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تـالش ـ سال هشتم ـ شماره  33ـ بهمن  1388ـ دفتر سبز

در اين شماره

هنگامي که واقعهاي از پيش بزرگ جلوه ميکند و بر معناي آن،
قبل از رسيدن تأثير و پيامدهايش انگشتِ تأئيد گذاشته ميشود،
واقعيت هرآنچه باشد ،در برابر اين جلوه رنگ ميبازد .اما چه
بسا بند و ريسمان واقعيتها ـ همهي آنچه که در لحظههاي
حال رخ ميدهند ـ در ابتر ماندن و ناکام گذاشتن هدفها ،کج و
وارونه شدن گفتمان و دستآخر واژگون شدن آن سهم اساسي
را داشته باشند.
دو تجربهي تاريخي انقالب مشروطه و انقالب اسالمي هردو
نشان دادند از گفتمان تا تحقق اهداف آن فاصله بسيار است ،نه
الزاماً فاصلهي زماني ،بلکه فاصلهي مادي ،فکري و فرهنگي،
همراه با نقش تأثيرگذار واقعيتها در لحظههاي جاري.
لحظههائي که همهي امکانات در کنارِ کاستيها ،از جمله

راست است که گفتمان مسلط بر يک جنبش اجتماعي و خيزش
مردمي تصويري از اهداف و آيندهي آن را ترسيم ميکند ،اما
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همکاران و تمامي نقشآفرينانِ مدافعِ اين جنبش و با سر فرود
آوردن در برابر شکوهِ تکانهاي که تا همين نقطه به ايران و
ايراني دادهاند و به احترام و الهام از آن «دفتر سبز» ميناميم و
آن را به نشانهي سربلندي و ارجي که در دل داريم به اين
جنبش عظيم مردمي و تمامي مدافعانش تقديم ميکنيم.

بروزات فکري ،فرهنگي و رفتاري عناصر حاضر در آن ،اجزاي
اصلي آن واقعيتها را ساخته و پديدار ميسازند.
با وجود دگرگونيهاي تاريخي جامعهي ما زير تأثير آن دو
انقالب و در سايه سرشت از اساس متضادشان ،اما هيچ يک به
آن نقطهاي که ميخواست نرسيد .نه اولي توانست در پرتو
گفتمان مسلطش به ايراني آزاد ،مترقي ،سراپا مدرن بيانجامد و
نه دومي ـ باز هم در سايهي سرشت گفتمانياش ـ قادر شد،
ايراني و ملتش را در سقوط تباهي اخالقي برخاسته از سلبِ
اختيار و مسئوليتِ انسان ،در هيئت جامعهاي فرو رفته در دين و
خرافات و در بيخودشدگي بندهوار اعضاي آن ،غرق و نابود کند.
و امروز پس از يک سده از رخداد اول و سه دهه از رويداد دوم
با سومين حرکت گستردهي اجتماعي مردم ايران« ،جنبش
سبز» ،روبروئيم.

اين دفتر در سه بخش تنظيم شده و بخش نخست آن ميداني
است آزاد ،براي ارائهي جلوههاي فرهنگي و روحي خودانگيخته
و در خدمت بيان احساسها و برداشتهاي بزرگترين بخش
شرکت کننده در اين جنبش ،يعني جوانان ،در قالب شعر و
نوشتههاي کوتاه .نمونهي اشعاري که در خود ،شادي و رنج
برخورد احساسها و عاطفهها به لحظههاي واقعي را ثبت کردهاند.
مقالهها و نوشتههاي کوتاهي ،همچون نوشتهي «محسن
عمادي» ،به مثابه شجرنامهي کشمکشهاي دروني يک انسان،
که پرده از راز آغاز و چگونگي سربرآوردن فرديت ،شخصيت،
استقالل و آزادگي انسانيست ،برآمدي که نويد آن را از درون
اين جنبش و نسل آن ميشنويم .از آغاز چگونگي دزديده شدن
دوران کودکي يک نسل براي تربيت و ساختن «انسانهاي
مجازي» تا رسيدن همان نسل به نقطه مقاومت و عزمِ تغيير.
نمونهاي از نوشتههائي در بيانِ اميدواري و جستن راههاي تحقق
آرزوهاي بلندي که در فکر و احساس «احسان» و احسانهاي
ديگر جاريند .محل درج ترجمهي مهدي نسرين ،گزينش
شايستهاي که مترجم به ياري آن به همه ايرانيان درگير در
مبارزات کنوني و به ويژه همهي آن جواناني که در دفاع از
زندگي ،زيبائي ،شادابي و آزادي ايستادگي ميکنند ،کساني که
در مقابله با تجاوزگران جبار ،همآن گونه که سارتر گفته است:
«پاي قراردادي آزادانه و غيرقابل فسخ با خود ايستاده و به
همگان خدمت ميکنند» ،معناي عملشان را يادآور ميشود ...و
اشعار و نوشتههاي ديگر که بابت آنها از تک تک همکارانمان در
اين بخش ،سپاسگزاري ميکنيم.

حال در انديشيدن به آيندهي جنبش سبز و با نگاه به نافرجامي
آن دو رويداد گذشته و انديشناک نسبت به اين آينده ،پرسشي
که پيش ميآيد ،از چگونگي واقعيتها و کيفيت لحظههاي
جاري و زورآوري تأثيرگذار آنهاست .پرسش از ميزان آگاهي و
تسلط بر اين واقعيتهاست .اين که آيا واقعيت چيزيست جز
آنچه و آن گونه که هست؟ و آيا چيزيست جز آنچه و آن گونه
که آفرينندگانش ـ همهي ما ـ دراين لحظهها ميانديشند،
ميکوشند و رفتار ميکنند؟ اگر آري ،آيا نبايد در واقعيتها و
چگونگي لحظههاي جاري و در انديشه و رفتارها بيشتر درنگ
کنيم؟
اين شمارهي فصلنامهي تالش در اصل بيالن کوچکي است در
ميانهي کار ،از همان انديشهها و رفتارها که لحظهها و واقعهها
را ميآفرينند .نگاهي است نمونهوار به موقعيت «جنبش سبز»
در پرتو نمونههائي از سخنان ،تعريفها و تعبيرها ،درکها و
رفتارها ،چارهجوئيها ،و بيان احساسها و آرزوها ،که در قالب
برخي از مهمترين موضوعات مطرح و جاري در لحظههاي
کنوني ريخته شدهاند .تالشي براي يافتن پاسخ به اين پرسش
که آيندهي جنبش سبز با چنين نمونههائي چه خواهد بود؟

نمونههائي از دريائي از نوشتهها و اشعاري است که اين روزها
همه جا ميبينيم و ميخوانيم .جلوههائي از گوشههاي افکار و
احساسي که حتا اگر باري گران از رنج لحظههاي واقعي را با
خود حمل مي کنند ،اما ـ در درجهي نخستِ اهميتشان ـ
بيانگر اين واقعيتند که سي سال زيستن با پديدهاي ناخوانا ،در
نويسندگان و سٌرآيندگانِ اين سطرها به عنوان نمايندگاني از
نسلِ جوانِ جنبش سبز ،احساس ناخشنودي ،نارضائي از بيگانه
شدن اجباري از خود ،به ناگزيري در نشان دادن واکنش و

و اما پيش از پرداختن به معرفي مضوني سه بخش جداگانهي
اين دفتر که حلقهي ارتباطي اين بخشها با هم ،همان پرسش در
بارهي آيندهي جنبش سبز از روي واقعيتهاي نمونهوار امروز
است ،جا دارد يادآور شويم؛ ما اين شماره را با اجازهي همهي
2
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گذشتهي انقالبي .نسل جوانِ گذشتهي انقالبي هيچ در
آرمانخواهي و از خودگذشتي در راه ايراني بهتر کم از نسل امروز
نداشت .آن نسل نيز همه چيز را براي همگان بهتر ميخواست،
اما....

مقاومت رسيده است ،ناخشنودي که جبران خود را در همرنگي،
همدلي و هماهنگي سراسر شاديآور با جنبشي سراسر اميد ـ
جنبش سبز ـ ميجويد.
گردآمدنِ اين بخش زيبا و سرشار از طبعهاي لطيفِ هنرمندانه
ممکن نميشد ،جز به تالش ،همت و پايداري چند ماهه هنرمند
و شاعر جوانمان ،ماندانا زنديان .شايسته است در اينجا از نقشِ
خانم زنديان در مقام سردبيري اين بخش ياد و از ايشان و همه
افرادي که در کنارشان با تالش همکاري کردهاند ،سپاسگزاري
کنيم .همچنين يادآور شويم که طرح روي جلد براي نخستين
بار توسط ايشان در اختيار ما قرار گرفت .ما به عنوان يکي از
بهرهگيرندگان اين طرح زيبا ،مراتب سپاس خود از عکاس و
طراح آن و ستايش از طبع هنرمندانهشان را اعالم مينمائيم.
همچنين مراتب قدرداني و وامداري خود را از خانم زنديان بابت
خطاطيهاي دو جلد رو و پشت مجله و همينطور بابت نقاشي
ايشان که در جلد پشت بکارگرفته شده است ،اعالم داريم.
نقاشي و بازآفريني مناسب براي چاپ ،از عکسي به غايت زيبا
که پس از راهپيمائي عظيم مردم در «روزقدس» پخش شد ،با
عکاس ناآشنا براي ما ،همچون هزاران عکس و تصوير و طرح
ديگر از جنبشي که به سرچشمه الهام و برانگيزندهي ذوق و
شوق آفرينشگري هنرمندانمان بدل شده و شاعر دوستداشتنيام
رضا مقصدي در ترنم شعري دلانگيز و ستايشگرانه از آنهمه
قامتهاي بپاخاسته باغي آفريده و ما را به تماشاي شگفتيآور
آن فرا ميخواند .نقاشي ازعکس دخترکي در لباس سرخ ،با
دستهاي برافراشته با دو انگشت به نشانه پيروزي و آزين يافته
به ربانهاي سبز ،موها رها و نيمهي پائيني صورت و دهان بسته
در دستمالي سبز به عالمت پيوند و همبستگي با جنبش سبز.
دخترکي نشسته برشانههائي همچون نشانهاي برپاداشته از
تمامي طرافت ،شادابي ،سرزندگي و نماد سالمت نفسِ جنش
سبز .تصويري که شايد شايستهترين نام براي آن «بالهي سبز»
باشد چه در چشم يک تصويرگر هنرمند ،استاد هنرهاي تجسمي
و طراحان رقص ،هيچ از يک لحظهي ثبت شدهي زيبا و
هنرمندانهي رقص باله کم ندارد.

در اين بخش با چهارتن از اعضاي سابق جنبش چريکي ايران،
کساني که براي تغيير وضعيت و در بيتابي رسيدن به آرمانهاي
خود ،همه ي خشم خويش در برابر قهر و سرکوب حکومتي را در
نيروي اسلحه ريختند ،به گفتگو نشستهايم .گفتگوئي در بارهي
اين که آيا آن تجربه درسي يا عبرتي براي امروز دارد؟ در يکي
از اين گفتگوها بهزاد کريمي از چهرههاي سرشناس سازمان
فدائيان خلق ايران (اکثريت) و از اعضاي سابق جنبش مسلحانه
چريکهاي فدائي خلق ميگويد« :من در اين جوانان  ،امروزم را
مي بينم و آنها فردا بهتر خواهند فهميد که امروز آنان تکوين و
تحول ديروزيها بوده است».
فهم اين سخن هوشمندانه که تبييني است از نوع رابطه ما با
گذشتهمان ،ميتواند ناظر بر يکي از مهمترين شاخصها و
تمايزهاي آيندهسازِ جنبش سبز با رخدادهاي گذشته باشد ،بسته
به آن که امروز در برابر آنچه که به عنوان واقعيت سرکوب ،قهر
و خشونت حکومتي و بستن فضاي سياستورزي ،چگونه رفتار
کنيم .اين که آيا خواهان آيندهي دگرگونهايم يا تکرار گذشته؟
بخش سوم ،نگاهي است به وضعيت نظام جمهوري اسالمي و
بحران مشروعيت آن ،از آغاز تا امروز ،بر بستر بحثهائي حول
مباني نظري مشروعيت نظام سياسي مبتني بر واليت فقيه که
به سرعت ،تنها پس از دو سه هفته از برآمد جنبش سبز و در
پيش گرفتن رويه خشونت و سرکوب از سوي حکومت ،به
صورت گستردهاي درگرفت و خيلي زود به بحث در پايهها و
مباني مشروعيت نظامهاي سياسي انجاميد .بحثي اساسي و پر
اهميت که بي ترديد ،تنها براي نشان دادن بحران مشروعيت يا
فقدان مشروعيت نظام جمهوري اسالمي ،و مشروع نمودن
مبارزه حاضر و جاري با آن يا عليه بخشي از آن نيست ،چه در
تأمالت فکري امروز ايرانيان گرانيگاه بحث اين پرسش است که
آيا نظامهاي شکل گرفته برپايه تبعيض و نابرابري ـ حتا با رأي
اکثريت ـ ميتوانند اساساً از مشروعيتي برخوردار باشند؟ اهميت
اين بحث براي ما در سنجش افکاريست که امروز در جنبش
سبز حضور فعال و تأثيرگذاري دارند ،سنجش درک و مباني
فکري آنان از نابرابري و تبعيض و مصداقهاي آن .و دانستن اين

بخش دوم اين مجله بيارتباط با بخش نخست آن نيست .در
کنار آن پرسشي که حلقه اصلي پيوند بخشهاي سهگانه است،
بخش دوم براي نسل جوان و آرمانخواه جنبش سبز سخن بسيار
دارد .حکايتي است از رابطه آرمانخواهي و عمل .حکايتي است از
تجربهاي گرانقدر از نگاهِ و از زبان جوانان آرمانخواه نسلِ
3
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کورههاي ناشناخته نگهدار نظامهاي کهنه تبعيض يا برپاگر
اشکال جديدي از آن دست در آينده گردند.

که چگونه بار ديگر نظرات بظاهر مطلوب و مقبول مدعي
مخالفت با بيعدالتي و تبعيض حاکم ميتوانند از راهها و
*****

ماندانا زنديان
ماندانا زنديان (متولد سال  1351ـ اصفهان) شاعر و هنرمندي پراستعداد و کوشا که نخستين سرودههايش به آغاز نوجواني بازميگردد .او
عالوه بر سرودن شعر و انتشار مجموعههائي از سرودههايش ،همچنين در زمينههاي ديگر فرهنگي به ويژه نقد آثار ادبي ،هنري و اجتماعي
دستي توانمند و در گردآوري آثار هنرمندان و چهرههاي فرهنگي ميهنمان (از جمله جمع آوري و تنظيم ترانههاي زويا زاکاريان ،و انتشار
گزينهاي از آن آثار با نظارت شاعر در مجموعهاي به نام "طلوع از مغرب" نشر پژوهه ـ ايران  )13٨1 /همتي بلند دارد .در همه اين زمينهها
تا کنون مقاالت درخور توجهاي از وي در رسانه هاي مختلف ايراني منتشر و در اختيار عالقمندان قرار گرفته است ،از جمله معرفي ،بررسي و
نقد نقاشيهاي حسام ابريشمي .هنرمند بلند نظري که با دستي باز به درخواست ما براي بهرهگيري از برخي آثارش در اين دفتر پاسخ مثبت
داد.
ماندانا زنديان پس از پايان تحصيالت خود در رشتهي پزشکي در ايران ،به آمريکا مهاجرت کرد و هماکنون عالوه بر فعاليتهاي ادبي به کار
و تحقيق در زمينهي بيماريهاي مادرزادي نوزادان مشغول است.
حضور و توجه ويژه ي ماندانا زنديان به سياست و رويدادهاي سياسي کشورمان و حمايت فعال و پرشورش از جنبش سبز ما را بر سر راه وي
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
ـ «دفتر سبز» ـ برآورد.
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رضا مقصدی

قيام ِ قامت ِ اين باغ را تماشا کن
درون ِ سينه ی ما عشق را تماشا کن
بيا دوباره تو با آينه  ،مُدارا کن

من از سُالله ی دلبستگان ِ بارانم

***

به جان ِتشنه ی من  ،جشن ِ آب برپا کن

سالم ِ ساحل ِ ما را به موج ها برسان

***

مرا ترانه سُرای ِ صدای دريا کن

شمال ،از نفس ِ واژگان ِ من ،سبز ست

***

تو رمزوُ راز ِ مراَ پيش برگ ،اِفشا کن

اگر که زمزمه ی اين زمانه ،زيبا نيست

***

زمانه را به تپش های تازه ،زيبا کن

شبانه ،منتظر ِ آفتاب ِ صُحبدمم

***

برای من ،سفر ِ نور را مُهيا کن

بيا ترانه ی تابان ِ صبح ِ پنجره را

***

سرود ِ رود ِ غم آلود ِ حنجره ها کن

سر ِ سپيده ی فردای ِ ما سالمت باد

***

سپيده را به غزل  ،ميهمان ِ فردا کن

که ِ گفته است که گم گشته است عاطفه ام؟

***

مرا ميان ِ غزل های ناب ،پيدا کن

تمام ِ عاطفه ام عطر ِ عاشقانه گرفت

***

دل ِ متين ِ مرا ميزبان ِ رؤيا کن

ببين طنين ِ صدای صميمي ِ ما را

***

دری برای صداهای تازه تر ،وا کن

مگو به داس ،سخن گفته اند با گل ياس

***

قيام ِ قامت ِ اين باغ را تماشا کن

اگر به شاخه ی ما برف های بهمن ريخت

در جمعه هشتم آبان 13٨٨

شکوفه های فروبسته را شکوفا کن
5
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درسينهی صبور ِ ما ،سي سال غم نشست
اين بار ،عاشقانه به پا خيز وُ سبز باش

جنگل ،ترا در آينهها سبز ديده است

آتش به جان ِ تازه ،برانگيز وُ سبز باش

باهرتَبَرـ هر آينه ـ بِستيز وُ سبز باش

***

***

بگذار اين بهار به نام ِ تو گل کُند

آواز ِ تو زمين وُ زمان را زالل کرد

بگذر زرنج ِ اينهمه پائيز وُ سبز باش

بازردي ِ زمانه ،در آويز وُ سبز باش

***

***

آن آينه ،سالم ِ سپيد ِ ترا شنيد

گيالن ِ من ترانه سُراي ِ سپيد ِ توست

با آب ها دوباره در آميز وُ سبز باش

خندان بخوان! چکامهي تبريز وُ سبز باش

***

***

نور ِ تو از ميان ِ دل ِ ما عبور کرد

در ياد ِ اين درخت ،صدايت معطرست

اي شور ِ نوشکفته! دل انگيز وُ سبز باش

اين عطر را به شاخه ،بياويز وُ سبز باش

***

***

درامتداد ِ اينهمه شمشادهاي شاد

بگذار! ـ با طراوت ِ يک عشق ِ سر بلند ـ

با عطر ِ آب وُ عاطفه ،لبريز وُ سبز باش

گلدان ِ الله را به سر ِ ميز وُ سبز باش

***

***

دست ِ کدام پَست ،ترا زخم مي زند؟

در سينه ي صبور ِ ما ،سي سال غم نشست

بيداد ِ اين زمانه ،فروريز وُ سبز باش

با شادي ِ شکفته ،به پا خيز وُ سبز باش

***

رضا مقصدي ـ کلن چهارم تير ماه ٨٨
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شانزده سالگيام شکست تاريخ فلسفي سمبوليسم بود در من .ميفهميدم که چطور نظامي از سمبولها هويت مرا شکل داده
است .ذات باوریام از بين رفت .فهميدم که هويتم ساختهی يک نظام نشانهايست .دوباره به همهی متون مذهبي بازگشتم.
«ياتي عليالناس زمان ،من سئل عاش و من سکت مات» .از همان تاريخ ،فروغ خواندم ،شاملو و هدايت خواندم .تکفير شدم،
طرد شدم و در اتاقي کوچک خود را حبس کردم تا روزی زندگي واقعي را ببينم و ديدم.

چند تکه حرف پراکنده

محسن عمادی

سال با بچههاي مدرسه قرار گذاشتيم مخفيانه از خانه فرار کنيم
و برويم در جبهه بجنگيم .يکي از بچهها بغضش گرفت و وقتي
ميخواست از مادرش خداحافظي کند ،نقشهي ما را لو داد .از

1
نه ساله بودم ،تلويزيون پر بود از اخبار جنگ .خميني ،بت من
بود .قرار بود تا انقالب مهدي ،يعني تا آخرالزمان بماند .همان
7
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يک آدم معمولي شدن توجيهي نداشت ،بايد کل نظام کائنات
تغيير ميکرد تا اين پديده توجيه شود .شانزده سالگيام شکست
تاريخ فلسفي سمبوليسم بود در من .ميفهميدم که چطور نظامي
از سمبولها هويت مرا شکل داده است .ذاتباوريام از بين
رفت .فهميدم که هويتم ساختهي يک نظام نشانهايست .دوباره
به همهي متون مذهبي بازگشتم« .ياتي عليالناس زمان ،من
سئل عاش و من سکت مات» .از همان تاريخ ،فروغ خواندم،
شاملو و هدايت خواندم .تکفير شدم ،طرد شدم و در اتاقي
کوچک خود را حبس کردم تا روزي زندگي واقعي را ببينم و
ديدم.

هشتسالگي مدام کتاب ميخواندم .کتابخانهي پدرم پربود از
کتابهاي حوزه و شيرينترين قصههاي زندگيام را در روايت
سيرت معصومين ميديدم و آرزويم اين بود که در رکاب امام
زمان بجنگم .عمامهي پدرم را کش ميرفتم ،بر منبر مينشستم
و با لحني محزون روضهي سيدالشهدا ميخواندم .نگاه که
ميکنم تا شانزده سالگي همهي آن چندهزار کتاب را خواندم .از
دوازدهسالگي علوم اسالمي را به طور جدي ميخواندم .عربيام
در اندازهاي بود و هست که بتوانم فتوحات مکيهي ابن عربي را
راحت بخوانم .تا اينجاي قصه ،با موجودي عميقا مذهبي روبرو
هستيد که سرش را باال نميکند تا دختران همسن و سالش را
ببيند .در همين فاصلهي ميان دوازدهسالگي تا شانزدهسالگي نفر
اول مسابقات شعر دانشآموزي است .ميخواهد هم فيزيکدان
برجستهاي شود و هم مجتهد وارستهاي باشد .اما در همين
فاصلهي ميان کودکي تا نوجواني چيزي تغيير کرده است.
خميني ،به سادگي مرده است .مرگ خميني پايان کودکي من
بود .سه روز تمام گريه ميکردم .اين مرگ تا ماهها در باورم
نميگنجيد و پايان جنگ که از همهي نمادهايي بهره ميبرد که
آخرالزماني بودند :نبرد حق عليه باطل ،راه قدس که از کربال
ميگذشت و نه کربال و نه قدس که بت من به ناچار زهر
نوشيد .پچپچهي کشتار زندانيان سياسي در زندانها .قدرتي که
به ناگاه با يک خبر پوچ ميشود.

3
جرم من چيست؟ طبعا همهي انحراف من از مسير آرماني
انقالب با عاشقي شروع شد .پيشنهاد ميکنم نام حافظ را از
کتابهاي درسي حذف کنيد .حاال که عليه علوم انساني اعالم
جرم کردهايد ،به شما توصيه ميکنم چند قدم ديگر برداريد و
زيربنايي عمل کنيد .الزم نيست آنقدر دور برويد ،زيرپاي
خودتان را نگاه کنيد .من تا شانزدهسالگي هابرماس نخوانده
بودم ،ويتگنشتاين و مکتب فرانکفورت را نميشناختم .اسم
الک ،هابز و پوپر را اصال نشنيده بودم .هرچه خوانده بودم از
فقه و فلسفهي اسالمي بود .متاسفانه در آن ميانه حافظ بود،
عينالقضات بود ،سهروردي بود ،ابنسينا بود ،سعدي و باباطاهر
و موالنا هم .کتاب مطهري ،تماشاگه راز هم دردي دوا نکرد.
عشق که ميآيد ،مجازي و حقيقي نميشناسد .اگر يادتان رفته
است سوانح غزالي را بخوانيد ،همانکه به فتواي برادرش
فالسفه را به قتل آوردند .وقتي مينويسم جنبش سبز ،جنبش
زندگي است ،از همان امري سخن ميگويم که در قاموس شما
جايي ندارد .برادر من! جلوي زندگي را نميشود گرفت .زندگي
مجازي ،از هم ميپاشد .از آغاز کودکي من ،سعي کرديد اسطوره
بسازيد ،قداست بيافرينيد و بر محور همين قداستها قضاوت
کنيد .يکبار به واژهسازيهايتان نگاه کنيد .چه ميشد اگر
خميني ،آقاي خميني بود ،نه امام خميني؟ چه ميشد اگر با
دعاي «تا انقالب مهدي» ،دعوي خاتميت نميکرديد؟ حتما
شنيدهايد که اوايل انقالب وقتي شعار «مرگ بر ضد واليت
فقيه» را جلوي بعضي مراجع سر ميداديد ،دادشان در ميآمد،
چرا که بخش مهمي از مرجعيت شيعه را به مرگ ميکشانديد و
کشانديد .سعي کرديد ،يک پديدهي تاريخي را به عرصهي
اساطير پرتاب کنيد و از قدرت اسطورهها کيسه بدوزيد .حاال

2
وقتي جنزدگان داستايوسکي را ميخواندم از ديدن هيبت
استاروگين وحشت ميکردم ،يادم نميرود که يک شب کامل
زير تخت خوابگاه دانشجويي درازکشيدم و لرزيدم از وحشتي که
داستان سقوط کامو در من ساخته بود .اين هر دو ،وجوه تاريک
و موحش مرا نشانم ميداد .ميديدم که استاروگين و راوي
سقوط از رگهاي گردنم هم به من نزديکترند و به روزهاي
نوجوانيام برميگشتم .دوستان هم مسلک آن روزهاي خود را
به ياد ميآوردم که امروز چماقداران و جانياني هستند که ياران
امروز مرا به شکنجهي وحشت به مسلخ ميبرند .اگر عشق نبود،
امروز دستهاي من ظلمت بود .دستهاي من دوزخ بود .شانزده
ساله بودم که عاشق شدم .پيشترک به خاطر خواندن کتابهاي
شريعتي کتک ميخوردم و بعدها به خاطر عاشقي .عاشقي براي
من تنها در سطحي از غريزهي نوجواني رخ نميداد ،يک اتفاق
فلسفي بود .اصال براي آدم آن روزهاي من که نماز شبش ترک
نميشد و تا همان روزها موسيقي را حرام ميدانست ،عاشق
8
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تعهد يک نويسنده ،تعهد به زبان است .اگر داريم جنبش سبز را
با زندگيمان مينويسيم ،نيمي از تعهدمان ،تعهد ما به
زبانماست .چرا دقت نميکنيد؟

انسانهاي زنده روبروي شما ايستادهاند ،انسانهايي که جرمشان
اين است که نميخواهند مجازي باشند .آنهايي که امروز
بازجويي ميشوند ،همان کودکاني هستند که نيت پنهان شما را
از روايت اساطير نميدانستند ،آنها در همان نظام نشانهها
زندگي کردند ،آن را باور کردند ولي راستش جلوي زندگي را
نميشود گرفت .اگر روزي روالن بارت با نوشتن
«اسطورهشناسيها» نيت پنهان پشت تبليغات کاالها را آشکار
کرد و اين دستگاه اسطورهساز بورژوازي را عريان کرد ،امروز من
به عنوان يکي از بچههايي که در همين دستگاه اسطورهساز شما
زندگي کردهام ،تصميم گرفتهام اسطورهشناسيهاي زندگي
سيسالهي خودم را در انقالب اسالمي بنويسم .چرا که ميدانم
متاسفانه سران فرضي جنبش سبز هنوز ميکوشند ،از واژگاني
استفادهکنند که سخت خطرناک است.

5
سي سال پيش در سيزدهآبان گروهي از دانشجويان رومانتيک،
از ديوار استکبار جهاني باال رفتند ،تا انتقام يک تاريخ را از يک
بنا و چند انسان بيپناه بگيرند .اين بنا ،با عبارت النهي
جاسوسي پا به عرصهي شياطين گذاشت و براي واژهي تسخير
الگويي تاريخي خلق شد .قدرت حاکم ،دايرهاي از استعارات
ميآفريد و اين دايره ،ما را از کودکي محاصره ميکرد .به دست
ايدئولوژي حاکم ،زبان فارسي دوشقه ميشد ،کلمات يا به
عرصهي محو و ممنوع ظلمت تبعيد ميشدند يا به عرصهي
شکوه امپراتوري خيالي اسالمي .پايهگذاران انجمنهاي اسالمي
سيسال پيش ،از ديواري باال رفتند تا نشانههاي ظلمت را از
يک جغرافيا و يک زبان قلم بگيرند .امروز از کردهي خود
پشيماناند ،چرا که ديگر رومانتيک نيستند .معصوميت شور
رومانتيک جوانيشان ،امروز جاي خود را به جاافتادگي و عقالنيت
سالخوردگي داده است .جوانان ديروز ،سيسال وقت داشتند تا
اشتباه کنند و از اشتباهاتشان ياد بگيرند .اشتباهات آنها،
کودکي ما را از ما گرفت ،با جنگ ،با کشتار زندانيان سياسي ،با
هراسي که در اعماق جان ما خانه کرد از کالم ممنوع ،از آرزوي
محال آزادي .شب است ،در اتاقمان نشستهايم ،چاي مينوشيم و
ضبط صوت قراضهام« ،امشب شب مهتابه» را زير لب زمزمه
ميکند .در ميزنند ،سعيد است ،از اعضاي بسيج .معترض است
به ترانهاي که بر سردي فضاي خوابگاه رنگ ميپاشد.
ميخواهد ترانه را از ما بگيرد .چند صباحي از دوم خرداد گذشته
است و ما ديگر ميتوانيم سربهسرش بگذاريم ،ميتوانيم به او
شيريني تعارف کنيم ،روزي که استيضاح مهاجراني بياثر
ميشود .تصوير آنشب و مجادلهي ما و سعيد بر سر يک
ترانهي عاشقانه بيان نمادين نبردي است که امروز در
خيابانهاي کشورم جاري است .دو سال بعد ،ما در کوي
دانشگاه ،گاز اشکآور ميخوريم و براي مبارزهاي بزرگتر آماده
ميشويم .کوي دانشگاه ،همهي ايماژهاي رومانتيکم را از من
ميگيرد .در روزهاي کوي دانشگاه است که پختگي را بيش از
پيش لمس ميکنم .ما بيغل و غش ،دلسوز و سراسر با
دغدغهي وطني که زير چکمهي سعيدها شرحهشرحه ميشود
آن حادثه را ساختيم .فرداي روزي که کوي دانشگاه «تسخير»

4
وقتي جناب کروبي در صحبتش از عبارت «شعارهاي انحرافي»
استفاده کرد ،وحشت کردم .وقتي آقاي موسوي مدام به
نوستالژي انقالب پنجاه و هفت ارجاع ميدهد ،تنم ميلرزد.
دوستان من! خلق دستگاهي عميقا افالطوني از انقالب پنجاه و
هفت موحش است .انقالب پنجاه و هفت يک پديدهي تاريخي
است ،نه يک ايده و مثل افالطوني .خميني يک شخصيت
تاريخي است ،نه يکي از خدايگان المپ .واژهي انقالب به
تغييري در يک ساختار اجتماعي ـ سياسي اشاره ميکند .گذر از
يک انقالب به يک نظام سالها پيش اتفاق افتاده است .اگر
شما سن و سالتان باالي پنجاه است و در حسرت عشق
بيستسالگي خود ميسوزيد ،دليل نميشود که سلسلهي
سهرابکشي را در اين موقعيت تاريخي ادامه دهيد .استفاده از
واژگاني چون احيا و بازگشت به هيچ وجه معصومانه نيست.
وقتي اين عبارات را به کار ميبريد مدام به گذشته ارجاع
ميدهيد براي ساخت آينده .بيشک نياز داريم که آينده را در
گفتماني پيوسته با گذشته خلق کنيم ولي معني وجود روايت و
گفتمان تاريخي به معناي بريدن امروز با الگوي ديروز نيست .ما
با انسانهايي سروکار داريم که خون در رگهايشان جاريست،
جسم دارند ،نفس ميکشند ،ممکن است در اسطورهي امت شما
نگنجند .ولي همهي آنها شهروند يک قلمرو جغرافيايي هستند،
با هم هوايي را به اشتراک ميگذارند .به عنوان يکي از همين
آدمهاي زنده ،يکي از همين شهروندان از شما خواهش ميکنم
در بهکار بردن واژگان دقيقتر باشيد .به قول شاملو ،نيمي از
9
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ميگذارد و همه ميشود .ديگر نه روز قدس مال حاکميت است،
نه سيزده آبان ،نه شانزده آذر و نه هيچ مناسبت ديگري در
تقويم تاريخي ايران .ديگر هيچ مراسم مذهبي به حاکميت تعلق
ندارد .جنبش سبز زبان زندگي روزمره و حيات اجتماعي را در
اختيار گرفته و کلمات را به اصل خود برميگرداند .شعر جنبش
را ما همه مينويسيم.
بعد از کودتاي بيست سوم خرداد ،خيابانهاي مردهي تهران ،به
معجزهاي زنده بدل شده است .اعجاب و شگفتي در رگهاي
شهر جاري است :در خيابانها و بر بام خانهها ،سطرهاي کاغذي
که حضور ما ،در آن شعر ميآفريند

شد ،سعيد در تلويزيون روبروي خامنهاي زانو زده است .سعيد
سالها بعد يکي از مسئولين دولت احمدينژاد ميشود و من
هنوز با خستگي و سرسختي شعر مي نويسم.

6
انديشيدن در کشور من ،يک امر سياسي است .نفسکشيدن،
عاشق شدن ،ترانه و شعر ،همه سياسياند .اگر افالطون ،شعر را
از آرمانشهرش اخراج ميکند تا فلسفه را گفتمان مسلط زمانه
کند ،گاندي ،کنش انساني سياسي را بدون تجربهي شعر محال
ميداند .با تعاريف افالطوني سياست ،جنبش سبز ،در تاريخ
تجربهي سياسي زندگي نميکند .جنبش سبز ،جنبش زندگي
است در بطن تعاريف کهنهي سياست .چنان سرشار از زندگي
است که ذات هستي شعر .شعر ،به دنبال لمس بيواسطهي
اشياست .جهان را عريان ميکند از گرد و خاک نام و تاريخ.
جنبش سبز ،واژهي شهيد را به اصل خود برميگرداند .قهرمان
از جايگاه ناملموس و محو خود ،به خيابانهاي تهران پا

7
خيابانهاي شهر ،نبض تپندهي جنبش سبز ،همهي کلمات اين
شعر پرغريو ،امر ميکنند که همهي عزيزان دربندمان را آزاد
کنيد .ايران را آزاد کنيد.
آبان هشتاد و هشت

******

ف .ع
ايران

اعتراف
وحيات را شنيدم
در تاريکي سلول انفرادي
در فشار بازوان ِ سيماني چهار ديوار
در سياهي هرزه ِشبِ شهوت که تنگ در آغوشم گرفت
حق با هيچ کسي نيست
با زندگي ست
اين رهاييست سخن نيست
گوشهايت را براي روز مبادا نگهدار
اين رهاييست سخن نيست
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اشاره :قطعه زير ترجمه سخنراني ژان پل سارتر ( )1944انديشمند بزرگ فرانسوي ،در معنا و اهميت مبارزه دالورانه فرانسويان آزاديخواه در
برابر نازيهاي نژادپرست اشغالگر آلماني است .با سپاس از گزينش شايسته مترجم ،ما اين قطعه را در اين دفتر ميآوريم؛ به نشانهي ستايش
و قدردانيمان از دالوريهاي همه کساني که در بند و زير دست شکنجهگران تيرهروان افتادهاند .به ويژه همهي آن جواناني که در دفاع از
زندگي ،زيبائي ،شادابي و آزادي ايستادهگي ميکنند ،کساني که در مقابله با تجاوزگران جبار ،همانگونه که سارتر گفته است« :پاي قراردادي
آزادانه و غيرقابل فسخ با خود» ايستاده و به همگان خدمت ميکنند.

جمهوری سکوت

ژان پل سارتر ـ 1944
ترجمه :مهدی نسرين

به شمار ميآمد؛ از آن جايي که يک پليس تمامعيار در پي آن
بود که ساکتمان نگه دارد ،هر سخني اعالم دوباره اصولمان
محسوب ميشد؛ از آن جايي که از هر طرف احاطه شده بوديم،
هر حرکت ما ارزش يک تعهد را مييافت .اوضاع و احوال غالباً
دهشتناک مبارزه ما ،نهايتاً اين امکان را برايمان فراهم ميآورد
که ،بدون نقاب و بدون حجاب ،آن وضعيت بيقرار کننده و
تحمل ناپذيري را زندگي کنيم که شرايط انساني ميخوانندش.
تبعيد ،اسارت و عليالخصوص مرگ (که از مواجهه با آن در
دورانهاي خوشتر شانه خالي ميکنيم) دغدغه دائميما ميشد.

ما هيچ وقت به اندازه دوران اشغال توسط آلمانها آزاد نبودهايم.
ما همه حقوقمان و پيش از همه حق بيان را ازدست داده بوديم.
هر روز ،رو در رو ،به ما توهين ميشد و بايد سکوت ميکرديم؛
ما را دسته دسته تبعيد ميکردند ،به نام کارگر ،يهودي و زنداني
سياسي؛ هر جايي ،روي ديوارها ،در روزنامهها و بر پرده سينما،
آن تصوير بي روح و دل به هم زني را ميديديم که جباران
ميخواستند از خودمان به خوردمان بدهند :و ،به خاطر همه
اينها ،ما آزاد بوديم .از آن جايي که به نظر ميرسيد زهر نازي
در ذهن ما رخنه کرده است ،هر انديشه صحيحي يک پيروزي
11

تـالش ـ سال هشتم ـ شماره  33ـ بهمن  1388ـ دفتر سبز

را ميرساندند بيآن که بدانند محتواي آنها چيست و براي
کساني که کل نهضت مقاومت را فرماندهي ميکردند يکسان
بود :اسارت ،تبعيد و مرگ .هيچ ارتشي در جهان وجود ندارد که
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
مسئوليت تمامعيار و همان آزادي مطلق درون اين نظام بودند.
به اين ترتيب ،در خون و تيرگي قويترين جمهوريها بنا شد.
هر يک از شهروندان اين جمهوري ميدانست که مديون همه
ديگر است و فقط ميتواند بر خودش تکيه کند؛ هر کدام از آنها
در تنهايياش به نقش تاريخي خود واقف بود .هر يک از آنها،
در مقابله با جباران ،پاي قراردادي آزادانه و غيرقابل فسخ با خود
ايستاده بود .و با انتخاب آزادانه خود ،آزادي را براي همه انتخاب
ميکرد .اين جمهوري بدون نهادها ،بدون ارتش و بدون پليس
چيزي بود که هر فرانسوي ميبايست در هر لحظه به دست
ميآورد و بر آن عليه نازيسم شهادت ميداد .کسي در وظيفهاش
در نماند.
ما امروز در آستانه جمهوري ديگري هستيم :باشد که اين
جمهوري که در روشني روز برپا ميشود فضايل تلخ آن
جمهوري شب و سکوت را حفظ کند.

ميآموختيم که اينها نه اتفاقات قابل اجتنابند و نه حتي
تهديدات هميشگي و خارجي :اينها سهم ما ،سرنوشت ما و
اساسا واقعيت ما به مثابه انسان است؛ هر لحظه از زندگيمان
تعبير کامل اين عبارت پيش پا افتاده بود" :انسان فاني است" .و
هر تصميميکه هريک از ما براي خود ميگرفت تصميمي معتبر
به حساب ميآمد چرا که رو در روي مرگ گرفته ميشد ،چرا که
هربار ميتوانست به صورت "مرگ بهتر است تا "...بيان شود .و
من در اين جا روي سخنم آن دسته سرآمد از ما نيست که در
نهضت مقاومت بودند ،بلکه همه آن فرانسوياني است که در هر
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
سؤاالتي را پرسيديم که کسي از خود در زمان صلح نميپرسد:
هريک از آنهايي بين ما که از جزئيات مقاومت اطالع داشتند ـ و
کدام فرانسوي دستکم يک بار در اين موقعيت قرار نگرفته
بود؟  -با اضطراب از خود ميپرسيدند" :آيا اگر شکنجه شوم،
تاب ميآورم؟"
به اين ترتيب پايهايترين پرسش آزادي مطرح ميشد و ما
مشرف به ژرفترين معرفتي بوديم که انسان ميتواند از خودش
داشته باشد .چرا که راز انسان عقده اوديپ يا عقده حقارت
نيست ،بلکه حد آزادي خويش است ،توانايي وي در مقاومت در
مقابل مصيبت و مرگ است.
شرايط کوشش کساني که درگير فعاليتهاي زيرزميني بودند
برايشان تجربه جديدي فراهم آورد :آنها مانند سربازان در روز
روشن نميجنگيدند .آنها تنها به دام ميافتادند و در تنهايي در
بند ميشدند .بييار و ياور و بيدوست و رفيق مقاومت
ميکردند ،تنها و برهنه پيش روي جالداني قرار ميگرفتند که
صورتشان تراشيده بود ،خوب خورده و خوب پوشيده بودند و بر
جسم بينواي آنها ميخنديدند ،شکنجهگراني که وجدان آسوده
و قدرت اجتماعيشان ايشان را محق جلوه ميداد .تنها .بدون
دستي محبتآميز يا کالميتشويق کننده .عليايحال ،در بن
تنهايشان ،داشتند از ديگران حمايت ميکردند ،همه ديگران،
همه رفقاي آنها در نهضت مقاومت .يک کلمه کافي بود که
دهها و صدها دستگيري ديگر رخ دهد .مسئوليت تمام عيار در
تنهايي تمام عيار ـ آيا اين همان جلوه آزادي ما نيست؟ اين
محروميت ،اين تنهايي ،اين مخاطره عظيم براي همه يکسان
بود .براي رهبران و افراد آنها؛ مجازات براي کساني که پيغامها

فرهاد سپيدفکر /ايران
ديدي؟
ديدي همان انگشت که تسبيح ميچرخاند
ماشه را چکاند؟
همان دست که براي دعا بلند ميشد
با چماق پايين آمد؟
گلولهها چه مرددند
و جنگلها چه سرخ.
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جنبش شهروندی ما

مهشيد

به راستي اگر در انتخابات اخير ايران تقلب نميشد و مهندس موسوی به پيروزی ميرسيد امروز ما چه ميکرديم؟

اول کشورمان بود .همان کشوري که ما شهروندانش مدام نق
ميزديم و غر ميزديم که اين چه رئيس جمهور بيعرضهاي
است و چرا هيچکاري از دستش بر نميآيد و خانم رهنورد هم
احتماال در ائتالفهاي زنان شرکت ميکرد و قول و قرار
پيوستن به کنوانسيون زنان را ميداد امايک هفته بعد همه
ميديديم که اليحه تصويب نشد و باز غر ميزديم که اينها که

من فکر ميکنم امروز احتماال همهي ما در همان بيتفاوتي و
بيتوجهي پيش از انتخابات ميبوديم ،آقاي موسوي هم انتقال
پيدا کرده بود به کاخ رياست جمهوري و خانم رهنورد هم بانوي
13
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که آنها را توپ هم از جا تکان نميدهد .و کسي در پي چيزي
نبود .درست مثل همهي سالهاي ديگر عمر ما.
نسل قبل هم احتماال همچنان بر سر شکل حکومت آينده و
البته بيشتر بر سر دهههاي گذشته با هم دشمني ميکردند و ما
را نصيحت ميکردند که دور سياست را خط بکشيم برويم سراغ
درسمان تا آنها با هم دعواکنند و ما هم غر بزنيم و سران نظام
کشور را از بين ببرند.

کاري ازشان بر نميآيد چرا استعفا نميدهند و نميروند خانه
سراغ نقاشي شان!
چندي غر ميزديم و بعد هم هيچ . . .
آقاي کروبي هم احتماال پست وزارت يا چيزي نزديک آن
داشت و آقاي ابطحي هم همينطور ،و ما همچنان ابطحي را
تربچه نقلي صدا ميزديم و کروبي را آخوند بيعرضه
ميناميديم.
بعد هم احتماال هر از چند گاه اين آقايان را در حال ديدار با
آقاي خامنهاي ميديديم که گل ميگفتند و گل ميشنفتند و
اوقاتمان تلختر ميشد و منفعلتر ميشديم و بيحوصلهتر.
و ديگر اهميت نداشت که آقاي موسوي گاه از امام خميني ياد
کند و از روزهاي خوب گذشته که ما هيچ بهياد نداشتيم ،و ما
هم ديگر به حرفهايش گوش نميداديم و دربارهي شرايط
ايران هم نه ميخوانديم نه مينوشتيم ،تنها از گراني و بيکاري
ميناليديم و آقاي موسوي هم تقصيرها را به گردن دورهي قبل
و نيز بحران اقتصادي جهاني ميانداخت و ما هم با بيحوصلگي
غر ميزديم و انرژي هستهاي همچنان حق مسلم ما ميبود و
رئيس جمهور سعي ميکرد به آمريکا قول بدهد که انرژي
صلحآميز طلب ميکند.

اما تقلب صورت گرفت و آقاي موسوي در انتخابات پيروز نشد و
ما براي نخستينبار در زندگيمان باورکرديم که ميتوانيم و بايد
در تعيين سرنوشت خود و کشورمان نقش داشته باشيم .ما رأي
داده بوديم و حقمان را ميخواستيم .اعتراض کرديم و خيلي هم
منطقي و متمدن اعتراض کرديم ،تا آنجا که حتي آقاي
خاتميکه تير هفتاد و هشت هيچ توجهي به اعتراضهاي ما
نکرد اين بار گفت اعتراض وظيفة انقالبي «مردم» است و آقاي
رفسنجاني از آشتي «ملت» و دولت حرف زد.
ما براي نخستين بار توسط کساني که هيچ شباهتي به ما
نداشتند «مردم» و «ملت» خطاب ميشديم و اين آغاز
شهروندي ما بود.
جنبش سبزيک جنبش شهروندي است ،يک حرکت انساني
است که به ما زن بودن و مرد بودن و انسان بودن را ميآموزد
همچنان که شهروند بودن را .در اين جنبش ما با هيچ ايرانياي
دشمن نيستيم ،اختالف نظرهايمان اساس ساختن جامعهي
شهرونديمان است.
در اين جنبش ،ما هر روز هشيارتر و بيدارتر ،جسورتر و گستاختر
ميشويم .دختران کاراته کار تيم ملي در آلمان حجاب از سر بر
ميدارند و به تشک مسابقه ميروند و مردان ما در سراسر دنيا
حجاب بر سر ميگذارند و به حجاب اعتراض ميکنند و عکس
بتهاي جديد در اينجا و آنجا پاره ميشود تا به همهگان نشان
دهيم که تنها آزادي است که ارزش ستايش دارد .مسير جنبش
سبز مسير رشد ماست .اين جنبش زيبا و انديشمندانه راه خود را
در گير و دار هر حادثه پيدا ميکند .آزمونهايمان بيشتر شده
است و خطاهايمان کمتر ،و ياد گرفتهايم که انسانهاي بهتري
باشيم.
همهي اينها را به خاطر جنبش اعتراضي ،جنبش
آزاديخواهيمان داريم .جنبشي که آن را سبز ناميدهايم .جنبشي
که پرچم سه رنگ شير و خورشيد نشان ما را بعد از سي سال به

مجيد توکلي احتماال دوباره زنداني ميشد به جرم اعتراضي در
جايي ،ولي چادر سرش نميکردند و هيچ انگيزهاي براي
اعتراض ديگر مردان به حجاب اجباري (بعد از سي سال!) به
وجود نميآمد.
در واقع زندگي بيمعنا و بي انگيزة ما همچنان در جريان بود.
براي چهار سال يا هشت سال يا هر چند سال ديگر.
کسي در پي شکستن تابوها نبود .کسي به فکر مطرح کردن
خواستهاش نميافتاد .دانشجوهايي بودند که از کشور ميرفتند و
دانشجوهايي که ميماندند تا ليسانس بگيرند و بيايند بيرون و
پولدار بشوند ،بعد از کشور بروند .و حتما همه با خود ميگفتند
که دورهي بعد ديگر به اصالح طلبان بيعرضه راي نخواهيم داد
و اصال ديگر در انتخابات يا هر امر ديگري که به زندگي
خصوصيمان مربوط نيست شرکت نخواهيم کرد .سياست به ما
ربط نداشت ،به آنها ربط داشت که ما را غيرخودي ميدانستند.
دپرسيون اجتماعي ادامه ميداشت .و همه بر اين باور ميبودند
14
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نيست ،يک کشور هزارة سومي است .ما اين همه را ميخواهيم
و هيچ کوتاه نميآييم.
امروز ميدانيم اين جنبش ،هر اسميکه رويش بگذاريم ،رنگين
کمانش بخوانيم يا جنبش سبز يا جنبش آزاديخواهي يا جنبش
اعتراضي يا حتي جنبش دموکراسيخواهي ،آغازي است بر پايان
سي سال ظلم و ستم و تبعيض ديني بر همهي ما.

ميدان آورد .جنبشي که انقالب مشروطه را بعد از صد سال مورد
توجه و تقدير جدي همهي گروههاي سياسي ايران قرارداد.
جنبشي که نسل ما را به نسل پدرانمان گره زد .جنبشي که
ميدانيم در عرض چند ماه به انجام نميرسد ،اين را امروز ديگر
همهي ما ميدانيم .و هر قدر که پيش ميرود ،شفافتر
ميفهميم .ما هر روز ترديدهاي بيشتري را پشت سر ميگذاريم
و خواستههاي مشخصتري را بيان ميکنيم .گسترة حضورمان
را در شهرها از ما ميدزدند ،عمق مطالباتمان را افزايش
ميدهيم.
ديروز چند ميليون نفر آمديم به خيابان تا رأيمان را پس بگيريم،
امروز چندين هزار نفر در خيابان ميايستيم تا جامعهاي مدني
بسازيم که در آن سقف آزادي انسان منشور حقوق بشر است،
دين از سياست جداست و حق مردم بر ادارهي جامعه محترم
شمرده ميشود .جامعهاي که در آن هيچ ايراني غيرخودي
نيست ،جهان اول دشمن نيست و ايران ما يک کشور اسالمي

اين جنبش از آن ماست .از آن تمامي ما که خود را ايراني
ميدانيم و آزادي و سربلندي کشورمان را آرزو داريم.
ما انسانيم و انسان دشواري وظيفه است .تک تک ما ،در پيشبرد
اين حرکت وظيفه و نقش داريم .ما بايد پيروز شويم .اين بايد را
به نداها ،به سهرابها ،ترانهها و کيانوشها ،به زيد آباديها،
توکليها ،و به خودمان ـ چه دراخل کشور چه در تبعيد ـ و به
ايران بدهکاريم.
*****

احسان عابدی

برای ندا آقاسلطان

بوي چاي و نان تازه سرحالت ميآورد
آن وقت تلويزيون را روشن ميکني
تا مجري بگويد
امروز ،روز ديگريست
براي تو
من
و آن دختري که سالها
خواب بوسه ميديد

همه چيز درست ميشود.
يک روز مثل امروز
بيدار ميشوي
و چشمهايت را ميمالي
 -چند پيمانه شکر دوست داري؟
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سهراب را صدای صميمانه ،سرخ کرد

رضا مقصدی

بر سينه ي سپيده ي فردا نوشته است.

در آرزوي عاطفه وُ آب ،زيسته ست
جاني که از جواني ي سرشار ،سبز بود.
در جنگلي که در گذر ِ باد هاي سرد

"تهمينه" را چه غم

از دير تا هنوز ،نَفَس مي کشد به درد

يک باغ ،بر حماسه ي يک گل ،سالم کرد
باغي که واژه هاي شکوفاي ِ شاخه اش

در سايه ي ترانه ي مهتاب زيسته ست
تا باد از کنار ِ ما ناشاد بگذرد.

زيبايي ي شناور ِ شمشاد ِ شاد را

سهراب را صداي صميمانه ،سرخ کرد

شور ِ کالم کرد.

وقتي که در برابر ِ چشم ِ بهاره اش
زبياست زندگي

پاييز ِ روزگار

باور کن اي سپيده ي فرداي سربلند!

آتش به جان ِ تاره ي آوازها کشيد

با ماست زندگي.

او خواند آنچه را که به دل عاشقانه ديد

شادا دلي که در تپش ِ آب وُ آينه

آن دل که با جوانه ي بي تاب زيسته ست.

همچون دل ِ شکفته ي سهراب زيسته ست.
 2٨تير ٨٨

پيغام ِ پَهنه گُستر ِ مرگِ تگرگ را
سهراب با ترانه ي تابان ِ تازه اش
16
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ماندانا زنديان

سبز ،بر بام هزارة نو
در خرقه از اين بيش منافق نتوان بود
بنياد از اين شيوة رندانه نهاديم
حافظ

ارزشي و انديشهاي؛ و ما هميشه در غيرخوديترين بخش اين
نابرابريها جايميگرفتيم همان خانة متروک که چهار دهه
پيشتر کسي کوشيده بود با زور زمان را در آن جاري کند و سه
دهه بعد ديگري حق انتخاب را به آن زمانِ جاري تعارف کرده
بود و حاال باز ما بوديم و آن نگرش جنسيتمدار واپسمانده که
جز خشونت و نابرابري نميشناخت.
اما زمان از دستهاي ما رهاتر است .بر بام هزارة نو نشستيم و
باغ را از ته دل تماشا کرديم .تصوير نوسازندگي مانند عطر بهار
نارنج سراسيمه بر دستهايمان ريخت .ما نه زوال مرگ را باور
داشتيم نه شادي ابدي تور و پولک را .دريافته بوديم آنچه
ميخواهيم دمکراسي است و آزادي و عدالت و نوگري.
گفتيم :ما شکوفهها را تلف نميکنيم ،شکوفهها ميتوانند ميوه
شوند .ما شهروندان اين جهانيم و حقوق انساني برابر
ميخواهيم ،برابري در چهارچوب اعالمية جهاني حقوق بشر.
و مردماني گشادهدست از کنارمان ميگذشتند و ما را با حيرت و
گاه سرزنش نگاه ميکردند که چطور هنوز هستيم و هنوز زمان
را ميشناسيم و به کوچه ميآييم( .سالها بود که صاحبان صدا
در کوچههاي شهر پايان مييافتند ).ما صدا را با سکوت
جايگزين کرديم ،سکوتي فاخر و مجلل ،با دستهاي سبز،
چشمهاي مرطوب و قامت افراشته.
و اينک ازدحام کوچه با هزاران سبد انگور جوان همراه بود .ما
به مرگ هم شراب و سيب و نان تعارف ميکرديم .دريافته
بوديم مرگ روزي سيب را خواهد بوييد و نان را نيز و در خم
کوچه گم خواهد شد .لبخند ما در حافظة انگورها پنهان بود .ما
به فردا رسيده بوديم .و آن مردمان گشادهدست براي فردا ـ و نه
براي هيچ کس و نه براي ما ـ کاله از سر برميداشتند.

آسمان خانه خط خطي بود و ما بايد در اتاقهايي متروک رؤيايي
ناتمام را در زمستان ادامه ميداديم .فرصت نااميدي نداشتيم.
پس از هر بمباران به هم خيره ميشديم در حيرت آن که هنوز
زندهايم .زمان از دستهاي ما ميگريخت و خانه همچنان در
ترديد سال نو و کهنه ميماند و کسي نميخواست از اين ترديد
رها شود .ميدانستيم ما و اتاقهاي متروک قرباني هستيم و
سرانجام روزي در فراموشي دفن خواهيم شد .ما سن خود را از
جاي چکمههاي بمب در برف زمستان و آفتاب تابستان باز
ميشناختيم.
سالها با يک رؤيا هر صبح گلدانها را آب داده بوديم ،براي
کبوتران دانه پاشيده بوديم ،آب ماهيان سرخ را تازه کرده بوديم
و زندگي ادامه داشت و زمان جاري بود و برگها و کبوتران و
ماهيان جاري بودند :سبز ،سفيد ،سرخ؛ اين رنگها هميشه ادامه
داشت چون ما و خورشيد تازه نگاهشان ميداشتيم.
جنگ که تمام شد ،دستهاي ما را در مه پيچيدند و ابر بر
سرمان کشيدند .خورشيد با ما بود ،باران شديم و شهر را شستيم.
اصالحطلبان و اصالحگران براي همراهي ما ـ آن مايي که آنها
از ما ميشناختند ـ بسيار جامههاي نو دوختند اما ابر همچنان بر
گيسوان ما بود و مه بر تصوير نابرابريمان.
واپسماندگي آن اتاقهاي متروک که ما را اشيائي در خدمت
مرد ميدانست و بخشي از دارايي او ،موجوديت ما را از ما گرفته
بود .ما اگر فرمانبر مرد يا مادر فرزندش نميبوديم ،هويتي
نداشتيم و طرفه آن که هويت واپسماندگان در همين بيهويتي
ما بود .انکار ما ثبات نظام بود ،حضورمان انکار ايدئولوژياش.
بهمن اسالمي هر چه نابرابري را بر سرزمينمان فرو کوبيده بود:
نابرابري ديني ،مذهبي ،قومي ،جنسيتي و نابرابري نظامهاي
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ميخواستيم رگ تاک را در چهار فصل سال ستايش کرده
باشيم .سبز شديم ،و رواداري را از آن فرهنگ سياسي آموختيم
که سالها بود نميگذاشتند دريابيم« :منظور اصلي سياست،
منش خوب و زندگي خوب است ...حقوق بشر و دمکراسي از فرد
انساني برآمدهاند ولي فردگرائي بي احساس پيوستگي ،نه حقوق
بشر را نگه خواهد داشت نه دمکراسي را .از اينجاست که
مشارکت و عالقهمندي مردم به امور عمومي اهميت بنيادي در
يک نظام سياسي دمکراتيک دارد .به يک تعبير ،عبادت تازه،
عمل سياسي است که مانند همتاي مذهبياش فريضه و تکليفي
است .مشارکت مردم نتيجه اعتقاد به حقوق بشر است ــ حقوق
و مسئوليتهاي آن؛ شهروند خوب بودن به تعبير ارسطو...
ارسطو نتيجه ميگرفت که شهر (جامعه ،يا دولت) تنها براي
زيستن نيست براي خوب زندگاني کردن است .براي آن است
که انسان به حداکثر ظرفيت خود براي خوشبختي برسد ،و
خوشبختي در معناي او زندگي کردن بر طبق فضيلت است
ارسطو ميگفت فضيلت شهروند خوب در اين است که هم
چگونه حکومت کردن را بداند و هم چگونه حکومت شدن را*».

ما آزادي ميخواستيم و برابري و دمکراسي .ما براي نوسازندگي
به کوچه آمده بوديم و در تاريخ همروزگارمان جنبشي هم
انديشة ما نفس ميکشيد :انقالب مشروطه در ما زنده بود و با ما
به کوچه ميآمد .ما از آن اتاق متروک رهيده بوديم و خورشيد
پشتمان بود.
گفتيم :ما انسانيم ،و از بخت بلند ،زن؛ و تمام کوششمان براي
خوبتر کردن زندگي انسان است که اگر انسان نباشد کوششي
نيست و انگيزهاي براي داوري خوب يا خوبتر که هر دو خود
زاييدة کوشش و داوري انسانند.
و انسان حقوق فردي خود را ميخواهد و حق خود را بر ادارة
جامعه نيز ،و هويت حکومت اسالمي خانة ما در نديدن حقوق
فردي ما در جايگاه زن و حقوق اجتماعيمان در جايگاه انسان
بود.
ما يک بار باران شده بوديم و شهر را شسته بوديم و ميدانستيم
جايي براي اصالح نيست .هر نوسازندگي به فاصله گرفتن ـ
دست کم براي بازنگري ـ از ارزشهاي نهادينه شده به دست
جامعة پيشامدرن نياز دارد .ما فاصله را آزموده بوديم ،به گسستن
نياز داشتيم و ناگهان هستي چنان شد که ديگر نيستي در خانه
بيداد نميکرد.
بسيار کوشيده بودند به ما بگويند سياست پليد است و هيچ
فرهنگ نميشناسد .ما جامعهاي مدني ميخواستيم ،به معناي
امروزياش :نوگرا و چندصدا در ايدئولوژي ،در سياست و در
اقتصاد .اين جامعه را کسي به ما تقديم نمي کرد .از ستم شب و
روز گريختيم .سبدي از انگورهاي ذخيره در سالهاي قحط را به
بام برديم .ميدانستيم در بام معجزهاي رخ نخواهد داد .فقط

ما سزاوار خوشبختي بوديم ،سبز شديم تا خوب زندگاني کنيم.
آذر يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت خورشيدي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* صد سال کشاکش با تجدد ،داريوش همايون ،نشر تالش،
 13٨5خورشيدي

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

سپيده جديری

«معکوس»
وقتِ شمارش از رو به رو معکوس ميشود
من در دلم معکوس
و آبهاي کشورم معکوس.

18

تـالش ـ سال هشتم ـ شماره  33ـ بهمن  1388ـ دفتر سبز

جنبش سبز به ايران ميانديشد
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
سبز است .نوشتهها و بحثهاي نسل جوان ايران نشان ميدهد
که در جنبش سبز رهبري به آن معناي شناخته شده وجود ندارد
و سران جنبش دنبال خواستهاي بدنة جنبش حرکت ميکنند.
دکتر داريوش همايون در اين باره ميگويد« :اين خالصة مبارزة
صد سالة جامعة ايراني براي بيرون آمدن از روحية فرمانبري،
اطاعت ،پرستش و ايستادن روي پاي خود است که به اينجا
رسيده و بزرگترين قدرت اين جنبش است .اين جنبش در
سرتاسر اجتماع پخش شده است .هزاران رهبر دارد .هر
گوشهاي ،عدهاي يا کسي دارند کارهايي ميکنند و ديگران هم
همکاري ميکنند . . .ما وارد عصر نئوتکنيک شدهايم و جنبش
سبز ،جنبشي دموکراتيک است؛ جنبش پوپوليستي نيست .جنبش
پوپوليستي بدون رهبري فرهمند امکانپذير نيست».
اما هستند نويسندگاني ـ تا آنجا که من خواندهام بيشتر در نسل
گذشته ،در ميان جمهوريخواهان ،و به ويژه در ايرانيان مقيم
خارج از کشورـ که نداشتن رهبر را نقطه ضعف جنبش ميدانند.
نگاه شما از درون متن جنبش به اين موضوع چگونه است؟

مهتاب /تهران:
جنبش سبز نميتواند يک رهبر داشته باشد .از کسي که رهبري
يک جنبش پيشرو و نوگرا را با خصوصياتي اينچنين را به عهده
ميگيرد انتظار ميرود چنان ظرفيت سياسي داشته باشد که
وقتي به نام اين جنبش سخن ميگويد آرمانها و خواستهاي
مشترک جنبش را بيان کند .در غير اين صورت رهبري اين فرد
هم از سوي بدنة جنبش و هم از سوي نيروهايي که مواضع
سياسي ديگري دارند زير سؤال ميرود و يکپارچگي جنبش دچار
تزلزل ميشود .جنبش سبز در زير ضربههاي خشن يک رژيم
بيرحم و مستبد شکل گرفته است و نياز هرچه بيشتر به
همبستگي دارد.
ما بايد بپذيريم که آقاي موسوي گاه مواضعي اتخاذ ميکند که
از سوي بسياري از نيروهاي فعال در اين جنبش پذيرفتني
نيست .جمله معروف ايشان که «جمهوري اسالمي ،نه يک
کلمه کم و نه يک کلمه زياد» به وضوح به معناي نفي نيروهاي
عظيمي در جنبش سبز بود که خواستار دموکراسي ليبرال هستند
و باور دارند که رسيدن به چنان خواستي در ساختار جمهوري
اسالمي امکانناپذير است .کساني که جانشان را برميدارند و به
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مورد اعالم موضع ميکنند .طبيعي است که اين اعالم موضع
عموماً با حس و حالي که از سوي مردم و فعاالن انتقال داده
ميشود انطباق دارد .اين يعني پاسخ شعار «رأي من کجاست».
بعد از هر حرکت نيز فعاالن سياسي ـ در داخل و خارج از کشور
ـ به بررسي و نقد آن حرکت مينشينند و آنقدر مقاله و مصاحبه
و سخنراني منتشر ميشود که هيچ صدايي خود را خاموش
نمييابد.
رأي و نظر و حق دخالت ما در ادارة جامعه در همين مسير تأييد
و تمرين ميشود .جنبشي که ميخواهد جامعة شهروندي بسازد
نميتواند رهبر فرهمند داشته باشد ،مسير جنبش بايد شبيه نقطة
پيروزي باشد.

خيابانها ميآيند تا جنبش را زنده نگاه دارند .سخن اين است
که نه آنان انتظار دارند آقاي موسوي خواست آنان (نفي
حاکميت دين) را بپذيرد يا بيان کند و نه آقاي موسوي ميتواند
آنان را نفي کند .در نتيجه هر دو پذيرفتهاند که مسئلة رهبري
فرهمند را کنار بگذارند و هيچ مشکلي هم در اين باره ندارند.
به نظر من مسئلة رهبري در جنبش سبز بيشتر بحث هموطنان
خارج از کشور است .من چنين نگراني در ايران و ميان فعاالن
جنبش نديدهام .سران جنبش خود ميدانند رهبران ما نيستند،
سخنگوي مطالبات ما هستند همراهان ما .آن چند تن هم که در
خارج از ايران با قاطعيت دربارة شعارها و نمادهاي همراه مردم
در تظاهرات خياباني نظر ميدهند نه رهبران ما هستند نه
نمايندگان ما.

احسان /الهيجان:
در جنبش سبز چگونگي رهبري اهميت دارد و نه اينکه چه
کسي در مقام رهبر قرار دارد .فعاالن جنبش به دنبال شيوهها و
استراتژيها و روشها هستند و نه افراد .به نظر من مسئلة
رهبري اين جنبش درگيري ذهني نسل پيش از ماست .من حتي
يک مورد نديدهام که هم نسالن ما در هر کجاي اين دنيا نگران
نداشتن يک رهبر کاريزماتيک باشند .نسل ما اصال رهبر
کاريزماتيک را برنميتابد ،نه براي جنبش سبز نه براي هيچ
منظور ديگر.
نسل پيش از ما درست بر عکس همه چيز را در شکل و نام و
گذشتة افراد ميبينند .يکي دو تجربهاي هم که داشتهاند ،با
رهبران فرهمندي مانند رضا شاه ،دکتر مصدق يا آيتاهلل خميني
بوده است .امروز ديگر زمان رهبري اين آدمها نيست .هيچکس
نميتواند تجلي همة خواستهاي ما باشد و هيچ کس نميتواند
خواستهاي خودش را به ما تحميل کند.

الله /اصفهان:
رسيدن به هر هدفي به پيمودن مسيري خاص نياز دارد .جنبش
سبز مردم ايران که رنگ سبز آن گرچه از مبارزات انتخاباتي
آقاي موسوي آغاز شد بعد از کودتاي انتخاباتي معنايي به کلي
متفاوت يافت ،يک جنبش مدني است و سخن از قانونمداري،
مطالبات مشخص و باال بردن سطح درک و توان ابراز قدرت
دارد .امروز سخن ما از آزادي بيان و عقيده ،تجمع مسالمت آميز
و رسانه خصوصي ،توجه دادن به حقوق ملت ،انتخابات آزاد و
قانونمند است .يعني پذيرش تکثر و تنوع در جامعه.
کدام يک تن هر چه فرهمند و کاريزماتيک ميتواند اين همه
باشد؟ رهبر ما همين خواستهاست .در جنبش سبز رهبر و مسير
و هدف به گونهاي بر هم منطبق شدهاند و اين خيلي خوب
است .چون از به بيراهه افتادن جنبش جلوگيري ميکند .اصال ما
چرا بايد امور عمومي را به دست يک تن بسپاريم و همگي به او
چشم بدوزيم؟

مهتاب /تهران:
آقاي همايون کامال درست ميگويند ،جنبش سبز ما هزاران
رهبر دارد که در سراسر اجتماع پخشاند .يعني رهبري جنبش
سبز غيرمتمرکز است .در اين جنبش اصالحطلبها ،نيروهاي
غيرمذهبي ،چپ ،جبهه ملي ،مشروطهخواه (حزب مشروطه
ايران) و نيروهايي با دغدغههاي قومي ،جنسي و مذهبي حضور
دارند و به نوعي هماهنگ با هم کار ميکنند.
جنبش سبز با نگاه به تجربه انقالب  135۷و عوارض و
مشکالت آن از تمرکزگرايي گذر کرده است .حرف ما اين است:

بابک /اصفهان:
رهبري جنبش سبز در روزهاي انتخابات و پس از آن در
تظاهرات ميليوني يک رهبري شبکهاي به جاي يک رهبري
هرمي بوده است .در اين جنبش هيچ کس به تنهايي تصميم
نميگيرد ،نخست فعاالن سياسي پيشنهادي را مطرح ميکنند و
اگر توافق بر روي آن بر اساس محدوديتها و ظرفيتها
امکانپذير باشد چهرههاي شاخص جنبش ـ سران جنبش ـ
(کساني که نام آنها بيشتر در رسانهها به چشم ميخورد) در آن
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و تأکيد کردهاند« :در تمام اين مدت کسي الزم نميديد که
براي شرکت در اين يکرنگي هويت خويش را از دست بدهد و
ديگري شود .در آن يگانه شدنها حظي وجود داشت که
فطرتهايمان ميپسنديد .چنين چيزي بدون ترديد نشانهاي از
طلوع بزرگي و رشد در حيات يک ملت است».
با اين وجود برخي نويسندگان و تحليلگران سياسي ـ به ويژه
اصالح طلبان ـ در داخل و بيشتر در خارج از کشور طرح برخي
خواستها و شعارها را در ايران نقد ميکنند و مثال شعار «نه
غزه ،نه لبنان ،جانم فداي ايران» را تندروي ميخوانند.
شعارهاي جنبش سبز در عرض شش ماه گذشته بسيار گسترش
يافتهاند و از «رأي من کجاست؟» به باطل شمردن واليت آقاي
خامنهاي و طرح «جمهوري ايراني» و پس از آن «دولت سبز
ملي» رسيدهاند ،نگاه شما به اين روند چگونه است؟ آيا بايد
مراقب شتاب اين گسترش بود؟

 -1جنبش سبز عجله ندارد -2 .جنبش سبز رهبر کاريزماتيک
ندارد -3 .جنبش سبز ،سياه و سفيد ندارد -4 .جنبش سبز ترس
و واهمه ندارد -5 .جنبش سبز خودي و غير خودي ندارد-6 .
جنبش سبز به ايران ميانديشد.

مهشيد /کرمان:
جنبش سبز يک جنبش فرا مذهبي ،فرا قومي ،فرا ايدئولوژيک،
فرا طبقاتي و فرا قشري است که نميتواند يک رهبري سنتي يا
کاريزمانيک را پذيرا شود و بيشتر به خردگرايي جمعي تمايل
دارد .خردي جمعي که بتواند فعاالن سياسي از همه گروههايي
که همراه جنبشند را به رسميت بشناسد.
نتيجه اين امر کاهش هزينهها و استفاده حداکثر از نيروي
مردمي و کمترين خسارت از سوي حکومتي است که براي بقاي
خود ظرفيت کشتار معترضان و نابود کردن بسياري از منابع
کشور را دارد .نيروها و فعاالن جنبش سبز نشان دادهاند که
عليرغم رنگارنگي جامعه ميتوانند بر سر اصولي توافق کنند.
مسئلة رهبري جنبش هرگز دغدغة ما نبوده است.

حنانه /تهران:
به نظر من جنبش سبز همانطور که آقاي موسوي به خوبي
دريافتهاند ،يک جنبش متکثر است و هر کس بايد آزاد باشد در
متن اين حرکت خواست و شعار خود را مطرح کند .خوب است
يک شعار هم وجود داشته باشد که بتواند همه را دور هم جمع
کند و اين شعار وجود دارد و آن خواست انتخابات آزاد و به شمار
آمدن رأي و نظر ما در ادارة جامعه است.
ما پذيرفتهايم که در درون جنبش سبز آدمهايي هستند که به
آقاي خميني احترام ميگذارند و آدمهايي هم هستند که هيچ
نظام ديني را باور ندارند و به خصوص رژيم جمهوري اسالمي را

ماندانا زنديان:
ـــ آقاي موسوي در بيانية شانزدهم خود گفتهاند که زيباترين
پديده اين است که مردمي از سليقههاي گوناگون گرداگرد هم
هستند که تفاوتها و تنوعهايشان را کنار نميگذارند ،بلکه به
رسميت ميشناسند.
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کنند .خيابان را نميشود از درون خود جنبش کنترل کرد و به
مردم گفت که حرفشان را نزنند چون اآلن وقتش نيست.
به نظر من با فضاي گسترده و بازي که تکنولوژي در اختيار
جنبش سبز قرار داده است و با وسعت انديشه و نقدپذيري
جنبش سبز هر حرکت يا شعار نامناسب خود به خود اصالح
ميشود يا پايان ميپذيرد .اين اتفاق چندين بار در همين شش
ماه رخ داد .ما امروز به جايي رسيدهايم که جز مرگ بر ديکتاتور،
شعار مرگ نداريم .روز اول ما اينجا نبوديم .جنبش سبز يک
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
قدم پيشتر اصال وجود نداشت .ما به سادگي به «مرگ بر هيچ
کس» نرسيديم .سياست در کشور ما به قدري خشن بود که
شکل گيري انديشة «مرگ بر هيچ کس» يک معجزه است .ما
اين معجزه را در دستهاي خودمان خلق کرديم .ديگر چه جاي
نگراني است؟ شعارهاي تندي هم اگر طرح شد خودشان کنار
رفتند.

به هيچ وجه اصالحپذير نميبينند .يعني کساني هستند که هنوز
جمهوري اسالمي را ميخواهند (در فرمي تغيير يافته از درون) و
کساني که جدايي دين را از حکومت ميخواهند .اين آدمها گرد
هم آمدهاند تا جامعهاي شهروندي بسازند که در آن خودي و
غيرخودي وجود ندارد .به اين منظور دارند تمرين ميکنند
خواستها و شعارهايشان را هم از همين ابتداي مسير خودي و
غيرخودي نکنند و اين نقطة قوت جنبش ماست.

احسان /الهيجان:
شعارهاي جنبش سبز و حتي تجمعهاي ما يکي از شگفتيهاي
اين جنبش است .ما تقريبا هرگز نميفهميم آغاز اين
هماهنگيها کجاست .بر تلفنهاي همراه ،در ايميلها ،در فيس
بوک ،تويتر و در سايت باالترين پيامها را ميگيريم ،پيشنهاد
ميدهيم ،اصالح ميشويم و اصالح ميکنيم و روز موعود
ميرسد و همديگر را ميبينيم.
درست است که گسترش تظاهرات يکي از مهمترين جلوههاي
جنبش سبز است و کمک ميکند تا در دستگاه سرکوب خلل
بيافتد ،ولي ما نميتوانيم خودمان خودمان را سرکوب کنيم تا
مبارزه با يک سرکوب ديگر را ادامه دهيم .خيلي خوب است در
اين باره حرف بزنيم و به نتيجه برسيم .حرکتهايي مانند همين
گفتگو و بسيار گفتگوهاي ديگر که در اين شش ماه صورت
گرفت و تا آنجا که امکان داشت منتشر شد و مورد بحث قرار
گرفت نميگذارد جنبش سبز از مسير متمدن و امروزياش
منحرف شود.
ما هموطنان خارج از کشور را داريم و برخي از آنان دارند با ما در
اين فضا نفس ميکشند .بعضي نظرها و تحليلها و نقدها و
پيشنهادهاي هموطنان خارج از کشور حقيقتا در هر اعتراض با
ما به خيابان ميآيند و به ما کمک ميکنند .سياستگران
فرهيختة تبعيد شدة ما که به اينترنت و ماهواره و شبکههاي

مهتاب /تهران:
اين بحث بر سر شعارها به نظر من از پايه اشتباه است .ما سال
هفتاد و هشت اين اشتباه را کرديم و پذيرفتيم که نبايد
خواستها و شعارهاي گوناگون را به خيابانها کشاند تا خواست
مشخصتر ما که اعتراض به قانون اصالح مطبوعات بود به
جايي برسد .مردم بايد بتوانند خواستهايشان را در جامعه مطرح
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رسانه است .آيا ما چنين چيزي را ميخواهيم؟ بگذاريم حرف ها
زده شود .مطالبات مطرح شود بعد اکثريت تصميم ميگيرند کدام
حرف را بپذيرند.
جنبش سبز ميتواند از اين چندصدايي براي تحميل خواستهاي
به حق خود استفاده کند .و اين خواستهاي به حق هرچند نبايد
با ادبيات تند مطرح شوند ـ که نميشوند ـ ولي اصلشان بايد
مطرح شود .سکوالريسم يکي از خواستهاي اساسي ماست و
نبايد به هيچ دليلي از مطرح کردنش هراس داشته باشيم.
شعار جمهوري ايراني در ذات خود حامل اين پيام است ،يعني ما
حکومت ديني نميخواهيم .من شک ندارم در ميان ما همه
خواهان نظام جمهوري نيستند .کسي که چنين ادعايي کند خود
ميداند که دارد خود را فريب ميدهد .مسئلة اين شعار تأکيد بر
عرفيگرايي است به گونهاي که ميشود در ايران مطرح کرد.
جنبش سبز همة تشکل هاي سياسي را در خود جاي داده است
و وقتش که برسد ميايستد تا همة اين تشکلها حرفشان را
بزنند و رأيشان را به صندوقها بريزند .اصال ما براي چنان روزي
است که از امروز خود گذشتهايم .طرفداران پادشاهي همان
اندازه در اين کشور حق دارند که طرفداران جمهوري .هيچ
بحثي بر سر اين واقعيت نيست .ولي در شرايطي که يک کلمه
کمتر از جمهوري اسالمي را با هراس ميتوان بر زبان آورد واقع
گرايانه نيست که از اشکال ديگر نظام آينده سخن گفت .آينده
متعلق به همة ماست .همه با هم ميسازيمش.
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.

سياسي خارج از ايران دسترسي دارند نشان دادهاند به اين مهم
که شعارهاي جنبش سبز تأثير فراواني در باال بردن سطح
جنبش و رساندن پيام ما به مجامع بينالمللي داشته ،آگاهند و
راهنمايي آنها براي ما مغتنم است .من هم هيچ جاي نگراني
نميبينم.

الله /اصفهان:
شعارهاي جنبش از روزهاي ابتدايي اين حرکت تا کنون
تفاوتهاي بسياري کرده است  .درست است که گروهي از
تحليلگران سياسي به اين نتيجه رسيدهاند که توقعات جنبش
سبز بسيار باال رفته و شعارهاي آنان از درخواست پس گرفتن
راي فراتر رفته و امروز شخص رهبري نظام را هدف قرار داده و
ميگويند مردم از سران جنبش پيشي گرفتهاند .به طوري که
سران جنبش (موسوي و کروبي) به دنبال اين حرکت ميدوند نه
مردم به دنبال آنان .يعني موضوع رهبري جنبش و شعارهاي
جنبش در بيشتر مواقع با هم نقد ميشوند و مورد سؤال قرار
ميگيرند .اين حرف ها بيهوده با هم همراه نشدهاند .به نظر من
هم مسئلة مطالبات و شعارهاي جنبش سبز بي ارتباط با مسئلة
رهبري اين حرکت نيست.
وقتي ميگوييم جنبش سبز رهبر فرهمند را برنميتابد ،به نوعي
به اين معناست که جنبش سبز چنان سريع خودش را اصالح
ميکند و پيش ميرود و به روز ميشود و چنان افکار و باورهاي
گوناگوني را در خود جاي داده است که يک شخص نميتواند
هميشه چند قدم از آن جلوتر باشد و مسير را به جنبش نشان
دهد.
شما همين سخنان آقاي موسوي را با عکس العمل نخستش به
« جمهوري ايراني» مقايسه کنيد ،او هم دارد با همة ما رشد
ميکند و ميآموزد .دربارة شعارها هم همينطور است .آگاهي و
حضور گسترده مردم با نگاههاي مختلف در داخل و خارج کشور
از نقاط قوت جنبش سبز است و نشان ميدهد که اعتراضات
مربوط به يک گروه يا جناح خاص نيست و مردمان بسياري با
اختالف نظرهاي بسيار در آن حضور دارند و همين حضور
همگاني تبديل به يک شبکه اجتماعي با رهبري غيرمتمرکز
شده است.
عدم امکان فعاليت موثر نهادهاي مدني مانند مطبوعات و احزاب
و ارتباط کمتري که روشنفکران به همين دالئل با بدنه جامعه
ميتوانند برقرار کنند ،در جنبش سبز حل شده است .هر يک تن
در اين مسير يک رسانه است .سانسور هر صدا سانسور يک

بابک /اصفهان:
اقتدارگرايان معموال از راديکال شدن شعارها استقبال ميکنند و
تجربه نشان داده است همواره اقتدارگرايان براي انحراف
جنبشهاي مردميخود فضا را راديکاليزه ميکنند تا سرکوب
جنبش آسان توجيه شود .ايرانيان خارج از کشور به دليل مواجه
نبودن با محدوديتهايي که شبکههاي اجتماعي داخل کشور
دارند در برخي مواقع ميتوانند با دستهاي بازتري به جنبش
سبز ياري رساندند .تجربه قبل و بعد از انقالب نشان ميدهد
مهمترين نقشي که ايرانيان خارج از کشور ميتوانند داشته باشند
حمايت از جنبش مردم در داخل و انعکاس آن در خارج از کشور
است.
23

تـالش ـ سال هشتم ـ شماره  33ـ بهمن  1388ـ دفتر سبز

صدايي يک جنبش ملي است .حرکتي است که از ايدة ملي ـ
مذهبي عبورکرده است .به دين دينداران احترام ميگذارد اما
خواستار حاکميت خرد جمعي بر جامعه است.
طرح شعارهايي مانند نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران يا
استقالل آزادي جمهوري ايراني اصال نشان دين ستيزي و
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
شده بود ولي آن روزها در دست قشر خاصي از جامعه بود ،بعد از
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.
شعار رأي من کجاست از حقوق مدني ما سخن ميگويد .حقوقي
که همه صداهاي جنبش سبز حتي آنها که با نظام جمهوري
اسالميمخالفت بنيادي ندارند بر آن توافق دارند .اين اشتراک
دارد ما را پيش ميبرد و جاي هيچ نگراني نيست.

جنبش سبز و اصالحات به دنبال تحول تدريجي و درونزا
هستند ،به نظر من اين که عدهاي به دنبال تسريع در جنبش و
دادن شعارهاي تند هستند ،درست نيست .دليل تدريجي بودن
جنبش آگاهي دادن به مردم است و اين کار را نميتوان به طور
دفعي انجام داد .ما هر ارزشي را که در اين مسير در خود نهادينه
کنيم فرداي پيروزي در فرهنگ سياسي حاکم بر جامعه نهادينه
خواهيم کرد .من نميگويم طرح سکوالريسم يا شعاري مانند نه
غزه نه لبنان جانم فداي ايران زياده روي است .اينها فوقالعاده
است .اما شعارهايي که خواستار براندازي تماميت نظام هستند
جايي در اين ميان ندارند .و خوشبختانه همانطور که ديگران
گفتند خود به خود حذف ميشوند.
با اين همه من هم موافقم که بايد و نبايد در طرح خواستهاي
جنبش درست نيست .خوب اين است که آقاي کديور شعار
جمهوري ايراني را تند و فاقد معنا بخواند ،طرفداران پادشاهي
ادبيات اين شعار را نقد کنند و آقاي نوري عال از لزوم تأکيد بر
شعار جمهوري ايراني بنويسد و ما هم اينجا اين حرفها را
بزنيم .آنچه از ميان همة اين نوشتهها و حرفها بيرون ميآيد
نزديکترين انتخاب به درست است.

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

مهشيد /کرمان:
شعارهاي جنبش سبز بر ضد استبداد و ارتجاع و در حمايت از
آزادي و دمکراسي و عدالت است .جنبش سبز با وجود چند
*****

اين شعر
اگر اين شعر حرف نميزند
اگر اين شعر هر جا ميرود
به هر زباني ترجمه ميشود
رد خون پشت سر ميگذارد
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
اگر اين شعر لنگ ميزند
به او تجاوز شده
حفظش کنيد.
سارا محمدي اردهالي ـ شهريور هشتاد و هشت
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ما تعريف دوباره ای کرديم از جامعه انساني ،از روابط انساني ،از جهاني بودن و از زندگي در دهکده جهاني .بعد هرکدام اين تاريخ
نويسها هم البد نامي به ما خواهد داد ،سادهترينشان البد خواهد نوشت انقالب سبز ،ديگریشان خواهد نوشت انقالب سکوت ،آن يکي
خواهد گفت انقالب لبخند و البد کسي اين وسط پيدا خواهد شد که بنويسد انقالب آگاهي.

انقالب آگاهي
مهتاب ص.

سپتامبر ،جنگ افغانستان و جنگ عراق .اما همهشان بازمانده از
قرن قبل بودند ،با گفتماني مانده از آن قرن و با ابزار قرن
بيستمي ،هواپيما و موشک و گلوله .و آنوقت خواهند نوشت که
فصل اول را به ما دادهاند براي اينکه فرزند راستين زمان
خودمان بوديم و گفتمانمان ،گفتمان آغاز هزاره سوم بود.
همان اوايل کتاب خواهند نوشت که جنبشهاي اجتماعي فرزند
فناوريهاي ارتباطي هستند و همانجا خواهند نوشت که ما
نخستين جنبشي بوديم که به تمامي ،مسيرهاي ارتباطي نويني
که از آغاز اين قرن گسترش يافته بود را به کار بستيم.
شايد همانجا مدخلي باز کنند به اينکه اين ابزارها چگونه ساختار
جوامع را تغيير دادند و چطور نگرش دنيا را به طبقات اجتماعي،
گردش کار ،توليد و توزيع ثروت ،رهبري و مديريت اجتماعي و
حتي نگرش دنيا به ارزشهاي پايدار انساني را تغيير دادند.
در همان صفحه شايد ،عکسي باشد از مخترع اولين نمونه
گوشيهاي تلفن همراه و عکسي باشد از بنيانگذاران ويکي پديا،
فيس بوک ،بالگر ،يوتيوب ،پادکست و يا شايد از مجسمه آنها
در ميادين اصلي شهرهاي پيشرو جهان و البد زيرنويس عکس
هم خواهد بود " :چهرههايي که جهان قرن بيست و يکم را
ساختند".
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
جنبش ما هم در اين قرن وقايعي رخ داده است ،يازدهم

همانجا خواهند نوشت که تا پيش از اين ،مسيرها يکطرفه بود:
کسي مينوشت و روزنامهها چاپ ميکردند و الباقي مردمان
ميخواندند ،يک نفر حرف ميزد و الباقي مردمان ميشنيدند،
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آنارشيستي .خواهند نوشت که حزب ما ارگان حزبي نداشت ،اما
با اين همه مواضعش روشن بود ،برنامههايش هم درست تنظيم
ميشد .خواستههايمان هم جمع بندي ميشد ،نقد ميشد ،کامل
ميشد و به واضحترين شکلي بيان ميشد.

يک نفر در صفحه تلويزيون بود و الباقي نگاهش ميکردند،
کسي فرمان ميداد و رهبري ميکرد و تودههاي بيشکل در
پشت سرش به راه ميافتادند .خواهند نوشت که ساختار جامعه و
توزيع اطالعات و ثروت و قدرت هرمي بود ،و بعد خواهند نوشت
و البد پررنگ هم خواهند کرد که فناوريهاي نوين ارتباطي،
جامعه را مسطح کرد .آنقدر به پايههاي هرم توانايي بخشيد که
آنها را تا راس باال کشيد .اين امکان را فراهم کرد که با هم در
ارتباط باشند ،خبر بگيرند و خبر بدهند ،اطالعات رد و بدل کنند،
بگويند و بشنوند ،ببينند و ديده شوند و مسيرهاي تازهاي پيدا
کنند که همکاري کنند ،توليد فکر کنند ،نقد کنند و پيشرفت
کنند.

در همين فصل خواهند نوشت که ما آخرين روزهاي تفنگ و
گلوله را زندگي کرديم و نشان داديم که هر کجا که آگاهي و
اطالعات و مسيرهاي کافي براي ارتباط انساني وجود داشته
باشد ،گلوله بيمعني است .البد عکسي هم خواهند گذاشت از
تک گلولهاي در جايي از موزه آزادي ما و زيرنويسش خواهند
نوشت "آخرين گلولهاي که از خشاب در آمد".
روش ظريفي هم البد پيدا خواهد شد که حساب کند وزن کل
الکترونهاي سازنده وبالگها و وبسايتهاي ما ،چقدر است و
حساب خواهد کرد که همهشان باهم يک هزارم وزن يک گلوله
هم نميشدند .شايد وزن همه مولکولهاي هواي شعارهاي ما را
هم حساب کند ،تمام مرگ بر ديکتاتورهايمان ،تمام زنداني
سياسي آزاد بايد گرددهايمان و آخرش نشان دهد که وزن
همهشان با هم  ،وزن يکي از ديوارهاي زندان اوين هم نميشده
است.

بعد آنوقت باالي همان صفحه عکس ما را خواهند گذاشت.
خواهند نوشت که ما اولين جنبش اجتماعياي بوديم که رهبرش
همهمان بوديم ،برنامهريزش هم همهمان و آن کسي هم که
نامش را صدا ميزديم ،حداکثر سخنگوي بخشي از مطالبات ما
بود .شايد همانجا کادري هم باز کنند و داخلش بيانيه ميرحسين
را که نوشته با توجه به اينکه مردم در نماز جمعه شرکت
ميکنند ،دعوتشان را ميپذيرد و ميآيد را به عنوان نمونه
بگذارند و البد براي خوانندگان آن دوره توضيح هم بدهند که
تا پيش از آن مرسوم بوده که رهبر يک جنبش اعالم کند که
ميرود و مردم را دعوت به آمدن کند.

بعد خواهند نوشت که ما تعريف دوبارهاي کرديم از جامعه
انساني ،از روابط انساني ،از جهاني بودن و از زندگي در دهکده
جهاني .بعد هرکدام اين تاريخ نويسها هم البد نامي به ما
خواهد داد ،سادهترينشان البد خواهد نوشت انقالب سبز،
ديگريشان خواهد نوشت انقالب سکوت ،آن يکي خواهد گفت
انقالب لبخند و البد کسي اين وسط پيدا خواهد شد که بنويسد
انقالب آگاهي.

بعد البد زير آن فصلي باز ميکنند که چطور جنبشي که مرکز
فرماندهي نداشت ،آنقدر هماهنگ عمل ميکرد ،آنقدر خوب
ايدهها ،خواستهها و شعارهايش مطرح ميشد ،نقد ميشد ،کامل
ميشد و بعد يکروز آنقدر خوب بيان ميشد که انگار همه اين
ميليونها نفر ،سالها با هم تمرين کردهاند .شايد همانجا ،در
نسخه الکترونيکي اين کتاب تاريخ الاقل ،لينکي هم باشد به
فيلمي از ما که بلندگو فرياد ميزند مرگ بر آمريکا و ما اين
همه آدم جواب ميدهيم مرگ بر روسيه بيآنکه کسيمان از
قبل به اين پاسخ فکر کرده باشد ،بيآنکه هماهنگ کرده باشيم
چنان فرياد ميزنيم که انگار يک دهانيم و يک حنجره.
همانجا خواهند نوشت که ما اولين حزبي بوديم که شوراي
مرکزي نداشت ،دبيرکل نداشت ،شاخه سياسي نداشت .خواهند
نوشت حزبي بود با آنارشي کامل که رفتاري کامال نظاممند
داشت .البد طعنهاي هم خواهند زد به احزاب آنارشيست
دهههاي قبل از ما که وجودشان نظاممند بود و رفتارشان
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با احترام به انديشههاي داريوش همايون "من بايد کاري براي آقاي همايون انجام دهم .ايران که بيايند هرطور شده ،ميروم فرودگاه .ولي تا آن روز جز نوشتن
کاري از دستم برنميآيد".

بيرون از جهان سوم در تهران

احسان

ايران دارد از کشور اسالمي و خاورميانهای و جهان سومي بودن رد ميشود .برای همين سبز شده است.

جور سوزشهاست . . .از هر دوره که ميگذري ،ميسوزي و در
دوره بعد دردش را ميفهمي. . .
شادیها و دغدغههای کودکي ما :در همان گوشه دنيا که
"جهان سوم" ناميده ميشود ،شاديهاي کودکي ما درجه سه
است ،ولي دغدغههاي ما جدي و درجه يک . . .شادي

بعضي سوختنها جوري هستند که تو امروز ميسوزي ،فردا
دردش را حس ميکني . . . .داستان کيفيت زندگي و "رشد"
آدمها در جاهايي که "جهان سوم" ناميده ميشوند ،مثل همين
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کودکيمان اين است که کلکسيون "پوست آدامس" جمع کنيم. .
 .يا بگرديم و چرخ دوچرخهاي پيدا کنيم و با چوبي آن را برانيم.
 . .توپ پالستيکي دو پوستهاي داشته باشيم و با آجر ،دروازه
درست کنيم و در کوچههاي خاکي فوتبال بازي کنيم . . .اما
دغدغههايمان ترسناکتر است . . .اينکه نکند موشکي يا بمبي،
فردا صبح را از تقويم زندگي امان خط بزند . . .اينکه نکند
"دفاعي مقدس" ،منجر به مرگ نامقدس ما بشود يا ما را يتيم
کند. . .

لبخند ميزني . . .در روز چند بار گريه ميکني . . .راهي که تو را
به بهشت و جهنم ميرساند . . .و حتي جنس خداي تو هم
جهان سوميست. . .
در اين دنياي عجيب ،ديدن دست برهنه يک زن هم ميتواند
براحتي تو را خطاکار کند و قلبت را به تپش وادارد . . .در اين
دنيا "سالم" به غريبه و بي دليل ،نشانه ديوانگيست . . .لبخند
بي جاي زن دليل فاحشگي اوست. . .
در اين جهان سوم ،کسي را نداري که به تو بگويد مسواک و
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. . .
گاهي فکر ميکني به سرزمين جهان اوليها مهاجرت کني تا از
جهان سومي بودن رها شوي . . .اما ميفهميکه دغدغهها،
جهانبيني ،خدا و معيارهايت هم با تو سفر ميکنند . . .گاهي
ميماني که اين جهان سوم است که کيفيت تو را تعيين ميکند
يا اينکه "تو" جهان سوم را درست ميکني؟

شادیها و دغدغههای نوجواني ما :دورهاي که ذاتا
بحراني است و بحران "جهان سومي" بودن هم به آن اضافه
ميشود . . .در اين دوره ،شاديهايمان جنس "ممنوعه" دارند. .
 .اينکه عاشق شوي . . .يا دوست داشته باشي . . . .اينکه دست
کسي را بگيري و لبت را با لبي آشنا کني ،مثل همه آدمهاي
دنيا ،اينها ممنوعه است .ما همه اين شاديها را در ذهنمان
برگزار ميکنيم . . .در خيالمان عاشق ميشويم. . . . . .
ميبوسيم . . .عشق ميورزيم .کال زندگي يک نفرهاي داريم با
فکر دو نفره . . . .اين است که ياد ميگيريم "جهان سومي"
شادي کنيم . . .و هيچ وقت به کسي نگوييم «دوستت دارم»
در عوض دغدغههايمان جدي هستند . . .اينکه از امروز که 15
سال داري ،بايد مثل يک مرتاض روي کتابهاي ميخي
مدرسهات دراز بکشي و تا بيست و چهار سالگي همانجا بماني. .
 .بترسي از اين که قرار است چند صفحه پر از سواالت "چهار
گزينهاي"  ،آينده تو ،شغل تو ،همسر تو و لقب تو را تعيين کند.
 . . .تو فقط سه ساعت براي همه اينها فرصت داري. . .

بعد اين ميان يک روز يک انديشه پيدا ميشود و ميگويد که
دليلي ندارد ما جهان سومي بمانيم .ما ايرانيان به جهان امروز
يعني جهان غرب تعلق داريم و ميتوانيم از جهان سوم گذرکنيم
و از خاورميانه رها شويم و جهانبينيمان را وسيعتر و
امروزيترکنيم.
اينجاست که تو فکر ميکني و مسئوليت کيفيت خودت را
ميپذيري و ميخواهي و ميکوشي به جاي اين که خودت به
جهان اول مهاجرت کني کشورت را به جهان اول برساني .اين
است که سبز ميشوي.
ايران دارد از کشور اسالمي و خاورميانهاي و جهان سومي بودن
رد ميشود .براي همين سبز شده است.

شادیها و دغدغههای جواني ما :شاديها کمرنگتر
ميشود و دغدغهها پررنگتر . . .نه ،اصال شاديهايت هم،
شکل دغدغه به خودشان ميگيرند . . .مثال شادي تو اين است
که روزي خانه و ماشين ميخري . . .اما رسيدن به اين شاديها
برايت دغدغه ميشود . . .رسيدن به آنها براي تو هدف ميشود.
 . .هدفي که حتما بايد "جهان سومي" باشي که آنرا داشته
باشي . . .و هيج جاي ديگر براي کسي هدف نيستند. . .
معيارهاي "آدم خوب بودن" جهان سوميهم دغدغه تو ميشود،
دغدغهاي که همهاش اين است :ميترسي از اينکه نکند کسي
قبل از خدا ،تو را در اين دنيا محاکمه کند . . .اين ترس تو را
کميغيرانساني ميکند.
اگر جهان سومي باشي ،استاندارد و مقياسهاي تمام اجزاي
زندگي تو ،جهان سومي ميشود . . .اينکه در سال چند بار
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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
راه رسيدن به راه حل است برای کساني که عالقه ای مشترک هدفشان است و پيوندشان ميدهد و اين عالقه کشور ما و
مليت ما است .ما همه ايراني هستيم.

ما همه ايراني هستيم

رضا

همه را به يک چوب راند) نگران آينده اين ملت هستند ".به
عبارت ديگر طرف مقابل من اصال "آنها" نيست و من هم براي
بعضي از فعاالن آن طرف "از آنها" نيستم .ما همه يک ملتيم و
بر اساس باورهاي سياسي مان اعتقاد داريم فکر ما براي ايران و
ملت ايران درستتر است.
من با نظام جمهوري اسالمي موافقم و به آقاي احمدينژاد راي
دادهام و از رايم دفاع ميکنم ولي از گفتگو با آقاي داريوش
همايون که طرفدار نظام پادشاهي است و از جنبش سبز حمايت
ميکند و خواستار از ميان برداشته شدن دولت آقاي احمدينژاد
است و با تمام اعتراضها و انتقادهاي من به جنبش سبز مخالف
است بسيار ياد گرفتم و اين درس به شناخت آقاي همايون و
اين گفتگو خالصه نميشود .امروز من ميتوانم اين حرف آقاي
همايون را بپذيرم که هدف گفتگو رسيدن به يک نظر مشترک
يا قانع کردن يا قانع شدن نيست.

بعضي وقتها در زندگي اتفاقهايي ميافتد که ميتوانستند
هرگز اتفاق نيفتند و زندگي هم همانطور که داشت ميگذشت
ادامه پيدا ميکرد و آدم هرگز متوجه نميشد ميشود بعضي
چيزها و بعضي آدمها را طور ديگري هم ديد و کامال متفاوت
دربارهشان قضاوت کرد .يکي از اين اتفاقها چند ماه پيش براي
من افتاد و من را متوجه خيلي مسائل و آدمهايي کرد که تا قبل
از آن يا اصال متوجهشان نبودم يا نميخواستم متوجهشان بشوم.
مهم ترين آنها اين حرف آقاي داريوش همايون است:
"ما الزم است نخست به اين تفاهم برسيم که يک ملت
هستيم .ما ايراني هستيم ،همه ما".
براي من تازگي دارد که نوشتههاي آقاي همايون و بعضي
همفکران ايشان را ميخوانم و با اين که با خيلي حرفهايشان
کامال مخالفم خشمگين نميشوم و سواالتم را درباره اين
نوشتهها برزبان ميآورم و با نويسندگاني که باورهاي
سياسيشان را قبول ندارم گفتگو ميکنم و در طول گفتگو هم
مي دانم نه من مانند آنها فکرخواهم کرد نه آنها مانند من چون
پايه فکريمان خالف هم است .آنها در يک کالم اپوزيسيون
نظامي هستند که من طرفدارش هستم.
پس چرا من چنين ميکنم و چرا آنها در چنين گفتگويي شرکت
ميکنند؟ تنها جوابش گفته آقاي همايون است .ما يک ملتيم .و
نکته مهم ديگر که بسيار خوشحالم از آقاي همايون شنيدم اين
است "بهترينها در دو سوي اين شکاف (زيرا هيچگاه نميبايد

*****
به نظر من اصالحات در هر نظامي خوب و الزم است و هر
نظامي هميشه جا براي اصالح شدن دارد ولي اصالحطلبان
ايران و همفکرانشان در جناح اپوزيسيون خارج از کشور تند و
حتي دست راستي شدهاند .آنقدر دست راستي شدهاند که نظام را
فاشيست ميخوانند و بخشي از آنها از تحريم اقتصادي کشور
پشتيباني ميکنند تا نظام را به زانو درآورند و با مذاکره با دول
غرب مخالفند چون اين دولت را قبول ندارند .ضرر همه اينها
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بيشتر به ملت ايران که همه ما هستيم وارد ميشود و من با آن
مخالفم و با کلمات تندي مثل فاشيست هم مخالفم ولي قبول
دارم ما نبايد خودي و غير خودي بشويم.
خوب است اين مخالفتها از هر دو سو مطرح شود و اين اعتماد
وجود داشته باشد که در هر دو سو آدمهاي دلسوز براي ايران و
ملت ايران وجود دارند که دنبال راه حلاند نه انتقامجويي و سود
شخصي بردن .من اين اعتقاد را که از اين اتفاق به دست آوردم
پاس خواهم داشت و براي همفکرانم تعريف خواهم کرد :ما بايد
با احترام به آزادي و حقوق همديگر در چارچوب قوانين
کشورمان با هم گفتگو کنيم چون ما يک ملتيم و گفتگو بهترين
راه رسيدن به راه حل است براي کساني که عالقه اي مشترک
هدفشان است و پيوندشان ميدهد و اين عالقه کشور ما و مليت
ما است .ما همه ايراني هستيم.

ليال فرجامي

بخوان:
«خانه سياه است»
پنجرههاي روشن
هر روز
هر روز
هر روز
به جزامهاي تاريک
تجزيه ميشوند.
امروز خورشيد به تنهايي
بهانة زندگيکردن نيست
وقتي که دو پاي تو را از شرقيترين کوچة دنيا
به طناب ترسشان ميآويزند و آخرين چراغ خانهات را
غروب ميکنند

بخوان:
افسوس
آنها از خودمان بودهاند
آنها که ميکُشند
آنها که کشته ميشوند
آن گلولهها که شعاع ميدان را ميدرند
و آن گلوها
آن گلوها
آن پرندگان سبز
که به لحظهاي از قفسهايشان
در نفسهاي بي اجازة صبح
بالميزنند
و سرخ
ميميرند.

30

تـالش ـ سال هشتم ـ شماره  33ـ بهمن  1388ـ دفتر سبز

چو تيره شود مرد را روزگار. . .

ايرج گرگين
عصيان در آن ديده نميشد ،آغاز گرديد و به نظر ميرسد که در
پاسخ به سرکوب غير منتظرة دولتيها به تدريج به خشونت مي
گرايد .اين خشونت هرچه ميگذرد «سبزي» را از اين جنبش
آرام ميستاند و همه نگران آنند که مبادا «سرخي» ـ رنگ خون
ـ را جايگزين آن کند .اما اين کدام ايران است که با فرزندان
خود چنين ميکند؟ اين کدام ايران است که شتابان به سوي
پرتگاه روان است؟ آن ايران بدنام کدام است که با اتباعش
بدون آن که در هيچ يک از حوادث تروريستي اين سالها
شرکت داشته باشند ،در فرودگاهها همان رفتاري ميشود که با
سعوديها و پاکستانيها و يمنيها و اردنيهايي که شهوتشان
براي آدمکشي و خشکانديشي مذهبيشان جهان را اينچنين
آشفته و غيرقابل تحمل ساخته است .اگر ايران متعلق به همة
ايرانيهاست ،چرا بخشي از آنها اجازه ندارند فکر کنند و فکر
خود را بر زبان آورند؟

چند روز پس از راهپيمايي بزرگ و مسالمتآميز سبزي که عليه
اعالم نتايج انتخابات در تهران برگزار شد و بازتاب وسيعي در
جهان يافت ،از سفري به واشنگتن باز ميگشتم .در راه فرودگاه
به خانه ،رانندة تاکسي به رسم معمول ،شايد براي اين که سر
صحبت را باز کند ،پرسيد که کجايي هستم ،چون به نظر
آمريکايي نميرسم .گفتم زادگاه من ايران است و سالهاست در
آمريکا زندگي ميکنم .به خنده گفت :ايراني؟ کدام ايران؟
فکرکردم درست نشنيدهام يا رانندة تاکسي آدم کودني است که
نميداند ايران چه و کجاست .با بيحوصلگي جواب دادم :مگر
چند تا ايران هست؟ و آن وقت راننده دفترچهاي را که جلد
سبزي داشت به دست گرفت و در حالي که آن را تکان ميداد
پرسيد :اين ايران يا آن يکي؟
شايد خستگي سفر ذهنم را کندکرده بود .لحظاتي طول کشيد
تا دريافتم منظورش چيست .با ديدن دفترچة سبز همة صحنه-
هاي سبز روزهاي گذشته ،صفهاي سبز ،پرچمهاي سبز،
سربندهاي سبز ،دستبندهاي سبز ،چهرههاي خندان سبز در يک
لحظه در خاطرم زنده شدند .گفتگوي ما در طول راه ادامه يافت.
رانندة کنجکاو که زادة الجزاير و شهروند آمريکايي بود ،اکنون
ايران را دو پاره ميديد :يکي ايران سبز جوان و پرجوش و
خروش و در پي عدالت و آزادي؛ و ديگري ايران خشن و مستبد
و عبوس و بيرحمي که از ريختن خون مخالفان پروايي ندارد.
او ميخواست بداند مسافر ايرانياش به کدام يک از اين دو
تعلقدارد.

«جنبش سبز» مانند يک جشنواره آغاز شد .جشنوارهاي که
اعتراض و حرفي هم داشت و جوانان شادمانه در صف اول
راهپيماييهاي اعتراضآميز آن ،پدران و مادران خود را در پي
خويش به خيابانها آوردند و تا آنجا که در توانشان بود آرام
ماندند و دست به خشونت نزدند .اما طرفِ نادان و تماميتخواه،
تحمل اين را نداشت .پس شعار «رأي من کجاست» جايش را
به «مرگ بر ديکتاتور» داد و اعتراضهاي روز عاشورا ديگر
شباهتي با راهپيمايي روز نخست نداشت.
ميتوان در انتظار برخوردهاي شديدتر نيز بود ،زيرا گفتهاند
کلوخانداز را پاداش سنگ است .چنانچه رژيمي «اسالمي»
انتظار دارد که ملت تحت سلطهاش اگر از دولت خود سيلي
خورد مسيحوار طرف ديگر صورتش را براي دريافت يک سيلي
ديگر به او عرضه کند ،اشتباه کرده است ،و همين نکته است که

به راستي کدام ايران؟ اين پرسش هوشمندانهاي است که در
برابر همة ايرانيان قرار گرفته است.
«جنبش سبز» ،عنواني که مجموعة اعتراضهاي ضد دولتي در
ايران با آن شناخته ميشود ،در ميان ابراز خشمي که نشانهاي از
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خيابانها به جنگ و گريز با پليس ميپردازد اين است که تنها
اتحاد وسيع مردم زير يک چتر با شعارهاي معين کارساز خواهد
بود وگرنه با گهگاه شعار دادن و راهپيمايي کردن ،با دولتي که
قصد ندارد قدمي کوتاه در جهت مصالحه با مخالفان بردارد و
قواعد بازي را اندکي جوانمردانه مراعات کند ،نميتوان مقابله
کرد و چيزي را تغيير داد .سرانجام چنين وضعي يا هرج و مرج
آميخته به سرکوبي شديدتر خواهد بود و يا منفعل شدن و سال-
ها نااميد به گوشهاي خزيدن ،و يا بدتر از آن ،برخوردهاي
مسلحانه.
حاکمان کنوني ايران بدون آن که به نتايج رفتار خود بينديشند
به پشتگرمي طرفداران خود عرصة زندگي را بر دگرانديشان و
مخالفان مسالمتجوي خود هرچه بيشتر تنگ ميکنند و
«خودي»ها را به اردوي «غيرخودي»ها ميرانند .آنان که در
انتظار پايان کار اين رژيماند ،اين را تحول مثبتي ميشمارند که
به راستي دو صف ،دو ايران ،را مقابل هم قرار ميدهد .اما
خونهايي که انقالب پنجاه و هفت به زمين ريخته هنوز خشک
نشده است« .انقالب» در جهان کنوني ديگر کلمة مقدس و
محترمي نيست که زير هالهاي رمانتيک و آرماني پوشيده شده -
باشد .همه خواندهاند و ديدهاند که حاصل «انقالب» حکومتي
«انقالبي» است که نخست جويي از خون مخالفان به راه مي-
اندازد ،طبقة حاکم جديدي به وجود ميآورد و سپس در مستي و
ظلم و فساد غوطه ميزند تا کي نوبت او برسد .جنبش سبز
ايران در پي انقالب نيست و از آغاز نيز نشان داده است که
الگوي متمدنانة رسيدن به خواستهاي خود از طريق رفتن پاي
صندوقهاي رأي و راهپيمايي آرام را برگزيده است .جنبش سبز
به نمايندگي از مردم ايران خواستار انجام اصالحات دموکراتيک
در کشور بوده است ،حتي اگر عدهاي از اين «مردم» در صف
مخالف ،در ميان بسيجيها و سپاه پاسداران و خانوادههاي آنان
و نيز حقوق بگيران موظف دولت قرار داشته باشند .انجام
اصالحات که برقراري عدالت اجتماعي و برخورداري از حق
آزادي بيان و حقوق بشري ديگر را موجب ميشود به سود آنان
نيز هست ،زيرا آنان نيز از زمرة همين مردمند ،گرچه چند
صباحي خود را وابسته به آن «ايران ديگر» بدانند؛ ايران ديگري
که به جاي ايجاد کار و اشتغال براي جوانان تنها در پي افزايش
تعداد سانتريفوژهايي است که معلوم نيست چه زماني ايران را از
استفاده از مادة گرانبهاي نفت براي سوخت بي نياز ميکند و
شهرها و دهات دورافتاده را به برکت نيروگاههاي اتمي چون روز
روشن خواهد کرد و موتور کارخانهها را به حرکت در خواهد
آورد .ايران ديگري که نميبيند چگونه جهان را به ضد خود

نگراني کساني را برميانگيزد که درسهاي تاريخ را فرا گرفتهاند
و تجربههاي گذشته را از ياد نبردهاند.
خشونت بهترين بهانه براي سرکوب و استقرار حکومت پليسي
است .در بيش از يک قرن گذشته ،در اغلب اعتراضها و قيامها،
در کشورهاي مختلف کساني بودهاند که در ميان مردم نفت-
اندازي کردهاند تا آتش بهپا کنند .اين پرووکاتورها
( )provocateursرا دولتها اجير ميکنند تا معرکه بيافرينند و
بهانه به دست نيروهاي نظامي و انتظامي حاکمان دهند تا دست
به سرکوب و کشتار بزنند و زندانها را از بيگناهان انباشته کنند.
گرچه در تظاهرات اعتراضآميز اخير ايران نشانههايي از اين
روند ديده شد ولي در حقيقت دولتيان خود بيپروا به اين کار
اشتغال دارند :فشار بر دگرانديشان ،مخالفان سياسي و
انديشمندان اسالمي منتقد تا سرحد جنون و خشمگين کردن
معترضان صلحجو با انداختن جوانان بي تجربة بسيجي که در
لباسهايي چون سياهي لشکرهاي فيلمهاي  star warsسر از
پا نميشناسند به جان مردم ،به اندازة کافي تحريک کننده است.
با وجود اين مبارزة سياسي و خياباني يک کارناوال نيست که هر
کس در آن هر لباسي خواست بپوشد و هر حرفي خواست بزند.
جنبش سبز در آغاز حرکت خود چنين بود و زيبايي آن هم در
همين بود :جنبشي خودجوش که از يک سو به قديميترين
وسيلهاي که انسان روي کرة زمين براي اطالع رساني و گردهم
آمدن از آن استفاده کرده است ،يعني دهان به دهان خبردادن
متکي بوده است ،و از سوي ديگر مدرنترين وسيلة ارتباط و
اطالع رساني اين عصر يعني اينترنت و شعبههاي آن را به
خدمت گرفته است .اين جنبش به چند تني که بخشي از
خواستهاي آن را بازگو ميکردند ،و در مخالفت با دولتي که
اعتبار خود را نزد بخش مهمي از جامعه از دست داده بود استوار
ايستاده بودند ،چشم دوخته بود و از آنها الهام ميگرفت؛ اما در
حقيقت رهبري نداشت .سازماني آن را هدايت نميکرد .گوش به
فرمان کسي نايستاده بود.
با گذشت روزها و هفتهها کاستي اين «مزيت» که در ميان
جنبشهاي رنگين دو دهة اخير تقريباً بيسابقه بود ،آشکار مي-
شود .گرچه اين جنبش اکنون تنها نهالي است که يا دست
دشمن با بيرحمي آن را خواهد شکست و يا در مقابله با بادها و
سُمومي که بر آن ميوزد ،خم نخواهد شد؛ ولي درس تلخ تاريخ
اين است که هر جنبشي بايد سرانجام نظم و سازماني بيايد و
کس يا کساني خط مشي آن را روشن کنند و به هدايت آن
بپردازند .درس دشوار ديگر تاريخ براي نسلي که جان بر کف
ميگيرد و بدون ترس از «تير غيب» تک تيراندازان دولتي در
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مشروعيت جهاني مييافت ،و دولت جديد ميبايست در
سياستهاي داخلي و خارجي ايران تجديدنظر کند و گرنه باز با
اعتراض مردم در داخل و فشار بينالمللي از خارج رو به رو
ميشد و از اين امر ناگزير بود .اما «جمهوري اسالمي» تا زماني
نامعلوم «جمهوري اسالمي» باقي ميماند ،تنها آقاي احمدينژاد
و چند تن ديگر به خانههايشان ميرفتند .همة ناظران اوضاع
ايران از سياستي که رهبري در پي انتخابات اتخاذ کرد شگفت-
زده شده بودند .بسياري به اين نتيجه نهايي رسيدند که نظام
جمهوري اسالمي قابليت تطبيق با شرايط جهان در اين عصر را
ندارد ،و ايجاد اليگارشي مذهبي و يا تقليد از کشورهاي عربي و
آمريکاي التين که در گذشته تحت سلطة گروه کوچکي از
نظاميان  Military Juntaبه سر ميبردند ،در ايران به جايي
نميرسد .تاريخ و سابقة فرهنگ هر جامعه سرانجام نظامي
درخور آن جامعه را در آن مستقر ميکند .جنبش سبز حتي اگر
در نيمه راه مبارزة خود بماند ،به ايرانيان معني پلوراليسم سياسي
را آموخته است و اين درس بزرگي است که هر ملتي را در
شرايط سخت ياري ميکند .شايد مهمترين کار اين جنبش
تعميق و گسترش يک فرهنگ سياسي مترقي و متجدد در ايران
باشد که از اسالم که با فرهنگ ايراني آميخته است فاصله نمي-
گيرد ،اما صف خود را از افراطگرايان و متعصبان مذهبي جدا
ميکند ،همانها که دانشجويان ايراني متهمشان ميکنند که
خواهان استقرار «نظام طالباني» در کشورند.

برانگيخته است و با سياستها و روشهاي غلط خود ،کشور را
در صحنة بينالمللي منزوي کرده ،از حقوق طبيعياش نظير
استفادة صحيح از انرژي اتمي محروم ميسازد .اين «ايران
ديگر» نگران آن نيست که بر سر اين سرزمين باستاني که
هزاران سال از مهلکههاي گوناگون جسته است و اقوامي که
هزاران سال در گوشه و کنار آن زيستهاند چه خواهدآمد .اين
«ايران ديگر» در انتظار ظهوري است که جهان را به نور عدل و
داد روشن خواهد کرد و تا آن زمان براي خوديها مال اندوزي و
اِفساد بر روي زمين را جايز ميشمارد و به غيرخوديها جز
حبس و زندان وعدة ديگري نميدهد.
نمايندگان و رهبران اين «ايران ديگر» در مجلس شورا و دولت
و دستگاه رهبري و سپاه پاسداران و برخي مراکز مذهبي
نشستهاند و تعداد آنان با وابستگانشان شايد بيشتر از پنج درصد
جمعيت کشور نباشد ،اما ميليونها ايراني ديگر پيرو آنانند و به
سخنان آنان گوش ميسپارند و از آنان فرمان ميبرند.
درنظر نگرفتن اين نکته ،چشم بستن بر واقعيت است« .جنبش
سبز» ـ اگر به همين نام باقي بماند ـ بيش از هرچيز به آن نياز
دارد که از افراد آن «ايران ديگر» سپاهگيري کند و بر نفرات
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
نبايد او دعوا کردن ،زيادهخواهي است ،همچنان که همة
خواستهاي دارندگان عقايد مختلف را شعار قرار دادن و فرياد
کردن زيادهروي است .هواداران جنبش سبز بايد تعيين تکليف
«جمهوري اسالمي» يا «جمهوري ايراني» را به عهدة يک
رفراندوم ديگر بگذارند .اگر دير نشده باشد خواستهاي خود را
در اين مرحله که رژيم حاکم در پي بهانه براي سرکوب بيشتر و
پراکنده کردن افراد اين جنبشِ بدون سازمان و تشکيالت است،
محدود و منظم کنند .حکومت نيمهنظامي کنوني ايران نشان
داده است که استعداد و قابليت تحمل آراء مخالف خود ـ حتي
در چهارچوب ايدئولوژي انقالب اسالمي ـ را ندارد ،وگرنه
تجربة کوتاه بحثهاي تلويزيوني کانديداها پيش از برگزاري
انتخابات رياست جمهوري را تکرار ميکرد و از نمايش آرام
اعتراضها نميهراسيد.
رهبري جمهوري اسالمي اگر از رويدادهاي دهة گذشتة جهان
پند گرفته بود با تجديد انتخابات و گردن نهادن به خواست
معترضان ،يک انقالب مخملي سبز را پشت سر نهاده بود بدون
آن که اساس نظام مورد تهديد قرار گيرد :اصالحطلبان و آقاي
موسوي در مقام رياست جمهوري ،رژيم اسالمي را از بُن
دگرگون نميکردند ،جمهوري اسالمي با پذيرفتن آراء مردم

نظام حکومتي کنوني ايران با عدم همراهي با جنبش مسالمت-
جويانة مردم که در آغاز انتظارات و خواستهاي زيادي را مطرح
نميکرد ،و با قرار گرفتن در مقابل آن ،راهي را انتخاب کرده
است که ديگران آن را پيمودهاند و به ورطة خطرناکي سقوط
کردهاند .آنان خود را در گرداب طوفاني قرار دادهاند که گريختن
از آن و رسيدن به ساحل نجات را برايشان دشوار کرده است و
اين همه به آساني ممکن بود روي ندهد .هشدار فردوسي اين
است که:
چو تيره شود مرد را روزگار
همه آن کند که اش نيايد به کار.
ژانوية دو هزار و ده ميالدي
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با سپاس از حسام ابريشمي بابت اجازه
بهرهگيري گزيدههائي از آثار هنريش از
مجموعهي «در غياب رنگ» براي اين
دفتر ،همراه با بيوگرافي کوتاهي در بارهي
نقاش ،به روح اين مجموعه از نگاه پيتر
فرانک منتقد آمريکائي راه مييابيم:
حسام ابريشمي ،نقاش و مجسمه ساز،
سال  1330خورشيدي در شيراز زاده شد.
وي دانش آموختة رشتة هنر در کشور
ايتالياست .برگزاري نمايشگاه هاي
نقاشي متعدد در آمريکا و اروپا ،تدوين
چهار جلد کتاب دربرگيرندة نقاشي هاي او
و نقد نظر تحليلگران بر آنها -به دو زبان
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

حسام ابريشمي ،نقاش شناخته شدة بين
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
شکل مي گيرند ،مي توان چهرة سخت و
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
اعتراض را به بيننده منتقل کنند .طرح
حرکت اين پيکره ها چنان گوياست که
مانند تلنگري بر احساس بيننده وارد مي
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.
اگر رابطة بين طراحي و نقاشي را به شعر
و قصه مانند کنيم ،اين طرح ها به
اشعاري حماسي مي مانند که شبيه
داستان هاي هزار و يک شب ،شکيبائي
انسان را در برابر خشونت نشان مي دهند.
آثار مشخصي از اين مجموعه به وقايع
کنوني زادگاه حسام -ايران -از نگاه يک
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
«در غياب رنگ» اعتراض هنر تجسمي
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.
آغاز خلق مجموعة «در غياب رنگ ها»
به معناي نفي يا کنارگذاشته شدن سبک
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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
خويش آن حقيقت را بر پردة حسام و در
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.
خشم ابريشمي در اين آثار يک احساس
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.
با اين همه «در غياب رنگ ها» تنها يک
بيانيه محکم نيست ،يک زيبايي غريب
هنرمندانه است که تابشي از هنر حسام را
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
مطبوع نيست ،هنري است تأمل برانگيز و
متقاعد کننده ودر عين حال دل انگيز.
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دريا نويد ِ سبز ِ "ندا" را شنيده است

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

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

****

****

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

اي دل به هوش باش که در اوج ِ موج ِ درد
دريا درين ميانه صدا مي زند ترا

****

****

آئينه را به جانب ِ فريادها گرفت
هر کس که عاشقانه صدا مي زند ترا

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

****

****

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

آتش به جان ِ عاشق ِ آن باغ ،مي کشَد
شوري که شاعرانه صدا مي زند ترا

****

****

صورتگر ِ صميمي ِ يک نسل ِ سوخته ست
اين دل ،که صادقانه صدا مي زند ترا

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

****

****

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

تنها صداي توست که مي مانَد اين زمان
اين است اين زمانه صدا مي زند ترا
رضا مقصدي ـ کلن 04.0۷.2009

****
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جنبش سبز ،پيشگام ائتالف ملي

جنبش سبز از نيروهای گوناگوني تشکيل شده که در يک شرايط سياسي عادی ،احتماال
بايکديگر مرتب در چالش بسر ميبردند و در کنار يکديگر قرار نميگرفتند .اين "ما"ی
جديد از "من" های بسياری تشکيل شده است که آموختهاند در حين حفظ هويتها و
نظرات گوناگون خويش ،حضور و هويت ديگری را برسميت بشناسند.

نيلوفر بيضايي

"ما امروز در اينجا جمع شدهايم تا صداي اعتراضمان را عليه
ديکتاتورها و مستبدين و در راس آنها آقاي خامنهاي بلند کنيم".
اين بخش کوتاهي از سخنان شجاعانهي مجيد توکلي،
دانشجوي جواني است که در روز  ۷دسامبر  2009عليرغم
سرکوبهاي وحشيانهي معترضين ماههاي اخير در تجمع
دانشجويان تهران حضور پيدا کرد و پس از سخنرانياش توسط
ماموران حکومتي ضرب و شتم و سپس دستگير شد .دو روز بعد
خبرگزاري فارس عکس مجيد توکلي را در حاليکه روسري و
چادر بر سر داشت ،منتشر کرد و با لحني تمسخر آميز مدعي شد
که او با "لباس زنانه" قصد فرار داشتهاست.
"زن" بودن باز دليلي ميشود براي تحقير و با "ضعيف" بودن
برابر انگاشته ميشود و مردي که لباس زنانه بپوشد ،از
"مردانگي" که تسلط و قدرت را در ذهن کليشهاي سنتي تداعي
ميکند ،تهي نمايانده ميشود .چادر که پرچم نمادين حکومت
ديني است و ابزاري براي تسلط تام بر بدن و نوع بودن ،ابزاري
که حکومت اسالمي به آن نوعي تقدس بخشيده تا زن و زنانگي
را سرکوب کند ،بناگاه تبديل ميشود به ابزار تحقير و تمسخر.
در عکس العمل به اين حرکت حکومت ،صدها مرد ايراني
عکس خود را در حاليکه روسري يا چادر بر سر دارند در اينترنت
منتشر ميکنند و زير عکسها مينويسند "من مجيد توکلي
هستم" .بسياري از اين مردان دريادداشتهاي خود به تحقير سي
سالهي زنان ايراني در اثر تحميل حجاب اجباري نيز اشاره

ميکنند و با زنان ايراني از اين طريق اعالم همبستگي ميکنند.
در نتيجه اين حرکت اعتراضي مردان ايراني به حرکتي چند
بعدي تبديل ميشود .در حين اعالم حمايت از مجيد توکلي و
ابراز احترام و اعالم همبستگي با او ،اين حرکت به يک اعتراض
مردان ايراني به محروم کردن زنان ايراني از حق انتخاب پوشش
نيز ميشود.
چنين حرکتي سي سال پيش در زمان وقوع انقالب اسالمي در
ايران غير ممکن بود .در آن دوران اکثر مردان ايراني در برابر
تحميل حجاب اجباري به زنانشان سکوت کردند و اصوال نگاه
سنتي به زن حتي در پيشرفتهترين بخشهاي جامعهي ايران نيز
نگاه غالب بود .شايد اين پروپاگانداي حکومت اسالمي،يعني
چادر بر سريک مرد معترض کردن و به تعبير حکومت تحقير او
در آن دوران در سطح وسيعي از جامعه نيز ميتوانست تاثير گذار
باشد .در آن دوران ساختار فکري پدرساالر در جامعهي ايران
بسيار قوي بود و در چنين ساختار فکري يک مرد هرگز
نميتوانست بايک زن برابر باشد.
اين نمونه را در آغاز مطلبم آوردم تا بهيک تفاوت اساسي ميان
انقالب اسالمي و جنبش آزاديخواهانهي مردم ايران يا جنبش
سبز که در شش ماههي اخير با سرعتي باور نکردني شکل
گرفته است اشاره کنم .نيروي غالب شرکت کننده در انقالب
اسالمي داراي يک نگاه سنتي و در بند نوعي واپسگرايي فکري
بود و هر چند بر عليه ديکتاتوري به پا خواسته بود ،اما با
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اجتماعي و جنبش زنان بعنوان يکي از قويترين جنبشهاي
اجتماعي ايران امروز به باور من نه تنها در جنبش وسيع سبز
تقليل نميروند ،بلکه همانگونه که قبال نيز اشاره کردهام،
ستونهاي اصلي جنبش سبز را تشکيل ميدهند.
اين نسل مصايب انقالبي را متحمل شده است که خود در
بوجود آمدنش نقشي نداشته است .انقالب اسالمي ،انقالب
والدين و نسل مادر بزرگها و پدربزرگهايش بوده است .نتيجهي
اين انقالب بوجود آمدن يک نظام اسالمي بود که ميان حريم
شخصي و عمومي تفاوتي قائل نميشود ،در تمامي عرصههاي
زندگي انسان دخالت ميکند و بزرگترين هدفش تحميل مدل
اسالميستي زندگي و انديشه به تمام سطوح جامعه بوده است.
حرکتهاي اعتراضي در اين سي سال اخير همواره وجود داشته
است .اما در شش ماه گذشته براي نخستين بار ميليونها ايراني
به خيابان آمدند تا حقوق ابتدايي خود را طلب کنند .ترس و
گسستي که در سي سال گذشته در اثر سرکوب و فشار ارگانهاي
رسمي و غيررسمي حکومتي بر فضاي ايران سنگيني ميکرد،
گويي بهيکباره فرو ريخت.
"مابيشماريم" ،اما تعداد کساني که خود را جزئي از جنبش سبز
ميدانند ،براستي چقدر است .آيا جامعهي ايران براي يک نظم
دمکراتيک و سکوالر آمادهاست؟ پاسخ من به اين پرسش آري
است .ريشههاي جنبش کنوني مردم ايران را بايد در انقالب
مشروطه جست .جنبش سبز جزئي از پيکار صد سالهي ملت
ايران براي يک نظام سياسي حقمدار و دمکراتيک است که در
تمامي اقشار جامعه ريشه دوانده است ،هر چند وسيعترين
حاملين و نقش آفرينان آن از طبقهي متوسط شهرنشين
جامعهي ايران برخاسته باشند .به باور من جنبش سبز آنجا که بر
حقوق فرد و احترام به کيستي انسان در گوناگونياش پاي
ميفشارد و آن را بعنوان پايهي ايجاد تکثر سياسي ميپذيرد،
آنجا که ازادي را پيششرط دمکراسي ميداند ،از انقالب
مشروطه و خواستههايش فراتر نيز رفته است .اين جنبش در
وسعت و گستردگي تعداد اعضايش و با طرح خواستههايش
بازتاب خواستههاي سياسي جامعه ايران است و حضوري
غيرقابل انکار دارد .رابطهي بدنهي اين جنبش با اهداف انقالب
اسالمي يک ارتباط انتقادي است .انقالب اسالمي يک حرکت
ضد غربي بود و اين مشخصه آن را بسوي نفي تمام
دستاوردهاي غرب ،حتي بخش مثبت آنيعني آزادي انديشه،
برابري حقوق زن و مرد و حقوق بشر سوق داد .اگر انقالب
اسالمي را بعنوان يک اعالم حضور به غرب در قالب " ما خود
کسي هستيم" بپذيريم ،جنبش سبز تالشي است براي يافتن

مشخصات و ساختار فکري که بدان اشاره کردم ،مسلما
نميتوانست آزادي و دمکراسي براي ايران به ارمغان آورد.
اما نيروي محرک و بدنهي اصلي جنبش سبز را نسل و نگرشي
تشکيل ميدهد که بارها در شکل حرکتها و آکسيونهاي
اعتراضي خود نشان داده يک جنبش آوانگارد ،چند بعدي و
کثرتگراست .نه انتقام جوست و نه کينه و نفرت ميپراکند.
جنبشي است عليه استبداد ديني و تبعيض ناشي از آن .جنبشي
است که براي احقاق حقوق از دست رفته ويا وجود نداشتهي
ايرانيان بعنوان شهروندان صاحب حق پا به ميدان گذاشته است.
جنبشي که ميرود تا مفهوم آزاديخواهي را در خود دروني کند و
حاضر است بهاي آن را نيز بپردازد.
در ايران امروز بيش از دو سوم جمعيت در شهرها زندگي ميکند
و از نظر کمي نسبت شهرنشينها حتي از کشوري مثل ژاپن هم
تا حدودي بيشتر است .تنها در شهر تهران،يکي از هفت شهر
ايران که جمعيتي ميليوني را در خود جاي داده است ،حدود
دوازده ميليون ساکنند.
اکثريت جامعهي ايران و جمعيت شرکت کننده در جنبش
اعتراضي کنوني را جوانان تشکيل ميدهند .اين جمعيت جوان
متولد سالهاي پس از انقالب اسالمي است و در فضاي تهييجي
و تبليغاتي حکومت اسالمي که ايرانيان را به توليد مثل تشويق
ميکرد و ميخواست نسلي ديگري از فداييان اسالم و مناديان
جهانگير شدن اسالم را تربيت کند ،متولد شده و رشد کرده
است .اين جوانان با ميانگين سني  20تا  35سال ،زنان و مرداني
رشد يافته در ايران پسا انقالبي و فرزندان دوران جنگ ايران و
عراق هستند .نسلي که هم نتيجهي انقالب اسالمي را که
حکومتي ايدئولوژيک و بغايت خشن بوده است و هم نتايج يک
جنگ خانمانسوز را بعنوان دو بار سنگين بر دوش کشيده و
ميکشد و تحت فشار نتايج اسفبار ايندو بهترين سالهاي
زندگي اش رايعني دوران نوجواني و جواني را از دست رفته
ميبيند.
نسل جوان امروز ايران ناچار به آموختن بوده است .همواره
گفتهام و باز هم ميگويم کهيکي از مهمترين نشانههاي
آزاديخواهي و دمکراسيطلبي در ايران امروز را ميزان حساسيت
به مسئلهي تبعيض عليه زنان ميدانم و چنين نشانهاي را در
بدنهي جنبش سبز ميبينم .امروز مردان بسياري از ميان فعالين
اين جنبش در کنار جنبش برابري طلبانهي زنان ايراني قرار
دارند و بخشي از آنها جزو فعالين جنبش رو به رشد زنان هستند.
با اينهمه اميدوارم که مطالبات زنان در اين جنبش در سطح
وسيعتر و به شکل برجستهتري در آينده مطرح شوند .جنبشهاي
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غيرمسلمان را ميخواهيم .تنها يک ايران دمکراتيک ميتواند
يک ايران مستقل و در عين حال بخشي از جهان گلوبال باشد.
اين است پاسخ جنبش سبز بهانقالب و حکومت ديني.
جنبش سبز از نيروهاي گوناگوني تشکيل شده که در يک
شرايط سياسي عادي ،احتماال با يکديگر مرتب در چالش بسر
ميبردند و در کنار يکديگر قرار نميگرفتند .اين "ما"ي جديد از
"من" هاي بسياري تشکيل شده است که آموختهاند در حين
حفظ هويتها و نظرات گوناگون خويش ،حضور و هويت ديگري
را برسميت بشناسند .هدف کنوني اين جنبش به کرسي نشانده
حقوق دمکراتيک مردم ،از آزادي انديشه تا آزادي بيان ،آزادي
مطبوعات ،آزادي تجمع و تحزب ،انتخابات آزاد است .واضح
است که اين خواستها ،حداقل خواستههايي است که حيات مدني
و پايهي يک ائتالف ملي را تشکيل ميدهند که احتماال يک
ائتالف موقت خواهد بود .در اينکه اين جنبش به موفقيت خواهد
رسيد ،شک نکنيم.
با اينهمه الزم ميبينم به نکات مهم ديگري اشاره کنم که در
راه رسيدن بهاين پيروزي مسئلهساز است و بايد با هوشياري و با
ديد باز با آنها برخورد کرد و در جايي که الزم است به چالش
برخاست:
 ترکيب سياسي حکومت اسالمي بسيار پيچيدهتر از نظامسلطنتي است .در راس نظام پيشين شخص شاه قرار داشت و
حيات يا مرگ نظام شديدا به حضور او وابسته بود .بهمين دليل
نيز با رفتن شاه ،تمام سيستم از هم پاشيد .حکومت اسالمي اما
نه يک ديکتاتوري فردي است و نه يک نظاميکدست .هفت
ارگان حکومتي از ولي فقيه گرفته تا شوراي نگهبان و مجلس
خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و سپاه پاسداران و...
در حيات سياسي جامعهي ايران نقش بازي ميکنند .جناحهاي
مختلف حکومتي از درون اين ارگانها عمل ميکنند و هر کدام
در جامعه وابستگان و هواداراني دارند .بهمين دليل بر خالف
نظام پيشين که شناسايي شاه بعنوان مسئول و هدف اعتراض
ممکن بود ،در اين حکومت پيدا کردن مقصر اصلي کار سادهاي
نيست .هر چند شخص خامنهاي بعنوان مسئول اصلي و
باالترين مقام مملکتي مورد اعتراضات بسياري قرار ميگيرد و
اين مسئوليت تا حد زيادي نيز براي او محتمل است ،اما
سادهانگاري خواهد بود اگر تمام آن ارگانهاي ديگر که بخشا
اختيارات و قدرت بسيار دارند را تنها تحت کنترل خامنهاي
فرض کنيم.
 حکومت تالش ميکند در ترکيبي از سرکوب ،خشونتسيستماتيک ،دستگيريهاي گسترده و در جاهايي نيز

پاسخ براي پرسشي اساسي که نتيجهي بقدرت رسيدن حکومت
ديني در ايران بود" :ما که هستيم؟" اين "ما" که حکومت
اسالمي را بقدرت رساند ،يک تودهي بي شکل بود که از اهداف
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
ديگر در برابر ما قرار داد" :ما کيستيم؟"
نکتهي قابل توجه حضور گسترده و بسيار فعال زنان در جنبش
سبز است .زنان بعنوان نيمي از جامعه که سي سال است مورد
تبعيض قانوني قرار ميگيرد و قوانين ايران خشونت عليه آنها را
موجه کردهاند ،انگيزه و منافع قطعي در شرکت فعاالنهي خود در
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
دستور کار خود قرار داده است بسيار متاثر از جنبش زنان و نتايج
فعاليتهاي زنان در اين سالها بوده است .در صحنههاي
جانخراش بيرحمي و شقاوت نيروهاي دولتي زنان در حين
حضور شجاعانهي خود نقش مهمي در متوقف کردن خشونتهاي
متقابل دارند ،چرا که به تجربه اموختهاند "ما مثل آنها نيستيم"
و نميخواهيم باشيم .براي تغيير وضعيت خود و جامعهي خود
بسود دمکراسي ،دور باطل خشونت بايد متوقف شود .پرهيز از
خشونت اما بهيچوجه بمعناي دست کشيدن از طرح خواستهها
نيست .ترکيب ايندويعني مبارزهي مسالمتآميز و در عين حال
پافشاري بر خواستههاي خويش ،باز کردن راه گفتگو بجاي
بستن درها و قهر و حذف ،هنري است که زنان ما در اين
سالهاي دشوار مبارزهي روزمره بخوبي آموختهاند.
جنبش سبز تجربههاي تلخ انقالب اسالمي را با خود حمل
ميکند .در سي سال گذشته خشونت و اعدام پر مصرفترين
واژگان ادبيات سياسي کشور بوده است و جمهوري اسالمي
باالترين تعداد اعدام بداليل سياسي را نه تنها در تاريخ معاصر
ايران که در سراسر آسياي ميانه داشته است .جنبش سبز به اين
امر آگاه است .پرسش اين است که چگونه جنبشي که براي
ساختن آينده به ميدان آمده خواهد توانست با اين گذشتهي تلخ
که هنوز نيز ادامه دارد ،فاصله بگيرد .جامعهي ايران دارد خود را
از نو تعريف ميکند .ما رنگين کماني از رنگها و سايه روشنها
هستيم و اين قدرت ماست .ما يک روياي مشترک داريم .ما
يک ايران دمکراتيک ميخواهيم ،ما آزادي ميخواهيم ،ما احترام
به حرمت و حقوق انساني خود را ميخواهيم ،ما رفع تبعيض
ميان خودي و غيرخودي ،ميان مرد و زن ،ميان مسلمان و
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جنبش نيز آموخته است و باز هم بيشتر خواهد آموخت که از
اين رهبران در حال حاضر غير قابل تعويض در جهت طرح
خواستههاي خود بهره ببرد.
با اينهمه اشاره به اين نکته مهم است که بخش عمدهي فعالين
جنبش سبز ،متعلق به نيروهاي سکوالر جامعهي ايران هستند و
اين يک فاجعه خواهد بود اگر اين بخش سخنگويان خود را
نيابد.
توازن قوا در درون جنبش نيز تغيير ميکند .نسل پس از انقالب
بمرور زمان رهبران را مجبور خواهد کرد که واقعيتهاي پيش رو
را بدرستي ببينند و مواضع اصلي خود را اعالم کنند .آنچه مسلم
است اينکه ايران ديگر به وضعيت پيش از تابستان  2009باز
نخواهد گشت.

مصالحههاي ناچيز قدرت خود را حفظ کند .آقاي موسوي و
همراهانش در صورت جدي شدن تقابل ميان مردم و حکومت،
بعيد خواهد بود که کل حاکميت را بزير سوال ببرند .بعبارتي
مردم بنوعي ناچار از پذيرفتن رهبري کساني هستند که از آنها
در دعواي قدرت خود بهره ميبرند .با اينهمه اقاي موسوي و
خاتمي و کروبي توانايي کنترل کل حرکت اپوزيسيون را ندارند،
چرا که جنبش سبز از "پايين" ساخته شد و برآمد جنبشهاي
مدني جامعهي ايران است .از فعالين جنبش زنان گرفته تا فعالين
حقوق بشر ،دانشجويان ،روشنفکران ،اقليتها همه و همه در اين
جنبش حضور جدي دارند و اين مانع از آن ميشود که افراد بر
آمده از حاکميت که همچنان به چارچوب کلي حکومت ديني
پايبند هستند و حتي بسياري از اهدافي که بدان اشاره ميکنند
مثل بازگشت به دوران "امام خميني" و دههي اول انقالب بکل
با خواستههاي بدنهي جنبش مغايرت نيز دارد ،بتوانند جنبش را
در حد چارچوبهاي مورد نظر خود نگاه دارند .بعبارت ديگر

نيلوفر بيضايي ژانويه 2010

ماندانا مشايخي

پوتينهاي سياه
بر ذهنش
بر نبضش
تکه تکه زير آوار ضربهها
نعره ميشود:
«دستانم از آنِ شما
پاهايم،
حتي لبانم با طعم بوسههاي او بر آن»
فرياد ميکشند دو حفره به جاي چشمانش:
«از آنِ شما
همه از آنِ شما». . .
« . . .رؤياهايم را پسدهيد» .
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جنبش سبز و زنان
نبود خواستههای زنان در خواستههای عموميجنبش
آنگاه که زنان بهای سنگين برای حضور ميپردازند و نمايندگي نميشوند

جنبش سبز اعتراضي با حضور زنان نيرو گرفت ،شکوفا شد و همچنان پايداری
ميکند .حضور وسيع زنان در اين جنبش مهر و نشان ويژهای به آن داد .بدون اين
زناني که برای دفاع از حق انتخاب خود به خيابان آمدند ،بدون زناني که برای دفاع
از حق انتخابشان که سالها به تمسخر گرفته شده بود ،جنبش اعتراضي اين
کيفيت را نداشت.

شهال فريد
فعالين زنان با آغاز کمپين يک ميليون امضا با چاپ جزوههايي
که در آن قوانين تبعيضآميز و همچنين اهداف کمپين را
توضيح ميداد به ميان زنان در کوچه و خيابان و در شهرهاي
مختلف رفتند و تاثيرات قوانين تبعيضآميز بر زندگي زنان را
توضيح دادند .موجي که بدين ترتيب آغاز شد تاثيرات بسيار
خوب بر جنبش زنان داشت .خواستههاي زنان در عرصههاي
مختلف مطرح شد و نسل جديدي از فعالين زنان پرورش يافتند
و با نسل قبلتر پيوند پيدا کردند ،حتي فشارهاي حکومتي و
دستگيريها مانع از تداوم کار نشد و خود عاملي شد که اين
طرح در رسانهها بيان شود.
جنبش زنان در اين دوره با ايجاد کارزارهاي ديگر مانند عليه
سنگسار و يا ايجاد دفاتر حقوقي براي مشاوره با زنان نقش
ويژهاي در باالبردن خودآگاهي زنان و هم چنين حساس کردن
تشکلهاي مدني نسبت به خواستهاي زنان داشتند .فعالين
زنان از زناني که در محاکم قضايي بر اساس قوانين شرع مبتني
بر انتقام و بدون در نظر گرفتن شرايط به مجازاتهاي بيرحمانه
محکوم ميشدند ،دفاع ميکردند و به اين ترتييب ناعادالنه
بودن اين قوانين را آشکار ميکردند .اين امر تاثيرات مثبتي
داشت و ناعادالنه بودن امر قضاوت بر اساس شرع را در سطح
گستردهايي روشن سا خت.

مهمترين مشخصه جنبش سبز که همگان بر آن توافق دارند،
شرکت گسترده زنان و دختران جوان در آن است .آنها با
فداکاري در خيابان حضور دارند ،شعار ميدهند ،نمادهاي جنبش
را همگاني ميکنند ،کتک ميخورند ،سرکوب ميشوند ،دستگير
ميشوند و با وجود سرکوب گسترده پا پس نميکشند .تا جايي
که ميتوان گفت جنبش ايران با چهره زنانه در دنيا شناخته شده
است .سوال اکنون اين است که آيا حضور گسترده زنان در
جنبش خيابان ،طرح خواستههاي زنان را در اين جنبش در پي
داشته است.
براي آنکه به اين موضوع بپردازيم ابتدا نگاهي ميکنيم به
جنبش زنان در چند سال اخير و قبل از خرداد .٨٨
کمپين يک ميليون امضا :در شهريور  ٨5طرحي توسط تعدادي
از فعاالن جنبش زنان و ديگر فعاالن مدني در ايران انتشار يافت
که حرکتي را براي جمع آوري امضا به منظور تغيير قوانين
تبعيض آميز عليه زنان شروع کرد .اهداف اين طرح چنين عنوان
شد :جلب مشارکت شهروندان براي تغييرات مثبت ،آشنايي و
گفتگوي رو در رو با گروهاي مختلف اجتماعي ،انعکاس صداي
خاموش (زنان) ،اعتقاد به توانمند سازي زنان ،ايجاد تغييرات با
کمترين هزينه و نشان دادن اين که خواسته زنان فراگير است.
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حجاب ساخته بود دليلي بود که جنبش زنان نتواند نيروي
محدود خود را با مخالفت رسمي با آن هرچه بيشتر زير ضرب
ببرد .ولي شورشهاي يک نفره به پهناي کشور ادامه يافت به
اشکال مختلف .حتي آنگاه که زنان  63درصد ظرفيت
دانشگاهها را پر کردند ،خود نمادي از اين شورشهاي يک نفره
بود .شورشياني که به دخالت دستگاه ديني در همه عرصههاي
خصوصي اعتراض داشتند و اندازهگيري حکومتي را براي اندازه
کردن درجه "متانت" و "عزت" برنميتابيدند و خواهان آن
بودند که به آنها و سليقههاي شخصيشان و به تفاوتهايشان
احترام گذاشته شود.

کار مداوم مطبوعاتي فعالين زنان و استفاده از هر روزنهايي براي
بيان برابرخواهي ،عرصه ديگري از کار زنان بود .پاداش اين کار
زنان تهديد دائمي به دستگيري ،دستگيري ،زندان و ممنوع
الخروج شدن بود .از سوي ديگر اين مجموعه کار زنان کيفيتي
نوين به کار در عرصه تشکلهاي مدني داد و همچنين
شيوههايي که توسط زنان انتخاب شد ،شکل کار را متحول کرد.
استفاده از کار شبکهاي و کنار گذاشتن تشکل هرميگسترده شد.
نوشين احمدي خراساني در باره اين دوره از کار زنان مينويسد:
 ...در طول  5سال گذشته" ،جنبش زنان" با توجه به ارائه
پتانسيلهاي جديد موفق شده بود با قبول مسئوليت سنگين و
پذيرش هزينههاي آن ،جلودار ديگر جنبشها حرکت کند"...
اين کار مداوم زنان ،اين نتيجه را در پي داشت که نيروها و
شخصيتهاي سياسي قادر نباشند که از کنار اين خواستهها
بياعتنا بگذرند .تا جايي که در انتخابات رياست جمهوري دو
کانديداي آن موسوي و کروبي به طور مشخص برخي
خواستههاي زنان را در برنامهها خود گنجاندند و از پيوستن ايران
به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان حمايت کردند .در زمان کوتاه
و پرتحرک بين آغاز تبليغات انتخابات رياست جمهوري و روز
انتخابات امکان آن پديد آمد که بسياري از اين مطالبات بين
مردم مطرح شوند.
در کنار جنبش زنان ،که همواره با فشار حکومتي مواجه بوده
است ،تک تک زنان نيز به اشکال مختلف به مقاومتهاي
تحسين آميزي دست زده اند .عالوه بر قوانين تبعيض آميز و نا
عادالنه ،فرهنگي که در تمام اين سالها در مورد زنان بکار رفت
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
آشکار خشونت کالمي عليه زنان است.
در کنار جنبش زنان و فعاليتهاي پيوسته آن در جهت
تاثيرگذاري بر قوانين ،زنان و دختران جوان در همه اين سالها
نقش تحميلي زنانه که توسط حکومت تبليغ ميشد را به سخره
گرفتند .آشکارترين آنها گردن کشي در مقابل حجاب تحميلي
بود .در کنار قوانين هميشگي و مراقبتهاي دم و دستگاه
حفاظت از حجاب هر چند وقت يک بار گزمکان حکومتي در
خيابانها راه ميافتادند ،تا نوع حجاب زنان را با متر خودساخته
اندازه بگيرند .زنان "بد حجاب" را به زندانها کشاندند ،برايشان
سوسابقه درست کردند تا نتوانند به دستگاههايشان راه يابند.

در جنبش اعتراضي پس از تقلب انتخاباتي اين شورشيان پيگير
و بيادعا و بينماينده به جنبش خيابان پيوستند ،و فرياد سالها
در گلو ماندهشان رها شد و در خيابان جاري شد .آنها اين تصور
را درهم شکستند که گويي مشتي زنان بيدرد هستند که با
اولين نشانههاي تهديد ترسيده و به گوشهاي پناه ميبرند.
جنبش سبز اعتراضي با حضور زنان نيرو گرفت ،شکوفا شد و
همچنان پايداري ميکند .حضور وسيع زنان در اين جنبش مهر
و نشان ويژهاي به آن داد .بدون اين زناني که براي دفاع از حق
انتخاب خود به خيابان آمدند ،بدون زناني که براي دفاع از حق
انتخابشان که سالها به تمسخر گرفته شده بود ،جنبش
اعتراضي اين کيفيت را نداشت.
سمبل جنبش سبز" ،ندا" خود آينهايي از اين زنان است .دختر
دانشجويي که براي يافتن جواب به سواالت خود رشته فلسفه را
انتخاب ميکند ،موسيقي را دوست دارد و ياد ميگيرد ،الگوهاي
پوششي و آرايشي تجويز شده نميپذيرد و براي اعتراض به
تحقير به خيابان ميآيد .جنبش خيابان با حضور اينان رنگين
شد ،شکلهاي متنوع اعتراضي را به تماشا گذاشت .در روز نماز
جمعه خيايان شاهد آن بود که زنان با شرکت نمادين در اين
نماز با آن پوششي که خود انتخاب کرده بودند ،نمايشها و
شوهايي را که به بهانه مذهب و در خدمت حکومت به راه
انداخته ميشد را بي اعتبار کردند.
شکلهاي مختلفي که جنبش خيابان به واسطه ابتکارات زنان به
خود گرفت ،گرچه امکانات حکومت را در سرکوب محدود کرد،
مانع از آن نشد که جکومت شکلهاي خشن سرکوب را به عمل
در نياورد .از آن سو فعالين جنبش زنان در اين دوره نيز از بگير و
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.

جنبش زنان در اين سالها اين شورشهاي تکنفره را نمايندگي
نکرد .تابويي که حکومت ايدئولوژيک از مخالفت رسمي با
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عبور کرد و مشخصا اين سوال در مقابل زنان قرار ميگيرد
چگونه نيرويي اعمال کنيم که همراهان جنبش را قانع کنيم که
خواستههاي زنان که بخش جدايي ناپذير خواستههاي دمکراسي
خواهانه است به اين جنبش نيرو ي بيشتري ميبخشد.
زنان اکنون با نوع حضورشان بر جنبش تاثير ميگذارند و
اميدوارند که همراهان ديگر آن را درک کنند که بايد جنبش را
تا رسيدن خواستههايي که شامل حداقل خواستههاي زنان نيز
ميشود ،ياري کنند .ولي تجربه نشان ميدهد که اين امر بدون
اعمال فشارهاي دائميقابل دسترسي نيست و براي اين اعمال
فشار دائميزنان بايد ابزارهايي داشته باشند و هم چنين در تمام
سطوح نمايندگي شوند .اين که زنها موفق شوندکه خواسته خود
را به خواست عموميجنبش تبديل کنند ،چيزي است که
نميشود در باره آن اکنون اظهار نظر کرد .تنها ابزاري که زنان
دارند شرکت مداوم در جنبش و خسته نشدن از آن است که
خواستههاي خود را تکرار کنند و هم چنين اين تجربه را ديگر
نپذيرند که خواست آنها به يک آينده موهوم حواله شود.

کمترين تاثير جنبش زنان بر جنبش فعلي استفاده از شکل
ارتباطي شبکهاي است که در جنبش سبز پيش ميرود .استفاده
از امکانات ارتباطي ديجيتالي و ابتکارات فردي که امکان
نظردهي عموميمييابند ،و هستههاي تک نفره در ارتباط با
تمام نفرات ديگر قرا ر ميگيرد به خصلت جنبش سبز تبديل
شده است .ولي بايد گفت که در مطالبات عموميجنبش ،به
داليل مختلف جاي مطالبات زنان خالي است.
روندي که در آستانه انتخابات پيش ميرفت ،اکنون متوقف شده
و ديگر در شرايط سرکوبي که بوجود آمده ،جايي نمانده است که
از شرايط ويژه تبعيض بر زنان سخن رود .از سويي جنبش زنان
در اين موقعيت قادر نيست که ديگر همان روند آرام و پيوسته
قبل از خرداد را دنبال کند .کمپين يک ميليون امضا عمال فلج
شده و ساکن مانده است ،زيرا در حالي که مردم در خيابان
مشروعيت حکومت را زير سوال بردهاند ،ديگر نميتوان براي
تغيير قوانين توسط اين حکومت امضا جمع آوري کرد ،از سويي
هيچ گونه فعاليت مدني ديگر تحمل نميشود و در نتيجه جنبش
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
ميبينند که جنبش زنان در جنبش عمومي حل شده و امکان
برآمد مستقل نداشته باشد و در نبود يک برآمد مستقل و نبود
نمايندگي زنان در سطح جنبش عمومي بار ديگر طرح مطالبات
زنان به عقب رانده شود .خطري که واقعي و جدي است .اين
خطر جدي را در شرايطي به چشم ميبينيم که بهايي که زنان
در اين جنبش ميپردازند بسيار است .بسياري از دستگير شدگان
تظاهرات زنان گمنام هستند و حتي صداي آنها نيز بازتاب
نمييابد .فعالين جنبش زنان نيز در زير تيغ دستگيري و
زندانهاي دراز مدت قرار دارند.
در موردي که جنبش زنان چه راهکاري را بايد در پيش گيرد و
چگونه موفق از اين مرحله بگذرد ،تشکلهاي زنان به نتيجه
عملي نرسيدند .تشکلهاي زنان تشکلهايي هستند که خصلت
آن فراگير و روش آن کار دراز مدت و مدني است .و شرايط
سرکوب خشن حکومتي تشکلهاي مدني را دچار تضاد و ابهام
در هدف ميکند.
اکنون مرحله ايي است که کل جنبش بر سر موقعيتي حساس و
دشوار قرار گرفته است ،چگونه بايد در مقابل سرکوب خشن
حکومتي به جنبش تداوم بخشيد .چه بايد کرد که فضاي نا
اميدي بر پشتيبانان و شرکت کنندگان در اين جنبش چيره
نشود .چگونه ميشود با پرداخت هزينه کمتر از اين راه پرپيچ

شهاب مقربين
نميتوانم با کالشينکف شعر بنويسم
نميتوانم با کوکتل مولوتف نقش بزنم بر کاغذ
نميتوانم با تفنگ...
تف بر تفنگ
تف بر کوکتل مولوتف
بر کالشينکف
بر همة اين کلمات تف
اينها شاعرانه نيستند
ميخواهم از تو بنويسم
اما تو را با همين کلمات نقشکردند
بر زمين.
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نارسيس زهره نسب

دلم خنک ميشود.

نداي گلوي بريدهام!
شب وقتي نيست که ميخوابيم،
وقتي که نميگويمت شب است
وقتي که نميشنوندت شب است.
نترس
اين گونه که با توام
اين گونه که با هم هستيم
در دستهاي به پيروزي فرازشده و پاهاي دوان
از مسلخي به مسلخي ديگر،
بگذار بگويمت
شب نميشود هرگز
در اين کوچههاي شوق و خيابانهاي اميد.

شب اين نيست که از دانشگاه اخراجت کنند
يا شغلت را بدزدند
نترس
شب اين نيست که خانة مردم آب و نانت بدهند
شب اين نيست که چشم آماسيدهات جهان را تار نشانت ميدهد
يا گلولهاي که تو را فلج کردهاست ،شب نيست.
شب ،دستيست که فراموشميکند خودش را
و چشمهاي قضاوتگر جهان را ريشخندميکند
و پا بر پدال موتوري ميگذارد که مرگ را ميراند
شب قوليست که او را به هيوالي بي مغز ميپيوندد
شب چراغ جادوي غوليست که وردميخواند
و از فلز درونش خون ميجوشد

شب وقتي نيست که پدرت فرياد ميزند
وقتي نيست که ازچهارراه انقالب تا ميدان آزادي همة چراغ ها
سبزند
اين که شب نيست نازنينم،
شب وقتيست که در محاصرة اين همه دروغ
تلويزيون را خاموش ميکنم
براي اين که باال نياورم
به پشت بام ميروم
خودم را در غريو هماهنگي گم ميکنم
در غريو صداهاي آشنا

شب تو نيستي نداي گلوي بريدهام
و من نيستم که تو را فريادميکشم
شب حوالي مردن ميپلکد
و بوي تعفن کهنگي ميدهد
تو شب نيستي
آزادي شب نيست چون در هواي تازه نفسميکشد
و بوي بهار ميدهد.

شبنم آذر
خنجري درمن بود
که ميدويدم
دويدنِ باهم
آزاديِ کوچکيست.
ما
به خيابانهايمان بازگشته بوديم
و اشکهايمان

گلولهاي بودند
که اصابت ميکردند

طبيعي بود
وسکوتمان
طبيعي بود

خنجري درمن بود
که ميدويدم
زخمي
که به خونريزي فکرنميکرد

دويدنِ باهم
آزادي کوچکيست.
سنگي بوديم
که پرتاب ميشديم

.
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اميد» که باشد ،تغيير ديگر رويايي دور نيست .اين را ميشود توی چشمها ديد ،توی چشمها و دستها که حلقه
ميشوند وقت خواندن يار دبستاني.

خانهام آتش گرفته ست
دکتر ارکيده بهروزان /آمريکا

بغض ،در به ستوه آمدن ،در فرياد وامصيبتاي نسلي که بيگناه
به ورطه اين گرداب افتاد« .چيز»ي است که بايد بغض حرف
زور را بشناسي تا بفهمي .چيزي که کاش ،کاش به خون نکشد.
ترسم اين است که ختم شود به سکوتي سربيتر ،سنگينتر ،پر
از هراستر .اينجا مينشينيم و جز اين نگاههاي نگران و اين
ويديوهاي کوتاه چيزي نداريم که قسمت کنيم .دلم ميرود تا
کوي دانشگاه که پستخانهاش انگار به آتش نشسته ،به ميدان
ونک که دخترکي جيغ ميزند «نزن!» ،به خوابگاه دانشگاه شيراز
که ميگويند در محاصره است ،به مشهد ،به تبريز ،و يادم
ميافتد به همه «اين مباد آن باد»هاي به حسرت نشسته .قرني
گذشت و هنوز ميشود خواند با ملکالشعرا «ظلم ظالم ـ جور
صياد ـ آشيانم ـ داده بر باد ـ اي خدا ،اي فلک ،اي طبيعت ـ

بي کلمه ماندهام ـ بي کلمه .براي حجم اين بهتي که هي اشک
ميشود و هي خشم .مدام ياد التهابي ميافتم که توي صداي
اخوان است وقتي ميخواند :
«خانه ام آتش گرفته ست ـ آتشي جانسوز»...
رايها را به صندوق انداختيم ،انگار که به رودخانه چارلز انداخته
باشيم .و اتفاق افتاد .آنطوري که نبايد .بعد بهتمان را و حيرتمان
را باهم به بغض نشستيم .هي ميگويند صحنه خيابانها شبيه آن
صحنههاييست که يک عمر از روزهاي انقالب نشانمان دادند.
اما ما ميدانيم که اين انقالب نيست .يکي ميگويد کودتا ،يکي
ميگويد بازي .ميگويم اين «چيز» همه اينهاست و هيچکدام
اينها نيست .به قول موالنا «آن چيز ديگر است» .چيزي که تنها
در اين گره بي مانند زماني و مکاني خودش تعريف شده :در
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تهران دور است و نزديک .يوتيوب و فيس بوک تهران را
ميآورند اينجا .من را ميبرند به تهران .رفتهام تا ميدان هفت
تير آنجا که تيري شليک شد و يکي داد زد «نصر مناهلل و فتح
قريب ـ مرگ بر اين دولت مردم فريب» .نگرانم .نگران ِ همه
آنچه پشت سر دارم اما هيچوقت نتوانستم ترکشان کنم .آدمها،
آدمهاي صبور صبور صبور ...نگرانم ،نگران فردايي که مبادا
ترسناکتر از اين باشد که فکرش را کرده باشيم ،و خدا نکند
خونآلود .از فردا ميترسم و از سويي بيتاب فردا هستم.
دولتمردي را حبس خانگي کردهاند ،گفته ميشود با يک
بلندگوي دستي به مردم پيامش را فرستاده ،به مردم ،يعني به
هم بندانش .نه مگر که ملتي در حبس خانگيست؟ درها
بستهاند ،موبايلها قطع ،اينترنت مخدوش ،رسانهها در انحصار ،و
انتقال ماوقع تا جايي که ميشود دشوار ،و اين شور و شيدايي تا
کجاست که هنوز ويديو ميآيد از موبايلي ،از گوشهاي ،تا بگويد
که تا کجا مگر ميشود پنجرهها را بست؟ حبس خانگي .ملتي
در حبس خانگي.
فردا دور است و نزديک .مثل تهران عزيز .يادم ميافتد به نامه
مرتضي کيوان به کسرايي «سياوش جان ،ما را از اين لَختي و
بي برگ و باري نجات بايد داد .وطن ما نه تهران است نه
بابلسر .هم اين دو شهر است هم خارک هم فلک االفالک و
هم ساير زندانها .»...اين روزها زندگي پر شده از کلمههايي
عجيب :دروغ ،چيز ،آمار دروغ ،شعبده بازي ،کودتا ،آزادي ،تقلب،
انتظار .نتايج نا شمرده آرا که اعالم شد ،اشک آمد ،ترسيدم.
ترسيدهام ،از ممکن نمودن همه آن چيزهايي که دست کم آرزو
کرده بوديم ناممکن باشد.
و باز درهاي آن خوابگاه شکسته شد .و سياهپوشان ِ بي شمار .و
نگاههاي منتظر به اميد خبر ،که خوب نيست و خوب هست .که
خشم است و اميد .و سوگ .و سوگ که در طول تاريخ ما
هميشه آغازگر و ادامه دهنده اعتراض بوده .و سوگ .و سوگ
که در تار و پود ملتي ميدود و نقش استمرار ميزند .و ما .و
انتظار .و کابوسهاي تازه .و اين حس لعنتي که زمان و مکانت را
گم کردهاي انگار .و تکنولوژي ،که به عميقترين زخمهامان دارد
مرهم ميگذارد با تمام بي جانياش.
و فردوسي که بگويد  :به سوگ سياوش هميجوشد آب  /کند
چرخ نفرين بر افراسياب
باز درهاي آن خوابگاه شکسته شد تا ياد آن تيرماه لعنتي بيفتم،
و آن چشمهاي پر از خون و پاهاي شکسته .و کابوس .و پراکنده
گفتن از بس که خاطره در خاطره ميآميزد ،و در حال ميآميزد.

شام تاريک ما را سحر کن »..اي خدا ،اي فلک ،انگار زمان بر
اين ديار قصد گذشتن ندارد ،يا اگر دارد تنها رو به عقب ميتازد.
همان ذره ذرههايي را هم که ملکالشعرا و مصدق و صدها
عاشق آزادي به چنگ و دندان جمع کرده بودند ،يکجا باختيم.
بار اول نيست ،اين را ميدانيم .اما اين بار ،باختيم نه آنجوري که
من و نسل من عادت دارد به باختن ذره ذره و تدريجي و جزيي
از زندگي و جواني ،بلکه اين بار به يکباره ،ناگهاني ،به ضرب
باتوم و سيلي ،به بهت ،ختم کالم.
کاش ملکالشعرا بود و دماوند را جور ديگري ميسرود امروز:
جوري که بغرد و بغضش جاري شود و اينهمه پليدي را بشويد..
اي ديو سپيد پاي در بند ،اي گنبد گيتي اي دماوند ..کاش من
صبر تو را داشتم.
يک جايي دارند اهلل اکبر ميگويند ،از همانها که نيمه شبها روي
پشتبام خانهها ميگفتند سي سال پيش ،از همانها که قرار بود
«آزادي» را از آن دورها آزاد کند و نکرد .يک جايي دارند
ميخوانند «قسم به اسم آزادي ـ به لحظه اي که جان دادي»،
و هي اشک ميآيد و هي قورتش ميدهي و ميداني که وقت
اشک نيست ،وقت فرياد است .روي تمام اين صحنههايي که
هي با چشمتر ميبينيم ،سرودهاي قديمي هم نشسته..
سرودهاي انقالبي ،برادر غرق خونه ـ برادر کاکلش آتشفشونه ـ
سرودهاي آشنا ،پر از «آزادي» و «استقالل» و «آينده» و «بر پا
خاستن» .اينجا نشستهاي و از خودت شرمت ميآيد که
هيچکاري از دستت بر نميآيد ،هيچکاري مگر اعتراض به آنچه
دارد بر مردمي ميرود با صداي بلند ،و مگر اين جمع شدنهاي
همزمان توي شهرهاي دنيا که بلکه اين «جهانيان» دلسوز
بفهند و اين رسانههاي «بي طرفشان» لطف کنند و اين لحظه
تاريخي را درست گزارش کنند بلکه صدايي به جايي برسد..
آزادي ،آزادي ،يادت هست نوشته بودم به ستاره سهيل ميماني؟
«هرشب بگرايم به يمن تا تو برآيي ـ زيرا که سهيلي و سهيل از
يمن آيد ،»...آخر ميآيي؟ نميآيي؟ تا کي؟ تا چند؟
اخوان ميخواند:
«خفتهاند اين مهربان همسايگانم شاد در بستر
صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر
واي آيا هيچ سر بر ميکنند از خواب
مهربان همسايگانم از پي امداد؟
سوزدم اين آتش بيدادگر بنياد
ميکنم فرياد ،اي فرياد ،اي فرياد»...
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کاش ميگفتيد خانم دانشور ـ که هنوز هم عاشق قلم و
صالبتتان هستم ـ که حاال چه بايد کرد ،که «هستي» و «مراد»
قصهتان را کشتند ،به همين سادگي .و شما که ساعدي را و
شاملو را بدبين ميدانستيد در آن روزها از آن رو که چشم انتظار
کرامتي نبودند ،به نسل من که دچار اين به قول شما «حيراني
عارفانه» بود بگوييد ـ دستکم يکبار ـ بايد معجزه از خودشان
شروع شود ،که نفس ِ آگاهيشان واالترين کرامتهاست.
نه مگر که انسان ،دشواري وظيفه بود ،نبود؟ آخر همه اين روزها
و شبها به يکجا ميرسد» :اميد» که باشد ،تغيير ديگر رويايي
دور نيست .اين را ميشود توي چشمها ديد ،توي چشمها و
دستها که حلقه ميشوند وقت خواندن يار دبستاني .آدمها
همانقدر که تغيير را ميخواهند ،تشنه اميد هم هستند .سرنوشت
ملتها را «اميد» ميتواند زير و رو کند.
و اين يادداشت ادامه دارد...

و در من .و در ما .و در بي سرزمينيهامان .و اين اميد ِ ناميرا که
نميميرد .و سکوتي که از فرياد طوفاني تر است...
هواي سرودهاي دور است اين هواي ابري .و آسمان که با ما
ميگريد اينجا .دلم هواي يار دبستاني خواندن ميکند .و هي
ميچرخد آن صداها توي سرم ..همراه شو عزيز .ما که همراه
هم حتي نيستيم .هي اين انتظار ميماند و ياد و ياد و ياد .و
کولي که سر به کوه گذاشته ديگر ،بي طاقت اين لحظهها و بي
طاقت ِ روزها و شبهاي سرگرداني خودش هم .همه چيز با هم
ميآميزد تا کولي هم زير باران من را بگذارد و برود آن دورها تا
بفهمم که تنهاست ،که بيتابم کند و آسمان ببارد و هيچ صدايي
نيايد اال صداي شر شر باران که تا بشکنياش زير لب ميخواني
«توي سينهش جان جان جان .»...و تا ميخواني بغض ميآيد
که يادت بيفتد به سياووشاني که تمامي ندارد .يکبار نوشته بودم
«سياووشانيست اين روزها خانم دانشور!» .خانم دانشور االن
کجاست؟ کاش بيايد و امتداد آن هواهاي معنوي را که سالها
پيش در چهرهها و چشمها ديده بود و به آن اميد داشت ببيند.

شهاب مقربين
اعتراف ميکنم
هرچه کردم اشتباه بود
هرچه گفتم اشتباه بود
هرچه ديدم اشتباه بود
درختها سبز نبودند
سربي بودند
آسمان را نشانه گرفته بودند
اعتراف ميکنم
خواب ديدن م اشتباه بود
بيدارشدن م اشتباه بود
آنها روياهاي مخملي بودند

کابوسها را نميديدم
اعتراف ميکنم
سکوت کردن م اشتباه بود
فرياد کشيدن م اشتباه بود
گوش تا گوش آسمان سنگين بود
از دريايي واژگون
و تازيانهاي که برق ميزد
خيرگي چشمم بود
اعتراف ميکنم
هرجا رفتم اشتباه بود
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برگشتن م اشتباه بود
تنها مردن م اشتباه نيست
اگر برگشتم
دوباره اشتباه ميکنم
همه چيز اعتراف بود
ببخشيد
دوباره اعتراف ميکنم
همه چيز اشتباه بود
ببخشيد
دوباره اشتباه ميکنم ...
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پشت پرده
گوشه ي جگرم!
آب گل آلود بود و
دود بود و
هر چه قطعه ها را کنار هم مي چيديم
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
مردن به زبان مادري ...پشت به مخروبه
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!
و اينکه مي خواستم جگرم باشي .

روجا چمنکار
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بسيج حداکثر نيرو در مقابله با خشونتگری حاکم

گفتگو با بهزاد کريمي

ـ خشونت مولود تبعيض و نتيجهی آنست و اِعمال تبعيض ،بي توسل به خشونت ممکن نيست.

آنست .شما و من ،برآنيم تا اين جنبش را در واقعيت آن و با
همهي تناقضاتش که خود بازتابي از جامعه امروز ايران و در
عين حال حاصل تکامل تاکنوني آنست ،درک کنيم .تصريح اين
نکته از آنرو اهميت دارد که گاه ديده ميشود که در سايه
حقانيت و اصالت جنبش سبز ،نوعي فتيشيسم نسبت به آن سر
بر ميآورد و اين برآمد مدني واقعا ستودني شهروندان ،چونان
مظهر پاکي مطلق در برابر پلشتي نظام حاکم فهم ميشود و بر
زمينه ستايش عبودانه از آن نيز الجرم سياست عملي دنباله
روانه و پاسيفيستي ظهور مييابد! نه حکومت اسالمي وراي
جامعه ما است تا چنين تصور شود که گويا خشونتگرايي آن
ربطي به اين جامعه ندارد و نه جنبش سبز به عنوان چهره
امروزين جامعه ايران ،عاري از بيتابيها و غيرخويشتن
داريهايي است که ريشه در اين جامعه دارند.
با اينهمه اين درست است که حکومت اسالميعليه غير خود و
در برابرکمترين انتقاد و مخالفت ،متوسل به قهر و خشونت شده
و ميشود ،و برعکس ،اين جنبش معترض به اعمال و رفتار
آنست که عدم خشونت را پرچم خود کرده است .نکته اما،
چرايي شکلگيري اين معادله است! حکومت به اين دليل به
خشونت رو ميکند که ميخواهد برج و باروي سيستم مبتني بر
تبعيض موجود را حفظ کند؛ و ميدانيم که اعمال تبعيض ،بي

تالش ـ سياست امروزي ،ميتوان گفت ،معناي ديگري در
قياس با آنچه از اين مفهوم در ذهنيت سنتي فهميده ميشود،
يافته است .به نظر ميرسد همين تفاوت معنائي ميان حکومت
اسالمياز يکسو و مبارزين جنبش سبز از سوي ديگر ديده
ميشود .در حالي که حکومتگران بکارگيري قهر و خشونت را
جاي هر سياستي گذاشته و آن را بخشي از «حق حاکميت» و
ادامهي منطقي وظيفهي ادارهي کشور ميشمارند ،اما در جنبش
سبز از هر سو سخن از خودداري از دست زدن به خشونت شنيده
ميشود .حتا از سوي بسياري از تظاهرکنندگان خياباني دادن
شعار «مرگ بر »...مردود شمرده و از تکرار آن خودداري
ميشود.
نظر شما در باره اين که گفته ميشود؛ انساني که قدرت
استدالل و تبيين ندارد ،دست به خشونت ميزند ،چيست؟

بهزاد کريميـ بگذاريد در همان آغاز گفتگو يک نکته را روشن
کنيم و آن اينکه ،اگر من و شما قصد کردهايم تا اين بحث
نظري ـ سياسي را در پرتو برآمد جنبش سبز پيش ببريم و آن را
برهمين بستر هم ادامه دهيم ،مراد نه ارايه تصويري ايدهاليزه از
اين جنبش که تکيه بر جوهر دموکراتيک و خصلت شعورمندانه
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ـ گاه ديده ميشود که در سايه حقانيت و اصالت جنبش سبز ،نوعي فتيشيسم نسبت به آن سر بر ميآورد و اين
برآمد مدني واقعا ستودني شهروندان ،چونان مظهر پاکي مطلق در برابر پلشتي نظام حاکم فهم ميشود و بر
زمينه ستايش عبودانه از آن نيز الجرم سياست عملي دنباله روانه و پاسيفيستي ظهور مييابد!

است و بس .راهنماي اين جنبش ،حاکميت حق عمومياست و
نه «حق حاکميت» و طبيعي است که ذهن آني که بدنبال حذف
نيست ،نميگردد تا که ابزار قهر جستجو کند .اين جنبش،
عصاره و تکامل سي سال فکر نقاد عليه هر نوع تبعيض است و
همين است که صورت نمادين چالش بين نيروي منتقد تبعيض
و حاکميت تبعيض ،شکل تقابل خشونت و ضد خشونت به خود
ميگيرد وهمان «سياست امروزي» ميشود که شما در
پرسشتان به آن اشاره داريد!

توسل به خشونت ممکن نيست .آنکه از تبعيض رنج ميبرد دير
يا زود در برابر تبعيض ميايستد وچون آن را بر نميتابد الجرم
با اِعمال خشونت از سوي تبعيضگر روبرو ميشود .براي اهل
تبعيض ،قاعده ،اجراي قانون تبعيض است که بدون قهر و
خشونت ميسر نميشود و اگر هم به دليل پر زور بودن مقاومت،
قادر به اعمال زور نباشد به اصل تقيه متوسل ميشود که صرفا
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
خويش بيشتر .به اين دليل که اگرچه با وعده سياسي رفع
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
آنست که آنانکه خود را تحت تبعيض ميبينند و به آن وقوف
مييابند هرگز قانع نخواهند شد که گويا تبعيض الزم است و
«حق» و سهم آنهاست! وگرنه اهل تبعيض در دستگاه عقيدتي
خويش که توجيهگر منافع آنان است ـ همان منافع ناشي از
تبعيض -به اندازه کافي دليل و برهان در چنته تاريخي خويش
جمع دارند و راه وعظ و تحميق را هم که خيلي خوب بلدند.
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
به اين دارد که درون خود تبعيض را راه ندهد ،متکثر بماند و
طيف رنگارنگ معترضان تبعيض در آن ،همديگر را در
تفاوتهايشان بشناسند و بپذيرند .نيروي جنبش سبز چه آگاهانه
و چه حتي اينجا و آنجا نه چندان از سر بصيرت ،اما در هر حال
موجوديت اجتماعي و سياسي طرف مقابل خويش را هم
ميپذيرد و براي وي جايگاه رقابت در ميدان دموکراتيک قايل
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

تالش ـ زاويهاي که شما در پاسخ خود بازکردهايد بسيار درخور
اهميت است ،يعني برقراري رابطه ميان روشها و نگرشها يا
نسبت ميان اهداف و ارزشهائي که راهنماي عمل قرار ميگيرند.
اما آيا اين رابطه مکانيکي است و خودبخود بوجود ميآيد؟ براي
حفظ آن «خصلت شعورمندانه»اي که شما و بسياري از
تحليلگران و مدافعان جنبش سبز به آن نسبت ميدهيد ،در
تمام طول راه که نميدانيم چقدر به درازا خواهد کشيد ،چه بايد
کرد؟

بهزاد کريمي -ميدانيد که من از چپ ميآيم و همچنان هم
چپ هستم اما با تجديد نظرهايي بسيار در انديشه ،روش و عمل
پيشين؛ هم از اينرو شايد آموزنده باشد که با رجعت به
انديشههاي راهنماي ديروز و بازبيني امروزين در آنها ،به پاسخ
پرسش شما بنشينم .چرا که نقطه عزيمت هر نگاه و نگرش
جديد ،نقد روش و عمل متعلق به قبل است .ما ميگفتيم که
جنگ ادامه سياست است ،چونان اصلي آزموده شده؛ بعد هم
نتيجه ميگرفتيم که )1 :از رسيدن به جنگ ،گريزي نيست)2 ،
و پس ،تدارک آن وظيفه ايست ناگزير .ما ميگفتيم که قهر،
ماماي انقالب است و انقالب ،راه نجات تودهها از يوغ استبداد و
استثمار؛ و منطقا نتيجه ميگرفتيم که براي درهم شکستن قهر
ضد انقالبي اِعمال قهر انقالبي نياز است تا که راه براي انقالب
تودهاي توسط توده ها هموار شود .بدينسان بود که در قيام عليه
اختناق شاهي و واکنش در برابر قهر ساواک شاه ،ما متوسل به
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قهر شديم تا چونان جواناني يگانه در پندار و گفتار و کردار قد
برافرازيم و هر آنچه را که باورش داريم به محک عمل کشيم.
چريک فدايي به اين اعتبار يکي از زاللترين تجليات انديشه
سياسي در تاريخ ما بوده است! نقد گذشته من نه نقد عملام که
اساسا نقد نگاهي بايد باشد که داشتم .نقد نگاهي که همه جهان
را از منشور آنتاگونيسم (تعارض) عبور ميداد و وحدت را تنها
جايگاهي براي با هم بودگي ضدين با يکديگر و ايستگاهي گذرا
براي زيست موقت اضداد ميفهميد .مقوله پيوست از نظر آن

الزاما چنين شود .مطابق نگاه کنوني و امروزين ،در برابر
هرسياست ميبايد که سياست کرد و با تلفيق هوشمندي،
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
سياست حاکم فراهم آيد .من اينرا همان سياستورزي ميفهمم
که آنزمان ما حتي با واژهاش آشنا نبوديم .اما حاال آنچنان به
روش سياسي مسلط و الزام گفتمان سياسي دموکراتيک در ايران

بيشتر براي طبيعت معتبر بود تا جامعه ،و تاريخ همانا در
گسستها و انفصالهاي کيفي مقام مييافت .جامعه را نه
همبستهاي ميخواست که همواره بستر چالشها خواهد بود و
البته در راستاي مدنيت و عدالت بيشتر ،بل محل چکاک
شمشيرهاي طبقاتي براي حذف تا رسيدن به ميعادگاه يکدست.
اين نوع نگاه تنها به ما چپها تعلق نداشت که البته راديکال
ترين راوي آن ،چه در نگاه و چه در عمل ،ما بوديم .اين ،نگاه
مسلط زمان بود در ايران آنزمان و گفتمان غالب جامعه در انواع
تجليات آن .ما همه در محاصره قهر و غضب بوديم :غضب
رژيم ديکتاتوري عليه هر آنکس که غير او نغمه سر ميداد و
قهر رو به رشد در جان جامعه و مورد استقبال از سوي بيشترين
نخبگان سياسي جامعه.
اما اکنون نگاه ديگري در کار است :جنگ ،تنها ادامه آن
سياستي ميتواند باشد که در ذات خود و به تصميم طرفين ،در
کار تدارک جنگ است! تازه آنهم با قيد «ميتواند» و نه اينکه

کنوني بدل شده است که ميبينيم بيشترين مسئله هر محفل يا
تشکل گرداننده اين يا آن نهاد مدني -سياسي در کشور همين
موضوع سياستورزي است و بس! بلوغ سياسي را با همين
شاخص بايد متر کرد .اقبال به سياستِ سياست ورزانه هم به اين
دليل است که ،امرسياست ورزي در همانزمان که سياست ضد
دموکراتيک را به چالش ميکشد و در کارِ از کار انداختن آنست،
در همان حال تار و پود سياست دموکراتيک را ميتند تا آينده
دموکراتيک را پيريزد .و اين  ،يعني برقراري منطقيترين ارتباط
منطقي بين نفي و اثبات و پلي از حال به فردا؛ حرکت در
پيوست با نتيجه دگرگشت ،تجلي شعور شهروندي در عين شور
سياسي و رهايي از شعار زدگياي که زيبنده اهل بيعت است و
باشد که ارزاني تبعهاش باد.
و باز به اين بر ميگردم که اين گفتمان ،جلبکي نيست که به
يکباره در شوره زار سر برآورده باشد! خير! اين گفتمان حاصل
نقد گفتمانهاي پيشين است ،از سوي همگان و از جمله بخش
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ـ جنبش سبز درست به اين علت با سيمای مسالمت شناخته شده است و به اين دليل اجتناب از خشونت متقابل ،خصلت

نمای آن شده که بر ضد تبعيض است؛ که جنبش و قيام شهروندان است در برابر اهل تبعيض .حيات اين جنبش بستگي
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.

را در قبال جنبش سبز تسخير کرده است ،مورد تأکيد است.
تلويحاً ميگوئيد؛ جامعهاي که به فرهنگ خشونت آلوده است،
عناصر فعال در جنبش ضد تبعيض آن نيز در خطر اين آفت
هستند .خشونتگرائي از کدام درِ ديگري جز آرمان و جوهرهي
فکري ،ميتواند وارد شود؟

عظيمي از همان پيشينيان .در جنبش سبز جاري به درستي بر
نقش جوانان و به ويژه دختران جوان ـ ناز دختران شجاعي که
هر وقت عکس و نامي از هر يک از اينان را ميبينم و ميشنوم
 ،نميدانم چرا بياختيار اشگ شوق و تحسين بر چشمانم جاري
ميشود -انگشت ميگذاريم و تفاوت نگاه و عمل اين نسل با
نسلهاي گذشته را ميبينيم ،اما در تبيين اين تفاوتها به جاي
فهم تاريخي و تحليل چرايي آن ،گاه با تفسيرها و توجيهات
سطحي روبرو ميشويم که بنا به آن :نسل پيشين مظهر بطالن
مطلق است و نسل کنوني ،تجلي عقل محض! اين تبيين عالوه
بر سهلنگري و سادهانگاري بد آموزانه ،در فهم قانونمندي
تحوالت مربوط به گفتمانهاي فکري -فرهنگي -سياسي،
نوعي از در جا زدن در گذشته است و نگاه به سبک و سياق
سابق در رابطهي مقوالت پيوست و گسست! گفتمان امروز
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
عمل جوانان سرتاپا ماالمال از انرژي زندگي به منصه ظهور
ميرسد .اگر گسستي در ميان است که هست ،گسستي است رخ
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
معناي ميانساالن و پيران برنا دل با آن! اقداميکه مسلما پس
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
اين جوانان ،امروزم را ميبينم و آنها فردا بهتر خواهند فهميد که
امروز آنان تکوين و تحول ديروزي ها بوده است.

بهزاد کريمي -اول ،فرهنگ! فرهنگ عمومي .به جنبش سبز
بعداً و مشخصتر خواهم پرداخت .ببينيد اگر ميگوييم ما با يک
گفتمان نويني روبرو هستيم که حاوي و حامل يک رشته
ارزشهاي نوين رو به اقبال در جامعه است ،اين به هيچوجه به
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
توليد هر روزه خشونت و قهر و مدارس ،مطبوعات و منابر آن
کانوني جهت اشاعه روزانه زور و تبعيت ،بلکه در خود عرصه
عمومي يعني جامعه هم گرفتاري کمي با مسئله خشونت نداريم.
هم ميراث بسيار سنگين صدها سال قهر وخشونت ناشي از
استبداد شرقي جان جامعه را در خود ميپيچد و هم در سطح
اليههاي سياسي با جان سختي رفتارهاي عادت شده مربوط به
گفتمانهاي مندرس گير و گرفتاري داريم .اگر قبال گفتم که
تبعيض ،زاينده خشونت است اکنون بايد اضافه کنم که
انحصارطلبي در هر شکل و اندازه هم راه را بر تساهل و تسامح
ميبندد! ببينيد در همين جنبش سبز که سبزينهگياش به دليل
ايستادگياش در برابر تبعيض حاکم است چطور يک عده
کوشيدهاند که آنرا تنها در رنگ سبز سيدي تعريف کنند و در
برابر هر پرچميکه خواسته زير چتر بزرگ سبز رخ نمايد سينه
سپر کرده و دست رد دراز نمودهاند؟ مگر نميبينيم که از
آنسوهم اينجا و آنجا يک عده به نام سلطنت ،کساني با نام
مجاهدين خلق و گروهي تحت عنوان کمونيست کارگري اين يا
آن حرکت اعتراضي متعلق به جنبش دموکراتيک را دچار اخالل
ميکنند و نا خواسته ـ و نميدانم ،شايد هم خواسته  -آتش بيار
معرکهاي ميشوند که تنها خوشايند استبداد حاکم است؟ آري
بيش از و پيش از سياست ،ما به دگرديسي فرهنگي نيازمنديم.

تالش ـ يکي از مهمترين روشهاي صيانتِ «خصلت
شعورمندانه» را واقعبيني انتقادي دانستهايد ،آن هم نه به
حکومت ـ که به نيروي نه استدالل بلکه دروغبافي« ،تحميق»،
خشونت و سرکوب آويخته است ـ بلکه به عناصر درون جنبش.
به عبارت ديگر از سوي شما ضرورت داشتن يک نگاه واقعبين،
بدون ستايشگريهاي شاعرانهاي که به نوعي روح بسياري از ما
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برخي شعارها در گرفته است .در حالي که از سوي برخي از
مخالفين کليت نظام بعضي از اين شعارها به نشانهي نفي کل
نظام از سوي «مردم» ،مورد حمايت قرار گرفته ،عدهاي ديگر
آن را «انحرافي»« ،راديکال» يا حتا «خشونتطلبانه» و...
ارزيابي ميکنند .آيا اساساً رابطهاي ميان شعار و خشونتگرائي
هم وجود دارد؟ به معناي ديگر؛ آيا شعارها ميتوانند ،زمينه عمل
خشونتآميز را فراهم کنند؟ چگونه؟

آزاديخواهي ،جوهر و پايه دموکراسي است و نه يک رعايت
مکانيکي قانون و مقررات؛ فرهنگ است و ميبايد که در وجود
شهروند و جامعه نهادينه شود .آزاديخواهي بايد به رفتار طبيعي
استحاله يابد و چنان با شخصيت فرد عجين گردد که عمل به
الزامات آزاديخواهي همان عملکرد غير شرطي پاولوف
روانشناس فهميده شود .تحول فرهنگي که محصول اشراق
نيست و يا که جرقهاي ،تا بخواهد در لحظهي الهام غيبي ،وجود
آدمي را روشن کند! تجهيز به فرهنگ دموکراتيک کاري است
بسيار زمانبر و آموختن و آموزش آن ،بسي دشوار .آنچه که منبع
شادکاميهمه ما است ،آنست که جامعه ايران امروز در
سمتگيري دموکراتيکاش شاخص است و نيز در نفي و طرد
خشونت از سوي اکثريت .آنچه که مايه اميد است ،ارتقاي روحيه
تحملِ غير است و نيز جايگزيني تفاهم و اشتراک جويي بين

بهزاد کريمي -منهم ميخواستم در ادامه موضوع فرهنگي ،وارد
خودِ جنبش سبز شوم و در حيطه سياسي و وضع روز ،حرفم را
کامل کنم .اگر در حوزه سياست مشخص نميتوان بدون تعريف
مشخص از راديکاليسم از «انحراف» سخن گفت ،پس ناگزير از

ـ رويکرد قهرآميز ،امری است کامال خالف اصل حداکثر بسيج نيروی جامعه عليه استبداد خشن و تحميل بيشترين انزوا و
تفرقه بر صفوف آن .من اينجا ال بته فقط در وجه سياسي موضوع سخن گفتم و آثار سوء يک رويکرد قهرآميز فرضي را از
ديدگاه صرف سياست و آنهم نه همه جانبه مورد اشاره قرار دادم وگرنه ،بسيار گفتهاند و گفتهايم که نتايج و تبعات آن در
تخريب شعور دموکراتيک در جامعه و فرهنگ دموکراتيک کشور هم در حال و هم برای آينده ،بسي بيشتر ،گسترده تر
وژرفتراز عرصه تاکتيکهای سياسي است.

تعريف راديکاليسم مشخص و تعيين مرزهاي کنوني آن هستيم
تا اعالم موضع کنيم که چه چيزي اقتضاي سياست روز است و
دو مرز محافظه کاري و ماجراجويي چنين سياستي کدامند؟
جنبش سبز با شعار «راي من کو؟» برآمد ميليوني يافت و در
طول مسير ،بر زمينه آگاهي از نقش تعيين کننده خامنهاي ولي
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
محافظهکاري است .جنبش شهروندي سبز ميتواند و ميبايد از
عدم تسليم و تمکين رفسنجاني در برابر خامنهاي و هسته
سخت جناح حاکم استقبال کند و سياست سر شاخ نشدن مثلث
موسوي ـ کروبي ـ خاتمي با خامنهاي را درک نمايد ،اما
نميتواند با درجا زدن در زاويه تنگ تاکتيک ابتر آقاي
رفسنجاني مبني بر جدا کردن حساب «رهبر» آمر از عوامل
اجرايي سرکوب ،در لحظه خود را آچمز کند تا که در آينده
مغبون بماند! مشي سکوت در برابر خامنهاي و سياست همه چيز

متمايزهاست  -در عين به رسميت شناختن تمايزها هم  -به
جاي روحيه طرد ،انحصار طلبي و حذف .يک نگاه مقايسهاي به
گفتار وکردار اپوزيسيون در دو موقعيت تاريخي يعني دو دههي
شصت و هشتاد خورشيدي از منظر نوع رفتار با ديگري و
فرهنگ برخورد نسبت به غير و در هر نحله و شاخه آن-
بيندازيم آنگاه در مييابيم که جامعه ما در زمينه فرهنگ
دموکراتيک چه اندازه پيش رفته است .اما احساس غرور بجا از
اين تحول هم ،نبايد ما را آنچنان مغرورکند که پي نبريم که تازه
داريم سنين بلوغ را پشت سر مينهيم و تا به پختگي و جا
افتادگي برسيم ،همچنان کار داريم و کار بسيار!

تالش ـ آيا فکر نميکنيد که الزم است معنا و مصداق خشونت
و خشونتگرائي در جبهه مبارزين نيز روشنتر گردد؟ اين
پرسش از آنجاست که پس از هر تظاهرات گسترده و طرح
برخي از شعارها ،بالفاصله بحثهاي بسياري در باره مضمون
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چراغ دريايي است و طبعا سمتنما ،نه که تحقق آن هدف مقدم
و روز جنبش باشد .تبديل اين خواست به خط کش تعيين مرز
جنبش ،يک خودزني سياسي و واريزي بيحساب و کتاب به
جيب حکومت جيببر خواهد بود .مورد ديگر ،داستان اخير پاره
کردن عکس آيتاهلل خميني است .نقد ميراث خميني ،وظيفه
تعطيل نابردار و تاخيرناپذير نيروهاي سياسي آزاديخواه و
دموکرات کشور است ،يعني بوده و هست و خواهد بود و امروز
شاهديم که همين نقد ،به سطح مبارزه مستقيم با شومترين
بخش اين ميراث که همانا حرف و عمل و اصوال وجود همين
جريان حاکم به زعامت ولي فقيه خامنهاي ميباشد ،فرا روئيده
است! نقد ميراث خميني  -اين رهبر گذشته و مرده -همانا در به
چالش طلبيدن رهبر زنده است و بس ،و پاره کردن عکس وي ـ
ولو که يک حق طبيعي هر شهروند باشد که هست -در اين گير
ودار بيشتر غوغاگريست و نه چيزي ديگر .به همين دليل هم
هست که به ظن قريب به يقين ،اين خود غوغاساالران حاکم
هستند که توطئه ميچينند تا که براي نجاتِ زندهي رو به موت
پاي مرده به ميان کشيده شود.
و اما اين نکته را هم بگويم که البته نوع شعار ميتواند ميزان
سرکوب را کم و زياد کند ،اما به ياد بايد داشت که در مبارزه
عليه استبداد خشن اوال حتي در آرامترين شکل اعتراض هم
نميتوان خشونتگري طرف خشونت را از بين برد ،کما اينکه
جنبش سبز در هنگامه راهپيمايي سراسر سکوتش بود که
بيشترين قرباني و تلفات را داد؛ و ثانيا متاسفانه در مبارزه با

را در احمدينژاد خالصه کردن فاقد رمانتيسيسم الزم براي
تغيير و خالي از اخالق ضرور براي دگرگوني است؛ يک چنين
مشياي نه سياست ورزي ،که سياست بازي است و به درد
شکستن بال دور پيماي جنبشي ميخورد که خود را براي طي
مسير طوالني به پرواز درآورده است .جنبش شهروندي با افق
ديد ناظر بر دموکراتيزاسيون ساختار قدرت در ايران بمثابه
پشتوانه حاکميت حق عمومي و آزادي شهروند ،ميداند که
دستکم بدون عقب نشاندن جدي خامنهاي از موضع تعرض او
به حداقل حقوق شهروندي در جمهوري اسالمي ،امکان ندارد
که راه پيشروي به سوي تامين حق کامل و نهادينه شده
شهروندي در ايران باز شود و بر پايه همين هوشمندي ،حاضر
نميشود که هدف فرعي را جايگزين آماج اصلي سازد .اصال
بسيار مضحک است که وقتي ولي فقيه خود با هزار اشاره رو به
جامعه ميگويد که :آهاي! شماها بدانيد که با خودِ خودِ من
طرفيد و اطرافيانش نيز ،همه منتقدان و مخالفان را با چوب
تکفير ضد واليت فقيه ميکوبند ،از جنبش خواسته شود که
چشم بر واقعيت بر بندد و بپذيرد که انشاءاهلل گربه است!
وگرفتاران اين نوع وسوسههاي سياسي ،مرزداران مرز
محافظهکاري جنبش سبز هستند .اما از سوي ديگر ،عين
ماجراجويي و خالف اصل طاليي سياست ورزي خواهد بود -
که چيزي نيست جز بسيج حداکثر نيرو عليه ضعيفترين حلقه ـ
هرگاه که چشمانداز کامال بجاي جمهوري ايراني تا سطح
خواست و تاکتيک روز کشانده شود .جمهوري ايراني ،هنوز يک
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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
النه مزدوران صرف و لومپنهاي جامعه کاهش دهد که همانا
بمعني فرا رسيدن لحظه مرگ قطعي وي است .آري! يک راه
خنثي کردن خشونت حاکم ،درست در اين درآميزي دو امر نان و
آزادي است .پرچم آزادي به هيچوجه نبايد فرو بيفتد ،بلکه راه
بايد جست تا محنتکشيدگان از فقر و فاقه ،فراخوان براي گرد
آمدن زير اين پرچم را بشنوند و آنرا به گوش جان بگيرند .و
اين ،ناشدني است اگر آزادي براي آنان همراه نان تفسير و
شناسانده نشود .اشتباه نشود که گويا قصد سرخ کردن سبز در
ميان است! نه! قصد ،تنها نيرومند کردن سبز است و بس ،اما
همراه با اين فاشگويي که موفقيت جنبش دموکراتيک جاري
بيش از همه به سود توده زحمت خواهد بود .و «سبز» ميتواند
مطمئن باشد که قادر به رفتن ميان اقيانوس توده زحمت است،
هر آينه اگر فراموش نکند اين واقعيتها را که ،هم حد تکامل
جامعهي ما در اين دوران ارتباطات فراگير و نيزسطح با سوادي
در کشور تا بدانجاست که کمتر خانواده محرومي را ميتوان در
ايران کنوني يافت که فرزندي در دانشگاه نداشته باشد ،و هم
جامعه ايران امروز داراي يک قشر ميليوني آموزگار است که فقر
مادي و بلوغ فرهنگي را يکجا با خود دارد ،و هم اهرمهاي
اجتماعي مشابه ديگر .آري! امکانات بسيارند ،تنها جمعشان بايد
کرد و به کارشان ميبايد گرفت.

استبداد حدي از قرباني دادن و شدن ناگزير است .نقش نيروي
هوشمندِ سياستورز در اينست که هوشيارانه بکوشد هزينه
خشونتگري را براي خشونتگر باال ببرد و جنبش را در سيماي
مسالمتآميز بخواهد و نه اينکه به خاطر احتراز مطلق از هر
گونه خونريزي و اسارت و دربدري از ميهن ،چنان از قرار گرفتن
در برابر خشونت بهراسد که فلج شود و منفعل بماند.
بر يک نکته هم ميخواهم تاکيدي داشته باشم که اگرچه ارتباط
مستقيمي با موضوع خشونت مورد بحث ما ندارد  ،اما هم ربط
تعيين کنندهاي با سرنوشت جنبش دموکراتيک جاري پيدا
ميکند و هم البته در خنثي کردن خشونتگرايي حکومت
سرکوب عريان نيز کامال موثر است .اين جنبش ،براي آزادي
شهروندان است و خصلت اصلي و عمده آن نيز در آزاديخواهي و
دموکراسي خواهياش .اين جنبش اما ،بازتاب يک تجربه مکرر
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،
توليد و توزيع بهنجار ثروت و گسترش رفاه عمومي و تحقق
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
استقرار آزادي و دموکراسي در کشور آگاهي يافتهاند .نه! چنين
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
به سر انجام رسيدن آن خواهد داشت .جنبش سبز البته قسما
تودههاي زحمتکش را با خود دارد که مشخصا به آگاهترين
اليههاي اين اقشار تعلق دارند ،ولي در عين حال «سبز» نه
ميتواند و نه ميبايد که خود را در سطح جهانبيني توده فقر
زده پايين بياورد و يا که به رقابت با عوامفريبيهاي باند قدرت
رانت خوار در زمينه جلب تودههاي زحمت و محروم از نعمات
مادي و آگاهيهاي سياسي و مدني برخيزد! اين جنبش ،براي
مريد پروري آفريده نشده است؛ مريد پروري از راه ترحم
رياکارانه ارزاني حريف باد که دستگاه صدقهدهي به راه انداخته
است تا به برکت ذرهاي از درآمدهاي ميلياردي عمومي،
«مستضعف» در خدمت مقام کبريايي «مستکبر» بماند! اما
«سبز» ،اگر هم به درستي با صدقه بخشي کاري ندارد ،اما
صدقه بگيران را نميتواند و نبايد فراموش کند؛ او راهي جز اين
ندارد که عليرغم همه محدوديتها و ضعف امکانات ،بکوشد تا
به طرق مقتضي با خواستهاي معيشتي طبقات و اقشار زحمت

تالش ـ توجيه خشونت به عنوان واکنش در برابر قهر و سرکوب
حکومتي و ضروتي براي شکستن کمر استبداد« ،استدال»
شناخته شدهايست .يک دهه و نيم پيش از انقالب اسالمي ،اين
استدال يکي از پايههاي شکلگيري جنبش چريکي که شما خود
از بازماندگان يکي از مهمترين بخشهاي آن هستيد ،قرار گرفت.
آيا چنين پتانسيلي را در مقابله با خشونت و سرکوب عريان رژيم
ميبينيد؟

بهزاد کريمي -پيش از آنکه به اين سئوال از زاويه ارزيابيام از
واکنشها در جنبش جاري نسبت به خشونت حکومتگران و
سرکوب عريان استبداد مذهبي پاسخ بگويم ،جا دارد که باز از
نقطه نظر متديک درنگي بر موضوع خشونت در برابر خشونت
داشته باشيم .چرا که تعريف از خشونت واکنشي ،اندکي کشدار
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يافته در اقدام نسل روز با ثقل سنگين جوانان در آن و همراهي پر معنای ميانساالن و پيران برنا دل با آن! اقداميکه
مسلما پس زمينه آن ،انديشه و روشي است متفاوت با قبل و در بياني مرکب ،در پرتو گفتمان امروزين و نوين که چيزی
نيست جز دگرگشت گفتمان سابق از مجرای نقد و نقادی ديروز .من در اين جوانان ،امروزم را ميبينم و آنها فردا بهتر
خواهند فهميد که امروز آنان تکوين و تحول ديروزیها بوده است.

مواجه با انکار و حاشاي قدرت زندانبان  -بتواند رو به اوين کند
و خود راساً با شکستن قفل اين باروي سمبل خشونت ،دربهاي
آنرا بگشايد تا زندانيان آزاديخواه آزاديخواهاني آزاد باشند ،چرا
نبايد اين امر صورت بگيرد و يا اقدامي به مثابه تجاوز از قانون يا
توسل به خشونت معني شود؟ راستي قضاوت تاريخ در مورد فتح
باستيل توسط شورشيان پاريس چيست؟ توصيف آن به مثابه
اقدامياست خشن در مسير تاريخ يا جا گرفتهاي درهيات
مجسمه آزادي و رهايي ،که دويست سال است افتخار اين فتح
را در ميدان زندان بوربنها به نمايش گذاشته است؟ اگر ميبينيد
که من اين چنين سخن را به درازا کشانده و اينهمه روي
فرضيات -واقعياتي از ايندست تکيه ميکنم فقط و فقط به اين
دليل است که اينجا و آنجا ميبينيم که کساني با تکيه بجا
براصل و روش درست مبارزه مسالمتآميز تا به آخر ،به رد
پارهاي واکنشهاي ناگزير مردم در برابر کنش خشونت بر
ميخيزند و نا خواسته نوعي از روحيه تسليم و تمکين را در برابر
قداره بندان رواج ميدهند .کاري که ،ميتواند به روحيه
ايستادگي در جنبش آسيب بزند .وگرنه ،حمل واقعبينيهايي از
اين نوع در ميدان پيکار نيروي دموکراسي عليه استبداد خشن در
کشور ما ،نبايد بدين معني فهميده شود که گويا به مبارزه
مسالمتآميز با اما و اگر برخورد ميشود .مبارزه مسالمتآميز،
استراتژي و تاکتيک جنبش است و تا آنجا که به نقش ،وظيفه و
مسئوليت نيروي دموکراسي بر ميگردد ،اين نيرو ،هشيار و
استوار ،مشي مسالمتآميز را مهندسي خواهد کرد و تا آخر هم
به آن وفادار مانده و از سياستورزي ،چونان روش استراتژيک،
دست برنخواهد داشت.
اکنون ولي در ادامه همين بحث متديک ،جا دارد که به قلب
موضوع بپردازيم و در واقع بر خودِ قضيهي انقالب سياسي
متمرکز شويم؛ به اين معني که :انقالب سياسي ،آري يا نه؟
انقالب سياسي در يک جامعه استبدادي ،جزو احتماالت جدي در
نوع گذار از استبداد حاکم است چه در شکل مخملي آن باشد و
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
نوع از سازماندهي اجتماعي ،امري است بيهوده و مظهر

است! مهمتر از آن ،بروز خشونت در برابر خشونت يک چيز است
و ترويج و سازمانگري خشونت در برابر خشونت يک چيز ديگر.
از خودم شروع کنم .اگر من مورد يورش مشتي زورگو قرار
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
نوعي باشد که زور خود را پشت همان عامل خشونت قرار دهد؛
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 ؟!
راستش من يکي هنوز هم نتوانستهام آن قدرها دستانم را در
دستکشهاي شيک بپوشانم و يا به آن سطح از مسيحيت عروج
يابم که آن سوي صورتم را هم براي تداوم سيلي خوري
پيشکش آدمخوران کنم! ميخواهم بگويم که واکنش در برابر
خشونت حتي به تمامياز جنس واکنش اجتماعي نيست که
بخواهيم بر سر آن تنها بحث اجتماعي صورت دهيم؛ خير ،اين
موضوع جنبه روانشناسانه و غريزي هم دارد ،تا آنجا که به
گمانم حتي بايد تاکيد کرد که انفعال در برابر خشونت پيش از
آنکه معرف تعالي فرهنگي شخص باشد نشانهاي از ترس و
تسليمطلبي در شخصيت آدمياست و در ريشهيابي آن جا دارد تا
روانکاو هم وارد قضيه شود! و اما بياييم و به موضوع در کادر
کنش و واکنشهاي اجتماعي بنگريم  .ميپرسم که اگرما مردم
ببينيم که گروهي اوباش به اصطالح «لباس شخصي» ،ياجمعي
بسيجي مزدور قدرتپرست و يا حتي چند مامور يونيفورم پوش
سرکوبگر کسي از ميان ما را در چنگ خود گرفتهاند ودر
همانحال ما مردم خود را در موقعيتي بيابيم که ميتوان با
حرکت جمعي دفاعي و خنثي کننده رو به سوي شکارچيان آدم،
جوانمان را از گرفتار آمدن به سرنوشت کهريزکها نجات داد ،
چرا بايد لحظهاي فرصت را از دست نهاد؟ کجاي اين کار
تخطي از تمدن است و چرا ميبايد نام خشونت به خود بگيرد
هرگاه که در هنگامه آزاد سازي يک عزيز همراه از دست
سرکوبگران ،از دماغ فالن يا بهمان آمر و عامل کنش خشن هم
خوني جاري شده باشد؟ فراتر برويم و بپرسيم که اگر توازن قوا
اجازه دهد که مثال نيروي عظيمياز مردم در تظاهرات
مسالمتآميزشان براي آزادي زندانيان سياسي -و همچنان
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افزوده بر آنها تجربه عام بشريت ،اپوزيسيون جمهوري
اسالميدر بيشترين بخش خود بر اين است که رژيم واليت
فقيه را در کشاندن جامعه به شورش و انقالب همدست نشود و
در پي چنان مشي سياسياي باشد که برچيدن رژيم واليي و
بساط حاکم ديني ،از طريق مسالمتآميز مهندسي گردد .توليد و
بسيج اکثريت عظيم مردم براي انجام انتخابات آزاد ،براي
رفراندوم جهت تصحيح و تدوين قانون اساسي ،براي دموکراتيزاه
کردن ساختار قدرت در کشور ،بنيان و پايه مشي مسالمتآميز و
اساس استراتژي اين گذار غير قهرآميز است .انديشهي راهنما
بايد اين باشد که جز اعمال نيروي مردمي در برابر اعمال
خشونتآميز قدرت حاکم ،نميتوان آنرا مهار و کشور را از شر آن
رها ساخت .اتخاذ استراتژي مبتني بر مسالمت و سياستورزي
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!
خير! اين ما هستيم که اراده کردهايم که گذار در کشور به
دموکراسي از طريق انقالب سياسي صورت نگيرد ،اما حد
لجاجت رژيم فقاهتي در برابر خواست دموکراسي مردم که دست
ما نيست! آنچه که ما نميخواهيم ،همواره آن نيست که نخواهد
شد .نيروي سياستورز براي آنکه در صورت وقوع انقالب
سياسي غافلگير نشود ،خانهنشين نماند و بتواند که وظيفه خود را
در جهتدهي به سير روندها در راستاي انديشه ،روش و عمل
دموکراتيک وکاهش از عوارض شورشگريها به سرانجام
برساند ،ميبايد که پيشاپيش هم روحا و هم به گونه نظري و
سياسي آمادگي الزم براي شرکت در اين بازي مردمي تاريخ را
داشته باشد .اما صرفا آمادگي ،و نه که تدارک سياسي و سازماني
آن! ما کارمان ،سياستورزي است و بايد هم سياستورزي
بماند.
حال بر گردم به نکته مورد نظر مشخص شما ،يعني موضوع
کنش و واکنش خشونت ،و به عنوان نتيجهگيري همه آنچه که
در باال گفتم  ،بگويم که :واکنش در برابر خشونت ،هم
اجتنابناپذير است و هم تا اندازهاي توجيه پذير؛ ولي ،تئوريزه
کردن خشونت برضد خشونت و بر اين پايه ،برنامهريزي براي
اقدام خشونتآميز عليه خشونت حکومتي و سازماندهي قهر
تحت عنوان قهر انقالبي در برابر قهر ضد انقالبي ،کاري اشتباه
و رويکردي مهلک است .استراتژي قهر که جاي خود دارد،
بگويم که حتي تاکتيک قهرآميز نيز ،تنها موجب آن ميتواند
باشد که هزينه ايستادگي در برابراستبداد هار و خشن حکومتي
بنحو خطرناکي افزايش يابد و بخش بزرگي از نيروي اعتراض

ارادهگرايي تام و تمام ،و هر چه فهم از تحوالت اجتماعي از نوع
ناگهاني آن و مبتني بر گسست تاريخي را بدرستي ميبايد کج
فهمياز نوع جهش ها و پرشهاي نابجا دانست؛ ولي به همان
اندازه هم ،نفي انقالب سياسي و آنرا محصول ارادهي گروه يا
همه مردم دانستن  ،خطايي است محض و چيزي نيست جز
تجلي دگماتيسم فکري که جايگزين دگماتيسم انقالب سياسي
پيشين شده است .البته ميتوان گفت که از سه دهه پيش به
اينسو ،اين گفتمان رفورم است که بر گفتمان انقالب چيره شده
است و به تبع آن ،تحوالت سياسي در سراسر جهان هم عمدتا
از طريق انتخابات و رفورمهاي سياسي انجام گرفتهاند که
روندي است مداوم و همچنان رو به تقويت ،اما نميتوان گفت
که در جوامع تحت سلطه استبداد و درست هم به دليل مقاومت
لجوجانه استبداد حاکم در برابر ارادهي مردم براي دموکراسي،
انفجار سياسي در شکل قيام و انقالب سياسي گويا امري است
بکلي منتفي و رفنشين موزه تاريخ براي هميشه .بودهاند و
هستند جريانها و افرادي از منتقدان و مخالفان جمهوري
اسالمي که در خواست خود مبني بر گذار سياسي کشور از
استبداد فقاهتي و واليي از طريق رفورم ـ که مسلما بهترين نوع
گذار هم است ،اگر که ممکن ميبود و باشد ـ چنان غرق شدهاند
و ميشوند  ،که انقالب سياسي را امري تمام شده وب کلي به
تاريخ پيوسته ميفهمند و ميفهمانندش .من اما بر اين نظرم که
انقالب سياسي يک امر تماما ارادي نيست که اگر اراده براي آن
رخت بر بسته باشد ،ديگر وقوع نمييابد .واقعيت آنست که
انقالب سياسي قبل از همه انفجار ناگزير جامعه بيگريز است در
برابر حکومتي که به دست خود پتانسيل انفجار جامعه عليه
خويش را فراهم ميآورد .انقالب سياسي ،پيش از هر چيز بر
ساخته خود حکومت تبعيض و ديکتاتوري خشن است و
مسئوليت اصلي آن نيز بر عهده آنکه قدرت را در دست دارد و
حاضر نيست اراده همگان را برتابد .نکته اينجاست که ما در پي
انقالب نيستيم ،آنرا به پيشواز نميرويم و تدارکاش نميبينيم.
ما شريک بسيار خوبي براي شاه شديم آنجا که او با ديکتاتوري
و انسداد سياسي کشور را به سوي انقالب سوق داد و زمينه را
براي شورش و انقالب فراهم آورد و ما نيز از اينسو جاده را
کوبيديم تا شاه فقط با انقالب برود! ما نميتوانيم مدعي شويم
که نيروي رفورم بوديم و اين شاه بود که ما را وادار به انقالب
کرد ،اما ميتوانيم بگوييم که شاه بود که جامعه را به انقالب
کشاند و اپوزيسيون در اکثريت قاطع خود ـ و تا حد يکپارچه
حتي! ـ او را در اينکار ياري داد! و اکنون با تامالت ژرف در
تجربه سنگين سي ساله و البته تجربههاي پيشينمان نيز ،و
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زمان هم بر خشمشان نسبت به اين سرکوبگران که مظهر
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
سياسي خويش ايستادهاند .شهروند ايراني در مسير ايستادگي بر
حق شهروندي خويش و استقرار دموکراسي در کشور ،خشم
دمافزون خود نسبت به نيروي سرکوب را نه درجهت راديکالتر
کردن افزار مبارزه که در راستاي راديکال کردن اهداف و
خواست مبارزه کاناليزه کرده است .و اينست منشاء اميدي که
بايد به اين اراده تاريخي داشت و آن مايه باورمندي به جنبش
سبز! من با خوشبيني به اين ميانديشم که انگار وقت
تجديدنظر در اين استنتاج بموقع خود بسيار نغز شاملو که گفت:
«ملت ايران حافظه تاريخي ندارد» ،فرا رسيده است .به اين فکر
ميکنم که جنبش دموکراسيخواهي اين مرحله از حيات تاريخي
جامعه ايران ،تجلي وجه اثباتي همه جنبشهايي است که در سد
سال گذشته رخ داده ولي از بوته نقد خرد شهروند کنوني ايراني
گذشته است .آري! چه بسا که خشونت حکومتي اينجا و آنجا،
اين يا آن واکنش خشن ما سرکوب شدهها را هم پاسخ گيرد،
ولي اين جنبش دموکراسيخواهي عزم کرده است که استبداد
خشن را با سياستورزي سنجيده و دراز آهنگاش ـ اين تجلي
خردورزي شهروند دموکرات ـ گام به گام به سوي موزه تاريخ
براند.

حاضر در ميدان ،به ناگزير صحنه عمل را ترک گويد و بدين
ترتيب توازن قوا مطلقا به سود حکومت بهم بخورد .رويکرد
مبتني بر تاييد و تقديس قهر باعث ميشود که نيروي عمل و
ابتکار جنبش ،در جريان کشاکش مطلقا نابرابر به هدر برود که
بر آن جز انتحار کادري جنبش نام ديگري نميتوان نهاد؛ و
موجب ميشود که سرکوب حکومتي زمينه توجيه بيابد و بيش از
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
رويکرد قهرآميز فرضي را از ديدگاه صرف سياست و آنهم نه
همه جانبه مورد اشاره قرار دادم و گرنه ،بسيار گفتهاند و گفتهايم
که نتايج و تبعات آن در تخريب شعور دموکراتيک در جامعه و
فرهنگ دموکراتيک کشور هم در حال و هم براي آينده ،بسي
بيشتر ،گستردهتر وژرفتر از عرصه تاکتيکهاي سياسي است.
و سر انجام ميرسيم به پاسخ در برابر اين پرسش مشخص شما،
که پرسيدهايد :آيا در اين جنبش جاري ،ميتوان تصور پتانسيلي
را هم داشت براي رويکرد قهرآميز در برابر سرکوب عريان
واليت فقيه؟ در وجه عام ،خوشبختانه نميتوان! و ميتوان گفت
که سرکوبگران خشن حاکم ،چنين واکنشي را آرزو بر دل
خواهند ماند .اين جنبش شهروندي ،بالغتر از آنست که در دام
ماجرا آفرينيهاي حکومتگران بيفتد و به راه و روشي کشيده
شود که قهر حاکم آنرا بهانه قرار دهد تا بيش از پيش قالدهها را
برگردن سگان هار سرکوب شلتر کند .مردم در اين شش ماه،
وقاحتها و جنايتهاي زيادي از اين حکومت ديدهاند و هر
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انقالبيگری راهکار رسيدن به آزادی و دمکراسي

نيست!

.
يعني همگرائي در عين تفاوت در جنبش سبز دفاع ميکنم ،بلوغ
و پختگي نيست .راستش آنچه که بيش از هر چيز مشاهده
ميکنم ،يک روانشناسي واهمه در اليههاي قابل توجه-اي از
جنبش سياسي اپوزسيون است؛ اين واهمه وجود دارد که جنبش
سبز از بيرون و درون ،لت و پار ،بيرمق و بيجان شود و از
حرکت و بالندگي باز ايستد .بر اثر اين واهمه ،يک تمايل در حال
فراگير شدن است که درباره راديکال شدن جنبش سبز مدام
هشدار ميدهد و مخالفت ميکند .آيا بر پايه اين روانشناسي
واهمه ،که بلوغ و پختگي نيست ،مناسب ترين راهها و شعارها
يافت خواهند شد؟ من ترديد جدي دارم .با وجود همه اين
حرفها ،موقع سنجي که تا امروز توسط جنبش سبز بظهور
رسيده ،مؤيد بلوغ و پختگي موثرترين عناصر و شبکههاي
اجتماعي است که در جنبش سبز شرکت فعال دارند.

گفتگو با جمشيد طاهریپور

تالش ـ در روزها و هفتههاي گذشته دوباره موجي از بحث بر
سر افراط و راديکال شدن جنبش سبز برآمده است .صرف نظر
از مضمون ديدگاههاي شرکت کنندگان در اين بحث ،به نظر ما
تا زماني که ـ به گفتهي خود شما به مناسبت ديگري ـ راه
گفتگو باز باشد ،و رفتارها در چهارچوب يک گفتگوي آزاد،
تحليل و استدالل بمانند ،از درون يک کوشش عمومي و با اتکا
به خرد جمعي و بلوغ و «پختگي» ،راههاي ميانه و مناسبترين
شعارها يافت خواهند شد .آيا شما در جنبش سبز و در رفتار
عناصر شرکت کننده و فعال آن چنين بلوغ و پختگي را مشاهده
ميکنيد؟

تالش ـ آيا شما نگران راديکال شدن نيستيد؟ اساساً در چه
صورت و در چه وضعيتي چنين خطري جنبش سبز را تهديد
ميکند؟
جمشيد طاهريپورـ شايد اول بهتر است "راديکاليسم" را با
طرح تعريف و مصاديق آن مشخص کنيم زيرا تقريبا" در اغلب
موارد اغتشاش مفهوميمشهود است .جنبش سبز هم در
خاستگاه خود و هم در حرکت بالنده-اي که طي اين شش ماه
داشته ،يک جنبش مدني سياسي مسالمتآميز عليه نظام
تبعيض و استبداد ديني در مسير دستيابي به آزادي و دموکراسي
است .يک مصداق راديکال شدن ،انحراف از اين شناسائي و
مسير است .اگر جنبش سبز در هر گام زندگي خود ،بيشتر
متمرکز ميشود روي ضرورت عبور کشور از "واليت مطلقه
فقيه" ،اين مايه نگراني من نيست .نگراني وقتي است که ما در
تشخيص مراحل اين مسير و تعيين اولويتهاي پيکار ،دچار
اشتباه بشويم.

جمشيد طاهريپور ـ عناصر شرکت کننده و فعال در جنبش
سبز بسيار متنوع و گوناگون هستند و فکر نميکنم بشود يک
ارزيابي بدست داد که همه را يکسان در بر گيرد .بعالوه بلوغ و
پختگي ،در نظرگاههاي مختلف ،معناي مختلفي دارد؛ مثال"
وقتي کسي ميگويد همه بايد مثل من سبز باشند و الغيرِمن،
ربطي به جنبش سبز ندارد .اين در چشم من که از همرأئي ملي،
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زمينهاي براي مقايسه ميان شرايط کنوني و وضعيتي که بر بستر
آن جنبش چريکي شکل گرفت وجود دارد؟

در حال حاضر جنبش سبز در اين مرحله قرار دارد که بعنوان
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،
گشايش "فضاي باز" در کشور است .فضائي که در آن همه-ي
گروههاي اجتماعي مردم مجال طرح مطالبات مستقل خود را
داشته باشند .قدرت جنبش سبز در همگرائي گرايشهاي متنوع
عليه ديکتاتوري و استبداد ،در عين برسميت شناختن يکديگر در
تفاوتهاشان است .در صورتي که از اين قدرت صيانت بعمل
آيد ،براي پيشروي در مسير دستيابي به آزادي و دموکراسي
چشم انداز گشوده ميآيد و راهي باز ميشود براي تشکيل
همرائي ملي اصالح طلبان و تحولخواهان براي پايان دادن به
حکومت والئي ـ نظاميموجود و مستقر ،که چنانچه پيداست از
تمکين به خواست مردم و گشايش فضاي باز در جامعه ،سرباز
ميزند!
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
ميکند! آبشخور راديکاليسم ،يک سوي آن سياست سرکوب
نظام اسالمياست ،اما سوي ديگري هم دارد و آن؛ نشاندن
آرمان و دلخواه بجاي واقعيت در سياست اپوزسيون است.

جمشيد طاهريپورـ جنبش چريکي و نبرد آن عليه ديکتاتوري،
بخشي از تجربه  150ساله ايرانيان براي رسيدن به آزادي و
دموکراسي است .عبرتهاي تجربه-ي مبارزه مسلحانه فدائيان
خلق وقتي شناخته ميآيند که در چهارچوب آسيب شناسي
"تجدد بومي" مورد کاوش قرار گيرند .اين يک بحث درازدامن
است و در اين گفتگو به بيان اين عبرت بسنده ميکنم که
الزاما" هر مبارزه عليه ديکتاتوري و استبداد ،براي آزادي و
دموکراسي راه نميگشايد!
و اما آيا اساساً زمينهاي براي مقايسه ميان شرايط کنوني و
وضعيتي که بر بستر آن جنبش چريکي شکل گرفت وجود دارد؟
آشکار است طي  40سال گذشته ،با چنان تغييرات گسترده و
ژرفي روبرو بودهايم که ميتوان گفت؛ اکنون مردم ديگري
هستيم و در ايران و جهان ديگري زندگي ميکنيم! با اين حال
براي مقايسه ميان شرايط کنوني و وضعيتي که منجر به
شکلگيري جنبش چريکي شد ،برخي زمينهها وجود دارند:
ديکتاتوري و اختناق دههي چهل ،محيطي براي پرورش جنبش
چريکي بوجود آورده بود .اکنون در ايران بدترين و خشنترين
نوع استبداد و سرکوب و ديکتاتوري وجود دارد .وقتي مجاري
قانوني براي اعتراض به پايمال شدن حقوق اساسي مردم،
مسدود ميشود و يا اساسا" وجود ندارد ،وقتي مطالبات مردم و
حق حاکميت ملت با خشونت تمام پايمال و سرکوب ميشود،
واکنشهاي خشونتآميز در صفوف مبارزان ،زمينه پيدا ميکنند.
تراکم نفرت از سرکوبگران و تقويت روحيه انتقامگيري ،بر بستر
ناشکيبائي که تحقق همهي آمال و آرزوها را ،در عمر کوتاه خود
دستياب ميخواهد ،و نوميدي که مدام القاء ميکند؛ مبارزات
مسالمتآميز ـ که صبر و صبوري ميخواهد ـ بيعملي است،
بي ثمر و بدون نتيجه است .اين وضعيت و روانشناسي ناشي از
آن ،الهام بخش و ترغيب کنندهي واکنشهاي خشونت آميز
هستند .مبارزان جوان آسيب پذيرترند اما فراموش ميشود که
سياست تسليم و رضاي مبارزان پير ،از جمله زمينه ساز
واکنشهاي خشونتآميز در جنبش اعتراضي هستند .در شرايط
امروز ايران ،باال گرفتن دامنهي سرکوب و نيز خودسريها در
باال و پائين حکومت والئي ـ نظامي ،از سرچشمههاي اصلي
گسترش خشونت در حيات سياسي و اجتماعي کشور است.
بعنوان يک نتيجهگيري با اهميت ،ميتوانم بگويم حساسيت
اپوزسيون ،بيش از پيش بايد متوجه پاسداشت سرشت ضد

تالش ـ بيترديد کساني که به سرنوشت جنبش اجتماعي
کنوني ايران عالقمندند ،نبايد نسبت به هيچ يک از دو سوي اين
خطر غفلت ورزند .انگيزهي ما براي ترتيب دادن اين گفتگو و
چند گفتگوي مشابه با افرادي نظير شما ،از همرزمان امروز و
ديروزتان ،در اين شماره همين نگراني و اجتناب از اين غفلت
است .نوعي از بيدارباش ميتواند از مسير بازگشت به تجربههاي
گذشته و بازبيني و عبرتگرفتن از آنها باشد .براي انجام اين
بحث ،انتخاب شما و عزيزان ديگري که از تجربه جنبش
چريکي و مبارزه مسلحانه بدرآمدهايد ،به نظر ما بسيار مناسب
است .چه کساني براي سخن گفتن در باره خطر راديکاليسم،
مناسبتر از افرادي که با گذاشتن زندگي خود يکبار چنين
تجربهاي را آفريده و زندگي کردهاند و امروز با فاصله ،به عنوان
يک پديده عيني و بيرون از آن ،دوباره به آن مينگرند.
اجازه دهيد باهم نگاهي داشته باشيم به تجربهي گذشته شما به
عنوان يک چريک فدائي خلق .نخست بفرمائيد آيا اساساً
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خشونت و تعميق ماهيت مدني "نگاه" عناصر فعال در جنبش
باشد! منظورم تأکيد بر تفاوت ماهوي ميان ايدئولوژيهاي ديني،
جزميو توتاليتر دهه چهل و پنجاه با آن "گفتمان" است که
راهنماي جنبش سبز در شرايط کنوني است .خوشبختانه در
گفتمان مدني سبز که از حقوق و آزاديهاي اساسي مردم و حق
حاکميت ملت دفاع ميکند ،جائي براي توجيه خشونت و مبارزه
مسلحانه وجود ندارد.

جمشيد طاهريپورـ بعد از کودتاي انتخاباتي ،نافرماني مدني
ميليوني مردم به ظهور رسيد که نشانهي آن بود ،اکثريت بزرگي
از مردم نميخواهند به شيوه والئي حکومت شوند .شايد بشود
گفت يک "موقعيت انقالبي" به طرز خودويژه به ظهور رسيد.
زماني که چريکها دست به سالح بردند چنين وضعيتي وجود
نداشت .موقعيت انقالبي ،توجيه گر شکل مبارزه نيست ،بلکه
مشخص کنندهي ميدان اصلي نبرد است؛ اين که ميدان اصلي
نبرد اعتصابات سراسري است ،تظاهرات خياباني است و يا اين
که قيام است" .مسعود احمدزاده"؛ مبارزه مسلحانه "پيشاهنگ"
را "آغاز قيام" ميدانست؟! بايد توجه داشت که "موقعيت
انقالبي"؛ مفهوميمتوجهي "انقالب" در معناي لنيني آن است
که درهم شکستن قدرت دولتي و بزيرکشيدن قهري
حکومتکنندگان را هدف خود ميشناسد .کاربست "موقعيت
انقالبي" در وضعيت امروز ايران براي تبيين "بحران" ،بايد
نقادانه و مشروط صورت گيرد .البته نميتوان گفت هيچگونه
توجيهي ندارد .دليل اين که در معنائي خودويژه توجيه کننده
است ،ناتمام ماندن انقالب دموکراتيک در ايران است! به گمان
من ايران در حال انجام و فرجام انقالب مشروطيت دوم است.
"جنبش سبز"؛ جنبش مشروطه خواهي ملت ايران ،در شرايط
امروز ايران و جهان است .اما اين يک جنبش مسالمتآميز،
مدني و شهروندي است که هدف آن تحقق عام و تام پروژه
دولت/ملت؛ يعني دستيابي به برابر حقوقي شهروندي و انتخاب
دولت دموکراسي مبتني بر حقوق بشر در ايران است.

ـ در صورتي که در ارزيابي درست وضعيت
کنوني و شناخت واقعبينانه اهداف ،ناتوان باقي
بمانيم ،در آن صورت راديکاليسم خطری است
که جنبش سبز را تهديد ميکند! آبشخور
راديکاليسم ،يک سوی آن سياست سرکوب
نظام اسالمي است ،اما سوی ديگری هم دارد
و آن؛ نشاندن آرمان و دلخواه بجای واقعيت در
سياست اپوزسيون است.

احساس ميشود هشدار در باره راديکاليسم ـ دستکم از سوي
برخي گرايشها ـ طرح "خطر" به صورت اشتباهآميز آن است،
زيرا ارتقاء مطالبات مردم و ژرفش جنبش اعتراضي سبز عليه
"واليت مطلقه فقيه" را آماج انتقادات خود قرار داده است .براي
آن که ميدان دست يک راديکاليسم کور نيفتد ،بايد از مباني
گفتماني فاصله گرفت که بجاي پيکار سياسي دموکراتيک،
اعمال قهر و خشونت را توصيه ميکرد و اين يا آن استبداد و
ديکتاتوري را بر اريکه قدرت مينشاند .بي جهت نيست که در
حال حاضر بيشترين هشدارها نسبت به "راديکاليسم" ،از سوي
کساني شنيده ميشود که ميان "واليت فقيه" و "انتخابات
آزاد" در ترددند و آدم نميتواند اعتماد کند که "انتخاب" آنان
کدام است!

تالش ـ از اين پاسخ همزمان چند پرسش برميآيد :نخست آن
که با برداشتي از توضيح شما« ،مشي مسلحانه» در مبارزه با
رژيم گذشته با هدف ايجاد «موقعيت انقالبي» بود ،يا بهتر است
بگوئيم ،اقدام «پيشاهنگان» به منظور کشاندن تودهها به
مبارزات گسترده همگاني به منظور سرنگوني رژيم .اما امروز با
توجه به حضور گسترده مردم و طرفداري وسيع از جنبش سبز،
نياز به چنين اقدام «پيشگامانهاي» منتفي است .پرسشي که از
بطن اين توضيح برميآيد اين است که؛ پس ارتباط ميان
انگيزهي آغازين مشي چريکي در مبارزه با ديکتاتوري ،فقدان
آزدادي و سرکوب از سوي رژيم چيست؟ اگر در آن زمان رفتار
سرکوبگرانه و استبداد رژيم مانع از آمدن مردم به صحنه بوده
است ،پس چگونه است که امروز عليرغم سرکوبهاي سيساله و
خشونت هولآور گسترده ،مردم نيازي به چنين اقداماتي از سوي
«پيشگامان» نداشتهاند ،يا حداقل پيشاهنگان اين جنش با قلم،
بيان ،نظر و استدالل آغاز کردند و عليرغم سرکوبهاي عريان و

تالش ـ شما در باره «تجربه سياهکل» که در شماره پيش
همين فصلنامه نيز تجديد چاپ شد ،آوردهايد؛ در صحبتهائي
که با «حميد اشرف» داشتيد ،وي از فقدان «موقعيت انقالبي»
سخن گفت .اگر ما «موقعيت انقالبي» را ،حداقل در بخشي از
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؟
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تعارض اين دو تعريف؛ خشونت پرهيزي "جنبش سبز" و
خشونت هول آور گسترده حکومت اسالمي ،قابل فهم ميشود.
براي "شهروند" ،خواست برابر حقوقي شهروندي يک مطالبه
محوري و همگاني است ،به اين ترتيب نميتواند با
"انقالبيگري" که در هرحال بخشي از شهروندان را از حيات
سياسي و اجتماعي "حذف" ميکند ،و به همين دليل نيز با قهر
و خشونت همراه است ،موافق باشد .تراکم يکرشته تجارب در
مقياس ملي و جهاني ،بر ابطال انقالبيگري بعنوان راهکار
رسيدن به آزادي و دموکراسي گواهي ميدهد .در انقالبيگري
پرسش مرکزي عبارت از اين است که چه کساني حکومت مي
کنند ،در حاليکه در جنبش دموکراسي خواهي مدني ـ سياسي،
پرسش مرکزي اين است که چگونه حکومت ميکنند .در پي
جوئي اين پرسشها معلوم ميشود که آزادي و دموکراسي را
نميتوان صرفا" با تغيير و تعويض حکومت کنندگان بدست
آورد ،بلکه جامعه مدني قدرتمند است که آزادي و دموکراسي را
ممکن و نگهباني ميکند .شرط برپائي و توانمندي جامعه مدني
نيز ،ايجاد نهادهاي مدني و گسترش و شکوفائي جنبشهاي
اجتماعي و مطالبه محور است .شالودهي جامعه مدني؛ فعاليت
دموکراتيک و مسالمتآميز در عرصه عمومي براي طرح و
پيگيري مطالبات گروههاي اجتماعي مردم ،با هدف "تغيير" در
جهت مشارکت در اداره کشور و دستيابي به زندگي بهتر است.
الزمهي چنين فرايندي؛ همزيستي دموکراتيک گرايشهاي
متنوع است؛ برسميت شناختن شبکههاي اجتماعي متفاوت است
در تفاوتهائي که دارند .اصالت جنبش سبز را در "پلوراليسم"
آن و در اين ميتوان ديد که بسوي ايران براي همه ايرانيان در
حرکت است .بعالوه چنين فرايندي زمانبر است و از طريق
تقويت و تحکيم نهادهاي مدني و بسط و گسترش روندهاي
دموکراتيک ،اهدافش را متحقق ميسازد .در پرتو اين مالحظات،
حدودا" ميتوان درک کرد که چرا فعالين جنبش سبز ،خودداري
را از دست نداده و به توصيه يا توجيه دست بردن به خشونت
متقابل نپرداختهاند.

بدون واهمه از سوي رژيم به روشهاي مختلفي به کار خود ادامه
داده و هرگز خوشتنداري را از دست نداده و به توصيه يا توجيه
دست بردن به خشونت متقابل نپرداختهاند؟
جمشيد طاهريپورـ من گفتهام زماني که چريکها دست به
اسلحه بردند" ،موقعيت انقالبي" وجود نداشت و از اين حرف
نبايد اين برداشت را کرد که من ميگويم؛ "امروز با توجه به
حضور گسترده مردم و طرفداري وسيع از جنبش سبز ،نياز به
چنين اقدام "پيشگامانهاي" منتفي است"! "مشي مسلحانه" هم
در مبارزه با رژيم گذشته و هم در مبارزه با رژيم کنوني  -تحت
هر شرايطي -اشتباه است و ايران را به آزادي و دموکراسي
نميرساند .يک دليل خشونتگريزيهاي فعالين جنبش سبز،
برخورداري آنان از همين درس و عبرت است.
زماني که چريکها دست به اسلحه بردند از هر چهارسوي جهان
بوي باروت به مشام ميرسيد و باوري که سيطره داشت عبارت
از اين بود که "آزادي" از لوله تفنگ بيرون ميتراود! شورش
 15خرداد  42که انفجار نفرت و خشونت عقب ماندهترين
اليههاي اجتماعي عليه مدرنيزاسيون "شاه" بود ،زمينه را براي
پذيرش "استراتژي انقالب" مساعد کرده بود .در سالهاي
پاياني دههي چهل ،نسلهاي جوان کشور که جنبش دانشجوئي
را ميانباشتند ،با نوعي "بحران هويت" دست بگريبان بودند .به
نظر ميرسد ،ترکيب يک رشته عوامل دروني و بيروني ،به
تشکيل روانشناسي اجتماعي منجر شد ،که راه برون رفت از
بحران هويت را ،در "انقالبيگري" ميجست! بويژه اگر دقت
کنيم برخي اسطورههاي ديني و فرهنگي در توجيه اين
انقالبيگري ،دخالت موثر داشتند .به اين ترتيب ميان "انگيزهي
آغازين مشي چريکي" و "فقدان آزادي و سرکوب از سوي رژيم
شاه" ،حلقه ارتباط ،انقالبيگري است.
و اما اين که ميپرسيد؛ "پس چگونه است که امروز عليرغم
سرکوبهاي سيساله و خشونت هولآور گسترده ،مردم نيازي به
چنين اقداماتي از سوي «پيشگامان» نداشتهاند ،يا حداقل
پيشاهنگان اين جنش ...هرگز خويشتنداري را از دست نداده و
به توصيه يا توجيه دست بردن به خشونت متقابل نپرداختهاند؟"،
فکر ميکنم پاسخ روشني ميتوان بدست داد:
انسان ايراني طي سي سال جباريت نظام اسالمي تحولي را از
سرگذارند که به او اين امکان را داد تا خود را شهروند صاحب
حق و حقوق تعريف کند .جانمايه جنبش سبز همين انسان
شهروند صاحب حق و حقوق است در حاليکه حکومت اسالمي
مردم را "شهروند واليتمدار" تعريف ميکند .بنظر من در ميدان

تالش ـ استدالل ديگري که در توضيح چرائي افتادن مبارزين
به راه بکارگيري خشونت و مبارزه چريکي ،ارائه ميشود،
تأثيرگيري از وضعيت جهان دوقطبي و وجود جنبشهاي
چريکي در بيرون از ايران در دهههاي شصت ميالدي بوده
است .صرف نظر از درستي يا نادرستي و ميزان عمق اين
توضيح ،پرسشي که پيش ميآيد ،اين است که اين چنين
پاسخهائي تا کجا ناظر بر عنصر ناآگاهي و عدم تسلط و اختيار
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توتاليتر ـ لنينيسم ـ که در جداسري و دشمنخوئي با
ارزشهاي مدني و دموکراتيک جهان غرب قرار داشت،
مشوق مبارزه مسلحانه بود .اما عامل داخلي در تصميم
ما که روش مبارزه مسلحانه عليه ديکتاتوري شاه را در
پيش گرفتيم ،روانشناسي اجتماعي بود که از
مدرنيزاسيون آمرانه "شاه" بر ميخاست .آمريتي که در
عين حال جامعه را در انسداد سياسي و فرهنگي فروبرده
بود .بازتبيين اين روانشناسي به صورت "بحران هويت"،
مؤيد قاطع بودن عناصر فرهنگ پيشامدرن در گرايش
به انقالبيگري است و از اينجاست که ميبينيم در
تحليل نهائي" ،تصميم" برساختهي خود ما بوده است.
نسلهاي جوان کشور اين امتياز را دارند که "روح زمان" را در
آزادي و دموکراسي درک کنند ،ايران و جهان را از منظر "مباني
مدرنيته" باز شناسند و از سکوي "ديدباني جامعه مدني"،
ساختار حقوقي -سياسي حاکم را نقد کنند .برجستگي بزرگ
نسلهاي جديدمان ،شناسائي نقاد خود و غير خود ،در منزلت
فرديت و در مقام "شهروند" داراي حق انتخاب است .اين
کارسازترين تضميني است تا نسلهاي جديد ايران ،تجربه-ي
گذشته-ي نسل مرا در پيش نگيرند.

ما بر رفتارمان است .به عبارت ديگر شما تا کجا با اين استدالل
موافقيد که جو زمانه و يا رفتار رژيمها تعيين کنندهي تصميم ما
در در پيش گرفتن روشهايمان در مبارزه هستند؟
اگر اين عوامل بيروني تعيين کننده هستند و در صورت درآمدن
مناسبات جهاني به رنگي ديگر و قطببنديهاي جديدي که ما
از امروز نميتوانيم نه در آنها تأثير تعيين کنندهاي داشته باشيم و
يا حتا محتواي آنها را پيشبيني کنيم ،چه تضميني وجود دارد
که نسلهاي جديدمان دوباره با همين استداللها همان تجربهي
گذشتهي شما را در پيش نگيرند؟

تالش ـ برداشت و پرسشي ديگر از پاسخ شما :روش
مسالمتآميز را شما از جوهرهي مبارزات دمکراتيک نتيجه
ميگيريد .بسياري در همنظري با شما معتقدند قهر و خشونت
جز به تسخير روان طرفهاي درگير با احساس نفرت و دشمني
مطلق نميانجامد و دشمني مطلق جائي براي سياست
نميگذارد .از دل دشمني چيزي جز حذف برنميآيد که نتيجه
آن هر چه باشد به هر صورت دمکراسي نخواهد بود که مستلزم
حيات و حضور فعال همگاني است .بر خالف اين ديدگاه عدهاي
بر اين نظرند ،دمکراسي هدف است نه روش مسالمتآميز!
کساني که روشها را تا جايگاه هدف باال ميبرند ،در اصل هدف
استقرار دمکراسي را باخته و آماده سازش با رژيم هستند.

جمشيد طاهريپور ـ هيچ انساني بيرون از زمان و مکان قرار
ندارد و هيچکس نميتواند بيرون از زمان و مکان بيانديشد.
انسان در چهارچوب محدوديتهائي که زمان و مکان زندگياش
بر او تحميل کرده و ميکند ،ميانديشد و رفتار ميکند! اما از
اين نميتوان به اين نتيجه رسيد که در تصاميم و رفتار و کردار
خود ،وجودي اليشعر ،بي اختيار و غير مسئول هستيم" .جو
زمانه" و يا "رفتار رژيم" ،در اين که کدام روش را در مبارزه در
پيش گيريم ،حامل تأثيراتي است ،اما تعيين کنندهي تصميم
بشمار نميآيند زيرا عاليق ـ حسها و فهمها و باورهاي ما ـ
ساختار ذهن ما ـ کم و کيف آن تأثيرات را ميسازد و بازمي
تابد! عامل تعيين کننده در تصاميميکه ميگيريم ،خود ما
هستيم در آن کس که هستيم .به اين ترتيب در نقد "تجربه
گذشته" بايد به فرا رفتن از "خود پيشين" اهتمام ورزيد؛ يعني
روي آن محدوديتهائي متمرکز شد که ما را در آن "کس" که
بوديم ،از پاسخگوئي به ضرورت آزادي و دموکراسي ناتوان
ميکرد.
"جنبش فدائي" از انقالب کوبا ،انقالب چين ،جنگ ويتنام و
شورش نسلهاي دهه  60ميالدي در اروپا ،قويا" تأثير پذيرفته
بود .اين تأثيرات در چهارچوب يک آگاهي ايدئولوژيک جزمي و

جمشيد طاهريپور ـ دموکراسي که "مستلزم حيات و حضور
فعال همگاني است" ،موقعي دستياب ميشود که در پيکار براي
دستيابي آن ،همهي دموکراسي خواهان کشور ،حضور فعال
داشته باشند و نيز اين پيکار بر ارادهي "حذف" اين يا آن نيروي
اجتماعي و گرايش سياسي ـ از جمله حکومت کنندگان امروز
ايران -از حيات جامعه ،مبتني نباشد .سرشت دموکراسي بمثابه
هدف ايجاب ميکند که روش پيکار براي دستيابي به آن نيز
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"سازش" ،يک مؤلفه اساسي در هر سياست دموکراتيک است.
مسأله مرکزي؛ ماهيت سازش است و نه اصل سازش .در حال
حاضر ايران در موقعيتي قرار دارد که مردم براي دست يافتن به
حداقل حقوق و آزاديهاي مدني و سياسي در همين رژيم
کنوني مبارزه ميکنند .سکوالر -دموکراتها ،پشتيبان مبارزات
مردم هستند و بعنوان بخشي از همين مردم ،در اين مبارزات،
حضور و شرکت فعال دارند و تا زماني که آقايان موسوي و
کروبي از مبارزات مردم و خواست آنان دفاع ميکنند ،حمايت
انتقادي از ايشان نيز از سوي سکوالر -دموکراتها  -بمثابه يک
گرايش در اپوزسيون  -به قوت خود باقي خواهد بود .اين در
حقيقت يک مصداق سازش در مسير دستيابي ايران به آزادي و
دموکراسي است .در نگاه دقيقتر ميتوان گفت که اهتمام آقايان
موسوي و کروبي و خاتمي ،ممکن کردن يک سازش با "رژيم"،
بر پايه بيانيه شماره  11آقاي موسوي است .چنين سازشي،
مستقل از ممکن و يا ناممکن بودن آن ،سازشي است که
استبداد ديني را به عقب ميراند و براي پيشروي ايران در مسير
آزادي و دموکراسي فضاي مساعد بوجود ميآورد و ممکنات
دستيابي به آن را بيشتر ميکند .حمايت انتقادي از بيانيه شماره
 11آقاي موسوي ،بر اين ارزيابي استوار است.
آنچه که بايد در مرکز تأمل ما قرار گيرد ،سازش با رژيم نيست؛
زيرا حکومت والئي -نظاميهيچگونه آمادگي و هيچ استعدادي
براي سازش با آزاديخواهان ايران ندارد .مسأله محوري در فرايند
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.
متأسفانه ما از تجارب خود ميگريزيم و به همين علت نيز
همواره مجبوريم از نقطه صفر شروع کنيم .جنبش اپوزسيون
ايران در زمينهي سازشهاي سياسي حامل تجارب تلخ و
شيريني است که به بهاي گران بدست آمده است .براي نمونه
به تجربهي سازش دکتر شاپور بختيار با رژيم شاه ميتوان اشاره
کرد .تشکيل کابينه بختيار بر بنياد؛ انحالل ساواک ،آزادي
زندانيان سياسي ،انتخابات آزاد ،آزادي بيان و مطبوعات ،آزادي
فعاليت احزاب ،سنديکا و انجمنهاي صنفي و  ،...نمونه سازش
با رژيم در مسير پيشروي ايران بسوي آزادي و دموکراسي بود.
در برابر اين سازش ،انقالب به رهبري آيتاهلل خميني قرار
داشت .ما سازش بختيار را محکوم کرديم و اين يک اشتباه
تباهي آور بود!...

دموکراتيک باشد که در يک تعبير شفاف تر به اين معناست که
حرف آخر را "صندوق رأي" ميزند .در حقيقت مطالبه "حق
انتخاب" ،که از انتخابات آزاد تا همه پرسي دموکراتيک براي
انتخاب آزاد نظام دموکراسي براي کشور را در بر ميگيرد،
جوهرهي دموکراتيک استراتژي همرأئي ملي عليه استبداد ديني
است و همان طور که مورد اشارهي شما نيز هست ،تأکيد بر
روش مسالمتآميز مبارزه ،استنتاجي از آن است.
ميگوئيد؛ عدهاي ميان دموکراسي بمثابهي هدف و روش
مسالمتآميز مبارزه ،فاصله ميگذارند و اين بيم را ميپرورند؛
"کساني که روشهاي مسالمتآميز مبارزه را تا جايگاه هدف
باال ميبرند ،در اصل هدف استقرار دموکراسي را باخته و آماده
سازش با رژيم هستند" .اول بايد تأئيد کنم که چنين خطري
محتمل است! اما منشاء اين خطر را نبايد در پايبندي به روش
مسالمتآميز مبارزه جستجو کرد .به نظر من پرورشگاه اين
خطر ،رويکرد کساني است که بجاي دموکراسي ،استقرار نظام
سياسي آرماني خود را ـ نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر
 هدف مبارزات کنوني ميشناسند .و هيچ هم تفاوت نميکندکه آرمان اين کسان" ،جمهوري اسالمي" است ،يا جمهوري
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
در راه آزادي و دموکراسي است ،دور و جدا بيفتند و يا حتي در
تعارض با هدف جنبش که دموکراسي است ،قرار گيرند.
من بارها گفتهام که مشکل ايران ،حکومت اسالمي و مسأله
ايران برابر حقوقي شهروندي ،دموکراسي و حقوق بشر است .اين
شناسائي وقتي به يک استراتژي سياسي فرا ميرويد که مسير
حرکت و نقشه راه و برنامه عمل داشته باشد .شناسائي مسير و
طراحي نقشه راه و برنامه عمل ،محتاج دو شرط مقدماتي است؛
اول :شناخت عناصر تشکيل دهندهي ساختار قدرت و تعيِين
نسبت با آنان .و دوم :شناسائي همهي آن نيروهائي که در مسير
و راه رفع مشکل قرار دارند و پاسخ گفتن به مسأله ايران از
عهده و توان متفق آنان ساخته است .يک نقص عمده در
اپوزسيون ،عدم شفافيت و کژانديشي و سردرگميهاي عجيب و
غريب در مجموع اين موارد است! تا آنجا که به من مربوط
است؛ طراحي "استراتژي همرأئي ملي عليه استبداد ديني"،
تالشي است براي بيرون آمدن از سردرگميهاي عجيب و
غريب در اپوزسيون و اتفاقا" مضمون واقعي آن ،زمينه سازي
براي سازشهاي سياسي در مسير دستيابي ايران به آزادي و
دموکراسي است.

تالش ـ آقاي طاهريپور گرامي ،با سپاس از شما!
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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
خشونت ،تنها به گسترش آن ميانجامد.

گفتگو با مهدی فتاپور

جنبشِ امروز و فرهنگ نوينِ مخالفت با خشونت

اقدامات راديکال وادارند و از اين طريق هم بهانهي بهتري براي
اعمال قهر آشکار بدست آورند و هم دامنه شرکت کنندگان در
جنبش را کاهش دهند .تا به امروز شرکت کنندگان در جنبش
موفق شدهاند چنين تالشهايي را خنثي سازند.
بخشي از شرکت کنندگان در جنبش با توجه به تجربه انقالب
بهمن و تجربيات مشابه به اين نتيجه رسيدهاند که خشونت و
خونريزي در جريان تحول ،امکانات دستيابي به تحوالت
دموکراتيک را دشوارتر ساخته و جامعه را با خطرات نويني مواجه
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
گسترش خشونت امکان سرکوب جنبش را تقويت ميکند ،تداوم
و رشد جنبش را در گرو خنثي کردن تالشهاي آنان ميدانند و
بر اين اساس در موقعيت کنوني از زاويه پراگماتيستي به مقابله
با خشونت معتقدند.
ميپرسيد آيا اين تالشها و هشدارها ميتوانند مايهاي از واقعيت
داشته باشند يا بعبارت ديگر آيا جنبش ميتواند خشونت نيروهاي
سرکوب را مهار ساخته و راه تحول را بگشايد.
چگونگي تحوالت هم به سياست نيروهاي اپوزيسيون و هم به
واکنش نيروهاي حاکم وابسته است .نميتوان اين واقعيت را

تالش ـ اگر خاطرتان باشد در گفتگوي آخرمان خواسته بوديد
تا در بحث جداگانهاي به موضوع مهمي يعني خشونت و
مسئوليت فردي و جمعي در برابر آن بپردازيم .فکر ميکنم،
امروز نه تنها مناسب بلکه ضروري باشد.
چرا ضروري؟ تنها به همين يک دليل که در مورد جنبش عظيم
اجتماعي مردم ايران که در رأس و خط اول مبارزات مستقيم آن
جوانان ايران ايستادهاند ،از هر سو نسبت به کشيده شدن آن به
خشونت هشدار داده ميشود .آيا چنين هشدارهائي ميتوانند
مايهاي از واقعيت داشته باشند؟
فتاپور ـ جنبش امروز منعکس کننده فرهنگ نويني در مبارزه
سياسي در ايران است .در جنبشي با اين عظمت و با شرکت
صدها هزار تن از اقشار مختلف مردم ،کمتر به موارد ي بر
ميخوريم که در برابر خشونت نيروهاي سرکوبگر ،مردم
خويشتنداري خود را از دست داده و به اقدامات مشابه مبادرت
کنند .تالش اکثر کساني که در اين جنبش نقش دارند ،خنثي
کردن خشونت نيروهاي سرکوب و باز کردن مسير تحوالت
دموکراتيک در ايران است .همه قرائن نشان ميدهد که بخشي
از مسئولين باالخص مسئوالن سپاه مايلند که مخالفين را به
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شکستن اراده استوار رژيم در سرکوب مردم و براي محدود
کردن آن در دامن زدن به امکان درگيريهاي خونين ،مقابله به
مثل روش درستتري است .خشونت و قهر در برابرِ خشونت و
سرکو ب! نتيجه چه خواهد بود؟

ناديده گرفت که نيروهايي امروز در راس قدرتند که سازمانيافته
و آماده اعمال خشونت عليه مخالفانند .اعقاب الجورديها و حاج
داوودها هنوز در ارگانهاي سرکوب حضور دارند .خنثي کردن اين
نيروها تنها زماني امکانپذير است که ابعاد مبارزه و نارضايتي
تودهها در درون نيروهاي حاکم شکاف بوجود آورده و بخش
عمده آنان را به تغيير روشهايشان وادارد .از امروز نميتوان راجع
به تصميم جريانها و شخصيتهاي سياسي در شرايطي که
تعادل نيروي ديگري در کشور حاکم است ،اظهار نظر نمود .اين
شق منفي که در راس قدرت کساني باقي بمانند که حاضر به
پذيرش خواست مردم نباشند و کشور را به درگيريهاي خونين
بکشانند بطور کلي منتفي نيست.
از سوي ديگر تحوالتي که در ايران و جهان در چند دهه اخير
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
مراتب محدودتر از گذشته دارد .خشونتهايي که امروز در قبال
مخالفين اعمال ميشود قابل مقايسه به آنچه در دهه  60گذشت
نيست .در آنروزها با وجود عظمت فجايع ،آنچه در زندانها
صورت ميگرفت انعکاس محدودي در جامعه يافته و واکنش
مهميرا برنميانگيخت .امروز مردم ،حتي آنهايي که به جنبش
سبز تمايلي ندارند ،حساسند .اخبار شکنجه در زندان کهريزک با
مخالفت عموميافکار عمومي مواجه شد .اگر در دهه 60
نيروهاي حاکم با آسودگي از افکار عمومي جامعه قادر بودند در
زندانها هر آنچه ميخواهند انجام دهند ،امروز آنان نميتوانند
افکار عمومي را ناديده بگيرند .چندي قبل سخنراني از خانم
مسيح علينژاد ديدم که بدرستي ميگفت تا ديروز ما از آنان
ميترسيديم و امروز آنان از زندانيان ما ميترسند.
تغييراتي که در کشور ما در سي سال اخير در قشربنديهاي
اجتماعي و در چگونگي نگاه به مسائل اجتماعي شکل گرفته،
ميتواند پايه يک اميد واقعي به امکان موفقيت تالشهاي امروز
باشد .نيروهاي حاکم نيز نميتوانند از اين تغييرات هيچ تاثيري
نپديرند.

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.
ما سالها تصور ميکرديم ،از آنجا که نيروهاي حاکم به قواي
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
خشونت ،تنها به گسترش آن ميانجامد.
تجربه دههها تحول خونين و انقالب بهمن و بخصوص آنچه
در دهه  60گذشت نشان ميدهد که در شرايط غلبه خشونت
کساني ابتکار عمل را بدست خواهند گرفت که آماده اعمال
خشونتند و توانايي سازماندهي قهر در برابر مخالفين خود را
بيش از ديگران دارا هستند .در چنين شرايطي دستيابي به
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
روزي قدرت را در دست داشتند و خود اعمال کننده خشونت
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
امکانات مادي براي اعمال خشونت را داراست .مخالفين قادر
نخواهند بود در اين عرصه با نيروي حاکم رقابت کنند .آنها
توانايي در هم شکستن خشن مخالفيني که به قهر روي آورند را
دارا هستند .بکارگيري قهر ،تنها به خشنترين نيروهاي حاکم
بهانه کافي براي متقاعد کردن ديگران و سرکوب وسيعتر نيروها
ميدهد.
همانگونه که صحبت شد موثرترين راه اعمال خشونت نيروهاي
حاکم شکلگيري يک جنبش تودهاي در مقابله با خشونت آنان
است ،جنبشي که بتواند بدرون نيروهاي مسلح و ابزارهاي
سرکوب راه باز کرده و آنان را در بکارگيري قهر عريان ناتوان
سازد.

تالش ـ اين نظر شما که وجود کسان و جريانهائي در رأس
قدرت که حاضر به پذيرش خواست مردم نبوده و ممکن است
کشور را به درگيريهاي خونين بکشانند ،پيشبيني
واقعبينانهايست .اما پرسش اين است که چگونه ميتوان جلوي
چنين روند فاجعه باري را گرفت؟ عدهاي بر اين نظرند که براي
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ادامه ميدهد.
منطق آنان اينس ت که عقب نشيني در برابر مردم به
زنجيرهاي از عقب نشيني منجر خواهد شد و امکان کنترل آن
وجود نخواهد داشت .آنان در استداللهاي خود بيش از همه
تجربه چين را سرمشق قرار دادهاند و تصور ميکنند که ميتوان
مطابق اين تجربه جنبش را سرکوب کرد و سپس براي گسترش
پايگاه اجتماعي کوشيد .ولي آنچه در اين محاسبه مورد غفلت
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
بهبود محسوسي بوجود آورده و با شکلدادن يک پايه اجتماعي
براي يک دوره ،نظر مثبت اکثريت مردم را جلب کند .آنها تنها
به نيروهاي نظامي و امنيتي متکي نبودند .چنين الگويي در
شرايط کشور ما عملي نيست.
آقاي احمدي نژاد زماني که به رياستجمهوري برگزيده شد،
کوشيد با اجراي برنامههاي پوپوليستي و با اعالم برنامه مبارزه با
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
چهارسال رياست جمهوري ايشان ،نشان داد که نيروي حاکم
امکان اجراي هيچ يک از برنامههايي که مدعي شده بود ،ندارد.
امروز کساني قدرت را در کشور در دست گرفتهاند که مقابله با
اصالحات مشخصه آنان است و کساني مانند رفسنجاني که
خطر را تشخيص داده و معتقدند تنها با اصالحات و جلب بخشي
از اقشار تحصيل کرده و نخبه جامعه و ارتقا کارايي ،رژيم
ميتواند اقتدار خود را از نو کسب کند ،بدترين دشمن خود
ميدانند.
امروز در ايران اکثريت قريب باتفاق نخبگان جامعه عليه شرايط
موجودند .شايد نيروي حاکم بتواند با شدت عمل بيشتر و يا با
دستگيري وسيع فعالين دامنه شرکت کنندگان در تظاهرات را

تالش ـ رژيم کنوني حتا به قيمت صرف نظرکردن از
بهرهبرداري از «روزهاي کليدي» و ساخته پرداخته خود ،حاضر
به دادن امکان قانوني حضور مردم و طرفداران جنبش سبز در
خيابانها ،حتا به مسالمتآميزترين روش ،نيست .هر جا که
مجبور به تن دادن چنين حضوري بوده ،با به خيابان کشاندن
سپاه و بسيج و نيروهاي سرکوب ،سعي در پراکنده ساختن
اجتماعاتي دارد که در پيوستن صفوفشان به يکديگر جمعيتي
چند ميليوني را بوجود ميآورند .چند پرسش از دل چنين
وضعيتي بيرون ميآيد :نخست اين که آيا اساساً چنين روشي
امکان مهار بحران مشروعيت رژيم را فراهم ميسازد يا بهتر
است بگوئيم ،ميتواند فقدان پايگاه اجتماعي رژيم و گسترش
مخالفت مردمي با آن را بپوشاند؟
فتاپور ـ به نظر ميرسد سياست بکار گرفته شده توسط
مسئوالن رژيم در جريان انتخابات و هفتههاي اول پس از آن بر
اساس يک خطاي محاسبه پيريزي شده بود .با وجود آنکه
شکلگيري جنبش اعتراضي در ماههاي آخر قبل از انتخابات
آشکار بود و بعيد است که ابعاد اين جنبش از چشم مسئوالن
رژيم پنهان مانده باشد .ولي همه شواهد نشان ميدهد که آنها
اعتراضاتي با اين ابعاد را پيش بيني نکرده و به خصوص اين
سطح از مقاومت را انتظار نميکشيدند.
مسئوالن رژيم باتکا ارگانهاي نيرومند و سازماندهي پيچيدهاي
که براي مقابله با شورشهاي شهري سازمان داده بودند ،تصور
ميکردند قادرند هر حرکت اعتراضي را به سادگي در همشکنند
و با دستگيري تعدادي از فعاالن و سازماندِهان حرکت را
خاموش سازند.
شرايط حاکم بر کشور پس از بيست و دوم خرداد دگرگون
گرديد .امکان برگرداندن شرايط به يک سال قبل وجود ندارد.
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
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جنبشي در ايران شکل گرفته که احتراز از خشونت و بکارگيري
اشکال مدني مبارزه از مشخصههاي آن است .امروز ديگر
صحبت از مسئوليت اصلي و مسئوليت جمعي نيست .امروز
نيروهاي حاکم تمامي بار اعمال خشونت در جامعه را بدوش
ميکشند.

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
که هنوز درک نکردهاند حکومتي که تقريبا تمامي
تحصيلکردگان و نخبگان جامعه را در برابر خود دارد قادر
نخواهد بود تنها به زور نيروهاي نظامي امنيتي بر کشور سلطه
داشته باشد.

تالش ـ پرسش بعد آن است که جلوگيري از حضور اعتراضي
مردم در خيابان يا مسکوت ماندن ساير روشهاي مبارزه يا بسته
بودن راههاي ديگر مانند اعتصاب و ...که مردم در آن نقش
تعيين کننده را دارند ،ناگزير جريان مبارزه آشکار را در اليههاي
باالئي و ميان عناصري که با قدرت حاکم در ارتباط مستقيم و
غير مستقيم هستند ،متمرکز ميسازد .در چنين وضعيتي امکانِ
سازش در اهداف جنبش وجود داشته که ميتواند يأس و
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
استداللهاي جوانان پايهگذار مشي چريکي و مبارزهي مسلحانه
عبارت بود از متهم ساختن نسل قديميسياسيون ـ از سران
جبهه ملي تا حزب توده ايران ـ به روشهاي سازشکارانه با
رژيم وقت و اين که اين نيروها ،هر يک در نوع خود ،از فراهم
ساختن شرايط انقالبي و سرنگوني رژيم سرباز زده يا درمانده
است .آيا در صورت چنين سازشي ،زمينهاي براي تکرار چنين
استداللهائي ميبينيد؟

تالش ـ «مسئوليت خشونت و دامن زدن به آن در جامعه به
گردن قدرت و رژيم است که همهگونه ابزار اعمال خشونت را در
دست دارد ».استداللي که با آن ،همانگونه که توضيح داديد،
آشنا هستيم .آيا مسئوليت رژيم در خشونتگرائي و
خشونتپروري ،نافي مسئوليت جبهه مخالف آن در بکار بردن
روشهاي مشابه ،در واقع ادامه همان فرهنگ خشونت ،ميشود؟
فتاپور ـ شما در اين سوال خود بدرستي بر مسئوليت اصلي
نيروهاي حاکم تاکيد نموديد ولي فراموش نکنيد که اين سوال
زماني ميتوانست مطرح باشد که جنبش راه گسترش خشونت
در برابر خشونت رژيم را برگزيده بود .مثال ميتوان در سالهاي
دهه  ،60در کنار مسئوليت اصلي که بر دوش نيروهاي حاکم
است از مسئوليت نيروهايي که راه مبارزه مسلحانه و تقويت
زنجيره خشونت را در پيش گرفتند نيز صحبت کرد.
در سالهاي انقالب و پس از آن همه نيروها تصور ميکردند که
مبارزه قهرآميز تنها راه موفقيت است و براي بسياري اعمال قهر
و خشونت انقالبي در برابر ضد انقالب مجاز و ضرور بود.
خشونتهاي روزهاي اول انقالب در برابر مسئوالن رژيم گذشته
نه تنها با واکنش منفي نيروهاي غيرحکومتي مواجه نشد ،بلکه
بخش عمده آنان چنين خشونتهايي را تاييد کرده و نگراني
عمدهشان سازش با بازماندگان رژيم گذشته و عدم مجازات آنان
بود .در آن روزها همه چيز با کسب قدرت سياسي گره خورده
بود .سرکوب خشن بهاييها در مبارزه آنروزِ نيروها براي کسب
قدرت جايي نداشت و اعتراض به آن مطرح نبود .در آن زمان
شما ميتوانيد از مسئوليت اين تفکر و يا به عبارت ديگر از
مسئوليت جمعي نيروها در غلبه مجدد استبداد و خشونت بر
جامعه صحبت کنيد ،ضمن آنکه در همان زمان نيز اين
مسئوليت جمعي از مسوليت اصلي نيروهاي حاکم که
عريانترين و خشنترين اشکال سرکوب را در قبال ديگران بکار
گرفتند ،نميکاهد ولي امروز ما با شرايطي ديگر مواجهيم.

فتاپور ـ در سالهاي نيمه دهه  40جنيش راديکالي در ميان
جوانان و روشنفکران ايران و تماميکشورهاي غربي شکل
گرفت .اين جنبش خواهان دگرگوني همه نهادها و ارزشهاي
حاکم بر جامعه بود .ما در آنروزها ميخواستيم ايران و جهان را
دگرگون کنيم و جهاني که آنرا عادالنه ميدانستيم برپا سازيم.
ويژگي اصلي اين جنبش که در ايران از دل خود فداييان و
مجاهدين را بيرون داد ،راديکاليسم آن بود .چريکها بخشي از
اين جنبش بودند و نه تمامي آن .در آنروزها ما سياستمداران و
احزاب سياسي پيشين را رد ميکرديم .تودهايها را وابسته و
سازشکار ،جبهه مليها را بي عمل و سازشکار و جريانهاي
مذهبي را مرتجع و کنفدراسيونيها را خارجنشين ميدانستيم و
خواهان غلبه فرهنگ و روش ديگري در مبارزه سياسي بوديم.
روشي که با قاطعيت و سازشناپذيري با صداقت و فداکاري
مشخص ميشد.
اين اتهامات بدين دليل نبود که اين جريانها با حکومت سازش
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حضور داشتهاند و امکان مذاکره و تاثيرگذاري بر نيروهاي در
راس قدرت را دارند .اين ،يک امتياز است و نه نقطه ضعف .من
تصور نميکنم که در چشم انداز نزديک ما شاهد افول اين
جنبش باشيم .شايد تاکتيک تظاهرات گسترده خياباني با
مشکالت مواجه شود ،ولي تا زماني که شرکت کنندگان در اين
جنبش اميد و روحيه خود را از دست ندادهاند ،اين جنبش به
حيات خود ادامه خواهد داد .پيوستن نيروهايي به صف نيروهاي
مقابل ،آنان را از صفوف جنبش حذف خواهد کرد .مذاکره و
عرضه خواستهاي معين ،نه تنها نفي نميشود بلکه يکي از
اشکال پذيرفته شده اين مبارزه است.
آنچه شما بعنوان نگراني بدرستي مطرح کرديد ،در دورانهاي
ضعف و عقبنشيني مطرح ميشود .در چنين زمانهايي است
که برخي ترجيح ميدهند به اردوي مقابل بپيوندند و برخي
ميکوشند بدنبال مقصر بگردند .ما امروز با چنين شرايطي مواجه
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.

کرده و به سيستم جذب شده و يا به اهداف خود پشت کرده
باشند .چنين امري اتفاق نيفتاده بود .تودهايها عليه رژيم مبارزه
ميکردند .حتي در سالهاي اول دهه  40پس از پيروزي انقالب
کوبا آنها حتي امکان بکارگيري اين تجربه را در ايران در دستور
کار خود قرار داده و رد کردند .آنان ضربه خورده و تضعيف شده
بودند ولي سازشي صورت نگرفته بود .جبهه مليها فاقد برنامه و
شعار متناسب با زمان بودند .رفرمهاي شاه آنان را خلع سالح
کرده بود .نفي حکومت کودتا و خواست بازگشت حکومت قانوني
دکتر مصدق و ادامه راه مصدق به ده سال قبل بازميگشت و
آنان قادر نشده بودند در شرايط پس از کودتا برنامه و
سياستهايي متناسب با شرايط ارائه دهند و کنفدراسيونيها عليه
رژيم مبارزهاي موثر ميکردند .اتهامات فوق نه ناشي از سازش
اين نيروها بلکه متاثر از اختالف در ديدگاهها و روشهاي
مبارزاتي بود .فراموش نکنيد که در همان زمان در کشورهاي
اروپايي با وجود احزاب و سنديکاهاي نيرومند ،برداشتهايي
مشابه وجود داشت .جنبش دانشجويي در آلمان زماني در اوج
قدرت خويش است که حزب سوسيال دمکرات و ويلي برانت
قدرت را در دست دارند و گروه چريکي بادر ماينهوف در دورهاي
از حمايت نزديک به سي درصد دانشجويان آلماني برخوردار
است.

تالش ـ شما در آن دوران عضو چريکهاي فدايي خلق بوديد و
مبارزه مسلحانه را تنها راه تحول ميدانستيد .با توجه به تجربه
گذشته خود ،آيا اساساً شباهتي بين وضعيت امروز و آن روز
ميبينيد؟ آيا به هر دليلي ،نظير ادامه خشونت رژيم ،موفقيت آن
در سرکوب موقت جنبش يا سازش سرآمدان کنوني جنبش سبز
و ...امکان دارد ،افکاري شبيه نظرات آنروز شما در ميان جوانان
شکل گيرد؟ يا اگر چنين افکاري وجود داشته باشند ،بتوانند از
نفوذ و جذابيتي چون گذشته برخوردار گردند؟

در کشورما روشنفکران و فعاالن سياسي ما باتکا سي
سال مبارزه و درد و رنج تحوالت نظری را پشت سـر
گذاردهاند که حاصل آن در جنبش امـروز کشـور مـا
منعکس است .جنبشي که اتکا به نهادهای مدني پايه
آن است .جنبشي که مشخصـه اصـلي آن مقابلـه بـا

فتاپور ـ طبيعي است در صورت تداوم خشونت نيروهاي حاکم و
محدود کردن راههاي مبارزه شعارها و شيوههاي راديکال مبارزه
طرفداران بيشتري خواهد يافت .ولي شرايط امروز با سالهاي
دهه پنجاه تفاوتهايي بنياني دارد.
در آن سالها جهان دو قطبي بود .هم کشورهاي غربي و هم
کشورهاي سوسياليستي براي بزانو در آوردن ديگري و کسب
برتري ميکوشيدند و در اين راه مساله اصلي براي آنان موضع
هر کشور و هر حکومت در قبال اين دو قطب بود .غربيها و
بخصوص آمريکاييها کم پيش نيامده بود که از حکومتهاي
فاسد و مستبد در برابر يک جنبش روشنفکري متمايل به چپ
حمايت کنند .نمونه نزديک آن در همسايگي ما حمايت از
نظاميان معتقد به حکومت اسالمي در برابر ذوالفقار علي بوتو و

تبعيض است و جنبشـي کـه راه مبـارزات مـدني را
برگزيده است .جنبشي که قـادر گرديـده همگرايـي
نيروهايي با تفکر و سـمتگيـریهـای مختلـف را در
درون خود بپذيرد.

امروز شرايط ديگري در ايران حاکم است .ما با يک جنبش
تودهاي نيرومند مواجهيم .اگر اين جنبش تا به امروز قادر
نگرديده که اشکالي از مبارزه مثل اعتصاب عمومي را بکار گيرد
و اين از نقطه ضعفهاي آن است .ولي اين امر نفي تودهاي
بودن اين مبارزه نيست .همزمان در درون و يا در جوار اين
جنبش نيروهايي حضور دارند که در حاکميت و يا پيرامون آن
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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
و کومله و حزب دمکرات خيلي دير به آن پيبرده و به اين دليل
ضربات سنگين سياسي متحمل شدند
همانطور که در سوال قبل پاسخ دادم اينها همه به آن معنا
نيست که محدود کردن راههاي مبارزه مسالمتآميز ،اشکال
ديگري از مبارزه را شکل نخواهد داد ولي تصور تکرار شرايط
سالهاي دهه  50و شکل گيري سازمانهايي از نوع جريانهاي
چريکي آنروز غير واقعي است.

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
درگيريهاي مسلحانه عملي شده بود .موفقيتهاي امثال
مارتين لوترکينگ استثنا بود و زياد هم مورد توجه روشنفکران
کشور ما قرار نميگرفت .براي ما مبارزات مردم ويتنام و کوبا و
يا الجزائر الهام بخش بود .اين نوع نگاه تنها مخصوص فدائيان
و يا مجاهدين نبود .تماميجنبش جوانان و دانشجويان و بخش
عمده روشنفکران سرتاسر جهان مبارزه قهرآميز را تنها راه
رهايي در اين کشورها ميدانستند و مورد تاييد قرار ميدادند و
معتقد بودند با قدرت سياسي که از لوله تفنگ بيرون ميآيد ،تنها
ميتوان با تفنگ غلبه کرد .در ايران همه جريانهاي سياسي از
مذهبي تا ملي گرا و مارکسيست در اين رابطه مشابه بودند.
انتقاد ديگران به فدائيها اين بود که تاکتيک مسلحانه آنان به
جلب تودهها منجر نميشود وگرنه در اصل اعتقاد به ضرورت
اعمال قهر براي گذار ،همه همنظر بودند .حتي معتدلترين
نيروي سياسي آنزمان يعني مهندس بازرگان هم در دادگاهش
ميگويد ما آخرين افرادي هستيم که با اين زبان صحبت
ميکنيم و همه جوانان عضو نهضت آزادي در آن دوران به
سازمان مجاهدين پيوستند.
امروز شرايط جهان و ايدههاي حاکم در ايران و جهان دگرگون
شده است .در اروپاي شرقي و آمريکاي التين و آفريقا دهها
تحول سياسي بنيادين به اتکا بسيج تودهاي و فشار سياسي و يا
تحوالت درون نيروهاي حاکم رخ داده است .نمونههايي چون
روماني استثنا هستند .امروز کمتر کسي در ميان روشنفکران بنام
کشورهاي غربي مبارزه قهرآميز را تنها راه رهايي در کشورهايي
مشابه ما ميداند.
تجربه انقالب بهمن و تحوالت پس از آن به روشنفکران و
فعاالن سياسي ايراني که براي استقرار دمکراسي ميکوشند اين
امکان را داد که از اين تحوالت بيش از ديگران درسآموزي
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
است .چنان روندهايي تکرار نخواهد شد ،نه به اين معنا که در
صورت پافشاري نيروهاي حاکم بر سياستهاي سرکوبگرانه به
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
بزرگي از روشنفکران ونيروهاي سياسي را در ابتداي فعاليت خود

تالش ـ در مورد شرايط و جو جهاني چطور؟ به هر دليلي اگر
بازهم شرايط جهاني مشابهاي فراهم شود ،آيا ما يا نسل بعدي
بازهم روشهاي مشابه را در پيش خواهد گرفت و آن روشها را
با همان شرايط توجيه خواهد کرد؟
فتاپور ـ طبيعتا ايدههاي حاکم بر روشنفکران و فعاالن سياسي
هم ديروز و هم امروز از تحوالت سياسي و فکري در ايران و
جهان تاثير پذيرفته و ميپذيرد .توضيح شرايط غلبه يک تفکر،
به معناي تاييد و يا توجيه آن نظرات نيست .اين فرض که
امروز شرايط مشابهاي شکل گيرد غيرواقعي است .امکان
بازگشت به شرايط پنجاه سال پيش وجود ندارد .آن شرايط
محصول عواملي بود که امروز دگرگون گرديده است.
در کشورما روشنفکران و فعاالن سياسي ما باتکا سي سال
مبارزه و درد و رنج تحوالت نظري را پشت سر گذاردهاند که
حاصل آن در جنبش امروز کشور ما منعکس است .جنبشي که
اتکا به نهادهاي مدني پايه آن است .جنبشي که مشخصه اصلي
آن مقابله با تبعيض است و جنبشي که راه مبارزات مدني را
برگزيده است .جنبشي که قادر گرديده همگرايي نيروهايي با
تفکر و سمت گيريهاي مختلف را در درون خود بپذيرد .نه در
جهان امکان بازگشت به شرايط پنجاه سال قبل وجود دارد و نه
روشنفکران و فعاالن سياسي ايران و سرتاسر جهان به چنان
شرايط فرضي مثل پنجاه سال قبل واکنش نشان خواهند داد.
راهي که امروز مسئوالن کشور پيش گرفتهاند و ميکوشند باتکا
نيروي نظامي و قهر راه مبارزات مدني را مسدود کنند ،شرايط و
واکنشهاي جديدي را شکل خواهد داد ولي اين نگراني که با
همان واکنشهاي پنجاه سال قبل مواجه شود ،غيرواقعي است.
تالش ـ آقاي فتاپور با تشکر از شما.
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در سياســت معلــم و رهبــر و آموزگــاری وجــود نــدارد کــه بتوانــد حــرف آخــر را چنــان بزنــد کــه
مـــورد توافـــق همـــه باشـــد .حتـــي اگـــر هـــم وجـــود داشـــته باشـــد ،شـــاگردان او معمـــوال از
حــرفهــايش تفاســير متفــاوتي مــيکننــد .بنــابر ايــن سياســت محــل اختالفــات و برداشــتهــای
مستمر است و وحدت کامل در آن حاصل نميشود.

راديکاليسم برابر با خشونت و خشونت طلبي نيست!

گفتگو با ف .تابان

اسالمي برميدارند ،هم آن ،هم اين و هم «مرگ بر  »...را
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
خياباني يا بربامها را تعيين ميکند؟

تالش ـ برخي از شعارهائي که در خيابانهاي ايران داده شد،
محل بحث و برخورد بسيار قرار گرفت .شما نيز از جمله کساني
بوديد که در اين بحث و بر سر مضمون شعارها شرکت جستيد.
اما بسته به مواضع سياسي افراد ،شعارهاي مورد نقد و درجه
حساسيتها متفاوت بوده است .در حالي که شما به عنوان نمونه
شعارهائي نظير «مرگ بر روسيه» و «نه غزه »...،از دريچه
«مسئوليت بينالمللي» جنبش اجتماعي ايران مورد نقد قرار
داده ،برخي نيز شعار «جمهوري ايراني» را نپسنديدند .گروههائي
از همراهان و مدافعان فعال در جنبش سبز که گامهاي خود را
در چهارچوب قانون اساسي و به مالحظه حفظ نظام جمهوري

تابان  :هيچ کس و هيچ مقامي نميتواند معيار و محکي براي
درستي و نادرستي شعارها باشد ،زيرا چنين محک و معياري
اساسا وجود ندارد .در برخي مقاطع ،بعضي شعارها فرادستي
مييابند ،اما اين فرادستي هم الزاما به معني درستي آنها نيست.
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پشتيباني را باعث ميشود و حتي طرح و نوع معيني از آن شعار
ـ و خواسته ـ ميتواند موجب تقويت و يا تضعيف آن گردد.
در مورد مثالهايي که شما مطرح کردهايد ،همهي اين
مالحظات به خوبي ديده ميشود .زيرا اين شعارها که امروز
محل بحث و گفتگو هستند ،بازتاب سياستها و ـ البته در
نهايت خود ـ منافع گروههاي اجتماعي مختلفي هستند که در
جنبش مردم ايران حضور دارند.

در همين حکومت جمهوري اسالمي ،از ابتدا تا چندي پيش ،ما
شاهد فرادستي شعارهايي بودهايم که از سوي حکومت مطرح
ميشدهاند که هيچ کدام هم از نظر مخالفان درست نبودهاند.
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
داشته باشد ،شاگردان او معموال از حرفهايش تفاسير متفاوتي
ميکنند .بنابر اين سياست محل اختالفات و برداشتهاي
مستمر است و وحدت کامل در آن حاصل نميشود.
شعارها حاصل و بيان فشردهي منافع و سياستها هستند .در
جامعه منافع طبقاتي ،اجتماعي ،صنفي ،گروهي ،قومي ،جنسيتي
و نسلي متفاوتي وجود دارد که به گوناگوني در شعارها منجر
ميشوند.
اما حتي در يک حزب و گروه سياسي نيز که منافع مشترک و
معيني را دنبال ميکند اين گوناگوني و گاه تقابل شعارها وجود
دارند .زيرا سياست فقط بازتاب سادهي منافع نميتواند باشد،
بلکه عوامل بسيار ديگري از جمله ارزيابي از موقعيتها،
چشماندازها و راههاي رسيدن به آن سياست معين وجود دارند
که غالبا ارزيابي عمومي و مشترک در مورد آنها به دست
نميآيد و در نتيجه به سياستهاي مختلف و شعارهاي متفاوت
ميانجامد .سياستي که از نظر يک گروه صحيح به نظر ميآيد،
ميتواند از طرف گروه ديگري کامال نادرست باشد .صحنهي
مبارزهي سياسي ،صحنهي رقابت ميان سياستهاست که در
شعارها بازتاب مييآبد .وقتي منافع و سياستهاي گروههاي
اجتماعي بزرگي در کشور در يک جهت قرار ميگيرد و همسو
ميشود ،شعارهايي که بيان اين سياستها هستند هم از اقبال
عموميتري برخوردار ميشوند ،مثل شعارهائي نظير «مقابله با
دولت کودتا» يا «مرگ بر ديکتاتور» و همهي شعارهايي که در
جهت دموکراتيزه کردن جامعه هستند و اين روزها در جامعهي
ما محبوبيت و مقبوليت يافتهاند .اين خواستها در حال حاضر به
خواست اکثر مردم ايران تبديل شده است و البته مخالفان
مصمم و پروپا قرص خود را هم دارند.
از اين رو بحث و برخورد ،رقابت و حتي مبارزه ـ که در برخي
موارد خونين و خشن هم ميشود  -در مورد شعارها همواره باقي
خواهد ماند .اما نکتهاي را که در اين ميان ميتوان افزود،
هوشياري در طرح به موقع شعارهايي است که از اقبال عمومي
و پشتيباني گسترده روبرو ميشوند .يک شعار که بازتاب
دهندهي منافع بخشهاي بزرگي از جامعه هم باشد ،ميتواند
هميشه مورد پشتيباني آنها قرار نگيرد .شرايط معيني اين

تالش ـ اساس ًا «راديکال شدن» يک حرکت مردمي به نيروي
شعار يعني چه؟
تابان  :در مورد «راديکال شدن» و راديکاليسم اين روزها
بحثهاي زيادي صورت ميگيرد که به موقع خود جا دارد به
آنها پرداخته شود .اما حرکات مردمي را به طور عمده ميتوان
داراي دو خصلت مهم دانست ،يکي محتوا و در واقع خواستها
و ديگر شکل و چگونگي بروز اين خواستهاست« .راديکال
شدن» در اساس در شعارها و خواستها صورت ميگيرد و
نميتواند غير از اين باشد .هر چقدر خواستههاي يک جنبش و
الجرم شعارهاي آن بيشتر متوجهي ريشههاي نظم موجود (و
شايد بشود گفت کهنه) بشود ،آن حرکت بيشتر به راديکاليسم
نزديک ميشود .در همين «جنبش سبز» ما شاهد رشد مداوم
اين راديکاليسم هستيم .اعتراضي که با خواست تجديد انتخابات
و جستجوي راي خود شروع شد ـ يعني خواستهايي که همگي
در چارچوب نظم موجود علياالصول قابل تحقق بودند ـ و هيچ
راديکاليسميدر آنها نبود ،هرچه جلوتر آمده است ،بي اعتنا به
هشدارهايي که از همه طرف متوجهي آن شده است ،به طرح
خواستهايي پرداخته است که ديگر در چارچوب نظم موجود
قابل وصول نيستند و از اين نظر ميتوان گفت که جنبش
دموکراتيک در ايران در طول شش ماههي گذشته به طور
مستمر در حال راديکال شدن بوده است.
متاسفانه به دليل سلطهي نوعي از گفتمان اصالح طلبي در
جامعهي ما که از دوم خرداد به وجود آمد و هنوز هم کماکان و
تا حدودي ادامه دارد ،بسياري از مفاهيم سياسي و اجتماعي
وارونه و مطابق ميل اين جريان باز تعريف شدهاند و يکي از اين
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
و به طور دائم مورد مذمت قرار ميگيرد.
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محدودتر شويم تا مبادا «بسيجي» و «پاسدار» عصباني شود.
اما اين جا يک سوال بزرگ وجود دارد که پاسخهاي متفاوتي
براي آن ميتواند وجود داشته باشد .آيا تشديد مبارزات مردم و
راديکاليزه شدن اين مبارزه ،حکومت را به عقب ميراند و
دستش را براي اعمال خشونت بيشتر ميبندد يا عقب نشيني از
خواستههاي اساسي؟ بعضيها معقتدند که هر چه جنبش مردم،
حکومت را بيشتر تحت فشار بگذارد و او را بيشتر به گوشهي
رينگ ببرد ،امکان اعمال خشونت بيشتر از آن سلب ميشود.
يعني قدرت در برابر قدرت .اين حکومت هيچ زبان ديگري را جز
اين نميفهمد.
متاسفانه عده اي شيپور را از سر گشادش مينوازند .در حالي که
عامل اصلي همهي خشونتها در مبارزهي سياسي در کشور ما
حکومت اسالمي است ،اين عده همهي هم و غم خود را صرف
آن کردهاند که دايم به مردم مردم هشدار بدهند .آنها روي خود
را به سوي مردم کرده و يک تابلوي «خشونت ممنوع» هم سر
دست گرفتهاند .بايد به اين عده گفت :رويتان را از مردم به
سوي حکومت برگردانيد .اگر حقيقتا دنبال منشاء خشونت و
مبارزه با آن ميگرديد ،بايد روي خود را به سوي حکومت
برگردانيد .منشآ خشونت آن جاست .هر مبارزهاي قواعد خاص
خود را دارد که بايد از جانب همهي طرفهاي بازي رعايت شود
وگرنه اصل بازي بر هم ميخورد .اگر شما ده بار به مسالمت
دهان خود را باز کرديد تا حرفي را بزنيد و هر ده بار مشتي بر
دهان شما فرود آمد ،در بار يازدهم اگر توانش را داشته باشيد،
آن دســت را ميگــيريد و در هم ميشکنيد .اين قانون زندگي

تالش ـ به اين ترتيب از نظر شما در شعار و مطالبه پيشتر رفتن
و بيشترخواستن ،الزاماً ربطي به خطرِ افتادن به راهها و روشهاي
خشونتآميز ندارند .آيا اساساً چنين خطري ،بالقوه يا بالفعل،
جنبش را تهديد ميکند؟ چه عواملي ميتوانند زمينهساز کشانده
شدن «جنبش دمکراتيک» به خشونت گردند؟
تابان  :بايد ديد هدف چيست؟ هدف مسالمت است يا
دموکراسي؟ من اصال ارتباط تنگاتنگ بين اين دو را که برخيها
درصددند برقرار کنند و عالمت مساوي بين آنها بگذارند قبول
ندارم و فکر ميکنم يکي کردن مسالمت و دموکراسي اشتباه
است .اينها مفاهيمي است که ساخته شده تا مبارزهي مردم
ايران را به هر قيمتي هست در چارچوب «نظام» و «قانون»
نگاه دارد .سالهاست دارد تبليغ ميشود که «ساختار شکني»
برابر با «خشونت» است .اما کدام تجربهاي اين را ثابت کرده
است؟ در انقالب بهمن ،راديکاليزه شدن شعارها و حتي خود
انقالب ،منجر به تشديد خشونت نشد .حکومت شاه براي اِعمال
خشونت ظرفيتي داشت و بيشتر از آن نرفت .در حکومت
اسالمي هر خواستهي مسالمتآميز با خشونت سرکوب شده
است و ربطي به «ساختار شکني» نداشته است .ظرفيت اين
حکومت براي اعمال خشونت بيپايان است و پاسخ به هر
اعتراضي ،خشونت حکومتي بوده است .اگر ما بخواهيم «پيشتر
رفتن» را به «خشونت» مربوط کنيم ،آن وقت بايد از خواست
برکناري اين حکومت دست برداريم ،شايد مجبور شويم از
خواســتهاي ديگر خود هم دسـت برداريم و مرتب محــدود و
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به گسترش خشونت بايد به طور عمده متوجهي حکومت باشد
نه مردم.
طبيعتا اينجا هدف ما ارزيابي در مورد مشي مسلحانه و چريکي
که قبل از انقالب در جامعهي ما آغاز شد ،نيست ،اما ميخواهم
به اين نکته توجه دهم که اين مبارزه يک باره مثل رعد در
آسمان بيابر نبود که بر جامعهي ما فرود آيد .خيلي راهها تجربه
شد و به بنبست خورد .کساني مثل مهندس بازرگان که در
سياست استخواني ترکانده بودند ،به حکومت هشدار دادند که
راهي که ميرود موجب آن ميشود که جوانان تفنگ به دست
بگيرند ـ آن هم در فضايي که خشونت در سطح جهاني تقديس
ميشد و اوضاع به کلي ديگري بود ـ .متاسفانه حکومت پهلوي
اين هشدارها را نشنيد و بر خودکامگيها افزود.
من در اينجا اين موضوع را ميخواهم به بحث بگذارم که به
فرض آن که مبارزهي مسلحانه را از ابتدا هم اشتباه بشناسيم،
اما در وقوع اين اشتباه چه کسي را بايد بيشتر سرزنش کنيم؟
جواناني را که همهي زندگي خود را در راه کشور و مردم خود
ميگذاشتند و به هر دري ميزدند به بن بست ميرسيدند و هيچ
راهي براي فعاليت آزادانه و مسالمتآميز براي آنها باز نميشد،
يا حکومتي که با نقض مداوم قانون و بستن هر راه فعاليت
مسالمتآميز ،زندان و شکنجه و سرکوب به خواستهاي اين
جوانان و تالشهاي آنها پاسخ ميداد؟ اين موضوع را از اين
جهت مطرح ميکنم که همين امروز نيز ما با اين پرسش مواجه
هستيم .اگر هشدارهاي متعدد در مورد پرهيز از خشونت
بينتيجه ماند و عليرغم آن عدهاي از جوانان اين کشور که راهي
براي فعاليتهاي مسالمت آميز نمييابند ،دوباره به فکر مقابله به
مثل افتادند ،چه کسي را بايد سرزنش کرد؟ اين جوانان پرشور و
شايد کمآگاه را و يا حکومتي که راه را براي فعاليتهاي
مسالمتآميز و آزادانه سلب کرده است؟ من به صراحت ميگويم
اگر دوباره صداي تفنگ در کشور ما شنيده شد ،مسئوليت اصلي
و درجهي اول با حکومتي است که نميخواهد صداي مردم را
بشنود و به آنها اجازهي فعاليت مسالمتآميز وآزادانه را
نميدهد .بر افکندن خشونت در درجهي اول گردن گذاشتن به
خواست مردم و استقرار آزاديهاي سياسي است و مسئوليت
استقرار اين آزاديها بر عهدهي حکومتها است.

است.
به اين ترتيب در پاسخ به سوال شما بايد به صراحت و تاکيد
بگويم که زمينهساز کشانده شدن جنبش مردم ايران به خشونت
فقط حکومت جمهوري اسالمي است که هر خواستهاي را
سرکوب ميکند .به جاي هشدارهاي مداوم به مردم ،بايد به
حکومت گفت و به او حالي کرد که صبر مردم هميشگي نيست.
تالش ـ در مقايسهاي که ميان دو رژيم از نظر ظرفيت سرکوب
کردهايد ،ميگوئيد« :حکومت شاه براي اعمال خشونت ظرفيتي
داشت و بيشتر از آن نرفت ».اما عليرغم اين بنيانگزاران جنبش
قهرآميز که خودِ شما نسل بعدي آنها بوديد که اين روش مبارزه
را تا پيروزي انقالب اسالمي ادامه داد ،در مقابله با آن رژيم و
براي سرنگوني آن دست به اسلحه برد .به اين ترتيب آيا گرايش
به خشونت را نميتوان هر زمان با استناد به خشونتگري و
سرکوب حکومتها توجيه کرد؟ آيا اختيار تصميم ما در دست
رژيمهاست؟ پس نقش عنصر اختيار و گزينش مبتني بر آگاهي
در روشها چيست؟ آيا براي رسيدن به هدف بايد و ميتوان به
هر روشي دست انداخت؟
تابان  :وجود «عليرغم اين» در آغاز اين پرسش ،نشان دهندهي
جهت گيري معيني است ،احساس مثبتي نسبت به «خشونت
کمتر» به وجود ميآورد .يکي از گرفتاريهاي بزرگ ما اين
است که اين حکومت در سفاکي و اعمال خشونت و سرکوب تا
جايي پيش رفته است که پيشينيان خود را «روسفيد» کرده است
و اين اصال خوب نيست که جامعه و مردم ايران نسبت به
سرکوبها و خشونتها بيتفاوت بمانند و يا بيتفاوت بشوند و
حساسيت خود را نسبت به آنها از دست بدهند .جامعهي ايران
بايد به هر گونه خشونت و استبداد در حکومت خود و در تاريخ
جامعهي خود با حساسيت کامل بنگرد ،به خصوص اگر بخشي از
اين تاريخ بخواهد دوباره خود را بازسازي کند .در پرسش شما
چهار سوال مختلف به دنبال هم آمده است که پاسخ مفصلي را
ميطلبد .من بار ديگر ميخواهم اين نکته را تاکيد کنم که
روشهاي مبارزهي سياسي در جامعه را قبل از همه (روي قبل
از همه تاکيد ميکنم) حکومتها هستند که تعيين ميکنند و
بنابر اين ميتوان گفت که تاحدودي اختيار تصميم ما در اين
زمينه متاسفانه در دست حکومتهاست .آنها هستند که شرايط
مبارزهي علني ،قانوني ،غيرقانوني ،مخفيانه و همهي انواع ديگر
آن را تا حدود زيادي بر احزاب و فعالين سياسي تحميل ميکنند.
از همين رو هم هست که با حساسيت ميگويم هشدارها نسبت

تالش ـ نمونه مهندس بازرگان شايد مثال مناسبي باشد ،به
عنوان سياستپيشهي ماليميکه به حق روشهاي ديگري را
دوست داشت ،اما ديگر روشن شده است که در عمل تسلطي بر
نفس خود نداشت و به همين دليل بدترين بهرهبرداريها از وي
74

تـالش ـ سال هشتم ـ شماره  33ـ بهمن  1388ـ دفتر سبز

نسل جوان و مبارز امروز داريد؟

صورت گرفت .برخالف تصورات مکانيکي سياستمداراني چون
مهندس بازرگانها ،در سياست وقتي پاي آگاهي ،اختيار و تسلط
بر تصميم و رفتار پيش ميآيد ـ که امروز مردم ما به ويژه
جوانانمان براي تحقق مناسبترين شرايط آن با رژيم مبارزه
ميکنند ـ ديگر از خاصيت و قانون دومينوئي نميتوان سخن
گفت ،زيرا نه انسان سنگ بيجان دومينوست و نه در سياست
قانون فيزيک محض عمل ميکند.
امروز هنوز بسيار نادرند چهره و جريانهاي سياسي که به

تابان  :ظاهرا ما مثل سي و چند سال پيش ،امروز هم نميتوانيم
زبان همديگر را بفهميم .سواالت شما اين ذهنيت را ايجاد
ميکند که مسئوليت ايجاد خشونت با مخالفين است .از جواناني
که «زندگي خشونت بار» را بر جامعه تحميل کردند با گشاده
دستي انتقاد ميکنيد ،اما از حکومتي که در برابر آنها قرار
داشت و استبدادي که حاکم بود ،هيچ نميگوييد .من در

بکارگيري خشونت در مقابله با ددمنشانهترين سرکوبهاي رژيم
بيانديشند .برعکس از هر سو با هشياري و بيداري به دوري از
آن روشها توصيه شده و نسبت بدانها هشدار داده ميشود .در
عمل هم ما شاهديم که تا امروز جوانانمان با دست خالي ،اما
عقلي پر از ابتکار و خالقيت مبارزاتي ،با خويشتنداري و حتا گاه
با سکوت! باالترين دالوريها را آفريدهاند.
در چنين شرايطي پرسش ما از شما به عنوان يکي از نسلهاي
پيشين که در مبارزات دوران جواني خود همه «روزنهها را بسته
ديد» و يک زندگي خشونتبار با همه پيامدهاي جانسوز و
جانکاه ،هم براي خود و هم براي کل جامعه ـ ثبت چنين
تجربههائي براي هيچ جامعهاي شاديآور نيست! ـ را در پيش
گرفت ،اين است که با توجه به آن تجربه چه توصيهاي براي

صحبتهايم کوشيدهام بر اين نکته انگشت بگذارم که اين
مسئوليت در درجهي اول و به طور قاطع متوجهي
حکومتهاست.
انتظارم اين بود که در مورد خود مفهوم «خشونت» گفتکو و
تامل بيشتري صورت ميگرفت ،زيرا امروز ما شاهد آن هستيم
که اين مفهوم دستخوش سوءاستفادههاي گسترده است و از
جمله بسياري از اصالح طلبان «راديکاليسم» و «ساختارشکني»
و فراتر رفتن از ساختارهاي موجود را هم مترادف با اعمال
خشونت ميشمارند .من نميدانم شما وقتي در مورد «خشونت»
از من سوال ميکنيد ،اصال چه مفاهيم و چه اعمالي را در نظر
داريد .اگر اين مفاهيم مشترک بشوند ،احتماال نتيجهگيري هم
آسانتر خواهد شد .من فکر نميکنم در اين مورد اختالف نظري
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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
نشانههاي بارز اعمال خشونت هستند ،محکوم هستند و ما متفقا
کاربرد چنين روشهايي را در مبارزه ي سياسي محکوم
ميکنيم .نکته اما اينجاست که تودهي مردم ـ اينجا صحبت بر
سر يک جنبش سراسري مردمياست و نه فعاليت يک گروه
سياسي کوچک  -اصوال امکان انجام چنين خشونتهايي را
کمتر دارند و چنين خشونتهايي به طور عمده از سوي
گروههاي سازمان يافتهي رسمي و غيررسمي حکومتي صورت
ميگيرد.

هيچ روي از خواستها و مطالبات خود کوتاه نيايند و به
بهانههاي واهي از حقوق خود صرف نظر نکنند .در اين جا
ميخواهم بر اين نکته نيز انگشت بگذارم که «حق دفاع از
خود» که در خيلي از مفاهيم و مکاتب حتما جزو «اعمال
خشونت آميز» قرار ميگيرد ،از جملهي اين حقوق است که در
مکاتب حقوق بشري هم به رسميت شناخته شده است.
در سياست فقط يک اصل طاليي و هميشگي وجود دارد و آن
اصل ،تحليل مشخص از شرايط مشخص است .مردم و جوانان
ايراني بايد خود راههاي مقابله با حکومت را تشخيص بدهند و
به تجربه و در جريان عمل اين را دريابند .هيچ اصل
جهانشمولي در اينجا وجود ندارد.

يکــي از گرفتــاریهــای بــزرگ مــا ايــن

تالش ـ و به عنوان آخرين پرسش ،نظرتان در بارهي اين سخن
چيست که گفته ميشود؛ بکارگيري خشونت نشانهي ندانستن و
نفهميدن سياست است و نداشتن زبان استدالل و قدرت بيان؟

اســت کــه ايــن حکومــت در ســفاکي و
اعمــال خشــونت و ســرکوب تــا جــايي
پــيش رفتــه اســت کــه پيشــينيان خــود

تابان  :با بخش دوم اين پرسش شما ميتوانم موافقت کنم،
کسي که قدرت استدالل و بيان ندارد ،براي پيشبرد نظر و منافع
خود به زور و خشونت متوسل ميشود .با بخش اول اما موافقت
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
بنگريم اعمال خشونت و سياست و قدرت (دولت) در هم تنيده
بودهاند .واقعيت البته اين است که همراه با پيشرفت جوامع و
رشد فرهنگ انساني ،اين اعمال خشونت همواره محدودتر شده
و يا در اشکال پيچيدهتر و پنهانتري جريان يافته است ،اما تا به
امروز اين اصل همچنان باقي مانده است و سياست کامال با
خشونت ،سرکوب و ديکتاتوري آلوده و همراه بوده است .قطعا
زماني ميرسد که با محو حکومتهاي متکي بر اقليت و استبداد
و ديکتاتوري ،به تدريج خشونت از عرصهي مناسبات سياسي
حذف شود .ما اساسا در همين جهت مبارزه ميکنيم .از اين نظر
ميتوانم در پاسخ به پرسش شما بگويم که خشونت و استبداد در
سياست به کلي از آن رخت بربسته باشد .امروز اما متاسفانه
سياست آن هم در جوامعي مثل ما آلوده به بدترين و
غيرانسانيترين خشونتهاست.

را «روســـفيد» کـــرده اســـت و ايـــن
اصـــال خـــوب نيســـت کـــه جامعـــه و
مــردم ايــران نســبت بــه ســرکوبهــا و
خشــونتهــا بــيتفــاوت بماننــد و يــا
بــيتفــاوت بشــوند و حساســيت خــود
را نسبت به آنها از دست بدهند.

جنبشهاي مردمي ذاتا جنبشهايي مسالمتآميز و مسالمتجو
هستند .مردم حقوق بديهي و طبيعي خود را ميخواهند.
ميخواهند آزاد باشند هر طور دوست دارند حرف بزنند ،و رفتار
کنند ،ظلم در جامعه نباشد ،فقر نباشد ،بيعدالتي نباشد و از
زندگي قابل قبولي برخوردار باشند .مردم نه دنبال تخريب اموال
عمومي هستند ،نه آزار دادن به ديگران ،نه به دنبال شکنجه
کردن کسي هستند و نه اصال زنداني دارند که مخالفين خود را
زنداني کنند و آزار بدهند .از اين نظر ،من نگراني چنداني نسبت
به اعمال خشونت از جانب جنبشهاي مردمي ندارم ،نگراني از
سوي مقابل است و اعمال خشونتهاي سازمان يافتهي رسمي
و غيررسمي دولتي که ما هر روزه هم به وسعت شاهد آن
هستيم.
از اين نظر ،اگر قرار باشد توصيهاي براي نسل جوان و مبارز
امروز داشته باشم اين توصيه در درجه ي اول اين است که به

تالش ـ آقاي تابان با سپاس از شما و فرصتي که داديد.
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نکتههايي تامل برانگيز پيرامون مشروعيت و مشروعيت الهي

دکتر جمشيد فاروقي

بحران سياسي ،در کوتاهمدت يا در فرجامين نگاه ،همه
تحليلگران در اين نکته اتفاق نظر دارند که بازگشت جامعه به
شرايط پيش از انتخابات رياست جمهوري ممکن نيست و همين
امر دليلي است بر اثبات وجود بحران سياسي حاکم بر ايران.
بحران سياسي کنوني اما صرفا زاده رويدادهاي پس از انتخابات
رياست جمهوري در ايران نيست .اين بحران تاريخ خود را دارد و
مکمل يک بحران نظري است .يک تناقض فقهي جدي از
همان زمان پيدايي جنبش اسالمي ـ سياسي زمينهساز اين
بحران نظري بوده است .اين تناقض ،تناقضي است بين
مرجعيت شيعه و مشارکت سياسي علما .تناقضي که در سايه 31
سال حکومت جمهوري اسالمي بنيانهاي نظري تشيع را آسيب
پذير ساخته و از تقدس ،اهميت و جايگاه مرجعيت شيعه کاسته
است .اين تناقضي است بين ايدهآليسم سياسي تشيع و نيازهاي
برآمده از حفظ و اعمال قدرت سياسي ولي فقيه در دوران غيبت
کبرا .رويدادهاي پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري
به اين بحران نظري دامن زد و به موازات اين بحران نظري
يک بحران سياسي عميق آفريد .زيرمجموعه اين بحران سياسي
اما به آن بحران نظري محدود نميشود و گسترههاي متفاوتي را
در بر ميگيرد .از يکسو ترجمان آن بحران نظري در بين
نيروهاي مذهبي ،اعم از روحاني و غير روحاني است و از سوي
ديگر برآيند نارضايتي تلنبار شده جامعهاي است جوان و پويا که
خواهان چنان آيندهاي است که در ظرفيت تعريف شده ساختاري
جمهوري اسالمي نميگنجد .همين امر منجر به آن شده است
که در صف مخالفين دولت ،نيروهايي گرد هم آيند که از حيث
اهداف و انگيزههاي خود بسيار متفاوتند .همراهاني با
عزيمتگاهها و مقصدهاي متفاوت.

بحران سياسي
بحران سياسي يک دولت ،بحران در ثبات سياسي آن دولت بوده
و حکايتگر بروز نارسايي و وقفه در استمرار تسلط آن بر جامعه
و تنگتر شدن گستره نفوذ آن است .بحران ،آغاز و آبستن يک
تحول است .تحولي که از دل يک بحران سياسي زاده ميشود،
آن تحولي است که چهره جامعه را دگرگون ميسازد .تحول
برآمده از دل يک بحران سياسي از توان ساختار شکني برخوردار
است .بحران سياسي نه تنها خود از دل نارساييهاي موجود در
ساختار سياسي زاده ميشود ،بلکه خود در تداوم و استمرارش،
ساختار سياسي را دگرگون ميسازد يا زمينههاي اين دگرگوني را
فراهم ميآورد .تحولي که از دل يک بحران سياسي زاده
ميشود ،تحولي است که بر بستر شتابان رويدادها واقع ميشود.
در حضور بحران سياسي در جامعه ،نبض تحوالت و رويدادها
بسي تندتر ميزند .تحوالت تدريجي و آرام يکباره جاي خود را
به تحوالت شتابان ميدهند .شتاب گرفتنِ ضربِ رويدادها،
فرصت ،فضا و آرامش مورد نياز براي يافتن تدبير يا اتخاذ
تصميم را از صاحبان قدرت سياسي سلب ميکند .تصميم
شتابزده ضريب خطا را افزايش ميدهد .حال آنکه هر اقدامي
که از دامنه بحران سياسي نکاهد ،منجر به تشديد بيشتر بحران
و وخامت بيشتر اوضاع ميشود .تحليل گذراي رويدادهاي پس
از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري حکايت از وجود
بحراني سياسي در ايران دارد .اين چنين است که ميتوان گفت:
مفهوم "بحران سياسي" کليدواژه درک تحوالت سياسي ايران
در شش ماهه پاياني سال  2009است .مستقل از پيآمد اين
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جمهوري اسالمي در زمينههاي متفاوت مديريت جامعه با
نارساييها و دشواريهاي متعددي روبهروست و از اين رو از
کارآيي الزمه براي اداره کشور برخوردار نيست ،موضوعي نيست
که بر کسي پوشيده باشد .اما ،آنچه در نيمه دوم سال سپري
شده ميالدي ثبات سياسي دولت را به مخاطره افکند ،نه عدم
کارآيي دولت که بحران مشروعيت آن بود .و اگر چنين است
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
ساخت .اظهارات آيتاهلل منتظري و هاشمي رفسنجاني از
يکسو و مباحث نظري که از سوي برخي از روشنفکران ديني
همچون محسن کديور ،اکبر گنجي ،هادي قابل ،يوسفي
اشکوري ،عبدالکريم سروش و...مطرح شدند ،از سوي ديگر به
اين بحث در جامعه روشنفکري ايران دامن زدند .همانگونه که
گفته شد نظريه واليت فقيه و نقش ولي فقيه در حيات سياسي
ايران محور مباحث نظري پيرامون مشروعيت و بحران
مشروعيت در ايران را تشکيل ميدهد .طرح موضوع بحران
مشروعيت در سطح وسيع آن در دوره پس از برگزاري انتخابات
دهمين دوره رياست جمهوري با واکنش روحانيون اصولگرا و
"واليتمدار" روبهرو شد .محمد يزدي ،يکي از اعضاي شوراي
نگهبان در واکنش به سخنان هاشمي رفسنجاني و آيتاهلل
منتظري که بر لزوم مشروعيت مردمي نظام تاکيد ورزيده بودند،
در خطبههاي نماز جمعه تهران مدعي شد که نظام جمهوري
اسالمي ايران و نهاد واليت فقيه مشروعيت خود را مستقيما از
خدا ميگيرد و در اين بين نيازي به مقبوليت مردم و يا
مشروعيت مردمي ندارد .مصباح يزدي نيز با تاکيد بر صفت
مطلقه نهاد واليت فقيه ،بر مطلق العنان بودن آن تاکيد گذاشته
و اين نهاد را تابع هيچ قانوني نميداند .تظاهرات گسترده روز
عاشورا در تهران و برخي ديگر از شهرهاي کشور نشان از آن
داشت که موضوع مشروعيت الهي و بحران مشروعيت بدل به
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
پرسشهايي پيرامون مفهومهاي مشروعيت و مشروعيت الهي
مطرح نمود .در واقعيت امر ،انتخابات دهمين دوره رياست
جمهوري در ايران و بحران سياسي برآمده از آن" ،بحث
حوزوي" مشروعيت و واليت فقيه را به سطح وسيع اجتماعي
کشاند به گونهاي که موافقين و مخالفين نظريه واليت فقيه و

نهاد واليت فقيه نقطه تالقي آن بحران نظري با اين بحران
سياسي مکمل آن است .تضاد عملي و سياسي بين دو نهاد
واليت و جمهوريت از همان نخستين روز تولد جمهوري
اسالمي منجر به پيدايي دو حکومت موازي در ايران شد .در
يکسو رئيس جمهور ،مجلس ،وزارتخانهها ،ارتش و شهرباني و
در سوي ديگر ولي فقيه ،شوراي نگهبان ،حوزهها ،سپاه پاسداران
و بسيج .اگر اساس در نظام جمهوريت استقالل و وزن راي
مردم است در نظام واليي راي مردم که به "امت" و گروههاي
مقلدان تنزل يافته است ،از ارزشي برخوردار نيست .حکومت
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
که نهاد واليت فقيه در کانون اعتراضها واقع شده است.
اعتراض بر آمده از بحران نظري ناشي از تناقض مرجعيت و
واليت که ريشه در گرههاي فقهي ايدهآليسم سياسي تشيع دارد
به موازات اعتراض جامعهاي که براي دستيابي به حقوق
شهروندي و دموکراسي ،ناگزير به پرش از سايه نهاد واليت
فقيه شده است.
بحران سياسي نمود بي ثباتي سياسي است .ثبات سياسي از
منظر تئوريک بر دو پايه استوار است :کارآيي و مشروعيت.
جامعهشناسان براي ثبات سياسي يک دولت دو وجه افزاري و
ارزشي تعريف ميکنند .وجه افزاري ثبات ،همان کارآيي است.
دولت با ثبات الزاما ميبايست کارآمد باشد .کاهش کارآيي دولت
به اين ترتيب کاهش ثبات و توان تضمين استمرار آن است .اما،
کارآيي شرط الزم براي ثبات يک دولت است اما دولت براي
بقاي خود احتياج به مشروعيت نيز دارد .مشروعيت بهمثابه وجه
ارزشي به تنهايي قادر به تضمين دوام و استمرار حيات يک
دولت نيست ،اما هرگاه دولتي کارآمد از مشروعيت نيز برخوردار
گردد ،دولتي با ثبات است .به سخن ديگر ،دولتها ميبايست در
شماري از فعاليتهاي خود کارآ باشند ،در غير اينصورت خطر هرج
و مرج ،هنجارگسيختگي و يا الحاق به کشور ديگر آنها را تهديد
ميکند .از جانب ديگر دولتهاي کارآمد ميبايست مشروع
باشند ،در غير اينصورت تقابل جامعه با دولتي نامشروع امکان
استمرار و بقاي حيات آن را از بين ميبرد.

مشروعيت
ريشه بحران سياسي حاضر ايران را ميبايست در بحران
مشروعيت حکومت اسالمي جست .اين موضوع که دولت
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مشروعيت الهي يعني باور مردم به حقانيـت يـک حکومـت بـر بسـتر اعتقـادات دينـيشـان .از ايـن حيـف تفـاوتي
بين مشـروعيت و مقبوليـت وجـود نـدارد .حکـومتي از مقبوليـت بهـرهمنـد اسـت کـه مشـروع باشـد .ايـن چنـين
است که طرح مشروعيت الهي برای حکومت واليي ،آن حکومت را از رای و نظر مردم بينياز نميکند.

جامعه است از عملکرد دولت .بنابراين ميتوان گفت که ثبات
سياسي جادهاي است دو طرفه :کارآيي راهکار دولت است براي
اداره جامعه و مشروعيت نگاه جامعه است به دولت .در همين
تعريف ساده نکتهاي بسيار مهم وجود دارد و آن اين که
مشروعيت يک "باور" است" :باور" جامعه به حقانيت حکومت.
هرگاه از باور اجتماعي سخن به ميان آيد ميتوان گفت که اين
باور نميتواند ريشه در گزينش فردي و تصادفي داشته باشد و
ناگزير بر بنيانهايي فرهنگي-اجتماعي استوار است .اما از آنجا
که حکومتهاي مشروع متنوعند ،پس ميبايست فرض را بر
اين گذاشت که علتهاي شکلگيري چنين باوري در جامعه نيز
متعدد و متنوع است .دستيابي به يک تعريف دقيق از مفهوم
مشروعيت تنها از طريق مرزکشي بين مشروعيت و قانونيت از
يک سو و حمايت و اطاعت از سوي ديگر ممکن است.
رابطه بين دو مفهوم مشروعيت  “Legitimacyو قانونيت
 “Legalityرابطهاي پيچيده و بغرنج است .جامعهشناسان در
اين نکته اتفاق نظر دارند که تعريف مفهوم مشروعيت از منظر
جامعهشناسانه بدون بهرهگرفتن از تعريف ماکس وبر از اين
مفهوم ممکن نيست .اما با عزيمت از گفتمانهاي متاخر پيرامون
دو مفهوم قانونيت و مشروعيت ،ميتوان به اين نتيجه رسيد که
ماکس وبر تمايز دقيقي بين اين دو مفهوم قائل نشده است.
يورگن هابرماس بر اين باور است که تعريف ماکس وبر از دو
مفهوم مشروعيت و قانونيت ناگزير آشکارا ره به يک دور باطل
بين اين دو مفهوم ميبرد و عمال يکي را بر بستر ديگري
توضيح ميدهد و قادر به قائل شدن تمايز دقيق نظري بين
آنها نيست .يکي پنداشتن و تمايز قائل نشدن بين اين دو
مفهوم عمال منجر به کژفهمي از مفهوم مشروعيت ميگردد.
در مباحث جامعهشناسانه ايران که عمدتا ترجمه آثار پژوهشگران
و متفکران غربي است ،دقت الزم در امر معادل يابي براي دو
مفهوم مشروعيت و قانونيت به کار گرفته نشده است .يکي
پنداشتن اين دو مفهوم را حتي نزد نخبگاني چون داريوش
آشوري نيز ميبينيم .وي در فرهنگ علوم انساني براي هر دو
مفهوم  Legalityو  Legitimacyبه طور يکسان معادلهاي
مشروعيت و قانونيت را پيشنهاد کرده است.
ترديدي نيست که ريشه لغوي هر دو مفهوم  Legalityو
 Legitimacyواژه  “Lexبه معني قانون است .اما همريشه
بودن اين دو مفهوم نميبايست منجر به برداشتي واحد از معني

مشروعيت الهي در پهنه اجتماع ،در گفتوگوهاي غيرحوزوي و
حتي در خطبههاي نماز جمعه و خطاب به "امت" به آن
پرداختند.
نظريه واليت فقيه آيتاهلل خميني و قرائت ايشان از نظريه
سياسي دولت در فقه شيعه از همان بدو تاسيس جمهوري
اسالمي به بحث پيرامون مشروعيت الهي و واليت مطلقه فقيه
در بين روحانيون شيعه دامن زده بود .مخالفت برخي از روحانيون
با نظريه واليت فقيه و قرائت متفاوت برخي ديگر از گستره
اختيارات و شروط ناظر بر اختيارات اين نهاد ،از همان نخستين
روزهاي استقرار جمهوري اسالمي در حوزههاي اسالمي مطرح
بود .اما کاريسماي آيتاهلل خميني و قدرت سياسي دولت انقالب
در نخستين سالهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي راه را بر
طرح وسيع اين بحث در آن ايام بست .مشروعيت دولت اسالمي
در دوران حيات آيتاهلل خميني تا بدان پايه بود که وي توانست
با تحديد مرجعيت و منزوي کردن مراجع تقليد مخالف ،نهاد
واليت را در ساختار سياسي ايران تعبيه کند.
واکاوي نظري بحث مشروعيت در فقه شيعه و نگاه فقها به
دولت در دورهي غيبت کبرا ،بسي قديميتر از عمر جمهوري
اسالمي است و آغازههاي جدي اين بحث را ميتوان در مباحث
روحانيون در قرن نوزدهم ميالدي جست" .ايدهآليسم" شيعه در
ارتباط با عدم مشروعيت دولت در دوران غيبت کبرا و رابطه بين
معصوميت رهبري و مشروعيت آن ،عمال باعث تبري جستن و
پرهيز از سياست شده بود .پس از درگذشت آيتاهلل بروجردي،
که واپسين مرجع اعظم شيعيان بود ،تجديد نظر در نظريه
سياسي دولت در فقه شيعه که در خفا جريان داشت ،امکان طرح
علني يافت و نظريه واليت فقيه عمال راه را بر مشارکت
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.
از دو عامل موثر در ثبات سياسي نام برديم .کارآيي و
مشروعيت .کارآيي وجه افزاري ثبات است و مشروعيت وجه
ارزشي آن .کارآيي و مشروعيت رابطه دولت و جامعه را تنظيم
ميکنند .کارآيي توانايي مادي و معنوي دولت است براي
حکومت کردن و مشروعيت بازتاب دهنده ارزيابي و برداشت
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گوناگونند .ماکس وبر سه دسته علت براي باور به مشروعيت
يک حکومت قائل ميشود .از نظر وي اين علت يا علتي است
سنتي همچون پيوند خوني در حکومتهاي ايالتي و قبيلهاي ،يا
علتي است کاريسماتيک در حکومتهايي که رهبرش از
فرهمندي برخوردار است ،يا علتي است مدرن و عقاليي در مورد
حکومتهايي که بنياني دموکراتيک دارند و برگزيده مردمند.
از اين منظر مشروعيت الهي نيز خود گونهاي از علتهاي سنتي
باور به حقانيت يک حکومت است .برخي از اصولگرايان با تمايز
قائل شدن بين مشروعيت و مقبوليت مدعي شدهاند که نهاد
واليت فقيه حقانيت خود را وامدار ماموريتي است الهي و در اين
بين نيازي به باور و راي مردم ندارد .حال آنکه مشروعيت الهي
يعني باور مردم به حقانيت يک حکومت بر بستر اعتقادات
دينيشان .از اين حيث تفاوتي بين مشروعيت و مقبوليت وجود
ندارد .حکومتي از مقبوليت بهرهمند است که مشروع باشد .اين
چنين است که طرح مشروعيت الهي براي حکومت واليي ،آن
حکومت را از راي و نظر مردم بينياز نميکند .بديهي است که
اين طرز تلقي جامعهشناسانه از مفهوم مشروعيت الهي از سوي
مدافعين حکومت واليي پذيرفته نميشود .اما قائل شدن
مشروعيت الهي براي نهاد واليت فقيه ،چنان که پيش از اين
نيز مطرح شد ،بحث معصوميت را در بيان سياسي فقها
ميگشايد و همين موضوع براي پايههاي استداللي فقه شيعه
مشکلآفرين ميشود.

آنها گردد Legality .يا قانونيت برخالف  Legitimacyاز
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.
از اين منظر قانونيت بازتابگر يک موقعيت عيني حقوقي است و
مشروعيت بازتابگر يک موقعيت ذهني غيرفردي و کمابيش
فراگير .تنها در کشورهاي دموکراتيک و مدرن است که معني دو
مفهوم قانونيت و مشروعيت به هم نزديک ميشوند .به عنوان
نمونه مشروعيت دولت آلمان فدرال ريشه در قانونيت آن دارد.
به اين ترتيب  rightfulnessيعني حقانيت داشتن به معني
 lawfulnessيعني قانونيت داشتن نيست و يکي پنداشتن اين
دو عمال کارگرفت مفهوم مشروعيت را با دشواري روبهرو
ميسازد.
از جانب ديگر حمايت و اطاعت ناظر بر دو گونه متفاوت واکنش
جامعه نسبت به صاحبان قدرت است .باور جامعه به حقانيت
حکومت و مشروع دانستن آن عمال حمايت و پشتيباني جامعه از
صاحبان قدرت را در پي دارد .حال آنکه اطاعت لزوما برآمده از
مشروعيت يک حکومت نيست و ميتواند ناشي از کارگرفت قهر
توسط دولتي کارآمد باشد .به اين ترتيب يک فرد مطيع لزوما
حامي دولت نيست و ميتواند بدل به يک فرد طاغي شود.
آنگاه که فرد حامي بدل به فردي مطيع و فرد مطيع بدل به
فردي طاغي ميشود ،بحث بحران و زوال مشروعيت به ميان
ميآيد .در اين بين بايد به اين نکته توجه داشت که فقدان ،زوال
و بحران مشروعيت مفهومهايي يکسان و مترادف نيستند و هر
کدام تاثيرات متفاوتي بر ثبات يا بيثباتي سياسي يک حکومت
دارند .فقدان مشروعيت موقعيتي بسيار نادر است و تنها ميتواند
در مورد حکومتهاي کودتايي يا تسلط سياسي نيروي بيگانه بر
کشور معيني صدق کند .زوال مشروعيت نيز ناظر بر يک روند
است و دوره زماني معيني را شامل ميشود .اين چنين نيست که
حکومتي يک شبه مباني مشروعيت خود را در سطح جامعه از
دست بدهد .رويدادهاي معين و متفاوتي ميتوانند در زدايش
مشروعيت يک حکومت نقش ايفا کنند .بحران مشروعيت بروز
هر گونه اختاللي در باور جامعه نسبت به حقانيت حکومت است.
تداوم بحران و گسترش آن به اليههاي اجتماعي ديگر ميتواند
به زدايش مشروعيت يک حکومت بيانجامد .اين چنين است که
ميتوان گفت بحران مشروعيت بيانگر لحظهاي از رابطه
بحراني شده بين دولت و جامعه است.
همان گونه که گفته شد ،مشروعيت يک باور است ،باور به
حقانيت يک حکومت .علتهاي باور به حقانيت يک حکومت اما

معصوميت و کمال
اسالم درباره پرسش مشروعيت يا عدم مشروعيت يک دولت
غيرديني پاسخ واحد و روشني ندارد .روحانيون اهل سنت و
روحانيون شيعه نسبت به حکومتهاي غيرديني نگاهي بس
متفاوت دارند .اختالف نظر پيرامون قائل شدن مشروعيت يا
عدم مشروعيت براي يک حکومت دنيوي تنها به اختالف بين
پيروان تشيع و اهل سنت محدود نميشود .در بين روحانيون
شيعه نيز ما شاهد اختالفاتي جدي در اين زمينه هستيم .شيخ
مرتضي انصاري ،يکي از علماي صاحبنام قرن نوزدهم معتقد
بود که امور جهان به سه دستهي امور معنوي (ديني) ،امور
حقوقي و امور سياسي تقسيم ميشوند .به باور وي که در آن
هنگام باور غالب متفکران شيعه بود ،امور ديني در حيطه
صالحيت فقهاست ،امور حقوقي در حوزه صالحيت مجتهدين و
امور سياسي موضوعي است مورد اختالف که نياز به بررسي و
تفحص بيشتر دارد.
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موضوعيت تهي ميشود .و ه رگاه ولي فقيه معصوم و کامل نباشد ،اين تصور که مشروعيت الهي شامل حکومت فردی شود
که از خطا بری نبوده و از کمال نيز برخوردار نيست ،عمال در تصور فقهي شيعه نميگنجد.

غيرديني را مطرح ساخت ،بلکه براي نخستين بار آشکارا براي
حکومتي ديني در غياب امام زمان مشروعيت الهي قائل شد.
از نظر آيتاهلل خميني امام و ولي هر دو جانشين مشروع پيامبر
محسوب ميشوند و ولي فقيه مامور انجام همان وظايفي است
که براي امام پيش بيني شده و آن اجراي شريعت اسالمي است.
و از آن جا که طاغوت مانع از اجراي شريعت اسالمي ميشود،
پس علما خود ميبايست حکومت را به دست گيرند .اين چنين
است که به باور آيتاهلل خميني ،در دوران غيبت کبرا ،حکومت
اسالمي و جوهره اصلي آن يعني نهاد واليت فقيه يگانه امکان
مشروع اجراي قوانين الهي است .بر اين اساس نهاد واليت نيز،
همچون نهاد امامت به عنوان ادامه مشروع نبوت ،از همان
مشروعيت الهي برخوردار است و براي اثبات حقانيت خود نيازي
به راي مردم و به سخن ديگر نيازي به اجماع ندارد .آيتاهلل
خميني تاسيس حکومت اسالمي را بخشي از فرمان الهي دانسته
و مقاومت در برابر واليت فقيه را سرپيچي از فرمان خدا و دفاع
از حکومت اسالمي را واجبتر از نماز ميداند.
در نظريه واليت فقيه و حکومت اسالمي و بحث مشروعيت
الهي اين نهاد ،يک پرسش جدي اما بي پاسخ ميماند و آن
اينکه آيا ولي فقيه به عنوان جانشين مشروع امام و ادامه دهنده
پيام نبوت خود فردي "معصوم" و "کامل" است؟ هرگاه ولي
فقيه معصوم ،يعني بري از خطا و کامل يعني بري از نقص باشد،
آنگاه فلسفه انتظار براي ظهور امام زمان از موضوعيت تهي
ميشود .و هرگاه ولي فقيه معصوم و کامل نباشد ،اين تصور که
مشروعيت الهي شامل حکومت فردي شود که از خطا بري نبوده
و از کمال نيز برخوردار نيست ،عمال در تصور فقهي شيعه
نميگنجد .مضاف بر آن که نميبايست فراموش کرد ،اين ولي
فقيه برگزيده مجلس خبرگاني است که نمايندگانش بههر روي
معصوم و کامل نيستند و امکان خطاي تصميمگيري آنها به هيچ
روي منتفي نيست .و از آن گذشته نميبايست فراموش کرد که
مجلس خبرگان نيز برگزيده امتي است که قرنها تحت
حکومتي طاغوتي زيسته و هيچ تضميني وجود ندارد که اين
امت از چنان دانشي از فرمان الهي و پيام نبوي برخوردار باشد
که در انتخاب خود دچار هيچ خطايي نشود .اين چنين است که
ميتوان گفت قائل شدن مشروعيت الهي براي ولي فقيه ،پيش
از آنکه بر تقدس نهاد واليت بيافزايد از تقدس امامت و در
نهايت از تقدس نبوت ميکاهد.

آنچه باعث اختالف نظر در بين علماي شيعه درباره امور
سياسي و حکومتي ميشد ريشه در دو مفهوم "معصوميت" و
"کمال" داشت .نگاه شيعيان به نهاد "امامت" به عنوان يکي از
اصول دين و همطراز قرار دادن امامت با نبوت بدانجا منجر شد
که فقهاي شيعه براي امامان همان صفاتي را قائل شوند که
براي پيامبر اسالم قائل بودند .ريشه ايدهآليسم سياسي موجود در
فقه شيعي را نيز ميبايست در درک فقها از مقام و منزلت امام
جست .از اين منظر ،حق حکومت و پرداختن به امور سياسي
تنها ميتوانست منحصر به کسي باشد که "معصوم" ،يعني بري
از خطا و کامل ،يعني بري از نقص باشد و بديهي است که اين
صفتها تنها شامل امامان دوازدهگانه ميشد .محدود کردن حق
حکومت تنها به امام غايب ،باعث آن شده بود که پرداختن به
سياست همچون ارتکاب گناهي کبيره نگريسته شود .از نظر اين
دسته از علماي شيعه که مهمترين نمايندهشان در قرن بيستم
آيتاهلل حسين طباطبايي بروجردي بود ،همه حکومتها و حتي
حکومتهاي ديني در غياب امام زمان نامشروع تلقي ميشدند.
نظريه حکومت اسالمي و نظريه واليت فقيه که توسط آيتاهلل
خميني طرح و سپس اجرا شد ،محصول تجديد نظر در تفکر
سياسي شيعه و حاصل يک نوآوري نظري بود .زمينههاي نظري
اين تجديد نظر را ميبايست در آرا و عقايد آيتاهلل بهبهاني و
آيتاهلل نائيني جست .آيتاهلل بهبهاني اين پرسش را مطرح کرده
بود که هرگاه امام زمان لحظه کنوني را براي ظهور مناسب
تشخيص ندهد و غيبت کبرا بيش از اين تداوم يابد ،آنگاه اصلح
آن است که علما زمام امور مملکت اسالمي را برعهده گيرند،
چون هيچ قانوني بهتر از قانون الهي يا شريعت نيست و هيچ
کس بيشتر از علما درباره شريعت نميداند .آيتاهلل نائيني نيز
معتقد بود که علما نميتوانند در غياب امام زمان نسبت به ظلم
و استبداد بيتفاوت باشند و ميبايست بين حکومت استبدادي و
حکومت مشروطه جانب يکي را بگيرند.
فراخوان علمايي چون نائيني و بهبهاني به مشارکت سياسي
فقها ،مقدمات نظريه حکومت اسالمي را براي آيتاهلل خميني
فراهم ساخت .وي براي اثبات ضرورت فعاليت سياسي روحانيون
از مفهوم "طاغوت" بهره گرفت .خميني با اشاره به سيطره
طاغوت بر همه پهنه جهان اسالم ،خواستار مبارزه مشترک عليه
آن شد .به باور خميني همه حکومتهاي سکوالر و غيرديني
طاغوتي و نامشروع هستند .آيتاهلل خميني با طرح پرسش "يا
خدا يا طاغوت" عمال نه تنها نامشروع بودن هر حکومت
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مبنای مشروعيت برای يک نوانديش ديني «مردم» ميباشد

مــردمانــد کــه مبنــای مشــروعيت قــدرت را تشــکيل مــيدهنــد .انــواع
ديــنداران ،ماننــد بــيدينــان و يــا مخالفــان ديــن ،بــدون اينکــه هــي
يــک بــر ديگــری امتيــازی داشــته باشــند ،مــيبايســت در يــک فرآينــد
ســـالم و دموکراتيـــک ،چـــه در کليـــات و چـــه در جزئيـــات ،نحـــوه
حکومت و سرنوشت خويش را تعيين کنند و رقم بزنند.

گفتگو با رضا عليجاني

مشروعيت رفتار مجريان و ناظران انتخابات يعني وزارت کشور و
شوراي نگهبان بود .اما ورود رهبر جمهوري اسالمي به دفاع از
نتايج انتخابات ،برخوردهاي صدا و سيما و نيروهاي نظامي و
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
هر از چندي و بنا به داليلي تازه ميشود ،را دوباره مطرح
ساخت .از جمله بحثهاي کهنه اما مهم واليت فقيه« ،دوري»
بودن قدرت در رابطه با رهبري ـ شوراي نگهبان ـ مجلس
خبرگان ،بحث نظارت استصوابي يعني خروج شوراي نگهبان از
نظارت بر اجرا و دخالت تمامعيار در روند انتخابات و...

تالش ـ در پي روند حوادث سياسي بعد از اعالم نتايج انتخابات
و اعتراضات گسترده مردم به آن ،به سرعت ـ بعد از چند هفته ـ
موضوع «مشروعيت» و جدالي نظري بر روي آن مطرح گرديد.
چگونه و چرا يک موضوع سياسي مانند گزينش رئيسجمهوري
از اين يا آن جناح طرفداران نظام جمهوري اسالمي ،به چنين
سرعت و وسعتي به بحث بحران مشروعيت کشيده شد؟

رضا عليجاني ـ اعالم نتايج غيرمنتظره انتخابات اخير تنها
نيشتري بود بر يک زخم کهنه .بحث مشروعيت قبال هم وجود
داشت و در اين دوره تنها دوباره احيا شد .ريشه اين امر هم به
دو مسئله برميگردد .يکي عيني و رفتاري و ديگري ذهني و
نظري (البته اين دو به هم مرتبطاند) .مسئله عيني رفتار
غيرقانونمند و غيردموکراتيک حاکميت در نحوه اجراي انتخابات،
شمارش و اعالم آراء بود .به اين مسئله بسياري (حتي برخي
منتقدان احمدينژاد که در اين انتخابات به رضايي ،موسوي و
يا کروبي رأي داده بودند) نيز معترض بودند .بحث آنها عدم

تالش ـ در حاليکه عدهاي از «عدم مشروعيت دولت» سخن
ميگويند ،گروهي ديگر اصل و ابتناي نظام بر «واليت مطلقه
فقيه» را فاقد مشروعيت ميشمارند .برخي نيز ضمن دفاع از
ديني بودن حکومت و نظام و نهادهاي آن ،اما قدرت و امتياز
ويژه فقها به عنوان خبرگانِ چنين نظامي را رد ميکنند....
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نازدودنيست .پيش از آن تجربه تاريخي هم از وعده آزادي بيان،
آزادي تجمعات کم سخن گفته نميشد! بنا را بايد از کجا استوار
کرد که در عمل به آن آزادي ،حتا براي کوچکترين اقليتها،
برسيم؟

از نظر شما محدودهي فراگيري دايرهي اين بحث يعني بحران
مشروعيت ،تا کجاست و چه بخش از نظام و نهادهاي کنوني آن
را در بر مي گيرد؟

رضا عليجاني ـ در امتداد همان روند «علتيابي»ها و کاوشها
و ريشهيابيهايي که در قبل گفتم اذهان نکتهسنج و تحليلگر و
بخشهاي مهمي از افکار عمومي ريشه را نه در صرفا تخلفات
اجرايي بلکه در علل و بسترهايي که زمينهساز وقوع اين
اشکاالتاند جستجو ميکنند و به معضل ساختار حقوقي متمرکز
قدرت در ايران ميرسند.
بنابراين به لحاظ نظري و ذهني هيچ کس نميتواند محدوده و
محدوديتي را براي اين مباحث قائل باشد .ذهن آزاد است و تا
هر کجا بخواهد ميرود! اما اگر منظور تعيين محدوديت نه به
لحاظ نظري ،بلکه به لحاظ عملي و سياسي و به عبارتي از نظر
استراتژيک در شرايط کنوني جامعه و در جنبش سبز باشد،
مسئله فرق ميکند .چون:
اوال جنبش سبز يک جنبش فراگير و متکثر است و گرايشات
مختلفي (از منتقدان به تنها مجريان انتخابات تا مخالفان با کل
حاکميت) را در بر ميگيرد و ثانيا به لحاظ تناسب قوا و وزن و
توان سياسي و اجتماعياش (در رابطه با نيروي مقابل) نيز حد و
اندازه خاصي دارد که نه ناباورانه و نااميدانه بايد آن را کوچک
شمرد و نه متوهمانه و آرزوانديشانه بايد در آن اغراق کرد .بر
اساس اين دو معيار و شاخص استراتژيک (نه تئوريک) ،از نظر
من در مباحث کاربردي و راههاي عمل و اقدام استراتژيک در
شرايط کنوني ،سطح مسئله و معدل و مخرج مشترک جنبش
سبز هماني است که در مطالبات مندرج در بيانيه شماره  9آقاي
موسوي منعکس شده است يعني بازرسي انتخابات اخير ،مجازات
متجاوزان و سرکوبگران ،آزادي بيان ،آزادي تجمعات و...

رضا عليجاني ـ در مباحث فکري منطق «عقل نظري» حاکم
است ،اما در واقعيت عيني منطق «عقل عملي» .مهمترين
منطق عقل عملي در سياست نيز همين مسئله تناسب قواست.
اگر در «ذهن» ميتوان از واقعيت زياد فاصله گرفت و تا هر
کجا که خواست پرواز نمود اما در «عين» نميتوان ارادهگرايانه
(ولنتاريستي) برخورد کرد و تصور نمود که به هر چه اراده شود،
ميتوان رسيد .در واقعيت اما ميتوان «تجربه» را نيز به کار
بست .تجربه به ما ميگويد در چه «جهتي» بايد به تدريج
حرکت کرد بدون آنکه ارادهگرايانه قصد پرش و جهش فراتر از
تناسب قواي موجود نمود .بر اين اساس امروزه ميتوان «جهت»
تدريجي را به سمت به کارگيري حداقل دو تجربه گرانبها قرار
داد:
 -1جلوگيري تدريجي از هر گونه تمرکز قدرت (چه در يک
فرد ،چه در يک نهاد) و سيال و چرخهاي نمودن قدرت (که
مادامالعمر نبودناش يکي از ملزومات اوليه آن است).
 -2جدايي و بيطرفي قدرت و دولت از انديشه ،ايدئولوژي و به
ويژه دين.
اما اينها چشماندازهاي نظري و ذهنياند نه منطق عملي تعيين
اقدامات استراتژيک .عمل استراتژيک در تعامل چشماندازهاي
نظري و فکري و تناسب قواي عيني و عملي تعيين ميشود.
امروزه برآيند اين دو امر در دفاع از حقوق اساسي ملت ،حقوق
بشر و نظاير آن و مصداقهاي جزئي و مطالبات مشخصي هم
چون آزادي بيان و تجمعات و ...متعين مي شود.
اما بگذاريد به يک تجربه (تجربه سوم) نيز اشاره کنم .تجربه 30
ساله نشان ميدهد که خلط انديشه و استراتژي (يعني فهم
نکردن تفاوت بين حقانيت نظري و موفقيت در بستر تناسب
قواي عملي) يکي ديگر از داليل رخدادهاي اين دوران است.
اين واقعيتي است که در انقالب بهمن  5۷نيز نيروهاي متکثري
شرکت داشتند ،اما تناسب قوا به نفع نيروهاي سنتي بود.
بنابراين در بستري از آزادي و دموکراسي نيز آنها صاحب قدرت
ميشدند (چه برسد به بستري که آنها قواعد بازي را نيز بر هم
زدند!) .اما از اين سو نيز اشتباهات کمي صورت نگرفت .نگاه
حداکثري (و حقيقتمحور) به سياست و نه نگاه واقعگرا (و

تالش ـ بدون آن که بخواهيم شرط عقل را در ديدن «تناسب
قوا و وزن و توان سياسي و اجتماعي» زير سئوال ببريم ،اما در
حوزه سياست همواره اين تناسب ...نقش تعيين کننده داشته و
خواهد داشت .در تجربه تاريخي خود ما ،هنگام وقوع و پيروزي
انقالب اسالمي ،تقريباً همه قوا و نيروها در يک طرف کفه
بودند .نتيجه سنگيني اين کفه ،کارنامه رخدادهاي تلخ سيساله
و رخ دادهائيست که تلخي آنها در کام بسياري از «روانهاي
دالوري» که همين امروز در جنبش سبز ايستادگي ميکنند،
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مهمتــرين منطــق عقــل عملــي در سياســت نيــز همــين مســئله تناســب قواســت .اگــر در «ذهــن» مــيتــوان از
واقعيــت زيــاد فاصــله گرفــت و تــا هــر کجــا کــه خواســت پــرواز نمــود امــا در «عــين» نمــيتــوان ارادهگرايانــه
(ولنتاريستي) برخورد کرد و تصور نمود که به هر چه اراده شود ،ميتوان رسيد.

همه جا ميتوان در قرآن خدا (اهلل) را برداشت و «مردم» (ناس)
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
ميدانند (مانند شريعتي) و برخي معتقدند اشکالي از حکومت
ديني ميتواند وجود داشته باشد (در آنجا که اکثريت مردم به
صورت دموکراتيک خواهان اين قدرت باشند) ،اما چون همه
نوانديشان ديني به «تغييرپذيري احکام اجتماعي دين» معتقدند؛
بنابراين اگر به طور عميقتر به مسئله بنگريم خواهيم ديد که
آنها در عمل و به طور معمول به حکومت ديني به معناي
مصطلح آن اعتقادي ندارند (معناي مصطلح حکومت ديني اين
است که الف ـ اين قدرت به طريقي از طرق مختلف
مشروعيتاش را از خدا ميگيرد نه مردم؛ ب ـ مجري شريعت و
احکام ديني است و پ ـ معموال به طور طبيعي حاکمان آن
عمدتا اشخاص روحانياند) .مجموعه نوانديشان ديني اين مباني
را به طور اساسي رد ميکنند و ميتوان گفت خواسته و
ناخواسته ،آگاه و ناخودآگاه به جدايي دين (به معناي شريعت نه
ارزشهاي اخالقي و يا جهتگيريهاي عام اجتماعي دين مانند
رفع ظلم و  )...از حکومت معتقدند .بر همين اساس است که در
ابتداي انقالب ،قانون اساسي که توسط شوراي انقالب و عمدتا
توسط نيروهاي ملي ـ مذهبي و ملي و دموکرات تهيه شده بود
داراي اصل واليت فقيه نبود و يا مهندس بازرگان تأکيد داشت
نام قدرت جديد جمهوري دموکراتيک اسالمي باشد و ...بعدا نيز
در هنگام تصويب اصل واليت فقيه در مجلس ،آيتاهلل طالقاني،
در روزهاي آخر عمرش گفت ميترسم اين قانون از قانون دوران
مشروطيت نيز عقبتر باشد و يا مهندس سحابي هم در مجلس
و هم در سخنراني عمومياش در ترمينال خزانه در رد اصل
واليت فقيه سخنراني کرد.

تناسب محور به آن) ،جدا از برخي روحيات و رفتارهاي
جاهطلبانه و خودمحورانه غيردموکراتيک و حذفي (هم چون
منطقي که در رفتار جناح مقابل نيز ديده ميشود) ،راه به
عملهايي مرحله سوز و جادهصافکن براي جناح غالب و حاکم
ميگشود .از اين امر هم بايد تجربه آموخت.

تالش ـ بعضي از انديشمندان دينيمان که در بحثهاي امروز
در بارهي مشروعيت نظام ،شرکت بسيار فعالي دارند ،براين
نظرند که« :حکومت يک امر ماورائي و خدائي نيست ،يک امر
بشري است ».يا «حکومت وقتي مشروعيت ديني پيدا ميکند
که پيش از آن مشروعيت سياسي (عقالئي) يافته باشد و
مشروعيت ديني ،حقيقتي غير از مشروعيت سياسي ندارد».
بنيانهاي نظري ـ ديني چنين ديدگاههائي چيست؟ آيا ميتوان
گفت در هسته اصلي چنين نظراتي خواست جدائي دين از
حکومت نهفته است؟

رضا عليجاني ـ در ميان دينداران ،به طور عام (مانند سنتي با
نماد صافي گلپايگاني؛ سنتي ـ بنيادگرا با نماد مصباح يزدي؛
رفرميست حوزوي يا نماد مطهري و نوانديش) و نيز در ميان
نوانديشان ديني به طور خاص (مانند علمگرا ـ ليبرال با نماد
مهندس بازرگان؛ عقلگرا ـ ليبرال با نماد دکتر سروش؛ وجودي
(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
بنيادگرايان (و اکثر سنتيها) معتقدند مبناي مشروعيت قدرت
«مردم»اند .آنها عموما معتقدند از سويي در مرجع و متن اصلي
اسالم يعني قرآن هيچ شکل مشخصي از قدرت معرفي و تجويز
نشده و از سوي ديگر مردم (ناس) مخاطب و تکيهگاه اصلي
قرآن است (نه خواص و نخبگان سياسي يا اقتصادي و حتي
ديني) .همچنين در قرآن «انسان» جانشين خداست (خليفهاهلل).
اين امر تا بدانجاست که حتي شريعتي ميگفت در امور اجتماعي

تالش ـ اما همان صفت اسالمي مورد نظر مهندس بازرگان ،يا
قانون اساسي اوليه و زير سايه ارزشها و جهتگيريهاي قانوني
ديني خاص ،حتا بدون امتياز ويژه به فقها ،و از همين نظر نقص
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(واليت مطلقه پادشاه) و جمهوري اسالمي (با ابهام و کليت
دربسته و سربسته آن) بود .حتي نيروهاي چپ که سهم بسزايي
در انقالب داشتند نيز چندان به آزادي و دموکراسي (که امور
روبنايي و بورژوايي تلقي ميشد) نميانديشيدند .پيشنهاد بازرگان
صرفا يک قيد و جهتگيري مشخصتر به آن ترکيب ميافزود.
و البته امروزه در شرايطي متفاوت با تجربهاي افزونتر و مهمتر
از آن با تناسب قوايي جديد ميتوان سخن «حق» امروز را
گفت.
به نظر من جامعه ما از اواسط دوران قاجار از يک «جامعه
سنتي» وارد يک «جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتي» شد .و از
اواسط دهه  )1360( 60وارد مرحله جديدتري شد که ميتوان
آن را «جامعهاي ناموزون با غلبه وجه مدرن» ناميد .جامعه ما
همچنان ناموزون است اما اين بار غلبه با وجوه مدرن آن
ميباشد .اگر تحوالت چندساله اول انقالب و سرکوبهاي دهه
 60نبود ما دوم خرداد  ۷6را ده سال زودتر شاهد بوديم.
باز اضافه کنم که همين «روانهاي دالوري» که شما اشاره
کردهايد نشانگر پايان تاريخ و تضمين دموکراسي نيست و يک

قانون اساسي مشروطه ،محدوديتهاي خود را هم در فراگير
بودن نسبت به «ديگران» داشتند .ميبينيم که قانون اساسي
محدود ميتواند بسيار دست وپاگير باشد .آيا فکر نميکنيد در
کشوري که چندگانگي آن را به لحاظ گوناگوني ـ از جمله دين
و مذهب ـ نميشود ناديده گرفت ،وارد کردن چنين
محدوديتهائي دامنهي دربرگيرندگي همگان و افقهاي روبه
آينده آن ،يعني براي نسلهائي که هنوز نيامدهاند ،حکايت از
کاستي جامعه و تنگي نگاه ،به ويژه نزدِ سرآمدان فکري،
فرهنگي و سياسي ميکند؟

رضا عليجاني ـ اين سؤال نيز شايد باز به پيشفرض و مبنايي
«ذهنمحور» راه ميگشايد .گويي که «ذهن» (و يا «قانون» به
عنوان يک ذهن مکتوب و متعينشده) است که واقعيت را رقم
ميزند و تعيين ميکند نه رابطه متقابل و ديالکتيکي آنها (اين
رابطه ديالکتيکي نيز در خال و نقطه صفر فرضي و خارج از
شرايط عيني تاريخي محقق نميشود) .گويي در آن هنگام

نوانديشــان دينــي مشــترکا درجــات بــااليي از تاريخيــت را در برخوردشــان بــا ديــن پذيرفتــهانــد (يــک
نتيجــه مشــترک ايــن برخــورد نيــز پــذيرش تغييــرپــذيری احکــام اســت) .بنــابراين اگــر رويکــردی نيــز در
رابطــه بــا سياســت ،حکومــت و قــدرت در منبــع و مــتن مرجــع (قــرآن) و يــا رفتــار پيــامبر و بزرگــان ديــن
(سنت) وجود داشته باشد ،اين امر نيز در بستر تاريخي خويش «فهم» ميشود.

روز هم شايد خود به تجربهاي براي آيندگان تبديل شود .هر
چند گامي ما را فراپيش برد .من مدتهاست که ديگر از هر
برخورد رمانتيک و پوپوليستي به هراس ميافتم .چه در مورد
خلق قهرمان و امت مبارز و طبقه کارگر قهرمان و چه جوانان
قهرمان و هر قهرمان ديگر .جنبش سبز فصل نويي در تاريخ ما
گشوده است اما نبايد همچون دوران انقالب و دوران اصالحات
صرفا ستايشگرانه و بدون آسيبشناسي با آن مواجه شد.

ميشد کلمه ديگري را در تيتر حکومت آورد و يا اگر ميآورديم
مسائل حل ميشد .در اين نگرش «ذهن»« ،عين» را رقم
ميزند و گفتهها و نوشتهها ،واقعيت را .اما سير تاريخ نشان داده
که چنين نيست ،تعامل ذهن و عين و تناسب قواي مختلف و
متکثر اجتماعي است که خارج از همه پيشفرضهاي ذهني و
فراتر از همه ارادههاي فردي ،يک خروجي درهمتنيده (و گاه
متکثر و متعارض) را به ارمغان ميآورد .چندصدايي بودن قانون
اساسي جمهوري اسالمي (و تحوالت سه مرحلهاي از قانون
شوراي انقالب تا قانون کنوني) بازتابي از تکثر نيروهاي درون
انقالب و روندهاي (حذفي) پس از آن ميباشد.
بر اساس اين نگرش و بر اساس نسبيت تاريخي است که
ميتوان در باره تيتر پيشنهادي بازرگان قضاوت کرد .در آن
هنگام رقابت و انتخاب اصلي و واقعي بين نظام پادشاهي

تالش ـ بر پايه برخي نظرات از جمله يکي از نوانديشان ديني
در جامهي روحانيت ،با «درج فتواي واليت فقيه در قانون
اساسي يک خط ويرانگر بوقوع پيوست .و آن تلقي فلسفهگونه از
اين فتوا بود ...چنين تبليغ شد که اين فتوا و مباني در کتاب و
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در سير تاريخي آن نيز مراحل و ديدگاههاي مختلفي وجود
داشته) فراتر از يک مصاحبه کوتاه است.
اما در اين رابطه بايد بر مسئله محوري «متدلوژي» و
«روششناسي» برخورد با دين (اسالم) و موضوعات مختلف آن
(از جمله سياست و قدرت ،آزادي ،عدالت ،حقوق بشر ،حقوق
زنان و )...اشاره کرد .اين موضوع نيز خود حوزهاي وسيع است
که بايد مستقال بدان پرداخت .اما در نهايت همه گرايشات به
يک سرفصل و دوراهي مهم ميرسند :تاريخيت يا عدم
تاريخيت دين (مانند همه پديدههاي اجتماعي ديگر) .در اين
رابطه است که بنا به درجاتي از تاريخيت (از صفر تا صد) که
مورد پذيرش دينداران قرار ميگيرد نتيجه و خروجي بحث
متفاوت و متنوع خواهد شد .نوانديشان ديني مشترکا درجات
بااليي از تاريخيت را در برخوردشان با دين پذيرفتهاند (يک
نتيجه مشترک اين برخورد نيز پذيرش تغييرپذيري احکام است).
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
«فهم» ميشود .اين فهم تنها ميتواند براي ما «الهامبخش»
باشد و به ما «جهت» دهد نه شکل و قالب و سيستم خاص
سياسي که مثال در برابر ديگر سيستمهاي سياسي محصول و
فرآورده تمدن بشري قرار داشته باشد .متن مرجع و پيامبر دين
نيز خود در بستر و قالبهاي تاريخي زمان خويش ميانديشيده
و عمل ميکرده و البته رويکرد مصلحانه و اصالحي (نه انقالبي)
در رابطه با آنها داشته است .تفکيک فرم و «محتوا» و قالب و
«جهت» در گفتار و رفتار اوليه و صدر تاريخي هر دين مهمترين
نقطه تأکيد نوانديشان است .آنها ميخواهند ادامهدهنده «جهت»
نهفته در منابع و رفتار رسول باشند نه تکرار جزمي قالبها و
شکلهاي آن (که به مرور زمان کهنه ميشود و رفرم تبديل به
ضد رفرم ميگردد) .اختالف و جدال نوانديشان با سنتيها و
بنيادگراها در همين نقطه است( .اين امر نه تنها در بين
طرفداران اديان ،بلکه در بين طرفداران ايدئولوژيهاي جديد و
مدرن نيز وجود دارد) .بنابراين تاريخ مسلمانان (و از جمله جناح
اقليت آنها يعني شيعيان) شاهد رشد نظرگاههاي سياسي مختلفي
بوده است .کسي نبايد اين واقعيت را انکار کند يا ناديده بگيرد
(همان گونه که در تاريخ کوتاهتر ايدئولوژيهاي جديد مثل
ليبراليسم ،سوسياليسم ،مارکسيسم و  ...نيز در حوزههاي مختلف
مثال در حوزه حقوق بشر ،حقوق زنان و ...اين گونه بوده است.
آنها از ابتدا طرفدار مثال حق رأي مساوي براي سفيدپوستان و
سياهپوستان و يا زنان و مردان نبودهاند .اما به تدريح بر اساس

سنت حاوي يک فلسفه و نظريه در باب دولت است که در نقطه
مقابل ساير فلسفههاي سياسي عصر ،مثالً حاکميت مردم قرار
دارد»...
اگر چنين ديدگاهي درست باشد و ما در اسالم و در شيعه
فلسفهاي در باب حکومتي خاص ـ به معناي نقطه مقابل
فلسفههاي سياسي ديگر ـ نداشته باشيم ،پس اين همه بحث در
طول تاريخ و به خصوص در طول تاريخ جديد ايران از
مشروطيت به اين سو در باره «نظريه حکومت در شيعه» ويا
نظريههاي رنگارنگ حکومت ديني چه بوده است؟ کسب قدرت
به ياري دين؟

رضا عليجاني ـ بحث از مسئله سياست و قدرت در قرآن (متن
مشترک همه مسلمانان) از انواع نظرگاههاي اسالمي به طور عام
(که اکثريت غالباش يعني بيش از  ٨0-٨5درصدش را اهل
تسنن تشکيل ميدهند) و نظرگاههاي شيعي به طور خاص (که
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رأي مردم) را هر چه بگذاريم حکومت ديني نميتوان گذاشت.

مباني اوليه خود و امتداد و توسعه آن به نظرگاههاي جديدي
رسيدهاند).

تالش ـ به نظر ميرسد ـ با «نيشتري» که «بر زخم کهنه»
خورده است ـ ملت ايران بازهم در نقطه گزينش قرار گرفته
است .از آنجا که عمل دولت در نهايت تابعي است از محتواي
يک نظام سياسي تعريف شده در قانون اساسي و مهار عمل
غيرقانوني يک دولت بايد با اتکا به قانون نيز ممکن باشد ،اما
اگر قانون و راههاي آن ناکارآمد باشند چطور؟

تالش ـ ازنظر شما مبناي تشکيل حکومت و سرچشمه
مشروعيت آن چيست و نزد چه کسي است؟

رضا عليجاني ـ من چه به عنوان يک روشنفکر (و فعال سياسي)
و چه به عنوان يک نوانديش ديني اصل را «انسان» و نيز به
خاطر گرايشم به دموکراسي فراگير و راديکال (يا سوسيال ـ
دموکراسي) «مردم» را مبنا ميدانم .دين براي انسان است نه
انسان براي دين (به قول مسيح «سبت»  -شريعت دين يهود
در رابطه با روز شنبه ـ براي انسان است نه انسان براي سبت).
متن ديني بنا به توصيه خود دين «يکي» از منابع معرفت و
زيست ماست( .نه «همه» آن و نميخواهد و نميتواند جايگزين
عقل و يا تجارب ما از زندگي و طبيعت و تاريخ باشد) .برخورد ما
با اين متن نيز نبايد فرماليستي و جزمگرايانه ،بلکه ميبايست
«تاريخي ـ الهامي» باشد.
آنچه نوانديشان ديني امروز و بسياري از فالسفه و عرفا (چون
صرفا فقها نيستند که در تاريخ دين وجود داشتهاند) در طول
تاريخ ،از متن و رفتار بزرگان دين «الهام» گرفتهاند نيز احترام و
اعتماد و عشق و محبت به انسان و مردم بوده است .بنابراين،
اين مردماند که مبناي مشروعيت قدرت را تشکيل ميدهند.
انواع دينداران ،مانند بيدينان و يا مخالفان دين ،بدون اينکه
هيچ يک بر ديگري امتيازي داشته باشند ،ميبايست در يک
فرآيند سالم و دموکراتيک ،چه در کليات و چه در جزئيات ،نحوه
حکومت و سرنوشت خويش را تعيين کنند و رقم بزنند .صاحبان
ايدئولوژيهاي مختلف چپ و راست و ميانه ،عقايد مختلف
(ديندار و بيدين) و همه تنوعهاي ديگر موجود در جامعه اعم از
زنان ،اصناف ،اقوام و ،...ميتوانند در جامعه مدني و عرصه
عمومي از عقايد ،برنامهها ،منافع و ...خود دفاع کنند و به گفتگو
و تعامل و يا رقابت بپردازند .اما آنچه به رأي گذاشته شده و وارد
دولت ميشود ميبايست «برنامه»ها باشد (نه عقايد) .تمامي
ايدئولوژيها در جامعه مدني فعالاند اما دولت بايد بيطرف
باشد .ايدئولوژي (اعم از ديني و غيرديني و ضدديني) بايد پشت
در دولت بماند و فقط برنامهها ،بر اساس رأي همه مردم ،وارد
دولت شود .نام اين «وضعيت» (رقابت آزاد همه عقايد و
گرايشات در حوزه مدني و در مسند اجرا قرار گرفتن برنامهها با

رضا عليجاني ـ عمل قدرت ،دولت و ...در نهايت تابعي است از
تناسب قوا ،نه صرفا قانوني که روي کاغذ نوشته شده است (هر
چند اين قانون نيز در حد و اندازه خود تعيين کننده است).
بنابراين در يک حرکت تدريجي و ترکيبي و موازي ،در مباحث
فکري و ذهني و سياسي ميبايست به سمت فرهنگسازي
براي برگشتناپذير کردن آزادي و دموکراسي (بنا به تجارب
تاريخي يکصدساله و بويژه سي ساله اخير) پرداخت و در مباحث
استراتژيک و برنامهاي نيز بنا به تناسب قوا و در نظر گرفتن
درونمايهها و «جهت»هايي که از مؤلفه اول (مباحث فکري و
سياسي) «الهام» ميگيرد به طرحريزي تدريجي عملي «اقدام»
سياسي (از جمله اصالح قوانين) مبادرت نمود .جامعه ما براي
خلط کردن اين دو عرصه و بويژه ذهنمحوري روشنفکري و
ولنتاريسم و ارادهگرايي سياسي و در نظر نگرفتن تنوع و تکثر
جامعه و تناسب قوا و هيچانگاري عيني و واقعي طرف مقابل (به
علت اعتقاد به حقانيت ذهني و فکري کامل طرف خود) بهاي
سنگيني پرداخته است .نبايد اين تجربه گرانبها و خونبار را
فراموش کرد .به آزادي تنها دشمنان آزادي ضربه و لطمه
نزدهاند .خطاهاي دوستان آزادي نيز در اين فاجعه سهيم بوده
است.

تالش ـ با تشکر از شما
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مشروعيت قدرت

بــه هرحــال از آنجــا کــه اصــل نظريــة واليــت فقيــه از نظــر عقلــي و
نقلــي (منــابع دينــي يعنــي قــرآن و ســنت) بــر بنيــادی نااســتوار بنــا
شــده اســت ،در نظــر و عمــل گرفتــار انــواع تناقضــها (تناقضــاتي
بــه گمــان مــن غيرقابــل حــل) و چالشــها اســت و تجربــه ســي

گفتگو با حسن يوسفي اشکوری

ســاله تــا حــدود زيــادی ذات و طــول و عــرل و فرجــام عملــي و
بــنبســتهــای مــدل دينــي حکومــت اســالمي مبتنــي بــر واليــت
فقيه را آشکار کرده است.

اکثريت ملت در برنامهها و گفتارهاي انتخاباتي خود ،کورسويي
از اميد را در افق ديده و با تمام شور و توان خود به ميدان آمد و
ايران سياه پوش احمدينژادي را سبز پوش کرد و به اين دو
کانديداي مورد تأييد حاکميت رأي داد و حداقل انتظار رأي
دهندگان اين بود که چهار سال ديگر احمدي نژاد و گروه
بيمسؤليت و ماجراجو و مايه شرمساري ايرانيان را تحمل نکند.
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
کردن  24ميليون رأي به حساب احمدينژاد و در مقابل اعالم
 330هزار رأي براي کروبي (که هردو آشکارا غيرعادي و قطعا
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
عبارت عاميانهتر :مردم! برويد گم شويد! تعبير مشهور
احمدينژاد در فرداي اعالم پيروزياش که مردم را «خس و
خاشاک» خواند ،تصادفي نبود و برآمده از يک انديشه و طرح
بود .بدين ترتيب اين تقلب معمول نبود که امواج خروشان مردم

تالش ـ اين روزها به دنبال اعتراضات گسترده به تقلب در
انتخابات ،ما شاهد بحثها و جدالهاي فکري وسيعي دربارة
مشروعيت حکومت و اصل واليت فقيه هستيم .نه تنها سرآمدان
سياسي بلکه اينبار مراجع شيعه و بسياري از روحانيون نيز پا به
ميدان اين بحث گذاشتهاند .برخي از معتبرترين آنها دايم از
سوي رسانهها و بخصوص محافل و چهرههاي ديني مورد
پرسش حتي متداول ميان دينداران مورد « استفتاء » قرار مي
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؟

حسن يوسفي اشکوري ـ به نظر من نتايج اعالم شده در
انتخابات دهم رياست جمهوري ايران ،يک تحقير ملي بود .چرا
که مردمي پس از سالها نا اميدي و بيتفاوتي ،اين بار با آمدن
کساني چون مهندس ميرحسين موسوي و حجت االسالم
مهدي کروبي و طرح شمار قابل توجهي از مطالبات انباشته
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حتي منتقد آن مردود و انتقاد گناه محسوب ميشود .به تلقي
ديگر اصل واليت فقيه به قول آيتاهلل بيات زنجاني و همنظران
ايشان متکي بر فهم و معرفت بشر است و اين از نظرية زميني
بودن حکومت و انساني و عقالني بودن آن بر ميخيزد .مانند
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؟

معترض را به خيابانها کشاند ،بلکه اين دهن کجي و زهر
تحقيري بود که بر کام مردم ريختند و البته بهانهاي شد براي
شعلهور شدن خشم خفته ملت در برابر خودکامگيهاي ديرين.
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
شده است ،بر ميگردد به عملکرد و به نوع رفتار رهبري در اين
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
شکنجههاي زندانيان و به طور کلي سرکوبي مردمان معترض.
بايد افزود که فعال از نظر علما و اصالحطلبان شناخته شده در
ايران ،مشروعيت اصل نظام جمهوري اسالمي و حتي اصل
واليت فقيه چندان برجسته نيست ،بلکه مشروعيت رهبري
آيتاهلل خامنهاي است که زير سئوال رفته است .اين پرسش نيز
بيشتر از سوي کساني چون آيتاهلل منتظري مطرح شده و از
نظر ايشان و ديگران مواضع و رفتارهاي رهبري نه با قانون
اساسي سازگار است و نه با موازين شرع اسالم .در انديشه
سياسي اسالم و حتي در فقه و تئوري واليت فقيه ،مسأله
«عدالت» و نيز مديريت درست بسيار مهم است و اين شرايط در
قانون اساسي هم انعکاس يافته است .اکنون در شرايط اخير
فقيهاني چون منتظري ،صانعي ،طاهري اصفهاني ،دستغيب
شيرازي .بيات زنجاني و  . . .عدالت و مديريت رهبري را به
چالش کشيدهاند .از منظر قانون اساسي نيز صالحيت رهبري
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
ميگويند رهبري نظام به گونهاي عمل کرده است که نه تنها
قانون در موارد بسياري (از انتخابات گرفته تا بازداشتها و زندانها
و شکنجهها و دادگاهها و اعترافات تحت فشار) رعايت نشده
بلکه در موارد زيادي قانون آشکارا نقض شده است و نقض
قانون خود مصداق روشن نقض عدالت هم هست .به هرحال
طرح مشروعيت رهبري و حتي واليت فقيه و نظام در شرايط
اخير عمدتا به عملکرد رهبري و ضعف مديريت ايشان بر
ميگردد.

حسن يوسفي اشکوري ـ آنچه از گذشته مطرح بود همان نظرية
انتصابي فقيه است که مبتني است بر نصب عام فقهيان براي
انجام برخي از وظايف امام غائب در عصر غيبت .طبق اين
نظريه ،که عمدتا از طريق چند روايت اثبات ميشود ،فقهيان
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
امور حسبيه و در نظرية اخير حکومت از جانب امام اهتمام کنند.
اما نظرية واليت انتصابي فقيه خيلي جديد است و احتماال
آيتاهلل منتظري براي اولبار بر روي آن تأکيد کرده و نظرية
خود را بر بنياد آن استوار کرده است .طبق اين نظريه مشروعيت
که در نظريه واليت انتصابي از طريق نص و نقل اثبات و
حاصل ميشود ،از طريق خواست و انتخاب و رضايت مردم به
دست ميآيد.
محور مشترک اين دو نظريه اين است که مدافعان هر دو در اين
اصل بنيادين که در زمان غيبت «حق اذن تصرف» منحصرا از
آن فقيه است و او نائب امام غائب شمرده ميشود و مردم نيز
براي تشکيل حکومت شرعي (اسالمي) لزوما بايد فقيهي را
انتخاب کنند ،اتفاق نظر دارند و بدين ترتيب در مهمترين محور
اختالفي ديده نميشود و از اين رو هر دو طايفه ميتوانند روي
اين نفطه مشترک بايستند و البته در عمل نيز تا کنون ايستادهاند
و کسي اصل واليت عام فقهيان را نفي نميکند .هرچند نظرية
واليت انتخابي دموکراتيکتر است و اندکي به حکومتهاي
بشري و عرفي نزديکتر مينمايد و از اين رو نقد و نقادي را در
حوزة عمومي تا حدودي ميپذيرد ،اما در نهايت فرق فارقي بين
دو مدل وجود ندارد.

تالش ـ در پيگيري و بررسي ديدگاههايي که ارائه شدهاند ما با
دو تلقي کلي ـ با قيد وجود اختالفهايي ظريفتر در هر يک از
تلقيها ـ دربارة واليت فقيه هستيم .از نظر کساني واليت فقيه
انتصابي است الهي و فوق بشري و الجرم مقدس که مخالفت و

تالش ـ ارزيابي شما دربارة نسبت و ميزان طرفداري از اين دو
تلقي در ميان روحانيت و در ميان سرآمدان چيست؟ وزنه به
کدام سو است؟
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حتي مخالفين دولت احمدينژاد و حتي رهبري خامنهاي به
عنوان ولي فقيه چنين تبعيضي را چگونه براي خود حل ميکنند
و چه پاسخي براي کساني که عليه اين تبعيضها و نقض اراده
مردمند؟

حسن يوسفي اشکوري ـ گرچه با هيچ معياري نميتوان به طور
دقيق تعيين کرد که حاميان کدام نظريه يا تلقي از واليت فقيه
بيشتراند و به گفتة شما وزنه به کدامسو است (بويژه که شمار
قابل توجهي از فقهيان در اين باب صريحا اظهار نظر نکردهاند)،
اما به نظر ميرسد تلقي سنتيتر از واليت فقيه يعني واليت
انتصابي از مدافعان بيشتري برخوردار است .البته در آغاز از ميان
عالمان درجه اول فقط آيتاهلل منتظري و آيتاهلل صالحي نجف
آبادي بودند که از واليت انتخابي دفاع ميکردند اما در سالهاي
اخير و پس از درگذشت آيتاهلل خميني و با توجه تحوالت جاري
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.

حسن يوسفي اشکوري ـ اين پرسش شما ،پرسش من هم
هست .واقعيت اين است که تئوري واليت فقيه اساسا بر پيش
فرض «حق ويژه فقيهان براي تأسيس حکومت» استوار است و
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
دست به تأسيس حکومت شرعي (فقهي) بزنند و براي تحقق
چنين حکومتي ،چارهاي نيست که مردم فقيهي را براي رهبري
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
نقلي (حديث) مدلل ميکنند و حاميان واليت انتخابي ميکوشند
با استناد بر يک سلسله پيش فرضها و الزامات عقلي تئوري خود
را منطقي و گريز ناپذير نشان دهند (کاري که صالحي نجف
آبادي در کتاب «واليت فقيه حکومت صالحان» و منتظري در
کتاب مشهورش «دراسات في الواليت الفقيه» کردهاند) .حال
اين که حکومت بشري و دموکراتيک به کلي با «حق ويژه»
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
که تمام فقيهان سياسي انديش و معتقد به تأسيس حکومت
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
نظريات خاص وي ،خط قرمزها بيشتر و متصلبتر است و در
مدل ديگر کمتر و انعطاف پذيرتر؛ اما در هرحال نقش مردم
محدود است به حدودي که فقيه حاکم تعيين ميکند.
به هرحال از آنجا که اصل نظرية واليت فقيه از نظر عقلي و
نقلي (منابع ديني يعني قرآن و سنت) بر بنيادي نااستوار بنا شده
است ،در نظر و عمل گرفتار انواع تناقضها (تناقضاتي به گمان
من غيرقابل حل) و چالشها است و تجربه سي ساله تا حدود
زيادي ذات و طول و عرض و فرجام عملي و بنبستهاي مدل
ديني حکومت اسالمي مبتني بر واليت فقيه را آشکار کرده
است.

تالش ـ به نظر نميرسد که همه کساني که از غيرمقدس بودن
سياست و حکومت دفاع ميکنند و آن را امري زميني و برخاسته
از نياز جامعهها و متکي بر فهم بشري ميدانند با اصل حکومت
فقها مخالف باشند .چنين حکومتي ،حتي اگر فقهاي آن را مردم
انتخاب کنند ،هنوز انکشاف کامل اراده مردم نيست .عالوه بر
آن حکومتي است مبتني بر تبعيض و محدود به قشري معين.
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جهان سنت و جماعت داشت و دومي بين دو گروه اسالمي
مشترک بود و سومي اختصاص به شيعه داشت .البته خالفت و
سلطنت دو نظام عيني و تحقق يافتهاند اما امامت شيعه تقريبا
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
پيش از تأسيس نظام عرفي مدرن ،هر نظامي به شکلي نظام
ديني تلقي ميشد .خالفت راشدين ،خالفت اموي و عباسي و
فاطمي و اسماعيلي ،امامت زيدي ،سلطنت عثماني و صفوي و
قاجاري ،جملگي اشکال متنوع حکومت اسالمي شمرده
ميشدند .نظام ديني مبتني بر واليت يا زعامت فقيهان ،به لحاظ
نظري ،از زمان صفويه مطرح شد .اما در زمان ما با انقالب ايران
و با دست و تدبير يکي از فقيهان يعني آيتاهلل خميني به ثمر
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
ميتواند نظام مأذون از جانب فقيهان باشد که اتفاقا در
چهارچوب تئوري واليت فقيه نيز قابل طرح و عمل است .در
اين مدل اصل واليت فقيه پذيرفته است اما (به هردليل) فقيه
مستقيما حکومت نميکند ،ولي فقيه به کسي يا کساني اذن
حکومت ميدهد و به عبارتي حق فرمانروايي خود را به ديگران
واگذار ميکند .درست کاري که در زمان مشروطه انجام شد.
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)
تفويض ميشود و چون فقيه صاحب حق به نيابت از صاحب
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
ميشد .شکل ديگر نظام ديني اين است که احکام و مقررات
شرعي اجرا شود و مجري آن هر که باشد ،مشکلي ايجاد
نميکند .در گذشته (بويژه در کالم و فقه اهل سنت) ،مجريان و
صاحبان حق ذيل عناويني چون «عدول مؤمنين» يا «اهل حل
و عقد» يا «اولي االمر» معرفي ميشدند که به هرحال انسان
عادي بودند اما از دو طريق اخذ مشروعيت ميکردند ،يکي
اجماع مؤمنان بر روي آنها ،و ديگر ،اجراي احکام شريعت .در
مورد يک شخص تحت عنوان «خليفه» يا «سلطان» نيز همين
دو معيار مشروعيت بخش بود .بگذريم که گاه برخي از متفکران
و فقيهان سني حتي نياز به اجماع هم نميديدند و معتقد بودند

در نظامهـــای دموکراتيـــک اصـــل حقـــوق برابـــر
اســـت و شـــهروندی و حقـــوق طبيعـــي و ملـــي
منشــاء برابــری اســت نــه تشــخص فکــری و
قــومي و نــژادی و ايــدئولوژيک و مــذهبي ايــن
و آن .بــا ايــن همــه ايــن در مقــام نظــر و ثبــوت
اســت ،در مقــام عمــل و اثبــات هنــوز حتــي در
کشـــورهای دمـــوکرات نيـــز برابـــری مطلـــوب
وجــود نــدارد و تــا رســيدن بــه مــرز مطلــوب (نــه
لزوما ايدأل) راه درازی در پيش است.

تالش ـ اين پرسش مشترک به صورت اجتناب ناپذير ما را به
موضوع عام تري يعني رابطة بين دين و سياست مي کشاند .اما
پيش از آن از مضمون اين گفتة شما «اين باور که در «عصر
غيبت مؤمنان بايد دست به تأسيس حکومت شرعي (فقهي)
بزنند» ،چارهاي نميگذارد که مردم فقيهي را براي رهبري و
زعامت امت و حداقل نظارت بر کل حاکميت (قواي سه گانه و
ارتش) برگزينند و مقايسه اين گفته با رودرروييهايي آشکار
احمدينژاد و مدافعان نظامي ـ امنيتياش در برابر روحانيت ،اين
پرسش براي ما مطرح ميشود که آيا نظريةهاي ديگري از
حکومت اسالمي ،بدون «زعامت فقيه» ،وجود دارد؟ به عنوان
مثال کساني که زير پوشش وفاداري به قانون اساسي جمهوري
اسالمي ـ منهاي اصل واليت فقيه ـ اهتمام در «اجراي شريعت
به عنوان برنامه و وظيفة گريز ناپذير حکومت» دارند  -يا حداقل
تظاهر به اين امر ميکنند ـ چه نوع حکومتي را در نظر دارند و
نسبت با آن «نظرية حکومت درشيعه» چيست؟

حسن يوسفي اشکوري ـ نخست بايد اشاره کرد که اصطالح
«حکومت اسالمي» خيلي جديد است و در ايران تقريبا به نيم
قرن پيش بر ميگردد .عناوين نظام سياسي در جهان اسالم در
آغاز خالفت بود و بعد سلطنت و امامت که اولي اختصاص به
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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
عرب و اسالم خرسند شدند و اميدوار ،از اينرو در آغاز 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
شيعي بودن نظام ايران و گرايش روز افزون آن به بنيادگرايي
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
سنتگرا و بنيادگرا و نوگرا) اثر منفي و مخرب گذاشت .در عين
حال در ساليان اخير ،به دليل بحران مشروعيت در جهان عرب و
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،
توانسته است تا حدودي موقعيت بهتري پيدا کند و جاي پاي
استوارتري در جهان عرب و اسالم بيابد.
اما درست در همين تعامل و بده و بستان ،افکار و آموزههاي
سلفي و بنيادگرايانه در جمهوري اسالمي نيز رشد و رسوخ
بيشتري يافته و انديشههاي طالباني و القاعدهاي انعکاس
روشنتري در ايران اسالمي ـ شيعي پيدا کرده است .بيهوده
نيست که در دو دهه اخير يکي از شعارهاي رايج مردم در برابر
حاکمان ايران اين بود که« :طالبان حيا کن  /مملکتو رها کن»
و حتي «مرگ بر طالبان» .بنابراين بايد غلظت رو به گسترش
تفکر و عملکرد طالباني را در جمهوري اسالمي جدي گرفت.
اما چه بايد کرد؟ اول بگويم که خوشبختانه در ايران شيعي و
حتي در روحانيت شيعي و نيز نظام جمهوري اسالمي ،چندان
زمينههاي مناسبي براي تعميق تفکر بنيادگرايانه تمام عيار از
نوع طالبان و القاعده وجود ندارد .مجال اشاره به عوامل آن
نيست .اما در برابر اين پديدة خطرناک و مخرب ،که بيش از
همه مخرب دين و نابود کنندة منافع و مصالح خود مسلمانان
است ،چه بايد کرد ،به اشاره ميگويم که چند کار بايد به موازات
هم انجام بشوند .يکي حل عادالنه بحران اعراب و فلسطين با
اسرائيل ،ديگر ،توسعه اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و سوم،
گسترش و تعميق نوانديشي اسالمي در سطح جهان اسالم.
بنيادگرايي بيگمان در شرايط بحراني و عقبماندگي فرهنگي و

حتي اگر يک نفر از مؤمنين نيز با کسي بيعت کرد ،او حاکم
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
نظام ديني اهل حل و عقد و يا فرد معين تحت عنوان «المرشد
العام» استفاده ميکنند که تقريبا معادل همان واليت فقيه
خودمان است.
بنابراين مالحظه ميشود که از گذشته تا کنون ،در اهل سنت و
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
ميگويند ،روشن نيست؛ شايد در آيندة نه چندان دور آنان نيز
بگويند طرح مورد نظرشان چيست.

تالش ـ نمونههاي گستردهاي از گروههاي اسالمي ـ شبه
نظامي در منطقة خاورميانه نظير حماس ،جهاد اسالمي ،طالبان،
القاعده و  . . .آيا کارکرد الگويي در ايران يافتهاند؟ آيا نبايد وجود
چنين گرايشهايي در حکومت کنوني ايران را جدي گرفت؟ راه
مقابله با آنها چيست و نيروهاي مؤثر در اين مقابله کدامند؟

حسن يوسفي اشکوري ـ گرچه گروههاي بنيادگراي اسالمي سه
دهه اخير در جاي جاي جهان اسالم از ايران الهام گرفته و حتي
بسياري از آنها از سوي جمهوري اسالمي حمايت مالي و سياسي
و نظامي ميشوند ،اما اگر کمي به عقب باز گرديم و ريشهها را
بکاويم ،به روشني در مييابيم که مدل نظام کنوني ايران با مدل
واليت فقيه ،تحت تأثير جنبشهاي سياسي و بنيادگراي اسالمي
معاصر جهان عرب است .بويژه تشکيل سازمان مهم و اثرگذار
«اخوان المسلمين» در سال  192٨ميالدي به دست يک جوان
پرشور مسلمان به نام شيخ حسن البنّا در مصر و موفقيتهاي
شگفت آن در تمام جهان اسالم ،در ايران بازتاب گستردهاي
يافت .به طور خاص جمعيت «فداييان اسالم» آشکارا از اخوان
اثر پذيرفت و آموزههاي حسن البنا را ميتوان به صورت
آشکاري در سخنان نواب صفوي رهبر فداييان اسالم ديد .طرح
اسالم به مثابة يک ايدئولوژي ضد غرب و طرح حکومت
اسالمي ذيل شعار «اسالم دين است و دولت» ،از مصر آغاز شد
و در ايران بوسيلة فداييان مطرح و تبليغ شد .اين تفکر در
روحانيون شيعي در سطح مرجعيت نيز رواج پيدا کرد و به
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فقر اقتصادي و بي عدالتي اجتماعي و ضعف انديشندگي ديني،
نه تنها چاره نميشود ،که گسترش پيدا ميکند .برخورد فيزيکي
و خشونت آميز به تقويت و توسعة اين جريان ميانجامد .در اين
ميان در بعد فرهنگي بيشترين تأکيد را روي تغيير بينش مذهبي
و تحقق يک رساخيز فکري و بازسازي فکر و ايمان ديني دارم
که البته متأسفانه در شرايط کنوني و حداقل در کوتاهمدت
شانس زيادي براي تحقق اين رستاخيز متصور نيست.

نخبگان فکري و سياسي کار تحقيق و داوري را دشوار ميکند.
از اين رو داوري در بارة افکار و عقايد و تمايالت افراد و يا
جريانهاي متکثر اجتماعي اعم از ديني و غيرديني آسان نيست.
در عين حال دربارة پرسش شما ميتوان گفت در شرايط کنوني
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،
موافق نيستند .اينان حکومت را امري بشري و عرفي و مدني
ميدانند که بوسيلة مردمان هر نسل و هر عصر و هرمکان
سامان داده ميشود .به سخن ديگر اينان نهاد حکومت را از نهاد
دين ،که عمال همان نهاد روحانيت است ،منفک ميدانند .اين را
ميتوان به صراحت از گفتهها و نوشتههاي بيست سال اخير
سخنگويان اين جريان به دست آورد .در بيانية اخير ملي ـ
مذهبيها ،که شامل بخش قابل توجهي از طيف نوانديشان
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
دين در حکومت و تقنين ،به نظر ميرسد تحليل و ديدگاه واحد
و منسجمي وجود ندارد و دليل آن نيز اين است که بسياري از
افکار يا اصوال مورد بحث جدي قرار نميگيرند و لذا مکتوم
ميمانند و يا به صورت شفاف عرضه نميشوند .بگذريم از اين
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
ميآيد که بخشي از اين نوانديشان نقش دين را در عرصة
عمومي و حتي در قلمرو خاص حکومت و تقنين پررنگ ميبينند
و در واقع به نوعي از «حکومت دمکراتيک ديني» سخن
ميگويند و برخي ديگر نقش دين را در اين زمينهها يا اساسا
انکار ميکنند و حداقل به نقش آفريني مستقيم دين باور ندارند
و يا آن را پررنگ و مؤثر نميشمارند .اين گروه از دين فردي
زياد ياد ميکند اما تقريبا هيچ تبيين روشني از دين کامال فردي
و آن هم در جوامع سنتي و با غلظت باالي مذهبي عرضه نشده
است.

حسن يوسفي اشکوري ـ واقعيت اين است که در ايران معاصر،
به داليل خاص تاريخي و سياسي ،تقريبا همه چيز در پس پردة
مات ابهام و شايد تقيه نهفته است و تمام افکار و يا گرايشات
گفته نميشود و يا تغيير مواضع گاه تبيين ناشدهاي در شماري از

تالش ـ در جستجوي مطالعاتي خود در ديدگاههاي فوق ،به
نوشتههايي از سوي برخي از نوانديشان مذهبي ـ اقتباس از نامي
که برخود دارند ـ برخورديم که در آن نقدهايي به بخش ديگري
از مؤمنان در اين خانواده شده بود که دينداري را ـ اگر بتوان

تالش ـ بازگرديم به موضوع عام دين و سياست ،در اين موضوع
نيز در ميان دينداران ،متدينين و مؤمنين ،از روحاني و
غيرروحاني نيز برخوردها و تبيينهاي بسيار متفاوتي وجود دارد.
البته با شرح و بسطي که شما به پرسش چهارم داديد ،به نظر
ميرسد پا به ميدان گفتماني ديگر و متفاوتي ميگذاريم که در
آن کمتر از شريعت به عنوان برنامة حکومت سخن گفته
ميشود .نيروهاي اين ميدان ،که خود را با عناويني چون
روشنفکري ديني يا نوانديشان ديني ميخوانند ،بر رأي و انتخاب
و رضايت مردم به عنوان پايهاي براي مشروعيت حکومت تکيه
ميکنند ،اما به نظر ميرسد براي همة آنها اين هم مبناي يگانه
تکيه نيست .در تعيين و تبيين و چگونگي رابطة دين و سياست
و حکومت ،ما در اين طيف با چه ديدگاههايي مواجه هستيم؟

94

تـالش ـ سال هشتم ـ شماره  33ـ بهمن  1388ـ دفتر سبز

گفت ـ در حوزه خصوصي ميبينند .در اين نقدها نتيجة
طرفداري از دينداري در حوزة خصوصي «رفتن به سوي
باورهاي و ديدگاههايي» دانسته شده «که با ارزشهاي مذهبي
تعارض دارد» ،نظر شما در اين باره چيست؟

کامال شخصي و منقطع از جامعه و سياست را نه ممکن ميدانم
و نه مفيد .در دين شناخت من ،در عين محوريت ارتباط شخصي
و باطني فرد با مقام ربوبي ،راه خدا از متن جامعه و خلق خدا و
پيکار براي آزادي و عدالت و فضيلت و اخالق ميگذرد.

حسن يوسفي اشکوري ـ اگر به نقطه عزيمت دينداري (اردة
آزاد ،انتخاب ،رضايت) و غايت دينداري (قرب حق ،اخالق،
کمال) و شرط دينداري (اخالص) نظر کنيم ،ترديدي نيست که
دينورزي کامال شخصي و دروني است و هيچ عامل بيروني در
انتخاب دين و عمل مخلصانه به ارزشهاي ديني نبايد اثر بگذارد
(گرچه در عمل غالبا چنين نيست) .اين که در اسالم تأکيد شده
است که ريا مخل عبادت است و به طور کلي ريا نافي کل پروژة
دينداري است ،دقيقا مؤيد همين نظر است .به ديگر سخن
دينورزي از اين نظر شخصي است که شخص خود با اراده و
اختيار و رضايت کامل آن را ميپذيرد و به آن عمل ميکند.
گوهر دين ايمان است و ايمان نيز باور به امر قدسي و مواجهه
دروني و تجربه روحاني با مقام الوهيت است و روشن است که
اين مواجهه در باطن و ضمير آدمي رخ ميدهد و اين رخداد
امري است کامال شخصي و فردي .اما ديني چون اسالم يک
مضمون اجتماعي هم دارد و آن «عدالت» است .هر چند که
عدالت مفهومي عام دارد و تنظيم نوعي رابطه بين فرد با فرد و
فرد با حامعه و فرد با خدا و حتي فرد با طبيعت را شامل ميشود.
اما به هرحال مفهوم عميق و عام عدالت در اسالم به گونهاي
است که نميتوان از دينداري فردي و کامال شخصي سخن
گفت ،چرا که رعايت همه جانبه مباني ولوازم دينداري و زيست
مؤمنانه ايجاب ميکند که مؤمن ايمان خود را در جامعيت آن و
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
انساني و اجتماعي و حقطلبانه و عدالتجويانه به محک تجربه
بزند و تعالي بخشد .به گمان من در جامعيت دينداري راهي
ميان بر جداي از خلق خدا وجود ندارد .در اديان ديگر (بويژه
مسيحيت) نيز کم و بيش چنين است .دين (هرديني که باشد) در
عرصه عمومي ميتواند منشاء اثرات و برکات بيبديلي باشد،
چنان که تا کنون نيز چنين بوده است .چرا بايد بشريت خود را از
چنين برکاتي محروم کند؟ مجال نيست که از منظر جامعه
شناسي و تاريخ (نه لزوما ديني و اعتقادي) به اين برکات اشاره
کنم .با توجه به چنين ديدگاهي است که من هم طرح دينداري

تالش ـ آيا اساسا بردن دين و دينداري به حوزة خصوصي به
معناي عدم دخالت افراد ديندار در حوزة عمومي و عدم
مشارکتشان در امر سياست ،بر پايه و الهام از ارزشهايي که به
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؟

حسن يوسفي اشکوري ـ دربارة نوع ارتباط دين و جامعه و
سياست و حتي دين و حکومت از گذشته تا کنون بويژه در
مغرب زمين ،بسيار گفته و نوشتهاند و هنوز هم حکايت همچنان
باقي است .به جد در عالم واقع مرز حريم خصوصي و عمومي
کجا است؟ و چگونه ميتوان از افراد انتظار داشت که وقتي مثال
از خانه خارج ميشوند تمام باورها و ارزشهاي وااليي که به آنها
ملتزماند (اعم از مذهبي و غيرمذهبي) ،را رها کنند و به اموري
مغاير آنها ملتزم باشند؟ به هرحال پرسش بغرنجي است و
گشودن آن آسان نيست .اما در عين حال آنچه که روشن است
اين است که هر عقيده و نظري که هر فرد دارد ،نظر او عمال به
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
عدالتخواهانه داشته باشند .در تاريخ آدميان از چهار شّر بزرگ
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
چهار خواسته بنيادين بشر است .بنابراين نميتوان هيچ انساني را
با هر عقيدهاي و مذهبي از حق مشارکت و دخالت در اموري که
اساسا انسانياند و به امور عامه شهرت دارند ،محروم کرد.
بگذريم که در عمل نيز چنين حذفي امکان ندارد.
اما بر همين اساس بايد گفت که دخالت يک گروه با افکار و
ايدئولوژي خاص ( ديني يا غير ديني ) به معناي چيرگي آن فکر
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خالف تصور عمومي ،چنين جوامع و نظامهايي اساسا ديني
نيستند .از سوي ديگر در صورتي مسلمانان ميتوانند از ديگران
توقع احترام به ارزشهاي دينيشان را داشته باشند که خود نيز به
عقايد و ارزشهاي ديگران احترام بگذارند وگرنه نميشود با
منطق دوگانه در سپهر زيست اجتماعي زندگي کرد .نميشود
زماني که اکثريت داريم دموکراسي و آزادي و حقوق بشر را
مردود اعالم کنيم و از اقليت بخواهيم به احترام اکثريت و دين
آنان تن به هرکاري بدهند و حتي حقوق طبيعي و اساسي خود
را فرونهند و زماني که در اقليت قرار ميگيريم به منطق
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
تعامل و احترام متقابل همان دموکراسي و رعايت سي مادة
اعالمية جهاني حقوق بشر است.
تجربه مکرر بشري نشان ميدهد که هر نوع تحميل و استبداد
به نام دين و ارزشهاي ديني بيش از هرچيز و هرکسي به زيان
خود دين و دينداران است .دين فقط در ساية آزادي ،اختيار،
انتخاب ،عدالت و برابري حقوقي تمام افراد و شهروندان محترم
و مفيد و سازنده ميماند .توسل به برخي احکامي که در جامعة
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
صورت اجرا به سود دين و دينداران است .تجربة تاريخ دين و
نظامهاي بستة ديني و از جمله جمهوري اسالمي مؤيد اين
واقعيت است.

يا گروه اجتماعي بر ديگر افکار و گروهها نيست .آن چهار آرمان
بزرگ زماني محقق ميشود که که همه آدميان به عنوان
«شهروند» در برخورداريهاي اجتماعي و توزيع امکانات و کسب
منزلتها برابر باشند و کسي بر کسي و گروهي بر گروهي ديگر
برتري نداشته باشد .در نظامهاي دموکراتيک اصل حقوق برابر
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
وجود ندارد و تا رسيدن به مرز مطلوب (نه لزوما ايدأل) راه
درازي در پيش است .نيز بايد به اين واقعيت اشاره کرد که در
کشورهاي اسالمي به هرحال عمال نميتوان دين و ارزشها و
احکام ديني را حداقل در چشمانداز آينده به کلي ناديده گرفت.
از اينرو بر عهدة نوانديشان مسلمان است راهکارهايي بينديشند
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.

تالش ـ در تجربة عيني جوامع آزاد و نظامهاي مبتني بر حقوق
بشر ،آنچه به چشم ميخورد آزادي اديان و رواداري ديني است،
پايگان ديني در اين کشورها نيز کم در سياست روز دخالت
نميکنند .در هيچ بحث اجتماعي و در امور مربوط به مردم و
بغرنجيهاي جامعه نيست که از آنها نظرخواهي نشود .از هيچ
سياستگر يا حزب و سازمان جدي سياسي ،سخني در ضديت با
نهاد دين ،دينداري و در ستيز با اعتقادات و باورهاي ديني مردم
شنيده نميشود .در اين جامعهها به نظر ميرسد که آزادي و
برابري حقوقي براي پيروان اديان گوناگون ،موجب کاسته شدن
از مقام و احترام دين و بويژه اکثريت آنها نشده باشد .آيا چنين
تجربهاي ميتواند براي جامعه ما با اکثريت مسلمان آن ،نيز
قابل تأمل باشد؟

تالش ـ با سپاس از شما

حسن يوسفي اشکوري ـ قطعا اين تجربه براي جوامع مسلمان
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
استبداد ديني حاکم است ،به تعبير نائيني شرک حاکم است و به
اعتراف مهندس بازرگان خدا پرستيده نميشود .بنابراين ،بر
96

تـالش ـ سال هشتم ـ شماره  33ـ بهمن  1388ـ دفتر سبز

مسئله اصلي تقويت جامعه مدني است!

گفتگو با تقي رحماني

بسيار ايدهآل بود اما بسترسازي مشروطه ايراني در ساختار
اجتماعي و دولتي ناآماده و نامناسب ،در نهادهاي سياسي مانند
احزاب بسيار عجوالنه و نخبهگرايانه و در نهادهاي مقننه يعني
مجلس شوراي ملي اول و دوم شتاب زده بود و قوانين با
ساختارها نسبتي ارتقايي نداشت و ساختارهاي اجتماعي و
اقتصادي مناسب قوانين نبودند و ايدههاي روشنفکران بسيار
جلوتر از قوانين و ساختارها بود.
از همين روست که تجربه انقالب کبير فرانسه در ايران رخ نداد.
چرا که در فرانسه ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي با قوانين
مناسبتي داشت .سرمايه داري فرانسه تنبل بود اما قدرت داشت.
طبقه متوسط در انگلستان هوشيارتر بود اما در ايران مشروطه
حامي اقتصادي و اجتماعي خود را نداشت .حاميان سياسي
مشروطه يعني احزاب و حاميان فکري مشروطه يعني
روشنفکران ناتوان ماندند از حاميان جدي اجتماعي و اقتصادي
خود و در نتيجه مشروطه کامياب نشد.
بعدها علي اکبرخان داور با نهادسازي هاي مدرن در درون دولت
در عمل راه دولت قدرتمند را رفت .اما در فقدان نهادهاي مدني
و احزاب قوي ،کار علي اکبرخان داور همان ميرزا تقي خان
اميرکبير ناخواسته در خدمت پادشاه خودکامه قرار گرفت .اين
حديث و قصه تلخ تا آنجا ادامه يافت که به نوعي تجربه تکراري
است که تا امروز با آن روبرو هستيم .ناصرالملک معروف که بعد
نايب السلطنه پادشاه مشروطه شد به سيد محمد طباطبايي
روحاني نوشت که مشروطيت براي ايران در حکم خوردن ران

تالش ـ از فحواي بسياري از نوشتههاي شما چنين برميآيد که
آزادي و عدالت را دو خواست يا دو رکن اصلي حرکتهاي
اجتماعي در کشورمان ميدانيد .دور از واقعيت نخواهد بود اگر
گفته شود که در طول صدواندي سال تاريخ جديد ايران اين دو
واژه همواره زينت بخش مطالبات و شعارهاي تقريباً عموم
جريانها و نيروهاي فعال در حوزه اجتماعي بوده است .با وجود
اين ،علت چيست که در آنچه به عنوان مناسبات اجتماعي،
فردي ،سياسي ،فرهنگي وجود دارد ،نميتوان از تحقق آزادي و
عدالتي درخور سخن گفت؟

رحماني« :درد ايران بي دواست» اين سخن نسيم شمال
قزويني بود که بعد از مشروطيت در سرودهاي بلند آن را تکرار
مي کرد .اما درد ايران بي دوا نيست ،منتها به شرطها و شروطها.
از استبداد حاکمان که بگذريم ،که بايد در دادگاه تاريخ پاسخ
دهند ،نقد من در اين مورد راهبردي است .به عبارتي بايد به
خال زد و نکته اصلي را برمال نمود.
از آنجايي که فکر و انديشه و ايده و ايدئولوژي آزادي و عدالت
در جامعه ما زودتر از نهادها و ساختارهاي اجتماعي و مدني و
اقتصادي و دولتي آمد ،بايد از تعامل يا تقابل ايده و عمل در
جامعه ايراني سخن گفت.
در نتيجه خواست آزادي و عدالت با امکان آزادي و عدالت
همراه و همبستر نشد .به عنوان نمونه مشروطه خواهي ايراني
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ميکنند مشکل همچنان پابرجاست .آزادي در مرحله ايده ،در
مرحله نظريه ،در مرحله مدل بايد مورد توجه قرار بگيرد.
روشنفکران ما در مرحله مدل و نظريه مشکل دارند و بيشتر
آزادي در مرحله ايده مطرح ميشود.
روشنفکران ما از حکومت ايدهآل ميگويند نه از جامعه شناسي
قدرت و زمينه تحقق رفع موانع استبداد و خودکامگي در تاختن
در قلمرو مفاهيم و نه مصاديق است که امري الزم و نه کافي
است .صورت مسئله اصلي همچنان گم ميشود.
اختالف در ايدهها بايد در منطقه مشاع که جامعه و حکومت
است به ميانگين خواستهها برسد .در عين احترام به ايده و
آزادي طرح آن بايد تفاهم قراردادي بر سر مصداقها رخ دهد.
اختالف در مباني غيرقابل حل است .اما تفاهم بر سر مصاديق
امکانپذير است .پس مي توان با وجود اختالف همکاري و
تعامل داشت.
روشنفکران مفاهيمگرا ،اهل خط کشي و مرزبندي گوناگون در
جبهه دموکراسيخواهي هستند .با حفظ اصول و مفاهيم بايد در
مصاديق عيني تعامل ،همکاري به يکديگر کمک کرد.
خواستههاي مدني و مطالبات جنبش سبز مذهبي و غيرمذهبي
نميشناسد .اين خواستهها مرحلهاي و ضروري است ،پس بايد از
آن حمايت کرد ،يعني به شکل دست جمعي.

شتر سرخ شده براي بيماري در حال بهبودي است .پس
مشروطه خوب است اما در حال حاضر مناسب ايران نيست.
مهم نيست که ناصرالملک اين سخن را با چه نيتي گفت .اما در
نهايت سخني خطا نبود .البته همين ناصرالملکها عامل مهمي
در فراهم نشدن فضاي مناسب در جامعه هستند .تجربه
مشروطه را آوردم تا نشان دهم که مشروطيت به دولت قانونمند،
جامعه مدني و احزاب سياسي قدرتمند احتياج داشت .اما جامعه
ما سرشار از ايدهپردازي روشنفکرانه ،احزاب ضعيف ،دولت
خودکامه و جامعه مدني نحيف است.
تا به امروز نيز ايدهپردازي آرماني با پرش ايده به ايدههاي
جديد ،بدون توجه به ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي عمل
کرده است .تجربه مشروطه در انقالب اسالمي به شکل ديگر
تکرار شد و باز انقالب کامياب نشد.

تالش ـ به نظر ميرسد چه در برشهاي طولي يعني در دورههاي
مختلف تاريخي و چه در برش عرضي يعني در يک دوره و
مقطع معين ،درکها و تعريفهاي از پايه مختلف و گاه ناقض
يکديگر از مفاهيم و قالبهاي فوق وجود داشتهاند .مثالً در يک
برش تاريخي و قياس ميان دوره انقالب مشروطه و دوره
انقالب اسالمي ذهنيتها از اين نظر بسيار متفاوت بودهاند .آيا
ميتوان گفت وجود چنين امري مانع از تحقق مورد نظر و
مطلوب شدهاند؟

تالش ـ به عنوان نمونه ،موضوع «عدالت» در يک برش
مقطعي و در وضعيت کنوني و درکهاي متفاوت و متضاد از آن!
در نوشتههاي شما و بسياري از افرادي که از آنها تحت عنوان
روشنفکران مذهبي نام ميبريد ،اين مفهوم مورد تأکيد فراوان
است .صاحبان اصلي قدرت سياسي هم امروز هرچه مي کنند ،به
تالش در پرتو عدالتخواهي نسبت مي دهند .اما آيا ميتوان
عدالتي را که به عنوان نمونه رئيس قوهي قضائيه کنوني پايه
اصلي و «اخالقي» حکومت ميداند ،با عدالتي که شما از آن
سخن ميگوئيد يکي دانست؟ يا عدالتي که شما از آن سخن
ميگوئيد ،چه نسبتي ،به عنوان نمونه ،با تعريف دکتر سروش از
عدالت دارد ،که در ديدگاه وي در حوزه انديشه سياسي و بحث
اداره جامعه به حقوق شهروندي و اداره جامعه برپايه حقوق برابر
انسانها ميانجامد؟

رحماني :در دادگاه تاريخ حاکمان محاکمه يا قضاوت ميشوند.
در دادگاه انديشه و نقد روشنفکران بررسي ميشوند .در ذهن
جامعه عملکرد رهبران سياسي مورد توجه قرار ميگيرد.
روشنفکران و ايدهپردازان ما به دليل ناهمراهي يا سختگيري
يا خشونت حاکمان خودکامه ،بسيار در دنياي ذهن ميروند و در
آسمان ايدهها صادقانه پيش ميروند .در اين ميان مذهبي و
غيرمذهبي با همديگر شبيه هستند.
جدال ايدهها باعث ميشود که از مسائل اصلي غافل شوند .اگر
صورت مسئله سياسي ايران خودکامگي و استبداد است بسياري
از ايده هاي روشنفکري از استبداد و خودکامگي غافل نبودند .در
شرايط فعلي نيز باز از صورت مسئله اصلي که تقويت جامعه
مدني است غافل هستند يا چندان اعتنايي به آن نميکنند .اما
اگر در چهارچوب سوال شما بخواهيم پاسخ دهيم ،تا روشنفکران
ايراني بر سر مفاهيم با يکديگر با صداي بلند داد و فرياد

رحماني :تعريف از عدالت مدرن و قديم دارد ،حتي شرقي و
غربي .همچنين در ميان روشنفکران مسلمان تفاوت وجود دارد.
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خواســتههــای مــدني و مطالبــات جنــبش ســبز مــذهبي و غيرمــذهبي نمــيشناســد .ايــن خواســتههــا
مرحلهای و ضروری است ،پس بايد از آن حمايت کرد ،يعني به شکل دست جمعي.

بينش و نگرش خاصي قدرت را دردست گيرند ،اما در حوزه
بيرون از سياست وجود بينشهاي ديگر را تحمل کنند؟

اما به عنوان يک روشنفکر مذهبي مسلمان ،نه روشنفکر ديني
مسلمان اعتقاد دارم که همه ميتوانند در وادي نظريه و مفاهيم
ديدگاه خود را در مورد عدالت بيان کنند .اين مرحله نظري و
حتي آکادميک محترم و الزم است.
اما مشکل ما اين است که آيا روشنفکر ما به مصاديق وارد
ميشود يا از عدالت مصداقي که بايد در حال حاضر در جامعه
پياده شود دفاع ميکند يا اينکه زود ،تند و سريع ميخواهد ،يا
اينکه فقط براي خود ميخواهد.
پس هر روشنفکر و جرياني اگر نقش اجتماعي براي خود تعريف
ميکند ،بايد عدالت را مصداقي هم توضيح دهد .اين حرکت
مصداقي ،تحققي و عيني ميتواند راه عدالت عيني را در جامعه
روشن تر کند.
در حالي که روشنفکران ما از ايده به سوي ايدهآلي باب روز
ميروند ،بدون نقد و بررسي ايده قبلي ،اما با نفي ايده قبلي.
البته فرق است ميان نقد و نفي.
فراموش نکنيم در تعاريف مصداقي و منش عدالتطلبانه است
که مشخص ميشود که انديشمندان در واقع دموکرات هستند
يا سخن کلي مي گويند تا از قافله عقب نمانند.

رحماني :امکان اشتراک در مباني وجود ندارد .حتي در ايدهها و
ايدئولوژيها چنين امکاني مفيد هم نيست و به تعبير شريعتي به
گورستان ايده مبدل خواهد شد .منتها جامعه در حال گذر ما ،نياز
به تعامل و تفاهم و همکاري در پيريزي يک سري بنيانها دارد.
مانند شکل گيري نهادهاي مدني قوي يا احزاب قدرتمند،
روشنفکران ميتوانند با طرح ديدگاه هاي مصداقي معين که به
شکل گيري نهادها ياري برسانند ،يک همکاري و تفاهم
تاريخي را صورت دهند .همچنين الزم است تا نظريه اخالقي را
به منش اخالقي نزديک کنند .منش روشنفکران ما کمتر
دموکراتيک است .اينجاست که کار سخت ميشود .چرا که
روشنفکر معتقد معترض ميشود که وارد عرصه خصوصي
زندگي من شدهايد .اما اين توصيه در مورد جامعهاي است که در
مرحلهاي نياز به همکار کردن اخالق دموکراتيک با نظريه
دموکراسي دارد.
در حالي که روشنفکران ما قبيلهاي مدرن هستند .يعني با وجود
نفي ايدئولوژيها باز با توجيهات ديگر قبيلهاي عمل ميکنند.
حذف يا نديدن مانع اصلي ميشود .طالقاني ميگفت که اگر
يک مارکسيست رأي هم نياورد از او دعوت کنيم که نظراتش را
بيان کند تا ما در جريان فکر يک عقيده در جامعه باشيم.
اما راه حل مناسب اين است که اگر بر روي مصاديق همکاري
کنيم تعامل به سوي همکاري و تفاهم راهبردي رود .فراموش
نکنيم که من متعلق به جرياني هستم که در مجموع مالک
همکاري با جريانات را در حکومت و مبارزه بر اساس عقيده
نگذاشته ،بلکه بر اساس اهداف مشترک قرارداده است .خودي و
غيرخودي محصول برخي از جريانات روشنفکري است و
محصول برخي از نيروهاي داخل حاکميت است که همچنان
عمل ميکند.

تالش ـ در پرسش فوق بر نمونههائي از ديدگاههاي گوناکون
تنها د ر مجموعهاي از نيروهاي ديندار و مسلمان تکيه شده
است ،شايد حتا همه ديدگاههاي موجود در اين مجموعه را نيز
در بر نگيرد! حال اگر دايره را باز کرده و نقطه نظرات نيروهاي
غيرمذهبي را نيز به آن بيافزائيم ،دامنه تنوع فزوني بيشتري
خواهد يافت .همين رويه و نتيجهگيري ناشي از آن را ميتوان
به موضوعات و مفاهيم کليدي ديگر در حوزه اجتماعي و
سياست گسترش داد ،به عنوان نمونه موضوعاتي چون اخالق در
سياست ،بنيان تشکيل جامعههاي بشري ومبناي تشکيل
حکومت و سرچشمه قدرت و حاکميت و...
آيا پاسخي که امروز شما و ساير نيروهاي مذهبي آزدايخواه
تحت عنوان «تعامل» مطرح ميکنيد ،پاسخگوي نيازها يا بهتر
است بگوئيم ،کافي به مقصود در همه حوزهها باشد؟ اساساً
ترجمان اين «تعامل» در حوزه تشکيل حکومت ،کساني که
اختياردار نظم و اداره جامعه ميشوند چيست؟ اين که عده اي با

تالش ـ آيا فکر نميکنيد« ،تعامل» يک روش و رفتار است و
منطقاً برخاسته از انديشههاي پايهاي است؟ به عنوان نمونه اگر
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با تعبير قانون اساسي جمهوري اسالمي و صاحبان قدرت به
مشروعيت حکومت نگاه کنيم ،آيا به حکومتِ قشري خاص
نخواهيم رسيد؟ تعامل در چنين حکومتي آيا معنائي ،جز آنچه
ميبينيم ،دارد؟ آيا اگر به عنوان مثال ،مبناي تشکيل جامعه را
قرارداد اجتماعي گرفته و مردم را شهرونداني آگاه به حقوق برابر
خود بدانيم که اراده آزاد و حفظ حقوقشان مبناي تشکيل هر
حکومتي است و مردم را هم از پيش در يک قالب يکدست
نريزيم ،آنگاه آيا منطقاً به آن تعامل فرضي شما نخواهيم رسيد؟

رحماني :تعامل بر اساس انديشه ها و باورهاست .اما باورها و
انديشه ها منطقهاي مشاع دارند .اين منطقه مشاع حقوق
شهروندي است .اما تجربه عملي به بنده آموخته است که در
وادي سياست بايد قدرت هم داشت واال انديشهها جوانمرگ
ميشوند .بايد اخالقي بود .اما ديگران اخالقي نيستند .پس بايد
انديشه و قدرت مشروع داشت تا حق خود را گرفت .جامعه ما
براي اينکه بتواند حقوق همه مردم ،افکار و انديشه ها را محقق
سازد به تقويت نهادهاي مدني در جامعه نياز دارد تا هر کس
بتواند عِده و عُده خود را در نهادها فراهم آورد و در تقويت
منطقه مشاع بکوشد .قدرت سياسي و اجتماعي ايده و تئوري
دموکرات الزم دارد .اما به منش دموکرات و نهادهاي حامي
بيشتر نياز دارد .
تجربهاي را با شما در ميان ميگذارم .در جريان شکل دهي
شوراي ملي صلح به تأسي از اخالق دموکراتيک طالقاني ،سعي
کرديم که شوراي ملي تشکيل دهيم که تا حدي در شرايط
امنيتي جامعه ما امکان پذير شد .اما دو گروه از شرکت در شورا
مالحظه کردند .کساني که مرزبندي ايدئولوژيک مالک فعاليت
مدني آنان بود که در داخل حکومت و در بيرون حکومت وجود
دارند .گروهي که منافع و موقعيتشان اجازه شرکت در شوراي
ملي صلح را نمي داد .بخشي از ايشان حلقه مرتبط با احزاب
اصالح طلب و روشنفکران ديني و يا حلقه کيان بودند .در حالي
که آيت اهلل منتظري براي شوراي ملي صلح نماينده فرستاد .اين
تجربه را بيان کردم تا نشان دهم که جامعه ما به منش
دموکرات و نهادهاي مدني حامي دموکراسي بيشتر از ايدههاي
انتزاعي و آرماني درباره دموکراسي نياز دارد .پس ما به حکومت
قانونمند ،جامعه مدني ،احزاب موثر نياز داريم .اگر حکومتي ديني
خودي و غيرخودي دارد و اگر سکوالر است باز خودي و
غيرخودي دارد .حکومت قانونمند بر مباني آراي مردم مشروعيت
مييابد که درباره آن مفصل خواهم نوشت.

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
پيش از طرح پرسش بعدي مفيد ميدانم:
«هرنگاه و بينشي به عواملي توجه ميکند و عوامل ديگر را
ناديده ميگيرد .اين فراست و هوشياري را به آدمي ميدهد که
هرنگاه موفق در تبيين وقايع ،نسبتي با شرايط عيني و هم
رابطهاي با تصورات پژوهشگر در دستهبندي نوع موضوعات
دارد .همين بخش دوم قضيه است که آغشته به پيشفرضهائي
است که بايد محدوديتهاي آن را مورد توجه قرار داد و از
تسري و مطلق کردن يک بينش به عنوان تنها بينش درست در
تحليل پديدهها پرهيز کرد».
ما از اين گفته صحيح و در کنار نتايج بعضاً درستي که شما
گرفتهايد ،نتيجه عملي ديگري را نيز مي گيريم؛ اين که نگاه و
بينشهاي مختلف را نه مي توان منکر شد ،نه مي توان از ميان
برد و نه مي توان با طراحي هاي «هوشمندانه» از قبل ،نقشه به
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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اما وجود نهادهاي عيني و حقيقتي در جامعه است که ميتواند از
زشتي هاي سياسي – اجتماعي مانع شود و جامعه را در تعادل
بد و خوب قرار دهد .اينجاست که به تعبير نگارنده که با
انسانشناسي مدرن نيز تفاوت دارد بايد عالوه بر تأکيد بر
مراقبتهاي دروني و اخالقي ،بيشتر از هوشياري آدمي استفاده
کرد .و مراقبتهاي بيروني مانند نهادهاي مدني ،سياسي قوي را
براي نظارت و دخالت و کنترل حکومتها ،قدرتمند ساخت.
همچنين توجه داشت که به تعبير پل ريکور هميشه درک کلي
از حقيقت وجود دارد ،اما اين درک به مثابه مشعل است نه نقشه
راه براي حقيقت .هر روشنفکري بايد بداند که نقشه راه براي
همگان يکسان نيست .از وجود ايده و حقيقت گفتگوي مشترک
را الزم ميکند و گفتگوي مشترک به شرط درک
محدوديتهاي آدمي ،امکان تفاهم و همکاري را ياري ميدهد.
در خاتمه؛ با تأسف از اينکه اين مقاله با تاخير آمد .به علت
ناتواني در تايپ و امکانات الزم اين نوشتار را که قرار بود
مرتضي سيمياري انجام دهد .اما او هم اکنون در  209اوين
است .پس اين مقاله را به ياد و آزادي او و همه زندانيان سياسي
پايان ميبرم .باز از تاخير معذرت مي خواهم.

بينشهاي ديگر ،بر روي «هوشياري و فراستمندي آدمي»
چيست؟

رحماني :آدمي هوشمند است .به تعبير شريعتي شرکت سهامي
خدا و شيطان است .اين شرکت سهامي تا روز پيشين به دنبال
زر و زور و تزوير است .پس در مقابلش عرفان ،برابري و آزادي
وجود دارد .همواره استعدادهاي مخرب بيشتر از استعدادهاي
مناسب فعالتر هستند .ويلفرد پاره تو ،متفکر ايتاليايي نظريه
بازمانده و مشتقات را به خوبي طرح ميکند .در بازمانده و يا به
تعبير بنده مقوله هاي بنيادين در تفسير و تأويل نوع انسان
اجتماعي ،در بررسي اين مقولههاي بنيادين عنصر بنيادين غفلت
وجود دارد .تعبير امروزي آن را هوسرل مي گويد که در پرانتز
گذاشتن برخي چيزها يا موارد که توجه به چيزي را عمده تر از
مورد ديگر مي کند .موالنا مي گويد که چون بگردي ،بگردد
منظرت .اما مسئله زماني مهم ميشود که عنصر غفلت (يا توجه
بيشتر به چيزي کردن که باعث فراموشي به چيز ديگر مي شود)
در کنار برخي از مقولههاي بنيادين انسان چون تمايل قدرت
طلبي يا زورگويي قرار بگيرد .آشکار است که بدي به زشتي
آميخته ميشود .چون بدي در جهان قابل تحمل است ،اما
افزون شدن زشتي بسيار سخت و تلخ است .از آنجا که آدمي
هميشه عقل داشته اگر خوي برتري طلبي و زورگويي از عنصر
غفلت آدمي بهره ببرد آنگاه است که عقل ،هوشيارانه آن را
توجيه مي کند و زشتي خود را آرايش ميکند و جلوه ميکند.
اگر چه به کمک همين عقل زشتي را کشف ميکنند.

تقي رحماني27/10/1388
تالش ـ آقاي رحماني با احساس تأسف مشترک و آرزوي و
خواست همدالنه براي آزادي همهي همميهنان دربندمان .از
شما بينهايت سپاسگزاريم.
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انتشارات تالش
عالقمندان ميتوانند جهت تهيه با  E-Mail: Talashnews@hotmail.comتماس بگيرند
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راهي جز واژگون کردن واليت فقيه نمانده است

گفتگو با داريوش همايون

بــا ايــن قــانون اساســي نــه تنهــا حکومــت قــانوني بلکــه حکومــت قــانون نيــز نمــيشــود .هــر تکــه قــانون
را بخواهند اجرا کنند تکه ديگر ميتواند جلوش را بگيرد

تالش ــ بحث «بحران مشروعيت» در فاصله کوتاهي از
نخستين تظاهرات خياباني و سرکوب مردم ،به صورت
گستردهاي درگرفت .اما ارزيابيها از گسترهي سرايت اين
بحران ،به بخشي يا سراسر پيکر نظام ،بسيار متفاوت است.
داليل اين گوناگوني چيست؟ آيا باز هم ناروشني و ناگزير
درکهاي متفاوتي از معناي يک مفهوم؟

از تظاهرات دليرانه  16آذر دانشجويان بر اين بودند که نه تنها
دامنه تظاهرات بلکه شدت خشم مردم را با گذشته حتي
تظاهرات  13آبان نميتوان مقايسه کرد .امروز ديگر از
مشروعيت رژيم در محافل مذهبي نيز نميتوان سخن گفت زيرا
بيشتر رهبران مهم مذهبي هر کدام به گونهاي مخالفت خود را
با اقدامات حکومت ابراز داشتهاند.

داريوش همايون ــ جنبش اعتراضي مردم يا جنبش سبز در
شش ماه از مراحلي گذشته است و هنوز خواستهاي آن در حال
شکل گرفتن است .نخست اعتراض به دزدي بيسابقه انتخاباتي
احمدينژاد بود ،سپس هنگامي که خامنهاي خود به ميدان آمد و
مسئوليت دزدي انتخاباتي را بر عهده گرفت و فرمان سرکوب
مردم را داد لبه تيز اعتراض و حمله مردم به او نيز برگشت و با
جنايات و اعمال وحشيانهاي که بسيج و نيروهاي سرکوبگري
حکومت در اين شش ماهه مرتکب شدهاند اکنون سراسر نظام
جمهوري اسالمي از سوي مردم نفي ميشود .همه ناظران پس

تالش ــ در کتاب «صدسال کشاکش با تجدد» گفتهايد:
«مشروعيت جنبه نهادي دارد و مستلزم پذيرفته بودن کليت
نظام از سوي مردم ،به زبان ديگر قانوني بودن حکومت ،است و
با فراز و نشيب بخت ،کم و زياد نميشود ».پرسش اين است که
رابطه ميان دو عنصر اصلي اين تعريف يعني شرط «پذيرفته
بودن کليت نظام از سوي مردم» و «قانوني بودن حکومت»
چيست؟ قانوني که از اساس مبتني بر حق و امتياز ويژه و از
پيش تعيين شده براي واليت فقها و بعد واليت مطلقه يکي از
آنهاست ،حتا اگر به رضايت مردم رسيده باشد ،آيا تأمينکننده
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شانزدهم همهجا اساسا در دست فرمانروايان سني بود در سده
نوزدهم به فساد نظريه واليت فقيه افتاد و در سده بيستم به
تبهکاري جمهوري اسالمي رسيد .نظريه مشروعيت در فقه
شيعي سراسر بيپايه است و تا هنگامي که قرار است امام زمان
اعطا کننده آن باشد منطقي براتر از سرنيزه ندارد.
امروز مشروعيت که در اصل موضوع فلسفه اخالق بود بيشتر به
قلمرو حاکميت و اقتدار حکومتي ارتباط يافته است .تا حکومتي
ميتواند براي کشوري تصميم بگيرد و اجرا کند با آن مانند
حکومتهاي داراي مشروعيت گونه دوم وبر رفتار ميکنند.
حکومتهاي استبدادي و بيبهره از مشروعيت اخالقي اعتبار
ندارند ولي جز استثناهاي انگشت شمار از سوي جامعه جهاني
طرد نميشوند .جمهوري اسالمي از مشروعيت بيبهره ولي از
اقتدار  authorityبرخوردار است ــ اقتداري که اکنون با چالش
روزافزون مردمي که کمر به واژگونياش بستهاند روبروست و
سرگشته در بحران سياسي و مشروعيت هر دو ،هيچ کار کشور
را نميتواند از پيش ببرد.

مشروعيت نظام خواهد بود؟ آيا ميتوان مشروعيت نظام سياسي
را بر رضايت مردمي که پايمال شدن و از ميان برداشتن حق
رأي خود را قانوناً پذيرفتهاند ،استوار نمود؟

د.ه .قانون اساسي جمهوري مانند خود انقالب اسالمي در
تعريفهائي که ما از اين مفاهيم و پديدهها ميکنيم نميگنجد.
اين درست است که مردمي که اين قانون را پذيرفتند (از جمله
فرارياني که در برابر صندوقهاي راي در نمايندگيهاي رژيم در
شهرهاي اروپا و امريکا صف کشيدند) به پايمال شدن حقوق
خود راي دادند ولي قانون اساسي اسالمي هم از ناسخ و
منسوخهائي که مسلمانان با آنها بسيار آسودهاند بهره وافر خود
را دارد .در اين قانون مادههائي هم هست که حکومت را به راي
مردم ميبندد .مشروعيت اصلي رژيم اسالمي از گونه اول
مشروعيتهاي سه گانهاي است که وبر بر شمرده است:
مشروعيت فرهمند ،مشروعيت سنتي ،و مشروعيت عقالني /
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
خميني در حالي که مردمان سرگرم حرکات ديوانهوار خود
پيرامون تابوت او بودند گروه کوچک نزديکانش به سنت سقيفه
بني ساعده (محفلي که ابوبکر را «انتخاب» کرد) در ميان خود
ترتيباتي دادند که همه قدرت ها را به جانشين خميني ميداد.
قانون اساسي اصالح شد به اين معني که اراده يک نفر رسما
باالي راي مردم قرار گرفت .آن يک نفر فرهمندي نداشت ولي
واليت او بهدنبال کشتار جمعي زندانيان آغاز شد و از آن پس
زور و سرکوبگري سرچشمه اصلي اقتدار رژيم بوده است.
در گفتگو از مشروعيت اندک توضيحي بيفايده نيست.
مشروعيت را ما در برابر  legitimacyبکار ميبريم و هردو
ريشه در قانون دارند ( lexو  legisالتيني و شرع عربي که در
فقه اسالمي قانون يا خاستگاه قانون است ).مشروعيت فرايافتي
غربي است و به يونان و رم بر ميگردد .در تمدنهاي کهنتر
خاوري با شاه ـ خداها و افسانههائي مانند فره ايزدي جائي براي
مشروعيت نميماند .کليساي کاتوليک مشروعيت فرمانروائي
پاپها را از پتر قديس ميگرفت که به آن سويهاي خدائي
ميداد .در اسالم سني سنت سقيفه بني ساعده و «شمشير تيز»
تعيين کننده ،غلبه داشته است و در فقه شيعي از پس از نظريه
امام غايب ،کشاکش بر سر مشروعيت حکومت که تا سده

تالش ــ شما ميان حکومت قانون و حکومت قانوني تفاوت
گذاشتهايد؛ ميان حکومت قانون که در آن «فرمانروا ــ چه فرد
چه گروه ــ خود را باالتر از قانوني که خودش گذارده است،
نمينهد »،و حکومت قانوني که در آن «نه تنها فرمانروا باالتر از
قانون نيست بلکه قانون را مردمِ فرمانروا ميگذارند ،و نام
ديگر[ش] حکومت مردم است ».در مورد پايبندي به قانون
اساسي مبتني بر اصل واليت مطلقه فقيه جناحهاي حکومت از
جمله اصالح طلبان چه تفاوتي با هم دارند.

د.ه .بهترين نمونه حکومت قانون در اروپاي مرکزي پيش از
انقالب دمکراتيک بود که در آلماني به آن rechtstaat
ميگويند ــ پادشاهيهاي غيردمکراتيکي که با اينهمه تابع
قانون بودند يعني نظامات و رسوم و عرف جامعه ،و فرمانهاي
خود پادشاهان (که باز از آن و رسوم و عرف بيرون نميبود .در
تاريخ خود ما نيز پادشاهان انگشت شماري بدان گونه حکومت
ميکردند و دادگر شمرده ميشدند .داد در پهلوي همان قانون
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
ميکند .هر جناح بخشي از ويژگي نظام را ناديده ميگيرد ولي
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دســت کــم آن را بــه ســهم خــود تبــاه نمــيکنــد .يــک مصــلحتگــرای تمــام عيــار ،جرمــي بنتــام مکتــب
ســودگرائي ...معيــاری بــرای عمــل سياســي نهــاده اســت کــه مشــهور اســت :بيشــترين خوشــبختي
برای بيشترين مردمان .من هي عنصر غير اخالقي در اين سخن نميبينم.

حرکت خود قرار ميدهند .هرچند رابطه ساختار حکومتي ،نظام
حقوقي و قانوني و ارزشهاي اسالمي و تأثير و نفوذ اين نظام
ارزشي بر نظم کشوري و حقوق فردي ناروشن است ،اما بسياري
از همين «روشنفکران مذهبي يا نوانديشان ديني» ــ نامي که
آنها برخود گذاشتهاند ــ در انتقاد به آن دسته از همين گروه که
منادي تعلق دين به حوزه خصوصي هستند ،معتقدند که به اين
ترتيب سياست تنها به راه مصلحتگرائي ميافتد که در آن جائي
براي «اخالق» و «وجدان» نيست .آيا نقطه توافقي ميان اين
گرايشهاي گوناگون وجود دارد؟

مسلم است که در اين اختالف حق با اصولگرايان است .در
قانون اساسي جمهوري اسالمي تاکيد عمده بر واليت فقيه
نهاده ميشود و بيتغيير کلي آن قانون و برچيدن واليت فقيه
نميتوان از عنصر مردمي سخن گفت .از اينجاست که حتي راه
سبز اميد نيز در کوشش خود براي عقب نماندن از مردم سخن
از تغيير قانون اساسي به ميان آورده است .با اين قانون اساسي
نه تنها حکومت قانوني بلکه حکومت قانون نيز نميشود .هر
تکه قانون را بخواهند اجرا کنند تکه ديگر ميتواند جلوش را
بگيرد.
اين تضاد ساختاري همراه با احساس دشمني و کينه مردم به
شخص خامنهاي ،واليت مطلقه فقيه را حتي در محافل
حکومتي نيز زير حمله ميبرد .خامنهاي با گره زدن سرنوشت
خود با احمدينژاد هزينه سنگيني ميپردازد و همچنان خواهد
پرداخت.

د.ه .از دين اسالم مانند هر دين ديگري بسيار چيزها ميتوان در
آورد .همين بس که به سرنوشت آئينهاي زرتشت و بودا و
مسيحيت بنگريم که پايگان مذهبي و حکومتها با آموزههائي
ناب و مجرد چه کردند .از کوششهاي نوانديشان ديني براي
آشتي دادن اسالم با دمکراسي ميبايد استقبال کرد .جامعه نيز
به آساني ميتواند باورهاي ديني و حفظ جايگاه رهبران مذهبي
نيالوده را با دمکراسي همراه سازد .آنچه نميبايد از نظر دور
داشت مشکل ناسخ و منسوخ متنهاي مقدس است که هزار و
چهار صد سالي راه را بر هر سوء استفاده و بد فهمي باز کرده
است .از اين رو ميبايد توصيه کرد که از بريدن پيوند دين و
زور غافل نباشند که تعبير اسالم را تا طالبان نيز ميبرد .زور با
هيچ پديدهاي همزيستي ندارد و «زور»ش به همه ميرسد.
حکومت هم که باز به قول وبر انحصار خشونت را دارد ميبايد
چنان در ميان قواي حکومتي پخش و با سازمانهاي مدني
تکميل شود که توانائي زورگوئي را از دست بدهد .آشتي دادن
اسالم با دمکراسي مسئله آزادي عقيده و گفتار را نيز پيش
ميآورد و اينجاست که بيشترين گذشت را از نوانديشان ديني
ميخواهد .آنها نخواهند توانست در يک دمکراسي جلو بحث
آزادانه ــ و البته نه توهين آميز ــ در موضوعات ديني را بگيرند.
اما اخالق و وجدان پيش از دينها بوده است و بيآنها نيز
ميتواند باشد .هيچگاه نميبايد فراموش کرد که دينهاي بزرگ
جهاني حتي همه تاريخ را نميپوشانند و تاريخي که به دشواري
چهار هزاره را در بر ميگيرد در سرگذشت پنجاه هزار ساله
انسان فرزانه و سلسله دراز دو ميليون ساله نياکان انساني و

تالش ــ در بحث حکومت قانون و حکومت قانوني جاي نظام
ارزشي کجاست؟ به عنوان نمونه انکار حقوق اقليـت؟

د.ه .عمل همواره از نظريه عقبتر ميماند .احترام به حقوق
طبيعي سلب نشدني فرد انساني در سدههاي هفدهم و هژدهم با
پايان جنگهاي مذهبي و ممنوعيت بردهداري در امپراتوري
بريتانيا و به ويژه اعالميه استقالل و قانون اساسي امريکا
نهادينه شد ولي حتي در سرزمينهاي انگلوساکسون تبعيض تا
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
مقدمه هر نظم حقوقي و قانوني در کشور سخن ميگويند و
همچنين «نوانديشان مذهبي» که مدافع حق مشارکت مردم
بوده و از اصل دمکراتيک و انتخابي بودن نهادهاي حکومتي
دفاع ميکنند ،پايبندي به نظام ارزشي دين اسالم را مبناي
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اسالمي هيچ کدام را نميبينيم .حقيقتا در باره شخصيت و
کارکرد و محبوبيت خامنهاي و احمدينژادها چه ميتوان گفت؟
هيچ راهي در برابر مردم جز به زير آوردن نظام واليت فقيه
نمانده است .هر کس ديگري ،وابسته به جمهوري اسالمي يا نه،
مهمترين پايههاي رژيم نيز ،ميتوانند با مردم همراه شوند و
هزينههاي دگرگوني ناگزيري را که در پيش است براي خود و
کشور کمتر کنند .جنبش سبز در پي انتقام گرفتن و بستن و
کشتن نيست ولي زمان تنگ ميشود .هر سرکوبگري حکومت
به گرايشهاي افراطي دامن ميزند .ما محکوم به آن نيستيم که
از اين دور خشونت به دور ديگر بيفتيم و هيچگاه نتوانيم به
هنگام پاي خود را از لبه پرتگاه پس بکشيم.

انسان گونه ما به چيزي شمرده نميشود .مصلحتگرائي را نيز
نميبايد دستکم گرفت .اگر اخالق و وجدان فرايافتهائي
انتزاعي هستند و ميتوان تعريف آنها را دستکاري کرد
مصلحتگرائي بر زمينههاي لمسپذير قرار دارد .سياست با دين
همان اندازه به تباهي ميافتد که بي آن ،و اگر پيوندش را با
دين ببرد دست کم آن را به سهم خود تباه نميکند .يک
مصلحتگراي تمام عيار ،جرمي بنتام مکتب سودگرائي
 utilitarianismمعياري براي عمل سياسي نهاده است که
مشهور است :بيشترين خوشبختي براي بيشترين مردمان .من
هيچ عنصر غير اخالقي در اين سخن نميبينم.

تالش ــ سالهاست که حکومت اسالمي هر انتخاباتي را با ارائه
درصد قابل قبولي از شرکتکنندگان ،سندي بر مشروعيت خود
محسوب ميدارد ،و با استناد به آن به خود حق ميدهد نارضائي
را سرکوب کند .نتيجه چنين روندي تمرکز و انحصاري شدن
هرچه بيشتر قدرت در دستهاي کمتر و به نام برقراري ثبات
سياسي بوده است .در نگاه به سراسر اين تصوير و خارج از اين
که سرانجام رژيم در اين دايرهي دوزخي چه خواهد شد ،بفرمائيد
ميان اِعمال اقتدار که وظيفه و اختيار هرحکومتي است ،رضايت
مردم ،مشروعيت ،ثبات سياسي و امنيت در کشور چه رابطهاي
برقرار است؟

تالش ـ با سپاس از شما

د.ه .مشروعيت در گستردهترين و بهترين تعريف خود رضايت
مردم و ثبات سياسي را همراه دارد و اين هر دو به امنيت کشور
کمک ميکند؛ اعمال اقتدار را نيز آسانتر ميسازد .حکومت
داراي مشروعيت در معناي اخالقي آن ميتواند از مردم
گذشتها و فداکاريهائي نيز انتظار داشته باشد .پرداخت ماليات
که همه جا تحميلي به شمار ميآيد مثال خوبي است .رژيم
اسالمي جز با زور و خريدن افراد و گروهها نميتواند حتي خود
را نگهدارد چه رسد به ثبات سياسي در کشور .حکومتي که هر
روز ناگزير از بسيج نيروهاي انتظامي براي سرکوب
تظاهرکنندگان است به نگهداري امنيت نيز نميرسد.
در نظامهاي باز و دمکراتيک «شخصيت و کارکرد رهبران
سياسي و حکومتگران تأثير چنداني بر مشروعيت نظام ندارد.
آنها ميروند و نظام پايدار و با ثبات ميماند ».اما بر عکس در
نظامهاي بسته «محبوبيت رهبران است که به نظام مشروعيت
ميدهد و بيآن چيزي جز زور نميماند ».ما در جمهوري
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اقتدار نظام در گرو مشروعيت آن است

اخالقــي تــرين نظــام آن اســت کــه بــه همــه و حتــا مخالفــان خــود اجــازه فعاليــت آزاد مــيدهــد.
اخالقــيتــرين نظــام آن اســت کــه پاســدار حقــوق همــه باشــد حتــا اگــر ايــن «همــه» اقليــت يــک
نفره باشد.
اگــر حکــومتي بــا رای مــردم بــر مســند قــدرت ســوار باشــد ،امــا نتوانــد از حقــوق فــردی و اجتمــاعي
پاسداری نمايد ،و يا رای مثبت ملت را از دست دهد ،مشروعيت خود را از دست ميدهد.

گفتگو با فرهاد يزدی

پاسداري از حقوق مسلم فردي و اجتماعي همراه با راي مردم،
مشروعيت نظام را تضمين ميکند .اگر حکومتي با راي مردم بر
مسند قدرت سوار باشد ،اما نتواند از حقوق فردي و اجتماعي
پاسداري نمايد ،و يا راي مثبت ملت را از دست دهد ،مشروعيت
خود را از دست ميدهد.
راي مردم در يک نظام ،به خودي خود مشروعيت نميآورد.
صدام حسين در آخرين انتخابات ،پيش از حمله به عراق99« ،
درصد» آرا را به دست آورد .در جمهوري اسالمي با نظارت
استصوابي که نامزدها دستچين ميشوند ،در صورتي که
انتخابات ميان آنان آزاد باشد ،فرد برنده شايد از ديگران داراي
مشروعيت بيشتري براي حکومت باشد ،اما چون تمامي نظام

تالش ـ در جبهه گسترده مخالفين دولت احمدي نژاد ،حتا در
ميان بعضي از طرفداران حکومت مبتني بر واليت فقيه ،در
تعريف «مشروعيت» ،رأي و رضايت مردم شرط تعيين کننده
است .اما به نظر ميآيد که از ديدگاه شما اين شرط هرچند الزم
اما کافي نيست .مشروعيت يک نظام بر کدام پايهها استوار
ميگردد؟

فرهاد يزدي ـ مشروعيت نظام در گرو برقراري حاکميت ملي و
پاسداري از حقوق فردي و اجتماعي است .حاکميت ملي در يک
نظام ليبرال ـ دمکراسي با راي ملت به دست ميآيد .از اين رو
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مشروعيتي نزد ملت خود بر خوردار شدند .نمونه برجسته ،حزب
کمونيست چين ميباشد که توانسته در سي سال گذشته سطح
باالتري از زندگي را براي ملت فراهم کند و بدين ترتيب،
مشروعيت خود را براي حکومت کردن حفظ نموده است .البته
پايهي ديگر مشروعيت اين حزب ،ناسيوناليسم چين ميباشد.

بخاطر رعايت نکردن حقوق فردي و اجتماعي و اصول
مردمساالري ،داراي مشروعيت نيست ،آن حکومت نيز نميتواند
از مشروعيت الزم برخوردار باشد .پارهاي از خودکامگان تاريخ با
استقبال ملت به حکومت رسيدند .هيتلر نمونهي برجسته چنين
وضعيتي بود .در بيشتر تاريخ رايش سوم ،هيتلر در ميان ملت
آلمان از محبوبيت باالئي برخوردار بود ،اما تمامي نظام فاقد
مشروعيت بود .در تاريخ نزديک کشور ما ،خميني هم از چنين
موقعيتي برخوردار بود .به اين ترتيب با استاندارهاي موجود در
دورهي اين رژيمها و در زمان حاضر هيچ يک از اين نظامها از
مشروعيت برخوردار نبودهاند.
اينجاست که تنش ميان دمکراسي و ليبراليسم خود را نشان
ميدهد .ممکن است در يک دمکراسي غير ليبرالي ،به عنوان
نمونه حکومت به سرکوب و کشتار اقليت با حمايت اکثريت
دست زند ،امري که در يک ليبرال دمکراسي غيرممکن است ،به
اين ترتيب با وجود رأي و رضايت اکثريت ،آيا اين نظام و اقدام
آن مشروعيت الزم را دارد؟ البته ما در باره تاريخ گذشته ،بر
مبناي وضعيتي که در آن زمان در جهان برقرار و شناخته شده
بود ،مجبور به قضاوت هستيم .شايد در دورههايي مشروعيت را
ميشد با نيابت از جانب خداوند به دست آورد ،چنانچه پادشاهان
و خلفا در گذشته چنين ادعا ميکردند و باور اکثريت بزرگ مردم
نيز چنين بود ،اما با ريشه گرفتن تفکر ليبرالي در جهان،
مدتهاست که معيار سنجش مشروعيت نظام ،پاسداري از
ارزشها و حقوق فردي و اجتماعي همراه با راي مردم است.

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
که در اين جا بصورت آشکار و تلويحي مطرح ميشود اين است
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
دمکراسي است که ميتواند مسايل ايران را حل کند .بايد توجه
داشت؛ با وجود اين که مسايلي که ايران با آنان روبروست (نبود
امنيت فردي و اجتماعي ،اقتصاد ايستا ،فساد و  )...ويژه وضعيت
کنوني ايران هستند ،اما همه اين مسايل در دورههاي مختلف در
جهان وجود داشته و ديگر کشورها به درجات و اشکال گوناگون
آنها را تجربه کردهاند .توسعه تاريخي و انساني بشر در چند
هزاره گذشته ،ليبرال دمکراسي را مناسبترين راه براي حل اين
گونه مسايل تشخيص داده است .در مقايسه با ديگر روشها در
ادارهي جامعه ،از همه موفقتر بوده است ،تا جائي که برخي از
پژوهشگران از آن به عنوان پايان تاريخ ياد کردهاند .ايران نيز
با تمام پيچ و خمهايي که زده و باز هم خواهد زد ،در نهايت
مجبور به گزينش اين راه خواهد شد.
البته در کوتاهمدت دل نگرانيهاي ديگري نيز وجود دارند که
بايد در نظر گرفته شوند ،مانند جلوگيري از بيثباتي و خونريزي
بيشتر و يا مسايل مربوط به امنيت ملي .از اين رو ،در کوتاه
مدت اگر (اگريست بسيار پررنگ) بشود از نظام موجود به سوي
برقراري نظامي ليبرال دمکرات حرکت کرد ،جاده پيشرو در
مقايسه با آنچه ميتواند باشد ،هموارتر خواهد بود .به خاطر اين
دلنگرانيها و براي جلوگيري از بي ثباتي بيشتر ،چهارچوب
مبارزه جنبش سبز مناسبتر است که در حال حاضر محدود
بماند.

تالش ـ با اين توضيحات به نظر ميآيد که مشروعيت امر
مطلقي نيست؟

فرهاد يزدي ـ درست است ،مشروعيت امر مطلقي نيست و
نسبي است .باالترين درجهي مشروعيت نظام در ليبرال
دمکراسيهاي غربي وجود دارند .باقي حکومتها با ترکيبي از
برقراري ثبات و امنيت ،تأمين منافع ملي ،توسعه اقتصادي ،حفظ
و احترام به سنت ،و پارهاي بدليل وجود جايگزين بدتر و در
مقايسه با آن ،مشروعيت الزم را با درجات مختلف براي
حکومت کردن به دست ميآورند .در سده بيستم توسعه
اقتصادي در ميان ساير مؤلفههاي ياد شده اهميت ويژه يافت.
بسياري از حکومتها که با معيارهاي کنوني ما مشروعيت الزم
را نداشته و ندارند ،با ارايهي زندگي بهتر از محبوبيت و
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تالش ـ دولت احمدينژاد با پشتيباني خامنهاي يعني نهاد
رهبري و ساير نهادهائي که ابزار دست او هستند ،همراه با زور و
زورگوئي سپاه و بسيج ،نيز به دنبال محو ساير کانونهاي قدرت
در حکومت اسالمي هستند .و در سرکوب اين کانونها خود را ـ
به عنوان حکومتي که حق اقتدار براي پيشبرد برنامههايش دارد
ـ محق ميداند .اما از سوي ديگر کمتر نيروي فعال در
حوزههاي مخلتف زندگي اجتماعي و خارج از هسته کوچک
قدرت با حکومت همکاري نميکند و کارها بدون هيچ اعتصابي
در کشور در عمل متوقف است .چه رابطهاي ميان اقتدار و
پذيرش قدرت وجود دارد؟

اقتــــدار نظــــام در گــــرو مشــــروعيت آن
اســت .البتــه نمونــههــای بســياری در تــاريخ
نــوين جهــان وجــود دارنــد کــه نظــامهــای
بــــدون مشــــروعيت ،توانســــتهانــــد در
کوتــاهمــدت از راه زور ،رشــوه ،ســنت و يــا
حتــا پشــتيباني ملــت قــدرت خــود را حفــظ
کننــد .امــا بــا از دســت دادن حمايــت ملــت،
بــر شــتاب فرآينــد مشــروعيت زدايــي تــا

فرهاد يزدي ـ اقتدار نظام در گرو مشروعيت آن است .البته
نمونههاي بسياري در تاريخ نوين جهان وجود دارند که
نظامهاي بدون مشروعيت ،توانستهاند در کوتاهمدت از راه زور،
رشوه ،سنت و يا حتا پشتيباني ملت قدرت خود را حفظ کنند .اما
با از دست دادن حمايت ملت ،بر شتاب فرآيند مشروعيت زدايي
تا مرحله سقوط نهائي افزوده شده است.
اقتدار حکومت را با قدرت اجراي قانون در داخل کشور ميتوان
سنجيد .در نظامهاي ليبرال دمکرات ،چون اعتبار قانون و نحوه
اجراي از پشتيباني و تاييد ملت برخوردار است ،نظام از قدرت
اجرايي باالتري برخوردار ميباشد .بايد توجه کرد که ميان قدرت
دولت و شدت مداخله حکومت در زندگي مردم اختالف وجود
دارد .به طور کلي شدت مداخلهي دولت در زندگي خصوصي
مردم ،در حکومتهاي غيردمکرات در مقايسه با حکومتهاي
دمکرات ـ گرچه در ميان کشورهاي دمکرات به ويژه در مورد
اقتصاد شدت مداخله دولت ها نيز متغيير است ـ بسيار شديدتر
است .نه تنها حقوق و آزادي هاي فردي رعايت نميشوند ،بلکه
در بسياري موارد زندگي خصوصي افراد و خانواده نيز زير نظر
حکومت انجام پذير ميگردد .با وجود اين ،چنين حکومتهائي
حتا از اجراي قانون ،يعني قانوني که با در نظر گرفتن ايدئولوژي
حاکم و براي حفظ نظام تهيه گرديده ،ناتوان ميباشند .رژيم
اسالمي ،نمونه بارز چنين حکومتهائي است .در حالي که
حکومت خود را صالح براي مداخله در خصوصيترين حوزههاي
زندگي مردم ميداند ،اما از اجراي قانونهاي مصوبهي خود
ناتوان است .در چنين نظامي ،قدرت فاقد پذيرش و برخالف
خواست ملت بوده و در نتيجه شکننده است .در نظامهاي
دمکرات پذيرش قدرت با خواست ملت همسو و در نتيجه نظام
استوار و پابرجاست.

مرحله سقوط نهائي افزوده شده است.

تالش ـ از بحثي که حول «بحران مشروعيت» ،در فاصله
کوتاهي از نخستين تظاهرات خياباني و سرکوب مردم ،به
صورت گستردهاي درگرفت ،ارزيابيها از گسترهي سرايت اين
بحران ،به بخشي يا سراسر پيکر نظام ،بسيار متفاوت است .در
حالي که عدهاي تنها دولت احمدي نژاد را دولتي سراسر آلوده به
دروغ و نامشروع ميدانند ،عدهاي ولي فقيه و رهبر ـ و نه نهاد
واليت فقيه ـ را به دليل حمايتش از دولت نامشروع فاقد عدالت
و الجرم فاقد مشروعيت در حفظ اين مقام ارزيابي ميکنند .به
همين ترتيب در بدنه جامعه در حالي که بخشي حکومت از
سوي خدا را بيپايه ميدانند ،گروهي ديگر ميگويند؛ واليت
فقها ادعائي از اساس بيبنياد بوده و نظميکه بر چنين پايهاي
استوار شده نامشروع است .از چنين اختالف نظرهائي اين
پرسش پيش ميآيد که آيا مشروعيت ،عالوه بر نسبي بودن،
ماهيتي تقسيمپذير هم هست؟ يعني ميتوان تصور کرد که در
حالي که بخشي از نهادهاي يک نظام سياسي ،فاقد مشروعيت
است ،بخش ديگر آن همچنان ميتواند برقرار بماند؟

فرهاد يزدي ـ نهادهاي يک نظام سياسي گسترده و گوناگون
هستند .هنگاميکه مشروعيت نظام مورد پرسش قرار ميگيرد،
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مردم و همزمان از حفظ نظام دفاع ميکنند ،دچار تناقض
نيستند؟

بر تمامينهاد ها به طور يکسان اثر نميگذارد .نهادهاي سياسي،
اقتصادي و نيروهاي امنيتي و مسلح بيش از بخشهاي ديگر از
فقدان مشروعيت متاثر ميگردند .اما به عنوان نمونه نهادهاي
بهداشتي را نميتوان گفت که به همان اندازه با بحران
مشروعيت روبرو ميگردند .ارتش و سپاه پاسداران هردو
بازوهاي مسلح رژيم هستند .اما سپاه به خاطر نقش سرکوبگري
که در سي سال گذشته بازي کرده است مشروعيت خود را به
عنوان پاسدار يکپارچگي ايران از دست داده ،اما ارتش همچنان
از نظر ملت محبوب و داراي مشروعيت ميباشد.
در مورد جمهوري اسالمي ،چون ولي فقيه و رهبر ،قدرت همه
جانبه دارد و بر تمامي نهادهاي کشور بايد نظارت داشته باشد،
نميتوان ادعا کرد که تنها دولت سراسر دروغ و آلوده است ولي
آن نهاد پاک .در اين هنگام ولي فقيه بايستي اقدام الزم را انجام
ميداد.
البته از ديد هواداران ليبرال دمکراسي ،واليت فقيه از پايه
نامشروع بوده و هست .مشروعيت اين نظام برخاسته از ارادهي
ملت نيست و به حقوق بشر اعتقادي نيز ندارد .ادعاي رژيم بر
آنست که مشروعيت را از جانب خداوند کسب کرده است و
بنابراين حقوقي را که با برداشت خود قوانين الهي ميداند ،را
برقرار نموده است.

فرهاد يزدي ـ رهبران جنبش سبز ،با تمام اشکالي که به وضع
موجود دارند و با شجاعت در برابر حکومت مقاومت ميکنند ،از
ابتداي نظام اسالميدر کانون آن رژيم بوده اند .آنها با جمهوري
اسالمي مخالفتي ندارند و تنها خواستار پااليش آن هستند.
بهمان داليلي که شما روشن کرديد ،آنان با وضع موجود
مخالفاند و خواستار تغييراتي در آن هستند .به ويژه از نظر آنان
برقراري دمکراسي (بدون گرايش ليبرالي آن) مورد نظر است .به
سخن ديگر راي مردم براي نامزدهاي «دستچين» شده معتبر و
قابل دفاع است .ما نميتوانيم انتظار داشته باشيم که اين رهبران
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
رهبراني که عمر جمهوري اسالمي را تمام شده ميدانند افزوده
خواهد شد .همزمان هر روز بخشهاي بزرگتري از ملت نيز
خواستههاي امروز خود را کافي ندانسته و مطالبات باالتري را
هدف قرار ميدهند .ميتوان اميدوار بود که در داخل کشور،
گفتمان در باره آينده ايران هر روزه صريحتر و روشنتر گردد.
ديگر رديف کردن سياههي اشکاالت موجود کافي نخواهد بود و
بايد راه حلها نيز ارايه گردند .در آن صورت نميتوان از بحث
ماهيت نظام آينده فرار کرد.

تالش ـ شما مشروعيت پايههاي مشروعيت هر نهادي از نظام
را جداگانه تفسير ميکنيد و آن را برخاسته از وظيفهاي که ظاهراً
آن نهاد دارد ،ميدانيد .به عنوان نمونه سپاه پاسداران را داراي
وظيفه حفظ يکپارچگي کشور و حراست از مرزها ميدانيد .اما
همه نهادهاي نظام جمهوري اسالمي در اصل تابعي از کلِ
ديگري هستند ،يعني همانطور که گفتيد ،حفظِ نظام ديني مبتني
بر اصل واليت فقيه .نمونه ديگر نظام دادگستري در اين رژيم
است« .عدل و دادي» را که اين نهاد از آن دفاع ميکند در
حقيقت عينِ بيدادگريست .در اينجا ما با تناقض ميان اصلِ و
ماهيت نظام به عنوان اصل اساسي پايبندي نهادهاي حکومتي و
سرشت وظائفي که نهادها منطقاً ـ با توصيف شما ـ بايد داشته
باشند ،روبروئيم .آيا شما ميتوانيد آن عضو سپاه يا بسيجي را که
با علم و براي حراست نظام اسالمي به اين نهادها پيوسته است،
قانع کنيد که با سرکوب مردميکه اين نظام را نامشروع ميدانند
ـ چون رأيشان را ناديده ميگيرد ـ خالف وظيفهاش عمل کرده
و ناگزير مشروعيتش را از دست داده است؟ در اين ميان «حق»
با کيست؟ و مهمتر ،آيا آن تعداد از سران جنبش سبز که از رأي

تالش ـ وضيعتي که در پرسش پيشين تصوير شد ،شامل حال
جنبش سبز هم ميشود .در اين جنبش نيز نيروهاي درون ،در
کنار و تقويت کنندهي آن در بارهي مشروعيت نظام جمهوري
اسالمي ديدگاههاي بسيار متفاوتي دارند .هرچند همهي
نيروهاي درگير در مبارزهي امروز بر روي مخالفت با دولت
احمدينژاد به نقطهي مشترکي ميرسند ،اما بعد از آن چطور؟
آيا ـ در صورت موفقيت در شکست دادن اين دولت ـ بايد منتظر
صفبنديهاي جديدي بود؟

فرهاد يزدي ـ مخالفت با حکومت احمدي نژاد پايههاي
مبارزهي جنبش سبز را در حال حاضر تشکيل ميدهد .اما شکي
نيست که افراد و گروههايي که خواستهاي گستردهتري (برخي
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پيشفرض نهفته در اين ديدگاه که همه افراد جامعه را از پيش
مسلمانزادهي مسلمان و داراي يک رأي ميداند ،خود تا کجا
اخالقي و درست است؟

در قالب نظام جمهوري اسالمي و برخي فراتر از اين نظام)
دارند ،در جنبش فعال هستند .بازهم شکي نيست که در صورت
موفقيت در شکست دادن اين حکومت ،بايد شاهد
صفبنديهاي جديدي باشيم .هر چه که زمان ميگذرد ،نه تنها
رئيس جمهور کنوني بلکه به همراه آن ،رهبر نظام و واليت
فقيه ،مشروعيت خود را هرچه بيشتر از دست ميدهند و سقوط
تمامي نظام سادهتر انجام ميگيرد .ميتوان نتيجه گرفت که
طوالني شدن عمر جمهوري اسالمي و ادامهي مبارزهي جنبش
سبز ،اين حسن را دارد که از توانايي رژيم براي استفاده از زور را
هر چه بيشتر کاسته است.
در درازاي سي سال گذشته و به ويژه در چند سال اخير ،با حاد
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
نميتوانند بر خالف ميل و منافع پايهاي اين نهاد عمل نمايند.
قدرت سياسي که سپاه به دست آورده است ،سبب گرديده که
بدنه و فرماندهي اين نهاد نظامي نتواند خود را در برابر
تضادهاي موجود در اجتماع به دور نگاه دارد .اکنون بخش
بزرگ اين نهاد نيز مانند بقيه کشور به شدت از وضع موجود
ناراضي است .اين عدم رضايت انضباط ناچيز موجود در سپاه را
هرچه بيشتر ،متزلزل کرده است .از اين رو ،توانِ استفادهي
رژيم از زور هر روز کاسته شده و ميتوان اميدوار بود که شرايط
براي گفتمان در باره آينده ايران مناسبتر گردد.
قدرت نظامهاي ليبرال دمکرات بر پايه تکثري که در اجتماع
وجود دارد بنا ميشود .در چنين نظامهائي نظرات سياسي،
اقتصادي و اجتماعي با آزادي و بدون ترس مبادله ميگردند.
ويژگي و جوهرهي آنها در مبادله آزاد نظرات و عقايد ميباشد.
ميتوان اميدوار بود که به تدريج چنين امري در جنبش سبز
گستردهتر گردد .صِرفِ مخالفت با وضع موجود کافي نيست و
بايد گفتمان ساختن ايران فردا بتواند عليرغم محدوديتهاي
امروز و با در نظر گرفتن آنها ،آغاز گردند.

فرهاد يزدي ـ حقوقي وجود دارند که همه افراد جامعه را در بر
ميگيرند .مشروعيت نظام سياسي در گرو پاسداري از اين حقوق
ميباشد .پس از آن با برقراري حاکميت ملي که از راي ملت به
دست ميآيد ،اداره سياسي کشور تعيين ميگردد .تمام افراد با
هر عقيدهي سياسي و يا مذهبي در اين فرآيند شرکت مساوي
دارند .قوانين مصوبه به شرطي که با حقوق بشر منافاتي نداشته
باشند نافذ بوده و دولت ملزم به اجراي آن است.
در چنين نظامي ،اکثريت نميتواند به ميل خود حقوق مشروحه
اقليت ،هرچه آن اقليت کوچک باشد ،را زيرپا بگذارد .قوانين
مذهبي ،حال هر مذهبي که ميخواهد باشد ،هرچند هم که
فرض کنيم با شرايط پيچيده و امروزي يک جامعه نوين تطبيق
داشته باشند ،داراي چنين انعطافي نيستند.

تالش ـ طرفداران ديدگاه فوق عموماً سياست و اداره کشور بر
پايه مصلحت سياسي و منافع ملي را فاقد عنصر اخالقي و
ارزشي ميدانند .شما که يکي از مهمترين مؤلفههاي مورد توجه
در نوشتههايتان ،همواره معيار مصلحت و منافع کشور بوده
است ،در باره ديدگاه فوق چه نظري داريد؟

فرهاد يزدي ـ اخالقيترين نظام آن است که به همه و حتا
مخالفان خود اجازه فعاليت آزاد ميدهد .اخالقيترين نظام آن
است که پاسدار حقوق همه باشد حتا اگراين «همه» اقليت يک
نفره باشد .نظام ليبرال دمکراسي چنين نظامياست .جاي تعجب
نيست که هنوز در جهان جنگ ميان دو دولت دمکرات در
نگرفته است .ارزش و اخالق عمومي ،اشتراک عقايد و نظرات،
اجازه درگيري جنگ را در چنين اجتماعاتي نميدهد .کدام رژيم
غيردمکرات به ويژه اگر مذهبي هم باشد ـ که در آن مؤمنان با
کشتن و کشته شدن جايزه هم ميگيرند ـ ميتواند چنين ادعايي
داشته باشد؟
حتا بدون در نظر گرفتن اين منطق ،کافي است به دو نمونهي
جمهوري اسالمي و حکومت طالبان در افغانستان نگاه کنيم.
هردو ادعاي برقراري حکومت اهلل بر روي زمين را داشته و

تالش ـ در ميان نظرگاههائي که نظام مبتني بر واليت فقيه را
فاقد مشروعيت ميدانند و دولت ديني را نيز مردود ميشمارند،
هستند کساني که در هر صورت نقش «ارزشها و اخالق ديني و
احکام شرعي» ـ البته با تفسيرهاي خاصي ـ در شکلگيري نظم
اجتماعي ،فرهنگي و قانوني کشور ـ به دليل اکثريت مسلمان ـ
تعيين کننده ميدانند .نظر شما در باره چنين ديدگاهي چيست؟
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اقتصادي و فرهنگي ميان کشورهاي مستقل ،عليرغم رقابتي که
ميان آنها وجود دارد ،رو به گسترش است .امکان درگيري جنگ
بزرگ مانند آنچه در سده نوزدهم و بيستم رخ داد ،رو به کاهش
گذارده است .دليل چنين امري اين است که کشورهاي ليبرال
دمکرات دست باال را در رقابت جهاني کسب کردهاند تا
کشورهاي خودکامه .از سوي ديگر کشورهاي خودکامه بزرگ،
بنا به نياز در مقايسه با سده بيستم ،بسيار معتدلتر هستند .حال
هرچه بر تعداد کشورهاي ليبرال دمکرات افزوده ميگردد ،عنصر
اخالقي در رابطه ميان آن کشورها ،نقش تعيين کنندهتري را
مييابد.

دارند .عنصر «اخالقي و ارزشي» در کجاي حکومت سراسر
بيعدالتي و خشونت آن دو نظام ديده شده و ميشود؟ عربستان
و سودان نمونههاي ديگري از حکومت اسالمي هستند که کسي
نميتواند عنصر اخالقي در آن حکومتها پيدا کند.
منافع ملي در بافتار کشورهاي مستقل قرار ميگيرد .باالترين
وظيفهي دولت ،پاسداري از يکپارچگي سرزميني و تالش در راه
تحقق منافع ملي است .در حوزهي وظيفهي هر دولت ،اين
تالشي است در راه بهبود زندگي بيشترين مردم که ملت آن
کشور آن کشور را تشکيل ميدهند .منافع ملي هدايت کنندهي
سازمان سياسي ـ اقتصادي هر کشور ميباشد .تا هنگاميکه
جهان به صورت کشورهاي مستقل اداره ميگردد ،منافع ملي،
تالش دايمياست که هر کشور در راه دستيابي به آن انجام
ميدهد .چنين به نظر ميرسد که تا سالها در آينده ،نظام
جهاني بر اين منوال خواهد بود .همزمان ،همکاري سياسي،

تالش ـ آقاي يزدي با سپاس از فرصتي که به ما داديد.
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تکنولوژي جديد که دستيابي به اطالعات در شعاعهاي بينهايت را ممکن ساخته است ،براي ما که در اين سر جهان نشسته ،اما «ريشههاي جان» و
«باغ ارغواني»مان آنجاست ،امکان رفتن به درون حوزههاي خبري و فرهنگي ميهنمان و سرزدن به گوشه و کنارهائي از آنجا که راه به دنياي
الکترونيکي مييابند ،و خبرگيري از چگونگي روئيدن ،شکفتن و بارآوري در آن ديار نيز فراهم شده است.
نوشتهاي که در پي ميآيد و به نقل از سايت «گفتگو» در اين شماره تجديد چاپ ميشود ،نمونه و نشانهايست از گوشهاي از تحوالتي که در پيکر
فرهنگي جامعهامان رخ ميدهند ،مقالهاي در معرفي فشردهاي از يک «پاياننامه» .متأسفانه در سايت گفتگو نه نام نويسندهي دانشجوي دورهي دکتراي
صاحب آن پاياننامه در ذيل مقاله آمده بود و نه ما در جواب نامهمان به آن سايت براي کسب اطالعات بيشتر پاسخي دريافت کرديم و نه تاکنون اقبال
دستيابي به اصل آن پاياننامه را داشتهايم.
اما درک روشن و استواري بحثي را که در همين فشرده و در توضيح رابطهي ميان آزاديخواهي ،حکومت قانون و بررسي دستاوردهاي مجلس اول
مشروطه و ذهنيت روشنفکران و آزاديخواهان نهضت در باب آزادي بيان و انديشه در آن دوره از زبان آن دانشجو يافتيم ،انگيزهاي شد براي تجديد چاپ
آن در اين شماره.
بخش مقدماتي مقاله به ذکر داستان چگونگي آغاز و سرانجام کار پاياننامه ميپردازد که در اصل اعالم سرفرازي نويسنده از شاگردي استادي فرزانه و
بيان مراتب سپاس از آن استاد است .اما در بخش دوم و ذکر فرازهائي از فصلهاي پنجگانه ،به ويژه توضيح و تکيه بر نقش آزادي بيان براي گروهها و
اقشار مختلف اجتماعي داراي منافعِ گوناگون و رابطهي اين آزادي با شکلگيري و تبيين مصلحت ملي يک کشور که در خالصهي آن پاياننامه آمده
است ،نشان ميدهد؛ از آن استاد چنين شاگردي نيز بايد.

پاياننامه

براســتي اگــر در پــي آزادی هســتيم اگــر اصــالح طلــب هســتيم اگــر دموکراســي مــيخــواهيم اگــر از
بنــد اســتبداد در عــذاب هســتيم بايــد بــه ايــن گفتمــان متــروک در صــدر مشــروطه بــاز گــرديم بايــد
بــه تحليــل ايــن بــاور سياســي متــروک عنايــت کنــيم .راه نجــات مــا در بازگشــت بــه ايــن بــاور
سياسي اصيل است.

بغضم گرفت و نمي در چشمانم نشست .تقريبا يک سال پيش
در همين ايام بود که موضوع پاياننامه توسط دکتر سيدجواد
طباطبايي به من پيشنهاد شد .اعتراف ميکنم اولين بار که دکتر
با من در اين مورد صحبت کرد ترس وجودم را فرا گرفت ،اسم

خيلي از دانشجويان زمان نوشتن پاياننامه لحظه شماري
ميکنند که هرچه زودتر از شر اين بالي آسماني خالص بشوند.
اما من وقتي که کلمه پايان را در صفحه چهارصدم پاياننامه
خودم نوشتم ،غم غريبي در وجودم احساس کردم ناخودآگاه
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همين سوال را خدمت استاد مطرح کردم و جواب شنيدم برو
کارتو بکن خودت متوجه خواهي شد.
در اين ايام مهمترين دغدغه من دو چيز بود اول اينکه اصال اين
موضوع يعني چگونگي تکوين حکومت قانون در ايران و ربط آن
به مجلس اول مشروطه چه اهميتي دارد و علت اينکه اين
دوران کوتاه چرا براي طباطبايي اين همه مهم است که از
سويي ميرزا صالح را فرا ميخواند که به تدوين مذاکرات مجلس
اول همت گمارد از طرف ديگر اين موضوع را براي پاياننامه
من انتخاب ميکند و از طرف ديگر خود به شدت به تحقيق در
اين امر بپردازد .پس ميبايست يک مطلبي در اين ميان باشد
که اين همه اهميت را طلب ميکند .همچنين ديگر دغدغه من
روش تحقيق بود .استاد به هيچ يک از روشهاي تحقيقي باور
نداشت .و نيز به ساختار مورد نظر دانشکده در نوشتن پاياننامه
کوچکترين اهميتي قائل نبود .شايد براي اولين بار
پاياننامهاي در دانشکده حقوق و علوم سياسي در دوران اخير
نوشته و دفاع شد که نه يک صفحه مقدمه داشت و نه يک
صفحه نتيجه .روزي که استاد داور جناب دکتر عالم و استاد
مشاور جناب دکتر فيرحي پاياننامة کامل من را براي دفاع
مشاهد ميکردند با حالت متعجب سوال کردند «پس اين
پاياننامه چرا نه مقدمه دارد و نه نتيجه» و تنها جواب شنيدند
جناب دکتر طباطبايي اين طور صالح دانستند و اين دو بزرگوار
تنها با شنيدن اين مطلب خاموش شدند .بي شک اگر استاد
ديگري راهنماي پاياننامه من بود به اين راحتي سکوت
نميکردند ،خصوصا اينکه پاياننامه چهار برابر حد مجاز
دانشکده بود .بايد از دکتر عالم تشکر کنم که اين پاياننامه
قطور را سطر به سطر خوانده بود .و نهايتا با نمره  19/5مهر
قبولي برآن نهاد.
بهتر است به موضوع پاياننامه باز گرديم؛ با استفاده از شيوه
تحقيق طباطبايي به حق روش منحصر به فردي است و نيز بعد
از يک دوره تحقيق کامال فشرده در اين دوره کوتاه تاريخي کم
کم به اهميت موضوع پي بردم .براستي اگر در پي آزادي هستيم
اگر اصالح طلب هستيم اگر دموکراسي ميخواهيم اگر از بند
استبداد در عذاب هستيم بايد به اين گفتمان متروک در صدر
مشروطه باز گرديم بايد به تحليل اين باور سياسي متروک
عنايت کنيم .راه نجات ما در بازگشت به اين باور سياسي اصيل
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

جواد طباطبايي ،اسمي نبود که آدم بخواهد فقط براي تفنن و
کسب تجربه به آن فکر کند .خصوصا اينکه نام دکتر طباطبايي
بعد از هجده سال دوباره در عرصه دانشگاه تهران مطرح ميشد،
اول بار احساس کردم اين فکر يک توهم تمام عيار است .مگر
دانشگاه اجازه ميدهد نام شخصيت جنجالي همچون وي دوباره
در دانشگاه تهران شنيده شود؟ آن هم زماني که بي دردسرترين
استادان ،به راحتي اخراج ميشوند .با خود هراسان ميانديشيدم
که حتي اگر دانشگاه اجازه اين امر را بدهد مگر من اين توانايي
علمي را دارم که از عهده اين پاياننامه برآيم .پيشتر از برخي
از شاگردان قديمي طباطبايي همچون دکتر فيرحي وصف ايشان
و سختگيري وي را در نوشتن پاياننامه شنيده بودم .اعتراف
ميکنم که پيشتر از آن تصميم گرفته بودم يک عنوان ساده با
يک استاد دست چندم انتخاب کنم و با آب بستن بر پاياننامه
يکي دوماه خودمو از شر آن رها کنم و به بدبختيهاي خود
برسم ؛ اما چه فکر ميکردم چه شد  .يک پاياننامه با
موضوع تکوين انديشه قانون در ايران و وجود نامي به بزرگي
جواد طباطبايي.
اون روزها خودم را دلداري ميدادم که عمرا دانشگاه موافقت
کند خصوصا اينکه طباطبايي استاد اخراجي دانشکده است و
عميد زنجاني رئيس فعلي دانشگاه مخالفت خواهد کرد .خصوصا
اينکه درخواست دو دانشجوي مقطع دکترا در اين مورد رد شده
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
طباطبايي با زمان موافقت رياست دانشگاه تهران دو روز هم
طول نکشيد .اين امر براي خود طباطبايي سوال برانگيز بود اما
با کمي توضيح در مورد قدرت عوامل غيبي ،ايشان هم متوجه
موضوع شدند .همين عوامل غيبي موجبات خير شد و بعد از
هجده سال دکتر طباطبايي در دانشگاه تهران نه تنها سخنراني،
بلکه کالس آزاد تشکيل دادند .زنده باد عوامل غيبي.
اما موضوع پاياننامه و اهميت آن از نظر علمي :راستش اولين
بار اين موضوع توسط جناب طباطبايي مطرح شد با خودم فکر
کردم آخه موضوع قحطي بود اصال اين موضوع به چه درد
روزگار ما ميخورد به قول معروف اين تحقيقات نه به درد دنياي
ما ميخورد و نه به درد اخرت ما چرا بايد وقت شريف ما صرف
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
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قــانون اساســي تنهــا معيــار ســنجش مشــروعيت و يــا عــدم مشــروعيت اقــدامات فرمانروايــان اســت .و
حقانيت قدرت مردم از طريق قانون اساسي هويدا ميشود.

چهارچوب نظام حقوقي ،رعايت آزاديهاي فردي و اجتماعي را تا
حد ممکن تضمين کنند در اين جهت ،در صدر مشروطيت،
روشنفکران آزادي را در چهارچوب قانون تفسير ميکردند و بدان
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
قانونگذاري ،با تدوين مجموعههاي حقوقي ،حقوق شرع را به
حقوق جديد تبديل کردند .اينکه نظام جديد بر پايه شرع بنيان
نهاد شد ،پرده از يک واقعيت مهم بر ميدارد و آن اينکه
آزاديخواهان در مجلس اول با درک درست از قدرت « نظام
قدمايي» ،به اين نتيجه رسيدند که اساس نظام حقوقي جديد را
جز بر پايههاي شرع ،نميتوان بنيان نهاد .آنها توانستند قانون
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.
همچنين در راستاي حکومت قانون و دفاع از آزاديهاي
اجتماعي ،نگارنده مدعي است که آزاديخواهان در مجلس اول،
با ارائه قانون ،حکومت را متعهد به رعايت آزادي بيان و حقوق
مطبوعات کردند و مانع سانسور خود سرانة مطبوعات و کتاب از
سوي حکومت شدند .از سوي ديگر براي محدود کردن قدرت
دولت مرکزي و تمرکز زدايي نظام سياسي ،با ارائه قانون
انجمنهاي ايالتي و واليتي ،راه مشارکت سياسي تمامي اقوام
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
مشروطيت ،بحث نهادها و اهميت آن همواره مورد غفلت قرار
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
مجلس اول» ،نظام نظري نهادهاي حکومت قانون ايجاد شد».
در فصل سوم نگارنده تحقيق ،در ابتداي بحث به بررسي رابطه
قانون اساسي و اصل حکومت قانون ميپردازد و معتقد است که
تنها آن قانون اساسي قابل توجه است که داراي مختصات
خاصي باشد و در جهت مولفههاي حکومت قانون بنا شده باشد.
نگارنده تحقيق در ادامه به تعريف مفهوم قانون اساسي

گذشته به کلي متفاوت بود و با انکه بعدا رخ داد فرق داشت.
يک باور سياسي کامال منحصر بفردي در درون مايه فکر ايراني
پرورش يافت که اصوال با نگاه روشنفکران ايراني صدر مشروطه
نيز متفاوت بود مثال ملکم خان با وجود اينکه بزرگترين
روشنفکر حامي قانونخواهي در ايران به شمار ميرود اما در اين
ايام و در دوران برپايي مجلس اول مشروطه کامال ساکت بود و
حرفي براي گفتن نداشت و ما تحرکي از وي در ايران ايام
نميبينيم و حتي طالبوف کامال ساکت و مهجور بود .پس اين
حرکت و اين گفتمان يک خيزش در بطن وجدان ملي ايرانيان
بود و ما با ارائه مصداقهاي تاريخي به امر را آشکار کرديم .با
اين حال درک اين مطلب براي ما کمي سخت و دشوار است و
شايد نگارنده را به خيالپردازي متهم نماييد .اما در اين دوران
تاريخي ،فکر دموکراسي ايراني برامده از اصل حقوق بشر تحت
حاکميت مفهوم حکومت قانون متحقق شد و ما با ارائه داليل
روشن تاريخي بدان پرداختيم به شکلي که با توجه به شيوه
تحقيق طباطبايي کم کم خواننده متن بدون اينکه احساس کند
ما در پي تحميل اين فرضيه هستيم ،خود در انتها متن به اين
باور ميرسد .فکر دموکراسي ايراني نه تنها در اين دوران
پرورش يافت بلکه در مجلس اول در عرصة عمل پيگيري شد.
حرکت اصالحي آزاديخواهان در اين دوران واقعا شگفتانگيز
است .وکالي اصالحطلب مجلس اول برعکس وکالي
اصالحطلب مجلس ششم دوم خردادي به جاي پرداختن به
بازيهاي سياسي ،اصالحات حقوقي را بر اصالحات سياسي
ارجحيت دادند .و به تدوين نظام حقوقي برپاية حاکميت قانون و
رعايت حقوق بشر پرداختند .قابل توجه است که تفسير انها از
اصل حقوق بشر و موضوع حقوق شهروندي بسيار مترقيتر از
بسياري از روشنفکران دوران ما بود.
نگارنده ،بر اساس عملکرد آزاديخواهان در جريان نهضت قانون
اساسي خواهي ملت ايران ،مدعي است که مشروطه خواهان
ايراني ،هيچگونه تعارضي ميان قانون و آزادي نميديدند .در
واقع ،آنان عمال اين دو را مترادف ميدانستند .بنابراين به باور
نگارنده ،يکي از مهمترين ويژگيهاي ممتاز اين دوران از تاريخ
قانونخواهي ايرانيان ،همين اصل باشد .بدين معني که
آزاديخواهان ايراني ،قانون را آنچنان تفسير ميکردند که در
راستاي تحقق مفهوم آزادي باشد .همچنين نويسنده نتيجه
ميگيرد که آزاديخواهان در تالش بودند با قانونگذاري در
115

تـالش ـ سال هشتم ـ شماره  33ـ بهمن  1388ـ دفتر سبز

باشد و به نحوي در عرصه عمل سياسي ،حقوق فردي
شهروندان تضمين شود .نگارنده با توجه به بررسي خود نتيجه
ميگيرد که ،از خصوصيات قانون اساسي در نظام حکومت قانون
آن است که تعادل و موازنه مثبت ميان « نظم عمومي» و
«حقوق فردي» ايجاد ميکند .همچنين با توجه به اساس
تحقيق خود نتيجه ميگيرد ،در نظام مبتني بر حکومت قانون،
موسسين قانون اساسي با اولويت دادن به اصول و موازين حقوق
بشر ،در مقام احياي آزاديهاي فردي ،و تقويت از نهادهاي
جامعه مدني در راستاي تحکيم آزاديهاي فردي تالش
مينمايند .و نيز با توجه به ديگر اصول قانون اساسي ،ميان
قدرت حکومتي و آزاديهاي فردي و سياسي ،اجتماعي
شهروندان نوعي رابطه مثبت و سازنده ايجاد ميکنند .در اين

ميپردازد و مينويسد قانون اساسي ،مجموعهء قواعد و اصولي را
در برميگيرد که هويت قدرت و نيز نحوة کارايي آن را مشخص
و اصول حاکم بر روابط سياسي شهروندان و چگونگي ارتباط
آنها با کانونهاي قدرت سياسي را تبيين و نيز نحوة توزيع
قدرت در سطح جامعه سياسي را معين ميکند؛ و نيز انتظام
بخش کلية امور و شئون هر کشور و متعادل کنندة روابط
صاحبان قدرت و شهروندان ميباشد .و در صورت اجراي صحيح
آن ،آزادي و حرمت شهروندان تامين و موجبات ميل به عدالت
سياسي و اجتماعي ،فراهم ميشود.
قانون اساسي براي اينکه از کارايي الزم برخوردار باشد ،بايد بر
پاية سه رکن استوار گردد .اول آنکه قانون اساسي ميبايد؛
برآمده از حاکميت ملي ،از طريق انتخابات عمومي و کامال آزاد

از خصوصــيات قــانون اساســي در نظــام حکومــت قــانون آن اســت کــه تعــادل و موازنــه مثبــت ميــان « نظــم
عمومي» و «حقوق فردی» ايجاد ميکند.

ميان نقش مجلس ملي به عنوان مظهر حاکميت و اراده ملي
حائز اهميت فراوان است.
از نظرنگارنده اين تحقيق در ساختار قانون اساسي نظام حکومت
قانون ،ميان حاکميت ملي و حفظ حقوق فردي و آزاديهاي
اجتماعي شهروندان و الزام به رعايت اصول حقوق بشر و نيز
استحکام و رعايت نظم عمومي و مصالح ملي يک رابطه
مستقيم و سازنده وجود دارد .و راز پايداري نظامهاي دمکراتيک
در جهان امروز بخاطر ايجاد اين رابطه مستقيم و سازنده است.
با توجه به مطالب بيان شده نگارنده ،نتيجه ميگيرد که در تاريخ
سياسي ايران ،قانون اساسي مشروطه و مخصوصا متمم آن به
عنوان اولين سند و سنگ بناي رسميحقوق بشر مدرن در ايران
به واسطه تالش در جهت تحقق نظام مبتني برحکومت قانون،
ظرفيت اين امر را داشت که ميان حقوق و آزاديهاي فردي
شهروندان و نيز رعايت حقوق بشر و نيزحفظ مصالح عمومي
رابطه مستقيم و سازنده ايجاد کند.
به باور نگارنده ،قانون اساسي مشروطه ،قانوني در راستاي تحقق
اصول حکومت قانون بود و از بسياري از جهت قانون اساسي
مترقي به شمار ميرفت .و نظام سياسي ايران در صورت وجود
امنيت سياسي و عدم کارشکني عمال استبداد ميتوانست با اتکا

باشد .اين امر بيان کننده حقوق فردي و ضروريتهاي اجتماعي
است ،و امکان مشارکت افراد در تعيين سرنوشت سياسي خود را
همواره از طريق انتخابات فراهم ميکند .رکن دوم قانون اساسي
عبارت است از :تبعيت قدرتمداران و اهل سياست از يک سلسله
قوانيني که اوال” ثابت هستند و ثانياً اين امکان براي صاحبان
قدرت وجود دارد که با استناد به اين قوانين ثابت و مشخص
اقدامات خود را توجيه کرده و براي عملکرد خود ،در نزد افکار
عمومي ،اقامة مشروعيت قانوني بنمايند .بنابراين قانون اساسي
تنها معيار سنجش مشروعيت و يا عدم مشروعيت اقدامات
فرمانروايان است .و حقانيت قدرت مردم از طريق قانون اساسي
هويدا ميشود .رکن سوم قانون اساسي مبتني است بر «حقوق
بشر و آزاديهاي اساسي مردم» اعم از آزاديهاي اجتماعي و
آزاديهاي فردي شهروندان مملکت .نگارنده در مجموع
نتيجهگيري ميکند که در يک نگاه کلي موضوع محدوديت
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
آزاديخواهان آن بود که قدرت سياسي به شکلي هدايت و نظم
يابد که ارزشها و منافع ارائه شده ،در جهت ارتقاء حقوق فردي
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آزادی بيــان جــز حقــوق اوليــة انســان بشــمار مــيرفــت .بــه تعبيــر ديگــر ،اگــر انســان از ايــن حــق طبيعــي در
جامعه محروم شود ،به يک معنا از حق زيستن محروم شده است.

انديشه با توجه به آموزههاي انديشه غربي ،تشريح نمايد .به باور
نويسنده ،براساس سنت فکري در قرن هجدهم و نوزدهم،
آزادي بيان جز حقوق اولية انسان بشمار ميرفت .به تعبير ديگر،
اگر انسان از اين حق طبيعي در جامعه محروم شود ،به يک معنا
از حق زيستن محروم شده است .اگر انسان اجازه نداشته باشد
نسبت به زبان خود احساس مالکيت کند ،پس نسبت به هيچ
چيز ديگري نميتواند چنين احساسي داشته باشد .بنابراين
نگارنده اين پژوهش نتيجه ميگيرد که اصل نهفته در آزادي
بيان اين است که هرکس آنچه را که در فکر خود درست
تشخيص ميدهد ،ولو اينکه اشتباه باشد بدون واهمه بگويد .به
تعبير ديگر نميتوان گفت آزادي بيان يعني سخن درست و نيکو
گفتن .ممکن است سخن ايراد شده ،منطقي نباشد و يا با اصول
اعتقادي اکثريت جامعه مخالف باشد؛ با اين حال نميتوانيم
عقيدهاي را با اين داليل سانسور نماييم.
برداشتي که انديشمندان غرب در آن دوران ،نيز روشنفکران
ايراني عصر مشروطه تحت تاثير آنها ،در مورد آزادي بيان
داشتند بر اين اساس بود که آدمي نه تنها ميتواند بلکه حق دارد
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
اجتماعي و سياسي بيان کند .از نظر ايشان ،آزادي بيان امتيازي
نبود که حکومت به شهروندان خود بدهد .بلکه آدمي از آن
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
گفتن و حق عقيده داشتن ميباشد.
با توجه به مطالب گفته شده نگارنده نتيجه ميگيرد که در نظام
حکومت قانون ،قانون تنها براي ارج نهادن و پاس حرمت
انسانها و حرمت آنها در جامعه و اجتماع است و نه به منظور
محدود کردن آزادي بيان .هرگونه محدوديتي براي آزادي بيان
قائل شدن ،به منزلة نفي موجوديت انسانهاست .بنابراين در
حکومت قانون ،قوانين براي حفظ و حمايت آزاديهاي فرد و
اجتماعي است و نه محدود ساختن آنها .در جهت تحقق آزادي
بيان نگارنده نتيجه ميگيرد که فرايند افزايش آزاديهاي فردي
و اجتماعي بايد منطقاً از مراحل ابتدايي حرکت رفتاري مانند
آزادي بيان و انديشه آغاز شود و نهايتا به سوي نقاط پاياني اين
حرکت تدريجي که همانا آزاديهاي اجتماعي است ،ختم شود.

به قانون اساسي مشروطيت راه ترقي را طي نمايد.
نگارندة تحقيق با توجه به تحوالت سياسي و عملکرد
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
مفهوم شهروند و حق شهروندي را نمايان ميکند .انسان ايراني
در اين دوران از تاريخ خود پي به حقوق مسلم خويش برد ،و
براي تحقق و اجراي آن از هرگونه جانفشاني دريغ نداشت .در
فصل چهارم ،نگارندة اين تحقيق به بررسي اصالحات اقتصادي
در مجلس اول مشروطيت ميپردازد و در تالش است تا نشان
دهد که آزاديخواهان با توجه به اصول حکومت قانون و تعهد
انها به پيروي از اصول دمکراسي در قانونگذاري ،در فکر آن
بودند تا اصالحات اقتصادي را در مسير قانونگرايي و احترام به
حقوق شهروندان با توجه به رعايت آزاديهاي شهروندان ،عملي
سازند.
به باور نگارنده ،در انديشه آزاديخواهان تنها راهکار برون رفت از
بحران اقصادي را در خود اتکايي ملي و همت همه جانبه در
پيشبرد اصالحات ميدانستند و اين رويکرد را يگانه عامل نجات
جامعه ايرانيان از پرتگاه سقوط ميپنداشتند .نگارنده با توجه به
اقدامات آزاديخواهان در مجلس اول نتيجه ميگيرد که آنها در
مقولة توسعه اقتصادي ،رابطه مستقيم و تنگاتنگي ميان
اصالحات اقتصادي و اصل امنيت قائل بودند و به نتيجه رسيدن
اصالحات اقتصادي را در گرو وجود ارتش منظم و قوي و نيز
اقتدار قوه حربيه ميدانستند .به باور آنها گسترش راههاي
ارتباطي زمينه ساز توسعه اقتصادي و به طور ضمني باعث
نهادينه شدن امنيت ميشد.
نهايتا نگارنده در مورد اصالحات اقتصادي در مجلس اول نتيجه
ميگيرد که ،آزاديخواهان در مجلس اول بدين باور جامعه عمل
پوشانيدند که ميتوان در پرتوي آرمانهاي حکومت قانون و
احترام به اصول نظام دمکراتيک ،پايههاي نظام اقتصادي پيشرو
و مترقي را پي ريزي نمود .تاکيد بر اصل قانونگرايي در نظام
اقتصادي و احترام به حقوق انسانها در پروسه توسعه از
ويژگيهاي منحصر به فرد ،مجلس اول مشروطه بشمار ميرود.
در فصل پنجم ،نگارنده در ابتدا تالش ميکند ذهنيت
روشنفکران و آزاديخواهان نهضت را در باب آزادي بيان و
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اين انجمنها که به عنوان شوراهاي مردمي براي حفظ آزادي و
حکومت قانون بر پا گرديده و مبارزه با خودکامگي دربار مستبد و
پيکار با دسيسههاي بيگانان را در سرلوحة کارنامه خود قرار داده
بودند ،ما را به اهميت نقش تاريخي آنها واقف ميسازد .نگارنده
معتقد است که فعاليت انجمنهاي آزاديخواه ،تنها براي بيداري
افکار عمومي نبود بلکه براي حفظ حقوقي که به موجب قانون
اساسي به مردم ايران داده شده بود به فعاليت مشغول بودند و
رهبران انجمنها حفظ اين حقوق را از وظايف اساسي خود
ميدانستند و انجمنها براي خود رسالتي خاص در جهت مبارزه
با استبداد و اشاعه انديشه حکومت قانون قائل بودند.
در نهايت امر نگارنده نتيجه ميگيرد ،در صورت اجراي صحيح
قانون انجمنهاي ايالتي و واليتي ،عالوه بر تمرکز زدايي از
سيستم حکومتي ايران ،خود مديريت محلي به معناي واقعي
کلمه در مملکت ايران بوجود ميآمد .و راه مشارکت حقيقي
شهروندان ايراني محقق ميشود .و اقوام مختلف ساکن در ايران
به اين باور ميرسيدند که در ساية حکومت قانون ميتوانند خود
راهحل مشکالت شهر و ايالت خويش را در پناه قانون و از طريق
نمايندگان واقعي خود ،برطرف سازند و چه بسا در صورت اجراي
قانون انجمنهاي ايالتي و واليتي ،انسجام ملي با وجود تنوع
قومي و مذهبي در ايران به شکل دمکراتيکي محقق ميشود و
نمايندگان حاکم بر نواحي مختلف ايران ،خدمتگزاراني بودند که
از بطن مردم بومي و آشنا با مشکالت آن نواحي ،براي خدمت
به مردم کوشاتر ميبودند.

بنابراين بوضوح به اهميت آزادي بيان در جهت نهادينه شدن
حکومت قانون در جامعة مدني پي ميبريم.
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.
آنها به فراست دريافته بودند که پيش از اينکه مکانيسمهاي
سنتي حفظ نظم اجتماعي در اين ميان مورد خدشه قرار گيرد
ميبايست از طريق تثبيت قوانين حقوقي در جهت قانونمند
کردن تعامالت اجتماعي و نهادينه کردن آزاديهاي اساسي
بخصوص آزادي بيان کوشا باشند؛ و بدين وسيله تحقق نظام
حکومت قانون را فراهم کرده و نيز راه فروپاشي اجتماعي از
طريق نفي سنت را سد نمايند.
به باور نگارندة اين پژوهش ،اقدام آزاديخواهان در مجلس اول
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
اجتماعي شهروندان و ايجاد فضاي باز جهت شکوفايي انديشه از
طريق چاپ آزادانة کتب و انتشار مطبوعات از يک سو و نيز
گسترش تعهد به رعايت قانون از طرف ديگر و حفظ اقتدار
حکومت ملي ،رابطه مستقيمي ايجاد کنند .بنابراين در ضمن
اصرار به رعايت اصل آزادي بيان و انديشه از سوي نظام سياسي
در جامعه ،ميکوشيدند از راه وضع قانون زمينة هرگونه تخلف
قانوني را سد نمايند.
همچنين آزاديخواهان در مجلس اول ميکوشيدند از طريق بسط
نظام حقوقي ،نظام سياسي را مجبور به رعايت هنجارهاي
حقوقي نمايند؛ و از اين طريق به مرور الگوهاي عمل در نظام
حکومت قانون را در جامعه اجرا نمايند .اين رويکرد خود نشانهاي
از اهميت سياستهاي مجلس اول مشروطه است .سياستي که
به علل مختلف در دورههاي بعد از مجلس اول متروک شد.
در فصل ششم ،نگارنده به تالش آزاديخواهان در جهت استقرار
نهادهاي دموکراتيک پرداخته است .و نشان ميدهد که چگونه
وجود نهادهاي مدني توانست پشتيبان نهضت قانونخواهي ملت
ايران باشد .به باور نگارنده ،تشکيل انجمنها يکي از
دستاوردهاي با ارزش نهضت قانون اساسي خواهي بود که در
سطح استانها و شهرستانهاي مختلف ايران تاسيس شدند.
انجمنهاي ايالتي و واليتي در واقع به عنوان نماد حاکميت
ملت ،فعاليت ميکردند .از ديدگاه نگارنده تحقيق بررسي فعاليت
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بي ترديد محتواي آنچه که از درون مبارزات امروز مردم ايران سربرآورد زير تأثير بحثهاي نظري سرآمدان فکري و سياسي اين مبارزات بوده و از پرتو آنها رنگ خواهد
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.
تنها در فاصله چند هفته از برآمد جنبش اعتراضي نسبت به اعالم نتايج دستکاري شدهي انتخابات و پيشه کردن سياست سرکوب برهنه بر عليه مردم توسط رژيم،
موضوع مشروعيت نظام به يکي از بحثهاي محوري ،آن هم نه تنها از سوي مخالفان کل نظام بلکه در ميان چهرهها و شخصيتهائي که هنوز دلبسته حفظ حکومت
ديني هستند ،بدل گرديد« .مشروعيت» به عنوان يکي از مفاهيم کليدي در حوزه سياست و انديشه سياسي و بحثهاي کنوني بر محور آن و آنهم بر بستر شرايط و
وضعيت امروز نميتوانست از کانون توجه «تالش» دور بماند .از اين روبخش مهمي از اين شماره را به مباحث مطرح شده در بارهي «مشروعيت» نظام و معناي اين
مفهوم در کل ،اختصاص داديم .از آنجا که بسياري از پرسشهاي مطرح شده در گفتگوهاي اين بخش از فصلنامه تالش بر بستر مصاحبهها و رساالتي که تاکنون از
سوي صاحب نظران ،به ويژه از سوي انديشمندان ديني ،انتشار يافتهاند ،هستند ،به منظور فراهم ساختن امکان نگاه جامعتر خوانندگان عالقمند بر ميدان و متن بحث
و يافتن رابطهي پرسشها با نظراتي که مطرح شده اند ،دو نمونه از نظرات ( تفسير قانون اساسي جمهوري اسالمي از محمد مجتهد شبستري و گفتگوي مصاحبهگران
روزنامه اعتماد با آيتاهلل بيات زنجاني) را تجديد چاپ ميکنيم.

تفسير حقوقي قانون اساسي ،تنها راه حاکميت ملت و نجات کشور است

محمد مجتهد شبستری

«حکومــت وقتــي مشــروعيت دينــي پيــدا مــيکنــد کــه پــيش از آن مشــروعيت سياســي (عقاليــي)
يافته باشد و مشروعيت ديني ،حقيقتي غير از مشروعيت سياسي ندارد».

پديده زميني به يک پديده آسماني مبدّل نميسازد و آنچه عم ً
ال
در روي زمين اتفاق ميافتد حکومت انسانها بر انسانها است و
نه هيچ چيز ديگر .انسانهائي که هم خير از آنها سر ميزند و

 -1از آغاز پيروزي انقالب  135۷در ايران ،بر اهل نظر پوشيده
نبود که وصل کردن قدرت سياسي به خداوند در مقام
نظرپردازي ،طبيعت قدرت را عوض نميکند و آن را از يک
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شخصي ،دادههاي سياسي دو ماه اخير را به اصطالح
پديدارشناسان ،چنانکه اين دادهها خود را نشان ميدهند ،خوب
نگاه کنند .حوادث سياسي دو ماه اخير چنين هستند:

هم شر ،نه عصمت علمي دارند و نه عصمت عملي ،هم محکوم
تحوالت و تغييرات اجتماعياند و هم در آنها اثر ميگذارند اما
هيچگاه نميتوانند به صورت افراد ،تنها اثرگذار در زندگي
اجتماعي گردند و هر اندازه هم صالح باشند تمرکز همه قدرت
سياسي در دست آنان هم آنان را تباه ميسازد و هم جامعه را.
در  30سال گذشته اتفاقات زيادي در صحنه سياسي کشور ما
رخ داد که بدون استثناء آنچه را گفتم نشان ميداد اما اين
حوادث دو ماه اخير کشور بود که جامعه را آن چنان به شدت
تکان داد که پردههاي توهم الهي بودن قدرت سياسي در
جمهوري اسالمي ايران را از جلو چشمان اکثريت مردم ايران
کنار زد .اين حوادث نشان داد که عليرغم همه رنگ و
لعابهاي ديني و هالههاي قدسي که  30سال تمام سپهر
سياست در ايران را پوشانده بود جمهوري اسالمي ايران هم
مانند همه نظامهاي سياسي ديگر جهان يک «پديدة سياسي
زميني آميخته با خير و شر است که محور اصلي آن ساختار
قدرت و مسائل و مشکالت آن هم همان مسائل و مشکالت
قدرت است و نه چيز ديگر.

چهار انسان از جنس ما آدميان جايزالخطا براي به دست آوردن
قدرت سياسي (رياستجمهوري) وارد ميدان شدند و مانند همة
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
شدت گرفت .کانديداها در مناظرههاي تلويزيوني آشکارا با
يکديگر به نبرد سياسي پرداختند و دربارة مشکالت و مسائل
فعلي و آيندة همين جامعه زميني انساني ايران و برنامههاي خود
سخن گفتند و مانند همه مناظرههاي سياسي ديگر جهان نفس
يکديگر را بند آوردند و از هر ترفندي براي شکست دادن رقيب
و جلب آراء بينندگان جعبة جادوئي تلويزيون بهره گرفتند.
يکي ،ديگري را به اتکاء بر مافياي فساد مالي متهم کرد و آن
ديگري او را کسي ناميد که خيره در چشم مردم نگاه ميکند و
آشکارا به آنها دروغ ميگويد ،سومي از فالکتزدگي اقتصاد
کشور در نتيجه سوء مديريت دولت سخن گفت و چهارمي . ...و
باألخره ديديم که صدها هزار طرفداران چهار نامزد که همه آنها
بدون استثناء انسانهاي جايزالخطايند و نه فرشتگان ،شبهاي
زيادي را در خيابانها گذراندند ،شور و هيجان انتخابات به صورت
بيسابقه اي سراسر ايران را فرا گرفت و به اوج خود رسيد .صبح
جمعه  22خرداد  ،٨٨انتخابات آغاز گرديد .ميليونها انسان پاي
صندوقهاي رأي رفتند و با تشخيص انساني و زميني خود و نه
با الهامگيري از غيب و آسمان! به فرد موردنظر خود رأي دادند،
هيأتهاي اجرائي و هيأتهاي نظارت ،يعني باز هم عدهاي
انسان جايزالخطاء و حبّ و بغضدار پاي صندوقهاي رأي
نشسته بودند ،هزاران نماينده نامزدها براي حراست از آراء
نامزدها به حوزههاي رأي رفتند تا مبادا در اين کارزار سياسي،
رقيبان تقلب کنند.

آنچه در اين دو ماه ديديم آشکارا جز مقتضيات زشت و زيباي
تحوالت قدرت نبود ،قدرت در همان مفهوم فلسفه و علوم
سياسي ،همان پديده زميني و خاکي که حامل آن انسانهاي
جايزالخطاء ،شرور و يا خيرخواه هستند و نه فرشتگان ،همان
قدرت که اگر دست فيلسوفان بيفتد توان فلسفيدن آنها را عقيم
ميسازد ،همان قدرت که براي مصون ماندن از شرور آن و
بهرهوري از منافع آن حتماً بايد آن را با يک ساز و کار عقالني
به دست خود انسانها مهار کرد ،همان قدرت که همه آن را به
دست احدي نبايد سپرد و بايد آن را در ميان نهادهاي گوناگون
حکومت تقسيم کرد و اختيارات ناشي از آن را هيچگاه از
مسئوليتهاي آن نبايد جدا ساخت .همان قدرت سياسي زميني
که تنها با اصالت بخشيدن به حقوق سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي
و شهروندي افراد جامعه و نه گماشتن يک ناظر يا مدير در
باالي هرم قدرت ميتوان چه از نظر ديني و چه از نظر سياسي
به آن مشروعيت بخشيد.

صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران که هيچکس در
طرفداري مطلق آن از جناح محافظهکار کشور ترديد نداشت با
تمام توان ،کارزار سياسي و تحوالت قدرت در سرزمين پهناور
ايران را با انواع ترفندها و هدفگيريها به نمايش گذاشت.
رأيگيري با شرکت دهها ميليون نفر با مسالمت به پايان رسيد
اما پس از چند ساعت وقتي وزارت کشور به اعالم نتايج آراء

*****
 -2با اين همه ميدانم هنوز کسان زيادي در کشور ما هستند
که پردة توهم آنها دريده نشده است .من از آنان ميخواهم
چشمان خود را خوب باز کنند و دور از حبّ و بغضهاي
120

تـالش ـ سال هشتم ـ شماره  33ـ بهمن  1388ـ دفتر سبز

حاکم گرديد و اوضاع بسيار نامطلوب ،تلخ و رنجآوري در سراسر
کشور پديد آمد .هر آدم عاقلي دلش ميخواست راه حلّي پيدا
شود و اين وضعيت خطرناک پايان يابد .يک روز جمعه ديگر فرا
رسيد و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اقامه نماز
جمعه به دانشگاه تهران رفت .باز هم دهها هزار نفر البته اين بار
با تفکرها و گرايشهاي متفاوت ،موافق و معترض انتخابات پاي
خطبههاي وي نشستند .اين خطيب هم نه ادعاي برخورداري از
الهام غيبي داشت و نه به استدالالت ديني و فقهي پرداخت.
ايشان هم يک تجزيه و تحليل عقالني و زميني از اوضاع
سياسي کشور داد و گفت در کشور «بحران سياسي» پديد آمده
است و بايد آن را با عقالنيت حل کرد .وي عليالحساب چهارراه
حل عملي کوتاهمدت پيشنهاد کرد:

پرداخت ،شک و شبههها و ترديدها با قوت تمام سراسر فضاي
ايران را پر کرد .يکشنبه هزاران انسان طرفدار نامزد ظاهراً پيروز
در خيابانها به جشن و پايکوبي پرداختند و روز دوشنبه هم
صدها هزار رأيدهنده ديگر به خيابانهاي تهران آمدند و با
تظاهرات آرام به نتايج انتخابات اعتراض کردند و کشمکشهاي
شديد و بيسابقه شروع شد.
اهلل اکبرهاي شبانه هم به تظاهرات آرام خياباني اضافه شد و
اعتراضات همچنان ادامه يافت .جمعه  29خرداد فرا رسيد و دهها
هزار نفر در نماز جمعه تهران گرد آمدند تا رهبر جمهوري
اسالمي ايران براي آنها نماز و خطبه بخواند .ايشان در
خطبههاي خود يک تجزيه و تحليل کامالً سياسي زميني از
انتخابات به عمل آورد ،نه ادعاي الهام از غيب داشت و نه از
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،
تأييد انتخابات انجام شده و طرفداري از تفکر و عمل
رئيسجمهور منتخب و دفع تهمت از رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام و درخواست تمکين به قانون و توقف تظاهرات
خياباني بود.

 -1اعتراف به وجود بحران سياسي در کشور
 -2برداشتن سانسور شديد موجود از رسانههاي عمومي و
خصوصاً راديو و تلويزيون براي بيان نظرهاي معترضان
 -3آزاد کردن دستگير شدگان
 -4دلجوئي از قربانيان و آسيبديدگان تظاهرات.
متأسفانه اين راه حلها به کار بسته نشد و اعتراض و التهاب با
عمق بيشتر در کشور همچنان ادامه يافت.

همه اين سخنان بررسي مسائل تحوالت قدرت سياسي در
کشور بود که به وسيلة يک رهبر سياسي صورت ميگرفت .اينها
نه از کتاب و سنت اخذ شده بود و نه از هيچ منبع ديني ديگر.
مباني اينگونه بررسيها و تحليلها فقط و فقط در علوم سياسي
بشري و زميني وجود دارد و همه سياستمداران و رهبران ديگر
جهان هم از همين سنخ تحليلها استفاده ميکنند و از همين
حرفها ميزنند .اما آن خطبهها فصلالخطاب نشد و
کشمکشها و اعتراضها پايان نيافت .عصر شنبه  30خرداد بار
ديگر دهها هزار انسان معترض به انتخابات در تهران و پارهاي از
شهرهاي ديگر به براي تظاهرات آرام به خيابانها آمدند اما اين
بار هزاران پليس و غيرپليس مسلّح با سالحهاي گرم و سرد در
برابر آنها صف کشيده بودند .متأسفانه شدت عمل آن نيروها به
اوج خود رسيد و آنها بر روي تظاهرکنندگان شليک کردند،
انسانهاي بيگناه زيادي کشته شدند و صدها نفر زخمي
گرديدند و هزاران نفر بازداشت شدند.

روز چهلم کشتهشدگان تظاهرات فرا رسيد و آن روز هم در
بهشت زهرا پليس عدهاي معترض به کشتار را مضروب و
مجروح کرد و عدهاي را هم روانه زندان نمود .چند روز به مراسم
تنفيذ و تحليف رياستجمهوري مانده بود که جسدهائي از
کشتهشدگان را تحويل خانوادههاي آنان دادند و فضاي اعتراض
و التهاب تشديد شد .در ميان زندانهاي مجهولالهويه تهران اسم
بازداشتگاه کهريزک به عنوان مرکز ضرب و شتمها و حتي
قتلها و فجايعي بدتر از قتل بر سر زبانها افتاد ،آن چنان
رسوائي غيرقابل توجيه به وجود آمد که فرمان تعطيل آن داده
شد و قوه قضائيه که خود برابر همه ضرب و شتمها و قتلها
مسئول بود پس از چهل روز سکوت دستور داد تا در طي يک
هفته تکليف همه زندانيان روشن شود.
باألخره عدهاي آزاد شدند اما ناگهان صحنههايي از يک دادگاه
بيسابقه از صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران پخش شد که
نمايشي تلخ و تأسفبار بود .دادگاهي که در آن حدود صد نفر از
رجال سياسي کشور و عامالن تخريبهاي خياباني و عوامل

بازداشتهاي بيحساب و کتاب ،ارعابها سانسور مطبوعاتي
بيسابقه ،و تدبيرات امنيتي شديد از همه سوي بر سرزمين ايران
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جمهوري اسالمي ايران و قدرت سياسي آن را ميتوان تافتهاي
جدابافته دانست در حالي که همة تحوالت سياسي آن آشکارا از
جنس همان تحوالت است که در همه کشورهاي
غيردموکراتيک جريان دارد؟

دولتهاي خارجي (بنا به دعوي قوه قضائيه) را با لباس زندان با
وضعي تحقيرآميز و رنجدهنده در کنار هم نشانده بودند.
دانشمندان حقوق کشور اين دادگاه را فاقد اعتبار خواندند و در
عين حال هماکنون که اين سطور را مينويسم جلسه دوم و
سوم و چهارم اين دادگاه نيز برگزار شده و کشمکش عميق
ديگري هم به سبب اين دادگاهها بر اعتراضات انتخاباتي افزوده
شده است.

*****
 -4در عصر حاضر که پرسش اصلي سياست «چگونه بايد
حکومت کرد» است و نه «چه کسي بايد حکومت کند» حکومت
با ساختار عادالنه عيني و خارجي قدرت سياسي ،مشروعيت
سياسي پيدا ميکند و نه با عادل بودن حاکم .اگر ساختار عيني و
خارجي حکومت چنان با جور و جبّاريت آميخته شود که عقال آن
را مشروع نشمرند عالمان دين نميتوانند با اين حربه که
مشروعيت از سوي خدا ميآيد آن را مشروع سازند .درست است
که در کتاب و سنت روي حاکم عادل تکيه شده و نه روي
عادالنه بودن سازمان و ساختار قدرت سياسي حکومت ،اما اين
واقعيت علت تاريخي دارد نه بناي تئوريک .در محيط ظهور
کتاب و سنت حکومتها حکومت افراد بود ،افرادي که يا عادلاند
و يا ستمگر .عقالء آن محيط حکومت ستمگران را مشروع
نميشمردند ولي حکومت عادالن را مشروع ميشمردند .واقعيتي
به نام «ساختار قدرت» در آن روز مورد توجه و شناخت اهل نظر
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
آن عصر بنا شده است.

*****
 -3در اين پديدههاي دو ماه اخير که با اجمال زياد در اين
سطور آن را تصوير کردم چه ديده ميشود؟ اين پديدهها جز
تحوالت و کشمکشهاي قدرت سياسي زميني چه چيز ديگري
هستند؟ آيا اينکه عدهاي حاکميت را رنگ و لعاب دين دادهاند
تغييري در واقعيت عريان اين چالشهاي بشري پديد آورده
است؟ .آيا واقعيت ملموس غير از اين است که تمام موافقان و
معترضان انتخابات گذشته چه روحاني و چه غيرروحاني ،چه
محافظهکار و چه اصالحطلب ،چه سنتي و چه متجدد چه مرجع
تقليد و چه مقلد ،چه رهبر و چه پيرو ،بدون استثناء همه و همه
انسانهاي جايزالخطايياند که با انگيزههاي متفاوت ديني و
غيرديني و با نقطههاي قوت و ضعف و با عقل و توان انساني
خود عادالنه يا ستمگرانه کار سياسي ميکنند ،کارهائي که
پارهاي از آنها اخالقي و مفيد و پارهاي از آنها غيراخالقي،
خطرناک و زيانبار است.
آيا ترديدي در اين هست که مسبّبان اين قتلها ،ضرب و
جرحها و بازداشتها و جنايات فجيع که همه عقالي جهان آنها
را محکوم کردند هر قيافه و لقب و لباس هم که داشته باشند
تافتههاي جدا بافته نيستند و از جنس همان کنشگران
خشونتگر هستند که در همه کشورهاي غيردموکراتيک جهان
حکومت ميکنند .آيا در اين دو ماه ،درهاي آسمان باز شد و به
کسي وحي فرود آمد تا آن وحي فصلالخطاب باشد چنانچه در
عصر رسول خدا(ص) چنان بود آيا توجيه ديني قدرت سياسي در
ايران به مدت  30سال طبيعت قدرت سياسي در ايران را تغيير
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
از آغاز مخالف اين قدسيسازي نبودهاند آيا همين امروز بسياري
از مراجع ديني به دولت دهم پشت نکردهاند و از به رسميت
شناختن آن خودداري نميکنند .چگونه و به چه معنا نظام

*****
 -5در کشور ما پس ار درج فتواي «واليت فقيه» در قانون
اساسي يک خلط ويرانگر بوقوع پيوست و آن تلقي فلسفهگونه از
اين فتوا بود .اين خلط پيآمدهاي بسيار زيانبار به دنبال آورد.
چنين تبليغ شد که اين فتوا و مباني آن در کتاب و سنت حاوي
يک فلسفة سياسي و نظريه در باب دولت است که در نقطه
مقابل ساير فلسفههاي سياسي عصر و مثالً حاکميت مردم قرار
دارد .با اين تبليغات زمينة توجه مردم ما به موضوع چگونه بايد
حکومت کرد و ضرورت کنترل ساختار و سازمان عيني و خارجي
عادالنه قدرت سياسي براي دوام مشروعيت سياسي و ديني
حکومت بسيار ضعيف گرديد .اقتدارگرايان جامعه ما چنين تبليغ
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آن رأي دادند و نه يک فتواي فقهي که به آن عمل کردند.
متأسفانه در سالهاي گذشته گروههاي اقتدارگرا قانون اساسي را
به صورت يک رساله فقهي درآوردند و رژيم جمهوري اسالمي
ايران را که يک رژيم سياسي مانند همه رژيمهاي سياسي ديگر
است «نظام مقدس»! ناميدند که به هر قيمت بايد آن را حفظ
کرد .به جاي آنکه از قانون اساسي به عنوان «ميثاق ملي»
تفسير حقوقي بعمل آورند از آن تفسير فقهي به دست دادند و با
اين کار حاکميت ملت و آزاديها و حقوق مصرّح افراد جامعه در
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
اساسي را مطالبه ميکنند سکوالرهايي خواندند که در مقابل
يک نظام مقدس ايستادهاند! و بايد آنها را از ميان برداشت.

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
که به تدريج شکل ميگرفت غافل کرد .حضور فقيه در رأس
حکومت واقعيات نامعقول و نامشروع سياسي را پوشاند ،واقعيات
اسفباري که حوادث دو ماه اخير تنها بخشي از آن را آشکار
ساخت.

ابن بدعتها و انحرافها آنچنان اوج گرفته که اخيراً
رئيسجمهور ميگويد وظيفه دولت او آماده کردن مقدمات براي
ظهور امام زمان(ع) است .اين دعوي تيشه بر ريشه قانون
اساسي به عنوان يک ميثاق ملي ميزند .رئيسجمهور به جاي
اينکه وظيفه حکومتي خود را تأمين حقوق مردم و اعتالء کشور
بداند چنانچه در سوگندنامه رياستجمهوري آمده آن را تعجيل
فرج امام عصر(عج) معرفي ميکند و بدين ترتيب هر قانوني را
که خواست زير پا ميگذارد زيرا فقط او ميداند که راه تعجيل
ظهور چگونه هموار ميشود!
قانون اساسي کشور ما بر اساس ضرورت دوام جريان عدالت در
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
کنترل آنها و استقالل قواي سهگانه نشانده است و نه بالعکس و
بايد بر همين اساس تفسير شود .به مقتضاي اصل  10۷قانون
اساسي اين آراء مردم است که به واليت فقيه در چهارچوب
حقوقي قانون اساسي ،اعتبار حقوقي ميبخشد .در اصل 110
وظايف و اختيارات رهبر به وسيلة قانون اساسي که مصوّب ملت
است تعيين شده و نه به وسيلة خدا .در اصل  111تصريح شده
که خبرگان منتخب ملت ميتوانند رهبر را عزل کنند .همة اين
اصول از اين واقعيت حقوقي ناشي ميشود که در فصل سوم
قانون اساسي «حقّ حاکميت به ملت» داده شده و اين چنين
تقرير گرديده است« :حاکميت مطلق در جهان و انسان از آن
خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم
ساخته است ،هيچکس حق ندارد اين حق الهي را از انسان سلب

ملت ايران هنگام تدوين قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
از مسألة چه کسي بايد حکومت کند به مسأله «چگونه بايد
حکومت کرد» عبور کرده بود و بيش از هرچيز به ساختار و
سازمان عادالنه حکومت و قدرت سياسي و تحقق خارجي و
عيني آن ميانديشيد و نه به حاکم عادل ،و به همين جهت بود
که در قانون اساسي ،مشروعيت سياسي حکومت را بر آراء مردم
و آزاديها و حقوق آنها استوار کردند و نه به عدالت حاکم.
قانون اساسي در نظر مردم يک «ميثاق ملّي حقوقي» بود که به
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حقيقتي غير از مشروعيت سياسي ندارد .به نظر ميرسد در
شرائط حاضر بازگشت به تفسير حقوقي قانون اساسي و ابطال
تفسير فقهي و قداستزدائي از قدرت سياسي ،تنها گزينهاي
است که براي استقرار حاکميت ملت و تأمين مشروعيت سياسي
و ديني حکومت و نجات کشور پيشروي ملت ايران قرار دارد.
نيروهاي تغييرخواه و اصالحطلب جامعه که اخيراً بازگشت به
قانون اساسي را محور کوششهاي سياسي خود قرار دادهاند
توجه کنند که آنچه نجاتبخش است تفسير حقوقي قانون اساسي
است و نه تفسير فقهي آن.

کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت
اين حق را از طريقي که در اصول بعد ميآيد اعمال ميکند» در
قانون اساسي نه از نظام مقدس سخني به ميان آمده و نه از
وجوب اطاعت ملت از ولي امر.
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
چنين کساني وجود دارند .اما آنچه نميبايست اتفاق ميافتاد ولي
متأسفانه اتفاق افتاد سوءاستفاده از اين اعتقادات در صحنة
زندگي اجتماعي و سياسي عمومي بود .گروههاي اقتدارگراي
کشور ما با مسلط کردن انحصارطلبانه اين مفاهيم بر صحنة
سياسي جامعه در طول ساليان دراز و ايجاد يک فرهنگ سياسي
تکگفتار ،از بهرهمندي کامل ديگران از حقوق سياسيشان که
در قانون اساسي پيشبيني شده بود ممانعت کردند .آنان با اين
ممانعت هويت حقوقي قانون اساسي را از ديدهها پوشاندند و به
تدريج ساختار کنوني ناعادالنه قدرت سياسي در کشور را
پيريزي کردند ،آن را با رنگها و لعابهاي گوناگون ديني
قداست بخشيدند ،توهم گستردهاي را در فضاي جامعه پراکندند
و زير پوشش آن جامعه را از هدفهاي انقالب  5۷دور کردند.

*****
 -6اکنون که پردههاي توهم در جامعه ما کنار رفته و ماهيت
عريان قدرت سياسي در کشور ما آشکار گشته الزم است تغيير
خواهان و اصالحطلبان نهايت کوشش را بکار برند تا اين
روشنائي سياسي پربرکت که با خون و رنج و مقاومت ملت به
صحنه سياسي کشور تابيده دوباره در پردههاي ظلمت توهمات
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
همة آنها از طريق نظارت افراد و گروههاي اجتماعي و مدني
چنانچه در قانون اساسي پيشبيني شده ،تنها راه تأمين
مشروعيت سياسي و سپس مشروعيت ديني حکومت است.
کنشگري سياسي اخالقي و کوشش در راه عدالت در قرآن کريم
«عمل صالح» به شمار آمده است.
حکومت وقتي مشروعيت ديني پيدا ميکند که پيش از آن
مشروعيت سياسي (عقالئي) يافته باشد و مشروعيت ديني،
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مشروعيت و مقبوليت حکومت ديني
بخش اول

گفتوگوی اعتماد با آيتاهلل بيات زنجاني

زماني حکومت مشروع است که قانوني باشد

حسن محمدي،عليرضا خامسيان :وقتي ما مي گوييم اين حکومت اطاعتش الزم است چون مشروع است يعني حکومت قانوني است .پس
قانوني بودن حکومت ،مشروعيتآور است.
مساله مقبوليت و مشروعيت حکومت ديني يکي از مباحث چالش برانگيز دوران پس از حاکميت جمهوري اسالمي در ايران بوده است اما
پس از انتخابات اخير ،اين بحث به جدلي ميان برخي علما و زعماي قوم تبديل شد تا جايي که حتي در مجلس خبرگان رهبري هم نگاههاي
متفاوتي نسبت به اين موضوع شکل گرفت و ديدگاههاي علما از جدل طلبگي به جدال سياسي تبديل شد که برخي از تحليلگران اين جدال
کالمي را شکافي بين روحانيت ميدانند به گونهيي که حتي برخي مراجع از جمله آيتاهلل موسوي اردبيلي نسبت به شکاف ايجاد شده بين
روحانيت هشدار دادند .هرچند آيت اهلل بيات زنجاني از ديگر مراجع تقليد که پيشتر عضو هيات بازنگري قانون اساسي هم بود معتقد است اين
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شکاف هم نعمت است و هم نقمت .گفت وگو با آيت اهلل بيات زنجاني که امروز در قم بيتوته کرده است به بهانه بحث مشروعيت و مقبوليت
حکومت ديني صورت گرفت اما در طول گفت وگو سمت و سوي بحث به مسائل اخير هم کشيده شد.

توجيه و مبناي حقوقي نياز است که از آن به مشروعيت اطالق
ميکنند .مشروعيت به اين معنا مساوي است با قانوني بودن.
يعني وقتي ما ميگوييم اين حکومت اطاعتش الزم است ،چون
مشروع است يعني حکومت قانوني است .پس قانوني بودن
حکومت ،مشروعيت آور است .مشروعيت يک حکومت ،اطاعت
را پشت سرش دارد .به همين دليل هر حکومتي که نامشروع
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.

ــ در ابتدا ميخواستيم در خصوص بحث مقبوليت و
مشروعيت يک حکومت ديني توضيح دهيد و ديدگاه شما را
بدانيم .

من تشکر ميکنم که مطبوعه شما زمينهيي را فراهم ميکند تا
يکسري مسائل و احکام جدي و قابل تحقيق و تامل مطرح شود
و زمينه بحث و بررسي را براي همگان فراهم ميکند .براي
روشن شدن اين قضيه من ناچار هستم به چند نکته اشاره کنم.
يک نکته اين است که اصالً بحث مقبوليت و مشروعيت چرا در
انديشههاي سياسي مطرح شده است .به عبارت ديگر نظريههاي
سياسي و حتي نظريههاي فلسفي ،عمدتاً در جايي مطرح است
که يک سلسله سواالتي بوده که اين سواالت دغدغههايي را در
ذهن ايجاد کرده .براي اينکه اين دغدغهها رفع شود صاحب
نظران آمدند جوابهايي مطرح کردند که اين جوابها در قالب
نظريههاي فلسفي يا به عنوان نظريه سياسي ،کالمي و عقيدتي
مطرح شده است ،بنابراين داستان مشروعيت يا مقبوليت يا مرز
بين اين دو ،تالزم بين اين دو يا تخالف اين دو ،اينها
بخشهايي است که به طور جدي بايد مطرح شود .به اعتقاد من
خود اين سوال نيز از يک سوال جديتري که در انديشه سياسي
مطرح است به وجود آمده است و آن اين است که کدام حکومت
روي کار آمدنش ،تصدياش و دخالتاش در امور صحيح است
و کدام حکومت تصدي و دخالتاش صحيح نيست و به عبارت
ديگر چرا مردم بايد از حاکم و حکومت تبعيت کنند؟ چون
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
گفتهاند هر حکومتي که مشروع باشد طبعاً اطاعت از او الزم
است و هر حکومتي مشروع نشد تبعيت از او الزم نيست به
همين دليل بعضاً ميگويند فالن حکومت گرفتار بحران است.
طبعاً رابطه حاکم و مردم را رابطه مطيع و مطاع ،رابطه فرمانبر و
فرمانده ميگويند .در اينجا براي لزوم اطاعت فرمانبر از فرمانده،

ــ آيا اين شک بين عوام است يا نخبگان را هم شامل ميشود؟

هيچ فرقي نميکند .در اين جهت هر کسي در قانونيت و
مشروعيت يک تشکيالت شبهه کند ،نميتواند با آن همکاري
کند و اين موضوع ،مربوط به زمان و افراد خاص نيست .البته
اگر بنا شود ما اين شک را تسري دهيم ممکن است نتيجهاش
هرج و مرج باشد اما ماداميکه منجر به هرج و مرج نشده است،
مجاز است .به همين دليل ما در مباني ديني ميگوييم در اصل
امر به معروف و نهي و از منکر ،جاي گفت وگو و صحبتي
نيست ،در واقع وقتي ميگوييم امر به معروف و نهي از منکر
الزم است ،منظورمان خواص نيستند ،امر به معروف و نهي از
منکر يعني انتقاد .انتقاد در جايي است که انسان در مورد يک
مسالهيي دغدغه و سوال دارد .دغدغه ،نوعي سئوال در مورد
مجاز بودن و نبودن ،مشروعيت و نامشروعيت در يک بخش
خاص است .نامشروعيت گاهي به اصل برميگردد ،گاهي به
بخش ،گاهي به واحد و گاهي به نوع برخورد .مثالً اگر يک
بخشنامه دولت غيرقانوني شد اين بخشنامه الزم االطاعه نيست
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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فرق ميکند .يعني توضيح دهند که اين حکومت مشروع يا ديني
مورد نظرشان چيست و تفاوتش با دموکراسي و سوسياليست
چيست؟

بخشنامه ادله خود را اعالم کنند .اين موضوع مهم است و بايد
توجه شود که اعالم جرم و شکايت در جايي است که طرف در
مشروعيت او بحث دارد.
شما اگر به وصيتنامه سياسي الهي امام نگاه کنيد ،آنجا امام به
حزباهلل خطاب ميکند .منظور از حزباهلل در آن زمان
حزباللهي است که در تعبير قرآن به کار برده شده است يعني
کساني که نوعي رابطه عميق با دين ،انقالب و با مجموعه
گردانندگان نظام که در مسير نظام هستند و از مسير اصلي
انقالب اسالمي مورد تاکيد امام و مردم عدول نکردهاند ،دارند.
اين انسانها وقتي در جايي انحراف ديدند امام ميفرمايند شما
منتظر اجازه نباشيد .شما خودتان حق داريد اعتراض کنيد ،حق
داريد به خيابانها بريزيد ،حق داريد دقيقاً مطالبتان را به آگاهي
عموم برسانيد.
بنابراين روشن شد که داستان مشروعيت چرا در انديشه سياسي
پيدا شده است .پاسخ اين سوال از نوع رابطه مردم و حکومت
نشات ميگيرد ،رابطه حکومت و مردم اين است که باالخره
حاکم فرمانروا است و مردم فرمانبر ،الزمه فرمانروايي و
فرمانبرداري عبارت از اطاعت و تبعيت است ،اطاعت و تبعيت
مبنا و ريشه حقوقي ميخواهد که همان قانوني بودن است .با
توجه به اين مطلب قطعاً اين بحث مطرح ميشود که چرا بحث
مقبوليت االن مطرح است .براي اينکه اين دو براي ما جا بيفتد
بهتر است در اين خصوص واژهشناسي صورت گيرد تا ببينيم
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.
گاهي مشروعيت از ريشه شريعت گرفته ميشود .وقتي ميگويند
اين دين و اين حکومت مشروع است اينجا شريعت و مشروع
يعني دين و ديني بودن .آقاياني که آمدند ميان مقبوليت و
مشروعيت فرق اين طور فکر کردهاند که مشروعيت يعني ديني
بودن.
نتيجه اين تحليل اين گونه ميشود که دين از خدا و مقبوليت از
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،
حکومت ديني ،خدايي و الهي است .الزمه اين سخن اين است
که اين آقايان بايد اين مطلب را اثبات کنند که دين براي مردم
سيستمي از حکومت را ارائه کرده است که با سيستمهاي ديگر

ــ معناي اين سخن شما اين است که اين افراد براي دين يک
سيستم خاصي از حکومت در نظر گرفتهاند به همين دليل آقايان
آمدهاند گفتهاند واليت فقيه انتخابي نيست ،انتصابي است .چرا؟

براي اينکه اين افراد براي حکومت ديني تعريفي خاص در نظر
گرفتهاند .يکي از خصوصيات حکومت ديني با در نظر گرفتن
تعريف اين افراد عبارت است از اينکه حاکمش را خدا معين کند.
مردم بايد بروند آنچه خدا معين کرده را بگردند و پيدا کنند.
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
حاکمش از طرف خدا براي فرماندهي آنها نصب شده ،مردم بايد
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
حاکم است ،ثانياً تکليف مردم و ايمان و قبول کردن حاکم .يعني
از ناحيه فقها عرضه کردن خود و از ناحيه مردم وظيفه و تکليف
پذيرفتن است ،اينجاست که بعضيها که اين حرفها را گفتند
اين گونه مطرح کردند که وظيفه آقايان اين است که خودشان
بگويند ما آمادگي داريم ،مردم هم بگويند حاال که شما آمادگي
داريد ما هم قطعاً بايد شما را بپذيريم .روي همين تحليل به
دست ميآيد که مقبوليت از آن مردم و مشروعيت هم از آن
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
در نظر ميگيريم که حاکم منصوب از طرف خدا است.

ــ واقعاً چنين ديدگاهي درست است؟

من هر دو اينها را عرض ميکنم تا ببينيد ايراداتي که ما بر اين
تئوري و نظريه وارد ميدانيم يکي ،دو تا نيست .يکي از ايرادات
127

تـالش ـ سال هشتم ـ شماره  33ـ بهمن  1388ـ دفتر سبز

اين است که يک ضابطه است و گفتهاند اگر اين خصايص را
کسي داشته باشد آن فرد صالحيت اين کار را دارد ،فرض مثال
کسي نماينده ميشود ،وقتي که رفت و دستگاههاي ذي ربط به
لحاظ قانوني گفتند که اين آدم ميتواند خود را طرح کند،
معنياش اين است که اين آدم منصوب است؟ قبل از آنکه مردم
راي بدهند اين آدم منصوب شده؟ در واقع معناي اين حرف اين
است که غير از اين آدم نميتواند خودش را مطرح کند چراکه
واجد شرايط قانوني نيست ولي اين آدم ميتواند خود را مطرح و
اعالم کند آمادگي اين کار را دارد.

عبارت است از اينکه اين معنا درباره پيامبر و اهل بيت رسول
خدا اگر درست باشد ،در عصر غيبت اصالً درست نيست .در
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.

ــ عصر غيبت هم همين طور است؟

به بحث شما توجه دارم و به آنجا هم ميرسيم؛ پس ما معيناً
روي کسي نصب نداريم و اگر فقها هم ادعا کردهاند ،ادعايشان
نصب خاص نيست ،نصب عام است .نصب عام يعني چه؟
اصطالحات فقها اين است که ميگويند نصب عنوان است ،ما
يک عنوان داريم يک معنون ،يک عنوان مجتهد داريم يک فرد،
شيخ مرتضي انصاري معنون است ،کلمه مجتهد عنوان است.
شيخ مفيد معنون است ،کلمه فقيه عنوان است .در عصر غيبت
اگر هم آقايان ادعا کردند نصب است ،نصب عنوان است .عنوان
يعني چه؟ يعني ائمه آمدند براي مردم يک ضابطه گفتهاند.
آمدند يک قاعده گفتهاند .فرمودند بعد از ما شما به چه کسي
مراجعه کنيد؟ به فقيهاني که چنين شرايط و خصوصياتي را
دارند .اين شبيه آن حرفي است که افالطون در نظام حکومتي
خود دارد .افالطون به فيلسوف شاه معتقد بود .او شاه را منصوب
ميدانست؟ نه ،اما معتقد بود که حکومت فن است ،حکومت
تخصص ميخواهد .چون حکومت از قبيل فنون است و
تخصص ميخواهد ،پس بايد حاکم هم داراي فن و تخصص
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؟
طبيعتاً نصب شخص در دوره غيبت که معنا ندارد و به همين
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
ميدانيم .افراد متخصص بايد تشخيص دهند که آيا اين
تخصص رايي منفرد دارد يا ندارد .پس اوالً اگر بحث انتصاب
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

ــ در حال حاضر برخي خواص و علماي حوزه ،حکومت
اسالمي را امري ماورايي و خدايي ميدانند ،به نظر شما حکومت
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.
حکومت ،جزء مباحث و بحثهاي سياسي است .فلسفه سياسي
جزء فلسفههاي عملي است .جزء علوم ساخته شده توسط بشر
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
راي دهند و چه مردم راي ندهند .نبوت پيامبر يک امر اجتماعي
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
تنها حاکميت سياسي علي(ع) بلکه حاکميت سياسي رسول
اکرم(ص) ،اين يک امر عقاليي است .به همين دليل
اميرالمومنين(ع) چه مردم با او بيعت کنند چه بيعت نکنند در
امامتش شکي نيست ،اما اميرالمومنين(ع) اگر مردم با او بيعت
کردند ميشود خليفه و رهبر سياسي مسلمين و اين واليت و
حکومتش به معناي واليت اعتباري ،به معناي حاکميت سياسي
تحقق پيدا ميکند .امام در نتيجه عدم اقبال مردم ،در اداره
حکومت  25سال خانه نشين ميشوند ،در طول اين  25سال
امام بود اما حاکم مسلمين نبود .اينکه آقايان ميگويند نه ،حاکم
بود .چرا ،حاکم بود يا حق الحاکميت داشت اما حاکم بالفعل
نبود .پس اگر مشروعيت به معني ديني بودن باشد ،بين
مشروعيت و مقبوليت ميشود فرق گذاشت .يک ايراد مهمتري
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بيايند دادگاه .آقاي موسوي ميفرمودند که من به قاضي گفتم
شما اين متهم را ميشناسيد؟ گفت؛ بله .ايشان آقاي سيدروحاهلل،
فرزند آقا مصطفي هستند و االن هم رهبر انقالب هستند .شاکي
دارند ،من قاضي هستم ،قاضي مستقل است ،حق دارم به
شکايت رسيدگي کنم.

اينجا مطرح است و آن اين است که در دوران امام به دليل
جايگاه امامت ،به دليل اينکه در هر عرصهيي دو امام نيست،
حتي اگر کساني که صالحيت امامت را دارند اگر در عصر امام
قبلي باشند ،امامت براي امام قبلي است .نمونه اصلي در دوره
حيات رسول اکرم(ص) است که امام علي(ع) ،امام حسن بن
علي(ع) و امام حسين(ع) در قيد حيات ظاهري هستند ،همه اين
چهار نفر صالحيت واليت را دارند اما ماداميکه رسول
اکرم(ص) است آن سه نفر امام نيستند ،آنها ماموم هستند ،آنها
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
نيست ،به همين دليل است که امام خميني(ره) هم تاکيد ميکند
هيچ فقيهي بر ديگر فقها واليت ندارد .مساله بعدي اينکه آن
مجتهد منتخب نه تنها بر فقيهان ديگر واليت ندارد بلکه او
واليت بر خبرگان را هم ندارد .چرا؟ براي اينکه خبرگان او را از
ميان ديگر فقيهان انتخاب ميکنند نه او خبرگان را .به عالوه
ولي فقيه هم تابع قانون اساسي است هم تابع قوانين عادي ولي
ائمه معصوم همين طوري که سخنشان براي ما مالک است،
عمل شان هم براي ما مالک است

بنابراين با توضيحاتي که عرض کردم اگر مشروعيت را به
معناي ديني بگيريم ،هماني ميشود که توضيح داده شد اما
زماني که ميگوييم دين يک امر خدايي است ،در همان جا ادامه
ميدهيم که حکومت يک امر بشري است ،کمااينکه سياست
هم يک امر بشري است .اگر ما حکومت ديني را بپذيريم
معنايش اين نيست که دين يک سيستم خاصي از حکومت را از
باال نازل کرده و در اختيار بشر قرار داده است .نه ،چنين چيزي
نه مبناي قرآني و نه مبناي علمي و نه مبناي تاريخي دارد و
برخالف نصوص قرآني و برخالف جمالتي است که
اميرالمومنين به کار ميبردند .به همين دليل وقتي در نوفل
لوشاتو از امام سئوال کردند شما که ميخواهيد بگوييد سلطنت
نباشد ،جمهوري اسالمي باشد ،جمهوري اسالمي يعني چه؟
فرمودند جمهوري اسالمي يعني جمهوري به همان شکلي که
در جاهاي ديگر مردم با راي خود روي کار ميآيند ،در جمهوري
اسالمي هم مردم با راي خود کسي را روي کار ميآورند اما
اسالمي چرا؟ به خاطر اينکه مردم مسلمان هستند .طبيعي است
مردم تقيدشان چون به اسالم است ،انتظارشان از حاکم اين
است که مسائل اسالمي را مدنظر قرار دهد .بنابراين جمهوريت
در اينجا با جمهوريت در غرب ،شرق ،خاورميانه و جاهاي ديگر
فرقي ندارد و محتواست که با بقيه نظامات متفاوت است.

ــ اگر در چارچوب اداره کشور هم قرار گيرد چطور؟ آيا اين
مساله خودش قضيه جداگانهيي است؟

بله ،به همين دليل است که قوه قضائيه همين طور که عليه
ديگران حق دارد اقامه دادرسي کند ،در رابطه با خود شخص
رهبري هم ميتواند اين کار را بکند .من ناچارم خاطرهيي
بگويم .آيتاهلل موسوي اردبيلي ميفرمودند ما روزي نشسته
بوديم ،ديدم حاج احمد آقا تلفن زدند سوال کرد ،آقاي موسوي،
اسم يک قاضي را برد .گفت آن آقا را ميشناسيد؟ گفتم؛ بله.
سئوال کردم؛ حاج احمد آقا قضيه چيست؟ گفت؛ آن قاضي امام
را احضار کرده است .گفتم؛ چطور؟ گفت؛ متن احضاريه را
فرستادهاند .ظاهراً شخصي عليه امام شکايت کرده است و آن
قاضي نوشته متهم سيدروحاهلل فرزند سيدمصطفي راس فالن
ساعت در فالن شعبه از دادگاه حضور پيدا کند .بعداً معلوم شد
يکي از سلطنتطلبان در آبادان ،آن زماني که سينماي رکس
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
منشاء اين آتشسوزي امام خميني است ،بنابراين ايشان بايد

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،
ميگويند شما فکر نکنيد واليت فقيه يک واليت و منصب
خدايي است .چه کسي ميگويد واليت فقيه يک منصب خدايي
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
نيست .اگر شما مشروعيت را به معناي قانونيت گرفتيد ،طبيعي
است در جايي که مردم مسلمانند ،حکومت مشروعشان حکومتي
است که تقيد و مفاهيم ديني دارد .اينجاست که مشروعيت
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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
مردم بيعت کردند عالوه بر اينکه نبوتش بود و شئون ديگر را
داشت با بيعت مردم شد حاکم سياسي و اگر وقتي مردم
بيعتشان را از کسي بردارند و بروند سراغ کسي ديگر ،صالحيت
او از بين نميرود اما واليت سياسي خود به خود از بين خواهد
رفت .دقيقاً فرمايش امام(ره) هم پيرامون اينکه «ميزان ،راي
ملت است» به واسطه توجه ايشان به همين مطلب بود.
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
حاکميت او زير سوال خواهد رفت.

ميشود قانونيت .قانونيت و مقبوليت هر دو يکي هستند .براي
اينکه معناي قانونيت يعني مردم بپذيرند و قبول کنند .پذيرفتن و
قبول داشتن يعني مقبوليت .پس آنهايي که آمدند بين مقبوليت
و مشروعيت فرق گذاشتند ،آنها خيال ميکنند حکومت ديني
يک سيستم خاصي از حکومت است جدا از حکومتهاي رايج
بشري ،ما چنين چيزي نداريم.
در نظام جمهوري اسالميمشروعيت و مقبوليت نه تنها جداي از
هم نيستند بلکه مکمل همديگر هستند .معنايش اين است که
وقتي مردم قبول کردند ،شارع هم قبول ميکند ،کمااينکه اگر
مردم قبول نميکردند ،شارع هم قبول نميکرد و شاهد قضيه
اين است ،االن فرض بفرماييد امام خميني زنده هستند ،همه
فقهاي بزرگواري که غير از امام خميني(ره) بودند مگر مجتهد
نبودند؟ مگر عادل نبودند؟ همهشان عادل بودند ،همهشان
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
داشت اما ولي فقيه نبود .پس اگر کسي بگويد در دوران  25سال
اميرالمومنين(ع)خليفه بود يا نه ،ميتوان گفت بود .حق خالفت
را داشت .صالحيت واقعي را از آن خود کرده بود .اما عمالً نشد
و به همين دليل در آخر خطبه شقشقيه،
اميرالمومنين(ع)ميفرمايد؛ «اگر مردم حاضر نبودند و اگر حجت
را تمام نکرده بودند با حضورشان ،من اين خالفت را
نميپذيرفتم».

ــ حضرتعالي فرموديد حکومت را امري بشري ميدانيد ،در بين
فقهايي که االن داريم چند درصد فکر ميکنيد اين نظر را قبول
دارند ،يعني اکثريت قبول دارند؟

من بعيد ميدانم فقيهي باشد که قبول نداشته باشد اما فقيه؛
براي اينکه ذهن شما روشن شود خوب است مثالي را ذکر کنم.
از يکي از بزرگان سئوال کردند شما خودتان را مجتهد ميدانيد؟
گفت؛ تعريفي از مجتهد به من بگوييد .اگر منظورتان از مجتهد
کاشف الغطا است من نيم مجتهد هستم .اگر منظورتان فالني
است من دو مجتهد هستم .من فقيه به کسي ميگويم مانند
سيدمرتضي ،امام خميني .من فقيه به کسي ميگويم مثل مال
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
کنار اين قضيه من فقه که ميگويم معنايش اين نيست که
صرفاً حالل و حرام است يعني فقه به معناي فقه اصغر و فقه
اکبر يا هر دو .هم فقه اصغر را ميداند و هم فقه اکبر را .يعني
اين فرد همان طوري که عقل را حجت ميداند ،شرع را هم
حجت ميداند .اين آدم همان طور که وحي را حجت ميداند
عقل را هم حجت ميداند .همان طور که انبيا را حجت ميداند،
عقل را هم حجت ميداند .اين عين عبارت امام موسي بن جعفر
است .اگر اين جور باشد هيچ فقيهي نميتوانيد پيدا کنيد که
بگويد اسالم يک شيوه خاصي از حکومت آورده است و اين
براي ما روشن است.

ــ پس ،از اين منظر يعني حاکميت سياسي پيامبر و
اميرالمومنين هم نيازمند بيعت مردم است؟

بله .اگر اميرالمومنين(ع) منصوب براي حکومت بود چرا يک بار
ديگر ميگفت اگر مردم نميآمدند من نميآمدم؟ اگر خالفت و
واليت سياسي امري الهي و فوق بشري بود ،مگر دست او بود
که قبول نکند؟ اين آقاياني که توجه نميکنند ،اشتباهشان همين
جا است .اگر اميرالمومنين براي حاکميت و خالفت سياسي
منصوب بود ،چرا ميفرمايد که من مشاور باشم بهتر از اين است
که در صحنه کار مستقيم باشم؟ پس او امامتش منصوب است
کمااينکه نبوت پيامبر منصوب است اما حاکميت سياسي پيامبر و
حاکميت سياسي اميرالمومنين دقيقاً بيعت مردم را ميخواهد .لذا
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بنابراين منظور از واليت که اين آقايان ميگويند واليت سياسي
است ،واليت سياسي يعني چه؟ امام صراحتاً ميگويد واليت
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
وقتي بر بچههاي خودش واليت دارد يعني چه؟ اين واليت
معنايش اين است که اين اولويت نسبت به او دارد .بله خدا
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.
بنابراين هيچ فقيهي در عالم نميتوانيد پيدا کنيد که بگويد
حکومت فقيه حکومتي است با شکلي خاص ،يداً بيد ،از رسول
اکرم به ما رسيده است .پس حکومت چه اسالميباشد و چه
نباشد ،در همان معناي متفاهم عرضاش ،عرفي است منتها
اسالم در حاکم شرايطي را مدنظر قرار داده کمااينکه از حيث
مقررات هم روي احکام الهي تاکيد ورزيده است.

ــ بنابراين خالفت به همان معني عرفي است؟

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
در عبارات فقها نميتوانيد عبارتي پيدا کنيد که دقيقاً براي
واليت يک معناي ويژه يي کرده باشند .شما به کتاب مرحوم
آقاي ناييني هم نگاه کنيد آنجا هم به همين معنا است .ايشان
وقتي بحث واليت را مطرح ميکنند براي ائمه به همين معنا
تعريف ميکنند.
بنابراين واليت به اين معنا يک امر عقاليي ،اجتماعي است
منتها طبق معناي گذشته ،اگر واليت فقيه عادل ،مجتهد جامع
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
داشته باشد و بفروشد ،شارع امضا کرده است اما معناي بيع
همان بيع عرفي است .و آن را نقد کنند.

بخش پاياني
اعتماد ،حسن محمدي ،عليرضا خامسيان :بخش اول اين گفت
وگو روز گذشته منتشر شد .امروز بخش پاياني آن را ميخوانيد.

ــ اخيراً مباحثي در جامعه مطرح شده است .آيا تلقيهاي
متفاوت از بحث واليت فقيه آن هم در ميان کساني که خود
پايهگذار اين امر در کشور بودهاند موجب نشده است اين مباحث
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ولي در قبل روشن نبود .ممکن است خيلي از تغييرها ظاهر شود
ولي قبالً ظاهر نبود .پس اين نکته را هم بايد توجه داشته باشيم
که ما به مرور نقايص را کشف ميکنيم و نواقص را درک
ميکنيم .با توجه به اين نکته ،ما ميآييم به اينجا ميرسيم
ميگوييم اگر سيستمي در جاي خودش حاکم باشد ،يعني چه؟
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
مثل رابطه دولت و مجلس مشخص کنيم آن وقت موضوع فرق
ميکند ،چرا؟ براي اينکه مشروعيت دولت با مجلس است در
جايي که قوه قضائيه با رهبري ،قوه قضائيه با قوه مقننه ،قوه
قضائيه با مجريه دعوا داشته باشد آنجا فصل الخطاب کيست؟
رهبر .اما در جايي که در رابطه با خود رهبري بحث ميشود
رهبري عملکردش چقدر است؟ خودش بايد بيايد و بگويد من
خوب هستم؟ خير ،اينکه «دور» است .پس منافاتي ندارد ولي
فقيه فصل الخطاب باشد در رابطه با زيرمجموعه خودش اما
وقتي خودش زيرمجموعه خبرگان است چي؟ آنها هستند که
ميتوانند بگويند اين شرايط را داريد يا نه.

شکل بگيرد؟ به طور مثال تلقي متفاوت ديدگاه ميان رئيس و
نايب رئيس مجلس خبرگان رهبري يا حتي ديدگاههاي متفاوت
برخي مراجع معظم تقليد در کشور نسبت به اين مساله.

سوال جالبي است .واليت فقيه اگر با همان تعريفي که گذشت و
در قانون اساسي هم آمده است و موسس نظام روي آن تاکيد
کرده است ،طرح شود و به صورت عيني لباس عمل بپوشد،
عالوه بر اينکه بحرانزا نيست زمينههاي بحرانهاي زيادي را
هم مرتفع ميسازد ولي اگر آمديم من عندي ،حکومتي را مطرح
کرديم که براي بشر امروز ناشناخته است ،واليت فقيه را يک
امر ماورائي و انتصابي آن هم فوق درک بشر ،معرفي کرديم و
باب؛ «النصيحه الئمه المسلمين» را که مورد تاکيد رسول
خدا(ص) و اهل بيت(ع) را به روي مردم بستيم و در عمل اجازه
سئوال ،اظهارنظر ،تفکر وانديشهورزي را نه تنها نداديم بلکه
نوعي کفر و زندقه شناختيم و برخالف اصل واليت فقيه که
متکي بر معرفت و فهم بشر و عقالي عالم برنامهريزي شده ،به
صورت يک امر دست نيافتني به جامعه معرفي کرديم ،به طور
طبيعي تلقيها مختلف به وجود خواهد آمد و وجه مشترک بين
اين تلقيها قابل تعريف نخواهد بود و به مرور يک اصل
پذيرفته شده مورد قبول مردم ،زير سئوال خواهد رفت و جامعه
گرفتار بحران خواهد شد.

ــ اين زيرمجموعه ،شامل مردم هم ميشود؟

خير ،تمام حرف اين است که مردم نه زيرمجموعه رهبري
هستند ،نه زيرمجموعه قوه مجريه 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
شوند هيچي نميماند .مردم را ما نميتوانيم زيرمجموعه بدانيم.
بله اگر آحاد مردم تخلف کردند مطابق قانون اساسي اگر شاکي
داشته باشند ،دستگاههاي قضائيه ميتواند پيگيري کند ولي اين
دليل بر اين نيست که مردم را مثالً زيرمجموعه قوه قضائيه
بدانيم .يا دقيق تر اينکه وقتي مردم به صورت عام يک چيزي را
ميخواهند قانون اساسي يک شيوههايي را براي ابراز اين
خواستههايشان اعالم کرده است و به همين دليل است که مردم
دقيقاً بر طبق نص قانون اساسي با رعايت موازين اسالميحق
دارند حتي بيرون بيايند ،حق دارند تظاهرات کنند ،حق دارند
اظهارنظر کنند ،حق دارند تجمع کنند و حق دارند از اصالحات يا
تغييرات دفاع کنند يا مخالفت کنند .قانون اساسي تشکيل
اجتماع و راهپيماييها بدون حمل سالح به شرط اينکه مخل
مباني اسالم باشد را مجاز ميداند .معني اين حرف چيست؟

ــ پس مساله فصل الخطاب بودن نظر ولي فقيه در جامعه
ديني چه ميشود؟

قبل از پرداختن به پاسخ اين سوال نکتهيي که در اينجا براي ما
مهم است و الزم است مورد تاکيد قرار گيرد عبارت از اين است
که ما گاهي مساله را به صورت بخشي ،گاهي به صورت يک
واحد و گاهي يک قسمت کوچک را به صورت يکپارچه و به هم
پيوسته مالحظه ميکنيم و هر کدام از اين لحاظها و نگاهها،
اثرات و لوازم و تبعات و نتايج خاص خودش را خواهد داشت.
خبرگان قانون اساسي که دوران ستم شاهي را ديده بودند،
بيرون از ايران رفته بودند ،نظامات مختلف سياسي را تجربه
کرده بودند .اينها بلد بودند چگونه تنظيم کنند .ميدانستند اين
سيستم حکومت ،اولينبار است که در جمهوري اسالمي دارد
پياده ميشود .طبعاً در تجربه ممکن است خيلي چيزها رو شود
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گرفته و اخيراً شدت يافته است و در اين صورت ،راه برون رفت
از اين وضعيت چيست؟

معني اين است که وزارت کشور موظف به دادن جواز است نه
اينکه ميتواند مجوز بدهد يا ندهد .او اگر اجازه ندهد تخلف به
شمار ميرود .يک مانع وجود دارد و آن اينکه مخل قوانين
اسالم باشد ،که اين هم کامالً معين و روشن است؛ به همين
دليل در اينجا وزارت کشور موظف به همکاري است .متاسفانه
برخي آمدهاند و اين اصل را تفسير ميکنند که البته حق ندارند
تفسير کنند چراکه تفسير در جايي است که ابهام وجود داشته
باشد .با توضيحاتي که داده شد نتيجهيي که ما ميگيريم فصل
الخطاب بودن رهبري ،در رابطه با قواي سه گانه زيرمجموعه
رهبري است ،فصلالخطاب در رابطه با دولت ،مجلس است؛
فصلالخطاب در رابطه با آحاد مردم قوه قضائيه است آن هم در
موردي که شاکي وجود داشته باشد و فصلالخطاب در رابطه با
شخص رهبري ،خبرگان رهبري است و نکته مهم اينکه
فصلالخطاب در ارتباط با اصل نظام و تغيير و تثبيت آن با ملت
است.

اين داستان شکاف بين روحانيت را هم نقمت ميدانم هم نعمت؛
واقعاً نعمت ميدانم چرا که اگر اين نعمت نبود ما با اين حوادث
اخير بايد مجلس ترحيم بزرگي در ميدان آزادي تهران تشکيل
ميداديم و يک مراسم خداحافظي با اصل کيان روحانيت برگزار
ميکرديم .اما اين شکاف باعث شد مردم بدانند روحانيت همه
يک جور نميانديشند کما اينکه در جريان انشعاب روحانيون از
جامعه (روحانيت) هم همين بود .يادتان هست آن موقع وقتي
راجع به انشعاب هم صحبت کرديم ،خيليها مخالف بودند.
حضرت امام نه تنها شفاهي ،بلکه مکتوب فرمودند جدايي
بخشي از روحانيت به معناي انشقاق نيست ،اين جدال نيست
بلکه معنايش اين است که دو ديدگاه وجود دارد .البته من در
حال حاضر داستان به وجود آمده را انشعاب بين روحانيت
نميدانم بلکه درگيري بين تفکر امام و مخالف تفکر امام
ميدانم .جمهوري اسالمي با قرائت امام با جمهوري اسالمي با
قرائت ديگران فرق ميکند؛ امام نگاهش نگاه امامت بود ،در
نگاه امامت همه نقش دارند و صالحيتها مربوط به قبل از به
قدرت رسيدن فرد است و قدرت در نگاه امامت ،تقدس نميآورد
و اين نگاه ،دقيقاً در تقابل با نگاه خالفت است .درانديشه
خالفت اهل حل و عقل بايد نظارت کنند ،اين نظارت استصوابي
که آقايان ميگويند از مظاهر تفکر خالفت است .وقتي ما
ميگوييم همه بايد صاحب نظر باشند اين يعني چي؟ نخبگان در
نگاه امامت نقش هدايت دارند ولي در نگاه خالفت نخبگان
نقش انتصاب دارند؛ آنها طرف را نصب ميکنند اما در نگاه
امامت آن را معرفي ميکنند ،خصوصيات را مطرح ميکنند  .شما
سه تفکر مقابل تفکر امام علي(ع) را نگاه کنيد .در يکي همسر
رسول اکرم(ص) و دو نفر از ياران رسول اکرم(ص) هستند ،يک
تفکر ديگري داريم که تفکر خارجيگري است و تفکر سوم را هم
معاويه رهبري ميکند و نتيجه اين فکر ،بر سر نيزه رفتن قرآن
ميشود .هر سه هم مسلماناند؛ اينجا هم همين طور است.
اينجاست که شناخت صحيح ،انسان را از گمراهيها نجات
ميدهد .در جريان صفين ،هم مالک اشتر و هم ابن عباس
بودند ،ابوموسي اشعري هم بود ولي مالک و ابن عباس فرمايش
امام را فهميدند ولي ابوموسي نفهميد و نتيجهاش آن چيزي شد
که در تاريخ هم ديدهايد .اينجا هم روحاني خط امام با روحاني
که نه امام را ميشناسد و نه به او اعتقاد دارد ،در همين جا

در اينجا من نبايد خيلي ريز وارد قضيه شوم .اينجا درباره
جريانات اخير من حرف براي زدن دارم ،من ناچارم بگويم که
مجموعه اين قضايا برميگردد به يک انحرافي که بعد از ارتحال
امام به وجود آمد .ما هميشه گفتهايم نظارت استصوابي
نمايندگان ،مجلس را وکيلالدوله ميکند ،نه وکيلالمله ،وکيل
نه ملت بلکه وکيل شش نفر فقهاي شوراي نگهبان ميکند که
نه نماينده دولت است و نه نماينده مجلس .نتيجهاش اين
ميشود که ما يک مجلس بدون اثر خواهيم داشت که نه
ميتواند ناظر باشد نه ميتواند رئيس جمهور را کنترل کند و نه
ميتواند تواناييهاي اجرايي يک سياسي را محقق کند .کما
اينکه اگر خبرگان از ميان علماي بالد انتخاب ميشد به گونهيي
ديگر بود ،اگر صالحيت خبرگان را حوزهها تعيين ميکردند اگر
صالحيت خبرگان به صورت «دوري» توسط شوراي نگهبان
تعيين نميشد در خبرگان ما آدمهايي پيدا ميکرديم که آنها
علماي بالد هستند و متکي به مردم و باالتر از مردم ،متکي به
اعتقاد دروني هستند.

ــ يکي از داليلي که خواستيم اين موضوع را با شما آغاز کنيم
اين بود که ما به عنوان نسل جوان يک نگراني احساس کرديم
نسبت به مجادله کالميکه بين برخي سران نظام شکل گرفته و
به گونهيي تعبير شده که يک شکافي بين روحانيت به وجود
آمده ،شما با اين تحليل موافق هستيد که اين نوع شکاف شکل
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خودشان را حفظ کردند و شما شاهد هستيد کالم مراجع قم در
قضاياي اخير بر مالکهايي تاکيد کرده است که فقاهت اقتضا
ميکرد و در جريانات انتخابات شتابزده درباره برخي مسائل
موضع نگرفتند بلکه گفتند مردم خوب عمل کردند و اگر تبريکي
هم گفته شد ،به مردم گفتند اما نگفتند نتيجه انتخابات مورد
تاييد ما هست يا نيست بلکه دغدغه خودشان را به شوراي
نگهبان ابراز کردند .اينکه چرا شوراي نگهبان به توصيههاي
مراجع عمل نکرد را بايد از خودشان پرسيد اما يک مرجع پيدا
کنيد صراحتاً يا تلويحاً تذکر نداده باشد .با کمال خوشبختي
مراجع در خصوص وقايع اخير خوب عمل کردند و مواضعشان
عجوالنه نبود بلکه منطبق بر اصول و منطق بود .راجع به کشته
شدن مظلومانه برخي از هموطنان يا پيرامون همين دادگاهها
سواالتي شد و جوابهايي را آقايان دادند .بزرگاني وارد شدند و
محکوم کردند .آنهايي که توجه نکردند بايد خودشان در روز
قيامت و در پيشگاه خداي عالم پاسخگو باشند.

مشخص ميشود .اينجا شاخص را آن کسي مشخص ميکند که
امام را خوب شناخته است ،صاحب تحليل است ،قدرت تشخيص
دارد و ميتواند حرف و عمل امام را مالک عمل قرار دهد.
آقاياني که امروز از امام زمان(عج) حرف ميزنند و مدعي پيروي
از ايشان هستند دنبالهرو تفکر حجتيهاند بنابراين امروز دعواي ما
دعواي تفکر حجتيه است با تفکر حضرت امام(ره) .تفکر حجتيه
امام و پيشوايش بريتانياست به همين دليل در پي تخريب
چهرههاي تيزبين و باهوش هستند .وقتي ميگويم ماجراهاي
اخير نعمت هم بود به اين دليل است ،چرا که همين جاست که
روحاني خط امام(ره) از غير آن مشخص ميشود .شما ببينيد اين
افرادي که امروز سنگ امام را به سينه ميزنند ،در دوران آن
بزرگوار چندين بار مورد تشر قرار گرفتند .چرا ما روي تشرهاي
امام حساب باز نميکنيم؟ آنجايي که امام تشر زده پس معلوم
است که نقطه ضعف وجود داشته .آنهايي هم که يک بار مورد
تشر قرار نگرفتند به اين علت بوده که از اول در راه مستقيم
بودند .درست است که ميزان حال فعلي است اما حال فعلي با
چه مالکي؟ مالک حال فعلي را در صدر اسالم با چه
ميسنجيدهاند؟ با آن چيزي که االن ميسنجند؟ به نظر من
شاخصهايي وجود دارد و به همين خاطر ما نميتوانيم همه
شاگردان امام و همه اعضاي خانواده امام را ناديده بگيريم .االن
افرادي مورد بي مهري قرار گرفتهاند که مطمئن باشيد اگر امروز
هم امام زنده بود اينها مورد عالقه امام بودند .اين شوراي
نگهبان چند بار مورد تشر امام قرار گرفت؟ اين افرادي که االن
در قم هستند و ايدئولوگ اين قضايا هستند اصالً با امام نبودند.

به نفل از :اعتماد

ـ پس چرا مراجع معظم در قم وارد اين قضايا نميشوند و
ميدانداري نميکنند؟

با کمال تاسف يک دستهاي مرئي و نامرئي تالش کرد جايگاه
مرجعيت را متزلزل کند؛ مرجعيتي که از نظر اقتصادي متکي به
وجوهات مردم بود و مالک تاييد مرجعيت در حوزهها حداقل
هزار سال تجربه شده بود و توسط حوزه انتخاب ميشد و کسي
ميتوانست مرجع را معرفي کند که خودش صالحيت علميو
تقوايي را داشته باشد يا اينکه از نظر علمي و تقوا به جايگاهي
رسيده باشد که همه او را قبول داشته باشند .متاسفانه تمام
تالشها شد که مرجعيت با ديدگاههاي سياسي تعيين شود اما
با اين وجود من معتقدم در جريانات اخير مراجع تا حدود زيادي
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سپهر آريا

مشروعيت و حکومت

(ص) قوانيني فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت ميآيد.
براي همة امور قانون و آداب آورده است .براي انسان پيش از
آنکه نطفهاش منعقد شود تا پس از آنکه به گور ميرود قانون
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
قطوري که از دير زمان در زمينههاي مختلف حقوقي تدوين
شده از احکام قضا و معامالت و حدود و قصاص گرفته تا روابط
بين ملتها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بينالملل عمومي و
خصوصي ،شمهاي از احکام و نظامات اسالم است .هيچ موضوع
حياتي نيست که اسالم تکليفي براي آن مقرر نداشته و حکمي
در بارة آن نداده باشد»)4( .
آيتاهلل منتظري نظريه پرداز اوليه واليت فقيه برخالف نظر
ايشان در مصاحبه با  BBCدر  16دسامبر  2009ميگويد« :نظام
ديني بدون رضايت عامه و آرائ جميع يا اکثريت مردم
مشروعيت نخواهد داشت» ()5
اديان سامي (ابراهيمي) يهودي  -مسيحي و مسلمان مشروعيت
حکام را برگرفته از شريعت ميدانند و مردم را عوام و فاقد شعور
براي دخالت در امور اجتماعي ميدانند .مردم اروپا از دوراني که
موفق به محدود کردن قدرت کليسا شدند ،به اين باور رسيدند
که خود ميتوانند مشکالت اجتماعي را حل کنند و نيازي به
روحانيون ندارند .آنها موفق شدند چوب شباني را از دست
روحانيون گرفته و خود حاکم بر سرنوشت خويش شوند .امروزه
در جهان تعداد کشورهائي که منشأ حکومت را الهي مي دانند از
تعداد انگشتان يک دست کمتر ميباشند .اکثر قريب به اتفاق
کشورها منشأ حکومت را نه ارثي و نه الهي بلکه از رأي مردم
ميدانند .اداره جوامع امروزي پيچيدهتر از آن است که با قوانين

مقدمه :براي ورود به اين بحث ابتداء بايد نگاهي به نظريات
برخي از روحانيون شيعه درباره رابطه قوانين اجتماعي دين و
حکومت بياندازيم و سپس نظر بنيانگذار آئين بهائي را در اين
رابطه مورد بحث قرار دهيم  .البته همه روحانيون شيعه در اين
رابطه هم قول نيستند .کلمه مشروع در لغت به معني روا ،جايز،
مطابق شرع ،راست درست و آنچه شرع روا دارد .آنچه که بر
طبق احکام شرع مجاز باشد .مشروعيت حکومت :حکومتي که
منطبق بر قوانين شرع اسالم باشد)1( .
مظفرالدين شاه در فرمان تأسيس مجلس شورا مينويسد:
«مطابق فرمان معدلت بنيان همايوني مورخ  14جمادياالخر
 1324ق از براي ترقي و سعادت ملک و ملت تشديد مباني
دولت و اجراي قوانين شرع حضرت ختمي مرتبت امر به تاسيس
شوراي ملي فرموديم)2( ».
در گذشته حکومتها يا ارثي و خوني از پادشاه به پسر ارشد
ميرسيد و يا در معابد از طرف پيشوا يکي از مريدان به عنوان
جانشين برگزيده ميشد در تفکرات شيعه  12امامي حکومت
ارثي و حق اوالد پيغمبر اسالم که ائمه باشند ميباشد .و در
غياب آنها حکومت حق يک روحاني اعلم است که ولي فقيه
مينامند .البته در تفکرات مذهب شيعه بين روحانيون در اين
زمينه اتفاق نظر نيست آيتاهلل خميني حکومت ارثي سلطنت را
خالف اسالم ميداند اما حکومت ارثي ائمه را جايز ميشمرد .در
باره حکومت ارثي سلطنتي مينويسد« :اينها همه ضد اسالمي
است ،ناقض طرز حکومت و احکام اسالم است .سلطنت و
واليتعهدي همان است که اسالم بر آن خط بطالن
کشيده)3(.
آيتاهلل خميني معتقد است که اسالم داراي قوانين کافي براي
اداره جامعه هست و «خداي تبارک و تعالي بوسيلة رسول اکرم
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آقاي کديور در مقاله ياد شده در باره نمايندگان مجلس
مينويسد« :حتي يک نماينده به يک دهم قامت رشيد زنده ياد
حسن مدرس هم امکان حضور نيافته»
آقاي مدرس چه ميگفت؟ ايشان در ارتباط با پيشنهاد چند تن از
نمايندگان مترقي مجلس داير بر منظور کردن حق راي براي
زنان در قانون اساسي مشروطيت /جلسه يازدهم شعبان سال
قمري  ،1329در باره زنان که نيمي از جامعه هستند چنين اظهار
نظر ميکند« :از اول عمرم تا بحال برايم بسيار مهالک در بر و
بحر اتفاق افتاده و هيچکدام به بدنم لرزه در نيامده بود ،آخر ما
هر چه تامل ميکنيم خداوند قابليت در زنها قرار نداده ست که
لياقت انتخاب کردن را داشته باشند ،اينها از آن زمرهند که
عقولشان استعداد ندارد و در حقيقت تحت قيوميت قرار دارند،
چطور ممکن است به اينها حق انتخاب کردن داده شود».
با توجه به اينکه بخشي از خانمهاي فاميل محترم کديور
دانشگاهي هستند چگونه ايشان مي تواند در غم نبودن
نمايندگاني از جنم مدرس اظهار تأسف کند .تاريخ به ما
ميآموزد که هر گاه دين در سياست کشوري دخالت کرده است
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
حاصله از آن براي ملت و کشور از دوران صفويه تا اواخر دوران
فتحعليشاه قاجار ابتدا باب و بعداً بهاءاهلل دخالت روحانيون در
سياست را مضر و خطرناک براي جامعه ناميدند و هر گونه
دخالتي از طرف روحانيون به عنوان حافظين بيضه شريعت در
امور کشورداري را ناروا دانستند بهاءاهلل وظيفه دين در جامعه را
مربوط به امور روحاني و روابط انساني با خالق جهان و تقويت
امور اخالقي ميداند .نه دخالت در امور روزمره زندگاني مردم.
امور روزمره و روابط مدني حاکم بر جامعه را بايد منتخبين مردم
تعيين کنند نه قوانين شرع .در اينجا به چند بيان در خصوص
نقش دين در جامعه اشاره ميکنم .بهااهلل در جواب سئواالت
مختلفه تني چند از پيروان خود در لوحي هدف پيامبران الهي را
چنين تعريف ميکند:
«جميع انبياء و رسل ناس را بسبيل عرفان جمال رحمن دعوت
نمودهاند چه که اين مقام اعظم مقامات بوده و خواهد بود .قدري
مالحظه نموده در ارسال رسل الهي که به چه سبب و جهت اين
هياکل احديه از غيب بعرصه شهود آمدهاند و جميع اين باليا
ورزا که شنيدهايد جميع را تحمل فرمودهاند شکي نيست که
مقصود جز دعوت عباد بعرفان جمال رحمن نبوده و نخواهد بود.

هزاران سال پيش بتوان اداره کرد .امروزه روابط اجتماعي بين
افراد يک جامعه را بايد قوانين مدني برآمده از اراده مردم حل و
فصل کنند و نه قانون شريعت که تماميت خواه است و حداکثر
حافظ منافع قشر کوچکي از جامعه ميباشد.
از همينرو شايسته است بجاي بحث در باره مشروعيت حکومت
از حقانيت حکومت صحبت کرد .در بحث از مشروعيت حکومت
که خاستگاه آن احکام شرع مي باشد حقوق همة اقشار جامعه
بطور يکسان مورد نظر قرار نميگيرد ،در صورتيکه در چهارچوب
بحث از حقانيت يک حکومت حقوق تک تک افراد جامعه تحقق
پيدا ميکند .حاکمان در چنين جوامعي حتي حق محدود کردن
حق يک نفر را هم ندارند زيرا که حفظ کرامت انسانها مقدم بر
قوانين کشوري است .در اين گونه جوامع کرامت دين و ديندار
هر دو حفظ ميشود اما در حکومت ديني نه کرامت دين حفظ
ميشود نه کرامت انسانها .در حکومتهاي سکوالر آمريکا و
اروپا است که پيروان اديان و مذاهب از آزادي کامل برخوردار
هستند .نه در حکومتهاي ديني ايران و عربستان که حتي
پيروان مسلمان ساير فرقهها غير از فرقه حاکم حتي از اجراء
مراسم مذهبي هم محروم هستند و در صورت عدم اطاعت به
انواع گرفتاريها دچار ميشوند .آنهائي که در ايران از مشروعيت و
يا عدم مشروعيت حکومت دم ميزنند بايد صادقانه و شفاف
بگويند منظور آنها از مشروعيت چيست .آيا با دخالت روحانيون
به عنوان واليان دين و اجراء قوانين ديني در جامعه موافق
هستند و تنها مخالفت آنها با حکومت در نحوه اجراء قوانين
ديني است و يا اينکه اساساً قوانين ديني را براي جامعه الزم
ميدانند اما حوزه عمل آن را در رابطه انسانها با خالق ميدانند
نه در دخالت آن در روابط اجتماعي انسانها.
متأسفانه گروه بزرگي از روحانيون که با حکومت فعلي مخالف
هستند علت مخالفت خود را شفاف اظهار نميدارند .براي نمونه
آقاي محسن کديور به عنوان يک روحاني منتقد حکومت در
اظهارات خود اين مسئله را تاکنون نامفهوم گذاشته است .ايشان
در مقالهاي تحت عنوان (عبرتها و اميدها) مينويسد« :اما 25
سال طول کشيد تا کشور از حکومت شاه ديکتاتور سکوالر
نجات پيدا کرد» .آقاي کديور در کشور سکوالر آمريکا از شهري
به شهري در حرکت است و کسي هم مانع سخنرانيها و
اظهارنظرهاي ايشان نميشود .آيا ايشان نميداند که اين آزادي
تنها در سايه حکومت سکوالر به ايشان ارزاني شده است .آيا
فراموش کردهاند که در حکومت ديني ايران که براي برپائي آن
ايشان هم سهيم بوده است به خاطر اظهار نظري به زندان
رفتند.
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مقدس الهي پوشانده و اطاعت بيقيد و شرط مومنين را از
برداشت آنها از قوانين شرع واجب مي دانند و پاداش هر اطاعتي
را هم نويد به قصرها و حوريان در بهشت ميدهند و عدم اطاعت
مومنين از آنها نيز موجب خشم خداوند و تنبيهات مفصل بدني
است .بايد توجه داشت که دين براي کسي حق قائل نيست.
دين تنها براي انسانها وظيفه تعيين کرده است و پاداش انجام
وظيفه نيز به جهان بعدي حواله شده است .بدين ترتيب قوانين
مدني در يک حکومت مشروع که همان حکومت ديني است،
جائي ندارد.
بهاءاهلل در اين رابطه در آيه  4از کتاب اقدس به پيروان خود
ميگويد عمل کنيد احکام مرا به خاطر من )12( .بهاءاهلل نه نويد
بهشت براي مجريان احکام خود ميدهد و نه آنها را از عذاب
اخروي ميترساند .بلکه به آنها ميگويد اطاعت از دستورات من
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
حکومتي را مضر به حال جامعه دانست .او در رسالهاي به نام
رساله سياسيه که در سال  1314ق  1٨96م در تبعيد به سبک
ادبيات قاجار نوشته به نتايج دخالتهاي روحانيون و نتايج حاصله
از آنها براي کشور و ملت ايران اشاره کرده است .او وظيفه علما
را در ترويج اخالقيات جامعه ميداند نه دخالت آنها در مسائل
سياسي« .و حال آن که وظيفه علماء و فريضة فقها مواظبت
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
جمع مؤمنين گشت ،نائرة فساد برافروخت و نيران عناد جهاني را
بسوخت ،مملکت تاراج و تاالن شد و رعيت اسير و دستگير
عوانان )13( ».وي به دخالت روحانيون در اواخر دوران صفويه و
نتايج زيان بار آن اشاره کرده و ميگويد:
«در اواخر ملوک صفويه عليهم الرحمة من ربّ البريه علماء در
امور سياسي ايران نفوذي خواستند و علَمي افراختند و تدبيري
ساختند و راهي نمودند و دري گشودند که شئامت آن حرکت
مورث مضرّت و منتج هالکت گرديد .ممالک محروسه جوالنگاه
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
بزرگان مغضوب شدند و امالک مغصوب معمورة ايران ويران شد

و اگر بگوئيد مقصود اوامر و نواهي آن بوده شکي نيست که اين
مقصود اوليه نبوده و نخواهد بود» ()6
به دليل درگيريهاي نظامي که بابيان برخالف عقائدشان و
ناخواسته با نيروهاي دولتي گرفتار آن شده بودند .بهااهلل در
لوحي خطاب به ناصرالدين شاه که به نام لوح سلطان ناميده
ميشود و بهااهلل آن را توسط جواني به نام آقابزرگ نيشابوري
که به لقب بديع در آثار بهائي معروف است براي ناصرالدين شاه
ميفرستد ـ ناگفته نماند که نامه رسان را به وضح وحشتناکي با
زجر و شکنجه به قتل ميرسانند ـ و به روشني به شاه هدف
آئين بهائي را يادآور ميشود که«اين فرقه مقصد دنيوي و
مدخلي در امور سياسي ندارند ،مدار حرکت و سکون و محور
سبک و سلوک محصور بر امور روحانيه و مقصود بر حقايق
وجدانيه است ،مدخلي به امور حکومت و دستگاه سلطنت
ندارد»()۷
و در لوحي ديگر خطاب به شيخ محمد تقي نجفي اصفهاني
معروف به آقا نجفي مينويسد« :مقصود از ارسال رسل و انزال
کتب معرفت اهلل و الفت و اتحاد عباد بوده حال مالحظه ميشود
شريعت الهي را سبب و علت بغضا و عناد نمودهاند» ()٨
بهاءاهلل در کتاب اقدس آيه ( ٨3ترجمه به مضمون) ميگويد :اي
سالطين ما نيامديم شما را از روي تخت برداريم و خود به جاي
شما بنشينيم ،زمام امور دنيا دست شما باشد .ما آمدهايم که
مدائن قلوب نفوس را تسخير کنيم .ما به محبت قلوب احتياج
داريم و آمدهايم دلهاي مردم را به حق جل جالله متوجه کنيم.
کار به سلطنت شما نداريم)9( .
بهااهلل با توجه به دخالتهاي اديان در امور کشورداري و مصائبي
که تعصبات مذهبي در گذشته به بار آورده بود به پيروان خود
دستور ميدهد که اوالد خود را طوري تربيت کنند که دچار
تعصبات جاهليه نشوند« .داراالتعليم بايد در ابتدا اوالد را بشرائط
دين تعليم دهند ...ولکن بقدري که به تعصب جاهليه منجر و
منتهي نگردد» () 10
بهااهلل دوران را دوران خرد دانسته و پيروان خود را به خردگرائي
دعوت کرده و ميگويد« :عطيه کبري و نعمت عظمي در رتبه
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
و شهود اوست دانا و معلم اول در دبستان وجود و او است راهنما
و داراي رتبه عليا»( )11در دوران خردگرائي طبعاً قوانين شريعت
در حوزه خصوصي انسانها ميماند و اجازه ورود به عرصه روابط
مدني را پيدا نميکند.
روحانيون به بهانه شـريعت دخالتهاي خود را در جامـعه ،لباس
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حقوق انسانها و کرامت دين حفظ ميشود.

و ديهيم جهانباني مقّر و سرير ديوان .زمام حکومت در دست
درّندگان افتاد و خاندان سلطنت در زير زنجير و شمشير
خونخواران .پرده نشينان اسير شدند و کودکان دستگير .اين ثمرة
مداخلة علماي دين و فضالي شرع متين در امور سياسي شد.
مسئله ديگري به او اشاره کرده است دخالت روحانيون در
سياست دوران فتحعليشاه قاجار که منجر به شکست ايران و
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
ساختند و با طبل و دهل قطع سبل نمودند تا به حدود و ثغور
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
نصف ممالک آذربايجان و هفت کرور تومان و درياي مازندران
را به باد دادند)14( ».
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خالصه بحف
 1ـ گفتگو در باره مشروعيت يا عدم مشروعيت رژيم يک بحثي
است انحرافي .چون اگر مشروعيت رژيم را قبول کنيم بايد نهايتاً
حکومت روحانيت را بپذيرم.
 2ـ هر گاه شرع در هر گوشهاي از جهان به حکومت رسيده
است جز عقبماندگي و فقر و ديکتاتوري چيز ديگري براي
جامعه به ارمغان نياورده است.
 3ـ يک حکومت بايد حقانيت داشته باشد و حقانيت خود را از
راي ساکنين کشور و با احترام به حقوق تک تک افراد جامعه
بگيرد.
حتي رژيمي که حقانيت خود را از صندوق راي گرفته است
نميتواند و نبايد به حقوق انساني حتي يک نفر تجاوز کند.
حکومت شرعي چون مشروعيت خود را از يک نيروي ماوراء
ماده ميگيرد فقط خود را در مقابل اهلل مسئول ميداند و ارزشي
براي حقوق انسانها قائل نيست در چنين حکومتي انسانها داراي
هيچ حقي نيستند فقط وظائفي دارند که بايد به آنها عمل کنند.
در چنين حکومتي از حقوق بشر رشد عملي و آزادي خبري
نيست .اگر خواستار آزادي و رشد هستيم بايد داراي يک
حکومت سکوالر و دمکرات باشيم .چون فقط در چنين حکومتي
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پرسشهای مانده ،بيپاسخ

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
مشروعيت نظام مبتني بر واليت فقيه ،و از آنجا ،در بارهي مباني مشروعيت نظامهاي سياسي درگرفت .بحثي اساسي که در امروزِ ايران ،به
باور ما ،بيدرنگ و ژرفنگري هشيارانه نميتواند بي اعتنا از کنار اين پرسش عبور کند؛ که آيا نظامهاي شکل گرفته بر پايه تبعيض و
نابرابري ـ با هر صورت و محتوا و حتا با رأي و رضايت اکثريت ـ ميتوانند اساساً از مشروعيتي برخوردار باشند؟
ما با انگيزهي نخستيني اختصاص شماره اي از فصلنامه تالش به اين بحث از همان آغاز و بر پايه اين پرسش کليدي و با محک آن ،همهي
آن بحثها و از زبان و قلمِ داوطلبان شرکت در موضوع را دنبال کرديم و گفتهها و نوشتههاي بسياري از صاحبنظران ،در ردههاي مختلف و
طيف هاي گوناگون را پيجوئي نموديم .در مسير پيجوئي و بر بستر نظرات ارائه شده ،به پرسشهاي تازهتري رسيديم .در تدارک اين دفتر
برآن شديم اين پرسشها را با ارائه کنندگان نظر و ديدگاهها در ميان بگذاريم.
خوانندگان ما در بخش سوم حاصل بخشي از اين تالشها را در فرم آشناي کارهاي ما يعني مصاحبه در اختيار دارند .اما متأسفانه بخش
ديگري از کوششمان براي دريافت پاسخ از سوي برخي از شخصيتها و چهرههاي مورد نظرمان به نتيجه نرسيد ،به داليلي که بديهيست
حقيقتشان تنها براي مصاحبهشوندگان آشکار است و براي ما در هر صورت قابل فهم و احترام .اما از آنجا که پرسشهاي مانده و بيپاسخ در
برابر ديدگاههائي که بستر برخاستن پرسشهاي ما هستند ،همچنان از اعتبار و اهميت برخوردارند ـ چه هر پرسشي اعتبار يا بياعتباريش تنها
در اعتبار پاسخ و استحکام استدالل است که آشکار ميشود و تا آن زمان به اعتبار خود باقي ميماند ـ لذا در اينجا کليهي پرسشها همراه با
درخواست هايمان براي انجام مصاحبه را ،به ترتيبي که ارسال شدهاند ،در اختيار خوانندگان کنجکاو و پي گيرمان قرار ميدهيم .ذکر نام
درخواستشوندگان از آن روست که پرسشها عموماً بر بستر نظرات اين شخصيتها تنظيم شده و براي خوانندهي عالقمند و آگاه از نقطه
نظرات ،سهولت رجوع و برقراري رابطهي پرسش و اصلِ نظر را فراهم ميآورد.

**********

جناب آقاي دکتر سروش
با سالمي دوباره ،همراه با احترامي سرشار در برابر کوششهاي پرقدر جناب عالي!
همانگونه که مالحظه مي فرمائيد ،حدود يک ماه و نيم پيش ،مجموعه پرسشهاي زير را با درخواست پاسخگوئي ،از طريق يکي از دوستان
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
داشت ،بار ديگر اقدام به ارسال نمائيم ،اينبار از طريق آدرس ايميلي که در سايتتان يافتيم .البته که در اين امر ترديد نداريم که جناب آقاي
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بهنود در انجام قولي که به ما در مورد ارائه درخواست به جنابعالي داده بودند ،شرط محبت و صميميت را بجا آوردهاند .اما اشتياق ما براي
دريافت پاسخهاي شما مانع از آن بوده است ،عدم دريافت هرگونه پاسخي را نااميدانه به نشانهي عدم تمايل تلقي کنيم.
با احترام بيپايان فرخنده مدرس
هفتم نوامبر 2009

جناب آقاي دکتر سروش
ضمن اعالم احترام قلبي و قدرداني صميمانه از تالشهاي خستگي ناپذير شما ،مجموعه پرسشهاي زير را براي درج در شمارهي 33
فصلنامه تالش خدمتتان ميفرستيم .اين شماره به قصد نظرخواهي و گردآوري جديدترين بحثهائي که حول مشروعيت نظام واليت فقيه
و اساساً پايه مشروعيت حکومت ،در ميان اهل فکرمان جاريست ،در دست تدارک است .جايگاه شايستهي احترام شما وافکار و نظرات درخور
توجهتان در ميان انديشمندان روشن بين مسلمان حاضر در اين بحث ،که از سوي ما نيازي به تکيه و تأکيد ندارد ،به غناي اين شمارهي ما
خواهد افزود .به دليل عدم دسترسي مستقيم ما به جنابعالي و احتمال ناآشنائي شما با ما ،مطلوبتر دانستيم از دوست محترممان جناب آقاي
مسعود بهنود که اندکي بيشتر با ما آشنائي دارند ،ياري بخواهيم و پرسشهايمان را از طريق ايشان به دست شما برسانيم .اميد فراوان داريم
پاسخ آنها را دريافت نمائيم.
با احترام فرخنده مدرس
 25سپتامبر 2009

 1ـ بزرگنمائي نخواهد بود اگر گفته شود که انتشار «کيان» ـ بعد از خروج شما و همکارانتان از کيهان فرهنگي ـ نطفهي فکري و آغازي
بود براي جنبش اصالحات .برخي مباحث درج شده در آن مجله ،به نظر ما ،نخستين تکانهاي شديدي بود به بدنهي دينمدارِ اهل فکر طرفدار
نظام جمهوري اسالمي و بياغراق براي بسياري از ما ـ مخالفان تداخل دين در سياست به معناي امر حکومتي ـ چشمانداز پرسشهاي آن
روزهاي شما از آيتاهلل منتظري در بارهي جدائي «فهم ديني» از دين و به ويژه نتايجي که در باره «ارتداد» و «مرتد» به قلم شما تبيين
ميشدند ،در فضاي بسته و سراسر هراس آن زمان بسيار نويد بخش.
در مقدمه اين گفتگو ،بفرمائيد ،امروز ارزيابي خودِ شما ازآن نقطه ي آغاز و بحثهايتان چيست؟ نگراني ازدست رفتن اعتبار دين يا تالش براي
انطباق برداشتهاي ديني با زمان و نيازهائي که چشم واقعبين نميتوانست منکر آنها و سير تأثيرگذاريشان در روندهاي رو به آينده شود؟
 2ـ مخالفان نظرات شما در جبهه حکومتگران بسيار سرسختند .گره اصلي جدال ميان آنان و جبهه روشنفکران و روشنانديشان ديني را چه
و کجا مي بينيد؟ پيکان بحثها و استداللهاي شما بيدار ساختن چه کسي را هدف قرار داده است ،حکومتگران براي تغيير در روشها و
سياستهايشان يا مردم دينداري که به قول اصالحطلبان با «انتظارات حداکثري» خود پشتوانه مناسبي هستند براي حکومتي شدن دين؟
 3ـ چند سالي است ـ و تا جائي که ما مواضع شما را پيگيري کردهايم ،از انتخابات رياست جمهوري دور نهم به صراحت و روشني ـ که
مدافع واگذاري سياست به سياستگران و سياستمداران هستيد .و در چند انتخابات گذشته رأي خود را به کساني دادهايد که در چهارچوب حفظ
نظام جمهوري اسالمي از حقوق مردم بيشترين دفاع را ميکنند.
آيا چنين موضعي از ديدگاه يک روشنفکر مستقل است که ـ به روايت آشنا ميان ايرانيان ـ ميکوشد ،دست خود را با «مصلحتهاي» قدرت
سياسي نبندد و سخن خود را آزادانه بي انديشد و بگويد؟ يا اين که از اساس معتقديد دين را بايد از حکومت که امري زميني و از نظر شما
مبتني بر «حق رأي شهروندان» است ،جدا نمود؟
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 4ـ در يکي از سخنراني هاي اخير خود از حقوق «کشف شدهي» آدميان که «به محض درآمدن به جامه انسان به آنها تعلق ميگيرند»
سخن گفته و اين حقوق را پشتوانه نظري براي حکومت قلمداد نمودهايد .آيا ميتوان از اين بحث نتيجهگيري کرد که شما تشکيل حکومت
در اجتماع انساني را بر پايه «قرارداداجتماعي» ميدانيد؟ اگر اين برداشت صحيح باشد ،معناي اين قرارداد چيست و طرفين آن چه کساني
هستند ،مردم با مردم يا شهروندان با حکومت؟
 5ـ مخالفين شما در حکومت نظريه «قرارداد اجتماعي» را مخدوش و بعضاً مردود ميدانند .مردود بودن با اين استدالل که« :کدام قرارداد؟»
اصالً چنين قراردادي از «نظر تاريخي و عيني» وجود ندارد ،اين امري «مجازي»ست که چون وجود واقعي ندارد ،تعهد و التزام اخالقي به
اجراي آن هم منتفي است و...
قبل از پرداختن به اصل اين ايراد لطفاً بفرمائيد ،منظور از «مجازي» بودن چيست؟ آيا تفاوتي ميان معناي مجازي بودن و تجريدي بودن يا
انتزاعي بودن مفاهيم وجود دارد؟
 6ـ اگر مفهوم «قرارداد اجتماعي» را بتوان بر مبناي «واقعيت نداشتن از نظر تاريخي و عيني» مردود شمرد ،پس چرا نتوان منکر آن «حقوق
طبيعي کشف شده» شد؟ زيرا آن حقوق وقتي کشف شدند که براي انديشمندان کاشف «با انتزاعي کردن انسان از تمامي صفات ظاهري و
مش خصات واقعي و عيني امکان دسترسي به شرايط ذهني و اظهارات عام در باره انسان ميسر گرديد».
مردم ديندارِ قضاوت کننده ميانِ سخنانِ شما و سخنان کساني که در جامه «روحانيت حکومتي» و طرفدار حکومت ديني ،از اساس قرارداد
اجتماعي و حکومت بر پايه حقوق مساوي شهروندانِ به ظاهر نابرابر را رد ميکنند ،چرا بايد خردمندانه و عقالني بودن سخنان و استداللهاي
شما را بپذيرند؟
 ۷ـ در جبهه مخالف شما نظريهپردازان حکومت« ،التزام اخالقي» را پايه حق حکومتِ فرمانروايان قرار ميدهند .از نظر آنان پايه مشروعيت
و حق حکومت کردن نه اراده مردم و نه رضايت عمومي شهروندان ،بلکه غايتها و اهداف اخالقي هستند که حکومتها دنبال ميکنند.
باالترين اين اهداف «سعادت و عدالت» است و واالترين عدالت و سعادت «کمال انساني»ست که در گردن گذاشتن به فرامين الهي و تقرب
به او معنا مييابد« .خدائي که خالق همه آسمانها و زمين و ساکنان آنست از هرکس ديگري محق تر به تعيين حکومت و حاکم است».
نتيجهگيري از اين گفته ها براي حمايت از حکومت برپايه شريعت و«حکومت واليت فقيه» منطقاً از پي ميآيند.
از قضا شما نيز در آن سخنراني زاويه اخالقي را در نگاه به حکومت ايران باز کرديد و فرموديد« :واليت فقيه يک نظريه غير اخالقي است»
بفرمائيد ،شما با چه توضيحي و با چه برداشتي اخالق را وارد بحث سياست و حکومت ميکنيد؟
پرسشهاي ما از شما بيشمارند .با اجبار به اين که هر گفتگوئي را بايد در جائي خاتمه داد ،اميدواريم اين گفتگو سرآغاز و روزنهاي باشد براي
ما جهت طرح پرسشهاي بعديمان .از وقتي که به ما داديد بينهايت سپاسگزاريم.

**********

جناب آقاي محسن کديور با عرض سالم و آرزوي بهروزي
مجموعه پرسش هاي زير خدمت شما از طريق جناب آقاي مسعود بهنود ،با درخواست ما براي پاسخگوئي ارسال ميگردد .اميدواريم نظر
مثبت شما در پاسخگوئي به آنها را دريافت نمائيم.
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اين مصاحبه براي نشر شماره بعدي «فصلنامه تالش ـ  »33در نظر گرفته شده است .الزم به يادآوريست که پرسش هاي ما از جنابعالي
بسياربسيار بيشتر است از آنچه که به اين مصاحبه اختصاص يافته و اميدواريم با انجام آن راه رجوع مجدد به شما و ديدگاههايتان در باره
سياست ايران را به رويمان بگشائيد.
با احترام فراوان فرخنده مدرس
 2اکتبر 2009
 1ـ شما در نظرات اخير خود ،بازگشت به پيشنويس قانون اساسي جمهوري اسالمي را مورد تأکيد قرار دادهايد ،که در آن پيشنويس از
نظريهي «واليت فقيه» اثري نبود.
اما در همان پيش نويس بر اسالمي بودن حکومت ،اجراي احکام شرع و در عمل ،قراردادن فقه به عنوان منبع پاسخ به کليهي نيازهاي
جامعه و مردم تکيه شده بود .نتيجه منطقي اين مجموعهي مقدماتي و در تحقق همه آن پيششرطها ،مسئله ضرورت تخصص در فقه و
احکام شرع نيز پيش ميآيد .آيت اهلل خميني رهبر انقالب و بنيانگزار جمهوري اسالمي اين تخصص را از آن فقها ميديد .وي هم در سالهاي
آغاز مبارزاتش با رژيم پادشاهي و توسل جوئي به اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه وهم در کتاب «واليت فقيه» خود (سالها قبل از
انقالب اسالمي) از حکومت فقها دفاع نمود .با استقرار جمهوري اسالمي آن ايده متحقق شد که در عمل با نتايج آن آشنائي داريم.
امروز شما از اصل واليت فقيه در قانون اساسي جمهوري به عنوان «فقيهساالري» نام برده و آن را در برابر «مردمساالري» قرار داده و
«تاريخ آن را سپري شده» ميد انيد .اما آيا برداشت ما از نظرات شما مبني بر دفاع از حکومتي اسالمي بر پايه احکام شرع و اصول فقه
درست است؟
 2ـ آزاد کردن يک نظم حکومتي از سلطه فرد يا گروهي خاص هنوز به معناي مسلط ساختن اراده و حق حاکميت مردم به عنوان رکن
اصلي آن ساختار حکومتي نيست .نظام حک ومتي و قانون اساسي مبتني بر احکام شرع و فقه ،بدون سلطه فقها ،از طرف برخي از اهل قلم و
فکرما تحت عنوان «واليت فقه» نامگذاري شده است .در چنين حکومتي «اراده مردم» کجا قرار ميگيرد و چه جايگاهي دارد؟
 3ـ از پرسش فوق به اين سئوال ميرسيم که از نظر شما سرچشمه مشروعيت حکومت چيست و نزد چه کسي است؟
 4ـ بعضي از انديشمندان دينيمان که در بحثهاي امروز در زمينه مشروعيت نظام ،شرکت بسيار فعالي دارند ،براين نظرند که« :حکومت
يک امر ماورائي و خدائي نيست ،يک امر بشري است ».يا «حکومت وقتي مشروعيت ديني پيدا مي کند که پيش از آن مشروعيت سياسي
(عقالئي) يافته باشد و مشروعيت ديني ،حقيقتي غير از مشروعيت سياسي ندارد».
تعبير شما از بنيان هاي نظري در باره مشروعيت نظام و جايگاه اراده مردم در چنين ديدگاهائي چيست؟ آيا ميتوان گفت در هسته اصلي
چنين نظراتي خواست جدائي دين از حکومت نهفته است؟
 5ـ شما در سخنراني مراسم کشتهشدگان جنبش سبز ـ «واليت فقيه سه راه بيشتر ندارد» ـ فرمودهايد« :اقليت محضي از واليت مطلقه
فقيه دفاع ميکنند و اقليتي از واليت فقيه دفاع ميکنند ...اکثر فقهاي شيعه به اين نظريه باور ندارند...معروفترين آن آخوند مالمحمدکاظم
خراساني است »...پس «هيچ مشکل شرعي وجود ندارد اگر گفته شود که اعتقادي به «واليت فقيه» وجود ندارد».
خواست جدائي دين از حکومت آن هم از سوي دينداران و حتا کساني در جامهي روحانيت شيعه ،در ايران نه تنها بيسابقه نيست ،بلکه
نمونههاي بسياري دارد .آيا از نظر شما پافشاري بر اين ديدگاه مشکل شرعي پيش ميآورد؟
 6ـ شما چند سالي است در اثبات اين امر تالش ميکنيد که «مسلماني با رعايت حقوق بشر نه تنها تعارض ندارد ،بلکه تالزم هم دارد ».تنها
« براي استخراج اصول انساني در حوزه عمومي ،الزم است فقه در سايه کرامت نوع انسان ،اصل عدالت و اصل رحمت به ياري عقل ـ که در
علم اصول فقه اثبات شده است ـ تفسير شود.
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اما مي دانيم از احکام شرع و اصول فقه اسالمي تفسيرهاي ديگري وجود دارد .يکي هم همان است که کارنامه جمهوري اسالمي برپايه آن
شکل گرفته است ،کارنامهاي که شما به آن در سخنراني عيدفطر خود به صراحت با ذکر بيعدالتي هاي آن حداقل از دودهه پيش ،بشدت
تاختهايد .اين کارنامه بيپشتوانه نظري و تفسير اسالمي نيست .آخرين ديدگاههاي پشتيبان واليت مطلقه فقيه را ميتوان ،به عنوان نمونه،
در آنچه که آقاي صادق الريجاني ـ رئيس جديد قوه قضائيه ـ تحت عنوان مشروعيت «اخالقي» حکومتها منتشر ساختهاند ،مالحظه کرد .در
آنجا نيز از عدالت اسالمي ،کرامت انسان ـ باالترين آن بندگي خداوند و تبعيت از فرمان اوـ سخن گفته ميشود .در گذشته از همان آغاز
حکومت جمهوري اسالمي همه سياست و رفتار حکومت آراسته به چنين سخناني بوده است.
استقرارنظام مبتني بر احکام شرع و اصول فقه تفسيرپذير ،حق تفسير را با خود ميآورد .يعني همه کس هر تفسيري را ميتواند از دين و
احکام آن داشته باشد .آيا فکر نميکنيد که مشکل از جائي آغاز ميشود که حق تفسير با حق حکومت کردن و اعمال اقتدار يکي گرفته
ميشود؟

**********

جناب آقاي آقاجري با سالم و آرزوي سعادت
پرسشهائي که به شرح زير و از طريق لطف بيپايان جناب آقاي عليجاني خدمتتان رسيدهاند ،به منظور درج در فصلنامه تالش شماره 33
ميباشند .اين شماره به مسئله مشروعيت نظام بر بستر رويدادها و بحثهاي جاري در ميهنمان اختصاص دارد ،البته اگر به سرانجام برسد و
ما بتوانيم در جلب نظر دوستاني که نشان کردهايم ،از جمله جنابعالي در همکاري با آن ،موفق شويم.
با اميد و با سپاسي از پيش ،از نظر مثبت شما در پاسخگوئي و
با احترام فراوان فرخنده مدرس
 6نوامبر 2009

 1ـ در روزهاي نخست برآمد «جنبش سبز» خانمي از سخنگويان يکي از احزاب اصالحطلب در مصاحبهاي با تلويزيون بي.بي.سي اعالم
داشت ما {احزاب اصالح طلب} در دعوت و بسيج مردم براي شرکت در انتخابات نقش فعالي داشتيم و امروز نيز موظفيم در برابر تقلبي که
در آرا مردم شده است ،ايستادگي کنيم .با توجه به اين که شما يکي از اصالحطلبان حکومتي با سابقه و از مسئولين سازمان مجاهدين
انقالب اسالمي ،يکي از قديمي ترين سازمانهاي سياسي ـ مذهبي تشکيل شده پس از استقرار جمهوري اسالمي ،هستيد ،به نظر شما وضعيت
کنوني کشور از نظر آزادي فعاليت احزاب و سازمانهاي سياسي چگونه است؟
 2ـ هرچند پيش از انقالب اسالمي نيز کار تشکيالتي و سازماني در ميان نيروهاي مذهبي بيسابقه نبود ،اما انقالب اسالمي يک انقالب
تودهاي تمام عيار به گرد رهبري يک فرد و بر محور ايدهها و آرمانهاي مشترک و معيني بود .اما طولي نکشيد که فکر تشکيل گروهها و
احزاب سياسي در ميان اليههاي باالئي و سرآمدان حامي حکومت انقالبي مورد استقبال قرار گرفت .چرا بجاي تقويت و گسترش همان
گروههاي سابقه دار مذهبي که از حکومت اسالمي و قانون اساسي آن حمايت مي کردند ،و به جاي ارتقا آنها به احزاب سياسي ،صحنه
سياست حکومت اسالمي به تدريج به ميدان تشکيل احزاب جديد که عموماً نيز در جرگه اصالحطلبان قرار دارند ،بدل گرديد؟ پروسه حضور
تشکل هاي ديني ـ سياسي ،پس از تشکيالت سياسي ـ سنتي روحانيت قبل از انقالب ،به حزب جمهوري اسالمي ،مجاهدين انقالب
اسالمي ،حزب مشارکت اسالمي ،حز ب اعتماد ملي و بعد؟...منجر گرديد .ادامه اين پروسه را چگونه پيش بيني ميکنيد؟
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 3ـ ارزيابي شما از گستره و دامنه نفوذ و تأثيرگذاري احزاب اصالح طلب حکومتي در بسيج هائي که در دوره هاي مختلف انتخاباتي صورت
گرفته ،چيست؟
 4ـ اصالحطلبان بعد از ناکامي دوم خرداد يها در پيشبرد تغييرات ،از عدم قدرت خود و نهادهاي انتخابي به دست مردم در برابر اختيارات و
قدرت وسيع نهادهاي انتصابي ،سخن گفتند .نتيجه منطقي چنين تبييني از علل ناکامي اين است که در ايران برپايه ساختار قانوني قدرت،
اقتدار حکومتي از منشأئي غير از اراده ملت برميخيزد.
بعد اعالم نتايج تقلبي انتخابات دور دهم رياست جمهوري اصالح طلبان بر رأي مردم ايستادگي کرده و بر تعيينکنندگي آن آرا ،براساس
قانون اساسي ،در گزينش کارگزاران حکومتي پافشاري مي کنند ،ايستادگي که در دوره قبلي عقبنشيني اصالح طلبان عليرغم فراهم بودن
پشتيباني مردمي ،صورت نگرفت.
با توجه به اين که قانون همان است و تغييري نکرده ،تغيير رفتار اصالحطلبان را چگونه توضيح ميدهيد؟
 5ـ در دوره هاي پيشين اصالحطلبان التزام به اصل واليت فقيه را شرط حضور و حيات سياسي ميديدند .آيا از نظر شما چنين «التزامي»
از نظر سياسي هنوز قابل استناد و دفاع است؟
 6ـ سالها پيش ـ همزمان با برآمد جنبش اصالح طلبي از درون حکومت ـ شما در يکي از سخنرانيهاي خود امر «تقليد» را مردود دانستيد ـ
با به جان خريدن پيامدهائي سخت .در ادامه همان تالشهاي فکري ،در يکي ديگر از سخنرانيهاي چهارسال پيش خود ،پرسشي مطرح
کرديد که ما امروز عيناً همان پرسش را نزد خودتان بازگو و آن را در اين مصاحبه مبناي اصلي پرسشهاي بعديمان قرار ميدهيم .شما در دي
ماه  13٨4مطرح نموديد:
«...عقل که با افتتاحش به افتتاح باب اجتهاد ميرسيم چيست؟...عقل با مختصات امروزيش اين را در مييابد که (خدا از طريق قرآن) از ما
چه ميخواهد و تکليف اين عقل چيست؟»
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
حکومت چه خواهد بود؟ حکومتي که به منطق تأسيس و تبيين نظري آن از طريق عقل مجتهدين برسيم ،چگونه حکومتي خواهد بود؟
 ۷ـ چنديست ـ از برآمد جنبش سبز ـ مشروعيت نظام به محور جدال گستردهاي ـ و اينبار نه تنها در ميان مخالفين حکومت اسالمي بلکه در
درون طرفداران آن نيز ـ بدل شده است .پاسخ شما در اين جدال اين است که « :حکومت مشروع را حکومتي بايد دانست که اصول و مبناي
آن بر اساس خواست و اراده مردم باشد».
چرا شما چنين حکومتي را برخوردار از مشروعيت ميدانيد ،چون عقالئي تر است يا با برداشت ديني خاصي ،نزديکتر به مباني و اصول و
احکام دين؟
 ٨ـ همانگونه که گفته شد ،در صفوف طرفهاي درگير در جدال مشروعيت نظام افراد بسياري ـ حتا در لباس روحانيت ـ حضور دارند که در
مسلماني و دينداريشان ترديدي نميتوان داشت ،و هر يک نيز درک يا به عبارت ديگر «برداشت عقالني» خود را از دين مبناي عمل
خويش قرار داده است .هيچ يک از طرفهاي درگير در اين جدال نيز اين «فروتني» را ندارد که بگويد؛ از قدرت تعقل و توانائي فهم ديني،
سهم کمتري برده است! به قولي ،عقالنيت و ميزان فهم تنها حوزهايست که هيچ کس شاکي داشتن سهم کمتري از آن نيست.
آيا فکر نميکنيد که مشکل در برداشتهاي گوناگون از دين نيست ـ زيرا برداشتهاي گوناگون اجتنابناپذيرند؟ آيا بغرنجي در جائي نيست که
زور ،پول و قدرت سياسي در اختيار گروهي خاص و ابزار اشاعه و تحميل برداشت معين گروهي بر همگان ميشود؟
 9ـ در همه جامعه هاي بشري تأسيس نظم و نهادهاي اداره جامعه امري الزم و عقالني تشخيص داده شده و در هسته اصلي چنين
تش 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
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جامعه هاي وي گذشته است ،انسان در درستي اين تشخيص خود پافشارتر شده است ،تشخيصي که پيدايش آن نسبت به آنچه که شما از آن
تحت عنوان «تعهد ديني عقل به متن» ـ حداقل در حوزه تشکيل نظم سياسي و اداره جامعه ـ ياد کرده و آن را الزم ميدانيد ،مقدم بوده
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
شما «عقل ديني» نميتواند تنها به اين که يکي از نيروهاي تقويتکننده يا اصالح کننده حکومتهاي برخاسته از عقالنيت بشر باشد ،بسنده
کند؟
**********
جناب آقاي مهاجراني با سالم و آرزوي بهروزي
پيرو درخواست مصاحبهاي با جنابعالي براي فصلنامه تالش ( 33مجلهي چاپي که بعد از انتشار و پخش در آرشيو سامانه نيز درج خواهد شد).
که محور آن بحث مشروعيت در حوزه انديشه سياسي و به طور خاص و بر بستر حوادث اخير ميهنمان ،مشروعيت حکومت در ايران است،
پرسشهاي زير را خدمتتان ارسال مينماييم .البته سعي نمودهايم در پرسشهاي خاص از جنابعالي از تجربه و توانائي شما در حوزه سياست روز
و ارزيابي از آن نيز بهره گيريم.
براي صحبت مقدماتي غير مستقيم و دادن پرسشها به جنابعالي از محبت دوستان ـ آقايان اشکوري و بهنود ـ ياري گرفتهايم تا امکاني نيز
باشد براي معرفي و توصيه نزد شما .اميدواريم مؤثر افتد .براي آشنائي بيشتر تنها امکان ديگري که به ذهنم ميرسد ،عالوه بر اعتبار سخن
دوستان ،رجوع به سامانه تالش آنالين است .فکر ميکنم روح کلي مطالبي که بر روي اين سامانه درج شده است ،به ويژه بر متن
پرسشهائي که در مصاحبهها مطرح ميشوند ،مواضع و نظرات عمومي و روش کلي کار ما را نشان ميدهند .زيرا باور ما اين است که در
کاري که تنها با قلم و نوشته و فکر سروکار دارد ،اعتبار و اصل با سخني است که گفته ميشود .همچنين سطح کار فصلنامه تالش را
ميتوان با مراجعه به آرشيو اين فصلنامه روي همين سامانه و با عنوان «فصلنامه تالش» ،ارزيابي نمود .از اين رو آدرس آن را خدمتتان
تقديم مي کنم:
http://www.talashonline.com
با اميدواري به پاسخ مثبت شما و آرزوي موفقيت هرچه بيشترتان
فرخنده مدرس
هشتم اکتبر 2009

 1ـ در روزهاي نخست برآمد «جنبش سبز» خانمي از سخنگويان يکي از احزاب اصالحطلب در مصاحبهاي با تلويزيون بي.بي.سي اعالم
داشت ما {احزاب اصالح طلب} در دعوت و بسيج مردم براي شرکت در انتخابات نقش فعالي داشتيم و امروز نيز موظفيم در برابر تقلبي که
در آرا مردم شده است ،ايستادگي کنيم .با توجه به اين که شما يکي از اصالحطلبان حکومتي با سابقه هستيد و در فعاليتهاي دروههاي
پيشين انتخابات مختلف حکومت حضور داشته ايد ،بفرمائيد ،علت اصلي شرکت گسترده مردم در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري و اساساً
گستره دامنه نفوذ و تأثيرگذاري اصالحطلبان حکومتي در بسيج هائي که در دوره هاي مختلف انتخاباتي صورت گرفته ،چگونه و به چه
ميزان ارزيابي مي کنيد؟
 2ـ 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
رياست جمهوري يا مجلس هفتم و ...موفق به بسيج يک پارچه چنين نيروئي پشت نامزدهاي خود نشدند؟
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 3ـ بسياري در توضيح يکپارچگي حضور مردم در انتخابات ،از انزجار عمومي از سياست هاي چهارساله دولت به عنوان عامل اصلي گسترش
نارضايتي و برانگيختگي يکپارچه مردم عليه آن ياد ميکنند ،از جمله :احساس توهين و تحقير بزرگ در ملت ايران و به ويژه جوانان نسبت
به رفتار رئيس دولت و کارگزاران آن در مجامع بين المللي ،به خطر انداختن امنيت و ثبات کشور در جهان و منطقه و تضييع منافع و مصالح
ملي براي جلب نظر دو حکومت قدرتمند و چند کشور فاقد اعتبار ،وخامت وضعيت اقتصادي و اساساً ويران شدن و برباد رفتن بنيانهاي چيزي
به نام اقتصاد در کشور ،به تنگ آمدن از فشار و آزارهاي روز افزون عليه زنان و جوانان در خيابانها و معابر  ....اگر چنين تحليلها و عواملي
در برانگيختن مردم عليه اين دولت درست باشند ،آيا نميتوان گفت که شرکت مردم در انتخابات ،به منظور و به اميد جلوگيري از «بدتر»
شدن اوضاع در تمامي اين حوزه ها و ممانعت از سير سقوطي ،که به گفته مکرر نامزدهاي ديگر ،کشور در مسير آن قرار داشت ،بوده است؟
چرا بايد حساب چنين برآمد يکپارچهي مردمي آماده را به حساب يک نيروي خاص گذاشت؟
 4ـ گفته ميشود؛ اصل برخورداري از قدرت در پيشبرد مطالبات مرحلهاي و مقطعي فاکتور مهمي در گزينشهاي مردم است .نظر شما در
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؟
 5ـ چرا اصالحطلبان درون حکومت حتا آن زماني که مقام رياست جمهوري ،پستهاي دولتي و مجلس را در اختيار داشتند و از حمايت
بي مانند مردم هم برخوردار بودند ،نتوانستند ،از اين قدرت و امکاني که ظاهراً مردم نزد آنها فرض ميکردند ،براي پيشبرد اصالحاتي که به
مردم وعده داده بودند ،بهره گيرند؟ موانع بر سر راه آنها چه بود ،موانع قانوني و ساختاري نظام يا بيقانوني عمل کردن صاحبان اصلي
قدرت؟
 6ـ اصالح طلبان بعد از ناکامي دوم خرداديها در پيشبرد تغييرات ،از عدم قدرت خود و نهادهاي انتخابي به دست مردم در برابر اختيارات و
قدرت وسيع نهادهاي انتصابي ،سخن گفتند .نتيجه منطقي چنين تبييني از علل ناکامي اين است که در ايران برپايه ساختار قانوني قدرت،
اقتدار حکومتي از منشأئي غير از اراده ملت برميخيزد.
بعد اعالم نتايج تقلبي انتخابات دور دهم رياست جمهوري اصالح طلبان بر رأي مردم ايستادگي کرده و بر تعيينکنندگي آن را ،براساس
قانون اساسي ،در گزينش کارگزاران حکومتي ايستادگي مي کنند ،ايستادگي که در دوره قبلي عقبنشيني اصالح طلبان عليرغم فراهم بودن
پشتيباني مردمي ،صورت نگرفت.
با توجه به اين که قانون همان است و تغييري نکرده ،تغيير رفتار اصالحطلبان را چگونه توضيح ميدهيد؟
 ۷ـ در دوره هاي پيشين اصالحطلبان التزام به اصل واليت فقيه را شرط حضور و حيات سياسي ميديدند .آيا از نظر شما چنين «التزامي»
از نظر سياسي هنوز قابل دفاع و استناد است؟
 ٨ـ برخي از چهرهها و ياران اصالحطلب سابق يا امروز شما خاستگاه اين جدال دامنه دار را تناقض قانون اساسي جمهوري اسالمي و وجود
اصل واليت فقيه دانسته و از اين منظر تغيير در قانون اساسي به نفع رأي مردم را الزم مي دانند .بعضي از مدفعان فعال اصالحطلبي نيز
ميگويند « :هدف جنبش سبز که پلوراليستي است و بايد بماند ،تغييراتي در قانون اساسي و مدني و ارتقاء حقوق شهروندي است ».برخي از
صاحبنام ترين روشنفکران ديني حتا از «غيراخالقي بودن» آن اصل سخن مي گويند .اما شما بر اين نظر هستيد که:
«بعضي از دوستاني که از نهضت سبز حمايت مي کنند وخواهان تغيير قانون اساسي هستند در واقع گامهايي فراتر از نهضت سبز برمي دارند
و در صدد ورود نوعي افراط و راديکاليسم به نهضت سبز هستند».
صرف نظر از ميزان و چگونگي بهرهبرداريهاي سياسي که از اين جدال ميشود ،اما هسته اصلي آن يعني موضوع مشروعيت نظام سياسي
يک کشور و پيامدهاي آن را نميتوان ناديده گرفت ،موضوعي که حول آن امروز بحث هاي گستردهاي جاريست .از نظر شما منشأ
مشروعيت يک نظام سياسي کجا و نزد کيست؟
 9ـ شما در گفتگوئي با روزنامه اينترنتي «جرس» از سياستهاي حکومت در ايران تحت عنوان «روح استبداد» نام ميبريد و طرفداران اين
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حکومت برعکس شما از «اقتدار»ي که قانون اساسي مبتني بر واليت فقيه به آنان داده است .آيا اختالف نظر شما با چنين طرفداراني تنها
در برداشت و تفسير نادرست از قانون اساسي مبتني بر واليت فقيه است؟ در تفسير اين قانون در کنار شوراي نگهبان ،فقهاي شوراي
خبرگان رهبري به نظر شما از اختيارات باالئي ـ بعضاً باالتر از اختيارات ولي فقيه ـ برخوردار است .اما خبرگان نيز به نظر ميرسد ،در تغيير
برداشت «نادرست و استبدادي» نه تنها منشأ اثري نشدند ،بلکه با تشکيل جلسه خود عمالً به تحکيم آن نيز ياري رساندند .آيا هنوز ميشود
از اين نظر دفاع کرد که مشکل نه در اصل ساختار نظام بلکه تنها در برداشتها و تفسيرهاست؟

**********

جناب آقاي نراقي گرامي با سالم و آرزوي بهروزي
به پيروي از آخرين ايميل تان ،پرسشهايمان به شرح زير خدمتتان است .با توجه به اين که پرسشها يکجا فرستاده شده و الجرم برخاسته از
پاسخها نيست ،يا شايد برخاسته از پاسخهاي فرضي است ،اميدواريم و اطمينان داريم به ياري توجه و توانمندي شما به گفتگوي زندهاي بدل
و در پاسخهاي شما پرسشهاي بعدي تکراي و بيربط نخواهند شد .همچنين از شما اجازه ميخواهيم پس از دريافت پاسخها ،چنانچه
پرسش جديدي پيش آمد خدمتتان به عنوان پرسش مياني بفرستيم .البته ما در نظرات شما ظرفيتهاي وسيعتر و چند جانبهتري را براي
طرح پرسشهاي ديگري يافتهايم ،اما چه کنيم که هر گفتگوئي محدوديتهاي موضوعي و حجمي خود را دارد .اميدواريم در آينده روزنههائي
که گشوده شده است را بازتر کنيم.
با اشتياق فراوان براي دريافت هرچه زودتر پاسخهاي شما و
با احترام بيپايان فرخنده مدرس
 21نوامبر 2009
 1ـ از سوي برخي نوانديشان مذهبي مخالف با «دولت ديني» به ديدگاه مؤمنيني که دينداري را متعلق به حوزه خصوصي ميدانند ،ايراد
گرفته ميشود ،که اين يعني تعارض با ارزشهاي مذهبي در حوزهي عمومي و «سودبردن از علم سياست که اين علم بر اساس سود و منافع
فردي و جمعي» ،يعني «انتخاب اخالق قدرت» است و «موجب سقوط ارزشهاي انساني».
از طرف ديگر مدافعان حکومت برپايه واليت مطلقه فقيه نيز از غايتها و اهداف اخالقي حکومتها سخن ميگويند و باالترين اين اهداف را
«سعادت و عدالت» خوانده و واالترين عدالت و سعادت را نيز «کمال انساني» دانسته که در گردن گذاشتن به فرامين الهي و تقرب به او معنا
مييابد« .خدائي که خالق همه آسمانها و زمين و ساکنان آنست از هرکس ديگري محق تر به تعيين حکومت و حاکم است ».نتيجهگيري از
اين گفته ها براي حمايت از حکومت برپايه شريعت و«حکومت واليت فقيه» منطقاً از پي ميآيند.
شما نيز در مقاله «نقد اخالقي نظريه واليت فقيه» از منظر اخالقي به نقد اين نظريه حکومتي پرداخته و در يک سير تاريخي در تدوين اين
نظريه و بعد در پروسه تاريخي عينيت بخشيدن به آن توسط آيتاهلل خميني در قالب حکومت جمهوري اسالمي سرنوشت آن را چيزي جز
همين «فايده گرائي لگامگسيخته» ندانستهايد.
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 حوزهي عمومي! به
نظر شما تکليف و چاره کار چيست؟
 2ـ جاري ساختن ارزشهاي ديني و اجراي احکام دين و فقه اسالمي بنياد تشکيل جمهوري اسالمي بود .طبق تقسيمبندي دوگانهاي که شما
در آن مقاله در برخورد به نظريه «واليت فقيه» ارائه دادهايد ،در قرائت نخست ،وظيفه حاکم اسالمي را که «بايد متخصص در علم فقه
باشد »...عبارت از «فهم و اجراي شريعت...و نه چيزي بيش از آن» تحليل نموده و از آن تحت عنوان «واليت فقه و نه واليت فقيه» نام
بردهايد.
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بر فرض اين که آيت اهلل خميني و ميراثداران وي در محدوده ي همان قرائت نخست مانده و به مصلحت گرائي به معناي حفظ مصلحت
نظام نيافتاده و بر همان اجراي احکام شرع و و علم فقه ـ نه يک کالم بيش و نه يک کالم کم ـ پافشار ميماندند ،آنگاه ما با چه ماهيـتي از
حکومت ديني مواجه ميشديم؟ جز همان اسالم وهابي ،القاعده و طالبان؟
 3ـ آيا در انديشه ديني و امر دينداري هيچ مصلحتانديشي جايز نيست؟ اگر نيست پس معناي بازخواني متون ديني ،تأويل ،اجتهاد و...
چيست و اين که گفته ميشود « باز بودن باب اجتهاد يعني باز بودن باب عقل» به چه منظور است؟ سخن از «حجيت عقل» ،عقلي که
فرهمندي و دانائي آن را تاريخي و تدريجي ميپندارند براي چيست؟
 4ـ نظريهي جدا ساختن دين از معرفت ديني ـ که ما نخستين بار از طريق نوشتههاي دکتر سروش با آن آشنا شديم ـ تنها تفاوت در
برداشتهاي ديني را در برش طولي و تاريخي جامعه نشان نميدهد ،بلکه همچنين نشان ميدهد که در يک برش عرضي و در يک مقطع
زماني نيز ما با برداشتهاي بسيار متفاوتي از دين و گاه ضد و نقيض يکديگر هم مواجه هستيم .بيترديد همه طرفهاي درگير در تعبير و
تفسير از دين« ،عقالنيت» را مبناي فهم دين و پايه عمل خويش مي دانند .از چه کسي ميتوان اين «فروتني» را انتظار داشت که بگويد؛ از
قدرت تعقل و توانائي فهم ديني ـ يا هر حوزهي تفکري ديگري ـ سهم کمتري برده است!؟
آيا مشکل ،وجود برداشتهاي «عقالني» گوناگون از دين است؟ چنين گوناگوني و تنوعي را که نميتوان از ميان برداشت ،مگر از طريق خفه
کردن به زور رعب و سرکوب!
 5ـ وجود تنوع ـ نه تنها در ميان گرايشات مختلف ديني بلکه جريانها و جهانبينيهاي غير ديني را هم بايد بدان بيافزائيم ...ـ وهمزيستي
برداشتهاي و ديدگاههاي گوناگون در حوزه فرهنگي ممکن و حتا وجود آن در بدنه جامعه امر پسنديدهايست و به تحرک و پويائي آن ياري
مي رساند .اما بازتاب چنين تنوعي در امر سياست و تأسيس يک حکومت چگونه است؟ به عبارت ديگر تکليف «ارزشهاي ديني» در حوزهي
عمومي و در سياست در مواجه با «ارزشهاي غير ديني» چه ميشود؟ تکليف رفتاري مؤمني که منطقاً مي خواهد بازتاب هرچه گستردهتر
ارزشهاي ديني خود را در جامعه و در سياستها و ادارهي آن ـ آن هم جامعهاي که اکثريت آن را پيرو همان دين خود ميپندارد ـ ببيند ،يا
حداقل در راه تحقق عيني آن در همه حوزهها بکوشد ،چيست؟
 6ـ با برآمد موج عظيم اعتراضي و جنبش سبز ،در مدت زمان کوتاهي جدالي گسترده بر سر مشروعيت نظام درگرفت و خيلي زود دامنه آن
نه تنها به نظام مبتني بر واليت مطلقه فقيه يا حکومت فقها ،بلکه حتا به حکومت ديني نيز کشيده شد.
ظاهراً در اين بحث از سوي معترضين روي «ميزان رأي مردم است» به عنوان عنصر اصلي «مشروعيت نظام» تکيه فراواني ميشود .اما از
آنجا که از سوي برخي« ،مردم» در محدودهي جوامعي با «اکثريت مسلمان» تعريف ميشوند ،الجرم چنين نتيجهگيري ميشود که گويا
بحث مشروعيتِ نظامِ مبتني بر رأي مردم ،يک بحث درون ديني است .آيا چنين نظري صحيح است؟
 ۷ـ کم نيستند کساني از نيروهاي مذهبي دمکرات که استدالل مي کنند ،اگر امروز هم نوع نظام به رأي مردم گذاشته شود ،اکثريت خواهان
حکومتي است که در پرتو ارزشهاي ديني عمل کند .شايد در لحظه کنوني امکان سنجش عميقتر ابتناي چنين استداللي با واقعيتهاي
اجتماعي نه ممکن باشد و نه از نظر سياسي و توازن نيرو و امکانات« ،عقالئي» .اما از لحاظ نظري چطور؟ در بحثهاي امروز ما رأي کدام
مردم ميزان است؟ رأي آنان که مسلمانند يا رأي کساني که به گفته شما مصلحت و خيرشان ارزش يکسان و برابر دارد؟
 ٨ـ ما ترديد نداريم عميقترين و راهگشاترين موضوعي که امروز همراه با جنبش سبز مطرح شده ،همان ايستادگي بر رأي مردم است .اما
در جامعهاي که انبان تاريخي و حافظهاش از فرهنگ ،منش و بينشِ مداراجويانه ،روادارانه و سياستش از «تشخيص مصلحت عمومي متکي
بر خرد جمعي» چندان پر نيست ،از طرح اين پرسش نيز گريزي نيست که آيا ميتوان در بحث مشروعيت نظام تنها به شمارش عددي آراي
مردم اکتفا کرد؟ و پيش از آن که به اين شمارش برسيم ،به چه بحثهاي مقدماتي ديگري نيازمنديم؟
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