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 در اين شماره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

راست است که گفتمان مسلط بر يک جنبش اجتماعي و خيزش 
کند، اما  ي آن را ترسيم مي مردمي تصويري از اهداف و آينده

کند و بر معناي آن،  اي از پيش بزرگ جلوه مي هنگامي که واقعه
شود،  ئيد گذاشته ميقبل از رسيدن تأثير و پيامدهايش انگشتِ تأ

بازد. اما چه  آنچه باشد، در برابر اين جلوه رنگ مي واقعيت هر
هاي  ي آنچه که در لحظه ها ـ همه بسا بند و ريسمان واقعيت

ها، کج و  دهند ـ در ابتر ماندن و ناکام گذاشتن هدف حال رخ مي
آخر واژگون شدن آن سهم اساسي  وارونه شدن گفتمان و دست

 ند.را داشته باش
 

ي تاريخي انقالب مشروطه و انقالب اسالمي هردو  دو تجربه
نشان دادند از گفتمان تا تحقق اهداف آن فاصله بسيار است، نه 

ي مادي، فکري و فرهنگي،  ي زماني، بلکه فاصله الزاماً فاصله
هاي جاري.  ها در لحظه همراه با نقش تأثيرگذار واقعيت

ها، از جمله  ارِ کاستيي امکانات در کن هائي که همه لحظه
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بروزات فکري، فرهنگي و رفتاري عناصر حاضر در آن، اجزاي 
 سازند. ها را ساخته و پديدار مي اصلي آن واقعيت

  

ي ما زير تأثير آن دو  هاي تاريخي جامعه با وجود دگرگوني
انقالب و در سايه سرشت از اساس متضادشان، اما هيچ يک به 

سيد. نه اولي توانست در پرتو خواست نر اي که مي آن نقطه
انجامد و  گفتمان مسلطش به ايراني آزاد، مترقي، سراپا مدرن بي

اش ـ قادر شد،  ي سرشت گفتماني نه دومي ـ باز هم در سايه
ايراني و ملتش را در سقوط تباهي اخالقي برخاسته از سلبِ 

اي فرو رفته در دين و  اختيار و مسئوليتِ انسان، در هيئت جامعه
وار اعضاي آن، غرق و نابود کند.  خودشدگي بنده رافات و در بيخ

و امروز پس از يک سده از رخداد اول و سه دهه از رويداد دوم 
جنبش »ي اجتماعي مردم ايران،  با سومين حرکت گسترده

 ، روبروئيم.«سبز

 

ي جنبش سبز و با نگاه به نافرجامي  حال در انديشيدن به آينده
ه و انديشناک نسبت به اين آينده، پرسشي آن دو رويداد گذشت

هاي  ها و کيفيت لحظه آيد، از چگونگي واقعيت که پيش مي
جاري و زورآوري تأثيرگذار آنهاست. پرسش از ميزان آگاهي و 

هاست. اين که آيا واقعيت چيزيست جز  تسلط بر اين واقعيت
آنچه و آن گونه که هست؟ و آيا چيزيست جز آنچه و آن گونه 

انديشند،  ها مي ي ما ـ دراين لحظه فرينندگانش ـ همهکه آ
ها و  کنند؟ اگر آري، آيا نبايد در واقعيت کوشند و رفتار مي مي

هاي جاري و در انديشه و رفتارها بيشتر درنگ  چگونگي لحظه
 کنيم؟

 

ي تالش در اصل بيالن کوچکي است در  ي فصلنامه اين شماره
ها  ها و واقعه رفتارها که لحظه ها و ي کار، از همان انديشه ميانه

« جنبش سبز»وار به موقعيت  آفرينند. نگاهي است نمونه را مي
ها و  ها و تعبيرها، درک هائي از سخنان، تعريف در پرتو نمونه
ها و آرزوها، که در قالب  ها، و بيان احساس جوئي رفتارها، چاره

هاي  برخي از مهمترين موضوعات مطرح و جاري در لحظه
اند. تالشي براي يافتن پاسخ به اين پرسش  ريخته شده  نيکنو

 هائي چه خواهد بود؟ ي جنبش سبز با چنين نمونه که آينده

 

ي  و اما پيش از پرداختن به معرفي مضوني سه بخش جداگانه
ي ارتباطي اين بخشها با هم، همان پرسش در  اين دفتر که حلقه

وار امروز  اي نمونهه ي جنبش سبز از روي واقعيت ي آينده باره
ي  ي همه است، جا دارد يادآور شويم؛ ما اين شماره را با اجازه

آفرينانِ مدافعِ اين جنبش و با سر فرود  همکاران و تمامي نقش
اي که تا همين نقطه به ايران و  آوردن در برابر شکوهِ تکانه

 ناميم و مي« دفتر سبز»اند و به احترام و الهام از آن  ايراني داده
ي سربلندي و ارجي که در دل داريم به اين  آن را به نشانه

 کنيم. جنبش عظيم مردمي و تمامي مدافعانش تقديم مي

 

اين دفتر در سه بخش تنظيم شده و بخش نخست آن ميداني 
هاي فرهنگي و روحي خودانگيخته  ي جلوه است آزاد، براي ارائه

بخش  هاي بزرگترين ها و برداشت و در خدمت بيان احساس
شرکت کننده در اين جنبش، يعني جوانان، در قالب شعر و 

ي اشعاري که در خود، شادي و رنج  هاي کوتاه. نمونه نوشته
اند.  هاي واقعي را ثبت کرده ها به لحظه برخورد احساسها و عاطفه

محسن »ي  ، همچون نوشته هاي کوتاهي ها و نوشته مقاله
ي دروني يک انسان، ها ي کشمکش ، به مثابه شجرنامه«عمادي

که پرده از راز آغاز و چگونگي سربرآوردن فرديت، شخصيت، 
ست، برآمدي که نويد آن را از درون  انساني  استقالل و آزادگي

شنويم. از آغاز چگونگي دزديده شدن  اين جنبش و نسل آن مي
انسانهاي »دوران کودکي يک نسل براي تربيت و ساختن 

به نقطه مقاومت و عزمِ تغيير. تا رسيدن همان نسل « مجازي
هاي تحقق  هائي در بيانِ اميدواري و جستن راه ي از نوشته ا نمونه

هاي  و احسان« احسان»آرزوهاي بلندي که در فکر و احساس 
ي مهدي نسرين، گزينش  محل درج ترجمهديگر جاريند. 

اي که مترجم به ياري آن به همه ايرانيان درگير در  شايسته
ي آن جواناني که در دفاع از  ني و به ويژه همهمبارزات کنو

کنند، کساني که  زندگي، زيبائي، شادابي و آزادي ايستادگي مي
در مقابله با تجاوزگران جبار، همآن گونه که سارتر گفته است: 

و به   پاي قراردادي آزادانه و غيرقابل فسخ با خود ايستاده»
شود... و  آور مي، معناي عملشان را ياد«کنند همگان خدمت مي

هاي ديگر که بابت آنها از تک تک همکارانمان در  اشعار و نوشته
 کنيم. اين بخش، سپاسگزاري مي

  

ها و اشعاري است که اين روزها  هائي از دريائي از نوشته نمونه
هاي افکار و  هائي از گوشه خوانيم. جلوه بينيم و مي همه جا مي

هاي واقعي را با  ج لحظهاحساسي که حتا اگر باري گران از رن
شان ـ  ي نخستِ اهميت خود حمل مي کنند، اما ـ در درجه

اي ناخوانا، در  بيانگر اين واقعيتند که سي سال زيستن با پديده
نويسندگان و سٌرآيندگانِ اين سطرها به عنوان نمايندگاني از 
نسلِ جوانِ جنبش سبز، احساس ناخشنودي، نارضائي از بيگانه 

از خود، به ناگزيري در نشان دادن واکنش و  شدن اجباري
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مقاومت رسيده است، ناخشنودي که جبران خود را در همرنگي، 
آور با جنبشي سراسر اميد ـ   همدلي و هماهنگي سراسر شادي

 جويد.  جنبش سبز ـ مي

 

هاي لطيفِ هنرمندانه  گردآمدنِ اين بخش زيبا و سرشار از طبع
هنرمند   و پايداري چند ماهه شد، جز به تالش، همت ممکن نمي

جوانمان، ماندانا زنديان. شايسته است در اينجا از نقشِ و شاعر 
خانم زنديان در مقام سردبيري اين بخش ياد و از ايشان و همه 

گزاري  اند، سپاس افرادي که در کنارشان با تالش همکاري کرده
کنيم. همچنين يادآور شويم که طرح روي جلد براي نخستين 

 ر توسط ايشان در اختيار ما قرار گرفت. ما به عنوان يکي ازبا
گيرندگان اين طرح زيبا، مراتب سپاس خود از عکاس و  بهره

نمائيم.  شان را اعالم مي طراح آن و ستايش از طبع هنرمندانه
همچنين مراتب قدرداني و وامداري خود را از خانم زنديان بابت 

طور بابت نقاشي  و همينهاي دو جلد رو و پشت مجله   خطاطي
ايشان که در جلد پشت بکارگرفته شده است، اعالم داريم. 

بازآفريني مناسب براي چاپ، از عکسي به غايت زيبا  نقاشي و
پخش شد، با « روزقدس»پس از راهپيمائي عظيم مردم در که 

عکاس ناآشنا براي ما، همچون هزاران عکس و تصوير و طرح 
ي ذوق و  شمه الهام و برانگيزندهديگر از جنبشي که به سرچ

ام  شوق آفرينشگري هنرمندانمان بدل شده و شاعر دوستداشتني
انگيز و ستايشگرانه از آنهمه  رضا مقصدي در ترنم شعري دل

آور  هاي بپاخاسته باغي آفريده و ما را به تماشاي شگفتي قامت
آن فرا ميخواند. نقاشي ازعکس دخترکي در لباس سرخ، با 

برافراشته با دو انگشت به نشانه پيروزي و آزين يافته دستهاي 
ي پائيني صورت و دهان بسته  به ربانهاي سبز، موها رها و نيمه

در دستمالي سبز به عالمت پيوند و همبستگي با جنبش سبز. 
اي برپاداشته از   هائي همچون نشانه دخترکي نشسته برشانه

ت نفسِ جنش تمامي طرافت، شادابي، سرزندگي و نماد سالم
« ي سبز باله»ترين نام براي آن  سبز. تصويري که شايد شايسته

باشد چه در چشم يک تصويرگر هنرمند، استاد هنرهاي تجسمي 
ي زيبا و  ي ثبت شده و طراحان رقص، هيچ از يک لحظه

 ي رقص باله کم ندارد.  هنرمندانه

 

ارتباط با بخش نخست آن نيست. در  بخش دوم اين مجله بي
گانه است،  ر آن پرسشي که حلقه اصلي پيوند بخشهاي سهکنا

بخش دوم براي نسل جوان و آرمانخواه جنبش سبز سخن بسيار 
دارد. حکايتي است از رابطه آرمانخواهي و عمل. حکايتي است از 

اي گرانقدر از نگاهِ و از زبان جوانان آرمانخواه نسلِ  تجربه

قالبي هيچ در ي ان ي انقالبي. نسل جوانِ گذشته گذشته
آرمانخواهي و از خودگذشتي در راه ايراني بهتر کم از نسل امروز 

خواست،  نداشت. آن نسل نيز همه چيز را براي همگان بهتر مي
 اما.... 

  

در اين بخش با چهارتن از اعضاي سابق جنبش چريکي ايران، 
تابي رسيدن به آرمانهاي  کساني که براي تغيير وضعيت و در بي

ي خشم خويش در برابر قهر و سرکوب حکومتي را در  هخود، هم
ي  ايم. گفتگوئي در باره نيروي اسلحه ريختند، به گفتگو نشسته

اين که آيا آن تجربه درسي يا عبرتي براي امروز دارد؟ در يکي 
هاي سرشناس سازمان  از اين گفتگوها بهزاد کريمي از چهره

بق جنبش مسلحانه فدائيان خلق ايران )اکثريت( و از اعضاي سا
من در اين جوانان ، امروزم را »گويد:  چريکهاي فدائي خلق مي

مي بينم و آنها فردا بهتر خواهند فهميد که امروز آنان تکوين و 
 «ها بوده است. تحول ديروزي

 

فهم اين سخن هوشمندانه که تبييني است از نوع رابطه ما با 
ها و  ن شاخصتواند ناظر بر يکي از مهمتري مان، مي گذشته
سازِ جنبش سبز با رخدادهاي گذشته باشد، بسته  هاي آينده تمايز

به آن که امروز در برابر آنچه که به عنوان واقعيت سرکوب، قهر 
ورزي، چگونه رفتار  و خشونت حکومتي و بستن فضاي سياست

 ايم يا تکرار گذشته؟ ي دگرگونه  کنيم. اين که آيا خواهان آينده

 

ي است به وضعيت نظام جمهوري اسالمي و بخش سوم، نگاه
هائي حول  بحران مشروعيت آن، از آغاز تا امروز، بر بستر بحث

سياسي مبتني بر واليت فقيه که   مباني نظري مشروعيت نظام
به سرعت، تنها پس از دو سه هفته از برآمد جنبش سبز و در 
پيش گرفتن رويه خشونت و سرکوب از سوي حکومت، به 

ها و  اي درگرفت و خيلي زود به بحث در پايه دهصورت گستر
هاي سياسي انجاميد. بحثي اساسي و پر  مباني مشروعيت نظام

اهميت که بي ترديد، تنها براي نشان دادن بحران مشروعيت يا 
فقدان مشروعيت نظام جمهوري اسالمي، و مشروع نمودن 

ر مبارزه حاضر و جاري با آن يا عليه بخشي از آن نيست، چه د
تأمالت فکري امروز ايرانيان گرانيگاه بحث اين پرسش است که 

هاي شکل گرفته برپايه تبعيض و نابرابري ـ حتا با رأي  آيا نظام
توانند اساساً از مشروعيتي برخوردار باشند؟ اهميت  اکثريت ـ مي

اين بحث براي ما در سنجش افکاريست که امروز در جنبش 
ارند، سنجش درک و مباني سبز حضور فعال و تأثيرگذاري د

فکري آنان از نابرابري و تبعيض و مصداقهاي آن. و دانستن اين 



 ـ  دفتر سبز 1388ـ بهمن   33ـالش ـ سال هشتم ـ  شماره ت                          
 

   4        

که چگونه بار ديگر نظرات بظاهر مطلوب و مقبول مدعي 
ها و  توانند از راه عدالتي و تبعيض حاکم مي مخالفت با بي

هاي ناشناخته نگهدار نظامهاي کهنه تبعيض يا برپاگر  کوره
 دست در آينده گردند. اشکال جديدي از آن

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماندانا زنديان
 

گردد. او  هايش به آغاز نوجواني بازمي ـ اصفهان( شاعر و هنرمندي پراستعداد و کوشا که نخستين سروده 1351ماندانا زنديان )متولد سال 
هاي ديگر فرهنگي به ويژه نقد آثار  ادبي، هنري و اجتماعي  ينههايش، همچنين در زم هائي از سروده عالوه بر سرودن شعر و انتشار مجموعه

انتشار و  ،هاي زويا زاکاريان جمع آوري و تنظيم ترانههاي فرهنگي ميهنمان )از جمله  دستي توانمند و در گردآوري آثار هنرمندان و چهره
ها  همتي بلند دارد. در همه اين زمينه ( 13٨1ايران /  ـر پژوهه نش "طلوع از مغرب"اي به نام  اي از آن آثار با نظارت شاعر در مجموعه گزينه

هاي مختلف ايراني منتشر و در اختيار عالقمندان قرار گرفته است، از جمله معرفي، بررسي و  اي از وي در رسانه تا کنون مقاالت درخور توجه
گيري از برخي آثارش در اين دفتر پاسخ مثبت  است ما براي بهرههاي حسام ابريشمي. هنرمند بلند نظري که با دستي باز به درخو نقد نقاشي

 داد.
هاي ادبي به کار  عالوه بر فعاليتاکنون  و همي پزشکي در ايران، به آمريکا مهاجرت کرد  پس از پايان تحصيالت خود در رشتهزنديان ماندانا 

 است. هاي مادرزادي نوزادان مشغول ي بيماري و تحقيق در زمينه
ي ماندانا زنديان به سياست و رويدادهاي سياسي کشورمان و حمايت فعال و پرشورش از جنبش سبز ما را بر سر راه وي  توجه ويژه حضور و

قرار داد. عالقمندي مشترک و همسوئي نگاه به اين جنبش عظيم اجتماعي، ما را در کنار هم از عهده انتشار دفتر ديگري از فصلنامه تالش 
 رآورد.ـ ب« دفتر سبز»ـ 
 
 
 



 ـ  دفتر سبز 1388ـ بهمن   33ـالش ـ سال هشتم ـ  شماره ت                          
 

   5        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رضا مقصدی

 

 قيام ِ قامت ِ اين باغ را تماشا کن

 ی ما عشق را تماشا کن  درون ِ سينه

 بيا دوباره تو با آينه ، مُدارا کن

*** 

 سالم ِ ساحل ِ ما را به موج ها برسان

 مرا ترانه سُرای ِ صدای دريا کن

*** 

 اگر که زمزمه ی اين زمانه، زيبا نيست

 ه تپش های تازه، زيبا کنزمانه را ب

*** 

 بيا ترانه ی تابان ِ صبح ِ پنجره را

 سرود ِ رود ِ غم آلود ِ حنجره ها کن

*** 

 که ِ گفته است که گم گشته است عاطفه ام؟

 مرا ميان ِ غزل های ناب، پيدا کن

*** 

 ببين طنين ِ صدای صميمي ِ ما را

 دری برای صداهای تازه تر، وا کن

*** 

 ما برف های بهمن ريخت  اگر به شاخه ی

 شکوفه های فروبسته را شکوفا کن

 

 من از سُالله ی دلبستگان ِ بارانم

 به جان ِتشنه ی من ، جشن ِ آب برپا کن

*** 

 شمال، از نفس ِ واژگان ِ من، سبز ست

 تو رمزوُ راز ِ مراَ پيش برگ، اِفشا کن

*** 

 شبانه، منتظر ِ آفتاب ِ صُحبدمم

 ا مُهيا کنبرای من، سفر ِ نور ر

*** 

 سر ِ سپيده ی فردای ِ ما سالمت باد

 سپيده را به غزل ، ميهمان ِ فردا کن

*** 

 تمام ِ عاطفه ام عطر ِ عاشقانه گرفت 

 دل ِ متين ِ مرا ميزبان ِ رؤيا کن

*** 

 مگو به داس، سخن گفته اند با گل ياس

 قيام ِ قامت ِ اين باغ را تماشا کن

 13٨٨در جمعه هشتم آبان 
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 ی صبور ِ ما، سي سال غم نشست درسينه

 سبز باش ز وُاين بار، عاشقانه به پا خي

 سبز باش ز وُآتش به جان ِ تازه، برانگي

                  *** 

 بگذار اين بهار به نام ِ تو گل کُند

 سبز باش ز وُبگذر زرنج ِ اينهمه پائي

                  *** 

 ترا شنيدآن آينه، سالم ِ سپيد ِ 

 سبز باش ز وُبا آب ها دوباره در آمي

                 *** 

 نور ِ تو از ميان ِ دل ِ ما عبور کرد

 سبز باش ز وُاي شور ِ نوشکفته! دل انگي

                 *** 

 درامتداد ِ اينهمه شمشادهاي شاد

 سبز باش ز وُعاطفه، لبري با عطر ِ آب وُ

                 *** 

 کدام پَست، ترا زخم مي زند؟ دست ِ

 سبز باش ز وُبيداد ِ اين زمانه، فروري

                *** 

 ديده است ها سبز جنگل، ترا در آينه

 سبز باش ز وُبِستي ـهر آينه  ـباهرتَبَر

                *** 

 آواز ِ تو زمين وُ زمان را زالل کرد

 سبز باش ز وُبازردي ِ زمانه، در آوي

                *** 

 گيالن ِ من ترانه سُراي ِ سپيد ِ توست

 سبز باش ز وُي تبري خندان بخوان! چکامه

                *** 

 ياد ِ اين درخت، صدايت معطرست در

 سبز باش ز وُاين عطر را به شاخه، بياوي

                *** 

 ـ با طراوت ِ يک عشق ِ سر بلند ـبگذار! 

 سبز باش ز وُسر ِ ميگلدان ِ الله را به 

               *** 

 در سينه ي صبور ِ ما، سي سال غم نشست

 سبز باش ز وُبا شادي ِ شکفته، به پا خي

 ٨٨کلن چهارم تير ماه رضا مقصدي ـ 
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 هها هويت مرا شکل داد فهميدم که چطور نظامي از سمبول سمبوليسم بود در من. مي ام شکست تاريخ فلسفي شانزده سالگي

ی متون مذهبي بازگشتم.  همه ايست. دوباره به ی يک نظام نشانه ام از بين رفت. فهميدم که هويتم ساخته باوری  ذات است. 

همان تاريخ، فروغ خواندم، شاملو و هدايت خواندم. تکفير شدم،  از«. الناس زمان، من سئل عاش و من سکت مات ياتي علي»

 زندگي واقعي را ببينم و ديدم.س کردم تا روزی کوچک خود را حب طرد شدم و در اتاقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چند تکه حرف پراکنده
 
 
 

 محسن عمادی
 
 

1 

بودم، تلويزيون پر بود از اخبار جنگ. خميني، بت من    نه ساله
انقالب مهدي، يعني تا آخرالزمان بماند. همان  بود. قرار بود تا

مخفيانه از خانه فرار کنيم  مهاي مدرسه قرار گذاشتي سال با بچه
 ها بغضش گرفت و وقتي و برويم در جبهه بجنگيم. يکي از بچه

ي ما را لو داد. از  خواست از مادرش خداحافظي کند، نقشه مي
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ي پدرم پربود از  خانه خواندم. کتاب مي سالگي مدام کتاب  هشت
را در روايت  ام هاي زندگي ترين قصه هاي حوزه و شيرين کتاب
ديدم و آرزويم اين بود که در رکاب امام  ت معصومين ميسير

نشستم  رفتم، بر منبر مي ي پدرم را کش مي عمامه .زمان بجنگم
خواندم. نگاه که  مي ي سيدالشهدا و با لحني محزون روضه

 ي آن چندهزار کتاب را خواندم. از کنم تا شانزده سالگي همه مي
ام  خواندم. عربي ي ميسالگي علوم اسالمي را به طور جد دوازده

ي ابن عربي را  که بتوانم فتوحات مکيه اي بود و هست در اندازه
مذهبي روبرو  جاي قصه، با موجودي عميقا راحت بخوانم. تا اين

سن و سالش را  کند تا دختران هم هستيد که سرش را باال نمي
سالگي نفر  سالگي تا شانزده ي ميان دوازده همين فاصله ببيند. در

خواهد هم فيزيکدان  است. مي  آموزي دانش مسابقات شعر اول
اما در همين  اي باشد. اي شود و هم مجتهد وارسته برجسته
است.   ي ميان کودکي تا نوجواني چيزي تغيير کرده فاصله

است. مرگ خميني پايان کودکي من   مرده خميني، به سادگي
در باورم  ها ماه کردم. اين مرگ تا بود. سه روز تمام گريه مي

 برد که ي نمادهايي بهره مي گنجيد و پايان جنگ که از همه نمي
آخرالزماني بودند: نبرد حق عليه باطل، راه قدس که از کربال 

قدس که بت من به ناچار زهر  گذشت و نه کربال و نه مي
قدرتي که  ها. ي کشتار زندانيان سياسي در زندان پچه نوشيد. پچ

  شود. مي به ناگاه با يک خبر پوچ
 
 

2 
خواندم از ديدن هيبت  زدگان داستايوسکي را مي وقتي جن

رود که يک شب کامل  يادم نمي کردم، استاروگين وحشت مي
که  زير تخت خوابگاه دانشجويي درازکشيدم و لرزيدم از وحشتي

داستان سقوط کامو در من ساخته بود. اين هر دو، وجوه تاريک 
ديدم که استاروگين و راوي  داد. مي مي و موحش مرا نشانم

به روزهاي  ترند و هاي گردنم هم به من نزديک سقوط از رگ
هاي خود را  گشتم. دوستان هم مسلک آن روز ام برمي نوجواني

که امروز چماقداران و جانياني هستند که ياران  آوردم به ياد مي
برند. اگر عشق نبود،  مي ي وحشت به مسلخ امروز مرا به شکنجه

 هاي من دوزخ بود. شانزده هاي من ظلمت بود. دست دستامروز 
هاي  ترک به خاطر خواندن کتاب بودم که عاشق شدم. پيش  ساله

بعدها به خاطر عاشقي. عاشقي براي  خوردم و شريعتي کتک مي
يک اتفاق  داد، ي نوجواني رخ نمي من تنها در سطحي از غريزه

نماز شبش ترک فلسفي بود. اصال براي آدم آن روزهاي من که 
دانست، عاشق  روزها موسيقي را حرام مي شد و تا همان نمي

کائنات  يک آدم معمولي شدن توجيهي نداشت، بايد کل نظام
ام شکست  کرد تا اين پديده توجيه شود. شانزده سالگي تغيير مي

فهميدم که چطور نظامي  سمبوليسم بود در من. مي تاريخ فلسفي
ام از بين  باوري ذات است.  داده ها هويت مرا شکل از سمبول

ايست. دوباره  ي يک نظام نشانه رفت. فهميدم که هويتم ساخته
الناس زمان، من  ياتي علي»ي متون مذهبي بازگشتم.  همه به

همان تاريخ، فروغ خواندم،  از«. سئل عاش و من سکت مات
 شاملو و هدايت خواندم. تکفير شدم، طرد شدم و در اتاقي

زندگي واقعي را ببينم و حبس کردم تا روزي  کوچک خود را
 ديدم.

 
 

3 
من از مسير آرماني  ي انحراف جرم من چيست؟ طبعا همه 

 کنم نام حافظ را از انقالب با عاشقي شروع شد. پيشنهاد مي
هاي درسي حذف کنيد. حاال که عليه علوم انساني اعالم  کتاب

ر برداريد و کنم چند قدم ديگ توصيه مي ايد، به شما جرم کرده
برويد، زيرپاي  قدر دور زيربنايي عمل کنيد. الزم نيست آن

 سالگي هابرماس نخوانده کنيد. من تا شانزده  خودتان را نگاه
شناختم. اسم  ويتگنشتاين و مکتب فرانکفورت را نمي بودم، 

بودم از   بودم. هرچه خوانده  نشنيده الک، هابز و پوپر را اصال
حافظ بود،  بود. متاسفانه در آن ميانه  يي اسالم فقه و فلسفه

سينا بود، سعدي و باباطاهر  القضات بود، سهروردي بود، ابن عين
هم. کتاب مطهري، تماشاگه راز هم دردي دوا نکرد.  و موالنا

 شناسد. اگر يادتان رفته نمي مجازي و حقيقي آيد،  عشق که مي
 برادرشکه به فتواي  است سوانح غزالي را بخوانيد، همان 

نويسم جنبش سبز، جنبش  فالسفه را به قتل آوردند. وقتي مي
گويم که در قاموس شما  سخن مي است، از همان امري  زندگي

شود گرفت. زندگي  نمي جلوي زندگي را !جايي ندارد. برادر من
 پاشد. از آغاز کودکي من، سعي کرديد اسطوره مجازي، از هم مي

قضاوت  ها  محور همين قداستبسازيد، قداست بيافرينيد و بر 
شد اگر  کنيد. چه مي  هايتان نگاه سازي واژه بار به کنيد. يک

شد اگر با  چه مي خميني، آقاي خميني بود، نه امام خميني؟
کرديد؟ حتما  ، دعوي خاتميت نمي«تا انقالب مهدي»دعاي 
مرگ بر ضد واليت »اوايل انقالب وقتي شعار  ايد که شنيده
آمد،  دادشان در مي داديد، بعضي مراجع سر ميرا جلوي « فقيه

کشانديد و  چرا که بخش مهمي از مرجعيت شيعه را به مرگ مي
ي  ي تاريخي را به عرصه سعي کرديد، يک پديده کشانديد.

کيسه بدوزيد. حاال  ها اساطير پرتاب کنيد و از قدرت اسطوره
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 جرمشانهايي که  اند، انسان هاي زنده روبروي شما ايستاده انسان
هايي که امروز  خواهند مجازي باشند. آن اين است که نمي

کودکاني هستند که نيت پنهان شما را  شوند، همان بازجويي مي
ها  نظام نشانه ها در همان دانستند، آن از روايت اساطير نمي

زندگي کردند، آن را باور کردند ولي راستش جلوي زندگي را 
ارت با نوشتن گرفت. اگر روزي روالن ب شود نمي

کاالها را آشکار  نيت پنهان پشت تبليغات« ها شناسي اسطوره»
ساز بورژوازي را عريان کرد، امروز من  کرد و اين دستگاه اسطوره

ساز شما  هايي که در همين دستگاه اسطوره عنوان يکي از بچه به
هاي زندگي  شناسي ام اسطوره گرفته ام، تصميم زندگي کرده

دانم  که مي ا در انقالب اسالمي بنويسم. چراي خودم ر ساله سي
کوشند، از واژگاني  فرضي جنبش سبز هنوز مي سرانمتاسفانه 

 که سخت خطرناک است. کنند استفاده
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« شعارهاي انحرافي»ت وقتي جناب کروبي در صحبتش از عبار 

استفاده کرد، وحشت کردم. وقتي آقاي موسوي مدام به 
لرزد.  تنم مي  دهد، هفت ارجاع مي انقالب پنجاه و نوستالژي

افالطوني از انقالب پنجاه و  خلق دستگاهي عميقا !دوستان من
 ي تاريخي هفت موحش است. انقالب پنجاه و هفت يک پديده

است، نه يک ايده و مثل افالطوني. خميني يک شخصيت 
ي انقالب به  المپ. واژه تاريخي است، نه يکي از خدايگان

کند. گذر از  سياسي اشاره ميـ  تار اجتماعيتغييري در يک ساخ
است. اگر   ها پيش اتفاق افتاده انقالب به يک نظام سال يک

است و در حسرت عشق  شما سن و سالتان باالي پنجاه
ي  شود که سلسله سوزيد، دليل نمي سالگي خود مي بيست

در اين موقعيت تاريخي ادامه دهيد. استفاده از  کشي را سهراب
نيست.   به هيچ وجه معصومانه چون احيا و بازگشتواژگاني 

 بريد مدام به گذشته ارجاع وقتي اين عبارات را به کار مي
شک نياز داريم که آينده را در  دهيد براي ساخت آينده. بي مي

خلق کنيم ولي معني وجود روايت و  گفتماني پيوسته با گذشته
نيست. ما  يروزالگوي د اگفتمان تاريخي به معناي بريدن امروز ب

هايشان جاريست،  هايي سروکار داريم که خون در رگ با انسان
ي امت شما  کشند، ممکن است در اسطوره مي نفس  جسم دارند،

جغرافيايي هستند،  ها شهروند يک قلمرو ي آن نگنجند. ولي همه
 گذارند. به عنوان يکي از همين با هم هوايي را به اشتراک مي

کنم  ز همين شهروندان از شما خواهش ميهاي زنده، يکي ا آدم
تر باشيد. به قول شاملو، نيمي از  دقيق کار بردن واژگان در به

داريم جنبش سبز را  تعهد يک نويسنده، تعهد به زبان است. اگر
 نويسيم، نيمي از تعهدمان، تعهد ما به مان مي  با زندگي

 کنيد؟ ماست. چرا دقت نمي زبان
 
 

5 
رومانتيک،  آبان گروهي از دانشجويان دهسي سال پيش در سيز 

از ديوار استکبار جهاني باال رفتند، تا انتقام يک تاريخ را از يک 
ي  پناه بگيرند. اين بنا، با عبارت النه چند انسان بي بنا و

ي تسخير  گذاشت و براي واژه ي شياطين جاسوسي پا به عرصه
استعارات  اي از قدرت حاکم، دايره الگويي تاريخي خلق شد.

کرد. به دست  آفريد و اين دايره، ما را از کودکي محاصره مي مي
شد، کلمات يا به  حاکم، زبان فارسي دوشقه مي ايدئولوژي

ي  يا به عرصه شدند ظلمت تبعيد مي ي محو و ممنوع عرصه
هاي اسالمي  گذاران انجمن شکوه امپراتوري خيالي اسالمي. پايه

ي ظلمت را از  ها رفتند تا نشانهپيش، از ديواري باال  سال سي
ي خود  بگيرند. امروز از کرده يک جغرافيا و يک زبان قلم

 اند، چرا که ديگر رومانتيک نيستند. معصوميت شور پشيمان
رومانتيک جوانيشان، امروز جاي خود را به جاافتادگي و عقالنيت 

سال وقت داشتند تا  جوانان ديروز، سي است.  سالخوردگي داده
ها،  اشتباهات آن اه کنند و از اشتباهاتشان ياد بگيرند.اشتب

 کودکي ما را از ما گرفت، با جنگ، با کشتار زندانيان سياسي، با
کرد از کالم ممنوع، از آرزوي   هراسي که در اعماق جان ما خانه

نوشيم و  ايم، چاي مي اتاقمان نشسته محال آزادي. شب است، در
زمزمه  را زير لب« مهتابهامشب شب »ام،  ضبط صوت قراضه

زنند، سعيد است، از اعضاي بسيج. معترض است  کند. در مي مي
پاشد.  سردي فضاي خوابگاه رنگ مي اي که بر به ترانه

خرداد گذشته  خواهد ترانه را از ما بگيرد. چند صباحي از دوم مي
توانيم به او  سرش بگذاريم، مي توانيم سربه است و ما ديگر مي

اثر  رف کنيم، روزي که استيضاح مهاجراني بيتعا شيريني
سعيد بر سر يک  ي ما و شب و مجادله شود. تصوير آن مي

است که امروز در   ي عاشقانه بيان نمادين نبردي ترانه
است. دو سال بعد، ما در کوي   جاري هاي کشورم خيابان

بزرگتر آماده  اي خوريم و براي مبارزه آور مي دانشگاه، گاز اشک
ي ايماژهاي رومانتيکم را از من  دانشگاه، همه  ويم. کويش مي
روزهاي کوي دانشگاه است که پختگي را بيش از  گيرد. در مي

دلسوز و سراسر با  غل و غش، بي ما کنم. پيش لمس مي
 شود شرحه مي ي سعيدها شرحه ي وطني که زير چکمه دغدغه

« خيرتس»که کوي دانشگاه  فرداي روزي آن حادثه را ساختيم. 
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 است. سعيد  اي زانو زده شد، سعيد در تلويزيون روبروي خامنه
و من  شود نژاد مي ها بعد يکي از مسئولين دولت احمدي سال

 هنوز با خستگي و سرسختي شعر مي نويسم.
 
 

6  

کشيدن،  است. نفس انديشيدن در کشور من، يک امر سياسي 
ون، شعر را اند. اگر افالط شدن، ترانه و شعر، همه سياسي عاشق

تا فلسفه را گفتمان مسلط زمانه  کند شهرش اخراج مي از آرمان
محال  ي شعر کند، گاندي، کنش انساني سياسي را بدون تجربه

داند. با تعاريف افالطوني سياست، جنبش سبز، در تاريخ  مي
 زندگي جنبش سبز، جنبشکند.  نمي زندگي ي سياسي تجربه

چنان سرشار از زندگي ست. ي سيا است در بطن تعاريف کهنه 
 ي واسطه شعر، به دنبال لمس بي . هستي شعراست که ذات 

کند از گرد و خاک نام و تاريخ.  اشياست. جهان را عريان مي
گرداند. قهرمان  به اصل خود برمي ي شهيد را جنبش سبز، واژه

پا  هاي تهران از جايگاه ناملموس و محو خود، به خيابان

شود. ديگر نه روز قدس مال حاکميت است،  گذارد و همه مي مي
آذر و نه هيچ مناسبت ديگري در   شانزده نه سيزده آبان، نه

حاکميت تعلق  تقويم تاريخي ايران. ديگر هيچ مراسم مذهبي به
ندارد. جنبش سبز زبان زندگي روزمره و حيات اجتماعي را در 

جنبش  گرداند. شعر به اصل خود برمي و کلمات را  اختيار گرفته
 نويسيم. را ما همه مي

ي تهران، به  مرده هاي بعد از کودتاي بيست سوم خرداد، خيابان
هاي  است. اعجاب و شگفتي در رگ  اي زنده بدل شده معجزه

ها، سطرهاي کاغذي  ها و بر بام خانه خيابان است: در شهر جاري
 آفريند که حضور ما، در آن شعر مي

 

7 
ي کلمات اين  ي جنبش سبز، همه تپندههاي شهر، نبض خيابان

ي عزيزان دربندمان را آزاد  همهکنند که  مي امرشعر پرغريو، 
 ايران را آزاد کنيد. .کنيد

 
 آبان هشتاد و هشت

 
 

****** 

 
 

 ف. ع
 ايران

 
 

 اعتراف
  

 ت را شنيدم ا وحي

 در تاريکي سلول انفرادي

 در فشار بازوان ِ سيماني چهار ديوار

 بِ شهوت که تنگ در آغوشم گرفتدر سياهي هرزه ِش

 حق با هيچ کسي نيست

 با زندگي ست 

 ست سخن نيست اين رهايي

 دار هايت را براي روز مبادا نگه گوش

 ست سخن نيست اين رهايي
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آزاديخواه در  ( انديشمند بزرگ فرانسوي، در معنا و اهميت مبارزه دالورانه فرانسويان1944اشاره: قطعه زير ترجمه سخنراني ژان پل سارتر )

ي ستايش  آوريم؛ به نشانه هاي نژادپرست اشغالگر آلماني است. با سپاس از گزينش شايسته مترجم، ما اين قطعه را در اين دفتر مي برابر نازي

ني که در دفاع از ي آن جوانا اند. به ويژه همه روان افتاده گران تيره هاي همه کساني که در بند و زير دست شکنجه مان از دالوري و قدرداني

پاي قراردادي »گونه که سارتر گفته است:  کنند، کساني که در مقابله با تجاوزگران جبار، همان گي مي  زندگي، زيبائي، شادابي و آزادي ايستاده

 کنند. و به همگان خدمت مي  ايستاده« آزادانه و غيرقابل فسخ با خود

 

 

 

 

 

 

 

 جمهوری سکوت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1944 ـژان پل سارتر 

 ترجمه: مهدی نسرين

 

 

ايم.  ها آزاد نبوده ما هيچ وقت به اندازه دوران اشغال توسط آلمان

ما همه حقوقمان و پيش از همه حق بيان را ازدست داده بوديم. 

کرديم؛  شد و بايد سکوت مي هر روز، رو در رو، به ما توهين مي

و زنداني  کردند، به نام کارگر، يهودي ما را دسته دسته تبعيد مي

ها و بر پرده سينما،  سياسي؛ هر جايي، روي ديوارها، در روزنامه

ديديم که جباران  آن تصوير بي روح و دل به هم زني را مي

خواستند از خودمان به خوردمان بدهند: و، به خاطر همه  مي

رسيد زهر نازي  ها، ما آزاد بوديم. از آن جايي که به نظر مي اين

ه است، هر انديشه صحيحي يک پيروزي در ذهن ما رخنه کرد

عيار در پي آن  آمد؛ از آن جايي که يک پليس تمام به شمار مي

بود که ساکتمان نگه دارد، هر سخني اعالم دوباره اصولمان 

شد؛ از آن جايي که از هر طرف احاطه شده بوديم،  محسوب مي

يافت. اوضاع و احوال غالباً  هر حرکت ما ارزش يک تعهد را مي

آورد  هشتناک مبارزه ما، نهايتاً اين امکان را برايمان فراهم ميد

که، بدون نقاب و بدون حجاب، آن وضعيت بيقرار کننده و 

خوانندش.  تحمل ناپذيري را زندگي کنيم که شرايط انساني مي

الخصوص مرگ )که از مواجهه با آن در  تبعيد، اسارت و علي

شد.  ما مي دغدغه دائميکنيم(  تر شانه خالي مي هاي خوش دوران



 ـ  دفتر سبز 1388ـ بهمن   33ـالش ـ سال هشتم ـ  شماره ت                          
 

   12        

ها نه اتفاقات قابل اجتنابند و نه حتي  آموختيم که اين مي

ها سهم ما، سرنوشت ما و  تهديدات هميشگي و خارجي: اين

اساسا واقعيت ما به مثابه انسان است؛ هر لحظه از زندگيمان 

. و "انسان فاني است"تعبير کامل اين عبارت پيش پا افتاده بود: 

معتبر   گرفت تصميمي هريک از ما براي خود مي که هر تصميمي

شد، چرا که  آمد چرا که رو در روي مرگ گرفته مي به حساب مي

و  بيان شود. "مرگ بهتر است تا..."توانست به صورت  هربار مي

ما نيست که در  من در اين جا روي سخنم آن دسته سرآمد از

ه در هر نهضت مقاومت بودند، بلکه همه آن فرانسوياني است ک

ساعت شبانه روز در اين چهار سال گفتند نه! اما سبعيت دشمن 

هريک از ما را به نهايت اين طيف سوق داد و از خودمان 

پرسد:  سؤاالتي را پرسيديم که کسي از خود در زمان صلح نمي

و  ـهريک از آنهايي بين ما که از جزئيات مقاومت اطالع داشتند 

در اين موقعيت قرار نگرفته کم يک بار  کدام فرانسوي دست

آيا اگر شکنجه شوم، "پرسيدند:  با اضطراب از خود مي -بود؟ 

 "آورم؟ تاب مي

 

شد و ما  ترين پرسش آزادي مطرح مي اي به اين ترتيب پايه

تواند از خودش  فترين معرفتي بوديم که انسان ميژرمشرف به 

رت داشته باشد. چرا که راز انسان عقده اوديپ يا عقده حقا

نيست، بلکه حد آزادي خويش است، توانايي وي در مقاومت در 

 مقابل مصيبت و مرگ است.

هاي زيرزميني بودند  شرايط کوشش کساني که درگير فعاليت

ها مانند سربازان در روز  برايشان تجربه جديدي فراهم آورد: آن

افتادند و در تنهايي در  ها تنها به دام مي جنگيدند. آن روشن نمي

دوست و رفيق مقاومت  يار و ياور و بي شدند. بي مي بند

گرفتند که  کردند، تنها و برهنه پيش روي جالداني قرار مي مي

صورتشان تراشيده بود، خوب خورده و خوب پوشيده بودند و بر 

گراني که وجدان آسوده  خنديدند، شکنجه نواي آنها مي جسم بي

داد. تنها. بدون  شان ايشان را محق جلوه مي و قدرت اجتماعي

ايحال، در بن  تشويق کننده. علي آميز يا کالمي دستي محبت

کردند، همه ديگران،  شان، داشتند از ديگران حمايت مي تنهاي

ها در نهضت مقاومت. يک کلمه کافي بود که  همه رفقاي آن

ها و صدها دستگيري ديگر رخ دهد. مسئوليت تمام عيار در  ده

اين همان جلوه آزادي ما نيست؟ اين آيا  ـتنهايي تمام عيار 

محروميت، اين تنهايي، اين مخاطره عظيم براي همه يکسان 

ها  بود. براي رهبران و افراد آنها؛ مجازات براي کساني که پيغام

ها چيست و براي  آن که بدانند محتواي آن رساندند بي را مي

کردند يکسان  کساني که کل نهضت مقاومت را فرماندهي مي

اسارت، تبعيد و مرگ. هيچ ارتشي در جهان وجود ندارد که  بود:

خطر براي فرمانده کل آن با يک سرجوخه چنين يکسان باشد. و 

براي همين نهضت مقاومت يک جمهوري راستين بود: سرباز و 

فرمانده در معرض همان خطر، همان طردشدگي، همان 

ودند. عيار و همان آزادي مطلق درون اين نظام ب مسئوليت تمام

ها بنا شد.  ترين جمهوري به اين ترتيب، در خون و تيرگي قوي

دانست که مديون همه  هر يک از شهروندان اين جمهوري مي

ها  تواند بر خودش تکيه کند؛ هر کدام از آن ديگر است و فقط مي

ها،  اش به نقش تاريخي خود واقف بود. هر يک از آن در تنهايي

اردادي آزادانه و غيرقابل فسخ با خود در مقابله با جباران، پاي قر

ايستاده بود. و با انتخاب آزادانه خود، آزادي را براي همه انتخاب 

کرد. اين جمهوري بدون نهادها، بدون ارتش و بدون پليس  مي

بايست در هر لحظه به دست  چيزي بود که هر فرانسوي مي

اش  هداد. کسي در وظيف آورد و بر آن عليه نازيسم شهادت مي مي

 در نماند.

ما امروز در آستانه جمهوري ديگري هستيم: باشد که اين 

شود فضايل تلخ آن  جمهوري که در روشني روز برپا مي

 جمهوري شب و سکوت را حفظ کند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 فرهاد سپيدفکر/ ايران
 

 
 ديدي؟

 چرخاندمي حتسبي که انگشت همان ديدي

  چکاند؟ را ماشه
 شدمي بلند دعا براي که دست همان

 آمد؟ پايين چماق با
 مرددند چه هاگلوله

 سرخ.  چه هاجنگل و
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 جنبش شهروندی ما
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهشيد
 
 

 کرديم؟ امروز ما چه مي رسيد به پيروزی ميموسوی مهندس د و ش تقلب نمي در انتخابات اخير ايران اگر به راستي

 
 
 
 
 
 
 

تفاوتي و  در همان بيي ما  امروز احتماال همهکنم  من فکر مي
موسوي هم انتقال آقاي بوديم،  توجهي پيش از انتخابات مي بي

بانوي رهنورد هم  خانم پيدا کرده بود به کاخ رياست جمهوري و

نق  شهروندانش مدام ما کشوري که همان .اول کشورمان بود
اي  عرضه زديم که اين چه رئيس جمهور بي زديم و غر مي مي

رهنورد هم  خانم آيد و کاري از دستش بر نمي است و چرا هيچ
کرد و قول و قرار  زنان شرکت مي هاي ائتالفاحتماال در 

د همه هفته بعک ي داد اما پيوستن به کنوانسيون زنان را مي
زديم که اينها که  ه اليحه تصويب نشد و باز غر ميک ديديم مي
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روند خانه  دهند و نمي آيد چرا استعفا نمي کاري ازشان بر نمي
 !نقاشي شانسراغ 

 
 زديم و بعد هم هيچ . . . چندي غر مي

 
يا چيزي نزديک آن  پست وزارت  هم  احتماال  کروبي آقاي

ي را ابطحي هم همينطور، و ما همچنان ابطح آقاي و داشت
عرضه  زديم و کروبي را آخوند بي تربچه نقلي صدا مي

 ناميديم. مي
 اين آقايان را در حال ديدار با گاهاحتماال هر از چند بعد هم 

شنفتند و  گفتند و گل مي ديديم که گل مي اي مي خامنه آقاي
 تر. حوصله شديم و بي تر مي و منفعل شد  تر مي اوقاتمان تلخ

ياد  خميني از امام  گاهموسوي  ت که آقايو ديگر اهميت نداش
ياد نداشتيم، و ما  که ما هيچ به روزهاي خوب گذشته ازو  کند

ي شرايط  داديم و درباره هايش گوش نمي هم ديگر به حرف
از گراني و بيکاري نوشتيم، تنها خوانديم نه مي ايران هم نه مي

ي قبل  هموسوي هم تقصيرها را به گردن دور آقاي و يمناليد مي
حوصلگي  و ما هم با بي انداخت و نيز بحران اقتصادي جهاني مي

 بود و اي همچنان حق مسلم ما مي ي هستهژانرزديم و غر مي
کرد به آمريکا قول بدهد که انرژي  سعي مي رئيس جمهور

 کند. آميز طلب مي صلح
 

شد به جرم اعتراضي در  مجيد توکلي احتماال دوباره زنداني مي
اي براي  کردند و هيچ انگيزه ولي چادر سرش نميجايي، 

به  )بعد از سي سال!( اعتراض ديگر مردان به حجاب اجباري
 آمد. وجود نمي

 
در جريان بود. معنا و بي انگيزة ما  همچنان  بيزندگي در واقع 

 ديگر.  يا هر چند سال  يا هشت سال  براي چهار سال
 

فکر مطرح کردن کسي به کسي در پي شکستن تابوها نبود. 
رفتند و  مي از کشور دانشجوهايي بودند کهافتاد.  اش نمي خواسته

تا ليسانس بگيرند و بيايند بيرون و  ماندند دانشجوهايي که مي
گفتند  همه با خود مي، بعد از کشور بروند. و حتما دار بشوند پول

 بيعرضه راي نخواهيم داد ني بعد ديگر به اصالح طلبا که دوره
يا هر امر ديگري که به زندگي  ديگر در انتخابات  و اصال

مان مربوط نيست شرکت نخواهيم کرد. سياست به ما  خصوصي
 دانستند. ربط نداشت، به آنها ربط داشت که ما را غيرخودي مي

بودند  داشت. و همه بر اين باور مي اجتماعي ادامه مي سيوندپر

در پي چيزي  کسي. و دهد را توپ هم از جا تکان نمي آنهاکه 
 هاي ديگر عمر ما. ي سال درست مثل همه نبود.

نسل قبل هم احتماال همچنان بر سر شکل حکومت آينده و 
ما  کردند و هاي گذشته با هم دشمني مي البته بيشتر بر سر دهه

کردند که دور سياست را خط بکشيم برويم سراغ  را نصيحت مي
بزنيم و سران نظام  درسمان تا آنها با هم دعواکنند و ما هم غر

 کشور را از بين ببرند.
 

اما تقلب صورت گرفت و آقاي موسوي در انتخابات پيروز نشد و 
توانيم و بايد  مان باورکرديم که مي بار در زندگي ما براي نخستين

در تعيين سرنوشت خود و کشورمان نقش داشته باشيم. ما رأي 
رديم و خيلي هم خواستيم. اعتراض ک داده بوديم و حقمان را مي

منطقي و متمدن اعتراض کرديم، تا آنجا که حتي آقاي 
هاي ما  که تير هفتاد و هشت هيچ توجهي به اعتراض خاتمي

است و آقاي « مردم»نکرد اين بار گفت اعتراض وظيفة انقالبي 
 و دولت حرف زد.« ملت»رفسنجاني از آشتي 

 
ما  ما براي نخستين بار توسط کساني که هيچ شباهتي به

شديم و اين آغاز  خطاب مي« ملت»و « مردم»نداشتند 
 شهروندي ما بود.

 
انساني يک حرکت   يک جنبش شهروندي است، جنبش سبز

 آموزد به ما زن بودن و مرد بودن و انسان بودن را ميکه  است
اي  همچنان که شهروند بودن را.  در اين جنبش ما با هيچ ايراني

ي  مان اساس ساختن جامعهدشمن نيستيم، اختالف نظرهاي
 مان است. شهروندي

تر  هر روز هشيارتر و بيدارتر، جسورتر و گستاخما در اين جنبش، 
تيم ملي در آلمان حجاب از سر بر  رشويم. دختران کاراته کا مي
 در سراسر دنيا روند و مردان ما دارند و به تشک مسابقه مي مي

کنند و عکس  گذارند و به حجاب اعتراض مي حجاب بر سر مي
گان نشان  شود تا به همه هاي جديد در اينجا و آنجا پاره مي بت

ارزش ستايش دارد. مسير جنبش  دهيم که تنها آزادي است که
اين جنبش زيبا و انديشمندانه راه خود را سبز مسير رشد ماست. 

 شده هايمان بيشتر کند. آزمون حادثه پيدا ميهر در گير و دار 
که انسانهاي بهتري  ايم گرفتهياد   کمتر، واست و خطاهايمان 

 باشيم. 
ي اينها را به خاطر جنبش اعتراضي، جنبش  همه

جنبشي . يما داريم. جنبشي که آن را سبز ناميدهمان  خواهي آزادي
که پرچم سه رنگ شير و خورشيد نشان ما را بعد از سي سال به 
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ال مورد ميدان آورد. جنبشي که انقالب مشروطه را بعد از صد س
هاي سياسي ايران قرارداد.  ي گروه توجه و تقدير جدي همه

جنبشي که نسل ما را به نسل پدرانمان گره زد. جنبشي که 
رسد، اين را امروز ديگر  به انجام نمي چند ماهدر عرض  دانيم مي

تر  رود، شفاف دانيم. و هر قدر که پيش مي ي ما مي همه
 يمگذار تري را پشت سر ميبيش ترديدهاي ما هر روز. فهميم مي

کنيم. گسترة حضورمان  را بيان مي يتر مشخص يها خواسته و
دزدند، عمق مطالباتمان را افزايش  را در شهرها از ما مي

 دهيم. مي
ديروز چند ميليون نفر آمديم به خيابان تا رأيمان را پس بگيريم، 

ني اي مد ايستيم تا جامعه امروز چندين هزار نفر در خيابان مي
بسازيم که در آن سقف آزادي انسان منشور حقوق بشر است، 

ي جامعه محترم  دين از سياست جداست و حق مردم بر اداره
اي که در آن هيچ ايراني غيرخودي  شود. جامعه شمرده مي

يک کشور اسالمي  نيست، جهان اول دشمن نيست و ايران ما 

خواهيم  ا مياست. ما  اين همه ر يک کشور هزارة سومي   نيست، 
 آييم. و هيچ کوتاه نمي

که رويش بگذاريم، رنگين  اين جنبش، هر اسمي دانيم امروز مي
يا جنبش   خواهي يا جنبش آزادي  يا جنبش سبز  کمانش بخوانيم

خواهي، آغازي است بر پايان  دموکراسي حتي جنبش يا  اعتراضي
 ما. ي همهديني بر  و تبعيض سي سال ظلم و ستم

 
ما که خود را ايراني   از آن ماست. از آن تمامي اين جنبش

 .دانيم و آزادي و سربلندي کشورمان را آرزو داريم مي
 
انسانيم و انسان دشواري وظيفه است. تک تک ما، در پيشبرد ما 

را  بايد اين. ما بايد پيروز شويم. نقش داريم وظيفه و اين حرکت
 ها، به زيد آبادي، ها و کيانوش ها ترانه ها، به نداها، به سهراب

ـ چه دراخل کشور چه در تبعيد ـ و به  ها، و به خودمان توکلي
.بدهکاريم ايران

 
***** 

 
 

 احسان عابدی

 
 
 
 
 

 برای ندا آقاسلطان

 
 
 
 

 شود. همه چيز درست مي
 

 يک روز مثل امروز
 شوي بيدار مي
 مالي هايت را مي و چشم

 
 چند پيمانه شکر دوست داري؟ -
 

 آورد اي و نان تازه سرحالت ميبوي چ
 کني آن وقت تلويزيون را روشن مي

 تا مجري بگويد
 ست امروز، روز ديگري

 براي تو
 من

 ها و آن دختري که سال
 ديد خواب بوسه مي
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 سهراب را صدای صميمانه، سرخ کرد

 

 

 

 

 رضا مقصدی

 

 ست  ستهيعاطفه وُ آب، ز يدر آرزو

 ز بود.سرشار، سب ي يکه از جوان يجان

 سرد  يکه در گذر ِ باد ها يدر جنگل

 کشد به درد  ير تا هنوز، نَفَس مياز د

 سته ستيمهتاب ز يترانه  يه يدر سا                       

 تا باد از کنار ِ ما ناشاد بگذرد.

 مانه، سرخ کرديصم يسهراب را صدا

 که در برابر ِ چشم ِ بهاره اش  يوقت

 ز ِ روزگارييپا

 ديآوازها کش يان ِ تاره آتش به ج

 دياو خواند آنچه را که به دل عاشقانه د

 سته ست.يتاب ز يب يآن دل که با جوانه                      

  

 ِ مرگِ تگرگ را   غام ِ پَهنه گُستريپ

 تابان ِ تازه اش  يسهراب با ترانه 

 فردا نوشته است. يده يسپ ينه يبر س

  

 را چه غم  "نهيتهم"

 ک گل، سالم کردي يبر حماسه ک باغ، ي

 ِ شاخه اش  يشکوفا يکه واژه ها يباغ

 شناور ِ شمشاد ِ شاد را  ي ييبايز

 شور ِ کالم کرد. 

  

 ياست زندگيزب

 سربلند! يفردا يده يسپ يباور کن ا

 .يبا ماست زندگ

 نهيکه در تپش ِ آب وُ آ يشادا دل

 .سته ستيسهراب ز يهمچون دل ِ شکفته                 

 ٨٨ر يت 2٨
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 انيزند ماندانا
 
 

 ة نو سبز، بر بام هزار
 
 

 منافق نتوان بود شيب نيدر خرقه از ا
 ميرندانه نهاد ة ويش نياز ا اديبن

 حافظ
 
 

 ييايمتروک رؤ ييها در اتاق ديبود و ما با يخط  خانه خط آسمان
. مينداشت يدي. فرصت ناامميداد يم  ناتمام را در زمستان ادامه

آن که هنوز  رتيدر ح ميشد يم  رهيهر بمباران به هم خپس از 
و خانه همچنان در  ختيگر يما م يها . زمان از دستميا زنده
 ديترد نيخواست از ا ينم يکسو  ماند يسال نو و کهنه م ديترد
و  ميهست يمتروک قربان يها ما و اتاق ميدانست يشود. م رها

. ما سن خود را از شد  ميخواه  دفن يدر فراموش يسرانجام روز
 بمب در برف زمستان و آفتاب تابستان باز يها چکمه يجا
 . ميشناخت يم

 يبرا م،يبود  داده  ها را آب هر صبح گلدان ايرؤ کيبا  ها سال
 ميبود  کرده  سرخ را تازه انيآب ماه م،يبود  دهيپاش  کبوتران دانه

تران و ها و کبو و برگ بود ي داشت و زمان جار  ادامه يو زندگ
 ادامه شهيها هم رنگ نيسرخ؛ ا د،ي: سبز، سفبودند ي جار انيماه

 . ميداشت يتازه نگاهشان م ديداشت چون ما و خورش 
و ابر بر  دنديچيما را در مه پ يها شد، دست  که تمام جنگ

. ميو شهر را شست ميبا ما بود، باران شد دي. خورشدنديسرمان کش
که آنها  ييآن ما ـما  يمراهه يطلبان و اصالحگران برا اصالح
نو دوختند اما ابر همچنان بر  يها جامه اريبس ـ شناختند ياز ما م

 . مان ير نابرابريما بود و مه بر تصو سوانيگ
در خدمت  يائيمتروک که ما را اش يها آن اتاق يماندگ واپس
 ما را از ما گرفته تياو، موجود يياز دارا يو بخش دانست يمرد م

 يتيهو م،يبود يمادر فرزندش نم ايگر فرمانبر مرد بود. ما ا 
 يتيهو يب نيماندگان در هم واپس تيو طرفه آن که هو مينداشت

 .اش يدئولوژيحضورمان انکار ا ،ما بود. انکار ما ثبات نظام بود
: بود  دهيکوب فرو نمانيرا بر سرزم يهر چه نابرابر ياسالم بهمن
  يها نظام يو نابرابر يتيجنس ،يقوم ،يمذهب ،ينيد ينابرابر

 نيبخش ا نيتر يرخوديدر غ شهيو ما هم ؛يا شهيو  اند يارزش
متروک که چهار دهه  ةهمان خان ميگرفت يم يجا ها ينابرابر

کند و سه  يرا در آن جار انبا زور زم بود  دهيکوش يکس تر شيپ
 کرده  تعارف يحق انتخاب را به آن زمانِ جار يگريدهه بعد د

مانده که  واپس مدار تيو آن نگرش جنس مي باز ما بودبود و حاال 
 .شناخت ينم يجز خشونت و نابرابر

و  مية نو نشست ما رهاتر است. بر بام هزار يها زمان از دست اما
مانند عطر بهار  ينوسازندگ ري. تصوميکرد باغ را از ته دل تماشا

ر . ما نه زوال مرگ را باوختير مانيها بر دست مهينارنج سراس
آنچه  ميبود  افتهيتور و پولک را. در يابد ينه شاد ميداشت

 . يو عدالت و نوگر ياداست و آز يدمکراس ميخواه يم
 وهيم توانند يها م شکوفه م،يکن ينم  ها را تلف : ما شکوفهميگفت

برابر  يو حقوق انسان ميجهان نيشوند. ما شهروندان ا
 حقوق بشر. يجهان يةدر چهارچوب اعالم يبرابر م،يخواه يم
و  رتيو ما را با ح گذشتند يدست از کنارمان م گشاده يو مردمان 

و هنوز زمان  ميکه چطور هنوز هست کردند يم  گاه سرزنش نگاه
ها بود که صاحبان صدا  . )سالمييآ يو به کوچه م ميشناس يرا م

.( ما صدا را با سکوت افتندي يم  انيشهر پا يها در کوچه
سبز،  يها با دست ل،فاخر و مجل يوتسک م،يکرد نيگزيجا

 مرطوب  و قامت افراشته. يها چشم
ازدحام کوچه با هزاران سبد انگور جوان همراه بود. ما  نکيو ا 

  افتهي. درميکرد يو نان تعارف م بيبه مرگ هم شراب و س
و در خم  زيو نان را ن دييبو را خواهد بيس يمرگ روز ميبود

انگورها پنهان بود. ما  ةا در حافظشد. لبخند م خواهد  کوچه گم
و نه  ـ فردا يبرا دست شاده. و آن مردمان گميبود  دهيبه فردا رس

 .داشتند يکاله از سر برم ـ ما يکس و نه برا چيه يبرا
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 ينوسازندگ ي. ما برايو دمکراس يو برابر ميخواست يم يآزاد ما
هم  يهمروزگارمان جنبش خيو در تار ميبود  به کوچه آمده

: انقالب مشروطه در ما زنده بود و با ما ديکش يما نفس م ةشيندا
 ديو خورش ميبود  دهي. ما از آن اتاق متروک رهآمد يبه کوچه م

 پشتمان بود.
 يمان برا و از بخت بلند، زن؛ و تمام کوشش م،ي: ما انسانميگفت

 يانسان است که اگر انسان نباشد کوشش يتر کردن زندگ خوب
تر که هر دو خود  خوب ايخوب  يداور يبرا يا زهيو انگ ستين

 انسانند. يکوشش و داور ة دييزا
ة  و حق خود را بر ادار خواهد يخود را م يانسان حقوق فرد و

حقوق  دنيما در ند ةخان يحکومت اسالم تيو هو ز،يجامعه  ن
انسان  گاهيدر جا مان يزن و حقوق اجتماع گاهيما در جا يفرد
 بود.

 ميدانست يو م ميو شهر را شسته بود ميشده بود بار باران کي ما
 ـبه فاصله گرفتن  ي. هر نوسازندگستياصالح ن يبرا ييجا

شده به دست  نهينهاد يها از ارزش ي ـبازنگر يدست کم برا
به گسستن  م،يبود  . ما فاصله را آزمودهدارد ازين شامدرنيپ ةجامع

در خانه  يتسين گريچنان شد که د يو ناگهان هست ميداشت ازين
 کرد. ينم داديب

 چياست و ه ديپل استيس نديبه ما بگو بودند  دهيکوش اريبس
 يبه معنا م،يخواست يم يمدن يا . ما جامعهشناسد يفرهنگ نم

و در  استيدر س ،يدئولوژي: نوگرا و چندصدا در ااش يامروز
کرد.  از ستم شب و  ينم  ميبه ما تقد يجامعه را کس نياقتصاد. ا

قحط را به  يها در سال رهيذخ ياز انگورها ي. سبدميختيروز گر
داد. فقط  نخواهد  رخ يا در بام معجزه ميدانست ي. مميبام برد

 کرده شيرگ تاک را در چهار فصل سال ستا ميخواست يم
 ميآموخت ياسيرا از آن فرهنگ س يو روادار م،ي. سبز شدميباش 

 است،يس يصلمنظور ا: »ميابيدر گذاشتند يها بود نم که سال
از فرد  يحقوق بشر و دمکراس ...استخوب  يمنش خوب و زندگ

نه حقوق  ،يوستگياحساس پ يب يفردگرائ ياند ول برآمده يانسان
که  نجاستيرا. از ا يبشر را نگه خواهد داشت نه دمکراس

در  ياديبن تياهم يمردم به امور عموم يمند مشارکت و عالقه
عبادت تازه،  ر،يتعب کيبه دارد.  کيدمکرات ياسينظام س کي

 يفيو تکل ضهيفر اش يمذهب ياست که مانند همتا ياسيعمل س
اعتقاد به حقوق بشر است ــ حقوق  جهياست. مشارکت مردم نت

ارسطو...  ريآن؛ شهروند خوب بودن به تعب يها تيو مسئول
 يدولت( تنها برا ايکه شهر )جامعه،  گرفت يم جهيارسطو نت

 استآن  يکردن است. برا يب زندگانخو يبرا ستين ستنيز
برسد، و  يخوشبخت يخود برا تيکه انسان به حداکثر ظرف

 است لتيکردن بر طبق فض ياو زندگ يدر معنا يخوشبخت
است که هم  نيشهروند خوب در ا لتيفض گفت يم ارسطو

 *«چگونه حکومت کردن را بداند و هم چگونه حکومت شدن را.
 
 . ميکن يتا خوب زندگان ميسبز شد م،يبود يسزاوار خوشبخت ما
 

 يديو هشتاد و هشت خورش صديو س کهزاري آذر
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نشر تالش،  ون،يهما وشي* صد سال کشاکش با تجدد، دار

 يديخورش 13٨5
 
 

************ 
 
 

 سپيده جديری

 

 «معکوس»

 
 شود وقتِ شمارش از رو به رو معکوس مي

 سمن در دلم معکو
 هاي کشورم معکوس. و آب
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 انديشد جنبش سبز به ايران مي

 نگاهي به مسئلة رهبری و ادبيات جنبش سبز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماندانا زنديان:
ـــ يکي از مواردي که بسيار مورد توجه و بحث نويسندگان و 
تحليل گران سياسي قرارگرفته است، مسئلة رهبري در جنبش 

دهد مي هاي نسل جوان ايران نشانبحثها و نوشتهسبز است. 
  معناي شناخته شده وجود نداردآن که در جنبش سبز رهبري به 
 کنند. هاي بدنة جنبش حرکت مي و سران جنبش دنبال خواست

 زةمبار صةاين خال»گويد:  دکتر داريوش همايون در اين باره مي
ي، بر فرمان يةايراني براي بيرون آمدن از روح عةجام لةصد سا

جا  اطاعت، پرستش و ايستادن روي پاي خود است که به اين

اين جنبش در  .قدرت اين جنبش است ترين رسيده و بزرگ
سرتاسر اجتماع پخش شده است. هزاران رهبر دارد. هر 

کنند و ديگران هم  يا کسي دارند کارهايي مي اي اي، عده گوشه

م و جنبش اي ما وارد عصر نئوتکنيک شده . . .کنند همکاري مي
نيست. جنبش  سبز، جنبشي دموکراتيک است؛ جنبش پوپوليستي

 «.پذير نيست پوپوليستي بدون رهبري فرهمند امکان
ام بيشتر در نسل  اما هستند نويسندگاني ـ تا آنجا که من خوانده

خواهان، و به ويژه در ايرانيان مقيم  گذشته، در ميان جمهوري
دانند.  نقطه ضعف جنبش ميخارج از کشورـ که نداشتن رهبر را 

 نگاه شما از درون متن جنبش به اين موضوع چگونه است؟ 

 
 مهتاب/ تهران:

از کسي که رهبري تواند يک رهبر داشته باشد.  جنبش سبز نمي
را به عهده  خصوصياتي اينچنينبا  پيشرو و نوگرا را يک جنبش

 چنان ظرفيت سياسي داشته باشد که رود مي گيرد انتظار مي
هاي  ها و خواست گويد آرمان تي به نام اين جنبش سخن ميوق

 مشترک جنبش را بيان کند. در غير اين صورت رهبري اين فرد
از سوي نيروهايي که مواضع  هم از سوي بدنة جنبش و هم

رود و يکپارچگي جنبش دچار  سياسي ديگري دارند زير سؤال مي
رژيم  يک خشن هاي ضربه شود. جنبش سبز در زير تزلزل مي

و مستبد شکل گرفته است و نياز هرچه بيشتر به  رحم بي
 همبستگي دارد. 

که  کند ميگاه مواضعي اتخاذ  ما بايد بپذيريم که آقاي موسوي
از سوي بسياري از نيروهاي فعال در اين جنبش پذيرفتني 

جمهوري اسالمي، نه يک »جمله معروف ايشان که  يست.ن
وضوح به معناي نفي نيروهاي  به« کلمه کم و نه يک کلمه زياد

ليبرال هستند  دموکراسي خواستاردر جنبش سبز بود که   عظيمي
در ساختار جمهوري  و باور دارند که رسيدن به چنان خواستي

به  دارند و جانشان را برميکساني که  .ناپذير است امکان  اسالمي



 ـ  دفتر سبز 1388ـ بهمن   33ـالش ـ سال هشتم ـ  شماره ت                          
 

   20        

سخن اين است رند. جنبش را زنده نگاه دا تاآيند  ها مي خيابان
که نه آنان انتظار دارند آقاي موسوي خواست آنان )نفي 

تواند  ( را بپذيرد يا بيان کند و نه آقاي موسوي ميحاکميت دين
اند که مسئلة رهبري  در نتيجه هر دو پذيرفتهآنان را نفي کند. 

 فرهمند را کنار بگذارند و هيچ مشکلي هم در اين باره ندارند.
سبز بيشتر بحث هموطنان  به نظر من مسئلة رهبري در جنبش

خارج از کشور است. من چنين نگراني در ايران و ميان فعاالن 
دانند رهبران ما نيستند،  ام. سران جنبش خود مي جنبش نديده

سخنگوي مطالبات ما هستند همراهان ما. آن چند تن هم که در 
خارج از ايران با قاطعيت دربارة شعارها و نمادهاي همراه مردم 

دهند نه رهبران ما هستند نه  رات خياباني نظر ميدر تظاه
 نمايندگان ما. 

 
 

 الله/ اصفهان:
. جنبش نياز دارد مسيري خاص به پيمودن هر هدفيرسيدن به 

گرچه از مبارزات انتخاباتي  سبز مردم ايران که رنگ سبز آن
آقاي موسوي آغاز شد بعد از کودتاي انتخاباتي معنايي به کلي 

 مداري، قانونو سخن از  است مدنيجنبش ک ي متفاوت يافت،
 مطالبات مشخص و  باال بردن سطح درک و توان ابراز قدرت 

تجمع مسالمت آميز  از آزادي بيان و عقيده، ما سخندارد. امروز 
انتخابات آزاد و  توجه دادن به حقوق ملت،، و رسانه خصوصي

 .پذيرش تکثر و تنوع در جامعهيعني  مند است. قانون
تواند اين همه  يک تن هر چه فرهمند و کاريزماتيک مي کدام

هاست. در جنبش سبز رهبر و مسير  باشد؟ رهبر ما همين خواست
اند و اين خيلي خوب  اي بر هم منطبق شده و هدف به گونه

کند. اصال ما  است. چون از به بيراهه افتادن جنبش جلوگيري مي
ريم و همگي به او را به دست يک تن بسپا چرا بايد امور عمومي 

 چشم بدوزيم؟ 
 
 

 بابک/ اصفهان:
رهبري جنبش سبز در روزهاي انتخابات و پس از آن در 

اي به جاي يک رهبري  شبکه تظاهرات ميليوني يک رهبري
تصميم بوده است. در اين جنبش هيچ کس به تنهايي   هرمي

کنند و  نخست فعاالن سياسي پيشنهادي را مطرح ميگيرد،  نمي
ها  ها و ظرفيت بر اساس محدوديت فق بر روي آناگر توا
 ـ سران جنبش ـ هاي شاخص جنبش پذير باشد چهره امکان

خورد( در آن  ها به چشم مي آنها بيشتر در رسانه )کساني که نام

که اين اعالم موضع  کنند. طبيعي است مورد اعالم موضع مي
اده عموماً با حس و حالي که از سوي مردم و فعاالن انتقال د

«. رأي من کجاست». اين يعني پاسخ شعار انطباق دارد شود مي
بعد از هر حرکت نيز فعاالن سياسي ـ در داخل و خارج از کشور 

نشينند و آنقدر مقاله و مصاحبه  ـ به بررسي و نقد آن حرکت مي
شود که هيچ صدايي خود را خاموش  و سخنراني منتشر مي

 يابد. نمي
ا در ادارة جامعه در همين مسير تأييد رأي و نظر و حق دخالت م 

خواهد جامعة شهروندي بسازد  شود. جنبشي که مي و تمرين مي
تواند رهبر فرهمند داشته باشد، مسير جنبش بايد شبيه نقطة  نمي

 پيروزي باشد. 
 
 

 احسان/ الهيجان:

در جنبش سبز چگونگي رهبري اهميت دارد و نه اينکه چه 
ها و  شيوهد. فعاالن جنبش به دنبال دار کسي در مقام رهبر قرار

به نظر من مسئلة ها هستند و نه افراد.  روش ها و استراتژي
رهبري اين جنبش درگيري ذهني نسل پيش از ماست. من حتي 

ام که هم نسالن ما در هر کجاي اين دنيا نگران  يک مورد نديده
نداشتن يک رهبر کاريزماتيک باشند. نسل ما اصال رهبر 

تابد، نه براي جنبش سبز نه براي هيچ  يک را برنميکاريزمات
 منظور ديگر.

نسل پيش از ما درست بر عکس همه چيز را در شکل و نام و 
اند، با  اي هم که داشته بينند. يکي دو تجربه گذشتة افراد مي

اهلل خميني  رهبران فرهمندي مانند رضا شاه، دکتر مصدق يا آيت
کس  ها نيست. هيچ ري اين آدمبوده است. امروز ديگر زمان رهب

تواند  هاي ما باشد و هيچ کس نمي تواند تجلي همة خواست نمي
 هاي خودش را به ما تحميل کند.  خواست

 
 

 مهتاب/ تهران:
گويند، جنبش سبز ما هزاران  آقاي همايون کامال درست مي

رهبري جنبش اند. يعني  رهبر دارد که در سراسر اجتماع پخش
نيروهاي  ها،  طلب اصالح ست. در اين جنبشسبز غيرمتمرکز ا

)حزب مشروطه  خواه ، مشروطهجبهه مليغيرمذهبي، چپ، 
هاي قومي، جنسي و مذهبي حضور  با دغدغه نيروهايي و ايران(

 .کنند مي با هم کار هماهنگ به نوعيدارند و 

 و عوارض و 135۷با نگاه به تجربه انقالب  سبز  جنبش

 حرف ما اين است: .گذر کرده است مشکالت آن از تمرکزگرايي
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جنبش سبز رهبر کاريزماتيک  -2جنبش سبز عجله ندارد.  -1
جنبش سبز ترس  -4سياه و سفيد ندارد.  ،جنبش سبز -3ندارد. 

 -6جنبش سبز خودي و غير خودي ندارد.  -5. و واهمه ندارد
 انديشد. جنبش سبز به ايران مي

 

 
 مهشيد/ کرمان: 

قومي، فرا ايدئولوژيک،  مذهبي، فرا ايک جنبش فرجنبش سبز 
يک رهبري سنتي يا  تواند نمي است که فرا طبقاتي و فرا قشري

 تمايلخردگرايي جمعي کاريزمانيک را پذيرا شود و بيشتر به 

يي ها همه گروه فعاالن سياسي از بتواند خردي جمعي کهدارد. 
 که همراه جنبشند  را به رسميت بشناسد.

ي ها و استفاده حداکثر از نيرو ش هزينهکاه امرنتيجه اين 
کمترين خسارت از سوي حکومتي است که براي بقاي  و مردمي 

معترضان و نابود کردن بسياري از منابع  خود ظرفيت کشتار

اند که  نشان داده سبز نيروها و فعاالن جنبش .کشور را دارد

 .توافق کنند اصولي سر توانند بر رغم رنگارنگي جامعه مي علي
 مسئلة رهبري جنبش هرگز دغدغة ما نبوده است. 

 
 

 ماندانا زنديان:
اند که زيباترين  ـــ آقاي موسوي در بيانية شانزدهم خود گفته

هاي گوناگون گرداگرد هم  از سليقه پديده اين است که مردمي 
گذارند، بلکه به  هايشان را کنار نمي ها و تنوع هستند که تفاوت

 شناسند. رسميت مي

ديد که  کسي الزم نميدر تمام اين مدت »اند:  کيد کردهو تأ
براي شرکت در اين يکرنگي هويت خويش را از دست بدهد و 

ها حظي وجود داشت که  شدن  ديگري شود. در آن يگانه
اي از   پسنديد. چنين چيزي بدون ترديد نشانه هايمان مي  فطرت

 «طلوع بزرگي و رشد در حيات يک ملت است.
گران سياسي ـ به ويژه  د برخي نويسندگان و تحليلبا اين وجو

اصالح طلبان ـ در داخل و بيشتر در خارج از کشور طرح برخي 
نه »کنند و مثال شعار  ها و شعارها را در ايران نقد مي خواست

 خوانند. را تندروي مي« غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران
سترش شعارهاي جنبش سبز در عرض شش ماه گذشته بسيار گ

به باطل شمردن واليت آقاي « رأي من کجاست؟»اند و از  يافته
دولت سبز »و پس از آن « جمهوري ايراني»اي و طرح  خامنه

اند، نگاه شما به اين روند چگونه است؟ آيا بايد  رسيده« ملي
 مراقب شتاب اين گسترش بود؟

 
 حنانه/ تهران:

خوبي سبز همانطور که آقاي موسوي به  جنبش به نظر من
آزاد باشد در  متکثر است و هر کس بايد اند، يک جنبش دريافته

 خوب است .مطرح کندخود را متن اين حرکت خواست و شعار 
جمع  همه را دور هم يک شعار هم وجود داشته باشد که بتواند

و به شمار  انتخابات آزاد و اين شعار وجود دارد و آن خواست کند
 است. امعهآمدن رأي و نظر ما در ادارة ج

هايي هستند که به  که در درون جنبش سبز آدمايم  ما پذيرفته
هيچ هايي هم هستند که  آدمد و گذارن آقاي خميني احترام مي

را  نظام ديني را باور ندارند و به خصوص رژيم جمهوري اسالمي 
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 هنوز که هستند کساني يعني بينند. پذير نمي به هيچ وجه اصالح
و  تغيير يافته از درون( )در فرمي  خواهند يرا م  جمهوري اسالمي

ها گرد  اين آدم خواهند. کساني که جدايي دين را از حکومت مي
اي شهروندي بسازند که در آن خودي و  اند تا جامعه هم آمده

کنند  غيرخودي وجود ندارد. به اين منظور دارند تمرين مي
ودي و ها و شعارهايشان را هم از همين ابتداي مسير خ خواست

 غيرخودي نکنند و اين نقطة قوت جنبش ماست.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهتاب/ تهران: 
ما  سال  است. اشتباهشعارها به نظر من از پايه  بر سر اين بحث

هفتاد و هشت اين اشتباه را کرديم و پذيرفتيم که نبايد 
 ها کشاند تا خواست ها و شعارهاي گوناگون را به خيابان خواست

تر ما که اعتراض به قانون اصالح مطبوعات بود به  مشخص
هايشان را در جامعه مطرح  جايي برسد. مردم بايد بتوانند خواست

به  رد وکنترل ک شود از درون خود جنبش خيابان را نمي کنند.
 چون اآلن وقتش نيست. را نزنند شانکه حرف گفتمردم 

ژي در اختيار به نظر من با فضاي گسترده و بازي که تکنولو
جنبش سبز قرار داده است و با وسعت انديشه و نقدپذيري 
جنبش سبز هر حرکت يا شعار نامناسب خود به خود اصالح 

پذيرد. اين اتفاق چندين بار در همين شش  شود يا پايان مي مي
ايم که جز مرگ بر ديکتاتور،  ماه رخ داد. ما امروز به جايي رسيده

ل ما اينجا نبوديم. جنبش سبز يک شعار مرگ نداريم. روز او
مسير است، مسيري دور از يک ايدئولوژي به آن معنا که پاسخ 
همه چيز را در خود دارد. هر قدم ما فتح هدفي است که در چند 

مرگ بر هيچ »تر اصال وجود نداشت. ما به سادگي به  قدم پيش
نرسيديم. سياست در کشور ما به قدري خشن بود که « کس

يک معجزه است. ما « مرگ بر هيچ کس»انديشة شکل گيري 
هاي خودمان خلق کرديم. ديگر چه جاي  اين معجزه را در دست

نگراني است؟ شعارهاي تندي هم اگر طرح شد خودشان کنار 
 رفتند.

 
 

 احسان/ الهيجان:
هاي  هاي ما يکي از شگفتي شعارهاي جنبش سبز و حتي تجمع

هميم آغاز اين ف اين جنبش است. ما تقريبا هرگز نمي
ها، در فيس  هاي همراه، در ايميل ها کجاست. بر تلفن هماهنگي

گيريم، پيشنهاد  ها را مي بوک، تويتر و در سايت باالترين پيام
کنيم و روز موعود  شويم و اصالح مي دهيم، اصالح مي مي
 بينيم.  رسد و همديگر را مي مي

 هاي هلوترين ج گسترش تظاهرات يکي از مهمدرست است که 
 خلل در دستگاه سرکوب تا کند کمک ميجنبش سبز است و 

توانيم خودمان خودمان را سرکوب کنيم تا  ، ولي ما نميبيافتد
مبارزه با يک سرکوب ديگر را ادامه دهيم. خيلي خوب است در 

هايي مانند همين  اين باره حرف بزنيم و به نتيجه برسيم. حرکت
در اين شش ماه صورت گفتگو و بسيار گفتگوهاي ديگر که 

گرفت و تا آنجا که امکان داشت منتشر شد و مورد بحث قرار 
اش  گذارد جنبش سبز از مسير متمدن و امروزي گرفت نمي

 منحرف شود.
ما هموطنان خارج از کشور را داريم و برخي از آنان دارند با ما در 

ها و نقدها و  کشند. بعضي نظرها و تحليل اين فضا نفس مي
دهاي هموطنان خارج از کشور حقيقتا در هر اعتراض با پيشنها

سياستگران کنند.  آيند و به ما کمک مي ما به خيابان مي
هاي  ماهواره و شبکه اينترنت و که به فرهيختة تبعيد شدة ما
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به اين مهم  اند نشان داده سياسي خارج از ايران دسترسي دارند
بردن سطح  باال ثير فراواني درأکه شعارهاي جنبش سبز ت
و  آگاهند ،المللي داشته مجامع بين جنبش و رساندن پيام ما به

راهنمايي آنها براي ما مغتنم است. من هم هيچ جاي نگراني 
 بينم. نمي

 
 

 الله/ اصفهان:
تا کنون  حرکتشعارهاي جنبش از روزهاي ابتدايي اين 

گروهي از . درست است که  است تفاوتهاي بسياري کرده
اند که توقعات جنبش  ياسي به اين نتيجه رسيدهگران س تحليل

پس گرفتن درخواست  سبز بسيار باال رفته و شعارهاي آنان از
 نظام را هدف قرار داده و ريراي فراتر رفته و امروز شخص رهب

اند. به طوري که  جنبش پيشي گرفته سراناز  گويند مردم مي
دوند نه  جنبش )موسوي و کروبي( به دنبال اين حرکت مي سران

يعني موضوع رهبري جنبش و شعارهاي . آنانمردم به دنبال 
شوند و مورد سؤال قرار  جنبش در بيشتر مواقع با هم نقد مي

اند. به نظر من  گيرند. اين حرف ها بيهوده با هم همراه نشده مي
هم مسئلة مطالبات و شعارهاي جنبش سبز بي ارتباط با مسئلة 

 رهبري اين حرکت نيست. 
نوعي  به تابد، سبز رهبر فرهمند را برنميجنبش  گوييم مي وقتي

سبز چنان سريع خودش را اصالح اين معناست که جنبش  به
شود و چنان افکار و باورهاي  رود و به روز مي کند و پيش مي مي

تواند  گوناگوني را در خود جاي داده است که يک شخص نمي
به جنبش نشان هميشه چند قدم از آن جلوتر باشد و مسير را 

 دهد.
شما همين سخنان آقاي موسوي را با عکس العمل نخستش به 

مقايسه کنيد، او هم دارد با همة ما رشد « جمهوري ايراني» 
آگاهي و آموزد. دربارة شعارها هم همينطور است.  کند و مي مي

هاي مختلف در داخل و خارج کشور  حضور گسترده مردم با نگاه
که اعتراضات  دهد نشان مياست و  جنبش سبز از نقاط قوت

ان بسياري با و مردم نيستمربوط به يک گروه يا جناح خاص 
همين حضور و  رنددر آن حضور دا اختالف نظرهاي بسيار

تبديل به يک شبکه اجتماعي با رهبري غيرمتمرکز  همگاني
 .ه استشد

عدم امکان فعاليت موثر نهادهاي مدني مانند مطبوعات و احزاب 
 با بدنه جامعه به همين دالئل روشنفکران که کمتري اطو ارتب

، در جنبش سبز حل شده است. هر يک تن توانند برقرار کنند مي
در اين مسير يک رسانه است. سانسور هر صدا سانسور يک 

خواهيم؟ بگذاريم حرف ها  رسانه است. آيا ما چنين چيزي را مي
گيرند کدام  ميزده شود. مطالبات مطرح شود بعد اکثريت تصميم 

 حرف را بپذيرند.
هاي  براي تحميل خواست چندصداييتواند از اين  سبز مي جنبش

هاي به حق هرچند نبايد  . و اين خواستبه حق خود استفاده کند
شوند ـ ولي اصلشان بايد  که نمي ـبا ادبيات تند مطرح شوند 

هاي اساسي ماست و  مطرح شود. سکوالريسم يکي از خواست
 هيچ دليلي از مطرح کردنش هراس داشته باشيم. نبايد به

شعار جمهوري ايراني در ذات خود حامل اين پيام است، يعني ما 
خواهيم. من شک ندارم در ميان ما همه  حکومت ديني نمي

خواهان نظام جمهوري نيستند. کسي که چنين ادعايي کند خود 
أکيد بر دهد. مسئلة اين شعار ت داند که دارد خود را فريب مي مي

شود در ايران مطرح کرد.  اي که مي عرفيگرايي است به گونه
جنبش سبز همة تشکل هاي سياسي را در خود جاي داده است 

ها حرفشان را  ايستد تا همة اين تشکل و وقتش که برسد مي
ها بريزند. اصال ما براي چنان روزي  بزنند و رأيشان را به صندوق

. طرفداران پادشاهي همان ايم است که از امروز خود گذشته
اندازه در اين کشور حق دارند که طرفداران جمهوري. هيچ 
بحثي بر سر اين واقعيت نيست. ولي در شرايطي که يک کلمه 

توان بر زبان آورد واقع  را با هراس مي کمتر از جمهوري اسالمي 
گرايانه نيست که از اشکال ديگر نظام آينده سخن گفت. آينده 

 سازيمش. ة ماست. همه با هم ميمتعلق به هم
اين سخن آقاي موسوي را بايد در بسياري جاها آورد تا بيشتر 
خوانده شود و ديگر کسي رنگ پرچم را مجوز ورود به تجمع ها 
نکند و نظرات خود را بيانگر نظرات سران جنبش و مردم ايران 

 نداند.
 
 

 بابک/ اصفهان:
کنند و  ارها استقبال مياقتدارگرايان معموال از راديکال شدن شع

همواره اقتدارگرايان براي انحراف  داده استتجربه نشان 
کنند تا سرکوب  فضا را راديکاليزه مي خود هاي مردمي جنبش
به دليل مواجه  آسان توجيه شود. ايرانيان خارج از کشور جنبش

هاي اجتماعي داخل کشور  هايي که شبکه نبودن با محدوديت
هاي بازتري به جنبش  توانند با دست ميع دارند در برخي مواق
دهد  تجربه قبل و بعد از انقالب نشان مي سبز ياري رساندند.

توانند داشته باشند  ترين نقشي که ايرانيان خارج از کشور مي مهم
حمايت از جنبش مردم در داخل و انعکاس آن در خارج از کشور 

 .است
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زا  درون جنبش سبز و اصالحات به دنبال تحول تدريجي و
اي به دنبال تسريع در جنبش و  اين که عده به نظر من هستند، 

دليل تدريجي بودن  درست نيست. دادن شعارهاي تند هستند،
توان به طور  جنبش آگاهي دادن به مردم است و اين کار را نمي

ما هر ارزشي را که در اين مسير در خود نهادينه  دفعي انجام داد.
فرهنگ سياسي حاکم بر جامعه نهادينه  کنيم فرداي پيروزي در

گويم طرح سکوالريسم يا شعاري مانند نه  خواهيم کرد. من نمي
العاده  غزه نه لبنان جانم فداي ايران زياده روي است. اينها فوق

است. اما شعارهايي که خواستار براندازي تماميت نظام هستند 
ديگران جايي در اين ميان ندارند. و خوشبختانه همانطور که 

 شوند. گفتند خود به خود حذف مي
هاي  با اين همه من هم موافقم که بايد و نبايد در طرح خواست

جنبش درست نيست. خوب اين است که آقاي کديور شعار 
جمهوري ايراني را تند و فاقد معنا بخواند، طرفداران پادشاهي 

بر  ادبيات اين شعار را نقد کنند و آقاي نوري عال از لزوم تأکيد
ها را  شعار جمهوري ايراني بنويسد و ما هم اينجا اين حرف

آيد  ها بيرون مي ها و حرف بزنيم. آنچه از ميان همة اين نوشته
 ترين انتخاب به درست است.   نزديک

 
 

 مهشيد/ کرمان:
شعارهاي جنبش سبز  بر ضد استبداد و ارتجاع و در حمايت از 

بز با وجود چند آزادي و دمکراسي و عدالت است. جنبش س

صدايي يک جنبش ملي است. حرکتي است که از ايدة ملي ـ 
گذارد اما  مذهبي عبورکرده است. به دين دينداران احترام مي

 خواستار حاکميت خرد جمعي بر جامعه است.
طرح شعارهايي مانند نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران يا 

تيزي  و استقالل آزادي جمهوري ايراني اصال نشان دين س
تندروي و افراط نيست. نشان ملي بودن خيزشي است که شکل 
گرفته است. ما براي نخستين بار نامزدهاي رياست جمهوري را 
به جايي رسانديم که از مطالبات ما و منافع ملي سخن بگويند. 
جنبش سبز شايد در حقيقت با همان گفتمان مطالبه محور آغاز 

شر خاصي از جامعه بود، بعد از شده بود ولي آن روزها در دست ق
تقلبي که صورت گرفت، جنبش سبز به معناي واقعي يک 
حرکت شهروندي شد و هر ايراني دريافت که يک شهروند است 

 با حقوقي که بايد برايش بايستد.
گويد. حقوقي  شعار رأي من کجاست از حقوق مدني ما سخن مي

مهوري که همه صداهاي جنبش سبز حتي آنها که با نظام ج
مخالفت بنيادي ندارند بر آن توافق دارند. اين اشتراک  اسالمي

 برد و جاي هيچ نگراني نيست. دارد ما را پيش مي
 
 

 ماندانا زنديان
 ـــ با سپاس از همة شما که نظر داديد.

 

***** 

 

 

 

 اين شعر

 
 زند اگر اين شعر حرف نمي
 رود اگر اين شعر هر جا مي
 ودش به هر زباني ترجمه مي
 گذارد رد خون پشت سر مي

 اگر اين شعر قابل چاپ نيست
 او را بلند بلند در خيابان بخوانيد

 دستش را محکم بگيريد
 تعادلش را از دست ندهد

 
 

 اگر اين شعر درد دارد
 زند اگر اين شعر لنگ مي

 به او تجاوز شده
 .حفظش کنيد

 
شهريور هشتاد و هشتـ  سارا محمدي اردهالي
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تاريخ  ای کرديم از جامعه انساني، از روابط انساني، از جهاني بودن و از زندگي در دهکده جهاني. بعد هرکدام اين بارهما تعريف دو

شان خواهد نوشت انقالب سکوت، آن يکي  ترينشان البد خواهد نوشت انقالب سبز، ديگری به ما خواهد داد، ساده ها هم البد نامي  نويس

 .البد کسي اين وسط پيدا خواهد شد که بنويسد انقالب آگاهيخواهد گفت انقالب لبخند و 

 
 
 
 

 انقالب آگاهي
 

 مهتاب ص.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاريخ اين قرن را که بنويسند، فصل اولش را با ما شروع خواهند 
کرد. البد جايي در مقدمه کتاب هم خواهند نوشت که پيش از 

ه است، يازدهم جنبش ما هم در اين قرن وقايعي رخ داد

شان بازمانده از  سپتامبر، جنگ افغانستان و جنگ عراق. اما همه
قرن قبل بودند، با گفتماني مانده از آن قرن و با ابزار قرن 

و آنوقت خواهند نوشت که  .بيستمي، هواپيما و موشک و گلوله
اند براي اينکه فرزند راستين زمان  فصل اول را به ما داده

 بود. فتمانمان، گفتمان آغاز هزاره سومخودمان بوديم و گ
 

هاي اجتماعي فرزند  همان اوايل کتاب خواهند نوشت که جنبش
که ما  هاي ارتباطي هستند و همانجا خواهند نوشت فناوري

نخستين جنبشي بوديم که به تمامي، مسيرهاي ارتباطي نويني 
 .که از آغاز اين قرن گسترش يافته بود را به کار بستيم

 

همانجا مدخلي باز کنند به اينکه اين ابزارها چگونه ساختار شايد 
جوامع را تغيير دادند و چطور نگرش دنيا را به طبقات اجتماعي، 
گردش کار، توليد و توزيع ثروت، رهبري و مديريت اجتماعي و 

 .هاي پايدار انساني را تغيير دادند حتي نگرش دنيا به ارزش
 

از مخترع اولين نمونه در همان صفحه شايد، عکسي باشد 
هاي تلفن همراه و عکسي باشد از بنيانگذاران ويکي پديا،  گوشي

فيس بوک، بالگر، يوتيوب، پادکست و يا شايد از مجسمه آنها 
پيشرو جهان و البد زيرنويس عکس  در ميادين اصلي شهرهاي

هايي که جهان قرن بيست و يکم را  چهره"هم خواهد بود : 
 ."ساختند

 

واهند نوشت که تا پيش از اين، مسيرها يکطرفه بود: همانجا خ
کردند و الباقي مردمان  ها چاپ مي نوشت و روزنامه کسي مي

شنيدند،  زد و الباقي مردمان مي خواندند، يک نفر حرف مي مي
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کردند،  يک نفر در صفحه تلويزيون بود و الباقي نگاهش مي
شکل در  هاي بي کرد و توده داد و رهبري مي کسي فرمان مي

افتادند. خواهند نوشت که ساختار جامعه و  پشت سرش به راه مي
بود، و بعد خواهند نوشت  توزيع اطالعات و ثروت و قدرت هرمي 

هاي نوين ارتباطي،  و البد پررنگ هم خواهند کرد که فناوري
هاي هرم توانايي بخشيد که  را مسطح کرد. آنقدر به پايه جامعه

اين امکان را فراهم کرد که با هم در  .شيدآنها را تا راس باال ک
ارتباط باشند، خبر بگيرند و خبر بدهند، اطالعات رد و بدل کنند، 

اي پيدا  بگويند و بشنوند، ببينند و ديده شوند و مسيرهاي تازه
کنند که همکاري کنند، توليد فکر کنند، نقد کنند و پيشرفت 

 .کنند
 

 .ا خواهند گذاشتبعد آنوقت باالي همان صفحه عکس ما ر
اي بوديم که رهبرش  خواهند نوشت که ما اولين جنبش اجتماعي

مان و آن کسي هم که  ريزش هم همه مان بوديم، برنامه همه
 زديم، حداکثر سخنگوي بخشي از مطالبات ما نامش را صدا مي

شايد همانجا کادري هم باز کنند و داخلش بيانيه ميرحسين  .بود
به اينکه مردم در نماز جمعه شرکت را که نوشته با توجه 

آيد را به عنوان نمونه  پذيرد و مي کنند، دعوتشان را مي مي
بگذارند و البد براي خوانندگان آن دوره توضيح هم بدهند که 
تا پيش از آن مرسوم بوده که رهبر يک جنبش اعالم کند که 

 .رود و مردم را دعوت به آمدن کند مي
 

کنند که چطور جنبشي که مرکز  ز ميبعد البد زير آن فصلي با
کرد، آنقدر خوب  فرماندهي نداشت، آنقدر هماهنگ عمل مي

شد، کامل  شد، نقد مي ها و شعارهايش مطرح مي ها، خواسته ايده
شد که انگار همه اين  شد و بعد يکروز آنقدر خوب بيان مي مي

اند. شايد همانجا، در  نفر، سالها با هم تمرين کرده ها ميليون
نسخه الکترونيکي اين کتاب تاريخ الاقل، لينکي هم باشد به 

زند مرگ بر آمريکا و ما اين  از ما که بلندگو فرياد مي فيلمي 
مان از  آنکه کسي دهيم مرگ بر روسيه بي همه آدم جواب مي

آنکه هماهنگ کرده باشيم  قبل به اين پاسخ فکر کرده باشد، بي
 .هانيم و يک حنجرهزنيم که انگار يک د چنان فرياد مي

 

همانجا خواهند نوشت که ما اولين حزبي بوديم که شوراي 
مرکزي نداشت، دبيرکل نداشت، شاخه سياسي نداشت. خواهند 

مند  نوشت حزبي بود با آنارشي کامل که رفتاري کامال نظام
اي هم خواهند زد به احزاب آنارشيست  داشت. البد طعنه

مند بود و رفتارشان  ظامي قبل از ما که وجودشان نها دهه

آنارشيستي. خواهند نوشت که حزب ما ارگان حزبي نداشت، اما 
هايش هم درست تنظيم  با اين همه مواضعش روشن بود، برنامه

شد، کامل  شد، نقد مي هايمان هم جمع بندي مي شد. خواسته مي
 .شد ترين شکلي بيان مي شد و به واضح مي
 

آخرين روزهاي تفنگ و  در همين فصل خواهند نوشت که ما
گلوله را زندگي کرديم و نشان داديم که هر کجا که آگاهي و 
اطالعات و مسيرهاي کافي براي ارتباط انساني وجود داشته 

معني است. البد عکسي هم خواهند گذاشت از  باشد، گلوله بي
اي در جايي از موزه آزادي ما و زيرنويسش خواهند  تک گلوله

 ."اي که از خشاب در آمد آخرين گلوله"نوشت 
 

روش ظريفي هم البد پيدا خواهد شد که حساب کند وزن کل 
هاي ما، چقدر است و  ها و وبسايت الکترونهاي سازنده وبالگ
شان باهم يک هزارم وزن يک گلوله  حساب خواهد کرد که همه

شدند. شايد وزن همه مولکولهاي هواي شعارهاي ما را  هم نمي
مرگ بر ديکتاتورهايمان، تمام زنداني هم حساب کند، تمام 
هايمان و آخرش نشان دهد که وزن  سياسي آزاد بايد گردد

شده  شان با هم ، وزن يکي از ديوارهاي زندان اوين هم نمي همه
 .است

 

اي کرديم از جامعه  بعد خواهند نوشت که ما تعريف دوباره
دهکده انساني، از روابط انساني، از جهاني بودن و از زندگي در 

به ما  ها هم البد نامي  تاريخ نويس جهاني. بعد هرکدام اين
ترينشان البد خواهد نوشت انقالب سبز،  خواهد داد، ساده

شان خواهد نوشت انقالب سکوت، آن يکي خواهد گفت  ديگري
انقالب لبخند و البد کسي اين وسط پيدا خواهد شد که بنويسد 

 .انقالب آگاهي
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ولي تا آن روز جز نوشتن  روم فرودگاه. بيايند هرطور شده، مي کاري براي آقاي همايون انجام دهم.  ايران که من بايد" داريوش همايون هاي  رام به انديشهبا احت

 " آيد. کاري از دستم برنمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهران بيرون از جهان سوم در
 
 
 
 
 
 
 
 

 احسان
 
 

 
 

 شود.  برای همين سبز شده است. بودن رد مي  ای و جهان سومي ورميانهو خا  ايران دارد از کشور اسالمي
 

 
 
 
 
 
 

سوزي، فردا  ها جوري هستند که تو امروز مي  بعضي سوختن

 "رشد". . . داستان کيفيت زندگي و  کني. دردش را حس مي

شوند، مثل همين  ناميده مي "جهان سوم"آدمها در جاهايي که 

سوزي و در  گذري، مي دوره که مي هاست. . . از هر  جور سوزش
 فهمي. . .   دوره بعد دردش را مي

 

در همان گوشه دنيا که  های کودکي ما:  ها و دغدغه  شادی

هاي کودکي ما درجه سه   شود، شادي ناميده مي "جهان سوم"
هاي ما جدي و درجه يک. . .  شادي   است، ولي دغدغه
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جمع کنيم. .  "سپوست آدام"کودکيمان اين است که کلکسيون 
اي پيدا کنيم و با چوبي آن را برانيم.  . يا بگرديم و چرخ دوچرخه

اي داشته باشيم و با آجر، دروازه  . .  توپ پالستيکي دو پوسته
هاي خاکي فوتبال بازي کنيم. . .  اما   درست کنيم و در کوچه

تر است. . . اينکه نکند موشکي يا بمبي،  هايمان ترسناک  دغدغه
صبح را از تقويم زندگي امان خط بزند. . .  اينکه نکند  فردا

، منجر به مرگ نامقدس ما بشود يا ما را يتيم "دفاعي مقدس"
 کند. . .  

 

اي که ذاتا  دوره های نوجواني ما:  ها و دغدغه  شادی

بودن هم به آن اضافه  "جهان سومي"بحراني است و بحران 
دارند. .  "ممنوعه"مان جنس هاي  شود. . .  در اين دوره، شادي مي

.  اينکه عاشق شوي. . . يا دوست داشته باشي. . . .  اينکه دست 
هاي   کسي را بگيري و لبت را با لبي آشنا کني، مثل همه آدم

ها را در ذهنمان   دنيا، اينها ممنوعه است. ما همه اين شادي
شويم. . . . . .  کنيم. . . در خيالمان عاشق مي برگزار مي

اي داريم با  ورزيم. کال زندگي يک نفره بوسيم. . .  عشق مي مي
 "جهان سومي"گيريم  فکر دو نفره. . . .  اين است که ياد مي

 «دوستت دارم»شادي کنيم. . .  و هيچ وقت به کسي نگوييم 
 15هايمان جدي هستند. . . اينکه از امروز که   در عوض دغدغه

تابهاي ميخي سال داري، بايد مثل يک مرتاض روي ک
ات دراز بکشي و تا بيست و چهار سالگي همانجا بماني. .  مدرسه

چهار ".  بترسي از اين که قرار است چند صفحه پر از سواالت 

يين کند. عب تو را تق، آينده تو، شغل تو، همسر تو و ل "اي گزينه
 . . .  تو فقط سه ساعت براي همه اينها فرصت داري. . .  

 

تر  ها کمرنگ  شادي های جواني ما:  غهها و دغد  شادی

هايت هم،   تر. . .  نه، اصال شادي ها پررنگ  شود و دغدغه مي
گيرند. . . مثال شادي تو اين است  شکل دغدغه به خودشان مي

ها   خري. . .  اما رسيدن به اين شادي که روزي خانه و ماشين مي
شود.  دف ميشود. . . رسيدن به آنها براي تو ه برايت دغدغه مي

باشي که آنرا داشته  "جهان سومي". . هدفي که حتما بايد 
 براي کسي هدف نيستند. . .   باشي. . .  و هيج جاي ديگر

شود،   هم دغدغه تو مي جهان سومي "آدم خوب بودن"معيارهاي 
ترسي از اينکه نکند کسي  اش اين است: مي اي که همه دغدغه

محاکمه کند. . .  اين ترس تو را قبل از خدا، تو را در اين دنيا 
 کند.  غيرانساني مي کمي

هاي تمام اجزاي   باشي، استاندارد و مقياس  اگر جهان سومي
شود. . .  اينکه در سال چند بار  مي  زندگي تو، جهان سومي

کني. . . راهي که تو را  زني. . . در روز چند بار گريه مي لبخند مي
و حتي جنس خداي تو هم   رساند. . . به بهشت و جهنم مي

 ست. . .   جهان سومي
تواند  در اين دنياي عجيب، ديدن دست برهنه يک زن هم مي

براحتي تو را خطاکار کند و قلبت را به تپش وادارد. . . در اين 
ست. . .  لبخند  به غريبه و بي دليل، نشانه ديوانگي "سالم"دنيا 

 بي جاي زن دليل فاحشگي اوست. . .  
جهان سوم، کسي را نداري که به تو بگويد مسواک و  در اين

خميردندان، واکسن، کاندوم، بوسيدن، خنديدن، رقصيدن خوب 
هستند. . . اينکه آينده خوب را خودت بايد رقم بزني و کسي 
قرار نيست براي اين کار به تو کمک بکند. . . .  اينکه هميشه 

 جهان اول، طاعون جهان سوم نيست. . .  
ها مهاجرت کني تا از   کني به سرزمين جهان اولي کر ميگاهي ف

ها،   که دغدغه فهمي بودن رها شوي. . . اما مي  جهان سومي
 کنند. . .  گاهي جهانبيني، خدا و معيارهايت هم با تو سفر مي

کند  ماني که اين جهان سوم است که کيفيت تو را تعيين مي مي

 ي؟کن درست مي جهان سوم را "تو"يا اينکه 
 

گويد که  شود و مي بعد اين ميان يک روز يک انديشه پيدا مي
بمانيم.  ما ايرانيان به جهان امروز   دليلي ندارد ما جهان سومي

توانيم از جهان سوم گذرکنيم  يعني جهان غرب تعلق داريم و مي
تر و  مان را وسيع بيني شويم و جهان و از خاورميانه رها

 ترکنيم.   امروزي
کني و مسئوليت کيفيت خودت را  مي ه تو فکراينجاست ک

کوشي به جاي اين که خودت به  خواهي و مي پذيري و مي مي
جهان اول مهاجرت کني کشورت را به جهان اول برساني.  اين 

 شوي.   است که سبز مي
بودن   اي و جهان سومي و خاورميانه  ايران دارد از کشور اسالمي

 است.   شود.  براي همين سبز شده رد مي
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ما بايد با احترام به آزادی و حقوق همديگر در چارچوب قوانين کشورمان با هم گفتگو کنيم چون ما يک ملتيم و گفتگو بهترين 

دهد و اين عالقه کشور ما و  راه رسيدن به راه حل است برای کساني که عالقه ای مشترک هدفشان است و پيوندشان مي

 همه ايراني هستيم. مليت ما است. ما

 
 
 

 ما همه ايراني هستيم
 
 

 رضا
 
 

توانستند  افتد که مي هايي مي ها در زندگي اتفاق بعضي وقت
گذشت  هرگز اتفاق نيفتند و زندگي هم همانطور که داشت مي

شود بعضي  شد مي کرد و آدم هرگز متوجه نمي مي ادامه پيدا
امال متفاوت ها را طور ديگري هم ديد و ک چيزها و بعضي آدم

پيش براي  ماهها چند  يکي از اين اتفاق شان قضاوت کرد. درباره
هايي کرد که تا قبل  و آدم مسائلمن افتاد و من را متوجه خيلي 

 شان بشوم. خواستم متوجه شان نبودم يا نمي از آن يا اصال متوجه
  مهم ترين آنها اين حرف آقاي داريوش همايون است:

 
به اين تفاهم برسيم که يک ملت ما الزم است نخست "

 "هستيم. ما ايراني هستيم، همه ما.
 

هاي آقاي همايون و بعضي  براي من تازگي دارد که نوشته
هايشان  خوانم و با اين که با خيلي حرف همفکران ايشان را مي

شوم و سواالتم را درباره اين  کامال مخالفم خشمگين نمي
ندگاني که باورهاي آورم و با نويس ها برزبان مي نوشته

کنم و در طول گفتگو هم  شان را قبول ندارم گفتگو مي سياسي
دانم نه من مانند آنها فکرخواهم کرد نه آنها مانند من چون  مي

مان خالف هم است. آنها در يک کالم اپوزيسيون  پايه فکري
 هستند که من طرفدارش هستم.  نظامي

گويي شرکت تين گفکنم و چرا آنها در چن پس چرا من چنين مي
کنند؟ تنها جوابش گفته آقاي همايون است. ما يک ملتيم. و  مي

نکته مهم ديگر که بسيار خوشحالم از آقاي همايون شنيدم اين 
بايد  گاه نمي ها در دو سوي اين شکاف )زيرا هيچ بهترين" است

به  "همه را به يک چوب راند( نگران آينده اين ملت هستند.
نيست و من هم براي  "آنها"قابل من اصال عبارت ديگر طرف م

نيستم. ما همه يک ملتيم و  "از آنها" بعضي از فعاالن آن طرف
بر اساس باورهاي سياسي مان اعتقاد داريم فکر ما براي ايران و 

 تر است.  ملت ايران درست
نژاد راي  موافقم و به آقاي احمدي  من با نظام جمهوري اسالمي

کنم ولي از گفتگو با آقاي داريوش  اع ميام و از رايم دف داده
همايون که طرفدار نظام پادشاهي است و از جنبش سبز حمايت 

نژاد  کند و خواستار از ميان برداشته شدن دولت آقاي احمدي مي
ها و انتقادهاي من به جنبش سبز مخالف  است و با تمام اعتراض

ن و گرفتم و اين درس به شناخت آقاي همايو است بسيار ياد
توانم اين حرف آقاي  شود. امروز من مي اين گفتگو خالصه نمي

همايون را بپذيرم که هدف گفتگو رسيدن به يک نظر مشترک 
 يا قانع کردن يا قانع شدن نيست. 

 
***** 

 
است و هر  و الزم خوب  هر نظامي ات دربه نظر من اصالح

طلبان  هميشه جا براي اصالح شدن دارد ولي اصالح  نظامي
يران و همفکرانشان در جناح اپوزيسيون خارج از کشور تند و ا

اند که نظام را  اند. آنقدر دست راستي شده حتي دست راستي شده
کشور  اقتصادي تحريم از و بخشي از آنها خوانند فاشيست مي
تا نظام را به زانو درآورند و با مذاکره با دول  کنند پشتيباني مي

ها  ا قبول ندارند. ضرر همه اينغرب مخالفند چون اين دولت ر
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شود و من با آن  بيشتر به ملت ايران که همه ما هستيم وارد مي
مخالفم و با کلمات تندي مثل فاشيست هم مخالفم ولي قبول 

 دارم ما نبايد خودي و غير خودي بشويم. 
ها از هر دو سو مطرح شود و اين اعتماد  خوب است اين مخالفت
هاي دلسوز براي ايران و  هر دو سو آدم وجود داشته باشد که در

جويي و سود  اند نه انتقام ملت ايران وجود دارند که دنبال راه حل
من اين اعتقاد را که از اين اتفاق به دست آوردم  شخصي بردن.

پاس خواهم داشت و براي همفکرانم تعريف خواهم کرد: ما بايد 
وانين با احترام به آزادي و حقوق همديگر در چارچوب ق

کشورمان با هم گفتگو کنيم چون ما يک ملتيم و گفتگو بهترين 
راه رسيدن به راه حل است براي کساني که عالقه اي مشترک 

دهد و اين عالقه کشور ما و مليت  هدفشان است و پيوندشان مي
 ما است. ما همه ايراني هستيم.
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 چو تيره شود مرد را روزگار. . .

 
 
 
 
 
 

 رج گرگيناي
 

آميز سبزي که عليه  چند روز پس از راهپيمايي بزرگ و مسالمت
شد و بازتاب وسيعي در  اعالم نتايج انتخابات در تهران برگزار
گشتم. در راه فرودگاه مي جهان يافت، از سفري به واشنگتن باز

تاکسي به رسم معمول، شايد براي اين که سر  دةبه خانه، رانن
پرسيد که کجايي هستم، چون به نظر کند،  صحبت را باز
هاست در رسم. گفتم زادگاه من ايران است و سالآمريکايي نمي
 کنم. به خنده گفت: ايراني؟ کدام ايران؟مي آمريکا زندگي

تاکسي آدم کودني است که  دةام يا راننفکرکردم درست نشنيده
دادم: مگر  حوصلگي جوابداند ايران چه و کجاست. با بينمي

اي را که جلد چند تا ايران هست؟ و آن وقت راننده دفترچه
داد سبزي داشت به دست گرفت و در حالي که آن را تکان مي

 پرسيد: اين ايران يا آن يکي؟
کشيد  بود. لحظاتي طول شايد خستگي سفر ذهنم را کندکرده

-صحنه مةسبز ه چةتا دريافتم منظورش چيست. با ديدن دفتر

هاي سبز، هاي سبز، پرچم گذشته، صفهاي سبز روزهاي 
هاي خندان سبز در يک سربندهاي سبز، دستبندهاي سبز، چهره

يافت.  شدند. گفتگوي ما در طول راه ادامه لحظه در خاطرم زنده
الجزاير و شهروند آمريکايي بود، اکنون  دةکنجکاو که زا دةرانن

و  ديد: يکي ايران سبز جوان و پرجوشايران را دو پاره مي
خروش و در پي عدالت و آزادي؛ و ديگري ايران خشن و مستبد 

رحمي که از ريختن خون مخالفان پروايي ندارد. و عبوس و بي
اش به کدام يک از اين دو خواست بداند مسافر ايرانياو مي
 دارد.تعلق

 
 اي است که در به راستي کدام ايران؟ اين پرسش هوشمندانه

 است.  گرفته ايرانيان قرار مةبرابر ه
هاي ضد دولتي در اعتراض عة، عنواني که مجمو«جنبش سبز»

اي از شود، در ميان ابراز خشمي که نشانهايران با آن شناخته مي

رسد که در گرديد و به نظر مي شد، آغازنمي عصيان در آن ديده
ها به تدريج به خشونت ميدولتي رةپاسخ به سرکوب غير منتظ

را از اين جنبش « سبزي»گذرد هرچه مي گرايد. اين خشونت
 رنگ خون ـ «سرخي»ستاند و همه نگران آنند که مبادا آرام مي

را جايگزين آن کند. اما اين کدام ايران است که با فرزندان  ـ
کند؟ اين کدام ايران است که شتابان به سوي خود چنين مي

ش پرتگاه روان است؟ آن ايران بدنام کدام است که با اتباع
ها بدون آن که در هيچ يک از حوادث تروريستي اين سال

شود که با ها همان رفتاري ميباشند، در فرودگاه داشته شرکت
هايي که شهوتشان ها و اردنيها و يمنيها و پاکستانيسعودي

شان جهان را اينچنين انديشي مذهبيکشي و خشکبراي آدم
 مةايران متعلق به ه است. اگر آشفته و غيرقابل تحمل ساخته

کنند و فکر  هاست، چرا بخشي از آنها اجازه ندارند فکرايراني
 خود را بر زبان آورند؟

 
اي که شد. جشنواره مانند يک جشنواره آغاز« جنبش سبز»

اعتراض و حرفي هم داشت و جوانان شادمانه در صف اول 
پي آميز آن، پدران و مادران خود را در  هاي اعتراض راهپيمايي

ها آوردند و تا آنجا که در توانشان بود آرام خويش به خيابان
خواه، ماندند و دست به خشونت نزدند. اما طرفِ نادان و تماميت

جايش را « رأي من کجاست»تحمل اين را نداشت. پس شعار 
هاي روز عاشورا ديگر داد و اعتراض« مرگ بر ديکتاتور»به 

 شت. شباهتي با راهپيمايي روز نخست ندا
اند توان در انتظار برخوردهاي شديدتر نيز بود، زيرا گفته مي

« اسالمي»انداز را پاداش سنگ است. چنانچه رژيمي  کلوخ
اش اگر از دولت خود سيلي دارد که ملت تحت سلطه انتظار

وار طرف ديگر صورتش را براي دريافت يک سيلي  خورد مسيح
و همين نکته است که  است، ديگر به او عرضه کند، اشتباه کرده
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اند گرفته هاي تاريخ را فراانگيزد که درسنگراني کساني را برمي
 اند.نبرده ياد هاي گذشته را ازو تجربه

خشونت بهترين بهانه براي سرکوب و استقرار حکومت پليسي 
ها، ها و قياماست. در بيش از يک قرن گذشته، در اغلب اعتراض

-اند که در ميان مردم نفتدهدر کشورهاي مختلف کساني بو

کنند. اين پرووکاتورها  پااند تا آتش بهاندازي کرده
(provocateursرا دولت )کنند تا معرکه بيافرينند و مي ها اجير

بهانه به دست نيروهاي نظامي و انتظامي حاکمان دهند تا دست 
 .کنندها را از بيگناهان انباشته به سرکوب و کشتار بزنند و زندان

هايي از اين آميز اخير ايران نشانهگرچه در تظاهرات اعتراض
پروا به اين کار  روند ديده شد ولي در حقيقت دولتيان خود بي

اشتغال دارند: فشار بر دگرانديشان، مخالفان سياسي و 
انديشمندان اسالمي منتقد تا سرحد جنون و خشمگين کردن 

بسيجي که در  بةجو با انداختن جوانان بي تجر معترضان صلح
سر از star wars هاي هايي چون سياهي لشکرهاي فيلملباس

کننده است.  کافي تحريک زة، به اندابه جان مردم شناسندپا نمي
سياسي و خياباني يک کارناوال نيست که هر  زةبا وجود اين مبار

 کس در آن هر لباسي خواست بپوشد و هر حرفي خواست بزند.
رکت خود چنين بود و زيبايي آن هم در جنبش سبز در آغاز ح

ترين همين بود: جنبشي خودجوش که از يک سو به قديمي
زمين براي اطالع رساني و گردهم  رةاي که انسان روي کوسيله

است، يعني دهان به دهان خبردادن  کرده آمدن از آن استفاده
ارتباط و  لةترين وسيمتکي بوده است، و از سوي ديگر مدرن

هاي آن را به رساني اين عصر يعني اينترنت و شعبه اطالع
خدمت گرفته است. اين جنبش به چند تني که بخشي از 

کردند، و در مخالفت با دولتي که مي هاي آن را بازگوخواست
اعتبار خود را نزد بخش مهمي از جامعه از دست داده بود استوار 

گرفت؛ اما در يايستاده بودند، چشم دوخته بود و از آنها الهام م
کرد. گوش به حقيقت رهبري نداشت. سازماني آن را هدايت نمي

 فرمان کسي نايستاده بود.
که در ميان « مزيت»ها کاستي اين با گذشت روزها و هفته

-مي سابقه بود، آشکاراخير تقريباً بي هةهاي رنگين دو دجنبش

شود. گرچه اين جنبش اکنون تنها نهالي است که يا دست 
شکست و يا در مقابله با بادها و  رحمي آن را خواهدمن با بيدش

شد؛ ولي درس تلخ تاريخ  وزد، خم نخواهدسُمومي که بر آن مي
اين است که هر جنبشي بايد سرانجام نظم و سازماني بيايد و 

کنند و به هدايت آن  کس يا کساني خط مشي آن را روشن
لي که جان بر کف بپردازند. درس دشوار ديگر تاريخ براي نس

تک تيراندازان دولتي در « تير غيب»گيرد و بدون ترس از مي

پردازد اين است که تنها  ها به جنگ و گريز با پليس ميخيابان
 خواهد اتحاد وسيع مردم زير يک چتر با شعارهاي معين کارساز

دادن و راهپيمايي کردن، با دولتي که  بود وگرنه با گهگاه شعار
مي کوتاه در جهت مصالحه با مخالفان بردارد و قصد ندارد قد

 توان مقابلهکند، نمي قواعد بازي را اندکي جوانمردانه مراعات
داد. سرانجام چنين وضعي يا هرج و مرج  کرد و چيزي را تغيير

-بود و يا منفعل شدن و سال آميخته به سرکوبي شديدتر خواهد

آن، برخوردهاي اي خزيدن، و يا بدتر از ها نااميد به گوشه
 مسلحانه.

حاکمان کنوني ايران بدون آن که به نتايج رفتار خود بينديشند 
زندگي را بر دگرانديشان و  صةبه پشتگرمي طرفداران خود عر

کنند و جوي خود هرچه بيشتر تنگ ميمخالفان مسالمت
 رانند. آنان که درها مي«غيرخودي»ها را به اردوي «خودي»

شمارند که اند، اين را تحول مثبتي مين رژيمانتظار پايان کار اي
دهد. اما مي به راستي دو صف، دو ايران، را مقابل هم قرار

هايي که انقالب پنجاه و هفت به زمين ريخته هنوز خشک خون
مقدس و  مةدر جهان کنوني ديگر کل« انقالب»است.  نشده

- دهش اي رمانتيک و آرماني پوشيده محترمي نيست که زير هاله
حکومتي « انقالب»اند که حاصل اند و ديدهباشد. همه خوانده

-است که نخست جويي از خون مخالفان به راه مي« انقالبي»

آورد و سپس در مستي و حاکم جديدي به وجود مي قةاندازد، طب
زند تا کي نوبت او برسد. جنبش سبز ظلم و فساد غوطه مي

است که  ز نشان دادهايران در پي انقالب نيست و از آغاز ني
هاي خود از طريق رفتن پاي رسيدن به خواست نةالگوي متمدنا

است. جنبش سبز  هاي رأي و راهپيمايي آرام را برگزيدهصندوق
به نمايندگي از مردم ايران خواستار انجام اصالحات دموکراتيک 

در صف « مردم»اي از اين است، حتي اگر عده در کشور بوده
هاي آنان ها و سپاه پاسداران و خانوادهان بسيجيمخالف، در مي

باشند. انجام  داشته و نيز حقوق بگيران موظف دولت قرار
اصالحات که برقراري عدالت اجتماعي و برخورداري از حق 

شود به سود آنان آزادي بيان و حقوق بشري ديگر را موجب مي
ند مردمند، گرچه چ همين رةنيز هست، زيرا آنان نيز از زم

بدانند؛ ايران ديگري « ايران ديگر»صباحي خود را وابسته به آن 
که به جاي ايجاد کار و اشتغال براي جوانان تنها در پي افزايش 
تعداد سانتريفوژهايي است که معلوم نيست چه زماني ايران را از 

کند و مي گرانبهاي نفت براي سوخت بي نياز دةاستفاده از ما
هاي اتمي چون روز ده را به برکت نيروگاهشهرها و دهات دورافتا

 خواهد ها را به حرکت درکرد و موتور کارخانه روشن خواهد
بيند چگونه جهان را به ضد خود آورد. ايران ديگري که نمي
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هاي غلط خود، کشور را ها و روشبرانگيخته است و با سياست
اش نظير المللي منزوي کرده، از حقوق طبيعي بين نةدر صح

ايران »سازد. اين  صحيح از انرژي اتمي محروم مي دةستفاا
نگران آن نيست که بر سر اين سرزمين باستاني که « ديگر

است و اقوامي که  هاي گوناگون جستههزاران سال از مهلکه
اند چه خواهدآمد. اين هزاران سال در گوشه و کنار آن زيسته

به نور عدل و  در انتظار ظهوري است که جهان را« ايران ديگر»
ها مال اندوزي و کرد و تا آن زمان براي خودي داد روشن خواهد

ها جز شمارد و به غيرخودياِفساد بر روي زمين را جايز مي
 دهد.ديگري نمي دةحبس و زندان وع

در مجلس شورا و دولت « ايران ديگر»نمايندگان و رهبران اين 
کز مذهبي و دستگاه رهبري و سپاه پاسداران و برخي مرا

اند و تعداد آنان با وابستگانشان شايد بيشتر از پنج درصد نشسته
ها ايراني ديگر پيرو آنانند و به  جمعيت کشور نباشد، اما ميليون

 برند. سپارند و از آنان فرمان ميسخنان آنان گوش مي
جنبش »درنظر نگرفتن اين نکته، چشم بستن بر واقعيت است. 

 بيش از هرچيز به آن نياز ـ م باقي بمانداگر به همين نا ـ «سبز
گيري کند و بر نفرات سپاه« ايران ديگر»دارد که از افراد آن 

خود بيفزايد. در اين مرحله، به گمان من، به ده راه نيافته، سراغ 
کدخدا را گرفتن و بر سر اين که رهبر جنبش کيست و بايد و 

 مةکه ه خواهي است، همچنانکردن، زياده نبايد او دعوا
 دادن و فرياد قرار هاي دارندگان عقايد مختلف را شعارخواست

روي است. هواداران جنبش سبز بايد تعيين تکليف کردن زياده
يک  دةرا به عه« جمهوري ايراني»يا « جمهوري اسالمي»

هاي خود را رفراندوم ديگر بگذارند. اگر دير نشده باشد خواست
پي بهانه براي سرکوب بيشتر و در اين مرحله که رژيم حاکم در 

کردن افراد اين جنبشِ بدون سازمان و تشکيالت است،  پراکنده
 نظامي کنوني ايران نشانمحدود و منظم کنند. حکومت نيمه

حتي  ـاست که استعداد و قابليت تحمل آراء مخالف خود  داده
را ندارد، وگرنه  ـ در چهارچوب ايدئولوژي  انقالب اسالمي

هاي تلويزيوني کانديداها پيش از برگزاري وتاه بحثک بةتجر
کرد و از نمايش آرام مي انتخابات رياست جمهوري را تکرار

 هراسيد.ها نمياعتراض
جهان  تةگذش هةرهبري جمهوري اسالمي اگر از رويدادهاي د

نهادن به خواست  بود با تجديد انتخابات و گردن گرفته پند
سبز را پشت سر نهاده بود بدون  معترضان، يک انقالب مخملي

طلبان و آقاي  گيرد: اصالح آن که اساس نظام مورد تهديد قرار
موسوي در مقام رياست جمهوري، رژيم اسالمي را از بُن 

کردند، جمهوري اسالمي با پذيرفتن آراء مردم دگرگون نمي

بايست در يافت، و دولت جديد ميمشروعيت جهاني مي
کند و گرنه باز با  ارجي ايران تجديدنظرهاي داخلي و خسياست

المللي از خارج رو به رو  اعتراض مردم در داخل و فشار بين
تا زماني « جمهوري اسالمي»بود. اما  شد و از اين امر ناگزير مي

نژاد ماند، تنها آقاي احمديباقي مي« جمهوري اسالمي»نامعلوم 
اظران اوضاع ن مةرفتند. ههايشان ميو چند تن ديگر به خانه

-کرد شگفت ايران از سياستي که رهبري در پي انتخابات اتخاذ

رسيدند که نظام نهايي زده شده بودند. بسياري به اين نتيجه 
جمهوري اسالمي قابليت تطبيق با شرايط جهان در اين عصر را 
ندارد، و ايجاد اليگارشي مذهبي و يا تقليد از کشورهاي عربي و 

گروه کوچکي از  طةگذشته تحت سل آمريکاي التين که در
بردند، در ايران به جايي به سر مي Military Juntaنظاميان 

فرهنگ هر جامعه سرانجام نظامي  قةرسد. تاريخ و سابنمي
کند. جنبش سبز حتي اگر مي درخور آن جامعه را در آن مستقر

خود بماند، به ايرانيان معني پلوراليسم سياسي  زةدر نيمه راه مبار
است و اين درس بزرگي است که هر ملتي را در  را آموخته

ترين کار اين جنبش کند. شايد مهمشرايط سخت ياري مي
تعميق و گسترش يک فرهنگ سياسي مترقي و متجدد در ايران 

-نمي است فاصله باشد که از اسالم که با فرهنگ ايراني آميخته

 ان مذهبي جداگرايان و متعصبگيرد، اما صف خود را از افراط
کنند که ها که دانشجويان ايراني متهمشان ميکند، همانمي

 در کشورند.« نظام طالباني»خواهان استقرار 
 

-نظام حکومتي کنوني ايران با عدم همراهي با جنبش مسالمت

هاي زيادي را مطرح مردم که در آغاز انتظارات و خواست نةجويا
ن، راهي را انتخاب کرده گرفتن در مقابل آ کرد، و با قرار نمي

خطرناکي سقوط  طةاند و به وراست که ديگران آن را پيموده
اند که گريختن  داده اند. آنان خود را در گرداب طوفاني قرار کرده

کرده است و  از آن و رسيدن به ساحل نجات را برايشان دشوار
اين همه به آساني ممکن بود روي ندهد. هشدار فردوسي اين 

 است که:
 و تيره شود مرد را روزگار چ
 همه آن کند که اش نيايد به کار. 
 

 دو هزار و ده ميالدي يةژانو
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با سپاس از حسام ابريشمي بابت اجازه 
هائي از آثار هنريش از  گيري گزيده بهره

براي  اين « در غياب رنگ»ي  مجموعه
ي  همراه با بيوگرافي کوتاهي در باره ،دفتر

مجموعه از نگاه پيتر  به روح اين ،نقاش
 يابيم:  فرانک منتقد آمريکائي راه مي

 
 

حسام ابريشمي، نقاش و مجسمه ساز، 
خورشيدي در شيراز زاده شد.  1330سال 

وي دانش آموختة رشتة هنر در  کشور 
برگزاري نمايشگاه هاي    ايتالياست.

نقاشي متعدد در آمريکا و اروپا، تدوين 
نقاشي هاي او چهار جلد کتاب دربرگيرندة 

به دو زبان  -و نقد نظر تحليلگران بر آنها
فارسي و انگليسي، و بنيان نهادن انجمن 

هنرمندان هنرهاي تجسمي در لس 
آنجلس از دستاوردهاي فرهنگي حسام 
ابريشمي در سال هاي پس از ترک ايران 

 بوده است.

 وي در حال حاضر ساکن آمريکاست.
 
 

 در غياب رنگ 
 پيتر فرانک

 
ابريشمي، نقاش شناخته شدة بين  حسام

المللي، با سه دهه فعاليت حرفه اي پس از 
تحصيل هنر در زادگاهش شيراز و نيز در 
ايتاليا جايگاه خود را به عنوان استاد رنگ 

 ها در هنر نقاشي تثبيت کرده است.

با اين که پيکره هاي نقاشي هاي حسام 
مشخصاً در دل رنگ هاي روشن و غني 

ند، مي توان چهرة سخت و شکل مي گير
خشن دنيا را که در طول زمان هاي دراز 

 روح نقاش را آزرده است، در آنها يافت.
حسام ابريشمي در غياب رنگ نيز به خلق 
آثاري پرداخته است که توانايي او را در 
آفرينش نقاشي و رساندن پيام هاي 
انساني و اخالقي در هيأت يک داستانسرا 

 .به نمايش مي گذارند
نمايش حالت و خطوط پيکره هاي اين 
آثار بدون حضور رنگ برجسته تر و واضح 
تر است با اين وجود غياب رنگ در اين 
مجموعه کامل نيست. لمس هاي ظريفي 
از رنگ زرد يا قرمز در گوشه هايي از اين 
پرده ها به بيان حالت و فرم بدن پيکره ها 
کمک مي کند تا حسي بين رنج و 

بيننده منتقل کنند. طرح  اعتراض را به
حرکت اين پيکره ها چنان گوياست که 

مي  مانند تلنگري بر احساس بيننده وارد
 شود.

ابريشمي در اين آثار آميزه اي از طراحي و 
نقاشي را در نهايت کمال به نمايش مي 
گذارد و ترکيبي هماهنگ از هنر و 

 سياست را به ما عرضه مي کند.
قاشي را به شعر اگر رابطة بين طراحي و ن

و قصه مانند کنيم، اين طرح ها به 
اشعاري حماسي مي مانند که شبيه 

 شکيبائيداستان هاي هزار و يک شب، 
 انسان را در برابر خشونت نشان مي دهند.

به وقايع  آثار مشخصي از اين مجموعه
از نگاه يک  -ايران -کنوني زادگاه حسام

 هنرمند تبعيدي بازمي گردند. اما همچنان
که اعتراض به بي عدالتي هاي اجتماعي 
در خطه اي خاص مي تواند به خلق آثاري 
در غياب رنگ بينجامد، بيماري، درد، و 
فجايع ديگري از اين دست در هر جاي 
جهان نيز قادرند بر هنرمند چنين اثري 
بگذارند. چرا که رنگ در نگاه حسام از 
جهان بيرون او برگرفته شده و مجموعة 

هنر تجسمي  اعتراض« رنگ در غياب»
است به هر چه نفهميدن و ندانستن در آن 
جهان بيروني، که از دروني ترين عواطف 
خالقش برآمده اند: مکاني مشترک در قلب 
همة انسان ها که هرگز به ارزش هاي 
غير انساني تسليم نمي شود و اگر آزرده 
شود به خلق هنر ناب و ماندگار مي 

 انجامد.
« در غياب رنگ ها»وعة آغاز  خلق مجم

به معناي نفي يا کنارگذاشته شدن سبک 

و شيوة هميشگي نقاشي حسام ابريشمي 
نيست. اين مجموعه از دوراني سخن مي 
گويد که نقاش به ضرورت بيان حقيقتي 
خاص رسيده است و مي خواهد بيننده را 
نيز وادارکند با نگاهي عميق تر به درون 

سام و در خويش آن حقيقت را بر پردة ح
قلب خويش بازيابد. جهاني بودن پيام اين 
آثار چنان است که اگر زماني بتوان در 
ايران، سودان، زيمبابوه، برمه يا حتي پکن، 
مسکو، يا واشنگتن به نمايششان گذاشت، 
نمادي از حقيقت عريان خواست هاي 
جامعه را در برابر قدرت تداعي خواهند 

 کرد.
 

يک احساس  خشم ابريشمي در اين آثار
شخصي برآمده از گذشته، کودکي يا 
باورهاي اهريمانانه نيست؛ شعله هاي 
خشم نقاش به سوي بي رحمي هاي 
روزگار است و ما ساية انساني خويش را 

 در احساسات او مي بينيم.
 

تنها يک « در غياب رنگ ها»با اين همه 
بيانيه محکم نيست، يک زيبايي غريب 

از هنر حسام را هنرمندانه است که تابشي 
نمايش مي دهد که ميان رنگ هاي 

 نقاشي هاي پيشين او محو شده بود.
او با تکيه بر حرکت و با رعايت توازن و 
تناسب،  تفاوتي آشکار به جايگاه سياه و 
سفيد کار مي دهد که اثر را همان اندازه 

 لطيف مي کند که ملتهب.
 

در غياب رنگ ها مجموعه اي سراسر 
هنري است تأمل برانگيز و مطبوع نيست، 

 متقاعد کننده ودر عين حال دل انگيز.
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 را شنيده است "ندا"دريا نويد ِ سبز ِ 

 

 زيبايي ِ زمانه صدا مي زند ترا 
 از هر طرف، ترانه صدا مي زند ترا

 
**** 

 
 در جان ِ اين درخت ِ تناور روانه باش!

 شادا که هر جوانه صدا مي زند ترا 
 

**** 
 

 را بگو که بگويد به ارغوان : خورشيد
 اين ماه هم شبانه صدا مي زند ترا 

 
**** 

 
 آئينه را به جانب ِ فريادها گرفت 

 هر کس که عاشقانه صدا مي زند ترا 
 

**** 
 

 ي توست که سرشار ِ انتظار "ندا"چشم ِ 
 اينگونه غمگنانه صدا مي زند ترا 

 
**** 

 
 صورتگر ِ صميمي ِ يک نسل ِ سوخته ست

 دل، که صادقانه صدا مي زند ترا  اين
 

**** 
 

 فرهاد، زنده باد که از بيستون ِ عشق 
 شيرين وُ شادمانه صدا مي زند ترا 

 
**** 

 
 

 

 

 اين فصل ِ تازه يي ست که آغاز گشته است
 با اينهمه نشانه صدا مي زند ترا 

 
**** 

 
 اي دل به هوش باش که در اوج ِ موج ِ درد 

 ي زند ترادريا درين ميانه صدا م
 

**** 
 

 عشق ست با ترانه ي تابانِِِِ ِ آينه 
 از هر کجاي خانه صدا مي زند ترا

 
**** 

 
 آتش به جان ِ عاشق ِ آن باغ، مي کشَد

 شوري که شاعرانه صدا مي زند ترا
 

**** 
 

 را شنيده است "ندا"دريا، نويد ِ سبز ِ 
 اين موج ِ بيکرانه صدا مي زند ترا

 
**** 

 
 ت که مي مانَد اين زمانتنها صداي توس

 اين است اين زمانه صدا مي زند ترا

 04.0۷.2009کلن رضا مقصدي ـ 
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 جنبش سبز، پيشگام ائتالف ملي
 
 

يک شرايط سياسي عادی، احتماال   جنبش سبز از نيروهای گوناگوني تشکيل شده که در

ی  "ما"گرفتند. اين  ييکديگر قرار نم  بردند و در کنار يکديگر مرتب در چالش بسر مي با

اند در حين حفظ هويتها و  آموخته  است که  های بسياری تشکيل شده "من"جديد از 

 نظرات گوناگون خويش، حضور و هويت ديگری را برسميت بشناسند.

 

 نيلوفر بيضايي
 
 
 
ايم تا صداي اعتراضمان را عليه  ما امروز در اينجا جمع شده"

 "اي بلند کنيم. س آنها آقاي خامنهديکتاتورها و مستبدين و در را
ي مجيد توکلي،  اين بخش کوتاهي از سخنان شجاعانه

عليرغم  2009دسامبر  ۷دانشجوي جواني است که در روز 
ي معترضين ماههاي اخير در تجمع  سرکوبهاي وحشيانه

اش توسط  دانشجويان تهران حضور پيدا کرد و پس از سخنراني
سپس دستگير شد. دو روز بعد ماموران حکومتي ضرب و شتم و 

خبرگزاري فارس عکس مجيد توکلي را در حاليکه روسري و 
چادر بر سر داشت، منتشر کرد و با لحني تمسخر آميز مدعي شد 

 است.  قصد فرار داشته "لباس زنانه"او با  که 
بودن  "ضعيف"شود براي تحقير و با  بودن باز دليلي مي "زن"

دي که لباس زنانه بپوشد، از شود و مر برابر انگاشته مي
اي سنتي تداعي  که تسلط و قدرت را در ذهن کليشه "مردانگي"

شود. چادر که پرچم نمادين حکومت  کند، تهي نمايانده مي مي
ديني است و ابزاري براي تسلط تام بر بدن و نوع بودن، ابزاري 

آن نوعي تقدس بخشيده تا زن و زنانگي   به  که حکومت اسالمي
 ابزار تحقير و تمسخر.  شود به  کوب کند، بناگاه تبديل ميرا سر

اين حرکت حکومت، صدها مرد ايراني  در عکس العمل به 
يا چادر بر سر دارند در اينترنت  عکس خود را در حاليکه روسري

من مجيد توکلي "نويسند  کنند و زير عکسها مي منتشر مي
به تحقير سي  . بسياري از اين مردان دريادداشتهاي خود"هستم
ي زنان ايراني در اثر تحميل حجاب اجباري نيز اشاره  ساله

کنند.  کنند و با زنان ايراني از اين طريق اعالم همبستگي مي مي
اين حرکت اعتراضي مردان ايراني به حرکتي چند   در نتيجه

شود. در حين اعالم حمايت از مجيد توکلي و  بعدي تبديل مي
يک اعتراض  مبستگي با او، اين حرکت بهابراز احترام و اعالم ه

مردان ايراني به محروم کردن زنان ايراني از حق انتخاب پوشش 
 شود.  نيز مي

در   چنين حرکتي سي سال پيش در زمان وقوع انقالب اسالمي
ايران غير ممکن بود. در آن دوران اکثر مردان ايراني در برابر 

د و اصوال نگاه تحميل حجاب اجباري به زنانشان سکوت کردن
ي ايران نيز  ترين بخشهاي جامعه سنتي به زن حتي در پيشرفته

نگاه غالب بود. شايد اين پروپاگانداي حکومت اسالمي،يعني 
يک مرد معترض کردن و به تعبير حکومت تحقير او  چادر بر سر

توانست تاثير گذار  در آن دوران در سطح وسيعي از جامعه نيز مي
ي ايران  ساختار فکري پدرساالر در جامعه باشد. در آن دوران

يک مرد هرگز  بسيار قوي بود و در چنين ساختار فکري
 توانست بايک زن برابر باشد. نمي

يک تفاوت اساسي ميان  اين نمونه را در آغاز مطلبم آوردم تا به
يا جنبش  ي مردم ايران و جنبش آزاديخواهانه  انقالب اسالمي

ر با سرعتي باور نکردني شکل ي اخي سبز که در شش ماهه
است اشاره کنم. نيروي غالب شرکت کننده در انقالب  گرفته 

يک نگاه سنتي و در بند نوعي واپسگرايي فکري  داراي اسالمي 
بود و هر چند بر عليه ديکتاتوري به پا خواسته بود، اما با 
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مشخصات و ساختار فکري که بدان اشاره کردم، مسلما 
 ارمغان آورد. و دمکراسي براي ايران به  توانست آزادي نمي

ي اصلي جنبش سبز را نسل و نگرشي  اما نيروي محرک و بدنه
دهد که بارها در شکل حرکتها و آکسيونهاي  تشکيل مي

يک جنبش آوانگارد، چند بعدي و  اعتراضي خود نشان داده
پراکند.  انتقام جوست و نه کينه و نفرت مي گراست. نه  کثرت

استبداد ديني و تبعيض ناشي از آن. جنبشي  عليه  جنبشي است
ي  يا وجود نداشته است که براي احقاق حقوق از دست رفته و

است.  ايرانيان بعنوان شهروندان صاحب حق پا به ميدان گذاشته 
رود تا مفهوم آزاديخواهي را در خود دروني کند و  جنبشي که مي

 حاضر است بهاي آن را نيز بپردازد. 
کند  ان امروز بيش از دو سوم جمعيت در شهرها زندگي ميدر اير

نسبت شهرنشينها حتي از کشوري مثل ژاپن هم  و از نظر کمي 
تا حدودي بيشتر است. تنها در شهر تهران،يکي از هفت شهر 

است، حدود  ايران که جمعيتي ميليوني را در خود جاي داده 
 دوازده ميليون ساکنند.

و جمعيت شرکت کننده در جنبش ايران   ي اکثريت جامعه
دهند. اين جمعيت جوان  اعتراضي کنوني را جوانان تشکيل مي
است و در فضاي تهييجي  متولد سالهاي پس از انقالب اسالمي 

ايرانيان را به توليد مثل تشويق  که  و تبليغاتي حکومت اسالمي 
خواست نسلي ديگري از فداييان اسالم و مناديان  کرد و مي مي

  گير شدن اسالم را تربيت کند، متولد شده و رشد کردهجهان
سال، زنان و مرداني  35تا  20است. اين جوانان با ميانگين سني 

يافته در ايران پسا انقالبي و فرزندان دوران جنگ ايران و  رشد
را که  ي انقالب اسالمي  عراق هستند. نسلي که هم نتيجه

يک   است و هم نتايج حکومتي ايدئولوژيک و بغايت خشن بوده 
جنگ خانمانسوز را بعنوان دو بار سنگين بر دوش کشيده و 

بار ايندو بهترين سالهاي  کشد و تحت فشار نتايج اسف مي
اش رايعني دوران نوجواني و جواني را از دست رفته  زندگي

 بيند.  مي
است. همواره  آموختن بوده  نسل جوان امروز ايران ناچار به 

هاي  يکي از مهمترين نشانه گويم که هم ميام و باز  گفته
طلبي در ايران امروز را ميزان حساسيت  آزاديخواهي و دمکراسي

اي را در  دانم و چنين نشانه ي تبعيض عليه زنان مي به مسئله
بينم. امروز مردان بسياري از ميان فعالين  ي جنبش سبز مي بدنه

يراني قرار ي زنان ا اين جنبش در کنار جنبش برابري طلبانه
دارند و بخشي از آنها جزو فعالين جنبش رو به رشد زنان هستند. 

اميدوارم که مطالبات زنان در اين جنبش در سطح   با اينهمه
تري در آينده مطرح شوند. جنبشهاي  وسيعتر و به شکل برجسته

يکي از قويترين جنبشهاي   اجتماعي و جنبش زنان بعنوان
ور من نه تنها در جنبش وسيع سبز اجتماعي ايران امروز به با

ام،  روند، بلکه همانگونه که قبال نيز اشاره کرده تقليل نمي
 دهند.  ستونهاي اصلي جنبش سبز را تشکيل مي

ست که خود در ا  هاين نسل مصايب انقالبي را متحمل شد
ست. انقالب اسالمي، انقالب ا  هبوجود آمدنش نقشي نداشت
 ي ست. نتيجها  هو پدربزرگهايش بودوالدين و نسل مادر بزرگها 

بود که ميان حريم   مييک نظام اسال اين انقالب بوجود آمدن
هاي  عرصه  ميشود، در تما ميتفاوتي قائل ن  ميشخصي و عمو

کند و بزرگترين هدفش تحميل مدل  ميزندگي انسان دخالت 
 ست.ا  هاسالميستي زندگي و انديشه به تمام سطوح جامعه بود

  هاعتراضي در اين سي سال اخير همواره وجود داشتحرکتهاي 
ست. اما در شش ماه گذشته براي نخستين بار ميليونها ايراني ا

به خيابان آمدند تا حقوق ابتدايي خود را طلب کنند. ترس و 
گسستي که در سي سال گذشته در اثر سرکوب و فشار ارگانهاي 

کرد،  مي حکومتي بر فضاي ايران سنگيني  ميو غيررس  ميرس
 يکباره فرو ريخت. گويي به

، اما تعداد کساني که خود را جزئي از جنبش سبز "مابيشماريم"
يک نظم  ايران براي ي دانند، براستي چقدر است. آيا جامعه مي

ين پرسش آري ا  هست؟ پاسخ من با هدمکراتيک و سکوالر آماد
هاي جنبش کنوني مردم ايران را بايد در انقالب  است. ريشه

ملت  ي مشروطه جست. جنبش سبز جزئي از پيکار صد ساله
مدار و دمکراتيک است که در  يک نظام سياسي حق ايران براي

ست، هر چند وسيعترين ا  هاقشار جامعه ريشه دواند  ميتما
متوسط شهرنشين  ي حاملين و نقش آفرينان آن از طبقه

ا که بر ايران برخاسته باشند. به باور من جنبش سبز آنج ي جامعه
اش پاي  حقوق فرد و احترام به کيستي انسان در گوناگوني

پذيرد،  ميايجاد تکثر سياسي  ي فشارد و آن را بعنوان پايه مي
داند، از انقالب  ميشرط دمکراسي  زادي را پيشا  هآنجا ک

ست. اين جنبش در ا  ههايش فراتر نيز رفت مشروطه و خواسته
هايش  ا طرح خواستهوسعت و گستردگي تعداد اعضايش و ب

يران است و حضوري ا  ههاي سياسي جامع بازتاب خواسته
اين جنبش با اهداف انقالب  ي بدنه ي غيرقابل انکار دارد. رابطه

يک حرکت  مييک ارتباط انتقادي است. انقالب اسال مياسال
آن را بسوي نفي تمام   هضد غربي بود و اين مشخص

يعني آزادي انديشه،  دستاوردهاي غرب، حتي بخش مثبت آن
برابري حقوق زن و مرد و حقوق بشر سوق داد. اگر انقالب 

ما خود  "يک اعالم حضور به غرب در قالب   را بعنوان  مياسال
يافتن  بپذيريم، جنبش سبز تالشي است براي  "کسي هستيم
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بقدرت رسيدن حکومت  ي پاسخ براي پرسشي اساسي که نتيجه
که حکومت  "ما"اين  "هستيم؟ما که "ديني در ايران بود: 

 ز اهدافا  هبي شکل بود ک ي يک توده را بقدرت رساند،  مياسال

انساندوستانه و دمکراتيک انقالب مشروطه فرسنگها فاصله 
گرفته بود و به سود استقالل، از طلب آزادي دست کشيده بود. 
سي سال حاکميت روحانيت و اسالمگرايي اين پرسش را بار 

 "ما کيستيم؟"ما قرار داد:  ديگر در برابر
قابل توجه حضور گسترده و بسيار فعال زنان در جنبش  ي نکته

از جامعه که سي سال است مورد   ميسبز است. زنان بعنوان ني
آنها را   هگيرد و قوانين ايران خشونت علي ميتبعيض قانوني قرار 

ر خود د ي ند، انگيزه و منافع قطعي در شرکت فعاالنها هموجه کرد
جنبش دارند. ما در خيابانهاي تهران اين شش ماهه با زنان اکثرا 
جوان روبرو شديم که با شهامت و اعتماد به نفس کم نظيري به 
خيابان آمدند . جنبش سبز بعنوان جنبشي که عدم خشونت را در 

ست بسيار متاثر از جنبش زنان و نتايج ا  هدستور کار خود قرار داد
هاي  ست. در صحنها  هن سالها بودفعاليتهاي زنان در اي

و شقاوت نيروهاي دولتي زنان در حين   ميجانخراش بيرح
در متوقف کردن خشونتهاي   ميخود نقش مه ي حضور شجاعانه

 "ما مثل آنها نيستيم"ند ا هموختا  همتقابل دارند، چرا که به تجرب
خود  ي خواهيم باشيم. براي تغيير وضعيت خود و جامعه ميو ن

دمکراسي، دور باطل خشونت بايد متوقف شود. پرهيز از بسود 
ها  خشونت اما بهيچوجه بمعناي دست کشيدن از طرح خواسته

آميز و در عين حال  مسالمت ي نيست. ترکيب ايندويعني مبارزه
هاي خويش، باز کردن راه گفتگو بجاي  پافشاري بر خواسته

ين بستن درها و قهر و حذف، هنري است که زنان ما در ا
 ند.ا هروزمره بخوبي آموخت ي سالهاي دشوار مبارزه

را با خود حمل   ميهاي تلخ انقالب اسال جنبش سبز تجربه
ترين  کند. در سي سال گذشته خشونت و اعدام پر مصرف مي

است و جمهوري اسالمي   واژگان ادبيات سياسي کشور بوده
يخ معاصر باالترين تعداد اعدام بداليل سياسي را نه تنها در تار 

اين   است. جنبش سبز به ايران که در سراسر آسياي ميانه داشته 
است. پرسش اين است که چگونه جنبشي که براي   امر آگاه

ي تلخ  ساختن آينده به ميدان آمده خواهد توانست با اين گذشته
ي ايران دارد خود را  که هنوز نيز ادامه دارد، فاصله بگيرد. جامعه

ند. ما رنگين کماني از رنگها و سايه روشنها ک از نو تعريف مي
  يک روياي مشترک داريم. ما  هستيم و اين قدرت ماست. ما

خواهيم، ما احترام  خواهيم، ما آزادي مي يک ايران دمکراتيک مي
خواهيم، ما رفع تبعيض  به حرمت و حقوق انساني خود را مي

 ميان خودي و غيرخودي، ميان مرد و زن، ميان مسلمان و

 تواند يک ايران دمکراتيک مي  خواهيم. تنها غيرمسلمان را مي
يک ايران مستقل و در عين حال بخشي از جهان گلوبال باشد. 

 انقالب و حکومت ديني. اين است پاسخ جنبش سبز به
يک   جنبش سبز از نيروهاي گوناگوني تشکيل شده که در

بسر  يکديگر مرتب در چالش  شرايط سياسي عادي، احتماال با
ي جديد از  "ما"گرفتند. اين  يکديگر قرار نمي  بردند و در کنار مي
اند در حين  آموخته  است که  هاي بسياري تشکيل شده "من"

حفظ هويتها و نظرات گوناگون خويش، حضور و هويت ديگري 
را برسميت بشناسند. هدف کنوني اين جنبش به کرسي نشانده 

ديشه تا آزادي بيان، آزادي حقوق دمکراتيک مردم، از آزادي ان
مطبوعات، آزادي تجمع و تحزب، انتخابات آزاد است. واضح 

هايي است که حيات مدني   اين خواستها، حداقل خواسته  است که
يک  احتماال  دهند که يک ائتالف ملي را تشکيل مي  ي و پايه

اين جنبش به موفقيت خواهد  ائتالف موقت خواهد بود. در اينکه 
 ک نکنيم.رسيد، ش

بينم به نکات مهم ديگري اشاره کنم که در  ميبا اينهمه الزم 
ساز است و بايد با هوشياري و با  ين پيروزي مسئلها هراه رسيدن ب

ديد باز با آنها برخورد کرد و در جايي که الزم است به چالش 
 برخاست:

تر از نظام  بسيار پيچيده  ميترکيب سياسي حکومت اسال -
در راس نظام پيشين شخص شاه قرار داشت و سلطنتي است. 

يا مرگ نظام شديدا به حضور او وابسته بود. بهمين دليل  حيات
اما   مينيز با رفتن شاه، تمام سيستم از هم پاشيد. حکومت اسال

يکدست. هفت  يک نظام يک ديکتاتوري فردي است و نه نه
 ارگان حکومتي از ولي فقيه گرفته تا شوراي نگهبان و مجلس

خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و سپاه پاسداران و... 
کنند. جناحهاي  ميايران نقش بازي  ي در حيات سياسي جامعه

کنند و هر کدام  ميمختلف حکومتي از درون اين ارگانها عمل 
در جامعه وابستگان و هواداراني دارند. بهمين دليل بر خالف 

و هدف اعتراض  نظام پيشين که شناسايي شاه بعنوان مسئول
ي ا هممکن بود، در اين حکومت پيدا کردن مقصر اصلي کار ساد

ي بعنوان مسئول اصلي و ا هنيست. هر چند شخص خامن
گيرد و  ميباالترين مقام مملکتي مورد اعتراضات بسياري قرار 

اين مسئوليت تا حد زيادي نيز براي او محتمل است، اما 
ارگانهاي ديگر که بخشا  نگاري خواهد بود اگر تمام آنا هساد

ي ا هاختيارات و قدرت بسيار دارند را تنها تحت کنترل خامن
 فرض کنيم.

کند در ترکيبي از سرکوب، خشونت  ميحکومت تالش  -
سيستماتيک، دستگيريهاي گسترده و در جاهايي نيز 
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هاي ناچيز قدرت خود را حفظ کند. آقاي موسوي و  مصالحه
قابل ميان مردم و حکومت، همراهانش در صورت جدي شدن ت

بعيد خواهد بود که کل حاکميت را بزير سوال ببرند. بعبارتي 
ز آنها ا  همردم بنوعي ناچار از پذيرفتن رهبري کساني هستند ک

قاي موسوي و ا  هبرند. با اينهم ميدر دعواي قدرت خود بهره 
و کروبي توانايي کنترل کل حرکت اپوزيسيون را ندارند،   ميخات

ساخته شد و برآمد جنبشهاي  "پايين"که جنبش سبز از چرا 
ايران است. از فعالين جنبش زنان گرفته تا فعالين  ي مدني جامعه

حقوق بشر، دانشجويان، روشنفکران، اقليتها همه و همه در اين 
فراد بر ا  هشود ک ميجنبش حضور جدي دارند و اين مانع از آن 

ب کلي حکومت ديني ز حاکميت که همچنان به چارچوا  هآمد
کنند  ميپايبند هستند و حتي بسياري از اهدافي که بدان اشاره 

اول انقالب بکل  ي و دهه "امام خميني"مثل بازگشت به دوران 
جنبش مغايرت نيز دارد، بتوانند جنبش را  ي هاي بدنه با خواسته

در حد چارچوبهاي مورد نظر خود نگاه دارند. بعبارت ديگر 

ز ا  هست و باز هم بيشتر  خواهد آموخت کا  هتجنبش نيز آموخ
اين رهبران در حال حاضر غير قابل تعويض در جهت طرح 

 هاي خود بهره ببرد. خواسته
فعالين  ي ين نکته مهم است که بخش عمدها  هشاره با  هبا اينهم

ايران هستند و  ي جنبش سبز، متعلق به نيروهاي سکوالر جامعه
اگر اين بخش سخنگويان خود را يک فاجعه خواهد بود  اين

 نيابد.
کند. نسل پس از انقالب  ميتوازن قوا در درون جنبش نيز تغيير 

بمرور زمان رهبران را مجبور خواهد کرد که واقعيتهاي پيش رو 
را بدرستي ببينند و مواضع اصلي خود را اعالم کنند. آنچه مسلم 

باز  2009يران ديگر به وضعيت پيش از تابستان ا  هاست اينک
 نخواهد گشت. 
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 جنبش سبز و زنان 
 

 جنبش های عمومي های زنان در خواسته نبود خواسته

 شوند پردازند و نمايندگي نمي آنگاه که زنان بهای سنگين برای حضور مي
 
 
 
 

، شکوفا شد و همچنان پايداری جنبش سبز اعتراضي با حضور زنان نيرو گرفت

ای به آن داد. بدون اين  کند. حضور وسيع زنان در اين جنبش مهر و نشان ويژه مي

زناني که برای دفاع از حق انتخاب خود به خيابان آمدند، بدون زناني که برای دفاع 

جنبش اعتراضي اين  ،شان که سالها به تمسخر گرفته شده بود از حق انتخاب

 داشت. کيفيت را ن

 
 

 شهال فريد
 

مهمترين مشخصه جنبش سبز که همگان بر آن توافق دارند، 
شرکت گسترده زنان و دختران جوان در آن است. آنها با 

دهند، نمادهاي جنبش  فداکاري در خيابان حضور دارند، شعار مي
شوند، دستگير  خورند، سرکوب مي کنند، کتک مي را همگاني مي

کشند. تا جايي  ب گسترده پا پس نميشوند و با وجود سرکو مي
توان گفت جنبش ايران با چهره زنانه در دنيا شناخته شده  که مي

است. سوال اکنون اين است که آيا حضور گسترده زنان در 
هاي زنان را در اين جنبش در پي  جنبش خيابان، طرح خواسته

 داشته است. 
کنيم به  براي آنکه به اين موضوع بپردازيم ابتدا نگاهي مي

 .٨٨جنبش زنان در چند سال اخير و قبل از خرداد 
 

طرحي توسط تعدادي  ٨5کمپين يک ميليون امضا: در شهريور 
از فعاالن جنبش زنان و ديگر فعاالن مدني در ايران انتشار يافت 
که حرکتي را براي جمع آوري امضا به منظور تغيير قوانين 

اين طرح چنين عنوان تبعيض آميز عليه زنان شروع کرد. اهداف 
شد: جلب مشارکت شهروندان براي تغييرات مثبت، آشنايي و 

رو با گروهاي مختلف اجتماعي، انعکاس صداي  در گوي روتگف
خاموش )زنان(، اعتقاد به توانمند سازي زنان، ايجاد تغييرات با 

 کمترين هزينه و نشان دادن اين که خواسته زنان فراگير است. 

هايي  آغاز کمپين يک ميليون امضا با چاپ جزوهفعالين زنان با 
آميز و همچنين اهداف کمپين را  که در آن قوانين تبعيض

داد به ميان زنان در کوچه و خيابان و در شهرهاي  توضيح مي
آميز بر زندگي زنان را  مختلف رفتند و تاثيرات قوانين تبعيض

يار توضيح دادند. موجي که بدين ترتيب آغاز شد تاثيرات بس
هاي  هاي زنان در عرصه خوب بر جنبش زنان داشت. خواسته

مختلف مطرح شد و نسل جديدي از فعالين زنان پرورش يافتند 
تر پيوند پيدا کردند، حتي فشارهاي حکومتي و  و با نسل قبل

ها مانع از تداوم کار نشد و خود عاملي شد که اين  دستگيري
 ها بيان شود.  طرح در رسانه
در اين دوره با ايجاد کارزارهاي ديگر مانند عليه جنبش زنان 

سنگسار و يا ايجاد دفاتر حقوقي براي مشاوره با زنان نقش 
اي در باالبردن خودآگاهي زنان و هم چنين حساس کردن  ويژه

هاي زنان داشتند. فعالين  هاي مدني نسبت به خواست تشکل
ع مبتني زنان از زناني که در محاکم قضايي بر اساس قوانين شر

رحمانه  هاي بي بر انتقام و بدون در نظر گرفتن شرايط به مجازات
کردند و به اين ترتييب ناعادالنه  شدند، دفاع مي محکوم مي

کردند. اين امر تاثيرات مثبتي  بودن اين قوانين را آشکار مي
داشت و ناعادالنه بودن امر قضاوت بر اساس شرع را در سطح 

  ايي روشن سا خت. گسترده
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ايي براي  کار مداوم مطبوعاتي فعالين زنان و استفاده از هر روزنه
بيان برابرخواهي، عرصه ديگري از کار زنان بود. پاداش اين کار 

دستگيري، دستگيري، زندان و ممنوع  به  زنان تهديد دائمي
الخروج شدن بود. از سوي ديگر اين مجموعه کار زنان کيفيتي 

چنين  هاي مدني داد و هم نوين به کار در عرصه تشکل
هايي که توسط زنان انتخاب شد، شکل کار را متحول کرد.  شيوه

 گسترده شد.  اي و کنار گذاشتن تشکل هرمي کار شبکه استفاده از
نويسد:  نوشين احمدي خراساني در باره اين دوره از کار زنان مي

با توجه به ارائه  "جنبش زنان"سال گذشته،  5... در طول 
هاي جديد موفق شده بود با قبول مسئوليت سنگين و  لپتانسي

  "ها حرکت کند... هاي آن، جلودار ديگر جنبش پذيرش هزينه
ن نتيجه را در پي داشت که نيروها و ياين کار مداوم زنان، ا

ها  هاي سياسي قادر نباشند که از کنار اين خواسته شخصيت
جمهوري دو  اعتنا بگذرند. تا جايي که در انتخابات رياست بي

کانديداي آن موسوي و کروبي به طور مشخص برخي 
ها خود گنجاندند و از پيوستن ايران  هاي زنان را در برنامه خواسته

زمان کوتاه در به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان حمايت کردند. 
و پرتحرک بين آغاز تبليغات انتخابات رياست جمهوري و روز 

که بسياري از اين مطالبات بين انتخابات امکان آن پديد آمد 
 مردم مطرح شوند.

در کنار جنبش زنان، که همواره با فشار حکومتي مواجه بوده 
هاي  است، تک تک زنان نيز به اشکال مختلف به مقاومت

تحسين آميزي دست زده اند. عالوه بر قوانين تبعيض آميز و نا 
بکار رفت عادالنه، فرهنگي که در تمام اين سالها در مورد زنان 

 و رواج داده شد، همه در خدمت تحقير زنان و سلطه بر زنان بود.
فرهنگي که حکومت در مکالمه با زنان از آن استفاده کرد، نمونه 

 عليه زنان است.  خشونت کالميآشکار 
هاي پيوسته آن در جهت  در کنار جنبش زنان و فعاليت

اين سالها  تاثيرگذاري بر قوانين، زنان و دختران جوان در همه
شد را به سخره  نقش تحميلي زنانه که توسط حکومت تبليغ مي

گرفتند. آشکارترين آنها گردن کشي در مقابل حجاب تحميلي 
هاي دم و دستگاه  بود. در کنار قوانين هميشگي و مراقبت

حفاظت از حجاب هر چند وقت يک بار گزمکان حکومتي در 
زنان را با متر خودساخته افتادند، تا نوع حجاب  خيابانها راه مي

را به زندانها کشاندند، برايشان  "بد حجاب"اندازه بگيرند. زنان 
 سوسابقه درست کردند تا نتوانند به دستگاههايشان راه يابند. 

 
هاي تکنفره را نمايندگي  جنبش زنان در اين سالها اين شورش

با   نکرد. تابويي که حکومت ايدئولوژيک از مخالفت رسمي

ساخته بود دليلي بود که جنبش زنان نتواند نيروي حجاب 
با آن هرچه بيشتر زير ضرب   محدود خود را با مخالفت رسمي

هاي يک نفره به پهناي کشور ادامه يافت به  ببرد. ولي شورش
درصد ظرفيت  63اشکال مختلف. حتي آنگاه که زنان 

 هاي يک نفره دانشگاهها را پر کردند، خود نمادي از اين شورش
هاي  بود. شورشياني که به دخالت دستگاه ديني در همه عرصه

گيري حکومتي را براي اندازه  خصوصي اعتراض داشتند و اندازه
تابيدند و خواهان آن  برنمي "عزت"و  "متانت"کردن درجه 

هايشان  شان و به تفاوت هاي شخصي بودند که به آنها و سليقه
 احترام گذاشته شود. 

 
گير  پس از تقلب انتخاباتي اين شورشيان پيدر جنبش اعتراضي 

نماينده به جنبش خيابان پيوستند، و فرياد سالها  ادعا و بي و بي
شان رها شد و در خيابان جاري شد. آنها اين تصور  در گلو مانده

درد هستند که با  را درهم شکستند که گويي مشتي زنان بي
برند.  اه مياي پن هاي تهديد ترسيده و به گوشه اولين نشانه

جنبش سبز اعتراضي با حضور زنان نيرو گرفت، شکوفا شد و 
کند. حضور وسيع زنان در اين جنبش مهر  همچنان پايداري مي

اي به آن داد. بدون اين زناني که براي دفاع از حق  و نشان ويژه
انتخاب خود به خيابان آمدند، بدون زناني که براي دفاع از حق 

جنبش  ،به تمسخر گرفته شده بودشان که سالها  انتخاب
 اعتراضي اين کيفيت را نداشت. 

ايي از اين زنان است. دختر  خود آينه "ندا"سمبل جنبش سبز، 
دانشجويي که براي يافتن جواب به سواالت خود رشته فلسفه را 

گيرد، الگوهاي  کند، موسيقي را دوست دارد و ياد مي انتخاب مي
پذيرد و براي اعتراض به  پوششي و آرايشي تجويز شده نمي

جنبش خيابان با حضور اينان رنگين  آيد. تحقير به خيابان مي
هاي متنوع اعتراضي را به تماشا گذاشت. در روز نماز  شد، شکل

جمعه خيايان شاهد آن بود که زنان با شرکت نمادين در اين 
ها و  نماز با آن پوششي که خود انتخاب کرده بودند، نمايش

به راه  به بهانه مذهب و در خدمت حکومت هي را کشوهاي
 شد را بي اعتبار کردند. انداخته مي

هاي مختلفي که جنبش خيابان به واسطه ابتکارات زنان به  شکل
خود گرفت، گرچه امکانات حکومت را در سرکوب محدود کرد، 

هاي خشن سرکوب را به عمل  مانع از آن نشد که جکومت شکل
لين جنبش زنان در اين دوره نيز از بگير و از آن سو فعا در نياورد.

ببند پس از انتخابات درامان نماندند. بسياري از فعالين دستگير 
شده برخي از آنها با وثيقه آزاد شدند، هنوز نيز چندتن از آنها در 

 زندان هستند. بسياري ديگر امکان فعاليت ندارند. 
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شکل  کمترين تاثير جنبش زنان بر جنبش فعلي استفاده از
رود. استفاده  اي است که در جنبش سبز پيش مي ارتباطي شبکه

از امکانات ارتباطي ديجيتالي و ابتکارات فردي که امکان 
هاي تک نفره در ارتباط با  يابند، و هسته مي نظردهي عمومي

تبديل خصلت جنبش سبز گيرد به  قرا ر ميتمام نفرات ديگر 
جنبش، به  عمومي ولي بايد گفت که در مطالبات شده است.

 داليل مختلف جاي مطالبات زنان خالي است.
رفت، اکنون متوقف شده  روندي که در آستانه انتخابات پيش مي

و ديگر در شرايط سرکوبي که بوجود آمده، جايي نمانده است که 
از شرايط ويژه تبعيض بر زنان سخن رود. از سويي جنبش زنان 

مان روند آرام و پيوسته در اين موقعيت قادر نيست که ديگر ه
قبل از خرداد را دنبال کند. کمپين يک ميليون امضا عمال فلج 
شده و ساکن مانده است، زيرا در حالي که مردم در خيابان 

توان براي  اند، ديگر نمي مشروعيت حکومت را زير سوال برده
امضا جمع آوري کرد، از سويي توسط اين حکومت تغيير قوانين 
شود و در نتيجه جنبش  يت مدني ديگر تحمل نميهيچ گونه فعال

 زنان به نوعي درخود فرو رفته است. 
اين امر در جنبش زنان بحثي را در مورد چگونگي فعاليت در 
شرايط حاضر بوجود آورده است. بسياري از فعالين اين خطر را 

حل شده و امکان   بينند که جنبش زنان در جنبش عمومي مي
باشد و در نبود يک برآمد مستقل و نبود  برآمد مستقل نداشته

بار ديگر طرح مطالبات   نمايندگي زنان در سطح جنبش عمومي
زنان به عقب رانده شود. خطري که واقعي و جدي است. اين 

بينيم که بهايي که زنان  شم ميچخطر جدي را در شرايطي به 
سياري از دستگير شدگان ب پردازند بسيار است. در اين جنبش مي

ظاهرات زنان گمنام هستند و حتي صداي آنها نيز بازتاب ت
يابد. فعالين جنبش زنان نيز در زير تيغ دستگيري و  نمي

 هاي دراز مدت قرار دارند. زندان
در موردي که جنبش زنان چه راهکاري را بايد در پيش گيرد و 

هاي زنان به نتيجه  چگونه موفق از اين مرحله بگذرد، تشکل
هايي هستند که خصلت  هاي زنان تشکل تشکل عملي نرسيدند.

آن فراگير و روش آن کار دراز مدت و مدني است. و شرايط 
هاي مدني را دچار تضاد و ابهام  سرکوب خشن حکومتي تشکل

 کند. در هدف مي
اکنون مرحله ايي است که کل جنبش بر سر موقعيتي حساس و 

ب خشن دشوار قرار گرفته است، چگونه بايد در مقابل سرکو
حکومتي به جنبش تداوم بخشيد. چه بايد کرد که فضاي نا 
اميدي بر پشتيبانان و شرکت کنندگان در اين جنبش چيره 

شود با پرداخت هزينه کمتر از اين راه پرپيچ  نشود. چگونه مي

گيرد  عبور کرد و مشخصا اين سوال در مقابل زنان قرار مي
ش را قانع کنيم که چگونه نيرويي اعمال کنيم که همراهان جنب

هاي دمکراسي  هاي زنان که بخش جدايي ناپذير خواسته خواسته
 بخشد.  خواهانه است به اين جنبش نيرو ي بيشتري مي

گذارند و  زنان اکنون با نوع حضورشان بر جنبش تاثير مي
اميدوارند که همراهان ديگر آن را درک کنند که بايد جنبش را 

هاي زنان نيز  مل حداقل خواستههايي که شا تا رسيدن خواسته
دهد که اين امر بدون  شود، ياري کنند. ولي تجربه نشان مي مي

قابل دسترسي نيست و براي اين اعمال  اعمال فشارهاي دائمي
زنان بايد ابزارهايي داشته باشند و هم چنين در تمام  فشار دائمي

سطوح نمايندگي شوند. اين که زنها موفق شوندکه خواسته خود 
جنبش تبديل کنند، چيزي است که  را به خواست عمومي

شود در باره آن اکنون اظهار نظر کرد. تنها ابزاري که زنان  نمي
دارند شرکت مداوم در جنبش و خسته نشدن از آن است که 

هاي خود را تکرار کنند و هم چنين اين تجربه را ديگر  خواسته
 اله شود.نپذيرند که خواست آنها به يک آينده موهوم حو

 
 
 

 شهاب مقربين
 

 بنويسم شعر کالشينکف با توانمنمي

 کاغذ بر بزنم نقش مولوتف کوکتل با توانمنمي
 ...تفنگ با توانمنمي
 تفنگ بر تف

 مولوتف کوکتل بر تف
 کالشينکف بر
 تف کلمات اينة هم بر
 

 نيستند شاعرانه اينها
 بنويسم تو از خواهممي
 کردندشنق کلمات همين با را تو اما
 .زمين بر
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 نارسيس زهره نسب
  

 
 !امبريده گلوي نداي

 ،خوابيممي که نيست وقتي شب
 است شب گويمتنمي که وقتي
 .است شب شنوندتنمي که وقتي
 نترس

 توام با که گونه اين
 هستيم هم با که گونه اين
 دوان پاهاي و فرازشده پيروزي به هايدست در
  ،رديگ مسلخي به مسلخي از

 بگويمت بگذار

 هرگز شودنمي شب
 .اميد هايخيابان و شوق هايکوچه ايندر 

  
 زندمي فرياد پدرت که نيست وقتي شب

 ها چراغ ةهم آزادي ميدان تا انقالب ازچهارراه که نيست وقتي
 سبزند 

 ،نازنينم نيست شب که اين
 دروغ همه اين ةمحاصر در که ستوقتي شب

 مکنمي خاموش را تلويزيون
  نياورم باال که اين براي

 روممي بام پشت به
 کنممي گم هماهنگي غريو در را خودم

 آشنا صداهاي غريو در

 .شودمي خنک دلم
  

 کنند اخراجت دانشگاه از که نيست اين شب

 بدزدند را شغلت يا
 نترس
 بدهند نانت و آب مردم ةخان که نيست اين شب
 دهدمي نشانت تار ار جهان اتآماسيده چشم که نيست اين شب

 .نيست شب ،استکرده فلج راو ت که ايگلوله يا
  

 را خودش کندميفراموش که ستدستي شب،

 کندريشخندمي را جهان قضاوتگر هايچشم و
 راندمي را مرگ که گذاردمي موتوري پدال بر پا و

 پيونددمي مغز بي هيوالي به را او که ستقولي شب
 خواندوردمي که ستيغول جادوي چراغ شب

 جوشدمي خون درونش فلز از و
  

 امبريده گلوي نداي نيستي تو شب

 کشمفريادمي راو ت که نيستم من و
 پلکدمي مردن حوالي شب

 دهدمي کهنگي تعفن بوي و
 نيستي شب تو

 کشدمينفس تازه هواي در چون نيست شب آزادي
 .دهدمي بهار بوي و

 
 
 

 شبنم آذر
 

 دبو درمن خنجري

 دويدممي که

  
 باهم دويدنِ

 .ستکوچکي آزاديِ

  
 ما

 بوديم بازگشته هايمانخيابان به
 هايماناشک و

 بود طبيعي
 وسکوتمان

 بود طبيعي

  
 باهم دويدنِ

 .ستکوچکي آزادي

  
 بوديم  سنگي

 شديممي پرتاب که

 بودند ايلهگلو
 کردندمي اصابت که

  
 بود درمن خنجري

 دويدممي که
 زخمي

کردفکرنمي خونريزي به که

. 
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توی چشمها و دستها که حلقه  ،شود توی چشمها ديد مياين را  .تغيير ديگر رويايي دور نيست ،که باشد« اميد

 .شوند وقت خواندن يار دبستاني مي
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ام آتش گرفته ست خانه
 

 دکتر ارکيده بهروزان/ آمريکا
 
 

ن بهتي که هي اشک براي حجم اي .بي کلمه ـام  بي کلمه مانده
افتم که توي صداي  ميمدام ياد التهابي  .شود و هي خشم مي

 خواند : مياخوان است وقتي 
 « آتشي جانسوز... ـخانه ام آتش گرفته ست »

انگار که به رودخانه چارلز انداخته  ،ها را به صندوق انداختيم راي
حيرتمان بعد بهتمان را و  .آنطوري که نبايد .و اتفاق افتاد .باشيم

گويند صحنه خيابانها شبيه آن  ميهي  .را باهم به بغض نشستيم
 .ست که يک عمر از روزهاي انقالب نشانمان دادند هايي صحنه
يکي  ،گويد کودتا مييکي  .دانيم که اين انقالب نيست مياما ما 

همه اينهاست و هيچکدام « چيز»گويم اين  مي .گويد بازي مي
چيزي که تنها  .«آن چيز ديگر است»نا به قول موال .اينها نيست

در اين گره بي مانند زماني و مکاني خودش تعريف شده: در 

گناه  در فرياد وامصيبتاي نسلي که بي ،در به ستوه آمدن ،بغض
ي است که بايد بغض حرف «چيز» .فتادابه ورطه اين گرداب 
 .کاش به خون نکشد ،. چيزي که کاش ميزور را بشناسي تا بفه

پر  ،تر سنگين ،تر اين است که ختم شود به سکوتي سربي ترسم
نشينيم و جز اين نگاههاي نگران و اين  مياينجا  .تر از هراس

رود تا  ميدلم  .ويديوهاي کوتاه چيزي نداريم که قسمت کنيم
به ميدان  ،اش انگار به آتش نشسته کوي دانشگاه که پستخانه

ابگاه دانشگاه شيراز به خو ،«نزن!»زند  ميونک که دخترکي جيغ 
و يادم  ،به تبريز ،به مشهد ،گويند در محاصره است ميکه 
هاي به حسرت نشسته. قرني «اين مباد آن باد»افتد به همه  مي

جور  ـظلم ظالم »الشعرا  شود خواند با ملک ميگذشت و هنوز 
 ـاي طبيعت  ،اي فلک ،اي خدا ـداده بر باد  ـآشيانم  ـصياد 
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انگار زمان بر  ،اي فلک ،اي خدا.« .سحر کن شام تاريک ما را
 .تازد مييا اگر دارد تنها رو به عقب  ،اين ديار قصد گذشتن ندارد

الشعرا و مصدق و صدها  هايي را هم که ملک همان ذره ذره
 .يکجا باختيم ،عاشق آزادي به چنگ و دندان جمع کرده بودند

ختيم نه آنجوري که با ،اما اين بار .دانيم مياين را  ،بار اول نيست
من و نسل من عادت دارد به باختن ذره ذره و تدريجي و جزيي 

به ضرب  ،ناگهاني ،بلکه اين بار به يکباره ،از زندگي و جواني
 .ختم کالم ،به بهت ،باتوم و سيلي
سرود امروز:  ميالشعرا بود و دماوند را جور ديگري  کاش ملک

. .پليدي را بشويد جوري که بغرد و بغضش جاري شود و اينهمه
. کاش من .اي گنبد گيتي اي دماوند ،اي ديو سپيد پاي در بند

 .صبر تو را داشتم
از همانها که نيمه شبها روي  ،گويند مييک جايي دارند اهلل اکبر 

از همانها که قرار بود  ،گفتند سي سال پيش ميها  بام خانه پشت
يي دارند يک جا .را از آن دورها آزاد کند و نکرد« آزادي»

 ،«به لحظه اي که جان دادي ـقسم به اسم آزادي »خوانند  مي
داني که وقت  ميدهي و  ميآيد و هي قورتش  ميو هي اشک 
هايي که  روي تمام اين صحنه .وقت فرياد است ،اشک نيست
  ..هم نشسته  ميسرودهاي قدي ،بينيم ميتر  هي با چشم

 ـکاکلش آتشفشونه برادر ـ برادر غرق خونه  ،سرودهاي انقالبي
بر پا »و « آينده»و « استقالل»و « آزادي»پر از  ،سرودهاي آشنا

آيد که  مياي و از خودت شرمت  اينجا نشسته«. خاستن
کاري مگر اعتراض به آنچه  هيچ ،آيد ميکاري از دستت بر ن هيچ

هاي  و مگر اين جمع شدن ،رود با صداي بلند مي  ميدارد بر مرد
دلسوز « جهانيان»دنيا که بلکه اين  همزمان توي شهرهاي

لطف کنند و اين لحظه « بي طرفشان»هاي  بفهند و اين رسانه
. .تاريخي را درست گزارش کنند بلکه صدايي به جايي برسد

ماني؟  مييادت هست نوشته بودم به ستاره سهيل  ،آزادي ،آزادي
زيرا که سهيلي و سهيل از  ـهرشب بگرايم به يمن تا تو برآيي »
 آيي؟ تا کي؟ تا چند؟ ميآيي؟ ن ميآخر  ،..«.من آيدي

 خواند: مياخوان 
 
 اند اين مهربان همسايگانم شاد در بستر خفته»

 صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر
 کنند از خواب ميواي آيا هيچ سر بر 

 مهربان همسايگانم از پي امداد؟
 سوزدم اين آتش بيدادگر بنياد

 «اي فرياد... ،اي فرياد ،کنم فرياد مي

يوتيوب و فيس بوک تهران را  .تهران دور است و نزديک
ام تا ميدان هفت  رفته .د به تهراننبر ميمن را  .آورند اينجا مي

اهلل و فتح  نصر من»تير آنجا که تيري شليک شد و يکي داد زد 
نگران ِ همه  .نگرانم .«مرگ بر اين دولت مردم فريب ـقريب 

 ،آدمها .هيچوقت نتوانستم ترکشان کنم آنچه پشت سر دارم اما
نگران فردايي که مبادا  ،.. نگرانم.آدمهاي صبور صبور صبور

و خدا نکند  ،ترسناکتر از اين باشد که فکرش را کرده باشيم
 .تاب فردا هستم ترسم و از سويي بي مياز فردا  .آلود خون

شود با يک  ميگفته  ،اند دولتمردي را حبس خانگي کرده
يعني به  ،ي دستي به مردم پيامش را فرستاده، به مردمبلندگو

ست؟ درها  نه مگر که ملتي در حبس خانگي .هم بندانش
و  ،ها در انحصار رسانه ،اينترنت مخدوش ،موبايلها قطع ،اند بسته

شود دشوار، و اين شور و شيدايي تا  ميانتقال ماوقع تا جايي که 
تا بگويد  ،اي از گوشه ،آيد از موبايلي ميکجاست که هنوز ويديو 

ملتي  .ها را بست؟ حبس خانگي شود پنجره ميکه تا کجا مگر 
 .در حبس خانگي

افتد به نامه  مييادم  .مثل تهران عزيز .فردا دور است و نزديک
ما را از اين لَختي و  ،سياوش جان»مرتضي کيوان به کسرايي 

 وطن ما نه تهران است نه .بي برگ و باري نجات بايد داد
هم اين دو شهر است هم خارک هم فلک االفالک و  .بابلسر

هايي  اين روزها زندگي پر شده از کلمه ...«.ها هم ساير زندان
 ،تقلب ،آزادي ،کودتا ،شعبده بازي ،آمار دروغ ،چيز ،عجيب: دروغ

 .ترسيدم ،اشک آمد ،نتايج نا شمرده آرا که اعالم شد .انتظار
آن چيزهايي که دست کم آرزو از ممکن نمودن همه  ،ام ترسيده

 .کرده بوديم ناممکن باشد
و  .و سياهپوشان ِ بي شمار .باز درهاي آن خوابگاه شکسته شدو 

که  .که خوب نيست و خوب هست ،نگاههاي منتظر به اميد خبر
و سوگ که در طول تاريخ ما  .و سوگ .خشم است و اميد

و سوگ  .و سوگ .هميشه آغازگر و ادامه دهنده اعتراض بوده
و  .و ما .زند ميدود و نقش استمرار  ميکه در تار و پود ملتي 

و اين حس لعنتي که زمان و مکانت را  .و کابوسهاي تازه .انتظار
ترين زخمهامان دارد  که به عميق ،و تکنولوژي .اي انگار گم کرده

 .اش گذارد با تمام بي جاني ميمرهم 
کند  /وشد آب ج ميبه سوگ سياوش ه  و فردوسي که بگويد :
 چرخ نفرين بر افراسياب

 ،باز درهاي آن خوابگاه شکسته شد تا ياد آن تيرماه لعنتي بيفتم
و پراکنده  .و کابوس .و آن چشمهاي پر از خون و پاهاي شکسته

 .آميزد ميو در حال  ،آميزد ميگفتن از بس که خاطره در خاطره 
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اميد ِِِ ناميرا که و اين  .هامان و در بي سرزميني .و در ما .و در من
 ...و سکوتي که از فرياد طوفاني تر است .ميرد مين

و آسمان که با ما  .هواي سرودهاي دور است اين هواي ابري
و هي  .کند ميدلم هواي يار دبستاني خواندن  .گريد اينجا مي
ما که همراه  .. همراه شو عزيز.چرخد آن صداها توي سرم مي

و  .ماند و ياد و ياد و ياد مير هي اين انتظا .هم حتي نيستيم
ها و بي  بي طاقت اين لحظه ،کولي که سر به کوه گذاشته ديگر

همه چيز با هم  .طاقت ِ روزها و شبهاي سرگرداني خودش هم
آميزد تا کولي هم زير باران من را بگذارد و برود آن دورها تا  مي

ايي تابم کند و آسمان ببارد و هيچ صد که بي ،بفهمم که تنهاست
خواني  مياش زير لب  نيايد اال صداي شر شر باران که تا بشکني

آيد  ميخواني بغض  ميو تا  ...«.ش جان جان جان توي سينه»
 ميکبار نوشته بود .ندارد  ميکه يادت بيفتد به سياووشاني که تما

خانم دانشور االن  .«!ست اين روزها خانم دانشور سياووشاني»
اد آن هواهاي معنوي را که سالها کجاست؟ کاش بيايد و امتد

ها و چشمها ديده بود و به آن اميد داشت ببيند.  پيش در چهره

که هنوز هم عاشق قلم و ـ گفتيد خانم دانشور  ميکاش 
« مراد»و « هستي»که  ،که حاال چه بايد کرد ـصالبتتان هستم 

و شما که ساعدي را و  .به همين سادگي ،تان را کشتند قصه
دانستيد در آن روزها از آن رو که چشم انتظار  ميدبين شاملو را ب

حيراني »به نسل من که دچار اين به قول شما  ،کرامتي نبودند
بايد معجزه از خودشان  ـ کم يکبار دستـ بود بگوييد « عارفانه

  .شان واالترين کرامتهاست که نفس ِ آگاهي ،شروع شود
آخر همه اين روزها   نبود؟ ،دشواري وظيفه بود ،نه مگر که انسان
تغيير ديگر رويايي  ،که باشد« اميد«  رسد: ميو شبها به يکجا 

توي چشمها و  ،شود توي چشمها ديد مياين را  .دور نيست
آدمها  .شوند وقت خواندن يار دبستاني ميدستها که حلقه 

سرنوشت  .تشنه اميد هم هستند ،خواهند ميهمانقدر که تغيير را 
 .تواند زير و رو کند مي« اميد»ملتها را 

 و اين يادداشت ادامه دارد...

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 شهاب مقربين

 

 کنم اعتراف مي

 اشتباه بود هرچه کردم 
 اشتباه بود هرچه گفتم 
 اشتباه بود هرچه ديدم 

 سبز نبودند ها  درخت
 سربي بودند

 نشانه گرفته بودند آسمان را 
  

 کنم اعتراف مي
 اشتباه بود م   خواب ديدن

 اشتباه بود م   بيدارشدن
 روياهاي مخملي بودند ها  آن

 ديدم ها را نمي کابوس
  

 کنم اعتراف مي
 اشتباه بود م   سکوت کردن
 اشتباه بود م   فرياد کشيدن

 بود سنگين  گوش تا گوش آسمان 
 از دريايي واژگون

 زد ي که برق مي ا و تازيانه
 خيرگي چشمم بود

  
 کنم اعتراف مي
 شتباه بودا هرجا رفتم 

 اشتباه بود م   برگشتن
 اشتباه نيست م   تنها مردن

 اگر برگشتم
 کنم دوباره اشتباه مي

 اعتراف بود  همه چيز
 ببخشيد

 کنم دوباره اعتراف مي
 اشتباه بود  همه چيز
 ببخشيد

 ...کنم  دوباره اشتباه مي
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 پشت پرده
 
 

 !گوشه ي جگرم
 آب گل آلود بود و

 دود بود و
 ها را کنار هم مي چيديم هر چه قطعه

 مخروبه بزرگ تر مي شد و
 خاک تر مي شد و

 الي الي الي     که تمام سياهي ها از تو دور شوند
 حاال

 چطور عصرها      
  از خيابان هاي زيرو رو شده بگذرم

 از گودال هاي زخم
 واز تن زخمي آب بگذرم

 مردن به زبان مادري سخت است
 گوشه ي جگرم
 ادري...   پشت به مخروبهمردن به زبان م

 
 راحتم بگذاريد

 دستم به قطعه ها که بيفتند و
 پرده ها که بيفتند و

 درخت ها که به راه بيفتند و
 الي الي الي که گردبادي شود ميان گودال ها

 
 مي خواستم عصرها

 همپاي پاي در به درم باشي
 ديگر

 حرفي نمي ماند
 ! مگر هيس

 ي .و اينکه مي خواستم     جگرم باش
 
 

 روجا چمنکار                                        
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 گری حاکم بسيج حداکثر نيرو در مقابله با خشونت
 
 
 
 
 
 

 گفتگو با بهزاد کريمي                             
 
 

 ی آنست و اِعمال تبعيض، بي توسل به خشونت ممکن نيست. خشونت مولود تبعيض و نتيجه ـ
 
  

 
 

توان گفت، معناي ديگري در  ش ـ سياست امروزي، ميتال
شود،  قياس با آنچه از اين مفهوم در ذهنيت سنتي فهميده مي

رسد همين تفاوت معنائي ميان حکومت  يافته است. به نظر مي
از يکسو و مبارزين جنبش سبز از سوي ديگر ديده  اسالمي

را شود. در حالي که حکومتگران بکارگيري قهر و خشونت  مي
و « حق حاکميت»جاي هر سياستي گذاشته و آن را بخشي از 

شمارند، اما در جنبش  ي کشور مي ي اداره ي منطقي وظيفه ادامه
سبز از هر سو سخن از خودداري از دست زدن به خشونت شنيده 

شود. حتا از سوي بسياري از تظاهرکنندگان خياباني دادن  مي
کرار آن خودداري مردود شمرده و از ت« مرگ بر...»شعار 

 شود. مي
شود؛ انساني که قدرت  نظر شما در باره اين که گفته مي

 زند، چيست؟ استدالل و تبيين ندارد، دست به خشونت مي
 
 

ـ بگذاريد در همان آغاز گفتگو يک نکته را روشن  بهزاد کريمي
ايم تا اين بحث  کنيم و آن اينکه، اگر من و شما قصد کرده

پرتو برآمد جنبش سبز پيش ببريم و آن را  نظري ـ سياسي را در
اليزه از  برهمين بستر هم ادامه دهيم، مراد نه ارايه تصويري ايده

اين جنبش که تکيه بر جوهر دموکراتيک و خصلت شعورمندانه 

آنست. شما و من، برآنيم تا اين جنبش را در واقعيت آن و با 
يران و در ي تناقضاتش که خود بازتابي از جامعه امروز ا همه

عين حال حاصل تکامل تاکنوني آنست، درک کنيم. تصريح اين 
شود که در سايه  نکته از آنرو اهميت دارد که گاه ديده مي

حقانيت و اصالت جنبش سبز، نوعي فتيشيسم نسبت به آن سر 
آورد و اين برآمد مدني واقعا ستودني شهروندان، چونان  بر مي

شود و بر  نظام حاکم فهم ميمظهر پاکي مطلق در برابر پلشتي 
زمينه ستايش عبودانه از آن نيز الجرم سياست عملي دنباله 

وراي  يابد! نه حکومت اسالمي  روانه و پاسيفيستي ظهور مي
گرايي آن  جامعه ما است تا چنين تصور شود که گويا خشونت

ربطي به اين جامعه ندارد و نه جنبش سبز به عنوان چهره 
 ها و غيرخويشتن تابي ان، عاري از بيامروزين جامعه اير

 هايي است که ريشه در اين جامعه دارند.  داري 
عليه غير خود و  با اينهمه اين درست است که حکومت اسالمي

در برابرکمترين انتقاد و مخالفت، متوسل به قهر و خشونت شده 
شود، و برعکس، اين جنبش معترض به اعمال و رفتار  و مي

نت را پرچم خود کرده است. نکته اما، آنست که عدم خشو
گيري اين معادله است! حکومت به اين دليل به  چرايي شکل

خواهد برج و باروي سيستم مبتني بر  کند که مي خشونت رو مي
دانيم که اعمال تبعيض، بي  تبعيض موجود را حفظ کند؛ و مي
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برد دير  توسل به خشونت ممکن نيست. آنکه از تبعيض رنج مي
تابد الجرم  ايستد وچون آن را بر نمي در برابر تبعيض مي يا زود

شود. براي اهل  گر روبرو مي با اِعمال خشونت از سوي تبعيض
تبعيض، قاعده، اجراي قانون تبعيض است که بدون قهر و 

شود و اگر هم به دليل پر زور بودن مقاومت،  خشونت ميسر نمي
شود که صرفا  مي قادر به اعمال زور نباشد به اصل تقيه متوسل

پرانتزيست در متن روايي اين جماعت بمنظور جستن فرصت 
براي تعرض بعدي. اين حکومت از همان آغاز حاکميت خود و 
در همه طول حيات خويش حامل و عامل خشونت بوده است، 
اگر چه درچند مقطع استثنايي کمتر و در عمده مسير سي ساله 

ا وعده سياسي رفع خويش بيشتر. به اين دليل که اگرچه ب
تبعيض به قدرت رسيد، اما آرمان و هدف آن برقراري نظام 
مبتني بر تبعيض بود و پاسداري از تبعيضاتي که، علت وجودي 
آنند. خشونت مولود تبعيض و نتيجه منطقي آنست. مسئله اين 
نيست که حکومت تبعيض قدرت استدالل و تبيين ندارد، مسئله 

بينند و به آن وقوف  ت تبعيض ميآنست که آنانکه خود را تح
يابند هرگز قانع نخواهند شد که گويا تبعيض الزم است و  مي
و سهم آنهاست! وگرنه اهل تبعيض در دستگاه عقيدتي « حق»

ـ همان منافع ناشي از  گر منافع آنان است خويش که توجيه
به اندازه کافي دليل و برهان در چنته تاريخي خويش  -تبعيض

 راه وعظ و تحميق را هم که خيلي خوب بلدند. جمع دارند و
و جنبش سبز درست به اين علت با سيماي مسالمت شناخته 
شده است و به اين دليل اجتناب از خشونت متقابل، خصلت 
نماي آن شده که بر ضد تبعيض است؛ که جنبش و قيام 
شهروندان است در برابر اهل تبعيض. حيات اين جنبش بستگي 

که درون خود تبعيض را راه ندهد، متکثر بماند و به اين دارد 
طيف رنگارنگ معترضان تبعيض در آن، همديگر را در 

هايشان بشناسند و بپذيرند. نيروي جنبش سبز چه آگاهانه  تفاوت
و چه حتي اينجا و آنجا نه چندان از سر بصيرت، اما در هر حال 
موجوديت اجتماعي و سياسي طرف مقابل خويش را هم 

ذيرد و براي وي جايگاه رقابت در ميدان دموکراتيک قايل پ مي
است. نيروي اجتماعي اين جنبش در پي حذف هيچ جريان و 
فکري نيست تا به خشونت تمايل بيابد. اين جنبش آنجا هم که 
به دنبال حذف است، اساسا در پي حذف خودِ فکر و روش حذف 

ت و اس است و بس. راهنماي اين جنبش، حاکميت حق عمومي
و طبيعي است که ذهن آني که بدنبال حذف « حق حاکميت»نه 

گردد تا که ابزار قهر جستجو کند. اين جنبش،  نيست، نمي
عصاره و تکامل سي سال فکر نقاد عليه هر نوع تبعيض است و 
همين است که صورت نمادين چالش بين نيروي منتقد تبعيض 

به خود و حاکميت تبعيض، شکل تقابل خشونت و ضد خشونت 
شود که شما در  مي« سياست امروزي»گيرد وهمان  مي

 تان به آن اشاره داريد! پرسش
  

 
ايد بسيار درخور  اي که شما در پاسخ خود بازکرده تالش ـ زاويه

ها يا  ها و نگرش اهميت است، يعني برقراري رابطه ميان روش
گيرند.  نسبت ميان اهداف و ارزشهائي که راهنماي عمل قرار مي

آيد؟ براي  ما آيا اين رابطه مکانيکي است و خودبخود بوجود ميا
اي که شما و بسياري از  «خصلت شعورمندانه»حفظ آن 

دهيد، در  گران و مدافعان جنبش سبز به آن نسبت مي تحليل
دانيم چقدر به درازا خواهد کشيد، چه بايد  تمام طول راه که نمي

 کرد؟
 
 

آيم و همچنان هم  چپ ميدانيد که من از  مي -بهزاد کريمي
چپ هستم اما با تجديد نظرهايي بسيار در انديشه، روش و عمل 
پيشين؛ هم از اينرو شايد آموزنده باشد که با رجعت به 

هاي راهنماي ديروز و بازبيني امروزين در آنها، به پاسخ  انديشه
پرسش شما بنشينم. چرا که نقطه عزيمت هر نگاه و نگرش 

گفتيم که  مل متعلق به قبل است. ما ميجديد، نقد روش و ع
جنگ ادامه سياست است، چونان اصلي آزموده شده؛ بعد هم 

( 2( از رسيدن به جنگ، گريزي نيست، 1گرفتيم که:  نتيجه مي
گفتيم که قهر،  و پس، تدارک آن وظيفه ايست ناگزير. ما مي

 ها از يوغ استبداد و ماماي انقالب است و انقالب، راه نجات توده
گرفتيم که براي درهم شکستن قهر  استثمار؛ و منطقا نتيجه مي

ضد انقالبي اِعمال قهر انقالبي نياز است تا که راه براي انقالب 
اي توسط توده ها هموار شود. بدينسان بود که در قيام عليه  توده

اختناق شاهي و واکنش در برابر قهر ساواک شاه، ما متوسل به 

 

آورد و اين  ر بر ميشود که در سايه حقانيت و اصالت جنبش سبز، نوعي فتيشيسم نسبت به آن س ـ گاه ديده مي

شود و بر  برآمد مدني واقعا ستودني شهروندان، چونان مظهر پاکي مطلق در برابر پلشتي نظام حاکم فهم مي

 يابد! زمينه ستايش عبودانه از آن نيز الجرم سياست عملي دنباله روانه و پاسيفيستي ظهور مي
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اني يگانه در پندار و گفتار و کردار قد قهر شديم تا چونان جوان
برافرازيم و هر آنچه را که باورش داريم به محک عمل کشيم. 

ترين تجليات انديشه  چريک فدايي به اين اعتبار يکي از زالل
ام که  سياسي در تاريخ ما بوده است! نقد گذشته من نه نقد عمل

همه جهان اساسا نقد نگاهي بايد باشد که داشتم. نقد نگاهي که 
داد و وحدت را تنها  را از منشور آنتاگونيسم )تعارض( عبور مي

جايگاهي براي با هم بودگي ضدين با يکديگر و ايستگاهي گذرا 
فهميد. مقوله پيوست از نظر آن  براي زيست موقت اضداد مي

بيشتر براي طبيعت معتبر بود تا جامعه، و تاريخ همانا در 
يافت. جامعه را نه  مقام ميهاي کيفي  ها و انفصال گسست
ها خواهد بود و  خواست که همواره بستر چالش اي مي همبسته

البته در راستاي مدنيت و عدالت بيشتر، بل محل چکاک 
شمشيرهاي طبقاتي براي حذف تا رسيدن به ميعادگاه يکدست. 

ها تعلق نداشت که البته راديکال  اين نوع نگاه تنها به ما چپ
در نگاه و چه در عمل، ما بوديم. اين، نگاه  ترين راوي آن، چه

مسلط زمان بود در ايران آنزمان و گفتمان غالب جامعه در انواع 
تجليات آن. ما همه در محاصره قهر و غضب بوديم: غضب 

داد و  رژيم ديکتاتوري عليه هر آنکس که غير او نغمه سر مي
شترين قهر رو به رشد در جان جامعه و مورد استقبال از سوي بي

 نخبگان سياسي جامعه. 
اما اکنون نگاه ديگري در کار است: جنگ، تنها ادامه آن 

تواند باشد که در ذات خود و به تصميم طرفين، در  سياستي مي
و نه اينکه « تواند مي»کار تدارک جنگ است! تازه آنهم با قيد 

الزاما چنين شود. مطابق نگاه کنوني و امروزين، در برابر 
بايد که سياست کرد و با تلفيق هوشمندي،  يهرسياست م

بردباري و جسارت بر پايه قانون توازن قوا، سياست حاکم را به 
سوي خود حکام کمانه داد تا که شرايط دگرگوني سياست و در 
صورت ضرور و توانايي، تغيير خود نهادها، واضعان و مجريان 

فهمم  ورزي مي سياست حاکم فراهم آيد. من اينرا همان سياست
اش آشنا نبوديم. اما حاال آنچنان به  که آنزمان ما حتي با واژه

روش سياسي مسلط و الزام گفتمان سياسي دموکراتيک در ايران 

بينيم بيشترين مسئله هر محفل يا  کنوني بدل شده است که مي
سياسي در کشور همين  -تشکل گرداننده اين يا آن نهاد مدني

بلوغ سياسي را با همين  ورزي است و بس! موضوع سياست
شاخص بايد متر کرد. اقبال به سياستِ سياست ورزانه هم به اين 
دليل است که، امرسياست ورزي در همانزمان که سياست ضد 

،  کشد و در کارِ از کار انداختن آنست دموکراتيک را به چالش مي
تند تا آينده  در همان حال تار و پود سياست دموکراتيک را مي

ترين ارتباط  ريزد. و اين ، يعني برقراري منطقي يک را پيدموکرات
منطقي بين نفي و اثبات و پلي از حال به فردا؛ حرکت در 
پيوست با نتيجه دگرگشت، تجلي شعور شهروندي در عين شور 

اي که زيبنده اهل بيعت است و  سياسي و رهايي از شعار زدگي
 اش باد. باشد که ارزاني تبعه

گردم که اين گفتمان، جلبکي نيست که به  ر ميو باز به اين ب
يکباره در شوره زار سر برآورده باشد! خير! اين گفتمان حاصل 

هاي پيشين است، از سوي همگان و از جمله بخش  نقد گفتمان
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از همان پيشينيان. در جنبش سبز جاري به درستي بر  عظيمي 
ي که نقش جوانان و به ويژه دختران جوان ـ ناز دختران شجاع

شنوم  بينم و مي از هر يک از اينان را مي هر وقت عکس و نامي 
اختيار اشگ شوق و تحسين بر چشمانم جاري  دانم چرا بي ، نمي

گذاريم و تفاوت نگاه و عمل اين نسل با  انگشت مي -شود مي
ها به جاي  بينيم، اما در تبيين اين تفاوت هاي گذشته را مي نسل

ي آن، گاه با تفسيرها و توجيهات فهم تاريخي و تحليل چراي
شويم که بنا به آن: نسل پيشين مظهر بطالن  سطحي روبرو مي

مطلق است و نسل کنوني، تجلي عقل محض! اين تبيين عالوه 
انگاري بد آموزانه، در فهم قانونمندي  نگري و ساده بر سهل

سياسي،  -فرهنگي -هاي فکري تحوالت مربوط به گفتمان
ن در گذشته است و نگاه به سبک و سياق نوعي از در جا زد

ي مقوالت پيوست و گسست! گفتمان امروز  سابق در رابطه
جامعه پيش از همه حاصل بازبيني و بازنگري گفتمان ديروز 
جامعه است و آنهم عمدتاً توسط انديشمندان و انديشه ورزان 
متعلق به گفتمان ديروز، که اينک حاصل انتقاد از خود آنان در 

جوانان سرتاپا ماالمال از انرژي زندگي به منصه ظهور عمل 
رسد. اگر گسستي در ميان است که هست، گسستي است رخ  مي

داده بر بستر پيوست؛ با امروزي فراروئيده از ديروز و بروز يافته 
در اقدام نسل روز با ثقل سنگين جوانان در آن و همراهي پر 

که مسلما پس  اقدامي معناي ميانساالن و پيران برنا دل با آن!
زمينه آن، انديشه و روشي است متفاوت با قبل و در بياني 
مرکب، در پرتو گفتمان امروزين و نوين که چيزي نيست جز 
دگرگشت گفتمان سابق از مجراي نقد و نقادي ديروز. من در 

بينم و آنها فردا بهتر خواهند فهميد که  اين جوانان، امروزم را مي
 ن و تحول ديروزي ها بوده است.           امروز آنان تکوي

 
 
خصلت »تالش ـ يکي از مهمترين روشهاي صيانتِ  

ايد، آن هم نه به  بيني انتقادي دانسته را واقع« شعورمندانه
، «تحميق»بافي،  حکومت ـ که به نيروي نه استدالل بلکه دروغ

خشونت و سرکوب آويخته است ـ بلکه به عناصر درون جنبش. 
بين،  ارت ديگر از سوي شما ضرورت داشتن يک نگاه واقعبه عب

اي که به نوعي روح بسياري از ما  هاي شاعرانه بدون ستايشگري

را در قبال جنبش سبز تسخير کرده است، مورد تأکيد است. 
اي که به فرهنگ خشونت آلوده است،  گوئيد؛ جامعه تلويحاً مي

اين آفت  عناصر فعال در جنبش ضد تبعيض آن نيز در خطر
ي  گرائي از کدام درِ ديگري جز آرمان و جوهره هستند. خشونت

 تواند وارد شود؟ فکري، مي
 
 

اول، فرهنگ! فرهنگ عمومي. به جنبش سبز  -بهزاد کريمي
گوييم ما با يک  تر خواهم پرداخت. ببينيد اگر مي بعداً و مشخص

گفتمان نويني روبرو هستيم که حاوي و حامل يک رشته 
ي نوين رو به اقبال در جامعه است، اين به هيچوجه به ها ارزش

معني آن نيست که گويا يکباره اوضاع گل و بلبل شده و ديگر 
خبري از خشونت نيست! ما نه فقط با حکومتي روبرو هستيم که 
مظهر خشونت عيان است، که صدا و سيماي آن محلي براي 

ابر آن توليد هر روزه خشونت و قهر و مدارس، مطبوعات و من
کانوني جهت اشاعه روزانه زور و تبعيت، بلکه در خود عرصه 

با مسئله خشونت نداريم.  يعني جامعه هم گرفتاري کمي  عمومي 
هم ميراث بسيار سنگين صدها سال قهر وخشونت ناشي از 

پيچد و هم در سطح  استبداد شرقي جان جامعه را در خود مي
عادت شده مربوط به هاي سياسي با جان سختي رفتارهاي  اليه

هاي مندرس گير و گرفتاري داريم. اگر قبال گفتم که  گفتمان
تبعيض، زاينده خشونت است اکنون بايد اضافه کنم که 
انحصارطلبي در هر شکل و اندازه هم راه را بر تساهل و تسامح 

اش به دليل  گي بندد! ببينيد در همين جنبش سبز که سبزينه مي
تبعيض حاکم است چطور يک عده اش در برابر  ايستادگي

اند که آنرا تنها در رنگ سبز سيدي تعريف کنند و در  کوشيده
که خواسته زير چتر بزرگ سبز رخ نمايد سينه  برابر هر پرچمي

بينيم که از  اند؟ مگر نمي سپر کرده و دست رد دراز نموده
آنسوهم اينجا و آنجا يک عده به نام سلطنت، کساني با نام 

لق و گروهي تحت عنوان کمونيست کارگري اين يا مجاهدين خ
آن حرکت اعتراضي متعلق به جنبش دموکراتيک را دچار اخالل 

آتش بيار  -دانم، شايد هم خواسته  کنند و نا خواسته ـ و نمي مي
شوند که تنها خوشايند استبداد حاکم است؟ آري  اي مي معرکه

نيازمنديم. بيش از و پيش از سياست، ما به دگرديسي فرهنگي 

 

ـ جنبش سبز درست به اين علت با سيمای مسالمت شناخته شده است و به اين دليل اجتناب از خشونت متقابل، خصلت 

ر برابر اهل تبعيض. حيات اين جنبش بستگي نمای آن شده که بر ضد تبعيض است؛ که جنبش و قيام شهروندان است د

به اين دارد که درون خود تبعيض را راه ندهد، متکثر بماند و طيف رنگارنگ معترضان تبعيض در آن، همديگر را در تفاوت 

 هايشان بشناسند و بپذيرند.
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آزاديخواهي، جوهر و پايه دموکراسي است و نه يک رعايت 
بايد که در وجود   مکانيکي قانون و مقررات؛ فرهنگ است و مي

شهروند و جامعه نهادينه شود. آزاديخواهي بايد به رفتار طبيعي 
استحاله يابد و چنان با شخصيت فرد عجين گردد که عمل به 

لکرد غير شرطي پاولوف الزامات آزاديخواهي همان عم
روانشناس فهميده شود. تحول فرهنگي که محصول اشراق 

ي الهام غيبي، وجود  اي، تا بخواهد در لحظه نيست و يا که جرقه
را روشن کند! تجهيز به فرهنگ دموکراتيک کاري است   آدمي

بسيار زمانبر و آموختن و آموزش آن، بسي دشوار. آنچه که منبع 
ت، آنست که جامعه ايران امروز در همه ما اس شادکامي

اش شاخص است و نيز در نفي و طرد  سمتگيري دموکراتيک
خشونت از سوي اکثريت. آنچه که مايه اميد است، ارتقاي روحيه 
تحملِ غير است و نيز جايگزيني تفاهم و اشتراک جويي بين 

به  -در عين به رسميت شناختن تمايزها هم  -متمايزهاست 
اي به  ، انحصار طلبي و حذف. يک نگاه مقايسهجاي روحيه طرد

ي  گفتار وکردار اپوزيسيون در دو موقعيت تاريخي يعني دو دهه
شصت و هشتاد خورشيدي از منظر نوع رفتار با ديگري و 

 -و در هر نحله و شاخه آن فرهنگ برخورد نسبت به غير 
يابيم که جامعه ما در زمينه فرهنگ  بيندازيم آنگاه در مي

کراتيک چه اندازه پيش رفته است. اما احساس غرور بجا از دمو
اين تحول هم، نبايد ما را آنچنان مغرورکند که پي نبريم که تازه 

نهيم و تا به پختگي و جا  داريم سنين بلوغ را پشت سر مي
 افتادگي برسيم، همچنان کار داريم و کار بسيار!

 
    

ا و مصداق خشونت کنيد که الزم است معن تالش ـ آيا فکر نمي
تر گردد؟ اين  گرائي در جبهه مبارزين نيز روشن و خشونت

پرسش از آنجاست که پس از هر تظاهرات گسترده و طرح 
هاي بسياري در باره مضمون  برخي از شعارها، بالفاصله بحث

برخي شعارها در گرفته است. در حالي که از سوي برخي از 
ي نفي کل  ها به نشانهمخالفين کليت نظام بعضي از اين شعار

اي ديگر  ، مورد حمايت قرار گرفته، عده«مردم»نظام از سوي 
و... « طلبانه خشونت»يا حتا « راديکال»، «انحرافي»آن را 

گرائي  اي ميان شعار و خشونت کنند. آيا اساساً رابطه ارزيابي مي
توانند، زمينه عمل  هم وجود دارد؟ به معناي ديگر؛ آيا شعارها مي

 آميز را فراهم کنند؟ چگونه؟ تخشون
 
 

خواستم در ادامه موضوع فرهنگي، وارد  منهم مي -بهزاد کريمي
خودِ جنبش سبز شوم و در حيطه سياسي و وضع روز، حرفم را 

توان بدون تعريف  کامل کنم. اگر در حوزه سياست مشخص نمي
سخن گفت، پس ناگزير از « انحراف»مشخص از راديکاليسم از 

يکاليسم مشخص و تعيين مرزهاي کنوني آن هستيم تعريف راد
تا اعالم موضع کنيم که چه چيزي اقتضاي سياست روز است و 

 دو مرز محافظه کاري و ماجراجويي چنين سياستي کدامند؟
برآمد ميليوني يافت و در « راي من کو؟»جنبش سبز با شعار 

ي اي ول طول مسير، بر زمينه آگاهي از نقش تعيين کننده خامنه
فقيه در پيشبرد پروژه سرکوب معترضين به کودتاي انتخاباتي، 
به درستي به نفي او و نقد جايگاه وي رسيد. پس سکوت در 
مورد نقش وي و احتراز از به چالش کشيدن او، عين 

بايد از  تواند و مي کاري است. جنبش شهروندي سبز مي محافظه
و هسته  اي عدم تسليم و تمکين رفسنجاني در برابر خامنه

سخت جناح حاکم استقبال کند و سياست سر شاخ نشدن مثلث 
اي را درک نمايد، اما  با خامنه موسوي ـ کروبي ـ خاتمي 

تواند با درجا زدن در زاويه تنگ تاکتيک ابتر آقاي  نمي
آمر از عوامل « رهبر»رفسنجاني مبني بر جدا کردن حساب 

که در آينده اجرايي سرکوب، در لحظه خود را آچمز کند تا 
اي و سياست همه چيز  مغبون بماند! مشي سکوت در برابر خامنه

 

ـ رويکرد قهرآميز، امری است کامال خالف اصل حداکثر بسيج نيروی جامعه عليه استبداد خشن و تحميل بيشترين انزوا و 

بته فقط در وجه سياسي موضوع سخن گفتم و آثار سوء يک رويکرد قهرآميز فرضي را از تفرقه بر صفوف آن. من اينجا ال

ايم که نتايج و تبعات آن در  اند و گفته ديدگاه صرف سياست و آنهم نه همه جانبه مورد اشاره قرار دادم وگرنه، بسيار گفته

م برای آينده، بسي بيشتر، گسترده تر تخريب شعور دموکراتيک در جامعه و فرهنگ دموکراتيک کشور هم در حال و ه

 های سياسي است.           وژرفتراز عرصه تاکتيک
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نژاد خالصه کردن فاقد رمانتيسيسم الزم براي  را در احمدي
تغيير و خالي از اخالق ضرور براي دگرگوني است؛ يک چنين 

اي نه سياست ورزي، که سياست بازي است و به درد  مشي
د که خود را براي طي خور شکستن بال دور پيماي جنبشي مي

مسير طوالني به پرواز درآورده است. جنبش شهروندي با افق 
ديد ناظر بر دموکراتيزاسيون ساختار قدرت در ايران بمثابه 

داند که  و آزادي شهروند، مي پشتوانه حاکميت حق عمومي 
اي از موضع تعرض او  دستکم بدون عقب نشاندن جدي خامنه

جمهوري اسالمي، امکان ندارد  به حداقل حقوق شهروندي در
که راه پيشروي به سوي تامين حق کامل و نهادينه شده 
شهروندي در ايران باز شود و بر پايه همين هوشمندي، حاضر 

شود که هدف فرعي را جايگزين آماج اصلي سازد. اصال  نمي
بسيار مضحک است که وقتي ولي فقيه خود با هزار اشاره رو به 

آهاي! شماها بدانيد که با خودِ خودِ من  گويد که: جامعه مي
طرفيد و اطرافيانش نيز، همه منتقدان و مخالفان را با چوب 

کوبند، از جنبش خواسته شود که  تکفير ضد واليت فقيه مي
چشم بر واقعيت بر بندد و بپذيرد که انشاءاهلل گربه است! 

هاي سياسي، مرزداران مرز  وگرفتاران اين نوع وسوسه
اري جنبش سبز هستند. اما از سوي ديگر، عين ک محافظه

 -ماجراجويي و خالف اصل طاليي سياست ورزي خواهد بود 
ترين حلقه ـ  که چيزي نيست جز بسيج حداکثر نيرو عليه ضعيف

انداز کامال بجاي جمهوري ايراني تا سطح  هرگاه که چشم
خواست و تاکتيک روز کشانده شود. جمهوري ايراني، هنوز يک 

نما، نه که تحقق آن هدف مقدم  دريايي است و طبعا سمتچراغ 
کش تعيين مرز       و روز جنبش باشد. تبديل اين خواست به خط

حساب و کتاب به  جنبش، يک خودزني سياسي و واريزي بي
بر خواهد بود. مورد ديگر، داستان اخير پاره  جيب حکومت جيب
، وظيفه اهلل خميني است. نقد ميراث خميني کردن عکس آيت

نابردار و تاخيرناپذير نيروهاي سياسي آزاديخواه و  تعطيل 
دموکرات کشور است، يعني بوده و هست و خواهد بود و امروز 

ترين  شاهديم که همين نقد، به سطح مبارزه مستقيم با شوم
بخش اين ميراث که همانا حرف و عمل و اصوال وجود همين 

باشد، فرا روئيده  اي مي جريان حاکم به زعامت ولي فقيه خامنه
همانا در به  -اين رهبر گذشته و مرده -است! نقد ميراث خميني 

چالش طلبيدن رهبر زنده است و بس، و پاره کردن عکس وي ـ 
در اين گير  -ولو که يک حق طبيعي هر شهروند باشد که هست

ودار بيشتر غوغاگريست و نه چيزي ديگر. به همين دليل هم 
ب به يقين، اين خود غوغاساالران حاکم هست که به ظن قري
ي رو به موت  چينند تا که براي نجاتِ زنده هستند که توطئه مي

 پاي مرده به ميان کشيده شود.
تواند ميزان  و اما اين نکته را هم بگويم که البته نوع شعار مي

سرکوب را کم و زياد کند، اما به ياد بايد داشت که در مبارزه 
ن اوال حتي در آرامترين شکل اعتراض هم عليه استبداد خش

گري طرف خشونت را از بين برد، کما اينکه  توان خشونت نمي
جنبش سبز در هنگامه راهپيمايي سراسر سکوتش بود که 
بيشترين قرباني و تلفات را داد؛ و ثانيا متاسفانه در مبارزه با 
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دادن و شدن ناگزير است. نقش نيروي  استبداد حدي از قرباني 
ورز در اينست که هوشيارانه بکوشد هزينه  هوشمندِ سياست

گر باال ببرد و جنبش را در سيماي  گري را براي خشونت خشونت
آميز بخواهد و نه اينکه به خاطر احتراز مطلق از هر  مسالمت

گونه خونريزي و اسارت و دربدري از ميهن، چنان از قرار گرفتن 
 منفعل بماند. در برابر خشونت بهراسد که فلج شود و

خواهم تاکيدي داشته باشم که اگرچه ارتباط  بر يک نکته هم مي
با موضوع خشونت مورد بحث ما ندارد ، اما هم ربط  مستقيمي 

اي با سرنوشت جنبش دموکراتيک جاري پيدا  تعيين کننده
گرايي حکومت  کند و هم البته در خنثي کردن خشونت مي

اين جنبش، براي آزادي  سرکوب عريان نيز کامال موثر است.
شهروندان است و خصلت اصلي و عمده آن نيز در آزاديخواهي و 

اش. اين جنبش اما، بازتاب يک تجربه مکرر  دموکراسي خواهي
در کشور ما هم است که بنا به آن، تا جامعه ما در مدار 
دموکراسي قرار نگيرد، صحبت از توسعه موزون و بر زمينه آن، 

و تحقق  جار ثروت و گسترش رفاه عمومي توليد و توزيع بهن
عدالت اجتماعي، حرفي بيهوده و سخني بي پايه است. اين اما 
نه بدان معني است که پيوند آزادي و عدالت در کالبد اين جنبش 
گويا که پايه مادي يافته و آنچه هم اينک جريان دارد بر نيروي 
 اجتماعي توده وسيع زحمتکشاني متکي است که به ضرورت

اند. نه! چنين  استقرار آزادي و دموکراسي در کشور آگاهي يافته
نيست و دستکم، فعال چنين نيست. هم از اينرو، درک اين 
واقعيت آزار دهنده، داراي اهميت کليدي در سرنوشت جنبش 
سبز است و غلبه بر نقيصه آن در اين زمينه، نقشي محوري در 

سبز البته قسما به سر انجام رسيدن آن خواهد داشت. جنبش 
ترين  هاي زحمتکش را با خود دارد که مشخصا به آگاه توده
نه « سبز»هاي اين اقشار تعلق دارند، ولي در عين حال  اليه
بيني توده فقر  بايد که خود را در سطح جهان تواند و نه مي مي

هاي باند قدرت  زده پايين بياورد و يا که به رقابت با عوامفريبي
هاي زحمت و محروم از نعمات  مينه جلب تودهرانت خوار در ز
هاي سياسي و مدني برخيزد! اين جنبش، براي  مادي و آگاهي

مريد پروري آفريده نشده است؛ مريد پروري از راه ترحم 
دهي به راه انداخته  رياکارانه ارزاني حريف باد که دستگاه صدقه

اي از درآمدهاي ميلياردي عمومي،  است تا به برکت ذره
بماند! اما « مستکبر»در خدمت مقام کبريايي « ستضعفم»
، اگر هم به درستي با صدقه بخشي کاري ندارد، اما «سبز»

تواند و نبايد فراموش کند؛ او راهي جز اين  صدقه بگيران را نمي
ها و ضعف امکانات، بکوشد تا  ندارد که عليرغم همه محدوديت

اقشار زحمت هاي معيشتي طبقات و  به طرق مقتضي با خواست

و محرومان جامعه در آميزد. و جنبش سبز، تنها از طريق به کار 
انداختن الک و سرند آگاهي در ميان پايگاه اجتماعي نيروي زور 
و فريب حاکم است که خواهد توانست سطح اتکاي حريف را تا 

هاي جامعه کاهش دهد که همانا  النه مزدوران صرف و لومپن
گ قطعي وي است. آري! يک راه بمعني فرا رسيدن لحظه مر

خنثي کردن خشونت حاکم، درست در اين درآميزي دو امر نان و 
آزادي است. پرچم آزادي به هيچوجه نبايد فرو بيفتد، بلکه راه 

کشيدگان از فقر و فاقه، فراخوان براي گرد  بايد جست تا محنت
آمدن زير اين پرچم را بشنوند و آنرا به گوش جان بگيرند. و 

، ناشدني است اگر آزادي براي آنان همراه نان تفسير و اين
شناسانده نشود. اشتباه نشود که گويا قصد سرخ کردن سبز در 
ميان است! نه! قصد، تنها نيرومند کردن سبز است و بس، اما 

گويي که موفقيت جنبش دموکراتيک جاري  همراه با اين فاش
تواند  مي« بزس»بيش از همه به سود توده زحمت خواهد بود. و 

مطمئن باشد که قادر به رفتن ميان اقيانوس توده زحمت است، 
ها را که، هم حد تکامل  هر آينه اگر فراموش نکند اين واقعيت

ي ما در اين دوران ارتباطات فراگير و نيزسطح با سوادي  جامعه
توان در  را مي در کشور تا بدانجاست که کمتر خانواده محرومي 

ت که فرزندي در دانشگاه نداشته باشد، و هم ايران کنوني ياف
جامعه ايران امروز داراي يک قشر ميليوني آموزگار است که فقر 

هاي  مادي و بلوغ فرهنگي را يکجا با خود دارد، و هم اهرم
شان بايد  اجتماعي مشابه ديگر. آري! امکانات بسيارند، تنها جمع

 بايد گرفت. کرد و به کارشان مي
             

 
تالش ـ توجيه خشونت به عنوان واکنش در برابر قهر و سرکوب 

« استدال»حکومتي و ضروتي براي شکستن کمر استبداد، 
ايست. يک دهه و نيم پيش از انقالب اسالمي، اين  شناخته شده

گيري جنبش چريکي که شما خود  هاي شکل استدال يکي از پايه
يد، قرار گرفت. از بازماندگان يکي از مهمترين بخشهاي آن هست

آيا چنين پتانسيلي را در مقابله با خشونت و سرکوب عريان رژيم 
 بينيد؟ مي
 
  

ام از  پيش از آنکه به اين سئوال از زاويه ارزيابي -بهزاد کريمي
گران و  ها در جنبش جاري نسبت به خشونت حکومت واکنش

سرکوب عريان استبداد مذهبي پاسخ بگويم، جا دارد که باز از 
ه نظر متديک درنگي بر موضوع خشونت در برابر خشونت نقط

داشته باشيم. چرا که تعريف از خشونت واکنشي، اندکي کشدار 
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تر از آن، بروز خشونت در برابر خشونت يک چيز است  است! مهم
 و ترويج و سازمانگري خشونت در برابر خشونت يک چيز ديگر. 

ورگو قرار از خودم شروع کنم. اگر من مورد يورش مشتي ز
بگيرم که در برابر دعوت من از آنان به بحث و گفتگو جهت 
تشخيص حق و حقوق، اما آنان با توسل به خشونت عريان 
صرفا مشت و لگد و چوب و چماق تحويلم دهند؛ و اگر من در 
اين وانفسا به پليس دسترسي نداشته باشم و يا که پليس از آن 

امل خشونت قرار دهد؛ نوعي باشد که زور خود را پشت همان ع
چرا مثال يک مشت ناچيز دفاعي من در برابر آوار سيلي و باتوم 
و زنجير و قداره، نامش خشونت متقابل است و دور از تمدن ؟! 

ام آن قدرها دستانم را در  راستش من يکي هنوز هم نتوانسته
هاي شيک بپوشانم و يا به آن سطح از مسيحيت عروج  دستکش

صورتم را هم براي تداوم سيلي خوري يابم که آن سوي 
خواهم بگويم که واکنش در برابر  پيشکش آدمخوران کنم! مي

از جنس واکنش اجتماعي نيست که  خشونت حتي به تمامي
بخواهيم بر سر آن تنها بحث اجتماعي صورت دهيم؛ خير، اين 
موضوع جنبه روانشناسانه و غريزي هم دارد، تا آنجا که به 

تاکيد کرد که انفعال در برابر خشونت پيش از  گمانم حتي بايد
اي از ترس و  آنکه معرف تعالي فرهنگي شخص باشد نشانه

يابي آن جا دارد تا  است و در ريشه طلبي در شخصيت آدمي تسليم
روانکاو هم وارد قضيه شود! و اما بياييم و به موضوع در کادر 

ما مردم پرسم که اگر هاي اجتماعي بنگريم . مي کنش و واکنش
، ياجمعي «لباس شخصي»ببينيم که گروهي اوباش به اصطالح 

پرست و يا حتي چند مامور يونيفورم پوش  بسيجي مزدور قدرت
اند ودر  سرکوبگر کسي از ميان ما را در چنگ خود گرفته
توان با  همانحال ما مردم خود را در موقعيتي بيابيم که مي

وي شکارچيان آدم، حرکت جمعي دفاعي و خنثي کننده رو به س
ها نجات داد ،  جوانمان را از گرفتار آمدن به سرنوشت کهريزک

اي فرصت را از دست نهاد؟ کجاي اين کار  چرا بايد لحظه
بايد نام خشونت به خود بگيرد  تخطي از تمدن است و چرا مي

هرگاه که در هنگامه آزاد سازي يک عزيز همراه از دست 
بهمان آمر و عامل کنش خشن هم سرکوبگران، از دماغ فالن يا 

خوني جاري شده باشد؟ فراتر برويم و بپرسيم که اگر توازن قوا 
از مردم در تظاهرات  اجازه دهد که مثال نيروي عظيمي

و همچنان  -آميزشان براي آزادي زندانيان سياسي مسالمت

بتواند رو به اوين کند  -مواجه با انکار و حاشاي قدرت زندانبان 
هاي  اً با شکستن قفل اين باروي سمبل خشونت، دربو خود راس

آنرا بگشايد تا زندانيان آزاديخواه آزاديخواهاني آزاد باشند، چرا 
به مثابه تجاوز از قانون يا  نبايد اين امر صورت بگيرد و يا اقدامي 

توسل به خشونت معني شود؟ راستي قضاوت تاريخ در مورد فتح 
ست؟ توصيف آن به مثابه باستيل توسط شورشيان پاريس چي

اي درهيات  است خشن در مسير تاريخ يا جا گرفته اقدامي
مجسمه آزادي و رهايي، که دويست سال است افتخار اين فتح 

بينيد  ها به نمايش گذاشته است؟ اگر مي را در ميدان زندان بوربن
که من اين چنين سخن را به درازا کشانده و اينهمه روي 

کنم فقط و فقط به اين  ز ايندست تکيه ميواقعياتي ا -فرضيات
بينيم که کساني با تکيه بجا  دليل است که اينجا و آنجا مي

آميز تا به آخر، به رد  براصل و روش درست مبارزه مسالمت
هاي ناگزير مردم در برابر کنش خشونت بر  اي واکنش پاره
بر خيزند و نا خواسته نوعي از روحيه تسليم و تمکين را در برا مي

تواند به روحيه  دهند. کاري که، مي قداره بندان رواج مي
هايي از  بيني ايستادگي در جنبش آسيب بزند. وگرنه، حمل واقع

اين نوع در ميدان پيکار نيروي دموکراسي عليه استبداد خشن در 
کشور ما، نبايد بدين معني فهميده شود که گويا به مبارزه 

آميز،  شود. مبارزه مسالمت مي آميز با اما و اگر برخورد مسالمت
استراتژي و تاکتيک جنبش است و تا آنجا که به نقش، وظيفه و 

گردد، اين نيرو، هشيار و  مسئوليت نيروي دموکراسي بر مي
آميز را مهندسي خواهد کرد و تا آخر هم  استوار، مشي مسالمت

ورزي، چونان روش استراتژيک،  به آن وفادار مانده و از سياست
 رنخواهد داشت. دست ب

اکنون ولي در ادامه همين بحث متديک، جا دارد که به قلب 
ي انقالب سياسي  موضوع بپردازيم و در واقع بر خودِ قضيه

متمرکز شويم؛ به اين معني که: انقالب سياسي ،آري يا نه؟ 
انقالب سياسي در يک جامعه استبدادي، جزو احتماالت جدي در 

ست چه در شکل مخملي آن باشد و نوع گذار از استبداد حاکم ا
چه بخواهد که شکل غير مخملي به خود بگيرد. در واقع هر 
اندازه که انقالب اجتماعي به معني انتقال دفعتا قدرت سياسي از 
دست نمايندگان طبقه و قشري به دست مدعيان منافع طبقه و 
قشري ديگر و بر اين اساس ناميدن آن انقالب به نام اين يا آن 

از سازماندهي اجتماعي، امري است بيهوده و مظهر نوع 

ـ اگر گسستي در ميان است که هست، گسستي است رخ داده بر بستر پيوست؛ با امروزی فراروئيده از ديروز و بروز 

که  االن و پيران برنا دل با آن! اقدامييافته در اقدام نسل روز با ثقل سنگين جوانان در آن و همراهي پر معنای ميانس

زمينه آن، انديشه و روشي است متفاوت با قبل و در بياني مرکب، در پرتو گفتمان امروزين و نوين که چيزی  مسلما پس

بينم و آنها فردا بهتر  نيست جز دگرگشت گفتمان سابق از مجرای نقد و نقادی ديروز. من در اين جوانان، امروزم را مي

 ها بوده است.  ند فهميد که امروز آنان تکوين و تحول ديروزیخواه
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گرايي تام و تمام، و هر چه فهم از تحوالت اجتماعي از نوع  اراده
بايد کج  ناگهاني آن و مبتني بر گسست تاريخي را بدرستي مي

هاي نابجا دانست؛ ولي به همان  از نوع جهش ها و پرش فهمي
ي گروه يا  ارادهاندازه هم، نفي انقالب سياسي و آنرا محصول 

همه مردم دانستن ، خطايي است محض و چيزي نيست جز 
تجلي دگماتيسم فکري که جايگزين دگماتيسم انقالب سياسي 

توان گفت که از سه دهه پيش به  پيشين شده است. البته مي
اينسو، اين گفتمان رفورم است که بر گفتمان انقالب چيره شده 

ر سراسر جهان هم عمدتا است و به تبع آن، تحوالت سياسي د
اند که  هاي سياسي انجام گرفته از طريق انتخابات و رفورم

توان گفت  روندي است مداوم و همچنان رو به تقويت، اما نمي
که در جوامع تحت سلطه استبداد و درست هم به دليل مقاومت 

ي مردم براي دموکراسي،  لجوجانه استبداد حاکم در برابر اراده
در شکل قيام و انقالب سياسي گويا امري است انفجار سياسي 

اند و  نشين موزه تاريخ براي هميشه. بوده بکلي منتفي و رف
هستند جريانها و افرادي از منتقدان و مخالفان جمهوري 

که در خواست خود مبني بر گذار سياسي کشور از  اسالمي
استبداد فقاهتي و واليي از طريق رفورم ـ که مسلما بهترين نوع 

اند  بود و باشد ـ چنان غرق شده گذار هم است، اگر که ممکن مي
شوند ، که انقالب سياسي را امري تمام شده وب کلي به  و مي

فهمانندش. من اما بر اين نظرم که  فهمند و مي تاريخ پيوسته مي
انقالب سياسي يک امر تماما ارادي نيست که اگر اراده براي آن 

يابد. واقعيت آنست که  ع نميرخت بر بسته باشد، ديگر وقو
گريز است در  انقالب سياسي قبل از همه انفجار ناگزير جامعه بي

برابر حکومتي که به دست خود پتانسيل انفجار جامعه عليه 
آورد. انقالب سياسي، پيش از هر چيز بر  خويش را فراهم مي

ساخته خود حکومت تبعيض و ديکتاتوري خشن است و 
بر عهده آنکه قدرت را در دست دارد و  مسئوليت اصلي آن نيز

حاضر نيست اراده همگان را برتابد. نکته اينجاست که ما در پي 
بينيم.  اش نمي رويم و تدارک انقالب نيستيم، آنرا به پيشواز نمي

ما شريک بسيار خوبي براي شاه شديم آنجا که او با ديکتاتوري 
و زمينه را  و انسداد سياسي کشور را به سوي انقالب سوق داد

براي شورش و انقالب فراهم آورد و ما نيز از اينسو جاده را 
توانيم مدعي شويم  کوبيديم تا شاه فقط با انقالب برود! ما نمي

که نيروي رفورم بوديم و اين شاه بود که ما را وادار به انقالب 
توانيم بگوييم که شاه بود که جامعه را به انقالب  کرد، اما مي
وزيسيون در اکثريت قاطع خود ـ و تا حد يکپارچه کشاند و اپ

حتي! ـ او را در اينکار ياري داد! و اکنون با تامالت ژرف در 
مان نيز، و  هاي پيشين تجربه سنگين سي ساله و البته تجربه

افزوده بر آنها تجربه عام بشريت، اپوزيسيون جمهوري 
ت در بيشترين بخش خود بر اين است که رژيم والي اسالمي

فقيه را در کشاندن جامعه به شورش و انقالب همدست نشود و 
اي باشد که برچيدن رژيم واليي و  در پي چنان مشي سياسي

آميز مهندسي گردد. توليد و  بساط حاکم ديني، از طريق مسالمت
بسيج اکثريت عظيم مردم براي انجام انتخابات آزاد، براي 

، براي دموکراتيزاه رفراندوم جهت تصحيح و تدوين قانون اساسي
آميز و  کردن ساختار قدرت در کشور، بنيان و پايه مشي مسالمت

ي راهنما  اساس استراتژي اين گذار غير قهرآميز است. انديشه
در برابر اعمال   بايد اين باشد که جز اعمال نيروي مردمي

توان آنرا مهار و کشور را از شر آن  آميز قدرت حاکم، نمي خشونت
ورزي  اتخاذ استراتژي مبتني بر مسالمت و سياسترها ساخت. 

دموکراتيک اما ، دستکم در ايران ما با حاکميت استبداد ديني در 
آن، به هيچوجه نبايد با اين رويکرد خطا دچار مسخ شود که بنا 
به آن، گويا که وقوع انقالب سياسي در ايران ديگر منتفي است! 

که گذار در کشور به ايم  خير! اين ما هستيم که اراده کرده
دموکراسي از طريق انقالب سياسي صورت نگيرد، اما حد 
لجاجت رژيم فقاهتي در برابر خواست دموکراسي مردم که دست 

خواهيم، همواره آن نيست که نخواهد  ما نيست! آنچه که ما نمي
ورز براي آنکه در صورت وقوع انقالب  شد. نيروي سياست

ين نماند و بتواند که وظيفه خود را نش سياسي غافلگير نشود، خانه
دهي به سير روندها در راستاي انديشه، روش و عمل  در جهت

ها به سرانجام  گري دموکراتيک وکاهش از عوارض شورش
بايد که پيشاپيش هم روحا و هم به گونه نظري و  برساند، مي

تاريخ را  سياسي آمادگي الزم براي شرکت در اين بازي مردمي 
. اما صرفا آمادگي، و نه که تدارک سياسي و سازماني داشته باشد

ورزي  ورزي است و بايد هم سياست آن! ما کارمان، سياست
 بماند.      

حال بر گردم به نکته مورد نظر مشخص شما، يعني موضوع 
گيري همه آنچه که  کنش و واکنش خشونت، و به عنوان نتيجه

خشونت، هم در باال گفتم ، بگويم که: واکنش در برابر 
اي توجيه پذير؛ ولي، تئوريزه  ناپذير است و هم تا اندازه اجتناب

ريزي براي  کردن خشونت برضد خشونت و بر اين پايه، برنامه
آميز عليه خشونت حکومتي و سازماندهي قهر  اقدام خشونت

تحت عنوان قهر انقالبي در برابر قهر ضد انقالبي، کاري اشتباه 
ستراتژي قهر که جاي خود دارد، و رويکردي مهلک است. ا

تواند  بگويم که حتي تاکتيک قهرآميز نيز، تنها موجب آن مي
باشد که هزينه ايستادگي در برابراستبداد هار و خشن حکومتي 
بنحو خطرناکي افزايش يابد و بخش بزرگي از نيروي اعتراض 
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حاضر در ميدان، به ناگزير صحنه عمل را ترک گويد و بدين 
ن قوا مطلقا به سود حکومت بهم بخورد. رويکرد ترتيب تواز

شود که نيروي عمل و  مبتني بر تاييد و تقديس قهر باعث مي
ابتکار جنبش، در جريان کشاکش مطلقا نابرابر به هدر برود که 

توان نهاد؛ و  بر آن جز انتحار کادري جنبش نام ديگري نمي
بيش از شود که سرکوب حکومتي زمينه توجيه بيابد و  موجب مي

پيش گسترش يابد. و در يک کالم، رويکرد قهر آميز، امري 
است کامال خالف اصل حداکثر بسيج نيروي جامعه عليه استبداد 
خشن و تحميل بيشترين انزوا و تفرقه بر صفوف آن. من اينجا 
البته فقط در وجه سياسي موضوع سخن گفتم و آثار سوء يک 

رف سياست و آنهم نه رويکرد قهرآميز فرضي را از ديدگاه ص
ايم  اند و گفته همه جانبه مورد اشاره قرار دادم و گرنه، بسيار گفته

که نتايج و تبعات آن در تخريب شعور دموکراتيک در جامعه و 
فرهنگ دموکراتيک کشور هم در حال و هم براي آينده، بسي 

 هاي سياسي است. تر وژرفتر از عرصه تاکتيک بيشتر، گسترده
رسيم به پاسخ در برابر اين پرسش مشخص شما،  ميو سر انجام 
توان تصور پتانسيلي  ايد: آيا در اين جنبش جاري، مي که پرسيده

را هم داشت براي رويکرد قهرآميز در برابر سرکوب عريان 
توان گفت  توان! و مي واليت فقيه؟ در وجه عام، خوشبختانه نمي

بر دل که سرکوبگران خشن حاکم، چنين واکنشي را آرزو 
تر از آنست که در دام  خواهند ماند. اين جنبش شهروندي، بالغ

هاي حکومتگران بيفتد و به راه و روشي کشيده  ماجرا آفريني
ها را  شود که قهر حاکم آنرا بهانه قرار دهد تا بيش از پيش قالده

تر کند. مردم در اين شش ماه،  برگردن سگان هار سرکوب شل
اند و هر  ادي از اين حکومت ديدههاي زي ها و جنايت وقاحت

شان نسبت به اين سرکوبگران که مظهر  زمان هم بر خشم
معجوني کم مانند از دروغ و خشونت هستند افزوده شده است، 
اما اين ديگ جوشان خشم بر حق، قصد پريدن به هوا را ندارد! 
مردم سبز، با اينهمه خشم اما، آگاه واستوار بر خويشتنداري 

اند. شهروند ايراني در مسير ايستادگي بر  ايستاده سياسي خويش
حق شهروندي خويش و استقرار دموکراسي در کشور، خشم 

تر  افزون خود نسبت به نيروي سرکوب را نه درجهت راديکال دم
کردن افزار مبارزه که در راستاي راديکال کردن اهداف و 

که خواست مبارزه کاناليزه کرده است. و اينست منشاء اميدي 
بايد به اين اراده تاريخي داشت و آن مايه باورمندي به جنبش 

انديشم که انگار وقت  بيني به اين مي سبز! من با خوش
تجديدنظر در اين استنتاج بموقع خود بسيار نغز شاملو که گفت: 

، فرا رسيده است. به اين فکر «ملت ايران حافظه تاريخي ندارد»
اين مرحله از حيات تاريخي خواهي  کنم که جنبش دموکراسي مي

هايي است که در سد  جامعه ايران، تجلي وجه اثباتي همه جنبش
سال گذشته رخ داده ولي از بوته نقد خرد شهروند کنوني ايراني 
گذشته است. آري! چه بسا که خشونت حکومتي اينجا و آنجا، 

ها را هم پاسخ گيرد،  اين يا آن واکنش خشن ما سرکوب شده
خواهي عزم کرده است که استبداد  ش دموکراسيولي اين جنب

اش ـ اين تجلي  ورزي سنجيده و دراز آهنگ خشن را با سياست
خردورزي شهروند دموکرات ـ گام به گام به سوي موزه تاريخ 

 براند.
 

 پايان                با سپاس بي تالش ـ آقاي کريمي 
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 !آزادی و دمکراسي نيستگری راهکار رسيدن به  انقالبي

 

 

      
. 

 پور گفتگو با جمشيد طاهری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي گذشته دوباره موجي از بحث بر  تالش ـ در روزها و هفته
سر افراط و راديکال شدن جنبش سبز برآمده است. صرف نظر 
از مضمون ديدگاههاي شرکت کنندگان در اين بحث، به نظر ما 

خود شما به مناسبت ديگري ـ راه ي  تا زماني که ـ به گفته
گفتگو باز باشد، و رفتارها در چهارچوب يک گفتگوي آزاد، 

و با اتکا   تحليل و استدالل بمانند، از درون يک کوشش عمومي
، راههاي ميانه و مناسبترين «پختگي»به خرد جمعي و بلوغ و 

شعارها يافت خواهند شد. آيا شما در جنبش سبز و در رفتار 
رکت کننده و فعال آن چنين بلوغ و پختگي را مشاهده عناصر ش

 کنيد؟ مي

 
پور ـ  عناصر شرکت کننده و فعال در جنبش  جمشيد طاهري

کنم بشود يک  سبز بسيار متنوع و گوناگون هستند و فکر نمي
ارزيابي بدست داد که همه را يکسان در بر گيرد. بعالوه بلوغ و 

 "ختلفي دارد؛ مثالپختگي، در نظرگاههاي مختلف، معناي م
گويد همه بايد مثل من سبز باشند و الغيرِمن،  وقتي کسي مي

ربطي به جنبش سبز ندارد. اين در چشم من که از همرأئي ملي، 

کنم، بلوغ  يعني همگرائي در عين تفاوت در جنبش سبز دفاع مي
و پختگي نيست. راستش آنچه که بيش از هر چيز مشاهده 

اي از -هاي قابل توجه اهمه در اليهکنم، يک روانشناسي و مي
جنبش سياسي اپوزسيون است؛ اين واهمه وجود دارد که جنبش 

جان شود و از  رمق و بي سبز از بيرون و درون، لت و پار، بي
حرکت و بالندگي باز ايستد. بر اثر اين واهمه، يک تمايل در حال 
فراگير شدن است که درباره راديکال شدن جنبش سبز مدام 

کند. آيا بر پايه اين روانشناسي  دهد و مخالفت مي ار ميهشد
واهمه، که بلوغ و پختگي نيست، مناسب ترين راهها و شعارها 
يافت خواهند شد؟ من ترديد جدي دارم. با وجود همه اين 

ها، موقع سنجي که تا امروز توسط جنبش سبز بظهور  حرف
هاي  رسيده، مؤيد بلوغ و پختگي موثرترين عناصر و شبکه

 اجتماعي است که در جنبش سبز شرکت فعال دارند. 
 

تالش ـ آيا شما نگران راديکال شدن نيستيد؟ اساساً در چه 
صورت و در چه وضعيتي چنين خطري جنبش سبز را تهديد 

 کند؟ مي
 

را با  "راديکاليسم"پورـ شايد اول بهتر است  جمشيد طاهري
در اغلب  "باطرح تعريف و مصاديق آن مشخص کنيم زيرا تقري

مشهود است. جنبش سبز هم در  موارد اغتشاش مفهومي
اي که طي اين شش ماه -خاستگاه خود و هم در حرکت بالنده

آميز عليه نظام  سياسي مسالمت داشته، يک جنبش مدني 
تبعيض و استبداد ديني در مسير دستيابي به آزادي و دموکراسي 

ن شناسائي و است. يک مصداق راديکال شدن، انحراف از اي
مسير است. اگر جنبش سبز در هر گام زندگي خود، بيشتر 

واليت مطلقه "شود روي ضرورت عبور کشور از  متمرکز مي
، اين مايه نگراني من نيست. نگراني وقتي است که ما در "فقيه

هاي پيکار، دچار  تشخيص مراحل اين مسير و تعيين اولويت
 اشتباه بشويم.
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در اين مرحله قرار دارد که بعنوان در حال حاضر جنبش سبز 
اپوزسيون از سوي حکومت کنندگان برسميت شناخته شود و 
اولويت پيکار، بي اثر ساختن سياست سرکوب و برانداختن 
سيطره و برتري آن در ساختار قدرت است. در وضعيت کنوني؛ 
هدف اثرگذارترين عناصر شرکت کننده و فعال در جنبش سبز، 

ي -در کشور است. فضائي که در آن همه "فضاي باز"گشايش 
گروههاي اجتماعي مردم مجال طرح مطالبات مستقل خود را 

هاي متنوع  داشته باشند. قدرت جنبش سبز در همگرائي گرايش
عليه ديکتاتوري و استبداد، در عين برسميت شناختن يکديگر در 

هاشان است. در صورتي که از اين قدرت صيانت بعمل  تفاوت
اي پيشروي در مسير دستيابي به آزادي و دموکراسي آيد، بر

شود براي تشکيل  آيد و راهي باز مي چشم انداز گشوده مي
خواهان براي پايان دادن به  همرائي ملي اصالح طلبان و تحول

موجود و مستقر، که چنانچه پيداست از  نظامي  ـ   حکومت والئي
ه، سرباز تمکين به خواست مردم و گشايش فضاي باز در جامع

 زند! مي
رويکرد حمايت انتقادي از کروبي و موسوي بر چنين ارزيابي و  

اهدافي استوار است. در صورتي که در ارزيابي درست وضعيت 
کنوني و شناخت واقعبينانه اهداف، ناتوان باقي بمانيم، در آن 
صورت راديکاليسم خطري است که جنبش سبز را تهديد 

، يک سوي آن سياست سرکوب کند! آبشخور راديکاليسم مي
است، اما سوي ديگري هم دارد و آن؛ نشاندن  نظام اسالمي

 آرمان و دلخواه بجاي واقعيت در سياست اپوزسيون است.
 

ترديد کساني که به سرنوشت جنبش اجتماعي  تالش ـ بي
کنوني ايران عالقمندند، نبايد نسبت به هيچ يک از دو سوي اين 

ي ما براي ترتيب دادن اين گفتگو و  خطر غفلت ورزند. انگيزه
چند گفتگوي مشابه با افرادي نظير شما، از همرزمان امروز و 
ديروزتان، در اين شماره همين نگراني و اجتناب از اين غفلت 

هاي  تواند از مسير بازگشت به تجربه است. نوعي از بيدارباش مي
م اين گرفتن از آنها باشد. براي انجا گذشته و بازبيني و عبرت

بحث، انتخاب شما و عزيزان ديگري که از تجربه جنبش 
ايد، به نظر ما بسيار مناسب  چريکي و مبارزه مسلحانه بدرآمده

است. چه کساني براي سخن گفتن در باره خطر راديکاليسم، 
تر از افرادي که با گذاشتن زندگي خود يکبار چنين  مناسب
امروز با فاصله، به عنوان و   اند اي را آفريده و زندگي کرده تجربه

 نگرند.  يک پديده عيني و بيرون از آن، دوباره به آن مي

ي گذشته شما به  اجازه دهيد باهم نگاهي داشته باشيم به تجربه
عنوان يک چريک فدائي خلق. نخست بفرمائيد آيا اساساً 

اي براي مقايسه ميان شرايط کنوني و وضعيتي که بر بستر  زمينه
 ي شکل گرفت وجود دارد؟  آن جنبش چريک

 
پورـ جنبش چريکي و نبرد آن عليه ديکتاتوري،  جمشيد طاهري

ساله ايرانيان براي رسيدن به آزادي و  150بخشي از تجربه 
ي مبارزه مسلحانه فدائيان -هاي تجربه دموکراسي است. عبرت
آيند که در چهارچوب آسيب شناسي  خلق وقتي شناخته مي

ش قرار گيرند. اين يک بحث درازدامن مورد کاو "تجدد بومي"
کنم که  است و در اين گفتگو به بيان اين عبرت بسنده مي

هر مبارزه عليه ديکتاتوري و استبداد، براي آزادي و  "الزاما
 گشايد!  دموکراسي راه نمي

اي براي مقايسه ميان شرايط کنوني و  و اما آيا اساساً زمينه
شکل گرفت وجود دارد؟  وضعيتي که بر بستر آن جنبش چريکي

سال گذشته، با چنان تغييرات گسترده و  40آشکار است طي 
توان گفت؛ اکنون مردم ديگري  ايم که مي ژرفي روبرو بوده

کنيم! با اين حال  هستيم و در ايران و جهان ديگري زندگي مي
براي مقايسه ميان شرايط کنوني و وضعيتي که منجر به 

 ها وجود دارند:  رخي زمينهگيري جنبش چريکي شد، ب شکل
ي چهل، محيطي براي پرورش جنبش  ديکتاتوري و اختناق دهه

ترين  چريکي بوجود آورده بود. اکنون در ايران بدترين و خشن
نوع استبداد و سرکوب و ديکتاتوري وجود دارد. وقتي مجاري 
قانوني براي اعتراض به پايمال شدن حقوق اساسي مردم، 

وجود ندارد، وقتي مطالبات مردم و  "اساساشود و يا  مسدود مي
شود،   حق حاکميت ملت با خشونت تمام پايمال و سرکوب مي

کنند.  آميز در صفوف مبارزان، زمينه پيدا مي هاي خشونت واکنش
گيري، بر بستر  تراکم نفرت از سرکوبگران و تقويت روحيه انتقام

کوتاه خود  ي آمال و آرزوها را، در عمر ناشکيبائي که تحقق همه
کند؛ مبارزات  خواهد، و نوميدي که مدام القاء مي دستياب مي

عملي است،  خواهد ـ  بي آميز ـ که صبر و صبوري مي مسالمت
بي ثمر و بدون نتيجه است. اين وضعيت و روانشناسي ناشي از 

هاي خشونت آميز  ي واکنش آن، الهام بخش و ترغيب کننده
شود که  ترند اما فراموش ميهستند. مبارزان جوان آسيب پذير

سياست تسليم و رضاي مبارزان پير، از جمله زمينه ساز 
آميز در جنبش اعتراضي هستند. در شرايط  هاي خشونت واکنش

ها در  ي سرکوب و نيز خودسري امروز ايران، باال گرفتن دامنه
هاي اصلي  باال و پائين حکومت والئي ـ نظامي، از سرچشمه

ات سياسي و اجتماعي کشور است. گسترش خشونت در حي
توانم بگويم حساسيت  گيري با اهميت، مي بعنوان يک نتيجه

اپوزسيون، بيش از پيش بايد متوجه پاسداشت سرشت ضد 
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عناصر فعال در جنبش  "نگاه"خشونت و تعميق ماهيت مدني 
هاي ديني،  باشد! منظورم تأکيد بر تفاوت ماهوي ميان ايدئولوژي

است که  "گفتمان"دهه چهل و پنجاه با آن و توتاليتر  جزمي
راهنماي جنبش سبز در شرايط کنوني است. خوشبختانه در 

هاي اساسي مردم و حق  گفتمان مدني سبز که از حقوق و آزادي
کند، جائي براي توجيه خشونت و مبارزه  حاکميت ملت دفاع مي

 مسلحانه وجود ندارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ره راديکاليسم ـ دستکم از سوي شود هشدار در با احساس مي 

آميز آن است،  به صورت اشتباه "خطر"ها ـ  طرح  برخي گرايش
زيرا ارتقاء مطالبات مردم و ژرفش جنبش اعتراضي سبز عليه 

را آماج انتقادات خود قرار داده است. براي  "واليت مطلقه فقيه"
آن که ميدان دست يک راديکاليسم کور نيفتد، بايد از مباني 

ماني فاصله گرفت که بجاي پيکار سياسي دموکراتيک، گفت
کرد و اين يا آن استبداد و  اعمال قهر و خشونت را توصيه مي

نشاند. بي جهت نيست که در  ديکتاتوري را بر اريکه قدرت مي
، از سوي "راديکاليسم"حال حاضر بيشترين هشدارها نسبت به 

نتخابات ا"و  "واليت فقيه"شود که ميان  کساني شنيده مي
آنان  "انتخاب"تواند اعتماد کند که  در ترددند و آدم نمي "آزاد

 کدام است! 
 
که در شماره پيش « تجربه سياهکل»تالش ـ شما در باره  

هائي  ايد؛ در صحبت همين فصلنامه نيز تجديد چاپ شد، آورده
« موقعيت انقالبي»داشتيد، وي از فقدان « حميد اشرف»که با 

را، حداقل در بخشي از « موقعيت انقالبي» سخن گفت. اگر ما
معناي آن، به حضور مردم در صحنه براي تغيير وضعيت تعبير 
کنيم، از اين نظر چه تفاوتي ميان وضعيت امروز و زماني که 

 چريکها عمل دست به سالح بردند، وجود دارد؟

پورـ بعد از کودتاي انتخاباتي، نافرماني مدني  جمشيد طاهري
ي آن بود، اکثريت بزرگي  م به ظهور رسيد که نشانهميليوني مرد

خواهند به شيوه والئي حکومت شوند. شايد بشود  از مردم نمي
به طرز خودويژه به ظهور رسيد.  "موقعيت انقالبي"گفت يک 

زماني که چريکها دست به سالح بردند چنين وضعيتي وجود 
لکه نداشت. موقعيت انقالبي، توجيه گر شکل مبارزه نيست، ب

ي ميدان اصلي نبرد است؛ اين که ميدان اصلي  مشخص کننده
نبرد اعتصابات سراسري است، تظاهرات خياباني است و يا اين 

 "پيشاهنگ"؛ مبارزه مسلحانه "مسعود احمدزاده"که قيام است. 
موقعيت "دانست؟! بايد توجه داشت که  مي "آغاز قيام"را 

معناي لنيني آن است در  "انقالب"ي  متوجه ؛ مفهومي"انقالبي
که  درهم شکستن قدرت دولتي و بزيرکشيدن قهري 

موقعيت "شناسد. کاربست  کنندگان را هدف خود مي حکومت
، بايد "بحران"در وضعيت امروز ايران براي تبيين  "انقالبي

توان گفت هيچگونه  نقادانه و مشروط صورت گيرد. البته نمي
ي خودويژه توجيه کننده ي ندارد. دليل اين که در معنائ توجيه

است، ناتمام ماندن انقالب دموکراتيک در ايران است! به گمان 
من ايران در حال انجام و فرجام انقالب مشروطيت دوم است. 

؛ جنبش مشروطه خواهي ملت ايران، در شرايط "جنبش سبز"
آميز،  امروز ايران و جهان است. اما اين يک جنبش مسالمت

ه هدف آن تحقق عام و تام پروژه مدني و شهروندي است ک
دولت/ملت؛ يعني دستيابي به برابر حقوقي شهروندي و انتخاب 

 دولت دموکراسي مبتني بر حقوق بشر در ايران است. 
 

آيد: نخست آن  تالش ـ از اين پاسخ همزمان چند پرسش برمي
در مبارزه با « مشي مسلحانه»که با برداشتي از توضيح شما، 

بود، يا بهتر است « موقعيت انقالبي»دف ايجاد رژيم گذشته با ه
ها به  به منظور کشاندن توده« پيشاهنگان»بگوئيم، اقدام 

مبارزات گسترده همگاني به منظور سرنگوني رژيم. اما امروز با 
توجه به حضور گسترده مردم و طرفداري وسيع از جنبش سبز، 

ي که از منتفي است. پرسش« اي پيشگامانه»نياز به چنين اقدام 
آيد اين است که؛ پس ارتباط  ميان  بطن اين توضيح برمي

ي آغازين مشي چريکي در مبارزه با ديکتاتوري، فقدان  انگيزه
آزدادي و سرکوب از سوي رژيم چيست؟ اگر در آن زمان رفتار 

گرانه و استبداد رژيم مانع از آمدن مردم به صحنه بوده  سرکوب
ساله و  يرغم سرکوبهاي سياست، پس چگونه است که امروز عل

آور گسترده، مردم نيازي به چنين اقداماتي از سوي  خشونت هول
اند، يا حداقل پيشاهنگان اين جنش با قلم،  نداشته« پيشگامان»

بيان، نظر و استدالل آغاز کردند و عليرغم سرکوبهاي عريان و 

 
ـ در صورتي که در ارزيابي درست وضعيت 

کنوني و شناخت واقعبينانه اهداف، ناتوان باقي 

بمانيم، در آن صورت راديکاليسم خطری است 

کند! آبشخور  که جنبش سبز را تهديد مي

راديکاليسم، يک سوی آن سياست سرکوب 

است، اما سوی ديگری هم دارد  المي نظام اس

و آن؛ نشاندن آرمان و دلخواه بجای واقعيت در 

 سياست اپوزسيون است.
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بدون واهمه از سوي رژيم به روشهاي مختلفي به کار خود ادامه 
داري را از دست نداده و به توصيه يا توجيه  ه و هرگز خوشتنداد

 اند؟ دست بردن به خشونت متقابل نپرداخته
 

ام زماني که چريکها دست به  پورـ من گفته جمشيد طاهري
وجود نداشت و از اين حرف  "موقعيت انقالبي"اسلحه بردند، 

ه امروز با توجه ب"گويم؛  نبايد اين برداشت را کرد که من مي
حضور گسترده مردم و طرفداري وسيع از جنبش سبز، نياز به 

هم  "مشي مسلحانه"! "منتفي است "اي پيشگامانه"چنين اقدام 
تحت  -در مبارزه با رژيم گذشته و هم در مبارزه با رژيم کنوني 

اشتباه است و ايران را به آزادي و دموکراسي  -هر شرايطي
فعالين جنبش سبز،  هاي گريزي رساند. يک دليل خشونت نمي

 برخورداري آنان از همين درس و عبرت است.
زماني که چريکها دست به اسلحه بردند از هر چهارسوي جهان 

رسيد و باوري که سيطره داشت عبارت  بوي باروت به مشام مي
تراود! شورش  از لوله تفنگ بيرون مي "آزادي"از اين بود که 

ترين  عقب ماندهکه انفجار نفرت و خشونت  42خرداد  15
بود، زمينه را براي  "شاه"هاي اجتماعي عليه مدرنيزاسيون  اليه

هاي  مساعد کرده بود. در سال "استراتژي انقالب"پذيرش 
هاي جوان کشور که جنبش دانشجوئي  ي چهل، نسل پاياني دهه

دست بگريبان بودند. به  "بحران هويت"انباشتند، با نوعي  را مي
ک رشته عوامل دروني و بيروني، به رسد، ترکيب ي نظر مي

تشکيل روانشناسي اجتماعي منجر شد، که راه برون رفت از 
جست! بويژه اگر دقت  مي "انقالبيگري"بحران هويت را، در 
هاي ديني و فرهنگي در توجيه اين  کنيم برخي اسطوره

ي  انگيزه"انقالبيگري، دخالت موثر داشتند. به اين ترتيب ميان 
فقدان آزادي و سرکوب از سوي رژيم "و  "ريکيآغازين مشي چ

 ، حلقه ارتباط، انقالبيگري است."شاه
پس چگونه است که امروز عليرغم "پرسيد؛  و اما اين که مي

آور گسترده، مردم نيازي به  ساله و خشونت هول سرکوبهاي سي
اند، يا حداقل  نداشته« پيشگامان»چنين اقداماتي از سوي 

داري را از دست نداده و  ..هرگز خويشتنپيشاهنگان اين جنش .
، "اند؟ به توصيه يا توجيه دست بردن به خشونت متقابل نپرداخته

 توان بدست داد: کنم پاسخ روشني مي فکر مي
تحولي را از   انسان ايراني طي سي سال جباريت نظام اسالمي

سرگذارند که به او اين امکان را داد تا خود را شهروند صاحب 
ق تعريف کند. جانمايه جنبش سبز همين انسان حق و حقو

شهروند صاحب حق و حقوق است در حاليکه حکومت اسالمي 
کند. بنظر من در ميدان  تعريف مي "شهروند واليتمدار"مردم را  

و  "جنبش سبز"تعارض اين دو تعريف؛ خشونت پرهيزي 
 شود. خشونت هول آور گسترده حکومت اسالمي، قابل فهم مي

، خواست برابر حقوقي شهروندي يک مطالبه "وندشهر"براي 
تواند با  محوري و همگاني است، به اين ترتيب نمي

که در هرحال بخشي از شهروندان را از حيات  "انقالبيگري"
کند، و به همين دليل نيز با قهر  مي "حذف"سياسي و اجتماعي 

و خشونت همراه است، موافق باشد. تراکم يکرشته تجارب در 
ملي و جهاني، بر ابطال انقالبيگري بعنوان راهکار مقياس 

دهد. در انقالبيگري  رسيدن به آزادي و دموکراسي گواهي مي
پرسش مرکزي عبارت از اين است که چه کساني حکومت مي

کنند، در حاليکه در جنبش دموکراسي خواهي مدني ـ سياسي، 
کنند. در پي پرسش مرکزي اين است که چگونه حکومت مي

شود که آزادي و دموکراسي را ها معلوم مياين پرسش جوئي
با تغيير و تعويض حکومت کنندگان بدست  "توان صرفانمي

آورد، بلکه جامعه مدني قدرتمند است که آزادي و دموکراسي را 
کند. شرط برپائي و توانمندي جامعه مدني  ممکن و نگهباني مي

هاي  جنبش نيز، ايجاد نهادهاي مدني و گسترش و شکوفائي
ي جامعه مدني؛ فعاليت  اجتماعي و مطالبه محور است. شالوده

براي طرح و  آميز در عرصه عمومي  دموکراتيک و مسالمت
در  "تغيير"پيگيري مطالبات گروههاي اجتماعي مردم، با هدف 

جهت مشارکت در اداره کشور و دستيابي به زندگي بهتر است. 
هاي  وکراتيک گرايشي چنين فرايندي؛ همزيستي دم الزمه

هاي اجتماعي متفاوت است  متنوع است؛ برسميت شناختن شبکه
 "پلوراليسم"هائي که دارند. اصالت جنبش سبز را در  در تفاوت

توان ديد که بسوي ايران براي همه ايرانيان در  آن و در اين مي
حرکت است. بعالوه چنين فرايندي زمانبر است و از طريق 

هاي مدني و بسط و گسترش روندهاي تقويت و تحکيم نهاد
سازد. در پرتو اين مالحظات،  دموکراتيک، اهدافش را متحقق مي

توان درک کرد که چرا فعالين جنبش سبز، خودداري  مي "حدودا
را از دست نداده و به توصيه يا توجيه دست بردن به خشونت 

 اند. متقابل نپرداخته
 

ي افتادن مبارزين تالش ـ استدالل ديگري که در توضيح چرائ
شود،  به راه بکارگيري خشونت و مبارزه چريکي، ارائه مي
هاي  تأثيرگيري از وضعيت جهان دوقطبي و وجود جنبش

هاي شصت ميالدي بوده  چريکي در بيرون از ايران در دهه
است. صرف نظر از درستي يا نادرستي و ميزان عمق اين 

ين چنين آيد، اين است که ا توضيح، پرسشي که پيش مي
هائي تا کجا ناظر بر عنصر ناآگاهي و عدم تسلط و اختيار  پاسخ
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ما بر رفتارمان است. به عبارت ديگر شما تا کجا با اين استدالل 
ي تصميم ما  ها تعيين کننده موافقيد که جو زمانه و يا رفتار رژيم

 هايمان در مبارزه هستند؟ در در پيش گرفتن روش
ين کننده هستند و در صورت درآمدن اگر اين عوامل بيروني تعي

هاي جديدي که ما  بندي مناسبات جهاني به رنگي ديگر و قطب
اي داشته باشيم و  توانيم نه در آنها تأثير تعيين کننده از امروز نمي

بيني کنيم، چه تضميني وجود دارد  يا حتا محتواي آنها را پيش
ي  ن تجربههاي جديدمان دوباره با همين استداللها هما که نسل
 ي شما را در پيش نگيرند؟ گذشته

 
پور ـ  هيچ انساني بيرون از زمان و مکان قرار  جمشيد طاهري

انديشد.  تواند بيرون از زمان و مکان بي ندارد و هيچکس نمي
اش  هائي که زمان و مکان زندگي انسان در چهارچوب محدوديت

ند! اما از ک انديشد و رفتار مي کند، مي بر او تحميل کرده و مي
توان به اين نتيجه رسيد که در تصاميم و رفتار و کردار  اين نمي

جو "خود، وجودي اليشعر، بي اختيار و غير مسئول هستيم. 
، در اين که کدام روش را در مبارزه در "رفتار رژيم"و يا  "زمانه

ي تصميم  پيش گيريم، حامل تأثيراتي است، اما تعيين کننده
ها و باورهاي ما ـ  ها و فهم ا عاليق ـ حسآيند زير بشمار نمي

  سازد و بازمي ساختار ذهن ما ـ کم و کيف آن تأثيرات را مي
گيريم، خود ما  که مي تابد! عامل تعيين کننده در تصاميمي

تجربه "هستيم در آن کس که هستيم. به اين ترتيب در نقد 
عني اهتمام ورزيد؛ ي "خود پيشين"بايد به فرا رفتن از  "گذشته

که  "کس"هائي متمرکز شد که ما را در آن  روي آن محدوديت
بوديم، از پاسخگوئي به ضرورت آزادي و دموکراسي ناتوان 

 کرد.  مي
از انقالب کوبا، انقالب چين، جنگ ويتنام و  "جنبش فدائي"

تأثير پذيرفته  "ميالدي در اروپا، قويا 60هاي دهه  شورش نسل
و  يک آگاهي ايدئولوژيک جزمي  بود. اين تأثيرات در چهارچوب

توتاليتر ـ لنينيسم ـ که در جداسري و دشمنخوئي با 
هاي مدني و دموکراتيک جهان غرب قرار داشت،  ارزش

مشوق مبارزه مسلحانه بود. اما عامل داخلي در تصميم 
ما که روش مبارزه مسلحانه عليه ديکتاتوري شاه را در 

که از  گرفتيم، روانشناسي اجتماعي بود  پيش
خاست. آمريتي که در  بر مي "شاه"مدرنيزاسيون آمرانه 

عين حال جامعه را در انسداد سياسي و فرهنگي فروبرده 
، "بحران هويت"بود. بازتبيين اين روانشناسي به صورت 

مؤيد قاطع بودن عناصر فرهنگ پيشامدرن در گرايش 
بينيم در  به انقالبيگري است و از اينجاست که مي

 ي خود ما بوده است.  برساخته "تصميم"ائي، تحليل نه
را در  "روح زمان"هاي جوان کشور اين امتياز را دارند که  نسل

مباني "آزادي و دموکراسي درک کنند، ايران و جهان را از منظر 
، "ديدباني جامعه مدني"باز شناسند و از سکوي  "مدرنيته

بزرگ سياسي حاکم را نقد کنند. برجستگي  -ساختار حقوقي
هاي جديدمان، شناسائي نقاد خود و غير خود، در منزلت  نسل

داراي حق انتخاب است. اين  "شهروند"فرديت و در مقام 
ي -هاي جديد ايران، تجربه کارسازترين تضميني است تا نسل

 ي نسل مرا در پيش نگيرند.-گذشته
 

تالش ـ برداشت و پرسشي ديگر از پاسخ شما: روش 
ي مبارزات دمکراتيک نتيجه  از جوهره آميز را شما مسالمت

گيريد. بسياري در همنظري با شما معتقدند قهر و خشونت  مي
جز به تسخير روان طرفهاي درگير با احساس نفرت و دشمني 

انجامد و دشمني مطلق جائي براي سياست  مطلق نمي
آيد که نتيجه  گذارد. از دل دشمني چيزي جز حذف برنمي نمي

هر صورت دمکراسي نخواهد بود که مستلزم  آن هر چه باشد به
اي  حيات و حضور فعال همگاني است. بر خالف اين ديدگاه عده

آميز!  بر اين نظرند، دمکراسي هدف است نه روش مسالمت
برند، در اصل هدف  کساني که روشها را تا جايگاه هدف باال مي

 استقرار دمکراسي را باخته و آماده سازش با رژيم هستند.
 
مستلزم حيات و حضور "پور ـ دموکراسي که  مشيد طاهريج 

شود که در پيکار براي  ، موقعي دستياب مي"فعال همگاني است
ي دموکراسي خواهان کشور، حضور فعال  دستيابي آن، همه

اين يا آن نيروي  "حذف"ي  داشته باشند و نيز اين پيکار بر اراده
دگان امروز اجتماعي و گرايش سياسي ـ از جمله حکومت کنن

از حيات جامعه، مبتني نباشد. سرشت دموکراسي بمثابه  -ايران
کند که روش پيکار براي دستيابي به آن نيز  هدف ايجاب مي
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دموکراتيک باشد که در يک تعبير شفاف تر به اين معناست که 
حق "زند. در حقيقت مطالبه  مي "صندوق رأي"حرف آخر را 

ا همه پرسي دموکراتيک براي ، که از انتخابات آزاد ت"انتخاب
گيرد،  انتخاب آزاد نظام دموکراسي براي کشور را در بر مي

ي دموکراتيک استراتژي همرأئي ملي عليه استبداد ديني  جوهره
ي شما نيز هست، تأکيد بر  است و همان طور که مورد اشاره

 آميز مبارزه، استنتاجي از آن است. روش مسالمت
ي هدف و روش  موکراسي بمثابهاي ميان د گوئيد؛ عده مي

پرورند؛  گذارند و اين بيم را مي آميز مبارزه، فاصله مي مسالمت
آميز مبارزه را تا  جايگاه هدف  هاي مسالمت کساني که  روش"

برند، در اصل هدف استقرار دموکراسي را باخته و آماده  باال مي
. اول بايد تأئيد کنم که چنين خطري "سازش با رژيم هستند

حتمل است! اما منشاء اين خطر را نبايد در پايبندي به روش م
آميز مبارزه جستجو کرد. به نظر من پرورشگاه اين  مسالمت

خطر، رويکرد کساني است که بجاي دموکراسي، استقرار نظام 
سياسي آرماني خود را ـ نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر 

کند  هم تفاوت نميشناسند. و هيچ  هدف مبارزات کنوني مي  -
است، يا جمهوري  "جمهوري اسالمي"که آرمان اين کسان، 

سکوالر، يا الئيک و يا پادشاهي پارلماني! در هر حال براي 
کساني که شکل نظام؛ هدف اصلي و محوري است، اين خطر 
وجود دارد که خواسته و ناخواسته از محتواي پيکار که پيشروي 

دور و جدا بيفتند و يا حتي در  در راه آزادي و دموکراسي است،
 تعارض با هدف جنبش که دموکراسي است، قرار گيرند.

و مسأله  ام که مشکل ايران، حکومت اسالمي  من بارها گفته
ايران برابر حقوقي شهروندي، دموکراسي و حقوق بشر است. اين 

رويد که مسير  شناسائي وقتي به يک استراتژي سياسي فرا مي
و برنامه عمل داشته باشد. شناسائي مسير و  حرکت و نقشه راه

طراحي نقشه راه و برنامه عمل، محتاج دو شرط مقدماتي است؛ 
ي ساختار قدرت و تعيِين  اول: شناخت عناصر تشکيل دهنده
ي آن نيروهائي که در مسير  نسبت با آنان. و دوم: شناسائي همه

ان از و راه رفع مشکل قرار دارند و پاسخ گفتن به مسأله اير
عهده و توان متفق آنان ساخته است. يک نقص عمده در 

هاي عجيب و  اپوزسيون، عدم شفافيت و کژانديشي و سردرگمي
غريب در مجموع اين موارد است! تا آنجا که به من مربوط 

، "استراتژي همرأئي ملي عليه استبداد ديني"است؛ طراحي 
و  هاي عجيب تالشي است براي بيرون آمدن از سردرگمي

مضمون واقعي آن، زمينه سازي  "غريب در اپوزسيون و اتفاقا
هاي سياسي در مسير دستيابي ايران به آزادي و  براي سازش

 دموکراسي است.

، يک مؤلفه اساسي در هر سياست دموکراتيک است. "سازش"
مسأله مرکزي؛ ماهيت سازش است و نه اصل سازش. در حال 

که مردم براي دست يافتن به حاضر ايران در موقعيتي قرار دارد 
هاي مدني و سياسي  در همين رژيم  حداقل حقوق و آزادي

ها، پشتيبان مبارزات  دموکرات -کنند. سکوالر کنوني مبارزه مي
مردم هستند و بعنوان بخشي از همين مردم، در اين مبارزات، 
حضور و شرکت فعال دارند  و تا زماني که آقايان موسوي و 

کنند، حمايت  ات مردم و خواست آنان دفاع ميکروبي از مبارز
بمثابه يک  -دموکراتها  -انتقادي از ايشان نيز از سوي سکوالر

به قوت خود باقي خواهد بود. اين در  -گرايش در اپوزسيون 
حقيقت يک مصداق سازش در مسير دستيابي ايران به آزادي و 

م آقايان توان گفت که اهتما تر مي دموکراسي است. در نگاه دقيق
، "رژيم"موسوي و کروبي و خاتمي، ممکن کردن يک سازش با 

آقاي موسوي است. چنين سازشي،  11بر پايه   بيانيه شماره 
مستقل از ممکن و يا ناممکن بودن آن، سازشي است که 

راند و براي پيشروي ايران در مسير  استبداد ديني را به عقب مي
آورد و ممکنات  ميآزادي و دموکراسي فضاي مساعد بوجود 

کند. حمايت انتقادي از بيانيه شماره  دستيابي به آن را بيشتر مي
 آقاي موسوي، بر اين ارزيابي استوار است.  11

آنچه که بايد در مرکز تأمل ما قرار گيرد، سازش با رژيم نيست؛ 
هيچگونه آمادگي و هيچ استعدادي  نظامي -زيرا حکومت والئي

ان ايران ندارد. مسأله محوري در فرايند براي سازش با آزاديخواه
دموکراتيزه کردن ايران، تغييرات ساختاري است که به جدائي 
دين از دولت بيانجامد. به اين ترتيب موضوعي که بايد در مرکز 
تأمل اپوزسيون قرار گيرد، کم و کيف نسبت اسالمگرايان با 

 نظام دموکراسي مبتني بر حقوق بشر است.  
گريزيم و به همين علت نيز  از تجارب خود ميمتأسفانه ما 

همواره مجبوريم از نقطه صفر شروع کنيم. جنبش اپوزسيون 
هاي سياسي حامل تجارب تلخ و  ي سازش ايران در زمينه

شيريني است که به بهاي گران بدست آمده است. براي نمونه  
توان اشاره  ي سازش دکتر شاپور بختيار با رژيم شاه مي به تجربه

کرد. تشکيل کابينه بختيار بر بنياد؛ انحالل ساواک، آزادي 
زندانيان سياسي، انتخابات آزاد، آزادي بيان و مطبوعات، آزادي 

هاي صنفي و ...، نمونه سازش  فعاليت احزاب، سنديکا و انجمن
با رژيم در مسير پيشروي ايران بسوي آزادي و دموکراسي بود. 

اهلل خميني قرار  هبري آيتدر برابر اين سازش، انقالب به ر
داشت. ما سازش بختيار را محکوم کرديم و اين يک اشتباه 

 تباهي آور بود...! 
 

 پور گرامي، با سپاس از شما!    تالش ـ آقاي طاهري
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 گفتگو با مهدی فتاپور

 

 

 جنبشِ امروز و فرهنگ نوينِ مخالفت با خشونت
 
 
 

ر گفتگوي آخرمان خواسته بوديد تالش ـ اگر خاطرتان باشد د
يعني خشونت و   اي به موضوع مهمي تا در بحث جداگانه

کنم،  مسئوليت فردي و جمعي در برابر آن بپردازيم. فکر مي
 امروز نه تنها مناسب بلکه ضروري باشد.

چرا ضروري؟ تنها به همين يک دليل که در مورد جنبش عظيم 
اول مبارزات مستقيم آن اجتماعي مردم ايران که در رأس و خط 

اند، از هر سو نسبت به کشيده شدن آن به  جوانان ايران ايستاده
توانند  شود. آيا چنين هشدارهائي مي خشونت هشدار داده مي

 اي از واقعيت داشته باشند؟ مايه
 

فتاپور ـ جنبش امروز منعکس کننده فرهنگ نويني در مبارزه 
عظمت و با شرکت  سياسي در ايران است. در جنبشي با اين

صدها هزار تن از اقشار مختلف مردم، کمتر به موارد ي بر 
خوريم که در برابر خشونت نيروهاي سرکوبگر، مردم  مي

خويشتنداري خود را از دست داده و به اقدامات مشابه مبادرت 
کنند. تالش اکثر کساني که در اين جنبش نقش دارند، خنثي 

ز کردن مسير تحوالت کردن خشونت نيروهاي سرکوب و با
دهد که بخشي  دموکراتيک در ايران است. همه قرائن نشان مي

از مسئولين باالخص مسئوالن سپاه مايلند که مخالفين را به 

ي بهتري براي  اقدامات راديکال وادارند و از اين طريق هم بهانه
اعمال قهر آشکار بدست آورند و هم دامنه شرکت کنندگان در 

هند. تا به امروز شرکت کنندگان در جنبش جنبش را کاهش د
 اند چنين تالشهايي را خنثي سازند.  موفق شده

بخشي از شرکت کنندگان در جنبش با توجه به تجربه انقالب 
اند که خشونت و  بهمن و تجربيات مشابه به اين نتيجه رسيده
يابي به تحوالت  خونريزي در جريان تحول، امکانات دست

رتر ساخته و جامعه را با خطرات نويني مواجه دموکراتيک را دشوا
خواهد ساخت.  بهمين دليل از لحاظ نظري به کوشش براي 
مقابله با خشونت معتقدند. بخش ديگري براين پايه که اعمال 
خشونت خواست نيروهاي سرکوبگر و بسود آنان است و 

کند، تداوم  گسترش خشونت امکان سرکوب جنبش را تقويت مي
دانند و  را در گرو خنثي کردن تالشهاي آنان ميو رشد جنبش 

بر اين اساس  در موقعيت کنوني از زاويه پراگماتيستي به مقابله 
 با خشونت معتقدند. 

اي از واقعيت  توانند مايه پرسيد آيا اين تالشها و هشدارها مي مي
تواند خشونت نيروهاي  داشته باشند يا بعبارت ديگر آيا جنبش مي

 ر ساخته و راه تحول را بگشايد. سرکوب را مها
نيروهاي اپوزيسيون و هم به   چگونگي تحوالت هم به سياست

توان اين واقعيت را  نيروهاي حاکم وابسته است. نمي  واکنش

تجربه ما و همه کشورهای مشابه نشان داد که بکارگيری 

اسلحه و اعمال خشونت نه تنها قادر به جلوگيری از 

خشونت نيروهای حاکم نيست، بلکه زنجيره متقابل اعمال 

 انجامد. به گسترش آن مي خشونت، تنها
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يافته  ناديده گرفت که نيروهايي امروز در راس قدرتند که سازمان
ج ها و حا و آماده اعمال خشونت عليه مخالفانند. اعقاب الجوردي

خنثي کردن اين  داوودها هنوز در ارگانهاي سرکوب حضور دارند. 
پذير است که ابعاد مبارزه و نارضايتي  نيروها تنها زماني امکان

ها در درون نيروهاي حاکم شکاف بوجود آورده و بخش  توده
توان راجع  عمده آنان را به تغيير روشهايشان وادارد. از امروز نمي

هاي سياسي در شرايطي که  صيتبه تصميم جريانها و شخ
تعادل نيروي ديگري در کشور حاکم است، اظهار نظر نمود. اين 
شق منفي که در راس قدرت کساني باقي بمانند که حاضر به 

هاي خونين  پذيرش خواست مردم نباشند و کشور را به درگيري
 بکشانند بطور کلي منتفي نيست. 

ن در چند دهه اخير از سوي ديگر تحوالتي که در ايران و جها
رخ داده شرايطي بوجود آورده که امکان عملي شدن اين مسير، 
يعني خنثي کردن نيروهاي سرکوب در کشورما را به يک امکان 

 واقعي بدل کرده است.
امروز اعمال قهر در برابر مخالفين در جامعه ما پايگاهي به 

بال هايي که امروز در ق مراتب محدودتر از گذشته دارد. خشونت
گذشت  60شود قابل مقايسه به آنچه در دهه  مخالفين اعمال مي

نيست. در آنروزها با وجود عظمت فجايع، آنچه در زندانها 
گرفت انعکاس محدودي در جامعه يافته و واکنش  صورت مي

که به جنبش   انگيخت. امروز مردم، حتي آنهايي را برنمي مهمي
جه در زندان کهريزک با سبز تمايلي ندارند، حساسند. اخبار شکن

 60مواجه شد. اگر در دهه   افکار عمومي مخالفت عمومي
جامعه قادر بودند در   نيروهاي حاکم با آسودگي از افکار عمومي

توانند  خواهند انجام دهند، امروز آنان نمي ها هر آنچه مي زندان
را ناديده بگيرند. چندي قبل سخنراني از خانم  افکار عمومي 

نژاد ديدم که بدرستي ميگفت تا ديروز ما از آنان  مسيح علي
 ترسند.  ترسيديم و امروز آنان از زندانيان ما مي مي

هاي  تغييراتي که در کشور ما در سي سال اخير در قشربندي
اجتماعي و در چگونگي نگاه به مسائل اجتماعي شکل گرفته، 

مروز تواند پايه يک اميد واقعي به امکان موفقيت تالشهاي ا مي
توانند از اين تغييرات هيچ تاثيري  باشد. نيروهاي حاکم نيز نمي

 نپديرند.

 
تالش ـ اين نظر شما که وجود کسان و جريانهائي در رأس 
قدرت که حاضر به پذيرش خواست مردم نبوده و ممکن است 

بيني  هاي خونين بکشانند، پيش کشور را به درگيري
توان جلوي  که چگونه مي ايست. اما پرسش اين است بينانه واقع

اي بر اين نظرند که براي  چنين روند فاجعه باري را گرفت؟ عده

شکستن اراده استوار رژيم در سرکوب مردم و براي محدود 
کردن آن در دامن زدن به امکان درگيريهاي خونين، مقابله به 

تري است. خشونت و قهر در برابرِ خشونت و  مثل روش درست
 خواهد بود؟  سرکو ب! نتيجه چه

 
فتاپور ـ اين ايده جديد نيست. چنين نظري سالها ايده حاکم بر 
نيروهاي اپوزيسيون بود. مگر نه اينکه از نظر اخالقي دفاع در 
برابر قهر و خشونت نيروهاي حاکم باتکا قهر متقابل مجاز و در 

 اعالميه حقوق بشر نيز منعکس گرديده است.
جا که نيروهاي حاکم به قواي کرديم، از آن ما سالها تصور مي

مسلح و زندان و سرکوب متکي هستند، تنها راه مقابله با آنان 
اعمال قهر است. تجربه ما و همه کشورهاي مشابه نشان داد که 
بکارگيري اسلحه و اعمال خشونت نه تنها قادر به جلوگيري از 
خشونت نيروهاي حاکم نيست، بلکه زنجيره متقابل اعمال 

 انجامد. ا به گسترش آن ميخشونت، تنه
چه  ها تحول خونين و انقالب بهمن و بخصوص آن تجربه دهه

دهد که در شرايط غلبه خشونت  گذشت نشان مي 60در دهه 
کساني ابتکار عمل را بدست خواهند گرفت که آماده اعمال 

توانايي سازماندهي قهر در برابر مخالفين خود را  خشونتند و 
يابي به  دست ستند. در چنين شرايطي بيش از ديگران دارا ه

دمکراسي و ثبات، دشوار و راه تحوالت راهي است پر مخاطره. 
در چنين شرايطي همواره امکان دارد که کساني قدرت را بدست 
گيرند که راه سرکوب ديگران را پيش گيرند. آنگاه که مقابله و 
اعمال خشونت در مورد يک گرايش سياسي، حتي آنان که 

درت را در دست داشتند و خود اعمال کننده خشونت روزي ق
بودند، به امري پذيرفته شده و عادي بدل شود، راه براي اعمال 

 خشونت در برابر رقباي ديگر با همين استدالل باز خواهد شد. 
عالوه بر اين، در شرايط کنوني کشور ما نيروي حاکم همه نوع 

مخالفين قادر  امکانات مادي براي اعمال خشونت را داراست.
نخواهند بود در اين عرصه با نيروي حاکم رقابت کنند. آنها 
توانايي در هم شکستن خشن مخالفيني که به قهر روي آورند را 

ترين نيروهاي حاکم  دارا هستند. بکارگيري قهر، تنها به خشن
تر نيروها  بهانه کافي براي متقاعد کردن ديگران و سرکوب وسيع

 ميدهد.
ه صحبت شد موثرترين راه اعمال خشونت نيروهاي همانگونه ک
اي در مقابله با خشونت آنان  گيري يک جنبش توده حاکم شکل

است، جنبشي که بتواند بدرون نيروهاي مسلح و ابزارهاي 
سرکوب راه باز کرده و آنان را در بکارگيري قهر عريان ناتوان 

 سازد.
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 تالش ـ رژيم کنوني حتا به قيمت صرف نظرکردن از
و ساخته پرداخته خود، حاضر « روزهاي کليدي»برداري از  بهره

به دادن امکان قانوني حضور مردم و طرفداران جنبش سبز در 
آميزترين روش، نيست.  هر جا که  خيابانها، حتا به مسالمت

مجبور به تن دادن چنين حضوري بوده، با به خيابان کشاندن 
راکنده ساختن سپاه و بسيج و نيروهاي سرکوب، سعي در پ

اجتماعاتي دارد که در پيوستن صفوفشان به يکديگر جمعيتي 
آورند. چند پرسش از دل چنين  چند ميليوني را بوجود مي

آيد: نخست اين که آيا اساساً چنين روشي  وضعيتي بيرون مي
سازد يا بهتر  امکان مهار بحران مشروعيت رژيم را فراهم مي

گاه اجتماعي رژيم و گسترش تواند فقدان پاي است بگوئيم، مي
 با آن را بپوشاند؟ مخالفت مردمي 

 
رسد سياست بکار گرفته شده توسط  فتاپور ـ به نظر مي

هاي اول پس از آن بر  مسئوالن رژيم در جريان انتخابات و هفته
که  ريزي شده بود. با وجود آن اساس يک خطاي محاسبه پي

از انتخابات  هاي آخر قبل گيري جنبش اعتراضي در ماه شکل
آشکار بود و بعيد است که ابعاد اين جنبش از چشم مسئوالن 

ها   دهد که آن رژيم پنهان مانده باشد. ولي همه شواهد نشان مي
اعتراضاتي با اين ابعاد را پيش بيني نکرده و به خصوص اين 

 کشيدند.  سطح از مقاومت را انتظار نمي
اي  و سازماندهي پيچيدههاي نيرومند  مسئوالن رژيم باتکا ارگان
هاي شهري سازمان داده بودند، تصور  که براي مقابله با شورش

شکنند  کردند قادرند هر حرکت اعتراضي را به سادگي در هم مي
را  و با دستگيري تعدادي از فعاالن و سازماندِهان حرکت 

 خاموش سازند. 
شرايط حاکم بر کشور پس از بيست و دوم خرداد دگرگون 

امکان برگرداندن شرايط به يک سال قبل وجود ندارد.  گرديد.
رژيم اقتدار خود را از دست داد و مردم روحيه يافته و به نيروي 
خود واقف گشته و اعتماد به نفس يافتند. متاسفانه نيروي حاکم 
 بر کشور هنوز به خطاي خويش واقف نگشته و همان سياست را 

 دهد.  ادامه مي
عقب نشيني در برابر مردم به ت که  منطق آنان اينس

اي از عقب نشيني منجر خواهد شد و امکان کنترل آن  زنجيره
هاي خود بيش از همه  وجود نخواهد داشت. آنان در استدالل

توان  کنند که مي اند و تصور مي تجربه چين را سرمشق قرار داده
مطابق اين تجربه جنبش را سرکوب کرد و سپس براي گسترش 

چه در اين محاسبه مورد غفلت  عي کوشيد. ولي آنپايگاه اجتما
قرار گرفته تفاوت شرايط اين دو کشور است. در کشورهايي مثل 
چين يا شيلي و حتي در يک دوره رژيم صدام، نيروي حاکم اين 
امکان را داشت که از طريق رفرم، در زندگي اقشاري از جامعه 

ه اجتماعي دادن يک پاي بهبود محسوسي بوجود آورده و با شکل
براي يک دوره، نظر مثبت اکثريت مردم را جلب کند. آنها تنها 

و امنيتي متکي نبودند. چنين الگويي در  به نيروهاي نظامي 
 شرايط کشور ما عملي نيست. 

جمهوري برگزيده شد،  آقاي احمدي نژاد زماني که به رياست
بارزه با هاي پوپوليستي و با اعالم برنامه م کوشيد با اجراي برنامه

فساد و طرح شعارهاي تند ضد غربي و اسراييلي نيروهاي معيني 
را در جامعه هدف قرار داده و پايه اجتماعي براي خود شکل 
دهد. در اين زمينه در حد معيني هم موفقيت داشت و برخي 
اقشار و نيروهاي کمتر آگاه جامعه را نيز جلب نمود. نتيجه 

ان داد که نيروي حاکم چهارسال رياست جمهوري ايشان، نش
هايي که مدعي شده بود، ندارد.  امکان اجراي هيچ يک از برنامه

اند که مقابله با  امروز کساني قدرت را در کشور در دست گرفته
اصالحات مشخصه آنان است و کساني مانند رفسنجاني که 
خطر را تشخيص داده و معتقدند تنها با اصالحات و جلب بخشي 

کرده و نخبه جامعه و ارتقا کارايي، رژيم از اقشار تحصيل 
تواند اقتدار خود را از نو کسب کند، بدترين دشمن خود  مي
 دانند.   مي

امروز در ايران اکثريت قريب باتفاق نخبگان جامعه عليه شرايط 
موجودند. شايد نيروي حاکم بتواند با شدت عمل بيشتر و يا با 

ان در تظاهرات را دستگيري وسيع فعالين دامنه شرکت کنندگ
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محدود کرده و در تداوم اين شيوه از مبارزه مشکل پديد آورد، 
ولي چنين روشي، قادر نخواهد بود براي رژيم پايگاه، مشروعيت 
و اقتدار بوجود آورد. بازگشت به شرايط قبل از بيست و دوم 
خرداد در ايران ناممکن است. متاسفانه کساني در راس قدرتند 

اند حکومتي که تقريبا تمامي  ردهکه هنوز درک نک
کردگان و نخبگان جامعه را در برابر خود دارد قادر  تحصيل 

امنيتي بر کشور سلطه  نخواهد بود تنها به زور نيروهاي نظامي 
 داشته باشد.     

 
مسئوليت خشونت و دامن زدن به آن در جامعه به »تالش ـ 

ل خشونت را در گونه ابزار اعما گردن قدرت و رژيم است که همه
استداللي که با آن، همانگونه که توضيح داديد، « دست دارد.

گرائي و  آشنا هستيم. آيا مسئوليت رژيم در خشونت
پروري، نافي مسئوليت جبهه مخالف آن در بکار بردن  خشونت

 شود؟ هاي مشابه، در واقع ادامه همان فرهنگ خشونت، مي روش
 

ستي بر مسئوليت اصلي فتاپور ـ شما در اين سوال خود بدر
نيروهاي حاکم تاکيد نموديد ولي فراموش نکنيد که اين سوال 

توانست مطرح باشد که جنبش راه گسترش خشونت  زماني مي
توان در سالهاي  در برابر خشونت رژيم را برگزيده بود. مثال مي

، در کنار مسئوليت اصلي که بر دوش نيروهاي حاکم 60دهه 
ايي که راه مبارزه مسلحانه و تقويت است از مسئوليت نيروه

 زنجيره خشونت را در پيش گرفتند نيز صحبت کرد. 
کردند که  هاي انقالب و پس از آن همه نيروها تصور مي در سال

مبارزه قهرآميز تنها راه موفقيت است و براي بسياري اعمال قهر 
و خشونت انقالبي در برابر ضد انقالب مجاز و ضرور بود. 

روزهاي اول انقالب در برابر مسئوالن رژيم گذشته  هاي خشونت
نه تنها با واکنش منفي نيروهاي غيرحکومتي مواجه نشد، بلکه 

هايي را تاييد کرده و نگراني  بخش عمده آنان چنين خشونت
شان سازش با بازماندگان رژيم گذشته و عدم مجازات آنان  عمده

گره خورده بود. در آن روزها همه چيز با کسب قدرت سياسي 
روزِ نيروها براي کسب  ها در مبارزه آن بود. سرکوب خشن بهايي

زمان   قدرت جايي نداشت و اعتراض به آن مطرح نبود. در آن
توانيد از مسئوليت اين تفکر و يا به عبارت ديگر از  شما مي

مسئوليت جمعي نيروها در غلبه مجدد استبداد و خشونت بر 
در همان زمان نيز اين جامعه صحبت کنيد، ضمن آنکه 

مسئوليت جمعي از مسوليت اصلي نيروهاي حاکم که 
ترين اشکال سرکوب را در قبال ديگران بکار  ترين و خشن عريان

کاهد  ولي امروز ما با شرايطي ديگر مواجهيم.  گرفتند، نمي

جنبشي در ايران شکل گرفته که احتراز از خشونت و بکارگيري 
هاي آن است. امروز ديگر  صهاشکال مدني مبارزه از مشخ

صحبت از مسئوليت اصلي و مسئوليت جمعي نيست. امروز 
بار اعمال خشونت در جامعه را بدوش  نيروهاي حاکم تمامي 

   کشند.  مي
 

تالش ـ پرسش بعد آن است که جلوگيري از حضور اعتراضي 
مردم در خيابان يا مسکوت ماندن ساير روشهاي مبارزه يا بسته 

هاي ديگر مانند اعتصاب و... که مردم در آن نقش  بودن راه
هاي  تعيين کننده را دارند، ناگزير جريان مبارزه آشکار را در اليه

باالئي و ميان عناصري که با قدرت حاکم در ارتباط مستقيم و 
سازد. در چنين وضعيتي امکانِ  غير مستقيم هستند، متمرکز مي

تواند يأس و  سازش در اهداف جنبش وجود داشته که مي
نااميدي در ميان نيروهاي پرشور جنبش سبز، به ويژه جوانان، از 

 پيامدهاي احتمالي آن باشد. 
حدود يک دهه و نيم پيش از پيروزي انقالب اسالمي، يکي از 

ي مسلحانه  گذار مشي چريکي و مبارزه هاي جوانان پايه استدالل
سران  سياسيون ـ از عبارت بود از متهم ساختن نسل قديمي

هاي سازشکارانه با  جبهه ملي تا حزب توده ايران ـ به روش
رژيم وقت و اين که اين نيروها، هر يک در نوع خود، از فراهم 
ساختن شرايط انقالبي و سرنگوني رژيم سرباز زده يا درمانده 

اي براي تکرار چنين  است. آيا در صورت چنين سازشي، زمينه
 بينيد؟  استداللهائي مي

 
جنيش راديکالي در ميان  40هاي نيمه دهه  ر ـ در سالفتاپو

کشورهاي غربي شکل  جوانان و روشنفکران ايران و تمامي
هاي  گرفت. اين جنبش خواهان دگرگوني همه نهادها و ارزش

خواستيم ايران و جهان را  حاکم بر جامعه بود. ما در آنروزها مي
م برپا سازيم. دانستي دگرگون کنيم و جهاني که آنرا عادالنه مي

ويژگي اصلي اين جنبش که در ايران از دل خود فداييان و 
ها بخشي از  مجاهدين را بيرون داد، راديکاليسم آن بود. چريک

آن. در آنروزها ما سياستمداران و  اين جنبش بودند و نه تمامي 
ها را وابسته و  اي کرديم. توده احزاب سياسي پيشين را رد مي

هاي  ها را بي عمل و سازشکار و جريان سازشکار، جبهه ملي
دانستيم و  نشين مي ها را خارج را مرتجع و کنفدراسيوني  مذهبي

خواهان غلبه فرهنگ و روش ديگري در مبارزه سياسي بوديم. 
ناپذيري با صداقت و فداکاري  روشي که با قاطعيت و سازش

 شد.  مشخص مي
 ا حکومت سازش اين اتهامات بدين دليل نبود که اين جريانها ب
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کرده و به سيستم جذب شده و يا به اهداف خود  پشت کرده 
ايها عليه رژيم مبارزه  باشند. چنين امري اتفاق نيفتاده بود. توده

پس از پيروزي انقالب  40هاي اول دهه  کردند. حتي در سال مي
کوبا آنها حتي امکان بکارگيري اين تجربه را در ايران در دستور 

ر داده و رد کردند. آنان ضربه خورده و تضعيف شده کار خود قرا
ها فاقد برنامه و  بودند ولي سازشي صورت نگرفته بود. جبهه ملي

هاي شاه آنان را خلع سالح  شعار متناسب با زمان بودند. رفرم
کرده بود. نفي حکومت کودتا و خواست بازگشت حکومت قانوني 

گشت و  ل بازميدکتر مصدق و ادامه راه مصدق به ده سال قب
آنان قادر نشده بودند در شرايط پس از کودتا برنامه و 

ها عليه  سياستهايي متناسب با شرايط ارائه دهند و کنفدراسيوني
کردند. اتهامات فوق نه ناشي از سازش  اي موثر مي رژيم مبارزه

ها و روشهاي  اين نيروها بلکه متاثر از اختالف در ديدگاه
نکنيد که در همان زمان در کشورهاي  مبارزاتي بود. فراموش

هايي  اروپايي با وجود احزاب و سنديکاهاي نيرومند، برداشت
مشابه وجود داشت. جنبش دانشجويي در آلمان زماني در اوج 
قدرت خويش است که حزب سوسيال دمکرات و ويلي برانت 

اي  قدرت را در دست دارند و گروه چريکي بادر ماينهوف در دوره
نزديک به سي درصد دانشجويان آلماني برخوردار  از حمايت

 است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امروز شرايط ديگري در ايران حاکم است. ما با يک جنبش 
اي نيرومند مواجهيم. اگر اين جنبش تا به امروز قادر  توده

را بکار گيرد   نگرديده که اشکالي از مبارزه مثل اعتصاب عمومي
اي  . ولي اين امر نفي تودههاي آن است و اين از نقطه ضعف

بودن اين مبارزه نيست. همزمان در درون و يا در جوار اين 
در حاکميت و يا پيرامون آن  جنبش نيروهايي حضور دارند که 

اند و امکان مذاکره و تاثيرگذاري بر نيروهاي در  حضور داشته
راس قدرت را دارند. اين، يک امتياز است و نه نقطه ضعف. من 

کنم که در چشم انداز نزديک ما شاهد افول اين  تصور نمي
جنبش باشيم. شايد تاکتيک تظاهرات گسترده خياباني با 

که شرکت کنندگان در اين  مشکالت مواجه شود، ولي تا زماني 
اند، اين جنبش به  جنبش اميد و روحيه خود را از دست نداده

هاي حيات خود ادامه خواهد داد. پيوستن نيروهايي به صف نيرو
مقابل، آنان را از صفوف جنبش حذف خواهد کرد. مذاکره و 

شود بلکه يکي از  هاي معين، نه تنها نفي نمي عرضه خواست
 اشکال پذيرفته شده اين مبارزه است.

هاي  آنچه شما بعنوان نگراني بدرستي مطرح کرديد، در دوران
هايي است  شود. در چنين زمان نشيني مطرح مي ضعف و عقب

دهند به اردوي مقابل بپيوندند و برخي  ترجيح مي که برخي
کوشند بدنبال مقصر بگردند. ما امروز با چنين شرايطي مواجه  مي

نيستيم. جنبش زنده است و در صورت بوجود آوردن سد در برابر 
اين يا آن روش مبارزه، راههاي ديگري را براي تداوم خود 

 خواهد يافت.
 

هاي فدايي خلق بوديد و  چريک تالش ـ شما در آن دوران عضو
دانستيد. با توجه به تجربه  مبارزه مسلحانه را تنها راه  تحول مي

گذشته خود، آيا اساساً شباهتي بين وضعيت امروز و آن روز 
بينيد؟ آيا به هر دليلي، نظير ادامه خشونت رژيم، موفقيت آن  مي

در سرکوب موقت جنبش يا سازش سرآمدان کنوني جنبش سبز 
روز شما در ميان جوانان   .. امکان دارد، افکاري شبيه نظرات آنو.

گيرد؟ يا اگر چنين افکاري وجود داشته باشند، بتوانند از   شکل
 نفوذ و جذابيتي چون گذشته برخوردار گردند؟

 
فتاپور ـ طبيعي است در صورت تداوم خشونت نيروهاي حاکم و  

هاي راديکال مبارزه  هاي مبارزه شعارها و شيوه محدود کردن راه
طرفداران بيشتري خواهد يافت. ولي شرايط امروز با سالهاي 

 هايي بنياني دارد. دهه پنجاه تفاوت
در آن سالها جهان دو قطبي بود. هم کشورهاي غربي و هم 
کشورهاي سوسياليستي براي بزانو در آوردن ديگري و کسب 

نان موضع کوشيدند و در اين راه مساله اصلي براي آ برتري مي
ها و  هر کشور و هر حکومت در قبال اين دو قطب بود. غربي

هاي  ها کم پيش نيامده بود که از حکومت بخصوص آمريکايي
فاسد و مستبد در برابر يک جنبش روشنفکري متمايل به چپ 
حمايت کنند. نمونه نزديک آن در همسايگي ما حمايت از 

ذوالفقار علي بوتو و در برابر  نظاميان معتقد به حکومت اسالمي 

 

در کشورما روشنفکران و فعاالن سياسي ما باتکا سي 

سال مبارزه و درد و رنج تحوالت نظری را پشت سـر  

اند که حاصل آن در جنبش امـروز کشـور مـا     گذارده

منعکس است. جنبشي که اتکا به نهادهای مدني پايه 

آن است. جنبشي که مشخصـه اصـلي آن مقابلـه بـا     

است و جنبشـي کـه راه مبـارزات مـدني را     تبعيض 

برگزيده است. جنبشي که قـادر گرديـده همگرايـي    

هـای مختلـف را در    گيـری  نيروهايي با تفکر و سـمت 

 درون خود بپذيرد.  
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هندوستان تحت رهبري اينديرا گاندي بود. يا از آن طرف 
 حمايت شوروي از اتيوپي و سومالي و ليبي. 

در آن دوران تحوالت سياسي عمدتا از طريق جنگ و 
هاي امثال  هاي مسلحانه عملي شده بود. موفقيت درگيري

نفکران مارتين لوترکينگ استثنا بود و زياد هم مورد توجه روش
گرفت. براي ما مبارزات مردم ويتنام و کوبا و  کشور ما قرار نمي

يا الجزائر الهام بخش بود. اين نوع نگاه تنها مخصوص فدائيان 
جنبش جوانان و دانشجويان و بخش  و يا مجاهدين نبود. تمامي

عمده روشنفکران سرتاسر جهان مبارزه قهرآميز را تنها راه 
دادند و  دانستند و مورد تاييد قرار مي رهايي در اين کشورها مي

آيد، تنها  معتقد بودند با قدرت سياسي که از لوله تفنگ بيرون مي
توان با تفنگ غلبه کرد. در ايران همه جريانهاي سياسي از  مي

مذهبي تا ملي گرا و مارکسيست در اين رابطه مشابه بودند. 
سلحانه آنان به ها اين بود که  تاکتيک م انتقاد ديگران به فدائي

شود وگرنه در اصل اعتقاد به ضرورت  ها منجر نمي جلب توده
ترين  نظر بودند. حتي معتدل اعمال قهر براي گذار، همه هم

نيروي سياسي آنزمان يعني مهندس بازرگان هم در دادگاهش 
گويد ما آخرين افرادي هستيم که با اين زبان صحبت  مي
زادي در آن دوران به کنيم و همه جوانان عضو نهضت آ مي

 سازمان مجاهدين پيوستند.
هاي حاکم در ايران و جهان دگرگون  امروز شرايط جهان و ايده

شده است. در اروپاي شرقي و آمريکاي التين و آفريقا دهها 
اي و فشار سياسي و يا  تحول سياسي بنيادين به اتکا بسيج توده

هايي چون  تحوالت درون نيروهاي حاکم رخ داده است. نمونه
روماني استثنا هستند. امروز کمتر کسي در ميان روشنفکران بنام 
کشورهاي غربي مبارزه قهرآميز را تنها راه رهايي در کشورهايي 

 داند.  مشابه ما مي
تجربه انقالب بهمن و تحوالت پس از آن به روشنفکران و 

کوشند اين  فعاالن سياسي ايراني که براي استقرار دمکراسي مي
آموزي  ان را داد که از اين تحوالت بيش از ديگران درسامک

کنند. در ايران اهداف و اشکال مبارزه و روانشناسي حاکم بر 
 روشنفکران و فعاالن سياسي و جوانان دگرگون شده است.

در چنين شرايطي مقايسه امروز و سالهاي دهه پنجاه نادرست 
معنا که در  است. چنان روندهايي تکرار نخواهد شد، نه به اين

گرانه به  هاي سرکوب صورت پافشاري نيروهاي حاکم بر سياست
هيچ وجه کساني به مبارزه مسلحانه روي نخواهند آورد، بلکه 
اگر سازمانهايي مشابه فداييان و مجاهدين، آنروز حمايت اکثريت 
قريب باتفاق دانشجويان فعال در مسائل اجتماعي و بخش 

ي سياسي را در ابتداي فعاليت خود بزرگي از روشنفکران ونيروها

دارا بودند چنين جريانهايي در ايران امروز، بر فرض اگر هم در 
شرايطي شکل گيرند، منفرد خواهند ماند و مورد حمايت قرار 
نخواهند گرفت. تغييراتي که جريانهايي چون سازمان مجاهدين 

ل برده و به اين دلي و کومله و حزب دمکرات خيلي دير به آن پي
 ضربات سنگين سياسي متحمل شدند

همانطور که در سوال قبل پاسخ دادم اينها همه به آن معنا 
آميز، اشکال  نيست که محدود کردن راههاي مبارزه مسالمت

ديگري از مبارزه را شکل نخواهد داد ولي تصور تکرار شرايط 
و شکل گيري سازمانهايي از نوع جريانهاي  50سالهاي دهه 
 غير واقعي است.چريکي آنروز 

 
تالش ـ در مورد شرايط و جو جهاني چطور؟ به هر دليلي اگر 

اي فراهم شود، آيا ما يا نسل بعدي  بازهم شرايط جهاني مشابه
هاي مشابه را در پيش خواهد گرفت و آن روشها را  بازهم روش

 با همان شرايط توجيه خواهد کرد؟ 
 

ن و فعاالن سياسي هاي حاکم بر روشنفکرا فتاپور ـ طبيعتا ايده
هم ديروز و هم امروز از تحوالت سياسي و فکري در ايران و 

پذيرد. توضيح شرايط غلبه يک تفکر،   جهان تاثير پذيرفته و مي
به معناي تاييد و يا توجيه آن نظرات نيست.  اين فرض که 

اي شکل گيرد غيرواقعي است. امکان  امروز شرايط مشابه
ل پيش وجود ندارد. آن شرايط بازگشت به شرايط پنجاه سا

 محصول عواملي بود که امروز دگرگون گرديده است.
در کشورما روشنفکران و فعاالن سياسي ما باتکا سي سال 

اند که  مبارزه و درد و رنج تحوالت نظري را پشت سر گذارده
حاصل آن در جنبش امروز کشور ما منعکس است. جنبشي که 

است. جنبشي که مشخصه اصلي  اتکا به نهادهاي مدني پايه آن
آن مقابله با تبعيض است و جنبشي که راه مبارزات مدني را 
برگزيده است. جنبشي که قادر گرديده همگرايي نيروهايي با 

هاي مختلف را در درون خود بپذيرد. نه در  تفکر و سمت گيري
جهان امکان بازگشت به شرايط پنجاه سال قبل وجود دارد و نه 

فعاالن سياسي ايران و سرتاسر جهان به چنان  روشنفکران و
 شرايط فرضي مثل پنجاه سال قبل واکنش نشان خواهند داد.

کوشند باتکا  اند و مي راهي که امروز مسئوالن کشور پيش گرفته
و قهر راه مبارزات مدني را مسدود کنند، شرايط و  نيروي نظامي 

ني که با هاي جديدي را شکل خواهد داد ولي اين نگرا واکنش
 هاي پنجاه سال قبل مواجه شود، غيرواقعي است.  همان واکنش

 
 تالش ـ آقاي فتاپور با تشکر از شما.
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ــه          ــد ک ــان بزن ــر را چن ــرف آخ ــد ح ــه بتوان ــدارد ک ــود ن ــاری وج ــر و آموزگ ــم و رهب ــت معل در سياس

ــوال از     ــاگردان او معمـ ــد، شـ ــته باشـ ــود داشـ ــم وجـ ــر هـ ــي اگـ ــد. حتـ ــه باشـ ــورد توافـــق همـ مـ

ــرف ــي   ح ــاوتي م ــير متف ــايش تفاس ــت    ه ــات و برداش ــل اختالف ــت مح ــن سياس ــابر اي ــد. بن ــای  کنن ه

 شود. مستمر است و وحدت کامل در آن حاصل نمي
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 راديکاليسم برابر با خشونت و خشونت طلبي نيست!

 
 
 

 گفتگو با ف. تابان

 
 
 

تالش ـ برخي از شعارهائي که در خيابانهاي ايران داده شد، 
بحث و برخورد بسيار قرار گرفت. شما نيز از جمله کساني محل 

بوديد که در اين بحث و بر سر مضمون شعارها شرکت جستيد. 
اما  بسته به مواضع سياسي افراد، شعارهاي مورد نقد و درجه 

ها متفاوت بوده است. در حالي که شما به عنوان نمونه  حساسيت
از دريچه «  ،...نه غزه»و « مرگ بر روسيه»شعارهائي نظير 

جنبش اجتماعي ايران مورد نقد قرار « المللي مسئوليت بين»
هائي  را نپسنديدند. گروه« جمهوري ايراني»داده، برخي نيز شعار 

از همراهان و مدافعان فعال در جنبش سبز که گامهاي خود را 
در چهارچوب قانون اساسي و به مالحظه حفظ نظام جمهوري 

را ...« مرگ بر »هم آن، هم اين و هم دارند،  برمي  اسالمي
راديکال و بعضاً انحرافي تلقي نمودند. چه کسي و چه مقامي، يا 
بهتر است بگوئيم چه محک و معياري در جنبشي به اين 
گستردگي و فراگيري درستي يا نادرستي شعار تظاهراتهاي 

 کند؟  خياباني يا بربامها را تعيين مي
 

تواند معيار و محکي براي  نمي  يتابان : هيچ کس و هيچ مقام
درستي و نادرستي شعارها باشد، زيرا چنين محک و معياري 
اساسا وجود ندارد.  در برخي مقاطع، بعضي شعارها فرادستي 

ها نيست.  يابند، اما اين فرادستي هم الزاما به معني درستي آن مي
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در همين حکومت جمهوري اسالمي، از ابتدا تا چندي پيش، ما 
ايم که از سوي حکومت مطرح  د فرادستي شعارهايي بودهشاه
 اند. اند که هيچ کدام هم از نظر مخالفان درست نبوده شده مي

در سياست معلم و رهبر و آموزگاري وجود ندارد که بتواند حرف 
آخر را چنان بزند که مورد توافق همه باشد. حتي اگر هم وجود 

هايش تفاسير متفاوتي  داشته باشد، شاگردان او معموال از حرف
هاي  کنند. بنابر اين سياست محل اختالفات و برداشت مي

 شود. مستمر است و وحدت کامل در آن حاصل نمي
ها هستند. در  ي منافع و سياست شعارها حاصل و بيان فشرده

جامعه منافع طبقاتي، اجتماعي، صنفي، گروهي، قومي، جنسيتي 
ناگوني در شعارها منجر و نسلي متفاوتي وجود دارد که به گو

 شوند.  مي
اما حتي در يک حزب و گروه سياسي نيز که منافع مشترک و 

کند اين گوناگوني و گاه تقابل شعارها وجود  معيني را دنبال مي
تواند باشد،  ي منافع نمي دارند. زيرا سياست فقط بازتاب ساده

ها،  بلکه عوامل بسيار ديگري از جمله ارزيابي از موقعيت
هاي رسيدن به آن سياست معين وجود دارند  اندازها و راه مچش

ها به دست  و مشترک در مورد آن که غالبا ارزيابي عمومي 
هاي مختلف و شعارهاي متفاوت  آيد و در نتيجه به سياست نمي
آيد،  انجامد. سياستي که از نظر يک گروه صحيح به نظر مي مي
ي  ت باشد. صحنهتواند از طرف گروه ديگري کامال نادرس مي

هاست که در  ي رقابت ميان سياست ي سياسي، صحنه مبارزه
هاي  هاي گروه يآبد. وقتي منافع و سياست شعارها بازتاب مي

گيرد و همسو  اجتماعي بزرگي در کشور در يک جهت قرار مي
ها هستند هم از اقبال  شود، شعارهايي که بيان اين سياست مي

مقابله با »مثل شعارهائي نظير  شوند، تري برخوردار مي عمومي
ي شعارهايي که در  و همه« مرگ بر ديکتاتور»يا « دولت کودتا

ي  جهت دموکراتيزه کردن جامعه هستند و اين روزها در جامعه
ها در حال حاضر به  اند. اين خواست ما محبوبيت و مقبوليت يافته

خواست اکثر مردم ايران تبديل شده است و البته مخالفان 
 م و پروپا قرص خود را هم دارند.مصم

از اين رو بحث و برخورد، رقابت و حتي مبارزه ـ که در برخي 
در مورد شعارها همواره باقي  -شود  موارد خونين و خشن هم مي

توان افزود،  اي را که در اين ميان مي خواهد ماند. اما نکته
هوشياري در طرح به موقع شعارهايي است که از اقبال عمومي 

شوند. يک شعار که بازتاب  و پشتيباني گسترده روبرو مي 
تواند  هاي بزرگي از جامعه هم باشد، مي ي منافع بخش دهنده

هميشه مورد پشتيباني آنها قرار نگيرد. شرايط معيني اين 

شود و حتي طرح و نوع معيني از آن شعار  پشتيباني را باعث مي
 عيف آن گردد.تواند موجب تقويت و يا تض ـ و خواسته ـ مي
ي اين  ايد، همه هايي که شما مطرح کرده در مورد مثال

شود. زيرا اين شعارها که امروز  مالحظات به خوبي ديده مي
ها و ـ البته در  محل بحث و گفتگو هستند، بازتاب سياست

هاي اجتماعي مختلفي هستند که در  نهايت خود ـ منافع گروه
 جنبش مردم ايران حضور دارند.

 
به نيروي  يک حرکت مردمي « راديکال شدن»ـ اساساً  تالش

 شعار يعني چه؟       
 

و راديکاليسم اين روزها « راديکال شدن»تابان : در مورد 
گيرد که به موقع خود جا دارد به  هاي زيادي صورت مي بحث

توان  را به طور عمده مي ها پرداخته شود. اما حرکات مردمي  آن
ها  ست، يکي محتوا و در واقع خواستداراي دو خصلت مهم دان

راديکال »هاست.  و ديگر شکل و چگونگي بروز اين خواست
گيرد و  ها صورت مي در اساس در شعارها و خواست« شدن
هاي يک جنبش و  تواند غير از اين باشد. هر چقدر خواسته نمي

هاي نظم موجود )و  ي ريشه الجرم شعارهاي آن بيشتر متوجه
هنه( بشود، آن حرکت بيشتر به راديکاليسم شايد بشود گفت ک

ما شاهد رشد مداوم « جنبش سبز»شود. در همين  نزديک مي
اين راديکاليسم هستيم. اعتراضي که با خواست تجديد انتخابات 

هايي که همگي  و جستجوي راي خود شروع شد ـ يعني خواست
االصول قابل تحقق بودند ـ و هيچ  در چارچوب نظم موجود علي

در آنها نبود، هرچه جلوتر آمده است، بي اعتنا به  يکاليسميراد
ي آن شده است، به طرح  هشدارهايي که از همه طرف متوجه

هايي پرداخته است که ديگر در چارچوب نظم موجود  خواست
توان گفت که جنبش  قابل وصول نيستند و از اين نظر مي

 ي گذشته به طور دموکراتيک در ايران در طول شش ماهه
 مستمر در حال راديکال شدن بوده است.

ي نوعي از گفتمان اصالح طلبي در  متاسفانه به دليل سلطه
ي ما که از دوم خرداد به وجود آمد و هنوز هم کماکان و  جامعه

تا حدودي ادامه دارد، بسياري از مفاهيم سياسي و اجتماعي 
اين  اند و يکي از وارونه و مطابق ميل اين جريان باز تعريف شده

مفاهيم راديکاليسم است که در فرهنگ اصالح طلبي دوم 
خردادي که به تدريج به بخش ديگري از نيروهاي سياسي هم 
تسري يافته است، برابر با خشونت و خشونت طلبي گرفته شده 

 گيرد. و به طور دائم مورد مذمت قرار مي
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ن تالش ـ به اين ترتيب از نظر شما در شعار و مطالبه پيشتر رفت
ها و روشهاي  و بيشترخواستن، الزاماً ربطي به خطرِ افتادن به راه

آميز ندارند. آيا اساساً چنين خطري، بالقوه يا بالفعل،  خشونت
ساز کشانده  توانند زمينه کند؟ چه عواملي مي جنبش را تهديد مي

 به خشونت گردند؟ « جنبش دمکراتيک»شدن 
 

ت است يا تابان : بايد ديد هدف چيست؟ هدف مسالم
ها  دموکراسي؟ من اصال ارتباط تنگاتنگ بين اين دو را که برخي

ها بگذارند قبول  درصددند برقرار کنند و عالمت مساوي بين آن
کنم يکي کردن مسالمت و دموکراسي اشتباه  ندارم و فکر مي

ي مردم  است که ساخته شده تا مبارزه  ها مفاهيمي است. اين
« قانون»و « نظام»در چارچوب  ايران را به هر قيمتي هست

« ساختار شکني»شود که  هاست دارد تبليغ مي نگاه دارد. سال
اي اين را ثابت کرده  است. اما کدام تجربه« خشونت»برابر با 

است؟ در انقالب بهمن، راديکاليزه شدن شعارها و حتي خود 
انقالب، منجر به تشديد خشونت نشد. حکومت شاه براي اِعمال 

فيتي داشت و بيشتر از آن نرفت. در حکومت خشونت ظر
آميز با خشونت سرکوب شده  ي مسالمت هر خواسته اسالمي 

نداشته است. ظرفيت اين « ساختار شکني»است و ربطي به 
پايان است و پاسخ به هر  حکومت براي اعمال خشونت بي

پيشتر »اعتراضي، خشونت حکومتي بوده است. اگر ما بخواهيم 
مربوط کنيم، آن وقت بايد از خواست « خشونت»را به « رفتن

برکناري اين حکومت دست برداريم، شايد مجبور شويم از 
 دود و ــت برداريم و مرتب محـهاي ديگر خود هم دس تــخواس

 عصباني شود. « پاسدار»و « بسيجي»محدودتر شويم تا مبادا 
هاي متفاوتي  اما اين جا يک سوال بزرگ وجود دارد که پاسخ

تواند وجود داشته باشد. آيا تشديد مبارزات مردم و  اي آن ميبر
راند و  راديکاليزه شدن اين مبارزه، حکومت را به عقب مي

بندد يا عقب نشيني از  دستش را براي اعمال خشونت بيشتر مي
ها معقتدند که هر چه جنبش مردم،  هاي اساسي؟ بعضي خواسته

ي  ا بيشتر به گوشهحکومت را بيشتر تحت فشار بگذارد و او ر
شود.  رينگ ببرد، امکان اعمال خشونت بيشتر از آن سلب مي

يعني قدرت در برابر قدرت. اين حکومت هيچ زبان ديگري را جز 
 فهمد. اين نمي

نوازند. در حالي که  متاسفانه عده اي شيپور را از سر گشادش مي
ي سياسي در کشور ما  ها در مبارزه ي خشونت عامل اصلي همه

ي هم و غم خود را صرف  است، اين عده همه  ومت اسالميحک
ها روي خود  اند که دايم به مردم مردم هشدار بدهند. آن آن کرده

هم سر « خشونت ممنوع»را به سوي مردم کرده و يک تابلوي 
اند. بايد به اين عده گفت: رويتان را از مردم به  دست گرفته

منشاء خشونت و  سوي حکومت برگردانيد. اگر حقيقتا دنبال
گرديد، بايد روي خود را به سوي حکومت  مبارزه با آن مي

اي قواعد خاص  برگردانيد. منشآ خشونت آن جاست. هر مبارزه
هاي بازي رعايت شود  ي طرف خود را دارد که بايد از جانب همه

خورد. اگر شما ده بار به مسالمت  وگرنه اصل بازي بر هم مي
ا حرفي را بزنيد و هر ده بار مشتي بر دهان خود را باز کرديد ت

دهان شما فرود آمد، در بار يازدهم اگر توانش را داشته باشيد، 
 شکنيد. اين قانون زندگي  يريد و در هم ميــگ ت را ميــآن دس
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 است.
به اين ترتيب در پاسخ به سوال شما بايد به صراحت و تاکيد 

ان به خشونت ساز کشانده شدن جنبش مردم اير بگويم که زمينه
اي را  است که هر خواسته فقط حکومت جمهوري اسالمي 

کند. به جاي هشدارهاي مداوم به مردم، بايد به  سرکوب مي
 حکومت گفت و به او حالي کرد که صبر مردم هميشگي نيست. 

 
اي که ميان دو رژيم از نظر ظرفيت سرکوب  تالش ـ  در مقايسه

اي اعمال خشونت ظرفيتي حکومت شاه بر»گوئيد:  ايد، مي کرده
گزاران جنبش  اما عليرغم اين بنيان« داشت و بيشتر از آن نرفت.

قهرآميز که خودِ شما نسل بعدي آنها بوديد که اين روش مبارزه 
ادامه داد، در مقابله با آن رژيم و  را تا پيروزي انقالب اسالمي 

ش براي سرنگوني آن دست به اسلحه برد. به اين ترتيب آيا گراي
گري و  توان هر زمان با استناد به خشونت به خشونت را نمي

سرکوب حکومتها توجيه کرد؟ آيا اختيار تصميم ما در دست 
هاست؟ پس نقش عنصر اختيار و گزينش مبتني بر آگاهي  رژيم

توان به  ها چيست؟ آيا براي رسيدن به هدف بايد و مي در روش
 هر روشي دست انداخت؟

 
ي  در آغاز اين پرسش، نشان دهنده« غم اينعلير»تابان : وجود 

خشونت »جهت گيري معيني است، احساس مثبتي نسبت به 
هاي بزرگ ما اين  آورد. يکي از گرفتاري به وجود مي« کمتر

است که اين حکومت در سفاکي و اعمال خشونت و سرکوب تا 
کرده است « روسفيد»جايي پيش رفته است که پيشينيان خود را 

خوب نيست که جامعه و مردم ايران نسبت به  و اين اصال
تفاوت بشوند و  تفاوت بمانند و يا بي ها بي ها و خشونت سرکوب

ي ايران  حساسيت خود را نسبت به آنها از دست بدهند. جامعه
بايد به هر گونه خشونت و استبداد در حکومت خود و در تاريخ 

خشي از ي خود با حساسيت کامل بنگرد، به خصوص اگر ب جامعه
اين تاريخ بخواهد دوباره خود را بازسازي کند. در پرسش شما 
چهار سوال مختلف به دنبال هم آمده است که پاسخ مفصلي را 

خواهم اين نکته را تاکيد کنم که  طلبد. من بار ديگر مي مي
ي سياسي در جامعه را قبل از همه )روي قبل  هاي مبارزه روش

کنند و  هستند که تعيين مي ها کنم( حکومت از همه تاکيد مي
توان گفت که تاحدودي اختيار تصميم ما در اين  بنابر اين مي

هاست. آنها هستند که شرايط  زمينه متاسفانه در دست حکومت
ي انواع ديگر  ي علني، قانوني، غيرقانوني، مخفيانه و همه مبارزه

کنند.  آن را تا حدود زيادي بر احزاب و فعالين سياسي تحميل مي
گويم هشدارها نسبت  از همين رو هم هست که با حساسيت مي

ي حکومت باشد  به گسترش خشونت بايد به طور عمده متوجه
 نه مردم. 

طبيعتا اينجا هدف ما ارزيابي در مورد مشي مسلحانه و چريکي 
خواهم  ي ما آغاز شد، نيست، اما مي که قبل از انقالب در جامعه

مبارزه يک باره مثل رعد در به اين نکته توجه دهم که اين 
ها تجربه  ي ما فرود آيد. خيلي راه ابر نبود که بر جامعه آسمان بي

بست خورد. کساني مثل مهندس بازرگان که در  شد و به بن
سياست استخواني ترکانده بودند، به حکومت هشدار دادند که 

شود که جوانان تفنگ به دست  رود موجب آن مي راهي که مي
ن هم در فضايي که خشونت در سطح جهاني تقديس بگيرند ـ آ

شد و اوضاع به کلي ديگري بود ـ. متاسفانه حکومت پهلوي  مي
 ها افزود. اين هشدارها را نشنيد و بر خودکامگي

خواهم به بحث بگذارم که به  من در اينجا اين موضوع را مي
ي مسلحانه را از ابتدا هم اشتباه بشناسيم،  فرض آن که مبارزه

ا در وقوع اين اشتباه چه کسي را بايد بيشتر سرزنش کنيم؟ ام
ي زندگي خود را در راه کشور و مردم خود  جواناني را که همه

رسيدند و هيچ  زدند به بن بست مي گذاشتند و به هر دري مي مي
شد،  ها باز نمي آميز براي آن راهي براي فعاليت آزادانه و مسالمت

انون و بستن هر راه فعاليت يا حکومتي که با نقض مداوم ق
هاي اين  آميز، زندان و شکنجه و سرکوب به خواست مسالمت

داد؟ اين موضوع را از اين  ها پاسخ مي هاي آن جوانان و تالش
کنم که همين امروز نيز ما با اين پرسش مواجه  جهت مطرح مي

هستيم. اگر هشدارهاي متعدد در مورد پرهيز از خشونت 
اي از جوانان اين کشور که راهي  ليرغم آن عدهنتيجه ماند و ع بي

يابند، دوباره به فکر مقابله به  هاي مسالمت آميز نمي براي فعاليت
مثل افتادند، چه کسي را بايد سرزنش کرد؟ اين جوانان پرشور و 

هاي  آگاه را و يا حکومتي که راه را براي فعاليت شايد کم
گويم  به صراحت مي آميز و آزادانه سلب کرده است؟ من مسالمت

اگر دوباره صداي تفنگ در کشور ما شنيده شد، مسئوليت اصلي 
خواهد صداي مردم را  ي اول با حکومتي است که نمي و درجه

آميز وآزادانه را  ي فعاليت مسالمت ها اجازه بشنود و به آن
ي اول گردن گذاشتن به  دهد. بر افکندن خشونت در درجه نمي

هاي سياسي است و مسئوليت  آزادي خواست مردم و استقرار
 ها است. ي حکومت ها بر عهده استقرار اين آزادي

 
تالش ـ نمونه مهندس بازرگان شايد مثال مناسبي باشد، به 

که به حق روشهاي ديگري را  ي ماليمي پيشه عنوان سياست
دوست داشت، اما ديگر روشن شده است که در عمل تسلطي بر 

ها از وي  برداري دليل بدترين بهره نفس خود نداشت و به همين
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صورت گرفت. برخالف تصورات مکانيکي سياستمداراني چون 
مهندس بازرگانها، در سياست وقتي پاي آگاهي، اختيار و تسلط 

آيد ـ که امروز مردم ما به ويژه  بر تصميم و رفتار پيش مي
ترين شرايط آن با رژيم مبارزه  جوانانمان براي تحقق مناسب

توان سخن  د ـ ديگر از خاصيت و قانون دومينوئي نميکنن مي
جان دومينوست و نه در سياست  گفت، زيرا نه انسان سنگ بي
 کند.  قانون فيزيک محض عمل مي

هاي سياسي که به  امروز هنوز بسيار نادرند چهره و جريان

ترين سرکوبهاي رژيم  بکارگيري خشونت در مقابله با ددمنشانه
از هر سو با هشياري و بيداري به دوري از  انديشند. برعکس بي

شود. در  ها توصيه شده و نسبت بدانها هشدار داده مي آن روش
مان با دست خالي، اما  عمل هم ما شاهديم که تا امروز جوانان

داري و حتا گاه  و خالقيت مبارزاتي، با خويشتن پر از ابتکارعقلي 
 .اند ها را آفريده با سکوت! باالترين دالوري

هاي  در چنين شرايطي پرسش ما از شما به عنوان يکي از نسل
ها را بسته  روزنه»پيشين که در مبارزات دوران جواني خود همه 

بار با همه پيامدهاي جانسوز و  و يک زندگي خشونت« ديد
جانکاه، هم براي خود و هم براي کل جامعه ـ ثبت چنين 

ت! ـ  را در پيش آور نيس اي شادي هائي براي هيچ جامعه تجربه
 اي براي  گرفت، اين است که با توجه به آن تجربه چه توصيه

 نسل جوان و مبارز امروز داريد؟
 

توانيم  تابان : ظاهرا ما مثل سي و چند سال پيش، امروز هم نمي
زبان همديگر را بفهميم. سواالت شما اين ذهنيت را ايجاد 

است. از جواناني کند که مسئوليت ايجاد خشونت با مخالفين  مي
را بر جامعه تحميل کردند با گشاده « زندگي خشونت بار»که 

ها قرار  کنيد، اما از حکومتي که در برابر آن دستي انتقاد مي
گوييد. من در  داشت و استبدادي که حاکم بود، هيچ نمي

ام بر اين نکته انگشت بگذارم که اين  هايم کوشيده صحبت
ي  طور قاطع متوجه ي اول و به مسئوليت در درجه

 هاست. حکومت
گفتکو و « خشونت»انتظارم اين بود که در مورد خود مفهوم 

گرفت، زيرا امروز ما شاهد آن هستيم  تامل بيشتري صورت مي
هاي گسترده است و از  که اين مفهوم دستخوش سوءاستفاده

« ساختارشکني»و « راديکاليسم»جمله بسياري از اصالح طلبان 
از ساختارهاي موجود را هم مترادف با اعمال و فراتر رفتن 

« خشونت»دانم شما وقتي در مورد  شمارند. من نمي خشونت مي
کنيد، اصال چه مفاهيم و چه اعمالي را در نظر  از من سوال مي

گيري هم  داريد. اگر اين مفاهيم مشترک بشوند، احتماال نتيجه
تالف نظري کنم در اين مورد اخ تر خواهد شد. من فکر نمي آسان
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باشد که اعمالي نظير تخريب اموال عمومي، تعرض به جان و 
مال و ناموس مردم، شکنجه و زنداني کردن و ضرب و شتم که 

هاي بارز اعمال خشونت هستند، محکوم هستند و ما متفقا  نشانه
هايي را در مبارزه ي سياسي محکوم  کاربرد چنين روش

جا صحبت بر  مردم ـ اين ي کنيم. نکته اما اينجاست که توده مي
است و نه فعاليت يک گروه  سر يک جنبش سراسري مردمي

هايي را  اصوال امکان انجام چنين خشونت -سياسي کوچک 
هايي به طور عمده از سوي  کمتر دارند و چنين خشونت

حکومتي صورت   و غيررسمي ي رسمي  هاي سازمان يافته گروه
 گيرد. مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جو  آميز و مسالمت هايي مسالمت ذاتا جنبش  مردميهاي  جنبش
خواهند.  هستند. مردم حقوق بديهي و طبيعي خود را مي

خواهند آزاد باشند هر طور دوست دارند حرف بزنند، و رفتار  مي
عدالتي نباشد و از  کنند، ظلم در جامعه نباشد، فقر نباشد، بي

ل تخريب اموال زندگي قابل قبولي برخوردار باشند. مردم نه دنبا
هستند، نه آزار دادن به ديگران، نه به دنبال شکنجه   عمومي

کردن کسي هستند و نه اصال زنداني دارند که مخالفين خود را 
زنداني کنند و آزار بدهند. از اين نظر، من نگراني چنداني نسبت 

ندارم، نگراني از  هاي مردمي  به اعمال خشونت از جانب جنبش
ي رسمي  هاي سازمان يافته و اعمال خشونتسوي مقابل است 

دولتي که ما هر روزه هم به وسعت شاهد آن  و غيررسمي  
 هستيم.

اي براي نسل جوان و مبارز  از اين نظر، اگر قرار باشد توصيه
امروز داشته باشم اين توصيه در درجه ي اول اين است که به 

و به ها و مطالبات خود کوتاه نيايند  هيچ روي از خواست
هاي واهي از حقوق خود صرف نظر نکنند. در اين جا  بهانه
حق دفاع از »خواهم بر اين نکته نيز انگشت بگذارم که  مي
اعمال »که در خيلي از مفاهيم و مکاتب حتما جزو « خود

ي اين حقوق است که در  گيرد، از جمله قرار مي« خشونت آميز
 ت. مکاتب حقوق بشري هم به رسميت شناخته شده اس

در سياست فقط يک اصل طاليي و هميشگي وجود دارد و آن 
اصل، تحليل مشخص از شرايط مشخص است. مردم و جوانان 

هاي مقابله با حکومت را تشخيص بدهند و  ايراني بايد خود راه
به تجربه و در جريان عمل اين را دريابند. هيچ اصل 

 جهانشمولي در اينجا وجود ندارد. 
 

ي اين سخن  ان آخرين پرسش، نظرتان در بارهتالش ـ و به عنو
ي ندانستن و  گيري خشونت نشانه شود؛ بکار چيست که گفته مي

 نفهميدن سياست است و نداشتن زبان استدالل و قدرت بيان؟
 

توانم موافقت کنم،  تابان : با بخش دوم اين پرسش شما مي
افع کسي که قدرت استدالل و بيان ندارد، براي پيشبرد نظر و من

شود. با بخش اول اما موافقت  خود به زور و خشونت متوسل مي
ندارم. سياست از مفهوم حکومت و حکومت کردن و اعمال 
قدرت مطلقا جدا نيست و حکومت و حکومت کردن همواره و تا 
به امروز با اعمال خشونت همراه بوده است. به تاريخ بشري اگر 

لت( در هم تنيده بنگريم اعمال خشونت و سياست و قدرت )دو
اند. واقعيت البته اين است که همراه با پيشرفت جوامع و  بوده

رشد فرهنگ انساني، اين اعمال خشونت همواره محدودتر شده 
تري جريان يافته است، اما تا به  تر و پنهان و يا در اشکال پيچيده

امروز اين اصل همچنان باقي مانده است و سياست کامال با 
و ديکتاتوري آلوده و همراه بوده است. قطعا خشونت، سرکوب 

هاي متکي بر اقليت و استبداد  رسد که با محو حکومت زماني مي
ي مناسبات سياسي  و ديکتاتوري، به تدريج خشونت از عرصه

کنيم. از اين نظر  حذف شود. ما اساسا در همين جهت مبارزه مي
بداد در توانم در پاسخ به پرسش شما بگويم که خشونت و است مي

سياست به کلي از آن رخت بربسته باشد. امروز اما متاسفانه 
سياست آن هم در جوامعي مثل ما آلوده به بدترين و 

 هاست. ترين خشونت غيرانساني
 

 تالش ـ آقاي تابان با سپاس از شما و فرصتي که داديد.
 
 

 

ــاری ــي از گرفت ــن   يک ــا اي ــزرگ م ــای ب ه

ــفاکي و    ــت در س ــن حکوم ــه اي ــت ک اس

ــايي    ــا ج ــرکوب ت ــونت و س ــال خش اعم

ــو  ــه پيشــينيان خ ــه اســت ک ــيش رفت د پ

ــفيد»را  ــن   « روسـ ــت و ايـ ــرده اسـ کـ

ــه و   ــه جامعـ ــت کـ ــوب نيسـ ــال خـ اصـ

ــه ســرکوب  ــران نســبت ب ــردم اي ــا و  م ه

ــونت ــي  خش ــا ب ــا    ه ــد و ي ــاوت بمانن تف

ــي ــود    ب ــيت خ ــوند و حساس ــاوت بش تف

 را نسبت به آنها از دست بدهند.
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 پيرامون مشروعيت و مشروعيت الهي برانگيز تامل  هايي نکته                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 دکتر جمشيد فاروقي
 
 
 

 بحران سياسي
 

بوده  دولت، بحران در ثبات سياسي آن دولتبحران سياسي يک 
گر بروز نارسايي و وقفه در استمرار تسلط آن بر جامعه  و حکايت

ن يک تر شدن گستره نفوذ آن است. بحران، آغاز و آبست و تنگ
شود،  مي  تحول است. تحولي که از دل يک بحران سياسي زاده

سازد. تحول  مي گونآن تحولي است که چهره جامعه را دگر
برآمده از دل يک بحران سياسي از توان ساختار شکني برخوردار 

هاي موجود در  تنها خود از دل نارسايي  است. بحران سياسي نه
ش، رود در تداوم و استمراشود، بلکه خ ساختار سياسي زاده مي

هاي اين دگرگوني را  سازد يا زمينه مي گونساختار سياسي را دگر
آورد. تحولي که از دل يک بحران سياسي زاده  فراهم مي

شود.  شود، تحولي است که بر بستر شتابان رويدادها واقع مي مي
در حضور بحران سياسي در جامعه، نبض تحوالت و رويدادها 

باره جاي خود را  زند. تحوالت تدريجي و آرام يک بسي تندتر مي
رويدادها،  ضربِ دهند. شتاب گرفتنِ به تحوالت شتابان مي

فرصت، فضا و آرامش مورد نياز براي يافتن تدبير يا اتخاذ 
کند. تصميم  تصميم را از صاحبان قدرت سياسي سلب مي

که هر اقدامي  دهد. حال آن شتابزده ضريب خطا را افزايش مي
ه از دامنه بحران سياسي نکاهد، منجر به تشديد بيشتر بحران ک

شود. تحليل گذراي رويدادهاي پس  و وخامت بيشتر اوضاع مي
از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري حکايت از وجود 

توان گفت:  بحراني سياسي در ايران دارد. اين چنين است که مي
سياسي ايران کليدواژه درک تحوالت  "بحران سياسي"مفهوم 

آمد اين  است. مستقل از پي 2009در شش ماهه پاياني سال 

نگاه، همه   مدت يا در فرجامين در کوتاه ،بحران سياسي
گران در اين نکته اتفاق نظر دارند که بازگشت جامعه به  تحليل

شرايط پيش از انتخابات رياست جمهوري ممکن نيست و همين 
 ان سياسي حاکم بر ايران.امر دليلي است بر اثبات وجود بحر

زاده رويدادهاي پس از انتخابات صرفا بحران سياسي کنوني اما 
تاريخ خود را دارد و رياست جمهوري در ايران نيست. اين بحران 

مکمل يک بحران نظري است. يک تناقض فقهي جدي از 
ساز اين  سياسي زمينهـ  همان زمان پيدايي جنبش اسالمي

اين تناقض، تناقضي است بين بحران نظري بوده است. 
 31. تناقضي که در سايه علمامرجعيت شيعه و مشارکت سياسي 

  هاي نظري تشيع را آسيب سال حکومت جمهوري اسالمي بنيان
پذير ساخته و از تقدس، اهميت و جايگاه مرجعيت شيعه کاسته 

آليسم سياسي تشيع و نيازهاي  است. اين تناقضي است بين ايده
ظ و اعمال قدرت سياسي ولي فقيه در دوران غيبت برآمده از حف

. رويدادهاي پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اکبر
اين بحران نظري  و به موازاتبه اين بحران نظري دامن زد 

يک بحران سياسي عميق آفريد. زيرمجموعه اين بحران سياسي 
وتي را هاي متفا شود و گستره اما به آن بحران نظري محدود نمي

بحران نظري در بين  آنسو ترجمان  گيرد. از يک در بر مي
و از سوي است نيروهاي مذهبي، اعم از روحاني و غير روحاني 

اي است جوان و پويا که  ديگر برآيند نارضايتي تلنبار شده جامعه
اي است که در ظرفيت تعريف شده ساختاري  خواهان چنان آينده

ن امر منجر به آن شده است گنجد. همي جمهوري اسالمي نمي
ي گرد هم آيند که از حيث ي، نيروهادولتکه در صف مخالفين 

هاي خود بسيار متفاوتند. همراهاني با  اهداف و انگيزه
  ها و مقصدهاي متفاوت. عزيمتگاه
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نهاد واليت فقيه نقطه تالقي آن بحران نظري با اين بحران 
دو نهاد سياسي مکمل آن است. تضاد عملي و سياسي بين 

واليت و جمهوريت از همان نخستين روز تولد جمهوري 
اسالمي منجر به پيدايي دو حکومت موازي در ايران شد. در 

ها، ارتش و شهرباني و  سو رئيس جمهور، مجلس، وزارتخانه يک
ها، سپاه پاسداران  در سوي ديگر ولي فقيه، شوراي نگهبان، حوزه

ستقالل و وزن راي و بسيج. اگر اساس در نظام جمهوريت ا
هاي  و گروه "امت"مردم است در نظام واليي راي مردم که به 

، از ارزشي برخوردار نيست. حکومت تنزل يافته استمقلدان 
دوگانه جمهوريت و واليت، عمال دادن حق راي به مردم با يک 
دست و پس گرفتن آن حق با دست ديگر است. اين چنين است 

ها واقع شده است.  ون اعتراضکه نهاد واليت فقيه در کان
اعتراض بر آمده از بحران نظري ناشي از تناقض مرجعيت و 

آليسم سياسي تشيع دارد  هاي فقهي ايده ه واليت که ريشه در گر
اي که براي دستيابي به حقوق  اعتراض جامعه به موازات

شهروندي و دموکراسي، ناگزير به پرش از سايه نهاد واليت 
 است. شده فقيه
ثباتي سياسي است. ثبات سياسي از   ران سياسي نمود بيبح

منظر تئوريک بر دو پايه استوار است: کارآيي و مشروعيت. 
دو وجه افزاري و  دولتشناسان براي ثبات سياسي يک  جامعه

کنند. وجه افزاري ثبات، همان کارآيي است.  ارزشي تعريف مي
 دولتش کارآيي بايست کارآمد باشد. کاه ثبات الزاما مي با دولت

به اين ترتيب کاهش ثبات و توان تضمين استمرار آن است. اما، 
براي  دولتاست اما  دولتکارآيي شرط الزم براي ثبات يک 

مثابه وجه  بقاي خود احتياج به مشروعيت نيز دارد. مشروعيت به
حيات يک ارزشي به تنهايي قادر به تضمين دوام و استمرار 

کارآمد از مشروعيت نيز برخوردار  ولتيدنيست، اما هرگاه  دولت
بايست در  است. به سخن ديگر، دولتها مي با ثبات دولتي گردد،

شماري از فعاليتهاي خود کارآ باشند، در غير اينصورت خطر هرج 
و مرج، هنجارگسيختگي و يا الحاق به کشور ديگر آنها را تهديد 

شروع بايست م کارآمد مي هاي از جانب ديگر دولتکند.  مي
نامشروع امکان  دولتيصورت تقابل جامعه با  باشند، در غير اين

 برد. استمرار و بقاي حيات آن را از بين مي
 
 

 مشروعيت
 

بايست در بحران  ريشه بحران سياسي حاضر ايران را مي
جست. اين موضوع که دولت  حکومت اسالميمشروعيت 

ا هاي متفاوت مديريت جامعه ب جمهوري اسالمي در زمينه
روست و از اين رو از  هاي متعددي روبه ها و دشواري نارسايي

کارآيي الزمه براي اداره کشور برخوردار نيست، موضوعي نيست 
دوم سال سپري   چه در نيمه که بر کسي پوشيده باشد. اما، آن

شده ميالدي ثبات سياسي دولت را به مخاطره افکند، نه عدم 
بود. و اگر چنين است کارآيي دولت که بحران مشروعيت آن 

پس بايد به اين دو پرسش پرداخت که مشروعيت چيست و 
 بحران مشروعيت کدام است. نخست طرح قضيه.

رويدادهاي پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، 
موضوع بحران مشروعيت در ايران را در سطحي گسترده مطرح 

از اهلل منتظري و هاشمي رفسنجاني  ساخت. اظهارات آيت
که از سوي برخي از روشنفکران ديني   سو و مباحث نظري يک
چون محسن کديور، اکبر گنجي، هادي قابل، يوسفي  هم

اشکوري، عبدالکريم سروش و...مطرح شدند، از سوي ديگر به 
گونه که  د. هماندناين بحث در جامعه روشنفکري ايران دامن ز

يات سياسي گفته شد نظريه واليت فقيه و نقش ولي فقيه در ح
ايران محور مباحث نظري پيرامون مشروعيت و بحران 

دهد. طرح موضوع بحران  مشروعيت در ايران را تشکيل مي
مشروعيت در سطح وسيع آن در دوره پس از برگزاري انتخابات 

گرا و  دهمين دوره رياست جمهوري با واکنش روحانيون اصول
اعضاي شوراي رو شد. محمد يزدي، يکي از  روبه "مدار واليت"

اهلل  نگهبان در واکنش به سخنان هاشمي رفسنجاني و آيت
منتظري که بر لزوم مشروعيت مردمي نظام تاکيد ورزيده بودند، 

هاي نماز جمعه تهران مدعي شد که نظام جمهوري  در خطبه
اسالمي ايران و نهاد واليت فقيه مشروعيت خود را مستقيما از 

زي به مقبوليت مردم و يا گيرد و در اين بين نيا خدا مي
مشروعيت مردمي ندارد. مصباح يزدي نيز با تاکيد بر صفت 
مطلقه نهاد واليت فقيه، بر مطلق العنان بودن آن تاکيد گذاشته 

داند. تظاهرات گسترده روز  و اين نهاد را تابع هيچ قانوني نمي
عاشورا در تهران و برخي ديگر از شهرهاي کشور نشان از آن 

موضوع مشروعيت الهي و بحران مشروعيت بدل به داشت که 
موضوعي وسيع در سطح جامعه شده است. بنابراين اين بحران 
سياسي پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري نبود که 
به ترديد در اصولي بودن نهاد واليت فقيه دامن زد و 

هاي مشروعيت و مشروعيت الهي  هايي پيرامون مفهوم پرسش
د. در واقعيت امر، انتخابات دهمين دوره رياست مطرح نمو

بحث "بحران سياسي برآمده از آن،  و جمهوري در ايران
مشروعيت و واليت فقيه را به سطح وسيع اجتماعي  "حوزوي

اي که موافقين و مخالفين نظريه واليت فقيه و  کشاند به گونه
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وگوهاي غيرحوزوي و  مشروعيت الهي در پهنه اجتماع، در گفت
به آن  "امت"و خطاب به  هاي نماز جمعه تي در خطبهح

 پرداختند. 
اهلل خميني و قرائت ايشان از نظريه  نظريه واليت فقيه آيت

سياسي دولت در فقه شيعه از همان بدو تاسيس جمهوري 
اسالمي به بحث پيرامون مشروعيت الهي و واليت مطلقه فقيه 

برخي از روحانيون  در بين روحانيون شيعه دامن زده بود. مخالفت
با نظريه واليت فقيه و قرائت متفاوت برخي ديگر از گستره 
اختيارات و شروط ناظر بر اختيارات اين نهاد، از همان نخستين 

هاي اسالمي مطرح  روزهاي استقرار جمهوري اسالمي در حوزه
اهلل خميني و قدرت سياسي دولت انقالب  بود. اما کاريسماي آيت

اي پس از پيروزي انقالب اسالمي راه را بر ه در نخستين سال
طرح وسيع اين بحث در آن ايام بست. مشروعيت دولت اسالمي 

اهلل خميني تا بدان پايه بود که وي توانست  در دوران حيات آيت
با تحديد مرجعيت و منزوي کردن مراجع تقليد مخالف، نهاد 

 واليت را در ساختار سياسي ايران تعبيه کند.
ري بحث مشروعيت در فقه شيعه و نگاه فقها به واکاوي نظ

تر از عمر جمهوري  ، بسي قديمياي غيبت کبر دولت در دوره
توان در مباحث  هاي جدي اين بحث را مي اسالمي است و آغازه

شيعه در  "آليسم ايده"روحانيون در قرن نوزدهم ميالدي جست. 
بطه بين و را اارتباط با عدم مشروعيت دولت در دوران غيبت کبر

معصوميت رهبري و مشروعيت آن، عمال باعث تبري جستن و 
اهلل بروجردي،  پرهيز از سياست شده بود. پس از درگذشت آيت

که واپسين مرجع اعظم شيعيان بود، تجديد نظر در نظريه 
سياسي دولت در فقه شيعه که در خفا جريان داشت، امکان طرح 

را بر مشارکت  علني يافت و نظريه واليت فقيه عمال راه
روحانيون شيعه در قدرت سياسي هموار کرد. اما تصور 
مشروعيت حکومت واليي بدون نياز به معصوميت عمال 
مرزهاي فقهي بين دو نهاد واليت و امامت را کم رنگ کرد و 
به نهاد واليت تقدسي بخشيد که تا پيش از آن، از منظر فقه 

 شيعه تنها شايسته امامت بود.
موثر در ثبات سياسي نام برديم. کارآيي و  از دو عامل

مشروعيت. کارآيي وجه افزاري ثبات است و مشروعيت وجه 
ارزشي آن. کارآيي و مشروعيت رابطه دولت و جامعه را تنظيم 

کنند. کارآيي توانايي مادي و معنوي دولت است براي  مي
حکومت کردن و مشروعيت بازتاب دهنده ارزيابي و برداشت 

توان گفت که ثبات  از عملکرد دولت. بنابراين مي جامعه است
اي است دو طرفه: کارآيي راهکار دولت است براي  سياسي جاده

اداره جامعه و مشروعيت نگاه جامعه است به دولت. در همين 
که   اي بسيار مهم وجود دارد و آن اين تعريف ساده نکته

 مت. جامعه به حقانيت حکو "باور"است:  "باور"مشروعيت يک 
توان گفت که اين  هرگاه از باور اجتماعي سخن به ميان آيد مي

تواند ريشه در گزينش فردي و تصادفي داشته باشد و  باور نمي
اجتماعي استوار است. اما از آنجا -هايي فرهنگي ناگزير بر بنيان

بايست فرض را بر  هاي مشروع متنوعند، پس مي که حکومت
ي چنين باوري در جامعه نيز گير هاي شکل اين گذاشت که علت

متعدد و متنوع است. دستيابي به يک تعريف دقيق از مفهوم 
مشروعيت تنها از طريق مرزکشي بين مشروعيت و قانونيت از 

 و اطاعت از سوي ديگر ممکن است.  حمايتسو و  يک 
و قانونيت “ Legitimacyرابطه بين دو مفهوم مشروعيت 

Legality “شناسان در  بغرنج است. جامعه اي پيچيده و رابطه
اين نکته اتفاق نظر دارند که تعريف مفهوم مشروعيت از منظر 

گرفتن از تعريف ماکس وبر از اين  شناسانه بدون بهره جامعه
هاي متاخر پيرامون  مفهوم ممکن نيست. اما با عزيمت از گفتمان

توان به اين نتيجه رسيد که  ، مي دو مفهوم قانونيت و مشروعيت
اکس وبر تمايز دقيقي بين اين دو مفهوم قائل نشده است. م

يورگن هابرماس بر اين باور است که تعريف ماکس وبر از دو 
مفهوم مشروعيت و قانونيت ناگزير آشکارا ره به يک دور باطل 

برد و عمال يکي را بر بستر ديگري  بين اين دو مفهوم مي
نظري بين  دهد و قادر به قائل شدن تمايز دقيق توضيح مي

ها نيست. يکي پنداشتن و تمايز قائل نشدن بين اين دو  آن
 گردد. مفهوم عمال منجر به کژفهمي از مفهوم مشروعيت مي

شناسانه ايران که عمدتا ترجمه آثار پژوهشگران  در مباحث جامعه
و متفکران غربي است، دقت الزم در امر معادل يابي براي دو 
مفهوم مشروعيت و قانونيت به کار گرفته نشده است. يکي 

چون داريوش  پنداشتن اين دو مفهوم را حتي نزد نخبگاني 
ساني براي هر دو بينيم. وي در فرهنگ علوم ان آشوري نيز مي

هاي  معادلبه طور يکسان  Legitimacyو  Legalityمفهوم 
 مشروعيت و قانونيت را پيشنهاد کرده است.

و  Legalityترديدي نيست که ريشه لغوي هر دو مفهوم 
Legitimacy  واژهLex “ريشه  به معني قانون است. اما هم

از معني بايست منجر به برداشتي واحد  بودن اين دو مفهوم نمي

 

شـان. از ايـن حيـف تفـاوتي      مشروعيت الهي يعني باور مردم به حقانيـت يـک حکومـت بـر بسـتر اعتقـادات دينـي       

نـد اسـت کـه مشـروع باشـد. ايـن چنـين        م بين مشـروعيت و  مقبوليـت وجـود نـدارد. حکـومتي از مقبوليـت بهـره       

 کند. نياز نمي است که طرح مشروعيت الهي برای حکومت واليي، آن  حکومت را از رای و نظر مردم بي
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از  Legitimacyيا قانونيت برخالف  Legalityها گردد.  آن
جنس باور نيست. قانونيت داشتن يک حکومت، يعني مبتني 
بودن آن حکومت بر قانوني مدون، موجود و قابل رجوع. حال 
آنکه مشروعيت يک حکومت سياسي يعني باور به حقانيت آن. 

عيني حقوقي است و گر يک موقعيت  از اين منظر قانونيت بازتاب
گر يک موقعيت ذهني غيرفردي و کمابيش  مشروعيت بازتاب

فراگير. تنها در کشورهاي دموکراتيک و مدرن است که معني دو 
شوند. به عنوان  مفهوم قانونيت و مشروعيت به هم نزديک مي

نمونه مشروعيت دولت آلمان فدرال ريشه در قانونيت آن دارد. 
يعني حقانيت داشتن به معني  rightfulnessبه اين ترتيب 
lawfulness  يعني قانونيت داشتن نيست و يکي پنداشتن اين

رو  دو عمال کارگرفت مفهوم مشروعيت را با دشواري روبه
 سازد. مي

از جانب ديگر حمايت و اطاعت ناظر بر دو گونه متفاوت واکنش 
جامعه نسبت به صاحبان قدرت است. باور جامعه به حقانيت 

و مشروع دانستن آن عمال حمايت و پشتيباني جامعه از حکومت 
که اطاعت لزوما برآمده از  صاحبان قدرت را در پي دارد. حال آن
تواند ناشي از کارگرفت قهر  مشروعيت يک حکومت نيست و مي

توسط دولتي کارآمد باشد. به اين ترتيب يک فرد مطيع لزوما 
 طاغي شود. تواند بدل به يک فرد  حامي دولت نيست و مي

آنگاه که فرد حامي بدل به فردي مطيع و فرد مطيع بدل به 
شود، بحث بحران و زوال مشروعيت به ميان  فردي طاغي مي

آيد. در اين بين بايد به اين نکته توجه داشت که فقدان، زوال  مي
هايي يکسان و مترادف نيستند و هر  و بحران مشروعيت مفهوم
ثباتي سياسي يک حکومت  ات يا بيکدام تاثيرات متفاوتي بر ثب

تواند  دارند. فقدان مشروعيت موقعيتي بسيار نادر است و تنها مي
هاي کودتايي يا تسلط سياسي نيروي بيگانه بر  در مورد حکومت

کشور معيني صدق کند. زوال مشروعيت نيز ناظر بر يک روند 
شود. اين چنين نيست که  است و دوره زماني معيني را شامل مي

کومتي يک شبه مباني مشروعيت خود را در سطح جامعه از ح
توانند در زدايش  دست بدهد. رويدادهاي معين و متفاوتي مي

مشروعيت يک حکومت نقش ايفا کنند. بحران مشروعيت بروز 
هر گونه اختاللي در باور جامعه نسبت به حقانيت حکومت است. 

تواند  گر ميهاي اجتماعي دي تداوم بحران و گسترش آن به اليه
به زدايش مشروعيت يک حکومت بيانجامد. اين چنين است که 

اي از رابطه  گر لحظه توان گفت بحران مشروعيت بيان مي
 دولت و جامعه است.بحراني شده بين 

همان گونه  که گفته شد، مشروعيت يک باور است، باور به 
هاي باور به حقانيت يک حکومت اما  حقانيت يک حکومت. علت

اگونند. ماکس وبر سه دسته علت براي باور به مشروعيت گون
شود. از نظر وي اين علت يا علتي است  يک حکومت قائل مي

اي، يا  هاي ايالتي و قبيله چون پيوند خوني در حکومت سنتي هم
هايي که رهبرش از  علتي است کاريسماتيک در حکومت

ر مورد مندي برخوردار است، يا علتي است مدرن و عقاليي د فره
 هايي که بنياني دموکراتيک دارند و برگزيده مردمند.  حکومت

هاي سنتي  اي از علت از اين منظر مشروعيت الهي نيز خود گونه
گرايان با تمايز  باور به حقانيت يک حکومت است. برخي از اصول

اند که نهاد  قائل شدن بين مشروعيت و مقبوليت مدعي شده
امدار ماموريتي است الهي و در اين واليت فقيه حقانيت خود را و

که مشروعيت الهي  بين نيازي به باور و راي مردم ندارد. حال آن
يعني باور مردم به حقانيت يک حکومت بر بستر اعتقادات 

شان. از اين حيث تفاوتي بين مشروعيت و  مقبوليت وجود  ديني
مند است که مشروع باشد. اين  ندارد. حکومتي از مقبوليت بهره

چنين است که طرح مشروعيت الهي براي حکومت واليي، آن  
کند. بديهي است که  نياز نمي حکومت را از راي و نظر مردم بي

شناسانه از مفهوم مشروعيت الهي از سوي  اين طرز تلقي جامعه
شود. اما قائل شدن  مدافعين حکومت واليي پذيرفته نمي

پيش از اين  مشروعيت الهي براي نهاد واليت فقيه، چنان که
نيز مطرح شد، بحث معصوميت را در بيان سياسي فقها 

هاي استداللي فقه شيعه  گشايد و همين موضوع براي پايه مي
 شود. آفرين مي مشکل

 
 

 معصوميت و کمال
اسالم درباره پرسش مشروعيت يا عدم مشروعيت يک دولت 
غيرديني پاسخ واحد و روشني ندارد. روحانيون اهل سنت و 

هاي غيرديني نگاهي بس  ون شيعه نسبت به حکومتروحاني
متفاوت دارند. اختالف نظر پيرامون قائل شدن مشروعيت يا 
عدم مشروعيت براي يک حکومت دنيوي تنها به اختالف بين 

شود. در بين روحانيون  پيروان تشيع و اهل سنت محدود نمي
شيعه نيز ما شاهد اختالفاتي جدي در اين زمينه هستيم. شيخ 

نام قرن نوزدهم معتقد  رتضي انصاري، يکي از علماي صاحبم
ي امور معنوي )ديني(، امور  بود که امور جهان به سه  دسته
شوند. به باور وي که در آن   حقوقي و امور سياسي تقسيم مي

هنگام باور غالب متفکران شيعه بود، امور ديني در حيطه 
جتهدين و صالحيت فقهاست، امور حقوقي در حوزه صالحيت م

امور سياسي موضوعي است مورد اختالف که نياز به بررسي و 
 تفحص بيشتر دارد. 
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چه باعث اختالف نظر در بين علماي شيعه درباره امور  آن
و  "معصوميت"شد ريشه در دو مفهوم  سياسي و حکومتي مي

به عنوان يکي از  "امامت"داشت. نگاه شيعيان به نهاد  "کمال"
ز قرار دادن امامت با نبوت بدانجا منجر شد طرا اصول دين و هم

که فقهاي شيعه براي امامان همان صفاتي را قائل شوند که 
آليسم سياسي موجود در  براي پيامبر اسالم قائل بودند. ريشه ايده

بايست در درک فقها از مقام و منزلت امام  فقه شيعي را نيز مي
ر سياسي جست. از اين منظر، حق حکومت و پرداختن به امو

، يعني بري "معصوم"توانست منحصر به کسي باشد که  تنها مي
از خطا و کامل، يعني بري از نقص باشد و بديهي است که اين 

شد. محدود کردن حق  گانه مي ها تنها شامل امامان دوازده صفت
حکومت تنها به امام غايب، باعث آن شده بود که پرداختن به 

يره نگريسته شود. از نظر اين سياست همچون ارتکاب گناهي کب
شان در قرن بيستم  دسته از علماي شيعه که مهمترين نماينده

ها و حتي  اهلل حسين طباطبايي بروجردي بود، همه حکومت آيت
 شدند.  هاي ديني در غياب امام زمان نامشروع تلقي مي حکومت

اهلل  نظريه حکومت اسالمي و نظريه واليت فقيه که توسط آيت
رح و سپس اجرا شد، محصول تجديد نظر در تفکر خميني ط

هاي نظري  سياسي شيعه و حاصل يک نوآوري نظري بود. زمينه
اهلل بهبهاني و  بايست در آرا و عقايد آيت اين تجديد نظر را مي

اهلل بهبهاني اين پرسش را مطرح کرده  اهلل نائيني جست. آيت آيت
ظهور مناسب  بود که هرگاه امام زمان لحظه کنوني را براي

گاه اصلح  تشخيص ندهد و غيبت کبرا بيش از اين تداوم يابد، آن
آن است که علما زمام امور مملکت اسالمي را برعهده گيرند، 
چون هيچ قانوني بهتر از قانون الهي يا شريعت نيست و هيچ 

اهلل نائيني نيز  داند. آيت کس بيشتر از علما درباره شريعت نمي
توانند در غياب امام زمان نسبت به ظلم  نمي معتقد بود که علما

بايست بين حکومت استبدادي و  تفاوت باشند و مي و استبداد بي
 حکومت مشروطه جانب يکي را بگيرند.

فراخوان علمايي چون نائيني و بهبهاني به مشارکت سياسي 
اهلل خميني  فقها، مقدمات نظريه حکومت اسالمي را براي آيت

راي اثبات ضرورت فعاليت سياسي روحانيون فراهم ساخت. وي ب
بهره گرفت. خميني با اشاره به سيطره  "طاغوت"از مفهوم 

طاغوت بر همه پهنه جهان اسالم، خواستار مبارزه مشترک عليه 
هاي سکوالر و غيرديني  آن شد. به باور خميني همه حکومت

يا "اهلل خميني با طرح پرسش  طاغوتي و نامشروع هستند. آيت
عمال نه تنها نامشروع بودن هر حکومت  "يا طاغوت خدا

غيرديني را مطرح ساخت، بلکه براي نخستين بار آشکارا براي 
 حکومتي ديني در غياب امام زمان مشروعيت الهي قائل شد. 

اهلل خميني امام و ولي هر دو جانشين مشروع پيامبر  از نظر آيت
ظايفي است شوند و ولي فقيه مامور انجام همان و محسوب مي

که براي امام پيش بيني شده و آن اجراي شريعت اسالمي است. 
شود،  و از آن جا که طاغوت مانع از اجراي شريعت اسالمي مي

بايست حکومت را به دست گيرند. اين چنين  پس علما خود مي
اهلل خميني، در دوران غيبت کبرا، حکومت  است که به باور آيت

ي نهاد واليت فقيه يگانه امکان اسالمي و جوهره اصلي آن يعن
مشروع اجراي قوانين الهي است. بر اين اساس نهاد واليت نيز، 

چون نهاد امامت به عنوان ادامه مشروع نبوت، از همان  هم
مشروعيت الهي برخوردار است و براي اثبات حقانيت خود نيازي 

اهلل  به راي مردم و به سخن ديگر نيازي به اجماع ندارد. آيت
ني تاسيس حکومت اسالمي را بخشي از فرمان الهي دانسته خمي

و مقاومت در برابر واليت فقيه را سرپيچي از فرمان خدا و دفاع 
 داند.  تر از نماز مي از حکومت اسالمي را واجب

در نظريه واليت فقيه و حکومت اسالمي و بحث مشروعيت 
 ماند و آن الهي اين نهاد، يک پرسش جدي اما بي پاسخ مي

که آيا ولي فقيه به عنوان جانشين مشروع امام و ادامه دهنده  اين
است؟ هرگاه ولي  "کامل"و  "معصوم"پيام نبوت خود فردي 

فقيه معصوم، يعني بري از خطا و کامل يعني بري از نقص باشد، 
گاه فلسفه انتظار براي ظهور امام زمان از موضوعيت تهي  آن
و کامل نباشد، اين تصور که شود. و هرگاه ولي فقيه معصوم  مي

مشروعيت الهي شامل حکومت فردي شود که از خطا بري نبوده 
و از کمال نيز برخوردار نيست، عمال در تصور فقهي شيعه 

بايست فراموش کرد، اين ولي  گنجد. مضاف بر آن که نمي نمي
هر روي  فقيه برگزيده مجلس خبرگاني است که نمايندگانش به

هيچ   گيري آنها به ند و امکان خطاي تصميممعصوم و کامل نيست
بايست فراموش کرد که  روي منتفي نيست. و از آن گذشته نمي

ها تحت  مجلس خبرگان نيز برگزيده امتي است که قرن
و هيچ تضميني وجود ندارد که اين   حکومتي طاغوتي زيسته

امت از چنان دانشي از فرمان الهي و پيام نبوي برخوردار باشد 
انتخاب خود دچار هيچ خطايي نشود. اين چنين است که  که در

توان گفت قائل شدن مشروعيت الهي براي ولي فقيه، پيش  مي
از آنکه بر تقدس نهاد واليت بيافزايد از تقدس امامت و در 

 کاهد. نهايت از تقدس نبوت مي

 

گاه فلسفه انتظار برای ظهور امام زمان از  هرگاه ولي فقيه معصوم، يعني بری از خطا و کامل يعني بری از نقص باشد، آن

رگاه ولي فقيه معصوم و کامل نباشد، اين تصور که مشروعيت الهي شامل حکومت فردی شود شود. و ه موضوعيت تهي مي

 گنجد. که از خطا بری نبوده و از کمال نيز برخوردار نيست، عمال در تصور فقهي شيعه نمي
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 باشد مي «مردم»ديش ديني نوان مبنای مشروعيت برای يک
 
 
 
 

ــردم ــي    م ــکيل م ــدرت را تش ــروعيت ق ــای مش ــه مبن ــد ک ــواع   ان ــد. ان دهن

ــن ــي  دي ــد ب ــي      داران، مانن ــه ه ــدون اينک ــن، ب ــان دي ــا مخالف ــان و ي دين

ــي    ــند، م ــته باش ــازی داش ــری امتي ــر ديگ ــک ب ــد   ي ــک فرآين ــت در ي بايس

ــوه      ــات، نحـ ــه در جزئيـ ــات و چـ ــه در کليـ ــک، چـ ــالم و دموکراتيـ سـ

 سرنوشت خويش را تعيين کنند و رقم بزنند. حکومت و

 
 
 
 

 گفتگو با رضا عليجاني
 
 
 

روند حوادث سياسي بعد از اعالم نتايج انتخابات در پي ـ  تالش
و اعتراضات گسترده مردم به آن، به سرعت ـ بعد از چند هفته ـ 

 و جدالي نظري بر روي آن مطرح گرديد.« مشروعيت»موضوع 
جمهوري  سياسي مانند گزينش رئيس چگونه و چرا يک موضوع

از اين يا آن جناح طرفداران نظام جمهوري اسالمي، به چنين 
 سرعت و وسعتي به بحث بحران مشروعيت کشيده شد؟

 
 

ـ اعالم نتايج غيرمنتظره انتخابات اخير تنها  رضا عليجاني
نيشتري بود بر يک زخم کهنه. بحث مشروعيت قبال هم وجود 

ه تنها دوباره احيا شد. ريشه اين امر هم به داشت و در اين دور
گردد. يکي عيني و رفتاري و ديگري ذهني و  دو مسئله برمي

اند(. مسئله عيني رفتار  نظري )البته اين دو به هم مرتبط
غيرقانونمند و غيردموکراتيک حاکميت در نحوه اجراي انتخابات، 

برخي شمارش و اعالم آراء بود. به اين مسئله بسياري )حتي 
نژاد که در اين انتخابات به رضايي، موسوي و  منتقدان احمدي

يا کروبي رأي داده بودند( نيز معترض بودند.  بحث آنها عدم 

مشروعيت رفتار مجريان و ناظران انتخابات يعني وزارت کشور و 
شوراي نگهبان بود. اما ورود رهبر جمهوري اسالمي به دفاع از 

صدا و سيما و نيروهاي نظامي و  نتايج انتخابات، برخوردهاي
انتظامي و شبه نظامي و... با انتخابات و اعتراضات پس از آن، به 
لحاظ ذهني و نظري مباحث ديگري، که قبال هم مطرح بود و 

شود، را دوباره مطرح  هر از چندي و بنا به داليلي تازه مي
« دوري»هاي کهنه اما مهم واليت فقيه،  ساخت. از جمله بحث

قدرت در رابطه با رهبري ـ شوراي نگهبان ـ مجلس  بودن
خبرگان، بحث نظارت استصوابي يعني خروج شوراي نگهبان از 

 عيار در روند انتخابات و... نظارت بر اجرا و دخالت تمام

 
 

سخن « عدم مشروعيت دولت»اي از  ـ در حاليکه عده تالش
لقه واليت مط»گويند، گروهي ديگر اصل و ابتناي نظام بر  مي

شمارند. برخي نيز ضمن دفاع از  را فاقد مشروعيت مي« فقيه
ديني بودن حکومت و نظام و نهادهاي آن، اما قدرت و امتياز 

 کنند.... ويژه فقها به عنوان خبرگانِ چنين نظامي را رد مي
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ي اين بحث يعني بحران  ي فراگيري دايره از نظر شما محدوده
ام و نهادهاي کنوني آن مشروعيت، تا کجاست و چه بخش از نظ

 را در بر مي گيرد؟
 
 

ها  ها و کاوش«يابي علت»ـ در امتداد همان روند  رضا عليجاني
گر و   سنج و تحليل هايي که در قبل گفتم اذهان نکته يابي و ريشه
را نه در صرفا تخلفات   هاي مهمي از افکار عمومي ريشه بخش

ز وقوع اين سا اجرايي بلکه در علل و بسترهايي که زمينه
کنند و به معضل ساختار حقوقي متمرکز  اند جستجو مي اشکاالت

 رسند.  قدرت در ايران مي

تواند محدوده و  بنابراين به لحاظ نظري و ذهني هيچ کس نمي
محدوديتي را براي اين مباحث قائل باشد. ذهن آزاد است و تا 

ه رود! اما اگر منظور تعيين محدوديت نه ب هر کجا بخواهد مي
لحاظ نظري، بلکه به لحاظ عملي و سياسي و به عبارتي از نظر 
استراتژيک در شرايط کنوني جامعه و در جنبش سبز باشد، 

 کند. چون: مسئله فرق مي

اوال جنبش سبز يک جنبش فراگير و متکثر است و گرايشات 
مختلفي )از منتقدان به تنها مجريان انتخابات تا مخالفان با کل 

گيرد و ثانيا به لحاظ تناسب قوا و وزن و  بر مي حاکميت( را در
نيز حد و  (اش )در رابطه با نيروي مقابل توان سياسي و اجتماعي

اندازه خاصي دارد که نه ناباورانه و نااميدانه بايد آن را کوچک 
شمرد و نه متوهمانه و آرزوانديشانه بايد در آن اغراق کرد. بر 

ژيک )نه تئوريک(، از نظر اساس اين دو معيار و شاخص استرات
هاي عمل و اقدام استراتژيک در  من در مباحث کاربردي و راه

شرايط کنوني، سطح مسئله و معدل و مخرج مشترک جنبش 
آقاي  9سبز هماني است که در مطالبات مندرج در بيانيه شماره 

موسوي منعکس شده است يعني بازرسي انتخابات اخير، مجازات 
 ران، آزادي بيان، آزادي تجمعات و...گ متجاوزان و سرکوب

 
 

تناسب »تالش ـ بدون آن که بخواهيم شرط عقل را در ديدن 
زير سئوال ببريم، اما در « قوا و وزن و توان سياسي و اجتماعي

حوزه سياست همواره اين تناسب... نقش تعيين کننده داشته و 
ي خواهد داشت. در تجربه تاريخي خود ما، هنگام وقوع و پيروز

انقالب اسالمي، تقريباً همه قوا و نيروها در يک طرف کفه 
  ساله بودند. نتيجه سنگيني اين کفه، کارنامه رخدادهاي تلخ سي

روانهاي »و رخ دادهائيست که تلخي آنها در کام بسياري از 
کنند،  که همين امروز در جنبش سبز ايستادگي مي« دالوري

هم از وعده آزادي بيان، نازدودنيست. پيش از آن تجربه تاريخي 
شد! بنا را بايد از کجا استوار  آزادي تجمعات کم سخن گفته نمي

ها،  کرد که در عمل به آن آزادي، حتا براي کوچکترين اقليت
 برسيم؟    

 
 

حاکم « عقل نظري»در مباحث فکري منطق  ـرضا عليجاني 
مهمترين «. عقل عملي»است، اما در واقعيت عيني منطق 

عملي در سياست نيز همين مسئله تناسب قواست.  منطق عقل
توان از واقعيت زياد فاصله گرفت و تا هر  مي« ذهن»اگر در 

گرايانه  توان اراده نمي« عين»کجا که خواست پرواز نمود اما در 
)ولنتاريستي( برخورد کرد و تصور  نمود که به هر چه اراده شود، 

را نيز به کار « جربهت»توان  توان رسيد. در واقعيت اما مي مي
بايد به تدريج « جهتي»گويد در چه  بست. تجربه به ما مي

گرايانه قصد پرش و جهش فراتر از   حرکت کرد بدون آنکه اراده
« جهت»توان  تناسب قواي موجود نمود. بر اين اساس امروزه مي

تدريجي را به سمت به کارگيري حداقل دو تجربه گرانبها قرار 
 داد:

ي تدريجي از هر گونه تمرکز قدرت )چه در يک جلوگير -1 
اي نمودن قدرت )که  فرد، چه در يک نهاد( و سيال و چرخه

 اوليه آن است(.  اش يکي از ملزومات العمر نبودن مادام
طرفي قدرت و دولت از انديشه، ايدئولوژي و به  جدايي و بي -2

 ويژه دين.
  نطق عملي تعييناند نه م اندازهاي نظري و ذهني اما اينها چشم 

اندازهاي  اقدامات استراتژيک. عمل استراتژيک در تعامل چشم
شود.  نظري و فکري و تناسب قواي عيني و عملي تعيين مي

امروزه برآيند اين دو امر در دفاع از حقوق اساسي ملت، حقوق 
هاي جزئي و مطالبات مشخصي هم  بشر و نظاير آن و مصداق

 .. متعين مي شود.چون آزادي بيان و تجمعات و.
 30اما بگذاريد به يک تجربه )تجربه سوم( نيز اشاره کنم. تجربه 

دهد که خلط انديشه و استراتژي )يعني فهم  ساله نشان مي
نکردن تفاوت بين حقانيت نظري و موفقيت در بستر تناسب 
قواي عملي( يکي ديگر از داليل رخدادهاي اين دوران است. 

نيز نيروهاي متکثري  5۷نقالب بهمن اين واقعيتي است که در ا
شرکت داشتند، اما تناسب قوا به نفع نيروهاي سنتي بود. 
بنابراين در بستري از آزادي و دموکراسي نيز آنها صاحب قدرت 

شدند )چه برسد به بستري که آنها قواعد بازي را نيز بر هم  مي
زدند!(. اما از اين سو نيز اشتباهات کمي صورت نگرفت. نگاه 

گرا )و  محور( به سياست و نه نگاه واقع حداکثري )و حقيقت
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تناسب محور به آن(، جدا از برخي روحيات و رفتارهاي 
طلبانه و خودمحورانه غيردموکراتيک و حذفي )هم چون  جاه

شود(، راه به  منطقي که در رفتار جناح مقابل نيز ديده مي
و حاکم  کن براي جناح غالب صاف هايي مرحله سوز و جاده عمل
 گشود. از اين امر هم بايد تجربه آموخت. مي
 
 

هاي امروز  مان که در بحث ـ بعضي از انديشمندان ديني تالش
ي مشروعيت نظام، شرکت بسيار فعالي دارند، براين  در باره

حکومت يک امر ماورائي و خدائي نيست، يک امر »نظرند که: 
کند  مي حکومت وقتي مشروعيت ديني پيدا»يا « بشري است.

که پيش از آن مشروعيت سياسي )عقالئي( يافته باشد و 
 «مشروعيت ديني، حقيقتي غير از مشروعيت سياسي ندارد.

توان  هاي نظري ـ ديني چنين ديدگاههائي چيست؟ آيا مي بنيان
گفت در هسته اصلي چنين نظراتي خواست جدائي دين از 

 حکومت نهفته است؟ 
 
 

داران، به طور عام )مانند سنتي با  نـ در ميان دي رضا عليجاني
بنيادگرا با نماد مصباح يزدي؛  ـ  نماد صافي گلپايگاني؛ سنتي

نماد مطهري و نوانديش( و نيز در ميان  يارفرميست حوزوي 
گرا ـ ليبرال با نماد  نوانديشان ديني به طور خاص )مانند علم

جودي گرا ـ ليبرال با نماد دکتر سروش؛ و مهندس بازرگان؛ عقل
)اگزيستانسيال( ـ فردگرا  با نماد مجتهد شبستري؛ وجودي ـ 
اجتماعي راديکال با سوسيال ـ دموکرات با نماد دکتر شريعتي(؛ 
بحث از نظريه سياست و قدرت )و بويژه مشروعيت حکومت( 
متفاوت و گوناگون است. اما بلوک نوانديشان متفاوت از بلوک 

 قدند مبناي مشروعيت قدرتها( معت بنيادگرايان )و اکثر سنتي
اند. آنها عموما معتقدند از سويي در مرجع و متن اصلي  «مردم»

اسالم يعني قرآن هيچ شکل مشخصي از قدرت معرفي و تجويز 
گاه اصلي  نشده و از سوي ديگر مردم )ناس( مخاطب و تکيه

قرآن است )نه خواص و نخبگان سياسي يا اقتصادي و حتي 
اهلل(.  جانشين خداست )خليفه« انسان»آن چنين در قر ديني(. هم

گفت در امور اجتماعي  اين امر تا بدانجاست که حتي شريعتي مي

)ناس( « مردم»توان در قرآن خدا )اهلل( را برداشت و  همه جا مي
را گذاشت. )مثال قرض دادن به خدا يعني قرض دادن به مردم، 

 (.تالش و فداکاري در راه خدا يعني در راه مردم و...

اما در رابطه با نسبت دين و حکومت بين نوانديشان ديني نيز 
تنوع آراء وجود دارد. برخي حکومت ديني را مادر استبداد 

دانند )مانند شريعتي( و برخي معتقدند اشکالي از حکومت  مي
تواند وجود داشته باشد )در آنجا که اکثريت مردم به  ديني مي

اشند(، اما چون همه صورت دموکراتيک خواهان اين قدرت ب
معتقدند؛ « تغييرپذيري احکام اجتماعي دين»نوانديشان ديني به 

تر به مسئله بنگريم خواهيم ديد که  بنابراين اگر به طور عميق
آنها در عمل و به طور معمول به حکومت ديني به معناي 
مصطلح آن اعتقادي ندارند )معناي مصطلح حکومت ديني اين 

رت به طريقي از طرق مختلف اين قد ـاست که الف 
مجري شريعت و  ـ گيرد نه مردم؛ ب اش را از خدا مي مشروعيت

معموال به طور طبيعي حاکمان آن  ـ احکام ديني است و پ
اند(. مجموعه نوانديشان ديني اين مباني  عمدتا اشخاص روحاني

توان گفت خواسته و  کنند و مي را به طور اساسي رد مي
اخودآگاه به جدايي دين )به معناي شريعت نه ناخواسته، آگاه و ن

هاي عام اجتماعي دين مانند  گيري هاي اخالقي و يا جهت ارزش
رفع ظلم و ...( از حکومت معتقدند. بر همين اساس است که در 
ابتداي انقالب، قانون اساسي که توسط شوراي انقالب و عمدتا 

ده بود توسط نيروهاي ملي ـ مذهبي و ملي و دموکرات تهيه ش
داراي اصل واليت فقيه نبود و يا مهندس بازرگان تأکيد داشت 
نام قدرت جديد جمهوري دموکراتيک اسالمي باشد و... بعدا نيز 

اهلل طالقاني،  آيت  در هنگام تصويب اصل واليت فقيه در مجلس،
ترسم اين قانون از قانون دوران  در روزهاي آخر عمرش گفت مي

د و يا مهندس سحابي هم در مجلس تر باش مشروطيت نيز عقب
اش در ترمينال خزانه در رد اصل  و هم در سخنراني عمومي

 واليت فقيه سخنراني کرد.
 
 

تالش ـ اما همان صفت اسالمي مورد نظر مهندس بازرگان، يا 
گيريهاي قانوني  قانون اساسي اوليه و زير سايه ارزشها و جهت

ا، و از همين نظر نقص ديني خاص، حتا بدون امتياز ويژه به فقه

 

«. عقــل عملــي »حــاکم اســت، امــا در واقعيــت عينــي منطــق      « عقــل نظــری »در مباحــف فکــری منطــق    

ــر در      ــت. اگ ــب قواس ــئله تناس ــين مس ــز هم ــت ني ــي در سياس ــل عمل ــق عق ــرين منط ــن»مهمت ــي« ذه ــوان از  م ت

ــا در     ــود ام ــرواز نم ــه خواســت پ ــر کجــا ک ــا ه ــت و ت ــاد فاصــله گرف ــت زي ــين»واقعي ــوان اراده نمــي« ع ــه  ت گرايان

 توان رسيد. تصور  نمود که به هر چه اراده شود، مي)ولنتاريستي( برخورد کرد و 
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هاي خود را هم در فراگير  قانون اساسي مشروطه، محدوديت
بينيم که قانون اساسي  داشتند. مي« ديگران»بودن نسبت به 

کنيد در  آيا فکر نمي تواند بسيار دست وپاگير باشد. محدود مي
کشوري که چندگانگي آن را به لحاظ گوناگوني ـ از جمله دين 

ناديده گرفت، وارد کردن چنين  شود و مذهب ـ نمي
هاي روبه  ي دربرگيرندگي همگان و افق هائي دامنه محدوديت

اند، حکايت از  هائي که هنوز نيامده آينده آن، يعني براي نسل
کاستي جامعه و تنگي نگاه، به ويژه نزدِ سرآمدان فکري، 

 کند؟  فرهنگي و سياسي مي
 
 

فرض و مبنايي  ه پيشاين سؤال نيز شايد باز ب ـرضا عليجاني 
به « قانون»)و يا « ذهن»گشايد. گويي که  راه مي« محور ذهن»

شده( است که واقعيت را رقم  عنوان يک ذهن مکتوب و متعين
کند نه رابطه متقابل و ديالکتيکي آنها )اين  زند و تعيين مي مي

رابطه ديالکتيکي نيز در خال و نقطه صفر فرضي  و خارج از 
شود(. گويي در آن هنگام  يخي محقق نميشرايط عيني تار

آورديم  شد کلمه ديگري را در تيتر حکومت آورد و يا اگر مي مي
را رقم « عين»، «ذهن»شد. در اين نگرش  مسائل حل مي

ها، واقعيت را. اما سير تاريخ نشان داده  ها و نوشته زند و گفته مي
 که چنين نيست، تعامل ذهن و عين و تناسب قواي مختلف و

هاي ذهني و  فرض متکثر اجتماعي است که خارج از همه پيش
تنيده )و گاه  هاي فردي، يک خروجي درهم فراتر از همه اراده

آورد. چندصدايي بودن قانون  متکثر و متعارض( را به ارمغان مي
اي از قانون  اساسي جمهوري اسالمي )و تحوالت سه مرحله

ز تکثر نيروهاي درون شوراي انقالب تا قانون کنوني( بازتابي ا
 باشد.  انقالب و روندهاي )حذفي( پس از آن مي

بر اساس اين نگرش و بر اساس نسبيت تاريخي است که 
توان در باره تيتر پيشنهادي بازرگان قضاوت کرد. در آن  مي

هنگام رقابت و انتخاب اصلي و واقعي بين نظام پادشاهي 

ابهام و کليت  )واليت مطلقه پادشاه( و جمهوري اسالمي )با
دربسته و سربسته آن( بود. حتي نيروهاي چپ که سهم بسزايي 
در انقالب داشتند نيز چندان به آزادي و دموکراسي )که امور 

انديشيدند. پيشنهاد بازرگان   شد( نمي روبنايي و بورژوايي تلقي مي
افزود.  تر به آن ترکيب مي گيري مشخص صرفا يک قيد و جهت

تر  تر  و مهم اي افزون ر شرايطي متفاوت با تجربهو البته امروزه د
امروز را « حق»توان سخن  از آن با تناسب قوايي جديد مي

 گفت. 
جامعه »به نظر من جامعه ما از اواسط دوران قاجار از يک 

شد. و از « جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتي»وارد يک « سنتي
توان  که مي( وارد مرحله جديدتري شد 1360) 60اواسط دهه 

ناميد. جامعه ما « اي ناموزون با غلبه وجه مدرن جامعه»آن را 
همچنان ناموزون است اما اين بار غلبه با وجوه مدرن آن 

هاي دهه   باشد. اگر تحوالت چندساله اول انقالب و سرکوب مي
 را ده سال زودتر شاهد بوديم. ۷6نبود ما دوم خرداد  60

که شما اشاره « هاي دالوري نروا»باز اضافه کنم که همين 
ايد نشانگر پايان تاريخ و تضمين دموکراسي نيست و يک  کرده

اي براي آيندگان تبديل شود. هر  روز هم شايد خود به تجربه
چند گامي ما را فراپيش برد. من مدتهاست که ديگر از هر 

افتم. چه در مورد  برخورد رمانتيک و پوپوليستي به هراس مي
امت مبارز و طبقه کارگر قهرمان و چه جوانان   خلق قهرمان و

قهرمان و هر قهرمان ديگر. جنبش سبز فصل نويي در تاريخ ما 
چون دوران انقالب و دوران اصالحات  گشوده است اما نبايد هم

 شناسي با آن مواجه شد.  گرانه و بدون آسيب صرفا ستايش
 
 

شان ديني ـ بر پايه برخي نظرات از جمله يکي از نواندي تالش
درج فتواي واليت فقيه در قانون »ي روحانيت، با  در جامه

گونه از  اساسي يک خط ويرانگر بوقوع پيوست. و آن تلقي فلسفه
اين فتوا بود... چنين تبليغ شد که اين فتوا و مباني در کتاب و 

 

انــد )يــک    نوانديشــان دينــي مشــترکا درجــات بــااليي از تاريخيــت را در برخوردشــان بــا ديــن پذيرفتــه         

ــه م ــر   نتيج ــذيرش تغيي ــز پ ــورد ني ــن برخ ــترک اي ــز در      ش ــردی ني ــر رويک ــابراين اگ ــت(. بن ــام اس ــذيری احک پ

ــن          ــان دي ــامبر و بزرگ ــار پي ــا رفت ــرآن( و ي ــع )ق ــتن مرج ــع و م ــدرت در منب ــت و ق ــت، حکوم ــا سياس ــه ب رابط

 شود. مي« فهم»)سنت( وجود داشته باشد، اين امر نيز در بستر تاريخي خويش 
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سنت حاوي يک فلسفه و نظريه در باب دولت است که در نقطه 
سي عصر، مثالً حاکميت مردم قرار هاي سيا مقابل ساير فلسفه

 «دارد...
اگر چنين ديدگاهي درست باشد و ما در اسالم و در شيعه 

اي در باب حکومتي خاص ـ به معناي نقطه مقابل  فلسفه
هاي سياسي ديگر ـ نداشته باشيم، پس اين همه بحث در  فلسفه

طول تاريخ و به خصوص در طول تاريخ جديد ايران از 
ويا « نظريه حکومت در شيعه»سو در باره  مشروطيت به اين

هاي رنگارنگ حکومت ديني چه بوده است؟ کسب قدرت  نظريه
 به ياري دين؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ بحث از مسئله سياست و قدرت در قرآن )متن  رضا عليجاني
هاي اسالمي به طور عام  مشترک همه مسلمانان( از انواع نظرگاه

درصدش را اهل  ٨0-٨5ش يعني بيش از ا )که اکثريت غالب
هاي شيعي به طور خاص )که  دهند( و نظرگاه تسنن تشکيل مي

هاي مختلفي وجود  در سير تاريخي آن نيز مراحل و ديدگاه
 داشته( فراتر از يک مصاحبه کوتاه است.

و « متدلوژي»اما در اين رابطه بايد بر مسئله محوري 
( و موضوعات مختلف آن برخورد با دين )اسالم« شناسي روش»

)از جمله سياست و قدرت، آزادي، عدالت، حقوق بشر، حقوق 
اي وسيع است  زنان و...( اشاره کرد. اين موضوع نيز خود حوزه

که بايد مستقال بدان پرداخت. اما در نهايت همه گرايشات به 
رسند: تاريخيت يا عدم  يک سرفصل و دوراهي مهم مي

هاي اجتماعي ديگر(. در اين  ديدهتاريخيت دين )مانند همه پ
رابطه است که بنا به درجاتي از تاريخيت )از صفر تا صد( که 

گيرد نتيجه و خروجي بحث  داران قرار مي مورد پذيرش دين
متفاوت و متنوع خواهد شد. نوانديشان ديني مشترکا درجات 

اند )يک   بااليي از تاريخيت را در برخوردشان با دين پذيرفته
پذيري احکام است(.  مشترک اين برخورد نيز پذيرش تغييرنتيجه 

بنابراين اگر رويکردي نيز در رابطه با سياست، حکومت و قدرت 
در منبع و متن مرجع )قرآن( و يا رفتار پيامبر و بزرگان دين 
)سنت( وجود داشته باشد، اين امر نيز در بستر تاريخي خويش 

« بخش الهام»براي ما تواند  شود. اين فهم تنها مي مي« فهم»
خاص   دهد نه شکل و قالب و سيستم« جهت»باشد و به ما 

هاي سياسي محصول و  سياسي که مثال در برابر ديگر سيستم
فرآورده تمدن بشري قرار داشته باشد. متن مرجع و پيامبر دين 

انديشيده  هاي تاريخي زمان خويش مي نيز خود در بستر و قالب
رويکرد مصلحانه و اصالحي )نه انقالبي(  کرده و البته و عمل مي

و قالب و « محتوا»در رابطه با آنها داشته است. تفکيک فرم و 
ترين  در گفتار و رفتار اوليه و صدر تاريخي هر دين مهم« جهت»

« جهت»دهنده  خواهند ادامه نقطه تأکيد نوانديشان است. آنها مي
ها و  زمي قالبنهفته در منابع و رفتار رسول باشند نه تکرار ج

شود و رفرم تبديل به  هاي آن )که به مرور زمان کهنه مي شکل
ها و  گردد(. اختالف و جدال نوانديشان با سنتي ضد رفرم مي

بنيادگراها در همين نقطه است. )اين امر نه تنها در بين 
هاي جديد و  طرفداران اديان، بلکه در بين طرفداران ايدئولوژي

بنابراين تاريخ مسلمانان )و از جمله جناح  مدرن نيز وجود دارد(.
هاي سياسي مختلفي  اقليت آنها يعني شيعيان( شاهد رشد نظرگاه

است. کسي نبايد اين واقعيت را انکار کند يا ناديده بگيرد   بوده
هاي جديد مثل  تر ايدئولوژي )همان گونه که در  تاريخ کوتاه

هاي مختلف  در حوزهليبراليسم، سوسياليسم، مارکسيسم و ... نيز 
مثال در حوزه حقوق بشر، حقوق زنان و... اين گونه بوده است. 
آنها از ابتدا طرفدار مثال حق رأي مساوي براي سفيدپوستان و 

اند. اما به تدريح بر اساس  پوستان و يا زنان و مردان نبوده سياه
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هاي جديدي  مباني اوليه خود و امتداد و توسعه آن به نظرگاه
 اند(. رسيده

 
 

ـ ازنظر شما مبناي تشکيل حکومت و سرچشمه  تالش
 مشروعيت آن چيست و نزد چه کسي است؟

 
 

ـ من چه به عنوان يک روشنفکر )و فعال سياسي(  رضا عليجاني
و نيز به « انسان»و چه به عنوان يک نوانديش ديني اصل را 

خاطر گرايشم به دموکراسي فراگير و راديکال )يا سوسيال ـ 
دانم. دين براي انسان است نه  را مبنا مي« مردم»اسي( دموکر

شريعت دين يهود  -« سبت»انسان براي دين )به قول مسيح 
براي انسان است نه انسان براي سبت(.  ـدر رابطه با روز شنبه 

از منابع معرفت و « يکي»متن ديني بنا به توصيه خود دين 
واند جايگزين ت خواهد و نمي آن و نمي« همه»زيست ماست. )نه 

عقل و يا تجارب ما از زندگي و طبيعت و تاريخ باشد(. برخورد ما 
بايست  گرايانه، بلکه مي با اين متن نيز نبايد فرماليستي و جزم

 باشد. « تاريخي ـ الهامي»

آنچه نوانديشان ديني امروز و بسياري از فالسفه و عرفا )چون 
اند( در طول  تهصرفا فقها نيستند که در تاريخ دين وجود داش

اند نيز احترام و  گرفته« الهام»تاريخ، از متن و رفتار بزرگان دين 
اعتماد و عشق و محبت به انسان و مردم بوده است. بنابراين، 

دهند.  اند که مبناي مشروعيت قدرت را تشکيل مي اين مردم
دينان و يا مخالفان دين، بدون اينکه  داران، مانند بي انواع دين

بايست در يک  بر ديگري امتيازي داشته باشند، ميهيچ يک 
فرآيند سالم و دموکراتيک، چه در کليات و چه در جزئيات، نحوه 
حکومت و سرنوشت خويش را تعيين کنند و رقم بزنند. صاحبان 

هاي مختلف چپ و راست و ميانه، عقايد مختلف  ايدئولوژي
جامعه اعم از هاي ديگر موجود در  دين( و همه تنوع دار و بي )دين

توانند در جامعه مدني و عرصه  اقوام و...، مي  زنان، اصناف،
ها، منافع و... خود دفاع کنند و به گفتگو  عمومي از عقايد، برنامه

شده و وارد  و تعامل و يا رقابت بپردازند. اما آنچه به رأي گذاشته 
ها باشد )نه عقايد(. تمامي «برنامه»بايست  شود مي دولت مي

طرف  اند اما دولت بايد بي ها در جامعه مدني فعال ولوژيايدئ
باشد. ايدئولوژي )اعم از ديني و غيرديني و ضدديني( بايد پشت 

ها، بر اساس رأي همه مردم، وارد  در دولت بماند و فقط برنامه
)رقابت آزاد همه عقايد و « وضعيت»دولت شود. نام اين 

 ها با  رار گرفتن برنامهگرايشات در حوزه مدني و در مسند اجرا ق

 توان گذاشت. رأي مردم( را هر چه بگذاريم حکومت ديني نمي
 
 

« بر زخم کهنه» که« نيشتري»رسد ـ با  تالش ـ به نظر مي
خورده است ـ ملت ايران بازهم در نقطه گزينش قرار گرفته 
است. از آنجا که عمل دولت در نهايت تابعي است از محتواي 

يف شده در قانون اساسي و مهار عمل يک نظام سياسي تعر
غيرقانوني يک دولت بايد با اتکا به قانون نيز ممکن باشد، اما 

 اگر قانون و راههاي آن ناکارآمد باشند چطور؟ 

 
 

عمل قدرت، دولت و... در نهايت تابعي است از  ـرضا عليجاني 
تناسب قوا، نه صرفا قانوني که روي کاغذ نوشته شده است )هر 

ن قانون نيز در حد و اندازه خود تعيين کننده است(. چند اي
بنابراين در يک حرکت تدريجي و ترکيبي و موازي، در مباحث 

سازي  بايست به سمت فرهنگ فکري و ذهني و سياسي مي
ناپذير کردن آزادي و دموکراسي )بنا به تجارب  براي برگشت

احث تاريخي يکصدساله و بويژه سي ساله اخير( پرداخت و در مب
اي نيز بنا به تناسب قوا و در نظر گرفتن  استراتژيک و برنامه

هايي که از مؤلفه اول )مباحث فکري و « جهت»ها و  درونمايه
« اقدام»ريزي تدريجي عملي  گيرد به طرح مي« الهام»سياسي( 

سياسي )از جمله اصالح قوانين( مبادرت نمود. جامعه ما براي 
محوري روشنفکري و  ذهن خلط کردن اين دو عرصه و بويژه

گرايي سياسي و در نظر نگرفتن تنوع و تکثر  ولنتاريسم و اراده
انگاري عيني و واقعي طرف مقابل )به  جامعه و تناسب قوا و هيچ

علت اعتقاد به حقانيت ذهني و فکري کامل طرف خود( بهاي 
سنگيني پرداخته است. نبايد اين تجربه گرانبها و خونبار را 

. به آزادي تنها دشمنان آزادي ضربه و لطمه فراموش کرد
اند. خطاهاي دوستان آزادي نيز در اين فاجعه سهيم بوده  نزده

 است. 
 
 

 تالش ـ با تشکر از شما
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 مشروعيت قدرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوسفي اشکوری حسن گفتگو با 
 
 
 
 
 
 
 

اين روزها به دنبال اعتراضات گسترده به تقلب در تالش ـ 
بات، ما شاهد بحثها و جدالهاي فکري وسيعي دربارة انتخا

مشروعيت حکومت و اصل واليت فقيه هستيم. نه تنها سرآمدان 
مراجع شيعه و بسياري از روحانيون نيز پا به بار  سياسي بلکه اين

دايم از  آنها اند. برخي از معتبرترين ميدان اين بحث گذاشته
ديني مورد  هاي ها و بخصوص محافل و چهره سوي رسانه

قرار مي « استفتاء » پرسش حتي متداول ميان دينداران مورد 
گيرند. چرا و چگونه اعتراض به تخلف و جعل در يک انتخابات 
که به قول شما در جمهوري اسالمي بي سابقه نبوده است، اين 

 بار موضوع به بحث بر سر مشروعيت نظام کشيده شده است؟
 
 

ن نتايج اعالم شده در به نظر مـ  حسن يوسفي اشکوري
انتخابات دهم رياست جمهوري ايران، يک تحقير ملي بود. چرا 

تفاوتي، اين بار با آمدن  که مردمي پس از سالها نا اميدي و بي
کساني چون مهندس ميرحسين موسوي و حجت االسالم 
مهدي کروبي و طرح شمار قابل توجهي از مطالبات انباشته 

گفتارهاي انتخاباتي خود، کورسويي  ها و اکثريت ملت در برنامه
از اميد را در افق ديده و با تمام شور و توان خود به ميدان آمد و 

نژادي را سبز پوش کرد و به اين دو  ايران سياه پوش احمدي
کانديداي مورد تأييد حاکميت رأي داد و حداقل انتظار رأي 
دهندگان اين بود که چهار سال ديگر احمدي نژاد و گروه 

مسؤليت و ماجراجو و مايه شرمساري ايرانيان را تحمل نکند.  يب
اما ديديم که نه تنها تقلب معمول رخ داد بلکه آگاهانه به مردم 
و حتي به سه کانديداي خودي نيز دهن کجي شد و با واريز 

نژاد و در مقابل اعالم  ميليون رأي به حساب احمدي 24کردن 
آشکارا غيرعادي و قطعا  هزار رأي براي کروبي )که هردو 330

عمدي است( اکثريت مردم را به سخره گرفتند و پيام اين 
تصميم نيز اين بود که: مردم ايران! براي هميشه از اصالح در 
ساختار حقيقي و حقوقي جمهوري اسالمي نا اميد شويد! به 

تر: مردم! برويد گم شويد! تعبير مشهور  عبارت عاميانه
خس و »اش که مردم را  الم پيروزينژاد در فرداي اع احمدي
خواند، تصادفي نبود و برآمده از يک انديشه و طرح « خاشاک

وشان مردم ربود. بدين ترتيب اين تقلب معمول نبود که امواج خ

 

ــي و     ــر عقل ــه از نظ ــت فقي ــة والي ــه اصــل نظري ــال از آنجــا ک ــه هرح ب

ــرآن و  ــي ق ــي يعن ــابع دين ــي )من ــا   نقل ــادی نااســتوار بن ــر بني ســنت( ب

ــاتي       ــها )تناقض ــواع تناقض ــار ان ــل گرفت ــر و عم ــت، در نظ ــده اس ش

ــت و تجر      ــها اس ــل( و چالش ــل ح ــن غيرقاب ــان م ــه گم ــي  ب ــه س ب

ــي و       ــام عمل ــرل و فرج ــول و ع ــادی ذات و ط ــدود زي ــا ح ــاله ت س

ــن ــت ب ــت      بس ــر والي ــي ب ــالمي مبتن ــت اس ــي حکوم ــدل دين ــای م ه

 فقيه را آشکار کرده است.
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معترض را به خيابانها کشاند، بلکه اين دهن کجي و زهر 
اي شد براي  تحقيري بود که بر کام مردم ريختند و البته بهانه

 هاي ديرين. ور شدن خشم خفته ملت در برابر خودکامگي شعله

اما اين که چرا در اين زمان موضوع مشروعيت نظام و بويژه 
مشروعيت رهبري کنوني جمهوري اسالمي مهم شده و از سوي 
علما و جناحهاي معترض درون و بيرون نظام به چالش کشيده 

ي در اين گردد به عملکرد و به نوع رفتار رهبر شده است، بر مي
ماجرا و در واقع خروج وي از موضع بي طرفي و حمايت تمام 
عيار از جناح خاص و حوادث اين ايام و زندانها و کشتارها و 

هاي زندانيان و به طور کلي سرکوبي مردمان معترض.  شکنجه
طلبان شناخته شده در  بايد افزود که فعال از نظر علما و اصالح

هوري اسالمي و حتي اصل ايران، مشروعيت اصل نظام جم
واليت فقيه چندان برجسته نيست، بلکه مشروعيت رهبري 

اي است که زير سئوال رفته است. اين پرسش نيز  اهلل خامنه آيت
اهلل منتظري مطرح شده و از  بيشتر از سوي کساني چون آيت

نظر ايشان و ديگران مواضع و رفتارهاي رهبري نه با قانون 
ه با موازين شرع اسالم. در انديشه اساسي سازگار است و ن

سياسي اسالم و حتي در فقه و تئوري واليت فقيه، مسأله 
و نيز مديريت درست بسيار مهم است و اين شرايط در « عدالت»

قانون اساسي هم انعکاس يافته است. اکنون در شرايط اخير 
فقيهاني چون منتظري، صانعي، طاهري اصفهاني، دستغيب 

جاني و . . . عدالت و مديريت رهبري را به شيرازي. بيات زن
اند. از منظر قانون اساسي نيز صالحيت رهبري  چالش کشيده

مورد انتقاد قرار گرفته است. چرا که رعايت قانون به مثابة ميثاق 
ملي و پاسداري از آن يک الزام عقلي و شرعي است و منتقدان 

نه تنها  اي عمل کرده است که گويند رهبري نظام به گونه مي
قانون در موارد بسياري )از انتخابات گرفته تا بازداشتها و زندانها 

ها و دادگاهها و اعترافات تحت فشار( رعايت نشده  و شکنجه
بلکه در موارد زيادي قانون آشکارا نقض شده است و نقض 
قانون خود مصداق روشن نقض عدالت هم هست. به هرحال 

فقيه و نظام در شرايط طرح مشروعيت رهبري و حتي واليت 
اخير عمدتا به عملکرد رهبري و ضعف مديريت ايشان بر 

 گردد.  مي
 
     

اند ما با  در پيگيري و بررسي ديدگاههايي که ارائه شدهتالش ـ 
تر در هر يک از  با قيد وجود اختالفهايي ظريف ـدو تلقي کلي 

فقيه دربارة واليت فقيه هستيم. از نظر کساني واليت  ـها  تلقي
انتصابي است الهي و فوق بشري و الجرم مقدس که مخالفت و 

شود. به تلقي  حتي منتقد آن مردود و انتقاد گناه محسوب مي
اهلل بيات زنجاني و همنظران  ديگر اصل واليت فقيه به قول آيت

ايشان متکي بر فهم و معرفت بشر است و اين از نظرية زميني 
خيزد. مانند  ودن آن بر ميبودن حکومت و انساني و عقالني ب

حکومتهاي ديگر. آيا وجه مشترکي ميان اين دو تلقي وجود دارد 
که طرفداران آن بتوانند کنار هم از نظامي مبتني بر واليت فقيه 

 دفاع کنند؟
 
 

آنچه از گذشته مطرح بود همان نظرية ـ  حسن يوسفي اشکوري
براي انتصابي فقيه است که مبتني است بر نصب عام فقهيان 

انجام برخي از وظايف امام غائب در عصر غيبت. طبق اين 
شود، فقهيان  نظريه، که عمدتا از طريق چند روايت اثبات مي

واجد شرايط به طور عام از جانب امام معصوم و از جمله امام 
دوازدهم و پنهان نيابت دارند تا به اموري چون فتوا و قضاوت و 

مت از جانب امام اهتمام کنند. امور حسبيه و در نظرية اخير حکو
اما نظرية واليت انتصابي فقيه خيلي جديد است و احتماال 

بار بر روي آن تأکيد کرده و نظرية  اهلل منتظري براي اول آيت
خود را بر بنياد آن استوار کرده است. طبق اين نظريه مشروعيت 
که در نظريه واليت انتصابي از طريق نص و نقل اثبات و 

شود، از طريق خواست و انتخاب و رضايت مردم به  حاصل مي
 آيد.  دست مي

محور مشترک اين دو نظريه اين است که مدافعان هر دو در اين 
منحصرا از « حق اذن تصرف»اصل بنيادين که در زمان غيبت 

شود و مردم نيز  آن فقيه است و او نائب امام غائب شمرده مي
ما بايد فقيهي را براي تشکيل حکومت شرعي )اسالمي( لزو

ترين محور  انتخاب کنند، اتفاق نظر دارند و بدين ترتيب در مهم
توانند روي  شود و از اين رو هر دو طايفه مي اختالفي ديده نمي

اند  اين نفطه مشترک بايستند و البته در عمل نيز تا کنون ايستاده
کند. هرچند نظرية  و کسي اصل واليت عام فقهيان را نفي نمي

تر است و اندکي به حکومتهاي  ت انتخابي دموکراتيکوالي
نمايد و از اين رو نقد و نقادي را در  تر مي بشري و عرفي نزديک

پذيرد، اما در نهايت فرق فارقي بين  حوزة عمومي تا حدودي مي
 دو مدل وجود ندارد.

 
 

ارزيابي شما دربارة نسبت و ميزان طرفداري از اين دو تالش ـ 
وحانيت و در ميان سرآمدان چيست؟ وزنه به تلقي در ميان ر
 کدام سو است؟
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توان به طور  گرچه با هيچ معياري نميـ  حسن يوسفي اشکوري
دقيق تعيين کرد که حاميان کدام نظريه يا تلقي از واليت فقيه 

سو است )بويژه که شمار  بيشتراند و به گفتة شما وزنه به کدام
اند(،  يحا اظهار نظر نکردهقابل توجهي از فقهيان در اين باب صر

تر از واليت فقيه يعني واليت  رسد تلقي سنتي اما به نظر مي
انتصابي از مدافعان بيشتري برخوردار است. البته در آغاز از ميان 

اهلل صالحي نجف  اهلل منتظري و آيت عالمان درجه اول فقط آيت
لهاي کردند اما در سا آبادي بودند که از واليت انتخابي دفاع مي

اهلل خميني و با توجه تحوالت جاري  اخير و پس از درگذشت آيت
اين نظريه از اقبال بيشتري در ميان وفاداران به اصل واليت 
فقيه برخوردار شده است. در عين حال هنوز هم همان واليت 

 انتصابي حاميان بيشتري دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که از غيرمقدس بودن رسد که همه کساني  به نظر نميتالش ـ 
کنند و آن را امري زميني و برخاسته  سياست و حکومت دفاع مي

دانند با اصل حکومت  ها و متکي بر فهم بشري مي از نياز جامعه
فقها مخالف باشند. چنين حکومتي، حتي اگر فقهاي آن را مردم 
انتخاب کنند، هنوز انکشاف کامل اراده مردم نيست. عالوه بر 

ست مبتني بر تبعيض و محدود به قشري معين. آن حکومتي ا

اي به  نژاد و حتي رهبري خامنه حتي مخالفين دولت احمدي
کنند  عنوان ولي فقيه چنين تبعيضي را چگونه براي خود حل مي

ها و نقض اراده  و چه پاسخي براي کساني که عليه اين تبعيض
 مردمند؟

 
 

 اين پرسش شما، پرسش من همـ  حسن يوسفي اشکوري
هست. واقعيت اين است که تئوري واليت فقيه اساسا بر پيش 

استوار است و « حق ويژه فقيهان براي تأسيس حکومت»فرض 
تمام معتقدان به اين نظريه از هر دو گروه، بر اين پيش فرض 
اتفاق دارند و هر دو بر اين باورند که در عصر غيبت مؤمنان بايد 

ند و براي تحقق دست به تأسيس حکومت شرعي )فقهي( بزن
اي نيست که مردم فقيهي را براي رهبري  چنين حکومتي، چاره

و زعامت امت و حداقل نظارت بر کل حاکميت )قواي سه گانه و 
ارتش( برگزينند. از نظر مباني و استداللي تفاوت در اين است 
که مدافعان واليت انتصابي مدعاي خود را عمدتا از طريق منابع 

کوشند  کنند و حاميان واليت انتخابي مي مينقلي )حديث( مدلل 
با استناد بر يک سلسله پيش فرضها و الزامات عقلي تئوري خود 
را منطقي و گريز ناپذير نشان دهند )کاري که صالحي نجف 

و منتظري در « واليت فقيه حکومت صالحان»آبادي در کتاب 
اند(. حال  کرده« دراسات في الواليت الفقيه»کتاب مشهورش 

« حق ويژه»ين که حکومت بشري و دموکراتيک به کلي با ا
براي هر گروه و طبقه و نژاد و خاندان در تعارض است. در 
حکومت بر آمده از حق ويژه و مبتني بر پيش فرض اجراي 
شريعت به عنوان برنامه و وظيفة گريز ناپذير حکومت )ادعايي 

ت که تمام فقيهان سياسي انديش و معتقد به تأسيس حکوم
مذهبي دارند(، جايي براي رأي و انتخاب و رضايت و مشارکت 
جدي مردم در تمام امور حکومتي و اجتماعي وجود ندارد. نهايت 
اين است که در يک مدل به اعتبار شخص ولي فقيه و يا 

تر است و در  نظريات خاص وي، خط قرمزها بيشتر و متصلب
نقش مردم  مدل ديگر کمتر و انعطاف پذيرتر؛ اما در هرحال

 کند. محدود است به حدودي که فقيه حاکم تعيين مي
به هرحال از آنجا که اصل نظرية واليت فقيه از نظر عقلي و 

سنت( بر بنيادي نااستوار بنا شده  نقلي )منابع ديني يعني قرآن و
است، در نظر و عمل گرفتار انواع تناقضها )تناقضاتي به گمان 

و تجربه سي ساله تا حدود  من غيرقابل حل( و چالشها است
هاي مدل  بست زيادي ذات و طول و عرض و فرجام عملي و بن

ديني حکومت اسالمي مبتني بر واليت فقيه را آشکار کرده 
 است.
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اين پرسش مشترک به صورت اجتناب ناپذير ما را به تالش ـ 
. اما موضوع عام تري يعني رابطة بين دين و سياست مي کشاند

عصر »اين باور که در »پيش از آن از مضمون اين گفتة شما 
غيبت مؤمنان بايد دست به تأسيس حکومت شرعي )فقهي( 

گذارد که مردم فقيهي را براي رهبري و  اي نمي ، چاره«بزنند
زعامت امت و حداقل نظارت بر کل حاکميت )قواي سه گانه و 

هايي آشکار  روييارتش( برگزينند و مقايسه اين گفته با رودر
اش در برابر روحانيت، اين  امنيتي ـنژاد و مدافعان نظامي  احمدي

هاي ديگري از  شود که آيا نظرية پرسش براي ما مطرح مي
، وجود دارد؟ به عنوان «زعامت فقيه»حکومت اسالمي، بدون 

مثال کساني که زير پوشش وفاداري به قانون اساسي جمهوري 
اجراي شريعت »اهتمام در  ـيت فقيه منهاي اصل وال ـاسالمي 

يا حداقل  -دارند « به عنوان برنامه و وظيفة گريز ناپذير حکومت
چه نوع حکومتي را در نظر دارند و  ـکنند  تظاهر به اين امر مي

 چيست؟« نظرية حکومت درشيعه»نسبت با آن 
 
 

نخست بايد اشاره کرد که اصطالح ـ  حسن يوسفي اشکوري
خيلي جديد است و در ايران تقريبا به نيم « حکومت اسالمي»

گردد. عناوين نظام سياسي در جهان اسالم در  قرن پيش بر مي
آغاز خالفت بود و بعد سلطنت و امامت که اولي اختصاص به 

جهان سنت و جماعت داشت و دومي بين دو گروه اسالمي 
مشترک بود و سومي اختصاص به شيعه داشت. البته خالفت و 

اند اما امامت شيعه تقريبا  نظام عيني و تحقق يافتهسلطنت دو 
هرگز عملي نشده و بيشتر به يک نظام آرماني و اتوپيا شباهت 
دارد. در گذشته در جوامع اسالمي براي نظامهاي ديني اسالمي 
نام و عنوان خاصي وجود نداشت. از آغاز خالفت تا زمان اخير و 

به شکلي نظام  پيش از تأسيس نظام عرفي مدرن، هر نظامي
شد. خالفت راشدين، خالفت اموي و عباسي و  ديني تلقي مي

فاطمي و اسماعيلي، امامت زيدي، سلطنت عثماني و صفوي و 
قاجاري، جملگي اشکال متنوع حکومت اسالمي شمرده 

نظام ديني مبتني بر واليت يا زعامت فقيهان، به لحاظ  شدند. مي
ر زمان ما با انقالب ايران اما د. نظري، از زمان صفويه مطرح شد

اهلل خميني به ثمر  و با دست و تدبير يکي از فقيهان يعني آيت
نشست و عمال محقق شد. از اين منظر حکومت اسالمي با مدل 
واليت فقيه، جديدترين مدل حکومت مذهبي است. اما اشکال 
ديگر حکومت ديني نيز قابل تصور است. يکي از اين مدلها 

أذون از جانب فقيهان باشد که اتفاقا در تواند نظام م مي
چهارچوب تئوري واليت فقيه نيز قابل طرح و عمل است. در 
اين مدل اصل واليت فقيه پذيرفته است اما )به هردليل( فقيه 

کند، ولي فقيه به کسي يا کساني اذن  مستقيما حکومت نمي
دهد و به عبارتي حق فرمانروايي خود را به ديگران  حکومت مي

کند. درست کاري که در زمان مشروطه انجام شد.  گذار ميوا
نائيني و شماري ديگر از فقيهان به واليت فقيه باور داشتند اما 
به داليلي که نائيني در تنبيه االمه شرح داده است، اين واليت 
به پادشاه و يا ديگر نهادهاي سياسي و حکومتي )قواي سه گانه( 

حق به نيابت از صاحب  شود و چون فقيه صاحب تفويض مي
حق اصلي يعني امام غايب به ديگران اذن تصرف داه است، اين 
حکومت مشروع و ديني است. نظام سلطنت ايران از زمان 
صفويه به بعد نيز از طريق اذن فقيهان مشروع و مقبول شمرده 

شد. شکل ديگر نظام ديني اين است که احکام و مقررات  مي
هر که باشد، مشکلي ايجاد  شرعي اجرا شود و مجري آن

کند. در گذشته )بويژه در کالم و فقه اهل سنت(، مجريان و  نمي
اهل حل »يا « عدول مؤمنين»صاحبان حق ذيل عناويني چون 

شدند که به هرحال انسان  معرفي مي« اولي االمر»يا « و عقد
کردند، يکي  عادي بودند اما از دو طريق اخذ مشروعيت مي

روي آنها، و ديگر، اجراي احکام شريعت. در  اجماع مؤمنان بر
نيز همين « سلطان»يا « خليفه»مورد يک شخص تحت عنوان 

دو معيار مشروعيت بخش بود. بگذريم که گاه برخي از متفکران 
ديدند و معتقد بودند  و فقيهان سني حتي نياز به اجماع هم نمي

 

 

 

نظامهـــای دموکراتيـــک اصـــل حقـــوق برابـــر  در

اســـت و شـــهروندی و حقـــوق طبيعـــي و ملـــي 

ــری و      ــخص فک ــه تش ــت ن ــری اس ــاء براب منش

لوژيک و مــذهبي ايــن  قــومي و نــژادی و ايــدئو  

ــوت    ــر و ثب ــام نظ ــن در مق ــه اي ــن هم ــا اي و آن. ب

ــي در      ــوز حت ــات هن ــل و اثب ــام عم ــت، در مق اس

ــز  برابـــری مطلـــوب   کشـــورهای دمـــوکرات نيـ

وجــود نــدارد و تــا رســيدن بــه مــرز مطلــوب )نــه  

 لزوما ايدأل( راه درازی در پيش است.
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کم حتي اگر يک نفر از مؤمنين نيز با کسي بيعت کرد، او حا
مشروع اسالمي است و اطاعت از او شرعا واجب است. امروز، 
که ديگر نظام خالفت عمال ملغي شده و ديگر کارآمد نيست، 
برخي گروههاي بنيادگراي سني )از جمله اخوان المسلمين( از 

المرشد »نظام ديني اهل حل و عقد و يا فرد معين تحت عنوان 
ل همان واليت فقيه کنند که تقريبا معاد استفاده مي« العام

 خودمان است.
شود که از گذشته تا کنون، در اهل سنت و  بنابراين مالحظه مي

شيعه از مدلهاي مختلف براي تحقق حکومت مذهبي استفاده 
شده است. اما اين که در حال حاضر معتقدان انشعابي جمهوري 
اسالمي از چه نوع حکومت ديني بدون مدل واليت فقيه سخن 

وشن نيست؛ شايد در آيندة نه چندان دور آنان نيز گويند، ر مي
 بگويند طرح مورد نظرشان چيست.

 
 

شبه  ـاي از گروههاي اسالمي  ههاي گسترد نمونهتالش ـ 
نظامي در منطقة خاورميانه نظير حماس، جهاد اسالمي، طالبان، 

اند؟ آيا نبايد وجود  القاعده و . . . آيا کارکرد الگويي در ايران يافته
ين گرايشهايي در حکومت کنوني ايران را جدي گرفت؟ راه چن

 مقابله با آنها چيست و نيروهاي مؤثر در اين مقابله کدامند؟

 
 

گرچه گروههاي بنيادگراي اسالمي سه ـ  حسن يوسفي اشکوري
دهه اخير در جاي جاي جهان اسالم از ايران الهام گرفته و حتي 

حمايت مالي و سياسي بسياري از آنها از سوي جمهوري اسالمي 
ها را  شوند، اما اگر کمي به عقب باز گرديم و ريشه و نظامي مي

يابيم که مدل نظام کنوني ايران با مدل  بکاويم، به روشني در مي
واليت فقيه، تحت تأثير جنبشهاي سياسي و بنيادگراي اسالمي 
معاصر جهان عرب است. بويژه تشکيل سازمان مهم و اثرگذار 

ميالدي به دست يک جوان  192٨در سال « سلميناخوان الم»
هاي  پرشور مسلمان به نام شيخ حسن البنّا در مصر و موفقيت

اي  شگفت آن در تمام جهان اسالم، در ايران بازتاب گسترده
آشکارا از اخوان « فداييان اسالم»يافت. به طور خاص جمعيت 

 توان به صورت هاي حسن البنا را مي اثر پذيرفت و آموزه
آشکاري در سخنان نواب صفوي رهبر فداييان اسالم ديد. طرح 
اسالم به مثابة يک ايدئولوژي ضد غرب و طرح حکومت 

، از مصر آغاز شد «اسالم دين است و دولت»اسالمي ذيل شعار 
و در ايران بوسيلة فداييان مطرح و تبليغ شد. اين تفکر در 

د و به روحانيون شيعي در سطح مرجعيت نيز رواج پيدا کر

هرحال طي يک روندي به انقالب اسالمي ايران منجر شد و در 
نهايت نشاندن واليت فقيه در رأس حکومت الگو برداري از 

 همان مرشد عام اخوان المسلمين است. 
اما پس از پيروزي انقالب ايران، طبعا همتايان سني در جهان 

از اين رو در آغاز  عرب و اسالم خرسند شدند و اميدوار، از اين
کاميابي و استقرار نظام ديني در ايران استقبال کردند. اما به 
سرعت جمهوري اسالمي جاذبه خود را در ميان بنيادگرايان سني 
خاورميانه از دست داد. اين افول علل مختلف دارد ولي دو عامل 
در اين افول ستارة اقبال جمهوري اسالمي مؤثر بودند، يکي 

گرايش روز افزون آن به بنيادگرايي  شيعي بودن نظام ايران و
شيعي و اعمال محدوديت بر ضد مسلمانان سني در ايران، و 
ديگر، رخداد مهم جنگ ايران و عراق که در سپيده دم عمر 
جمهوري اسالمي پديد آمد و بر مسلمانان سني و عرب )اعم از 

گرا و بنيادگرا و نوگرا( اثر منفي و مخرب گذاشت. در عين  سنت
ر ساليان اخير، به دليل بحران مشروعيت در جهان عرب و حال د

اسالم و بويژه بحران عميق و زخم چرکين فلسطين و قدرت 
گرفتن بنيادگرايي، جمهوري اسالمي از طريق حمايتهاي مالي و 
نظامي و سياسي به شماري از سازمانهاي رزمندة اسالمي، 

ي پاي توانسته است تا حدودي موقعيت بهتري پيدا کند و جا
 استوارتري در جهان عرب و اسالم بيابد.

هاي  اما درست در همين تعامل و بده و بستان، افکار و آموزه
سلفي و بنيادگرايانه در جمهوري اسالمي نيز رشد و رسوخ 

اي انعکاس  هاي طالباني و القاعده بيشتري يافته و انديشه
ده شيعي پيدا کرده است. بيهو ـتري در ايران اسالمي  روشن

نيست که در دو دهه اخير يکي از شعارهاي رايج مردم در برابر 
« طالبان حيا کن / مملکتو رها کن»حاکمان ايران اين بود که: 

بنابراين بايد غلظت رو به گسترش «. مرگ بر طالبان»و حتي 
 تفکر و عملکرد طالباني را در جمهوري اسالمي جدي گرفت.

بختانه در ايران شيعي و اما چه بايد کرد؟ اول بگويم که خوش
حتي در روحانيت شيعي و نيز نظام جمهوري اسالمي، چندان 

هاي مناسبي براي تعميق تفکر بنيادگرايانه تمام عيار از  زمينه
نوع طالبان و القاعده وجود ندارد. مجال اشاره به عوامل آن 
نيست. اما در برابر اين پديدة خطرناک و مخرب، که بيش از 

و نابود کنندة منافع و مصالح خود مسلمانان  همه مخرب دين
گويم که چند کار بايد به موازات  است، چه بايد کرد، به اشاره مي

هم انجام بشوند. يکي حل عادالنه بحران اعراب و فلسطين با 
اسرائيل، ديگر، توسعه اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و سوم، 

سالم. گسترش و تعميق نوانديشي اسالمي در سطح جهان ا
ماندگي فرهنگي و  گمان در شرايط بحراني و عقب بنيادگرايي بي
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فقر اقتصادي و بي عدالتي اجتماعي و ضعف انديشندگي ديني، 
کند. برخورد فيزيکي  شود، که گسترش پيدا مي نه تنها چاره نمي

انجامد. در اين  و خشونت آميز به تقويت و توسعة اين جريان مي
رين تأکيد را روي تغيير بينش مذهبي ميان در بعد فرهنگي بيشت

و تحقق يک رساخيز فکري و بازسازي فکر و ايمان ديني دارم 
مدت  که البته متأسفانه در شرايط کنوني و حداقل در کوتاه

 شانس زيادي براي تحقق اين رستاخيز متصور نيست. 
       

 
بازگرديم به موضوع عام دين و سياست، در اين موضوع تالش ـ 

ر ميان دينداران، متدينين و مؤمنين، از روحاني و نيز د
هاي بسيار متفاوتي وجود دارد.  غيرروحاني نيز برخوردها و تبيين

البته با شرح و بسطي که شما به پرسش چهارم داديد، به نظر 
گذاريم که در  رسد پا به ميدان گفتماني ديگر و متفاوتي مي مي

مت سخن گفته آن کمتر از شريعت به عنوان برنامة حکو
شود. نيروهاي اين ميدان، که خود را با عناويني چون  مي

خوانند، بر رأي و انتخاب  انديشان ديني ميوروشنفکري ديني يا ن
اي براي مشروعيت حکومت تکيه  و رضايت مردم به عنوان پايه

رسد براي همة آنها اين هم مبناي يگانه  کنند، اما به نظر مي مي
و تبيين و چگونگي رابطة دين و سياست  تکيه نيست. در تعيين

 و حکومت، ما در اين طيف با چه ديدگاههايي مواجه هستيم؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واقعيت اين است که در ايران معاصر، ـ  حسن يوسفي اشکوري
به داليل خاص تاريخي و سياسي، تقريبا همه چيز در پس پردة 

و يا گرايشات  مات ابهام و شايد تقيه نهفته است و تمام افکار
اي در شماري از  شود و يا تغيير مواضع گاه تبيين ناشده گفته نمي

کند.  نخبگان فکري و سياسي کار تحقيق و داوري را دشوار مي
از اين رو داوري در بارة افکار و عقايد و تمايالت افراد و يا 
جريانهاي متکثر اجتماعي اعم از ديني و غيرديني آسان نيست. 

توان گفت در شرايط کنوني  دربارة پرسش شما ميدر عين حال 
يک امر مسلم است و آن اين که طايفة موسوم به نوانديشان 
ديني در ايران، به حکومت ديني با مبناي حق ويژه براي فرد يا 
گروه خاص در امر حکومت و فقه به مثابة برنامة حکومت، 

ي موافق نيستند. اينان حکومت را امري بشري و عرفي و مدن
دانند که بوسيلة مردمان هر نسل و هر عصر و هرمکان  مي

شود. به سخن ديگر اينان نهاد حکومت را از نهاد  سامان داده مي
دانند. اين را  دين، که عمال همان نهاد روحانيت است، منفک مي

هاي بيست سال اخير  ها و نوشته توان به صراحت از گفته مي
 ـبيانية اخير ملي  درسخنگويان اين جريان به دست آورد. 

ها، که شامل بخش قابل توجهي از طيف نوانديشان  مذهبي
ديني است، در بارة تحوالت جاري کشور، به اين امر تصريح 

 شده است.
اما دربارة نقش دين در جامعه و عرصة عمومي و بويژه نقش 

رسد تحليل و ديدگاه واحد  دين در حکومت و تقنين، به نظر مي
ندارد و دليل آن نيز اين است که بسياري از و منسجمي وجود 

گيرند و لذا مکتوم  افکار يا اصوال مورد بحث جدي قرار نمي
شوند. بگذريم از اين  مانند و يا به صورت شفاف عرضه نمي مي

واقعيت که اساسا طرح مبحث رابطة دين و سياست و جامعه و 
 تعيين حدود و ثغور آن در زندگي فردي و اجتماعي کار بس
مشکل و دشواري است. اما از گفتارها و نوشتارها چنين بر 

آيد که بخشي از اين نوانديشان نقش دين را در عرصة  مي
بينند  عمومي و حتي در قلمرو خاص حکومت و تقنين پررنگ مي

سخن « حکومت دمکراتيک ديني»و در واقع به نوعي از 
اساسا  ها يا گويند و برخي ديگر نقش دين را در اين زمينه مي

کنند و حداقل به نقش آفريني مستقيم دين باور ندارند  انکار مي
شمارند. اين گروه از دين فردي  و يا آن را پررنگ و مؤثر نمي

کند اما تقريبا هيچ تبيين روشني از دين کامال فردي  زياد ياد مي
و آن هم در جوامع سنتي و با غلظت باالي مذهبي عرضه نشده 

 است.
 
 

ستجوي مطالعاتي خود در ديدگاههاي فوق، به در جتالش ـ 
اقتباس از نامي  ـز نوانديشان مذهبي اهايي از سوي برخي  نوشته

برخورديم که در آن نقدهايي به بخش ديگري  ـکه برخود دارند 
اگر بتوان  ـاز مؤمنان در اين خانواده شده بود که دينداري را 
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نتيجة  بينند. در اين نقدها در حوزه خصوصي مي ـگفت 
رفتن به سوي »طرفداري از دينداري در حوزة خصوصي 

که با ارزشهاي مذهبي »دانسته شده « باورهاي و ديدگاههايي
 ، نظر شما در اين باره چيست؟«تعارض دارد

 
 

اگر به نقطه عزيمت دينداري )اردة ـ  حسن يوسفي اشکوري
آزاد، انتخاب، رضايت( و غايت دينداري )قرب حق، اخالق، 

و شرط دينداري )اخالص( نظر کنيم، ترديدي نيست که  کمال(
ورزي کامال شخصي و دروني است و هيچ عامل بيروني در  دين

انتخاب دين و عمل مخلصانه به ارزشهاي ديني نبايد اثر بگذارد 
)گرچه در عمل غالبا چنين نيست(. اين که در اسالم تأکيد شده 

ا نافي کل پروژة است که ريا مخل عبادت است و به طور کلي ري
دينداري است، دقيقا مؤيد همين نظر است. به ديگر سخن 

ورزي از اين نظر شخصي است که شخص خود با اراده و  دين
کند.  پذيرد و به آن عمل مي اختيار و رضايت کامل آن را مي

گوهر دين ايمان است و ايمان نيز باور به امر قدسي و مواجهه 
م الوهيت است و روشن است که دروني و تجربه روحاني با مقا

دهد و اين رخداد   اين مواجهه در باطن و ضمير آدمي رخ مي
امري است کامال شخصي و فردي. اما ديني چون اسالم يک 

است. هر چند که « عدالت»مضمون اجتماعي هم دارد و آن 
عدالت مفهومي عام دارد و  تنظيم نوعي رابطه بين فرد با فرد و 

شود.  رد با خدا و حتي فرد با طبيعت را شامل ميفرد با حامعه و ف
اي  اما به هرحال مفهوم عميق و عام عدالت در اسالم به گونه

توان از دينداري فردي و کامال شخصي سخن  است که نمي
گفت، چرا که رعايت همه جانبه مباني ولوازم دينداري و زيست 

يت آن و کند که مؤمن ايمان خود  را در جامع مؤمنانه ايجاب مي
در عرصه جامعه و در خيل انبوه مردمان تجربه کند )نه در گوشة 
ديرها و خلوتهاي هرچند گاه الزم و جذاب و آرامش بخش( و 
به هرحال براي تحقق عدالت ايمان را از طريق پيکارهاي 

جويانه به محک تجربه  طلبانه و عدالت انساني و اجتماعي و حق
در جامعيت دينداري راهي  بزند و تعالي بخشد. به گمان من

ميان بر جداي از خلق خدا وجود ندارد. در اديان ديگر )بويژه 
مسيحيت( نيز کم و بيش چنين است. دين )هرديني که باشد( در 

بديلي باشد،  تواند منشاء اثرات و برکات بي عرصه عمومي مي
چنان که تا کنون نيز چنين بوده است. چرا بايد بشريت خود را از 

برکاتي محروم کند؟ مجال نيست که از منظر جامعه چنين 
شناسي و تاريخ )نه لزوما ديني و اعتقادي( به اين برکات اشاره 
کنم. با توجه به چنين ديدگاهي است که من هم طرح دينداري 

دانم  کامال شخصي و منقطع از جامعه و سياست را نه ممکن مي
رتباط شخصي و نه مفيد. در دين شناخت من، در عين محوريت ا

و باطني فرد با مقام ربوبي، راه خدا از متن جامعه و خلق خدا و 
 گذرد. پيکار براي آزادي و عدالت و فضيلت و اخالق مي

 
 

آيا اساسا بردن دين و دينداري به حوزة خصوصي به تالش ـ 
معناي عدم دخالت افراد ديندار در حوزة عمومي و عدم 

و الهام از ارزشهايي که به  مشارکتشان در امر سياست، بر پايه
آنها باور دارند در اداره جامعه است؟ و در پاسخ به عکس اين 
پرسش نظرتان چيست؟ آيا اين حق مشارکت و مداخله، به 
معناي سلطة ارزشهاي خاص به نام اين دين است، حتي اگر اين 

 پيش فرض را بپذيريم که اکثريت جامعه مسلمان است؟
 
 

دربارة نوع ارتباط دين و جامعه و ـ  حسن يوسفي اشکوري
سياست و حتي دين و حکومت از گذشته تا کنون بويژه در 

اند و هنوز هم حکايت همچنان  مغرب زمين، بسيار گفته و نوشته
باقي است. به جد در عالم واقع مرز حريم خصوصي و عمومي 

توان از افراد انتظار داشت که وقتي مثال  کجا است؟ و چگونه مي
شوند تمام باورها و ارزشهاي وااليي که به آنها  ه خارج مياز خان
اند )اعم از مذهبي و غيرمذهبي(، را رها کنند و به اموري  ملتزم

مغاير آنها ملتزم باشند؟ به هرحال پرسش بغرنجي است و 
گشودن آن آسان نيست. اما در عين حال آنچه که روشن است 

او عمال به  ارد، نظراين است که هر عقيده و نظري که هر فرد د
معناي عدم مشارکت در عرصه سياست و قدرت نيست و در 
تمام تاريخ نيز چنين نبوده و نشده است. اساسا تمام تالش 
مصلحان و خيرخواهان و آزاديخواهان بشر اين بوده و هست که 
آدميان با تمام عقايد و ساليق خود در کنار هم زيست انساني و 

اشند. در تاريخ آدميان از چهار شّر بزرگ خواهانه داشته ب عدالت
رنج برده است: تبعيض، جنگ، نا امني و ظلم و از اين رو چهار 
آرمان بزرگ را همواره فرياد کرده است: برابري، صلح، امنيت و 
عدالت. دموکراسي و اعالمية جهاني حقوق بشر براي تحقق اين 

هيچ انساني را توان  چهار خواسته بنيادين بشر است. بنابراين نمي
اي و مذهبي از حق مشارکت و دخالت در اموري که  با هر عقيده

اند و به امور عامه شهرت دارند، محروم کرد.  اساسا انساني
 بگذريم که در عمل نيز چنين حذفي امکان ندارد.

اما بر همين اساس بايد گفت که دخالت يک گروه با افکار و 
( به معناي چيرگي آن فکر ايدئولوژي خاص ) ديني يا غير ديني 
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يا گروه اجتماعي بر ديگر افکار و گروهها نيست. آن چهار آرمان 
شود که که همه آدميان به عنوان  بزرگ زماني محقق مي

در برخورداريهاي اجتماعي و توزيع امکانات و کسب « شهروند»
منزلتها برابر باشند و کسي بر کسي و گروهي بر گروهي ديگر 

نظامهاي دموکراتيک اصل حقوق برابر  اشد. دربرتري نداشته ب
است و شهروندي و حقوق طبيعي و ملي منشاء برابري است نه 
تشخص فکري و قومي و نژادي و ايدئولوژيک و مذهبي اين و 
آن. با اين همه اين در مقام نظر و ثبوت است، در مقام عمل و 
اثبات هنوز حتي در کشورهاي دموکرات نيز  برابري مطلوب 

جود ندارد و تا رسيدن به مرز مطلوب )نه لزوما ايدأل( راه و
درازي در پيش است. نيز بايد به اين واقعيت اشاره کرد که در 

توان دين و ارزشها و  کشورهاي اسالمي به هرحال عمال نمي
انداز آينده به کلي ناديده گرفت.  احکام ديني را حداقل در چشم

ان است راهکارهايي بينديشند رو بر عهدة نوانديشان مسلم از اين
که در عين توجه معقول به دين و توقعات دينداران در عرصة 
عمومي نه تنها دموکراسي و حقوق ذاتي و طبيعي بشر نقض 
نشود بلکه روند دموکراتزاسيون ادامه پيدا کند و به سرانجام 

 مطلوب برسد.
 
 

 قودر تجربة عيني جوامع آزاد و نظامهاي مبتني بر حقتالش ـ 
خورد آزادي اديان و رواداري ديني است،  بشر، آنچه به چشم مي

پايگان ديني در اين کشورها نيز کم در سياست روز دخالت 
کنند. در هيچ بحث اجتماعي و در امور مربوط به مردم و  نمي

هاي جامعه نيست که از آنها نظرخواهي نشود. از هيچ  بغرنجي
سخني در ضديت با  سياستگر يا حزب و سازمان جدي سياسي،

نهاد دين، دينداري و در ستيز با اعتقادات و باورهاي ديني مردم 
رسد که آزادي و  ها به نظر مي شود. در اين جامعه شنيده نمي

برابري حقوقي براي پيروان اديان گوناگون، موجب کاسته شدن 
از مقام و احترام دين و بويژه اکثريت آنها نشده باشد. آيا چنين 

تواند براي جامعه ما با اکثريت مسلمان آن، نيز  ي ميا تجربه
 قابل تأمل باشد؟

 
 

قطعا اين تجربه براي جوامع مسلمان ـ  حسن يوسفي اشکوري
يعني جوامع با اکثريت مسلمان نيز قابل اجرا و تجربه است و به 
سود ديانت و دينداران است. چرا که در نظامهايي که بر آنها 

، به تعبير نائيني شرک حاکم است و به استبداد ديني حاکم است
شود. بنابراين، بر  اعتراف مهندس بازرگان خدا پرستيده نمي

خالف تصور عمومي، چنين جوامع و نظامهايي اساسا ديني 
توانند از ديگران  نيستند. از سوي ديگر در صورتي مسلمانان مي

به  شان را داشته باشند که خود نيز توقع احترام به ارزشهاي ديني
شود با  عقايد و ارزشهاي ديگران احترام بگذارند وگرنه نمي

شود  منطق دوگانه در سپهر زيست اجتماعي زندگي کرد. نمي
زماني که اکثريت داريم دموکراسي و آزادي و حقوق بشر را 
مردود اعالم کنيم و از اقليت بخواهيم به احترام اکثريت و دين 

ق طبيعي و اساسي خود آنان تن به هرکاري بدهند و حتي حقو
گيريم به منطق  را فرونهند و زماني که در اقليت قرار مي

دموکراسي و حقوق بشر متوسل شويم و توقع داشته باشيم به 
احترام دموکراسي حقوق و عقايد خاص اسالمي رعايت گردد. به 
هرحال اصل بر آزادي و رعايت حقوق انساني است و برآيند اين 

بل همان دموکراسي و رعايت سي مادة تعامل و احترام متقا
 اعالمية جهاني حقوق بشر است. 

دهد که هر نوع تحميل و استبداد  تجربه مکرر بشري نشان مي
به نام دين و ارزشهاي ديني بيش از هرچيز و هرکسي به زيان 
خود دين و دينداران است. دين فقط در ساية آزادي، اختيار، 

مام افراد و شهروندان محترم انتخاب، عدالت و برابري حقوقي ت
ماند. توسل به برخي احکامي که در جامعة  و مفيد و سازنده مي

بسته و شرايط خاص حجاز در سدة هفتم ميالدي و جزميت 
کودکانه روي اين مقررات نه با معيارهاي اساسي خود دين 
اسالم سازگار است و نه در عمل قابليت اجرا دارد و نه در 

دين و دينداران است. تجربة تاريخ دين و صورت اجرا به سود 
نظامهاي بستة ديني و از جمله جمهوري اسالمي مؤيد اين 

 واقعيت است.  
 
 

   تالش ـ با سپاس از شما
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 !تقويت جامعه مدني است مسئله اصلي                                    
 
 
 
 
 
 

 گفتگو با تقي رحماني
 
 
 

آيد که  هاي شما چنين برمي از فحواي بسياري از نوشتهتالش ـ 
هاي  آزادي و عدالت را دو خواست يا دو رکن اصلي حرکت

دانيد. دور از واقعيت نخواهد بود اگر  اجتماعي در کشورمان مي
گفته شود که در طول صدواندي سال تاريخ جديد ايران اين دو 

باً عموم واژه همواره زينت بخش مطالبات و شعارهاي تقري
جريانها و نيروهاي فعال در حوزه اجتماعي بوده است. با وجود 
اين، علت چيست که در آنچه به عنوان مناسبات اجتماعي، 

توان از تحقق آزادي و  فردي، سياسي، فرهنگي وجود دارد، نمي
 عدالتي درخور سخن گفت؟

 
 

سخن نسيم شمال  اين «تدواس بي ايران درد»رحماني: 
اي بلند آن را تکرار   در سروده ه بعد از مشروطيتقزويني بود ک

 .شروطها ا وهدرد ايران بي دوا نيست، منتها به شرط اما .مي کرد
دادگاه تاريخ پاسخ  که بايد در ،استبداد حاکمان که بگذريم از

عبارتي بايد به  به .مورد راهبردي است دهند، نقد من در اين
 .برمال نمود خال زد و نکته اصلي را

آزادي و عدالت  آنجايي که فکر و انديشه و ايده و ايدئولوژي زا
و ساختارهاي اجتماعي و مدني و  در جامعه ما زودتر از نهادها

و عمل در  دولتي آمد، بايد از تعامل يا تقابل ايده اقتصادي و
  .جامعه ايراني سخن گفت

و عدالت  نتيجه خواست آزادي و عدالت با امکان آزادي در
نمونه مشروطه خواهي ايراني  به عنوان .همبستر نشدهمراه و 

ساختار  آل بود اما بسترسازي مشروطه ايراني در بسيار ايده
در نهادهاي سياسي مانند  اجتماعي و دولتي ناآماده و نامناسب،

مقننه يعني  گرايانه و در نهادهاي عجوالنه و نخبه احزاب بسيار
و قوانين با  زده بود مجلس شوراي ملي اول و دوم شتاب

 ارتقايي نداشت و ساختارهاي اجتماعي و ساختارها نسبتي
روشنفکران بسيار  هاي اقتصادي مناسب قوانين نبودند و ايده

 .ساختارها بود جلوتر از قوانين و

 .در ايران رخ نداد همين روست که تجربه انقالب کبير فرانسه از
ا قوانين ب که در فرانسه ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي چرا

 .داري فرانسه تنبل بود اما قدرت داشت سرمايه .مناسبتي داشت
ايران مشروطه  متوسط در انگلستان هوشيارتر بود اما در طبقه

سياسي  حاميان .را نداشت حامي اقتصادي و اجتماعي خود
مشروطه يعني  مشروطه يعني احزاب و حاميان فکري

تماعي و اقتصادي حاميان جدي اج روشنفکران ناتوان ماندند از
  .نتيجه مشروطه کامياب نشد خود و در

در درون دولت  علي اکبرخان داور با نهادسازي هاي مدرن بعدها
در فقدان نهادهاي مدني  اما .رفت در عمل راه دولت قدرتمند را

 علي اکبرخان داور همان ميرزا تقي خان و احزاب قوي، کار
 اين .قرار گرفت امهاميرکبير ناخواسته در خدمت پادشاه خودک
نوعي تجربه تکراري  حديث و قصه تلخ تا آنجا ادامه يافت که به

معروف که بعد  ناصرالملک .روبرو هستيم است که تا امروز با آن
شد به سيد محمد طباطبايي  نايب السلطنه پادشاه مشروطه

مشروطيت براي ايران در حکم خوردن ران  روحاني نوشت که
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 پس .ماري در حال بهبودي استسرخ شده براي بي شتر
 .ايران نيست مشروطه خوب است اما در حال حاضر مناسب

در  اما .گفت نيست که ناصرالملک اين سخن را با چه نيتي مهم
ها عامل مهمي  همين ناصرالملک البته .نهايت سخني خطا نبود

 تجربه .نشدن فضاي مناسب در جامعه هستند در فراهم
به دولت قانونمند،  ن دهم که مشروطيتمشروطه را آوردم تا نشا

جامعه  اما .سياسي قدرتمند احتياج داشت جامعه مدني و احزاب
احزاب ضعيف، دولت  پردازي روشنفکرانه، ما سرشار از ايده

  .نحيف است خودکامه و جامعه مدني

هاي  ايده به ايده پردازي آرماني با پرش به امروز نيز ايده تا
ختارهاي اجتماعي و اقتصادي عمل سا جديد، بدون توجه به

 مشروطه در انقالب اسالمي به شکل ديگر تجربه. است کرده
 .تکرار شد و باز انقالب کامياب نشد

 
 

هاي  رسد چه در برشهاي طولي يعني در دوره تالش ـ به نظر مي
و    مختلف تاريخي و چه در برش عرضي يعني در يک دوره

پايه مختلف و گاه ناقض  هاي از مقطع معين،  درکها و تعريف
اند. مثالً در يک  هاي فوق وجود داشته يکديگر از مفاهيم و قالب

برش تاريخي و قياس ميان دوره انقالب مشروطه و دوره 
اند. آيا  ها از اين نظر بسيار متفاوت بوده انقالب اسالمي ذهنيت

توان گفت وجود چنين امري مانع از تحقق مورد نظر و  مي
 د؟ان مطلوب شده

 
 

. شوند دادگاه تاريخ حاکمان محاکمه يا قضاوت مي دررحماني: 
ذهن  ر. دشوند دادگاه انديشه و نقد روشنفکران بررسي مي رد

 .گيرد قرار مي جامعه عملکرد رهبران سياسي مورد توجه

گيري  سخت پردازان ما به دليل ناهمراهي يا و ايده روشنفکران
روند و در  دنياي ذهن مي در يا خشونت حاکمان خودکامه، بسيار

ميان مذهبي و  در اين .روند صادقانه پيش مي ها آسمان ايده
  .هستند غيرمذهبي با همديگر شبيه

 اگر .شوند شود که از مسائل اصلي غافل ها باعث مي ايده جدال
است بسياري  صورت مسئله سياسي ايران خودکامگي و استبداد

 در .ودکامگي غافل نبودنداستبداد و خ از ايده هاي روشنفکري از
که تقويت جامعه  شرايط فعلي نيز باز از صورت مسئله اصلي

 اما  .کنند به آن نمي چندان اعتنايي مدني است غافل هستند يا
تا روشنفکران  ،دهيم اگر در چهارچوب سوال شما بخواهيم پاسخ

با يکديگر با صداي بلند داد و فرياد  ايراني بر سر مفاهيم

در مرحله ايده، در  آزادي .کل همچنان پابرجاستکنند مش مي
 .مدل بايد مورد توجه قرار بگيرد مرحله نظريه، در مرحله

بيشتر  ما در مرحله مدل و نظريه مشکل دارند و روشنفکران
 .شود آزادي در مرحله ايده مطرح مي

شناسي  گويند نه از جامعه آل مي ما از حکومت ايده روشنفکران
و خودکامگي در تاختن  ق رفع موانع استبدادقدرت و زمينه تحق
نه مصاديق است که امري الزم و نه کافي  در قلمرو مفاهيم و

  د.شو مسئله اصلي همچنان گم مي صورت .است

و حکومت  ها بايد در منطقه مشاع که جامعه در ايده اختالف
احترام به ايده و  در عين .ها برسد است به ميانگين خواسته

. ها رخ دهد قراردادي بر سر مصداق بايد تفاهم آزادي طرح آن
تفاهم بر سر مصاديق  اما .در مباني غيرقابل حل است اختالف
اختالف همکاري و  توان با وجود پس مي .پذير است امکان

  ت.تعامل داش

در  اهل خط کشي و مرزبندي گوناگون گرا، مفاهيم روشنفکران
بايد در  و مفاهيماصول  با حفظ .خواهي هستند جبهه دموکراسي

 .همکاري به يکديگر کمک کرد مصاديق عيني تعامل،
غيرمذهبي  هاي مدني و مطالبات جنبش سبز مذهبي و خواسته

از  پس بايد ،اي و ضروري است ها مرحله خواسته اين .شناسد نمي
 .به شکل دست جمعي يعني ،آن حمايت کرد

 
 

 در يک برش« عدالت»تالش ـ به عنوان نمونه، موضوع 
هاي متفاوت و متضاد از آن!  مقطعي و در وضعيت کنوني و درک

هاي شما و بسياري از افرادي که از آنها تحت عنوان  در نوشته
بريد، اين مفهوم مورد تأکيد فراوان  روشنفکران مذهبي نام مي

است. صاحبان اصلي قدرت سياسي هم امروز هرچه مي کنند، به 
توان  دهند. اما آيا مي خواهي نسبت مي تالش در پرتو عدالت

ي قضائيه کنوني پايه  عدالتي را که به عنوان نمونه رئيس قوه
داند، با عدالتي که شما از آن  حکومت مي« اخالقي»اصلي و 

؟ يا عدالتي که شما از آن سخن گوئيد يکي دانست سخن مي
گوئيد، چه نسبتي، به عنوان نمونه، با تعريف دکتر سروش از  مي

ه در ديدگاه وي در حوزه انديشه سياسي و بحث عدالت دارد، ک
اداره جامعه به حقوق شهروندي و اداره جامعه برپايه حقوق برابر 

 انجامد؟ انسانها مي
 
 

 از عدالت مدرن و قديم دارد، حتي شرقي و تعريف رحماني:

 .دارد در ميان روشنفکران مسلمان تفاوت وجود همچنين .غربي
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روشنفکر ديني  هبي مسلمان، نهبه عنوان يک روشنفکر مذ اما
توانند در وادي نظريه و مفاهيم  مي مسلمان اعتقاد دارم که همه

مرحله نظري و  اين .خود را در مورد عدالت بيان کنند ديدگاه
  .است حتي آکادميک محترم و الزم

مصاديق وارد  مشکل ما اين است که آيا روشنفکر ما به اما
بايد در حال حاضر در جامعه که  شود يا از عدالت مصداقي مي

يا  ،خواهد کند يا اينکه زود، تند و سريع مي دفاع مي پياده شود
 .خواهد اينکه فقط براي خود مي

خود تعريف  هر روشنفکر و جرياني اگر نقش اجتماعي براي پس
حرکت  اين .هم توضيح دهد کند، بايد عدالت را مصداقي مي

دالت عيني را در جامعه ع تواند راه مصداقي، تحققي و عيني مي
  .روشن تر کند

آلي باب روز  ه حالي که روشنفکران ما از ايده به سوي ايد در
. ايده قبلي، اما با نفي ايده قبلي روند، بدون نقد و بررسي مي

 .فرق است ميان نقد و نفي البته

است  طلبانه نکنيم در تعاريف مصداقي و منش عدالت فراموش
دموکرات هستند  يشمندان در واقعشود که اند که مشخص مي

 .قافله عقب نمانند يا سخن کلي مي گويند تا از

 
 

هائي از ديدگاههاي گوناکون  تالش ـ در پرسش فوق بر نمونه
اي از نيروهاي ديندار و مسلمان تکيه شده  تنها د ر مجموعه

است، شايد حتا همه ديدگاههاي موجود در اين مجموعه را نيز 
اگر دايره را باز کرده و نقطه نظرات نيروهاي  در بر نگيرد! حال

غيرمذهبي را نيز به آن بيافزائيم، دامنه تنوع فزوني بيشتري 
توان  گيري ناشي از آن را مي خواهد يافت. همين رويه و نتيجه

به موضوعات و مفاهيم کليدي ديگر در حوزه اجتماعي و 
ق در سياست گسترش داد، به عنوان نمونه موضوعاتي چون اخال

هاي بشري ومبناي تشکيل  سياست، بنيان تشکيل جامعه
 حکومت و سرچشمه قدرت و حاکميت و... 

آيا پاسخي که امروز شما و ساير نيروهاي مذهبي آزدايخواه 
کنيد، پاسخگوي نيازها يا بهتر  مطرح مي« تعامل»تحت عنوان 

ها باشد؟ اساساً  است بگوئيم، کافي به مقصود در همه حوزه
در حوزه تشکيل حکومت، کساني که « تعامل»اين  ترجمان

شوند چيست؟ اين که عده اي با  اختياردار نظم و اداره جامعه مي

بينش و نگرش خاصي قدرت را دردست گيرند، اما در حوزه 
 هاي ديگر را تحمل کنند؟ بيرون از سياست وجود بينش

 
 

ها و  ايده حتي در .اشتراک در مباني وجود ندارد امکان رحماني:
هم نيست و به تعبير شريعتي به  ها چنين امکاني مفيد ايدئولوژي
جامعه در حال گذر ما، نياز  منتها .ايده مبدل خواهد شد گورستان

 .دارد ريزي يک سري بنيانها تفاهم و همکاري در پي به تعامل و
قدرتمند،  شکل گيري نهادهاي مدني قوي يا احزاب مانند

ديدگاه هاي مصداقي معين که به  طرحتوانند با  روشنفکران مي
 نهادها ياري برسانند، يک همکاري و تفاهم شکل گيري

الزم است تا نظريه اخالقي را  همچنين .تاريخي را صورت دهند
روشنفکران ما کمتر  منش .نزديک کنند به منش اخالقي
که  چرا .شود که کار سخت مي اينجاست .دموکراتيک است

عرصه خصوصي  شود که وارد روشنفکر معتقد معترض مي
اي است که در  توصيه در مورد جامعه اما اين .ايد زندگي من شده

با نظريه  اي نياز به همکار کردن اخالق دموکراتيک مرحله
 .دموکراسي دارد

با وجود  يعني .اي مدرن هستند حالي که روشنفکران ما قبيله در
 .کنند مل مياي ع ديگر قبيله ها باز با توجيهات نفي ايدئولوژي

گفت که اگر  مي طالقاني .شود نديدن مانع اصلي مي حذف يا
از او دعوت کنيم که نظراتش را  يک مارکسيست رأي هم نياورد

  .ما در جريان فکر يک عقيده در جامعه باشيم بيان کند تا

همکاري  راه حل مناسب اين است که اگر بر روي مصاديق اما
 فراموش .راهبردي رود اهمکنيم تعامل به سوي همکاري و تف

مجموع مالک  نکنيم که من متعلق به جرياني هستم که در
و مبارزه بر اساس عقيده  همکاري با جريانات را در حکومت

 خودي و .اساس اهداف مشترک قرارداده است نگذاشته، بلکه بر
است و  غيرخودي محصول برخي از جريانات روشنفکري

است که همچنان  کميتمحصول برخي از نيروهاي داخل حا
 .کند عمل مي

 
 

يک روش و رفتار است و « تعامل»کنيد،  تالش ـ آيا فکر نمي
اي است؟ به عنوان نمونه اگر  هاي پايه منطقاً برخاسته از انديشه

 

ــذهبي و  خواســته ــبش ســبز م ــات جن ــدني و مطالب ــای م ــذه ه ــيغيرم ــن .شناســد بي نم ــا  خواســته اي ه

 .به شکل دست جمعي يعني ،از آن حمايت کرد پس بايد ،ای و ضروری است مرحله
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با تعبير قانون اساسي جمهوري اسالمي و صاحبان قدرت به 
مشروعيت حکومت نگاه کنيم، آيا به حکومتِ قشري خاص 

رسيد؟ تعامل در چنين حکومتي آيا معنائي، جز آنچه نخواهيم 
بينيم، دارد؟ آيا اگر به عنوان مثال، مبناي تشکيل جامعه را  مي

قرارداد اجتماعي گرفته و مردم را شهرونداني آگاه به حقوق برابر 
شان مبناي تشکيل هر  خود بدانيم که اراده آزاد و حفظ حقوق

يک قالب يکدست  حکومتي است و مردم را هم از پيش در
 نريزيم، آنگاه آيا منطقاً به آن تعامل فرضي شما نخواهيم رسيد؟        

 
 

باورها و  اما .بر اساس انديشه ها و باورهاست تعاملرحماني: 
منطقه مشاع حقوق  اين .اي مشاع دارند انديشه ها منطقه

تجربه عملي به بنده آموخته است که در  اما .شهروندي است
جوانمرگ  ها بايد قدرت هم داشت واال انديشه سياست وادي

 پس بايد .ديگران اخالقي نيستند اما .اخالقي بود بايد .شوند مي
ما  جامعه .گرفت انديشه و قدرت مشروع داشت تا حق خود را

افکار و انديشه ها را محقق  براي اينکه بتواند حقوق همه مردم،
کس  ارد تا هرنهادهاي مدني در جامعه نياز د سازد به تقويت

فراهم آورد و در تقويت  بتواند عِده و عُده خود را در نهادها
سياسي و اجتماعي ايده و تئوري  قدرت .منطقه مشاع بکوشد

به منش دموکرات و نهادهاي حامي  اما .الزم دارد دموکرات
  .دارد بيشتر نياز

شکل دهي  در جريان .گذارم اي را با شما در ميان مي تجربه
دموکراتيک طالقاني، سعي  ي صلح به تأسي از اخالقشوراي مل

ملي تشکيل دهيم که تا حدي در شرايط  کرديم که شوراي
گروه از شرکت در شورا  اما دو .جامعه ما امکان پذير شد امنيتي

که مرزبندي ايدئولوژيک مالک فعاليت  کساني .مالحظه کردند
وجود حکومت  آنان بود که در داخل حکومت و در بيرون مدني
 شان اجازه شرکت در شوراي که منافع و موقعيت گروهي .دارند

از ايشان حلقه مرتبط با احزاب  بخشي .ملي صلح را نمي داد
 در حالي .و روشنفکران ديني و يا حلقه کيان بودند اصالح طلب

 اين. نماينده فرستاد که آيت اهلل منتظري براي شوراي ملي صلح
ما به منش  دهم که جامعهتجربه را بيان کردم تا نشان 
هاي  دموکراسي بيشتر از ايده دموکرات و نهادهاي مدني حامي

به حکومت  پس ما .آرماني درباره دموکراسي نياز دارد انتزاعي و
حکومتي ديني  اگر .موثر نياز داريم قانونمند، جامعه مدني، احزاب

سکوالر است باز خودي و  خودي و غيرخودي دارد و اگر
قانونمند بر مباني آراي مردم مشروعيت  حکومت .ردغيرخودي دا

 .ابد که درباره آن مفصل خواهم نوشتي مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تالش ـ شما در يکي از مقاالت خود ـ دمکراسي برپايه احزاب 
نه روشنفکران ـ نظري ارائه نموده ايد که تکرار آن را در اينجا و 

 دانم: پيش از طرح پرسش بعدي مفيد مي
 
کند و عوامل ديگر را  هرنگاه و بينشي به عواملي توجه مي»

دهد که  گيرد. اين فراست و هوشياري را به آدمي مي ناديده مي
هرنگاه موفق در تبيين وقايع، نسبتي با شرايط عيني و هم 

بندي نوع موضوعات  اي با تصورات پژوهشگر در دسته رابطه
هائي  فرض پيش دارد. همين بخش دوم قضيه است که آغشته به

هاي آن را مورد توجه قرار داد و از  است که بايد محدوديت
تسري و مطلق کردن يک بينش به عنوان تنها بينش درست در 

 «ها پرهيز کرد. تحليل پديده
 

ما از اين گفته صحيح و در کنار نتايج بعضاً درستي که شما 
گاه و ايد، نتيجه عملي ديگري را نيز مي گيريم؛ اين که ن گرفته
هاي مختلف را نه مي توان منکر شد، نه مي توان از ميان  بينش

از قبل، نقشه به « هوشمندانه»برد و نه مي توان با طراحي هاي 
وجود نيامدنشان را ريخت. به نظر شما معنا و تأثير چنين اقامات 
منفي که برشمرديم، يعني کمر همت بستن به نابودي يا انکار 
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« هوشياري و فراستمندي آدمي»ي هاي ديگر، بر رو بينش
 چيست؟ 

 
 

تعبير شريعتي شرکت سهامي  به .هوشمند است آدمي رحماني:
شرکت سهامي تا روز پيشين به دنبال  اين .خدا و شيطان است

در مقابلش عرفان، برابري و آزادي  پس .زور و تزوير است زر و
 استعدادهاي مخرب بيشتر از استعدادهاي همواره .دارد وجود

پاره تو، متفکر ايتاليايي نظريه  ويلفرد .تر هستند ناسب فعالم
بازمانده و يا به  در .کند و مشتقات را به خوبي طرح مي بازمانده

 بنيادين در تفسير و تأويل نوع انسان تعبير بنده مقوله هاي
عنصر بنيادين غفلت  هاي بنيادين اجتماعي، در بررسي اين مقوله

 آن را هوسرل مي گويد که در پرانتز امروزي تعبير .وجود دارد
چيزي را عمده تر از  گذاشتن برخي چيزها يا موارد که توجه به

موالنا مي گويد که چون بگردي، بگردد  .مورد ديگر مي کند
توجه  يا) شود که عنصر غفلت مسئله زماني مهم مي اما .منظرت

( به چيز ديگر مي شود بيشتر به چيزي کردن که باعث فراموشي
تمايل قدرت  هاي بنيادين انسان چون برخي از مقوله ر کنارد

آشکار است که بدي به زشتي  .طلبي يا زورگويي قرار بگيرد
اما  ،در جهان قابل تحمل است چون بدي .شود آميخته مي

که آدمي  از آنجا .بسيار سخت و تلخ است افزون شدن زشتي
 عنصر طلبي و زورگويي از هميشه عقل داشته اگر خوي برتري

 ببرد آنگاه است که عقل، هوشيارانه آن را غفلت آدمي بهره
 .کند و جلوه مي کند توجيه مي کند و زشتي خود را آرايش مي

 .کنند چه به کمک همين عقل زشتي را کشف مي اگر

تواند از  که مي وجود نهادهاي عيني و حقيقتي در جامعه است اما
معه را در تعادل جا و شود اجتماعي مانع – زشتي هاي سياسي

که به تعبير نگارنده که با  اينجاست .بد و خوب قرار دهد
بر  مدرن نيز تفاوت دارد بايد عالوه بر تأکيد شناسي انسان

هوشياري آدمي استفاده  هاي دروني و اخالقي، بيشتر از مراقبت
قوي را  هاي بيروني مانند نهادهاي مدني، سياسي و مراقبت .کرد

. ها، قدرتمند ساخت تت و کنترل حکومبراي نظارت و دخال
کلي  توجه داشت که به تعبير پل ريکور هميشه درک همچنين

مثابه مشعل است نه نقشه  اما اين درک به د،از حقيقت وجود دار
 روشنفکري بايد بداند که نقشه راه براي هر .راه براي حقيقت

وجود ايده و حقيقت گفتگوي مشترک  از .همگان يکسان نيست
کند و گفتگوي مشترک به شرط درک  مي زمرا ال

 .دهد مي هاي آدمي، امکان تفاهم و همکاري را ياري محدوديت

علت  به .تاخير آمد خاتمه؛ با تأسف از اينکه اين مقاله با در
نوشتار را که قرار بود  ناتواني در تايپ و امکانات الزم اين

 وينا 209 او هم اکنون در اما .انجام دهد مرتضي سيمياري
زندانيان سياسي  اين مقاله را به ياد و آزادي او و همه پس .است

  .تاخير معذرت مي خواهم باز از .برم پايان مي
 

 27/10/1388 رحماني تقي
 

تالش ـ آقاي رحماني با احساس تأسف مشترک و آرزوي و 
ميهنان دربندمان. از  ي هم خواست همدالنه براي آزادي همه

 يم.نهايت سپاسگزار شما بي
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 انتشارات  تالش

 تماس بگيرند E-Mail: Talashnews@hotmail.comتوانند جهت تهيه با  عالقمندان مي
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 کردن واليت فقيه  نمانده است راهي جز واژگون
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتگو با داريوش همايون
 
 

ــا ايــن قــانون اساســي نــه تنهــا حکومــت قــانوني بلکــه حکومــت قــانون نيــز نمــي   شــود. هــر تکــه قــانون  ب

 تواند جلوش را بگيرد ديگر ميرا بخواهند اجرا کنند تکه 
 
 
 
 

در فاصله کوتاهي از « بحران مشروعيت»تالش ــ بحث 
نخستين تظاهرات خياباني و سرکوب مردم، به صورت 

ي سرايت اين  ها از گستره اي درگرفت. اما ارزيابي گسترده
بحران، به بخشي يا سراسر پيکر نظام، بسيار متفاوت است. 

؟ آيا باز هم ناروشني و ناگزير چيست  داليل اين گوناگوني
 هاي متفاوتي از معناي يک مفهوم؟ درک

 
 

داريوش همايون ــ جنبش اعتراضي مردم يا جنبش سبز در 
هاي آن در حال  شش ماه از مراحلي گذشته است و هنوز خواست
سابقه انتخاباتي  شکل گرفتن است. نخست اعتراض به دزدي بي

اي خود به ميدان آمد و  امنهنژاد بود، سپس هنگامي که خ احمدي
مسئوليت دزدي انتخاباتي را بر عهده گرفت و فرمان سرکوب 

و حمله مردم به او نيز برگشت و با  ضمردم را داد لبه تيز اعترا
اي که بسيج و نيروهاي سرکوبگري  جنايات و اعمال وحشيانه

اند اکنون سراسر نظام  حکومت در اين شش ماهه مرتکب شده
شود. همه ناظران پس  مي از سوي مردم نفي ميجمهوري اسال

آذر دانشجويان بر اين بودند که نه تنها  16از تظاهرات دليرانه 
دامنه تظاهرات بلکه شدت خشم مردم را با گذشته حتي 

توان مقايسه کرد. امروز ديگر از  آبان  نمي 13تظاهرات 
توان سخن گفت زيرا  مشروعيت رژيم در محافل مذهبي نيز نمي

اي مخالفت خود را  يشتر رهبران مهم مذهبي هر کدام به گونهب
 اند.  با اقدامات حکومت ابراز داشته

  
 

 ايد: گفته« صدسال کشاکش با تجدد»تالش ــ در کتاب 
مشروعيت جنبه نهادي دارد و مستلزم پذيرفته بودن کليت »

نظام از سوي مردم، به زبان ديگر قانوني بودن حکومت، است و 
پرسش اين است که « شود. و نشيب بخت، کم و زياد نمي با فراز

پذيرفته »رابطه ميان دو عنصر اصلي اين تعريف يعني شرط 
« قانوني بودن حکومت»و « بودن کليت نظام از سوي مردم

چيست؟ قانوني که از اساس مبتني بر حق و امتياز ويژه و از 
ي از پيش تعيين شده براي واليت فقها و بعد واليت مطلقه يک
کننده  آنهاست، حتا اگر به رضايت مردم رسيده باشد، آيا تأمين
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توان مشروعيت نظام سياسي  مشروعيت نظام خواهد بود؟ آيا مي
را بر رضايت مردمي که پايمال شدن و از ميان برداشتن حق 

 اند، استوار نمود؟ رأي خود را قانوناً پذيرفته
 
 

ب اسالمي در د.ه. قانون اساسي جمهوري مانند خود انقال
گنجد.  کنيم نمي ها مي هائي که ما از اين مفاهيم و پديده تعريف

اين درست است که مردمي که اين قانون را پذيرفتند )از جمله 
هاي رژيم در  هاي راي در نمايندگي فرارياني که در برابر صندوق

شهرهاي اروپا و امريکا صف کشيدند( به پايمال شدن حقوق 
ي قانون اساسي اسالمي هم از ناسخ و خود راي دادند ول

اند بهره وافر خود  هائي که مسلمانان با آنها بسيار آسوده منسوخ
هائي هم هست که حکومت را به راي  را دارد. در اين قانون ماده

بندد. مشروعيت اصلي رژيم اسالمي از گونه اول  مردم مي
اي است که وبر بر شمرده است:  هاي سه گانه مشروعيت

عيت فرهمند، مشروعيت سنتي، و مشروعيت عقالني / مشرو
 قانوني. 

رايي که به قانون اساسي سراپا تناقض جمهوري اسالمي داده 
شد به واليت فقيه خميني بود که به دليل خيزش مردمي 
عنصري هم از اراده عمومي وارد آن کرده بودند. پس از مرگ 

ر خود وا خميني در حالي که مردمان سرگرم حرکات ديوانه
ش به سنت سقيفه  پيرامون تابوت او بودند گروه کوچک نزديکان

کرد( در ميان خود  «انتخاب»بني ساعده )محفلي که ابوبکر را 
داد.  ترتيباتي دادند که همه قدرت ها را به جانشين خميني مي

قانون اساسي اصالح شد به اين معني که اراده يک نفر رسما 
ن يک نفر فرهمندي نداشت ولي باالي راي مردم قرار گرفت. آ

دنبال کشتار جمعي زندانيان آغاز شد و از آن پس  او به واليت
 زور و سرکوبگري سرچشمه اصلي اقتدار رژيم بوده است.    

فايده نيست.  در گفتگو از مشروعيت اندک توضيحي بي
بريم و هردو  بکار مي legitimacyمشروعيت را ما در برابر 

التيني و شرع عربي که در  legisو  lexد )ريشه در قانون دارن
فقه اسالمي قانون يا خاستگاه قانون است.( مشروعيت فرايافتي 

تر  هاي کهن گردد. در تمدن غربي است و به يونان و رم بر مي
هائي مانند فره ايزدي جائي براي  خداها و افسانهـ  خاوري با شاه

مانروائي ماند. کليساي کاتوليک مشروعيت فر مشروعيت نمي
اي خدائي  گرفت که به آن سويه ها را از پتر قديس مي پاپ
 «شمشير تيز»داد. در اسالم سني سنت سقيفه بني ساعده و  مي

تعيين کننده، غلبه داشته است و در فقه شيعي از پس از نظريه 
امام غايب، کشاکش بر سر مشروعيت حکومت که تا سده 

ايان سني بود در سده جا اساسا در دست فرمانرو شانزدهم همه
نوزدهم به فساد نظريه واليت فقيه افتاد و در سده بيستم به 
تبهکاري جمهوري اسالمي رسيد. نظريه مشروعيت در فقه 

پايه است و تا هنگامي که قرار است امام زمان  سراسر بيشيعي 
 اعطا کننده آن باشد منطقي براتر از سرنيزه ندارد.

ضوع فلسفه اخالق بود بيشتر به امروز مشروعيت که در اصل مو
قلمرو حاکميت و اقتدار حکومتي ارتباط يافته است. تا حکومتي 

تواند براي کشوري تصميم بگيرد و اجرا کند با آن مانند  مي
کنند.  هاي داراي مشروعيت گونه دوم وبر رفتار مي حکومت
بهره از مشروعيت اخالقي اعتبار  هاي استبدادي و بي حکومت
ي جز استثناهاي انگشت شمار از سوي جامعه جهاني ندارند ول

بهره ولي از  شوند. جمهوري اسالمي از مشروعيت بي طرد نمي
برخوردار است ــ اقتداري که اکنون با چالش   authorityاقتدار

اند روبروست و  اش بسته روزافزون مردمي که کمر به واژگوني
ار کشور سرگشته در بحران سياسي و مشروعيت هر دو، هيچ ک

 تواند از پيش ببرد. را نمي
  

 
تالش ــ شما ميان حکومت قانون و حکومت قانوني تفاوت  

فرمانروا ــ چه فرد »ايد؛ ميان حکومت قانون که در آن  گذاشته
چه گروه ــ خود را باالتر از قانوني که خودش گذارده است، 

تر از نه تنها فرمانروا باال»و حکومت قانوني که در آن « نهد، نمي
گذارند، و نام  قانون نيست بلکه قانون را مردمِ فرمانروا مي

در مورد پايبندي به قانون « ديگر]ش[ حکومت مردم است.
هاي حکومت از  اساسي مبتني بر اصل واليت مطلقه فقيه جناح

 جمله اصالح طلبان چه تفاوتي با هم دارند. 
 
 

پيش از  د.ه. بهترين نمونه حکومت قانون در اروپاي مرکزي
 rechtstaatانقالب دمکراتيک بود که در آلماني به آن 

هاي غيردمکراتيکي که با اينهمه تابع  گويند ــ پادشاهي مي
هاي  قانون بودند يعني نظامات و رسوم و عرف جامعه، و فرمان

بود. در  خود پادشاهان )که باز از آن و رسوم و عرف بيرون نمي
شت شماري بدان گونه حکومت تاريخ خود ما نيز پادشاهان انگ

شدند. داد در پهلوي همان قانون  کردند و دادگر شمرده مي مي
 است و عدالت به معني اجراي قانون بود. 

تفاوت ميان جناح هاي حکومت اسالمي تفاوت در تاکيد است 
که عبارت جمهوريت يا اسالميت نظام آن را به خوبي بيان 

گيرد ولي  م را ناديده ميکند. هر جناح بخشي از ويژگي نظا مي
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مسلم است که در اين اختالف حق با اصولگرايان است. در 
قانون اساسي جمهوري اسالمي تاکيد عمده بر واليت فقيه 

تغيير کلي آن قانون و برچيدن واليت فقيه  شود و بي نهاده مي
توان از عنصر مردمي سخن گفت. از اينجاست که حتي راه  نمي

ش خود براي عقب نماندن از مردم سخن سبز اميد نيز در کوش
از تغيير قانون اساسي به ميان آورده است. با اين قانون اساسي 

شود. هر  نه تنها حکومت قانوني بلکه حکومت قانون نيز نمي
تواند جلوش را  تکه قانون را بخواهند اجرا کنند تکه ديگر مي

 بگيرد.
مردم به اين تضاد ساختاري همراه با احساس دشمني و کينه 

واليت مطلقه فقيه را حتي در محافل  اي، شخص خامنه
اي با گره زدن سرنوشت  برد. خامنه حکومتي نيز زير حمله مي

پردازد و همچنان خواهد  نژاد هزينه سنگيني مي خود با احمدي
 پرداخت.

 
 
تالش ــ در بحث حکومت قانون و حکومت قانوني جاي نظام  

 انکار حقوق اقليـت؟ارزشي کجاست؟ به عنوان نمونه 
 
 

ماند. احترام به حقوق  تر مي د.ه. عمل همواره از نظريه عقب
هاي هفدهم و هژدهم با  طبيعي سلب نشدني فرد انساني در سده

داري در امپراتوري  هاي مذهبي و ممنوعيت برده پايان جنگ
بريتانيا و به ويژه اعالميه استقالل و قانون اساسي امريکا 

هاي انگلوساکسون تبعيض تا  حتي در سرزميننهادينه شد ولي 
سده بيستم ريشه کن نشده بود. قانون و حکومت قانوني با آنکه 
براي حفظ حقوق مردم است لزوما دربر گيرنده اعالميه جهاني 

 حقوق بشر نيست.
 
 

تالش ــ نيروهاي عرفيگرا از التزام به حقوق بشر به عنوان 
گويند و  شور سخن ميمقدمه هر نظم حقوقي و قانوني در ک

که مدافع حق مشارکت مردم « نوانديشان مذهبي»همچنين 
بوده و از اصل دمکراتيک و انتخابي بودن نهادهاي حکومتي 

کنند، پايبندي به نظام ارزشي دين اسالم را مبناي  دفاع مي

دهند. هرچند رابطه ساختار حکومتي، نظام  حرکت خود قرار مي
اسالمي و تأثير و نفوذ اين نظام حقوقي و قانوني و ارزشهاي 

ارزشي بر نظم کشوري و حقوق فردي ناروشن است، اما بسياري 
ــ  نامي که « روشنفکران مذهبي يا نوانديشان ديني»از همين 

اند ــ در انتقاد به آن دسته از همين گروه که  آنها برخود گذاشته
 منادي تعلق دين به حوزه خصوصي هستند، معتقدند که به اين

افتد که در آن جائي  گرائي مي ترتيب سياست تنها به راه مصلحت
نيست. آيا نقطه توافقي ميان اين «  وجدان»و « اخالق»براي 

 گرايشهاي گوناگون وجود دارد؟
 
 

توان در  د.ه. از دين اسالم مانند هر دين ديگري بسيار چيزها مي
هاي زرتشت و بودا و  آورد. همين بس که به سرنوشت آئين

هائي  ها با آموزه سيحيت بنگريم که پايگان مذهبي و حکومتم
هاي نوانديشان ديني براي  ناب و مجرد چه کردند. از کوشش
بايد استقبال کرد. جامعه نيز  آشتي دادن اسالم با دمکراسي مي

تواند باورهاي ديني و حفظ جايگاه رهبران مذهبي  به آساني مي
بايد از نظر دور  آنچه نمينيالوده را با دمکراسي همراه سازد. 

که هزار و  هاي مقدس است داشت مشکل ناسخ و منسوخ متن
چهار صد سالي راه را بر هر سوء استفاده و بد فهمي باز کرده 

بايد توصيه کرد که از  بريدن پيوند دين و  . از اين رو مياست
برد. زور با  زور غافل نباشند که تعبير اسالم را تا طالبان نيز مي

رسد.  ش به همه مي«زور»اي همزيستي ندارد و  پديده هيچ
بايد  حکومت هم که باز به قول وبر انحصار خشونت را دارد مي

هاي مدني  چنان در ميان قواي حکومتي پخش و با سازمان
تکميل شود که توانائي زورگوئي را از دست بدهد. آشتي دادن 

يز پيش اسالم با دمکراسي مسئله آزادي عقيده و گفتار را ن
آورد و اينجاست که بيشترين گذشت را از نوانديشان ديني  مي
خواهد. آنها نخواهند توانست در يک دمکراسي جلو بحث  مي

 آزادانه ــ و البته نه توهين آميز ــ در موضوعات ديني را بگيرند. 
آنها نيز  ها بوده است و بي اما اخالق و وجدان پيش از دين

هاي بزرگ  بايد فراموش کرد که دين نميگاه  تواند باشد. هيچ مي
پوشانند و تاريخي که به دشواري  جهاني حتي همه تاريخ را نمي

گيرد در سرگذشت پنجاه هزار ساله  هزاره را در بر مي چهار
انسان فرزانه و سلسله دراز دو ميليون ساله نياکان انساني و 

ــي    ــاهي م ــه تب ــدازه ب ــان ان ــن هم ــا دي ــت ب ــد   سياس ــر پيون ــي آن، و اگ ــه ب ــد ک ــرد   افت ــن بب ــا دي ش را ب

مکتــب  گــرای تمــام عيــار، جرمــي بنتــام يــک مصــلحتکنــد.  دســت کــم آن را بــه ســهم خــود تبــاه نمــي 

ــودگرائي ــبختي       ... س ــترين خوش ــت: بيش ــهور اس ــه مش ــت ک ــاده اس ــي نه ــل سياس ــرای عم ــاری ب معي

 بينم. برای بيشترين مردمان. من هي  عنصر غير اخالقي در اين سخن نمي

 



 ـ  دفتر سبز 1388ـ بهمن   33ـالش ـ سال هشتم ـ  شماره ت                          
 

   106        

نيز گرائي را  شود. مصلحت انسان گونه ما به چيزي شمرده نمي
هائي  کم گرفت. اگر اخالق و وجدان فرايافت بايد دست نمي

توان تعريف آنها را دستکاري کرد  انتزاعي هستند و مي
پذير قرار دارد. سياست با دين  هاي لمس گرائي بر زمينه مصلحت

ش را با  افتد که بي آن، و اگر پيوند همان اندازه به تباهي مي
يک کند.  تباه نمي دين ببرد دست کم آن را به سهم خود

گراي تمام عيار، جرمي بنتام مکتب سودگرائي  مصلحت
utilitarianism  معياري براي عمل سياسي نهاده است که

مشهور است: بيشترين خوشبختي براي بيشترين مردمان. من 
 بينم. هيچ عنصر غير اخالقي در اين سخن نمي

 
 

با ارائه  تالش ــ سالهاست که حکومت اسالمي هر انتخاباتي را
کنندگان، سندي بر مشروعيت خود  درصد قابل قبولي از شرکت

دهد نارضائي  دارد، و با استناد به آن به خود حق مي محسوب مي
را سرکوب کند. نتيجه چنين روندي تمرکز و انحصاري شدن 

هاي کمتر و به نام برقراري ثبات  هرچه بيشتر قدرت در دست
سر اين تصوير و خارج از اين سياسي بوده است. در نگاه به سرا

ي دوزخي چه خواهد شد، بفرمائيد  که سرانجام رژيم در اين دايره
ميان اِعمال اقتدار که وظيفه و اختيار هرحکومتي است، رضايت 

اي  مردم، مشروعيت، ثبات سياسي و امنيت در کشور چه رابطه
 برقرار است؟

 
 

د رضايت ترين و بهترين تعريف خو د.ه. مشروعيت در گسترده
مردم و ثبات سياسي را همراه دارد و اين هر دو به امنيت کشور 

حکومت  .سازد تر مي کند؛ اعمال اقتدار را نيز آسان کمک مي
تواند از مردم  داراي مشروعيت در معناي اخالقي آن مي

هائي نيز انتظار داشته باشد. پرداخت ماليات  ها و فداکاري گذشت
آيد مثال خوبي است. رژيم  ميکه همه جا تحميلي به شمار 

تواند حتي خود  ها نمي اسالمي جز با زور و خريدن افراد و گروه
را نگهدارد چه رسد به ثبات سياسي در کشور. حکومتي که هر 
روز ناگزير از بسيج نيروهاي انتظامي براي سرکوب 

 رسد. تظاهرکنندگان است به نگهداري امنيت نيز نمي
شخصيت و کارکرد رهبران »تيک هاي باز و دمکرا در نظام

گران تأثير چنداني بر مشروعيت نظام ندارد.  سياسي و حکومت
اما بر عکس در « ماند. روند و نظام پايدار و با ثبات مي آنها مي

محبوبيت رهبران است که به نظام مشروعيت »هاي بسته  نظام
ما در جمهوري « ماند. آن چيزي جز زور نمي دهد و بي مي

بينيم. حقيقتا در باره شخصيت و  چ کدام را نمياسالمي هي
 توان گفت؟ نژادها چه مي اي و احمدي کارکرد و محبوبيت خامنه

هيچ راهي در برابر مردم جز به زير آوردن نظام واليت فقيه 
نمانده است. هر کس ديگري، وابسته به جمهوري اسالمي يا نه، 

م همراه شوند و توانند با مرد هاي رژيم نيز، مي ترين پايه مهم
هاي دگرگوني ناگزيري را که در پيش است براي خود و  هزينه

کشور کمتر کنند. جنبش سبز در پي انتقام گرفتن و بستن و 
شود. هر سرکوبگري حکومت  کشتن نيست ولي زمان تنگ مي

زند. ما محکوم به آن نيستيم که  هاي افراطي دامن مي به گرايش
گاه نتوانيم به  ر بيفتيم و هيچاز اين دور خشونت به دور ديگ

 هنگام پاي خود را از لبه پرتگاه پس بکشيم.  
 
 

 تالش ـ با سپاس از شما
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 اقتدار نظام در گرو مشروعيت آن است

 

 

 
 
 

ــي ــي        اخالق ــت آزاد م ــازه فعالي ــود اج ــان خ ــا مخالف ــه و حت ــه هم ــه ب ــت ک ــام آن اس ــرين نظ ــد.  ت ده

ــي ــري اخالق ــن     ت ــر اي ــا اگ ــد حت ــه باش ــوق هم ــدار حق ــه پاس ــت ک ــام آن اس ــه»ن نظ ــک « هم ــت ي اقلي

 نفره باشد.

 

ــاعي      ــردی و اجتم ــوق ف ــد از حق ــا نتوان ــدرت ســوار باشــد، ام ــر مســند ق ــردم ب ــا رای م ــومتي ب ــر حک اگ

 دهد. پاسداری نمايد، و يا رای مثبت ملت را از دست دهد، مشروعيت خود را از دست مي
 
 
 
 
 

 يزدیگفتگو با فرهاد 

 
 
 

تالش ـ در جبهه گسترده مخالفين دولت احمدي نژاد، حتا در 
ميان بعضي از طرفداران حکومت مبتني بر واليت فقيه، در 

، رأي و رضايت مردم شرط تعيين کننده «مشروعيت»تعريف 
آيد که از ديدگاه شما اين شرط هرچند الزم  است. اما به نظر مي

ها استوار  ر کدام پايهاما کافي نيست. مشروعيت يک نظام ب
 گردد؟ مي
 
 

و  فرهاد يزدي ـ مشروعيت نظام در گرو برقراري حاکميت ملي
پاسداري از حقوق فردي و اجتماعي است. حاکميت ملي در يک 

آيد. از اين رو  نظام ليبرال ـ دمکراسي با راي ملت به دست مي

پاسداري از حقوق مسلم فردي و اجتماعي همراه با راي مردم، 
کند. اگر حکومتي با راي مردم بر  وعيت نظام را تضمين ميمشر

مسند قدرت سوار باشد، اما نتواند از حقوق فردي و اجتماعي 
پاسداري نمايد، و يا راي مثبت ملت را از دست دهد، مشروعيت 

 دهد. خود را از دست مي
آورد.  راي مردم در يک نظام، به خودي خود مشروعيت نمي

 99»انتخابات، پيش از حمله به عراق، صدام حسين در آخرين 
با نظارت  آرا را به دست آورد. در جمهوري اسالمي « درصد

شوند، در صورتي که  استصوابي که نامزدها دستچين مي
انتخابات ميان آنان آزاد باشد، فرد برنده شايد از ديگران داراي 

نظام  تري براي حکومت باشد، اما چون تمامي  مشروعيت بيش
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رعايت نکردن حقوق فردي و اجتماعي و اصول بخاطر 
تواند  ساالري، داراي مشروعيت نيست، آن حکومت نيز نمي مردم

اي از خودکامگان تاريخ با  از مشروعيت الزم برخوردار باشد. پاره
ي برجسته چنين  استقبال ملت به حکومت رسيدند. هيتلر نمونه

ر ميان ملت تر تاريخ رايش سوم، هيتلر د وضعيتي بود. در بيش
نظام فاقد  آلمان از محبوبيت باالئي برخوردار بود، اما تمامي 

مشروعيت بود. در تاريخ نزديک کشور ما، خميني هم از چنين 
موقعيتي برخوردار بود. به اين ترتيب با استاندارهاي موجود در 

ها از  ها و در زمان حاضر هيچ يک از اين نظام ي اين رژيم دوره
 اند. ار نبودهمشروعيت برخورد

اينجاست که تنش ميان دمکراسي و ليبراليسم خود را نشان 
دهد. ممکن است در يک دمکراسي غير ليبرالي، به عنوان  مي

نمونه حکومت به سرکوب و کشتار اقليت با حمايت اکثريت 
دست زند، امري که در يک ليبرال دمکراسي غيرممکن است، به 

ثريت، آيا اين نظام و اقدام اين ترتيب با وجود رأي و رضايت اک
آن مشروعيت الزم را دارد؟ البته ما در باره تاريخ گذشته، بر 
مبناي وضعيتي که در آن زمان در جهان برقرار و شناخته شده 

هايي مشروعيت را  بود، مجبور به قضاوت هستيم. شايد در دوره
شد با نيابت از جانب خداوند به دست آورد، چنانچه پادشاهان  مي

کردند و باور اکثريت بزرگ مردم  خلفا در گذشته چنين ادعا مي و
نيز چنين بود، اما با ريشه گرفتن تفکر ليبرالي در جهان، 
مدتهاست که معيار سنجش مشروعيت نظام، پاسداري از 

 همراه با راي مردم است. ها و حقوق فردي و اجتماعي ارزش
 
 

وعيت امر آيد که مشر تالش ـ با اين توضيحات به نظر مي
 مطلقي نيست؟

 
  

فرهاد يزدي ـ درست است، مشروعيت امر مطلقي نيست و 
ي مشروعيت نظام در ليبرال  نسبي است. باالترين درجه

ها با ترکيبي از  هاي غربي وجود دارند. باقي حکومت دمکراسي
برقراري ثبات و امنيت، تأمين منافع ملي، توسعه اقتصادي، حفظ 

اي بدليل وجود جايگزين بدتر و در  رهو احترام به سنت، و پا
مقايسه با آن، مشروعيت الزم را با درجات مختلف براي 

آورند. در سده بيستم توسعه  حکومت کردن به دست مي
هاي ياد شده اهميت ويژه يافت.  اقتصادي در ميان ساير مؤلفه

ها که با معيارهاي کنوني ما مشروعيت الزم  بسياري از حکومت
ي زندگي بهتر از محبوبيت و  ندارند، با ارايهرا نداشته و 

مشروعيتي نزد ملت خود بر خوردار شدند. نمونه برجسته، حزب 
باشد که توانسته در سي سال گذشته سطح  کمونيست چين مي

باالتري از زندگي را براي ملت فراهم کند و بدين ترتيب، 
مشروعيت خود را براي حکومت کردن حفظ نموده است. البته 

 باشد. ي ديگر مشروعيت اين حزب، ناسيوناليسم چين مي يهپا

 
 

تالش ـ يکي از پيامدهاي رويدادهاي چند ماهه گذشته در 
کشورمان، درگير شدن بحث اصل واليت فقيه و تناقض و 
ضديت آن با اصل تعيين کننده بودن رأي مردم است. پرسشي 

ست شود اين ا که در اين جا بصورت آشکار و تلويحي مطرح مي
که آيا تأمين رأي و نظر مردم به طور واقعي هنوز هم در 
چهارچوب بقاي نظام حکومتي مبتني بر واليت فقيه ممکن 
است؟ پس جايگاه يک نظم دمکراتيک برپايه حق حاکميت ملت 

 دراين ميان چيست؟
 
 

فرهاد يزدي ـ در نهايت و در دراز مدت، تنها يک نظام ليبرال 
مسايل ايران را حل کند. بايد توجه  تواند دمکراسي است که مي

داشت؛ با وجود اين که مسايلي که ايران با آنان روبروست )نبود 
امنيت فردي و اجتماعي، اقتصاد ايستا، فساد و ...( ويژه وضعيت 

هاي مختلف در  کنوني ايران هستند، اما همه اين مسايل در دوره
گوناگون  جهان وجود داشته و ديگر کشورها به درجات و اشکال

اند. توسعه تاريخي و انساني بشر در چند  آنها را تجربه کرده
ترين راه براي حل اين  هزاره گذشته، ليبرال دمکراسي را مناسب

ها در  گونه مسايل تشخيص داده است. در مقايسه با ديگر روش
تر بوده است، تا جائي که برخي از  ي جامعه، از همه موفق اداره

اند. ايران نيز  ه عنوان پايان تاريخ ياد کردهگران از آن ب پژوهش
هايي که زده و باز هم خواهد زد، در نهايت  با تمام پيچ و خم

 مجبور به گزينش اين راه خواهد شد.
هاي ديگري نيز وجود دارند که  مدت دل نگراني البته در کوتاه

ريزي  ثباتي و خون بايد در نظر گرفته شوند، مانند جلوگيري از بي
تر و يا مسايل مربوط به امنيت ملي. از اين رو، در کوتاه  بيش

مدت اگر )اگريست بسيار پررنگ( بشود از نظام موجود به سوي 
رو در  ليبرال دمکرات حرکت کرد، جاده پيش برقراري نظامي 

تواند باشد، هموارتر خواهد بود. به خاطر اين  مقايسه با آنچه مي
تر، چهارچوب  ثباتي بيش ها و براي جلوگيري از بي دلنگراني

تر است که در حال حاضر محدود  مبارزه جنبش سبز مناسب
 بماند.
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اي يعني نهاد  نژاد با پشتيباني خامنه تالش ـ دولت احمدي 
رهبري و ساير نهادهائي که ابزار دست او هستند، همراه با زور و 
زورگوئي سپاه و بسيج، نيز به دنبال محو ساير کانونهاي قدرت 

هستند. و در سرکوب اين کانونها خود را ـ  کومت اسالمي در ح
هايش دارد  به عنوان حکومتي که حق اقتدار براي پيشبرد برنامه

داند. اما از سوي ديگر کمتر نيروي فعال در  ـ محق مي
هاي مخلتف زندگي اجتماعي و خارج از هسته کوچک  حوزه

عتصابي کند و کارها بدون هيچ ا قدرت با حکومت همکاري نمي
اي ميان اقتدار و  در کشور در عمل متوقف است. چه رابطه

 پذيرش قدرت وجود دارد؟
 
 

فرهاد يزدي ـ اقتدار نظام در گرو مشروعيت آن است. البته 
هاي بسياري در تاريخ نوين جهان وجود دارند که  نمونه
مدت از راه زور،  اند در کوتاه هاي بدون مشروعيت، توانسته نظام

و يا حتا پشتيباني ملت قدرت خود را حفظ کنند. اما  رشوه، سنت
با از دست دادن حمايت ملت، بر شتاب فرآيند مشروعيت زدايي 

 تا مرحله سقوط نهائي افزوده شده است. 
توان  اقتدار حکومت را با قدرت اجراي قانون در داخل کشور مي

هاي ليبرال دمکرات، چون اعتبار قانون و نحوه  سنجيد. در نظام
اجراي از پشتيباني و تاييد ملت برخوردار است، نظام از قدرت 

باشد. بايد توجه کرد که ميان قدرت  اجرايي باالتري برخوردار مي
دولت و شدت مداخله حکومت در زندگي مردم اختالف وجود 

ي دولت در زندگي خصوصي  دارد. به طور کلي شدت مداخله
هاي  با حکومتهاي غيردمکرات در مقايسه  مردم، در حکومت

دمکرات ـ گرچه در ميان کشورهاي دمکرات به ويژه در مورد 
اقتصاد شدت مداخله دولت ها نيز متغيير است ـ بسيار شديدتر 

شوند، بلکه  است. نه تنها حقوق و آزادي هاي فردي رعايت نمي
در بسياري موارد زندگي خصوصي افراد و خانواده نيز زير نظر 

هائي  دد. با وجود اين، چنين حکومتگر حکومت انجام پذير مي
حتا از اجراي قانون، يعني قانوني که با در نظر گرفتن ايدئولوژي 

باشند. رژيم  حاکم و براي حفظ نظام تهيه گرديده، ناتوان مي
هائي است. در حالي که  اسالمي، نمونه بارز چنين حکومت

هاي  ترين حوزه حکومت خود را صالح براي مداخله در خصوصي
ي خود  هاي مصوبه  داند، اما از اجراي قانون دگي مردم ميزن

ناتوان است. در چنين نظامي، قدرت فاقد پذيرش و برخالف 
هاي  خواست ملت بوده و در نتيجه شکننده است. در نظام

دمکرات پذيرش قدرت با خواست ملت همسو و در نتيجه نظام 
 استوار و پابرجاست.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در فاصله  ،«بحران مشروعيت» ي که حولبحث تالش ـ از
کوتاهي از نخستين تظاهرات خياباني و سرکوب مردم، به 

ي سرايت اين  ها از گستره ارزيابي ،اي درگرفت صورت گسترده
در بحران، به بخشي يا سراسر پيکر نظام، بسيار متفاوت است. 

به  اي تنها دولت احمدي نژاد را دولتي سراسر آلوده حالي که عده
اي ولي فقيه و رهبر ـ و نه نهاد  دانند، عده دروغ و نامشروع مي

واليت فقيه ـ را به دليل حمايتش از دولت نامشروع فاقد عدالت 
کنند. به  و الجرم فاقد مشروعيت در حفظ اين مقام ارزيابي مي

همين ترتيب در بدنه جامعه در حالي که بخشي حکومت از 
گويند؛ واليت  ، گروهي ديگر ميدانند پايه مي سوي خدا را بي
اي   که بر چنين پايه بنياد بوده و نظمي اساس بي فقها ادعائي از 

استوار شده نامشروع است. از چنين اختالف نظرهائي اين 
آيد که آيا مشروعيت، عالوه بر نسبي بودن،  پرسش پيش مي

توان تصور کرد که در  پذير هم هست؟ يعني مي ماهيتي تقسيم
بخشي از نهادهاي يک نظام سياسي، فاقد مشروعيت حالي که 

 تواند برقرار بماند؟ است، بخش ديگر آن همچنان مي
 
 

فرهاد يزدي ـ نهادهاي يک نظام سياسي گسترده و گوناگون 
گيرد،  که مشروعيت نظام مورد پرسش قرار مي هستند. هنگامي

 
 

اقتــــدار نظــــام در گــــرو مشــــروعيت آن  

ــه  ــه نمون ــت. البت ــاريخ   اس ــياری در ت ــای بس ه

ــام    ــه نظ ــد ک ــود دارن ــان وج ــوين جه ــای  ن ه

ــته   ــروعيت، توانســ ــدون مشــ ــد در  بــ انــ

مــدت از راه زور، رشــوه، ســنت و يــا     کوتــاه

ــظ      ــود را حف ــدرت خ ــت ق ــتيباني مل ــا پش حت

ــا   ــد. ام ــت،   کنن ــت مل ــت دادن حماي ــا از دس ب

بــر شــتاب فرآينــد مشــروعيت زدايــي تــا      

 مرحله سقوط نهائي افزوده شده است.
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ي، گذارد. نهادهاي سياس نهاد ها به طور يکسان اثر نمي بر تمامي
هاي ديگر از  اقتصادي و نيروهاي امنيتي و مسلح بيش از بخش

گردند. اما به عنوان نمونه نهادهاي  فقدان مشروعيت متاثر مي
توان گفت که به همان اندازه با بحران  بهداشتي را نمي

ارتش و سپاه پاسداران هردو  گردند. مشروعيت روبرو مي
ر نقش سرکوبگري بازوهاي مسلح رژيم هستند. اما سپاه به خاط

که در سي سال گذشته بازي کرده است مشروعيت خود را به 
عنوان پاسدار يکپارچگي ايران از دست داده، اما ارتش همچنان 

 باشد. از نظر ملت محبوب و داراي مشروعيت مي
در مورد جمهوري اسالمي، چون ولي فقيه و رهبر، قدرت همه 

يد نظارت داشته باشد، نهادهاي کشور با جانبه دارد و بر تمامي 
توان ادعا کرد که تنها دولت سراسر دروغ و آلوده است ولي  نمي

آن نهاد پاک. در اين هنگام ولي فقيه بايستي اقدام الزم را انجام 
 داد.  مي

البته از ديد هواداران ليبرال دمکراسي، واليت فقيه از پايه 
ي  رادهنامشروع بوده و هست. مشروعيت اين نظام برخاسته از ا

ملت نيست و به حقوق بشر اعتقادي نيز ندارد. ادعاي رژيم بر 
آنست که مشروعيت را از جانب خداوند کسب کرده است و 

داند، را  مي  بنابراين حقوقي را که با برداشت خود قوانين الهي
 برقرار نموده است.

 
 

هاي مشروعيت هر نهادي از نظام  تالش ـ شما مشروعيت پايه
اي که ظاهراً  کنيد و آن را برخاسته از وظيفه تفسير ميرا جداگانه 

دانيد. به عنوان نمونه سپاه پاسداران را داراي  آن نهاد دارد، مي
دانيد. اما  وظيفه حفظ يکپارچگي کشور و حراست از مرزها مي

در اصل تابعي از کلِ  همه نهادهاي نظام جمهوري اسالمي 
حفظِ نظام ديني مبتني  ديگري هستند، يعني همانطور که گفتيد،

بر اصل واليت فقيه. نمونه ديگر نظام دادگستري در اين رژيم 
کند در  را که اين نهاد از آن دفاع مي« عدل و دادي»است. 

حقيقت عينِ بيدادگريست. در اينجا ما با تناقض ميان اصلِ و 
ماهيت نظام به عنوان اصل اساسي پايبندي نهادهاي حکومتي و 

ه نهادها منطقاً ـ با توصيف شما ـ بايد داشته سرشت وظائفي ک
توانيد آن عضو سپاه يا بسيجي را که  باشند، روبروئيم. آيا شما مي

به اين نهادها پيوسته است،  با علم و براي حراست نظام اسالمي 
دانند  که اين نظام را نامشروع مي قانع کنيد که با سرکوب مردمي

اش عمل کرده  ـ خالف وظيفهگيرد  ـ چون رأيشان را ناديده مي
« حق»و ناگزير مشروعيتش را از دست داده است؟ در اين ميان 

با کيست؟ و مهمتر، آيا آن تعداد از سران جنبش سبز که از رأي 

کنند، دچار تناقض  مردم و همزمان از حفظ نظام دفاع مي
 نيستند؟

 
 

فرهاد يزدي ـ رهبران جنبش سبز، با تمام اشکالي که به وضع 
کنند، از  جود دارند و با شجاعت در برابر حکومت مقاومت ميمو

در کانون آن رژيم بوده اند. آنها با جمهوري  ابتداي نظام اسالمي
مخالفتي ندارند و تنها خواستار پااليش آن هستند.  اسالمي 

بهمان داليلي که شما روشن کرديد، آنان با وضع موجود 
هستند. به ويژه از نظر آنان اند و خواستار تغييراتي در آن  مخالف

برقراري دمکراسي )بدون گرايش ليبرالي آن( مورد نظر است. به 
شده معتبر و « دستچين»سخن ديگر راي مردم براي نامزدهاي 

توانيم انتظار داشته باشيم که اين رهبران  قابل دفاع است. ما نمي
آماده باشند که در حال حاضر به طور آشکار به اين تناقض خود 

 اقرار کنند.
با دراز شدن مبارزه، شکي نخواهد بود که هرروزه بر تعداد 

دانند افزوده  را تمام شده مي  رهبراني که عمر جمهوري اسالمي
تري از ملت نيز  هاي بزرگ خواهد شد. همزمان هر روز بخش

هاي امروز خود را کافي ندانسته و مطالبات باالتري را   خواسته
توان اميدوار بود که در داخل کشور،  دهند. مي هدف قرار مي

تر گردد.  تر و روشن گفتمان در باره آينده ايران هر روزه صريح
ي اشکاالت موجود کافي نخواهد بود و  ديگر رديف کردن سياهه

توان از بحث  ها نيز ارايه گردند. در آن صورت نمي بايد راه حل
 ماهيت نظام آينده فرار کرد.

 
 

پرسش پيشين تصوير شد، شامل حال تالش ـ وضيعتي که در 
شود. در اين جنبش نيز نيروهاي درون، در  جنبش سبز هم مي
ي مشروعيت نظام جمهوري  ي آن در باره کنار و تقويت کننده

ي  ديدگاههاي بسيار متفاوتي دارند. هرچند همه اسالمي 
ي امروز بر روي مخالفت با دولت  نيروهاي درگير در مبارزه

رسند، اما بعد از آن چطور؟  ي مشترکي مي نقطهنژاد به  احمدي
آيا ـ در صورت موفقيت در شکست دادن اين دولت ـ بايد منتظر 

 هاي جديدي بود؟ بندي صف
 
 

هاي  فرهاد يزدي ـ مخالفت با حکومت احمدي نژاد پايه
دهد. اما شکي  ي جنبش سبز را در حال حاضر تشکيل مي مبارزه

تري )برخي  هاي گسترده خواست هايي که نيست که افراد و گروه
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و برخي فراتر از اين نظام(  در قالب نظام جمهوري اسالمي 
دارند، در جنبش فعال هستند. بازهم شکي نيست که در صورت 
موفقيت در شکست دادن اين حکومت، بايد شاهد 

گذرد، نه تنها  هاي جديدي باشيم. هر چه که زمان مي بندي  صف
ه همراه آن، رهبر نظام و واليت رئيس جمهور کنوني بلکه ب

دهند و سقوط  تر از دست مي فقيه، مشروعيت خود را هرچه بيش
توان نتيجه گرفت که  گيرد. مي تر انجام مي نظام ساده تمامي 

ي جنبش  ي مبارزه و ادامه طوالني شدن عمر جمهوري اسالمي 
را سبز، اين حسن را دارد که از توانايي رژيم براي استفاده از زور 

 تر کاسته است. هر چه بيش
سي سال گذشته و به ويژه در چند سال اخير، با حاد  در درازاي

شدن مسايل رژيم، اتکا به نيروي زور افزايش يافته است. اين 
امر به حدي جلو رفته که اکنون در عمل نقش سپاه پاسداران 
تعيين کننده گرديده است. يعني نه رئيس جمهور و نه رهبر 

اي اين نهاد عمل نمايند.  د بر خالف ميل و منافع پايهتوانن نمي
قدرت سياسي که سپاه به دست آورده است، سبب گرديده که 

نتواند خود را در برابر   بدنه و فرماندهي اين نهاد نظامي
تضادهاي موجود در اجتماع به دور نگاه دارد. اکنون بخش 

موجود  بزرگ اين نهاد نيز مانند بقيه کشور به شدت از وضع
ناراضي است. اين عدم رضايت انضباط ناچيز موجود در سپاه را 

ي  تر، متزلزل کرده است. از اين رو، توانِ استفاده هرچه بيش
توان اميدوار بود که شرايط  رژيم از زور هر روز کاسته شده و مي

 تر گردد. براي گفتمان در باره آينده ايران مناسب
ر پايه تکثري که در اجتماع هاي ليبرال دمکرات ب قدرت نظام

هائي نظرات سياسي،  شود. در چنين نظام وجود دارد بنا مي
گردند.  اقتصادي و اجتماعي با آزادي و بدون ترس مبادله مي

باشد.  ي آنها در مبادله آزاد نظرات و عقايد مي ويژگي و جوهره
توان اميدوار بود که به تدريج چنين امري در جنبش سبز  مي

گردد. صِرفِ مخالفت با وضع موجود کافي نيست و  تر گسترده
هاي  بايد گفتمان ساختن ايران فردا بتواند عليرغم محدوديت

 امروز و با در نظر گرفتن آنها، آغاز گردند.
 
 

تالش ـ در ميان نظرگاههائي که نظام مبتني بر واليت فقيه را 
د، شمارن دانند و دولت ديني را نيز مردود مي فاقد مشروعيت مي

ارزشها و اخالق ديني و »هستند کساني که در هر صورت نقش 
گيري نظم  ـ البته با تفسيرهاي خاصي ـ در شکل« احکام شرعي

اجتماعي، فرهنگي و قانوني کشور ـ به دليل اکثريت مسلمان ـ 
دانند. نظر شما در باره چنين ديدگاهي چيست؟  تعيين کننده مي

مه افراد جامعه را از پيش فرض نهفته در اين ديدگاه که ه پيش
داند، خود تا کجا  ي مسلمان و داراي يک رأي مي زاده مسلمان

 اخالقي و درست است؟
 
 

فرهاد يزدي ـ حقوقي وجود دارند که همه افراد جامعه را در بر 
گيرند. مشروعيت نظام سياسي در گرو پاسداري از اين حقوق  مي
که از راي ملت به باشد. پس از آن با برقراري حاکميت ملي  مي

گردد. تمام افراد با  آيد، اداره سياسي کشور تعيين مي دست مي
ي سياسي و يا مذهبي در اين فرآيند شرکت مساوي  هر عقيده

دارند. قوانين مصوبه به شرطي که با حقوق بشر منافاتي نداشته 
 باشند نافذ بوده و دولت ملزم به اجراي آن است. 

تواند به ميل خود حقوق مشروحه  يدر چنين نظامي، اکثريت نم
اقليت، هرچه آن اقليت کوچک باشد، را زيرپا بگذارد. قوانين 

خواهد باشد، هرچند هم که  مذهبي، حال هر مذهبي که مي
فرض کنيم با شرايط پيچيده و امروزي يک جامعه نوين تطبيق 

 داشته باشند، داراي چنين انعطافي نيستند. 
 
 

فوق عموماً سياست و اداره کشور بر  تالش ـ طرفداران ديدگاه
پايه مصلحت سياسي و منافع ملي را فاقد عنصر اخالقي و 

  هاي مورد توجه دانند. شما که يکي از مهمترين مؤلفه ارزشي مي
هايتان، همواره معيار مصلحت و منافع کشور بوده  در نوشته

 است، در باره ديدگاه فوق چه نظري داريد؟ 
 
 

ترين نظام آن است که به همه و حتا  قيفرهاد يزدي ـ اخال
ترين نظام آن  دهد. اخالقي مخالفان خود اجازه فعاليت آزاد مي

اقليت يک « همه»است که پاسدار حقوق همه باشد حتا اگراين 
است. جاي تعجب  نفره باشد. نظام ليبرال دمکراسي چنين نظامي

نيست که هنوز در جهان جنگ ميان دو دولت دمکرات در 
فته است. ارزش و اخالق عمومي، اشتراک عقايد و نظرات، نگر

دهد. کدام رژيم  اجازه درگيري جنگ را در چنين اجتماعاتي نمي
غيردمکرات به ويژه اگر مذهبي هم باشد ـ که در آن مؤمنان با 

تواند چنين ادعايي  گيرند ـ مي کشتن و کشته شدن جايزه هم مي
 داشته باشد؟

ي  اين منطق، کافي است به دو نمونهحتا بدون در نظر گرفتن 
و حکومت طالبان در افغانستان نگاه کنيم.  جمهوري اسالمي 

هردو ادعاي برقراري حکومت اهلل بر روي زمين را داشته و 
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در کجاي حکومت سراسر « اخالقي و ارزشي»دارند. عنصر 
شود؟ عربستان  عدالتي و خشونت آن دو نظام ديده شده و مي بي

هستند که کسي  هاي ديگري از حکومت اسالمي  نهو سودان نمو
 ها پيدا کند. تواند عنصر اخالقي در آن حکومت نمي

گيرد. باالترين  منافع ملي در بافتار کشورهاي مستقل قرار مي
ي دولت، پاسداري از يکپارچگي سرزميني و تالش در راه  وظيفه

ي هر دولت، اين  ي وظيفه تحقق منافع ملي است. در حوزه
ترين مردم که ملت آن  شي است در راه بهبود زندگي بيشتال

ي  دهند. منافع ملي هدايت کننده کشور آن کشور را تشکيل مي
که  باشد. تا هنگامي سازمان سياسي ـ اقتصادي هر کشور مي

گردد، منافع ملي،  جهان به صورت کشورهاي مستقل اداره مي
آن انجام  يابي به است که هر کشور در راه دست تالش دايمي

ها در آينده، نظام  رسد که تا سال دهد. چنين به نظر مي مي
جهاني بر اين منوال خواهد بود. همزمان، همکاري سياسي، 

اقتصادي و فرهنگي ميان کشورهاي مستقل، عليرغم رقابتي که 
ميان آنها وجود دارد، رو به گسترش است. امکان درگيري جنگ 

داد، رو به کاهش   و بيستم رخبزرگ مانند آنچه در سده نوزدهم 
گذارده است. دليل چنين امري اين است که کشورهاي ليبرال 

اند تا  دمکرات دست باال را در رقابت جهاني کسب کرده
کشورهاي خودکامه. از سوي ديگر کشورهاي خودکامه بزرگ، 

تر هستند. حال  بنا به نياز در مقايسه با سده بيستم، بسيار معتدل
گردد، عنصر  د کشورهاي ليبرال دمکرات افزوده ميهرچه بر تعدا

تري را  اخالقي در رابطه ميان آن کشورها، نقش تعيين کننده
 يابد. مي
 
 

 تالش ـ آقاي يزدي با سپاس از فرصتي که به ما داديد.
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و « هاي جان ريشه»اخته است، براي ما که در اين سر جهان نشسته، اما نهايت را ممکن س هاي بي تکنولوژي جديد که دستيابي به اطالعات در شعاع
مان و سرزدن به گوشه و کنارهائي از آنجا که راه به دنياي  هاي خبري و فرهنگي ميهن مان آنجاست، امکان رفتن به درون حوزه«باغ ارغواني»

 در آن ديار نيز فراهم شده است. يابند، و خبرگيري از چگونگي روئيدن، شکفتن و بارآوري  الکترونيکي مي
اي از تحوالتي که در پيکر  ايست از گوشه شود، نمونه و نشانه در اين شماره تجديد چاپ مي« گفتگو»آيد و به نقل از سايت  اي که در پي مي نوشته

ي دکتراي  ي دانشجوي دوره ت گفتگو نه نام نويسندهمتأسفانه در ساي«. نامه پايان»اي از يک  اي در معرفي فشرده دهند، مقاله امان رخ مي فرهنگي جامعه
مان به آن سايت براي کسب اطالعات بيشتر پاسخي دريافت کرديم و نه تاکنون اقبال  نامه در ذيل مقاله آمده بود و نه ما در جواب نامه صاحب آن پايان

 ايم. نامه را داشته دستيابي به اصل آن پايان
ي ميان آزاديخواهي، حکومت قانون و بررسي دستاوردهاي مجلس اول  ا که در همين فشرده و در توضيح رابطهاما درک روشن و استواري بحثي ر

اي شد براي تجديد چاپ  از زبان آن دانشجو يافتيم، انگيزه در آن دوره ذهنيت روشنفکران و آزاديخواهان نهضت در باب آزادي بيان و انديشهمشروطه و 
 آن در اين شماره.

پردازد که در اصل اعالم سرفرازي نويسنده از شاگردي استادي فرزانه و  نامه مي اتي مقاله به ذکر داستان چگونگي آغاز و سرانجام کار پايانبخش مقدم
گروهها و هاي پنجگانه، به ويژه توضيح و تکيه بر نقش آزادي بيان براي  بيان مراتب سپاس از آن استاد است. اما در بخش دوم و ذکر فرازهائي از فصل

نامه آمده  ي آن پايان گيري و تبيين مصلحت ملي يک کشور که در خالصه ي اين آزادي با شکل اقشار مختلف اجتماعي داراي منافعِ گوناگون و رابطه
 دهد؛ از آن استاد چنين شاگردي نيز بايد.  است، نشان مي

 
 

 
 
 
 
 
 

 نامه پايان 
 
 

ــي     ــي م ــر دموکراس ــتيم اگ ــب هس ــالح طل ــر اص ــتيم اگ ــي آزادی هس ــر در پ ــتي اگ ــر از  براس ــواهيم اگ خ

ــد      ــرديم باي ــاز گ ــروک در صــدر مشــروطه ب ــان مت ــن گفتم ــه اي ــد ب ــذاب هســتيم باي ــتبداد در ع ــد اس بن

ــاور         ــن ب ــه اي ــت ب ــا در بازگش ــات م ــيم. راه نج ــت کن ــروک عناي ــي مت ــاور سياس ــن ب ــل اي ــه تحلي  ب

 سياسي اصيل است.

 

 
 
 

نامه لحظه شماري  خيلي از دانشجويان زمان نوشتن  پايان
کنند که هرچه زودتر از شر اين بالي آسماني خالص بشوند.  مي

نامه  اما من وقتي که کلمه پايان را در صفحه چهارصدم پايان
خودم نوشتم، غم غريبي در وجودم احساس کردم ناخودآگاه 

چشمانم نشست. تقريبا يک سال پيش  در  بغضم گرفت و نمي
نامه توسط دکتر سيدجواد  در همين ايام بود که موضوع  پايان

کنم اولين بار که دکتر  طباطبايي به من پيشنهاد شد. اعتراف مي
با من در اين مورد صحبت کرد ترس وجودم را فرا گرفت، اسم 

http://gofte-goo.com/info/?p=50
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 دم بخواهد فقط براي تفنن وآنبود که   جواد طباطبايي، اسمي
ن فکر کند. خصوصا اينکه نام دکتر طباطبايي آکسب تجربه به 

شد،  بعد از هجده سال دوباره در عرصه دانشگاه تهران مطرح مي
اول بار احساس کردم اين فکر يک توهم تمام عيار است. مگر 

دهد نام شخصيت جنجالي همچون وي دوباره  دانشگاه اجازه مي
ماني که بي دردسرترين در دانشگاه تهران شنيده شود؟ آن هم ز

انديشيدم  شوند. با خود هراسان مي استادان، به راحتي اخراج مي
که حتي اگر دانشگاه اجازه اين امر را بدهد مگر من اين توانايي 

تر از برخي  نامه برآيم. پيش را دارم که از عهده اين  پايان  علمي
 طباطبايي همچون دکتر فيرحي وصف ايشان  از شاگردان قديمي

نامه شنيده بودم. اعتراف  و سختگيري وي را در نوشتن  پايان
کنم که پيشتر از آن تصميم گرفته بودم يک عنوان ساده با  مي

نامه  يک استاد دست چندم انتخاب کنم و با آب بستن بر  پايان
هاي خود  يکي دوماه خودمو از شر آن رها کنم و به بدبختي

نامه با  . يک  پايانکردم چه شد  برسم ؛ اما چه فکر مي
به بزرگي   موضوع تکوين انديشه قانون در ايران و وجود نامي

  جواد طباطبايي.

دادم که عمرا دانشگاه موافقت  اون روزها خودم را دلداري مي
کند خصوصا اينکه طباطبايي استاد اخراجي دانشکده است و 
عميد زنجاني رئيس فعلي دانشگاه مخالفت خواهد کرد. خصوصا 

نکه درخواست دو دانشجوي مقطع دکترا در اين مورد رد شده اي
بود. اما عوامل غيبي متحد شدند و با يک ورد و جادو يک روزه 
هم با موضوع و هم با استاد رهنمايي سيدجواد طباطبايي 
موافقت شد. جالب اينجاست که فاصله طرح پيشنهاد دکتر 

و روز هم طباطبايي با زمان موافقت رياست دانشگاه تهران د
طول نکشيد. اين امر براي خود طباطبايي سوال برانگيز بود اما 

توضيح در مورد قدرت عوامل غيبي، ايشان هم متوجه   با کمي
موضوع شدند. همين عوامل غيبي موجبات خير شد و بعد از 
هجده سال دکتر طباطبايي در دانشگاه تهران نه تنها سخنراني، 

 .زنده باد عوامل غيبي بلکه کالس آزاد تشکيل دادند.
: راستش اولين  نامه و اهميت آن از نظر علمي اما موضوع  پايان

بار اين موضوع توسط جناب طباطبايي مطرح شد با خودم فکر 
کردم آخه موضوع قحطي بود اصال اين موضوع به چه درد 

خورد به قول معروف اين تحقيقات نه به درد دنياي  روزگار ما مي
ه به درد اخرت ما چرا بايد وقت شريف ما صرف خورد و ن ما مي

اين موضوعات بي معني بشود؟ مشکل امروز ما مسئله نحوة 
گذار به دموکراسي است. تحقيق ما بايد به مسئله شکست دوم 
خرداد بپردازد. حاال صد سال پيش يک اتفاق تاريخي افتاده به 
جهنم. به من و نسل من چه ربطي دارد؟ حقيقتش يک بار 

ن سوال را خدمت استاد مطرح کردم و جواب شنيدم برو همي
  کارتو بکن خودت متوجه خواهي شد.

ترين دغدغه من دو چيز بود اول اينکه اصال اين  در اين ايام مهم
موضوع يعني چگونگي تکوين حکومت قانون در ايران و ربط آن 
به مجلس اول مشروطه چه اهميتي دارد و علت اينکه اين 

چرا براي طباطبايي اين همه مهم است که از دوران کوتاه 
خواند که به تدوين مذاکرات مجلس  سويي ميرزا صالح را فرا مي

نامه  اول همت گمارد از طرف ديگر اين موضوع را براي  پايان
کند و از طرف ديگر خود به شدت به تحقيق در  من انتخاب مي

باشد  بايست يک مطلبي در اين ميان اين امر بپردازد. پس مي
کند. همچنين ديگر دغدغه من  که اين همه اهميت را طلب مي

هاي تحقيقي باور  روش تحقيق بود. استاد به هيچ يک از روش
نامه  نداشت. و نيز به ساختار مورد نظر دانشکده در نوشتن  پايان

ترين اهميتي قائل نبود. شايد براي اولين بار   کوچک
لوم سياسي در دوران اخير اي در دانشکده حقوق و ع نامه پايان

نوشته و دفاع شد که نه يک صفحه مقدمه داشت و نه يک 
صفحه نتيجه. روزي که استاد داور جناب دکتر عالم و استاد 

کامل من را براي دفاع  ةنام مشاور جناب دکتر فيرحي  پايان
پس اين  »کردند با حالت متعجب سوال کردند  مشاهد مي

و تنها جواب شنيدند « ارد و نه نتيجهنامه چرا نه مقدمه د پايان
جناب دکتر طباطبايي اين طور صالح دانستند و اين دو بزرگوار 
تنها با شنيدن اين مطلب خاموش شدند. بي شک اگر استاد 

نامه من بود به اين راحتي سکوت  ديگري راهنماي  پايان
نامه چهار برابر حد مجاز  کردند، خصوصا اينکه  پايان نمي

نامه  بود. بايد از دکتر عالم تشکر کنم که اين  پاياندانشکده 
مهر  5/19و نهايتا با نمره  قطور را سطر به سطر خوانده بود.

 قبولي برآن نهاد.
نامه باز گرديم؛ با استفاده از شيوه  بهتر است به موضوع  پايان

تحقيق طباطبايي به حق روش منحصر به فردي است و نيز بعد 
امال فشرده در اين دوره کوتاه تاريخي کم از يک دوره تحقيق ک

کم به اهميت موضوع پي بردم. براستي اگر در پي آزادي هستيم 
خواهيم اگر از بند  اگر اصالح طلب هستيم اگر دموکراسي مي

استبداد در عذاب هستيم بايد به اين گفتمان متروک در صدر 
مشروطه باز گرديم بايد به تحليل اين باور سياسي متروک 

نايت کنيم. راه نجات ما در بازگشت به اين باور سياسي اصيل ع
 است.

به باور ما، براثر عوامل مختلف که شرح آن در متن نوشته 
موجود است در بطن باور سياسي ايرانيان يک تحول گفتماني 
رخ داد که از زواياي مختلف با نحوه نگرش به مقوله سياست در 
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ه بعدا رخ داد فرق داشت. گذشته به کلي متفاوت بود و با انک
يک باور سياسي کامال منحصر بفردي در درون مايه فکر ايراني 
پرورش يافت که اصوال با نگاه روشنفکران ايراني صدر مشروطه 

ترين  نيز متفاوت بود مثال ملکم خان با وجود اينکه بزرگ
رود اما در اين  خواهي در ايران به شمار مي قانون  روشنفکر حامي

در دوران برپايي مجلس اول مشروطه کامال ساکت بود و  ايام و
حرفي براي گفتن نداشت و ما تحرکي از وي در ايران ايام 

بينيم و حتي طالبوف کامال ساکت و مهجور بود. پس اين  نمي
حرکت و اين گفتمان يک خيزش در بطن وجدان ملي ايرانيان 

ار کرديم. با شکآهاي تاريخي به امر را  بود و ما با ارائه مصداق
سخت و دشوار است و   اين حال درک اين مطلب براي ما کمي

پردازي متهم نماييد. اما در اين دوران  شايد نگارنده را به خيال
تاريخي، فکر دموکراسي ايراني برامده از اصل حقوق بشر تحت 
حاکميت مفهوم حکومت قانون متحقق شد و ما با ارائه داليل 

ختيم به شکلي که با توجه به شيوه روشن تاريخي بدان پردا
تحقيق طباطبايي کم کم خواننده متن بدون اينکه احساس کند 
ما در پي تحميل اين فرضيه هستيم، خود در انتها متن به اين 

رسد. فکر دموکراسي ايراني نه تنها در اين دوران  باور مي
گيري شد.  عمل پي ةپرورش يافت بلکه در مجلس اول در عرص

انگيز  ديخواهان در اين دوران واقعا شگفتاحي آزحرکت اصال
طلب مجلس اول برعکس وکالي  است. وکالي اصالح

طلب مجلس ششم دوم خردادي به جاي پرداختن به  اصالح
هاي سياسي، اصالحات حقوقي را بر اصالحات سياسي  بازي

حاکميت قانون و  ةارجحيت دادند. و به تدوين نظام حقوقي برپاي
شر پرداختند. قابل توجه است که تفسير انها از رعايت حقوق ب

تر از  اصل حقوق بشر و موضوع حقوق شهروندي بسيار مترقي
  .بسياري از روشنفکران دوران ما بود

نگارنده، بر اساس عملکرد آزاديخواهان در جريان نهضت قانون 
اساسي خواهي ملت ايران، مدعي است که مشروطه خواهان 

ديدند. در  رضي ميان قانون و آزادي نميايراني، هيچگونه تعا
دانستند. بنابراين به باور  را مترادف مي واقع، آنان عمال اين دو

هاي ممتاز اين دوران از تاريخ  نگارنده، يکي از مهمترين ويژگي
خواهي ايرانيان، همين اصل باشد. بدين معني که  قانون

ند که در کرد آزاديخواهان ايراني، قانون را آنچنان تفسير مي
راستاي تحقق مفهوم آزادي باشد. همچنين نويسنده نتيجه 

گيرد که آزاديخواهان در تالش بودند با قانونگذاري در  مي

چهارچوب نظام حقوقي، رعايت آزاديهاي فردي و اجتماعي را تا 
حد ممکن تضمين کنند در اين جهت، در صدر مشروطيت، 

کردند و بدان  ير ميروشنفکران آزادي را در چهارچوب قانون تفس
باور داشتند. نکته مهم ديگري که بايد در باب نهضت قانون 
اساسي خواهي اشاره کنيم، اهميت نظام حقوقي و پرداختن به 
آن از سوي روشنفکران است. نگارنده عقيده دارد در جهت 
تحقق نظام حقوقي مدرن نمايندگان نخستين مجلس 

قي، حقوق شرع را به هاي حقو قانونگذاري، با تدوين مجموعه
حقوق جديد تبديل کردند. اينکه نظام جديد بر پايه شرع بنيان 

دارد و آن اينکه  نهاد شد، پرده از يک واقعيت مهم بر مي
نظام » آزاديخواهان در مجلس اول با درک درست از قدرت 

، به اين نتيجه رسيدند که اساس نظام حقوقي جديد را «قدمايي
توان بنيان نهاد. آنها توانستند قانون  نميهاي شرع،  جز بر پايه

شرع را با ظرافت خاصي، مدون کنند. با اين حال از سوي ديگر 
کوشش آزاديخواهان در ارائه و تدوين يک نظام قانوني، جانشين 

 تدوين انديشه سياسي مشروطيت شد.
هاي  همچنين در راستاي حکومت قانون و دفاع از آزادي

است که آزاديخواهان در مجلس اول، اجتماعي، نگارنده مدعي 
با ارائه قانون، حکومت را متعهد به رعايت آزادي بيان و حقوق 

مطبوعات و کتاب از  ةمطبوعات کردند و مانع سانسور خود سران
سوي حکومت شدند. از سوي ديگر براي محدود کردن قدرت 
دولت مرکزي و تمرکز زدايي نظام سياسي، با ارائه قانون 

اقوام   ايالتي و واليتي، راه مشارکت سياسي تمامي هاي انجمن
ايراني را فراهم کردند. و اين يکي از مهمترين اقدامات 
دمکراتيک آزاديخواهان در تحقق حکومت قانون در ايران بود. 
نکته ديگري که بايد بدان اشاره کنيم، آن است که تا پيش از 

فلت قرار ها و اهميت آن همواره مورد غ مشروطيت، بحث نهاد
گرفته بود، در نظام سنتي ايران نهادهاي کهنه کارايي خود را از 
دست داده بودند و نهادهاي جديد هم تاسيس نشده بودند. اما در 
جريان جنبش قانون اساسي خواهي ايرانيان و خصوصا در 

 «نظام نظري نهادهاي حکومت قانون ايجاد شد.«  مجلس اول،
ر ابتداي بحث به بررسي رابطه در فصل سوم نگارنده تحقيق، د

پردازد و معتقد است که  قانون اساسي و اصل حکومت قانون مي
تنها آن قانون اساسي قابل توجه است که داراي مختصات 

هاي حکومت قانون بنا شده باشد.  خاصي باشد و در جهت مولفه
نگارنده تحقيق در ادامه به تعريف مفهوم قانون اساسي 

 

قــانون اساســي تنهــا معيــار ســنجش مشــروعيت و يــا عــدم مشــروعيت اقــدامات فرمانروايــان اســت. و           

 شود. ون اساسي هويدا ميحقانيت قدرت مردم از طريق قان



 ـ  دفتر سبز 1388ـ بهمن   33ـالش ـ سال هشتم ـ  شماره ت                          
 

   116        

سد قانون اساسي، مجموعهء قواعد و اصولي را نوي پردازد و مي مي
کارايي آن را مشخص  ةگيرد که هويت قدرت و نيز نحو در برمي

چگونگي ارتباط  و اصول حاکم بر روابط سياسي شهروندان و
توزيع  ةهاي قدرت سياسي را تبيين و نيز نحو آنها با کانون

کند؛ و نيز انتظام  قدرت در سطح جامعه سياسي را معين مي
روابط  ةامور و شئون هر کشور و متعادل کنند ةبخش کلي

باشد. و در صورت اجراي صحيح  صاحبان قدرت و شهروندان مي
آن، آزادي و حرمت شهروندان تامين و موجبات ميل به عدالت 

 .شود سياسي و اجتماعي، فراهم مي
قانون اساسي براي اينکه از کارايي الزم برخوردار باشد، بايد بر 

بايد؛  ه رکن استوار گردد. اول آنکه قانون اساسي ميس ةپاي
و کامال آزاد   برآمده از حاکميت ملي، از طريق انتخابات عمومي

هاي اجتماعي  باشد. اين امر بيان کننده حقوق فردي و ضروريت
است، و امکان مشارکت افراد در تعيين سرنوشت سياسي خود را 

رکن دوم قانون اساسي  کند. همواره از طريق انتخابات فراهم مي
عبارت است از: تبعيت قدرتمداران و اهل سياست از يک سلسله 

اين امکان براي صاحبان  ثابت هستند و ثانياً” قوانيني که اوال
قدرت وجود دارد که با استناد به اين قوانين ثابت و مشخص 
اقدامات خود را توجيه کرده و براي عملکرد خود، در نزد افکار 

مشروعيت قانوني بنمايند. بنابراين قانون اساسي  ةامعمومي، اق
تنها معيار سنجش مشروعيت و يا عدم مشروعيت اقدامات 
فرمانروايان است. و حقانيت قدرت مردم از طريق قانون اساسي 

حقوق »شود. رکن سوم قانون اساسي مبتني است بر  هويدا مي
عي و هاي اجتما اعم از آزادي« بشر و آزاديهاي اساسي مردم

هاي فردي شهروندان مملکت. نگارنده در مجموع  آزادي
کند که در يک نگاه کلي موضوع محدوديت  گيري مي نتيجه

قدرتمندان از يک سو و شناسايي وسيع حقوق مردم از سوي 
ديگر، مطلب اصلي و اساسي در قوانين اساسي است. در مورد 
تالش آزاديخواهان نگارنده مدعي است که هدف اصلي 

ديخواهان آن بود که قدرت سياسي به شکلي هدايت و نظم آزا
يابد که ارزشها و منافع ارائه شده، در جهت ارتقاء حقوق فردي 

باشد و به نحوي در عرصه عمل سياسي، حقوق فردي 
سي خود نتيجه رشهروندان تضمين شود. نگارنده با توجه به بر

قانون در نظام حکومت  گيرد که، از خصوصيات قانون اساسي مي
و « نظم عمومي» آن است که تعادل و موازنه مثبت ميان 

کند. همچنين با توجه به اساس  ايجاد مي« حقوق فردي»
گيرد، در نظام مبتني بر حکومت قانون،  تحقيق خود نتيجه مي

موسسين قانون اساسي با اولويت دادن به اصول و موازين حقوق 
يت از نهادهاي تقو هاي فردي، و بشر، در مقام احياي آزادي

هاي فردي تالش  جامعه مدني در راستاي تحکيم آزادي
نمايند. و نيز با توجه به ديگر اصول قانون اساسي، ميان  مي

هاي فردي و سياسي، اجتماعي  قدرت حکومتي و آزادي
کنند. در اين  شهروندان نوعي رابطه مثبت و سازنده ايجاد مي

ت و اراده ملي ميان نقش مجلس ملي به عنوان مظهر حاکمي
 حائز اهميت فراوان است.

از نظرنگارنده اين تحقيق در ساختار قانون اساسي نظام حکومت 
هاي  قانون، ميان حاکميت ملي و حفظ حقوق فردي و آزادي
نيز  اجتماعي شهروندان و الزام به رعايت اصول حقوق بشر و

و مصالح ملي يک رابطه   استحکام و رعايت نظم عمومي
هاي دمکراتيک  سازنده وجود دارد. و راز پايداري نظاممستقيم و 

 در جهان امروز بخاطر ايجاد اين رابطه مستقيم و سازنده است.
تاريخ  گيرد که در با توجه به مطالب بيان شده نگارنده، نتيجه مي

سياسي ايران، قانون اساسي مشروطه و مخصوصا متمم آن به 
بشر مدرن در ايران  حقوق عنوان اولين سند و سنگ بناي رسمي

به واسطه تالش در جهت تحقق نظام مبتني برحکومت قانون، 
هاي فردي  ظرفيت اين امر را داشت که ميان حقوق و آزادي

 شهروندان و نيز رعايت حقوق بشر و نيزحفظ مصالح عمومي
 رابطه مستقيم و سازنده ايجاد کند. 

استاي تحقق به باور نگارنده، قانون اساسي مشروطه، قانوني در ر
اصول حکومت قانون بود و از بسياري از جهت قانون اساسي 

رفت. و نظام سياسي ايران در صورت وجود  مترقي به شمار مي
 توانست با اتکا  امنيت سياسي و عدم کارشکني عمال استبداد مي

 

ــي  ــانون اساس ــيات ق ــان      از خصوص ــت مي ــه مثب ــادل و موازن ــه تع ــت ک ــانون آن اس ــت ق ــام حکوم ــم » در نظ نظ

 کند. ايجاد مي« حقوق فردی»و « عمومي
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 به قانون اساسي مشروطيت راه ترقي را طي نمايد.
ي و عملکرد تحقيق با توجه به تحوالت سياس ةنگارند

آزاديخواهان در تدوين قانون اساسي ايران معتقد است که اصول 
متمم قانون اساسي، نشان از اهتمام نمايندگان به اجراء اصول 
حقوق بشر در ايران داشت همچنين تغيير نگرش نخبگان به 

کند. انسان ايراني  مفهوم شهروند و حق شهروندي را نمايان مي
ود پي به حقوق مسلم خويش برد، و در اين دوران از تاريخ خ

براي تحقق و اجراي آن از هرگونه جانفشاني دريغ نداشت. در 
اين تحقيق به بررسي اصالحات اقتصادي  ةفصل چهارم، نگارند

پردازد و در تالش است تا نشان  در مجلس اول مشروطيت مي
دهد که آزاديخواهان با توجه به اصول حکومت قانون و تعهد 

گذاري، در فکر آن  روي از اصول دمکراسي در قانونانها به پي
گرايي و احترام به  بودند تا اصالحات اقتصادي را در مسير قانون

حقوق شهروندان با توجه به رعايت آزاديهاي شهروندان، عملي 
  سازند.

به باور نگارنده، در انديشه آزاديخواهان تنها راهکار برون رفت از 
تکايي ملي و همت همه جانبه در بحران اقصادي را در خود ا

دانستند و اين رويکرد را يگانه عامل نجات  پيشبرد اصالحات مي
پنداشتند. نگارنده با توجه به  جامعه ايرانيان از پرتگاه سقوط مي

گيرد که آنها در  اقدامات آزاديخواهان در مجلس اول نتيجه مي
توسعه اقتصادي، رابطه مستقيم و تنگاتنگي ميان  ةمقول

اصالحات اقتصادي و اصل امنيت قائل بودند و به نتيجه رسيدن 
اصالحات اقتصادي را در گرو وجود ارتش منظم و قوي و نيز 

دانستند. به باور آنها گسترش راههاي  اقتدار قوه حربيه مي
ارتباطي زمينه ساز توسعه اقتصادي و به طور ضمني باعث 

  شد. نهادينه شدن امنيت مي
در مورد اصالحات اقتصادي در مجلس اول نتيجه نهايتا نگارنده 

گيرد که، آزاديخواهان در مجلس اول بدين باور جامعه عمل  مي
هاي حکومت قانون و  توان در پرتوي آرمان پوشانيدند که مي

هاي نظام اقتصادي پيشرو  احترام به اصول نظام دمکراتيک، پايه
ايي در نظام گر و مترقي را پي ريزي نمود. تاکيد بر اصل قانون

اقتصادي و احترام به حقوق انسانها در پروسه توسعه از 
  رود. ويژگيهاي منحصر به فرد، مجلس اول مشروطه بشمار مي

کند ذهنيت  در فصل پنجم، نگارنده در ابتدا تالش مي
روشنفکران و آزاديخواهان نهضت را در باب آزادي بيان و 

به باور  ي، تشريح نمايد.هاي انديشه غرب انديشه با توجه به آموزه
نويسنده، براساس سنت فکري در قرن هجدهم و نوزدهم، 

ديگر،  رفت. به تعبير انسان بشمار مي ةآزادي بيان جز حقوق اولي
اگر انسان از اين حق طبيعي در جامعه محروم شود، به يک معنا 
از حق زيستن محروم شده است. اگر انسان اجازه نداشته باشد 

خود احساس مالکيت کند، پس نسبت به هيچ  نسبت به زبان
تواند چنين احساسي داشته باشد. بنابراين  چيز ديگري نمي

گيرد که اصل نهفته در آزادي  نگارنده اين پژوهش نتيجه مي
بيان اين است که هرکس آنچه را که در فکر خود درست 

دهد، ولو اينکه اشتباه باشد بدون واهمه بگويد. به  تشخيص مي
توان گفت آزادي بيان يعني سخن درست و نيکو  ديگر نميتعبير 

گفتن. ممکن است سخن ايراد شده، منطقي نباشد و يا با اصول 
توانيم  اعتقادي اکثريت جامعه مخالف باشد؛ با اين حال نمي

 اي را با اين داليل سانسور نماييم. عقيده
برداشتي که انديشمندان غرب در آن دوران، نيز روشنفکران 

اني عصر مشروطه تحت تاثير آنها، در مورد آزادي بيان اير
تواند بلکه حق دارد  نه تنها مي  داشتند بر اين اساس بود که آدمي

خطا بکند و حق دارد راي و سخن خطا خود را با شجاعت و 
بدون ترس و واهمه از افتادن در تنگنا و محروم شدن از حقوق 

ن، آزادي بيان امتيازي اجتماعي و سياسي بيان کند. از نظر ايشا
از آن   نبود که حکومت به شهروندان خود بدهد. بلکه آدمي

جهت که آدم است، به صرف انسان بودنش و نه به هيچ دليل 
ديگر، واجد يک رشته حقوقي بود که يکي از آنها حق سخن 

  باشد. گفتن و حق عقيده داشتن مي
د که در نظام گير با توجه به مطالب گفته شده نگارنده نتيجه مي

حکومت قانون، قانون تنها براي ارج نهادن و پاس حرمت 
ها در جامعه و اجتماع است و نه به منظور  ها و حرمت آن انسان

محدود کردن آزادي بيان. هرگونه محدوديتي براي آزادي بيان 
هاست. بنابراين در  نفي موجوديت انسان ةقائل شدن، به منزل

هاي فرد و  حفظ و حمايت آزاديحکومت قانون، قوانين براي 
در جهت تحقق آزادي  اجتماعي است و نه محدود ساختن آنها.

هاي فردي  گيرد که فرايند افزايش آزادي بيان نگارنده نتيجه مي
از مراحل ابتدايي حرکت رفتاري مانند  و اجتماعي بايد منطقاً

ن آزادي بيان و انديشه آغاز شود و نهايتا به سوي نقاط پاياني اي
هاي اجتماعي است، ختم شود.  حرکت تدريجي که همانا آزادي

ــ  ــوق اولي ــز حق ــان ج ــي  ةآزادی بي ــر  انســان بشــمار م ــه تعبي ــت. ب ــي در    رف ــق طبيع ــن ح ــر انســان از اي ــر، اگ ديگ

 ک معنا از حق زيستن محروم شده است.جامعه محروم شود، به ي
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بنابراين بوضوح به اهميت آزادي بيان در جهت نهادينه شدن 
 بريم. مدني پي مي ةحکومت قانون در جامع

در مورد تالش آزاديخواهان در نهضت قانون اساسي خواهي به 
باور نگارنده تحقيق، آزاديخواهان در مجلس اول مشروطه، به 
اهميت آزادي بيان در جهت تحقق حکومت قانون واقف بودند. 

هاي  آنها به فراست دريافته بودند که پيش از اينکه مکانيسم
سنتي حفظ نظم اجتماعي در اين ميان مورد خدشه قرار گيرد 

بايست از طريق تثبيت قوانين حقوقي در جهت قانونمند  مي
اي اساسي کردن تعامالت اجتماعي و نهادينه کردن آزاديه

بدين وسيله تحقق نظام  بخصوص آزادي بيان کوشا باشند؛ و
حکومت قانون را فراهم کرده و نيز راه فروپاشي اجتماعي از 

  طريق نفي سنت را سد نمايند.
اين پژوهش، اقدام آزاديخواهان در مجلس اول  ةبه باور نگارند

 در حمايت راستين از اصل آزادي بيان و انديشه نه تنها باعث
افراط گرايي در جنبش قانون اساسي خواهي ملت ايران نبود؛ 
بلکه نشان از فراست و وسعت نظر باالي نمايندگان در دوره اول 
مجلس ملي ايران داشت. آزاديخواهان در مجلس اول در پي آن 
بودند تا ميان تعهد نظام سياسي به رعايت حقوق فردي و 

شکوفايي انديشه از اجتماعي شهروندان و ايجاد فضاي باز جهت 
کتب و انتشار مطبوعات از يک سو و نيز  ةطريق چاپ آزادان

گسترش تعهد به رعايت قانون از طرف ديگر و حفظ اقتدار 
ايجاد کنند. بنابراين در ضمن   حکومت ملي، رابطه مستقيمي

اصرار به رعايت اصل آزادي بيان و انديشه از سوي نظام سياسي 
هرگونه تخلف  ةراه وضع قانون زمين کوشيدند از در جامعه، مي

  قانوني را سد نمايند.
کوشيدند از طريق بسط  همچنين آزاديخواهان در مجلس اول مي

نظام حقوقي، نظام سياسي را مجبور به رعايت هنجارهاي 
حقوقي نمايند؛ و از اين طريق به مرور الگوهاي عمل در نظام 

اي  رويکرد خود نشانهحکومت قانون را در جامعه اجرا نمايند. اين 
هاي مجلس اول مشروطه است. سياستي که  از اهميت سياست

  هاي بعد از مجلس اول متروک شد. به علل مختلف در دوره
در فصل ششم، نگارنده به تالش آزاديخواهان در جهت استقرار 

دهد که چگونه  هاي دموکراتيک پرداخته است. و نشان مي نهاد
خواهي ملت  پشتيبان نهضت قانون وجود نهادهاي مدني توانست

ها يکي از  ايران باشد. به باور نگارنده، تشکيل انجمن
دستاوردهاي با ارزش نهضت قانون اساسي خواهي بود که در 

هاي مختلف ايران تاسيس شدند.  ها و شهرستان سطح استان
هاي ايالتي و واليتي در واقع به عنوان نماد حاکميت  انجمن

دند. از ديدگاه نگارنده تحقيق بررسي فعاليت کر ملت، فعاليت مي

براي حفظ آزادي و   ها که به عنوان شوراهاي مردمي اين انجمن
حکومت قانون بر پا گرديده و مبارزه با خودکامگي دربار مستبد و 

کارنامه خود قرار داده  ةهاي بيگانان را در سرلوح پيکار با دسيسه
سازد. نگارنده  ها واقف ميبودند، ما را به اهميت نقش تاريخي آن

هاي آزاديخواه، تنها براي بيداري  معتقد است که فعاليت انجمن
نبود بلکه براي حفظ حقوقي که به موجب قانون   افکار عمومي

اساسي به مردم ايران داده شده بود به فعاليت مشغول بودند و 
ها حفظ اين حقوق را از وظايف اساسي خود  رهبران انجمن

ها براي خود رسالتي خاص در جهت مبارزه  و انجمن دانستند مي
  .با استبداد و اشاعه انديشه حکومت قانون قائل بودند

گيرد، در صورت اجراي صحيح  در نهايت امر نگارنده نتيجه مي
هاي ايالتي و واليتي، عالوه بر تمرکز زدايي از  قانون انجمن

قعي سيستم حکومتي ايران، خود مديريت محلي به معناي وا
آمد. و راه مشارکت حقيقي  کلمه در مملکت ايران بوجود مي

شود. و اقوام مختلف ساکن در ايران  شهروندان ايراني محقق مي
توانند خود  حکومت قانون مي ةرسيدند که در ساي به اين باور مي

حل مشکالت شهر و ايالت خويش را در پناه قانون و از طريق  راه
ف سازند و چه بسا در صورت اجراي نمايندگان واقعي خود، برطر

هاي ايالتي و واليتي، انسجام ملي با وجود تنوع  قانون انجمن
شود و  و مذهبي در ايران به شکل دمکراتيکي محقق مي  قومي

نمايندگان حاکم بر نواحي مختلف ايران، خدمتگزاراني بودند که 
و آشنا با مشکالت آن نواحي، براي خدمت   از بطن مردم بومي

 .بودند ه مردم کوشاتر ميب
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رتو آنها رنگ خواهد از پترديد محتواي آنچه که از درون مبارزات امروز مردم ايران سربرآورد زير تأثير بحثهاي نظري سرآمدان فکري و سياسي اين مبارزات بوده و  بي

 گرفت. از اين رو بايد از همين امروز  براين بحثها با حساسيت، هوشياري و بيداري نظر افکند و به فراخور توان در آنها درگير شد. 
نه بر عليه مردم توسط رژيم، ي انتخابات و پيشه کردن سياست سرکوب بره تنها در فاصله چند هفته از برآمد جنبش اعتراضي نسبت به اعالم نتايج دستکاري شده

هائي که هنوز دلبسته حفظ حکومت  ها و شخصيت هاي محوري، آن هم نه تنها از سوي مخالفان کل نظام بلکه در ميان چهره موضوع مشروعيت نظام به يکي از بحث
هاي کنوني  بر محور آن و آنهم بر بستر شرايط و  ي و بحثبه عنوان يکي از مفاهيم کليدي در حوزه سياست و انديشه سياس« مشروعيت»ديني هستند، بدل گرديد. 

نظام و معناي اين « مشروعيت»ي  دور بماند. از اين روبخش مهمي از اين شماره را به مباحث مطرح شده در باره« تالش»توانست از کانون توجه  وضعيت امروز  نمي
ها و رساالتي که تاکنون از  مطرح شده در گفتگوهاي اين بخش از فصلنامه تالش بر بستر مصاحبههاي  مفهوم در کل، اختصاص داديم. از آنجا  که بسياري از پرسش

تر خوانندگان عالقمند  بر ميدان و متن بحث  اند، هستند، به منظور فراهم ساختن امکان نگاه جامع سوي صاحب نظران، به ويژه از سوي انديشمندان ديني، انتشار يافته
گران  اند، دو نمونه از نظرات ) تفسير قانون اساسي جمهوري اسالمي از محمد مجتهد شبستري و گفتگوي مصاحبه شها با نظراتي که مطرح شدهي پرس و يافتن رابطه

      کنيم. اهلل بيات زنجاني( را تجديد چاپ مي روزنامه اعتماد با آيت
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 ور استتفسير حقوقي قانون اساسي، تنها راه حاکميت ملت و نجات کش

 
 

 

 محمد مجتهد شبستری
 
 
 
 

ــي    » ــدا م ــي پي ــروعيت دين ــي مش ــت وقت ــي(      حکوم ــي )عقالي ــروعيت سياس ــيش از آن مش ــه پ ــد ک کن

 «يافته باشد و مشروعيت ديني، حقيقتي غير از مشروعيت سياسي ندارد.

 
 
 
 
 

در ايران، بر اهل نظر پوشيده  135۷از آغاز پيروزي انقالب  -1

اسي به خداوند در مقام نبود که وصل کردن قدرت سي
کند و آن را از يک  نظرپردازي، طبيعت قدرت را عوض نمي

سازد و آنچه عمالً  پديده زميني به يک پديده آسماني مبدّل نمي
ها است و  ها بر انسان افتد حکومت انسان در روي زمين اتفاق مي

زند و  هائي که هم خير از آنها سر مي نه هيچ چيز ديگر. انسان
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نه عصمت علمي دارند و نه عصمت عملي، هم محکوم هم شر، 
گذارند اما  اند و هم در آنها اثر مي تحوالت و تغييرات اجتماعي

توانند به صورت افراد، تنها اثرگذار در زندگي  هيچگاه نمي
اجتماعي گردند و هر اندازه هم صالح باشند تمرکز همه قدرت 

 و هم جامعه را.سازد  سياسي در دست آنان هم آنان را تباه مي
سال گذشته اتفاقات زيادي در صحنه سياسي کشور ما  30در 

داد اما اين  رخ داد که بدون استثناء آنچه را گفتم نشان مي
حوادث دو ماه اخير کشور بود که جامعه را آن چنان به شدت 

هاي توهم الهي بودن قدرت سياسي در  تکان داد که پرده
چشمان اکثريت مردم ايران  جمهوري اسالمي ايران را از جلو

رغم همه رنگ و  کنار زد. اين حوادث نشان داد که علي
سال تمام سپهر  30هاي قدسي که  هاي ديني و هاله لعاب

سياست در ايران را پوشانده بود جمهوري اسالمي ايران هم 
پديدة سياسي »هاي سياسي ديگر جهان يک  مانند همه نظام

که محور اصلي آن ساختار  زميني آميخته با خير و شر است
قدرت و مسائل و مشکالت آن هم همان مسائل و مشکالت 

 قدرت است و نه چيز ديگر.
 

آنچه در اين دو ماه ديديم آشکارا جز مقتضيات زشت و زيباي 
تحوالت قدرت نبود، قدرت در همان مفهوم فلسفه و علوم 

هاي  سياسي، همان پديده زميني و خاکي که حامل آن انسان
يزالخطاء، شرور و يا خيرخواه هستند و نه فرشتگان، همان جا

قدرت که اگر دست فيلسوفان بيفتد توان فلسفيدن آنها را عقيم 
سازد، همان قدرت که براي مصون ماندن از شرور آن و  مي

وري از منافع آن حتماً بايد آن را با يک ساز و کار عقالني  بهره
قدرت که همه آن را به به دست خود انسانها مهار کرد، همان 

دست احدي نبايد سپرد و بايد آن را در ميان نهادهاي گوناگون 
حکومت تقسيم کرد و اختيارات ناشي از آن را هيچگاه از 

هاي آن نبايد جدا ساخت. همان قدرت سياسي زميني  مسئوليت
که تنها با اصالت بخشيدن به حقوق سياسي، اجتماعي، اقتصادي 

معه و نه گماشتن يک ناظر يا مدير در و شهروندي افراد جا
توان چه از نظر ديني و چه از نظر سياسي  باالي هرم قدرت مي

 به آن مشروعيت بخشيد.
 

***** 
 

دانم هنوز کسان زيادي در کشور ما هستند  با اين همه مي -2

خواهم  که پردة توهم آنها دريده نشده است. من از آنان مي
هاي  دور از حبّ و بغض چشمان خود را خوب باز کنند و

هاي سياسي دو ماه اخير را به اصطالح  شخصي، داده
دهند، خوب  ها خود را نشان مي پديدارشناسان، چنانکه اين داده

 نگاه کنند. حوادث سياسي دو ماه اخير چنين هستند:
 

چهار انسان از جنس ما آدميان جايزالخطا براي به دست آوردن 
وارد ميدان شدند و مانند همة جمهوري(  قدرت سياسي )رياست

کشورهاي جهان به انواع مختلف تبليغات دست زدند. دوازده 
انسان جايزالخطاي ديگر به عنوان شوراي نگهبان پس از حذف 
ساير داوطلبان صالحيت آنها را تأييد کردند و کارزار تبليغاتي 

هاي تلويزيوني آشکارا با  شدت گرفت. کانديداها در مناظره
ه نبرد سياسي پرداختند و دربارة مشکالت و مسائل يکديگر ب

هاي خود  فعلي و آيندة همين جامعه زميني انساني ايران و برنامه
هاي سياسي ديگر جهان نفس  سخن گفتند و مانند همه مناظره

يکديگر را بند آوردند و از هر ترفندي براي شکست دادن رقيب 
 بهره گرفتند.جادوئي تلويزيون  بةو جلب آراء بينندگان جع

 
يکي، ديگري را به اتکاء بر مافياي فساد مالي متهم کرد و آن 

کند و  ديگري او را کسي ناميد که خيره در چشم مردم نگاه مي
زدگي اقتصاد  گويد، سومي از فالکت آشکارا به آنها دروغ مي

کشور در نتيجه سوء مديريت دولت سخن گفت و چهارمي... . و 
ا هزار طرفداران چهار نامزد که همه آنها باألخره ديديم که صده

هاي  هاي جايزالخطايند و نه فرشتگان، شب بدون استثناء انسان
زيادي را در خيابانها گذراندند، شور و هيجان انتخابات به صورت 

اي سراسر ايران را فرا گرفت و به اوج خود رسيد. صبح  سابقه بي
ليونها انسان پاي ، انتخابات آغاز گرديد. مي٨٨خرداد  22جمعه 

هاي رأي رفتند و با تشخيص انساني و زميني خود و نه  صندوق
گيري از غيب و آسمان! به فرد موردنظر خود رأي دادند،  با الهام
اي  هاي نظارت، يعني باز هم عده هاي اجرائي و هيأت هيأت

هاي رأي  دار پاي صندوق انسان جايزالخطاء و حبّ و بغض
نماينده نامزدها براي حراست از آراء نشسته بودند، هزاران 

هاي رأي رفتند تا مبادا در اين کارزار سياسي،  نامزدها به حوزه
 رقيبان تقلب کنند.

 
صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران که هيچکس در 

کار کشور ترديد نداشت با  طرفداري مطلق آن از جناح محافظه
زمين پهناور تمام توان، کارزار سياسي و تحوالت قدرت در سر

ها به نمايش گذاشت.  گيري ايران را با انواع ترفندها و هدف
ها ميليون نفر با مسالمت به پايان رسيد  گيري با شرکت ده رأي

اما پس از چند ساعت وقتي وزارت کشور به اعالم نتايج آراء 
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ها و ترديدها با قوت تمام سراسر فضاي  پرداخت، شک و شبهه
به هزاران انسان طرفدار نامزد ظاهراً پيروز ايران را پر کرد. يکشن

ها به جشن و پايکوبي پرداختند و روز دوشنبه هم  در خيابان
هاي تهران آمدند و با  دهنده ديگر به خيابان صدها هزار رأي

هاي  تظاهرات آرام به نتايج انتخابات اعتراض کردند و کشمکش
 سابقه شروع شد. شديد و بي

 
به تظاهرات آرام خياباني اضافه شد و  اهلل اکبرهاي شبانه هم

ها  خرداد فرا رسيد و ده 29اعتراضات همچنان ادامه يافت. جمعه 
هزار نفر در نماز جمعه تهران گرد آمدند تا رهبر جمهوري 
اسالمي ايران براي آنها نماز و خطبه بخواند. ايشان در 

هاي خود يک تجزيه و تحليل کامالً سياسي زميني از  خطبه
ابات به عمل آورد، نه ادعاي الهام از غيب داشت و نه از انتخ

دخالت فرشتگان و نيروهاي آسماني در انتخابات سخن گفت. 
محور بيانات ايشان تمجيد از شور و شوق سياسي مردم، تقبيح 
مداخالت خارجي و انقالب مخملي!، ضرورت حفظ وحدت ملي، 

عمل تأييد انتخابات انجام شده و طرفداري از تفکر و 
جمهور منتخب و دفع تهمت از رئيس مجمع تشخيص  رئيس

مصلحت نظام و درخواست تمکين به قانون و توقف تظاهرات 
 خياباني بود.

 
همه اين سخنان بررسي مسائل تحوالت قدرت سياسي در 

گرفت. اينها  يک رهبر سياسي صورت مي لةکشور بود که به وسي
يچ منبع ديني ديگر. نه از کتاب و سنت اخذ شده بود و نه از ه

ها فقط و فقط در علوم سياسي  ها و تحليل گونه بررسي مباني اين
بشري و زميني وجود دارد و همه سياستمداران و رهبران ديگر 

کنند و از همين  ها استفاده مي جهان هم از همين سنخ تحليل
الخطاب نشد و  ها فصل زنند. اما آن خطبه ها مي حرف

خرداد بار  30پايان نيافت. عصر شنبه  ها ها و اعتراض کشمکش
اي از  ها هزار انسان معترض به انتخابات در تهران و پاره ديگر ده

ها آمدند اما اين  شهرهاي ديگر به براي تظاهرات آرام به خيابان
هاي گرم و سرد در  بار هزاران پليس و غيرپليس مسلّح با سالح

مل آن نيروها به برابر آنها صف کشيده بودند. متأسفانه شدت ع
اوج خود رسيد و آنها بر روي تظاهرکنندگان شليک کردند، 

گناه زيادي کشته شدند و صدها نفر زخمي  هاي بي انسان
 گرديدند و هزاران نفر بازداشت شدند.

 
حساب و کتاب، ارعابها سانسور مطبوعاتي  هاي بي بازداشت

ين ايران سابقه، و تدبيرات امنيتي شديد از همه سوي بر سرزم بي

آوري در سراسر  حاکم گرديد و اوضاع بسيار نامطلوب، تلخ و رنج
خواست راه حلّي پيدا  کشور پديد آمد. هر آدم عاقلي دلش مي

شود و اين وضعيت خطرناک پايان يابد. يک روز جمعه ديگر فرا 
رسيد و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اقامه نماز 

ها هزار نفر البته اين بار  از هم دهجمعه به دانشگاه تهران رفت. ب
هاي متفاوت، موافق و معترض انتخابات پاي  با تفکرها و گرايش

هاي وي نشستند. اين خطيب هم نه ادعاي برخورداري از  خطبه
الهام غيبي داشت و نه به استدالالت ديني و فقهي پرداخت. 
ايشان هم يک تجزيه و تحليل عقالني و زميني از اوضاع 

پديد آمده « بحران سياسي»کشور داد و گفت در کشور سياسي 
الحساب چهارراه  است و بايد آن را با عقالنيت حل کرد. وي علي

 مدت پيشنهاد کرد: حل عملي کوتاه
 
 اعتراف به وجود بحران سياسي در کشور -1
هاي عمومي و  برداشتن سانسور شديد موجود از رسانه -2

 ان نظرهاي معترضانخصوصاً راديو و تلويزيون براي بي
 آزاد کردن دستگير شدگان -3
 ديدگان تظاهرات.  دلجوئي از قربانيان و آسيب -4

 

ها به کار بسته نشد و اعتراض و التهاب با  متأسفانه اين راه حل
 عمق بيشتر در کشور همچنان ادامه يافت.

 
شدگان تظاهرات فرا رسيد و آن روز هم در  روز چهلم کشته

اي معترض به کشتار را مضروب و  عدهبهشت زهرا پليس 
اي را هم روانه زندان نمود. چند روز به مراسم  مجروح کرد و عده

جمهوري مانده بود که جسدهائي از  تنفيذ و تحليف رياست
هاي آنان دادند و فضاي اعتراض  شدگان را تحويل خانواده کشته

اسم الهويه تهران  و التهاب تشديد شد. در ميان زندانهاي مجهول
ها و حتي  بازداشتگاه کهريزک به عنوان مرکز ضرب و شتم

ها افتاد، آن چنان  ها و فجايعي بدتر از قتل بر سر زبان قتل
رسوائي غيرقابل توجيه به وجود آمد که فرمان تعطيل آن داده 

ها  ها و قتل شد و قوه قضائيه که خود برابر همه ضرب و شتم
ر داد تا در طي يک مسئول بود پس از چهل روز سکوت دستو

 هفته تکليف همه زندانيان روشن شود.
 

هايي از يک دادگاه  اي آزاد شدند اما ناگهان صحنه باألخره عده
سابقه از صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران پخش شد که  بي

بار بود. دادگاهي که در آن حدود صد نفر از  نمايشي تلخ و تأسف
هاي خياباني و عوامل  رجال سياسي کشور و عامالن تخريب
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هاي خارجي )بنا به دعوي قوه قضائيه( را با لباس زندان با  دولت
دهنده در کنار هم نشانده بودند.  وضعي تحقيرآميز و رنج

دانشمندان حقوق کشور اين دادگاه را فاقد اعتبار خواندند و در 
نويسم جلسه دوم و  اکنون که اين سطور را مي عين حال هم

ين دادگاه نيز برگزار شده و کشمکش عميق سوم و چهارم ا
ها بر اعتراضات انتخاباتي افزوده  ديگري هم به سبب اين دادگاه

 شده است.

 
***** 

 

هاي دو ماه اخير که با اجمال زياد در اين  در اين پديده -3

ها جز  شود؟ اين پديده سطور آن را تصوير کردم چه ديده مي
يني چه چيز ديگري هاي قدرت سياسي زم تحوالت و کشمکش

اند  اي حاکميت را رنگ و لعاب دين داده هستند؟ آيا اينکه عده
هاي بشري پديد آورده  تغييري در واقعيت عريان اين چالش

است؟. آيا واقعيت ملموس غير از اين است که تمام موافقان و 
معترضان انتخابات گذشته چه روحاني و چه غيرروحاني، چه 

طلب، چه سنتي و چه متجدد چه مرجع  کار و چه اصالح محافظه
تقليد و چه مقلد، چه رهبر و چه پيرو، بدون استثناء همه و همه 

هاي متفاوت ديني و  اند که با انگيزه انسانهاي جايزالخطايي
هاي قوت و ضعف و با عقل و توان انساني  غيرديني و با نقطه

 کنند، کارهائي که خود عادالنه يا ستمگرانه کار سياسي مي
اي از آنها غيراخالقي،  اي از آنها اخالقي و مفيد و پاره پاره

 خطرناک و زيانبار است.
ها، ضرب و  آيا ترديدي در اين هست که مسبّبان اين قتل

ها و جنايات فجيع که همه عقالي جهان آنها  ها و بازداشت جرح
را محکوم کردند هر قيافه و لقب و لباس هم که داشته باشند 

دا بافته نيستند و از جنس همان کنشگران هاي ج تافته
گر هستند که در همه کشورهاي غيردموکراتيک جهان  خشونت

آيا در اين دو ماه، درهاي آسمان باز شد و به  کنند. حکومت مي
الخطاب باشد چنانچه در  کسي وحي فرود آمد تا آن وحي فصل

عصر رسول خدا)ص( چنان بود آيا توجيه ديني قدرت سياسي در 
سال طبيعت قدرت سياسي در ايران را تغيير  30ران به مدت اي

داده است آيا تنها موافقان وصل کردن قدرت سياسي به خدا 
هستند که براي نظر خود استدالالت فقهي دارند و مخالفان اين 
وصل کردن دالئل فقهي ندارند آيا بسياري از مراجع بزرگ ديني 

د آيا همين امروز بسياري ان سازي نبوده از آغاز مخالف اين قدسي
اند و از به رسميت  از مراجع ديني به دولت دهم پشت نکرده

کنند. چگونه و به چه معنا نظام  شناختن آن خودداري نمي

اي  توان تافته جمهوري اسالمي ايران و قدرت سياسي آن را مي
جدابافته دانست در حالي که همة تحوالت سياسي آن آشکارا از 

ت است که در همه کشورهاي جنس همان تحوال
 غيردموکراتيک جريان دارد؟

 
***** 

 

چگونه بايد »در عصر حاضر که پرسش اصلي سياست  -4

حکومت « چه کسي بايد حکومت کند»است و نه « حکومت کرد
با ساختار عادالنه عيني و خارجي قدرت سياسي، مشروعيت 

عيني و  کند و نه با عادل بودن حاکم. اگر ساختار سياسي پيدا مي
خارجي حکومت چنان با جور و جبّاريت آميخته شود که عقال آن 

توانند با اين حربه که  را مشروع نشمرند عالمان دين نمي
آيد آن را مشروع سازند. درست است  مشروعيت از سوي خدا مي

که در کتاب و سنت روي حاکم عادل تکيه شده و نه روي 
اسي حکومت، اما اين عادالنه بودن سازمان و ساختار قدرت سي

واقعيت علت تاريخي دارد نه بناي تئوريک. در محيط ظهور 
اند  کتاب و سنت حکومتها حکومت افراد بود، افرادي که يا عادل

و يا ستمگر. عقالء آن محيط حکومت ستمگران را مشروع 
شمردند. واقعيتي  شمردند ولي حکومت عادالن را مشروع مي نمي

ر آن روز مورد توجه و شناخت اهل نظر د« ساختار قدرت»به نام 
نبود. کتاب و سنت هم در باب حکومت از همان روش پيروي 
کرده است و نه چيز ديگر. زبان کتاب و سنت در باب حکومت و 
عدالت نه زبان فلسفه و علوم سياسي بل يک زبان اخالقي است 
که بر درک اخالقي مخاطبان اين متون از حکومت و عدالت در 

 بنا شده است. آن عصر

 
***** 

 

در قانون « واليت فقيه»در کشور ما پس ار درج فتواي  -5

گونه از  اساسي يک خلط ويرانگر بوقوع پيوست و آن تلقي فلسفه
آمدهاي بسيار زيانبار به دنبال آورد.  اين فتوا بود. اين خلط پي

چنين تبليغ شد که اين فتوا و مباني آن در کتاب و سنت حاوي 
سياسي و نظريه در باب دولت است که در نقطه  فةيک فلس

هاي سياسي عصر و مثالً حاکميت مردم قرار  مقابل ساير فلسفه
توجه مردم ما به موضوع چگونه بايد  نةدارد. با اين تبليغات زمي

حکومت کرد و ضرورت کنترل ساختار و سازمان عيني و خارجي 
ديني عادالنه قدرت سياسي براي دوام مشروعيت سياسي و 

حکومت بسيار ضعيف گرديد. اقتدارگرايان جامعه ما چنين تبليغ 
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کردند که پرسش اصلي مؤمنان در باب سياست اين است که 
چه کسي بايد حکومت کند، فقيه يا غيرفقيه؟ اين تبليغات مردم 
متدين جامعه را از ساختار واقعي و خارجي غيرعادالنه حکومت 

د. حضور فقيه در رأس گرفت غافل کر که به تدريج شکل مي
حکومت واقعيات نامعقول و نامشروع سياسي را پوشاند، واقعيات 

باري که حوادث دو ماه اخير تنها بخشي از آن را آشکار  اسف
 ساخت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ملت ايران هنگام تدوين قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
چگونه بايد » چه کسي بايد حکومت کند به مسأله لةاز مسأ

عبور کرده بود و بيش از هرچيز به ساختار و « حکومت کرد
سازمان عادالنه حکومت و قدرت سياسي و تحقق خارجي و 

انديشيد و نه به حاکم عادل، و به همين جهت بود  عيني آن مي
که در قانون اساسي، مشروعيت سياسي حکومت را بر آراء مردم 

ردند و نه به عدالت حاکم. ها و حقوق آنها استوار ک و آزادي
بود که به « ميثاق ملّي حقوقي»قانون اساسي در نظر مردم يک 

آن رأي دادند و نه يک فتواي فقهي که به آن عمل کردند. 
هاي اقتدارگرا قانون اساسي را  هاي گذشته گروه متأسفانه در سال

به صورت يک رساله فقهي درآوردند و رژيم جمهوري اسالمي 
هاي سياسي ديگر  يک رژيم سياسي مانند همه رژيم ايران را که

ناميدند که به هر قيمت بايد آن را حفظ «! نظام مقدس»است 
« ميثاق ملي»کرد. به جاي آنکه از قانون اساسي به عنوان 

تفسير حقوقي بعمل آورند از آن تفسير فقهي به دست دادند و با 
اد جامعه در ها و حقوق مصرّح افر اين کار حاکميت ملت و آزادي

قانون اساسي را دفن کردند و وجوب اطاعت شرعي ملت از ولي 
امر را به جاي آنها نشاندند. تفسير حقوقي قانون اساسي را 
سکوالريسم ناميدند و آنان را که حکومت در چهارچوب قانون 

کنند سکوالرهايي خواندند که در مقابل  اساسي را مطالبه مي
 و بايد آنها را از ميان برداشت.اند!  يک نظام مقدس ايستاده

 
چنان اوج گرفته که اخيراً  ها آن ها و انحراف ابن بدعت

گويد وظيفه دولت او آماده کردن مقدمات براي  جمهور مي رئيس
ظهور امام زمان)ع( است. اين دعوي تيشه بر ريشه قانون 

جمهور به جاي  زند. رئيس اساسي به عنوان يک ميثاق ملي مي
حکومتي خود را تأمين حقوق مردم و اعتالء کشور  اينکه وظيفه

جمهوري آمده آن را تعجيل  بداند چنانچه در سوگندنامه رياست
کند و بدين ترتيب هر قانوني را  فرج امام عصر)عج( معرفي مي

داند که راه تعجيل  گذارد زيرا فقط او مي که خواست زير پا مي
 شود! ظهور چگونه هموار مي

ما بر اساس ضرورت دوام جريان عدالت در  قانون اساسي کشور
ساختار واقعي قدرت سياسي و تفکيک قوا نوشته شده و نه 
براساس فتواي فقهي واليت فقيه. ساختار حقوقي اين ميثاق 
ملي، واليت فقيه را در چهارچوب حاکميت آراء مردم و نظارت و 

و گانه نشانده است و نه بالعکس  کنترل آنها و استقالل قواي سه
قانون  10۷بايد بر همين اساس تفسير شود. به مقتضاي اصل 

اساسي اين آراء مردم است که به واليت فقيه در چهارچوب 
 110بخشد. در اصل  حقوقي قانون اساسي، اعتبار حقوقي مي

قانون اساسي که مصوّب ملت  لةوظايف و اختيارات رهبر به وسي
تصريح شده  111خدا. در اصل  لةاست تعيين شده و نه به وسي
توانند رهبر را عزل کنند. همة اين  که خبرگان منتخب ملت مي

شود که در فصل سوم  اصول از اين واقعيت حقوقي ناشي مي
داده شده و اين چنين « حقّ حاکميت به ملت»قانون اساسي 

حاکميت مطلق در جهان و انسان از آن »تقرير گرديده است: 
وشت اجتماعي خويش حاکم خدا است و هم او انسان را بر سرن

ساخته است، هيچکس حق ندارد اين حق الهي را از انسان سلب 
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کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت 
در « کند آيد اعمال مي اين حق را از طريقي که در اصول بعد مي

قانون اساسي نه از نظام مقدس سخني به ميان آمده و نه از 
 از ولي امر.وجوب اطاعت ملت 

 
اينکه افرادي در حوزة عقائد و زندگي شخصي خود اطاعت از 
ولي امر را واجب شرعي بدانند و جمهوري اسالمي ايران را 
نظامي مقدس شمرند، خود به خود مردود نيست و عمالً هم 

افتاد ولي  بايست اتفاق مي چنين کساني وجود دارند. اما آنچه نمي
 نةستفاده از اين اعتقادات در صحمتأسفانه اتفاق افتاد سوءا

هاي اقتدارگراي  زندگي اجتماعي و سياسي عمومي بود. گروه
 نةکشور ما با مسلط کردن انحصارطلبانه اين مفاهيم بر صح

سياسي جامعه در طول ساليان دراز و ايجاد يک فرهنگ سياسي 
شان که  مندي کامل ديگران از حقوق سياسي گفتار، از بهره تک

بيني شده بود ممانعت کردند. آنان با اين  اساسي پيشدر قانون 
ها پوشاندند و به  ممانعت هويت حقوقي قانون اساسي را از ديده

تدريج ساختار کنوني ناعادالنه قدرت سياسي در کشور را 
هاي گوناگون ديني  ها و لعاب ريزي کردند، آن را با رنگ پي

معه پراکندند اي را در فضاي جا قداست بخشيدند، توهم گسترده
 دور کردند. 5۷و زير پوشش آن جامعه را از هدفهاي انقالب 

 
 

***** 
 

هاي توهم در جامعه ما کنار رفته و ماهيت  اکنون که پرده -6

عريان قدرت سياسي در کشور ما آشکار گشته الزم است تغيير 
طلبان نهايت کوشش را بکار برند تا اين  خواهان و اصالح

کت که با خون و رنج و مقاومت ملت به روشنائي سياسي پربر
هاي ظلمت توهمات  صحنه سياسي کشور تابيده دوباره در پرده

پوشيده نشود. در کشور ما هم مانند همة کشورهاي دموکراتيک 
جهان تقسيم شدگي واقعي و خارجي قدرت سياسي در ميان 
نهادهاي گوناگون حکومت و کنترل آنها توسط يکديگر و کنترل 

از طريق نظارت افراد و گروههاي اجتماعي و مدني  همة آنها
بيني شده، تنها راه تأمين  چنانچه در قانون اساسي پيش

مشروعيت سياسي و سپس مشروعيت ديني حکومت است. 
کنشگري سياسي اخالقي و کوشش در راه عدالت در قرآن کريم 

 به شمار آمده است.« عمل صالح»
ند که پيش از آن ک حکومت وقتي مشروعيت ديني پيدا مي

مشروعيت سياسي )عقالئي( يافته باشد و مشروعيت ديني، 

رسد در  حقيقتي غير از مشروعيت سياسي ندارد. به نظر مي
شرائط حاضر بازگشت به تفسير حقوقي قانون اساسي و ابطال 

اي  زدائي از قدرت سياسي، تنها گزينه تفسير فقهي و قداست
و تأمين مشروعيت سياسي است که براي استقرار حاکميت ملت 
روي ملت ايران قرار دارد.  و ديني حکومت و نجات کشور پيش

طلب جامعه که اخيراً بازگشت به  نيروهاي تغييرخواه و اصالح
اند  هاي سياسي خود قرار داده قانون اساسي را محور کوشش

توجه کنند که آنچه نجاتبخش است تفسير حقوقي قانون اساسي 
 هي آن.است و نه تفسير فق
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 مشروعيت و مقبوليت حکومت ديني
 ولابخش 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 اهلل بيات زنجاني با آيت ی اعتمادوگو گفت

 

   
 
 
 

 زماني حکومت مشروع است که قانوني باشد
 
 
 
 
 

گوييم اين حکومت اطاعتش الزم است چون مشروع است يعني حکومت قانوني است. پس  وقتي ما مي: يانحسن محمدي،عليرضا خامس
 .آور است قانوني بودن حکومت، مشروعيت

در ايران بوده است اما   مساله مقبوليت و مشروعيت حکومت ديني يکي از مباحث چالش برانگيز دوران پس از حاکميت جمهوري اسالمي
هاي  اخير، اين بحث به جدلي ميان برخي علما و زعماي قوم تبديل شد تا جايي که حتي در مجلس خبرگان رهبري هم نگاهپس از انتخابات 

هاي علما از جدل طلبگي به جدال سياسي تبديل شد که برخي از تحليلگران اين جدال  متفاوتي نسبت به اين موضوع شکل گرفت و ديدگاه
اهلل موسوي اردبيلي نسبت به شکاف ايجاد شده بين  يي که حتي برخي مراجع از جمله آيت دانند به گونه را شکافي بين روحانيت مي  کالمي

اهلل بيات زنجاني از ديگر مراجع تقليد که پيشتر عضو هيات بازنگري قانون اساسي هم بود معتقد است اين  روحانيت هشدار دادند. هرچند آيت

http://salaamnews.com/ShowNews.php?8350
http://salaamnews.com/ShowNews.php?8350
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اهلل بيات زنجاني که امروز در قم بيتوته کرده است به بهانه بحث مشروعيت و مقبوليت  با آيتگفت وگو  شکاف هم نعمت است و هم نقمت.
 .حکومت ديني صورت گرفت اما در طول گفت وگو سمت و سوي بحث به مسائل اخير هم کشيده شد

 
 
 

 
 
 

خواستيم در خصوص بحث مقبوليت و  در ابتدا مي  ــ 
يدگاه شما را مشروعيت يک حکومت ديني توضيح دهيد و د

  .بدانيم
 
 

کند تا  يي را فراهم مي کنم که مطبوعه شما زمينه من تشکر مي
يکسري مسائل و احکام جدي و قابل تحقيق و تامل مطرح شود 

براي  کند. و زمينه بحث و بررسي را براي همگان فراهم مي
روشن شدن اين قضيه من ناچار هستم به چند نکته اشاره کنم. 

ت که اصالً بحث مقبوليت و مشروعيت چرا در يک نکته اين اس
هاي  هاي سياسي مطرح شده است. به عبارت ديگر نظريه انديشه

هاي فلسفي، عمدتاً در جايي مطرح است  سياسي و حتي نظريه
هايي را در  که يک سلسله سواالتي بوده که اين سواالت دغدغه

 ها رفع شود صاحب ذهن ايجاد کرده. براي اينکه اين دغدغه
ها در قالب  هايي مطرح کردند که اين جواب نظران آمدند جواب

و عقيدتي   هاي فلسفي يا به عنوان نظريه سياسي، کالمي نظريه
مطرح شده است، بنابراين داستان مشروعيت يا مقبوليت يا مرز 
بين اين دو، تالزم بين اين دو يا تخالف اين دو، اينها 

رح شود. به اعتقاد من هايي است که به طور جدي بايد مط بخش
تري که در انديشه سياسي  خود اين سوال نيز از يک سوال جدي

مطرح است به وجود آمده است و آن اين است که کدام حکومت 
اش در امور صحيح است  اش و دخالت روي کار آمدنش، تصدي

اش صحيح نيست و به عبارت  و کدام حکومت تصدي و دخالت
و حکومت تبعيت کنند؟ چون  ديگر چرا مردم بايد از حاکم

معناي اطاعت و تبعيت عبارت است از اينکه به عنوان مثال از 
اراده ديگري به نوعي پيروي کند و فرمان يک فرمانروا را به 
گردن بگيرد. اين از نظر حقوقي جاي سوال دارد به همين دليل 

اند هر حکومتي که مشروع باشد طبعاً اطاعت از او الزم  گفته
ر حکومتي مشروع نشد تبعيت از او الزم نيست به است و ه

 گويند فالن حکومت گرفتار بحران است. همين دليل بعضاً مي
طبعاً رابطه حاکم و مردم را رابطه مطيع و مطاع، رابطه فرمانبر و 

گويند. در اينجا براي لزوم اطاعت فرمانبر از فرمانده،  فرمانده مي

ز آن به مشروعيت اطالق توجيه و مبناي حقوقي نياز است که ا
کنند. مشروعيت به اين معنا مساوي است با قانوني بودن.  مي

گوييم اين حکومت اطاعتش الزم است، چون  يعني وقتي ما مي
مشروع است يعني حکومت قانوني است. پس قانوني بودن 
حکومت، مشروعيت آور است. مشروعيت يک حکومت، اطاعت 

هر حکومتي که نامشروع را پشت سرش دارد. به همين دليل 
شد يا حکومتي که آدم در مشروعيت و نامشروعيت اش شک 
پيدا کرد طبيعي است که از نظر حقوقي، اطاعتي را پشت سرش 
ندارد و نتيجتاً مردم حق دارند در آن موقع راجع به اصل آن 

 .حرف بزنند، از آن سرپيچي کنند
 
 

 شود؟ امل ميآيا اين شک بين عوام است يا نخبگان را هم شــ 
 
 

کند. در اين جهت هر کسي در قانونيت و  هيچ فرقي نمي
تواند با آن همکاري  مشروعيت يک تشکيالت شبهه کند، نمي

کند و اين موضوع، مربوط به زمان و افراد خاص نيست. البته 
اش  اگر بنا شود ما اين شک را تسري دهيم ممکن است نتيجه

به هرج و مرج نشده است،  که منجر هرج و مرج باشد اما مادامي
گوييم در اصل  مجاز است. به همين دليل ما در مباني ديني مي

امر به معروف و نهي و از منکر، جاي گفت وگو و صحبتي 
گوييم امر به معروف و نهي از منکر  نيست، در واقع وقتي مي

الزم است، منظورمان خواص نيستند، امر به معروف و نهي از 
انتقاد در جايي است که انسان در مورد يک  منکر يعني انتقاد.

وال در مورد ئيي دغدغه و سوال دارد. دغدغه، نوعي س مساله
نبودن، مشروعيت و نامشروعيت در يک بخش  مجاز بودن و

گردد، گاهي به  خاص است. نامشروعيت گاهي به اصل برمي
بخش، گاهي به واحد و گاهي به نوع برخورد. مثالً اگر يک 

لت غيرقانوني شد اين بخشنامه الزم االطاعه نيست بخشنامه دو
به همين دليل افرادي که اين بخشنامه در رابطه با آنها به وجود 
آمده، حق دارند براي مثال از طريق ديوان عدالت عليه آن 
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بخشنامه ادله خود را اعالم کنند. اين موضوع مهم است و بايد 
ت که طرف در توجه شود که اعالم جرم و شکايت در جايي اس

 .مشروعيت او بحث دارد
شما اگر به وصيتنامه سياسي الهي امام نگاه کنيد، آنجا امام به 

اهلل در آن زمان  کند. منظور از حزب اهلل خطاب مي حزب
اللهي است که در تعبير قرآن به کار برده شده است يعني  حزب

کساني که نوعي رابطه عميق با دين، انقالب و با مجموعه 
نندگان نظام که در مسير نظام هستند و از مسير اصلي گردا

اند، دارند.  مورد تاکيد امام و مردم عدول نکرده  انقالب اسالمي
فرمايند شما  ها وقتي در جايي انحراف ديدند امام مي اين انسان

منتظر اجازه نباشيد. شما خودتان حق داريد اعتراض کنيد، حق 
تان را به آگاهي  اريد دقيقاً مطالبها بريزيد، حق د داريد به خيابان
 .عموم برسانيد

بنابراين روشن شد که داستان مشروعيت چرا در انديشه سياسي 
پيدا شده است. پاسخ اين سوال از نوع رابطه مردم و حکومت 

گيرد، رابطه حکومت و مردم اين است که باالخره  نشات مي
ايي و حاکم فرمانروا است و مردم فرمانبر، الزمه فرمانرو

فرمانبرداري عبارت از اطاعت و تبعيت است، اطاعت و تبعيت 
خواهد که همان قانوني بودن است. با  مبنا و ريشه حقوقي مي

شود که چرا بحث  توجه به اين مطلب قطعاً اين بحث مطرح مي
مقبوليت االن مطرح است. براي اينکه اين دو براي ما جا بيفتد 

سي صورت گيرد تا ببينيم شنا بهتر است در اين خصوص واژه
واقعاً مقبوليت و مشروعيت دو چيز است يا دو چيز نيست. 
مشروع صيغه مفعول و مشروعيت، مصدر جعلي است، اسم فاعل 
آن شارع است، مصدر آن شرع است، حاصل مصدر آن شريعت 

 .است
گويند  شود. وقتي مي گاهي مشروعيت از ريشه شريعت گرفته مي

مشروع است اينجا شريعت و مشروع اين دين و اين حکومت 
يعني دين و ديني بودن. آقاياني که آمدند ميان مقبوليت و 

اند که مشروعيت يعني ديني  مشروعيت فرق اين طور فکر کرده
 .بودن

شود که دين از خدا و مقبوليت از  نتيجه اين تحليل اين گونه مي
. آن مردم است، پس بين مقبوليت و مشروعيت تفاوت وجود دارد

معناي اين سخن در مورد موضوع مورد بحث، عبارت است از 
اينکه حکومت مشروع است، مشروع يعني چه؟ يعني اين 
حکومت شرعي است. شرعي يعني چه؟ يعني اين حکومت، 

الزمه اين سخن اين است  .حکومت ديني، خدايي و الهي است
 که اين آقايان بايد اين مطلب را اثبات کنند که دين براي مردم

هاي ديگر  از حکومت را ارائه کرده است که با سيستم  سيستمي

کند. يعني توضيح دهند که اين حکومت مشروع يا ديني  فرق مي
مورد نظرشان چيست و تفاوتش با دموکراسي و سوسياليست 

 چيست؟
 
 

معناي اين سخن شما اين است که اين افراد براي دين يک ــ 
اند به همين دليل آقايان  سيستم خاصي از حکومت در نظر گرفته

 اند واليت فقيه انتخابي نيست، انتصابي است. چرا؟  اند گفته آمده
 
 

براي اينکه اين افراد براي حکومت ديني تعريفي خاص در نظر 
. يکي از خصوصيات حکومت ديني با در نظر گرفتن اند گرفته

تعريف اين افراد عبارت است از اينکه حاکمش را خدا معين کند. 
ردم بايد بروند آنچه خدا معين کرده را بگردند و پيدا کنند. م

بنابراين در عصر پيامبر)ص( پيامبر بود، در اصل اهل بيت)ع(، 
اهل بيت بودند، در عصر غيبت هم فقيه واجدالشرايط. پس 
حکومت ديني در نگاه آنان يعني چه؟ يعني حکومتي که 

، مردم بايد حاکمش از طرف خدا براي فرماندهي آنها نصب شده
بروند و بگردند آن را پيدا کنند و در حقيقت مردم مامور هستند، 
او را قبول کرده و نسبت به او ايمان بياورند. که ايمان هم همان 
يعني قبول داشتن است. و معناي مقبوليت يعني ايمان و اعتقاد 
به او پيدا کردن، پس الزمه حکومت ديني اوالً منصوب بودن 

نياً تکليف مردم و ايمان و قبول کردن حاکم. يعني حاکم است، ثا
از ناحيه فقها عرضه کردن خود و از ناحيه مردم وظيفه و تکليف 

ها را گفتند  ها که اين حرف پذيرفتن است، اينجاست که بعضي
اين گونه مطرح کردند که وظيفه آقايان اين است که خودشان 

 که شما آمادگي بگويند ما آمادگي داريم، مردم هم بگويند حاال
داريد ما هم قطعاً بايد شما را بپذيريم. روي همين تحليل به 

آيد که مقبوليت از آن مردم و مشروعيت هم از آن  دست مي
 .خداست

پس فرق بين مقبوليت و مشروعيت در جايي است که ما 
مشروعيت را به معناي ديني بودن و ديني بودن را به اين معنا 

 .اکم منصوب از طرف خدا استگيريم که ح در نظر مي
 

 

 واقعاً چنين ديدگاهي درست است؟  ــ 
 
 

کنم تا ببينيد ايراداتي که ما بر اين  من هر دو اينها را عرض مي
دانيم يکي، دو تا نيست. يکي از ايرادات  تئوري و نظريه وارد مي
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عبارت است از اينکه اين معنا درباره پيامبر و اهل بيت رسول 
باشد، در عصر غيبت اصالً درست نيست. در خدا اگر درست 

عصر غيبت ما انتصاب نداريم، در عصر غيبت هيچ فقيهي ادعا 
نکرده است که فرد واجد شرايط)فقيه( از طرف خدا منصوب 

 .است براي حاکميت
 

 

 ـ  عصر غيبت هم همين طور است؟ـ
 

 

رسيم؛ پس ما معيناً  به بحث شما توجه دارم و به آنجا هم مي
، ادعايشان اند ي نصب نداريم و اگر فقها هم ادعا کردهروي کس

نصب عام يعني چه؟ . نصب خاص نيست، نصب عام است
گويند نصب عنوان است، ما  اصطالحات فقها اين است که مي

يک عنوان داريم يک معنون، يک عنوان مجتهد داريم يک فرد، 
شيخ مرتضي انصاري معنون است، کلمه مجتهد عنوان است. 

فيد معنون است، کلمه فقيه عنوان است. در عصر غيبت شيخ م
اگر هم آقايان ادعا کردند نصب است، نصب عنوان است. عنوان 

. اند يعني چه؟ يعني ائمه آمدند براي مردم يک ضابطه گفته
. فرمودند بعد از ما شما به چه کسي اند آمدند يک قاعده گفته

وصياتي را مراجعه کنيد؟ به فقيهاني که چنين شرايط و خص
دارند. اين شبيه آن حرفي است که افالطون در نظام حکومتي 
خود دارد. افالطون به فيلسوف شاه معتقد بود. او شاه را منصوب 

دانست؟ نه، اما معتقد بود که حکومت فن است، حکومت  مي
خواهد. چون حکومت از قبيل فنون است و  تخصص مي
ن و تخصص خواهد، پس بايد حاکم هم داراي ف تخصص مي

باشد. به همين دليل نيز معتقد بود طرف بايد فيلسوف و فلسفه 
دان باشد. من سوالم از اين آقايان اين است، اينکه آقايان گفتند 
  نصب، نصب هم که گفتند عام و عنوان است که طبيعتاً لوازمي

دارد، نصب کلي است، نصب عنوان است يا نصب شخص؟ 
که معنا ندارد و به همين  طبيعتاً نصب شخص در دوره غيبت

دليل است که هيچ فقيهي نگفته است نصب عنوان است. به 
همين دليل ما در قانون اساسي آمديم خبرگان را مطرح کرديم 
چرا؟ براي اينکه ما بحث واليت فقيه را يک امر تخصصي 

دانيم. افراد متخصص بايد تشخيص دهند که آيا اين  مي
رد. پس اوالً اگر بحث انتصاب تخصص رايي منفرد دارد يا ندا

مطرح شود براي ائمه هم اگر قابل توجيه است، براي رسول 
اکرم اگر قابل توجيه است، در عصر غيبت چنين چيزي امکان 
ندارد، اگر هم گفته شده است، نصب عام است. نصب عام 
معنايش عبارت است از اينکه نصب عنوان است، عنوان معنايش 

اگر اين خصايص را  اند است و گفتهاين است که يک ضابطه 
کسي داشته باشد آن فرد صالحيت اين کار را دارد، فرض مثال 

هاي ذي ربط به  شود، وقتي که رفت و دستگاه کسي نماينده مي
تواند خود را طرح کند،  لحاظ قانوني گفتند که اين آدم مي

اش اين است که اين آدم منصوب است؟ قبل از آنکه مردم  معني
دهند اين آدم منصوب شده؟ در واقع معناي اين حرف اين راي ب

تواند خودش را مطرح کند چراکه  است که غير از اين آدم نمي
تواند خود را مطرح و  واجد شرايط قانوني نيست ولي اين آدم مي

 .اعالم کند آمادگي اين کار را دارد
 

 

در حال حاضر برخي خواص و علماي حوزه، حکومت   ــ 
دانند، به نظر شما حکومت  امري ماورايي و خدايي مي را  اسالمي

 در يک جامعه ديني امري ماورايي است يا بشري؟
 

 

متاسفانه آقايان نتوانستند بفهمند حکومت، يک امر ماورايي 
نيست. حکومت، امر خدايي نيست. حکومت، امر بشري است. 

هاي سياسي است. فلسفه سياسي  حکومت، جزء مباحث و بحث
هاي عملي است. جزء علوم ساخته شده توسط بشر  فهجزء فلس

است. خداوند عالم سيستم خاص حکومتي توسط جبرئيل به 
پيامبر نازل نکرده است. آقايان بين امامت و بين واليت به 
معناي حکومت، خلط کردند. پيامبر نبي پيامبر است، چه مردم 

ماعي راي دهند و چه مردم راي ندهند. نبوت پيامبر يک امر اجت
نيست و انتخابي نيست، انتصابي است. امامت هم از همين قبيل 
است. امامت علي)ع( يک امر ماورايي است، يک امر خدايي 
است. همين طور که در داستان حضرت ابراهيم)ع( داريم؛ اما 
خالفت علي)ع( به معناي حاکميت سياسي علي)ع( است. نه 

سي رسول تنها حاکميت سياسي علي)ع( بلکه حاکميت سيا
اکرم)ص(، اين يک امر عقاليي است. به همين دليل 

چه مردم با او بيعت کنند چه بيعت نکنند در  (اميرالمومنين)ع
اگر مردم با او بيعت  (امامتش شکي نيست، اما اميرالمومنين)ع

شود خليفه و رهبر سياسي مسلمين و اين واليت و  کردند مي
ناي حاکميت سياسي حکومتش به معناي واليت اعتباري، به مع

کند. امام در نتيجه عدم اقبال مردم، در اداره  تحقق پيدا مي
سال  25شوند، در طول اين  سال خانه نشين مي 25حکومت 

گويند نه، حاکم  امام بود اما حاکم مسلمين نبود. اينکه آقايان مي
بود. چرا، حاکم بود يا حق الحاکميت داشت اما حاکم بالفعل 

روعيت به معني ديني بودن باشد، بين نبود. پس اگر مش
تري  شود فرق گذاشت. يک ايراد مهم مشروعيت و مقبوليت مي
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اينجا مطرح است و آن اين است که در دوران امام به دليل 
يي دو امام نيست،  جايگاه امامت، به دليل اينکه در هر عرصه

حتي اگر کساني که صالحيت امامت را دارند اگر در عصر امام 
باشند، امامت براي امام قبلي است. نمونه اصلي در دوره قبلي 

، امام حسن بن (حيات رسول اکرم)ص( است که امام علي)ع
علي)ع( و امام حسين)ع( در قيد حيات ظاهري هستند، همه اين 

که رسول  چهار نفر صالحيت واليت را دارند اما مادامي
ند، آنها اکرم)ص( است آن سه نفر امام نيستند، آنها ماموم هست

بايد از امام قبلي تبعيت کنند اما فقيه در دوران غيبت اين طور 
نيست. ولي فقيه واليت بر فقهاي ديگر ندارد. هيچ فقيهي حق 
ندارد از فقيه ديگر تبعيت کند چراکه اگر تبعيت کند مجتهد 

کند  نيست، به همين دليل است که امام خميني)ره( هم تاکيد مي
ها واليت ندارد. مساله بعدي اينکه آن هيچ فقيهي بر ديگر فق

مجتهد منتخب نه تنها بر فقيهان ديگر واليت ندارد بلکه او 
واليت بر خبرگان را هم ندارد. چرا؟ براي اينکه خبرگان او را از 

کنند نه او خبرگان را. به عالوه  ميان ديگر فقيهان انتخاب مي
ن عادي ولي ولي فقيه هم تابع قانون اساسي است هم تابع قواني

شان براي ما مالک است،  ائمه معصوم همين طوري که سخن
 عمل شان هم براي ما مالک است 

 

 

اگر در چارچوب اداره کشور هم قرار گيرد چطور؟ آيا اين   ــ 
 يي است؟ مساله خودش قضيه جداگانه

 

 

بله، به همين دليل است که قوه قضائيه همين طور که عليه 
دادرسي کند، در رابطه با خود شخص  ديگران حق دارد اقامه

يي  تواند اين کار را بکند. من ناچارم خاطره رهبري هم مي
فرمودند ما روزي نشسته  اهلل موسوي اردبيلي مي بگويم. آيت

بوديم، ديدم حاج احمد آقا تلفن زدند سوال کرد، آقاي موسوي، 
شناسيد؟ گفتم؛ بله.  اسم يک قاضي را برد. گفت آن آقا را مي

وال کردم؛ حاج احمد آقا قضيه چيست؟ گفت؛ آن قاضي امام ئس
را احضار کرده است. گفتم؛ چطور؟ گفت؛ متن احضاريه را 

. ظاهراً شخصي عليه امام شکايت کرده است و آن اند فرستاده
اهلل فرزند سيدمصطفي راس فالن  قاضي نوشته متهم سيدروح

داً معلوم شد ساعت در فالن شعبه از دادگاه حضور پيدا کند. بع
طلبان در آبادان، آن زماني که سينماي رکس  يکي از سلطنت

آبادان را آتش زدند، ايشان يکي از کساني بود که در آنجا آسيب 
ديده بود، آمده بود شکايت تنظيم کرده بود عليه امام و گفته بود 

سوزي امام خميني است، بنابراين ايشان بايد  منشاء اين آتش

فرمودند که من به قاضي گفتم  آقاي موسوي ميبيايند دادگاه. 
اهلل،  شناسيد؟ گفت؛ بله. ايشان آقاي سيدروح شما اين متهم را مي

فرزند آقا مصطفي هستند و االن هم رهبر انقالب هستند. شاکي 
دارند، من قاضي هستم، قاضي مستقل است، حق دارم به 

 شکايت رسيدگي کنم. 
 

دم اگر مشروعيت را به بنابراين با توضيحاتي که عرض کر
شود که توضيح داده شد اما  معناي ديني بگيريم، هماني مي

گوييم دين يک امر خدايي است، در همان جا ادامه  زماني که مي
دهيم که حکومت يک امر بشري است، کمااينکه سياست  مي

هم يک امر بشري است. اگر ما حکومت ديني را بپذيريم 
يستم خاصي از حکومت را از معنايش اين نيست که دين يک س

باال نازل کرده و در اختيار بشر قرار داده است. نه، چنين چيزي 
و نه مبناي تاريخي دارد و   نه مبناي قرآني و نه مبناي علمي

برخالف نصوص قرآني و برخالف جمالتي است که 
بردند. به همين دليل وقتي در نوفل  اميرالمومنين به کار مي

خواهيد بگوييد سلطنت  وال کردند شما که ميئلوشاتو از امام س
يعني چه؟   باشد، جمهوري اسالمي  نباشد، جمهوري اسالمي

يعني جمهوري به همان شکلي که   فرمودند جمهوري اسالمي
آيند، در جمهوري  در جاهاي ديگر مردم با راي خود روي کار مي

آورند اما  هم مردم با راي خود کسي را روي کار مي  اسالمي
چرا؟ به خاطر اينکه مردم مسلمان هستند. طبيعي است   سالميا

مردم تقيدشان چون به اسالم است، انتظارشان از حاکم اين 
را مدنظر قرار دهد. بنابراين جمهوريت   است که مسائل اسالمي

در اينجا با جمهوريت در غرب، شرق، خاورميانه و جاهاي ديگر 
 مات متفاوت است. فرقي ندارد و محتواست که با بقيه نظا

 
حاال که حکومت معناي بشري پيدا کرد يعني اينکه مردم اگر 
بخواهند کسي بر آنها حکومت کند، مردم اين حکومت و 
حاکميت را بايد بفهمند، بايد بدانند، بايد بشناسند و بايد بپذيرند. 
اگر معناي حکومت اين شد امام هم اصرارش اين است، 

اليت فقيه يک واليت و منصب گويند شما فکر نکنيد و مي
گويد واليت فقيه يک منصب خدايي  خدايي است. چه کسي مي

است؟ واليت فقيه يعني حکومت فقيه، حکومت فقيه يعني 
حکومت کسي که دين شناس و صاحب نظر در شرايط مختلف 
باشد. بنابراين واليت به معناي سياسي يک امر مقدس آسماني 

معناي قانونيت گرفتيد، طبيعي  نيست. اگر شما مشروعيت را به
شان حکومتي  است در جايي که مردم مسلمانند، حکومت مشروع

است که تقيد و مفاهيم ديني دارد. اينجاست که مشروعيت 
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شود قانونيت. قانونيت و مقبوليت هر دو يکي هستند. براي  مي
اينکه معناي قانونيت يعني مردم بپذيرند و قبول کنند. پذيرفتن و 

اشتن يعني مقبوليت. پس آنهايي که آمدند بين مقبوليت قبول د
کنند حکومت ديني  و مشروعيت فرق گذاشتند، آنها خيال مي

هاي رايج  يک سيستم خاصي از حکومت است جدا از حکومت
 بشري، ما چنين چيزي نداريم. 

 
مشروعيت و مقبوليت نه تنها جداي از  در نظام جمهوري اسالمي
همديگر هستند. معنايش اين است که هم نيستند بلکه مکمل 

کند، کمااينکه اگر  وقتي مردم قبول کردند، شارع هم قبول مي
کرد و شاهد قضيه  کردند، شارع هم قبول نمي مردم قبول نمي

اين است، االن فرض بفرماييد امام خميني زنده هستند، همه 
فقهاي بزرگواري که غير از امام خميني)ره( بودند مگر مجتهد 

شان  شان عادل بودند، همه ند؟ مگر عادل نبودند؟ همهنبود
نمازخوان بودند، مگر مقلد نداشتند؟ اما چون مردم امام را به 
عنوان ولي معرفي کرده بودند به صورت طبيعي غير از امام 
خميني)ره(، ولي فقيه شخص ديگري نبود، شرايط واليت را 

سال  25وران داشت اما ولي فقيه نبود. پس اگر کسي بگويد در د
توان گفت بود. حق خالفت  اميرالمومنين)ع(خليفه بود يا نه، مي

را داشت. صالحيت واقعي را از آن خود کرده بود. اما عمالً نشد 
و به همين دليل در آخر خطبه شقشقيه، 

اگر مردم حاضر نبودند و اگر حجت »فرمايد؛  اميرالمومنين)ع(مي
اين خالفت را  را تمام نکرده بودند با حضورشان، من

 «پذيرفتم. نمي
 
 

پس، از اين منظر يعني حاکميت سياسي پيامبر و ــ 
 اميرالمومنين هم نيازمند بيعت مردم است؟

 
 

منصوب براي حکومت بود چرا يک بار  (بله. اگر اميرالمومنين)ع
آمدم؟ اگر خالفت و  آمدند من نمي گفت اگر مردم نمي ديگر مي

ق بشري بود، مگر دست او بود واليت سياسي امري الهي و فو
شان همين  کنند، اشتباه که قبول نکند؟ اين آقاياني که توجه نمي

جا است. اگر اميرالمومنين براي حاکميت و خالفت سياسي 
فرمايد که من مشاور باشم بهتر از اين است  منصوب بود، چرا مي

که در صحنه کار مستقيم باشم؟ پس او امامتش منصوب است 
نبوت پيامبر منصوب است اما حاکميت سياسي پيامبر و کمااينکه 

خواهد. لذا  حاکميت سياسي اميرالمومنين دقيقاً بيعت مردم را مي

رسول اکرم در مکه نبي بود و حق الواليت را هم داشت، اما 
حاکميت سياسي براي او بالفعل نبود. وقتي که وارد مدينه شد و 

بود و شئون ديگر را  مردم بيعت کردند عالوه بر اينکه نبوتش
داشت با بيعت مردم شد حاکم سياسي و اگر وقتي مردم 

شان را از کسي بردارند و بروند سراغ کسي ديگر، صالحيت  بيعت
رود اما واليت سياسي خود به خود از بين خواهد  او از بين نمي

ميزان، راي »رفت. دقيقاً فرمايش امام)ره( هم پيرامون اينکه 
 ه توجه ايشان به همين مطلب بود. به واسط« ملت است

بنابراين مشروعيت در اينجا به معني قانوني بودن است و به 
عبارت ديگر يعني منظور از حاکم و حکومت مشروع، آن 
حکومتي است که قانوني است و اسالم هم او را امضا کرده 
است. يعني اگر مردم کسي را نپذيرند تبع قضيه است که 

 خواهد رفت. حاکميت او زير سوال 
 
 

دانيد، در بين  حضرتعالي فرموديد حکومت را امري بشري ميــ 
کنيد اين نظر را قبول  فقهايي که االن داريم چند درصد فکر مي

 دارند، يعني اکثريت قبول دارند؟ 
 
 

دانم فقيهي باشد که قبول نداشته باشد اما فقيه؛  من بعيد مي
ثالي را ذکر کنم. براي اينکه ذهن شما روشن شود خوب است م

دانيد؟  وال کردند شما خودتان را مجتهد ميئاز يکي از بزرگان س
گفت؛ تعريفي از مجتهد به من بگوييد. اگر منظورتان از مجتهد 
کاشف الغطا است من نيم مجتهد هستم. اگر منظورتان فالني 

گويم مانند  است من دو مجتهد هستم. من فقيه به کسي مي
گويم مثل مال  ي. من فقيه به کسي ميسيدمرتضي، امام خمين

احمد نراقي، شيخ مرتضي انصاري. يعني کسي که مجموعه فقه 
را دارد، کليات فقه را دارد، قواعد فقه را دارد، فهم فقه را دارد، در 

گويم معنايش اين نيست که  کنار اين قضيه من فقه که مي
فقه صرفاً حالل و حرام است يعني فقه به معناي فقه اصغر و 

داند و هم فقه اکبر را. يعني  اکبر يا هر دو. هم فقه اصغر را مي
داند، شرع را هم  اين فرد همان طوري که عقل را حجت مي

داند  داند. اين آدم همان طور که وحي را حجت مي حجت مي
داند،  داند. همان طور که انبيا را حجت مي عقل را هم حجت مي
عبارت امام موسي بن جعفر داند. اين عين  عقل را هم حجت مي

توانيد پيدا کنيد که  است. اگر اين جور باشد هيچ فقيهي نمي
بگويد اسالم يک شيوه خاصي از حکومت آورده است و اين 

 براي ما روشن است. 
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گويند واليت سياسي  بنابراين منظور از واليت که اين آقايان مي
اليت گويد و است، واليت سياسي يعني چه؟ امام صراحتاً مي

فقيه عيناً مثل واليت يک مادر است. مادري که بر فرزندانش 
واليت دارد، واليت چه؟ واليت حضانت، يعني حق شير دادن 
اين فرزند بر عهده چه کسي است؟ مثل واليت پدر است. پدر 

هاي خودش واليت دارد يعني چه؟ اين واليت  وقتي بر بچه
دارد. بله خدا معنايش اين است که اين اولويت نسبت به او 

واليت او را امضا کرده است. من هميشه اين را عرض کردم که 
واليت سياسي عيناً مثل خريد و فروش است. ما خريد و فروش 
آسماني نداريم. ما در عالم نداريم که در لوح محفوظ در آنجا 

 مثالً بيع بايد اين طور باشد. 
 

يد که بگويد توانيد پيدا کن بنابراين هيچ فقيهي در عالم نمي
حکومت فقيه حکومتي است با شکلي خاص، يداً بيد، از رسول 

باشد و چه  اکرم به ما رسيده است. پس حکومت چه اسالمي
اش، عرفي است منتها  نباشد، در همان معناي متفاهم عرض

اسالم در حاکم شرايطي را مدنظر قرار داده کمااينکه از حيث 
 زيده است. مقررات هم روي احکام الهي تاکيد ور

 

 

 بنابراين خالفت به همان معني عرفي است؟  ــ 
 

 

بله. واليت در اينجا به معناي واليت تکويني نيست بلکه به 
معناي واليت عرفي، اجتماعي، عقاليي است. يعني همان 
حاکميت است بنابراين حاکميت همان تعريف خود را دارد و شما 

کنيد که دقيقاً براي توانيد عبارتي پيدا  در عبارات فقها نمي
واليت يک معناي ويژه يي کرده باشند. شما به کتاب مرحوم 
آقاي ناييني هم نگاه کنيد آنجا هم به همين معنا است. ايشان 

کنند براي ائمه به همين معنا  وقتي بحث واليت را مطرح مي
 کنند.  تعريف مي

بنابراين واليت به اين معنا يک امر عقاليي، اجتماعي است 
تها طبق معناي گذشته، اگر واليت فقيه عادل، مجتهد جامع من

الشرايط و امين محقق شد و طرف، متصدي امور مسلمانان شد، 
شارع آن را امضا کرده است. اين مثل بيع است. در خريد و 
فروش اگر فروشنده مالک باشد و شرايط ديگر صحت معامله را 

ا معناي بيع داشته باشد و بفروشد، شارع امضا کرده است ام
 همان بيع عرفي است. و آن را نقد کنند. 

 

***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش پاياني
 

بخش اول اين گفت  :اعتماد، حسن محمدي، عليرضا خامسيان
 خوانيد. گذشته منتشر شد. امروز بخش پاياني آن را مي وگو روز

  
 
هاي  تلقي اخيراً مباحثي در جامعه مطرح شده است. آيا  ــ

واليت فقيه آن هم در ميان کساني که خود  متفاوت از بحث
نشده است اين مباحث  موجب اند گذار اين امر در کشور بوده پايه
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شکل بگيرد؟ به طور مثال تلقي متفاوت ديدگاه ميان رئيس و 
هاي متفاوت  رئيس مجلس خبرگان رهبري يا حتي ديدگاه نايب

 نسبت به اين مساله.  ربرخي مراجع معظم تقليد در کشو
 
 

سوال جالبي است. واليت فقيه اگر با همان تعريفي که گذشت و 

آمده است و موسس نظام روي آن تاکيد  در قانون اساسي هم

بپوشد،  کرده است، طرح شود و به صورت عيني لباس عمل

هاي زيادي را  هاي بحران زا نيست زمينه عالوه بر اينکه بحران

ولي اگر آمديم من عندي، حکومتي را مطرح سازد  هم مرتفع مي

واليت فقيه را يک  کرديم که براي بشر امروز ناشناخته است،

امر ماورائي و انتصابي آن هم فوق درک بشر، معرفي کرديم و 

را که مورد تاکيد رسول « النصيحه الئمه المسلمين» باب؛

بستيم و در عمل اجازه  و اهل بيت)ع( را به روي مردم خدا)ص(

 ورزي را نه تنها نداديم بلکه يشهاند وال، اظهارنظر، تفکر وئس

نوعي کفر و زندقه شناختيم و برخالف اصل واليت فقيه که 

ريزي شده، به  عقالي عالم برنامه متکي بر معرفت و فهم بشر و

طور  صورت يک امر دست نيافتني به جامعه معرفي کرديم، به

مد و وجه مشترک بين ها مختلف به وجود خواهد آ طبيعي تلقي

نخواهد بود و به مرور يک اصل  ها قابل تعريف اين تلقي

جامعه  وال خواهد رفت وئپذيرفته شده مورد قبول مردم، زير س

 گرفتار بحران خواهد شد. 

 
 

پس مساله فصل الخطاب بودن نظر ولي فقيه در جامعه   ــ 
  شود؟ ديني چه مي

 
 

يي که در اينجا براي ما  کتهقبل از پرداختن به پاسخ اين سوال ن
است مورد تاکيد قرار گيرد عبارت از اين است  مهم است و الزم

به صورت يک  که ما گاهي مساله را به صورت بخشي، گاهي
واحد و گاهي يک قسمت کوچک را به صورت يکپارچه و به هم 

ها،  ها و نگاه کنيم و هر کدام از اين لحاظ پيوسته مالحظه مي
را خواهد داشت.  م و تبعات و نتايج خاص خودشاثرات و لواز

خبرگان قانون اساسي که دوران ستم شاهي را ديده بودند، 
ايران رفته بودند، نظامات مختلف سياسي را تجربه  بيرون از

دانستند اين  تنظيم کنند. مي کرده بودند. اينها بلد بودند چگونه
 دارد  بار است که در جمهوري اسالمي سيستم حکومت، اولين

شود. طبعاً در تجربه ممکن است خيلي چيزها رو شود  پياده مي

ولي در قبل روشن نبود. ممکن است خيلي از تغييرها ظاهر شود 
توجه داشته باشيم  ولي قبالً ظاهر نبود. پس اين نکته را هم بايد

کنيم و نواقص را درک  که ما به مرور نقايص را کشف مي
رسيم  آييم به اينجا مي ته، ما ميتوجه به اين نک کنيم. با مي
حاکم باشد، يعني چه؟  در جاي خودش  گوييم اگر سيستمي مي

 يعني اگر ما رابطه خبرگان و رهبري را يک رابطه منطقي تصوير

کنيم، نه رابطه مطيع و مطاع. ما اگر رابطه رهبري را با خبرگان 
مجلس مشخص کنيم آن وقت موضوع فرق  مثل رابطه دولت و

در  د، چرا؟ براي اينکه مشروعيت دولت با مجلس استکن مي
جايي که قوه قضائيه با رهبري، قوه قضائيه با قوه مقننه، قوه 

دعوا داشته باشد آنجا فصل الخطاب کيست؟  قضائيه با مجريه
شود  بحث مي رهبر. اما در جايي که در رابطه با خود رهبري

گويد من رهبري عملکردش چقدر است؟ خودش بايد بيايد و ب
است. پس منافاتي ندارد ولي « دور»اينکه  خوب هستم؟ خير،

خودش اما  فقيه فصل الخطاب باشد در رابطه با زيرمجموعه
وقتي خودش زيرمجموعه خبرگان است چي؟ آنها هستند که 

 شرايط را داريد يا نه.  توانند بگويند اين مي
 

 

  شود؟ اين زيرمجموعه، شامل مردم هم مي  ــ 

 

 

تمام حرف اين است که مردم نه زيرمجموعه رهبري  خير،
مجريه هستند، نه زيرمجموعه قوه  هستند، نه زيرمجموعه قوه

مقننه هستند بلکه اصل مشروعيت نظام با مردم است. يعني 
مردم اگر خدايي نکرده روزي روزگاري از اصل نظام روي گردان 

عه بدانيم. توانيم زيرمجمو ماند. مردم را ما نمي شوند هيچي نمي
اساسي اگر شاکي  بله اگر آحاد مردم تخلف کردند مطابق قانون

تواند پيگيري کند ولي اين  هاي قضائيه مي داشته باشند، دستگاه
بر اين نيست که مردم را مثالً زيرمجموعه قوه قضائيه  دليل

مردم به صورت عام يک چيزي را  بدانيم. يا دقيق تر اينکه وقتي
 هايي را براي ابراز اين ساسي يک شيوهخواهند قانون ا مي

هايشان اعالم کرده است و به همين دليل است که مردم  خواسته
حق  اساسي با رعايت موازين اسالمي دقيقاً بر طبق نص قانون

حق دارند  دارند حتي بيرون بيايند، حق دارند تظاهرات کنند،
ات يا اظهارنظر کنند، حق دارند تجمع کنند و حق دارند از اصالح

کنند يا مخالفت کنند. قانون اساسي تشکيل  تغييرات دفاع
شرط اينکه مخل  ها بدون حمل سالح به اجتماع و راهپيمايي

داند. معني اين حرف چيست؟  مباني اسالم باشد را مجاز مي
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که وزارت کشور موظف به دادن جواز است نه  معني اين است
اجازه ندهد تخلف به  تواند مجوز بدهد يا ندهد. او اگر اينکه مي
رود. يک مانع وجود دارد و آن اينکه مخل قوانين  شمار مي

باشد، که اين هم کامالً معين و روشن است؛ به همين  اسالم
همکاري است. متاسفانه  دليل در اينجا وزارت کشور موظف به

 کنند که البته حق ندارند و اين اصل را تفسير مي اند برخي آمده

ه تفسير در جايي است که ابهام وجود داشته تفسير کنند چراک
گيريم فصل  يي که ما مي شد نتيجه باشد. با توضيحاتي که داده

زيرمجموعه  الخطاب بودن رهبري، در رابطه با قواي سه گانه
الخطاب در رابطه با دولت، مجلس است؛  رهبري است، فصل

ر با آحاد مردم قوه قضائيه است آن هم د الخطاب در رابطه فصل
در رابطه با  الخطاب موردي که شاکي وجود داشته باشد و فصل

شخص رهبري، خبرگان رهبري است و نکته مهم اينکه 
اصل نظام و تغيير و تثبيت آن با ملت  الخطاب در ارتباط با فصل

 است. 

 
در اينجا من نبايد خيلي ريز وارد قضيه شوم. اينجا درباره 

، من ناچارم بگويم که براي زدن دارم جريانات اخير من حرف
بعد از ارتحال  گردد به يک انحرافي که مجموعه اين قضايا برمي

ايم نظارت استصوابي  امام به وجود آمد. ما هميشه گفته
المله، وکيل  کند، نه وکيل الدوله مي را وکيل نمايندگان، مجلس

کند که  نگهبان مي نه ملت بلکه وکيل شش نفر فقهاي شوراي
اش اين  ت است و نه نماينده مجلس. نتيجهنه نماينده دول

ما يک مجلس بدون اثر خواهيم داشت که نه  شود که مي
را کنترل کند و نه  تواند رئيس جمهور تواند ناظر باشد نه مي مي
ک سياسي را محقق کند. کما يهاي اجرايي  تواند توانايي مي

يي  شد به گونه خبرگان از ميان علماي بالد انتخاب مي اينکه اگر
کردند اگر  ها تعيين مي حوزه ديگر بود، اگر صالحيت خبرگان را

توسط شوراي نگهبان « دوري»صالحيت خبرگان به صورت 
کرديم که آنها  هايي پيدا مي شد در خبرگان ما آدم نمي تعيين

مردم و باالتر از مردم، متکي به  علماي بالد هستند و متکي به
 اعتقاد دروني هستند. 

 
 

از داليلي که خواستيم اين موضوع را با شما آغاز کنيم يکي   ــ 
به عنوان نسل جوان يک نگراني احساس کرديم  اين بود که ما

نظام شکل گرفته و  که بين برخي سران نسبت به مجادله کالمي
يي تعبير شده که يک شکافي بين روحانيت به وجود  به گونه

وع شکاف شکل با اين تحليل موافق هستيد که اين ن آمده، شما

اين صورت، راه برون رفت  گرفته و اخيراً شدت يافته است و در
 از اين وضعيت چيست؟

 
  

دانم هم نعمت؛  اين داستان شکاف بين روحانيت را هم نقمت مي
چرا که اگر اين نعمت نبود ما با اين حوادث  دانم واقعاً نعمت مي

تشکيل آزادي تهران  اخير بايد مجلس ترحيم بزرگي در ميدان
داديم و يک مراسم خداحافظي با اصل کيان روحانيت برگزار  مي
کرديم. اما اين شکاف باعث شد مردم بدانند روحانيت همه  مي

در جريان انشعاب روحانيون از  انديشند کما اينکه يک جور نمي
 )روحانيت( هم همين بود. يادتان هست آن موقع وقتي جامعه

ها مخالف بودند.  خيلي راجع به انشعاب هم صحبت کرديم،
مکتوب فرمودند جدايي  حضرت امام نه تنها شفاهي، بلکه

بخشي از روحانيت به معناي انشقاق نيست، اين جدال نيست 
معنايش اين است که دو ديدگاه وجود دارد. البته من در  بلکه

را انشعاب بين روحانيت  حال حاضر داستان به وجود آمده
تفکر امام و مخالف تفکر امام دانم بلکه درگيري بين  نمي
با   با قرائت امام با جمهوري اسالمي  دانم. جمهوري اسالمي مي

امام نگاهش نگاه امامت بود، در  کند؛ قرائت ديگران فرق مي
از به  ها مربوط به قبل نگاه امامت همه نقش دارند و صالحيت

آورد  قدرت رسيدن فرد است و قدرت در نگاه امامت، تقدس نمي
يشه اند در تقابل با نگاه خالفت است. در ين نگاه، دقيقاًو ا

نظارت استصوابي  خالفت اهل حل و عقل بايد نظارت کنند، اين
گويند از مظاهر تفکر خالفت است. وقتي ما  که آقايان مي

بايد صاحب نظر باشند اين يعني چي؟ نخبگان در  گوييم همه مي
خالفت نخبگان نگاه  نگاه امامت نقش هدايت دارند ولي در

کنند اما در نگاه  نقش انتصاب دارند؛ آنها طرف را نصب مي
کنند . شما  کنند، خصوصيات را مطرح مي را معرفي مي امامت آن

را نگاه کنيد. در يکي همسر  (سه تفکر مقابل تفکر امام علي)ع
 رسول اکرم)ص( و دو نفر از ياران رسول اکرم)ص( هستند، يک

فکر خارجيگري است و تفکر سوم را هم تفکر ديگري داريم که ت
نتيجه اين فکر، بر سر نيزه رفتن قرآن  کند و معاويه رهبري مي

طور است.  ؛ اينجا هم هميناند شود. هر سه هم مسلمان مي
ها نجات  اينجاست که شناخت صحيح، انسان را از گمراهي

صفين، هم مالک اشتر و هم ابن عباس  دهد. در جريان مي
فرمايش  سي اشعري هم بود ولي مالک و ابن عباسبودند، ابومو

اش آن چيزي شد  امام را فهميدند ولي ابوموسي نفهميد و نتيجه
ايد. اينجا هم روحاني خط امام با روحاني  ديده که در تاريخ هم

اعتقاد دارد، در همين جا  شناسد و نه به او که نه امام را مي
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کند که  ميشود. اينجا شاخص را آن کسي مشخص  مشخص مي
خوب شناخته است، صاحب تحليل است، قدرت تشخيص  امام را

مالک عمل قرار دهد.  تواند حرف و عمل امام را دارد و مي
زنند و مدعي پيروي  آقاياني که امروز از امام زمان)عج( حرف مي

بنابراين امروز دعواي ما  اند رو تفکر حجتيه ايشان هستند دنباله از
ت با تفکر حضرت امام)ره(. تفکر حجتيه اس دعواي تفکر حجتيه

پي تخريب  امام و پيشوايش بريتانياست به همين دليل در
گويم ماجراهاي  هاي تيزبين و باهوش هستند. وقتي مي چهره

به اين دليل است، چرا که همين جاست که  اخير نعمت هم بود
شود. شما ببينيد اين  روحاني خط امام)ره( از غير آن مشخص مي

زنند، در دوران آن  ي که امروز سنگ امام را به سينه ميافراد
چندين بار مورد تشر قرار گرفتند. چرا ما روي تشرهاي  بزرگوار

که امام تشر زده پس معلوم  کنيم؟ آنجايي امام حساب باز نمي
 است که نقطه ضعف وجود داشته. آنهايي هم که يک بار مورد

ز اول در راه مستقيم تشر قرار نگرفتند به اين علت بوده که ا
ميزان حال فعلي است اما حال فعلي با  بودند. درست است که

 چه مالکي؟ مالک حال فعلي را در صدر اسالم با چه
سنجند؟ به نظر من  ؟ با آن چيزي که االن مياند سنجيده مي

توانيم همه  همين خاطر ما نمي هايي وجود دارد و به شاخص
بگيريم. االن  اده امام را ناديدهشاگردان امام و همه اعضاي خانو
که مطمئن باشيد اگر امروز  اند افرادي مورد بي مهري قرار گرفته

زنده بود اينها مورد عالقه امام بودند. اين شوراي  هم امام
قرار گرفت؟ اين افرادي که االن  نگهبان چند بار مورد تشر امام

 مام نبودند. ا در قم هستند و ايدئولوگ اين قضايا هستند اصالً با
 
 

شوند و  ـ  پس چرا مراجع معظم در قم وارد اين قضايا نمي 

 کنند؟ ميدانداري نمي

 

 

هاي مرئي و نامرئي تالش کرد جايگاه  با کمال تاسف يک دست
مرجعيتي که از نظر اقتصادي متکي به  مرجعيت را متزلزل کند؛

حداقل  ها وجوهات مردم بود و مالک تاييد مرجعيت در حوزه
شد و کسي  ار سال تجربه شده بود و توسط حوزه انتخاب ميهز
و  معرفي کند که خودش صالحيت علمي توانست مرجع را مي

به جايگاهي  و تقوا  تقوايي را داشته باشد يا اينکه از نظر علمي
رسيده باشد که همه او را قبول داشته باشند. متاسفانه تمام 

اسي تعيين شود اما هاي سي مرجعيت با ديدگاه ها شد که تالش
مراجع تا حدود زيادي  با اين وجود من معتقدم در جريانات اخير

خودشان را حفظ کردند و شما شاهد هستيد کالم مراجع قم در 
هايي تاکيد کرده است که فقاهت اقتضا  اخير بر مالک قضاياي

شتابزده درباره برخي مسائل  کرد و در جريانات انتخابات مي
تبريکي  ه گفتند مردم خوب عمل کردند و اگرموضع نگرفتند بلک

هم گفته شد، به مردم گفتند اما نگفتند نتيجه انتخابات مورد 
نيست بلکه دغدغه خودشان را به شوراي  تاييد ما هست يا

هاي  توصيه نگهبان ابراز کردند. اينکه چرا شوراي نگهبان به
يدا مراجع عمل نکرد را بايد از خودشان پرسيد اما يک مرجع پ

يا تلويحاً تذکر نداده باشد. با کمال خوشبختي  کنيد صراحتاً
شان  کردند و مواضع مراجع در خصوص وقايع اخير خوب عمل

عجوالنه نبود بلکه منطبق بر اصول و منطق بود. راجع به کشته 
ها  مظلومانه برخي از هموطنان يا پيرامون همين دادگاه شدن

دادند. بزرگاني وارد شدند و  آقايان هايي را سواالتي شد و جواب
در روز  محکوم کردند. آنهايي که توجه نکردند بايد خودشان

 قيامت و در پيشگاه خداي عالم پاسخگو باشند. 
 

 به نفل از: اعتماد
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 سپهر آريا

 
 
 

 و حکومتمشروعيت 
 
 
 

ريات مقدمه: براي ورود به اين بحث ابتداء بايد نگاهي به نظ
برخي از روحانيون شيعه درباره رابطه قوانين اجتماعي دين و 

گذار آئين بهائي را در اين  حکومت بياندازيم و سپس نظر بنيان
رابطه مورد بحث قرار دهيم . البته همه روحانيون شيعه در اين 
رابطه هم قول نيستند. کلمه مشروع در لغت به معني روا، جايز، 

و آنچه شرع روا دارد. آنچه که بر مطابق شرع، راست درست 
طبق احکام شرع مجاز باشد. مشروعيت حکومت: حکومتي که 

 ( 1منطبق بر قوانين شرع اسالم باشد. )
: نويسد سيس مجلس شورا ميأمظفرالدين شاه در فرمان ت

االخر  جمادي 14مطابق فرمان معدلت بنيان همايوني مورخ »
لت تشديد مباني ق از براي ترقي و سعادت ملک و م 1324

دولت و اجراي قوانين شرع حضرت ختمي مرتبت امر به تاسيس 
 (2« )شوراي ملي فرموديم.

ها يا ارثي و خوني از پادشاه به پسر ارشد  در گذشته حکومت
از طرف پيشوا يکي از مريدان به عنوان  درسيد و يا در معاب مي

امامي حکومت  12شد در تفکرات شيعه  جانشين برگزيده مي
باشد. و در  ارثي و حق اوالد پيغمبر اسالم که ائمه باشند مي

غياب آنها حکومت حق يک روحاني اعلم است که ولي فقيه 
البته در تفکرات مذهب شيعه بين روحانيون در اين  .نامند مي

طنت را لاهلل خميني حکومت ارثي س زمينه اتفاق نظر نيست آيت
شمرد. در  ه را جايز ميداند اما حکومت ارثي ائم خالف اسالم مي

اينها همه ضد اسالمي »: نويسد باره حکومت ارثي سلطنتي مي
است، ناقض طرز حکومت و احکام اسالم است. سلطنت و 

که اسالم بر آن خط بطالن  عهدي همان است واليت
 (3)کشيده.

اهلل خميني معتقد است که اسالم داراي قوانين کافي براي  آيت
رسول اکرم  لةي تبارک و تعالي بوسيخدا»اداره جامعه هست و 

آيد.  )ص( قوانيني فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت مي
امور قانون و آداب آورده است. براي انسان پيش از  ةبراي هم

رود قانون  اش منعقد شود تا پس از آنکه به گور مي آنکه نطفه
وضع کرده است. همانطور که براي وظائف عبادي قانون دارد 
براي امور اجتماعي و حکومتي قانون و راه و رسم دارد. حقوق 
اسالم يک حقوق مترقي و متکامل و جامع است. کتابهاي 

هاي مختلف حقوقي تدوين  قطوري که از دير زمان در زمينه
شده از احکام قضا و معامالت و حدود و قصاص گرفته تا روابط 

ملل عمومي و ال ها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بين بين ملت
اي از احکام و نظامات اسالم است. هيچ موضوع  خصوصي، شمه

حياتي نيست که اسالم تکليفي براي آن مقرر نداشته و حکمي 
  (4) .«آن نداده باشد ةدر بار
اهلل منتظري نظريه پرداز اوليه واليت فقيه برخالف نظر  آيت

ظام ن» :گويد مي 2009دسامبر  16در  BBCايشان در مصاحبه با 
ديني بدون رضايت عامه و آرائ جميع يا اکثريت مردم 

 (5« )مشروعيت نخواهد داشت
مسيحي و مسلمان مشروعيت  - اديان سامي )ابراهيمي( يهودي

دانند و مردم را عوام و فاقد شعور  گرفته از شريعت مي حکام را بر
اروپا از دوراني که مردم دانند.  براي دخالت در امور اجتماعي مي

به اين باور رسيدند ند، ق به محدود کردن قدرت کليسا شدموف
توانند مشکالت اجتماعي را حل کنند و نيازي به  که خود مي

روحانيون ندارند. آنها موفق شدند چوب شباني را از دست 
امروزه  .و خود حاکم بر سرنوشت خويش شوند گرفتهروحانيون 

مي دانند از  در جهان تعداد کشورهائي که منشأ حکومت را الهي
. اکثر قريب به اتفاق باشند ميتعداد انگشتان يک دست کمتر 

مردم  بلکه از رأيکشورها منشأ حکومت را نه ارثي و نه الهي 
تر از آن است که با قوانين  دانند. اداره جوامع امروزي پيچيده مي
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روابط اجتماعي بين امروزه اداره کرد.  بتوانهزاران سال پيش 
 حل وبرآمده از اراده مردم ه را بايد قوانين مدني افراد يک جامع

ه است و حداکثر اتماميت خو که نه قانون شريعتو فصل کنند 
  باشد. مي  حافظ منافع قشر کوچکي از جامعه

بحث در باره مشروعيت حکومت است بجاي   شايستهرو  هميناز 
از مشروعيت حکومت  در بحث .از حقانيت حکومت صحبت کرد

اقشار جامعه  همة وقحقه آن احکام شرع مي باشد که خاستگا
گيرد، در صورتيکه در چهارچوب  بطور يکسان مورد نظر قرار نمي

حقانيت يک حکومت حقوق تک تک افراد جامعه تحقق  بحث از
کند. حاکمان در چنين جوامعي حتي حق محدود کردن  پيدا مي

دم بر د زيرا که حفظ کرامت انسانها مقنحق يک نفر را هم ندار
قوانين کشوري است. در اين گونه جوامع کرامت دين و ديندار 

شود اما در حکومت ديني نه کرامت دين حفظ  هر دو حفظ مي
هاي سکوالر آمريکا و  شود نه کرامت انسانها. در حکومت مي

اروپا است که پيروان اديان و مذاهب از آزادي کامل برخوردار 
ن و عربستان که حتي هاي ديني ايرا هستند. نه در حکومت

ها غير از فرقه حاکم حتي از اجراء  پيروان مسلمان ساير فرقه
مراسم مذهبي هم محروم هستند و در صورت عدم اطاعت به 

آنهائي که در ايران از مشروعيت و  .شوند انواع گرفتاريها دچار مي
زنند بايد صادقانه و شفاف  ميدم حکومت عدم مشروعيت يا 

. آيا با دخالت روحانيون چيستا از مشروعيت بگويند منظور آنه
دين و اجراء قوانين ديني در جامعه موافق  نبه عنوان واليا

هستند و تنها مخالفت آنها با حکومت در نحوه اجراء قوانين 
ديني است و يا اينکه اساساً قوانين ديني را براي جامعه الزم 

دانند  ق ميلخا دانند اما حوزه عمل آن را در رابطه انسانها با مي
 نه در دخالت آن در روابط اجتماعي انسانها.

متأسفانه گروه بزرگي از روحانيون که با حکومت فعلي مخالف 
براي نمونه  .دارند هار نميظهستند علت مخالفت خود را شفاف ا

آقاي محسن کديور به عنوان يک روحاني منتقد حکومت در 
ايشان  م گذاشته است.اظهارات خود اين مسئله را تاکنون نامفهو

 25اما »: نويسد اي تحت عنوان )عبرتها و اميدها( مي در مقاله
سال طول کشيد تا کشور از حکومت شاه ديکتاتور سکوالر 

آقاي کديور در کشور سکوالر آمريکا از شهري . «نجات پيدا کرد
ها و  به شهري در حرکت است و کسي هم مانع سخنراني

داند که اين آزادي  د. آيا ايشان نميشو اظهارنظرهاي ايشان نمي
تنها در سايه حکومت سکوالر به ايشان ارزاني شده است. آيا 

پائي آن  اند که در حکومت ديني ايران که براي بر فراموش کرده
ايشان هم سهيم بوده است به خاطر اظهار نظري به زندان 

 رفتند.

 آقاي کديور در مقاله ياد شده در باره نمايندگان مجلس
حتي يک نماينده به يک دهم قامت رشيد زنده ياد »: نويسد مي

 «حسن مدرس هم امکان حضور نيافته
گفت؟ ايشان در ارتباط با پيشنهاد چند تن از  آقاي مدرس چه مي

نمايندگان مترقي مجلس داير بر منظور کردن حق راي براي 
زنان در قانون اساسي مشروطيت/ جلسه يازدهم شعبان سال 

در باره زنان که نيمي از جامعه هستند چنين اظهار ، 1329قمري 
 از اول عمرم تا بحال برايم بسيار مهالک در بر و»: کند نظر مي

بحر اتفاق افتاده و هيچکدام به بدنم لرزه در نيامده بود، آخر ما 
ها قرار نداده ست که  کنيم خداوند قابليت در زن هر چه تامل مي

ند که  باشند، اينها از آن زمره لياقت انتخاب کردن را داشته
شان استعداد ندارد و در حقيقت تحت قيوميت قرار دارند،  عقول

 .« چطور ممکن است به اينها حق انتخاب کردن داده شود
هاي فاميل محترم کديور  با توجه به اينکه بخشي از خانم

دانشگاهي هستند چگونه ايشان مي تواند در غم نبودن 
تاريخ به ما  مدرس اظهار تأسف کند. جنمنمايندگاني از 

آموزد که هر گاه دين در سياست کشوري دخالت کرده است  مي
چيزي جز زجر، زندان، شکنجه، مرگ، مصادره اموال و محدود 
کردن حقوق انساني براي ساکنين آن کشور به ارمغان نياورده 

 است.
با توجه به دخالت روحانيون در سياست و حکومت و زيانهاي 

ه از آن براي ملت و کشور از دوران صفويه تا اواخر دوران حاصل
ابتدا باب و بعداً بهاءاهلل دخالت روحانيون در  فتحعليشاه قاجار

سياست را مضر و خطرناک براي جامعه ناميدند و هر گونه 
دخالتي از طرف روحانيون به عنوان حافظين بيضه شريعت در 

 وظيفه دين در جامعه را امور کشورداري را ناروا دانستند بهاءاهلل
مربوط به امور روحاني و روابط انساني با خالق جهان و تقويت 

 داند. نه دخالت در امور روزمره زندگاني مردم. امور اخالقي مي
امور روزمره و روابط مدني حاکم بر جامعه را بايد منتخبين مردم 
تعيين کنند نه قوانين شرع. در اينجا به چند بيان در خصوص 

کنم. بهااهلل در جواب سئواالت  نقش دين در جامعه اشاره مي
مختلفه تني چند از پيروان خود در لوحي هدف پيامبران الهي را 

  :کند چنين تعريف مي
جميع انبياء و رسل ناس را بسبيل عرفان جمال رحمن دعوت »

اند چه که اين مقام اعظم مقامات بوده و خواهد بود. قدري  نموده
ده در ارسال رسل الهي که به چه سبب و جهت اين مالحظه نمو

اند و جميع اين باليا  هياکل احديه از غيب بعرصه شهود آمده
اند شکي نيست که  ايد جميع را تحمل فرموده ورزا که شنيده

مقصود جز دعوت عباد بعرفان جمال رحمن نبوده و نخواهد بود. 
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نيست که اين ي آن بوده شکي هنوا  و و اگر بگوئيد مقصود اوامر
 (6« )مقصود اوليه نبوده و نخواهد بود

هاي نظامي که بابيان برخالف عقائدشان و  درگيري به دليل
بهااهلل در  ناخواسته با نيروهاي دولتي گرفتار آن شده بودند.

لوحي خطاب به ناصرالدين شاه که به نام لوح سلطان ناميده 
ابزرگ نيشابوري را توسط جواني به نام آق آنبهااهلل و شود  مي

که به لقب بديع در آثار بهائي معروف است براي ناصرالدين شاه 
رسان را به وضح وحشتناکي با   ناگفته نماند که نامهـ  فرستد مي

به شاه هدف  يروشن ـ و به رسانند زجر و شکنجه به قتل مي
اين فرقه مقصد دنيوي و »که شود آور مي آئين بهائي را ياد
اسي ندارند، مدار حرکت و سکون و محور مدخلي در امور سي

سبک و سلوک محصور بر امور روحانيه و مقصود بر حقايق 
مور حکومت و دستگاه سلطنت وجدانيه است، مدخلي به ا

 (۷)«ندارد
خطاب به شيخ محمد تقي نجفي اصفهاني  ديگر در لوحي و

مقصود از ارسال رسل و انزال » :نويسد معروف به آقا نجفي مي
شود  اهلل و الفت و اتحاد عباد بوده حال مالحظه مي فتکتب معر

 (٨« )اند شريعت الهي را سبب و علت بغضا و عناد نموده
اي گويد:  مي )ترجمه به مضمون( ٨3بهاءاهلل در کتاب اقدس آيه 

سالطين ما نيامديم شما را از روي تخت برداريم و خود به جاي 
ايم که  د. ما آمدهشما بنشينيم، زمام امور دنيا دست شما باش

مدائن قلوب نفوس را تسخير کنيم. ما به محبت قلوب احتياج 
 .ايم دلهاي مردم را به حق جل جالله متوجه کنيم داريم و آمده

 (9کار به سلطنت شما نداريم. )
داري و مصائبي  هاي اديان در امور کشور بهااهلل با توجه به دخالت

ده بود به پيروان خود که تعصبات مذهبي در گذشته به بار آور
دهد که اوالد خود را طوري تربيت کنند که دچار  دستور مي

داراالتعليم بايد در ابتدا اوالد را بشرائط » تعصبات جاهليه نشوند.
دين تعليم دهند... ولکن بقدري که به تعصب جاهليه منجر و 

 ( 10« )منتهي نگردد
گرائي  د را به خردپيروان خودوران را دوران خرد دانسته و بهااهلل 
عطيه کبري و نعمت عظمي در رتبه »: گويد مي کرده ودعوت 

اولي خرد بوده و هست اوست حافظ وجود و معين و ناصر او 
خرد پيک رحمن است و مظهر اسم عالم به او مقام انسان ظاهر 

نما  معلم اول در دبستان وجود و او است راه و شهود اوست دانا و
در دوران خردگرائي طبعاً قوانين شريعت ( 11«)و داراي رتبه عليا

ماند و اجازه ورود به عرصه روابط  در حوزه خصوصي انسانها مي
 .کند مدني را پيدا نمي

 لباس  ،عهـهاي خود را در جام ريعت دخالتـروحانيون به بهانه ش

از  را قيد و شرط مومنين اطاعت بي و هپوشاند مقدس الهي 
پاداش هر اطاعتي  مي دانند وع واجب برداشت آنها از قوانين شر

را هم نويد به قصرها و حوريان در بهشت ميدهند و عدم اطاعت 
موجب خشم خداوند و تنبيهات مفصل بدني نيز از آنها مومنين 

 .بايد توجه داشت که دين براي کسي حق قائل نيست. است
انجام دين تنها براي انسانها وظيفه تعيين کرده است و پاداش 

بدين ترتيب قوانين  شده است.به جهان بعدي حواله  ه نيزوظيف
 که همان حکومت ديني است، مدني در يک حکومت مشروع

 جائي ندارد.
از کتاب اقدس به پيروان خود  4بهاءاهلل در اين رابطه در آيه 

بهاءاهلل نه نويد  (12گويد عمل کنيد احکام مرا به خاطر من. ) مي
دهد و نه آنها را از عذاب  مي بهشت براي مجريان احکام خود

گويد اطاعت از دستورات من  ترساند. بلکه به آنها مي اخروي مي
 نزديکي به دوست و عدم اطاعت دوري از دوست است. 

عباس افندي که بعد از بهاءاهلل رهبري جامعه بهائي را به عهده 
گرفت صريحاً دخالت روحانيون به عنوان مراجع ديني در امور 

اي به نام  او در رساله مضر به حال جامعه دانست. حکومتي را
م در تبعيد به سبک  1٨96ق  1314رساله سياسيه که در سال 

ادبيات قاجار نوشته به نتايج دخالتهاي روحانيون و نتايج حاصله 
از آنها براي کشور و ملت ايران اشاره کرده است. او وظيفه علما 

ه دخالت آنها در مسائل داند ن را در ترويج اخالقيات جامعه مي
فقها مواظبت  ضةو حال آن که وظيفه علماء و فري» .سياسي

امور روحانيه و ترويج شئون رحمانيه است. و هر وقت علماي 
دين مبين و ارکان شرع متين در عالم سياسي مدخلي جستند و 
رأيي زدند و تدبيري نمودند، تشتيت شمل موحدّين شد و تفريق 

فساد برافروخت و نيران عناد جهاني را  رةئجمع مؤمنين گشت، نا
بسوخت، مملکت تاراج و تاالن شد و رعيت اسير و دستگير 

وي به دخالت روحانيون در اواخر دوران صفويه و  (13« )عوانان.
 و ميگويد:اشاره کرده  آننتايج زيان بار 

در اواخر ملوک صفويه عليهم الرحمة من ربّ البريه علماء در »
ايران نفوذي خواستند و علَمي افراختند و تدبيري امور سياسي 

ساختند و راهي نمودند و دري گشودند که شئامت آن حرکت 
ت و منتج هالکت گرديد. ممالک محروسه جوالنگاه مورث مضرّ

قبائل ترکمان گشت و ميدان غارت و استيالء افغان. خاک 
مبارک ايران مسخّر امم مجاوره گرديد و اقليم جليل در دست 
بيگانه افتاد. سلطنت قاهره معدوم شد و دولت باهره مفقود 
گشت. ظالمان دست تطاول گشودند و بدخواهان قصد مال و 
ناموس و جان نمودند. نفوس مقتول گشت و اموال منهوب 

ايران ويران شد  رةبزرگان مغضوب شدند و امالک مغصوب معمو
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دست  و ديهيم جهانباني مقّر و سرير ديوان. زمام حکومت در
درّندگان افتاد و خاندان سلطنت در زير زنجير و شمشير 

 رةخونخواران. پرده نشينان اسير شدند و کودکان دستگير. اين ثم
 علماي دين و فضالي شرع متين در امور سياسي شد. لةمداخ

مسئله ديگري به او اشاره کرده است دخالت روحانيون در 
شکست ايران و  سياست دوران فتحعليشاه قاجار که منجر به

عقد قرارداد ننگين ترکمن چاي شد. نتايج حاصله از اين شکست 
 تاکنون گريبان ملت ايران را رها نکرده است.

واقعه ثالثه در زمان خاقان مغفور بود که پيشوايان باز زلزله و 
ولوله انداختند و علَم منحوس برافراختند و ساز جهاد با روس 

بل نمودند تا به حدود و ثغور دهل قطع س ساختند و با طبل و
رسيدند. چون آغاز هجوم نمودند، به رجومي گريختند و در 
ميدان جنگ به يک شليک تفنگ از نام و ننگ گذشتند و عار 
فرار اختيار کردند و چون جراد منتشر و اعجاز نخل منقعر، در 
شواطي رود ارس و پهن دشت مغان سرگردان و پريشان شدند و 

ايجان و هفت کرور تومان و درياي مازندران نصف ممالک آذرب
 (14« )را به باد دادند.

 
 

 خالصه بحف
 
گفتگو در باره مشروعيت يا عدم مشروعيت رژيم يک بحثي ـ  1

است انحرافي. چون اگر مشروعيت رژيم را قبول کنيم بايد نهايتاً 
 حکومت روحانيت را بپذيرم.

کومت رسيده اي از جهان به ح هر گاه شرع در هر گوشهـ  2
ماندگي و فقر و ديکتاتوري چيز ديگري براي  است جز عقب

 جامعه به ارمغان نياورده است.
يک حکومت بايد حقانيت داشته باشد و حقانيت خود را از ـ  3
ي ساکنين کشور و با احترام به حقوق تک تک افراد جامعه ار

 بگيرد. 
ت ي گرفته اساحتي رژيمي که حقانيت خود را از صندوق ر

تواند و نبايد به حقوق انساني حتي يک نفر تجاوز کند.  نمي
حکومت شرعي چون مشروعيت خود را از يک نيروي ماوراء 

داند و ارزشي  گيرد فقط خود را در مقابل اهلل مسئول مي ماده مي
براي حقوق انسانها قائل نيست در چنين حکومتي انسانها داراي 

ه بايد به آنها عمل کنند. هيچ حقي نيستند فقط وظائفي دارند ک
عملي و آزادي خبري  رشددر چنين حکومتي از حقوق بشر 

ستيم بايد داراي يک نيست. اگر خواستار آزادي و رشد ه
 باشيم. چون فقط در چنين حکومتي و دمکرات  حکومت سکوالر

 شود.  حقوق انسانها و کرامت دين حفظ مي
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 پاسخ های مانده، بي پرسش
 
 
 

در معرفي بخش سوم در آغاز اين دفتر ـ در اين شماره ـ گفتيم که خيلي زود، تنها دو سه هفته پس از برآمد جنبش سبز، بحث بر روي 
هاي سياسي درگرفت. بحثي اساسي که در امروزِ ايران، به  روعيت نظامي مباني مش مشروعيت نظام مبتني بر واليت فقيه، و از آنجا، در باره

اعتنا از کنار اين پرسش عبور کند؛ که آيا نظامهاي شکل گرفته بر پايه تبعيض و  تواند بي نگري هشيارانه نمي درنگ و ژرف باور ما، بي
 اساساً از مشروعيتي برخوردار باشند؟ توانند نابرابري ـ با هر صورت و محتوا و حتا با رأي و رضايت اکثريت ـ مي

ي  اي از فصلنامه تالش به اين بحث از همان آغاز و بر پايه اين پرسش کليدي و با محک آن، همه ي نخستيني اختصاص شماره ما با انگيزه
هاي مختلف و  نظران، در رده صاحبهاي بسياري از  ها و نوشته ها و از زبان و قلمِ داوطلبان شرکت در موضوع را دنبال کرديم و گفته آن بحث

تري رسيديم. در تدارک اين دفتر  جوئي و بر بستر نظرات ارائه شده، به پرسشهاي تازه جوئي نموديم. در مسير پي طيف هاي گوناگون را پي
 برآن شديم اين پرسشها را با ارائه کنندگان نظر و ديدگاهها در ميان بگذاريم.

در اختيار دارند. اما متأسفانه بخش    بخشي از اين تالشها را در فرم آشناي کارهاي ما يعني مصاحبه خوانندگان ما در بخش سوم حاصل
ست  هاي مورد نظرمان به نتيجه نرسيد، به داليلي که بديهي ها و چهره مان براي دريافت پاسخ از سوي برخي از شخصيت ديگري از کوشش

پاسخ در  ست و براي ما در هر صورت قابل فهم و احترام. اما از آنجا که پرسشهاي مانده و بيشوندگان  آشکار ا حقيقتشان تنها براي مصاحبه
تنها  اعتباريش يا بي اعتبار برابر ديدگاههائي که بستر برخاستن پرسشهاي ما هستند، همچنان از اعتبار و اهميت برخوردارند ـ چه هر پرسشي 

ي پرسشها همراه با  ماند ـ لذا در اينجا کليه شود و تا آن زمان به اعتبار خود باقي مي کار ميدر اعتبار پاسخ و استحکام استدالل است که آش
دهيم. ذکر نام   اند، در اختيار خوانندگان کنجکاو و پي گيرمان قرار مي هايمان براي انجام مصاحبه را، به ترتيبي که ارسال شده درخواست
ي عالقمند و آگاه از نقطه  ها تنظيم شده و براي خواننده ماً بر بستر نظرات اين شخصيتشوندگان از آن روست که پرسشها عمو درخواست

 آورد. ي پرسش و اصلِ نظر را فراهم مي نظرات، سهولت رجوع و برقراري رابطه
 
 
 

********** 
 
 
 

 جناب آقاي دکتر سروش
 عالي!با سالمي دوباره، همراه با احترامي سرشار در برابر کوششهاي پرقدر جناب 

فرمائيد، حدود يک ماه و نيم پيش، مجموعه پرسشهاي زير را با درخواست پاسخگوئي، از طريق يکي از دوستان  همانگونه که مالحظه مي
خدمتتان ارسال نموديم. عدم هرگونه ابراز نظر مبني بر رد يا قبول درخواستمان، حتا به طور شفاهي و از طريق همان دوست، ما را برآن 

تان يافتيم. البته که در اين امر ترديد نداريم که جناب آقاي  بار از طريق آدرس ايميلي که در سايت ر ديگر اقدام به ارسال نمائيم، اينداشت، با
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 اند. اما اشتياق ما براي بهنود در انجام قولي که به ما در مورد ارائه درخواست به جنابعالي داده بودند، شرط محبت و صميميت را بجا آورده
 ي عدم تمايل تلقي کنيم. دريافت پاسخهاي شما مانع از آن بوده است، عدم دريافت هرگونه پاسخي را نااميدانه به نشانه

 
 پايان فرخنده مدرس  با احترام بي
 2009هفتم نوامبر 

 
 

 جناب آقاي دکتر سروش
 33ي   عه پرسشهاي زير را براي درج در شمارههاي خستگي ناپذير شما، مجمو ضمن اعالم احترام قلبي و قدرداني صميمانه از تالش

هائي که حول مشروعيت نظام واليت فقيه  فرستيم. اين شماره به قصد نظرخواهي و گردآوري جديدترين بحث نامه تالش خدمتتان مي فصل
شما وافکار و نظرات درخور  ي احترام و اساساً پايه مشروعيت حکومت، در ميان اهل فکرمان جاريست، در دست تدارک است. جايگاه شايسته

ي ما  بين مسلمان حاضر در اين بحث، که از سوي ما نيازي به تکيه و تأکيد ندارد، به غناي اين شماره تان در ميان انديشمندان روشن توجه
ست محترممان جناب آقاي خواهد افزود. به دليل عدم دسترسي مستقيم ما به جنابعالي و احتمال ناآشنائي شما با ما، مطلوبتر دانستيم از دو

هايمان را از طريق ايشان به دست شما برسانيم. اميد فراوان داريم  مسعود بهنود که اندکي بيشتر با ما آشنائي دارند، ياري بخواهيم و پرسش
 پاسخ آنها را دريافت نمائيم.

 
 با احترام فرخنده مدرس

  2009سپتامبر  25
 
 
ي فکري و آغازي  ـ بعد از خروج شما و همکارانتان از کيهان فرهنگي ـ نطفه« کيان»ود که انتشار ـ بزرگنمائي نخواهد بود اگر گفته ش 1

ي دينمدارِ اهل فکر طرفدار  بود براي جنبش اصالحات. برخي مباحث درج شده در آن مجله، به نظر ما، نخستين تکانهاي شديدي بود به بدنه
انداز پرسشهاي آن  ز ما ـ مخالفان تداخل دين در سياست به معناي امر حکومتي ـ چشماغراق براي بسياري ا نظام جمهوري اسالمي و بي

به قلم شما تبيين « مرتد»و « ارتداد»از دين و به ويژه نتايجي که در باره « فهم ديني»ي جدائي  اهلل منتظري در باره روزهاي شما از آيت
 د بخش.شدند، در فضاي بسته و سراسر هراس آن زمان بسيار نوي مي

ي آغاز و بحثهايتان چيست؟ نگراني ازدست رفتن اعتبار دين يا تالش براي  در مقدمه اين گفتگو، بفرمائيد، امروز ارزيابي خودِ شما ازآن نقطه
 ه شود؟توانست منکر آنها و سير تأثيرگذاريشان در روندهاي رو به آيند بين نمي انطباق برداشتهاي ديني با زمان و نيازهائي که چشم واقع

 
انديشان ديني را چه  ـ مخالفان نظرات شما در جبهه حکومتگران بسيار سرسختند. گره اصلي جدال ميان آنان و جبهه روشنفکران و روشن 2

ها و  بينيد؟ پيکان بحثها و استداللهاي شما بيدار ساختن چه کسي را هدف قرار داده است، حکومتگران براي تغيير در روش و کجا مي
 خود پشتوانه مناسبي هستند براي حکومتي شدن دين؟« انتظارات حداکثري»طلبان با  ايشان يا مردم دينداري که به قول اصالحه سياست

 
ايم، از انتخابات رياست جمهوري دور نهم به صراحت و روشني ـ که  ـ چند سالي است ـ و تا جائي که ما مواضع شما را پيگيري کرده 3

ايد که در چهارچوب حفظ  سياستگران و سياستمداران هستيد. و در چند انتخابات گذشته رأي خود را به کساني دادهمدافع واگذاري سياست به 
 کنند.  نظام جمهوري اسالمي از حقوق مردم بيشترين دفاع را مي

قدرت « هاي مصلحت»د را با کوشد، دست خو آيا چنين موضعي از ديدگاه يک روشنفکر مستقل است که ـ به روايت آشنا ميان ايرانيان ـ مي
انديشد و بگويد؟ يا اين که از اساس معتقديد دين را بايد از حکومت که امري زميني و از نظر شما  سياسي نبندد و سخن خود را آزادانه بي

 است، جدا نمود؟« حق رأي شهروندان»مبتني بر 
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« گيرند به محض درآمدن به جامه انسان به آنها تعلق مي»که آدميان « ي کشف شده»ـ در يکي از سخنراني هاي اخير خود از حقوق  4
گيري کرد که شما تشکيل حکومت  توان از اين بحث نتيجه ايد. آيا مي سخن گفته و اين حقوق را پشتوانه نظري براي حکومت قلمداد نموده

، معناي اين قرارداد چيست و طرفين آن چه کساني دانيد؟ اگر اين برداشت صحيح باشد مي« قرارداداجتماعي»در اجتماع انساني را بر پايه 
 هستند، مردم با مردم يا شهروندان با حکومت؟

 
« کدام قرارداد؟»دانند. مردود بودن با اين استدالل که:  را مخدوش و بعضاً مردود مي« قرارداد اجتماعي»ـ مخالفين شما در حکومت نظريه  5

ست که چون وجود واقعي ندارد، تعهد و التزام اخالقي به  «مجازي»وجود ندارد، اين امري « ينظر تاريخي و عين»اصالً چنين قراردادي از 
 اجراي آن هم منتفي است و...

بودن چيست؟ آيا تفاوتي ميان معناي مجازي بودن و تجريدي بودن يا « مجازي»قبل از پرداختن به اصل اين ايراد لطفاً بفرمائيد، منظور از 
 وجود دارد؟ انتزاعي بودن مفاهيم

 
حقوق »مردود شمرد، پس چرا نتوان منکر آن « واقعيت نداشتن از نظر تاريخي و عيني»را بتوان بر مبناي « قرارداد اجتماعي»ـ اگر مفهوم  6

با انتزاعي کردن انسان از تمامي صفات ظاهري و »شد؟ زيرا آن حقوق وقتي کشف شدند که براي انديشمندان کاشف « طبيعي کشف شده
 «خصات واقعي و عيني امکان دسترسي به شرايط ذهني و اظهارات عام در باره انسان ميسر گرديد.مش

و طرفدار حکومت ديني، از اساس قرارداد « روحانيت حکومتي»مردم ديندارِ قضاوت کننده ميانِ سخنانِ شما و سخنان کساني که در جامه 
کنند، چرا بايد خردمندانه و عقالني بودن سخنان و استداللهاي  اهر نابرابر را رد مياجتماعي و حکومت بر پايه حقوق مساوي شهروندانِ به ظ

 شما را بپذيرند؟
 
دهند. از نظر آنان پايه مشروعيت  را پايه حق حکومتِ فرمانروايان قرار مي« التزام اخالقي»پردازان حکومت،  ـ در جبهه مخالف شما نظريه ۷

کنند.  ها دنبال مي هستند که حکومت  ها و اهداف اخالقي نه رضايت عمومي شهروندان، بلکه غايتو حق حکومت کردن نه اراده مردم و 
ست که در گردن گذاشتن به فرامين الهي و تقرب  «کمال انساني»است و واالترين عدالت و سعادت « سعادت و عدالت»باالترين اين اهداف 

« زمين و ساکنان آنست از هرکس ديگري محق تر به تعيين حکومت و حاکم است. خدائي که خالق همه آسمانها و»يابد.  به او معنا مي
 آيند.  منطقاً از پي مي« حکومت واليت فقيه»گيري از اين گفته ها براي حمايت از حکومت برپايه شريعت و نتيجه

« واليت فقيه يک نظريه غير اخالقي است»يد: از قضا شما نيز در آن سخنراني زاويه اخالقي را در نگاه به حکومت ايران باز کرديد و فرمود
 کنيد؟ بفرمائيد، شما با چه توضيحي و با چه برداشتي اخالق را وارد بحث سياست و حکومت مي

 
راي اي باشد ب با اجبار به اين که هر گفتگوئي را بايد در جائي خاتمه داد، اميدواريم اين گفتگو سرآغاز و روزنه .شمارند پرسشهاي ما از شما بي

 نهايت سپاسگزاريم. ما جهت طرح پرسشهاي بعديمان. از وقتي که به ما داديد بي
 
 

********** 

 
 
 

 روزي  جناب آقاي محسن کديور با عرض سالم و آرزوي به
 

نظر گردد. اميدواريم  هاي زير خدمت شما از طريق جناب آقاي مسعود بهنود، با درخواست ما براي پاسخگوئي ارسال مي مجموعه پرسش
 مثبت شما در پاسخگوئي به آنها را دريافت نمائيم.
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در نظر گرفته شده است. الزم به يادآوريست که پرسش هاي ما از جنابعالي « 33فصلنامه تالش ـ »اين مصاحبه براي نشر شماره بعدي 
رجوع مجدد به شما و ديدگاههايتان در باره بسياربسيار بيشتر است از آنچه که به اين مصاحبه اختصاص يافته و اميدواريم با انجام آن راه 

 سياست ايران را به رويمان بگشائيد.
 

 با احترام فراوان فرخنده مدرس
  2009اکتبر  2
 
نويس از  ايد، که در آن پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسالمي را مورد تأکيد قرار داده ـ شما در نظرات اخير خود، بازگشت به پيش 1

 اثري نبود. « فقيهواليت »ي  نظريه
ي نيازهاي  نويس بر اسالمي بودن حکومت، اجراي احکام شرع و در عمل، قراردادن فقه به عنوان منبع پاسخ به کليه اما در همان پيش 

شرطها، مسئله ضرورت تخصص در فقه و  ي مقدماتي و در تحقق همه آن پيش جامعه و مردم تکيه شده بود. نتيجه منطقي اين مجموعه
ديد. وي هم در سالهاي  اهلل خميني رهبر انقالب و بنيانگزار جمهوري اسالمي اين تخصص را از آن فقها مي آيد. آيت م شرع نيز پيش مياحکا

خود )سالها قبل از « واليت فقيه»هم در کتاب وآغاز مبارزاتش با رژيم پادشاهي و توسل جوئي به اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه 
 از حکومت فقها دفاع نمود. با استقرار جمهوري اسالمي آن ايده متحقق شد که در عمل با نتايج آن آشنائي داريم. انقالب اسالمي(

قرار داده و « ساالري مردم»نام برده و آن را در برابر « ساالري فقيه»امروز شما از اصل واليت فقيه در قانون اساسي جمهوري به عنوان 
انيد. اما آيا برداشت ما از نظرات شما مبني بر دفاع از حکومتي اسالمي بر پايه احکام شرع و اصول فقه د مي« تاريخ آن را سپري شده»

 درست است؟
 
ـ آزاد کردن يک نظم حکومتي از سلطه فرد يا گروهي خاص هنوز به معناي مسلط ساختن اراده و حق حاکميت مردم به عنوان رکن  2

ومتي و قانون اساسي مبتني بر احکام شرع و فقه، بدون سلطه فقها، از طرف برخي از اهل قلم و اصلي آن ساختار حکومتي نيست. نظام حک
 گيرد و چه جايگاهي دارد؟ کجا قرار مي« اراده مردم»گذاري شده است. در چنين حکومتي  نام« واليت فقه»فکرما تحت عنوان 

 
 مشروعيت حکومت چيست و نزد چه کسي است؟رسيم که از نظر شما سرچشمه  ـ از پرسش فوق به اين سئوال مي 3
 
حکومت »هاي امروز در زمينه مشروعيت نظام، شرکت بسيار فعالي دارند، براين نظرند که:  مان که در بحث ـ بعضي از انديشمندان ديني 4

آن مشروعيت سياسي  حکومت وقتي مشروعيت ديني پيدا مي کند که پيش از»يا « يک امر ماورائي و خدائي نيست، يک امر بشري است.
 «)عقالئي( يافته باشد و مشروعيت ديني، حقيقتي غير از مشروعيت سياسي ندارد.

توان گفت در هسته اصلي  هاي نظري در باره مشروعيت نظام و جايگاه اراده مردم در چنين ديدگاهائي چيست؟ آيا مي تعبير شما از بنيان
 ست؟ چنين نظراتي خواست جدائي دين از حکومت نهفته ا

 
اقليت محضي از واليت مطلقه »ايد:  ـ فرموده« واليت فقيه سه راه بيشتر ندارد»شدگان جنبش سبز ـ  ـ شما در سخنراني مراسم کشته 5

 کنند... اکثر فقهاي شيعه به اين نظريه باور ندارند...معروفترين آن آخوند مالمحمدکاظم کنند و اقليتي از واليت فقيه دفاع مي فقيه دفاع مي
 « وجود ندارد.« واليت فقيه»هيچ مشکل شرعي وجود ندارد اگر گفته شود که اعتقادي به »پس « خراساني است...

سابقه نيست، بلکه  ي روحانيت شيعه، در ايران نه تنها بي خواست جدائي دين از حکومت آن هم از سوي دينداران و حتا کساني در جامه
 آورد؟ ا پافشاري بر اين ديدگاه مشکل شرعي پيش ميهاي بسياري دارد. آيا از نظر شم نمونه

 
تنها « مسلماني با رعايت حقوق بشر نه تنها تعارض ندارد، بلکه تالزم هم دارد.»کنيد که  ـ شما چند سالي است در اثبات اين امر تالش مي 6
صل عدالت و اصل رحمت به ياري عقل ـ که در براي استخراج اصول انساني در حوزه عمومي، الزم است فقه در سايه کرامت نوع انسان، ا»

 علم اصول فقه اثبات شده است ـ تفسير شود.
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دانيم از احکام شرع و اصول فقه اسالمي تفسيرهاي ديگري وجود دارد. يکي هم همان است که کارنامه جمهوري اسالمي برپايه آن  اما مي
عدالتي هاي آن حداقل از دودهه پيش، بشدت  ر خود به صراحت با ذکر بياي که شما به آن در سخنراني عيدفط شکل گرفته است، کارنامه

توان، به عنوان نمونه،   پشتوانه نظري و تفسير اسالمي نيست. آخرين ديدگاههاي پشتيبان واليت مطلقه فقيه را مي ايد. اين کارنامه بي تاخته
اند، مالحظه کرد. در  حکومتها منتشر ساخته« اخالقي»ان مشروعيت در آنچه که آقاي صادق الريجاني ـ رئيس جديد قوه قضائيه ـ تحت عنو

شود. در گذشته از همان آغاز  آنجا نيز از عدالت اسالمي، کرامت انسان ـ باالترين آن بندگي خداوند و تبعيت از فرمان اوـ سخن گفته مي
 است. حکومت جمهوري اسالمي همه سياست و رفتار حکومت آراسته به چنين سخناني بوده 

تواند از دين و  آورد. يعني همه کس هر تفسيري را مي استقرارنظام مبتني بر احکام شرع و اصول فقه تفسيرپذير، حق تفسير را با خود مي
شود که حق تفسير با حق حکومت کردن و اعمال اقتدار يکي گرفته  کنيد که مشکل از جائي آغاز مي احکام آن داشته باشد. آيا فکر نمي

 ؟ شود مي
 
 

********** 

 
 

 جناب آقاي آقاجري با سالم و آرزوي سعادت
 

 33اند، به منظور درج در فصلنامه تالش شماره  پايان جناب آقاي عليجاني خدمتتان رسيده پرسشهائي که به شرح زير و از طريق لطف بي
ميهنمان اختصاص دارد، البته اگر به سرانجام برسد و هاي جاري در  باشند. اين شماره به مسئله مشروعيت نظام بر بستر رويدادها و بحث مي

 ايم، از جمله جنابعالي در همکاري با آن، موفق شويم. ما بتوانيم در جلب نظر دوستاني که نشان کرده
 با اميد و با سپاسي از پيش، از نظر مثبت شما در پاسخگوئي و

 
 با احترام فراوان فرخنده مدرس

 2009نوامبر  6
 
 
  
اي با تلويزيون بي.بي.سي اعالم  طلب در مصاحبه خانمي از سخنگويان يکي از احزاب اصالح« جنبش سبز»زهاي نخست برآمد ـ در رو 1

طلب{ در دعوت و بسيج مردم براي شرکت در انتخابات نقش فعالي داشتيم و امروز نيز موظفيم در برابر تقلبي که  داشت ما }احزاب اصالح
طلبان حکومتي با سابقه و از مسئولين سازمان مجاهدين  ادگي کنيم. با توجه به اين که شما يکي از اصالحاست، ايست  در آرا مردم شده

ترين سازمانهاي سياسي ـ مذهبي تشکيل شده پس از استقرار جمهوري اسالمي، هستيد، به نظر شما وضعيت  انقالب اسالمي، يکي از قديمي
 ازمانهاي سياسي چگونه است؟کنوني کشور از نظر آزادي فعاليت احزاب و س

 
سابقه نبود، اما انقالب اسالمي يک انقالب  ـ هرچند پيش از انقالب اسالمي نيز کار تشکيالتي و سازماني در ميان نيروهاي مذهبي بي 2

ر تشکيل گروهها و ها و آرمانهاي مشترک و معيني بود. اما طولي نکشيد که فک اي تمام عيار به گرد رهبري يک فرد و بر محور ايده توده
هاي باالئي و سرآمدان حامي حکومت انقالبي مورد استقبال قرار گرفت. چرا بجاي تقويت و گسترش همان  احزاب سياسي در ميان اليه

دار مذهبي که از حکومت اسالمي و قانون اساسي آن حمايت مي کردند، و به جاي ارتقا آنها به احزاب سياسي، صحنه  گروههاي سابقه
طلبان قرار دارند، بدل گرديد؟ پروسه حضور  حکومت اسالمي به تدريج به ميدان تشکيل احزاب جديد که عموماً نيز در جرگه اصالح سياست
هاي ديني ـ سياسي، پس از تشکيالت سياسي ـ سنتي روحانيت قبل از انقالب، به حزب جمهوري اسالمي، مجاهدين انقالب  تشکل

 کنيد؟ ب اعتماد ملي و بعد؟...منجر گرديد. ادامه اين پروسه را چگونه پيش بيني مياسالمي، حزب مشارکت اسالمي، حز
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طلب حکومتي در بسيج هائي که در دوره هاي مختلف انتخاباتي صورت  ـ ارزيابي شما از گستره و دامنه نفوذ و تأثيرگذاري احزاب اصالح 3
 گرفته، چيست؟

 
يها در پيشبرد تغييرات، از عدم قدرت خود و نهادهاي انتخابي به دست مردم در برابر اختيارات و طلبان بعد از ناکامي دوم خرداد ـ اصالح 4

قدرت وسيع نهادهاي انتصابي، سخن گفتند. نتيجه منطقي چنين تبييني از علل ناکامي اين است که در ايران برپايه ساختار قانوني قدرت، 

 خيزد.  ياقتدار حکومتي از منشأئي غير از اراده ملت برم

کنندگي آن آرا، براساس  بعد اعالم نتايج تقلبي انتخابات دور دهم رياست جمهوري اصالح طلبان بر رأي مردم ايستادگي کرده و بر تعيين

نشيني اصالح طلبان عليرغم فراهم بودن  قانون اساسي، در گزينش کارگزاران حکومتي پافشاري مي کنند، ايستادگي که در دوره قبلي عقب

 يباني مردمي، صورت نگرفت.پشت

 دهيد؟ طلبان را چگونه توضيح مي با توجه به اين که قانون همان است و تغييري نکرده، تغيير رفتار اصالح

 

« التزامي»ديدند. آيا از نظر شما چنين  طلبان التزام به اصل واليت فقيه را شرط حضور و حيات سياسي مي ـ در دوره هاي پيشين اصالح 5 

 ياسي هنوز قابل استناد و دفاع است؟از نظر س

 

را مردود دانستيد ـ « تقليد»هاي خود امر  ـ سالها پيش ـ همزمان با برآمد جنبش اصالح طلبي از درون حکومت ـ شما در يکي از سخنراني 6

ش خود، پرسشي مطرح هاي چهارسال پي با به جان خريدن پيامدهائي سخت. در ادامه همان تالشهاي فکري، در يکي ديگر از سخنراني

دهيم. شما در دي  کرديد که ما امروز عيناً همان پرسش را نزد خودتان بازگو و آن را در اين مصاحبه مبناي اصلي پرسشهاي بعديمان قرار مي

 مطرح نموديد: 13٨4ماه 

يابد که )خدا از طريق قرآن( از ما  ر ميرسيم چيست؟...عقل با مختصات امروزيش اين را د عقل که با افتتاحش به افتتاح باب اجتهاد مي»...

 «خواهد و تکليف اين عقل چيست؟ چه مي

صرف نظر از اين که مخاطبين شما در طرح اين پرسشها چه کساني هستند، بفرمائيد ترجمان عملي پاسخ به اين پرسشها در حوزه سياست و 

 طريق عقل مجتهدين برسيم، چگونه حکومتي خواهد بود؟حکومت چه خواهد بود؟ حکومتي که به منطق تأسيس و تبيين نظري آن از 

 

اي ـ و اينبار نه تنها در ميان مخالفين حکومت اسالمي بلکه در  ـ چنديست ـ از برآمد جنبش سبز ـ مشروعيت نظام به محور جدال گسترده ۷

را حکومتي بايد دانست که اصول و مبناي  حکومت مشروع» درون طرفداران آن نيز ـ بدل شده است. پاسخ شما در اين جدال اين است که: 

 « آن بر اساس خواست و اراده مردم باشد.

تر است يا با برداشت ديني خاصي، نزديکتر به مباني و اصول و  دانيد، چون عقالئي چرا شما چنين حکومتي را برخوردار از مشروعيت مي

 احکام دين؟

 

در جدال مشروعيت نظام افراد بسياري ـ حتا در لباس روحانيت ـ حضور دارند که در هاي درگير  ـ همانگونه که گفته شد، در صفوف طرف ٨

خود را از دين مبناي عمل « برداشت عقالني»توان داشت، و هر يک نيز درک يا به عبارت ديگر  شان ترديدي نمي مسلماني و دينداري

را ندارد که بگويد؛ از قدرت تعقل و توانائي فهم ديني، « فروتني»خويش قرار داده است. هيچ يک از طرفهاي درگير در اين جدال نيز اين 

 ايست که هيچ کس شاکي داشتن سهم کمتري از آن نيست. است! به قولي، عقالنيت و ميزان فهم تنها حوزه  سهم کمتري برده

ناپذيرند؟ آيا بغرنجي در جائي نيست که  بکنيد که مشکل در برداشتهاي گوناگون از دين نيست ـ زيرا برداشتهاي گوناگون اجتنا آيا فکر نمي

 شود؟ زور، پول و قدرت سياسي در اختيار گروهي خاص و ابزار اشاعه و تحميل برداشت معين گروهي بر همگان مي

    
هاي بشري تأسيس نظم و نهادهاي اداره جامعه امري الزم و عقالني تشخيص داده شده و در هسته اصلي چنين  ـ در همه جامعه 9

خيصي نوعي عدالت، به معناي حفظ حيات و بقاي انسانها و تأمين حقوق فردي و جمعي آنان نهفته است. هرچه از طول عمر بشر و تاريخ تش
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هاي وي گذشته است، انسان در درستي اين تشخيص خود پافشارتر شده است، تشخيصي که پيدايش آن نسبت به آنچه که شما از آن  جامعه
دانيد، مقدم بوده  ـ حداقل در حوزه تشکيل نظم سياسي و اداره جامعه ـ ياد کرده و آن را الزم مي« عقل به متن تعهد ديني»تحت عنوان 

 است.
چنانچه اين مقدمه درست باشد، بنابر اين چرا بايد حکومت داعيه ديني، آن هم دين و مذهبي خاص داشته باشد؟ آيا نگرش ديني يا به گفته 

هاي برخاسته از عقالنيت بشر باشد، بسنده  کننده يا اصالح کننده حکومت تنها به اين که يکي از نيروهاي تقويت تواند نمي« عقل ديني»شما 
 کند؟ 

 
********** 

 
 جناب آقاي مهاجراني با سالم و آرزوي بهروزي

 
تشار و پخش در آرشيو سامانه نيز درج خواهد شد.( ي چاپي که بعد از ان )مجله 33اي با جنابعالي براي فصلنامه تالش            پيرو درخواست مصاحبه

که محور آن بحث مشروعيت در حوزه انديشه سياسي و به طور خاص و بر بستر حوادث اخير ميهنمان، مشروعيت حکومت در ايران است، 
و توانائي شما در حوزه سياست روز  ايم در پرسشهاي خاص از جنابعالي از تجربه نماييم. البته سعي نموده پرسشهاي زير را خدمتتان ارسال مي

 و ارزيابي از آن نيز بهره گيريم. 
ايم تا امکاني نيز  براي صحبت مقدماتي غير مستقيم و دادن پرسشها به جنابعالي از محبت دوستان ـ آقايان اشکوري و بهنود ـ ياري گرفته

رسد، عالوه بر اعتبار سخن  بيشتر تنها امکان ديگري که به ذهنم مي باشد براي معرفي و توصيه نزد شما. اميدواريم مؤثر افتد. براي آشنائي
کنم روح کلي مطالبي که بر روي اين سامانه درج شده است، به ويژه بر متن  دوستان، رجوع به سامانه تالش آنالين است. فکر مي

دهند. زيرا باور ما اين است که در  نشان مي شوند، مواضع و نظرات عمومي و روش کلي کار ما را ها مطرح مي پرسشهائي که در مصاحبه
شود. همچنين سطح کار فصلنامه تالش را  کاري که تنها با قلم و نوشته و فکر سروکار دارد، اعتبار و اصل با سخني است که گفته مي

از اين رو آدرس آن را خدمتتان  ، ارزيابي نمود.«فصلنامه تالش»توان با مراجعه به آرشيو اين فصلنامه روي همين سامانه و با عنوان  مي
 تقديم مي کنم: 

http://www.talashonline.com 
 

 با اميدواري به پاسخ مثبت شما و آرزوي موفقيت هرچه بيشترتان
 

 فرخنده مدرس
 2009هشتم اکتبر 

 
 
اي با تلويزيون بي.بي.سي اعالم  طلب در مصاحبه گويان يکي از احزاب اصالحخانمي از سخن« جنبش سبز»ـ در روزهاي نخست برآمد  1

طلب{ در دعوت و بسيج مردم براي شرکت در انتخابات نقش فعالي داشتيم و امروز نيز موظفيم در برابر تقلبي که  داشت ما }احزاب اصالح
هاي  هاي دروه طلبان حکومتي با سابقه هستيد و در فعاليت اصالح است، ايستادگي کنيم. با توجه به اين که شما يکي از  در آرا مردم شده

ايد، بفرمائيد، علت اصلي شرکت گسترده مردم در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري و اساساً  پيشين انتخابات مختلف حکومت حضور داشته
اي مختلف انتخاباتي صورت گرفته، چگونه و به چه طلبان حکومتي در بسيج هائي که در دوره ه گستره دامنه نفوذ و تأثيرگذاري اصالح

 ميزان ارزيابي مي کنيد؟
 
ـ چرا اصالح طلبان درون حکومت در دوره هاي گذشته ـ بعد از دو دوره انتخاب آقاي خاتمي ـ به عنوان نمونه در انتخابات دوره نهم  2

 پشت نامزدهاي خود نشدند؟ رياست جمهوري يا مجلس هفتم و... موفق به بسيج يک پارچه چنين نيروئي 

http://www.talashonline.com/
http://www.talashonline.com/
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هاي چهارساله دولت به عنوان عامل اصلي گسترش  ـ بسياري در توضيح يکپارچگي حضور مردم در انتخابات، از انزجار عمومي از سياست 3
ه جوانان نسبت کنند، از جمله: احساس توهين و تحقير بزرگ در ملت ايران و به ويژ نارضايتي و برانگيختگي يکپارچه مردم عليه آن ياد مي

المللي، به خطر انداختن امنيت و ثبات کشور در جهان و منطقه و تضييع منافع و مصالح  به رفتار رئيس دولت و کارگزاران آن در مجامع بين
اي چيزي ملي براي جلب نظر دو حکومت قدرتمند و چند کشور فاقد اعتبار، وخامت وضعيت اقتصادي و اساساً ويران شدن و برباد رفتن بنيانه

ها و عواملي  به نام اقتصاد در کشور، به تنگ آمدن از فشار و آزارهاي روز افزون عليه زنان و جوانان در خيابانها و معابر .... اگر چنين تحليل
« بدتر»از توان گفت که شرکت مردم در انتخابات، به منظور و به اميد جلوگيري  در برانگيختن مردم عليه اين دولت درست باشند، آيا نمي

ها و ممانعت از سير سقوطي، که به گفته مکرر نامزدهاي ديگر، کشور در مسير آن قرار داشت، بوده است؟  شدن اوضاع در تمامي اين حوزه
 ي مردمي آماده را به حساب يک نيروي خاص گذاشت؟ چرا بايد حساب چنين برآمد يکپارچه

 
هاي مردم است. نظر شما در  اي و مقطعي فاکتور مهمي در گزينش برد مطالبات مرحلهشود؛ اصل برخورداري از قدرت در پيش ـ گفته مي 4

 باره اين اصل کلي و کارائي يا عدم کارائي آن در ايران و در انتخاباتي که حکومت اسالمي در هر دوره برگزار کرده است، چيست؟
 
هاي دولتي و مجلس را در اختيار داشتند و از حمايت  ي، پستطلبان درون حکومت حتا آن زماني که مقام رياست جمهور ـ چرا اصالح 5

کردند، براي پيشبرد اصالحاتي که به  مانند مردم هم برخوردار بودند، نتوانستند، از اين قدرت و امکاني که ظاهراً مردم نزد آنها فرض مي بي
قانوني عمل کردن صاحبان اصلي  نوني و ساختاري نظام يا بيمردم وعده داده بودند، بهره گيرند؟ موانع بر سر راه آنها چه بود، موانع قا

 قدرت؟
 
طلبان بعد از ناکامي دوم خرداديها در پيشبرد تغييرات، از عدم قدرت خود و نهادهاي انتخابي به دست مردم در برابر اختيارات و  ـ اصالح 6

ل ناکامي اين است که در ايران برپايه ساختار قانوني قدرت، قدرت وسيع نهادهاي انتصابي، سخن گفتند. نتيجه منطقي چنين تبييني از عل
 خيزد.  اقتدار حکومتي از منشأئي غير از اراده ملت برمي

کنندگي آن را، براساس  بعد اعالم نتايج تقلبي انتخابات دور دهم رياست جمهوري اصالح طلبان بر رأي مردم ايستادگي کرده و بر تعيين
نشيني اصالح طلبان عليرغم فراهم بودن  گزاران حکومتي ايستادگي مي کنند، ايستادگي که در دوره قبلي عقبقانون اساسي، در گزينش کار

 پشتيباني مردمي، صورت نگرفت.
 دهيد؟ طلبان را چگونه توضيح مي با توجه به اين که قانون همان است و تغييري نکرده، تغيير رفتار اصالح

 
« التزامي»ديدند. آيا از نظر شما چنين  ن التزام به اصل واليت فقيه را شرط حضور و حيات سياسي ميطلبا ـ در دوره هاي پيشين اصالح ۷ 

 از نظر سياسي هنوز قابل دفاع و استناد است؟
  
وجود طلب سابق يا امروز شما خاستگاه اين جدال دامنه دار را تناقض قانون اساسي جمهوري اسالمي و  ها و ياران اصالح ـ برخي از چهره ٨

طلبي نيز  اصل واليت فقيه دانسته و از اين منظر تغيير در قانون اساسي به نفع رأي مردم را الزم مي دانند. بعضي از مدفعان فعال اصالح
برخي از « هدف جنبش سبز که پلوراليستي است و بايد بماند، تغييراتي در قانون اساسي و مدني و ارتقاء حقوق شهروندي است.»گويند:  مي
 آن اصل سخن مي گويند. اما شما بر اين نظر هستيد که: « غيراخالقي بودن»نام ترين روشنفکران ديني حتا از  حبصا
که از نهضت سبز حمايت مي کنند وخواهان تغيير قانون اساسي هستند در واقع گامهايي فراتر از نهضت سبز برمي دارند  ياز دوستان يبعض»

 .«کاليسم به نهضت سبز هستندو در صدد ورود نوعي افراط و رادي
شود، اما هسته اصلي آن يعني موضوع مشروعيت نظام سياسي  برداريهاي سياسي که از اين جدال مي صرف نظر از ميزان و چگونگي بهره
اي جاريست. از نظر شما منشأ  توان ناديده گرفت، موضوعي که حول آن امروز بحث هاي گسترده يک کشور و پيامدهاي آن را نمي

 مشروعيت يک نظام سياسي کجا و نزد کيست؟
 
 بريد و طرفداران اين  نام مي« روح استبداد»از سياستهاي حکومت در ايران تحت عنوان « جرس»ـ شما در گفتگوئي با روزنامه اينترنتي  9
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نظر شما با چنين طرفداراني تنها ي که قانون اساسي مبتني بر واليت فقيه به آنان داده است. آيا اختالف «اقتدار»حکومت برعکس شما از 
در برداشت و تفسير نادرست از قانون اساسي مبتني بر واليت فقيه است؟ در تفسير اين قانون در کنار شوراي نگهبان، فقهاي شوراي 

رسد، در تغيير  يز به نظر ميخبرگان رهبري به نظر شما از اختيارات باالئي ـ بعضاً باالتر از اختيارات ولي فقيه ـ برخوردار است. اما خبرگان ن
شود  نه تنها منشأ اثري نشدند، بلکه با تشکيل جلسه خود عمالً به تحکيم آن نيز ياري رساندند. آيا هنوز مي« نادرست و استبدادي»برداشت 

 از اين نظر دفاع کرد که مشکل نه در اصل ساختار نظام بلکه تنها در برداشتها و تفسيرهاست؟  
 
 

********** 
 
 

 روزي جناب آقاي نراقي گرامي با سالم و آرزوي به
تان، پرسشهايمان به شرح زير خدمتتان است. با توجه به اين که پرسشها يکجا فرستاده شده و الجرم برخاسته از  به پيروي از آخرين ايميل

اي بدل  توجه و توانمندي شما به گفتگوي زندهها نيست، يا شايد برخاسته از پاسخهاي فرضي است، اميدواريم و اطمينان داريم به ياري  پاسخ
خواهيم پس از دريافت پاسخها، چنانچه  ربط نخواهند شد. همچنين از شما اجازه مي هاي بعدي تکراي و بي و در پاسخهاي شما پرسش

تري را براي  ند جانبههاي وسيعتر و چ پرسش جديدي پيش آمد خدمتتان به عنوان پرسش مياني بفرستيم. البته ما در نظرات شما ظرفيت
ئي  ها هاي موضوعي و حجمي خود را دارد. اميدواريم در آينده روزنه ايم، اما چه کنيم که هر گفتگوئي محدوديت طرح پرسشهاي ديگري يافته

 که گشوده شده است را بازتر کنيم. 
 با اشتياق فراوان براي دريافت هرچه زودتر پاسخهاي شما و

 
 نده مدرسپايان فرخ با احترام بي

 2009نوامبر  21
 
دانند، ايراد  به ديدگاه مؤمنيني که دينداري را متعلق به حوزه خصوصي مي« دولت ديني»ـ از سوي برخي نوانديشان مذهبي مخالف با  1

د و منافع سودبردن از علم سياست که اين علم بر اساس سو»ي عمومي و  شود، که اين يعني تعارض با ارزشهاي مذهبي در حوزه گرفته مي
 «. موجب سقوط ارزشهاي انساني»است و « انتخاب اخالق قدرت»، يعني «فردي و جمعي

گويند و باالترين اين اهداف را  ها سخن مي حکومت  ها و اهداف اخالقي از طرف ديگر مدافعان حکومت برپايه واليت مطلقه فقيه نيز از غايت
دانسته که در گردن گذاشتن به فرامين الهي و تقرب به او معنا   «کمال انساني»دت را نيز خوانده و واالترين عدالت و سعا« سعادت و عدالت»

گيري از  نتيجه« خدائي که خالق همه آسمانها و زمين و ساکنان آنست از هرکس ديگري محق تر به تعيين حکومت و حاکم است.»يابد.  مي
 آيند.  منطقاً از پي مي« واليت فقيهحکومت »اين گفته ها براي حمايت از حکومت برپايه شريعت و

از منظر اخالقي به نقد اين نظريه حکومتي پرداخته و در يک سير تاريخي در تدوين اين « نقد اخالقي نظريه واليت فقيه»شما نيز در مقاله 
سرنوشت آن را چيزي جز اهلل خميني در قالب حکومت جمهوري اسالمي  نظريه و بعد در پروسه تاريخي عينيت بخشيدن به آن توسط آيت

 ايد.  ندانسته« گسيخته فايده گرائي لگام»همين 
ي عمومي! به  يک واژه ـ اخالق ـ و تا اينجا سه برداشت از آن به عنوان محک ارزيابي حکومت و مبناي عمل فرد ـ حداقل مؤمن ـ در حوزه

 نظر شما تکليف و چاره کار چيست؟
 
اي که شما  بندي دوگانه احکام دين و فقه اسالمي بنياد تشکيل جمهوري اسالمي بود. طبق تقسيم ـ جاري ساختن ارزشهاي ديني و اجراي 2

بايد متخصص در علم فقه »ايد، در قرائت نخست، وظيفه حاکم اسالمي را که  ارائه داده« واليت فقيه»در آن مقاله در برخورد به نظريه 
نام « واليت فقه و نه واليت فقيه»تحليل نموده و از آن تحت عنوان « ي بيش از آنفهم و اجراي شريعت...و نه چيز»عبارت از « باشد...

 ايد. برده
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اهلل خميني و ميراثداران وي در محدوده ي همان قرائت نخست مانده و به مصلحت گرائي به معناي حفظ مصلحت   بر فرض اين که آيت
ماندند، آنگاه ما با چه ماهيـتي از  ه يک کالم بيش و نه يک کالم کم ـ پافشار مينظام نيافتاده و بر همان اجراي احکام شرع و و علم فقه ـ ن

 شديم؟ جز همان اسالم وهابي، القاعده و طالبان؟ حکومت ديني مواجه مي
 
اد و... انديشي جايز نيست؟ اگر نيست پس معناي بازخواني متون ديني، تأويل، اجته ـ آيا در انديشه ديني و امر دينداري هيچ مصلحت 3

، عقلي که «حجيت عقل»به چه منظور است؟ سخن از « باز بودن باب اجتهاد يعني باز بودن باب عقل» شود  چيست و اين که گفته مي
 پندارند براي چيست؟ فرهمندي و دانائي آن را تاريخي و تدريجي مي

 
هاي دکتر سروش با آن آشنا شديم ـ تنها تفاوت در  هي جدا ساختن دين از معرفت ديني ـ که ما نخستين بار از طريق نوشت ـ نظريه 4

دهد که در يک برش عرضي و در يک مقطع  دهد، بلکه همچنين نشان مي برداشتهاي ديني را در برش طولي و تاريخي جامعه نشان نمي
همه طرفهاي درگير در تعبير و  ترديد زماني نيز ما با برداشتهاي بسيار متفاوتي از دين و گاه ضد و نقيض يکديگر هم مواجه هستيم. بي

را انتظار داشت که بگويد؛ از « فروتني»توان اين  را مبناي فهم دين و پايه عمل خويش مي دانند. از چه کسي مي« عقالنيت»تفسير از دين، 
 ي تفکري ديگري ـ سهم کمتري برده است!؟ قدرت تعقل و توانائي فهم ديني ـ يا هر حوزه

توان از ميان برداشت، مگر از طريق خفه  گوناگون از دين است؟ چنين گوناگوني و تنوعي را که نمي« عقالني»اي آيا مشکل، وجود برداشته
 کردن به زور رعب و سرکوب!

 
 افزائيم... ـ وهمزيستي هاي غير ديني را هم بايد بدان بي بيني ـ وجود تنوع ـ نه تنها در ميان گرايشات مختلف ديني بلکه جريانها و جهان 5

ايست و به تحرک و پويائي آن ياري  برداشتهاي و ديدگاههاي گوناگون در حوزه فرهنگي ممکن و حتا وجود آن در بدنه جامعه امر پسنديده
ي  در حوزه« ارزشهاي ديني»رساند. اما بازتاب چنين تنوعي در امر سياست و تأسيس يک حکومت چگونه است؟ به عبارت ديگر تکليف  مي

تر  شود؟ تکليف رفتاري مؤمني که منطقاً مي خواهد بازتاب هرچه گسترده چه مي« ارزشهاي غير ديني»ت در مواجه با عمومي و در سياس
پندارد ـ ببيند، يا  اي که اکثريت آن را پيرو همان دين خود مي ي آن ـ آن هم جامعه ها و اداره ارزشهاي ديني خود را در جامعه و در سياست

 ها بکوشد، چيست؟  آن در همه حوزهحداقل در راه تحقق عيني 
 
ـ با برآمد موج عظيم اعتراضي و جنبش سبز، در مدت زمان کوتاهي جدالي گسترده بر سر مشروعيت نظام درگرفت و خيلي زود دامنه آن  6

 نه تنها به نظام مبتني بر واليت مطلقه فقيه يا حکومت فقها، بلکه حتا به حکومت ديني نيز کشيده شد. 
شود. اما از  تکيه فراواني مي« مشروعيت نظام»به عنوان عنصر اصلي « ميزان رأي مردم است»ر اين بحث از سوي معترضين روي ظاهراً د

شود که گويا  گيري مي شوند، الجرم چنين نتيجه تعريف مي« اکثريت مسلمان»ي جوامعي با  در محدوده« مردم»آنجا که از سوي برخي، 
 ر رأي مردم، يک بحث درون ديني است. آيا چنين نظري صحيح است؟بحث مشروعيتِ نظامِ مبتني ب

 
کنند، اگر امروز هم نوع نظام به رأي مردم گذاشته شود، اکثريت خواهان  ـ کم نيستند کساني از نيروهاي مذهبي دمکرات که استدالل مي ۷ 

هاي  تر ابتناي چنين استداللي با واقعيت ش عميقحکومتي است که در پرتو ارزشهاي ديني عمل کند. شايد در لحظه کنوني امکان سنج
اما از لحاظ نظري چطور؟ در بحثهاي امروز ما رأي کدام «. عقالئي»اجتماعي نه ممکن باشد و نه از نظر سياسي و توازن نيرو و امکانات، 

 سان و برابر دارد؟مردم ميزان است؟ رأي آنان که مسلمانند يا رأي کساني که به گفته شما مصلحت و خيرشان ارزش يک
 
، همان ايستادگي بر رأي مردم است. اما  ترين و راهگشاترين موضوعي که امروز همراه با جنبش سبز مطرح شده ـ ما ترديد نداريم عميق ٨

متکي  تشخيص مصلحت عمومي»اش از فرهنگ، منش و بينشِ مداراجويانه، روادارانه و سياستش از  اي که انبان تاريخي و حافظه در جامعه
توان در بحث مشروعيت نظام تنها به شمارش عددي آراي  چندان پر نيست، از طرح اين پرسش نيز گريزي نيست که آيا مي« بر خرد جمعي

 هاي مقدماتي ديگري نيازمنديم؟ مردم اکتفا کرد؟ و پيش از آن که به اين شمارش برسيم، به چه بحث
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