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 در سالی که گذشت “تالش“کارنامة 
امان را پی گرفته و آنها را از زوایای  تر مسائل پراهمیت جامعه گذشت. در این سال نیز کوشیدیم هرچه گسترده“ تالش“از انتشار  سالی دیگر
انتهائی  و از دید اندیشمندان, صاحب نظران و روشنفکرانی از کشورمان مورد بازبینی و بررسی قرار دهیم. امّا وسعت موضوعات و بیگوناگون 

میهنانمان  های امروز میهن و هم ترین مسائل و دل مشغولی هائی از مهم خود را تنها به طرح گوشه ،معضالت چون همیشه وادارمان ساخت
نگرد  هاست و به گذشته و حالِ خود به دیدة تردید می ترین دگرگونی ی شگفتی هم نیست, چه ملتی که در آغاز راه عمیقمحدود نماییم. جا

ها  ای جوشان از پرسش چشمه شک در هرگام از بازآفرینی و نوآفرینی حیات اجتماعی خود به بیند, بی ای از بیم و امید می و آینده را نیز درهاله
است. در پرداختن به همة زوایای  بازاندیشی و دگراندیشی بنیادین ،ختن و پاسخگوئی به هریک مستلزم تعمقی ژرفخورد که پردا برمی

 نیز اندکند.“ تالش“بلکه صدها “ تالش“ دگرگشتی زندگی اجتماعی چنین ملتی نه یک

مندانی که از نعمت فکری روشن و بیانی توانا نظران و اندیش امّا به یاری صاحب ،در چارچوب امکانات محدود خود“ تالش“ با وجود این 
توانست در سال گذشته برخی از مفاهیم پراهمیت اجتماعی را به بحث  ،غایت پیچیدة اجتماعی برخوردارند برای طرح و توضیح مسائل به

 ،آزادی اهیم گرهی و مهمی چونمسئله زنان و رابطه آن با مف ،ها و مبانی آن دمکراسی و ارزش ،بگذارد. موضوعاتی چون؛ مدرنیته و سُنت
 ،هائی از تاریخ معاصر ایران ها و دوره بازنگری تجربه ،نفوذ و گسترة اقتدار دین در حیات اجتماعی ایرانیان ،ها استقالل و برابری حقوقی انسان

های فکری  ریشه مبانی و ،آمیزش دین و سیاست و پیامدهای آن ،های گوناگون با انقالب اسالمی رابطة روشنفکری ایران و ایدئولوژی
مبانی سیاست  ،موضوعاتی چند در زمینة جهانی شدن و جایگاه ایران در جهان ،بنیادگرائی و تروریسم اسالمی ،برآمدن حکومت اسالمی

 خارجی و ضرورت تجدید نظرهای اساسی در مناسبات و روابط خارجی و...
 ترین مصاحبه و گفتگو مهم ،اند ای به موضوعات فوق پرداخته تبی که هریک از زاویهمعرفی آثار و ک ،ها ترجمه ،رساالت ،در کنار مقاالت 

تن از  18های تاریخی بوده است. انجام بیش از بیست مصاحبه با  مباحث سیاسی و فلسفی و دیدگاه ،در ارائة متون نظری“ تالش“روش 
گی ـ با برخی به دفعات ـ بر سر مسائل گوناگون اعم از حوادث سیاسی و فرهن ،های شناخته شدة نظری روشنفکران و چهره ،صاحب نظران

در سالی که “ تالش“ اگر تنها ویژگی و مشخصه کارنامة ،ای آن هم تنها طی شش شماره در بعد سیاسی یا اندیشه ،جاری یا وقایع تاریخی
ای مدرن و نوین در رابطه تنگاتنگ با  یک اندیشهگیری سالم و دمکرات امّا مؤید اهمیتی است که این نشریه برای روند شکل ،گذشت نباشد

عنوان شیوة اساسی خود  ـ به روش گفت و شنود را“ تالش“ شرایط ایران و پاسخگویی به نیازهای امروز و آیندة کشورمان قائل است. اینکه
یعنی به فضای پرتحرک و سرزندة  ،نخست به الزامات شرایط کنونی ایران بازگشته ،آگاهی و حساسیت بسیار برگزیده است ،ـ با تعمق

کوشند  ای معین از مسائل اجتماعی می فکری ـ سیاسی و حضور فعال و پرانرژی جریانی نوین از روشنفکرانی که هریک جدا ازهم در عرصه
های ارتباط  حلقههای تالش در خدمت آشکار ساختن  ای مدرن را دریک جدال فکری با سنت تدوین نمایند. مصاحبه ها و مبانی اندیشه بنیان

 و پیوند نظرات این جریان روشنفکری است.
های مخالف و در  های مداومی از بطن دیدگاه و دوم خواست حضور فعال در کنار و در حمایت این جریان روشنفکری از طریق طرح پرسش 

 فیت و انسجام این اندیشه نوین قرار گیرد.تر شدن و باالرفتن ظر پخته ،تواند در خدمت صیقل خوردن های جامعه که می ارتباط با واقعیت
گنجد و  می های متداول ژورنالیستی اند که ناگزیر نه در نُرم پرسش و پاسخ تحت تأثیر اهداف فوق گفتگوهای تالش شکل و محتوائی یافته 

تک پرسش یا حداکثر  که عمدتاً با یک ،ندیاب ای ـ امروزی برخی از نشریات داخل و خارج قرابتی می ـ و بقولی فله“ انبوه“ های نه با مصاحبه
ای از نشریة خود را در واقع به کلکسیونی از جمع افراد صاحب نام و نظرات نقد  دوسه پرسش یکسان به سراغ افراد متعددی رفته و شماره

 سازند. اشان بدل می نشده و صیقل نیافته
از جمله؛ فراهم آمدن فرصت مناسب برای ابراز آراء مخالف و برخورد “ نودگفت و ش“روش  های مثبت دیگر نظر از ظرفیت باال و جنبه صرف 

ها و فراهم بودن امکان بهتر کاویده شدن ظرفیت  های پوشیده در دیدگاه ها در عریان ساختن هسته یا نقش پرسش ،نظرات مخالف و موافق
نظرات جدیدی که هنوز فرصت تعمق برروی برای طرح نقطه امکان مناسبی ،و انسجام نظرات و بررسی نتایج عملی و تأثیر اجتماعی آنها

اند و... آنچه که ما را در حفظ و ادامة این شیوه بیشتر ترغیب  نظران را نیافته ها مقاالت و آثار دیگر صاحب اشان به رساله آنها و راهیابی
 گردد. ها ایجاد می این مصاحبه آن احساس سهیم بودن و مشارکتی است که در خوانندگان در هنگام خواندن ،نماید می

های موافق و در جهت تأئید نظرات  ها و استدالل کتفامختار به گزینش موضوعات و انتخاب  ،در حالیکه در رساله یا مقاله نویسی نویسنده 
نظر را راضی  خوانندگان همجوانب یا نتایج ناسازگار آن جشم پوشیده و خاموش در گذرد و تنها تعدادی از  ،تواند از موارد خود بوده و می

، ها شوند. و از آنجا که طرح پرسش های ناسازگار بهتر کاویده می ویژه تضادها و فاکت ها زیر و باالی نظرات و به امّا در مصاحبه ،نماید
امر موجب دلبستگی بیشتر  لذا این ،یابند هائی از ذهنیت خوانندگان تطابق و هماهنگی می ها با ذهنیت یا گوشه ها و قوت نقطه ضعف ،ایرادها

تعمق  تر از مسائلِ طرح شده و گیری عمیق این طریق امکان بهره به موضوع و احساس مشارکتِ در بحث نزد خوانندگان بیشتری شده و از
 گردد. بیشتر فراهم می
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تان یها یکه اخیراً در مقاالت و سخنران یپرهام، نظرات یتالش ـ جناب آقا
دیگر مورد مخالفت و  ید از یک سو مورد استقبال و از سویا ابراز داشته

اند. این مسئله حضورتان را در عرصة سیاست  قرار گرفته یانتقاد یبرخوردها
 تر ساخته است. بسیار محسوس یو مباحث جار

تر از همیشه،  یموجب شده، پرانرژ یبهتر بگوئیم، چه شرایط یا، یچه عوامل 
 پا به میدان بگذارید؟

  
و بازتاب آن در  (2002نوامبر )من در آتالنتا  یپرهام ـ درمورد سخنران

 یام در پیگیر یبعد یها تیخارج از کشور و فعال یها و رسانه یمحافل سیاس
توانم بگویم  یشما م ، در جواب این بخش از سئوالیمواضع همان سخنران

، یاسالم یموسوم به جمهور یپایان تجربة ملت ما با نظام دولت مذهب
 یاز عوامل مهم یکشور و احساس وظیفة مل یخطیر بودنِ موقعیت سیاس

ماندن در خارج از کشور  یمن برا «بدون مقدمة» یبودند که در تصمیم گیر
به  یاسالم یجمهور یبرانداز یبرا یو وارد شدن به میدان مبارزة سیاس

اند. پیش از آن که به بحث بیشتر در باب این  تأثیر داشته «آشکار»صورت 
بدون » یعوامل مهم بپردازم، بد نیست اجازه بفرمائید در مورد تصمیم گیر

 بدهم. یتوضیح بیشتر «آشکار» یو مبارزة سیاس «مقدمه
ن ایران این بیست و چند سال گذشته، بیشتر ساک یببینید، من در تمام 

دیدن زن و فرزندانم، ابتدا با ویزا و سپس با داشتن  یاگر چه برا یام. یعن بوده
همیشه پس از  یام ول به خارج از کشور کرده یکارت اقامتِ فرانسه، سفرهائ

گشتم. جز چهار فرزندم ـ  یاقامت در خارج دو باره به ایران برم یمدت کوتاه
مانده جز به ندرت ـ آن هم  یباق طور عمده ساکن خارج که در این مدت به

اند، همسرم نیز مثل خود من، اغلب  شان ـ به ایران برنگشتهیفقط دوتا
در کشور به سربرده است. آخرین  یها به ایران آمده و هربار چند ماه وقت

و پس از یک  2002که من و او از ایران خارج شدیم در دوم مارس  یبار
بود. در این تاریخ نیز به قصد ماندن  اقامت نزدیک به هشت ماهه در کشور

در خارج و برنگشتن به ایران از کشور خارج نشدیم. آپارتمان کوچک و 
را که در ایران داشتیم گذاشتیم و به نیّت این که چندماه  یی یمختصر زندگ

بعد دوباره به ایران برگردیم به خارج آمدیم. امّا من دیگر به ایران 
مردم ایران تغییر  یبه رأ ینظام استبداد مذهبکه  یگردم مگر روز یبرنم
 کند.

با نظام  یبه میدان مبارزة سیاس «آشکار»وارد شدن  یو امّا مطلب دوم، یعن 
سال گذشته  یمعنایش این است که من در بیست و اند یاسالم یجمهور

ام. گیرم  برکنار نبوده یاسالم یبا نظام جمهور یهیچ گاه از مبارزة فرد
مقاالت، ) یآشکار قلم یها تیبه صورت فعال یمبارزة فرد از این یبخش

بوده و  (ها، مصاحبه با رادیوها و مطبوعات در داخل و خارج کشور یسخنران
قرار داشته است که همة  یدر قالب محدودیت هائ یبنابراین به طور طبیع

حفظ امنیّت  یافراد ساکن ایران، زیر سلطة مستقیم نظام والیت فقیه، برا
با درنظر گرفتن  یاند. امّا حت ناگزیر از در نظرگرفتن و رعایت آنها بوده خویش

 یمن در بیست و اند یها تی، در هیچ یک از فعالیاین گونه مالحظات امنیت
از کنار  یبرنخواهید خورد که حاک یسال گذشته در ایران هرگز به مواضع

ه این نظام در دستگا ییا واردشدن به کار یاسالم یآمدن با نظام جمهور
 یکناره گرفتم و به تقاضا ی، که از خدمات دولت1356باشد: من از پائیز 

، در هیچ فعالیت حقوق یبازنشسته شدم، تا امروز به هیچ صورت یشخص
 یکه منشاء آن، مستقیم یا غیر مستقیم، دولت یا دستگاهها یبگیرانه ا

و  یبازنشستگام با حقوق  یام و زندگ وابسته به دولت باشد شرکت نداشته
آورده ام گذشته است.  یکه از راه ترجمه و تألیف به دست م یمختصر درآمد

که ممکن بود متوجه ام شود، هربار  یدیگر، به رغم همة خطرهائ یاز سو

  نکتة ديگری که اين مدعيان در نحوة طرح مساله از سوی من به آن
توجه نکرده اند لزوم استفاده از رفراندوم آينده به عنوان اهرمی 

ی ريزی نوعی آشتی ملی در معنای واقعی کلمه است. نزديک برای پ
به هفتاد سال است که انواع گروه های مردم ما در برابر هم قرار 
داشته اند و به روی هم شمشير کشيده اند: طرفداران شاه مخالفان 

محکوم شمرده اند و مخالفان  «توده ای» خود را يکدست با عنوان
اين مدت برکشور حکومت رانده اند  شاه نيز همة کسانی را که در

يکدست خائن و سرسپردة خارجی دانسته اند. اين وضع تا کی بايد 
 ادامه پيدا کند؟
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بیان نظر فراهم گردیده است مخالفت  یبرا یدست داده و امکان یکه فرصت
ام را دائر  عقیده والیت فقیه و یپردة خود را با نظام مذهب یصریح و ب

دین از دولت،  یو آراء مردم در قالب جدائ یبرلزوم بازگشت به حاکمیت مل
ام. از مهمترین  ، بیان داشتهیآشکارا به خط خودم و در خطاب به مقامات دولت

پیش از  یاشاره کنم که یک یا توانم به دو پرسشنامه یها م این گونه فرصت
کار آمدن  یپس از رو ی، و دیگریجان، در دورة رفسنیکار آمدن خاتم یرو

من فرستاده شد. تدوین  ی، برایدر ایران، به عنوان نظر خواه یخاتم
اش به موسسة مطالعات استراتژیک  یها، که اول کنندگان این پرسشنامه

 یشد، ودوم یمربوط م یدر دورة رفسنجان یوابسته به نهاد ریاست جمهور
، هرکدام یت کشور در دورة خاتماش به موسسة مطالعات استراتژیک وزار

 یها اش نیز شامل حدود ده پرسش بود، از من خواسته بودند که به پاسخ
 یمفصل و تحلیل یها اکتفا نکنم و در جواب هرپرسش پاسخ «نه»و  «یآر»

را که صرف  یارائه بدهم. و سرانجام نیز خواسته بودند که تعداد ساعات
ویسم تا مزدش را بپردازند. من ها شده است بن به این پرسش یپاسخگوئ

دادم و هربار استدالل کردم که  یپاسخ سئوال ها را به طور مفصل و تحلیل
ها و  یاست و راه حل دشوار یمهمترین مشکل کشور وجود نظام مذهب

آوردن به نظام  یو رو یمشکالت کشور نیز دست برداشتن از نظام مذهب
است  ییها یرعایت حقوق و آزاددین از دولت و  یجدائ یسکوالر، یعن یدولت

از مردم سلب شده است. و سرانجام هم نوشته بودم که  یکه در نظام مذهب
رم زیرا این یپذ یاز شما نم یبه این پرسشها هیچ پول یمن در ازاء پاسخگوئ

ها را  شمرم. پاسخ پرسشنامه یخود م یها را جزو وظائف مل گونه پاسخ گفتن
ش را دارم. و از هر دو یها ام که قبض رستادهف ینیز هر بار با پست سفارش

در نزد خودم محفوظ است و  یا ام نیز نسخه که داده یپرسشنامه و پاسخ هائ
که من در  یثبت در تاریخ ارائه خواهد شد. کار یهرزمان که الزم باشد برا

کنم در بین  یکه این کار انجام شده، گمان نم یام، و به کیفیت این زمینه کرده
داشته باشد. اگر داشته  یکران داخل و خارج کشور مورد مثال دیگرروشنف

نخواهد  یباشد در تاریخ آیندة ایران بی گمان ردپایش پیدا خواهد شد و مخف
صریح و آشکار، من، بازهم به  یها تی، صرف نظر از این گونه فعالیماند. ول

اقامتم در ، در طول سالیان گذشته و با وجود یاما به گونة مخف یصورت فرد
والیـت فقیه باز  یپیشبرد مبارزه با نظام مذهب یایران، هرگز از فعالیت برا

ام چه در داخل و چه در خارج از کشور. موارد مثال این گونه  ستادهینا
زیاد است و پرداختن به آنها بحث ما را  یناآشکار و مخف یها کوشش

 یبا آقا یا مصاحبهاز این گونه موارد در  یخواهد کرد. به مختصر یطوالن
نه به همة  یام، ول ، گردانندة رادیو تپش در سوئد، اشاره کردهیحسن اعتماد

از این  یپیش بیاید که گزارش کامل و جامع یمواردش. شاید در آینده فرصت
 و ناآشکار به ملت ایران ارائه بدهم. یفرد یها تیگونه فعال

از  یکه جماعت دانستم یرا از آن روضرور یاین دو توضیح مقدمات 
در برابر »گذشته،  «بیست و سه سال»من در  «عافیت جویانة یخاموش»

 یگویند. خواستم ذهن این مدعیان را اندک یسخن م «خون آشام یآخوندها
پاسخ به سئوال تان که  یهم باشد برا یا روشن کرده باشم و نیز مقدمه

 ام. دان شدهتر از همیشه وارد می یپرسیدید چه طور شد این بار پرانرژ
که در پاسخ به بخش اول  یاکنون بپردازم به توضیح بیشتر در باب عوامل 

در  یسخن»من در آتالنتا  یسئوال اولتان به آنها اشاره کردم. عنوان سخنران

نهفته  یبود. در خود این عنوان اشارت «ثبت در تاریخ یباب رفراندم، و برا
 برآن درنگ کنیم. یاست که بد نیست اندک

است که ماهیت و ذاتیت اش در خود  یا دهیپد یه نظر من، حرکت اجتماعب 
است که به حضور گستردة  یآن نهفته است: حرکت یمفهوم یا تعبیر زبان

رسد.  یاز مردم نیاز دارد وگرنه به نتیجه نم یا مردم یا بخش تعیین کننده
ور در یک حرکت حض یاز مردم، نیز هنگام یا مردم، یا بخش تعیین کننده

خواهند یافت که به ضرورت حضور خود و لزوم به حرکت در آمدن ِ خویش 
نیست که یک یا چند نفر، یا  ییافته باشند. کاف یآگاه یدر مقیاس اجتماع

یک یا چند گروه معدود، که در مقایسه با کل مردمان یک جامعه وزن تعیین 
توان نتیجه گرفت برده باشند تا ب یپ یندارند، به لزوم و اهمیت امر یا کننده

تحقق بخشیدن به آن آمادة  ییافته و برا یکه کل جامعه نیز بدان امر آگاه
، نگرش سوسیولوژیک یا جامعه یحرکت است. این نوع نگرش به امر اجتماع

 ی، و ایدئولوژیکیـ متافیزیک یفلسف یآرمانگرا یاست که با دیدها یشناخت
د. یآ یچندان به حساب نم واقعیت یـ متافیزیک یفرق دارد. در دید فلسف

شد، یا از جامعة موجود چندان یاند یها م که در جدول این گونه آرمان یکس
د تا یگو یآورد و ترک دنیا م یخود پناه م یفرد یشود که به انزوا یناامید م

دار حسین منصور حالج،  ی، در پایکه شبل یبا خود در تناقض نباشد. پرسش
پرسیده بود: الم ننهک عن  یروحیه است. شبلکرده است بیانگر همین  یاز و

اعتناست که واقعیت موجود را در  یالعالَمین؟ و یا چنان به واقعیت موجود ب
ند نه امکان تحقق آرمان اش را در قالب واقعیت. یب یاش م یقالب دید آرمان

کامل دولت در جامعة  یخودش به نف یکه به نظر آرمان یبه عنوان مثال، کس
باور دارد، و توجه  یمردم یان سپردن امور جامعه به شوراهاو امک یبشر

محض  ینه در حالت آرمان یدر واقعیت بشر یکند که آیا چنین چیز ینم
تواند تحقق پذیر باشد یا نباشد، و  یتحقق پذیر هست یا نه، یا تا چه حد م

رود که خودش را به کشتن  یپیش م یتا جائ یواقع یها بدون توجه به امکان
کند، در واقع از زاویة  یجان اش را در راه آرمان اش فدا م یدهد، یعن یم

است، به واقعیت  یـ متافیزیک یفلسف یآرمانگرایانه، که نگرش یدید
اعتناست. ایضاً در مورد نگرش  یاصوالً به واقعیت موجود ب ینگرد، یعن یم

از  یبخش یکه بنا به ماهیت خویش بیانگر منافع و مواضع نظر یایدئولوژیک
را در نظر  یاست. بنابراین کلیت امر اجتماع (معین یا قشر یا طبقه)جامعه 

، یدر نظرگرفتن اصول مشترک اجتماع یرد، و به همین دلیل، به جایگ ینم
اند، همواره نگران تحقق بخشیدن به دیدگاه  یاجتماع یزندگان یکه مبنا

ت موجود را در بر دارند و کلیت واقعی یو جزئ یا است که اهمیـت پاره یهائ
 رند.یگ ینم
به واقعیت این گونه نیست: در این  یکه نگرش جامعه شناخت یدر حال 

جامعه در کلیت آن  یو ذهن یبرشرایط عین ینگرش اساس حرکت اجتماع
که جامعه در  یتحوالت جامعه و تجارب یبرشرایط عین ینهاده است، یعن

نسبت به مجموع این  مردم یگذراند و بر میزان آگاه یمجموع از سر م
و نتایج حاصل از آن در  یعین یتجارب. اگر این گونه گذار جامعه از مراحل

و  یمردمان در کار نباشد سخن گفتن از حرکت اجتماع یذهنیت اجتماع
بیفایده است و به  یدر مقیاس عموم یبه راه انداختن جنبش یکوشش برا

 نخواهد رسید. یجائ
 مقدمه برنقد اقتصاد »که در کتاب  یا صفحه این معنا را، مارکس، در چند 
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خود آورده است بدین مضمون  یدر باب بینش ماتریالیزم تاریخ «یسیاس
 ینم ینشود هیچ نیروئ یدهد که جامعه تا خود آبستنِ حرکت یتوضیح م

شد هیچ  یتواندبه آن حرکت وادارش کند، و اگر خودِ جامعه آبستن حرکت
و  یرکت جامعه نیست. خالصه این که آگاهاز ح یقادر به جلوگیر ینیروئ

طلبد. به گفتة  یبرد و تجربه و آزمون م یزمان م یحرکت در مقیاس اجتماع
 :یشاعرانة مولو

 بستان شود یسّر آن سرسبز             دانه چون اندر زمین پنهان شود
در زمین پنهان شود، زمین نیز  یا سبز خواهد شد که دانه یبُستان هنگام

، باد و باران و سرما و یو استعداد الزم را داشته باشد، عوامل جو یآمادگ
بگذرد تا آن دانة نهفته در  یگرما، نیز دست به کار شوند، زمان یا زمانهائ

 یبستان بینجامد. اما فرق مثال دانه و سرسبز یزمین سرانجام به سرسبز
معه در این برگرفته از طبیعت است، با مثال مربوط به جا یبستان، که تمثیل

که جامعه در  یتجربه هائ ی، یعنیاست که در جامعه ممکن است شرایط عین
برسد  یاز کمال و آمادگ یا از سرگذرانده است، به مرحله یقالب اجتماع

، به دلیل سلطة یمیزان معرفت و آگاه ی، یعنیکه شرایط ذهن یدرحال
د کامه یک قدرت خو یعوامل مخّل و بازدارنده ـ مثالً تسلط انحصار

ها و  رسان، یا تأثیر فاجعه بار سنت یآگاه یها و ابزارها برمنافذ، رسانه
، یا تناقض موجود میان یگذشته، یا نفوذ گمراه کنندة عوامل خارج یها زخم

رفته است، و مانند اینها ـ  یآنچه پیش آمده و آنچه انتظار پیش آمدن اش م
مغایر یا مخالف  یمسیر عمل نکند و در یشرایط عین یممکن است پا به پا

 یبه مقاومت بایستد. اشارت یدر برابر شرایط عین یبا آنها به کار بیفتد، یا حت
من در آتالنتا نهفته بود در همین جاست. آن  یکه گفتم در عنوان سخنران

اش  ینیو ع یخواهد بگوید جامعة ما اگر چه از نظر تحوالت درون یعنوان م
رسیده است، اما،  یحرکت عموم یبرا یآمادگ از یبه آستانة به نسبت مطلوب

سازنده،  یدر مسیر یآن که همین تحوالت از نظر ذهن یدیگر، برا یاز سو
مثبت بینجامد به جمع شدن  یتراکم پذیر و تراکم افزا بیفتد و به نتایج

یا، به  «پارادوکسال»نیاز دارد که سخن گفتن آر آنها چندان  یشرایط
د که مشکل بتوان تصور کرد که گوش ینما یم اصطالح، خالف آمدِ عادت

شنیدن اش وجود داشته باشد، و، بنابراین، باید گفت فقط به  یبرا یشنوائ
 یآتالنتا. در این سخنران یخورد!برگردیم به سخنران یدرد ثبت در تاریخ م

 یو نهادهائ یایران، مفهوم حاکمیت سیاسیاز قانون اساس ینخست تحلیل
اند و  شده یکه در این قانون پیش بین (نگهبان،... یرا، خبرگان، شویرهبر)

به نام  یژه حدود و اختیارات مجلسیو حدود و اختیارات هریک از آنها، به
انتخاب و عزل رئیس جمهور و حدود  ییا چگونگ یاسالم یمجلس شورا

این تحلیل  یاز این گونه، ارائه شده است. نتیجه گیر یاختیارات او، و مسائل
 یاست زیرا معنا یکه این قانون بیانگر بدترین نوع استبداد دیناین است 

 یول»یک تن به نام  یندارد جز رسمیت بخشیدن به استبداد مذهب یدیگر
 تغییر نام یافت، در لباس قانون. «فقیه مطلق یول»که بعدها به  «فقیه

ل و نوع استدال یآتالنتا، اگر چه، از لحاظ قالب تحلیل یاین بخش از سخنران 
داشته باشد  یهائ یاش، ممکن است تازگ یارائه شده در آن و مقدمات نظر

رسیدن به آن  ینرسد یا برا ینبود که به نظر کس یاما جوهر آن چیز
 یسال صبر کرد: در همان اوائل کار تثبیت نظام استبداد دین 23ست یبا یم

پذیر بود. کامالً امکان  یموسوم به والیت مطلقة فقیه نیز نوشتن چنین تحلیل

، که در «ابن خلدون و نظریة قدرت»با عنوان  یا چنان که خود من، در مقاله
به نام برج  یادوار یا هینشر 5در ایران نوشتم و در شمارة  1360تاریخ 

، یدر باب پادشاه (مقدمه)از کتاب ابن خلدون  یتحلیل یمنتشر شد، برمبنا
غلبه یافتن و فرمان  عبارت از یپادشاه»د: یگو یدر تعریف آن م یکه و

 1406البته توجه داشته باشید که ابن خلدون در ) «به زور و قهر است یروائ
برواقعیات زمان خود  یگفته است مبتن یمرده و آنچه در باب پادشاه یمیالد
، کلیت نظام (جدید یها یشرق، است نه معطوف به پادشاه یژه دنیایو او، به

که از نظر ابن خلدون بهترین  «یدین یپادشاه» یرا نوع یاسالم یجمهور
هاست، دانستم و صریحاً نوشتم نمونة این گونه  ینوع از انواع پادشاه

که پس از سقوط  یو عملکرد نظام یساخت قانون»را در  «یدین یپادشاه»
 «میا دهیالعین د یدر کشور ما مستقر شده است به رأ یسلطنت استبداد

، 1378، انتشارات آگه، تهران، یا نگرو یکت ینک: باقر پرهام، با هم نگر)
در  1998ژانویة  23ام در  ی. یا چند سال قبل، در سخنران(217ـ  218ص 

به مناسبت کشته شدن فروهرها و چند تن از  (کالیفرنیا)ساکرامنتو 
از مأموران وزارت  یبه دست گروه (،...یپوینده، مختار)نویسندگان 

به )ایرانیان  یرآمریکا، در پیک خبراطالعات، که متن کامل آن در خارج، د
مجلة  60ـ  61در ساکرامنتو، و در اروپا، در شمارة  (یمیر مبین یمدیریت اقا

شمارة )از آن در پیام امروز، چاپ تهران  ی، و بخش1378گردون، در بهار 
در  (به ایران رفتم یبعد از آن سخنران یچون من نیز کم)منتشر شد  (29

ایران گفتم آشکار است که این  یاسالم یجمهور یاشاره به قانون اساس
پوشاندن به انحصار طلبانه ترین  یجز لباس قانون یچیز» یقانون اساس

از  ینک: مسعود نقره کار، بخش)، «ادارة جامعه نیست. یاستبداد یها وهیش
 .(228ص  1ایران،... نشرباران، سوئد، ج  یتاریخ جنبش روشنفکر

  
با این  یرسش را بدین گونه بیان کرد که چرا تحلیلتالش ـ شاید بتوان این پ

بلکه در بیست سال پس از آن در  1360 یکیفیت و صراحت نه در سالها
 ارائه شده است؟ 1381اواخر 

  
از همان پرسش  یپرهام ـ در پاسخ همین سئوال، که در واقع شکل دیگر

قدرت، یا سال پس از مقالة ابن خلدون و نظریة  21این که چرا  یاست، یعن
ساکرامنتو، اکنون صریحتر یا به قول شما  یحدود پنج سال پس از سخنران

ام، دوباره باید به عقب برگردیم:  ، به میدان آمده«تر از همیشه یپرانرژ»
بردم، سپس به دنبالة  ینخست به اوضاع داخل کشورکه من در آن به سرم

 آتالنتا. یمطالب سخنران
به  «یدین پادشاه» یرا نوع یاسالم یهور، که من نظام جم1360در سال  

در اوج اقتدار  یمورد نظر ابن خلدون، نامیدم، خمین یشیوة پادشاه
 «مطلقة فقیه یامام امت و ول»کاریسماتیک و قدرت مطلق خود به عنوان 

شد که اگر الزم بداند  یملزم م یاو حکومت حت یداد و به فتوا یم یبود: فتو
 یند مسجد را نیز بکوبد و خراب کند یا حتاش اقتضا ک یاسیو مصلحت س

او خون نه یک تن و دو  یداد و به فتوا ینماز و روزه را تعطیل کند.؛ فتوا م
تن و ده تن، بل صدها تن جوان، از دختر و پسر، در عرض یک روز در 

شد. کشور سرگرم جنگ  یریخته م یرژیم به دست امثال الجورد یها زندان
، سرگرم دفاع از خانه یو بسیج ی، سپاهیلباس ارتشبا عراق و مردم اش در 
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 یو کاشانه و بیرون راندن دشمن از میهن خویش بودند. در چنین شرایط
کرد. چنانکه همان مقالة ابن خلدون  ینم یها نگاه لیبه این گونه تحل یکس

به تعبیر ابن خلدون،  «یپادشاه دین»با  «فقیه یول» یدانستن ضمن یو مساو
تمان یشریفِ دورة مشروط یآخوندها «یمالسلطان»دل اصالحِ معا یکه چیز

کرد ابزار  یایجاد م یگرفت و خطر یبود، اگر مورد توجه جامعه قرار م
افتاد و من ممکن نبود از خطر مصون  یسرکوب حکومت بیگمان به کار م

، که من یا خامنه یبمانم. همانطور که چند سال بعد، در دورة امامت و رهبر
و  «شاه»مشابه به کار برده بودم که  یتعبیر یس یب یبا ب یا هدر مصاحب

، از ینصیر یبه نام مهد یداد، شخص یرا در کنار هم قرار م «فقیه یول»
به دادگاه انقالب داد که  یخصوص یبه عنوان شاک یکیهان تهران، شکایت

که در  یداد. و من ناگزیر در توضیح یمستقیماً مرا در معرض اتهام قرار م
، شرایط 1360جلة گردون دادم توانستم این بار نیز از خطر بگریزم. اما در م

یا  «یجسارت ورز»بود که این گونه  یا به گونه یـ سیاس یاجتماع
 یدر حکم سخن یاسالم یحکومت و مقامات جمهور یها از سو «یگستاخ»

ند خوان یآن را م یا شد که حداکثر چند صد یا چند هزار نفر در مجله یم یتلق
ندارد. جامعه سرگرم جنگ بود و مردم گرفتار مصائب روزانه و  یو تأثیر دیگر

او.  یو حکومت مذهب یهمچنان در بند توهمات خود نسبت به خمین
از مدعیان مبارزه در خارج از کشور  یگروه یخود، حت یها که به جا یداخل

نان چنان نهادند. آ ینم یوقع یداخل یها نیز پیداست که به این گونه کوشش
شان نبود تا در باب یبرا یسرگرم مبارزات آتشین خود بودند که فرصت

بکنند وگرنه ادعا  یم تأملیزد یمثل من که در داخل قلم م یافراد یها نوشته
عافیت  یخاموش»کردند که امثال من در طول بیست و سه سال گذشته  ینم

امعه. عرض کردم برگردیم به مسائل خود ج یپیشه کرده بودیم. بار «جویانه
باید در بطن خود جامعه شکل بگیرد تا مردم آمادة شنیدن  یکه مادة هرفکر

، یو پذیرش آن فکر باشند: باید جنگ، با سرکشیدن جام زهر توسط خمین
د، چندان که یرس یبه اوج خود م یشد؛ باید قتل عام زندانیان سیاس یتمام م

اش را برسر  ینیاو مقام جانشرا به اعتراض وادارد و  یآیت اهلل منتظر یحت
با  یا این اعتراض از دست بدهد؛ باید توطئة به قدرت رساندن خامنه

وست؛ یپ یگرفت و به تحقق م یشکل م یو احمد خمین یمشارکت رفسنجان
 یسالة آقا 8رفت؛ باید حکومت  یبعدها زیرآب م یباید سراحمد خمین

تومان  800از هر دالر  باالتر یتومان را به چیز 60دالر حدود  یرفسنجان
 یویران و شهرها یرساند؛ باید اقتصاد کشور به دست سردار سازندگ یم

چون غالمحسین  یسرسبزشان به ابتکار کسان یها ایران و همة باغ
 یالتین یآمریکا یاز آهن و پوالد و آسمانخراش ها یبه جهنم یکرباسچ
خود مسئوالن کشور د که یرس یم یشد؛ باید گسترش اعتیاد به جائ یتبدیل م

تن تریاک در روز است؛  5چون تهران فقط  یاعالم کنند که مصرف شهر
 یسرپرست خیابان یمردان، و خیل آوارة کودکان ب یباید فحشاء زنان و حت

 ید که دیگر از دید هیچ کس پنهان نماند، تا نظام جمهوریرس یم یا به درجه
به نام  یهرآرا در قالب حرکتتغییر ظا یخود را ناگزیر ببیند به نوع یاسالم

را به میدان بفرستد که با  یاختیار یتن در دهد، و مأمور ب «اصالحات»
ـ که در آن  یاز قانون اساس یزینت یسخنان شیرین خود و با تکیه بر بخش

مردم اشاره شده است ـ و با مسکوت گذاشتن  یها یبه حقوق و آزاد
را در دست یک تن  یانروائدیگرش که همة اختیار حکومت و فرم یها بخش

ژه جوانانمان، را یک بار دیگر بدزدد و یو متمرکز کرده است، قاب مردم ما، به
دست کم شش سال دیگر طول بکشد تا مردم بفهمند که: حُقّه مِهر بدان 

به  «والیـت مطلقة فقیه»مُهر و نشان است که بود، و در همچنان برپاشنة 
است که من در بخش دوم  یها مطالبچرخد. و این یم «امامت امت»دست 
 ام. آتالنتا آورده یسخنران

  
شرکت  یدانیم شما در انتخابات اول و دوم خاتم یتالش ـ تا آنجا که ما م

در ساکرامنتو نیز از اصالح طلبان، و در  98ژانویة  23 ید. در سخنرانیا کرده
که در  یسانو ک یآیت اهلل خمین یفرزندان معنو»، با تعبیر یرأس آنها خاتم

مسعود نقره ) «اند... او در صفوف مقدم بوده یحرکت اسالم یها جبهه یتمام
که هم اکنون گفتید  ید. این مواضع با مطالبیا یاد کرده (229کار، همان، ص 

 دارد؟ یچه نسبت
  

، در نخستین دورة انتخابات ریاست 1376، من در خرداد یپرهام ـ آر
دادم. آن زمان، من و  یبه او رأ شرکت کردم و یمحمد خاتم یجمهور

، در زیرزمین یکوچک ی «استودیو»همسرم هر دو در ایران بودیم و در 
در باغ  یگیر یرأ یها از حوزه یم. یکیکرد یم یدر ولنجک، زندگ یساختمان

محلة ولنجک دائر بود. ما دو نفر به همان حوزه  یدر ابتدا یوزارت کشاورز
 دادیم. یرفتیم و رأ

در شرایط آن روز، از نظر من ـ که به دور و برم نگاه  یبه خاتم دادن یرأ 
ها و اظهار  تماس داشتم و سخن یا کردم، با مردمان از هر قشر و طبقه یم

جوانان  یشامگاه یها یژه، شاهد گردهمائیو دم، و بهیشن یشان را مینظرها
بودم  یشهر و تظاهراتشان به نفع خاتم یباال یها در محله (دختر و پسران)

از افراد در پاسخ این پرسش که روز انتخابات چه  یـ دو معنا داشت. بسیار
دهم تا این فالن فالن  یم یروم رأ یگفتند: م یکرد به صراحت م یخواه

انتخاب نشود.  (، بودی، ناطق نوریخاتم یمقصودشان رقیب رسم)شده 
بیان ژه جوانان، اگر چه این موضوع را به صراحت یو دیگر، به یبسیار

ـ که در گفتارهایش بر  یشان به خاتم یفتگیکردند اما معلوم بود که ش ینم
تکیه  یاسالم یجمهور یناظر بر حقوق مردم در قانون اساس یها بخش

 یاست که نسبت به استبداد مذهب یکرد ـ تا چه حد برخاسته از نفرت یم
زنان  یعژه حقوق اجتمایو مردم، به یها یحاکم و پایمال شدن حقوق و آزاد

رقیب آن روز، معلوم بود  یکنند. از دو کاندیدا یو جوانان، در خود احساس م
است، و  ینمایندة مطلوب حاکمیت مذهب (یناطق نور ییعن) یکه یک

، دست کم در گفتار، صحبت از لزوم رعایت حقوق و یخاتم ی، یعنیدیگر
اول  یکند و جانب مردم را گرفته است. پس، معنا یمردم م یها یآزاد

بل  ی، به قول معروف، ال لحب علیشرکت مردم در انتخابات به نفع خاتم
 یس یب یاز ب یلبغض معاویه بود. دوسه روز پس از انجام انتخابات، خبرنگار

اینترنشنال به خانة ما در ولنجک زنگ زد و نظرم را در بارة انتخابات و 
ن نکته را عنوان داده بودند پرسید. من همی یکه مردم به خاتم یرأئ یمعنا

 یبه خاتم «یآر»بیش از آن که یک  یاین رأ یسیاس یکردم و گفتم معنا
 است. یبه نظام مذهب «نه»باشد یک 

 ینیز داشت. و این معنا دوباره برم یدیگر یمعنا یدادن به خاتم یاما رأ 
و نگرش سوسیولوژیک  یکه در باب ماهیت حرکت اجتماع یگردد به مطالب
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ر آغاز بحث عنوان کردم. گفتم جامعه در مجموع باید نسبت به مسائل د
برسد.  یدر مقیاس اجتماع یرا از سر بگذراند تا به آگاه یتجربه یا تجربه هائ

بود که تحت عنوان جنبش اصالحات  یها، انتخاب خاتم از این تجربه ییک
خود آخوند و سید بود. از آغاز انقالب در  یصورت گرفت. خاتم یدوم خرداد

 یها ها شرکت داشت. به رهبر انقالب و آرمان تیمتفاوت در مسئول مراتب
کرد که آمده است تا از  ینشان داده بود. اکنون اظهار م یبند یاش پا یمذهب

را که ناظر بر حقوق و  یحقوق مردم دفاع کند و آن بخش از قانون اساس
اع از مردم است به اجرا در بیاورد. سخن گفتن از اصالحات و دف یها یآزاد

عامة مردم،  یمعدود روشنفکران مخالف، بلکه برا یحقوق مردم، نه برا
که از آغاز با هرچه آخوند و  یتازه بود. معدود روشنفکران مخالف یا تجربه

ها  به این گونه تجربه یاند نیاز است مخالف بوده یآخوند یها شهیاند
آگاه  ی، براییلیونم یها مردم، عامة مردم، اکثریت عظیم توده ینند. ولیب ینم

در دوم خرداد  ینیاز دارند. بنابراین انتخاب خاتم یشدن، به چنین تجربه هائ
 یمردم که ببینند آیا جنبش اصالحات معنائ یها توده یبود برا یآزمون 1376

تواند اصالح پذیر باشد یا نه؟ اگر  یدارد یانه؟ آیا نظام والیـت مطلقة فقیه م
تر از  تیتر و با صالح این منظور مقبول یبرا یسقرار بر اصالحات بود چه ک

را در خود جمع داشت؟  یبه انقالب اسالم یبند یکه همة شرایط پا یخاتم
و  یشکست نظام مذهب یخورد شکست او به معنا یشکست م یاگر خاتم

شد. من روشنفکر درگیر در عمل  یم یپایان توهم مردم در مقیاس اجتماع
آید  یبرنم یا دانستم از این امامزاده معجزه یابتدا منیز که از  (به سهم خودم)

داشتم؟ قرار گرفتن در برابر خواست خود انگیختة مردم؟ کنار  یا فهیچه وظ
اش  یکه نتیجة حتم ینشستن و تماشا کردن؟ یا کمک به حرکت اجتماع

مردم بود؟ من این سئوال را از دید سوسیولوژیک  یها از توده یتوهم زدائ
. یاعتنا به واقعیت اجتماع یب ینه از دید روشنفکر آرمانگرا کشم یپیش م

 یمتفاوت از معیارها یبه کل یاست معیارهائ یکه درگیر عمل اجتماع یکس
کنند.  یدارد که با گفتن یک نه و صد خالص وجدان خود را آسوده م یکسان

شوند. از این گونه تماشاگران  یرند و تماشاگر محض میگ یاز عمل کناره م
زدند، هنوزهم داریم.  یم ینزه طلب، که در خارجه مشت بردهان خاتمم
اند. منزه  هم نشده یاند مرتکب هیچ غلط ننوشته یا کتهیها چون هیچ د نیا

خود. این « یوجهة انقالب»یا  «یوجهة مل»اند و نگران حفظ مثالً  طلب
رند تا خواهند به عنوان سرمایة آخرت با خود به گور بب یها را هم م« وجهه»

دیگر شرکت  یخواهم بگویم که معنا یشاید در آن دنیا به دردشان بخورد. م
مردم ما،  یاز تودها یبسیار یدادن به او، برا یو رأ یدر انتخابات خاتم

توانست سرنوشت مشروعیت  یکه م یبود، آزمون یشرکت در چنین آزمون
رعایت  یراهمیشه رقم بزند که زد. ضمن این که، ب ینظام را یک بار برا

در دوران وزارت ارشادش، به روایت اهل نشر، به  یانصاف، باید گفت خاتم
هم وجود داشت  یامید ینسبت معتدالنه عمل کرده بود. و بنابراین کورسو

در جهت پیشبرد  ید وفادار بماند و جرأت اقدام عملیگو یکه شاید به آنچه م
دهد. به همة این دالیل،  در عمل نشان یش را با اتکاء به آراء مردمیها هدف

دادند  یم یرأ یکردند و به خاتم یهرچه بیشتر مردم در انتخابات شرکت م
نیز به  یاسالم ینظام جمهور ییا اصالح ناپذیر ینتیجة آزمون اصالح پذیر

در  یمیلیون رأ 10با  یشد. به عنوان مثال اگر خاتم یهمان نسبت بیشتر م
کرد، آن قدر اهمیت  یش عمل نمیاه به وعده یخورد، یعن یعمل شکست م

خورد و موفق  یشکست م ینداشت که با مثالً بیش از بیست میلیون رأ
انجام دهد. و به همین دلیل، در کشور، به صورت خود  یشد اصالح ینم

شرکت هرچه بیشتر در انتخابات به راه افتاده  یبرا یمردم یانگیخته جریان
ن آن روز بود، به چشم خود در که در ایرا یبود. این جریان را، هرکس

را کنار بگذارید که همیشه  ید. خارجه نشینان مدعید یو برزن م یهرکو
 اند. از دور برآتش داشته یدست

با آراء  یشرکت کردند و خاتم یا ، مردم در انتخابات به نحو بی سابقهیبار 
دورة اش غلبه کرد. او در چند ماه نخست  دهیبررقیب رهبر پسند یبسیار باالئ

که به مردم داده  یاول ریاست جمهوری نیز همچنان در جهت قول و قرارهائ
 یسیاس یها ها در جریان قتل ن اقدام او در این ماهیتر د. مهمیکوش یبود م

به دست  (،...یکه فروهرها و نویسندگان )پوینده، مختار یبود: هنگام
ارائه شد  یتمآدمکشان وزارت اطالعات کشته شدند و سند این جنایت به خا

در این مورد بسیار شجاعانه بود  یاو در افشاء موضوع درنگ نکرد. اقدام خاتم
و به عنوان یک اقدام شجاعانه در تاریخ کشور خواهد ماند. نطق من در 

از  یجمع یکاپیتال بیلدینگ ساکرامنتو برا یدر جلو 1998ژانویة  23متینگ 
نخستین بار  یآن روز برا یعمل یها سکوت و ب هموطنان ام که پس از سال

کردند در همین  یشرکت م یدر یک تظاهر اعتراض یا به صورت آبرومندانه
شرایط باید سنجیده شود. آن روزها دعوا باال گرفته بود. عامالن جنایت، 

، به شدت در برابر یاسالم یهستة مقتدر و صاحب قدرت نظام جمهور ییعن
د. بیم آن ید یخود را در خطر م اعتراف رئیس جمهور کشور دستپاچه شده و

 یباالبگیرد و کار بیخ پیدا کند و عدة بیشتر یرفت که این گونه رویاروئ یم
از دگراندیشان و مخالفان کشته شوند. من به عنوان یک روشنفکر درگیر در 

تابع منطق خیاالت  یاسالم یکه در مبارزه با جمهور یکس یعمل ـ یعن
مردمان توجه دارد ـ وظیفة  یق عمل اجتماعاش نیست و به منط روشنفکرانه

خود دانستم که ضمن افشاء بیرحمانة جنایات رژیم و عوامل وزارت اطالعات 
نیز به  یجوّ را آرام کنم. بعد از آن سخنران یکار خاتم یاش و تأکید بردرست

و یاران اش به  یاز خاتم یتهران شدم. اگر در آن سخنران یلندن نرفتم، راه
حرکت  یها جبهه یکه در تمام یآیت اهلل خمین یندان معنوفرز»عنوان 

نیست.  یام سخن نادرست یاد کرده «اند او در صفوف مقدم بوده یاسالم
ژه مالیان شان، مستقیم یا غیر مستقیم از شاگردان و پیروان یو ها، به نیا

ژه در بین آخوندها، نیز که حزب یو ، بهیاند. همة پیروان خمین بوده یخمین
خویش، به  یاز آنان، ضمن اعتقادات مذهب ینبودند و نیستند. بسیار یاله

مردم نیز باور دارند. حاال اگر  یو سیاس ی، اجتماعیمدن یها یحقوق و آزاد
خواهند کشور را براساس شریعت  یافتاد که م یتعادل قوا به دست قشر

ب مردم سال پیش اداره کنند و در این راه از همة وسائل و ابزار سرکو 1400
در بدنة  یاست که دالیل خودش را دارد. ول یکنند داستان دیگر یاستفاده م

 یها یا کادرها یدر بین سپاهیان، بسیجیان و ارتش ی، حتیطرفداران خمین
مردم نیز  یها یبه آزاد یهستند که با حفظ اعتقادات مذهب ی، اشخاصیادار

در  یقرار دمکراساست یاعتنا نیستند. وظیفة یک جنبش دمکراتیک برا یب
و توسل به رفراندم، عالوه بر جلب نظر عامة  «یاتحاد مل»ایران از راه 

گفته است که  یاین گونه افراد نیز هست. چه کس یمخالفان، جلب همکار
نیاز هستیم و  ی، بیرون از نظام، بیاصالح طلب واقع یما از جلب همکار

و اتحاد با  یواهان همکارکنیم؟ ما خ یم با این گونه افراد همکاریخواه ینم
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، منتها نه ییک رفراندم مل یبرگزار یهستیم برا یهمة اصالح طلبان واقع
و نظام سرکوبگر موجود. در چنین  یاسالم یدر قالب سلطة موجود جمهور

، با همة رهبران و یسرکوبگر رژیم کنون یو با حضور ابزارها یقالب
را زیر نظر خود پیش ببرند،  کادرهایش که در امر رفراندم دخالت کنند و آن

بیشتر شبیه است. زیرا در چنین  یصحبت کردن از رفراندم آزاد به شوخ
اش را در همین  ینید. نمونة عیآ یاز قوه به فعل در نم یافکار عموم یشرایط
به سخن در آمدند و نیات  یبه راست یعراق دیدیم: مردم هنگام یماجرا
 یاش چیز یز صدام حسین و رژیم بعثخود را بیان کردند که دیگر ا یواقع
را در لفافة سخنان  یاجتماع ینمانده بود. آنها که این حقایق بدیه یباق

در جوامع  یرند در واقع یا از واقعیت امر اجتماعیگ یعوامفریبانه نادیده م
 خبراند یا مغرض. یاستبدادزده ب

زوده اف یدر مقام ریاست جمهور یخدمت خاتم یبه تدریج که بر سالها 
که در برابر مردم به عهده گرفته بود  یتعهدات یاو در اجرا یشد ناتوان یم

د. در بین این تعهدات دو مورد از همه حادتر و مهمتر بودند: یگرد یآشکارتر م
نه  یپروندة قاتالن فروهرها و نویسندگان. خاتم یمطبوعات و پیگیر یآزاد

شست بلکه به موازات عقب عقب ن یتنها در این دو مورد به نحو فاجعه بار
داد: به  یخود هرروز بیش از روز پیش نوع گفتارش را تغییر م یها ینشین

اش و التزام اش  یبند یتأکید هرچه بیشتر بر حقوق مردم، مرتب برپا یجا
کرد. به همین دلیل، در  یاش تأکید م ینسبت به والیت فقیه و قانون اساس

 یمیلیون رأ 14دورة اول حدود  یرأمیلیون  20بیش از  یدورة دوم، به جا
آورد. خود من، چند روز پیش از شروع انتخابات دور دوم او، در واشنگتن 

از مخالفان که مردم  یدر آنجا برخالف خیل (2001مه  12)داشتم  یسخنران
ها و  یکردند، ضمن برشمردن همة بد عهد یرا به تحریم انتخابات دعوت م

این بار،  یاستم در انتخابات شرکت کنند ولاز مردم خو یخاتم یها یناکام
شرکتشان در انتخابات را،  یسیاس یمخالفت خود با نظام والیت فقیه و معنا

 ینشان دهند، یعن یایجاب ی، بل به صورتینه مانند دفعة پیش به صورت سلب
در  یاسالم یبه عالمت اعتراض به کلیت نظام جمهور یسفید رأ یها ورقه

همان ایام در نشریة ایرانیان،  یمتن کامل سخنران)یزند آراء بر یها صندوق
، نخست در ی. خودم نیز، پس از آن سخنران(چاپ واشنگتن، منتشر شده است

سفیدم را به صندوق انداختم. سپس  یایران رفتم و رأ یپاریس به کنسولگر
بیدرنگ به ایران رفتم. نتیجة انتخابات دور دوم نشان داد که اقبال مردم به 

شرکت مردم در دو دورة انتخابات  یبسیار کاهش یافته است. ول یتمخا
تا کنون  یداشت که کمتر کس ییک دستاورد تاریخ یخاتم یریاست جمهور

بردند و فهمیدند که  یخود پ یبه آن توجه کرده است: مردم به اهمیت رأ
برده است و به آن توجه دارد. همین درک و  یشان پیدنیا نیز به اهمیت رأ

شهر و روستا جلوة  یبود که در انتخابات اخیر شوراها یتاریخ یاهآگ
مشروعیت شکناش را نشان داد. مردم ما با بایکوت کردن انتخابات و آزاد 

بایک تیر دو نشان  یاسالم یطرفداران نظام جمهور یگذاشتن میدان برا
ـ  یژه بخش موسوم به ملیو زدند: هم نشان دادند که اصالح طلبان، به

ندارند؛ و هم ثابت کردند که  یشان، دیگر از نظر مردم اعتبار یها یمذهب
 یدر بین مردم ایران، یعن یاسالم یمیزان مشروعیت طرفداران نظام جمهور

درصد است.  5در حدود  یآراء نمایندگان جناح معروف به اقتدارگرا، چیز
 یها یو تداوم آن بر بستر آگاه یفرمائید که عمل اجتماع یمالحظه م

چه نتایج حیرت  یچه؟ و کورة آزمون عمل در مقیاس جمع ییعن یتدریج
 آورد؟ یبه بار م یانگیز

و از دست رفتن مشروعیت اش به  یاسالم ینظام جمهور یاصالح ناپذیر 
مطبوعات و به زندان افکنده شدن همة  یا رسید که با تعطیل فله یجائ

، شمس ییور، باق، کدی، عبداله نوریگنج)روزنامه نگاران و منتقدان 
، یو سرکوب بیرحمانة فعاالن جنبش دانشجوئ یو دستگیر (الواعظین، و...

که من آنها  یاعتراض سرانجام از درون رژیم و از بین همان گروه یصداها
هرچه بیشتر و  ینامیده بودم به روشن «یآیت اهلل خمین یشاگردان معنو»را 

مانیفست  ین که اکبر گنجبا صراحت هرچه تمامتر بلند شد تا رسید به ای
 یاش را منتشر کرد. او دراین مانیفست برهمه کوشش هائ یجمهوریخواه

یا در  ییا در جهت امکان اصالح نظام دین یکه در جهت توجیه نظام دین
زمینة تفسیر این نظام به منظور هماهنگ و نا مخالف دانستن آن با 

طالن کشید. دیگر نه در ایران صورت گرفته بود خط ب یجمهوریت و دمکراس
 یباق یامثال دکتر سروش در باب قبض و بسط شریعت چیز یاز ادعاها

چون سعید حجاریان و  یحاکمیـت دوگانة استراتژیست هائ یماند، نه از تئور
 یچیز ین که در قالب شریعت اسالمیدائر به را ینه اصوالً از هرگونه ادعائ

سرانجام مردم را  یاکبر گنج و جمهوریت امکان پذیر است. یبه نام دمکراس
رسیدن به یک رفراندم آزاد فراخواند و این همان  یبرا یمدن یبه نافرمان

 یپایان تجربة ملت ما با نظام دولت مذهب»است که من با تعبیر  یچیز
ها بود که من  از آن نام بردم. بعد از این تجربه «یاسالم یموسوم به جمهور

در ایران  یشده است: دیگر کمتر کس یئدیدم اکنون از ملت ما توهم زدا
و مانند اینها را  «یدین یمردمساالر»چون  یفریب عناوین دهان پرکن

دادن شریعت با جمهوریت از سطح  یبه ناممکن بودن آشت یخورد. آگاه یم
رد، یگ یریشه م یمعدود جامعه خارج شده و دارد در مقیاس اجتماع یقشرها

را،  یتعیین سرنوشت مل یار رفراندم براچندان که دانشجویان ما همان شع
ها پیش عنوان کرده  در خارج از کشور سال یاز مخالفان سیاس یکه جناح

در واشنگتن از آن دفاع  یمیالد 2001مه  12 یبود، و من نیز در سخنران
کردند و  یتکرار م یکرده بودم، به عنوان راه خروج کشور از بن بست کنون

گویند: رفراندم، رفراندم / دولت با  ین کشور مهمة ما شنیدیم که در درو
 مردم. یرأ
دیگر در داخل کشور، از یک سال پیش به این سو، دیده  ییک حرکت کیف 

و توجه  یتر شدن جنبش مردم نیشده که در کنار شعار رفراندم بیانگر واقع ب
جهان امروز و  یهر چه بیشتر رهبران و فعاالن این جنبش به واقعیات سیاس

است.  یو دمکراس یرسیدن به آزاد یتعیین کنندة ملت ما برا یها رتضرو
در درون کشور، که در انواع  یاعتراض یها دانشجویان و فعاالن جنبش

اند،  افتهیابراز عقاید خود  یبرا یتظاهرات در سال گذشته در ایران فرصت
کمتر اند که اهمیت آن از شعار رفراندم  را نیز عنوان کرده یشعار مهم دیگر

نیست. شعار فلسطین را رها کن / فکر به حال ما کن. این شعار نشان 
سیاست  یمحور یدهد که مردم معترض ما در درون کشور با جهت گیر یم

خواهند که همه چیز  یاند. آنها نم مخالف یاسالم ینظام جمهور یخارج
اسرائیل و فلسطین قرار گیرد، و برهمین اساس  یجامعه تحت الشعاع دعوا

از اساس خصمانه باشد. نظر  یژه با آمریکا، روابطیو روابط ما با غرب، به
رابطه با آمریکا در ایران  یکه در ارتباط با موضوع برقرار یمعروف یسنج
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سرشناس و بسیار  یها از چهره یشدن برخ یانجام گرفت ـ و به زندان
وم شد آن معل ینزدیک با مقامات استراتژیک رژیم انجامید ـ چرا که در ط

سپتامبر  11 یاکثریت عظیم ملت ما ـ که جوانان اش بعد از حادثة تروریست
ها و  ابانیاز خ یروشن و رژه رفتن در برخ یها ، با دردست گرفتن شمع2001

خود را با آمریکائیان نشان داده بودند ـ  یتهران احساس همدرد یها دانیم
رابطه با  یبرقرار خواهان یاسالم ینظام جمهور یرهبر یبرخالف نظر رسم

آمریکاست. همین واقعیات بود که رئیس جمهور آمریکا را برآن داشت تا 
نخستین بار در ربع قرن گذشته، به عنوان باالترین مقام مسئول در  یبرا

به اصطالح دو  یآمریکا، رسماً اعالم کند که آمریکا از این پس به دعواها
 یها د و مایل است از کوششنخواهد کر یجناح هیات حاکمه در ایران توجه

حمایـت کند. من در این زمینه  یو دمکراس یرسیدن به آزاد یمردم برا
آیا مالیان »و تحت عنوان  «امضاء محفوظ»نوشتم که با  ینخست گفتار

ایران موفق خواهند شد یک باردیگر نعل وارونه بزنند و آمریکا را به دنبال 
 «امضاء محفوظ»هان منتشر شد. ایران و ج یدر سایت فارس «خود بکشانند

در تاریخ نگارش آن گفتار نیز مایل نبودم در  یدهد که من حت ینشان م
ام را به شیوة گذشته، به صورت نیمه  یخواستم فعالیـت فرد یخارج بمانم و م

مجموعة  ی، همچنان ادامه دهم و به ایران برگردم. ولیآشکار ـ نیمه مخف
رانجام در مورد من نیز کار خودش را کرد. که از آنها سخن گفتم س یشرایط

 یجنبش مل یسوخته دل و عالقمند به پیروز یمجموعة این شرایط هر ایران
 یدر ایران را به تأمل وام یاستقرار دمکراس یو آزادیخواهانة درون کشور برا

 یخویش گام یکرد که در جهت عمل به وظیفة مل یداشت و تشویق اش م
دین و دولت  یداد که مادة فکر جدائ یایط نشان مبردارد. این مجموعة شر

حقوق بشر به عنوان میثاق  یو پذیرش اصول اعالمیة جهان (نظام سکوالر)
مسالمت  یدر جامعه و لزوم همزیست یاستقرار دمکراس یدولت نوین و مبان

شکل گرفته  یآمیز با همة ملل جهان در درون جامعة ما در مقیاس اجتماع
است که با کمک یکدیگر این  یفکران و مبارزان سیاساست. برعهدة روشن

 یدر مقیاس مل یعموم یمادة مستعد را از قوه به فعل درآورند و به حرکت
 یبرخاسته از شرایط درون کشور بود. در حال یتبدیل کنند. اما این امیدوار

نومید کننده  یکه شرایط حاکم براپوزیسیون خارج از کشور به نحو فاجعه بار
دانید، نزدیک به ربع  یود. این اپوزیسیون خارجه نشین، چنانکه خود منم یم

ـ  یحیدر یقرن است که همچنان اسیر گذشته است و سرگرم دعواها
 یمرداد در بیش از پنجاه سال پیش، و دعواهای 28 یخویش. ماجرا ینعمت

نظیر مصدق و شاه، چپ و راست، سلطنت و جمهوریخواه، مخالفت با خانوادة 
بنام  ی، مخالفت کورکورانه با آمریکا و ترجیح دادن مبارزه با چیزیپهلو

در  یاستقرار دمکراس یبر مبارزه برا «شدن یجهان»امپریالیزم در زیر عنوان 
این اپوزیسیون خارجه نشین، از راست  یاز این گونه، برا یایران، و مسائل

مرفین  یوعاستثناء ـ به ن یراست اش تا چپ چپ اش ـ البته با فقط معدود
توانند  یاین افراد بدون مصرف روزانة آن نم یتبدیل شده است که گوئ یروح

توجه به واقعیات داخل کشور و در گذشتن از  یزنده بمانند. اینان به جا
که نزدیک به ربع قرن پیش از این زمینة سوء استفاده آخوندها و  یتوهمات

 یکرد، همچنان یا به دعوادر ایران را فراهم  یاستقرار نظام استبداد مذهب
کنند،  یشرکت م یاسرائیل و فلسطین دلبسته اند، یا در تظاهرات ضدآمریکائ

زند و یر یخورند و اشک م یآنچه در گذشته رخ داده افسوس م ییا برا

ها را  خواهد که به پابوس اش بیاید و عذر گذشته یهرجناح از جناح دیگر م
خودش قائل نیست و معتقد  یراب یکه خودش هیچ گناه یبخواهد در حال

است هرچه گفته و کرده است عین حقیقت بوده و باید به او به خاطر آن 
از این  یها مدال لیاقت داد. به همین دلیل هر گروه ها و کرده گفته

دهد این است که هرچند وقت یک  یکه به خرج م یاپوزیسیون تنها شاهکار
ن خودش ـ فقط خودش ـ امضاء از همفکرا یبنویسد و از تعداد یبار مطلب

 یها را گفته است، ب بگیرد و دل اش به این خوش باشد که بهترین سخن
به این که این گونه امضاءها، با توجه به واقعیات درون  یکمترین توجه

، تا یمردم در مقیاس اجتماع یکشور، با توجه به منطق حاکم برحرکت عموم
 یجامعة ایران یها و قشرها روهچه حد فراگیرندة همة اصول مشترک همة گ

توجه دارد نه فقط به خواست این یا  یعام حرکت اجتماع یاست و به بنیادها
به همین دالئل، بنده ضمن این که از یک سو، با  آن گروه خاص از مردم.

را  یاحساس وظیفة مل یتوجه به شرایط تشویق کنندة داخل کشور، که نوع
ن گذاشتم که ی، به قول معروف بنا را به راکرد یبیدار م یدر هر ناظر بیطرف

را کنار بگذارم و یک سره ترک یارو دیار کنم، دیگر  «امضاء محفوظ»دیگر 
به ایران برنگردم و به گفتة شما واردمیدان مبارزه بشوم، اما ازاین حقیقت نیز 

و فراخواندن اپوزیسیون  یاتحاد مل یغافل نبودم و نیستم که سردادن ندا
 یمخالف نظام جمهور یشور به لزوم استفاده از توان همه نیروهاخارج از ک

 یواداشتن هیات حاکمة نظام جمهور یواحد برا یا در مبارزه یاسالم
یک رفراندم آزاد زیر  یبه ترک قدرت و تن در دادن به برگزار یاسالم

ـ سرکوبگر خود  یتبلیغ یها که دستگاه یو در شرایط ینظارت بین الملل
 یپر از بدگمان یسیاس یدر آن نداشته باشد، در وانفسا و واویال ینظام دخالت

در برهوت است که معلوم  یو تشنج خارجه نشینان در حکم ندا و فریاد
، با خود گفتم، با همة اینها، تو آنچه یپاسخ به آن بدهد. ول ینیست کس

ثبت در تاریخ. خوب  یاگر شده فقط برا یشرط بالغ است با دیگران بگو، حت
اش  یدیدید که پاسخ خارجه نشینان از معرکه گیر تلویزیون لوس آنجلس

ورشکستة  یبگیر، تا وظیفه بگیر سابق دستگاه مرحوم بختیار، یا کنفدراسیون
که خود را هم شاعر  یمرداد، یا شاعر 28از کشور گریخته، یا تعزیه گردان 

 یاین ندا، چه بود و چه گونه کوشیدند «میهن»داند و هم دهن  یم «خلق»
رساندن به مردم زیر ستم ایران  یدر یار یو همکار یهمدست یصمیمانه برا

را به دفاع از سلطنت و یا جاده صاف کردن  یو گشودن باب یک مبارزة مل
ها تبدیل کنند و همچنان دست  نییک شخص یا یک خانواده و امثال ا یبرا

تر و  یم آنها جرگذار یکنم و محل نم یبردار نیستند و هر قدر من سکوت م
 شود. یها از هر سو بیشتر م این گونه مخالفت

  
 یگفتار شما هم، بپذیریم که پیامد نظام جمهور یتالش ـ اگر برمبنا

همه  یبوده و تداوم آن برفالکتبار یوضعیت ناهنجار و اسفبار کنون یاسالم
 د، آیا مجازیافزا یم یو اخالق ی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسیجانبة اجتماع

در مقیاس  یعمل»در برابر  ینیستیم پس از اینهمه، بگوئیم، اتخاذ رویة سلب
از  یمقاومت در برابر آن انقالب جزئ ییا حت ینظیر انقالب اسالم «یاجتماع

 بوده است. یروشنفکر یو اجتماع یمسئولیت انسان
از جمله به دلیل )نبود  یعمل یا از تحقق چنین تجربه یاگر پیش گیر 

و توهم حاکم برجریان قریب به عموم روشنفکران  یفکر یاپراهمیت فض
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روشنفکران، امروز موجب اعتبار بیشتر و  «یعمل سلب»امّا شاید  (ایران
 شد؟ یباورمندیشان م

ژه روزنامه یو به یتجربة تقریباً یکدههِ پیشِ روشنفکران الئیک الجزایر 
 ییعن (کشور در این یعلیرغم تضاد و مخالفتشان با حکومت نظام)نگاران 

که از طریق  یمقاومت در برابر تهاجمات و تجاوزات بنیادگرایان اسالم
کشور  یو اجتماع یمردم در صدد اشغال حیات سیاس یانتخابات و با رأ
 یبرا یفراموش نشدن ید هم موجب اعتبار و حیثیتیکن یبودند، آیا فکر نم

 رهانید؟ وخیمتر یا ندهیآنان شد و هم کشور را از در غلطیدن به آ
تواند باشد که، روان شدن به دنبال  یشما چنین م یبرداشت از پاسخها 

دانسته و روشنفکر را  یروشنفکر یواقع بین یامیدها و توهمات توده را نوع
شد، معیار و یاند یاینکه چگونه م)دانید در هر مرحله عمل خود را  یملزم م

با تودة  (بیش نیست «یآرمان»ارزشهایش چیست اهمیت ندارد، زیرا اینهمه 
بدین که  یو یآگاه یتا زمان فرارسیدن ناکامیها و کسب عمل «متوهم»

 که گزیده شده در واقع سراب بوده، همساز و همگام سازد. یراه
باشد به  یاتهام «یآرمان گرائ»و  «یعافیت گزین»د یکن یآیا فکر نم 

 در یعمل»به  «نه گفتن»که شهامت  یروشنفکران انگشت شمار ایران
 اما نادرست را داشته و دارند؟«  یمقیاس اجتماع 
  

پرهام ـ در پرسش شما چند موضوع متفاوت مطرح شده است که به نظرمن 
در بارة هریک از آنها باید جداگانه بحث کرد تا اسباب سوء تفاهم فراهم 

حرکت در مقیاس »را که من با عنوان  ینشود. یکم این که آن چیز
کنید که، به عنوان مثال،  یدم گویا شما این طور تعبیرمپیش کشی «یاجتماع

واقع »اجتماع راه افتاد روشنفکران نیز باید، به بهانة، به قول شما،  یوقت
 یبه راه بیفتند. من چنین چیز «دنبال امیدها و توهمات توده»به  «یبین
که من در  یم و این گونه استنباط از سخنان من درست نیست. بحثیگو ینم

ن موضوع یآن بارها به را یکردم و ط «یدر مقیاس اجتماع»حرکت  باب
جا نیفتند،  یا در جامعه «یدر مقیاس اجتماع» یتاکید ورزیدم که تا فکر

است ـ  یحرکت اجتماع یـ که بستر الزم برا یاجتماع یصحبت از آگاه
بیهوده خواهد بود به هیچ وجه این برداشت شما را که روشنفکر باید  یصحبت

کند. ما از دو چیز متفاوت سخن  یها راه بیفتد تأیید نم دنبال توهمات تودهبه 
 یها گوئیم. بحث من تأکید بر تفاوت نگرش سوسیولوژیک با نگرش یم

تواند به واقعیت  یبود. جامعه شناس نم ی، و ایده ئولوژیکیـ متافیزیک یفلسف
از نظر مشارکت اعتنا باشد، چه از نظر دیدن و تحلیل کردن، چه  یب یاجتماع

کردن، اعم از این که آن واقعیت مطلوب او باشد یا نباشد. ضمن این که 
 یاسالم یهمة این بحث ناظر بر وضعیت ایران پس از استقرار نظام جمهور

که استنباط شما آن  یگشت در حال یبود و به مبارزاتِ بیست سالة اخیر برم
از عوامل  یعنوان یک و به یاسالم یرا به پیش از استقرار نظام جمهور

 گرداند. یبرآمدنِ این نظام برم
د از یکن ییاد م «روشنفکر»که شما از آن به عنوان  یدوم این که موجود 

خویش  یـ فرهنگ یافتد، محصول مستقیم جامعة سیاس یآسمان به زمین نم
کننده از  یجلوگیر یبرمکانیزم ها یاست. اگر این جامعه سانسور زده و مبتن

 یآن نیز موجود عجیب الخلقه ا «روشنفکر»فتن باشد، به اصطالح یا یآگاه
خواهد بود مانند همة ما به اصطالح روشنفکران دهة چهل و پنجاه. به عنوان 

که در اوائل دهة چهل در ایران  یپرسم آیا کسان یفقط چند مثال از شما م
در قم در مطبوعات همان  یخمین یسخنران یکردند از محتوا یم یزندگ

 یها وزها به طور کامل مطلع شدند؟ آیا متن کامل آن سخنان در روزنامهر
چون رادیو و تلویزیون مورد بحث و گفت  یآن روز چاپ شد؟ یا در رسانه هائ
 50 یگویند کشف االسرار خمین یکه م یو گو قرار گرفت؟ هستند کسان

مین کنند که ه یتر چاپ شده بود. اما اینان متاسفانه فراموش م شیسال پ
یا در  یشد ـ اگر در دست کس یخمین یخمین یکتاب یا نظایر آن ـ از وقت

 یداند به چه گرفتار یشد آن کس و صاحب آن خانه خدا م یدیده م یا خانه
 یها یشدند. مثال دیگر. آیا هیچ یک از شعرها و سخنران یدچار م یهائ

ران شاعران و نویسندگان در ده شب شعر گوته در مطبوعات آن روز ای
را به یاد دارید که در  ییا تلویزیون ییافت؟ آیا هیچ برنامة رادیوئ یبازتاب

همان ایام به این رویداد اختصاص یافته و در باب چند و چون آن بحث کرده 
نشان داد، منظورم در سطح  یها توجه امیآن پ یبه محتوا یباشد؟ اصالً کس
ها  ام در همان شب یجامعه است؟ مگر خود من در سخنران یمدیریت سیاس

که سانسور حاکم از یک سو و قرار و مدار ما با  یبه زبان اهل فن و در حدّ
 یفضا»داد تحت عنوان  یدیگر اجازه م یدستگاه مسئول انجمن گوته از سو

کار آمدن ذهنیت  یخطر رو ینکوشیدم دورنما «عمل یحرف و فضا
رصة آن باغ ترسیم شنوندگان حاضر در ع یبرا یرا در ایران به نحو یمذهب

ختم نکردم و نگفتم دریغ  یشروع و با شعر فردوس یکنم؟ مگر با شعر فردوس
دنبال این بحث مراگرفت و چه قدر  یاست ایران که ویران شود؟ چه کس

جامعه امکان بازتاب در مطبوعات  یمدیریت سیاس یاین طرز نگرش از سو
جامعه چه  یت سیاسایران یافت؟ منظورم این است که مدیری یها و رسانه
پیش آغاز شده بود در مسیر توهمات  یکه از چند یکرد تا حرکت یکوشش
نشان  (830و  828 یها نیمروز، شمارهدیگر ) ینیفتد؟ من در مقاالت یمذهب
 یدر اوائل دهة پنجاه تا اواسط آن، جنبش یام که جنبش جامعة مدن داده

حقوق بشر  یة جهانمشروطه و اعالمی یدر چارچوب قانون اساس یاعتراض
 یبه بعد بود که این جنبش تغییر مسیر داد و به رو 1356ما  یبود. از د

 انجامید. چرا؟ یمذهب یکارآمدن رهبر
و  1357گویند معما چو حل گشت آسان شود. بعد از  یدیگر، م یاز سو 

رسید که به  ی، که آب سرباال رفت، کار به جائیکار آمدن نظام مذهب یرو
، انصافاً، چندتن یها شروع کردند به ابوعطا خواندن. ول ورباغهقول معروف ق

کار  یآن نظام را که امروز ـ یا همان چند سال پس از رو «روشنفکران»از 
ـ دریافتند که آب سرباال رفته و بنابراین شروع  یاسالم یآمدن نظام جمهور

این  چند تن از یدر ستایش از نظام پیش از آن کردند، آر ییها به زمزمه
د نام ببرید که پیش از آن، مثالً در طول یتوان یگونه افراد را سراغ دارید و م

نظام پیشین  یدهة چهل تا نیمة دهة پنجاه، به موقع خودش در باب مزایا
واقع بینانه و شجاعانه ارائه داده باشند؟ من یک تن را  یگفته یا تحلیل یسخن

خودش در خارج و  یرب سیاسشناسم که با صداقت و براساس تجا یبیشتر نم
داخل کشور این کار را کرد و در همان نخستین ساعات به قدرت رسیدن 

گویم.  یآخوندها نیز جان اش را برسر این کار گذاشت. پرویز نیکخواه را م
محمد رضا شاه به فکر این  یکه بعد از سقوط نظام سلطنت یبیشتر کسان

 یاخیر در باب ناسازگار یها لافتادند که اسالم را مطالعه کنند و در سا
خود  یاند ـ که به جا ها نوشته ها و کتاب مقاله یاسالم با ایدة دموکراس
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کجا بودند و چه  1357روشنگر و ارزشمند نیز هست ـ در دهة چهل تا 
اند  تر از پاپ شده کیکه اکنون کاتول ینوشتند؟ یا آن دستة دیگر یم یچیزهائ

 «یا توده»در انتقاد از رژیم گذشته گفته  یسخن یدرانند که هرکس یو یقه م
تجدید همان حال و  یاست و خون اش هم حالل، چرا هنوز هم در سودا

هستند که آن توهمات را به بار آورد؟ در کلِ طرفدران سینه چاکِ  یهوائ
گویم، چند نفر را  یها و روشنفکرهایش را م نظام گذشته، قلم به دست

آن  یقانه و واقع بینانه به انتقاد از مدیریت سیاسد نام ببرید که صادیتوان یم
، داریوش همایون و یروزگار نشسته باشند؟ من که جز شاهزاده رضا پهلو

 شناسم. یدیگر را نم یو روزنامه نگار با انصاف، کس یچند نظام یتن
که خودم  «ما»گویم  یخواهم بگویم اگر ما به اصطالح روشنفکران ـ م یم 

ما را به  یجبر اجتماع یباشم ـ به دنبال سراب رفتیم، نوعرا استثنا نکرده 
به  1357برنخورد. من از  یآنجا کشاند. بگذارید از خودم مثال بزنم تا به کس

که او در  یکارآمدن رضاشاه و اهمیت کارهائ یرو یبعد به ماهیت حقیق
مشروطه طلبان ایران  یها از خواست یکه بیانگر بخش یبرنامه هائ یاجرا
اختالف مصدق و شاه در  یکشورش انجام داد، به ماهیت واقع یبرا بود

، و به 1332مرداد  28 ینفت، به نقش هرکدام از این دو در کودتا یماجرا
در به بن بست  یاین موضوع که خود مصدق و مشاوران اش در جبهة مل

به هیچ وجه  یکشاندن مسالة نفت و در نتیجه ناگزیر ساختن حرکت کودتائ
ژه در دوران یو ، به1357که پیش از  یبردم، در حال یاند پ یر نبودهتقص یب

، شرایط حاکم برجامعه از 1332بالفصل پس از  یها خود مصدق و سال
نبود که بشود این نتیجه  یدادن به مردم به هیچ وجه در حد یلحاظ آگاه

ساله بودم که در صفوف  17 یجوان 1331تیر  30ها را کرد. من در  یریگ
 ی، ول«یا مرگ یا مصدق»زدم  یتظاهرکنندگان ضد قوام فریاد م مقدم

اند،  به بعد منتشر شده 1357که از  یها و اسناد اکنون، در پرتو مطالعة کتاب
 ی، دکتر محمد علیفؤاد روحان یها چون کتاب یبه برکتِ خواندنِ آثار

 یو اسناد بعد یموحد، خاطرات کیم روزولت و کتاب وودهاوس انگلیس
CIA  خورم که چرا نزدیک بود در  یمرداد، برحال خودم تأسف م 28در مورد
کشته بشوم که کار نفت را به آن  یتیر بیهوده در دفاع از کس 30همان 

میهن پرست، لیبرال و معتقد به  یشکل به بن بست رساند. مصدق مرد
برنامة حکومت او بود ـ به  ینفت ـ که مادة اصل یدر ماجرا یقانون بود. ول

شد عمل یاند یکه به مصالح و منافع آیندة کشورش م یثابه سیاستمدارم
اش بود و  «یوجهة مل»عمل کرد که بیشتر نگران حفظ  ینکرد، مانند کس

دفاع از  ی. این سخنان به معنا«فریفتة عوام» یبه گفتة شادروان خلیل ملک
بر ضد نخست وزیر با  یمرداد نیست. شرکت پادشاه در عمل 28 یکودتا

نادرست و غیرقابل دفاع بود. اگر فقط  یکار یارکت عوامل خارجمش
حکومت اش با شکست و بن  ینخست وزیر که در انجام برنامة اصل یبرکنار

 یشد در قالب قانون اساس یبست رو به رو شده بود مطرح بود، این کار را م
مشروطه و  یکه حرمت پادشاه یانجام داد به نحو یایران و به صورت داخل

به این شکل  1357، نسل من، این مسائل را تا یتقالل آن از بین نرود. ولاس
بزرگ  یهائ یدانست نسل ما به اصطالح روشنفکران با چنین ناآگاه ینم

که با تبلیغات زهرآگین چپِ دورغین وابسته به  یهائ یشده بود، ناآگاه
روعه از روحانیت شیعه که مش یو بخش یکفایتِ سیاس یب یبیگانه، جبهة مل

خواه بود و در کمین نشسته بود تا در اولین فرصت مناسب ضربة الزم را 

که  یهائ یشد. ناآگاه یبرنظام الئیک کشور وارد سازد، تشدید هم م
بود که از نظر حقوق و  یمحصول آن نوع جامعه و آن نوع مدیریت سیاس

بر  یمبتن یرسماً شاهنشاه یمردم اسماً مشروطه ول یسیاس یها یآزاد
د یرس یباید م یو سانسور اطالعات بود، و ناگزیر به همان نتایج یستبداد رأا

 که رسید.
آوردید.  یو اقدام آنان مثال یسوم این که شما از روشنفکران الئیک الجزایر 

قیاس مع  ینوع 1357در  یاین مثال در ارتباط با نقش روشنفکران ایران
این اقدام را کردند که  یهنگام یالفارق است. روشنفکران الئیک الجزایر

تر از آن در کشور ما  شیبه تقریب نزدیک به دو دهه پ یتجربة حکومت دین
 اتفاق افتاده و نتایج شوم خودش را به بار آورده بود.

نیست که فقط ایرانیان مرتکب  یگناه یاجتماع یچهارم این که توّهم زدگ 
د یآ یپیش م یشرایط، یاز تاریخ، در جوامع بشر یآن شده باشند. در مقاطع

زند.  یم یشود و دست به خودکش یجنون م یدچار نوع یکه کل جامعه گوئ
جهان در  یتلویویزیون یکه ماجراهایش برپرده ها ینگاه کنید به همین عراق

از جنون دچار شده بودند که  یبرابر چشمان ما گذشت. این مردم به چه حالت
 یدند؟ اگر سربازان آمریکائهمه چیز کشورشان را کوبیدند و به غارت بر

داد. یا در همین ناف اروپا و  یرخ م یداند چه اتفاقات دیگر ینبودند خدا م
با زور  ید: فاشیزم و نازیسم هیتلریبر یکه شما هم در آن به سر م یکشور

دهد سخن  یمردم؟ همة این موارد نشان م یسرنیزه برسرکار آمد یا با رأ
و  یزمان یها تی، فارع از محدود«روشنفکر»به نام  یگفتن از چیز

، هیچ نیست جز یاش در جامعة سیاس اش، فارغ از قوالب مقید کننده یمکان
که متاسفانه آن نیز معموالً پس از آن که فاجعه  «روشنفکرانه»نگاه  ینوع

 افتد نه پیش از آن. یرخ داد به صرافت م
ان آغاز سلطة که از هم یها، بودند تعداد انگشت شمار کسان نیبا همة ا 

شجاعانه بیان کردند.  یآخوندها مخالفت قاطعشان را با آن نوع نظام حکومت
بود، و من چند  یالبته بیشتر فرد «یسلب»به قول شما  یها این واکنش

بود که گفت ودل  یا سندهینو یآورم. یک ینمونة معدودش را بیشتر به یاد نم
جز ماندن  یچاره اهم گفت و یخارج شد. دیگر یازکشور برکند و راه

معیشت روزگار گذراند تا در  ینداشت و در همان کشور به انزوا و سخت
 یها شهیگذشت. امثال دکتر فریدون آدمیت هم بودند که هیچ گاه زیر بار اند

نرفتند و همواره از اصول خودشان دفاع کردند. حال که صحبت از  یآخوند
بکنم  یا خودم نیز اشاره یاز کارها یشد بد نیست به مورد یاقدامات فرد

، گردانندة رادیو تپش در سوئد، نیز یحسن اعتماد یآقا یکه پیش از این برا
 ام. گفته

 خواستم ینوشتم که م یسرگشاده خطاب به خمین یا نامه 1358من در بهار  

از روزنامه نگاران آن ایام را به دفتر کانون  یبا امضاء خودم منتشر کنم. جمع
ایشان  یدر کوچة مشتاق دعوت کردم. آن نامه را برا نویسندگان ایران

خواندم و تقاضا کردم که با نام و امضاء خودم منتشرش کنند. هیچ کدام 
ها به شدت زیر فشار  بود که روزنامه یحاضر به این کار نشدند زیرا ایام

رفت. اکثریت آن جمع  یقرار داشتند و بیم مصادرة شان م یعناصر حزب الله
اکنون درایران هستند جز یک یا شاید دونفر که در خارج به سر  یهشت نفر

در میان گذاشتم  یبرند. یک هفته بعد از این جلسه من موضوع را با دوست یم
 یایران رفت و آمد یاو خواندم. او که به جبهة دموکراتیک مل یو نامه را برا
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یران ا یکه این نامه به نام جبهة دموکراتیک مل یداشت گفت آیا موافق
که در این نامه آمده  یمنتشر شود؟ گفتم موافقم، نام من مهم نیست مسائل

 «جبهه»است مهم است. رفت و یک هفته بعد برگشت و به من گفت با 
 یبکنند به شرط آن که چند جا یصحبت کرده و آنها حاضرند چنین کار

 گرفتم و ینامه که به نظرشان تند آمده است تعدیل شود. من بیدرنگ قلم
المجلس تعدیل کردم و عین دستخط  یگفت ف یرا که او م یهمان چندجائ

بود که خطاب  یخودم را دوباره به او دادم. این همان نامة سرگشادة معروف
ـ منتشر  یایران ـ آزاد یدر روزنامة ارگان جبهة دموکراتیک مل یبه خمین

تهران مصور  یشد و چند روز بعد به ابتکار مسعود بهنود که آن زمان سردبیر
 را به عهده داشت در آن مجله هم به چاپ رسید.

نیز  یجمع یها ، مخالفت و مقاومت در قالبیگذشته از این موارد فرد 
تسلیم استبداد آخوندها نشده است. از مقولة  یداشتیم. جامعة ما به آسان

 58 یها ، مبارزة مایوسانة کانون نویسندگان ایران در سالیجمع یها کوشش
توان نام برد. ما در حدّ توانمان جنگیدیم و اگر موفق نشدیم  یرا م 60تا 

زورمان بیش از آن نبود. این که گفتم درحدّ توانمان, منظورم این است که ما 
کانون  یدر تهران بودیم نه در لندن، پاریس یا برلین،.... با بسته شدن درها

که  یو در قالب یمان در کشور به صورت فرد یها نیز مقاومت 60در سال 
از  یداد ادامه یافت. من به برخ یاش را م اجازه یامان مذهب یشرایط خفقان ب

هم هستند که اگر  یخودم اشاره کردم. به احتمال زیاد دیگران یکارها
اند  که از آنان ساخته بوده و انجام داده یداشته باشند در باب کارهائ یفرصت

که  یبه کسان «یعافیت گزین»هام سخن خواهند گفت. به همة این دالئل، ات
گفتن در حد توان خودشان را  «نه»اند و به قول شما شهامت  در ایران بوده

نارواست. همة این موارد را از آن رو عنوان کردم  یاتهام یاند به راست داشته
ندارد و هیچ  یا دهیاین که پرداختن به گذشته فا یکه به دو نتیجه برسم: یک

ا را دوا نخواهد کرد. دنبال مقصّرنگردیم زیرا همة ما به م یاز دردها یدرد
که اصالً در نظر  ینه به معنای)م. گذشته را رها کنیم یا مقصّر بوده ینحو

و به امروز برگردیم و بکوشیم امروز  (از آن نگیریم ینگیریم و درس
مان را درجهت درست به کار ببریم. دوم این که اگر همه یا اکثر ما یروهاین

م، امروز دیگر دچار همان توّهم یا بوده یاواسط دهة پنجاه دچار توهم هائ در
 یها جامعه را زیر تأثیر زخم یماندن و همچنان واقعیات امروز یها باق

 یگذشته تعبیر و تفسیر کردن و از ضرورتِ عمل غافل شدن گناه
 دست یافته یاست. امروز هریک از ما وظیفه دارد اگر به حقیقت ینابخشودن

محابا آن را با مردم در میان بگذارد زیرا نسل جوان  یاست شجاعانه و ب
مردم را  یامروز ـ که در داخل کشور فریاد رفراندوم، رفراندوم / دولت با رأ

را که  یاز گناه یسر داده ـ از نسل گذشته انتظار دارد با گفتن حقایق بخش
 در حق آنان مرتکب شده است جبران کند.

  

از  یخش اول صحبتهایان فرمودید سکوت شما در برابر برختالش ـ در ب
شما  یاز سو یسازد. طرح کدام مسئله یا مسائل یتر م دوستان، آنان را آشفته

شده  یسیاس یها این چنین موجب حساسیت و تحرک در مجادالت و بحث
 است.

  

 یها حل از راه یپرهام ـ در بخش سوم گفتار آتالنتا، من نخست به برخ
ها در ارتباط با مسائل ایران ارائه  از افراد و گروه یبرخ یکه از سو «یا پاره»

که در لباس قیم مردم خواسته بودند انتخاب  یام: کسان شده بود پرداخته
را از حضور در  یسیاس یها شیاز گرا یمردم را پیشاپیش محدود و برخ

ند مردم گوی یشد که م یمحروم کنند. مثالً شنیده م یصحنة رقابت اجتماع
اند و هیچ کس حق ندارد از  کرده یهمیشه نف ینظام سلطنت را یک بار برا

شد مسالة  یصحبت کند. یا گفته م یبه نام سلطنت در هیچ صورت یآلترناتیو
 یها محدود است به جنبه یاسالم یملت ایران در ارتباط با نظام جمهور

اگر  یرفراندوممسائل.  ینگهبان در بعض یاین نظام و دخالت شورا یمذهب
ها باشد  ها و دخالت رفع همین جنبه یضرورت دارد باید در درون نظام و برا

 .یزیر سئوال بردن کلیت نظام مذهب ینه برا

ملت  یبرا یقیم مآب یها را نوع ها ایراد گرفته و آن من به این گونه حرف 
 ، که همانا وجود کلیتیانحراف از مسالة اصل یکوشش برا یایران یا نوع

 ام. در ایران است، شمرده ینظام مذهب
که از  ی، سوآل1358فروردین  12اوالً در ارتباط با سلطنت. در رفراندوم  

بود که از پیش صادر شده بود و رهبر  یمردم کردند در واقع سوآل نبود، فتوائ
، پیش از یخواند. خمین یکشور پیروان خویش را به تأئید آن فرا م یمذهب

، نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه یاسالم یجمهور»بود: رفراندوم، گفته 
 یکه در رفراندوم از مردم پرسیدند تقریباً همین حرف خمین ی. سوآل«زیادتر
رفراندوم و از  ی. در باب شرایط برگزار«یا نه؟ ی، آریاسالم یجمهور»بود: 

، که امکان بیان یحزب اله یها جوّ ارعاب و وحشت برخاسته از فعالیت گروه
داد، هم که دیگر الزم نیست صحبت کنیم چون  ینم یقیدة آزاد رابه کسع

اند. پس، آن رفراندوم، در اصل، اشکال داشت. از مردم  همه شاهدش بوده
مشروطه هستید یا  یآیا موافق ادامة نظام پادشاه (به عنوان مثال)نپرسیدند 

را  ینه؟ تا اگر مردم بگویند نیستیم، آنگاه جواب بدهند پس چه نظام
یا هرنوع آلترناتیو )دموکراتیک؟  ی؟ یا جمهوریاسالم ید؟ جمهوریخواه یم

که برگزار شد، معنایش به هیچ وجه این  یا . این گونه رفراندم، به گونه(دیگر
مشروطه با سوآل صریح از مردم طرح و رد شده  ینبود که نظام پادشاه

محمدرضا  یها استیاست. شرایط آن روز ایران بیشتر ناظر بر مخالفت با س
 مشروطه در ایران. یشاه بود نه مخالفت با نظام پادشاه

اریم که چون مردم به همان سوآل ن بگذیحال اگر بخواهیم بنا را به را 
 یلغو نظام پادشاه یاند پس این به معنا گفته یآر« یاسالم یجمهور»

 یدیگر. در آن زمان ترکیب سنّ یم به ایرادهایرس یمشروطه است، تازه م
در این زمینه به صراحت گفته است یکرد. اکبر گنج یجمعیت ایران فرق م  

 یجمهور] یقانون اساس یاز شرکت کنندگان در همه پرس یاوالً: بسیار» 
پس از  یها اند. حدود پنج میلیون نفر در سال به دیار حق شتافته [یاسالم

 اند. انقالب در گذشته
گذرد و لذا مردم اینک تصور  یم یون اساسقان یثانیاً: بیش از دو دهه از اجرا 

در  یبر آن دارند. داور یو نظام مبتن یدر بارة قانون اساس یدقیق و روشنتر
 حق شهروندان است. یبارة قانون اساس

 یرأ یبه قانون اساس 58که در سال  یثالثاً: معلوم نیست چه تعداد از آنهای 
 ود اعتقاد و التزام دارند.خ یاند، هنوز به رأ اتیدادند و اینک در قید ح

که در  ینسل یدارند. رأ یرابعاً: اینک حدود چهل و سه میلیون نفر حق رأ 
آن رفراندوم شرکت نداشته مشخص نیست. اعالم موافقت یا مخالفت 

 «مسلم این نسل است... «حق»
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در نطق  یدرست، به نظر آیت اهلل خمین یها ، پس از این استداللیگنج
است  یکند که تعیین سرنوشت حق مسلّم هر نسل یشاره ماو ا یبهشت زهرا

اند تا ابد  داده یرا که خود به آن رأ یپیشین حق ندارند قانون یها و نسل
کند:  یم یمعتبر بدانند. و به صراحت چنین نتیجه گیر یبعد یها نسل یبرا
آن،  یندهند و به جا یتمام عیار رأ یشاید مردم در رفراندوم به جمهور»

را انتخاب کنند. در آن  یاز نظام حکومت ی، یا نوع دیگریاسالم یجمهور
نسل حاضر معتبر  یاکثریت، ضمن رعایت حقوق اقلیت، برا یصورت، رأ

 یکه زبان فارس یهرکس ی، برایاکبر گنج یمفهوم نتیجه گیر «است...
آن و ارتباط آنها را با هم  یها ها و گزاره بداند و منطق حاکم برساختار جمله

د ممکن یگو یم یناسد و نخواهد سفسطه و مغلطه کند آشکار است. گنجبش
 یجمهور»آن به  یندهند و به جا یرأ «تمام عیار یجمهور»است مردم به 

 یجمهور»بدهند.  یرأ «یاز نظام حکومت ینوع دیگر»یا  «یاسالم
کیفیت اش هر چه باشد باالخره  یکه تکلیف اش روشن است، یعن «یاسالم

چطور؟ آیا  «یاز نظام حکومت ینوع دیگر»است. اما  «یمهورج»از مقولة 
است؟ اگر چنین بود چه  «یجمهور»از همان مقولة  یاین نیز نوع دیگر

 یهمین سخن را به همین صراحت بگوید و به جا یداشت که گنج یاشکال
تا  «یاز نظام جمهور ینوع دیگر»بنویسد  «یاز نظام حکومت ینوع دیگر»

 یغیر از جمهور یمشروطه یا نظام یا کند که نظام پادشاهخواننده یقین پید
این کار را نکرده است. چرا نکرده  یگنج یاصالً مورد نظر او نیست. ول

و  «تمام عیار یجمهور»خواسته دو نوع نظام  یاین که م یاست؟ برا
مقابله کند. در  «یاز نظام حکومت ینوع دیگر»را با  «یاسالم یجمهور»

را در جهان امروز  یچه نظام دیگر «یجمهور»م موسوم به مقابل انواع نظا
تواند باشد  یمشروطه م یم؟ پیداست که این نظام تنها نظام پادشاهیشناس یم

یک  یچرا تصریح نکرده است؟ دلیل اش روشن است. گنج یو الغیر. ول
اوست.  یاست و رشتة حیات او در دست زندان بان ها یسیاس یزندان

است و رشتة  یسیاس یاس امیر انتظام نیز یک زندانعب یهمچنان که آقا
اوست. به همین دلیل است که این  یحیات او نیز در دست زندان بان ها

که  یخویش، هنگام 1382بهشت  یدلیر نیز، در بیانیة اول ارد یزندان
را  یاسالم یخواهد سوآل رفراندوم را مطرح کند، بودن یا نبودن جمهور یم

موافق هستید،  یاسالم یآیا با استمرار نظام جمهور»تحت عنوان این که 
کند، امّا در مورد نظام جانشین فقط سوآل را به  یصریحاً مطرح م «یا نه یآر

آیا با استقرار یک نظام مردم ساالر موافق »سازد که  یاین مطلب محدود م
باشد یا  «یجمهور»موضوع شکل نظام آینده را که  ییعن «هستید یا نه

گذارد. زیرا مطلب بسیار حساس است و  یمسکوت م «مشروطه یپادشاه»
 را تعیین خواهد کرد. یسرنوشتِ بودن یا نبودنِ خود این زندان

جامعه  یو چه نخواهیم، واقعیت عین اهیم منظورم این است که ما چه بخو. 
زخم نگذاریم و در رفراندوم آینده، که  یکند که دوباره استخوان ال یحکم م

 یکند یگانه راه برون رفت جامعة ما از بن بست کنون یم همه چیز حکم
و  «یجمهور» ی، یعنیدر جوامع امروز یاست، هر دو شکل نظام جار

مردم ما تکلیف  یهر دو را به سوآل بگذاریم تا رأ «مشروطه یپادشاه»
از  یهمیشه معلوم کند. واقعیت این است که هوادار یمساله را یک بار برا

از جامعة ما  یشود. بخش مهمّ یو خانوادة او ختم نم یهلوبه رضا پ یپادشاه
و  یدنبال این فکر است. این که آیا در یک رفراندم آزاد و زیر نظارت داخل

خواهد آورد یا نه، از پیش مسلّم نیست. احتمال  یرأ ی، پادشاهیبین الملل
ه دارد به این ک ینیاورد. بستگ یبیاورد، احتمال هم دارد که رأ یدارد رأ

مردم گذاشته شود. به عنوان  یبه رأ یو در چه شرایط یا هیموضوع از چه زاو
، نزدیک به یک قرن یشاهنشاه یکلمه، یعن یمثال، سلطنت به مفهوم سنت

مشروطه، رسماً لغو شده است و  یپیش، با تصویب نخستین قانون اساس
ن هر تر کرد کیدموکرات یدیگر موضوعیت ندارد. وظیفة ما فقط مبارزه برا

رفراندوم است نه بازداشتن این یا آن بخش از  یچه بیشتر شرایط برگزار
که به قول شما  یاز مسائل یمردم از طرح مسالة دلخواه خودشان. یک

برانگیز شد و این همه بحث و جدل پیش آورد صراحت لهجة  «حساسیت»
د. حضور در رفراندوم بو یمشروطه برا یمن در دفاع از حق طرفداران پادشاه

کند  یکنم که سالمت آیندة جامعة ما حکم م یمن آشکارا گفتم و باز تکرار م
باید به عنوان  «مشروطه یپادشاه»که در طرح سوآل در رفراندوم آینده 

کنند  یخود تعیین تکلیف قطع یاز آلترناتیوها مطرح شود تا مردم با رأ ییک
ن ییافتن از تأم ، اقلیت ضمن اطمینانیمردم هرچه بود، به قول گنج یو رأ

حقوق خود، تسلیم نظر اکثریت شود. این نظر صریح است که اسباب وحشت 
از به اصطالح جمهوریخواهان را  یو بخش یاسالم یطرفداران جمهور

اند که در صورت  دهیفراهم کرده است. زیرا گویا این گروه به این نتیجه رس
 یحتماً شانس پیروزمردم، این آلترناتیو  یمشروطه برا یطرح سوآل پادشاه

خواهند تسلیم نظر مردم  ید نمیآ یدارد. و از آنجا که به مذاقشان خوش نم
هستند با  یبدهند از نظر این گروه مردم یرأ یشوند. مردم اگر به جمهور

مشروطه  یاگر همین مردم به پادشاه ی، ولیبلوغ سیاس یفرهنگ و دارا
 یفرهنگ سیاس»و فاقد  «سوادبی» یشوند به مردم یبدهند فوراً تبدیل م یرأ

ها را ردیف  یو کبر ی. برهمین اساس است که این افراد انواع صغر«الزم
م و دیگر نباید یا سال پیش لغو کرده 25د سلطنت را در یگو یم یکنند. یک یم

 یجمهور»سال پیش به  25دهندگان  یزنده شود. و توجه ندارد که رأ
مشروطه آشکارا  یغو صریح پادشاهآن که به ل یگفتند ب یآر یرأ «یاسالم

که مردم را واداشت تا به  یگفته باشند. و توجه ندارد که همان رهبر «یآر»
 یبرا ینسل قبل یبگویند گفته است رأ «یآر» یاش رأ یاسالم یجمهور

 یدرصد مردم کنون 70االبد. نزدیک به  یمعتبر است نه ال ینسل قبل
 یاند و اکنون آن رأ یاسالم یبه جمهور «یآر» یپس از آن رأ یها نسل

بافد که نظام سلطنت به ذات  یفلسفه م یدانند. دیگر یپدرانشان را معتبر نم
 یدر جامعة ایران یمیزان بیسواد»د: یگو یخود چنین و چنان است و م

از هم میهنان ما زیر خط فقر  یبدبختانه هنوز بسیار باالست. درصد باالئ
 یتاریخ، درون ی، در درازایور و خودکامگکنند. تن دادن به ز یم یزندگان
و بنابراین نباید گذاشت که  (تاکید از من) «از ما شده است... یبسیار

کند که عین همین واقعیات که او  یدوباره پا بگیرد. و توجه نم یپادشاه
نظام نیز دست اندرکار خواهد بود.  یکند در شکل جمهور یها اشاره م بدان

جامعه  یبنا را برفاسد بودن و عقب مانده بودن ذاتکند که اگر  یتوجه نم
ساخته نیست. یا  یا خود هیچ معجزه یبه خود «شکل نظام»بگذاریم از 

مثالً  ی، برایکند که در یک جامعة ذاتاً فاسد و عقب مانده کس یتوجه نم
افتد که  یتر به طمع این م شود آسان یانتخاب م یچهارسال به فرمان روائ

بدهد. در  یخودش را به دیگر یجیب اش را پر کند و جاتا فرصت دارد 
مشروطه در قالب پادشاه بیشتر نگران آیندة  یکه یک فرمان روا یحال
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آن است که این گروه  یها برا نیاش. همة ا یخویش خواهد بود نه منافع آن
زنند و فریاد وا  یاز مردم، اگر چه سنگ جمهوریت را به سینه م

به مردم خودشان  یرا کر کرده است اما به راست شان گوش فلک یدموکراس
 خواهند تسلیم نظر مردم شوند. یاعتماد ندارند و نم

من به آن توجه  یکه این مدعیان در نحوة طرح مساله از سو ینکتة دیگر 
 یریز یپ یبرا یاند لزوم استفاده از رفراندوم آینده به عنوان اهرم نکرده

لمه است. نزدیک به هفتاد سال است که ک یواقع یدر معنا یمل یآشت ینوع
هم شمشیر  یاند و به رو مردم ما در برابر هم قرار داشته یها انواع گروه

 «یا توده»عنوان اند: طرفداران شاه مخالفان خود را یکدست با  دهیکش
را که در این مدت برکشور  یاند و مخالفان شاه نیز همة کسان محکوم شمرده
اند. این وضع تا  دانسته یخائن و سرسپردة خارج اند یکدست حکومت رانده

نوشته است،  یامیر انتظام به درست یباید ادامه پیدا کند؟ چنانکه آقا یک
، یسیاس یزمینة مشارکت فعال مردم در زندگ»استفاده از اهرم رفراندوم 

ایجاد  یرا برا یمل یها تی...، و توان و قابلیو اقتصاد ی، فرهنگیاجتماع
کند. این سخن در  یم «بسیج یشتر و تقویت حاکمیت ملبی یهمبستگ

 یها به تحقق خواهد پیوست که رفراندوم بستر مشارکت همه گروه یصورت
در باب شکل نظام آینده باشد، و اگر  یسیاس یها شیانواع عقاید و گرا یدارا

معنا خواهد شد. ایران متعلق به یک یا چند  یپادرهوا و ب یچنین نباشد سخن
 یو همزیست یمل یعین نیست، متعلق به همة ایرانیان است. ما به آشتگروه م

دموکراتیک در زیر یک سقف و به عنوان  یا برپایة اصول مشترک در جامعه
از ما هم نیست که  یا شهروندان یک ملت نیاز داریم، و هیچ گروه یا دسته

 یگذشته مرتکب هیچ اشتباه و خطای یها شود در طول سال یبتواند مدع
و لزوم  یمل ینشده است. خالصه این که دفاع آشکار من از این ایدة آشت

کشور در رفراندوم آینده ـ که گفتم هرروز  یسیاس یها مشارکت همة جناح
شود که یگانه راه خروج کشور ما از بن  یپیش آشکارتر م یبیش از روزها

 و موجودیت ملت ما با همة یاست از یکپارچگ یاست ـ دفاع یبست کنون
است که به مذاق  ی. و این گویا چیزیتعدّد و تکثرش از لحاظ عقاید سیاس

 یام پافشار ین بینش اصولیمن همچنان به را یها ناخوشایند است. ول یلیخ
مخالف  یسیاس یها حق همة جناح یچون و چرا یکنم و مدافع ب یم

حضور در رفراندوم  یبرا یو معتقد به اصول دموکراس یاسالم یجمهور
ایران است.  یاش در درون مرزها شهیام زیرا عقیده دارم که این فکر ر هندیآ

جبهة دموکراتیک »است به آخرین بیانیة  یبه عنوان فقط یک نمونه کاف
از مبارزان دلیر  ی، یکیمهندس حشمت اهلل طبرزد یآقا یبه دبیر کل «ایران
ت همة امید اس» سد:ینو یم 82/  1/  27، اشاره کنم که در تاریخ یسیاس
، مشروطه یمذهب یآزادیخواه، اعم از اصالح طلبان غیروابسته، مل یها گروه

و  یاجتماع یها هیخواه، دموکرات، سوسیالیست و روشنفکران و همة ال
، با متحدکردن صفوف خود و گسترش مبارزات یفعال اجتماع یها جنبش
ام و و عدالت از راه یک انقالب آر یو رهائ یآزاد ی، امید برایاجتماع

 یبه تنگ آمده از ظلم و ب یدموکراتیک را در درون تک تک شهروندان ایران
حق همة مبارزان داخل کشور،  تقویت نمایند. این آرمان و خواست به یعدالت

 .(تاکید از من) «و دانشجویان در بند است. یژه زندانیان سیاسیو به
ـ که  یبرزد، یا امیر انتظام، یا حشمت اهلل طیچون گنج یاین که کسان
اتشان در دست زندان بانان شان است ـ بعد در زیر فشار و یگفتم رشتة ح

بگیرند  یبزنند و احتماالً مواضع دیگر یسلطة رژیم مجبورشوند حرف دیگر
داخل کشور  یاند بازتاب واقعیت عین این حقیقت را که آنچه تا کنون گفته

 دهد. یاست تغییر نم
  

انعکاس  (آمریکا یآتالنتا) " ییاد خوئبن "شما در  یتالش ـ سخنران
، توضیحِ حساسیت و خطر یاین سخنران ییافت. محور اصل یا گسترده

تغییر این  یبرا یمل یدر میهنمان، ضرورت گردآمدن نیروها یوضعیت کنون
انجام رفراندوم  یوضعیت، آنهم از طریق رجوع به آراء مستقیم ملت ایران یعن

 است.
دیگر، پیش از آنکه  یاز مفاهیم سیاس یچون بسیار "وم رفراند "امّا ظاهراً  

بدل  یراه خروج از بن بست امروز ایران را بنمایاند، خود به عنصر سرگشتگ
مضمون و  ی، که در هر جبهة سیاسیا شده است. یک عبارت یک کلمه

 ابد؛ی یم یدیگر یمحتوا
آئید، این  یفعال آن بشمار م یها از چهره یکه امروز شما یک یا در جبهه 

در ایران با  یحکومت اسالم ینیست جز خواست سرنگون یچیز یهمه پرس
این حکومت.  یو نظم سیاس یقانون یها مسالمت امّا خارج از همة چارچوب

 یارجاع به آراء عموم یدر موارد یحکومت اسالم یهر چند در قانون اساس
در  یپرسش امکان پذیر است، امّا راه طرح یطور مستقیم و تحت شرایط به

 177اصل  یدر پاراگراف پایان ی، طبق قانون اساسیبود و نبود نظام کنون
قوانین و  یبودن نظام و ابتنا یاسالم یبسته است. در این پاراگراف، محتوا

مردم  یاگر رأ یتغییر ناپذیر اعالم شده، حت یمقررات براساس موازین اسالم
 برآن قرار گیرد.

 یدست و با حضور حکومت به یچنین رفراندومچگونه انتظار دارید اسباب  
یا حداقل پرسش نخستین آن  یاین همه پرس یفراهم گرددکه پرسش اساس

آن متمرکز است. در برابر مقاومت قریب به یقین رژیم  یسیاس یبقا یرو
 ها تکیه دارید؟ برکدام پشتوانه

  
کشور  یپرهام ـ اجازه بفرمائید نخست به موضوع خطیر بودن موقعیت سیاس

کند ـ بپردازم  یرا ایجاب م یاحساس وظیفة مل یهر ایران یما ـ که گفتم برا
رفراندوم به منظور  یبرگزار یاز دالئل درخواست مردم برا یکه خود یک

 تغییر نظام موجود و تعیین نظام مطلوب آینده است.
که این  یقرار دارد. هر ناظر بیطرف یدر موقعیت خطیر یایران به راست 

باشد  یاگر فرانسو یکند به این مسأله اشاره دارد، حت یبه ایران سفر م روزها
و به تبع سیاست فرانسه مایل به حمایت از به اصطالح جناح اصالح طلب در 
داخل کشور. در این زمینه نظر شما و خوانندگانتان را به گزارش ژیل آنکیتل 

(Gilles Anquetil) به ایران  «ورنوول اوبسروات»، فرستادة ویژة نشریة
همان نشریه منتشر شده است.  2003آوریل  17کنم که در شمارة  یجلب م

آمریکاییان در  یهر دوجناح ایران در برابر پیروز یسیاس یاو به درماندگ
د که یگو یمردم در کوچه و بازار سخن م «بوشیزم»کند و از  یعراق اشاره م

 یاست. یعن Assez déconcertant ییک ناظر خارج یبه گفتة او برا
در کوچه و  «بوش»از  یخورد که شاهد این گونه طرفدار یجا م یناظر خارج

از فیلسوف گرفته تا شوفر »شود. او به صراحت نوشته است:  یبازار تهران م
خواهد  ی، اصالً نمیکن یکه در ایران صحبت م ی، با هرکسیتاکس
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ازه که از رژیم اش از آمریکا را پنهان کند. مردم به همان اند یطرفدار
کنند به همان نسبت به آمریکا تمایل  یمتنفّراند و آن را رد م یاسالم یسیاس

 .«دهند ینشان م
به سرمردم ما آورده باشد که کار  یباید چه بالئ یببینید نظام استبداد مذهب 

افراد  یبرخ یبه این جا بکشد. همین مالحظات را از زبان خبرنگاران و حت
از آنان، در گفت و گو با  یا م. چندان که پارهیشنو یمنیز  یمسئول داخل

 یمحابا از ضرورت تغییر قانون اساس یب ،RFI، از جمله یخارج یرادیوها
در  یاسالم یگویند. مبارزان فعال ضد جمهور یسخن م یاسالم یجمهور

خود دارند. دراین مورد اخیر، نظر شما را به  یداخل کشور که دیگر جا
بسیار  یشناس از این مبارزان، که هردو زندانیان سیاسمواضع دوچهرة سر

 یآقایان عباس امیر انتظام و مهندس حشمت اهلل طبرزد یدلیر هستند، یعن
 کنم. یجلب م

خویش در  1382بهشت ماه  یامیرانتظام، در بیانیة مورخ اول ارد یآقا 
 از بین بردن»و لزوم  «شرایط حساس منطقه»رفراندوم به  یضرورت برگزار

چون ضرورت  یکند، و به مسائل یاشاره م «شکاف بین حکومت و مردم
پردازد.  ی، دفاع از صلح و مقابله با خشونت و تروریزم میمردم ساالر یبرقرار

، ضمن برشمردن مراحل مبارزات مردم و یمهندس حشمت اهلل طبرزد یآقا
 رد که:یگ یکه گذشت، نتیجه م یدانشجویان در سال

و  ییران تحت هیچ شرایط با اندرز و هشدار و سخنرانطالبان حاکم برا» 
امثال آن حاضر به انتقال آرام قدرت نخواهند شد. طالبان حاکم برایران مایل 

نموده است، یا  یرا بروند که طالبان حاکم برافغانستان ط یهستند همان راه
بکشانند که حزب بعث و دیکتاتور عراق مردم و کشور  یا ایران را به ورطه

 «راق را کشانید.ع
اش به عنوان اولین گام پیشنهاد کرده است که روز  یلیاو در آخر بیانیة تحل

 یبه صورت مسالمت آمیز در خیآبان ها و میادین مرکز»تیر امسال مردم  18
کشور دست به تظاهرات زده و اعالم کنند که  یسراسر یها و دانشگاه

 .«باشند یرد نظر خود مرفراندوم جهت تعیین حکومت مو یخواهان برگزار
تغییر نظام از خارج به داخل  یفرمائید که خواست رفراندوم برا یمالحظه م 

اند و  است که از درون کشور دنبال اش را گرفته یتحمیل نشده است. شعار
را وادار به ترک قدرت و  ینظام استبداد مذهب یمدن یخواهند با نافرمان یم

 پذیرش رفراندوم کنند.
ت که رفراندوم مورد نظر ما، مانند رفراندوم مورد نظر مبارزان اس یبدیه 

، عباس امیر انتظام، و دیگر ی، حشمت اهلل طبرزدیهمچون اکبر گنج یداخل
در  یدر ایران، رفراندوم یو دموکراس یو مبارزان راه آزاد یزندانیان سیاس

از  یاصالح آن نیست. این نظام، برخالف آنچه برخ یداخل نظام و برا
موجود در داخل و  یو چپ وابستة مدافع نظام اسالم یمدعیان جمهوریخواه

اش  یکویند، در ذات خود اصالح ناپذیر است و قانون اساس یخارجِ کشور م
مبارزة ملت ما صحنة  یهمراه با هیات حاکمة زورگو وستمگرش باید به نیرو

و با استفاده  یایران را ترک کند تا مردم بتوانند زیر نظارت بین الملل یسیاس
دادن به همگان در باب  یدرست و آگاه یاطالع رسان یاز مرحلة گذار برا

ممکن، قدم به میدان رفراندوم بگذارند و سرنوشت کشور  یانواع آلترناتیوها
 یخود تعیین کنند. این حق ملت ایران است، حق نسل هائ یخود را با رأ

 12 ید یا در رفراندوم کذائسال پیش یا به دنیا نیامده بودن 25است که در 

این حق را  یتواند جلو ینداشتند هیچ کس نم یحق رأ 1358فروردین 
ایران در بین  یسیاس یها از جناح یبگیرد، هیچکس حق ندارد هیچ جناح

را، چه در داخل، چه در خارج کشور، از حضور در  یاسالم یمخالفان جمهور
ه خود منع یا محروم کند. این دادن به نظام دلخوا یو رأ یاین رفراندوم مل

پیشبرد مبارزة  یمبارزان داخل و خارج کشور برا یرفراندوم تنها با اتحاد مل
به صورت مسالمت آمیز میسر خواهد شد. این اتحاد اگر چه  یمدن ینافرمان

خورد.  یامید بخش از آن به چشم م ینشده است امّا طالیه هائ یهنوز عمل
برخوردار هستند، پس  یکشور، که از امکانات آزادتر امیدوارم ایرانیان خارج از

اند، این بار  نکرده یبیهوده گذرانده و کار یسال که به دعواها 24از 
صمیمانه باهم و به گرد شعار رفراندوم جمع شوند؛ با مبارزان داخل کشور 
ارتباط برقرار کنند تا مبارزة هماهنگ ایرانیان داخل و خارج کشور به شکل 

بینجامد و این  یسیاس یو یک شوراء رهبر یواقع یک کنگرة ملگرفتن ی
رفراندوم  یشوراء بتواند همة مسائل حساس مربوط به دوران گذار و برگزار

در تعیین  یکه مردم به راست یدرست و دموکراتیک را به نحو یا وهیبه ش
از خطر  یسرنوشت خویش دخالت کنند حل کند. این یگانه راه جلوگیر

است  یدر کشور و ایجاد نظام یدموکراس یدر ایران، و برقرار یجدخالت خار
رابطة سالم  یکه نسبت به مبارزة صریح و متعهد با هرگونه تروریزم و برقرار

 درست در پیش گیرد. یژه آمریکا، سیاست هائیو جهان، به یبا همة کشورها
ز، به نی یاست. قافله ساالران دموکراس یراه آیندة کشور ما راه دموکراس 

شان در داخل یها یعقیدة من، امثال بن الدن، صدام، بشاراالسد و همپالگ
با  یاند که خواستار دوست ایران نیستند. مردم ایران بارها ثابت کرده

ند. یجو یژه در آمریکا، میو خود را در غرب، به یاند و متحدان طبیع انییکایآمر
ت توجه کنند که پس از آمریکا نیز به این حقیق یامیدوارم مسئوالن سیاس

در ایران، امروز در کشور ما مردم به  ینیم قرن مخالفت و آمریکا ستیز
 یها او از خواست یو سیاس یمعنو یها تیبه آمریکا و حما یصورت طبیع

دانند. این  یاند و خود را دوست آمریکا م آورده یآزادیخواهانة ایرانیان رو
یکا آن قدر اهمیت داشته باشد که آمر یملت ما با آمریکا باید برا یدوست

به خود بیآیند و دریابند که الس زدن با سران نظام  یسیاستمداران آمریکائ
است  یا ناکرده کنار آمدن با آنها بدترین ضربه ییا خدا یاسالم یجمهور

و حیثیت تازه بازیافتة آمریکا در ایران وارد خواهند کرد.  یکه به این دوست
در  یا ح و ثبات در ایران آینده ـ که نقش تعیین کنندهبهترین راه تأمین صل

ن صلح و ثبات در سراسر خاورمیانه خواهد داشت ـ کمک به مردم ایران یتأم
یک رفراندوم آزاد  یاز راه برگزار یاز شر نظام استبداد مذهب یرهائ یبرا

به ایران یا کنار آمدن با سران نظام تروریست پرور  یاست، نه حملة نظام
 ان.ایر
  

که در اختیار  یپرهام با سپاس فراوان از شما بابت وقت یتالش ـ جناب آقا
 ما قرار دادید.
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 “استقالل طلبی“ستيزی در پـوشش  انـزوا طلبی و بيگانه
 

 )جهانی شدن و جايگاه ما در جهان(
 

 نژاد گفتگو با دکتر موسی غنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یانجام گفتگوئ یمجدداً دعوت ما را برا نکهیاز ا نژاد یدکتر غن یتالش ـ آقا

در  یما با پرسشهائ نباری. امیخرسند و سپاسگزار اریبس د،یرفتیپذ« تالش»با 
خدمتتان مراجعه  ران،یا یآن برا یامدهایشدن، مفهوم و پ یمسئله جهان

 . میا نموده
 را یاقتصاد یشدن خود بخود و بالفاصله مفهوم یجهان ندیصحبت از فرآ 

 میتوان یما م زیجز اقتصاد ن یگرید یها در عرصه ای. آسازد یبه ذهن متبادر م
  م؟یجهان سخن بگوئ یملتها انیشدن مناسبات م دهیاز درهم تن

 
اگر چه جنبه  ستین یصرفاً اقتصاد یشدن امر یـ جهان نژاد یغن دکتر

اد است. البته همچنانکه اقتص یدر معرض مشاهده و داور شتریآن ب یاقتصاد
که از  زیشدن ن یدارد در روند جهان یا ژهیممتاز و و گاهیمدرن جا یایدر دن

 بردارد. عالوه  یخاص تیمدرن است، نقش و اهم یایتبعات توسعة دن
از جهت گسترش ارتباطات و  شتریب ریدورة اخ نیشدن در ا یاقتصاد، جهان

را  دهیپد نیاست. ا افتهیها و جوامع، رشد  انسان یشدن اطالعات کینزد
 اند.  کرده فیتوص یبه عنوان شکل گرفتن دهکدة جهان شمندانیاند یبرخ

 یمحو شدن مرزهائ تاًیکم رنگ و نها یبه معن یشدن به طور کل یجهان 
 یوستگیپ یحرکت به سو نیاند. ا را از هم جدا کرده یاست که جوامع انسان

و  یاسیس ،یقتصادها را اعم از ا انسان یاجتماع یزندگ یها همة جنبه باًیتقر
است  نیکرد ا دیبرآن تأک دیبا نجایکه ا ی. نکته مهمردیگ یدر برم یفرهنگ

از جهت  یکی رود یم شیپ وستهیشدن از دو جهت به هم پ یکه روند جهان
 ردیگ یها. آنچه اغلب مورد توجه قرار م از جهت ارزش یگریها و د روش
. حال شود یغفلت م ها شدن ارزش یشدن روشهاست و اغلب از جهان یجهان

 توانند یها نم ها دارند و جدا از آن در ارزش شهیها ر روش ت،یآنکه در واقع
 صیروش تخص ،یباشند. به عنوان مثال، در عرصه اقتصاد یمنشأ آثار مهم

موثر و کارآمد  تواند یم یزمان یبازار رقابت ای ها متیق سمیمکان قیمنابع از طر
 یآزاد ،یفرد تیمانند مالک یبه ارزشهائواقع شود که در جامعه اعتقاد 

 کیدموکرات یروشها ،یاسیدوانده باشد. در عرصة س شهیر رهیانتخاب و غ
که افراد آنجامعه معتقد و ملتزم  ابدیتحقق  تواند یم یادارة امور جامعه زمان

به حل و  یبندیپا گران،یباشند مانند احترام به د کیدموکرات یبه ارزشها
. رهیو غ تیاکثر یبه رأ نیتمک قیتالفات از طراخ زیفصل صلح آم

 

در بند  انيگرا یمل نگرند، یم ايپرولتار هيرا از زاو ايدن ها ستيمارکس

طرفداران  دانند، یم ینيبه امّت د ديخود را مق یمذهب یروهاياند، ن ملت

 چکداميرا دارند و... اما ه ندگانيو آ تيدغدغة بشر تسيز طيصلح و مح

 مثلمشخص  یهائ ها )انسان انسان یفرد یها از حقوق و ارزش ها نياز ا

گرا نگران موجودات  جمع یروهاين ني. انديگو یشما و بنده( سخن نم

در تصور هم  یها حت انسان یفرد اتيهستند که بدون ح یموهوم

 . گنجند ینم

 

 یانتصاب رانياز مد یاريو رقابت، کابوس وحشتناک بس یاقتصاد یآزاد

اقتصاد  هياست که در سا یوانساالرانيد زيو ن یبزرگ دولت یبنگاهها

قلم منابع  کيو با چرخش  اند دهيرس یمانند یب یها به قدرت یدولت

 . ندينما یرا جا به جا م یاقتصاد ميعظ

 

و  یاسياهداف س به دنيکه بخواهد اقتصاد جامعه را ابزار رس یدولت

و فرمانبردار خود  عيهمة آحاد جامعه را مط ديبا ريقرار دهد، ناگز یاجتماع

 حال دموکرات باشد. نيدر ع تواند ینم نرويسازد، از ا
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بخش  جهینت تواند یم یزمان یو مال یرادا یها ستمیکردن س یوتریکامپ
هدف معتقد باشند  کیبه عنوان  یها به بهره ور روش نیباشد که کاربران ا

 . ردیگ یمورد استفاده قرارم یبه عنوان ابزار باز تر ویوگرنه کامپ
 کیساده و  یها رابطة خط ها و روش ارزش انیت که متوجه داش دیالبته با 

کننده هستند اما در  نییها تع ارزش تینها  اگرچه در  یعنیوجود ندارد  هیسو
گرفتن  شهیر یرا برا نهیها، زم روش یعمالً به کارگرفتن برخ یموارد

 یها وهی. گسترش تجارت آزاد و شآورد یمتناسب با خود فراهم م یارزشها
کند.  تیرا در مردم تقو انهیفردگرا یبه ارزشها شیگرا تواند یآن م یعمل

 تیبه هر حال کاربران را با ارزش زمان و اهم تر ویهمچنانکه استفاده از کامپ
 . سازد یدر آن آشنا م یصرفه جوئ

 کیگوناگون در کشورمان هر یفکر یها و نحله یاجتماع یروهایـ ن تالش
 یمسئله جهان ها ستیمارکس کنند؛ یم ریتعب یشدن را بنوع یجهان ندیفرآ

منطق  ریو تحت تأث هیسرما یگردش جهان ،یدار هیشدن را صرفاً با سرما
و  شتریو ب تر دیجد یبربازارها طرهیو س یابیدست ،یسود طلب یعنی هیسرما

 یروهای. ندهند یم حیبازار توض یروهایو ن یصرف اقتصاد رعواملیتأث
 نیو برا یاقتصاد ةیاز زاو یستیسعالوه براقتباسِ نگرش مارک یمذهب
« نابودکنندة» یکه ارزشها یراتیخود را از تأث دیشد یهاینگران ل،یتحل

 یکشورها« ینید»اخالق و فرهنگ  یغرب بررو یو اخالق یفرهنگ
از خود مقاومت  ریتأث نیگذارند، اضافه کرده و در برابر ا یوم اشتهمسلمان گذ

با « یمل»بقول معروف  یروهاین انیم نی. امّا در ادهند ینشان م یدیشد
در برابر دو برداشت فوق، خود به مقاصد غرب در بدست  زیدآمیسکوت تأئ

در حال توسعه و  یوخدشه دار ساختن استقالل کشورها یاسیآوردن نفوذ س
 نیا نکهیاند. با توجه به ا معترض ران،یجهان سوم، از جمله ا یکشورها

از  یا ن در کنار بخش قابل توجهامروز در سطح جها ها رویمجموعه ن
و مدرن، اعم از دانشمندان، هنرمندان،  یصنعت یروشنفکران کشورها

 یروهاین ست،یمارکس ریغ یها متعلق به جبهه چپ ونیاسیس سندگان،ینو
جبهه  ،یحیمس یها ستیوهومان سایکل ست،یز طیومح حطرفدارصل

حضور اعتراض  ای. آدهند یم لیشدن تشک یجهان ندیفرآ هیبرعل یا گسترده
در جهان، خود بخود به  یا جبهة گسترده نیقابل اغماض چن ریو غ زیآم

  ست؟یآن ن تیو عدم مشروع ندیفرآ نیبودن ا رعادالنهیغ تیمفهوم ماه
 

 فیشدن ط یمخالفان جهان دیـ همانگونه که شما اشاره فرمود نژاد یغن دکتر
 طیو طرفداران مح نایگرا یگرفته تا مل ها ستیرا از مارکس یا گسترده

 یجهان هیعل عیجبهة وس نیا می. اما اگر دقت کندهند یم لیتشک ستیز
 ینامتجانس یو اجتماع یاسیس یروهایها و ن از مکتب نکهیا رغمیشدن عل

 کیها را در  آن تواند یوجه مشترک هستند که م کی یاند دارا شده لیتشک
 یعتقاد به نوعوجه مشترک عبارت است از ا نیجبهه گرد هم آورد. ا

 یاست و نف انهیجمع گرا یبرارزشها یکه مبتن یستیهول یشناس معرفت
 ی)مدرن( ناش یا هیفرض یشناس و معرفت انهیجهان شمول فردگرا یارزشها

در بند  انیگرا یمل نگرند، یم ایپرولتار هیرا از زاو ایدن ها ستی. مارکسآناز 
طرفداران صلح  دانند، یم ینیدبه امّت  دیخود را مق یمذهب یروهایاند، ن ملت

 ها نیاز ا چکدامیرا دارند و... اما ه ندگانیو آ تیدغدغة بشر ستیز طیو مح
مثل شما و بنده(  شخصم یها )انسانهائ انسان یفرد یاز حقوق و ارزشها

هستند که  یجمع گرا نگران موجودات موهوم یروهاین نی. اندیگو یسخن نم
 . گنجند یر تصور هم نمد یها حت انسان یفرد اتیبدون ح

بهتر  یجهان ندیداشتن فرا تیمشروع ایدر بارة عادالنه بودن  یداور یبرا 
دو دهة  ی. طمیانسان زنده و موجود بنگر ها ونیلیم یآن برا جیاست به نتا

 یرفاه تیگرفت وضع یادیشدن شتاب ز یکه روند جهان ستمیقرن ب یانیپا
به نحو  ایآسدر  ژهیبه و اینقاط دن یانسان در اقص ها ونیلیم یو سطح زندگ

 اریبس یمدت با نرخ رشد اقتصاد نیدر ا ها ینی. چافتیبهبود  یریچشم گ
را شگفت زده کردند.  انیدرصد( مدام جهان 10تا  7 انهی)حدود سال یباال

از سه برابر بهبود  شیزمان نسبتاً کوتاه ب نیها در ا متوسط آن یسطح زندگ
 شیکم و ب ریمس ریک تأخیبا  نیهمانند چ زیند ناست. کشور بزرگ ه افتهی

 ،یخاور دور مانند کره جنوب یکشورها تی. وضعکند یم یرا ط یمشابه
ندارد. به عنوان مثال  ادیز حیبه توض یازین رهیو غ یسنگاپور، اندونز وان،یتا

امروزه حدود ده برابر درآمد سرانة کشور ما است  یدرآمد سرانه کرة جنوب
 نیبود. ا تر ریفق رانیاز ا مراتبکشور به  نیسال قبل ا یکه س یدرحال

 نیشدن و ادغام اقتصاد ا یجهان هیها عمدتاً در سا و دستاورد ها شرفتیپ
 هیکه در حاش یشده است. جوامع ریامکان پذ یجوامع در اقتصاد جهان

 ایو  یداخل یکه به علت جنگها یقائیآفر یکشورها یاند مانند برخ مانده
مشارکت  یاند به خوب نتوانسته یالملل نیب یدر روابط اقتصاد گریعلل د

 اند.  هم شده تر ریفق یدر موارد یاند و حت نداشته زین یشرفتیپ ندینما
موجب کاهش فقر و آالم  م،یکن یشدن، همچناکه مشاهده م یاگر جهان 

چگونه  برد، یمردمان را باال م شیسطح رفاه و آسا شود، یاز آن م یناش
 هیمتهم کرد؟ اگر سرما تیبودن و عدم مشروع رعادالنهیآنرا به غ نتوا یم

 تر تمندها را ثرو سوم، در عمل آن یایاستثمار ساکنان دن یبه جا یجهان یدار
 نیا د؟یمخالفت ورز یبا گسترش آن در سطح جهان دیچرا با سازد، یم

 نیدر ا ینیچ یها ستیبهتر از همه کمون دیرا شا یخیو تار یتجرب تیواقع
جزم  یستهایرا که کمون یتی. چگونه است که واقعاند دهیفهم ریدو دهة اخ

 یو غرب یروشنفکران اروپائ دهند، یم قیو خود را با آن تطب رندیپذ یم شیاند
 زیخود پارادوکس شگفت انگ نیا پردازند؟ یآن م یبا عناد و تعصّب به نف

 دارد.  یا بحث جداگانه یمعاصر ما است که جا یایدن
 
عمدة صاحب نظران  دگاهیاست در حال توسعه و از د یکشور رانیـ ا الشت

درآمد  ینزول ریس ماریناهنجار و ب یاقتصاد یدارا ،یا دهیو شواهد عد لیبدال
 یتورم، نرخ باال نده،یفقر فزا ،یسطح رفاه عموم ندةیسرانه، تنزل فزا

 یسودجوئ ،یبه نفت، سلطة فساد، رانت خوار یاقتصاد یتداوم اتکا ،یکاریب
 ،یدولت دیممتاز به پشتوانه دولت )سوبس تیوضع ها، متینامشروع از تفاوت ق

و...( فرار  ارانهیپرداخت  ،یا هیاقتصاد سهم ،یبند رهیج ،یو چندنرخ یارز دولت
 راتییرا بر ضرورت تغ رانیغالب در ا دگاهیو... د یانسان یروهایو ن هیسرما

اقتصاد و جامعه  ماریب کریو بهبود پ ها یناهنجار نیبه منظور رفع ا یساختار
هستند و  نیالزامات و اقتضائات کدام نیا نکهیمعطوف داشته است. اما برسرا

وجود  یداشته باشند، اتفاق نظر یچه سمت و سوئ دیبا یساختار راتییتغ
 ،یحل مشکالت اقتصاد یعدم توافق برسر چگونگ نیندارد. عالوه برا

در نظام  یتحوالت ساختار جادیضرورت ا نةیدر زم یاسیس یا مجادله
اختالفات  نیوجود گسترده ا رسد یکشور دامن زده است. بنظر م یاسیس
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توقف و بن بست دچار نموده است. بنظر شما راه  تیوضع کیکشور را به 
  ست؟یبن بست چ نیخروج از ا

 
 نیکه شما در ا یو اجتماع یمشکالت اقتصاد یاصل شهیـ ر نژاد یغن دکتر

 ینظام اقتصاد یعمدتاً در ساختار دولت دیفرمائ یها اشاره م به آن پرسش
حل مشکالت  یقرار دارد. گرچه هنوز اختالف نظر بر سر چگونگ رانیا

کمتر شده است.  اریآن نسبت به قبل بس زانیوجود دارد اما م یاقتصاد
 یکه به صراحت از اقتصاد دولت شود یم دایپ یدر جامعه ما کمتر کس امروزه

ندارند خود را طرفدار اقتصاد  یلیتما زیچپ ن یروهاین یکند، حت تیماح
خود را طرفدار اقتصاد  یاقتصاد یکنند. همة مسئوالن رده باال یمعرف یدولت

همچنان  رانیا دساختار اقتصا نحالی. اما با ادانند یم یو مردم یدولت ریغ
است که همه  نیا تی. واقعشود یم زین تر یدولت یمانده و حت یباق یدولت

 یبه اصطالح خصوص ایکردن اقتصاد  یردولتیمربوط به غ یرهنمودها
شده است  دیها تأک پنجساله اول تا سوم توسعه برآن یها که در برنامه یساز

 ران،یدر ا یاقتصاد یسازاند. به نظر من آزاد  در عمل با بن بست مواجه شده
کور  یها رو است: گرهروب یبا دو مانع اصل گرید یکشورها یاریهمانند بس

از  یاری. بسینفوذ اقتصاد یذ یها گروه ایو منافع متشکل افراد  یکیدئولوژیا
دفاع  نیاغلب ا کنند یدفاع م یاقتصاد یاز آزادساز ادیکه با حرارت ز یکسان

ها  ساختن آن یکه عمل سازند یمشروط م یو بندهائ دیبا ق تینها  پرشور را در 
 کی یساز یاست. مثالٌ خصوص یآزاد ساز یاستهایس ینف یدر واقع به معنا

 تیرعا ایاز اشتغال  ینیبه حفظ سطح مع شود یمشروط م یبنگاه بزرگ دولت
 کیآکنده از تناقض از  یاستهایگونه س نی. اها متیاز ق یسطح مشخص

نظام آزاد  کیعملکرد  یو چگونگ یمنطق اقتصاد کاز عدم در یطرف ناش
 یا لهیـ قب یسنّت یارزشها یدر برخ شهیر گرید یاست و از سو یاقتصاد

 . انگارد یدر تضاد با هم م شهیرا هم یو جمع یدارد که اهداف فرد
با  وندیها در پ است که سرنوشت آن یمانع مهم دوم منافع افراد و گروههائ 

 ،یاقتصاد ینظام و آزاد ساز نیکردن ا یردولتیاست. غ ینظام اقتصاد دولت
 یاقتصاد ی. آزادخشکاند یها را م موجه اما سرشار آنسرچشمه منافع اغلب نا

بزرگ  یاههابنگ یانتصاب رانیاز مد یاریو رقابت، کابوس وحشتناک بس
 یبه قدرتها یاقتصاد دولت هیاست که در سا یوانساالرانید زیو ن یدولت

را جا به جا  یاقتصاد میقلم منابع عظ کیو با چرخش  اند دهیرس یمانند یب
اغلب  یو آزاد ساز یساز یخصوص تیاست که مأمور نجایرفه ا. طندینما یم

 یطیشرا نیچن ر! واضح است که دشود یافراد گذاشته م نیبه عهده هم
 حاصل نخواهد آمد.  یشرفتیپ
مانع  دنیپا برداشت. برچ شیدومانع فوق را از پ دیخروج از بن بست با یبرا 

وجه اهل نظر و آن مت تیاست و مسئول یفکر یها تیاول مستلزم فعال
 یقدرتمند یاسیارادة س ازمندیبرداشتن مانع دوم ن انیروشنفکران است. از م

 دیاب یساز یخصوص استیاست که بتواند سدّ منافع را درهم بشکند. س
آن  ینتوانند در اجرا ینفع در اقتصاد دولت یشود که افراد ذ یطراح یطور

حذف مقررات و  یعنی یآزاد ساز یاستهایس یاجرا یدخالت کنند. برا
 یرویپ یروش نیاز چن دیبا زین یدولت یوانساالرید ریدست و پا گ یکنترلها

خود  منافعخود  لیکس به م چیکه ه میریاصل را بپذ نیا دینمود. در کل با
 یرو یستمیبهتر است به س نروی. از اکند ینم گرانیاهداف د نیتأم یرا قربان

 نیتر ضاد با هم نباشند. بزرگدر ت یو جمع یآورد که در آن منافع فرد
 است.  نیدر هم یآزاد و رقابت ینظام اقتصاد یبرتر

 
 شانیبا دکتر حسن منصور داشت، ا« تالش»که  یـ در گفتگو هائ تالش

 شیپ یجامعة سنت کیدر  توان یرا نم داریامر توسعه پا»نظر بودند که  نیبرا
داشتند  هیتک نید براخو یها از مصاحبه یکیدر  زین یو دکتر طباطبائ« برد.
 توان ینم یسنت یایو در دن میده وندیبه امر تجدد پ دیتوسعه را ما با»که: 

برداشت هر دو آنان از توسعه  نکهیبا توجه به ا« راجع به توسعه سخن گفت
وجود « تجدد»که از  یاست و با توجه به درک یعمدتاً ناظر بر توسعه اقتصاد

و  یشدة فرد نیتضم یهایسترش آزاددارد که در درجه نخست ناظر بر گ
الزامات و  ریادارة کشور و سا وةیبعنوان ش یدمکراس نشیگز ،یاجتماع

 شیپ یاسیتحول در ساختار س ایآ یبرداشت نیچن یاقتضائات آن است، برمبنا
  رد؟یگ یقرار نم یشرط تحوالت اقتصاد

 
چندان  از آن شیپرسش و پرسش پ نیکه ا کنم یم یادآوریـ  نژاد یغن دکتر

پاسخ  لیاست و با کمال م یشدن ندارد اما بحث جالب یبه جهان یارتباط
کامالٌ  دینقل فرمود یکه از دکتر منصور و دکتر طباطبائ ی. سخنانمیگو یم

من  گردنبر یحق استاد ،یها عالوه بر حق دوست بنده است. آن دیمورد تأئ
که تحول در  کنم یاستنباط نم نیها چن آن یها شهیدارند. اما بنده از اند

مدرن اقتصاد  شةیاست. در اند یشرط تحوالت اقتصاد شیپ یاسیساختار س
همان    یو اجتماع یفرد یهایاند. مضمون آزاد سکه کی یدو رو استیو س

اداره  وهیبه عنوان ش یدمکراس نشی. گزیاست، که اقتصاد یاسیقدر س
برخوردار  یتصاداق یهایاست که مردم از آزاد ریامکان پذ یکشور در صورت

( نباشد. یارادة حاکمان )اقتصاد دولت یها در گرو آن شتیمع یعنیباشند 
 ایدارد  تیاولو یاسیکه اصالحات س لیقب نیاز ا یطرح پرسش هائ نیبنابرا

که در دوم خرداد  ی. اصالح طلبانبرد ینم یراه به جائ ،یاصالحات اقتصاد
قائل شدن به اصالحات  تیبا اولو دندیبه قدرت رس رانیدر ا 1376سال 

از دست دادند.  یانجام اصالحات اقتصاد یرا برا یاریبس یفرصتها ،یاسیس
 یمحکم بانیپشت توانست یها م آن یها و دستاوردها فرصت نیاستفاده از ا

تحوالت  ندةیباشد و مردم را به آ ها نهیزم ریبردن اصالحات در سا شیپ یبرا
 د. نش نیسازد، که متأسفانه چن نیخوشب

 
که  میا در کشور مواجه یو نظرات ها رویما با ن ریاخ یـ در سالها تالش

 یبه مفهوم خصوص یاقتصاد لی! امّا تعدیآر یو دمکراس یآزاد ند؛یگو یم
ها در دفاع از  گسترش بازار و تجارت آزادانه نه! آن ،یدیتول یواحدها یساز

وده و از و کم درآمد جامعه مخالف کاهش نقش دولت ب نیاقشار پائ
. در کنند یم تیحما یدر دفاع از اقتصاد مل یدولت انةیگرا تیهدا یاستهایس
 یبه تجربة شکست خوردة کشورها ها روین نیخود، استناد ا یدگاههاید دیتأئ

در حال توسعه است که به منظور مطابقت دادن خود با نظم حاکم براقتصاد 
را « یل اقتصادیتعد» استیآن س یایاز مزا یریو با هدف بهره گ یجهان
 یبه مشکالت داخل ها، استیس نیا جةیامّا عمالً بدنبال و در نت اند دهیبرگز

 تیفیگسترش فقر و کاهش سطح آموزش و تنزل ک ،یکاریاشان ـ رشد ب
 از  یلیطو ستیل زیرابطه ن نیـ افزوده شده است. در ا یبهداشت و رفاه عموم
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 در دست دارند؟  قایآفر ،یشرق یروپاا ن،یالت یکایها در آمر نمونه کشور نیا
 

 نیشیپ یها در بخش کنم یپرسش را تصور م نیـ پاسخ ا نژاد یغن دکتر
جمع است. بعالوه  رقابلیغ یبا اقتصاد دولت یو دموکراس یام. آزاد داده

و کم درآمد  نیاز اقشار پائ ـتیحما یبرا یراه حل مناسب یاقتصاد دولت
 یلشد اما بطور ک توان ینم یمباحث نظر تایوارد جزئ نجای. استیجامعه ن
 شود یرابطه خادم و مخدوم عوض م یاقتصاد دولت کیکه در  کنم یاشاره م

آنکه دولت مستخدم و گوش به فرمان مردم باشد رابطه  یبه جا یعنی
 یاقتصاد ی. وابستگگردند یدستورات دولت م عیو مردم مط شود یبرعکس م

 یو دولت را در منزلت ول کند یها را سلب م آن یمردم به دولت در عمل آزاد
 یمعنا دارد که مردم آزادانه در زندگ یوقت ی. دموکراسدهد ینعمت قرار م

که همه آحاد مردم به  ی. اما زمانندیمشارکت نما یو اجتماع یاسیس
و مشارکت سخن  یاز آزاد شود یچگونه م شوند یم لیتبد یمستخدمان دولت

 گفت؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
به  گرید یدر جا دیآنرا با کیکه دالئل تئور ،یاقتصاد دولت یذات یناکارآمد 

جامعه و به نفع معدود  نیاقشار پائ انیبه ز شهیبحث گذاشت، هم
 یبشر خی. تجربه تارانجامد یم یدولت رانیمرتبه و مد یعال وانساالرانید
کارآمد را ثبت نکرده است. اما در مقابل  یاز اقتصاد دولت یا نمونه چیه
 یداریکه مردم از رفاه و ثروت پا یا مالحظه نمود که در هرجامعه توان یم

بوده است.  یتجارت آزاد و اقتصاد رقابت هیدر سا شهیاند هم برخوردار شده
اقتصاد آزاد با  ،ینیمع یو در مقاطع زمان یدرست است که در موارد

 نیا اما ،یلیش ای یاقتدارگرا توأم بوده است مانند کرة جنوب یحکومتها
 یدر پ یاسیس یو آزاد یاست و دموکراس اوردهیدوام ن یادیمدت ز تیوضع
است که  نیا تیظهور کرده است. واقع یاقتصاد یهایآزاد تیو تثب میتحک

سال دوام آوردند ناکام و  70ها که  آن یحت یاقتصاد دولت یها همة تجربه
 «لیتعد» یاستهایتجربة شکست خوردة س کهیاند، در حال شکست خورده

 کی یرا در جهت برقرار یاست که اصالحات اقتصاد یمنحصر به کشورهائ
 اند.  بند و ناقص به اجرا گذاشته میبه صورت ن ینظام آزاد و رقابت

 
پس از  رانیدر ا یـ به موازات رشد معضالت و مشکالت اقتصاد تالش

در جبهة طرفداران اصالحات  ژهیبو یحکومت نیتوجه مسئول ،یانقالب اسالم
و کمک از  یادغام در اقتصاد جهان قیمشکالت از طر نیبه مسئله حل ا

و تنها  کجانبهیبطور  رسد یجلب شده است. امروز بنظر م یخارج یها هیسرما
. پرسش شود یم هیراه حل تک نیا یبررو یاسیس یمنظور رفع فشارها به
 یو اقتصاد یاسیس ماریساختار ب دةیکه زائ یاست؛ مشکالت اقتصادئ نیا

 جاد،یو افکار نادرست، ا ها استیو چندساله س ستیدورة ب کی یبوده و ط
به کمک عوامل  توان یاند را چگونه م شده دهیچیو پ افتهی قیتعم د،یتشد

بر جذب  هیو آنهم تنها با تک یادغام در اقتصاد جهان قیاز طر ،یرونیب
 حل نمود؟  یخارج یها هیسرما

 
مشکالت  توان ینم یخارج یگذار هیسرماـ به صرف اتکاء به  نژاد یغن دکتر

 هیدرک اصل مسئله بهتر است از زاو یرا حل کرد. برا رانیدر ا یاقتصاد
قادر به  یفعل تیما در وضع ای. آمیقرار ده یموضوع را مورد بررس یگرید

است.  یپرسش منف نیپاسخ به ا م؟یهست یخارج یگذار هیجذب سرما
 ای میکه دولت به طور مستق یاست که به جز در بخشهائ نیا تیاقعو
 یگذار هیسرما یسودآور یو حت تیطرف قرارداد است و امن میرمستقیغ

 چیه ،یمینفت و گاز و پتروش یمانند بخشها کند یم نیرا تضم یخارج
 نیدر کشور ما ندارد. علت ا یگذار هیبه سرما یلیتما یگذار خارج هیسرما

بازدارنده است  یداخل یگذار هیسرما یکه برا یهمان عوامل   امر روشن است،
 نیاست. از جمله ا نیچن یاول قیبه طر زین یخارج یگذار هیسرما یبرا

 یوانساالرید ت،یروشن نبودن حقوق مالک ،یاقتصاد تیّعوامل، عدم امن
 زیآن و ن نیو قوان یساز، مشکالت نظام بانک نهیو هز لیو طو ضیعر
 است.  عیناها و ص بخش یاز برخ یدولت یتیحما یاستهایس
 میبه صرف اراده و تصم یخارج یها هیو جلب سرما یادغام در اقتصاد جهان 

در جهت  یگام مثبت تواند یم میتصم نیگرچه ا ست،ین ریمسئوالن امکان پذ
و  یخارج یگذار هیجلب سرما یشود. برا یتلق یاصالح اوضاع اقتصاد

اصالح  یاقتصاد داخل ماریابتدا ساختار ب دیبا یمشارکت فعال در اقتصاد جهان
از  شیخواهند شد که پ رانیدر ا یگذار هیمشتاق سرما یزمان ها یشود. خارج

 از خود نشان دهند.  یاقیاشت نیچن ها یرانیها ا آن
 

و به موازات آن  یاسیبعنوان پشتوانة تحوالت س یمنابع داخل ایـ آ تالش
 یهایدگو آما ها نهیزم جادیو ا یدر جهت توسعه مل یتحوالت اقتصاد

  کنند؟ ینم تیکفا یجهان ندیبه فرآ وستنیبا هدف پ یساختار
وجود  ینینشود، چه تضم جادیا یرییتغ یاسیو ساختار س ها استیاگر در س 

تازه ببار آمده از  یتعهدات مل تر حیـ بعبارت صح دیجد یدارد که با درآمدها
نون با منابع نشود که تا ک یا همان معامله  ـ  یخارج یها هیجذب سرما قیطر

اقتصاد ناسالم، ناهنجار و  کیشدن توسط  دهیبلع یعنیانجام گرفته،  یداخل
  مار؟یب
 

از آنکه از جهت  شیب یخارج یگذار هیکشور ما به سرما ازیـ ن نژاد یغن دکتر
دارد. اقتصاد  تیاهم شرفتهیپ یهایباشد از جهت انتقال تکنولوژ یمنابع مال

اشاره شد قادر به جذب منابع  یقبل یبخشهاکه در  یبه علت مشکالت رانیا
تحت  یحادّ کلمش نروی. از استیمولد ن یدر بخشها یگذار هیسرما یداخل

 هیسرما تیاقتصاد کشور ما وجود ندارد. اهم یبرا یعنوان کمبود منابع مال
 شرفتهیپ یهایتکنولوژ یباال یبه بهره ور ازیاساساً از جهت ن یخارج یگذار

است. اما در خصوص  یتیریو مد یبنگاه دار دیجد یابا روشه یو آشنائ
اتالف  میعظ نیماش یکه اقتصاد دولت میبگو دیپرسش با نیبخش آخر ا

 ! کند ینم یتفاوت یخارج ایباشد  یمنابع داخل نیمنابع است حال ا
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از طرفداران کاهش نقش و دخالت دولت در اقتصاد  یکیـ شما  تالش
خود در آثارتان همواره بر دامنة نفوذ  یصادو اقت یفلسف یو در بحثها دیهست

و چه در  یفرد یهایچه در عرصه آزاد ها یدولت و تضاد آن با گسترة آزاد
 نیرت از بغرنج یکی. از قضا دیا انگشت گذاشته یو اقتصاد یاسیس نهیزم

اقتصاد  کلیشدن و قرار گرفتن در س یجهان ندیموضوعات مربوط به فرآ
جهان سوم و در حال توسعه است. در  یکشورهاها در  نقش دولت ،یجهان
کاهش نقش  کل،یس نیاز الزامات قرارگرفتن در ا شود یگفته م اریبس کهیحال

زمان  ازحداقل  ایهرگز ) رانیا رینظ یو نفوذ دولت است، امّا در کشورهائ
آن  یهایژگیشدن از و یکه منطق جهان نینو یگسترش مناسبات اقتصاد
کننده و  دیر فعال و گستردة دولت ـ چه بعنوان تولاست( اقتصاد بدون حضو

کوتاه و بلند  یطرحها یو مجر تگریارائه دهندة خدمات و چه عامل هدا
 وزامر توان یم ایـ تجربه نشده است. آ یمدت، کوچک و بزرگ اقتصاد

 حضور صرفنظر نمود؟  نیاز ا کبارهیب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کبارهیکشور به  یاقتصاد ـ حذف حضور دولت از صحنة نژاد یغن دکتر
دولت  اریکه در اخت ینفت میعظ یدرآمدها نکهی. مضافاً استین ریامکان پذ

که  یدولت است. کار یبرا یمهم یمنشاء قدرت اقتصاد ردیگ یقرار م
و کوتاه کردن  یسو با مقررات زدائ کیاست که از  نیانجام داد ا توان یم
را فراهم  یرش بخش خصوصموجبات رشد و گست یدولت یوانساالرید ستد

 ،یبخش دولت یها نهیو کاستن از هز یساز یبا خصوص گرید یآورد و از سو
به  وستنیالزامات پ نیتر دولت را در مجموع کاهش داد. مهم یوزن اقتصاد

کردن  یو رقابت یآزادساز ،یدولت یتهایحذف حما ،ینظام اقتصاد جهان
 ریالزامات ناگز نیه کردن ااست. واضح است که برآورد یاقتصاد یتهایفعال

 . انجامد یبه کاهش نقش دولت در اقتصاد م
 

با الهام از  رانیدر ا یو دمکراس یطرفدار آزاد یروهایاز ن یـ بخش تالش
 یرو دینظرند که هدف را نبا نیبرا یدمکرات اروپائ یرفاه کشورها یدولتها

ها و  برنامه تگریحداقل حضور آن بعنوان هدا ایحذف نقش دولت از اقتصاد 
 زهیدمکرات نبالبد دیآن با یمتمرکز نمود. بلکه بجا ،یکالن اقتصاد یطرحها

 رابایدر جامعه بود. ز یمدن یو گسترش و نفوذ نهادها یاسیکردن ساختار س
توسعه  تیهدا تیبا موفق تواند یها، دولت دمکرات م نهاد نیفشار و کنترل ا

 یو سودها یکه منابع اقتصادمفهوم  نی. به اردیهمه جانبه را برعهده گ
اشتغال  جادیمجدد و ا یگذار هیو سرما یگذار هیحاصله را بسمت سرما

تر درآمد مانع  عادالنه عیکرده، با توز تیحما یمل عینموده، از صنا تیهدا
بنظر شما  ایگردد. آ یاجتماع یتضادها جهیها و در نت شدن شکاف تر قیعم

 یدار هیکشور در مواجه با نظام سرما ةیبن تیتقو یحد از نقش دولت برا نیا
  د؟قدرتمند حاکم برجهان ضرورت ندار

 
رفاه  یرا با دولتها افتهیتوسعه ن یکشورها تیـ اوالٌ وضع نژاد یغن دکتر
از  یناش یرفاه در در واقع ثروتها یدولتها رایکرد ز سهیمقا توان ینم یاروپائ

چه  افتهیجوامع توسعه ن یهااما دولت کنند، یمجدد م عیرا توز یافتگیتوسعه 
 افتهیتوسعه ن یکشورها رد یاقتصاد دولت ند؟یقسمت نما خواهند یرا م یزیچ

دارد وگرنه نظام  یرفاه جوامع صنعت یبا دولتها یتنها شباهت ظاهر
 یبر تجارت آزاد و بازار رقابت یعمدتاً مبتن شرفتهیپ یدر کشورها یاقتصاد

ندارد.  یو انحصارگر جهان سوم یتیبه اقتصاد بسته، حما یاست و ربط
مجدد درآمد و ثروت  عیوزعمدتاً در عرصة ت یرفاه صنعت یدخالت دولتها

 یعیتوز یاستهایگونه س نیا شود یم یاالمکان سع یو حت ردیگ یصورت م
 نیتجربه هم اًیمنابع نداشته باشد. ثان صیو تخص دیتول یرو یمنف ریتأث

و  ینشان داد که بنگاه دار 1970و  1960 یها دهه یرفاه ط یدولتها
دارد لذا از  یاقتصاد عمناب نةیبه صیبر تخص یاثر مخرب یدولت یگریتصد
 یاقتصاد یاستهایدر س یصنعت یهمة کشورها باًیسو تقر نیبه ا 1980دهة 

 میاشاره کرد نیشیپ یهمان گونه که در بخشها   نظر کردند. ثالثاً دیخود تجد
شکل  تواند یم یآزاد و رقابت ینظام اقتصاد کیدولت دموکرات تنها در بستر 

را  یمدن یو گسترش نفوذ نهادها یاسیسکردن ساختار  زهی. دموکراتردیگ
 ،یمدن ینهادها نیتر سازگار دانست؟ مهم یبا اقتصاد دولت توان یچگونه م

تقابل با دولت معنا دارند.  یو حت زیدر تما ها نیاست و ا یاقتصاد ینهادها
( دهد یم صیرا تخص یو دولت توسعه گر! )که منابع اقتصاددولت دموکرات 

 دنیکه بخواهد اقتصاد جامعه را ابزار رس ی. دولتاستو ناممکن  نیّجمع ضد
 عیهمة آحاد جامعه را مط دیبا ریقرار دهد، ناگز یو اجتماع یاسیبه اهداف س

  حال دموکرات باشد. نیدر ع تواند ینم نرویو فرمانبردار خود سازد، از ا
 

 وستنیپ استیس یدر جهت اجرا یاسالم یدولت جمهور میدان یـ م تالش
 یو تالش برا یخارج یها هیجذب سرما ق،یاز طر یبه چرخة اقتصاد جهان

انجام داده که  ی( تا کنون اقداماتWTO) یبه سازمان تجارت جهان وستنیپ
ش از آنکه به کاهش نق شیاقدامات پ نی. ااند دهیعمدتاً به شکست انجام

عمالً به گسترش بخش  انجامند، یاقتصاد ب یبخش خصوص یو کارآئ ولتد
روزافزون و  یکاریهرج و مرج در بازار کار، ب ،یقدرتمند و فاسد اقتصاد

 ختم شده است.  یو فساد همه جانبة اجتماع یورشکستگ
کالن  یهایتلخ متعدد از جمله ببار آمدن بده یها حال پس از تجربه 

حول و حوش قدرت  یردن اقتصاد در دست گروههاک یاختصاص ،یخارج
از اقتصاددانان مستقل کشور ضمن  ی، بخش«یاقتصاد لیتعد»بنام  ،یاسیس

در  یدولت در تمام طول دوران حکومت اسالم یاقتصاد یاستهاینقد س
در  رانیا تیعمالً خواهان پس گرفتن درخواست عضو شتهاواسط سال گذ

و  یداران خارج هیاً معتقدند، حضور سرمابوده و اساس یسازمان تجارت جهان
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جز فقر  رانیا یدر مناسبات اقتصاد یسازمان اقتصاد جهان کیوارد شدن 
 یببارنم یگرید زیچ چیه یمل عیو نابود شدن صنا یکاریگسترش ب شتر،یب

است؟  یدرخواست اصول نیا زانیتا چه م ست؟یباره چ نیدر ا ماآورد. نظر ش
 یمقدمتاً در معرف میشو یپرسش سپاسگزار م نیاامّا قبل از پرداختن به 

 یشرطها شیمشابه، نحوة عملکرد و پ یو سازمانها یسازمان تجارت جهان
 یحاتیبه نفع اقتصاد کسب کرد توض توان یکه م یازاتیها و امت بدان وستنیپ

 . دیرمائبف
 

 نیب یسازمانها ،یگرفتن جنگ دوم جهان انیـ پس از پا نژاد یغن دکتر
 یاسیروابط س زیصلح آم میها تنظ به وجود آمدند که هدف آن یمتعدد یالملل

 GATTگات  ها نیاز ا یکیمختلف بود.  یکشورها انیم یـ اقتصاد

تعرفه و تجارت( بود که در چارچوب سازمان ملل آغاز  ی)موافقت نامه عموم
جهان از  یملتها انیتجارت م قیتشو یالملل نینهاد ب نیکار کرد. هدف ا هب

 نیتجارت اعالم شد. در واقع ا یا رتعرفهیو غ یا کاستن از موانع تعرفه قیطر
 یکشورها انیم یکه گسترش تجارت و روابط متقابل اقتصاد شهیاند

 انیروابط م زیشده و ن یدر سطح جهان شتریثروت ب دیمختلف موجب تول
 یسازمان و سازمانها نیا لیتشک یمبنا گردد، یم تر زیصلح آم ریها ناگز آن

 یها نشست« گات»قرن گذشته  میمشابه شده است. در طول ن یالملل نیب
خود افزوده است، با شتاب  یبه اعضا جیرا برگذار کرده و به تدر یمتعدد

 یفزونروزا تیاهم زیدو دهة گذشته گات ن یشدن ط یجهان ندیگرفتن فرا
قت مواف» نیعنوان ا 1994که در نشست اورگوئه در سال  یکرد به طور دایپ

شد. اکنون  ردادهییتغ WTO «یسازمان تجارت جهان»به  «ینامه عموم
کشور  نیسازمان هستند و آخر نیو چهل کشور جهان عضو ا کصدیاز  شیب

در  تیاست. شرط عضو نیشد کشور چ رفتهیآن پذ تیکه به عضو یمهم
 یا رتعرفهیبرداشتن موانع غ انیاصول تجارت آزاد، از م رفتنیپذ سازمان، نیا

ها است. درخواست  تعرفه یجیشده و تدر یارت، کاهش زمان بندتج
اعضا مورد موافقت  یدر نشست عموم تاًینها دیبا دیجد انیمتقاض تیعضو
 کایمتحدة آمر االتیا ندهیظاهراً نما ران،ی. در خصوص اردیقرار گ تیاکثر
 یو البته به علت مخالفت هائ شود یاز طرح درخواست در دستور کار م مانع
 قیوجود دارد، موضوع از طر WTOدر  تیدر داخل کشور ما با عضو که
 شود.  یریگ یپ تواند ینم تیبا جد زین رانیدولت ا ندگانینما

بخش  نرویاز ا اند وستهیپ WTOمهم جهان به  یهمة کشورها باًیامروزه تقر 
سازمان قرار گرفته است،  نیا ماتیدر چهارچوب تنظ یاعظم تجارت جهان

و  یشدن اقتصاد یمنزو یبه معن یسازمان مهم جهان نیدر ا تیعدم عضو
 اریبس یاقتصاد ژهیتبعات به و تواند یم ندهیکشور است و در آ یاسیس
در سازمان تجارت  تیداشته باشد. توسعة صادرات در گرو عضو یانباریز

 یها صادرکنندگان ممکن است با تعرفه نصورتیا ریدر غ رایاست. ز یجهان
ها که نگران  مواجه شوند. آن یا باز دارنده یا رتعرفهیوانع غم ایو  یتجارت

راحت باشد  الشانیهستند بهتر است فعالً خ یداران خارج هیحضور سرما
 WTOدر  تیکشور امکان عضو یاسیـ س یاقتصاد یکنون تیچون با وضع

وجود ندارد! الزم  تیعضو یبه پس گرفتن تقاضا یازیاست و ن یمنتف باًیتقر
 عیفقر، و نابود شدن صنا ،یکاریبازهم تکرار کنم که آنچه باعث ب انجیاست ا

 وجود یعنیبلکه برعکس آن  ستیگسترش تجارت آزاد ن شود، یم یمل

تجارت آزاد است. تجربه تلخ کشور ما در خصوص  تیها و محدو انحصار
بود و  یبند اصالحات اقتصاد میناقص و ن یاز اجرا یناش «یاقتصاد لیتعد»

 دیتأک دیبا نحالیبه طور کامل. با ا یساز یو خصوص یآزادساز ینه اجرا
 گرفت یبند صورت نم میهر چند ن یاصالحات اقتصاد نیکنم که اگر ا

 . شد یم یتر از وضع کنون تر و دشوار کشور ما به مراتب بد یاقتصاد تیوضع
 

 یعنیشدن  یجهان ندیمراحل و آغاز فرا نیاز نخست شود یـ گفته م تالش
و  یائیآس یبرکشورها یو در دوران سلطة استعمار یانقالب صنعت پس از

در حال حاضر به، شصت  ک،یها از نسبت دو به  ملت انیم ینابرابر ،یقائیآفر
 مدنو ت یدار هیسرما میعظ یدستاوردها زانیاست. تا چه م دهیرس کیبه 

 یرهاارزان در کشو دیبه منابع تول یابیبه حساب استعمار و دست دیغرب را با
 گذاشت؟  یقائیو آفر یائیآس
 

هفدهم و هجدهم آغاز شد و در  یاز قرنها یـ استعمار اروپائ نژاد یغن دکتر
از  شیبه پ دیجد یاستعمار دةیآغاز پد نیبنابرا دیقرن نوزدهم به اوج خود رس

ها  ملت انیم ینابرابر نکهی. اگردد یقرن هجدهم( باز م انی)پا یانقالب صنعت
 دهیرس کیبه  شصتبه  کیتا کنون از دو به  شیسال پ ستیاز حدود دو

ها چه  نسبت نیا میابتدا بدان دی. اما باستین قتیاست چندان دور از حق
از  شیها گرفت. تا پ از آن توان یم یبه طور منطق یا جهیدارد و چه نت یمعنائ

همة  یعموم تیفقر وضع ن،یاز ا شیسال پ ستیتا دو یعنی یانقالب صنعت
و  ینظام یبه قدرتها یغرب یاروپا یکشورها یبود. گرچه برخ یشرجوامع ب
 نیمردمان ا تیشده بودند اما اکثر لیزمان خود تبد یبرا یبزرگ یاستعمار

 یها را از نظر درآمد فقر، انسان تی. عمومبردندیها در فقر کامل به سرم کشور
 انیمتر منسبتاً ک ینابرابر گری. به سخن دکند یم کیبه هم نزد یو اقتصاد

 دیها با همه ملت انیفقر م تیرا با عموم نیاز ا شیها در دو قرن پ ملت
 یو فن یعلم یو استفاده از دستاوردها یداد. به دنبال انقالب صنعت حیتوض

در  کا،یمتحدة آمر االتیآن ا یو در پ یغرب یاروپا ،یاقتصاد یتهایدر فعال
جوامع خود  یا سابقه یب یبا نرخ رشد اقتصاد ستمینوزدهم و ب یطول قرنها
نماند  یباق کایدر محدودة اروپا و آمر دیجد ی. تمدن صنعتساختندرا متحول 

 . دیرا در نورد یو آثار آن سراسر کره خاک
 کیاز کمتر از  ریدر مدت دوقرن اخ ایدن تیجمع یتمدن صنعت هیدر سا 
ها  مر انسانع نیانگیو م افتهی شینفر افزا اردیلیاز شش م شینفر به ب اردیلیم

است. درست است که همة  دهیسال به حدود شصت سال رس ستیاز حدود ب
اما در  دان برخوردار نشده یاز مواهب تمدن صنعت کسانیبه  یافراد کرة خاک

دارند.  یبهتر اریبس یسال قبل خود زندگ ستیمجموع نسبت به اجداد دو
دالر  500ر از درآمد سرانه کمت یقائیآفر یکشورها یدرست است که در برخ

دالر درآمد سرانه  35000از  شیب شرفتهیپ یکشورها یدر سال است و برخ
سال  40عمر به حدود  نیانگیم یقائیآفر ریفق اریکشور بس نیدارند اما در هم

 است.  دهیرس
فقر در  نیشتریب شود یکه اغلب ارائه م تیاز واقع ینادرست ریبرخالف تصو 

 گرید یها کمتر از جاها در آن یدار هیکه سرما افتهیاز جهان تداوام  یمناطق
قرار  ایو آس قایاکنون در آفر یتیجمع یگروهها نیتر رینفوذ کرده است. فق

و  یاقتصاد یتهایلفعا یو قوم یا لهیقب یکه به علت جنگها یدارند مناطق
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به اصطالح  ایبازار آزاد  یشده است. نظام اقتصاد رممکنیعمالً غ یتجار
ناسازگار است. همانگونه که  یر ذات خود با جنگ و ناامند یدار هیسرما

ها، روابط  ها و ملت انسان انیتجارت م گفت، یدر قرن هجدهم م «ویمنتسک»
ها  را در آن یخشونت طلب یو خو کند یم زیصلح آم ریها را ناگز آن انیم

است و نه  یدار هی. جنگ، خشونت و فقر نشانة فقدان سرمادینما یم لیتعد
 یدار هیبا توسعه سرما دیرا نبا یعملکرد آن. استعمار و سلطه طلب جهینت

 یرابطة علت و معلول یبه معنا دهیدو پد نیاشتباه گرفت. همزمان بودن ا
به  لیها تبد بعد کایسابق مانند آمر یها از مستعمره ی. برخستیها ن آن انیم
مانند استعمارگر  یکشورها یشدند و برخ یصنعت یکشورها نیتر شرفتهیپ

 نبردند.  یپرتغال راه به جائ
 

اقدامات و  ةیکل نیمخالف یاز سو ران،یدر نظام گذشته ا نیـ سابق برا تالش
و در  یجهان یدار هیدولت در جهت حفظ منافع سرما یاقتصاد یها برنامه

. امّا امروز در شد یم یابیارز یستیالیامپر یبه حکومتها یو وابستگ تیتبع
همان محتوا و    با یحت یدولت فعل یاقتصاد یعملکردهابرخورد به برنامه و 

اصل را  یـ اندک کسان یبمراتب کمتر تیهمان اهداف ـ امّا با موفق   با
قرارداده و عوامل آنرا  یحکومت و دولت کنون یـ اقتصاد یاسیس یبروابستگ

 . دانند یم یستیالیامپر یاستهایخدمتگزار منافع و س
از نظام  ای افته،ی رییتغ« یوابستگ»ما از مسئله  یمدرک عمو ایآ انیم نیدر ا 

و در هم  میعظ راتییتغ نکهیا ایو  میدار یگرید لیتحل یدار هیسرما
صاحب  یآنچنان امکانات کشورها یمناسبات جهان یدگیچیو پ یدگیتن

استقالل »قدرت و ثروت در اعمال نفوذ خود گسترش داده که مبارزات 
 یمنافع ملتها هیبر عل شتریمضحک و ب یشیه نمااز نوع گذشته را ب« لبانهط

 جهان سوم بدل ساخته است؟ 
 

 یدار هیاست که مخالفان نظام سرما یمفهوم یـ وابستگ نژاد یغن دکتر
صادرات مواد خام  ی. زمانبرند یاز آن را به کار م ینادرست ریتعب شهیهم

 شرفته،یپ یاز کشورها یصنعت یو واردات کاالها افتهیتوسعه ن یکشورها
چند  یشرکتها یخارج یگذار هیسرما گرید یزمان شد؛ یم یتلق یوابستگ

. گرفت یقرار م هیعنوان مورد تقب نیتحت هم« مونتاژ» عیصنا جادیو ا یتیمل
 یرا وابستگ شرفتهیپ یایبا دن یاسیو س یدر واقع هرگونه رابطه اقتصاد

سوم  یایدن یافتگینرا مسئول توسعه « نابرابر»گونه رابطة  نیو ا دندینام یم
شرط اول  یادو اقتص یاسیاستقالل س ،یوابستگ ی. طبق تئوردانستند یم

به  یداخل یوجود دارد منابع اقتصاد یکه وابستگ یتا زمان رایتوسعه است ز
 انیاز م یو رشد اقتصاد هیو امکان انباشت سرما شود یخارج منتقل م

را آشکار ساخته است.  ها یتئور نیزمان معاصر بطالن ا اتی. واقعرود یم
و مبادالت را با  تمناسبا نیشتریکه ب یهر کشور ،یوابستگ هیبرخالف نظر

امروز  نرویاست. از ا داکردهیتوسعه پ شتریداشته، ب شرفتهیپ یایدن
 رانیکشور ما ا زیو ن نیکوبا، چ تنام،یمانند و ایدن یکشورها نیتر مستقل

 هیسرما شرفتهیپ یایرده با دنو مبادالت گست یخارج یگذار هیخواهان سرما
 ی. استقالل به معنابازند یرنگ م اتیدر برابر واقع ها یدئولوژیهستند. ا یدار

 گرانیروابط با د میقدرت انتخاب و تنظ شیافزا یبلکه به معنا ستیانزوا ن
 است. 

 
، در اندک «مبارزات استقالل طلبانه»قرن  کیبه  بیقر جةیـ نت تالش

قدرت و کسب ثروت  ،یترق شرفت،یات سابق، به پاز مستعمر یکشورهائ
منافع  هیها مبارزه با نفوذ غرب و برعل پس از دهه رانیا یاست. برا دهیانجام
 . تمانده اس یباق یافتگیبنام توسعه ن یمیمشکل عظ یجهان یدار هیسرما

 نیبه چند دهه گذشته خون یانتقاد یاز روشنفکران افغان در نگاه یکی 
 یجنبشها: »دیگو یم هنشیاسفبار فقر و فالکت امروز م تیضعافغانستان و و

ها مانع از آن شد که ما به راز  آن یستیالیضدامپر غاتیو تبل یستیمارکس
نگاه  راه ینید یادگرائیو بن یاسالم یو جنبشها میببر یدر غرب پ شرفتیپ

 «مسدود ساخت. مانیعلل عقب ماندگ افتیما را در در
 ایامّا آ م،یخود و جامعة افغانستان برشمر انیم میتوان یمکه ما  یبا همه تفاوت 

  د؟یدان ینم یکیمشکل را  یاصل یها شهیر زیشما ن
 

کامالٌ موافقم و اضافه  یـ من با سخن آن روشنفکر افغان نژاد یغن دکتر
 یستیونالیناس یشهایگرا ،یستیمارکس یها یدئولوژیکه عالوه برا کنم یم
به  یابیدست یبا تالش برا یو قوم یا لهیقب انةیراجمع گ یبا ارزشها ختهیآم

جوامع  یمسئله درون کی نیدرست خود منحرف کردند. ا ریتجدد را از مس
درک  یندارد. معضل معرفت گانگانیبه توطئه ب یاست و ارتباط افتهیتوسعه ن

 یو مذهب یمل ،یا لهیقب ،یقوم کیدئولوژیتعصّبات ا یتجدد در فضا
 یکه گوهر اصل یدر باره مفهوم آزاد یشیوکج اند یفهمشدند. بد تر دهیچیپ

به عنوان  یرا پرکرد. آزاد رانیگ میتجدد است اذهان روشنفکران و تصم
لوکس و  یکاال کیحداکثر به عنوان  ایو  یاستعمار خارج رنگین
مفهوم  ،یآشفته بازار فکر نیمورد سرزنش قرار گرفت. در ا یرضروریغ

و  یخود را از دست داد و در عمل به انزوا طلب یمضمون واقع زیاستقالل ن
 یها شهیاند طرةیهمه مشکالت را درس شةیشد. من ر لیتبد یزیست گانهیب

 . دانم ینادرست م
 

ما  اریکه در اخت یاز بابت وقت مانهیصم نژاد یدکتر غن یـ جناب آقا تالش
در فرصت  میخواه یاجازه م نجایو در هم میاز شما سپاسگزار دیگذاشت

پرسش ما اشاره  نیکه در پاسخ به آخر یو مقوالت میدر مورد مفاه یگرید
 .مینیبا شما به گفتگو بنش دیوار طرح نمود
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 فرجام یب های يشهاند
 ”یپس از دمکراس ينید یدموکراس” يا

 

 پور( یرضا جالئ يددکتر حم های يشهبراند ینقد)

 

 یدستمالچ يزپرو 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یاز بررس” فراز” یندر دوم پور یجالئ یاـ آق 4

 یدمکراس یندر تب یوقت” :پرسند یخود م
از  توان ینم یاآ یمگوناگون دار یدگاههاید

در  یدجد یدگاهد یکبه عنوان  ینید یدمکراس
دارند  یتو سپس شکا” دفاع کرد؟ یدمکراس ینتب

از دهسال ازکاربرد  یشب ینکهبه رغم ا” ینکهاز ا
هنوز  یول گذرد یم یراندر ا نیید اسیواژه دمکر

 یگاهپا ها، یدگاهد یردر کنار سا یدمکراس ینا
است و... هنوز در متون و  یدانکردهپ یکآکادم

 یاتفاق ینو جهان چن یرانا یکآکادم های یطمح
 . ”است یفتادهن

 ینادرست برا یهنظر ”ها صد” یدشا یاها  ده ینکها 
 یا هقانع کنند یلوجود داشته است، دل یدمکراس

به آن  یزن یگرنادرست د یهنظر یککه  یستن
عالقمند به  پور یاضافه نمود. اگر دکتر جالل

هستند، حق  ”یدمکراس یندر تب یدیجد یدگاهد”
 یهنظر ینبه هنگام تب یشاناست. البته ا یشانا

توجه داشته باشند )و  ”ینید یدمکراس” دیدج
( که جامعه یندنما یتاحساس مسئول یزن یاندک

 یخصوص یشکاهآزما یاو  یشانا یانه شخصآشپزخ

وارده به جامعه ما پس از  ی. خسارتهایستن
که اگر  دهد ینشان م ینیاستقرار حکومت د

جامعه باچه  ید،نادرست از آب در آ ”یهنظر”
و... روبرو  یفرهنگ انسانی، ی،مال یمخسارات عظ

 یبرا یمانع یچه یه،خواهد شد. در سطح نظر
 یبرا یا در سطح اجرائوجود ندارد. ام یشانا

با جان و مال و  یدهستند که با یگرانجامعه، د
 یشانا های یشیخود تاوان کج اند یتشرف و حث

و  ینیسمو استال یسمو ناز یسمرا بپردازند. فاش
 یو نوع ”یتبشر جاتن” یهایهم تئور ینیسمخم

بودند.  ”یترعال” های یاز به اصطالح دمکراس
حتا  ”ینید یمکراسد”در باره  یهائ یهنظر ینچن

توان مقاومت در برابر  یکدر سطح منطق و تئور
)نمونه  یخیتار های یسهنقادانه و مقا های یبررس

 یجه،( را ندارند. در نتیخدر تار ینید یها حکومت
)که قابل رد ” یمنسجم“ یهنظر یدحداقل ابتداء با

آن در  یشکردن نباشد( ارائه تا در باره شانس آزما
ببار  ید تا حداقل خسارات کمترجامعه گفتگو شو

مردم “به  توجهی یدر باره ب یشانا یتآورد. شکا
و  یرانا یکآکادم های یطدر مح“ ینید یساالر

 یزجامعه ما و ن یط. محیستبه جان یزجهان ن
که در دست خودتان  ان یکآکادم های یطمح

پردازان  یه. از نظریاست. از امکانات حوزه تا دولت
در  یدانو هم م یهم گو ییعنمکال تا معمم. 

 یکچرا محافل آکادم ینکهاست. امّا ا یشاندست ا
 یاندک اند، توجه یب ها یدگاهد ینبه ا یجهان

و  یجد یهکه هر نظر یچرا؟ )محافل یندیشیدب
!؟ ها یدست جهان سوم زا یژهرا فوراً، بو یمهم

 یایتا به نام خود جا بزنند و از مزا“ قاپند یم“
موجود(.  یجد، تصورات رامند شون ها بهره آن
 یاهمان اندازه مورد توجه    به“ ینید یدمکراس“
است که “ یجهان یکمحافل آکادم“ توجهی یب

بود. اگر علم  ینید یبانک دار یستمس یااقتصاد 

را جلب  یتوجه انستتو ینید یمیش یا یزیکف
خواهند توانست.  یزنوع مقوالت ن ینا ید،بنما

 یها متحکو“ یجهان یکمحافل آکادم“
 یسمناز یسم،را )مانند کمون یتر یقو یدئولوژیکا

اند.  و...( را از سر گذرانده یساحکومت کل یاو... 
مردم ساالر چه  ینیحکومت د یا ینیحکومت د

گران مشتاق یبر سر جامعه ما زده است که د یگل
 مند شدن از آن باشند؟ بهره

پرسش، خود به  ینپس از ا پور یجالئ یآقا 
جا  یبرا“: گوید یو م یدآ یبرم یپاسخگوئ

 تواند یم یمفهوم علل گوناگون ینا یفتادنن
( ی)و متون یاتهنوز نظر ینکهبرشمرد: از جمله ا

و هم  یدمکراس یاصل های یژگیکه بتواند هم و
را با هم در نظر گرفته و از  یند یاصل های یژگیو

دفاع کند رونق نگرفته است  دینی یدمکراس
از  یا یاز دمکراس یاموجود  های یه)معموالً نظر

 یدگاهد یگرد یان( به بکنند یدفاع م یخیتار یند
که در  یهنوز موفق به حل مسائل ینید یدمکراس

برابر آن قرار دارد نشده است. بعنوان نمونه در 
 شوند یهمه افراد با هم برابر فرض م ها یدمکراس

همه  یخیتار یاندر اد یحقوق برابرند ول رایو دا
ـ زن و مرد،  شوند یا هم برابر فرض نمافراد ب

( یسن یعه،مسلمان )ش یا یحیمومن با کافر، مس
 یکها به عنوان  تفاوت ینفرق دارد. با احتساب ا

 یکه مبتن ی،از دمکراس توان یچگونه م ینیامر د
 لبتها“ ها است، دفاع کرد؟ حقوق انسان یبر برابر

 یاربس یلهم گفتند( دال یشان)همچنان که ا
ارائه کرد. اما “ مشکل“ ینا یبرا توان یم ییادز

موارد  یبررس ینجاکه در ا کنم یمن فکر م
 یگردو مورد د یکی یزو ن یشانا یمطروحه از سو

( هم یشان)برخالف نظر ا ینکها یکمباشد.  یکاف
)در  یمتون فراوان یند یاصل های یژگیدر باره و

و هم در باره  شود یم یافتو جهان(  یرانا
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جلد  ها یلیون)م یدمکراس یاصل یها یژگیو
هزار متون  ها یزصدن یندوا یبکتاب(. در باره ترک

 ینیوجود دارد. و نه تنها فقط در باره حکومت د
( ینیجهان ب یک یدئولوژی،ا یکبه عنوان  ین)د

 یها بلکه در باره انواع و اقسام حکومت
و نوع  یباور یناز د یگریک )نوع دیدئولوژیا
ها هزار کتاب  ( صدینید یاه از حکومت یگرید

مجموعه متون و  یخیتار یجهوجود دارد. نت
و  چون یانسان شکست ب یاتمجموعه تجرب

 ینید یها انواع و اقسام حکومت یچرا
بوده است.  یآسمان یا ینی( زمیارزش یدئولوژیک،)ا

. یستمقرن ب یان)قرون وسطا( تا پا یانیاز سده م
حکومت تا  یسا( کلیحیـ مس ینیاز حکومت )د

. تفاوت در یستیکمون ی( کشورهایدئولوژیک)ا
نوع از  ینا یتدر ماه ییریتغ ها، یدئولوژیا

فکر  یشانوجود، اگر ا ین. با ادهد یها نم حکومت
توجه الزم نشده  یشهاند ینکه هنوز به ا کنند یم

 مچناکهنگرفته است )ه“ رونق“است و کارش 
 یرو سا یشاندردست ا یگفته شده( هم گو

“ رونق“ یدان،است و هم م ینیحکومت د نیرواپ
به  یزآن را ن یامدهایپ یتاش دهند. امّا مسئول

به دنبال حکومت  یکبار یشانا یرا. زیرندعهده بگ
ببار  “خسارت“اند و هزاران  )ناب( رفته ینید

 عنو یدر پ یاند و پس از شکست و ناکام آورده
همان حکومت تام گرا هستند.  “یکدمکرات“
در برابر ملت مسئول هستند، هر  “روشنفکران“

 یفه)حکومت( انجام وظ یچند که در بخش اجرائ
 یندلسوز ا یاراز خدمتکاران بس یشاننکنند، )البته ا

 یاست،حتا در پهنة س ها، یدهنظام بوده است(. ا
. همچنانکه در اند یبعد “یطرحها“ساز  ینهزم

و سپس از  شود یطرح م “ای یدها“ابتداء  صنعت
 یشان. اما )همچنانکه اسازند یم یماواپآن ه یرو

 یدمکراس“ یدگاه( اگر دگویند یم یبه درست
مسائل  ترین یهنوز موفق به حل اساس ،“ینید

پروژه “به عنوان  یدنشده است، چرا با یشخو
اگر )فرض  یرد؟قرار گ یمورد توجه جد “یاسیس

 یارائه شود که برا ای یتئور یزیکف لمشود( در ع
 یل مطروحه در آن بخش پاسخمسائ ینتر عمده

پردازش  یهنظر یا یهفرض ینا یانداشته باشد، آ
در  یزیکعلم ف “یکمحافل آکادم“مورد توجه 

 یجهان قرار خواهد گرفت؟ اگر در دمکراس
 یشپ یکهمه در برابر قانون  یحقوق یتساو

ن عکس آن یفرض و ضرورت است، و در د

در  (، اگرآورند یمثال م یشانرا که ا یا )نمونه
 ینحکومت از انسان است و در د یقوا یدمکراس

اصل اصالت  یبه رو یعکس آن، اگر در دمکراس
او بنا شده است و در  یمانانسان و عقل جدا از ا

 اند یبشر ینقوان یعکس آن، اگر در دمکراس یند
 یدمکراس ر(، اگر داند یعکس آن )اله ینو در د

و عکس آن  ینو در د کند یم یانسان قانونگذار
به آن اضافه نمود(، در  توان یم یگر)صد مورد د

اصوالً ممکن  یندوا یبترک یاآ یدپرس یدبا یجهنت
 یبرا ترک یندوا یداصوالً چرا با ینکها یااست؟ و 

 ای یشهاند یها و مشکالت اساس کرد؟ اما تناقض
آنجا روشن  هتراز همه ب“ ینیروشنفکران د“
 “یرانتجربه ا“که بطور مشخص در بارة  شود یم

که  شود یروشن م یقاً. و در آنجا دقکنند یگفتگو م
حکومت “و  “یدمکراس“ها اصوالً تحت عنوان  آن

 ی. از جمله آقافهمند یچه م “ینید یکدمکرات
به مفهوم  توجهی یعلل ب یاندر ادامه ب پور یجالئ

سخن  یرانا تجربهاز مشکل  “ینید یدمکراس“
گردد.  یرمب یرانبه تجربه ا یگرعلت د: “گوید یم

 یقو از طر ینید ینام دمکراس یرز یراندر جامعه ا
نه فقط  یاستصواب یسازوکار نظارت حداکثر

بلکه حقوق برابر  یحقوق برابر شهروندان عاد
که تمام توان خود را وقف انقالب  یشهروندان

 یدهناد یزن ند،ا کرده یاسالم یو جمهور یاسالم
 یککه  یدتوجه نمائ“. شود یگرفته م

است و  یدمکراس یکه مدع “ینیشنفکردرو“
حکومت “مشکالت حل نشده  خواهد یم

 یحقوق ی)از جمله نابرابر“ ینید یکدمکرات
همان    ها در برابر قانون( را در چهارچوب انسان

حقوق “خودش سخن از  ید،حل نما ینیحکومت د
 یحقوق برابر شهروندان“و  “ادیبرابر شهروندان ع

 یانقالب اسالم که تمام توان خود را وقف
افراد در  یحقوق یدر تساو یعنی. کند یم “اند کرده

ما با دو مقوله روبرو  ینجا،برابر قانون، در ا
که خود را وقف  یافراد ی،: افراد عادشویم یم

هستند  یکسان “یعاد“اند.  کرده یحکومت اسالم
 یکسان یناند. و ا نکرده “وقف“خود را  یاکه گو

خواهند  “یژهو یحقوق“ اند که خود را وقف کرده
نقض  شود یرا م “یعاد“حقوق افراد  یراداشت. ز

نه حقوق  یارها را نه. مع “یوقف“کرد، اما حقوق 
 “شرط و یدق“و شرط بشر، که حقوق با  قید یب

 بازهم از یشاناست. ا یخدمت به حکومت اسالم
دارد که  یتشکا “یاستصواب ینظارت حداکثر“

 یهورجم یها“یوقف“ موجب نقض حقوق
انجام  “یحداقل“شده است. اگر نظارت  یاسالم

افراد “نگهبان حقوق  یاگر شورا یعنی یرد،گ
. حق یستن یرادیجامعه را نقض کند ا “یعاد

مقاله  یپا گذاشت. در ابتدا یرز شود یرا م یگراند
 دیخودش نها “نگهبان یشورا“گفتم که 

 “یاستصواب“است و نظارت  یردمکراتیکغ

نهادِ اساساً  یک یاز سو یکاتدمکر یرغ یاستیس
و  ینظارت حداکثر یاستهایو س یکدمکرات یرغ

آن نقض حقوق شهروندان جامعه به توان  یحداقل
نه به اصل نهادِ  یشاندو و سه است. اِشکال ا

 یاستهایاز س یکیبلکه فقط به  یردمکراتیک،غ
است. چرا؟ چون در  “یحداکثر نظارت“ یعنیآن، 

( پور ی. و او )دکتر جالئودش یحذف م یزاو ن ینجاا
 یجمهور “وقف“است که خود را  یاز جمله کسان

است که  یناند. حداقل انتظار ا کرده یاسالم
 یبترک“پردازان  یهاز نظر یکیبه عنوان  یشانا

 یترا رعا ی، خود قواعد دمکراس“ینو د یدمکراس
)وقف(  یژهکند و نه فقط به دفاع از حقوق و

 .بپردازد یشخو

به عنوان  یا) دانند یحتماً م پور یئجال یآقا 
بدانند( که تمام جوامع، از جوامع  یدشناس با جامعه

با  ی،کنون یچیدهپ یارتا جوامع بس یساده بدو
در اساس و گوهر  هایشان، یگوناگون یوجود تمام

هستند  یا و هسته یچهار بخش اساس یخود دارا
اد، . اقتصندخود ادامه ده یاتتا اصوالً بتوانند به ح

. یجمع یاریهم یا یفرهنگ و همبستگ یاست،س
 ای یفهوظ یدارا یچهار عنصر اساس یناز ا یکهر

با  ینینه قابل جانش یباست که نه قابل ترک
 یاها نه علت و معلول  است. آن یگربخش د

ارزش و  یکه مستقل و دارا یکدیگر،محصول 
بمنظور حفظ تعادل جامعه و اصوالً  یکسان یمقام

. اقتصاد جامعه مربوط باشند یآن م یاتح امهاد
کاال و انجام خدمات بمنظور  یدبه تول شود یم

انسان، چون  یاتح یازهاین ترین یبرآوردن ابتدائ
. مبادله کاال یرهخوراک، پوشاک، مسکن و غ

اساس بخش اقتصاد است که عمدتاً در بازار انجام 
انجام مبادله کاال پول است.  یلهو وس پذیرد یم

ول )ابزار مبادله( همواره در تمام جوامع در و پ کاال
اشکال گوناگون و به طرق مختلف وجود داشته 

 .است

 آن کننده مجموعة “یدتول“در جامعه  یاستس 
 یاست که هم زندگ یقواعد یاروابط و مناسبات 
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و هم  سازد یکل جامعه ممکن م یمشترک را برا
 یجامعه بشر یچ. هکند یم یینآن قواعد را تع

اداره امور  یو مشخص برا ینمع یقواعدبدون 
. قواعد، در جوامع یابددوام  تواند ینم اش یعموم

که  دندها و... بو ها و افسانه عمدتاً سُنت یشامدرنپ
جنگ و صلح، و راه و  یزمشترک و ن یقواعد زندگ

 ینرا مع ها یریگ یمروش و نوع رفتار و تصم
امر به عهده  ین. در جوامع مدرن اکردند یم

 یرندهگ یمتصم یها و ارگانها و دستورالعمل ینانقو
اداره امور  یبرا یاستس ینظام است. ابزار اساس

است.  یاسیقدرت س یاجامعه قدرت،  یعموم
)ابزار( تحقق قواعد در  یطشرا یاسیقدرت س

اتخاذ شده  یمات. تصمنماید یم ینجامعه را تضم
 یدارا یدمجلس و...( با ین)به عنوان مثال قوان

( ضامن یاسیباشد، قدرت )س یاجرائ ضامن
 .است یاستس یاجرائ

از آن است، ابزار  یجزئ یزن یناما فرهنگ، که د 
 یکانسان  یدارد. فرهنگ برا یگریکار د

 یواناست. ح یجمع یضرورت بمنظور زندگ
 ی. از روکند یعمل م یزیغر یا بگونه

ها مجموعة رفتار  . ژنیشها ژن “یها برنامه“
 یمو تنظ یینگوناگون تع یطراش یرا برا یوانح
 اش یرفتار اجتماع رای. امّا انسان بنمایند یم
است.  یرفتار یارهایها و مع “ارزش“ یازمندن
است  یمجموعة عناصر یرندهدر برگ “فرهنگ“

انسان الزم است.  یرفتار اجتماع یینتع یکه برا
و... و از  یاخالق یارهایها، مع ها، سُنت ارزش

 یدهستند که با ای یفرهنگآن عناصر  ینجمله د
کنند تا  “یزهکانال“نوع رفتار انسان در جمع را 

تا دانش و  ینمشترک ممکن شود. از د یزندگ
عناصر  یها و... همگ ها تا قصه پژوهش، از افسانه

 یمربوط به بخش الزم، امّا مستقل فرهنگ
 یلهوس یعنیاند. اگر ابزار عملکرد اقتصاد،  جامعه

، و اگر ابزار عملکرد “لپو“ یمبادله اقتصاد
قدرت  یاست،س ینابزار تضم یعنی یاست،س
معرفت و  ی،( است، ابزار عملکرد فرهنگیاسی)س

و  یشخص یا بگونه یحس است. بخش فرهنگ
 یا به گونه یاسیو بخش س کند یعمل م یفرد

 یداداره جامعه با یالزم برا ینقوان یعنی. یعموم
امور که  یشوند، در حالت یتهمه رعا یاز سو
ندارد که  یاست و لزوم یو حس یشخص یفرهنگ
 یرفتار یاارزش  یک یاسُنت  یک دارایهمه 

 یعنیبا حکومت،  یند یبباشند. ترک یکسان

مستقل از هم وجود  یدکه با یدو عنصر یبترک
 یـ فرد یبردن عناصر حس یعنیداشته باشند، 

 یعنی یاست،سلطه ابزار س یر( در زی)فرهنگ
فرهنگ  یطهاز ح ینکه د یزمان یعنیقدرت. 

 یاستس یدئولوژیا هب یلآمد و تبد یرونمردمان ب
 “قانون“شود. به صورت  یم به جبر یلشد، تبد

آن را  یدبا “جمع“که  یقانون آید، یدر م یحکومت
 یاستاقتدار س ینصورتا یردر غ یرااجرا کند، ز

جامعه از هم خواهد  یرازهو ش رود یم یان)گر( از م
است  یندر ا پور یدکترجالئ یشهاند. اِشکال یدپاش

)بدون  ینمتضاد را به نفع د ردو ام خواهد یکه م
)با تمام  یآنکه بخواهد( و به ضرر دمکراس

 .کند یبدمکرات بودنش( با هم ترک

 یدر فراز سوم در بررس پور یجالئ یـ آقا 5 
به مباحث  یکه نگاه نویسد یاز جمله م یشخو

ها  که اغلب آن دهد ینشان م“ ینیروشنفکران د
 یدامور جامعه تاک یردر تدب یبر لزوم دمکراس

که “سروش،  یمو سپس از عبدالکر ... “کنند یم
، “دفاع کرد یکدمکرات ینیبار از حکومت د یناول
 یدس ی،محمد مجتهد شبستر حجاریان، یدسع

 یرضا علو یعل یور،محسن کد ی،محمد خاتم
 یها بحث: “نویسد یو م برد یتبار نام م

در کاربرد واژه  دهد، ینفکران مسلمان نشان مروش
 یدبروجه مردمساالر آن تاک یشترب ینید یدمکراس

رامحدود کننده  ینجهت د ینداشته و از ا
باشد  یناگر پرسش ا تهالب“. دانند ینم یدمکراس

محدود  یند“ یکنظام دموکرات یکدر یاکه آ
 یرادر. زیرپاسخ داد خ ید؟ با“است یکننده دمکراس

 کند یکار خودش را م یند یکمعه دمکراتجا یک
اجازه دخالت به  یاسینظام س یکو ساختار دمکرات

نه تنها محدود  “ینیحکومت د“ . امادهد یاو نم
که نابود کننده آن است. در باال،  یکننده دمکراس

 “روشنفکر“یک  یذهن های یتبه محدود یاندک
اشاره شد.  یا ( تا اندازهپور ی)دکتر جالئ ینید

 “یرفتارها“ در محدوده یشانرات اتصو
 یرفتارها “یترعا“یا فردِ مسلمان و  یکدمکرات
. ماند یم یباق “امور جامعه یرتدب“ در یکدمکرات
که  یلدل ینبد ید؟وگ یسخن م ینگونها یشانچرا ا

از  “یهفق یـتنظام وال“ با حفظ کامل خواهد یم
، “یدمکراس“ی فرع یها از جنبه یبرخ یتراه رعا
بدهد. در  “یکدمکرات“ی ا تام گرا چهره یبه نظام

که نظرات مجموعه  یستفرصت آن ن ینجاا
مورد  برد یها نام م از آن یشانرا که ا یکسان

 یگرد فرصتیها  آن یقرار داد. بررس یبررس
 تواند یم ی،ها، به تنهائ از آن یکو هر خواهد یم

باشد. اما در  یا کتاب جداگانه یک یمورد بررس
( از نقطه یفقط نکته هائ یا) یبه بخش ینجاا

 :گذرا خواهم کرد یا ها اشاره از آن ینظرات برخ

باره با من هم نظر  یندر ا یشانا کنم یفکر م 
ها  از آن یشانرا که ا یباشند که مجموعة کسان

از حجت االسالم محمد  یرنام برده است )به غ
شود(،  یجداگانه بررس یدکه با یشبستر

 یرشتند که با پذهس ای ینیروشنفکران د
 ی)جمهور یواقعاً موجود کنون ینیحکومت د

 “یتو جمهور یتاسالم“ از یبی( که ترکیاسالم
 “یراتیتعم“یا  ییراتیبا تغ کنند یاست، تالش م

 یگرشآن را نسبت به بخش د “یتجمهور“ جنبه
خواهد  یم یانحجار یکنند. از جمله آقا یتتقو

 یدو مقمشروط “ را از راه “یهمطلقه فق یتوال“
کنند.  یزهمشروطه کند، و پس دمکرات “یهکردن فق

 یاسینظام س یکخود  “هیفق یتوال“ینکه ابتداء ا
 تام کرا و مطلق است، و اضافه کردن واژه

دوباره است. دوم  یدو تأک یدتأئ یکفقط  “مطلقه“
است،  یاسیساختار س یک “یهفق یتوال“ینکه ا

ها و  حکومت با تمام نهاد یژهشکل و یک
 یندر ا ینیآن است. مشکل حکومت د امدهاییپ
رأس  رد “یهفق یول“ مستبد یفرد یاکه گو یستن

قرار دارد که با محدود  یکنظام دمکرات یک
و مشروط کردن( حدود وظائف و  یدکردن )مق

باره  ینمستقرشود. در ا “یتجمهور“ او یاراتاخت
 یبر قانون اساس ینقد“ من در دوکتاب خود

جامعه “ و “یهفق یتظام والو ن یاسالم یجمهور
سخن گفته و  یبه اندازه کاف “و دشمنانش یمدن

 یازین یجهام و در نت الزم را انجام داده یاه یبررس
 ی. اما برایستمقاله ن ینمجدد در ا یبه بررس

 تر یقتر و دق مشخص یبتوان بحث را اندک ینکها
 یاز نظام کنون یکل یریانجام داد، الزم است تصو

درآن ارائه شود تا سپس به  “یتورجمه“ ونقش
 “یرانیانا یبرا یرانا“یان حجار یدسع یشعار آقا
 :بپردازم

 

 یقوا یکدمکرات یها الف ـ در تمام نظام 
الحقوق  یحکومت منتج از اراده شهروندان متساو

 “.از ملت است یحکومت ناش یقوا“ و آزاد است.
 یادرا اصوالً و ازبن یمل یتحاکم “یهفق یتوال“
واقعاً موجود،  ینی. از نظر حکومت دکند یم ینف
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به قانون  یداست )نگاه کن یاصوالً اله یتحاکم
 (...و 5، 4، 2، 1مقدمه، اصل  ساسی،ا

 یقانون گذار یک،دمکرات یب ـ در تمام نظامها 
 یملت است. جمهور یراز حقوق خدشه ناپذ

. )نگاه کند یم ینف یاداصل را از بن ینا یاسالم
اصول مربوط به  ی،قانون اساس 4به اصل  یدکن

 (...نگهبان و یحقوق شورا

شهروندان براساس  ها، یپ ـ در دمکراس 
 یبند یماشان تقس یـ مذهب ینیاعتقادات د

براساس  ی. نظام حکومت اسالمشوند ینم
ِ  یدوازده امام یعهاز ش ی،مکتب اصول های یدها

 یرومسلمانان پ یعنیجهان اسالم بنا شده است. 
و  یاز حقوق اساس یزهب و مکاتب نمذا یرسا
اشان محروم هستند. به عنوان مثال در  یمدن

شده  ینیب یشو پ یرندهگ یمتصم یاساس یارگانها

 :ج. ا. مانند ینشده( در قانون اساس یا)

 یاستخبرگان، رهبر نظام، مقام ر یشورا 
 ی،قوه قضائ یسنگهبان، رئ یشورا ی،جمهور

کل، قضات، کشور، دادستان  یوانعالید یسرئ
ها و مجتهدان  امامان جمعه و... همه جا فق

خاص از  یمکتب یروانفقط پ یعنیحضور دارند. 
 یننظام شهروندان جامعه چن ینجهان اسالم. در ا

و مجتهد به عنوان  یهد: فقشون یم یبند یمتقس
از  یانسان که بنا برقانون اساس ینتر و بر ینبهتر
مردان  بهره مندند. یمطلق و انحصار یحقوق

ها و  فق یازاتکه هر چند از حقوق و امت یعه،ش
پس  یحقوق یاما در رده بند اند، بهره یمجتهدان ب

دوازده  یعهاز مجتهدان قراردارند. پس از مردان ش
 یمکتب انسانها ینزنان ا ی،مکتب اصول یامام

 بهره یب ینکه در ح دهند یم یلدرجه سوم را تشک

در  یمدن ینانخود در قو ی،بودن از حقوق اساس
از حقوق مردان بهره مندند.  یمیحالت از ن ینبهتر

مذهب  یرسا یرودرجه چهارم مسلمانان پ یانسانها
 یزن یانشانروحان یحت ها ینها هستند. ا و مکتب

 ین. پنجمیستندچون حقوق شما ن یحقوق یدارا
اند که هم از حقوق  مسلمانان اهل کتاب دسته نا

 ین. آخریقوق مدناند و هم از ح محروم یاساس
دسته و طبقه را مشرکان، ملحدان، کافران، 

ها  کشتن آن یکه حت دهند یم یلو... تشک یانبهائ
 .است یواجب و شرع

برفراز  “قانون“یک دمکرات یت ـ در نظامها 
 .معناست یانسان اصوالً ب

 یفرد های یها براساس آزاد نظام ینث ـ تمام ا 
. به عنوان مثال: اند شهروندان بنا شده یو اجتماع

 یونددبپ یمذهب یا ینهرکس مجاز است به هرد
آزاد است  یناز آن خارج شود. انتخاب د یا

 یشما، مجازات مرگ در پ ینخروج از د یکهدرحال
 .خواهد داشت

متعهد به حقوق  یکدموکرات یج ـ تمام نظامها 
 .حقوق بشرند یجهان یهبشر و اعالم

 ...چ ـ و 

 یو اصول ینقض اساس از یگرها مورد د و ده 
فقط به  پور یجالئ ی(. آقایتحقوق ملت )جمهور

تمام  یباًکه تقر ینکته توجه داشته باشند: زمان ینا
 یشپ یریگ یمتصم یاساس یها و ارگانها نهاد

فقط در انحصار  یشده در قانون اساس ینیب
فقط مجتهدان،  یخبرگان رهبر یفقهاست )شورا

 یسجتهد، رئو م یهنظام فقط فق هبیرهبر مذ
 یتکشور و شخص یرسم یجمهورِ متعهد به مذهب

مجتهد  یهنگهبان، فق یشورا ی،ـ مذهب یاسیس
دان مسلمان منتخب  منتصب رهبر و شش حقوق

مجتهد،  یقوه قضائ یسرهبر، رئ یممستق یرغ
نفر مجتهد، دادستان  یککشور  یوانعالید یسرئ

امامان جمعه  وهنفر مجتهد و... بعال یککل 
 یراطالعاتوز ی،و مجتهدان منتخب رهبرها  فق

و مجتهد و... به عالوه  یهنفر فق یک یتو امن
 یرشرع، تفس ینقانون براساس احکام و مواز

با مجتهدان، و... بعالوه حق  یناحکام و مواز
ها و مجتهدان قضات و بعالوه  قضاوت فقط با فق

قش و...(، ن یاله یو جزائ یقضائ ینقوان
ها در  توده یعشارکت وسفقط در م “یتجمهور“

 نظام و یدو تأک یدو در تأئ یو همراه یهمرائ
 یستدو یمخواهد بود و بس. فرض کن “امر یول“
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و مجتهد در جامعه ما وجود داشته  یههزار فق
نظام باشند. در  ینموافق ا یزباشند که تمام آنان ن

از حق انتخاب  یراندرصد از ملت ا 97آنصورت 
ها و  تخاب کردن( در ارگاننه ان ید،)توجه کن شدن

نظام محروم هستند.  یریگ یمتصم ینهادها
 یبرا یرانا“ به شعار یمخوب. حال برگرد یاربس

یق مشخص و دق یاسیس یانب“. یرانیانتمام ا
و  یاسیحقوقِ س یعنی “یرانیانتمام ا یبرا یرانا“

تمام  یدر برابر قانون برا یمساو یاجتماع
لت را از حقوق سو م یک. اگر ما از یرانیانا

 ینیما حکومت د ینکه)به بهانه ا اش یاساس
 ینچن یگرد یو از سو یم( محروم نمائیمدار

شعار  ینا یآنچه در ورا یم،را طرح کن یشعار
و  یفهخواهد ماند، وظ ی( باقی)پوچ و توخال
همه است و نه حقوق. در  یمشارکت برا

و وظائف  ماند یم صخوا یبرا“یژهحقوق و“یجه،نت
 یرانا“ی وام )ملت(. اگر ما خواهان واقعع یبرا
 یکو تاکت یاستراتژ یم،هست “یرانیانتمام ا یبرا

 یاعضا یبترک یاساس ییردر جهت تغ یدما با
شده در  ینیب یشپ یریگ یمتصم یاساس ینهادها

از حق  یرانیهر ا یعنیباشد.  یقانون اساس
نظارت  نها، بدو نهاد ینانتخاب شدن در ا

(، کند ینم یفرق یحداقل یا ی)حداکثر یاستصواب
منتخب مردم حق  یندگاننما یعنیمند باشد.  بهره

نظارت  ینکهداشته باشند، بدون ا یقانون گذار
نگهبان( وجود داشته باشد. در  یفقها )شورا
 “یتجمهور“ی، واقعاً موجود کنون ینیحکومت د

سراب است و بس.  یا یاسیس یشوخ یکفقط 
 یشینپ یشهم اند همرزم و “یفستمان“ به طفاًل

رفت،  یشانرا که ا ی. راهیفکنیدب یخود نگاه
 ینجاخواهند رفت. در ا یر،تأخ یبا اندک یزن یگراند

از  یگرد یکی) یوراز حجت االسالم کد یزن یمثال
( یکدمکرات ینیپردازان مهم حکومت د یهنظر

 بهکه پرداختن  یرادهم، ز یآنو سخن را پا یاورمب
مقاله(  ین)در ا پور یجالئ یمجموعه نظرات آقا

. حجت االسالم دکتر طلبد یم یگرد یفرصت
 :نویسد یاز جمله م یورمحسن کد

است  یندر ا یکبا دمکرات ینید یفرق جمهور“
مردم  یاتکاء دارد و رأ ینبرد ینید یکه جمهور

نداشته باشد،  یمنافات ینیبه شرط آنکه با احکام د
نچه هر آ یکدمکرات یمعتبر است. امّا در جمهور

 ی. ولشود یمردم معتبر دانستند، مورد قبول واقع م
حذف  به یمثالً اگر همه رأ یاسالم یدر جمهور

است  یحکم الزام ینا گوئیم یم دادند، یحجاب م
 یت. مانند نسبیستن یتاکثر یو قابل رجوع به رأ

را به  یشتینان یتنسب توانیم یم یااست. آ یشتینان
. لذا حوزه و جوب یرقطعاً خ یم؟بگذار یآراء عموم

است و نه  یعلم یمردم نه مسائل قطع یرأ
 ای حوزهاست. پس در چه  ینید یمسائل الزام

 یفاست که تکل یا مردم اعتبار دارد؟ حوزه یرأ
وجود ندارند.  یشرع یالزام ینو قوان یعلم یقطع

حوزه، حوزه مباحات است که  ینبنابرا
جمع  یعقالئ یرأ“ینهمب یامرهم شور“براساس

)گفتگو با حجت السالم  .“شود یدر مصا
چه  یخاتم“ در کتاب یوردکترمحسن کد

 ینشر اخالص... نشر آزاد علی،، مسعود ل“گوید یم
 (299، ص 1378چاپ اول، بهار  یشهاند

 یرأ ینی؟! د“یکدمکرات“ در حکومت ینبنابرا 
 ینیاعتبار دارد که با احکام د یمردم فقط هنگام

مگر در حکومت در تعارض )منافات( نباشد. 
است؟ در آنجا  یناز ا یربه غ ینید یردمکراتیکغ

که با احکام  شود یم یرفتهپذ یمردم زمان یهم رأ
شرع در تطابق باشد. مثالً اگر مردم با  ینو مواز

 “مسلمانان“ حجاب مخالفت کردند و گفتند که ما
خودمان نوع پوششمان را انتخاب  خواهیم یم

که  یراندارد، ز یتبارها اع و خواست آن یرأ یم،کن
و  یاست. در باره الزام یو اله یحکم الزام ینا

 یعهشناسانِ مسلمان ِ ش ینها د بودن آن یاله
م یتصم ینیحکومت د یروپ یمذهبِ مکتب اصول

و ارادة  یرأ یرشو پذ یخواهند گرفت. دمکراس
 یکیکه  “الزامات“ . اماشود ینم یشترب ینملت از ا

 “قانون“یز همه چ یرا. اسالم بیستدو تا ن یا
 کدام ینکهاز تولد تا پس از مرگ. ا یشدارد. از پ

 یست،است و کدام ن یالزامات شرع “قانون“
پایان  یب یها به نزاع یگرددبازهم برم

هرکس در  یعنیگوناگون از اسالم.  یها“ئتقرا“
 یعنیاو،  “الزامات“شد، یشترحکومت قدرتش ب

لسالم و تصورات او برنده است. حجت ا یتذهن
و  یعتطب ینرا با قوان یشرع “الزامات“یور کد

 یتو قانون نسب دهد ینشان م یکی یزیکف
قلمداد  یکسانخود  یرا با تصورات ذهن یشتینان
است  یکیبا آن  ینکه ا گیرد می یجهو نت کند یم

 یبه رأ توان ینم یزاند، و علم را ن و هردو علم
 مع یاسق گویند یامر م ینگذاشت. به ا یعموم

(. در یبی)عوام فر یسفسطه و دماگوک یاالفارغ، 
از ملت  یحکومت منتج و ناش یقوا یدمکراس

اداره  یبرا یعنی. یاست. ازجمله قوه قانونگذار
منتخب مردم قانون  یندگاننما هجامع یامور عموم

مربوط به علوم )از  ین. اما قوانکنند یم یگذار
 ی( منتج از ارادة عمومیشتینان یتجمله نسب

 یناحکام و مواز یرکیبا ز یور. محسن کدیستن
چون  یو آن را با علم نامد یم “علم“ شرع را

 گوید یکند و پس م یقلمدادم یکسان یزیکف
 گذارند، یمردم نم یرا به رأ“ یعلم ینقوان“ چون
مردم  یبه رأ شود ینم یزرا ن “الزامات“ین بنابرا

 یمسائل قطع“یک گذارد. در کدام جامعه دمکرات
مردم گذاشته  ی( به رأیقطع یرغ یا) “یعلم
دمکرات “ چون یوراند؟ اما حجت السالم کد شده

و ارادة  یرأ یرا هم برا یا است گوشه “ینید
است. او  بازگذاشتهمردم در ادارة امور کشور 

مردم اعتبار  یرأ یا پس در چه حوزه“پرسد  یم
 یفتکل“ که یا در حوزه دهد یو پاسخ م “دارد؟
وجود ندارند.  یشرع یالزام ینقوانو  یعلم یقطع
حوزه، حوزه مباحات است که براساس  ینو ا

جمع صادر  یعقالئ یرأ “ینهمب یامرهم شور
 یا، واژه علمینجالبته، بازهم در ا یشان. اشود یم

 ینافزدوه است تا ا “یشرع یالزام ینقوان“ را به
شناسان  با کار “علوم“ توهم دامن زده شود که کار

 “یعیطب“ین مردم در باره قوان یأفن است و ر
 ینکه ا یم(. اما نگاه کنی)به درست معناست یب

و  یستمردم معتبراست چ یکه درآن رأ یا حوزه
 کدام است؟

واجبات و  یعنیدر حوزه الزامِات  ینیاحکام د“
را در  یاجتماع یها محرمات همه عرصه

 یبزرگ یاراند. بلکه عرصه فراخ و بس برنگرفته
حوزه مباحات. اکثر  یام منطقه الفراغ به نا یمدار

در حوزه مباحات  یو اجتماع یاسیمسائل س
 ینتر شارع مقدس در ا ساده یانقراردارد. به ب

مشخص فرموده  یکل یاربس یاهداف ردهحوزه گست
دوباره محرمات و واجبات  یزن یموارد یکسریو 

 یرا به عقل بشر یاقضا یعنوان نموده، اما مابق
و  یند یتا با توجه به اهداف متعال واگذار نموده،

خود را سامان  یزندگ ی،محرمات و واجبات شرع
است. مرحوم  یرالزامیاتحوزه، حوزه غ ینبدهند. ا

 ینکه هم یبزرگ معاصر، زمان یدفق ینیا نائیرزم
در دوران مشروطه  یشسال پ 80مسائل حدود 

: برادران، قانون مورد اعتقاد فرمایند یمطرح بود، م
که  یاتالزام ینا، قانون شرع است و اهمه م

با  یمناف یم،بکن یتها را رعا آن یدما با یهمگ
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در حوزه منطقه  یاریآزادانه و اخت یقانونگذار
. ما در حال حاضر در یستو حوزه مباحات ن فراغال

 یبشر ینها و قوان نوعاً با برنامه یمسائل اجتماع
ام و احک ینبا قوان یبرخورد یچکه ه یمروبرو هست

در  یاگر تزاحم یزن ی. در مواردکنند ینم یاله
جامعه،  یاز آنجا که عموم آید، یم یشمسائل پ

 شود یوضع م یا به گونه یناست قطعاً قوان ینید
نداشته باشد...  یاله ینبا قوان یناسازگار یچکه ه

مرادمان  ی،آزاد گوئیم یم ی( وقتگفت ی)م ینینائ
ضوابط  یترعابا  یبلکه آزاد یستاز شرع ن یآزاد

قانون، منظور  گوئیم یکه م یاست... زمان یشرع
. بلکه یستشرع مقدس ن یفاتکنار گذاشتن تشر

را مطرح نموده و جا را  یشراع الزامات یممعتقد
با عقل  یمبازگذاشته که ما قادر یالزام یرغ یبرا

)همانجا، ... “ یمها بپرداز امور آن یربه تدب یبشر
 (298و  297ص 

 یرالزاماتدر حوزه غ “ینید یجمهور“ در ینبنابرا 
حوزه مباحات  یاها( منطقه الفراغ،  )حرام و حالل

 یاز عقل بشر شود یمنطقه م ینقراردارد که در ا
در حوزه  شود یم یاآ ی؟استفاده کرد. عقل بشر

مورد نظر حجت  ینید یمباحات )در دمکراس
 دةاز ارا یناش ی( قانونگذاریورالسالم محسن کد

عقل کدام بشر در حوزه مباحات  یاد؟ ملت باش
معتقد است  یورخواهد کرد؟ کد یفو تکل یینتع

اداره جامعه  یبرا یروش خاص ینیمنابع د“ که در
نشده  ینیب یشمعصوم پ یبتدر زمان غ

( لذا اداره جامعه در نظام 302همانجا، ص “)است.
 ینی،د یجامعه مدن یوهبرش یمتک یدبا یهفق یتوال

 یبرا یدسئوال جد“ باشد. “یکدمکرات“یعنی 
مدار ما مربوط به چگونه حکومت  ینمتفکران د

 یجادنحوه ا یعنیکردن، چگونه اداره کردن است. 
 ی)باشد( که هرکس یسازمان در جامعه به شکل

 یابد یلاو تقل یاحتمال خطا یرد،که در آن قرار بگ
امروز  یدباال برود. بدون ترد یناناطم یبو ضر
 یهنظر ینبه ا ینید یو علما ینمتفکر از یبخش

است و  یو اداره جامعه عقالن یادن یرقائلند که تدب
. یردصورت گ یبا استفاده از تجارب بشر یدبا

با  یعقالن یرکه تدب کند یاقتضاء م ینداریمنتها د
نظارت  یز،باشد. مراد از نظارت ن یننظارت د

ن یمراد از نظارت ا یگراست. به عبارت د یقانون
اهداف  یدر راستا یعقالن یرموع تداباست که مج

و  ینکته کامالً فقه یک یباشد... نکته بعد یند
از  یکیبا  یرتداب یامعنا که آ یناست به ا یحقوق

همان    ینندارد؟ ا یادارد  یناسازگار یاحکام فقه
ما برعهده  یاست که بنابرقانون اساس یکار

 رمحترم نگهبان گذاشته است... اگ یشورا
امروز  یمبگو یدکنم، با یمع بندج یمبخواه

معتقدند روش و اداره جامعه با روش  ینعالمان د
با دو  یدروش با یناست، منتها ا سر یم یعقالن

 یو عدم اجرا یناهداف د یضابطه، در راستا
 203همانجا، ص “)همراه باشد. یحرام یچگونهه

در حوزه  “عقل بشر“ ( پس منظور از304و 
 یجتهدان، و در جمهورها و م فق لِمباحات، عق

است. و در هر  “نگهبان یشورا“ عقل ی،اسالم
 با یداو نبا یماتو تصم “عقل“ین حال ا

از آنکه  یشهمراه باشد. پ “یحرام یچگونهه“
 یریمطلب را ادامه دهم، به منظور داشتن تصو

 از یورروشن از تصورات حجت السالم کد
 “ینید یجامعه مدن“یا  “ینید یجمهور“

 ینبرا یشانکنم. ا یاو را جمع بند یها گفته
امام  یبتدر زمان غ یدبا یچه کس“ نظرند که امر

 یجمهور یلبا تشک “معصوم حکومت بکند
انجام گرفته است.  یهفق یتو نظام وال یاسالم

حکومت،  یوهش یامّا برا“ همان مقاله(.   )همانجا
امام  یبتاداره جامعه در زمان غ یوهش یعنی

لذا  “نشده است. ینیب یشپ یخاص روشمعصوم 
 معتقد به یا موردنظرات متفاوت است. عده یندر ا

 یگرد یا هستند و عده “یهمطلقه فق یتوال“
 اداره امور به شکل یوهبا ش “یهفق یتوال“ خواهان

. حجت السالم باشند یم “ینید یجامعه مدن“
اداره  یعنی، “ینید یجامعه مدن“یروان از پ یورکد

 یکدمکرات“یوه به ش یماسال یجمهور رجامعه د
نوع  ینهمان مقاله( در ا   هستند. )همانجا، “ینید

معتبر  یو اراده مردم فقط زمان یاز حکومت رأ
 یناست که خارج از الزامات شرع نباشد. و اصوالً ا

( به یشتنان یتعلوم )نسب ینالزامات، مانند قوان
هستند و  یاله ین. قوانیستندن یگذاشتن یرأ
آنهاست. اما در خارج از  یترعامکلف به  امعهج

خدا،  یها ها و حالل حوزه حرام یعنیالزامات، 
در “. حوزه منطقه الفراغ“ حوزه مباحات وجود دارد،

 توان یاداره امور جامعه م یحوزه است که برا ینا
 یاستفاده کرد. امّا عقل بشر یاز عقل بشر

 انساالر یند یعنی ین،در نظارت د بایستی یم
منطقه “ نکه در منطقه خارج ازباشد )همچنا

 یدر جمهور ینکارا یبود(. برا ینچن “الفراغ
محترم  یشورا“ی، در قانون اساس ی،اسالم

شده است. از مجموعة  ینیب یشپ “نگهبان
در  یزکه در واقع، همه چ یدآ یبرم ینها چن گفته

خودش درست  یدر سر جا ینیحکومت د ینهم
با “ محترم نگهبان ایشور“ینکهاست، مگر ا
 یروانحق پ یاستصواب“ی حداکثر “اِعمال نظارت

کرده است.  یمالرا پا“ یکدمکرات“ینی حکومت د
 سهم یعنیشود ) “یحداقل“ اگر نظارت

گردد( مشکل  یترعا “یانقالب اسالم های یوقف“
 وجود نخواهد داشت و مسئله یگرید یاساس

حل خواهد شد. در  ینیدر حکومت د “یدمکراس“
 .پردازم ینم یگراند “های هیشاند“ به اینجا

حکومت “ پردازان یشهاز روشنفکران و اند یدبا 
محترم  یشورا“ که اگر یدپرس“ یکدمکرات ینید

 یناسازگار یا یعهده دار نظارت سازگار “نگهبان
همچنانکه دکتر “)است یبا احکام فقه یرتداب

 یشورا ینخوب، ا یار(، بسگویند یم پور یجالئ
 های یوقف“ که وجود اند داده یصمحترم تشخ

حکومت ناب  یها و نهادها در ارگان “انقالب
و با  یستاسالم ن یانبه صالح ک یزن یاسالم

و تطابق ندارد. اگر قرار  یالزامات آن هماهنگ
به نظارت فقها  ینید یدمکراس “یانتها“ است که

 ینچرا اگر ا یانجامد،ها ب و مجتهدان و اجازه آن
درست است  یردا بگر “یخود یرغ“یبان نظارت گر

ها شود، غلط است؟  “یخود“ اگر شامل یول
 یریهبنگاه خ یاسی،نظام س یکساختار دمکرات

داد وصالح  یصکه اگر درست تشخ یستن
 یراعطاء کند و در غ یحق یدانست به کس

یص شهروند را براساس نظر و تشخ ینصورتا
اش محروم کند. در  از حقوق “اش محترم یشورا“

 تو حقوق حکومت گران را ملحکومت  یدمکراس
 .و نه برعکس کند یم یینتع

 یگرنکته د یکبه  خواستم یم یانامادر پا 
 برسانم. به یانگذرا کنم و مقاله را به پا یا اشاره

ندارم.  یهم کار یشانا 6و  5و  4 “یفرازها“
 “ها نوشت یپ“ از 7در بند  پور یجالئ یآقا
 :نویسد یم

هم به نظر طرفداران  یا اشاره یستبد ن ینجادر ا“
داشته  ینید یدر نقد دمکراس یارتمام ع یدمکراس

. به نظر نگارنده آنان حداقل نسبت به سه یمباش
در  یارتمام ع یدمکراس ین. اول، ااند توجه ینکته ب

است. ظاهراً در جهان  یافتهکدام کشور تحقق 
ر و خالص یآتمام ع یواقعاً موجود ما دمکراس

 یاآ یم؟خالص ندار یدموکراس ی. به چه عللیمندار
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 یو جار یسار یزن یرانآن علل در جامعه ا
 یو لوازم روشها یات... نکته دوم، به مقتضیستن

و  یاصالح یروین یک. شود یمربوط م یاصالح
با  تواند یتنها م یخی،تار یندمکرات با حامالن د

 ای هو مفاهم یزمسالمت آم ی،اصالح یها روش
 یکه(، در صورتیحذف یها مواجه شود )نه با روش

سرعت  یبرا یارتمام ع یطرفداران دموکراس
 ی،انتقاد یابیارز یکبه اصالحات بدون  یدنبخش

 “.کنند یم یهرا توص یمدن یروش نافرمان

نشان  ی( از دمکراسیارها )تمام ع “یفتعر“ینگونها 
 یاسی( با ساختار سیسندهنو یا) یندهگو یعدم آشنائ

 یستگ معدن نسن یاست. دمکراس یکدمکرات
فعل و انفعال  یکاش را بشود در  که ناخالص

 یستن ینیحکومت د یگرفت. دمکراس یمیائیش
   موجود، های یارائه دهد. دمکراس “ناب“ که نوع

واقعاً موجودِ  یکِدمکرات یِحکومت ها مانه
 هستند، با تمام یبرالل یبر نظام پارلمان یمتک

ها  “یصناخال“ین ا یان. اما میشانها “یناخالص“
 دهند، یارائه م یشانرا که ا یا“یتقلب“ وجنس

 یختا آسمان است. در طول تار ینتفاوت از زم
عدالت “ی ا دوره یچو دره یزمان یچدر ه یتبشر

، به “یعدالت اجتماع“ ( وی)دمکراس “یاسیس
جوامع دمکرات وجود دارد،  ینکه در ا یا اندازه

 های یضو تبع ها عدالتی یموجود نبوده است. اما ب
واقعاً  ینیو... که در حکومت د یقانون ی،حقوق

وجود دارد، همواره در طول  یشانا یموجود کنون
 اگراند.  )به اشکال گوناگون( وجود داشته یختار

 به آن اندازه از یشانا یکدمکرات ینیحکومت د
 یقوا“ که در آن یافت، دست  “یاسیعدالت س“

شد و تمام شهروندان  “از ملت یحکومت ناش
در برابر قانون شدند، و  یحقوق مساو یدارا

 یهبه اعالم یانسان قانونگذار و التزام قانونگذار
 ینحقوق بشر شد، اگر شالق و سنگسار و قوان

و  یرفتند، اگر حقوق اجتماع یانم ازقصاص 
زنان با مردان برابر شد، اگر هر شهروند  یاسیس
از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در  یرانیا

مند  نظام بهره یریگ یمتصم یاساس یهاارگان
 یها“یناخالص“یگران شدو... درآنصورت حتماً د

را خواهند  یشانا یکدمکرات ینیحکومت د
(، یک)دمکرات ینید متحکو یسه. مقایرفتپذ

 ی،قرون وسطائ یتام گرا یاسینظام س یک یعنی
 یاداز بن ای یسهمقا یبرال،ل یپارلمان یبا دمکراس

 یروشها“ درباره یشاندوم انادرست است. نکته 

در جامعه ما چه  ینکهاست. ا “یاصالح یاسالم
خود را حذف  یو فکر یاسیمخالفان س یکسان

 کنم ینند، فکر مک یم یزکرده ند و هم اکنون ن
 ینگاه یک یشاننداشته باشد. ا یحبه توض یازین

هم به  ینگاه یمن یزبه دور برخود بکند )و ن
 یچه کس یشود که ک گذشته خود( تا فوراً متوجه

 یشان( حذف کرده است. من با ایرا )حتا جسم
 یحذف یدها نبا صددرصد موافق هستم که روش

کمک  به یشانا ین. بنابرایباشد، بلکه اصالح
 یروانپ یزو ن ی،اصالح طلبان حکومت یرسا

و بمنظور  یندلطف نما یک،دمکرات ینیحکومت د
طرح  یا یحهاعاده حقوق شهروندان جامعه چند ال

ارائه  یرز یبا محتوا یاسالم یبه مجلس شورا
 یبه سو “یاصالح یها روش“ با یمکنند، تا بتوان

 :یمبرو یدمکراس

 )براساس یرانیهرا ینکهمربوط به ا یحهـ ال 1 
حق انتخاب  یدارا“( یرانیانتمام ا یبرا یرانا“

نظام  یریگ یمتصم یاساس یشدن درتمام ارگانها
ها و مجتهدان(:  ر فقباشد )و نه فقط در انحصا

 یمل یتاصل حاکم

تا  “نگهبان یشورا“ مربوط به لغو یحهـ ال 2 
 یباشد، و قانونگذار یحق قانونگذار یملت دارا

نظر و با موافقت  یرو ز “یعتشر“ در چهارچوب
ی ها و مجتهدان نباشد: اصل خرد به جا فق

 “یوح“

 یشناختن تساو یتمربوط به رسم یحهـ ال 3 
 ینان با مردان در تمام امور اجتماعز یانم یحقوق

 یحقوق یو...(: اصل تساو یاست)از اقتصاد تا س
 همه در برابر قانون

شرم آور قصاص و  ینمربوط به لغو قوان یحهال 4 
مدرن: اصل  یایدن ینبا قوان یدادگستر یقتطب

 یو خردگرائ یدگم زدائ

شناختن الزام  یتمربوط به رسم یحهـ ال 5
حقوق بشر تا  یجهان یهاد اعالمبه مو یقانونگذار

نتواند حقوق  یا بهانه یچتحت ه یتیاکثر یچه
 مدرن های ی: اصل دمکراسیدرا نقض نما یگراند

 ...ـ و 6 

 ینحتماً توجه دارند ا پور یهمچنانکه دکتر جالئ 
از مجموعة  یفقط بخش “یشنهادیپ یحهال“ پنج

 یاست که دمکراس یحقوق شهروندان در جوامع
مسالمت  یروش یا. آیستن “خالص“ اًها ابد آن
 ییراتتغ یبرا یاز راه و روش پارلمان تر یزآم

هم حداقلِ  “یمدن ینافرمان“ وجود دارد؟ یاساس

است که  یبا حکومتگران یزروشِ مسالمت آم وراه 
به خواست ملت تن در دهند. در  خواهند ینم

 یلسخن گفتم که در اساس و در تحل یابتدا
ـ  1وجود ندارد:  یشترت بدو نوع حکوم ینهائ

و  یلکه در آن حکومت گران بنا برم یحکومت
 یانتخابات آزاد )راه یکارادة شهروندان، در 

 ی( اگر انتخاب نشدند، به رأیزمسالمت آم یاربس
 یـ حکومت 2و  روند یو م گذارند یملت احترام م

مردم احترام  یکه در آن جکومت گران به رأ
ها در قدرت  آن یو رأ یلو برخالف م گذارند ینم
مردم  یامو ق یچی. در حالت دوم سرپمانند یم

ضرورت  یکشان “یعیطب“کسب حقوق یبرا
 یچکه ه دهد ینشان م یخ. تجربه تارشود یم

و  یاستس یدانخودش م ی،دستگاه زورگوئ
 .نکرده است یحکومت را آزادانه خال
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 “گردنبند مقدس“             
 

 حکايت روشنفکری سرگردان ، در قفسی به بزرگی ايران !
 

 نيلوفر بيضايی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يحمقدمه و توض
حقوقدان، محقق  یل،کار، وک مهرانگیز خانم، نوشتة «گردنبند مقدس» کتاب

 یدهتوسط نشر باران در استکهلم به چاپ رس 2002و فعال زنان در سال 
بمدت سه ماه و پس از بازگشت از است.خانم کار که اگر اشتباه نکنم 

 بهکتاب  ینبسر برده است، در ا یدر زندان حکومت اسالم ینکنفرانس برل
حال  ینگذشته است، بسنده نکرده، بلکه در ع یگزارش آنچه در زندان بر و

 یزدوران ن یناوضاع ا یلو تحل یرامونیپ یطبر مسند قضاوت در مورد شرا
 یذهن یی،و بدور از احساس گرا یحصر ینشسته است.امر قضاوت زبان

 وانیندر نظر گرفتن قواعد و ق یگری،د یگذاشتن خود بجا ییتوانا پرده، یب
 یتتر از همه رعا حال و مهم ینحق و ناحق و در ع یصقدرت تشخ ی،باز

 .طلبد یعدل و انصاف م
 یبلکه نقشها شوند، یظاهر نم یکتاب تنها در نقش قاض ینکار در ا خانم

روشنفکر سکوالر مستقل از اصالح طلبان  ی،ه مادر دلسوز، قرباناز جمل یگرد
متفکر، شاعر،  ی،روشنفکر وابسته به اصالح طلبان حکومت ی،حکومت

هم  ینهم یو برا گذارند یم یرتاث یشانا یمرتب بر روش نوشتار یزهمسر...ن
از  یکی یا یشانبر نگاه ا ی.هر نقدکند یکتاب را مشکل م ینا یامر بررس

خواه سوءتفاهم  اند، خواه نا خود در نظر گرفته یبرا یشانکه ا ییقشهان ینا
 است. یزبرانگ

تالش  یخانم کارو بخصوص برا یبرا ینمن تا کنفرانس برل یم،بگو پرده بی
در اعتراضشان به  یمبهتر بگو یاحقوق زنان  یبرا یرشانناپذ یخستگ

از  یکیبعنوان  یشانا یدمشن یکهقائل بودم.زمان یادیزنان، احترام ز حقوقی یب
 یادبن عیةهمان ابتدا و طبق اطال   که از یشیکنفرانس نما یکسخنرانان 

در دوران  یراندر ا یاسیس یباز شدن فضا یجبل با هدف ترو ینریشها
قرار است شرکت کنند، فکر کردم دارم خواب  یخاتم یجمهور یاستر
حضور را باور  ینتم انخواس یدم،ند یشرا به چشم خو یشانو تا نام ا بینم یم

 یروشنفکر بعنوانکه  کردم یم یابیارز یناز ا تر یارهوش یاررا بس یشانکنم.ا
 یکاهداف  یلةدارد، خود را وس یدتاک یشکه مرتب بر سکوالر بودن خو

مردم  یبرا یسود یچکه ه یاسیس یفکث یباز یکدر  یغاتیکنفرانس تبل
 ندارد، قرار دهند. یرانا

از  یشپ یکماههستم که از  یهگان الاقل سه اعالماز امضاکنند یکی من
از روشنفکران خارج از کشور در  یتوسط بخش ینکنفرانس برل یبرگزار

کنفرانس نوشته و منتشر شد.روز  ینا یاعتراض به نحوه و اهداف برگزار
از سالن و در  یرونکنفرانس بود، من در ب ینا یاسیشنبه که روز بخش س

 یاز من دعوت کرده بودند تا در تجمع اعتراض که یجمع یآزاد برا یفضا
بود که  یندعوت کنندگان به من ا یحکنم.توض یخارج از سالن سخنران

کنند و به داخل سالن نروند، اما  یداحضور پ خارجیبناست در محوطة 
ها  از آن یمیبخش عظ یدم،رس یو به محل سخنران ینمن به برل یکهزمان
ه نامعلوم بود، به داخل سالن نقل مکان من در آن لحظ یکه برا یلیبدال

از  یرونهمان جمع کوچک ب   یتعجب و برا یتنها  در  ینهمهکرده بودند.با ا
در دفاع از برهنه شدن  ینپس از کنفرانس برل یکهفتهسالن سخن گفتم.

او از همه  یکهتر، در آن کنفرانس و در حال تئا یگرباز یدی،پروانه حم یاعتراض
ناموس  یدتهد»نوشتم تحت عنوان  یرار گرفته بود، مطلبسو مورد تهاجم ق

 .» یمل
و  یروشنفکر یاناز مدع یاریبس واقعیباعث شد که چهرة  ینبرل کنفرانس
اصول برمال  ینها به ا برمال شود و حد و حدود شناخت و اعتقاد آن یدمکراس

دو  یانم یگرنبود.د یزدر پرده گفتن جا یگرشد که د یجادا یطیگردد.شرا
طلبان  صالحا یاستخود را با س یهمراه یدبا یانشستن ممکن نبود. یندلص

 یاو  کردیم یرا داشتند اعالم م یرانمردم ا یندگینما یکه ادعا یحکومت
به  یاجمال یحکومت و هر دو جناح آن.تنها رجوع ینمخالفت خود را با ا

الت در جم ترین یباز یاست تا از ورا یدوران کاف ینا یها ها و گفته نوشته
 یداشد یباورها ترین هو عقب ماند ترین یهبه کر یتهو مدرن یوصف دمکراس

ها پنهان بود،  واژه ینکه در پس ا یو آخوند زدگ یگرفته از اسالم زدگ یرتاث
 .یمببر یپ

روشنفکر سکوالر قبول  یکرا بعنوان  یشانخانم کار که من ا متاسفانه
فاصله  یسمعتقادات خود به سکوالراز ا یشتردوران، روزبروز ب ینداشتم، در ا

انکار کرد.اصرار مکرر  یخود را بنفع روشنفکران مذهب یگرفت و حضور فکر
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 ینبر ا هدیخود شا ییقرون وسطا ینقوان ینقانون در سرزم یبر اجرا یشانا
 تناقضات و ها تضادبازگوکنندة « گردنبند مقدس» یعنیکتاب  ینمدعاست.و ا

در چارچوب « اصالح»اعتقاد  یانکه م یروشنفکر یعنی یشان،ا فکری
حکومت قرون  یک یریقابل انکار اصالح ناپذ یرغ یتو واقع یموجود حکومت

ارتباط است  ینمسند و در ا ینکتاب از ا ینا یدر نوسان است.بررس ییوسطا
 ینا یبررس یحال من برا ین.در عیابد یسطور ارزش م ایننگارندة  یکه برا

و  یراندر ا 2001استفاده کنم که در تابستان  یزن ریگکتاب ناچارم از کتاب د
نام « ینزنان برل»شده است و  یفتال یرانپور در ا فرهاد یلیتوسط خانم ل
اند با  گاه آنچه خانم کار در کتاب گردنبند مقدس نوشته دارد.چرا که

با  ینپور پس از کنفرانس برل که خانم فرهاد یا در مصاحبه یشانها گفته
قرار دارد.از آنجا که خود خانم کار در  یاند، در تناقض جد داده انجام یشانا

کنند،  می یم یاد یکیپور به ن بار از کتاب خانم فرهاد ینگردنبند مقدس چند
 یزجا کنند، یم یهکه خود خواندن آن را توص یاستفاده از منبع یزن یشانا یقینا

 خواهند شمرد.
مولف بر  یکه بر خالف ادعانکته بس  ینهم« ینزنان برل»مورد کتاب  در
 یبا استفاده از دستور زبان ین،متفاوت از کنفرانس برل یتیبودن روا« صادقانه»

 یسیونجلوه دادن اپوز اعتبار یو با هدف ب یاشک آور هند یلمهایدر حد ف
 ینیتوه یزچ هراز  یشنوشته شده است که پ یغاتیتبل یخارج از کشور، کتاب

 ینو روشنفکر در برل یسندهبود بعنوان متفکر، نوکه بنا  یاست به تمام زنان
زنان به نقش مادرانه و برجسته ساختن  ینحضور ا یلکنند.تقل یسخنران

است و  یحکومت اسالم یبرا یخوش رقص یکها تنها  آن یروابط خانوادگ
 یتتفکر، جدا از جنس هلکه انسان ا یتیکردن شانه از بار مسئول یخال ینوع
که  پردازم یکتاب نم ینبه ا یناز ا یش.بیردبپذ بایست یعملکرد خود م یبرا

 باشم. یفزودهبر ارزش آن ن
گردنبند »ما از کتاب  یننقل قول نخست یددرآمد شا یشپ ینا یانپا در

که نگارنده اثربدان تعلق  یبا نسل یبرخورد فکر یباشد برا ای یهپا« مقدس
 :نویسد یم یدارد، آنجا که خود بدرست

را  ینا یا.آیمبرقرار کن یجوان ارتباط کالم یبا نسلها توانیم ینم یبه سادگ»
ما از  یفشوم از آنچه در راه است.تعر یا نشانه یاگرفت  یکبه فال ن یدبا

 یف.تعرانگیزد یجوان را به خواستن بر م یها که نسل یستهمان ن   ی،آزاد
با هم  ها قرن ی.پندارایم که ما به آن خو گرفته یستچنان ن یها از آزاد آن

قرون به آن  یما آشناست و ط یها با آنچه برا ها.جوان نه سال یم،فاصله دار
را بر  یستنو در خفا ز ینو توه یر.تکفکنند یم یگانگیب یما تن داده

اجدادشان است  یخیتار یکه محصول بردبار یخیتار یاکاری.به رتابند ینم
را  یخیارت یاکاریر یشةتا ر اند هها قصد کرد .آندهند یتن در نم

ها متزلزل  نگاه پرسشگر آن یرخطابه و وعظ دارد ز های یبسوزانند.کرس
 های یافتهاز  یکرا با کدام  ها یکرس یخال ی.جاریزد یفرو م یهو از پا شود یم

 (18)گردنبند مقدس، ص« کنند؟ یپر م یانسان
 

  یسرگردان يتمقدس و حکا گردنبند
 1379سال  تحویلر و از لحظة کا مهرانگیزگردنبند مقدس با مقدمة  کتاب
شان،  ساله 16نسبت به دختر  یشانا یمقدمه مهر مادر ین.در اشود یآغاز م

.داستان سازد یکتاب را روشن م یاز خطوط اصل یکیهمان ابتدا    آزاده، از

سال نهنگ به سال مار را  ییررا که آزاده نوشته است و تغ« یگیرمرد ماه»
 یا بهانه« هویت یزمان ب»ل خود خانم کار و خط زمان و بقو دهد یم یدنو
و به خواننده  یخیتار یتو جعل هو یرسم یماعتراض به تقو یبرا شود یم
 ینا یتلخ ینکهدوره بازگو خواهد شد.ا یککه خاطرات تلخ  دهد یم یامپ

 ینکها یاو  شود ین آغاز میشاو به زندان رفتن ا یریدوره تنها از زمان دستگ
 دهند، یتلخ قرار م تاریخ مبدا را خودزندان سه ماهة  یشانچگونه است که ا

 یاسیس یزندان ینکه اول دانند یحتما م یشان.اشود یهرگز بر ما روشن نم
شناخته شده بودن،  یلبدانند که بدل یداند و قاعدتا با نبوده یحکومت اسالم

از نگاشتن  یشبود که پ یاند.کاف بوده یاسیس یانزندان ینتر از خوشبخت یکی
 یاسیس یزندان یشاناز ا یشکه پ یکتاب به انبوه خاطرات زندان زنان ینا

 ترین یانهو با وحش یدهسال بطول انجام 8ها حداقل  اند و دوران زندان آن بوده
تا متوجه شوند که جعل زمان از  کردند یها همراه بوده است، رجوع م شکنجه

به  یدرا با تاک یشکه کتاب خو یشانآغاز نشده است.ا یشانا یریدستگ نزما
 یا کاش لحظه ای کنند، یدارند، آغاز م خویشسالة  16که به فرزند  یمهر

به هزاران نوجوان همسن دختر خودشان، به  یزمهرآم ینگاه یا در جمله یا
ها شکنجه و اعدام  زندان یندر هم یشاناز ا یشکه پ یخیشانفرزندان تار

حکومت  ینقصاوت ا یخه تارتا روشن شود ک کردند، یم یا اند، اشاره شده
 اشاره! یک یاز حت یغروشن بوده است.اما در یشانبر ا یزاز زندان ن یشپ

مادرانه از  های یدر وصف و ابراز نگران یمصفحه و ن یک یشانعوض ا در
سرما  ینکنفرانس برل یبرگزار یندر ح یاکه گو« یاکبر گنج یها سرفه»

 گذشتة از دفاع به را خودنوشتة و سه صفحه از  نویسند یخورده بوده است، م
 :پردازند یم یگنج آقای

سوار کرد.به فکر واداشت.با خود  یالمن را بر بال خ یگنج یها سرفه...» 
و مخلص و مومن به نظام  یمیقد یانقالب یکرا که  یکلنجار رفتم تا گنج

 یانبه جر یکنم.او در نوجوان یفجمله تعر یکبود در  یاسالم یجمهور
 یانجر در یدکرده بود.شا یتآن را تقو ینیو بُعد د یوستهب پانقال یعوس

هم  یکدمکرات یرغ های یوهنظام برآمده از انقالب بر ش های یهپا یمتحک
 یاکبر گنج دانم یباشد.اما م ینمحتمل است چن دانم، یصحه گذاشته بود.نم

را  کیانماهنامة  ینی،د یشیپرچمدار نواند یهنگام ظهور دکتر سروش در جا
و  یجسروش و ترو دکترنشر آثار  یکرد و همزمان برا یها نظرات او تغذب

 یهاز جان ما یاسالم یطرفدار جمهور یانآن در جمع دانشجو یغتبل
 یو همزمان در وزارت ارشاد اسالم زد یقلم م یهاندر ک تر یشگذاشت.او پ

افت و  یگنج یاسیس ی.اگر در زندگکرد یتحت نظارت محافظه کاران کار م
مرتبط دانست که  سیعیآن را با تحوالت ژرف و و یدبا شود، یم یدهد یزخ

 یو هم مسلکان او در جا یرا به کجراهه کشاند.اکبر گنج یرانانقالب ا
ظهور  بتدریج انقالب دومدر دهة  یاسالم جمهوریشدة  یداروجدان ب
 (38)همانجا، ص «کردند...

 یلنشده است، نقش وک یلکه هنوز تشک یخانم کار چگونه در دادگاه اینکه
که در  کنند ینکته اشاره نم ینبد یا لحظه یو حت گیرند یمدافع را بر عهده م

آغاز و اجرا شد،  یشاندگراند یکشتارها ترین وحشیانه که انقالب اولدهة 
در  یشانا شمسکوت گذاشتن نق یناند و همچن داشته یچه نقش یگنج یآقا

 ینقش آقا ینکهنظر نگرفتن ادر  یو حت یوزارت اطالعات حکومت اسالم
کارمند ساده  یک یادوران وزارت ارشاد چه بوده است، آ ترین یاهدر س یگنج
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 یر،در تطه یشاناند، نشان از مصمم بودن ا داشته ینقش مهمتر یااند  بوده
 و رمز از پرکه گذشتة  گیرند یدر نظر نم یشانمدافع دارد.ا یلآنهم بعنوان وک

در نقش  یشانکه ا گیرد یمورد سوال قرار م یندرست زما یگنج آقای راز
و چنان  شوند یم یدانوارد م یاتها و رموز جنا راز یندةو گشا یمدافع دمکراس

اند و آن هنگام  زاده شده از شکم مادر دمکرات یشانکه انگار ا شود یوانمود م
اعتراضات کنفرانس  یجةبدهند!اگر در نت یدمکراس رستا به ما د آیند یکه م

 یشانا یدشا شد، یبرمال نم یگنج دورآقای چندان نهاز گذشتة  یبخش ین،برل
که الاقل به  یشانا یبرا ینقش ین.چنگذراندند یهم داستان را به سکوت م

 یزتاسف برانگ یاآ یرند،طرف عدل و انصاف گ یدهم که شده با یا حرفه یلدل
 یقاضتنه به  یکو  گیرند یبکار م یکطرفهت؟ چگونه عدالتشان را یسن
 .روند یم
را  یگنج ی، آنگونه که خانم کار آقا«یاسالم جمهوریشدة  یداروجدان ب» 
در  کنند، یم یفمعصوم تعر یطفل ین،برل یواراز د یداررا هنگام د نامند یم

 یتشخص یکاما آن بخش تار نویسند، یاش م گل انداخته یها وصف گونه
 یهاز آن توج تر و بد گیرند یم یدهناد یرا براحت« اشباح یکخانةتار»نگارنده 

در طول  یابراز همدرد ینا یلالبته دل کنندو یم یو با او ابراز همدرد کنند یم
 روشن خواهد شد. یجنوشته و بتدر ینا

 یدااز به زندان افتادن خانم کار شد ینوهمچن یگنج یبودن آقا یاز زندان من
 یفتد،به زندان ب هیدکه به خاطر ابراز عق دانم ینم یانسان یچمتاسفم و حق ه

 یخیتار یاکاریفراموش نکند و مروج ر ینباراما نسل من قصد دارد که ا
در معرض  نیکهاست.کسا یشخو یها ها و کرده نباشد.هر کس مسئول گفته

بگذراند،  یرتاث یبر افکار عموم خواهند یقرار دارند و م یافکار عموم یداور
حال با  ینبا حق و در ع یدو چندان و دو برابر دارند.دمکراس یتیمسئول

دارد و آنکس که خود را مروج  یناگسستن یارتباط یتو مسئول یفهوظ
گر و  یهر باشد و نه توجیپذ یتاز هر کس مسئول یشپ یدبا داند، یم یدمکراس

 یزن یتلریه یسمفاش یتهایتر از آن سفسطه گر.همراهان و همدستان جنا بد
تحوالت ژرف و »ر ارتباط با د یسمپس از سقوط فاش یهرگز در دادگاهها

که مسئول  ینشدند، بلکه بعنوان کسان یدهد یستیرشد جنبش فاش« یمعظ
بدهکارند  یانبه قربان رخواهیعذ یکحالتش  ترین ضرر یو در ب خویشندکردة 

 و نه طلبکار.
 پردازند یم ینشرکتشان در کنفرانس برل یبه شرح چگونگ ییکار در جا خانم

اند که  اند و اصال انتظار نداشته تعجب کرده یسپل یتیامناز تداراکات  ینکهو ا
 یمستقل یهایکه در سخنران دانند یم یبخوب یشان.ایرندمورد اعتراض قرار بگ

اند،  خارج از کشور انجام داده یرانیانو بدعوت ا یناز کنفرانس برل یشکه پ
اند و  نوشتهزنان  یلاند، آنجا که در مورد مسا همواره مورد استقبال قرار گرفته

اند،  قرار گرفته یرانیانا ینهم یقاند، مورد تشو بدفاع از حقوق زنان برخاسته یا
سخنرانان است( که حاضر  یب)منظور ترک یبیاما چگونه انتظار دارند در ترک

که مسئول کشتار  پور ییجال یتا آقا یاند و از اکبر گنج شده نبه شرکت در آ
 دانند یم یشاز پ یشانکه خود ا یکنفرانسدارند، در  یانسانهاست، در آنجا

دو دولت از آن مانند  یاسیس یرهایو بهره گ یستآن چ یهدف از برگزار
 .یرندروشن است، مورد اعتراض قرار نگ یشانروز برا

 خانمحال به مصاحبة  ینو در ع یشانبه کتاب خود ا یریمناگز ینجاا در
کامال روشن  یشانا یاف براتا روشن شود اهد یمرجوع کن ایشان با پور فرهاد

اهداف بوده که در کنفرانس  ینکمک به تحقق هم یبرا یشانبوده است و ا
 اند. کرده یداحضور پ ینبرل
 یشانکه ا نویسد یخانم فرهادپور از قول خانم کار م« ینزنان برل»کتاب  در

دعوت به  خواسته یدفتر وکالتش، نم یعقب بودن کارها یلدر ابتدا بدل
سخنرانان بنظرش  یبترک یگرد یو از سو یردنفرانس را بپذشرکت در ک

!اما «مآور یدعوت سر در نم ینمن که از ا:» گفته است یاو گو آمده یم یبعج
روشن  یشانبرا یلدال ینکه.خانم کار پس از اشود یم یچند روز بعد راض
 :پذیرند یشده، دعوت را م

به آلمان و بهبود  یخاتم یساز سفر آقا ینهزم تواند یسفر م ینا گویند ی.م..»
 ینا یهدف از برگزار کنم یو اروپا شود.فکر م یرانا یروابط اقتصاد

ندارد.مثل  یروابط دو دولت باشد.اگر نروم، صورت خوش یمکنفرانس هم تحک
« ادا شود. یدبا هاست ک یفنوع تکل یک و است منرفتن به عهدة  ینا ینکها

 (215ص  ین،)زنان برل
واقف هستند، در کتاب  یلبدال یآشکار ینکه به ا یشاناجالب است،  بسیار

 :نویسند یگردنبند مقدس، م
 یمآلمان بقبوالن یبه افکار عموم خواهیم یم گفت، یبل م ینریشها یاد.بن.»

اند ؤ  بر آمده یو خارج یداخل یاستهایس ییرکه اصالح طلبان در صدد تغ
شما  یدبا فهماند، یه به ما مو اشار یمابا لکنت زبان و ا یدادگاه انقالب اسالم

دار شده  یحهکه جر ردمم یبر آتش احساسات مذهب یتا آب یمرا بازداشت کن
بل در کار اقناع  ینریشها یاد.بنیزیمبر آشفته بر یزیونتلو یلمف یرو تحت تاث
بود.دادگاه  یرانها با ا دولت سبز یتوسعه روابط اقتصاد یبرا یافکار عموم

کشور به  یاسیو س یاز صفحه فرهنگ یشانراندانقالب خواستار حذف دگ
)گردنبند مقدس، « یم؟وسط ما چه کاره بود ین!ایافکار عموم یبهانه شفا

 (27ص 
خانم کار گفته و  یعنینفر،  یکدو حرف را  ینباور کرد که ا توان یم آیا

از کنفرانس  یشدعوت را پ یلکه دل یشاننوشته است؟ تناقض تا کجا؟ ا
اهداف در  ینتحقق ا یاند که برا خود دانسته یفةو وظ دانسته یم ینبرل

 یمصرف خارج از کشور مدع یبرا یکنفرانس شرکت کنند، چگونه در کتاب
   ینا یااند.آ بوده خبر یبشود، ب یشانکه بنا بوده از ا یا که از استفاده شوند یم

 گویند؟ یدر مقدمه از آن سخن م یشانکه ا یستن یخیتار یاکاریهمان ر
از هر کس  یشتروسط چکاره بودند را خودشان ب ینا یشانا هینکا
و خانم  دیدولت آبا یسپانلو، آقا یآقا یجی،خانم اله یشان،.ادانند یم

نوشته  یانهبد و ناش یدابودند که شد ای یشنامهنقش دوم نما یگرانباز پور یروان
شده « دمکرات» یونهمان اسالم   یقتنقش اول در حق یگرانشده بود.باز

 اسالمی،در جامعة  ینکهنشان دادن ا یبرا یونیاشانت ها ینودند و اب
.خود خانم کار بهتر از نندآزادند، نظرشان را طرح ک یزروشنفکران سکوالر ن

 یغتبل یبرا یشانو ا یستن یشدروغ بزرگ ب یک ینکه ا دانند یهر کس م
 کنفرانس آمده بودند. یندروغ به ا یک
 یشانا یوقت یاکه گو کنند یاشاره م ینز معترضا یکیکار بطور مکرر به  خانم

 یکه،زن»زده که: یبنه یشاناند، به ا در جلسه حاضر شده یبا روسر
برخورد  یناز ا یشانکامال قابل درک است که ا ین.ا«را بردار ات یروسر

 یزآم ینتوه ییباشند وحق هم دارند.انتقاد به برخوردها یدهرنج یزآم ینتوه
 کامال وارد است. اینجدست در ا یناز ا 



 1382 فروردين / ارديبهشت ـ ـ 13الش ـ سال سوّم ـ شماره ت                  

 32  

قابل تامل است،  یزن کنند یدر کتابشان بدان اشاره م یشانآنچه خود ا اما
 :نویسند یآنجا که م

به من  یانقالب یپاسداران ارزشها یها از سو بار 1379 ینفرورد 19تا روز »
 ها یهتوص ینها ظاهر بشوم.با آنکه به ا شده بود با حجاب در کنفرانس یهتوص

 19سال بعد از انقالب، صبح روز  21.آشفتم یاما از آن بر م ،کردم یعمل نم
دست کم در مراسم  ااز من قاطعانه خواست ت ی، اکبر گنج1379 ینفرورد
کرد خود معتقد به  یدتاک یکنفرانس حجاب داشته باشم.اکبر گنج یرسم

تا من در  کند یم یجابدر انتخاب پوشاک است، مصلحت ا یاصل آزاد
 یدم،پرس یاز اکبر گنج یانس با حجاب ظاهر بشوم، وقتکنفر یمراسم رسم

که من  یگرید یکنفرانس با کنفرانسها ینا یست؟منظورت از مصلحت چ
تو در عمل ثابت  یگرندارد.از طرف د یام فرق ظاهر شده حجاب یها ب در آن
.چرا با من از در یا شهره شده یو به تندرو یستیکه مصلحت گرا ن یا کرده

 یوسفیکنفرانس حجت االسالم  ینپاسخ داد، در ا ی،ا مصلحت در آمده
را  ینید واندیشیو او بحث ن ینیدحضور دارد.اگر در کنار او بنش یاشکور

بابت  ینیسنگ ینةهز یداو با ید،مطرح کند، چنانچه حجاب نداشته باش
 (42)گردنبند مقدس، ص «شما تحمل کند... حجابی یب

 یها در برنامه یخاتم یجمهور ستیااز ر یشخانم کار که در دوران پ پس
که به  ینکظاهر شده است، ا حجاب یخود ب یخارج از کشور یسخنران

حاضر  یآن در کنفرانس یغتبل یو برا« یاصالح طلب»برکت وجود جنبش 
بر سر کند.بعبارت  یروسر« مصلحت» یترعا یناچار است برا شود، یم
زن،  یکبعنوان  یشانا یمنافع بشر یاصالح طلبان برا رسیدنبقدرت  یگرد

 یاز آن برا یشبوده است، چرا که پ یپسرو یککه  یشرویپ یکنه 
 یگنج یدوستان آقا یدار شدن احساسات مذهب یحهاز جر یریجلوگ

 ینکه!ا«مصلحت»بخاطر  ینکو ا پذیرفتند یرا م یحجاب اسالم بایست یم
و به خانم کنند  یمورد فضول یناند در ا داده جازهبه خود ا یگنج یچگونه آقا

 یة، با در نظر گرفتن دفاع«کن یتخواهر حجابت را رعا»کار تذکر بدهند که 
تلخ دارد که روشنفکر  یتواقع ینخود نشان از ا ی،گنج یخانم کار از آقا

 یفکر یدفاع از ارزشها یبجا یته،سکوالر یمدع یا« سکوالر»سرگردان 
لشگر  یاهین سحقوق تمام شهروندان است، بعنوا ینتام هانکه خوا یشخو

ها  گذاشت که او آن یامورد استفاده قرار گرفت » ینید یشینواند» یویسنار
 یشخو یفکر یبنفع ارزشها یسود ینکمتر ینکهسوء استفاده شود، بدون ا

 کرد.« مصلحت» یرا قربان یشخو یفکر یگرارزشهایبرده باشد و بعبارت د
نقش خود بعنوان  یهدر توج یگنج یکه آقا شود یتر م آنجا دردناک داستان
 :دهند یادامه م» یاسالم یارزشها»پاسدار 

بهتر است که بابت کار  بپردازد،  ای ینهاگر قرار است هز یاشکور یوسفی...»
او را که  یرویاست ن یفشما.ح حجابی یبه آن تن در دهد، نه بابت ب یبزرگ

زن  یکبا  ینیسهل و آسان فقط به علت همنش شود یم یصرف روشنگر
  ()همانجا«.یماز دست بده یندر کنفرانس برل جابح یب

طرح  حجابآنجا که مسئلة  یل،است که:خانم وک ینا یفرمولبند ینا تعبیر
ارزش  یفهضع یکو حق  شوید یمحسوب م یفهضع یک یزشما ن شود، یم

سال مبارزه و  ینهمهکار ا یزاست که خانم مهرانگ یزدفاع ندارد.تاسف برانگ
حکومت کردند  یک یجناح یبکارانةفر یهایباز یا قرباندفاع از حقوق زنان ر

ه و یشبر سر اند یشانا یکه استقالل و پافشار یو درست در زمان

 ینکهکردند.ا یقربان یزها را ن ارزش یناعتقاداتشان مهم بود، با عملکرد خود ا
و تا آنجا  زنند یخود از حقوق زنان حرف م یفستدر مان یگنج یامروز آقا

آنچه ما سالهاست  یعنی خوانند، یضد زن م ینیکه اسالم را د درون یم یشپ
 یجةنت دهند، یخودمان م دنو به خور یشةرا بنام اند نویسم یو م گوییم یم

 یتاهم یکهخود ما به بار آورد.کسان هویتی یو ب عملی یاست که ب یامکان
به  ینیروشنفکر سابقا د یککه  کنند یم یابیرا در آنجا ارز یگنج یفستمان

را  یدر امثال گنج ینیفرهنگ د یقعم های یشهاست، ر یدهرس یسمسکوالر
 دهد یبه خود اجازه م یکه طبق آن اکبر گنج ی.همان فرهنگگیرند یم یدهناد

انسان واقعا  یکبر سر کند.از منظر  یکار بخواهد تا روسر یزاز مهرانگ
رادف زن مت یک یمحر ترین یبا تجاوز به خصوص ای یوهش ینسکوالر، چن

 یداو شد یرالعقولمح عملیات مقابل در حجابشمردن مسئلة  ارزش یاست.ب
در  ییراز تغ ینشان ینکمتر یاانجام دهند، آ تبناس یاشکور یکه آقا یمهم

  دهد؟ یبدست م یانآقا ینا یشةمنش و اند
 تر: باز دردناک و
.ضمنا یرفتمجدل و بحث پذ یرا پس از ساعت یاکبر گنج یة.توص..» 

 یگریخارج از کشور من را به گونه د یرانیانکردم که ا ییادآور
 ()همانجا«...شناسند یم

ها  است که چگونه خانم کار بار ینا شود، یم یجادمن ا یبرا ینجاکه ا سوالی
 یکهزن»زد  یادکه فر معترضیکتاب به خاطرة  ینها و به حق در ا و بار
 کنند، یتشان اشاره مخاطرا ینتر از تلخ یکی، بعنوان «را بردار ات یروسر
 .کنند یم یادو با مهر  یکیبه ن یگنج یاز آقا یکهدرحال
 دیگری بگونة خودشانخارج از کشور که خانم کار را بگفتة  یرانیانا برای

ظاهر شدن در  حجاب یرا در ب یشانو همواره شهامت ا شناسند یم
گرد عقب یکشوک و نشانة  یکحضور  ینا یااند، آ ستوده هایشان یسخنران

و در رکاب  یشرفتپ یک یغتبل یبرا یشانا یکهو آن در حال یست؟ن
 یبرخورد آقا یندیشند،اگر منصفانه ب یااند!آ آمده ینجابد ینید انروشنفکر

  نبوده است؟ تر یزآم ینتوه یشاننسبت به ا یگنج
 :نویسند یفاجعه اما آنجاست که خانم کار خود م عمق

به  یبازجو صادق یاز بازداشت موقت، وقت ماه ینها در دوم از روز ی.روز..» 
دو  ینبه ما اعتراض کرده و گفته است چرا من را با ا یمن گفت اکبر گنج

 یلاتوموب یک ی( تویمبود یجی)منظور من و خانم شهال اله یکتا الئ
به خود  ردمک یتکان خوردم.سع آورید، یو از زندان به دادگاه م گذارید یم

تفرقه  خواهند یاست، م ییو قضا یتیامن یشگردها بقبوالنم نقل قول از نوع
اکبر  یدمهمان بازجو شن   از زبان یگرباور خوش بودم که بار د ین.با ایندازندب

بود که  ینجا.ایرفتگفته است خانم کار حجاب را هم به زور من پذ یگنج
ست دروغ گفته باشد.راست توان ی.بازجو نمیختفرور ام ینهدل در س

بر سر  یروسر ها یزگرددر تمام م یاکبر گنج یهتوص.من حسب گفت یم
  (44)همانجا، ص «.یرالغ دانستیم، یم ینکته را من، او و اشکور ینداشتم.ا

عادل، بلکه بعنوان  یقاض یکتاسف است که خانم کار نه بعنوان  یبس مایة
اعمال قابل  یزانکه کمتر م پردازند یها م از آن یتمدافع به حما یلوک یک

عدل قرار  ترازویتعادل در دوکفة  یکدر  یستبا آنچه قابل دفاع ن دفاعشان
را » ینخشمگ یسیوناپوز»العموم  یاما در نقش مدع یگرد ی.در جاگیرد ینم
 یسیوناپوز ینا ینکهبدون در نظر گرفتن ا کند، یها متهم م ها و بار بار
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هستند که  ینظام یانشده است که قربان یلتشک یاز کسان ینخشمگ
حاضر شده  ینجااش در ا چهره یمبه قصد ترم یننان برلسخنرا
بود  تهبس یشاناز آن دل به امثال ا یشکه تا پ« ینیخشمگ یسیوناپوز»بودند.

خون فرزندان،  ینرا به وجود مدافع یشخو یدام ینتا آخر رفت یم ینکو ا
به گور  یشههم یاش برا مادران و پدران از دست رفته و شکنجه شده

و  یمکه چه با نوع اعتراضش موافق باش« ینخشمگ یسیونپوزا» ینبسپارد.ا
ان یحذف شدگان، شکنجه شدگان، زندان یشده ازتمام یلچه مخالف، تشک

 ترین یاز وحش یکی یکه فرزندانشان در زندانها یزنان زندان یاسی،س
 ی،نوجوان ینکه امروز در سن یاند، فرزندان آمده یابدن یرانا یختار یحکومتها

 یبها را برا یشترینب یکهکسان خویشند،ازدست رفتة  یکودک دادخواهان
اند، هستند.درد  ها مورد تجاوز قرار گرفته که در زندان یاند، زنان پرداخته یآزاد

عدالت  یبه اجرا یدیام یچکه ه ییاما در جا یست،ن یتبر حقان یلدل یدگید
 گرییزدن راه د یادشده است، جز فر یقتحق یصتشخ یارو دروغ مع یستن

دروغ را  ینبزنند و ا یاداست که فر ینها ا حق آن ترین یی.و ابتدادانند ینم
اند  گرفته یمچون خانم کار تصم یکسان ینکهبدان معترض باشند.ا یا یرندنپذ

ها  و دل به آن یندسخن نگو یباشند، از سرنگون یجناح حکومت یکتا همراه 
 ببندند که:

حقوق  یاسالم ینوار است بر موازموجود که است یقانون اساس ین.هم..» 
به  یاسالم ینها از مواز آن یرمشروط بر آنکه با تفاس کند، یم ینمردم را تام

  (68)ص «موقع اجرا گذاشته بشوند...
 یفاز ط ای یندهبعنوان نما یشانحضور ا یکهاست.اما زمان یشانا یعیطب حق

 یچکومت هح ینها که معتقدند در چارچوب ا حذف آن یسکوالر و به بها
 یناز معترض توانند ینم شود، یانجام م یست،جلو ممکن ن یبه سو ییریتغ

که  گویند می یناما در کتاب زنان برل یشانانتظار داشته باشند تا خفه شوند.ا
 یو قت کنند یاند و تعجب م بوده ییاروپا ینکنفرانس، مخاطب یهدف اصل

 ینکه ا گیرند یدر نظر نم یشانهستند.ا یرانیاکثر شرکت کنندگان ا بینند یم
 .ها ییهستند که نگران سرنوشت کشورشان هستند و نه اروپا یرانیانا

 :نویسند یم ایشان
 یراندر ا یثابت کند اصال ماندگار خواست یم ینخشمگ یسیون.اپوز..» 

 یرانتا سخن فعاالن ماندگار در ا کشید ینعره م یزائتالف با دشمن است.او ن
 (69)ص «در گلو بشکند... را از هر دسته و گروه

 یلخصا ینکه از تمام ا یعشق است و مهر و انسان یگرد یو نفرت رو خشم
تا به  یمشناس باش روان یست.الزم نیستبرخوردار نباشد، انسان ن یانسان
 یستی،فاش یستمهایس یان.در مورد قربانیمجمع بپرداز یشناس از روان یفیتعر

محاکمة  ورتاما در ص ماند، یلعمر مجان و روان، هر چند مادام ا یزخمها
که با گذشت  یافت یدام توان یالاقل اعتراف آنان به عمل کرده، م یا بانیان
شکنجه گران  یدنحاضر به بخش یانیقربان یو حت یردخشم آرام گ ینزمان ا

ابراز  یچگونهبدون ه یروزی،د یانبان یناز هم یکه بخش یبروز یشوند.اما وا
حال  ین.خشم در عینددر آ بشرو حقوق  یمداران آزادپرچ یبتبه ه یمانیپش

که  یستندمتوجه ن یابا خود بهمراه دارد.خانم کار گو یزاز ترس ن ینشان
پاسداران  یهمان زبان آشنا   با پور ییجال یآقا بینند یکه م یدگانیشکنجه د

و لحن آمرانه و  یشهمان ته ر   با یگنج یآقا التی،همان لهجة    اهلل و با
صادر  یاریکه بنامش فرمان قتل بس« عبا و عمامه» انهم   با یاشکور یاآق

گشت ثاراهلل بعنوان  ینبهمان ظاهر خواهران ز   با یورشده است و خانم کد
خشم  شوند، یم یدانوارد م یدهندگان و آموزگاران دمکراس یدنو

 انیدیکه تبع کنند یم یداررا در ذهن ب یشماری.خاطرات و خطرات بیزندبرانگ
ها فاصله  ها فرسنگ اند تا به خود بباورانند که از آن داشته زمها وقت ال سال

و  یانآقا ینها در کنار ا سال یشانا ینکه.اکند ینم یدشانتهد یدارند و خطر
حاضرند در کنار  یاند و حت ها عادت کرده اند و به آن کرده یها زندگ خانم

 یدیاناز تبع بسیاریند، با تجربة ظاهر شو ییدر جا یبانشانها و بعنوان پشت آن
کنندة  یدست را که تداع یناز ا یوحشتناک یبتهایکه بخشا هنوز کابوس ه

 یمسلما تفاوت اساس بینند، یو مرگ و شکنجه هستند، م یرو تحق توهین
 دارد.
مهم » یاز زندگ یباشند که در لحظات یدهاصطالح را شن ینا یشانا شاید

آن را  یاست که چه کس ینمهم ا د،شو یگفته م یزیکه چه چ یستن
 یاستدر امر س یو همگان پسند را هر انسان مبتد یباز یحرفها». گوید یم
 ستا یآن کسان یتهو ی،کنون یطتر از آن در شرا .اما مهمیدبگو تواند یم یزن

و  سیاسیبا توجه به شناسنامة  گویند یرا م یباز یحرفها ینکه ا
اعتماد  یچکسمردم به ه ی،کنون انیرهم در ا ینهم ی.برایشاناجتماع

را  یبهاییوا داده و پرنس ییاست.هر کس در جا یرهها همه ت ندارند.شناسنامه
 ایةدر س یشدن دوران زندگ یطوالن یجةنت ینپا گذاشته است.و ا یرز
مجهول قابل اعتماد  یتهایبا هو پرنسیب یب یاست.انسانها یکتاتورید
کسب کرد، اما  شود ی سازند.اعتبار را مرا بر مال ییاگر رازها یحت یستند،ن

هر  ی،و فرهنگ یاجتماع یاسی،س یتهرشخص یو برا یستحفظ آن ساده ن
به ما نشان  یختاری.تجربة یمندار یقهرمانان ابد یگراست.ما د یروز آزمون
 یگران،همان نقاط ضعف و قدرت را دارند که د   یزن»قهرمانان »داده که 

  ترین یاز عاد تر یزاچن یاربس یشانها ب گاه یحت
 است. مردمان

« شرور» یاز زن دهد، یزنان م یکه از بند عموم یکار در شرح خانم
ها  و آن زده یحرف م ییمنفذ دستشو یقاز طر یکه با مردان زندان نویسند، یم

 :کنند یم یرتفس ینگونهاست و رفتار زن را ا کرده یرا عاشق خود م
بود که  یو خواهش تن در قفس یتالم جنسزن، اع ین.هر چه بود رفتار ا..» 

سرکوب  یرا در زندان یجنس یزةتا غر ریزند یم یآن مواد یغذاها یتو
  (120)ص «کنند...

 :نویسند یم تر یینسطر پا چند
با لخت شدن در جلسات کنفرانس به  خواست یکه م یرانیزن ا یک...» 

تان بند، اعتراض کند با شورت و پس یاسالم یدر جمهور یحجاب اجبار
.خندان خندان خود را به سخنرانان که خرامید یم یتجمع یبه سر تو یروسر

 اشتد یکرد.در برابر ما رژه رفت.کاظم کردوان یکآمده بودند نزد یراناز ا
نگاه در  یناو ثابت ماند.ا یرو یشها ناگهان چشم زد، یحرف م یبونپشت تر

 ینکه به برل ینگاه مرد.زند یبا آدم حرف م یبه روشن ینکنفرانس برل یلمف
 یدیام یگذرانده بود و از کورسو یرانکه در ا یآمده بود تا از محنت روزگار

 یکرناگهان با پ یدبگو خنبود س یدهتن یکیاصالحات به تار یها که از روزنه
 یرو تاریخیلحظة  ینگره خورد.ا گرفت یکه او را به مسخره م یبرهنه زن

 یوسفی.در آن هنگام، حجت االسالم ثبت شده است ینکنفرانس برل یلمف
خارج از کشور  یسیونتهاجم شعار و اعتراض و فحش اپوز یاندر م یاشکور
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برساند  ینبرل یممق یرانیانا گوشبه  خواست یرا که دلش م ییتند تند حرفها
خود را سر  یبونو پشت تر ریخت یبود.عرق م یین.سرش پاکرد یم یروخوان

.از او ینداو حلقه زدند.نگذاشتند زن برهنه را بب .چند مرد دورداشت یپا نگاه م
ها برود پشت  آن یها را قطع کند و در پناه دست یخواستند تا روخوان

  (121)ص «صحنه...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که خانم کار  یجمالت، ناچارم به اطالعات غلط یناز پرداختن به ا پیش
بار در  یندست غلط، چند نیاز ا یاشاره کنم.اطالعات دهند، یدرشرح واقع م

.اوال کنیم ینمونه بسنده م ینبه ا ینجاکه ما در ا شوند یکتاب تکرار م ینا
انجام شده  اریافش یعل یآقا یدر هنگام سخنران یدیبرهنه شدن پروانه حم

 ینتر .در صادقانهیو کردوان یاشکور یانآقا یهایاست و نه در هنگام سخنران
 یبا وصل برشها یلممونتاژ ف یاناکه اح ییمبگو یداشتباه، با یتروا ینشکل ا

جعل شده  یدی،خانم حم اکسیونبه لحظة  یو اشکور یاز کردوان یریتصو
 ینا انگیزد یخانم کار بر م روایتاست.اما آنچه شک من را در صادقانه بودن 

 یقهکمتر از ده دق یکرا که هر  یشرح مراحل دوسخنران یشاناست که ا
خانم  یشانا یکه به ادعا دهند یم یباشد، در حال یدهمبطول انجا تواند ینم

از  یدیعبور خانم حم یکهبرهنه بوده است.در حال یدر هر دوسخنران یدیحم
 است! یدهه بطول انجامیقمجموعاً دودق یت،جمع یانم
خانم « یحةقب»داستان افزوده باشند تا عمل  یجانبر ه یاناخانم کار اح ینکها 

تا شرح  یابندب یحال فرصت ینلوه دهند و در عتر ج » یحقب»را  یدیحم
 ینتر جلوه دهند، ممکن تر یزآم یبترا مص یو کردوان یاشکور یانآقا یبتمص

به اصالح  ایشانحدس و گمان است.اصوال نگاه و لطف مادرانة  ینصورت ا
لطف مادرانه به  ینکرده جا به جا در کتاب حضور دارد و هر جا ا یزطلبان عز

حرفه  ید.شارسد یتر بنظر م وحشتناک« ینخشمگ یسیوناپوز» رسد، یاوج م

 یجاددر ا یشانا یرگیبر چ یلینقش، دل ینمکرر ا یو باز یلبعنوان وک یشانا
 یستمدافع معموال مهم ن وکیل یک یجان گداز داشته باشد.برا یها لحظه

موکل  یگناهیمدافع اثبات ب یلوک یفةنه، بلکه وظ یاکه موکلش مقصر باشد 
 است.
 یوناکس ینکه اصال در ح یکردوان یچگونه چشمان آقا ینکها یگرد نکتة

خانم  یرو یسخنران یندر ح تواند یم اند، کرده ینم یسخنران یدیخانم حم 
از  یشپ یا نگاه ثابت مانده یناست نامعلوم.تازه چن یثابت بماند، امر یدیحم

 اند یدهشک« اصالح طلبان مبارز»که  یبتهاییبه مص یابدفرصت ب ینکها
مانده  مبهوت« مقدس» ینچنینا یدر مکان یزن یاحتماال از برهنگ یندیشد،ب

 است.
در  یشانا یفکه در توص یاشکور ینسبت به آقا ایشانمادرانة  یباز نگران و

 یگربار د ینند،تا زن برهنه را نب زنند یحلقه م یشانکه چند مرد دور ا یا لحظه
 یش!انگار حجت االسالم در عمر خووندش یم یشانو نواند یشیقهرمان نو اند
 یشان،از راه به در نشدن ا یو همچون جوانان نابالغ برا اند یدهزن برهنه ند

در  یکه خانم کار از سخنران ییجا ی.حتبندند یرا م یشانچشمان ا یا عده
با آنچه  گویند، یم یشانتند تند ا یو روخوان یاشکور یآقا یزیحال عرق ر

 یریندارد.چون طبق شواهد تصو یهمخوان ام، یدهد میلمن در الاقل سه ف
« یمورد دمکراس»که در  کشداریپس از هر سه کلمة  یشانموجود، ا

 .شد یقطع م یتجمع یبا شعارها یشانها حرف گفتند، یم
 توجهی یاست و ب یبرهنگ یدةبه پد یشاناست، نگاه ا یبمن عج یبرا آنچه

 ینا ینکه.جدا از ایاسیالس ساج یکدر  یبرهنگ یکسمبول یبه معنا یشانا
« یمذهب یباورها»هر قدر هم که از  یم،نادرست بدان یارا درست  یوناکس

از  خودمانهر قدر هم که  یم،ها حرکت کن در نزد آن یو قبح برهنگ یرانیانا
 یم،را درذهن داشته باش« یآلت جنس» یشتنها نما ی،هر گونه برهنگ

   که خود از ییز حقوق زنان، در جادفاع ا یزن مدع یکبعنوان  توانیم ینم
 یصتشخ یارو آن را مع یممردانه حرکت کن یصهمان واژگان و نگاه حر

 یگانهب فرهنگ.خانم کار که با مقولة یمعمل بدان یک ینادرست یا یدرست
 ینتر که بزرگ« یاسالم» یرانبهتر از من بدانند که درست در ا یدبا یستند،ن

از نقاشان  یاریزن است، بس موهایعة از اش یاندغدغه و هراس حکومت
 یا خود گونه ینکه ا دهند یزنان برهنه را موضوع کار خود قرار م یرتصاو

 یشانزنان در لباس مرگ.ا یاعترا ض هنرمندانه است به پوشاندن اجبار
 دیده شده ساخته ماهم منطقة  یلمسازانکه بخشا توسط ف یلمهاییحتما در ف

 ینشان یو استبداد هست، برهنگ یاسیکه فشار س یدر هر کشور اند، یدهشن یا
که  یها را دارد.از خانم کار با توجه به نسل فشار یناز ا یآرزو یا ییاز رها

 یابیرا مثبت ارز یدیخانم حم ید که برهنگرو یبدان تعلق دارند، انتظار نم
 خاله»شان با نگاه  نگاه یت،موقع یفکه در توص رود یکنند، اما الاقل انتظار م

 یشو نما« شورت و پستان بند»فاصله داشته باشد و « وار یخانباج
 یراموناز جهان پ خبری یب یتنها  که در  یبا کسان یرا همپا« یتجنس»

و  یکه بکار گرفته شود، تنها آلت تناسل یمفهوم هراز بدن برهنه در  یشخو
 :نویسند یم یشانتکرار نکنند.ا بینند، یتنه را م یینپا
 یزةنبود که به انگ یتجنس یشتنها نمونه ازنما ینا ینانس برل.در کنفر..» 

که  یافت یتجل یدر رفتار مرد یگر.نمونه دکرد یجلوه م یاسیاعتراض س
تا باسن خود را که ادعا  یستادبلند ا یةچارپا یک یلخت مادرزاد شد.رو
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در جلسات  ستندتوان ها ینداغ شکنجه دارد، به تماشا بگذارد.دورب کرد یم
مرد زوم  یکزن و  یک یجنس یاندامها یدو بار رو ینانس برلکنفر

 ثبت شده یرانا یاسیتحوالت س یخدو در تار ینا یجنس یکنند.اندامها
 (122)ص «است... 
تر را با عمل زن  تئا یگرباز یدی،عمل پروانه حم کنند، یم یسهبعد مقا و
 :گیرند یم یجهزندان و نت یدر بند عموم»شرور »
و  شد یکه برهنه م یبا زن ریخت، یکه زندان را به هم م ین.اعتراض ز..» 

 یجنس بود.هر دو عاص یکاز  ریخت یرا در هم م یاسیکنفرانس س یک
بودند.هر دو دوست داشتند اعتراض خود را به آن نظم  یبودند.هر دو زندان

 اعتراضثبت  یثبت کنند.جا ییدر جا کند، یم یررا تحق یکه زنانگ یاسیس
است که موارد سوءسابقه را  یوتریهمان کامپ   فقط ینر زندان اود یزن زندان

حذف زن  یو اثر انگشت را برا رساند یبه ثبت م یفریدر اسناد سجل ک
ثبت اعتراض  ی.جاسپارد یم یگانیبه با یاجتماع یاتسابقه دار از عرصه ح

 (123)ص « کجاست؟ ینزن برهنه در کنفرانس برل
فاصله « اصالح طلبان»وضع  برای مادرانهرة از دله یکه لحظات ینجاستا در
اعتراض  ینا یرا به درک معنا یشانتعمق، ا یا و انگار لحظه گیرند یم

به  یشانخود ا یتکرده است.چرا که چه بخواهند و چه نخواهند وضع یکنزد
 معترض یگرباز ینا یدی،است.عمل پروانه حم تر یکنزد یدیاناوضاع تبع

به اجبار زور و در  یراندر ا یشانبود که ا یرتر، عکس العمل آن روس تئا
 یشانبر سر کردند.مدافع حقوق ا یگرانبه اجبار مصلحت د ینکنفرانس برل

 اجتماعزن فعال و حاضر در عرصة  یککه بعنوان  یگاهیبود که با تمام جا
هستند که دفاع از حق  یزن یگنج یاند، از منظر آقا خود کسب کرده برای

 است وارزش مبارزه را ندارد. جزییلة انتخاب پوششش، مسئ
از زندان از امکان اصالحات در چارچوب موجود سخن  یشکار که پ خانم

که متحمل  ییاند، در دوران زندان و بر اثر فشارها کرده یتگفته و حما
 یناز ا یشکه چرا پ ینست.سوال اشوند یانگار متوجه عمق فاجعه م شوند، یم

شک  رباو ینهستند، به ا یلگرا هوش و تحلب یکه زن یشانا شخصی،تجربة 
 :نویسند یم ها ییاند.در مورد بازجو نکرده

را فراموش  ینها هر بار برل را پشت سر گذاشتم.آن یگرخوان د یک...» 
مثل آوار  یبتپشت مص یبت.مصرفتند یم یگریو سراغ موضوع د کردند یم

 یگرید کردم، یرا سبک م یکیو  جنبیدم ی.تا به خودم مریخت یسرم م یرو
است  یزیدست آو ینقابل فهم بود کنفرانس برل ی.به سادگرسید یاز راه م

 یناگر در کنفرانس برل تردید یکه در راه است.ب یاسیحوادث بزرگ س یبرا
لحظه به  یقین ین.اشدم یم یردستگ دیگریبه بهانة  کردم، یهم شرکت نم

 یتتقو یننفرانس برلمرتبط با ک یرغ ی ها ییفشار انواع بازجو یرلحظه، ز
 (148)ص «...شد یم

هزاران هزار و در  اعدامهای و ها زندان از پس ها سال که زندانتجربة  اما
 کند یم یجادشک ا یشانبار در ا یننخست یبرا ید، شا«اصالح طلبان»زمان 

 :کنند یاشاره م یزن ینکنفرانس برل یگرهدف د یکبه  یشانو ا
 یندر کنفرانس برل یزما ن یاکه آ کنم یم یشهاند یاردر شگفتم وبس» 
 یا یم،بار به سلول بکشان یگرها را با کالم دلکش د زده یانعص خواستیم یم
را به ارمغان آورده  یامها کدام پ آن یبرا یراست یم؟قفس را بشکن خواستیم یم

.ابزار خواهد یم یروشکستن قفس؟ اما با کدام قدرت؟ شکستن قفس ن یم؟بود

در وضع موجود، قفس را  توانستیم یم ید.شایمزار الزم را نداشت.ما ابخواهد یم
محال بود و  یا اما احتمال شکستن قفس وعده یم،متر گشاد کن یچند سانت

 داد یاجازه نم یاسالم ینظام جمهور یاسیو س یقابل اجرا.ساختار حقوق یرغ
که آب از آب تکان نخورد و  ای نهبگو یم،قفس را به ضرب اصالحات بشکن

 (207)ص «نزند... یرونب یون از دماغ کسخ
 ینمجبور به حضور در مقابل دورب« اعتراف» یبرا یهنگام یگرد یدر جا یا

 :نویسند یم شوند، یتواب سازان م
 یسازمانها یلمبرداریف یندورب یدوباره روبرو 1379در بهار  ینک.ا..» 

 شود یگفته م یکهبار در دوره اصالحات و در حال ینام.ا کشور نشسته یتیامن
اند، به چشم  کرده یرونکشور ب یها را از نظام اطالعات دار و دسته آدمکش

مقنعة  یاه،اند.با چادر س همان دار و دسته کار چرخان معرکه شده   که بینم یم
زل  یجانیالر یعل ینبه دورب یاهجوراب و شلوار کلفت و س سیاه،

 (201)ص «ام... زده
و در  تر یمانهزبان خانم کار صم شویم، یم رت یککتاب نزد یانچه با پا هر
 بایست یکه قاعدتا م ی.خانم کار بعنوان روشنفکرشود یتر م حال صادق ینع
 یاسالم یقدرت در جمهور یکه از ساختارها یشناخت همان آغاز و با وجود   از

از به  یشند، تا پبود یحکومت با خبر م ینبودن ا یرداشت، از اصالح ناپذ
اشتباه  ینبه ا یگرد یاریبس بودن، مانند» یرخودیغ»و با وجود زندان رفتن 

بنفع  یک،فرد الئ یکبعنوان  یش،خو یاعتقاد یبزرگ تن داد که از ارزشها
را  یشخو یها بگذرد و حد خواسته یاصالح طلبان حکومت یها طرح خواسته

تنها « محافظه کار»و چه « اصالح طلب»ها که چه  آن یها در حد خواسته
 یساختار موجود است و برا ندنو سودشان در ما یاتشانح ةادام نیتضم

گاه  خود هر ةو به اراد گشایند یرا م ای یچهخوش کردن دل مردم، گهگاه در
 یلتقل بندند، یباز آن را م یدند،را در خطر د« مصلحت نظام»خواستند و 

 .دادند
و عمل  ندکن یآغاز م یشخو یتاز واقع« گردنبند مقدس»کار در کتاب  خانم
. کند یم یکنزد یگرید یانعر یترا به واقع یشانزندان ا ةو تجرب یزندگ

. آن بخش کنند یحس م یکرا از نزد« یانعص»که مفهوم  ینجاستا
 یاصالح از درون دل بست و بعنوان ابزار یسکوالر که به تئور یروشنفکر

د بار دوم خردا ةمورد استفاده قرار گرفت، با تجرب ینیروشنفکران د طتوس
 یگرد یکباردرس نگرفته است و  57نشان داد که از تجربه انقالب  یگرد

 .تلخ یقتاست حق ینسپرد. ا یونبدست مذهب یشافسار خو
 یابد: یمطلب، اکنون است که معنا م ینا یاندر پا یننقل قول آغاز تکرار

جوان را به خواستن بر  یها که نسل یستهمان ن   ی،ما از آزاد یفتعر ...»
. یما که ما به آن خو گرفته یستچنان ن یها از آزاد آن یف. تعرانگیزد یم

ما  یها با آنچه برا ها. جوان نه سال یم،ها با هم فاصله دار قرن یپندار
و  ینو توه یر. تکفکنند یم یگانگیب یما قرون به آن تن داده یآشناست و ط

 یول بردبارکه محص یخیتار یاکاری. به رتابند یرا بر نم یستندر خفا ز
 یشةاند تا ر ها قصد کرده . آندهند یاجدادشان است تن در نم یخیتار
نگاه  یرخطابه و وعظ دارد ز های یرا بسوزانند. کرس یخیتار یاکاریر

را  ها یکرس یخال ید. جاریز یفرو م یهو از پا شود یها متزلزل م پرسشگر آن
 » کنند؟ یپر م یانسان های یافتهاز  یکبا کدام 
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 ل پنجم / بخش اوّلفص
 
 

 ()تجدد يتهبا مدرن يرانیجامعة ا يکارو پ يرانصد سالة گذشته ا
 

 نظام بسته يکدر  آگورا
 

 
 

 داريوش همايون      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
داده شد چنان نامنتظر و آبستن  1376/1997که در دوم خرداد  یرائ

داد.شمار  یاسالم یدوره جمهور ینتحوالت بود که نام خود را به سوم
خردکننده  یتو اکثر یلیونم 29از  یششرکت کنندگان، ب یباال یاربس

بود،  یریگ یآن را یشگفت یکاز هفتاد درصد،  یشبرنده انتخابات، ب
 یانتخابات یکارپ یککه بدست زنان و جوانان در  ای گیختهخودان یجبس
بزرگ صورت  یشهایو هما یهمگان یها از رسانه بهره یو ب «یخصوص»
 یاست،و بن بست س یاسیآن.در متن بن بست س یگرد یرفت شگفتگ

همه  یدام یکشبه یو خاتم گشود یاصالحات م یبسو یناگهان ای یچهدر
درهم  یاسی،شد.)بن بست س یمذهب تا یاسیو س یاصالحگران از ادار

جز از گذران  یگراست چنانکه که د یو حکومت یاسیقفل شدن ساختار س
بن  یندازد؛به عقب ب یوستهها را پ ئل و حتا بحرانو مسا یایدروزانه بر ن

است که مردم نخواهند و  یتبحران مشروع یگرنام د یاستبست س
  (.حکومت تکان نخورد

 یکجز فرو رفتن در کام  یسرنوشت یاسالم یجمهور بود یاگر قرار م 
بهتر از  یدنشرهان یبرا یداشته باشد چه کس یمردم ینشورش خشماگ

اصالحگرانه  یشهایو با گرا یمقدمات فرهنگ امروز آشنا به یآخوند
 یانقالب یرناپذ یدترد یشینهو پ ینیبا خانواده خم یکنزد یوندهایبا پ یول
به آن  یو دادن چهره انسان یمدگرگشت آرام رژ یکبه  یست راهتوان یم
از  بود یبه دوم خرداد م یدیکه هنوز ام یو تا هنگام یل)در آن اوا یابد؟ب

که، هرچه هم مشتاق  ی.( مردمگفتند یسخن م یمرژ« مفرود آرا»
 ینیب یشپ های یامدکار به شورش و پ خواستند ینم یادی،بن یدگرگون

 یکه به تند یخود را به او وجنبش یبانیپشت یدریغآن بکشد ب یرناپذ
 سرهم کرده بود عرضه داشتند.

گشاده  یرانیهمانگاه گره مذهب را از دل جامعه ا یحکومت اسالم 
 احترامی یو ب یکه در درنده خوئ ی.پس از هژده سال تحمل حکومت(1)بود

 ای یشینهاز هر پ ی،پرده پوش هیچ یب ینهادن مصالح مل یرپاو ز یتبه انسان
 تهمومنان و کو ینتر کوردل یگرد گذشت، یدر م یرانیاندر حافظه زنده ا

و  خواست یم یاسالم را در کشوردار ی،به دشوار یزن یانانقالب ترین ینب
 یک یازهایپاسخ مسائل و ن یعتمداران،حکومت شرع را به دست شر

.دوم خرداد از دل شمرد یم یستم،دست کم در سده ب یستمی،جامعه سده ب
 یدنکش یرونبرآمد ــ توهم صد ساله ب یرانیجامعه ا یگرگره د یک
تجدد از  یدنکش یرونوب یبشر dignity و کرامت یو مردمساالر یآزاد

سده  یحیمس ینمونه اروپا یاز رو یو اصالح مذهب ری؛یعیگدل ش
داده بودند ــ آنچه  یرا یمهمان رژ   نامزد یکبه  یرانیانا یشترشانزدهم.ب

 یندوساله نخست یکهمان    از آن نکرده بودند و اگر کرده بودند در یشپ
از  یشنه ب یزیچ ها یمند فره یشترمند )که مانند ب فره بریبود که ره

خوابگرد  یا نداشت( از توده یشتریب یهبود و سرما روزمندیپ یرهبر
که با شعار اصالحات و  یبه نامزد یرونهادن عموم یخواسته بود.معنا

سرانجام با  شد یم یزرا ن یآمد آن بود که نظام اسالم یدانبه م یقانونگرائ
 داد. یآشت یدمکراس

د: توده مردم وارد کرده بو یرانا یاسترا به س یاباندوم خرداد عامل خ 
و  یجو آماده بس جستند یشرکت م یاسیس یندکه در فرا یافتهسازمان ن

که مردم  یونانیبازارگاه  یاهمان آگورا    بودند، یم یدسته جمع یحرکتها
 یگانه یا هیدپد ین.ازدند یم یرا یو درباره امور عموم آمدند یدر آن گرد م

باشد و همه  یترتالتو کوشد یبود که سخت م یمذهب یکتاتورید یکدر 
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 ینتر خصوص مردمان را کنترل کند؛ و بزرگ یحتا زندگ ی،مل یزندگ
بود که  ی.آفتابرفت یبشمار م یبه سود مردمساالر یپشتوانه هر دگرگون

 هبود و آن را هرچه هم پژمرده، ب یدهتاب یاز حکومت اسالم یبر بخش
 .انداخت یم یسرزندگ

آشکارا از  یزتازه را ن یجمهور یسخود رئ ی،عموم یبانیتندباد پشت ینا 
از حکومت دست در دست  یکه بخش نمود یچنان م یجاکند و چند گاه

مخالف  یروین یک ی،حکومت مواز یک.از آن پس کند یمردم عمل م
و  یاستگراناز مقامات باال و س یائتالف یبه رهبر یموفادار در دل رژ

خود  یبرآمد ول یائروشنفکران و روزنامه نگاران شکل گرفت که از کاره
گذاشت.عشق  یبه بن بست انداخت و همه را ناخرسند برجا یانرا در پا

دست  یلدها بود که به قول اسکار وا مردم و دوم خرداد مانند همه عشق
 از دو طرف دچار سوء تفاهم است. یکیکم 

را  اش یجمهور یاستر یندهکرد که آ ینشهمان آغاز دو گز   در یخاتم 
 یلدر تشک یاد،ز مقاومت یقدرت خود، ب ینتر در لحظه باال رقم زد.نخست،

 یبانیرفت؛ و دوم، پشت یو رفسنجان یا خامنه یالتبار تحم یرخود ز ینهکاب
آن  هب باید یمنفجر نشده دانست که هر چه کمتر م یفعال مردم را بمب

نه تنها ناسزاواران را نگهداشت و  ینهکاب یبدست زد.سازش او در ترک
دل داد که  یاانداخت بلکه به ماف یبه دشوار یزرا ن یسطح ادار اصالح در

همان آغاز دنبال    از یابیدوم خرداد را با کام یشو فرسا یشسا یاستراتژ
را  یست فرصتهائتوان یاو چندان بود که نم یروزیپ یبزرگ ینهمهکند.با ا

دربرابر رهبر و  یستادن.او که جگر ایردبگ یدهآمده بود ناد یشکه پ
را  یمردم یجبس یرا نداشت استراتژ establishment «دستگاه»

ها، وانتخابات،  روزنامه ی،مدن یگذاشت.سازمانها یاماف یدربرابر استراتژ
 دوم خرداد شدند. یعمل اصل یدانم
انقالب آموزش  یها ــ فراورده یرانا یافتهطبقه متوسط گسترش  

شش  یسعه اقتصادآغاز شد، و تو یستمسده ب یستکه از دهه ب یهمگان
نابود کند ــ  ینتوانسته است آن را به تمام یکه حکومت مذهب یدهه بعد

 یدند؛گوناگون در همه جا روئ یبود.انجمنها یشیگشا ینمنتظر چن
 یکنشان دادن استعداد  یبرا دانی یو نسبتا آزاد )م اوانفر یها روزنامه

اند افکار  تر شدهبه یارخود بس یشینیاننسل تازه روزنامه نگاران که از پ
ها چشمه  احزاب را پرکردند؛ دانشگاه یرا شکل دادند و حتا جا یعموم

در  «یجامعه مدن» ینا یروزیپ ینتر جوشان مبارزه و مقاومت شدند.بزرگ
در  یرانا یو فرهنگ یاسیکه به کشتن پنج تن از سران س بود یواکنش
 یتت و امننشان داده شد.وزارت اطالعا یحکومت خاتم یماهها یننخست

او را  «یکشتاردرمان»بود طرح  یکه همچنان در دست عوامل رفسنجان
دست  ی،ها عمدا و به قصد قدرت نمائ و در آن ماه کرد یهمچنان دنبال م

روزانه شده  یزد که در آن هشت ساله امر یهائ مکشیآد ترین یعبه فج
هر خطر  برداشتن یاناز م آید یچنانکه از نامش بر م «یکشتار درمان»بود.

 ی،اسالم یربا ربودن و کشتن سرامدان غ ی،اسالم یماز سر راه رژ یاحتمال
 بود.

از پرده بدر افتاد و خشم و  ها یآدمکش یبار رسوائ یننخست یبار برا ینا 
از  یو گروه یروز یچندان بود که کار به برکنار یبهم برآمدن افکارعموم
و  یترتوتال یمهایرژ یختاربار در  یننخست یو برا یدمقامات آن وزارت کش

را بر عهده  ها یآدمکش یتمسئول یاسیس یسخون آشام، وزارت پل
نقش را  ینتر که بزرگ یتمعاون وزارت اطالعات و امن یامام یدگرفت.سع

 یتیشد.او شخص یرسوائ ینا یاصل یداشت، قربان یدر طرح کشتاردرمان
که از بستر  ودب یب یج یدر قالب کارگزاران گشتاپو و ک یبه تمام معن

و  ینیجهان ب ینو سزاوار چن یاسالم ای یوهآمد و به ش یروناسالم ب
بود که  یناز ا یگریاو نمونه د یشد.زندگ یخودکش یزن ومتیحک

جا  یکصرفنظر از خاستگاه خود به  یدئولوژیکو ا یترتوتال ینظامها
 تر یشکه هرچه انسان پ ی،از عنصر اخالق یکردن زندگ ی: تهرسند یم
.برداشته یابد یاجتماعات بهتر در م یود سهم آن را در توسعه و بهروزبر

شدن به روشنفکران امکان  یستهر روزه کشته و سر به ن یدشدن تهد
 های یآدمکش یکه جا یــ ترور قضائ داد یتر م و آشکار یشترب یتفعال
 .یدآن نرس یبه پا یقانونیرا گرفت به همه خشونت و ب ای یرهزنج

به  یگریدر کتاب د یخ،تار یانشناخته به کتاب پا یامایکوفو یسفرانس)
که  یپرداخته است، امر یاعتماد در جامعه با رشد اقتصاد یمرابطه مستق

 یدناپد یم.ما خود، رابطه مستقبیند یم یهر کس بخواهد بنگرد به روشن
تجربه  یمامستق یبا فاجعه مل یاسترا در س یشدن عنصر اخالق

درباره  یبا غربزدگ یکارو پرچمدار پ یرانا یوشنفکر.اگر رهبر ریما کرده
 یشها مانند یافریند،ب یدیدروغ بافت تا قهرمان شه یمرگ صمد بهرنگ

 یستب یامام یفبا گردن افراشته گفتند که شر یدر دستگاه حکومت
  (.یستندن یشروزپ

 یشرفت.پیدرس یقتدوم خرداد به لحظه حق 1378/1999 یردر هژده ت 
 یحاکم به رهبر یایکه ماف گرفت یم یچنان شتاب یرانا یجامعه مدن

از دست زدن به خشونت  یرخود را ناگز ی،رفسنجان _ یا محور خامنه
گشاده نبود، و  «یکشتاردرمان»دست آدمکشان  یگر.از آنجا که دیافت

 یدانرا به م یجیبه مسلسل بست، اوباش بس شد یراهم نم یاندانشجو
با  یفرستادند.شکستن تظاهرات دانشجوئ یاندانشجو یمخالفان به رهبر

به خوابگاه  یکه شب یهر روزه شد تا جائ یدادهائیزدن و بستن آنان رو
و هر چه توانستند زدند و  یختندر یزتهران و تبر یدانشگاهها یاندانشجو

انداختند و کشتند.در  یروندانشجو را از پنجره ب یکشکستند و بردند و 
 یخشد که در تار یگاه تهران صحنه تظاهراتدانش یرامونپ یچند روزه بعد

دادن به  یانپا یبود برا یبود.تظاهرات یافتهن یمانند یاسالم یجمهور
 و حقوق بشر. یمردمساالر یبرا ی،اسالم ینظام جمهور

داشت که به  یشدشوار درپ ینشیدوم خرداد در آن بحران گز یرهبر 
بزرگ  یاربس یتاکثر و در واقع یاندانشجو یاناز آن بدرآمد.از م یآسان

اصالحات  یاناز م ی،و منابع مال یاسیو انحصارگران قدرت س یرانمردم ا
خود  یو آخوند یبه اصل اسالم یدرنگو گروهش ب یو ارتجاع، خاتم

رهاشده و نارو خورده  یانرا محکوم کردند.دانشجو یانبازگشتند و دانشجو
 یشاز پ تر یرومندبود ن که به لرزه افتاده یمیدادند و رژ یانتظاهرات را پا

گربه  یرانشد.از آن هنگام بود که گورباچف ا یدهاز لب پرتگاه پس کش
را اندک  یجنبش اصالحگر یاو چرخ گوشت ماف یددست آموز رهبر گرد

 یجیانآدمکشان کند شده بود بس یکرد.اگر کاردها یرخرد و خم کاند
 یدستگاه قضائ دآم یبر نم یکار یجو اگر از بس بودند، یگوش به فرمان م

 عدالتی یو ب یقانونیروزانه به هر ب یاسیمقاصد س یشبردپ یمسخ شده برا
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شدند  یلو تعط یفکه به حکم دادگاه توق ی.)شمار روزنامه هائزد یدست م
را که  یمجلس یندگاناز صد گذشت و حتا نما یردوساله پس از هژده ت در

به زندان محکوم  یاار به دادگاه احض یافتند یتدر آن اکثر یاندوم خرداد
را به  یاکه باز شکست وهن آور سران ماف یکردند.( دو انتخابات بعد

 یو سازشکار یتر کردن مرغدل کرد در برجسته یریدنبال داشت اگر تاث
پشت کردن به مردم در هر جا که  یبرا اش یخرداد بود و آمادگ ومد

از نظر درهم .انتخابات مجلس، که افتاد یمنافع انحصارگران به خطر م
 یشب یتیاهم ی،جمهور یاستر یمدع یکبه عنوان  یشکستن رفسنجان

شدن  اثر یداشت، با ب یخاتم یجمهور یاستاز انتخابات دوره دوم ر
 یبر احساس نامراد ی،ا دستور ساده خامنه یک غازبههمان آ   مجلس از

frustration پس از آن کامال به خانه  یابانمردم افزود.عامل خ
 یدهبر یبا عنصر مردم یاصالحگران حکومت یانرابطه م یت ولبازنگش

 شده بود.
 یاصالحات در جمهور یانناقوس پا یرهژده ت یشورش دانشجوئ 

 یارهمه عوامل را در اخت ی،بود.در آنجا بود که حرکت اصالح یاسالم
و  یستبهره نگرفت.دوم خرداد در چشم اصالحات نگر یچیکو از ه یافت

پشت  یندهآ یدبه هراس افتاد که بهر وعده گذشته و نو چنان یداز آنچه د
داشتند دربست  یدواریآنهمه به آن ام یانکه دوم خرداد عمومیکرد.افکار 

 یکتاتوریکه درهر نظام د یاندانشجو کرد؛ یم یبانیاز اصالحات پشت
آمده بودند و  یدانمخاطرات به م یرشهستند با پذ یمضد رژ یکارپ یشتازپ

بودند انتظار  یدهآنهمه کوش اش یانتخابات یروزیکه در پ یجمهور یساز رئ
منتظر واکنش  یشترب یاطبا احت یگرد یاجتماع یروهاین داشتند؛ یتحما

 یهفق یرهبرو ول یوندند؛بودند تا به تظاهرات بپ یرهبر جنبش اصالح
 یانیبه دانشجو یکار یانتظام یروهایچنان خود را باخته بود که گفت ن

در آن  ینداشته باشند.حرکت اصالح سوزاندند یرا ماو  یکه عکسها
آن، جزء  یاتیجزء ح یکشود، اگر  یروزپ توانست یم یخیلحظه تار

اصالحگران  یکه رهبر یمی.تصمکرد یسهم خود را ادا م یزن ی،حکومت
اصالح در حکومت  یاپرسش که آ یندر آن لحظه گرفت به ا یحکومت
 شد. تر یانهر چه گذشت نما یشداد که معنا یامکان دارد پاسخ یاسالم

 یوستنها و پ تا حد محکوم کردن آن یان،به دانشجو یپشت کردن خاتم 
در آن لحظه  یو رفسنجان یا خامنه یبه جناح محافظه کار به رهبر

تر  اعتقاد ژرف یکاز  یبود ول یرندهفشار بحران باال گ یرو ز یآن یمیتصم
داشتند؛ آماده  یادار ینگرشبه اصالحات  یانخاست.او و دوم خرداد یبرم

را برطرف  یهائ یدهند و کاست یانپا ها یرو یادهز یا به پاره ودندب
آن بود که  یرندبگ یدهبودند ند یدهکه تا آن زمان کوش یکنند.مشکل

 یبستگ یزبه اصالح در خود اسالم ن یاصالح حکومت اسالم
ه آن را ک یستن یاش بازتابنده نوع افراد همه ی.حکومت اسالمیافت یم
 یسهقابل مقا یگشت تا گروه یرانا یخسخت در تار یدبا ی)و م گردانند یم

 یناچار به پسوند اسالم یتر حکومت اسالم از کاراک ی(.بخشیافتبا آنان 
که  یابد یم ی.اصالح حکومت به اصالح مذهب بستگشود یآن مربوط م

 یکل گونیدگر ی.بکشد یها م جا ینکرد و به هم توان یاش نم درباره یکار
 توان ینم ینگذارد از اصالح سخن یاز حکومت اسالم یکه جز نام

 یمرژ یدگرگون یبودند و اصالح به معن یافتهرا در ینا یانگفت.دانشجو

 یانو دربرابر دانشجو یافتسرانجام موضوع را در یزن ی.خاتمخواستند یم
 .یستادا
 ید، به رهبرشده بو یرناگز یگردوم خرداد که د یاپیپ های ینیواپس نش 

رهبر و اندک اندک  یروابط عموم یسبه نقش رئ یشاز پ یشکه ب یخاتم
 یهکرد.نظر یته یاز معن یزخود اصالحات را ن یافت، یکاهش م یرفسنجان

 یکنزد یبه کارگزاران سازندگ یا یدوم خرداد یپردازان و استراتژها
 ( بسیامنافع ماف یرا )آنهم با نگهدار یکه اصالحات ادار دشدن

 یاراتاخت یشخود به افزا یطرحها ینتر در بلندپروازانه یاو  دانستند؛ یم
 یها جمهور .آنرسیدند یم یهفق یتجمهور و مشروط کردن وال یسرئ

و  یفیاتک یگرفتند، ول یگرمانند هر حکومت د یرا حکومت یاسالم
 یا یککه بتوان به گردن  یستن یعوارض یاسالم یجمهور های یژگیو

با  یدندکوش یزن ها یستاخت و و آن را زدود ــ چنانکه کمونچند مقام اند
گوهر  یفیات،و ک ها یژگیو ین.ایدندبکنند و به برژنف رس یشانزدائ یناستال

و  یرومندشبکه ن یکو  زاید یاز آن م یهفق یتاست که وال ای ینیجهان ب
دالر در  یلیاردچند م یسرکوبگرش، که سال یروهایبا ن قدرت یوستهبهم پ

شده، پشت  یلتکم یو رفسنجان ینیخم یو در سالها کند یگردش م آن
 یبدر ترک یزن یک ینا یائی،ماف یها سر آن است.مانند همه شبکه

گذشت با  ینمنافع خود از اصالح، از کمتر ینوزن سنگ یرو ز یوالوشه
با  یهفق یتوال یانم ینشگز یمیرژ ینچن رابرناتوان است.در ب ی،معن

 یبا چهره انسان یهفق یتوال یانم یست؛ن یانسان ریغ یا یچهره انسان
 است.

کند کردن چنگ و  یبه معن یاسالم یمانند جمهور یمیاصالحات در رژ 
و ابزار خشونت و  یاسیاست که قدرت س یکسان یدنکش یندندان و پائ

کردن  یشگیجز هم یاند و هدف را در انحصار خود آورده یمنابع مال
حاضر به  یرخواهانهخ یکسان نه با اندرزها ینندارند.ا یشخو یازاتامت

 یااصالحات  یا» یهستند نه با هشدارها یواقع یازن امتیدادن کمتر
 یشین،پ یهایبه مخالفان خود، حتا خود یکمک یچ، ه«انفجار

مردم، و از  یها توده یزاریو ب ینهآگاه بر درجه ک یها از سوئ .آنکنند یم
با  یاروئیشانتلخ رو یاناند تا پا هقدرت، آماد یآشنا به کارکردها یسوئ

بکنند.نظر  یرانیو ا یرانبا ا توانند یمردم بروند و تا هستند هرچه م
 یاصالحگران هرچه باشد، هر دست زدن به ساختار قدرت موجود به معن

روان و  یانهرا بهتراز م ینا یادادن به نظام است.سران ماف یانپا
.نام انحصارگر دانند یزده م یمخود را به نفه یااصالحگران ساده لوح 

 ینشده است.جز با انحصار قدرت و منابع مال اشتهبر آنان گذ یهودهب
نگهداشت؟ آنان تنها  یرا در چنان جاهائ یافراد ینچن شود یچگونه م
از طاقتشان بگذرد تن به اصالحات،  یرونب یاکه فشار از درون  یدرصورت

فشار داشت از طاقتشان  ینا یر.در هژده تدهند یبا مقاومت در هر گام، م
نفوذ  انشان یدر م یکه عوامل رفسنجان خردادیان.دوم گذشت یدر م

 یتــ تقو بود یبدان م یازیسازشکارانه را ــ اگر ن یشهایداشتند و گرا
 یبها یانآرام کردن دانشجو یبرا توانستند یدست کم م کردند یم

به  یوستند.با پباخته او بخواهن یهاز رهبر و دستگاه روح ینیسنگ
 یراصالح ناپذ یمیاصالحات در رژ شدنیحل ن یها معما سرکوبگران، آن

سر اصالحات از درون خود  یکگذاشتند.اگر  یشبه نما یگرد یکباررا 
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 یگرشــ و سر د یجهــ بهر گونه و با هر نت بود یم یسرنگون یم،رژ
تر را  دست باال یکروشن بود که کدام  یر،من و هژده ت یانانت یدانم
 .یابد یم
آوردن به مردم  یجز رو یا همان آغاز چاره   اصالحات از یشبردپ یبرا 

و  یاستراتژ یستکه نام دوم خرداد گرقت با ی.جنبش اصالحبود ینم
جنبش نه در  ینا یژگی.وگرفت یاز دوم خرداد م یزخود را ن یکهایتاکت

 ممرد یرتوده گدادن  یکه در ابعاد آن بود.دوم خرداد از را یریگ یروز را
وارد شد.دوم خرداد نام  یابان،عامل خ ی،که عامل مردم یبرآمد؛ از هنگام

 یا نبود بلکه دوره تازه یاتر از ماف آب شسته یک یشهپ یاستگروه س یک
 یآغاز کرد که اساسا از نظر ورود عامل مردم یاسالم یجمهور یخدر تار
ن ین بهار خونپس از آ یــ سنگ شدگ یشینپ یها با دوره یاستدر س

.دوم داشت یــ تفاوت م یخونبار بساز و بفروش یــ و سالها «یآزاد»
مشارکت که  یبودند و استراتژ یافتهرا در یزتما ینا یتا دو سال یانخرداد

 یدادن به جامعه مدن یرون یبرا بردند یم یشارشاد و کشور پ یوزارتها
 یبرا یاماف یبهن یک ینکهشود.ا یادر برابر ماف یبود که وزنه متقابل

از دوم خرداد به نام  یشگانپ یاستکرد و س یتکفا یاستراتژ ینا یوارونگ
بسنده  یریگ یرا یها به کشاندنشان به حوزه یآن و از عامل مردم

 یها برا .آنیاوردندکم ن یبانیاز پشت یانکردند گناه مردم نبود که تا پا
به  نآورد یرو یخود اصالحات را فداکردند و بجا یازاتامت ینگهدار

 یقدرت بازگشتند.برا یها در محافل و راهرو هاشان یمردم به چانه زن
 یاریرفت و از مردم  یروناز چهارچوب ب بایست یاصالحات م

کردند تا در آن  یگانهگرفت.سران دوم خرداد برعکس، مردم را از خود ب
از  رفتن مردم یرونب یر،ناگز یجهداشته باشند.نت یها جائ محافل و راهرو

 بود. یبه اصطالح اصالح نبشج
 یانبه دوم خرداد پا یزطرفه آم یا در انتخابات مجلس به گونه یروزیپ 

را گرفته بودند تا به  یو قانونگزار یاجرائ یاصالحگران قوا یداد.گوئ
اصالحات هستند  یدانها پهلوان م خودشان و مردم ثابت کنند که نه آن

 ستبن ب یاسی،بهبود داد.بن بست س توان یم یمردم حرکت یرا ب یمنه رژ
گام از گام بردارد و نه  توانست ینه حکومت م یگررا کامل کرد.د یاستس
 یخود بکند.ول یتبحران مشروع یبرا یکار یچه توانست یم یمرژ

کارش را کرد؛ به مردم فرصت داد که به  یکوتاه جنبش اصالح یسالها
 یگرشترک نکردند.خدمت درا به تمام  یدانم یگرو مردم د یایندب یدانم

را به حالت فلج در انتظار  یدستگاه حکومت اسالم یشیدگیکه پر ودآن ب
پرقدرت  یکاننه شر خواستند یم یانرساند که نه دوم خرداد یفروپاش

 یرا که راه ینظام یاز راه خودشان جلو سرنگون خواستند یها م ترشان.آن
 یاسالم یمصالح رژمردم را از توهم ا یشانو ناتوان یرندندارد بگ

 خدمت آن. یندوم خرداد بود ــ آخر یگربدرآورد.که خدمت ناخواسته د
از  یخود را روزافزون به جنبش برانداز یجا یجنبش اصالح یراز هژده ت 

که  یداد.جنبش دانشجوئ یهمه پرس یبرگزار یو برا یمدن یراه نافرمان
 یامدهخود از پا درن سران یشترو به زندان افتادن ب یمرژ یبا همه سرکوبگر

جنبش  برای یستیخود کاتال یگیررها نکرد و با تظاهرات پ   بود مبارزه را
 یبه زندگ یگرو درکنار عوامل د گیرد یم یروشد که اندک اندک ن یمردم

 خواهد داد. یانپا یمرژ

* * * 
مان  است )ه یختهچنان در هم آم یاسالم یدر جمهور ینحکومت و د 

بنگرند( که اصالحات به  یماز سران رژ یز مجلسا یریبس که به تصو
بود و حکومت  ی.جامعه، اسالمگرفت یدربر م یزرا ن یند یستناچار با

آن را در دست داشتند، و در  یماها مستق بود که خود آخوند یچنان اسالم
چنان آلوده و ناساز بود  یزهمه چ برد یکشور را در خود فرو م که ینیپارگ

در  توانست ینم یتبا واقع یروبروئ ینکرد.ا شد یمن یزکه تصورش را ن
مانند جامعه  یافتهائی)که فرا ینیباشد.اصالح د اثر یب ینیبحث اصالح د

دربر  یزو حکومت را ن ینرابطه د یو بطورکل ی،مردمساالر ی،مدن
وانمود شده است  یجامعه اسالم یازن ینتر از صد سال مهم یش( بگیرد یم

 یشترب یتیبدان فور اش ینید یعتبا طب یاسالم یو جمهور
 یرانیاز دل جامعه ا یزگره ن یندوم خرداد کمک کرد که ا یش.آزمایدبخش

 یا جامعه توان یاز آن روشن شده بود که با اسالم نم یشگشاده شود.پ
جهان ــ  یشرفتگانپ یبا فرهنگ و سطح زندگ یکــ دمکرات ینامروز

با اصالح اسالم آن را با  وانت یم یابود که آ ینساخت.از آن پس مسئله ا
از حقوق  یریبهره گ یدر حقوق، و آزاد یو حقوق بشر، با برابر یدمکراس

 یرفرد به عنوان انسان، و نه زن و مرد و مومن و کافر و مسلمان و غ
  داد؟ یو آزاد و بنده، آشت یعیر شیو غ یعیمسلمان و ش

از پرده  بود، یاسیبحث س یدستاورد بزرگ دوم خرداد، گشادگ یک 
 یند یروشنفکران در جا های یروزنامه نگاران گرفته تا موشکاف یهایدر

از صد ساله خود نه تنها  یشب یشینهبا پ یبحث آخر یندر جهان مدرن.ا
 یشهاند یداندر آن دوره بود که در م ی،که در همه جهان اسالم یراندر ا

ناخواه به را واداشت که خواه  یشهبرده شد؛ عمل، اند یانتا پا لو عم
برنده  یرانیدر جامعه ا یگرد یزکه ورق مذهب ن یژهگردن نهد )بو یتواقع

و  یش،از دو هزار سال پ یرانرود.ا یرونو عادت ب یماننبود( و از قلمرو ا
بوده است.در جهان  یبانمسئله دست به گر ینبا ا یساسان یشاهنشاه
و  یاستس ینظر های یهبود که پا یراندر ا یفاراب یکارها اسالمی،

خود سرانجام به  یهایگذاشت )او در بررس یعتحکومت را در رابطه با شر
بود که  یرانسده نوزدهم باز در ا یان.( در پایدرس یارسطوئ یدمکراس

 یتهبا مدرن یاسالم یها (ینسازگار کردن آموزه )دکتر یبرا ینیاصالح د
 ینرفت.ا یاسالم یکشورها یگرو به مصر و از آنجا به د شدطرح 
بحث دو هزار ساله، در خود سنت  یران،که سرانجام در ا یستن یتصادف
 .رسد یم یرشناگز یانبه پا یمذهب

 یروزیبه پ یمذهب یو به رهبر یعموم یزشبا خ یاسالم یجمهور 
گسترده روشنفکران  یفاز انتظار ط یکامل یبترک ینبود.چن یدهرس

و  یندادن د یتآش یایدر رو یشپ یها ازصد سال بود.آن یرونب یاسالم
نظام  یتو اسالم یتجمهور یداریمدرن بودند و در ب ینهزم یکدولت بر 

ها را  فرمول آن یادز دشواری ی.رهبر انقالب برسیدندبه آن  یروزمندپ
بود که در  یآخوند یرغ یتاکثر یاریهایاز آن مرهون  یشبود؛ اوب یرفتهپذ

 یدهناد سرهیکنظام را  یتجمهور اش یقانون اساس یساندنهنگام نو
که شکل  کرد یرا برقرار م یخالفت طالبان بود ی.اگر همه به او میردبگ

را  یدشنو یزاو در حکومت ن یها است و نوشته میناب حکومت اسال
به  «یدستهب یچاقوها»که  داشت یرا م یهمان هنگام قدرت   .اگر ازداد یم
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 یعوض یغهدسته را با ت یشگیشانهم ی)که در پرت یبرالاصطالح ل
کرده بودند در  «یمرگ را سرود»که  یانقالب های یک( و رمانتگرفتند یم

.اما آن ظواهر دید یبه ظواهر نم یازیاصال ن ردند،به او سپ یچند ماهه بعد
مجلس گوش  یمانند را توانست یگاه م و بود ینم یرها دست و پا گ تا سال

بر  یآتش بس در جنگ با عراق، پرده مانند یرفتنبه فرمان، به پذ
 گفت یم یهفق یتبود که وال یکاسه زهر بکشد.در چنان فرصتهائ یدننوش

تر از آن  تر از همه است.او با احکام ناسخ و منسوخ آشنا مجلس باال یرا
نظرات متناقض داشته باشد.همه پرورش  یاندر ب یبود که اشکال

ه ب ینیاحکام د ینتر پا نهادن اصول، حتا باال یرز یاو را برا اش یمذهب
 یرالماکرینکه اهلل خ کرد یموقع، آماده ساخته بود.از قرآن نقل م یاقتضا

با قاصم  یرا به آسان یماست( و رحمان الرح یبکارانفر ین)خداوند بهتر
هم  یبکاریبه فر یازین ی.اما در آن پرورش مذهبکرد یجابجا م ینالجبار

 ییرتغ یخود اصل یکدیگر، ی.کنارهم گذاشتن اصول و احکام نافیستن
 .رود یبشمار م یرناپذ

 یگله برا یجا ینظام حتا از نظر عمل یتجمهور 76/97تا سال  
 یگانهاصالحگر در  یانمذهب ی.انحصارگران و ملگذاشت یآن نم یتاسالم

در اشتباه  یشدن عامل مردم یدار.با پدبردند یبسر م symbiosis یستیز
 یمرژ یترجمهو یتدرکنار اسالم یزن یتحساب آن سال، بحث جمهور

نه به عنوان برهم زننده بلکه به عنوان  یده شد، ولیکش یشپ یاسالم
حتما بر دو  باید یکه به سنت دو هزار ساله م ینظام حکومت یکمکمل 

که از آن هنگام بر سر  یاسالم یدمکراس یبترت ین.بهمیستدبا یهپا
 ی.اگر کسداشت ینم یاسالم یبا جمهور یتناقض یچها افتاد ه زبان

مربوط به خود  یباشد، که امر یمذهب نداحساسات ت یدارا وانستت یم
ساده دالنه  یا یرکانهو ز گذاشت یبر آن م یزخود را ن یاستافراد است، و س

بازرگان آسا، هم  توانست یم یبه آسان خواست، یهم خدا و هم خرما را م
همه  ینیو هم پس از مرگ خم یردرا بپذ یاسالم یجمهور یقانون اساس

شخص  یو ادعا کند که آن قانون برا ردخود را گرد آو یریو دلخرد 
 یصتشخ»بر  یهاو که از پا یمذهب ینوشته شده است.منطق مل ینیخم

 یچمزاحم نهاده است ه یتهایو چشم بستن بر اصول و واقع« مصلحت
 ینچن ی،آنهم نظام حکومت ی،در امر اصول دیدکه ینم یندر ا یاشکال

پس از  یاست ول یهفق یتبر وال« اصل» ینین خمبگذارد.در زما یاستثنائ
 .یستاو ن

 یبجا یروندرون و ب یاسالم ی)که دمکراتها یتجمهور یانتناقض م 
همان دوره انقالب    در واقع در یت( و اسالمبرند یبکار م یکعنصر دمکرات

و  یگوناگون به نام دمکراس یاسیس یو سازمانها ها یتگشوده شد.شخص
را در  یزآخوند که همه چ یک یا و دربست به رهبرو چر چون یب یآزاد

از  یگردن نهادند و عمومشان چه به عنوان بخش کرد یاسالم خالصه م
 ییدرا که او شکل داد تا یحکومت و چه مخالف وفادار، انقالب و حکومت

 یتدر خدمت اسالم یتشکه مدافعان جمهور یاسینظام س یک.در کنند یم
اگر مردمان  یستن یشگفت یگرنداز نوع د انییاسالم یشها آنند و دمکرات

 یفتند،ب یزاریدر اسالم است به ب یدر حکومت و حکومت اسالمیاز هر چه 
 یرا از زبان برخ یشها کنند که هشدار یداپ ینبه د یکردیو جوانتران رو

 باید یتر از آش م کاسه گرم های یمذهب یاز گود و مل یرونب یآخوندها

با مذهب  یتکه کار را به ضد یگرایانیعرف یشادو ابعادش را از  ید؛شن
و گروه دوم  لرزد، یمذهب به خود م یندهآ ی.گروه اول از دورنمااند رسانده

به  ینفس بیند یم یرانمذهب از جامعه ا یوغاز آنچه برداشته شدن 
حق دارند که آخوند و مذهب در  ین.هردو گروه در اکشد یم یآسودگ

که آغازش به هشتصد سال  یاست.دوران دهیرس یانشبه پا یرانا یاستس
 ینهائ یببه فراز و نش یآخوند -یبا حکومت اسالم رددگ یبرم یشپ

 .رسد یم یشخو
فقه  یتتثب یندبود که فرا یسلجوق یدر سده دوازدهم و در امپراتور 

)سلسله مراتب(  یگانو جا افتادن پا یشهاند یو بسته شدن درها یاسالم
حکومت مطلقه و مردم  یوندبه عنوان پ ،یرسم یراگرچه غ ی،آخوند

حلقه رابط  یکه از نظر فلسفه حکومت یان.سلجوقیدبه انجام رس حقوق یب
نظام الملک بهتر از  یها و نوشته ها یاستبودند )در س یانن و صفویاساسان
 یجهان یفرهنگ یو برتر ی( در اوج شکوفائیدد توان یامتداد را م ینهمه ا

ــ در  یشانساسان یشینیانپ یراثرا ــ م ینیآهن نظام یران،ساله ا یصدس
را در  یرانبه کمال رساندند که فرهنگ و جامعه ا اش یصورت اسالم

و دولت خفه کرد و پنجه آن با انقالب مشروطه از  یند یذات اقضتن
 یرو تنسر )کرت یربرداشته شد.نظام الملک در ادامه سنت اردش یرانا یگلو

: قانون شمرد یو دولت را همزاد م یند یروان،وشهمروزگار شاپور اول( و ان
 ختارو فرورفته سا یختهسراپا درآم «یتیروحان «یرو به تعب ین،د یبه معن

جامعه  یکدر خدمت دولت پاسدار وضع موجود؛  یکرانقدرت؛ خشونت ب
را به دولت  یتاست.او اولو یازاتدر خدمت امت اش یبسته که محافظه کار

 ین،را به د یتاز همانجا آغاز کرد و اولو ینی.خمبود یکه خودش م داد یم
 افتاردر ب ینبه محض آنکه د یراداد که خودش بود، ز یتدر واقع روحان
را که بنا بر  ی.هردو جامعه انسانشود یم یکی یتبا روحان یردقدرت قرار گ

ناساز و  یدخواستند که هر چه هم بپا یاست در قالب یقرارو ب یاپو یف،تعر
را  یانکه ساسان یناسازگار است.آن تناقض ذات یانسان یعتبا طب و اندام یب

 بود. ینجاافکند در ا یوهشک یب یانشان به چنان پا با همه شکوه درخشنده
 

  :ها پانوشت
از شاعر از « تو از دماغ بنهادم یاز دل گره غم تو بگشادم / سودا» (1)

 .رفته یاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !تالش را به دوستان خود هديه دهيد
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 يزدیفرهاد
 

 یرانا یخارج یاستس بایدهای
 یراهبرد یها مرکزپژوهش

 

  دهخدا انتشارات

 /لس آنجلسيفرنيا/کال1381يوراول: شهر چاپ

  : چاپخانه پارسچاپ
 
 

 يرانا یراهبرد سياست
 
 

صدساله  یکمبارزات  یهو استقالل، درون ما یهمزمان به آزاد یابیدست
)بدون  یمردمساالر یةتنها درسا ی.آزاددهد یم یلراتشک یرانا یرملتاخ
است.ازدوران رشد استعمار، تالش در راه  یو پسوند( قابل دسترس شوندیپ

بوده و  یرانملت ا یچالش رو در رو ینتر حفظ استقالل، بزرگ
ها به  توده یدنو کش یدران یقهشعار،  ی،با دشمن تراش ستقاللاست.ا

وگام  ی.استقالل بامشخص کردن منافع درازمدت ملآید ی...بدست نمها یابانخ
تنها  یرانا یاست.منافع مل یتحقق آن، قابل دسترس یدر راستابرداشتن 

 .دباش یرانیا های یرهمنافع همة ت یرندهدر برگ آیدکه یبه دست م یهنگام
و منافع درازمدت کشور،  یاست که نظام حکومت یدموکراس یهتنها در سا 

 توان یاست که م ینظام ینچن یةخواهند داشت و فقط درسا یباهم همخوان
معنا  ینگفته به ا ینبه منافع درازمدت کشور را دنبال کرد.ا یابیدست یاستس
وجود  یخودکامه منافع درازمدت مل یکه در نظام حکومتها یستن
 یشههم یها از نظر داخل هدف ینبه ا یابیدست ینظام ین.بلکه در چندارندن

از حکومت است که در  ینظام خودکامه پاسدار یتاولو یرا.زیستممکن ن
کوتاه مدت  یپدافند های یاستس ینشموارد آن را مجبور به گز یشترب
 یمعارض منافع درازمدت مل توانند یم یهائ یاستس ین.چنکند یم

سان  ینندارد.بد یاقدامات ینبه چن یازکه دولت مردم ساالر ن درحالیباشند.
خود را  یخارج یاستس های یژگیو تواند یدولت مردمساالر نه تنها م

 دارد. یزآن را ن یاجرا یتوانائ مشخص کند، بلکه
 یخارج یو منافع درازمدت مل یخارج یاستکه س یمدر خاطر داشته باش یدبا 

 هستند. یمل یها هدف یشبرددر راه پ یبلکه ابزار یستند،ن ینهدف فرجام
آن، الزم است  یدهایو درک با یرانا یاستراتژ یتدرک موقع یدرآغاز و برا 

 آنان و درجة یموثر در منطقه، قدرت نسب یروهایاز ن یقیدق یابیارز

 .یددر برابر آنان به عمل آ یرانا تأثیرپذیری
شکل مداوم  ییرتغ یانوسان و  یجهو در نت ها یرون یعیطب یائیبا توجه به پو 

 یروهایورود ن یاو  یروچند ن یاو  یکهمراه با خارج شدن  تواند یها، که م آن
بدست آمده را  یجراستا نتا ینرده و در ارا نو ک« ها داده» یدباشد، با یدجد

مجدد آن، اقدام  یابیها و ارز داده دنِدائم به نو کر یازن ینکرد.ا یابیدوباره باز
رو  یفةبلکه ما را متوجه وظ برد، یسئوال نم یررا ز یامر ینچن یبه لزوم اجرا

 به نوبه یامر ینچن یائیپو یگر،.به سخن دکند یدوباره م یابیارز یدبه تزا
امر،  ین.حال اگر به ادهد یم یشرا افزا یندهدوباره در آ یابیبه ارز یازخود، ن

 یشترب یکی( را که سبب نزدی)تکنولوژ یشناس سرعت روزافزون شگرد ملعا
 .شود یم تر یاتیح یازن ینا یافزائیم،ب گردد یجهان م یکشورها

گذارند، که در منطقه اثر  یها و قدرت هائ کشور یتنخست سخن را با موقع 
 .کنیم یآغاز م

 

 اول بخش
 

 با چه روبرو است؟ ايران
 
 یتبه دو عامل موقع یدر جهان بستگ یراندوم، مقام ا یپس از جنگ جهان 

ها و واکنش  دو عامل طرز رفتار ابرقدرت ینا یندو نفت داشت.برا یائیجغراف
 .کرد یرا مشخص م یرانا
 یشو دارا بودن کماب یشورو یامپراتور یبا قرار گرفتن در ضلع جنوب یرانا 

 یابیدر راه دست یمانع ی،مرز آب تر یومک 650و  یمرز خاک یلومترک 2000
آن  ینفت یمفارس و منابع عظ یجگرم خل یها حکومت بهشت کارگران به آب

است.حوزة  هکننده و صادرکننده بزرگ نفت بود یدخود تول یران،حوزه بود.ا
 یرا دربرم یبزرگ صادرکننده انرژچند کشور  یرانفارس، افزون برا یجخل

جهان از تنگه  یگرفت.دراوج دوران جنگ سرد، هفتاددرصد نفت صادرات
در جهان، بدون  یانرژ یکننده اصل ین.نفت به عنوان تأمکرد یهرمز گذر م
برخوردار  یا هیژ( ویک)استراتژ یراهبرد یتآن، از اهم یمترابطه با ق

 یبه زندگ توانند یماده نم یندون اواردکنندة نفت، ب یصنعت یاست.کشورها
به آن  یابیاز دست بایستی یکه شده بود م یمتخود ادامه دهند و به هرق
)که  یغرب یصنعت یروشن بود که کشورها یگر،مطمئن شوند.به عبارت د
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اول، و به دنبال آنان  یفرد ر( دیردگ یدر برم یزرا ن یوزلندو ن یاژاپن، استرال
 یانشاهد اختالل در جر توانستند یوجه نم یچبه هدر حال توسعه،  یکشورها

بود اما استفاده از نفت  یرفتنینفت بهرحال پذ یمتق یشآزاد نفت باشند.افزا
 سالح قابل قبول نبود. یکبعنوان 

 یدر پهنة اروپا توانست یتنها م یشورو یغرب با امپراتور ینظام یاروئیرو 
 یغرب یاروپا 1 افتاد یتفاق مخاوردور ا یدفارس و شا یجحوزه نفت خل ی،غرب

تر  باال یفیتغرب، حتا با در نظر گرفتن ک ینظام یرویفارس، ن یجو حوزة خل
ورشو  یمانپ نظامی یروهایکه ن یشورو یبا قدرت امپراتور یسهآن، در مقا

رو، هر دو طرف  ین.ازارسید یبنظر م تر یفگرفت، هنوز ضع یدر برم یزرا ن
 بایستی یرا م ی،احتمال یریدرگ یکدر  یاتم یاحتمال کاربرد جنگ افزارها

 یستیبا یشورو های یستدر محاسبات خود گنجانده بودند.دستکم استراتژ
مناطق  ینن روشن بود که ایشاو برا دانستند یرا محتمل م یامکان ینچن

مانند  یزن یگریقراردارند.عوامل بازدارنده د یجرا یها خارج از بده و بستان
.اما حرف آخر، کردند یم یمحاسبات نقش باز یندر ا ان،یرارتش ا یرومندین

 غرب بود. یصنعت یایدن یاتیمنافع ح
( که منجر به کاهش یالدیم1979) 1357در سال  یرانپس از انقالب ا 

 توانست یم یشد، دو واقعه مهم نظام یرانا یقابل مالحظه در توان جنگ
 یکو  یزددر هم ر یومنطقه از جهان را بشدت بسود شور ینموازنه قوا در ا

 یجبه حوزه نفت خل یدسترس یکننده آن ابرقدرت را، برا یدتهد یرویباره ن
به افغانستان در سال  یدهد.نخست تجاوز شورو یشفارس افزا

 یلومترک950را  یرانآن کشور با ا یخاک یبود که مرزها یالدیم1979
ندرعباس، ارتش سرخ، از افغانستان تا ب یزره یروهاین یانداد.م یشافزا

 یپدافند یرویو ن ین،پائ یاربس یتدشت صاف، با تراکم جمع یلومترک500
گونه  یچاز انقالب توان ه یناش های یکه در اثر سردرگم رارداشت،ق یزیناچ
به تنگه هرمز را  یارتش سرخ، امکان دسترس یدرا نداشت.بدون ترد یاروئیرو

با غرب بدون شک  یاروئیو رو ی.در مسابقه مرگ و زندگکرد یمزه مزه م
 .افتد یب یبدست شورو توانست یم یبرگ برنده بزرگ

جنگ هشت  یکدر  یرانا یرشدنو درگ یرانعراق به ا یورشواقعة دوم  
در درون حکومت عراق و  یشورو یدساله بود.با توجه به نفوذ شد

حضور تعداد بزرگ  یزو ن یعراق به شورو ینظام یدشد های یوابستگ
که عراق بدون توافق و  سازد یدر عراق، روشن م یروشو یمستشاران نظام

ارسال  یاز ادامه عاد ینتضم یافتو بدون در یشورو یرفط یدست کم ب یا
اقدام  یندست به چن توانست یو...نم یدکیمهمات، لوازم  یزات،تجه

 یو عاد یران،غرب از ا ینظام یممستق یبانیبزند.حتا در نبود پش یا جسورانه
 یتحاکمة عراق، بدون حما یئته یران،ا یو اجتماع سییانبودن اوضاع س

در  یرانا یخطر کند.شکست نظام ینچن ینا توانست ینم اناز آن یشورو
 یاربس یشورو یبه گلوگاه هرمز را برا یابیدست توانست یجنگ با عراق م

ارتش سرخ، تحقق بخشد.با  یممستق یریو بدون درگ تر ینهتر، کم هز آسان
 یامپراتور یکه حملة گازنبر رسید یبنظر م یران،ا یهعلآغاز جنگ عراق بر

منطقه از جهان به مراحل  ینبه ا یران،دو جبهة شرق و غرب ا از یشورو
 .شود یم یکخود نزد ینفرجام

 ی،خارج یورشدر برابر  یرانانتظار مردم افغانستان و ا یرقابلمقاومت غ 
را به کابوس  د،نمو یزودرس م یلیمهاجمان که در آغاز خ یبرا یروزیپ

و عراق مجبور به پرداخت  یهردو کشور شورو یتنها  مبدل کرد.در  یهولناک
 .یدندگرد ینیسنگ یبها
آن کشور در مقابل  یدفاع یاستس یگان،کارآمدن رونالدر یبا رو یکادر آمر 
با  یکا.آمریدگرد یارتمام ع یورش یکبه  یلتبد ی،شورو های یشرویپ

 ینافرجام یحاتیمسابقة تسل یررا درگ یشورو ی،ماعتبارات نظا یدشد یشافزا
 ریانتظا یروزی،پ یدام ی،موجود اقتصاد یتکرد، که با توجه به وضع

 یاستها س بود.شصت و چندسال پس از انقالب اکتبر، براثر سال یا احمقانه
با  یبدل به طبل توخال یجبار، شورو یاجتماع یستمغلط و س یاقتصاد
 یس یسو دارا یکاز  ی،بود.شورو یدهگرد یاخلد یهتوج یرقابلغ یتضادها

 یرقادر نبود شکم ملت خود را س یگرد یبود، و از سو یهزار کالهک اتم
 یةبزند، از ته یفضائ یستگاها یسکه توانسته بود دست به تاس یکند.درحال

 ملت و حتا ارتش خود عاجز بود. یکفش معقول برا
حزب حاکم  یرا حتا برا یروشو یدر افغانستان و بحران در رهبر یریدرگ 

 یجهت باق ییردرجه تغ 180به جز  یراه یشورو یآشکار کرد.برا یستکمون
 یدبود، مجبور گرد یتهاجم یلتما یدارا یشکه از زمان زا یمنمانده بود.رژ

.در جبهة افغانستان، یردخود را بکار گ یتمام توان تدافع یادامة زندگ یکه برا
خود را به  یروهایآن کشور، ن یرانیاز وبا قبول خسارات و پس  یشورو

 یخود را به درون شورو ینظام یروهای.در جبهة غرب در اروپا نیدکش یرونب
پس از  یکیرا به حال خود رهاکرده تا  یشرق یاروپا های یمبازگرداند و رژ

 یشورو یامپراتور 1991سال  ربرلن د یوارد یسقوط کنند.با فروپاش یگرید
استقالل خود را  یشرق یاروپا یت و کشورهادرهم شکس یبطور رسم

 .یافتندباز
مستقل، موازنه قوا در پهنة  یجمهور 15آن به  یمو تقس یشورو یزیبا فرور 

 یها از آثار آن برکنار ماند.در سال توانست ینم یزن یران.ایختجهان درهم ر
 یگررو د ینابرقدرت وجود داشت.از ا یک، تنها در جهان 90دهة  ینآغاز
 یگرد یبود.از سو هنماند یها باق ابرقدرت یان( میشمانور )زرما یبرا یجائ

 کند شده بود. یادتا اندازه ز یشورو یدتهد یزلبة ت
 یجان،آذربا یه،نفت مانند روس یدر بازار جهان یدکننده گان جد یدبا ورود تول 

رفته رفته  ی،صنعت یدر مصرف سوخت در کشورها یقزاقستان، و صرفه جوئ
سان  ینفارس رو بکاهش گذارد.بد یج( حوزه خلیک)استراتژ یاهبردر یتاهم

قدرت  یک به یلنبود، بلکه تبد یاتیمنطقه ح یکاز نظر غرب  یرانا یگرد
 .یدجهان گرد یگرد یاز کشورها یا همانند پاره ای، یهناح

 یتاهم یکماده استراتژ یکنفت به عنوان  ینی،ب یشقابل پ یها تا سال 
و در حال  یصنعت یکشورها یآزاد نفت برا یانکرد.جر خود را حفظ خواهد

که از  یبرخوردار خواهد بود.اما تفاوت بزرگ یاتیح یتتوسعه، همچنان از اهم
 یداماده از نظر غرب، پ ینبا پانزده سال بعد در مورد ا یرانهنگام انقالب ا

 و دوم یگر،از جانب ابرقدرت د یدشده است، عبارت است از: نخست، نبود تهد
دو عامل باعث کاهش  ینکنندگان و صادرکنندگان.ا یدتعداد تول یشافزا

و  ثبات یب یمنطقه هنوز بقدر یناما ا 2است. یدهفارس گرد یجنقش حوزه خل
آزاد نفت، ناچار از  یانجر زا یناناطم یحال مهم است که غرب، برا یندر ع
 بخش از جهان است. یندر ا یممستق یحضور نظام یشافزا

 یکاآمر ینظام یروین یمدر منطقه، حضور مستق یبا ناآرام یمة مستقدر رابط 
جنگ  یران،است: انقالب ا یافته یشموارد همراه با متحدان، افزا یو در برخ
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، ظهور «فارس یجخل»جنگ  یت،حمله عراق به کو یران،ا یهعراق عل
به  جرتحوالت من ینبه افغانستان.ا یکاآمر یحکومت طالبان و حمله نظام

 یبانیپشت یمعظ یروهایدر منطقه، همراه با ن یکاآمر یروهاین یمر مستقحضو
در هر مرحله  ی،است.در مقابله با خطرات احتمال یدهگرد یبعد یها در رده

در  یگر،کرد.به سخن د یتتثب یدتریخود را در نقاط جد یحضور نظام یکاآمر
از  یسداربمنظور پا جهرج و مر یشنبود ثبات در منطقه و در موازات افزا

حرکت  یکحضور خود را در منطقه، بعنوان  ی،حرکت آزاد مواد سوخت
 گسترش داد. ی،دفاع

موثر در  یروهاین یتمام یمبتوان یدبا ی،منطق یجةنت یکبه  یدنرس یبرا 
آنان را  یرپذیریرا درحال حاضر، برآورد کرده و قدرت تأث یگانمنطقه و همسا

دچار اشتباه  توان یم ینانهاقع بو یابیبدون ارز 3 یممشخص کن یرانبرا
 .افکند یب خطررا در درازمدت به  یرانا یبزرگ شد که منافع مل یها محاسبه

 
 
 

 يتیـ تنها ابرقدرت گ يکاـ آمر 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نفر يليونم 42/281 جمعيت

 دالر يلياردم 8/9048 یداخل يژةناو توليد

 4دالر  32154سرانه  يژةناو درآمد
 
که همة آن را  ینظام یرویو ن یتوان سترگ اقتصاد یهدر سا یکارامروزه آم 

 ینبرا یاریتنها ابرقدرت جهان است.بس دهند، یم یلتشک یا سربازان حرفه
 یمدرن، قدرت یخبار در تار یناول یبرا یکا،آمر ینظر هستند که قدرت نظام

نخواهد  ئیهمتا یزن یندهآ یو تا سالها یستن یجد یبرق یاست که دارا
فقط با  یمکه بدان شود یآور م یرتح یهنگام ی،نظام یبرتر یناشت.اد

برآورد با  ینا 5بدست آمده است  یداخل یژهناو یددرصد تول 5/3 یصتخص
 یشگرف تکنولوژ ی، برتر6آن کشور  یقدرت اقتصاد یسهدرنظر گرفتن مقا

ز ا یاحتمال ادحتا اتح یاجهان و  یکشورها یگربا د یسهدر مقا یکاآمر ینظام
مانند  ها یامپراتور یتمام یر،چند کشور، انجام شده است.در دوران اخ

...در یااسپان یه،فرانسه، آلمان، روس کرد، یانگلستان که در آن آفتاب غروب نم
 ینخود مواجه بودند.ا یهبر عل یگرد های یهرلحظه با خطر اتحاد امپراتور

بودند،  یکنزد یارسب یکدیگربه  ادیو اقتص یکه از نظر نظام ها یامپراتور
با اتحاد چند کشور بودند.با قدرتمند  یسهدر مقا یکمتر یقدرت نظام یدارا

دهند.در حال  یکدیگرمجبور بودند که دست اتحاد با  یگراند یکی،شدن 
 یکاآمر یجهوجود ندارد.در نت یکاآمر یهبرعل یاتحاد یحاضر امکان جد

 یمنافع مل یکه برا یطقخود را، در منا امیتوانسته است امروزه حضور نظ
جنوب  یایآس یانه،م یایآس یانه،آن کشور مهم است، از اروپا گرفته تا خاورم

که  یدر نقاط یکاآمر ینظام یروهایکند.امروزه حتا ن یتو خاور دور تثب یشرق
 یانهم یایبودند، مانند قفقاز و آس یشورو یراز اتحاد جماه یبخش یروزتا د

 .ارندحضور د
فارس و  یجحوزه خل یانه،منطقه خاورم یعنیآن،  یرامونپ یطو مح یرانا 

که  Central Command یمرکز یدر پوشش فرمانده یانه،م یایآس
اند  است، قرار گرفته یدافلور یالتدر ا Tempa آن در شهر تمپا یسرفرمانده

 دست یتبا موفق یران،تا کنون در دو مورد در باختر و خاور ا یفرمانده ینا 7
از  یکاآمر یادز یارزده است.با درنظر گرفتن فاصله بس ینظام یاتبه عمل

تلفات خسارات وارده برآن،  یزیجهان و ناچ یدر آن سو یاتصحنه عمل
اثبات  یگرارتش، بار د ینا یبانیپشت یرومندیو دقت آتش و ن یقدرت نظام

 یو مرزها یکاو آمر یرانروابط ا یرگیشد.در هر دو مورد، با در نظر گرفتن ت
قرار گرفت  یخطرناک یاربس یتدر موقع یرانبا عراق و افغانستان، ا یالنطو

و  خواست یگردد که نه م ینبرد یردرگ توانست یاشتباه م ینتر که با کوچک
نداشت.در هر دو  یدشد یرانیجز و ای یجهوارد آن گردد که نت بایست ینه م

و  یافتهرشد  وانندت یم یکه تنها در نبود مردمساالر یخولیائیبار، دو نظام مال
 یتموقع ینچن یراندر شرق و غرب ا یرند،زمام کشور را در دست گ

 ی،مردمساالر یکشور بوجود آوردند.بطور قطع اگر نوع یرا برا یخطرناک
 داشت، یاز دو کشور مزبور وجود م یکفاسد در هر یاو  یفهرچند ضع

 ییرعراق تغ ینظام حکومت هرگاه.پیوست یبه وقوع نم یعیوقا ینچن گاه یچه
بود.اگر  یمدر آن کشور خواه یکاآمر ینظام یاتشاهد عمل یما بزود یابد،ن

نباشد،  ینیب یشدر حال حاضر قابل پ یاتیعمل ینچن یاسیدرازمدت س یجنتا
 ی،مردم عراق با تلفات انسان یگربار د یکآن روشن است. ینظام یجهنت
 یدرا با یکتاتوریم، تاوان تحمل نظام دیعظ یکشور و خسارات ماد یرانیو

 بپردازند.
دوباره  یریدرگ یاددر عراق و افغانستان و امکان ز یکاآمر ینظام یریدرگ 

از  یکاروشن و همه جانبه آمر یح،صر یتدر عراق، همراه با حما ینظام
دست  یکارا که آمر ی، موارد1949آن کشور در سال  یجاداز زمان ا یلاسرائ

  :کند یروشن م زند، یم 8همه جانبه  ینظام یاتبه عمل
 

 سپتامبر سال  11 یعآن کشور، وقا یهبرعل ینظام یاتالف ـ برابر عمل
از حمله  یشترآن ب یها ( که تعداد کشته1380 یورشهر 20) 2001

از  یکابه خاک آمر یمبود، تنها حملة مستق یرژاپن به پرل هار
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 ینکه طراحان چن دانیم یتا کنون است.ما نم یجنگ دوم جهان
و انتظار چه  کردند یم یابیرا چگونه ارز یکاواکنش آمر یا حمله

آنان از واکنش  یابیداشتند.اگر ارز ای یانهانتقام جو یاتنوع عمل
آن و  ینمسبب یهبر عل یارکمتر از اعالن جنگ تمام ع یکاآمر

 یاز نادان یناش توانست یکشور مهاجم بود، در آنصورت فقط م
 تاریخ یکه در دراز یرکامل و نه اشتباه محاسبه باشد.کشو

جنگ  ی،ساله استقالل خود، در دو جنگ جهان یستو ب یستدو
کمتر  یلیتر، بدال کوچک یها جنگ یاریو بس یتنامکره و جنگ و
در  تواند یبه خاک خود، شرکت کرده است، نم یماز تجاوز مستق
آشکار در درون خاک خود ساکت بماند.هرنوع  یمقابل تجاوز

از  یبلکه فقط ناش یست،شتباه محاسبه نا یجهنت یگربرداشت د
 است. ینادان

ها،  با کمک حکومت تواند یآنکه م یندر قالب نو یسمخطر ترور
 یجنگ را به داخل کشورها یکشتار جمع یها با استفاده از سالح

 یدتهد یها برا از آن سالح یابکشاند و  یکاآمر یژهو به و یغرب
است  ینینو یدهکند، پد آن کشور استفاده ینظام یروهاین یهبرعل

رو عراق که از جنگ  ین.از ایستن یکاکه قابل قبول غرب و آمر
استفاده کرده است و نشان داده است که از کاربرد  یمیائیافزار ش

مطمئن باشد که  یدنه شرم دارده و نه ابا، با ای یلهوس ینچن
غرب در  یها و شرط خواسته قید یدرصورت قبول نکردن ب

قرار خواهد  یمورد حملة نظام ی،کشتار جمع یاه سالح ینابود
 یاتعمل ینآماده نباشند در ا یکامتحدان آمر یگرگرفت.اگر د

 ینچن یو توان اجرا یآمادگ یکشور به تنهائ ینشرکت کنند، ا
نه،  یاو  یردانجام گ ینظام یاترا دارد.در هرحال، چه عمل یامر

به  یلو تبد فتیاخواهد  ییرتغ یکنزد یاربس یندهنظام عراق در آ
 ( خواهد بود.یف)هر چند ضع یمردمساالر های یژگیبا و ینظام

 

 ینکهـ چنانکه گفته شد، با ا یاتیمنافع ح یهب ـ حمله برعل 
خود را از دست  یراهبرد یتتک به تک اهم یزنفت خ یکشورها

خود را  یتهم چنان اهم یکنفت بعنوان ماده استراتژ یاند، ول داده
حفظ منافع و حرکت آزاد نفت در سراسر  یحفظ کرده است.برا

 یجادمورد ا یندر ا یکه خطر جد یروهائین یهبرعل یکاجهان، آمر
معنا است که با  ینبد ینخواهد زد.ا یکنند، دست به اقدام نظام

 یها و برنامه یانهم یایدر منطقة قفقاز و آس یدکشف منابع جد
مناطق  ینروپا، امناطق به ا ینلوله از ا یقانتقال نفت و گاز از طر

 رود یرو، انتظار م یناند.از ا در آمده یکاآمر یدر قلمرو حفاظت یزن
 یتنفت روندتثب یمتمناطق، ق یندر ا یدتول یشبا افزا یندهکه در آ
آن )مانند  یمتکرده و از احتمال چهار برابر شدن ق یداپ یشده تر

 کشاته شود. یار( بسیالدیم 1973سال 
 یتموقع یز،نفت خ یکشورها یهبردرا یتبا وجود کاهش اهم

دو منطقة نفت  یانکه م یبه عنوان تنها کشور یرانا یائیجغراف
  یافته یمازندران واقع شده، بهبود یایفارس و در یجخل یعنی یز،خ

 قرار داده تا بتواند  یرانا یاردر اخت ای یگانهامر امکان  یناست، ا
 یایحوزه درسوخت از مناطق  نتقالدر ا یا کننده ییننقش تع

به خاطر داشته  ید.بایردآزاد را به عهده بگ یاهایمازندران به در
است که  یزیتر از آن چ گسترده یکاآمر یاتیکه منافع ح یمباش

 ینبحث را به ا شود، یمربوط م یرانکه به ا یذکر شد.امّا تا جائ
 .کنم یحوزه محدود م

 

 بردفاع از  یکاتعهد آمر یل،کشور اسرائ یس.از زمان تأسیلپ ـ اسرائ
 یکاجمهور و کنگره آمر یروسا یآن کشور توسط تمام یتموجود

 یل.اسرائگذارد ینم یباق یگونه شک یچه یاعالن شده است و جا
است، مطمئن است، که در  یقابل توجه یقدرت نظام یکه دارا

تر  خارج از توان خود، از چ امینظ یتصورت روبرو شده با موقع
خواهد بود.البته در زمان حاضر تصور  برخوردار یکاامر یتیحما
و همه  یممجبور به استفادة مستق یلکه اسرائ یتیموقع ینچن

گردد، مشکل بنظر  یکاآمر ینظام یروهاین یتیتر حما جانبه از چ
 .رسد یم

  
 یندارد مگر سه اصل یا چاره یانه،در خاورم یاسیدر حال حاضر هر طراح س 

در منطقه است،  یاربه جنگ تمام ع براثر آن آماده دست زدن یکاکه آمر
را  یـ نظام یاسیس یو به طور کامل درک کرده و عواقب ماجراجوئ یبخوب

 شتهمرتکب شدند، در نظر دا یحکه عراق و افغانستان، بخاطر عدم درک صح
 یاحتمال یبا رقبا یسهدر مقا یکاآمر یقدرت نظام یانفاصله م یشباشد.با افزا

را  یستیکه قدرت مخرب ترور یگرد یمبر از سوسپتا 11 یاتو عمل یکسواز 
هرچند  یکا،آمر یممستق یرانهگ یشمداخله پ یشگذارد، امکان افزا یشبه نما

به کانون  یلتواند تبد یکه طبق برآورد آن کشور م یبطور محدود، در مناطق
 .یافتخواهد  یشگردند، افزا یندهخطر در آ

 یخودکامه و ددمنش یها حکومت یهر دو کشور عراق و افغانستان دارا 
 یاتیتا حتا در مورد مسئلة ح دادند یبه ملت خود نم یامکان یچبودند که ه

 یاظهار نظر ینتر با تنها ابرقدرت جهان، بتوانند کوچک ینظام یریدرگ
روش در جهان  ینمردمساالر در اشاعه ا یکه کشورها یبکنند.افزون بررسالت

 یبرقرار یحوادث ینوع چناز وق یریگ یشبخاطر پ کنند، یاحساس م
 ای یژهو یتجهان، از اولو ثبات یمنطقه حساس و ب یندر ا یمردمساالر

غرب و  یصنعت یانتظار داشت که کوشش کشورها توان یبرخوردار است.م
 مرا ین.ایابد یشدر منطقه افزا یمردمساالر ینوع یدر برقرار یکاآمر یژهبو

بلکه  گردد، یهستند نم یکاآمر با یرهروابط ت یکه دارا یمنحصر به کشورهائ
حتا از  یاروابط دوستانه و  یدارا یکاکه با آمر یردگ یدر برم یزرا ن یکشورهائ

 ی،از عربستان سعود ید.به خصوص باکنند یآن کشور استفاده م یتیتر حما چ
 کرد. یادمصر و پاکستان 

که سرانجام در افغانستان و عراق شکل خواهند گرفت، در  یدولت هائ 
 یتخواهند بود.همراه با تثب یتر یمردم یها با سلف خود، دولت یسهقام

 یرهبرخوردار است، زنج یائیکه از جامعه پو یران،در ا یمردم ساالر
کشور  ینخودکامه در جنوب و شمال ا یها در مقابل حکومت یمردمساالر
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و  یشترب یمردمساالر یکه به سو یهدر ترک ی.تحوالت جارآید یم ودبه وج
 یبانیکمربند خواهد بود.پشت ینکننده ا یتاست، عامل تقو یبرالیسمش لگستر

را بطور  یرهزنج ینا یتامکان موفق ی،تحول یناروپا از چن یهو اتحاد یکاآمر
و تولد  شبه آرام یابیامکان دست یطیشرا ین.در چندهد یم یشموثر افزا

به  یابیبه دست ینو بخت کشور فلسط یافتخواهد  یشافزا ینکشور فلسط
تحوالت،  ینا یاز امروز خواهد وبد.تمام یشترب یاردولت مردمساالر بس ینوع

دو کشور در بطن روابط خود  یندارد.ا یرانو ا یکاآمر یشترب یاشاره به همکار
 یاتیبرخورد منافع ح ت،بوده اس یتوفان یاربس یو زمان یکنزد یکه زمان

دوملت  یاناست، م یدراز برخورد و دشمن یها ندارند.نفرت که حاصل سال
 یها را در خود جا مرز یفراسو یرانیانتعداد ا ینتر بزرگ یکاوجود ندارد.آمر

برخوردار  یاربس یو شکوفائ یائیاز پو یکاتبار آمر یرانیداده است.جامعه ا
 یایکه امروزه در دن یکادر آمر یرانیا یایکه جامعه پو رود یاست.انتظار م

 یاستدر س یا ثابت کرده است، به زودخود ر یستگیدانش و کسب و کار شا
 یرومندن های یهاز پا یکیگروه  ین.ایابددست  یهائ یتبه موفق یزن یکاآمر

عامل  یژهگروه، به و ین.ادهند یم یلدوکشور را تشک یانروابط دوستانه م
 یشناس وانتقال شگرد یگذار یهسرما ی،روابط بازرگان گسترشمهم در  یاربس

 خواهند بود.
به  یلمنابع سوخت و امکان تبد یران،ا یکاستراتژ یتبه موقعبا توجه  

از روابط  یبخش از جهان، برخوردار یندر ا یشاهراه سوخت رسان ینتر مهم
 یاتیح یرو یچاست، هرچند به ه یتاهم یدارا یکاآمر یبرا یراندوستانه با ا

خود را در  یرومندیکه ن یرانا یحاکمه امروز یئته یگرد ی.از سویستن
 یکجاده  بیند، یم یکاآمر یرومندیو ضعف خود را در ن یکاآمر ضعف
خواستار توسعه  یراناست.اگر ا یشترب یو انزاو یناتوان یبسو یا طرفه

 یدر پهنه جهان یوزنه ملّ یشافزا یجهو در نت یستز یطو بهبود شرا یاقتصاد
 یراب یکاآمر بابداند که دارا بودن روابط دوستانه  یددر دراز مدت است، با

 یرز یها به هدف یدسترس تواند یدارد.روابط دوستانه م یاتیح یتاهم یران،ا
  :را هموار کند

به عنوان  یرانو ا یابرقدرت جهان یانآرامش در منطقه با کاهش از تنش م 
 یکبراثر حذف  یراندر ا یشترب ی.آرامش داخلیا منطقه یروین یک

 یکاآمر یشرفتهپ یاربس (ی)تکنولوژ یشناس به شگرد ی.دسترسیمیکشمکش دا
ر یگاز منابع د یدکه هم اکنون با یمربوط به انرژ یها به خصوص در رشته

 های یه.جلب سرمایکاآمر های یهشود.جلب سرما یداریگزاف خر یمتبا ق
که  یغرب یصنعت یکشورها های یگذار یهسرما یش.افزایکاآمر یممق یرانیانا

.کاستن از یستندن یگذار یهسرما حاضر به یراندر ا ثباتی یاکنون به خاطر ب
 یکائیآمر یها که در نبود رقابت شرکت یکشورهائ یگذار یهسرما ینههز
 یری.کاستن از سو استفاده و باج گکنند یبرقرار م یاستعمار یطشرا

آمدن از انزوا در صحنه و  یرونروابط دو کشور.ب یرگیاز ت یخارج یکشورها
قفقاز و  های یدر جمهور یهوزنه روس موازنه در مقابل یجاد.ایجهان یالتتشک

در منطقه قفقاز و  یهترک لتبه موازنه مثبت در برابر دو یدن.رسیانهم یایآس
 یروهاین یگرد یاحتمال یدهایموازنه در مقابل تهد یجاد.ایانهم یایآس

 ی،علم ی،از نظر اقتصاد یکادر منطقه...کوتاه سخن آنکه آمر یا هسته
آن را کنار گذارد و نه  توان یاست که نه م یلغو یو اجتماع ینظام یاسی،س

در  یا که نتوان با آن روابط دوستانه ست،ا یاتیتضاد منافع ح یدارا یرانبا ا

که ممکن است در کوتاه  یاستیدرازمدت برقرار کرد.با تمام اختالف نظر و س
است و در  یرانا یعیمتحد طب یکاآمر ید،آ یشاز اوقات پ یا مدت در پاره

 دو کشور وجود ندارد. ینب یاتیتضاد منافع ح درازمدت
 

  :زیرنویس
آن ارتش  یقدرت تهاجم ینتر که مهم یشورو ینیزم یروین یاتـ عمل 1

و  یدعمل نما توانست یمشگل م یا،منطقه، بخاطر وجود در ینبود در ا
قدرت  یناز جانب ا یکه غرب خطر کمتر گردید یسبب م ین،با چ یگیهمسا

 س بکند.منطقه احسا یندر ا
عربستان  ینجانش یهروس یباورند که بزود ینپژوهش گران برا یـ برخ 2

 صادرکننده نفت خواهد شد. ینتر بعنوان بزرگ یسعود
، ارمنستان 486 یه، ترک1609با: عراق  یلومتر،به ک یران،ا یکنون یـ مرزها 3

، 1206، ترکمنستان 657مازندران  یایدر ی، مرزآب767 یجان، آذربا20
 .(2043جنوب  ی، مرزآب978، پاکستان 945ستان افغان

 National Energy یهمقاله برپا ینآمار ا یـ منبع تمام4

Information Center (USA) است، مگر منبع  2000سال  یبرا
ارز بازار در آن  یلنرخ تبد یبرمبنا یداخل یژهناو یدذکر شده باشد.تول یگرید

 روز محاسبه شده است.
 Foreign Affairs July -  August 2002ـ  5
 یشیبا پ یفرنیآکال یالتخود است.اقتصاد ا یبرق ترین یکـ دوبرابر ژاپن، نزد 6

 جهان شده است. یقدرت اقتصاد ینبه پنجم یلگرفتن از فرانسه، تبد
 تواند یجنگ م یدانم یکیبه نزد یمقر سرفرمانده یری،ـ در هنگام درگ 7

 منتقل شود.
وارد جنگ شد،  یکاپاول آمر ینمعروف به دکتر یهاز نظر یبخش یهـ برپا 8
 با تمام توان، دشمن را سرکوب کند. یدبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 از آقای ايرج هاشمی زاده ممنون بابت هديه ارزشمندنشان به تالش!
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  یراندر ا یانهتحوالت فرهنگ عصر م
  یفرهنگ در عصر اشکان 
 یدر عصر اشکان یند 
 
 

  یفصدراالشرا ياءض دکتر
 
وارد مرحلة  یلیو ا یاقوام از مرحله کوچ رو یوقت یدر دوران سنت :قدمهم

اسکان  یسنت یها و بخصوص در شهرها و در روستا شدند یم یقوم
و  یکوچ رو و فرهنگ شفاه یلمنطبق با اوضاع ا یها اسطوره یافتند، یم

ات و ها در ده آن یازهایبا توسعة ن یل،ها در ا آن یرکتابتیزبان محدود غ
 یجا یرو اساط شود یمکتوب مبدل م یو ادار یبه زبان ادب یجبتدر ها، رشه

 یجو بتدر داد یم یگاه جهان و یقوم یاناد یزو ن یاتخود را به اشعار و ادب
خود را به  یجا یزن یو تبار یخون یمربوط و مرجوع به همبستگ یلیا یتهو
( متحکو یکوکشور درمفهوم قلمر یا)ده ـ شهر ینیسرزم یکشور یتهو
 ی،ابعاد کشور یقوم یخدا ها، یامپراتور یس.معموالٌ در تأسسپرد یم

)اغلب  یانشاناز خدا یکیو  گرفت یبخود م یهانیو ک یجهان یا یا منطقه
با بوجود آمدن، خلق  یا رسید یم یانخدا ی( بمقام خدایامپراتور یحام یخدا

وان مبدل یبه د یقبل یانمطلق و واحد، همة خدا یخدا یک یدنکش یشپ یا
 یچوپان یلیالهام ا یةاگر هم ما یشهر ین.دگردیدند یم یمعدوم تلق یاشده 

 یستیز یو ارزشها یاز نظام قانونگزار یداشته باشد در کل، بمثابه بخش
و  یامپ ینکهبسته با یانبوده و هست.اد یسنت یافتهاسکان  یانسانها

 یممهم تقس اخهدو ش)مومنان( باشند به  یتکل بشر یاو  یمخاطبشان قوم
 :شوند یم
 

 آن  یشین)و تحوالت پ یسم:مانند هندوئیـ تبار یقوم یانالف ـ اد
:هر چند یزرتشت ینو د یهودی ین(، دیسمو ودائ یسمبرهمائ یعنی

)اشه(  یو راست یکیها به هواخواهان ن خود زرتشت در گات یامپ
ها  خود زرتشت و مزدا )گات یروانبه پ یمربوط است و نه حت

( که در 8 یهآ 29شماره  یا، 8 یهآ 43/ شماره  14 یهآ 46ماره ش
متاخر از  یو دروغ قرار دارند، اما در اوستا یبد یروانبرابر پ

که  یاند از جمله بعنوان مشت ساخته یا خداگونه یتزرتشت شخص
 19 یههفده آ یشت/  88 یهآ یزدهس یشتاز خروار است:) یا نمونه

زرتشت  ه( و ب13قطعه  4باب  یشت ، و مهر79 یهنوزده آ یشتو 
را به  یامشاند، و مخاطب و مضمون پ بسته یکرامات و معجزات

 اند. منحصر ساخته «یائیآر یالینژاد خ»قوم، تبار و 

 

 مردانه و مردساالرانه  یان:معموالٌ ادیو جهان یاعتقاد یانب ـ اد
را  یمانموجود در امروز، زن با ا یقوم یانهستند و همانند اد

 یان.اما ادکنند یم یمرد مومن و مرد را کارگزار زن تلق یعمط
 یقوم یانآشکار براد یتیمز ی،جنس یعدم برابر یندر ا یاعتقاد

 ین( مؤمنی)و نه انسان یاعتقاد یبرابر یانداشته و دارند و آن ب
 یاندر اد یگرکه باشند( بعبارت د یاست )از هر رنگ و قوم و تبار

با  یزن یمانو زنان با ا شوند یبرابر م مردان مؤمن با هم یاعتقاد
و  یمانا یعنیتقوا  یزانبرم یتو تنها مز شوند یم یهم برابر تلق

آن  یبرمبنا یمانهن و عمل صمیاب یشهو اند یاعتقاد صادقانه و قلب
در واقع  یاعتقاد یاندر اد یزن «ینمؤمن» ینا یاست..ول یمانا

 یو تبار یقوم یاناد ینرا در ا یدهبرگز« قوم و تبار» یجا
برگشتگان را  ینو از د یقانو منافقان و کافران و زند گیرند یم
و شرکت در جهاد، به  یشرع یفهمچون تکل «ینمؤمن» ینا

مشرکان و کافران خود  یتا با نابود رسانند یخود م لاعما یسزا
 ینتر واصل شوند.مهم یبعد یایدر دن ینشانبه بهشت موعود د

 یانشدند عبارتند از:اد یرر سنت جهانگکه در عص یاعتقاد یاناد
اسالم است  یت،مانو یحیت،(، مسترائیسم ی)م ینیـ مهر آئ یبودائ

 ینآمد:د یرونب ندوئیسماز درون ه یقوم ینبعداز اسالم چند د
 یاعتقاد یندر هند )در زمان اکبر شاه( ظاهر شد.د یگس یقوم

از  یتو باالخره بهائ یتو اهل حق، پاب یحیتها در مس مورمون
و  یاسیبه اوضاع س یاز شرح مطلب نظر یششدند.پ یاسالم ناش

دورة  یند یخیتار ینةتا زم رسد یالزم بنظر م یشینپ یاعتقاد
که کشور بصورت  یروشن شود در عصر اشکان حدودیتا  یاشکان

نه  یامپراتور ینهربخش از ا شد یاداره م یشاهنشاه یعنیفدرال 
و  ین)د یلکه در امور فرهنگب یاقتصاد یاسی،تنها در امور س

 یاجبار ینشاهنشاهان د یاعتقاد ینآزاد بود:د یز( خود نیزبان
 یانحصار ین رسمیاز د یعنی شد ینم یو مردمان تلق یارعا یبرا

 یکها ینهزم رسد ینبود.بنظر م یخبر یلیو تحم یو زبان انحصار
بزرگ فراهم  یوشبخصوص بعد از مرگ دار یاز دورة هخامنش

 اور ـ مزده:»یسراسر یو خدا یانخدا ی، در کنار خداآمده بود

(ur-mäzdä)کشور بخش )اور = شهر و کشور +  ی:خدا
)آب( و  یتاآناه یدو خدا(« شیدهمزده:عطاکرده و مزد داده و بخ

و در زمان  یان)مهر( مطرح شدند بعد از انقراض هخامنش تره یم
کرده و  یقتر یجخدا بتدر یندواورمزده فراموش شد و ا یاناشکان
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بصورت مادر و پسر مبدل شدند و  یعصر اشکان یاصل یبدو خدا
 یتااورمزده، آناه یمهر را فراهم کردند.سه خدا ینظهور آئ ینهزم

و  یو داور راست یدمهر و محبت و خورش ی)خدا یترا)الهه آب( و م
بودند اما،  یوشبعد از دار ی( در عصر هخامنشیماننگهبان پ

 یهمچنان ادامه داشت.البته خدا یالمیر اعص ینا یکثرت و آزاد
که در  شود یعنوان م یارشااز زمان خشا« ارت»بنام  یزن یچهارم
 یانو ساسان یاناشکان یعنی عدیآن عصر و اعصار ب ینامها

 .که باشاره بشرح آن خواهم پرداخت یابند یهمچنان ادامه م

 
بعوث و دعوت را م یشتنخو یخود بزبان بابل یبهدر تنها کت یرکوروش کب 

 یو دو خدا کند یقلمداد م یبابل یانخدا یخدا« مردوک» یدهشده و برکش
 یبرا یسند یر.از کوروش کبنامد یخود م یرا هم حام« بعل»و « نبو»
وحدت  یبزرگ برا یوشدار رسد یاست.بنظر م یامدهبدست ن« اورمزده»

شهر  یاکشور  یاورمزده )خدا یا« اً ـ اوره ـ مزده ـ اً»به جعل  اتوری،امپر
 یشده از خدا یهکه کامالٌ کپ یدد یازمندخود را ن (ur mäzdäبخش:

 یربط یوشهمان مشخصات( و اورمزده دار   است )با یانآسور یبرا« آسور»
 یگاتها «یبزرگ ودانا»و « بخش یهست» یزرتشت )خدا یبه اهورامزدا

 :)مز = بزرگ + دا =یعمنسوب به او ندارد که درتقط ین( و دشتزرت
ـ جلد  10آذر گشسب ـ صفحه  یروزها موبد ف بزرگ( است:)گات یدانا:دانا

ها  صفت اوست:)گات« بخش یهست» یبمعن« اهورا»اول انتشارات فروهر( و 
ها  بغ یگرد»بزرگ به  یوش( اما دار17ـ  18موبد آذرگشسب صفحه 

 یبةخود در کت یانبعنوان حام یزن «یشخو ای یرهعش یانخدا»( و یان)خدا
در  یوشدار یبةبه کت یدها نام ببرد:نگاه کن از آن آنکه یب کند یاشاره م تونیسب

( یزدهمبند س یستونب یبهدر کت DB) + (بند سوم Dpd) یدتخت جمش
برخالف  توان یم «یشب یـ بگ ئ یشب یث ئ یو» یوشهرچند عبارت دار

( خودش و بهرکس خدا )بغ( یس)و ینترجمه کرد:بهرکس زم چنینشارپ 
 خود. یبه خدا یایشن یو آزاد یفرد یتو مالک یآزاد نییعخودش 

 یبةواما خود اودر کت کرده یم یازن یتابه آناه یارشااما خشا ینبنوشته مورخ 
 ها یو(:معبد د42تا  36بندپنجم شماره  Xph) نویسد یم یومعروف به ضد د

 یرانو« اًرت»و « اورمزده» یاریرا با مرو daiva– dana (ها یودان)د
( یر)اردش «ثرارت خش »، «ارت» یبنام خدا یزاست.او نام پسرش را نکرده 

خود،  یضد گئومات یاتدر شرح عمل یوشپدرش دار یگذاشته است ول
را که گئومات مغ  ی:معابدنویسد یخود م یبرعکس پسر متعصب و تند خو

 یهخامنش یراردش یبروسوس بابل یتکرده بود از نو باز ساختم.بروا یرانو
دوم  یراردش یبهمختلف معبد ساخته است اما در کت یدر شهرها تایآناه یبرا

بنا »که: خوانیم یاول در همدان م یردوم و نوة اردش یوشپسر دار یهخامنش
اورمزد، »کاخ را بنا کردم بشود که  ینمن ا تر، یم یتاوبه خواست اورمزد، آناه

راب نکنند و صدمه را که بناکردم خ ینو ا یندمرا از هر بال بپا یتراو م یتاآناه
ـ  5بند دوم شماره  A2Ha در همدان کشوفدوم م یراردش یبة)کت« نرسانند

قشون و ارابه رانان و افسران آن(  یارت )حام یکه خدا شود یم یده(.د7
 یبة.در کتشود یظاهر م یارشافراموش شده است ارت تنها در زمان خشا

 یزسوم ن یراردش برد ینم ینام یزن یتااز آناه یددوم در تخت جمش یراردش
مملکت را و آنچه را  ین( مرا و اترا ی)م تر یاورمزد و بغ )خدا( م:»نویسد یم

 ها یبهکت ین.در مورد ا«کنند یم ینگهدار یدارتوسط من ساخته شده است پا
 یرازدانشگاه ش« نارمن شارپ» یشاهنشاهان هخامنش یبه:فرمانها یدنگاه کن
  139و  138صفحات  یترجمه فارس یشاهنشاه یها جشن یمرکز یاز شورا

هستند در واقع به « ارت» یکه در دورة هخامنش یتمام نامهائ رسد یبنظر م 
 یبمعن یو مانو یزرتشت« ارد»با  یها و سوار نظام بوده و ربط ارابه ران یخدا

ارس با نام ارتاگزس )ارت  یدشا یاسق ینندارد.برا« مقدس یحاًو تلو ینآئ»
شهر سواره نظاام  بمعنی یلنباشد همچناکه آرتا ـ و تباطار یهخامنش( ب یرش

در « ت به د» یل( در تبدینو شهر آئ ین)شهر د یلنه اردب دهد یم یمعن
جعل لغات را از  یناما ا یستن یدیترد یو کنون یمختلف باستان یزبانها

و  یسندگان.نو1کرده است  یتهدا یخیتار یفتحر یّتن« ارد»به « ارت»
است  یکه مدع وت)برخالف هرود یانمعاصر هخامنش یونانی ینمورخ

نداشتند( از جمله گزنفون که  یانمعبد و قربانگاه و مجسمه خدا یانهخامنش
به  یکوروش وقت»که: کند یم یتمسافرت کرده است روا یرانخود به ا

)اورمزد(، « اور ـ و ـ مازوس» یرا برا یفرمان داد:گاو یدآسور رس ینسرزم
همان    نشانه ینا«.کنند انیقرب ینزم یرا برا یو ستور رایتم یرا برا یاسب
 ینپدر، زم یآسمان یاست که به سه خدا یاقوام هندواروپائ یمیقد یتتثل

جامع  یخ)فرزند و واسطه آندو( معتقد بودند )جان ناس، تار یترا)مادر( و م
 ین( اما بر ایروزـ چاپ پ 1348اصغر حکمت ـ فصل سوم  یترجمه عل یان،اد
 .نموداعتماد کامل  توان ینم یاتارو
 دهد یدستور م یسبنام آمس تر یارشااست که زن خشا یمدع یزهرودوت ن 

 یاس یزکنند ـ کت یقربان ینزم یخدا یبچه را برا 7در دو نوبت و هربار 
باده  یکه پادشاهان هخامنش نویسد یق.م( م 390) یونانی یبطب
 یقربان یترام یز در سال که برارو یکمگر  کردند یاما مست نم نویشیدند یم
.احتماالٌ کردند یم یو باده گسار پوشیدند یم یارغوان یو آن روز ردا دادند یم
بوده است  یو مهرگان بعد یالمیشراب ا یاجشن مصادف جشن انگور  ینا

به ارث  یکنون یرانکه هردو تا به ا یالمی،نوروز ا یادر مقابل جشن جو 
 یایشن واجو هرودوت عصر ر یاسزنفون و کتزگ یتاست.نوشته و روا یدهرس

 یرها در باره کوروش کب از نوشته آن یتبا قطع توان یمهر بوده است و نم
 .دهند یرا بدست م یتنها قرائن یعنیقضاوت کرد 

ضمن شرح  یانمعاصر اشکان یعنی یالدیقرن اول م یونانیپلوتارک مورخ  
که  کند یم یانب یاو را بنحو یدعقا« تر مغ زروآس»)زرتشت مغ(  ینید یدعقا

ها.بنوشته  است تا متن گات یه( شبیالدیم 240)ظهور در  یتبا نظر مانو
 زیست یق.م( م 1300) یاسال قبل از جنگ ترو 5000که « تر زروآس»او:
هرمازوس »متخاصم بنام  ی( به دو خدایالدسال قبل از م 6300 یعنی)

 یدانائ یهشب یقد بود که اولمعت(« یمنمانوس:)اهر یآر» یگریو د« )هرمزد(
 «ترس یم» یندوا یانبسان ظلمت و جهل است و م یگریو نور است و د
 یترضا بجل یاو برا یروان.و پانگارند یم انجی یاورا م یاناست که پارس

و نذر به  یاز( نیائیمردآر ی)بمعن« ـ مانوس یآر»و دفع شر « هرمازوس»
و دفع شر و خطر  یو نظر اول یرجلب خ ی.البد برا«کنند یم یمهردو تقد

که در  شود یمعلوم م یونانی ینو نوشتة مورخ ها یبهمتن کت یق.از تطبیدوم
الهه  یاخدا  زن« اورمزد» یعنی یانهخامنش یکشوربخش و اصل یکنار خدا

آب و کمبود آن  یاتیح یتبه اهم «یتاآناه»قرار داشتند. یترام یو خدا یتاآناه
محبت و  ی،روشنائ یزدبعنوان ا یزن «ترا یم» یتمربوط است و اهم یراندر ا
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فراخ و  یدارندة چراگاهها یها در متون زرتشت و بعد یدخورش یخدا
 ینیآئ ی( مورد توجه بوده است اما در عصر اشکانیشت)مهر یمانپ یزدپاسدارا

مهر و مراسم مربوط به آن  یزدکه از پرستش ا یافترواج « مهر ینآئ»بنام 
مبدل شد و با اصول هفتگانة  یمستقل ینما خود به آئمتاثر و ملهم بود ا

 یباٌحال سلحشورانه درآمد که تقر ینو در ع یعرفان ینبصورت د ینیمع
( وغرب یاز آن )در شرق )اشکان نگوناگو یبمدت شش قرن با برداشتها

روم را  یو امپراتور یاشکان یشاهنشاه یعنیمتمدن آندوره  یای( دنی)روم
 یماریب یکبسبب  یحیتو بقول ارنست رنان اگر مس قرار داد یرتحت تاث

 .ماند یم یباق ترائیست یم یادن آمد یمهلک از پا در م
به سهو و در  یامهر را در اروپا بعمد  یزدمهر و پرستش ا ینآئ ینتفاوت ب 

ودا(  یگها )ر در ودا یترام یعنیمهر  یزدا گیرند یم یدههردو حال به خطا ناد
جزو « وارنا»آمده است و با برادرش  یمانهد و پدوست و حافظ ع یبمعن

ها  ها در ودا که تعداد آن دارند یمحسوب م یتیآد یعنیفرزندان الهه مادر 
عهد و  یها بمعن ها همانند ودا است:هفت، هشت تا دوازده عدد.در گات ییرمتغ

جز )اهورامزدا  یخدائ یاضد خدا و  یچاز ه یها اثر آمده است )در گات یمانپ
قلم( اما در  یناز ا 274مهر صفحه  ین)مقاله آئ 3د ندارد:سهند شمارةوجو
 یشتیو  «یشتمهر»بنام  یشتی ها، یشت راز جمله د یمتاخر زرتشت یاتادب
 یاز نظر موبدان زرتش یگروجود دارد.بعبارت د «یشت یدخورش»بنام  یگرد

 نیااست.در م یشتاز مهر  یرغ یشت یدخورش ها، یشتکنندة یممولف و تنظ
فراخ با هزار گوش و ده هزار  یگانه مهر )که دارندة چراگاهها 21 یشتهای

به  یاگرزمان = عرش »و اهورامزدا در  یابد یم یخاص یتچشم است( اهم
به  یدنگاه کن یشت)در نقد مهر کند یم یشاو را ستا« کار زمان یاحتمال قو

صفحه  3ه ، فصلنامه سهند شمار«ناخدا»قلم با نام  یناز هم« مهر ینآئ»
 یس(چاپ پار 1364بهار  329ـ  268

 یزهمان مقالة مفصل ن   چنانکه در ی،مهر باستان یزدا یاشجدا از ن یکهدر حال 
 یزدآن تجسم و تجسد ا یامبرمهر وجود دارد که پ ینبنام آئ ینیاشاره شده، د
زاده شده و  مردم بصورت انسان یراهنمائ یاست که برا شده یمهر تصور م

 ین،اصول د ینشدارد و د د:روز، ماه و سال تولیامبرپ ینمهر، ا یزدابر خالف 
 یآثار ماد یرجهانگ یاناد یرآداب و رسوم، مراسم تشرف و...داشته و مانند سا

و مجامع گوناگون  ها یقتطر یان،آن در اد یمعنو یراتها( و تاث )مهر آبه
مهر ـ » یا رایتمانده است که باختصار به آن اشاره خواهد شد.م یباق یبعد

مهر جدا  ینصاحب آئ «یامبرمهر ـ پ» یا یترااز م یستیرا با «یزدا
که او  شود یدر نظر گرفته م یقتیو طر یند یادگذاربن یامبرپ ترای یساخت.م

 یدخورش یزد)مهر( و ا یترام یهمچون تجسد خدا ها ترائی یم یا ها یرا مهر
 یراندر ا یجبتدر ینیآئ مهر یانو بعد از انقراض اشکان گرفتند یدر نظر م

در روم  یحیت( افول کرد و پس از بعد از سلطه مسیالدیم 224) یساسان
.با یدندآن کوش یو معنو یآثار ماد ی( در هردو کشور، در نابود313 یالدی)م
از خود نشان داده و در  یزیانگ یرتح یجان ـ سخت ینآئ ینهمه ا ینا

 یگوناگون )حت یبصورتهاو مذاهب مختلف مخالف نظام حاکم  ها یقتطر
 را با خود نداشت. یهرچند انسجام عهد اشکان داد یرا بروز م ودها بعد( خ قرن

کردند  یآذر فرنبغ در عهد مامون سع یبرهبر یزرتشت ینآئ یدر بازساز 
مهر را جذب کرده و در کنار اهورامزدا قرارش  یزدآنرا حذف و ا یامبرو پ ینآئ

ـ  4باب  یشتقلمداد کنند )مهر  یائیآر یها هرا پاسبان منزلگا یدهند و و

کرده است.مهر  یشایاهورامزدا او را در )گرزمان = عرش( ن یزدیکه( ا13 یهآ
 .132( یه، قطعه )آ31ـ باب  یشت

( روز و ماه و سال تولد ترا یمهر )م یزداست که ا یعی:طبیامبرتولد مهر پ 
و آدم و اغوزخان  یمابراه ی،سهمانند زرتشت، مو یزن یامبرمهر پ یا یتراندارد.م

را  یغمبرپ ترای یتولد م یخاست.تار ینیو د یا اسطوره یتیشخص یومرث،و ک
( بدست آمده باز ینچ تانکه در آثار تورفان )ترکس یمهائیما، هم از تقو

و  یانهم یایمهر از آس ینآئ یعمانده در گستره وس یو هم از آثار باق ایم یافته
 .شناسیم یو اروپا بازم یقاآفر یا،ت روم در آسگرفته تا متصرفا یرانا
 مهر در شب ینآئ یادگذارو بن یامبرمهر پ یا یترام یتورفان یمهایبنا به تقو 

شب  ترین یکه طوالن «Yuleday یسیبه انگل» یلداشب  یعنی یکشنبه
شروع به غلبة دائم بر شب « روز» یاآن مهر عالمتاب  یسال است و از فردا

متولد شده است عمداٌ شب تولد را  یالدقبل از م 271بسال  دکن یم یکیو تار
 ی)مهر( باشد که در بعض یداند که مطابق با روز خورش گرفته یکشبهعصر روز 

 .Sunday کند یرا افاده م یهمان معن   (یسیو انگل یها )آلمان زبان
ر اختالف دارد روز تولد مه یتورفان یمکه شش روز با تقو یروم یمبنا به تقو 

 یرفتندرا پذ یروم یمکه تقو یحیاندسامبر است.مس 25همان شب شنبه    در
)از  زنند یرا که حدوداٌ پنجم ماه ژوئن حدس م یناصر یحمس یسیتولد ع

ت کار یشرفپ یاطراف( برا یطدر طوله و مح یمانوضع زمان زا یفتوص
است  Helius invietis یرهمان روز تولد مهر شکست ناپذ   به یحیتمس
 یحو مس یناصر یسیاما ع یرندتقل کردند تا از عادات مرسوم کمک بگمن

 یممتولد شد بنا به دستور تورات به ابراه یهودی یکچون در خانوادة  یبعد
خروج  فر)س ی( و به موس10ـ  14و  23باب هفدهم شماره  یدایش)در سفر پ

 یعنیبعد از هشت روز  یدبا یهودی( هر پسر 24ـ  27باب چهارم شماره 
رو روز  یناز ا یستن یدرست یهودیشود واال « ختنه»هفته  یکشدن  یسپر

دسامبر  31تا  25است از  یحمس« ختنه سوران»در واقع جشن  یهژانو یدع
 یبرا« ختنه»عمل واجب  یروز هشتم و اجرا یههفته است و اول ژانو یک

 برخالف اشراف یحبعد از مس یحیانو چون مس باشد یم یهودی یها پسر بچه
نهفته و  یلذا آنرا همچون سر کنند یختنه نم ینو مسلم یهودیانو  یمصر

 یاند.اسقف دانشمند و انسان دوست فرانسو نگه داشته یسانگفته در درون کل
 یساستسرکل ینا رسیدبا تعجب از من پ یددو مورانده ضمن تأئ یاربنام آلن ما

خوشحالم که  مکن یم یقتحق یستمن یحیگفتم من مس دانید؟ یشما از کجا م
 .یدمبدل ساخت یقینحدس مرا به 

از  کنیم یو دو تولد برخورد م یحمسلمان ما به دو مس ینمورخ های یتدر روا 
و  یرابن اث یه،ابن مسکو ی،حوزه اصفهان ی،ثعالب ی،مسعود یجمله در طبر

نام  یسااز دو ع یانهمچون رسالة پولس رسول به قرنت یابن خلدون و...همگ
 :یسدنو یم ینچن یاز طبر یتجمله ابن خلدون در روا.از برند یم
 ینبود.ا یهصلوات اهلل عل یسی( والدت عیان)اشکان یفملوک الطوا یامدر ا 

 یاشکان 51بابل در سال  یناز غلبة اسکندر بر سرزم 65والدت در سال 
سال از غلبة  336آن والدت پس از گذشتن  کنند یگماتن م یبود.نصار

از  یشق.م( و ب 271 یعنی( )336ـ  65=  271بابل بود ) یناسکندر بر سرزم
)ع(  یحالمس یدرا الس ی.اولبرد ینام م یحدر مروج الذهب از دو مس یاو مسعود

را  یحزمان تولد مس یزن ی.حمزه اصفهاننامد یم «یناصر یشوعا»را  یو دوم
نوشته که با سلطان روم بنام « سابوربن اسک ارزان بن اشغان»در عصر 
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بود.در  پادشاه( که پس از وفات اسکندر سوم یوخوسانت«:)خس یآنط»
 37ـ  2 یالدیدر زمان فرهاد چهارم )م یناصر یسیسال تولد ع یکهحال

« اگوست پسر خوانده ژول سزار»اشک چهاردهم است معاصر  یاق.م( 
در  یزدهمس یگوار)گر یککاتول یمتقو یمق.م( بعد از تنظ 27ـ  14 یالدی)م

ن مسلمان یمورخ یتساله آنست.البته روا 2002مسال ( ایالدیم 1582
از گذشته در دست داشته  یسند آنکه یآنهاست ب یشفاه یاتانعکاس روا

 یرسا یررا نظ یامبرتولد مهر پ «توانی یباشند اما با تقاطع اطالعات امروزه م
ق.م فرض  271همان    در یحمثالٌ مس یخیتار یمهن یا اسطوره یمهن یامبرانپ

 یانسلوک یهبرعل اشکانیانهجوم ناموفق  ینسال پس از اول یازدهه ک یمکن
اند...در مورد نحوه تولد  ق.م( محل تولد او را تاشکند ذکر کرده 282است )
 یغرب یگریو د یربا دو تعب یرانیو ا یشرق یکی یتدو روا یزن یآمبرمهر پ
 ( موجود است.ی)روم

 یا در آب رودخانه یک وقتو پا یبادختر ز «یتاآناه»اول  یتبنا به روا 
را در خود نهفته  یتراکه نطفه م یآب یلوفربسمت ن اختیار یب کرد یشستشو م
و او پس از  شود یاش وارد م و نطفه در غنچه ناشکفته شود یم یدهداشت کش

 یاق.م( بدن 271دسامبر ) 25در  یاو  یلدادر شب  یرا در غار یتراروز م 275
.در کنند ینماز م یتراکرده به م یازساله و بره نو چوپانان به او گو آورد یم

صورت  یننطفه زرتشت هم آمده است بد ترا، ینطفه م یبجا یگرد یـتروا
در  خواست یلباس او را که نطفه زرتشت در آن بود م یکه:زن زرتشت وقت

حفظ کردند و در هزارة  یوفر آبیلنطفه زرتشت را فرشتگان در ن ید،آب بشو
از نطفة او متولد شد.متاسفانه  یترام یعنی( یانت ی)سوش اول، موعود زرتشت

حد و مرز نداشته و  یخیشانتار یو آشفته ساز یزرتشت ینتوام د یآشفتگ
 ندارد.

 یحیمحقق مس Fr.Cumont که کومون یحیـ مس یروم یتدر روا 
مانده در  یباق یها اشکال و نقش یاست از رو یکه سخت ضد مهر یکیبلژ

 است: یرکرده که خالصه آن بقرار ز یرتفس اروپا تولد او را
در  یهقون یتوال) Phrygi یژی! کاله فریافتاز سنگ خارا تولد  یترام 

که  یمشعل یگرخنجر و در دست د ی( در سر داشت.در دستیامروز یةترک
که معجزه تولد او را  یهاست ظاهر گشت.چوپانهائ یکیروشن کردن تار یبرا
 برابربرهنه در « مهر»حصوالت خود باو دادند.به او نماز کرده از م یدندد

 ینساخت.نخست یخود پوشاک یها برا و از برگ یددرختان چ یوهتندباد از م
( بود از ترا ی)م یدخورش یکرد خدا یدر مقابل اوزورآزمائ« مهر»که  یخدائ

از  یا و اشعه یافترا در یامبر( پترا یغُلوّ مقام مهر )م ید،خورش یرو خدا ینا
راجع  یرتصاو یرتفس یآنگاه از رو یکیر سر او قرار داد کومون بلژنور دو

از مسئله  ید،خورش یکردن آن بنا به امر خدا یجنگ مهر با گاو و قربان
درمان بخش از  یاهانکه چگونه گ کند ی( بحث میمهر )روم ینخلقت در آئ

.و از مغز و ستون فقراتش حبوبات و از خونش، تاک )مو( یدندخون گاو روئ
با  یسهنمود که خالصه آن درمقا مهر یروانپ یآمد که شراب را ارزان یدپد

ـ  1362 یسـ پار 3مهر )سهند شماره  یننوشته کتاب بندهشن در مقاله آئ
کتاب بندهش  یفقلم( آمده است البته تأل یناز هم 294ت  287صفحات 

 یهجر 260ـ  240=  یالدیم 881ـ  842است ) یبعد از زمان مامون عباس
 یربه آثار متاخر حمل نمود.تفس نبایدرا  یآثار مهر یر( لذا قدمت تفسیشمس

شدن  یو قربان تر یداستان در بندهشن )با حذف م ینا ینزرتشت یفتحر یا

 یلهبوس یمن( گاو را اهریموفق در اسطوره مهر )نا یمناو و اهر یلهگاو بوس
از  یکهر و از آورد یدر م یاز پا «یو ناخوش یآز، رنج، گرسنگ» یود

و نطفة  اید یدرمان بخش بوجود م یاهقسم گ 12نوع حبوبات و  55 یشاعضا
جفت جاندار نرو ماده، از آن  یک یهو پس از تصف شود یگاو به ماه منتقل م

.در داستان گذارد یجانور پا به عرصة وجود م 282و از آندو  گردد یم یدپد
آلوده کردن خون و  یابر یمنیمارو کژدم و مورچه بعنوان عوامل اهر یمهر

کردن گاو )نفس(  یقربان یمهر یت.حکامانند یو ناموفق م یندا ینطفة گاو م
به آن  یگذاشته که بکوتاه یقعم یر( تأثیـ ترک ی)فارس یعرفان یاتدر ادب

اعالن نبوت  یسالگ 25در  یامبراشاره خواهد شد.بنا به منقوالت مهر پ
 یربان یشام و عشا ینبعد از آخر و ارشاد یامبریسال پ 40و پس از  کند یم

مهر  یزدو محل ا ید)خوردن نان و شراب( به اسمان جهارم که مقام خورش
مساله تجسد  «شود یراست با مهر فلک همسر م»و  کند یاست عروج م

با وحدت روح پسر با پدر  یامبرمهر پ یعنی( بصورت انسان ترا یمهر )م یخدا
 نو بازگشتش در آسما یحمس یسیلد عتو یزسه قرن بعد ن رسد یبه اتمام م

 یتاست هرچند حکا یتحکا ینپدر تکرار مکرر هم یخدا یشچهارم پ
آمرزش کناهان  یانجات  یها برا تجسد خدا بصورت انسان وظهور انسان خدا

گمش،  یلدارد:گ یتمدن بشر یخدر اعماق تار یشهبشر ر یراهنمائ یاو 
 یاخودرا تجسد  یزن یاهان باستاناز آنجمله است.پادش یحو مس یترام یشنا،کر

 .کردند یقلمداد م یشخو یانخدا یدهبرگز
 

 :زیرنویس
« ارت ـ اشتار» یا «تر یشارت»بصورت  یدر پهلو« ارت»ـ الزم به ذکر است که واژه  1

به  یو گردونه نظام یکه با ارابة جنگ یجنگاور یو توسعاً بمعن «یستادهبرگردونه ا» یبمعن
( ها یاده)در برابر پ دهد یم یاست که سواره نظام و فرماندهان قشون معن آمده رود یکارزار م

 یواژه بود.اما واژه جعل ینا یادآورستاد )بزرگ( ارتشتاران  1304ـ  1357 پهلویو در دورة 
ارابه رانان  یارابه و خدا یبمعن« ارت»از لغت  یزبان فارس یآرتش برخالف قواعد گرامر
لغات پسوند )ش( اضافه شود اسم مصدر بدست  یر فعل بعضساخته شده است.)اگر به آخ

اضافه  ینبه آخر اسم )ارت( ش ی+ ش / اما در فارس ین+ ش / ب یدان + ش / گو :آید یم
سواره نظام قشون را  یخدا یبمعن« ارت» یداز آن ساخته شود(.نبا یگریتا اسم د شود ینم

و  یمـ داستان  124وراسوره  یگو قانون مقدس )که در ر« ارته یزدا» یبا ارت بمعن
ذکر شده  یمان معن ( بهیراست هاشه )را یبمعن یآمده ـ و در متون زرتشت یمیخواهرش 

( اشتباه کرد.اشه و 48ـ ترجمه موبد آذر گشسب صفحه  12بند  43ها هات  است )گات
زد اهورام یدختر و نوة دختر یزرتشت یرمبدل شده است.ارد در اساط یبهشتبه ارد ـ  یشتهه

است،  ین زرتشتیندااز امشاس یکیکه « اسفندارمز»از ازدواج اهورامزدا با دخترش  یعنیاست.
و خرد  بخشد ی( که بهمراه سروش پاداش و پادافره م16بند  17 یشتارد متولد شده است )

 یها و سکه یو ساسان یهخامنش های یبهدر تمام کت ی،.برخالف متون زرتشتکند یم یارزان
 یا« بان وان =»با پسوند « ارت»همه جا  یو روم یونانیو متون  یساسان و یعصر اشکان

مطلق صفحه  یجلد نخست از جالل خالق یآمده است )اساس اشتقاق فارس «یرارت + ش»
 هر دو آمده است.« ارد»و « ارت» ی( و در متون مانویرانفرهنگ ا یادانتشارات بن 92
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 جامعه و انسان
 در رابطه با ساختار مغز

  

 

 

 

  یواحد. دکتر ن
 

 
به شرح دو  یو نو جوان یدر دوران کودک یادگیری،درک طبع  برای
 . نشینیم یم یشآزما
 ی، سلولها34دانشگاه کلتک  یولوژیکیدر مرکز مطالعات ب 33پوتر واستی
ها با  سلول ینا. کشت داد یرا در ظرف مخصوص یموش صحرائ یعصب
ها  الکترود یکروم. عدد، متصل بودند 60الکترود، جمعأ  یکرودسته م یک

مغز موش در ظرف،  یسلولها یعنی یک،اورگان یستمس یانم یرابط الکترون
 یکی،و چشم الکترون یتورو مان تر یومرکب از کامپ یولوژیکیب یرم غیستو س

 . شدند
پالس  یونمغز کشت داده شده، حدود دو مل یاز سو یش،آزما ینا در

. دادند ینمونه را م یک یلکه جمعأ تشک شد، یم تر یووارد کامپ یعصب
 یرا ضبط و شماره گذار یهشب یها و نمونه یها را وارس نمونه ینا تر یوکامپ

مثأل . داد یم یها معن وارد و به آن یها را در جدول شماره ینسپس ا. کرد یم
 2 ةبه سمت راست، شمار یمعلوم ةبه انداز یزیحرکت چ یعنی 1 ةشمار

به  یا. . . . . . به باال. . . . . به چپ، یّنیمع ةبه انداز یزهمان چ   حرکت
 . یرهغ. . . . . . . ینپائ
منقوش  ید،گو 35یوانکتر آن را ح که پو یشکلک یتورمان ةوسط صفح در

را از مغز  یا مندرج در جدول هرگاه نمونه یها بنابر نمونه تر یوکامپ. بود
آن نمونه حرکت  یرا به سمت معن یوانکبالفاصله ح کرد، یم یافتدر
  ةیلحرکات بوس ینا. داد یم
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

و نوع  یتورمان یبر رو یوانککه برحسب محل ح شدند یمراقبت م ینیب دور
پس از . فرستاد یرا به عنوان پاسخ به مغز م یّنیپالس مع یافتی،در ةنمون
داده و توانست آن  یصرا عضو خود تشخ یوانکح یش،مغز مورد آزما یمدتّ

. به حرکت و گردش در آورد یتورمان ةصفح یبر رو یشخو یلرا به م
 (2)شکل 
و قابل  یداپ یکروسکپم یردر ز یو سادگ یبه خوب یاریهوش ینا عالئم

نمو کرده و  یعصب یمالحظه شد که سلولها یتروئ ینچه در ا. بود یتروئ
 یمتعدد یناپسهای( و سیعصب یها بخصوص )رگه های یپ یادهمراه ازد

 . اند بزرگ در آمده یاطالعات ةشبک یکبهم متصّل و بصورت 
به بدن و  یمصنوع یاعضا یوندپ یها برا پژوهش ینگونها یندهدر آ مسلمأ

 یبسزائ یتاهم ین،مصدوم یبرا یژهبه و ی،مغز یها با سلولها آن ةرابط
 . یافتخواهد 

 یاها و  روبوتر یکدر جهت تحر یمتعدد و موفق یشهایراستا آزما ینا در
نام  36منتال یرویآنچه که ن یاتفکر،  ةقو ةیلبدن، بوس یمصنوع یاعضا

از . دهند یرا م یکارهائ ینچن یدحال نو صورت گرفته که به هر یزدارد، ن
 . برد نامرا  یکاگواز دانشگاه ش 37یکولتیسن گل یم یشهایآزما یدجمله با
است که برآمده از تفکر  یعتموجود در طب یروین ینپنجم یامنتال،  نیروی
 . باشد یحکمت و عرفان م یعنیشرق 

را  ینکیع یمونیبه چشم بچه م یخ،ماکس پالنک در مون ةمؤسس در
توانست با  یبزود یمونم ینا. کرد یرا وارونه م یزگذاشتند که همه چ

بعد  یچند. کند یزندگ یآن خود را وفق دهد و بطور عاد یو نما یطمح
 یوانح ینعلّت ا ینبه ا. برداشتند یمونرا دوباره از چشم بچه م ینکع ینا

 یدجد یایدن یناو آهسته آهسته با ا یول. افتاد ینخست به سخت ةلدر وح
بدون  یاوارونه کن و  ینکنداشت با ع یفرق یشبرا یگرُاخت گرفت و د یزن

شده بودند که  یجادا یدر مغز او چنان اتصاالت یگربعبارت د. کند یآن زندگ
. دادند یرا )خواه وارونه و خواه راست( م یاهر دو دن ةقدرت تجرب یبه و

 یتجربه بخوب ینا. بزرگسال ممکن نشد یمونبا م یول یشیآزما ینچن
خود را از  یادگیری یتکه مغز بزرگساالن رفته رفته قابل دهد ینشان م
 . دهد یدست م
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I  انسان يداریو ب یآگاه يستمس. 4ـ: 
 

ها در  قرن ی،و ةندانست یا یدارب یرغ های یانسان و آگاه یداریب ةمسئل
و  یشناس اما در دوران تجدد با ظهور علوم روان. 38فلسفه قرار داشت ةحوز

 یازوا ینشناخت و عالم وجود از ا یموضوع تئور یولوژیو ب یروان درمان
در رابطه با  بگونه مطال ینا یراخ یدر سالها. قرار گرفت یمورد بررس یزن

 یتدرون آن، اهم یمغز و فراگردها یحاصله از پژوهشها یتهایموفق
 . 40، 39مطالعه شد یبرا یکسب نمود و موضوع مهمّ یفراوان

آن  یاست که گاه یبر چهارچوب یانسان مبتن یداریها، ب پژوهش ینبرا بنا
  :چهار چوب عبارت است از ینا. یندگو یزن یداریب یشرا پ

 
 تنش را از آن خود بداند یدبا یهر فرد :    یتًن -
 است یتیهو یبداند که دارا ید: هر کس با    یتیهو -
حرکات تن و روح  یمن عامل و هاد ینکه: احساس ا   یمهارگر -

 خود هستم
 یّنیروح و تنم در مکان و زمان مع ینکه: احساس ا یمکان و زمان -

 قرار دارد
 

به چهار گونه صورت  یزی،به چ یدانائ یا یداریچهارچوب عمل ب ینا در
 : گیرد یم
 
  حواّس ةیلبدن بوس یتو وضع یرونب یطمح یعدرک آگاهانه از وقا -
 چون فکر کردن، تصوّر و به خاطر آوردن یاز راه اعمال ذهن -
 ها یازها و ن فطرت ها، یجاندر بروز ه -
 ها یمها، مقاصد و تصم با دنبال کردن آرزو -
 

نشان  ین،و مصدوم یمارانب یبر رو ی،کنون یشهایو آزما ها پژوهش
 یناست که درست تحقّق ا یهائ یهعناصر و ناح یمغز انسان دارا دهند، یم

با وجود  یماریشده است، ب یدهمثأل د. سازند یرا ممکن م یبند یمتقس
تمام  یاکه دست چپ و  کند یم یالسالم، خ ةداشتن درک و تصوّر و خاطر

 یشدور خو یعبه تن خود و وقا یگریببمار د. یستمال خودش ن شبدن
 . کجاست یاو  یستاو ک داند یواقف است، اما نم یبخوب

 
قسمت از  ینا 3شکل . مغز بزرگ قرار دارد ةانسان در پوست یداریب محل

 . دارد یهناح 52که جمعأ  دهد یمغز را نشان م
 
 
 
 
 
 
 

 یداریها در مغز، که اساس ب و محلّ آن ها یهناح یناز ا یاریبس امروز
 . است یدهمعلوم و کارشان روشن گرد ییادز ةانسانند، تا انداز

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  (اطالع عالقمندان یبرا) 
مغز به کار  یپژوهشها یکه در حال حاضر برا یزیکیف دستگاههای

 : عبارتند از رود یم
 

- MEG: Magnetencephalography 

- PET: Positronenemissionstomography 

- fMRI: Functional Nucklearspintomography 

- EEG: Electroencephalography 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
تجربه معلوم شده است که پستانداران )از جمله انسان متعلق به هر  به

و نزاع و  یجوئ یو چه از نظر خصلت برتر یفرهنگ( چه از نظر جنس
 یبعد های یراستا بررس یندر ا. باشند یم یهشب یرفتارها یاراکشمکش د

 و باشد یها م ها و کردار اند، آن قسمت از مغز که مسئول رفتار معلوم ساخته
و چه از نظر  یرده چه از نطر ساختار یندر ا یند،گو 41یمبیبه آن مرکز ل

مغز  یتجربه رو یتاهم یمطلب به خوب ینا. یکسانست یبأتقر یکارکرد
 . سازد یپستانداران را در رابطه با انسان روشن م

 تواند یم یاست که آدم ینپستانداران در ا یگرانسان و د یانم اختالف
 یلتو فض یرتبه بص یدنرس یاو  یتو ترب ینرفتار و کردار خود را با تمر

مرکز فهم و عقل . دارد یازبه فهم و عقل ن یول یتو ترب ینتمر. دهد ییرتغ
 یداز د وستهپ ینا. قرار دارد 42کورتکس یزوا یامغز بزرگ  ةدر پوستانسان 

فرق  یقه،بخش پشت سر، شق یبچهار بخش است که به ترت یدارا یفضائ
 . (4)شکل  باشند یم یشانیو باالخره پ

به سه  یونمغز بزرگ را بر حسب کار و فونکس ةپوست ین،متخصصّ اما
 . کنند یبخش م 44یاتیوآسوس یا جو ینهو قر ی، موتور43گر یافتقسمت در

و سپس  45یاز حواسّ را داده پرداز یدهگر، اطالعات رس یافتدر قسمت
محل  یشکه از پ یقسمت موتور یکهدر حال. کند یم یها را دسته بند آن
حرکت  یتقاضا تواند ینموده، م ینقاط بدن و اطرافش را نقشه بردار ةهم

. کند یآن را رهبر یاز عضالت را پاسخ گفته و اجرا یگروه یا یکدادن 
 . جوست ینهقسمت قر یتانسان منوط به فعال یو آگاه یداریب االخرهب

 
 . ينيمبه نش يتشانها و محّل فعّال کار ينا ياتبه شرح جزئ حال

 یو اجر یزیو برنامه ر یفرق سر، مسئول درک آگاهانه آدم قسمت
بدن مال  ین)ا یبدن یتهم اوست که هو ین،عالوه بر ا. حرکات بدن است

ها و  نماد یدرک ساختار فضا و اجسام، معن. سازد یمعلوم م یزمن است( را ن
 ینهمه از ا یو تصّور آدم یابیو قدرت جهت  یمکان یتاحساس موقع

 . یزندخ میبر یهناح
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ل و مح کند؛ یرا ممکن م یسه بُعد یّلقسمت از مغز، تخ ینا یگرد بعبارت
مالحظه و مداقه، به  یرا برا یمناظر فضائ سازد؛ یبدن را معلوم م یتموقع

سبب شناختن و  بخشد؛ یم یتفضا را عام ةمقول نماید؛ یذهن منتقل م
کند؛ عهده دار  یبررس تواند یرا م یهر نقشه و طرح شود؛ یکردن م یمعن
ها  از عالئم عام صورت بسازد و از آن تواند یاست؛ م یرسم و نقاش یاجرا

 . استفاده برد یلو تمث یهتشب یابعنوان نماد و 
ها  صدا تواند یبخش م ینا. است یدنو شن یدندر کار د یقهبخش شق سهم

لغات و جمالت  یکند؛ معن یپرداز و داده یافتها را در ها و سخن و آهنگ
 46یکهنام کاشفش ورنگر کلمات، به  یمعن ینمرکز ا. یدساده را درک نما

 . شده است یدهنام
و  47یجلوئ ةیدر دو ناح یشانی،انسان در بخش پ یکار آگاه یادبن اما

برآمده از حواّس، ساختار  یها داده ی،جلوئ ةیدر ناح. قرار دارد 48یکنار
 یانسان بر اساس طرح و برنامه اقدام به کار کنند؛ یم یداپ یمکان –زمان 

را به  کریف یمحتوا نشیند؛ یبه حلّ مشکالت م ید؛گو یسخن م نماید؛ یم
 یآگاهانه و طرّاح یزیاساس برنامه ر یهناح ینا یتپس فعال. گذارد یاجرا م

 ةکنند یینتع یکنار ةیناح یکهدر حال. ماست یو رفتار یمقاصد عمل
که احساسات و  ینجاستبخصوص در ا. باشد یما م های یزهها و انگ هدف

اعمال و رفتار خود را  ةیجنت یو آدم گیرند یقرار م یمورد بررس ها یجانه
 یمحّل کرس یگربعبارت د. نشیند یها به قضاوت م آن ةو در بار سنجد یم

آنچه که به آن . قرار دارد یهناح ینانسان در ا یو آداب یاخالق یداور
کلّم، مولودگاه ت یا 49محّل مرکز زبان انسان ینباالخره در ا. یندوجدان گو

جمالت  یآن معن ةیلبوس وجا دارد که از جمله موجد دستور زبان است 
 . دهد یساخته شده را سامان م

و صحنه هاست  یاءها و اش بخش پشت سر، توانا به شناختن چهره باالخره
 . (4)شکل 

 
 : توضیح

دماغ  یستمبا کار س یتنها به خاطر آشنائ شود یبخش آورده م یندر ا آنچه
 یرانیو آموزش کشور در ا یتکار ترب یزیآن در برنامه ر یتاهمکه  یستن

  .مدرن است

بدون آن و بدون  یراز. اوست ةحافظ یعنصر مغز آدم ترین یاساس اما
امروز چه  یست؛که ک داند یفعّال است، انسان نم ةحافظ یخاطره که به معن

علّت سکونت  تواند ینم شناسد؛ یاست؛ مردم دور و بر خود را نم یخیتار
 دیگرانبداند؛ توقّعات و انتظارات  یگریو نه در محل د ینجارا در ا یشخو

 یحوادث داند؛ یخود را نم یطمح یانو اع یاءاش یمعن دهد؛ ینم یصرا تشخ
اطراف  یو خطرها ترسد یم دلیل یب کند؛ یلمس نم گذرند یکه بر او م

 . کند یرا حسّ نم یشخو
علم و  یچدار را ندارد؛ ه یمعن یفراز یانب یاو  یا قدرت فهم جمله تر، مهّم

به  ینقادر به حرکت اندام بدن خود که با تمر فهمد؛ یرا نم یا اشاره
اش به  روزمره یرو زندگ یناز ا. یستن رسند، یم یششکل خو ینتر مطلوب
 . افتد یخطر م
 یمعن. باشد یبدن نم یتنها مربوط به حرکات اعضا یادگیری ةمسئل اصوأل

. یستو تجربه ممکن ن ینبدون تمر ینیماش یاکلمات، کاربرد هر ابزار 
آنچه . کند یآنچه که مغز را دگرگون م. انسان است یادگیری ةیآنچه که پا

 . دهد یمغز را نشان م ةیسیتکه قدرت پالست
. گیرد یناآگاه صورت م یگرد یانسان آگاهانه و برخ های یادگیریاز  بعضی

از  یبخش هائ یراز. شود یمغز گران تمام م یبرا یول آگاهانه یریگ یاد
رو او  یناز ا. الزم دارند یادیز یژنقند و اکس اند، یمکار سه ینمغز که در ا

 . انجام دهد آگاهو اعمال خود را بطور نا ها یادگیریاز  یاریدارد بس یسع
تداوم  یبرا یضرور یو عمل کردها ها یونها از جمله فونکس از کار بعضی

 ینطورهم. اند داده شده یبطور مادرزاد یراز. ندارند یازن یادگیریبه  یات،ح
 یشهوان یاز رفتارها یچون خشم، درد، خشونت، بعض یاراد یرغ یحالتها

 . هستند یکیژنت یزن
 ها یونمغز که بل. اند است که آموختن و حافظه، الزم و ملزوم هم واضح

 یحافظه و خاطره، کوشش ینا یجادا یتطور و تکامل دارد، برا یخسال تار
کوشش در دوسطح متفاوت  ینا ةیجنت. ( داشته استیستماتیکمدبّرانه )س

 . است یمتجلّ
 یکروسکُپیسطح م -
 یسطح ماکروسکُپ -
 

 ادامه دارد 
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