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دمکراسی خم رنگرزي نيست


درباره دمکراسی در ایران و دورههاي کوتاه آن در سده گذشته ،به اندازه کافی
ایم.برداشتروزنامهايوتبلیغاتیازدمکراسیومشروطهکه


هايتکراريشنیده

کلیشه
دیرزمانی بر جستارهاي ”علمی” نیز چیره بود (علمیکه با پیشداوري آغاز شود
پیشاپیش خود را نفی میکند) تصویر محو شکستهاي از یک دوران استثنائی تاریخ
ایران میداد که راه بزرگی آینده ملت ما را در دستاوردها و درسها وعبرتهايش
تعیین کرده است .دوران مشروطه ،حتی جنبش مشروطه ،که هیچ گرایش فکري
نمیتواند منکر اهمیت دورانساز آن باشد ،دههها به بیاعتنائی افتاد .آنها هم که به

ايوتبلیغاتیوتکرارکلیشههافراتر


یادشافتادندبازبهندرتازهمانبرداشتروزنامه
رفتند.
اينیست(برايخودچنانکسانیمیباید


هايکلیشه
اعتنائیهاوبرداشت


اماباکیازبی
هايسیاسیبهجنبشمشروطهبیاعتناینددر


باشد).اگردربیرونایرانبیشترگروه
ایران گروههاي روزافزونی ،آرمانهاي مشـروطه را بهترین و کارامدترین جایگزین
والیتفقیه،وانقالبمشروطهراپادزهرانقالباسالمیمیبینند.اگرحکومتآخوندو

ینیفرورفتهاستملتمایکفلسفهسیاسیوحکومتی

ازسويخدابهچنینپارگ
پیشرووامروزيباتوانائینوکردنخویشداشتهاستکهیابهآنتجاوزشدیاغفلت،

ویابرضدشدستبهانقالبزدند.اگرنسلپیشینایرانیانخودرابهبدنامیانقالب

اسالمیآلود،چهارنسلپیش،ایرانیاننخستینانقالبآزاديوترقی،انقالبتجدد،را
در سراسر منطقهاي که بعدها جهان سوم نام گرفت به پیروزي رساندند .انقالب
کمکمیکند.

ایرانیازگناهانقالباسالمی


مشروطهبهفرایندپاالیشجامعه

پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ

56

تظاهراتومراسمروزافزونیکه هرسالدرایرانبهمناسبتانقالبمشروطهدرایران

هايایراندرستایشونکوهشآنمینویسند


گیردومقاالتیکهروزنامه

رتمی
صو
گواهیبرزندهشدندوبارهخودآگاهیمشروطهخواهیدرایراناست.قدرآنبیشاز

شودوسالآیندهخیالدارندصدمینسالشرابگیرند.جوانانیکههیچ


پیشگزاردهمی
از دوران مشروطه ندیدهاند در نگاه آرزومندانه به دستاوردهاي آن دستکمی از
بازماندگانونسلسالخوردهترندارند.

دوران مشروطه را میتوان تعریفهاي گوناگون کرد .در اینجا منظور ،هفت دههاي
بینیوسیاستهایشزیر


استکهحکومتدرایرانبهدرجاتکمتروبیشتردرجهان
تاثیر جنبش مشروطه بوده است ،به ویژه در نوسازندگی اقتصاد و جامعه؛ و اگر هم
آیندهنامعلومواگذاشتهشدهبه اندازه


هاياساسیآنرازیرپاگذاشتهوبه

ايمولفه

پاره
چپ انقالبی و اسالمی بنیادگرا منکر ارزش آنها نبودهاست .در این دوران پایههائی
برايدمکراسیدرایرانگذاشتهشدکهبرخیازآنهادرحکومتاسالمینیز،بهرغم
دشمنی وجودياین رژیمباآزاديوترقیاستوار ترشدهاست .مابهجايشمردن
زمینههاي دموکراسی را در یک جامعه ،هر
دستاوردهاي جامعهایرانی میتوانیم پیش 
تواندنتایجخودرابگیرد.برايسالمترکردن


هرکسمی

اي،بررسیکنیم.آنگاه

جامعه
زمینههايدموکراسیبهتوافق
سیاستمادراینمرحله،همیناندازهکهدربارهپیش 

کمهرکسبهدلخواهشصفتهايبدوخوبرابیحساببه

برسیمخوباست.دست
گردناینوآندورهوشخصیتنیاویزد .
دمکراسی یکی از مهمترین جنبههاي فرایند پیچیده و همه سویهاي است که به
سدههايدرازدراروپاشکلگرفتوجامعهسنتیراازبنزیروروکردوآنرامدرنیته،

است)میخوانند.


یاتجددبهزبانما(آنتصوريازمدرنیتهکهبرايماامکانداشته
دمکراسینهبایکانقالبفراهممیآیدونهبایکحزبیایکشخصیتفرهمند.

مانند همه تحوالت با دگرگونی در اندیشه و نگاه به جهان آغاز میشود ولی براي
زمینههائی نیاز دارد که در اروپا ،پس از زمینه
تحقق یافتن به شرایط عینی یا پیش 
هايپراکندهونهچنداناساسیسدههايدوازدهتاپانزده،ازسدهشانزدهمبطور

سازي
صدوسیچهلسالهگذشتهبه آماده

پیگیرآمادهشدومانیزباسرعتخودمان،در 
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کردنشان پرداختهایم .آنها که انتظار داشتهاند دمکراسی از خم رنگرزي تنها یک

زمینههاي
انقالب بدر آید نه دمکراسی را میشناسند نه جامعه و تاریخ را .آن پیش 
بینی،چنینمیتوانآورد :

دمکراسیرابهترتیب،وهمراهبادگرگونیهادر 
جهان


 1ــ تشکيل دولت ـ ملت

برايآنکهمردمبتوانندحقوقومسئولیتهايخودراــودمکراسییعنیحقوقو

هايبهمپیوستهافرادانسانیدراجتماعآدمیانــنگهدارندوبجايآورند


مسئولیت
میباید نظمی برقرار باشد؛ و نظم در یک اجتماع بزرگ تودههاي انسانی ،با اقتدار

اداريحکمروابرقرارمیشود.اگرقانونیدرکاراستحکومتی

مرکزيویکدستگاه 

بایدکه آنرااجراکند.فرانسهوانگلستانوسوئدوپروسازپایانقرونوسطابه


می
سوي دولت ـ ملت رفتند ،که قلمرو تعیین شدهاي (با ”مرزهاي طبیعی” در صورت
فئودالهاوکلیسا

امکان)زیریکحکومتمرکزيوآزادازفرمانروائیsovereignty
یبود و قانونهاي حکومت مرکزي در آن اجرا میشد *.کشورهاي دیگر اروپائی
م
یکایک همان راه را پیمودند .حکومت قانون در یک کشور ازآنهنگام معنی یافت
میداشت .
چونپیشازآنمانندافغانستانکنونیهرگوشهايقانونخودشرا 

ازحکومتقانون،ونهپیشازآن،حکومتقانونیمیآیدــحکومتیکهنهبردلخواه

خود،بلکهبررضایتحکومتشوندگانبناشدهاست.دراهمیتمرحلهحکومتقانون

هايمدرنازآنجاآغازشدهاست:


بایدتاکیدکرد.هرپیشرفتژرفپایداردرجامعه

می
دهاند که قانونهاي خودگزاشته را اجرا کردهاند و به کشور ثباتی
حکومتهائی بو 

هايارتباطیواقتصاديوآموزشیرامیسرمیسازد،وامنیت


اندکهزیرساخت

بخشیده
قضائی و اطمینانی بخشیدهاند که به گفته یک نویسنده امریکائی در بافتار
رابرسختافزارکارخانههاوموسسات

سرمایهداريدرب

(کانتکست)يدیگر”،نرمافزار”
مالیاست .
هاياروپائیپیشازآنکهبهمردمساالريبرسنددرپادشاهیهاياستبدادي،ولی


جامعه
ايازاحترامبهقانونودرنتیجهنگهدارندهنظموامنیت،سدههافرصت


پایبندبهدرجه
یافتندزیرساختهايجامعهمدرنرافراهمآورند.اصالحاتارضی،آموزش”همگانی”

پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ

58

که الیههاي هرچه گستردهتر اجتماعی را دربر میگرفت و دستگاههاي حکومتی در
خدمتتوسعه،دربیشترآنهاکارشاهانیبودکه enlightened despotخودکامگان
روشنراينامگرفتند(نخستینشانشاهنبودوکرامول،یکدیکتاتورنظامی،بودکه

تانرادرپنجسالکوتاهدگرگونکرد)روشنرائیالبتهصفتکشورداريشانبود

انگلس
انتلکتوئلیشان ــ چنانکه یک منتقد رضاشاه پنداشته

و نه لزوما نشان دهنده پایگاه 
است .فردریک دوم پروس (کبیر) یک نابغه تاریخی بود ولی ژوزف دوم اتریش به
شمیبرد،ورضاشاهباآنبینشودیدخیرهکنندهکه

شنیدناپراهايموتزارتخواب
مایهرشگبسیاريروشنفکرانهمینزمانمیتواندباشداحتماالناماپرارانیزنشنید .

قانوناساسی،قالبحکومتقانونیاست.پسازجاافتادنحکومتقانون،ضرورت
اندمیخواهند

آید.مردمیکهقانونرااطاعتک 
رده


قانونیکردنخودحکومتپیشمی
ارادهخودشانخاستگاهقانونباشد.درجنگاستقاللامریکاشعارانقالبیان،عبارتیبود
توانبکاربردویکیازتعریفهايدمکراسیاست:


هامی

هنوزدربسیاريموقعیت

که
 no taxation without representationمالیات بینمایندگی نمیشود .خود قانون
زمینههائی
استنداردــاگرپیش 


اهمیتیبیشازکاغذيکهبرآننوشتهشده
اساسی 
که اشاره شد نبوده باشد .جمهوريهاي افریقائی قانون اساسی دارند و پادشاهی
انگلستانقانوناساسیکهدرکتابچهاينوشتهباشندندارد.اجرايقانوناساسیتنها

طاست.بخشبزرگترشراآمادگیجامعهبراي

دربخشکوچکیبهوجودقانونمربو
تحمیل قانون بر خودکامگان بوجود میآورد .اما در بسیاري جاها این خودکامگان
آمادگیجامعهکمککردهاند .

اندکهبهمقدارزیادبه


بوده

 2ــ حق فرد انسانی

شــدرصورتهاي گوناگون

یشهبودهاسـت(تاریخپدیدارشـدن

فردانسـانیهمـ
تربردهمیشودوتازگییکاسکلت


شــبررويزمینباهرفسیلتازهواپس
تکاملیا

چهارمیلیونسالهکشفکردهاند)ولیفردانسانیکهبهحسابآید،یعنیحقوقطبیعی

ايبیشترنمیکشد(اگر


اياستوبهسهسده

اششناختهشود،پدیدهتازه

جدانشدنی
جامعهایرانامروزياستو
گوئیمسدههژدهمباربطترینسدهتاریخبه”وضعیت” 


می
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در پهنه اندیشه و فلسفه سیاسی میباید نخست آن را خوب دریابیم و در دستگاه
گوارشملیخودببریموآنگاهاگرخواستیمباگمراهیوارتجاعپسامدرنیسم،بازي

روشنفکرانهکنیم،بیسببینیست ).

یکهروشنفکرانسیاسیوفرهنگیاروپا،وامریکائیکهبهتنديسایهپهن
ازهنگام 
خودرابرجهانغربمیگسترد،حقوقبشر،برابريافرادرادرحقوقطبیعیوفطري

آدمیان،درمرکزگفتمانسیاسیآوردند،برقراري popular sovereigntyحاکمیتیا
فرمانروائی مردم ،یا مردمساالري و دمکراسی ،دیگر تنها مسئله زمان بود .جهان
پیشرفتهبرراهیگامنهادکهبقیهجهانخواهناخواهپیمودومیپیماید.باشناختحق

conceptهاي دیگري آمد همچون پویش خوشبختی (بجاي

برابر آدمیان فرایافت 
رستگاري آن جهانی) که تا آن زمان حق انحصاري روحانیان و اشراف و متحدان
روتمندشانمیبود؛عرفیگرائی secularismبهمعنیبیرونبردندینازکشورداري

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

مقدسوفراترازاندیشهوگفتارآزادباقینگذاشت،وراهرابرايهرپیشرفتیبازکرد .
مردمانآغازکردنداقتداروامتیازاتکلیساودربارواشرافیتودیوانساالريراچالش
کنند؛کاراینجهانرادراولویتبگذارند؛دربدیهیاتواحکامبیچونوچراشک

کنندوحقخودشانرابگیرند.فضابرايادامهقرونوسطاوجامعهسنتینامناسبشد
هايسدههايگذشته،نیروهائیپابه


هايماديوحقوقیفراوردهپیشرفت

وبرزمینه
میدان گذاشتند که سه سده است جهان را میگردانند و پیش میبرند؛ و شیوههاي
کشورداریی تکامل یافت که از آنها گزیري نیست ،و ما همه جهان سومیها در
شانرستگاريخویشراعقبانداختهایم .

ایستادگیخوددربرابر

 3ــ اعتبار راي اکثريت

مردماندرهرجامعهچنانبافرمانروائییکتن،یکگروهکوچکحکومتکنندگان،
اندکهاندیشهوکاربردحکومتاکثریتنهبه

اجتماعیمعین،خومی 
گرفته


یکالیه
آسانی پذیرفته میشد نه به آسانی کار میکرد .اعتبار راي اکثریت به تدریج و در
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درازمدتشناختهشدونخستبهمردبودنومالکبودن،بهمردانیکهچیزيداشتند،
اعطاگردیدکهبازاقلیتیرادرجامعهتشکیلمیدادند.ایننظامناکاملانتخاباتی،با

همهتناقضیکهدرنظراولمیآید،بهجاانداختندمکراسیدرنخستینمراحلتوفانی

زمینههاي دمکراسی را بهاندازه نداشتند ــ
خود در جامعههائی که هیچ یکاز پیش 
هژدهمــکمککرد.تودهرايدهندهمحافظهکاربهآسانی

انگلستانوامریکايسده 

شدوحکومتیکهبههرحالانتخاباتآزادو


بازیچهدستعوامفریبانوتندرواننمی
راپذیرفتهبود،دیریازودبهاصالحنظامانتخاباتیتندرداد.

اعتبارراي”اکثریت”
نخستهمهمردانوسپسزناننیزحقرايیافتند .
اياستکهمیتوانبرايمشروعیتیک


آزادباشد،تنهاپایه

رايمردم،بهشرطآنکه
نظام حکومتی تصور کرد .پایهاي است که برخالف حق پادشاهان و آخوندها ،یا
دیکتاتوريحزبپیشتازپرولتاریاواصلپیشوائیوامامت،نیازبه اختراعاتتحلیلیو

بندبازيهاي استداللی ندارد .از آن حقیقتهاي آشکار است که به آسانی از سوي

شود.زیبائیشهمدرایناست


هابرسرآنهاستپذیرفتهمی
کههمهکشاکش
مردمی 

مکانیسماصالح،برخالفهمهآنهايدیگر،درخودشاست.اعتبارراياکثریت،

که
اندازهاياهمیتداردکهبرايبسیاريهنوز
آیدوبه 


خودبخودازهرانتخاباتیبدرمی
راياکثریت،اگرچهبیتوجهبهحقاقلیت،بهمعنیدمکراسیاست .
حقاقلیتبهنوبهخودزائیدهچندگرائی(پلورالیسم)وجامعهمدنیاست.دریکنظام
هاواختالفنظرهاتاهردرجهبروزمیکندو


گیري،گوناگونی

سیاسیبناشدهبرراي
یابد(اختالفنظربههردرجهآشتیناپذیريبرسدبادشمنی،وجنائی


مجالفعالیتمی
کردنسیاستوباریدننسبتهايخیانتوجنایتتفاوتدارد).اینهماناستکه

اندودرجامعهمدنیکارمیکند،یعنیفضايمیانمردمو


چندگرائییاپلورالیسمنامیده
حکومت که مردم به استقالل از حکومت میتوانند نهادهاي خود را بسازند و براي
اکثریتآوردنیامتقاعدکردنپیکرهسیاسی body politicsفعالیتکنند .
حق اقلیت براي ادامه آزادانه فعالیت خود گوهر دمکراسی لیبرال ،در برابر دمکراسی
رادیکالروسوئیاست،کهبعدهادرکمونیسموفاشیسمبهفسادمقدرخودکشیدهشد.
دمکراسیلیبرالبردوفرایافتحقومسئولیت،دربهترینتعریفانگلوساکسونخود،
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یشودومسئولیتیکهحقخود
گذاريشدهاستــحقیکهبامسئولیتمحدودم 


پایه
را می خواهد ،و هر دو آزادانه ،به معنی گردن نهادن به قانون .براي نگهداري حق
اقلیت ،اصل تفکیک قوا از سدة هفدهم در فلسفه و کارکرد سیاست جاي هرچه
مهمتريیافتتادرپایانسدةهژدهمدرفرایافت”مهاروتوازنcheck and balanc

قانون اساسی امریکا تکامل یافت و منظور از آن درهم بافتن قواي حکومتی
(قانونگزاري ،اجرائی ،قضائی) به صورتی است که هیچ قوهاي بر دستگاه حکومت
چیرگینیابد؛وهدفنهائیآننگهداريحقوقبشردرجامعه،حقفردانسانی،است
رفت.اعالمیهاستقالل

کهازسهسدهپیشجايخدارادرفلسفهسیاسیوحکومتگ

امریکاکهبجاينامخداباعبارتمامردمآغازشداعالمپیروزيدورانتازهتاریخ
بشریتبود .

 4ــ زيرساخت اقتصادي و اجتماعی

کارکردندمکراسیدرجامعهايکهبهسطحمعینیازتوسعهنرسیدهباشد(واینسطح

در هرجا طبعا تفاوت میکند) یا ناقص و یا زودگذر و عموما هر دوست .جامعههاي
غربیدرسیرچندصدسالهخودبهمردمساالريباهماهنگیبیشازجامعههايسنتی

روند،بهتوسعهاقتصاديواجتماعیوفرهنگی


ازدویستسالپیشبرراهآنهامی

که
وسیاسیرسیدندوزیرساختهاياقتصاديواجتماعی،بهزباندیگر،ماديوفرهنگی

الزم(یاباوامگرفتنازاصطالحآننویسندةامریکائی،سختافزارونرمافزارتوسعه)
رافراهمآوردند .

هارا،نهلزومابهترتیب،چنینمیتوانآورد :


اینزیرساخت
کمبخشقابلمالحظهايازجمعیتازحالت


ايکهدست

ــرشداقتصادي،بهدرجه
بخورونمیربیرونبیاید .
ــ شبکه ارتباطی و بازرگانی گستردهاي که بی آن رشد اقتصادي به چنان درجهاي
نخواهدرسید .
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ــطبقهمتوسطیکهبارنوسازندگیهمهسویهجامعهبیشتربردوشاوستوبیاو،
بی یک الیه نیرومند اجتماعی که از نظر اقتصادي یا فرهنگی بتواند روي پايش
بایستد،مردمساالريپانخواهدگرفت .
ــشهرنشینیکهتودههايبزرگجمعیتراکنارهمبگذاردواندرکنشinteraction

پیگیر آنان را میسر سازد .در اروپا طبقه متوسط (بیشتر اعضاي گیلدها یا اصناف)
”شهرهايآزاد”بودکهجنبشآزادیخواهانهراازقرونوسطاآغازکرد .
ــ آموزش همگانی به معنی درآمدن از انحصار طبقات ممتاز و گسترش یافتن
هاياجتماعیوآزادشدنشازروحانیت .


همهالیه
شبه
تدریجی 
ــ جنبش صنعتی و بیرون آمدن از اقتصاد روستائی ،نه لزوما اقتصاد کشاورزي که
میتواندسراسرصنعتیباشد.انقالبصنعتیبهرشدطبقهمتوسط،شهرنشینی،جامعه

مدنی،آموزشهمگانیوگسترشزیرساختاجتماعیواقتصادي،کمککردوموتور
هردگرگشتدویستسیصدسالهگذشتهجهانبوده است.مردمساالريبهمعنیعام

آنعملیشدهاست .


انسانیدرپهنهسیاستــهمراه

هايانبوه
خودــواردشدن 
توده
***
اینراهیاستکهغرب(اروپايغربیوشمالیوامریکا)درچندصدسالرفتوپس
اينهتوانستهاستدریکیدونسلوبایکیدوجنبشیاانقالب


ازآنهیچجامعه
استچندصدسالدرآندرنگکند.ایراندردهههايپایانی


برود،ونهناچاربوده
هاونهازجملهدرزمینه حیاتیپیروزيعرفیگرائی،در


ايزمینه

سدةنوزدهمدرپاره
جهان اروپاي نیمه سده شانزدهم بسر میبرد؛ و با انقالب مشروطه باد زندگیبخش
هژدهمبرآنخوردوروکشبراقاسبابماديسدهبیستمبرگوشههائی ازآن

سده 

هائیازتجربهچهارصدسالهاروپارا،


کشیدهشد.مادرصدوسیچهلسالهگذشتهتکه
ترینجائیکهتوانستهایم


ایموامروز،بهپائین

بهشیوهدرهموسرسريخودآزموده
هايدمکراسیدراینتاریخپردستانداز

ایم.ولیشگفتیاینکه،همهپیش 
زمینه


رسیده
و سراسر کم و کاستی فراهم آمده است .حتا انقالب و جمهوري اسالمی با همه
هايش،درجاهائیــدرآموزش،ارتباطات،گشودنمشکلعرفیگرائیازراه
ایستادگی 
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ادب آموختن از بیادبان ــ  در آن سهمگزاري  contributionقابل مالحظه داشته
است.
اکنون هر کس با هر درجه بیطرفی یا پیشداوري میتواند دوران جنبش مشروطه
خواهی و حکومت مشروطهگراي پس از آن را که تا دهه هشتم سده گذشته کشید
گرابامشروطهقابلتوجهاست).آیاچنین


ارزیابیکند(تفاوتمیانحکومتمشروطه
ايرامیتواندرسهچهارجملهسراپادشناموپرستش،وباچند

تاریخپربارپیچ 
یده
رویداددستچینوپرداختشدهتوضیحدادــدرهردوسويطیفسیاسیبهیک
توانهفتهشتدههپسازانقالبمشروطهرا،مگردردورههايکوتاه


اندازه؟آیامی
معین،بهسببآنکهدرجاهائیهرچندمهم،ازانقالبفاصلهگرفتازصفتمشروطه
ایرانیمیتوانستبرخالفهمهدیگرانبه


شودانتظارداشتکهجامعه

جداکرد؟آیامی
چندپرشازرويدرههايژرفیکهدوهزارسالتاریخپدیدآوردهبودبجهدوچون

نتوانست ــ هرچند بسیار بیشترمیتوانست ــ چاره را در انقالب شکوهمند اسالمی
ببیندکه  هرچهپلشتیدرژرفايتاالبجامعهماندهبودرويآبآوردــباآنرهبري

یبود؟ 
وجهانبینیکه”خوداززانوياوپیدا“م 

دستاوردهاي دوران مشروطه ـ هر قضاوتی دربارة دورهها و شخصیتهاي آن داشته
باشیم ـ جامعه ما را در زیر همین حکومت و ”محصوالت فرعی” فرا آمده انقالب
ناپذیرتجددانداختهاستومابسیارزودترازتقریباهمه

ز،برراهبازگشت 

باشکوهنی
کشورهايپیرامونمانبهدمکراسیخواهیمرسید.بایک طبقهمتوسطبیشترفرهنگی

تا اقتصادي ،یک جمعیت عموما شهري که جوانترهايش باسوادند؛ یک زیرساخت
شبیشترازپائینجامعهمیجوشد؛یکجامعهمدنیجنگنده؛همه

صنعتیکهقدرت
استکهواپسینگامها


تنهابرکندناینرژیممانده
زیرساختهايارتباطیواقتصادي،
اریمویکجامعهامروزيداشتهباشیم .

رانیزبرد
اگوست 2005
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
* با هجومیکه به واژه حاکمیت میشود شاید میباید دربرابر  sovereigntyواژه
یرفت و براي
دیگري یافت .تا انقـالب اسـالمی ،حاکمیـت در آن معـنی بـکار مـ 
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 governmentحکومت بکار میبردند .امروز گویا از فرایافت  sovereigntyچشم
فلهاي”
اندوحاکمیترابجايحکومتگذاشتهاند.ازانقالبوحکومتیکه” 


پوشیده
شناسی،ونازكبینیکهالزمهآن

همینگوشنوازي)کدامچشمزیبا


کند(به
رفتارمی
است،میتوانداشت؟ 
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موانع دمکراسی و تفاهم ملی در ايران

یرسدتاملی برمسئلهتفاهمملی الزم
اکنونکهنداي دمکراسی ازهرسوبهگوشم 
بستهبهآناست.درجامعهاي کههرگروهبادیگري در

استزیراکارکرددمکراسی 
یتواندبرقرار
کشاکشسازشناپذیرباشدممکناستدمکراسیچندگاهیبپایدولینم 
بشود .ما در ایران یک نطام دمکراتیک جا افتاده نداریم که بتواند بحرانهائی مانند
دهههايسییاشصتامریکايسدهگذشتهراتابآورد.فرایندبرقرارکردندمکراسی

درجهاي ازتفاهمملی به
یگذراندوبی  
هنوزمراحلنخستینشرام 

درجامعهایرانی 
یگذردوبافرهنگما
یرسد.اماتفاهمملی از مسائلسیاسی واجتماعی درم 
جائی نم 
بهعنوانیکملت،ومنش(خلقیات) مابهعنوانافرادانسانی سروکاردارد؛مادر
ماازکارکردنبایکدیگردرقلبمسئلهاي

زندگی روزانهخودباآنروبروئیم.ناتوانی 
یتوانیمباهمکار
استکهنهتنهامشکلدمکراتیکبلکهمشکلملی ماست.مانم 
کنیمچونبههماعتمادنداریم؛وبههماعتمادنداریمچونکمابیشحقداریم.پاي
بنشینیمداستانهاازبدعهديوفریبکاريهممیهناندارد.آندرجه

صحبتهرایرانی
روحیهمدنی واخالقاجتماعی کهبراي کارکرددرستیکجامعهالزماستدرما
یشود.ایرانی معمولی دربرخوردبادیگري بهاویابهچشمدشمناحتمالی
یافتنم 
یرویم.هیچ درجهتاکید
ینگردیاشکار.مابیهودهاینهمهقربانصدقهیکدیگرنم 
م
نشاندادنحسننیتوعالقهمانبهدیگري بسنیست.بدگمانی عمومی به

براي 
برطرفکردنشکوشید .

یبایدپیوستهدر
پایهايرسیدهاستکهم 

پیشازوروددربحثیکروشنگري دربارهدمکراسی الزماست.دمکراسی یکشیوه
حکومتاست؛حکومتی استبستهبهراي اکثریتمردم.ولی دریکدمکراسی،همه
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گونهتبعیضوتجاوزبهحقوقاقلیتامکانداردزیرااکثریتممکناستچناناراده
یکند.منظورماازدمکراسی،حکومتاکثریتاست
کندودربسیاري مواردهمارادهم 
درچهارچوبحقوقبشر،یعنی محدودکردنارادهاکثریتبهاعالمیهجهانی حقوق
یتواندحقوقطبیعی حتایکفردرا
بشر.دردمکراسی بهاینمعنی،هیچاکثریتی نم 
زیرپاگذارد .
یتوانخالصه
روحیهمدنی واخالقاجتماعی راکهاز آنسخنرفتدرواژهاعتمادم 
کرد،اعتمادبهقولواعتمادبهاجراي قانون.اعتماددرزندگی ملی نقشاساسی دارد.
اگرکمترینهاي ازاعتماددرجامعهنباشدنهادهاي سیاسی ومدنی الزمبرايدمکراسی

یشود .ما این را درتفاوتی میان نظام
به قدرت کافی نمیرسد و رشد اقتصاد کند م 
یبینیم.بهعنواندومثالبسیارمهم،درایرانچکبانکی
بانکی غربومثالایرانم 
یتوان
یمعنیشدهاست؛وبیگروگذاشتندارائیخودآنهمچندبرابر،وامیااعتبارنم 
ب
گرفت.روشناستکهاقتصادبدوناعتبار،ونظامبانکی عمالبدونچکچهحالی
یکند” .فوکویاما”ي مشهور ”پایان تاریخ” در کتاب دیگري به نقش اعتماد در
پیدا م 
ییابد .در هر جامعهاي
یپردازد و میان آن دو نسبتی مستقیم م 
توسعه اقتصادي م 
درمردمبیشترباشداقتصادراکدتراست .

بدگمانیواحساسناامنی
همینگونهاستدرسیاست.اگرمردمبهیکدیگرنتوانندکمتریناعتماديبکنندتنهابا
يهاحاضربههمکاريخواهندبودوتازهآنهمهرلحظهدرخطرازهمگسیختن
خود 
یکند
بهوعدهاشوفام 

است.درمیانماهیچکسنمیتواندمطمئنباشدکهدیگري 
گذارد.جامعههائیکهباهرجو

راکهبهمیلشنباشدزیرپانم 
ی

یاهرقانونیامقرراتی
یشوند یا به
مرج قانونی (به معنی روال پذیرفته شده کارها) و زورگوئی اداره م 
یآیند؛بدینمعنیکهنهادهايسیاسی
درازادارهشدهاندبهحالتاتمیزهدرم 

مدتهاي

یشود .در غیاب روحیه و اخالق مدنی و چهارچوبهاي
و مدنی در آنها ضعیف م 
اجتماعی وسیاسی مورد احترامهمگانی،بجزحلقهتنگدوستانوخانواده،هرکس
ناچاراستگلیمخودراازآببدربرد .
یآورد و در اینجاست که نقش
فوکویاما در بررسی خود از آلمان (غربی) نمونه م 
هاوکارکردهاي سیاسی،دردگرگونکردنرفتارومنشtemprament


سیاست،نهاد
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یشود .جامعه آلمانی که از فروریزي جمهوري وایمار و هولوکاست
اجتماعی آشکار م 
هیتلري درمیانهویرانی سرتاسري نیاخاكسربرآورددرجدولاعتمادازایرانکنونی
یتوانیمبهژرفاي آنسقوطواز
تربود.مادرنومیدترینلحظاتخودنیزنم 


نیزپائین
برسیم.پایهگذاري یکنظامدمکراتیکبهرهبري کنرادآدنائرویک

همگسیختگی 
اقتصادآزادهمراهبا”تورایمنی”بهرهبري لودویگارهارد،آلمانرادرکمترازیک
نسلازنظراعتماد،بهکشورهاي ”عادي”جهانرساندکهاقلیتی بیشنیستند.مادر
تروهمدشوارترروبروئیم.ایراننهازآنانضباطملیآلمان


همآسان
ایرانباوظیفهاي

همهسویهاي افتادهاست.ولی پاسخمسئلهماهمان

برخورداراستنهبهچنانویرانی 
استــاصالحسیاست .
یشود.ولی حکومتقانون،خودبستگی به
اعتماددرجامعهباحکومتقانونبرقرارم 
یرسدکهمادرایرانبا
درجهاي ازکنترلمردمبرحکومتدارد.بدینترتیببهنظرم 

یکدورباطلسروکارداریم.تانتوانیمبهدرجهاي ازهمکاري وتفاهمبایکدیگر

برسیم نیروئی بوجود نخواهد آمد که حکومت قانون را برقرار کند و به هرج و مرج
قانونی و زورگوئی پایان دهد و تا هرج و مرج قانونی و زورگوئی در جامعه حکومت
یکندشرایطبراي همکاري مردمودرنتیجهدمکراسی فراهمنخواهدشد.ولی از
م
آنجاکهدرموقعیتبشري دورباطلوجودنداردوانسانسرانجامراهی بهبیروناز
بایدناامیدبود.گروههايبزرگیازایرانیانبهاندازه

یکندنمی
بستهاپیدام 
بدترینبن 

ازتاریخناشادمادرسگرفتهاندکهبتواننددراندیشهورفتارخودتغییراتالزمرا

کافی
بدهند .ما این تحول را در آمادگی روزافزون افرادي از گرایشهاي گوناگون به نگاه
انتقادي برخود،وگفتوشنودبایکدیگر؛ودرجاافتادنادبسیاسی کهازلوازم
یتوانندزندگی کنندولی
یبینیم.کسانی جزبادشناموپرستشنم 
روحیهمدنی استم 
هستندکهیادآوريشآیندگانراشرمسارخواهدکرد،و

روبهپایاندورهاي

آنهابقایاي
یبرند ”.این روحیه تازه ،به ویژه
بیش از آنکه ”زحمت کسی را بدارند عرض خود م 
رعایت ادب سیاسی و خودداري از حمالت هیستریک به مخالفان و بکارنبردن زبان
دشنام و اتهام در بحث سیاست و تاریخ ،به بهبود و عادي شدن فرایند سیاسی
یهاي تاریخی جامعهایرانی رابرطرفساخت.
یانجامد.البتهنمیتوانیکشبهکاست 
م
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یآید به آنجا رسیدهایم که این روند ناگزیر را شتاب
آن اندازه هست که به نظر م 
بیشتريبخشیم .
*** 
موثرتردرمبارزهبراي برقراي دمکراسی
تفاهمبیشترمیانایرانیانکهمقدمههمکاري  
به اضافه حقوق بشر ،یعنی دمکراسی لیبرال ،است سه شرط دارد :نخست پذیرفتن
وجهانبینی کهبهتبعیضوبی

اینکهایرانمالهمهایرانیاناستوهرنظامارزشی 
یاگرایشهاي سیاسی و

حق کردنگروهی ازمردمبهدلیلتفاوتجنسی یاقومی 
بایدازسیاستماحذفشود.اینشرطباهمهگیرشدناعتقاد

یشانبینجامدم 
ی
مذهب 
بهعرفیگرائی وجداکردندینازحکومت ،وسیاستکهمقدمهحکومتاست،دارد
یآید که خود پیشرفت بزرگی است .شرط دوم ،بیرون بردن تاریخ ،به ویژه
حاصل م 
تاریخهمروزگار،یعنیدورانپادشاهیپهلويوانقالباسالمی(کسانآزادندهرچهآن
رابخواهندبنامند)ازمرکزبحثسیاسی است.مابراي تفاهمبایکدیگرالزمنیست
درباره رویدادهاي تاریخی که آخرینش ،انقالب اسالمی است با هم موافق باشیم.
بیستسالی دیگرملتماچنانمشکلی نخواهدداشت.قصدماازرسیدنبهتفاهم
ملی،نوشتنتاریخاینهشتادیاصدسالهنیست؛توافقبرسراصولی استکهایران
یبایدبرآنهاساخت،وهمکاري درچهارچوبآناصولاستباحفظعقاید
آیندهرام 
خوددرهرزمینهدیگر.مانبایدشرطتفاهموهمکاري رادستبرداشتندیگراناز
نظرشان درباره رویدادهاي تاریخی قرار دهیم .هیچ مانعی ندارد که دو سوي بحث
یناپذیرخودبرسرگذشته،براینتوافقکنندکه
تاریخیباهمهاختالفاتسختوآشت 
آنگذشته،هرچههمبدوخوب،براي کشاندهشدنبهآیندهنیست.بهزباندیگرما
کنیموبایدازگذشتههاهرچه

یتوانیمونهمحکومبهآنیمکهدرگذشتهزندگی 
نهم 
همبرایمانعزیزباشندفراتررویم.اینالبتهجلوبحثدربارهگذشتهویادآوري هر
یتواند تاریخ خود را بنویسد و نتیجههاي خود را
یگیرد و هر کس م 
روزه آن را نم 
یتوانبهرخ
یکندآناستکهگذشتههمهرام 
بگیرد.آنچهکارماراکمی آسانم 
کشید و آنگاه معلوم نیست چه کسانی بیشتر زیان خواهند کرد( .همان انتشار دوباره
امااینشیوههاراهمان 

یهابسـندهاست).
یکیازآناعالمـیههاومقاالتوسـخنران 
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یبایدبهزندانیانگذشتهواگذاشت .
م
شرط سوم ،در آوردن شکل حکومت از جنبه شبه مذهبی است که موافق و بیشتر
بهآندادهاند.پادشاهی درکنارجمهوري،یکشکلحکومتاستو

مخالفپادشاهی 
یتوانندقالبی
مانندجمهوري،ربطی بهنظامسیاسی ندارد.اینهردوشکلحکومتم 
براي یکدمکراسی یادیکتاتوري باشند؛برتري ذاتی همبریکدیگرندارند.درجائی
اینودرجايدیگريآنبهتراست؛برايگروهیاینوبرايگروهدیگريآنترجیح
دارد.هیچکدامبهخوديخودخوبوبدنیستندوالزمنیستکسانیبهآنهاحالتکفر
یدهند
بینیمیکعدهکهحتاناممشروطهخواهبهخودم 

وایمانمذهبی بدهند.مام 
ی
پادشاهی را تا حد آئین باال بردهاند و جنبه تقدس و پرستش به آن دادهاند و عده
راباالترازهواداريپادشاهی،اگرچهدرصورتدمکراتیکپارلمانی
دیگريهیچعیبی 
یدانند .در یکسو اگر کسی از گل نازكتر به پادشاهان پهلوي بگوید رگ
آن نم 
یهیچ
یآید؛ در سوي دیگر ب 
حزباللهیشان ،که در بسیاري از ایرانیان هست ،باال م 

یکنندکهاگرواقعا
احساسناراحتیودرکمالبیگناهیبههوادارانپادشاهیتکلیفم 
یهاودوم
دمکراتهستندبیایندوازجمهوري دفاعکنند،حتااگرجمهوري ملی مذهب 
خردادیانباشد .
یآیدوآنپذیرفتننظرمردماست.دریک
ازاینسهشرط،یکشرطدیگربدرم 
یشودبهمردمتکلیفکرد
یبایدنظرنهائی رابدهندونم 
دمکراسی به هرحالمردمم 
بهرهاي دارند
که چه نظري بدهند .مردمانی که از روحیه مدنی و اخالق اجتماعی  
یتوانندرقابتآزادرابپذیرندواگرشکستخوردندمنکرهمهچیزنشوند.ماایرانیان
م
زیرپاگذاشتنونادیدهگرفتننظرمردمراآزمودهایم.

گونههاي 
درتاریخخودهمهي  

همین تاریخ صد سال گذشته ما پر از کسانی است که یا اصال راي مردم را الزم
ندانستندوحتابهحالکشورزیانآورشمردند؛یااگرهمدمکراتبودند”،هرکسیک
یکبار”راکافی دانستندوتااکثریتآوردندجلودیگرانراگرفتندکهمبادابار
راي  
آینده بازنده شوند؛ پر از کسانی است که وقتی در رقابت آزادانه باختند ،یا منکر آزاد
بودنرقابتشدندیامنکرخودرقابت،ویامنکرحقوحتاانسانیتطرفبرنده .
انازراههاي 

یتو
رســیدنبهتفاهمملیبرايبرقراريدمکراسـیاســت.درنتیجهنم 
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یبایدبرسر
غیردمکراتیکبهآنرسید.معنی اینسخنآناستکهنخست،تفاهمم 
یکنندصورتگیرد؛ودوم،
اصولدمکراتیکودرمیانکسانیکهبهآناصولعملم 
هیچکسحقنداردبیشازباورداشتنوعملکردنبهآناصولازدیگري چشم
یکنندومشروعیت
داشتهباشد.کسانی کهپرستش یکشخصیایکنهادراتبلیغم 
یجویندطبعاازاصولدمکراتیکبی خبرندونام
هرحرکتی راازآنشخصیانهادم 
مشروطهخواه (یا جمهوریخواه) را ندانسته بر خود نهادهاند .کسانی نیز که هواداري

،دستکمبخشی ازآن

یدانندوباجمهوري اسالمی
پادشاهی راهشتمینگناهکبیرهم 
نیز حاضر به همکاري و اتحادند ،جمهوریخواهی را در همان قالب جبهه مشارکت
یکنند .
تعریفم 
یخواهدتفاهمی براي برقراري یکنظام
درمیانایندوگروهتودهبزرگی استکهم 
حقوقبشرومیثاقهاي پیوستآن

سیاسی مردمساالرودرچهارچوباعالمیهجهانی 
بدس تآیدتاهممبارزهبارژیمراپیشببردوهمفردادرایرانازبرآمدندیکتاتوري
درلباسپادشاهی یاجمهوري جلوگیري کند.براي اینتودهبزرگ،تاریخایرانعرصه
یآید؛وپادشاهی وجمهوري،اشکال
پژوهشاستوبهکارآموختنوعبرتگرفتنم 
دهوادارانهرکدامشانوباتوجهبهاوضاعواحوال،

حکومتیهستندکهبستهبهکارکر
درموقعشآزادانهبهیکیازآنهارايخواهددادوتوسطنهادهايسیاسیومدنیخود

شانخواهدبود.آنچهبیشازبحثهاي تکراري براي اینتوده


تحوالت
مراقبدائمی 
بزرگ اهمیت دارد شناختن ارزشهاي دمکراتیک و شرایط کارکرد درست نهادهاي
دمکراتیک؛ و رسیدن به یک همرائی  consensusبراي دفاع از آن ارزشها و
نهادهاست.اینتودهبزرگبانشاندادنخود،حاشیهنشینانغیردمکراتیکرانیزبه
راه،بهجریاناصلیسیاستایران،خواهدآورد .
دمکراسی مقدماتی دارد که اساسا در همه جامعهها یکی است :وجود یک کشور که
شبهقبایلومذاهبدرحالجنگبایکدیگر،ازهمجدانباشندوبهدرجهاي


مردمان
ازهماهنگی وهمبستگی ملی ونظمقانونی وامنیتخارجی رسیدهباشدویکطبقه
متوسط اقتصادي و فرهنگی داشته باشد که براي برقراري و ماندگاري دمکراسی،
یتوانبا”اینتلیجنتسیا”معادلگرفت،همان
حیاتی است(.طبقهمتوسطفرهنگی رام 
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یکنند).دمکراسینیازبهجاافتادنفرایافتشهروندي
کهدرایرانباانتلکتوئلاشتباهم 
حقوق،یادستکم

دستکمدربخشی ازجامعهداردــشهروندبهمعنی انسانداراي 

آگاه به حقوق خود .دمکراسی تنها در شرایط هماهنگی اجتماعی ،به این معنی که
اکثریتیقواعدبازي دمکراتیکراعملکندودرپیشبردنظراتیامنافعخودتاهمهجا
یماند.مادراینجابهاسبابوموانعدمکراسی درایرانتوجهداریم.در
نرود،پایدارم 
یتوانسخنگفتولی
ایرانباوجودجمهوري اسالمی ازمبارزهدرراهدمکراسی م 
یآیندههمنمایندهنیروهايدمکراتیک
یاثروب 
دمکراسیجائیندارد.حتااصالحگرانب 
یاندودرانحصارگريدستکمیاز
درجامعهنیستندزیراخواهاندوامجمهورياسالم 
یپذیرند و دیگران را کنار
يها را م 
رقیبانشان ندارند .آنها نیز تنها خودشان و خود 
یبایدرهاکردکهاثرعملیندارد .
یگذارند.امابحثدربارهاصالحگرانرام 
م
یباید جایگزینان جمهوري
براي آنکه دمکراسی در ایران برقرار شود و پایدار بماند م 
اسالمی در همین مرحله مبارزه از خود تعهد به دمکراسی نشان دهند .تنها با یک
یتوانبهدمکراسی رسید.اگرنیروهاي جایگزینجمهوري اسالمی
مبارزهدمکراتیکم 
ازپرورشوتعهددمکراسی بی بهرهباشندانتظاریکجایگزیندمکراتیکبراي رژیم
یتوانداشت.ماازخودایرانآگاهی کاملی نداریموامیدواریممخالفانرژیمبرسر
نم 
دربیرونایرانگروههايمخالف،بازماندگاننسل

دمکراسیمشکلینداشتهباشند،ولی
هاوتعصباتقبیلهاي وناتوانی از

انقالب،بیشترقبایلسیاسی هستندباهمانبستگ 
ی
یتوانیافتکهادامهوضعموجودرابر
،بهاندازهاي کهبسیاريرام 

رسیدنبههمرائی
یدهند.درمیانجمهوریخواهانبویژه
کهمطابقمیلشاننباشدترجیحم 

هرجایگزینی
یشوند که نشستن در کمیتههائی براي پیشبرد انتخابات آزاد مجلس
کسانی یافت م 
موسسانوهمهپرسیبرايقانوناساسیدمکراسیلیبرالپسازجمهورياسالمیرا
وآیندهنگرظاهرااگر

یارند.ایندمکراتهاي مترقی 

نیزدرکنارمشروطهخواهاننم 
ی

پیشینشان جداسازي

بتوانند ،رستورانها و اتوبوسها را نیز مانند متحدان اسالمی 
خواهندکرد .ترقیخواهی و آینده نگري آنان انسان را به یاد تجددخواهی ناصرالدین
یاندازد .
شاهیم 
یهاو 
گذاشتنمسـائلیمانندشکلحکومتآیندهدرکانونبحثسـیاسی؛وپردهپوش 
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يهائی کهبراي بهکرسی نشاندنیکدیدگاهمتعصبانهاز
نیمهحقیقتهاودروغپرداز 

آیندهمبارزاتورقابتهاي میان

یشود،نویدخوشی براي 
سوي محافلی بکاربردهم 
یشناسدبراي زندگی در
گروههانیست.دیدگاهی کهجزهمهیاهیچوسیاهوسپیدنم 

ارزشهاو
يترازنگهداري  
ندارد.مادرآیندهایرانباوظیفهاي فور 

دمکراسی آمادگی 
برقراري نهادهاي دمکراتیک روبرو نخواهیم بود .اما بار سنگین بازسازي کشور و
یبایدگرفتفضايسیاستراچنانسیالخواهدکردکه
تصمیمهايحادوفوريکهم 
يهاي بهظاهرسادهومیانبر
همهگونهمدعیاندرمانهاي فوري وچارهگر 

راهبراي 
گشودهخواهدشد.ازشی فتگاندستنیرومندومشتآهنینتاعوامفریبانچپوراست
میدانگشادهاي خواهندیافتکهدمکراسی ناپایداررازورربائی  highjackکنند.هر

یپذیریمکه
کاربرايبرقراريدمکراسیدرآیندهالزماستازهمینجابایدکرد.اگرم 
سازشهايعملی،مالزمه

دمکراسیباروحیهوعملکردپایداربراصول،وآمادگیبراي
بایدازهمینجااینروحیهوعملکردرادرخودپرورشداد.پایداريبراصول،و

داردم 
ی
سازشهايعملیبهمعنیدرونذاتیکردنinteriorizationکثرتگرائی

آمادگیبراي
است؛بهمعنی پذیرفتنایناستکهدریکدمکراسی لیبرالهیچطرفی ،اگرچهدر
یخواهیم
یرسد.براي رسیدنبههمهآنچهم 
یخواهدنم 
اکثریتبزرگ،بههمهآنچهم 
یبایدهمهرابهروسیلهبهخط،وخاموشکنیم .
م
یگویندچراانقالباسالمی بهچنینتوحشی افتاد؟پاسخشاین
یشنویمکهم 
بسیارم 
یگیرد.باچنان
رهبرانشرام 

استکهانقالبــوهردگرگونی ــرنگبازیگرانو
یبینیمچهانتظار
کهبقایايشانرادردرونوبیرونایرانهنوزبهفراوانی م 

انقالبیانی 
یشدداشت؟اگرعبرتگرفتگانوبرگشتگانازآنانقالب،پسازبیستو
دیگري م 
،چنیننمایشهائیازبیمدارائی و

یبهرگی
پنجسالرنجوشکستوقربانی دادنوب 
یدهند (خشونتی که از زبانهاي دراز
یک سونگري و جمود فکري و خشونت م 
یرسد)درآنسرمستیپیروزيجزآنچهکردند
شنونده،بهدستهايکوتاهناتواننم 

ب
ی
یخواهیم پس از جمهوري اسالمی باز به پشیمانی بیفتیم
یتوانستند؟ ما اگر نم 
چه م 
نخستازخودمانآغازکنیم.مسئلهماچیست،دمکراسی درایراناستیابهقدرت
رسیدنخودمان،یاجلوگیريازبهقدرترسیدنکسانیکهدوستنداریم؟ 
مه2005
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پرورش دمکراسی در نبردي با فرهنگی و روان ايرانی


لسآنجلس بیش از هر اجتماع ایرانی در خارج ،به تعبیر و تا حدودي آزمایشگاه و

بزرگترینشهرایرانی استدربیرونایران،

آموزشگاهدمکراسی جامعهایرانی است.
یزند؛وقدرتخریديکهازدسترسهر
باجمعیتیکهباهرشهرمتوسطایرانپهلوم 
شهرایرانبیروناست.دراینجاستکهصدهاهزارایرانیازهرالیهوپایگاهاجتماعی
از جمله بخش قابل مالحظهاي از روشنفکران و صاحبان مشاغل و سرمایهداران در
میان آنها ،گرد آمدهاند .این صدها هزار تن به آزادترین موقعیتها و بیشترین
توانداجازهدهدپرتابشدهاندو

فرصتهائی کهحکومتقانونوبرابري حقوقی م 
ی

آناند.نبرداصلی دمکراسی ما
بیستوچندسالی استکهپنجهدرپنجهچالشهاي  
کهخردهخردهوگامهائی بهپسو

البتهدرایراندرپیوستهاست،بادههامیلیونتنی 

برند.امادرلسآنجلسنبردي براي

گامهائی بهپیش،دارندمرزهاي آزادي رافراترم 
ی

دمکراسیالزمنیست؛نبرددراینجابافرهنگ،باروانایرانیاست .
ایرانیان،آناکثریتبزرگ پناهندگانومهاجرانپسازانقالبکهبیشازهرجاي
دیگربهکالیفرنیايجنوبیرويآوردندخودرابامحیطیروبرویافتندکهازباورشاندر
اقواموفرهنگهاستبیگانهشمرده

یگذشت.آنهادرشهريکه”دیگدرهمجوش”
م
یتوانندبکنند.دستقانونهمهجابود
یرسیدکههرکارم 
یشدندوبهنظرشانم 
نم 
يهاــتا
یداد.شرطآزاد 
يهائی ازهمهگونهم 
ولی اینقانوندرچهارچوبخودآزاد 
گریخت.هنوزدرمیانشان

آنجاکهبهدیگرانتجاوزنشودــازدریافتبیشترشانم 
ی
فراواناندکسانیکهایننکتهبنیاديرادرساختونگهداشتدمکراسیدرنیافتهاند؛و

تاایرانیرعایتقانونرااهانتیبههوشخودنشمردومقرراتراامريقابلمذاکرهبه
شمارنیاوردبهچناندریافتینخواهدرسید .
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اینمردمی کهدریکمحیطباز،همچنانکهدربرابریکرایانه،چنینتیز پروازندو
گرافتادند.درآننخستینسالهاي

روند،برلسآنجلسوبریکدی

باالتروباالترمی
لسآنجلس دریاي امواجی بود که پیوسته به هم
پس از انقالب ،اجتماع ایرانی  
درفراخترینتعبیرش،بیشازهمهتاختنبههرکهوهرچه،و

یخوردند.ازآزادي 
م
یشد.از
داد،بهرهبرداريم 

سوءاستفادهدرهرجاکهیکنظاممبتنیبراعتماداجازهم 
ی
ومحدودیت،برسرلسآنجلسآمدچنانکهگوئی آن

سوئی تالفی یکتاریخبندگی 
یخواستهمهخشموکینوسرخوردگی خودرا،نه
کهدلشانم 

شهربراي مردمی 
یکبار و دو بار خالی کنند ساخته شده بود .از سوي دیگر همت و استعداد ایرانی،
یهائیکهبهتاراج
امکاناتنامحدودامریکارابرايدرآوردنوساختنبکارگرفت.زندگ 
انقالب رفته بود از پائینترین پلههاي پیشرفت اقتصادي و اجتماعی بازسازي شد.
خانوادههاکهدرنظامآموزشیامریکابهگنجیشایگاندستیافتهبودندهمهچیزخود

رادرخدمتآموزشفرزندانگذاشتند.بسیاري زنانومردان درعینکاربهتحصیل
ترها و نسل دوم تبعیدیان و مهاجران
جوان 
پرداختند و هر چه را توانستند در پاي  
ریختند.پدرانومادراناندكاندكدرمحیطتازهجاافتادندوفرزندان،محیطتازهاي

ساختندکهبخشی امریکائی وبخشی ایرانی استواجتماعایرانی ـامریکائی نوینی
پدیدخواهدآورد .
ایران کوچکی که تمرکز چند صدهزار نفري ایرانیان در لسآنجلس پدید آورده بود
یکرد؛وبهگروهبزرگ
گذشتهرادرآنانآسانترم 

هاوشیوههاي 


چسبیدنبهعادت
دادکههرچهتوانستندکردندتالسآنجلسرا

ینیازي وقدرتی م 
ی
مهاجراناحساسب 
یهائی که
يهاوموشکاف 
ازاینرفتارهارادرسختگیر 

.تاثیرپارهاي 

مانندخودسازند
پسازورودعنصرایرانی درمقرراتورفتارمقاماتومسئوالنامریکائی بهویژهدر
تواندید.امالسآنجلسبسیارنیرومندتراستو

امورمالیپیداشدهاستبهروشنیم 
ی
بودهاند که ارج این موقعیت کمیاب را براي پرورش عادتهاي اجتماعی و
ایرانیانی  
دانستهاند.ایرانیکههنوزبیشترتعریفهابسی”انسانگرگانساناست”

روحیهمدنی
شود،وباگروههايقومی

لسآنجلسباقانونیکهسرانجاماجرام 
ی
آورد،در 

رابهیادم 
ی
دیگرانگذاشتهاند،روبروآمدهاستودریکفرایند

دیگريکه”گرگی”رابیشتربراي
درازوآهسـتةدگرگونیاخالقیوجابجائینسـلیدرکارآناسـتکهباآنروحـیهو 
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عادتهاآشناشود .

کهدرآننخستینسالهاباالتریندرجهآزادي مطبوعاتدر

لسآنجلسی 
رسانههاي  

بیشتررسانههاورزیدهشده

آنراــچنانکهدردورههاي آزادي ازسوي 

تعبیرایرانی 
ترگرفتهاند.خوانندگانوبینندگانیکه


تروبردبارانه

استــبهعملدرآوردند،لحنآرام
دادند،وسرمشقرسانههاي امریکائی وحتا

هزارهزاربهقوللنینباپاهاي خودراي 
یکند.
هیسپانیک (گروه قومی امریکاي التینی) که در برابر است ،دارد اثر خود را م 
یگذرانند
کسانی هستندکههمچنانازراهبدزبانی بههرکسی کهپیشآیدروزگارم 
دررسانههاسازندهاست.فرسودگی پهلوانانمیدانخشونتزبانی،

ولی جریانعمومی 
یتروخستگیمردمازسخنانتکراري وپاك
رسانههاي جنجال 
یهايپیاپی  
ورشکستگ 
یکند.آنچهدر
کردنحسابهاي شخصی بهناممبارزهبهعادي کردنفضاکمکم 

اینمیانلگدکوبشدهخودمبارزهاست .
یتوانبهصورتیکاجتماعدرآورد.
هاوانجمنهانم 

ی 
رسانه
تبعیدیانومهاجرانراب 
هابیشازاندازهداراستوازنظرانجمنهابیشازاندازه


آنجلسازنظرشماررسانه

لس
یکنند(درهر
هاچنداناندکهجارابریکدیگروجهانرابرخودتنگم 


بینواست.رسانه
زمانتابیستوچندتلویزیون 24ساعته).بیستوپنجسالازتلویزیونایرانی در
یگذردولی یکی همازنزدیکبهصدچراغی کهعموماسوسوئی زدندو
لسآنجلسم 

گروههايقومیدیگرپیداکند.
مانندرسانههايهمگانی 

خاموششدندنتوانستقدرتی
در مقایسه با رسانههاي معدود ولی نیرومند و حرفهاي و توانگر دیگران ،رسانههاي
فارسی زباننمودي ندارند.رقابت”گلوبر”میانآنها(اصطالحانگلیسی)عمومشانرا
یخواهد
دست به دهان و هر لحظه در خطر تعطیل شدن گذاشته است .هر کس م 
یچرخند
بایکدونویسندهحرفهايم 

رسانهايازخودداشتهباشد.رسانههاينوشتاري

ورسانههاي دیداري ـشنیداري بهیاري خطتلفنورهاشدهدردستهرکسکه

یکنند .مانند جهان سیاست همه ترجیح
یگوید ،ساعتها را پر م 
هرچه بخواهد م 
دربرکههاي کوچکباشندتاماهیانکوچکی،اگرچهبهبزرگی

یدهندماهیانبزرگی
م
ماهی وال( ،نهنگ ،که در واقع تمساح به فارسی است) در اقیانوس .شمار فراوان
تلویزیونهاجلودسـترسیبهآگهیامریکائیراگرفتهاستوآگهیدهندهایرانینیزبا 
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یآورد .
یتواندپائینم 
آوررسانههانرخراهرچهم 


ازشرایطیاس
بهرهگیري

هاآشکارانتوانستهاندسهمی درپدیدآمدنیکاجتماعبهمعنی واقعی ونهیک


رسانه
یاعتماديمزمنایرانیو
جماعتبزرگ،ازاینجرمسنگینانسانی،داشتهباشند.ولیب 
یها
یگذاردایرانیانباهمکارکنندسهماصلی رادارد.بستگ 
ضعفروحیهمدنی کهنم 
وپیوندهاياجتماعی،شکنندهواندكاست.ایرانیدرشهرهايدیگرتبعیدومهاجرت
نیز چندان هنري در این زمینهها نشان نداده ولی انتظارات از لسآنجلس به دالیل
آشکاربیشتراست .
یترینوموثرترین
لسآنجلسینمیتوانبیتاکیديبرنقشیکیازقدیم 
ازرسانههاي 

آنها در سالمتر کردن فضا گذشت .رادیو صداي ایران در شهري که در تصرف
ساعتهاست،محدودیتهايرادیورادربرابرتلویزیونبااستانداردهاي

تلویزیونهاي24

حرفهاي واخالقی جبران کردهاست.کادرروزنامهنگارانآنازنظرکیفیتو
باالي  
یاش،مانندندارد.با
هزینههايپرسنلیدربودجهعملیات 
شماره،همچنانکهنسبتباالي 
رسانهايآنشهر
آنکهدرمیانتلویزنهانیزمعدوديخودراازغوغايحاکمبرفضاي 

لسآنجلسفراهمکردهاستباالترگرفتهاندواعتباريدارند
کهشهرتی جهانی براي  
هنیرومندبرنامهسازبهپاي رادیو

هیچکدام ازنظرتوجهبهپرورشونگهداري یکگرو

لسآنجلسی روي سخنبهآنهاستکه
رسند.درگفتگوازرسانههاي  

صداي ایراننم 
ی
یشناسند .
برايخودنقشیسیاسیواجتماعیم 
باررسانههاياندرکنشیinteractiveسیاسیرا


آنجلسبودکهایرانیاننخستین

درلس
ندگانتوانستندباتلفندربرنامههاشرکتجویندوآزادانه

تجربهکردند.شنوندگانوبین
هاونیزبایکدیگرگفتگوکنندوپرسشهاوبیشتر،


سازانویامیهمانانبرنامه

بابرنامه
اظهارنظرهاي خودرابهنیوشندگان audienceرادیویاتلویزیونبرسانند.درآغازوتا
هاشنوندگانبیشمارازاینحقکهبهآنهادادهشدهبودباآزادي بهتعبیرسنتی


مدت
ینامی خود هرچه توانستند به این و آن
ما کمال بهرهبرداري را کردند؛ در پوشش ب 
فاصلهاي چند
تاختند .بهرهگیري از حق و آزادي به جائی رسید که مسئوالن فنی  
تلفنها و پخش آن از رسانه انداختند تا بتوانند آزادانهترین
ثانیهاي میان صداي  

فورانهاي سیاسی وعاطفیراقطعکنند.آندورانچندسالیپائیدواکنونادبالزم
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براي بحث آزاد جاي خود را در میان توده نیوشندگان یافته است .گفتگوي آزاد
ینامی ،و در گستردهترین صورت خود که بدعتی در تاریخ
متمدنانه ،بویژه در پناه ب 
دارد.همانها

رسانههاي ایراناستتاثیري ژرفدرپرورشسیاسی واجتماعی ایرانی 

اندوچنینوچنانکردهاندامروزازاینکهکمو

یزدندکه”روي خطرفته”
کهالفم 
ند(.کموبیشازاینروکههنوزتلفن

یکنندسربلند
بیشمانندشنوندگانغربیرفتارم 
یتوانندکوتاهوبیتکراربگویندووقتوپولخودرابااحوالپرسیوخسته
کنندگانینم 
ازپدیدههاينهچندانخوشاینددورانحکومتاسالمی

نباشیدها،کهاینتعارفآخري
است،تلفنکنند) .
***
وتحركبیمانند”ایرانجلس”کههمبرخاستهازکیفیتانسانی جمعیتو

سرزندگی 
یاندازد .ترکیب
هم فضاي ویژه جامعه امریکائی است هر نگرندهاي را به شگفت م 
روحیهکوشندهوبلندپروازوبی مالحظهوآزمندایرانی بافرصتعمالنامحدودي که
یبخشد گروه قومی ایرانی را در
نظام اجتماعی امریکا به باشندگان آن کشور م 
یدهدــبهعنوانافرادونه
لسآنجلسدرصفنخستینگروههايقومیدیگرقرارم 

اجتماع.باآنکهایرانیانازبزرگترین،وازنظرسطحآموزشی وتوانائی اقتصادي در

لسآنجلسهستنددرزندگی عمومی شهرنقشی کمترازهرگروهقومی
باالترینهاي  

یبایداکثریتی رادر
مهمدیگردارند.وزنسیاسی ایرانیانامریکائی شدهکهاکنونم 
ایرانی انآنشهرتشکیلدهندهیچمتناسبباشمارانبوهآناننیست.دراینشهرهمه
کلیشههائی که درباره ایرانیان شنیدهایم ،از تکروي و بی توجهی به اشتغاالت و

سآنجلس
یآید ــ اما برجستهتر .بیابان فرهنگی ل 
يتر ،به چشم م 
یهاي جد 
سرگرم 
مانندبیشترجاهاي دیگراست.درگوشهوکناراینبیابان،پویندگانخستگی ناپذیر
یدارند.تودهمردمانازآنهادورو
یپشتیبانی وبادستتهی چراغفرهنگراروشنم 
ب
دنبال تفریحاند ،معموال تا پائینترین مخرج مشترك؛ و عادت به هزینه کردن براي
فرهنگندارند.بهرهآفرینشگرانفرهنگیبیشازاحسنتینیست.دردورهفردوسینیز
نباشدجزاحسنتشانبهرهام ”.

چنینبود”:
یاندیشندجمهورياسالمی 
امااگرایرانیانباهمهدسـتگشادهخودهنوزاجتماعینم 
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کهبهاهمیتایناجتماعپی بردهاستازصرفمالبراي نفوذکردندرآنهادریغ
ندارد”.البی”جمهورياسالمیدرهیچجايجهانمانندامریکانیرومندنیست.کسانی
یبرندوخدماتآنرا
گوناگوندیدگاههاي رژیماسالمی راپیشم 

کهدرسطحهاي 

یدهند از شماره بیروناند و در میانشان از بدترین دشمنان پیشین حکومت
انجام م 
یتوانیافت.
یدارندم 
اسالمی تاکسانی کهباسربلندي خودراازسیاستدورنگهم 
یکشبکهگستردهدانشگاهی وپژوهشی کهامریکائیانی رانیزبهخدمتگرفتهاست
یکند.درسطحدانشگاهی وپژوهشی کاراین
مستقیموغیرمستقیمبراي رژیمکارم 
شبکه برداشتن فشار از جمهوري اسالمی است .دیگران به بی اثرتر کردن اجتماع
یتوانددرآمدسرشار
یپردازند.بنیادعلوي،پهلوي پیشین،کهنم 
ایرانی ازنظرسیاسی م 
یهاي دوبی” با
خود را در بیرون امریکا صرف کند در اختیار این شبکه است” .آگه 
داللتهاي آشکار و پنهانشان منبع پایانناپذیر دیگري هستند که تلویزیونهاي

یهاي خود
اند.شرکتهاي ایرانی دردوبی آگه 


مبهخدمتگرفته
متعددي راغیرمستقی
چهرسدکهازگلنازكتربهرژیم

یدهندکههیچپیامسیاسی 
رابهتلویزیونهائی م 

اسالمی نداشته باشند .برنامههاي سرگرم کننده آنان براي دارندگان ”بشقاب”هاي
ماهوارهايدرایراننیزآرامبخشموثرياست .

***
گرایشایرانیانی کهبهامریکارفتندبههمسانشدنبامحیطتازهبیشازجاهايدیگر
بوده است .این گرایش طبعا در نسل جوانتر بیشتر است .فرهنگ عامیانه ”پاپ”
کهجاذبهاي مقاومتناپذیربراي کمسنوساالن،درهرگروهسنی،دارد

امریکائی 
یکند.
یکی ازنیرومندترینعواملی استکهآنهارابهتندي درجامعهمیزبانحلم 
فرهنگهاواقوام(ودرکشورهاي

اکنونپدیدهدیگري رادرآن”دیگدرهمجوش”
یتواندید.نوجوانانوجوانانایرانیپسازغوتهخوردندردریايفرهنگ
دیگرنیز)م 
یآورند.دراین
،بهدرجاتگوناگونبهریشههاي ایرانی خودروي م 

دامنگیرامریکائی
روندتازهچهدرامریکاوچهاروپاگذشتهازکششطبیعی بهسرزمینوفرهنگ و
یابد،رویکردجامعههاي

تاریخایران،کهمایهسربلنديهرایرانیاستکهباآناشنائی
یشوندودرامریکاکه
میزبانسهمبزرگرادارد.دراروپاایرانیانبهدشواريپذیرفتهم 
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پذیرفته شدن آسانتر است زیرا بزرگترین حل کننده تفاوتهاي قومی و موثرترین
کارگاه همسانی  assimilationفرهنگی بوده است” ،پسا مدرنیسم” به قومگرائی
یزند .
تازهايدامنم 

چپرادیکالامریکاپسازفروپاشی کمونیسماکنونپرچممخالفتایدئولوژیکرابا
همه فرایند همسانی برافراشته است .سخنگویان آن که بیشتر در دانشگاهها سنگر
اند،منکرارزشهايجهانروائیهستندکهامریکارادرسدههژدهممشعلفروزان


گرفته
یخواهند
جهانمتمدنگردانیدواکنونازچپوراستزیرحملهاست.آنهاامریکائیم 
ارزشهاي
کهنهیکملتیگانهبلکهموزائیکی ازهویتهاي ملی مشخصبهمعنی  
پیشامدرنتبعیضوخشونت،وعمومارقیبیکدیگر،باشد.اینتنهایکمدآکادمیک
یها ،کتابها و
نیست و با خود سانسور و سهمیهبندي آورده است .جلو سخنران 
یگیرندو
درسهائی راکهبهعقیدهآنهاسیاستپسند politically correctنیستم 

برپایهزبانورنگوجنسیتوحتاگرایشهاي جنسی به

سهمیهبندي 

همهجادرپی 

بهاي پائین آوردن کیفیت انسانی و نتیجه کار هستند ــ واالئی فرهنگی ،قربانی
یشود .
سیاستپسندي political correctnessم 
ییابند.در
جوانانونوجوانانایرانی درواکنشی بهاینقومگرائی دارندخودراازنوم 
جامعهاي که هر گروه قومی ،به ویژه آسیائیان شرقی با روحیههاي باالي تعرضی و

یکندایرانیانبه
رحمانهوساختارتنگاتنگشان،خویشتنراازدیگرانجدام 


رویکردبی
بیشمارایرانیانبرجسته
شوندونمونههاي 

خودآگاهترم 
ی

اهمیتبازگشتبهریشههاي

یافزاید.گرایشبههمرنگی وهمسانی باامریکائیان
یشانم 
درامریکابرسربلندي مل 
مزیتهاي ایرانی ماندن
در ایرانیان احتماال بیش از گروههاي قومی دیگر است ولی  
یشان،
پیوستهازسوي آسیائیانودیگران،بادرجهباالي همبستگی وخودآگاهی قوم 
،آسانترجوشیدنبایکدیگر،همکاري و

یشود.ازدواجدرونگروهی
بهآنانیادآوري م 
مشارکت،وگرایشبیشتربهفارسی کهموسیقی پاپایرانی درآننقشی بزرگدارد
یشود(.نقشآشپزي
پدیدههائیهستندکهبهفراوانیدرمیاننسلدومایرانیاندیدهم 

یبایدازیادبرد).
رشتههاي پیوند باتاریخوسرزمیننم 
ایرانی رانیزدراستوارداشتن 
بزرگترینتحولی کهدرافرادایننسلدومنسبتبهنسلاولمهاجرانروي داده


پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ

80

پذیرفتنفرمانروائی قانونوآمادگی اعتمادکردنبهیکدیگراست.امروزاینجوانان
امعههاي جهان
یترینج 
دارندقلههاي اقتصادي وآموزشی امریکارادریکی ازرقابت 

ایراننزدیکترینپلارتباطوانتقالسرمایهوتکنولوژي به

یکنندودرفرداي 
فتحم 
ایرانخواهندبود .
ها،کمیتههاي اقدامسیاسی و


ها،اتحادیه

ها،باشگاه

ــانجمن
سازمانهاي مدنی ایرانی 

یکنندودرمیانیهودیان
مانندهاي آنــدراینجاوآنجاي ایناجتماعبزرگرشدم 
ازهمهجابیشتر.درلسآنجلسحتابیشازنیویوركکهیکمرکزمهمدیگر

ایرانی 
یتواندید.تنها
یهودیانایرانیدرامریکاست،تاثیراتپرورشیدمکراسیامریکائیرام 
ایرانیانی که توانستهاند به عنوان یک گروه اثري بر جامعه میزبان خود داشته باشند
یهودیانایرانی هستند.آنهاباسازماندهی گستردهوهمیاري بیمانندکههمهاجتماع
گیردتوانستهاندبیشتریننقشرادرنگهداري فرهنگایرانی

یهودي ایرانی رادربرم 
ی
هاورسمهارادرمیان


بهفرهنگایرانوبجاآوردنسنت
نیزداشتهباشند.دلبستگی 
ت.باآنکهازگروههاي دیگرایرانیانامریکائی بهتردرزندگی

یتوانیاف
آنانبیشترم 
یتوانیافت .
آنکشورجاافتادهانددرداشتیاقایرانرادرمیانشانبیشترم 

اقتصادي
دریکشبشعردرالنگآیلندنیوركومرکزجمعی ازایرانیانتوانگرکهازاوایل
یاندایندرد
یبانانشعمومایهودیانایران 
دهههشتاد/شصتدائراستواعضاوپشت 
اشتیاقدراشعارهرگویندهاي نمایانبود.درپایانشبگروهی چهارنفري،دوتناز

آنان از ناماورترین پزشکان آن نواحی ،قطعهاي در ماهور با استادي موسیقیدانان
نواختند.جراحمشهورقلبکهتاردرپنجههایشبههمانرامی اسبابظریف

حرفهاي 

لطیفازساختههايشرابایکباریتونگرمچنانخواندکهگوش

جراحی بودغزلی 
آمُختهبهموسیقی باختابارتوكوبریتنرانیزبهوجدآوردودرداشتیاقراتازهکرد.
آنمردانقابلاحترامکهشبهاپسازکاردشوارروزانهباتاروسنتوروویلونو

بزرگزندهنگهداشتهاند .

ورزندایرانرادرآنجزیرهثروتهاي

تنبکخودعشقم 
ی
ژوئن 1998
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انقالب اسالمی ،انقالب مشروطه و انقالب ديگر


مقایسهانقالبمشروطه 1285/1906وانقالباسالمی  1357/1979یکبررسی در
یتزیا
ادامهوتضاداست.انقالباسالمیازنظريادامهانقالبمشروطهوازنظريآنت 
برابرنهادآناست.جامعهایرانی دراینهفتادودوسالچندگامبهپیشوچندگامبه
یتوانگفتکه
پسبرداشت.اندازهگیري حاصلاینجمعوتفریقآساننیستولی م 

ایران در پایان سدهاي که با انقالب مشروطه آغاز شد و در حکومت اسالمی پایان
ییابدــنهبهاندازهصدسالولیبررویهمــپیشآمدهاست .
م
یدانند.انقالب،برخاسته
هارابیهودهچرخشگاهوآغازگاهدورههاي تاریخی نم 


انقالب

یآورد .چهدر
یهاي بزرگم 
ازدگرگونی ذهنی دریکجامعهاستوباخوددگرگون 
یهاي ژرفی شد
انقالبمشروطهوچهدرانقالباسالمی،جامعهمادستخوشدگرگون 
یبایدازانقالب
کهمقایسهآنموضوعایننوشتهاست.اماپیشازوروددربحثم 
افسانهزدایی کرد.درانقالب،همچنان کههرپدیدهتاریخی دیگر،هیچتقدسی نیست.

یتواندبدیاخوب،بجایاگمراه،الزمیاناالزمباشد؛میتواندموفقیاناموفق
انقالبم 
درهدفهايخودشــباشد.ازانقالبفرانسه،کهنخستینانقالبآرمانشهري

ــحتا
(اتوپی)مدرنبود،تاانقالباسالمیایرانکمترانقالبیالزمیاموفقبودهاست؛واگر
اجتنابناپذیرهمنبودهاست.مقصود

گمانپروريتاریخیجاییداشتهباشد،هیچانقالبی
استکهدرآنتودههاي بزرگ

از انقالبآرمانشهري مدرنآنچنانزمینلرزهسیاسی 
جمعیتوبهتعبیريعموممردمشرکتداشتهباشندوساختاروروابطقدرترازیرورو
مدرن،ارادهاياستکهبرايساختنجامعه

کنند.یکویژگیدیگرانقالبآرمانشهري
آرمانیبهضربخشونتپشتسرآنقراردارد .
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(بهگفتهیکجامعهشناسآلمانی)و

یمیلی
انقالبامریکا،همازآنروکهانقالبیباب 
میندلیلکامیابترینانقالبتاریخ ،وهمازآنرو کهدرعینحالیکجنگ

به ه
گیرد.اینکهایرانیانبیشماربهدلیلنابجایی

آزادیبخشبود،درمقولهویژهخودقرارم 
ی
یکوشند صفت انقالب را از
انقالب اسالمی و شکست و سرخوردگی خودشان م 
یاعتبار شده
رویدادهاي سال  1357بگیرند برخاسته از تاثیرات نامستقیم نظریه ب 
وکیشپرستشانقالببرذهنهايناآگاهاست .

ماتریالیسمتاریخی
یطبقهکهدرآن
انقالببهعنوانفراآمدحتمی یکفرایندتاریخی درمسیرجامعهب 
دولتزایلخواهدشدهماناندازهنامقدساستکهآنفرایندتاریخی،نامسلم بود.
یشودتکرار
بهمپیوستهاي کهباشتابتکنولوژي دربرابرچشمانماساختهم 

دنیاي 
یسازد.انقالببهمعنیکالسیک
رویدادهاییمانندانقالباسالمیرابسیارنامحتملم 
آن یک دایناسور تاریخی است .واپسماندهترین جامعهها ــ به زبان دیگر بدترین
حکومتها،زیراواپسماندگی سیاسی بدتریننوعواپسماندگی استــ هنوزدرمعرض

آنهستندوچهبساکهقربانی آنبشوندولی انقالبخونینویرانگر،چنانکهبیشتر
انقالبها بودهاند ،نه سرنوشت آنهاست نه لزوما راه رهایی آنها .حکومتهاي بد،

یخواهند
یآورندــ وضعی کهدرآنبهگفتهلنینمردمنم 
موقعیتهاي انقالبی پدیدم 

وناتوانترینآنها،دراوضاعواحوالاستثنایی ،کاررابهانقالب

یتواندــ
وحکومتنم 
یانجامد .ازاینجاست
یکشانند؛ از صد موقعیت انقالبی بهدشواري یکی بهانقالبم 
م
کههیچاجتنابناپذیريدرانقالبنیست .

***
انقالبمشروطهبیشتریکجنبشسیاسی وفکري بودتاسیلبنیانکنی که”نظام
کهن”راواژگونکند.درانقالب،پادشاهی قاجاروساختارقدرتدستنخوردهماندو
نهاد اصلی انقالبی ،مجلس ،نیز به زودي زیر کنترل گروه حاکم پیش از انقالب
یاندیشیدند و منظور از
درآمد .انقالبیان مشروطه بیش از قدرت به اصالحات م 
اصالحات،نوکردنجامعهایرانی ازباالتاپایینبود.ازهمینروي بود کهوقتی دیدند
وتقریباهمگروهبهراهحلدستنیرومندپیوستند.

یآیندبهآسانی
خودازاصالحاتبرنم 
آنهانمایندگاناحساسعمومی جامعهواقتضاي تاریخی بودند.ایرانبراي آنکهیک
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مردمخودفراهمکندبایستآرمانهاي

کشوربماندوزندگی شایستهاینسدهرابراي 
یبخشید .انقالب یک جنبش سازنده بود نه براي انتقام جستن یا
انقالب را تحقق م 
همهجنبههاي زندگی ملی زد.

ویرانکردن،کهدرابعادفروتنانهخوددستبهنوگري 
آندردهههاي بعدي بیشترشدوبهتوسعهسریع،اگرچه

شتاباهنگ  momentum
ناهماهنگ،جامعهایرانیانجامید .
اما با همه تعهد به اندیشه آزادي و ترقی ،انقالب بر یک زمینه مذهبی روي داد،
یشدانتظارداشت.انقالبیانهمهدرپی آشتی دادن
چنانکهدرایرانآغازاینسدهم 
آرمانهاي خودبااسالمبودندودرزیرفشارهاي درونوبیرون،امتیازهاي مهمی به

مدوالیتفقیهوروایتدیگري

مشروعهخواهاندادند.متممقانوناساسی1907پیشدرآ

از حکومت اسالمی است و همان آمیختگی عناصر مردمساالري و دینساالري ــ با
طرحمشروطهخواهی باآن

یشود.درعمل،اجراي 
ترکیبی متفاوتــدرآندیدهم 
امتیازات ناممکن بود و از آغاز پادشاهی رضاشاه تا پایان محمدرضا شاه تنش میان
برنامهاصالحی،وزمینهمذهبی قانوناساسی وجامعهایرانی بارهابهرویاروییهاي
سختوگاهخونینانجامید .
،باهمهپیشرفتهاي اقتصادي وفرهنگی دورانهفتادودوساله

اینزمینهمذهبی
مشروطه،سیاستایرانرارهانکرد.نفوذپایگان(سلسلهمراتب)  hierarchyمذهبی
یخبري پادشاهانپهلوي ازتوسعه
ریشهدارترازاصالحاتسطحی آندورانبودکهب 

یتر نیز کرد .در نبود یک فرهنگ و ساختار سیاسی که بتواند
سیاسی ،آن را سطح 
آخوندهابشودوجبههتازهايازسرامدان(الیت)مدرنرا

جانشینشبکهمالیـمذهبی
شاملروشنفکرانوتکنوکراتهادربرابرجبههسنتی بازاري وآخوندقرار دهد،طبقه

متوسط رو به گسترش ایران پس از شکست تجربههایش با پوپولیسم (تودهگرایی)
،بهراهبهرهبرداري سیاسی ازمذهبافتاد؛بهویژه

مصدقورادیکالیسمچپانقالبی
یبهرهنبودوعمومابرهمانبسترآشناي
کهآنتجربههانیزازعنصرمذهبسیاسیب 

یکرد :بهرهگیري از نفوذ مذهب و آخوند براي پیشبرد
جنبش مشروطه حرکت م 
.دراینرویکردمیانحکومتومخالفانشدرجهايازهمراییبود .

هدفهايسیاسی

مذهبسـیاسیکهدرانقالبمشـروطهازتجـددخواهاننیمهشـکسـتیخوردهبوددر 
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دورههاي اصالحات سریع بعدي (1320ـ1300و1356ـ )1340بزرگی خطر توسعه

اقتصادي ونوسازي جامعهــبهزباندیگرغربگرایی ــ رابراي ”روحانیت”دریافت؛
جزدرسالهاي رضاشاهی کهطرحغیرمذهبی (سکوالر)شدنجامعهبطورجدي

ولی 
یشد ،جایگاه ممتاز آخوندها در سیاست بر رویهم نگهداشته ماند .دستگاه
دنبال م 
یپرداختومخالفانحکومتنیز
حکومتی پسازهرتصادمجدي بهدلجویی آنانم 
یبودند.با اینهمهدگرگونی روزافزونجامعهبهزیان
هیچدرپی بیگانهکردنآناننم 
آنزمان،ازبازرگانگرفتهتاآلاحمدو

نفوذمذهببود.واینراروشنفکرانمذهبی 
(درسمتهايرییس

شریعتیوهمفکرانشاندرصفمخالفانودردستگاهشاهنشاهی
دفترورییسبنیادورییسموسسهومشاورورابط)بهترازخودآخوندهادریافتندوهر
شتافتند.درتاریخایراناحتماالبههیچگروهگمراهترو

کدامبهشیوهخودبهیاري 
یتوانبرخورد .
زیانکارترازآنروشنفکراننم 
بازرگانبهآشتیدادناسالموعلمهمتگماشتـاصراربیهودهوچندصدسالهشبه
دانشمنداندرغربوجهاناسالمی،بریکیشمردندومقولهازبنمتفاوتکهعلمو
(فونکسیون)وریشههاي خودجدامیکند.شریعتی اسالم

دینهردوراازخویشکاري 
نیمجویده و ناپخته مارکسیسم انقالبی جهان
آرمانی شخصی خود را با اندیشههاي  
سومی یکی کرد و درهمجوشی ساخت که براي چشایی زمخت و بدوي (پریمیتیو)
بود.آلاحمد

روشنفکراننیمهسوادوآتشیندههپنجاه/هفتادایرانمانندمائدهبهشتی 

ازسوي دیگربانفی غرباصالمنکرآرمانپیشرفتونوگري شدواسالمرابجاي
آنگذاشت .
درست درحالی که رفاه و آموزش در کار آن بود که جامعه سنتی مذهبی را از
واپسماندگی هزارسالهبدرآوردروشنفکرانمذهبی توانستندارتجاعمذهبی رادرجامه
”مترقی”وامروزيشبراي محیطروشنفکري ایراندلپسندسازند:مذهبخودعلم
یشد؛غربجزبدآموزي چیزي براي
بودوغربتنهاباجنبههاي ناپسندشتعریفم 

یکرد؛ هنر نزد
مسلمانان نداشت و آنها را از میراث گرانقدرترشان دور و بیخبر م 
ریزهخوارجهاناسالمبود؛انقالبجهانیرامیشددرمتن
مسلمانانبود وبسوغرب 
تئولوژي شیعه به راه انداخت زیرا تقیه همان رازپوشی انقالبی بود و انتظار ظهور،

پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ

85

یشدازخاكپربرکتکربالبدرآورد.از
داد؛بقیهاشرانیزم 

هشیاريانقالبیمعنیم 
ی
یخواندندکهرهبري
مدتهاپیشازانقالب،اینروشنفکرانآشکاراآخوندهارافرام 

”طلوع انفجار” را در دست گیرند .آنها زمینه را براي پیروزي خرد کننده و قدرت
انحصاري آخوندهاآمادهساختندوایرانرابهروزي انداختندکهمسلماخودآرزويش
رانداشتند .
ولی دانهانقالباسالمی درانقالبمشروطهکاشتهشدهبود ــبازمینهکلی اسالمی
آنوجایگاهبزرگیکهدرقانوناساسیبهشیعیگريوآخوندهادادهشدــودردوران
يها به اجراي بقیه طرح
مشروطه ،در پادشاهی پهلوي که به بهاي سرکوب آزاد 
یبایستنیروگرفت.هنگامی کهزمانمناسبفرارسید،
مشروطهپرداخت ،چندانکهم 
آنگاه که نشانههاي فرسودگی ودرماندگی رژیم پادشاهی نمودار گردید و دشمنان و
باشبکهاي کهدرزیرچشمو

مخالفانازهرسوحلقهراتنگترکردند،رهبريمذهبی
درسراسرکشورودرطولسالهاگسترشیافتهبودآماده

بهیاري دستگاهحکومتی 
بود که روي باالترین داوها بازي کند و روشنفکران مترقی و ملی و انقالبی در
پیشاپیشطبقهمتوسطایرانبهجانآمادهبودندکهبهرهبريآنتاحدپرستشگردن
نهند .
***
بیست و دومبهمنقراربودچهاردهممردادراازصفحهتاریخمحوکند.بازگشت به

صدراسالموپشتکردنبهغرب،امتاسالمی بجاي ملتایران،والیتفقیهبجاي
دادباآرمانهاي ناسیونالیسمو

مردمساالري.انقالبی کهازآغازبهخودصفتاسالمی 
ترقیخواهیودمکراسی مشروطهنهتنهابیگانهکهدشمنبود.آخوندهاییکه برتخت
یرفتند.
یتوانستندتاویرانکردن مجلس ،حتا تختجمشید،م 
قدرت نشستند اگر م 
ولی انقالباسالمی درسرزمینشاهنشاهی ودرسرزمینانقالبمشروطهروي داده
بود؛نهدرمیانامتاسالمی بلکهدرمیانملتایرانکهدریکلحظهکوتاهتاریخی
بهفریبیخودخواستهتسلیمشدهبود.روحانقالبمشروطهزندهماندودربیستسال
گذشتهازانقالباسالمیجزپوستهقدرتچیزينگذاشتهاست .
امروزمردمایرانبازگشتبهصدراسالمراآرزوندارندوباتشنگیبیشازهرزماندر 
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یخواهند امروزي و غربی شوند؛ دنیاي اسالم براي آنها همان
این صد سال ،م 
یبایدباآنرابطهدوستانهداشت
بیگانهاي استکههموارهبودهاستوم 
سرزمینهاي  

وازآسیبآنــ بهعنوانتنهاخاستگاهگرفتاري احتمالی ــ برحذربود؛وامروزحتا
بیش از روزهاي انقالب مشروطه خواستار کوتاه شدن دست مذهب از حکومت و
بازگشت آخوند به مسجد هستند .در واقع انقالب مشروطه براي تسلط بر دلها و
ذهنهاي ایرانیانانقالباسالمی رابهکمکگرفتهاست.جامعهمدنی ــ نهجامعه

توحیدي وعدلوقسطاسالمی یادیکتاتوري پرولتاریاــ دودههپسازانقالبو
حکومتاسالمیاستکهشعارانقالبیوفریادجنگیمردمشدهاست .
یآمد.
یداشت و بی آن زودتر بدست م 
اینهمه کمترین نیازي به انقالب اسالمی نم 
یافتهاند ــ حتا
مشروطهخواهاننوین نیز که پسازانقالب بر گفتمان سیاسی تسلطی 

یتوانستندمنتظرچنانمصیبتتاریخی نمانند.ولی بهرحال
اگر خود را چنان ننامند ـ م 
استدرتضادباآنوتااندازهاي فراآمدآنکهبهتوسعه

ایننیزپدیدهاي پساانقالبی 

ایرانکمکخواهدکرد.دیگرهمهچیزمنتظربرچیدنبساطوالیتفقیهاست .

سیاسی
***
مانندصدسالپیشوبیستوپنجسالپیشبازایراندریکموقعیتانقالبیاستــ
مردمنمیخواهندوحکومتهرچهکمترمیتواند.ناخرسندي عمومی وآرزوي زندگی
مشروطهخواهان قابل مقایسه

بهتر به پایهاي است که تنها با دهه پیش از پیروزي 
است.ایرانیانامروزنیزمانندصدسالپیشوبیشازموقعیتهاي انقالبی دیگراین

یتوانند همه چیز داشته باشند و این حکومت است که
یکنند که م 
سده احساس م 
یتوانندبرسند.ایرانیانچهارنسلپیشازستمگريو
یخواهندوم 
یگذاردبهآنچهم 
نم 
فسادوحضوراستعماري هرروزهدرزندگی ملی بهمبرآمدهبودند.بیستوپنجسال
دستکمبههماننیرومنديبود .
پیشبویهاستقاللسیاسیوفرهنگی،عاملی 
یخواهد
امروزجامعهایرانیباطبقهمتوسطچنددهمیلیونیخودبسیاربیشازهمیشهم 
زیراسراسربهجهانپویاوتوانگرمعاصرخودپیوند شدهاستوصدسالوقتداشته
است که ظرفیت مصرف خود را باال ببرد .این باال رفتن ظرفیت مصرف ،برخالف
يهاي جهان سومی (جهان سوم بیشتر یک حالت ذهنی است تا
لولویی که ایدئولوژ 
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ساختهاند،همهمسالهتوسعهونوگري
ماهیتجغرافیایی)ازمصرفوجامعهمصرفی  
یبخشد.
یهاي خودتحققم 
(مدرنیته)است.انسانبامصرفکردناستکهبهتوانای 
یتوانسنجید(اپرانیز
پیشرفترابامیزانوازآنمهمتر،باگردهیاالگوي مصرفم 

بزرگترین
یبهرگی نیست  .
مصرف است ).در جهان آدمیان هیچ گناهی باالتر از ب 
خدمتی که فرهنگ غرب ــ نام دیگر فرهنگ جهانی ــ به انسانیت کرده برداشتن
موانع تکنولوژیک مصرف انبوه بوده است .بقیهاش موانع سیاسی و اجتماعی است.
محیطزیست،بیماريهاي اینتکنولوژي استو

زیادهروي واتالفمنابعوویرانگري 

دستکمتاآنجاکهبهتجدیدمنابعیاجانشینکردنآنهاوبازسازيونگهداريمحیط

یشود درمانش به خوبی در همان تکنولوژي است ــ باز بسته به
زیست مربوط م 
عواملسیاسیواجتماعی .
همهموقعیتهاي انقالبی استبهتصدیقبسیاري از

ستمگري وفسادکهزمینهاصلی 
دستدرکاراندررژیماسالمی بهابعادي رسیدهاستکهنسلکنونی ایرانیانبهیاد
یباید در کتابهایی چون سفرنامه حاجی سیاح جست ــ در
ندارد و مانندش را م 
یشباهت به امروز نبود و در آن هرکس
جامعهاي که از نظر ”خانخانی” آخوندي ب 

یگفت و جان انسان از ارزانترین کاالها بود .در 
یتوانست به هرکس دیگر زور م 
م
بیستسالپیش،استقاللحربهبرندهاي بودکهبرضدرژیمپادشاهی

انقالباسالمی 
بکار رفت .اما استقالل سیاسی پس از فروپاشی شوروي معناي پیشین را ندارد زیرا
دیگر خریداري براي آن نیست .به زبان اقتصاد دانان ،امروز بازار خریداران استقالل
یباید از بیم
نشینهاي خلیج فارس یا مانندهاي آلبانی هستند که م 
است .شیخ  
همسایگانیچونعراقوجمهورياسالمیوسربستان،نیروهايامریکاییواروپاییرا
یداردکه
بهخاكخودبکشند.دیگربریتانیارییسستادارتشخودرابهاردنگسیلنم 
آن کشور را با تهدید به پیمان بغداد بکشاند .استقالل سیاسی جمهوري اسالمی نه
ویژگی آناست،کاالیی برسرهربازاري،ونهنیازبهاینحرکاتداردکهسیاست
خارجیرابدنامکردهاست .
در باره استقالل اقتصادي که آنهمه هیاهويش بود همین بس که این روزها رژیم
اسالمی ازامریکاــ همانامریکاــ درخواستخریددومیلیونتنگندموچهارصد
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کردهاستواینجزگوشهايازنیازهاي

هزارتنشکرومقادیرهنگفتدیگريخواربار
وارداتی ایراندرسالآیندهنیست(جمهوري اسالمی بزرگترینواردکنندهبرنجواز
بزرگترینواردکنندگانگندمجهاناست).واگرپیشازانقالباینایرانبودکهبا

یگذاشتامروزبهگفتهیکنمایندهمجلس
تصمیمهایشدر بازارنفتجهانی تاثیرم 
نفتتابشکهاي پنج

شوراي اسالمی انتشار خبري دربارهاحتمالپایینافتادنبهاي 
دالرکافی استکهنرخکاالهارادرایران(بهدالر)باالببرد.امااستقاللفرهنگی
چنان به بدنامی آخوندبازي افتاده است که هیچکس جز در پارهاي محافل حکومتی
یگوید .ایران به طور قطع از استقالل فرهنگی درمان یافته است.
سخنی از آن نم 
استکهتودههايمردمبهجانخواستارند .

تهاجمفرهنگیتنهاهجومی
فشارانقالبی درایرانپایانسدهبیستمازبرنیامدننیازهاي واقعی یکجامعهبیدار
شوندهباامکاناتیکههیچگاهنداشتهاستوبهپیشتازيیکتودهروشنفکريازتوهم
یخیزد .این ترکیب ،همچنانکه ماهیت مافیایی و اراده بیرحمانه گروه
بدرآمده بر م 
حاکم،درمیانموقعیتهايانقالبیاینسدهایرانبیماننداستوهمیناستکهمارا

سازد.اگرفاجعهايرويندهد،اگر

یمانروبروم 
ی
ترینلحظههايتاریخ 


ازمهم
بایکی
عنصر تراژیک تاریخ ایران یکبار دیگر تسلط نیابد ،ما از چنبر واپسماندگی بیرون
یتواندنهمانندانقالب
خواهیمزد.انقالبی کهجامعهایرانی رادرخودگرفتهاستم 
مشروطهناتمامونهمانندانقالباسالمیبدفرجامباشد.اینانقالبجامعهمدنیایران
ییابد.
یآیدودرخونروشنفکرانتعمیدم 
استکهداردازکورهجمهورياسالمیبدرم 
در زیر سانسور و خفقان ،در خطر همیشگی زندان و مرگ موحش ،در برابر دستگاه
انگیزترترورغیررسمی،انقالبجامعه


ودستگاههراس
هراسانگیزسرکوبگري رسمی 

یآید.درسپیدهدمسدهبیستمایران
گامبهگاموپیچیدهدرشکستهاپیشم 

مدنی 
ازنخستینانقالبهاي قرنبود.اینگونه

درکنارروسیهوچین،صحنهپیروزي یکی 
یرود،درسپیدهدمسدهبیستویکمایرانبازصحنهپیروزي نخستینانقالب
کهم 
تروپرمایهتر


انقالبمشروطههمدشوارتروهمژرف
قرنخواهدبود.اینانقالباز 
نیزصورتتکاملیافتهمشروطه خواهی

استــ همچنانکهخودفرایافتجامعهمدنی 
صدسالپیشاست؛مشروطهخواهیپایانقرناست .
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روشنفکرانوطبقهمتوسطی کهسرنوشتاینانقالبرابهمقدارزیاددردستدارند
در این سده بیشتر در بهم ریختن کامیاب بودهاند .نزدیکبینی ثابت شده آنان و
اختالفاتکوچکپایانناپذیرشانکههمراهبامیلبهریاست،کاردرازمدتومنظم
سازد،آنهاراچهدردورههايانقالبوچهاصالحاتبهشکست

تشکیالتیرادشوارم 
ی
یکشاند.رژیماسالمی کههماکنونازنظرتاریخی شکستخوردهاستتاپیشاز
م
بیشترینآسیبهاراخواهدزد.پساز

پیروزيانقالبجامعهمدنیــهرزمانباشدــ
آننوبتکهخواهدبود؟ 
فوریه 1998
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تنها روزي که مايه کشمکش نيست

شراجشنمیگرفتیم.او

بودچندهفتهايدیگرنودوپنجمینزاد 
روز

اگرپدرمزندهم 
ی
باتفاوتچندهفتههمسالانقالبمشروطهبودکهدراینروزهاگروههائیازمانودو

یگیرد.
گروههائی ازما”جزاقلیتی رادربرنم 
یداریم ”.
پنجمینسالروزشراگرامی م 
یگذرند.ولی پیشازاینهابهانقالبمشروطهبهدیدهدیگري
یاعتنائی م 
دیگرانباب 
یشد .انقالبمشروطهتاانقالباسالمی سال 78/57تنهاروزي بودکه
نگریستهم 
تقریباسراسرطیفسیاسیایرانبرآنبهنوعیهمرائی،هرکسبهتعبیرخود،رسیده
دستکمروزيبودکه
بود.روزچهاردهمردادبرايهرگروه،یادآورچیزيدیگربودولی 
یافتادند .
،هرکدامبهدالئلخود،بهیادشم 

بسیاري
پادشاهیفرمانرواکهدرتمرکزاقتدارحکومتی ویکیانگاشتنخودوکشورــدریک
بافتار ” contextمدرن” به معنی سده نوزدهمی و بناپارتی آن ــ از سلطنت سنتی
یداشت،بخشبزرگی ازمشروعیتخود
یگذشت،زیرااسبابشرابیشترم 
قاجاردرم 
یگرفت .هرچهبود،برافتادنقاجاروبرپائی
راازانقالبمشروطهوقانوناساسی آنم 
درچهارچوبآنقانوناساسی روي دادهبود.امامشروعیتدرآندوراناساسا

پهلوي 
یداشت و در
به اجراي پیروزمندانه برنامه ترقیخواهانه انقالب مشروطه بستگی م 
یرفت ــنیمبیشترآنششدههــ نیازي جزبه
زمانهائی کهکارهاخوبپیشم 

گذاشت.درسالهاي آخرکهکارازهمیشهبدترشد

ظواهرقانوناساسی مشروطهنم 
ی
ی پنداشتندازهمهوقتبهتراستدیگراحترامظواهرنیزبرافتاد.بااینهمهمشروطه
وم 
بهعنوانیکآرمانوبرنامهعملناسیونالیستترقیخواهتاپایان،گفتمانdiscourse
اصلیپادشاهیپهلويماند .
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یداشت.
درصفمخالفانفراوانوگوناگونپادشاهینیزانقالبمشروطهارجخودرام 
از هواداران مصدق که تا پیش از آغاز کیش شخصیت مصدق دردوران پس از 28
یشدندتاچپگرایان،گروهی ،جزاسالمیانو
اصالبهمشروطهخواهی شناختهم 

مرداد 
بودکهمشروطهرادستکمبهعنوانپایهگفتمان

”جهانسومی“هايهمفکرشان،نم 
ی
سیاسی خود نینگارد .این نگهداري جانب مشروطه به اندازهاي بودکه سختترین
یگرفتــ چراپادشاه قانون
حملهها بهپادشاهی پهلوي ازموضعمشروطهصورتم 

درماههاي پایانی رژیمپادشاهی بودکهگفتمانسیاسی
یگذارد؟ تنها  
اساسی رازیرپام 
ناگهانازمشروطهتهی شدواسالمجاي آنراوهرچهدیگرراگرفت.درآنانقالب
هاومواضعوارزشها ،کهبهدگرگونی،لکهارتجاعزدوآرمانگرائی رابه

وارونگی  
آدم
یترینغرائزيکهجامعهمابرآنقادربودانداخت،مشروطهدشنامشد
پارگینغیرانسان 
وفراموششد .
یداشت .مصدقیها
پیش از انقالب اسالمی نیز هرگروهی روزهاي مهمتر خود را م 
زادروزمصدقوملیکردننفتراداشتند؛چپگرایانسیاهکلو 16آذررا.دیگران21
راکهزیرسرنیزهروسهایکسالی پائیدهبود.امابراي

آذر تبریزوجمهوري مهاباد 
یبود .این توجه به انقالب
بیشترشان  14مرداد نیز درکنار بقیه شایسته یادآوري م 
یگرفت؛ سالحی بود که
مشروطه ،چنانکه اشاره شد از اهمیت خود آن سرچشمه نم 
یشد برضد پادشاه بکار برد .اگر با زوال پادشاهی ،مشروطه نیز در یاد مخالفان
م
پادشاهی زوالیافتازهمینجابود .درفضائی کههرچهازروحومعناي مشروطه
یشدباآنزد؟ 
یماندکهدیگرکسیرانم 
یافتاد،چهمصرفیبرايسالحیم 
دورترم 
***
آنانقالبوارونگیهمهچیز،البتهبهزوديازیکسودرحکومتاسالمیفرورفتو
ازسوي دیگردربیداري برکابوسملی چشمگشود.ازانقالبسیاسی،سرکوبگري و
تاراجشماندوازانقالباندیشگی،بازاندیشیوبازنگريدرهمهچیزازجملهمشروطه
ومعانیآنبرايزمانخودشوبرايزمانما.نکتهمرکزيدراینبازاندیشی،دریافت
فرهنگونظامارزشها)بوده

تازهاي ازمدرنیته(تجددیانوگري بهمعنی دگرگونی 

است.ازدههچهل/شصتکهتاریکاندیشی،رنگآزادیخواهی وضدامپریالیستی
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گرفتویرانگرترینگرایشدرجامعهنیمهسواد”انتلکتوئلی”ایران،تجددستیزيوضد

ییافت .هنوز
انتلکتوالیسمبودهاستکهروي دیگرخودرادرباالترینبارگاهقدرتم 
رگههاي  نیرومند این گرایش را در آریاپرستان و هواداران اصالح نشده بازگشت به

يشان با حزباهلل یا
یتوان دید که اگر تیزتر به خود بنگرند از همانند 
گذشته م 
واپسماندگاندیگردراینزمینهخشنودنخواهندشد .
تجددستیزيباساختنراهوکارخانهودانشگاهناسازگاريندارد.سرداربسازوبفروشان
در رودهن نیز دانشگاه برپا کرد (در این مورد اصطالح عامیانهتر ”دانشگاه زد” بهتر
یرساند ).آلاحمد با وارد کردن ماشین مخالفتی نداشت و خمینی که
منظور را م 
پیشرفتهترین

یخواست از طالبان فیضیه پزشگ بسازد ،یک درمانگاه کامل قلب از 
م
خودواردکردهبود.ازخیلانبوهتجددستیزان،گرایشمهمتر

موسساتپزشگی براي 
مدرنیزاسیون)فرهنگونظامارزشها،ونهاسبابمادي

یعنیمذهبیان،بانوسازندگی(
تجدد ،درپیکاربودند.گرایشدیگروکماهمیتترتجددستیز ــ کهنبردسیاسی و
فرهنگی رابهآناولی باخت ــ نوسازندگی فرهنگونظامارزشهارادرراهتوسعه
تازهاي را به جاي اسالم سیاسی و
یجست که تاریکاندیشی  
سرمایهداري م 


غیر
یگذاشت .
حکومتیم 
یباید ،از کشاکشهاي سیاسی
نگرش تازه به تجدد و مسئله تجدد ایران ،چنانکه م 
یرود.عرصهآن ،رقابتچپوراستیابحثخستهکنندهپادشاهی و
متداولفراترم 
جمهورينیست.دگرگونکردننگرشقضاوقدريقرونوسطائی،رویکردattitude
کنشپذیر  passiveوغیرمسئولانساندرجامعهوجهانهستی،وفرهنگسیاسی

یمداراي برخاستهازتفکردینی ــ درجامهمذهبباشدیامسلکــکه
استبدادي وب 
”لیبرال”و”دمکرات”ودیکتاتورنمیشناسد،مسئلهومیدانمشتركهمهآنهاست.از
اینجاستکهانقالباسالمیبهزندهکردنمشروطهکمککرد.انقالبیکهدرصورت
ومعنی برضدمشروطهبوددرناهنگامی  anachronismخود،پیشرسبودنانقالب
مشروطهرانشانداد.فرونشستنتبتندانقالبی،واقعیتهايجامعهايراکهدراصل
تفاوتنمیکردچهحکومتی داشتهباشد،برسرظاهربینانی کوبیدکهبیشازچشمان
بینادلهايپرکینداشتند.جامعهایرانیدرآنسالبداختربرايیکانقالبمشروطه
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،ازهمانمحدودیتهاي

یداشتواگرمخالفانرژیمآنروز
دومسزاواري بیشتري م 
رادرصورتتازهاش

یدشواري زیاد 1906
یتوانستب 
یبردند 1978،م 
هراسآوررنجنم 

بهبنبسترسیدهوپادشاهروبهمرگ،آماده
تکرارکند.در 78/57نیزیکپادشاهی  
یبود قدرت را به مشروطهخواهان (که نسلشان منقرض شده بود)
بلکه مشتاق م 
بسپارد .
***
مشروطهخواهان که برنامهاي براي رساندن ایران به

درباره دامنه گسترده آرمانهاي 
یبود بیش از آن
پیشرفتهترین کشورهاي اروپائی از روي نمونه آن کشورها م 

پاي 
گفتهایم که در اینجا تکرار شود .مسئله مشروطهخواهانی که در ادبیات دست دوم

یخوردندصنعتاروپاوبهماناندازهوبیشازآن”،معارف
روشنگري باختري غوتهم 
یبود ــ گسستن از آموزه (دکترین)ها و آموزشهاي سنتی .سازشهاي
اروپائی” م 
سیاسی پدرانمشروطهوامتیازاتی کهزیرتهدیدهاي امپریالیستی بهدرباروآخوندها
یسازد؛ درعمل،مشروطهدرهمههفتادسالخود
دادندپیاممشروطهراخدشهدارنم 

وارزشهاي

یتوانندازموضعگمراه”پسامدرن”بهروشنگري 
مصالحهشد.کسانی م 
مشروطهخواهان از لحاظ نظري،

دمکراتیک و ترقیخواهانه برآمده از آن بتازند .براي 
یداشت.برايبیشترمانیزچنیناست .
آزاديوترقیچونوچرابرنم 
از آنچه در جهان اندیشه ایران ،چه در بیرون و چه درون ،چه راست و چپ و چه
یکوشند از زندان عادت و فشار
یتوان درمیان همه آنها که م 
یگذرد ،م 
مذهبی م 
همگنانبیرونبزنند،اینباریکشدنبرمسئلهتجددوتوسعهرا دید.اگردیروزچپ
مارکسیست و ”لیبرال” مصدقی از رهبري خمینی و آخوندها تا حکومت مذهبی
یخواهند.اگردیروزترقیخواهان
یرفتندامروزیکصداحکومتعرفیگرا(سکوالر)م 
م
یراندند امروز زور مردم را براي
اقتدارگرا مردم واپسمانده را با زور حکومت پیش م 
رهاندنشازفسادورکودنهفتهدرآن،درهرحکومتی،

پیشراندنحکومتــ براي 

یشمرند .
الزمم 
بیتردیداینرويآوردنــکهبا”رویکرد”تفاوتداردــبهتجدددرمعنیاروپائیش،

(خردگرائی ،انسانگرائی ،عرفیگرائی) که با تعاریف نیمهکاره و من در آوردي این
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صدساله یکی نیست ،نه در همهجا درست فهمیده است ،نه صمیمانه است .هنوز در
یبایدچیزدیگريشد؛وتجددیک
همهجاآنگامآخررابرنداشتهاندکهبراينوشدنم 

معنی ،همان معنی کهنه نشدنی اروپائی ،بیشتر ندارد؛ اگر چه کاربردها و
یخواهند چرخ را اختراع کنند (انسان
يهایش گوناگون است .هنوز کسانی م 
استراتژ 
نبهبهترکردنچرخمیاندیشد).دیگرانی نیزصرفابهپیروي گفتمانغالب،از

مدر
یزنند .اما پس از صدسال تجربه شکستخورده بومیگرائی nativismــ
تجدد دم م 
راهحلهاي بومی ،دگرگونشدنبراي بهتروبیشتربههمان گونهماندنــ آنگام

یباید
آخر ناچار برداشته خواهد شد .سخن درست تقیزاده نود سالی زودتر بود :ما م 
اروپائیشویم .
یکند.نمیتوانازمردمی که
یمآبی یکی نیستولی ازآنگذر م 
اروپائی شدنبافرنگ 
یفاصلهبه
یکتمدنبرترآشنامیشوندانتظارداشتکهب 

نخستباجلوههاي مادي 

یها نیز که به عنوان نمونه کامیاب
ژرفاي انتلکتوئل و فلسفی آن پیبرند .ژاپن 
یمآب
نخستیندهههايانقالب”میجی”فرنگ 

یشونددر
نوسازندگیوتجددشناختهم 
یمآبی راسردادندبایستخودرا
بودند.آنروشنفکرانایرانی کهفریادنکوهشفرنگ 
یکردند.روشنفکرانژاپنیدرهمانچنددهههزارانکتاباساسی فرهنگ
نکوهشم 
اروپائی رابهژاپنی درآوردند.ماچنددههبراي ”سیرحکمتدراروپا”صبرکردیمو
هنوزبیشترآنچندهزارترجمهژاپنیانبهفارسیدرنیامدهاست.برايزیستندرسده
بیستویکمــونهصرفابسربردندرآنــراهدیگرينداریمکهپانصدسالتالش
اروپارابراي دگرگونشدن،ونهبهمنظوردفاعازقرونوسطاي خودمان،باسرعتی
یتوانیمبسپریم .
کهم 
تجربه صد و بیست ساله ما با تجدد ،دالئل دشواري کار را نشان داده است ــ
نش نداشتن دلیري درخور دشواري کار؛ رسیدن از ایمان و یقین و عادت و
مهمتری 

سنت به خردگرائی و شک رهاننده که پایه آن است؛ گذاشتن فرد انسانی و حقوق
یشناسددر
طبیعیاو،کهزنومردوآزادوبندهوسیاهوسفیدومومنوغیرمومننم 
مطلقهاي دینی و مسلکی ازقدرتحکومتی .براي
مرکززندگیاجتماعی؛جداکردن 
یخواهد.مابه
بیشازآنچهداشتهایمم 

مردمی باموانعفرهنگی وسیاسی مادلیري 
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آنجارسیدهایمکهاندیشهرافردي وسیاستراهمگانی کنیمــ درستبرعکسآنچه

درهمهتاریخخودکردهایم .

افتادهاند.امااین
بسیارکسانهستندکهازمالحظاتدیگربهپیروي اینرویکردنو 
خود دلیلی بر پیروزي نهائی گفتمان تجدد است .همگان همیشه بر یک گونه
یاندیشندولی اگرهمگانیانزدیکبههمگان،اگرچهدرظاهر،بریکموجفکري
نم 
ارزشهاي اصیل”در
باشندبرتري آنفراهمشدهاست.امروزتنهاواپسینپاسداران” 
تاریکاندیشی انقالب

پناه ”پاسداران” از بحث تجدد بیروناند .نیرومندترین صداهاي 
اسالمی ،کسانی که با سالحهاي برگرفته از فلسفه اروپائی صالي بنیادگرائی سر
ی،واخالقی خود،
پیوستهاندوراهی بهبیرونازمعماي فلسف 

یدادند،بهاینگفتمان
م
آنانبیهودهاست.پارهاي ازآناناحتماالبیستو

یجویند.کندوکاودربارهراستگوئی 
م
یبودند.عمدهآناستکهرنگجماعتدیگر
چندسالپیشنیزهمرنگجماعتم 
شدهاست .
***
اینهمهراماباجنبشیآغازکردیمکهازصدوبیستسالیپیشدرتهران،درتبریز،و
براجتماعاتایرانیقفقازواستامبولوقاهرهسرگرفتونودوپنچسالپیشبهصدور
فرمانمشروطیتوقانوناساسیانجامید.عنوانآنقانون”درتشکیلمجلسشوراي
یدارد.برخالفمتممقانوناساسی
ملی”بودواعتبارنامهدمکراتیکآنموئی همبرنم 
سال 1907درآنهیچامتیازي بهشاهوآخوندهادادهنشدهاست.شاهکاري استنه
تنهادرنثرفارسی آنزمانبلکهدرنظمفکري و نگرش عملی (یکیازبهتریننمونه
غیردمکراتیک” اصنافی که چاره کارسازي براي جلوگیري از
هایش نظام انتخاباتی ” 
یبودو”دمکرات“هاي زمانآنرا
دستخانهاوزمیندارانبزرگم 

افتادنمجلسبه
یشان،بهحقرايهمگانیبیهنگامتغییردادند ).
درنافهمیوعوامفریب 
مهم نیست که ایران در آن مرحله توسعه نتوانست به آرمانهاي مشروطه برسد و
سالهگامبهگامازآرمانهاي

مشروطهخواهانتازهکاردرزیربارواپسماندگی چندصد

خودپسنشستند.خودآنجنبشوریشههائی که،نهچندانژرف،درجامعهایرانی

یهاي روزگاربود.مهمآناستکهانقالبمشروطهروي دادودیگر
دوانیدازشگفت 
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ها،ایرانرابهراهبرگشتناپذیرتجددانداخت.

ذهنایرانیرارهانکردوباهمهناتمام 
ی
مهم آن است که ما یک برگ پرافتخار دیگر بر تاریخ خود افزودیم؛ یک ارجاع
یهانگه
(رفرانس)دیگرکهنسلپشتنسلایرانی راپیشراندهاستودرشوربخت 
داشتهاست .
نازشبهاینتاریخدراینجاازمقولهخودستائی واحساسبرتري نیست؛درسودمندي
عملی آن است .تاریخ ما بزرگترین مایه نیرومندي ملی ماست ــ بیش از بسیاري
ایم؛دیگرانبودهاندکه


،خوداختراعنکرده
دیگر.اینتاریخی استکه،برخالفترکیه
شناسانند.یکروزنامهنگارچندي پیشدر

بهجهانیانوخودماشناساندهاندوهنوزم 
ی

ژیممصاحبهايکردهاست.درونمایه(تم)

روزنامهايدرتهراندربارهسیاستفرهنگیر

یهویت شدن جوانان ایرانی است زیرا رژیم اسالمی کوشیده است گذشته
مصاحبه ب 
ایرانراازدورونزدیک،سیاهکندوجوانانراازگذشتهشانببردوچونچیزقابلینیز

یباید سربلندباشند(ما
یدانندکیستندوبهچهم 
بجايشنبودهاستجوانانایرانی نم 
هاوعربهارادرجعلوپسوپیشکردنتاریخ


آخوندها،دستترك
ایرانیان،حتی 
نداریموتاریخاسالمهرگزبجايتاریخایرانننشست ).
یکندکه
یهاي یکخانمایرانشناسآلمانی اشارهم 
مصاحبهکنندهآنگاهبهنتایجبررس 
بیست هزار لوح گلین تختجمشید را خوانده است (آن ”روشنفکر” ضد غربزدگی و
پیشواي فکري یکدونسلروشنفکرانقماشخودشکهبهخاورشناسانمیتاخت
یکیشراهمنخواندهبود).درآناسناد ،ریزدستمزدي کههرروزبهکارگرانتخت

یشد آمده است ــ در عصري که کارهاي سنگین را بردگان انجام
جمشید داده م 
،کهمسئولیتهاي باالداشتند ،ازچهارماه

یدادند.همچنینآمدهاستکهبهزنان
م
یپرداختندکهازبهتریناستانداردهاي
پیشاززایمانتاچهارماهپسازآن دستمزدم 
دردوهزاروپانصدسالپیش.روزنامهنگارایرانیبه

یگذردــ
اسکاندیناويامروزدرم 
نایرانیانآنزمانبهحقوقوجایگاهانسانتاکیدمیکند،که

درستی بررویکردمدر
یتوان دید .تاثیر
البته جلوه دیگرش را در اعالمیه مشهور ”حقوق بشر” کورش م 
برانگیزانندهچنینتاریخی رادرجوانانی کهبهمعناي لفظی کلمهازریختحکومت
یتواندرنیافت؟ 
خودوسیاستفرهنگیشبیزارندچگونهم 
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***
اینتاریخهمهمامردمانی استکهازدیربازدراینسرزمینزیستهایمــچنداندیر
کهپگاهتاریخمان،امپراتوريهاي بزرگبودهاست.آنهاکهاینتاریخراانکاریاپاره
پارهوحزبی میکنندموفقیتی بیشازجعلکنندگانهمسایهنخواهندداشت.آگاهی و
دانش پیوسته برضدشان عمل میکند .بسیاري از این کوششها پیش از خود دست
درکاران خواهند مرد .چه بهتر که آشتی با تاریخ و همرائی بر تاریخ را به آیندگان
تریننقطههاي

نگذاریموخوددستبکارشوبم.سالروزانقالبمشروطهیکیازبدیه 
ی
یشد.آزادیخواهان
است.آنانقالببههیچگروهسیاسیامروزيشناختهنم 

چنینآشتی
ازهررنگسیاسی وازهرالیهاجتماعی درآنشرکتجستند.شمالوجنوبوخاور
وباخترایرانبهآنپیوست.چهاردهمردادتنهاروزيدرتاریخهمروزگارماستکهمایه
کشمکشنیست؛تاجائیکهدرایرانحکومتاسالمینیزبیشازپیشازآنستایش
یکنند .
م
میداردازقضاوت
اینکهیکگرایشسیاسی،امروزبیشازهمه 14مردادراگرامی  
دانستهاندوابعادانقالبی

نادرستدیگرگرایشهاست.آنهامشروطهراباپادشاهی یکی 

شاندرجنبشمشروطهپشتکردهاندوخودرا

آنرانادیدهگرفتهاند؛بهپدرانمعنو 
ي

رگردانیدهاند.هرکهامروزاولویترابهمسئلهتجددوتوسعه،بهدرآوردنایراناز

بینوات
یتواندبرآندعويداشته
اش،بدهدمشروطهخواهاستوم 


هشتصدساله
قرونوسطاي
باشد .هنگامی که سه سال پیش در کنگره سازمان مشروطه خواهان ایران موضوع
تغییرنامسازمانپیشآمدگزینشیدوراندیشانهصورتگرفت.بهحزبیکهازآنکنگره
بدرآمد حزب مشروطه ایران نام نهادند ،نه مشروطهخواهان .به نظر این حزب بیشتر
سازمانهاي سیاسی مخالف جمهوري اسالمی و همه آزاداندیشان در بیرون و درون

گرفتهاند .ما
خواهاند ــ بدین معنی که دنباله کار جنبش مشروطه را  
ایران مشروطه  
یدانیم .
مشروطهخواهیراانحصارخودنم 
یافتد ــ از جمله در صف
اگر امروز پذیرفتن این مقوله بر بسیاري دشوار م 
یبایدازمشکالتکارآموزشیکنونی
مشروطهخواهانهوادارپادشاهی ــ اینرانیزم 

ماانگاشت،زیراکارسیاسی واقعی مادربیرونهشتاددرصدش آموزشی وبیستدر
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يها
یبایددرشمارآزادشدنازپیشداور 
است.اینمقاومتهارانیزم 

صدشتشکیالتی
یخوریم .ایران امروز مانند اروپاي
آورد که در هرجاي جامعه سیاسی ایران بدان برم 
،آمیختهاي ازنو وکهنهوبالندهوسپري شونده

باختري ”عصر جدید” وروشنگري
کهمدتهاپیشبایستمردهبود،ودرمیان

ازدرونجامعهاي 

عهتازهاي 

است.جام
یساالري ،و پیامدناگزیرش
بزرگترینپیروزي آنجامعهدرپانصدسال(پسازصوف 

یآید .تناقض از این بیشتر حتا در تاریخ پرتناقض ما
آخوندساالري صفوي) بدر م 
یآورد،کهچنانکه
وبینظمی م 
یتوانیافتوتناقضباخودشدشواري وکندي  
نم 
یتواندبود .
سزاوارتناقضاستآفرینندهنیزم 
***
یمیلی بر توافق یا دستکم همراي شدن ،حتا بر مقوله همهجا پذیرفته تجدد و
ب
نوسازندگی زیرساخت اقتصادي و اجتماعی و نیز فرهنگ و نظام ارزشهاي جامعه
یخیزد.سودهايپاگیرنیزدر
ایرانی،تنهاازتنبلیذهنیوزندانیبودندرگذشتهبرنم 
سنگینکردهاندو

سرمایهگزاري 

میاناست.بسیارکساندرانقالبوحکومتاسالمی 
در مراحل پایانی زندگی هیچ دوست ندارند آن انقالب و حکومت عالوه بر شکست
سیاسی بهشکستتاریخی نیزبیفتدونهتنهانسلامروزکهآیندگاننیزآنرابرگ
درتاریخایرانبشمارند.امیدناممکنشانرهانیدنرژیماسالمی ازخودش

شرمآوري 

یآبروئی ملی است.کابوسآنهارادورنماي پیروزي جنبش
است؛آبرومندشدناینب 
یاش برآشفتهتر میکند .هر نام دیگري جز
مشروطه در صورت سده بیست و یکم 
مشروطه،هرترکیبدیگري جزباکمترینآثارایرانپیشازانقالبشکوهمندي که
یدارند .
هنوزدرایندوزختباهیوخشونت،ازسرودنستایششدستبرنم 
یپیوندد ،حتا برسر ارزشهائی که
توافق یا همرائی بر سر تاریخی که همه را بهم م 
آیندهملتمابرآنساختهشود،اگرمنحصربهنیروهايانقالبیبیستوچندسالپیش
نباشد؛اگراز”خودي”هاي اسالمی،ملی ـمذهبی،انقالبی”،مترقی”فراتررودپایان
یریزد و با عکس آنچه
جهان است ،جهانی که در برابر چشمان ناباورشان فرو م 
یتوانندبپذیرندکهبسیاري ازآنچه
یشود.اینکسانچگونهم 
یخواستند،جانشینم 
م
در آن هنگام  بر ضدش برخاستند هنوز زنده است و آینده را خواهد ساخت؟ ناتوانی
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امروزي آنان بر فرارفتن از خود یادآور کوري شگفتاور آن یک سالی است که حتا
نتوانستندسودخودرابشناسندوشادمانهدرویرانیخویششرکتجستند .
بردهاندکه بهابتذالکشیدهاست.
اتهامهمکاري باجمهوري اسالمی راچندانبکار  
ولی هردوجناححکومتاسالمی درسود پاگیري کهاشارهرفتانبازند.بویژههنگامی
یتوان
آید،بهسایهايازبدگمانیم 

کهپايهمکارانبرنامههویتدربیرونبهمیانم 
ی
مجال داد .اگر کتاب نویسان همکار تاریکخانه اشباح ،که قلم را در ترور به یاري
کمتریننشانههايپختگیسیاسیبهم

یآمدفرستادند،اینچنیناز
سالحیکهبکارنم 
یآیندشایدعواملدیگرينیزدرمیاناست .
برم 
میدهد در مسیر پیچاپیچ خود از
تجدد که درمان یافتن از اینگونه دردها نیز معنی  
هاوتاکتیکهاي تاخیري


گذشتهاستوبعیداستکهمزاحمت
راهبندهاي بزرگتري 
هانبینیخردگراوفرهنگسیاسیروا
زندانیانگذشتهبتواندبلوغجامعهمارابریکج 
دارندهبهعقباندازد.درایننودوپنجمینسالروزانقالبمشروطهازاینامیدواري
گریزي نیست که پیش از ماشین سرکوبگري جمهوري اسالمی ،اندیشههاي تجدد
زبالهدانچشمانتظارتاریخسرازیرخواهدشد .
ستیزازهررنگبه 
اگوست 2001
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يک روز تاريخی و يک روز ياد ماندنی


توانندنظرهاي متفاوتخود

،درچشمبینندهاند.کسانم 
ی

روزهاي تاریخی مانندزیبائی
رادربارهروزهاي تاریخی داشتهباشندودرپایان،تاریخداوري خواهدکرد.ماهمرداد
ایرانیانیادآوردوروزمهماست،چهاردهموبیستوهشتم.ازپنجاهسالپیش

براي 
رقابتی میانایندوروزبرسرجائی کهدرخودآگاهی ملی ایرانیاندارنددرگرفتهاست
کهمعانی سیاسی وفرهنگی مهمدارد.تا 1332هرچهدرمردادبودبهروزپیروزي
یگشت؛روزيکهشاهقاجار،درآستانهمرگبه
(مرحلهنخستین)انقالبمشروطهبرم 
توصیهصدراعظمخودبهپیکارمردمی گردننهادوفرمانمشروطیتراامضاکرد.تا
 1953/1332چهاردهمرداددرنگرشتاریخی سراسرسیاسیشدهایرانتنهاروزيبود
که همه در بزرگداشت آن همداستان بودند .از چپ و راست گروهی نبود که آن را
گروههاي
مهمترین روز تاریخ همروزگار ما نشمارد .اما از آن پس  28مرداد براي  

مخالفپادشاهیاهمیتروزافزونیافتهاستوازانقالباسالمیبهبعدعمالجارابر
14مردادتنگکردهاست .
یشمارند؛چپگرایانآنراباپادشاهی
امروزاسالمیانمشروطهرادشمنبزرگخودم 
یهااگرهمبهیاد14مردادبیفتند
دانندوازتقویمخودپاكکردهاند؛ومصدق 

یکیم 
ی
یمیلی است.براي همهآنهابیستوهشتمینروزاستکهدرماهمرداداهمیت
باب 
یاندکه 14مردادرابزرگ
دربرابرآنانمشروطهخواهانودیگرهوادارانپادشاه 

دارد.
یدارندوبهچهاردهروزپسازآندرتقویمکاري ندارند.پذیرفتنیانپذیرفتن14
م
مرداد،یکجداکنندهبزرگگرایشهاي سیاسی ازیکدیگرشدهاست.درفضائی که

راکمداشتهایمولی

اختالف،آنرابرداشتهاستماکشاکشبرسرروزهاي تاریخی 
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چارهاي نیست .روزهاي تاریخی مانند شخصیتهائی که نقشی در رویدادها داشتهاند

موضوع ارزیابی همیشگی هستند تا گذر زمان و درگذشتن هماوردان ،نقش هموار
استکهدرهمهجامعههاپیشمیآید .

کنندهاشرابازيکند.اینکاري

یبایدبهعواملیماننداهمیتآنهادرزمانخود،تاثیري
برايمقایسهروزهايتاریخیم 
چهاردهمردادیادآور

يشانبراي آیندگانتوجهکرد.
کهبرآیندهگذاشتهاند،وسودمند 

مستعمرهونیمهمستعمرهاستکه

نخستینانقالبآزادیخواهانهدرآسیاوکشورهاي 
الهامبخشملتهاي بسیارشد.درخودایرانانقالببهجنبشتجددومرحلهعملی

آن ،نوسازندگی در همه زمینهها ،انجامید که در بیشتر سده بیستم کم و بیش و در
بدترادامهیافتوایرانراکشوردیگري کرد.پیامآنانقالب
جاهائی بهتروجاهائی  
امروزنیزبازتابداردزیراجامعهایرانی هنوزدرگیرپیکارمدرنیتهاستوطرفهآنکهدر
آغازسدهبیستویکمبهحالی قابلمقایسهباصدسالپیشخودافتادهاست:یک
نظام فاسد قرون وسطائی ،ترکیبی از تازهترین تکنیکهاي سرکوبگري در خدمت
تریناندیشهها،دربرابرجمعیتی بیداروبهحدمرگبیزارازحکومت؛یک


واپسمانده
حکومتقاجارگونهدربلبشووتکهپارگیخود،رویاروبایکتودهبیگانهشدهوخواستار
،وهردوطرفمعادلهبسیارنیرومندترازصدسالپیش .

ریشهاي
دگرگونی 
چهاردهممردادممکناستیادآوري نشودولی آثارآنبرطرفنشدنی استزیراازآن
انقالبهیچبدي بهایراننرسیدهاست.هرچهدرآناستشوقآزادي وپیشرفتو
بهبهترینهاي گذشته.انقالبی است

بزرگی است؛نگاهبهآیندهاستباگوشهچشمی 
کههرکهامروزسخنی براي آیندهایراندارددرطرفبرندگانآناست.هردوسوي
طیفسیاسی ایرانکهدربرابررژیماسالمی صفآراستهدرشمارآنبرندگاناستو
یتواند در میراث آن انباز شود ،حتا اگر آن را انکار کند یا نادیده بگیرد ،چنانکه
م
یکنند .هر گوشه آن انقالب مایه سربلندي ملی
یها م 
چپگرایان و پارهاي از مصدق 
است،ازجنبشفکري کهپیشگامپیکارسیاسی شد؛ازکیفیترهبري کهبسیاري از
ستارگاندرخشانسیاستوفرهنگزمانرادربرگرفت؛ازپیکارمسلحانهقهرمانانهتا
رفتاربلندنظرانه(نهدرهمهموارد)باشکستخوردگانی کهجائی براي آشتی نگذاشته
بودند .
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یتواندایرانی رابهیادهمهچیزهائی کهباجنبشمشروطه
سالروزانقالبمشروطهم 
به ایران آمد بیندازد .نخستین آموزشگاههاي نوین به شیوه اروپائی (در تبریز و با
اصرارداشتنددرسهابهفارسی باشد

پیشگامی حسنرشدیه)کهآموزگارانآذربایجانی 
وآخوندهاآنهاراآتشمیزدند.روزنامهمردمی(نهوقایعاتفاقیهدولتی)وحزبسیاسی
واتحادیهکارگري؛رمانوتئاتروداستانکوتاهوشعرنو،بیداري زنانوآغازجنبش
یتواند
رهائی زن؛ عرفیگرائی؛ (سکوالریسم) انتخابات و مجلس و جامعه مدنی .او م 
یکنگاهبهعکسهابساست)

ایرانسال 1905راباایرانسال 1979مقایسهکند(
وببیندکشورشبهبرکتآنانقالبازکجابهکجارسید.دیدوانرژي کهآنانقالب
بهجامعهاي نیممردهدادحتاباانقالباسالمی نیزازمیاننرفتوصدسالاستکه

گاهباشتابوگاهافتانوخیزان،گاهدرژرفاوگاهبیشتردرسطح،ایرانرابرراه
اگرازنزدیکتربنگردازخودخواهدپرسیدکهاصالما

یبرد.ایرانی 
مدرنیتهپیشترم 

مهمترازچهاردهمردادداریم؟ 
درتاریخنزدیکمانروزي 

مسلماروزمهمتري

برايبخشیکاهندهازطیفسیاسیایرانچنانپرسشیبیجاست.
هستکهنبایدگذاشتازبرابرچشمانمحوشود.روزيهستکهنهسالییکبار،بلکه
یبایدیادآوريشکرد.روزي هست،درستدرسنتصحیحعاشورا،
اگرشدهرروز،م 
بامعصومینوشهیدانواشقیا؛باگریهوعزاداريونفرینوآرزوي انتقام.روزياست
درحکمپایانجهان.ازآنروزبودکهدرهاي خرمی وخوشبختی،میهندوستی و
خدمت،انسانیتودمکراسی ولیبرالیسم،خردگرائی واستقالل،اصالتونهتقلیداز
غربمنحط،برایرانبستهشد.تاریکی اهریمنبرروشنائی اهورامزداظفریافت.آن
یگذرد28مرداداست .
روزکهدراهمیتازهمهروزهايتاریخیایرانم 
*** 
ویژهاسبابوعواملآناختالفبهاندارهاي زیادوعقایدچنان

درباره 28مردادوبه
یباید
یرسد.ازآنموارداستکهم 
پابرجاستکهتکرارسخنانپنجاهسالهبههیچجانم 

یباید از
بر موافقت نداشتنموافقت کنیم(این یکی از فضیلتهاي مدنی است که م 
کمبیطرفانهبهپارهاي آثار


تواندست
فرهنگسیاسی آنگلوساکسونبیاموزیم).ولی م 
ی
زیانآورآنرویدادبرتاریخنیمقرنگذشتهنگاهی انداختودرسی براي امروزگرفت.
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برخالف 14مردادکههمهنیروهاي سیاسی ایرانرابرضداستبدادسلطنتی وارتجاع
مذهبی متحدکرد 28،مردادیادگارشکافسیاسی پرنشدنی استکهجامعهسیاسی
ایرانرادوپارهکردودریکجنگبیهودهفرسود،ودربرابراستبدادسلطنتیوارتجاع
مذهبی هردو،بی دفاعگذاشتتایکی سرانجامجاي دیگري راگرفت.سودازدگی آن
رویدادکهبخشمهمی ازطبقهسیاسی ایرانراازنظرسیاسی وفکري منجمدکردو
داشت،سیاستایرانرا،ضعیفترازآنچهپیشازآنبود،تاخودکشی

ازپیشرفتباز
همهطرفهايآن.حتاکسانیکه28مردادرا

رویدادتاسفآوريبودبراي

ملیرسانید.
یدهندکهکاررهانیدنایراناز
یدانند،ترجیحم 
پیشدستیبریککودتايکمونیستیم 
تسلط حزبی که تا دهه هشتاد (میالدي) دنبال کودتاي هوادار شوروي بود به آنجا
یکشید(.آسانی سقوطمصدقوابعادقدرتنظامی حزبتودهکهبعداآشکارشد،
نم 
یدهد .ششصد هفتصد افسر شبکه نظامی تنها
چنان احتمالی را بسیار زیاد جلوه م 
درجهداران
بخشی ازرخنهآنحزبدرارتشبودندوشبکهسههزاروچندصدنفري  
وابسته به حزب هرگز کشف و تا این اواخر اعالم نشد 28 ).مرداد روزي بود که به
عنوانیکنمادبیماري پیکرهسیاسی ایرانخواهدماند.کشوري کهیکسالپیشاز
یتوانستمشکلسیاسی
یمداخلهامریکانم 
آنامپراتوري بریتانیاراشکستدادهبود ب 
درونی خود را حل کند .پادشاهش براي صدور فرمانی که در اختیار قانونی او بود
یداشتوازیکمامورامریکائی
گونهفشارواطمیناندولتهاي بیگانهراالزمم 

صد
یش (در پاسخ دکتر
یکرد و پیشواي مل 
براي بازگرفتن تاج شاهی سپاسگزاري م 
ینمود .
غالمحسینصدیقی)ازاینکهشکستخوردهوسرنگونشدهاستشاديم 
هرچههمصاحبانعزاي28مرداداصراربهندیدهگرفتنداشتهباشند14،مردادهمان

کهانتقامپیروزيشرادر

اندازهمالآنهاستکهمالاردوي مقابل”،اردوي اهریمن”
هاگرانترافتادهاست؟)اینجائی استکه


برکدامگروه
 22بهمنپسداد(.آنانتقام 
یتوانیمازآنآغازکنیم.هیچیکازمادرهرجاي طیفسیاسی کمتریندعوي
مام 
یتواندداشت.نیاکانهمهمادرآنشرکتداشتندو
مالکیتبرانقالبصدسالپیشنم 
توانیمدستکمارجگزاريآن

بدوخوبانقالبوهرچهازآنبرآمدباهمهماست.م 
ی
یدهد.
را نقطه اشتراك خود سازیم و در این اشتراك هیچکس چیزي از دست نم 
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هرکسآزادي وترقی مشروطهرابخواهدوتجددرامسئلهمرکزي ایرانبداندوارث
انقالب مشروطه است ــ  هر برنامه سیاسی داشته باشد و هر شکل حکومتی براي
هیچکس
ایرانبخواهد.آن انقالبمایهسربلندي همهمابهعنوانمردمایراناست .
هیچ گاهلزومی برتوجیهآننداشتهاستیابههردلیلازبابتآنپوزشی نخواسته
است .همه آنها که امروز از آن دوري میجویند سالهاي دراز ستاینده و مدافعش
بودهاند .

رضاشاهوگریهبرمظلومیتدکترمصدق
بهمحمد 

دربرابر،اگراز28مردادوسیلهحمله
رابگیرندچهازآنخواهدماندکهبهیادآوري هرروزهوهرسالهبیرزد؟در 28مرداد
جزیکسالحسیاسیگروهی،چیستکهآنرایکروزبزرگتاریخیکند؟وشکافی
یشودادامهداد؟اهمیت 28مردادبراي
راکهدرطبقهسیاسی ایرانانداختتاکی م 
آیندهایراندرآناستکهبههربهاازتکراروضعی کهدرماندهازگشودنمسائل
خودمان،بهدیگرانفرصتمداخلهبدهیمجلوگیري کنیم؛بهویژهدراوضاعواحوالی
نابخردانهاشایرانرادرچشمتوفانگذاشتهاست

باسیاستهاي

کهجمهورياسالمی
درتهاي بزرگی دردشمنی بارژیموبراي حفظامنیتخودتاجاهاي
وممکناستق 
یبایدآنرا
یخواهیماز28مرداددرسدرستشرابگیریمم 
خطرناکیبروند.امااگرم 
ازیکاسلحهسیاسی صرفبدرآوریم.پنجاهسالجنگدردوسوي  28مردادبس
یبایدبجاي گذشتهدوربهآیندهنزدیکومخاطراتبزرگی کهدرپیش
است.امروزم 
یهائی را)به
یتواندخدمتی (وجبرانبیخدمت 
استبیندیشیم.بقایاي نسلی کههنوزم 
مردمخودبکنداگرامروزهمنتواندبهمصلحتبزرگترملی بیندیشدوجنگبرسر

روزهاي تاریخی راازدستبگذارددیگرچهفرصتی خواهدبود؟کسی انتظارنداردکه
مهمترینروزتاریخایران”یانظرخودچشمبپوشند.امااین
اصحاب 28مردادازآن” 
یتوانانتظارداشتکهآنرادرمرکزاستراتژي خودنگذارند.مبارزهآنهابا28
اندازهم 
یمعنیاستزیراباچنانکسانیسروکارندارند.چندنشانهالزماستتااین
مرداديهاب 

نتیجهشانپایانندهند
ی 
یمعنی وب 
بهخودآوردکهاگربهکشمکشهاي ب 

کسانرا
دیگرانبرايشانتصمیمخواهندگرفت؟ 

مااینبحثهارابیشتردربیرونداریم.درخودایرانسیالبپرزوررویدادها،صدسال 
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وپنجاهسالپیشراازیادمردمزدودهاست.کیستکهدرزیرواقعیتزشتزندگی
هراسآور پایانی که
هر روزه در دامن اسالم عزیز آخوندها ،و دربرابر دورنماي  
یبیند ،پاس  14مرداد را بدارد یا در سوگ 28
سیاستهاي رژیم براي آن تدارك م 

یخواهیماندکی حساندازهبهبحثسیاسی ـتاریخی بیاوریم
مردادبنشیند؟اگرمام 
بهپایانرسیده،خودرااززندانگذشتهاشبرهاند

بهامیدآناستکهبقایايیکنسل
و همزمان مردمی شود که کارهائی الزمتر از ستایش و نکوهش پیشینیان دارند.
شودوبدونیکشبرملتیکهآنراساختهوزیسته

تاریخیکهسرانجاممالهمهم 
ی
ترازمیداننبرداشخاصوگروههابدرآید 


افتدچهبهترکهزود
استم 
ی
*** 
کهباروزهاوشخصیتهاي

جامعههاازرفتاري 
تفاوتپختگی سیاسی ورشدفرهنگی  
یشود.چرچیلنهتنهابهدلیلنقشحیاتی خوددر
تاریخی دارندبهترازهمهآشکارم 
رهائی جهانازفاشیسم،بلکهازنظرابعادشخصیتخودیکمرداستثنائی براي همه
یآید.مردمانگلستانهمانچرچیلرادرفرداي پیروزي برهیتلربه
زمانهابشمارم 

شکست انتخاباتی دچار کردند و با افتخار به خانهاش فرستادند .نه حزب محافظهکار
هیچگاه داشتن چرچیل را به رخ حزب مخالف کشید و از پیروزي بزرگ او سرمایه

سیاسی ساختنهحزبکارگرازنداشتنشخصیتی مانند چرچیلاحساسکمبودکرد.
انقالبفرانسهیاانقالبامریکاروزهاي بزرگی هستندولی کسی باچسباندنخودش
به آنها در پی کسب مشروعیت نیست .شخصیتها و روزهاي تاریخی اگر هم
ییابند.حزب
سودمندي سیاسی داشتهباشندازنظرارتباطی استکهبامسائلروزم 
جمهوریخواه امریکا به داشتن رونالد ریگان سربلند است ولی جرج بوش که بسیار
یگویدبهمنرايبدهیدچونریگانچنانو
یخواهدکالهاورابرسرگذاردهرگزنم 
م
تبلیغاتجمهوریخواهان،آنهمغیرمستقیمبه

چنینبودوکارتردمکراتچنینوچنان.
سودمندي سیاست مالیاتی ریگان و قدرتنمائی او دربرابر دشمنان امریکا اشارههائی
یبرد .اگر
یهاي انتخاباتی خود نم 
یکند ولی بوش نام ریگان را نیز در سخنران 
م
سیاستگران امریکائی آنگونه بهرهبرداري سیاسی را به جاهائی برسانند که ما مسلم
ذردکمترینفرصـتیازسـويرايدهـندگان

یگـ
یآنهانم 
یگـیریمواصالامرمانب 
م
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ییابند .
نم 
خوبوبدوشخصیتهاي بزرگونه

ماتنهاملتی نیستیمکهدرتاریخخودروزهاي 
مردمانپیشرفتهمانندگروههائی ازماکارروزانهخودرابراي

چندانبزرگداریمولی 
یماندو
یگذارند.نهتنهایکحزبسیاسیبارهبرخودزندهنم 
کشمکشبرسرآنهانم 
یشود؛انرژيملینیزدرجنگبرسرروزهاوکسانبربادنمیرود.
بهمرگمحکومنم 
یپرسند.درخودایراننیزمردم
مردمازرهبرانواحزاب،فاضلبودنپدرشانرانم 
یخواهند بدانند هرکس چه در انبان دارد؛ تکیه بر افتخارات پیشینیان بس نیست.
م
تواناتتظارداشتکهسرمایههاي سیاسی منفی نیزدیگرچندانبکارنیاید.دیگر

م
ی
،محکومکردناووبدترینحمالتبهاونیزگروههاراشایسته

فاصلهگرفتنازخمینی
یسـازد؛ محمدرضاشـاه که جاي خود دارد .آنها که دنبال
حکومت کردن نم 
آساناند بازي را از هم اکنون باختهاند .دعوي اداره یک کشور به
يهاي  
بهرهبردار 

صالحیتهاي بسیاربیشتري نیازداردوبدبودندیگري،اگرواقعیتهمداشتهباشد

دلیلخوبیخودنیست .
یکسازمانسیاسی کهپیشاز همهوباروشنی بیشازهمه ،خودرابهپادشاهی
مشروطهمتعهدساختهدررفتارباگذشتهخویشودیگران،باتاریخیکهموضوعاصلی
کشمکشها شده ،سرمشقی گذاشته است که جاي توجه دارد .براي حزب مشروطه

یبودکهتکیهخودرابرمقایسهبگذارد.ماخوبیموبقیهبدند
ایرانآسانترازآننم 

یتوانستهرشخصیتوهر
چوندرزمانمابهتربودودرزمانبقیهبدترشد.حزبم 
بهتر،یادستکم

یبرندباشخصیتوروزي
روزيراکهچونسالحیبرضدآنبکارم 
یتوانستواردهر
بهرخکشیدنشخصیتوروزيبدترازسويمقابل،ازاثربیندازد.م 
درواقعلجنپراکنی)بشودوزشتیخودراپشتزشتیدیگرانبپوشاند.

مسابقهزیبائی(
یکرد؛
راگرمودلهاي سوختهبسیاري راخنکم 

چنانرفتاري سرهاي تهی بسیاري 
یتوانباجمهوري اسالمی کردبهپستی وبی
والبتهآنمقدارمبارزهاي راهمکهم 

ترهیچنتیجهايجزادامهبیماري


ازآنبد
یکشید.
آبروئیهمهدستدرکارانمسابقهم 
یداشت .
وضعفسیاسیگذشتهبرايآیندهایراننم 
آنچهدررویکرداینحزبقابلمالحظهاسـتاکراهیاستکهباهمهبستگیبنیادي 
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بهرهايکهحزبمشروطهایران
بهجنبشمشروطه،دربهرهبرداريسیاسیازآندارد .

تررفتندرپیامآن،سازگارکردنشبااوضاعواحوالامروز،


بردژرف
ازآنجنبشم 
ی
وفراخواندنگرایشهاي سیاسی دیگراستکهآنجنبشراازآنخودبدانندوکمک

کنند که زمینه مشترك دیگري براي همرائی ــ عالوه بر مجلس موسسان و همه
روزهاوشخصیتهاي تاریخی هستند،نه

پرسی براي نظامآیندهایرانــپیداشود.
یبایدازخودگرفت.ماخوبیمچونفالن
براي بدستآوردناعتبارسیاسی .اعتباررام 
یدستی تاورشکستگی راهی
یخوردوازته 
یدستانم 
خوبیابدبودهاستبهکارته 
نیست .ما اگر هم بخواهیم مدعی میراث دورهها و شخصیتهائی باشیم باید میان
میراثباارثتفاوتبگذاریم.میراثمالهمهاست،هرکهبخواهد.درحزبمشروطه
یخواهندمانندگذشتهباشند.وارث،کسی که
ایراندنبالارثگذشتهنیستندچوننم 
یباید مانند آن رفتار کند .همه ما بهتر است ارث
می خواهد ارث گذشته را ببرد ،م 
نبایدبخواهیمهیچگذشتهايتکرارشود .

گذشتهرافراموشکنیم.
ایناسطورهزدائیازرویدادهاوشخصیتهايتاریخیکهبرايمردمیپرورشیافتهبا
روحیهعاشورائی آساننیست یکدگرگونی الزمدرمنشملی ماست.نیازحیاتی به
مردگان،تناقضی استکهایستائی وواپسماندگی رادرخوددارد.حتاجنبشمشروطه
سراسر افتخارات و درخششها نبود .یک اقلیت کوچک ،ناآزموده و نیمهسواد ،ارابه
شکستهبهگلنشستهايراهرچهتوانستحرکتدادوزودازنفسافتاد،وبیشازآن

ینظمی فرورفتهبود
جامعهاي کهیکدورهدرازتاریخی درخرافاتوب 
یشد .
همنم 
یتوانست اسطوره بیافریند .ما حق داریم از اینکه
اصال در چند صد ساله گذشته نم 
توانستیمبمانیموازهمگناندرگذریم(ازبیشترشاندربسیاري جاها)خرسندباشیم.
نکردهایم .ماندن در آن گذشتهها همتمان را
ولی در بافتار  contextجهانی هنري  
یکند.صدسالگذشتهبهبیهودهبراینملتنگذشته
پستوپاي رفتارمانراسستم 
دادهاستکهصدسالبسیاربزرگتريداشتهباشد .

استوبهآنتوانائی
فوریه 2005
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مشروطه سنتی ماندگار براي آينده

شههائی کهازجنبشمشروطه
تاریخایراندر سدهبیستم ،تاریخمشروطیتاست.اندی 
درصورتهاي انحرافی و

در آغاز این سده برخاست درصورتهاي گوناگون خود حتا 
شبینیجامعهایرانینیززیر
واکنشی،تاریخاینصدسالهراساختهاستوآیندهقابلپی 
شههاوتجربیاتشکلخواهدگرفت .آنچهبهجنبشمشروطهچنین
تاثیرهماناندی 
سهمبزرگیدرزندگیملیایراندادهاستیکیبودنآنبااندیشهنوگريیاتجدد
است.نوسازندگیهمهجانبهجامعهایرانیباجنبشمشروطهآغازشد،درسیاستو
فرهنگ و روابط اجتماعی ،و تا وقتی که مسئله ایران مسئله نوگري یا تجدد است
اندیشههايجنبشمشروطهتازگیونیرويزندگیخودرانگهخواهدداشت .

پادشاهیتنهایکیازعناصرمشروطیتاستونبایدمشروطیترادرپادشاهیخالصه
باآنیکیشناختهمیشود.

کرد.جنبشمشروطه،پادشاهیرابهایراننیاوردوبهغلط

مشروطهخواهان در پی نوسازندگی جامعه ایرانی در همه زمینهها ،از جمله نظام

حکومتی ،بودند و پادشاهی را نیز دگرگون کردند .اما پادشاهی پیش از آنها بود و
خواهانباسلطنتطلباندرجنگبودندو


گاهینیزبامشروطیتدرافتاد.مشروطه
چند
کشتگان انقالب مشروطه به دست نیروهاي سلطنتطلب از پاي درآمدند .امروز ما
مشروطیت را در زمینه سیاسی با یک رژیم معین ،یعنی پادشاهی پارلمانی یکی
میگیریم،و  اینشکلحکومتباتوجهبهزمینهسیاسیوعاطفیوامکاناتخوددر

شبرايکشوريدرشرایطایرانبختقابلمالحظهاي

جامعهایرانیوسودمنديهاي

درآیندهایراندارد.ولیمشروطیتبهعنوانیکاندیشهسیاسیـاجتماعی،باپیشینه
سالهخوددرعرصهنظریهوعمل،ارزشآنراداردکهدرهمهابعادشبررسیشود

صد
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ودرچنانبررسیاستکهعناصرماندگاروزندهآنبرايامروزوآیندهایرانآشکار
خواهدشد.
جستهرامیتوانبرشمرد :

درسیرتحولیاندیشهمشروطیتسهدورهبر
بشمشروطهخواهی 

ـجن
ـپادشاهیپهلوي 
ـدورانپسازانقالب 

 1ــ جنبش مشروطهخواهی

ازدهههاي پایانی سده نوزدهم پدیدههاي دوگانه واپسماندگی و وابستگی که براي

روشنفکرانایرانیدرپادشاهیاستبداديقاجاریگانهمیشددرمرکزگفتمانیاتفکرو

بحثسیاسیایرانقرارگرفت.دربرابرپادشاهی(ناصرالدینشاه)کهکشوررایاتکه
تکه به بیگانگان وامیگذاشت ،یا تکه تکه به آنها میفروخت و همه را در
آسانیهاي مبتذل خود صرف میکرد ،یک راه بیشتر در برابر
خوشگذرانیها و تن 

طلبانایرانینمیبود:کوتاهکردندستپادشاهازامورکشوروایستادگیدربرابر


اصالح
اندازيهاي بیگانگان .ایران واپسمانده بود ،زیرا بیگانگان سررشته کارها را در


دست
دستداشتند،ووابستهبهبیگانگانبود،زیرابهسببواپسماندگی،تواناییدفاعازخود
میشدکهکشورراچونتیولخود
رانداشت.مسئولاینهردوپادشاهیقاجارشمرده 
بلنديواحترامملیبیبهرهبود .


شمردوغممردمنداشتوازحسسر

می
محدودکردنپادشاهیودادناختیارکشوربهدستنمایندگانمردمومجلسشوراي
ترینوحیاتیتریننیازملیــ


ايبودکهپدرانانقالبمشروطهبرايفوري

ملیچاره
جلوگیري از بخشیدن کشور به بیگانگان ــ اندیشیدند .آن زمانهایی بود که هر
ماجراجوي خارجی با چند هزار لیره پیشکش به پادشاه امتیاز گوشهاي از کشور را
گرفتوگمرگاتایرانبرايپرداختهزینهسفرهايشاهانهبهگروگذاشتهمیشد .


می
اصطالحمشروطهومشروطیتبرخالفتصورعمومیازشرطعربینیامدهاست؛ هر
چند که قدرت مطلق پادشاهی به قانون اساسی مشروط گردید .مشروطهخواهان نام
جنبشخودراازراهعثمانی،ازشارتفرانسهگرفتندکهاصطالحدیگريبرايقانون
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اساسیاست.آنهادرپیقانونیکردنحکومتوحکومتقانونبودند؛دردایرانرابه
ستیازبیقانونی،یعنیدلخواستهبودنحکومتمیدانستند.کسانیکهبهعمدیا

در
اشتباهمشروطهخواهیرادرمشروطکردنقدرتخالصهمیکنندهمانبساستکه

به کتابهاي اروپائیان و امریکائیان بنگرند .در آن کتابها هر چه هست
Constitutional Revolutionاستنه  conditional revolutionانقالبمشروطه
انقالبقانوناساسیبودیعنیقانونیکردنحکومت.حکومتقانونیباحکومتقانون
فرقداردومقصودازآنمقیدکردنقدرتحکومتیبهقوانینیاستکهمردمتوسط
نمایندگانخودمی گزارند.درحکومتقانوناجرايقوانین،منشاءآنهاهرچهباشد،مورد

نظراست.سنت rechtstaatدراروپايمرکزيبهخوبیاینتفاوترانشانمیدهد.
در اروپاي مرکزي حکومتهاي اقتدارگراي غیردمکراتیک قانونهائی را که همه
کردند.جامعهباقانونادارهمیشدولیحاکمیت


بوداجرامی

برخاستهازرايمردمنمی
دردستمردمنمیبود.باقانوناساسی،فرایافتconceptحاکمیتمردمرسماوبطور

اصولیپذیرفتهشدوبقیهاشبهظرفیتجامعهبستگییافت .

باآنکهنخستینغریزهپدرانجنبشمشروطهناسیونالیسمنگهدارندهودفاعیبودــ
احساسوظیفهدربرابرتاریخیکملتکهنسالوسربلندــاینناسیونالیسم،تنها
شد.تنهامجلسیکهازمردمبرمیخاست


رچوبیکنظامدمکراتیکتصورمی
درچا
میتوانستاستقاللویکپارچگیکشوررانگهدارد.قانوناساسی 1285/1906همه

به مجلس شوراي ملی میپردازد .مجلسی که میبایست فوريترین وظیفه را که
جلوگیري از دادن امتیازات به بیگانگان بود به انجام رساند .مواد مربوط به سازمان
کشورونظامسیاسیوحقوقمردمدرمتممقانوناساسی 1286/1907آمدهاست.
ولیدرپشتهمهاینهادلمشغولیبهاستقاللویکپارچگیکشوروحاکمیتمردم،
ارادهرساندنایرانبهپاياروپاوآنچهترقیوترقیخواهینامگرفتنهفتهبود .
مشروطهخواهان از همان نخستین روزها بدنبال کشیدن راهآهن سراسري و آوردن

صنعت نوین ،به ویژه ذوبآهن ،و آموزش همگانی رایگان به ایران بودند.
اندیشیدند.کوششهايناموفقدر


شانبهاصالحاتارضیوقانونکارمی
پیشگام 
ترین

پایهگذاريبانکملیوساماندادنبهوضعمالیکشور(باآوردنمستشارانآمریکایی
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مانندشوسترومیلسپو)همدرپهنهدفاعازاستقاللوهمنوسازندگیوترقیکشور
می گنجید.ازهمانآغاز،اینتصور،حتابهصورتمبهموجودداشتکهاستقاللو

دمکراسیوتوسعهباهمارتباطدارندودمکراسیوترقیدورويیکسکهاند .

این نگرش تازه به سیاست و اجتماع با خود یک زبان و ادبیات تازه نیز آورد که با
گسترش صنعت نشر و رونق گرفتن روزنامهنگاري تقویت شد .جنبش مشروطیت به
نوسازندگیدرهمهزمینههاانجامیدوخودازهمیننوگراییبرخاستهبود.مردانــو

تکتوكزنانــتازهايدرقلمروسیاستو فرهنگبرآمدندوبااشرافیتکهنو

بیشترفرسودهبهرقابتپرداختند.طبقهمتوسطکوچکولیبیداروفعالایراننشانه
خودرابرهمهزندگیملیگذاشت .

 2ــ پادشاهی پهلوي

بسیاري از تاریخنویسان سیاسی ـ حزبی معاصر از رضاشاه یک برابر نهاد ،آنتیتز،
مشروطهساختهاند ــکسیکهمشروطیترابرچید.ولیاوبودکهبیشترآنچهراکه

خواهانبرايایرانآرزومیکردندعملیساخت:تشکیلکشورواحدازممالک


مشروطه
محروسهایرانکهبیشازآنکهیکنامباشدبدنامیبود؛کوتاهکردندستبیگانگان
ازکارهايکشور،مگردرصنعتنفتکهازپسقدرتنظامی وسیاسیامپراتوري
بریتانیابرنیامد؛استقاللمالیوپولیکشوروپایهگذاريصنایعنوین؛ازجملهکوشش

آهنسراسريوپیوستناستانهاي


گذاريصنعتفوالد؛کشیدنراه

نافرجامبرايپایه
کشوربهیکدیگرباشبکهراهها؛نظاموظیفهعمومیوآموزشهمگانی؛بیدارکردن

حسغرورملیدرمردمیکهبیشازیکسدهباشکستوخواريزیستهبودند؛و
بسیاريکارهايدیگر؛همهتاآنجاکهبرايایراندرآنروزگارامکانمیداشت .

دربرابرانقالبازپایینجنبشمشروطیتکهدرشرایطآنروزایران،بانبودنهیچ
زیرساختی،ازکارچندانیبرنمیآمد،رضاشاهبهانقالبازباالدستزدــآنچهکهاز

سدههايهفدهوهژدهدراروپايمرکزيوشمالی آزمودهشدهبودودرزمانرضاشاه

درترکیهجریانداشت.رضاشاهعنصردمکراسیراازمشروطیتبرداشتولیدرآنچه

مربوطبهناسیونالیسموترقیخواهیبودازمشروطهخواهانبسیارفراتررفت.اوکهبا
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رايمجلسبهپادشاهیرسیدهبودظواهرقانوناساسیمشروطیترانگاهداشت،با
آنکهدیگرنیازيبهآننداشت.اینامتیازيبسیارپرمعنیبودکهبهماندگارياعتبارو
مشروعیت انقالب مشروطه داده میشد .مردم ایران قدر اصالحات رضاشاهی را
هاي
شانبهآنانقالبهیچکاستهنشد.حکومت 


وسربلندي
لیازاحترام 

میدانستندو

دورانمشروطیتشکستخوردهبودندولیخودآنجنبشدرخودآگاهیملیایرانیان
همچنانسرچشمهالهاماندیشهسیاسیواجتماعیماند .
وجنبشیکهبهناماوشناختهمیشودقدرتخود

شاه،مصدق 


هايپسازرضا

درسال
را از مشروطیت گرفت .او به عنوان بزرگترین مدافع آرمانهاي ناسیونالیستی و
آزادیخواهانهانقالبمشروطهبرصحنهسیاستایراندرسالهايجنگوپسازآن

چیرگییافت.ملیکردنصنعتنفتوپیکاربرايکوتاهکردندستانگلستانازایران
درست در متن سنت مشروطهخواهی میگنجید و شعار ”شاه باید سلطنت کند ،نه
درستترین تعبیر از قانون اساسی مشروطیت میبود .حتا حزب توده

حکومت” 
میکوشید ریشههاي خود را در انقالب مشروطیت بجوید .در واقع سالهاي پس از

رضاشاهشاهدواکنشیدرجهتآنانقالببود؛چنانکهحتاشکستمشروطهخواهاندر

دودههپسازانقالببهگردنرضاشاهانداختهشدکههیچربطیبهواقعیاتتاریخی
نداشت .محمدرضاشاه نیز از آن هنگام که اختیارات حکومتی را بر اقتدار اخالقی و
سیاسیپادشاهیافزودازدهه1330/1950درنگهداريورعایتظواهرقانوناساسی
کوشید.اوباتغییرقانوناساسیوافزودنبراختیاراتخود،نقصیرانیزدرموردتغییر
قانوناساسیونیابتسلطنتبرطرفساخت؛وبرنامههاياصالحیخودرادرهرجا

نمی شد،مانندمورداصلدومتممقانوناساسیکهبهرهبرانمذهبیدرموردتطبیق

قوانین با شرع حق وتو میدهد و تغییرناپذیر است ،به رغم قانون اساسی به اجرا
گذاشت.برنامهانقالبازباالياوازاصالحاترضاشاهینیزدرگذشت.ایراندرپایان
دوران پهلوي با استانداردهاي جهان سومی کشوري نیرومند بود ،در نخستین رده
کشور هاي رو به پیشرفت؛ و از بسیاري جهات همان بود که نسل دوران انقالب

واريمیتوانستآرزويشرانیزداشتهباشد .

مشروطهبهدش
اماتوســعهواصالحاتدردورانمحمدرضــاشــاهبهصـورتیروزافــزونجايیک 
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ایدئولوژيراگرفتــناپختهوبیانسجامــکهدرآمارهايبیروحونهچندانگویا

آنمیکرد.از

تجسممییافتوروحومعنايتوسعهرافدايجنبهکمیومقداري 

کمازنیمهپادشاهیمحمدرضاشاه،بودکهناهماهنگیمیانساختار


همیندوران،دست
سیاسی کشور با پیشرفتهاي اجتماعی و اقتصادي آن نمایان گردید .اگر در دوران
رضاشاهازیکپایهاقتصاديواجتماعیبرايدمکراسیدرایرانبهدشواريمیشد

سخنگفت،دردوران محمدرضاشاه،اشغالخارجیودفاعازیکپارچگیایرانوپیکار
ملیکردننفتوپیامدهايآنکهبیستوچندسالیرادربرگرفتبرايبسیارياز

هوادارانرژیمپادشاهی،بهدرستیابهمبالغه،توجیهیبرطبیعتخودکامهحکومت

بود.میگفتندکشورازهمهجهتناتوانودرتهدیداست.اماازدهه1340/1960


می
دیگرهیچدلیلقانعکنندهايبرايجلوگیريازرشدنهادهاوکارکرددمکراتیکدر

کشورنمیشدآورد.بهویژهکهخودفرایندتوسعهنیزازدهه 1350/1970بهموانع

سیاسی فراوان برخورد (پاسخگو نبودن حکومت ،فساد ،و دوستبازي و خویشاوند
 پروريبههزینهمردم)کهاصالحپردامنهنظامسیاسی،یعنیدمکراتیکشدنحکومت
ترکردنتوسعهاقتصاديواجتماعیهمشدهــطلبمیکرد .


راــبرايکارآمد
رضاشاهی
طبقه متوسط ایران به برکت اصالحات رضاشاهی و رونق اقتصادي محمد 
یکنیرويبزرگاجتماعیشدهبودکهبهدلیلروحیهکارآفرینیentrepreneurialو
ریشهداريفرهنگیودرجهبااليآموزشآنبربیشتريازکشورهايهمردیفایران

برتريداشت.براياینطبقهمتوسط،آزاديپولدرآوردنوفعالیتاقتصادي،کهآن
هم آلوده انحصارگري قدرت سیاسی شده بود و نارضائیهائی برمیانگیخت ،بس
نمیبود .زنان و مردانی که خود را از هیچکس کمتر نمیدیدند و به حق در درستی

بسیاريازسیاستهاواستراتژيهاتردیدداشتند،خواهانمشارکتدرفرایندسیاسی

می بودند و این استدالل ـ بهانهرا که فرماندهی پادشاه براي توسعه کشور ضرورت

دارد،برنمیتافتند .

دشاهیمحمدرضاشاهحتاآناستداللهانیزبهکنارينهادهشدوبیزارياز

ازاواخرپا
دمکراسی و حکومت قانونی به صورت یک فلسفه حکومتی درآمد .پادشاه دمی از
استهزا و محکوم کردن دمکراسی ،نه تنها براي کشورهایی در وضع ایران ،بلکه در
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هايدمکراسیلیبرالنیز،بازنمیایستاد.اگردرآغاز،خودکامگیبهعنوانیک


سرزمین
ضرورتــاگرنهشرالزمیــتوجیهمیشد،درپایان،دمکراسیبهعنوانیکنظام

سیاسی که با خود تنبلی و انحطاط میآورد تلقی میگردید .حکومت قانونی نه تنها
دست و پاگیر ،بلکه خالف رابطه عرفانی و رازآمیز شاهنشاه و فرمانده و خدایگان با
بایستهمهچیزخودراازاوبدانندشمردهمیشد.پرستششخصیت،به


مردمیکهمی
زیانآزادگی،بهابعادناپسندمیرسید .

ناسیونالیسمنگهدارندهمشروطیتدرایندورهباافزایشقدرتاقتصاديونظامیایران
بازمینهمحافظهکارانه

ايجهانجویانهیافتکهباتواناییهايواقعیایران،حتا 


چهره
داشت.شعارهايبلندپروازانهاي


سیاستخارجیهشیارانهمحمدرضاشاه،سازگارينمی
مانند امن نگاهداشتن راههاي دریایی اقیانوس هند ،که هیچ ربطی به ایران ندارد،
هايدورونزدیکبرمیانگیخت .


ايدرکشور
هايبیهودهوبی 
پایه


ترس
محمدرضاشاه فرایافت حکومت به عنوان خدمتگزار کشور و عامل توسعه ،و نه فقط
ارگان گردآوري مالیات و سربازگیري را که رضاشاه بیش از هر کس به ایران آورد،
پیشتر برد ،با سیاستهاي رفاهی پردامنه خود بعد عدالت اجتماعی را بر میراث
مشروطیت،کهباهمهمحدودیتهاودستکاريهاهمچنانزمینهاصلیکشورداريدر

پادشاهیپهلويبودافزود.تعهدبهتوسعه،تعهدبهعدالتاجتماعیرانیزدربرگرفت.
درعملاینهردوبانابسامانیهاوکمبودهايفراواندستبهگریبانبودند،ولیدر

شدتوصمیمیتتعهددستگاهحکومتیورهبريسیاسیجايتردیدنبود.استراتژيو
ک هاگاهنادرستبودندولیپادشاهباکارده،دوازدهساعتدرروزورسیدگیبه
تاکتی 
جزئیات،زندگیخودرادرخدمترفاهمردمایرانگذاشتهبود .

 3ــ پس از انقالب

خواهیبود.بزرگترین


بهسراسرجنبشمشروطه
انقالباسالمیپسزنشی backlash
تالشیبودکهبرايناچیرکردنپایههايفکريودستاوردهايعملیدورانمشروطه

نمودکهاسالمیهاباهمراهکردناکثریتبزرگ


صورتگرفتواندكزمانیچنانمی
مردمایرانتوانستهاندسیرمقاومتناپذیرجنبشمشروطهرامتوقفسازند(.دراینجا
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وسیلهاي براي
اسالمی در معنایی جز مسلمان بکار رفته است؛ اسالمیها اسالم را  
مقاصدسیاسیمیسازند).اسالمیهابجايتجددوترقیخواهیجنبشمشروطهارتجاع

حوزهرانهادندوبجايناسیونالیسمایرانی،امتاسالمیرا؛حاکمیتمردمودمکراسی
پانتئون”

اهللنوريرابهحقدرباالي ”


راباوالیتفقیهجانشینکردند؛وشیخفضل
خود قرار دادند .آن غریزهاي که در نخستین ماههاي انقالب در پی ویران کردن
یادگارهاي پهلويها و تختجمشید و مجسمه فردوسی برآمد ،روح واقعی انقالب
مغزهايفاسد”رابهبادحملهگرفتومردمرابه
اسالمیبود.هنگامیکهخمینی ” 
بازگشتبهشیوهزندگیصدسالپیشفراخواند،آرزوهايپسزدهضدانقالبیرابیان
می داشتکهازپگاهانقالبمشروطهشکلگرفتودرنهانبالیدومنتظرماند .

خواهیــهمهآناندیشههاي سیاسیواجتماعیکه


اگربرنیرومنديسنتمشروطه
دربیشترصدسالگذشتهبرجامعهایرانیفرمانرواییکردهاستــگواهیالزمباشد
پایدارياینسنتدرجامعهایرانیسالهايجمهورياسالمیوبالیدنآندر

همانا
گفتمان  discourseسیاسی ـ ایدئولوژیک روشنفکران درون و بیرون است .رهبران
لیبرالها” در یک ساله اول و چه
مذهبی که قدرت سیاسی را نیز چه با پادرمیانی ” 
مستقیمادرسالهايپسازآندردستگرفتند،هنوزسالنخستپیروزيرابهپایان

نرسانده ،دریافتند که مشروعه بیهوده در آغاز سده بیستم در برابر مشروطه شکست
هايسیاسیواجتماعیمشروطیتازنیازهايجامعهایرانیدراین


نخوردهبود.اندیشه
میخاست.ایرانچهباحکومتمشروطه،چهباحکومتپادشاهیاستبداديدر
سدهبر 
چهارچوبکلیقانوناساسیمشروطیت،وچهباجمهورياسالمیآخونديادارهشود،
اندازيهايبیگانگان،دردستگرفتنسرنوشت


نیازبهنگهداشتنخوددربرابردست
ملیخودویکپارچهماندنومهارکردننیروهايگریزازمرکزکهاز بیرونپشتیبانی
ندگیقابلمقایسهايباکشورهايپیشرفتهبرايمردمخود

میشوندداردوبایدسطحز

پیشرفتهتربیشازگذشتهبه

فراهمآورد؛زیرادراینعصرانقالبارتباطات،جامعههاي
صورتمعیاريبرايهمهجهانیاندرآمدهاندــچنانکهازنظرسیاسینیزنمیتوانبه

مردمگفتکهخودشانشایستگیادارهکارهايشانراندارندویکرهبریاپیشوابه

هرنامبایدبرايآنانتصمیمبگیرد .
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ازانقالبدیرينگذشتکهناسیونالیسمایرانیخودرابرامتاسالمیکهگویایگانه
بودحملهعراقبااکثریتشیعیمردمانش


استتحمیلکردواگرتکانیهمالزممی
شیعیانبرهمکیشانخودرواداشتند،آنرافراهم

بهایران،وجنایاتیکهمسلمانانو
ساخت.خلیجاسالمیازخلیجفارسبرنیامدوسرانحکومتازمنبرنمازجمعهدرباره
افتخاراتتاریخیوفرهنگیایرانسخنگفتندودر پیبزرگداشتفردوسیبرآمدند.
زبان فارسی که درآغاز جز زایدهاي برعربی شمرده نمیشد همچنان در دست
نویسندگانومترجمانروزافزون،خودراازواژههاواصطالحاتناالزمعربیپیراستو

درگسترشناگزیرشازسرچشمههايخودمایهجست .

بحثتوسعهوترقی،سراسردستگاهحکومتیرافراگرفت،وهرچنددرعملبهسبب
هايبیمایهرابرسرجایشاننشاند.همه


طبیعتتاراجگررژیمازآنفروماندند،مکتبی
هاواستراتژيهاوحتااعتیادبهآمارها


هاباعثآننشدکههمانهدف

دشمنیباپهلوي
تروگنگترازهمیشهشدهاست،نگهندارند .


راکهاکنوننادرست
جمهورياسالمیدرکوششیناکاموشبانروزياستکهپادرجاپايرژیمپادشاهی
بگذارد.دستبهداماندرسخواندگانوکارشناسانشدن،همان”مغزهايفاسد”که
خمینیازآنهامینالید،یکرویة(جنبه)دیگرچیرگییافتنترقیخواهیمشروطهبر

اياست.اماحتادرخودحوزهنیزمیکوشندبهدانشنوینرويآوردند؛


ارتجاعحوزه
شمارآرزويروشکبکمیکنند.آشتیدادندانشگاهباحوزهکهدردست


زاغانبی
هاوملیمذهبیانبهحوزه ايشدندانشگاهکمککرد،اکنونبهدستآخوندها


لیبرال
به دانشگاهی شدن حوزه کمک میکند .آخوندها توانستهاند سطح دانشگاه را پایین
آوردند،ولیدانشگاهبهاصلخودوفادارماندهاست(ازجملهبهعنوانکانوناعتراضو
پایداري) آموزش عالی ــ چنانکه در سطحهاي پایینتر ــ در برابر جهانبینی حوزه
کندوتاآنجاکهبتواندهمپايجهانامروزگامبرمیدارد.تجددوترقیو


ایستادگیمی
نوگري درهمه جا زمینه اصلی بحث و تفکر است و نشانههاي آن را در نشریهها و
رهاییمیتواندیدکهبهفراوانیوغنايشگفتاوردرآنبیابانسیاسی

کتابهاوسمینا

پدیدار میشوند .از انقالب اسالمی و جهانبینی آن جز تعارف زبانی و رفع تکلیف
نشانی نمانده است .گویی این انقالب تنها براي آن بود که گروهی بیایند و دست
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براسبابقدرتومنابعداراییبیندازند.ساختارقدرت،اسالمیاستولیدیگرهرچه
بتواندرایرانازآنبیتاًسفوبیزاريسخنگفتربطیبهانقالبوساختارقدرتش

ندارد .
شاعالممیکردنماندهاست.

خودساختارقدرت،آنچنانکهخمینیپیشازپیروزي
هیچپایهتئوریکنهادهاندکهجزسر

والیتفقیهنامیاستکهبریکالیگارشیبی
نیزه منطق و توجیهی ندارد .قدرت به دست عبا و عمامه است ولی نه سیاستهاي
حکومت شرعی است ،نه ــ جز معدودي ــ مراجع شرعی قدرت را در دست دارند.
اسالمدرحکومتواردشدهاست،امابهصورتمصلحتیوناپیوسته،وبیشتردرقلمرو
دم؛اسالمیاستتابعزیروبااليسیاستهاي

احوالشخصیوزندگیخصوصیمر
روز که بیشتر در ظواهر و شعارها بازتاب دارد تا در گوهر فرمانروایی .ضرورتهاي
کشورداري ،و بیش از همه ،خوددستگاه حکومتی ،است که اسالم سیاسی را از زیر
پوستهاش میخورد و چیزي جز همان پوسته نمیگذارد .خمینی از نگهداشتن قانون

اساسیومجلسانتخاباتوریاستجمهوريانتخابیوحتاحقرايزنانکهبرسر
شوریدهبود،گریزينیافت.اوهرروزقانونرامیشکستــ

آندر 19134/1963
شمیکنندــولیخودقانونرابهرسمیتمیشناخت؛واینقانونی


چنانکهجانشینان
استکههمعناصردمکراتیکدرآناست،همپاكغیردمکراتیکاستــمانندهر
چهدرجمهورياسالمیاست،پریشانوآمیختهبههرجومرج .
درایننابسامانی،چندگانگیقدرتسیاسیدردروندستگاهحاکم،کهکارحکومترا
بهفلجکشاندهاست،وبحثزندهدمکراسیوجداییدینازحکومت(سکوالریسم)چه
درمحافلحکومتیوچهدرجامعهروشنفکريبالندگیتمامداردــبسیارازدهپانزده
سالهپایانیمحمدرضاشاهبیشتر.اندیشههايپدرانجنبشمشروطهدرایرانجمهوري

اسالمی زنده است و با پختگی و نیروي بیشتر دنبال میشود .یک بار دیگر
بینترینعناصرجامعهایرانیدرپیگشودنچنبرواپسماندگیواستبدادازراه
روشن 

نوسازي سیاست و جامعه هستند .در بیرون از ایران بازگشت به ریشههاي جنبش
تربودهاست.دربحثیکهدهههايپساز


مشروطهبهدالیلآشکار،بازتروپردامنه
انقالب اسالمی را فراگرفته ،بهترینهاي چپ و راست طیف سیاسی از پافشاري بر
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مواضعپیشازانقالبخود،ازدستیازیدنبهتئوريهايتوطئهازسویی،وانقالب

خیانت شده و ربوده شده از سوي دیگر ،به یک تجدید نظر سازنده میرسند و یک
جریان اصلی سیاسی پدید میآورند که از جهاتی یادآورهمرایی  concensusچپ و
راستایراندرنخستینسالهاياینسدهاست .
استقاللویکپارچگی ویگانگی ملیایرانکهدلمشغولیبزرگ واولویتچندنسل
ایرانیان از آغاز سده نوزدهم بوده است ،امروز در پرتو آنچه در یوگوسالوي پیشین
گذرداهمیتیتازهمییابد.دمکراسیوچندگانگی(پلورالیسم)هنوزازسويعناصر


می
حاشیهايچپوراستافراطیواسالمیهايمارکسیستپیشیندرسخنیاعملزیر

حملهاست؛ولیمانندحقوقبشر،درمیانگرایشهايگوناگونبهقبولعامرسیده

ايمییابد.

است.حقوقبشربهویژهدرخودآگاهیملیایرانیانجايبااليبی 
سابقه

سیاهکاريهايجمهورياسالمیبهطبقهسیاسیایرانفهماندهاستکههرتجاوزبه

هاوحقوقفردبهچهبهايسنگینیبرايجامعهبطورکلیتماممیشود.بیشتر


آزادي
ما در گذشته این را نمیدانستیم .نه تنها میان دمکراسی و حقوق بشر تفاوت
می گذاشتیم،بلکهحقوقبشرراامريفرعیواختصاصیــهرکسوهرگروهبراي

خودش ــ به شمار میآوردیم .دمکراسی برايمان بیشتر ،آزادي عمل خود و
مانمعنیمیداد .


همگنان
و سرانجام ،ترقیخواهی و فرایافت توسعه وارد گفتمان سیاسی بیشتر گرایشها شده
است .رابطه ارگانیک دمکراسی و حقوق بشر با توسعه؛ جاي اصلی ترقیخواهی در
دستور کار ملی ایران ،صد سال پیش بر روشنفکران ایرانی به خوبی دانسته بود .در
دوران محمدرضاشاه بسیاري از آن روي گردانیدند و ترفیخواهی و توسعه را حوزه
اختصاصی سلطنتطلبان ،و سلطنتطلبی را با مشروطه یکی شمردند .امروز بحث
دمکراسی را دیگر مانند گذشته از توسعه جدا نمیکنند .ترقیخواهی براي هواداران
یبهانهايبرايسرکوبدمکراسی؛ودمکراسیبرايآزادیخواهانشعاريدر

پادشاه
برابرتوسعهوترقیخواهینیست .
درمیانسنتهايسیاسیایراندرصدسالگذشته،یعنیدورانبیداريملیایران،

اندیشههايسیاسیواجتماعیمشروطیتبیشازهمهتواناییوپایدارينشانداده
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است.مادر پیکارکنونیخودباجمهورياسالمی،پیکاريکهراهآیندهایرانرانیز
تعیین خواهد کرد ،بیش از همه میتوانیم از این سنت مایه بگیریم .چپ رادیکال،
هاویکسونگريهاوبستگیخودبهاردوگاهسوسیالیسمشدهاست.


قربانیزیادهروي
محدودترازآندارد،چهازنظرجهانبینیو

شوددامنهاي


آنچهراهمصدقنامیدهمی
چهتاریخی،کهبتوانجامعهایرانرادرپایانسدهبیستمبرآنپایهگذاريکرد.مذهب

سیاسینهتنهاخودشرابهنابوديمحکومکرده،بلکهبهمذهبنیزآسیبجديو
دیرپايزدهاست .
بازگشتبهریشههايانقالبمشروطهوساختنبررويآنباتوجهبهتجربهملیصد

سالهگذشتهخودایرانورویدادهايجهانبیرون،بههمهگرایشهايسیاسیامروزي

ایرانکمکمیکندکهخودرابانیازهاوواقعیاتجامعهکنونیایرانیهماهنگسازند.

شهها
امروزماراصدسالهگذشته،همهصدسالهگذشته،ساختهاست.بازگشتبهآنری 
هاوعبرتهايآنگذشته،اگربهقصدتکراروتقلیدنباشد،


وساختنبررويدرس
ترینبرخوردياستکهمیتوانباگذشتهداشت .


واپسگرایینیست؛سازنده
اینکارياستکهنهتنهاچپگرایانوجمهوریخواهانگوناگون،بلکهمشروطهخواهان

و هواداران پادشاهی نیز باید بکنند .مشروطهخواهان تنها وارثان سنت مشروطیت
نیستند .همه سنتهاي سیاسی امروز ایران ریشهها و قهرمانان خود را در انقالب
مشروطیتدارند؛وایناحتماالًبزرگترینمایهسالمتونیرومنديسیاسیآیندهایران
خواهدبود.زمینهمشترکیکهمشروطهخواهانبانیروهايچپوجمهوریخواهاندر

تعهدبهیکپارچگیویگانگیملیایران،بهدمکراسیوچندگانگیوعدمتمرکز،به
حقوقبشر،وبهعدالتاجتماعیدارندفراآمدتاریخصدسالهگذشتهماست؛دورانیکه
مابهرغم،ودردشمنیبایکدیگر،باهمکشورراساختهایموباهمآنرابهاینروز

انداختهایم ،و هر چه هم مسئولیتهايش را به گردن یکدیگر بیاویزیم ،با هم

شراتحملمیکنیم .

پیامد 
هاي

ازایننظرهماننديتجربهملیایرانوفرانسه،همبسیارآموزندهوهمامیدوارکننده
است.ملتفرانسهاز1789تا،1871سالانقالبتاسالکمون،صدسالیراگذراندکه
چهمابرآمدهایمدرگذشت.

ودامنهکشاکشهايسیاسیوایدئولوژیکازهر

درشدت
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سالهپسازآننیزاینکشاکشهااگرچهکمترباشورشوخونریزيهمراه

درصد
بود،درجبههایدئولوژیکباتنديوتیزيیکجنگمذهبیادامهیافت.سرانجامدر
دهههشتاداینسدهفرانسویانتوانستندبه جنگمذهبیچپوراستپایاندهندو
فرانسهامروزازنظرهمراییملی،کموبیشمانندهردمکراسیغربیاست؛ایدئولوژي
هابرسراستراتژيهاو


جنبهمذهبیوحقبهجانبخودراازدستدادهاست؛اختالف
اولویتها و تاکیدهاست؛ به مسائل بیش از پیش از نظرگاه عملی نگریسته میشود؛

اصرار به مهندسی اجتماعی و قالبگیري جامعه کمتر شده است .اختالف بر سر
آموزشگاههايمذهبی،واپسینبازماندهجنگمسلکیدویستسالهچپوراستاست

کهآنهمگرمیپیشینراندارد .
آنچهتاریخدویستسالهگذشتهفرانسهرارهانیدهمانزمینهمشتركنیروهايراست
و چپ ،همان اندیشههاي انقالب1787بود .ناسیونالیسم و آزادیخواهی و عدالت
اجتماعیبربسترنوگري(تجدد)بهعنوانمیراثهايمشتركانقالببزرگ،میدانی

بودکههماوردانمسلکیدویستسالهدرآنجنگیدند.چنانجنگی،هرچندهمتندو
توانستدرمیاندشمنانآشتیناپذیرباشد.درتحلیلآخر،نظامدمکراتیک


خونین،نمی
که در بیشتر دو سده گذشته در فرانسه برقرار بود ،یک همرایی ملی را گریز ناپذیر
ساخت .
مافرانسهنیستیموهیچدوکشورودودورهتاریخیراکامالًنمیتوانبایکدیگربرابر
نهاد.ولیهماننديهايتاریخی وسیاسی رانبایدندیدهگرفت.ماازفرانسویانبسا
چیزها کم داریم ــ از جمله تلخی و شدت و زمان طوالنی کشاکشهاي سیاسی و
مسلکیراــوبااینهمهمیتوانیمدراینزمینهازآنهابیاموزیم؛شایدبیشازهرکشور

دیگريدرجهان.ازایننظرگاهویژهــیعنیمیراثمشتركانقالبیبرايسرتاسر
طیف سیاسی ،که با زمان فرسوده نشده است ــ ما احتماالً از هر ملت دیگري به
تریم.فرانسویاننیزمانندماتامدتهانخواستندایناشتراكرابشناسند


فرانسهنزدیک
وبهآناعترافکنند.آنهاصدسالیشکستهايپیاپی،سهجنگدرسهنسل،وزوال
درتبزرگراالزممیداشتندتابهخودآیند.ما

فرانسهبهعنوانیکامپراتوريوق
همه آن صدسال را در بیست و چند سال زهرآگین انقالب و حکومت اسالمی
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چشیده ایم .فرانسه را نظام دمکراتیک آن رستگار کرد .ما نیز براي رهایی خود از

جمهورياسالمیوازچنبرواپسماندگیواستبدادونیهیلیسم،جزدمکراسیراهی
هايبزرگ،نمیتوانبه


نداریم.بازندانواعداموتبعیدوکنارگذاشتن،حتادرمقیاس
کشاکش هاي سیاسی پایان داد .این را فرانسویان پیش از ما تجربه کردند .آنچه در

دستگاهگوارشملیحلنشودگرایشبهبازگشتدرصورتهايگوناگوندارد .

نگریم،میبینیمکه


سالهگذشتهخودمی
هنگامیکهبانگاهیآزادازپیشداوريبهصد
بسیاري از بدبختیهاي ما از آنجا برخاست که یکی از زایندهترین و درخشانترین
رویدادهاي تاریخ ایران یعنی جنبش مشروطهخواهی را دستکم گرفتیم؛ یا در
محدودترینصورتشتعبیرکردیم،یاازآنانحرافجستیم،یابرضدش برخاستیم.
هواداران پادشاهی از مشروطهخواهی تنها نوگري(تجدد) و ناسیونالیسم را گرفتند؛
هواداران مصدق به دمکراسی و ناسیونالیسم بسنده کردند ،و هیچکدام حتا به تعبیر
محدودخودنیزوفادارنماندندودرآنهمکوتاهینمودند.چپرادیکال،مشروطهرا
نادیدهگرفتوبهآموزهdoctrineهايدیگررويآورد؛ومذهبسیاسیدرپیوارونه
کردنانقالبوهمهدورانمشروطهبرآمد.تنهاپسازانقالباسالمیبودهاستکه
بهسنتمشروطیتدرتمامیتآننگریستهمیشود،وشکفتگیبحثسیاسیدرمیان

کسنمیتواندانکارکندکهنمایندگانگرایشهايسیاسی


جاست.هیچ

ایرانیانازهمین
ایراندرچپوراستــآنهاکهآمادهانداززندانگذشتهخودشانبیرونبیایندــچه
درروشنگريوشناختنتاریخمعاصر،وچهدربرنامههايسیاسیخودبرايآیندهایران

ترومتقاعدکنندهترند .


ازهمیشهروشن
اگر به ماندگاري اندیشههاي سیاسی و اجتماعی مشروطیت و ارتباط مستقیم آن با
اکنونوآیندهایرانتاکیدمیشودازاینجاستکهکشورماامروزدرپایانسدهبیستم

بررويهمباهمانمسائلوهمانگزینشهايآغازاینسدهروبروست؛ونهتنهادر

ایران،کهدرهمهجهانواپسماندهوروبهپیشرفت.درهمان صدسالپیشبهمقدار
يکشورهايپیشرفتهکهصدودویست

زیادآشکاربودکهچهبایدکرد،زیرانمونهها

سالپیشازآنآغازکردهبودنددربرابربود .
شناسیمهمکوتاهیهايخودمانرا؛و 


هارابهترمی

هايآننمونه

امروزما،همکوتاهی
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توانیمباگامهايمطمئنتريراهآیندهرابپیماییم.اماتاجمهورياسالمیدرپیش


می
رويماستهیچکارجديبرايایراننمیتوانکرد.

فوریه 2009
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رضا شاه ،بزرگترين ايرانی سده بيستم


سدهبیستمگذشتومانتوانستیمبزرگترینایرانیآنسدهرابرگزینیم.درخودایران

جاي آن نبود و در بیرون ایران بر چه میشد همرائی کرد که در آن باره بتوان به
توافقیرسید؟مانندهرموضوعمهمدیگريدرسیاستوتاریخ،بهنظرمیرسدکهدر

سومجامعهنوینایران،جامعهايکه


بایدمنتظرزوالقطعیگفتماننسل

اینجانیزمی
چهارمبود.نسلسوم،نسلانقالباسالمی،


درسدهبیستمتحولیافت،وبرآمدننسل
درهردوسويطیفانقالبیوضدانقالبی،جزاستثناها،رویهمرفتهدرگذشتهمانده
است و ماموریتی باالتر از بازگوئی و کوشش براي باززیستن آن نمیشناسد .اما آن
گذشته تا انقالب اسالمی اوج گرفت و در پارگین حکومت اسالمی فرو رفت و نه
نهمیبایددرآنماند،ونه

شایستهاینهمهبازگوئیاست(پژوهشچیزدیگرياست)
ارزشباززیستندارد .
چرا تعیین بزرگترین ایرانی سده بیستم چنان اهمیتی دارد که از آن در کنار
استکههیچآیندهايرانمیتوان

موضوعهايمهمسیاسییادمیشود؟پاسخشآن

بیشناخت گذشته ساخت .این نه تکرار کلیشه رایج است که گذشته چراغ راه آینده

است.گذشتهتنهایکیازچراغهايراهاستومیتواندفرمانروايآیندهنیزبشودکه

هائیدرشرایطایرانکشندهخواهدبود.بینقاديگذشتهوبیرونکشیدن


برايجامعه
خوب و بدها و یافتن عوامل کامیابی و ناکامی نمیتوان آینده درخوري داشت .هر
هايدگرگشتودگرگونینشانهمیشودوبهسببنقشپراهمیت


ايبادوره

گذشته
هائیکهسهمتعیینکنندهاي


هارابانام
شخصیتهادرتاریخ،بسیارمیشودکه 
دوره

اندمیشناسند.در فضايسیاسی وعاطفینسلیکهسدهبیستمراباشکست


داشته
همهسویهبهپایانبردچناننگرشنقادانهبرگذشتهآساننبودهاست؛ولیامروزشاید
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شرسیدهباشد.علتشهمانتغییرپارادایماستوزوالشتابگیرندهگفتمان


موقع
سومجامعهنوینایران .


نسل
گفتمان نسلسوم ،گفتمان تقدس بود ـ بردن شیفتگی و کینه تا مرزهاي خود
سومبهصیغهماضی،بهگذشتهاي


ویرانگري(.اندكاندكزمانآناستکهازنسل
که به آن تعلق دارد ،یاد شود ).ولی ارزیابی دورههاي تاریخی (در اینجا سده بیستم
ایران)وجايشخصیتهادرآنباسبکسنگینکردن ومقایسهايکهسراسرآن

یشازآنرادربرگیردوتاثیراتشرابرآیندهبسنجدامکان

سدهودورانبالفاصلهپ
دارد؛واگرنسلانقالبهنوزبدانقادرنبودهبهدلیلهمانرویکردتقدسآلوداست.

اکنونکهشمارهرچهبیشتريدرسنینگوناگونازآنگفتمانبیرونمیزنندونگاه

ذهبی(نگرشزیرسایهتقدس،موضوعشمذهبیاهرچه

انتقاديرابرفرازتفکرم
توانبیشیفتگییاکینهبهسرگذشتایراندرسدهبیستمپرداختو


نهندمی

باشد)می
دستمایه ايراکهازآنسدهبرايامروزوآیندهماندهاستسنجیدوناگزیربهاین

ررادرجامعهایرانیآنسدهداشتهاند

پرسشنیزپاسخدادکهچهکسانیبیشترینتاثی
وچهازآنهابرايآیندهمیتوانگرفت .

جنگید؛جامعهايبودکهبایستهمهچیزرااز


ایراندرسدهبیستمبرايزندهماندنمی
جست.برجستهترینایرانیانبه


ساختومسیردرستراکورمالکورمالمی

پائینمی
ناچارنهازقلمروفرهنگیااقتصاد،کهازجهانسیاستمیبودند.تانیمهسدهبیستم
در عرصه سیاست ،رضاشاه به عنوان مهمترین ایرانی ،مسلم گرفته میشد .پیکار
سیاسیوتبلیغاتیکهپسازسقوطاوبرايآلودننامویادبودشدرگرفتگواهدیگري
رضداوتعریفمیشد.دردهه

براهمیتاومیبود.هرچهدرسیاستایران،بااویاب
پنجاه مصدق بزرگترین تکان را به ایران داد و یک میتولوژي کامل برگرد نام او
بزرگگفتماننسلسوماست.محمدرضاشاهخودراموضوعیک

ساختهشدکهبخش 
کیش شخصیت گردانید که بیشتر به زیانش بود ولی در یک دوره ده پانزده ساله
پادشاهیاش از کارهاي نمایانی برآمد که تنها با عظمت سقوط   1979/1357قابل

سرانجامخمینیآمدکهسایهبلنديبردهههايتیرهوخونبارپایانیسده

مقایسهاست.
انداخت .
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از این شخصیتها محمدرضاشاه را میباید دنباله رضاشاه شمرد .بی رضاشاه او به
پادشاهینمیرسید؛وبیشترآنچهازآنبرآمددنبالهدورانپدروبرزمینهآنچهرضاشاه
ساخت بود .محمدرضاشاه حتا اگر دچار آن سقوط نمیشد که او را در ردیف لوئی
سومها گذاشت نمیتوانست از قضاوت سخت تاریخ بدر آید .با
شانزدهمها و نیکالي 

اینهمهدرمیانپادشاهانیکهسلطنتوکشوروسلسلهخودراباختنداوولوئیناپلئون
(ناپلئونسوم)تنهارهبرانیهستندکهمیتوانندبهدستاوردهايبزرگدرنوسازندگی

کشور خودنامآور و سربلند باشند .در شخصیت و سرگذشت محمدرضاشاه آنعنصر
استثنائیکهبزرگیتاریخیمی آوردوجودنداشت(.ناپلئونسومپدرجامعهصنعتیو

آهنتازیرساختهايصنعتیومالی،وپاریسبه


ست،ازشبکهملیراه
مدرنفرانسها
ینشهرجهانتنهابخشیازیادگارهائیاستکهبرايملتشگذاشت.

عنوانزیباتر
در سیاست خارجی ،ایتالیا را از اتریش رهائی داد و ساووا را به قلمرو فراسه افزود).
خمینیباانقالبخودنهتنهاایرانرابهمسیردیگريانداخت،بلکهعصربنیادگرائی
یرانیزآغازکردوجهانتامدتهادستبه

اسالمیوپاجوشآنتروریسماسالم
گریبانانقالباوخواهدماند.ولیبزرگیخمینیدرابعادآسیبیاستکهبرسرتاسر
خیلیزودبزرگترینمصیبتسدهبیستمایرانشمردهشد .

جامعهایرانیزد.او
مصدقبرسیاستایرانچندانتاثیرينکردکهبررواناکثریتیازایرانیان،وهمیناو
ترینایرانیسدهبیستمبلکههمهتاریخایرانمیسازد.مصدق


هائیبزرگ

رابرايگروه
دهسالیبرعرصهسیاستایرانتسلطداشت،دوسالوچندماهشبهعنواننخست

وزیر،ودستکمنیمی ازبزرگیخودرامرهون 28مرداداست؛نهدرآنچهخودازآن

برآمدبلکهآنچهدیگراندربارهاوبرآمدند.اگراواندکیپیشازآندرگذشتهبودیکی
شنیزاورابزرگترین


ترینپرستندگان

ماندولیپرشور

ازمردانبزرگتاریخایرانمی
ایرانی سده نمیشمردند .با همه اهمیت پیکار ملی کردن نفت آنچه از مصدق براي
آیندهماندقابلمقایسهبارضاشاهنیستکهاگرخوزستانرابهایرانبازنگردانیدهبود
آمد.مبارزهضداستعماريمصدقخاطرهايافتخارآمیزاست


اصالنامیازاوبهمیاننمی
ولیمانندشعارموازنهمنفیاوبیموضوعشدهاست.حتااستقاللوناوابستگینیزدر
جهاندگرگونهامروزهمانمعنیرانمیدهد.اقتصادبدوننفتشعاردیگريبودکهاز


پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ

128

اودرهمانحدشعارماند؛ودرواقعاینرضاشاهبودکهآنراعملکردهبود.اونشان
دادهبودکهباسالیدوسهمیلیونلیرهدرآمدنفتمیشدایرانراساخت (مصدق با

همه تحریم نفتی انگلستان تا سالی  23میلیون دالر از اصل چهار ترومن کمک
گرفت).یکیادگارماندنیمصدق،پیشتربردنفرایافتجرمسیاسیاستکهبا


می
رضاشاه به فرهنگ سیاسی ایران راه یافت .در قانون منع مرام اشتراکی رضاشاه هر
.مصدقیکگامپیشتررفتوهرمخالف

کمونیستی مجرموقابلپیگرددانستهشد
شچنینمیپندارند).جامعهایرانیپسازآنهادیگر


خودراخائنشمرد(هنوزهواداران
نتوانستبهیکسیاستهمرایانهconsensualبرسد .
چنانکهاشارهشدبخشبزرگفرهمنديمصدق،اگرنهبخشبزرگترش،به28مرداد

که عاشوراي مدرنی شده است برمیگردد .درباره  28مرداد میتوان عقاید گوناگونی
اندازتاریخی،جایگاهشتغییرکردهاست.نهتنهادردسترسبودن


داشتولیدرچشم
تريدربارهسراسرآندورهمیانجامد،بارعاطفیوبه


هايمتعادل

اسنادتازهبهقضاوت
همراهشسودمنديآنبهعنوانیکحربهسیاسینیزطبعابرايکسانیکهدرآن
اندکمترمیشود.بابیرونرفتنواپسیننمایندگاننسلسوماززندگی28،


فضانزیسته
مرداد نیز از اسطورهبیرون کشیده خواهد شد .تصویرذهنی مصدق بهعنوان ابرمرد
تاریخ،همچنانکهمحمدرضاشاه،هرکدامبرايپرستندگانخود،ریشهدرنوستالژياز
پرستیمردمیکهباگریهزندگیمیکنندازسويدیگردارد.اینبسته


ومظلوم
یکسو

به انرژي پرستندگان است که با چاپ کتاب و مقاله (براي مصدق) و شمایل (براي
محمدرضاشاه) آن تصویر ذهنی را زنده نگه دارند .اما نوستالژي با گذشت زمان
امروزيماپدیدهايروبهضعفاست،وایرانیان

میپژمردو خودعاشورانیزدرجهان 

درگرماگرمتغییرپارادایم،مانندپیشرفتهترینمردمان،بیشتربهدستاوردهاوپیروزيها

ترینمیخوانند


ارزشخواهندگذاشت.همهاینهاازشمارکسانیکهمصدقرابزرگ
ناچارخواهدکاست.بااینهمهازآنسهشخصیتاوبیشازدیگرانبختآنرادارد
کهیکنمادبماند .
*** 
کردنزیرساختهايجامعهایرانیاز 

تردهاشبراينو
شاهدرنیمهبرنامههايگســ 

رضا
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پادشاهی به زیر کشیده شد .ولی تا همانجا ایران را بر راهی انداخته بود که مانند
هائیکهبرراهآهنانداخت،باانقالبوحکومتاسالمینیزازآنبیرونآمدنی


قطار
بایدپادشاهزیرساختهاشمردوآنقدرزیرساختبودکهبهدستاوبه


نیست.اورامی
بهدشواريمیشدازاوداشت.

وجودآیدکهتوقعدمکراسیوتوسعهمستقیمسیاسیرا
زیرساخت اصلی و مهمترین ،بازسازي ایران به عنوان یک کشور و در صورت نوین
دولتـملتبود.نخستبایستازتکهپارههايممالکنهچندانمحروسهومناطق

فئودالیوبخشهايعمالجداشدهیادرحالجداشدنایرانکشوريبایکحکومت

میساخت که در درون مرزهايش قانون خود آن و نه خواست سفارت دولتهاي

فخیمهانگلیسوبهیهروسرواباشد(از 1918سفارتدولتفخیمههمهکارهبود).
بایست سربازان بیگانه ایران را ترك میگفتند و نیروهاي نظامی ناچیز ایران از
آمدندوتوانائیبرقرارينظموامنیترامییافتندکهبیآن


فرماندهیبیگانگانبدرمی
همه مبارزات مشروطهخواهان و قانون اساسی و متمم آن خاطرهاي خوش بیش
می بود .بایست بانکداري ایران ،از جمله نشر اسکناس ،از دست روس و انگلیس در
ن 
پسر
شمردنهحسن 


کردوخودراایرانیمی

آمد.بایستایرانیاحساسفردیتمی

می
ايازامنیتقضائیمییافتوهرلحظه


حسینوازمملکتقزوین؛وبایستکمترینه
برجانومالشدرهراسنمیبود .

بایکاستراتژيجسورانهوباقدرتاجرائیکهدیگردرهیچزمامدارایرانیدیدهنشد
تادودههبعديهمهاینهاوبساطرحهايدیگر راعملیکرد.ایران

رضاشاهاز 1921
یکپارچهشدوبیگانگاندیگرنقشیدرادارهامورآننداشتندــجزنفتکهزوراو
يامروزيدرجايلحافپارهايکهدولتقاجاربودسراسر

نرسید.یکدستگاهادار
ایران را پوشاند .با ثبت احوال و شناسنامه و نامخانوادگی ،ایرانی در قالب حقوقی
شهروند یک کشور و نه رعیت ارباب و خان و پادشاه قرار گرفت ،تا کی قالب
شرابیابد.دادگسترينوینغیرآخونديومجموعههايقانونمدنیوقانون

سیاسی
جزائیوقانونتجارتوثبتاحوالبهجامعهایرانیامکاندادکهسیرتوسعهاقتصادي
خود را آغاز کند و به اصطالح مارکسیستی وارد مرحله رشد بورژوازي شود .رضاشاه
براي نخستینبار در دوران اسالمی به ایران یک دولت قانون  rechtstaatداد.
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سختگیريشدراجرايقانونوفرایندقانونیdue process of lawحتاهنگامیکه
زمینهاي مردم را به زور میگرفت مشهور است (آن بخش کاراکتر او لکهاي پاك

نشدنی برنامش گذاشته است؛) و معدود مخالفان سیاسی که در زندانهايش کشته
شدند منظره کلی را تغییر نمیدهد .از دولت قانون تا حکومت قانونی به معناي
دمکراتیک البته فاصلهاي است که هیچ کشوري در بیست سال و پنجاه سال ازآن
نگذشتهاست .
درهمانحالاوبهمالیهکشور،بازبراينخستینبارپسازبهتریندورهصفویان،سرو

سامانیداد.درکشوريکهازبینواترینسرزمینهايآندورانبودبهیاريانحصار

تریاك و دخانیات و بازرگانی خارجی (که به سبب فشارهاي استعماري شوروي یک
اقدام دفاعی نیز بشمار میرفت) خزانه کوچک دولت را پرمیکرد و با اینهمه بودجه
کشور در دوره او از هزارمیلیونریال نگذشت که ایرانیانآن زمان به خواب ندیده
هچگونهباچنانارقامیمیشدکشوريرادرعین

بودندوبرايمامایهشگفتیاستک
بابستنقراردادهايپایاپايوصدورآنچهایرانمیتوانست

حالادارهکردوساخت .
آهنسراسريوپایهگذاريصنعتنوینفراهم


رايساختنراه
بفروشدسرمایهارزيب
میخواستند به سبب جلوگیري قدرتهاي استعماري
کرد که پیش از او اگر هم  
هايکارخانهها


توانستند(.درآمدنفتبهنوسازندگیارتشاختصاصداشتوماشین

نمی
باساالمبوریارودهگوسفند،وکتیراوتریاكومانندهايآنمبادلهمیشد).دولتبه

عنوانفراهمآورندهآموزشوبهداشتودرمانهمگانیوتوسعهاقتصادي(تااندازهاي

داد)ونهصرفامالیاتگیرو


نیرويآموزشیافتهآنروزاجازهمی

پولوبی
کهایرانب 
ی
سربازگیر،ازنوآوريهاياوبود .

فهرستآنچهدیوانساالريرضاشاهیکرد،ازشبکهراههاتاهزارانساختمانعمومی،

تافرهنگستانزبانوتربیتبدنیوآموزشموسیقیکالسیکوورزشوپیشاهنگیو
گردآوري و آموزش یتیمان (هنرستان دختران) و شیر و خورشید سرخ ،از سازمان
جنگلبانیتاهنرستانموسیقیوکانونپرورشافکاربرايآموزشدادنآدابزندگی
امروزي،ازجملهپاکیزگیدندانوآشناکردنمردمبااندیشههايمدرنوفرستادن

آید(.درسفرنامهمازندران


هاروپابهشمارهنمی
گروههاگروهبهتریندانشجویانایرانیب
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خود گله میکرد که طرز غذا خوردن را نیز باید به هم میهنانش یاد بدهد ).هیچ
گوشه اياززندگیملیازتوجهدیوانساالرياودورنماندوخودشبادقتوپیگیري

برهمهآنبرنامهشگرفنوسازندگی modernizationنظارتکرد.دستگاهادارياو
شبهآهستگیدرسراسرکشورپخشمیشدکهدرآن

نمونهکارائینبودوبرنامه 
هاي

بایستازجائیآغازمیکرد.رضاشاهزنانرا

مرحلهناگزیرمیبود.ولیبههرحالایران

ازحجابرهانیدوبهآموزشعالیومقاماتاداريراهدادکهدشوارتریناصالحاتاو،
ودرکنارآموزشهمگانی،دوانقالباجتماعیبزرگتاریخایرانبشمارند.اوهمچنین
با درهم شکستن قدرت نظامی فئودالها بزرگترین مانع درآوردن ایران را به یک
جامعهطبقهمتوسطبرطرفکرد .
محمدرضاشاه در هر سه زمینه اصالحات پدر را با اصالحات ارضی (یک انقالب
اجتماعیدیگ ر)وگسترشبیشترآموزشهمگانیودادنحقوقسیاسیبهزنانتکمیل
کرد .در کمتر از یک نسل زن و مرد و جامعه ایرانیدر قالب نوینی ریخته شدند و
هماناندازهنیزدرسدههايگذشتهامکاننیافتهبودوتابیستسالپسازرضاشاه

امکاننیافت.دستاوردهاوپیامپیشرفتونوسازندگیاوهنوزاساساتعیینکنندهراهی
استکهجامعهایرانیمیبایدبپیماید،وتاماخودرابهپاياروپائیبرسانیمکهآرزوي

اومیبودخواهدماند .

باآنکهاقتدارگرائیوتمرکزمحضتصمیمگیريدریکمقام،ویژگیپادشاهیرضاشاه

بودواوکمتریناحترامیبرايفراینددمکراتیکنداشت(هرچندنهادهاوصورتظاهر
قانون اساسی مشروطه را نگه داشت) هرگوشه برنامهاش زمینهساز یک جامعه
ترمیبودنددر
دمکراتیکبودکهاگرتاریخوجغرافیايسیاسیبهاووایرانمهربان 

همان نسل پس از رضاشاه در ایران بر پایههاي استوار شکل میگرفت .دشمنان و
منتقداناوباادعاياینکهدرپادشاهیاشآزاديازایرانرختبربستناآگاهیخودرا

ازاسبابدمکراسیبهنمایشگذاشتند.آندشمنانومنتقدینیامانندمارکسیستـ
هادمکراسیرادشمنمیداشتند،یاخودپسازرسیدنبهقدرت،نمایشیاز


لنینیست
درك مفهوم و وفاداري به اصول دمکراسی لیبرال ندادند .دو مانع ساختاري عمده
دمکراسی در ایران ”روحانیت” شیعه و خانهاي فئودال بودند که سیاستهاي
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رضاشاهی به برچیدن و ناتوان کردنشان اولویت داد؛ بقیهاش از نبود زیرساختهاي
اجتماعیواقتصاديالزمیکجامعهنوینمیآمدکهبرايپیشبردآگاهیدمکراتیکو

هايمدنیضرورتداردواوپایهاشراریخت .


برپائیسازمان
گوئیمولیدرتاریخایرانچندفرمانروارامیتواننشان


مادراینجاازسدهبیستممی
دادکهچناندیدگستردهايراباچنانانرژينامحدودهمراهکردهباشند؟اینکهرضاشاه

برابرداشتازاهمیتنوآوريهايش

سرمشقنزدیکترکیهوسرمشقدورتراروپارادر
نمیکاهد .فاصله میان آرزوهايش براي ایران و امکانات ناچیزش چندان بود که

میتوان درباره آن مزیت مبالغه نکرد؛ همچنانکه میتوان با چشمپوشی بیشتري به

محدودیتهاي آشکارش نگریست .او نتوانست احترام و ستایش درخور خدمات

هگناهخودشبود.برعکس،کارنامهاشمایه

حیاتیاشرابهایرانبدستآوردوهم

تازهاي در سیاست ایران شد که تا امروز کشیده است .خشونت و قدر
کشاکش  
نشناسی اشنگذاشتچنانکهبایستازخدماتسرامدانسیاسیوروشنفکرانیکهبه

ندبرخوردارشود.پایانغمانگیزش،

اندازهخوداوسرسپردهبرنامهنوسازندگیمیهنبود
بیش از خود او براي ایران ،که هیچ ناگزیر نمیبود پرده سیاهی بر یک دوره کوتاه
سرشار از سازندگی کشید که پس از سه نسل دارد اندك اندك در خود ایران کنار
یرانباسپردننخست

تریندورههايتاریخجهانوا


رود.ولیاودریکیازحساس

می
وزیري به نامناسبترین کسی که میتوانست بیابد آن بدبختی را اجتنابناپذیر کرد.
خود او چنانکه در بحران نفتی  1933و پس از یک اشتباه بزرگ و نیز در جریان
توانستواقعیاترادریابدوبهضرورتهاگردن


اشنشاندادبهخوبیمی
کناره 
گیري

کردندبهاحتمالزیادخطررابرمیگردانید .


شمی

بهدرستیآگاه
نهدواگر
امروز ایرانیان هرچه بیشتري ،بویژه در میان آن شصت درصدي که پس از انقالب
سالهکشورخودمینگرندوفارغازنبردهاي

بهجهانآمدهاند،بهگذشتهصد

اسالمی 
سیاسی نسل پیش از خود ،سهم هر دوره و شخصیت تاریخی را ارزیابی میکنند.
شاهکهایرانازدسترفتهرابهزندگیبازآوردوجنبشمشروطهرادرآرمانهاي

رضا
ترقیخواهانهاش تحقق بخشید و بدین ترتیب تاریخ نوین ایران را آغاز کرد با همه

ترمییابد؛برخالفدیگراننیازيبهزیارتنامه


چهبرجسته
شچهرهايهر

کاستیهاي
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خوانومتولینداردوبهنیرويکارهايبزرگیکهتنهاازاوبرآمددرخودآگاهیملی
رود.ایرانیامروزیندرنکبتجمهورياسالمیغرقدردالرهاينفتی


ایرانیانپیشمی
بهتر میتواند ببیند که پدر ایران نوین از کجاها بایست آغاز میکرد و با چه
هائیروبرومیبود .


دشواري
فوریه 2007
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زندگی و مرگ رسانهاي زن روزگار ما


درواپسینروزماهاگوستشاهزادهخانمدیانابهمرگی کهدرخورچنانزندگانیی بود
درگذشت.اوکهزندگیشرابرصفحاترسانههاگذرانیدهبوددرواقعبهدستآنان
کوتاهشبود،از
رسانهها،چنانکهدرهمهزندگی 
نیزکشتهشد ــیکفراوردهوقربانی 
آنهنگامکهشانزدهسالپیشباازدواجباولیعهدبریتانیاچشمانمردمانرابهخود
کشید .
یتوانبهآنها
رسانهاي درزمانماکمنیستندــحتادرعرصهدانشنیزم 
پدیدههاي  

کهبههردلیلآماجرسانههامیشوندوزندگی وشخصیتشانابعادي

برخورد؛کسانی 
یشانندارد.شاهزادهخانم
بهاندازههاي واقع 

یگیردکهعموماچندانربطی 
بهخودم 
برجستهتر،شگفتاورترواحترامبرانگیزتربود.اگرمرگاو

دیانادراینمیانازبسیاري 
درسراسرجهانچنانبازتابی یافتوچهلوهشتساعتی همهخبرهارازیرسایه
رسانهها
نبود،ازآنجاستکههیچکسدیگريچوناوبراي 

گرفت،چنانکهخبردیگري
یتوانبااوبرابرشمرد.کندي همانفرمانروائی رابر
ساختهنشدهبود.حتاکندي رانم 
وافسانهاشسی وپنجسالی

هاداشتومرگشهمانتکانرابهمردمانداد،


رسانه
یبود ــ جوانترین رئیس
رسانهها نیز کندي م 
ی 
بعد هنوز زنده است .ولی کندي ب 
ترینونیرومندترینمردزمانخود.شاهزادهخانمدیاناجزخودش


امریکا،مهم
جمهوري
تقریباهیچنداشتــهمسرپیشینولیعهدبریتانیا .
یگویند،البتهعاملاصلیدرگیرائیشاهزادهخانم
یهاglamourم 
دالرائی،آنچهفرنگ 
ها،دلهارابر


توانستچشمازاوبرگیرد.حضوراو،حتابرصفحهرسانه
بود.کسی نم 
ی
گشود،وبیشازمردان،زنانرا؛جاذبهايبودفراترازکششمعمولزیبائی

رويشم 
ی
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واپسینشبیشاز

هدراینسالهاي 

یخاست،کهچنانک
زنانه،وازدلورواناوبرم 
پیشنشاندادهشدزیبائیودرخششاستثنائیداشت .
رئیس جمهوري فرانسه او را زن روزگار ما نامیده است .در واقع اگر کسانی بتوانند

،زننوینبهشمارآیندشاهزادهخانمازبرجستهترینآنانبود.او

نمایندگانزنامروزي
ستودهاند.تیماردارياوزندگیهزاران
انساندوستانهاشبهسزاواري 

رابهسببکارهاي

تن را بهتر کرد و اگر عهدنامهمنع محدود مینهاي ضدنفر به تصویب رسد (که به
عنوانثنائی بهشاهزادهخانم،احتمالتصویبآنپسازمرگاوبیشترشدهاست)
مردمانبیشماردیگريرانیزبهترودرازترخواهدکرد.ولیبهعنوانیکزن

زندگانی
نوین،دستاوردبزرگاوکنترلیبودکهبرزندگانیخویشتنیافت.
اوبسیارجوانبودکهبهعنوانعروسدرباربریتانیاوشهبانوي آیندهزندگی خودرا
یداد شخصیت گرم و مهربان او ،مانند چهره و
آغاز کرد؛ و اگر فضاي دربار اجازه م 
یتوانست طبیعت رابطه دربار و مردم را دگرگون سازد و
لبخند پرتوافکنش ،م 
سالهاي درازهیچدري ازآنگشودهنشده
دریچههائی برآنفضاي گرفتهکهگوئی  

ملکهمادرسالهاي تیرهجنگرا

بودبازکند.اوبهخوبی توانائی پرکردنجاي خالی 
یداشت.ولی دستسنگینیکخانوادهو یکدربارپادشاهی کهاسنوبیسم(افادهدر
م
معنیعامیانهآنونهبهمعنیواالترش،دیرپسندي)درآنپیکرگرفتهاست،اوراپس
خانمجواندرزیرآوارشکوهدسترسناپذیرخیرهکنندهتریندربارپادشاهی


زد.شاهزاده
یمهردفنشدودرآنپیرامونناپذیراچنان
جهان،ودرسردابیکازدواجنامناسبب 
برهرسخنوحرکتخودترسانبودکهتوانائیخوردنخوراكروزانهراازدستداد .
یاعتنائیشوهروخانوادهودرباریان،واز
اینکهاوخودرااززیربارتحقیروتمسخروب 
یشدــمرگتنوروانــرهانیدودر برابرهمه
کههرروزبهاونزدیکترم 

مرگی 
آنها پیروزمندانه ایستاد از سرگذشتهاي بزرگ روزگار ماست؛ و بیهوده نیست اگر
ینگرند.بهجايندیده
میلیونهازندرهرگوشهجهانبهاوهمچونسرچشمهالهامم 

يآورزندگی درکاخپادشاهی،شاهزاده
گرفتنآن”زندیگر”وساختنباجاللخوار 
یسابقهبودوبه
خانمراهجدائی،وسرانجامطالقرابرگزیدکهبراي کسانی ماننداوب 
آنکهبهگوشهاي رودوبهآسودگی زندگی خودرابسرآوردبهمبارزهبرخاست.در

جاي 
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برابر قدرت دربار ،او رسانهها را داشت و کار را به صفحات روزنامهها و تلویزیونها
یآسیبنماندولیبیشترحقیقتوجود
يهايازدوسوشاهزادهخانمب 
کشاند.درپردهدر 
خود را به جهانیان شناساند؛ و بیشترین آسیب در آن میانه به دربار خورد .پس از
شاهزادهخانم،ملکهولیعهدراناگزیربهدرخواستطالقکرد.

مصاحبهدلیرانهتلویزیونی
آنمصاحبهتلویزیونیاجرائیماهرانهبودوراهزندگیشاهزادهخانمراروشنکرد.ازآن
کهازضعفهاي بشري داشت،توانستهبود

مصاحبهزنی بیرونآمدکهبابهرهتمامی 
سرنوشتشرابهدستگیرد؛باورزشبرناتوانی جسمی وروحی خودچیرهشدهبود،

خواهمملکهدلهاباشم”

یجست”.م 
ی
وباخدمتبهمردممعنائی براي زندگی خودم 
اعالمیجسورانهوپیامیسرکشانهبهدرباريبودکههرروزازمردمدورترافتادهاست
و جز در به اصطالح ”اسکاندال”هاي زندگی شخصی اعضایش ارتباط و شباهتی با
زندگیمردمندارد .
یکرد،
ازآنپسجهانصحنهنمایشزنی شدکهنهتنهابراي بیماران”ایدز”پیکارم 
یکشیدــشاهزادهخانمی کهیک
رفتوبهتنشاندستم 

بلکهبهعیادتشانم 
ی

درمیانبینوایانکلکتهبودوروزدیگرپیراهنهايشبخودرا

روزدرکنار”مادرترزا”
کرد.بیشازهمهپیکارمینهاي ضد

خیریهبهمبالغافسانهاي حراجم 
ی

براي کارهاي 
نفر او بود که به تالشهايش ابعاد بینالمللی داد .او یک تنهبیش از همه رهبران
جهان در پیشبرد این پیکار تاثیرکرد .واپسین سفرش ،جز یکی دو سفر تفریحی در
میانه،بهبسنی بود(براي کنفرانسی بههمینمنظور)کهدرکنارکامبودیاوافغانستان
بودکهشاهزادهخانمنشاندادماهیتی بیش

مینهاست.درسفربسنی 
گاههاي  
ازکشتار 
از فراورده رسانهها و خوراك شایعهسازان است؛ و تالشهاي انسان دوستانهاش از
یخیزد که که ارتباطی به امثال دختران شاهزاده موناکو ــ که آنها نیز
تعهدي برم 
یهایشان
یروند و پیوندها و جدائ 
یها م 
یکنند و به میهمان 
کارهاي انسان دوستانه م 
نشخوارروزنامههايبازارياستــندارد .
تهمزمانباانتشارعکسهائیبودکهشاهزادهخانمرادرکناردوست

سفربسنیدرسـ
دادــعکسهائی کهتاکنونسه

تازهمصرياشدرلحظاتمهرآمیزترشاننشانم 
ی

اینکهماموریتشاهزادهخانمزیرسایه

میلیوندالربهرهعکاسکردهاست.امابهجاي 
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عکسها و ”اسکاندال” تازه بیفتد ،به اصطالح ”اسکاندال” به پیشبرد امر پیکار با

کهبررسانههاوکارکردآنها

نفرکمککرد.شاهزادهخانمبافرمانروائی 

مینهاي ضد

داشت،باحضوراحترامانگیزخوددرکنفرانس،وباژرفايتعهدشبهکاريکهدرپیش

یبود،در
گرفتهبود،ابتذالموقعیتی راکهبراي هرزنی درجایگاهاومعذبکنندهم 
اوچناندرنقشخودبهعنوانملکهدلهاکامیاب

خدمتماموریتخویشقرارداد.
شدهبودکهتجربههاي عموماناشادشبامردانوشایعاتپایانناپذیردربارهزندگی

ینهاد.
لکهاي به دامانش نم 
خصوصیش ــ که هیچ ربطی به دیگران نداشت ــ  
یگذاشتندتا
هاتندرچهارگوشهجهانازپول،وازآنمهمتر،وقتخودمایهم 


میلیون
زاودرذهنداشتندتنهاشاهزاده

ازجزئیاتزندگی اوباخبرشوندولی تصویري کها
خانمیازنمشهوردلفریبی نبودکهمانند”هاللعید”شعراقبال،بهناچاراز ”چشم
یتوانستو”ازصدنظربهراه”او”دامینهاده”بودند .
شوق”رمیدننم 
کهدرکناردوستمصريشدرگریزهمیشگی ازعکاسانمزاحمکشتهشد،

هنگامی 
آمیزترینبیانیهها


ازستایش
پاپ،نگهباندوهزارسالهاخالقمسیحیودهفرمان،یکی
رادرسوگاوداد(.تلویزیونجمهوري اسالمی درگزارشمرگزنی کهازهمهبانوان
چادرپوشرهبري آخوندي بیشتربهمردمنیکی کردهاست،اوراچیزي درحدودننگ
یرفتوچراکهتنهامردانحقدارند
اخالقی نامیدــچراکهبالباسشنابهدریام 
چنانرابطههائی داشتهباشند؛واوودوستانمردشهرگزبهاینفکرنیفتادندکهبا

خواندنچندجملهعربیظاهرشرعیرانگهدارند ).
*** 
دربار بریتانیا هرچه هم در بزرگداشت شاهزاده خانم بکند پس از آن حادثه اتومبیل
کههرروززندگیشچالشی

بامدادي درپاریسنفسی بهآسایشکشیدهاست.کسی 
براي کاخباکینگهامبود،وبافروزندگیشبیرنگی خاندانشاهی رابیشتربهچشم
یدیدندشاهزاده
یآورددیگردرمیانهنیست.برايملکهوولیعهدبسیارناگواربودکهم 
م
خانم پس از بیرون رفتن از خاندان پادشاهی و از دست دادن لقب ”واالحضرت
همایون”ــهرچندپرنسسرانگهداشتــازهمهآنخاندان”شاهانه”ترشدهاست.
جائی که او در دل مردمان بیشمار براي خود باز کرد رشگ (غبطه) هر پادشاه و
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یانگیخت .در مسابقه کینهجویانه و بدخواهانهاي با ولیعهد (با همه
ملکهاي را بر م 

يهاي انتلکتوئلی که دارد) و خاندان ویندسور ،او به آسانی و بی کوشش چنان
دعو 
دستباالئییافتکهدرهیچخاندانشاهیجهانماننديندارد.برايبسیاريمردماو
یهادرتهرانبهرخنکشنداومادر
شاهوارترینشخصیتجهانبود(براي آنکهاسالم 
یسرپرستفراوانی نیزمادري کرد ).در
یبهرهوب 
بسیارخوبی همبودوبراي کودکانب 
شتر بود ،و در بیرون
خود بریتانیا او فرسنگها از خویشاوندان پیشین خود پی 
یرفت.ملکهبههمینمناسبتدرهماننخستین
محبوبترینسفیربریتانیابهشمارم 

پسازطالق،سفرهاوفعالیتهاي عمومی شاهزادهخانمرامحدودکرد،ولی

ماههاي 

هاآئینهدارشبودند .


خواستندورسانه
مردماورام 
ی
یدهدکهراهی براي رهائیش
توفانزدهبریتانیام 
اکنونمرگاوفرصتی بهپادشاهی  
بیابد .مشکلی که این پادشاهی با آن روبروست سیاسی نیست .مشکل سیاسی را در
سدههفدهمبا”انقالبباشکوه”ودرسدههژدهمباواردکردنسلسلههانوورازآلمان
(لقبویندسورهشتادسالپیشبهجاي آناختیارشد)ودرسدهنوزدهمبامردمی
کردندمکراسی بریتانیاگشودند.مشکلاینپادشاهی انسانی است؛زنانومردانی سر
تاپاعادي،مانندهمهزنانومرداندیگروباهمانخونسرخجوشان،درگیرهمان
یزیند که گوئی از نژاد برتري هستند و
يها که زنان و مردان دیگر ،چنان م 
گرفتار 
یگردد؛وچنانازفرازستیغشاهانهخودبهمردمدرآن
گهایشانم 
”خونآبی”درر 
جانشینانساکناناولمپشدهاند.دراینعصرفرمانروائی

دامنههامی نگرندکهگوئی 

توانآنفاصلهاحترامانگیزخاندانپادشاهی رابامردمنگهداشت.

رسانههادیگرنمی

”اسکاندال”هاي زندگی خصوصی شاهانوشاهزادگانامري نیستکهپشتدیوارها
یماندوبهرغم
رسانههانیزچندانپنهاننم 
پنهانبماند.حتاپیشازعصرفرمانروائی  
یزد.
هراسدرباریانونگهبانانحرمتپادشاهی،آسیبچندانی بهنهادپادشاهی نم 
يهاو
ادواردهفتمدرهمانجهانپایانسدهنوزدهموازهنگامولیعهدي بهشادخوار 
يهايشدردوسوي  کرانهمانشناماوربودوازپادشاهانمحبوببریتانیا
هرزهگرد 
هايش کمک ارزندهاي بود که به
ي 
به شمار است .یکی از ”آثار جنبی” هرزه گرد 
”آنتانتکردیال”بریتانیاوفرانسهکردکهعاملی قطعی درپیروزي جنگبزرگبود.
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یبرازد
(جهانمدنیزتاهنگامی کهپارچهطرح”پرنسدوگال”برتنمردانوزنانم 
وامداراوخواهدبود ).
*** 
شاهزادهخانمتابودهرکوششدرباربریتانیارابراي مردمی شدن،نمایشی وناخواسته

یتواندبهدگرگونی
یانداخت.امانمونهاوازاینپسم 
یدادوازآبورنگم 
جلوهم 
یتواند نیروي برانگیزاننده
این پادشاهی یاري دهد .او نشان داد که عنوان شاهانه م 
مردمودرراهمردمباشد.خوداوالبتهپدیدهايیگانهبودوهرگزکسیدلفریبیو

براي
درخشندگیراچنانابزارنیرومنديدرخدمتهرمنظورينگردانیدهاست.هیچکساز
خواهرولیعهدبریتانیایاهمسراحتمالیآیندهاو(بهویژهآن”زندیگر”)چنینانتظاري
ندارد.گواینکهآنزندیگرخودشخصیتیاستواروباآزرمdignityاستودرجنجال
میانشاهزادهخانموولیعهدتنهاکسیبودکهاحترامخودرانگهداشت .

توانندازشاهزادهخانمدرگذشتهاینرابیاموزندکهنهادپادشاهی تنها

اماهمهآنانم 
ی
یتواندمعنی وخاصیتی داشتهباشد.مردمانبسیار
درخدمتمردمودرکنارمردمم 
یخواهند و در
پیشرفتهترین کشورهاي جهان پادشاهی را م 

هنوز در پارهاي از 
یخواهند(.پادشاهیهاي دوچرخه
یهاي دوچرخه”دارندبیشترم 
کشورهائی که”پادشاه 
یگویند که در آن پادشاه و ملکه پرهیزي
یهاي هلند و اسکاندیناوي م 
را به پادشاه 
ندارند که با دوچرخه به خیابان بروند و فرزندان خود را به آموزشگاههاي عمومی
یهاآنچهماندنی استپادشاهیهاي نمادینوتشریفاتی استــ
بفرستند).ازپادشاه 
یهاي نمادین که مانند
یهیچ مداخلهاي در سیاستگزاري و اجرا .ولی حتا پادشاه 
ب
باشکوهخودهمهدرتجملوتشریفاتوآئینهاخالصهشونددربرابر

بریتانیادرانزواي
فشار زمان تاب نخواهند آورد .در زیر تشریفات و آئینها و تجمالت ،زنان و مردان
واقعی ،ساخته از پوست و گوشت و عصب وسوسه پذیر و فاسد شدنی قرار دارند و
یبینیمــویرانگر
ترکیباینهابارسانههاي پرفروشبازاري ــچنانکهدربریتانیام 

چونشاهزادهخانم

است.پادشاهی بریتانیااینبدبیاري راداشتکهرویاروي هماوردي 
رسانههاينوین
افتادکهفضیلتهايکهنمهربانیودلپاکیرابااستاديدربکارگیري 
همگانیدرهمآمیختودرخدمتیکشــخصیتعمومینـهادکهگوئیهرجزءآن 
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افسونکردنتودههابویژهجوانانوزنانساختهشدهبود .

براي
استورسانههاو

نهادپادشاهی درجامعهدمکراتیکاساسایکموضوعروابطعمومی 
یسازد(.پادشاهی اسپانیاوازآن
رابطهرسانههاباآن،بخشبزرگی ازکارکردشرام 

براینقاعدهاندوباجاافتادندمکراسی درآنکشورهانقشی

بیشترتایلند،استثناهائی 
هاوموقعیتهاي گوناگون

یابند).خاندانهاي شاهی دراروپااستراتژ 
ي

ماننددیگرانم 
ی
یآید.دیگري مانند
دارند.یکی  مانندبریتانیاازاینرابطهزخمخوردهوسرگشتهبدرم 
یبخشد.
جانتازهاي بدانم 

موناکوبهجنجالهاي بازاري زندهاستوهر”اسکاندال”

یدهندــهرچهبیشتر
خاندانهاي شاهی نیزگریختنازبرابرمردمراترجیحم 

پارهاي 

يترینزندگانیها
بهزندگی خودپرداختن؛شاهانهبودنودربرکناري بی بازتابعاد 
فراختراست.پادشاهی
نسخهايبرايبرکناريدرمعناي 
پناهجستن.ولیایناستراتژي 
یبایدکار
یخواهدسودمندباشدم 
کارمشخصی دریکنظامدمکراتیکندارد؛اگرم 
خودرابامردمبگذارد؛واگرنمایندگانشازمردم،ازتوجهعمومبگریزندخودراچشم

یترخواهندکرد.امابامردمودرتوجهمردمبودنبهمفهومسیاسیدشوارترین
پوشیدن 
کارهاست.میبایددلسپردگیdedicationوراستکرداريداشت؛وسخنازدلو
مغزگفتــدستکمیکیازآنها .
یتواند با
در آنجا که پاي برانگیختن توجه مردمان در میان باشد کمتر نهادي م 
پادشاهی پهلوزند.کششپادشاهی نیازي بهموضوع  issueهاي مهم،گزینشهاي
حیاتی وبحرانهانداردکهسیاستگرانرادرافکارعمومی بهپایگاهستارگانسینماو
قهرمانانورزشی باالمیبرد.کششدرخودمقاماستوهرکسباآنیکی شناخته
یاعتنائی
شود؛توجهیخودبهخوداستکهمیتواندستایشیانکوهشبرانگیزدوبهب 
بهموضوعهاي مهمو

یاعتنائی ودشمنی کهبازلزوماارتباطی 
ودشمنی بینجامدــب 
گزینشهاي حیاتی و بحرانها ندارد و بیشتر مربوط به عوامل شخصی است .در

سالهاي اخیرشاهزادهخانمازسوئی وبیشتراعضاي خاندانویندسورازسوي دیگر

رتوآسیبپذیريپادشاهیرادریکجامعهامروزينشاندادند .

گوشههائیازقد

يهاي مرگ شاهزاده خانم براي دربار بریتانیا چنان آشکار است که
سودمند 
عالقهمندترین صاحبنظران جهان سومی را به ورزش ملی یافتن دست توطئهگر،
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یهیچ پژوهش و در یک نظر ،برانگیخته است .مهمترین روزنامهنگاران مصري در
ب
نیمهرسمیوجدي،هنوزچندساعتیازانتشار
ودرروزنامههاي 

پیشاپیشافکارعمومی
یهابدان
خبرتصادفاتومبیلدرپاریسنگذشته،بهکشفوشهودي کهجهانسوم 
انداعالمکردندکهشاهزادهخانمودوستمصريشبهدستوردرباربریتانیاوبه


آراسته
بریتانیاکشتهشدهاند.براینکشفبزرگدلیلی بیشازاینالزمدانسته

دستعوامل
نشدکهشاهزادهخانمبیشازهرکسی اززمانکرامولبهپادشاهی انگلستانآسیب

یتوانستیکناپدري مصري رابراي ولیعهد
زدهاست؛وازآنبدتردرباربریتانیانم 
آینده بریتانیا برتابد؛ آن دو براي دربار خطرناك شده بودند و خطر را ،چنانکه در
یآید،بهیکاشارهبرطرفکردند.جزئیاتفراوانوعموما
نظریههاي توطئهپیشم 

لحظهاي به آنها
یآیند که کسی  
ناممکن اجراي چنین طرحهائی اصال در شمار نم 
بیندیشد(.طرفهاینکهدرمیانایرانیاننیز،کهطبعاهمانعالقهمصریانرابهموضوع
ندارندولی همان”سیندروم”دامنگیرشانهست،ایننظرهوادارانی دارد.آنهانیزدر
بهحقیقتدلخواستهدستیافتهاند ).

چشمبهمزدنی
مصریان هم مانند ایرانیان و بسیاري دیگر در جهان سوم حافظههاي گزینشی
نیرومندي دارند.درباربریتانیازمانی اختیاراتفراوانداشتهاستودستگاهاطالعاتی
بریتانیاتاهمیناواخرازکارهاي پوشیدهونیمهپنهانبسیاردرخاورمیانهبرآمدهاست.
درضربالمثلمشهور،درزیرهرتخت(کهبه

یشدبادستکاري 
زمانهائی بودکهم 

یافت.زمانهائی بود...ولی امروززماندیگراست.بااینهمه

یآمد)ماموري 
حسابم 
یابدکهدرهمانزمانهاکهبودبسر

آسانترم 
ی
”روشنفکر”وصاحبنظرجهانسومی 
بردــبی خبرازپژوهشوآسودهازاندیشیدن.چراکهاوذهناستداللی توانائی دارد
یکند .
ینیازشم 
کهازمشاهدهواستقراءوتجربهب 
*** 
یبهره از عنصر طنز و طعنه  ironyاست .در مرگ
کمتر رویدادي ،حتا غمانگیز ،ب 
روزنامههايبازارينشانهگرفتند،به

انگشتهاياتهامرابهسوي

شاهزادهخانمجملگی

)رادربارهشان

ویژهعکاسانمزاحم(کهاصطالحایتالیائی ( paparaziمزاحمخیابانی
جزآنندارندکهچهرههاي شناختهراازگونهمعین

یبرند).اینعکاسانکاري 
بکارم 

پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ

143

یتر بهتر ،از آنها بگیرند و آن روزنامههاي
دنبال کنند و عکسهائی هر چه خصوص 
اند.درهرجافریاداعتراضبرخاستهاستکه


هازنده

هاوداستان

بهاینعکس
بازاري 
وروزنامههاي بازاري راگرفتکهبهزندگیخصوصاشخاص

یبایدجلو”پاپاراتزي”
م
همانمردمهرروزوهرهفتهسیلآسابه

کاري نداشتهباشندومزاحمتنکنند.ولی 
هاوداستانها


همانعکس
ریزندوروزنامههاي بازاري رابراي 

روزنامهفروشیهام 
ی
شناختهدرته دلخودبسیارسرخوردهخواهندشداگرازاین

خرند؛وآنچهرههاي 

م
ی
هادستازگریبانشان


نکنندورسانه
پسخیلعکاسان(تقریبا)هرحرکتآنانرادنبال
بردارند .
ژوئن 1998
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آرزو هاي خوش براي جمهوريخواهان


یتواند نوعی
همایش جمهوریخواهان در برلین فرصت مهمی است .این همایش م 
سازمانهاي

ازجمهوریخواهان،شاملپارهاي 

هماهنگی ورابطهسازمانی میانگروهی 
ــنامشرا
سیاسی،پدیدآوردکهدرپیکاريکهبرايپایاندادنبهجمهورياسالمی 
یتواندبخشمهمی
شایستهاشراداشتهباشد؛م 

هرچهبگذارندــدرگرفتهاستجاي 
ازجمهوریخواهانرارسمادرکنارجمهوریخواهاندرونرژیم،بهعنوان”جایگزین”
یتوانددرمیان
جمهوري اسالمی”قراردهدوازمبارزهمردمایرانکناربگذارد؛وم 
اختالفاتگوناگونبرسررویکردبهجمهوري اسالمی پایانیابدــچنانکهدرپیش
همشدهاست .
جمهوریخواهانچهدردرونوچهبیرونایرانفراواناندوگروهی ازبهترینمبارزان

درصفآنهاجاي دارندــزنانومردانی کههرنظامسیاسی آیندهازنبودشانزیان
مشکلشان این است که نه تنها یک نشانی ندارند ،یک تعریف هم از

خواهد کرد .
یداندبراي
ندادهاندکهبیرونازخودشانکسی راجلب کند.کسی نم 
جمهوریخواهی  
گفتگو ،چه رسد به همکاري ،به کدام تکه جمهوریخواهان رجوع کند و اگر از یک
ایرانی معمولی پرسیده شود که جمهوریخواه کیست؟ بهتر از این پاسخی ندارد که
جمهوریخواه دشمن یا دستکم مخالف پادشاهی و به ویژه پهلوي است .بسیاري
یهايپیاپیآنانکوششی
بردهاندوگردهمائ 
جمهوریخواهانخودبهایندوکوتاهیپی 
یهاست .
برايبرطرفکردناینکوتاه 
يهاي کمرشکن پایهگذاري و بویژه
این جمهوریخواهان با در نظر گرفتن دشوار 
،حتاجبههاي ازخودشان،نخستدرپی یافتنتعریفی از

نگهداري یکساختارحزبی
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برآمدهاند .تعریفی که یافتهاند یک تعریف رادیکال است که جا براي
جمهوریخواهی  
یتوانتعبیرهمهیاهیچرابکاربرد:
یگذارد(.درتعریفرادیکالم 
بیشترخواستننم 
همه چیز در یکسو ).جمهوري چنان ایدئولوژي و برنامه سیاسی است که هر چه
دمکراسی وترقیخواهی وحقوقبشروعدالتاجتماعی رادربرمیگیرد.جمهوریخواه
همین بس که خود را چنان بنامد و خودبخود پاي در باالترین طبقات انسانیت
یگذارد.دریافتناینتعریف،بیشازیکگوشهچشمبهپادشاهی بودهاست:آنچه
م
خوبانهمهدارندجمهوریخواهتنهاداردزیراپادشاهییاسلطنت،تجسمواپسماندگیو
یتوانبانفی پادشاهی،
دیکتاتوري وفسادوتجاوزاست.اگرچنینباشدبهآسانی م 
همانجمهوریخواهرادیکالیشدکهدرتعریفآمدهاست.عجبنیستکهانسانبهیاد
یگفت چون مردم
یافتد :درست مانند خمینی که م 
استدالل رادیکال دیگري م 
جانشینپیغمبرواماماناندپسجزخوبیازآنهابرنخواهد

مسلماناند،وچون”علما؟“

آمدوحکومتاسالمیبهتصديوالیتفقیه”مجمعخوبیولطف”خواهدبود .
بهخوبی امکانداردکهجمهوریخواهانی کهبهتصادفوهرکهتوانستهبههمایش
رفتهاست،مجمعخوبی ولطفشعرحافظباشند.ولی تعریفبایدمرزداشتهباشدو
براي دیگرانی هم که ممکن است به افتخار جمهوریخواهی برسند جا بگذارد .ما به
اینهمه جمهوریخواهان در کشورهاي عربی و افریقائی و پاکستان و قفقاز و آسیاي
مرکزي و تا این اواخر اروپاي خاوري و امریکاي التین کاري نداریم .اما آن
یدانند؛ یا همهپرسی سال
جمهوریخواهان وطنی که پرسیدن نظر مردم را الزم نم 
 1979/1358جمهوري اسالمی را براي همیشه کافی میشمارند؛ یا مخالف شرکت
یهامشکلی
هوادارانگرایشمعینیدرهررايگیريهستند؛یادرائتالفباملیمذهب 
یبینند(باهمهتاکیدبرعرفیگرائیوحقوقبشر)ممکناستدراینتعریفرادیکال
نم 
وسادهانگارانهجمهوریخواهینگنجند .

یخواهند از
تا کنون براي چنان کسانی مانعی نبوده است ولی اگر جمهوریخواهان م 
کمترینهرابطهتشکیالتی برخوردارشوندناگزیرازمرزبندي خواهندبود،ومرزبندي با
یابد.ماخوداینراتجربهکردهایم.هوادارانپادشاهی

نزدیکترهافوریتبیشتري م 
ی

طیف گوناگونی هستند و ما بجاي دربرگرفتن همه آنها مرزي میان کسانی که در
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یها با ما به
یگنجیدند با دیگران کشیدیم .دشمن 
مشروطهخواهی م 

چهارچوب فکري 
حدود هیستریک رسید و هنوز بقایايش هست ،ولی حزب در بیرون باورپذیرتر شد
گفتودردرونباانضباطتروموثرترشدچونپیوسته

چونبهیکزبانسخنم 
ی
یبود.هنگامی که
براي نگهداشتنعناصرناسازگار،ناگزیرازمصالحهاصولخویشنم 
ییابدــدراینموردجمهوریخواهانــزیریک
یکگرایشسیاسی نشانی معینی م 
یتوان هم
یگیرد ،نم 
عنوان کلی مانند جمهوري که از سویس تا سوریه را دربر م 
یآیندناچاربه
سویسوهمسوریهرانمایندگی کرد.جمهوریخواهانی کهگردهمم 
سویسنظردارندواگردرسخنخودجديباشندناگزیرجمهوري رانهبهنام،بلکهبا
یها صفات ظاهري مانند
یکنند .منظور از ویژگ 
یهايش تعریف م 
تاکید بر ویژگ 
چگونگی انتخابریاستجمهوري یاحتااختیاراتاونیست.منظور،نظامسیاسی است
کهشکلجمهوريیافتهاست .
دراینجابهبحثچندینسالهخودباجمهوریخواهانمیرسیم.جمهوري هیچاشکالی
ندارد و یک صورت دیگر نظام حکومتی است مانند هر شکل دیگر حکومت؛ ظرفی
یریزد؛درستمانندپادشاهی.موضوع
استکهنظامسیاسی وروابطقدرتدرآنم 
یدهد.جمهوریخواهانعموما
مهممحتواي ظرفاستکهشکلظرفرانیزتغییرم 
یکنند؛نهاکثریتجمهوريهايدیکتاتوريرادرجهانبهرويخود
همهبرنامتکیهم 
یآورند،نهاکثریتپادشاهیهايدمکراتیکرا.مانندچپگرایانکهشصتهفتادسالی
م
طولکشیدتاسوسیالیسمواقعاموجودرابشناسندآنهانیزبهجمهوريوپادشاهیواقعا
یگذارندواقعیاتمزاحم،آسودگی خاطرشان،وتصمیمی راکه
موجودکاري ندارند.نم 
پیشاپیش گرفتهاند برهم زند .در استکهلم یا لندن نشستهاند و از دیکتاتوري رژیم
یدهند .
پادشاهیدادسخنم 
یتوانستنگهداشته
یبودم 
مشروطهخواهاندرمیانم 

اینآسودگی خاطرتاوقتی پاي 
یارتباطبه
یکنندوپادشاهیبنابرتعریف،وب 
شود.مشروطهخواهانازپادشاهیدفاعم 

واقعیاتعینی حتادرسوئدوبریتانیا،بادیکتاتوري وهرچهبدي درجهاناستیکی
است.همکاريبامشروطهخواهانخارجازموضوعاستــهرچهافکارعمومیایرانیان
اصرارداشتهباشدوهرچهدربیرونایرانازپراکندگیمخالفانرژیمگلهکنند.تااینجا
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توانندشانهاي بهتاسفباالاندازندوبهراهخود

نیستومشروطهخواهانم 
ی

مسئلهاي 

هاکهسراپاجمهوریخواهاندبهمیانآیداز

بروند.ولی اگرقرارهمکاري با ملی مذهب 
ی
ادعاهاي دمکراسی وحقوقبشروعرفیگرائی چهخواهدماند؟آیادرآنصورتنیز
یتوانجمهوریخواهیواقعاموجودرانادیدهگرفت؟ 
م
*** 
اصرارجمهوریخواهانبهاینکهخودرادرمخالفت(دشمنی؟)باپادشاهی تعریفکنند
آنان را بایک دشواري ناالزم روبرو کرده است .جایگاه یک پادشاهی دمکراتیک ،در
بحث سیاسی و در عرصه سیاست دست از آنها بر نخواهد داشت .ناممکن شمردن
پادشاهی دمکراتیک شوخیی است که تنها در محافل بسته جمهوریخواهی خریداري
دارد.درسیاست،حتاسیاستسراپاآلودهوناسالمما،باوانمودسازي وادعاتنهاتا
یباید توانائی متقاعد کردن ناباوران را
یتوان رفت .یک گرایش سیاسی م 
اندازهاي م 

وقتگذرانی خوباستکهبیستو
داشتهباشد.براي خود وباخودسخنگفتنبراي  
گروههاي بسیاربودهاست.پادشاهی دمکراتیک،پادشاهی پارلمانی در
چندسالی براي  
ایران،همممکناستهمزمینهدارد؛چنانکهجمهوري پارلمانی نیزهمممکناست
یگردد ).
همزمینهدارد(قلمبهدالئلآشکاربرجمهوريدمکراتیکنم 
برطرفکردناینمشکلیافتهاندادعاي ناممکنبودنآمیزهپهلوي و

راهی کهبراي 
یگویندسلسلهپهلوي دمکراتنبودهاستواگربازگرددبزودي به
دمکراسی است.م 
اصل باز خواهد گشت .امکان و حتا احتمال درآمدن پادشاهی از سر گرفته سلسله
یتوان
پهلوي را،مانندامکانواحتمالدرآمدنرژیمجمهوري،بهدیکتاتوري نفی نم 
کرد .ضعف و فسادپذیري انسانی اندازه گرفتنی نیست .همانگونه که پادشاه ،هر
یرسانند ،رئیسجمهوري را در نظام
یکنند و او را به ابرمرد م 
پادشاهی ،را گرد م 
جمهوري ریاستی  presidentialمانند امریکا و تا حدودي فرانسه ،به پیشوا و رهبر
سازندوبهاینبسنکردهدرخانوادهاش

برندومقامشرامادامالعمرم 
ی

فرهمندباالم 
ی
یکنند؛ودرجمهوري پارلمانی بهمعنی اخص،مانندآلمانوایمار،راهرابر
موروثی م 
یگشایندتا”نظم و قانونرابرقرار،و
کودتاي مرداننیرومند،وفرماندهانارتشی م 
کشورراازسیاستپیشگانفاسدپاك”کند .
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ادعاي اینکه جامعه ایرانی براي دمکراسی آمادگی دارد و تنها در صورت بازگشت
سلسلهپهلوي باخطردیکتاتوري روبروخواهدبودهماناندازهمتقاعدکنندهاستکه
درلندننشستنوازاستبدادشاهیدمزدن.اگرپادشاهیپهلويبااقتدارگرائیآمیخته
استکدامگرایشسیاسیایراناستکهپیشینهاقتدارگرانداشتهباشد؛واگرجمهوري
دربرابردیکتاتوري مصونیتداردچرا”بهارآزادي”بهتابستاننکشید؟اینحقیقترا
یباید پذیرفت که در جامعه ما خطر دیکتاتوري هست و در هر صورت هست و
م
علتش هم این است که بیشتر مدعیان دمکراسی هنوز به هسته اصلی دمکراسی

نرسیدهاند که پذیرفتن شکست در یک رقابت آزاد است .شکست خورده یا شکست

یدهد)یاآزاديراقبولنداردیارقابترایااصالحقو
خورنده(آنکهاحتمالشکستم 
موجودیتبرندهرا .
اکنونکهبهساماندادنخودافتادهاندکهبسیارستودنی استو

هوادارانجمهوري 
خواهان،همراهشاناستبدنیستبهمسئلهدمکراسیدرایران


خوبمشروطه
آرزوهاي
درایرانبهنظامارزشهابستگی داردو

بیشتربپردازند.برقراري ونگهداري دمکراسی 
نظامارزشهابهنهادهاواینهردوبهزنانومردانی کهبهموقعیتوتصویرکلی
دست کمهماناندازهبیندیشندکهبهجایگاهخود(یابهجایگاههماوردانخودکهدر

جامعههاي تنگیمانندایراناهمیتیگاهبیشتردارد).نظامارزشهايدمکراتیک،آماده

یها
بهدرآوردنآنهاازارزشهاي اصیلملی مذهب 

دردسترسماستوهیچضرورتی 
و اسالمیان دمکرات نداریم .نهادهاي دمکراتیک ،احزاب و انجمنها و جامعه مدنی
یباید بسازیم .این نهادها تنها در صورت همزیستی و آمادگی
بطور کلی است ،که م 
يها،بهحال
دفاعازارزشهاوایستادگیدربرابرهرتجاوزياگرچهازسويخود 

براي
دمکراسی سودمند خواهند بود و اگر تنها بهمنافع صنفی و گروهی بیندیشند اسباب
دستنیروهاياقتدارگرایاتوتالیترخواهندشد .
بهجامعهاي کهحاضراستبراي شکستدادن

بانامجمهوري حتادمکراسی،آزادي 
شدشمن،کشورش،حتاخودش،رانابودکندنخواهدآمد.


رقیب،یادربدترینصورت
یهاي پیشینخود
تواننددرزیادهرويهاوکوتاه 

کسانی کهبهنامدمکراسی نیزنم 
ی
یشمرندچگونه
دستی ببرندوهرانتقادازخودواقعی راپایانزندگی سیاسی خویشم 
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خواهند توانست دمکراسی را به ایران ببرند و از آن دشوارتر ،نگهدارند؟ کسی که
یتواندخودرااصالحکنداگربهقدرتبرسدیکراهبیشتردرپیشنخواهدگرفت:
نم 
زورخواهدگفتوپدیدههاي واقعاموجودرابافشاروتهدیدخواهدپوشاند.دراینجا

روي سخنتنهاباجمهوریخواهاننیست.دربسیاري هوادارانرژیمپادشاهی نیزاین
یاثري انجامیده
یمیلی  یا هراس از روبرو شدن با گذشته خود به توقف اندیشه و ب 
ب
یبود .
یاثريحتادرترورشخصیتکهزمانینقطهقوتآنانم 
استــب 
اگرمابیشازبیستسالاستهماوردانومخالفانخودرافرامیخوانیمکهدرعین
مخالفتورقابت،دریکچهارچوبدمکراتیک ،براي دفاعازهمانارزشهاونهادها
یخواهیمگامبهگامپرورشدمکراتیکخودراپیش
باماهمراهشوند،ازآنجاستکهم 
یدانیمدرزیر
اکنونآمادهترسازیم؛ازآنجاستکهم 


راازهم
ببریموزمینهدمکراسی 
ینهد .
پوستبیشترماطبیعتمستبدينهفتهاستکهبههیچقاعدهبازيگردننم 
*** 
سلطنتطلبحمالت

رسانههاي 
چپگرایانبهپارهاي  

دررسانههاي چاپی والکترونیکی 

یپراکنند.اگر
تازهاندوتخمنفرتودشمنی م 
کنندکهپیامآوراناستبدادي  

سختم 
ی
نویسندگانآنمقاالتدریکسونگري وخشمونفرتجوشانخودروي دیگرهمان
یشد.ولیاینحقیقتیاستکهمادربیروندر
یترم 
دسخنشانپذیرفتن 

یبودن
سکهنم 
هردوسوي طیفسیاسی باعناصري سروکارداریمکهدرروحیاتوطرزتفکرخود
تفاوتی با حزباهلل ندارند؛ از همه طلبکارند؛ هیچ تفاوتی را ،چه رسد بهمخالفتی ،بر
یمدارائی و
ینامند.درجهب 
یتابندوهرکهراباآنهانیستجنایتکارومزدوروخائنم 
نم 
دشمنیبادگراندیشاندراینمحافلچنداناستکهمبارزهباجمهورياسالمیرانیز
یبرد .
زیرسایهم 
آن رسانهها البد اعتنائی به احساسات نامساعدي که ــ از نگرانی گرفته ،تا بیشتر،
یانگیزندندارندیا
دربخشهاي بزرگی ازبینندگان خودبویژهدرایرانبرم 

دشمنی ــ 
کردهاند.
یدانندکهچگونهبخشمهمی ازمحبوبیتموضوعستایشخودراناچیز  
نم 
آنچهمسلماستبهیکمنظورخودرسیدهاندوامکانهمراهشدندگراندیشانرابا

کمبهکمترینهرساندهاند .


موضوعستایشخوداگرازمیاننبرده،دست
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یکنشانهرشدسیاسی مردمایراندردودههگذشتهایناستکه،توانائی آنانبراي
حکومت بر خود هرچه باشد ،دربرابر هر گرایش فاشیستی حساسیت یافتهاند.
بلندگوهاي خون و کشتار و دشمنی و شکار جادوگران و خودي و غیرخودي کردن
یآیند .حتا سیاستهاي
یتوانند مردم را سرگرم کنند ولی از بسیج آنان برنم 
جامعه م 
تودهگرا(،پوپولیستی)طبقهمتوسطایرانرا،کهالیهاجتماعی مسلطاستوبهتراز

یسازد.آنقدرباعواطفمردمبازي شدهاستکه
یکند،بدگمانم 
همهخودرابیانم 
ایشهاي دمکراتیک
یافتد.بااینهمهازتقویتگر 
”شعوربجاي شعار”ازدهانآنهانم 
یبایدفروگذاشت.دمکراسیماننددوستیاست؛دربهترینحاالتنیزنیازبهمراقبت
نم 
تجربهترینکشورهاروحیهدمکراتیکپیوستهدرمخاطره
ترینوپر 


دارد.حتادرپیشرفته
یگفت که دمکراسی بدترین حکومت است به استثناي همه
است .چرچیل بیهودهنم 
بقیه .
ما اگر در کشورهاي دمکراسی لیبرال و دور از وسوسه قدرت در دسترس ،نتوانیم
یکنیمباورداریم،
یکدیگرراتحملکنیموبراموريکههمهبهآنباورداریمیاادعام 
همراي شویم چگونه به دمکراسی خواهیم رسید؟ ما دیدهایم که چهرههاي گوناگون
یکنند.باچنین
یشودازهرسوخودنمائیم 
تاکوچکتریندریچهفرصتیبازم 


فاشیسم
کهرادیکالهارااز

خطرآشکاردشمناندمکراسی تنهابانیرودادنبهجبههدمکراسی 
یپندارند که نام جمهوري،
یتوان درافتاد .آیا م 
یاثر خواهد کرد م 
چپ و راست ب 
یگویندبایدبهمردمامیددادولی
باطلالسحرسنتدیرپاي پیشواپرستی خواهدبود؟م 

یبینند؛ و بجاي
مردمی که از کوشندگان سیاسی خود بجاي رهبري ،سیاستبازي م 
يهاي معنی شناسی (سمانتیک)تحویل
زبانآوري وبندباز 
اندیشهروشنوجسورانه ،
یگیرند چه امیدي پیدا خواهند کرد؟ اندك اندك بحث سیاسی میان ما به مباحث
م
اسکوالستیکشباهتیافتهاستواندیشهوعملسیاسیدرچنگالبالغتسوفسطائی
افتادهاست .
دربرلینشایدآنگروهجمهوریخواهانکهازچرخیدنبهدورخودخستهشدهاندبتوانند 

براي این مسائل راهحلی بیابند .بزرگترین مانع آنان پراکندگی و عادت به تکروي
نیست؛مشکلبزرگتر،دستنهچندان ناپیداي جمهوري اسالمی استکهازدهسال
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یکند.
پیشدرمیانعناصرموثريازجمهوریخواهاندرکاراستوآنانرابیحرکتم 
یدادند:
یآوردندونویدوهشدارم 
دهسالپیشسراننهضتآزادي بودندکهپیغامم 
يهاي دوران انقالب شناخته است و هشدار اینکه به
نوید اینکه قدر همکار 
يهائی که هیچ بختی ندارند نزدیک نشوید .پشت سر این مانوور ،البته
غیرخود 
یاش ــ سازندگی شامل
رفسنجانی بود که شعار میانهروي و عملگرائی و سازندگ 
یبود .ما به صراحت از
یاثر کردن کسانی بس م 
زنجیرهاي ــ براي ب 

یهاي 
آدمکش 
یخواهندفرصتبازگشتبهایرانوشرکت
سرورانی درجمهوریخواهانشنیدیمکهنم 
درفرایندسازندگیرادرشرایطیکهانقالببهمرحلهپختگیو”ترمیدور”رسیدهاست
فداينشستوبرخاستباما”پاریا”هايضدانقالبکنند .
یمصرفودور
آنوعدههايدالالنسیاسینهضتآزاديبیهودهماندوخودشاننیزب 

یرسید
يهاآمدندکهبراي بسیاري دربیرونبهنظرم 
انداختهشدند.سپسدومخرداد 
بازوي درونی اصالحات هستند ،و از جمهوریخواه و مشروطهخواه براي بازگشت به
باشرکتمیلیونهاراي

ایرانوگشودندفتردرتهراننوبتگرفتند.انتخاباتپیاپی 
دهندهبهانهبسیارخوبی براي نزدیکشدنهرچهبیشتربهبخشآبرومندتررژیمبه
دستداد.امروزباآنکهدومخرداددرچشممردمبههمانبی آبروئی جناحدیگراست
یهاي گاهگاهی درمجلسبهعنواندلیلی براي شرکتدرانتخاباتعرضه
بازسخنران 
یگویند کاري نکنید که انحصارگران همه قدرت را در دست گیرند (کدام
یشود .م 
م
قدرتماندهاستکهگرفتهشود؟)اماباهمهدلبستگی کسانی بهدومخردادبهنظر
یرسد که چسبیدن به آن و به فرایند بیهوده (و این بار زیانآور انتخاباتی) بختی
نم 
داشتهباشد .
یشود .به
تازهترین پرده این درام با شرکت مشکوكترین عوامل رژیم بازي م 

یفرستندکهراهبرايپیوستنبهجمهوریخواهاندرونباز
جمهوریخواهانبیرونپیامم 
کهنامشبهتنهائی براي رستگاري دوجهانبساست

است؛بیائیدبراي جمهوري 
یشود که فراموش نکنند قدرت در کجاست و
همکاري کنیم .یک صدا یادآور م 
بهاسالمدرحکومتنیزداشتهباشند.صدايدیگرتکیه

یبایدکاري
جمهوریخواهاننم 
یگویداجازهداریدازماپشتیبانی کنید.دیگري
یگذارد.یکی م 
رابرجمهوریتنظامم 
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ياسالمی راسردادهاست.ــهردودر
نغمهجایگزین(آلترناتیو)جمهوریخواهجمهور 
جهتنگهدارينظامدرشرایطیکهدورنمايسرنگونیرادرافقمیبیند .
یکند نوید
گوشهائی در برلین مقاومت ناپذیرتر م 
آنچه نغمه ”جایگزین” را براي  
اصالحاتگامبگامومسالمتآمیزاست.چهدورنمائی بهترازهمدستی باکسانی که

يتر کردنش کار کنند و دستکم
یتوانند از درون جمهوري اسالمی براي جمهور 
م
گویندآمادهاندبهبخشی ازبیرونیاننیزخلعت”خودي”بپوشانند؟دربرلینبرخورد

م
ی
یدانند
میاناینگروهوکسانی کهگوششانازاصالحرژیماسالمی پرشدهاستوم 
کههمهفراخوانهاازدرونبراياستفادهابزاريازبیرونیانوبرطرفکردننیازفوري

انتخاباتی است ،اجتنابناپذیر خواهد بود ،زیرا انتخابات مجلس نزدیک است و
گستردهتريخواهدرسید .

دراینمسئله،بهدامنههاي

موضعگیري
یتوانست در وقتی بهتر از این برگزار شود .گاه آن است که با
همایش در برلین نم 
شهامتترینجمهوریخواهانازقالبسیاستبازبدرآیندزیراامروزمردمبهرهبري نیاز

دارند ،رهبري نه به معنی دعاوي ظاهري و نه چندان با پشتوانه آن ،بلکه به معنی
یبایدامیدواربودکهدربحث
اندازراهها.م 


هاوهموارکردندست
روشنکردنتاریکی
یکپارچهتر

اینمسائلحساس،پراکندگی بیشترنشودوجمهوریخواهانبتوانندصفی 
برايپیکاردرکنارمردمبیارایند .
ژانویه2004
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ژئوپليتيک تازه ايران

تا بیست سالی پس از انقالب اسالمی ،بخش بزرگی از طبقه سیاسی ایران در ضد
میانهاي نزدیک
اسرائیلی بودنآشکاروضدیهودي بودننهانی خود،بهنگرشخاور 
بود،بی آنکههیچرابطهاستواري باجهانعربداشتهباشد .آنطبقهسیاسی،خاور
میانهاي بود ،به معنی مظلومیت همراه با احساس برتري؛ و انداختن مسئولیت

واپسماندگی فرهنگی وسیاسی بهگردناستعمارغرب؛وجستجوي چارهواپسماندگی،
غربستیزيوبهویژهدشمنیباامریکا(کهپساز
درمبارزهضدامپریالیستی،بهمعنی 
چپگرایانبهصورتکینهپدرکشتگی درآمدهاست؛)

فروپاشی کمونیسمبراي بسیاري 
یدانستندنهبه
يهاعمومانهعربی م 
واولویتدادنبهمسئلهفلسطین.آنخاورمیانها 

رفتند،نهترجمههاي معدودآثارعربانرا(کهبهجوششفرهنگی

کشورهاي عربی م 
ی
یخواندند.آنهاعمومایااسالمی (کهبامسلمانتفاوتدارد)بودندکه
شهرتی ندارند)م 
یرسیدند
بنابهتعریفضدیهوداست؛ویاازطریقچپشیکاروپاوامریکابهآنجام 
یشد به
یکردند .اما اگر در غرب م 
و خود را به سترونی سیاسی و فکري محکوم م 
تفنن،خاورمیانهاي وجهانسومی اندیشیدوآنراچاشنی زندگی سراسرجهان اولی

یداد.در
تررفتندرگلزارمعنی نم 


جزفرو
ساخت،درخودخاورمیانهچنینرویکردي 
خودازبدترینتصوراتهشدار

یهاي شیمیائی 
ایرانآنگلزاردرابعادفیزیکی وویژگ 
دهندگانپیشازانقالبنیزگذشت .
ددیگرراخواهد

تابیکانقالبپیروزمن

پیروزي انقالباسالمی (اسالمبهدشواري 
آورد) بسیاري دیدگان را بر واقعیت باورهاي اسالمی راستین و غیرامریکائی ،و چپ
یتوانست پارهاي چشمها را بر واقعیت توسعه
دمکراتیک و مترقی گشود؛ چنانکه م 

پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ

156

نیزبگشاید.ماخواهناخواهوبهصورتیاشتباهناپذیربانتایجانقالبیکهبیش

فرماندهی
وتحققآرمانهاي

هابودروبروئیم.پیکارباغربزدگی

ازهرچیزدگرگونیدر”پارادایم”
انقالبکربالئی (”جنبشماحسینی است/رهبرماخمینی است”)وبریدن”بندهاي
استعماروصهیونیسمازدستوپاي ملتمسلمانشیعه”بهچنیناوضاعدرخشانی در
کشورداري و سیاست خارجی رسیده است ،همه شایسته انقالب شکوهمند اسالمی.
گذاشتن”قدس”درمرکزجهانجغرافیائیما،کهبهویژهپسازغروبمسکووپکنو
ینمود ،نگرش وارونه و محدود آن بخش طبقه سیاسی را
تیرانا و هاوانا ضروري م 
یتر کرده است .این سیاستی
وارونهتر و محدودتر ،و بنبست سیاسیشان را ناگشودن 
ترینگرایشهاي اعرابوفلسطینیان

یاش،جزپشتیبانی ازتندرو
یفرجام 
استکهدرب 
یگذارد.تصادفی نیستکه”قدساندیشان” بهاشارهوآشکاراومستقیمو
راهی نم 
یکنند .
غیرمستقیمازتروریسماسالمیدفاعم 
یبایدتنهابهسود
بقیهایرانیانکهمسئلهشانخوداینملتاستو چندگاهی م 

براي 
کمخودرابهغبارکاروانپیشرفتبرسانند،اینسیاستهاهرچه


بیندیشندودست
ملی 
وعدالتپیچیدهشودبیربطوتحلیلبرندهانرژيومنابع

همدرپوششانساندوستی

است؛ازخودزدنبراي کسانی استکههیچقدري نمیشناسندودستی توانادر

ملی 
هدر دادن منافع و موقعیتها دارند .اینکه مردمی درنگرش خود به مسائل خارجی،
یآید .مگر افراد در برابر
نخست سود ملی خویش را بشناسند به نظر از بدیهیات م 
یکنند؟ولی درجامعهمابهاین سادگی
رویدادهاي زندگی خودشانمعموالجزاینم 
سودوزیانی کهبیش از

نیست.رویدادهائی هستکهنگرشایرانی بهآنها،بهمعنی 
همراهباشد.بخش

یبایدبااحتیاطواندکی شرمساري 
همهبراي منافعملی مادارند،م 
ازپدیدههاي واژگونهعصر تجدد

بزرگیازجامعهروشنفکريدونسلاخیرما،کهیکی
ماست و یک پژوهش روانشناسی ـ سیاسی جدي الزم دارد ،شصت سالی است که
یدهد .
یکندوکیفرم 
رادرزمینههايمعینیمحکومم 

چناننگرشی

ازبرتري چپدرسیاست ایرانکهباحملهارتشسرخدر 1941/ 1320آغازوباهر
پیروزي آنارتشتقویتشد ،نگرش”اخالقی” و”مترقی” بهرویدادهاي خارجی جاي
گرفت.مردمماوظیفهدار

نگرشمنافعملی رادرآنبخشبزرگ جامعهروشنفکري 
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شدندکهاولبهفکردیگرانباشند؛نیروهاي مترقیرادرعرصهجهانیتقویتکنند،و

بیشماراینگرایش،برخودگرفتندکهافکار
بکوبند.رسانههاي 


امپریالیسمرا
نیروهاي 
عمومی را از رنج بازشناسی مترقی از امپریالیست برهانند .به راهنمائی آن رسانهها
بسیاري مردم عادت کردند در مسائلی که ربطی به آنها نداشت ایستار (موضع)هاي
ییافتبجاي رعایتسودخودشانبه
پرشوربگیرندودرآنجاهاکهربطی بهایران م 
فکرطرف”مترقی”باشند .
با فروپاشیاتحادشوروي(کداماتحاد،کدامشورا؟)”مترقی”اززبانهاافتادوبهپیروي
ازسنتمجربعاشورائی،مظلومبجایشنشست.وظیفهاخالقیماستکهاز مظلومان
یکند
تعیینم 

پشتیبانیکنیم.ولیمظلوماندرجاتیدارندکهجامعه مترقیبهمیلخود
و فاصله آنها از ایران ،یا ابعادمظلومیتشان مالك نیست .در این جدول مظلومیت،
شونددرردیفهاي بسیارپساز

مردمبلوچستانکهبطورمنظمدارندپائینبردهم 
ی
تراست.یککودك

یافتندوخونیکفلسطینی،ازصدهزار افریقائی 
رنگین
عراقیانم 
یافتدتاروزي صد
بیدارگرانتر م 

گذردبروجدانهاي 

عراقی کهدربیمارستاندرم 
ی
یشوند .یک نگاه به خبرها و
کودك خیابانی که بر شهرهاي بزرگ ایران افزوده م 
روزنامهنگاران)

،والکترونیک(شبکهاي،بهپیشنهادیکیاز

مقاالترسانههاينوشتاري

بساستکهنشاندهدنبضوجدانواخالقوبشردوستیدرکجاهامیزند .

برقراري حکومتاسالمی وبیستوپنجسالی کهبراي دریدن هرپرده پنداري بس
بوده منظرهرادرخودایرانبهمقدارزیادعوضکردهاست.درایران،مردم بیآنکه،

کمدربرخوردبارویدادهايخارجی،غیراخالقیشدهباشند،بهحکمت چراغیکه

دست
ضربالمثل

یدانندکهبهگفته
بردهاندوم 
بهخانهرواست،بویژهدر برابرمسجد،پی  

یخواهند
یبینند وم 
یشود.آنهابینوائی عمومی رام 
ازخانهآغازم 
انگلیسی،نیکوکاري  
بینندکهلحظهاي در اندیشهآنچه

خودشانصرفشودودیگرانرام 
ی

منابعشانبراي 

یآید نیستند .رفتار طبیعی آن بیگانگان ،حتا مردمانی که آخوندها از
برسر ایرانیان م 
اند،چشمایرانیانرابازکرده است.بیگانگانبراي
اندوبهآنهاداده 

شکمایرانیان 
زده
یشود
گیرندازکمترینحقشناسی نیزدریغدارند.در ایراندیگرم 

دستخوشی کهم 
ی
بینالمللینگریستو تاآنجارفتکهبهم
یشرمساري،ازنظرگاهایرانیبهرویدادهاي 
ب
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داشت .اندكاندكیک

پروااعالم
ی 
برآمدنخودراازفلسطینی شدنسیاستایرانب 
ییابد.بااینهمهسرنگونیطالبان
همبهرویدادهاجائیدرافکارعمومیم 

نگرشایرانی
کهمردمانی
امریکایاماهیتآنرژیمها،نشانداد 

عراق،گذشتهازمقاصد

ورژیمبعثی
زآخوندها باشد،تنهانگرانندکهبراي خودشان

رهانیدن ایرانا

که در هر چیز ،حتا اگر 
چهدارد،دربرابرفرصتهاي تاریخی کهبراي ملتایرانپیشآمدهاستبهچیزي که


یگویدویرانکردنیکگودالمار،وتالش
یاندیشندسودملیایراناست.کسینم 
نم 
بادرجهاي ازدمکراسی درافغانستانچهاندازهمرز

ساختنیککشورمعمولی 

براي
سالپیشنزدیکبودصحنهجنگشودامنترکردهاست؟ 


راکهچند
خاوريما
دگرگونی دراماتیکوتاریخی ژئواستراتژي ایرانپسازجنگدومعراقازآن هم
بیشتر به غفلت برگزار شده است .از هنگامی که بیست و دو سده پیش لژیونهاي
کراسوسدرمیانرودان(عراقکنونی)پدیدارشدندمرزباختريایرانهموارهمایهتهدید
است.مادوهزارودویستسالازآنسوزیرحملهرومیانواعرابو

امنیتملیبوده
یآنکه روحشان خبردار باشد این
عثمانیان و سرانجام عراقیان بودهایم .امریکائیان ب 
نخستینبار

دهاند.بهیاري امریکامابراي 
مشکلژئواستراتژیک رابراي مابرطرفکر 
ي شر”
دردویستسالاز مرزهاي امنشمالی برخورداریم(پسازفروپاشی ”امپراتور 
یشودکه
ریگان)ودردوهزار ودویستسالازمرزامنباختري.اماکمترکسیپیدام 
خواهدبودتادندانمسلح

ایرانآیندهاي کهناچارن

پیامدهاي ایندورویدادرا براي 
شودوخودرابهدامنهر پشتیبانی،ازجملهامریکا،بیاویزدارزیابیکند؟ 
*** 
گسست تاریخی بزرگی که با انقالب و حکومت اسالمی آمده فرصت و ضرورت
ي زندگی
هارانیزمانندتقریباهمهزمینهها 


جایگاهخوددرخانوادهملت
بازاندیشی در 
یخواهد در جهان و جهانبینی خاور میانهاي انباز
ملی پیش آورده است .آیا ایرانی م 
دیگروکامیابترروي

یمهاي 
باشدیاخودراازآنبیرونکشدوبهسرمشقهاوپارادا 

یااردوگاههاي آوارگانکهمانند

بایدسرنوشتخودرادرکوچههاي ”قدس” 

کند؟م 
ی
اندجستجوکندیادرشاهراههايدنیاي


تیرهوپیچدرپیچ
ذهنخاورمیانهاي،گردآلودو

یپیوندند؟ 
غربکهبهمراکزتولیدوآفرینندگیم 
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گزینشمااکنونبسیارآسانترازآنعصرنادانی سیاسی پیشازانقالباستکهاز

صفتبیگناهی نیزعاري بود.هنگامی کهلیبی معمرقذافی همبهاتحادیهعربنه
گویدوآیندهاشرادرمنطقهجغرافیايواقعیونهجغرافیايذهن،درمدیترانهونه

م
ی
یتوانیمچشمازاینمردمانی کهخودرامحکومبه
خاورمیانه،میجویدماچگونهم 
ویژهاي ندارد.
کردهاندبرنگیریم؟اینکهمانیزبیشترمسلمانیمهیچمعنی  
واپسماندگی  
یآورد،همهمسلمانان،خاور
گذشتهازتفاوتهاي مهمی کهایرانی بودنباخودشم 

ی وراهارتباطی و
نیستند.دیگرانهرچهبگویندایرانیککشورآسیاي غرب 

میانهاي 

مامنطقهاي استکهدرآیندهخاور

پلآسیاي مرکزي وقفقازاست.جغرافیاي واقعی 
میانه را زیر سایه خواهد گرفت ،بدین معنی که اهمیتش در آشفتگی و تروریست
پروريآننخواهدبود؛وجغرافیايذهنمااروپاست،همانکهازازبکستانوقزاقستان
یکوشندخودرابهآننزدیککنندوترکیهازهرزمانبهآن
تاارمنستانوگرجستانم 
نزدیکتر شده است .ما اگر هم نمونهاي الزم داشته باشیم آن را نه در سازمان

ییابیم؛ با مردمانی بسیار
آزادیبخش فلسطین و حماس و سوریه بلکه در ترکیه م 
کردهاندوخودراهر
ترازماکهبیشازپنجسدهباعربهاازنزدیکزندگی  


مسلمان
یگیرند .
چهدورترازآنهام 

مارس 2004
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زبان رو به گسترش ما


وستهاند 
هرخطاندیشهکهپی 
برپرمرغانسخنبستهاند 


نظامی 

هزارسالپیشابوریحانبیرونی بادریغازنارسائی زبانفارسی کهتنهابهکارکوچه
ینوشتکهبراثردوسه
گفتوکتابهايشرابهعربی م 

یآمدسخنم 
ی
وبازارم 
یدانشوکتی یافته بود .صدسال پیش نویسندگان جنبش
قرن کار فارسی زبانان عرب 
تازهاي را که از اروپائیان گرفته بودند به فارسی بر
افتهاي  
مشروطه وقتی فرای 
بردندــدرنوشتههائی کهنفوذ

یگرداندندپروغرهوسیویلیزاسیونوپلیتیکبکارم 
ی
م
یساخت.حتاانقالبمشروطههنوزنام
بیشازاندازهعربی آنهارازمختوناهنجارم 
خود را نداشت و جاي رولوسیون کنستیتوسیونل را نگرفته بود .امروزه در اجتماعات
ینشانند
رونواژههايانگلیسیوفرانسهوآلمانیدارندفارسی روزانهراپسم 

ایرانیبی
یشود.درایرانحکومت
زدهتروناخوشایندترم 
لوسآنجلسیپیوستهامریکائی 
وفارسی 
یبرد ــ
تازهاي پائین م 
یدانشی را در زبان دارد به سطحهاي  
یذوقی و ب 
آخوندي ب 
،فلهاي .
مسئلهدار،جانبازنخاعی،مجمعتشخیصمصلحتنظام،خطدادن 
یتواننتیجهگرفتکهدربحثزباناهلزبانبیشازخودآناهمیت
ازاینهمهم 
دهایم.ولیاینزبان“ناتوان“درهزار
دارند.ازابوریحانتاامروزماازناتوانیفارسینالی 
گوناگوندورههايگوناگونبرآمدهاست

اتشازبرآوردننیازهاي
وصدسالتاریخادبی 
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جااهلزباناجازهدادهاندگسترشیافتهاست.درعصرخودماچناندامنهبیانی

وتاهر
ینمود .
یافتهاستکهنهتنهاهزارسالبلکهصدسالپیشنیزدستنیافتنیم 
مسلمگرفتهایمولیدرقرنشکسپیردرانگلستاننویسندگان

مانارسائیفارسیراامري
از “نارسائی بربر آساي“ انگلیسی شکایت داشتند .انگلیسی که تواناترین زبان جهان
شهمندانانگلستانزبانکوچهوبازار
استتنهاچهارصدسالپیشازنگاهبهتریناندی 
ینوشتند.براي زبانشناسانزبانناتوانمعنی
بودوآنهاآثارعلمی خودرابهالتینم 
یدهد.
ندارد.ساختومنطقهرزبانی بهآنتوانائی پیشآمدنبانیازهاي زمانرام 
ممکناستزبانیازیکنظردربرابرزباندیگريناتوانباشدولیآنرادرجايدیگر
یکند .
جبرانم 
یشود و
فارسی در فعل ناتوان است .فعلهاي بسیار در فارسی به آسانی صرف نم 
یماند.کسی کهبخواهدصیغهامرراــکهگرفتاري اصلی فعلدرفارسی
متروكم 
یداردواگراصرار
فعلهاصرفکنددرنخستینکوششدستبرم 
استــدرپارهاي  

ییازد.امافعلمعینیکمایهنیرومندي زبانفارسی
داشتهباشدبهفعلمعیندستم 
یرسید.شاعربهجاي
یفعلمعینبهچنانقدرتبیانینم 
است.شعرکالسیکفارسیب 
یداشت.هنگامی نیز کهیکفعلبه
یکدوفعل،نیمدوجینفعلمعیندراختیارم 
یجستتا
یپوشیدوازعربی یاري م 
یگشتازآنچشمم 
دستهايشنم 
نرمی در 
ادهروي را در فعل معین و صرف
یرفت( .بیشتر ما همین زی 
اندازه از دستش بدر م 
یکنیم .در حالی که بهرهگیري از صیغههاي افعال فارسی
نکردن فعلهاي فارسی م 
یکندــپذیرفتنیدربرابرقابلقبول .
یترونوشتهرازیباترم 
زبانراغن 
،وامگرفتناززبانهايدیگر،بهدرجاتگوناگونهرزبانامروزيرا

اینتوانائیآخري
شهمپایهکردهاست.انگلیسی نارساوبربرآساي چهارصدسال


گوناگون
بانیازهاي 
کنمونهاشاستکهبی دریغازفرانسهوالتینویونانی گرفت،کهفرانسه

پیشی
خودبهیاري التینویونانی فرانسهشدهبود.روسی نارساوبربرآساي سیصدسال
گشودندوامکاناتواژهسازي خودزبانرابه

شرابرفرانسهوتااندازهاي آلمانی 

پی
فراوانی و دلیري بکار گرفتند و روسی امروز از هیچ زبانی کم ندارد .ما نیز با عربی
چنین کردیم ،اما از موضع ضعف و با سر نهادن پیش دستور زبان عربی .بر خالف
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عربها بهخودحق
گرانماواژههاراهمراهدستورزبانگرفتیم.دیگران،ازجمله 

دی
دادند با واژههاي وارداتی هر چه بخواهند بکنند .ما حتا رسمالخط عربی را هم
مــقراءت،دائرهالمعارف .

نگهداشتی
درواقعقدرتزباندراهلزباناستومابیشازاندازهبرخودزبانتاکیدمیکنیم.ما
آنشدهایم.انگلیسی وفرانسهوآلمانی وروسی

فارسی زبانانهستیمکهمایهناتوانی 
اند.درزبانهاي پویا


هارسانده

ودامنه
زبانانهستندکهزبانخودرابهچنینتوانائی 
یسپارند .به منطق و امکانات زبان مجال
اهل زبان اختیار خود را به دست زبان م 
یروند.درآلمانی ازسدهشانزدهمچنینکردند.زبانی راکهدر
دهندودنبالشم 

م
ی
واقعلوترباترجمهعهدعتیقوعهدجدیدبهقلمروادبیاتواردکرددرکمترازدوسده
ازامکاناتواژهسازي زبانو

مهبابهرهگیري 

نزبانهارساندند،تقریباه

بهپایهتواناتری
وامگیريبهاندازهازفرانسهوالتین .

یگیریمودرحددانشوپسندیکجامعهنو
درفارسی مااختیارزبانرابهدستم 
یگوید“چراچیزيبایدگفتکه
یکشیم.هرکسم 
سوادونافرهیختهبهدنبالخودم 
من در نتوانم یافت؟“ اما آن که این سخن را گفت یک تنبود ،یگانه روزگار ،و او
عقوبلیث صفار بود .هر کس حق ندارد با زبان چنین رفتار کند .با زبان و از زبان
ی 
یگفت.اوبهشاعريکه
یتوانآموختوپیشرفت.وتازهاودربارهفارسیسخننم 
م
یداد که اگر سخنی دارد به فارسی
شعري در مدحش به عربی سروده بود دستور م 
بسراید.آنشاعرازبیشاز“اي امیري کهامیرانجهانخاصهوعام“ برنیامدوالبد
گناهش را به گردن فارسی انداخت .دو سه نسل برنیامد که شعررودکی مانند جوي

مولیانبرفارسیجاريشد .
اگر قرار باشد که زبان در تخته بند آگاهی و پسند و سطح فرهنگی اکثریت
د.زبانها

ندگانشبمانددرهمانسطحخواهدماندوآنگاهآنراناتوانخواهندنامی
گوی 
تبدنبالشانآمدهاست.

شبردهاندواکثری

راسرامدان eliteفرهنگی درهرزمانپی
یایستد و سرامدان
اکثریت نیز البته از کار کردن روي زبان و پیش بردن آن باز نم 
فرهنگی همواره از این سرچشمه سیراب شدهاند ،ولی در آن نمانده و بدان بسنده
کها
نکردهاند.اگرسیصدسالپیشروسی فرهیختهمیخواستمنتظراکثریتموژی 
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یایستاد و بهترینمغزهاي روسیه تنها فرهنگ فرانسه و
بماند روسی در همان جا م 
یساختند .
یترم 
آلمانراغن 
یتوانگفتیکی است.درقلمرواندیشههر
زبانبااندیشهچنانپیوندي داردکهم 
رفتهایم که
یگوئیم چرا چیزي باید اندیشید که من در نتوانم یافت؛ پذی 
کدام ما نم 
ییابند.زباننیزهمینگونهاست.آثاري
شههاراهمگانازهمانآغازدرنم 
پارهاياندی 

یشوندهمهدریکزمانبرايهمگانفهمیدنینیستند.همان
کهبهیکزباننوشتهم 
یرسدخوانندهنیز
تتازهتريم 

یکندوبهسطحباالتروکیفی
گونهکهنویسندهتالشم 
بایدتالشکندوخودرابهسطحباالتري برساند؛بهویژهدرفارسی کهتازهداردخود
یسازد.زبانوفرهنگدرهرجااینگونه
رابراي زندگی امروزوجهانامروزآمادهم 
یبایدبرآشوبند.آنچهامروزناآشناست
پیشرفتهاست.تاچیزي رانامانوسیافتندنم 
چهبسافرداآشناودوستداشتنی شود.اگرهمچناننشدبهفراموشی میرودتاچیز
دیگريجايشبیاید .
یبایداجازهپیشرفتودگرگشتداد.هرزبانی درچهارچوبمنطقوساخت
بهزبانم 
یبایدبهاقتضاي زمانگسترشیابدوکمبودهاي خودرابرطرفسازد.زباناز
خودم 
قتر،شعوروسوادبخشپرسروصداتریک
پسندودریافتاهلزبان،یابهعبارتدقی 
یهاي بسیاربیشتري دارد.سلیقهمردمان،همچنانکه
جامعهدریکدورهمعین،توانائ 
یبایددرزنجیرآننگهداشت.اسبرا
یشود.زبانرانم 
پایگاهفرهنگیآنان،دگرگونم 
نباید پشت ارابه بست .کتابها و روزنامههاي فارسی که توده خوانندگان امروز
یخوانندودرمییابندصدسالپیشبهدستمتعصبانزبانی سوزانده
یدشواري زیادم 
ب
یبودفارسی صدسال
یبودپسندآنهابرزبانحکومتکند،اگرقرارم 
یشد.اگرقرارم 
م
گامهاي خسته و
پیشراحدتحولزبانبشمارند،ماامروزدرهمانسنگالخزبانی  
یداشتیم .
یرمقبرم 
ب
ما ایرانیان در امر زبان به ویژه تعصبی داریم بسیار همانند تعصبات مذهبی و
وهمانگونهگشودهبر سازشغیراصولی.ازسوئی

یناپذیر 
مان،همانگونهآشت 

سیاس 
ی
یآید؛ازسوئی هر
گردنمانباالم 
هارگهاي  


رهعادت
دربرابرکمترینبرونرفتازدای
کدامبازباندومخودمان،عربی باشدیایکزباناروپائی ــوباهردرجهتسلطــ
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یآید .به
نها م 
یکنیم که گوئی فارسی تنها به کار خدمتگزاري آن زبا 
چنان رفتار م 
دنواژههاي فارسی ناآشناوتازه،هراندازههمباطبعزبانسازگاروبهرساندن

شنی
یکشیم ،اما با گشادهروئی
نهدار باشند ابرو درهم م 
معنی ،چاالك و در ادبیات پیشی 
م.درشتترینومهجورترین

یشوی
هزارانواژهغیرفارسی راازعربی تاروسی پذیرهم 
یگزینیم .
واژههايعربیراباافزودنیک“ي“نامخانوادگیخودبرم 

*** 
ندهتریندستدرکاران
است.زمانهائیبودهاستکهپوی 

اینالبتهیکاظهارنظرکلی
گستردنزبانبودهاندوتاپالودن،وسرهکردنآننیز،

فرهنگایرانبهجددرپی 
رفتهاند .دگرگشتهاي سیاسی و اقتصادي در جامعه رویکرد  attitudeما را به زبان

تغییر داده است .در جنبش مشروطه ،در سالهاي رضاشاهی و در بیشتر دوران
محمدرضاشاه ،و اکنون در پسزنشی  backlashدر برابر فرهنگ آخوندي ،چنین
روحیهاي براهلزبانچیرهشدهاست.باالآمدنسطحفرهنگی وآشنائی روزافزونبا
نهمهازآندرهراساندگستردنزبانراناگزیر

غربو“هجومفرهنگی“کهآخوندهاای
یسازد.زبانیکعاملتوسعهاستوطبعاخودنیازبهتوسعهونوسازندگیدارد.ذوق
م
سلیمایرانی اینگسترشراازخودفارسی“،اینوحی ناطقپاك“ (ازشمستبریزي)
یجوید .
م
نشاندادهاند،ازصادقهدایتشش

هدربرابرواژهسازي فارسی 

باهمهمقاومتهائی ک

شتاپارهاي ادیبانامروزي،اینگرایشبرروي همبازنایستادهاستوبیشتر

دههپی
یرسدکهدرآیندهزورمندترنیزخواهدشد.
سدهبیستمرادربرگرفتهاست،وبهنظرم 
برايآنکهفارسی،ودرکنارآناندیشهخود،راپیشببریمبایددربارهگسترشزبانبه
نداشتهایم،یاهرمرجع

چگاهفرهنگستانی 
تواقهائی برسیم.بجزدورانرضاشاهماهی 

راندرسالهاي پایانی محمدرضا

دیگري،کهبرزباننظارتکند.فرهنگستانزبانای
خدمتهاي برجستهبهپیشبردزبان

شاهوفرهنگستاندورانجمهوري اسالمی باهمه 
بهرهبودهاند.امروزدر

یشمار،ازاقتداراجرائی ب 
ی
وساختنواژههاي سودمندوزیباي ب 

یگسلدبیشازهمیشهنیازمندانتظامیدراین
نآشفتهبازارکههمهچیزداردازهمم 

ای
کارهستیمکهمگربهتوافقنویسندگانودانشورانبرقرارشود .
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درصدوپنجاهشصتسالگذشتهگسترشزبانفارسیازسهمرحلهگذشتهاست،گاه
به ترتیب و گاه همزمان .در آغاز وام گرفتن از عربی بود از راه عثمانی .نهادها و
تازهاي کهازاروپاآمدهبود،ازعربی روایتعثمانی بهفارسی
فرایافت conceptهاي  
راهیافتند:مشروطهازشارت،نظمیه،بلدیه،عدلیه.اینرهیافتapproachبهسهدلیل
یداشت.
یشدعربیطنینکهنهناخوشاینديم 
جامعهايکهنوم 
رهاشد.نخست،براي 
یخواهد.دوم،بیدارشدناحساساتناسیونالیستی جارا
ایرانی امروزي زبانامروزي م 
یکرد.عربی یادگارشکستبزرگتاریخی ایرانیان،سرچشمهمناسبی
برعربی تنگم 
برايروشنفکرانیکهباززائیفرهنگیوملیراباهممیخواستندنمیبود.سوم،عربی
شهبازبانهاي هندواروپائی

خودشدربرابرهجومغربدرماندهاست.فارسی همری
یتوانست با فرهنگ
و با توانائی ترکیبی نامحدودش بهتر از ساخت قالبی عربی م 
اروپائی همگامشود .فارسی همچنانازعربی وامگرفتولی سهمعربی درگسترش
زبانپیوستهکمترشد  .
اززبانهاياروپائیبهویژهفرانسهباهمآمدند.ولی

سرهووامگیري

گرایشبهفارسی
یتوانست برسد .دستگاه حکومتی ایران همه
گرایش نخستین به جائی نرسید و نم 
نیرويشرا براي پاالیشوبازسازي زباننگذاشتهبود،چنانکهدرچندکشورنوخاسته
یتوان مانند عبري یا پشتو یا ماله
کردند .از آن مهمتر زبانی را با ادبیات فارسی ،نم 
بازسازي کرد ،یا مانند ترکی (نه چندان) پیراست .کسروي و نویسنده دساتیر و
یشان بکشانند“ :پول یوفاناچ
روانشان نتوانستند فارسی زبانان را به زبان ساختگ 
پی 
کهبزرگترینبالي

غواژههايفرنگیبهفارسی
است،داراكنیست“.راهدادنبیدری 
رد،راهحل

زباندردهههاي گذشتهبودهاستومیرودکهابعادبزرگتري بهخودگی

توانستواژههاي

یتوانبهآنتنداد.روسی م 
ی
آسانتري شمردهشدهاست،ولی نم 

فرانسه را بگیرد و در دستگاه دستوري خود هضم کند (رولوتسی بجاي رولوسیون)
یتواند.درسدههژدهمهزارسالادبیاتپشتسرروسیقرارنداشتوروسی
فارسینم 
کتراست .
بهزبانهاياروپائینزدی 

ازنظرفرهنگی
یدانیمچهنبایدبکنیم.رابطهفارسی باعربی به
نهرسهراهرفتهایموامروزم 

مابرای
دهومدتهاستازحدگذشتهاست.بیشترآنچهازعربیبهفارسیآمده

پایانخودرسی
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احتماالباکاربردکمتردرپارهاي موارد.ولی

وپذیرفتهشده،هستوخواهدماندــ 
ینواست.اگرقراربرگرفتن
بیشازاینهاازعربی گرفتنماننددریوزگی ازهمسایهب 
باشدواژههاي اروپائی خوشآهنگترورساتراست.مادورانادبیتو

واژههاي انیرانی 

تراپشتسرنهادهایم.پیراستنزبانوفارسیسرهبیهودهاست.نهباطبعایرانی

عربی
يهاي
یش هست و خواهد بود؛ و نه الزم است .ما گرفتار 
یخواند؛ نه اراده سیاس 
م
جديترداریم.فرانسهوانگلیسی کردنزبانفارسی شایستهزبانی بهحیثیتواعتبار
فارسی نیست ،و از آن ناگزیر هم نیستیم .فارسی نشان داده است که توانائی باال
کشاندن خود تا به جهان امروز را دارد .در نبود یک مرجع و یک اراده سیاسی ،از
واژههايبسیاربهویژهدرعلموتکنولوژيبهفارسیراهخواهدیافت.
زبانهاياروپائی 

یبایددربرابراینهجومنگهداشت.
ولیزبانروزانهوزبانعلوماجتماعیرابهویژهم 
پیشازآنکهتنبلیوآسانپسنديباخودشعادت،وعادتباخودشایستادگیبیاورد
ژههائییافتیاساخت.زبانعلموتکنولوژيو
دمعادلهايفارسیبرايچنانوا 

یبای
م
یتواندگرگونکرد .
شباشدآسانترم 


رااگراسباب
زبانکارشناسیjargon
*** 
پیشبردوگسترشزبانفارسی اساساجزبهمعنی واردکردنتمدنوفرهنگغربی
شترمواردواژههاياروپائیرا

ستوواژههابُردارندهاینتمدنوفرهنگهستند.دربی

نی
ز،اگرچهموقتا،چارهاي جزراهدادنبهخود

یتوانبهفارسی درآورد.درمواردي نی
م
شتابآمیز نوآوري در غرب ،یا مقاومت
واژهها نخواهیم داشت ــ به سبب تندي  

گوشهاي فارسی زبانان در برابر معادلهاي تازه ،یا هر دلیل دیگر .پیراستن زبان و

یرونداولویتی نیستو
گذاشتنواژههاي فارسی سرهبجاي عربی کهدرفارسی بکارم 

نمعادلهاتنهاازنظرزیبائیوتوانائی جا

بستگیبهسلیقهوسبکنویسندگاندارد.ای
یتوانند توجیهی داشته باشند .ضرورتی در پشت آنها نیست .با اینهمه
افتادن خود م 
واژههايمترادففارسیوعربیبسیاراستواگردراینجاوآنجابرمترادفاتازسوي

یتر خواهد کرد (لت و کوب بجاي ضرب و شتم؛
فارسی آن افزوده شود زبان را غن 
چشمدیدهبجايشاهدعینی(هردوبرگرفتهازدري ).
یگیریمامردیگرياست.دراینجا 
افتهائیکههرروزازغربم 
چیزهاونهادهاوفرای 
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ماباآیندهفارسیسروکارداریم.بیشترواژگانیکهفارسیزباناندرمجموعهتمدنو
فرهنگبکارخواهندبرد،ونهگفتگوي روزانه،هنوزبهفارسی راهنیافتهاست.مادر
یشودوپیوسته
جهانی هستیمکهعلموتکنولوژي هردهسالوپنجسالدوبرابرم 
یبایدبسیجیدهشد.
یافزاید.براياینهجومزبانیاستکهم 
تازهايبرزبانم 
واژههاي 

یبایدبشودچنداننیست.باشیوهمترجمانمحبوب
آنچهتاکنونشدهدربرابرآنچهم 
که ترجمههاي پاکیزه و روان باگریختن از تنگناهاي زبانی و بکار بردن معادلهاي
یتوان
یدهند خدمتی به زبان نم 
آشنا ولی غیردقیق و تعریف کردن واژهها تحویل م 
یدهد.
کرد .تعریف کردن بجاي گذاشتن واژه در برابر واژه به زبان توانائی بیان نم 
یشودگفتاطاقی کهکساندرآن
توانائی تعریفدرهرزبانی هست.بجاي هواپیمام 
کنند.اماتنهاباداشتنواژههاي مشخصدربرابرمفاهیم

ینشینندودرهواپروازم 
ی
م
ییابد.جائیمیرسدکهباتعریفکردن
مشخصاستکهزبانبهتوانائی بیاندستم 
یرود.بابمبافکناستراتژیکچهبایدکرد؟ 
نیزکارازپیشنم 
یبندندانگارما
یگویندوراهرابرنوآوريدرزبانم 
اینهمهکهاززبانسعديوحافظم 
فردوسی و ابوعلی سینا نیز نداشتهایم .از این مهمتر سعدي و حافظ ــ و ادبیات
یباید بر آن
یگیرند که تنها م 
کالسیک فارسی ــ را همچون دو خطآهن در نظر م 
یباید لوکوموتیو را
آهنش نیست ،لوکوموتیو آن است .م 
رفت .اما ادبیات زبان راه 
شرفتهترین ملتهاي جهان با
آهنهاي تازه کشید .دستکم پی 
نیرومندتر کرد و راه 
واالترینادبیاتــونهتنهاداشتنچنددهکتاببزرگوشاهکارــبهادبیاتوزبان
ینگرند .
خودچنینم 
یآورد :نخست ،منابع
در آوردن واژههاي اروپائی به فارسی دو مسئله را پیش م 
واژههاي
گذاشتنمعادلهاي 

واژهسازي،ودوم،تکنیکوچندوچونآن.منابعمابراي

اروپائیاینهاست :
 1ــ عناصر زنده زبان که در ترکیب باهم میتوانند واژههاي تازه بسازند و مفاهیم
شترزبانهايهندواروپائی

تازهايرابیانکنند.ازاینتوانائیاستثنائیفارسیکهازبی

یبایدهرچهبیشتربهرهگرفت .
نیزبیشتراستم 
نهدارندودرفرهنگها 

ــواژههائیکهدرادبیاتفارسیبکاررفتهاندودرزبانپیشی

2
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نفرهنگهاکاوشکرد.

دفنشدهاند.فارسی ازایننظرثروتشگرفی دارد.بایددرای

یبایدگاهو
ینگریمنهیکبایگانی کهم 
مابهفرهنگهاي زبانخودمانندگورستانم 

یتواننشانداد
بیگاهبهآنبرگشتوآنرابکارگرفت(.چندنویسندهفارسیزبانرام 
کهدرهنگامنوشتنفرهنگی نزدیکخودداشتهباشد؟)پژوهیدندرآثارفارسی وبه
ینیاز میکند .چالش و کارآفرین را به
يها ب 
واژهساز 
ویژه فرهنگها ما را از بسیاري  
همینترتیبیافتیم.چالشدرمقدمهبوستاندرستبهمعنی  challengeبکاررفته
یرسانددرفرهنگ
استوکارآفرینکهبهبهترینصورتمفهوم  entrepreneurرام 
یشود.
راکمبکاربردهانددلیلمرگآننم 

نکهدرگذشتهواژهاي 

واژههامنتظربود.ای

تواندپسازسدههافراموشی

درفرهنگهابهیکمعنیآمدهاستوم 
ی

واژهاي
اگرهم 
والزمتري بکاررودرواخواهدبود.رسانههزارسالپیشدریک

درمفهومباارتباطتر

دوشعربهمعنیاندوهــکهفارسیمانندفرهنگماهیچازآنکمنداردــآمدهاست.
یتوانرسانهرابراي mediumساختورسانشراازآندربرابر
اماازفعلرساندنم 
communicationگرفت .
شهاي
ــزبانهاي ایرانی دیگربهویژهکردي کهبهپهلوي نزدیکاستوگوی 

3
ندهاي هستند .در دري افعانستان بجاي  shuttleماکو
فارسی ،سرچشمههاي زای 
یتوانازکوپا(کپه)ي مازندرانی بهرهگرفتوفلهنازیبارا
یگویندوبراي  bulkم 
م
هاوواژههايشسرچشمهدیگري است:

کنارگذاشت.خودپهلوي با“وند“هاوری 
شه
یافتد ..
خالءکهباهمهکوششهاجانم 

وایوبجاي
*** 
درزبانمسئلهپسزنی وناآشنائی راپیشمیآورد.دربسیاري جاها

هردستبردنی 
ارموضوعها

نپسزنی وناآشنائی دیرپاي خواهدبودوازآننبایدباکی داشت.بسی

ای
تازهاي
يهاي  
هستکهازدسترسعموممردم دوراست.ماپیوستهباعلوموتکنولوژ 
يها
یآورد.اینعلوموتکنولوژ 
ییابیمکهجزاهلفنکسیازآنهاسردرنم 
سروکارم 
یها بدان ژارگون
یشان نیز زبان ویژه خود را دارند ،ــ آنچه فرنگ 
در زبانهاي اصل 
نگونهواژههارا“درنتوانند

یگویندوبازبانگفتگوي روزانهیکی نیست.آنهاکهای
م
یافت“دربرابرخودموضوعاتنیزوضعبهتريندارند .
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یشوند،نخستین
نهمهدرواژههاي نو،چهآنهاکهساختهوچهآنهاکهگرفتهم 

باای
شرط ،پذیرفتنی بودن واژههاست .واژههاي بدآهنگ بکار نخواهند رفت .شرط دوم،
یبایدمعنی رابرساند.باآنکهواژهدرزبان
یآید.واژهتازهم 
دقیقبودن،همراهآنم 
یشود .ما دست را بی پرسش
قراردادي است ،این قاعده در واژههاي تازه سست م 
یشود.
یپذیریمولی دستاوردبهزوردقیقبودنوخوشاهنگورسابودنپذیرفتهم 
م
یتواناینقاعدهرابکار
سومینشرط،قابل صرفبودنواژهنوست.البتههمهجانم 
بست.واژههاي ترکیی گاهبهدلیلدرازي قابلصرفنیستندوازفعلمعینگریزي

نخواهدبودconceptualization:فرایافتیکردن .
درساختنواژههاي تازهازدوشی وهبهرهگرفتهشدهاست.نخست،ترجمهجزءبهجزء

واژه اروپائی :مردمساالري ،نرم افزار ،ناکجا آباد  .utopiaدوم ،ترجمه به معنی مانند
آموزهبراي،doctrinیاتابشبراي .nuance
دربرابرهجومواژههاي اروپائی،فارسی زبانانامروزي رادرمورد

ضرورتواژهسازي 

دستورزبانآسانگیرترکردهاست.درساختناسممصدر،هرجاکهریشهزمانحال

امدهاستازصفتبهرهجستهاند.نخستپیدایشبودکهبا

فعل،صیغهامر ،بهکارنی
همهاعتراضهاي دستوریاندربرابرپیدائی ایستادگی کرد.پسازآنگرمایشآمدو

دگرش و تندش  velocityو ژرفش (بجاي تعمیق نازیبا ).با توجه به نیازهاي روز
یتوان
یبایدبرآشفت.م 
طافپذیري دستوري نم 
افزونبهواژههاي نو،ازایندرجهانع 

ساختناسممصدرازنامرانیزدرجاهائی روادانست(.دکترغالمحسینمصاحبدر
يهابهمنخواهدخورد).
نبارنشاندادکهجهانباایننوآور 
دائرهالمعارفخودنخستی 

درعلموتکنولوژي وزبانکارشناسی،چنانکهاشارهشدماباسلیقهعمومسروکار
یبایدتوسنزبانراآزادتربگذاریم.دستورفارسی درهزارودویستسال
نداریموم 
گذشتهبیشازاینهادگرگونیدیدهاست .
*** 
یرود و دست در کاران پیشبرد فارسی در رشتههاي گوناگون فراوان
فارسی پیش م 
شدهاند .نیاز زمان و دگرگونی روحیه ایرانیان و جامعه فرهنگی بالنده ایران صدسالی

یگرائی کارمیکند.آیندهفارسی نیزدرهمیناست.امااکنونکه
استبهسودفارس 
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یبرد ــ عموما سودمند و
هرکس گوشهاي از زبان را گرفته است و در آن دست م 
یها،وبرايآسان
سازندهــتوصیههائیچندبرايجلوگیريازدوبارهکاريهاوآشفتگ 
واژههايتازهبهجاست .
کردنرواجوبکارگیري 
شهممکناستواژههاي

شههادرزبانفارسیبهاندازهکافینیستوازیکری
1ــری 
چندساختهشود،درصورتهمانندودرمعنیمتفاوت.دراینجاانضباطوخویشتنداري
م.اگرواژهاي براي رساندنیکمعنی ساختهشدبهتراستآنرادر

بسیارالزمداری
کردپسازدهههاجستجو

جاآسانتریافتیمحرامنکنیم.روی

همانمعنیبکاربریموهر
بهفارسیراهیافتوجايattitudeراپرکرد.ولینویسندگانیآنرامعادل approach
بکاربردندکهرهیافتبراي آنگذاشتهشدهاستوبسیارخوب است؛یابجاي روي
همهپرسی که رفراندم را به خوبی
یرفته است  .
آوردن بکار بردند که همواره بکار م 
رسانددردستسهلانگارانبانظرخواهییانظرآزمائیopinion pollمترادفشده

م
ی
یکنند.یادماندربرابر monumentآمد،اماکسانی
استوبه“همه“ درآناعتنانم 
یگرفتندنامهرنشستچندنفرهرایادمانگذاشتندو
کهتاآنزمانیادبودویادوارهم 
چ فکر نکردند که فارسی  monumentنیز الزم دارد .حاکمیت که حکومت را از
هی 
روزنامههاوبالگستانبیرونکردهنمونهدیگري ازاینشلختگی است.فکرنمیکنند

کهچراتاچندسالپیشدرفارسیمیانیکفرایافتمجردsovereigntyویکنهاد
یگذاشتند؟همینکهحاکمیتوحکومتهردوازریشهحکم
 governmentتفاوتم 
هستندبرايآشفتگیدراندیشهوزبانبسبودهاست .
دبرساختههاي خوبدیگرانگشادهبود.در

یبای
 2ــزبانامري شخصی نیست.م 
یشودوهمینبسکهدرجائی
،واژههائی برزبان افزودهم 
هرروزواژهاي 

انگلیسی 
یتوانندازانگلیسی زبانانبیاموزندو
بکاررودتاملکهمگانی شود.نویسندگانمام 
براي هرمعنی دویاچندواژه رابهجانهمنیندازند:فرایند،وآنگاهفراشد،وفراگرد
براي .process
شهمندان)
 3ــدرزبانتکاملیافته(بهمعنی ورزیدهشدهدردستنویسندگانواندی 
شهبهواژهها

یهاونازكکاريهاي ذوقواندی
واژههاي مترادفزیادنیست.نوجوئ 

شدهاند
ی 
یدهد .واژههائی که در کاربرد عمومی مترادف شمرده م 
معانی دقیقتري م 
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ازمترادفهاي

یکنند.
کمعنیرابیانم 
اتابش(نوانس)هايی 

ییابندی
یهايویژهم 
معن 
فارسی وعربی راهیافتهبهفارسی کهبگذریمدرفارسی نیزکمابیشچنیناست.از
هاصرفهجوئیکردکهزبانراهمشیوا(فصیح)ترو


ددربکاربردنمترادف
یبای
اینروم 
یبخشد .
یکندوانضباطودقتبیشتربهسخنم 
همرسا(بلیغ)ترم 
دردستهاي

 4ــامکاناتروزافزونارتباطی،بیشازهمهشبکهجهانی تارنما web
بها را به فارسی بزند .فارسی هنوز
یتواند بزرگترین آسی 
یمباالت م 
نا آزموده و ب 
نتوانستهاستمانندزبانهاي اروپائی پیشرفتهفاصلهبزرگزبانگفتارونوشتارراپر

ینویسد و هر دو با
یگوید که م 
کند .یک اروپائی فرهیخته همان گونه سخن م 
بهرهگیري هرچهبیشترازدارائی زبان.درفارسی یاعربی تفاوتگفتارونوشتارگاه

تفاوت چشم زن دو سطح فرهنگی است .گویش تهرانی که در گفتار چیزي نزدیک
یرود فقیر (پیرامون هزار دو هزار واژه) و شکسته بسته
بیست میلیون ایرانی بکار م 
یکشد.
یشودواندیشهرانیزبهپاي خودم 
است؛ازکمترینهامکاناتبیانی برخوردارم 
یبندد“ .وبالگ“ نویسان که بیش از همه
نوشتن به این زبان بال و پر فارسی را م 
رازباننوشتارکردهاندنهتنهاخوانندهبلکهخودرابیشازاودرهمان

فارسی گفتاري 
یدارند.امافارسی بساچیزهاداردکهدریغاستبیهودهبماند.در
پایگاهفرهنگی نگهم 
زبانهاي نیرومند،گسترشآموزشوارتباطاتدردستمردمانکوشنده،گفتاررابه

،مابهیاريآموزشوارتباطات

نوشتارکهزبانمعیارواستاندارداسترسانید.درفارسی
یکوشیمکهفرهنگماراازاینهمکههست
درنزدیککردنزباننوشتاربهگفتارم 
ینواترخواهدکرد .
ب
یبایدجديگرفت.زبانسرسري
آنشعرنظامیراکهدربااليایننوشتهآمدهاستم 
نههائی
یشودهزی 
الکن،نوشتهاي کهکمترینوقتوهرچهبرقلمآیددرآنصرفم 

درتکاملذهنی مردماندارد.ذهنانسانی نیازمندورزشونظموگوناگونی استو
یآنکه
نشکلدهندهآننیزهست.ب 

یستبزرگتری
زبانکهخودفراوردهذهنانسان 
یبایدهشداردادکهبانثربازارچهوسرگذربهفرهنگ
قصداهانتبهوبالگستانباشدم 
افته،باواژگاناندكمایهو

کشد.آنذهنهاي پرورشی

یتواننزدی
شگرفجهانی نم 
کهنوشتههاي حساس

یکنند.انسانهنگامی 
دستورزبانپیشپاافتاده،بهخودستمم 
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نرهاکردهاندتاسف

یخواندازاینکهخودرااینچنی
ازوبالگهارام 

وپرمعنیبسیاري
نبهکممایگیخرسنداست .

یخورد.دریغازآنهمههوشمنديکهاینچنی
م
وفهمواژههاي

یبایدافزودکهکارگردآوري 
براینتوصیههادومالحظهعملی رام 
گانهدرمتنودرکنارواژههاي نوساخته که

یکند.آوردنبرابرهاي بی
تازهراآسانم 
نامهبرکتابها


است؛وافزودنواژه
معمولهمشدهاستوکمکبزرگیبهخوانندگان
کههمگانوبهویژهگردآورندگانرابکارخواهدآمد .
خشدر
ستساله(درتازهترینصورتخود)کهازآغازتاری 

اینزبانشاعرانههزارودوی
سههزار سال پیش پیوسته رو به ساده شدن و تکامل رفته است و امروز در خدمت

ماست؛ زبانی با چنان مایه ادبی که هم امروز چشماندازش از همه زبانهاي شرقی
رامونش روشنتر است و ادبیاتی شایسته ادبیات کالسیک آن در دامنش پرورده
پی 
یآید،حتا
گوشاهلزبانهاي دیگر خوشم 

یشود؛و باچنانموسیقی آوائی کهبه 
م
اگرآنرادرنیابند؛فارسییادري،یاتاجیکیهرچهآنرابنامند،تنهایکمیراثنیست
اندکهزبانها


م.گفته
یبایدبکاراندازی
کهآنراپاسبداریم .اینسرمایهاي استکهم 
ندگانشدلیرترنیزهست .
ندگانشانهوشمندترند.فارسیازگوی 
ازگوی 
آوریل(1993روزآمدشده) 
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افزودن ورشکستگی انديشه بر شکست سياسی


رئیسپیشینانجمنشهرتهرانکهدرسوءقصدي بدفرجامتادممرگرفتواگراز
یگفتند ـ و البته او را اصال به دم تیر
یبود به او شهید زنده م 
جناح انحصارگر م 
یدادندـ سخنانی درنکوهشتبعیدیانومهاجرانایرانی گفتهاستکهگویامیهن
نم 
هاشانگذاشتندوبیدردانهآسایشبیرونرابرگزیدند .اوبهاصطالح

خودرادرجامه 
دان

هااهانترابرجراحتافزودهاست.باساواماوکمیتههاوپاسدارانوبسیجیانی

انگل 
یس
کهخودسازماندادههرکهرادستشانرسیدهکشتهوزندانیومصادرهکردهاست؛

استخوانهاي هزاران قربانی برپا داشته است که به خود او نیز رحم

رژیمی را روي 
یتازد که همه
یکند .اما به جاي کمترین شرمساري و حتا پشیمانی ،به کسانی م 
نم 
سامانوخواستهوحاصلعمرخویشرابهتاراجگرانگذاشتندوبایکجامهدان،و

کهبهتنداشتند،خودرابهقاچاقچیانانسان،راهزنان،بیابانهاي

بیشترباجامهاي 

خشک و دریاهاي خروشان ،حتا نهنگهاي آدم خوار (که یک وزیر استرالیائی،
پناهجویانایرانی راازآنهاترساندهاست)سپردندونماندندتاکشتهوزندانی وشکنجه

شوندیادست کمهرروزناگزیربهدیدنوشنیدناینگروهباشند(.دروصفاین
یتوانکرد”:ترشروي تلخگفتار،بدخوي
گروه،بهترازآوردنگفتارگزندهسعدي نم 
مردمآزار،گداطبعناپرهیزگار”) .
بیشازاینهابامردمکردهاند

دراینجاآهنگتوجیهودفاعنیست.درجمهورياسالمی
داد.ازایننظرگالیههاي سوزناك

اناهمیتینمیباید

ومیکنندودیگربهاینسخن

پارهاي نویسندگاندربیرونازسخناننادلپذیر”شهیدزنده” کهباروشنگري بعديش
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خود را خرابتر کرد ،بیشتر مایه شگفتی است .گوئی اعتبار این دو سه میلیون تن
بستگی بهاظهارلطفونظرخطاپوشکارگردانانجمهوري اسالمیــاگرچهازجناح
یگفتند ــدارد.
بدشــدر برابرجناحبدتر،چنانکهدرانتخاباتریاستجمهوريم 
یخواهند نه به امید او نشستهاند ،نه نظر او و
ایرانیان بیرون نه از او کمکی م 
دررفتارواحساسشاندارد.ایرانتنهاآبوخاكنیستکه

حکومتشکمتریناثري

دست ما به آن نرسد .هاینریش بل که از رژیمی در ردیف جمهوري اسالمی این
یگفتآلماندرذهنمن
نظریهپردازاصالحاتدومخردادي،بهبیرونگریختهبودم 

یبود.میهنی که
دانشنم 
بردوآلماناودرجامه 

است.اوآلمانراباخودبههرجام 
ی
درجامهدانبگنجدهمانشایستهنگرشریالی/دالريسرانرژیماسالمیاست .

موضوعحتاایننیستکهاگردرنخستیندههانقالبوحکومتآقایان،بیممرگو
یداشت،اکنونمهاجرتوآرزوي گریز،یک
آزار،مردمانرابهتركیارودیاروام 
پدیده همگانی است و رویاي روز و شب بیشتر جوانان ایرانی شده است .رهبر دوم
خردادي و همراهان دیروز و امروزش البد بسیار از این دستاورد انقالبی خویش
سربلندند.آنهاتوانستهاندیکی ازبااستعدادترینوپویاترینمردمانجهانرابهجائی

برسانند که اگر به آرزوي باربري در ژاپن نرسیدند در هروئین همه جا حاضر پناهی
بهاستداللهاي الکناصالحگر

بجویند.امادرتوضیحامواجمهاجرتایرانیاننیازي 
دومخردادي نیست.جمهوري اسالمی ازهمانآغازخطی میانخودي وغیرخودي
کشید .هرکه زودتر و بیشتر غیرخودي بود زودتر گریخت ــ اگر توانست .هنوز هم
یرسندکهایرانمال
بزرگتري ازمردمبهایننتیجهم 
چنیناست.هرروزگروههاي  

یگریزند .
یکگروهویژهاستوآیندهايدرکشورخودندارندواگربتوانندم 

وپیامسخناودراینجاستودرهمینجاستکهمشکلبنیاديجنبشاصالحی

معنی
یخواست اهانت را بر جراحت بیفزاید ولی
یشود .حجاریان م 
دوم خرداد نمایان م 
نیاگاهانه (ناخودآگاه) ورشکستگی اندیشگی را بر شکست سیاسی خود و جنبشی که
نماینده آن است افزوده است .او هیچ اجبار تاکتیکی در رها کردن زبانش نداشت.
هاکوشیدهاندگفتاروکردارسراندومخردادرابهمالحظاتتاکتیکی


اینسال
بسیاردر
یدهد که مسئله
ببندند و از سر ناچاري بشمارند؛ ولی سخنانی از این دست نشان م 
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بزرگترازاینهاست.درآنسخنرانی کهاینهمهسروصدابرانگیختهاستسخنرانزیر

تظاربدستآوردنهیچامتیازویژهاي نداشت.او

هیچفشاري نبودوازسخنانخودان
شنزدیکتربودگفت .


تنهاآنچهراکهبهدل
***
یگویند بدنبال معانی و مقاصد
یکنند و م 
در آنچه دوم خردادیان چهار سال است م 
یبایدبود.آنهاجناحدیگري ازهمانحکومتوخانوادهسیاسی دیگري از
پنهانی نم 
هايشان،کهواقعی وگاهتامرزمرگ،جدي است،
همانتبارانقالبی هستند.تفاوت 
هاگشادهتر

بیشازآنکهدرماهیتباشددراندازهاست.گروهیمیخواهددایرهخود 
ي

ترمیخواهد.ازاینگذشتههردو
دایرهراازاینهمکههستتنگ 

باشد.گروهدیگري 
دریکبازيهستندواینبازي،درچنینمیدانوباچنینقواعدبازي،چندانبیشاز
بستچهارسالهگذشتهدربساطشنیست.یکجناحهیچتوهمی دربارهموقعیت


بن
یشناسد
خودــنشستهبریکآتشفشانفعالــنداردوراهیجزرفتنتاپایانتلخنم 
و تا هرجايش بپاید خوش است .یک جناح پیوسته آتشفشان را به رخ هماوردان
کشدولیازآنتنها،بهقولخودشان،بهرهبرداريابزاريمیکند.آتشفشانرابراي


می
ترساندنوامتیازگیريجناحیمیخواهد .
درتحلیلآخرهردوازآتشفشانــمردمبهجانآمدهایرانــبهیکاندازهدورند.
یزیند،دومیهاهنوزامیدوارندکهآن
هاآتشفشانراپذیرفتهاندوتابتوانندباآنم 

اول 
ی
رامهارکنندودرخدمتخودبگیرند.مردمتااینجاباایندستهراهآمدهاندوچارهبهتر

یتواندتقسیمخودي وغیرخودي راــبهتعریف
سراغنکردهاند.ولی جامعهایرانینم 

رفسنجانی باشدیاحجاریان،ودربیشترمواردتعریفمشتركآنهاــبپذیرد.اینگناه
مردم ایران نیست که از این نظرها در اصل تفاوتی میان رفسنجانی و حجاریان
یبینندــحتااگراولیدستورکشتندومیرادادهبودهباشد .
نم 
اگرحجاریانهاپسازبیستوسهسالوپسازچهارسال،خودرادروضعکنونی

یبایدآبآشامیدنیشرانیزواردکند؛
بینندکهکشورزیرفرمانشاناندكاندكم 

م
ی
یشاندریکحرکتخرچنگی وگرفتنامتیازاتتاکتیکی و
واگرهمهجنبشاصالح 
اقداماتبسیاراندكوبسیاردیرخالصهشدهاست،سببرانهدرشخصیتوکاراکتر
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،درجهانبینی خود

افرادــباهمهنقشقابلمالحظهاشــبلکهدرمبانی اندیشگی

یباید جستجو کنند .کسانی که هنوز پس از دو دهه شکستهاي ویرانگر و
م
یهاي جبران ناپذیر ،پس ازهمه شعارهاي ریاکارانه ایران براي همه ،این گونه
قربان 
جزشکستهاي بیشترندارند.آنها

ینگرندسرنوشتی 
مسلکی،حتاجناحی،بهایرانیانم 
یتابدبرسند؟آنپانصدسال
يهارابرنم 
کهاینطبقهبند 

یخواهندبهانسانیتی 
کی م 
برايشان بس نبود ،این بیست و چند ساله خودشان نیز بس نبوده
مدرنیته اروپائی  
است؟ 
استکههرچهکردهاندوبکنندخوباست.

ریشهاینکوري درحقبجانبی کسانی 
دومخردادیاننیزمانندحریفانخونآشامترشانازنگریستنبهخودازبیرونناتوانند.

یاشکال
همهچیز خوب بوده است؛ تنها اشکاالتی بروز کرده است؛ اما کجاست که ب 

باشد؟ بیشترش هم تقصیر خارجی و توطئه بوده است (شباهتها با یک گروه دیگر
کامال تصادفی است ).حجاریان مانند انقالبیان دیگري که یکی پس از دیگري
دانهایشانگذاشتندورفتند”(بهروایتاولش
میهنخودرادرجامه 

غیرخوديشدندو”
یداند وکاري به پیامدهايش ،حتا
که سپس ”تصحیح” کرد) نیت خود را بس م 
پیکارانقالبشــیکمورد،سوزاندنپانصدتنی درسینمارکسآبادانــ

شیوههاي 

ندارد .او براي ”آزادي” انقالب کرده است (به تعریف آن روزها و حتا این روزها) و
بقیهاش به او مربوط نیست .اگر هم کسی این بقیه را یادآوري کند از آنهاست که

متاسفانه میهن را در جامهدان گذاشتند و نماندند که خونشان تشنگی سرکردگان و
عمله انقالب ”آزادیخواهانه” را فرونشاند .او برحق بوده است و هنوز بر حق است و
ظاهرا هیچ درس و تجربهاي کارگر نیست” :من به عنوان جوانی که ...درکنار مردم
شرکتنمودمهرگزنمیتوانم

انقالبی میهنخوددرانقالبوسرنگونی رژیمسلطنتی 
تاسفی درباره محصوالت فرعی این مبارزه مشروع و مردمی داشته باشم ”.چنین
یاعتنائی به سرنوشت کشور و بهروزي مردم حتا از رفسنجانی شنیده نشده است؛
ب
محصوالتفرعی! 
دربارهپدیدهگریزهمگانیازایرانکهازحمله”حرامی”آسايعربتاحملهدومشدر
انقالباسالمی،مانندي درتاریخایراننداشتهاست،بهحسابنیاوردن”محصوالت
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یگوید” :بسیاري از هم میهنان
یرود .استراتژ دوم خردادي م 
فرعی” انقالب دورتر م 
ما...کشورخودراتركکردندکهعمدتاجنبهمعیشتی واجتماعی داشتهاست...چنین
یشود”.بهنظراوالبدبه
پدیدهاي...درجهانگلوبالماامريکامالطبیعیمحسوبم 

ریختهاندوچند
همیندلیلاستکهمیلیونهاامریکائیوکانادائیواروپائیبهایرانگ 

یروند.اینپدیدهحتاازمحصوالت
دهمیلیوندیگرهرشببااینآرزوبهخوابم 
فرعی انقالبی نیستکهباچنانرهبري وتاکتیکهاوگفتمانی،باانقالبیانی ازقماش
یتوانست داشت .میباید امیدوار بود که انقالبی
خود او ،جز این ”محصوالت” نم 
سربلند،بازدچاریکیاز”محصوالتفرعی”انقالبشنشود.بختباهزارانتندیگر
بهاندازهاویارنبودهاست .
***
انقالبیانی مانند حجاریان درحق بجانبی خود دست کم این اندازه را دارندکه هنوز،
اگرچهبرصندلیچرخدار،سوارندوبهدومخردادخود،هرچههم”پادرگلوخوندر
دل ”،امیدوار.آنهاانقالبیانپیروزمندي هستندکهبسیاري پیروزمنداندیگررانیزبه
پیچیدهتراست.

دانهاواداشتند.وضعبازماندگاناینگروهپیروزمندآخري 
بستنجامه 

کهشکستخوردگانشهستنددفاعکنند؛از

یدانندازانقالبی 
اینانخودراموظفم 
شانلرزهاي بر

آنبدتر،بههرموفقیتدومخردادیانسرازپانشناسندوازهرناکام 
ی
هابالرزهايبرپشت،زندگیراسرکنند .


پشتداشتهباشندوبهناچاردربیشترزمان
آنچه برايشان دشوار است پذیرفتن دو حقیقت است :نخست ،انقالب شکوهمند
زبالهدان معروف
اسالمی ،پیشاپیش حکومت اسالمی به یکی از بدترین گوشههاي  
تاریخ سرازیر شده است .هیچ امیدي به دست و پاکردن حیثیت تاریخی براي آن
انقالب ،از جمله نامیدنش به انقالب بهمن و وامگیري از انقالب اکتبر ،نمیتوان
داشت .انقالبیانی که هنوز دست بردار نیستند ،خود را از دست کم حیثیت اخالقی
یبایدازاشتباهی کهشدهاستــدربهترینتعبیرهاــجداشدو
یدارند.م 
بیبهرهم 

باالتررفت.دریافتنوگفتنواقعیتناخوشایند،بزرگتریننشانهخردوکاراکتراست.
حقیقتدومیکهپذیرفتنشناگزیرخواهدبودنزدیکشدنجنبشدومخردادبهپایان
یخواست
یبایدبراي پس ازآنآمادهشد.دومخردادم 
نقشتاریخی خویشاستوم 
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یک رژیم مذهبی با چهره انسانی بسازد ،و یک حکومت اسالمی که کار کند ،و
یتواند؟آنچهازآنبرآمدکمککردنبهنیرويدیگريبودکه
نتوانستــچهکسیم 
یجوشیدودر
ایراندرسالهاي پسازبیداري برمهتابزدگی،م 

ازمحافلروشنفکري 
دورهپساز97/76توانستبهسطحگستردهجامعهبرسد .
ستایشوتوجیهانقالباسالمیوآبشدندردومخرداد،بههمپیوستهاند؛تاازیکی

آزادنشوندبهدیگريتندرنخواهندداد.سرازپا نشناختگاندومخرداددرپیروزياین
جنبش سود پاگیر دارند .دیگر اصالحگران و آزادیخواهان ایران نیز امیدوارند ،برضد
امید،کهدومخردادیانبتوانندگذارناگزیرازجمهوري اسالمی رابی خونریزي انجام
نشناختگان،هیچراهحلبیرونازخودرژیملطفی ندارد.اگردراین

دهند.برايسرازپا 
میانه انقالب پایمال شود سودي در آن نخواهد بود؛ تکلیف مشروعیت انقالبی چه
سالها حکومت برآمده از انقالب ،تنها
یتوان پذیرفت که بعد از  
یشود؟ آیا م 
م
استکهسويشانپرتابشدهاست.

شرمساريشبماند؟دومخردادریسماننجاتی 

بهبارآیدکهدست کم

اگرسرانجامچیزي ازاین”درختی کهتلخاستاوراسرشت” 
يهاياصلیفیضیبرسدچهآسایشوجدانیخواهدبود! 
بهخود 
میتواندیدنیروي دیگري درجامعهایرانروبهباالداردکهاز
اماچنانکهبهروشنی  
یگنجد.این
دومخردادنیروگرفتولیدرتنگناي دومخردادیانومحافظهکاراننم 
هائینیزکهبهآندادهاندـنیرويسومیاجریان


نیروهنوزشکلمشخصینداردونام
یرساندکهازهردوجناححکومتی بیروناست.تااینجااهمیتی بیشاز
سومـ تنهام 
تواندادکهنشانهايبریکطیفگستردهمردمانیاست

آنبهنیرویاجریانسومنم 
ی
که از انحصارگران بیزار و از اصالحگران نومیدند .این مردمان راهی به بیرون از
اح،وبنبستسیاسیوحکومتیمیجویند.شمارآنهاروزافرون

ینتیجهدوجن
مبارزاتب 
شاندانشگاههاست.دانشجویانایراندرچهارسالگذشتهیکشبکه

وپایگاهقدرت
ارتباطی میان خود بوجود آوردهاند و از پشتیبانی هنوز غیر فعال مردم برخوردارند.
یتوانازنیرويسومبشمارآورد .
جوانانایرانراتقریبایکقلمم 
قدرتاینجریانسومدربریدنشازجمهوري اسالمی است؛همانگونهکهضعفو

ویرانی دومخرداددرزندانی شدنشدرقفساندیشهوکارکردهاي جمهوري اسالمی
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بودهاست.روشنترینعناصرجامعه،کسانیکهدر”محصوالتفرعی”شاهکارزندگی

بینند،ازتفاوتهايتاکتیکیبهجدائیایدئولوژیک

حجاریانها،ژرفايفاجعهملیرام 
ی

رسیدهاند .مشکل در جمهوري اسالمی است ،نه در نام یا حتا نیات مقامات رژیم

(نمیتوانگفتکههمهدومخردادیاندرکوري وکبریاي حجاریانانبازند).چهارسال
یبودتامردمی راکهآرزومنداصالحگامبهگامرژیماسالمی بودندبه
گذشتهالزمم 
یبود
اصالحناپذیربودنچنینرژیمی  متقاعدسازد.چهارسالگذشتههمچنینالزمم 

کهبهاینمردمصدایشانرابدهد .
دومخردادهنوزمصرفشرابراينیروي سومدارد.کسانی کهبهبیهودگی اصالحات

بهیکدست

دومخرداد،هیچعالقهاي 

بردهاندباهمهنومیدي از
دررژیماسالمی پی  
شدن حکومت به رهبري پدرخواندگان مافیا ندارند .کشمکش در دستگاه حکومت
یتواناز
اسالمی براي شکلگرفتنایننیروي تازهالزماست.اگربیشترکسانی کهم 
سومشاندانستدرانتخاباتاخیررايدادندازهمینروست.نیرويسومازدوم
نیروي 
یکند و اصحاب دوم خرداد از این معامله به مثل
خردادیان بهرهبرداري ابزاري م 
نمیبایدبرنجند .

یبینیم؛کسانی
سوم،سخنگویانورهبرانشرابهشمارروزافزونم 

مادرایننیروي 
یاندیشندودلیرانهبهزباندیگرسخن
کهبیرونازچهارچوبهايجمهورياسالمیم 

یشودولی همفکرانوپیروانشان
ندانهاازآنانپیوستهپروگاهخالی م 
یگویند.ز 
م
ییابند.پراکندهشدنگفتارشاندرسطحجامعهبهعناصربیشتريازجملهدر
افزایشم 
یدهد که پایههاي اعتقادي رژیم را زیر پرسش
حوزههاي مذهبی جرات بیشتري م 

ببرند.باال گرفتنایننیروي تازهازهماکنونداردزمینهپسازجمهوري اسالمی را
یسازد:سیاستیکهپاكازعاملمذهببینیازخواهدبود .
فراهمم 
یبینند
ایننیروي سومراالبتهباکودتااندیشانی کهخوابیکسرهکردناوضاعرام 
یکی نبایدگرفت.ولی اگرمترسکی ماننددبیرمجمعتشخیصمصلحت ...و”قهرمان
یتوان
یزند،اینرام 
جنگی” عراقبااندیشهکودتادرسر،ازرهبري جریانسومدمم 
یهائی
از نشانههاي قدرت گرفتن چنان نیروئی دانست( .آیا کار ایران به چنین پست 
افتاده است؟) رئیس تردامن آن مجمع ...فرصتطلبانه در پی پیش انداختن خود در
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استکهاگرخوبترنگاهکنداوومانندهایشرانشانهگرفتهاست(.نامیدن

جریانی 
سرداردبیرمجمعبهقهرمانجنگی عراقبی سببی نیست.اگرصدامحسیندرپایان
اهانتآوردرمیدان،خمینی
يهاي  
جنگهشتسالهتوانستپسازیکسلسلهپیروز 
رابهنوشیدنجامزهروادارد،تااندازهاي مرهوننبوغفرماندهی بارفروشپیشینبود

که کار را از ارتشیان دانا گرفت و شنزارها و تاالبهاي جنوب خاوري عراق را از
الشههاي سربازان و بسیجیان یک بار مصرف انباشت .پنجاه و هفت سال پیش

شبژنرالها”جانبدربردچرچیلگفتکهبختبلندامپراتوري

هنگامیکههیتلراز”
بریتانیا نبوغ استراتژیک سرجوخه شایکل گروبر را ــ که نام اصلی هیتلر و درجه
سربازياوستــنگهداشت.صدامحسینالبتهنهانصافونهشیوائیونهطنزخاردار
چرچیلرادارد).
***
یآید جاي
سخنانی که از دل رهبران ”آزاده”اي چون شهید زنده دوم خردادي بر م 
بایداجازهدادداغهاي

ودندارد.ازآنمهمترنم 
ی

رنجشوگالیههاي دوستانهودردآل

کهنهراتازهکند.بادومخردادیانکهسهلاست،باجنایتکا ترانجمهورياسالمینیز
هست،وبهدرجهايکهانسانگاهخود

بازبانکینهکشیسخنیدرمیاننیست.بیزاري

یباید به انقالبیان شکوهمند
کینهکشی و خونخواري را م 
یکند؛ ولی  
را سرزنش م 
گذاشت.میراثخونآلودتاریخایران،ارزانی همیشگی جمهوري وانقالباسالمی باد.

مانهتنهاوظیفهداریمحکومتایرانراازاینعناصرپاكکنیم،فرهنگوسیاست
یباید از این رویکردها ،از این حق بجانبی جنایتکارانه ،بپاالئیم .ما حتا
خود را هم م 
یبایدخوداینعناصرراازخودشانبرهانیم .
م
موضوع،گرفتنامتیازتبلیغاتی،نشستنبر”بلنداياخالقی”و”خواصفریبی”بهتعبیر
کهدرآنفروافتادهایم

خردهگیراننیست.ماهرروزبهژرفايهاویهفرهنگیوسیاسی

شویم.بازگشتبهشهیدزندهاي کهازآزادگانواصالحگراناستبهتراین

آگاهترم 
ی

يهاو
یدهد.کسی بیستوسهسالازنزدیکودستدرکار،خونریز 
ژرفارانشانم 
یهارادیدهوورزیده،درپلیدي ودروغشبانروزي ازباالتاپائین
يهاونامردم 
تاراجگر 
میهنانش را شاهد بوده ،تیر همرزمان و انقالبیانی چون

شناور شده ،روزگار تیره هم
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خود را در گلو داشته ،به هیچ آرمانی جز ویرانی و کشتار و فرونشاندن کینه نرسیده
یپردازد؛مسئولیت
است؛وبازبادلی سردهمچونتیغهکاردبهحالوروزکشورشم 
میاندازدکهپناهگاهقربانیاناوست،یا
آنچهراکردهاستبهگردندنیاي جهانگرائی  
قربانیانی که نخواستندبیشترقربانی شوند؛واینهمهراازقلهمعصومیتو خطاناپذیري
میگوید .دریغ از سایه تردیدي! تازه او نماینده چهره انسانی حکومتی است که

کشوررادردستدارد.ماننداووبدترازاوسرزمینمارافراگرفتهاند .

سرنوشتاین
یتوان پاك کرد؛ بریدن کامل از آنچه عادت و
این زبالهدانی انسانی را با زباله نم 
”سرشت” ما شده است ضرورت دارد .جمهوري اسالمی آینه تمامنماي هرچه زشتی
ایم.پیکارمابااینرژیممیبایددر


خودنیاورده
استکهدرمابودهاستومابهروي 
یباید با خودمان روبرو شویم ،با
جبهه تازهاي ،در خودمان نیز جریان یابد .نخست م 
پردهپوشی،بی ریاکاري ومعیارهاي مضاعف؛آماده
ی 
ذهنی آمادهشکوبازنگري؛ب 
یدانیم.
پذیرفتنمسئولیتآنچهکردهایمودورانداختنآنچهدردیگراندور انداختنی م 

ایننخواهدشدمگربرايدیگريحقوقیبرابرخودبشناسیم”.حقوق”ربطیبهدرست
یانادرست،دوستودشمنوموافقومخالفندارد.ربطی بههیچتفاوتوتمایزي
ندارد .از اینجاست که رواقیان آن را حقوق طبیعی یا فطري نامیدند؛ با خود انسان،
یآید .
هرکهوهرچههست،م 
ماست.مبارزهي درست

اشتباهنگرفتنمبارزهباکینهجوئی وخونخواهی،وظیفهبعدي 

میباید”با” چیزي جنگیدواگرآن
”با” نیست”،براي” است”.براي” رسیدنبهچیزي  
یهاي
چیزدیگرازهمانرنگوبدترباشدمبارزهارزشندارد.نشستنبرجايهمپالک 
یشرابرايآن
شهیدزندهآرزويبسیارکساناست،ولیهدفینیستکهانسانزندگ 
ایرانباشد.ماتکلیفیکوچکترازانسانی

بگذاردوپیکاري نیستکهدرخورموقعیت
کردن جامعه ایرانی نداریم که با الف زدن از کورش و شعر آوردن از سعدي دست
وخشونتزدائی دراندیشهو عمل

یبایدازمتمدنکردنرفتارسیاسی 
نخواهددادوم 
آغازشود .
میتوانبه
جمهورياسالمی نشاندادکهچگونهچنینکشوري رادر چنینعصري  
چنین توحشی انداخت .ما با جلوگیري از خشونت به سران و دست درکاران چنین
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یترکنیمــپادزهري هماناندازهزورآور و
رژیمی میتوانیمسـیاسترادرایرانانسان 
دراماتیککهزهر .
اوت 2001
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از همگريزي به همگرائی استراتژيک


تاریخچهمبارزهباجمهوري اسالمی باتاریخآنهمزماناستوایندوــمبارزهو
جمهوري اسالمی  ــ طبعا در مراحل گوناگون پیوسته بریکدیگر تاثیر کردهاند .در
یفاصلهپسازواقعیتانقالبی کهتقریباهمهمردمایرانخودرادر
نخستینمرحلهب 
یدانستند مبارزه در بیرون بود .تبعیدیان گروهاگروه ،همه از
پیروزي آن سهیم م 
یرنج
وابستگاننظامپیشین،درپی بازگشتزودوآسان،وبهزیرکشیدنگروهی کهب 
هاوراه


سازمان
زیادوتقریبابهرایگانبهقدرترسیدهبود،گرمنشستهاوبرپاداشتن

میانتهی داشت.زمینه
انداختننشریاتبودند.ولی آنمبارزهباهمهسروصداطنینی  
دردرونبرايشنبودوآنچهبودیامانندتظاهراتدلیرانهزنانتهرانیدربهار

چندانی
 1979/1358با مخالفت عمومی روبرو شد و یا مانند کودتاي نوژه در قهرمانیهاي
نسنجیدهبربادرفت.مبارزانبیرون،جزبخشکوچکی،گروهاگروهوبههمانتندياز
میدانبیرونرفتندوبهبازساختنزندگیهاي خودپرداختند.یکدوسالی برانقالب

نگذشتهموجضدانقالبباالگرفت.آخوندهابهسرعتلگامقدرترابهچنگآوردندو
هم پیمانان و هواداران غیرخودي را یکایک و به کمک خود آنها ،هریک بردیگري،
پاکسازيکردندتاپایانجنگعراقکهکاربهقتلعامپیروانومتحدانپیشینرسید.
آن سالهائی بود که گروهها و الیههاي سیاسی و اجتماعی در ایران به ضدانقالب
پیوستندوشمارروزافزونی ازآنان دربیرونبانخستینموجایرانیانتبعیدي،نخستین
قربانیانانقالبوبازماندگانرژیمپیشین،پهلوبهپهلوزدندوبازبازارمبارزهپیشاز
انقالبگرمشد .
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این مرحله دوم نزدیک دو دهه کشید .مخالفان در ایران ،بیمخورده و روحیهباخته از
یهاي همهسویه به فعالیتهاي فرهنگی و مقاومت منفی روي آوردند و مبارزه
ناکام 
بیرون نقش برجستهتري یافت .در اجتماعات ایرانی اروپا و امریکاي شمالی شمار
کاهندهاي کوشندگان سیاسی ،خود را براي به زیرافکندن رژیمی که با اشتباهات و

هایاکوششهايخودشانباالرفتهبودسازماندادند.امامبارزهاساسادرمیان

کوتاهی
هاوگرایشهاي


بایکدیگر.گروه
خودشانبود؛کمتري باجمهوري اسالمی وبیشتري 
سیاسیدرمیدانیکههمهبهجانیکدیگرافتادهبودندبهدشواريدشمنازدوستباز
یشناختند.فضايپرکینهوبیمنطقپیشازانقالببرجهانتبعیديافتادهبودوبار
م
یافزود .دشمنان پیشین که
انقالبی که همه را شکست داده بود بر سنگینی آن م 
دیدندباهمدشمنترشدهبودندوپاي در

بدبختی انقالبراهمازچشمیکدیگرم 
ی
یرفتند.مبارزاندردروننومیدانهبههزارانتنی
یاثريخودفروترم 
زنجیرگذشتهدرب 
ینگریستندکهدرآزاديکشورهايدمکراتیکغربیمیدانداريمیکردندولیوقتو
م
یگذاشتند .
نیروشان رادرتوجیهخودوحملهبهدیگرانم 
بیسابقهدر
دورانبسازوبفروشی پسازجنگکهآغازیکدزدساالري   cleptocracy
ناپدیدشدنهاو

تاریخایرانبودباتروردرصورتپوشیدهومشئومآن(صدهاقربانی 
یهاي فجیع در درون و بیرون ایران) و به عنوان یک ابزار دیپلماتیک
آدمکش 
ارسواروپا)همراهشد.آنسالهائی بود

يهاي پردامنهدرکشورهاي خلیجف
(خرابکار 
یخطرترینجامهفرهنگی خودخطرمرگنزدیکرادربر
کهازسوئی مبارزهحتادرب 
داشت و از سوي دیگرگرایش به کنار آمدن با رژیم را در کشورهاي خارجی همان
اندازه نیرو بخشید که سازشکاري را در مخالفان آن .از آن هنگام یک بخش قابل
مالحظهنیروهاي مخالفدستدردستجمهوري اسالمی (حالجناحعملگراي آن
یخواهدونمیتواند؛یا،دردورهبعديدومخرداد،جناح
کهراهحلچینیرابرايرژیمم 

یتواند) عمل کرده است.
یکند و نم 
یدگرگونی آرزو م 
اصالحگر آن که اصالح را ب 
یداشت
مبارزاتدرونی نیروهاي مخالف،افزودهشدنمولفهجمهوري اسالمی راکمم 
که هر همرائی  consensusو همکاري را ناممکن سازد .بر اختالف میان جمهوري
مشروطهاختالفمهمتراستراتژي بارشد:اصالحیاتغییر

خواهانوهوادارانپادشاهی 
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رژیم؟ بابرآمدندومخردادمبارزاندرونعمومابهنویداصالحاتدلخوشکردندودر
بیرون نیز گروههاي روزافزونی بهانه بیشتر یافتند که که از مخالفت عملی دست
بردارند.اینبهانهتاآنجارسیدهاستکهحتاپسازورشکستگی آشکاردومخرداددر
انتخابات و بستنشینی مجلس ،چپگرایان بسیار با هر راهحلی که رژیم را نفی کند
مخالفت میورزند .آنها نه تنها سرمایه سیاسی خود را پاي دوم خرداد نهادهاند بقاي
یشمرند.اگرخودشانــبااصرار
رژیماسالمی رادرهرصورتشبهترینتضمینم 
دستکم با دراز

همیشگی به قرار داشتن در طرف عوضی تاریخ ــ آیندهاي ندارند
کردنبدبختی مردموکشورنگذارندبختی بهدیگران،اگرچهدرصورتاصالحشده
آنان،دادهشود .
در همه این سالها و به رغم تصویر کلی نومید کننده فضاي نیروهاي مخالف،
پیشرفتهاي مهمی صورت گرفت که آثارش به پیکار براي رهائی ایران محدود

بزرگخواهدداشت.ازحاشیههايمهتابزده

نخواهدماندودربازسازيایراننیزسهمی
یشوندگذشته،منظرهسیاسیپاك
کهپیوستهباریکترم 

چپوراستنیروهايسیاسی
دگرگونشدهاست.آنانسانمریخی کهسی سالی پیشدوربینخودرابااحساسی
ناخوشایند از تماشاي ایران برگرفت ،اگر دوباره بنگرد از تغییراتی که خواهد دید
درشگفتخواهدافتاد.سخنانتازهوسخنگویانتازةروزافزونی شنیده،وباورهائی که
یشوند.گفتمان(بحثغالب سیاسی ،فلسفی )
ینمودنددورافکنده،م 
دستنزدنی م 
ییابد .دمکراسی لیبرال و اقتصاد
فزایندهاي به غرب ”بورژوا امپریالیست” م 

همانندي 
بازار و جهانگرائی ،همراه ارزشهاي جهانرواي حقوق بشر در گفتمان روشنفکري
سیاسی ،بجاي استبداد روشنراي به بنبست رسیده و مارکسیسم ـ لنینیسم همانگاه
ینشیند.نگرش
ورشکسته،وملی ـمذهبی،وسیاسی ـمذهبی همیشهورشکستهم 
شود.سازمانهاي

ویکسویهچیرهم 
ی
فراگیربهامرحیاتی توسعه،برتوسعهفرماندهی  
میانتهی؛) و اندیشه سیاسی به جاي شعارهاي
سیاسی جدي (و نه گروهبنديهاي  
یگیرند .در
رایگان ،یا سیاست همچون موضوع پرستش وکینه ،میدان عمل را فرا م 
يترینعناصردرنیروهاي سیاسی
سنگرگرفتگانگذشتههاي نابود،جد 

میانغوغاي 
ایرانبیستوششسالگذشتهرابهیکدورهبازآموزي تاریخهمروزگاروبازنگري
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فرهنگوسیاستایراندرآوردندبانتایجی کهامروزدرسراسرفضاي ایرانی بازتاب
ییابد .اگر کسی بپرسد دستاوردهاي این پرتاب شدگان به بیرون که نیمی از
م
یتواند پاسخ خود را در
یزیند چه بوده است بهتر از همه م 
یشان را در ایران م 
هست 
دگرگونیگفتماندرخودایرانبیابد.باآنکهسهمبزرگروشنفکراندرونمرزراکهبا
یتوان
بجان خریدن خطر مرگ و زندان ،گفتمان دمکراسی لیبرال را پیش بردند نم 
دستکمگرفت،آزاديودسترسیآسانبهمنابعوسروکارداشتنهرروزهودرعمل

باکارکردیکنظاملیبرالدمکراتدربیرون،سهمبیشتري درایندگرگشتداشته
است.نخستدربیرونبودکهمذهبازفرمانروائی برسیاستبهزیرکشیدهشد.در
خودایرانمدتهاکشیدتااندیشهسیاسی،مذهبراکناربزند.درفضاي خفهکننده

یشودمذهبراازتابو،ازامري فراترازبحثو
مذهبی ایرانهنوزبهآسانی بیروننم 
موشکافی،بدرآورد .
*** 
تاثیرات متقابل (اندرکنش) بیرون و درون بر یکدیگر فراز و نشیبها داشته است و
بیشتر زمانها شکاف بزرگی ،چه در احساس و چه در تصور ،ویژگی آن بوده است.
رژیماند دورتر
بیرونیان نه تنها هرچه از مردمی که دست به گریبان هر روزي  
یآوردندبهاینمعنیکهدریکفرافکنی
یافتادند،هرچهکمترنیزآنانرابهحسابم 
م
یشمردند .چند بار شنیدهایم هشتاد و چند
یپایه ،نظر خود را نظر مردم در ایران م 
ب
درصد مردم موافق یا مخالف فالن امر هستد؟) در درون نیز مردم آنها را مالمت
یتوانند باهم بنشینند چه رسد که کار کنند .تا دوران بساز و
یکردند که حتا نم 
م
کهسازمانهاي مبارز،بیشتردراروپا،

،درزمانهائی 

بفروشی واصالحاتبی دگرگونی
یزدندکهراهی بهدرونبجویندومبارزاندرونمرز،گرفتارجنگ،وبه
بههردرم 
یبودند ،همه
بهبودهاي اینجا و آنجا و نوید اصالحات بیشتر (پس از آن) خرسند م 
يها که صرف و خونها کهریخته شد از پیوستن دو سر پیکار برنیامد .اما پیام
انرژ 
عرفیگرائی (سکوالریسم) بجاي فقه پویا و روشنفکري اسالمی؛ و دمکراسی لیبرال
بجاي ملی ـ مذهبی؛ و استراتژي رهائی (براندازي یا به عبارت مسالمتآمیزتر تغییر
یرسیدتاثیراتخودرا
رژیم)بجاي خرسندبودنبهاصالحاتکهازبیرونبهدرونم 
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یمیلی
زنجیرهاي نیز چشمان بسیاري را گشود .با اینهمه ب 

یهاي 
یبخشید .آدمکش 
م
عمومی به بریدن کامل از نظم موجود و جهیدن به نامعلوم ،جامعه سیاسی را از
یکرد.دوسهسالهاولریاستجمهوري
رادیکالترمبارزانبیرونبري م 

حلهاي 
راه 

روزنامههادرانفجار

يهاي
خاتمیــبابرمالکردننقشحکومتدرترورهاوپردهدر 
یکدورهکوتاهاستثنائی مطبوعاتآزاداندیشــتکانی واقعی بهصحنهسیاسی دادتا
انجامیدکهبزرگتریندستاورددومخردادبودوسنگینیمبارزهرا

بهخیزشدانشجوئی
سراسربردرونگذاشت.دیگرتندروترینمبارزانتبعیدي نیزبهترآندیدندکههمه
نیروي خود را پشت آن خیزش بگذارند .اما خیزش دانشجوئی دیري نپائید .مردم
همچنانترسانازدگرگونی ناگهانی وبهانتظاررهبري کسی کهبیشترینراي تاریخ
ایرانراگرفتهبود،تماشاگرضرباتسنگینی شدندکهبردانشجویانفرودآمدودوم
خردادیانکههمهچیزخودراازدانشجویانوجوانانداشتندازپشتوروبهجنبش
دانشجوئیخنجرزدند .
یباید مهمترین فصل
از دیدگاه مبارزه با جمهوري اسالمی ،دوم خرداد را احتماال م 
لترینبخشسیاسی آن،بهمیدان
شمرد.همهمسئلهمبارزه،کشاندنتودهمردم،فعا 
است،بهاینمعنی کهبطورجدي بهرهاشدنازرژیمبیندیشندوهرراهحلدیگررا
ردکنند.تاهنگامی کهمردمبهبهبودوضعخودواصالحنظامسیاسی امیدي داشته
باشند؛یاازجایگزینآنبیشتربترسند؛یاازآیندهنامعلومبهاکنونناپسند پناهبرند
مبارزههمانخواهدبودکهدرپانزدهبیستسالهنخستپسازانقالبتجربهکردیم:
گروههائی از خود گذشته و سرسپرده که در حوزههاي اختصاصی خود در برابر توده

یبود
یجنگند.دومخردادازایننظرنیزالزمم 
یاعتنابادشمنی نابرابرم 
تماشاگرانب 
که ظرفیت رژیم اسالمی را براي اصالحات نشان دهد .تودههاي مردم تشنه هر
بینالمللی همه
کمترین نشانه بهبود ،پیاپی از اصالحگران پشتیبانی نمودند ،فضاي  
يهايبیستوچندمیلیونیناگزیرازانتظار
همکاريبود،حتامبارزانبیروندربرابررا 
بودند.هشیارترینشانازدومخرداداستفادهابزاري کردندبدینمعنی که

کشیدنمی 
بهرهبرداري از تضادهاي درون رژیم و آزادي نسبی ولی بسیار قابل مالحظه
درپی  
شانزائدههاي بیرونی دومخردادشدند.بهدوم

برآمدند؛غیرفعال 
ترین

فضاي سیاسی 
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خرداداینفرصتدادهشدکهدورهخودرابهتمامطی کند.پسازدومینانتخابات
ریاستجمهوري،وبازهمبیستودومیلیونیراي،ودرحالیکهمردممجلسرانیز
یشدآوردکهجنبشاصالحی تنهاگذاشتهشده
بهآنهادادهبودنددیگرهیچبهانهنم 
استواگرشکستخوردازآنجابودکهمردمنیمهکارهرهايشکردندوضدانقالب

کارشکنی کرد.باکاملشدندورهاصالحاتوآنچهدومخردادنامگرفتهاستابهامی
یکرد برطرف شده است.
که در دستهاي گوناگون به سود وضع موجود کار م 
یتوانندتعهدخودرابهجلوگیري
سازشکارانروبهانزوادرمیانجمهوریخواهاندیگرنم 
از تغییر رژیم ،در پوشش دفاع از اصالحات و جلوگیري از نیرو گرفتن انحصارگران
یتوانندمنافعمالی خودرابهنام
بپوشانند.پوزشگراناروپائی وامریکائی رژیمنیزنم 
خدمتبهاصالحاتعرضهکنند .
چنان شد که وقتی در انتخابات شوراها راي دهندگان در خانههاشان ماندند و
بستنشینی نمایندگانمجلسازیکمیهمانی خصوصی نمایندگاندرمحلکارخود

فراترنرفتوپسازآندرانتخاباتمجلسبازمردمباپاهايشانراي دادندکسی

ازشهیدانزندهوقربانیانترورمقدسخودساختهشانبرصندلیهاي چرخدار

گلهاي 

نیزنشنید.پابرجاتریندنبالههايدومخرداددربیروننیزناچارشدندشکستاصالحات

راازطبیعترژیموناشایستگی خوداصالحگرانبشمرند.اماازهیچکدامجزآنچه
یدیدند.باپایاناصالحاتکهیک
یآمدومردمنیزبایستبهچشمخودم 
کردندبرنم 
چرخشگاهتاریخی درمبارزهبارژیماسالمی استبطورقطعمیتوانگفتکهمردم
یترسند.ممکناستبگویندچهتفاوت
دیگرامیدي بهاینرژیمندارندوتنهاازآنم 
یبایدبپذیریم
دارد؟ولی تادومخرداد،همبیمبودوهمامید.ماهرچههمنخواهیمم 
عمومالیههاي اجتماعی ایرانآمادهبودندکه،هرچندبرضدامید،به

کهششسالی 
دگرگشتآرامرژیمواصالحآنازدرونوبهدستعناصریکآبشستهترامیدوار

باشند .همه استداللهاي مخالفان بیرون در برابر این گرایش عمومی به استراتژي
یاعتبار نکرد
یماند .تا دوم خرداد خودش را چنین ب 
کمترین خطر ،ناشنیده م 
مخالفتهاي بیرون به مخالفخوانی گروهی که دستی از دور بر آتش دارند تعبیر

یشد .
م
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،کناررفتن،تغییررژیم،چارهايبرايرهائیازاینساختار

امروزجزبراندازي،سرنگونی
قدرتوقانوناساسینماندهاست(هراصطالحیمیخواهندبکاربرند،منظورآناست
کهچیزدیگروبهتري،ونهکمتربد،بجاي آنبیاید).آنچهازمبارزهدرایرانمیسر
باشدازاینپسدراینراستاخواهدبودودربیرونصداهائی کهبهصبروسازشفرا
یخوانندهرچهخاموشترخواهندشد.آنهاکهدرمیانمخالفان،سیاستتغییررژیمرا
م
یافتهاند .از انتخابات دوره تازه
یکردند طبعا دلگرمی و همراهان بیشتري  
دنبال م 
مجلس ،استراتژي وگفتمانبیروندستباالتررایافتهاست.تاآنهنگامتاثیربیرون
یبود.اندیشندگانوروشنفکراندرجمهوري اسالمی
بیشتردرزمینهفرهنگسیاسی م 
توانستندخودراازجهانبینی وفضاي فرهنگی آشناي

دیرترازبهترینبیرونیانم 
ی
یرسیدجانشینناپذیر
تازهاي کهازدوردستتبعیدبهایرانم 
خویشآزادکنندوهواي  
یشکوهاصالحات،نفوذبیرونبرگفتماندروندراستراتژي
یبود.اکنونباپایانب 
م
گفتندرژیماصالحپذیر

یگرددکهازآغازم 
ی
همنمودارشدهاست.نگاههابهکسانیبرم 

یتوان
بایدصرفارخنهايدرپیکرهرژیمتلقیکردوازآنتام 

نیستودومخردادرام 
ی
برداشتناینحکومتوجهانبینی از

بهرهگرفت؛ولی پاسخمشکلجمهوري اسالمی 
سرراهدمکراسیدرایراناست .
خطاببههمهونهگرایشهاي

همهپرسی،جنبشی ازدرون،وفراخوانی 
جنبشملی  
سیاستهايمخالفرادربیرونودرونروشنکند،از

یرودفضاي
سیاسیمعین،کهم 
خاستهاست:یک،ماچارهاي نداریمکهبراي جایگزیناین

اینهمگرائی استراتژیکبر
یتوان
رژیمپیکارکنیم.دو،مابهمعنی همهماستوهیچایرانی رابههیچبهانهنم 
رسیدنبهیکانتخاباتآزادوهمهپرسی پساز

حذفکرد،چهدرمرحلهتالشبراي 
آنوچهشرکتدرآنانتخاباتوهمهپرسی.سه،جایگزیناینرژیمیکاسالمدیگر،

یکدیکتاتوري دیگربههرنامجمهوري یاپادشاهی نخواهدبود.چهار،بسترسیاست
ایرانازاینپسجزاعالمیهجهانی حقوقبشرنیست،برآنمی بایدساختوپیشتر
یتوانافتاد.معناي واقعی فراخواناینهاستوصرفنظرازاینکه
رفتولی ازآندورنم 
راکهدهههامنتظرشبودیمبه

چهکسانی بهآنبپیوندندیادربرابرشبایستندتکانی 
دیوانهوار
پیکرهسیاسی ایراندادهاست.اینتودهلختفسردهکهتنهاازانفجارهاي  
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گاهگاهیبرآمدهاستودشمنیباشعوروعقلسلیمراتامایهسربلنديباالبردهاست
یپذیردبنگرد.اینتوده
کهپیرامونشبهتندي دگرگونی م 

یشودبهجهانی 
ناگزیرم 
یشوندهرکداماز”خود”نه
کهتنهاخودشانبرايشاناهمیتداشتناگزیرم 

مردمانی 
یتربنگرندکهازخودهاي دیگرپرشده
چندانگرانبهاشان،بیرونآیندوبهمنظرهکل 
یبایدبیاموزندکهآنانرانیزبه حسابآورندوجهانتنهابهکامخودشان
است؛وم 
نخواهدگشت؛ودرسیاستعالوهبرسرکشیورویاروئیوپابرجائیاصولی،هنرهائی
مانندسازش compromiseوهمرائینیزهستکهبهخیرعمومیخدمتخواهدکرد.
یگیرد رسیدهایم و
ما سرانجام به یک همگرائی که بیشتر طیف آزادیخواه را دربر م 
یشناسد.
یتوانیم از یک جریان اصلی مخالف سخن بگوئیم که درون و بیرون نم 
م
یفهمند.دردرونبهآزادي
طیف،مشکالتومحدودیتهاي یکدیگررام 

هردوسوي 
یتوانسخنگفت؛دربیرونبهاحتیاطوپوشیدگی .
وآشکارينم 
*** 
ترینبحرانهاي سیاستخارجی رژیمهمزمانشده


ازبزرگ
اینهمگرائی تازهبایکی 
است.تصمیمخللناپذیرجمهوري اسالمی بهدستیافتنبهسالحاتمی بهرویاروئی

خطرناکی باامریکاانجامیدهاست.یارژیمدستبرخواهدداشتوبهصورتی برراه
ووقتکشیودنبالکردنبرنامهبمباتمیخواهد

خواهدرفت،یابهپنهانکاري

لیبی
پرداختوخودوکشوررابهخطرخواهدانداخت.سخنانیازایندستکهداشتنبمب
اتمی  حقایراناست،یاچرادیگرانداشتهباشندومانداشتهباشیمموضوعراساده
یکند.دستیازیدنبهاحساساتملیایرانیاندرتوجیهسیاستیکهصرفابرايادامه
م
زندگی رژیماستعوامفریبی خطرناکی است.درحالی کهیکسالپساززمینلرزه
یکنندوکودکانوزنانایرانرادربازارهاي بیرون
هنوزمردمبمدرچادرزندگی م 
یآورد؟ این سخنان ممکن است در
یفروشند داشتن بمب اتمی چه سربلندي م 
م
یمعنیاستواینمحافلدومیرا
محافلیخریدارداشتهباشدولیدرمحافلدیگريب 
یبایدگرفت.هرکسدرتلهتبلیغاترژیماسالمی نیفتادهباشدیاسود
يترم 
بسیارجد 
یداند که ایران و منافع آن در حسابهاي
معینی در دفاع از رژیم نداشته باشد م 
جمهوري اسالمی جائی ندارد .رژیم اسالمی درست پا در جاپاي کره شمالی گذاشته
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یتوجهبهمصالحملی.اماکرهشمالی را
است:خریدنتضمینی براي گروهحکومتگرب 
یتواننگهداشت
درآنگوشهجهانودرمحاصرهروسیهوچینوژاپنوکرهجنوبیم 
وخطرآنتنهادرفروشتکنولوژيکشتارجمعیبهدیگراناست.جمهورياسالمیبا
شدرقلبپرآشوبترینمنطقهجهانتهدیديبرايهمه

طبیعتتروریستوتجاوزکار
یرود .
بشمارم 
اینکهبحرانخارجی رژیمبهکجاخواهدکشیدبستگی بهرفتارآندارد.اینکهمبارزان
یتوانند
از همزمان افتادن بحران خارجی و همگرائی نیروهاي مخالف چه بهرهاي م 
ببرندبستگیبهدرآمدنشانازآبوگلتجربهسال1953/1332خواهدداشت .
ژانویه2005

پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ


























194

پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ

195






بخشودن و فراموش نکردن


سالهاپیشآقاي اکبرگنجی خواستارپیگردومحکومیتوبخشودنآمرانوعامالن

زنجیرهاي ،که خود رسوايشان کرده بود ،شد .اکنون بار دیگر در

یهاي 
آدمکش 
بهآنایدهبازگشتهاستودرتعبیرگستردهتري

سخنرانی دریافت جایزهقلمطالئی 
یگوید” :امروز دیگر نباید با همان سالح خشونتطلبان به مقابله با آنان
چنین م 
پرداخت.بایدمقاومتصلحآمیزمدنی راجایگزینخشونتانقالبی کرد.شعارمنبراي

مبارزهباظلموخشونت”ببخشوفراموشنکن”است.بخشایشفضیلتیاستکهبر
یکند؛ صرفنظرکردنازانتقامگرفتناست.بخشیدن
کینه،خشمونفرتموجهغلبهم 
مظالم به معناي به فراموشی سپردن و دست کشیدن از پیکار نیست .بخشایش به
معناي دست کشیدن از نفرت ورزیدن است .بخشایش ،نفرت را به نفرت جویان،
یکند .این امر نه فراموش
بدخواهی را به بدخواهان ،کینه را به کینهتوزان واگذار م 
یدهد،نهوظیفهوفاداري مارانسبتبهقربانیانجنایات،ونه
کردنجنایاترااجازهم 
الزاماتمقاومتشجاعانهدربرابرجنایتکارانحاکموپیروانمتعصبجنایاتگذشتهرا.
باید همواره به یاد داشته باشیم که زمانی ظلمی روي داده است .باید شرایطی که
یتواند منجر به پدید آمدن فاشیسم ،توتالیتاریسم ،و هر نوع دیکتاتوري که منشاء
م
مظالماستدرخاطرهفردي وجمعی ماباقی بماندتاآمادهباشیمکهچنانشرایطی
دوبارهتکرارنشود .
جامعهاي عاري از
”ببخش و فراموش نکن شرط رسیدن به دموکراسی به معناي  
خانههائی که
خشونت است .پس از کشف حقیقت ،پس از نور تاباندن به تاریک 
یخورد و علنی کردن مظالم ،دیکتاتورها و
تصمیمات خشونت بار در آنها رقم م 
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ی بخشیم تا خشونت گسترده دامن نشود .خشم و کینه و نفرت
جنایتکاران را م 
توانندجامعهاي عاري ازخشونتودمکراتیکبهوجودآورند.اینجاستکهنیازمند

نم 
ی
یکند.بلکه
بخششهستیمودرعینحالفراموشنکردن.بخشایشخطاراپاكنم 
یکند.
یگذارد بلکه از نفرت چشمپوشی م 
یبرد ،پیکار را کنار نم 
خشم را از بین م 
یکنند ”.
بخشایشگرانبینفرتوباقلبیسرشارازشاديباکجیهامبارزهم 
یتوانداد.دربیروننیزکسی صداي خودرا
دردرونایرانبهاینسخنانبازتابی نم 
انگشتشمار ،به سپاسگزاري از اینکه یاد

به این پیام نپیوسته است .واکنشهاي 
شایستهاي ازقربانیانکشتارجمعی سال 67/88کردهاستمحدودماند.طبقهسیاسی

ایران هنوز نمیتواند همپاي سلوك کسی شود که از خاکساري خمینی آغاز کرد و
یکوشدشاگردکانتومقلدماندالباشد.امااگربتواندراینخشونتروزافزون
اکنونم 
کهجامعهایرانی رادرخودفرومیبرد؛دراینفرایندغیرانسانی شدنجامعهبهرهبري
یتر نشان داد ،همین سخنان است که نباید
قم ،دریچه کوچکی به یک جامعه انسان 
گذاشتمانندقطرههاي باراندرآفتابتابستانمحوشوند.رسیدگی بهجنایاتدوران

حکومتاسالمی،محکومکردنجانیانورهاکردنشان،بخشودنولیفراموشنکردن،
بیرونبردنعدالتازعرصهانتقام،پایاندادنبهدورخونخواهی وخونریزي،اینهمه
یبایدبهآنرسید .
هنوزازظرفیتروانزخمخوردهوبیمارایرانیبیروناستولیم 
خشونتوخونخواهی وانتقام،باالي هرچیزوبهبهاي هرچیز،باهمهسهماندازه
نگرفتنی جمهوري اسالمی در آن ،براي ایرانی تازگی ندارد .فرهنگی که کربال
یتواندبرودواگرنرفتهاستبه
برجستهتریننمادمذهبی آناستتابیشازاینهام 

یگذاردمردممابهتماموبراي مدتدرازدرامري
لطفدودلی وابهامی استکهنم 
فرو روند .در تاریخ همروزگار ما ،سیاسی شدن جامعه که با جنبش مشروطه آمد با
مشروطهخواهان را کشتند و

خونریزي همراه گردید .سلطنتطلبان محمدعلی شاهی 
مشروطهخواهان ،آخوند مشروعهخواه را به دار آویختند .مجازات اعدام به عنوان

ترینومشروعترینپاسخقانونیدرهمهدورانپهلويبرهرفعالیتضدرژیم

پذیرفتن 
ی
جاري شد؛ولی ازآندرگذشت.اعدامبهعنوان”حقانحصاري حکومتبرخشونت”
(تعریفوبر)بهاندازهکافیناپسندوافراطیاستولیهنگامیکهبیژنجزنیوهشت
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تنازسرانچریکهاي فدائی خلقرادرزندانبهعنوانجلوگیري ازاقدامبهگریزاز

پشت به تیر بستند خشونتی که به هر حال از نظر قانونی حق حکومت به شمار
ماههايپسازانقالب
یرفت،بهجنایتیآلودهشدکهآثارخودرادراعدامهايفوري 
م
ظاهرساخت.حکومت،ازحوزهخودبیرونرفتوشیوههاي گانگستري رابه

اسالمی 
خدمتگرفت.اعدامکسیمانندگلسرخییکآدمکشیرسمیوازمنطقدولتبیرون
یکرد .
بودوتنهاآتشانتقامراشعلهورترم 

موضوع این نیست که در سراسر دوران پهلوي شمار اعدام شدگان و کشتگان زد و
هاوروحیههابرفرهنگ


استکهسیاست
خوردهاي چریکی به 350نرسید؛درتاثیري 
یگذارند .مخالفان رژیم که همانگاه در خشم انقالبی
سیاسی و سرنوشت کشورها م 
یداشتندکهتشنگیخودرابهخون،بااعدامانقالبی
یجوشیدندهمینرفتارهاراکمم 
م
هرکهدردسترسبودــاگرچهپاسبانیمامورنظموکارمندبانکیدرخدمتمردم،با
نابودکردنهمرزمانخویشدرخانههاي تیمی (بهدالئلسیاسی،و”اخالقی”)وحتا

یشان
سوزاندنالشههايآنان(مجاهدینخلق)فرونشانندتاانقالبآمدوخشمانقالب 

نداختکهروحیهجامعهسراپاوازهرسوآمادهاشبود.خمینی که

رادردریاي خونی ا
انقالبشرابانابودکردنتماشاگرانسینمارکسآبادانآغازکردهبوددرهمانفضا
یکرد .کشتار زندانیان (ازجمله آزاد شدگان) آن سال ننگبار باالترین تظاهر
عمل م 
تسلیمشدنطبقهسیاسی ایرانبهمنطقخشونت بود.ایرانبهجائی رسیدهبودکه
یتوانستدرآنروي دهد.رژیمپیشینصدهاتنرااعدامکرد؛رژیم
چنانفجایعی م 
یبایدبهچند
کنونی هزارانتنراوالبدرژیمبعدي درعدالتانقالبیششمارهرام 
صدهزارتنبرساند(.همینبساستکهیکصفتانقالبی بههرناروائی چسبانده
شود ).
یتوانیمجنایتکاران(غیرخودي)وقربانیان(خودي)خودراداشتهباشیم.
ماهرکدامم 
یبایدازاینتاریخیکهازخونرنگشدهاست،خونیکهبر
ولیبهعنوانیکملتم 
سرحفظمقام،اختالفسیاسی،رسیدنبهآرمانشهر،نوسازندگیکشور...برخاكتشنه
رمکنیم.گناههمهمابودهاستوحکومتهابسیاربیشتر،ولی این

ریخته،احساسش
یدادندوکشندگانچرابایستآنگونه
تاریخهمهماست.قربانیانچرابایستجانم 
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آزادانه رفتار میکردند؟ چرا خشم و کینه کور ،زمینه طبیعی سیاست ما شده بود ،به
یآمدیم؟هنوز
اندازهايکهنهازخشونت،بلکهخشونتیکهمتوجهخودمابود،بهمبرم 

چنیناند .
بسیاري 
*** 
اینتاریخماست،گذشتهنزدیکما،وماهماکنوندرتکاملیافتهترینصورتآن

يهاي اجتماعی
یبریم.انقالباسالمی وحکومتبرآمدهازآنتبلورهمهبیمار 
بسرم 
یاش کینه و خشونت ،است .خمینی خشم انقالبی را که
ایران ،بویژه زمینه اصل 
یتوانست
شناختازپارهاي شیفتگان(موقت)خودگرفتوآنرادرابعادي کهم 

نم 
ی
کهآنهمهبرگردنشحقداشتند.تاریختکرار

بکاربرد،بدترازهمهبرضدآموزگارانی 
یتواندادامهودگرگشتیابدــبهتروبدتر.اگرماهمینباشیمکه
یشودولی م 
نم 
زمینههاي اساسی ،از جمله کینه و
بیشتر به نظر میآید هستیم ،آینده ما در پارهاي  
نفرت به عنوان برترین عواطف و موتورهاي اصلی عمل سیاسی ،تفاوت چندان با
ترینروانهارا

گذشتهواکنونماننخواهدداشت.بهویژهکهجمهوري اسالمی  
بزرگ

یکند .
نیزدرمیانماگاهگاهازخشموکینوبیزاريلبریزم 
ولیروانهايبزرگینیزهستندکهراهنمايمایند،مردانیمانندآقايگنجیکهپوالد
کوفتهخشونتاست؛تاجائی آنراراندهکهبرخودشنیزشوریدهاستوتاجائی آن
راتحملکردهکهبامرگچندگامینداشتهاست.اوازآنکورهکهنسلاوراخاکستر
یتواندمتفاوتسازد”.ببخشايوفراموشمکن”
کردباپیامیبیرونآمدهکهآیندهرام 
یتوان اصال تصورش را کرد؟
نیاندیشیدنی است ،بیش از آنکهسخت باشد .چگونه م 
بودهاند.بایدنیاندیشیدنی رااندیشید.بخشودن
همهایدههاي راهگشانیاندیشیدنی  

ولی 
بیشازایننیست.دربرابر،یکباروبراي

یآیدولی 
بهگونهدردناکی بردلماگرانم 
یدهد.ملتیکهبتواندجنایاترژیم
همیشهبهدورخشونتوکینخواهی(وندتا)پایانم 

اسالمیرامحکومکندوسپسببخشایددیگرسیلخونسرازیرنخواهدکرد .
سالبرمیلیونهاایرانی رفتهاست

پسازآنچهازجمهوري اسالمی درنزدیکبهسی 
جبرانبسنخواهدبود.دههاهزارکشتههمجبراننخواهدکرد؛

هیچسیلخونیبراي
یشزندانوگورستانسازي است،پاسخ
کهبزرگترینکارعمران 

وزندانهاي رژیمی 
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یبخشائیمنهفراموش
یگویندنهم 
صدهاهزارزندانیرانخواهدداد.آنهاکهباافتخارم 
یکنیم زود در خواهند یافت که کشوري به پهناوري ایران نیز ظرفیت آنهمه
م
راکهصدهاهزارخانوادهکینهخواهتازه،بهدنبالخواهدآوردنخواهدداشت.

انتقامگیري

میلیونها ایرانی با دستان خونین و دلهاي پر خون هر احتمالی را که بتوانیم به

بازسازي ایرانپردازیمازمیانخواهندبرد.کشوري کهاززیربهمنحکومتاسالمی
یخواهدکهکاروازخودگذشتگی رابرترازهمهبگذارند.با
بدرخواهدآمدمردمانی م 
جبراندهههايازدسترفتهبسیج

یتوانانرژيملیرابراي
روحیهشکارجادوگراننم 
کرد.یکجامعهموفقمسلماازجمعیتی کههردوسویشبستانکاري خونی ازیکدیگر
داشتهباشندساختهنخواهدشد .
یتوانیمبدانیمکهاینپیامدرایرانتاکجاهارارفتهوگرفتهاست،ولیدربیرون
مانم 
،درحزبمشروطهایران،آننخستینپیشنهادسالهاي

دستکمدریکحزبسیاسی

پیشبهبحثی پرحرارتدامنزدوسرانجامدر 2004بهاصالحی درمنشورحزب
حسابهاي شخصی و سیاسی و ادامه

انجامید :باید به دوران انتقامجویی و تصفیه
خونریزيپایانداد .
یبایدکیفراعدام،
براي برطرفکردنخشونتی کهدرفرهنگوسیاستایراناستم 
لغووبهمقولهجرمسیاسی پایاندادهشود.داشتنهیچعقیدهوگرفتنهیچموضعیا
کهعرفادرجامعههاي

تصمیمسیاسی وقبولهیچمقامی جرمنیستوتنهاجرایمی 
یتواندمایهپیگردقانونیافراد
دمکراتیکبهاینعنوانشناختهودرقانونآمدهاستم 
یتوانآزاریاپاکسازيکرد .
شود.هیچکسرابهنامجرایمسیاسیدرهررژیمینم 
یبایدباخون
بینندهیچاندیشیدهاندکهتاریخماراتاکی م 

آنهاکهخوابانتقامم 
ی
نوشت؟ 
29ژوئن 2006
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“پيروزي“ خشم و کين انقالبی


انقالباسالمی،وفرهنگسیاسی جامعهایرانی بطورکلی،درشهریور 1988/1367با
سازمانهائی در

لحظه حقیقت خود روبرو شد .هزاران جوان انقالبی پرشور ،اعضاي 
کشتارگاههائی کهزندانآنهابوددستهدستهازدم

خونتعمیدیافته،درسردابهاي 

شمشیرانقالبی کهدرراهشازجانخودمایهگذاشتهبودندگذشتند.پسازدوراول
اعدامهايسراسريدستدرکارانرژیمپادشاهی،ازکارمندتانخستوزیروازپاسبان

تاارتشبد،وبازرگانوصاحبصنعتوبهائی ویهودي وسنی؛وپسازترورهائی که
بخشمهمی ازرهبري انقالبراقربانی کرد؛پسازنخستیننبردقدرتپیروزمندان
انقالبکهبااعدامصدهاتنازبازندگاننبردپایانیافت،وسیالبخونیکهدرجنگ
هرخانوادهاي راسوگوارگذاشت،

”مقدس”ودورانهشتساله”نعمتالهی”خمینی 
منطقانقالبتاپایانخونبارخودرفت.فداکارترینانقالبیان،قربانیاناصلیخونخواري
انقالبی شدندکهبراي ریختنخونصدهاهزارتنتداركشدهبودومرگرابهگفته
بزرگترین شاعر انقالبی سرودي کرده بود .دو سوي اردوي مرگ در نبردي نابرابر،

انقالبی راکهباسوزاندننزدیکپانصدتنتماشاگرانسینمارکسآبادانآغازشدبه
مرحله ناگزیرش رساندند .داس مرگ پس از شکست خوردگان بر صف انبوهتر
پیروزمندانگذشت.نوكتیزسرنیزهجنبشمسلحانهانقالبی،بهچرخگوشتهولناك
يها را از جلوه
اسالم سیاسی خورد و در صحنههائی که ”شب کاردهاي دراز” ناز 
يهاياستالینینزدیکشد .
انداختبهپاکساز 
دربرهنهترینصورتی معنی

کهدرآنشبهاي فراموشنکردنی 

اینفرهنگسیاسی 
نوشتهام،باورودایرانبهعصرتجددشکل
واقعیخودرایافت،چنانکهدرجايدیگري 
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گرفت.خشونتیکهتاریخایرانراپوشانیدهاستبابرآمدنآفتابمدرنیتهدرباالپوش
برنامههاي سیاسی ظاهر
تروروخشونتتاپایان،بهعنوانابزارسیاستومولفهاصلی  
مشروعهخواهرا

گردید.مشروطهخواهانصدراعظممخالفخودراترورکردندوروحانی

بهدارآویختند(رویدادهائی کههیچمایهسربلندي انقالبی کهازآنگذشتهیکی از
پاکیزه ترینانقالباتسدهبیستمبودنیست؛)ورضاشاهراهخودرابهقدرتازجملهبا

ترینشان عشقی) هموار کرد و در اوج اقتدار که
دستزدن به ترور مخالفان (برجسته 

(دوتنازبرجستهترین

یکردازتیمورتاشگرفتهتاارانی 
تهدیدشنم 
هیچخطرجدي  
ایرانیانسدهگذشته)رادرزندانکشت.کشتهشدنزندانیانچهبهعنوانبیماري و
چهاقدامبهگریز(چنانکهدرپادشاهی محمدرضاشاهوماجراي شرمآورکشتنبیژن
فتهبود.حتااعدامهايسراسري

وهشتتنازهمرزمانشپیشآمد)امريپذیر

جزنی
و بی چون و چراي شهریور 1367آن چنان بازتابی در مردم نیافت .جامعه ایرانی با
یتوانستخونریزي وکشتاررا
جامعههاي دیگرم 
یاشبیشازبسیاري  
فرهنگکربالئ 
بپذیرد.هنگامی کهمصدق،بزرگترینرهبرملی وآزادیخواهایراندرمجلسبرسر
زدکهخودمتوراخواهمکشتهیچکسبهمبرنیامد.هنوزهم

نخستوزیرفریادم 
ی
یخورد .
یماننداستتکاننم 
کسازآنرویدادکهدرحکومتهايپارلمانیب 


هیچ
کشتار شهریور  88/67واپسین مرحله زورآزمائی دو نیروي سیاسی بود که اگرچه
یطبقهتوحیديـ
یطبقهتوحیديدربرابرجامعهب 
ماموریتشانتفاوتداشتــجامعهب 

سوسیالیستی ــدرخصلتانقالبی خودتفاوتی باهمنداشتند.اینواقعیترادرفتواي
یتواندریافت.او
ینامدبهترم 
خمینیبهنابودکردنمتحدانپیشینخودکهمنافقینم 
رحمبرمحاربین،سادهاندیشی است...امیدوارمباخشموکینهانقالبی خود

ینویسد”
م
نسبتبهدشمناناسالمرضایت خداوندمتعالراجلبنمایند”.اگرمجاهدیندست
یتواندبهلرزهاندازد .
باالتررایافتهبودند!تصورشهمپشتهرایرانیرام 
”خشموکینهانقالبی”درگوشآنهزارانتنیکهپیاپیپشتبهدیواراعدامایستادند
طنینآشناتريداشتتاپاسدارانیکهزندانیانهنوزجانبدربرده،تیرهايخالصشان
یشمردند.خمینی واژگانچپانقالبی رادرخدمتارتجاعمذهبی گذاشتهبودو
رام 
یپرداخت.فاجعه
خونینبرتنکردنفرصتطلبانهرداي اسالمرام 

چپانقالبی بهاي 
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برخانوادههاي

شهریورآنسال،همچنانکهفاجعههايانسانیدیگرانقالب”شکوهمند”
داغدار،برتاریخایران،و(امیدوارم)بروجدانجامعهسنگینی خواهدکردولی رویدادي
بودباپیشینهدرازدرتاریخسیاسی ایرانوشرکتفعالوآگاهانههمدستانفاجعهو
مسلمگرفتهشدنازسوي هیئتسیاسی .polityهردوسوي خطتیرباراندرفضائی
یکردبراي آنلحظه
فرمانروابهساختنشکمکم 

هاوروحیهگروههاي 

کهسیاست
سالهاکوشیدهوبسیجیدهبودند.خشموکینانقالبی یکی بردیگري پیشی جسته

بود .
یتوانبرگرداند.گذشتهبیش
برگذشتهافسوسخوردنبیهودهاستوچرختاریخرانم 
یآید؛ و هر چه درد بزرگتر ،درس بزرگتر .شهریور
از همه به کار درس گرفتن م 
 88/67بزرگترینکشتارتاریخخونینایراننبود.ولی هیچرویداددیگري بهآناندازه
پوچی  absurdityخشونت را نشان نداده است :هنگامی که نمازگزاران پرستشگاه
دان(وپدران)خودراخوردهاند،ولی

خشونتبهکشتارهمپرداختند.همهانقالبهافرزن
”خدایان تشنه” انقالب اسالمی از همه درگذشتند .ناالزمترین انقالب تاریخ ،براي
روانهاي گسستهبهتیغ”چگونه
ازآنها،تلختریننیزشد.آنهمه” 

پیروزمندانش،نیمی 

بیهودهخودوکشوريراتباهکردهبودند؟ 
یبایدافسوسخورد.آنهابا
برآنکشتگانهزارهزار ،همهازجوانانبرومندمیهن،م 
پیامآورانوقربانیانخشونتدرخدمت
یتوانستندبجاي  
سالمترم 
فرهنگوسیاستی  
یتوانستندبجاي سازندگی ازراهویرانگري
پیکارتوسعهونوسازندگی ایراندرآیند؛م 
سراسريوسرنهادنبرآستانخداوندانتشنهخونوقدرت،بهزنانومردانیبپیوندند
یتوانستندامروزبجايخاكشدن
یدانستند؛م 
کهچارهرادرساختنوبازهمساختنم 
ازخانوادههاي سوگوارهمیشگیدریغ

کهدژخیمانحزباللهی

درگورستانناشناختهاي

داشتهاند ،کوشندگان جنبش آزادي و ترقی جامعه ایرانی باشند و آیندهاي را که به

پویندهوبااستعدادبودنزدیکترگردانند .

گونهاياشتباهناپذیردرانتظارملتی

***
شهریور  78/67میتوانست در بازندگان به یک ارزیابی ریشهاي از همه فرایافت
 conceptمبارزه سیاسی بینجامد .ولی مانند تقریبا همه بازندگان بهمن  79/57که
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فرصت ارزیابی را از دست دادند و هنوز میباید بسیاريشان را تکان داد که چنان
انقالبی روي دادهاست،بزرگترینبازندگانفورانخشموکینانقالبی دمی همبه
اندیشهچنانارزیابی نیفتادند.مجاهدینخلق،درنامهاي گوناگونی کهچونصورتک
بر خود میگذارند ،از آن فاجعه با خشم و کینهاي ژرفتر بدر آمدند .درسی که آنها
گرفتنددرسخونآشامی بیشتربودــبایدبیشتروزودترکشتواگرسالحدردست
نبودزبانراحربهکشتارگردانیدوخشونترادرگفتارواندیشهریشهدارکردوآدمهارا
بهماشینهاي ”شهادت”درآورد؛بایدکشتوهرکهرامیتوانبهکشتندادوبه
خودسوزي کشاند.دیگران،بیشتري،هنوزازمرحلهعزاداري بیروننیامدهاند؛ولی اگر
نیکبنگریم 16شهریورنهکمترازخود 22بهمنمیتواندبهیکبازاندیشی ژرفدر
فرهنگسیاسیایرانبینجامد .
چهار دهه پیش روشنفکران و جوانان ایران در صدها هزارانشان ،دست در دست
یبست،
یخرید و درهاي دگرگشت (تحول) آرام را م 
یترساند یا م 
حکومتی که یا م 
سیاستراازمعنی وکارکرداصلی آنجداکردندوبدانمعنائی دادندکهدرانقالب
یاشماهپیروزي آنبود،ونهمصادرهشد،تحقق
کهنهمهمترینویژگ 

”شکوهمند”،
یافت.اماخشموکینکهروحچیرهانقالببوددرستخالفطبیعتسیاستاستکه
برايهمزیستیمردماناست؛برايانداختنخشموکینهودشمنیدرمسیرهائیاست
که به زندگی یاري دهد و تا آنجا که بتوان از ویرانی و خونریزي جلوگیرد .هدف
سیاستنابودکردن،اگرچهبهبهانهساختن،نیست.نابودکردنو کشتنراازواقعیت
یتوانکردولی بسیارتفاوتداردکهبدانبهعنوانضرورتوچارهآخر
بشري جدانم 
بنگرند یا اصل و هدف .آن جوانان و روشنفکران حق داشتند کههر نظري ،بدترین
نظرهارا،بهوضعموجودایرانزمانخودداشتهباشند.آنجاکهبهخطارفتندنشاندن
خشموکینانقالبیبجايعملسیاسیبود.آنهاتنهاگروهانسانیدرتاریخنبودندکه
سیاسترارمانتیککردند؛ولی انصافبایددادکههیچگروهرمانتیکشورشی چنین
شعرنازیبايالکنینسرودهاست.
گذشتهها،بسیاريرادردوسويطیفسیاسیخوش

یدانمکهاینگونهیادآوري
منم 
یآید؛ولیتاباحقیقتتاریخخودروبرونیائیمبرآنچیرهنخواهیمشدوآنراپشت
نم 
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سر نخواهیم گذاشت .گذشته را از پشت منشور بهرهبرداري سیاسی دیدن ،به معنی
دارساختنگذشتهاند.


استکهامروزوفرداوظیفه
امتداددادنآناست.بهاینمعنی 
بنبست سیاسی و اندیشگی بخش بزرگی از طبقه سیاسی ایران از همین روست؛

یبایداز
ی توانددرستبهخودبنگردوواقعیتخودرابپذیرد.اماتادیرنشدهاستم 
نم 
توانائی خودمان درنگریستن بهآئینه نیرو بگیریم.آنگاه ساختنآینده را نیز خواهیم
توانست .
یتواند
خشموکیندرتهماندههاي نسلی کهاگرهنرکندتنهام 

امروزتهماندههاي 

خودرابهتاریخایرانبپردازد،هنوزدرچنبربحثهائی هستندکهادامهجنگ

بدهی 
باوسائلدیگراست.مرگ،هماکنونسیاستشانرادرکامکشیده

مرگوزندگی 
هاوروحیههاينو،آنانرا


فراواناندیشه
درجوانههاي

استوخودخبرندارند؛وزندگی
یماندکه
راند.مردهریگبهمنهاوشهریورهابراينسلیم 

چهبیشتربهکنارههام 
ی


هر
اگر نجنبد جز آن دستاوردي نخواهد داشت .پس از اینهمه خونها که بر این زمین
عزادارریختهشدهاستیادآنشبهايهولناكپیروزينهائینیهیلیسمانقالبی،همه

یبایدبهاندیشهفردائیبیندازدکهخونوخشونتازفرهنگوسیاستمارخت
مارام 
بربندد،آسمانسرختیرهماکههیچچیزدرزیرآنتازهنیسترنگیدیگربگیرد.براي
یپاشند
آنهائی که با چنان درسهائی در پشت سر هنوز زهر نفرت و کینخواهی م 
شانزدهمشهریورهافرصتی استکهدمی بهخودبیایند.آیامشکلمادرجابجاکردن
یبایدبانابودي یکواحتماالهردوطرف
دژخیمانوقربانیاناست؟آیااختالفاتمام 
فیصلهیابد؟راهدیگري براي مبارزهسیاسی،نبردبرسرقدرت،وپیشانداختنخودو
برنامهسیاسیخودنیست؟ 
زمانآنرسیدهاستکههمهنیروهايسیاسیبهپیامریشهکنیخشونتازفرهنگو
یباید بست .لغو
سیاست بیمار ایران بپیوندند .دفتر اعدام و خونخواهی و انتقام را م 
مجازاتاعدام،پایاندادنبهمقولهجرمسیاسی،واقلیتبهمعنی تبعیضحقوقی،و
اعالم اینکه پس از برکناري جمهوري اسالمی ،اجراي عدالت از عنصر مجازات و
انتقامجوئی عاري خواهد بود نخستین گامها براي رهائی مردم ایران از فرهنگ

یباید در برگیرد.
خونریزي و خشونت است که از عرصه حکومت تا خانواده را م 
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مطلقگرایانه و
شانزدهم شهریور روز بیداري ما بر بیهودگی خونبار همه اندیشههاي  
یشود باید
انتقامجوئی خسته نم 
ربدههاي  
حق مدار است .کسانی را که گلویشان از ع 
واگذاشتکههمچنانبرفاصلهخودباملتی کهازجهانمردةمرگپرورآنانبیرون
یآیدبیفزایند .
م
نوامبر2006
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چالش و فرصت روشنگري ايرانی


ایرانیکحکومتمذهبیاستوبیشترایرانیانهرچندهممذهبی،بهمعنیبجاي
آورنده،observantنباشندپایبندخرافاتبستهبردینهستندکهدردرازايتاریخاز
هاتشویقشدهاست.


هايمردمپذیرفتهوازسويپایگانمذهبیوحکومت

سويتوده
در جمهوري اسالمیکشاندن دین به سیاست که در دست رهبر و رئیس جمهوري
ینابتذالخودرسیدهازیکسو،ودامنزدنبهخرافاتازسويدیگر،

کنونیبهباالتر

ترکردهاست.سختیروزافزونزندگی،تودههاي


اینویژگیجامعهایرانیراپررنگ
گیرددورترمیسازد؛ودر


هائیصورتمی

مردمراازدینیکهبهنامآنچنینناروائی
تربهچنگزدندرخرافاتوغرق شدندر

همانحالاحساسدرماندگی،آنانرابیش
فرهنگامامزادهوعزاداريمیراند .

جمهوري اسالمی توانسته است به “دیانت ما عین سیاست ماست“ در کاملترین
کهدرچاههايخودکندهسرازیر


اش،هنگامی

صورتخودتحققبخشدومیراثمذهبی
یآنتاچشمدرآیندهمیتواندببیند،

شود،ضعیفکردندین،نابودکردنقدرتسیاس
ترکردنباورهايخرافیخواهدبود.ایندوپدیدهبهظاهرمتناقض،فرصتو


وژرف
نیزچالشایراناست.گرهتاریخیاینملتبابهرهگیريازآنفرصت،ورویاروئیبا

شد.روشنگريایرانیکهدرسدهنوزدهمآغاز شد وپساز

آنچالشگشودهخواهد 

یکدورهپیروزيقرونوسطاباردیگرباقدرتتمامبهپیشمیراند،خواهدتوانست

سرانجامماراازکالفسردرگمسیاستامامزادهايودینسیاسیومصلحتاندیشی

پوشیدهدرتقدس(ماهیخاویاریکروزحراموروزدیگرحالل)بدرآورد .
ازآنچهخوددریابیمژرفونیرومنداست.ریشههاي

اینروشنگريایرانیبسیاربیش
زرتشتی ،میراث سه سده زرین ایران (دهم تا دوازدهم) که رنسانس کوچک سده

پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ

208

دوازدهم اروپا از آن برخاست ،وخوان رنگین فرهنگ غربی که بر همگان گسترده
ترازتقریباهمهجهانسومیهامیتوانیمدرکنارشبنشینیم(ایران


استوماآسوده
هموارههمسایهدورآنفرهنگبودهاست)کاررابرمردمماآسانمیکند.اگرعوامل

منفی سیاسی نمیبود ما از ژاپنیان بهترمیتوانستیم اروپا را در ظرف ایرانی بریزیم.
هیچ ظرف غیر اروپائی به اندازه ما (آنچه از دستبرد مذهب چیره بر سیاست بیرون
ندارد.اسالموتعبیريکهماازاسالمداشتهایمسیاستوفرهنگمارا

است)آمادگی
بهمقدارزیادشکلدادهاستوبااینجايبزرگیکهدرزندگیملیماداشتهگفتمان

تجددراناچارزیرسایهخودگرفتهاست.بیشازصدسالپرسشبزرگملیماهمین
بودهاست:نقشمذهبدرواپسماندگیماچیستوباآنچهبایدبکنیم؟ 

conceptهايتوکلومشیت،فرد

دیناسالممسلماگشودهبرتجددنیست.فرایافت
کند؛ازاوموجوديمیسازدتسلیمسرنوشت ،کههر


بهرهمی

انسانیراازارادهآزادبی
اشبهارادهمستقیمخداوندبستگیدارد،خداونديکهاورا،شخصاورا،براي


لحظه
پرستشوفرمانبريخودآفریدهاستوحسابهرکمترینکارهارادارد.حتاکفرو

ایماناونهدستخودشبلکهخداخواستهاست.اسالمدینحقوقنیستدینتکالیف
است(تنهامومنانحقوقمحدوديدارندوزنانازآنهمکمتر).انسانیکهرفتناو
بهبهشتیادوزخنیزتقدیرشدهاستباسلسلهدرازبایدهاونبایدهاسروکاردارد.

هاونبایدهائیکهدرکتابآمدهاستوچهآنهاکهدردویستسالهپساز


چه،باید
مرگپیامبربهنامحدیثنبويازگفتاروکرداراوگردآوردهاندوافرادواجتماعاتدر

هرجاوتاپایانجهانمیبایدبرروالآنهازندگیکنند .

هاباردشوارترازبقیهمسلماناناست.یکهزارماحادیثگردآمده


شیعیانالبتهده
کار 

دربحاراالنوارکهخمینیبنیادگرامیگفتهمهدرستهستندبساستکهزندگیهمه

سلطانحسینغوتهورسازد .

شاهو 
شاه
اجتماعاتانسانیرادرپلشتیایرانفتحعلی 

اسالمبهانسانچنانکههستمینگردــموجوديکهباهمهتعارفات“خلیفهخدابر

اينیستونهمیتواندونهحقداردرويپايخودبایستد.راهاو


جزبنده
رويزمین“
ترینکیفرهارابرايبیرون


اندوسخت

شگذاشته

را،گاهتاجزئیاتزندگانی،پیشپاي
اند.بزرگتریندستاورداودرزندگیاینجهانی(آنچهحقیقتا

رفتنازآنهشدار 
داده
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دارد) فراهم آوردن توشه آن جهانی است (آنچه تنها به نیروي ایمان باور دارد).
شهمهدنباله،وتاجائیکهبتوان،تکرارگذشتهاست.چشماناوهموارهمیباید


اکنون
به دهان مراجعی باشد که پیشینهها را  باز میگویند .اگر آن مراجع با او همچون
کنند شگفتی نیست .در کجا او را داراي خرد مستقل نقاد
گوسفندان رفتار می 
شناختهاند؟ کجا به او حقشک کردن و از راه پدر و مادر و اجتماع و امت بازگشتن


یضهاي
دادهاند؟اوبهجهانآمدهاستتافرائضرابجايآورد.حتینیکیاونیزفر 

استبرايرضایتخداوند)یاابوالفضل (.باچنینفلسفهزندگیهیچتصادفینیست
که به گفته ژنرال مشرف ،در آن سالها که آرزوي آتاتورك شدن داشت“ ،چرا هر
تراستاسالمیاست؟“ 


تروواپسمانده

کشوريفقیر
برخالف اسالم ،مسیحیت در گفتار و کردار مسیح و نه کلیسا ــ همچنان که آموزه
conceptهاي

هايزرتشتونهمغانــنزدیکیبنیاديبهپارهايفرایافت


(دکترین)
مدرنیتهداردوبهرغمپایگانمذهبیخودیکعاملبرجستهدرمدرنیتهبودهاست.
مسیح حساب دین و حکومت را پاك از هم جدا میکند و نمونه مثالی نفی کلی
خشونتاستکهرواداريtoleranceودوريازتعصبوبرابريهمهآدمیان،گذشته
همسایهاترامانندخودت

هاينژاديوزبانیوبویژهمذهبیازآنمیآید“:


ازتفاوت
(کهازتوراتآموخت).اونهبربتانومشرکان،بلکهاطاعتبندهواراز

دوستبدار“
شرابرصلیبمیپردازد.

مقامات،پایگانمذهبیباشدیاامپراتوري،میشوردوبهاي

خداونداودوستدارانساناستوکاريبهامرونهیندارد.بهآسانیمیتواناورااز

عرصهسیاستوحکومت،وبایدونبایدهايزندگیروزانهبیرونبرد .

درپیاماوباوربهانساننهچنانکههستبلکهچنانکهمیباید،نهفتهاست(هرچنددر

رسدکههیچکسنرسیدهاست).زندگیبرترازدلمشغولیهاي


اینبهپايزرتشتنمی
نهتنهاازبهرنان.هرانسانیمیبایدبتواندخود

روزانهاست“not by bread alone“ :
تربکشد.جامعههايمسیحیتوانستند


راازمحدودیتزایشوپیرامونوفرهنگباال
بر قرون وسطاي خود ،بر کلیسا و تفتیش عقاید و جزم مذهبی ،بر ارسطوي جامه
کلیسائیپوشیده،چیرهشوندزیرالوتربهآنانآموختکهبهبنیاد،بهخودمسیح،باز

اينمیانجامد.


بینیم،درهمهمذاهببهچناننتیجه

گردند.بازگشتبهبنیاد،چنانکهمی
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بایدناامیدشدیا چارهرادرریشهکنکردناسالمدید،چنانکه


بااینمقدماتآیامی
ايبهجانآمدگاناستکههرزمانازیکسرباممیافتند؟مانهنیازبه


دلخواهپاره
درآوردنایرانبهمسیحیتداریمنهبازگشتبهایرانزرتشتی.برايرسیدنبهپاسخ
ترمیتوانبهتفاوتمیاندینونگرشدینینگریست .
درست 

***
گرفتاريدینباپیشرفت،گرفتاريگاهسازشناپذیر،تنهاناباورانرابهتکاپويبیرون
رفتن از بنبست نمیاندازد .امروز اندیشهمندان دیندار یا اصالحگران دینی از
بیشازهمیشهدرگیراینمسئلهاند(.ازــونه درــ


کشورهايگوناگوناسالمی
یرافضايسیاسیوبهویژهفرهنگیاجازهچنینجسارتهائیرا

کشورهاياسالمی،ز

هاشاننیزعموما
کنندوکتاب 


مندانتقریباهمهدربیرونکارمی

دهدوآناندیشه

نمی
ترکیهوایرانالبتهاستثناهستند .ترکیهحکومتیعرفیگرا

هاياروپائیاست .


بهزبان
شینهاینکشاکشبهنخستینبرخوردهابااروپاي

داردوایرانجامعهايعرفیگرا).پی
مدرنبرمیگرددوداستانیدرازاست.مادرایراندویستسالیاستمیدانجنگدین

وپیشرفتبوده ایم.وآنچهازاینجنگدرازآهنگبدرآمدهپیشرفتناقصناهماهنگ،

تبار شدهبهدست
تاریخناشاد،فرصتهايازدسترفته،ودینزخمخوردهوبیاع 

رهبرانمذهبیاست .
خوداینکهدینازدیربازدرچالشپیشرفت،یادگرگونی،افتادهاستوجلوههايتندي

گرفتن آن را از اندونزي تا تونس میبینیم ،دو گزاره را اشکار میکند .نخست ،دین
ناگزیر از سازگار کردن خود با پیشرفت است .دوم ،چنان سازگار شدنی ،با دین در
تضادينیستکهرهبرانمذهبیوسودبرندگانوضعموجودوانمودمیکنند.آنچه

دگرگونیدردینرافراآوردهچیزيجز“نگرشدینی“نیست.درمعنیعامخود،دین
شرایطیمیماند؛ولیباآن


شود،ودرهر

استکهبیآنهاماهیتدیگريمی
اصولی
اند.نگرشدینیرفتارویژهاي


توانکردوروزافزونکرده
اصولکارهايگوناگو 
نمی

استکهاهلدیندرهرزمانبادیندارند.
دیناگرماننداسالمیامسیحیتیکپدیدهجهانیوتاریخیباشدبسیارچیزهابراي

هاوکارکردها)يگوناگون کهسراسرتاریخ

بسیارکساناست؛موضوعنگرشها(تعبیر
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ازآنپربودهاست.یکنمونهنزدیکشخرافاتکهدرحرکتدیندرتاریخوجغرافیا،

گرتوببینینشناسیش

برآنبستهمیشودتاجائیکه شاعرخطاببهپیامبرگفت“

باز “.فرایندنگرشبابروزدرایندودینجهانیازفردايبهصلیبکشیدنمسیحو
ايبهنمونههايمتفاوتــومتضاد


تاریخهردوبهاندازه
درگذشتمحمدآغازشد.در

راازنظردینیمیباید

نیزــبرمیخوریمکهسخنگفتنازراستآئینیorthodoxy

بیمعنیدانستوتنهادربافتارcontextسیاستوقدرتبررسیکرد .
مسیحازخشونتبیزاروبهحکومتبیاعتنابود.محمددهسالیپسازموعظهبیهوده

مردماندرمکه،ازتصرفمدینهوحکومتبرآنبهحکومتسراسرعربستانرسیدو
از دستههاي کوچک مسلح “غزوات“ که راه بر کاروانهاي پرغنیمت میگرفت
پیشاپیشیکسپاهدههزارنفريمکهرابیجنگازقریشگرفت.بااینهمهپاپها

هنگامیکه توانستند ،حکو مت کردند و لشگر کشیدند (جولیوس دوم که جوشن نبرد

شهرها را میگشود و از کشتار مردمان باکی نداشت مشهور است).
میپوشید و  

ي شیعه هزار سالی چنان از حکومت رویگردان بودند که تقریبا همه ادبیات
“علما“ 
شیعی به توجیه فرمانروائی حکمرانان وقت میپردازد .آنگاه در دوره قاجار کسانی از
میان شانناگهانخواستنددستازپشتپادشاهناتوانبردارندوزمامحکومتراخود

يسنیهیچگاه

بگیرندووالیتفقیهبرقرارسازند؛ودردورهپهلويتوانستند“(.علما“
مدعیجديحکومتنبودهاند) .

دراسالمبرخالفمسیحیت،خودمحمدپیشینهعملگرائیرادر دینگذاشت.اوبه
گرفتوکامیابیهاي


عنوانرهبرسیاسیونظامی،هموارهمصلحتروزرادرنظرمی
نمایانشبههماناندازهوحیمرهونمهارتسیاسیشبود.سنتاوبهترینراهنماي

همهکسانیاستکهبخواهندبیرویگرداندنازدیننگرشدینیخودراتغییردهند.
“سیاست ما عین دیانت ماست“ را آخوندها از او گرفتهاند .اشکال در این است که
خودشان را جاي او میگذارند .اصالحگران دینی همچنین میتوانند به ناسخ و
کهصورتنهائیخودرایکبارهنیافتهاندبازگردند.ازقرآن


هايقرآنواحکامی

منسوخ
تروخشکهاگرفت .

توانچنانکهآمدهاست


می
ایراناوراباالتراز 

اگریکرهـبرســیاسیـ مذهبیکهامـروزدرحکومتاســ 
المی
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دهدکهحکومتمیتواند


گذارندفتويمی

هايمذهبیاسالممی
ترینشخصیت
بزرگ 

تردیدنمیماندکهدرواقع


آیدجاي

اصولدینرانیزتعطیلکندوصداازکسیدرنمی
دیانتاست کهعینسیاستمیشود؛ومنعشرعیوجودندارد وبستهبهمصلحت
دولت است ــ همان  Raison d’Etatي سرد و (سینیک) که بد نامیش دامن
فرانسویانراگرفتهاستتنهابهاینسببکهدرسدههژدهمفرانسهزباندیپلماسی
بود .
اسالمدرهزاروچهارصدسالیکهازخاورتاباخترودرسهقارهبرزندگیاجتماعات
تاثیر گذاشته خود پیوسته ناگزیر از کنار آمدن با اقتضاي زمان و مکان بوده است.
هايدمشقوبغدادهمانندينداشتوآنخالفتها

پادشاهیامويدراسپانیاباخالفت
داشتند.امپراتوريعثمانینمونهايازرواداريدرچهارچوب


هايمتفاوتمی

خوددوره
بودــچهارچوبیکهسلطانمیگذاشت.درهمانزماندرامپراتوريصفوي


اسالمی
میداشتندو
ترینجنایاتبهنامدیندرگذربودندومسیحیانراگرامی 


ازرواداريبهبد
یهودیانوزرتشتیانراباکشتنوتهدیدبهکشتنبهاسالمدرمیآوردندــیکیرابه

مصلحت سیاست خارجی؛ دیگري را به مالحظه سیاست داخلی .در امپراتوري
هندوستانگورکانی(مغول)اورنگزیبقشريجانشیناکبرآزاداندیشمیشد .

درجامعه هايمسلمانمردمانهمهگونهرویکردبهدینرابهرضايدلخوددارند.در

ادگرائیرسیدهاندو

جاوهازهمزیستیاسالموهندوئیسماندكاندكبهتروریسموبنی

اندك اندك میکوشند که از آن برگردند .در مصر آسانگیري مذهبی در درازاي دو
نسلجايبهخشونتورادیکالیسمدادهاست.سنیانبسنیوآلبانیبا ترکاننزدیک

خودتفاوتدارندواروپائیترند.اسالمدرافریقابستهبهمنطقهوقبیلهاست.ازهمه

اینها گذشته اسالمهاي گوناگونهست که اگر بتوانند ریشه یکدیگر خواهند کند ــ
چنانکه صفویان در ایران با سنیان کردند و اکنون آخوندها در بلوچستان میکنند.
هايآسیايمرکزيوقفقازازاسالمهمسایگانخودمیگریزندو


مردماندرسرزمین
ايبرمیخاستکشوررابه


هازتفاوتقبیله
درتاجیکستاندونگرشبهاسالمکههم
جنگداخلیکشاند .شیعهجمکرانیباوهابیحنبلیهمزیستیدارندولیتاهنگامیکه

سیاستحکمکند.هرکدامخودرابرحقمیدانندولیدرجهانواقعهردوهستندو
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شمارچهمیتوان

توانگفتیکیبایددیگريراازمیانببرد.ازایننمونههايبی


نمی
آموخت؟ 
براي مردمی مانند ایرانیان که رفتارشان با دین در همین صدسال گذشته پر فراز و
نشیبازهمهرنگبودهاستوهموارهنیزاسالم،دراساسشیعیگري،رابخشیاز

هویت خود دانستهاند مرزبندي میان دین ،چنانکه آخوند میگوید و “روشنفکران
گفته اند،بازندگیامروزینکهبیخردگرائیوعرفیگرائیوانسانگرائی،بی
اسالمی“  
توانرسیدآسانترازهمهاست.اگرآخوندسیسالتوانستهاست


مدرنیته،بهآننمی
صرفابهاتکايقدرتسیاسیخوددینراهرگونهخواستبپیچاند،جامعهآزادپیشرفته
نیزمیتواندرفتاريگزینشیداشتهباشدوتاکیدرابرآنچهازآموزه(دکترین)دینیکه

شرایطزمانسازگارتراستبگذارد.بهزباندیگرمانندهمیشهنگرشدینیخودرا


با
تغییردهد .
مردممامشکلیبادینندارند.مسئلهسیاسیاستــمانندهمیشه .
***
شانخودرامسلمانمیخوانند


ترمردمان
ايجداافتادهازکشورهائیکهبیش


ایرانجزیره
نیست (گذاشتن صفت اسالمی بر این کشورها گمراه کننده است از بس با هم در
نگرشبهاسالمونقشآندرزندگیاجتماعیتفاوتدارند).تجربههايگوناگوناین

هايما،در ترکیهوخلیج


گذارند.ازاینمیاندرهمسایگی

مردمانبریکدیگراثرمی
دهدکهاگرزیرسنگینیسنتگرائیتودههابی


ايتحوالتپرمعنیرويمی

فارسپاره
فرجامنماندپیامدهايبزرگخواهدداشت .

تركها از سده شانزدهم تا نوزدهم هماوردان خطرناك ما میبودند و هرگاه
 
نمیتوانستندخاكمارابگیرندماننددیواريماراازاروپايپیشتازوسرمشقمدرنیته

ترکیهبهمابسیارآموختوامروزنیزیکیازکشورهائیاست

کردند.بااینهمه 


جدامی
کهسخنانیبرايگفتنبهماداردــازهمانبرخوردنخستینکهچشممارابراهمیت
هايآتشینگشود،تااصالحات(تنظیمات)سدهنوزدهمکهیکیازسرچشمههاي


سالح
جنبشبیداريومشروطهایرانگردید،تانمونهکشورـملتسازيآتاتوركکهبه
رضاشاهسرمشقیداد،تاامروزکهدرگیرآزمایشیاستکهایرانیانراسختبهکار
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یکجامعهمسلمان،بسیارمسلمانترازایران،

خواهدآمد.دمکراسیدربافتارcontext
استکهششسدهبااروپادرآویختهوهمپابودهاستو

تریندستاوردجامعهاي


تازه
اکنونآرزوئیباالترازپیوستنبهآنندارد .
ترکیهزمینهرابهناسیونالیسمباختدردهههاي


اسالمکهازپایانجنگجهانیاولدر
پسازجنگدوم،عرفیگرائیناسیونالیستیراباچالشروزافزونیروبروساخت.درنبود
رهبريفرهمندآتاتوركنظاماقتصادي(autarchyبینیازازدیگران)ونظامسیاسی
دیوانساالرانهي  bureaucraticمیراث او کمبودهاي بزرگش را اشکار گردانید و

سیاستگرانی را به وسوسه بهره برداري از مذهب انداخت که در توده ترك همچنان
اکشمیاننیروهايعرفیگراواسالمگرابیشترتاریخ

تعیینکنندهبود.ازآنهنگامکش
شستنظامی(نههمهبرضداسالمیان)کشیده


ترکیهرارقمزدهوچهاربارکاربهضرب

هایاباکودتایاتهدیدکودتااسالمیانراازاسالمی


ترکیهدرهمهایندهه

است.ارتش
کردن حکومت بازداشته و در یک فرایند فرسایشی ،احزاب اسالمی را یکی پس از
هايسیاسیشانواداشتهاست.اکنونحزبعدالتورفاهکه


دیگريبهتعدیلبرنامه
تازهترین پوستاندازي احزاب اسالمی(و ممنوعشده) پیشین است دارد زیر فشار

هايعرفیگراودرپویشپیوستنبهاتحادیهاروپائی،نظامسیاسیتازهايرابنیاد


نیرو
گذارد .ترکیه درکار آن است که حکومتی ،هم پذیرفتنی براي پیشرفتهترین
می 

هايجهانوهمسازگاربااسالمداشتهباشد.پایههاينظريچنینحکومتییک


تمدن
اسالم عرفیگرا با رنگ روز افزون لیبرال ولی در بستر باورهاي دینی اکثریت ترکان
است .گذراندن قانونی که حجاب اسالمی را در نهادهاي آموزشی اجازه میدهد،
برخالفسروصدايعرفیگرایان،بخشیازهمینسیاستبشمارمیرود.دریکنظام

بایددرپوششخودآزادباشند.در ترکیهسیاستدررابطهبامذهب


لیبرالمردمانمی
هتراسترویدادهاي

ايانسانیوخردپذیربهخودمیگیردوماب


دارداندكاندكچهره
آن کشور را به دقت دنبال کنیم .ترکیه نخستین کشور اسالمی ـ خاور میانه اي ـ
جهانسومیاستکهجامعههمراهحکومت(هردوبابیمیلی)ونیمهکارهدارداز

هابیرونمیآیدــمهاجرتیکهمانیز،باهمهجمهورياسالمی،در


هرسهاینجهان
گیرآنهستیم .
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یک ابتکار حکومتترکیه که براي همه کشورهاي مسلمان و بهویژه ایران اهمیت
داردبررسیعلمی منابعتاریخیحدیثاستکهدرمذهبهشتادوچنددرصدياز

مسلمانان صرفا به گفتار و کردار پیامبر اسالم بر میگردد .چنانکه همه میدانند
پیامبروازگفتارکسانیکهمدعیشنیدنآنهااز

احادیث،دویستسالپسازمرگ
اندگردآوريشدهاست.دویستسالدردورانپیشازفرهنگنوشتاري


پیشینیانبوده
درعربستانآنروززماندرازياستودرآنچهمردماندرنسلهايمتعددبهیاد

ویژهدرگفتاوردهائیکه

هابردهمیشود،به


گویندهمهگونهدست

سپارندوبازمی

می
دهند.حکومت ترکیهکهدراعتبارنامهاسالمیشهیچ


بهآنهااعتبارسخنخداوندمی
تردیدنیستهیئتیراازکارشناسانبهجداکردندرستازنادرستحدیثهاگماشته


است.آیاحقیقتاهرچهبهپیامبرنسبتمیدهنداصالتدارد؟  

برايایرانیانبیشمارپرورشیافتهدرفرهنگبحاراالنوار،واکنونمحکومبهزیستن
هايکارشناسانمذهبیتركــاگربهجائیبرسدوانتشاریابدــ


درفضايآن،بررسی
دیدهگشاخواهدبود .
***
کاربهجائیکشیدهاستکهحتادرآنسويخلیجفارسدرسهائیبرايآموختنما
دمندوماننداسفنجیسرمایههاي


حبابیاستکهبیپروادرآنمی
دارند.دردوبیکه
شهرآموزشبرپاداشتهاندکهمرکزيبرايتکنولوژي


کشدیک

ایرانرابهخودمی
عالیخواهدبود.درقطرکهسهمایرانراازمیدانگازخلیجفارسبیمزاحمت
لامریکائیکهبهتریندانشگاههاي

campusهايپنجدانشگاهطرازاو

میبردپردیس

جهان هستند گشودهشده است .ابوظبی که توسعه منظم و با نقشهاي دارد دانشگاه
شیخنشینهادارنداز


سوربنفرانسهرابهگشودنپردیسخودفراخواندهاست.همهاین
گشادگی بر اقتصاد جهانی و آزادمنشی اجتماعی برخوردار میشوند و دستکم
هائیازجهانامروزرابهآنبیابانفرهنگیمیبرند.اسالمسختگیرحنبلیبرسر

گو 
شه
هايمذهبیروبهکاهشدارد.درآنجانیزمانند ترکیه،


جايخودهستولیمزاحمت
پیشرفتبهبهايکنارگذاشتناسالموسرکوبمسلمانانبدستنمیآید.هرسهآنها

ــ ترکیه نیز ــ پایندگی دولت جمهوري اسالمی را به جان خواستارند .انقالب و
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ايزمینههاتکانقطعیرابهآنانداد.هرچهایران


بودکهدرپاره

حکومتاسالمی
هاراــحتیترکیهراــتا


شیخنشین

ترافتادند.ایرانیانیکهاین

تررفتآنهاپیش

پس
همینسیسالپیشدیدهبودندنمیتوانندچشمانخودراازچنینوارونگیسرنوشت

باورکنند.سیسالپیشماکجابودیمواینهاکجامیبودند .

تاثیر دراز مدت این سرمشقها در دو سوي ایران بیتردید بیش از پیش آشکار
شد.دیگرموضوعمقایسهبااروپانیستکهایرانیانتصورشرانیزنمیکنند .


خواهد
سالموغیراسالمنیزنیستکهکسانیبترسندوواپسماندگیو

موضوعرویاروئیا
شوربختی ملی را به نگهداري ایمان و شریعت ببخشند .در برابر دیدگان ایرانیان،
ترکانوعربهايمسلمانــکهاگرچهامامزادهوسینهزنیندارنددر


هائیاز

جامعه
فرائض مذهبی پا بر جاترند ــ دارند فرسنگها از کشور امام زمان پیشتر میافتند.
مشکلملیمااکنونرسیدنبهاروپانیست،واپسترنیفتادنازهمسایگانیاستکه

سیسالپیشآرزومندروزمامیبودند .


سازگار کردن دين با مدرنيته

چنانکهمیتوانپیشبینیکردهیچبحثیدربارهمسئلهدینیایران،مسئلهدیندر

جامعهاي که میخواهد به اندازه کافی دگرگون شود ،به این معنی که بازیگر و نه

ايسوءتفاهمهانیست.مادر


شگرفپانصدسالهمدرنیتهباشد،بیپاره

بازیچهنمایش
ایران وضعی پیچیدهتر از بسیاري سرزمینهاي اسالمی دیگر داریم .ایران برخالف
المی شیعی است (به معنی رسمی بودن مذهب شیعه)  با
تقریبا همه کشورهاي اس 
شیعیگريساخته شده


ايسختپایبندیکفولکلورمذهبیکههزارسالبرگرد

توده
استوازنظریکمیلیاردمسلماندیگرربطیبهاسالمندارد؛باطبقهمتوسطفرهنگی
اشبیرونازقلمرومذهبجریانمییابد؛باحکومتیمذهبیکهتنها


بزرگیکهزندگی
نگرانظواهرمذهببرايخفهکردنجامعهوماندنبرسرقدرتاست.درمصرو
پاکستانوافعانستانوعربستانهايجهانکارسادهاست،طرفاسالمنمیتوانرفت.

دربالکانیاآسیايمرکزيبررويهمکاريبهاسالمندارند .
تهاند.نخسـتینواکنـش 
تیناپـذیرگرفـ 
بحثرویکرديآشـ 

درایـراندوسـويتـندرو
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اسالمیهاي فرمانروا به سخن خالف آن فولکلور مذهبی ،تکفیر و تهدید به کشتن
است و در آن سو نیز به کمتر از  ریشهکنی باورهاي مذهبی خرسند نیستند.
اسالمیهاي بیگانه از روشنگري و روشنگران بیگانه از اسالم در برابر هم صف
اندچنانکهاحتماالدرهیچجايدیگربهایندرجهماننديندارد.آوارارتجاعکه


آراسته
هاراژرفترکردهاستــمانندهرزمینه


شکاف

ايروبهپیشرفتفرودآمده

برجامعه
دیگرزندگیاجتماعیما .
رنیتهاستومیبایدراهی

ملتمادرگیرمسئلهاسالمــبیشترفولکلورمذهبیــومد
به بیرون یافت .یا پیوستن به اردوي منکران که دین را بزرگترین مانع پیشرفت
هائیبرايیافتنیکراهحلنزدیکتربهطبیعت


شدنباکوشش

دانندویاهمراه

می
زندگی که تغییرات ناگهانی و ریشهاي را برنمیتابد .این کوششها را در سرتاسر
هايگوناگونمیتواندیدودرخودایرانمانندهمیشه


درجبهه

هاياسالمی

سرزمین
جوشندهوسرزندهترازبسیاريدیگر .

ایم.اسالمدرزمانهاو


هرچهبگویند،مابایکاسالمسروکارنداریم؛هیچگاهنداشته
هائیفهمیدهوعملشدهاستکهگاهباهمدشمنی

هايگوناگونبه 
شکل


دردست
شیعهوسنیوخونهائیکهازیکدیگر

شهمین 


اند.یکنمونهنزدیک

خونینداشته
تردیدنمیتوانداشتکهچهدرخودقرآنوچه


ریزند.همچنیندراین

اندومی

ریخته
سنتپیامبرواماماندامنهمصلحتاندیشیبهاندازهکافیگستردهاست.پیامقرآندر
مکهجدلکردناست،درمدینهکشتن؛درمکهاکراهدردیننیست،درمدینهسراسر
تهدیداست؛ مردان(ویکزن)قبیلهیهوديبنوقریظهرادرمدینهبهاتهامارتباطبا
هاشانرا
فروشندوزمین 


زنندوزنانوکودکانرابهبردگیمی

قریشسراسرگردنمی
کهعلتاصلیبودهاستمیگیرند،ولیچندسالبعدبهخودقریشدرمکهدست

شود.امامدوم شیعیانباخلیفهامويبیعتمیکند.امامسومباخلیفهاموي


زدهنمی
میجنگد ...نمونهها به اندازهاي زیاد است که آوردنشان ضرورتی ندارد .این دامنه

گشاده ،به اضافه شناسائی اجماع در کنار قرآن و سنت و عقل (عقل با تعریفهاي
شریعت،بهمسلمانان،بههمهکسانیکهمیخواهند

ش)بهعنوانپایه 
هاي


گوناگون
ازگارکنند،ابزارالزمرامیدهد؛هـزاروچندصـدسـالیداده 

مذهبرابادگرگونیسـ
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است .
هائیدردینمیگذارندکهباخردواخالقدرستیزاستو


آنهاکهانگشترويآموزه
نتیجه میگیرند که میباید جامعه را از دین آزاد کرد توجه ندارند که یک ،دین را
نمی توان از جامعه بیرون برد (تجربه هفتاد ساله کمونیسم؛) و دو،حتی با آن اصول

میتوان گزینشی رفتار کرد و کردهاند .در همین جمهوري اسالمی فیزیک و

زیستشناسیقرآنیجائیندارد.سرانرژیمبیشتردراندیشه“اسالمی“کردن،بهمعنی

از بین بردن علوم انسانی ،هستند .اگر اوضاع و احوال اجازه دهدمردم و حکومتها
توانندبیآنکهازدینبیرونبروندآنچهراکهبهمصلحتخودمیداننددرپیش


می
گیرند.نکتهاصلیدراوضاعواحوالاست،همانسیاست،کهگفتهشدمسئلهدرآن

است.ناسازگاريدینراباپیشرفتمیبایددربافتارسیاسیچارهکرد،بدینمعنیکه

مندانمیبایدبیمالحظاتسیاسیبهروشنگري


اندیشه
رابطهزوررابادینگسست .
پردازندوسیاستازکوششآناندرمیداناندیشهبرخوردارخواهد شد.ولیدرجبهه

ویختنبادینتودهمذهبیرابهسويآخوندهاخواهدراند .

سیاسیدرآ
*** 
اگر بپذیریم که مسئله در ایران اساسا سیاسی است و آنچه با آن روبرو هستیم زور
اینپرسشپیشمیآیدکهزورازکجاست،ازمردمیاازدستگاهحکومتی؟


است،آنگاه
آیا زور از مردم است ،بهاین معنی که  باورهاي مذهبی مردم گروه فرمانروا را نگه
داشته،یاازسرنیزهپاسداروبسیجیودانشگاهاوینوبهشتزهراو440میلیارددالر
بینیمحتادر ترکیهکهحزب


درآمدنفتیفقطدرنوزدهسالهگذشتهاست؟چنانکهمی
انتخاباتراپیاپیمیبردعاملاصلی،پاکدامنیوکارائیسیاستگرانمسلمان


اسالمی
استنهلزوماباورهايمذهبیآنان.درغزهنیزحماسدربرابرفسادوناکارائیفتحبه

شراازهزینهکردندرستکارانهمیلیاردهاي


اهلللبنانمحبوبیت

پیروزيرسیدوحزب
ایرانمیگیرد .

ماالزمنیستمدرنیتهراازدلمذهببدرآوریمیارنگاسـالمیبدانبدهیم.رویکرد

نیمه کاره و التقاطی ،آفت صدساله فرایند تجدد ما بوده است (تجدد ،مدرنیته ایرانی
شیربییالودمواشکم).مدرنیتهنمیتواندبامذهبسازگار


بودهاست،یعنیهمین
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شودامامذهباگربخواهدبماندمیبایدبامدرنیتهسازگارگرددــنهآنکهاسالمرادر


ش،درنمازوروزهوزکاتوحجومعاد(وامامتشیعیان)وباوربهخداوندیگانه


اصول
وپیامبراو،تغییردهندزیرااصاللزومیدرآننیست.ولیهرچهدیگرکهازقرآنو

سنت برداشت میشود ضرورتا بستگی به اوضاع و احوال سیاسی ـ اجتماعی خواهد
حکومتها در کشورهاي اسالمیعمل میکنند .حجاب اجباري

داشت .این را خود 
اسالمییاسنگساریاصیغهیاچندهمسريیادستوپابریدنوقصاصرادرعموم

بودنخودندارند(.دربارهجهادمیگویند

اشکالیهمدراسالمی 

تواندیدو 


آنهانمی
هايجهاديتروریستکهبیشتر


مقصودجهادبانفساستوبههرحالتنهابهگروه
بهکشتنهمدینانوهممذهبانخودسرگرمهستندانحصاردارد ).
پناهمیبرند

هاشاناز“داراالسالم“به“دارالحرب“
درجهانیکهمسلماناندرمیلیون 

(بیشاز  15میلیونتنهادراروپا)وبازندگیغربیدرمیانکافرانــخواهناخواهو
شرعیسخننمیتوانگفت.


آینددیگرازسختگیريدرموازین

زودــکنارمی
دیریا
آنمسلمانانخودگواهیبرایناندکهجامعهمدرنمزاحمتیبرايمذهبنداردزیرا

شبرروادارياستــبهشرطآنکهمذهبیانباخشونتوتعصبخودوبهنام


بناي
هویت،مزاحمتیبرايآزاديوروادارينداشتهباشند .
عرفیگرائی در اسالم با همه تفاوتهاي اصولی آن با مسیحیت از مراحلی نه چندان
ناهمانند با اروپاي مسیحی ،در ترکیبی از جستارهاي روشنفکري و واقعیات سیاسی،
هايدینیوصداهايناراضیاز


هايروشنفکرانهونوآوري

خواهدگذشتــازبحث
هاياسالمی؛دشمنیشیعهوسنی


هايداخلیدرکشور

کشاکش
درونمذهب؛بهویژه
هايمذهبیکهازخونریزيوخشونتبرينخواهدبودونبودهاست؛ شکست


وفرقه
پارادایماسالمی؛ونیزرویاروئیباتمدنبرتريکهچالشاسالمیرابهزیرخواهدآورد

وعقدهفروتريـبرتريتودههايمسلمانرادرمان خواهدکرد.عرفیگرائیدراسالم

نیزبیشترراهحلیسیاسیدارد .

*** 
جايدیندرجامعهمسئلهايبهکهنسالیجامعههايبشرياست.ازهمانزمانکه

دستیابیبهتکنولوژيکشاورزيودامداري(ازسیزدهتادههزارسالپیش)اجتماعات
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شهرهاراپدیدآورد،
پنجهزارسالیپیش 

ترانسانی،نخستدهکدههاوسپساز


بزرگ
اداره روزانه اجتماعات در دست کسانی میافتاد که یا زور بیشتر میداشتند یا ،از آن
مهمتر ،میتوانستند بر اذهان مردمان تسلط یابند .زور بس نمیبود چون به آسانی

جابجا میشد ،ولی آنچه بعدها نظامهاي اعتقادي و سرانجام دین نام گرفت برتري
بخشید.ازاینجابودکهقدرتسیاسیودینیدرهمهجامعههايبشري


تريمی

پایدار
خاستگاهییگانهداشتهاست.پادشاهـکاهن،هنجار normهمهدولتهاازپنجهزار
کهایرانیانفرایافت conceptهمزاديدینودولت
سالپیشبودهاستــتاهنگامی 

راآوردندوبهیگانگیدینودولتپایاندادند .
امپراتوريهايمادوهخامنشیرابیابانگردانیپایهگذاشتندکهدیگرجزسلجوقیاندر

هائیکهازاستپهايجنوبروسیهواوکراینکنونی


تاریخایرانمانندينیافتند.آریائی
بهفالتایرانسرازیر شدندبرخالفبیابانگرداندیگربرايسوختنوکشتننیامده

بودند.آنهابهمردمانبافرهنگیکهازسهچهارهزارسالپیشازخودشانتمدنهاي

گذاشتندوباآنهادرمیآمیختند


گذاريکردهبودنداحتراممی

بزرگدراینسرزمینپایه
وازآنهامیآموختند.منشورکورشآغازگررواداريمذهبینبودویکفراینددویست

دولتدرایرانشدنهادینهگردانید“.نمونه


اشکانیانسیاسترسمی

الهراکهتاپایان
س
اندکهنشانمیدهدقانون


هايمنشوررادرسرتاسرامپراتوريیافته
replica

ساخت“
کشور بوده است .پیش از کورش نیز اقوام ایرانی در گوشه و کنار فالت ایران به
نکارينداشتند.مادها(همدستبابابلیان)نینواراویرانکردند

باورهايمذهبیدیگرا

که در کنار آتش زدن آکروپل آتن تنها نمونههاي “واندالیسم“ و مایه سرشکستگی
هااستثنائیبودند(.واندالها


شایستهبربر
هاي 
جوئی 

ایرانیانکهناست.ولیآنانتقام
تاراجوکشتنوسوختنمیشناسندازاقوامآریائی

کهرمراتاراجکردندواروپائیانبه
بودند) .
جهانگشائیوجهانداريهخامنشیانباپادشاهـکاهنجوردرنمیآمد.کامبیزخودرا

فرعونمصرخواندوبهجامهپادشاهـکاهندرآمد(حساسیتمصریانسربلندچنان
)ولیشاهنشاهانهخامنشی

بودکهاومادرخودرانیزیک شاهدختمصريادعاکرد

توانستندسرانآنهمهمذهبهايگوناگونباشند.حاکمیتیگانهزمینیـآسمانی


نمی
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ناچاربهحاکمیتدوگانهولیهمترازدگرگشتیافت.ایرانیانبانظریههمزادبودندین
و دولت نخستین گام را در عرفیگرائی (در معنی جدا کردن دیناز دولت) برداشتند.
یونانیان و رومیان باستان با مذاهب مدنیشان در این مقوالت نمیگنجیدند .در
امپراتوري رم پس از بردن پایتخت از رم به کنستانتینوپل ،پاپ که در رم مانده بود
اندك اندك کلیسا را از حاکمیت دولت جدا کرد تا بار دیگر در حاکمیت کلیسا بهم
پیوندد .
دینرادروجودخودپیامبرزندهکردوتاهنگامیکهخلفاقدرت

اسالمیگانگیدولتو
داشتند پیشوائی سیاسی و دینی در یک جا بود .ولی با سربلند کردن پادشاهیهاي
مستقل در ایران و نیز تکیه روزافزون حکومتهاي اسالمی به قانونهاي عرفی و
غیرشرعی،دینودولتعمالروبهجدائیگذاشتند.خواجهنظامالملک“نامهتنسر“را

گرفتوهمزادبودندینودولترا،کهنامدیگراستقاللدولتازدیناست،باردیگر
نظریهپردازيکرد.ایننظریهتاسدهبیستموبرآمدنسلفیهاوسپس


درمتناسالمی
بنیادگرائیخمینیوالقاعدهوباززائیآرزويخالفتاسالمیکمابیشجاريبودهاست.

(پادشاهانصفويچنديبهعنوانمرشدکاملنقشدوگانهپادشاهـکاهنراداشتند
ولیشکست اجتناب ناپذیر طریقت ازشریعت کار را در پایان به سرپرستی آخوندها

کشانیدومرشدکاملخاكبوسشیخاالسالمگردید) .

دراروپايباختريکلیسايکاتولیک،کهتنهاجانشینواقعیامپراتوريرمبود،پساز
هاورقابتهاي


گیريازجنگ

هادرسدهنهمبابهره

شدنامپراتوريفرانک
پارهپاره 

ايوملی،یکدورانششصدسالهبرتريراتجربهکرد.ولیرنسانسواصالح


سلسله
دینیوجنگهايمذهبیوبرآمدندولتهايمدرن،سرانجامبهمداخلهدیندردولت

پایاندادند .
*** 
اینتاریخچهبهقصدنشاندادناهمیتعواملسیاسیدرسلوكجامعههايبشريبه

عرفیگرائیآوردهشدهاست.ایرانیانبهعلتجهانبینیگشادهاستثنائیخودکهدر

هايزرتشتچنانشکوهییافت،ونیزبهمالحظاتعملیادارهامپراتوريجهانی


آموزه
خودرشته یگانگیدینودولتراچنانگسستندکهاسالمنیزمگربهاستثنانتوانست
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برقرارکند؛واروپائیانباختريبابرسازي build upدولتـملتمدرننقطهپایانبر
هربرتريدیندرامورعمومیگذاشتند.آنچهخالفایندرآنسوواینسويجهان

میبینیم کژرويهائی نافرجام است و مانند جمهوري اسالمی الشه خود را بردوش

می کشد.درایرانماهمهعواملپیروزيعرفیگرائیرافراهمداریم:ازمقدماتفکري

که اندیشهمندان اروپائی و ایرانی و هندي و عرب به فراوانی فراهم آوردهاند ،تا
بینیبنیادگراياسالمیکهخالفت“دیو


ورشکستگیورسوائیحکومتآخوندوجهان
نمیرسید ،تا بیداري تودههاي بزرگی از جمعیت
ش 
عباسی“ ناصر خسرو نیز به پاي 
ایرانکهدرجهانپسازحاکمیتدینمیزیند.ماتنهازمانوکوششهشیارانهالزم

ایرانیدرمسیرعرفیگرا شدناستولیآیاهمهیکتصورازعرفیگرائی


داریم.جامعه
داریم؟ مشکل در اینجاست و اگر مسئله را به روشنی نبینیم کار را بر خود دشوارتر
خواهیمگرداند .
عرفیگرائیبهمعنیسکوالریسملیبرالانگلوساکسون،نهبیدینیاستنهالئیستهي

ژاکوبنفرانسوي.عرفیگرائیدربنخودیکمعنیبیشترنداردــبیرونبردنتقدس
ازامرعمومی،ازادارهجامعهونهازوجدانیاتافراد.ازاینگذشتهبهدولتوهیچ
هايافرادجامعهیارفتار شخصیافراد(تاآنجاکهبهحقوق


مرجعیحقمداخلهدرباور
دهد.اگرمردممیخواهندفرزندانشاندرسمذهبیبگیرند


دیگرانتجاوزنشود)نمی
توانندهزینهاشرابدهندولینمیتوانندآنهاراوادارکنند.اگرهمدرس


خودشانمی
مذهبی به صورت آموزش کینه و خشونت در آید وظیفه دولت است که براي حفظ
هايعمومی


توانندباحجابدرنهاد

جامعهجلوشرابگیرد.زناناگرخودبخواهندمی
شوندــولیاگرخودبخواهند.بههمینترتیببحثآزادمحترمانهدربارههر

ظاهر 

موضوعی میباید آزاد باشد ولی حمله و توهین به باورهاي کسان ،مانند تبعیض به
زنان،تجاوزبهحقآناناست .
گوهرعرفیگرائی،رواداريلیبرالاست.لیبرالیسمسیاسیبهدینبهعنوانیکنظام
هاــمینگرد،ومیتواند


هاونباید

هاــباید

هاياخالقی،نهیکنظامهنجار
ارزش
هايلیبرالفراهمکند.همهدینها،

اوضاعواحوالمناسبکنارآمدندینراباارزش
به ویژه اسالم با چیرگی که عملگرائی در آن دارد ،از همان آغازخود تابع اوضاع و
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وعربستاننیزنمیتوانبهآسانیصدسال

احوالبودهاند.امروزدرجمهورياسالمی

پیشدستوپايدزدانرابریدوچشمکسانرابهعنوانقصاصدرآوردوزانیانرا
سنگسارکردوبههرکساختیاردادکهبهتکلیف شرعی،امربهمعروفونهیاز

منکرکند.چندهمسريوتبعیضبهزنانکهواپسینسنگرهايمردساالرياستدر

هایکیپسازدیگريراههائی

هاياسالمیزیرحملهاست.آن  
جامعه


بسیاريجامعه
هاياخالقیمیتوانندوبهتر


یابندولیارزش

هامی

هاونباید

براينادیدهگرفتنباید
شوند.هیچاشکالنداردکهمردمانیآزاديجنسییااحترامبهخانواده


استنگهداشته
یا دوري از اعتیاد را در تعبیر سختگیرانهتري از پارهاي مردمان دیگر تلقی کنند .در
بینیم.ازهمهچیزگذشتهآنحس


هارامی

هااینبازگشتبهارزش

ترینجامعه

عرفیگرا
زیبا شناختی که در انسان است سرانجام بر بیرون رفتن از اعتدال ،بر زیاده روي و

بینیم،خواهدشورید .

ترینجامعه 
هامی


ابتذالیکهدرپیشرفته
*** 
درگفت گوازسازگارکردندینبامدرنیته(ونهعکسآنکهرویکردصدسالهمابوده
است)تاکیدبردوگزارهضرورتدارد.نخست،دینناگزیرازچنینسازگارشدنیاست.

هاوباورهايتازهو


هابررویکرد

هاوذهن

شدنمرز

دراینعصرجهانگرائیوگشاده
همهسویهجهانپیشرفتهايکهدیگرانرابهتکان

گوناگونوزیرفشارهرلحظهو 
هايشیعیو“علماي“وهابیتاکیخواهند
داردامثالآخوند 


شدنوامی

خوردنوبیدار
هايبزرگیراکهازدستبدرمیرونددرکنترلخودداشته


توانستاندیشهورفتارتوده
کفدارند؛وباتروریسمچهاندازه

باشند؟آنهاجزدالرهاينفتیچهسالح“بومی“در

میتوان این جهاد نومیدانهي نادانترین و درماندهترین افراد را در میان نادانترین و

درماندهترین الیههاي اجتماعی به جنگ پویاترین جامعههاي بشري فرستاد؟ (درس

هايآناناقلیتاندكشماريبیشنیستند(.درایران


خواندگانیازدهسپتامبرومانند
هم اکنون آخوندها اساسا نبرد را باختهاند و توده بزرگ طبقه متوسط فرهنگی را از
دستدادهاند .

چنانکهنویسندگاندیگرنیزتاکیدکردهاندامروزدینمانندقرونوسطاوعصراصالح

مذهبینهاديباالترازنظاماجتماعینیستکهیگانگیآنراتضمینکند؛بلکهصرفا
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عاملیاست،سپهرياست،سیستمیاستدرمیانبسیاريدیگر.دامنهاینسخنرا

حتابهجمهورياسالمیآخوندي،وبایکفاصلهزمانیبهپادشاهیسعوديوهابینیز

توانبرد.اسالمازهمانهنگامکهازعربستانجاهلیبیرونآمدوباتمدنهاي


می
یتکاملیافتهترروبروگردیدتاامروزکهعموممسلماناناز

تردرجامعههائ


پیشرفته
غیراعرابهستنداندكاندكویژگییگانگیبخشخودراازدستدادــنخستدر
هائیکهعربهاکنترلیبرآنهانداشتند.


وسپسدرسرزمین

امپراتوريپهناوراسالمی
هايشکافخوردهعربنیزاسالمبهعنوانعاملیگانگیجايچندانی
امروزدرجامعه 

ندارد .
دوم،تفاوتمیانمسیحیتواسالمهرچههماصولیوژرف،تاآنجاکهبهمالحظات
عملی ارتباط دارد از مقوله خرد متعارفی   lvnoinnevnoc wisdomاست که عمر
سودمند خود را گذرانده است و میباید از آن گذر کرد .ما در هرگفتگو از اسالم و
مدرنیتهبااینایراددرستروبرومیشویمکهاسالمنهباحقوقبشرسازگاريداردو

نه طبعا با دمکراسی .خشونت و تبعیض به زن و رویکرد دشمنانه تا حد کشتن به
ناباورانوادعايانحصاريبرحکومترادراسالمانکارنمیتوانکردواگرکسیبا

اینهمه در پی یافتن راههائی براي تغییر نگرش مذهبی جامعههاي مسلمان برآید از
ناآشنائیشبااسالمیامسیحیتنیست.نکتهمهمدرایناستکهدرگفتگوازاسالم

وحکومت،ماتنهاباقلمرواندیشهسیاسیسروکارنداریم.اینگرایشپژوهشگرانبه
دیدنهمهمنظرهازپشتمنشورایدهمرکزيخودطبیعیاستولیمادراینجابایک
مسئلهسیاسیروبروهستیم:اینکهچگونهمیتوانمانعدینراازسرراهدگرگونیو

پیشرفت برداشت؛ چگونه میتوان دین را با عرفیگرائی سازگار کرد که خردگرائی و
انسانگرائینیزهمراهشخواهدآمد؟ 

سیاستبسترياستکهرودزندگیاجتماعیبرآنجریاندارد.معنايشایناست
ترینفرایافتهايمذهبینیزدراندرکنش


هايسیاسیوآسمانی

تریناندیشه

کهناب
 ennicolnevnهمیشگی با نیروها و تحوالت سیاسی هستند و دست کم در کوتاه
تررادارد.درهمینصدسالگذشتهچهاندازه


تر،اینسیاستاستکهدستباال

مدت
مسخ شدن ایدئولوژيها و مذاهب در زیر سنگینی سیاست بودهایم؟ این مهم
شاهد  
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نیستکهسوسیالیسمیادمکراسییااسالمچهمیگویند.مهمآناستکهسیاست

(قدرت)باآنهاچهمیکند .

این رویکرد (طرز تلقی ـ  )atitudeچیره در جامعه است ــ چه به صورت زورگوئی
عمومیــکهطبیعتایدئولوژيیامذهب“واقعاموجود“راتعیین

حکومتیوچهباور
هاياندیشهمنداناثرخودراداردولیتابهسطحعملیجامعهبرسد


کند.روشنگري

می
هايپیشرفتبربادشدهاست.دراسالمهزاروچندصد


هايخونروانوفرصت

سیل
سالیزنانرادرکیسهکردندوبهحرمسراراندندودستوپابریدندوچشمرادربرابر
سنگسارکردند.آنگاههمانرهبرانمذهبیکهچنانحکم

چشمازکاسهدرآوردندو
دادندبهرهبريداور،کههماسالمراخوبمیشناختوهمهنرممکنرا


هائیمی
رضاشاهی
اجتهادکردندوقانونهايمدنیوجزاوتجارت 

کهسیاستباشد،نشستندو
راازجملهازفقه شیعهبدرآوردند.پیشازآن،رهبرانمذهبی،بودندواجتهادهمبود

ولینیرويسیاستنبود.چنددهسالیبعدبازهمانرهبرانمذهبیدستوپابریدندو
سنگسارکردندوچشمدرآوردندوچونبرخالفاسالمعربستاندراسالمایرانشتر
تدیهنبودنشستندواجتهادکردندوبرشتربهریالقیمتگذاشتند .

برايپرداخ
هايمسیحیتبااسالمکهآنرااصالحپذیر


شانزدهمباهمهتفاوت

اصالحمذهبیسده
گیريازتنشهايمیانامپراتورياتریشی


سازدداستانیسیاسیاست.لوتربابهره

می
ابتهاي میان خود آنپادشاهیها  پشتیبانان
هابسبورگ و پادشاهیهاي آلمانی و رق 
نیرومنديیافتکهجنبشاورادربرابرحمالتپاپوامپراتورنگهداشتندونگذاشتند
شود.اوبههمیندلیلدر


بهسرنوشتیانهوسصدسالپیشازآندربوهمدچار
ومشدهلنین
شورشهايدهقانیآلماننیزسويپادشاهانراگرفتکهواگنمهروم 

را به یاد میآورد .در باره ریشههاي ایدئولوژیک انقالب ـ کودتاي کمونیستی 1917
هايبسیارنوشتهاندولیبیشکستروسیهدرجنگجهانیاولوهمانواگن


کتاب
مهرومومشدهکهژنرالهوفمانآلمانیلنینراباآنبهسنتپترزبورگفرستادکدام

شد؟(هوفمان،نهچندانتعارفآمیز،مینویسدمنهمان


هانوشتهمی

یکازآنکتاب
گونه که گلولههاي توپ و گاز سمی بر سپاهیان روس رها میکنم لنین را هم  به
روسیهمیفرستم) .
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نقشسیاستدراصالحمذهبیاسالمکهبهشیوهخودشرويخواهددادازجنبش

پروتستاننیزبیشترخواهدبودزیرااگرلوتربابازگشتبهگفتاروکردارمسیح،رویکرد
هايمهمیازمتون


مذهبیدورهخودرااصالحکرددراسالمبینادیدهگرفتنبخش
مقدس،اصالحممکننخواهدبود.اینهمانتفاوتیاستکهمیانبنیادگرائیلوتري
(زیرا او نیز به بنیادها بازگشت) و بنیادگرائی  سید قطب و خمینی نیز هست که به
بنیادهاياسالم(مدینه)بازگشتند.اصالحمذهبیدراسالم،بهعللیکهدرخوداسالم
هست ،تا کنون بیشتر در عمل و کمتر در تئوري بوده است ــ با همه اهمیتی که
اصالحگران اسالم از هند تا شمال افریقا داشتهاند و بازگشتی به آراء آنان بی فایده
نخوا هدبود.تکیهبرعاملسیاسیدراینجستارازهمینروست.مسئلهدیننیست؛
شدهاستومیشود.تکیهرابر

شرایطمتفاوتسیاسیعمالماهیتدیگري


زیرادیندر
بایدنهاد.آنهاکهمیخواهندمشکلدینراباحملهبهآنبرطرف


عاملسیاستمی
زیراعاملحیاتیسیاسترابرضدخودمیگردانند.

ترمیسازند 
کنندکارخودرادشوار 

سخن آنان در تودههاي باورمند نخواهد گرفت و دکانداران دین را نیرومندتر خواهد
ساخت .
اسالمهزاروچهارصدسالباصدهااجتماعبشريبسربردهاست؛آنرااندیشیدهو

ورزیدهاند .چنینسپهراندیشهوعملیرانمیتوانبهماهیتییکلخت monolith

فروکاستوازجستجوبرايدرآوردنعناصرسازندهايدرخودآندستبرداشت.ما

امروز ،زیر تاثیرات کمرشکن سیاست که روشنترین چشمان مذهبی را نیز باز کرده
است ،بار دیگر  در تهران و قم به نبرد اعتزالیان و اشعریان در بغداد سده نهم باز
ایم.درمتنخوداسالم،ازسويخوداندیشهمندانمسلمان،باردیگردراینهزار


گشته
و صدساله ،مباحثی طرح میشود که به نوبه خود پیامدهاي سیاسی خواهد داشت و
دستمایه نیروهائی خواهد بود که میخواهند ایرانی را بی دست زدن به باورهاي
دینیاشازیکنگرشدینیواپسماندهومصیبتآمیزآزادکنند .

ازشريعت تا عرفيگرائی

هروزيجامعه 

مادرپیکارخودبرايبرداشتنراهبندانمذهبسـیاسیازپیـشپايبـ
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ایرانیهیچتنهانیستیموهمراهانبسیارهرکدامباسرعتوفاصلهخودــحتادر
هايویژهشانــبامایند.اسالم،هرچههممتولیاندینیبگویندونهکمتراز


کورهراه
همهبهدستخودآنمتولیان،پیوستهدرتغییروتعبیرهايشکافافکنبودهاست.
شکافها در اسالم از بحثهاي تئولوژیک برنخاست و

برخالف مسیحیت ،نخستین 
نبردقدرتیدرمیانخانوادهپیامبروسرانقبیهقریشبود.سرانقریش،بهاصطالح
شمشیربیعتمیگرفتندو

بودند.بهزور 

پوزشگراندمکراسیاسالمی“،جمهوریخواه“
جانشینخودرانیزبرمیگزیدند.خانوادهپیامبرسلطنتموروثیدنیويوروحانیرا

میخواستند .آن دمکراتهاي اسالمی در خالفت اموي و سپس عباسی سلطنت

نبیرگانپیامبردرطولسدههاــجزیکاستثناي

موروثیرابرقرارکردندونوادگانو
خونینــبررويهمبهقدرتآنهاگردننهادندتادیگرنشانیازآناننماند .
نبردتئولوژيدرسدهنهم(میالدي)درخالفتمامونعباسیرويدادکهچندسالی
در توس بر بخش خاوري امپراتوري فرمان میراند و پیوندهاي انتلکتوئل با فضاي
ترینخلیفهخواندهاند.دردوسدهنخستیناسالمی،ایرانیان


ایرانیداشت.اورادانشمند
صرف و نحو عربی را مدون کرده بودند ومترجمان از یهودي وصابئی و مسلمان،
خواندهمیشود

ترجمهآثاریونانیوپهلوي،آنچهراکهفرهنگاسالمی 


بیشترایرانی،با
پایهگذاشتهبودند.مکتبآزاداندیشاعتزالیکهبازبیشترایرانیبود،درآنفضاي
گشاده ،اسالم سنتی را چالش کرد و خوانش (قرائت) تازهاي عرضه داشت .بحث از
شدــآیاقرانچنانکهسنتگرایانمیگفتندازلیوبا

قدیمیاحادثبودنقرآنآغاز 

یخیاستوبستهبهشرایطزمانومکان؟ 

خداوندیکیاستیایکماهیتتار
هاوجاپاهايمسائلروز،وفضايعربستانسده


اشارهبهناسخومنسوخ

اعتزالیانبا
هفتم  در قرآن ،از نظریه حادث بودن قرآن ،بی آنکه کمترین انکاري در خاستگاه
یتعبیرلفظیو
خدائی اشداشتهباشند،دفاعکردند.آنهامانندهمهاصالحگراناسالم 

کردندوکوتاهزمانیتاخالفتمتوکلدستباالتررادربغداد


صوريقرآنراردمی
داشتند .
اکنونچناندرجمهورياسالمی


شانبهفرهنگاسالمی

هاراباهمهخدمات

(صابئی
رزمینهايمادريسـهچهارهزارساله 
راقآزارمیدهـندکهجزکوچکردنازسـ 

وعـ
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چارهايندارند) .

امامکتباعتزالیتنهاچالشگريغیرعربنبود.درخالفتعباسیعنصرایرانینفوذ
یافت.اسالمبهمرزهايجهانگشائیخودرسیدهبودوبسیاريمسلمانان


روزافزونمی
غیر عرب در همه چیز جز قدرت نظامی بر اعراب برتري داشتند (آن برتري را نیز
روزمندانهچالشمیکردند).واکنشسروريجویانعرب،سرکوبیاعتزالیان

ایرانیانپی
اشعریانیاهوادارانازلیبودنوقدیمبودنقرآنبودوبستندرهاياجتهاد


بهدست
انجامید.عربها


هاياسالمی

شدگیاسالموبیشترسرزمین
درسدهدهم،کهبهسنگ

تنها اسالم را براي نگهداري پایگاه برتر خود داشتند و اسالمیکه بر خوانشهاي
شانبدرمیرفت.ایرانیزدائیخالفتعباسیدردوران


گوناگونگشودهبودازدست
سرکردگان تركبردستگاهخالفتگشودزیراعربان


معتصمراهرابرچیرگینظامی
ها،دیگرتنبهجنگنمیدادندوایرانیانباسرنگونکردن


هاومصادره

فربهازتاراج
خالفتامويوسپسشکستدادنامینبرادرماموننشاندادهبودندکهچهاندازه

خطرناكهستند.آنسرکردگان تركبهزوديبرسرخالفتعباسیهمانراآوردند

برسرامپراتورانرومیبازیچهدستخودآوردهبودند .

کهگارد“پرتوریان“
*** 
شدنکشاکشاعتزالیواشعريرادرصورت


روزدرایرانزنده
پسازهزارسالماام
اشمیبینیم.دراینهزارسالکوششبرايیافتنیکنگرشعقالنیبهاسالم


تازه
اینکوششتکاناصلیفلسفیاشرادادونسل


هرگزبازنایستادهاست.ابنسینابه
ایرانیانهیچگاهازکارفکريبرروي

پسازنسل،بیشتريایرانیان،دنبالشراگرفتند.

هاالبتهبهجائینمیرسید.بسیاريازکوشندگان،درنا

اسالمدستبرنداشتهاند.کوشش

ترینهايشان
هاتاتازه 


هاوخرقانی

امیديخود،بهتعبیرعرفانیرويآوردند(ازبایزید
راقوشهودبرگسوننیز

اقبالوسروشکهغرقدریايمولويهستند).اقبالازاش

یاريگرفت،وسروش،بهنظریهحادثبودنقرآنبازگشتهاستوناامیدازآشتی
چنیناستکهمعنايبیصورتازخدا،

شعرمیشود“:

دادندینوعقل،دستبهدامن

وصورتازمحمداست؛دمازخداونی،ازمحمد؛آبازخداوکوزهازمحمداستــ
خداییکهبحروجودخودرادرکوزهکوچک شخصیتیبهناممحمد بنعبداهلل(ص)
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ریزدولذاهمهچیزیکسرهمحمديمیشود:محمدعرباستلذاقرآنهمعربی


می
میشود “.

در قلب این بحث هزار ساله شریعت اسالمی قرار دارد .شریعت راهی است که
مسلمانان براي رستگاري میباید بپویند (شریعت باشارع یا جاده و خیابان همریشه
است).ودردینیکهکلیسابهمعنییکمرجعبرترنداردهمعاملیگانگیوهممایه
باوردارندولی شریعتباآنکهجاي


شریعتاسالمی

اختالفبودهاست.مسلمانانبه
قانونراگرفتهاستبیشتریکآرمان،یکفضايفکريوعرصهبحثهايحقوقی

است.خداوندراهرانشاندادهاستولیبندگانمیبایددریابندکهمعنايکالمخدا

چیست.درآننخستینسدههاکهاجتهادچیزيبیشازحاللوحراموبایدونباید

هامیبود،دامنهبحثمرزينمیشناختودر“سهسدهزرینایران“
اهلل 
هايآیت 


رساله
نویدبخشیرسیدکهمیتوانستبشریتراچندصدسالیپیش

بهجاهايدرخشانو 

هايتفکررابربحثهايدینیبستندو


شیعیاندرعملدر
اندازد.ولیسنیانرسماو 

حتیامروزمیبینیمکهحکمارتدادوتکفیرسروشرایکفیلمسازویکادیب،پیش

شگفتیهائیدرآستیندارند .

هامیدهند.ایرانیانهمی 
شه
اهلل 
ترینآیت 


ازواپسگرا
ازآنجاکهدراسالمکلیسابهمعنیمرجعقانونگزارنیستشریعتهرگزبهصورتیک

مجموعهقانونیدرنیامدهاست.معنایشایناستکهدرچهزمانمعینچهاندازهزور
درپشتکدامتعبیرقرارداردــبازهمانسیاستودیانتسردرگمیکهگاهیاینو

گاهیآنعیندیگرياست.ازصدسالیپیش“روشنفکراناسالمی“ازسیدقطبو
حسن بنا تا شریعتی و بنالدن ،روز افزون ،جاي علماي مذهبی را در شریعتمداري
گرفتهاند و جهاد را بجاي اجتهاد نشاندهاند که تا تروریسم بیکرانه و دولت توتالیتر

میکشد(.جهادواجتهادنیزازیکریشهاند ).

*** 
شیعیدربحثحقوقیداشتنددردهههايجنبش

تريکهفقیهان


درایراندستگشاده
مشروطه به پر معنیترین اصالح مذهبی انجامید .چنانکه دکتر جواد طباطبائی نشان
داده است در جنبش بیداري ایران شماري از فقیهان توانستند شریعت را در زمینه
حکومت  قانونبهآرمانآزادیخواهانهمردمایراننزدیککنند.نگرشسراسرحقوقی
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آنانتنهاجائیبودکهباهمهسروصدايمشروعهخواهانمیتوانستتکانیبهمذهب

در جهانی دگرگون شونده بدهد .امروز جانشینان آن فقیهان ،کسانی مانند مجتهد
شبستري ،آن حوزههاي سیاسی را که از لحاظ نظري بر مداخله فقیهان بسته است
ايبراسالمدرسیاستمیزنند.ولیضربهاصلی


هايکاريتازه

دهندوضربه

نشانمی
راخودخمینیزدهاست .
شدوهمکارانامنیتیپیشینشاورابه


یکیازاصولگرایانکهسپساصالحطلب

تیر انتقام بستند و بر صندلی چرخدار نشاندند سخنی گفته است که سیر شریعت
رادرایرانازقانوندولتتازمینهسازجامعهعرفیگراخالصهمیکند.اودر


اسالمی
اشاره به رویگرداندن خمینی از فقه حوزهها نوشت “حکومت والیت فقیه با تاکید بر
عنصر مصلحت [که درشوراي تشخیص مصلحت ...نهادینه شد ه است] تنها ،راه
جامعهايسکوالرراگشود “.
شرعازهردروارد شدند؛از

شیعهبرايجاريکردناحکام 


هزارسالپایگانمذهبی
غاصب شمردن حکومت تا مشروعیت دادن به آن ،از کشته شدن تا کشتن در راه
عقیده ،از پرهیزگاري تا فساد ابعاد سران رژیم اسالمی ،از جنگیدن تا خدمتگزاري
استعمارگران ،فروگذارنکردند؛وسرانجامبهقدرتیرسیدندکهپیشینهومانندندارد.و
آنگاه واقعیت جامعه ،واقعیت همیشگی در تضاد با شریعت ،آنان را بی آنکه وارد
شوندواداربهعقبنشینیهائیکردکهدستدردستعواملدیگر،


هاينظري

بحث
جامعهایرانیرابرايهمیشهازچنبرمذهبسیاسیآزادخواهدگردانید.مابهآویختن

بهدامانمولويوبرگسوننیزنیازينخواهیمداشت .
*** 
دربارهمشکلوجایگاهاسالمدرجامعهایرانیبهسببپیچیدگیوژرفايآنهنوزنیاز

به روشنگريهائی هست .اکنون اگر مسئله به پرسشهاي بنیادي آن تجزیه شود
هابرطرفخواهدشد :

پارهايبدفهمی

* مشکلماچیست،اسالماستیاسیاستیکهبهدرجاتگوناگوندرهزاروچندصد
سالهگذشتهزیرسایهاسالمافتادهاست؟پاسخایناستکهاسالمبیشازهردین
دیگريباقهروغلبهــعنصرسیاسیدرگستردهترینمعنیآنــگسترشیافتــ
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زهاي که پیروزيهاي نظامی آن را بزرگترین دلیل حقانیتش شمردند؛ و در
به اندا 
همه اینهزاروچندصدسالبهنیرويسیاست،باانحصارقدرتسیاسیوبهویژه

انحصار اندیشه ،برتري خود را حفظ کرده است .از همان آغاز میشد گفت که خود
رابراندیشهوگفتارمیبنددچیزدیگر.

اسالمیکچیزاستوقدرتسیاسیآنکهراه
مشکلماسیاستزیرسایهاسالماستوراهحلمانیزازسیاستمیگذرد.حتیباز

کردندرهاياندیشهنیزبهعاملسیاسیوابستهاست.بیشازهمهخوداسالمیانبا

اندومیکنند.ماالزمنیستنگرانسازگارکردناسالم


اندکرده

اسالمهرچهخواسته
بااوضاعواحوالامروزيباشیم .
* واپس ماندگی ایران به علت مذهبی بودن مردم است یا غیر دمکراتیک بودن
فرهنگونظامسیاسی؟اگرمردمایرانباهمینروحیات،باهمینضعفسیاسیو
کاستیهاياخالقی،مسیحییازرتشتییابیدینبشوند(بهفرضاینکهعملیباشدو
هاوسدههانکشد)دیگرمشکلینخواهدبود؟ 


بهنسل
با آنکه در آموزشهاي مسیح عناصر مدرن ،از جمله عرفیگرائی ،برجسته است
دمکراسی و عرفیگرائی در اروپاي مسیحی پس از مبارزات دراز وتحوالت بسیار در
هايگوناگونبرقرار شدوسنتحقوقیرمدرآنفرایندنقشیبیشازعناصر


زمینه
مدرنمسیحیتداشت.کلیساسخنانمسیحراصدهاسالنادیدهگرفتولینگهبان
شدنهايگاهگاهیوموضوعی،
اشفتگیماند(.نادیدهگرفته 

حقوقرمدرآنسده 
هاي

ازاسبابمهمدوامآوردندینهابودهاست) .

ایرانیرانهمیتوانازاسالم،اسالمیکهبرايهرگروهمعنیخودرادارد،روي


جامعه
گرداندونهضرورتیبدانهست.بهجايتغییردینمیبایدنگرشدینیراعوضکرد.

ايدیگرنگریستهاند.همامروز


درهرزمانوجامعهبهجایگاهدیندراجتماع،بهگونه
هايمتفاوتیدرکشورهايبااکثریتمسلمانمیبینیم.تونسراباعربستان


مانگرش
سعودينمیتوانمقایسهکرد .
برنامهسیاسیماآیامیبایددینستیزيوریشهکنیاسالمباشدیابرقراريیک

* 
نظامعرفیگراکهدرآزادمنشیلیبرالخود،دولتودینراازمداخلهدریکدیگرباز
هايدینیرانگهمیدارد،هماحترامحقاندیشهوگفتارآزادرا.


دارد؛هماحترامباور

می

پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ

232

کوشیمآیامیبایدبهمذهببتازیموکارمانرا


اگربرايبرقراريیکنظامعرفیگرامی
هايمردمآغازکنیمیابهعنواننیروهايسیاسیدرپیپاسخسیاسی


ازمداخلهدرباور
بهمسئلهسیاسیکشورخودباشیم؟نظامعرفیگرامشکلیبادیننداردوضدیتبادین
بهنامآزادي،همازنظراصولینادرستاستزیرابیرونازقلمروحکومتاستوهم
ترقیقرارمی دهد.

هايآزاديو

ازنظرسیاسی،زیرامردمانبسیاريرارویاروينیرو
در کشوري که همه اقتدار حکومتی پشت سر یک برنامه گسترده رواج خرافات و
فرهنگزدائیگذاشتهشدهاستواسالمآخونديراهمچونسنگآسیائیبرگردن

اندازنددینونقشآندرجامعهناگزیرباالترینجارادرگفتمانسیاسیپیدا


جامعهمی
میکند .از یک سو اندیشهمندان مسلمان و اسالمی هر دو ــ چه آنها که از جزم

مذهبیبیرونمیزنندو چهآنهاکهدرهمان حلقهتنگچارهاي میجویندــبراي
نجاتجامعهونجاتمذهب،بامثالآوردنازکتابوسنتوتاریخدرپیسازگار
کردن دین با جهان دگرگون شونده هستند .از سوي دیگر گروههاي روز افزونی در
سالمبرخاستهاند.وبامثالآوردنازکتابوسنتو

خشموخروشخودبهستیزباا
شدنازاسالممیبینند .


تاریخ،رهائیملیرادررها
رهیافت  approachنخستین که پوزشگرانه است ،این سودمندي را دارد که درهاي
شددربارهاسالممیگشاید.اسالمبا


یکبحثجديراکهدرهیچجامتوقفنخواهد
شدرجامعه،حتادردهههاينوسازندگیرژیمپادشاهیبیروناز


سنگین
همهحضور
شد.نتیجهآنبودکهآخوندهاسخنانهزارسالهراتکرارکردند


چنانبحثینگهداشته
مندانیانقالبیکهدرپیمدرنکردنمذهببرآمدندوازپشتیبانیرسمینیز


واندیشه
بی بهره نبودند یک اسالم ایدئولوژیک و توتالیتر باب روز را به تودهاي که هرگز
ندانست چه میخواهد و با چه مخالف است عرضه داشتند .اندیشهمندان دیگري در
خدمت حکومت ،در خدمت هر حکومت ،اسالم را به عنوان هویت به رژیمیکه
کورکورانه به هر وسیلهاي براي مشروعیت دست میانداخت و اسالم را هر چه به
دلش نزدیکتر مییافت عرضه داشتند .امروز اندیشه مندان مسلمانی که هر چه

شمارمیآیند .


ایرانیبه

شوند،یارانگرایشلیبرالوعرفیگرادرجامعه
آزاداندیش 
ترمی

شکنانهاستاگرازروحیهوزبانیکهنسخهبدلآخوندهاست 

رهیافتدیگرکهساختار
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رويرابهجنگزیادهرويدیگرنفرستد،وبهویژهبهدامآریا


شود،ویکزیاده

پاك
تواندبهسهمخودبهشکل


پرستیوبرترينژادي،وپارسیدرجنگباعربینیفتدمی
گرفتن جامعهاي چند دستتر از نظر باورهاي دینی کمک کند .این گونه که هست
سخنگویان اسالم ستیز بیشتر توانستهاند توده مذهبی را برمانند و دست آخوندها را
نیرومندترسازند .

یکرهیافتسیاسینیزهستکهنهگفتمانمدرنیتهراباواردکردنعناصرمذهبی
گل آلود میکند و نه توده مذهبی را از نواندیشان میترساند .ما میتوانیم اسالم را
نخستینروزهايمکهو

چنانکهدرعملبودهاست،اسالم“واقعاموجود“راازهمان
مدینهتاگسترهجغرافیائیوتاریخیکنونیآن،بگیریموبهآنچهبهسودایرانواسالم
کهباشریعت
هردوستبرسیم.اگربهنقشمصلحتدراسالم،بهسیاسیبودنآن“ 
وبهجایگاهمهمعرفدرکنارشریعتبنگریمعناصرالزمرابرايعرفیگرا

یکیاست“
نیکجامعهبااکثریتمسلماندردستخواهیمداشت.آنچهمیمانددگرگون

کرد
هادرجامعهیعنیشرایطسیاسیاستکهمانندهررهیافتدیگرنیاز


کردنتوازننیرو
شدهاندکهیکی
هاخودمتوجه 


بهکارزاريهمهسویهبااینرژیمخواهدداشت(.آخوند
بودن شریعت با سیاست شمشیري دو دم است؛ سیاست آنها شریعت را سراسر با
هايترسناكبرايآیندهمذهبدرایرانگرفتهاست) .
پیامد 

اگرماازخوداسالموبهویژهازتاریخاسالموکشورهاياسالمیعناصرالزمرابراي

عرفیگرائیدرجامعه ايبایکاکثریتمسلمانانبدرآوریمهیچضرورتیبهراندنآن

مسلمانانبهزیرعبايآخوندهابهنامدفاعازمذهبنخواهیمداشت.درجامعهلیبرال

عرفیگرائیکهحکومتحتاحقنداردازمردممذهبشانرابپرسدنقشحکومتدفاع

ازآزادياندیشهوگفتاروامنیتواحترامافراداست.درچنانجامعهايمذاهببهجاي

رزشهاي اخالقی میپردازند .تقدس از امر اجتماعی بیرون
قانونگزاري به تقویت ا 
هاراجامهحراموحاللمذهبینمیپوشانند.راياکثریتجاي


رودوبایدونباید

می
گیرد.مردماننیزآزادندهرچهمیخواهندبپوشندوبه


هايمتناقضفقیهانرامی

فتوا
خشنودي دلشان عزاداري کنندو زیارت بروند و به نیازمندان( ،بهتر خواهد بود نه
آخوندها)،دهش(انفاق)کنـند.خرافات،خواهدبودولیهرچهمردمبیشتربدانندوکمتر 
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اشتنگترخواهدگردید .


درماندهباشنددامنه
مندانمسلمانبرايمتقاعدکردنمذهبیانوکاستنازمقاومتدربرابر


آنچهاندیشه
یشهمدرنمیکنندبسیارباارزشاست.ولیکامیابینهائیآنان

شیوههايعملواند

هنگامی است که زور از پشت مذهب برداشته شود .آنگاه همه تعبیرات گوناگون از
مذهبدریکردیفخواهندبود،گشادهبرکارکردذهننقاد.

گرهگاه ايرانی ـ اسالمی

انقالب شکوهمند“ را حمله دوم

اندکی از جمهوري اسالمی برنیامده ،نویسندگانی “
اعرابنامیدندوهرسالکهازاینبیستونهسالگذشتهدرستینظرآنهارابیشتر
نشاندادهاست.کارزارخستگیناپذیرآخوندهايفرمانرواوهزارانوصدهزارانیکه

بهخدمتآنهاکمربستهاندبرضدعنصرایرانیــوبرضدآنچهاززیبائیوواالئیکه

هايحکومتاسالمیاست.انقالبیکه


ترینجلوه

رسدــیکیاززننده

شانمی

دست
توانستناسازگارياشکاراینبندبازيوتقلب

رنگملیمذهبیبهآندادهبودندنمی
ایدئولوژیکراتابآورد.انقالب،مذهبیبودوحکومتآنهرچهبیشترزائدههايملی

راپسازمصرفبدورافکند .
شتنهامالحظاتایدئولوژیکدرکارنمیبود.جدااز

درایرانستیزيخمینیوپیروان
اینکهپرورشحوزهايوحذفکردنتاریخوفرهنگبشريبهسودیکدورهکوتاهو

شخصیتمحدود،روانهايکوچکآنانرابهدشمنیباهرچهجزخودشاناست

چند

بودندبهیکمالحظهحیاتیعملینیزبیندیشند.آخوندهاصد


ت،ناگزیرمی
برمیانگیخ

سالدیررسیدهبودند.جامعهایرانیازانقالبمشروطهتاانقالباسالمی،دوسهسده

راــازبسیاريجهاتــدرنوردیدهبود.آنهاتنهاباایرانیسروکارنداشتندکهبه
 1400سالتاریخپرافتخار واستثنائیپیشازاسالمخودسربلندبودوزخمآنحمله
نخستینراهنوزبردلداشت.اسالمیهابرايآنکهبمانندبایستهمآنصدسالو

هم آن  1400سال را نابود میکردند .بهشتی که هوشمندترین رهبر انقالبی بود در
آنرا.اوگفتما[آخوندهاي

همانآغازکار،هممشکلرژیمتازهرادریافتوهمچاره
بی خبر و خشک مغز] نمیتوانیم به اندازه یک جامعه امروزي مانند ایران برسیم؛
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بایدجامعهرابهاندازهخودمانبرسانیم.مذهبدرجازنندهايکهتوانستهبودندآنرا


می
با لگد انقالب ،پنج سده بهپسرانند بایست آنچه را که از پیشرفت و روشنگري و
واالئیدربرابرمییافتدربحاراالنواردفنکند .

عربهابراياسالمیکردنایراندویستسالودرجاتباورنکردنیخشونتوکشتار

داشتند.درکشوريکهتودهمردمخواندنونوشتننمیدانستومیانمناطق


الزممی
گوناگونآن،چهرسدبهجهانبیرون،ارتباطی نبودبازایرانیان،عربنشدندوگذشته
شعلههائی
خودراپاكفراموشنکردند.ایرانپیشازاسالم،ایرانغیرازاسالم،مانند  

ازیکآتشدرونیدراینجاوآنجاهمچناندرخشیدودرکوچکترینفرصتاززیر
خاکستربیرونآمدوسرانجامدرجنبشمشروطهباشعارزندهبادملت ایرانپیروزي

نهائیخودرابریکنگرشمذهبیکهیاایرانرادربرابراسالمبهچیزينمیگرفتو

یا به یاري و لطف اسالم قابل اعتنا میشمرد اعالم داشت .در دهههاي پایانی سده
بیستم و آستانه انقالب الکترونیک و در جامعهاي که دیگر بیسواد نبود و دورترین
ایرانزدائیآخوندهاو


شدهبودندوظیفه
شنیزدراحساستاریخیملیانباز 

روستائیان
ملی مذهبیها بسیار دشوارتر میبود .خلخالی نتوانست تخت جمشید را ویران کند و
شاهنامهدیگربهگوشهانرسیدوبا شاهنامهتمامشد

بازرگانکهگفتایرانپساز
اعتنائیعمومی برخورد.اینکوتاهیوبیخدمتیدیگرشرانیزبر“آدمخوبی“


بهبی
کهاومیبودبخشودند .

ولیتنشمیانملیومذهبیدرنظامآخونديهستو تاهرکدامبرسرجایشان
نشاندهنشوندخواهدبود.درسهسالهگذشتهبهویژهبهنظرمیرسدکهمذهبیانخیز

شبهکشورامامزمانبرداشتهاند.آببستن


رآوردن
نهائیرابراينابودکردنایرانود
بهآثارتاریخی،ویرانکردنهرچهبتوانبهبهانهساختننابودکرد،وگذاشتنبقیهبه
آسیب باد و باران ،یک گوشه سیاست آنهاست ،پاکسازي کتابخانهها از آثار “خالف
کتابهاي درسی،
سیاست“  politically incorrectو نامطلوب ،آخوندي کردن  
اسالمی کردن ،به معنی بی محتوا کردن علوم انسانی ،تهی کردن دانشگاهها از

استادان،کاستنازبودجهآموزشوپرورشوسرازیرکردنمنابعمالیبهمسجدهاو

هیئت ها و تبلیغات مذهبی ،تنگ کردن عرصه بر ناشران و نویسندگان و روزنامه
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نبردفرهنگیدرهمهزمینههادرگرفتهاستوپولوتعصبو

نگاران،گوشهدیگرآن.
نادانیداردکارخودرامیکند .

*** 
شود.آخوندها،بخشی


ترینایرانیانتهیمی

ترینوآگاه

اینهمهبسنیست،ایرانازپویا
آگاهانه و بخشی به طبیعت رژیم و جهانبینی آلوده خویش ،و بخش مهمی هم به
برکت گنج باد آورده دالرهاي نفتی Tفضائی از ایران ساختهاند که آن برجستهترین
دشواريزیاددرآندوامآورندولیمیتوانندبیدشواريزیادازآن


توانندبی

ایرانیاننمی
بیرون بزنند .در هر جاي جهان پیشرفته فوج فوج ایرانیان را میتوان دید که تازه
مهاجرت کردهاند .در آماري که چندي پیش در جمهوري اسالمی انتشار یافت فرار
مغزهابهسالی 180هزار تنرسیدهبود.دانشجویانممتازایرانیتقریبابیاستثنادر
روند.ازدانشاموزانبرندهالمپیادهايریاضییکیهم


هايبیرونازدستمی

دانشگاه
در ایران نمیماند .رئیس بانک در دبی به آشناي ایرانی خود در اروپا اظهار شگفتی
شما،کشوريکههمهماداریمازکفمیدهیم،چهخبراستکه

کندکهدرکشور 


می
هر که پولی به دستش میرسد به آنجا میبرد .در کانادا و امریکا و استرالیا و
ترجهانیالبتهاینانتقالسرمایهازایرانچناننموديندارد؛ولیاگر

اقتصادهايبزرگ
گفته آنپیمانکار قدیمی ایرانی که دست از کار کشیده است درست باشد مهندسان
هائیراکهبهکاردانیوزرنگیگردآوردهاندبه


جواننیزدرنخستینفرصتسرمایه
بیرون میفرستند و شرکتهاي خود را جمع میکنند .ایران با همه امکانات کار ــ
درساختمانوزمینووارداتمنحصرمیشودــبرايآنان

امکاناتیکهبیشازپیش
شبیتاباندکهواپس


زندانیبیشنیست.مردمانکامیابهماناندازهدررهاکردن
ماندگانوبهجانآمدگان .
شگفتاورتر بیاعتنائی محض رژیم به چنین خونروشی است که فراوانی درامد

از این 
هاووابستگانشانکهخوددستیدرازدرپولفرستادنبه


دهد.آخوند

نفتاجازهمی
هايانتقالارزبیشترمیاندیشندتابستنآن.ازاین


بیروندارندبهگشادهبودنراه
گذشتههرچهکشورازمردمانکاريوبلندپروازتهیتربرايفرومایگانبهتر.بهشتی
زمان نیافت که تدبیرهاي عملی براي رساندن ایران به قامت کوتاه حکومت مذهبی
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شرایافتند:بیرونراندنکارشناسانومدیران


بیابدولیرهبرانپسازاوبهآسانیراه
هاوگماشتنخوديهابهجايآنان.یکدستکردندستگاه

وکارآفرینانوتکنوکرات
حکومتیکهسهدههاستبهدرجاتگوناگوندنبال شدهاکنونکمابیشبهمراحل

تواننشاندادکهشایستگیمقام


هايباالئیمی

رسد.تنهامعدوديرادررده

پایانیمی
خودرادارند .
دهدغیرخوديهارادر


ترجیحمی
همچنانکهدررفتاربافعاالنسیاسی،رژیمآخوندي 

بیرون مرزهاي ایران ببیند .بر خالف همه دیکتاتوريهاي توتالیتر دیگر جمهوري
درهاي باز“ براي آنها که میروند در پیش گرفته است .جامعهاي
اسالمی سیاست “ 
ترودستدریوزگیاشبه


خواهندبیمدعیکههرروزازنیرويزندگیبیبهره

می
حکومت درازتر شود .تنها در چنان جامعهاي است که مذهب میتواند به پشتگرمی
اشبرسد.زیرادرآن


ملیمذهبیبهنتیجهمنطقی
درامدنفت،ایرانرا شکستدهدو


ترکیبناخجسته،مذهبیاستکهدرتحلیلآخردستباالتررادارد.مگرنهآنکه

وسرتاسرایرانپیشازاسالمبنابرتعریف،از ترکیب

ایرانیغیرمسلمانغیرشیعی،


مطهري،آیتاهلل

ملیمذهبیبیروناست؟اصالاگر“خدماتمتقابلایران واسالم“
ملیمذهبیان،نباشدچهضرورتیبرايایرانمیماند؟ 

***

 

هايفراوانبخشکردهاند:توانگروبینوا،پیشرفتهوواپس


هايبشريرابهگونه

جامعه
ملیمامیخورد.

مانده،سنتیومدرن...یکگونهدیگرنیزهستکهبه“وضعیت“
جامعههائیکهمسائلبزرگیابسیاربزرگدارندوآنهاکهگذشتهازمسائل،گرهگاه

دارند.مادرایرانیکگرهتاریخیداریمکهسیاستمارادرپیچیدهاستوتاآنرا
نگشائیم به جامعههائی که تنها داراي مسائل بزرگ و بسیار بزرگ هستند نخواهیم
رسید .ایران در ارتباط و در برابر اسالم ،گره تاریخی ماست که در صدساله گذشته
شدهاست.دراینصدسالهایران،همیکجامهسیاسی،بهمعنیافکارعمومی

کور 
تر

ايازخودآگاهیملیکهبادولتملتهاينوین


هايمدرنپیداکرد،وهمدرجه
 
ونهاد
اینپدیدههادوگانگی

شدنافتاد.هرسه 


زند،وهمبهتبپیشرفتوامروزي

پهلومی
تروهمزیستیناآسودهآنانرادشوارترساختهاست.


رابرجسته

عنصرایرانیواسالمی

پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ

238

هايمدرنمستقلازمذهبراتحملمیکند؛نهنیازي

اسالمنهافکارعمومی 
ونهاد

شدنجزدرزمینههاي


هیملیودولتملتدارد؛ونهبهپیشرفتوامروزي
بهخودآگا
ماديــعلوموفنونــتاجائیکهکاريبهباورهايمذهبینداشتهباشد .

دریکجامعهعرفیگراکهدستدیندر شکلدادنبهفرایندسیاسیگشادهنیستیا

نمیآید.امادرایرانبهدین(مذهب
اگرهستنامستقیماستچنینگرهگاهیپیش 
هاوتحریفها،وگشودگینامحدودبر


شیعهدرروایتآخونديآنباچاهبیبنتاویل

شدهاست.درکشورهاياسالمی


خرافات)نقشیمستقیموهرروزهدرسیاستداده
دیگرنیزدینیکعاملبزرگوگاهتعیینکنندهسیاسیاست.ولیدرهیچکدامآنها
هارادردستنداردوازآنمهمتر،چنیندوگانگیتاریخی


پایگانمذهبیسررشتهکار
میانملتومذهبنیست.درایرانگذشتهازتسلطمذهببرروانبیشترایرانیان،
حکومتوسیاستنیزدرخدمتآناست.درصدسالگذشتهتنهابیستسالیدر
طهودرپادشاهیرضاشاهچنیننبودهاست.دردورانی

نخستینسالهايانقالبمشرو

شرانمیداشت


همکهنظامسیاسیعمالعرفیگرابودیاجرئتاعالمونهادینهکردن
شمیکاست .


یاباآخوندپروريازتاثیر
هايبااکثریتبزرگمسلماناندشوارتراست.مذهبیکهبراي


کارماازهمهجامعه
بیشمارانی در هر ساعت زندگانیشان ،تا (آرزوي) برطرف کردن مشکالت روزانه

زندگی ،حضور دارد براي بیشماران دیگري ،حتی براي کسانی در خود آن گروه
ايبیگانهوتحمیلیویادآورزوالشکوهملیاست.دیگرانهرگزچنین


نخستین،پدیده
اند.پیشرفتهاياجتماعیصدسالهگذشتهدرمیان


ايبهاسالمنداشته

رویکرددودالنه
آنهابرخالفجامعهایرانیبهجوشخوردنبیشتردینبهعنوانعنصراصلیملیت

کمککردهاست.آنهامشکلآشتیدادندینبامدرنیتهرادارندوبهسبببرتري
آشتیدادنمدرنیتهبادینافتادهاند.ولی

پرسشناپذیرعنصردینی،عمومابهکژراهه 

دستکمازآشتیدادندینباملیتوتاریخخودبینیازند.گذشتههايپیشازاسالم

اینجامعه هادرسرتاسرخاورمیانهعربی،نظامحکومتیوجهانبینیفرمانرواراتهدید

نمیکند و از این رو به ویرانی سپرده نمیشود .مصري عرب است و به یادگارهاي

نگردکهمیبایدنگهداشـتوبه 


هايجهانگردينمی
تهبزرگشبیـشاز 
جاذبه

گذشـ
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دیگراننشانداد .
بایدپدیدهباورنکردنیرشدخرافاتبهعنوانخمیرمایهزندگیشخصیو


براینهمهمی
اجتماعی،واکنونسیاسی،جامعهایرانیرانیزافزود.مذهببهروایتآخونديازهمان

آغازخودبامعجزهدرهرگام،وبیرونبردنخردومنطقواخالقیاتازگفتماندینی
سروکارداشتهاست.آخوندهايزمانبهتنديخاندانراکهازآنخودشانبوداز

خودپیامبرکهبههمهمسلمانانتعلقداشتباالتربردند،چندانکهسوگندخوردنو
یاريخواستنهرلحظهازخاندان،خوداوراازیادهابرد.عصمت(خطاناپذیري)یا
ششسالهنسبتداده


نیازازآموختن)کهحتیبهکودکانپنج

علملدنی(نیاموختهوبی
cornerهاي مذهب به روایت آخوندي بوده است و با چنین

شد پی سنگ stone
هايخردگریزدردستهاي


اند.اکنوناینباور

هائیسلسلهراتاچاهکشانده

دستاویز
سیاستگرانجمکرانیچنانبهارزانیوآسانیهزینهمیشود(تاامضايامامزماندر

پايفهرستانتخاباتیوادارهسخنرانیرسوايرئیسجمهوريازبنچاهجمکران)
که میتوان انتظار یک دگرگونی پارادایم را در سطحهاي پائینتر جامعه نیز داشت.
ايازابتذالرادركمیکنند .


زدرجه
ترینذهنهانی


واپسمانده
*** 
شدهمهجادرفرهنگوسیاستمامیتواننشان

اشاره 
ایرانواسالمراچنانکه 


گره
شهستیمانگشتنهادنبریکیازجلوههايآن


داد.امروزبابحرانبزرگیکهدرگیر
اسالمازبیستوشش

دهدکهمشکلتاکجاهامیرسد.ایرانغیراز


بهترنشانمی
سدهپیشدوستاسرائیلویهودیانبودهاستوازدوستیآنانبرخوردار شدهاست.

شانبارمهرجااسبابشفراهمبودهدستدردستیهودیان

ساسانیاندررویاروئی
فلسطین داشتهاند .در جنگ دوم جهانی دیپلماتهاي ایرانی توانستند گروههائی از
سالها
وپاراازهولوکاستنجاتدهندویکیازآنهااحتماالبهاین“گناه“ 

یهودیانار
درایتالیاربودهوکشتهشد.در“مدینهالنبی“کهنمونهجامعه


بعدپسازانقالباسالمی
است،قبیلهیهوديبنوقریظهازعواملشاهنشاهیساسانیسالحگرفته


مدنیخاتمی
بودند و مسلمانان پس از کشتار جمعی آنان و یک دست کردن جامعه مدنی ،با آن
شدند(.پادشاهیحیرهدرشبهجزیرهعربستانزیرحمایتساسانیان

تر 
هامجهز 


سالح
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بود).پسازکودتاينخستینعراقیهودیانعراقیدستهجمعیبهایرانآمدندواز

هايامنرفتندوخانوادههائیهمدرایرانماندند.درجنگایرانوعراق


آنجابهکرانه
اسرائیلبهسپاهیانایرانسالحولوازمیدکیحیاتیدادوباویرانکردن“ازیراك“
صدامحسینرهانید.پیشازآندردهههايشصتوهفتاددو


ایرانراازبمباتمی
کشور سودمندترین مناسبات بازرگانی داشتند و کارشناسان اسرائیلی در کار دگرگون
یافتزندگیمیلیونهاایرانیرا


کردنکشاورزيوآبیاريایرانبودندکهاگرادامهمی
بهترمیکرد .

درهمهاینتاریخدرازهیچتنشجدي،هیچانگیزهکشاکش،میانایرانواسرائیلو

یهودیان نبوده است ــ تحریکات ضد یهود گاهگاهی آخوندها در دورههاي ناتوانی
حکومت بهکنار.هنوزهماسرائیلهیچادعایادشمنیباایرانندارد.نهخلیجفارسرا
هامیلیونخلیجعربیمیشناساندوتاابوریحانبیرونیراعربجا


هاوصد

باهزینهده
اندازد،نههرروزادعايجزیرههايتنگه


زند،نهبرنامهتلویزیونیضدایرانراهمی

می
هايمارابهخودمیکشدومیدانگازطبیعیمارابهتاراج


نهسرمایه
هرمزرامیکند،

بودمتحدغیررسمیولیپا


برد.اماهمینکشوريکهوقتیپايایراندرمیانمی

می
شداکنونکهایرانبهاسالمتعبیرآخونديباختهاستدراندیشه


شمردهمی

برجايما
میافتد .
حملهدفاعیوپیشگیرانهبهایران 

شیعیانایرانی،تاسیاستهايفرهنگیوسیاستخارجی،ازدشمنیبا


ازرفتارباغیر

گذشته بزرگ ایران تا بیاعتنائی به بزرگی آینده ،ما به عنوان یک ملت همه جا با
کشاکشمیاناسالموایران،میانملیبامذهبی،روبروئیموهموارهروبروبودهایم.نه

میتوانیمفداکنیمنهاسالمرادوراندازیم .
ایرانرا 
***
گرهگاهایرانواسالمازهمانهنگامخودرانشاندادکهسپاهیانعربپسازبیست

و شش سال و سی و هشت نبرد (بهشمارش خانم پروانه پورشریعتی استاد دانشگاه
دولتی اوهایو در کتاب یادمانی “مانومنتال“ و شگرف خود ،پستی گرفتن و زوال
هائیازشمال


)برسراسرایرانمگربخش
شاهنشاهیساسانی،چاپ2008I.B.Tauris
کشور تسلط یافتند .ایرانیان پیاپی و براي گریز از پرداخت جزیههاي سنگین ،اسالم
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آوردندولیفخرفروشیفاتحانتازهبهدورانرسیدهوبرتريبیابانگردانرابریکی
شهرنشینترین

یارستند(.ایرانساسانیاحتماال 


هايآنزماننمی

ترینکشور
ازم 
تمدن
سرزمین آن روزگار بود) .مبارزه و خرابکاري از سوئی و همزیستی و همرنگی و
همکاري از سوي دیگر ،سرگذشت ایرانی بود که به زور مسلمان شد؛ واکنشهاي
مگرجنگباالتر

متفاوتمردمانیبودکهخودرادرهمهزمینههايتالشگريبشري
یافتند.دودلیومهروکینازهمانآغازکاررابطهایرانواسالمراتعیینکردو


می
نزدیکچهاردهسدهاستباهمهفرازونشیبهادربنیادهمانماندهاست .

نگاهی به تاریخ آن دو سده که به نادرست “سکوت“ خوانده شده است و سراسر
هائیازهمهرنگکهایرانیاندراندرکنشinteraction

کوششوکششبود،و 
شیوه

خودباعربانبهکارگرفتندمارابسیاربهیادامروزمیاندازد.باآنپیشینهدربرابر

برندمهربانتروپر


کهدرایراندرزیراینحکومترنجمی

چشم،نگاهمابهمردمی
تفاهمتر میشود .ما حتا در پارهاي نزدیکترین کسان به حکومت اسالمی همان

رویکردها را میبینیم که در بخشی از مقاومت ایران در نخستین سدههاي هجري.

توانستندخودراایرانینگهمیداشتندو


مردمآنروزنیزمانندامروزبههرتدبیرکهمی
ایران را نگه میداشتند .در آن میانه ،مانند امروز ،بیشمارانی نیز رها کرده بودند و
ترمیشدندولیجریانعمومی،رنگایرانیداشتــبیشتر،
هاعرب 


انبوهینیزازعرب
ایراندرکناراسالمتارویاروياسالم،ولیدرهرصورت،متفاوت.اگرجزاینمیبود

هايدیگريشدهبودیمکهنیاکانخودرابهدلیلجنگیدنبااعراب


ماامروزپاکستانی
هجومآورلعنتمیکنند .

ورود ایران به میدان تجدد وضع موجودي را که در آن هزار و دویست سیصد ساله
بیشتربهسوداسالمدوامآوردهبودبرهمزد.برتنشاسالموایران،ناسازگارياسالم
وتجددافزودهشدواکنونرژیمآخونديبرخوردرابهجائیرساندهاستکهدیریازود

بهگشودنگرهگاهاسالموایرانخواهدانجامید.اسالمنشاندادهاستکهاگردستی
درسیاستداشتهباشدنهباایرانخواهدساختنهبهفرایندتجدداجازهتکاملخواهد
داد .آخوندها در بازي کردن ورق اسالم به افراط و ابتذالی رسیدهاند که  از تحمل
هايسینهزنوجمکرانی،درسدهبیستویکممیزیدخواهد 


ايکهباهمهتوده

جامعه
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گذشت .
ایرانرادگرگونکردولینهتوانستگرهگاهشرابگشاید


دراینصدسالهءتوفانیکه
شرا،آننگرشدودالنهومیانهگیربهمذهبدر

ونهمسائلبزرگوبسیاربزرگ
برابر ایران ،و مذهب در برابر تجدد ،به ناکامی تاریخی ما کمک کرد .گرایش ملی
ترینردههايدستگاهحکومتیتاضد


هايگوناگونازباال
مذهبیکهبهدرجاتورنگ
ترینمخالفانرژیمپادشاهیرادربرمیگرفتکارهارایانیمهتمامگذاشتیا


مذهبی
بهکژراههانداخت.دراینگرایشهموارهمالحظاتفرصتطلبانهحضور،وبیشترغلبه،
داشتهاستولیایرانیانفراوانیدرهردورهتاریخیبودهاندکهحقیقتابهاسالموایران

کردهاند .آیتاهلل مطهري که کتاب خدمات متقابل اسالم و
کششی برابر احساس می 
ایرانرانوشتبیتردیدازآنانبود.اوبانادیدهگرفتننیمهخالیگیالساسالمدر

ایرانیانمسلماندرپهنهفرهنگبهجهاناسالمیدادند،وسهم


ایران،برآنچهکه
نامیدهمیشود،انگشت


اندازهنگرفتنیومقایسهناپذیرایراندرآنچهتمدناسالمی
بودکهمرزهارادرهمنورددومدیترانهخاوريرابه فالت


گذاشت.اگراسالمنمی
ایران و میانرودان بپیوندد ــ با یک زبان همگانی  lingua francaو یک دین ــ
ایرانیان در آن سدههاي زرین خود چنان میدان گشادهاي ،هر چند موقت ،براي
استعدادهاي خویش نمییافتند و اگر ایرانیان نمیبودند از تمدن اسالمی چنانکه بود

نمیشدسخنگفت .

ازمطهري،ابنخلدوناهمیتعنصرایرانیرادربهترینجلوههاياسالم

بسیارپیش
نشاندادهبود.امااومهمترینرهبرمذهبیبودکهبهدفاعازایراندراسالمپرداخت

وگفتمانیهزارسالهراباهدفیسیاسی،بازمینهسازيبرايانقالباستقالل،آزادي،

حکومت اسالمی ،که شعار نخستین تظاهرات بزرگ طبقه متوسط در عید فطر
بود،زندهکرد.آنگفتمانحتیسیاسترسمیپادشاهاناصالحگرو

(شهریور)1357
عمالعرفیگرايپهلوينیزمیبود.عمومایرانیانازهرگرایش،اندیشههمزاديایران

پذیرفتندوباآنآسودهمیبودند؛مگرمانخستینبارهمزاديدینو


واسالمرامی
دولترانیندیشیدهبودیم؟مطهريمیخواستایرانرابرايپیروانمکتبابوالقاسم

کاشانی و جانشین او خمینی پذیرفتنی سازد .ولی او نیز مانند همه پوزشگران ملی
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مذهبیبیشترتوانستاسالمسیاسیرابهالیههاياجتماعیکههرچهبیشترملیو

بودــچنانکهبازرگانمیگفت


بردکههدفاصلیخوداونیزمی
ترقیخواهمیشدندب


نزدیککردندانشگاهوحوزه .
از همان نخستین برخوردهاي مذهب با حکومت قانون مشروطه (که قضاوت را از
شاهی،اشکاربودکهآندوهمزادتنهابا


ترقیخواهرضا
گرفت)ودولتملت

آخوند 
هامی

هايبیرونازاندازهمیتوانندباهمبهسربرند.همچنانکه


اومصالحه
نادیدهگرفتنه

مذهبتوانستامکاناتیکجامعهتجددیابندهرا(نهادهايسیاسیوافکارعمومی)به

خدمتروزافزونخوددرآورد،نقشآندرمنحرفکردنپویشآزاديوترقیجامعه

ایرانیافزایشیافت .
ایرانیواردعصرسیاستتودهانبوه،سیاستمردمی،میشد


لیکهجامعه
درستدرحا
شاهــمذهب،جاپاهايشرادرسیاستاستوارکردــاز


هايپسازرضا

ــدرسال
تیرکهنخستینخیزشمردمیپسازانقالبمشروطه

دربارگرفتهتاحزبتوده 30.
بودچنانکهآقايحمیدشوکتدرپژوهشپراهمیتخوددربارهقوامنشاندادهاست

به اندازهاي رنگ مذهبی رادیکال داشت که میتوان آن را در خطی مستقیم به 15
بهمنپیوست.کاشانیدرآنخیزش،طرحکلیانقالباسالمیرانشان

خردادو 22
دادــبسیجمذهبیگرایشهايغیرمذهبیازچپتاراست.آنهاکهسیتیررابه

جبهه ملی نسبت میدهند فراموش میکنند که یک سال پس از آن ،که کاشانی و
اعالمجهاداونبودبرگیهمازدرختتکاننخورد .
پیروزي انقالب اسالمی طبعا تا مدتها اسالم را براي مخالفان رژیم نیز تنها بستر
فعالیت و اندیشه سیاسی جلوه میداد .در ایران هنوز بسیاري از ذهنهاي آگاه در
پیترکیب اسالم و دمکراسی و حتی اسالمی کردن عرفیگرائی هستند .زیستن در

تناقضواصراربرآشتیدادنپیشرفتوواپسماندگی،عادتدیرپايایرانیاناست.

ولی همچنانکه در بیرون بند مذهب از سیاست برداشته میشود در خود ایران نیز
اینحقیقتبرسیمکهرهائیملتازواپسماندگی


نجامبه
میبایدانتظارداشتکهسرا

ورهائیمذهبازابتذالآخوندومداحدریکنظاملیبرالدمکراتاستکهکاريبه
مذهبافرادنداردولیرابطهمذهبراباادارهجامعهمیبردوصحراوچاهراازگفتمان
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یهبرباورهايدینی،رايدهندگانرا

ايمیتوانباتک


برد.درچنانجامعه

سیاسیمی
بهسويخودکشیدولیبهزورکربالوجمکراننمیتوانبهقدرتسیاسیرسید.این

شدمگرآنکهگذشتهازحکومت،سیاستنیزعرفیگرا شودومذهبازمصرف


نخواهد
طلبانرهائی،ودرسطحواالتريبامردمانارتباط،


روزانهدردستسودجویانوفرصت
یابد.
بهاروتابستان 2008
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چشم اندازهاي تازه دمکراسی


بااعالمپایانتاریخ(تاریخباتبزرگ)ازسويفوکویامابهنظرمیرسیدکهسیرتاریخ

به سوي آزادي چنانکه هگل با نگاه به جهان بینی “نخستین ملت تاریخی جهان“
(فرایافتزمانک رانمندزرتشتی)گفتهبودبهمرحلهقطعیرسیدهاست(.برخالفتصور
منتقدان ،فوکویاما تاریخ را به عنوان تحوالت در رویدادها و روندها ــ تاریخ با ت
دانست).امپراتوريکمونیستکهبزرگترینچالشتاریخی


کوچکــپایانیافتهنمی
با ایده آزادي بود در کشورهاي گوناگون یکی پس از دیگري با انقالبهاي آرام و
مخملیــمگردررومانیــدرهمریختودمکراسیهائیبهدرجاتگوناگونجاي
امادرستدرهمانهنگامکهچالشکمونیستیآزاديشکست

نظامتوتالیترراگرفت.
میخورد پیروزي اسالم بنیادگرا ــ که هرچه میتوانست از تکنیکهاي مارکسیسم

لنینیسمبهعاریتگرفتهبودــدرایران،یکدورتازهرادرنبردبادمکراسیگشود.

ایستادگیشرمگینانهدربرابرمدرنیته


ازحالتدفاعیبیرونآمدوبجاي
جهاناسالمی

باسربلنديبهواپسماندگیتاریخیخودنگریست.بیمیلیبهدگرگونیجايشرابه
هاوارزشهايخودرابازیابیکردند.

هاياسالمی 
ریشه


اپسگرائیداد.جامعه
ستایشو
اینعصرپیروزيمدرنیتهازآنبرمیآمد،با

باهمهخشونتیکهدر 

“اسالمراستین“
کامیکازوترورکوروکشتنوبهکشتندادنوبمبگذاري ،غربراحتیدرحومه
شهرهاي اروپا چالش کرد .نظریه کشاکش فرهنگهاي هانتینگتون در پهنه عمل
 
بجاي پایان تاریخ فوکویاما نشست .در برابر موج تروریسمیکه بیش از هر چیز
خواستبکشدوویرانکندوهدفاستراتژیکآنبرقراريقوانینشرعدرهرجا


می
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میصدبرابرو
شدآورد(.تروریستهاياسال 


ترازاونمی

بودهیچتوضیحیمتقاعدکننده
اندومیکشند) .


بیشترازمسلماناندیگرکشته
هايسدهبیستمدشمنیباغربوجههضداستعماريوپایاندادنبهاشغال


اگرتانیمه
داشت،ازانقالباسالمیایرانهجومفرهنگیغرببه


وامتیازاتاقتصاديمی

نظامی
عنوان مخاطره اصلی براي دنیاي اسالم به قلم رفت .بیش از نیروي نظامی یا
انحصارهاياقتصادي،نفوذفرهنگیتمدنغربی،آزادي(بیشازهمهدرآنچهبهزنان

ستیزيدامنزد.خمینیهنگامی


یافت)ودمکراسیوحقوقبشر،بهغرب

ارتباطمی
که گله میکرد “غرب جوانهاي ما را فاسد میکند“ از زبان همه اسالمیها سخن
شدهامریکا،بهویژهدرایرانوافغانستانو

هايبداندیشیدهوبداجرا

میگفت.سیاست

پاکستانوعراق،ناخواستهبهیاريبنیادگرایانآمد.پیشبرددمکراسیبهعنوانبخشی
کهحکومتبوشدنبالمیکرددرگلزارعراقفرورفت.هرجا

ازجنگباتروراسالمی

انتخابات با درجهاي از آزادي همراه شد بنیادگرایان اسالمی یا به قدرت رسیدند یا
نزدیکشدند.استراتژيامریکابهجاينیرومندکردندستحکومتهايدوستغرب

درخاورمیانهعربیآنانرابههراسانداختوبهدادنامتیازاتبهاسالمیان،کهدر
ینداشتندواداشت.تاچندگاهیبهنظرمیرسیدکه

مخالفتبادمکراسیباآنهامشکل
سیرهگلیتاریخبهسويآزاديبهدستاندازيجديافتادهاست .

اندازمیافتاد.دربسیاري


هايناهموارعربنبودکهبهدست

دمکراسیتنهادرسرزمین
جمهوريهايسوسیالیستیپیشین،نومانکالتوراــ“طبقه(ممتاز)جدید“کتاب مشهور
هاياقتدارگرارابرقرارمیکرد.در


هايتازهرژیم

میلوانجیالســدوبارهدرصورت
مانندهاي ونزوئال دیکتاتوريهاي پوپولیستی در جامه جمهوريهاي مردمی آزادي را

پس مینشاندند .در تایلند پدیده نوظهور خیزش طبقه متوسط بر ضد دمکراسی
نامند
نمایندگی و آنچه سخنگویانش زودباوري و نا آگاهی توده راي دهندگان می 
شگفتی و دلزدگی عمومی را برانگیخت .در انتخابات ریاست جمهوري گذشته ایران
هاتنرايخودرابراينامزدهائیریختندکهیاوعدهآوردنپولنفتبهسفره


میلیون
هزارتومانبههرایرانی .

مردممیدادندیاپرداخت50

ولیچنانکهکانتنشـاندادهبودوهگلبابینـشتاریخـیخوددریافـتهبودآزاديدر 
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ایجادامکاناتبرايعملاشاره


شناختو

سرشتانساناست.کانتبهتوانائیانساندر
توانستباشدیامیبایست


توانیممورديراکهمی

هرچهباشدمامی
میکردــ“مورد“

باشد داشته باشیم؛ و در آنچه ازآن برمیآید تاثیر کنیم .آزادي در سپهر عمل بدین
ترتیببهمعنینپذیرفتنایناستکه“مورد“چنانکههست،امکاناتمارابرايدست

زدن به کارهاي دیگر محدود یا جلوگیري میکند .در سخن کانت منطق همه
دگرگونیها که به دست انسان آزاد مختار در خودش و جهان روي داده ــ انسان

خودگر،خودنگر،وخودشکنیکهاقبالالهوريمیگفتــنهفتهاست(.سرورانیکه

هستندمیتواننددر


هنوزدرتکاپويبیحاصلتوجیهنقشخویشدرانقالباسالمی
 اینمعنیبیشتربیندیشند؛هیچکدامماناگزیرازگزینشیکهکردیمنبودیم) .
اشتباهیکهمیشدافتادندولیدردیدvisionاصلیخود


ریکائیانمانندمعمولبههر
ام
شرایطیبرگزارشوددیریازودپویائییازآنخودخواهد


برخطانبودند.انتخاباتدرهر
یافت؛ و تودههاي راي دهندگان هر چه هم زودباور و کوتاهبین،سرانجام ازشناخت
خواهندآمد.مهمآناستکهمردم،بههراندازه،سهمیبرايخوددر

مصلحتخودبر
اداره امورشان بشناسند ،و حکومت اصل انتخابات را بپذیرد که به معنی حاکمیت
  sovereigntyنهائیارادهمردماست(حاکمیترابجايحکومتوقدرتوهرچه
هامعمولاستنمیبایدبکاربرد).دمکراسیکهدرنخستینمراحلاز


اینروز

دیگرکه
انتخاباتفراترنمی روداسبابدیگرخودرابهتدریجبهدستخواهدآورد .

*** 
رویداد هائیمانندانتخاباتاخیردرعراقوتغییراتدرهیئتدولتعربستانسعودي

ندهجهانمامیدهد.درعراق،

تريدراینگوشهبیزارکن


خبرازحرکتتازهوسازنده
اند.این
سنیانخشمگینجهاديسرانجامبهفراینددمکراتیکرايبجايبمبپیوسته 

بارنیزمانندهرانتخاباتیدرعراق،روندازهمگسیختگیوقبیلهايشدننیرومندتر،و

درهمانحالراهرستگارياحتمالیآنکشورهموارتر شدهاست.درعربستانملک

عبداهلل دو تن از تندروترین و پر قدرتترین وهابیان را کنار گذاشته و خانمی را به
وزارت آموزش زنان گماشته است ــ هر دو براينخستینبار در آن نظام و فرهنگ
سنگ شده سدهها .در برابر ،و براي آنکه زیاد بهآینده خوشبین نشویم ،پاکستان به
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هاسرمایهگذاريوهابیانسعوديوبازي


شود.دهه
لبانیخودنزدیک 
ترمی

سرنوشتطا
همهاحزابسیاسیباورقمذهبچنانکابوسهراسآوريرادرافقپدیدار

“سینیک“
کرده است .اکنون در حالی که رئیس جمهوري ناتوان به هندیان یادآور میشود که
تروریستهاي مومباي (بمبئی) قصد نابودي خود پاکستان را دارند حکومتش رسما
کنترلبخشسواترادرمرزافغانستانبهطالبانمیسپارد .

خاورمیانههنوزباورودبهعصردمکراسیبسیارفاصلهداردوباالگرفتناسالمبه
عنوان راه رهائی ،این فاصله را بیشتر میکند .ولی اسالم با کشانده شدن به قلمرو
اشرادرادارهحکومتوجامعهنشاندهد.تودههاو


تواندتهیدستی
سیاستتنه 
امی
روشنفکرانبهدنبالآنهاهرچهبیشتر،بههزینهاسبابمدرن ،وعرفیگراي،بهروزي،
سازند.عربهامیتوانندازتجربهناشاد

بهدینرويآورنداسالمسیاسیراناتوان 
ترمی

بایدمنتظر شکست


فرازنیامدوهنوزمی
ایرانبیشتربیاموزند“.پایانتاریخ“در1989
اینچالشتازهباشد.اماجبههاصلیآزمایشدمکراسی،جهانعربحاشیهاي


دادن
میگیرد.آنچهدرچینوهند
اشراازنفتوتروریسماسالمی 


نیستکهقدرتکاهنده
هايجامعههاودولتهايکمو


رازگرفتاري
آیندهدمکراسیپرمعنیت


گذردبراي

می
بیشدرماندهfailedعربخواهدبود .
*** 
بدترین نظام حکومتی به استثناي همه
به دمکراسی در سیر تاریخی آن به عنوان “ 
دیگران“ بر روي هم از دو نظرگاه نگریستهاند :نظرگاه حقوقی که دیرینهتر است؛ و
سدهنوزدهمبرمیگردد.اولیحاکمیتمردمراحقسلبنشدنی

نظرگاهعملگراکهبه
و طبیعی آنان میداند .دومی دمکراسی را براي بیرون آوردن جامعهها از مدار
ایننظرگاهدومیاز

شمرد.
برد،کارامدترمی 


ماندگی،اصطالحیکههویدابکارمی

واپس
هنگامی که در سده نوزدهم تجدد و توسعه جاي مرکزي در گفتمان سیاسی یافت
ماندهبهنمونههايپیشرفتدراروپايباختريو


هايواپس

دستباالترگرفت.جامعه
امریکاي شمالی نگریستند و آرزومند رسیدن بدانها شدند .راهها از همان گاه از هم
جداشد.

درجهانپیـشرفته،دمکراسـیوتوسـعهباهمدریکفراینددرازوگامبهگامتاریخی 
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هاجهانسومنامگرفتندآنشرایطتاریخی


هائیکهبعد

اینکشور

پیشآمدهبودند.در
هايفرمانرواوچهبهویژهروشنفکرانوطبقهمتوسط شتاب


فراهمنبودوچهگروه
داشتند که به واپسماندگی و استعمار زائیده از آن پایان دهند .اما مسیر دوگانه
شدبایکسرعتپیمود.دمکراسیوقتوتهیههايبیشتر

دمکراسیوتوسعهرانمی
هايهژدهونوزدهآغازشدکه


خواستوگرایشیازهماناروپايمرکزيدرسده

می
شمرد.اینگرایشدربسیاريجاها


داشتودمکراسیرافرعآنمی

توسعهرامقدممی
دکهدمکراسیراخارراهتوسعهدانست.مادرایرانبه

چناننیرومندــوفاسدــش

اینجاهانیزرسیدهبودیم .
 
تریننمونهتوسعهآمرانهبودباز اینبحث


ازفروپاشیامپراتوريکمونیستیکهبزرگ
باالگرفتهاستکهتوسعهبیدمکراسیدستنمیدهدوهرچههمبهجاهائیبرسد

اريبرمیخوردکهبیدمکراسیبرطرفکردنینیست.امریکائیان

بهاشکاالتساخت

که از پایان جنگ دوم دایگی جامعههاي جهان سومی را در اینجا و آنجا بر عهده
اند.دردههشصتکنديرویکرداولویتدادنبهتوسعهرادر


اندازهردوراهرفته

گرفته
ودردههنخستیناینسدهبوشقدرتامریکا

پیرامونامپراتوري شورويتوصیهکرد

را پشت دمکرات کردن حکومتهاي عرب گذاشت .بررسی نتایج این تالشها در
حوصلهایننوشتهنیست .

*** 
شدهاستپرسشیکهمیماند


اکنونکهمسئلهحقحاکمیتمردمازلحاظنظريحل
ایادمکراسی شرطتوسعهاستیاکندکنندهآن؟آنچهدرچینوهند،دو


ایناست:

گذردشاید
قطبمتفاوتتوسعهآمرانهودمکراتیکهردوبادرجاتبااليکامیابی،می 

تريدرخودداشتهباشد.دوکشورهماننديهاياساسیباهمدارند


بتواندپاسخروشن
دالرزیستمیکنند؛

هايبااليمیلیاردکههفتاددرصدشانباروزيدو 


ــجمعیت
درجاتبااليفسادونابرابرياجتماعیازیکسوورشداقتصاديازسويدیگر؛
(چینتاایناواخر 12درصدوهندنزدیک 9درصد؛)بلندپروازيرسیدنبهامریکا،

(چینهماکنوندرتولیدناویژهملیازآلماندرردهسومگذشتهاست)ازجملهبرنامه
فرستادنانسانبهماه(هردودرسال .)2020

پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ

250

تواندونظاممتفاوتتررانشانداد.چینهنوزغرقدر


اینهاگذشتهبهسختیمی

از
ايشایستهساالري،با“ماندارین“هائیکهدو
سنتکنفوسیوسینظموتعادلوگونه 

راادارهکردهاند،نمونه

هزاروپانصدسالدرجامههايگوناگون،حتیکمونیستی،کشور

ایننظامیاستکهبیشاز1700سالاز


یکنظامکنترلآهنینوتوسعهازباالست.
دو هزار ساله گذشته بزرگترین اقتصاد جهان بوده است؛ تا سده پانزدهم چین را
پیشرفتهترینملتجهاندرتکنولوژيگردانیدهاست؛پانصدسالتاسدهسیزدهم،که

والنهمهچیزرابرهمزدند،از شبهجزیرههندوچینتاکرهوژاپنصلحرامیان

مغ
دولتملتهائیکهبسیارپیشازعهدنامهوستفالیبهآندرجهرسیدهبودندبرقرارنگه

داشتهاست.اکنوننیززیررهبريحزبکمونیستبهبهايسرکوبدردرونوبهره
هادرهرجاامکانداشتهباشد،وبابیاعتنائی


ستندر
کشیبیرحمانهدربیرونوب

ترینزماناجرامیکند؛در


هايچشمگیريرادرکوتاه

کاملبهافرادوجماعات،برنامه
میلیونتنراازبینوائیبدرمیآورد .

سیسال400
ترتوسعهمییابد،با

تروریشه 
اي


درآنسوهنداستکهنهبههمانتندي،بینظم
آوردرکشوروجامعهايکهنهتنهاهرگزیکپارچهنبودهاصالبراي


گوناگونیسرگیجه
هاخداکهپسازجهانیآمدهاندکههیچکس


شدهاست(.میلیون

چندپارگیساخته
نمیتواندبداندکیوازکجاآمدهاست؛دوهزارزبان؛حکومتیازائتالفبیستحزب،

هايسرمایهداريجهانیوجامعه


ستهطبقاتیکهازهرسوزیرحملهنیرو
بایکنظامب
روشنفکريزندهوبیمانندهنداست.)،درهردوکشورگاهآنچهمایهنیرومندياست
نقطهضعفبزرگنیزهست.حکومتدرچینمیتواندبالهکردنمردماندرزیرچرخ

ندگیشانبیهیچغرامتیبراندواستادیومو
سازندگی،هزارانروستائیراازخانهوز 
دهکده المپیک را در کوتاهتر از مدت برنامهریزي شده به پایان رساند( .هر روز در
گوشهاي از چین به این ترتیب دهکده یا کشتزاري از جمعیت خود تهی و به

دارانومقاماتحزبیدادهمیشود).امادرهندامپراتوريصنعتیتاتاطرحتولید


سرمایه
ارزانتریناتومبیلجهانرابهدلیلاعتراضروستائیاندریکمنطقهرها
انبوه“نانو“ 
شرکتهايخصوصی


کند.درهندبههمیندلیلاحترامحکومتقانونومالکیت،

می
طرازاولدرمقیاسجهانیبهتنديپامیگیرند؛درچینبیسرمایهدولتییاخارجی


پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ

251

یتوان چنان موسساتی داشت( .یک صاحب نظر هندي بخشی از اعتبار فرهنگ
نم 
کارآفرینی هند را به نظام منفور کاست ،طبقات بسته ،میدهد .کاست وایشیا ،طبقه
بازرگان،سنتهزارانسالهسرمایهگذاري،پذیرفتنخطروانباشتسرمایهداردوهنوز

بیشترمیلیاردرهايهنديازوایشیاهاهستند) .

همچینوهمهندبهداشتنبهتریندانشگاههايتکنولوژيوگسترشهرچهبیشتر

آنهانامآورند.چینمیکوشدپایگاهبرترخودرادرتکنولوژيبازبهدستآوردولی

هابهجائیرسیدهاندکه“ارباس“طراحی


اینترنتندارند.هندي
چینیاندسترسیآزادبه

و ساختن درهاي تازهترین هواپیماي خود را به هند میسپرد ،در همان حالهاي
افتندوکشتهمیشوند .


هاتنازآنهامی

هايمومبايدرندارندوهرسالصد

قطار
اياستکهمیتوانگفتاقتصاد


هايتوسعهدوکشوربهاندازه

تضادمیاناستراتژي
چیناساسابهزوردولتپیشمیرود؛واقتصادهندبهمقدارزیادبهرغمدولتی،که
هنوز از تنگناي اقتصاد سیاسی نیمه سوسیالیستی نهرو بدر نیامده است( .هنديها
هاکهحکومتدرخواباسترشدمیکند).اگردولتدرچین

گوینداقتصادما 
شب


می
عادتدردستگرفتنسررشتههرامرکوچکوبزرگیرارهاکندودرهندبامقررات
شدستوپايمردمی کوشاوکارآفرینرانبنددهردو

مزاحمودیوانساالريناکارآمد
بهبلندپروازيهايخودخواهندرسید .

اینهمهجهانسومیهامانندما


شونددرسیبراي

اینکهکدامزودتریکابرقدرتجهانی
بود.ولیازهماکنونمیتواندید

وجهاندومیهايمانندخودچینوهندنیزخواهد

هادراینرشتهمسابقهاز
یابد.هندي 


هنديپیروانبیشتريمی
کهرهیافتapproach
چینپیشافتادهاند .

*** 
با انتخابات ریاست جمهوري امریکا که آن را میتوان از چرخشگاههاي  turning
ايبردمکراسیگشوده


هايتازه

د،چشمانداز
مهمدرتاریخدرازدمکراسیشمر

 point
شدهاست.پسازمرحلهدمکراسیمستقیم،کهدارندگانحقرايازسوي خودبه
موضوعات راي میدادند و در بسیاري جامعههاي باستانی ،یونان و قبایل ژرمنی از
اسکاندیناوي و بریتانیا تا آلمان ،معمول بود و هنوز به صورت همهپرسی ادامه دارد،
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فرایافت دمکراسی نمایندگی تحول یافت که براي اداره جامعههاي بزرگ مناسبتر
میبود .دمکراسی نمایندگی به احزاب نیاز دارد که زائیده روزنامه و سپس رادیو و

هائیکهپیامرابهتودههايبزرگبرسانند.کارزارانتخاباتی


اندــرسانه

تلویزیونبوده
اوباما رسانه تازه و سازماندهی تازهاي را به سیاست راه داده است که نویدها و
آیندهخواهیمدیدولیهماکنوننیمهمعجزهايرابهبارآوردهاست


شرادر
پیامد 
هاي

ايانداختهاستکهازامریکابهجاهايدیگرخواهدرسید .


وسیاسترادرمسیرتازه
از زبان مارك اندرسون بنیادگزار netscapeکه ازپیشروان صنعت نوین بیست سی
ساله اینترنت است ،میتوان تاریخچه این انقالب انتخاباتی را باز گفت .همه چیز از
دیداريبهدرخواستبركاوباماکهیکسناتورتازهکارونهچندانسرشناسافریقائی
آغاز شد .اوباما میخواست بداند چگونه
ـ امریکائی بود با اندرسون در فوریه   2007
هاي شگرف ارتباطی آن ،و
شبکهسازي اجتماعی“ با توانمندي 
میتواند از قدرت “ 

برايرویاروئیباماشینهايسیاسیبه

برسازيگستردهیک“دادهپایه“ data base
ظاهر شکست ناپذیر هماوردانش بهره گیرد .آندرسون که خود مانند اوباما روحیه

کارآفرینیداردوجهانووضعموجودراتغییردادنیمیداندبهاوپیوستوهمراهتنی

چندازستارگاندیگرصنعتتارنماسیستمیراساختندکهدرپایانکارزارانتخاباتی

میلیوننشانیاینترنتیونزدیکدومیلیونداوطلبوسازماندهندهانتخاباتیرا

13
ترشان به یاري همان سیستم بسیجشده بودند) در ارتباط دو سویه به ستاد
(که بیش 
داد؛وبخشبزرگتر 600تا 700میلیوندالريراکهاوباما


انتخاباتیاوباماپیوندمی
درنزدیکدوسالکارزارهزینهکردازآنانگردآورد(.تاکنونهیچنامزدانتخاباتیبه
چنینمبالغیدستنیافتهاست) .
اینارتشانتخاباتیدرهمهمراحل،تکانعمدهايبهکارزارانتخاباتی


مشارکتفعال
هايجوانیرابراينخستینباربهصحنهآورد.ولینقشآنبا


اوبامادادوبهویژهتوده
پیروزيماهنوامبربهپایاننرسید.اوباماکهدرنبردبزرگتردگرگونکردناقتصادو

جامعه امریکاست ریاست جمهوري خود را همچون یک کارزار انتخاباتی همیشگی
هايخودبکارمیبرد.


رابرايبسیجتودهمردمدرپشتبرنامه
میبیندوآن“دادهپایه“

ازستادانتخاباتیاوباماپیامهاي چندمیلیونیباهزینهناچیزبهنشانیهايپشتیبانان
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هاباگذاشتنمیزهاياطالعاتی،گردآوريامضا،


هاوکارگاه

رسدوآنهادرمحله

می
فرستادن پیامکها به آشنایان (هر تلفن همراه یا وسائل مخابراتی تازهتري که در
هايتلفنونشانیهاازآنخوددارد)،دعوتهمکارانو

دستهاستبانکیاز 
شماره

هاوسیاستهاوفرستادنپیامبه

همسایگانبهخانههايخودوبحثدربارهبرن 
امه

راواردفرایندتصمیمگیريمیکنندکهموضوع


نمایندگانمجلس،یکعنصرمردمی
هاتقلیدخواهدشد .


شناسیخواهدبودودربسیاريجا

هايجامعه

بررسی
تواندپیامخودرابهاستقاللازرسانههايهمگانی


بارمی

حکومتاوبامابراينخستین
بهمردمبرساند.رادیودردستفرانکلینروزولتوتلویزیوندردستجککنديدر
دوره خود بزرگترین رسانههاي بسیج مردمی شدند .برك اوباما در تارنما رسانهاي
تریافتهاست.امامزیتبزرگتراینترنتدراندرکنشیinteractive


بسیارکمهزینه
بودن آن است .نه تنها زنان و مردانی که کاخ سفید اوباما را میگردانند تصویري
اینشبکه
آورند،تودهمردمانینیزکه 


امریکائیانبهدستمی

ترازافکارعمومی

دقیق
اجتماعی را میسازند توانائی خودسازماندهی مییابند و میتوانند عاملی در سیاست
ايرانمیتواننادیدهگرفت.اوبامادرعین

گزاريهاباشند.چنینتودهدرگیروکوشن 
ده

حالبزرگ ترینگروهفشاررابوجودآوردهاستوسنگینیآنرااحساسخواهدکرد .

*** 
دمکراسیمشارکتیبااوباماپابهمرحلهتازهايگذاشتهاستکهماهنوزدرآغازآن

استآیندهرادیدهباشندولی
هستیم.آنهاکهازپایاناحزابسخنمیگویندممکن 

همچنانکهدولتملتدرعصرجهانگرائیدوامآوردهاستودربرابرناهماهنگیهاو

ترازپیشمینماید،اعالمپایاناحزابنیزبه

سوءاستفادههايآننیرومندتروضروري

گفته مارك تواین پس از شنیدن خبر مرگ خود “بسیار مبالغهآمیز است “.دمکراسی
مستقیمسراسر،منزلبهدمکراسینمایندگینپرداختودمکراسینمایندگیـحزبی
نیزدرکناردمکراسیمشارکتیهنوزکارکردخودرادارد.امامانندخودانقالبشماري
هايزیروروکنندهاینانقالبسیاسیـاجتماعی،


،نادیدنامکاناتوپیامد
digital
ورشکستگیخواهدآورد.همانگونهکهصنعتومدیریتنوینرابیرایانه(کامپیوتر)
توانکرد،سیاستنویننیزپیوندمرگوزندگیباشبکهسازياجتماعیو

تصورنمی
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یافتهاست.جریانسیاسیکهنتواندافرادبیشماروبیارتباطبایکدیگررا

“دادهپایه“
بسیجکندمانندماشینهاي

باکمترینهزینهدرساختارهايسیاسیانگاري virtual

شکستروبروخواهندشد .


انتخاباتیسنتیهیالريکلینتونوحزبجمهوریخواهبا
ما در کارزار انتخاباتی و حکومت خود اوباما محدودیتها و امکانات این مرحله تازه
برگردبرنامههاوبرگرد

سازماندهیسیاسیرامیبینیم.اویکارتشچندمیلیونیرا 

شخصی اش ،هر دو بسیار برتر از هماوردان خود ،سازمان داده است ،با

فرهمندي 

بیشترینبسیجمالیتاریخانتخاباتیامریکاــبراينخستینباربیآنکهوامدارالبیها

و گروههاي منافعی باشد که هزینههاي انتخاباتی را در آن کشور انتخابات پر هزینه
کنند.ولیاینارتشچندمیلیونیدرخدمتنامزدیکحزبسیاسیبودو


فراهممی
هايسنتی،بهویژهتلویزیونشدکه


هامیلیوندالرصرفآگهیدررسانه

بیشترآنصد
هايانتخاباتیآنکشوراست.امروزهم شماربینندگانچهل


ترینقلمدرهزینه

بزرگ
سخنرانیهاي اوباما در تلویزیون قابل مقایسه با دریافت کنندگان

تاشصت میلیونی 
پیامهاي الکترونیک او یاشرکت کنندگان نشستهاي (اینترنتی) همشهریان  town

نیست.پیروزياوباماازافزودنتکنیکهايتازهبرزرادخانهسیاسی

 hall meeting
موجودونهجانشینکردنیکیبادیگريآمد .
ايکهباجمهورياسالمیدرپیشداریمــپیکاري


رايمادرپیکاردشواروپیچیده
ب
شیوههايتازه
بایدباشدــبررسی 


ایرانی،وباخوداوستومی

کهبخشیدردرونخود
بسیج و سازماندهی سیاسی در امریکا اهمیتی بیش از بسیاري دیگر دارد و میباید
بیشتر در آنبیندیشیم .یکدلیلش عمال نا ممکن بودن پا گرفتن احزاب درایران
است.یکدلیلدیگرشدمسازيروانشناسیوهوشایرانیباجهانِانگاريvirtual

ساختهاندکههیچ
اینمردمی 


رایانهوتارنماست.تکنولوژياطالعاتیتازهراگوئیبراي
چیز مانند آزادي تا مرز بی بند و باري ــ حتی آزادي براي بندگی ــ خشنودشان
دمبهدمباهموپیوستهگریزانزهماند “.

نمیکندومانندموجوکنار“

*** 
برآمدنتلویزیونبهعنوانبزرگترینرسانههمگانی،اصطالح“دهکدهجهانی“رابه

واژگانعلوماجتماعیداد.مارشالمکلوهانکهنظریهپردازتلویزیوناستجهانیرا


پيشباز هزاره سوم ـ رسالههائی در سياست ،تاريخ ،فرهنگ

255

هامیلیونانسانبهیاريیکرسانه،بهدرجاتی،دریک شبکه


بینیکردکهصد

پیش
شخصیدرارتباطخواهندبود.پیشبینیاو،بهدرجاتی،درستبودهاست.تلویزیون


غیر
مرزهاي بسیاري را شکسته است و دیگر مهم نیست که مردمان در کجا زندگی

اینکهجغرافیايطبیعیشان

رتباطآنانیکسویهویکبعدياستوبا 

میکنند.اماا

شانعاملمهمیاستــهنوزعامل

جلوامواجتلویزیونیرانمیگیردجغرافیايسیاسی

اینهمهدهکدهجهانیمکلوهانباهمهمحدودیتهايسیاسیتوانسته


است.با

مهمی
تواننددستکمازلحاظنظرياز


ندــهمهمی
استآگاهیهارا،روزافزون،جهانیک

آید،آگاهشوند .

هايتلویزیون 
هامی


ها،ازآنچهرويپرده

رویداد
انقالباطالعاتیوارتباطیکهازترکیبتلگراف،تلفن،رادیوورایانه(کامپیوتر)پدید
آمد و اینترنت نام گرفت از دهه هشتاد به دهکده جهانی ابعاد دیگري داده است.
 اینترنتبرخالفتلویزیونرسانهسردي(،بهاصطالحمکلوهان)نیست.منظوراز
سرد ،یک سویه بودن محض تلویزیون است .بیننده تلویزیون از هر کنشی بیبهره
يوجودکاربررامیگیردو


ايگرماست؛همه

اینترنترسانه
نشیندومی 
بیند.


است.می
دهدکهیکخویشکاريدیگر


شبکهاجتماعیمی

اینبهاوامکانوروددر

عالوهبر
اینترنت است (پس از گسترش آگاهیها ).هر دو این خویشکاريها اهمیت سیاسی
دارند .ما اهمیت این عامل تازه در بسیج و سازماندهی را در نقشی که در پیروزي
هايحکومتهائیمانندچینوجمهوري


تگیري
انتخابیاوباماداشتوازآنسودرسخ
اینترنتمیبینیم.درنخستینهفتهآوریلامسال


درمحدودکردندسترسیبه
اسالمی

درمولداواکهجمهوريکوچکیمیاناوکراینورومانیاستیکجمعیتدهتاپانزده
هزارنفري،همهاز جوانان،ناگهاندرمیدانمرکزيپایتخت جوشید .اینجوانانبا
اینترنتوتلفنهمراهیکدیگرراخبرکردهبودندوبزرگترینتظاهراترا

پیامک 
هاي

برضدحکومتکمونیستیکهباانتخاباتآزادبرسرکارآمدهاستراهانداختند.پیش
اینترنتیسازماندادهشدهبود .


)تظاهرات
ازآندراوکراین()2004وبالروس(2006
آگاهیوارتباطکهنامدیگردگرگونیاجتماعیاستوبیآنهردو،ذهنهابسته

ترینابزارخودرا(تااینزمان)یافتهاست.اکنونآنچه


اینترتیبکارآمد
مانند،به 


می
اهمیت دارد آن است که این میلیونهاي روزافزون در سرزمینهائی که تازه به تازه
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روي نقشه اینترنت پدیدار میشوند با امکاناتی که یافتهاند چه خواهند کرد .نقش
 اینترنتوپیامکدرانتخاباوباماطبعاانتظاراتفراوانیبرانگیختهاست.مابهآسانی
میتوانیمبهدردسترسبودنتکنولوژينوینچناناهمیتیبدهیمکهازبقیهعوامل

باخودمدرنیتهدربیشازصدسالگذشتهکردهایم،بهنقل

غافلبمانیمومانندآنچه 
نبریم.امریکاجامعهايبازوتوانگراست.

ازسعدي“،رهازعالمصورتبهعالممعنی“
اینترنتیکوسیلهدیگردرکناروسیلههايدیگرآگاهیوارتباطاست؛جايآنهارا


اینترنتبساجاهاي


ایرانیاچین

ردهاست.در
نگرفتهاستوکارائیآنهارابیشترک
خالی را پر میکند و میتواند آثار فرعی داشته باشد که در کوتاه مدت میدان عمل
 اینترنتراتنگخواهدکردوازاهمیتسیاسیواجتماعیآنخواهدکاست(.کوتاه
اشدپیشرفتباهمهتاخیرها

مدتازایننظرکهاگراسبابآگاهیوارتباطفراهمب

اجتنابناپذیرخواهدبود) .
هیچ کس نمیتواند جوان چینی یا ایرانی را سرزنش کند که چرا از اینترنت براي
گسترشدامنهدوستیهاوروابطخودازهرگونه،بیشازبسیجاجتماعییاسیاسی

آوردومیبایدپائینبیاورد.


راپائینمی
گیرد.اینواقعیتیاستکهانتظاراتما
بهرهمی 

توانیمشبکهسازياجتماعیبهآندرجهوکیفیتکهدرامریکا


هانمی

اینسادگی

مابه
هاونهادهايدیگررابردوش


تواندبارهمهرسانه

اینترنتنمی

بینیمداشتهباشیمو

می
گیرد.ازاینگذشتهسطحفرهنگیجامعهاستکهبایدخودراپابهپايتکنولوژي

اینزمینهنباشدتکنولوژيتامدتهاپراکندن


ايازهمگرائیدر

باالتربکشد.اگردرجه
ابتذالراآسان ترازواالئیخواهدیافت.نخستینتوصیهبهبالگنویسانوکاربران

اینترنتآناستکهدرزبانسختگیرترودیرپسندترباشند.بقیهبهدنبالخواهدآمد.
شدنبهولنگاريوتنگیزبانگفتاري،گویشفقیرودستوپاشکستهتهرانی،

تسلیم

مقدمهتنگیهاوولنگاريهايدیگراست .

*** 
بایددهکدهمکلوهانراجهانیترکردهباشددر


اینترنتمی

باآنکهدرنخستیننگاه،
ايترکردنهیئتسیاسیpolity
يتوسعهنیافته،بهقبیله 

عمل،وبهویژهدرجامعهها

میانجامد .اینترنت رسانهاي است که بیش از آنهاي دیگر به کار نزدیکتر کردن
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آید.کسانیکهبایکدیگردرتماسهمیشگیهستندــو اینتماسرا


همفکرانمی
تريمیشوند.


ومحافلهرچهبهمفشرده
گذرانندــگروهها


هاگاهازاندازهمی

پیامک
هايهمگانینقشهمسوکنندهتريدارند.سردبیران


هايتوسعهیافته،رسانه

درجامعه
کنندگانحرفهايوآگاه،کههرچهیکپارچگیاخالقیبیشتري


ونویسندگانوتهیه
داشته باشند از وزنه سنگینتري برخور دارند ،سلیقه عمومی را در مسیرهاي بهتري
بهگروهیبفرستد.وجوداحزاباستخواندار


دهند،تاهرکسکهبتواندپیامی

سوقمی
که با مسائل و موضوعات عمومی درگیري همیشگی دارند و میدان گفت و شنود
صاحباناندیشه اند،بهحالفرهنگسیاسیسودمندتراستتامحافلهمفکرانیکهبه

نادیدهمیگیرند .

آسانیغیرخوديهارا

کند .این
کاهدوبهباالبردنسطحکمکنمی 


هاازتاثیریکایکآنهامی

فراوانیرسانه
رامادردهپانزدهسالنخستینپسازانقالبدررسانههاينوشتاريتبعیدیاندیدیمو

تا امروز در رادیو تلویزیونها ،و از یک دهه پیش در رسانههاي الکترونیکشان
بینیم.رسانههايالکترونیکبههماناندازهآسیبپذیرند.طبیعتزودگذرآنهاو


می
نیازشان به روزامدشدن با خود آسان پسندي میآورد .کسان مینویسند و هر چه

ترازبالگهابهآسانی


بنویسندراهیدربالگیخواهدیافت.دریکفضايگسترده
نمیتوان یاوهاي گفت و امیدوار بود که فراموششود( .یاوهها تک تک فراموش

آورند).پیشرفت،چنانکهمیبینیموهمیشه


شوندولیبررويهماندیشهراپائینمی

می
بوده،بارسنگینیاست.انسانهرچهپیشرفته،ازمسئولیتهايخدایانگرفتهوبر

خود افزوده است .هر تکنولوژي تازه با خود مسائل اخالقی و اجتماعی و سیاسی
آوردکهاگرگشودهنشوندــکهنتیجهاشبازهمپیشراندنمردماستــجامعه


می
را به حال کشورهاي جهان سومی ،به ویژه خاور میانهاي (جهان سوم اسالمی)
اندازد.اشکالذهنپرورشنیافتهآناستکهدرروبهروئیبامشکالتتازه،بیشتر


می
رودوبحرانبربحرانبارمیشود .


هايپیشینفرومی
درق 
الب
شدهاند که امروز و پس از اینهمه
اندك اندك نویسندگانی در کشورهاي عربی پیدا  
اسباب تمدن مدرن که دالرهاي نفتی و کمکهاي بینالمللی به کشورهاي عربی
آلودعثمانیخودرامیخورند.

ریختهاند،ازاحساسناتوانیملیدریغروزگارراکدو 
خواب
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دردورانحاکمیتعثمانیان(کهحکومتدردستخاندانهاوسرکردگانمحلیبود)

جامعههاي خاورمیانهاي مگر در الیههاي نازك روشنفکران با جهان بیرون تماس

چنداننداشتند؛وبرکنارازاسالمایدئولوژیک،وجهادیانمجهزبهآخرینتکنولوژي

 virtualاینترنت در آرامش سدهها میزیستند.

کشتار ،و فضاي برآشوبندهي انگاري 
آرامینخواهیم
آیندهبنگریمجزبی 


آرامشالبتهدیگردستنخواهدداد.هرچهدرچهره
هاينفسگیر


کردنتوسنسرکشپیشرفت

ايجزآمادهساختنخودبرايرام

دید.چاره
نداریم .
بهار2009
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واژه نامه



پوچی

آ


آموزه 
 doctrine

absurdity


پسزنش
backlash


الف


اندرکنش 
 interaction


انتزاعی 
 abstraction


انگاري 
virtual


ب


بافتار 
context


پیسنگ
corner stone


پیشاندازي
affirmative action


ت


تابش
nuance


تامینمالی
financing


تندش
velocity

بجايآورنده 
 observant

ج

برسازي

جدل

build up

polemic

پ

چ

پردیس

چالش

 campus

challenge
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رواداري
tolerance

ح

حاکمیت
sovereignty





رویکرد

حقمدار

attitude

self rtghteous



رهیافت
approach


ریاستی
presidential

ز

زورربائی
highjack


س

سرامدان
elite


سودازدگی
obssession


خ

خردمتعارف
conventional wisdom


خالفسیاست
politically incorrect


د

درمانده
failed


دالرائی
glamour


درونذاتیکردن
ineriorization



ش

دولتقانون

شتاباهنگ

دیوانساالرانه

momentum


شماري

rechtstaat


bureaucratic


دید

 digital

vision

ع

ر

عوامگرائی

رسانش

populism

communication
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موضوع

ف


issue

فراآمد 
 outcome

ه

فرافکنی 

همرایانه



 projection


consensual


فرایافت 

همسانی

 concept

assimilation



فرایندفانونی 
 due process
گ

گفتمان(بحثمسلط)
discourse

م

ماکو
shuttle



هنجار
norm


هنگآساکردن
regimentation


هیئتسیاسی
polity


ي

یادمانی



monumental

معنیشناسی


یکلخت

منش 

monolyth

semantic

temperament
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